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חובות  תוריבו הדן  לחוק הביטוח לאומי  /6/אושר תיקון סעיף   0100בחודש פברואר 

 של נפטרים .

 לסעיף זה קיימים שני מצבים:

זכאות לגמלת שאירים או תלויים לא יהיה המוסד של הנפטר מכוחו מת . כאשר לא קיי0

 לגבות חוב של דמי ביטוח, שהמבוטח שנפטר היה חייב בהם בעצמו. זכאי

פטר  זכאות לגמלת שאירים או תלויים, רשאי המוסד להפעיל    הנ. כאשר קיימת מכוח 0

 .שיקול דעת בגביית החוב

הסעיף האמור מלמדות כי קיימים מצבים נוספים  הניסיון שנצבר במוסד ביישום הוראת

בהם אין מקום לעמוד על גביית החוב לאחר פטירת החייב, גם בנסיבות שבהם נפטר 

 מבוטח וקיימת מכוחו זכאות לגמלת שאירים או תלויים.

 

זכאות במצב בו קיימת מכוח הנפטר  בחוזר זה נפרט את הקריטריונים לביטול חובות

 :מלת שאיריםילג

 

 

 הגדרות

 בודהתהליך הע

 פתח דבר

 

 פתח דבר
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 הקריטריונים לביטול חובות:

האלמנה3אלמן מקבל3ת קצבת שאירים בתוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים מטעמי  .0

 צדק.

 ואין לו3לה כל הכנסות נוספות. האלמנה3אלמן מקבל3ת קצבת נכות .0

 או עד תום שירותו הצבאי. 01יתום הזכאי לקצבת תלויים עד גיל קצבת שאירים משתלמת ל ./

 ,הסניף שוכנע שיש לבוא לקראתוקריטריונים אלה ואינם עונים על במקרים אחרים ש .0

 להעביר בקשה מנומקת אל מנהל אגף הגבייה במשרד הראשי.יש 

 

 

 

 

 

 

ההחלטה בעניין איפוס יתרת חוב של המבוטח תינתן על גבי "טופס החלטה בעניין  .0

שישמש  . פקיד הגבייה יסמן את הקריטריון הרלוונטי6001איפוס יתרת חוב" בל' 

בעתיד נבחן  לביטול החוב וירשום את ההחלטה שהתקבלה לגבי איפוס היתרה.

 אפשרות למכן את טופס ההחלטה.

 האישור לאיפוס היתרה יינתן על ידי מנהל תחום הביטוח והגבייה בסניף. .0

בהתאם לתיקון הסעיף בחוק, רשאי המוסד לא לגבות את  ביטול חלקי של החוב: ./

החוב כולו או חלקו של מבוטח שנפטר. לפיכך, שאר שהחל בהסדר החוב, ניתן 

 לבטל את יתרת החוב בגין הסדר, אם עמד באחד מהקריטריונים שהוגדרו בחוזר.

. בשדה "קבלת ניתן לאתר את המועמדים לביטול חובות באמצעות קוביית נפטרים .0

 מלת  שאירים" לבחור ב"יש קצבת שאירים" וברמת יתרה חובה.יג

  

 בברכה

 מינהל הביטוח והגבייה

 נספח 

 לחוק. /6/עותק מתיקון סעיף 

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

 עבודה תהליך
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