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 :החוזרפרטי 

 15/4/2018 :תאריך

 מדגם למשפחות חד הוריות בנושא: "בן זוג ידוע בציבור" לצורך בדיקת זכאות למענק לימודים: החוזר שם

 (2018בשנת הלימודים תשע"ט )אוגוסט 

 1365 ':מס חוזר

 מענק לימודים: נושא

 "בן זוג ידוע בציבור" –מענק לימודים : נושא תת

 2018מאי  :תחולה ךתארי

 ריקי שנזיק כותב החוזר:

 תכני החוזר:
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 2 .................................................................................................................................................................................. דבר פתח
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 מטרת החוזר

 יבור".הוריות בנושא: "בן זוג הידוע בצ -להעביר לעובדי מחלקות ילדים את נוהל הטיפול במקרים שיצאו במדגם למשפחות חד

 פתח דבר

(, יבוצע מדגם למשפחות חד הוריות )רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה(. מטרת 2018)אוגוסט  טכמידי שנה לקראת שנת הלימודים תשע"

 המדגם למנוע תשלום מענק לימודים לרווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה,  שיש עימם  "בן זוג הידוע בציבור".

 

 (.1353מענק לימודים )ראו הרחבה בחוזר ילדים בחוק שבוצעו שינויים אנו מזכירים לכם את ה

 .31.12.12ועד  1.1.01 -הגילאים הם מ ט, בשנת תשע"6-18 -הורחבו גילאי הילדים המזכים ל -

 לכל ילד. ₪ 1,006 ואהוואחד סכום המענק ה -

 לחזרה לתוכן העניינים  -

 וראות לביצועה

 

 :קבוצות לשתי שיחולקו מקרים יכלול המדגם השנה

 .2018 בשנת לראשונה לימודים מענק להורה משולם בהם המקרים כל – 1 קבוצה

 .לימודים מענק בעבר להם ששולם מבוטחים של מדגם – 2 קבוצה 

 

 . 30.6.2018 לתאריך, 245 במסך אוטומטי באופן יבוצעו ההפסקות

 ".בציבור ידוע מדגם" –" מצ" – ההפסקה סיבת

 .החזר ומעטפת ההצהר טופס להודעה ויצורפו הודעה תשלח למבוטחים

 .הקדמי הדלפק במערכת ותופיע 482 במסך" ילד" במערכת תירשם הפוליסה

 שנשתל, 30.6.2018 ההפסקה תאריך את 245 בפניה למחוק יש, לימודים למענק התביעה את לאשר הוחלט בהם במקרים 

 ".סיום תאריך" בשדה אוטומטית

 

 .245 בפניה שינוי לבצע אין, אליהם שנשלח למכתב ישיבו שלא מבוטחים לגבי .1

 .יום 60 על יעמוד ההודעות בין המרווח. דחיה ומכתבי תזכורת מכתבי ישלחו אלה למקרים

 

 :מישורים בשני לפעול יש", בציבור הידוע זוג בן" עימם שיש ויצהירו שישיבו מבוטחים .2
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 ההפסקה סיבת את ולשנות אוטומטית שנשתלה 245 לפניה להיכנס יש. א

 ".בציבור ידוע"  –" יד" -ל .3

 בחוזר לאמור בהתאם, והגביה הביטוח למחלקת המידע את להעביר יש. ב

  .1339 ילדים

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 קישורים רלוונטיים

 חוזר(/)חוק/תקנה/חוו"ד משפטית/פס"ד

תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו  –, "הורה יחיד" 1992-על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב

 ואשר נתקיים בו אחד מאלה:

 

 כבן זוגו. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור  .1

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 רשימת תפוצה

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

 ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות ילדים. 

 יפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוניהעתק לידיעה:   מנהלי סניפים, מנהלי סנ

 צפת/רחובות, דימונה, מנהלי תחום כספים מ.ר.

 

 

 

 


