
 doc.חוזר ילדים השלמת פרטי מקום תשלום בלידה ראשונה

 

 
 

  
 המוסד לביטוח לאומי

 גמלאותנהל  ימ
 אגף גמלאות משפחה

 

 

 91909ירושלים ,  13ויצמן ' שד
 6510920-02. פקס  6709311-02. טל

  א"ח בסיון תשע"כ  
 2011יוני  30 

   

 1320: ילדיםזר חו
 

  

 : אל  

 מנהלי סניפים 
 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גימלאות
 רכזים גימלאות/ממונים

 פקידי תביעות ילדים
 פקיד  דלפק קדמי

   דימונה/מוקד טלפוני רחובות
 

 
 תשלום בלידה ראשונהמקום  של תאוטומטי ההשלמ: הנדון

 
 כללי .1

 
מאושרת , ום מבית החוליםהעברת פרטי מקום תשלעם ובלידה ראשונה 

 .התביעה לקצבת ילדים
 

נקלטת , מבית החוליםבמקרים בהם לא מועברים פרטי מקום התשלום 
ואנו שולחים הודעות למקבל הקצבה להמצאת " עיכוב"פנייה בתחנת 

 .י התקנות להגשת תביעה"הפרטים עפ
 

תשלום באמהות  וםקמפרטי במקרים בהם יש מידע על  ,החל מהיום
יושלמו פרטי החשבון אוטומטית , יאומת כחשבון המקבלת חשבוןוה

 .בפנייה המעוכבת
פיתוח חדשני זה משלב למעשה נתונים משלוש מערכות והכל באופן 

, יוצרת פנייה בעקבות לידת הילד בבית החולים -" ילד"מערכת . אוטומטי
מערכת ובה מוסרת היולדת פרטי מקום תשלום  -מערכת אמהות 

 .אומתו פרטי מקום התשלום של האם בה - האינטגרציה
מהיר של כל הנתונים הנמצאים ומושכל , כל זאת מביא לשימוש נכון

במערכות השונות וכך נחסך מהמבוטחים הצורך לפנות לתחומים נוספים 
 .למסירת מידע קיים במוסד
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 התהליך כיום .2
 

נק ממלאת היולדת פרטי חשבון ב( לידות בשנה 40,000 -כ)בלידה ראשונה 
 .בבית החולים והמידע מועבר אוטומטית לצורך הפקת תביעה לקצבת ילדים

 
שבון או מועברים פרטי ח, במקרים בהם לא מועברים אלינו פרטי חשבון בנק

למקבל הקצבה . והתביעה מעוכבת, אין אפשרות לאשר התביעה לקויים
 .י התקנות"נשלחות הודעות להשלמת הפרטים עפ

 
כידוע תחום ילדים ותחום אמהות מקבלים את פרטי מקום התשלום מאותו 

 .מבית החולים, מקור מידע
 

כאשר חסר מקום תשלום לצורך תשלום קצבת ילדים הרי שחסרים  ,לפיכך
 .גם פרטי מקום תשלום בתחום אמהות

הרי " אכלס"המתנה לקליטת הילוד באין צורך במכיוון שבתחום אמהות 
נשלחת לפני שליחת מאמהות הפרטים החסרים שהבקשה להמצאת 

 .ההודעות בילדים
 

 התהליך החדש .3
 

בנק יושלמו אוטומטית בכל מקרה בו הבמסגרת התהליך החדש פרטי חשבון 
 נמצאו פרטי חשבון בנק בתחום אמהות והחשבון אומת כחשבון המקבלת

 .(ראו מסך אינטגרציה)
 

 במספר נקודותטית אוטומייבדק באמהות ם חשבון בנק יקיאם  הבדיקה
 :("עיכוב"כל עוד הפנייה בתחנת )
 
 ."ילד"ממערכת  לפני משלוח ההודעה הראשונה על השלמת הפרטים  -

 ."ילד"ממערכת  לפני משלוח ההודעה השנייה על השלמת הפרטים- 
 ."ילד"ממערכת  לפני משלוח הודעת הדחייה- 

 

 במערכת יהביטו .4
 

" ילד"תופק תנועה במערכת , פרטי מקום תשלום באמהותכאשר ימצאו 
 גרוםהתנועה ת ."(בנא" –" עדכון בנק מאמהות" :סוג התנועה 425מסך )

  .פרטי מקום התשלום בתביעה המעוכבת מתלהשל
יירשם שהבנק נלקח , (416ליד הפנייה במסך " ה")בהיסטוריה של הפנייה 

 .מאמהות
 

 .כפי שמופקות כיוםאישור עם אישור התביעה יופקו הודעות 
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