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 6182יוני,   62   : תאריך 8913  מס':נכות חוזר 

 ' סיון, תשע"וכ 

 ילד נכה נושא:

 מענק פטירה בקצבת ילד נכה נושא:

 ליידע על תשלום מענק פטירה להורה לילד נכה שנפטר מטרת החוזר:

 פתח דבר

 אותקריטריונים לזכ

 הוראות לביצוע

 טיפול בחריגים

 נוסח התיקון

 נספחים

 

 נמענים לביצוע:

 מנהלי מחלקות נכות וילד נכה

 ילד נכה –פקידי תביעות 

  

 חזרה

 

יישום הגדרת ועל לעינת נועם מתחום נכויות מיוחדות ואתי אלאלוף כהן ל תודה רבה

תודה לעובדי תמ"מ : בלה סורין, ויקטור שנדרוביץ ועינת אלבז  .בזמן קצר שינוי החוק

ותודה רבה לאילת כהן קלוזנר שקידמה   .לתיקון על התאמת המערכת והמכתבים

 ט. הנושא וניהלה הפרוייק

 

  
       לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות

 

 

 המנהל הכללי –פרופ' שלמה מור יוסף :העתק 

 המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל גמלאות -גב' אילנה שרייבמן

 סגן היועץ המשפטי  -עו"ד שלומי מור

מנהלת תחום נכויות  -אילת כהן קלוזנר
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 פתח דבר 

ום מענק פטירה להורים שקיבלו קצבת ילד היה סעיף בחוק שאיפשר תשל כה, לאעד 

 נכה וילדם נפטר. 

המאפשר לשלם למשפחה שקיבלה קצבת ילד  ,תיקון לחוקלאחרונה, אושר בכנסת 

כפי שמשולם  - )הסכום הבסיסי( ₪ 1,8,8של נכה וילדה נפטר, מענק פטירה בסכום 

 .81למשפחות נכים מעל גיל 

בשעתן  משפחות בשנה, והוא נועד לסייע להן 6,1 -זה יאפשר תשלום מענק לכ תיקון

בתקופה הראשונית לאחר פטירת הילד, כמו גם במימון ההוצאות  -הקשה ביותר 

 בכך.הכרוכות 

והוא יחול על משפחות שילדן נפטר ממועד זה  82...8תחילתו של התיקון ביום 

 ואילך. 

 ופן אוטומטי.המערכת הותאמה לביצוע התשלום בא

אנו מודים לעמותות ההורים שסייעו בקידום תיקון החקיקה ובהעלאת הנושא לסדר 

 היום הציבורי. 

 חזרה                                                                                                      

 

 

 

 
 

 פטירה? מי זכאי למענק

 -שנפטר החל מהלמבוטח שקיבל קצבת ילד נכה עבור ילדו הזכאות לתשלום הינה 

 .בחודש הפטירהובתנאי שישנה זכאות בפועל ואילך,  6182...8
 

 -הפטירה לאחרחשוב להדגיש כי גם אם מאושרת זכאות לקצבה רטרואקטיבית 

 תהיה זכאות למענק פטירה. 
 

  למי משולם המענק?

 או למקבל הקצבה. להורה תשלום המענק הינו 
 

אפוטרופסות, לים "כגון: אק)בהם המקבל הוא גוף ציבורי נדירים ויוצאי דופן, במקרים 

המערכת לא תשלם המענק, יש לטפל בהתאם לאמור  ,(הקרן לטיפול בחסויים וכיו"ב

 . טיפול בחריגיםבסעיף 
 

 פטירה?מהו סכום מענק ה

לחוק  8סכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף ביהיה  מענק פטירה( 8)א 381בהתאם לסעיף 
    .(6182נכון לינואר  ₪ 1,8,8הביטוח הלאומי )

 זכאותקריטריונים ל
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 חזרה                                      

 

 

  

 

 

ע"י מערכת נכות  ומטיבאופן אוט ו, יבוצעושליחת המכתבים פטירההתשלום מענק 

 ( .8נספח ב )ראו דוגמת המכתב

 918ואת המכתב במסך  12או  ,1תשלום המענק במסך את המידע על ניתן לאחזר 

 

הפטירה, המערכת יוצרת לאחר נכון להיום, במקרים בהם מאושר תשלום קצבה 

 על ידי פקיד התביעות. ידני מענק פטירה  לביצוע תשלוםמטלה 

וי המערכת, כך שמענק הפטירה ישולם באופן אוטומטי גם אנחנו פועלים לשינ

 במקרים אלו, ללא מטלה לפקיד. 

ויקל על עבודת פקידי ל  גם על מקבלי נכות כללית ושר"מ, תיקון זה יחוחשוב לציין כי 

 תביעות נכות. 

 

 חזרה

 

 

 

 

 

תיפתח מטלה לפקיד  -גוף ציבורימקבל הקצבה הינו בהם  יוצאי דופןבמקרים 

 תביעות, כדי לבחון האם יש זכאות למענק ולמי לשלמה. 

 . 81.תיפתח מטלה לפקיד במסך  -במקרים אלו 

האם יש קרוב משפחה שניתן לשלם לו את מענק הפטירה.  פקיד התביעות יברר 

 במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם פקיד שיקום ועם תחום נכויות.

 

חלט על ביצוע תשלום מענק פטירה ידני, יש להזין את הזכאות במסך במקרה בו הו

 באופן הבא: 889

 31 רשום בגמלה קוד יש ל 

 סמןלשלם למקבל קיים יש לכדי , ה )החלפה( -לסמן את האות קבל ישמלפת להח 

 .ש–את האות 

  לרשום את זהות המקבל כולל פרטי חשבוןיש 

 ( ,1או  12 לאחר קליטה ישולם המענק )ניתן לראות במסך. 

  989על פקיד תביעות לאשר ולשלוח מכתב ידני במסך. 

                                                                                                             

 הוראות לביצוע

 טיפול בחריגים
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 חזרה

      

 נוסח התיקון

 
 



  
  מינהל הגמלאות

 ת    אגף גמלאות נכו

 

 5 

  -1נספח 

 בדבר תשלום מענק פטירה והפסקת תשלום קצבה מכתב הודעה למשפחה

 

 

 
 

  

 


