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 בתיקי תלויים תהליך אוטומטי של ייזום הגשת תביעות לדמי מחיה :הנדון 

  כ ל ל י .1

תהליך אוטומטי חדש  מדי שנהיופעל , 1.0.2011-המתחילה ב ,החל משנת הלימודים הקרובה

גמלאות לבני משפחה של נפטר כתוצאה )של ייזום הגשת תביעות לדמי מחיה בתיקי תלויים 

 (. מפגיעה בעבודה

 תיאור התהליך .2

 

בצירוף , (230בל ) ישלחו טפסי תביעה לדמי מחיה( במנה החודשית)מצע חודש אוגוסט בא

 חילקנואותם , שנה 14-11תלויים בגילאים זכאים לגמלת העבור ילדים  (פוליסה( מכתב נלווה

 :לשתי קבוצות

 

 זכאות ראשונה לדמי מחיה .א

בעיקר ) גילם קיימת זכאות לכאורהל פי ילדים אשר בעבר לא שולמו בעדם דמי מחיה וע

 (.1001ילידי ', העולים לכיתה ט

 

 ילדים אשר שולמו בעדם דמי מחיה בשנת הלימודים הקודמת .ב

שנות  4שאין להם  (1004-1001ילידי ) 'עד יב' עולים לכיתות יהמדובר בעיקר על תלמידים 

  :עבור תלמידים אלה. זכאות לדמי מחיה

 בהנחה  2011אוקטובר ונובמבר , יימשך תשלום דמי המחיה  בחודשים ספטמבר

 .שזכאותם נמשכת

 יופסק , 2011או לא יאושרו עד תחילת דצמבר , אם לא יוגשו תביעות לדמי מחיה

והחוב שייוצר יקוזז מקצבת התלויים או מכל , 1.0.2011-המחיה למפרע  מתשלום דמי 

 .(2011תישלח פוליסה מתאימה באמצע דצמבר ) גמלה אחרת בהתאם לכללים

  יש להקפיד להעביר לאגף בהקדם כל תביעה לדמי , מיותריםעל מנת למנוע חובות

 .מחיה הנשלחת לסניפכם
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 .מי מחיה בתחילת כל שנת לימודיםשינוי התהליך אינו פוטר מהגשת תביעה לד

 

 .מטופלות בתחום נכות מעבודה ותלויים באגף נפגעי עבודהמחיה תביעות לדמי 

 

 

 ה ס י ל ו פ ה .3

 

 הפוליסה מנוסחת בהתאמה לשתי קבוצות התלמידים . 

מופקת פוליסה , חלקם לראשונה וחלקם אישור אוטומטי, כאשר יש בתיק מספר ילדים זכאים

 . בנוסח האישור האוטומטי

 דברי הסבר , גובה דמי המחיה וההכנסה המותרת, בפוליסה מצוינים תנאי הזכאות לדמי מחיה

כתובת וה( אישורי לימודים והכנסות)מפורטים על מילוי טופס התביעה והמסמכים שיש לצרף 

 (.אגף נפגעי עבודה)למשלוח התביעה 

 

  נתע"שבמערכת  01הפוליסה מחוברת למערכת מכתבים ועל כן תוצג במסך": 

 

 

  לחוזרהעתק מהפוליסה מצורף כנספח. 
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שם הפוליסה לילדים 

 –עם אישור אוטומטי 

 'עד יב' כיתות י

 

שם הפוליסה לילדים עם זכאות 

 'כיתה ט –ראשונה 

 

 

 


