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 "ז ניסן תשע"הכ     תאריך: 1336  חוזר מס':

 2015פריל א 16             

 

 מענק לימודים  נושא:

  מיצוי זכויות תת נושא:

  (2015 – 2014) מיצוי זכויות יזום למענק לימודים לגרושות שם החוזר:

 

 

 מטרת החוזר

את התיקים ועשויות להיות גרושות שטרם פיצלו נשים לידע את פקידי התביעות בדבר תהליך יזום ל

 זכאיות למענק לימודים.

 

 
 פתח דבר

 
אוטומטית מכתב + טופס  , נשלחבמוסד לביטוח לאומי עם קבלת מידע על גירושין ממשרד הפנים

תביעה לפיצול + טופס תביעה למענק לימודים לגרושה. במכתב מתבקשת הגרושה להעביר אלינו 
 .למענק זכאיםהשנוכל לפצל התיק ולשלם המענק במידה ויש ילדים  ידרש כדהנ
 

, או שממצות הזכאות בשלב ןצו את זכאותילמרות פעילות זאת איתרנו לא מעט גרושות שלא מ
 מאוחר יותר.

 
תהליך יזום למיצוי זכויות למענק גם השנה נבצע ובהמשך לפעילות אותה ביצענו בשנה שעברה  ,לכן

 לימודים.
 

 הילדים בגילאים המזכים למענק בשנת הלימודים תשע" ןשלפנו את כל הגרושות שהתגרשו ויש לה
 (.2015או בשנת הלימודים תשע"ו ) (2014)
 

 ילדים. 9,299גרושות הזכאיות לכאורה למענק לימודים עבור  6,306אותרו  הבשליפ
 

 1343ם להזכירכם מקרים אלה מופיעים במסגרת המקרים שהוגדרו בחוזר ילדי
 הדורשים מיצוי זכויות וטיפול. המקרים יהבהבו וימשיכו להבהב עד  29.3.15 -מה

 לפיצול התיק.
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 תהליך עבודה

 מצ"ב רשימה השייכת לסניפכם.

הילדים הזכאים למענק, מספרי מספר תאריך הגירושין,  ,ברשימה מצוינים מספרי הזהות של ההורים

( וזכאות המקבלת ניתן לנסות לאתר טלפונים נוספים בסריקה) ם ממערכת "מבוטח"ייטלפון סלולר

 למזונות או הבטחת הכנסה.

דרת וזכאותה ולקבל ממנה תביעה מסעל להסביר לה  ,ם לנסות ולאתר המשפחההנכם מתבקשי

מקבלת מזונות או הבטחת  ההאישמקרים בהם )ב. לפיצול תיק ולמענק לימודים בצירוף פסק דין

 .בפקסגם ניתן לקבל התביעה  הכנסה, ניתן לאתר פסק הדין במערכת הסריקה(

 .16אם לא הצלחתם לאתר המשפחה טלפונית, יש לשלוח לאשה שוב את מכתב מס' 

 

 חשוב לדעת

ת ובמערכ במידע שנמצא אינטגרטיביצוי זכויות אקטיבי שנעשה תוך שימוש ימדובר בתהליך מ

 המוסד.

 רשימה זו תופק ותועבר אליכם בכל שנה.

 יות אקטיבי שהפך לחלק בלתי נפרד מפעילויותינו.וממשיכים בביצוע מיצוי זכאאנו 

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי תחום גמלאות, ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות ילדים. נמענים לביצוע: 
 

 משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוני          העתק לידיעה:   מנהלי סניפים, מנהלי סניפי 
 צפת/רחובות, דימונה.                       

 

 זרהח

 

 

     הוכן ע"י: ציון מזרחי

 

 

 ב ב ר כ ה,         

 


