זכותון

להורים יחידים עובדים

זכויות להורים יחידים עובדים

1

נקודת
זיכוי נוספת

3

מענק
לימודים

ממס הכנסה ,שמפחיתה את גובה
מס ההכנסה שעל ההורה היחיד
לשלם .נקודת הזיכוי הינה בשווי
 ₪ 218לחודש.

תנאי זכאות :הורה לילדים בגילאי 6-18

איך לממש :בטופס  101או בדו”ח שנתי
לעצמאיים .ניתן לקבל החזר עד  6שנים אחורה.

איך לממש :לתביעה יש לצרף את האישורים
הבאים:

לבדיקת זכאות

2

מענק
עבודה

 ₪ 1,018לילד/ה,
לשנת הלימודים.

·טופס תביעה למענק
·טופס בקשה לפיצול תיק בקצבת ילדים
·צילום פסק הדין המציין מי מההורים מחזיק
בילדים.
המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת
הילדים עד  12באוגוסט .למקבלות הבטחת הכנסה
– בפעם הראשונה יש להגיש תביעה ,ולאחר מכן
המענק מתקבל אוטומטית .במידה והמענק לא
התקבל ,ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי תוך 18
חודשים ממועד הזכאות.

“מס הכנסה שלילי” מוגדל בשיעור
של  .150%כלומר ,תוספת הכנסה
לבעלי הכנסות נמוכות.

לבדיקת זכאות

תנאי זכאות:
·הורה יחיד מעל גיל  ,23עם ילדים מתחת לגיל
.19
·ההכנסה החודשית הממוצעת של ההורה
במהלך שנת  2018היא:
 .1עד שני ילדים :בין  ₪ 1,280ל 9,482-ש”ח.
 .2עם שלושה ילדים ומעלה :בין ₪ 1,280
ל.₪ 11,566-
·המעסיק אינו קרוב משפחה של ההורה.
איך לממש :יש להגיש את הבקשה בבנק
הדואר ,עם ת”ז  +אישור על חשבון בנק.

4

תוספת ימי
מחלת ילד/ה

סה”כ  16ימי מחלה
(במקום )8
תנאי זכאות :הורה לילדים עד גיל .16
איך לממש :מול המעסיק.

לבדיקת זכאות

למידע נוסף

מסגרות לילדים

5

סבסוד
למסגרת מוכרת

א .מעונות יום או משפחתונים
מחושב על פי מבחן הכנסה לנפש.
תנאי סף לזכאות:
הורה יחיד העובד  20שעות שבועיות לפחות
או

הורה יחיד הלומד  24שעות שבועיות לפחות
לבדיקת זכאות

ב .צהרונים
תנאי סף לזכאות :הורה יחיד עובד או לומד
 23שעות שבועיות
לנוהל

6

זכויות להורים מגבירי
עבודה או לומדים

סיוע נוסף במימון מסגרת מוכרת
ע”י מעונות יום או משפחתונים.
הורה יחיד שנמצא זכאי ישלם
השתתפות עצמית של  ₪ 250לילד
בלבד .השאר ישולם ע”י משרד
העבודה והרווחה.
תנאי זכאות:
·הורה יחיד שלו ילד אחד או יותר שטרם מלאו
לו  4שנים.
·ההורה מקבל הבטחת הכנסה/תשלום מזונות/
מלגת מחיה.
·ההורה לומד באקדמיה /בהכשרה מקצועית
מוכרת
או

עובד בעבודה חדשה של  20שעות
או

עובד שהגדיל את היקף עבודתו ב 10שעות ,כך
שההיקף הכולל הוא  20שעות.
איך לממש :לצורך קבלת הסיוע,
טופס בקשה
יש למלא
ולשלוח לכתובת
.sherut@avoda.milgam.co.il
תקופת הזכאות הינה ל 12 -חודשים ועל ההורים
לעמוד בקריטריונים לאורך כל התקופה.

7

סל שעות
גמיש

החזרים עבור מסגרות בלתי
פורמליות,
להורים יחידים מגבירי עבודה או
עובדים ולומדים:
 oמטפלת ,שמרטפות ,שיעורי עזר – החזר עד
 ₪ 6,000למשפחה ,יש להגיש טבלת דיווחים
בחתימה של ההורה ונותן השירות
 oצהרונים – החזר עד  ₪ 350לחודש לילד/ה ,יש
להציג קבלות

תנאי הזכאות:

 oקייטנות – החזר עד  ₪ 2,000לילד/ה

 .1הורה יחיד אשר לו ילדים עד כיתה ד’ (כולל)

הסיוע ניתן לשנה וחצי.

 .2עובדים או לומדים ועובדים בהיקף של 20
שעות שבועיות לפחות
 .3כאלה שהגדילו את היקף עבודתם ו/או
לימודיהם ב 10-שעות שבועיות לפחות
במהלך  12חודשים
 .4מקבלי קצבת מזונות או הבטחת הכנסה
במהלך  12החודשים שקדמו למועד הגשת
הבקשה לתוכנית,

או
שהכנסתם המשפחתית עומדת על:
א.

 ₪ 6,300להורה+ילד

ב.

 ₪ 8,400להורה 2+ילדים

ג.

 ₪ 10,500להורה 3+ילדים

ד.

 ₪ 12,500להורה 4+ילדים

ה.

 ₪ 14,700להורה  5 +ילדים
לבדיקת זכאות

המידע מוגש מטעם קרן ידידות טורונטו העוסקת באיתור צרכים ללא מענה בפריפריה
החברתית ופיתוח מענה מותאם .בין השאר עוסקת הקרן בהסרת חסמים להשתלבות
בתעסוקה להורים יחידים ומפעילה את דף הפייסבוק “יחידה ומובחרת”
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