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זכויות ושירותים למשפחות
שבראשן הורה עצמאי
ינואר 2020
הורים יקרים,
המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות פועלת לחיזוק קהילות במערכת העירונית תוך שיתוף פעולה עם מגוון גורמים
ברשות ומחוצה לה .כל זאת ,כדי לחזק את איכות החיים הקהילתית ,את הרווחה האישית והחברתית ואת החוסן
הקהילתי ,תוך מימוש ערכים של דמוקרטיה ,צדק ושוויון חברתי.
במסגרת המחלקה ,אנו פועלים לחזק ולקדם את קהילת המשפחות שבראשן הורה עצמאי.
במדינת ישראל ישנם כ –  30%משקי בית שבראשם עומד הורה עצמאי ,ובכפר סבא כ 10,000 -הורים וילדים
ממשפחות אלו.
מדובר במשפחות שלרוב מתקיימות ממשכורת אחת ,מתפקדות במציאות של אי ודאות כלכלית ,אישית וחברתית
וזקוקות לעיתים לסיוע בהגברת הביטחון והיציבות שלהם .
מידע ,ידע ומיצוי הזכויות יכולים לסייע להגברת הביטחון והיציבות והחוסן האישי והקהילתי.
מברכת על חוברת זו שמאגדת בתוכה זכויות ושירותים עבור משפחות שבראשן הורה עצמאי ומקווה שתיעזרו בה.
מזמינה אתכם לקחת חלק בקידום ובפיתוח מענים לקהילת המשפחות שבראשן הורה עצמאי.
בברכה,
סילביה גלמן בקר – עו"ס
מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות
אגף שירותים חברתיים קהילתיים
עיריית כפר סבא
הורים יקרים,
חוברת זו מרכזת את הזכויות העיקריות של משפחות שבראשן הורה עצמאי וכן מענים ושירותים קיימים בעיר כפר
סבא .רוב הזכויות בחוברת קובצו מאתר "כל זכות" ולכן מידע מקיף ומפורט יותר תוכלו למצוא באתר.
אתר "כל זכות" הוא מאגר מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן .המידע באתר מוגש בחינם וללא כוונת
רווח .מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן.
מומלץ להתעדכן מידי פעם באתר בשל שינויים ועדכונים באתר ובזכויות.
כמו כן ,ניתן לפנות לשי"ל (שירות יעוץ לאזרח) לקבלת מידע ,להתייעצות ולסיוע במיצוי זכויות -
רחוב בן גוריון  19כפר סבא טלפון09-7669393 -
במידה ויש לכם מידע אודות זכויות ושירותים נוספים ,מוזמנים לשתף אותנו.
בנוסף ,מזמינה אתכם לקחת חלק בפעילות למען קהילת משפחות שבראשן הורה עצמאי בכפר סבא.
בברכה,
מיכל אלמוג ,עו"ס קהילתית
michala@ksaba.co.il
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זכויות ושירותים למשפחות
שבראשן הורה עצמאי

קצבאות
מזונות:
אישה או ילד שנפסקו להם מזונות והחייב אינו משלם אותם (וכן ילד שנמצא עם אביו והאם חויבה בתשלום מזונות),
עשויים להיות זכאים לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
הזכאות לדמי מזונות מותנית במבחן הכנסות.
המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי המזונות לזכאים וגובה את התשלום מהחייב.
סכום הקצבה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות ,או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי  -הנמוך מבין
השניים.
קצבת הבטחת הכנסה:
מי שאין לו כל הכנסה זכאי לקבל ,בהתאם לתנאים מסוימים גמלת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.
מי שיש לו הכנסות הנמוכות מהסכום הקבוע בחוק ,זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית -השלמת הכנסה.
לא חייב בהתייצבות בלשכת התעסוקה :
הורה עצמאי שבהחזקתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.
הורה עצמאי שלומד לימודים אקדמיים (לא כולל לימודי תואר שני או שלישי) בהיקף של  30שעות שבועיות או עובד/ת
ולומד/ת  30שעות שבועיות (החל מה.)01.01.2018 -
קצבת שארים :
אלמנים/ות זכאים לקצבת שארים ,קצבה חודשים המשולמת ע"י הביטוח הלאומי לשארים של נפטר/ת ושיעורה נקבע
על פי גיל האלמן/ה ומספר הילדים .את התביעה לקצבה יש להגיש לא יאוחר מ 12-חודשים מיום הפטירה.
אלמנים או אלמנות שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור ,אינם זכאים יותר לקצבת שארים  ,מלבד במקרים מסוימים.
לפרטים נוספים ראו באתר של הביטוח הלאומי.
קצבת תלויים  :זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה
בני משפחתו של מבוטח ,שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי ,ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה (תאונת עבודה או מחלת
מקצוע) עשויים להיות זכאים לגמלת תלויים (קצבה או מענק).
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם אלמן או אלמנה וילדים של המבוטח ,העונים על תנאי הזכאות.
פרטים נוספים ראו באתר של הביטוח הלאומי.
קצבת ילדים:
הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק הדין.
אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב -כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום
בפסק הדין .כדי לקבל את הקצבה ,על ההורים להגיש טופס בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.
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מענק יתומים
משרד הרווחה נותן מענק יתומים פעם בשנה עבור צרכים אישיים לילדים יתומים .הבקשה מוגשת באמצעות עובדת
סוציאלית במחלקות לשירותים חברתיים .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הרווחה.


למידע נוסף אודות זכויות ושירותים לאלמנים/ות ניתן לפנות לעו"ס מיכל אלמוג michala@ksaba.co.il

עבודה
מענק עבודה:
מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים לזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.
להורים עובדים (לילדים עד גיל  )19במשפחות חד הוריות הורחב טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה (לדוגמה -
טווח ההכנסה של הורה במשפחה חד הורית עם שלושה ילדים ומעלה ,הורחב ל.(₪ 11,520 – 1,270 :
פרטים באתר רשות המסים .ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים.
היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד:
עובדים זכאים לזקוף עד  8ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלהם בגין מחלת ילדיהם שמתחת לגיל .16
הורים עצמאיים רשאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד  8ימי היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם ,ובסה"כ
עד  16ימים בשנה.
הורה עצמאי שילדו חולה במחלה ממארת או במחלה המצריכה טיפול בדיאליזה ,זכאי לזקוף עד  110ימי היעדרות על
חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו ,בתנאי שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק.
הורה עצמאי לילד עם מוגבלות זכאי להיעדר מעבודה  36ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או החופשה ,ובנוסף 104
שעות בשנה ללא כל ניכוי מהשכר.
נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו:
הורה (גבר או אישה) שהוא גרוש או חי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת ,ללא קשר
למספר הילדים .אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים ,יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם
לחלקו בכלכלת הילדים.
ההטבה ניתנת החל משנת המס שבה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו .18
רק ההורה שהילדים בחזקתו יקבל את נקודת הזיכוי הנ"ל .אולם אם כלכלת ילדיהם מחולקת בין שני ההורים ,יקבל
ההורה השני נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.
אם ההורה התגרש במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה ,הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס
לפי החלק היחסי של השנה שבה לא היה נשוי.
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נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד" עבור גידול ילדיו:
"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו ,ללא קשר למספר הילדים (וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות
המוענקות לו בגין כל ילד).
"הורה אחד" הוא הורה לילד ,שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.
ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו .18

חינוך
מענק לימודים :
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק עבור ילדים שמלאו להם  6או שימלאו להם  6-18שנים במהלך שנת
הלימודים מביטוח לאומי.
כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה ,יש צורך להגיש תביעה לביטוח לאומי .לאחר מכן מקבלים את המענק
באופן אוטומטי.
המענק הוא בסך  1,018ש"ח לכל ילד (נכון לשנת .)2019
המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט ,בסמוך לתחילת כל שנת לימודים ,לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.
למידע נוסף ותנאי הזכאות ,ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
סל שעות גמיש:
סל שעות גמיש הינו תכנית מטעם משרד העבודה והרווחה המסייעת להורים עצמאיים/חד הוריים להגדיל את היקף
המשרה או הלימודים שלהם .התכנית מקנה השתתפות במימון צהרונים ,שמרטף ,שיעורי עזר וקייטנות.
מי זכאי ? הורה עצמאי העומד בתנאים הבאים :
 .1הסל ניתן עבור ילד עד גיל .10
 .2הינו עובד או עובד ולומד בהיקף של  20שעות שבועיות לפחות  ,וב 12 -החודשים האחרונים הגדיל את היקף
העבודה או הלימודים ב 10 -שעות שבועיות לפחות.
או ב 12-החודשים האחרונים התחיל עבודה חדשה לאחר  3חודשים בהם לא עבד
 .3מקבל קצבת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי או שהכנסתו אינה עולה על הסכומים המפורטים באתר /
בקישור https://salgamish.org.il/
לפרטים הקלידו בגוגל "סל שעות גמיש"
לשאלות/בירורים והגשת בקשה ניתן לפנות למוקד בטלפון 03-5652310 :או בדואר אלקטרוני:
Sherut@avoda.milgam.co.il
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סיוע במימון מעונות יום :
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מעניק סיוע על ידי השתתפות בתשלום שכר לימוד של ילד ,במסגרת
מוכרת (מעון שהוכר במשרד הרווחה וקיבל סמל מעון) בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו.
הורה יחיד ,מגביר עבודה או לומד ,המקבל הבטחת /השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהביטוח הלאומי והעומד
בקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד ,עשוי להיות זכאי לסיוע מוגבר.
יש לעיין בנוהל "סיוע להורים יחידים מגבירי עבודה או לומדים ,בהשתתפות במימון עלות החזקת ילדיהם שעד גיל 4
במסגרות מוכרות"
פרטים באתר משרד העבודה והרווחה או באתר "כל זכות".
החזר שכר לימוד בצהרוני גני יול"א בכפר סבא:
הורה במשפחה שבראשה הורה עצמאי (חד הורי) אשר ילדו לומד בגני היול"א בעיר כפר סבא ,רשאי להגיש בקשה
לקבלת החזר כספי ,עבור שכר לימוד יול"א ממשרד העבודה והרווחה לשנת תש"ף.
להנחיות בדבר הגשת בקשה לקבלת החזר כספי של שכר הלימוד בצהרונים לשנת תש"ף יש להיכנס לאתר העירוני,
תחת לשונית חינוך או בקישור :
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=206&ArticleID=11009

דיור
סיוע בשכר דירה:
משפחות שבראשן הורה עצמאי עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה .כדי לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת
זכאות לסיוע בדיור .למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון .
דיור ציבורי :
משפחות שבראשן הורה עצמאי עם  3ילדים ומעלה ,שגילם אינו עולה על  21ולא היתה בבעלותם דירה ב 10-שנים
האחרונות  ,עשויות להיות זכאיות לדירה בדיור הציבורי.
למידע נוסף ראו באתר הבינוי והשיכון.
סיוע ברכישת דירה (משכנתא) להורים עצמאיים:
משפחות שבראשן הורה עצמאי שהן חסרות דירה עשויות לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).
זכאים הורים עצמאיים ותיקים (למידע הרלוונטי לעולים חדשים ראו סיוע ברכישת דירה לעולים) ,שברשותם תעודת
זכאות תקפה מטעם משרד הבינוי והשיכון ואחד מהבנקים למשכנתאות.
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
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זכויות ושירותים למשפחות
שבראשן הורה עצמאי
מחיר למשתכן :
מסלול זה מציע דיור במחיר מופחת למי שלא הייתה ברשותו דירה ועומד בתנאי הזכאות ,כאשר ביניהם כלול משפחה
חד הורית וגובה הכנסה .כמות הדירות בפרויקט מוגבלת והן נמכרות על פי הגרלה.

הנחות
הנחה בארנונה בעיריית כפר סבא :
הנחה בארנונה ניתנת באמצעות הרשות המקומית להורה עצמאי אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו מתחת לגיל  18ואשר
מתקיימים אחד התנאים הללו:
o

אינו נשוי ואינו ידוע בציבור.

o

חי בנפרד מבן זוגו לתקופה של שנתיים לפחות ,ופתח הליך על פי דין להיפרדות במשך שנתיים לפחות.

o

עגונה -כמשמעות בחוק ביטוח לאומי.

שיעור ההנחה בעיריית כפר סבא:
משמורת משותפת  10%לכל הורה עצמאי בגין  140מ"ר.
משמורת בלעדית  20%להורה עצמאי בגין  140מ"ר.
לפרטים נוספים ראו באתר העירוני או בקישור :
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=2789&ArticleID=7595
לבירור על הנחות על פי קריטריונים אחרים ניתן למצוא באתר העירוני במחלקת הגבייה.
הנחה בחשמל :
הורים עצמאיים עם  3ילדים ומעלה המקבלים הבטחת הכנסה או קצבת מזונות 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.
הנחות בקייטנות וחוגים בכפ"ס :
הנחות במעונות "ילדות בכפר" :
להגשת בקשה להנחה יש לפנות באמצעות המעון.
הנחה בחוגים עירוניים ובקייטנות של "בית הספר של החופש הגדול" :
ניתן לבדוק זכאות לקבלת הנחה בכפוף לקריטריונים ולמבחן הכנסות .לבירור זכאות להנחה יש לפנות למרכז השירות
באגף התרבות באתר העירוני או בטלפון . *9681 / 09-7640881-
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זכויות ושירותים למשפחות
שבראשן הורה עצמאי

שירותים נוספים בעיר
סיירת תיקונים :
מתנדבים לתיקונים קלים בבית ,למשפחות שבראשן הורה עצמאי.
פניה באמצעות העובדת הסוציאלית המטפלת במשפחה באגף שירותים חברתיים-קהילתיים
או למיכל אלמוג במיילmichala@ksaba.co.il :
הנחה ברכישת מנוי להצגות :
מנוי ל 4-הצגות בהיכל התרבות  2 :הצגות מבוגרים  2 +הצגות ילדים.
לפניות  :מחלקת מנויים בהיכל התרבות בטלפון  09-7640814/6 :או *6775
קבוצות תמיכה והעצמה :
במהלך השנה מתקיימות קבוצות תמיכה שונות ברחבי העיר:
קבוצת ילדים להורים גרושים ,קבוצת אבות גרושים ,קבוצת נשים בתהליך גירושין.
לבירורים אודות קבוצות פעילות ניתן להתעדכן באתר העירוני ובאגף לשירותים חברתיים-קהילתיים ,מועצת נשים
ומרכז הורים עירוני.
מועצת נשים :
אם לדרך – תכנית קהילתית בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ,לליווי ותמיכה באימהות לאחר לידה על ידי אימהות
ותיקות ומנוסות.
סירי לידה – פרויקט המספק לנשים אחרי לידה ומשפחותיהן ארוחות ,במטרה לפנות זמן בתקופה תובענית זו.
המתנדבות מבשלות אוכל מזין ובריא ומביאות אותו לבית היולדת .מיועד לנשים שילדו ב 3 -חודשים האחרונים,
תושבות העיר.
בית לנשים לאחר לידה
מיזם חברתי בו נשים יכולות להיפגש ,להקשיב ולהרצאות במגוון נושאים ,לשתף ולהכיר נשים נוספות בתקופת הלידה
וההורות.
לפרטים והצטרפות -משרד היועצת לקידום מעמד האישה infowomen@ksaba.co.il 09-7649381
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זכויות ושירותים למשפחות
שבראשן הורה עצמאי
מרכז לטיפול במשפחה :
המרכז מעניק שירותי ייעוץ וטיפול ליחידים ,זוגות ,ומשפחות במגוון קשיים רגשיים ותפקודיים ,מעברים ומשברי חיים.
כולל הדרכת הורים ,יעוץ לקראת גירושין ופרק ב' וכיו"ב .השירות ניתן בתשלום ומסובסד על פי רמת הכנסות.
כתובת :רחוב הכרמל  .43טלפון  .09-7641151 :זמני קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' בשעות  16:00עד 20:00
יום ו' –  8:00עד ..12:00
מרכז קיפוד (מרכז מיחזור וקיימות עירוני).
"קפה תיקון"  -מתחם תיקונים של מכשירים חשמליים על ידי מתנדבים ,ללא עלות.
ניתן להביא מכשירים חשמליים לתיקון בכל יום שישי בתחילת כל חודש ,בשעות  9:00עד  13:00במרכז קיפוד רחוב
החי"ש  2כפ"ס.
ה"שיתופייה" – השאלת חפצים ב ₪ 10-בלבד למשך שבוע (כלי עבודה ,כלי גינון ,ציוד לקמפינג ,לטיולים ,לימי הולדת
וכו׳) .מיועד לתושבי כפר סבא בלבד ,ניתן לשאול מידי יום שישי ,בין השעות  9:00עד .13:00
לפרטים ורשימת הפריטים ניתן לבדוק באתר העירוני או בקישור :
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=3142&ArticleID=11182
שרותים למשפחות של ילדים עם מוגבלות :
המרכז למשפחות מיוחדות הינו שירות משלים וייחודי ,המספק מגוון שירותים ומענים לכלל בני משפחה (הורים,
אחים ,סבים וסבתות) ,אשר להם בן או בת עם מוגבלות.
מטרת המקום הוא לשמש בית חם ,אליו יוכלו להגיע משפחות ,על מנת לקבל מידע על מיצוי זכויות ,ליהנות מקבוצות
תמיכה ומפעילות פנאי והעשרה.
לפרטים והצטרפות  :שרה ריס ,מנהלת הבית למשפחות מיוחדות טלפוןsarar@ksaba.co.il 09-8643088 -
כתובת :רחוב אלקלעי , 1שכונת גאולים.
חוגים ופעילויות ייעודיות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות ,אפשר לפנות לטלפון – 09-7641145
או באתר העירוני תחת לשונית" -רווחה והתנדבות" קטגוריה "שירותים לאנשים עם מוגבלות"
פעילויות פנאי למשפחות וילדים:
לפרטים אודות פעילויות במרחב העירוני ובמרכזים הקהילתיים ,ראו באתר עיריית כפר סבא.

את כל המידע שלעיל יש לבדוק באתרים השונים ,מאחר והקריטריונים יכולים להשתנות מעת לעת.
ניתן לפנות לשי"ל (שירות יעוץ לאזרח) לקבלת מידע ,להתייעצות ולסיוע במיצוי זכויות.
רחוב בן גוריון  19כפר סבא טלפון09-7669393 -
לרשימת ארגוני סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ראו באתר "כל זכות".
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