אגף הרווחה  -היחידה לעבודה קהילתית
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עיריית קריית גת
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
היחידה לעבודה קהילתית

שלום לך!
באוגדן מופיעים זכויות כלליות בלבד
מקווה שאוגדן זה יהווה לך סיוע והכוונה
במיצוי זכויותיך.
עינבל ביטון
עו"ס מיצוי זכויות ,קהילה ותעסוקה
מרכז עוצמה
היחידה לעבודה קהילתית
אגף הרווחה
קריית גת
המידע באוגדן הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.
השימוש במידע המופיע באוגדן אינו תחליף לקבלת ייעוץ
משפטי ,מקצועי או אחר ,וכל פעולה שנעשית על פי המידע
והפרטים האמורים באוגדן זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

ספטמבר  ,2022אלול התשפ"ב
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ֹאמר ֲחזָ ק.
ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ יַ ְעזֹרוּ וּלְ ָא ִחיו י ַ
)ישעיהו מא,ו(
תושבים יקרים,
בחוברת שלפניכם ריכזו צוותי האגף לשירותים חברתיים בעירייה,
מגוון שירותים וזכויות המגיעות לכם עפי' חוק.
בדיור ,בתעסוקה ,בקצבאות ,בשירותי הבריאות ,סיוע משפטי ועוד.
אני קורא לכם תושבים יקרים ,לברר את זכאותכם לכל שרות או סיוע
ולהיעזר בהם.
חוסנה של קהילה נמדד בסיוע ובתמיכה באלה הזקוקים להם ,חובתנו
וזכות גדולה עבורנו ,לדאוג לאלה הזכאים לכך לקבל את השרותים
הללו ולסייע להם בכל דרך למצות זכויותיהם.
אני מברך את האגף לשרותים חברתיים על הפעילות והיוזמה ומאחל
לכולנו שיקויים בנו "עולם חסד יבנה".
איחולי ברכה והצלחה
אבירם דהרי
ראש העיר
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תושבי העיר קריית גת,
האגף לשירותים חברתיים בעיריית קריית גת ריכז עבורכם בחוברת זו מדריך
התמצאות בכל הנוגע למיצוי זכויותיכם אל מול השירות הציבורי במדינת ישראל.
מערך שירותי הרווחה בעיריית קריית גת עומד לרשותכם לסייע ולכוון אתכם בדרך
לקבל שירותים ,מענקים וזכויות המגיעות לכם עפי' חוק.
החוברת שלפניכם מאגדת בתוכה המלצות והנחיות לקבלת סיוע ותמיכות בתחומי
הבריאות ,הסיוע המשפטי ,הביטוח הלאומי התעסוקה ,השלמות ההכנסה ועוד ועוד.
פינה חמה בליבי שמורה תמיד למשפחות לילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ואני
רואה חשיבות עליונה בסיוע ומיצוי הזכאות של המשפחות הללו לסיוע ,תמיכה
והכוונה.
הנגשת השירותים והזכויות היא כלי חשוב בכל קהילה וחברה שטובת הציבור
וזכויות האוכלוסיות המוגנות עומדות לנגד עיניה ,אנו עומדים כל העת לרשותכם
ונכונים לסייע לכם בכל שאלה ובעיה מתוך תקווה ורצון כן לסייע לכם לעמוד על
זכויותיכם המגיעות לכם עפי' חוק.
אני מברכת את צוות העובדות הסוציאליות במרכז עוצמה ביחידה לעבודה
הקהילתית בהובלת רונית מנהלת האגף על תרומתן לקידום אוכלוסיית תושבי העיר
ובני משפחותיהם המסתייעים במערך שירותי האגף לשירותים חברתיים ושולחת
לכל העושים במלאכה ולמסתייעים בשירותי האגף ברכת הצלחה ,התחזקות ושגשוג.
איחולי דרך צלחה,
רבקה בוזגלו
מנכ"לית העירייה
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מברכת היוזמה של העו"ס ענבל ביטון וצוות מרכז עוצמה באגף הרווחה בעיריית קריית גת ,לחשוב
על תושבי העיר ולאגד מידע חשוב וחיוני ,לכל תושב ,וכמעט בכל גיל .המדריך המיועד הן
למשפחות ויחידים ,והן לעובדים בשירות הציבורי ,אנשי מקצוע ונותני שירות לתושבי העיר.
אנשים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית נתקלים יותר משאר האוכלוסייה
במחסומי נגישות משפטיים ,בירוקרטיים ,תרבותיים ,כלכליים וחברתיים המונעים את מיצוי זכויותיהם
ומקשים על יכולתם להתמודד עם רשויות השלטון ,מערכות ביורוקרטיות וגופים עסקיים .ידוע כי
אי-מיצוי ומימוש זכויות חברתיות היא תופעה הדורשת התערבות ,לצורך שיפור מצב המשפחה
וצמצום הפערים החברתיים בישראל .מדריך זה תוצר עבודה של עו"ס מיצוי זכויות במרכז עוצמה
שלנו ,מדריך המנגיש ומספק מידע המותאם לאוכלוסייה בעירנו.
ייעוד משרד הרווחה והשירותים החברתיים הינו להגן ,לסייע ולשקם כל אדם ,משפחה וקהילה
הנתונים בסיכון ובסכנה ,משבר זמני או מתמשך ,ומתקשים למצות את יכולתם עקב מוגבלות ,עוני
והדרה ,סטייה חברתית ,קשיי תפקוד ,אבטלה ,אפליה או ניצול.
הנחת היסוד שלנו היא כי חברה צודקת היא חברה בה האפשרות לפלס את הדרך ולפסוע בבטחה
לעבר מערכות השלטון והמערכות הביורוקרטיות המופקדות על חלוקת משאבים ועל עשיית צדק
צריכה להיות פתוחה בפני כל.
במידעון זה אנו מבקשים להקל כמה שיותר על מיצוי זכויותיכם ועל היכולת שלכם להתמודד עם
רשויות השלטון ,גופים עסקיים ומערכות ביורוקרטיות ,בין אם בקבלת קצבאות ,הנחות ,שירותים
חברתיים ומימוש זכות משפטית.
התופעה של אי-מיצוי זכויות חברתיות ,חוסר מימושן או פגיעה בהם הן תופעות חמורות הדורשות
התערבות .תופעות אלו נתפסות כפגיעה בזכויות האדם ,האזרחיות והפוליטיות ,בצדק החברתי
ובנגישות השווה למשאבים ולשירותים חברתיים .לתופעות אלו גם השפעה על יצירתן או החמרתן
של בעיות חברתיות אחרות ,כגון :עוני ,מצוקה כלכלית וחברתית ,ניכור והדרה.
כאשר מדובר באוכלוסיות מוחלשות ,אי-מיצוי זכויות חברתיות משמעו פגיעה בצרכים הבסיסיים
כגון דיור ,בריאות ,חינוך ,הכנסת מינימום ורווחה אישית.
אני תקווה שמידעון זה יהיה לכם לעזר ,ישפר ויסיר חסמים קיימים ,הכל על מנת להיטיב מצבם
ותפקודם של אוכלוסיית היעד ,יאפשר עלייה בשיעור מיצוי הזכויות החברתיות בקרב אוכלוסיות
מוחלשות בעיר ויהווה הזדמנות להנגיש לנמנים על אוכלוסיות אלה את מערכות הצדק החברתי.

בברכה,
רונית זיקרי
מנהלת אגף הרווחה
והשירותים החברתיים
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עולמות
התוכן
ביטוח לאומי
סיוע בדיור
תעסוקה
חינוך
סיוע משפטי
חובות
בריאות

אלפון:

סיוע משפטי
073-392-77-88
שכר מצווה
1-700-505-500
עמידר
*6266
ארנונה ק.ג
159-950-5556
ביטוח לאומי

) *6050בירורים אישיים וכלליים ,הזמנתאישורים,
שוברי תשלום ,טפסים וחוברות מידע ,תשלום חובות(.

הוצאה לפועל
*33592
תאגיד "מי גת"
1800-563-565
המרכז למיצוי זכויות )סיפרייה עירונית ק.ג(
08-632-8005
יד מכוונת )ביטוח לאומי(
) *2495ייעוץ והכוונה חינם לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי(

מרכז תמיכה ומידע ארצי
לאזרחים ותיקים ובני משפחתם
) *9696סיוע במיצוי זכויות בביטוח הלאומי
לאזרחים ותיקים(

קשר
1700-501-601
)משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים(

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
) *6763ייעוץ ,סיוע וליווי משפטי(

ההסתדרות )הבית של העובדים(
 | 08-688-6712למוקד *2383
שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
*9696
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ביטוח
לאומי

ביטוח לאומי – מה לבדוק?
1
2
3

האם את/ה עובד/ת? אם כן – מה גובה ההכנסות?
)הכנסות בודקים לפי תא משפחתי(
האם מקבל/ת קצבה?
האם נדחתה תביעה לקצבה?
האם מתקיים אחד מהמצבים הבאים :פיטורין,
הריון ,נכות לרבות מצב סיעודי )מצב רפואי
שמגביל יכולת לעבוד( ,הורה עצמאי/גירושין/פרידה,
אלמן/ה ,נפגעת אלימות ,אסירים משוררים...
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האם קיים חוב לביטוח לאומי?

ביטוח לאומי – איתור זכויות ומענים
בדיקת זכאות לקצבאות )הבטחת
הכנסה/השלמת הכנסה ,נכות ,דמי מזונות ,פגיעה
מעבודה ,מענק לימודים ,אבטלה ,דמי לידה(:

 .1טיפים למימוש זכויות
 .2מחשבון זכויות ביטוח לאומי
 .3פנייה ישירה לסניף )באתר ובטלפון(
 .4הגשת תביעות וטפסים און-ליין

זכויות נלוות לכל אחת מהתחומים/קצבאות
חוב בגין קצבה ביתר – הוועדה למחיקת חובות
– נוהל בחינת חובות
יד מכוונת  -אגף ששייך למוסד לביטוח לאומי,
מטרתו לסייע בהגשת תביעות לנכויות.
מחשבון זכאות -ארגנים נוספים
מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי עשויים להיות זכאים
להנחות והטבות מארגונים נוספים ,כל זמן שהם זכאים
לקצבה .הביטוח הלאומי מעביר לארגונים האלה
רשימות
של האנשים הזכאים להטבות.

מידע על ההטבות המגיעות לכם תמצאו
במחשבון זה  -בדיקת זכיות במוסדות אחרים.
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משרד
השיכון

סיוע בדיור – מה לבדוק?
האם יש או הייתה בבעלות דירה /זכאות
לדירה/ירושה ב 10-השנים האחרונות?

הזכות לדיור ציבורי ניתנת
בשני מסלולים בגדול:
 .1מסלול משפחות – כמה ילדים יש?
)הזכאות ניתנת משלושה ילדים ומעלה מלבד לנכים
ובמקרים חריגים(

 .2מסלול נכים – האם רתוק/ה לכיסא גלגלים?

דיור ציבורי
וסיוע בשכר
דירה

האם לאחד מבני הזוג נקבע אי כושר יציבה
בדרגה  75%ומעלה? האם יש ילד/ה נכה?
האם מתקיים/ת מקצבה של ביטוח לאומי
)הבטחת הכנסה ,מזונות או נכות(
מה גובה ההכנסה מעבודה?
האם כבר הוגשה בקשה לסיוע? האם נדחתה ,

דיור ציבורי –
הזכאות נבחנת
פעם ב 4 -שנים

מתי ולמה ועל ידי איזו ועדה?

סיוע בדיור– איתור זכויות ומענים
דיור ציבורי )מקבלי קצבאות(– כולל סיוע מוגדל
בשכר דירה בעת ההמתנה לדירה ציבורית –
המדריך לקבלת דיור ציבורי.

סיוע
בשכר דירה -
הזכאות נבחנת
פעם בשנה

סיוע בשכר דירה )נכים /יחיד רתוק( – מותנה
בהתאם לנתונים אישיים וגובה הכנסות
– סכומי סיוע ומבחן הכנסה.
דיור מוגן  -רשימות דירות פנויות לפי יישובים
בית גיל הזהב – הגמשת גיל.
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תעסוקה
עולם העבודה  -מה לבדוק?
 .1זכויות מול המעסיק – מעבר על תלוש השכר
)זכויות סוציאליות(
האם קיימות הפרשות לפנסיה?
להוציא דו"ח רבעוני בפנסיה.
האם עובד/ת שעות נוספות?

עולם
העבודה

האם מקבל/ת נסיעות?
האם מקבל/ת דמי הבראה?
לוודא צבירה של חופשה/מחלה אישית
או של ילד/ים
נקודות זיכוי במס הכנסה
 .2האם מתקיים אחד מהמצבים הבאים?
הריון/טיפולי פוריות ,פיטורין ,מחלה/נכות
המצבים האלה יכולים לזכות בזכויות מול
המעסיק/ביטוח לאומי
 .3מה גובה ההכנסה?
)בהכנסה נמוכה יכול להיות זכאי למענק עבודה(

איתור זכויות ומענים
שכר עבודה זכויות סוציאלית-שכר עבודה וזכויות
סוציאליות  -פנסיה ,נסיעות ,הבראה ,פיצויי
פיטורין ,שעות נוספות
מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(  -רשות המיסים
הכשרות מקצועית ושילוב בתעסוקה -כגון דרך
לשכת התעסוקה ,ביטוח לאומי ,תעסוקה שווה
ועוד...
לשכת התעסוקה לדורשי עבודה -תביעה
והתייצבות בלשכה.
תאונות עבודה ונפגעי עבודה
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חינוך

איתור זכויות
סבסוד מעונות יום
תמיכות ,זכויות וזכאויות לפי סוג הלקות של
הילד/ה  -פורטל הורים תמיכות וזכאויות
מלגות סיוע לתלמידים נזקקים במימון
תשלומי הורים )זכות( – כל-זכות
משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן
לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן
רכישת ספרים ,אביזרי לימוד ופעולות העשרה
לימודיות ,חינוכיות וחברתיות.

חובות
מה לבדוק ולאן פונים
 הבנת התמונה המלאה .1מצב כלכלי ותזרימי
 הכנסות ,הוצאות ,יתרות והלוואות. .2מצב החובות +פירוט שלהם:
האם קיים חוב במשכנתא?
האם קיימים תיקים בהוצאה לפועל?
האם קיימים חובות במרכז לגביית קנסות?
האם קיימים חובות לרשויות?
 .3איפה הדברים עומדים:
האם התקבלו מכתבי התראה?
האם נמצא/ת בהליך של חדלות פירעון
דרך הוצאה לפועל?
נא לפנות למלווה כלכלי או לסיוע משפטי במידת הצורך!
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סיוע
משפטי
מה לבדוק ולאן פונים:
בנושאים אזרחיים מסייע האגף לסיוע משפטי
בהליכים פליליים מסייע הסניגוריה הציבורית
שכר מצווה  -לשכת עורכי הדין
עמותות/קליניקות/ארגוני עובדים
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בריאות

איתור זכויות ומענים:
זכאות ביטוח בריאות :כל תושב ישראלי זכאי
לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
)סל שירותי הבריאות(.
דמי ביטוח בריאות :אחוז מהשכר )יש פטורים(.
אי תשלום או פיגור בתשלומים לא פוגע בזכויות
המבוטח! ואינו פוטר את הקופה מלספק את
שירותי הבריאות הכלולים בסל .אוכלוסיות
מיוחדות  -חיילים/תושבים חוזרים/עולים.
לא מבוטחים :מי שלא מוגדר כתושב  -חסרי
מעמד .ילדים שנולדו בישראל לחסרי מעמד –
ניתן לבטח אותם מיום הלידה ,תשלום עבור ילד
) ₪ 120מילד שלישי אין תוספת( .אם לא נרשמו
בתוך שישה חודשים מלידה ,יש תקופת המתנה
של  4חודשים .במצב חירום רפואי מחויבים לתת
שירותי בריאות ללא התניה.
חישוב ניכוי דמי ביטוח מעובד שכיר וממקבל
פנסיה מוקדמת  -מחשבון לחישוב של ניכוי דמי
הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מעובד שכיר
ו/או מפנסיונר בפרישה מוקדמת שהוא תושב/ת
ישראל.
מיצוי זכויות החולה – זכאות לקצבאות
דמי ביטוח בריאות  -שירותים בסל הבריאות
חוב למיון – מתי יש פטור לתשלום על מיון? טופס
 ,17הפניה של קופת חולים ,מבוטח שאושפז,
נפגע תאונת דרכים ועוד .זכאים לפטור חלקי –
פנייה למיון בין השעות 01:00-06:00
חוב למד"א  -מימון עלויות פינוי באמבולנס ניתן
לקבל מידע מפורט באתר כל זכות
לרשימת ארגוני סיוע בתחום הבריאות -
אתר כל זכות
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פנסיה
והכנה
לפנסיה

איתור זכויות ומענים:
קצבת אזרח ותיק/שארים  -מחשבון זכאות
לבדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק -
המחשבון )מאתר הביטוח הלאומי(
גיל הפרישה
מחשבון לחישוב גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת אזרח
ותיק  -כאן .למידע מורחב על גיל הפרישה  -לחצו כאן.
שימו לב :גיל הפרישה לנשים שנולדו מינואר 1960
ואילך ,עלה בהדרגה מ 62-ל 65-שנים ,ונקבע בהתאם
לתאריך הלידה.
מענק מעבר לנשים בגיל 62
שימו לב ,עקב העלאת גיל הפרישה ,נשים שנולדו מינואר
 1960עד דצמבר  1966עשויות להיות זכאיות ל"מענק
מעבר בשל העלאת גיל הפרישה" עבור ארבעת החודשים
הראשונים מיום שמלאו להן  62שנים .למידע מורחב על
המענק לחצו כאן
תעודת אזרח ותיק
מתבצע אוטומטית ,בתוך  3חודשים מהגעתכם לגיל
הפרישה מעבודה ) (65-62לנשים לפי תאריך לידתן
ו 67-לגברים.
קצבת שארים
אלמנה ,אלמן ויתומים עשויים להיות זכאים לקצבת
שארים ,בהתאם לתנאי הזכאות .מקבל קצבת אזרח
ותיק הזכאי גם לקצבת שארים -יקבל קצבת אזרח
ותיק מלאה ומחצית קצבת שארים.
דמי אבטלה
הטבות לנשים מובטלות בגילאי  57עד  67מינואר 2022
נשים שנולדו מינואר  1960ואילך ,וזכאיות לדמי אבטלה
מינואר  2022ואילך  -יקבלו דמי אבטלה עבור  300ימים
)במקום  175ימים( בתקופה של  18חודשים .נשים
שנולדו מינואר  1960ואילך ,והחלו לקבל דמי אבטלה
במהלך התקופה מ 2.2021עד  -12.2021יקבלו
אוטומטית תוספת של עד  125ימי אבטלה בתקופה של
 18חודשים ,אולם סה"כ ימי האבטלה שיקבלו יהיה 300
ימים.
הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי  -זכאות
להנחות בחשבונות ,דיור ,תחבורה ,ציוד רפואי ועוד.
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שימושי

לינקים שימושיים
• אתר כל זכות
• מנוע זכויות הלאומי של ישראל
• דיור ציבורי – יצירת קשר עם משרד השיכון והחברות המשכנות
• חינוך – פורטל הורים תמיכות וזכאויות
• חינוך – סבסוד מעונות יום
• חובות – מידע אישי הוצאה לפועל )מערכת כלים שלובים(
• חובות – מידע אישי המרכז לגביית קנסות
• זכויות עובדים – משרד העבודה
• תלוש שכר – זכויות בסיסיות
• סיוע משפטי – הגשת בקשה
• סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי
• ביטוח לאומי-כניסה לשירות אישי
• אתר "אזרח ותיק" -ביטוח לאומי
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עיריית קריית גת
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
היחידה לעבודה קהילתית

