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 סניפים –מנהלי תחום בכיר ביטוח וגביה  אל: 

 סניפים - ושאירים מנהלי מחלקת אזרח ותיק
 

 מקבלי גמלאות או"ש כולל גמ"ז –בחינת תושבות הנדון: 

 כללי:

כידוע לכם, קיים תהליך עבודה אוטומטי בו משולמת גמלה אזרח ותיק מיוחדת ברגע שאנו מקבלים 
מתאריך   1422וחוזר ביטוח  1516מידע שמדובר בעולה חדש. הנחיות בנושא זה פורסמו בחוזר זו"ש 

29.9.2014. 

יצא מגבולות  חוזרהתושב האו  העולה החדשנמצא, כי מעת לעת אנו נתקלים בתיקים בהם כמו כן, 
וקיים  בסמוך למועד עלייתו או בסמוך לכאורה לחזרתו לחיות בישראל כתושב חוזר מדינת ישראל

 מרכז חייו למעשה לא בישראל.חשד כי 

 וגמ"ז. מלאות זו"שנת תושבות של מבוטחים מקבלי גבחוזר יפורטו ההנחיות החדשות בנוגע לבחי

 החדשות: ההנחיות

שנים. פקיד  5במערכת מבוטח קיים הליך אוטומטי של בחינת תושבות של מי שנמצא בחו"ל מעל 
  שנים. 5-הביטוח והגביה רשאי כמובן לבחון תושבות של מי שנמצא בחו"ל גם בתקופה הקצרה מ

אגף הביטוח והבריאות יפעל לתיקון תהליך שלילת תושבות אוטומטית באופן כזה, שבדיקת 
 פרק זמן קצר יותר. בשנים מהיציאה מהארץ, אלא  5בות לא תיעשה לאחר התוש

יבצעו מעת לעת אזרח ותיק הביטוח והבריאות ואגף עד להשלמת התיקון במערכת מבוטח, אגף 
או  ו"שאמבוטח מקבל גמלת שמדובר בבהם נמצא, שליפות מיוחדות ממערכת מבוטח של תיקים 

 בישראל. היה בפועל שוהה בחו"ל פרקי זמן ממושכים מאוד, וקיים חשד כי מרכז חייו לא שגמ"ז 

מחלקת אזרח ותיק לבצע בדיקה מקדמית של המבוטח עצמו,  ימנהלרשימות אלה יועברו תחילה ל
 –של המבוטח הוא בחו"ל אכן נמצא שרוב זמנו יתברר שתא המשפחתי, וככל שבדיקת כל הוכן 
ובלבד  בדיקת התושבותפקיד הביטוח והגביה בצירוף נימוקים מדוע נדרשת לירו את התיק יעב

 .הוא לפחות חצי שנה או מיום ההכרה בו כתושב חוזר שפרק הזמן שעבר מיום העלייה

לפקיד בהתאם.  מנומקת פקיד הביטוח והגביה יבצע בדיקה מעמיקה של התושבות, ויקבל החלטה
, לאחר פחות משנה הואהביטוח והגביה תינתן סמכות לשלול תושבות גם אם זמן השהות בחו"ל 

שלילת התושבות תיעשה בדיעבד )בניגוד לכלל  ששוכנע שמדובר במי שמרכז חייו לא בישראל.
 ( גם אם המשמעות היא יצירת חובות בגמלה.0-נקודת ה

 

 בברכה,      בברכה, 

  ןדני זק     לבנה עזרא
      

  בריאותהביטוח והמנכ"ל ומנהל אגף סס/   מנהלת אגף אזרח ותיק ושאירים 
 והבטחת קיום


