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מידע חשוב על הקצבה להבטחת הכנסה

סכומי הקצבה החודשית המלאה לשנת 2014
למי שטרם    

מלאו 55 שנים
 למי שמלאו

55 שנים

2162 ₪ 1730 ₪לאישה יחידה

3535 2897₪ ₪לאישה עם ילד אחד

לאישה עם שני 
4400 3373₪ ₪ילדים ויותר

הקצבה תשולם לחשבונך בבנק ב-28 בכל חודש עבור 
אותו החודש.

מי שמקבלת דמי מזונות בפועל – סכום דמי המזונות יופחת 
מסכום הקצבה להבטחת הכנסה שאת זכאית לה. אם אינך 

מקבלת בפועל דמי מזונות – לא יופחת דבר.

מי ששוהה במקלט לנשים מוכות - בזמן שהותך במקלט 
את פטורה מ"מבחן תעסוקה", כלומר אינך צריכה להתייצב 
בלשכת שירות התעסוקה, כדי לקבל את הקצבה להבטחת 

הכנסה.
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אישה יקרה,
עם הגעתך למקלט אנו מברכים אותך על החלטתך האמיצה 

לצאת ממעגל האלימות.

על פי תיקון בחוק הבטחת הכנסה מיולי 2012 תוכלי להמשיך 
ולקבל את קצבת הבטחת ההכנסה גם בעת שהותך במקלט, 
בתנאי שקיבלת קצבה להבטחת הכנסה בחודש שקדם לכניסתך 

למקלט. 

מסכום הקצבה שתקבלי, יהיה עלייך לשלם לעמותה המפעילה 
את המקלט דמי השתתפות בשיעור של 1/4 מהקצבה, עבור 

המגורים והכלכלה הניתנים לך במקום. 

מטרת התיקון בחוק היא שבעת שהותך במקלט תישאר לך 
אותה רמת הכנסה כפי שהייתה לך לפני שנכנסת למקלט, תוך 

התחשבות בכך שהמקלט מספק לך ולילדייך מזון ודיור. 

חשוב לנו למנוע מצב שבו תזדקקי להגנה, אבל תימנעי מלהגיע 
למקלט בשל חשש מהרעה במצבך הכלכלי.

בתקופה שלפני התיקון בחוק, הנשים במקלט קיבלו ממשרד 
הרווחה רק דמי כיס בסכום ששווה ל- 1/4 מסכום הקצבה 

להבטחת הכנסה. 

כיום, לאחר שתשלמי את דמי ההשתתפות, יישאר לרשותך 
3/4 מסכום הקצבה.

דוגמה לחישוב הסכום החודשי שמקבלת 
אישה עם ילד אחד במקלט

לפני השינוי בחוק: עם כניסת האישה למקלט, הופסק תשלום 
הקצבה להבטחת הכנסה והאישה קיבלה 724 ₪  לחודש בלבד 

כדמי כיס מהמקלט. 

 אחרי השינוי בחוק: תקבלי קצבה להבטחת הכנסה בסך
2,897 ₪ )פחות 103 ₪ דמי ביטוח בריאות( ותשלמי 724 ₪ מתוכם 
כדמי השתתפות למקלט. כך שיישארו בידייך 2,070 ₪ לחודש.

אישה המקבלת השלמת הכנסה
אם את מקבלת השלמת הכנסה )לתשלום מזונות, לשכר עבודה 
וכו'(, עלייך לשלם לעמותה המפעילה את המקלט דמי השתתפות 
בהוצאותייך, בשיעור של 1/4 מקצבת הבטחת הכנסה מלאה.

דוגמה
אישה עם 2 ילדים המקבלת דמי מזונות בסך 1,000 ₪ -  תקבל 
השלמת הכנסה בסך 2,373 ₪ )בספטמבר 2014(, ויהיה עליה 
לשלם דמי השתתפות בהוצאותיה בשיעור של 1/4 מקצבת 
הבטחת הכנסה המלאה )3,373 ₪ בספטמבר 2014(, כך 

שיישארו בידיה:

3,373 ₪ - 843 ₪ = 2,530 ₪ לחודש.

אם קיבלת קצבת הבטחת הכנסה )או השלמת הכנסה( בחודש 
שקדם לכניסתך למקלט, ובעקבות כניסתך למקלט הופסקו 
חלק מהכנסותייך - עלייך להודיע על כך לביטוח הלאומי, 
כדי שתוכלי להמשיך ולקבל קצבה להבטחת הכנסה בסכום 

המתאים להכנסותייך כיום.

לתשומת לבך,
זכאותך להמשיך ולקבל קצבה בזמן שהותך במקלט מותנית 
בתשלום דמי ההשתתפות לעמותה המפעילה את המקלט 

בשיעור של 1/4 מסכום הקצבה. 

אם לא תשלמי את דמי ההשתתפות, ניאלץ להפסיק לך את 
תשלום הקצבה להבטחת הכנסה. במקרה זה ישולמו לך דמי 

כיס על בסיס שבועי בסכומים הבאים: 

• אישה יחידה – 100 ₪  לשבוע
• אישה + ילד אחד – 167 ₪ לשבוע

• אישה + שני ילדים ויותר – 195 ₪  לשבוע

חשוב שתודיעי לביטוח הלאומי עם כניסתך למקלט 
ועם יציאתך ממנו, כדי שנוכל להדריך אותך על התנאים 
להמשך זכאותך לקצבה. לקראת יציאתך מהמקלט, יש לך 
אפשרות לקבל מקדמה על חשבון הסכום שאת זכאית לו, 

כדי להתארגן בתחילת דרכך החדשה.

לנוחותך אנחנו מצרפים מידע על הקצבה  להבטחת הכנסה.

אנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך דרכך


