
זכותון
להורים עצמאיים )חד-הוריים(

בנושא תעסוקה



מפחיתה את גובה מס ההכנסה 
להורה עצמאי )חד-הורי(. נקודת 
הזיכוי הינה בשווי 218 ₪ לחודש.

  תנאי זכאות: הילדים מתחת גיל 19.

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

הורה עצמאי )חד-הורי( זכאי 
לזקוף 8 ימים נוספים עבור מחלת 

ילד, ע”ח ימי המחלה הצבורים שלו, 
 ובסך הכל 16 ימים.

  תנאי זכאות: הורה לילדים עד גיל 16.

  איך לממש: מול המעסיק.

 1,021 ₪ לילד/ה,
לשנת הלימודים.

המענק משולם אוטומטית במהלך חודש אוגוסט 
לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים. הורה 

רווק, גרוש, או אלמן, שאין עמו בן זוג הידוע בציבור, 
צריך להגיש תביעה רק בפעם הראשונה כדי לקבל 

את מענק הלימודים. במידה והמענק לא התקבל, 
ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי תוך 18 חודשים 

ממועד הזכאות.

  תנאי זכאות: הורה לילדים בגילאי 6-18

  איך לממש:
יש להגיש בקשה לפיצול תיק קצבת ילדים ומענק 

לימודים.

נקרא גם ‘מס הכנסה שלילי’ הניתן 
בשיעור מוגדל של 150% להורה 

עצמאי )חד-הורי(.

  תנאי זכאות: 

· הורה חד-הורי מעל גיל 23, עם ילדים מתחת 	
לגיל 19.

· ההכנסה החודשית הממוצעת של ההורה היא:	
עד שני ילדים: בין 1,280-9,462 &.  .1

שלושה ילדים ומעלה: בין 1,280-11,546 &.  .2
· מלבד דירת מגורים אחת אין ברשותו בעלות על 	

יותר מ50% מזכות במקרקעין.

  איך לממש: ניתן להגיש את הבקשה ללא 
עלות, עבור כל שנה: 

- בבנק הדואר, יש להגיש עד סוף חודש נובמבר 
עבור שנה קודמת, בהצגת ת.ז. ואישור חשבון בנק.

- מי שהגיש בקשה למענק בשנתיים האחרונות, 
יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון עד שנתיים 

לאחור.

זכויות להורים עצמאיים )חד-הוריים( עובדים

נקודת זיכוי נוספת 
במס הכנסה

 מענק
לימודים

קבלת ימי מחלת ילד 
ע”ח ימי מחלת הורה.

 מענק
עבודה
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למידע נוסף

לבדיקת זכאות

להגשת בקשה מקוונת

לבדיקת זכאות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=t5020@btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=t5020@btl.gov.il
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_(%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93)_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93)
http://bit.ly/3sf0BQV
https://www.misim.gov.il/gmmhsbakasha/firstPage.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/childrenCalc/Pages/MaanakLimudim.aspx


הורה שיעמוד בתנאי הזכאות ישלם 
שכ”ל חודשי של 250 ש”ח לילד או 375 

ש”ח ל-2 ילדים בלבד!

  תנאי זכאות:

1. הורה עצמאי )חד-הורי( שהגביר עבודה /
לימודים: *עובד או לומד 20 ש”ש )או 80 שעות 

חודשיות( וב-8 חודשים האחרונים הגדיל את עבודתו 
או לימודיו ב-10 ש”ש לפחות. או התחיל עבודה 

חדשה של 20 ש”ש לפחות ולא עבד קודם שלושה 
חודשים לפחות. או חזר לעבוד 20 ש״ש לפחות 

באותו מקום עבודה אחרי שישה חודשים שלא עבד.

2. מסגרת לימודים מוכרת: הילד לומד במעון או 
משפחתון המוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה.

3. מבחן הכנסה: עד 2,100 ₪ לנפש על פי 
החישוב הבא: 50% משכורת ברוטו לחלק למספר 

נפשות+נפש נוספת.

  איך לממש: מגישים כרגיל בקשה לדרגה 
למעון, מצרפים את המסמכים הבאים:

- נספח 13 חתום ע”י עו”ד.

- בהגדלת עבודה: יש להגיש בנוסף 2 תלושים לפני 
ההגדלה ו2 תלושים לאחריה. הורה עובד עצמאי )לא 

שכיר( יגיש בנוסף הצהרה על הגדלת שעות עבודה 

- בהגדלת לימודים: יש להגיש בנוסף אישור 
לימודים, מערכת שעות והצהרת הורה לומד.

- בתחילת עבודה חדשה או חזרה לעבודה: יש 
להגיש בנוסף 3 תלושים של התחלה/חזרה לעבודה 

ואישור על תקופת העיסוק מביטוח לאומי.

סבסוד מסגרות פורמליות

 סיוע מוגדל
במעונות יום

סבסוד למסגרת 
מוכרת
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מעונות יום או משפחתונים.

  תנאי סף לזכאות:

הורה עצמאי )חד-הורי( העובד 20 שעות שבועיות 
לפחות

או

 הורה עצמאי )חד-הורי( הלומד 24 שעות שבועיות
לפחות

מחושב על פי מבחן ההכנסה הבא:

 50% מהמשכורת לחלק 
____________________

למס’ הנפשות + נפש נוספת.



החזרים עבור מסגרות בלתי 
פורמליות, להורים יחידים מגבירי 

עבודה או מגבירי לימודים.
מהי הזכאות?

צהרונים - עד 350 ₪ לילד בחודש.
 קייטנות - החזר עד לסכום של 2,000 ₪ לילד

בכל תקופת הזכאות.
סל שעות - בייבסיטר/שיעורי עזר בסכום של עד 

6,000 ₪ למשפחה ועד 40 ₪ לשעה.

 המידע מוגש מטעם פרויקט ‘קול אחת’ של קרן ידידות טורונטו
המסייעת למשפחות חד הוריות להגדיל את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות.

♁   www.ff-yt.org

ŵ  kolachat@ff-yt.org

Ψ  ווצאפ קול אחת

Γ    יחידה ומובחרת

   תנאי הזכאות:

1. הורה עצמאי )חד-הורי( שהגביר עבודה/
לימודים:

 *עובד או לומד 20 ש”ש )או 80 שעות חודשיות(
וב-12 חודשים האחרונים הגדיל את עבודתו או 

לימודיו ב-10 ש”ש לפחות.

או התחיל בשנה האחרונה עבודה חדשה של 20 
ש”ש לפחות ולא עבד קודם שלושה חודשים לפחות.

או חזר לעבוד באותו מקום עבודה אחרי שישה 
חודשים שלא עבד.

2. גיל הילד:
הסל ניתן עבור ילדים עד גיל 10 או שעדיין לא 

בכיתה ה’.
3. מבחן הכנסה: 

 מקבלי קצבת הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי

או

 עפ”י טבלת הכנסה הבאה:
הורה + ילד 1: 6,300 ₪	 
הורה + 2: 8,400 ₪	 
הורה + 3: 10,500 ₪	 
הורה + 4: 12,600 ₪	 
הורה + 5: 14,700 ₪	 

הזכאות היא למשך 18 חודש ובתנאי להמשך 
עמידה בקריטריונים.

לפרטים מלאים ולסימולטר בדיקת זכאות 

להגשת טופס בקשה מקוון

 סל שעות
גמיש 7

סבסוד מסגרות בלתי פורמליות

https://ff-yt.org/projects/%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA/
mailto:kolachat%40ff-yt.org?subject=
https://chat.whatsapp.com/BjIQBAcgdMZJMPGyxN437Y
http://bit.ly/33tUcFD
https://salgamish.org.il/
https://salgamish.org.il/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%9c-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a9/
https://employment.molsa.gov.il/Employment/UniquePopulation/SingleParents/Pages/FlexibleHoursBank.aspx

