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 2020מאי  07 חמישי יום

 לכבוד: 

 האגודה לזכויות האזרח בישראל

 

 שלום רב, 

 הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים הנדון:

 3.5.2020מכתבכם מיום 

 

 . כםהריני לאשר קבלת מכתב

"אסיר  במצב בו האסיר יצא עקב המצב לחופשה לקראת שחרורו, ניתן לראות בו כמי שנמצא בסטטוס 
 משוחרר".

(  9בכפוף לפסקה ) א( לחוק הבטחת הכנסה 2)א()2סעיף אסיר משוחרר זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מתוקף 
אי הזכאות. הזכאות בעילה זו היא לחודשיים סמוך  אם עונה על יתר תנ ,מאז ומתמיד בתוספת הראשונה 

 חודש השחרור. ל

הנוגע לאסירים משוחררים   , הבטחת הכנסה -----מצורף צילום מסך מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי 
 או לעילות הקשורות למאסר/מעצר ובכלל זה גם מעצר בית. 

 

כמו כן, הזכאות להבטחת הכנסה נבדקת מהחודש בו הוגשה התביעה להבטחת הכנסה ולא רטרואקטיבית  
 ד' לתקנות הבטחת הכנסה. 6תקנה לחוק ו  14סעיף לפי וזאת 

שירות בתי הסוהר והביטוח הלאומי מצויים בקשרי עבודה טובים, נהלי הביטוח הלאומי נהירים וברורים  
ואנו יודעים כי שירות בתי הסוהר מנחה את המבוטחים המשתחררים ממאסר לפנות לביטוח הלאומי  

 להגיש תביעה להבטחת הכנסה מיד עם שחרורם בלי להתעכב.
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ם  צא לחופשה מיוחדת לפי תקנות החרוככל שמדובר באסיר שייחד עם זאת, לאור אי הבהירות שנוצרה, 
אנו נראה במועד   -להבטחת הכנסה  מאחר שלא ידע כי באפשרותו להגיש תביעה  והתביעה הוגשה באיחור,
 . להבטחת הכנסהתביעה ההגשת  כמועד   היציאה לחופשה כאמור,

להרכב המשפחה ולעובדה   אי הזכאות לרבות מבחן הכנסות, תוך התייחסותהזכאות תיבחן בכפוף ליתר תנ
 בן הזוג.   כי ייתכן שבת הזוג קבלה גמלה כאשת אסיר עד למועד שחרור

  את  נבחן  חודשי מאסר (   6  שלא עונה על עילת אסיר משוחרר ) לא שהה בכלא  אסיר בחופשה מיוחדתל
 . בעילת מעצר בית בחודש היציאה לחופשה   ו זכאות

וכן לראות בתאריך היציאה לחופשה כתאריך הגשת   בית הלבקש אישורים על מעצר   הפקידים הונחו לא
 .   התביעה במקרים הרלוונטים

 

 בתקווה לימים טובים יותר. 

 

 

 בברכה 

 אורנה ורקוביצקי 

 

 סמנכ"ל גמלאות, הביטוח הלאומי 

 
 
 

 העתק: 
 המנהל הכללי, הביטוח הלאומי   –מר מאיר שפיגלר 

 מנהלת אגף הבטחת הכנסה, הביטוח הלאומי  – גב' דבורה בדר 


