
   
 

 2015-זכות הילד לתמיכה כלכלית(, התשע"ה –חוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( )תיקון קנות ת 

 

(, כלכלית לתמיכה הילד זכות – תיקון( )מזונות) המשפחה דיני לתיקון חוקל ג3ף תוקף סמכותי לפי סעיב
 החוק(, אני מתקין תקנות אלו:  -להלן ) 2015-ה"התשע

 תקנות אלה: ב .1

הכנסותיהם סכום שיעור התמיכה החודשית של ההורים הנקבעת בהתאם ל –" שיעור התמיכה הכלכלית"
 ; לתקנה הראשונה שבתוספת בהתאם ללוחהחודשית, 

הלוח שבתוספת אחוז הכנסתו של הורה, כולל שכר הטיפול שהורה חייב לפי  –" אחוז הכנסתו של הורה"
 ; הראשונה, מההכנסות של ההורים יחד

 ;יום )פרק זמן של שבועיים( 14מספר הימים שבו שוהה הילד אצל ההורה, מתוך  –" ימי הורות " 

 אחוז ימי ההורות שההורה מטפל בילד בהתאם לטבלה שבתוספת השניה לחוק.  –" אחוז  ימי ההורות" 

 

ההורים יתחלקו בהוצאות הילד מהתמיכה הכלכלית על פי מכפלה של שיעור התמיכה  .2
הכלכלית החודשית שהילד זכאי לה, בחלקו באחוזים של הורה בהכנסות של ההורים יחד 

טבלה שבתוספת נוסחה ולחלקו באחוזים בימי ההורות שהוא מטפל בילד )בהתאם לפחות 
 . השניה( 

 שבתוספת הראשונה והשניה מושתתים על הנחות יסוד אלה: טבלאותוהה הנוסח א()  .3

 החודשים שקדמו להגשת הבקשה; 12 -בהתאם לכנסותיהם בהכנסות ההורים הינם  (1)

 . z=0.5בהורות משותפת, ברירת המחדל הינה ימי הורות זהים,  (2)

הנחיות שבתוספות לתקנות אלה והדוגמאות שצורפו להן, באות להסביר ולהבהיר בלבד ובכל מקרה ה  .4
 והשיטה הכללית.  הטבלאות, ה, הנוסחהשל סתירה עדיף נוסח התקנ

 
 מיום פרסומן.  יום שלושיםחילתן של תקנות אלו ת  .5

 

 

 ראשונהוספת ת
 (1סעיף ) 

  טבלת שיעור התמיכה הכלכלית בשקלים חדשים
 

 מספר הילדים
 1 2 3 4 
  שיעור  שיעור  שיעור  שיעור 
         

 תמיכה התמיכה תמיכה התמיכה תמיכה התמיכה תמיכה התמיכה הכנסה
         חודשית

]לא נטו
 ברוטו[

 חודשית השולי חודשית השולי חודשית השולי חודשית השולי

         
1,000 0.500 500 0.500 500 0.500 500 0.500 500 

         
2,000 0.400 900 0.500 1,000 0.500 1000 0.500 1,000 

         
3,000 0.300 1,200 0.500 1,500 0.500 1,500 0.500 1,500 

         
4,000 0.250 1,450 0.400 1,900 0.500 2,000 0.500 2,000 

         
5,000 0.200 1,650 0.400 2,300 0.500 2,500 0.500 2,500 

         
6,000 0.150 1800 0.300 2,600 0.500 3,000 0.500 3,000 

 נחת יסודה

 ות ודוגמאותינחה

 חילהת

 גדרותה

חישוב הוצאות הילד 
 מהתמיכה הכלכלית



   
 

         
7,000 0.150 1,950 0.250 2,850 0.400 3,400 0.500 3,500 

         
8,000 0.125 2,075 0.200 3,050 0.350 3,750 0.500 4,000 

         
9,000 0.125 2,200 0.200 3,250 0.300 4,050 0.500 4,500 

         
10,000 0.100 2,300 0.200 3,450 0.300 4,350 0.400 4,900 

         
12,000 0.100 2,500 0.200 3,850 0.300 4,950 0.400 5,700 

         
14,000 0.100 2,700 0.200 4,250 0.250 5,450 0.350 6,400 

         
16,000 0.100 2,900 0.200 4,650 0.200 5,850 0.250 6,900 

         
18,000 0.100 3,100 0.150 4,950 0.200 6,250 0.200 7,300 

         
20,000 0.100 3,300 0.150 5,250 0.200 6,650 0.200 7,700 

         
22,000 0.100 3,500 0.150 5,550 0.150 6,950 0.200 8,100 

         
24,000 0.100 3,700 0.125 5,800 0.150 7,250 0.200 8,500 

         
26,000 0.075 3,850 0.125 6,050 0.150 7,550 0.175 8,850 

         
28,000 0.075 4,000 0.125 6,300 0.150 7,850 0.175 9,200 

         
30,000 0.075 4,150 0.125 6,550 0.150 8,150 0.150 9,500 

         
32,000 0.075 4,300 0.100 6,750 0.150 8,450 0.150 9,800 

         
34,000 0.075 4,450 0.100 6,950 0.125 8,700 0.150 10,100 

         
36,000 0.050 4,550 0.100 7,150 0.125 8,950 0.150 10,400 

         
40,000 0.050 4,750 0.100 7,550 0.125 9,450 0.150 11,000 

         
50,000 0.050 5,250 0.100 8,550 0.125 10,700 0.150 12,500 

 

 

 שניהוספת ת
 (2סעיף )

 : הוצאות הילד מהתמיכה הכלכלית יבוצעוב שיח
 :ל פי הנוסחהע.1

X*(Y-Z) 
  

 —אשר כ

X – הכלכלית התמיכה שיעור;  

Y – שלהם מההכנסות הטבלה בתוספת הראשונה לפי בו חייב שהורה טיפול שכר כולל, הורה של הכנסתו אחוז    

 ;יחד       

Z – הבאה לטבלה בהתאםיקבע  ההורות ימי אחוז: 



   
 

 

Z(הילד הוצאות אחוז) הורות ימי  

 0  0-2 

0.21 3  

0.28 4 

 0.35  5 

 0.42  6 

 0.5  7 

 0.58  8 

 0.65  9 

 1  14 –10 

 

 באמצעות הלוח נחיות לחישובה. 2

קובע כי שיעור התמיכה הכלכלית תתחלק בין ההורים לצורך חישוב הוצאות הילד  2סעיף  .א
  פי ימי ההורות שכל אחד מטפל בילד.-לפי הזמן שההורים אחראיים לטיפול בילד על

ברירת המחדל בהורות משותפת הינה חלוקה שווה של ימי ההורות בין ההורים, על כן  .ב
z=0.5. 

 , יקבל משקל אחר בהתאם לטבלה. zכל חלוקה אחרת של ימי ההורות ערכו של הערך  .ג

   

 הוצאות הילד מהתמיכה הכלכלית:  דגמה של חישוב ה

 
 ומספר ימי ההורות ₪ 6000שנים והכנסתו החודשית של הורה אחד  8גיל הילד מעל להורים ילד אחד ,ולדוגמה, 

ימים. הסכום  5ומספר ימי ההורות שלו הוא  ₪ 10,000ימים, והכנסתו החודשית של ההורה השני  9שלו הוא 

שההורה השני יעביר להורה הראשון יחושב כדלקמן: שיעור התמיכה הכלכלית לפי ההכנסה של שני הורים 

. חלקו באחוזים של ההורה X=₪ 2,900הינה על כן שיעור התמיכה החודשי עבור ילד אחד , 16,000₪יחד 

, יעביר להורה הראשון Z=0.35, גדול מחלקו בימי ההורות ימי הורות Y=0.625שחלקו בהכנסה המשותפת 

דה , וההורה הראשון מטפל בו בשעות העבושנים 8-מ. אם גיל הילד היה פחות 797.5₪(=0.35-0.625*)2900

לדוגמה, אם עלות שכר טיפול לחודש  בתוספת הראשונה.תיווסף להכנסת ההורה השני שכר הטיפול לפי טבלה 

, לפיכך על ההורה השני יהיה להעביר להורה הראשון ₪ 2,000 -, הכנסות של ההורה השני יגדלו ב₪ 4,000הוא 

852.5 ₪    . 

 

 

 


