
  

 לתביעת הבטחת הכנסהמדריך 

 

 מסמכים נדרשים:

 מעודכנת כולל ספח. תעודת זהות. צילום 1

החודשים האחרונים מכל חשבונות  3מהבנק עבור  ותדפיס עו"ש תדפיס ריכוז יתרות. אישור או 2
 הבנק הפעילים והמוגבלים.

באחת מהמסגרות הבאות: לימודים תיכוניים, התנדבות למטרה  24עד  18. אם יש לך ילדים בני 3
 .לצרף אישור מוסמך מהמסגרת המתאימהיש  -ציבורית, עתודה, מסגרת קדם צבאית 

עקב  –בהתאם למצבך  מסמכים ואישורים כדי לקבל פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה. 4
 התייצב בשירות התעסוקה. הקורונה לא תתקיים דרישה ל

  ."העסקת עובד"יש לצרף טופס  –במידה ואתה מועסק  -

)התביעה יכולה להיות ידנית או מקוונת( דרך אתר ביטוח הגשת תביעה להבטחת הכנסה . 5
 לאומי.  

 

 קישור להגשת התביעה: 

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%
D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Suppo

-ms/Pages/5619%20rt_for
%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D

-7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99
D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%%

9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B
D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx% 

 

 התנאים להגשת התביעה: 

 . חודשים( 24)לפחות  תושב ישראל. 1

 ומעלה )למעט מקרים חריגים(. 20גיל . 2

  –מבחן הכנסות . 3

 ₪.  4,009 –עד פרישה  55יחיד בין גילאי ₪.  3,044: 20-54בין גילאי  יחיד* הכנסה מקסימלית ל

 ₪.  5,750עד פרישה:  55בין גילאי ₪,  4,198: 20-54בין גילאי  בני זוג* 

 ₪.  6,383עד פרישה:  55בין גילאי ₪,  4,652: 20-54בין גילאי  זוג + ילד* 

 ₪.  7,158עד פרישה:  55בין גילאי ₪,  5,457: 20-54בין גילאי  ילדים 2* זוג + 

 ₪. 8,828ישה: עד פר 55בין גילאי ₪,  7,304: 20-54בין גילאי  * יחיד + ילד

 ₪.  10,295עד פרישה:  55בין גילאי ₪,  8,112: 20-54בין גילאי  ילדים 2* יחיד + 

 ₪. 41,373 -רק אם שוויו של הרכב נמוך מ – החזקת רכב. 4

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Income_Support_forms/Pages/5619%20-%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94.aspx


  

כדי להיות זכאי להבטחת הכנסה על הפונה ובת זוגו )אם יש(  – התייצבות בשירות התעסוקה. 5
 להירשם ולהתייצב בשירות התעסוקה. 

 : שלא צריכים להתייצב בשירות התעסוקה חריגים

 אם או אב שהוא הורה יחיד שיש עמו /ה ילד שטרם מלאו לו שנתיים. *

 .13-אישה בהריון מהשבוע ה *

  מחלה טרם הסתיימה.ימים רצופים וה 30מי שחולה לפחות * 

הורה המקבל קצבת ילד נכה בעד ילדו או מי שאחד מבני משפחתו )בן זוג, בן, בת , הורה(, חולה  *
ימים רצופים לפחות לפני  45וזקוק להשגחה רוב שעות היממה והוא גר עם החולה באותה דירה 

 שהגיש את התביעה

 .מי שנמצא בתוכנית שיקום תעסוקתי בפיקוח משרד ממשלתי *

חודשים רצופים, אם עדיין לא חלפו חודשיים ממועד  6אסיר משוחרר לאחר תקופת מאסר  *
שחרורו, אסיר בעבודות שירות, מי שנמצא במעצר בית בשעות היום, או מי שמשגיח על בן 

 .משפחה הנמצא במעצר בית

 מכור לסמים או לאלכוהול, מי שנמצא בתוכנית גמילה או בתכנית שיקום. *

 .באולפן מטעם משרד הקליטה, חמישה ימים בשבוע בשעות הבוקרלומד * 

 מי שמטופל במחלקה לדרי רחוב ברשות המקומית. *

 ימים רצופים. 30-אישה במקלט לנפגעות אלימות השוהה בו יותר מ *

 שעות שבועיות ומעלה( או עובד במפעל מוגן. 36עובד במשרה מלאה )בהיקף של * 

 שעות שבועיות ומעלה. 25בילדים בהיקף של עובד במשק בית או בטיפול * 

שעות שבועיות ומעלה או המטפל בשלושה קשישים  15עובד בטיפול בקשישים בהיקף של * 
 לפחות.

עובד עצמאי הרשום במחלקת הביטוח ו/או בעל עסק חדש אשר לא עברה שנה מפתיחת העסק * 
 .ומקבל ליווי עסקי

תיכוני, ישיבה, -מד במוסד להשכלה גבוהה: מוסד עלמי שלו - לימודים במוסד להשכלה גבוהה. 6
 לא זכאי לקצבה להבטחת הכנסה.   -מוסד תורני ומוסד להכשרת כוהני דת 

  :שלמרות מסגרת לימודית זכאים להבטחת הכנסה החריגים***

 .בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקהמי שלומד  -

הורי( יכול ללמוד במוסד להשכלה גבוהה )חוץ מלימודים לתואר שני או -)חד הורה עצמאי -
החודשים  20החודשים מתוך  16 -שלישי( ולהיות זכאי לקצבה, בתנאי שהוא קיבל קצבה ב

חודשים בלבד. הורה  36הקצבה במקרה זה תשולם למשך  שקדמו לחודש תחילת הלימודים.
 ת בשירות התעסוקהעצמאי שלומד יכול להיות פטור מהתייצבו

 

 מי אינו זכאי להבטחת הכנסה:

וכל החזקתו במוסד היא על חשבון המדינה )אוצר המדינה, הסוכנות  אדם הנמצא במוסד -
 היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.

  .אדם המשרת שירות חובה בצה"ל -



  

 .מוסד תורני/על תיכוני או במוסד להשכלה גבוהה, תלמיד בישיבה -

 .שברשותו או ברשות בן זוגו או ילדו יותר מרכב אחדאדם  -

 חבר קיבוץ או מושב שיתופי.  -

 


