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מטרת החוזר
לידע פקידי תביעות בנכות כללית בעניין הנפקת כרטיס נטען למי שזכאי לקצבה מהמוסד והוא
אינו יכול לפתוח חשבון בנק מאחר והוא מוגדר כמוגבל .כרטיס זה יחליף את חשבון הבנק
המקוון ,באמצעותו קיבלו הזכאים את קצבתם עד כה (בהמשך לחוזר מס'  414ונוהל עבודה של
מינהל הגמלאות בנושא זה).
פתח דבר
הגדרות
תהליך עבודה
מערכת הממוחשבת  -הנחיות לביצוע
תהליך
מקוון

נספחים
נספח - 8מכתב בקשה לתובע להגעה לסניף לצורך הצטרפות לשירות וחתימה על בקשה לקבלת
הכרטיס הנטען.
קישורים רלוונטיים
חוזר גמלאות  - 414כרטיס נטען
נספח לחוזר גמלאות  - 414נוהל עבודה בסניף  -כרטיס נטען
רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
תודה למרלית הר-ציון על הכנת החוזר.
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
כרטיס נטען מונפק למי שזכאי לקצבה מהמוסד והוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק מאחר והוא
מוגדר כמוגבל .כרטיס זה יחליף את הדואר המקוון ,באמצעותו קיבלו הזכאים את קצבתם עד
כה.
הכרטיס הנטען מונפק ע" י חברת ישראכרט ודומה לכרטיס אשראי רגיל עם כמה הגבלות.
כאשר מתקבלת תביעה חדשה והתובע מוגדר כמוגבל ,יש להזרים כרטיס נטען במסך  313במערכת
נכות :סמל בנק ,49 :סמל סניף בנק ,444 :מס' חשבון בנק.4 :
במקביל להזרמה יש להודיע לתובע בכתב שעליו להתייצב בסניף (בדלפק) ולמלא טופס בקשה
לקבלת כרטיס נטען (מצ"ב נספח  -נוסח מכתב לתובע).
משלב זה ,עובר הטיפול כולו לפקיד הדלפק שאחראי על כל שלבי הקשר עם המבוטח.
משלב מסירת הכרטיס למבוטח ,עובר הטיפול בכרטיס עצמו לחברת האשראי (ישראכרט).
ההזרמה במסך  313תעבור למנה רק אחרי שהכרטיס ימסר למבוטח ( כמו לאחר אימות חשבון
בנק רגיל).
תשלומים ששולמו שלא כדין יטופלו במערכת בת"ש או ע"י דרישה להחזר קצבה.

חזרה

הגדרות
כרטיס נטען  -כרטיס המונפק למי שזכאי לקצבה מהמוסד והוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק
מאחר והוא מוגדר כמוגבל .כרטיס זה יחליף את הדואר המקוון ,באמצעותו קיבלו הזכאים את
קצבתם עד כה.
חזרה
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תהליך עבודה
כרטיס נטען מונפק למי שזכאי לקצ בה מהמוסד והוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק מאחר והוא
מוגדר כמוגבל .כרטיס זה יחליף את הדואר המקוון ,באמצעותו קיבלו הזכאים את קצבתם עד
כה.
.1

מבוטחים אשר מקבלים את קצבתם באמצעות הדואר ה מקוון יוכלו לבחור בין האפשרות
לעבור לקבלת הקצבה באמצעות הכרטיס הנטען ,או להמשיך ולקבל את הקצבה באמצעות
הדואר המקוון ( מכתבים נשלחו למקבלי קצבאות בכל הגמלאות במוסד לביטוח לאומי).

 .2מבוטחים חדשים לא יוכלו לקבל את קצבתם באמצעות בנק הדואר או באמצעות המחאה,
אלא יחוייבו לקבל את קצבתם באמצעות הכרטיס הנטען.
ההחלטה על תשלום באמצעות כרטיס נטען הינה החלטה של פקיד התביעות.
הכרטיס הנטען מונפק ע" י חברת ישראכרט ודומה לכרטיס אשראי רגיל עם כמה הגבלות:
 .1לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים.
.2

הכרטיס אינו תקף בחו" ל ולא ניתן להשתמש בו בעסקאות אשראי טלפוניות או בתשלום
בתחנות דלק.

.3

לא ניתן לבצע עסקה בסכום גבוה יותר מהיתרה המוטענת בכרטיס (אין אפשרות להיכנס
ל"מינוס").

 .4לא ניתן להטעין הכרטיס בסכום הגבוה מ ( ₪ 55,555-במקרים בהם התשלומים
הרטרואקטיביים גבוהים יותר ,יש לפנות למח' כספים בסניף לתשלום מפרעה).
כאשר מתקבלת תביעה חדשה והתובע מוגדר כמוגבל ,יש להזרים כרטיס נטען במסך  313במערכת
נכות.
במקביל להזרמה יש להודיע לתובע בכתב שעליו להתייצב בסניף (בדלפק) ולמלא טופס בקשה
לקבלת כרטיס נטען (מצ"ב נספח  -נוסח מכתב לתובע).
בכל תביעה חדשה ,על פקיד התביעות לשקול האם יש סיכוי סביר שהתביעה תאושר ורק אז
להזרים את הכרטיס הנטען ,וזאת כדי למנוע מצב בו התובע יגיע לדלפק לחינם .מצד שני ,יש
לזכור שתהליך קבלת הכרטיס אורך זמן ולהימנע ממצבים בהם תאושר קצבה ועדיין לא יהיה
ברשותו של המבוטח כרטיס נטען.
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תשלומים ששולמו שלא כדין:



במקרים בהם תאריך התשלום הוא תאריך עתידי יש לבצע ביטול תשלום במערכת בת"ש
כמקובל.



במקרים בהם התשלום כבר הוטען בכרטיסו של המבוטח ,יש למלא דרישה להחזר קצבה
(בטופס החזר כספים מהבנק) ולהעביר מקור  2 +העתקים לסוזי בכר מאגף הכספים
במשרד הראשי .במקרים בהם תמצא יתרה בכרטיס הנטען ,הכסף יוחזר לטובת החוב,
ובמקרים בהם המבוטח כבר משך את הכסף (או חלק ממנו) ,יטופל חוב גמלת יתר כמקובל.

תוקף הכרטיס הוא ל  5-שנים מיום הנפקתו.

חזרה

4

אגף גמלאות נכות

תהליך
מקוון
כאשר מתקבלת תביעה חדשה והתובע מוגדר כמוגבל ,יש להזרים כרטיס נטען במסך  313במערכת
נכות:
סמל בנק49 :
סמל סניף בנק444 :
מס' חשבון בנק4 :

הזנת חשבון בנק במערכת הגמלה יוצרת את הסטטוס הראשון " :ממתין למילוי טופס" ופותחת
את התחלת התהליך במערכת הדלפק הקדמי.
משלב זה ,עובר הטיפול כולו לפקיד הדלפק שאחראי על כל שלבי הקשר עם המבוטח :משלב
מילוי הטפסים בסניף ועד לשלב מסירת הכרטיס למבוטח.
משלב מסירת הכרטיס למבוטח ,עובר הטיפול בכרטיס עצמו לחברת האשראי (ישראכרט) כמו
בכרטיס אשראי רגיל (לדוגמה ,במקרים של אבדן או גניבת כרטיס).
אחרי ההזרמה במסך  ,313הכרטיס הנטען עדיין לא עובר למנה אלא מופיע בסטטוס "ממתין
לאימות חשבון" ,ההזרמה תעבור למנה רק אחרי שהכרטיס ימסר למבוטח (כמו לאחר אימות
חשבון בנק רגיל).
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כל עוד לא נקלט הכרטיס הנטען ,הכסף יועבר לחשבון האחרון שמופיע בקובץ (במקרים בהם
משולמת קצבה).

מידע על כרטיס נטען מופיע במסך  55בפרטי בנק:
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במסך  154בגלש ניתן לראות את סטטוס הכרטיס ,כלומר ,באיזה שלב טיפול הוא נמצא (ניתן
לראות מסך זה גם דרך מסך האינטגרציה  -מסך :)31

הקלדת פ' בתחילת השורה תפתח את מסך  154במערכת גלש :
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הקלדת פ' בתחילת השורה תפתח את החלון בו יפו רט הסטטוס בו נמצא הכרטיס הנטען:

חזרה
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נספח 8
תאריך

לכבוד:
_______________________
הנדון :כרטיס נטען

במסגרת שיפור השירות ,המוסד לביטוח לאומי החליט להנפיק כרטיס נטען למי שזכאי לקצבה
מהמוסד והוא אינו יכול לפתוח חשבון בנק מאחר והוא מוגדר כמוגבל.
הכרטיס הנטען מונפק ע" י חברת ישראכרט ודומה לכרטיס אשראי רגיל עם כמה הגבלות:
 .1לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים.
 .2הכרטיס אינו תקף בחו" ל ולא ניתן להשתמש בו בעסקאות אשראי טלפוניות או בתשלום
בתחנות דלק.
 .3לא ניתן לבצע עסקה בסכום גבוה יותר מהיתרה המוטענת בכרטיס (אין אפשרות להיכנס
ל"מינוס").

הנך מתבקש /ת להגיע בהקדם האפשרי לסניף הקרוב למקום מגורייך כדי להצטרף לשירות זה
ולחתום על בקשה לקבלת הכרטיס.

לתשומת לבך :לא תוכל לקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי
כל עוד לא יהיה ברשותך כרטיס נטען.

אנו עושים כל מאמץ כדי לזרז את הטיפול בתביעתך.

בכבוד רב,
פקיד תביעות
נכות כללית

חזרה
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