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 מטרת החוזר

אוכלוסיית שכונת צור באהר )שמעבר לגדר( ושכונת הדואר להיות מוכרת חוזר זה יעסוק בקריטריונים על פיהם תוכל 

 כתושב ישראל על פי חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

  פתח דבר

מטרת הקמת גדר ההפרדה הביטחונית )להלן: "הגדר"( הייתה מניעת מעבר בלתי מורשה של תושבים פלסטיניים אל 

 תוך שטחי מדינת ישראל. 

 עדר חפיפה בין גבולה המוניציפאלי של העיר ירושלים לתוואי הגדר גרם ליצירת שני סוגי שטחים: הי

  לגדר אך בתחום השטח המוניציפאלי של ירושלים.  מעברבשטח הראשון אוכלוסייה המתגוררת 

  (. המיוחדהגדר אך מחוץ לשטח המוניציפאלי. )להלן: "השטח  בתוךבשטח השני אוכלוסייה המתגוררת" 

 מונחי יסוד

 והיועמ"ש לממשלה: לביטוח לאומי שנקבעו בסוגיה ומשקפות את עמדת המוסד מונחיםלהלן מס' 

 למעט תובע שבמועד הקובע שכר בית בשטח המיוחד והוא אינו בן משפחה של המשכיר.  – "תובע"

 לחוק הביטוח הלאומי. 1הגדרת "עובד" שבסעיף בהתאם ל– "בן משפחה"
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 שבין גדר ההפרדה הביטחונית ובין התחום המוניציפלי של ירושלים." שטח השטח המיוחד"

 מועד קביעת תוואי הגדר הביטחונית כמפורט להלן: – "המועד הקובע"

  2004ינואר  –שכונת צור באהר 

 2005מרץ  8 –)השטח המיוחד(  שכונת הדואר

  הוראות ביצוע  -טיפול פקיד   

לעניין חוק  על פיהם ניתן יהיה להכיר באדם שהתגורר באחת מהשכונות הנ"ל כתושב ישראל התנאים המצטבריםלהלן 

הביטוח הלאומי והחוקים שהוא מופקד על ביצועם. יובהר, כי אין באמור כדי לקבוע לאדם זכאות להחזקת רישיון לישיבת 

 :קבע, שכידוע סמכות זה נתונה אך ורק בידי רשות האוכלוסין

 וכל עוד הוא מחזיק באשרה זאת. ,שיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראלמחזיק בריהתובע  .1

הקובע  מועדה לפני (השטח המיוחד) כפר צור באהר או באזור שכונת הדוארהדרך קבע באזור מתגורר התובע  .2

 וברציפות.

ברציפות באותה , במועד הקובע לגבי אותו שטח, והוא מתגורר 2התובע התגורר בשטח המיוחד כאמור בסעיף  .3

גם אם  –ואם במועד הקובע הוא התגורר בבית הוריו בשטח המיוחד  בע,ויחידת דיור שבה התגורר במועד הק

הוא עבר להתגורר בבית אחר בשטח המיוחד שנמצא על קרקע השייכת להוריו או הורי בן זוגו, ומאז הוא 

 מתגורר ברציפות באותו בית. 

ייכת להוריו או הורי בו זוגו שאינה צמודה לבית ההורים יידרש לראיות תובע הטוען שהוא מתגורר בקרקע הש

 אובייקטיביות להוכחת טענה זו.

חודשים ואין לו חובות עבר  12 בעד תקופה העולה עלאינו מפגר בתשלום דמי ביטוח וביטוח בריאות התובע  .4

 החודשים הנ"ל. 12בעד התקופה העולה על 

זכויות לפי דברי חקיקה שהמוסד לביטוח לאומי מופקד על ביצועם לבני משפחה של  למען הסר ספק יובהר כי לא יינתנו

 לעיל. 4עד  1התובע שאינם עומדים במלוא התנאים האמורים בסעיפים 

 הערות:

  תובע שבמועד הקובע הייתה כתובתו המדווחת למוסד לביטוח לאומי כתובת אחרת שאינה באחת מהשכונות

 המדווחת באותה העת ולפיכך לא יוכר כתושב. חזקה שהתגורר בכתובת -הנ"ל 

  תובע שבמועד הקובע לא הייתה לו כתובת מדווחת במוסד לביטוח לאומי, יידרש להמציא ראיות אובייקטיביות

 בדבר המועד בו החל להתגורר במקום מגוריו.

 ת מהשכונות תובע שמתגורר ביחידת דיור שבנייתה הסתיימה לאחר המועד הקובע, חזקה שהחל להתגורר באח

 לאחר המועד הקובע ולא יוכר כתושב.

 רשימת תפוצה

  מנהלי תחום ביטוח וגביה

 לחזרה לתוכן העניינים


