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קריית גת

סיוע משפטי בחינם
– האם אתם זכאים?

רכישות אינטרנטיות

אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי ואין לכם כסף לשלם
לעורך דין ,לשכת הסיוע של משרד המשפטים עשויה
להיות התשובה.
קיימת שורה של נושאים אזרחיים ,שבהם משרד
המשפטים מעניק סיוע משפטי בחינם :ביטוח לאומי,
הוצאה לפועל ,גירושים ועוד ..
לחצו לקבלת הערך המלא ב"כל זכות.
בכדי לקבל את הסיוע המשפטי ,נבחנת הבקשה ב2
מישורים:
 - 1סיכויי הצלחת התביעה.
 - 2מבקש הסיוע הוא אדם מעוט יכולת ,שלא יכול היה
לממן עו"ד.
לשם כך ,מונהג מבחן זכאות כלכלית ,המורכב משני
חלקים:
 - 1מבחן הכנסה – מבחן זה בודק בין ההורים (למעט
נושא מעמד אישי) כי הכנסתם אינה עולה על 67%
מהשכר הממוצע במשק למשפחה עד  3נפשות.
 - 2מבחן הרכוש – המבחן בודק את שווי הרכוש של
המבקש – חסכונות ,רכב ,רכוש נוסף ,למעט דירת מגורים.
* ישנם מקרים מסוימים בהם לא מופעל המבחן כתנאי
לזכאות ,ניתן לקרוא במפורט בערך המלא.
לחצו לקבלת טופס בקשה מכוון לסיוע משפטי.
ניתן גם להגיע למשרדים בזמני קבלת קהל ובתאום
מראש.

מצורפים כמה טיפים לחיסכון ברכישות באינטרנט:
 - .1לפני הכניסה לאתרי הקניות ,הכינו רשימה
מוגדרת מראש והיצמדו אליה.
 - .2השוו מחירים בין אתרים :יכול להיות שהמחיר
ב"מבצע" זהה למחיר הרגיל באתר אחר.
 - .3לפני רכישה של מוצר גדול כדאי לבדוק מה
מחירו בארץ ומה מחירו במספר אתרים :לעיתים
תוכלו למצוא את המוצר במחיר זול יותר בארץ,
ורכישה בארץ מבטיחה את קבלת המוצר ,קבלת
שירות ומאפשרת החזר כספי קל ,פשוט ומיידי בעת
ביטול העסקה והחזרת המוצר.
 .4אל תתפתו למבצעים או למוצרים במחירים נמוכים:
זה שמוצר הוא כמעט חינמי לא הופך אותו למשהו
שאנחנו צריכים .שקלים בודדים בסבב קניות אחד,
ושקלים בודדים בעוד שלושה סבבי קניות נוספים,
מצטברים לסכומים משמעותיים ,שפעמים רבות בכלל
לא היו בתוכנית הרכישה המקורית שלנו.

שי"ל :שירות ייעוץ לאזרח
 -מוקד סיוע

טופס 101
בתחילת שנת המס ,על עובדים שכירים למלא טופס 101
(כרטיס עובד) שעשוי להעניק זיכויים והטבות ממס הכנסה.
במילוי הטופס ,יש לשים לב בין היתר לסעיפים הבאים:
 - 1אישה עובדת זכאית לחצי נקודת זיכוי ששוויה יכול
להגיע ל 1,308-ש"ח בשנה.
 - 2הורים זכאים לנקודות זיכוי בגין הילדים .חלק מנקודות
הזיכוי ניתנות עד גיל  18וחלק עד גיל  ,6וקיימות נקודות
שונות לאמא ולאבא.
 - 3משפחות חד הוריות  -מס הכנסה מעניק נקודת זיכוי
אחת להורה המשמורן ואחת להורה שמשלם מזונות
ילדים ,שווי כל אחת מהן  2,616ש"ח לשנה (עבור אמהות
יחידניות שלא חולקות את ההורות עם אדם נוסף ,יש
משבצת נפרדת ,בשם "הורה יחיד").
 - 4השלמת תואר  -עובד שסיים לימודים אקדמיים,
התמחות או לימודי מקצוע ,בשנה שחלפה ,זכאי לנקודות
זיכוי במס הכנסה.
 - 5גמלת ילד נכה  -בעבור הורות לילד שמקבל גמלת
ילד נכה ,מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי ששווין 5,232
ש"ח לשנה ו 436-ש"ח לחודש.
 - 6מגורים בפריפריה  -עובד המתגורר לפחות 12
חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת
מדי שנה ,זכאי לזיכוי ממס על הכנסה.
*למידע נוסף על הקריטריונים ראו טופס .101

הידעת!

רובינו מתכוננים לחגים הבאים עלינו כמו פורים.
כמה עולה תחפושת היום לדעתכם?
תחפושות היום הן יקרות ועל מנת שננסה לשנות
סדריי עדיפויות מומלץ כבר מעכשיו לנסות ולבקש
מקרוביי משפחה ,חברים או אפילו בכיתה להלוות
ולהחליף .ואם כבר מתכוונים לקנות חשוב לזכור
לעשות השוואת מחירים.

שי"ל הוא שירות הפועל למתן הכוונה וייעוץ
לפונים בנושאי זכויות ,חובות ,ושירותים
העומדים לרשות האזרח .השירות ניתן
בחינם ובסודיות לכל פונה על ידי צוות
עובדים ומתנדבים בתחנות שי"ל הפזורות
בארץ .השירות פועל במסגרת תחום מיצוי
זכויות באגף למשאבי קהילה ועבודה
קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי
ומופעל בשיתוף הרשויות המקומיות.
איך פונים?
• פנייה טלפונית למוקד ;118
• פנייה טלפונית לאחת מן התחנות;
• פנייה באמצעות דף הפייסבוק של שי"ל;
• פנייה למפקחי שי"ל המחוזיים;
• פנייה באמצעות קליק לרווחה;
• פנייה באופן מקוון ,באמצעות מילוי
טופס פנייה.

הביטוח הלאומי

עובדים ב 2-עבודות?

אנו שמחים לעדכן שהמוקד הטלפוני *6050
מרחיב את השירות ,ומהיום תוכלו לקבל שירות
מהנציגים גם בשפה האמהרית.
במוקד הטלפוני ניתן לקבל את השירותים הבאים:
מידע כללי ,מידע ובירורים אישיים,
הזמנת אישורים וטפסים ,תשלום חוב בדמי ביטוח
ועוד.

זה הזמן להגיש בקשה לתיאום מס.
למה זה חשוב?
בקשה זו קיימת על מנת שלא יורידו
לכם מס כפול מהמשכורת החודשית.
הגשה מהירה דרך האתר
וכל זה בלחיצת כפתור

בהצלחה!

צפורה בן ישי

ענבל ביטון

יפית נגר

עו"ס מרכזת עוצמה

עו"ס תעסוקה ,מיצוי זכויות וקהילה

רכזת תחום כלכלת המשפחה

08-6116418

merkazotzma.kg@gmail.com

08-6819037

inbalc@noshmim.org.il

08-6116417

yafit.na@noshmim.org.il

