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 ' כסלו תשע"וו   תאריך: 1350  חוזר מס':
 2015נובמבר  18             

 
 

 

 ילדים נושא:

 שיעורי קצבה תת נושא:

לית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות כחוק ההתייעלות הכל שם החוזר:

 2015-( התשע"ה 2016 -ו 2015 התקציב
 

 

 מטרת החוזר

 התביעות בדבר: ילידע את פקיד
 .5/15 -רטרואקטיבית מ סכומי קצבאות הילדים העלאת -
 פתיחת תכנית חסכון לילד. -
 .באינטרנט בניית מחשבון לחישוב התשלום השוטף והתשלום הרטרואקטיבי -

 

 פתח דבר

התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית. במסגרת החוק נעשו מספר שינויים  19.11.15 -ב
 יטוח הלאומי בסעיפים המתייחסים לפרק ביטוח ילדים.בחוק הב

 
 להלן השינויים:

 
 .5.15 -קצבת הילדים תוגדל רטרואקטיבית מ .א

 .27.12.15 -הסכום הרטרואקטיבי ישולם ב
 תפתח תוכנית חסכון לילד. .ב

 

  

                                                                

 

 

 רשימת תפוצה

 

 ריקי שנזיקהוכן ע"י: 

 

 

 

 חשוב לדעת פירוט השינויים
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 פירוט השינויים

 
 :עורי הקצבהיש .1

 לחוק. 68סעיף שונה "הסכום הבסיסי" ובמסגרת החוק עודכן 
 . 2015בחודש מאי החל  תעודכן רטרואקטיבי "הסכום הבסיסי" לעניין קצבת הילדים     
      
 :2003י יוני רלד שנולד אחלהלן הקצבאות המגיעות לי     

 
 

 ₪  150                 לילד הראשון 

 ₪  188                 לילד השני    

 ₪  188                 לילד השלישי

 ₪  188                 לילד הרביעי 

 ₪  150    לילד החמישי ואילך

 
 

 :2003להלן הקצבאות המגיעות לילד שנולד לפני יוני      
 
 

 ₪  150                 לילד הראשון 

 ₪  188                 לילד השני    

 ₪  188                 לילד השלישי

 ₪  336                 לילד הרביעי 

 ₪  354    לילד החמישי ואילך

 
 

    ₪  98אין שינוי בשיעור תוספת הקצבה המשולמת למקבלי קצבאות קיום והוא יישאר      
 לילד השלישי והרביעי בלבד.     

 
 תשלום שוטף.  2 

 
 , נשלם את סכום הקצבה כולל התוספת באופן שוטף.12/15החל מהתשלום החודשי       

 
 התשלום הרטרואקטיבי . 3
 

  והתשלום יועבר לזכאים 5/15רטרואקטיבית מחודש  וקצבאות הילדים הוגדל    
 .27.12.15 -ב    
 הרטרואקטיבי יופיע במערכת הכספית בסוג פעולה "העלאת קצבה רטרו" התשלום     
 ".5/15 – 11/15יע "יופ "תקופהבשדה "ו    

 
 התשלום הרטרואקטיבי הוגדר כתשלום חודשי לעניין קיזוזים.
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 .יםיאקטיבהרטרו םסכומיהאת ובקצבה השוטפת השינויים את להלן טבלה המרכזת 
 

 :2003ני קצבה לילד שנולד אחרי יו
 

 גובה הקצבה  
 5/15עד 

 גובה הקצבה
 5/15 -מ 

 סכום חד פעמי שישולם
 עבור התקופה  27.12.15 -ב

 11/15- 5/15 

 ₪   70 ₪ 150 ₪ 140             לילד הראשון

 ₪ 336 ₪ 188 ₪ 140             לילד השני

 ₪ 336 ₪ 188 ₪ 140             לילד השלישי

 ₪ 336 ₪ 188 ₪ 140             לילד הרביעי

לילד החמישי 
 ואילך

            140 ₪ 150 ₪ 70   ₪ 

 
 :2003קצבה לילד שנולד לפני יוני 

 
 

 גובה הקצבה  
 5/15עד 

 גובה הקצבה
 5/15 -מ 

 סכום חד פעמי שישולם
 עבור התקופה  27.12.15 -ב

 11/15- 5/15 

 ₪   70 ₪ 150 ₪ 140                 לילד הראשון 

 ₪ 336 ₪ 188 ₪ 140                  לילד השני   

 ₪ 112 ₪ 188 ₪ 172                 לילד השלישי

 ₪     0 ₪ 336 ₪  336                 לילד הרביעי 

לילד החמישי 
       ואילך 

354  ₪ 354 ₪ 0     ₪ 

 
 

מיליון  X1.2 חודשים  7 מאחר והתשלום מורכב ביותר ומתייחס למיליוני תנועות כספיות )
 . 23.11.15 -החל בצעו ותיקים פעילים( חולקו התנועות למספר מנות שיב

ואקטיבי ייקלטו רק תנועות טרצעו בתקופה עד לסיום קליטת התשלום הרוכל המנות שיבב
לא שיוזנו פניות האך כל  ,המערכת תהיה פתוחה להזנהזו בתקופה  .5/15 -התשלום מ

 .ותלסיום קליטת הוראות התשלום הרטרואקטיביוימתינו עד יחושבו 
 קבצים חיצוניים )בתי חולים, אוכלוסין ועוד(.גם בתקופה זו לא נקלוט 
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 תוכנית חסכון לילד. 4
 

 גם פתיחת תוכנית חסכון לכל ילד במדינת ישראל. הבמסגרת החוק אושר    
 

 :קרי התוכניתיעלהלן     
 קצבה המשולמת כיום( לכל ילד בתוכנית חסכון ארוך טווח.)בנוסף ל₪  50 ופקדיו  -    
 .5/15 -רטרואקטיבית מ 1/17התוכניות ייפתחו בחודש   -    
 יבחר במכרז.יש סכון ינוהלו ע"י גוףיכספי הח  -    
 .18עו לגיל יהכספים יועמדו לרשות הילד החל מהג  -    

 
 משך.פרטים נוספים אודות התוכנית וניהולה נפרסם בה    

 
 חזרה

       

 חשוב לדעת

 הסברה ופרסום

 -הפרסום יחל לקראת ה ובפייסבוק.המקומית  ,יופץ פרסום בעיתונות הארצית .1
15.12.15. 

 נים:מחשבו .2
 עודכן וניתן לראות בו את השיעורים המעודכנים. – 494מסך  -
 רנט לחישוב סכום הקצבה השוטף   בנינו מחשבון חדש באינט –מחשבון באינטרנט  -
 . 15.12.15 -וסכום ההפרש הרטרואקטיבי, והוא יעלה לאוויר עד ה  

יופצו פליירים ופלקטים בסניפי המוסד אשר יחולקו בעמדות קבלת הקהל ובחדרי  .3
 ההמתנה במחלקות ובחזית הסניף.

 חזרה

 

 : רשימת תפוצה

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

 מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוני   : העתק לידיעה 

  צפת/רחובות, דימונה.     

 זרהח

 

 


