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 מבוא

 פירט אלון השופט דאז, לנשיא המשנה אישי.ה בדין המטפלים המשפט בתי של דין פסקי מתוקף משולמים מזונות דמי

 1המזונות: חוב לייחודיות טעמים

חשבון בלתשלום מזונות וקביעת גובה המזונות מקורן בהחלטה שיפוטית, שקדם לה דיון שבו מובאים  החובה .א

 .היכולת של מי שנתחייב בהם והאמצעים העומדים לרשותו לסיפוק המזונות

-זוג, ילדים קטינים, נכים או הורים, שמחייתם וחייהם היום בן -ם במזונותוחד ורגישותם של הזוכימצבם המי .ב

 .יומיים תלויים בהם

דין בעניין מזונות אינו סופי, ובכל עת, כשהנסיבות משתנות ומצדיקות זאת, רשאי החייב בהם לחזור ולפנות  פסק .ג

 ם.לבית המשפט, וזה יחזור וידון בעניין חיובם וגובה

נראה כי הדברים יפים גם  ,2"הפקרת בן זוג למחסור ולרעב היא בגדר פגיעה בכבוד האדםהשופט שמגר קבע כי "

נקבע ש"ילד" הוא ילד קטין, למעט ילד שגם אביו וגם אמו אינם חייבים לגביו  3בתקנות המזונותבנוגע למזונות ילדים. 

א החייב. על כן, בהמשך דבריי, ונמצא בהחזקת אביו. אם כן, מובן, כי מדובר בילד הנמצא בחזקת אמו, ואביו הו

 הוריות חד משפחות 78,300 בישראל היו 1001 בשנתיש לציין, כי אתייחס לזוכה בלשון אשה, ולחייב בלשון גבר. 

 וגדוש עמוס הנושא כי לציין אבקש .4היחיד ההורה הייתה הֵאם אלה ממשפחות 72% -ב ,29 גיל עד ילדים שבהן

 שהנושא כיוון מאוד. גבוה הורית חד משפחה בראש עומדותה מספר אשר ולות,הע הנשים ביניהם שונים, בתחומים

  .אחר ולזמן אחר עמדה לניר זאת אשאיר מורכב,

 הוצאה בהליכי בעצמה לפתוח יכולה היא המשפט בית פסיקת לפי לה המגיעים המזונות דמי את מקבלת אינה כשאשה

 מתוקף זאת לה, שנפסק לזה תחליף שיהיה מזונות תשלום קבלת לצורך הלאומי הביטוח אל לפנות או החייב נגד לפועל

 המזונות דמי ישולמו ולכן לזכותה, ניתן למזונות הדין שפסק למי מחיה אמצעי להבטיח נועד המזונות חוק .5המזונות חוק

 חוק שאחרי בשנים הורית חד אשה של הכוללת ההכנסה את מראה להלן התרשים מלשלם. נמנע החייב כאשר

 ההכנסה למרכיבי בדומה יגדל, המשכורת של החלק ואילו יקטן, ההכנסה הבטחת של החלק כי לשאוף, יש ים.ההסדר

 המדינה. תקציב על השפעה שפחות כמה עם זאת, כל ההסדרים. חוק לפני של הכוללת

 

 מרכיבי הכנסה כוללת - 1 איור

אנחנו מנסים להתמודד, נשענת על הצורך במימוש הזכות לחיים בכבוד. השאלה מהי הזכות לחיים הבעיה מולה 

הדיון בפער בין קיום גיעה לידי הסכמה, לא בבתי המשפט ולא באקדמיה. הבכבוד נשאלת מזה שנים רבות ולא 

יקטיבי תלוי חברה ומדינה דבר סובי -לבין קיום אנושי בכבוד -דבר אובייקטיבי שהמדינה מחויבת לספק -מינימאלי

בין קפיטליזם ליברלי רך וסוציאליזם  -משקף למעשה את המעברים בגישות המדינה -תלוי בסובבים את האדם

זכויות חברתיות,  :נחקק חוק יסוד, לא 7למרות שמדינת ישראל חתומה על אמנת הזכויות החברתיות. 6דמוקרטי

זכות לחיים בכבוד במובן  -גדיר זאת לפי הצורה המתבקשתאם כך, אלמרות העלאתו כהצעת חוק מספר פעמים. 

ויתפרנסו בראשות  החברתי שלה. רוצה לומר, הזכות במובנה הכללי, לפיה יש לחברה אינטרס שאנשים יצאו לעבוד

, כיון שכך החברה הופכת לטובה ויעילה יותר, ולא מדובר על הזכות לחיים רק כדי שלאנשים יהיה מספיק כסף עצמם

עניין זה נגזר מהתפיסה שהשופט ברק הנהיג בבית המשפט העליון, לפיו הזכות לקניין פרטי גוברת על זכות  לשרוד.

אם כך, הזכות נוגעת גם לעניין תעסוקת האם החד . 8חברתית, ולכן נתייחס לעניין לאור הזכות של האדם לקניינו

, וזכותו לחיים בכבוד נובעת מהאמנה ריתהורית וגם למצבו הכלכלי של הילד, שנקלע בעל כורחו למשפחה חד הו

 . 9לזכויות הילד

, נשען רבות על חוק הבטחת הכנסה, כיון שהוספו סעיפים מסוימים במסגרת חוק ההסדרים, חוק המזונות, בו אעסוק

. אך עם זאת, יש (המוסדהמוסד לביטוח לאומי )להלן: בהתבסס על השוואת תשלום המזונות לקצבאות אחרות של 

כי דמי המזונות הם לא גמלה המשולמת לנזקקים מכוח חקיקת הרווחה, אלא זכות עצמאית שמקורה במערכת לציין, 

יש לזכור כי חוק הבטחת הכנסה נועד לספק הכנסה ברמה המינימאלית לקבוצות בהתאם הנישואין וההורות. 

דת להבטיח רמת קיום למאפיינים האישיים של הזוכים, כאשר הגמלה מהווה רשת מגן כלכלית אחרונה המיוע
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כי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה מותנית במבחן תעסוקה ובמבחן ההכנסה  אציין,מינימאלית לאותן קבוצות. 

מבחן זה מהווה פער בין הרצון לצאת לעבוד אצל נשים חד הוריות, ובין  .לתקנות המזונות 6לפי סעיף  המשפחתי

 למשק הבית. ההצורך בהכנסה כללית גבוה

יחס לחוב המזונות הניתנים על ידי המוסד במספר מונחים אשר כולם מתייחסים לחוב החייב לזוכה. בנייר ניתן להתי

 וכולם שווים לעניין זה. -גמלה, קצבה, דמי מזונות -עמדה זה אשתמש במונחים

מכך, אתית בנוגע לשאלת תעסוקת נשים חד הוריות. יתרה  -בדיון בשאלה הנורמטיבית לא אדון בשאלה התיאורטית

 :משאלת הביצועכחלק  אתבסס על ערכים שנקבעו כבר על ידי המדינה

 צורך בסעד לזוכות שלא מצליחות לגבות את דמי המזונות מהחייב. .2

 רצון לתמוך בילדים. .1

 לעודד נשים להיכנס למעגל התעסוקה.רצון  .3

 הכספים נמשכים בהמשך, שאסביר כפי ומשם, המדינה, בקופת מחזיק שהוא כיון ,האוצר למשרד ממוען זה עמדה ניר

 שהמוסד היא המזונות חוק בבסיס המשמעות אומנם המזונות. דמי תשלום כהבטחת הוריות החד לנשים הממוענים

 בהמשך, שאראה כפי אך, זמני, כפתרון מתקיים המדינה מאוצר והתשלום בלבד, מהאב כספים להעברת כצינור משמש

 המצב ובין המוצע המודל בין פער ישנו כי נראה, לקבוע. הפך הזמני תרוןהפ ולכן מאוד, נמוכים המוסד של הגביה אחוזי

 בכלי ומשתמש הקצר הטווח על מסתכל האוצר שמשרד נראה כלומר, במדיניות. עקיבות אי בגלל וזאת היום, הקיים

 שיםנ ויותר קצבאות שמקבלות נשים פחות יש זמן לאורך מכך, כתוצאה בקצבאות. קיצוץ -"מקל" מסוג מדיניות

 ההורה הכנסות הגדלת והוא "גזר" מסוג מדיניות מכלי כחלק בא מציעה, אני אותו הפתרון "בשחור". שמשתכרות

  להלן. שאראה כפי האחראי,

 

 עיקרי נייר העמדה

 

 

 

 

 

 

 

 

שהם הסובלים  -עוטי היכולתמטרת חוק הבטחת תשלום מזונות היא לפתור את בעיית מי

העיקריים. אולם הפתרון צריך להיות בעזרת מתן חכה ועזרה לחזרה לתעסוקה בעזרת גזר ולא 

האם הרצון לעודד נשים לצאת  -יצירת מצב מצוקה והתדרדרות בשימוש במקל. נשאלת השאלה

קה וחוסר או שמא היא יוצרת מצב מצו -לעבוד לפי תוכנית "מסעד לעבודה" היא הדרך הנכונה

 עבודה דווקא. 

נעשו מאמצים שונים במגזרים שונים לאורך השנים לעידוד תעסוקה. נייר עמדה זה מטרתו גיבוש 

מודל המאמץ שניים מהפתרונות השונים שניתנו לאורך השנים, ונמצאו יעילים ונכונים למשרד 

ובכך ליצור  -לרוןהאוצר. נבקש לשלב את רעיון מס הכנסה שלילי והתיקונים שנעשו לאור ועדת 

שינוי שנעשה במעגלים אחרים לנשים חד הוריות המפרנסות יחידות את ילדיהן וקורסות תחת 

 הנטל. 
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 המצב המשפטי

 2791 -חוק המזונות )הבטחת תשלום(, תשל"ב 

. בדברי ההסבר נקבע 10תשל"א -2792בינואר  חוק המזונות )הבטחת תשלום( התפרסמה מטעם הממשלההצעת 

במפורש כי החוק המוצע בא להבטיח אמצעי מחיה לאשה ולילדים שזכו בפסק דין למזונות ולשחרר אותם מהליכי 

מוסד הוצאה לפועל. מתוארת המטרה הסופית והיא לאפשר לכל אשה שזכתה במזונות על פי פסק דין לקבל מה

מטרה הסופית, יש לפתור קודם כל את בעיית מעוטי היכולת, שהם הסובלים "אולם, עד שתושג התשלום חדשי. 

 העיקריים".

רק במידה והיא לא נוקטת בהליכים לביצוע פסק הדין דרך  מוסדלחוק המזונות קובע כי זוכה תקבל כסף מה 7סעיף 

צאה לפועל, לאחר להפסיק את תשלום הכספים, במידה והזוכה פנתה להו מוסדהוצאה לפועל. יתר על כן, רשאי ה

. עם זאת, כפי שגם מצוין בדברי ההסבר בהצעת החוק, יש מקרים בהם הזוכה מוסדשהחלה לקבל תשלום חודשי מה

לא נוקט בכל ההליכים הדרושים לביצוע פסק הדין, כאשר הסכום שנקבע עולה על התשלומים  מוסדסבורה שה

לנקוט בהליכי ביצוע, זאת אם המוסד לא נקט בהליכי )ב( מאפשר לזוכה 7משלם לזוכה. במקרים אלו סעיף  מוסדשה

 ביצוע מתאימים תוך המועד שנקבע בתקנות. 

מן החייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין,  מוסדאם גבה הלחוק המזונות קובע למעשה כי  28סעיף 

  .ילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרשוסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי ש

המגיע ממנו על פי פסק הדין. סעיף  מלוא הסכוםיגבה מהחייב את  מוסדלחוק המזונות קובע, כי ה )א(24סעיף 

נכנס  מוסד, כיון שה11לנקוט בכל ההליכים שרשאית הזוכה לנקוט לפי חוק ההוצאה לפועל מוסדאף מאפשר ל)ב( 24

ק דין בבית המשפט העליון, אין להוציא פקודת , כאשר ניתן פס2779אולם, יש לציין, כי החל משנת הזוכה.  בנעלי

תהליך חקירת יכולת כלכלית הינו מאסר נגד החייבים בתשלום דמי מזונות ללא ביצוע חקירת יכולת כלכלית מקדימה. 

מפסק דין זה מבוצעות רק פעולות אכיפה שאינן כתוצאה תהליך ממושך שעל המוסד לדרוש ביצועו מההוצאה לפועל. 

 מכך חלה ירידה מתמדת בשיעור התשלומים הממומנים על ידי החייבים.מאסר, וכתוצאה  כרוכות בפקודת

מהתיקים הזוכה הוא  56% -תיקי מזונות. בכ 76,841ישנם בהוצאה לפועל  1022נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 

  12לחוק המזונות. 24המוסד בסמכות סעיף 

. בדברי ההסבר מצוין כי זה מתקציב המדינהסכום לביצוע החוק מקבל את ה מוסדלחוק המזונות קובע, כי ה 26ס' 

לקיים את התשלומים השוטפים לזוכות, עד שייגבו את  מוסדמופיע בחוק כגורם מבצע, ויש לאפשר ל מוסדכך, כיון שה

 לא יצליח לגבות בחזרה.  מוסדהכספים מהחייבים, וכן את אותם סכומים שה

, לפיו משמעות המונח פסק דין יהיה גם לפי בחוק המזונות יצר שינוי 100113שנת בחוק ההסדרים ל 4תיקון מספר 

 פסק חוץ )זמני או קבוע( או צו ביניים שהוכרזו אכיפים.

 ששר התנאים ולפי הזוכות סוגי על יחול גם אלא בהדרגה, יופעל שהחוק רק לא כי קובע המזונות לחוק 12 סעיף

 אשה כי קובע המזונות לתקנות (2)3 סעיף השוטפות. נותבתק קבע האוצר, שר עם בהתייעצות המשפטים,

 נכלל לשניהם, אם ובין בלבד הילד לזכות אם בין לזכותה, ניתן למזונות הדין פסק אם בין אחד, ילד לפחות שבהחזקתה

 .מוסדמה תשלום לבקש הזכאים הזוכים סוגי תחת

 אשה כך, אם הכנסה. הבטחת לחוק יהיהשנ תהתוספ לפי וזאת התשלום, שיעורי את קובע המזונות לתקנות 4 סעיף

 לפי ,לפחות ילדים שני שבהחזקתה אשהו ,הכנסה הבטחת שבחוק לתוספת 9 פרט לפי יהיה אחד ילד שבהחזקתה

 :לתוספת 8 פרט

 ר ב'וט כב המשפחהרה טפר

 ניםש 55או לו לי שטרם ממ

 ר ג'וט

 ניםש 55 י שמלאו לומ

 יד חמנה או הורה ילא (7)

 שעמם ילד

 חות הסכום הבסיסי לילדפ 41.5% 33.5%

 יד חמנה או הורה ילא (8)

 דים לפחותלשעמם שני י

 חות הסכום הבסיסי לילדפ 51.5% 37%

 לפי חוק הבטחת הכנסה שיעורי תשלום - 1 טבלה

 

14הוריות חד משפחות חוק חוקק 2771 בשנת
 הבטחת במערכת הוריות חד משפחות של הזכויות את הרחיב אשר 

 ובמתן מקצועית בהכשרה יחיד הורה העדפת הגדיר ובנוסף מרחיב באופן יחיד הורה הגדרת את שינה החוק .15הכנסה

  .יום במעונות שימוש אפשרות
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 1002שנת  -"רעידת האדמה של ביבי"

16 

" ובכך, למעשה, להפוך עבודההמעבר מ"סעד ל ת מגמה במדיניות החברתית לקדם אתרכ' ני70תחילת שנות המאז 

רת האוצר היא לעודד את מקבלי הבטחת טמ מובטלים נתמכי קצבאות סעד למשתכרים עצמאיים בשוק העבודה.

, נוצר עיוות במצב הקיים, כאשר מקבלי הבטחת הכנסה שלטענת האוצרהכנסה להצטרף מחדש לשוק העבודה, כיון 

כום גבוה מזה של העובדים בשכר מינימום, דבר שמפחית את הרצון ליציאה בצירוף ההטבות הנלוות מקבלים ס

תה טיפול בהשבת בלתי ישמטרתה הי 18ועדת תמירמינה שר העבודה דאז אלי ישי את  1000במרץ  .17לעבוד

הגישה ועדת תמיר דו"ח ביניים הכולל ניסוי מבוקר לקראת רפורמה  1002מועסקים למעגל העבודה. באוגוסט 

. בהחלטת התוכנית "מסעד לתעסוקה" )מהל"ב( מוכרת גם כ"תוכנית ויסקונסין" -הטיפול בהשבה לעבודה במדיניות

 ולשם כך הוקמה מנהלת ניסוי במשרד העבודה והרווחה.  2.2.1003ממשלה הוחלט על הפעלת הניסוי החל ב

וק המזונות ובשיעור הקצבה , ובכך גם שינוי בח20יצר שינוי גדול בחוק הבטחת הכנסה 1003לתקציב  19חוק ההסדרים

בחוק ההסדרים הוטל על שר המשפטים לתקן את תקנות המזונות כך ששיעורי המתקבלת לפי חוק המזונות. 

בחודש ינואר התשלום החודשי של המזונות יהיו זהים לשיעורי התשלום לפי חוק הבטחת הכנסה, לאור השינויים בו. 

 סכומי דמי המזונות החודשיים ,ים בתקנות הביטוח הלאומיהחלה הפחתת סכומי המזונות הקבוע 1003לשנת 

, כיון שהן הרוב הגדול 55. הנתונים מתייחסים לנשים מתחת לגיל 21לאמהות שהן הורה יחיד במשפחות חד הוריות

 :של מקבלי הגמלה

 

 גיל מקבלת דמי המזונות

 אשה עם שני ילדים או יותר אשה עם ילד אחד

 אחרי שינוי החוק לפני שינוי החוק י החוקאחרי שינו לפני שינוי החוק

 ש"ח 1,926 ש"ח 3,485 ש"ח 1,333 ש"ח 1,987 55מתחת לגיל 

 סכום דמי מזונות - 2 טבלה

נוצר מצב בו על מנת לעודד את מקבלי הגמלה לצאת לעבודה, האוצר מציע לפגוע בהם כלכלית. ניתן להבין זאת 

ובין העקרונות המנחים של  1003הקיצוצים בגמלאות הבטחת ההכנסה בהצעת התקציב לשנת מתוך ההשוואה בין 

 תוכניות "מסעד לעבודה". 

עולה, כי חוק ההסדרים יצר קיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה, כאשר ההפחתה הגדולה ביותר  להלן מהטבלה

ש"ח. הקיצוץ נובע בין השאר  967צמצום של  -בקצבאות היא בגמלת הבטחת הכנסה להורה יחיד עם שני ילדים

 41.5%מהעובדה שעד חוק ההסדרים משפחות חד הוריות היו זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה בשיעור מיוחד בגובה 

מהשכר הממוצע במשק, ואילו חוק ההסדרים מאפשר להן גמלה בשיעור מוגדל בלבד, כפי שמתואר  51.5% -ו

הוריות, אשר זיכה משפחות חד הוריות בגמלה בשיעור מיוחד  בטבלה. זאת בניגוד למה שנקבע בחוק משפחות חד

 וגבוה יותר. 

 אחרי כניסת חוק ההסדרים לתוקף לפני חוק ההסדרים 

מתוך השכר  % בשקלים מתוך השכר הממוצע % הרכב משפחה

 הממוצע

הפרש  בשקלים

 בשקלים 

 456 1,333 33.5 1,987 פחות נקודת קצבה 41.5 הורה יחיד + ילד

 2יחיד + הורה 

 967 1,926 37 3,485 פחות נקודת קצבה 51.5 ילדים

 בה גמלת דמי מזונות לאור חוק ההסדריםופער ג - 3 טבלה

 

, שואלת אותי בתי, שקיבלה החודש צו גיוס. היא לצבא לא 'אמא, למי לתת? בשביל מה לתת?"'

תה לנו אפשרות, תלך, נקודה. ולמה שתלך? מישהו עזר לה? מישהו עוזר לנו עכשיו? אם רק היי

 מזמן היינו עפים מכאן, עוזבים את הארץ הזאת. 

עובדת במשרה בכירה הורית לשלושה ילדים בגילאי העשרה. -, אם חד38אני ירושלמית, בת 

-במשרד ממשלתי, משכילה, אקדמאית. עם הרבה שעות נוספות, אני מצליחה להגיע ל

שקל דמי  2,500הו הסתדרתי, עם עוד מיליונרית אף פעם לא הייתי, אבל איכשברוטו.  0,244

אבל מזונות שקיבלתי מהמדינה. הייתי מתמרנת, יכולתי להחזיק את הראש מעל המים, לשרוד. 

 -שקלים בחודש  0,144אז ביבי הנחית את המכה והפיל אותי לקרשים: מי שמגיעה לרף של 

 "לא זכאית עוד לדמי מזונות מביטוח לאומי.
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את חוק ההסדרים ביטל למעשה  . כךחוק ההסדרים גם ביצע קיצוץ נוסף בהטבות הנלוות למקבלי הבטחת הכנסה

ין רכישת דירה יבכל הנוגע למדור, אם לענ תשלום חודשי לפי חוק המזונות. ההנחות בתחבורה הציבורית למקבלות

בוטלו כל המענקים  1003החד הוריות. החל באפריל בשנת  נשיםואם לתשלום שכר הדירה, היה שינוי לרעת ה

שניתנו לרכישת דירה למשפחות חד הוריות, ובמקומם ניתנה הלוואה מסובסדת. משפחות חד הוריות המתקיימות 

 חד הוריות נשים. משכר הדירה 95%מקבלות סיוע בתשלום שכר דירה בשיעור  אי כושר השתכרות מקצבת

ומעלה ולה שני ילדים  50שלושה ילדים ויותר, או שגילה עם  45-47, בהן גיל האם בין מהבטחת הכנסההמתקיימות 

המתקיימת מהבטחת הכנסה ש"ח. משפחה חד הורית, מצטרפת חדשה,  2,290ויותר, המשיכו לקבל סיוע בסך 

 22בכל שנה. 5% -ש"ח. סיוע זה מצטמצם ב 596תקבל סיוע בסך  מזונות מגמלתבשיעור מוגדל או 

חד הוריות יחויבו לעמוד במבחן תעסוקה מהגיע הילד  וחוק ההסדרים נקבע, כי נשים 1003ציב בהחלטות תק

, . אם כך9עד לאותו זמן לאם לילד מתחת לגיל , זאת בניגוד לפטור ממבחן התעסוקה שניתן שברשותן לגיל שנתיים

מהן הגמלה  תשללת לצאת לעבודה וכתוצאה מכך נלווכהחד הוריות לא י נוצר מצב לפיו, בפועל, רבות מהנשים

הבטחת הכנסה, רק אם היא עובדת  חן התעסוקה, אשה תהיה זכאית לגמלתכיום, על פי מב 23.להבטחת הכנסה

בעקבות בג"ץ שהגישה דורשת עבודה ואין לשירות התעסוקה עבודה להציע לה.  בשכר נמוך או שהיא רשומה בתור

בשיתוף שתי נשים חד הוריות שונה הנוהל של הביטוח הלאומי בכל  "משפטניות למען צדק חברתי -איתך"עמותת 

הנוגע לטיפול בנושא השמה לעבודה של הורים יחידים ולתנאים המוקדמים למתן פטור ממבחן תעסוקה. 

תוקן ושונה הנוהל ונקבע, כי כחלק מתהליך הקליטה בלשכות שירות התעסוקה, ייערך ראיון תעסוקתי  30.20.1008ב

סיון לזיהוי קשיים בשילוב בעבודה, הנובעים מהצורך במציאת סידורי השגחה לילדים, ואם יימצאו קשיים ישיכלול נ

טיבים, כי להורה יחיד יש קושי אובייקטיבי במציאת יינתן ייעוץ לפתרונם. בנוסף, אם ימצא, "על סמך נתונים אובייק

 24סידורי השגחה סבירים לילדיו, תיקבע עבודה מתאימה לאור הקושי האובייקטיבי האמור".

 החקיקה הובילה למפנה במגמת העלייה של נשים שקיבלו דמי מזונות, כפי שניתן לראות בגרף הבא:

 

 כמות הזכאיות לדמי מזונות - 2 איור

 44% -מגמה דומה ניתן לראות בשיעור הנשים הזכאיות להשלמת הכנסה מכלל הנשים שקיבלו דמי מזונות שירד מ

 .102025בשנת  11% -ל 1001בשנת 

יש  ן לא עברו.חלקן לא הוגשו וחלקאולם , שניסו לשנות ולעדכן את החוק הקיים במהלך השנים היו הצעות חוק שונות

תוספת  ההוספאז )ב( 29עד שנת תשע"א, ובו תוקן סעיף מאז השינוי בשנת תשס"ג  תוקןלא המזונות חוק לציין, כי 

דיווח נזכרת העלאה על  קיימת הדרישה . בין השינויים הנדרשיםמוסדוח עליהם לוובה מנויים השינויים שיש לד

 במשכורת של הזוכה. 

חוק מס הכנסה שלילי
26

 

המשיך בכך  2761, ובשנת ויליאמס-ג'ולייט ריס הבריטית על ידי '40שנות הון של מס הכנסה שלילי פותח בהרעי

מס הכנסה שלילי מהווה חיזוק לכלים אחרים שבאו להבטיח  ".קפיטליזם וחירות, בספרו "מילטון פרידמןהכלכלן 

עם חוקק חוק מס הכנסה שלילי בישראל ו 1009בשנת  .השלמת הכנסהו שכר מינימוםלית, ובהם אהכנסה מינימ

מצעות רשות אהוא קצבה המשולמת בבארץ מענק מס הכנסה שלילי ( Working tax creditי )הדמיון למענק הבריט

להם ילדים  ומעלה שיש 13המסים למי שעובד בשכר נמוך. המענק משולם לשכירים או לעצמאיים מעוטי הכנסה בני 

 שנים.  27אשר טרם מלאו להם 

ממשפחות  2% -כרק מסייע בעיקר לקבוצות שאינן נהנות מסיוע באמצעות תשלומי העברה. מס הכנסה שלילי חוק 

)א( קובע כי 26סעיף  .27מכלל הזכאים הם משפחות חד הוריות 21% -, ואילו כמהמוסד הזכאים קיבלו דמי מזונות

( לחוק קובע את הסכומים 2)1סעיף וין חוק המזונות. ינסה שלילי לא ייחשב כהכנסה לענמענק ששולם לפי חוק מס הכ

 :עם ילד או שניים תקבל עובדתש

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-40_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98_%D7%A8%D7%99%D7%A1-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A1&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/1962
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://en.wikipedia.org/wiki/Working_tax_credit
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 תוספות/ ניכויים מענק בש"ח סכום הכנסה חודשית ממוצעת

 מחלק הכנסתו החודשית. 26.2%בתוספת  90 ש"ח  3,444 –ש"ח  1,725

  195 ₪ 0,444 –ש"ח  3,444

 .מחלק הכנסתו החודשית 13% בניכוי 195 ₪ 5,244 – ש"ח 0,444

 גובה מענק מס הכנסה שלילי - 0 טבלה

היא כחלק ממדיניות הממשלה לשיפור רווחת משפחות עובדות ברמות שכר מטרת חוק מס הכנסה שלילי, למעשה, 

וסיה בעלת פוטנציאל גבוה לעוני, במשפחות נמוכות. מס ההכנסה השלילי מאפשר מתן הטבה באופן ממוקד לאוכל

עם ילדים, העובדת לפרנסתה מבלי שתיאלץ להסתמך על גמלאות. עוד נאמר בדברי ההסבר לחוק מס הכנסה שלילי, 

כי מעבר להיותו תמריץ ליציאה לעבודה, מהווה המס השלילי כלי לצמצום הפערים החברתיים ולהקטנת תחולת העוני 

 . 28בישראל

ס הכנסה שלילי מאירה אור על הדרך בה הממשלה יכולה לתת "גזר" לנשים עובדות, ובכך לאפשר את מטרת חוק מ

תוכנית התעסוקה ולא ליצור מצב של מצוקה, כפי שניתן לראות היום. אם כן, נבחן את יתרונות חוק מס הכנסה שלילי 

 בהגיענו לפתרון המוצע. 
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 בעיות המצב הקיים

29 

 שיעורי קצבת המזונות

נשים הנמצאות בין הנקודות הקיצוניות יקבלו  י קצוות, כאשרנהסכום שלפיו נקבעת קצבת המזונות לאשה נמצא בין ש

, כך שככל שהכנסות אשה הן גבוהות יותר, ינוכה מדמי המזונות שלה חלק גדול את סכום המזונות לפי צורת איזון

 :יותר

 

 

 רצף דמי מזונות - 3 איור

מציינת נקודת שכר, שלפיה אשה שהכנסותיה עד לנקודה זו זכאית למלוא הקצבה הקבועה  דיסריגארדנקודת ה

 60%לתקנות המזונות מוגדר מבחן ההכנסות, שם מובאים בחשבון דמי המזונות וכן  6לפי סעיף בתקנות המזונות. 

מהשכר  5%נקודת הדיסריגארד נקבעה בעבר לפי  -מלוא הגמלהמההכנסה מעבודה העולה על ההכנסה המזכה ב

על כיום עומדת  והיא, , נעשתה עליה לטובת האמהות החד הוריותהממוצע במשק, ואילו מאז החלטות חוק ההסדרים

  .30ש"ח בחודש 637, כלומר כמהשכר הממוצע במשק 9%

, וכרגע מונחת 22% -דת הדיסריגארד למנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, החל מקדם יוזמה להעלאת נקו

 , כנראה דרךנשים ממעגל העוני 10,000גרום להוצאת יההצעה על שולחן ראש הממשלה. הטענה היא כי שינוי זה 

מליון ש"ח ולכן האוצר  200. העלות התקציבית של הנושא גבוהה ועומדת על כעידוד יציאה לעבודה של הנשים

הכנסה מעבודה עד גובה הדיסריגארד לא משפיעה על גובה הקצבה. על . 102231מתנגד להצעה זו נכון לתחילת 

 ואותה מפחיתים מסכום הקצבה, כפי שמופיע בתקנות הביטוח לאומי.  60%היתרה בשכר מחשבים 

נשים המרוויחות יותר מנקודת האיפוס, הנקודה ממנה אין קבלת הזכאות אפשרית.  מציינת את גמלהה נקודת איפוס

לאור חוק  .מוסד, לא זכאיות לדמי מזונות מהמחליפות שכרשכר בעבודה ואם כתוצאה מקבלת גמלאות אם כתוצאה מ

ובכך נוצר מצב של נשים שעד אותו הרגע , ולעומת הדיסריגארד, היא ירדה, ההסדרים השתנתה נקודת איפוס הגמלה

 ן הן מצליחות להתקיים.עבדו והתקיימו גם מהכנסתן, ולא רק מהקצבה, ואילו החל מאותה נקודת זמן, אי

בסכום הקצבה,  ירידה חדה והייתההשתנו המספרים  1003בשנת , ינים בתקנות הביטוח הלאומימצו שיעורי הקצבה

 32:היו שינויים עם השנים מאז והועלו המספריםאולם, 

 מאפייני האשה
 
 

 שנים ומעלה 55בת  שנים 55עדיין לא מלאו לה 
 סכום הקצבה

 בש"ח
נקודת איפוס 

  להגמ
 סכום הקצבה

 בש"ח
נקודת איפוס 

  גמלה
 2447בשנת 

    
 6,099 2,892 4,520 2,369  אשה שיש עמה ילד

 7,291 3,607 5,175 2,789 או יותר ילדים 2אשה שיש עמה 

 2411בשנת 

    
 6,907 3,298 5,134 2,733  אשה שיש עמה ילד

 8,267 4,114 5,883 3,182 או יותר ילדים 2אשה שיש עמה 

 2411, 2447 שנים -שיעורי דמי מזונות - 5 טבלה

שיהיה לילדים סנדוויץ' עם גבינה צהובה בבוקר, שתהיה להם ארוחה אני נלחמת בכל הכוחות '"

אני מצליחה, אבל בקושי. אני קמה בחמש בבוקר. לאט לאט אני ', היא אומרת. 'חמה בצהרים

אוספת את עצמי לקראת יום חדש. עד שהילדים קמים אני כבר מוכנה. הם לא רואים אותי 

 '..תמצא פתרון. אמא אף פעם לא מתייאשת מרוסקת. מבחינתם תמיד אמא תשלם, תמיד אמא

שקלים  2,544 -כדי לא לאבד את קצבת הבטחת ההכנסה וקצבת המזונות מהביטוח הלאומי 

א' עובדת רק בשחור, בלי תלוש משכורת. איך מקיימים בסכום הזה משפחה בת  -בחודש 

מתארת. הבן , היא 'ל כסף, כל מי שמרוויח שם בה משהויש בבית קופה אחת ש' שש נפשות?

 "שמשרת בצנחנים עובד בסופי שבוע כברמן באחד המלונות ושני הילדים בתיכון גם הם עוזרים.

 דיסריגארד נקודת איפוס
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 נתונים סטטיסטיים

מאז הפעלת חוק המזונות  מוסדשל נשים המקבלות דמי מזונות מהתיקים  71,000כנפתחו , 1020סוף שנת נכון ל

 .מוסדמי מזונות מהלותששולם כל החוב והאשה הפסיקה לקבל , כלומר, מתוכם לא פעילים 42,000כ. רק 2791ב

 . 33בכל שנה מוסדעדיין מקבלות דמי מזונות מה נשים 24,444כ

 1020בשנת . 38הן גרושות וגילן הממוצע של הזכאיות עומד על  1020מקבלות דמי המזונות בדצמבר המ 67% -כ

לחודש ת למרות שהנשים החדשות במעגל מקבלות דמי המזונו, הנשים היו אמהות לילד אחד או שנייםמ 80%

בשנת  מוסדאולם מספר הילדים הממוצע של מקבלות דמי המזונות מה .ילדים בממוצע 1היו עם יותר מ 1020דצמבר 

, היה נמוך ממספרם בכלל אוכלוסיית האמהות בארץ, וזאת, כנראה, כיון שוותק הנישואין קטן יותר בקרב נשים 1020

לא יהודיות. יש ירידה עם השנים באחוז הנשים  29% -כו ,1020בשנת  מכלל הנשים היו יהודיות 83% -כ. גרושות

היהודיות ועליה בלא יהודיות. כמו כן יש ירידה באחוז ילידות אסיה ואפריקה ועליה באחוזי ילידות הארץ וילידת 

 אירופה ואמריקה.

הורה ממשפחות אלה היו  56%מקרב מקבלי גמלת הבטחת הכנסה,  34%המשפחות החד הוריות היוו  1001בשנת 

 . 34יחיד שבחזקתו ילד אחד, שאר המשפחות היו בחזקתן שני ילדים או יותר

מהנשים  46% -, כמוסדלגבי תעסוקת נשים שמקבלות דמי מזונות מה כמעט ולא השתנו הנתונים 1006מאז שנת 

ף ירדו לתוקהמזונות חוק מאז כניסת  ., על פי הצהרתןלא עבדו 54% -כשקיבלו מזונות מהביטוח הלאומי עבדו ו

 1003שנת קפיצה חריגה ב הייתהשיש לציין . 1020שנת ב 54.2% -ל 2791בשנת  98.9% -אחוזי הלא עובדות מ

 לרדת. וחזראולם המספרים 

 

 אחוז נשים לא עובדות מתוך מקבלות דמי מזונות - 0 איור

 1007בשנת ו 35לחודשש"ח  3,454תה יהי 1006בשנת  מוסדת דמי מזונות מהשל אשה המקבלההכנסה הממוצעת 

  מהגרף להלן ניתן לראות שההכנסה הכוללת ירדה:. 36לחודש ש"ח 3,966ההכנסה הממוצעת עמדה על 

 

 הכנסה ממוצעת לאשה חד הורית - 5 איור

מכלל הנשים שקיבלו דמי מזונות, עובדות ושאינן  44% -, כ1003בשנת  מוסד לסטטיסטיקהלפי הנתונים של ה

מסך הנשים שקיבלו דמי  11%שעמדו על  1020בשנת  4,132, לעומת 37מוסדעובדות, קיבלו השלמת הכנסה מה

מהשכר הממוצע  24% -כהיה בגובה התשלום הממוצע לכלל הנשים שקיבלו מזונות  1003והן ב 1020הן ב. מזונות

 ש"ח בהתאמה.  2,455ש"ח ו 2,676, במשק

על אוכלוסיית מקבלות דמי המזונות. יותר נשים, יחסית  1007השפעה בשנת  הייתה 1008למיתון שהחל בסוף שנת 

למגמת השנים האחרונות, הצטרפו למקבלות דמי המזונות ופחות נשים עבדו מבין הזכאיות. בנוסף, ירד שיעור 

, היו 1003חייבים. עם זאת, להחמרות בתנאי הזכאות לדמי המזונות, שנחקקו במסגרת חוק ההסדרים הגבייה מה

 -השפעות חזקות יותר. ההחמרות הביאו לירידה מתמשכת במספר הנשים הזכאיות לדמי מזונות לפי חוק המזונות

3,454 3,966 
4,254 
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ת לעומת שנים קודמות , זא1020וכאחוז אחד בשנת  1007ב 3% -כ ,1004-1008בממוצע בשנים  4%, 1003ב 8%

 שבהן מספרן הלך וגדל.

. עם זאת, נשים 10,240-לכש"ח, סכום המתייחס  מליון 419דמי מזונות בסכום כולל של  מוסדשילם ה 1007בשנת 

נתונים אלו יתכן ומסבירים את הנתון  מכלל התשלומים ששולמו באותה שנה. 40% -שיעור הגבייה מהחייבים היה כ

מתוך  30% -יש לציין, כי כ .ש"ח מיליארד 4.2 יותרב נותוטברו חובות של אי גביית דמי מזהצ 1020עד הבא, כי 

 81,000החוב הממוצע לחייב הוא כ ., כלומר, מצב החייבים לא אפשר להם לשלם את חובםסכום זה הם "חוב אבוד"

 . המספרים מבחינה ריאלית גדול בהרבה.1020, נכון לשנת נומינלייםש"ח, בערכים 

עם  2786היה בשנת  הגבוה ביותר, כאשר שיעורי גביית דמי מזונות מהחייביםבכל הנוגע להשנים יש תנודה עם 

מכלל אחוזים  40עמדו על  1020אחוזי הגביה לשנת  .39%עם  1001שנת הנמוך ביותר היה בו גבייה 53%

ובות, המתבטאת בפעולות בפעילות מחלקת המזונות בתחום גביית הח 80% -התשלומים וזאת למרות עלייה של כ

אם כך קורה, שבעצם זה שהמוסד לא מצליח לגבות את מלוא התשלומים מהחייבים, הנשים  אכיפה בהוצאה לפועל.

 הזכאיות לא מקבלות את מלוא הסכום שלו הן זכאיות. 

 

 אחוז גבייה מכלל תשלומים - 6 איור

 במצב היום תיותיהבעי

השינויים בנורמות החברתיות בעשורים האחרונים והשינויים שנוצרו בעקבות חוק ההסדרים הביאו  -תעסוקת הנשים

לכך שהנשים המצטרפות למעגל מקבלות דמי המזונות הן בעלות מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים שונים מהנשים 

הזכאיות החדשות נשים לאוכלוסיית מקבלות דמי מזונות,  1,216הצטרפו  1020. בשנת 38הוותיקות יותר בקבוצה

צעירות יותר יחסית לותיקות כשנכנסו לקבוצה ואמהות לילדים רבים יותר. בנוסף, שיעור הנשים המועסקות קטן יותר 

, זאת בגלל השינויים המנויים מוסדלאוכלוסיית מקבלות דמי המזונות מה 1020אצל הנשים שהצטרפו לראשונה ב

 . שר הקטינו את האפשרות לעבוד ולזכות בגמלהלעיל א

גורסת, כי לולא ההחמרות שיצר חוק ההסדרים, מספר הנשים הזכאיות במחקריה טולידנו  -צמצום מספר הזכאיות

, מספר מוסדנשים דמי מזונות דרך ה 27,810קיבלו  1020. בפועל, בסוף שנת 1020נשים ב 45,000היה מגיע לכדי 

הוא העלייה בשיעור שטולידנו מצביעה עליו עניין נוסף  הנשים שהיו מקבלות לולא ההחמרות.מכמות  45%העומד על 

 39.העוני בקרב הזכאיות כתוצאה משינויי החקיקה

לחוק המזונות קובע כי שיעורי התשלום הם כפי שנקבעו בפסק הדין למזונות או  3סעיף  -צמצום גודל הגמלה

זה לא שונה ולא תוקן מעולם. בדברי ההסבר מצוין, כי מטרת החוק היא . סעיף לפי השיעור הנמוך יותר -בתקנות

. מי שיקבע מוסדלהבטיח שהזוכה תזכה לפי המגיע לה מחד, אולם יש צורך לקבוע תקרה סבירה לסכומים שישלם ה

כגון הכנסת הזוכה, מספר הילדים שעליה לפרנס ונתונים  -את השיעורים, יהיה שר המשפטים, בהתחשב בנסיבות

לזכות ילדו  דברי ההסבר, כי הגדרת המונח "זוכה" באה לרבות הורה שפסק דין למזונות ניתןעוד נכתב בנוספים. 

 מופיעים האם והילדים בחטיבה אחת בהתחשב בגודל המשפחה.  מוסדי ההקטין. זאת כיון שלפ

ן, כלומר, במרבית מהנשים המקבלות דמי מזונות קיבלו תשלום בשיעור שנקבע בפסק הדי 94% -כ 1020בשנת 

הסיבה לכך נובעת כנראה המקרים הסכום שנקבע למזונות בפסקי הדין היה נמוך מהשיעור הקבוע בתקנות. 

ובמסגרתה הועלו שעורי התשלום לפי התקנות באופן  2774מהתכנית לצמצום מימדי העוני שהופעלה באוגוסט 

ז הנשים שהתשלום שנתן להן לפי וירד, ירד אחמשמעותי. העלאה זו יצרה מצב, כך שלמרות שהתשלום בפועל לא 

קיבלו את מלוא השיעור,  5%מהנשים שקיבלו דמי מזונות בשיעור התקנות רק . 40התקנות, ודבר זה פגע בנשים אלו

, בעיקר גמלת נכות. יש לציין ולהדגיש, כי מוסדהיו אלה בדרך כלל נשים עובדות ונשים שקיבלו גמלאות אחרות מה

, פוסקים נמוכים מהסכום הקבוע בתקנות הביטוח הלאומי תי משפטתונים כי דמי מזונות שבלה מהנעוש למרות

על כן, לפי חישוב אחוז . ללא תלות בהכנסתה משולמים לאשה במלואם ת המשפטבי דייל המזונות המשולמים ע

י התקנות, התשלום הממוצע בפועל מתוך התשלום הממוצע שהיה מתקבל אילו כל הנשים היו מקבלות תשלום לפ

הנשים מקבלות בפועל רק כמחצית ממה שהיו מקבלות אילו היו מקבלות את הגמלה לפי התקנות ולא לפי פסקי 

 . 41הדין
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אם כך, נוצר מצב, שלמרות שדמי המזונות מיועדים לאפשר לילד חיים בכבוד, הכסף הופך להיות תלוי באמו 

ם לחטיבה אחת, והכסף מגיע דרך האם כיון שהיא ובהתנהלותה ולא בו כיחיד. זאת כיון שהאם והילד נחשבי

 המפרנסת והאחראית.

 רשאי לפועל ההוצאה ראש לפיו דבר, של בסופו החוק לתוך התקבל שלא ,21 סעיף קיים החוק בהצעת -בעיית הגבייה

 זוכהל ואין מחד, לפועל להוצאה שיש הכוח את אין מוסדשל יוצא כך אם .מוסדה בקשת לפי חייב נגד מאסר צו לתת

  מאידך. החודשית, הקצבה הפסד שיגרור כיון לפועל, ההוצאה בכוח עזרילה אפשרות

 שכר תלוש לפי שלא העובדות הנשים כמות את לבחון דרך שאין כיון בנושא, מדויקים נתונים אין -בשחור עבודה

 עולה שונים, ברתייםח מארגונים .42מהנשים 70% -ב מדובר כי מעריכים נשית" "רוח בארגון אולם ,ישראל במדינת

 המזונות דמי את ולקבל להמשיך ובכך ,בשחור( עבודה )כלומר, עבודתן על להצהיר שלא בוחרות רבות נשים כי הבעיה,

  מהמוסד.

נשים רבות לא מגיעות להכנסה ראויה המאפשרת להן חיים בכבוד. סך כל הכסף שהן מקבלות גם מהבטחת תשלום 

יק ומחייב אותן להמשיך ולהיות נתמכות ולקבל הבטחת הכנסה מהמדינה, או מזונות וגם מהעבודה לא תמיד מספ

 להסתתר ולשקר למוסדות המדינה על הכנסתן.

 בעמדת היא הכוללת, ההכנסה לפי האיפוס, נקודת את עוברת מהמוסד, מזונות דמי המקבלת שאשה, מרגע כי נראה,

 מזונות דמי ומקבלת שכר בפחות שעובדת למרות יותר, גבוהה הכוללת הכנסתה שלה אחרת אשה מול אל נחיתות

 -מעט לעבוד או לעבוד, שלא תעדיף מהמוסד, מזונות לדמי הזכאית הורית חד אשה כי מצב, נוצר הכנסה. והבטחת

 ולעבוד לצאת מהן ומונע הנשים, כלפי "11 "מלכוד מעין יוצר זה ןיעני האיפוס. נקודת את ולעבור לעבוד מאשר -ומוצהר

  בתוכו. להיות לא אם העוני, למעגל קרובות ולהיות להיתמך אותן ומחייב ומכניס, סדיר באופן
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 המצב הקיים פתרונותות לעצה

 הליכי בזיון ממנה למנוע כדי לפחות המחוקק, להגנת זקוקה שהאשה היא "חזקה כי נכתב המזונות לחוק ההסבר בדברי

 ילדיה על להגן המנסה האשה ובו דווקא, המחוקק, לבגל נוצר הקיים המצב ילדיה". של אביהם נגד לפועל הוצאה

 כורחה. בעל חוק פורעת כמעט, ,להיות הופכת בכבוד, חיים להם ולאפשר

 אין כי להדגיש יש הוריות. החד הנשים של הכוללת ההכנסה העלאת הוא המתבטא הרצון להלן, שאציג ההצעות בכל

 תעלה הורית חד אשה של הכוללת שההכנסה כך הגמלה, למוד את לשנות אם כי עצמה, הקצבה את להעלות רצון כאן

 בשנים פעל האוצר משרד שבה בדרך ולפעול ולהמשיך לנסות כלומר, בעבודתה. יותר גבוה שכר מקבלת שהיא ככל

 "מקל" בצורת ולא הכוללת( ההכנסה )העלאת "גזר" בצורת אבל התעסוקה, למעגל נשים יותר ולהכניס האחרונות

  יסית(.הבס הקצבה )הקטנת

 קיבלתי ובכך החלטות, לקבלת סיימון הרברט של הרצון השבעת למודל בהתאם פעלתי פתרונות, אחר חיפושי במהלך

 לפתרון אלא רציונאלית מבחינה אולטימטיבי לפתרון להגיע ניתן לא וכדו' משאבים מגבלות שעקב האפשרות את

43רצון. משביע
 טוב המספיק לפתרון שהגעתי עד האפשר, במידת בחנתי ואותם שונים רלוונטיים פתרונות אחר חיפשתי 

 יותר, טוב לפתרון גיעלה ניתן היה משאבים יותר לי היו ואם יתכן שלי. הקיימות והמגבלות הקיימים הנתונים בהינתן

  .המטרה בהכרח זו ואין ,לכך הכרח זה אין אבל

 שינוי בפסיקהבעזרת הבטחת מזונות 

וההורה הינו  הכי יש לפרש את החוק כך שבכל מקרה הזוכה הינו תמיד הילד/ בית המשפט, קבע 44בפסק דין עאסי

 :זוכה נוסף במקרים מסוימים

פשיטא שהיא זו הזכאית להגיש בקשה לתשלום  –" בלבד האשהכאשר פסק הדין למזונות ניתן "לזכותה" של ""

 הילדדין למזונות ניתן "לזכות  מנגד, כאשר פסק הגמלה, ככל שהיא עונה על כלל תנאי הזכאות שבחוק ובתקנות.

סותה טבעית, קמה זכאותו העצמאית להגיש את ומקבלת לידיה מזונות הקטין בעבורו כאפוטרופ הֵאםו –בלבד" 

בשני המצבים האחרונים בהם פסק הדין למזונות הוא לזכות הילד  הבקשה לתשלום מתוקף היותו "הזוכה" על פי דין;

ו של הילד נגרעת בשל כך בלבד שהבקשה לתשלום הוגשה על ידי "האשה" והוא בעליה של הזכות, אין זכאות

במעמדה כֵַּאם האפוטרופוס הטבעית והחוקית שלו, כל עוד הוגשה הבקשה בשם "הילד" ועבורו מכוח זכאותו הוא 

 לדמי המזונות".

מחיל את ההגדרות זה  אם כך, נראה כי ישנה אפשרות, לפיה בתי המשפט יפסקו מזונות לילד ולא לאשה. פתרון מעין

פתרון זה נראה כמו כלי של המוסד כתקפות על הילד והוא מקבל את מלוא הסכום, בלי קשר להכנסות האם. 

ההבדל בין קצבה לתמיכה עומדת בבסיס הרעיון. קצבה מוענקת הסובסידיה כחלק מכלי המדיניות הציבורית. 

אולם, תמיכה היא כאשר  הקצבה להוצאה מסוימת.מאפייניהן, כך שהממשלה לא מתנה את הענקת  לפי לקבוצות

 ,במקרה זהובכך למעשה "לצבוע" כסף.  -המדינה מחליטה על מקבל התמיכה על מה )או על מי( להוציא את הכסף

 . המיועד לילדים ולא לאם כסף למתן תלושמתן יש מעין טרנספורמציה מ ילדים הופך מקצבה לתמיכה,מזונות תשלום 

 של בכבוד חיים הזכות את לאפשר ובכך לילד, הניתנים למזונות האם הכנסת בין הזיקה ניתוק הוא הז פתרון של היתרון

 מלכתחילה. החוק מטרת -הילד

קרון האוניברסאלי המערכת תקרוס ולא תוכל להמשיך לממן יין לפי העיאת הענ נחיל אם כי הוא לעין, הנראה סרוןיהח

/ הכנסת תמצא פתרון עוקף פסיקה. יתכן וזה פתרון טוב למקרים את כולם כך )ככל הנראה( ואז כנראה הממשלה

 פרטניים שיפתור נקודתי למצב חריג של נשים, אבל לא כפתרון גורף.

 הבטחת מזונות במודל דמי אבטלה

 שהגורם עד אבטלה, לדמי בדומה זמנית, קצבה לקבל לנשים לאפשר כדי נועד מזונות תשלום הבטחת מלכתחילה

 הסמכויות כל יהיו הגובה ולגורם המזונות, בגובה להיות אמורה מזונות הבטחת מהחייב. הכסף את ותלגב יצליח הגובה

 וחוסר סיוןינ חוסר בגלל אבל ,מוסדה בידי נמצא הגבייה של הכוח לעיל, שתיארתי כפי ,היום במצב לגבייה. המתאימות

 הפתרון כך, אם .מוסדה של בידיים כשזה יההגב באפשרות נחיתות של מצב יוצר ועיקול( כליאה ת)לדוגמ מסוים כוח

 גורמים. לשני לפועל אהוההוצ מוסדה הפרדת ובכך ,לפועל הוצאה מוסדותל הכספים גביית כוח החזרת הוא המוצע

 כאן גם שברשותם. והכלים סיוןיהנ כל לפי מהחייב הגובים יהיו לפועל אהוההוצ לאשה הקצבה את תןיי מוסדה מחד

  והגמלה. מעבודה האשה הכנסת בין הזיקה ניתוק הינו רוןהפת את המניע הרעיון

 המלאה הגמלה אם שלעיל, הפתרון בחסרון שהצגתי העלויות בעיית עם להתמודד באה לפתרון זו אפשרית הצעה

  מהיום. יותר להוציא בהכרח, תצטרך, לא שהמדינה הרי קצוב, לזמן תשולם

 הכספים את לקבל לנשים לאפשר ובכך להם, שיש סיוןיובנ תהמוסדו ביתרונות שימוש הוא זה פתרון של היתרון

  ביותר. הטובה בצורה להם המיודעים
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 במקרים למשל לגבות, יכולה לא ועלפל ההוצאה רבים שבמקרים הוא אחדה זה, לפתרון נותחסרו מספר ישנם זאת, עם

 ועלפל ההוצאה על לחץ היהי שלא הוא השני המקורית. לבעיה חזרה יש ואז מהארץ ברח שהוא או בכלא שהחייב

 שני יש בו מצב יוצר המוצע שהפתרון ווןכי ותבעייתי על מצביע שלישיה .המוסד על כיום שיש לזה דומה מצב ,לגבייה

  .ותפעול סמכות בעיות להיווצר ותועלול יחד שיפעלו ארגונים

1022 -תשע"א צאה לפועל )הקמת מסלול מזונות(, תזכיר חוק ההו
45

 

 טרומית, לקריאה עלה לא עדיין זה עמדה נייר לכתיבת שנכון ממשלתי, חוק כתזכיר הכנסת שולחן על מונח זה פתרון

 כאן. אותו אציין קיימא, בר זה שפתרון כיוון הממשלה. ידי על שהוגש בגלל לחוק שיהפוך להניח יש אולם

 -לזכותו ניתן למזונות דין שפסק מי הוא הזוכה לפועל בהוצאה המזונות מתיקי 44% -כ לפועל ההוצאה חוק תזכיר לפי

  המזונות. לחוק 24 סעיף לאור בשמם תיקים פותח שהמוסד זוכים לעומת פרטיים, זוכים הם אלה

מרבית הזוכים הפרטיים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל אינם מיוצגים. אי  כי מתואר, זה חוק לתזכיר ההסבר בדברי

ייצוג הזוכים אינם יודעים לנהל את התיק בצורה הנכונה שתניב גבייה. ייצוג זה גורם לקושי משני טעמים. האחד, ללא 

השני, מהטעם שחלק מהזוכים, ובדברי ההסבר מודגש, כי מדובר בעיקר בזוכות, חוששות לנקוט הליכים כלפי החייב 

 . 46מחשש שיגרור אלימות מצידו על צורותיה השונות, כלפי האשה או כלפי הילדים המשותפים

מציין, כי יש להניח שבגלל הסיבה שהזכרתי לעיל, לא ננקטים די הליכים לגביית החובות האמורים, סכום תזכיר החוק 

לא מקבלים את דמי המזונות להם הם זכאים וזקוקים. אם כך, גם אם  -בעיקר ילדים -החוב הולך ותופח וזוכים רבים

היא עומדת מול מציאות קשה. לכן, מוצע  זוכה תפנה להוצאה לפועל על מנת לקבל את דמי המזונות המגיעים לה,

תזכיר חוק ההוצאה לפועל, אשר במסגרתו תכנס ההוצאה לפועל בנעלי הזוכה ותפעל לגביית חוב המזונות עבורו. 

 המסלול, לדברי תזכיר החוק, יופעל על ידי מערכת ההוצאה לפועל תוך מעורבות מינימאלית של הזוכה. 

שימת הגורמים מוסרי המידע, ובכך לסייע באיתור הכנסות החייב ונכסים התיקון בתזכיר מבקש להרחיב את ר

שנים  6שבבעלותו. הפתרון מציע הקמת המסלול המיוחד במספר לשכות הוצאה לפועל ברחבי הארץ, וזאת למשך 

טו לפי 10ולאחר מכן תיבחן יעילות המסלול והאפשרות להפכו לקבע. בנוסף, מציע התיקון )סעיף  -כהוראת שעה

זכיר חוק ההוצאה לפועל(, מתוך הכרה בחשיבות גביית המזונות עבור הזוכה, אשר על פי רוב זקוק למזונות אלה ת

למחייתו, להחיל על המסלול את כל הוראות חוק ההוצאה לפועל, ולאפשר ללשכה לנקוט כנגד החייב בכל הליכי 

 הביצוע הקבועים בחוק.

גבייה המלאה של החובות הקיימים מהחייב לזוכה, ובכך לאפשר קיום פתרון זה הינו באופן מובהק היכולת ל יתרון

 בכבוד של האמהות והילדים.

מתן  שיעבור מרגע מתן פסק הדין והפניה להוצאה לפועל לקיים את הגבייה, ועדבולט, הינו משך הזמן  חסרוןאולם 

באותו אופן בעייתי ים חיים ומתקיימים הכסף באופן מלא לזוכה. זמן זה הינו זמן חשוב ויקר, בו הזוכה והילדים הזוכ

 אותו תיארתי בתחילת ניר עמדה זה.

 אם כך, פתרון זה מצטייר כפתרון נכון מערכתית עתידית, אולם לא נקודתית, למצב הדברים הנתון כיום.

 הבטחת מזונות במודל עידוד בעלי מוגבלויות ביציאה לעבודה

וגעים בכלים של עידוד תעסוקה שיש ם ולא נזונות להכנסת האֵ הזיקה בין המניתוק  יוצרות שתי ההצעות שלעיל

שני הפתרונות יקרים יותר מהפתרון ש סרון העיקרי הואיהח בנוסף, נראה כיתוכנית ויסקונסין.  , לדוגמתלמדינה

, ובמקום לעזור לנשים לעזור לעצמן ובכך להוזיל את עלויות המדינה, הפתרונות הן רק לטווח הקצר השלישי שאציע

ולפתרון מיידי בלבד. הפתרון השלישי שאציע, והוא הפתרון הנבחר בעיני, דומה לפתרון שניתן בועדת לרון והפך 

  הנדרשות. ההתאמות עם ביט"ל(, לחוק )תיקון לעבודה ליציאה מוגבלויות בעלי לעידוד חוק לתיקון 1007 בשנת

מדינה, בדומה יותר הן מקבלות פחות כסף מה ככל שנשים עובדות. האחד, שילוב שדומה לשני מקרים זהו נראה כי

ניתן להתייחס להפחתת הגמלה החודשית לאם חד הורית כאל מס הכנסה, לצורך  למערכת של מס הכנסה.

שני, וקה בשחור וכך גם במקרה הזה. המחקרים מראים שככל שמס הכנסה גבוה יותר, כך יש יותר תעסההשוואה. 

לפי פתרון זה מדינה כסף מחד, ולעודד נשים לצאת לעבודה מאידך. כך למעשה דוגמא שמראה איך ניתן לחסוך לזוהי 

לחיים בכבוד פעמיים, גם עצם היציאה לעבודה וחלק מזכותו של אזרח לעבוד ולהיות חלק  ןאת זכות ותמרוויחהנשים 

 פעיל ותורם לחברה וגם היכולת של המדינה לנתב כספים מסעד ליצירה ולתעסוקה. 

ציעה, הינו מודל שיושם בעבר, לאחר יישום המלצות ועדת לרון בנוגע לשכר אנשים עם מוגבלויות מודל זה שאני מ

ובנושא מס הכנסה שלילי. למעשה, אם נבחין בהצלחות שכבר הושגו בשני המודלים שהזכרתי לעיל, נראה כי מודל 

 משולב זה הינו אפשרי, ונעשה בעבר על ידי מדינת ישראל ומשרד האוצר. 

מתן מענק לפי חוק מס הכנסה שלילי לנשים חד הוריות, יגרום לנשים חד זונות בצורה הזו, בשילוב עם הבטחת מ

 הוריות לצאת לתעסוקה מוצהרת, ולא להתחבא ולהתחמק כיון שעובדות בשחור. 
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 הצעה למודל

תרון הפמשמש כחלק ממדיניות פתוחה,  -הבטחת מזונות בעזרת שינוי פסיקה -למרות הפתרון שהצעתי לעיל

המתאים יותר הוא יישום מדיניות סגורה, כיון שזו הדרך בה פועל משרד האוצר כיום והתאמתה למקרה. מדובר 

יחס בסדר גודל לאומי, ימת -היקף המדיניות כוללת ,נהלים ברורים ופורמאליים המעוגנים בחוקיםבפתרון המובנה מ

 יד רחוק שיתוכנן מראש וינוסח בהתאם.למרות שמדובר על מגזר מיוחד בתוכו, וטווח הזמן מיועד לעת

  .47לאומי ביטוח בחוק שנעשה 207 תיקון לעיקרי ובהתאם בדומה מציעה, אני אותו התיקון, עיקרי את להלן אנסח

המידה בה  ,מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן אשה הסכום הכולל שתקבל .2

 . ה עלתה הכנסתהתפחת קצבת האשה לא תעלה על המידה ב

לאחר שחדלה הזכאות , למקבלות הגמלה יש לשמור על המשך קבלת ההטבות הנלוות שקיבלה עד היום .1

שנים נוספות, ולאחר מכן יינתנו באופן חלקי ויחסי  3לגמלה, יינתנו ההטבות הנלוות במלואן לתקופה של 

 לשיעור קצבת העידוד לעבודה. 

פיה אם הגמלה הופסקה בגלל שהאשה התחילה לעבוד או שבגלל תינתן רשת ביטחון למשך שלוש שנים, ל .3

שנים מיום שהפסיקה לקבל  3שההכנסות מעבודתה עלו, האשה תהיה מוגנת ברשת ביטחון. אם כך, במשך 

שוב, היא תוכל לשוב ולקבל את גובה הגמלה המקורית מבלי  ירדוגמלה, אם תפסיק לעבוד או שהכנסותיה 

 לעבור בדיקה מחדש. 

 שהכנסתו למי הנכות, קצבת במקום תשולם זו קצבה"קצבת עידוד".  -לגמלה, יש ליצור קצבה חדשה בנוסף .4

 יהיה ומקצבה מעבודה שתקבל הכולל הסכום לפיו העיקרון, יישמר בכך בחוק. שנקבע הסכום על עולה מעבודה

 .בלבד מזונות דמי גמלתמ תריו גבוה תמיד

ומתון. על הקצבה להשתנות בהתאם לקביעה בפסק הדין,  יש ליצור את מנגנון ההפחתה באופן הדרגתי .5

שנים  4כמות הילדים ומצבה המשפחתי של האשה. ניתן לשקול להפחית את הקצבה באופן הדרגתי במשך 

 . 15% -בכל שנה ב

בנוסף, ניתן להיעזר בכלי מס ההכנסה השלילי, ולוודא, כי הכנסת האשה החד הורית יהיה גבוה מספיק, על מנת 

לנצל את יתרונות מס ההכנסה השלילי, ובכך לעודד אותה להמשך תעסוקה וליציאה ממעגל הנזקקות והיותה  שתוכל

 תלויה במוסדות המדינה. 

 הפסיקה פתרון האחד, נוספים. היבטים שני בעזרת להשלימו יש לעיל, שהצעתי המודל את להשלים מנת על כי, נראה

 האכיפה סמכויות חיזוק השני, האם. להכנסת קשר ללא לילד, ישירות המזונות את שתקצוב פסיקה תהיה ובכך שלעיל,

  לאומי. לביטוח המוסד של והגבייה

 

 מדדים 

 המדדים בהם תבחן הצלחת התוכנית:

בחינת סך ההכנסה הממוצעת של נשים חד הוריות שכולל משכורת וקצבאות. יש לתת דגש להרכב סך  .א

 ההכנסה ומרכיב הבטחת ההכנסה שבתוכה.

 המשכורת בסך ההכנסה הממוצעת.אחוז  .ב

מדד שהייתי רוצה להשתמש בו אבל אי אפשר לבחון זאת, ולכן זהו מדד  -אחוז הנשים שעובדות בשחור .ג

 בוד.אחוז הנשים שיצאו לע -אם כך, אציע מדד הפוך היכול לספק נתונים משלימים נטי.ופחות רלו

מוציאה סכומים גבוהים על נשים הכוללת גובה ההוצאה הממוצעת של המדינה לכל אם חד הורית. המדינה  .ד

השלמת הכנסה וקצבאות, במידה והפתרון שהצעתי לעיל יפעל באופן הטוב ביותר, גובה ההצעות הממוצעת 

 יפחת. 
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