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 ללא ההורים ל"יציאות של ילד לחו -: הנדון

  ל ושהיות קצרות בישראל"יציאות לחו  - 
  
 
 כללי .1
 
 , ומתוך ניסיון שנצבר במהלך השנים האחרונות, בעקבות פניות מהסניפים  
 נמצא כי קיימים  .ל של הילד ללא הוריו"בחנו שנית את נושא יציאות לחו  
 ומתגורר לעיתים מספר  ,ל ללא הוריו"קרים לא מעטים בהם יוצא ילד לחומ  
 .ל"שנים אצל בני משפחה ואף לומד בחו  
 ין מדובר בתקופות שהייה קצרות לצורך חופשה וכדומה כפי שהיה א  
 .בעבר 
 
  "אכלס"ובמערכת  "מבוטח"במערכת  ,"ילד"במערכת  בדיקת נתונים .2
 ת יות זהות ישראלותעודבעלות  משפחותכי רווחת התופעה של העלתה   
 מגיעים לישראל לתקופות ל ו"נמצאים בחו, כתושבים ותעדיין מוגדראשר   
 .ל"כ שבים למקום מגוריהם בחו"ואח בדרך כלל למטרת לידה, קצרות  
   

  פרוט  .ב
   
 .להלן ההנחיות החדשות בשני נושאים אילו  
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 ל הורים בארץ"ילד בחו .1  
 
 ל ללא הוריו כילד השוהה "עד היום ראינו בילד שיצא לחו .א   
  .ייםתל כדין ואושרה לו תקופת זכאות לקצבה עד שנ"בחו    
 הוחלט לבטל זכאות לאור הניסיון שנצבר במהלך השנים      
 הקצבה תשולם . ל ללא הוריו"ל כדין לילד היוצא לחו"לחו    
  (ב) 90חודשים וזאת על פי האמור בסעיף  3לתקופה של עד     
 .לחוק    
 
 ל תקופה ארוכה "בכל מקרה בו יתקבל מידע שהילד נמצא בחו     
 חודשים והוריו נמצאים בישראל תישלל הקצבה בגין  3-מ    
 החודשים הראשונים ליציאתו  3ל בתום "הילד הנמצא בחו    
 .ל"לחו    
 
 בחון אם במקרים חריגים יש להעביר התיקים למטה כדי ל     
 .ל"גם בתקופת השהייה בחו ,ת הילדיםקצבאת לשלם  ניתן     
 
 ידהל תוך חודשיים מהל"יציאה לחו .ב   
 
  ,מחוץ לישראלבית זמנם במהלך השנה חיים משפחות שמר    
 ל זמן קצר לאחר "ויוצאות  לחויולדות מגיעות לישראל     
  3מקבלות כיום קצבת ילדים מיום הלידה ועוד  הלידה     
 .חודשים שלאחר חודש היציאה    
 
 מתוך הניסיון שצברנו במהלך השנים ובדיקות שנעשו      
 ל "לחותוך חודשיים מהלידה ונה הוחלט שילדים שיצאו לאחר    
 .לא יהיו זכאים לקצבת ילדים מתאריך לידתם    
 
 נדרשות  ,באופן אוטומטיהקצבה כדי שנוכל לטפל בהפסקת      
 לכן בשלב ראשון יתבצעו שליפות , הגדרות מדויקות למערכת    
 של המקרים מתוך המערכת ותעשה בדיקה ידנית של     
 .המקרים    
 במידה והנכם מאתרים תוך עבודתכם השוטפת מקרים דומים      
 .יש לפעול בהתאם לאמור    
 
 יציאה , יש להזין במערכת, ההפסקות תתבצענה באופן ידני     
 .ל לילדים מתאריך הלידה"לחו    
 
 תביעות שיתקבלו יש לפעול על פי כללים אילו החל מ .ג   

 .1.2.10 -מ   
 

 


