
 
 

           
 

   חברתי, כלכלי ונפשי.  - נה הקהילתי של נען על מגוון פניו חוסבעת הזו, בא לידי ביטוי 

 . מסמך זה מתייחס לחוסן הכלכלי 

 .נדרש אורך רוח בתהליך הזה את צעדינו ולהתארגן מחדש גם מבחינה כלכלית.    לחשבמחייב את חלקנו  ף הקורונהינג

 זיכרו! אתם חלק מקהילה חזקה ותומכת. 

 

 ?מה הם אפיקי הפעולה שיכולים לסייע בתקופה זו
 

 מהמדינה  זכויות  וימיצ .1

 : לשכירים, עצמאים, בעלי עסקים  הרלוונטי ידעהמרכזים את המאתרים  כםלשרות

 https://did.li/nyaaa חירום רפואי:  פורטל  . א

 https://did.li/7mIw5כל זכות:  . ב

שתחבר  , 052-6931190בטל'  ללימור אלי יהודאי במידה ואתם זקוקים לסיוע בתחום זה, אנו מזמינים אתכם לפנות 

 אתכם לאנשי מקצוע רלוונטיים בתחום ללא תשלום.  
 

 פתרון עבודה זמני  ש ופיח .2

   ותפנה אותכם לערוצים השונים:  ותעבודביקוש והיצע של   מרכזתדורית שגב, מנהלת מש"א, 

 .dorit@naan.co.il או במייל  2317908-052 בטל'ניתן לפנות  

 

 " ערבות הדדית קורונה צוות  "  – סיוע כלכלי פנייה ל .3

  לסיוע כלכלי על מנת לטפל באופן מהיר ויעיל יותר בפניות    "קורונה  – ערבות הדדית " צוות   אישר הקמתהנהלה, הועד 

 . לתק"ב  םבמסגרת זכויות החברי 

 

 : תק"ב קצת על 

והמשפחה בקיבוץ.   החודשיות של היחידהבסיסיות תקציב קיום בזכות, הינו הבסיס להבטחת כיסוי הוצאות הקיום 

 התק"ב מותאם לסטאטוס החבר )יחיד/נשוי/חד הורי/נשוי לבר רשות וכו'(, והוא מהווה רשת ביטחון. 

 טבלת זכאות להשלמה לגובה תק"ב לפי מצב משפחתי: לנוחיותכם, להלן 

 גובה תק"ב  צב משפחתי מ

 ₪   4,500 ללא בת זוג וללא ילדים, חבר/ה הנשוא/ה לבר/ת רשות(   –יחיד )רווק, גרוש, אלמן, פרוד  

 ₪   9,000 זוג )נשואים וגם מי שמקיימים משק בית משותף( 

 ₪   1,000 המאוחר מהשניים(.   18לתק"ב בגין ילד )עד סיום הלימודים בתיכון או גיל  זוגית  תוספת  

 

ועדיין אינם עומדים בגובה   בעת הזו ומיצו את יכולת ההשתכרות  את אפיקי הסיוע של המדינה מיצוחברים אשר 

זכאות  בחינת ה  קורונה".   –"ערבות הדדית  לפנות לצוות    יכולים,  ההכנסה החודשי על פי מודל התק"ב )ראו טבלה לעיל(

במידה  .  )"הצהרת הון"( ה  /זוגו   ת /ו של החבר ובןנכסי ומציג את כלל  המפרט  תערך בכפוף לגילוי נאות  להשלמה לתק"ב  

 ות להשלמה. הזכאבהתאם למודל התק"ב, תאושר  צרכיו של החבר לאפשר כיסוי   הנ"לוימצא כי אין בכל 

   רעיה בן אברהם, דורית שגב, דפנה גונר ואורלי גפן.  : הרכב הצוות

 על הסכם לשמירת סודיות. פועלות בדיסקרטיות וחתומות ברות הצוות חשוב להדגיש כי ח
 

 איך פונים? 

 .  lee@naan.co.ilכתובת: לפנייה  שולחים  •

 . (גם באתר הקהילתי  ניתן להוריד את המסמכים)  מספר מסמכים למילוי ה תקבלו בחזר •

 . במזכירותשלה יש לשלוח חזרה ללי דינור או להניח בתא   המלאים את הטפסים  •
 

 בפניות ויעדכן את הפונים בהחלטות. בהמשך להגשת המסמכים יידון הצוות 
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