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 "ז שבט תשע"וט תאריך:  1351  חוזר מס':

 2016ינואר  26              
 

 ילדים נושא:

 שבוע מיצוי זכויות הילד שם החוזר:

 מטרת החוזר

 .ת ילדיםילדים שלא מקבלים קצבלמיצוי זכויות ללידע את פקידי התביעות בדבר תהליך יזום 
 

 פתח דבר
 

משפחות  2,780ילדים ב  3,720מהתהליכים למיצוי זכויות שאנו מבצעים, איתרנו  כחלק
 .אותה זכאים לכאורה לקצבת ילדים ולא מקבליםש
 

 נקיים את "שבוע מיצוי זכויות הילד". /7-11/2/1במהלך שבוע העבודה 
 

ברשימות  .במהלך שבוע זה תבצעו מיצוי זכויות לילדים עפ"י רשימות שיועברו אליכם
 רוכזים כל הילדים העונים לכאורה על תנאי הזכאות ואינם מקבלים קצבה.מ

ויסכם את מספר המקרים  ,כל סניף העתק מהרשימות שטופלויעביר אלינו   28.2.16 -עד ה
 להם מיצה הזכאות.

 
 

 :תהליך עבודה

 .ניף הטיפולריכוז המקרים לפי ס :נספחים

 רשימת תפוצה
 סגני מנהלי תחומי גמלאות, מנהלי מחלקות משפחה,   מנהלי תחום גמלאות,  נמענים לביצוע: 

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

 ר., מנהלי תחום כספים מ., דימונהצפת/רחובות                       
 

 הוכן ע"י: ציון מזרחי
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 תהליך עבודה:

 (.למנהל תחום הגמלאותבדואר הפנימי שימה נשלחה רהמצ"ב רשימה השייכת לסניפכם )
קצבת ילדים ועפ"י הנתונים הבסיסיים )גיל, שלא מקבלים ברשימה מופיעים כל הילדים 

 שהות בארץ( נראה כי הם זכאים לקצבה.
 

 חלקים: 3-הרשימה מחולקת ל
 

ם, וקיימים ילד/ים הילדייחלק מתיקים פעילים בהם ההורים מקבלים קצבאות על  .1
 נוספים בגינם לא משולמת קצבה.

ילד/ים העשויים להיות זכאים להורים תיקים מופסקים מכל סיבה שהיא ונמצא כי יש  .2
 לקצבה.

אין תיק במערכת לא לאם ולא לאב ונמצא כי יש להם ילד/ים העשויים להיות זכאים  .3
 לקצבה.

 
ברשימות שלפניכם מצוינים מספרי הזהות של ההורים, מספרי הזהות של הילדים ומספרי 

 הטלפון הסלולריים ממערכת "מבוטח".
 

 בהתאם. הנכם מתבקשים לבדוק כל תיק ולבחון הזכאות של כל ילד ולמצות הזכאויות
 

במקרים בהם קיימת זכאות לכאורה מעבר לכללי השיהוי, עליכם לבדוק בטרם החלטה את 
פניותיה של המשפחה לביטוח הלאומי )כולל לתחום הביטוח(, לבדוק האם קיימת התייחסות 

 ובמידת הצורך להתייעץ איתנו. ,תשלומי גמלאות רטרואקטיביים - 17למקרה בפרק 
 

מהם יכם לייצור קשר עם המשפחות, לאמת הנתונים ולבקש כמובן שבמידת הצורך על
 להגיש מסמכים או תביעה לפי הצורך.

 
יעביר כל סניף לגב' ריקי שנזיק רשימה של המקרים להם מוצתה הזכאות  28.2.16 -עד ה

 בצירוף סיכום כללי של המקרים.
 הזכאות. הצתומ שבו! רק מקרה בו תשולם הקצבה, ייחשב מקרה לתשומת לבכם

 
ברשימה  םאם קיימים מקרים להם עפ"י בדיקתכם אין זכאות לקצבה, העבירו גם אות

 המרוכזת.
 

 לאחר ריכוז הנתונים נפרסם תוצאות המיצוי.
 חזרה

 

 ב ב ר כ ה,          
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 נספח 

 

 

 מס' מקרים סניף

 40 טבריה 

 4 צפת 

 6 קרית שמונה 

 31 עפולה 

 70 נצרת 

 8 נצרת עילית 

 36 נהריה 

 31 קריות 

 72 חיפה 

 35 חולון 

 140 חדרה 

 140 נתניה

 208 כפר סבא

 121 פתח תקווה  

 159 רמלה 

 61 רחובות 

 42 ראשון לציון 

 37 אשקלון 

 244 תל אביב 

 49 יפו 

 26 ים -בת

 25 כרמיאל 

 36 בני ברק 

 46 אשדוד 

 63 רמת גן 

 255 ירושלים 

 465 מזרח ירושלים 

 320 באר שבע 

 22 אילת 
 
 


