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   מבוא .1

שם  הצעדים שנעשו עד כה ל  בחינתו  מצבן של המשפחות העצמאיות בישראל סקירת    היאזה  מטרת מסמך  

ההטבות   אלומשפחועבור  הרחבת  זה  ב.  ת  רקסקירנציג  מסמך  של  ת  האמורע  ה   ,הנושא  של  דין  סקירה 

  את   אשר סוקר מקיף    השוואתי, ומחקר  הרלוונטית  הפסיקה  לצד  החקיקתי   המצבאת    בתוכו  הכולל הקיים  

הנוהג נציג מספר המלצותמדינות שונותב   הדין  רווחת אשר    . לבסוף,  לשפר את  כלל  של  ן  לטעמנו עשויות 

 . בישראל משפחות העצמאיותה

 עיקרי הדברים  .2

  היום:  קס המצב  זה  ירת  עצמאית"המו את  נסביר  בפרק  "משפחה  ההכרה    ,נח  הליך  את  נסקור 

עצמאיות משפחות  של  שיעורונ  במעמדן  על  שלעמוד  ה  ן  תוך  אלו  סטטיסט משפחות  נתונים    יים צגת 

הקיימים,  רלוונטיים הפערים  בשל  מגדרי  דיון  מצריכה  זו  סוגיה  כי  נראה  כן,  כמו  כי  .  העובדה  נוכח 

נעמוד על מספר קשיים ודרכי  לבסוף,    1נשים.   ט של המשפחות העצמאיות עומדותהמוחלרובן  בראש  

 התמודדות העומדים לרשותן של משפחות אלו.  

   :הכוללת בתוכה    החקיקה הרלוונטיות למשפחות עצמאיות  סקירה רחבה שלבפרק זה נציג  חקיקה

חוק המזונות )הבטחת    3ה; חוק הבטחת הכנס  2רה עצמאי; את חוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הו

ועו נתמקדתשלום(  ב  ד.  תחומים,  הציבורי  ניהםי במגוון  הדיור  מתחום  גמלאונהלים  הבית,    ,ת,  משק 

, נציג הצעת חוק שלא הבשילה  בנוסףים העולים מהדין הקיים.  ת הקשינבחן אכן  ו  חינוך ומס הכנסה.

 . לכדי חוק

    :תוך איותזכויותיהם של משפחות עצמ  תפיסת ביהמ"ש ביחס למיצוי  בפרק זה נציג אתפסיקה ,  

, נראה כי ביהמ"ש נוהג ליטול חלק  נוסףבשלושה תחומים: דיור; גמלאות וילדים וחינוך. ב  דותהתמק

    המשפחות העצמאיות.  תלהיטיב עם אוכלוסייאקטיבי על מנת 

    :משווה זהמשפט  הני נציג    בפרק  ההטבות  של  השוואתית  עצמאיות  תסקירה  למשפחות  נות 

נתמקד בשני מישורים:  , דנמרק, פולין, צרפת ובריטניה.  נורבגיהקנדה, ניו זילנד,    שונות כגון:נות  במדי

העצמאיים להורים  הניתנות  להטבות  נוגע  אחד  רכישת  מישור  להכנסתם,  הנוגעים  הסדרים  ובפרט   ,

ל וגידול  בתחום החינוך לצורך טיפו  תענייני משק הבית ועוד. מישור שני נוגע להטבות הניתנו  ,השכלה

 ות יום, חסכונות להשכלה גבוה ועוד.  דים, מעונקצבאות יל הילדים, כדוגמת  

    :והמלצות לאור המחקר  דיון  ונפרט את המלצותינו  נציג  זה  ו והממצאים שעלובפרק  מספר    ציגנ, 

ראות הקבועות  בהו  להקלנתמקד בצורך  אנו  בפתרונות האמורים  פתרונות לטובת שיפור המצב הקיים.  

שאנו    זאת משום.  איות טי לאוכלוסיית המשפחות העצמלהנגיש את כלל המידע הרלוונך  בצור  ן וכן בדי

 .  מודעת לזכויותיה אינהאוכלוסייה זו משערים כי כיום מרבית 

 

 

 
 .( 2017) 2 לכלכלה מדינית המרכז הוריות בישראל"  "משפחות חד רובי נתנזון, איתמר גזלה ומיכל פורת 1
 .1992-תשנ"באשן הורה עצמאי,  סיוע למשפחות שבר   קחו 2
 .0198-תשמ"א, חוק הבטחת הכנסה 3
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 : ו הןהמלצותינ

מידע .1 מאגר  משפחות    –  הקמת  זכאיות  להן  וההטבות  הזכויות  הנגשת  לצורך  יוקם  המאגר 

סיקה, חקיקה ופרטים על  לוונטי למשפחות אלה. המאגר יכלול פ ות, ובו ירוכז כל המידע הרעצמאי

   ות. עלים למען משפחות עצמאיארגונים הפו

ה .2 בתנאי  להקלה  ציבוריקבלת  זכאות  הקלהץ  נמלי  –  דיור  המצו   על  תנאים  בנוהבשני  של  יים  ל 

  צמאיות רבות. התנאי הראשון משרד הבינוי והשיכון, שלדידנו פוסלים זכאות לדיור למשפחות ע

  שני, דורש ממשפחותילדים. התנאי ה  3צמאית יהיו לפחות  שנמליץ להקל בו, דורש כי במשפחה ע

 פחות.  ל  שנתיים  במשך מזונות גמלת או הכנסה הבטחת גמלת  לקבלאלו 

ישנן הטבות שהורים עצמאים שעיסוקים    –  עצמאים שעיסוקם עצמאיהורים  דרת מעמדם של  סא .3

נהנים מהן. כך, למשל,  עצמאי אי לה בהתאם לחוק  עובדים שכירים רשאים לקבל ימי מח  ק רנם 

נוספת  דמי מחלה דוגמא  שימוש במבחן ההכנסות כתנאי לקבלת גמלאות שונות, שעמידה    הינה. 

של עצמאים אינו מאפשר לצפות גובה הכנסה. על    בהינתן שאופי עיסוקם  א מאתגרתהיסדורה בו  

נמליץ להסדיר את מצ יגרעו מהם הטבות  בם של הורים עצמאיים שעיסוכן,  קם עצמאי כך שלא 

 יוניות.  ח

זכאות לגמלת  כך, ש  הבטחת הכנסהנמליץ לתקן את חוק    –  עידוד השכלה בקרב הורים עצמאיים  .4

זאת    4. הלומד בתוכנית המקנה תואר אקדמי שני או שלישי  עצמאי  להורה  תןנית   ,הבטחת הכנסה

מקנה שאינו  הקיים  מהדין  הלומ  בשונה  עצמאיים  להורים  ובשל  גמלה  מתקדמים  תארים  דים 

 צורך שיפור מעמדן של משפחות עצמאיות.  בה שבעידוד השכלה מתקדמת להחשיבות הר

 

 רקע .3

השינוי נעשה    5ורית" ל"משפחה עצמאית". ה-חה חדור "משפגהשלפני מספר שנים הוחלט לשנות את המונח  

שהמונ שלילית  וקונוטציה  משפטיים  עיוותים  עעקב  הביא  הורית"  חד  "משפחה  ניתן  ח  לכך  דוגמה  מו.  

ילד    שללראות בהגדרה   רווקים עם  גרושים, אלמנים או  הבעייתיות היא    -"משפחה חד הורית" הכוללת 

ילד כ"משפחה חד הורית", שהרי לילד קיימים שני    שבהחזקתואו פרוד  ש  בכך שלא ניתן להגדיר הורה גרו

ה האחר לא רק בעיני ההורה והילד  מאיינת את הורותו של ההור  הורים. כך המציאות מתעוותת ולמעשה

ראל לכך  ההשלכות  כולה.  החברה  בעיני  החוק  א  על  למעבר  לגרום  יכולות  ואף  עידוד  בות,  באמצעות 

לפי חוק זה,    למות מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ון, להתעאופן מכו ב   משתמע, גם אם לא נעשה

  בשינוילכן,    6. "משפחה חד הורית"  ר מהמונחמהעיוות שנוצבשונה  ,  הילד  לשני ההורים חזקה משפטית על

בלבד. המונח   סמנטי  הינו  והשינוי  הורים  לאותם  חוק  לפי  המוקנות  בזכויות  שינוי  או  פגיעה  אין  המינוח 

מגבר אשר מגדלים את  ה עצמאית פח"מש " מתאר מצב משפחתי שבו מבנה המשפחה מורכב מאישה או 

ן נפרדות; ביניה   שונות, וצר כתוצאה מסיבות  כולה להיו הורה נוסף. משפחה עצמאית יילדיהם לבדם, ללא  

כמשפחה להגדרתה  רלוונטית  היווצרותה  סיבת  אין  כי  לציין  יש  וגירושין.  עגינות  אלמנות;    רווקות; 

  7צמאית. ע

 
 .1980-()ב( לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א4)3סעיף  4
 .2014-(, התשע"ד4)תיקון מס' הוריות -חוק משפחות חד 5
ם  (, ניתן למצוא ג14019.05.2חה שבראשה הורה עצמאי )משפ  –משפחה חד הורית  ופית: במקוםהודעות הכנסת, אושר ס  6

 . shorturl.at/cdivTבקישור הבא:  
 (. 2004מבר )דצ  67 ביטחון סוציאליחברתיים וביטחון סוציאלי בישראל" "שינויים  קניג ואח' אורלי אינס־ 7
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המשפחה   שתא  כך  בישראל,  העצמאיות  המשפחות  במספר  עלייה  במגמת  מתאפיינות  האחרונות  השנים 

האחהע בדור  לשכיח  נעשה  בעקבות  צמאית  נוצרה  זו  תופעה  שירון.  הראשון  נויים  שני  השינוי  עיקריים. 

השינוי  העבודה.  ק  מקורו ברמת השכלתן ההולכת וגדלה של נשים, דבר אשר משפיע על שילובן ומעמדן בשו

מכלל   2%1-, כ2020נכון לשנת  8שהביאו לגידול בשיעור המתגרשים. "בהגמשת כללי הגירושין" מקורו  השני 

אלף משפחות(. בנוסף, לפי דו"ח העוני    137-ת )כצמאיוחות עהן משפ   17דים עד גיל  וללות ילשפחות הכ המ

שראל חיות בעוני, וזאת על אף ההטבות  מכלל המשפחות העצמאיות בי  26.1%-של המוסד לביטוח לאומי כ

ני  יחלץ מעוכוייה להלים, וסידוהינם ג  שניתנות להן. עוד יאמר כי סיכוייה של משפחה עצמאית לחיות בעוני

. כך העוני נמצא בעלייה בשנים  ובראשו יש שני מפרנסים  ה משפחתי אחרלמבנ  שוואהזה נמוכים, זאת בה

 9האחרונות בקרב משפחות אלה. 

של אישה.מ  88%-כ  בראשן  עומדת  העצמאיות  הגברים    10המשפחות  אחוז  לבין  הנשים  אחוז  שבין  הפער 

המשפחו  בראש  העצמאהעומדים  מחייב  יו ת  של  ת  ההבנה  המרכיבי  על  המשפיעים  השונים  פערים  זהות 

נשים בראש משפחה עצמאית מתמודדות עם קשיים וחסמים אישיים,    י. כלומר,במעמד החברתי והכלכל

נאלצים להמשפחתיים, תע לא  וחברתיים, שגברים  איתם. סוקתיים  לכך היא השתכרותן    11תמודד  דוגמא 

לאים  שוואה לזו של גברים אשר מממאוד בה  ים נמוכהתן של נשוררים משכשל נשים במשק. בהרבה מק

ובמקר  דומה,  עצמאי. תפקיד  קיום  מאפשרת  אינה  רבים  יכולת    12ים  עצמאיות  במשפחות  ועוד,  זאת 

מוך יותר בהשוואה למשפחה בה שני ההורים  למפרנס אחד ולכן, גובה ההכנסה יהיה נההשתכרות מוגבלת  

נציין   זאת,  עם  שיעועובדים.  נשים  התעסוקה  ר  כי  ה העומדות  של  ורמת  עצמאית,  משפחה  הכנסה  בראש 

  13יות עם בן זוג.של נשים הח מעבודתן גבוהים מאלו

בחלוקת    שיבוא לידי ביטוי  המשפחות העצמאיות  מכל האמור, ישנו הצורך בשינוי שיוביל לשיפור מצבן של 

להוב  משאבים. שמטרתם  צעדים  נקיטת  באמצעות  יעשה  זה  א שיפור  את  משפחותות יל    לעצמאות  ן 

לטובת השינוי, האמונים על כספי הציבור יצטרכו לבצע חלוקה    14ת ואישית ולהעצמה חברתית. תעסוקתי

דיניות  על חיזוק מעמד ההורים העצמאיים. מ של המשאבים בחברה בהתאם למדיניות חברתית ששמה דגש

העצמא המשפחות  לטובת  נוספים  כספים  להקצאת  תוביל  זו  ותחברתית  לחיזוקבייות,  לקיים  היכולת    א 

אש המשפחות העצמאיות.  של העומדים ברעל מעמדם החברתי והכלכלי    ק בית אוטונומי, תוך שמירהמש

יצמצם באופן משמעותי את שיע וכך גהמטרה היא שהשינוי  זו  יצמצם את  ורי העוני בקרב אוכלוסייה  ם 

  15התלות במפרנס נוסף. 

  התמודדותה ת ודרכיהקשיים בקרב משפחות עצמאיו. 13.

הורהוההפנמההבנה   הקשיים עמם מתמודד  של  הכ  ה  וכל  הילדים  בגידול  בעצמאי  הוביל זאתרוך  לכך    ו, 

במסג להטבות  זכאיות  עצמאית"  "משפחה  להגדרה  העונות  וחוקים  שמשפחות  הלאומי  הביטוח  חוק  רת 

שעליהם  מטרתן  נוספים  אלו  הטבות  לאומי.  לביטוח  המוסד  ראשית,אמון  מצולמנו  ,  קש כ  קה ע  ה  לכלית 

 
 (. 2004)דצמבר  67 סוציאלי בטחוןשראל", סוציאלי בי  "שינויים חברתיים וביטחון ואח' קינג -אינסאורלי   8
 . erJZ/shorturl.at( .11.201812) גלובסת הן בעיקר נשים" הוריו-ה: משפחות חד"בואו נוד 9

 .  shorturl.at/iHNTY (1.202231.0קה )נתונים לרגל יום המשפחה" הלשכה המרכזית לסטטיסטי -שראל "משפחות בי 10
  הוריות בישראל -ם חדה" התארגנויות קהילתיות של נשישעושות אחת למען השניימה של נשים "מעצ נטליה גרפי גריל  11

 (.2016עברית ניברסיטה האלית, האו אר מוסמך בעבודה סוצי )חיבור לשם קבלת תו 23עמוד 
  ראל ביש  הוריות-השנייה" התארגנויות קהילתיות של נשים חד  אחת למען"מעצמה של נשים שעושות נטליה גרפי גריל   12

 (.2016ברסיטה העברית , האונימוסמך בעבודה סוציאלית  חיבור לשם קבלת תואר) 10עמוד 
 . (2014) 7, עמ' 256 ם תקופתייםסקרי" 1993-2013יות הור-שטיין "משפחות חדאסתר טולידנו ושנטל וסר 13
  .shorturl.at/hzBFZ (2008)  מידע למשפחות חד הוריות ם  החברתיי משרד הרווחה והשירותים 14
ביטחון  מבט לאחור"  -ריות הו-: חוק משפחות חדהוריות, במסכנים"-וק משפחות חדסט, ""אנחנו תומכים בח ענת הרב 15

 (. 2009)אוגוסט  80 ציאליסו
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סוציא  יצירת  באמצעות  והזנחה ביטחון  חברתי מערכת  זכויות  של  הפעריםשנית,    .ותלית  על    לגשר 

משפחתי   בתא  הטמונים  והחברתיים  מערכתזההכלכליים  מא  הטבות  .  קזו  ונגישות  פשרת  בכבוד  יום 

שאינה  ם  רמת חיילצרכים בסיסיים בכדי להבטיח באופן פורמאלי את זכותן של המשפחות העצמאיות ל

למינימת שמוענקו מום  חת  להטבות  דוגמאות  הכנס מסוים.  הבטחת  עצמאיות:  למשפחות  עדיפות  ת  ה 

למשפ  בקבלה לשיכון  הלוואה  עבורם,  בתשלום  והנחה  ציבוריים  יום  המוגדרות  למעונות  עצמאיות  חות 

הכשר לקורסי  בקבלה  עדיפות  דירה",  מקצועיתכ"חסרות  משפחו,  ה  לילדי  שנתי  חד  עצמאימענק    ות ת 

   16.ד( גיל היל הגבלה של)קיימת  

כספיות שעונות על    הן הטבותו  ות עצמאיות, אך הטבות אל מעניקה הטבות למשפחכפי שנאמר, המדינה  

מענ  שאין  מכאן,  בלבד.  כלכליים  המגווניםצרכים  לקשיים  שהמשפחות    ה  כלכליים  שאינם  הנוספים 

 העצמאיות נאלצות להתמודד עמם. קשיים כדוגמת:  

ו. קושי זה  טיפול העצמאי בילדי הורה יחידני הינו הקושי מרכזי אצל    –קשיים חברתיים ורגשיים    .1

אשר פוגעים    שיים חברתיים שבאים לידי ביטוי בעומס ובלחצים מצטברים,כליות וקכליוצר מצוקות  

עצמאית.בתפקו הגדלים במשפחה  הילדים  רגשיים אצל  נוצרים קשיים  זו  פגיעה  בעקבות    17ד ההורי. 

עצמאי למשפחות  ילדים  פעמ בקרב  מופיעות  כמו  ות  תחושות  רבות  אים  וחוסר  בדידות  ונים  כעס, 

בחלקו   להן  בתפיסטמשהגורם  עצמאית.  ון  למשפחה  החברה  ביחס  או  הרווחה  ה  מבחינת  בנוסף, 

חלק הילדים,  של  עם  הרגשית  בהתמודדות  קושי  חווים  או  הנוסף  מההורה  רחוק  לחיות  מתקשים  ם 

 ם הורה נוסף. הידיעה שאין לה

החיפוש אחר משרות המתאימות ליכולות של    –ההשתלבות בשוק העבודה    ם בהליךכירוהכקשיים  .  2

מהמורו  רצוף  עצמאית  משפחה  של  בראשה  הבלעהעומדים  האחריות  בשל  זאת  לראש  ת.  שיש  דית 

העצ מטלות  המשפחה  עם  התמודדות  בשל  היחידים  המפרנסת  או  המפרנס  על  המוטל  העומס  מאית. 

בילדהבי וטיפול  לצ  ים ת  כיום    וםמצמביא  בנוסף,  התעסוקה.  הקושי  אפשרויות  הקורונה  מגפת  בשל 

שפחה  אלו העומדים בראשה של מ  שרות עבור כלל האוכלוסייה גדול מאוד, קל וחומר עבור במציאת מ

  18עצמאית. 

היא    להיווצרותה של משפחה עצמאית הדרכיםאחת מ –הוצאות משפטיות הכרוכות בהליך גירושין . 3

תביעגירושין.   בהן  דניםגירושין  הת  במסגרת  תביעות,  על  :  במספר  ומשמורת  מזונות  הרכוש,  חלוקת 

ולכן עשוי . ההליהילדים ולעיתים אף משפטית  להימשך זמן רב.    ך המשפטי הינו הליך מורכב רגשית 

להתמודד נאלצים  הגירושין  להליך  הצדדים  גם    משכך,  אלא  כבד,  נפשי  מחיר  עם  רק  ן  מומיעם  לא 

לרבוגבוהותמשפטיות  הוצאות   משפטיות    ת,  ובבית    תיק  פתיחתלצורך  אגרות  הרבני  הדין  בבית 

,  כאמורת  משפטיווצאות  ה  19הוצאות חוקרים ומומחים.ו  הוצאות עורכי דיןיני משפחה,  המשפט לעני 

הכלכלי   מצבם  את  להחמיר  עלולות  הגירושין  שלאחר  בחיים  הכרוכות  ההוצאות  המשפחות  לצד  של 

   .תיו העצמא

 

 
  80 בטחון סוציאלי  מבט לאחור" -ות הורי-חד הוריות, במסכנים": חוק משפחות -נו תומכים בחוק משפחות חדבסט, ""אנחהר 16

 (. 2009)אוגוסט 
 "ותיות ומנטליותהוריות לילדים עם לקויות התפתחהתמודדות אימהות חד " קרן דאון,  17

http://www.psychologist.co.il/articals_11.htm . 
ים חד הוריות למצוא את  סייע לנשזו התוכנית ששואפת ל -"האחריות על הבית והילדים, הקשיים הכלכליים והקורונה  18

 . ynet (.09.202105 )net.co.il/article/skopmbmmkhttps://www.yהמשרה הנכונה עבורן" 

 .  did=1001387321ticle.aspx?https://www.globes.co.il/news/ar (13.10.2021) גלובס" מחיר כבד  -גירושין" 19

https://www.ynet.co.il/article/skopmbmmk
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387321


                                                               2022מאי                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        מ
 

5 
 

  סיכום 

הממצ שסקרנולנוכח  של  אים  בצרכיהן  ההכרה  גברה    לעיל,  העצמאיות  כיוםהמשפחות  ולכן  השנים  ,  עם 

ע שונים.משפחות  מגורמים  ולסיוע  להטבות  זכאיות  יש    צמאיות  בכךאולם,  והסיוע    להכיר  שההטבות 

מיטבי לצרכיהם  לצמצם את הקשיים, אינם בהכרח מספקים מענה  הניתנים למשפחות עצמאיות במטרה  

 . מחריפים את מצבם הכלכלי והחברתיולעיתים אף 

 

 סקירת המצב החקיקתי הקיים  .4

וך סקירה  ערנ  ,בפרק זהבדין הישראלי ישנה חקיקה ענפה הנוגעת להסדרת מעמדן של משפחות עצמאיות.  

  שונות   גמלאותב  נעסוק, לרבות הזכויות וההטבות הניתנות להן.  אלוביחס למשפחות  הקיימת    קהשל החקי 

כנסה, סבסוד  בתחום מס ה  עצמאיות  ת משפחו  מהן נהנות  בהטבותיטוח לאומי,  ד לב המוסעל ידי  הניתנות  

עת  הצכמו כן, נציג    יור.והקלות בתחום הד חשבונות משק הבית  המדינה בתחום החינוך, הקלה בתשלומי  

 ר קשיים העולים מהדין הקיים. לא הבשילה לכדי חוק, ומספחוק ש

תושב ישראל    ך:כ  "הורה עצמאי"מגדיר    ,1992-תשנ"ב  ורה עצמאי,ת שבראשן עומד החוק סיוע למשפחו 

 ילד הנמצא עמו ומתקיים לגביו אחד מהתנאים החלופיים הבאים:  אשר בהחזקתו 

 ו; דוע בציבור כבן זוגאינו נשוי ואין אדם הי (1)

 אחר הידוע בציבור כבן זוגו ומתקיים לגביו אחד התנאים האלה:  אין אדםנשוי, ו (2)

ר הנישואין  רר מקשלהשתח  של שנתיים לפחות, פתח בהליך חי בנפרד מבן זוגו תקופהא הו .א

 במסגרתו במשך שנתיים לפחות; ופעל 

 עגונה; .ב

 תקופה שלך  ימים לפחות )מתו  90היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות   .ג

בהליך להשת  12 כאמור(, פתחה  ביום הראשון לשהותה במקלט  חרר  חודשים שתחילתה 

ב  מקשר ופעלה  )אישה  חוד  6מסגרתו במשך  הנישואין  לפחות  פטורה מכך אםשים   תהא 

 הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדיה(. לשכת 

וגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה  ים ובן זתיותר משנה ופחות משנהוא עולה חדש שנמצא בארץ י (3)

  20וג אחר.ז -בה, ובתנאי שאין לו בן

 21ם ילדים. יבות מסוימות(, שיש להרושים, אלמנים או פרודים )בנסים, גרווק  :בהגדרה זו נכלליםר, כלומ

 

 : גמלאות. 4.1

    1980-חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 

קצ הינה  לכל אדםגמלת הבטחת הכנסה  ביו  בה המשולמת  לעצמם  משפחה  להבטיח  בכוחם  שראל, שאין 

בוחן את  ההכנסה    מבחן  ידי  עלר  הית  בין  יםנקבעוגובהה    מלה לג  הזכאות  22. אויהכנסה מינימלית לקיום ר 

 
 .1992-תשנ"בהורה עצמאי,  לחוק סיוע למשפחות שבראשן 1 יף סע 20
"  מתן  21   של   והמידע  המחקר  מרכז",  עצמאי  שעיסוקו  הורה  שבראשןהוריות  -חד  למשפחות  הניתנות  כויותוז   הטבותשחק, 

 .  2בעמ'   2017נואר בי 19 הכנסת
 טחת הכנסה" באתר הביטוח הלאומי "גמלת הב 22
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  מלאה ומבחן תעסוקה הבוחן את עיסוקו הנוכחי של מבקש הגמלה. גמלת הבטחת הכנסה    ,ההכנסות  גובה

  חלקיתי תוכניות אחרות. גמלת הבטחת הכנסה  ומים עפ"שללת  ר כלל, ולא זכאילמי שאינו משתכ  ניתנת 

הכנסה",   "השלמת  או   ניתנת המכונה  מעבודה  שהכנסתם  הה  לאנשים  מרמת  נמוכה  אחר,  כנסה  ממקור 

ה המי למחיה.ננימלית  כן  23דרשת  לעל  זכאי  ילד   + עצמאי  הורה  בחודש  3,020  -,  ההכנסה    ףסכן  ו.  ₪ 

כלומר  המזכה ה ,  להסכום  להמירבי  ניתן  ועדיישתפיו  עד  כר  הוא  זכאי  להיות    הורה ,  כן  כמו ₪.    7,422ן 

יתן  יל, נבמקב  .₪  8,249  ה המזכה הוא עדההכנס וסף    ,  בחודש  ₪  3,516-ל  איזכ ילדים ויותר     2+    עצמאי

עד   הוא  ילד  לזוג הורים +  +    4,746לראות שסף ההכנסה המזכה  הורים  ולזוג  עד   ₪2  הוא  ויותר     ילדים 

  ה מהנתונים הללו עולה שסף ההכנס   24. (כל העתדכנים  ומתע  05/22יך  עדכניים לתאר   סכומים אלו)  ,₪5715

ל שהמזכה  עמשפחות  הורה  עומד  ביותרבראשן  הגבוה  הוא  עלות    .צמאי  עאולם,  ילד  גיל  גידול    18ד 

ת סכום  הגידול נוטל  עלותכי    אהנרכך ש  ₪25 בחודש.   4,500-במשפחה עצמאית במעמד בינוני, עומדת על כ

עצ משפחות  של  המזכה  שהסכום  אף  על  כי  ניכר  לפיכך,  החודשיות.  ההוצאות  משיעור  מאיות  משמעותי 

למגבו ביחס  הוה  רגילות,  ראוישפחות  מענה  מספק  אינו  ההן    ,א  גידול  ל  הנדרשות הרבות    ות צאהובשל 

 רבות הכרוכות בניהול משק הבית.ההוצאות  ה שלוהן בילדים  

 

בו זמנית,  ללמוד במוסד להשכלה גבוהה ו  את האפשרות  עצמאימעניק להורה  האמור  ק  החו  כיום  סף,ונב

זכאות  הכנסה    מאפשר  הבטחת  זאת לגמלת  ש   מלאה.  העבתנאי  ב צמאי  ההורה  הקצבה  את    16-קיבל 

מ לחודש    20תוך  החודשים  לימודיוהחודשים שקדמו  החל את  הורה  בו  ועוד,  זאת  פטור  עצמאי  .  שלומד 

בשייימהת התעסוקה.צבות  לימודים    רות  תוכנית  בעבור  ניתנת  אינה  האמורים,  ולפטור  לקצבה  זכאות 

  26ואר הראשון. ו שלישי, אלא רק בת המקנה תואר שני א 

 

    1972-ת )הבטחת תשלום(, התשל"במזונוחוק ה   

פס"ד לתשלום מזונות, לתבוע את התשלום מהמוסד ילד שבידו  נועד לאפשר להורה עם  זה  ביטוח  ל  חוק 

הח לא מזוומי, כאשר  בדמי  מזונות"  ייב  "גמלת  מכונה  זו  גמלה  בפס"ד.  שניתן  ותנאי  נות מפר את החיוב 

חודשים    48חודשים לפחות מתוך    24ס"ד או במשך  היה תושב ישראל ביום מתן פלזכאותה הוא שהחייב  

גמלת    לקבל  ניתן היה,  לחוק האמור  4, טרם תיקון מספר  2002יודגש כי עד שנת    27יום מתן פס"ד. שקדמו ל

קבלה של  מתאפשרת  א  לאולם, מאז שאושר התיקון  ם במקרים בהם החייב לא היה תושב ישראל.  זונות גמ

ב לא יפרעו את חובם כלל  היא שבמקרים רבים בעלי החו  וקק לכךשל המח   תואלו. הנמק במקרים    גמלה זו

לאו   תביעה  נגדם  שהוגשה  לעובדה  מודעים  לא  כלל  הם  מם  תשלושלעיתים  שהם  מזונות  תשום    ושבי לא 

שה  28ישראל.  עצמאי  הורה  של  במצבו  הרעה  נגרמת  התיקון,  של  יוצא  גמלת  כפועל  את  מקבל  אינו  רי 

 ת לה הוא זכאי.  המזונו

 

 
enefits/Income_support/Pages/default.aspxhttps://www.btl.gov.il/b 

 אומי הל  הביטח  באתר " הקצבה"סוגי  23
ges/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%94%D7%/benefits/Income_support/Pas://www.btl.gov.ilhttp

A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx  
 מי הלאו טוח הבי  באתר " קצבהה"סכום   24

gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7https://www.btl.
spx.a91%D7%94D7%A7%D7%A6%D7%%94% 

 mako 18.06.2021  כמו לקנות דירה קטנה" ? 21עד גיל  טרן "כמה עולה לגדל ילד בישראלשננית מורגרו 25
htm5d5a07a1a71026.610a-money/Article-https://www.mako.co.il/finances 

 .1980-, תשמ"את הכנסהלחוק הבטח  (ב)(4)3ף עיס 26
 . 1972-"בות )הבטחת תשלום(, תשללחוק המזונ 2סעיף  27
 . 3043, ה"ח 2002-(, תשס"ב4תשלום( )תיקון מס' חוק המזונות )הבטחת  28

https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.mako.co.il/finances-money/Article-610a5d5a07a1a71026.htm
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כמו    29לממש את הפס"ד.   ביכולת  תלותילדיו להתקיים בלי  ת נועד כדי לאפשר להורה וללת מזונותשלום גמ 

  הורה או ממקורות אחרים.    מעבודתו  מאיהעצ  ההורהות  הכנס  ובהבג  מותנית  מזונות  לגמלתכן, הזכאות  

לא    גבוהות  שהכנסותיו  עצמאי שנקבע  שעיסוקם כי  ודגשי   .מזונות  לגמלת  זכאי  יהאמהסכום  הורים   ,  

הכנסו  מתקשיםעצמאי   גובה  את   של   מצב  להיווצר  עלול,  מכך  כתוצאהוודאי.    יציב  באופןתיהם  לצפות 

 30ך זמן. הכנסה לאור  ןבמבח נותות המ להטבות  באשר וודאות חוסר

 

 :מס הכנסה  .4.2

     חדש[ פקודת מס הכנסה ]נוסח 

על סמוכים  והם  ילדים  שבאחזקתו  עצמאי  כך    הורה  על  לקבל  זכאי  הכנסה.  שולחנו,  ממס  זיכוי  נקודת 

זו,   וניתנת החזכאות  לו לפחות ילד  לא תלויה במספר הילדים  עוד יש  נולד הילד, וכל  ל משנת המס שבה 

יכוי שהוא זכאי  נקודות הזיתר  בנוסף ל עצמאי  נקודה זו מוענקת להורה  כלומר,    שנים.  19גיל  ת מתחת לאח

זיכוי אחת היא  , שווי2022נכון לשנת    31דל.ילד שהוא מג לקבל בגין כל   ₪   2,676-ו  ₪ לחודש,  223  נקודת 

הטבה זו    ציין כי,נ  כלומר, זכאות זו מעניקה הפחתה מסכום המס שעל העובד לשלם בכל חודש.   32נה. לש

לשם קבלת    שכן רובם משתכרים באופן שאינו מגיע לגובה הנדרשלכלל ההורים העצמאים,    רלוונטיתה  אינ

המזכה()  הזכאות המס  איןסף  ומשכך,  ל   ,  יכולים  זוהם  מהטבה  כ הנות  נתון  מעל.    תמהאימהו  81%  י 

עד    העצמאיות בחודש  9,842השכירות השתכרו  הגי  כלל  מכאן שהן  33. ₪    שנקבע   המזכה  לסף המס  עולא 

להן כאימהות    עבורם נקודות הזיכוי המגיעות  מלוא  ניצלו את  בהנחה שיש לכל אם  זאת  .עצמאיותולא   ,

 34. ילד אחד בגיל שנה עד חמש תעצמאי

     'משולב[ כנסה ]נוסח לפקודת מס ה 170תיקון מס 

חייבת  רור הכנסתו הזה, בבי   יףלפקודה. לפי סע   32את סעיף    170, המחוקק חוקק בתיקון מס'  2009בשנת  

לרבות הוצאות  .  אין להכיר בהוצאות שאינן הוצאות הכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה,  של אדם

פרה הוצאות  הובית,  ואף  עליוטיות  השגחה  או  בילד  טיפול  לשם  לש  צאות  טיפאו  או  ם  אחר  באדם  ול 

עליו.  חיש   כתגובה   וזאת  35השגחה  לצורך  לפיה,  ביהמ"ש,    טיפול ה  ותבהוצא  להכיר  ישהמס,    ובלפסיקת 

 36(. פרי ורד)דיון משלים יובא בפרק הפסיקה, בעניין   למשפחות עצמאיות בילדים

    ודה(, תשס"חבעודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק השתתפות בכוח העבת שיעור החוק להגדל-

2007 

וספת  ק זה ניתן כת לי". מענלי בהתאם לחוק, יינתן מענק עבודה המכונה "מענק הכנסה" או "מס הכנסה ש

  ומעלה שאין להם ילדים והם  55שיש להם ילדים או בני    37, ומעלה  23לעובדים בני  רשות המיסים  על ידי  

. על פי החוק,  יונים הקבועים בחוקטר ריהעומדים בק  ,ה, מעסק או ממשלח ידבעלי הכנסות נמוכות מעבוד 

 
 .6, בעמ' 2הוריות, לעיל ה"ש -הטבות וזכויות הניתנות למשפחות חד  29
 .7מ' , בע2ה"ש  יות, לעילור ה-חות חדהטבות וזכויות הניתנות למשפ 30
 נוסח משולב[.מס הכנסה ] ב( לפקודת 1)ב()40סעיף  31
 ואילך  2022ר ר עבודה לחודש ינואר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכלוח עז 32
-tionsdeduc-monthly-tax-ralpage/income://www.gov.il/BlobFolder/genehttps

.pdf2022-booklet-deductions-booklet_monthly-deductions-monthly-tax-/he/generalInformation_incomebooklet 
 (.0182)ומעלה  15הכנסות של בני יקה  ית לסטטיסט שכה המרכזהל 33
 .4בעמ' , 2הוריות, לעיל ה"ש -שפחות חדות וזכויות הניתנות למהטב  34
 ]נוסח משולב[. לפקודת המס 32סעיף  35
 (. 30.04.2009נבו פורסם ב) פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי 08-4243ע"א  36
 .0720ברתיים )מענק עבודה(, תשס"ח ום פערים חודה ולצמצעב ת בכוח הלחוק שיעור ההשתתפו  1סעיף  37

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/generalInformation_income-tax-monthly-deductions-booklet_monthly-deductions-booklet-2022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/generalInformation_income-tax-monthly-deductions-booklet_monthly-deductions-booklet-2022.pdf
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כנסת ההורה  תאם להקבע בהמענק נסכום ה  %150.38הורה עצמאי זכאי למענק עבודה מוגדל בשיעור של  

:  הוא או שניים  לו ילד אחדו עצמאי ה העצמאי, גילו ומספר ילדיו. טווח סכומי ההכנסה המזכים את ההורה 

ומעלה  09,71-1,310 ילדים  שלושה  עם  ולהורים  הורה    ₪39.   11,860-1,310:  ₪,  זאת,  הזכאי    עצמאי עם 

 40דה מוקטן. ענק עבויקבל מ   ,ונותדמי מז ו א ומקבל גם גמלת הבטחת הכנסההאמור  למענק  

 

 

 :דים וחינוךועית, ילקצהכשרה מ  .4.3

     1992-"בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ 

קובע החוק  זכאיעצמאי  הורה  כי    ראשית,  בה  יהא  מקצועלקדימות  ולתנאים    יתכשרה  לכללים  בהתאם 

ות תוכניות שונות  במעגל התעסוקה באמצעעצמאים  היא לעודד ולשלב הורים    חוקמטרת ה   41שקבע השר.

העבודשמ מקצוים  והשירות הרווחה    ה,שרד  להכשרה  "שוברים"  תוכנית  )למשל  מציע  עית  החברתיים 

 43.לקדימות בקבלת ילדיו למעון יוםזכאי    סגרת זו, החוק קובע כי הורה עצמאימב  42ותוכנית "סטרייב"(. 

  ,ת בהתאם למבחני התמיכהמצויים בעדיפות שלישית מתוך אחד עשר קטגוריועצמאיות,  משפחות  ב  םילדי

  44בחודש.   ₪ 3,000עולה על נפש במשפחה אינה  ההכנסה לש ובלבד

שירותים  וחה והיים בשוק העבודה, משרד העבודה הרוא מהורים עצקל על שילובם של  זאת ועוד, כדי לה

עצמאיים   להורים  מסייע  גיל  החברתיים  עד  ילדים  של  החזקתם  עלות  או    4במימון  יום,  במעונות 

ודה". בהתאם לתוכנית האמורה, על ההורה העצמאי  בירות עבמגונים מוכרים באמצעות תוכנית " במשפחת

הבט גמלת  תשל לקבל  לחלופין  או  הכנסה,  מהמוסד  םוחת  במשך  מזונות  לאומי  לכל    6  לביטוח  חודשים 

במהלך  הפחו ל  12ת  שקדמו  באחד  החודשים  לעמוד  העצמאי  ההורה  על  כן,  כמו  הבקשה.  הגשת  מועד 

ד בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית; הורה  מאי שלומ עצהתנאים החלופיים הבאים: הורה  משלושת  

שכיר/עצמאי(; שעות שבועיות )כ  20חדשה בהיקף של    ההאחרונה החל לעבוד בעבוד  עצמאי שבחצי השנה

בהורה   שנה  לחצי  מעל  שעובד  של  עצמאי  להגשת    20היקף  שקדמה  השנה  ובחצי  לפחות  שבועיות  שעות 

ב הבקשה   גדל  ישלם  יות. הורוע שעות שב  10-היקף עבודתו  לעיל,  ₪   250ה שיענה על התנאים המפורטים 

אשר    עצמאי  , הורה שפורטה לעיל ת ועוד, בהתאם לתוכנית  אז  45קת ילדו במסגרת מוכרת.בלבד עבור החז

קייטנה  ₪ במימון    ₪2,000 בחודש; לקבל סיוע של עד    350זכאי לשלם על צהרון  יהא  הללו,    בתנאים  יעמוד

הק  ובחופשת  פסח  עד  יץבחופשת  של    6,000;  הזכאות  תקופת  עבור  עזר  ושיעורי  שמרטף  מטפל,  בגין   ₪

 46וכנית. הת

 

 
 .ב6עיף סשם,  38
 המסים בישראל באתר רשות   "חישוב מענק עבודהסימולטור ל" 39

aspxhttps://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmHelp_2021. 
 .2007)מענק עבודה(, תשס"ח  רים חברתייםשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פעק שיעור ההג לחו 6יף סע 40
 . 1992-תשנ"במאי, חות שבראשן הורה עצוק סיוע למשפלח 4סעיף  41
 באתר של זרוע העבודה  ת תעסוקה להורים יחידים""תוכניו  42

pterIndex=3parents?cha-single-populations-s/Guides/special.gov.il/he/Departmenthttps://www 
 . 1992-סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"בלחוק   3סעיף  43
 שפ"ב" ת-נוהל סדר קבלת ילדים למעון יום בעל סמל מעון" 44

children2022.pdf-daycare/he/daycare_receiving-committees-admission.gov.il/BlobFolder/service/https://www 
 "ים יחידיםורעבודה" ה"תוכנית סיוע "מגבירות  45
-tndependeni-single-gstudyin-or-working-daycare-https://www.gov.il/blobFolder/service/subsidies

df6ac4162fa.p54b-a840-430f-f765-e/bcc61125arent/hp 
 (2018כן באוגוסט ים עצמאיים מגבירי עבודה" )עוד"נוהל סיוע להור 46
-ursho-flexible-roceduresp-mploymentww.gov.il/BlobFolder/policy/etps://wht

ure.pdflexiblehoursprocedprocedure/he/procedures_f 

https://www.misim.gov.il/shmaanakavoda/frmHelp_2021.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/special-populations-single-parents?chapterIndex=3
https://www.gov.il/BlobFolder/service/admission-committees-daycare/he/daycare_receiving-children2022.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/service/subsidies-daycare-working-or-studying-single-independent-parent/he/bcc61125-f765-430f-a840-54b6ac4162fa.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/service/subsidies-daycare-working-or-studying-single-independent-parent/he/bcc61125-f765-430f-a840-54b6ac4162fa.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/employment-procedures-flexible-hours-procedure/he/procedures_flexiblehoursprocedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/employment-procedures-flexible-hours-procedure/he/procedures_flexiblehoursprocedure.pdf
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     1995-ההלאומי,תשנ"חוק הביטוח   

  1,021  בסך  לימוד   שנת  כל  בתחילת  לימודים  מענק  ,18-6למשפחות עצמאיות, בגילאי  דים  ליל  מעניק  החוק 

תשפ"ב(.   מעודכן)  ₪ המרמט  47לשנת  למשפחות  ת  לסייע  היא  ליללרכו  יותמא עצענק  לבית  ש  ציוד  דיהן 

  48הספר. 

    1993-של מחלת ילד(, השתנ"גחוק דמי מחלה )היעדרות ב 

נוספים מעבודתו בגין מחלת ילדו )מתחת    8י להיעדר  זכא   יהא  עצמאיהורה  בהתאם לחוק האמור,   ימים 

ימי היעדרות    18יתנים  נ   אי שלו ילד עם מוגבלותעצמ   ההור  49. הניתנים לכל הורההימים    8-(, נוסף ל16לגיל  

  110  זכאי ל  עצמאי  ה הור   ,שה של הילדקב מחלה קהיעדרות עבמקרה של    50ימים בשנה.  36נוספים וסה"כ  

בתבשנ   ותהיעדר   ימי שעבד  ה  שנה נאי  המעסיק  לכל הפחות  אותו  בחוק התייחסות    51. אצל  אין  כי,  יודגש 

 ינו יכול להנות מזכות זו.  ם, לכן ארילמתן ימי מחלה במקרים האמו להורה עצמאי שעיסוקו עצמאי ביחס

 

 : חשבונות משק הבית  .4.4

    1993-תשנ"גרנונה(, אמשק המדינה )הנחה  סדרים במתקנות הה 

בארנונה בהתאם להחלטת    20%זכאי להנחה של עד    52מאי כהגדרתו בחוק, בע כי הורה עצבתקנות אלו נק

שנים, או לחלופין ילד    18ל מתחת לגי ד  אחזקתו של ההורה העצמאי ילבהרשות המקומית. תנאי לכך הוא ש

זו אינה מחיי   אזרחי. -בה או שירות לאומי שנים שמשרת בשירות חו  21מתחת לגיל   בת את  כלומר, תקנה 

בארנונה, אלא היא מותירה את ההחלטה על כך לשיקול דעתה  הנחה למשפחות עצמאיות    ות להעניק הרש

  53של הרשות המקומית. 

 

   :קלכדי חו ההבשילנסת ולא הכעל שולחן   שהונחהחוק  תהצע

 2004-"דהתשס(, ה נונבארהנחה -)תיקון הוריות  חד משפחות חוק הצעת 

המקומיות למתן הנחה בתשלום  יום ע"י חיוב כל הרשויות  ו מבקשת לשנות את המצב הנוהג כק זוחהצעת  

אך לא    ת(לדיון מוקדם )קריאה טרומי  תהצעה זו הונחה על שולחן הכנס  54הארנונה למשפחות עצמאיות.

 בשילה לכדי חוק.  ה

    2011-ונים(, תשע"אתקנות משק החשמל )תשלום מופחת לזכאים ש 

כ  ו  3ולו    55עצמאי כהגדרתו בחוק,   הורה   ינקבע  או  ילדים  גמלת  מעלה, אשר זכאי לגמלת הבטחת הכנסה 

 57.תימתעריף החשמל הבי  50%ר של  ויהא זכאי לתשלום מופחת בשיע  56מהמוסד לביטוח לאומי,   מזונות 

  58. בלבדהקוט"ש הראשונים הנצרכים בכל חודש בשימוש ביתי  400-ת ל מוגבל ההנחה

 
 .1995-טוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"הלחוק הבי 74סעיף  47
 .9בעמ'  2007רץ במ 21 כנסתמידע של הוה ז המחקרמרכמיכל טביביאן מזרחי, זכויותיו של הורה יחיד בישראל,  48
 .1993-, תשנ"גהיעדרות בשל מחלת ילד(דמי מחלה ) לחוק 1סעיף  49
 .1993-בשל מחלת ילד(, תשנ"גדמי מחלה )היעדרות ב לחוק 1סעיף  50
 . 1993-א לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, תשנ"ג1סעיף  51
  .1992-אי, תשנ"בצמן הורה ע לחוק סיוע למשפחות שבראש 1סעיף  52
 .  1993-)הנחה מארנונה(, תשנ"גמשק המדינה ( לתקנות הסדרים ב 10)א()2סעיף  53
 .2004-"דהתשס(, בארנונה הנחה -)תיקון הוריות חד משפחות חוק  הצעת  54
 . 1992-לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1עיף ס 55
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 :דיור .4.5

    בשכירות בשיכון הציבוריקצאת דירות ל הנוה 

פרמטרים מצטברים: על המבקש להיות תושב מדינת    4-הזכאות לדירה בשיכון הציבורי נקבעת בהתאם ל

  5-המיטיבה עם הורים עצמאים, לפיה נדרש כי ב  וראת שעהה  לפי הגדרת הנוהל )ישנה   ה ישראל; חסר דיר

ות, נדרש  כלוסיית המשפחות העצמאי ות עם אונמנלא  בבעלותם נכס. משפחות ש  שנים האחרונות לא היה

ה  ;ילדים  3לו לפחות  ש  עצמאי הורה    59ת בנכס בעשור האחרון(; שלא היתה בעלו לקבל    עצמאיעל ההורה 

  ההכנסה   כיום,  60. שנתיים ברציפותבמשך  ונות  ן גמלת מזלחלופי   וא   הבטחת הכנסהלאומי קצבת    מביטוח 

שהוא    שוםעייתי מהנוהל ב  61. בחודש  ₪  8,250  היא עד  רייבולת דירה בשיכון הצה לקבהמזכ   המקסימלית

תנאים טכניים    מונה תנאי זכאות שרירותיים אשר לא שמים במרכז את מצבה הכלכלי של המשפחה אלא

 62ת הכנסה. מלת הבטחג  וזמן קבלתמספר ילדים   לש

 

     נוהל השתתפות בתשלום שכר דירה 

שבראשן עומד  יוע בשכר דירה למשפחות  מעניק ס   כוןהשימשרד הבינוי ו  האמור,ל  נוה ה הוראות  בהתאם ל

אין    ;21אשר בחזקתו ילדים עד גיל  תנאים מצטברים: הורה עצמאי    4-הורה עצמאי. על המבקש לעמוד ב

הייתה    דירה  לותועבב דיבב)ולא  בעלותו  לבקש  5-רה  שקדמו  הבטחת  הינו    ה(;שנים  גמלת  לקבל  זכאי 

ידי משרד    לעמוד במבחן הכנסה למשפחות עצמאיות  יו על   63; מזונותלופין גמלת  הכנסה או לח  על  שנקבע 

והשיכון זה  .הבינוי  יותר,  במבחן  גבוה  סכום  רגילות  נקבע  למשפחות  ז  ,ביחס  קבלת  לשם  ות  אכהנדרש 

המזונות לא תעלה על  מעבודה ומגמלת  של הורה עצמאי    (ברוטו)  החודשיתהכנסתו    ,ךכ   דירה.לסיוע בשכר  

. טווח  רה ובהתאם למספר הילדיםבהתאם לאזור בו ממוקמת הדי  המשתנ   ע וסיה  ם ₪ בחודש. סכו  10,311

  ₪64 בחודש.  1,470-ל 690 הינו  הסכום שניתן

 

    :סיוע במשכנתא לרכישת דירה 

משפחות עצמאיות אשר מוכרות    65דינה או מטעמה לצרכי דיור.גדלת מהממורה עצמאי זכאי להלוואה  וה

משר ידי  והשיכעל  הבינוי  ע ועונו  וןד  ה ת  שפורט ל  כפי  דירה"  "חסר  דירות  בנו  לעיל   גדרת  הקצאת  הל 

שם  ניתן ל ראשבשכירות בשיכון הציבורי, עשויות לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה. הסיוע 

ב  ,אתשלום המשכנת ש  וףפכ נקבע  ככל  לפיה  ניקוד  כך  לשיטת  יותר,  גבוה  וע  הסי  שיעורהניקוד המצטבר 

 
 .2011-ע"אשונים(, תשת לזכאים פחתשלום מו( לתוספת לתקנות משק החשמל )5תקנה ) 56
 חברת החשמל באתר  חשמל" חברת -"תעריף חשמל 57

aspxs://www.iec.co.il/mobile/pages/mobiletariffsandaccounts.http 
 . 2011-ים(, תשע"אזכאים שונ ל ום מופחת לתקנות משק החשמל )תשל 1סעיף  58
 ל משרד הבינוי והשיכון ירה" באתר ש"הגדרת המונח "חסרי ד 59

dex=1https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira?chapterIn 
 (. .07.200718רות בשיכון הציבורי" )דירות בשכי  "הקצאת 05/08ד הבינוי והשיכון הל של  משרוראות הנוה 60
 יכון באתר של משרד הבינוי והשרי" שכירות בדיור הציבו "זכאות לדירה ב 61

?chapterIndex=2epsing_guide_step_by_st/public_hou.gov.il/he/departments/guidesttps://wwwh 
לק  62 שכ"בקשה  בתשלום  סיוע  עומד  בלת  שבראשן  למשפחות  דירה  )חדר  עצמאי  הבינוי    הוריות("-הורה  משרד  של  באתר 

 והשיכון 
rentpat_support_for_single_service/renhttps://www.gov.il/he/ 

 באתר של משרד הבינוי והשיכון  הוריות("-)חדחות שבראשן עומד הורה עצמאי שלום שכר דירה למשפ"בקשה לקבלת סיוע בת 63
or_single_parentt_support_fs://www.gov.il/he/service/renhttp 

 כון ל משרד הבינוי והשי באתר ש סכומי הסיוע בשכר דירה"" 64
dex=3_assistance_amounts?chapterIndes/rentalments/Guirt/he/Depahttps://www.gov.il 

 .9219-ת שבראשן הורה עצמאי, תשנ"בלחוק סיוע למשפחו  4יף סע 65

https://www.iec.co.il/mobile/pages/mobiletariffsandaccounts.aspx
https://www.gov.il/he/departments/guides/hagdarat_chasrey_dira?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/departments/guides/public_housing_guide_step_by_step?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/service/rent_support_for_single_parent
https://www.gov.il/he/service/rent_support_for_single_parent
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts?chapterIndex=3
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יחד    ₪67.  161,665-השוות לקודות  נ  2,200  נקבע לפיסכום הבסיס למשפחות אלו,    66ר.גבוה יות   שינתן יהיה

 68ם שונות: יכ עם זאת כפי שתואר, ניתן לצבור ניקוד נוסף שיגדיל את סכום הסיוע בדר

  פות  ילדים ויותר, שוהה בארץ ברצי  2שנים לפחות( שלה  10של  אית )עם ותקה עצמשפח מ :+10תוכנית

לפחות  10במשך   הבטח  מצהומ  שנים  קצבת  )מקבלת  השתכרות  ההורה  כושר  לחילופין  או  הכנסה  ת 

עד  אהעצמ   ₪132,000(, תהא זכאית לתוספת של    9,434י עובד במשרה מלאה והכנסתו הכוללת היא 

.₪69 

 יקבלו תוספת משכנתא לרכישת    70לוואות לדיור, ק החו  לפי:  גבזכאות חוק הנ   או לבניית  בית זכאים 

סגורה של יישובים שנקבעה    רשימה  על פי  יישוב,משתנה בין כל  כנתא  המשום  ביישובים בנגב. סכ   יתב

  71ש"ח.  00084,-00048,עומד על סך של  מראש. הסכום

 ש של שירות מלא ניתנת  י, על כל חודלאומ או   איצבת בגין שירות ל תוספבק: ניתן ל מספר חודשי שירות

מהמשכנתא הבסיסית בגין    0.5%  של  מו כן, ניתן לקבל תוספתלמשכנתא הבסיסית. כ  1%תוספת של  

)  שירות פעיל  כשבכל אחת מהן    ומי שבמהלך שירות המילואים שלמילואים  שירת שש שנים לפחות, 

 72(. ותרצופת יוהשנים לא חייבות לה ששעשרה ימי מילואים לפחות ) 

 

 :  מסכמת הטבות תטבל .6.4

 

 מקור הזכאות והגורם האחראי  מי זכאי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צמאי הורה ע

קצבת הבטחת הכנסה או  
השלמת הכנסה   לחילופין

אומי.  מהמוסד לביטוח ל
זכאות תינתן גם להורה  ה

עצמאי אשר לומד במוסד  
להשכלה גבוהה בתנאי  

  16-יבל את הקצבה בשק
  20החודשים מתוך  

החודשים שקדמו לחודש בו  
 את לימודיו.החל 

()ב( לחוק  4)3סעיף 
סה,  הבטחת הכנ

 1980-תשמ"א
 

דו פסק דין מאי שביהורה עצ
 למזונות 

י מזונות  ייב בדמכאשר הח
מפר את החיוב שניתן  

בפס"ד, ניתן לתבוע את  
התשלום מהמוסד לביטוח  
לאומי בתנאי שהחייב היה  

תושב ישראל ביום מתן  

ק המזונות  לחו   2סעיף 
)הבטחת תשלום(, 

 1972-תשל"ב

 
 באתר של משרד הבינוי והשיכון  ון" ת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכ "המדריך לקבל 66

ndex=2rtgage_guide?chapterIs/Guides/mops://www.gov.il/he/Departmenthtt 
 באתר של משרד הבינוי והשיכון  ת"("הוריו-ורה עצמאי )משפחות "חדות ותיקות שבראשן ה"סיוע במשכנתא למשפח 67

ly_assistanceold_famieneral/single_parent_partments/Ghttps://www.gov.il/he/De 
 . SMARTNPV  בון זכאות" באתר של"מחש 68
-5%D7%9F%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%9npv.co.il/www.smart//https:

%D7%AA%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7 
 והשיכון  תר של משרד הבינוי פלוס" בא 10"תוכנית  69

lusram_ten_pogneral/prhttps://www.gov.il/he/Departments/Ge 
 .1992-"בד לחוק הלוואות לדיור, התשנ6ף סעי 70
 שיכון  הנגב" באתר של משרד הבינוי וה "סיוע במשכנתא ליישובי  71

ntsv_settleme_for_negeta/mashkanhttps://www.gov.il/he/Departments/General 
 בינוי והשיכון ת אזרחי לאומי" באתר של משרד המילואים בצה"ל או שירוות חובה או "תוספת משכנתא בגין שיר 72

_service_securitygel/mortgahttps://www.gov.il/he/Departments/Genera 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mortgage_guide?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/Departments/General/single_parent_old_family_assistance
https://www.smartnpv.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.smartnpv.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/he/Departments/General/program_ten_plus
https://www.gov.il/he/Departments/General/mashkanta_for_negev_settlements
https://www.gov.il/he/Departments/General/mortgage_security_service
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חודשים    24פס"ד או במשך  גמלאות 
דשים  חו 48לפחות מתוך  

שקדמו ליום מתן פס"ד.  
בגובה   הזכאות מותנית

י  הכנסות ההורה העצמא
מעבודתו או ממקורות  

 אחרים. 

 מס הכנסה

הורה עצמאי שבאחזקתו  
 ילדים והם סמוכים על שולחנו 

תוספת נקודות זיכוי ממס  
הכנסה, זכאות זו מותנית  

שלהורה העצמאי יש  בכך 
לפחות ילד אחת מתחת  

 . 19לגיל  

ב(  1))ב(40סעיף 
  לפקודת מס הכנסה

 ]נוסח משולב[ 

 עצמאי הורה  

מס הכנסה  כנסה )מענק ה
שות  ( ניתן על ידי רשלילי

ה עצמאי  המיסים להור 
ומעלה, שיש לו   23שגילו  

ילדים והוא בעל הכנסות  
נמוכות מעבודה, מעסק או  
ממשלח יד. הורה עצמאי  

כאי למענק עבודה מוגדל  ז
. יש לציין  150%בשיעור של 

רה עצמאי הזכאי  שהו
אולם מקבלת  למענק זה, 

  גמלת הבטחה או לחילופין
דמי מזונות, יקבל מענק  

 ן. עבודה מוקט

ב לחוק שיעור  6סעיף 
ההשתתפות בכוח  
העבודה ולצמצום  
פערים חברתיים  
)מענק עבודה(,  

 2007-תשס"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורה עצמאי 

 

 צועית הכשרה מקקדימות ב 

 

 

 

 

לדיו של  בקבלת י קדימות 
 יום   ההורה העצמאי למעון

לחוק סיוע    4סעיף 
ן  למשפחות שבראש

-הורה עצמאי, תשנ"ב
1992 

 

לחוק סיוע    3סעיף 
למשפחות שבראשן  
-הורה עצמאי, תשנ"ב

1992 

הורה עצמאי שמקבל גמלת  
הבטחת הכנסה, או לחלופין  

גמלת מזונות ובהתקיים אחד 
עבודה חדשה;  מאלו: החל

פה של עבודה  הגביר את היק 
שרה קיימת; לומד במסגרת הכ

 מקצועית מוכרת 

ה  משרד העבודה הרווח 
יים  והשירותים החברת

מסייע להורים עצמאיים  
במימון עלות החזקתם של  

נות  במעו 4ילדים עד גיל 
יום, או במשפחתונים  

 .  מוכרים

₪   250הורים זכאים ישלמו 
לחודש בלבד עבור החזקת  

דו במסגרת מוכרת.  יל
ך הם יהיו זכאים  בנוסף לכ

ר  ₪ עבו 350גם לשלם 
צהרון; קבלת סיוע של עד  

נוהל סיוע להורים  
עצמאיים מגבירי  

 עבודה" 
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הכשרה  
מקצועית, 

ילדים  
 וחינוך

ימון קייטנה  במ ₪  2,000
בחופשת פסח ובחופשת  

₪ בגין מטפל,   6,000הקיץ; 
שמרטף ושיעורי עזר עבור  

ת הזכאות של  תקופ
 התוכנית. 

 הורה עצמאי 

ות  חד הורימשפחות  
מודים  זכאיות למענק לי

מהמוסד לביטוח לאומי  
  6-18ים בגילאי דלעבור י 

ים  בתחילת של שנה לימוד
₪ )מעודכן   1,021בסך 

לשנת תשפ"ב( בכדי לרכוש  
 ציוד לבית הספר.

לחוק   74סעיף 
הביטוח הלאומי  
)נוסח משולב(,  

 1995-תשנ"ה
 

 הורה עצמאי שכיר 

הורה עצמאי שכיר רשאי  
חשבון ימי  לזקוף על 

 המחלה שלו: 

מי היעדרות נוספים  י  8 .עד1
רגיל בגין  מעבר להורה 

(,  18 מחלת ילדיהם )עד גיל
 ימים בשנה.   16ובסה"כ עד 

. הורה עצמאי שילדו עד  2
מוגבלות  ולו ילד עם  18גיל 

ימי    18רשאי לזקוף 
  36היעדרות נוספים ועד  

 ימים בשנה. 

. הורה עצמאי שילדו עד  3
ה קשה  חולה במחל 18גיל 

רות  ימי היעד  110-זכאי ל
בשנה בתנאי שעבד לכל  

אצל אותו   הפחות שנה
 מעסיק. 

 

לחוק דמי    1סעיף 
חלה )היעדרות בשל  מ

-מחלת ילד(, תשנ"ג
1993 
 
 

ב לחוק דמי  1סעיף 
יעדרות בשל  מחלה )ה 

-מחלת ילד(, תשנ"ג
1993 
 
 

א לחוק דמי  1סעיף 
מחלה )היעדרות בשל  

-מחלת ילד(, תשנ"ג
1993 

ות חשבונ
 ק הבית מש

 הורה עצמאי 

ת המקומית שבה  שוהר
אית  מתגוררת משפחה עצמ 

רשאית לקבוע עבורן הנחה  
.  20%עד לגובה של ונה בארנ

הזכאות תיתנן להורה  
עצמאי שבאחזקתו ילד  

ו לחלופין  , א18מתחת לגיל 
שמשרת   21ילד מתחת לגיל 

בשירות חובה או שירות  
 לאומי אזרחי.  

(  10)א()2סעיף 
ים  לתקנות הסדר

במשק המדינה )הנחה  
-ה(, תשנ"גונרנמא

1993 

בל גמלת  הורה עצמאי המק
הכנסה או גמלת  הבטחת 
מהמוסד לביטוח  מזונות 

 ילדים ומעלה.   3לאומי ולו 

חברת חשמל מעניקה  
למשפחות עצמאיות הנחה  
בתשלום חשבון החשמל  

  400-עבור ה 50%בגובה של  
קוט"ש הראשונים  

הנצרכים בכל חודש  

 
( לתוספת  5תקנה )

תקנות משק החשמל  ל
תשלום מופחת  )

ים שונים(,  לזכא
 2011-תשע"א
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ת משק  לתקנו  1סעיף  בלבד.  בשימוש ביתי
)תשלום  החשמל 

מופחת לזכאים  
 2011-תשע"א שונים(,

 

 דיור

 הורה עצמאי 

אפשרות לזכאות בדיור  
 הציבורי. התנאים:  

 ; המבקש תושב ישראל .1
 ילדים ומעלה;  3 .2
שנים שקדמו   5-שב .3

א היה  לבקשה ל
 בבעלותו נכס; 

תכרות  ושר השממצה כ .4
על ידי קבלה של גמלת  

בטחת הכנסה או  ה
  לחלופין השלמת

משך שנתיים  הכנסה ב
 ברציפות. 

ההורה  בנוסף, על 
העצמאי לא לעבור את  

סף ההכנסה המזכה  
  8,250שעומד כיום על  

.)₪ 

הוראות הנוהל של   
משרד הבינוי והשיכון  

"הקצאת    05/08
דירות בשכירות  

   ון הציבורי" בשיכ
 

 י הורה עצמא

אפשרות לסיוע בשכר דירה  
 יכון.  התנאים: ממשרד הש

הורה עצמאי   .1
לדים  שבחזקתו י 

 ; 21עד גיל  
שקדמו  שנים  5-שב .2

לבקשה לא היה  
 בבעלותו נכס; 

ממצה כושר   .3
השתכרות על ידי  

קבלה של גמלת  
הבטחת הכנסה או  

לחלופין השלמת  
הכנסה במשך  

 שנתיים ברציפות; 
במבחן  עליו לעמוד  .4

שנקבע על   הכנסה
משרד הבינוי  ידי 

 והשיכון.  

ל של  הוראות הנוה
בינוי והשיכון  משרד ה
תפות  "השת  08/04

 בתשלום שכר דירה" 

 רה עצמאי הו

סיוע ברכישת דירה  
משפחות  . )משכנתא(

עצמאיות אשר מוכרות על  
ידי משרד הבינוי והשיכון  
ועונות על הגדרת "חסר  

)שלא היה בבעלותן   דירה"
שנים מיום   5-ב דירה

ות לקבל  ויעש הבקשה( 
ממשרד הבינוי והשיכון  

.  וע ברכישת דירהסי
ות  משפחות עצמאיות זכאי 

ת  נקודות השוו  2,200ל
₪. נוסף על כך,   161,665ל

סיוע  לחוק   4סעיף 
  למשפחות שבראשן
-הורה עצמאי, תשנ"ב

1992 . 
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משפחות אלו יכולות לצבור  
ניקוד נוסף שיגדיל את  
סכום הסיוע על ידי:  

+, זכאות חוק  10תוכנית 
 הנגב ומספר חודשי שירות. 

 

 

 נותמסק 

ל המתייחסת  הישראלית  החקיקה  את  סקרנו  זה  להן  בפרק  ולזכויות  משפחהטבות  שבראשן  זכאיות  ות 

כגון: הטבות    עצמאיםמיטיבות עם כלל ההורים ה שאינן  כי ישנן זכויות    אנו סבורים.  עצמאיומד הורה  ע

להורים   ניתנות  שכירים   יםמא עצשלא  עצמ  שאינם  הטבות שמתאייםאלא  ס סות  בס,  הכ על  ,  מזכהנסה  ף 

עולה כי בשונה מבעבר,    שכן, מהנתונים עולה כי רוב המשפחות העצמאיות לא מגיעות לסף הנדרש. כמו כן,

תושב ישראל. זאת ועוד, התנאים  נמנעת מהורה עצמאי האפשרות לקבל גמלת מזונות כאשר החייב אינו  

השיכו לפשמשרד  בוחן  והבינוי  ההי ן  את  דיוזכאום  לקבלת  הר  ת  הבשיכון  מכביציבורי  וינם  עומדים  דים 

 לרועץ ללא מעט מהמשפחות העצמאיות במדינת ישראל.  

 

 

 

 בפסיקה  צב הקייםסקירת המ  .5

הי הפסיקה  נתמבסקירת  להלן,  משפחות  שראלית  של  זכויותיהם  למיצוי  ביחס  ביהמ"ש  בתפיסת  קד 

נ אשעצמאיות. בהקשר האמור,  שונים  מקרים  ביהמ"ש  הובאו  רבחן  של  לתחומ  ספרבמ   לפתחו  ות  ב רים, 

הקובעת תנאים ברורים,  גמלאות וחינוך וילדים. מסקירה שערכנו, נוכחנו לגלות כי לצד חקיקה ענפה    ,דיור

זאת באמצעות קביעת פסקי דין    ל חלק אקטיבי על מנת להיטיב עם משפחות עצמאיות.ליטו  נוהג  ביהמ"ש

  ימהות עצמאיות בא סקיםדין עופסקי הב רוניתן לראות כי . ולפתח   םיעם אותם מבקשים הבאאשר מקלים 

ב.  םייעצמא   ותבאב  יםעוסק  פסקי הדיןמעט מ ו המשפחות  של  כי ברוב המוחלט  דה  עובהסבר לכך מקורו 

  73. בישראל עומדות נשים ותמאיהעצ

 

 :  ילדים וחינוך  .5.1

ב  מתוארכ החקיקה,  ההטבות"בפרק  ע  "בנק  שישנו    ,צמאיותלמשפחות  בזהעוס  םלענף  הניתנות ק    כויות 

זאת    ,ניתן לראות כי ביהמ"ש מרחיב את מתחם הזכאות ביחס לאלו  בפרק זה  ילדים. ינוך הדול וח צורכי גיל

מנ לחינועל  המשאבים  כלל  את  לספק  וגידול  ת  אחד  ילדיםהך  הורה  עומד  בראשו  אשר  משפחתי  .  בתא 

ניתן לראות במספר פסקי די ר  ודים עבוימ תביעה למענק לישה  ת הג ע בו, התעמרםבעניין  ן.  דוגמאות לכך 

י"ב,    תלמיד  בנה, את    זאת מאחר והמוסד לביטוח לאומי דחה  "הורה עצמאי".בהתאם לזכאותה ככיתה 

לגיל   הגיע  ובנה  היות  הזכאות.  18בקשתה  מגבלת  כי    וזו  קבע  לדרישה  ביה"ד  משנית  דרישה  הוא  הגיל 

המע  תשלום  את  המצדיקה  עצמם.העיקרית  הלימודים  טוח  הבי   וק לח(2) )ב(74סעיף   ן,כ  על  נק: 

 
 .( 2017) 2 המרכז לכלכלה מדינית "פחות חד הוריות בישראלכל פורת "משרובי נתנזון, איתמר גזלה ומי 73
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המתקבל 74, הלאומי המענק  שיעור  נקבע  לפיו  אלא  המענק,  לקבלת  תנאי  מהווה    ,קדםבעניין    75.אינו 

על כן אינה נחשבת "הורה  ות,  ודים עבור בניה בטענה שהיא בזוגיוהמבקשת לא הייתה זכאית למענק לימ 

ל לטענת,  עצמאי".   לביטוח  נ  המבקשתאומי  המוסד  תחנמאינה  כאמור,  ית  ההגדרה  העו  תאזת  בדה  בשל 

בו החליט    נפלו פגמים של ממש באופןוסר ידע, לא מילאה ספח שנוגע לקבלת המענק. ביה"ד קבע כי  חשמ

לאחר שנים בהם שולם    , עבור בניה  למענק לימודים  מבקשת זכאותה של ה  ל אתלבט   המוסד לביטוח לאומי

המענק ה  לה  רצוף.  בשבאופן  שנפלו  המהו  ינםה  הזכאות  לילתפגמים    .דורליהפרוצ  ובמישור  תיבמישור 

נוסף על    76החלטה.   משמע, קביעה זו חרגה ממתחם הסבירות ולמבקשת הזכות לטעון בעניינה טרם תתקבל

יש לפרש את    קבע כישם  ,  פריורד  עניין  ב  ית בפסיקת ביהמ"שביע על נקודת ציון משמעותהאמור, ניתן להצ

עבור    הורה עצמאיא  ציהוות שהוצא  יבתחי ות מהכנסתו ה ר לנכ המתי  ןפ קודת מס הכנסה, באולפ  17סעיף  

  אולם, כפי שצוין בסקירת   78. 2010מס  תחולת הלכה זו, החל משנת ה  77השגחה על ילדיו בעת שיצא לעבודה. 

 . כך שהוצאות אלו אינן מותרות בניכוי הלכה זו ביטלהחקיקה, המחוקק 

 

 :גמלאות .5.2

הכנסה.    והשלמתזונות  לרבות מ  ת,ת שונו של גמלאובה  רח  דרהאס  החקיקה, ישנהירת  בסק   לעיל  מתוארכ

  .נים אלו באים לפתחוכאשר דיו בקלות,    לא מאפשר מתן הטבות אלו ביהמ"ש    כאן, ניתן להבחין כי לרוב 

הכנסה,  4)3בסעיף    ענקב  ההשכלה,בתחום   הבטחת  לחוק  של  כי  ()ב(  עצמאייםזכאותם  בתחום    הורים 

ושלדים  לימוה  תוככוללת באינה    והה ההשכלה הגב    ,אטראו דסה  פס"דבון  יד נ  ן זה עניי  79. ייש לתואר שני 

בדבר אי זכאותם של הורים העצמאיים  אם ההסדר הנוכחי  ה  , לבחון  ביה"ד קרא לרשויות המוסמכות שם  

ותקנו  נוכח כך שעסקינן בתקנות שה,  עיקרזאת ב .  וי ומותאם לימינוגמלה בגין תואר שני ושלישי, הינו רא ל

כי    80והרווחה. כלה  מי ההשת בתחולו תמורוח  במהלכם אשר  ,  יםשורה עלוש מש  לפני למעלה  ניתן לראות, 

הוא החוק,  להוראות  נצמד  בקביעתו  שביהמ"ש  העיתי  אף  שינוי  עם  לבחון  למחוקק  אותה  ממליץ  את  ם 

,  ישבראשן הורה עצמא()ג( לחוק סיוע למשפחות 2) (1)עיף ס  , נדונה פרשנותו שלענבל דגאניין הוראת דין. בע 

עצמא  בהגדרתהעוסק   הי""הורה  מבין  העו החלופיתנאים  .  תנאי  ישנו  בסעיף,  בו  ים  הזמנים  בטווח  סק 

המקרה, ביה"ד    רת נסיבותבתום סקי  81לצורך הכרתה כאם עצמאית.   אישה שוהה במקלט לנשים מוכות,

שב  תיחבכדי שאישה מוכה  קבע פרק זמן מדויק של שהייה במקלט  הארצי פסק שעל פי לשון החוק, לא נ 

אינה נדרשת לקיום    התובעת  כי  וקובעהערכאה הקודמת  טה של  ת ההחלד הופך אה"אית. על כן, ביעצמאם  

כל  ב  ,ה לקבלת מזונותי יכול לדחות תביע המוסד לביטוח לאומ, ביה"ד קבע כי  ג'מ'  אמור. בעניין  ההתנאי  

בקטין  העצמאי  ההורהשהכנסת    מקרה ההחזקה  מעלבעל  הינה  שנקבע  ,  וונוהמז בחוק    לרף  נות  בתקת 

  82מקרה. יבות הות בנס, ללא תל אתהמזונות. ז

דין  לצד   הורפסקי  את  לפרש  בחר  ביהמ"ש  בו  במקרה,  להבחין  ניתן  אב  אלו,  על  שיחולו  כך  החוק  אות 

הורה עצמאי, שכן,    ינו ידה על ידי גבר שה , נדונה בקשה לדמי לארגמן. בעניין  סף על אם עצמאיתעצמאי, נו

 
 .1995-תשנ"ההשולב[, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח מל (2)ב()74סעיף  74
 (. .190911.נבו, )פורסם ב שירה עמרם נ' המוסד לביטוח לאומי 18-11-69081יפו( -ב"ל )תל אביב 75
 (.20/08/17)פורסם בנבו, ח לאומי המוסד לביטומלי קדם נ'  15-08-4854יפו( -ב"ל )תל אביב 76
 .1961-התשכ"א חדש[,הכנסה ]נוסח  קודת מס פ 17סעיף  77
 (. 30.04.2009 ,נבופורסם ב) פקיד שומה גוש דן נ' ורד פרי 4243/08ע"א  78
 .1980-א, תשמ"לחוק הבטחת הכנסה (ב)(4)3סעיף  79
 .(825.07.201 ,נבופורסם ב ) טוח לאומיהמוסד לבי נ' אטרסאו דסה  17-09-32766י ( עב"ל )ארצ  80
 . 1992-תשנ"ב הורה עצמאי, ע למשפחות שבראשן החוק סיול (()ג2)()1סעיף  81
 (. 17.10.2012 ,נבופורסם ב) המוסד לביטוח לאומי  נ'מ' ג'  10-06-25123ב"ל )ארצי ( ע 82
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בעניין דמי    ל את ההסדר הרגיללהחיכי יש  ד פסק  ה"בינדקאות בחו"ל.  פו  ליךת הצעויא ילד לעולם באמהב

הוא הורה  בר שעל גהמחויבים(,  )במגבלות ובשינויים  )א( לחוק הביטוח הלאומי  52הקבוע בסעיף    הלידה,

לידה,  כך  83. עצמאי לדמי  זכאותו  הפסיק    תקופת  בו  מהמועד  הליאת  תימנה  לרגל  )"היום  עבודתו  דה 

ביה"ד השווה    ,בקביעתו  .הלידה המשוער  רם יוםלידה טו לרגל הדתפסיק את עבובחר להגם אם  (,  "הקובע

זכויות הא על אף שהמחוקק    ת מאיעצה   ם לזכויות האב העצמאי  את  בלשון  בהקשר האמור,  נקט  בסעיף 

 84, "זכאית מבוטחת". נקבה, דהיינו

 

 : דיור .5.3

הז לנושא  רבה  התייחסות  ישנה  ציבורבפסיקה  לדיור  חותיויעובקבי.  כאות  המשפט  בית  מן    רג, 

נדונה  ,  ילוומתבונן על כלל המקרה ונסיבותיו. בעניין    85, הדיור הציבורי  נוהל יים תחת  ם המנו טריוניהקרי

  אובדן מלא של כושר עבודה, מחלה נפשית  בכללן,  נסיבות חיים קשות   שר להבקשתה לדיור של גברת לוי א

משפחתי.ללא  ו וו מ"ש  ביה  תמיכה  על  כי  אתים  ריג הח  עדתפסק  ה   לבחון  ולאנסכלל  ק  להסתפ  יבות 

המכלליים  טריוניםבקרי לטענות  פרטני  באופן  להתייחס  הוועדה  על  כי  נקבע  לפיכך,  בכל  .  בפניה  ועלות 

נה בנסיבות הרלוונטיות של הפונים. כמו כן, האם  ה אכן דון ביתר שאת, האם הוועדמקרה ומקרה. יש לבח 

יש לעדכן  בע כי  , נקר זהקשבהנהלי.  המותיו של המשפט  ריש ל דם עונידה לקחה בחשבון עהשיקולים שהווע

לכלל התבחינים שנלקחו    סתתייחה  הנמקכי הכן  את נהלי וועדות החריגים ולקבוע במפורש חובת הנמקה, ו

בעניין    86. בחשבון ועוד,  בדגש    אלבז,זאת  ציבורי,  לדיור  הזכאות  תנאי  בדבר  הנוהל  כי  פסק  על  ביהמ"ש 

כ מיצוי  לפיכך,  ות,תכר הש  ושרהוכחת  שהימ  יורחב.  אם  בקשת  זהעצמאיתנה  תנאי  להוכיח  תוכל  של    , 

ות.  מזונ  גמלת  קבלת  לא גם באמצעות, אחת הכנסהגמלת הבטקבלת    לא רק על ידי  מיצוי כושר השתכרות

והשיכון   הבינוי  משרד  על  לגמ  לקבלמשמע,  זכאית  אינה  המבקשת  בהם  במקרים  גם  בקשתה,  לת  את 

  הסדיר   , משרד הבינוי והשיכוןביהמ"שזו של  קביעה  ל  בש    87מלת מזונות. לג  ותהזכאשל  הבטחת הכנסה ב

ת,  ר השתכרויצוי כושבגמלת המזונות שלו כתנאי למעל הורה עצמאי המבקש להכיר  ,  לפיה  הוראת שעה

בקשה   חריגיםלהגיש  לדיואשר    רקפתעניין  ב  88.לוועדת  המערערת  בקשת  אלבז.  לעניין  ציבורי  קדם  ר 

על כן, אנו    89א קיבלה גמלת מזונות. סה, אלמת הכנבטחת/השלה  תה זכאית לגמלתהיילא  י שמפננדחתה.  

בקביעותי שגם  לפ  ורואים  ביחס  ביהמ"ש  ישנהשל  קודמות,  ה  סיקות  לטובת  הזכאות  רחבת  התפתחות 

 למשפחות עצמאיות.   להטבות

 

  מסקנות 

מצעות  באת זאת,  מחייבו  בותנסים ה בה  לפעול במקומותנו  הי  לרוב,  מהסיקור לעיל נראה כי הקו הפסיקתי

המקל    כלומר, ביהמ"ש מעניק פרשנות רחבה למילות החוק באופן  ייקטיבית ללשון החוק.ות אוב ן פרשנ מת

העצמאיות.   המשפחות  עם  היחיד  ומיטיב  של  הקיימות  לנסיבות  רב  משקל  רבים  במקרים  נותן  ביהמ"ש 
 

 .1995-תשנ"הה[, נוסח משולבהלאומי ] וח חוק הביט)א( ל52סעיף  83
 .(17.10.2021 ,נבופורסם ב ) סד לביטוח לאומיהמונ' אופיר ארגמן  20-05-66181( עב"ל )ארצי  84
 (. 30.4.2020ון הציבורי "הגדרת מיצוי כושר השתכרות" )לנוהל הקצאת דירות בשיכ 2.12ס'  85
 (.04.08.2021 ,ונבפורסם ב ) והשיכון וישרד הבינלוי נ' מ  18-01-47545ת"א(  מנהלייםעת"מ ) 86
 (.31.2020ורסם בנבו, )פ וי והשיכון נ' אלבזמשרד הבינ 93554/1עע"מ  87
 (. 30.4.2020וי כושר השתכרות" )ת בשיכון הציבורי "הגדרת מיצלנוהל הקצאת דירו 22.1ס'  88
  ,נבופורסם בהראשי ) רדשיכון/המש וה הבינוי  רקפת נ' משרד-שני שטיין מעיין 15-03-46736עת"מ )מינהליים חי'(  89

16.03.2016 ) . 
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הקריטריוני פני  על  החוק.ים  יימהק  םהמבקש,  דרישה  כי  ות  לרא תן  ני   בהוראות  ביהמ"ש    שלעולה 

ו נראה כי  עשורים. בנוסף, מסקירה ז   3-סוחן מחדש של תנאי ההטבות שנוסחו לפני למעלה מות לנימהרשוי 

יקותיו משמשות  שים השונים, פסהמנהליות בדבר התנהלותן אל מול המבקביהמ"ש מחמיר עם הרשויות  

 . מסוימיםתיקים  של פול בטיות על ידי הרשוי עשושנ ככלי מנחה לתיקון עוולות

 

 

 ווה משפט מש .6

נבחן את  אנו    ערוך מחקר השוואתי לצורך בחינת ההטבות השונות הניתנות למשפחות עצמאיות. רק זה נ פב

בתחום   הניתנות  הילדים  ההטבות  וגידול  ברחבי  זילנד  ניו ו   קנדהמדינות  בהחינוך  שונות  במדינות  וכן   ,

 . הנורבגית ו בריטניה, צרפ , יןפול , דנמרק: אירופה

 

 קנדה   .6.1

דו  במדיני גלקנדה  סוצ ת  עצמאיות.  המעני יאלית  ות  למשפחות  רבות  זכויות  האחרונקה  נרשמה    ותבשנים 

במסמך  .  אוכלוסייה זופור ניכר בהטבות הניתנות לשי  חל  , על כן,ההורים העצמאיים במדינהעור  בשי  עלייה

 90שבהן:נמנה את העיקריות זה 

 

 :  עצמאיים הטבות להורים

מס  הלהפחית את ניכוי    מאפשרלא טופס הרש למזו, נד הטבה  לת  בקל –  ממקור הכנסהס  המכוי  ת ניחתהפ

ההכנסה ישזאת  .  ממקור  משמעותיות:    תהוצאו  נןכאשר  בילדיםשוטפות  ;  רפואיותאות  הוצ  ;טיפול 

משפטיות תעסוקההוצאות  פרישה.    ;  לתוכנית  בטופס  ותרומות  להשתמש  שניתן  לניכוי  ון  הנד מכיוון 

ביט האות  הוצ חיוני,  ילדיםפול  שאת  ב  הדבר  היתר  עעבור  גידול  צמאיים.  ורים  על  שהוצאות  משום  זאת 

ממשכו  נוטלותילדים   יותר  גבוה  יחידאחוז  מפרנס  של  ה   יודגש  .רת  ההורה  רק  הילד  כי  את  יכול  מפרנס 

 טיפול.  ההוצאות  לדרוש את 

ז  –  עבודה/תעסוקה לביטוח    " משפחההתוספת  " אם  נוספת  הכנסה  לספק    ה נועדו  תוספת  פיטורין.  בעת 

לשנה, היא    (נטו)  נסההכה מסוים  לסף  תוספת    מתחת  מתן  באמצעות  מסוים  לסכום  זכאי  עצמאי  הורה 

היא    , אולםמועסק באופן פעילשהורה עצמאי  לעת  יי מס אפשרות זו לא  המכונה "תוספת משפחה".  כספית  

   .בעת פיטורין  משמעותיתלספק רשת ביטחון    עשויה

 

 :  יםחינוך וילד

)דים קבת ילצק   18מתחת לגיל    שהינו  אחד או יותרלילד  ה עצמאי  להור  ענקתומ  הקצבה    –   (CCBנדית 

ה שנים כס  קצבה.  הטבה  הכנסה,  הפית  מספקת  בסיס  על  ממס  לפטורה  גילאים  ה מספר  בהתאם  ילדים, 

  בגילאי  לילד  לשנה  5,765$-ו  שנים  6לשנה לילד מתחת לגיל    6,833$עד    ניתן לקבל ומצב משפחתי. סך הכל,  

 .להכנסת ההורהאם  בהתנה משת כוללה הסכום. שנים 17-6

 
90 .MMISTODAY, TIsingle parents in Canada forgrants available  enefits andB 

 4462006-acanad-in-parents-nglesi-for-ableavail-grants-and-ght/benefitscom/spotliinstoday.mm//www.tihttps:
.22).(Last visited 12.4 

https://www.timminstoday.com/spotlight/benefits-and-grants-available-for-single-parents-in-canada-4462006
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ולקרובי משפחה לתרום כסף לצרכיו  רים  להו  המענק האמור מאפשר  –  (CESG) מענק חיסכון בחינוך קנדי  

  במסגרת המענק, יופרש סכום כסף מטעםלילד.    50,000$כולל של  ינוכיים העתידיים של הילד, עד לסך  הח

ההכנסה המופקת  לילד בשנה.    500$-ועד ל  ם בעצמו,תרום שההורה העצמאי  בה הסכמגו  20%המדינה, עד  

   .בעתיד השכלה גבוההעבור וצאות  מהחיסכון פטורה ממס. זוהי דרך להפריש כסף לה

נוספת  זו    –  (CLB)  בונד  ידהמל  קנדה חיסכון  ל דרך  ל יצור  הקרן  הם  הלימודי טובת  לילדים  אקדמאיים. 

נוספתכל    ד, ללאשל הילכסף לחיסכון    מפקידה גיל  100$נוסף של    דוןפיק  תןנישנה  ל  בכ.  דרישה  עד   ,15  

 .  שנים

 

  ניו זילנד  .6.2

 

מצה מדיניות רווחה סוציאלית  וא  שם  על ידי הממשלה.    בניו זילנד  רווחה  רפורמת  , התחוללה2013בשנת  

רחבה וחברתי    , די  כלכלי  סיוע  מתן  כ  מטעםהכוללת  השינוי  רהממשלה.  השפיע  עלאמור,  ה  המדינ   בות 

   91. לשפר את רווחתן  עשויותאשר משפחות עצמאיות ל  הטבות  פרמסכלל   וכמו כן  ,מבחינה סוציאלית

 

 :  ייםהטבות להורים עצמא

מזונות ל  –  גמלת  זכאי  עצמאי  אםהורה  מזונות  גמלת  הבלעדי    קבל  ההורה  הוא  תנאים:  במספר  יעמוד 

זוג    לא עם בןו  ורר עם ההורה השנינו מתגורה איומעלה; הה  20  ; ההורה בן14המטפל בילד מתחת לגיל  

זילנד,    92חר.א ניו  כספי.  המטפלהורה  הרק  במדינת  לסיוע  זותמיכבנוסף,    זכאי  שבועולממש  ה  מדי    ת 

החודוהסכ בהכנסה  תלוי  שמטרתה  93שית.ום  תעריפים  טבלת  קיימת  הכנסה,  וישנה  את    במידה  להעריך 

ע,  לשבו  160$ר של  עוכה משיההכנסה נמו  ה. באםההכנס  ובהה בהתאם לג שיעור הגמלמ  יקוזזהסכום אשר  

 94א לא תחויב במס. הי

  הגשת   . לא נדרשתי החורףבית במהלך חודשבעלות חימום ה  נועד לסייעהתשלום    –  אנרגיית חורף  הטבת

-בכל שנה מה   ניתנת  ההטבה.  באופן אוטומטי  התשלוםקבל את  הורה עצמאי י  לקבלת ההטבה, אלא  בקשה

 95. סבמ תמחויב האיניא והובר  אוקטב 1-במאי ועד ל  1

חתשלום   פעמיסיוע  חד  –  ד  תשלום  הכוללת  חיו-הטבה  בהוצאה  או  דירה  בשכר  ביכולפעמי  שאין  ת  נית, 

הורה עצמאי יהא זכאי להטבה זו,    ום כפופה להכנסת ההורה.לשלם בעבורה. קבלת התשלההורה העצמאי  

 96די.ו זילנדולר ני 7,7043ככל וההכנסה השנתית שלו לא עולה על 

 
91 , , WORKANDINCOMEcategories tbenefi New
-viduals/benefitnz/indincome.govt.001135912/http://www.workandiarchive.org/web/20141ttps://web.h

, (last visited apr. 10, 2022).categories.html-benefit-changes/new   
92 and).al(New Ze 29Social Security Act, 2018, 3,  
93NCOME, WORK AND I,  Sole Parent Support 

d apr. teast visi(L support.html#null-parent-benefits/sole-z-https://www.workandincome.govt.nz/products/a 
12, 2022). 

94,WORK AND INCOMEt), enoints (currout p-Sole Parent Support cut 

-out-cut-tsuppor-rentpa-points/sole-out-cut-nefitsbe-le/mainap/deskfi/m.govt.nzhttps://www.workandincome
12, 2022).(Last visited Apr.  .htmlentcurr-points 

95-z-roducts/a//www.workandincome.govt.nz/phttps:, NCOMEWORK AND I, Energy Payment Winter
22).isited Apr. 12, 20(Last v payment.html#null-gyener-benefits/winter   

96-z-/actsdincome.govt.nz/produ/www.workanhttps:/, WORK AND INCOME, nce PaymentRecoverable Assista 
Apr. 12, 2022). (Last visited  grant.html-payment-assistance-benefits/recoverable 

https://web.archive.org/web/20141001135912/http:/www.workandincome.govt.nz/individuals/benefit-changes/new-benefit-categories.html
https://web.archive.org/web/20141001135912/http:/www.workandincome.govt.nz/individuals/benefit-changes/new-benefit-categories.html
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/sole-parent-support.html#null
https://www.workandincome.govt.nz/map/deskfile/main-benefits-cut-out-points/sole-parent-support-cut-out-points-current.html
https://www.workandincome.govt.nz/map/deskfile/main-benefits-cut-out-points/sole-parent-support-cut-out-points-current.html
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/winter-energy-payment.html#null
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/winter-energy-payment.html#null
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/recoverable-assistance-payment-grant.html
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/recoverable-assistance-payment-grant.html
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לום חד פעמי שהורה עצמאי זכאי לקבל אותו. זאת כל עוד  ר בתשמדוב  –  דירה  כרלש  תשלום   בפיגור   וע יס

 97נסה השבועית שלו. נוספת הניתנת להורה עצמאי, ובהתאם להכ  הוא לא מקבל תמיכה

ביתוע   הטבת יהא  –  זרת  ההטבה  שיעור  הצורך.  במידת  הבית  משק  בעלויות  לעזור  היא  ההטבה    מטרת 

  98עה. קב תעריפים שהממשלה  לטבלת  בהתאם

 

 ה  מדינות אירופ  .א

 

 נורבגיה  א. .6.3

סוציא  ומשק  מפותחת  רווחה  מדיניות  מובילה  פרוגרסיביליסטי  נורבגיה  מיסוי  מגובה    ,בעל  המושפע  מס 

ר ישלם אחוז מס גבוה יותר מאדם שמרוויח פחות. ניתן לראות  ך אדם שמרוויח יותההכנסה של האדם, כ

 .  א רחב מאודהומדינה  יוע של הף הסהיק כי

 : עצמאיים וריםת להבוהט

בע שהמטרה במתן  ק קוהחו   99.של הורים עצמאיים  םחוק הביטוח הלאומי עוסק בזכויותיהל  15רק מספר  פ

להורים  ה הכנסה  להבטיח  היא  בהטבות  לבד  המטפלים  כך,    100ילדיהם. עצמאיים  ההורה  לצורר  כי  נדרש 

  101ה. גיבבנור העצמאי והילד יתגוררו 

 102אינו יכול לפרנס את עצמו.  ,וטיפול בילדי העקב  זמני,  פן  באו אשר    איהורה עצמ  מלה עבורג  –  ברגמלת מע

  עקב להורה עצמאי שאינו יכול לעבוד  עם זאת,  .  שנים  8  לגיל  מתחת   ילד   עם   יעצמא  ה להור  ניתנת,  זו  גמלה

עד גיל    גםמעבר    יק גמלתלהענ   ניתן  )מחלה או מוגבלות מסוימת(  להשגחה מיוחדת  הזקוקים  בילדיו  ולטיפ

  103. הכל בסךשנים   3למשך   להעניק את הגמלהן  ניתכי נקבע   .שנים 18

נקבע  כלה בקרב הורים עצמאיים,  במטרה לעודד רכישת הש  –  שרההכ\להורים הרוכשים השכלההטבות  

אות עבור  כגון: הוצזכאי להטבות שונות, יהא , תופת לימודיו או בתקופת הכשר מצוי בתקוהשהורה עצמאי 

ההכשרה;  קמ\אקדמיה  למוסד  מגוריומקום  מ    עותנסי הכרחיות  ום  הוצאות  ילדיו;  על  שמירה  הוצאות 

שכר   לכיסוי  והטבות  ל   שלו  הלימודלדיור  שבהתאם  הלימוד  תעריפי  הממשלתית  של  כר  ההלוואות  קרן 

 104לחינוך. 

 :  ילדיםחינוך ו

  , כלומר, ישבתים  2-ורר באם הילד מתג   וא ההורה המטפל בילד.ה ת הילדים  לקצב   הזכאי  –  קצבת ילדים

משמ ההורים,  שמורת  שני  של  ההוריםלרוב  ותפת  בין  תחולק  מגוהקצבה  הוא  הקצבה  לקבלת  תנאי  רי  . 

ב היל ק.  גיהב ורנד  גםבנוסף,  מורחבת.  קצבת   יימת  לקבל עצמאי  הורה    ילדים  עם  במה  זכאי  לבד  וגר  ידה 

יש   זו,  קצבה  לקבל  מנת  על  השני.  ההורה  ללא  אישורהילד,  ה  בגין   להמציא  בין  שנעשה    רים,הוגישור 

 
97 -in-ing/liveworkandincome.govt.nz/housww.https://w, WORK AND INCOME, Rent arrears assistance

(Last visited Apr. 12, 2022).  tml#nullarrears.h-costs/rent-ousinghome/h 
98 -s/homebenefit-z-.govt.nz/products/as://www.workandincomehttp, WORK AND INCOME, ome HelpH
). (Last visited Apr. 12, 2022 help.html 
99 National insurance act, 1997,15 (Norway). 

100 y).,1997, 15, 2 (Norwa National Insurance Act 
101 ,1997, 15, 3 (Norway)rance Act onal InsutiNa . 
102 (Norway).,1997, 15, 5  nce Actonal InsuraNati 
103 (Norway) ,1997, 15, 8 e ActNational Insuranc 
104 ,1997, 15, 11 (Norway). nce ActNational Insura 

https://www.workandincome.govt.nz/housing/live-in-home/housing-costs/rent-arrears.html#null
https://www.workandincome.govt.nz/housing/live-in-home/housing-costs/rent-arrears.html#null
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/home-help.html
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/home-help.html
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  105שנים.  16בני זוג עם ילדים משותפים מתחת לגיל  בין ל פרידה רה שבמק

ו   ההטבה פטורה כך שככל שהוא  סכ   .משולמת אחת לחודשממס  בגן,  הילד  לפי שעות  ום הקצבה מחושב 

ה  נמצא כ  ילדיםלקבלת קצבת    הסכום הגבוה ביותר  .גבוה יותרזכאי לסיוע    הורהפחות שעות בגן,  -הוא 

בעבור  . הקצבה משולמת  החל מחודש לאחר לידת הילד  ניתנת  לקבלת הקצבה  תהזכאו   106לחודש.   ₪  2,716

לו  ש  עד חוד  ,ילדכל   לציין  בנוסף,  .  יםשנ  18בטרם מלאו  לשיש  צורך להגיש בקשה  קצבת  בדרך כלל אין 

  107ילדים.ומטית קצבת ט ו, כיוון שאם הילד נולד בנורבגיה, ההורה המטפל יקבל אילדים

 

 דנמרק א.  .6.4

הינ מדי דנמרק  כלכליה  אופי  עם  רחבה-נה  רווחה  מדיניות  ובעלת  בהטל   108. ליברלי  ת  מדיניותה מאופיינת 

 109. רחים, לטובת חלוקת ההון בין שכבות האוכלוסייהכלל האז ם על מיסים בשיעורים גבוהי

 

 :  חינוך וילדים

ילדים עצמאיות,  –  קצבת  מיוחדת למשפחות  מעניקה קצבה  "הור המכונ  דנמרק  בדנמרק  ".  רווקים-יםות 

תנאים אשר משפחות   6ילדים". לפיו, ישנם קצבה הינה קצבת ילדים, הקבועה בחוק הדני, "חוק קצבאות ה

ם להיות הורים עצמאיים; תושבי  ריכות לעמוד בהם על מנת להיות זכאיות לגמלה: על ההורית צעצמאיו

אחדנ אף  לפחות;  שנה  בדנמרק  שחיו  לשעבר  תושבים  או  נמרק  לא  מילדיהם  הילדד  ההורה  גר    שוי;  עם 

א הוכנס לבית אומנה או מחלקה אחרת במדינה. ניתן  העצמאי; הילד נדרש להיות תושב דנמרק ; הילד ל

י הזוג  חודשים. כלומר, עד לצאת אחד מבנ  קבל את  הקצבה גם כאשר בן הזוג נמצא בכלא לפחות שלושהל

קב  לטובת  עצמאית  שיעומהכלא, תחשב המשפחה כמשפחה  נלת הקצבה.  למספר  קבע  ר הקצבה  בהתאם 

  731-כתר דני )כ  1,517זכאי ההורה העצמאי לקצבה של     הילדים בחזקת ההורה העצמאי. בעבור כל ילד,

 110שקלים( לרבעון.  

יום מעונות  עבור  המ  –  תשלום  קבחוק  לקבל  ניתן  כי  נקבע  הדני  יום  צעונות  למעונות  תשלום  בעבור  בה 

ת, במידה וסך ההכנסה של משפחה מתחת לרף  אומרנסה. זאת  קצבה מבוססת הכלילדים. קצבה זו הינה  

באמצעות ה  מסוים,  במדריך  תוספת.  לקבל  המשפחה  תוכל  לעירייה  כי  פנייה  צוין  הקצבה,  לבקשת  דני 

הינו מלאה  קצבה  לקבלת  עד    התנאי  של  שנתית  )כ   רכת  185,701משכורת  שקלים(.    89,565.61-דני 

 
105 -formasjon/childin-rvices/relatertse-and-av.no/en/home/benefitshttps://www.n, NAV, Child Benefits

(Last visited Apr. 12, 2022). 2-pterbenefit#cha 
106 -over-oversiktnav/-samfunn/kontakt-og-o/navhttps://www.nav.no/n, NAV, SupportCash 

t visited Apr. 12, 2022)., (Laser/kontantstotte_kapsats 

107 -jon/childinformas-relatert/services-and-en/home/benefitshttps://www.nav.no/AV, , NChild Benefits
(Last visited Apr. 12, 2022). 2-benefit#chapter 

108 Denmark's prime minister says Bernie Sanders is wrong to call his country socialist, VOX, 

last visited Apr. 10, ( erssand-bernie-minister-prime-enmarkox.com/2015/10/31/9650030/dhttps://www.v

2022) 
  (09/08/2017)מידה . והרבה." ה עולה כסףדינת רווחשמ: מתברר דוד טל "סקנדינביה זה שם 109

91%D7%99%D7%97%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%017/08/09/%D7%A1%D7%Aa.org.il/2dhttps://mi
-9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8%D7%-%D7%A9%D7%9D-%96%D7%94%D7-4
-94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA

9CD7%95%D7%2%%D7%A / 
and-https://lifeindenmark.borger.dk/family, NMARKIFEINDE, Ld allowancechil- :תוךמ  קצבאות הילדים הדני כפי שהובן  חוק 110

t visited Apr. 10, 2022)(las anceallow-ildchenefits/b-children/family 

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/relatert-informasjon/child-benefit#chapter-2
https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/relatert-informasjon/child-benefit#chapter-2
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/kontantstotte_kap
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/kontantstotte_kap
https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/relatert-informasjon/child-benefit#chapter-2
https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/relatert-informasjon/child-benefit#chapter-2
https://www.vox.com/2015/10/31/9650030/denmark-prime-minister-bernie-sanders
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://mida.org.il/2017/08/09/%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C/
https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children/family-benefits/child-allowance
https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children/family-benefits/child-allowance
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  64,967-שלהם אשר מזכה בהטבה זו גדול ב  כנסהכך שסף הה קלה בתנאי זה,  ישנה ה   עצמאיות  למשפחות

מעון יום אף אם המשכורת השנתית  שקלים(. כלומר, הם יכולים לקבל קצבה מלאה ל  31,334.29כתר דני )כ 

 111שקלים(. 899.90,120-דני )כ כתר 250,668שלהם הינה 

 

 פולין א. .6.5

כלכלית מדיניות  בעלת  מדינה  הינה  פולליבר-פולין  בעבר,  הייתה  לית.  שאומר  מדינין  מה  קומוניסטית,  ה 

מכך, שכן ננקטת  כיום, מדינת פולין רחוקה שנות אור  112של האזרחים.  שהון המדינה היה בבעלות משותפת

הכלכלית  הגישה  בדו-כאמור  זאת  פ ליברלית,  כיום  רבות.  מערביות  למדינות  "מדינה  מה  נחשבת  ולין 

  113מפותחת" בזכות מדיניות זו. 

 :  נוך וילדיםחי

בשנת    –  " 500משפחה+ " פולין,  של  והתעשרותה  הרב  מפיתוחה  חו 2016כתוצאה  סיוע  ,  חוק  המדינה  קק 

פולניות על    ". החוק, על פי הגדרת הממשלה, נועד לתמוך במשפחות500+בגידול ילדים, המכונה, "משפחה

ת  הם. במסגרסיפוק צרכי חייהוצאות הקשורות לגידול הילדים, לרבות הטיפול בהם וידי כיסוי חלקי של ה

ייקבעהח הגמלה  גובה  גמלה.  לקבל  זכאית  משפחה  כל  האמור,  למספר  וק  במשפחה.    בהתאם  הילדים 

י משפחות עצמאיות יקבלו  שקלים( לחודש עבור כל ילד. נקבע כ   380.33-זלוטי )כ  500מדובר בקצבה על סך  

  18-ת מפחו  להיות בן  הינו שעל הילד   ה למשפחה עם שני הורים בראשה. התנאי בקבלת קצבה זוקצבה דומ 

  114ומי. סד לביטוח לאשנים. הזכות לקבלת קצבת ילדים נקבעת על ידי המו

 

 צרפתא.  .6.6

ביכולתה להיטיב עם  בעקבות מצבה הפיננסי,    115צמות הכלכליות הגדולות בעולם.צרפת נחשבת לאחת המע

 ועם המשפחות העצמאיות בפרט.  תושביה בכלל, 

 :  הטבות להורים עצמאיים

ת שלו, אינו  קצבת מזונות הניתנת כאשר ההורה שהילדים נמצאים במשמור  ישנה  בצרפת  –  תקצבת מזונו

דוגמא השני.  מההורה  כספית  תמיכה  בתשלומי    מקבל  מתעכב  השני  ההורה  בהם  במצבים  הינה  לכך 

 ות.  המזונ 

הכנסה סי   –  קצבת  ישנו  נמוכה  בצרפת  הכנסה  לבעלי  הכנסה  להבטיח  הנועד  סוציאלי  מינימלית.  וע  או 

זולקת  יכה מחהתמ ילד אחד  עם  עצמאיות  בבית. משפחות  הנפשות  למספר  לקבל  בהתאם    958.37כאיות 

 יורו עבור כל ילד נוסף.  239.59-ו ויור 1,197.97ילדים  2יורו, עם 

 
wance, sed allowance, sibling alloba-Income בן מתוך:ומה לילדים ונוער הדני כפי שהום, פנאי ומועדונים וכדק שירותי יוחו 111

-DBASE-INCOME/CARE-DAY/ILDRENCH-AND-FAMILY/DK.RBORGE.LIFEINDENMARK://HTTPS ,IFEINDENMARKL, and other allowances

last visited Apr. 10, 2022)( ALLOWANCES-OTHER-AND--ALLOWANCE-SIBLING--ALLOWANCE 
112 r. 10, 2022)last visited in Ap( annica.com/topic/communismhttps://www.brit, NICAANRIT, BsmCommuni   
  (23.04.2019)  גלובסקי ואילנית שרף "פה משקיעים בכיף: האם צמיחתה של פולין צפויה להימשך?" אבי בלכטובס  113

283168il/news/article.aspx?did=1001ttps://www.globes.co.h 
+OVPLG, Family 500 , :כפי שהובן מתוך המדינה בגידול ילדים הפולני חוק סיוע 114

r. 10, 2022)(last visited Ap 502-rodzina-programie-o-macjeinfor-a/najwazniejsze/web/rodzinhttps://www.gov.pl 
115 13, 2022)(last visited Apr.  Economy/ace/Franceca.com/plniw.britanhttps://ww, RITANNICAB, ranceEconomy of F 

https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children/day-care/income-based-allowance--sibling-allowance--and-other-allowances
https://lifeindenmark.borger.dk/family-and-children/day-care/income-based-allowance--sibling-allowance--and-other-allowances
https://www.britannica.com/topic/communism
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001283168
https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502
https://www.britannica.com/place/France/Economy
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 : חינוך וילדים

ועית  הורים או לשניהם להפחית או להפסיק את פעילותם המקצ קצבה זו מאפשרת לאחד ה   –  ת חינוך קצב

לטפל ובראשן  3לגיל  מתחת  בילדיהם    כדי  למשפחות  לתקופה  2.  תינתן  זו  הטבה  חודשים.    6של    הורים, 

 נתן לתקופה של עד שנה.  למשפחות עצמאיות הטבה זו יכולה להי 

מיו חינוך  קצבת  גם  ישנה  לילד  בצרפת  ובראשחדת  למשפחות  נכות.  הינו    2ן  עם  הקצבה  סכום  הורים, 

זה    132.21 סכום  כאיורו.  לגדול  מדובר  יכול  במידת  בילד  שר  תלוי  הקצבה  גובה  עצמאית.  למשפחה  נכה 

נת צרפת עוזרת למשפחות כאשר הילד עם  לילד עם הנכות, או במידת נכותו. באותו נושא, מדי  הצורך בסיוע

מטפל   צריך  גבוהנכות  הניתני)נכות  ההשגחה  דמי  ההשגחה  הה(.  מדמי  גבוהים  עצמאיות,  למשפחות  ם 

 116 יורו ליום בהתאמה. 44.05-יורו ו  52.34הורים:  2שפחות ובראשן  הניתנים למ

 

 בריטניה  א. .6.7

מ כלכליתלאחר  מדיניות  אימצה  בריטניה  השנייה,  העולם  קריסת  -לחמת  לאחר  בהמשך,  סוציאליסטית. 

ה  בשנות  כלכלית,  70-הכלכלה  גישה  לבעלת  הפכה  גישת    117ליברלית. -בריטניה  של  שאריות  נשארו  כיום, 

יוע למשפחות עם ילדים, ומנגנון החזרי מס למשפחות קשות  נית לסוגמת התוכבבריטניה, כדהסוציאליזם  

 יום. 

 :  הטבות להורים עצמאיים

קבל החזרי מס בסוף  ל ישנן תקנות המאפשרות למשפחות בהן אחד ההורים עובד,    בבריטניה  –  החזרי מס

הה  סכום זנד לשנה, פאו  2,060עד ר הורה עצמאי שעובד מבקש בקשה זו, ניתן להחזיר לו  כאש 118שנת המס. 

ובראשה עומדים שני הורים.  מנ  119לסכום שתקבל משפחה  על ההורה העצמאי  על  לקבל החזר כאמור,  ת 

ג   16תנאים: לעבוד לפחות    לעמוד בשלושה ובה הכנסה יעמוד ברף מסוים  שעות בשבוע; לגור בבריטניה; 

 121ת ההורה. י בחירודש, על פכל שבוע או חהגמלה משולמת  120ריון שנבדק על ידי הביטוח הלאומי(.)קריט

 :  חינוך וילדים

ג  –  תוכנית סיוע למשפחות עצמאיות זכאיות לקבל  עצמאיות  כל  תוכנית שבמסגרתה משפחות  מלה עבור 

ועליו לגור עם ההורה  שנים    16ל הילד להיות מתחת לגיל  ילד. לצורך קבלת הגמלה, הממשלה קבעה כי ע

ה ויש לו זכות מגורים. ישנם שני תעריפים  שגר ב  יה או אדםת תושב בריטנהעצמאי. בנוסף, על ההורה להיו 

וע. השני נוגע למשפחות אשר להן יותר  פאונד לשב  21.15  -ן הינו לילד בכור או בן יחיד  שולהטבה זו: הרא

 
116 -c16ec77rg/sites/dlibrary.oi-www.oecdhttps://, ECDO, rent familiesSupporting single pa

)ited Apr. 10, 2022st vis(la d1e17582-oxsectionen#b-mponent/dc16ec77/content/coen/index.html?itemId= 

117 , HERITAGE FOUNDATION THE, d socialism and rejected itThree nations that trie
(last  it-drejecte-and-socialism-tried-nations-ary/threecommentage.org/progressivism/https://www.herit

visited Apr. 10, 2022) 
118 The working tax credit, 2002 (Act No. 2005). 
119  2022) (last visited Apr. 10, get-youll-credit/what-tax-tps://www.gov.uk/workinght ,OVUKG, tditax cre Working 
120 10, 2022) isited Apr.(last v credit-tax-k/workingww.gov.uw/https:/, OVUKG, Working tax credit 
121 22)(last visited Apr. 10, 20 get-youll-credit/what-tax-https://www.gov.uk/working, OVUKG, tax creditWorking  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/dc16ec77-en/index.html?itemId=/content/component/dc16ec77-en#boxsection-d1e17582
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/dc16ec77-en/index.html?itemId=/content/component/dc16ec77-en#boxsection-d1e17582
https://www.heritage.org/progressivism/commentary/three-nations-tried-socialism-and-rejected-it
https://www.gov.uk/working-tax-credit/what-youll-get
https://www.gov.uk/working-tax-credit/what-youll-get
https://www.gov.uk/working-tax-credit/what-youll-get
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שעל   כך  אחד  יקבלו  מילד  נוסף  ילד  לשבו  14כל  למשפחות  פאונד  חודש.  כל  משולמת  הקצבה  ככלל,  ע. 

 122שבוע. ה מדי ל את הקצבש אפשרות לקב עצמאיות י

 

  מסקנות   

 

מדיניות   את  סקרנו  זה  את  ההטבות  בפרק  וביצענו  בעולם,  מדינות  במספר  עצמאיות  המחקר  למשפחות 

ותן של קנדה וניו  פאי. במוקד הראשון בחנו את מדיני בהתאם לשני מוקדים: מוקד כלל עולמי; ומוקד אירו

  ין, צרפת ובריטניה.ק, פול גיה, דנמריותן של נורבזילנד, ובמוקד השני בחנו את מדינ 

ור המשפחות  הזכויות למשפחות עצמאיות עקב הגידול בשיע  מתן כר בינוי נישבקנדה חל ש  במחקרנו מצאנו

ה  בין  כולל  זה  שינוי  האחרונות.  בשנים  ניכויהללו  הפחתת  כמו  שונות  הטבות  ההכנסה,    יתר  ממקור  מס 

,  2013ראות כי רפורמת הרווחה של שנת  ניתן לו זילנד,  עצמאיות. בני וקצבאות שונות לילדים במשפחות ה

מכת, הכוללת הטבות שונות  דינה, שאימצה בעקבות הרפורמה מדיניות סוציאלית תוד על המהשפיעה מאו

   נים להורה העצמאי. לילדים, ותשלומים שונים הנית

ני ששבנורבגיה  מפותחת,  רווחה  מדיניות  מובילה  שהממשלה  לראות  על  תן  דגש    להורים זכויות  ן  מתמה 

שחלק   בחקיקה,  גם  זאת  לראות  ניתן  עצמאיות.עוסבה    ניכרעצמאיים.  למשפחות  בזכויות  בדנמרק,    ק 

נות יום עבור ילדים ממשפחות  הניתנת למשפחות עצמאיות עם ילדים, ניתנת גם קצבה למעובנוסף לקצבה  

ניתנת  ו. בפולת קצבה זיטריונים לקבכנסה בגובה מסוים, ולמשפחות עצמאיות ישנה הקלה בקרעם ה לין 

קצבת ילדים הניתנת למשפחות עם שני הורים. בצרפת,  ר זהה לקצבת ילדים  למשפחות עם הורה אחד, אש

הטב סוגי  כמה  ישנן  בעולם,  וקצהנחשבת לאחת הכלכלות החזקות  ישנה קצבה מבוססת הכנסה,  בת  ות. 

, ישנה קרן מזונות  בנוסף  את ילדיו.על מנת לגדל  חינוך מיוחדת אשר מאפשרת להורה להפחית בעבודתו  

טניה  ר ההורה שאינו משמורן מאחר בתשלומי המזונות. בבריורן כאשאשר מפקידה כסף אצל הורה משמ

ממשפחה עצמאית  ניתנת לפי מנגנון זה הינה שהורה  ישנו מנגנון החזרי מס מבוסס גובה הכנסה, ההטבה ה

    ים יחדיו. מקבל את אותו הסכום שמקבלים זוג הור 

לתתלטעמנו,   ה   יש  המשפחות  קצבת  את  המשוות  המדינות  אותן  על  המשפחות    עצמאיותדגש  לקצבת 

כדוגמת   הורים,  שני  עומדים  ופולין.  שבראשן  כןבריטניה  ראוי לאמץ את  כמו  בה,  עניקה  מה  קנדה שיטה 

לשמש  נות ו כסחאמצעות  ב   עצמאיותהת  משפחוה   לילדי  תימשמעו   סיוע  נועדו  ב  אשר  בפרט  עתידאותם   ,

אקלצ לימודים  הטנמליוכן,    דמיים. ורך  לאמץ  בץ  הניתנת  לפיה  זי-ניובה  סיוע  לנד,  עוזרתניתן  בית    של 

הביתל משק  רווחת  הרקעכא.  צורך  בפרק  עלמור  עמדנו  להשתשל    הקושי   ,  עצמאיים  בשוק  הורים  לב 

  להשתלב בשוק העבודה עצמאי  אנו סבורים כי הטבה זו עשויה לעודד הורה  כך  לפי  .נשיםלהעבודה, בפרט  

 ביתו. נדרש בטיפול ה ה  בותו תבוא על חשבוןי שהשתלל זאת מבו

 

 

 והמלצותדיון  .7

להציג ברצוננו  כה,  עד  שהוצגה  הסקירה  ל  מספר  לאחר  להן  המלצות  וההטבות  הזכויות  הרחבת  טובת 

זאת  זכאיו עצמאיות.  משפחות  שאנו  ת  לאמשום  אשר  הטבות  ישנן  כי  ראוי   מעניקות  סבורים    מענה 

   .העצמאיות  משפחותהאוכלוסיית ל

 
122 , 2022)st visited Apr. 10(la benefit-www.gov.uk/childhttps://, VUKOG, enefitbm child aiCl 

https://www.gov.uk/child-benefit
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מידע.  .17 מאגר  זכו  –  הקמת  מיצוי  לאי  המרכזיים  הגורמים  בכלל  אחד  אזרחים  של  יותיהם 

בפרט עצמאיות  הינו  ומשפחות  להם.  אותן  ל  המודעותר  חוס,  המגיעות  ישנם מספר  כיוםזכויות   ,

מספקי אשר  מיד אתרים  אודם  של  ע  והזכויות  ההטבות  כלל  עצמאיות.  ות  מבין  משפחות  המוכר 

כהוא    האתרים זכות.אתר  אין אתר אחד    123ל  הזכויות, ההטבמספק  אולם,  כלל  ות,  המאגד את 

לצורך    משפחות העצמאיותת רווחת ה ועלים לטובתקדימיו של בית המשפט ושמות הארגונים הפ 

המי היהנגשת  כן, המלצתנו  על  האמור.  להקדע  רחבים מאא  מידע  בעז-גר  יוכלו  היקף, אשר  רתו 

באמצעות הנגשת  הנדרש להן לשם מיצוי זכויותיהן.  דע  פחות עצמאיות לקבל את כל המיאותן מש

אנו  מר  המידע,  תועלת  להפיק  יוכלו  אלו  משפחות  כי  הסבורים  מכלל  והמבית  שאבים  הטבות 

   העומדים לרשותם.

אחר. עמודה ראשונה,  ן תכיל מידע בנושא  חת מה כל א  ור, יחולק למספר עמודות, אשרהאתר האמ 

זכאית כל משפחה עצמאית. בכללה, חוקים ותקנות שונות.  את שלל הזכויות וההטבות להן  תכיל  

. כך  פסיקותיוב   אקטיבי   פקידממלא תאשר    ייה, תכיל את כלל תקדימיו של בית המשפטעמודה שנ

ות חוקים  אותם  השונותקנות,  שלצד  הקביעות  ב  יופיעו  המשל  עניין.  ית  באותו  מודה  עשפט 

שמ את  תכלול  האשלישית,  כלל  של  ההתקשרות  ופרטי  מענה  ות  לספק  במטרה  הפועלים  רגונים 

  124ת נעמ"ת, ויצו, משפחה חדשה וידיד. ועזר למשפחות עצמאיות. כדוגמ

בנ  מ עלות  מאגר  כגון  יית  נמוכה,    זהידע  ומרבית  הינה  מאחר  באתרים  זאת  ומרוכז  קיים  המידע 

ליצור מאגרוהמטרנים,  שו הינה  בנוסף,  ה  ונגיש.  המז)  דומייןרכישת  מלבד    אחיד  ייחודי  הה  שם 

ות קטן הכפוף למשרד לשיווין  את האתר יתפעל צו   ,125אתר אינטרנט או כתובת דוא"ל ספציפיים(

נ.  חברתי להכשירבנוסף,  לאנשאנשמספר    יתן  מוקד  מעיין  יהוו  אשר  צוות  מתקשים  י  אשר  ים 

ובתפבה אה  עולתמצאות  הבנת  אתר  לשם  ו  בו,  המצוי  זכויותיהםהמידע  בנוסףמיצוי  כי    ,.  נציע 

סוצ גםעובדים  ובכך  המאגר  על  הכשרה  יעברו  עצמאיות  משפחות  המלווים  יוכלו    יאליים  הם 

 להנגיש אותו לאותן המשפחות.

נג על מנ  ל ישות בסיסת לאפשר  יש  הנגיש את האתר בכל השפות  ית בהבנת התוכן המובא באתר, 

 בית. נה, בכללן עברית; אנגלית; רוסית; אמהרית וערבמדי  ות וברהמד

 

ציבורילת  קב זכאות להקלה בתנאי ה .7.2 כי    –  דיור  ציבורי  בדיקת הזכאות לדיור  התנאים לאנו סבורים 

וכמעט ולא  עד מאוד    נוקשים  האמורים  תנאיםהחלק מ  שהרי  ,דשלהיבחן מחצריכים    בשיכון הציבורי

בחינ  הסיוע.  קבלת  את  זו  מאפשרים  על  תעשה  ה  מירבי  דגש  שימת  ת  משפחוללזכאות  התנאים  תוך 

ה בפרק  שתואר  כפי  הזכאותעצמאיות.  לתנאי  באשר  הפוסלים    2ישנם    ,חקיקה,  שרירותיים  תנאים 

 : שפחות רבות בעת בחינת זכאותןמ

בהם  ולומר, ייתכנו מצבים  כ  126.לפחות  ילדים  3  לכלול ,  עצמאי  הורה   עומדות שבראשן  משפח.   על  1 

אם מצבן  היו זכאיות לדיור ציבורי גם  לא י  ,ילדים, עניות ככל שיהיו  3-פחות מ  עםת  צמאיוחות עמשפ

 
 (. 2022) כל זכות רה עצמאי" )משפחות חד הוריות( "משפחות שבראשן הו 123

_%D7%A9%D7%91%D7%7%95%D7%AA4%D7%97%D%AD7%A9%D7https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%
%994_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D77%94%D7%95%D7%A8%D7%9A9%D7%9F_%DA8%D7%90%D7%

%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7_(%D7%9E%D7%A9%
)%D7%95%D7%AA 

 (. 8200) רתייםרותים החבשירווחה וה משרד ה רחל אגמון "מידע למשפחות חד הוריות"   124
דומיין"    125 )ביקור    .name-registry/domain-name-il/domainhttps://www.isoc.org  יהישראל  טרנט האינ  איגוד"מהו 

 (. 27/04/2022ב אחרון 
 . 39ש , לעיל ה"וןוי והשיכהוראות הנוהל של  משרד הבינ  126

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA)
https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/domain-name
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מהווה  י, שכן, מספר הילדים לא בהכרח  מצב זה אבסורד  127הנוכחי יהא כזה שהן מחוסרות קורת גג. 

 .כלכלי של המשפחהיה למצבה הדיקצאינ

  לכל   שנתיים  במשך  ותמזונ  גמלת  לחילופין  או   הכנסה  הבטחת  מלתג  לקבל אלו    משפחות  על.  2

 משפחות הזקוקות לקורת גג.  ופן שרירותי ואוטומטי לא מעט תנאי זה פוסל בא  128. הפחות

  הזכאים  מספר   את  גדיל הלמטרתה    הזכאות  תנאי   שינוימות  ההקלה בתנאים למשפחות עצמאיות בד

ו הביקוש  צב שבצור מלי  הגדלת מספר הזכאים עלולה   מקרב אלו הזקוקים לכך. עם זאת,  יור ציבורילד

, יש למצוא  פיכךל  .מוגבל משאב במדובר  שהרית לטובת הזכאים,  ולא יהיו מספיק דירו  עולה על ההיצע

למיצוי   ןמבח נציע    ,לכן  .ל הדירותש  י הזכאות לבין הביקוש וההיצעבין הקלה בתנא  את האיזון הראוי

השתכרות לד   כושר  הזכאות  קבלת  ציבורילשם  של  הכלכל מצבה    על  יתבססש   ,יור  ,  לפיו  .המשפחהי 

  1-2גם משפחות הכוללות  מדרגות אלו  כך, שיכללו ב.  משפחה שונים  ילתאשונות    הכנסה  מדרגות  יקבעו

 ילדים.  

  ,ומה למדרגות מסבד   הכנסהת  דרגומ  ולקבוע  ההשתכרות  כושר  מיצוי  תנאי  את  תלשנו   נציע,  כן  כמו

ת הכנסה או גמלת מזונות  הבטח  גמלת  יהיה נדרש להוכיח קבלתלא    םיהכנסה מסו  סכום, עד  ןלפיה 

  מיצוי   תנאי  שינוי  על  הינו  זו  בהמלצה  הדגש  י כ  נציין.  יותר  הקצר  הא לתקופאלשנתיים  לתקופה של  

התנאיםאך    ,העוני  קו  על  שחיות   למשפחות  מענה  לתת  די בכ  ההשתכרות   כושר לא    בשל  האמורים 

  אך,  העוני  לקו  מתחת  חיות  פחותמש  בוש  אבסורדי  מצב  ימנע  זה  שינוי.  זכאיות לסיוע בדיור הציבורי

הן  ין גמלת מזונותגמלת הבטחת הכנסה או לחילופ  מקבלות  לא   שהן  משום יהיו    במשך שנתיים,  לא 

י רכישה יזומה מצד  היצע על יד ין ה קוש לבהבילכך, נציע לצמצם את הפער בין    זכאיות לסיוע. בנוסף

 נוספות.   המדינה של יחידות דיור 

 

  במציאת  שותלהתק  עלוליםעצמאים    הורים  –  ם שעיסוקם עצמאיעצמאיורים  האסדרת מעמדם של   .7.3

מישים לצורכי  נדרשים להיות זמינים וג  . הםלבד  הילדים  בגידול  לשאת  ה שעליהםהעובד   נוכח  עבודה 

  הסף   לע  לשלול  עלולים  רבים  מעסיקים,  לפיכך.  זאת  אחר שיעשה  אדם  לסמוך על  ללא יכולת  ילדיהם

חלקמכך  כתוצאה.  אלו  דרישות  נוכח  צמאיע  הורה  של  לעבודה  קבלה פונים    םעצמאיה  הוריםמה  , 

  .בכבוד  פרנסלהת  היכולת  לבין  הילדים  גידול  בין   לשלבעל מנת שיוכלו    מאיים,לנתיב של קריירה כעצ

נות  ם שמשתכרים כעצמאיים נותרים ללא אפשרות להורים עצמאיה, ה פרק החקיקב  הוצגכפי ש אולם,  

 : שבראשן עומד הורה עצמאי שפחותלל הממחלק מההטבות שניתנות לכ

 כלומר, ימי  129  בהתאם לחוק דמי מחלה.מחלה  י שכירים רשאית לקבל ימ ראשית, רק עובדים 

ילדיו  היעדרותה מחלת  עצמאי    בגין  הורה  .  חשבונו  על   ות להי  יאלצו   ,עצמאישעיסוקו  של 

אם  ובהת  מסויםי שישולם בסוף השנה עד גובה  מתן מענק ימי מחלה סמל   לבחון  נציע,  לפיכך

מקופת המדינה    כספיםבהקצאת    שעלול להתעוררהקושי    נוכח  ,כן  כמולכמות ימי ההיעדרות.  

כך,   לחילופין  לשם  עצמאיםנציע  ע  שהורים  ימי ההיעדר שעיסוקם  לסך  זכאים  יהיו  ות  צמאי 

תבוא לידי ביטוי    הזו  בהההטאך בניגוד להורה שכיר,    130,להורה שכיר  ילדם בדומה  חלתבגין מ

שיעדרו יאלצו להמציא    על כל יוםהכנסה בהתאם למספר הימים שנעדרו.    ה במסהנחת  בדמו

ר מצב בו  ול להיווצעלאולם,    ההיעדרות.רפואי, ובעת התשלום למס הכנסה ייבחנו ימי  אישור  

של ימי  ישנה מכסה  יעה כי  ידה שסבורים  , אנו  ךמחלה כוזבים. א  יצהירו על ימיאותם הורים  

 
 (.  2014) ביטחון סוציאלי 135, 49הציבורי"  רון צברי "מפת הדרכים של הדיורדו 127
 .  39ן, לעיל ה"ש משרד הבינוי והשיכוהוראות הנוהל של    128
 . 1976-חוק דמי מחלה, תשל"ול 2סעיף  129
 .1993-לחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, תשנ"ג 1סעיף  130
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  ם יעודיור את הימים הללו ליעדיפו לשמהם  , שכן,  בהם  י שקר  ימושמש  עשויה להרתיע   מחלה 

להם    יהאמית  יזדקקו  שאתבו  בהתאםביתר  ז  עצמאיים  הורים  אותם,  לאמור  .  כאים  יהיו 

 131. ליום  ₪ 212היומי שעומד כיום על , בהתאם לשכר המינימום  היעדרות ה ימי בסכום יולניכ 

 הבטח זכאי  להן    תלגמלאו  באשר,  שנית( עצמאי  הכנהורה  מת  הכנסה(,  סה,  והשלמת  זונות 

ההכנסות    תנאי העצמאהכרחי    תנאי  הוא מבחן  ההורה  בושעל  לעמוד  מי  לפיו,    132. י  רק 

מתקשהכ נמוכה  שנקבעה,נסתו  הסכום  זה.  רת  בתנאי  שעיסוקם  ,שצוין  כפי  יעמוד    להורים 

גובה    מאתגרעצמאי     עשוי להשתנות לאורך   והואיות  בצורה יציבה ה   הכנסותיהם לצפות את 

קם עצמאי ולאפשר חריגה מסף  , נציע להקל עם הורים עצמאים שעיסולכןהשנה.  ודשי  כל ח

ש מ בתנאי  ההכנסות  החובחן  לא  הסכום  הממוצע  על  דשי  שיעלה  כדי   133קבע. נהסכום  זאת, 

כאן  כפי שנאמר, אף  ה הכנסותיהם נתון לשינוי.  הבנה כי גוב לאפשר להם טווח ביטחון לצד ה

בי  כוזב  לדיווח  חשש  לגישנו  החס  עצמאיים כנסותיהםובה  שכן,  ל  ,  אי יכולים  על  לו  החליט 

ווח  דייתגלה  בהם  הימנע ממצבים כאלו, נציע להטיל קנס במקרים  לכן, כדי ל   .הכנסות לדווח

עבור הקנס מכיסם  ם  עצמאי יאצלו לשל  עמנו, העובדה שהורים עצמאיים שעיסוקםוזב. לט כ

 מלעשות כן.  ם הפרטי, תרתיע אות

 

זכ  –  עצמאיים  הוריםבקרב  עידוד השכלה   .7.4 אינה  הבטחת הכנסה,    אות לגמלתכאמור בפרק החקיקה, 

להו שלישי. ניתנת  או  שני  אקדמי  תואר  המקנה  בתוכנית  הלומד  עצמאי  לבצע    אנו   134רה  ממליצים 

  ממשי   חסם  מהווה ,  בסעיף  הקבועבעקבות הקשיים העולים ממנו.  בחינה מחודשת של הסייג האמור  

  תמריץ   ת ולהו  כדי  ףא  בכך  יש.  העצמאיים  ההורים  לוסיית אוכ  ל ש  שיתהאי  ולהתפתחות   להתקדמות

  מול   אל   בסיסיים  מחייה   לצורכי   הגמלה  העדפת  בשל   זאת,  מתקדמת  אקדמית  השכלה   לרכישת   שלילי 

א   מתקדמת  השכלה  רכישת שני  תואר  שלישי בלימודי  כי,  .  ו  יאמר  הבטחת    לחוקההסבר    בדבריעוד 

קה, כמו  רכישת מקצוע והרחבת אפשרויות תעסואפשר  היא לנכתב במפורש כי מטרת הסעיף    הכנסה

ה  םג מצבם  הורים   כלכלי שיפור  העונ,  עצמאיים  של  מעגל  את  לפרוץ  להם  לאפשר  למעשה  ולא  וכך  י 

משפחות אלו לרוב משתייכות    ה לעיל עולה כיבנוסף לכך, מהסקיר   135. מהמדינה  לקצבהת זקוקים  להיו 

,  ריםזוג הו  ן עומדיםשבראש  ממשפחות  ותרי  ותה נח   דהבעמ  הן  .לשות בחברה הישראליתלקבוצות הח

ממשבזאת   ההכנסה  אחתשל  שהורים  אינט  . כורת  יצטמצם,  האבטלה  שאחוז  הוא  המדינה  רס 

  ך על קצבאות. כלה ויוכלו להשתלב בשוק העבודה, במקום להסתמעצמאיים ירכשו הש

שנים. על כן, נראה    14-כלפני  ,  2008בסעיף האמור היה בשנת  להדגיש, כי התיקון האחרון שהתקבל    יש

לכך, כאמור בפרק הפסיקה, ניתן למצוא  כין  שחלף. תימוהזמן הרב    בשל  נה מחודשתבחישנדרש לבצע  

נדדסה  אטראובעניין   שם  בי,  הדין,  בפסק  האמור.  הסייג  בעניין  בקשה  לרשויות  ונה  קרא  ה"ד  

משלושה עשורים,    למעלהלפני  נה כי מדובר בתקנות שהותקנו  המוסמכות, לבחון את הסייג שוב, בטע

מקצועות שעל מנת לעסוק בהם, נדרש   ם ישה, שכן כיוההשכלה והרווח ות בתחומיובמהלכם חלו תמור

 
 ח הלאומי אתר הביטוב  מינימום""שכר  131

ttps://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages/%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%h
9D.aspxD7%95%D7%E%%99%D7%9A0%D7 

 אומי "תנאי הזכאות" באתר הביטוח הל 132
v.il/benefits/Income_support/Pages/zacautnew.aspxhttps://www.btl.go 

 "סכום הקצבה" באתר הביטוח הלאומי  133
come_support/Pages/%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7/www.btl.gov.il/benefits/Inhttps:/

%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx 
 .1980-תשמ"א טחת הכנסה,( לחוק הב)ב(4)3עיף ס 134
 .225, הצ"ח 2008-(, התשס"ח33הכנסה )תיקון מספר   טחתבת חוק הדברי הסבר להצע  135

itemid=264534t&laweshumoaws/Pages/LawBill.aspx?t=LawRislation/Livity/Legctgov.il/Ahttps://main.knesset. 
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ל אפשרויות הקידום  ים רבים תואר שני משפיע משמעותית על השכר, ע תואר שני. בנוסף לכך, במקר

 או להתפתח בעבודה באקדמיה.   בעבודה, על האפשרות להתעסק במחקר,

שיעור  הבטחת הכנסה ב  ות לאפשר גמלתחאו לכל הפ  סייג זה  לשקול לבטל  ממליצים  אנו  ,זאת  לאור

שני    נמוך לתואר  לומדים  עצמאיים  הורים  בהם  במקרים  שלישייותר  לאפשר    נציע  ,לחילופין  .או 

אבן    זוהית המתוארות לעיל,  , שכן עקב הסיבולקבל גמלה זו   לתואר שני  הלומדיםאיים  להורים העצמ

 ים העצמאיים. רית של ההול להמשך ההתקדמות המקצועית והכלכ תמעותימשרך ד

כיום לתואר שני  , שכן, אישור קצבאות עבור הורים עצמאיים הלומדים  פה מחסרונותח  הצעה זו אינה

בעלויות  כרוך    ת כאמור,לרכוש השכלה מתקדמ מרצו בעקבות התיקון  ושלישי, וגם עבור הורים שיתו

סה  שיובילו להכנ  ר בוהים יותגוהה מובילה לסיכויי מציאת עבודה  לה גב השכ ,  אולםנוספות.    כספיות 

הם  מתקדמים, כך  ככל וההורים העצמאיים ילמדו בתוכנית לתארים אקדמיים  ש  מכאן,  גבוהה יותר.

השכלתם ירחיבו  גם   בפניהם.  ואפשרוי   את  ייפתחו  נוספות  תעסוקה  ש,  משכךות  להניח  פחות  ניתן 

עצמאיים ל   הורים  לאומימביטו סיוע  יזדקקו  על  ו  ח  נטל  יהוו  המלא  ואף  ד קופת  בעצמם  יינה,  תרמו 

סה גבוהה  זאת בהתאם לשיטת המיסוי הפרוגרסיבית בישראל, שלפיה ככל שההכנפים לקופה זו.  כס

  ותר.גבוה י יהיה  המסשיעור יותר, כך גם 
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