המוסד לביטוח לאומי
מינהל גמלאות
אגף גמלאות משפחה
כ"ה בניסן תשע"ב
 35אפריל 0130

אל :
מנהלי סניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
ממונים/רכזים גמלאות
פקידי תביעות ילדים
פקיד דלפק קדמי
מוקד טלפוני רחובות/דימונה

שד' ויצמן  , 31ירושלים 93919
טל 4519133-10:פקס4331901-10 .
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סימוכין חוזר ילדים 1306
.3

כללי
ביום  23.7.09נתקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכללית ,ובמסגרתו חל
שינוי מדורג בסכומי קצבאות הילדים.
ב 4/12 -יחול שלב ד' והאחרון במסגרת עדכון סכומי הקצבה.
יעודכנו הסכומים לילדים השני ,השלישי והרביעי שבמניין הילדים כפי
שיפורט בהמשך.

.0

שינוי שיעורי הקצבה
החל בקצבה החודשית אפריל  ,2012שתשולם ב 20.4.12-ישונו סכומי
קצבאות הילדים כמפורט:

-

משפחות עם  2ילדים יקבלו עבור הילד השני תוספת של ₪ 7
לקצבה.
בעבור הילד השני ישולם סך של .₪ 259=252 +7
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-

משפחות עם  3ילדים יקבלו עבור הילד השלישי תוספת של ₪ 7
לקצבה.
בעבור ילד שלישי שנולד לפני  1.6.03ישולם סך של
.₪ 291 = 284 + 7
בעבור ילד שלישי שנולד אחרי  1.6.03ישולם סך של
.₪ 259 = 252 + 7

-

משפחות עם  4ילדים ויותר יקבלו עבור הילד הרביעי תוספת של
 ₪ 7לקצבה.
בעבור ילד רביעי שנולד לפני  1.6.03ישולם סך של
.₪ 453 = 446 + 7
בעבור ילד רביעי שנולד אחרי  1.6.03ישולם סך של
.₪ 259 = 252 + 7

שימו לב,
ליתר הילדים אין שינוי בשיעורי הקצבה ואין שינוי בתוספת הקצבה המשולמת,
למקבלי קצבאות קיום.
.1

מחשבון לחישוב הקצבה
להזכירכם ,לרשותכם עומדים מספר כלים לחישוב גובה הקצבה.

.2

א.

מחשבון לחישוב קצבת הילדים -מופיע באתר האינטרנט בדלפק
הקדמי ,ובתדריך ילדים.

ב.

במערכת "ילד" במסך  494ניתן לחשב את גובה הקצבה עפ"י
מספר הילדים.

הסברה ופרסום
יופצו פליירים וכרזות לסניפי המוסד אשר ייתלו בעמדות קבלת קהל,
בחדרי ההמתנה במחלקות ובחזית הסניף.

ב ב ר כ ה,
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