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 מטרת החוזר

 חודשים. 3לידע את פקיד התביעות בדבר ביטול הסעיף הקובע תשלום רטרואקטיבי של 

 פתח דבר

 ב( לחוק.1) 296עבר תיקון בחוק הביטוח הלאומי המבטל את סעיף  27.6.18 -לאחר שנים של מאמצים אנו שמחים להודיעכם כי ב

חודשים  3ימים מיום לידתו, תשולם הקצבה עבורו עד  30ם התושבים לאחר שחלפו ( קבע כי ילד שנרשם במרש1)ב 296סעיף 

 רטרואקטיבית.

חודשים כקבוע  12יום מיום לידתו, יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי למשך  30גם מי שרשם את ילדו במרשם התושבים לאחר 

 )ב( לחוק לגבי כלל הגמלאות.296בסעיף 

 והוא יחול על מי שנתקיימו בו תנאי הזכאות החל מיום זה ואילך. 1.7.18 -תחילתו של חוק זה הוא ב

חודשים  12תאושר התביעה לתקופה של עד  1.7.18 -לאור האמור, כל תביעה לקצבת ילדים בו תקבע הזכאות לקצבת ילדים מ

 רטרואקטיבית.

 חודשים לפי העניין. 12חודשים או  3ו תאושר בהתאם לכללים המחייבים רישום ילד, א 1.7.18 -זכאות לקצבת ילדים שתקבע עד ל

 

 הוראות לביצוע

 הביטוי במערכת הממוכנת:

 ככלל המערכת תפעל באופן אוטומטי ותדע לקבוע את תקופת התשלום הרטרואקטיבית.

בית, זכאות שתקבע חודשים רטרואקטי 12תאושר התביעה עד  1.7.18במערכת נשמרו שתי הגרסאות כך שזכאות שנקבעת לאחר 

 תאושר התביעה בהתאם לתאריך הרישום. 1.7.18לפני 

 ילדים לאותה משפחה עם תאריכי זכאות שונים ועם תקופת אישור שונה, תוזן בשתי פניות נפרדות. 2תביעה אשית שתוזן על 
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 דוגמה:ל

 

ורשמה את הילדים  1.9.18 -לארץ בהמשפחה נכנסה  11.8.18 -וב 2.4.16 -ילדים שנולדו בחו"ל ב 2למשפחת כהן  .1

 .5.9.18 -במרשם התושבים ב

חודשים רטרואקטיבית  12. משפחה זו תהיה זכאית לתשלום של עד 3.3.19 -המשפחה הגישה תביעה לקצבת ילדים ב

 .1.9.18 -הזכאות תחל ב –לשני הילדים 

 .8.6.15 -משפחת לוי עלתה לארץ עם ילד אחד שנולד ב .2

 .5.6.18 -ורשמה את הילד במרשם התושבים ב 1.6.18 -המשפחה עלתה לארץ ב

 .11.12.18 -המשפחה הגישה תביעה לקצבת ילדים ב

והיה  1.6.18חודשים רטרואקטיבית וזאת מאחר ותאריך הזכאות של הילד לקצבה הוא  3למשפחה תאושר התביעה 

 .1.9.18 -איחור ברישום הילד. הזכאות תאושר מ

 

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי תחום גמלאות, סגני מנהלי תחומי גמלאות, מנהלי מחלקות משפחה, : נמענים לביצוע

 ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות ילדים. 

 העתק לידיעה:   מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוני

 מונה, מנהלי תחום כספים מ.ר.צפת/רחובות, די

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 בברכה,

 

 


