
 מדינת ישראל / משרד הרווחה

 הוראות והודעות

 אומנה יומית לשעבר()סידור ילד בתמיכה ביתית 

 כללי .1

 .28.1.99מיום  8.28הוראה זו מבטלת הוראה  1.1

מדיניות משרד הרווחה היא לאפשר לילד, ככל שניתן, לתפקד ולגדול בצורה תקינה  1.2

 בסביבתו הטבעית ובלי לגרום לפירוד בינו לבין משפחתו.

התמיכה הביתית נותנת לילד מענה לצרכיו הבסיסיים, התייחסות אישית, שהייה  1.1

באוירה משפחתית תומכת ועשירה בגירויים. מענים אלה באים להקל על המצב 

 הרגשי של הילד ושל הוריו ולשפר את היחסים ביניהם.

הילד מושם במשפחה בקהילה במשפחת תמיכה ביתית בשהות יומית. התמיכה  1.1

 לבת במגמה הכללית להיעזר במירב הכלים והמסגרות בקהילה.הביתית משת

 אוכלוסיית היעד .2

  חודש.  0-24תינוקות בגילאים 

  שנה.  18חודש ועד  24ילדים מגיל 

 .הורי הילדים 

 יעדי הסידור .3

 מניעת השמה של ילד בסידור חוץ ביתי 1.1

התייחסות אישית לילד ודאגה לצרכיו הבסיסיים, במשותף עם ההורים המתקשים  1.2

 בכך.

 11מס׳ עמודים:  בתע״ס( 8לפרק  28)הוראה  8.28מספר ההוראה: 

 1.4.2006תאריך תחולה: 
     תאריך פרסום: ל׳ שבט תשס״ו 

 2006בפברואר  28
 



לאפשר לילד להתנסות באווירה משפחתית וחברתית בריאה ותומכת, ובגירויים  1.1

 מעשירים.

 שיפור היחסים ההדדיים בין הילד לבין הוריו. 1.1

 מועד במצבי משבר.-פתרון קצר 1.3

 מצבים כדלהלן:בההשמה בתמיכה ביתית תעשה  .4

שי ההורים מתקשים בטיפול נאות בילדיהם וכתוצאה מכך נוצר סיכון לשלומו הנפ 1.1

 ו/או הגופני של הילד.

כאשר קיימות בעיות אצל ילד הגורמות אצל ההורים קושי בהתייחסות הולמת אליו  1.2

 ואל ילדיהם האחרים.

 מצבי משבר במשפחה )אשפוז אחד ההורים, סכסוך חריף בין ההורים, פירוד זמני(. 1.1

הורה חולה במחלה קשה או שהוא מוגבל מבחינה שכלית והוא מתקשה בתקופה  1.1

 ת לתפקד עקב מצב חדש )כגון: תינוק חדש במשפחה(.מסוימ

ילד בגיל הרך הזקוק להתייחסות אינדיבידואלית, שמשפחתו אינה יכולה להעניקה  1.3

 לו.

 מענה לילד החוזר מסידור חוץ ביתי לבית הוריו. 1.4

 כאשר יש קושי לשלב את הילד במסגרת קבוצתית )כגון: מעון יום, מועדונית(. 1.4

 עקרונות ההשמה .5

צורך בהשמה של יותר מילד אחד מאותה משפחה רצוי שיהיו אצל אותה כאשר יש  3.1

 משפחה, אלא אם כן קיימת סיבה לנהוג אחרת.

מניעת הניתוק בין הילד לבין משפחתו. גישה זו מחייבת עבודה עם ההורים והילד על  3.2

 משמעות של השמה שיש בה היבטים של הורות משותפת.

 .3ת אחת הוא מספר הילדים המרבי להשמה בתמיכה ביתי 3.1



 המענים הניתנים לילד .6

הכרחי שבמסגרת התמיכה הביתית תהיה אפשרות להיענות למגוון הצרכים של הילד,  

 כגון:

מספר הארוחות והיקפן בהתאם למספר שעות שהיית הילד, בהתאם  - ארוחות 4.1

 לשעות היום )בוקר, צהרים או ערב( ובהתחשב בתנאים המשלימים בבית הילד.

אפשרות למנוחה בתנאים נאותים בהתאם לגיל הילד, בהתאם הבטחת  - מנוחה 4.2

 למספר השעות שהוא שוהה במשפחה.

יש לעודד את הילד לעסוק בפעילות העשרתית ויצירתית בהתאם  - "סלילד בגיל בי 4.1

ליכולתו ונטייתו. להכין מקום מתאים להכנת שעורים ולפי הצורך גם לעזור 

 בהכנתם.

תאם לצרכיו, גירויים בתחום הדיבור, המשחק רצוי לספק, בה - לילד בגיל הרך 4.1

 ופעילות העשרתית.

ה׳ נקבע תוך התחשבות  -החזקת ילד בתמיכה ביתית היא בדרך כלל בימים א׳  4.3

 במספר השעות שהילד שוהה בה.

  שעות ליום  3תינוקות 

  שעות ליום  4תינוקות 

  שעות ליום  6תינוקות 

  שעות ליום  8תינוקות 

  שעות ליום  3ילדים 

  שעות ליום  4ילדים 

  שעות ליום  6ילדים 

  שעות ליום 8ילדים 

 מגבלה 4.4

שעות לא יעלה על  8 -שעות ו 4 -סך ההשמות של המחלקה לשירותים חברתיים ל

  מסה״כ ההשמות בתמיכה ביתית של המחלקה לש״ח. 13%



 יתיתבחירת משפחת לתמיכת בעקרונות  .7

 נכונות של כל בני המשפחה לקבל את הילד. 4.1

 המשפחה, בפרט האם, בעלי אישיות בריאה ומנהלים חיי משפחה תקינים.בני  4.2

 יכולת להתייחס לילד בחיבה ומתוך הבנה לצרכיו. 4.1

יכולת לקבלה אמפטית של הורי הילד המושם ומוכנות לסייע בשיפור הקשר ההדדי  4.1

 בין הילד לבין הוריו.

 נכונות להיעזר בייעוץ ובהדרכה לפי הצורך. 4.3

 רצוי. -פחה בטיפול ילדים בעבר ניסיון חיובי של המש 4.4

 מצב כלכלי יציב. 4.4

כאשר האם במשפחת התמיכה הביתית עובדת מחוץ לביתה יש לשקול אם אמנם  4.8

 ביכולתה להקדיש מספיק זמן לילד.

 יתיתהב התמיכהתקשרות עם משפחת התנאים לה .8

 פרטים על משפחת התמיכה הביתית ירשמו בטופס שדוגמתו בנספח א׳. 8.1

 תב התחייבות, כמפורט בנספח ב׳.המשפחה תוחתם על כ 8.2

המשפחה היא עוסק עצמאי ועליה לבטח עצמה במוסד לביטוח לאומי וביטוח צד ג׳.  8.1

 תשלום דמי החזקה והסכמי המיסוי מפורטים בנספח ג׳.

 הדרכה .9

בכל מקרה על העובד הסוציאלי המטפל לתת הדרכה למשפחה הקולטת ילדים  9.1

 בתמיכה ביתית.

ממצבים מורכבים יותר, כן יש לשים דגש רב יותר ככל שגורמי ההשמה נובעים 

 להדרכת המשפחה הקולטת.

מומלץ לשקול את האפשרות למתן הדרכה קבוצתית למספר משפחות תמיכה ביתית  9.2

 ע״י עו״ס המחלקה לשירותים חברתיים.



 תחשיב הזכאות .11

ועפ״י הטבלה בנספח ה׳ להוראה  בתע״ס 8.1בהוראה  4.1תחשיב הזכאות יעשה עפ״י סעיף  

 זו שבחוברת התעריפים.

 יית השתתפות הורים ע״י הרשות המקומיתבג .11

בתע״ס ע״י רשות  8.1בהוראה  4גביית ההשתתפות תעשה עפ״י הנוהלים המפורטים בסעיף 

 המקומית.

 יווחד .12

 ן:מסגרות סמלי התעריף כדלקמהדיווח ייעשה בהתאם לנוהל 

 

לכל סידור תעריף משלו שמפורסם בנספח ד׳ להוראה זו בחוברת התעריפים  12.1

 ומתעדכן מעת לעת.

 סוגי הסידור וסמל התעריף. 12.2

 סמל תעריף

 9101 ליום שעות 3 תינוקות 

 9102 ליום שעות 1 תינוקות 

 9101 ליום שעות 4 תינוקות 

 9101 ליום שעות 8 תינוקות 

 9103 ליום שעות 1 ילדים 

 9104 ליום שעות 1 ילדים 

 9104 ליום שעות 4 ילדים 

 9108 ליום שעות 8 ילדים 

 ןומימ .13

 המימון יהיה בכפוף לתקציב המאושר ובהתאם לסיווג כדלקמן: 

 . 23.10.39.44 ״פעולות קהילתיות לילדים״ .א

  23.10.38.41.7״עם הפנים לקהילה״ 

 4.21.10.18.11״ 2000״קהילה  .ב
 

 



 בקרה .14

משרד הרווחה מפעיל בקרה שוטפת ע״י מפקחיו במחוזות וע״י האגף לביקורת 

 פנימית.

 משה שיאון 
המנהל הכללי



 

 (8.28נספח א' )

 פרטים על משפחת התמיכה הביתית

 

 כתובת זהות פרמס שם משפחה ושם פרטי של ראש המשפחה
   

 

 ה ע ר ו ת א ם א ב משפחת התמיכה הביתית

    שנת לידה

    ארץ מוצא ושנת עליה

    השכלה )יסודית, תיכונית וכו׳(

    מקצוע/עיסוק

    אורח חיים )דתי, מסורתי וכו׳(

    מצב משפחתי)נשוי, אלמן וכו׳(

 _ ז/נ__ז/נ _ __ ז/נ___ _ ז/נ__הגיל והמין:  ____ מספר הילדים הטבעיים:

 ____________________ תנאי מגורי המשפחה )פרט מספר החדרים וחלוקתם, אזור המגורים וכד׳(

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ___________________________כה ביתית * אומנה * אחר * תמי -האם יש להם נסיון עם ילדים ב

 ______________________________ אם יש להם נסיון, פרט )סוג וגיל הילדים, אורך הסידור וכו׳(

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________אם סדרתם בעבר ילדים במשפחה זו, תאר את הנסיון: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ מהם המניעים של המשפחה לקבל ילד, לפי דבריהם:

_________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ לפי הערכתך:

_________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________ התרשמותך מהמשפחה: 

_________________________________________________________________________ 

 

 חתימה העו"סשם  תאריך

   



 

 

 (8.28נספח ב' )

 כתב התחייבות של משפחת התמיכה הביתית

 ____________________________שכתובתנו היא:____________________ אנו הח״מ:

  _______________מצהירים בזה כי קבלנו לתמיכה ביתית מן המחלקה לשירותים חברתיים:

 __________________________________________את הילד/ה ____ _________ ביום:

 ___________________________ _ תאריך לידה: ____ _________ מס׳ זהות של הילד/ה:

 _________________________________________________________ שמות ההורים:

 ___________________________ ___________________ ומתחייבים בזה לטפל בילד/ה

 בהתאם להנחיות של העו״ס של אותה מחלקה ולעמוד עמו בקשר בכל הקשור בכך. .א

אם נחליט מסיבה כלשהי שלא נוכל להחזיק בילד/ה, נודיע על כך מראש, עד כמה שאפשר  .ב

 מוקדם, לעו״ס של המחלקה לשירותים חברתיים.

יועבר אלינו תשלום יתר כלשהו, אנו  אם מסיבה כלשהי יופסק הסידור של הילד/ה או אם .ג

מתחייבים להחזיר למחלקה לשירותים חברתיים את הסכום העודף של דמי ההחזקה שקבלנו 

 על חשבון הסידור מהמחלקה, וזאת מיד לפי דרישת המחלקה.

מעמדנו כמשפחת תמיכה ביתית אינו יוצר קשרי עובד מעביד עם הרשות המקומית  .ד

 לבטח את עצמנו במוסד לבטוח לאומי.ו/או משרד הרווחה, ועלינו 

 ׳. גאנו מתחייבים לבטח את עצמנו בבטוח צד  .ה

 ולראיה באנו על החתום: .ו

 חתימה מספר זהות אב התמיכה הביתית
   

 
 חתימה מספר זהות התמיכה הביתית םא

   

 
  עד חתימה:  שנה:  חודש:  יום:
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 (8.28נספח ג' )

 -תשלומי משרד העבודה והרווחה למשפחתונים ולמשפחות אומנה יומית 
 מס מקור ויכני

מקצועית. ההוראה  - 19/2001מופנית בזאת תשומת הלב להוראת ביצוע מס הכנסה מס׳ 

מתייחסת למיסוי התשלומים השונים שמעניק משרד הרווחה למשפחות אומנה ולמסגרות 

מקצועית והיא כוללת בתוכה  - 14/2000יצוע מס׳ דומות. הוראה זו הינה המשך להוראת ב

 את כל הסכומים המעודכנים כפי שהם כיום.

משרד הרווחה מוסר ילדים לטיפולן של משפחות אומנה. בנוסף , מוסר המשרד  .א

 הנ״ל ילדים לטיפול לידי ״משפחתונים״ וכן לידי ״משפחות אומנה יומיות״.

הינה מסגרת של משפחה פרטית הקולטת עד חמישה ילדים -״משפחת אומנה״ 

 מן הנקבע על ידי הגורם המפקח.זשעות ביממה, לפרק  21למשך 

טיפולית יומית במשפחה פרטית בה -הינו מסגרת חינוכית -״משפחתון״ 

מוחזקים מספר ילדים )עד חמישה(, ואשר גילם הוא עד ארבע שנים. הטיפול 

בילדים אלה במסגרת המשפחתון הוא בדרך כלל שמונה שעות ביום בין השעות 

במשך שנת הלימודים, אך ישנם גם משפחתונים המחזיקים  8:00 - 14:00

או כאלה בהם חלק מהילדים  (,11:00עות בלבד ביום )עד השעה בילדים שש ש

 שעות ביום. 4שעות ביום וחלק מהילדים  8שוהה 

הנה מסגרת של משפחה פרטית הכוללת לפי הצורך,  -״משפחה אומנה יומית״ 

 מעת לעת, ולתקופה קצובה מראש )לאו דווקא למשך שנה שלמה(,

שנקבע מראש לגבי כל מקרה בנפרד  ילד אחד או שניים, למספר שעות ביום, כפי

 )בין שלוש שעות לתשע שעות ביום(.

דמי החזקה שמשרד הרווחה משלם למשפחות הנ״ל נקבעים על ידי ועדה בה  .ב

משתתפים נציגים של משרד זה ושל אגף התקציבים במשרד האוצר. גובה 

 הסכומים מעודכן מפעם לפעם.

ם שמקבלת המשפחה במקרים של משפחות אומנה מיועדים חלק מהתשלומי .ג

ממשרד הרווחה לכיסוי ההוצאות השונות הנובעות מאחזקת הילדים, וחלקם 

  ב׳ לפקודה. 44מהווה שכר טרחה לגביו חלות הוראות סעיף 



 

 

, הוטל על מרכיב שכר הטרחה, מס הכנסה לפי הוראה 1998עד וכולל שנת המס  .ד

טוח הלאומי לחוק הבי 131ב׳ לפקודה, דמי ביטוח לאומי לפי סעיף  44סעיף 

מכל הסכום, לרבות על  3%וביטוח בריאות. כמו כן נוכה מס במקור בשיעור של 

 המרכיב המהווה כיסוי הוצאות.

במטרה להקל על מצבן הכספי של המשפחות האומנות ולגייס משפחות נוספות  .ה

לתכנית האומנה של משרד הרווחה , החליטה ועדת העבודה והרווחה תוך 

על שינוי הסדר המיסוי למשפחות אומנה, החל מיום אימוץ מדיניות האוצר, 

 כמפורט להלן: 1.1.1999

להלן,  לתקרות המפורטותתשלומים המשולמים למשפחות אומנה עד  (1)

מהווים החזר הוצאות בייצור הכנסה מאומנה, ואין לנכות מס במקור 

 מתשלומים אלה.

 :להלן פירוט התקרות

  ש״ח לחודש בגין כל ילד. 2000 -משפחה המחזיקה ילד ״רגיל״ 

  ש״ח לחודש בגין כל ילד. 3,275 -משפחה המחזיקה ילד ״מוגבל״ 

 .התקרה מתייחסת להחזקה שוטפת בשל כל אחד מהילדים באומנה 

החלטת הועדה לא שינתה את הסדר המיסוי לגבי החזר הוצאות מיוחדות ,  (2)

 ולפיכך יש לראות בהן הוצאות בייצור הכנסה מאומנה.

יתן למשפחה מעבר לתקרות המפורטות והוא אינו בבחינת כל סכום הנ (1)

הוצאה מיוחדת כאמור לעיל, יחויב בידי המשפחה, ויהיה חייב אף בניכוי מס 

 במקור על ידי המשלם.

, עודכנו תעריפי תקרות הסכומים אשר יוכרו כהחזר 1.1.2000החל מיום  (1)

וקר הוצאות, וזאת לפי מדד המחירים לצרכן במועדי תשלום תוספת הי

 במשק, כדלקמן:

 
 )ש״ח( וגבל״מתקרה בגין ״ילד  |)ש״ח( תקרה בגין ״ילד רגיל״ שנה

2000 2,026 3,318 
2001 2,026 3,318 
2002 2,026 3,318 
2003 2,127 3,483 



 

 

ב לפקודה, נקבע כי הכנסה של משפחה אומנה שנתקבלה מן  44כמו כן, בסעיף  .ו

המדינה או מרשות מקומית בשל טיפול בילדים שהופנו אליה )הכוונה היא רק 

לאותו חלק התשלומים המהווים שכר טרחה(, יראו בשלושה רבעים ממנה 

כהכנסתה מיגיעה אישית של האישה, ורשאית היא לבקש לגביה חישוב מס 

 לפקודה. 44ת סעיף נפרד, לפי הוראו

לצורך קביעת ההכנסה בשומה השנתית, יש לדרוש מהנישום להמציא אישור  .ז

ממשרד הרווחה בו יצויין סך הסכום השנתי שנתקבל, ולפי אישור זה לקבוע את 

 ההכנסה החייבת במס )בהתאם להוראות האמורות לעיל(.

על ״משפחה  ב לפקודה יחול הן על ״משפחתון״ והן 44האמור בחוזר זה ובסעיף  .ח

 אומנה יומית״, לפי הענין.


