עיריית קריית גת
אגף הרווחה והביטחון החברתי
היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות

מידעון עוצמה
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קריית גת

האם הגשתם בקשה למענק עבודה
)מס הכנסה שלילי(
לשנת ?2020

ימי חופשה  -שכירים

מהרו להגיש תביעה למענק עבודה.
תביעה לשנת 2020יש להגיש בסניף הדואר
הקרוב אליכם.
המועד האחרון להגשת התביעה
לשנת  2020הוא 25.12.2021
) עם זאת מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה
למענק עבודה ,יכולים להגיש תביעה מקוונת
עד סוף שנת . (2022
מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר?
עובדים שכירים או עצמאים שהיתה להם
הכנסה מעבודה או מעסק במהלך , 2020
ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות
זכאים למענק עבודה .אם לא הגשתם
בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה,
תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת  2020אך
ורק בסניפי הדואר ,עד ה) 25.12.2021 -אם
הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה ,תוכלו
להגיש תביעה מקוונת עד סוף
. (2022
למידע נוסף:
• מענק עבודה )מענק הכנסה ,מס הכנסה
שלילי(
•
הגשת תביעה למענק עבודה )מענק הכנסה,
מס הכנסה שלילי(

ניצלתם פחות מ 7-ימי חופשה השנה ?
צברתם ימי חופשה משנים קודמות
ולא ניצלתם אותם?
מהרו לבקש ממעסיקכם לקחת ימי חופש
נוספים כדי לנצל לפחות  7לפני סוף השנה.
• לפי החוק ,עובד רשאי לצבור ימי חופשה
)בהסכמת המעסיק( בתנאי שניצל לפחות  7ימי
חופשה באותה שנה).ורק את היתרה מעבר ל7-
ימים ניתן לצבור(.
• אם לא תנצלו  7ימי חופשה במהלך השנה,
אתם עשויים לאבד אותם ,כלומר לא תוכלו
לצבור את כל ימי החופשה שלא ניצלתם באותה
שנה.
• בכל מקרה ,את ימי החופשה שצברתם בשנה
מסוימת יש לנצל בשתי שנות העבודה הבאות,
אחרת הם עשויים להימחק ולא ניתן יהיה לנצלם.

חופשה שנתית
פדיון חופשה שנתית

מינוס בבנק
הוא הבעיה ,לא הפתרון

 - CODEINתעסוקה

איך לא ליפול למלכודת המינוס,
מה עושים כשאין כסף לגמור את החודש? התשובה
הכמעט אוטומטית של הרבה ישראלים היא :נכנסים
למינוס .משיכת יתר ,המינוח המכובס של "מינוס בבנק",
היא פתרון פשוט ומהיר לבעיה של חוסר כסף.
אך אליה וקוץ בה .יש מחיר לקלות ולפשטות של משיכת
יתר .משיכת יתר היא למעשה הלוואה לכל דבר ,אלא
שהריבית המשולמת עבורה גבוהה מאוד ביחס להלוואות
אחרות הקיימות בשוק.
קיומו של מינוס בתדירות גבוהה בחשבון הבנק ,גם אם
הוא מופיע רק מאמצע החודש או רק כמה ימים לפני
שנכנסת המשכורת ,מלמדת על התנהלות כלכלית בלתי
מאוזנת .למעשה זוהי התנהלות שבה יש יותר הוצאות
מאשר הכנסות.
הפתרון היחיד האמיתי לבעיה של התנהלות כלכלית
בלתי מאוזנת ,היא התנהלות כלכלית מאוזנת :אין מנוס
מהכלל הפשוט ש"חייבים לחיות ממה שיש" ,כלומר
להקפיד ללא פשרות שההוצאות לא יהיו גבוהות
מההכנסות .כן ,זה אפשרי!
כדי להצליח לשמור על האיזון הכלכלי יש להכין תכנית
כלכלית מסודרת הכוללת:
• הבנת המצב הקיים לאשורו.
• תכנון תקציב.
• בקרה אחר ההוצאות.

משרד הכלכלה והתעשייה מזמינים אתכם
לתוכנית להכשרה חוץ-אקדמית במתכונת
, Coding Bootcampלשילוב אוכלוסיות יעד
בתעסוקה טכנולוגית איכותית בהיי-טק.
תוכנית  CodeINהינה תוכנית פיילוט להכשרה
במתכונת  Coding Bootcampושילוב בתעסוקה
טכנולוגית איכותית ,עבור אוכלוסיות אשר
מרוחקות משוק ההיי-טק .התוכנית הינה חלק
מהמאמצים לפיתוח מודל בר הרחבה להטמעה
ברמה הארצית בתמיכה ממשלתית בהובלת
מינהל אוכלוסיות שבזרוע העבודה ,ונעשית
בהמשך למחזור הפיילוט הראשון
שווי התוכנית מוערך בכ,₪ 40,000-
עלות למשתתף/ת לתוכנית הינה רק .₪ 500
אם יש לכם מוטיבציה גבוהה ומשמעת עצמית,
אם אתם בעלי ראש אנליטי ומוכנים לעבוד קשה,
מקומכם בתכנית!

זכרו :משיכת יתר אינה פתרון לבעיה ,היא הבעיה עצמה.
הקציבו לעצמכם זמן משפחתי לקביעת תקציב עוד היום,
כדי שלא תיכנסו למינוס מחר.

הידעת!

לפרטים נוספים
ולהרשמה
בקישור
RISEUP
מעוניינים לשלוט בהוצאות?
ולהתחיל לחסוך,
לחשב את ההוצאות מול הכנסות?
איך עושים זאת? איך לחשב?

מדריך לקבלת סיוע בשכר דירה
 מי עונה על הגדרת "חסר דירה"? מי זכאי לקבל מענק סיוע בשכרדירה ממשרד הבינוי והשיכון?
=< כל המידע על זכאות
בנושא שכר דירה

בקישור כאן

מוזמנים להיעזר
במדריך באתר /באפליקצית RISEUP
אפליקציה אשר מציגה
מעקב יומיומי על הכסף,
כמה נכנס ,כמה יצא ומתי לעצור.

צפורה בן ישי

ענבל ביטון

יפית נגר

עו"ס מרכזת עוצמה

עו"ס תעסוקה ,מיצוי זכויות וקהילה

רכזת תחום כלכלת המשפחה

08-6116417

merkazotzma.kg@gmail.com

08-6819037

inbalc@noshmim.org.il

08-6116418

yafit.na@noshmim.org.il

