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 בחינת הזכאות ושינוי מועד הגשת תביעה ישינוי חודש -מענק לימודים : הנדון

 18.4.07מיום  1283חוזר ילדים : ןסימוכי 
 
 כללי .1
 
 התקבל בכנסת תיקון בחוק הביטוח  15.1.07ביום , כאמור בחוזר הסימוכין  
 .לחוק 296 -ו 74הלאומי בסעיפים   
 
 חודשים  18בין היתר נקבע שלא ישולם מענק לימודים בעד תקופה העולה על   
 .ממועד הגשת התביעה  
 

 ת הלימודים ועות למענק לימודים שיוגשו בגין שנשינוי זה חל רק על תבי
 .ואילך( 8/2007)ח "התשס

 
 אין שינוי בזכאות לתביעות למענק לימודים המוגשות בגין שנות לימודים 

 .ועליהם לא יחול שיהוי ,(8/2007)ח "שקדמו לתשס
 
 מכיוון שעדיין לא , לא החלנו שיהוי על תביעות למענק לימודים 1.3.09עד   
 .8.07חודשים ממועד החלת החוק  18ו חלפ  
 
 ויש להחיל שיהוי על תביעות  8.07 -חודשים מ 18יעברו  1.3.09 -החל מ  
 .למענק לימודים שיוגשו ממועד זה  
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 שינוי כללי ההזנה .2
 

 245שונו כללי ההזנה במערכת באופן כזה שמסך , בחוקבעקבות התיקון 
 .י השיהוי החדשיםתומך בכלל" למענק לימודים זכאות "

 
 בכל פעם שהפקיד מטפל בפנייה למענק לימודים ויאשר מעבר לכללי השיהוי 

 .להתייחס אליה בהתאם שוי, תתקבל הערהחודשים  18של 
 

  ,שימו לב
 

 תוזן פנייה אחת , ואילך 2007מוגשת תביעה למענק לשנת כאשר  .א
 (. ביעהחודשים ממועד הגשת הת 18 -גם אם חלפו יותר מ), למענק  
 חודשים  18 -המערכת תחשב באופן אוטומטי זכאות ל  
  .רטרואקטיבית  
 חודשים  18ועד  (' אדוגמא )התיק יפוצל לפי כללי השיהוי החדשים   
  .רטרואקטיבית  
 

  2007כאשר מוגשת תביעה למענק לימודים לשנים שלפני שנת  .ב
 והתיק יפוצל  למענק לימודיםפניות  2יהיה צורך בהזנת , ולאחריה  
 (.'בדוגמא )החל משנת הזכאות הראשונה   

 
 / החזר קיזוז כספים לגרושה לצורך רטרואקטיבית פיצול תיק  עתב .ג
 וניתן להחזיר תשלומים  ,יחולו כללי השיהוי לא  ,(ולא למענק)נפרדת   
 .('גדוגמא ) שנים רטרואקטיבית 7שקוזזו עד   
 

 מכתב חדש המודיע על נו במערכת המכתבים הממוכנים הוספ .ד
 במכתב קיימת הפנייה . למענק לימודיםשל תביעה אישור ודחייה   
 .לבית הדין וייצא בדואר רשום  
 

 :דוגמאות .3
 

 'דוגמא א
 

 .13.2.07 -בני הזוג התגרשו ב
. 2007  – 2008יש ילדים בגיל המזכה במענק לשנים . הילדים עברו לאם

  . 18.3.09 -האישה הגישה תביעה לפיצול ולמענק ב
 

 : זכאות
 

חודש  18-היות וחלפו יותר מ, אין זכאות למענק בשל שיהוי 2007עבור שנת 
 .7-8/07 מיום הגשת התביעה ועד לחודשי בחינת הזכאות

 
קיימת זכאות למענק מכיוון ששנה זו נמצאת בתקופת  2008עבור שנת 

 .ם מיום הגשת התביעהחודשי 18הזכאות של 
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  :הזנה
 

 .8/08 -מ, 114יש לפצל התיק במסך  .1
 
  –יש להזין פנייה למענק לימודים החל ממועד הגירושין  .2 
 המערכת תחשב הזכאות באופן . ללא תאריך סיום 18.2.07 

 .חודשים אחורה ממועד הגשת התביעה 18אוטומטי   
 
 'דוגמא ב 
 
 .2.5.05 -בני זוג התגרשו ב 
 בשנים במענק הילדים עברו לאם ויש ילדים הנמצאים בגיל המזכה  
 2005-2008. 
 .2.4.09 -האשה הגישה תביעה לפיצול ולמענק ב 
    
  : זכאות 
 
 למענקי לימודים  ל זכאית "הנלא חל שיהוי  2007היות ועל שנים שלפני   
 .2006, 2005לשנים   
 

 חודשים  18 -כיוון שחלפו יותר ממ ,אין זכאות למענק לימודים 2007לשנת 
 .7-8/07בחינת הזכאות  ילחודשועד  ,מיום הגשת התביעה

 
הזכאות  תהיה זכאות למענק מכיוון ששנה זו נמצאת בתקופת  2008לשנת 

 .חודשים מיום הגשת התביעה 18של 
 

  :הזנה
 
 . (שנת הזכאות הראשונה) 9.05 -מ 114מסך ביש לפצל התיק  .1
 
  30.6.07ועד  - 2.5.05 -יה למענק לימודים החל מ יש להזין פנ .2
 .(אין שיהוי לשנים אלו)  
 
 ללא תאריך  1.8.07 -יש הזין פנייה נוספת למענק לימודים החל מ . 3
 חודש ממועד  18) 10.07 -המערכת תחשב זכאות למענק רק מ. סיום  
 .(הגשת התביעה   

 
 'דוגמא ג  
 

 . ים עברו לאםהילד 2.11.07 -בני זוג התגרשו ב
 

 . ש של הבעל"קיזוזים על חשבון חובות גל יש  1.1.08 -החל מ
 .2007 – 2010הילדים נמצאים בגיל המענק המזכה בשנים 

 .3.10.2010 -האשה הגישה תביעה לפיצול ולמענק ב
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 : זכאות 
 
 .אין שיהוי – 1/08 -ש מ"ל זכאית להחזר קיזוז גל"הנ  

נמצאת מעבר  2008שנת ) 2010, 2009ם לשנים ל זכאית למענקי לימודי"נה
 (.ולכן אין זכאות לשנה זאת, חודשים ממועד הגשת התביעה 18 -ל

 
 חודשים  18-מכיוון שחלפו יותר מ, אין זכאות למענק לימודים 2008לשנת   
 .7-8/07מיום הגשת התביעה ועד לחודשי בחינת הזכאות   
 
 
  :הזנה 
    
 .החודש הראשון לקיזוז – 1/08 -מ 114מסך בש לפצל התיק י .1 
 
 מועד הגירושין  – 2.11.07 -יש להזין זכאות למענק לימודים החל מ .2 
 חודש ממועד הגשת  18) 1.4.09 -רק מ חשב זכאות למענק תהמערכת ו   
 (.התביעה   
 
 
 
 
 

 
 


