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 מגלה אילו זכויות זכות" -"כלאתר 

  3102-בחיפשו הישראלים 

 לרים הינם: דמי הבראה, מענק הכנסה ושכר מינימוםשלושת העמודים הפופו

מהזכויות  כמחצית, תושבים מנצלים בממוצע רק OECD-פי מחקרים שנעשו בישראל ובמדינות ה-על

המגיעות להם לפי החוק, כאשר הסיבה המרכזית לשיעור נמוך זה הינה חוסר מידע2 הפער הגדול בין 

 בכל שכבות האוכלוסיה ובכל המגזרים2הזכויות הקיימות לבין ניצולן בפועל מתרחש 

 

מידע בעיקר בנושא תעסוקה וזכויות  מחפשיםהישראלים  ,מתוך מחקר שערך אתר "כל זכות" נראה כי

דמי הבראה, מענק הכנסה הן:  1122שלושת הזכויות הנצפות ביותר בחיפוש באתר בשנת עובדים2 

ים וככל הנראה מכאן נבע הצורך בחיפוש בשלושת הזכויות נעשו בשנה האחרונה שינוי2 ושכר מינימום

 אחר המידע2 

 :מידע מתוך האתר

במקום  ליום במגזר הפרטישקלים  .27( על 1122שונה ועמד השנה ) הדמי ההבראגובה  22

  2שקלים 263

 שכר מינימום .3

 1121שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אוקטובר 

 ימי עבודה 3 -שכר יומי  ימי עבודה 6 -שכר יומי  שכר לשעה שעות שבועיות 2.עד  -שכר חודשי 

 4,300 23.12  172  198.46  

 לעומת:

3103עד משכורת ספטמבר  3100שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת יולי   



שעות שבועיות 32עד  -שכר חודשי  ימי עבודה 6 -שכר יומי  שכר לשעה  ימי עבודה 5 -שכר יומי    

  189.23 ש"ח 164  22.04  4,100

 

-מ ונמוכה שקלים 1131 -מ גבוהה תהיהי 1121 שנת במהלך הממוצעת שהכנסתם עובדים 22

 זכאים להיות עשויים( 1221621122 ביום הידוע המדד פי על) שקלים 6727 או ח"ש 6216

 נוספות והכנסות העובדים של הממוצע הברוטו שכר לפי נקבע המענק גובה2 עבודה למענק

 המס שנת בגין למענק תביעה להגיש שהאפשרות אף על (ישנם אם) זוגם בני של או שלהם

 ליום עד מיוחד בהליך תביעה להגיש ניתן, 1722121122 ביום הסתיימה רגיל בהליך 1121

222212112. 

 

  :דוגמה

 :עובדת אשר

  ש"ח ברוטו לחודש 111.מרוויחה בממוצע 

 26ילדים מתחת לגיל  2 -אם ל 

  ברוטו לחודש ש"ח 21111נשואה לבן זוג המשתכר בממוצע 

 לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם 

 קליםש 3536מענק עבודה בגובה  1121תקבל עבור עבודה במהלך כל שנת 
 

 

והמקיף ביותר את מאגר הידע הגדול ( www.kolzchut.org.il)בכתובת אחת הכולל – זכות"-"כל אתר

 2ןתותושבים לממש אהגביר את המודעות לזכויות ולהקל על הל במטרהבתחום הזכויות, 

 

 

והשינויים  1122שידבר על השינויים של  זכות-אמתי קורן, מנכ"ל כלראיון את רשותך לשמח להעמיד לנ

 בזכויות האזרח בישראל2 .112 -הצפויים ב

 

 

http://www.kolzchut.org.il/

