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הנדון :תשלום מענק לימודים לזכאי לגמלת שאירים
א.

כללי
.1

ב.

על פי סעיף ( 74ב 4 )2לחוק ,זכאי למענק לימודים הורה שלו ארבעה ילדים
לפחות והוא מקבל קצבת שאירים .סעיף זה בא להרחיב הזכאות גם
למשפחות שאינן חד הוריות ,שאם לא כן לא היה צורך בסעיף זה ,היות
והאלמן זכאי למענק על פי חוק משפחות חד הוריות.

.2

על פי חוות דעת משפטית שקבלנו ,סעיף (74ב 4 )2מתייחס למקרה בו פקעה
הזכאות להורה לקצבת שאירים עקב נישואיו אך ילדיו ממשיכים לקבל
קצבת שאירים.

.3

בחוות הדעת נקבע ,כי קיימת זכאות למענק לימודים ,לאלמן שנישא ,ולו
לפחות ארבעה ילדים המקבלים גמלת שאירים בחודשי הזכאות למענק
לימודים.

פירוט
.1

אלמן שלו  4ילדים ויותר המקבלים גמלת שארים,נישא שנית ,זכאי למענק
לימודים עבורם.

אלמן שלו  4ילדים ויותר המקבלים גמלת שארים ,נישא שנית ,ולבת זוגו יש
.2
ילדים שאינם זכאים לגמלת שארים ,יהיה זכאי למענק רק עבור ילדיו.
ילדיה של בת הזוג אינם זכאים למענק לימודים.
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.3

אלמן שלו  4ילדים ויותר המקבלים גמלת שארים,נישא שנית ,ונולד לו ילד
שאינו זכאי לגמלת שארים ,ילד זה אינו זכאי למענק לימודים.

.4

אלמן שלו  3ילדים המקבלים שארים,נישא בשנית ,ונולד לו ילד רביעי שאינו
זכאי לגמלת שארים ,לא קיימת זכאות למענק לימודים לכל הילדים.

.5

אלמן ולו ילדים המקבלים שארים ,נישא עם אלמנה ולה ילדים המקבלים
שארים ובהרכב במשפחה החדשה יש  4ילדים ויותר המקבלים גמלת
שאירים ,ישולם מענק לימודים בגין כל אחד מהילדים המקבלים
גמלת שאירים.

בכל המקרים ששולם מענק לימודים על פי הקריטריונים דלעיל אם יצא הילד
הרביעי הזכאי לשארים ממעגל הזכאות לקצבת ילדים תופסק הזכאות בתיק לכל
הילדים.
הזנת פניה7תשלום המענק
א .הזנת פניה 542
במקרים הבאים יש לשלם המענק בהזנת פניה : 245
 .1בתיק בו קיימת זכאות למענק לכל הילדים בתיק.
 .2בתיק בו לא קיימת זכאות למענק לכל הילדים בתיק ,אך הילדים שאינם
זכאים למענק,אינם בגיל המזכה במענק.
סיבת הזכאות – "יש" –  4ילדים הזכאים לשארים.
יש להזין תאריך סיום  31.7של השנה השוטפת ,ועל המבוטח להגיש תביעה בכל שנה.
ב .תשלום בצרור
המענק ישולם בתשלום "צרור" כאשר חלק מהילדים בתיק זכאים למענק
לימודים הילדים שאינם זכאים הם בגיל המזכה במענק לימודים( .לא ניתן לשלם
בהזנת פניה  245היות והפניה תזכה את כל הילדים בתיק גם את אלו שאינם זכאים
למענק).
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