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מידע וזכויות
למשפחות שבראשן הורה עצמאי



רואות א גבעתיים,  בעיר  חברתיים  לשירותים  באגף  קהילה  למשאבי  ביחידה  נו 

חשיבות רבה בהקמה, ליווי וקידום קהילת המשפחות שבראשן הורה עצמאי. 

כצעד ראשון ריכזנו בחוברת מידע מקיף של הזכויות והשירותים הקיימים עבורכן/ם, 

זכות"  "כל  אתר  לאומי,  לביטוח  האתר  כגון:  שונים  ממקורות  לוקט  המצורף  המידע 

ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קהילה חזקה מורכבת משותפות בין חבריה, עזרה הדדית, מתן וקבלת תמיכה, חברה 

והעשרה. 

ומגובשת  איתנה  קהילה  לבנות  נצליח  משותפת,  עבודה  שבעזרת  מאמינות  אנו 

משותפות  פעילויות  ממגוון  וליהנות  חייהם  איכות  את  לשפר  לחבריה  המסייעת 

ומזמינות אתכן/ם לקחת  המעשירות את חיי חבריה. לצורך כך, אנו פונות אליכן/ם 

חלק פעיל בהקמת הקהילה. 

ביצירת קהילה של משפחות  ולקחת חלק  יחד  אז אם אתן/ם מעוניינות/ים לפעול 

עצמאיות בעיר נשמח שתפנו אלינו.

ניתן להשיג אותנו בטלפונים: 03-5722283, 03-5722565

Tamib@givatayim.muni.il :בדואל

בוואטסאפ היחידה למשאבי קהילה: 054-8783990

בתקווה שהמידע יהיה לכם לעזר, 

שלכן

                  

מירי פרחי, מנהלת תמי בן דוד   דולי אייזיק  

עו"ס, מנהלת האגף עו"ס קהילתית   עו"ס קהילתית  

* כל הכתוב בחוברת זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לגברים ונשים כאחד. 

* המידע בחוברת הינו מידע כללי ואין המופיע בו תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי או אחר וכל 

פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים בחוברת זו באחריות המשתמש בלבד.

* נציין שייתכן וקיימות זכויות נוספות אשר לא נכללו בחוברת.

משפחות יקרות
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שפחה שבראשה הורה עצמאי )או בשמה הקודם "משפחה חד הורית"( זכאית מ

להטבות וסיוע בלימודים, תעסוקה מימון מעונות יום ועוד תחומים רבים. הסיוע 

הנמצאים   18 גיל  עד  הילדים  ומספר  המשפחה  של  הכלכלי  למצבה  בהתאם  נקבע 

בהחזקת ההורה )מתוך אתר כל זכות(.

משפחה שבראשה הורה עצמאי, האם אני נכלל/ת?

מיהו הורה עצמאי?
גרושים/גרושות,  אלמנים/אלמנות,  נמצאים:  עצמאי  הורה  שבראשן  במשפחות 

פרודים/פרודות, רווקים/רווקות, להם ילדים מתחת לגיל 18.

בשנת  בכנסת  )שנחקק  תשנ"ב-1992  עצמאי,  הורה  שבראשן  למשפחות  סיוע  חוק 

היא  מי  מגדיר  ותשס"א(  תשנ"ח  תשנ"ד,  בשנת  ותוספות  ותיקונים   1992 התשנ"ב 

המשפחה שבראשה הורה עצמאי ומה זכויותיה. להלן:

על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, “הורה עצמאי״ )“הורה יחיד״ לפני

התיקון לחוק( מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 18 שנמצא עמו,

ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

ההורה אינו נשוי כלומר רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה ואין לו בן/ת זוג ידוע בציבור.  �

עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן/ת זוגו לא עלה/תה   �

     לארץ ואף אינו/ה שוהה בה, ובתנאי שאין בן/ת זוג אחר/ת.

ההורה נשוי, אין לו בן/ת זוג ידועה בציבור ומתקיים אחד התנאים הבאים:  �

דין  פי  על  בהליך  פתח  לפחות,  שנתיים  של  תקופה  הזוג  מבת  בנפרד  חי  הוא   -

להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.

שבן  נשואה  אישה  )כלומר  הלאומי  הביטוח  בחוק  כמשמעותה  עגונה,  אישה  היא   -

זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו״ל, שלא בהסכמתה, מזה שנתיים, מבלי 

לשלם לה מזונות(.

)נשים  זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות  - היא אישה שחיה בנפרד מבן 

מוכות( 90 ימים לפחות מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון 

ופעלה  הנישואין  מקשר  להשתחרר  דין  פי  על  בהליך  פתחה  במקלט,  לשהותה 

במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת 

הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.

הורה עצמאי
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קצבאות                                                                                             5

קיום  הבטחת  ילדים,  קצבת  הכנסה,  הבטחת  יתומים,  ומענק  שארים  קצבת  מזונות, 

מיועדים  הורים  זכויות  איבה,  פעולת  נפגעת  ליולדת  לידה  מענק  עולים,  למשפחות 

)פונדקאים(, הקלות לחיילי מילואים שהם הורים עצמאיים

תעסוקה                                                                                            7

מענק עבודה, היעדרות מהעבודה של הורה עצמאי בשל מחלת ילד, ימי מחלה לצורך 

סיוע אישי של הורה עצמאי )הורה יחיד( לאדם עם מוגבלות, נקודות זיכוי ממס הכנסה 

להורה גרוש או פרוד, נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד"

חינוך                                                                                                  8

מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי, סיוע להורים עצמאיים במימון סל 

שעות )מטפלת, שמרטף ושיעורי עזר(  - סל שעות גמיש, סיוע במימון מעונות יום 

דיור                                                                                                    9

סיוע בשכר דירה, סיוע בשכר דירה להורה בתהליכי גירושין, דיור ציבורי, סיוע ברכישת 

דירה )משכנתא( להורים עצמאיים 

הנחות במשק בית                                                                          11

הנחה בארנונה, הנחה בחשמל

קידום תעסוקה                                                                               12

לאלמנות  בלימודים  וסיוע  מקצועי  שיקום  מקצועית,  להכשרה  שוברים  תכנית 

ולאלמנים

תכניות וארגונים שונים המסייעים בתחומי חיים שונים            13

תוכן עיניינים

4



מזונות 
ילדיו הקטינים. כשההורים חיים בנפרד, מזונות  בישראל הורה מחויב לדאוג לצורכי 

יכול להיקבע בהסכמת שני  ידי הורה אחד לשני. סכום המזונות  ישולמו על  הילדים 

ההורים. במידה שאין הסכמה, ישנה אפשרות להגיש תביעה למזונות ילדים, כשבית 

המשפט יכריע בעניין סכום המזונות. בירור התביעה הוא הליך שיכול להימשך זמן רב, 

ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים.

קצבת מזונות דרך ביטוח לאומי - הורה שאינו מקבל את המזונות שנפסקו לו על-פי 

פסק דין, יכול להגיש בקשה לקצבת מזונות מהביטוח הלאומי )על-פי תנאי הביטוח 

הלאומי(. סכום הקצבה יהיה הנמוך מבין השניים: או גובה מזונות בהתאם לפסק הדין, 

מזונות  קצבת  בנושא  נוספים  פרטים  הלאומי.  הביטוח  בתקנות  שנקבע  הסכום  או 

מהמוסד לביטוח לאומי ניתן לראות בקישור המצ"ב 

- הורה שאינם משולמים לו דמי המזונות, זכאי  לפועל  ההוצאה  ידי  על  מזונות  גביית 

דמי  את  גובה  לפועל  ההוצאה  החייב.  מההורה  גבייה  ערוץ  לפועל  בהוצאה  לפתוח 

המזונות מההורה החייב על ידי עיקולים שונים משכורת, חשבון בנק ועוד.

קצבת שארים  
הורה  עונים על הגדרת  ידועים  זוג  בני  ואין להם  ילדים  ואלמנות שיש להם  אלמנים 

עצמאי ולכן הם זכאים להטבות על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

ביטוח שאירים מזכה בקצבה - אלמנה, אלמן ויתומים של תושב ישראל שנפטר, והיה 

מבוטח בביטוח שאירים ושילם דמי ביטוח כחוק. לבדיקה של כל תנאי הזכאות ,אתם 

מוזמנים להיכנס לקישור המצורף באתר של "ביטוח לאומי"

שאירים )אלמנות, יתמות ושכול(  – כל-זכות

מענק יתומים
קצבה ליתום דרך הביטוח לאומי משולמת לילדים בנסיבות מיוחדות )יתום שההורה 

אינו זכאי לקצבת שאירים, יתום משני הורים(.

בנוסף, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק מענק לילדים יתומים 

בעיקר לצרכי חינוך כגון "מסע לפולין", פרטים נוספים בקישור המצ"ב

מענק יתומים - "כל זכות"

קצבאות
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הבטחת הכנסה 
זכאים  ואינם  מעבודה  הכנסה  לעצמם  להבטיח  באפשרותם  שאין  ישראל  תושבי 

לתשלומים אחרים, עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח 

המינימלית  ההכנסה  מרמת  נמוכה  אחר  ממקור  או  מעבודה  שהכנסתם  מי  לאומי. 

הנדרשת למחיה, עשויים לקבל קצבה חלקית )השלמת הכנסה(.

מי שלא חייב בהתייצבות בלשכת התעסוקה: )תנאים הנוגעים למשפחות עצמאיות בלבד(

שבהחזקתו  זוגו(,  מבת  בנפרד  שחי  נשוי  אב  )כולל  יחיד(  )הורה  עצמאי  הורה   �

הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.

� הורה עצמאי שלומד/ת לימודים אקדמיים )לא כולל לימודי תואר שני או שלישי( 

בהיקף של 36 שעות שבועיות או עובד/ת ולומד/ת 36 שעות שבועיות.

לקריאת מקרים נוספים שבהם לא צריך להתייצב בשירות התעסוקה ולפרטים נוספים 

על קבלת הבטחת הכנסה אתם מוזמנים להיכנס לקישור המצ"ב:

הבטחת הכנסה -"כל זכות"

הבטחת הכנסה ולימודים לתואר ראשון – הורה עצמאי הלומד לימודים אקדמיים )לא כולל 

הבטחת  שקיבל  בתנאי  הכנסה,  הבטחת  לקצבת  זכאי  להיות  עשוי  ושלישי(  שני  תואר 

הכנסה 16 מתוך 20 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים והוא לומד או לומד ועובד לפחות 

36 שעות שבועיות. לפרטים נוספים מצ"ב קישור לאתר לביטוח לאומי הבטחת הכנסה - 

ביטוח לאומי *תחת הכותרת - "תנאי שישי: לימודים במוסד להשכלה גבוהה".

קצבת ילדים
חלק  אם  הדין.   פסק  פי  על  בהחזקתו  נמצאים  שהילדים  להורה  משולמת  הקצבה 

מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים 

להגיש  ההורים  על  הקצבה,  את  לקבל  כדי  הדין.  בפסק  הרשום  פי  על  שבהחזקתו 

להכנס  ניתן  נוספים  לפרטים  הלאומי.  הביטוח  לסניף  תיק  לפיצול  בקשה  טופס 

לקישור המצ"ב: קצבת ילדים

עצמאי  הורה  שבראשן  עולים  למשפחות  קיום  הבטחת  תשלום 
)משפחות חד הוריות(

משפחות עולים שבראשן הורה עצמאי )משפחות חד הוריות( עשויות להיות זכאיות 

סל  קבלת  סיום  )לאחר  הראשונה  העלייה  שנת  של  השנייה  במחצית  כלכלי  לסיוע 

להשתכר  או  בתעסוקה  להשתלב  מסוגלים  שאינם  לעולים  ניתן  הסיוע  הקליטה. 

מעבודה. לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצ"ב

תשלום הבטחת קיום למשפחות עולים

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

על  ללחוץ  ניתן  נוספים  לפרטים  לידה.  למענק  זכאית  להיות  עשויה  תינוק,  וילדה 

הקישור הרלוונטי דרך אתר ביטוח לאומי מענק לידה לנפגעת פעולת איבה שהיא 

)kolzchut.org.il( כל-זכות – )הורה עצמאי )אם חד-הורית( )זכות

הקלות לחיילי מילואים שהם הורים עצמאיים 
אבות המגדלים לבדם ילד מתחת לגיל 18 הרשום בתעודת זהות שלו וגר עימו, זכאים 

לשרת במילואים בתנאים המאפשרים יציאה יומיומית לביתם.לעוד פרטים ניתן לפנות 

למשרד הקישור ביחידת המילואים.

קצבאות
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זכויות הורים מיועדים )פונדקאות(
תושב/ת ישראל, שעשו הליך פונדקאות, בארץ או בחו"ל, זכאים לקבל את הקצבאות 

תנאים  ולילד  המיועד  להורה  להבטיח  היא  החוק  מטרת  ליולדת.  הניתנות  וההטבות 

לפרטים  והורות.   לידה  תקופת  עקב  ההכנסה  אובדן  על  את ההורה  ולפצות  נאותים 

נוספים אודות המענק והזכאות ניתן להכנס לקישור במצ"ב באתר של ביטוח לאומי 

זכויות הורים מיועדים פונדקאות ביטוח לאומי

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90#.D7.A9.D7.9C.D7.91.D7.99_.D7.94.D7.94.D7.9C.D7.99.D7.9A
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90#.D7.A9.D7.9C.D7.91.D7.99_.D7.94.D7.94.D7.9C.D7.99.D7.9A
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/zacautnew.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/zacautnew.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93_%D7%90%D7%95_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/he/Departments/General/income_insurance_needy
https://www.gov.il/he/Departments/General/income_insurance_needy
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%90%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://www.btl.gov.il/benefits/maternity/Orim%20Meyuhadim/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94


תעסוקה

מענק עבודה
עובדים )כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים( בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה 

ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת הייתה בטווח סכום מסוים, עשויים  גם ללא 

להיות זכאים למענק עבודה בשיעור ממוצע של כ-4,000 ₪. עובדים שהם הורים לילד 

השני  מההורה  בנפרד  חיים  והם  עליהם,  וכלכלתם  אצלם  שנמצאים  יותר  או  אחד 

וללא בני הזוג הידועים בציבור עשויים להיות זכאים למענק עבודה מוגדל של 150%. 

לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצ"ב: תחת סעיף "מי זכאי" - "הורים יחידים" 

מענק עבודה - "כל זכות" תחת סעיף "מי זכאי" – "הורים יחידים"

היעדרות מהעבודה של הורה עצמאי בשל מחלת ילד
בגין  שלהם  המחלה  ימי  חשבון  על  בשנה  היעדרות  ימי   8 עד  לזקוף  זכאים  עובדים 

מחלת ילדיהם שמתחת לגיל 16. הורים עצמאיים רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה 

שלהם עד 8 ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.

בדיאליזה,  טיפול  המצריכה  במחלה  או  ממארת  במחלה  חולה  שילדו  עצמאי  הורה 

זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו, בתנאי 

שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק. 

ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי )הורה יחיד( לאדם 
עם מוגבלות

עובד שהוא הורה עצמאי )הורה יחיד( לאדם עם מוגבלות, העובד שנה לפחות באותו 

מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 36 ימים בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילדו, 

 104 עד  להיעדר  זכאי  יהיה  העובד  בנוסף,  היעדרותו.  את  מחייב  זה  שסיוע  במקרה 

שעות בשנה ללא כל ניכוי משכרו, באופן יחסי להיקף המשרה.

לפרטים נוספים הכנסו לקישור המצ"ב
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נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד
הורה עובד החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת, ללא 

קשר למספר הילדים. במידה וההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל ההורה 

השני נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

לפרטים נוספים אודות זכות זו ניתן לראות בקישור המצ"ב

נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד"
הילדים.  למספר  קשר  ללא  ילדיו  גידול  בגין  אחת  זיכוי  לנקודת  זכאי  אחד״  “הורה 

או שזהותו של ההורה השני  בחיים  אינו  לילד, שההורה השני  הורה  הוא  הורה אחד 

לנקודות  בנוסף  להורה  ניתנת  הזו  הזיכוי  נקודת  האוכלוסין.  במרשם  רשומה  אינה 

הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד. לפרטים נוספים אודות זכות זו ניתן להכנס 

לקישור המצ"ב

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94,_%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94,_%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%22%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%97%D7%93%22_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95


באתר  או    03-5652310 בטלפון:  למוקד  לפנות  ניתן  בקשה  והגשת  מלאים  לפרטים 

/https://salgamish.org.il
                                 

סיוע במימון מעונות יום 
הורים עצמאיים עשויים להיות זכאים לסיוע מוגדל במימון מעונות יום ומשפחתונים 

מקצועית,  בהכשרה  לומדים  או  עבודה  מגבירי  להורים  ניתן  המוגדל  הסיוע  מוכרים 

המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל-03-5652310 או לפנות במייל

sherut@avoda.milgam.co.il-ל

מענק לימודים למשפחות שבראשן הורה עצמאי 
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו 

באופן  זכאים שאינם מקבלים את המענק  הלימודים.  6-18 שנים במהלך שנת  להם 

אוטומטי  צריכים להגיש תביעה למענק בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות. המענק הוא 

בסך 1,021 ש"ח לכל ילד )נכון לשנת 2021(

מצ"ב טופס התביעה לקבלת המענק

סיוע להורים עצמאיים במימון סל שעות גמיש: 
המדינה מסייעת להורים עצמאיים במימון שירותים ומסגרות משלימות עבור ילדיהם 

שיעורי  שמרטף,  צהרונים,  ה'. התכנית מסייעת במימון חלקי של  שטרם עלו לכיתה 

עזר וקייטנות  

שנה  עד  של  זכאות  תקופת  )לכל  למשפחה  ש"ח   6,000 עד  של  בגובה  הוא  המימון 

וחצי(, ולא יותר מ-40 ש"ח לשעה.

מי זכאי לסל:

הורים יחידים העובדים ו/או לומדים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות )מתוכם    �

לפחות 10 שעות עבודה שבועיות(. 

הורים יחידים אשר הגדילו את היקף העבודה ו/או הלימודים בעשר שעות שבועיות    �

לפחות. 

הורים יחידים אשר להם ילדים מתחת לגיל 10.    �

הורים יחידים מקבלי קצבת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי או שהכנסתם    �

)ברוטו( אינה עולה על: הורה + ילד 1: 6,300 ₪, הורה + 2: 8,400 ₪, הורה + 3: 10,500 ₪, 

הורה + 4: 12,600 ₪  )נכון לשנת 2021(

חינוך
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https://salgamish.org.il/
https://salgamish.org.il/
mailto:sherut@avoda.milgam.co.il
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5015.pdf


כדי לקבל את הסיוע תחילה צריך בלהוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור ולהגיש את כל 

המסמכים הנדרשים באחד מסניפי חברות ההרשמה לסיוע בדיור:

מרכז אלונים )מגער( – 8583*, מילגם – 6078*, עמידר – 6266*

למידע נוסף על ההליך ראו קבלת סיוע בשכר דירה בקישור המצורף

נוספים,  ילדים  לה  שאין  ומעלה   )22 )שבוע  חמישי  בחודש  אישה  בהריון -  יחידה 

המתקיימת מקצבת הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת נכות, או שסך הכנסותיה לא 

עולה על הסכום ברוטו שצוין לגבי הכנסות הורה עצמאי, זכאית לסיוע בשכר דירה 

הניתן למשפחה שבראשה הורה עצמאי.

סיוע בשכר דירה
מי זכאי? הורה עצמאי העומד בכל התנאים הבאים: 

הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקתו של ההורה המגיש את הבקשה.. 1

למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות . 2

מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה. למרות זאת, משפחה חד הורית 

יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את 

הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.

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

במשק חקלאי/קהילתי.

המשפחה מתגוררת ב"ישוב שכר דירה", גבעתיים נכללת בעדיפות ג'.. 4

ההורה במשפחה עונה על אחד מאלה:. 5

בשנה  תחל  זכאותו  והעלייה,  הקליטה  ממשרד  קליטה  סל  שקיבל  חדש  עולה   �

השנייה לעלייתו לארץ. למידע נוסף, ראו סיוע בשכר דירה לעולים.

מתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.   �

מתקיים מקצבת מזונות של הביטוח הלאומי.   �

הכנסתו היא מעבודה במשרה חלקית או ממזונות בן זוג לשעבר בלבד.  �

אם המשפחה לא מתקיימת מקצבה של המוסד לביטוח לאומי, סך הכנסות ההורה   �

)משכורת, הכנסת עצמאים, מזונות כפי שנקבעו בהסכם הגירושין( לא עולה על 

10,039 ש"ח ברוטו, נכון לינואר 2020.

דיור
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https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94


סיוע ברכישת דירה )משכנתא( להורים עצמאיים
הורים עצמאים אשר מעוניינים בסיוע ברכישת דירה נדרשים להוציא תעודת זכאות 

תקפה מטעם משרד הבינוי והשיכון ואחד הבנקים למשכנתאות המפרטת את רמת 

להכנס  ניתן  זכאות,  תעודת  להוציא  מנת  על  הדרושים  לשלבים  תנאיו.  ואת  הסיוע 

לקישור המצ"ב 

ניתן להיכנס לקישור לקבלת המדריך לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי  בנוסף, 

והשיכון 

סיוע בשכר דירה להורה בתהליכי גירושין
נשים וגברים הנמצאים בהליכי גירושין עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה.

לקבלת עוד פרטים ותנאי זכאות אתם מוזמנים להכנס לקישור המצורף 

דיור ציבורי 
 הורים עצמאים העונים על 3 התנאים הבאים עשויים להיות זכאים לדיור ציבורי:

1. הם חסרי דירה. )להגדרת חסר דירה( 

2. הם הורים ל-3 ילדים ומעלה, כאשר ילד הוא -

ילד רווק וחסר דירה )גם ילד מאומץ( עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים )כולל בפנימייה, 

מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא אבל לא ילד שנמצא במשפחת אומנה(.

במקרה שמדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית 

מתוקף פסק דין.

3. מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:

* הם מקבלים הבטחת הכנסה במשך 24 חודשים רצופים לפחות.

* הם מתקיימים מהכנסה מעבודה, או מכל הכנסה אחרת, ובנוסף מהשלמת הכנסה 

במשך 12 חודשים לפחות.

שוב  כן  ואחרי  מזונות,  מקצבת  בהמשך  הכנסה,  מהבטחת  ברצף  מתקיימים  הם   *

מדובר  אם  חודשים,   12 במשך  )או  חודשים   24 במשך  זאת  וכל  הכנסה  מהבטחת 

בהשלמת הכנסה(. 

ציבורי  זכאות לדיור  ציבורי שבראשיתו הוצאת תעודת  לתהליך מימוש הזכות לדיור 

אתם מוזמנים להיכנס ללינק המצ"ב דרך אתר השיכון והבינוי 

דיור
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https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mortgage_guide
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mortgage_guide
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%A1%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_guide_step_by_step?chapterIndex=1%20ינק:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_guide_step_by_step?chapterIndex=1%20ינק:
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90#.D7.A9.D7.9C.D7.91.D7.99_.D7.94.D7.94.D7.9C.D7.99.D7.9A


הנחה בחשמל 
מזונות  קצבת  או  הכנסה  הבטחת  המקבלים  ומעלה  ילדים   3 עם  עצמאיים  הורים 

מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל. יש לוודא כי הזכאי 

להנחה רשום כלקוח בחוזה עם חברת החשמל. ההנחה ניתנת ע"י חברת החשמל 

בעקבות דיווח ישיר מהביטוח הלאומי. 

לפרטים ובדיקת קריטריונים יש להיכנס לאתר של חברת החשמל בקישור המצ"ב

עיריית גבעתיים מעניקה הנחה בארנונה על פי המתכונת הנ"ל:
אדם אשר מקבל מזונות על פי חוק המזונות לפני 1.1.03 זכאי ל-70% הנחה בארנונה 

עד 100 מ"ר. הורה יחיד )כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות 1992( זכאי ל-20% עד 

100 מ"ר.

על מנת להגיש בקשה לקבלת הנחה מארנונה יש למלא טופס בקשה 1001, שמצורף 

בקישור המצורף 

בנוסף, ניתן להיכנס לקישור של כלל הזכאויות להנחה בארנונה. 

הנחות במשק בית
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https://www.iec.co.il/homeclients/pages/disc.aspx
https://www.givatayim.muni.il/Services/arnona/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/1001%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.givatayim.muni.il/Services/arnona/Pages/arnona-hanahot-form.aspx
https://www.givatayim.muni.il/Services/arnona/Pages/arnona-hanahot-form.aspx
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שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאלמנות ולאלמנים
אלמן/ה שהוכר/ה על-ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה זכאי/ת לשיקום מקצועי 

הכולל אבחון תעסוקתי, הכנה ללימודים ועבודה, סיוע במימון לימודים והוצאות נלוות 

ובשילוב בעבודה. במהלך הלימודים ישלם המוסד לביטוח לאומי גם תשלומים נוספים 

וכן דמי מחיה בסכום של 50%-25% מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לתנאים.

לקישור  להכנס  ניתן  לשיקום  תביעה  טופס  ולהגשת  זכאויות  אודות  נוסף  למידע 

המצורף מהאתר של ביטוח לאומי  

קידום תעסוקה  
תכנית שוברים להכשרה מקצועית

החברתיים מפעיל  והשירותים  הרווחה  העבודה,  מקצועית במשרד  להכשרה  האגף 

מסלול להכשרה מקצועית באמצעות שוברים המזכים במימון חלקי של שכר הלימוד.

המועמד  לכישורי  מקצועית המתאים  קורס להכשרה  לבחור  מאפשר  המסלול 

ולהיקלט בעבודה מקצועית, בעוד ששכר הלימוד ממומן חלקית באמצעות השובר.

של מימון  ניתן  התכנית  ביותר. במסגרת  רחב  בתכנית  הנכללים  הקורסים   מגוון 

65%-85% ממחיר הלימודים, עד לתקרה של 12,000 ₪. מתן השובר מותנה בקיומו של 

תקציב.

1599-500-818 או להיכנס לקישור הרלוונטי דרך  ניתן להתקשר  ובירורים  לשאלות 

משרד העבודה והרווחה 

מענק התמדה למסיימי קורסים להכשרה מקצועית
בוגרי קורסים להכשרה במקצועות נדרשים העובדים במקצוע שלמדו בקורס עשויים 

להיות זכאים למענק כספי. 

לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצ"ב 

https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Training_for_widow/Pages/default.aspx
https://www.labor-shovarim.co.il/
https://www.labor-shovarim.co.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA
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תכניות וארגונים שונים שיכולים לסייע
תכנית משכילה של קרן קציר

קרן זו מתאימה לאימהות חד הוריות המבקשות ללמוד לימודים אקדמיים. מתקבלות 

לתוכניות אימהות במשפחות שבראשן הורה עצמאי עד גיל 42 )ובמקרים חריגים עד 

katzir@rashi.org.il גיל 47 בתנאי שיש להם ילדים עד גיל 18(. ליצירת קשר

http://katzir-app.rashi.org.il/general_page.aspx  ,08-9146741

מלגת משרד החינוך

אזרחי  לסטודנטים  סיוע  מלגות  מעניקים  החינוך  ומשרד  גבוהה  להשכלה  המועצה 

ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה 

גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים 

הלומדים לתעודת הנדסאי. לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצ"ב 

שי"ל - שירותי יעוץ לאזרח רמת גן 

עורכי הדין והיועצים המתנדבים של שי"ל ישמחו לעזור ולהעניק ייעוץ משפטי ומקצועי 

בתחומים רבים ומגוונים בקהילה. היועצים מעניקים סיוע בנושאי דיני עבודה, ביטוח 

לאומי, צרכנות, תמ"א 38, הוצאה לפועל, דיני משפחה, סכסוכי שכנים, ועוד. השירות 

ניתן ללא תשלום ופתוח גם לתושבי גבעתיים.

השעות בין  רביעי  ימי   ,13:30-09:00 השעות  בין  ושלישי  ראשון  בימי  פתוח   שי"ל 

18:30-15:00. ביאליק 32 קומה א', כניסה מהפסאז'. טלפון: 03-6738273/4.

מרכז הזדמנות 

ייעוץ, ליווי  מרכז הזדמנות תל אביב-יפו מתמחה בתחום התעסוקה, ומספק שירותי 

והכוונה בשוק העבודה לגילאי 67-18. ומקבל גם תושבים מגבעתיים. משך הליווי הוא 

בין מס' פגישות בודדות לשנה. השירות ניתן ללא עלות. לפרטים נוספים ניתן להשיג 

בטלפון: 03-7248410

קרן פסיפס ישראלי  

קרן פסיפס ישראלי מעניקה תרומות כספיות עבור מעוטי הכנסה ולמטרות מוגדרות, 

וכדי  שנועדו לאפשר להם להיחלץ מהמבוי הסתום שבו הם שרויים בכוחות עצמם 

שלא יזדקקו עוד לצדקה.

ולימודים  מקצועית  הכשרה  במימון  סיוע  שונים:  מסוגים  בתרומות  מסייעת  הקרן 

מגוונים, סיוע ברכישת ציוד לפתיחת עסק עצמאי, אבחונים פסיכו-דידקטיים ועוד.

עדיפות ניתנת לבקשות שבהן קיים הפוטנציאל הרב ביותר למימוש התרומה באופן 

שסייע לפונה לעשות צעד משמעותי קדימה בחייו ולצאת ממעגל המצוקה.

לפרטים נוספים ניתן להכנס לקישור המצ"ב

לפרטים נוספים והגשת מועמדות

קרן ידידי טורונטו-פרויקט "קול אחת״

בישראל,  המשפחות  מכלל   13% חד-הוריות,  משפחות  כ-120,000  כיום  חיות  בארץ 

 80% אישה.  עומדת  האלו  מהמשפחות   90% בראש  שנה.  בכל  עולה  הזה  והמספר 

מהנשים החד-הוריות עובדות ולמרות זאת רבע מהן חיות בעוני. 'קול אחת' שמה לה 

למטרה לסייע למשפחות החד הוריות להגדיל את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות, וכך 

לאפשר להן חיים של רווחה וכבוד.

kolachat@ff-yt.org :פרטים דרך המייל

mailto:katzir@rashi.org.il
http://katzir-app.rashi.org.il/general_page.aspx
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan
https://students.education.gov.il/towards-academic-studies/loan
http://psifas.org/%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94/
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ארגונים המסייעים בנושא תעסוקה
 ,03-6120000 טלפון:  בעבודה.  נשים  לזכויות  הפתוח  הקו   - בישראל  הנשים   שדולת 

יום א’ 15:00-19:00, יום ב’ ג’ ה’ 10:00-13:00. 

ימי ושעות פעילות:  ,03-6923825 ויצו לזכויות נשים בעבודה:  ייעוץ ארצי של  - קו   ויצו 

א’ ג’ ה’ בין השעות 11:00-15:00. 

הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב - לשאלות בתחום דיני עבודה ניתן 

info.ovdim@gmail.com .לפנות במייל

נעמת – קו פתוח בדיני עבודה: 050-2030887, ימי א, 10:00-14:00, ימי ד, 10:00-14:00

ארגונים המסייעים בנושאי משפחה וגירושין
המרכז לקידום מעמד האישה מרכז רקמן - ייעוץ לנשים בענייני דיני משפחה בטלפון 

בלשונית   www.rackmancenter.com באתר  אינטרנטי  פנייה  בטופס  או   03-5318895

“צור קשר".

סיוע משפטי )משרד המשפטים( - הזכאות מותנית במבחן הכנסות. יש להגיש בקשה 

בטלפון 073-3927788 או בטופס באתר האינטרנט. 

 1-700-505-500 לטלפון  להתקשר  יש   - הדין  עורכי  לשכת  של  מצוה  שכר  תוכנית 

ולהשאיר הודעה קולית, הם חוזרים לאחר כמה ימי עסקים.

יד לאישה - ארגון יד לאישה מפעיל קו חם הנותן מענה רגשי ומעשי לנשים הנמצאות 

גירושין  בעניין  חינם  משפטי  ייעוץ  פגישת  פונה  לכל  ניתנת  כן,  כמו  גירושין.  בהליכי 

ועוסק בייצוג נשים מסורבות גט ועגונות בבית הדין הרבני בתביעות לחיוב וכפיית גט. 

טלפון: 1800-200-380.

ויצו - קבלת קהל בתיאום מראש ביום ג'  בין 16:00-18:00 ברחוב מאיר בעל הנס 12 רמת 

גן, 050-4778008 או 050-7549290.

ייעוץ  כגון:  שירותים  מציעות  הארץ  ברחבי  נעמת  של  המשפטיות  הלשכות   - נעמת 

בנושא דיני עבודה, דיני מעמד אישי, עריכת הסכמים ועוד, ניתן לפנות למוקד הארצי 

בטל: 03-5254422

לרשותכם רשימת ארגונים נוספים שעוסקים במשפחות חד הוריות.

התחנה לטיפול משפחתי וזוגי – גבעתיים 

קשיים  עם  המתמודדים  ויחידים,זוגות  משפחות  זוגות  הינם  בתחנה  הטיפול  תחומי 

וקונפליקטים, זוגיות פרק ב', משפחות המתמודדות במצבי משבר וסוגיות הקשורות 

במעגל החיים, ומשברי חיים-בגידות, גירושים ומוות במשפחה. הטיפול ניתן בתשלום 

מדורג לפי הכנסות המשפחה.

התחנה יושבת ברחוב ויצמן 19 קומה ב גבעתיים, טל: 03-5406810, שעות הפעילות הם 

ימי ד׳ בשעות הבוקר ואחה"צ וימי ו' בשעות הבוקר, הגעה על פי תאום מראש.

שירותי יעוץ משפטי ראשוני וסיוע במיצוי זכויות משפטיות לתושבי גבעתיים 

יעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום במגוון נושאים הניתן ע"י עורך דין מתנדב.

לתיאום היעוץ - גב' שרה קופמן: 052-8988018

היחידה למשאבי קהילה: 03-5722382



לשירותכם
היחידה למשאבי קהילה

 TamiB@Givatayim.muni.il , 03-5722565 :תמי

וואטסאפ היחידה למשאבי קהילה: 054-8783990 

ווטסאפ למוקד העירוני: 054-2524913 


