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 מטרת החוזר

 פסק הדין הארצי שניתן בנושא תמיכה משפחתית.  שינוי בנוהל בעקבות 

 בשל גודל פסק הדין הוא מופץ בנפרד במערכת פסקי דין. 

 פתח דבר

לפיו אין להביא בחישוב הכנסתו של תובע את , ש17457-08-14עב"ל ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק דין   17/5/2018 -ב

סכומי הסיוע הכספי שהוא מקבל מכל מקור שהוא, בין אם ממשפחה ובין אם מעמותה כלשהי, ואף לא נקבעו מגבלות או תקרה 

 לסכומים אלו. 

 בהתאם לפסיקות שניתנו בבתי הדין לעבודה.נקבעו ושונו כספית  עד היום הנהלים בנושא תמיכה

 על שולחנה של ועדת הרווחה מונחות הצעות חקיקה בנושא. פסק דין זה התקבל במקביל לכך שיש לציין כי 

 

  בית הדין קבע:

 סות על הכנסה זו. לפקודת מס הכנסה אינו כולל תמיכה כספית ולפיכך חוק הבטחת הכנסה אינו מחיל מבחן הכנ 2סעיף . 1

 אין להביא תמיכה כספית בחישוב ללא אמירה מפורשת של המחוקק, ואין לפרש את החוק דווקא באופן שיירע למבוטח. 

בית הדין העביר ביקורת על כך שתיקוני חקיקה בנושא תמיכה כספית מתעכבים ולפיכך החליט לפסוק בערעורים שהוגשו ולא 

 להמתין לתיקוני החקיקה. 

מקבלי הגמלה נאלצים  הנדרש למקבלי הבטחת הכנסה.כומי הגמלה להבטחת הכנסה נמוכים ואינם מספקים את המינימום ס.  2

 להסתייע בבני משפחה ובעמותות שיסייעו כספית. 

גם אם קיימים מקרים של ניצול לרעה של חוק הבטחת הכנסה, עדיין רוב המבוטחים הנזקקים לגמלה נזקקים גם לעזרה נוספת, 

 בתנאי עוני. שאותה הם מקבלים מבני משפחה, כדי לשרוד 

 

 . 1.6.2018-פסק הדין בתיקים שוטפים החל מה הוראות על פי חוות דעת משפטית יש להחיל את

  בטלים. –רים הקודמים שהופצו בנושא ממועד זה החוז

 הוראות לביצוע

 חדשות ביעותבת .1

אין להביא בחישוב כל תמיכה כספית מכל סוג שהוא, בין אם תמיכה משפחתית ובין אם תמיכה מעמותת בתביעות חדשות 

 צדקה. 

או לשלול אם אכן כדי לאמת בירור/בדיקה בהתאם לעניין , יש לערוך כספיתבמקרים שעולה חשד שלא מדובר בתמיכה 
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 ביאה בחשבון, כגון הכנסות מעבודה. שאין להביאו בחישוב או בניסיון להעלים הכנסה שיש להכספי מדובר בסיוע 

 

  תיקי בית הדין הארצי ותיקים אחרים בבתי הדין האזוריים: .2

 תיקים. קיימים עוד תיקים רבים שנמצאים בהליך משפטי כיום וטרם נפסק בהם.  5בית הדין הארצי לעבודה נדונו ב

 . רטרואקטיביתהארצי ולאפס הכנסות מתמיכה כספית  הפסק דיןיש לפעול לפי הנחיות בכולם 

 הלשכות המשפטיות התבקשו לשלוח את התיקים הרלבנטיים לסניפים לטיפול. 

 

  וטפים בהבטחת הכנסה:בתיקים ש .3

 רצ"ב רשימת תיקים שבהם הובאה בחישוב הכנסה מתמיכה כספית. 

 ולהודיע לתובע על כך.  1.6.2018-יש  לאפס את סכום התמיכה הכספית מה

 

 :שאיריםואזרח ותיק בתיקים שוטפים ב .4

 . שאיריםואזרח ותיק תצא הודעה נפרדת לפקידי  בקרוב כך שהכנסה מתמיכה כספית לא תובא בחשבון. המערכת תותאם

 

 :בתיקים שוטפים במזונות .5

רשימה עדכנית תועבר לסניפים לבדיקת סוג  ".פנסיהבתיקים השוטפים במזונות ההכנסה מתמיכה משפחית נרשמה מסוג "

בתביעות חדשות  לאפס את ההכנסה. יש מילות חסדיםההכנסה . במקרים בהם מדובר בהכנסה מתמיכה משפחתית ו/או ג

 הכספית.   אין להביא בחישוב ההכנסות את התמיכה – 1.6.18-הכוללות בקשה לתשלום רטרו לתקופה שקדמה ל

 פקידי תביעות הבטחת הכנסה

  שאיריםואזרח ותיק פקידי תביעות 

 פקידי תביעות מזונות 

 מנהלי תחומי גמלאות 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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  בברכה,

 לבנה עזרא עליזה ברלזון   דבורה בדר

  מנהלת אגף מנהלת אגף   מנהלת אגף

 קצבות אזרח ותיק  משפחה  הבטחת הכנסה


