הורים גרושים?

זכותכם!
אוגדן זכויות
להורים בהליכי גירושין ואחריהם

יוצאות ויוצאים יקרים!
בחוברת זו תוכלו למצוא מידע אודות זכויות בתחומים שונים ,להן עשויים
להיות זכאים הורים "עצמאיים" .מטרת החוברת היא לרכז ולהנגיש את
הזכויות שיכולות להיות רלוונטיות במסגרת הליך גירושין ואחריו .יתכנו
מקרים ,בהם המידע המוצג בחוברת זו אינו מפרט את מכלול התנאים
לזכאות .במקרים אלו ,צירפנו קישורים ואנו מזמינים אתכם להיעזר בהם ,על
מנת להבין את תנאי הזכאות המלאים.
השתדלנו להציג את המידע באופן פשוט וברור ,כך שיכלול את מהות הזכות,
מה צריך לעשות כדי לממש אותה ,דגשים שחשוב לשים לב אליהם וקישורים
להרחבה והעמקה בנושא.
חלק מהמידע נאסף מאתר "כל זכות" וחלקו האחר מאתרים רשמיים של
הגופים שאחראיים על מתן הזכות.
אנו מקווים שתמצאו את המידע שימושי ומועיל.
המידע מנוסח בלשון זכר ,אך פונה לכל המינים והמגדרים.
בברכה,
צוות צעדים.

מיהו הורה עצמאי?

שותפות בקבלת החלטות

קבלת מידע על אודות הילדים

הבטחת קשר עם הילדים

עמ‘ 04

עמ‘ 04

עמ‘ 06

עמ‘ 05

סיוע כלכלי
עמ‘ 07
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מיהו הורה עצמאי?
הורה עצמאי הוא תושב ישראל שבחזקתו ילד מתחת לגיל  18שנמצא עימו,
ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
•ההורה אינו נשוי (רווק/אלמן/גרוש) ואינו נחשב ידוע בציבור.
•הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ,ובן זוגו לא עלה לארץ ואינו שוהה בארץ,
וגם אין לו בן זוג אחר.
•ההורה נשוי ,אינו ידוע בציבור ,חי בנפרד מבן הזוג לפחות שנתיים ,ונמצא בתהליך גירושין פעיל.
•אישה עגונה ,לפי הגדרת חוק הביטוח הלאומי .כלומר ,אישה נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים ,או
שהוא נמצא בחו"ל ,שלא בהסכמתה ,מזה שנתיים ,מבלי לשלם לה מזונות.
•אישה החיה בנפרד מבן זוגה ,ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות  90ימים לפחות מתוך שנה
מהיום הראשון של שהותה במקלט ,ופתחה בהליך גירושין בו היא פעילה שישה חודשים לפחות .אם
לשכת הרווחה קבעה כי פתיחת תיק גירושין עלולה לסכן אותה  -היא פטורה מתנאי זה.
לקריאה נוספת

שותפות בקבלת החלטות
קבלת החלטות מהותיות בקשר לילדים
•הורה פרוד שלא נשללה אפוטרופסותו  +יש לו ילד מתחת לגיל  ,18זכאי להשתתף בקבלת החלטות
מהותיות הנוגעות לילדיו.
•מהן החלטות מהותיות?
•החלטות לגבי מקום מגורים ,מוסד וזרם חינוכי ,ענייני דת או טיפול רפואי (פיזי ונפשי).
•אם התקבלה החלטה מהותית ללא ידיעת אחד מן ההורים ,ניתן לפנות לבית המשפט .בית המשפט ייתן
לילד להשמיע את רצונותיו והעדפותיו לפני שיכריע.
מעבר מקום מגורים
•תקף לגבי מעבר של כל אחד מההורים.
•אם אחד ההורים מעוניין לשנות את מקום מגוריו למקום שנמצא ב"מרחק מהותי" מהמקום הנוכחי,
נדרשת הסכמת שני ההורים (גם אם המשמורת נתונה רק לאחד מהם) .מהו מרחק מהותי  -ייקבע
בערכאה השיפוטית ,לפי השלכות המעבר על ההורים והילדים ,כאשר השיקול המכריע הוא טובת
הילד.

חשוב לדעת :מעבר דירה עשוי להשפיע על חלוקת זמני השהות.
חינוך הילדים  -קשר עם המוסד החינוכי
•המוסד החינוכי מחויב לנהל קשר ישיר עם שני ההורים בנוגע לתפקוד הילד בו ,זאת כמפורט בחוזר
מנכ"ל משרד החינוך.
•לכל הורה יש זכות לקבל מידע מהמוסד החינוכי בו לומד ילדו ,אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.

מה צריך לעשות?

•על הורה ללא משמורת להגיש בקשה לקבלת מידע בכתב למנהל המוסד.

חשוב לדעת :המוסד אינו מחויב להעביר מידע על אודות ההורה האחר ,אלא אם כן נשקפת סכנה לילד,
או בהתאם לחובת דיווח.
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•קבלת החלטות:
•המוסד החינוכי נדרש לקבל את הסכמת שני ההורים לגבי החלטות בעניינו של הילד ,למעט
מקרים בהם נשללה האפוטרופסות של אחד מהם .במידה ונשלח מידע להורה ,ואותו הורה לא
הגיב תוך זמן סביר ,ייחשב הדבר כהסכמה.
•במידה ואין הסכמה בין ההורים ,יפעלו לפי עקרון טובת הילד ,אלא אם כן מדובר בהחלטות
מהותיות ,כגון אבחון ,טיפול רפואי ,שינוי מגמה וכו׳ .במקרים אלה יש לפעול בכל דרך לקבל את
הסכמת שני ההורים ,או לחלופין ,לקבל החלטה באמצעות פנייה לבית המשפט.
•מעורבות ומפגשים:
•הגורם החינוכי (גננת ,מחנכת וכו׳) יתאם עם שני ההורים את דרכי יצירת הקשר עימם.
•שני ההורים יוזמנו למפגשים ,אספות וימי הורים .אם לא ניתן שהם יגיעו יחד ,יש לזמן אותם
בנפרד.
•חל איסור על כך שהמוסד החינוכי ישמש מקום מפגש עבור חלוקת זמני השהות.
הסכמת הורים בנפרד לטיפול רפואי או פסיכולוגי בילד
•טיפול שגרתי (לדוגמה :בדיקות על רקע כאב גרון או שפעת) :ניתן להסתפק בהסכמת אחד ההורים,
אלא אם כן ידוע לצוות המטפל על התנגדותו של ההורה השני לטיפול או לסוג הטיפול.
•טיפול שאינו שגרתי (לדוגמה :ניתוח ,טיפול נפשי ,אשפוז ומתן תרופות נרקוטיות) :יש לקבל את
הסכמת שני ההורים ,בתנאי שההמתנה להסכמה אינה פוגעת בבריאותו של הקטין.
•טיפולים דחופים (לדוגמה :שבר או פציעה חמורה) :ניתן להסתפק בהסכמתו של הורה אחד בלבד ,ועל
הגורם הרפואי ליידע בדיעבד את ההורה השני.
•אם ההורה השני הואשם או הורשע בעבירות מין או באלימות פיזית כלפי ילדו ,או שמתנהל משפט
פלילי על רקע עבירה כזו ,אין חובה ליידע את אותו הורה או לקבל את הסכמתו לטיפול ,אלא אם כן צו
בית המשפט מורה אחרת.
•אם יש אי הסכמה בין ההורים ,ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.
לקריאה נוספת

התחשבות ברצון הילד בדיונים על חינוכו
•ילד מעל גיל  6זכאי להביע את רצונותיו והעדפותיו בקשר לסוג החינוך שיקבל.
•ככל שהילד מבוגר יותר ,כך יינתן משקל רב יותר לרצונו.
•הילד זכאי להשמיע את עמדתו בערכאה השיפוטית ,ללא נוכחות הוריו ,בדלתיים סגורות.
•עדותו של הילד היא חסויה.
•ההחלטה שתינתן ,לא תפרט את דברי הילד ,אלא בהסכמת הילד ובאישור הערכאה השיפוטית.

קבלת מידע על אודות הילדים
כתובת נוספת לקטין
•ניתן לרשום במרשם האוכלוסין כתובת נוספת לילד מתחת לגיל  ,18כך שניתן יהיה לקבל הודעות
הנוגעות לו מרשויות שונות בשתי הכתובות הרשומות.

מה צריך לעשות?
•מדפיסים את טופס הבקשה ,ממלאים ,מצרפים צילום ת"ז של ההורה שאת כתובתו רוצים להוסיף
(בדרך כלל ,מגיש הבקשה) ,ומגישים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה.
*השירות ניתן ללא עלות.
**פרטים נוספים על הגשת בקשה
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מתן גישה לשני ההורים למידע על ילדיהם באתר האינטרנט של קופת החולים
•קופת החולים צריכה לאפשר לשני ההורים גישה למידע על אודות ילדם ,לרבות מתן סיסמה לאתר
הקופה .החובה אינה חלה במקרים בהם נשללה האפוטרופסות של אחד ההורים לעניין מסירת מידע
רפואי ,או במקרים בהם אחד ההורים הורשע או נמצא בהליך פלילי בשל עבירות מין או אלימות פיזית
בקטין המדובר.
•כמו כן ,ניתן לפנות לקופת החולים ולבקש כרטיס מגנטי נוסף עבור ההורה השני ,והקופה מחויבת
להנפיק אותו ללא תשלום.
לקריאה נוספת

מסירת מידע מהמוסד לביטוח לאומי להורים בנפרד בנוגע לילדים
•הורה שכתובתו אינה רשומה ככתובתו המרכזית של הקטין ,ושאפוטרופסותו על הילד לא נשללה או
הוגבלה ,זכאי לקבל חלק מהמידע על אודות הילד מהמוסד לביטוח לאומי ,כל עוד המידע אינו פוגע
בפרטיות ההורה השני ,לדוגמה :אישור זכאות לגמלת ילד נכה ,גמלת ניידות או קופת החיסכון בתוכנית
״חיסכון לכל ילד״.
•המידע שאינו מועבר :סכום קצבת הילדים ,מענק לימודים ,תוספת לגמלה של ההורה ,קוד סודי ,פרטי
חשבון בנק אליו משולמת הקצבה ,מידע על אודות תכנית "חיסכון לכל ילד" ,פרט לגוף החוסך.

מה צריך לעשות?
•כדי לקבל את המידע ,מעדכנים במרשם האוכלוסין את כתובת ההורה כ״כתובת נוספת למשלוח דואר
למבקש שטרם מלאו לו 18״ .העדכון נעשה על ידי הגעה אישית ללשכת רישום האוכלוסין ,בצירוף
טופס הודעה על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין ותעודת זהות .לאחר מכן ,המידע יישלח אל
ההורה באופן אוטומטי.
•במקרים של הגשת תביעה לגמלת ילד נכה או ניידות :לצורך העברת מידע להורה שאינו בעל הכתובת
הראשית ,נדרשת הסכמה בכתב מההורה השני ווידוא הסכמה טלפונית שנערך על ידי פקיד במוסד
לביטוח לאומי .אם ההורה השני לא נתן את הסכמתו ,תיבחן התביעה בהתאם לחוק ולנסיבות המקרה.
לקריאה נוספת

הבטחת קשר עם הילדים
בקשה לסעד דחוף להבטחת קשר
•כאשר נפתחה בקשה ליישוב סכסוך או הוגשה תביעת גירושין בבית המשפט לענייני משפחה  +קיים
חשש לפגיעה בקשר בין הורה לילדו ,ניתן להגיש בקשה לסעד דחוף להבטחת קשר.

הבקשה מאפשרת:
•קביעת דיון בתוך  14ימים.
•קיצור תקופת עיכוב ההליכים במסגרת בקשה ליישוב סכסוך.
•קביעת הוראות לפי שיקול הדעת של בית המשפט גם לפני הדיון בבקשה.
•הגשת הבקשה נעשית באמצעות עורך דין.

חשוב לדעת :בקשה לסעד דחוף להבטחת קשר ,ניתן להגיש גם בבית המשפט לענייני משפחה וגם
בבית הדין הרבני .אולם ,רק בית המשפט לענייני משפחה כפוף למסגרת הזמנים הדיונית המפורטת לעיל.
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מרכז קשר
•תפקידו להוות מסגרת מוגנת ,תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדים הנתונים במצבי קונפליקט.
•המטרה :לבנות תוכנית שתאפשר לעבור בהדרגה ממפגשים בליווי מקצועי להסדרי ראייה עצמאיים.
•לעיתים משמש מרכז הקשר כמקום מפגש בין ילד להורה המתגורר במקום מרוחק והזקוק למקום
מפגש הולם.
•ההפניה נעשית על ידי הערכאה השיפוטית או העו"ס לסדרי דין ,או בהסכמת שני ההורים וביוזמתם.
•צוות המרכז מפקח על המפגשים ,ומעביר דיווח לעו"ס לסדרי דין שמדווח לבית המשפט.
•כל הורה רשאי לערער על ההחלטה לחייב אותו לקיים מפגשים במרכז קשר .הערעור יוגש בהתאם
לגורם שהפנה למרכז הקשר:
•אם ההפניה נעשתה על ידי העו"ס לסדרי דין  יש להגיש ערר.
•אם היא נעשתה על ידי בית המשפט או בית הדין  יש להגיש בקשת רשות ערעור לערכאה
המוסמכת.

סיוע כלכלי
ימי מחלה להורה עצמאי
•הורה עצמאי זכאי לשמונה ימי מחלה בשנה ,בהם ניתן להיעדר בשל מחלת הילד (נוסף על שמונת ימי
המחלה עבור כל עובד כחוק).
•ימי המחלה של ההורה יכולים לשמש גם כימי מחלה בשל מחלת הילד (סה"כ עד ל 16-ימי מחלה
בשנה).
•לדוגמה :אם הורה השתמש בכל שמונת ימי המחלה של הילד ,והוא נדרש לימים נוספים ,הוא יהיה זכאי
להשתמש בימים על חשבון שמונת ימי המחלה שלו בשל מחלת הילד.
•לא ניתן להשתמש בתוספת הימים עבור מחלת ילד כאשר מדובר במחלת ההורה.
•הורים לילדים החולים במחלה קשה מרשימת המחלות המוכרות או הורים לילד עם מוגבלות ,זכאים
לימי מחלה נוספים.
לקריאה נוספת

נקודות זיכוי ממס הכנסה
•הורה עצמאי זכאי לניכוי של נקודה אחת ממס ההכנסה .שוויה של נקודת הזיכוי הינו  218ש"ח לחודש.
•לחישוב שווי הזכאות ניתן להיעזר ב"סימולטור של רשות המיסים"

מה צריך לעשות?
•להצהיר בטופס ( 101כרטיס עובד) על גירושין  /אלמנות.
הנחה בארנונה
•הורה עצמאי שיש לו ילד מתחת לגיל  18עשוי להיות זכאי להנחה של עד  20%בחשבון הארנונה,
בהתאם להחלטת הרשות המקומית שבה הוא מתגורר.
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מה צריך לעשות?
•לפנות לאגף גביית הארנונה ברשות המקומית ולמלא טופס בקשה להנחה בארנונה.

חשוב לדעת :כדאי לבדוק באתר העירייה אם יש אפשרות להגיש בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה,
מפני שזו עשויה להיות הנחה גדולה יותר.
לקריאה נוספת

הנחה בחשבון החשמל
•הורה עצמאי לשלושה ילדים לפחות ,שמקבל גמלת הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח
לאומי ,זכאי להנחה בתשלום חשבון החשמל.

מה צריך לעשות?
•ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של חברת החשמל ולעדכן את פרטי הלקוח .לרוב זה נעשה
אוטומטית.
השלמת/הבטחת הכנסה
•קצבה שניתנת למי שאין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה.

מי זכאי?
•הורה עצמאי  +ילד אחד וגם הכנסתו היא עד  7,304ש"ח.
•הורה עצמאי  +שני ילדים וגם הכנסתו היא עד  8,112ש"ח.
•הורה עצמאי שיש לו ילד מתחת לגיל שנתיים פטור מלהתייצב בשירות התעסוקה.

חשוב לדעת :מלבד ההכנסות נבחנת גם בעלות על רכב ,לימודים במוסד להשכלה גבוהה ונכסים פיננסיים
שונים .ניתן להיעזר במחשבון לחישוב סכום קצבת הבטחת הכנסה או כאן.
מה צריך לעשות?
•יש להגיש תביעה לגמלת הבטחת הכנסה ,אותה ניתן למלא באופן מקוון.
מענק עבודה
•תוספת הכנסה שמשולמת לשכירים ולעצמאיים.
•סימולטור לחישוב המענק

מי זכאי?
הורה עצמאי מעל גיל  ,23שהכנסתו עומדת בקריטריונים הבאים:
•עד שני ילדים  -הכנסתו היא בטווח שבין  9,490-1,280ש"ח.
•שלושה ילדים ויותר  -הכנסתו היא בטווח שבין  11,580-1,280ש"ח.

שימו לב :אם היתה בבעלותכם זכות במקרקעין בשיעור של  50%או יותר בישראל ו/או מחוץ לה בשנת המס
הרלוונטית ,לא תהיו זכאים למענק .זכות בדירת מגורים יחידה אינה כלולה בסייג זה.
מה צריך לעשות?
•הגשת בקשה באחד מסניפי הדואר.
•או להגיש בקשה מקוונת ,אם הגשת באחד מסניפי הדואר בקשה באחת משתי שנות התביעה
האחרונות.
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סיוע בשכר דירה להורים בהליכי גירושין

מי זכאי?
•משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי שעובד במשרה חלקית או שהכנסתו היא רק מתשלום דמי
מזונות מבן הזוג לשעבר.
וגם
•אין בבעלותו דירה או חלק בדירה ,וגם הכנסתו היא עד  10,148ש"ח (לפי מבחן ההכנסות).

כמה מקבלים?

•משתנה בהתאם לגובה ההכנסה ומקום המגורים.

מה צריך לעשות?
•מגישים בקשה להנפקת תעודת זכאות לסיוע באחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור (רשימת
החברות).
•לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה .לבקשה יש לצרף מסמכים שונים .מומלץ ליצור
קשר עם חברת ההרשמה ולברר מהם כל המסמכים הדרושים לצירוף .נוסף על כך ,ישנם סייגים
למתן הסיוע .מומלץ לבדוק זכאות במדריך המלא באתר משרד הבינוי והשיכון ,או כאן.
 חברת עמידר *6266
 חברת מילגם *2310
 מרכז אלונים (מגע"ר) *8583
מענק לימודים
•הביטוח הלאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות לימודי הילדים למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

כמה מקבלים?
• 1,021ש"ח לכל ילד זכאי בגיל  ,18-6בכל תחילת שנת לימודים.
•המענק מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים .מחשבון לחישוב סכום המענק

מה צריך לעשות?
•הורה גרוש נדרש להגיש בקשה לפיצול תיק בקצבת הילדים.
•לבקשה יש לצרף פסק דין או הסכם גירושין ,שמפרטים מי ההורה שמחזיק בילדים.
סיוע להורים עצמאיים במימון מעונות יום ומשפחתונים
•גובה ההשתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים הוא לפי דרגות השתתפות שנקבעות
בהתאם להכנסתו של ההורה העצמאי ,שגם עומד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
•עובד לפחות  20שעות שבועיות.
•או לומד לפחות  24שעות שבועיות.
•או זכאי לדמי אבטלה ואינו עובד.
•או הוא חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי-אזרחי.
•או הוא מקבל הבטחת הכנסה.
•או מקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון.
•או הורה עצמאי שעונה על הגדרת מגבירי עבודה .מגבירי עבודה זכאים לסיוע מוגדל ,וישלמו 250
ש״ח בחודש לילד אחד ,ו 375-ש״ח בחודש לשני ילדים.
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 מגבירי עבודה הם הורים שעונים על כל התנאים הבאים:
הם עבדו או למדו לפחות  20שעות בשבוע ,וגם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב10-
שעות שבועיות לפחות במהלך שמונת החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,וגם נותרו בהיקף
המוגדל.
•מימוש הזכאות :לאחר ההרשמה למסגרת ניתן להגיש בקשה לסיוע.
לקריאה נוספת

סיוע להורים עצמאיים במימון ״סל גמיש״ :סיוע להורים עצמאיים במימון סל שעות
(מטפלת ,שמטרף ושעורי עזר)
•הסיוע ניתן עבור ההורים לסיוע במימון מטפלים ,שמרטפים ושיעורי עזר בשעות ובימים בהם מסגרות
מערכת החינוך הפורמליות אינן פועלות .הסיוע ניתן לתקופה של עד שנה וחצי ,בסכום של עד 6,000
לכל תקופת הזכאות ,ועד  40ש״ח לשעה.
•הורים שנמצאו זכאים ,יהיו זכאים גם לקבלת סיוע במימון צהרונים ובמימון קייטנות.

מי זכאי?
•עמידה במבחן הכנסות.
•בנסיבות סוציאליות או רפואיות חריגות ,ייתכנו חריגות באישור הזכאות (ניתן להגיש בקשה
בצירוף מסמכים רלוונטיים).

מה צריך לעשות?
מגישים טופס בקשה מקוון .ניתן להיעזר במלגם.03-5652310 :
•ניתן לערער על ההחלטה בתוך  12חודשים ממועד קבלת התשובה.

שימו לב :אם נמצאתם זכאים לסיוע זה ,מומלץ להגיש בקשה גם לסיוע להורים עצמאיים במימון
קייטנות ולסיוע להורים עצמאיים במימון צהרונים מטעם משרד הרווחה.
נוסף על כך ,ייתכן שאתם זכאים לסיוע נוסף במימון צהרונים מטעם משרד החינוך ,וגם לסיוע במימון
צהרונים לילדי גנים.
לקריאה נוספת

סיוע להורים עצמאיים במימון קייטנות
•תנאי הזכאות ותהליך המימוש זהים לסל השעות (סל גמיש).
•הזכאות מקנה החזר עד לגובה של  2,000ש״ח לילד ,לתקופה של שנה וחצי.

שימו לב :אם נמצאתם זכאים לסיוע זה ,מומלץ להגיש בקשה גם לסיוע במימון סל שעות (סל גמיש)
ולסיוע להורים עצמאיים במימון צהרונים מטעם משרד הרווחה.
לקריאה נוספת

סיוע להורים עצמאיים במימון צהרונים מטעם משרד הרווחה
•תנאי הזכאות ותהליך המימוש זהים לסל השעות (סל גמיש).
•הזכאות מקנה החזר בגובה של  350ש"ח לילד מדי חודש ,עד לתקופה של שנה וחצי.

שימו לב :אם נמצאתם זכאים לסיוע זה ,מומלץ להגיש בקשה גם לסיוע במימון סל שעות (סל גמיש)
ובמימון קייטנות.
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נוסף על כך ,ייתכן שאתם זכאים לסיוע נוסף במימון צהרונים מטעם משרד החינוך ,וגם למימון צהרונים
לילדי גנים.
לקריאה נוספת

סבסוד צהרונים לילדים מטעם משרד החינוך
•סבסוד הצהרונים ניתן להורים החיים ביחד או בנפרד ,עבור ילדים בכיתות א׳ ו-ב׳ .

מי זכאי?
•הורים לילדים בגנים או בכיתות א׳ ו-ב׳ (עד גיל  )10הלומדים במסגרות מפוקחות ,בחינוך הרשמי,
המוכר ,שאינו רשמי ובחינוך המיוחד ,בהן מסתיים יום הלימודים עד השעה .14:30
•וגם המשפחה מתגוררת באשכול סוציו-אקונומי .5-1

מה צריך לעשות?
•הסיוע אמור להינתן באופן אוטומטי.

שימו לב :ייתכן שאתם זכאים לסיוע במימון צהרונים מטעם משרד הרווחה ,נוסף על הסיוע המפורט
בסעיף זה.
לקריאה נוספת

סיוע במימון צהרונים לילדי גנים
•הסיוע ניתן מטעם משרד הרווחה להורים החיים ביחד או בנפרד.
•גובה הסיוע ייקבע לפי רמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט  +לפי מספר שעות העבודה או הלימודים
של ההורה  +לפי מספר הילדים בגיל הזכאות.

מי זכאי?
•הורים לילדים בגילאי  5.9-2.9המתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים  7-6והורים עצמאיים
המתגוררים באשכולות סוציו-אקונומיים  ,10-6וגם עומדים בלפחות אחד מהקריטוריונים
המפורטים ביחס לעבודה או לימודים או עבודה ולימודים.
•חריג :תיבחן זכאות להורים לילדים עד גיל  6.9שנים ,באישור מטעם מומחה על עיכוב התפתחותי
של הילד ועל כך שנשאר שנה במסגרת.

מה צריך לעשות?
•יש למלא את טופס הבקשה המקוון.
•יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים המפורטים .ניתן להיעזר בסימולטור של משרד הרווחה
לבירור המסמכים הדרושים.
•ניתן לפנות למוקד מעונות יום ,משפחתונים וצהרונים ,לקבלת סיוע במילוי השאלון ולבחינת
תנאי הזכאות ,בטלפון 12222969 :או .*2969

שימו לב :ייתכן שאתם זכאים לסבסוד צהרונים לילדים מטעם משרד החינוך ,נוסף על המימון המפורט
בסעיף זה.
לקריאה נוספת

לצורך סיוע במימון צהרונים וחוגים  -מומלץ לפנות ישירות לעירייה המקומית ,ולשאול על
הטבות עבור הורים עצמאיים.
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להרחבה על אודות הזכויות להורים בנפרד,
ראו ״הורים בנפרד״ באתר כל זכות.

למידע נוסף וסיוע במיצוי זכויות:
ניתן לפנות ליועצות ההכוון של עמותת "יוצאים לשינוי" כאן.
חברים בעמותת "ה.ל.ל" יכולים לפנות לעו"ס הסניף באמצעות המייל השבועי.
לייעוץ וסיוע משפטי להורים יוצאים בהליכי פרידה וגירושין ניתן לפנות לתוכנית צעדים.

חלק מהמידע באוגדן זה מבוסס על המידע מאתר כל זכות,
לפי רישיון זכויות יוצרים  .CC-BY-NC-SA-2.5-ILבמקומות אלה מצוי קישור לדף
המקורי באתר "כל זכות" ,והמידע הלקוח ממנו ,כפוף לרישיון זכויות יוצרים זהה.

