
המחלקה לשירותים חברתיים 
במועצה מקומית זכרון יעקב 

מגישה ומנגישה:

מידע וזכויות 
למשפחות שבראשן הורה עצמאי



משפחות יקרות 
פעילות  מרחב  והתושבים  התושבות  לכלל  להעניק  באפשרות  נבחנת  קהילה 

שוויוני מהנה ומותאם. 

כחלק מהמדיניות אותה מובילה המועצה המקומית, אנו פועלים להנגיש שירותים 

ולאפשר מגוון הזדמנויות. 

משפחות עצמאיות הן חלק בלתי נפרד ממארג הקהילה. 

המחלקה לשרותים חברתיים איגדה מידע על זכויות בתחומים שונים

ובמגוון שירותים ממשלתיים ומוניציפליים, בחוברת ניתן למצוא מידע בתחומים 

שונים שיסייע בידכם.ן 

אוגדן זה מתאר את תמונת המצב העכשווית, בפרקי זמן שונים נעדכן ונתאים 

אותו למציאות המתהווה בשטח. 

אנחנו מאמינים כי שילוב ידיים בין המשפחות יאפשר מענה מיטבי נכון ושוויוני. 

אנחנו כאן בשבילכם.ן ועבורכם.ן 

בברכה,

ראש המועצה, זיו דשא



הקדמה
מתמודד  עצמאי  הורה  רבה.  ומשמעות  סיפוק  אושר,  בחובה  טומנת  הורות 
זאת,  עם  יחד  אך  הורה,  ככל  לשלומם  ודאגה  ילדים  גידול  של  סוגיות  עם 
שירותים  מגוון  קיימים  נוספים.  אתגרים  לחייו  מתווספים  יחיד,  היותו  מעצם 
ייעודי להורים עצמאיים, אספנו עבורכם את מיטב המידע  המאפשרים סיוע 

על מנת לסייע במיצוי זכויות. 
עצמאיות,  משפחות  של  בהרכב  חיים  האוכלוסייה  מכלל   13% ישראל  במדינת 

שבראשן הורה יחיד, בזיכרון יעקב מתגוררות כ-5% משפחות עצמאיות.

עצמאי,  הורה  עומד  שבראשן  למשפחות  וזכויות  מידע  מאוגדים  זו  בחוברת 
במטרה להרחיב ולהנגיש את הידע בתחום הזכויות והשירותים הקיימים ברמה 

הארצית והיישובית. 

מאמינים  יעקב,  זיכרון  המקומית  במועצה  חברתיים  לשירותים  במחלקה  אנו 
שידע ומידע המובילים למיצוי זכויות, יסייעו בהגברת הביטחון האישי, החוסן 

וההעצמה הקהילתית. 
יחידת משאבי הקהילה, תחום התנדבות ועבודה קהילתית, שואפת לחזק את 
הקשר עם קהילות במערכת העירונית תוך יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים 
הרלוונטיים, ממסדיים וחוץ ממסדיים, בתוך המועצה ומחוצה לה, במטרה לסייע 

ולקדם את איכות החיים האישית, המשפחתית והקהילתית. 
אנו תקווה שזכותון זה יסייע, ומזמינות אתכן/ם להיות בקשר איתנו במטרה ליזום 

ולפעול ליצירת מענים ייחודים לקהילת משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי. 

בברכה,
דר’ אורלי דביר - עו”ס, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים זיכרון יעקב.

עמית חרמוני - עו”ס, רכזת היחידה להתנדבות ומנהלת פורום נשים.
amith@zy1882.co.il | בטלפון: 04-6297181

אודליה יעקב רפאל - עו”ס קהילתית. odelyay@zy1882.co.il | בטלפון: 04-6297181 



משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי - ההגדרה בחוק
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:

• אינו נשוי )כלומר רווק/ה, אלמן/ה או גרוש/ה( ואין לו בן זוג ידוע בציבור.
• נשוי וחי בנפרד מבן זוגו במשך שנתיים לפחות, נמצא בהליכי גירושין מבן  

  הזוג במשך שנתיים לפחות, ואין לו ידוע בציבור.
• אישה עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי )כלומר אישה  

  נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו”ל, שלא בהסכמתה,  
  מזה שנתיים, מבלי לשלם לה מזונות(, ואין לה ידוע בציבור.

• אישה החיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות )נשים  
  מוכות( במשך 90 יום לפחות, ופתחה בהליכי גירושין בתוך 12 חודשים מיומה  
  הראשון במקלט )האישה תהיה פטורה מהדרישה לפתוח בהליכי גירושין אם  
  לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה(, ואין לה  

  ידוע בציבור.
• עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים, ובן זוגו לא עלה  

   לארץ ואינו שוהה בארץ, ואין לו בת זוג אחרת.



קצבאות

♥ הבטחת הכנסה 
בכוחם  שאין  בישראל,  ומשפחה  אדם  לכל  משולמת  הכנסה  הבטחת  קצבת 
בהתאם  לקבל  זכאי  הכנסה  כל  ללא  הורה  למחיה.  הכנסה  לעצמם  להבטיח 
לתנאי הזכאות הבטחת הכנסה. קצבה מלאה יקבל הורה שאין לו באופן קבוע 

או זמני הכנסה מעבודה )מובטלים, נפגעי עבודה, חולים, נכים ועוד(. 
הלאומי  הביטוח  למחשבון  להיכנס  יש  ההורה  נתוני  על-פי  הזכאות  לחישוב 

 www.btl.gov.il.-באתר הביטוח הלאומי
♥ השלמת הכנסה 

משולמת למי שהכנסתו מעבודה או ממקור אחר )קצבאות, נכסים, פיקדונות( 
נמוכה מרמת ההכנסה שנקבעה בחוק. חלק מתנאי הזכאות לקצבת השלמת 
ילד  בחזקתו  אשר  עצמאי  )הורה  התעסוקה  בשירות  התייצבות  היא  הכנסה 

מתחת לגיל שנתיים יהיה פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה(. 
♥ קצבה ליולדת נכה שהיא אם עצמאית 

יולדת בעלת אי-כושר השתכרות בשיעור של % 100, שאינה יכולה לטפל בתינוק 
שילדה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת שמשולמת למשך 3 חודשים מיום 

הלידה בנוסף לקצבת הנכות.
♥ מזונות 

בנפרד,  חיים  כשההורים  הקטינים.  ילדיו  לצורכי  לדאוג  מחויב  הורה  בישראל 
להיקבע  יכול  המזונות  סכום  לשני.  אחד  הורה  ידי  על  ישולמו  הילדים  מזונות 
תביעה  להגיש  אפשרות  ישנה  הסכמה,  ואין  במידה  ההורים.  שני  בהסכמת 

למזונות ילדים, כשבית המשפט יכריע בעניין סכום המזונות. 
בירור התביעה הוא הליך שיכול להימשך זמן רב, ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים.

♥ קצבת מזונות )ביטוח לאומי( 
להגיש  יכול  דין,  פסק  על-פי  לו  שנפסקו  המזונות  את  מקבל  שאינו  הורה 
הלאומי(.  הביטוח  תנאי  )על-פי  הלאומי  מהביטוח  מזונות  לקצבת   בקשה 
סכום הקצבה יהיה הנמוך מבין השניים: או גובה מזונות בהתאם לפסק הדין, או 

הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי.
♥ גביית מזונות על ידי ההוצאה לפועל 

הורה שאינם משולמים לו דמי המזונות, זכאי לפתוח בהוצאה לפועל ערוץ גבייה 
מההורה החייב. ההוצאה לפועל גובה את דמי המזונות מההורה החייב על ידי 

עיקולים שונים )משכורת, חשבון בנק ועוד(.

♥♥



♥ הבטחת הכנסה במקום מזונות 
הורה עצמאי יכול לבקש קצבת הבטחת הכנסה במקום קצבת מזונות )קצבת 

הבטחת ההכנסה תינתן ללא גביית מזונות מהצד השני(.
הבטחת הכנסה מעלה את סיכויי הזכאות לדיור ציבורי.

♥ השלמת הכנסה לקצבת שאירים 
הכנסה  להבטיח  מנת  על  משולמת  שאירים  לקצבת  הכנסה  השלמת  תוספת 
מינימלית. התוספת נקבעת על ידי תנאים מסוימים ובתוכם גיל האלמן/ה ומספר 

הילדים. ניתן לבדוק נתונים מדויקים בהתאמה אישית באתר הביטוח הלאומי.

♥ קצבת שאירים ליתומים 
משולמת  לא  אם  גם  ילדיהם,  עבור  מחיה  דמי  לקבל  זכאים  אלמנה  או  אלמן 
תוספת קצבה בעבורם. לילדים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים עם תוספת 
עבורם, דמי המחיה הם בשיעור 579 ש”ח, נכון לשנת 2020. לילדים שלא משולמת 
להוריהם קצבת שאירים, דמי המחיה הם בשיעור 802 ש”ח לחודש, נכון לשנת 
2020. יתום משני הורים שמקבל שתי קצבאות שאירים זכאי לדמי מחיה מכוחו 

של כל הורה.

♥ המידע לקוח מאתר הביטוח הלאומי ומאתר כל זכות ♥

♥♥ קצבאות



♥♥ דיור

♥ סיוע בשכר דירה
משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה 

ממשרד השיכון, במידה והן עומדות בכל התנאים אלה: 
הילדים עד גיל 21 ונמצאים בחזקתו של ההורה מגיש הבקשה.. 1
למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה, ואין לה זכות . 2

)הורה עצמאי  ירושה, נאמנות או מתנה  לבעלות מלאה או חלקית על פי 
יהיה זכאי לסיוע במידה והוא ויתר על דירה בבעלותו או מכר דירה בבעלותו 

במסגרת הסכם הגירושין - לאחר 5 שנים ממכירת הדירה(.
מסייע . 3 והשיכון  הבינוי  משרד   - דירה”  שכר  ב”ישוב  מתגוררת  המשפחה 

לזכאים בשכר דירה, כאשר סכום הסיוע תלוי בנתוניו האישיים של הזכאי, 
נמצאת  יעקב  זיכרון  הדירה.  נמצאת  בו  העדיפות  ובאזור  היישוב  בגודל 

ברשימת הישובים לזכאות. 
ההורה עונה על אחד מהתנאים הבאים:. 4

של •  מזונות  או  הכנסה  השלמת  או  הכנסה  הבטחת  מקצבת  מתקיים 
הביטוח הלאומי.

סך •  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  מקצבה  מתקיימת  לא  המשפחה  אם 
שנקבעו  כפי  מזונות  עצמאים,  הכנסת  )משכורת,  ההורה  הכנסות 

בהסכם הגירושין( לא עולה על 10,148 ש”ח ברוטו, נכון לינואר 2020. 
זכאותו/ה •  והקליטה,  העלייה  ממשרד  קליטה  סל  שקיבל  חדש  עולה 

תחל בשנה השנייה לעלייתו לארץ.
יחידה בהיריון - אישה בחודש חמישי )שבוע 22 ומעלה( שאין לה ילדים, • 

שמתקיימת מגמלת הבטחת/השלמת הכנסה או מקצבת נכות, או שסך 
הכנסותיה לא עולה על הסכום ברוטו שצוין לגבי הכנסות הורה עצמאי, 

זכאית לסיוע בשכר דירה שניתן למשפחה שבראשה הורה עצמאי.

מי שאינו עומד בתנאי הזכאות יכול להגיש בקשה לוועדת חריגים. 
לבדיקת זכאות/ הגשת בקשה בתחום הדיור יש לפנות למוקד הסיוע בשכר דירה, 

לחברת אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר – בסניף חדרה רח’ שדרות הנשיא 21 קומה 5. 
קבלת קהל בימים: א’,ב’, ד’, ה’ 8:30-13:30 | ב’,ד’ 15:00-17:00 בימי שלישי 

אין קבלת קהל | מוקד: 8583* פקס: 04-6318849 
| ניתן גם לפנות לחברת עמידר חיפה ולקבל   mgar19@mgar.co.il דוא”ל: 

שירות בנושא סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי. 
כתובת: יפו 88 חיפה. קבלת קהל: א’, ה’ 8:30-12:30 וכן במוקד הטלפוני הארצי: 6266*



♥♥ דיור

♥ סיוע ברכישת דירה )משכנתא(
סיוע  והשיכון  הבינוי  ממשרד  לקבל  עשויות  עצמאי  הורה  שבראשן  משפחות 

ברכישת דירה. 

מי זכאי? 
עולים  זכאות תקפה.  וברשותם תעודת  דיור  ותיקים בארץ שהם חסרי  הורים 
בעלי תעודת עולה בתוקף המוגדרים כחסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע 

ברכישת דירה לתקופה של 15 שנים מיום עלייתם ארצה.
לקבלת מידע נוסף על פי שיטת הניקוד והזכאויות ניתן להיכנס לאתר “כל זכות”. 

♥ דיור ציבורי
עשויים להיות זכאים הורים עצמאיים שעונים על התנאים הבאים:

הם חסרי דירה )את ההגדרה הרחבה ניתן למצוא באתר “כל זכות”(. . 1
הם הורים ל-3 ילדים ומעלה עד גיל 21. . 2

כמו כן מתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים:
מתקיימים מהבטחת הכנסה שנתיים רצופות• 
מתקיימים משכר עבודה והשלמת הכנסה שנה ברציפות לפחות.• 
הם מתקיימים ברצף מהבטחת הכנסה, קצבת מזונות ולאחר מכן שוב • 

 מהבטחת הכנסה וכל זאת במשך שנתיים.

החל מה-01.04.2020 תיתכן זכאות גם למי שמתקיימים מקצבת מזונות 
שנתיים ברציפות, והוועדה למיצוי כושר השתכרות קבעה כי הם ממצים 
כושר השתכרות ועומדים במבחן ההכנסה של המוסד לביטוח לאומי, וכי 
מעבר ממסלול קצבת מזונות למסלול קצבת הבטחת הכנסה יפגע בהם 
מבחינה כלכלית )סעיף זה יהיה בתוקף מה-01.04.2020 עד ל-31.03.2021, 

ואז ייבחן מחדש(. 

 ♥ נכון לרגע כתיבת שורות אלה, עדיין לא חל כל שינוי בהחלטה 
מומלץ להיכנס לאתר “כל זכות” ולהתעדכן בכל שינוי ♥



♥♥ דיור

♥ הנחה בארנונה
והילדים  )במידה   21 גיל  עד  ילדים  עם  עצמאי  הורה  עומד  משפחות שבראשן 
משרתים בצבא( זכאיות להנחה בארנונה על פי חוק. גובה ההנחה למשפחות 

עצמאיות בזיכרון יעקב עפ”י חוק ההסדרים, עומד בשיעור של 20%. 
שיעור ההנחה יתחלק בין שני הורים גרושים בעלי משמורת משותפת. 

חשוב להגיש את הבקשה בכל שנה מחדש, ועד לסוף חודש יוני. 
הורים גרושים צריכים לצרף הסכם גירושין. 

למימוש הזכות יש לפנות למחלקת הגבייה במועצה ולמלא טופס בקשה להנחה 
בצרוף המסמכים הנדרשים. 

כתובת המועצה: רחוב הנדיב 11א’, זיכרון יעקב. 
 קבלת קהל: ימים א’, ב’, ד’, ה’ -8:00 13:00, ימי ג’ 16:00-18:00. 

 .gvia@zy1882.co.il :טלפון: 04-6297111, מייל 
הורדת הטפסים הנדרשים באתר המועצה, מחלקת גבייה.

♥ הנחה בחשבון חשמל 
 )18 לגיל  )מתחת  ומעלה  ילדים   3 עם  עצמאי  הורה  עומד  שבראשן  משפחות 
הבטחת  קצבת  מקבלת  והמשפחה  במידה  החשמל,  בחשבון  להנחה  זכאיות 

הכנסה או קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
ההנחה שניתנת מדי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קוט”ש 
הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים שמשמשים למגורים בלבד. היות 
 800 עד  של  צריכה  על  תינתן  ההנחה  בחודשיים,  פעם  מגיע  החשמל  וחשבון 
קוט”ש בכל חשבון. יש לוודא כי הזכאי להנחה רשום כלקוח בחברת החשמל. 

ההנחה ניתנת ע”י דיווח ישיר מבטל”א לחברת החשמל. 

♥ המידע לקוח מתוך אתר “כל זכות” ♥



♥ נקודת זיכוי במס הכנסה להורה עצמאי )לילדים עד גיל 19( שעובד,  
    תושב ישראל 

הורה עובד שחי בנפרד מההורה השני זכאי לנקודת זיכוי במס. שווי הנקודה הוא 
2616 ₪ לשנה )218 ש”ח לחודש(. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, 
יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה, בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. 
יש לוודא זכות זו אל מול הנהח”ש של מקום העבודה ומול תלוש השכר. נקודת 
או  אינו בחיים  יחיד”- משפחה בה ההורה השני  ל”הורה  גם  ניתנת  זיכוי במס 

שזהות ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין. 
ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה. עובדים עצמאיים )שאינם שכירים( ימלאו 

בסוף שנה טופס 1301.

♥  מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(
רשות המיסים מעניקה כ- 4,000 ש”ח בממוצע לעובדים )כולל שכירים, עוזרות 
ולגובה  לזכאות  התנאים  מסוימת.  שכר  רמת  עד  המשתכרים  ועצמאים(  בית 

המענק מורכבים ומומלץ להשתמש במחשבון רשות המיסים.
המיסים  רשות  באתר  שנה  בכל  להגישו  ויש  מס,  שנת  סוף  בכל  ניתן  המענק 
)באופן מקוון או בסניפי הדואר- במידה ולא הוגשו בקשות בשנתיים האחרונות( 

יש להגיע לסניף עם המחאה מבוטלת ועם תעודת זהות.
עבודה  מענק  בנושא  המידע  למוקד  לפנות  ניתן  בנושא  נוסף  מידע  לקבלת 

בטלפונים: 02-5656400, 4954*. 

♥ ימי מחלה למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי  
עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלהם • 

בגין 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. 
הורה עצמאי שילדו )עד גיל 18( חולה במחלה ממארת או במחלה שמצריכה • 

טיפול בדיאליזה, זכאי לזקוף עד 110 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה או ימי 
החופשה שלו, בתנאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק. 

הורה עצמאי לילד עם מוגבלות זכאי להיעדר מעבודה 63 ימים בשנה על חשבון • 
ימי המחלה או החופשה, ובנוסף 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי מהשכר. הזכות 
ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק, ויש לבדוק זאת אל מול הנה”חש של 

מקום העבודה.

תעסוקה ♥♥



ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה עצמאי )הורה יחיד( לאדם עם מוגבלות • 
עובד המוכר כהורה עצמאי לאדם עם מוגבלות, שעובד שנה לפחות באותו מקום 
עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו/ה עד 36 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו 
אדם, במקרה שסיוע זה מחייב היעדרות. ההיעדרות תיזקף על חשבון ימי המחלה 
של העובד או על חשבון ימי החופשה הצבורה לפי בחירת העובד. במהלך ימי 
)או תשלום דמי חופשה(החל מהיום  ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה 
הראשון להיעדרות. בנוסף, העובד זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה ללא כל ניכוי 

בשכר, באופן יחסי להיקף המשרה.

♥ תוכנית “סל שעות גמיש“
להורים  המסייעת  והרווחה  העבודה  משרד  מטעם  תכנית  הינו  גמיש  שעות  סל 
עצמאיים להגדיל את היקף המשרה או הלימודים שלהם. התכנית מקנה השתתפות 
ניתן  הסיוע   .10 גיל  עד  לילדים  וקייטנות  עזר  שיעורי  שמרטף,  צהרונים,  במימון 
ולומדים, שהגדילו את היקף  בהתאם לתנאי הזכאות להורים עובדים, או עובדים 
עבודתם או לימודיהם: עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים, כעובדים במשק 
בית, או כעצמאים; עובדים לפחות 10 שעות שבועיות, ובנוסף לומדים לפחות 10 
שעות שבועיות באחד מהמסלולים המפורטים בנוהל; הם הגדילו את היקף עבודתם 
להגשת  שקדמו  החודשים   12 במהלך  לפחות  שבועיות  שעות  ב-10  לימודיהם  או 
הבקשה, ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל; הם קיבלו הבטחת/השלמת הכנסה 
 12 במהלך  לפחות  אחד  חודש  במשך  לאומי  לביטוח  מהמוסד  מזונות  קצבת  או 
החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהם עומדים במבחן הכנסה. המימון 
הוא בגובה של עד 6000 ש”ח למשפחה לכל תקופת הזכאות עד שנה וחצי ולא יותר 

מ-40 ש”ח לשעה.

 ♥ לבירורים ובדיקת הזכאות ניתן לפנות למוקד חברת מילגם:
 sherut@avoda.milgam.co.il.:טלפון: 03-5652310 פקס: 073-3901099 מייל
מתוך אתר “כל זכות”, רשות המיסים ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ♥

תעסוקה ♥♥



♥♥

♥ מענק לימודים
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או 
שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים. המענק מועבר על ידי הביטוח 
הלאומי במהלך חודש אוגוסט, ובסמוך לתחילת שנת הלימודים, לטובת הצטיידות 
לביה”ס לחשבון הבנק אליו מועברת קצבת הילדים. גובה המענק הוא 1021 ₪ 
לביטוח הלאומי טופס  להגיש  יש  2021(. לקבלת המענק  )נכון לשנת  ילד  לכל 
תביעה למענק לימודים.הטופס נמצא באתר הביטוח הלאומי או בסניף עצמו. 
את התביעה מגישים פעם אחת, והמענק ניתן בכל שנה ללא צורך בחידושה. 
לפנות  הורה שלא קיבל/ה את המענק עבור שנת הלימודים שחלפה, צריך/ה 

לסניף המוסד לביטוח לאומי בעיר הרלוונטית.

♥ סיוע להורה עצמאי במימון מעונות יום ומשפחתונים
הורים עצמאיים )גברים ונשים( עשויים להיות זכאים לסיוע מוגדל במימון מעונות 

יום ומשפחתונים מוכרים במידה והם עומדים בשני התנאים הבאים: 
- הבטחת או השלמת הכנסה/מזונות •  ההורה קיבל את אחת מהקצבאות 

במשך 6 חודשים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע; 
הם עונים על אחד מהתנאים הבאים: לומד בשעות הבוקר בקורס להכשרה • 

מקצועית בפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם; בחצי השנה האחרונה 
התחיל לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות )כשכיר 
20 שעות שבועיות,  לפחות  בהיקף של  שנה  חצי  מעל  עובד  עצמאי(,  או 
שעות  ב-10  גדל  עבודתם  היקף  הבקשה  להגשת  שקדמה  השנה  ובחצי 
שבועיות. תקופת הזכאות המקסימלית היא 12 חודשים. הסיוע ניתן להורה 

בעל דרגה מהתמ”ת כסיוע נוסף.

♥ סיוע להורה במימון קייטנות בחופשת הפסח והקיץ 
בגובה של עד 2000 ₪ לילד, לתקופת זכאות שנמשכת עד לשנה וחצי. 

♥ למימוש הזכויות ניתן לפנות למוקד חברת מילגם: 
 sherut@avoda.milgam.co.il.:טלפון: 03-5652310 פקס: 073-3901099 מייל

חינוך



♥♥ חינוך

♥ סבסוד צהרונים
סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי במימון צהרונים- משרד העבודה 

והרווחה מסייע במימון שהות בצהרונים של ילדי גנים שהוריהם עובדים או 
לומדים ומתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה, בהתאם לתנאים. 

הזכאים לזכות הם הורים שעובדים בהיקף של 32 שעות שבועיות לפחות או 
הורים שלומדים לימודי הכשרה מקצועית או לומדים לתואר ראשון במוסד 

מוכר או לומדים באולפן לעולים חדשים. 

מימוש הזכות: לאחר שניתן אישור ממנהל/ת הצהרון על קבלת הילד 
למסגרת,אחד מהוריו של הילד או האפוטרופוס שהילד נמצא בחזקתו, יגיש 
את הבקשה לסיוע באמצעות שאלון ההרשמה המקוון למסגרות מעונות יום, 
משפחתונים וצהרונים באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. 

ניתן למלא את השאלון גם באמצעות יישומון )אפליקציה( “רישומעון”, שזמין 
בחנויות האפליקציות. הורים שמעוניינים לקבל סיוע במילוי השאלון מוזמנים 
להתקשר למוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בטל’ 12222969 או 2969*. 

♥ מתוך אתר כל זכות ומשרד העבודה והרווחה ♥ 



♥ השלמת השכלה להורה עצמאי 
להשלמת  לימודים  מממן  הכלכלה  לעידוד התעסוקה, משרד  תכניות  במסגרת 

השכלה עבור הורים עצמאים שעומדים בכל התנאים הבאים: 
לביטוח  מהמוסד  מזונות  קצבת  או  הכנסה  הבטחת/השלמת  גמלת  מקבל 
לאומי במהלך השנה האחרונה; בעל מוטיבציה לביצוע שינוי תעסוקתי חיובי 
)השתלבות בשוק העבודה או יציאה לקורס הכשרה מקצועית(; עומד בדרישות 
האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך )עבר את בחינת המיון בהבנת הנקרא(; 
מספיק  יימצאו  שלא  במקרה  הלימודים.  מתקיימים  בהם  בשעות  עובד  אינו 
הורה  של  השתתפותו  שתאושר  ייתכן  התנאים,  בכל  שעומדים  יחידים  הורים 
יחיד שילדיו מעל גיל 18, או הורה יחיד שאינו/ה מקבל דמי מזונות או הבטחת/
השלמת הכנסה. הלימודים מתקיימים במרכזי השכלה למבוגרים ברחבי הארץ.
.08-6776030  - פקס  הארצי:  המידע  מוקד  אל  לפנות   יש 
דוא”ל moital@taldor.co.il | המוקד פועל בימים א’-ה’ בין השעות -16:00

10:00 וביום ו’ בין השעות 12:00-09:00.

♥ שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לאלמנים ולאלמנות
ניתן לאלמנים  שיקום תעסוקתי, שכולל סיוע במימון לימודי תואר או מקצוע, 
שהוכרו על ידי ענף שאירים או ענף נפגעי עבודה. אלמנות ואלמנים שהוכרו על 
ידי ענף שאירים, או על ידי ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי ואשר עומדים 
או  ממקצועם  להתפרנס  יכולים  אינם  או  מקצוע  חסרי  הבאים:  התנאים  בכל 
זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות; מתאימים להכשרה מקצועית 
לדעת פקיד השיקום. למימוש הזכות יש להגיש טופס תביעה לשיקום מקצועי 

בביטוח הלאומי. 
ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי.

♥ סבסוד הכשרה מקצועית )תוכנית השוברים(
האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל 
מקצועית  הכשרה  בלימודי  להשתתף  עצמאיים  להורים  שמאפשרת  תוכנית 
במקצוע שבחרו ללמוד. מימון ההכשרה המקצועית נעשה באמצעות שוברים 
אישיים. המימון ניתן עבור קורסים במסגרת לימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב. 

♥♥ לימודים מלגות והכשרות מקצועיות



♥♥ לימודים מלגות והכשרות מקצועיות

במסגרת התוכנית ניתן מימון של 85%-65% מעלות ההכשרה עד לתקרת השתתפות 
של 12,000 ₪. משך הקורס אינו עולה על 12 חודשים )למעט קורסים הדורשים 
הכשרה ארוכה יותר( והוא בפיקוח ובהכרה של האגף להכשרה מקצועית במשרד 
והעובד/ת  הקורס  את  שמסיים  להורה  יינתן  השמה  מענק  והרווחה.  העבודה 

בעבודה שקשורה לקורס גם לאחר 13 חודשים ממועד סיום הלימודים. 

מפנה •  גוף  באמצעות  מתבצעת  מקצועית  להכשרה  לשובר  בקשה  הגשת 
בלבד, אשר מבצע הכוונה וייעוץ לתחום הלימודים המתאים להורה. 

אדם מובטל המקבל הבטחת הכנסה יפנה ליועץ לימודים בשירות התעסוקה. 
הכנסה  הבטחת  קצבת  מקבל  ואינו  עובד  תחום/  לשנות  ורוצה  שעובד  הורה 
למרכזי  או  חברתיים  לשירותים  במחלקה  המטפל/ת  לעו”ס  לפנות  מוזמנים 

התעסוקה “הזדמנות”. ניתן לפנות לכל סניף בארץ. 

שני סניפים קרובים לנוחיותכם: 
חיפה, שדרות המגינים 42, טל’: 04-8354040.

נתניה, רח’ פינסקר 18 בניין גולד קפיטל קומה 4, טל’: 09-7794800.



אלמן/ה שהוכרו על ידי ענף שארים או ענף נפגעי עבודה בבטל”א עשויים לקבל 
בתקופת  כלכלי  וסיוע  מקצועי  מסלול  בבחירת  סיוע  הכולל  תעסוקתי  שיקום 

ההכשרה או הלימודים. 
זכאים העומדים בתנאים הבאים: 

חסרי מקצוע או אינם יכולים להתפרנס ממקצועם. • 
זקוקים להסבה מקצועית בעקבות ההתאלמנות. • 
אינם זכאים להכשרה מקצועית על - פי חוק אחר. • 
מתאימים להכשרה מקצועית לדעת פקיד השיקום. • 

• העונים על הקריטריונים צריכים להגיש תביעה לשיקום מקצועי במחלקת  
  השיקום בביטוח הלאומי. 

♥ הבטחת הכנסה ולימודי תואר ראשון
לימודים לתואר ראשון,  זכאי להבטחת הכנסה בעת  להיות  יכול  הורה עצמאי 
בתנאי שקיבל הבטחת הכנסה 16 מתוך 20 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים, 

והוא לומד ועובד לפחות 30 שעות בשבוע.

)מלגה לתואר ראשון לאימהות עצמאיות(  קרן קציר תוכנית “משכילה”   ♥ 
תוכנית “משכילה” מיועדת לאימהות עצמאיות שמוכרות ככאלה על פי חוק )אם 
בוגרות   ,18 לגיל  ילד/ים מתחת  גט(, בחזקתן  גרושה/ אלמנה/ מסורבת  רווקה/ 
שירות צבאי/לאומי. המלגה תינתן ללומדות במוסדות אקדמאים שבהם פועלת 

הקרן. בנוסף למלגה יינתנו ליווי אישי ומלגת קיום. 
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר קרן קציר, או לפנות לטל: 08-9146741, 

katzir@rashi.org.il או בדוא”ל

♥ מתוך אתרי כל זכות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וקרן קציר ♥

♥♥ שיקום תעסוקתי וסיוע בלימודים לאלמנים ואלמנות 



 היחידה למניעת אלימות במשפחה • 
המחלקה לשירותים חברתיים, מועצה מקומית זיכרון יעקב 04-6297137. 

nirits@zy1882.co.il | 04-6297114  :עו”ס נירית שדה 
.efrat@zy1882.co.il | 04-6297114  :עו”ס אפרת תמרקין

 התחנה לטיפול משפחתי • 
המרכז מעניק שירותי ייעוץ וטיפול ליחידים וזוגות, במגוון קשיים רגשיים 

ותפקודיים, מעברים ומשברי חיים. התחנה נמצאת במיקום דיסקרטי ברחוב 
הגת 22א’. בתשלום מסובסד. הפניות דרך עו”ס או מזכירות המחלקה 

revacha@zy1882.co.il :לשירותים חברתיים: 04-6297137  ובמייל
 מוקד - 118• 

 מוקד מידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
 פועל 24 שעות ביממה. ניתן גם לפנות לטלפון: 077-9208560. 

המוקד מסייע במתן מידע, הכוונה וסיוע ראשוני בתחומי רווחה כגון: חירום, 
אלימות במשפחה, פגיעה מינית, התמכרויות, ילדים ונוער, פרט ומשפחה, 

אזרחים ותיקים ועוד.
בתחום החינוך - מרכז משכ”ל - מרכז חינוכי קהילתי בשרות הילד • 

 והמשפחה לשיפור כישורי למידה  
השירותים מסובסדים ע”י הרשות המקומית וישנם החזרים ע”י הביטוחים 
הפרטיים. הנחות דרך גורם מפנה )אלו”ט, רווחה( על פי קריטריונים של 

 גובה הכנסה ומספר נפשות למשפחה. כתובת: הרצל 40 זיכרון יעקב, 
 miskal1882@gmail.com :04-6397803. מייל

 שירותים למשפחות ויחידים עם צרכים מיוחדים • 
חונכות, סומכות, נופשונים ועוד, ניתנים דרך המחלקה לשירותים חברתיים 

בהתאם לבדיקת זכאות. מומלץ לפנות לעו”ס המטפלת במחלקה עפ”י אזור 
 מגורים על מנת להתאים את המענה המדויק. 

בימים אלו מוקמת קבוצת תמיכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
שמיועדת להיפתח באוקטובר וכן פעילויות פנאי לילדים ובוגרים עם צרכים 

 מיוחדים בשיתוף המתנ”ס והמחלקה לשירותים חברתיים. 
 לפרטים נוספים אפשר לפנות למחלקה לשירותים חברתיים: 

 revacha@zy1882.co.il | 04-6297137 או לרכזת תחום צרכים מיוחדים 
rotem@zy1882.co.il | 04-6297138  רותם מנחם

שירותים נוספים בזיכרון יעקב ♥♥



שירותים נוספים בזיכרון יעקב ♥♥

♥ מלגות לימודים: 
עמותת “יד עזר” - סיוע ברכישת ציוד לימודי לתלמידים, במתן שיעורי עזר • 

במתמטיקה ואנגלית, חוגים, וכן במלגות ללימודי השכלה גבוהה למשפחות 
במצוקה כלכלית. יש לפנות לעו”ס המטפלת במחלקה לשירותים חברתיים 

זיכרון יעקב על מנת לקבל את הסיוע. 
מתנ”ס זמארין - מלגות מפעל הפיס לסטודנטים בסך 10,000 ₪ בכפוף • 

לביצוע 140 שעות התנדבות ותרומה לקהילה במשך שנת הלימודים. 
לפרטים נוספים יש לקרא על תנאי קבלת המלגה ולוחות הזמנים להגשתה 

באתר המתנ”ס- תוכנית מלגות לסטודנטים. ניתן לפנות לעומר גנדלר 
מנהל מרכז צעירים: 050-7849464.

מלגות מארגון “רוטרי” זיכרון יעקב - בכל שנה, בשבוע הראשון של חודש • 
דצמבר מתפרסמת מודעת קול קורא בעיתון הגפן המקומי המזמינה 

סטודנטים עד גיל 30 להגיש בקשה למלגה בסך 2000 ₪. 
♥ סיוע משפטי 

שי”ל - שירות ייעוץ לאזרח בנושאי צרכנות, בטל”א, הוצאה לפועל, דיור • 
ושיכון, ניצולי שואה, ענייני עבודה, ביטוח, ייעוץ כלכלי, ענייני הרשות 

 המקומית ועוד. סניפים קרובים: 
 בנימינה, רחוב דרך ניל”י 23, בניין הספרייה. 

 shil@bin-ada.co.il :קבלת קהל בימי א’ 16:00-17:00, מייל 
פרדס חנה, רח’ שביל התלמיד 2. קבלת קהל: ימים א’, ב’ ד’: 09:00-12:00, 

 ימי ג’: 16:00-18:00. טל’: 077-9779464. פקס: 04-6270319. 
shil@pardes-hanna-karkur.muni.il :מייל

“שכר מצווה” - סיוע וייצוג משפטי חינם למעוטי הכנסה בתחומים • 
אזרחיים שונים. תוכנית המופעלת ע”י לשכת עורכי הדין ופונה לאנשים 

 שאינם יכולים לשכור עורך דין בכוחות עצמם. 
מי זכאי? כל אדם העומד בשלושת המבחנים הבאים: מבחן רכוש, מבחן 

 הכנסה, מבחן הסיכוי המשפטי. 
מידע ופרטים נוספים באתר “כל זכות”, וכן באתר לשכת עורכי הדין  

 pro.bono@israelbar.org.il7:בישראל, ובטלפון: 1700-505-500, ובדואר
 בנוסף, ניתן לפנות למרכזי פעילות קרובים:

 חדרה: רח’ הלל יפה 25, ימי ג’: 17:00-19:00 בטל’: 04-6211613. 
חיפה: רח’ המלך  יהושפט 6, נווה דויד, ובטל’: 04-8380816. 



שירותים נוספים בזיכרון יעקב ♥♥

 ויצ”ו זיכרון יעקב• 
תנועה למען נשים, מונה אלפי מתנדבות ברחבי הארץ, ופועלת בקהילה 

 המקומית למען צמצום פערים מגדריים. 
בויצ”ו פועלת הלשכה המשפטית המסייעת לנשים בייעוץ משפטי 

 בנושאים אזרחיים. תעריף פגישת יעוץ 50 ₪. 
 המשך טיפול בהפניה לעורכי דין מוסמכים בתשלום מופחת. 

 כתובת: רחוב הנשיא 35, זכרון יעקב, ימי ד’ בין 17:00-19:00 בתאום מראש. 
 במהלך השבוע, ימים א’-ה’ קבלת קהל בין 09:00-13:00, בטלפון: 04-6397274. 

 ובנייד: 050-7538339, לאופירה פלג יו”ר ויצ”ו זיכרון יעקב. 
חנות הביגודית של ויצו, חנות לבגדי יד שנייה ואף חדשים במצב מעולה 

ובמחירים סמליים, בימים ב’, ג’, ה’ ו-ימי שישי: 10:00-13:00, ב’, ג’: -16:30
18:30 קו מידע של ויצו לזכויות נשים בעבודה: טל’: 03-6923825, בימים 

א’, ג’ ו-ה’ בין השעות 11:00-15:00. 

קווי מידע ארציים נוספים:• 
ייעוץ משפטי נעמ”ת – טל’: 03-5254422 

www.naamat.org.il :וכן באתר נעמ”ת בכתובת
אתר הזכויות של ישראל, “כל זכות” בסיוע משרד המשפטים

ישראל דיגיטלית וג’וינט ישראל האתר מאגד את הזכויות שקיימות בישראל   
www.kolzchut.org.il בכל תחומי החיים בשפה נגישה ומובנת

מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 
טל’ לנשים 1202, טל’ לגברים 1203

טל’ לנשים דתיות 02-6730002, טל’ לגברים דתיים 02-5328000, 
טל’ לנשים ערביות 04-6566813, סיוע באמצעות וואטצאפ 052-8361202.



המחלקה לשירותים חברתיים | 04-6297137 
revacha@zy1882.co.il 

 www.zy1882.co.il :אתר המועצה

המידע שבחוברת לוקט מאתרים שונים: 

אתרי הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה, ובעיקר אתר “כל זכות” - אתר 

 הזכויות של ישראל, www.kolzchut.org.il שמכיל מאגר מידע 

בתחום זה ובתחומים נוספים.

 האמור בחוברת זו אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ חיצוני והוא מהווה 

מידע כללי בלבד. 

כל פעולה שתיעשה על פי המידע והפרטים האמורים בחוברת זו, תהיה על 

אחריות המשתמש בלבד. 

בכל מקרה ספציפי יש לפנות לגורמים הרלוונטיים ובמידת הצורך להיוועץ 

באנשי מקצוע.

♥


