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משפחות יקרות,

במדינת ישראל ישנם כ-30% משקי בית בראשם עומד הורה עצמאי, המתמודדים לעיתים עם 
והשירותים  הזכויות  את  עבורכם  ריכזנו  וחברתית.  אישית  כלכלית,  מבחינה  מאתגרת  מציאות 
יכולים  זכויות,  למיצוי  שמוביל  וידע  מידע  כי  מאמינים  אנו  עצמאיות.  משפחות  עבור  המרכזיים 

לסייע בהגברת הביטחון והחוסן האישי והקהילתי.
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים באזור נרגשת לבשר לכם על הקמתה של יחידה לעבודה 
קהילתית. אנו במחלקה, רואים חשיבות רבה בהעצמת פעילותן של קהילות במערכת העירונית 

ופועלים לקידומן.
השנה, בחרנו להתמקד במשפחות בראשן עומדת הורה עצמאית וגייסנו קבוצת נשים פעילות, אשר 
הקימה את "החממה" - הבית למשפחות העצמאיות באזור. צוות הפעילות, בליווי היחידה לעבודה 
המשפחות  קהילת  של  הייחודיים  לצרכים  מענים  קידום  למען  לפעול  דגלן  על  חרטו  קהילתית, 
העצמאיות ביישוב. כיום, מקיימת הקבוצה מפגשים חברתיים להורים ולילדים וכן הרצאות בנושאים 

מגוונים ועתידה בעתיד ליצור קהילה תומכת עבור המשפחות העצמאיות באזור.
קהילה חזקה מורכבת משותפות בין חבריה, עזרה הדדית, מתן וקבלת תמיכה, חברה והעשרה.

לכל  באזור"  העצמאיות  למשפחות  הבית  "החממה-  הפייסבוק-  בדף  עבורכם  זמינים  אנו 
שאלה , דבר ועניין ומזמינים אתכן/ם לקחת חלק בקידום ופיתוח הקהילה.

להצטרפות לתפוצת המייל של קהילת משפחות בראשן הורה עצמאי ולקבוצת הוואטסאפ 
 hamama.azor@gmail.com :לעדכונים שוטפים, יש לפנות במייל

או בטלפון: 050-9919914 )איריס(
ולשכת  זכות"  "כל  הלאומי,  הביטוח  אתר  כגון  שונים  אינטרנט  מאתרי  לוקט  בחוברת  המידע 
להיכנס  ממליצים  אנו  בחוברת.  נכללו  לא  אשר  נוספות  זכויות  וקיימות  שייתכן  נציין  התעסוקה. 
בכל  בישראל  שקיימות  הזכויות  את  מאגד  האתר  ישראל.  של  הזכויות  אתר  זכות"-  "כל  לאתר 

www.kolzchut.org.il :תחומי החיים בשפה נגישה ומובנת
המידע בחוברת הינו מידע כללי, ואין המופיע בו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי או 
אחר וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים בחוברת זו באחריות המשתמש/ת בלבד. בכל 

מקרה ספציפי יש לפנות לגורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך להיוועץ באנשי מקצוע.
)כל הכתוב בחוברת זו מנוסח בלשון זכר, מכיוון שהשפה העברית היא שוביניסטית ופטריאכלית, 

כמו רוב החברה, ויש לפעול לשנות זאת. המידע מופנה לגברים ונשים כאחת(.

שלכם,

סנטי גולדמן, עו"ס איריס לוי     
מנהל מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים רכזת החממה     

מועצה מקומית אזור הבית למשפחות העצמאיות באזור   

החוברת הופקה ביוזמת סטודנטית לתואר שני בעבודה סוציאלית קהילתית, שני פרימור, במסגרת ההכשרה לתפקיד.
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שבראשה  המשפחה  היא  מי  מגדיר  תשנ"ב-1992  עצמאי,  הורה  שבראשן  למשפחות  סיוע  חוק 
הורה עצמאי ומה זכויותיה להלן:

התיקון  לפני  יחיד”,  )“הורה  עצמאי”  “הורה  עצמאי,  הורה  שבראשן  למשפחות  סיוע  חוק  פי  על 
לחוק( מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 18 שנמצא עמו, ומתקיים לגביו אחד 

התנאים הבאים:
• ההורה אינו נשוי )כלומר רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה( ואין לו בן זוג ידוע בציבור.

אינו  ואף  לארץ  עלו  לא  זוגו  ובן/ת  משנתיים  ופחות  משנה  למעלה  בארץ  שנמצא  חדש  עולה   •
שוהה בה, ובתנאי שאין בן/ת זוג אחר/ת.

• ההורה נשוי, אין לו בת זוג ידועה בציבור ומתקיים אחד התנאים הבאים:
להשתחרר  דין  פי  על  בהליך  פתח  לפחות,  שנתיים  של  תקופה  הזוג  מבת  בנפרד  חי  הוא   -

מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.
- היא אישה עגונה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי )כלומר אישה נשואה שבן זוגה נעלם 
לה  לשלם  מבלי  שנתיים,  מזה  בהסכמתה,  שלא  בחו”ל,  נמצא  שהוא  או  שנתיים,  מזה 

מזונות( ואין לה ידוע בציבור.
מוכות(  )נשים  אלימות  נפגעות  לנשים  במקלט  שהתה  זוגה,  מבן  בנפרד  שחיה  אישה  היא   -
ביום הראשון לשהותה במקלט,  12 חודשים שתחילתה  ימים לפחות מתוך תקופה של   90
במשך  זה  הליך  במסגרת  ופעלה  הנישואין  מקשר  להשתחרר  דין  פי  על  בהליך  פתחה 
6  חודשים לפחות )האישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי יש 

בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה(, ואין לה ידוע בציבור.

הגדרת החוק- הורה עצמאי
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קצבאות

מזונות 
חיים  ההורים  שבהן  במשפחות  הקטינים.  ילדיו  לצורכי  לדאוג  הורה  מחייב  בישראל  החוק 
יכול להיקבע בהסכמת  ידי הורה אחד לשני. סכום המזונות  ישולמו על  בנפרד, מזונות הילדים 
שני ההורים. במידה שאין הסכמה, ישנה אפשרות להגיש תביעה למזונות ילדים, כשבית המשפט 
יכריע בעניין סכום המזונות. בתקופת ההליך המשפטי, בירור תביעת המזונות בבית משפט עלול 

להימשך זמן רב, ועל כן ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים.
בידיו  יש  מהחייב,  המזונות  את  מקבל  אינו  הוא  אך  למזונות  דין  פסק  לטובתו  שניתן  הורה 

2 אפשרויות:
הדין,  פסק  פי  על  המזונות  את  מקבל  שאינו  ההורה  לאומי-  ביטוח  דרך  מזונות  קצבת   .1
של  לתנאים  בהתאם  הלאומי,  מהביטוח  מזונות  קצבת  לתשלום  בקשה  להגיש  זכאי 
נמצא  וההורה  במידה  ההורה(.  של  ההכנסות  במבחן  מותנית  )הזכאות  הלאומי  הביטוח 
וגובה את התשלום  זכאי לקצבה, המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי המזונות לזכאי 
שנקבע  הסכום  או  למזונות,  הדין  בפסק  שנקבע  הסכום  הוא  הקצבה  סכום  מהחייב. 

בתקנות הביטוח הלאומי- הנמוך מבין השניים. 
 לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.

פסק  פי  על  המזונות  את  מקבל  שאינו  ההורה   - לפועל  ההוצאה  ידי  על  מזונות  גביית   .2
הדין, זכאי לפתוח בהוצאה לפועל ערוץ גבייה מההורה החייב. במקרה זה, ההוצאה לפועל 
גובה את דמי המזונות מההורה החייב על ידי עיקולים שונים )משכורת, חשבון בנק, רישיון 

נהיגה, רכב ועוד(.  לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות" גביית חוב במסלול 
מזונות בהוצאות לפועל.

הפרש  וקיים  הלאומי  מהביטוח  מזונות  קצבת  המקבל  הורה  לפועל-  בהוצאה  הפרשים  תיק 
בין סכום המזונות בפסק הדין לסכום המשולם לו, זכאי לתבוע את ההפרשים בהוצאה לפועל.

הוצאה  הליכי  לנקיטת  במקביל  לאומי  בביטוח  מזונות  דמי  לקבל  ניתן  לא 
תשלום  יופסק  החייב,  נגד  לפועל  הוצאה  הליכי  נוקט  ההורה  אם  לפועל. 

קצבת המזונות )אלא אם כן מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית 
ההפרשים מהחייב(.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
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גמלת הבטחת הכנסה/ השלמת הכנסה 
תושבי ישראל שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה ואינם זכאים לתשלומים אחרים, 
עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. לתנאי הזכאות המלאים 

היכנסו לאתר "הביטוח הלאומי"

גמלה מלאה משולמת למי שאין להם באופן זמני או קבוע הכנסה מעבודה )חולים, נכים, נפגעי 
עבודה או מובטלים( והם אינם זכאים לכל תשלום מקצבה אחרת. 

ממקור  או  מעבודה  שהכנסתם  למי  משולמת  הכנסה"(  )"השלמת  חלקית  גמלה 
בחוק. שנקבעה  המינימלית  ההכנסה  מרמת  נמוכה  פיקדונות(  נכנסים,  )קצבאות,  אחר 

לחישוב הזכאות, על פי הנתונים האישיים, יש להיכנס למחשבון הביטוח הלאומי, באתר 
"הביטוח הלאומי."

שימו לב- קצבה זו מעלה את הסיכוי לזכאות של ההורה לדיור ציבורי שכן אחד מהתנאים לדיור 
ציבורי הינו קבלת קצבה גמלת הכנסה/ השלמת הכנסה. על כן מומלץ לבחון האם הינכם זכאים 

לקצבה זו ובאם הנכם זכאים, לדרוש מימושה.
אחד מתנאי הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה הוא התייצבות בשירות התעסוקה, אולם ישנם 

מקרים בהם ניתן פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה.
בהקשר של משפחות בהן עומד הורה עצמאי זכאים לפטור:

• הורה עצמאי שבהחזקתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.
• הורה עצמאי שלומד/ת לימודים אקדמיים )לא כולל לימודי תואר שני או שלישי( בהיקף של 36 

שעות שבועיות או עובד/ת ולומד/ת 36 שעות שבועיות, וקיבל קצבת הבטחת הכנסה.
למקרים נוספים בהם לא צריך להתייצב בשירות התעסוקה ולפרטים נוספים על קבלת הבטחת 

הכנסה, היכנסו לאתר "כל זכות".

הבטחת הכנסה במקום מזונות- הורה עצמאי זכאי לבקש גמלת הבטחת הכנסה במקום מזונות.
במקרה שכזה, גמלה זו תועבר באמצעות הביטוח הלאומי ללא גבייה של המזונות מההורה השני. 
יש לקחת בחשבון כי בהבטחת הכנסה יש מבחן רכב וההורה צריך להיות בסטטוס "דורש עבודה" 

ולהתייצב בשירות התעסוקה. 

נלוות  להטבות  זכאי  להיות  מסוימים,  בתנאים  עשוי,  הכנסה  הבטחת  שמקבל  מי   - נלוות  הטבות 
בתחום תעסוקה, דיור, סבסוד צהרונים ומסגרות משלימות ועוד. לפרטים ניתן לבדוק באתר "כל זכות".

קצבאות

https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/zacautnew.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/zacautnew.aspx
https://www.btl.gov.il/SIMULATORS/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
https://www.btl.gov.il/SIMULATORS/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
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קצבת ילדים
הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בחזקתו על פי פסק הדין. אם חלק מהילדים נמצאים 
עם האם וחלק עם האב- כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבחזקתו, על פי הרשום בפסק 
הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש טופס בקשה לפיצול תיק בסניף הביטוח הלאומי. 

פרטים נוספים באתר "כל זכות"- קצבת ילדים להורים בנפרד או גרושים.

תשלום הבטחת קיום למשפחות עולים שבראשן הורה עצמאי
משפחות עולים שבראשן הורה עצמאי עשויות להיות זכאיות לסיוע כלכלי במחצית השנייה של 

שנת העלייה הראשונה )לאחר סיום קבלת סל הקליטה(.
הסיוע ניתן לעולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר "משרד העלייה והקליטה"- הבטחת קיום לנתמכים. 

מענק לידה לנפגעת פעולת איבה שהיא הורה עצמאי 
נפגעת פעולת איבה שנקבע לה  לפחות 20% נכות לצמיתות, שהיא הורה עצמאי וילדה תינוק, 

עשויה להיות זכאית למענק לידה.
לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- מענק לידה לנפגעת פעולת איבה שהיא הורה עצמאי.

קצבה ליולדת נכה שהיא אם עצמאית 
יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית ואינה מסוגלת 
הלידה,  מיום  חודשים   3 למשך  המשולמת  מיוחדת  לקצבה  זכאית  להיות  עשויה  בתינוק,  לטפל 

בנוסף לקצבת הנכות. 
לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- קצבה ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי.

זכויות הורים מיועדים )פונדקאות(
תושב/ת ישראל, שעשו הליך פונדקאות, בארץ או בחו"ל, זכאים לקבל את הקצבאות וההטבות 
את  ולפצות  נאותים  תנאים  ולילד  המיועד  להורה  להבטיח  היא  החוק  מטרת  ליולדת.  הניתנות 

ההורה על אובדן ההכנסה עקב תקופת לידה והורות.
לפרטים נוספים אודות המענק והזכאות פונדקאות היכנסו לאתר "הביטוח הלאומי"- זכויות הורים 

מיועדים פונדקאות.

קצבאות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%95_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/he/Departments/General/income_insurance_needy_tables
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Orim%20Meyuhadim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Orim%2520Meyuhadim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Orim%20Meyuhadim/Pages/default.aspx
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קצבאות

קצבת שארים  
ביטוח שארים מזכה בקצבת שארים אלמנה, אלמן ויתומים של תושב ישראל שנפטר, והיה מבוטח 
בביטוח שאירים ושילם דמי ביטוח כחוק. לבדיקה של תנאי הזכאות ולפרטים נוספים היכנסו לאתר 

"כל זכות"- שאירים )אלמנות, יתמות ושכול(. 

קצבת שארים ליתומים- קצבה ליתום דרך הביטוח לאומי משולמת לילדים בנסיבות מיוחדות 
"הביטוח  באתר  נוספים  פרטים  הורים(.  משני  יתום  שאירים/  לקצבת  זכאי  אינו  שההורה  )יתום 

הלאומי"- קצבה ליתומים.

מענק יתומים- משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק מענק לילדים יתומים, פעם 
בשנה עבור מטרות חינוכיות )כגון ציוד לבית הספר, שיעורי עזר, משלחת לפולין(. פרטים נוספים 

באתר "כל זכות"- מענק יתומים.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA,_%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C)
https://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/shiuraihakizba/Pages/k.yatom.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Survivors_%20Insurance/shiuraihakizba/Pages/k.yatom.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D,_%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D,_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5
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מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי 
הורה עצמאי לילדים בגילאי 6-18 זכאי לקבלת תשלום מענק לימודים פעם בשנה עבור כל ילד. 
תשלום המענק אינו מותנה במבחן הכנסות וזכאי לכך כל מי שעונה על הגדרת החוק של משפחה 

שבראשה הורה עצמאי.
כדי לקבל את המענק באופן אוטומטי, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי. המענק מועבר במהלך 
הילדים  קצבת  משולמת  שבו  הבנק  לחשבון  לימודים,  שנת  כל  לתחילת  בסמוך  אוגוסט,  חודש 
)ברירת המחדל בביטוח לאומי היא להעביר את קצבת הילדים לחשבון האם. במצב שיש לאב 
אליו.  הלימודים  ומענק  הילדים  קצבאות  את  יעביר  לאומי  ביטוח  ילד/ים,  על  בלעדית  משמורת 
האם(. לחשבון  המקרים,  ברוב  יועברו,  הילדים  ומענק  הילדים  קצבת  משותפת-  במשמורת 

למידע נוסף ותנאי הזכאות, היכנסו לאתר "הביטוח הלאומי". 
מצ"ב טופס התביעה לקבלת המענק.

תכנית סל שעות גמיש להורה עצמאי 
תכנית מטעם משרד העבודה והרווחה המסייעת להורים עצמאיים להגדיל את היקף המשרה 

או לימודיהם.
התכנית מסייעת להורים עצמאיים במימון שירותים ומסגרות משלימות עבור ילדיהם שטרם עלו 
לכיתה ה' במימון חלקי של צהרונים, שמרטף, שיעורי עזר וקייטנות. הסיוע ניתן לתקופה של עד 

שנה וחצי בכל פעם. 
המימון ניתן עבור מטפל/ת, שמרטף/ית ושיעורי עזר בלימודים, בסכום שלא יעלה על 6,000 ₪ 
למשפחה עבור כל תקופה הזכאות, ולא יותר מ-40 ₪ לשעה. בנוסף, יכולים לקבל סיוע במימון 

צהרונים ובמימון קייטנות.
מי זכאי לסל? )יש לענות על כל התנאים(:

1. הורה עצמאי לילד אחד או יותר, שטרם התחיל כיתה ה'.
2. הורה עובד בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות, או עובד לפחות 10 שעות שבועיות 

ולומד לפחות 10 שעות שבועיות.
3. הורה שהגדיל את היקף העבודה ו/ או הלימודים לפחות ב-10 שעות שבועיות במהלך 12 

החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל.
4. הורה שקיבל גמלת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי במשך חודש אחד לפחות 
במהלך ה-12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהכנסתו המשפחתית )ברוטו( 

אינה עולה על :הורה + ילד 1: 6,300 ₪, הורה + 2: 8,400 ₪, הורה + 3: 10,500 ₪, 
הורה + 4: 12,600 ₪

במידה וקיימות נסיבות סוציאליות/רפואיות חריגות, תיתכן ותתאפשר חריגה של עד 10% במספר 
שעות העבודה או הלימודים השבועיות הנדרשות מההורה לצורך אישור הזכאות. 

הזכאות הינה לתקופה של עד 18 חודשים מרגע קבלת הזכאות ומותנית בהמשך עמידה בתנאי 
הזכאות למשך התקופה.

www.salgamish.org.il הגשת הבקשה באמצעות מילוי ושליחת טופס
sherut@avoda.milgam.co.il :פרטים נוספים בטלפון: 03-5652310 | במייל

חינוך

https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%25A0%25D7%25A7%2520%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D/Pages/default.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/Documents/t5015.pdf
www.salgamish.org.il
https://salgamish.org.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%9c-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a9/
mailto:sherut%40avoda.milgam.co.il?subject=
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סבסוד צהרונים 
העבודה  משרד  צהרונים(-  במימון  עצמאי  הורה  עומד  שבראשן  ולמשפחות  הורים  לזוגות  )סיוע 
ומתגוררים  לומדים  או  עובדים  גנים שהוריהם  ילדי  והרווחה מסייע במימון שהות בצהרונים של 
באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, בהתאם לתנאים. באזור ניתן הסבסוד לצהרוני גני הילדים 
בהם יש סמל מסגרת )לרוב צהרוני הגנים ביישוב יש סמל(. הזכאים לזכות הם הורים שעובדים 
בהיקף של 32 שעות שבועיות לפחות / הורים שלומדים לימודי הכשרה מקצועית / לומדים לתואר 

ראשון במוסד מוכר / לומדים באולפן לעולים חדשים.
מימוש הזכות- לאחר שניתן אישור ממנהל/ת הצהרון על קבלת הילד למסגרת, אחד מהוריו של 
הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו, יגיש את הבקשה לסיוע באמצעות שאלון ההרשמה 
המקוון למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים באתר "משרד העבודה הרווחה והשירותים 
בחנויות  שזמינה  ”רישומעון“,  האפליקציה  באמצעות  גם  השאלון  את  למלא  ניתן  החברתיים". 
הקהילתי  למרכז  להתקשר  מוזמנים  השאלון  מילוי  בעת  בסיוע  המעוניינים  הורים  האפליקציות. 

באזור: 03-5507101.

שיעורי עזר לילדים ונוער במרכזים הקהילתיים
ניתנת האפשרות לתגבור תלמידים במסגרת מרכזי למידה שמפעיל המרכז הקהילתי. השירות 

ניתן לבתי הספר היסודיים כיתות ד'-ו', במקצועות מתמטיקה ואנגלית.
"מימון"  הספר  בית  תלמידי  גם  כאשר  ו"השבעה"  "יוספטל"  הספר  בבתי  מתבצעת  הפעילות 

מוזמנים ללמידה. העלות הינה חודשית ומיועדת לשיעור שבועי במשך 60 דקות.  
עלויות לחודש: אנגלית- 160 ₪  | מתמטיקה- 150 ₪ .

מוכנות לכיתה א'
ידי  על  המועברים  מפגשים   15 הכוללת  א'  לכיתה  מוכנות  תכנית  מפעיל  הקהילתי  המרכז 
כתיבה  לראשית  קדם  פונולוגית,  אוריינות  וחיזוק  בפיתוח  מתמקדת  התכנית  מוסמכת.  גננת 
ראשונות.  חשבוניות  ופעילויות  המספרים  הכרת  חשבונית-  אוריינות  וחיזוק  ופיתוח  וקריאה 
600 ₪. לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למרכז הקהילתי בטלפון 03-5507101. עלות התכנית: 

הנחות בקייטנות וחוגים
הכנסות.  ולמבחן  לקריטריונים  בכפוף  וחוגים  בקייטנות  הנחה  לקבלת  זכאות  לבדוק  ניתן 
במרכז הקהילתי אזור מתקיימת ועדת הנחות בה נבחנות כלל הבקשות בהתאם לתנאי הזכאות. 

לבירור זכאות להנחה, יש לפנות למרכז הקהילתי בטלפון 03-5507101. 

חינוך

https://www.gov.il/he/service/registration_for_day_care_centers_and_nurseries1
https://www.gov.il/he/service/registration_for_day_care_centers_and_nurseries1
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סיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים
מוכרים.  ומשפחתונים  יום  מעונות  במימון  מוגדל  לסיוע  זכאים  להיות  עשויים  עצמאיים  הורים 

הסיוע ינתן במידה בהם עומדים בשני התנאים הבאים:
א. ההורה קיבל את אחת מהקצבאות- הבטחת/ השלמת הכנסה או מזונות במשך 6 חודשים 

לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע.
ב. ההורה עונה על אחד מהתנאים הבאים:

• לומד בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית בפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח האדם.
• בחצי השנה האחרונה הוא התחיל לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות 

שבועיות )כשכיר או עצמאי(.
• עובד מעל לחצי שנה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות, ובחצי השנה שקדמה להגשת 

הבקשה היקף עבודתו גדל ב-10 שעות שבועיות תקופת הזכאות המרבית הינה ל-12 
חודשים. הסיוע ניתן להורה אשר יש לו דרגה מהתמ"ת ומעוניין לסיוע נוסף.

לשאלות ומימוש הזכאות יש לפנות למוקד חברת "מילגם לטיפול בפניות הורים יחידים":
  sherut@avoda.milgam.co.il |  03-5652310

לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- סיוע להורים עצמאיים במימון מעונות יום ומשפחתונים

סיוע במימון אבחון/טיפול פסיכולוגי או רגשי
עבור  רגשיים  או  פסיכולוגיים  וטיפולים  אבחונים  למימון  מסייעת  החינוך  מחלקת 
במחלקת  המתקיימת  ההנחות"  "ועדת  במסגרת  ניתן  הסיוע   .18-3 בגילאי  ילדים 
המשפחה  של  ההכנסות  מבחן  ביה"ס,  המלצת  היתר,  בין  מוצגים,  זו  בוועדה  החינוך. 
03-6534520 החינוך:  למחלקת  לפנות  יש  נוספים  לפרטים  אישי.  המשפחתי/  והצורך 

חינוך

mailto:sherut%40avoda.milgam.co.il%20?subject=
mailto:sherut%40avoda.milgam.co.il%20?subject=
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D)_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


12

דיור

סיוע בשכר דירה
הורה עצמאי העומד בתנאים הבאים עשוי להיות זכאי לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.
הסיוע מופקד לחשבון הבנק של המבקש/ בעל הדירה. סכום הסיוע תלוי ביישוב המגורים ובהרכב 

המשפחה.
מי זכאי? הורה עצמאי העומד בכל התנאים הבאים:

1. הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה המגיש את הבקשה )במקרה של חלוקה שווה 
בשהות הילדים אצל שני בני הזוג, יקבל כל הורה מחצית מסכום הסיוע, וזאת בכפוף לכך שעומד 

בשאר תנאי הזכאות(.
2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או 
חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה )למרות זאת, משפחה עצמאית יכולה להיות זכאית לסיוע 
גם אם בעבר הייתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם 

גירושין(.
במשק  דיור  יחידת  לקבל  מורשית  אינה  והיא  בדירה  מלאה  או  חלקית  בעלות  אין  למשפחה   .3

חקלאי/קהילתי.
4. המשפחה מתגוררת ב"ישוב שכר דירה".

5. ההורה במשפחה עונה על אחד מהתנאים הבאים:
• מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

• מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.
• אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה 

)משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין( לא עולה על 10,148 ₪ 
ברוטו. )נכון לאוגוסט 2020(

• עולה חדש שקיבל סל קליטה ממשרד הקליטה והעלייה, זכאותו תחל בשנה השנייה 
לעלייתו לארץ )למידע נוסף, ראו סיוע בשכר דירה לעולים(.

• יחידה בהריון- אישה בחודש חמישי )שבוע 22( ומעלה שאין לה ילדים נוספים, המתקיימת 
מגמלת הבטחת/ השלמת הכנסה או מקצבת נכות, או שסך הכנסותיה לא עולה על הסכום 

ברוטו שצוין לגבי הכנסות הורה עצמאי, זכאית לסיוע בשכר דירה שניתן למשפחה שבראשה 
הורה עצמאי.

** מי שאינו עומד בתנאי הזכאות יכול להגיש בקשה 
לוועדת חריגים. 

לקבלת הסיוע יש להוציא תחילה תעודת זכאות לסיוע בדיור אצל אחת 
מהחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה: אלונים 

)קבוצת מגער( 2850*   |  מילגם 6078*   |  עמידר 6266*
למידע נוסף על ההליך ראו קבלת סיוע בשכר דירה באתר "כל זכות"

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94
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סיוע בשכר דירה להורה בתהליכי גירושין
הורה הנמצא בהליכי גירושין ועונה על אחד מהתנאים הבאים:

1. מתקיים מקצבת ביטוח לאומי )גמלת הבטחת הכנסה/ מזונות/ קצבת נכות כללית בגין אי כושר 
השתכרות מעל 75%(.

2. אינו מתקיים מקצבת הביטוח הלאומי וסך הכנסותיו )משכורת, הכנסה עצמאית, מזונות שלא 
מביטוח לאומי וכו'( אינו עולה על 10,039 ₪ )נכון לינואר 2020(. 

לפרטים נוספים ותנאי זכאות, היכנסו לאתר "כל זכות"- סיוע בשכר דירה למי שמצויים בהליכי גירושין.

דיור ציבורי 
הורה עצמאי העונה על התנאים הבאים עשוי להיות זכאי לדיור ציבורי:

1. הוא חסר דירה  
2. הוא הורה ל-3 ילדים ומעלה, עד גיל 21.
3. מתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:

• מתקיים מגמלת הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים רצופים לפחות.
• מתקיים משכר עבודה, או מכל הכנסה אחרת, ובנוסף מהשלמת הכנסה במשך

 12 חודשים לפחות.
• מתקיים ברצף מהבטחת הכנסה, בהמשך מקצבת מזונות, ואחרי כן שוב מהבטחת הכנסה 

וכל זאת במשך 24 חודשים )או במשך 12 חודשים, אם מדובר בהשלמת הכנסה(.
במקרים מסוימים גם הורה המקבל קצבת מזונות מהביטוח הלאומי יכול לעמוד בתנאי הזכאות. 
לבדיקת הזכאות ולהגשת הבקשה, יש לפנות לחברה הנותנת שירותים עבור משרד הבינוי והשיכון. 
כמו כן, לתהליך מימוש הזכות לדיור ציבורי שבראשיתו הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי היכנסו 

לאתר "השיכון והבינוי"- המדריך לקבלת סיוע בדיור הציבורי.

דיור ציבורי למקבלי קצבת נכות
במקרה והורה עצמאי מקבל קצבת נכות ויש לו ילד אחד המקבל קצבת נכות, עשוי להיות זכאי 

לדיור ציבורי.

סיוע ברכישת דירה )משכנתא( להורים עצמאיים
משכנתא  בקבלת  סיוע  והשיכון  הבינוי  ממשרד  לקבל  עשוי  דירה,  חסר  שהוא  עצמאי  הורה 
משרד  מטעם  תקפה  זכאות  תעודת  להוציא  זה,  בסיוע  המעוניינים  על  דירה.  לרכישת 
תנאיו. ואת  הסיוע  רמת  את  המפרטת  למשכנתאות  הבנקים  ואחד  והשיכון  הבינוי 
תעודת הוצאת  זכות"-  "כל  לאתר  היכנסו  נוספים  ופרטים  זכאות  תעודת  להוצאת 

 זכאות למשכנתא.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_guide_step_by_step?chapterIndex=1%20%D7%99%D7%A0%D7%A7:
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90
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מחיר למשתכן 
דרך  ההורה  עם  המתגורר  שנה,   21 לו  מלאו  וטרם  רווק  שהוא  אחד  ילד  לפחות  עם  עצמאי,  הורה 
בדירה  זכויות   50% עד  לו  היו  אם   גם  למשתכן.  למחיר  בקשה  להגיש  זכאי  בחזקתו,  ונמצא  קבע 
ניתן  והרשמה  נוספים  לפרטים  לגירושין(.  )קודם  הנישואין  במהלך  או  גירושין  בעקבות  שנמכרה 
להתקשר לאחד מהמספרים הבאים: אלונים )קבוצת מגער( 2850* |  מילגם 6078*  |  עמידר 6266*

הנחות במשק בית
הנחה בתשלום ארנונה

)במידה   21 גיל  עד  ילדים  עם  עצמאי  הורה  עומד  שבראשן  למשפחות  בארנונה  הנחה 
20% או יותר  שהילדים משרתים בצבא( זכאיות להנחה בארנונה על פי חוק. גובה ההנחה הוא 

ע“פ מבחן הכנסה.
הסכם/ ספח(,  )כולל  זהות  תעודת  עם  במועצה  הארנונה  למחלקת  לפנות  יש  הזכות  למימוש 

תעודת גירושין, אישור על שירות סדיר/צילום חוגר )במידת הצורך(. 
לפרטים נוספים- מחלקת ארנונה: 03-6534520 להגשת טופס מקוון באתר המועצה

הנחה בתשלום חשמל 
הורים עצמאיים עם 3 ילדים ומעלה המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח 

לאומי, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל.
• ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש לגביו התאמה בין הנתונים הרשומים בחברת 

החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי )מי שרשום כמקבל הגמלה/הקצבה 
בפועל(. ההנחה ניתנת על פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה 

עם חברת החשמל.
• מי שעונה על תנאי הזכאות להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה 

בחשבון החשמל שלו, יתקשר למוקד השירות הטלפוני  103 
ויעדכן אצל נציג השירות את פרטיו - שם ומספר תעודת 

הזהות, בהתאם למספר החוזה )מספר החוזה מופיע 
בחשבון החשמל(. אם החוזה רשום על שמו של אדם אחר, 

עליו לבקש כי החוזה יועבר על שמו.
לפרטים ובדיקת קריטריונים יש להיכנס לאתר "חברת החשמל".

https://www.mast.co.il/1136/form/10c5a3e2-0e1b-4ce9-9bad-5ea3d708580c
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/disc.aspx
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מענק עבודה )מענק הכנסה/מס הכנסה שלילי(
מענק עבודה הינו תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המיסים לזכאים העומדים בקריטריונים 
העומדים בחוק. המענק ניתן לעובדים )כולל שכירים ועצמאיים( המשתכרים עד רמת שכר מסוימת. 
עובדים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת 
הייתה בטווח הסכומים מסוים, עשויים להיות זכאים למענק עבודה בשיעור ממוצע של כ-4,000 ₪.
עליהם,  וכלכלתם  בחזקתם  שנמצאים  יותר  או  אחד  לילד  עצמאיים  הורים  שהם  עובדים 
החיים בנפרד מההורה השני וללא בני הזוג הידועים בציבור, עשויים להיות זכאים למענק 

עבודה מוגדל של 150%. 
זכאים  להיות  עשויים  עליו,  וכלכלתם  עימו  שנמצאים  שניים  או  אחד  לילד  עצמאי  הורה 
ילדים  ל-3  עצמאי  הורה   .₪ מ-9,502  ונמוכה   ₪ מ-1,290  גבוהה  הכנסתם  אם  למענק 
.₪ מ-11,650  ונמוכה   ₪ מ-1,290  גבוהה  הכנסתם  אם  למענק  זכאים  יהיה  יותר,  או 
 ניתן לבדוק זכאות במחשבון באתר של רשות המיסים. הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש 

להגיש תביעה חדשה כל שנה. פרטים נוספים באתר "רשות המיסים". 

נקודות זיכוי ממס הכנסה 
שוויה של נקודת זיכוי הינו כ-218 ₪. נקודות הזיכוי מהוות "זיכוי" בחיובים של מס הכנסה בתלוש 
 2.25 ל-  זכאי  ישראל  תושב  למשל,  כך  עצמאיים(.  של  והן  שכירים  של  הן   ( החודשי  המשכורת 
נקודות זיכוי. אישה זכאית ל- 0.5 נקודה נוספת. עבור כל ילד הינכם זכאים לנקודת זיכוי נוספת. 

הורה עצמאי זכאי לנקודת זיכוי נוספת. 
זכרו  זכאים.  הנכם  לו  המירבי  הזיכוי  את  מקבלים  הנכם  כי  השכר  בתלוש  לוודא  חשוב  לפיכך, 

שנקודת זיכוי שוויה כסף. 

https://www.misim.gov.il/gmMhsBakasha/firstPage.aspx
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נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד
הורה עובד שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו,  זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא 

קשר למספר הילדים.
תיק פרודים במס הכנסה מאפשר לקבל את נקודות הזיכוי כהורה פרוד, עוד בשלב הליך הגירושין 

)וכמו כן לקבל מענק עבודה כהורה עצמאי(.
במידה וההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל ההורה השני נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה 
זיכוי. לנקודות  זכאים  ההורים  שני  משותפת,  משמורת  יש  כאשר  הכלכלה.  בהוצאות  חלקו  לפי 
לשם מימוש הזכות, יש למלא "טופס 101" ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס 

)קרי חודש דצמבר( בצירוף צילום של ספח תעודת הזהות.
אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך 

אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה. 
עצמאיים ימלאו בסוף השנה "טופס 1301 דין וחשבון שנתי" ויצרפו אליו את המסכים הדרושים.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד.

נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד"
"הורה אחד" הינו הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה 

במרשם האוכלוסין.
"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו )ללא קשר למספר הילדים(. זכות זו ניתנת 

החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18 שנים.
נקודת הזיכוי הזו ניתנת להורה בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד.

לפרטים נוספים אודות זכות זו ניתן להיכנס  לאתר "כל זכות"- נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה 
אחד" עבור גידול ילדיו.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%22%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%97%D7%93%22_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%22%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%97%D7%93%22_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95
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תעסוקה

 ימי מחלה בשל מחלת ילד להורה עצמאי שבביתו ילד עד גיל 18
על פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות לא יקבל העובד שכר או תשלום 
כלשהו. ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, 

ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו. 
במידה ובמקום העבודה קיים הסכם קיבוצי או חוזה עבודה המקנה שכר מלא החל מהיום הראשון 
להיעדרות, ינהגו לפי החוזה.  עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם 

שמתחת לגיל 16, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.
8 ימים נוספים בגין מחלת ילדיהם בנוסף  עובדים שהם הורים עצמאיים, זכאים לזקוף עד 

ל-8 הימים המגיעים להם כחוק, בסה“כ עד 16 ימים בשנה.
הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים 
מהמעסיק ולמעסיק אסור לפטר עובד במהלך ימי ההיעדרות שבהם הוא זכאי לקבל דמי מחלה.

להוסיף: לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- ימי מחלה להורה עצמאי

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי לאדם עם מוגבלות
הורה או אפוטרופוס לאדם עם לקות קבועה )פיסית, נפשית או שכלית( העובד לפחות שנה אצל 
אותו מעסיק, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדו, וזאת על חשבון 

ימי המחלה של העובד )או על חשבון ימי החופשה שלו, על-פי בחירתו(. 

ימי   36 )סה“כ  בשנה  נוספים  ימים   18 עד  להיעדר  זכאי  יהיה  עצמאי  הורה  הינו  אשר  עובד 
היעדרות( על חשבון ימי המחלה או החופשה. בנוסף העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות 
בשנה לצורך סיוע אישי לילדו המחייב היעדרות )סה“כ 104 שעות בשנה(, ללא כל ניכוי מהשכר 
)ממכסת ימי המחלה או החופשה( ובתנאי שבן הזוג של העובד לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי 

והשגחה של האדם עם המוגבלות והאדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד.
חשוב לדעת: הורה לאדם שמוגבלותו אינה קבועה וצפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה 

ואינה צפויה להישנות, אינו זכאי להטבה זו. 
לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- ימי מחלה לצורך סיוע אישי לשל הורה עצמאי לאדם 

עם מוגבלות. 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_(%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93)_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
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תכנית שוברים להכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל תכנית המאפשרת 

להורים עצמאיים להשתתף בלימודי הכשרה מקצועית במקצוע שבחרו ללמוד. 
מימון ההכשרה המקצועית נעשה באמצעות שוברים אישיים. במסגרת התכנית ניתן מימון של 

65% - 85% ממחיר הלימודים, עד לתקרה של 12,000 ₪.
המימון ניתן עבור קורסים במסגרת לימודי בוקר או אחה"צ/ ערב שמתקיימים לגביהם 

הקריטריונים הבאים:
1. משך הקורס אינו עולה עד 12 חודשים )מלבד לקורסים במקצועות שניתן ללמוד עד 18 חודשים(.

2. הקורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס.
החברתיים"-  והשירותים  העבודה  "משרד  לאתר  היכנסו  או   1599-500-818 ובירורים:  לשאלות 

שוברים להכשרה מקצועית. 
חשוב לדעת!

בוגרי קורסים להכשרה מקצועית שלמדו במסגרת התכנית, עשויים להיות זכאים למענק 
התמדה.  לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר "כל זכות" -מענק התמדה למסיימי קורסים 

להכשרה מקצועית.

השלמת השכלה להורים עצמאיים 
משרד הכלכלה מפעיל תכניות להורים עצמאיים במטרה לסייע להם להשתלב בשוק העבודה. 

הורה עצמאי העומד בכל התנאים הבאים:
1. מקבל גמלת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במהלך 

השנה האחרונה.
2. בעל מוטיבציה לביצוע שינוי תעסוקתי חיובי )השתלבות בשוק העבודה או יציאה לקורס 

הכשרה מקצועית(
3. עומד בדרישות האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך )עבר את בחינת המיון בהבנת הנקרא(.

4. אינו עובד בשעות בהם מתקיימים הלימודים.
במידה ולא יימצאו מספיק הורים עצמאיים העומדים בכל התנאים, ייתכן ותאושר השתתפותו של הורה 
הכנסה. הבטחת/השלמת  או  מזונות  דמי  מקבל  שאינו  עצמאי  הורה  או   ,18 גיל  מעל  שילדיו  עצמאי 
או התיכוניים,  לימודיהם היסודיים  כולל תכנית להשלמת השכלה עבור מי שטרם השלימו את  הסיוע 
לקורסים  הזכאות  בתנאי  לעמוד  להם  לאפשר  וכן  שלהם  התעסוקה  אפשרויות  את  להרחיב  במטרה 

ולהכשרות מקצועיות.
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין השעות 08:00 - 13:00 ) בהיקף של 25 שעות שבועיות( 
במרכזי השכלה למבוגרים ברחבי הארץ. מתכונת חדשה של הקורס תכלול גם מסלול לימודי ערב.
moital@taldor.co.il לפרטים והרשמה יש לפנות אל מוקד המידע הארצי: פקס- 08-6776030 | דוא"ל

לפרטים נוספים היכנסו לאתר "כל זכות"- השלמת השכלה להורים עצמאיים

קידום תעסוקה  - הכשרה מקצועית, לימודים ומלגות

https://www.labor-shovarim.co.il/
https://www.labor-shovarim.co.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA
mailto:moital%40taldor.co.il?subject=
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D)
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קידום תעסוקה  - הכשרה מקצועית, לימודים ומלגות

שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאלמנות ואלמנים
אלמנות/ים שהוכרו על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, עשויים להיות 

זכאים לשיקום תעסוקתי ולסיוע בלימודים.
זכאים מי שעומד בתנאים הבאים:

1. הם חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם או זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות.
2. הם אינם זכאים להכשרה מקצועית על-פי חוק אחר.

3. הם מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום.
תכנית השיקום כוללת את הסיוע בהיבטים הבאים:

• אבחון תעסוקתי, ליווי ייעוץ בבחירת מקצוע.
• תכניות טרום הכשרה כגון סדנאות לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות, מכינות לימודיות והכנה 

להשתלבות בעבודה ולימודים בעבודה.
• סיוע במימון לימודים ורכישת מקצוע, ניתן ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה.

• סיוע במציאה והשתלבות במקום העבודה.
הסיוע עשוי לכלול השתתפות וכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לצורך השתתפות בתכנית השיקום 
כגון: השתתפות בשכר הלימוד, הוצאות נסיעה, השתתפות בשכר דירה, שירותי תמיכה והנגשה, 
לתנאים. בהתאם  במשק,  הממוצע  מהשכר   25%-50% של  בסכום  מחיה  דמי  שיקום,  מקדמת 

יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי במחלקת השיקום בביטוח לאומי. 
לפרטים נוספים היכנסו לאתר של "הביטוח הלאומי"- שיקום מקצועי ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות. 

תכנית "משכילה" של קרן קציר
תכנית זו מיועדת לאמהות עצמאיות שמוכרות ככאלה על פי חוק )אם רווקה/ גרושה/ אלמנה/ 

מסורבת גט(, עד גיל 42 )ובמקרים חריגים עד גיל 47(, בחזקתן ילד/ים מתחת לגיל 18, 
בוגרות שירות צבאי/לאומי, המבקשות ללמוד לימודים אקדמיים.  

הניתן  הסיוע  קציר.  קרן  פועלת  בהן  במוסדות  ראשון  לתואר  סטודנטיות  מתקבלות  לתכנית 
במסגרת התכנית כולל מלגת שכר לימוד, מלגת קיום וליווי אישי. 

לפרטים נוספים: 
www.katzir-rashi.org.il אתר קרן קציר | katzir@rashi.org.il 08-9146741 |  מייל

קרן פסיפס ישראלי  
ולימוד  מקצועית  הכשרה  במימון  סיוע  שונים:  מסוגים  בתרומות  מסייעת  הקרן 
ועוד.  פסיכו-דידקטיים  אבחונים  עצמאי,  עסק  לפתיחת  ציוד  ברכישת  סיוע  מגוונים, 
קדימה.  משמעותי  לצעד  ביותר  הרב  הפוטנציאל  קיים  שבהן  לבקשות  ניתנת  עדיפות 

 www.psifas.org :לפרטים נוספים והגשת מועמדות

https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
www.katzir-rashi.org.il
mailto:katzir%40rashi.org.il%20?subject=
mailto:katzir%40rashi.org.il%20?subject=
http://psifas.org/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94/
http://psifas.org/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94/
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מרכז הזדמנות 
והכוונה  ליווי  ייעוץ,  שירותי  ומספק  התעסוקה  בתחום  מתמחה  אביב-יפו  תל  הזדמנות  מרכז 
פגישות  מספר  בין  נע  הליווי  מאזור.  תושבים  גם  מקבל  המרכז   .67-18 לגילאי  העבודה  בשוק 
.03-7248410 בטלפון:  נוספים  פרטים  עלות.  ללא  ניתן  השירות  שנה.  של  תקופה  לבין  בודדות 

מלגת משרד החינוך
או  ישראל  אזרחי  לסטודנטים  סיוע  מלגות  מעניקים  החינוך  ומשרד  גבוהה  להשכלה  המועצה 
שהוכרו  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ראשון  לתואר  ולומדים  סיוע  מקבלים  שאינם  קבע  תושבי 
לתעודת  הלומדים  ולסטודנטים  אקדמיות  קדם  מכינות  לתלמידי  וכן  המל"ג,  חוק  פי  על 
יותר. גבוהה  מלגה  ולבקש  סוציאלי  דו"ח  בצירוף  הלימודים,  מוסד  דרך  להגיש  ניתן  הנדסאי. 

לפרטים נוספים היכנסו לאתר "משרד החינוך".

אתר "לימודים בישראל"
האתר מרכז מידע רב עבור מלגות לימודים עבור הורים עצמאיים. היכנסו לאתר "לימודים בישראל".

מלגות נעמ"ת
נעמ"ת מעניקה מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטיות במוסדות להשכלה גבוהה )החל משנה 

ב' ללימודים( ולסטודנטיות לתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה 
להשכלה גבוהה. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר נעמ"ת-מלגות ומענקי מחקר.

קורס שיווק דיגיטלי עבור הורים עצמאיים
עמותת itworks בתמיכת קרן ידידות טורונטו, מציעה קורס שיווק דיגיטלי המועבר על ידי חברת 

IN.JUMP. הקורס מיועד להורים עצמאיים. לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לרות ברוך במייל- 
ruth@itworks.org.il

קידום תעסוקה  - הכשרה מקצועית, לימודים ומלגות

https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan
https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9D-%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://naamat.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA/
mailto:ruth%40itworks.org.il?subject=
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שירותים נוספים

החממה- הבית למשפחות העצמאיות באזור- חדש!
ביישוב פועלת קבוצת נשים אשר לקחה על עצמה לפעול למען וביחד עם המשפחות 
למשפחות  תומכת  קהילה  לבסס  דגלה  על  חרטה  הקבוצה  ביישוב.  העצמאיות 
זו. לקהילה  הייחודיים  שונים  לצרכים  מענים  ולקדם  עצמאי  הורה  עומד  בראשן 
ודבר. עניין  בקשה,  בכל  ומסייעת  הרצאות  חברתיים,  מפגשים  מקיימת  הקבוצה 

למשפחות  הבית  "החממה-  פייסבוק  בעמוד  ולהתעדכן  חלק  לקחת  מוזמנים 
שוטפים. לעדכונים  שהוקמה  הייחודית  הוואטסאפ  ובקבוצת  באזור"  העצמאיות 
ולקבוצת  עצמאי  הורה  בראשן  משפחות  קהילת  של  המייל  לתפוצת  להצטרפות 

 hamama.azor@gmail.com :הוואטאספ לעדכונים שוטפים, יש לפנות במייל
או בטלפון: 050-9919914.

המרכז לשלום המשפחה אזור
המרכז לשלום המשפחה נותן מענה טיפולי למשפחות באזור בשתי תוכניות מרכזית:
1. "נתיבים להורות"- תוכנית המספקת מענה טיפולי להורים לילדים בגילאי 
והדרכת  בטיפול  לסייע  לילדיהם,  ההורים  בין  הקשר  את  לחזק  ומטרתה   ,6-12
"נתיבים  תוכנית  במקביל.  ולילדים  להורים  פרטני  טיפולי  מענה  ידי  על  הורים, 
וקשובה  שונים  צרכים  בעלת  כיחידה  משפחה  כל  משפחה  כל  רואה  להורות" 
כלים  המשלבת  ייחודית  תכנית  ומותאמת  נבנית  משפחה  לכל  אלו.  לצרכים 
היחסים  מערכת  את  לשפר  הזדמנות  זוהי  ויצירתיים.  חווייתיים  טיפוליים, 
אזור. לתושבי  סימלי  בתשלום  ניתן  השירות  המשפחה.  בני  בין  והתקשורת 

זוג  בני  בין  באלימות  וטיפול  למניעה  הקשור  בכל  וגברים  לנשים  טיפול   .2
למספר  להגיע  ניתן  מובטחת.  וסודיותו  פרטני  הינו  הטיפול  המשפחה.  בתוך 

פגישות בודדות להתייעצות ותמיכה. 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לרעיה בטלר זיו, מנהלת המרכז, 03-5097658  
rayabz@azor.muni.il

מרכז "בין לבין"
המרכז מציע מעטפת תמיכה, הדרכה וטיפול לילדים והורים גרושים. מגוון פעילויות, 
אחריו. וגם  המשפחתי  השינוי  בתהליכי  אתכם  מלווים  ומתנדבים  מקצוע  אנשי 

המרכז ממוקם בחולון ומקבל גם תושבי אזור.
לפרטים נוספים: 050-2288206, רחוב מזא"ה 3, חולון.

mailto:hamama.azor%40gmail.com?subject=
mailto:rayabz%40azor.muni.il?subject=
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שי"ל אזור )שירות יעוץ לאזרח( 
חובות,  זכויות,  וייעוץ לפונים בנושאי  הינו שירות הפועל למתן הכוונה  שי"ל 
תחום  במסגרת  פועל  השירות  האזרחים.  לרשות  העומדים  ושירותים 
העבודה,  במשרד  קהילתית  ועבודה  קהילה  למשאבי  באגף  זכויות  מיצוי 
המקומית.  הרשות  בשיתוף  ומופעל  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
משרדים  לאומי,  ביטוח  בנושאים:  מענה  נותנת  אזור  שי"ל  תחנת 
עבודה.  ודיני  משפטי  סיוע  והגבייה,  האכיפה  רשות  וממשלתיים,  עירוניים 
בתחנה.  מתנדבים  צוות  ידי  על  פונה  לכל  ובסודיות  בחינם  ניתן  השירות 
שאלה.  בכל  לכם/ן  לסייע  מצפה  שלנו  המדהימה  המתנדבים/ות  נבחרת 
אזור  ,16 כצנלסון  רחוב   ,17:00-18:30 שלישי  ימי  קהל:  קבלת 
אזור   שי"ל  פייסבוק:   |   shilazor@gmail.com   |  03-5097658

אם לאם 
מתנדבות.  אימהות  ע"י  שנה  לגיל  ועד  מהלידה  טריות  אימהות  ליווי 
במטרה  וחברי  תומך  קשר  לחוות  הזדמנות  לאמהות  מציעה  התכנית 
מתנדבות  הלידה.  שלאחר  הראשונה  לשנה  הנילווים  הקשיים  על  להקל 
לשבוע.  אחת  בפגישה  שנה  לאורך  האם  את  מלוות  אימהות  שהינן 
הילדים.  עם  חוויתי  מפגש  כיף"-  "בוקר  מפעילה  התוכנית  כן  כמו 
טריות(,  כאמהות  ובין  כמתנדבות  אם  )בין  לתכנית  להצטרף  המעוניינות 
.054-6699354 מרקס-  שיר  התכנית-  רכזת  עם  קשר  ליצור  מוזמנות 

"אזור זה לזה"
כגון:  בית  בעבודות  קלים  תיקונים  מצבעים  התיקונים  סיירת  מתנדבי 
אינסטלציה, חשמל, שיפוצים קטנים עבור אזרחים ותיקים ומשפחות בראשן 

עומד הורה עצמאי .
תיעדוף הפניות יקבע על ידי רכז הפניות של צוות המתנדבים, 

ראובן- 054-4974053.

לשי
שירות ייעוץ לאזרח

נקודת ההתחלה לכל שאלה

שירותים נוספים

mailto:shilazor%40gmail.com?subject=
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מידע וסיוע בנושאים שונים

ארגונים המסייעים בנושא תעסוקה
שדולת הנשים בישראל - הקו הפתוח לזכויות נשים בעבודה - 03-6120000

יום ראשון 15:00-19:00, יום שני, שלישי וחמישי 10:00-13:00. 
ויצ"ו - קו ייעוץ ארצי של ויצ"ו לזכויות נשים בעבודה – 03-6923825, ימי ראשון, שלישי וחמישי

בין השעות 11:00-15:00. 
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב - לשאלות בתחום דיני עבודה ניתן לפנות 

ovdim.info@gmail.com במייל
נעמ"ת – קו פתוח לייעוץ נשים עובדות בדיני עבודה: 050-2030887, ימי ראשון ורביעי 

בין השעות 10:00-14:00.

ארגונים המסייעים בנושאי משפחה וגירושין
המרכז לקידום מעמד האישה מרכז רקמן - 

ייעוץ לנשים בענייני דיני משפחה בטלפון 03-5318895 או בטופס פנייה אינטרנטי באתר
www.rackmancenter.com בלשונית “צור קשר".

בקשה  להגיש  יש  הכנסות.  במבחן  מותנית  הזכאות  המשפטים(-  משרד  )מטעם  משפטי  סיוע 
בטלפון 073-3927788 או בטופס באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

תוכנית "שכר מצוה" של לשכת עורכי הדין- תכנית המופעלת על ידי לשכת עורכי הדין בישראל 
המשפטים  משרד  מטעם  משפטי  לסיוע  זכאים  נמצאו  שאינם  למי  ובייצוג  בליווי  לסייע  במטרה 
ושאין בידם אמצעים לשכור שירות משפטי. טלפון מוקד: 1-700-505-500  )יש להשאיר הודעה 

קולית ויחזרו אליכם תוך מספר ימי עסקים(.
יד לאישה- ארגון "יד לאישה" מפעיל "קו חם" הנותן מענה רגשי ומעשי לנשים הנמצאות בהליכי 
נשים  בייצוג  ועוסק  גירושין  בעניין  חינם  משפטי  ייעוץ  פגישת  פונה  לכל  ניתנת  כן,  כמו  גירושין. 

מסורבות גט ועגונות בבית הדין הרבני בתביעות לחיוב וכפיית גט. טלפון- 1800-200-380.
תצהירי  זוגיות,  משברי  מזונות,  בנושא  משפטי  בייעוץ  מסייעת  ויצ"ו  של  משפטית  לשכת  ויצ"ו- 

הורות יחידנית ועוד. ייעוץ משפטי ראשוני בעלות 50 ₪, רח' קפלן 13, אזור. 
קבלת קהל בתיאום מראש  03-5594293 | 050-3332518. 

נעמ"ת- הלשכות המשפטיות של נעמ"ת מציעות שירותים כגון: גישור, עריכת הסכמים, ייפוי כוח 
מתמשך דיני מעמד אישי, צוואות ועוד.  ניתן לפנות למוקד הארצי: 03-5254422.

mailto:%20ovdim.info%40gmail.com%0D?subject=
mailto:%20ovdim.info%40gmail.com%0D?subject=
www.rackmancenter.com
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מידע וסיוע בנושאים שונים

ארגונים המסייעים בנושא תמיכה לנפגעות ונפגעי אלימות

קו ייעוץ של ויצ"ו וסיוע לנשים נפגעות אלימות 3980*

קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון 1-800-39-39-04

רוח נשית- עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות- 072-2507770

מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:

טל' לנשים- 1202

טל' לגברים- 1203

טל' לנשים דתיות- 02-6730002

טל' לגברים דתיים- 02-5328000

סיוע באמצעות וואטסאפ- 052-8361202

לרשותכם רשימת ארגונים נוספים העוסקים במשפחות עצמאיות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2
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לסיוע והכוונה במיצוי הזכויות, 
מוזמנות לפנות אל העובדות הסוציאליות

במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים  03-6534526 
או למתנדבי שי"ל אזור  03-5097658


