סיוע בשכר דירה
מידע כללי:
 )1מבקשים לקבל סיוע משכר דירה יכולים לפנות ל 2 -חברות:
מלגם  /מגער – שתיהן נותנות בדיוק את אותו השירות.
 )2הלקוח רשאי לעבור בין החברות אחת לשנה.
 .3עלות הנפקת תעודת הזכאות היא  ₪ 30לשנה.
 .4תוקף תעודת הזכאות הוא בדרך כלל לשנה.
 .5אם תוכר הזכאות לקבלת הסיוע יידרש הלקוח להמציא חוזה שכירות תקף לצורך מימוש הסיוע בשכר דירה.
 .6אסור לשכור דירה מקרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת ,אב/אם ,חתן/כלה ,בן או בת זוג לשעבר).
 .7יש להמציא תמיד מסמכים מקוריים (בהגשת הבקשה יש להביא מסמכים מקוריים ובנוסף גם ההעתק שלהם).

זוג עם ילדים { :עובדים .שאינם מתקיימים מקצבת נכות }
 )1מי שאין ולא היו בבעלותם מעולם דירה או חלק בדירה.
 )2לפחות אחד מבני הזוג עובד ב 100%-משרה ,על פי הגדרת המעסיק,
שבה ההכנסה ברוטו אינה פוחתת משכר מינימום (כיום .)₪ 4,300
 )3למשפחות עם ילד אחד – הכנסתן החודשית ברוטו אינה עולה על  ₪ 6,160לחודש.
 )4משפחות עם  2ילדים ויותר – הכנסתן החודשית ברוטו אינה עולה על  ₪ 7,541לחודש.

סיוע ליחיד/ה בגיל 55+
יחיד/ה החל מגיל  55המתקיים/ת מקצבת הבטחת הכנסה /קצבת שאירים של המוסד לביטוח לאומי

סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי
יחיד/ה  /זוג  /אחד מבני הזוג המתקיימים מקצבת אי כושר השתכרות בשיעור  75%או יותר מהמוסד לביטוח לאומי.
שימו לב :יש הבדל בין נכות רפואית לבין אי כושר השתכרות!!

סיוע לקשישים
קשישים זוגות /יחידים המתקיימים מקצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או נכים נפגעי
נאצים עם  49%נכות ועם נזק  1,2,3מקבלי קצבה ממשרד האוצר.

סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי)
גרוש /ה ,אלמן /ה ,רווק /ה המתקיים/ת מקצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי או עונה לקריטריונים של מבחן הכנסות
שבחזקתו/ה ילדים עד גיל  21המתגוררים עמו/ה.

אישה נשואה בתהליך גירושין
מבקשת הנמצאת בהליכי גירושין פעילים מעל שנה או פרודה מעל שנתיים המתקיימת מקצבת קיום מהמוסד
לביטוח לאומי או עונה לקריטריונים של מבחן הכנסות.

סיוע לגבר "מורחק מהבית"
מבקש שהוצא נגדו צו הגנה או צו הרחקה בתוקף.

סיוע לחיילים בודדים
עולה חדש/ה החל מהשנה השנייה מיום קבלת מעמד עולה המחזיק/ה תעודת חייל בודד.
*בוגרי נעל"ה זכאים לקבל סיוע מיד עם קבלת מעמד עולה.

סיוע לדרי רחוב
המבקש/ת שהוגדר/ה כדר/ת רחוב ע"י מנהל מחלקת רווחה או מנהל היחידה לדריי רחוב.

אישה מוכה
מבקשת היא אישה המטופלת במחלקת רווחה כנפגעת "אלימות במשפחה" ,מבקשת ששוהה במקלט לנשים מוכות
או יוצאת ממקלט לנשים מוכות.

סיוע לאסירים משוחררים
המבקש העונה להגדרת "אסיר משוחרר" שמגיש בקשה לקבלת סיוע עד  6חודשים מתום תקופת המאסר.

ועדת חריגים
לכל פונה שלא עונה לקריטריונים של משרד הבינוי יש זכות להגיש בקשה לוועדת חריגים

לפרטים נוספים:
מרכז עוצמה – אגף הרווחה – אור יהודה
050-7630655 / 03-5388895
shir@or-ye.org.il

*בדף המצורף יש את הרשימה של המסמכים שעל מגיש הבקשה להגיש
(כל אחד צריך להגיש מה שרלוונטי לגביו)

