
 

  

 
 

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â  

ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï Û‚‡‰Â ÌÈÈ˘È‡ 

 השירות לרווחת הפרט והמשפחה

 

 

 

 

 

zeixed cg zegtynl rcin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כתבה וערכה, יזמה

  W.S.Mס "עו ,רחל אגמו�

 חד הוריות ותכנית אשת חיל,  סמ� מקצועי�מפקחת ארצית 

 

 

 

 2012דצמבר , ג"טבת תשע, ירושלי�



 



 

 

 

 

 משפחה יקרה
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 . והשירותי� החברתיי�י משרד הרווחה"וכיו� באופ� בלעדי ע, ת" נעמ–ד "הרווחה ועמותת מיח

י נתוני "עפ( והוא עומד – לשנה מספר� של המשפחות החד הוריות בקרב המשפחות בישראל עולה משנה
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 מרכיבי� מרכזיי� לתפקידיה של 4נית� לזהות . המשפחה הינה הגרעי� הראשוני והיסודי של רוב בני האד�

 :המשפחה

 ;מערכת היחסי� הראשונית . א

 ;המשפחה כארגו� חברתי . ב

 ;פעילות המשפחה להשגת מטרה משותפת . ג

 .תחושת לכידות וסולידריות . ד

 

ת . א י נ ו ש א ר ה  � י ס ח י ה ת  כ ר ע  מ

אינטימי ורחב היק� בי� ההורי� לבי� עצמ� ובינ� , א� קיי� קשר עמוק, יחסי� תיקרא ראשוניתמערכת ה

קשר זה מגדיל את הסיכויי� , בכוח קשר זה לקד� גיבוש רגשות לדיו� בעמדות שני הדורות. לבי� ילדיה�

, ו� בהע� זאת קשרי� אלה אינ� מהווי� ערובה ליחסי ח, להשפעה הדדית ולעיצוב אישיותו של הילד

מריבות ומתיחויות וחילוקי דעות הנובעי� מעומק היחסי� , סביר למדי כי לעיתי� ישנ� מצבי לח 

 .סכסוכי� שוני� מקור� דווקא דאגה מסירות ואהבה. ומעורבות הדדית עמוקה

 

י . ב ת ר ב ח  � ו ג ר א כ ה  ח פ ש מ  ה

יחסי� , סי סמכותיח, שוררי� בה יחסי� המבוססי� על היררכיה. המשפחה מתפקדת כעי� ארגו� חברתי

סתירה בי� תפיסה . לא שיוויוניי� המתבססי� על הבדלי גיל וניסיו� חיי� וחלוקת תפקידי� בי� בני הבית

כגו� , מביאה פעמי� רבות לחיכוכי� ואי הסכמות בי� בני המשפחה, זו לראיית המשפחה כקבוצה ראשונית

 .ודחילוקי דעות בכל הקשור לחלוקת תפקידי� וע, ערעור על סמכות

 

ת . ג פ ת ו ש מ ה  ר ט מ ת  ג ש ה ל ה  ח פ ש מ ה ת  ו ל י ע  פ

. קבוצה חברתית מאופיינת בקיו� פעולות גומלי� בי� החברי� השואפי� להשיג מטרה משותפת ומוסכמת

כי קיימת פעילות הדדית בי� חבריה וכול� שואפי� להגשי� מטרות , משפחה היא קבוצה חברתית

פיתוח עצמי ורווחה , בריאות, ב האפשרי לכל אחדהשגת הטו: כגו�' גדולות'מדובר במטרות , מוסכמות

ניגודי השקפה יכולי� להופיע בכל . אי� עוררי�, בדר" כלל, אלה ה� יעדי� ארוכי טווח עליה�. כלכלית

 .ב"מקו� מגורי� וכיו, חלוקת אחריות, הנוגע להווה כגו� דר" הוצאת משאבי�

 

ת . ד ו י ר ד י ל ו ס ו ת  ו ד י כ ל ת  ש ו ח  ת

ב� משפחה הרואה עצמו חלק בלתי נפרד ממשפחתו ובכל משפחה הרואה בו חלק תחושה זו מפעמת בלב כל 

לכידות . טובת המשפחה היא טובת הפרט ולהיפ". מול האחרי�' אנחנו'זוהי תחושת ה . בלתי נפרד ממנה

 בעיקר במגעיה�, במיוחד של הילדי�, ותחושת השתייכות מסייעות לבניית הביטחו� העצמי של כל אחד

הוא יצפה לתמיכת , מפקדיו או מעסיקיו, למשל במקרה של סכסו" ילד ע� מוריו, צוניותע� רשויות חי

 .ההורי� והמשפחה באשר היא

 

בלעדיה� אי� המשפחה ממלאת את . הינ� כמעט הכרחיי� לקיומה המעשי של כל משפחה, מאפייני� אלה

 .לבדתפקידה כלפי חבריה וכלפי החברה והופכת להיות קבוצת השתייכות פורמלית ב
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כלומר אי� היא רואה , ולא על פי המבנה הפורמלי, הלכה למעשה, מציג את המשפחה על פי פועלה, מבט זה

למשל במשפחה חד הורית יכולי� להתקיי� כל המאפייני� . את שבירות המשפחה עקב השינוי במבנה

 .המצופי� ומשפחה דו הורית עלולה להיות חסרה אחד או כמה ממאפייני� אלו

 .החיברותינת משפחה הוא איכות היחסי� שבתוכה ותפקידה בפועל בתהלי" המדד לבח

. מהמחצית השניה של המאה העשרי� עד ימינו, תמורות רבות עברה ועוברת המשפחה, ע� כל זאת

, התחבורה, התקשורת, המדע והטכנולוגיה, התעשייה, מחקרי� מצביעי� על כ" שתמורות בתחו� הכלכלה

הביאו לשינויי� מפליגי� בחייו של הפרט מבחינות , בריאות והביולוגיה ועודהתקדמות מחקרית בתחו� ה

תהליכי� אלה נתנו את אותותיה� . השתלבות בעול� העבודה ועוד, סגנו� החיי�, קצב החיי�: רבות כגו�

 .הווייתה ודפוסי חייה, ג� על הרכב המשפחה

, המשפחה המסורתית. ת המודרנית חלחלו ג� לחברה הישראלי, המוכרות בעול� המערבי,תופעות אלה

היו� מקובל . אורח חייה ותפקידי חבריה, שינתה את פניה מבחינת הרכבה, כפי שהייתה מוכרת שני� רבות

 ".סגנו� חיי�"החדשי� כ/לראות את המשפחה בהרכביה השוני�

� משפחות הינ, )18לה� ילדי� מתחת לגיל ( מהמשפחות %11%מעל לנמצא כי , בישראל של תחילת המילניו�

 ).22%שיעור� של המשפחות החד הוריות מקרב אוכלוסיית העולי� החדשי� הינו כ (חד הוריות 

 . וכ� משפחות פרודות ועגונות רווקה/רווק, גרושה/גרוש, אלמנה/אלמ�: בכלל המשפחות החד הוריות נמני�

 ). הינ� גברי�%5%פחות מ(בראש� של רוב המשפחות החד הוריות עומדת אישה 

 מכלל המשפחות החד הוריות מקבלות גמלה מביטוח 57%מעל י המוסד לביטוח לאומי מצביעי� כי נתונ

חיות מתחת לקו ,  ממשפחות אלה25%) בנוס� לקצבת הילדי� אותה מקבלי� כל אזרחי ישראל(לאומי 

 .העוני

שפחה בתהלי" המעבר ממ.  מקרב אוכלוסיית המשפחות החד הוריותתת הקבוצותרבי� ה� ההבדלי� בי� 

פרידה או עגינות ובמקרה של רווקות המעבר להורות , גירושי�, דו הורית למשפחה חד הורית עקב פטירה

ומצב זה בא לידי ביטוי בהבדלי� במשאבי� האישיי� והכלכליי� השוני� העומדי� לרשות העומד בראש 

 הצרכי� של ובהבדלי� ביכולת ההתמודדות הנדרשת ממשפחה חד הורית לסיפוק, משפחה חד הוריות

וזאת בשל , יש החולקי� על כ" שמשפחות חד הוריות בגי� גירושי� הינ� משפחות חד הוריות (.חבריה

 ).בדר" כלל של ההורה הלא משמור�, הימצאותו

ממבנה הנגזרי� , ני� ייחודיי� לעומת המשפחה הדו הוריתיאפימ המשפחות החד הוריות לכל, ע� זאת

מידת הסגירות , חלוקת התפקידי� בה,  התקשורת בי� בני המשפחה,יו�בהיבט ארגו� חיי היו� . המשפחה

מידת מעורבות , )במקרה של גירושי�(הקשר ע� ההורה הלא משמור� , או הפתיחות של גבולות המשפחה

, הדרכי� לפתרו� קונפליקטי�, ערכי� ונורמות תו" משפחתיות וחו  משפחתיות, המשפחה בקהילה

 .ועוד,  והסיפוק והאושר מאיד"הבדלי� ברמות האומללות מחד

 

 : כגו�,למשפחות החד הוריות קשיי� רבי�

במצב של אלמנות , במקרה של גירושי� יש צור" להתחלק ברכוש ולהצטמצ�, למשל: קשיי� כלכליי�

מער" החיי� משתנה ומשפיע ג� על המצב , במקרה של רווקה. ההכנסה הכספית נקטעת או מצטמצמת

 . הכלכלי

פעמי� רבות דווקא , חדש מחייב התארגנות מחדש וקבלת החלטות מרכזיות וזה קורההמעבר לסטטוס 

 .כאשר מאגרי הרגש אינ� זמיני�, מבוכה, כאב, בשעה של כעס

 .יציאה לעבודה ועוד, שינויי� אלה דורשי� לעיתי� החלפת מקו� מגורי�
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, ר" בהתארגנות חדשהבזיקה למצב החדש בו הופר האיזו� המוכר ויש צו: קשיי� חברתיי� ורגשיי�

קבלת� כלגיטימיות , הכרת תגובות אלה. בדידות וחוסר אוני�, פעמי� רבות מופיעות תחושות של כעס

עשויה למת� את הסיכוני� ולהצביע על סיכויי� הטמוני� במצב החדש הנראה בשלב ראשו� כדר" , והבנת�

תיי� מובילי� פעמי� רבות עומס הלחצי� המצטברי� של מצוקות כלכליות וקשיי� חבר. ללא מוצא

 .קשיי� רגשיי� של ילדי� הגדלי� במשפחה חד הורית ועוד, לקשיי� חריפי� בתפקוד ההורי

 

, ולמרות תמורות חיוביות שחלו בעמדת החברה כלפי המשפחה החד הורית, בנוס� לקשיי� מרכזיי� אלו

 .עדיי� קיימי� קשיי� הטמוני� בתפיסה או ביחס החברה למשפחה החד הורית

תשומות כלכליות , המשימות העומדות בפני המשפחה החד הורית הינ� רבות ודורשות משאבי� אישיי�

מנו� לצמיחה ומעבר לעתיד טוב , ע� זאת נית� לראות במשבר הבלתי נמנע. וגיוס מערכות תמיכה רבות

 .יותר

 

של ית היעד אוכלוסיחלק מהמשפחות החד הוריות כרואה את , והשירותי� החברתיי�משרד הרווחה 

 המזהה את ראייה מערכתיתמעני� והסדרי� מתו" , שירותי�בנייה וביסוס של , ועושה לפיתוח, המשרד

  .ברפרטואר רחב של עשייה ובמגוו� דרכי התערבות, כלל צרכיה והווייתה של המשפחה החד הורית

 .הפעילות מאופיינת בשילוב ושיתו� המשפחות עצמ� בפיתוח התכניות והפעלת�

ות נית� באמצעות המחלקות לשירותי� חברתיי� ברחבי האר  שחלק� פועלות יחד ע� גורמי� שוני� השיר

 .וארציי�איזוריי� בקהילה כגו� ארגוני� וולונטריי� וארגוני נשי� מקומיי� 

כחברי� במשפחת� , קשיי� וצורכיה� כפרטי� כמשפחות, הפעילות מתמקדת בחברי המשפחה החד הורית

 .קהילה ובחברה וכאזרחי המדינהחברי� ב, המורחבת

העלאת הדימוי העצמי והעצמתו של העומד בראש המשפחה ליציאה ממצב של אי� : מטרת הפעילות היא

העלאת או החזרת ,  על זרימת�שליטהלחיי� וללהוויה שיש לה תחושת משמעות , אוני� ולעיתי� א� יאוש

 .מענה לבעיות שונותקבלת מידע בנושאי� שוני� ו, כבוד עצמי אשר לעיתי� נפגע

וציאלי במחלקה סעובד  באמצעותטיפול פרטני י שירותי הרווחה כולל "מגוו� ההתערבויות המוצע ע

רטניות ואישיות שונות וכ� פעולות תיוו"  פלשירותי� חברתיי� ברשות המקומית הכולל התייחסות לבעיות

ת במסגרת המרכזי� למשפחות חד  נרחבקהילתית/פעילות קבוצתיתבנוס� לפעילות זו קיימת . וסינגור

 .ותחושה של כוח מעצ� השתייכות זו) מסגרת השווי�(הוריות המסייעת לתחושת השתייכות למסגרת 

לעמוד בביצוע המשימות הנדרשות ,  היכול לסייע בהתמודדויות המגוונותהעצמהלל העשייה הינה תהלי" כ

 .שליטה ואושר, כבוד, ולאפשר ניהול חיי� על בסיס של כוח

להטבת , ברמה הממלכתית נעשות פעולות שונות להתקנת תקנות לחוק משפחות חד הוריות, במקביל

כלל העשייה תובעת איגו� וגיוס תשומות ומשאבי� מגורמי� ממלכתיי� , מצבה של המשפחה החד הורית

יתוח בנוס� נעשות פעולות רבות לפ). במיוחד כשמדובר בנושא התעסוקה וההכשרה המקצועית(וציבוריי� 

 .מעני� ולביסוס הסדרי� והטבות נוספות למשפחות החד הוריות

 

  m.s.w ס"עו, רחל אגמו�

 אחראית על תכניות למשפחות חד הוריות %מפקחת ארצית 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוק משפחות חד הוריות 
 �1992ב"התשנ
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 )א"תשס, ח"תשנ, ד"תשנ: תיקו�(הגדרות  .1

 בחוק זה

 :שר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיי� בו אחד מאלה תושב ישראל א�" הורה יחיד"

 ;הוא אינו נשוי ואי� אד� הידוע בציבור כב� זוגו )1(

ובתנאי שאי� אד� אחר הידוע , )ב(או ) א(הוא נשוי ומתקיי� בו האמור באחת מפסקאות המשנה )2(
 :בציבור כב� זוגו

" על פי די� להשתחרר מקשר הוא חי בנפרד מב� זוגו תקופה של שנתיי� לפחות ופתח בהלי )א(
 הנישואי� ופעל במסגרת הלי" זה שנתיי� לפחות

 1995�ה" התשנ]נוסח משולב[ לחוק הביטוח הלאומי 1כמשמעותה בסעי# , היא עגונה ) ב(

מתו" תקופה של שני� ,  ימי� לפחות90שהתה במקלט לנשי� מוכות , היא חיה בנפרד מב� זוגה ) ג(
פתחה בהלי" על פי די� , אשו� לשהותה במקלט כאמורעשר חודשי� שתחילתה ביו� הר

ואול� אשה : להשתחרר מקשר הנישואי� ופעלה במסגרת הלי" זה במש" ששה חודשי� לפחות
תהיה פטורה מפתיחת הלי" כאמור א� לשכת הסעד אישרה כי יש בכ" לסכ� את חייה או את חיי 

 :ילדה

שנתיי� וב� זוגו לא עלה לאר( וא# אינו שוהה בה הוא עולה חדש שנמצא באר( למעלה משנה ופחות מ ) 3(
 .ובתנאי שאי� לו ב� זוג אחר

 : שר העבודה והרווחה–" השר"

 להל� חוק הביטוח 1968�ח"התשכ) נוסח משולב( לחוק הביטוח הלאומי 1 ילד כמשמעותו בסעי# �" ילד"
 . שנה18שטר� מלאו לו ) הלאומי

 1958�ח"התשי,  כמשמעותה בחוק שירותי הסעד–" לשכת הסעד"

לרבות מקו� כאמור ,  מקו� שבו שוהה אשה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה–" מקלט לנשי� מוכות"
לפי הפניה מראש שנתנה לשכת הסעד או לפי אישור שנתנה , שאינו נתמ" בידי המדינה או רשות מקומית

 .בדיעבד

 

 הכשרה מקצועית  .2

 .י כללי� ותנאי� שקבע השר בתקנותהורה יחיד זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפ

 

 מעונות יו� .3

 השר יקבע בתקנות כללי� מיוחדי� לעני� התחשבות ;הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעו� יו�
 בהכנסת ההורה היחיד לעני� דמי החזקה במעו�

 

 ]ד"תיקו� תשנ[הלוואה לשיכו�  .4

רת הורה יחיד זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה להגד) 4(למעט הורה יחיד כאמור בפסקה , הורה יחיד
 .בתנאי� ובכללי� שקבע שר הבינוי והשיכו� לאחר התייעצות בשר, בשיעורי�, או מטעמה לצרכי דיור

 

 בית הדי� לעבודה .5

 .לבית די� לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדו� ולפסוק בכל תובענה הנובעת מחוק זה
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 ביצוע ותקנות .6

 .על ביצוע חוק זה והוא יתקי� תקנות בכל עני� הנוגע לביצועוהשר ממונה  . א

 . יותקנו בהסכמת שר האוצר4� ו3וסעיפי� ) א(תקנות לפי סעי# קט�  . ב

  טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת4� ו3 ,2וסעיפי� ) א(תקנות לפי סעי# קט�  . ג

 

 תיקו� חוק הבטחת הכנסה .7

  1980�א"התשמ, בחוק הבטחת הכנסה

 :יבוא" גימלה" אחרי הגדרת 1בסעי#  )1(

  1992�ב" לחוק משפחות חד הוריות התשנ1תו בסעי# וכמשמע" הורה יחיד" 

 :יבוא) 5(במקו� פסקה ) א (2בסעי#  )2(

 " שני�7היא א� או הוא הורה יחיד אשר לילד שבחזקת� טר� מלאו  ) 5"(

 :יבוא) 2(במקו� פסקה , )א(5בסעי#  )3(

  �שיעור המוגדלב  )2"(

  א� הזכאי לגימלה הוא אחד המנויי� בפסקה �לפי העני� ,  לתוספת6 עד 1לפי הפרטי�  ) א(

 א )2(של סעי# ) 4(

) 6( א� הזכאי לגימלה הוא אחד המנויי� בפסקה �לפי העני� ,  לתוספת8 או 7לפי הפרטי�  ) ב(
 ".או א� הוא הורה יחיד) א(2של סעי# 

 

 הלאומיתיקו� חוק הביטוח  .8

 : לחוק הביטוח הלאומי יבוא114אחרי סעי# 

 מענק לימודי�   115

 �בסעי# זה  ) א(

 ;1992�ב"כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות התשנ" הורה יחיד"

  ; באוגוסט של השנה שלאחריה31 בספטמבר של כל שנה עד יו� 1 התקופה שמיו� –" שנת לימודי�"

שמשתלמת לו קיצבת ילדי� בעד הילד הראשו� , וסד להורה יחידבתחילת כל שנת לימודי� ישל� המ ) ב(
'  מהשכר הממוצע בעד כל אחד מילדיו אשר לפני יו� א18%שבמני� ילדיו מענק לימודי� בשיעור 

 .בטבת שבאותה שנת לימודי� יימצא שמלאו לו שש שני� ולא מלאו לו אחת עשרה שני�

את כל , בסמו" לפני מועד התשלו�, עביר למוסד מדי שנהמענק לפי סעי# זה ישול� מאוצר המדינה שי ) ג(
לרבות ההוצאות המנהליות של המוסד הנובעות , הכספי� הדרושי� לביצוע התשלומי� לפי סעי# זה

 ".מכ"

 

 יצחק שמיר  יצחק שמיר  

 שר העבודה והרווחה  ראש הממשלה  

 דב שילנסקי  חיי� הרצוג 

 יושב ראש הכנסת  נשיא המדינה 

 ) 4.4.01 תיקו� אחרו� � 1992�ב"התשנ,  חוק משפחות חד הוריות� מהתקדי�הודפס (



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכויות והסדרי� במשרדי ממשלה

  ומוסדות שוני�
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 מסמכי�

 

 בעת פניה למוסדות ולגופי� שוני� 

 , הסדרי�מימוש לצור� מיצוי זכויות ו

 :כגו�, מסמכי� שוני�צטייד ב להמוצע

 

 ;)בו מצוי� המצב המשפחתי ופרטי הילדי�(ל הספח כולצילו� תעודת זהות  �

 ;י�/תעודת לידה של הילד �

 ;צילו� תעודת גירושי� או תעודת פטירה �

 ;אישור על פתיחה בהלי� לגירושי� �

 ;ל"אישור על שירות בצה �

 ; נעשה ההסכ�ההסכ� גירושי� הקובע מי מחזיק בילדי� והאר� ב �

 ; אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות �

 ;ילו� מאושר של פסק די� הקובע גובה מזונותצ �

 ;תעודת עולה �

 .צילו� שלושה תלושי משכורת אחרוני� �
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  והשירותי� החברתיי�משרד הרווחה

www.molsa.gov.il 

אשר לה מאפייני� ייחודיי� מה� נגזרי�  רואה את אוכלוסיית המשפחות החד הוריות כקבוצה נומשרד

 לסיוע מגווני� מפעיל שירותי� ומעני� ,לקות לשירותי� חברתיי�באמצעות המח,  המשרד.צרכי� וקשיי�

 ).גורמי� מסייעי� בקהילה: להל� פרק(למשפחות החד הוריות ולהעצמת� 

 

 שירותי רווחה ממלכתיי� ישירי�

� .פירוט השירותי� הניתני� במחלקות לשירותי� חברתיי� ראו בהמש

 

� אימו

 משפחות מאמצות חד הוריות

ההורי� המאמצי� הינ� השותפי� למת� . ה לילד אשר זקוק לבית הורי� חלופי קבוענו מעניהאימו  ה

 .מענה זה

חוק האימו  קובע כי . קבוע ואוהב לילד אשר זקוק למשפחה, לתת בית ח�, ג� יחידי� יכולי� לאמ 

וי בעת היותו פנ, יחד ע� זאת מאפשר החוק מסירת ילד שלא נמצאה לו, האימו  יהיה על ידי איש ואשתו

משפחה מאמצת חד הורית זכאית לכל השירותי� . למשפחה בה הורה יחיד, משפחה מתאימה, לאימו 

 .הדרכה וליווי וכ� סבסוד כספי בעת הצור�, חופשת לידה: הניתני� למשפחות מאמצות

כל שיש לעשות הוא לפנות למשרדי השירות למע� הילד באיזור המגורי� לבקש פגישה ע� פקידת הסעד 

להיפגש ע� ג� נית� . ו  ילדי� אשר תעזור לבדוק א� אפשרות האימו  באר  מתאימה לכ�לחוק אימ

 .משפחה אשר כבר אימצה בעבר

 

 טלפוני�

  02)6218550/1: טלפו�, ירושלי�, 24כנפי נשרי� רחוב , ירושלי�מחוז 

 03)5125531 :טלפו�,  יפו,22ירושלי� ' שד, תל אביבמחוז 

 04)8142601/2: טלפו�, חיפה ,119רחוב יפו , והצפו�חיפה מחוז 

 08)6264932: טלפו�, באר שבע, קרית הממשלה, 4התקווה ' רח, מחוז באר שבע והדרו�

 

 אימו� בי� ארצי

חד הוריות אפשרי היו� באמצעות עמותות שקבלו הרשאה /ג� לבודדי�, ל"אימו  של תינוקות בחו

 רשימת העמותות נמצאת באתר .תיי�מיוחדת וה� נמצאות בפיקוח משרד הרווחה והשירותי� החבר

 .האינטרנט של המשרד

 22.000)גובה הסכו� המירבי שעמותה רשאית לגבות הוא שווה ל. לצור� כ� יש לפנות ישירות לעמותות

 ).ל"לא כולל הוצאות נסיעה ושהייה בחו (יורו
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 .ימו  שנה בעת ההרשמה לא48פער הגילי� המירבי בי� המאמ  למאומ  באימו  בי� ארצי הוא 

 הרשות המרכזית לאימו  במשרד הרווחה התייעצות ומידע אודות העמותות נית� לקבל ג� בטלפו�

 .02)5085613/2. והשירותי� החברתיי�
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 המוסד לביטוח לאומי

www.btl.gov.il 

ומופקד על הבטחו� רווחה והשירותי� החברתיי� המוסד לביטוח לאומי הינו תאגיד הכפו. לשר ה

ר צהינה להבטיח אמצעי קיו� לתושבי� שנב, אחת ממטרותיו העיקריות. בי ישראלהסוציאלי של תוש

 . לדאוג בעצמ� לפרנסת�, מסיבות שונות,מה�

 

נית� לקבל את החוברת בכל סניפי . קיימת חוברת של זכויות המשפחה החד הורית במוסד לביטוח לאומי

 .וכ� באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, המוסד

 :ידע בתחומי� הבאי�בחוברת מ

 ;לידה ואשפוז, ביטוח אמהות קצבאות הקשורות להריו� �

 ;ביטוח ילדי� קצבת ילדי� מענק לימודי� �

 ;גימלה להבטחת הכנסה �

 ;דמי מזונות �

 ;שיקו� מקצועי לאלמנות ולאלמני� �

 ;ביטוח נפגעי תאונות �

 ;שירותי� מיוחדי� לנכי� קשי�, ביטוח נכות קצבת נכות �

 ;ת ולאלמני� שב� זוג� נפטר עקב תאונת עבודהגימלת תלויי� לאלמנו �

 ; קצבת שאירי� לאלמנות ולאלמני�–ביטוח שאירי�  �

 ;תגמולי� למשפחות הנספי� בפעולות איבה �

 ;תגמולי� לילד שנתיית� עקב מעשה אלימות במשפחה �

 ;חובת תשלו� דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות �

 ;ערעור על החלטות המוסד �

 .חי�שיפור השירות למבוט �
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 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

 www.moital.gov.il 

 
  

 משרד התעשיה המסחר 

 והתעסוקה
 

 

 עונות יו�מ

 הורי� יחידי� " מגבירות עבודה"תוכנית סיוע 
בהשתתפות במימו� עלות החזקת , עדכו� נוהל סיוע להורי� יחידי� מגבירי עבודה או לומדי�

  במסגרות מוכרות4ילדיה� שעד גיל 

 

 ).טלאול/תהלי� עבודה מול האג� למעונות יו�(ב "תשע�א"עדכו� לשנת לימודי� תשע

 

 מבוא

מעוניי� לסייע להורי� , האג� לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה�משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

מל ס(יחידי� במימו� עלות החזקת� של ילדיה� במעונות יו� או במשפחתוני� הפועלי� לפי הסדר הפעלה 

וזאת בהמש� , ) מסגרות מוכרות–להל� (ת "ע� האג� למעונות יו� ומשפחתוני� במשרד התמ) מעו�

לפעילות התכנית הנסיונית שמטרתה שילוב בשוק התעסוקה הישראלי של הורי� יחידי� מקבלי גמלת 

ו� או מקבלי תשל, ) גמלת הבטחת הכנסה–להל�  (�1980א"התשמ, הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה

 תשלו� –להל�  (�1982ב"התשל, )הבטחת תשלו�(מזונות מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות 

 .הכל כמפורט להל� בנוהל זה, )מזונות

 

 :אוכלוסיית היעד והתנאי� . 1

 הורי� �להל� ( אלה כלשהתקיימו בה� התכנית מיועדת לשילוב� בשוק העבודה של הורי� יחידי� 

 ):יחידי� זכאי�

טר� מלאו לו ,  בספטמבר בראשית שנת הלימודי� הרלוונטית�1שב,  ילד אחד או יותריש עמ� )א(

  שני� 4

 חודשי� 6במש� , או תשלו� מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, קיבלו גמלת הבטחת הכנסה )ב(

, או למועד שעבורו מבוקש הסיוע( החודשי� שקדמו למועד הגשת הבקשה 12לפחות במהל� 

 ; )לפי המוקד�
 : מאלהאחד� מתקיי� בה )ג(

, לומדי� בקורסי הכשרה מקצועית בפיקוח האג� להכשרה ולפיתוח כוח אד� במשרד )1(

 ;בשעות הבוקר

כשכירי� ,  שעות שבועיות לפחות20עובדי� בעבודה חדשה לפי הגדרת נוהל זה בהיק� של  )2(

 �10או עובדי� שהגדילו את היק� עבודת� הנוכחית ב, בבעלות� או במסגרת עסק עצמאי

ובלבד שההיק� הכולל של שעות , המוקד� חצי שנה קוד� למועד הגשת הבקשהלכל , ש"ש

 . ש" ש20עבודת� הוא לפחות 
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 הינה עבודה שהמבקש החל לעבוד בה לכל המוקד� חצי שנה עבודה חדשהלעניי� נוהל זה 

 . קוד� הגשת הבקשה

פו לכל  תחשב רק א� חלעבודה חדשה �במידה והמבקש חזר למקו� עבודה בו הוא עבד בעבר 

 . חודשי� ממועד העזיבה הקוד�6הפחות 

 

 :הסיוע ותקופת הזכאות . 2

במסגרת התכנית יסייע האג� לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה להורי� יחידי� זכאי�  .א

 במעונות יו� או משפחתוני� שה� מסגרות 4בהשתתפות במימו� עלות החזקת ילדיה� עד גיל 

, יד זכאי ישל� עבור החזקת ילדו במש� חודש בתקופת זכאותובאופ� שהתשלו� שהורה יח, מוכרות

עבור כל שני ,). הסיוע�להל�  (4עבור כל ילד עד גיל , לחודש בלבד - 250יהיה בס� , במסגרת מוכרת

י המשרד למסגרת "תשול� ע, יתרת התשלו� לפי תעריפי האג�. -375ילדי� הסיוע יהיה עד גובה של 

 .המוכרת בהתא� לנוהלי האג�

,  חודשי� בס� הכל12הורה יחיד זכאי יהיה זכאי לסיוע לפי נוהל זה במש� תקופה שלא עולה על ) 1( .ב

 . 1וכל עוד מתקיימי� באות� חודשי� בהורה היחיד תנאי הזכאות כפי שפורטו בסעי� 
יוכל לקבל השתתפות , הורה יחיד זכאי שיוכיח כי עמד בתנאי הזכאות ג� לפני מועד הגשת בקשתו .ג

ובלבד שעמד בתקופה שקדמה למועד ,  חודשי� לפני מועד הגשת הבקשה6לתקופה של עד במימו� 

בכל מקרה התקופה המקסימאלית לזכאות כאמור . הגשת הבקשה בתנאי הזכאות כמפורט בנוהל זה

, לדוגמא(תחושב החל מהמועד הראשו� שעבורו יהיה ההורה היחיד הזכאי זכאי לסיוע ) ב(בסעי� קט� 

, לקבלת הסיוע החל מספטמבר בתחילת שנת הלימודי�, י שהגיש בקשה בדצמברהורה יחיד זכא

עבור  - �250ובקשתו אושרה באופ� שההורה היחיד הזכאי יקבל החזר הסכו� ששיל� מעבר ל

 החודשי� של התקופה המקסימאלית 12יובאו חודשי� אלה במני� , דצמבר�חודשי� ספטמבר

 ). לזכאות

תתחיל הזכאות להשתתפות המשרד רק מהחודש ,  לחודש15 �ו� לאחר היצויי� כי א� הילד נקלט במע .ד

 .שלאחר מכ�
ייקבע תשלו� ההורה היחיד הזכאי בהתא� לדרגות , )ב(בתו� תקופת הזכאות כאמור בסעי� קט�  .ה

ת "או כל הסדר אחר שיקבע משרד התמ, ת לפי טבלאות ההכנסה לנפש"הסבסוד שקבע משרד התמ

 . רי� למסגרות מוכרותבכלל לגבי סבסוד תשלומי הו
בקשה של . הזכאות לפי נוהל זה מוגבלת בתקציב המיועד למטרה זו בשנת התקציב שבה מופעל הנוהל  .ו

 הימי� 30ובהתא� לה נקלט ילדו של ההורה היחיד בתו� פרק הזמ� של , הורה יחיד זכאי שאושרה

בקשות של . ה יחידתהיה למש� פרק הזמ� המקסימאלי לזכאות לאותו הור, שבה� האישור בתוק�

ובכפו� למגבלות , הורי� יחידי� זכאי� תידונה ותאושרנה לפי תארי� הגשת� והשלמת המסמכי� בה�

 .התקציב
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 האישורי� הנדרשי� והדר� לקבלת הזכאות  . 3

דהיינו בהשתתפות המשרד במימו� עלות החזקת ילדו , הורה יחיד המעוניי� בקבלת הסיוע )א(

אל משרד יפנה ,  או לימודיו כאמור בהגדרת הורה יחיד זכאיבשעות עבודתו, במסגרת מוכרת

בקשה של הורה יחיד לקביעת "באמצעות המוקד לטיפול באוכלוסיות ייחודיות ב , ת"התמ

ויצר� אליה את כל , 1 בנוסח נספח "זכאות לסיוע בעלות מימו� מעו� יו� או משפחתו� מוכר

 . המסמכי� הנדרשי� לפי הנוהל ולפי הטופס

ובמקרה שנדרשי� מסמכי� , יבדוק את זכאותו של ההורה היחיד לפי נוהל זההמשרד  )ב(

ישלח , ולאחר שמצא כי מתקיימי� באופ� עקרוני התנאי� לזכאות, ידרוש אות�, נוספי�

בנוסח (, בדבר זכאות הורה יחיד זכאי, משפחתו�/  אישור למעו� יו� � 2טופס להורה היחיד 

 ).2ב בנספח "המצ

 .יינת� אישור נפרד,  שעבורו התבקש הסיוע4גיל עבור כל ילד שעד 
 וזאת � באישור יצויי� מספר חודשי הזכאות לסיוע . יו� מתארי! נתינתו30�האישור יהיה בתוק� ל

וכ� בהתחשב בתקופה שבה אמורי� ) ב(2בהתחשב בתקופת הזכאות המקסימאלית כאמור בסעי� 

זכאותו של הורה יחיד שלומד בקורס , לדוגמא(להתקיי� בהורה היחיד הזכאי התנאי� המזכי� 

א� ;  חודשי�12 �ובכל מקרה לא יותר מ, לא תעלה על מש� ההכשרה המקצועית, הכשרה מקצועית

, והזכאות שתיקבע לו תהיה, עליו להגיש בקשה מחודשת, לאחר הקורס החל ההורה היחיד בעבודה

 ). חודשי� בס� הכל12לכל היותר כמספר החודשי� שנותרו עד השלמת 
 .א2ישלח אליו מכתב אי זכאות בנוסח טופס , הורה יחיד שפנה ונמצא לא זכאי מכל סיבה שהיא

, )המשפחתו�/ מעו� היו� (ת המסגרת המוכרת / למנהל2ההורה היחיד הזכאי יפנה ע� טופס  )ג(

 . שבה הוא בוחר

שאלו� להרשמה ולחישוב שכר לימוד "ת המסגרת המוכרת יית� להורה היחיד הזכאי /מנהל )ד(

ועל ההורה היחיד למלאו , )ב2של השאלו� בנספח ' ראה דוג" (מדורג למעונות יו� לילדי�

 ולשלוח לחברת טלאול המטפלת בבקשות בצירו� הנספחי� הרלוונטיי�

אישור המסגרת  ("2תמלא את הפרטי� הנדרשי� בחלק /ת המסגרת המוכרת ימלא/מנהל)ה( )ה(

על ההורה היחיד להעביר ישירות .  להורהותחזיר, 2בטופס .....") המוכרת לשנת הלימודי� 

 על חלקיו בצרו� אישור הזכאות אותו קיבל מהמוקד להורי� 2לחברת טלאול את טופס 

 ..יחידי�
לאחר קליטת כל הנתוני� יקבל ההורה היחיד הזכאי אגרת מהאג� למעונות יו�  )ו(

ו את גובה התשלו� שעלי, קליטת הפרטי� ת המאשרת את"ומשפחתוני� של משרד התמ

 .וכ� את חודש סיו� הזכאות לסבסוד זה) בהתחשב בסבסוד(לשל� 
מעביר כל , האג� לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה באמצעות המוקד להורי� יחידי� )ז(

קוב2 אקסל לעדכו� מנהלת האג� למעונות יו� ולראש אג� ניתוח מערכות , עת שיש עדכו�

הקוב2 יכיל את כלל (י� אשר קיבלו זכאות באשר לכלל ההורי� היחיד, )רינה בלמ�' גב(מידע 

 .ההורי� היחידי� שקיבלו זכאות האג� והורי� היחידי� החדשי� יהיו צבועי� בקוב2
 להורי� יחידי� לפי טבלת האקסל 1אג� ניתוח מערכות מידע יעדכ� במערכת דרגת כפיה  )ח(

 ל"הנ
אוכלוסיות אג� ניתוח מערכות יעדכ� בחזרה בטבלת האקסל אשר קיבל מהאג� לשילוב  )ט(

ייחודיות בתעסוקה את האג� ואת המוקד להורי� יחידי� בדבר אישור ההורי� היחידי� 

 .אשר קיבלו דרגת כפיה
ת המסגרת /ידאג ההורה היחיד הזכאי להסדיר מול מנהל,לפחות חודש לפני תו� הזכאות )י(

בהתא� לדרגות הסבסוד , המוכרת את המש� הסדרי התשלו� עבור ילדו במסגרת המוכרת
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ת "או כל הסדר אחר שיקבע משרד התמ, ת לפי טבלאות ההכנסה לנפש"בע משרד התמשק

 .בכלל לגבי סבסוד תשלומי הורי� למסגרות מוכרות
ומבלי , י� במסגרת המוכרת במסגרת זכאות נוהל זה/ חודשי� של שהות הילד6לאחר  )יא(

יד ידאג ההורה היח, י� במסגרת המוכרת/שהיתה הפסקה של שנות לימוד בשהות הילד

 .ב" המצ4להעביר למוקד להורי� יחידי� את תצהיר בנוסח נספח 
בקרוב תופעל תכנית פיילוט להורי� יחידי� אשר בי� היתר תרחיב את אוכלוסיית היעד ואת  )יב(

הורה יחיד שיעמוד בקריטריוני� ויכנס לתכנית הפיילוט יעבור את אותו . תקופת הזכאות

הודעה על כ� תמסר ). 2נספח ' ר(קת הזכאות תהלי� כולל אישור מוקד הורי� יחידי� ובדי

 .בהמש�
יידרש , הורה יחיד שלא מיצה את כל חודשי זכאותו בשנת הלימודי� שבה נית� האישור )יג(

 4להגיש לקראת פתיחת שנת הלימודי� החדשה למוקד הורי� יחידי� תצהיר בנוסח טופס 

היר זה מהווה תנאי הגשת תצ, בדבר המש� התקיימות התנאי� שהיוו בסיס לזכאותו לסיוע

תקופת הזכאות הינה מתארי� קבלת האישור ומחריגה חופשה שנתית , להמש� הזכאות

 .וסיבות אחרות שאינ� תלויות בתנאי הזכאות
 כנדרש ייענה לכל בקשה של 4 שהעביר למוקד טופס הורה יחיד) י(�ו) ט(לעניי� סעיפי�  )יד(

 .לפי העניי�) ב(3ס או טופ) א(3המוקד להעברת טפסי� נוספי� כדוגמת טופס 
הורה יחיד זכאי שחדל להתקיי� בו תנאי התנאי� המזכי� בסיוע חייב לדווח על כ� מיידית  )טו(

או בכל מקרה בו יתברר כי חדלו , בכל מקרה של הודעה כאמור. למוקד הורי� יחידי�

, תימסר על כ� הודעה להורה היחיד ולאג�, להתקיי� בהורה היחיד הזכאי התנאי� לזכאות

תו לקבלת הסיוע תחדל באופ� מיידי והוא יחוייב ממועד הפסקת קיו� התנאי בתשלו� וזכאו

 . הרגיל עבור החזקת ילדו במסגרת המוכרת
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 1נספח 

 לכבוד

 המסחר והתעסוקה, משרד התעשיה

 )באמצעות המוקד להורי� יחידי�(

 6776030�08: פקס

 

 משפחתו� מוכר/  יו�  בקשה של הורה יחיד לקביעת זכאות לסיוע בעלות מעו�:הנדו�

מבקש לקבוע את זכאותי לקבלת סיוע האג� למעונות יו� , שפרטי מפורטי� להל�, אני החתו� מטה

 במסגרת 4בהשתתפות במימו� עלות החזקת ילדי שעד גיל )  האג�–להל� (ת "ומשפחתוני� במשרד התמ

נוהל סיוע להורי� יחידי� "בהתא� ל)מעו� יו� או משפחתו� הפועלי� לפי הסדר הפעלה ע� האג�(מוכרת 

 ": במסגרות מוכרות4בהשתתפות במימו� עלות החזקת ילדיה� שעד גיל , מגבירי עבודה או לומדי�

 

 :פרטי� אישיי�

 :ש� פרטי :ש� משפחה :תעודת זהות' מס

    
 

 

 :רחוב :בית' מס :יישוב :מיקוד

    

 :טלפו� :נייד :פקס :דואר אלקטרוני

    

 

      

 

 בספטמבר בראשית שנת הלימודי� �1ועמי ילד אחד לפחות שב,  מצהיר כי אני הורה יחידאני .1

 ). כולל הספח. ז.ב צילו� ת"מצ. ( שני�4טר� מלאו לו , הרלוונטית

 :אני מצהיר כי .2

 חודשי� 6במש� ,  אני מקבל גמלת הבטחת הכנסה או תשלו� מזונות מהמוסד לביטוח לאומי    []

ב אישור המוסד לביטוח לאומי על "מצ(דשי� שקדמו למועד בקשתי זו  החו12לפחות מתו� 

 ). מש� התשלו�

 

 : ואני מצהיר כי שמתחילתה מבוקש הסיוע_________ אני מבקש סיוע עבור התקופה שהחל מחודש 

או ,  כשכיר� שעות שבועיות לפחות 20בהיק� של , כהגדרתה בנוהל,  אני עובד בעבודה חדשה      []

 .  עצמאי שנמצא בבעלותיכבעל עסק

 .ש" ש20ואני עובד בהיק� של לפחות , ש" ש10 הגדלתי את משרתי הנוכחית בלפחות        []
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 או תצהיר לעני� בעל עסק עצמאי  ,)'א3נספח (אישור המעסיק לעני� שכיר , לפי העני�, ב" מצ          

 )'ב3נספח (

ועית בפיקוח האג� להכשרה ולפיתוח כוח אד�  אני לומד בשעות הבוקר במוסד להכשרה מקצ      []

 ).ב אישור לימודי� ואישור על תקופת הלימודי�"מצ(ת "במשרד התמ

 :ומועדי התחלת שהות� במסגרת המוכרת ה� כלהל�,  שעבור� מבוקש הסיוע3.5ילדי שעד גיל  .5

תארי� התחלת 

שהות במסגרת 

 המוכרת

' מס ש� מלא  זהות' מס תארי� לידה

 סידורי

     

     

     

 

וכי א� לא אמציא את , ידוע לי כי זכאותי לסיוע תתקיי� על בסיס הנתוני� שאני מציג בזאת .6

 לא אהיה זכאי לסיוע וכל העלויות יחולו עלי, או א� לא אעמוד בתנאי הזכאות, המסמכי� הנדרשי�

 .� לשינוימיד בסמו, אני מתחייב להודיע למשרד על כל שינוי שמשפיע על זכאותי לקבלת הסיוע .7

 שחל שינוי שמשפיע על זכאותי לסיוע ומבלי שמסרתי על  ידוע לי כי א� יתברר שנית� לי סיוע לאחר .8

/ אהיה חייב לשל� למשרד כל סכו� שהמשרד שיל� עבור החזקת ילדי במעו� יו� , כ� הודעה למשרד

� אחר המגיע לי אני מסכי� כי המשרד יקזז סכו� זה מכל סכו. משפחתו� מוכר ממועד השינוי ואיל�

מהמשרד המסגרת תכנית עבור הורי� יחידי� או יגביל את זכאותי להשתת� בתכניות כאמור כל עוד 

 .לא אחזיר את הכס� כאמור

 .הזכאות לסיוע תתחיל רק מהחודש שלאחר מכ�,  לחודש15 �ידוע לי כי א� הילד נקלט במעו� לאחר ה .9

תוני� עליה� הצהרתי ואות� אישרתי בבקשה זו ת יהיה רשאי להעביר את הנ"ידוע לי כי משרד התמ

 .לרבות רשויות המס, לידיעת רשויות המדינה השונות

 ________________:  חתימה  :ש�_______________  : תארי�
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 משפחתו� מוכר לסיוע להורה יחיד מגביר עבודה או לומד/ למעו� יו�� 2טופס אישור מספר 

 

 )אישור זה יישלח מהמוקד להורי� יחידי�(משפחתו� מוכר / ת מעו� יו� / לכבוד מנהל:1חלק 

 משפחתו�/ אישור סיוע למעו� יו� : הנדו�

 ____________________ . ז.ת' מס__________________________, הריני לאשר כי 

 ______________________________________________: בכתובת

 .משפחתו� מוכר/ יו במעו� יו� /עלות שהות ילדות ב"הורה יחיד זכאי לעניי� סיוע משרד התמ

                           : יו� החל מתארי� �30אישור זה תק� ל

מתארי! הגדלת משרה או . (חודשי� קלאנדריי�                        :ל"כ חודשי הזכאות לה� זכאי הנ"סה

 )התחלת עבודה חדשה

             :חתימה              : וקד להורי� יחידי�תפקיד במ                   : ש� המפנה

 

                                                         :ל"המשפחתו� המוכר לשנה/  אישור מעו� היו�  :2חלק 

                           : מחוז� ת " משרד התמ�האג� למעונות יו� : אל

המשפחתו� / ת בזה בשמי ובש� מעו� היו� /מאשר, המשפחתו� המוכר/ ת מעו� היו� /מנהל, מ"אני הח

 :המוכר כלהל�

        :סמל ארגו�            :סמל מעו�____________________ : המשפחתו�/ש� מעו� היו�

 __________________: � המוכרהמשפחתו/ כתובת מעו� היו� 

 

 :יו כדלהל�/רש� את ילדו___________ . ז.ת__________________________ הורה היחיד הזכאי 

' מס ש� מלא  זהות' מס

 סידורי

   

   

   

 

לת נא לציי� את תארי! הכניסה למעו� לצור! קב(                                    י� נקלטו החל מהתארי!/הילד

 )הזכאות

                                  :חתימה                                               : המשפחתו� המוכר/ ת מעו� היו� /ש� מנהל

 

 

 . ת"ישלח טופס זה למחוז הרלוונטי של האג� למעונות יו� ומשפחתוני� במשרד התמ/משפחתו� ת/ת המעו�/מנהל

 ). על פי הנוהל המקובל(ל "יש לשלוח לחברת מל, רשי� להקלדהאת השאלו� והמסמכי� הנד
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  מכתב בדבר אי זכאות�א 2טופס 

 

 לכבוד

    'גב/מר

    .ז.ת

     כתובת

 

 ,שלו� רב

 

 משפחתו� מוכר/ אי זכאות לקבלת לסיוע בעלות מעו� יו� : הנדו�

 אול� מהנתוני� עולה כי אינ� משפחתו� מוכר/ לקביעת זכאות לסיוע בעלות מעו� יו� בדקנו את בקשת� 

 :ת לסיוע זה מפאת/זכאי

 6אי� אישור על זכאות של קבלת גמלת הבטחת הכנסה או תשלו� מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במש� [ ] 

 . החודשי� שקדמו לבקשה12חודשי� לפחות מתו� 

 .לא התחלת לעבוד בעבודה חדשה כהגדרתה בנוהל[ ] 

 .ש לפחות" ש20עבודת� אינה בהיק� של [ ] 

 .ש" ש�20ש ולא פחות מ" ש10הגדלת עבודת� אינה בהיק� של לפחות [ ] 

 .  חודשי� מאז סיימת ש�6חזרת למקו� עבודת� הקוד� ועדיי� לא חלפו [ ] 

 .ת במסגרת הכשרה מקצועית המוכרת לצור� נוהל זה/אינ� לומד[ ] 

 

סגרת טבלת הדרגות הכללית של האג� המשפחתו� את זכאות� במ/ת המעו� /בידקי מול מנהל/אנא בדוק

 .ת לפיה/ה זכאי/למעונות יו� ואת ההנחה לה את

 

 .אנו מאחלי� ל� בהצלחה

 

 על החתו�

 

   : חתימה   : תפקיד במוקד להורי� יחידי�  :ש�
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 ב2נספח 

 של השאלו� להרשמה וחישוב שכר לימוד מדורג למעונות יו� לילדי�' סריקה לדוג
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 אישור מעסיק: א 3נספח 

 לכבוד

 ת"האג� למעונות יו� במשרד התמ

 באמצעות המוקד להורי� יחידי�

 08�6776030: בפקס

 

העסקה במשק בית/ שכירי� �אישור מעסיק
]4[

 

 

 
 

 
 

 

 כתובת
מספר תיק ניכויי� 

במוסד לביטוח לאומי
 ש� המעביד  .ז.ת' מס

אני 

 מ"הח

 

 :מאשר ומצהיר בזה כדלקמ�

 

 : ו� ליו� החתימה על האישורמצב התעסוקה נכ .1

  :ת אצלי בתפקיד/ עובד   .:ז.ת ת/בעל    :'גב/ת בזה כי מר/אני מאשר

 .  : בהיק� משרה   :החל מתארי�  

 .  :כ שעות שבועיות"סה,   :עד שעה  :ל הינ� משעה"הנ' גב/שעות העבודה של מר

 .ברוטו -   : היה   :ה בחודש/שכרו

 : חובה למלא בכל מקרה�ה /ות ולמשרת/שינויי� ביחס לעובד .2

 :הגדלת היק� משרה .א

?  לעיל1ה מאז תארי� התחלת העבודה הנקוב בחלק /ה את היק� משרתו/הגדיל, ת/ הא� העובד

 )הק� את התשובה הרלוונטית(לא / כ� 

 :יש למלא החלק הבא, א� כ�

)I(  פרטי� בדבר היק� המשרה הנוכחית)לאחר הגדלת ההיק�:( 

 .  :משרההמועד בו הוגדל היק� ה. 1

 . שעות שבועיות  :היק� הגדלת המשרה. 2

 .  שעות שבועיות  :מספר שעות העבודה לאחר הגדלת היק� המשרה. 3

 

     :העסקה במשק בית עבור העובד/ שכירי� �המש  אישור מעסיק

 

)II(  פרטי� בדבר היק� המשרה הקוד�)לפני הגדלת ההיק�:( 

                                                     
[4]

ה ביטוח לאומי לטובת /ה המפריש/ העסקה במשק בית תאושר רק בתנאי שקיי� תיק במוסד לביטוח לאומי על ש� המעסיק
בת משפחה במשק בית לא תאושר א� לא יהיה לכ� אישור העסקה מיוחד /העסקה של ב�. ת אצלו/ה העובד/ היחידההורה

 .מהמוסד לביטוח לאומי
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 . :לת היק� המשרהל לפני הגד"ה הנ/מספר השעות השבועיות שעבד. 1

 .   :היק� משרה זה היה נכו� עד לתארי�. 2

 :חזרה למקו� עבודה .ב

 )הק� את התשובה הרלוונטית(לא / כ� ? ה אצל� בעבר/עבד, ת/הא� העובד

 :יש למלא החלק הבא, א� כ�

    :התפקיד שביצע בעבר  :תארי� תחילת העבודה בעבר

 .   :תארי� סיו� העבודה

 

ל להשתתפות "ת לצור� קביעת זכאות העובד הנ"כי אישור זה נית� למשרד התמת שידוע לי /אני מאשר

יו בצהרו� מוכר וכי כל הפרטי� והעובדות במסמ� זה הינ� נכוני� /ילדה/במימו� עבור החזקת ילדו

 .ומדויקי�

 

  � אזהרה �

 

 .ת יערו  בדיקות מדגמיות לאימות הנתוני� שנמסרו בטופס זה"משרד התמ .1

אי גילוי נאות ואמיתי של נתוני ההעסקה , סתמ  על הנתוני� שנמסרו על ידי התשלו� יבוצע בה .2

 .יגרור נקיטת אמצעי� משפטיי� כנגד , בעבר ובתקופת ההעסקה

 

 ת יהיה רשאי להעביר את הנתוני� עליה� הצהרתי ואות� אישרתי "ידוע לי כי משרד התמ

 .לרבות רשויות המס, בטופס זה לידיעת רשויות המדינה השונות

 

    

 תארי� ש� חתימה חותמת
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  הורה יחיד בעל עסק עצמאי� תצהיר �ב 3נספח 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי א� לא אעשה כ� אהיה צפוי לעונשי� , שפרטי להל�, מ"אני הח

 .חובה למלא את התצהיר במלואו: מצהיר בזה בכתב כלהל�, הקבועי� בחוק

 

 
 

 פחהש� ומש ז.ת' מס

 מ"אני הח

 

 

 כתובת

 �המתגוררת ב

  

 ש� ומהות העסק בכתובת

   

 בתפקיד ובמעמד החל מיו�

הנני בעלת עסק או . 1

 שותפה בעסק

 

שעות 

 שבועיות
ס�  

 הכול 
עד  

 השעה
ואני  

עובדת 

 מהשעה

ימי עבודתי בחודש .2 

 הינ�________ 

שעות 

 שבועיות
ס�  

 הכול 
עד  

 השעה
ואני  

עובדת 

 מהשעה

 עבודתי בחודש ימי 

 הינ�________ 

שעות 

 שבועיות
ס�  

 הכול 
עד  

 השעה
ואני  

עובדת 

 מהשעה

ימי עבודתי בחודש  

 הינ�________ 

 

ת במימו� עלות החזקת ילדי במעו� "תצהירי זה נית� במסגרת בקשתי להשתתפות משרד התמ .3

  )._________: בעל סמל(ת "משפחתו� הפועל לפי הסדר הפעלה ע� משרד התמ/יו�

לרבות רשויות , ת יהיה רשאי להעביר הצהרה זו לידיעת רשויות המדינה השונות"ידוע לי כי משרד התמ .4

 . המס

 .הנני מצהיר כי זה שמי ולהל� חתימתי ותוכ� תצהירי זה אמת .5

  

 תארי� חתימת המצהיר
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 אישור 

רש� /שופט/ד"הופיע בפני עו 

 ש השלו�"בימ
 ת בזה ביו�/הנני מאשר 

 בכתובתבמשרדי  

 'מס.ז.ת' י"שזיהה עצמו ע 

 

מר/'גב 

ולאחר שהזהרתיו כחוק כי עליו להצהיר אמת וכי יהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה 

 .הצהיר בפני על אמיתות תצהירו דלעיל וחת� עליו לפני,כ�

   

 

רש� /שופט/ד"חתימת עו

 ש"בימ

 חותמת תארי�
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  תצהיר� 4נספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר ____________________ .ז.ת_________________ ____מ "אני הח

 :מצהיר בזה בכתב כלהל�, וכי א� אל אעשה כ� אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק, אמת

ת למימו� עלות החזקת ילדי שעד גיל "אני נות� תצהירי זה לש� המש� קבלת סיוע של משרד התמ .1

 .__________בשנת הלימודי� , ) הסיוע–להל� (יו� או משפחתו�  במסגרת מוכרת של מעו� 3.5

וכי ה� ימשיכו לשהות במסגרת ,  כלהל�3אני מצהיר כי קיבלתי את הסיוע עבור ילדי שעד גיל  .2

 :או שנת הלימודי� הקרובה עד תו� הזכאות שנקבעה לי/מוכרת בחודשי� הבאי� ו

תארי� התחלת קבלת 

 .הסיוע

' מס ש� מלא  זהות' מס

 ידוריס

    

    

    

 

 : אני מצהיר כי מתקיי� בי אחד מאלה      .3

 שעות 20של  והיא בהיק� , כהגדרתה בזמ� בקשת הבקשה הראשונה,  עובד בעבודה החדשה  אני      []

 . או כבעל עסק עצמאי שנמצא בבעלותי,  כשכיר�שבועיות לפחות 

 20ואני עובד בהיק� של לפחות , ש" ש10בלפחות  אני ממשי� לעבוד במשרה שאותה הגדלתי        []

 .ש"ש

 אני לומד בשעות הבוקר במוסד להכשרה מקצועית בפיקוח האג� להכשרה ולפיתוח כוח אד�       []

 ).ב אישור לימודי� ואישור על תקופת הלימודי�"מצ(ת "במשרד התמ

[]        

 .תר ממועד תחילת קבלת הסיוע חודשי� לכל היו12 �תהיה עד ל, ידוע לי כי זכאותי לסיוע .4

וכי א� לא אמציא את , ידוע לי כי זכאותי לסיוע תתקיי� על בסיס הנתוני� שאני מציג בזאת .5

לא אהיה זכאי לסיוע וכל העלויות יחולו , או א� לא אעמוד בתנאי הזכאות, המסמכי� הנדרשי�

 .עלי

 .מיד בסמו� לשינוי, תי לקבלת הסיוע אני מתחייב להודיע למשרד על כל שינוי שמשפיע על זכאו     . 7

 ידוע לי כי א� יתברר שנית� לי סיוע לאחר שחל שינוי שמשפיע על זכאותי לסיוע ומבלי שמסרתי על       .8

אהיה חייב לשל� למשרד כל סכו� שהמשרד שיל� עבור החזקת ילדי במעו� יו� , כ� הודעה למשרד

י� כי המשרד יקזז סכו� זה מכל סכו� אחר אני מסכ. משפחתו� מוכר ממועד השינוי ואיל�/ 

המגיע לי מהמשרד המסגרת תכנית עבור הורי� יחידי� או יגביל את זכאותי להשתת� בתכניות 

 .כאמור כל עוד לא אחזיר את הכס� כאמור

 .ותוכ� תצהירי דלעיל אמת, זו חתימתי,  אני מצהיר כי זה שמי        .9

 

_________________ 

 חיד הזכאיחתימת ההורה הי
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 אישור

______________ מאשר בזה כי ביו� , עור� די�, ______________________________מ"אני הח

_______________________ נושא תעודת זהות ' _______________________ גב/מר, הופיע בפני

אישר , ועי� בחוקולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי א� לא יעשה כ� יהיה צפוי לעונשי� הקב

 . נכונות הצהרתי דלעיל וחת� עליה בפני

 

_________________             ________________                __________________  

  חתימה                              רשיו�'  ש� מלא ומס                                     תארי�
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 הכשרה מקצועית
 לעידוד תעסוקת הורי� יחידי�התוכנית 

 

ת תוכנית ייחודית "הפעיל משרד התמ, 2003מאז הקיצו2 בקצבאות במאי , 2003�2005במהל� השני� 

בכדי לעודד� , ממוקדת באוכלוסיית ההורי� היחידי� מקבלי קצבאות או דמי מזונות מביטוח לאומי

 .להשתלב בשוק העבודה

האגפי� השוני� במשרד , משרד האוצר: י� הרלוונטיי�התוכנית פעלה בשיתו� פעולה של כל הגורמ

 . שרות התעסוקה ומדור תשלומי�, ביטוח לאומי, ת"התמ

לאור . ת"ר סיגל שלח ממינהל תכנו� וכלכלה של משרד התמ"י ד"את התוכנית ליווה מחקר מלווה שנוהל ע

עסוקת הורי� יחידי� לעידוד תלטווח ארו� ת הוביל מהל� של תוכנית "המחקר והפקת לקחי� משרד התמ

 . מקבלי קצבאות

 

 :מטרת התוכנית

 .השבת אוכלוסיית היעד לשוק העבודה/  שילוב �בטווח הקצר 

 . התמדה בעבודה�בטווח הבינוי 

הוריות תו� העלאת כישורי� התעסוקתיי� � הגברת כושר ההשתכרות של משפחות חד�בטווח הארו� 

 .ומימוש� בעבודה

 

 :עיקרי התוכנית שאושרה

 .תו� פתרונות ומעני� לטווח ארו�,  חסמי� עיקריי�3 �טיפול ב  .1

 :החסמי� שיטופלו

 :0�11הטפול בילדי� בגילאי  •

 .סבסוד מסגרות פורמאליות �

עידוד וסבסוד של מסגרות חינוכיות לשעות ולתקופות החופש בה� מערכת , חיזוק, הקמה �

 .החינו� הפורמאלית אינה עובדת

 

 : יסיו� מקצועי ותעסוקתיחוסר נ, העדר השכלה מתקדמת •

 .התאמת מסגרות ההכשרה המקצועית הקיימות לאוכלוסיית היעד �

רי� 'מת� אפשרות להורי� יחידי� להשתלב בקורסי� ובלימודי� מתקדמי� על ידי וואוצ �

 .אישיי�

 .ליווי ותמיכה להקמת עסקי� קטני� �

 .� לקצבהפיילוט שיאפשר להורי� יחידי� ללמוד באקדמיה ולקבל מלגת קיו� כתחלי �
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 ניידות נמוכה •

במקומות מרוחקי� יהיו הסדרי הסעות נוחי� לקבוצות הורי� יחידי� שישתלבו בעבודות 

 .מרוכזות

 

תוכנית בה� נדרשת אחריות של ההורה היחיד על החלטתו ובחירת מסלול ההתקדמות האישית  .2

 .שלו

 

גוני� חברתיי� להפעלת וינט ואר'בג) ת"תב(מיז� התעסוקה , שיתופי פעולה ע� רשויות מקומיות .3

 .התוכניות וליצירת פרויקטי� נוספי�

 

 :אוכלוסיית היעד של התוכנית
הורי� יחידי� מקבלי הבטחת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה ומקבלי תשלו� מזונות מהמוסד לביטוח 

 .ועל פי הנהלי� השוני�. לאומי על פי חוק מזונות

 .שי� חוד12תקופת הסיוע בשלב הראשו� תהיה למש� 

 .הורי� יחידי� שהשתלבו בעבודה למעלה משנה" תיחזוק"תוכניות שיוגדרו ל

 

 פרוט התכניות השונות בתכנית המש  לעידוד תעסוקת הורי� יחידי�

 :ת"הנהלי� והטפסי� מופיעי� באתר האינטרנט של משרד התמ, כל פרטי התוכניות

WWW.MOITAL.GOV.IL/taasuka 

 0�11מסגרות טיפול לילדי� בגילאי 

 סבסוד צהרוני� .1

הסיוע . לילד של הורה הזכאי לתכנית - 500המשרד ישתת� בעלות של עד , במסגרת צהרוני� מוכרי�

כ "ש ובסה" ש�10ש או יגבירו עבודה נוכחית ב" ש20יינת� להורי� יחידי� שיתחילו עבודה חדשה של 

 ש או מקבלי קצבה מביטוח לאומי" ש20עבודה בהיק� של לפחות 

 

 ול בילדי� בשעות חריגות וסבסוד קייטנות קי�טיפ .2

סיוע במימו� סל שעות עבור שעות טיפול בילדי� בשעות חריגות וכ� סיוע במימו� קייטנות בחופשות הקי2 

ש או יגבירו עבודה " ש22הסיוע יינת� להורי� יחידי� מקבלי קצבאות שיתחילו עבודה חדשה של . ופסח

 ש " ש30יק� של לפחות כ עבודה בה"ש ובסה" ש�10נוכחית ב

 

 סבסוד מעונות יו�  .3

 ילדי� בלבד לחודש במעונות ובמשפחתוני� 2עבור  - �375ו - 250הורה יחיד זכאי ישל� עבור שהות ילדו 

הסיוע יינת� להורי� יחידי� מקבלי קצבאות מביטוח לאומי שיתחילו . ת"המפוקחי� על ידי משרד התמ

 ש " ש20כ עבודה בהיק� של לפחות "ש ובסה" ש�10בודה נוכחית בש או יגבירו ע" ש20עבודה חדשה של 
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 מסגרות הכשרה מקצועית

 הכשרה מקצועית ייעודית .1

הקורסי� מפורסמי� בלשכות התעסוקה . הקורסי� במסגרת כיתה בהשמה המיועדי� להורי� יחידי�

 .ברחבי האר2

 .לבירורי� יש לפנות ללשכת התעסוקה

 

 יזמות עיסקית .2

 הורי� יחידי� שיאותרו כבעלי פוטנציאל להקמת עסק קט� יקבלו הכשרות והכוונה :יתהסבר התכנ

 .התמיכה תהיה עד שנה וחצי מיו� הקמת העסק. קבוצתית ואישית מהרשות לעסקי� קטני�

 

 תמיכה וליווי,  העצמה�ליווי תעסוקתי �מסגרת פיילוט הורי� יחידי�  .3

השלמת ,  הבטחת הכנסה�ורי� יחידי� מקבלי הקצבאות האג� מפעיל תכניות סיוע לה: הסבר התכנית

 באמצעות הטבות ותוכניות שונות במטרה �ותשלו� דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי / הכנסה או

  לעודד� להשתלב בשוק העבודה

 יישובי� באר2 לטובת תמיכה וליווי �8השמת רכזי אוכלוסיות ייחודיות במסגרת רשות מקדמת תעסוקה ב

� יחידי� לקראת יציאת� לעבודה וכ� יתמכו ויעודדו הורי� יחידי� בשלבי� המתקדמי� של של הורי

יזמות ,השלמת השכלה:סדנאות העצמה וקורסי� כגו�,ההשתלבות בעבודההקניית כישורי� רכי�

 .אנגלית ועוד,יישומי מחשב,עסקית
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 משרד הבינוי והשיכו�

www.moch.gov.il 

 . ושבי ישראל בפתרונות דיור שוני�משרד הבינוי והשיכו� מסייע לת

זכאיות משפחות חד הוריות ) �1994ד" ותיקו� החוק התשנ�1992ה"התשנ(על פי חוק משפחות חד הוריות 

 .להטבות רבות

 

 .עלו� זה הנו לידיעה כללית בלבד ואינו ממצה את תוכניות הסיוע

 .משרד הבינוי והשיכו�ה� אלו המפורטי� בנהלי� ובהוראות של , ההגדרות והכללי� המחייבי�

 

 " ותיקי�"הוריות חסרות דירה בתוכנית �סיוע בשכר דירה למשפחות חד

 הוריות על פי הכללי��למשפחות חד, משרד הבינוי והשיכו� מסייע במענק חודשי לתשלו� שכר דירה

 .בנהלי המשרד אשר מפורטי� בהמש�

 :להל� טבלאות סכומי הסיוע על פי חלוקה של אזור מגורי�

 .'ב�ו' ובי� באזור עדיפות לאומית אייש •

 ). יישובי� שאינ� באזור עדיפות לאומית–בטבלה ('  ג–יישובי� באזור מרכז  •

 

 .פירוט היישובי� נית� לקבל בסניפי חברות שכר הדירה

 סכו� הסיוע

 אזור עדיפות לאומית

 'ב�'א

סכו� הסיוע 
בישובי� 

שאינ� באזור 
עדיפות לאומית

 דרגות

 סוג הקצבה סיוע
 בוצתק

 זכאות

  ילדי� 3עד 

1,220 �  
  ילדי� 3עד 

1,310 �  

  ילדי� ויותר4

1,510 �  
  ילדי� ויותר4

1,640 �  

35 

משפחה חד הורית 
 המתקיימת מקצבת 

אי כושר השתכרות 
צמיתות בשיעור /זמנית

  ויותר75%
  ילדי� 3עד 

1,090 �  
  ילדי� 3עד 

1,170  � 

  ילדי� ויותר4

1,350 �  
  ילדי� ויותר4

1,470 �  

36 ,37 ,38 , 

39 ,40 ,41 , 

42, 43, 44 

משפחה חד הורית 
המתקיימת מהבטחת 

 הכנסה

קצבאות קיו� 
מהמוסד לביטוח 

 לאומי

רנוביל וכ( למי שהוכרו על ידי משרד הבטחו( כותיקי מלחמת העול� השנייה ניתנת 'לנפגעי צ, לתשומת ליבכ� *
 .המופיעה לעיל לסכומי הסיוע הטבלה 10%תוספת 
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 סכו� הסיוע

 אזור עדיפות לאומית

 'ב�'א

סכו� הסיוע 
בישובי� שאינ� 

באזור עדיפות 
 לאומית

 דרגות

 גובה הכנסה סיוע
 קבוצת

 זכאות

  ילדי� 3עד 

1,090 �  
  ילדי� 3עד 

1,170 �  
  ילדי� ויותר4

1,350 �  
  ילדי� ויותר4

1,470  � 

הכנסה מזכה  48
  � 6,043עד

  ילדי� 3עד 

690 �  
  ילדי� 3עד 

740 �  
  ילדי� ויותר4

850 �  
  ילדי� ויותר4

930 �  

הכנסה מזכה  47
  � 7,554עד

 מבח� הכנסות 

 

 

 .זכאיות לסיוע מוגדל בשכר דירה לפי הפירוט בטבלה שלהל�, משפחות הזכאיות לדיור ציבורי

 . בהתא� למספר הילדי�סכו� הסיוע נקבע בהתא� ליישוב בו אושרה הזכאות לדירה וכ�

נית� לקבל באמצעות סני� החברה " דרוג ב"ו" דרוג א"מידע לגבי פירוט היישובי� של , לתשומת ליבכ�

 .דרכה הגשת� בקשה לסיוע בדיור

 

 סכו� הסיוע

 'ביישובי� בדרוג ב
 סכו� הסיוע

 'ביישובי� בדרוג א
 דרגות

 קבוצת זכאות סיוע

  ילדי� 3עד 

1,250 �  
  ילדי� 3עד 

2,500 �  

  ילדי� ויותר4

1,500�  
  ילדי� ויותר4

3,000 �  

60 

ממתיני� לקבלת דירה בשיכו� 
 .הציבורי

סכו� הסיוע יינת� בהתא� ליישוב 
 בו אושרה הזכאות לדירה

 רתוקי� לכסא גלגלי� 60  � 3,000 * � 1,500

 . �1,550קבל סיוע בס, תמשי, ל, 6/12פ זכאות זו לפני חודש "ד ע"משפחה שהחלה לממש סיוע בשכ *

 

 תהלי� הגשת בקשה לסיוע בדיור

 :את הבקשה לסיוע יש להגיש באחת מהחברות המפורטות להל�

 ש� החברה טלפו� של המוקד הארצי

 עמידר *6266
 מת( ח( 007-563-599-1
 ר.ע.ג.מ 301-500-599-1

 

 .כל החברות בכל רחבי האר�מצורפת רשימת מפורטת של מספרי הטלפו� והכתובות של סניפי ' בנספח א
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 :המסמכי� הנדרשי� לצור� הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה והנפקת תעודת זכאות

 ועד 18מגיל (תעודת זהות הכוללת את הספח בו רשומי� הילדי� וכ� תעודות זהות של ילדי� בוגרי�  ♦

 .הגרי� עמכ�) 21גיל 

 .ש חמישי אישור ממוסד רפואי מוכר על הריו� מחוד#במקרה של הריו�  ♦

 .הסכ� גירושי� שקיבל תוק' של פסק די� בסמו& ולפני הגירושי�+  תעודת גירושי� :ה/גרוש ♦

 .בת זוג/תעודת פטירה של ב�: נה/אלמ� ♦

 .אישור מהרבנות על עגינות: עגונות ♦

 .אישור עדכני מהרבנות על פתיחת תיק גירושי� הפעיל לפחות שנה: בהליכי גירושי� ♦

צרי& להמציא אישור על קבלת , מקצבת קיו� של המוסד לביטוח לאומי מי שמתקיי�: אישורי הכנסה ♦

 . הקצבה בחודש הקוד�

 . תלושי שכר אחרוני� הסמוכי� למועד הגשת הבקשה6 צרי& להמציא משכר עבודהמי שמתקיי� 

 .הכוללת זכאות לשכר דירה" ותיקי�"תעודת זכאות תקפה בתוכנית  ♦

 .חוזה שכירות בר תוק' ♦

 

אישור קצי� העיר על מספר חודשי שירות , בנוס�,יציג, בבחינת זכאותו למשכנתאמי שמעוניי� ג�  •

 .שירות לאומי כמפורט בתחנות ההרשמה/ל"חובה בצה

ימלאו תצהיר על מגורי� ללא ידוע , הוריות שאינ� מתגוררות ע� ידוע בציבור!כל המשפחות החד •

 .בציבור

 

mkzricil ,miwcap exqniiy mipezpde eybeiy zeywad cxyn ici lr mizne`ne 
oekiyde iepiad .dywaa letihd jyn z` jix`dl zeieyr el` zewica. 

 

 

reiql mi`kf e`vniiy inl , z` xy`nd jnqnd `idy ze`kf zcerz wtpez
mze`kf ,erawpy zelabnde mi`pzd z` oke mi`kf mpd dl reiqd znx. 

 

 .תוק' תעודת זכאות הוא לשנה מיו� הגשת הבקשה

שינויי� בנושא , שינוי במצב האישי: יש לדווח על שינויי� כגו�, ג� במהל& השנה, ודגש כי בכל מקרהי

 .'בעלות על דירות או שינויי� לגבי משמורת ילדי� וכו

 

 .ולאו דווקא בסני' בו נרשמת�, את הסיוע אפשר לקבל בכל אחד מסניפי החברות שפורטו לעיל

בשלב זה נית� לבדוק אפשרות למימוש הסיוע בחברה , ת ההרשמהיש לחדש א, לקראת תו� תוק' הזכאות

 .אחרת
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 al eniy! 

mirvan mz`y zifeg zexywzd lk iptl , sweza mkly ze`kfd zcerzy e`ce
mi`kf mz` el ipkcrd reiqd edn ewcae. 

 

 "ותיקי�"תנאי� כלליי� למקבלי סיוע בשכר דירה בתוכנית 

מגבלה זו לא חלה (בי� שהוגדרו כישובי� המזכי� סיוע בשכר דירה מענק שכר הדירה יינת� רק ביישו ♦

 ). ויותר מהמוסד לביטוח לאומי75%על נכי� המתקיימי� מקצבת אי כושר השתכרות בשיעור 

כלה וכ� לא לדירת /חת�, א�/אב, בת/ב�: לא יינת� סיוע לשכירת דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה ♦

 .ב� או בת זוג לשעבר

 .או לדירות המקבלות סבסוד ציבורי, ש כספי הסיוע לדירה בשיכו� הציבורילא נית� לממ ♦

 . יכול להמשי& ולקבל השתתפות בתשלו� שכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, מי שרכש דירה ♦

כפו' ,  חודשי�6 #יוכלו לקבל סיוע בשכר דירה עד הכניסה לדירה ולא יותר מ" יד שנייה"רוכשי דירה 

 .בשכר דירהלכללי הזכאות לסיוע 

) על פי חוזה הרכישה או אישור מהקבל�( יינת� הסיוע עד למעמד הכניסה לדירה #לרוכשי דירה חדשה 

 .או תו� תקופת הזכאות לסיוע בשכר דירה

בהתא� לבקשת (הסיוע ישול� בתשלו� חודשי בהעברה לחשבו� הבנק של הזכאי או של משכיר הדירה  ♦

 . בכפו' לתנאי� המפורטי� בנהלי�) הזכאי

 .י הזכאי והמופיע בחוזה השכירות" מגובה שכר הדירה המשול� ע95%סכו� הסיוע לא יעלה על  ♦

יש להודיע על כל מעבר דירה במהל& תקופת החוזה בגינו קיבלת� סיוע בשכר דירה מאחר ובמהל&  ♦

 .נערכות בדיקות אימות מגורי�, תקופת מת� הסיוע בשכר דירה

השיב את כספי הסיוע במלוא� כשה� נושאי� הצמדה תידרשו ל, במקרה שלא תימצאו בדירה

 .לא תהיו זכאי� לכל סיוע בדיור, ל"עד להחזרת הכספי� הנ.וריבית

 

 

dricil! 

 oze`kfl rbepa rcin `evnl dplkez xeaiva reci mr zexxebznd zeixed cg
dxic xkya zetzzydl , oelra"miwize zegtyn" 

 

 אפשר ג� לערער

 : על הזכאות או הדחייה שנקבעה לכ� בפני ועדות החריגי�קיימת אפשרות לערער

 .ועדת אכלוס עליונה •

, על החלטת וועדת אכלוס עליונה נית� להגיש ערעור לוועדת אכלוס ציבורית,ועדת אכלוס ציבורית •

 .שהינה הדרג הבכיר ביותר לערעורי� והחלטתה תקפה למש& שנה

הוצגו בפני י� מהותיי� בנתוני� האישיי� שלא ערעור במהל& השנה ייתאפשר רק במידה וחלו שינוי

 .הוועדה קוד� לכ�
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 .בצירו' מסמכי� התומכי� בבקשה, את הערעור יש להגיש באמצעות סני' החברה המטפלת

mkal zneyzl! 

zetqep zekyenn zewica aiign xxrd zecrea oeic , zeplaqa oizndl rven jkitl
daeyzd zlawl cr . 

 

 :להל� מספר הגדרות חשובות, ו� מידע זהעל מנת להתמצא בעל

 :הורית זכאית לקבלת מענק השתתפות בשכר דירה א� היא עומדת בשני התנאי� שלהל�#משפחה חד

 ".חסרת דירה"היא  ♦

או מקצבת מזונות המשולמת באמצעות המוסד * זכאית לקבלת קצבת קיו� מהמוסד לביטוח לאומי ♦

 .ינה עוברת את תקרת ההכנסה המזכהאו המתקיימת משכר עבודה וא, לביטוח לאומי

 

 משפחה חד הורית  -

ה /בתנאי שאינו גר ע� ידוע בציבור ומצבו,  הנמצאי� בחזקתו21עד גיל " י�/ילד"הורה יחיד ע� 

 :האישי הוא
 ה/אלמ� ⇒

 ה/גרוש ⇒

 רווקה ע� ילד ⇒

 )י אישור הרבנות"עפ(עגונה  ⇒

ופעל , י& גירושי� רשמיבת הזוג תקופה של שנה לפחות ופתח בהל/אה החי בנפרד מב�/נשוי ⇒

 .במסגרת הלי& זה במש& השנה האחרונה לפחות

הזכאות לסיוע . אשר אי� לה ילדי� נוספי�, בהריו� מחודש חמישי ומעלה,  ומעלה18יחידה מגיל  ⇒

# חודשי� ואז תובא לבדיקה מחודשת לצור& קביעת זכאותה כחד#6בשכר דירה תינת� לה ל

 . הורית
 

 חסר דירה  -

 ".בבעלות" הייתה לה דירה או חלק כלשהו בדירה משפחה שאי� ולא ⇒

א& הדירה אינה זמינה וגרי� בה בני משפחה מקרבה ראשונה , משפחה שעל שמה דירה ⇒

 .שאי� ולא הייתה דירה אחרת על שמ� ולא קיבלו סיוע כלשהו לדיור) סבתא/סב/א�/אב(

 . משפחה שהייתה בבעלותה דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושי� ⇒

 .31.12.2005פחה שקיבלה חלק בדירה וחלק זה הועבר או נמכר עד  מש ⇒
 

 קצבאות קיום -

 :משולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי

 .קצבת הבטחת הכנסה  #

 ).בנוס' לקצבת זקנה או שארי� או בעלי שכר נמו&(קצבת השלמת הכנסה   #

,  ילדי� ראשוני�2גי� על הקצבה לכלול תוספת ב (75%כושר השתכרות בשיעור #קצבה בגי� אי  #

 ).במידה ויש
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 "ותיקים"תוכנית  -

הוריות עולות יכולות #משפחות חד. (תוכנית סיוע למי שאינו זכאי במסגרת תוכניות הסיוע לעולי�

 )לבחור בזכאות להשתתפות בשכר דירה במסגרת תוכניות הסיוע לותיקי�

 

 מבחן הכנסה -

קצבת , למעט קצבת ילדי�(דשי� האחרוני�  החו#6ל, ס& כל ההכנסות ברוטו של כל בני המשפחה

#תשלומי� לעובד זר בגי� אי, ביגוד, הבראה, קצבת ילד נכה, קצבה לשירותי� מיוחדי�, ניידות

 ).תפקוד

 

 מיצוי כושר השתכרות -

 .משפחה חד הורית המתקיימת משכר עבודה או מתשלו� מזונות ב�זוג לשעבר בלבד

 ).ות ג� היא א� עובדת במשרה חלקיתמשפחה חד הורית תחשב כממצה כושר השתכר(

 
  רשימת סניפי החברות בחלוקה ארצית�' נספח א

 ישוב חברת עמידר חברת מת
 ח
 ר.ע.ג.חברת מ


 מוקד ארצי *6266: טלפו
 007�563�599�1: טלפו
 301�500�599�1: טלפו
בית , בניי� פורומי� שער העיר

  2הדקל קומה 

08�6372857: פקס/טל  

 תאיל ––– –––

08�8652653: ' טל21רוגוזי�  –––  

08�8655390: פקס  
 13שבי ציו� ' רח

 )  בתו) מועצת פועלי�(
 אשדוד

 בית פרנק , 29הרצל  –––

08�6751157: 'טל  

08�6751156: פקס  

 אשקלו
   10הגדוד העברי ' רח

  2 קומה 38יאיר ' רח

עיר העתיקה ליד אול� פפה 
 מישל

  13יצחק רגר ' שד –––

 ) 7ד מגדל לי(
 באר שבע

 ' קומה א1נעמת , סמטת אבא

02�9996326 
 בית שמש ––– –––

, מגדלי רוטשילד, 29רוטשילד  –––
03�6591273: 'טל, 4קומה   

03�6591570: פקס  

 בת י   6רזיאל ' רח

 דימונה  21עזרא ונחמיה ' רח ––– –––
 חדרה  33הרברט סמואל ' רח ––– –––

י מרכז מסחר, 1הלוחמי� 
 קומת כניסה " גלרי פאלאס"

––– –––  
 חולו

 6קומה , 1שער פלמר ' רח

  602חדר 
 , 15אחד הע� ' רח

04�8621202: 'טל  

8621204�04: פקס 

 חיפה הדר, 26הנביאי� ' רח

 , 198ההסתדרות  ––– –––

 )מול סני. הדואר(
 חצור

צמוד  (2הצנחני� ' רח ––– 2קומה , 52הגליל ' רח
 )פועלי�לבניי� מועצת ה

 טבריה

 מאחורי בניי� בזק, 234יפו 

02�5021669: טל  

02�5021935: פקס  

 c2קומה � בני� מרכז כלל97יפו 

02�6223530/1: טל 

02�6231922: פקס  

  17יפו ' רח

 )מול בניי� העירייה(
 ירושלי 
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 ישוב חברת עמידר חברת מת
 ח
 ר.ע.ג.חברת מ

 ) ליד ביטוח לאומי( 42ויצמ�  –––

09�7455712: 'טל  

09�7462492: פקס  

 כפר סבא –––

בקראוו� מול בית (ההגנה ' רח
 )5' מס

 כרמיאל ––– –––

 מעלות 32המעפילי� ' רח ––– –––
––– ––– ––– 
 מצפה רמו
מול כיכר מג� דוד  (14המלאכה ' רח –––

04�6559792: 'טל, )אדו�  

04�6559793: פקס  

 נצרת עלית –––

 נס ציונה  2ראוב� לרר ' רח ––– –––
אופטיקה ליד  (145מרכז מסחרי  –––

 , )הלפרי�

9945434, 077�3535446: 'טל�08  

08�9933134: פקס  

 נתיבות –––

 '  בפסאז29הרצל  –––

09�8336618: 'טל  

09�8336604: פקס  

 נתניה  2ברקת 

  17טרומפלדור  ––– –––

 )ליד בית משפט
 עכו 

 עפולה ––– ––– גבעת המורה, 2אנריטה סולד 
 ערד  1בית� , מרכז מסחרי ––– –––
03�9040972: 'טל, 19ההסתדרות  ––– 

03�9346901: פקס  
 פתח תקוה 40בר כוכבא 

 צפת  76ירושלי� ' רח ––– –––
 קריו�" שיפ" בני� 194דר) עכו  –––

04�8746525: טל  

04�8746526: פקס  

קרית  –––
 ביאליק

 קרית גת  ––– ––– 70הרימו� 
 , 106שדרות תל חי  ––– –––

 בני� צחר
ית קר

 שמונה 
 בית אלברט, 6קומה , 55רוטשילד   4קומה ,  בית רוטמ�63הרצל 

03�9692924: 'טל  

03�9643370: פקס  

––– 
 ראשו
 לציו

 24סעדיה גאו� 

 -1 קומה S. Bבית 
03�6962449' טל, 39שאול המל)   

03�6962581: פקס  
 תל אביב  17השרו� ' רח

 

 

 

 

 

 

 

 .עלו� זה הנו לידיעה כללית בלבד ואינו ממצה את תוכניות הסיוע

ה� אלו המפורטי� בנהלי� ובהוראות של משרד הבינוי, ההגדרות והכללי� המחייבי�
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 וריות ה�סיוע בשכר דירה למשפחות חד

 " עולי�"חסרות דירה בתוכנית 

 

על פי , הוריות�למשפחות עולי� חד, משרד הבינוי והשיכו� מסייע במענק חודשי לתשלו� שכר דירה

 .הכללי� בנהלי המשרד אשר מפורטי� בהמש�

 

 . תוכנית הסיוע לעולי� שברשות� תעודת עולה תקפה–" עולי�"תוכנית  ♦

 תארי� מעמד עולה תוק� מעמד עולה
 1.9.89�31.12.96 �1.1.07 שני� א� לא מעבר ל�15ל
  ואיל�1.1.97  שני��10ל

 

 :קיימי� שלושה מסלולי סיוע

 .עולי� הזכאי� לסיוע על פי ותק .א

 .עולי� הזכאי� לסיוע מאחר ומתקיימי� מקצבת קיו� מהמוסד לביטוח לאומי .ב

 ).כנסותמבח� ה(עולי� הזכאי� לסיוע מאחר ומתקיימי� מהכנסה נמוכה  .ג

 

 :להל� טבלאות סכומי הסיוע על פי חלוקה של אזור מגורי�

 .' ב�ו' יישובי� באזור עדיפות לאומית א •

 ). יישובי� שאינ� באזור עדיפות לאומית–בטבלה ('  ג–יישובי� באזור מרכז  •

 

 .פירוט היישובי� נית� לקבל בסניפי חברות שכר הדירה

 

 זכאי� על פי ותק . א

 . חודשי� מחודש קבלת מעמד עולה60 –נת� לתקופה של עד סיוע בשכר דירה יי

 .יועברו כספי הסיוע ישירות לחשבו� הבנק, "סל קליטה"מייד ע� תו� שנת 

 

 ושוכרי� דירה באחד מהיישובי� באזורי 31.12.2008 ועד 15.8.2004עולי� שתארי� עליית� ארצה הינו בי� 

 .יהיו זכאי� לתוספת סיוע', או ב' עדיפות א

 .בתנאי הצגת חוזה שכירותספת תינת� לשכירת דירה שלא מקרוב משפחה התו
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 סכו
 הסיוע *תוספת סיוע
 בתקופה שממועד

 קבלת מעמד עולה

 13�24חודשי�  402 603
 25�36חודשי�  322 483
 37�48חודשי�  223 335
 49�60חודשי�  223 335
 61�72חודשי�  134 201

 ושוכרי� דירה באחד 31.12.2008 ועד 15.8.2004רי� עליית� ארצה הינו בי� לתוספת סיוע עבור עולי� שתא * 
 .'או ב' מהיישובי� באזורי עדיפות א

 

 משפחות המתקיימות מקצבאות קיו� מהמוסד לביטוח לאומי . ב

 סכו
 הסיוע

 אזור עדיפות לאומית

 'ב�'א

סכו
 הסיוע 
 
בישובי

שאינ
 באזור 
עדיפות לאומית

 דרגות

 בהסוג הקצ סיוע
 קבוצת

 זכאות

  ילדי� 3עד 

1,220 $  
  ילדי� 3עד 

1,310 $  

  ילדי� ויותר4

1,510 $  
  ילדי� ויותר4

1,640 $  

35 

משפחה חד הורית 
 המתקיימת מקצבת 

אי כושר השתכרות 
צמיתות בשיעור /זמנית

  ויותר75%
  ילדי� 3עד 

1,090 $  
  ילדי� 3עד 

1,170 $  

  ילדי� ויותר4

1,350 $  
  ילדי� ויותר4

1,470 $  

36 ,37 ,38 , 

39 ,40 ,41 , 

42, 43, 44 

משפחה חד הורית 
המתקיימת מהבטחת 

 הכנסה

 
קצבאות קיו
מהמוסד לביטוח 

 לאומי

רנוביל וכ� למי שהוכרו על ידי משרד הבטחו� כותיקי מלחמת העול� השנייה ניתנת 'לנפגעי צ, לתשומת ליבכ� *
 .בלה המופיעה לעיל לסכומי הסיוע הט10%תוספת 

 

 משפחות המתקיימות מקצבאות קיו� מהמוסד לביטוח לאומי . ב

 סכו
 הסיוע

 אזור עדיפות לאומית

 'ב�'א

סכו
 הסיוע 
 
בישובי
 שאינ

באזור עדיפות 
 לאומית

 דרגות

 גובה הכנסה סיוע
 קבוצת

 זכאות

  ילדי� 3עד 

1,090 $  
  ילדי� 3עד 

1,170 $  
  ילדי� ויותר4

1,350 $  
  ילדי� ויותר4

1,470 $  

הכנסה מזכה  48
  $ 6,043עד

  ילדי� 3עד 

690 $  
  ילדי� 3עד 

740 $  
  ילדי� ויותר4

850 $  
  ילדי� ויותר4

930 $  

הכנסה מזכה  47
  $ 7,554עד

 מבח! הכנסות 
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 תהלי� הגשת בקשה לסיוע בדיור

 :את הבקשה לסיוע יש להגיש באחת מהחברות המפורטות להל�

 ש
 החברה טלפו! של המוקד הארצי

 עמידר *6266
 מת� ח� 007�563�599�1
 ר.ע.ג.מ 301�500�599�1

 

 .מצורפת רשימת מפורטת של מספרי הטלפו� והכתובות של סניפי כל החברות בכל רחבי האר�' בנספח א

 

 בעל הדירה או לחשבו� הבנק של( לחשבו� הבנק שיימסר על ידי הזכאי חודש בחודשוהסיוע יועבר מידי 

 ). ובכל מקרה על פי בחירת הזכאי, לחשבו� הבנק של הזכאי עצמו

 

 .לצור� הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה והוצאת תעודת זכאות: מסמכי� נדרשי�

 .תעודת עולה ♦

 ועד 18מגיל (תעודת זהות הכוללת את הספח בו רשומי  הילדי  וכ� תעודות זהות של ילדי  בוגרי   ♦

 .מכ הגרי  ע) 21גיל 

 .  אישור ממוסד רפואי מוכר על הריו� מחודש חמישי$במקרה של הריו�  ♦

 . שירות לאומי/ל"אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה ♦

למי (הסכ  גירושי� שקיבל תוק( של פסק די� בסמו) ולפני הגירושי� + תעודת גירושי� : ה/גרוש ♦

 ).שהתגרשה באר�

 ).י שנפטר באר�למ(בת זוג /תעודת פטירה של ב�: נה/אלמ� ♦

צרי) להמציא אישור על קבלת , מקצבת קיו  של המוסד לביטוח לאומימי שמתקיי  : אישורי הכנסה ♦

 . הקצבה בחודש הקוד 

 . תלושי שכר אחרוני  הסמוכי  למועד הגשת הבקשה6 צרי) להמציא משכר עבודהמי שמתקיי  

 .הכוללת זכאות לשכר דירה" עולי "תעודת זכאות תקפה בתוכנית  ♦

 .חוזה שכירות בר תוק( ♦

 

 .הוריות ימלאו בחברת שכר הדירה תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור-כל המשפחות החד

 

. הבקשות שיוגשו והנתונים שיימסרו נבדקים ומאומתים על ידי משרד הבינוי והשיכון, לידיעתכם

 בדיקות אלו עשויות להאריך את משך הטיפול בבקשה

 

רמת הסיוע ,  תונפק תעודת זכאות שהיא המסמך המאשר את זכאותם,למי שיימצאו זכאים לסיוע

 .לה הנם זכאים וכן את התנאים והמגבלות שנקבעו

 

 .תוק( תעודת זכאות הוא לשנה מיו  הגשת הבקשה ♦
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שינויי  בנושא בעלות על , שינוי במצב האישי: יש לדווח על שינויי  כגו�, בכל מקרה ג  במהל) השנה ♦

 .'י תעסוקה והכנסה וכודירות או שינויי  לגב

 .ולאו דווקא בסני( בו נרשמת , את הסיוע אפשר לקבל בכל אחד מסניפי החברות שפורטו לעיל ♦

בשלב זה נית� לבדוק אפשרות למימוש הסיוע , יש לחדש את ההרשמה, לקראת תו  תוק( הזכאות ♦

 .בחברה אחרת

 al eniy! 

mirvan mz`y zifeg zexywzd lk iptl ,fd zcerzy e`ce sweza mkly ze`k 

mi`kf mz` el ipkcrd reiqd edn ewcae. 

 

 "עולי�"תנאי� כלליי� למקבלי סיוע בשכר דירה בתוכנית 

מגבלה זו לא חלה (מענק שכר הדירה יינת� רק ביישובי  שהוגדרו כישובי  המזכי  סיוע בשכר דירה  ♦

 ).ד לביטוח לאומי ויותר מהמוס75%על נכי  המתקיימי  מקצבת אי כושר השתכרות בשיעור 

 .י הזכאי והמופיע בחוזה השכירות" מגובה שכר הדירה המשול  ע95% סכו  הסיוע לא יעלה על  ♦

 .או לדירות המקבלות סבסוד ציבורי, לא נית� לממש כספי הסיוע לדירה בשיכו� הציבורי ♦

 . יכול להמשי) ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, מי שרכש דירה ♦

כפו( לכללי הזכאות לסיוע בשכר ,  חודשי $6עד לכניסה לדירה ולא יותר מ" שנייה$יד"י דירה לרוכש

 .דירה

 .מי שקיבל סל קליטה זכאי לבחור ולקבל הפחתה בתשלומי משכנתא במקו  השתתפות בשכר דירה

) �על פי חוזה הרכישה או אישור הקבל( יינת� הסיוע עד למעמד הכניסה לדירה $לרוכשי דירה חדשה 

 .או תו  תקופת הזכאות לסיוע בשכר דירה

הסיוע ישול  בתשלו  חודשי בהעברה לחשבו� הבנק של הזכאי או של משכיר הדירה בכפו( לתנאי   ♦

 .המפורטי  בנהלי 

יש להודיע על כל מעבר דירה במהל) תקופת החוזה בגינו קיבלת  סיוע בשכר דירה מאחר ובמהל)  ♦

 .ות בדיקות אימות מגורי נערכ, תקופת מת� הסיוע בשכר דירה

 

dxica e`vniz `ly dxwna , mi`yep mdyk m`elna reiqd itqk z` aiydl eyxciz
ziaixe dcnvd .pd mitqkd zxfgdl cr"l ,xeica reiq lkl mi`kf eidz `l. 

 

 אפשר ג� לערער

 :קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה לכ  בפני ועדות החריגי 

 .ס עליונהועדת אכלו •

,  על החלטת וועדת אכלוס עליונה נית� להגיש ערעור לוועדת אכלוס ציבורית,ועדת אכלוס ציבורית •

 .שהינה הדרג הבכיר ביותר לערעורי  והחלטתה תקפה למש) שנה
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ערעור במהל) השנה ייתאפשר רק במידה וחלו שינווי  מהותיי  בנתוני  האישיי  שלא הוצגו בפני 

 .הוועדה קוד  לכ�

 

 .בצירו( מסמכי  התומכי  בבקשה, את הערעור יש להגיש באמצעות סני( החברה המטפלת

 

mkal zneyzl! 

zetqep zekyenn zewica aiign xxrd zecrea oeic , zeplaqa oizndl rven jkitl
daeyzd zlawl cr . 

 

 :להל� מספר הגדרות חשובות, על מנת להתמצא בעלו� מידע זה

 ".חסר דירה" ♦

 ".בבעלות"א הייתה לו דירה או חלק כלשהו בדירה מי שאי� ול

 . משפחה שהייתה בבעלותה דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושי�

 . בשנה הראשונה לעלייה,  עולי  זכאי  לקבלת מענק כספי�סל קליטה  ♦

 שנמצאי  בחזקתו ובתנאי שאינו גר ע  ידוע* 21עד גיל " י /ילד"הורה יחיד ע   �משפחה חד הורית  ♦

 : ה האישי הוא/בציבור ומצבו
 ה/אלמ�  $

 ה/גרוש  $

 רווקה ע  ילד   $

 

 .יוכל לבדוק זכאותו על פי הכללי  המקובלי  למשפחת עולי , 21הורה יחיד ע  ילד שגילו מעל  *
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dvnn epi`e cala zillk dricil epd df oelr reiqd zeipkez z`. 

miaiignd millkde zexcbdd ,xetnd el` md cxyn ly ze`xedae mildpa mih
oekiyde iepiad. 

 iepiad cxyn zefegnae ze`zpkynl miwpad itipqa lawl elkez hxetn rcin
oekiyde. 

 

 הוריות�משפחות חד

 חסרות דירה

 "ותיקי�"בתוכנית 

 

 ב"אלול תשע

 2012וגוסט  א

 

 השיכו� למשפחותתוכלו למצוא את המידע על סיוע בדיור שמציע משרד הבינוי ו, בעלו� זה
 ."ותיקי�"הוריות חסרות דירה בתוכנית �חד

 

  "חסר דירה"

 ".בבעלות"מי שאי� ולא הייתה לו דירה או חלק בדירה  •

 ראשונה י בני משפחה בקרבה"א� הדירה אינה זמינה ומאוכלסת ע, מי שעל שמו דירה •

 .ו לדיורכלשה שאי� ולא הייתה דירה אחרת על שמ� ולא קיבלו סיוע) סבתא/סב/א�/אב(

 . משפחה שהייתה בבעלותה דירה שהועברה ללא תמורה בעקבות גירושי� •

 

 הוריות�חד

 :ה האישי הוא/ומצבו, שנמצאי� בחזקתו" י�/ילד"ע� , * גר ע� ידוע בציבורשאינוובתנאי , הורה יחיד

 ה/אלמ� •

 ה/גרוש •

 רווקה ע� ילד •

 )י אישור הרבנות"עפ(עגונה  •

שתחרר מקשר  להי די�"ה של שנתיי� לפחות ופתח בהלי� עפבת זוגו תקופ/נשוי החי בנפרד מב� •

 .נישואי� ופעל במסגרת הלי� זה במש� השנתיי� האחרונות לפחות

 .יוכל לבדוק זכאותו על פי הכללי� המקובלי� למשפחות חסרות דירה, הורה יחיד שמתגורר ע� ידוע בציבור * 
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 .הורה דר� קבע המתגורר ע� ה21ה עד גיל /ייחשב רווק" ילד"כ �"ילדי�"

 ).פרט לרווקה שאי� לה ילדי� נוספי�"(כילד"הריו� מחודש חמישי ומעלה נספר 

 

 :נספר כלהל�, הוריות�עבור משפחות חד" שינוי מצב אישי"

  .אחרו�ה השני� מתארי� נישואי� פר מס%גרושה  ♦

 .נישואי� האחרו� השני� מתארי� פר מס%ה /אלמ� ♦

 . גיל הילד הבוגר%רווקה  ♦

 

  נקודות�2200ד הוריות זכאיות למשפחות ח

 והתוספות בגי� שירות צבאי" ותיקי�"הסיוע למשפחות חד הוריות בתוכנית 

 

 . ניתנת תוספת סיוע על פי מספר חודשי השירות, ל או בשירות לאומי"למי ששירתו בצה

 

 הסכומי� בשקלי� חדשי�

 

חובה חובה חובה    התוספת עבור כל חודש שירותהתוספת עבור כל חודש שירותהתוספת עבור כל חודש שירות
    ***שרות לאומישרות לאומישרות לאומי///בצבאבצבאבצבא

      החזר חודשיהחזר חודשיהחזר חודשי
התחלתיהתחלתיהתחלתי

 

 

 

      הסיועהסיועהסיוע
הבסיסיהבסיסיהבסיסי

 

 

קבוצות ניקודקבוצות ניקודקבוצות ניקוד 
 

 

 

  ויותר2200 161,665 836  1,617

שירות לאומי של ההורה היחיד בתוספת החודשית המתאימה /יש לכפול את מספר חודשי השירות הצבאי * 
 . לקבוצת הניקוד

 24 � ולאישה 36 �מקסימו� חודשי שירות לגבר 

 

 :תנאי הסיוע

 . שני�28 % שני� וחלקה ל25 %חלקה ל, *3%ל הסיוע מורכב מהלוואה בריבית ש •

 .כל ההלוואות צמודות במלוא� למדד המחירי� לצרכ� •

פרטי� בבנקי� . לאחר מכ� יבח� נושא הריבית מחדש, 31.12.12ריבית זו תינת� למי שירכוש דירה עד לתארי�  *
 .למשכנתאות

 

 תוספות לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית

 .  תינת� תוספת סיוע לכל רוכשי הדירות או הבוני� בית�'ר עדיפות לאומית אברוב היישובי� באזו •

 .  שנה�20 ל %4.5בהלוואה בריבית בגובה , % 000100, התוספת בס$

 .בחודש % �643החזר חודשי התחלתי כ
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  .או הבוני� בית�רוכשי דירות לכל  תינת� תוספת סיוע 'ברוב היישובי� באזור עדיפות לאומית ב •

 . שנה�20 ל%4.5 בהלוואה בריבית בגובה%  000,70 בס$ התוספת

 .בחודש % �444החזר חודשי התחלתי כ

 

 .את פירוט היישובי� ופרטי� נוספי� נית� לקבל בסניפי הבנקי� למשכנתאות

 

שאינה צמודת קרקע *  בבניה רוויה)יד ראשונה(דירה חדשה תינת� תוספת יישובית לזכאי אשר רכש  •

  .% 60,000מענק בס$ . %10.7.2011שאינה צמודת קרקע החל מ, *ית רוויהאו שהחל בבנייה עצמ

 :     תנאי המענק

 %2 שני� ממועד העמדתו בתנאי שעמד הזכאי ב10המענק הינו מענק מותנה ויהפו� למענק מוחלט לאחר 

 :התנאי� הבאי�

 .תשמש הדירה נשוא המענק למגורי הזכאי בלבד, במש� שנתיי� ממועד אכלוס הדירה .1

 **.אלא לפי תנאי הגרירה,  שני� ממועד קבלת המענק10לא העביר הזכאי את זכויותיו בדירה במש�  .2

 

, ירוח�, חורה, טבריה ,דימונה, ידאת'נוג%בועיינה ,בית שא�, אופקי�: הסיוע יינת� ביישובי� הבאי� בלבד

, נצרת עילית, נצרת, נח-, נהריה, מצפה רמו� ,יפיע, תרשיחא מעלות, מגדל העמק, כפר מנדא, כרמיאל

 .ישלומ, סייד%אל, חצור הגלילית, שדרות, רהט, קרית שמונה, צפת ,ערד, עכו, ני�'סח, נתיבות

 

 . יחידות דיור לדונ�4בנייה של לפחות = בנייה רוויה  * 

י� בבניה רוויה לכל אחד מהיישוב, או לדירה מיד שנייה/לדירה חדשה ו, המענק נית� לגרירה ללא שינוי בתנאי�** 

 .המוזכרי� לעיל

 

 תנאי� כלליי� לקבלת משכנתא

 .על שמכ� ורישו� המשכנתא עליה, קבלת הסיוע מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או נבנית •

 .הסיוע יינת� רק א� נותרה יתרת תשלו� להשלמת רכישת הדירה •

קד בבנק יופ, לצור� ההעברה הבנקאית.כספי הסיוע יועברו ישירות לחשבו� הבנק של המוכר •

 .אילו יועברו כספי המשכנתא, את פרטי חשבו� הבנק של המוכר אישור בכתב שיכלול, למשכנתאות

 .הסיוע לבנייה עצמית נית� בשלבי� לפי התקדמות הבנייה •

 

  השתתפות בשכר דירה

בתוכנית  הוריות חסרות דירה%משרד הבינוי והשיכו� נות� מענק חודשי לתשלו� שכר דירה למשפחות חד

 .על פי קריטריוני� קבועי�" קי�ותי"
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 :לידיעתכ�

 . יכול להמשי� ולקבל השתתפות בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירה, מי שרכש דירה

 . ד"כפו- לכללי הזכאות לסיוע בשכ,  חודשי�%6עד לכניסה לדירה ולא יותר מ" שנייה%יד"לרוכשי דירה מ

 

  ."ותיקי�"בתוכנית  הוריות חסרות דירה%פחות חדנית� למצוא בעלו� סיוע בשכר דירה למשנוספי� פרטי� 

 

 תהלי$ הגשת בקשה לסיוע בדיור

 .את הבקשה לסיוע תוכלו להגיש בכל סני- בנק למשכנתאות ברחבי האר/

 : הבאי� יש להמציא את המסמכי�, לצור� הגשת הבקשה לסיוע בדיור והוצאת תעודת זכאות

 .הגרי� עמכ� )21עד גיל (ת של ילדי� בוגרי� תעודת זהות הכוללת את הספחי� וכ� תעודות זהו •

 : שירות לאומי מאחד הגורמי� הבאי�/ל"אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה •

 .החינו� משרד/ משרד הביטחו�/ אחת האגודות לשירות לאומי המפורטות בנהלי�/ קצי� העיר 

  .תעודת גירושי� •

 .הגירושי�הסכ� גירושי� שקיבל תוק- של פסק די� בסמו� ולפני  •

 .תצהיר על מגורי� ללא ידוע בציבור •

 .תמצית רישו� ממשרד הפני� בנוגע לתארי� נישואי� אחרו� •

 .בת זוג/תעודת פטירה של ב�: נה/אלמ� •

 .אישור מהרבנות על עגינות: עגונות •

 

כגו� חקירות (כרוכה לעתי� בבדיקות הנערכות מטע� משרד הבינוי והשיכו� , קביעת הזכאות לסיוע

 .המאריכות את זמ� הטיפול בבקשה)  נתוני�לאימות

 

ינפיק לכ� משרד הבינוי והשיכו� תעודת זכאות שתינת� לכ� בבנק בו , לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות

 . הגשת� את הבקשה

 

רמת הסיוע לה הנכ� זכאי� וכ� את התנאי� ,  היא המסמ� המאשר את זכאותכ�תעודת הזכאות

 . והמגבלות שנקבעו

 ".בקשה לסיוע בדיור"כאות הוא לשנה מיו� הגשת תוק- תעודת ז

לאו דווקא בבנק בו הונפקה , אפשר לקבל בכל אחד מסניפי הבנקי� למשכנתאותלרכישה את הסיוע 

 . תעודת הזכאות

 

al eniy ! 

mirvan mz`y zifeg zexywzd lk iptl , sweza mkly ze`kfd zcerzy e`ce
mi`kf mz` el ipkcrd reiqd edn ewcae. 
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 אפשר ג� לערער

קיימת אפשרות לערער על הזכאות או הדחייה שנקבעה לכ� בפני ועדות הערעורי� של משרד הבינוי 

 :והשיכו�

 .ועדת אכלוס עליונה •

 .ועדת אכלוס ציבורית •

 

 .בצירו- מסמכי� התומכי� בבקשה, את הערעור יש להגיש באמצעות סני- הבנק למשכנתאות

 

mkal zneyzl! 

xxrd zecrea oeiczetqep zekyenn zewica aiign  , zeplaqa epiznd jkitl 

daeyzd zlawl cr . 
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 לקליטת עליהמשרד ה

www.moia.gov.il 
 

 הוריות�סיוע המשרד לקליטת העלייה למשפחות חד

ובכלל� , במהל� השנה הראשונה לעלייה מסייע המשרד לקליטת העלייה לעולי� חדשי� במגוו� תחומי�

 :עשויות להיות זכאיות לסיוע המשרד כדלקמ�ה,הוריות�למשפחות חד

 

 עשויות לקבל את סיוע המשרד במגוו� נושאי, ככלל העולי הזכאי,הוריות�משפחות חד . 1

בניית תכנית ; לימודי עברית באולפ�;  סיוע כספי בחצי השנה הראשונה–כגו� קבלת תשלומי סל קליטה

סיוע מיוחד למדעני� במסגרת ;  לבחינות רישויהפניה לקורס הכנה; קליטה אישית ע� יועצת הקליטה

 להל� פירוט התשלומי�, באשר לסל קליטה.סיוע לעולי� יזמי� עסקיי� ועוד, במדע המרכז לקליטה

 ):2012נכו� לינואר (הוריות מקרב העולי� �למשפחות חד

 

 'תשלו� מס הורית	משפחה חד הורי בגיל טרו� פנסיה	חד הורי	גמלאי חד

 ג מזומ�"נתב 2,300 2,600 1,250
 ג לחשבו� הבנק"השלמת נתב 1,378 1,381 2,125
 1תשלו�  4,188 5,026 2,556
 2תשלו�  4,188 5,026 2,556
 3תשלו�  4,188 5,026 2,556
 4תשלו�  4,188 5,026 2,556
 5תשלו�  4,188 5,026 2,556
 6תשלו�  4,188 5,026 2,556

 כ סל קליטה"סה 28,806 33,837 18,711

 

הוריות נמנות ע קבוצות הזכאות העשויות לקבל הבטחת קיו לנתמכי �משפחות חד . 2

 .במסגרת נוהל נתמכי של המשרד לקליטת העלייה

מצב , שאינ� יכולי� לעבוד מסיבות גיל" נתמכי�"המשרד לקליטת העלייה מעניק הבטחת קיו� לעולי� 

הבטחת קיו� זו ניתנת לעולי� שה� ובני זוג� אינ� , ככלל. מצב משפחתי או מסיבות סוציאליות, בריאותי

בני משפחה שבה אחד , כמו כ�.מקבלי� סיוע אחר מ� המשרד לקליטת העלייה או מ� המוסד לביטוח לאומי

מבני הזוג עובד ומשכורתו מעל לשכר המינימו� או המקבל גמלה או קצבת קיו� מ� המוסד לביטוח לאומי 

 .אינ� זכאי� להבטחת הקיו� לנתמכי�) הבטחת הכנסה,  נכות,מזונות, שאירי�, קצבת זקנה(

א� ענו , "נתמכי�"הוריות נמנות ע� קבוצות הזכאות שעשויות לקבל הבטחת קיו� לעולי� �משפחות חד

 . על כל כללי הזכאות

 :הוריות לש� קבלת הבטחת קיו� לנתמכי��תנאי� נוספי� למשפחות חד

 י� ע� ההורה/הילדי� מתגורר/הילד •

  שני� 7הילד הצעיר במשפחה הוא עד גיל  •
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 :תקופת הזכאות להבטחת קיו� כנתמכי� והתנאי� לקבלתה

 מיו� �12וכלה בתו� החודש ה�7החל בחודש ה, כלומר, "סל קליטה"הסיוע מתחיל לאחר סיו� קבלת  •

 .העלייה

 . חודשי�6מש� הסיוע הוא עד  •

קבלת הבטחת הכנסה בהתא� לנהלי� בתו� השנה הראשונה לעלייה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ל •

 . של הביטוח הלאומי

 

 .כו� הסיוע משתנה בהתא� למספר הנפשות הזכאיות במשפחה הרשומה באותה תעודת עולהס •

 

 :אופ� קבלת הבטחת הקיו� לנתמכי�

להגיש בקשה לסיוע , יש לפנות ליועצת הקליטה האישית במשרד לקליטת העלייה הקרוב למקו� המגורי�

 .לזכאי� יועבר סכו� הסיוע ישירות לחשבו� הבנק אחת לחודש. המסמכי� הדרושי�ולהציג את 

 

 הוריות עשויות לקבל סיוע במסגרת הוראת שעה של אג� תעסוקה�משפחות חד . 3

ת בקורסי� המופעלי� על ידי אג* תעסוקה במשרד /הוריות אשר בה� ראש המשפחה לומד�משפחות חד

. עשויות להיות זכאיות בתנאי� מסויימי�לתשלו� דמי קיו�, יות שעות שבוע24מעל , לקליטת העלייה

 .פרטי� על תנאי הזכאות לסיוע נית� לקבל אצל יועצת הקליטה האישית

 .שתוקפה מוגבל והיא עשויה להשתנות, פי הוראת שעה�סיוע זה נית� על

 

 הוריות נמנות ע קבוצת הזכאות העשויות לקבל סיוע בדיור ציבורי�משפחות חד . 4

 :דיור ציבורי

על פי תנאי הזכאות והנהלי� של המשרד , הורית עשויה להיות זכאית לפתרו� של דיור ציבורי�משפחה חד

, קבלת דיור ציבורי תלויה בקריטריוני� כגו� תארי� העלייה. לקליטת העלייה ושל משרד הבינוי והשיכו�

תור הממתיני� מתבצעת במשרד ההרשמה ל. אקונומי ועוד�מצב סוציו, מצב בריאותי, מספר הילדי�

העולי� , לאחר תקופה זו, תקופת הזכאות לדיור ציבורי היא עד עשר שני� מיו� העלייה. לקליטת העלייה

והוא , העוני� על הגדרות הזכאות של המשרד לקליטת העלייה יועברו לטיפולו של משרד הבינוי והשיכו�

 .יבח� את זכאות� על פיו נהליו

 

 :שימו לב

אנא , הוריות ולתנאי הזכאות המדויקי��וספי� על סיוע המשרד לקליטת העלייה למשפחות חדלפרטי� נ

יש לבדוק את זכאותכ� ע� יועצי , לפני את� שנוקטי� פעולה כלשהי.פנו ליועצת הקליטה האישית

 . הקליטה

 החוקי� והנהלי� ה�, במקרה של אי התאמה בי� הכתוב בפרסומי� לבי� החוקי� והנהלי� הקיימי�

 .הקובעי�



60  |  Á ˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ú„ÈÓ˙ÂÈ¯Â‰ „ 

 

 משרד המשפטי�

www.justice.gov.il 
 

  )אזרחי(האג! לסיוע משפטי 

, �1972ב"על פי חוק הסיוע המשפטי תשל, האג* לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי בשטח המשפט האזרחי

 .לזכאי� ועומדי� בקריטריוני� של מצב כלכלי וסיכוי משפטי

 

תביעות נגד , תביעות נגד מעבידי�, נה על זכויות מגורי�הג, הסיוע המשפטי נית� בכל נושאי המעמד האישי

 .נזיקי� וייצוג חייבי� בלשכות ההוצאה לפועל/תביעות כספיות, המוסד לביטוח לאומי

 הסיוע המשפטי נית� באמצעות מינוי עור� די� המייצג את הזכאי בבית המשפט

 .הזכאות נבדקת בהתא� לגובה ההכנסות והסיכוי המשפטי

 

 פוני� של הלשכות לסיוע משפטיכתובות וטל

 איזור כתובת טלפו� פקס

 1רחוב הסורג  6211333�02 6211377�02
 2בית מצפה קומה 

 הנהלה

  ,34רחוב ב� יהודה  5696200�02 6259552�02

  94320 מיקוד ,21מגדל העיר קומה 

  והדרו�ירושלי�

 6932777�03 

6568120�03 

 4הנרייטה סולד 

 תל אביב

 תל אביב

 חיפה קרית הממשלה , י��פלרחוב  8633666�04 8633679�04

מגדל שבע , 11שדרות יצחק רגר  6299271�08 6299275�08
 84200מיקוד 

 באר שבע
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  התרבות והספורטמשרד החינו 

cms.education.gov.il 
 

 נוהלי� מיוחדי�

, ז"באייר התשנ' ב, ז"ד נמיוח (ל למנהלי בתי הספר ולגני הילדי"ל המשרד פרס חוזר הוראות מנכ"מנכ

מדיניות המשרד מחייבת קשר של בית הספר וג  .  ע הורי פרודי וגרושירבנוגע לקש, )1996מאי 

  .כל עוד אי  איסור מפורש על פי די , הילדי ע ההורה שאינו מחזיק את הילד

 : להל  העתק ההוראות

 

 1.9.88, 36 סעי� 1/ מסהקשרי� ע� בית הספר של הורי� החיי� בנפרד תיקו� לחוזר

או פרודי או גרושי /להל  הנחיות כיצד יש לפעול בכל מקרה שנודע שהורי תלמיד ה בהליכי גירושי  ו

על המורה לברר א הוא , במידה ויש ספק בנכונות המידע: הכוונה היא שנודע על כ$ מכל מקור שהוא

לשמור את הדבר בסוד ולא להעבירו לא% לעתי יתקבל המידע מילד או מב  משפחה אשר יבקשו . מדויק

לפחות לתפוצה , ועל המורה לעשות מאמ& למצוא את הדר$ להניע את המוסר להתיר את המידע, אחד

 :הנחוצה לצרכי טיפוליי לטובת הילד

או ליוע& /יודיע על כ$ למנהל בית הספר ו, נודע למחנ$ הכתה על קיומה של בעיה בתחו האמור . א

 החינוכי

בתחילת שנת , נ$ הכתה או היוע& החינוכי יזמ  את ההורי לשיחה משותפת או לשיחות נפרדותמח . ב

וזאת במגמה , לפי שיקול דעת בית הספר,הלימודי הראשונה לשיחה משותפת או לשיחות נפרדות

לברר את העובדות הנוגעות לתלמיד ולקשריו ע הוריו וכ  כדי לקבל כתובות ומספרי טלפו  של שני 

 . יההור

 ג כאשר הילד , בשיחה זו תובהר לכל אחד מההורי החשיבות שבקיו קשר תקי  ע שני ההורי

בשיחה זו יקבעו דפוסי התקשורת . עצמו איננו מפגי  רצו  או נכונות לקשר ע ההורה הלא מחזיק

 .והעברת המידע מבית הספר להורי

 הספר או המחנ$ מההורי כי ימצאו לו העתק א נית  פסק די  בעני  החזקת הילד יבקש מנהל בית . ג

א לא נאסר על פי פסק הקשר בי  ההורה שאינו . לאחר קבלתו יפעל בהתא לאמור בו. מפסק הדי 

חובתו של בית הספר לדווח לפי כתובות וטלפוני נפרדי לשני ההורי בכל , מחזיק בילד לבי  הילד

דיווח זה יכלול בי  היתר היעדרויות מכל סיבה . הקשור ללימודיו בהתנהגותו ובבריאותו של הילד

 .שהיא ותעודות כפולות שתוחזרנה לבית הספר לאחר החתמת  על ידי כל אחד מההורי בנפרד

יפנה המנהל את שאלותיו ללשכת היוע& , פירושו או תוקפו, א יש לבית הספר ספקות לעני  פסק הדי  . ד

 .המשפטי של המשרד

חזקת הילד היא חד צדדית יעשה בית הספר כל מאמ& לשת% את שני ההורי כאשר ה, ובפרט, ג . ה

בבחירת מגמה לימודית למשל חובתו של בית . בפעילויות החינוכיות בבית הספר שהילד משתת% בה 

 א מפגש משות% של ההורי אינו אפשרי בשל יחסיה. הספר לשת% את ההורי בהחלטה

 .או ישתפ לסירוגי , צדדימעורערי יעדכ  בית הספר את שני הה

במקרי שבה מתעורר ספק יפנה עובד הוראה לצוות הטיפולי בבית הספר או למערכת התמיכה  . ו

 .הייעוצית שבית הספר קשור אליה
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 רשות השידור

www.tba.org 
 

 אגרת טלוויזיה

 :מקבלי הבטחת הכנסה מקבלי פטור מהאגרה רק א ה עומדי בשני תנאי

 .2002כנסה בחודש דצמבר קבלו הבטחת ה .1

 . עד היו מקבלי הבטחת הכנסה ללא הפסקה של יותר מחצי שנה2004מחודש מאי  .2

 

 . מקבלי קצבת זקנה פטורי מתשלו האגרה2007משנת 
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 משרד הבריאות

www.health.gov.il 
 

 עקרונות ביטוח בריאות ממלכתי

 . חובת הביטוח הרפואי חלה על כל תושב במדינה:ביטוח לכל . 1

מעבר מקופה לקופה אפשרי לאחר .  כל תושב רשאי להצטר% לכל קופה על פי בחירתו:חופש בחירה . 2

 .צבירת שנת ותק אחת לפחות בקופה הנעזבת

 . החוק מגדיר ומפרט את סל השירותי לה זכאי כל תושב:הגדרת סל שירותי� . 3

יאות לה הוא זכאי קופה אחראית כלפי כל מי שרשו בה למת  מלוא שירותי הבר: אחריות הקופות . 4

 .על פי חוק זה

 .דמי ביטוח יגבו כאחוז מהכנסתו של המבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי: תשלו� דמי ביטוח . 5

 . מההכנסה הממוצעת במשק50% דמי ביטוח עד הכנסה בשיעור 3.11 : שיעור דמי הביטוח

 .ההכנסה הממוצעת במשק 50% דמי ביטוח על הכנסה העולה על 4.81 

 מקורות המימו  של חוק ביטוח בריאות מוקצי לקופות החולי :מקורות לקופות החולי�הקצאת  . 6

 .בנוס% ישנה הקצאה מיוחדת עבור מחלות קשות, על בסיס מספר המבוטחי בכל קופה וקופה וגיל

 המדינה אחראית מתקציבה השוט% להשלי את מקורות המימו  :אחריות המדינה להשלמת הסל . 7

 . עלות סל השירותי המפורטת בחוקשל החוק עד לגובה
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 משרד התחבורה

www.mot.gov.il 
 

הנפקת תעודות זכאות להנחה בתעריפי הסיעה בתחבורה ציבורית מתבצעת על ידי משרד התחבורה על פי 

 .נתוני המועברי מהמוסד לביטוח לאומי

 

 :להל  הקריטריוני להכללת אד ברשימת הזכאי מהמוסד לביטוח לאומי

שהמוסד לביטוח לאומי ,  שני לאישה060 שני לגבר ו65 וטר מלאו לה 18 ונשי שמלאו לה גברי

 :משל לה אחת מהגימלאות המפורטות להל 

�  ; ע השלמת הכנסהקצבת שאירי

 ;נכותגמלת  �

 . ולא חלה הפסקה של ששה חודשי בקבלתה1.8.2003 ששולמה לפני  הבטחת הכנסהתמלג �

 

 ).12קוד ( 2 24י שתעריפי הנסיעה בה עד ההנחה ניתנת לכל הקוו

 . משתנה בהתא להעלאת תעריפי הנסיעה והמפעילי השוני12מחיר קוד : הערה

 

 .לזכאי נשלחת תעודת זכאות ממשרד התחבורה
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 משרד הביטחו�

www.mod.gov.il 
 

אג% משחות . יההינו גו% המבטא כבוד הוקרה ומחוייבות לנופלי ולבני משפחות: משפחות והנצחהאג� 

אוכלוסיית :  ושימש בעבר כחלק מאג% השיקו אשר שירת שתי אוכלוסיות2005והנצחה הוק בפברואר 

 .ל ואולוסיית המשפחות השכולות"נכי צה

 

 .ההפרדה היוותה אפשרות טיפול ממוקד בכל אוכלוסיה על פי צרכיה המיוחדי

 

 :י עיקרייפעילות האג% מושתתת על חקיקה ממלכתית מכוח שני חוק

 ).1950(י "חוק בתי קברות צבאיי התש .1

 )1950(י " התש–) תגמולי ושיקו(חוק משפחות חיילי שנספו במערכה  .2

 

משפחות והנצחה פועל בפריסה ארצית של שישה מחוזות הנותני שירות למשפחות השכולות ברחבי אג% 

 לביטוי כבוד הוקרה ומחוייבות לנופלי עובדי האג% פועלי מתו$ תחושת שליחות וחוב מוסרי. האר&

 .במערכות ישראל



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכויות והסדרי� משפטיי�

 

cala illk epid df rcin , 

 ihtyn ueri zlawl zeptl rven 

 zerbepd zeiekfd lk yenin jxevl iynn ihtyn reiq mb jxevd dxwnae 

 zeixed cg zegtynl-mipihwd mdiclie mixed . 

 

 

 

 .נחי� בסו� פרק זהוקיי� מילו� מ, חיותכ�לנו
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 מסמכי�

 

 בעת פניה למוסדות ולגופי� שוני� 

 , הסדרי�מימוש לצור� מיצוי זכויות ו

 :כגו�, מסמכי� שוני�צטייד ב להמוצע

 

 ;)בו מצוי� המצב המשפחתי ופרטי הילדי�(כולל הספח צילו� תעודת זהות  �

 ;י�/תעודת לידה של הילד �

 ;רושי� או תעודת פטירהצילו� תעודת גי �

 ;אישור על פתיחה בהלי� לגירושי� �

 ;ל"אישור על שירות בצה �

 ; נעשה ההסכ�ההסכ� גירושי� הקובע מי מחזיק בילדי� והאר� ב �

 ;אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות �

 ;צילו� מאושר של פסק די� הקובע גובה מזונות �

 ;תעודת עולה �

 .י�צילו� שלושה תלושי משכורת אחרונ �
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 החזקה ואפוטרופסות על ילדי�

לפיכ� בהיעדר הסכמה של , על פי חוק הא� והאב שווי� במעמד� כאפוטרופסי� טבעיי� של הילדי�

 .יכריע בית המשפט במחלוקת, ההורי� בענייני הילדי�

בתהלי� הגירושי� ההורי� יכולי� לפנות בעניני ילדיה� אל בית המשפט לעניני משפחה או לבית הדי� 

  .בהתא� להשתייכות� הדתית, דתיה

ה� רשאי� להסכי� מי יחזיק בילד ומה , בי� שהתגרשו ובי� שה� עדיי� נשואי�, כאשר הורי� חיי� בנפרד

א� לא הגיעו ההורי� . הסכ� זה טעו� אישור של בית המשפט. יהיו זכויות הביקור של ההורה השני

חשוב ". טובת הילד"בהתא� לעקרו� , ת הנסיבותיחליט בית המשפט מי יחזיק בילד לפי שמחייבו, להסכ�

 לחוק 25חזקת הגיל הר� סעי� (לציי� כי עד לאחרונה היה מקובל שילדי� עד גיל שש יישארו אצל אימ� 

לאחרונה מסתמנת . אלא א� קיימות סיבות מיוחדות להחליט אחרת) הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 . נשאר כגור� מוביל ומכריעמגמה של שינוי בתפישה כשעקרו� טובת הילד

א� מצא שאותו הורה אינו מסוגל או אינו מקיי� את . לבית המשפט סמכות להפקיע את זכויותיו של הורה

 .חובותיו כלפי הקטי� וזאת לאחר שניתנה לאותו הורה הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני בית המשפט

 

 החזקת הילדי� וחינוכ� 

מעמד� של האב והא� . ט לגבי החזקת הילדי� על פי עקרו� טובת הילדבית המשפט לעניני משפחה מחלי

 .שווי�

ליד בית המשפט לעניני משפחה פועלות יחידות הסיוע שתפקיד� לסייע לבית המשפט לעניני משפחה למלא 

היחידות פועלות . תו� שילוב ההיבטי� המשפחתיי� והטיפוליי� בתהליכי� המשפטיי�, את תפקידו

בעיקר קשרי (קשרי� משפחתיי� 'לגבש פתרונות שיסייעו לשימור , למה של הסכסו�במטרה למנוע הס

היחידות מורכבות מצוותי� רב מקצועיי� הכוללי� עובדי� . במהל� הסכסו� ולאחר פתרונו) ילדי�$הורי�

 .פסיכולוגי� ופסיכיאטרי�, סוציאליי� בכירי�

מקצועי תו� שימוש בהליכי פישור וגישור , שנגי, הוא מיידי, על פי הפניית בית המשפט, השירות הנית�

 . ומת� מידע וייעו%

 

 קביעת טובת הילד בעזרת תסקיר

נעזרת הערכאה המשפטית בתסקיר של עובד סוציאלי , כאשר ההורי� נאבקי� ביניה� על החזקת הילד

, קיר זהא� אי� די בתס.  כדי לקבוע אצל מי יהיה הילד)סדרי די�(עובד סוציאלי לחוק הסעד שהתמנה כ

כאשר הילד בוגר נלקחי� . יכול בית המשפט לבקש חוות דעת של גור� מומחה אחר כדי להגיע להחלטה

 .העדפותיו ורצונותיו) עובד סוציאלי לעניי� סדרי די� על ידי בית המשפט וה� על ידי �ה(בחשבו� 

שפיע על מקו� הימצאו של העשוי לה, וא� יש שינוי בנסיבות, פסקי די� בענייני ילדי� לעול� אינ� סופיי�

 . אפשר להגיש תביעה חדשה, הילד וגובה המזונות שהוא מקבל

 

� הוצאת ילד מהאר

 .אג� מרש� אוכלוסי�, כדי להנפיק דרכו� עבור הילד יש להביא את הילד למשרד הפני�
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  לחוק18זאת על סמ� סעי� , אי� נדרשת בדר� כלל חתימת שני ההורי�, כאשר מדובר בהורי� נשואי�

כל , חזקה על הורה שהסכי� לפעולת רעהו: "הקובע כי, 1962ב "הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ

 ".עוד לא הוכח היפוכו של דבר

או במקרה של הורי� נשואי� אשר נודע למשרד (כאשר מדובר בהורי� שאינ� נשואי� או הורי� גרושי� 

 אי� הנחה בדבר הסכמה ולפיכ� נדרשת $) הפני� כי אי� הסכמת ב� הזוג האחד משקפת את הסכמת האחר

הקובע אפוטרופסות לאחד ) ר של ידי בית המשפטשלרבות הסכ� מאו(הסכמת שני ההורי� או פסק די� 

 .או המסמי� את אחד ההורי� להוציא לקטי� דרכו� ללא הסכמת ההורה השני, ההורי� בילד

 .מת הא� בלבדכאשר לא ידוע ש� האב נדרשת חתי, במקרה של אמהות לא נשואות

 

 חטיפת ילדי�

החוק נועד לייש� את האמנה הבי� לאומית בדבר היבטי� אזרחיי� של חטיפת ילדי� בי� לאומית שעליה 

 .חתומה ג� מדינת ישראל

הינה להבטיח לאלתר החזרת ילדי� שנחטפו מההורה המשמור� , מטרת האמנה והחוק שחוקק בעקבותיה

 .מדינה ממנה נחט� הילדל, ילדאו מגו� אחר בעל זכויות משמורת על ה

חלה האמנה ג� על מקרי� בה� לא הוחזר הילד למדינה ממנה בא כשהוא מבקר במדינה , בנוס� לכ�

 .מתקשרת אחרת

מטרה נוספת של האמנה והחוק הינה להבטיח שזכויות המשמורת וביקור שנקבעו במדינה בה מתגורר 

 .ג� כאשר הילד מבקר במדינה מתקשרת אחרת, היכובדו על ידי כל המדינות החתומות על האמנ, הילד

להקי� רשות מרכזית שתפקידה לרכז את , נדרשת כל מדינה החתומה עליה, במסגרת יישו� האמנה

 .הטיפול בביצוע הוראות האמנה

נקבע היוע% המשפטי לממשלה כרשות המרכזית לצור� יישו� האמנה והאחריות בפועל , במדינת ישראל

המחלקה האמורה מטפלת בכל פנייה . י המחלקה הבי� לאומית של משרד המשפטי�לנושא זה הופקדה ביד

למדינת ישראל ממדינה מתקשרת אחרת בנושא האמנה וכ� בכל פנייה כזו של מדינת ישראל למדינה 

 .מתקשרת אחרת

. מוסמכי� עובדי� סוציאליי� לסדרי די� לפעול בעניי� ביצוע האמנה כשנדרשת התערבות�, י החוק"עפ

, כמקובל, בדי� סוציאלי� אלה פועלי� בהתא� להנחיותיה של העובדת הסוציאלית הראשית לסדרי די�עו

עריכת בדיקות לצור� איסו� מידע וכ� נקיטת , ופעילויותיה� כוללות הגשת תסקירי� לבתי המשפט

 .אמצעי� כדי להג� על ילדי� בסיכו� במידה שמתעורר צור� בכ�
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 מזונות

 מזונות הילדי�

ובכל מקרה חוקי מדינת ישראל מטילי� על . ההורי� לזו� את ילדיה� נקבעת בהתא� לדי� האישיחובת 

וזאת ללא קשר . 18חובת מזונות כלפי ילדיה� הקטיני� עד הגיע� לגיל , כלל אוכלוסית ההורי�

 .להשתייכות� הדתית

 שגדלו במשפחה בעלת ילדי�.  על פי צורכיה�, ובכלל זה למדור ילדי� זכאי� למזונות$גובה המזונות 

מזונות .  יזכו במזונות גבוהי� יותר$הוצאותיה� גדולות יותר וא� מצבו של האב מאפשר זאת , אמצעי�

המזונות משתלמי� . דמי כיס והוצאות לימוד, ריפוי, שיעורי עזר, ביגוד, הילדי� כוללי� הוצאות כלכלה

מעל לגיל זה . יו� לימודיו בבית ספר על יסודי או עד לס18עד הגיע הילד לגיל , לידי ההורה המחזיק בילד

 . להל�י�מפורטהמקרי� בלהוציא , אי� פוסקי� מזונות

א� אב הקי� משפחה חדשה וילדיו , כ� לדוגמא. גובה המזונות מושפע מהכנסות האב בניכוי הוצאותיו

ה חדשה מתחשב בית המשפט בעובדה שלאב יש משפח, מנישואי� קודמי� מגישי� נגדו תביעת מזונות

 .ממזונות הילדי� מהנישואי� הקודמי�, והוא עשוי להפחית בעת הדיו� בתביעה, שהוא חייב בפרנסתה

 

 תשלו� מזונות לבגירי�

 משולמי� מזונות בה�ע� זאת קיימי� מקרי� . 18החוק קובע כי הילדי� זכאי� למזונות עד הגיע� לגיל 

 :ג� מעבר לגיל זה

זאת , ל"אב בדמי כיס והוצאות ביגוד לבני� ולבנות המשרתי� בצהאת המחייבי� בתי המשפט האזרחיי� 

 .כאשר הבגירי� מגישי� בעצמ� את התביעה לבית המשפט לעניני משפחה

 .18 להסכי� על תשלו� מזונות לילדי� ג� מעבר לגיל  רבי� נוהגי�בהסכ� הגירושי� הורי�

 .ג� מעבר לגיל זהמפגר משולמי� מזונות /חולה נפש/כמו ילד נכה, במקרי� מיוחדי�

 

 הגשת תביעה

תהיה התביעה למזונות , כאשר הא� תובעת ג� את מזונותיה שלה. התביעה למזונות מוגשת בש� הילדי�

 .תביעת� של האשה והילדי� כאחד

 שלא להסכי� להתדיי� על  הצד השנייכול,  תביעה לקביעת מזונות הילדי� בבית הדי� הרבניצדא� הגיש 

הסמכות לדו� במזונות תעבור אז לבית . שתביעה זו אינה כרוכה בתביעת הגירושי�משו� , כ� בבית הדי�

 .המשפט לעניני משפחה

ואילו , במקרי� רבי� נוצר מצב שבו מזונות האשה שנכרכו בתביעת הגירושי� נידוני� בבית הדי� הרבני

 .מזונות הילדי� נידוני� בבית המשפט לעניני משפחה

 

 שינוי גובה המזונות

נית� לחזור ולפנות לבית המשפט כאשר חל שינוי מהותי . � הקובע גובה מזונות ילדי� איננו סופיפסק די

ההסכ� בי� ההורי� בדבר מזונות ילדי� אינו קושר את הילדי� . או בצורכי הילדי�/ומשמעותי בנסיבות ו

וע בש� הילדי� לתבבילדי�  מחזיקהנסיבות יכולות להיות כאלה שיביאו את ה. במקרה של שינוי בנסיבות

כ� ). שיפור מצבו הכלכלי של האב, הרעה במצב הכלכלי של הא�, שינוי בצורכי הילדי�. (הגדלת מזונות
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גידול במספר , ירידה בהכנסה( לתבוע הקטנת מזונות מחוייב במזונותיכולות להיות נסיבות שיביאו את ה

 ).הנפשות במשפחתו החדשה ועוד

 

 דרכי גביית מזונות

 :אפשר לפעול בשתי דרכי�,  משל� את המזונות כמתחייב מפסק הדי� או מההסכ�א� הבעל אינו

 

 גביה באמצעות הוצאה לפועל

ולפעול בהוצאה לפועל לגביית המזונות מ� החייב , הוצאה לפועלבלביצוע את פסק הדי� להגיש יש 

 .באמצעי� שהתווה לה החוק לצור� זה

 

 גביית מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי

קובע כי נית� לקבל מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי כאשר קיימי� ) הבטחת תשלו�(וק המזונות ח

 .פסקי די� לתשלו� שאינ� ממומשי� על ידי ההוצאה לפועל

א� . המוסד לביטוח לאומי משל� לזכאית תשלו� חודשי ונוקט הליכי הוצאה לפועל של פסק הדי� במלואו

וסכו� זה גדול מדמי המזונות , ת מלוא סכו� המזונות שנקבע בפסק הדי�המוסד מצליח לגבות מהחייב א

א� המוסד לביטוח לאומי לא גבה את מלוא הסכו� . מקבלי� הזכאי� את ההפרש, שהמוסד משל�

 .מהחייב רשאי הזוכה לגבות את ההפרש באמצעות ההוצאה לפועל

 

 ?מי זכאי לדמי מזונות

 על ידי 10.71לזכות ילדה הקט� פסק די� לתשלו� מזונות אחרי אשה תושבת ישראל שנית� לזכותה או   $

 ובלבד שהחייב היה תושב ישראל בעת .ואשר בעלה אינו מקיי� אותו, בית משפט או בית די� מוסמ�

 ) החודשי� שקדמו ליו� מת� פסק הדי�48 חודשי� לפחות מתו� 24או ב (מת� פסק הדי� 

 .וא אינו בחזקת אמוילד שפסק די� למזונות נית� לזכותו וה  $

 

 תנאי הזכאות

ג� א� אי� בהחזקתה (או היא אינה מסוגלת לכלכל את עצמה ,  א� יש בחזקתה ילד אחד לפחות$לאשה 

 ).ג� א� אי� בחזקתה ילד( שנה ומעלה 60או היא בת )" ילד

רשות וצר המדינה או ל חשבו� א א� אי� עיקר החזקתו ע$וג� אינו גר עימה , לילד שאינו בחזקת אמו

 .מקומית

 . עמידה במבח� הכנסות כפי שנקבע בחוק$ מבח� הכנסות

 .מוסד לביטוח לאומי אינו משל� רטרואקטיבית היצויי� כי

 .הכנסה מעבודה ומכל מקור אחרתחשב בשיעור המזונות שישול� לה על ידי הביטוח הלאומי יהיה בה
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mekqd e` zepefnl oicd wqta rawpy mekqd `ed melyzd mekq zepwza rawpy 
ine`l gehial cqend ,mdipy oian ohwd mekqd itl. 

 

 תביעה לדמי מזונות

 .על גבי טופס מיוחד, תביעה לדמי מזונות יש להגיש בסני� המוסד לביטוח לאומי שבמקו� המגורי�

 

 מזונות מהורי הבעל

לאשה כל מקור הכנסה בתנאי שאמנ� אי� ,  לנכדיה�כאשר הבעל נעל� אפשר לתבוע מהוריו לשל� מזונות

 .כל זאת בתנאי שמצב� של הורי הבעל מאפשר לה� לשל� מזונות. אחר

 

 אלמנות ומזונותיה�

קיימי� מצבי� שוני� של אלמנות המזכי� .  מצב משפטי של איש או אשה שב� זוג� נפטר$אלמנות 

אלמנות נפגעי , ל"האלמנות צ: המוסד לביטוח לאומי ועוד, ל"צה: כגו�, בזכויות שונות ממקורות שוני�

 .אלמנות נפגעי עבודה, אלמנות שאירי�, פעולות איבה

 

 מזונות מהעיזבו�

אינ� נכללי� בי� היורשי� של אד� על פי ג� א� ילדי� והורי� הזקוקי� למזונות , ידועה בציבור, אלמנה

 .צוואה זכאי� לקבל מזונות מהעיזבו�

רמת החיי� , חלקו של הזכאי כיורש, שווי העיזבו�יתחשב בית המשפט ב, בקביעת הזכות למזונות וגובה�

זכותה של בת זוג תקבע על פי . רכוש הזכאי והכנסות הזכאי מכל מקור שהוא, של המוריש ושל הזכאי

 .הכתובה המגיע לאשה על פי הכתובה מנוכה מחלקה בעיזבו� כיורשת

 $מנת מוריש הנישאת שנית אול� בית המשפט רשאי לתת לאל, האלמנה זכאית למזונות כל זמ� אלמנותה

 .בהתחשב בזכויות ילדי המוריש, א� נראה לו שהנסיבות מצדיקות זאת, מענק חד פעמי

אינה זכאית , מכל סיבה שהיא,  שערב מותו של בעלה נשללה ממנה הזכות למזונות ממנו$אלמנת המוריש 

 . למזונות מעיזבונו

כאילו היו , מזונות מהעיזבו� של ב� זוגה שנפטרזכאית ל,  שלא היתה נשואה כדי� לאחר$ידועה בציבור 

 .נשואי�

 .זכאי� למזונות מ� העיזבו� כל ימי חייה�,  שפרנסת� היתה על המוריש ערב מותו$הורי המוריש 

א� ) 'מחלת נפש וכד, נכות: כגו�( ובמקרי� חריגי� . שני�18 זכאי� למזונות עד מלאת לה� $ילדי המוריש 

שילד יהיה זכאי למזונות מ� הירושה עד , בנסיבות מיוחדות, ית המשפט לקבועכמו כ� רשאי ב. מעבר לזה

 .23הגיעו לגיל 
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 קרנות פנסיה

ת לבדוק את תנאי קר� הפנסיה /על כל עובד. נה וליתומי�/חלק מקרנות הפנסיה מבטיחות פנסיה לאלמ�

 .בה הוא מבוטח
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 אבהות

 הכרה באבהות

כיו� . יכולה לתבוע שתוכר אבהותו וחיובו במזונות הילד, ואי�פנויה שילדה ילד מיחסי� ע� גבר ללא ניש

 . קרוב למאה אחוזהדיוק בהשאמינותה גבוהה ו, )של ד�(נית� לקבוע אבהות באמצעות בדיקת רקמות 

 .בדיקה גנטית לקביעת אבהות נערכת א� ורק על פי צו של בית המשפט לענייני משפחה

יכול בית המשפט להסיק מכ� שיש אמת בטענה המייחסת , רבוהוא מס, א� נתבע מגבר לעבור בדיקה כזו

 . רשאי בית המשפט לצוות על ביצוע הבדיקה ג� בלא הסכמת הנבדק2008 משנת .לו אבהות

יוכלו להצהיר על כ� שני ההורי� עוד בבית החולי� והילד ירש� על שמו במשרד , א� מכיר האב באבהות

 !).תלא די בהצהרת האב כאשר הא� מתנגד(הפני� 

 נית� יהיה לאחר מכ� לא. עד הגיע הילד לגיל שנה בלשכות מרש� האוכלוסי�להיעשות יכולה ההצהרה 

 . לרשו� את האבהות בהיעדר פסק די�

 ,והנטע� לאבהות אינו בעלה,  יו� שלפני הלידה300כאשר מדובר בילד שנולד לאשה שהייתה נשואה בתו� 

 .סמ� הודעת ההורי�הרישו� יעשה על סמ� פסק די� בלבד ולא על 

, יהודייהילד שנולד לאשה . הוא ילד חוקי, על פי החוק בישראל כל ילד שנולד בנישואי� או מחו% לנישואי�

 . ממזר$נחשב על פי ההלכה , כאשר הבעל וכ� אבי הקטי� הינ� יהודי�, נשואה שלא מבעלה

הילד  יחוייב במלוא מזונות האב.  במשרד הפני�ש� האבירש� הילד על , א� תוכח האבהות בבית המשפט

שווה ילד שנולד מחו% לנישואי� לילד , לצור� מזונות וירושה, משו� שבעיני החוק, והילד ייחשב ליורשו

 .שנולד בנישואי�

בתנאי שאי� לאשה כל מקור ,  להגיש תביעה למזונות נגד הוריונית�, א� אב נעל� לאחר שאבהותו הוכחה

 . של הורי האבאחר לקיו� ותוכח יכולת� הכלכלית

 

 בדיקת רקמות לצור  הכרה באבהות

, באבהות) המסרב להכיר(נשי� היולדות ילד מחו% למסגרת הנישואי� ורוצות להוכיח את אבהות הגבר 

לצור� כ� יש לפנות . נדרשות לפנות לבית המשפט לעניני משפחה לקבלת החלטה באמצעות בדיקת רקמות

� בחיפה "בית חולי� רמב, ח הדסה בירושלי�"בי, רבי�$ילינסו�ב,  תל השומר$שיבא : למרכזי� רפואיי�

 .והמכו� לרפואה משפטית

 .נית� להגיע להסדר לגבי חלוקת נטל התשלו� בי� ההורי�. בדיקת הרקמות כרוכה בתשלו�

 

 חוק השמות

זולת א� רצתה הא� שיקבל את . מקבל מלידה את ש� משפחת אמו, ילד שנולד כשאמו אינה נשואה לאביו

 של האב שאז היא יכולה או שהא� הייתה ידועה בציבור כאשתו. � משפחת האב והאב הסכי� לכ�ש

 .לתבוע בבית המשפט הענקת ש� המשפחה של האב למרות רצונו

 .יקבל הילד את שמות המשפחה של שניה�, א� הסכימו ההורי�
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 ידועי� בציבור והסכמי� חיי� משותפי�

חיי� חיי אישות כבעל ואשה ומנהלי� משק בית ,  יחד ללא נישואי�ידועי� בציבור ה� איש ואשה החיי�

וה� זכאי� לזכויות שהוענקו לה� , מעמד� אינו שווה למעמד� של בני זוג שנישאו כדת וכדי�. משות�

 . או על פי הפסיקה.במפורש בחקיקה

את . תיה� זה לזהיכולי� לערו� ביניה� הסכ� שייקבע את כל מחויבויו, בני זוג החיי� כידועי� בציבור

וכ� חיובי� במזונות ובעלות , הזכויות והחובות לגבי ילדיה� מנישואי� קודמי� והילדי� שייוולדו לה�

קובע את זכויותיה� לעתיד ואת דר� פירוק , הסכ� כזה מבהיר את מעמד�. ברכוש השיי� לכל אחד מה�

 .השותפות ביניה�

משפחות , נכי�, גמלאות, וירושה, חוקי תגמולי�, יבורהמכירי� בזכויות הידועי� בצרבי� קיימי� חוקי� 

כמו כ� קיימי� . פיצויי פיטורי� וחוק השמות, נפגעי ספר, נכי מלחמה בנאצי�, חיילי� שנספו במערכה

 .תקנוני קרנות פנסיה שונות המכירי� בזכויות ידועי� בציבור

 

 :להל� כמה מהחוקי� העיקריי� המתייחסי� לידועי� בציבור

 

 �1965ה"רושה תשכחוק הי

. א� לא ציוו אחרת בצוואה, קובע שהידועי� בציבור יורשי� האחד את השני כאילו היו בני זוג נשואי�

כאשר אחד מבני הזוג הידועי� בציבור אינו רוצה , שלא� לא אחד מה� היה ב� זוג אחר כחוק, זאת בתנאי

 .כושו לאחר מותוהוא צרי� לערו� צוואה שתקבע למי יעבור ר, שרכושו יעבור לאחר

צריכה , ידועה בציבור הרוצה לממש את זכותה במסגרת חוק הירושה במקרה של פטירתו של ב� זוגה

 . בקשה לצו ירושהרש� לענייני ירושהלהגיש ל

 .או צו קיו� צוואה א� ב� הזוג כתב בחייו צוואה

 

 �1972ב"תשל) נוסח משולב(חוק הגנת הדייר 

בסמו� , ובלבד שהתגורר במחיצת השוכר, דוע או לידועה בציבורלי, מקנה זכויות בשכירות מוגנת

 . חודשי� לפחות6במש� , לפטירתו

 

 �1953ד"תשי) נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

חיי (מקנה זכויות לקבלת גימלת שאירי� לידועה בציבור כמו לאמנה ובלבד שהוכיחה את שני המרכיבי� 

 . י�של החיי� המשותפ) אישות ומשק בית משות�
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 עגונות ומעוכבות גט

 .קשרי נישואי� לאחר שב� זוגו עזבו בלא גטבשנשאר קשור י  מ$ נה/עגו�

אשה עגונה אינה יכולה להינשא לאחר מכיוו� שהיא מקודשת לבעלה עד לקבלת גט או עד לפטירתו לעומת 

 ).עשוי לקבל היתר לשאת אישה שניה, זה גבר שאשתו נטשה אותו

 .ר אחר נחשבי� לממזרי�ילדי אישה עגונה מגב

 . אי� לאשה אפשרות לממש אותו$על ש� הבעל הנעדר , או בחלקו, כאשר רכוש המשפחה רשו� כולו

שחרור עגונה מכבליה יכול היעשות רק בבית די� רבני שהוא הגו� הבלעדי המוסמ� לדו� בנושא גירושי� 

ע הבעל ינסו לאתר אותו ולשכנעו בתי הדי� מנסי� לעזור לעגונות וא� ידועה האר% אליה נס. בישראל

 .ממקו� מושבו לאשה בישראל" גט על ידי שליח"לשלוח 

קיימת אפשרות למצוא את הבעל על ידי הגשת בקשה למשרד הפני� שלא יאשר לבעל את הארכת תוק� 

 .פניה זו של הבעל תאפשר לאתר את מקומו. הדרכו� א� יפנה לקונסוליה לחדשו

, ובית די� פסק חיוב לתת גט, שה שבעלה מעכב אותה מלהינשא לאחר א$ "מעוכבת מחמתו להינשא"

 .ג� א� היא משתכרת למחייתה ולמלוא הוצאותיה, זכאית למזונות מוגדלי�

החוק .  במקרי� מיוחדי� ונדירי� נות� בית די� רבני פסק די� הכופה את מת� הגט על הבעל$ כפיית גט

 .ניני משפחה ולבקש לאסור את הבעל הסרב�מסמי� את היוע% המשפטי לפנות לבית המשפט לע

 

� עיכוב יציאה מהאר

 .שהבעל יעזוב את האר% נית� להוציא צו לעיכוב יציאתו מישראלא� קיי� חשש 

 .צו עיכוב יציאה נית� לקבל ה� בבית משפט אזרחי ה� בבית הדי� הרבני וה� בבית הדי� השרעי

ש� , שנת לידה, ש�: פט פרטי� מלאי� על הבעללצור� קבלת הצו יש להמציא לבית הדי� או לבית המש

 ).א� יש(מספר תעודת זהות ומספר דרכו� , האב

בית המשפט יוציא צו עיכוב מיידי .  נית� הצו א� ורק לצור� הבטחת תשלו� המזונות$בית משפט אזרחי ב

 . ויזמי� את הבעל לדיו�, למספר ימי� בלבד

א� קיי� חשש , ואינו נות� צו עיכוב במטרה למנוע מצב זהד� במניעת עיגו� האשה אינו בית משפט אזרחי 

 . צרי� לפעול דר� בית הדי� הרבני$לעיגו� 

בבית הדי� הרבני נית� הצו ה� לצור� מניעת עיגו� כדי שהבעל לא יצא מהאר% וישאיר את האשה ללא גט 

 .וה� לצור� הבטחת מזונות כדי שלא תישאר ללא אמצעי מחייה

אי� מזמיני� את הבעל ואי� מודיעי� לו אלא לאחר , היציאה בבית הדי� הרבנילדיו� בבקשה לעיכוב 

ע� קבלת הצו יש למוסרו מיד למטה הארצי של משטרת ישראל בירושלי� ומש� . שהוצא נגדו צו כזה

 .נשלחת ההודעה לתחנות המשטרה בכל נקודות היציאה מהאר%

 . לחדש אותו מידי שנה מבעוד מועדתוקפו של צו עיכוב יציאה הוא לשנה בלבד וצרי� לזכור 

 .ונשאר בעינו צו העיכוב להבטחת המזונות של הילדי�, לאחר הגירושי� מתבטל צו העיכוב למניעת עיגו�
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 סנקציות כלפי סרבני גט

החוק קובע כי ) $1998ח"התשנ( ותיקו� $1995ה"התשנ) קיו� פסקי די� של גירושי�(חוק בתי די� רבניי� 

הקובע כי על בני הזוג  שאינו מציית לפסק די� של בית הדי� הרבני בלה כלפי אד�הוציא צו הגנית� ל

אי� החוק קובע באילו מקרי� אפשר יהיה להחיל את ההגבלות על סרב� הגט ובפועל כל בית די� . להתגרש

אפשר להכניס את , כאשר נית� פסק די� לכפיה נגד הבעל. יחליט א� ובאיזה פסק די� יחיל את ההגבלות

נית� על פי חוק זה , על למאסר ומי שהינו אסיר בכלא מסיבות שאינ� קשורות לענייני נישואי� וגירושי�הב

 ).חופשות וקיצור שליש או הקדמת שחרור(להגביל את חירותו בכלא 

להחזיק או , לקבל, למנוע קבלת דרכו� ישראלי, כמו כ� נית� על פי חוק זה למנוע יציאתו של אד� מהאר%

לפתוח או , להתמנות או להבחר או לשמש במשרה על פי די� או במשרה בגו� מבוקר, נהיגהלחדש רשיו� 

 . ועוד).כמו לקוח מוגבל(להחזיק חשבו� בנק או למשו� המחאות מחשבו� בנק 

 .לקבל גט מידי בעלה, בניגוד לקביעת בית הדי�, צו הגבלה דומה נית� להוציא כנגד אשה המסרבת
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 צוואות וירושות

 ל פי די�ירושה ע

 . באי� צוואה מתחלק העיזבו� בי� יורשי� עלפי די�$1965ה"על פי חוק הירושה תשכ

 :ואלה היורשי� וחלק� בעיזבו�

 . המכונית ומחצית העיזבו�,  מקבל את המטלטלי�:ב� הזוג

 . הוא יורש את כל העיזבו�,להל�י� מפורטהא� לא נותרו יורשי� אחרי� 

 בני א�, אול�. מקבל ב� הזוג שני שלישי� מ� העזבו�, ל ב� הזוג המנוחא� יורש ב� הזוג יחד ע� אחי� ש

 .יורש ב� הזוג את דירת המגורי� של בני הזוג בשלמותה, הזוג היו נשואי� למעלה משלוש שני�

 .א� ה� יורשי� יחד ע� ב� הזוג. מקבלי� את מחצית העיזבו�: ילדי המוריש

 א� לא נותר ב� זוג יורשי� ,לי� הצאצאי� את חלק�מקב, א� נפטרו ילדי המוריש והותירו צאצאי�

 .הילדי� את כל העיזבו�

א� היה המוריש . א� היה למוריש ב� זוג ולא היו לו ילדי�,  מקבלי� את מחצית העיזבו�:הורי המוריש

 .יורשי� הוריו את כל העיזבו�$רווק 

ג שני שליש מהעיזבו� ואת היתרה  יורש ב� הזו, א� לא היו למוריש ילדי� וג� הוריו נפטרו:אחי המוריש

 .יורשי� האחי�) שליש(

 

 צוואות

 ?מהי צוואה

כל . לגבי מה שיעשה ברכושו לאחר פטירתו, צוואה היא מסמ� משפטי המבטא את רצונו של המצווה

 .הרוצה לצוות על חלוקת עיזבו� אחרת מאשר על פי די� חייב לכתוב צוואה

 .אלא א� הוראות הצוואה בוטלו או אינ� חלות על כל הרכוש, י�אי� יורשי� על פי ד, כאשר קיימת צוואה

בזמ� עריכת הצוואה על המצווה להיות בדעה צלולה ובהכרה מלאה ולבטא בה את רצונו החופשי וללא כל 

 .השפעה של היורשי� ובני זוג�

אחרונה הצוואה ה. י תוספת לצוואה קיימת"י כתיבה של צוואה אחרת או ע"אפשר תמיד לשנות צוואה ע

 .היא המחייבת

 ואז ,צוואה אפשר להפקיד אצל הרש� לענייני ירושה במקו� מגורי המצווה במשרדי האפוטרופוס הכללי

מבטיחה שהיא תיכנס לתיק בית המשפט לכשידו� , ההפקדה. או שאיש לא ידע עליה, אי� חשש שתאבד

 .שנותה ככל צוואה אחרתהפקדה זו איננה נותנת לצוואה יתר תוק� ונית� לבטלה או ל. בעיזבו�

 

 :צוואה נית� לעשות בדרכי� הבאות

 . זוהי בדר� כלל צוואה שמקובל לערו� אצל עור� די� בחתימת שני עדי�$:פני שני עדי�בצוואה   $

 והיא  צוואה ללא עדי� חייבת להיות כולה בכתב ידו של המצווה ע� חתימתו ותארי�:צוואה בכתב יד  $

 .אינה מחייבת עדי�
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פני עדי� וה�  ב צוואת אד� הנוטה למות שנעשתה בעל פה סמו� לפטירתו$:שכיב מרע"ואת צו  $

 .מעידי� על תוכנה מיד לאחר פטירתו

 

 מטרת הצוואה

, אי� זה מספיק להסדיר בהסכ� את עניי� הרכוש, במקרה של נישואי� בשנית או הסכ� לחיי� משותפי�

למקרה מוות .  כזה מחייב רק כל עוד בני הזוג בחיי�הסכ�.  של כל אחד מבני הזוג לפני הנישואי�השהי

 .מומל% לערו� צוואה

כאשר קיימי� סכסוכי� בי� בני הזוג או שבני הזוג חיי� בנפרד ואינ� רוצי� שבמקרה של פטירה יעבור 

 . מומל% לערו� צוואה$הרכוש לב� הזוג שנותר בחיי� 

 : שבהמומל% להורה העומד בראש משפחה חד הורית שיערו� צוואה

שיירשו לפחות עד , רכושההגנה על החינוכ� ו, יבטא את רצונו בעיקר בנושא אפוטרופסות על הילדי�

 .הגיע� לבגרות

ציי� פרטי� מזהי� של האב תצהיר ובו ל, בנוס� לצוואה, ערו�מקרי� בה� אי� הכרה באבהות חשוב לב

מי שזהות אביו (' שתוקי'� עקב היותו לא יהיו לו קשיי, כדי שכאשר יעמוד הילד בפני נישואי�, הביולוגי

 .דבר המהווה פגיעה במעמדו האישי, )אינה ידועה

 

 דרכי מימוש ירושות וצוואות

במקרה של פטירה יש להגיש בקשה למת� צו ירושה או במקרה שיש צוואה למת� צו קיו� צוואה לרש� 

 . בעיזבו� המגיע ליורשרק ע� צו ירושה או צו קיו� הצוואה אפשר לקבל את החלק. לעניני ירושה

רק א� כל הצדדי� הנוגעי� בדבר .  לתת צו ירושה וצו קיו� צוואהבבקשהבית הדי� הרבני נית� לפנות ל

 אשר הוראותיו שונות .הביעו את הסכמת� בכתב כי לבית די� זה סמכות לנהוג בירושות על פי הדי� הדתי

ואול� א� בי� ). בני המנוח לעומת בנותיולמשל ביחס לזכויות ירושה של (מחוק הירושה שפורט לעיל 

לא יהיו זכויות הירושה שלו וזכויותיו למזונות מ� העזבו� על פי די� או , היורשי� יש קטי� או פסול די�

 .צוואה פחותות ממה שמקנה לו חוק הירושה

 

 הסתלקות מירושה

סתלקות של קטי� או ה, אחד מהיורשי� על פי די� רשאי להסתלק מחלקו בירושה לטובת יורש אחרכל 

 .פסול די� טעונה את אישור בית המשפט

 

 אפוטרופסות על ירושת קטיני�

יש צור� בקבלת צו בית ,  במקרה של מכירת המקרקעי�$בכל מקרה של קטני� שיורשי� זכויות במקרקעי� 

 .קטי�למכור את זכויות ה) )י בית משפט" או מי שמונה עההורה הנותר בחיי�(משפט שיתיר לאפוטרופוס 
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 ת העומדי� בראש משפחה חד הורית/זכויות עובד

חלי� ג� ,  א� על פי חוק או על פי הסכמי העבודה$כל הזכויות והחובות החלי� על כל העובדי� בישראל

 .בנוס� קיימות מספר הטבות ייחודיות. לגבי העומדי� בראש משפחות חד הוריות

 אוסר על אפליית מעביד בי� עובדיו או בי� דורשי $1991ב"תיקו� לחוק שיוויו� הזדמנויות בעבודה תשנ

איסור האפליה עקב מעמד אישי משמעותי ביותר . או היות� הורי�, מעמד� האישי, עבודה מחמת מינ�

 .גרוש או אלמ�, נשוי, למשפחות החד הוריות כי הוא אוסר על אפליה מחמת היות האד� רווק

 .ד הוריות זכאי לנקודות זיכוי כדלקמ�על פי פקודת מס הכנסה ההורה העובד במשפחה ח

 

 זיכוי לתושב ישראל

 .בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבו� שתי נקודות זיכוי .1

 :זיכוי בעד נסיעה למקו� ההשתכרות . 2

 .נסיעה  נקודת זיכוי כזיכוי¼בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבו�  

 זיכוי לאשה . 3

 בחישוב המס של אשה תובא בחשבו� חצי נקודת זיכוי 

 נקודת זיכוי בעד ילדי� . 4

 עשרה שנה ושכלכלת� תשעבחישוב המס של יחיד שהיו לו ילדי� שבשנת המס טר� מלאו לה�  .א

נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד . בשנת לידתו ובשנת בגרותונקודת זיכוי בשל כל ילד חצי ,  עליואהי

ר לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו ובשל עצ� היותו משפחה החל בשנת המס שלאח

 . נקודת זיכוי נוספת אחת בלבד–חד הורית 

הורי� החיי� בנפרד וכלכלת ילדיה� מחולקת ביניה� יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על  .ב

 .נקודת זיכוי או חלק ממנה) א(פי פיסקה 

 –לעני� סעי� קט� זה  .ג

 ת המס שבה נולד הילד שנ–" שנת לידה"

 . שנת המס שבה מלאו לילד שומנה עשרה שני�–" שנת בגרות"

 

 ימי מחלה

קובע כי עובד שבביתו ילד שטר� מלאו , $1993ג"התשנ, )היעדרות של הורה בשל מחלת ילד(חוק דמי מחלה 

לה הצבורה  ימי� בשנה של היעדרות בשל מחלת ילדו על חשבו� תקופת המח16זכאי לזקו� עד ,  שנה16לו 

 .שלו

 ימי� בשנה בשל היעדרות בגי� המחלה 110זכאי לזקו� עד ,  שנה18הורה יחיד שבביתו ילד שטר� מלאו לו 

 .ח ימי החופשה המגיעי� לו"ח תקופת המחלה הצבורה שלו או ע"ע, הממארת של ילדו
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 קיצור שעות עבודה

 . שני�$12א� לילד יחיד הנמצא בבית וגילו נמו� מ .1

 . שני�$8י� לפחות הנמצאי� בביתה וגילו של אחד מה� נמו� מא� לשני ילד .2

 . דקות$25יקוצר יו� העבודה שלה ב $ 12א� לשני ילדי� לפחות ששניי� מילדיה מתחת לגיל  .3

 . דקות$30 שני� יקוצר יו� העבודה ב$5א� לילד שגילו נמו� מ .4

 

 .יו� עבודה מקוצר זכאית א� עובדת ל$1988ח"תשנ, בהתא� לחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה
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 מילו� מונחי�

éåôéù 

 .אחריות לכיסויי נזקי� או הוצאות המעוגנות בכתב ערבות, פיצוי

øåãî 

 .דירה, מקו� מגורי�, מעו�

ïåáæéò 

 .רכוש שנשאר אחרי מות אד�, ירושה

ïéã éô ìò äùåøé 

 .אופ� חלוקת העיזבו� בהתא� לחוק הירושה כאשר המוריש לא השאיר צוואה

òøî áéëù 

 נוטה למות, חולה אנוש

é÷åúù 

 ביטוי הלכתי המתייחס למי שאינו יודע על זהות אביו ונאל� לשתוק כשהוא נשאל בנידו�

ìãð"ï 

 )בהבדל ממטלטלי� נכסי דניידי(בנייני� , מגרשי�, מקרקעי�

÷ùîá òöåîî øëù 

 :שהוא צירו� של שני אלה, הכוונה לשכר הממוצע לפי חוק

 הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשי� האחרוני� שלגביה� היו הממוצע החודשי של השכר . א

 .ביו� שקד� ליו� העדכו�) תקופת הבסיס(נתוני� בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תוספת ממוצע שחושב לפי שסעי� א בשיעור הפיצוי שנית� בתקופה שמתו� תקופת הבסיס ועד  . ב

 .לשכר הממוצע במשקמרבית ההטבות הסוציאליות צמודות . ליו� העדכו�

äáöé÷ úãå÷ð 

 סכו� קצבת ילדי� שמקבלת המשפחה בעבור ילד לחודש

ãòñ ãé÷ô 

כשיר לעובדה סוציאלית כהגדרתו בחוק העובדי� הסוציאליי� , עובד במחלקה לשירותי� חברתיי�

 .אשר מונה על ידי שר העבודה והרווחה לצור% יישו� חוקי� שוני�, 1996-ו"התשנ

äéàø éøãñä 

 .במקרה של פירוד או גירושי�, � בדבר מפגשי� בי� הקטי� להוריוהסדרי

íéëéìä íåæéé 

באישור או באמצעות היוע� , ייזו� הליכי� בבית המשפט לענייני משפחה בכל עני� הקשור לקטי�

 .המשפטי לממשלה

úåñôåøèåôà 
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ח יד ועבודתו וכ� הכשרתו לעבודה ולמשל, לימודיו, לרבות חינוכו, החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטי�

שני ההורי� האפוטרופסי� הטבעיי� על ילדיה� זולת א� בית המשפט . ניהול� ופיתוח�, שמירת נכסיו

 .שלל או הגביל אפוטרופסות זו

úåøåîùî/ä÷æçà 

 .הבטחת שלומ� וטובת� של ילדי� כשהוריה� בהליכי פירוד וגירושי� וכל קשר אחר

äðâä åö 

 :כול� או מקצת� או לקבוע לה� תנאי�, ל אד� לעשות את אלהבית המשפט ראשי לתת צו האוסר ע

א� א� יש , להיכנס לדירה בה מתגורר ב� משפחתו או להימצא בתחו� מרחק מסויי� מאותה דירה . 1

 לו זכות כלשהי בה

 להטריד את ב� משפחתו בכל דר% ובכל מקו� . 2

א� א� יש , די� את ב� משפחתולפעול בכל דר% המונעת או המקשה עחל השימוש בנכס המשמש כ . 3

 . זכות כלשהי בנכסלו

, צו הגנה יכול שיכיל ג� דרישה לערובה ה� לקיומו וה� להתנהגות טובה או כל הוראה אחרת הדרושה

ויכול שיכיל ג� הוראות בדבר הסידורי� , להבטחת שלומו ובטחונו של ב� משפחה, לדעת בית המשפט

 .הנדרשי� כתוצאה ממת� הצו

ל ייאסר על מי שכנגדו הצו לשאת או להחזיק נשק שנית� לו מטע� צבא הגנה לישראל "נה כננית� צו הג

או מטע� רשות אחרת מרשויות הממשלה וזאת זולת א� בית המשפט התיר את נשיאת הנשק מ� 

 .הטעמי� המפורטי� בחוק



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גורמי� מסייעי� בקהילה
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 מסמכי�

 

 ני� בעת פניה למוסדות ולגופי� שו

 , הסדרי�מימוש לצור� מיצוי זכויות ו

 :כגו�, מסמכי� שוני�צטייד ב להמוצע

 

 ;צילו� תעודת זהות בו מצוי� המצב המשפחתי ופרטי הילדי� �

 ;י�/תעודת לידה של הילד �

 ;צילו� תעודת גירושי� או תעודת פטירה �

 ;אישור על פתיחה בהלי� לגירושי� �

 ;ל"אישור על שירות בצה �

 ; נעשה ההסכ�הבע מי מחזיק בילדי� והאר� בהסכ� גירושי� הקו �

 ;אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבאות �

 ;צילו� מאושר של פסק די� הקובע גובה מזונות �

 ;תעודת עולה �

 .צילו� שלושה תלושי משכורת אחרוני� �
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 רשויות מקומיות

 

. וסדות שבבעלותהכל רשות מקומית רשאית לקבוע זכאויות והנחות למ, בהתא� לנוהלי משרד הפני�

מוצע לפנות למחלקה המתאימה על ) ועדת הנחות(לצור� כ� מפעילות הרשויות המקומיות ועדות מיוחדות 

 .פי נושא הפנייה

 

 הנחה מארנונה

1992�ג"תשנ) הנחה מארנונה(תקנות והסדרי� במשק המדינה . 

 

 הנחות כלליות' פרק ב

 זכאי� להנחה

באותה שנת הכספי� על מחזיק בנכס ה נה הכללית שהוטלמועצה רשאית לקבוע הנחה מסכו� הארנו

 :בשיעורי� שפורטו להל#ושנתקיימו לגביו התנאי� כמפורט להל# 

 : זכאי מי שמתקיי� מאחת הגימלאות: 70%הנחה עד 

דתות לפי חוק  גימלה להבטחת הכנסה או תשלו� להבטחת הכנסה מינימו� מהמשרד לעניני ) א(

 1993ג "התקציב תשנ

972�ב"תשל) הבטחת תשלו�(לו� לפי חוק המזונות תש ) ב( 

 לחוק הביטוח הלאומי' גימלת סיעוד לפי פרק ו ) ג(

החוק   ותיקו1992#�ב"הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות תשנזכאי : 20%הנחה עד 

1994�ד"התשנ  

 

 בתקנה זו

ריבית והפרשי הצמדה על ( יותכמשמעות� בחוק הרשויות המקומ" הפרשי הצמדה"או " תשלומי פיגורי�"

1985�ה"התשמ) תשלומי חובה. 
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 שירותי רווחה באמצעות המחלקות לשירותי� חברתיי� 

 

 :בכל רשות מקומית קיימת מחלקה לשירותי� חברתיי� אליה נית# לפנות ולקבל סיוע ומידע

 

 טיפול אישי ומשפחתי .א

הורות , חברתיי�, משפחתיי�, יבטי� אישיי�לקבלת עזרה חומרית ולייעו- וטיפול בנושאי� הקשורי� לה

 .וגידול ילדי� ונושאי� אחרי� נית# לפנות למחלקה לשירותי� חברתיי� באיזור המגורי�

בחלק מהמחלקות פועלות תחנות לטיפול וייעו- בחיי משפחה בה� עובדי� סוציאליי� אשר לה� התמחות 

 .בתחומי� אלה

 

 פעילות קבוצתית בקהילה  .ב

בחלק מהרשויות (, רותי� חברתיי� מפעילות קבוצות שונות לרווחת המשפחות החד הוריותהמחלקות לשי

 ):'להל# ג, אשר הפעילות הקבוצתית הינה חלק מפעילותו, קיי� מרכז מיוחד למשפחות חד הוריות

 .קבוצות תמיכה לאמהות ולאבות העומדי� בראש משפחה חד הוריות •

 .קבוצות משימה למשפחות •

 ).ללא הנחייה(מית של המשפחות עצמ# קבוצות לעזרה עצ •

 .קבוצות לילדי� הגדלי� במשפחה חד הורית •

 

 מטרות מרכזיות לקבוצות של המשפחות

קשיי� , קשיי� רגשיי�, קשיי� כלכליי�: כגו#, פיתוח דרכי התמודדות ע� קשיי� ומצבי משבר •

 .בארגו# הבית וקשיי� הנובעי� מבדידות

 .שיפור והעצמת הדימוי העצמי •

 . תחושת השתייכות המסייעת בבניית יחסי אמו# ותמיכה הדדיתבניית •

 .הדרכה ותמיכה בנושא חינו� וגידול ילדי� •

 .הכנה ליציאה לעבודה •

 .חלוקת תפקידי� במשפחה חד הורית •

 

 מטרות מרכזיות לקבוצות הילדי�

הכרו� , פעילות למניעת הידרדרות במצב� של ילדי� בעקבות גירושי# או פטירת אחד ההורי� •

 .אובדני� רבי�ב

 .בניית קבוצת השווי� לתמיכה ולעידוד •

 .יצירת סביבה המאפשרת ביטוי רגשות •
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 .מסירת מידע על קיומ� של משברי� שוני� עקב מצבי פרידה שוני� •

 .לימוד והכרת כלי� להתמודדות ע� מצבי משבר •

 

 מרכזי� למשפחות חד הוריות . ג

חלק ממרכזי� אלה פועלי� . למשפחות חד הוריותבחלק מהמחלקות לשירותי� חברתיי� קיימי� מרכזי� 

 .בשיתו. ע� ארגוני� שוני� ובשיתו. המשפחות עצמ#

 

 פעולות מרכזיות במרכז

 .מת# ייעו- ותמיכה אישית לרווחת המשפחה והעומד בראשה •

 .קיו� מסגרת חברתית הנותנת תחושת השתייכות המאפשרת למידה והתחלקות בנטל •

 .תמיכה הדדיתהפעלת קבוצות לעזרה עצמית ל •

 .פרטניי� וקהילתיי�, הפעלת קבוצות בהנחיית עובדי� סוציאליי� •

 .לרווחת המשפחות, מקרב המשפחות עצמ#, פיתוח מנהיגות •

 .קיו� קשר ע� אנשי מקצוע ארגוני� וגורמי� נוספי� בקהילה •

 .סיוע במיצוי זכויות במוסדות שוני� •

 .פעולות מגוונות הנוגעות להשתלבות בעול� העבודה •

 .יוע בבניית רשת תמיכה בי# המשפחות עצמ#ס •

 

 :להל# מידע על מרכזי� אלה

 מרכזי למשפחות חד הוריות

 � י ל ש ו ר י ז  ו ח  מ

 יישוב כתובת טלפו� פקס

 פסגת זאב, ירושלי� 1פזנר ' רחמרכז ויצו   5469579�02 

 ירושלי� 16עזרת תורה   5385503�02 

8565031�08  8565031�08  

8545382�08  

 אשדוד 4יאיר '  רח,� ויצומועדו

9909877�02  

9909706�02  

 בית שמש 7סמטת ויצו , ס זינמ�"מתנ  99098771�02

 



‰ÏÈ‰˜· ÌÈÚÈÈÒÓ ÌÈÓ¯Â‚  |  93 

 

 מרכזי למשפחות חד הוריות

� ו ר ד ה ז  ו ח  מ

 יישוב כתובת טלפו� פקס

6379090�08  6379090�08  

 טלפקס

 אילת 88000, 1202פטיו 

6209712�08  6209712�08  

 טלפקס

 באר שבע דו� ויצו מוע1ויצמ� ' רח

 דימונה  1ד .עירית דימונה אג# הרווחה ת  6551365�08  6550701�08

 27ד . ויצו תסני#  6881206�08  6810805�08

 8ככר פז '  רחמרכז מסחרי

 קרית גת

 ערד 12/6ח� ' רח  9951614�07  9951669�08

 

 חד הוריותמשפחות מרכזי ל

ת ז  ו ח ז"מ כ ר מ ה ו  א 

 שוביי כתובת טלפו� פקס

 בני ברק  בני ברק,9אבו חצירה ' רח  6197586�03  5776353�03

  בני ברק 58ירושלי� ' רח, אג# רווחה  5776402�03  5776353�03

59100 בת י� ,10תד , 13נגבה ' רח, אג# הרווחה  5556216�03  5556211�03  בת י�

6701788�03  5722218�03  

5722211�03  

 גבעתיי�  53299 6 שינקי�' רח, אג# הרווחה

 הרצליה לשירותי� חברתיי�' מח, 14ב� גוריו� ' רח  9705219�09  9585054�09

5582694�03  5592273�03  

5502880�03  

 חולו� 58800 1ירושלי� '  שד,מרכז ויצו

7602127�09  

7649086�09  

7649090�09  

7649090�09 

 83ויצמ� ' רחבית שרה , ויצו

 לשכת הדרו�

 כפר סבא

8627680�09  8603405�09  

8603411�03 

 נתניה 42390, אג# הרווחה 32הרצל ' רח

 פתח תקוה 49100, 61בר כוכבא ' רחאג# הרווחה   9052945�03  9052968�03

 ראשו� לציו� 2ירושלי� ' רח  9689804/7�03  9664373�03

6712190�03  6723037�03  

6712191�03 

 רמת ג� 47800, 16נת� ' רח

5128754�03  0305128700  

5184410�03  

 תל אביב 68112 יפו ,45ירושלי� ' שד

8591164�08  8593570�08  

8593571�08 

 גדרה 70700פייבל ' רח ,אג# הרווחה

9421146�08  9434811�08  

9434812�08  

 11ד .אבו חצירה ת' רח

 70600 

 יבנה

9414247�08  

9352171�08 

9411980�08  

9414093�08 

 קרית עקרו� 70500, 103ד .אג# הרווחה ת

 נס ציונה 70400, 2הבני� ' רחאג# הרווחה   9383827/8�08  9400178�08

 קרית אונו  22וינגייט ' רח  5356828�03  6352836�03

 לוד 4מודיעי� ' רח  9145087�08  9145004�08

 �רמת השרו 52סוקולוב ' רח, בית ויצו  7602118�03  5408384�03

9726159�08  

97206646�08  

9726150�08  

9726159�08  

 מודיעי� 1. ד. ת,אג# הרווחה
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 שוביי כתובת טלפו� פקס

 רעננה   אג# הרווחה2סאלד ' רח 7610390�09  7610750�09

9387113�03  9380146�03  

9380163�03 

 ראש העי� 40800 29שבזי ' רח

 עמק חפר אג# הרווחה  8981525�09  8947697�09

 

 חד הוריותמשפחות מרכזי ל

� ו פ צ ה ו ה  פ י ח ז  ו ח  מ

 יישוב כתובת טלפו� פקס

 חיפה  בני� צי��7 "פלי' רח  8357643�04 04�8357655

 נהריה  22100נהריה , 78ד . ת19הגעתו� ' שד  9879811�04  9879549�04

8454364�04  8447374/5�04  

8451172�04  

 חלקה לשירותי� חברתיי�

 11פינסקר '  רח,אתא. ק

 קרית אתא

 עפולה עפולה, 10הרב לוי�   6528156�04 

 בית שא� המחלקה לשירותי� חברתיי�  6586245�04  6480182�04

 אור עקיבא 5הנשיא ' שכ  6261626/5�04  6261994�04

 יקנע� 1ד .הצהלי� ת' רח  9596011�04  9892886�04

6440623�04  6540158�04  

6507811�04 

 ל העמק  מגדחלקה לשירותי� חברתיי�מ

 10500, 590ד .ת

 מגדל העמק

 נצרת עלית גלעד פינת חיננית ' רח  6478913�04  6463028�04

6270319�04  6373470�04  

6279922�04 

 פרדס חנה ויצו 37000ח "החרובי� פ' רח

 קרית מוצקי� קדיש לוז' רח, ס דקר"מתנ  8735023�04  8780275�04

 קרית שמונה 279ד . ת,שמונה.  ק,33פלדור טרומ' רח  6941649�04  6902530�04

 קרית י� מועדונית  8768273�04  8809010�04

 כרמיאל 20100 , כרמיאל,2הגליל ' רח  9582583�04  9887251�04

 קצרי� 12400 ,131ד .ת, מ קצרי�"מ  6969652�04  6969694�04

 רמת ישי מחלקה לשירותי� חברתיי�  9931698�04  9837421�04

 גלבוע בית שא� בית שא�חלקה לשירותי� חברתיי� מ  6586245�04/6  6480182�04

  יזרעאלא"מ, חלקה לשירותי� חברתיי�מ  6520111�04  6520000�04
19315 

 יזרעאל

 מגידו

 או� אל פח� 30010 ,עירית או� אל פח�  6314939�04  6310225�04

 משהד    6010706�04  6011752�04

 

 

 וצתית בסדנאות מחו� לקהילהפעילות קב . ד
הסדנא .  ימי��3�5מש� הסדנא כ. המחלקות לשירותי� חברתיי� מקיימות סדנאות מחו� למקו� המגורי�

 .מתקיימת בתנאי נופש ועוסקת בתכני� הנקבעי� על פי צורכי הקבוצה

 



‰ÏÈ‰˜· ÌÈÚÈÈÒÓ ÌÈÓ¯Â‚  |  95 

 

 מטרות הסדנאות

ית כלי� לבניית תקשורת חיובית הקני, יעו� וטיפול מונע, ת כלי� וידע להתמודדות ע� מצבי� ובעיותייהקנ

 .ועוד, שינוי בעמדות. ביסוס הזהות ההורית, בחיי המשפחה

 . ותקשורת במשפחה) הורות נכונה( ילדי� – ביחסי� הורי� ,בעיקר,  עוסקותהתכניות הסדנ

וידאו במעגל , תפקידי� משחקי:  מגווני� כגו"� קבוצתית ושימוש באמצעיבהפעלההסדנאות מועברות 

 .וכיוצא בזה) סיפור, מוסיקה, ציור, תנועה(שימוש באומנויות , רטי�ס, סגור

 

 :להל" חלק מהנושאי�

 .תקשורת בי" אישית אפקטיבית •

 .חיי� ללא כעס •

 .התמודדות כהורה יחיד בגידול הילדי� •

 . סמוי וגלוי�בת זוג /בחירת ב" •

 .נטרול קונפליקטי� והאשמה אישית •

 .מודעות עצמית •

 .חיזוק הסמכות ההורית •

 .ינו� ומשמעת ילדי�ח •

 .אי� לדבר כ� שהילדי� יקשיבו ואי� להקשיב כ� שהילדי� ידברו •

 .הא� לא משמור"/הקשר בי" האב •

 .אסרטיביות •

 .זכויות משפטיות למשפחות החד הוריות •

 .שפת גו% •

 .גירושי" כמנו% להתפתחות וגדילה/תהלי� הפרידה •

 ).בקבוצות נשי� חד הוריות" (פני� רבות לי "�מעמד האישה  •

 

 .מקו� המגורי�לבירור נוס% יש לפנות אל המחלקה לשירותי� חברתיי� ב

 

 מרכזי קשר הורה ילד . ה

מרכז הקשר הינה מסגרת מוגנת תמיכתית מקצועית לקיו� מפגשי� בי" הורי� לילדיה� במצבי� של 

 אלימות, גירושי", קונפליקטי� במשפחה על רקע פירוד
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 מטרות

 רי ראייה בפיקוחאכיפת פסקי די" בנושא הסד . א

 הגנה על ילדי� הנמצאי� בסיכו" במפגש ע� הוריה� . ב

  הורה בסדרי ראייה�אבחו" יחסי ילד  . ג

 שיפור הקשר בי" ההורי� לילדי� . ד

 .שימור והידוק הקשר בי" הורי� לילדי�, חידוש . ה

 

 למי מיועד המרכז

 .אייהרעל הסדרי ד יש צור� בפיקוח "ביה/י צו בית משפט"ילדי� והורי� שעפ . א

 ח הנתקלות בקשיי� בקיו� הסדרי הראייה"משפחות בטיפול המחלקות לש . ב

יש מקו� לקיו� הקשר בי" ) דירת מעבר, או דירת קלט(ילדי� השוהי� ע� אמ� במקלט לנשי� מוכות  . ג

 .א� במסגרת מוגנת ותחת פיקוח, הילדי� לאב

  תכנית טיפולית�ילדי� סרבני קשר  . ד

  הילדי� בי" ההורי� למניעת עימותי�העברת . ה

בעיקר להורי� הגרי� בריחוק גיאוגרפי ממקו� (ילדי� והורי� הזקוקי� למקו� מפגש נעי� ונגיש  . ו

 ).מגורי הילד

 

או עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותי� חברתיי� /פנייה למרכז הקשר תיעשה באמצעות פקיד סעד ו

 .המטפל במשפחה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ארגוני�
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  תנועת נשי� עובדות ומתנדבות�נעמת 

www.naamat.org.il 
 

נעמת החלה .  זיהתה נעמת את התופעה החברתית המתרחבת של משפחות חד הוריות80
בסו� שנות ה

1992
 ב.החברתי והמשפטי של המשפחות החד הוריות בישראל, לפעול במטרה לקד� את מצב� הכלכלי 

 . היתה נעמת בי� היוזמי� לחקיקתו של חוק משפחות חד הוריות

 

 : נעמת מעניקה למשפחות חד הוריות מגוו� שירותי�
 יעו" משפטי  •

 הסכמי הורות •

 צוואות ייחודיות •

 תצהירי� •

 יעו" וטיפול אישי ומשפחתי •

 יעו" כלכלי •

 סדנאות העצמה וקבוצות תמיכה •

 הרצאות •

 

 יעו� משפטי

יעו" בכל הנוגע לזכויותיה וזכויות ,  של נעמת תקבל אישה אשר ילדה מחו" לנישואי�בלשכות המשפטיות

הזכות לתבוע הכרה באבהותו של האב ומשמעויותיה המשפטיות כגו� חיוב במזונות עבור , ובכלל זה, היילד

 . הילד

 

 הכרה באבהות

 . קביעה לגבי אבהות נית� לבצע באמצעות בדיקת רקמות •

 .ור$ באישור בית משפט לצור$ ביצוע בדיקת הרקמות יש צ2002מאז שנת  

 . נית� לצוות על ביצוע הדיקת הרקמות ג� ללא הסכמת הנבדק2008מאז שנת  

או עד מלאת לילד , בהסכמת שני הורי� פנויי� נית� להצהיר על אבהותו של האב עוד בבית החולי� •

 .שפטלאחר מועד זה חייבי� צו של בית מ.  ישירות במשרד הפני�
שנה 

לקביעה זו של . רישו� אבהותו של האב משמעותה אפוטרופוסות משותפת של שני ההורי� על הילד •

ע� רישו� האבהות הופ$ האב לשות� מלא בכל , כ$ למשל. אפוטרופסות משמעות משפטית רבה

 הסדרי ,מקו� מגוריו, ובכלל זה החלטות לגבי דר$ חינוכו, ההחלטות החשובות בחייו של הילד

 . ב" וכיוציציאתו מהאר", ביקורי�
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כאשר מדובר . בנסיבות מסויימות מעדיפי� הצדדי� שלא לגלות באופ� רשמי את זהות אבי הילד •

ממליצה נעמת כי ייער$ מסמ$ בו תצוי� זהותו של אבי , באישה פנויה שילדה מחו" למסגרת הנישואי�

המסמ$ ימנע ממנו .  נישואי�כאשר יעמוד בפני, מסמ$ זה יסייע לילד בעיקר בהגיעו לבגרות. הילד

 .קשיי� מיותרי�

 

 הסכמי הורות 

בנוס� . בלשכות המשפטיות של נעמת עורכי� הסכמי� בי� הורי� ג� כאשר מדובר בהורות ללא זוגיות

 .נית� לערו$ בלשכות המשפטיות הסכמי פירוד וגירושי�, כמוב�

 

 צוואות

במשפחות חד הוריות . ה עניי� רצוי בכל מקרההינ, צוואה המסדירה את חלוקת רכושו של אד� לאחר מותו

נעמת ממליצה לנשי� העומדות בראש משפחה חד הורית להסדיר את . עריכת צוואה חשובה במיוחד

המלצת האישה לגבי מי (לרבות המלצה לגבי מי שימונה כאפוטרופוס אחראי על הילדי� , ענייניה� בצוואה

 , )יעמוד הדבר על הפרק, החליל, שידאג לילדיה הקטיני� תובא בחשבו� א�

 

  למשפחות חד הוריות ואחרות ות נוספפעילויות

 

 : נעמת פועלת לתיקוני חקיקה בתחומי� הבאי�

 , ידי מת� תמריצי� למשפחות חד הוריות ולמעבידי�
עידוד נשי� ליציאה לעבודה על •

 אי הפחתה של קצבאות וסיוע בשל הכנסה מעבודה  •

 .התאמת שוק העבודה להורות •

 ת מנגנוני גביית מזונות הגבר •

18
6השוואת הזכות לקבלת מענק לימודי� לגילאי  •. 

 .הכרה בהוצאות טיפול בילדי� במשפחות חד הוריות כמו ג� בשאר המשפחות בישראל •

 . הקמת מעונות במקומות עבודה גדולי� והכרת המדינה בהוצאה כהוצאה מוכרת לצורכי מס •

 או סיו� שירותו 22 לגיל 18פי החוק מגיל 
הורית עללצור$ הגדרת משפחה חד " ילד"העלאת גיל  •

 .ל"בצה

 

 הלשכות המשפטיות של נעמת

 *צוואות וירושות * עריכת הסכמי� * גישור * יעו" משפטי בענייני משפחה * 

 *הטרדה מינית * זכויות נשי� בהריו� ולאחר לידה * יעו" משפטי בענייני עבודה * 

 * יעו" משפטי והכוונה –ת במשפחה אלימו* יעו" למשפחות חד הוריות * 

 *סדנאות העצמה וקבוצות תמיכה *זוגי ומשפחתי , יעו" וטיפול אישי* 

 *יעו" משפטי ברוסית * יעו" כלכלי * : ג�בתל אביב * 
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 6921387�03 הלשכה המשפטית המרכזית 

03
5254422  יפו
אביב 
תל  

02
5610608 רושלי�י  

04
8513078/9 פהחי  

 

08
6371517, 6372131 אילת 

08
8560411, 8527626 אשדוד  

08
6751330 אשקלו�  

08
6238196, 6463029 באר שבע 

03
5083367 י�
בת 

03
7326220, 5715921 גבעתיי� 

08
6559202 דימונה 

09
7418712 הרצליה   

03
5012548 חולו�  

04
6346981/2 חדרה 

04
6790004 טבריה 

04
9883945 כרמיאל  

08
9256340 לוד 

04
9923953 נהריה 

09
8627962 נתניה 

04
6421748 עפולה 

03
9347535 פתח תקוה 

04
6941640 קרית שמונה, צפת 

03
9687066 ראשו� לציו� 

08
9475744, 9468619 רחובות 

08
9245636 רמלה 

03
6720210 רמת ג� 

09
7418712 רעננה  

03
6492469/70א "לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בתמרכז גליקמ�  

 ירושלי� ורחובות , חיפה, א"בת   יעו� בדיני עבודה

 צ ורחובות "ראשל, א"בת  יעו� בשפה הרוסית

  בטלפו� שבכותרת
בלשכה המשפטית המרכזית   יעו� לנפגעות עבירה

  בטלפו� שבכותרת
בלשכה המשפטית המרכזית    יעו� למסורבות גט

  ,בודהדיני עב, ות וצוואותירוש, בדיני משפחה הרצאות  

 מניעת הטרדה מינית, זכויות היולדת והא�

 נית� להזמי� בלשכה המשפטית המרכזית
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 ויצו ישראל

www.wizo.org.il 

 

האג� לרווחת המשפחה והאג� למעמד האישה בויצו ישראל מקיימי� מער$ שירותי� מגווני� למע� 

 .הוריות ולרווחת�
המשפחות החד

 

 האג! לרווחת המשפחה 

 נה שפיראני: ר האג�"יו

03
6923836 :טלפו�  

 

 מרכזי למשפחות חד הוריות .1

המרכזי� מהווי� מסגרת תמיכה חברתית .אג� הרווחה ברשות המקומיתפועלי� בשיתו� ע�  מרכזי� 23
כ

 מטרת המרכז לתת כלי� ולפתח .18שבראש� הורה יחיד אשר בחזקתו נמצא ילד עד גיל למשפחות 

: כוללתהפעילות . ה� לצאת ממעגל הנתמכות ולהשתלב בעול� העבודהמיומנויות להתמודדות שיאפשרו ל

קורסי ,  פיתוח מנהיגות
סדנא לפעילי� , מפגשי� חברתיי�, סדנאות בנושאי� שוני�, קבוצות תמיכה

 .פעילות להורי� וילדי� ומשחקיות לילדי�, יזמות עסקית,הכנה ליציאה לעבודה

 

 קבוצת תמיכה לחד הוריות .2

בהנחיית אנשי , י מתנדבות ויצו" קבוצות המופעלות ע16
 של האג� הכולל כפרויקט עצמאי

מפגשי� , פעילות להורי� וילדי�, סדנאות בנושאי� שוני�: במסגרת זו ניתני� השירותי� הבאי�.מקצוע

 טיולי� ועוד,חברתיי�

 

 צמצו הפער הדיגיטאלי . 3

המהווה חלק מתהלי$ , הוריות
לנשי� חדהאג� בשיתו� עמותת תפוח מקיי� קורס להכרת יישומי המחשב 

 . במטרה להקנות לה� מיומנויות שישפרו את סיכוייה� להשתלב בעבודה הולמת, העצמה שה� עוברות

 

 ימי עיו� לאלמנות .4

מטרתו לחשו� את הנשי� לעשייה של . פרויקט המיועד לאלמנות שאירי� בשיתו� המוסד לביטוח לאומי

כ$ מתאפשר תהלי$ זיהוי צרכי� ומת� מעני� .רותי� הניתני� בסניפי�מ שתוכלנה להיעזר בשי"ויצו ע

 .בהתא�
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 בני מצווה .5

בת מצווה לילדי� יתומי� ולילדי חד הוריות מתקיימות בסניפי ויצו המקומיי� ומבוססות על /חגיגות בני

 .גיוס תרומות

 .אופיי� של החגיגות שונה מסני� לסני� א$ בכול� נשמר החיבור למסורת ישראל

 .  החגיגות נערכות בשיתו� ע� המוסד לביטוח לאומי והאג� לשירותי� חברתיי�

 

 האג! למעמד האישה

 :במסגרת האג� למעמד האישה מתקיימי� השירותי� הבאי�

 

 יעו� משפטי .1

י עורכי די� בדיני משפחה ובחלק� ג� " לשכות משפטיות שמעניקות ייעו" משפטי ראשוני ע30מער$ של 

 .טיפול זוגי וגישור משפחתי, בדיני עבודה

 

 קו מידע לזכויות נשי בעבודה . 2

 פורו� באינטרנט במסגרת וכ�, 03�6923825בטלפו�  15:00
11:00בי� השעות , ה
ו' ג' קו שפועל בימי א

 starmedהפורטל הרפואי 
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 ארגו� משפחה חדשה

www.newfamily.org.il 

 

 03�5600720פקס , 03�5660504' אביב טל� תל34נחמני ' רח

 )בתיאו� מראש (17:00�9:00ה בי� השעות �קבלת קהל בימי� א

 

הורות ובטכנולוגיות , בזוגיות, מתמחה במשפחה החדשה, הוא ארגו� חברתי משפטי, ארגו� משפחה חדשה

 . � משפטיי� לכל התאי� המשפחתיי�הארגו� הוא המוביל בישראל בתחו� מת� שירותי. הפריו� וההולדה

 .  אישה ואיש בשנה20,000
הארגו� מעניק את שירותיו לכ

כל התאי� המשפחתיי� והשוואת ובכלל זה ב, שפחהשל המ פועל להכרה ערכית וחוקתית הארגו�

הנות� , משפחה חדשה הוא הארגו� הראשו� והיחיד בישראל. זכויותיה� של משפחות מכל הסוגי� והמיני�

 .  בתחו� דיני המשפחה תחת קורת גג אחת והבעיותות ומענה לכל השאלותשיר

 . הורות ומשפחה, מסייע לכל מי שחפ" לבנות זוגיותור "הארגו� פועל כמלכ

, במוב� המסורתי" משפחה"נחשבות כבלתי מוכרות כ)  משפחות800,000
כ( מ� המשפחות בישראל 42%

וביניה� נכללת ג� , שה יהודי� נשואי� על פי ההלכהכלומר המבנה הפנימי שלה� איננו של גבר ואי

המשפחות הבלתי מוכרות סובלות . ידועי� בציבור ועוד, חד מינית נישואי תערובת, המשפחה החד הורית

 . מעניק הארגו� את שירותיו, אשר ביחס אליה, מסוגי� שוני� של אפליה

בי� היתר פועל . � מומחי� בתחומ�ארגו� משפחה חדשה מעניק את שירותיו באמצעות עורכי דינו שה

, ארצית
מפעיל מערכת הסברה ארצית ובי�, הארגו� ג� לקידו� שינויי חקיקה המתאימי� לרוח התקופה

 . מידע ומדריכי זכויות בנושאי משפחה ועוד, מפי" חומר, מעביר הרצאות

יות אמא ולהסתייע בי� הישגי הארגו� נית� למנות מאבקי� ציבוריי� כגו� מאבקה של רווקה שרצתה לה

מספר פרשיות מפורסמות בנושא , שנולדו מפונדקאות בהודו" פרשת התאומי�", בשירותי פונדקאית

הצלחה במאבק להכרת קופת חולי� בהוצאות , הצוואה הביולוגית ושימוש בזרע של חיילי� שנפטרו

 ברשויות מקומיות נישואי� אזרחיי�, במסגרת טיפולי פוריות לנשי� רווקות" השבחת זרע"הכרוכות ב

 .ועוד) חתונה אזרחית בשוה�(

 

 :מה מציע ארגו� משפחה חדשה למשפחה החד הורית 

 ).'ירושה וכד, סכסו$ בי� בני זוג, הסדרי ראייה, מזונות (בענייני משפחהייעו" כללי  .1

 .תכנו� מסלול לאמה3ת או אבה3ת חד הורית לרבות, ייעו& משפטי בתחו� פריו� והולדה .2

 ייחודיות למשפחות חד הוריות תו$ התייחסות לרווחת ילדי המשפחות החד צוואותת תכנו� והכנ .3

 .הוריות ותכנו� עתיד�
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 מסלול חדש למימוש הורות מב� זוג שנפטר או 
 הצוואה הביולוגיתייצוג וסיוע משפטי במסלול  .4

מוש שי(ת /ביצית של נפטר/תורמת של זרע/באמצעות תור�) לא אנונימית(מתרומה של אד� ידוע 

עוברי� של אנשי� שנפטרו לטובת אישה או איש המעונייני� בתרומה שאיננה אנונימית /ביצית/בזרע

בנק הצוואות "הסיוע נית� באמצעות שירותי ). ובדר$ זו יזכה היילוד למשפחה מורחבת סבי� וסבתות

 .היחיד מסוגו בעול�" הביולוגיות

לחקיקה חדשה בתחו� הפריו� וביחס לאפשרות בהתא� , לאמה)ת מאוחרתייעו" וסיוע משפטי ייחודי  .5

 .הקפאת ביציות לשימוש עתידי

 .הוכחת אבהות ורישו� אבהות, תביעות אבהותייעו" וסיוע משפטי בהגשת  .6

מצד אחד , אנונימי
 של צדדי� המעונייני� להיות חלק בהקמת משפחה מזרע לאמאגר פניותניהול  .7

 .ירת המשכיות מזרעו של בנ� המנוחנשי� ומצד שני משפחות שכולות המעוניינות ביצ

הליווי כולל .  ללא זוגיות במטרה להביא לעול� ילד משות*�בתהלי( לשותפות הורית ליווי משפטי  .8

הסכמי� המיועדי� למוסדות (הסכמי הפריה ועריכת הסכמי� לשותפות הורית ו, ייעו" וסיוע משפטי

יא לעול� ילד משות� באמצעות הליכי רפואיי� לשני בגירי� אשר אינ� בני זוג והמעונייני� להב

  ).או הפריה/הזרעה ו

 פונדקאות .9

לנשי� רווקות ולפונדקאיות , )הסכמי� לנשיאת עוברי�(סיוע משפטי לאישור הסכמי פונדקאות  .א

 ).נושאות היריו�(

בני זוג , נשי� המבקשות לשמש פונדקאיות( סיוע ביצירת קשר בי� צדדי� המעונייני� בפונדקאות  .ב

 ). זקוקי� לפונדקאיתויחידי� ה

 . באשר לזכויותיה�ייעו& משפטי לפונדקאיותמת�  .ג

 .הורית
ייעו" משפטי בענייני אימו" ילדי� במשפחה חד .10

 ).הפלות (הפסקת היריו�ייעו" משפטי בענייני  .11

 . בנושא מעמדה של המשפחה החד הוריתהרצאות .12

 . ניהול מאבקי� פרטיי� וכלליי� למימוש זכויות משפחות חד הוריות .13
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 )ר"ע("  מרכזי זכויות בקהילה–ידיד "עמותת 

  
 

www.yedid.org.il 

 02�6790340. פקס, 02�6790910. טל, 93469 ירושלי� 28פייר קניג ' רח: משרד ראשי

  91531ירושלי� , 53151. ד. ת
e-mail: yedid@yedid.org.il  

 במטרה להעצי� משפחות בעלות הכנסה נמוכה ולתת לה� כלי� לסייע 1997	 הוקמה ב"ידיד"עמותת 

מלבד סיוע פרטני בבעיות היו� יו� ובעיקר במיצוי זכויות חברתיות ופעילות לשינוי מדיניות כוללת . לעצמ�

ניהול תקציב , העצמה קהילתית,  מספקת ג� קורסי� ללימוד עברית"ידיד" הזכויות החברתיות בתחו�

וחינו" עולי� לקידומ� בחברה ") מדברות עבודה("סיוע בכניסה לשוק העבודה והשמה , משפחתי

 מרכזי זכויות ושלוחות ברחבי האר$ במטרה לאפשר לעשרות אלפי 17 מפעילה "ידיד"עמותת . הישראלית

 . ני� המגיעי� לקבל סיוע מידי שנההפו

 www.yedid.org.il: לפירוט המרכזי� הקיימי� ראה אתר העמותה

כדי לצמצ� את הפערי� החברתיי� ולסייע לאזרחי המדינה להבי� ולממש את זכויותיה� בתחומי 

 ייעו& �בדר( ברורה ויציבה" ידיד"בחרה . טחו� התזונתי ועודיהב, הדיור, התעסוקה, הבריאות, החינו(

 . וסיוע במימוש זכויות

דיור , תעסוקה, חינו", צרכנות, בתחומי חובות,  מעניקי� ייעו$ וסיוע לכל דורש"ידיד"מרכזי הזכויות של 

הפונה לומד אי" . הפתרונות ניתני� על פי מודל שמבוסס על עקרו� ההעצמה. ביטוח לאומי ועוד, ושיכו�

חלק� פוני� , הסיוע מוענק באמצעות מאות מתנדבי�.ותיולהתמודד בעצמו מול המערכת ולדרוש את זכוי

בדר" זו . ראיית חשבו� ועוד, עבודה סוציאלית, לשעבר וחלק� מתנדבי� מקצועיי� בתחומי עריכת הדי�

יותר מבחינה " החזקות"משלימה את מטרתה להוות גשר בי� השכבות המוחלשות לשכבות " ידיד"

י� מפוקחת על ידי הצוות המקצועי של עמותת ידיד המורכב  עבודת המתנדב.כלכלית בחברה הישראלית

 .עובדי� סוציאליי� ועורכי די�, מאנשי מקצוע

המעניק תשובות מיידיות לשאלות " מרכז המידע המשפטי"מפעילה את " ידיד"המחלקה המשפטית של 

ל לשכת עורכי ש" שכר מצווה"פועלת בשיתו& ע� פרוייקט " ידיד". משפטיות המתעוררות במרכזי הזכויות

 .הדי�

, מאבקי� ציבוריי�, באמצעות שינוי חקיקה. מפעילה מאמצי� רבי� בתחו� שינוי המדיניות" ידיד"

נגישות ושוויו� בפני מערכת ,  לקידו� נושאי הדיור הציבורי"ידיד"פעילות משפטית והסברתית פועלת 

 . הוצאה לפועל ועוד, המשפט

חינוכיי� ואחרי� בכל אחת מ� הערי� , פרוייקטי� קהילתיי�" דידי"בנוס& לפעילותה זו מפעילה עמותת 

פעילות קהילתית זו נגזרת מהצרכי� בכל יישוב ויישוב והיא באה לענות . בה� פועלי� מרכזי הזכויות שלה

 .על בעיות שאי� לה� מענה בכל דר" אחרת

46ות כהוצאה לפי סעי* מוכר" ידיד"תרומות ל. חברות וקרנות, מגייסת תרומות מיחידי�" ידיד"עמותת 

 .לחוק מס הכנסה' א

  1�700�500�313 מפעילה קו ח� שמספרו" ידיד"עמותת 
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 ואוכלוסיות האמהות החד הוריות" ידיד"

את ציבור האמהות החד הוריות ומסייעת לה� לשמור ולממש את " ידיד"מיו� הקמתה מלווה עמותת 

במהל" השני� פעלה ופועלת . עסיקי� ובעלי הו�לעמוד על המגיע לה� מול מ, זכויותיה� אל מול המדינה

 :רבות למע� האמהות החד הוריות במגוו� דרכי� ובה�" ידיד"

 

 מימוש זכויות

מסייעי� לעשרות אמהות חד הוריות בתחומי " ידיד"צוותי המתנדבי� ואנשי המקצוע של עמותת  •

 . דיני עבודה ועוד, הוצאה לפועל וביטוח לאומי, הדיור הציבורי והחופשי

 

 חקיקה

עומדת מאחורי המאבק על תיקו� חוק הבטחת הכנסה כדי לאפשר לאמהות חד הוריות " ידיד"עמותת  •

לרכוש השכלה גבוהה ובה בעת להמשי" לקבל קצבת הבטחת הכנסה וזאת כדי לסייע לה� לצאת לאחר 

 הלימודי� לעבודה ולשבור את מעגל העוני

תהייה זכאית לדיור , שנפרדה מבעלה, ורית מוכהיזמה חקיקה הקובעת כי א� חד ה" ידיד"עמותת  •

 .ציבורי במידה ואי� ברשותה דירה כל שהיא

ני ברוכי שבעטייה התאפשרו לימודי השכלה גבוהה '$ בעניי� ג"הגישה עתירה לבג" ידיד"עמותת  •

 . לאמהות חד הוריות ללא הפחתה בהשלמת הכנסת�

וח הלאומי ומשרד השיכו� כ" שלא יפגעו פועלת להסדרת פעילות� של חוקרי הביט" ידיד"עמותת  •

 בזכויות היסוד של האמהות החד הוריות

 

 העצמה אישית

את " דוג"כדי לאפשר לה� ל" חכות"מאמינה בהעצמה אישית של הפוני� שלה ובמת� " ידיד"עמותת 

מספר פרוייקטי� קהילתיי� " ידיד"לצור" כ" מפעילה עמותת . העתיד הטוב המחכה לכל אחת ואחת מה�

 :וביניה�

  פרוייקט העצמה תעסוקתית המותא� לנשי� חד הוריות בחתכי אוכלוסיה שוני�	מדברי� עבודה  •

  קורס המלמד כיצד לנהל טוב יותר את תקציב משק הבית–תכנו� תקציב משפחתי  •

 . 'מערכת הבריאות וכד, ביטוח לאומי, דיור ציבורי: קורסי� והרצאות בנושאי זכויות כגו� •
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 לא אבסיוע למשפחות ל מרכז � א� הבני�

http://www.emhabanim.org 

 

הוק� ומנוהל על ידי אישי ציבור , למע� משפחות חד הוריות במגזר החרדי' א� הבני�'ארגו� התמיכה 

 .א"בהתייעצות ע� הרב ישראל גנס שליט, בקהילה החרדית

המרכזי� .  ילדי�1,500ות לה� כ  משפח450ל , הארגו� מפעיל מרכזי סיוע בירושלי� ביתר עלית ובית שמש

 .פועלי� בשיתו& הביטוח הלאומי ואגפי החינו" הרווחה והחברה ברשויות

 

 החזו� שלנו

תו" העצמה וליווי , ללכד מחדש את התא המשפחתי ולעזור לבני המשפחה לבנות מחדש את הבית •

 .להורה

 .בתי� נאמני� בישראל' כדי שיוכלו להקי� בעזרת ה, לסייע לילדי� לצאת ממעגל הקשיי� והכאב •

 

 תמיכה בא�
הנשי� מוצאות עצמ� . אחוז גבוה ממקרי הגירושי� במגזר החרדי ה� על רקע של אלימות פיזית או נפשית

כלכלי 	בנוס& קיי� קושי תעסוקתי. שבורות ומותשות בזמ� שעליה� למלא כפל תפקידי� בבית ומחוצה לו

בחלק� נתמכות קצבאות הבטחת , י בקבלת דמי המזונותלרוב� יש קוש, רוב המשפחות ברוכות ילדי�, רב

 .ובחלק� מתקשות למצוא עבודה עקב הנתק החברתי, הכנסה או מזונות מהביטוח הלאומי

תעסוקה , וכ� סדנאות בנושאי העצמה אישית, לצור" כ" מפעילה העמותה פרויקט יעו$ לאימהות

 .והתארגנות כלכלית

 

 תמיכה בילדי� ונוער

לדי משפחות חד הוריות ע� פירוק התא המשפחתי ואיבוד היציבות הבסיסית בחייה� הטראומה שחוו י

החוויה הקשה גוררת . משפיעה רבות על אישיות� וחייה� ועלולה להכניס אות� למצבי סיכו� קשי�

בעיות התנהגותיות , קושי בתפקוד בבית הספר: יו� של הילד	אחריה השפעות מידיות על חיי היו�

בנוס& . וא& מחלות פסיכוסומטיות, הפרעות אכילה, הפרעות בתא המשפחתי,  חברתי לקויתפקוד, ורגשיות

כמו . לעתי� כולל הרקע לגירושי� חשד להתעללות פיזית מילולית ורגשית וכ� העצמה של טראומות אחרות

 .כ� קיי� קושי רב של הילד להסתגל לארגו� מחדש של התא המשפחתי

הב� למשפחה החד הורית . רה החרדית לא קיי� קשר בי� האב לילדי�באחוז גבוה ממקרי הגירושי� בחב

, דעה שלילית לגבי דמות הגבר בחיי המשפחה הוא עלול לפתח. סובל רבות מהחסר בדמות אב פעילה בחייו

בבית הספר כאשר המורי� כול� גברי� ונושאי : הקשר שלו לקהילה במרחב הציבורי חלש מאד כגו�
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הקושי של תפילה ע� : וכ� הקשר לאורח החיי� המסורתי כגו�, ודי קודשהלימוד העיקריי� ה� לימ

 .והקושי לשמור את מנהגי החגי� וכדומה, הקהילה בבית הכנסת ללא לווי האב

ומסגרת , חונכות לבנות, חונכי� לבני�, טיפול רגשי: לצור" כ" מפעיל המרכז פרויקטי� לתמיכה בילדי�

 .חוגי פנאי ותרפיה לבני�

 

 שפחהתמיכה במ

א" . משפחות חד הוריות רבות יכולות להיעזר אחת בשנייה ה� בחיי היו� יו� וה� במצבי קושי ומצוקה

בנוס& , הבדידות החברתית לא מאפשרת לה� להכיר האחת את השניה וכ� לייצר קשר חברתי בי� הילדי�

וק התא המשפחתי ישנה קבוצה של משפחות חד הוריות הנושאות אית� קושי נוס& מעבר לטראומה של פיר

ולעתי� ג� , משפחות בעלות תשובה, משפחות עולות חדשות.  נתק מהקהילה ומהווי החיי� היהודי	

אינ� בקשר ע� משפחה תומכת וה� חיות בבדידות ומנותקות , משפחות ע� ילדי� פגועי� בחינו" המיוחד

המשפחה מתכנסת הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בחגי� בה� . חברתית	מכל מערכת תמיכה קהילתית

 .אז עולי� הקשיי� והבדידות והדבר פוגע בכל בני המשפחה, לחוויה משותפת

וכ� חגי� משותפי� למשפחות , לצור" כ" מפעיל המרכז אירועי כי& ובילוי בחופשות ובחגי� לכל המשפחות

 .בודדות

 

 מודל התמיכה של א� הבני�

 

 

 .התמיכה למשפחות המשתייכות למגזר החרדי בלבד

 רת קשרליצי

  com.bkemhabanim@gmailבתיה קורנפיי� רכזת קליטה , 02	6517221: סני& ירושלי�

  com.ejemhabanim@gmailיקוב רכזת הסני& 'אלינור ג, 02	5807147: סני& ביתר עלית
  net.miriman@bezeqint מירי מ� רכזת הסני& 052	7693476: שמשסני& בית 
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 2012 �קול האשה  

http://www.kolhaisha.org.il/ 

622�2455: טלפו�, 37157ד .ת, 91371 ירושלי 40' ורג'המל� ג' רח�02 

 kol.haisha@gmail.com: ל"דוא

 

אוכלוסיית .  שני� לקידו� כלכלי וחברתי של נשי� בירושלי�18ה עמותה הפועלת מזה הנ' קול האישה'

 .נשי מ� הפריפריה החברתית, הנה נשי מוחלשות, היעד של הארגו�

בקרב קבוצות נשי� בשכונות ברחבי העיר ירושלי� ופיתחה תוכניות מגוונות להעצמה  פועלת' קול האישה'

 דלתותיו בפניי קהילות נשי� מגוונות ומהווה מרכז לפעילות נשי� רב המקו� פותח את .כלכלית וחברתית

מבוסס על גישה הוליסטית שאינה מתמקדת בבעיה או ' קול האישה'מודל העבודה של . תרבותית

 .חברתי ותרבותי, אלא מתייחסת למכלול הצרכי� של נשי� להעצמה ולמימוש אישי, בסימפטו� בודדי�

הנותנת מענה כולל לצרכי . תוכנית מקיפה להעצמה כלכלית לנשינמצאת במרכז העשייה של קול האשה 

תו" תפיסה רב ממדית והוליסטית המציעה מבחר כלי� , ההתפרנסות של נשי� מקבוצות מוחלשות

להתמודדות ע� קשיי� ומגבלות ברמה האישית וכאלו הנובעי� מגורמי� מבניי� ומערכתיי� ומ� 

 . השינויי� בשוק העבודה

ישנה חשיבות רבה וער� מוס( לכ� שהפעילות לקראת שילוב העומדת ביסוד התוכנית היא כי התפיסה 

תעשה מתו� מרכז המציע תוכניות סיוע מגוונות תו� ראיית מכלול , נשי בעבודה או בפיתוח עסק משלה�

 תוכניות ההכשרה המקצועית או העסקית .הצרכי של נשי בהתמודדות ע כניסה לשוק העבודה

, ולספק לנשי� מרחב להתמודדות ע� קשיי�, ת תהליכי� שמטרת� לחזק את הדימוי העצמיכוללו

כמו כ� ה� כוללות . להתנסות במיומנויות חיי� חדשות ולרכישת כלי� ליצירת מוביליות חברתית ומקצועית

 . ליווי מתמש� בשלב היישו שהוא קריטי להצלחה העסקית או המקצועית

 לתת מגוו� מעני לצרכי השוני תחת קורת גג אחת על פני רצ( א ביכולתההוייחוד נוס( של התוכנית 

כמו ג סיוע במיצוי זכויות וטיפול , שדרוג מקצועי ויזמות עסקית, לימודי, של מתעסוקה דר� הכשרה

שימוש באסטרטגיות של פתרו� בעיות , אוז� קשבת, בבעיות משפחתיות ואחרות וזאת תו� ליווי אישי

לכ� מת� מענה לתחו� ההתפרנסות לנשי� . סטית מעצימה המבוססת על תפיסה פמיניסטיתוגישה הולי

בתו" מסגרת זו מרחיבה את האפשרויות הסיוע מחד ושמה את הפיתרו� התעסוקתי במקו� מרכזי מבחינת 

 .המשתתפות הפוטנציאליות מאיד"

תמודד ע� קושי בודד או ואפשרויות הסיוע תחת קורת גג אחת מאפשרי� לנשי� לה, שילוב התוכניות

אישי ותמיכה תו" השענות , סיוע המשלב יעו$ מקצועי. שילוב של קשיי� שוני� בתנאי� הטובי� ביותר

 . ושילוב כיווני הסיוע מגדילי� את סיכויי ההצלחה של הנשי� לכיווני ההתפתחות השוני�

 

 פעילויות הארגו� מתרכזות בתחומי� הבאי�

 מידע והפניה , מרכז יעו�

, אלימות:  שוני� ומגוו� בעיות כגו� פניות של נשי המתמודדות במצבי מצוקה700 �בכל שנה בטפל המ

רוב הנשי� מדברות על מצוקה . וזכויות בריאות, בעיות אישות, זכויות סוציאליות, זכויות בעבודה, אבטלה

מוצגות בתחילה ג� בפניות שלא . כלכלית קשה שמנתבת את החלטותיה� בנוגע להתפתחות האישית שלה�

כת& הסיוע נית� דר" . עולי� במהל" הסיוע קשיי� כלכליי� מורכבי� ביותר, כקשורות לבעיות כלכליות

סיוע : יעו$ פרטני וליווי אישי למקומות קושי בעבור הנשי� כמו, מידע בנוגע לזכויות, אוז� קשבת, תומכת
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פותח בהזדמנויות שונות ג� קבוצות המרכז . 'בנקי� וכו, ארנונה, הוצאה לפועל, בתי משפט, משפטי

 . הקבוצות פועלות בשיטה של הנחייה עצמית. תמיכה המותאמות לצרכי� הייחודי� של הנשי�

 

 תכנית להעצמה כלכלית וליזמות עסקית לנשי�

הנשי� משתתפות בתהליכי .  התכנית מכשירה נשי� לפתח עסקי� זעירי�.תו� דגש על אמהות חד הוריות

התוכנית בנויה על הבנה שנית� למנ& את . תכנית מעניקה לה� ליווי לאחר פתיחת העסקהכשרה והעצמה וה

ולפיכ" ה� מצויות ,  שלעיתי� לא נחשבי� בעלי ער" כלכלי בשוק התעסוקה–הידע והכישרו� של נשי� 

 .  למקור הכנסה מכבדת באמצעות הקמת עסק זעיר–בקשיי התפרנסות 

 

 ו� הבישולפרויקט המטבח הקהילתי ליזמיות בתח

 הפרויקט מספק ליזמיות המשתתפות בו מסגרת .40מובטלות מעל גיל , תו� דגש על נשי מוחלשות

בעבודה מעשית בתחו� המזו� ולהתמודדות ע� הקשיי� ) 'סטאז(עסקית תומכת וחממה להתנסות 

� בשיתו& ע� נשי� אחרות ובתנאי� מגיני� המספקי, והסיכוני� הכרוכי� בפעילות עסקית עצמאית

 . תמיכה מקצועית וארגונית

לצבור ניסיו� וביטחו� בתחו� עסקי המזו� , בה יוכלו הנשי� להתנסות, מטרתה של החממה להוות מסגרת

מיז� : המודל העסקי בבסיסו של המטבח הקהילתי הנו מורכב. ולצמוח מש� להקמת עסק עצמאי משלה�

ות בו מקבלות שכר ותנאי� סוציאליי� עבור הנשי� השותפ. שהינו מעסיק וג� יז�,  עסקי	חברתי , חלוצי

 . לנהל ולפתח עסק משלה�, בה ה� רוכשות ניסיו� מעשי ובה בעת לומדות כיצד להקי�, עבודה במטבח

בשכונת קריית היובל ,  מרכז יו� שיקומי למבוגרי� ע� מוגבלויות–הממוק� במרכז אלווי� , הפרויקט

כ" נוס& לפרויקט מימד נוס& .  נשי� ממרכז היו� אלווי�בפרויקט משולבות בעבודה בשכר ג�. בירושלי�

 . של מעורבות חברתית

 

 תכנית להעצמה כלכלית להשתלבות בתעסוקה

התכנית . תו� דגש על נשי חרדיות מוחלשות שלא עבדו מעול או שנעדרו ממעגל העבודה שני רבות

וניינות להשתלב בתחו� ליווי נשי� בחיפוש עבודה וסיוע בהשמה לנשי� המע, מורכבת מהכשרה

נשי� שרוצות , היא מלווה נשי� שנפלטו משוק העבודה. התוכנית מאפשרת מספר כיווני פעולה. התעסוקה

 . להיכנס לשוק העבודה וג� נשי� שמעול� לא היו בשלב של תעסוקה והיו� רוצות להיכנס לשוק העבודה

בלת כלי� להתמודדות ע� שוק העבודה וכ� ק, הכולל מרכיבי� של ידע והעצמה, הנשי� משתתפות בקורס

ע� סיומו משתתפות הנשי� בקורס . כתיבת קורות חיי� ועוד, הבנת מודעות דרושי�,  ראיונות עבודה–

, במקביל ה� מקבלות סיוע בחיפוש עבודה. שבו רוכשות הנשי� מיומנויות מחשב בסיסיות, מחשבי�

שי� לתהלי" של ליווי פרטני מקי& אשר בעיקר זוכות הנ. בהתקשרות ע� מעסיקי� ובהשמה בעבודה

 . מאפשר לה� להשתלב בעבודה

 

 פעילות להעלאת מודעות לזכויות נשי�

ערבי דיו� ושיח ופעילויות בתחומי� מגווני� המיועדת להעלות את המודעות לזכויות , הכוללת סדנאות

שנה מאות נשי בפעילות משתתפות מידי . לבנות קהילת נשי� פעילות ולקד� שיח שוויוני, נשי�

 .מירושלי
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 'אנטיאה'גלריה 

ונטלה על עצמה את , כמקו� לאמנות נשי� בירושלי�' קול האישה'גלריה אנטיאה נוסדה ע� הקמת 

מאז הקמתה . אמנות חברה ותרבות, המשימה לספק פורו� לבדיקה ביקורתית של סוגיות הקשורות לנשי�

 מהווה מקו� לאומנות נשי� ובמה לקידו� שיח  תערוכות והיא50	הוצגו בה למעלה מ' אנטיאה'של 

נשי / בתערוכות הגלריה מבקרי מידי שנה מאות א.אומנות וחברה, תרבותי על נשי�	בקרותי רב

 .מירושלי ומחוצה לה

 


