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 "ו אייר תשע"דט  תאריך: 1331 חוזר מס':

 2014מאי  15             
 

 

 מענק לימודים נושא:
 

 "בן זוג ידוע בציבור" –מענק לימודים  תת נושא:

 

 מדגם למשפחות חד הוריות בנושא: "בן זוג ידוע בציבור" לצורך שם החוזר:

 (2014)אוגוסט  "העבשנת הלימודים תשזכאות למענק לימודים  בדיקת                              

 מטרת החוזר

 ילדים את נוהל הטיפול במקרים שיצאו במדגם למשפחות מחלקות להעביר לעובדי 
 .בן זוג הידוע בציבור""הוריות בנושא:  -חד
 

 פתח דבר

 גלריית רכיבים 

   

 

 
 

  נספחים

 .ףסני כליצאו במדגם להמקרים שכמות   – 1נספח  .1

 חוזר(/)חוק/תקנה/חוו"ד משפטית/פס"ד קישורים רלוונטיים

תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד  –, "הורה יחיד" 1992-על פי חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב

 הנמצא עימו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

 הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו.  .1

 רשימת תפוצה

 

 פתח דבר 

(, יבוצע מדגם למשפחות חד הוריות )רווק/ה, 2014)אוגוסט   לקראת שנת הלימודים תשע"ה
 רווקה, גרוש/ה, אלמן/ה, מטרת המדגם למנוע תשלום מענק לימודים ל .(גרוש/ה, אלמן/ה

 .שיש עימם  "בן זוג הידוע בציבור"
 

 חזרה

 הוכן ע"י: לבנה פולק

 

 הוראות לביצוע
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 מקרים שיחולקו לשתי קבוצות: 5,736השנה המדגם יכלול 
 .2014כל המקרים בהם משולם להורה מענק לימודים לראשונה בשנת  – 1קבוצה 
 מדגם של מבוטחים ששולם להם בעבר מענק לימודים. – 2קבוצה 

 
  .30.6.2014אריך לת ,245במסך  אוטומטיההפסקות יבוצעו באופן 

 ."מדגם ידוע בציבור" –"מצ"  –סיבת ההפסקה 
להודעה טופס  פוצוריתשלח הודעה ממוכנת ו ,למבוטחים שלהם בוצעה ההפסקה

 הצהרה ומעטפת החזר.
 .482הפוליסה תרשם במערכת "ילד" במסך 

 
יש למחוק בפניה , מענק לימודיםלבמקרים בהם הוחלט לאשר את התביעה  .1

"תאריך  :שנשתל אוטומטית בשדה ,30.6.2014 :ההפסקה את תאריך,  245
 ."סיום

 
אין לבצע שינוי בפניה , לגבי מבוטחים שלא ישיבו למכתב שנשלח אליהם .2

245. 
 .לתקנות 8עפ"י תקנה למקרים אלה ישלחו מכתבי תזכורת ומכתבי דחיה 

 
יש לפעול בשני  ,שישיבו ויצהירו שיש עימם "בן זוג הידוע בציבור" בוטחיםמ .3

 שורים:ימ
 

 שנשתלה אוטומטית ולשנות את סיבת ההפסקה  245ס לפניה יכניש להא. 
 ידוע בציבור.  –"יד"  -ל    

 שמבוטחים אלה בכדי  ,למחלקת הביטוח והגביה להעביר את המידע . יש ב
 מעמדם כידועים בציבור.את  יסדירו    

 

 

 חזרה

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי תחום גמלאות, ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות ילדים. מענים לביצוע: נ
 מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוני            העתק לידיעה: 

 צפת/רחובות, דימונה.                       

 

 חזרה

 
 ב ב ר כ ה,            

 

 הוראות לביצוע



 

  
 גמלאותנהל  ימ - המוסד לביטוח לאומי

 תחום ילדים
 

 3 

 

 

 1 נספח

 

 354 –סבא -כפר  103 –טבריה           
 50 -קרית גת   56 –צפת   
 340 -תקוה -פתח  15 -מג'אר  
 283 -רמלה   33 –קרית שמונה   
 55 -בית שמש    155 –עפולה   
 219 -רחובות   89 –נצרת   
 215 -ראשון לציון  44 –נצרת עילית   
 126 -אשקלון    23 –שפרעם   
 266 -אביב -תל  214 –נהריה   
 50        –יפו      
   137   –ים -בת  207 –קריות    
 86  -כרמיאל   284 –חיפה    
 183   -אשדוד   197 –חולון   
  227  -גן -רמת   289 –חדרה   
 65 -בני ברק    284 -נתניה   

 114 -מזרח ירושלים   412 –ירושלים 
 64   – לתיא  483 –שבע -באר  

                                            
 

 


