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  1422      /גל"שחוזר 

 1464/ חוזר מעסיקים

 "ד/אב/תשע"וי  – תאריך

               18/08/2016       

 יתרות זכות     :נושא  

 )בעסק הפרטי( מעסיקים/טיפול ביתרות זכות של נפטרים מבוטחים :תת נושא 

 מערכת המידע של הרשם לענייני ירושה שם החוזר:  

 מטרת החוזר

 

 באמצעות מערכת, שנפטרויורשים הזכאים לקבל החזר דמי ביטוח של מבוטחים/מעסיקים איתור ה

 המידע המקוון של הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

 

 פתח דבר

 

קיימות רשומות של מבוטחים/תיקי מעסיקים שנפטרו ולא מוצו עד תום התהליכים לביצוע 

רשי המנוח, וזאת בשל הקושי באיתור יורשים או זכאים באמצעות מערכות החזרים ליו

 המידע שברשותנו.

למתן צו  הבקש האם הוגשתאפשר לכם לקבל מידע  , של הרשם לענייני ירושה, מערכת זו

 שאליו ניתן לפנות על מנת לקבל את צו הירושה. פרטי המבקשירושה ואת 

 ואילך. 1995המידע באתר מעודכן על פי רוב משנת 

אנו פועלים למיסוד קשר שוטף עם הרשם לענייני ירושה להעברה מקוונת של  ,במקביל

 המידע.

 

 

  תהליך עבודה

 

 :אופן השימוש באתר. א

 

 (.1" )ראה נספח מס' הרשם לענייני ירושההכנס לאתר האינטרנט החיצוני ורשום " -

 ת העליונה בצד ימין   שבכותר" בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושההכנס למידע "   -

 קורת, והקש "חפש" )ראה נספחשל המנוח כולל ספרת ביורשום את מספר הזהות המלא     

 (.2מס'     
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 ויהיה עליך לבצע  ,"לא נמצאו נתונים. אם לא הוגשה בקשה למתן צו ירושה ירשם: "1   

 )ראו סעיף ב' להלן(. מעקב במועד מאוחר יותר.       

 ה בקשה למתן צו ירושה היכנס לשדה: "פרטים" ותקבל את פרטי המבקש. אם הוגש2   

 שאליו ניתן לפנות לצורך המצאת צו הירושה.       

 (.3המבקש יכול להיות בן משפחה או מייצג מטעמם. )ראה נספח מס'        

 

 אפשרויות: 3" קיימות החלטותבשדה "       

 (.3)ראו דוגמא בנספח מס'  ההליך הסתיים במתן צו. . 1        

 . הוגשה בקשה וההליך תלוי ועומד )נמצא בטיפול(. 2

 .ההליך הועבר לבית משפט לענייני משפחה . 3

 על מנת שימציא את צו הירושה.   בכל מקרה יהיה עליך לפנות ל"מבקש"      

 ת.רלוונטי הכח היועץ המשפטי" אינ-הפיסקה שכותרתה "תגובות בא        

        

 

אין להחזיר את יתרת הזכות אלא בכפוף להמצאת צו לתשומת ליבך, 

 .וקיום צוואה ירושה

 

 

 .21.9.09מיום  1441ומעסיקים מס'  1367נבקשכם לפעול עפ"י חוזר גל"ש מס'     

 

 תיקים אלה המשרד הראשי ידווח על במקרים בהם לא ימצאו יורשים חוקיים, בעתיד     

 אלה יוכרזו כנכס עזוב ויהא על המוסד להעבירם לרשותיתרות לאפוטרופוס הכללי ו    

 המדינה.    
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 ביצוע מעקב להגשת בקשה לצו ירושה ב.

 

" היינו לא הוגשה בקשה לצו ירושה יהיה עליכם לפעול לא נמצאו נתוניםאם נרשם באתר: "

 כדלקמן:

 

  בגל"ש:

ם( שכותרתו "מעקב לבדיקת בקשה נבקשכם לסמן במסך לבן בקוד חדש: ז.נ )זכות נפטרי

 שהוגשה לרשם לענייני ירושה".

ירדו מקוביית ה"נפטרים" במסך ו "כן"  -" נבדק"האם  במימד 820במסך ירשמו  מקרים אלה

 .ודשיםח 6למשך  זה 

 

  במעסיקים:

ולאחר שליחת הודעה  ורות זכות של מעסיקים פעילים שנפטרבטיפול ברשימת בעלי ית

העסק ממשיך לפעול, הוספנו הודעה כאשר קיימת יתרת זכות ובה אנו  בעניין השאלה האם

 מצפים לקבל צו ירושה.

 הודעה זו תישלח כל חצי שנה ובתנאי שקיימת יתרת זכות.

 כמו כן, ניתן לפתוח מטלה בקוד חדש ז.נ )זכות נפטרים( להמשך טיפול.

 

 ב ב ר כ ה,
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 1נספח מספר 
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 2נספח מספר 
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 3נספח מספר 

 

 

 


