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משפחה ענייני התייחסו שופטי בתי המשפט ל לאורך השניםקראנו ר שאספר פסקי דין מב
וההשלכות של הטבות אלו  ,לנושא ההטבות הכספיות אשר מקבל הורה משמורן מהמדינה

ראינו גם פסקי דין בהם נרשם שלצורך מתן ההטבות בלבד  .על מתן הגדרה הורית שווה
 . ן שגוי ומיותרזה כמובכיום תחשב האם כהורה משמורן. 

בחלק מפסקי הדין ניכר שהשופטים לא תמיד מעודכנים בשינויים שחלו בשנים האחרונות 
 בהטבות השונות:

אם עקרונית הנשאלת השאלה הונסביר לגבי ההטבות עצמן, עמיק לפני שנראשית,  .1
 מתן הגדרה הורית שווה להורים המתגרשים?מנוע הטבות כספיות כאלו או אחרות אמורות ל

מדוע הטבות  20-11-19292 בעמ"ש  כבוד השופטת פלאוט, מחוזי מרכז, הסבירה
 :צריכות להשפיע על ההגדרה השווה של שני ההורים לא שונות

 
שהעו"ס, הגב' פלורה לוי, הגישה את התסקיר למשמורת אם כאשר הילדה  כבודה מציינת

חודשים, אך מסבירה שהמלצתה הייתה בעיקר על מנת לא לפגוע בהטבות  7הייתה בת 
השונות שמקבלת האם כמשמורן יחיד )כמוסבר בדף זה חשיבה שגויה( ולכן מדובר על 

 קביעה לא מקצועית הסותרת את טובת הילדה! 

העו"ס לא המליצה בתסקירה על משמורת משותפת, אלא שתסקירה הראשון אומנם "
חודשים בלבד )בעוד התסקירים המאוחרים יותר התייחסו  7ניתן בהיותה של הקטינה בת 

לסוגיות נקודתיות ולא לשאלת המשמורת בכללותה(,  ומכל מקום, המלצתה זו נבעה 
ואולם סברתה זו אינה עולה  בעיקר בשל סברתה לזכויות כאלה ואחרות של בת הזוג,

בקנה אחד עם הוראות הדין ואינה מתיישבת עם הזכויות ההוריות המגיעות להורים, כפי 
שהובהר לעיל באריכות, לפיכך אין להלין על בית משפט קמא כי סטה מההמלצות הנוגעות 

 ."לעצם אופייה של המשמורת

ם גרושים. לרוב האם היא זו הנחות והטבות הורים גרושים: ישנן מספר הטבות להורי. 2
כל קשר למרבית ההטבות )מלבד אין הזכאית להטבה. למונח משמורת משותפת/משמורת 

נושא ההנחה בארנונה בו לעיתים יש חשיבות להגדרה ובמקרים חריגים גם בסיוע בשכר 
 וכמובן שיש לנושא פתרון פשוט(.   -דירה 

שווה עקב נושא ההטבות, לצד אי לאור החשש של חלק מההורים מקביעת הגדרה הורית 
ההכרות של הנושא על ידי עורכי הדין והשופטים, בחרנו לציין לכל נושא הסבר קצר. האם 
אלו כל ההטבות שיש כיום? כמובן שלא. שווה לבדוק ברשות המקומית אם יש עוד הנחות 

אך והטבות מקומיות, יש הטבות לאמהות שמקבלות את המזונות מהביטוח הלאומי ועוד, 
 כמובן שהם אינן קשורות להגדרה משמורת. 

 הביטוח הלאומי -קצבת ילדים 

 קצבת ילדים: קצבת הילדים משולמת לאם, אלא אם כן נקבע שהאב הוא המשמורן.

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%A2%D7%9E%D7%A9-19292-11-20.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%A2%D7%9E%D7%A9-19292-11-20.pdf
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להגדרתם השווה של שני ההורים )משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת( אין כל 
 השפעה על אופן חלוקת קצבת הילדים.

 לאומי לביטוח המוסד באתר נרשם כך

 

 הורים גרושים:

נמצאים אצל האב בלבד. עם זאת, ניתן הקצבה משולמת לידי האם, אלא אם הילדים 
לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, 

 ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.

  

כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור  –אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב 
הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש 

 .לסניף הביטוח הלאומי תיק לפיצול קשהב

 הורים החיים בנפרד:

 הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.

משולמת הקצבה לכל  –מצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב אם חלק מהילדים נ 
 בקשה טופסהורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה להגיש 

 ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים. תיק לפיצול

אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים אין שום השפעה על הקביעה מי מההורים יקבל 
 את קצבת הילד.

כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את קצבת הילדים, אין זה אפשרי נציין שגם 
 מעשית, שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. חלק מאנשי המקצוע עדיין לא מודעים לנושא.

 מענק לימודים:

לגבי מענק הלימודים, הרי כל עוד הוא מתקבל, מקובל לקבוע שהוא ישמש לרכישת הציוד 
בהפרש, במידה ויהיה, יתחלקו ההורים שווה בשווה או לפי לבית הספר בתחילת השנה, ו

 יחס ההכנסות שלהם. על מנת למנוע ויכוחים מיותרים, חשוב לרשום זאת בהסכם הגירושין.

נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את מענק הלימודים, אין זה אפשרי 
צוע עדיין לא מודעים לנושא. לכן, מעשית שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. חלק מאנשי המק
 חשוב לרשום בפסק הדין/הסכם הגירושין התייחסות לנושא.

את  –בהסכמה או בהכרעה של השופט  –הביטוח הלאומי מאפשר להורים להעביר  –טיפ 
 מענק הלימודים מהורה אחד להורה האחר. כל עוד הזכאות קיימת.

 :נרשם הלאומי הביטוח באתר
 

 ו.המענק משולם להורה שמקבל את קצבת הילדים, ושהילדים בחזקתו ובמשמורת"

עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את 
 המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין,

https://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/%D7%9C%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/children_forms/Pages/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A7.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/children_forms/Pages/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A7.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/children_forms/Pages/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A7.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7%20%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
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ובתנאי שלהורה שבחזקתו ובמשמורותו הילד קיימת זכאות למענק לימודים, ובתנאי 
 ."שהמענק ישולם במלואו להורה אחד

השפעה מי מההורים יקבל את מענק כל אין אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים 
 הלימודים.

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי קיימת אפליה מגדרית בין ההורים.  ביטוח לאומי סיכום:
קצבת הילדים ומענק הלימודים מוענקים לאם, גם כאשר ההורים במשמורת משותפת, אבל 

 שום פגיעה בהטבה שמקבלת האם.אין להגדרה ההורית השווה עצמה 

 

 משרד השיכון -סיוע בשכר דירה 

מתי שני ההורים יכולים לחלוק את ההטבה? במקרים נקודתיים בלבד בהם שני ההורים 
הגדרה של משמורת משותפת יחד עם זמני , ויש להם השיכון משרד של בקריטריוניםעומדים 

(. רק באותם מקרים ההנחה תתחלק בין שני ההורים. אם שני ההורים 7/7השהות שווים )
 יבקשו אותה כמובן.

 כאשר זמני השהות אינם שווים, ההורה לו זמני שהות רחבים יותר יקבל את ההנחה.

 :נרשם והשיכון הבינוי משרד באתר

 במצב של משמורת משותפת להלן ההנחיות:"

במקרה בו חתם אחד מבני הזוג על כתב ויתור, לפיו הוא מוותר על כל זכאות לסיוע בדיור 
 בגין הילדים שבמשמורת משותפת, יינתן הסיוע במלואו לבן הזוג האחר.

אם צוין בהסכם הגירושים כי ברוב ימות השבוע שוהים הילדים   –ויתור  בהיעדר כתב
 אצל אחד מבני הזוג, יינתן הסיוע במלואו לאותו בן הזוג.

במקרה של חלוקה שווה בשהות הילדים אצל שני בני הזוג, יקבל כל  –בהיעדר כתב ויתור 
בן הזוג השני לא אחד מהם מחצית הסיוע מזכאותו של הורה עצמאי לשכר דירה, אלא אם 

פנה לקבלת סיוע. במקרה כזה, יקבל ההורה שפנה לקבלת סיוע את מלוא הסיוע. עם זאת, 
אם יפנה בן הזוג השני במהלך אותה שנה, לאחר שההורה שפנה החל לקבל את מלוא 
הסיוע, יקבל הוא מחצית סכום הסיוע בשכר דירה וההורה הראשון ימשיך לקבל את מלוא 

 ."תה שנה, ובתום השנה יתחיל לקבל מחצית סכום הסיועהסיוע עד לתום או

אם כך, מהו הפתרון הנכון לאותם מקרים נקודתיים בהם שני ההורים זכאים להטבה? 
ראשית, אם זמני השהות שווים ומשכורות ההורים דומות, ראוי שכל הורה יקבל מחצית 

שמים זאת פשוט רו אך אם יש התעקשות או סיבה שההטבה תלך רק לאם,מההטבה. 
 בהסכם/פסק הדין ומציינים שהאב יחתום על כתב ויתור. פשוט וקל. 

 נקודות זיכוי

האם כאשר להורים משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת נקודות הזיכוי מתחלקות 
 ?באופן שווה

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/service/rent_support_for_single_parent
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כיום שום השפעה על חלוקת נקודות  אין להגדרה משמורת משותפת. התשובה היא לא
, הזיכוי. נקודות הזיכוי "העודפות" בגין הילדים ניתנות להורה המקבל את קצבת הילדים

 .כאן ראוא. האמ

 הנחה בארנונה

. במקרים של משמורת משותפת, 20%ההנחה להורה עצמאי )לשעבר "חד הורית"( היא של 
, וישנם מקרים 10%לעיתים ההנחה בארנונה מתחלקת בין שני ההורים כך שכל אחד יקבל 

. כל רשות פועלת 20%רמת גן, נשר ועוד( בהם כל אחד מההורים יקבל הנחה מלאה של )
בצורה שונה בנושא ואפשר לבדוק את הנושא מול הרשות לפני חתימה על ההסכם גירושין או 

 מתן פסק הדין.

ההנחה לשני ההורים ניתנת על סמך ההגדרה "משמורת משותפת" )וכיום כמובן גם לפי 
אך לעתים צריך להסביר לרשות( ולא  –ההגדרה הנוכחית "אחריות הורית משותפת" 

 מחייבת זמני שהות שווים. 

במקרים בהם הנחה זו היא החסם להגדרה הורית שווה, ההורים יכולים לקבוע בהסכם 
 דין שלמרות ההגדרה ההורית השווה ההנחה תינתן רק לאחד ההורים.הגירושין/פסק ה

 פשוט וקל.

כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. במידה והרשות 
 אינה מוכנה לתת הנחה לשני ההורים חשוב להסביר.

 הורים גרושים -חשבון מים 

)קביעת  בהתאם לחוק כללי המיםחשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. 
כאשר להורים גרושים משמורת  03.03.2016החל מיום ו 2016 -כמות מוכרת(, תשע"ו

משותפת שני ההורים זכאים לרשום את הילדים בביתם ובכך להגדיל את מספר הנפשות 
מחצית(. רצוי מאוד לרשום זאת  בבית מה שבא לידי ביטוי בחשבון המים )כל אחד

 בהסכם/פסק הדין:

ניתן לרשום גם נושא זה בהסכם/פסק הדין ובכך לפתור את לטעמנו הנושא שולי, אך כמובן ש
 ה.הסוגי

 ו. מען הילד:

בו להגדרה ההורית השווה חשיבות רבה. נוסף כספית, אך נושאהטבה כרוך באמנם לא   

מען לילד לבדו הגדרה של משמורן יחיד, רק אז באפשרותו לשנות ים הוראחד הכאשר ל
לא ניתן  - בו להורים הגדרה הורית שווה )כולל אי הגדרה כלל( - המשותף. בכל מקרה אחר

 לשנות מען לילד באישור הורה אחד.
 

אלי כהן, מנהל תחום מרשם ודרכונים במרשם האוכלוסין מחדדת את תשובתו של מר 
 :הנושא

 

כפי שציינת במכתבך, שינוי מען לקטינים להורים גרושים/פרודים מחייב הסכמת שני "
ההורים ורק כאשר המשמורת מסורה להורה אחד, הרי שאותו הורה שהמשמורת מסורה 

 .לו רשאי לשנות מען ללא הסכמת ההורה השני

https://shared-parenting.co.il/tax-credits-divorced-parents/
file:///C:/Users/Guy/Desktop/פעילות/חומר%20לאתר/2021/לחוק%20כללי%20המים
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במקרה של הורות משותפת, מאחר ולא נקבעה משמורת להורה אחד נדרשת הסכמת  ,כן 
 ."שני ההורים בלשכה לצורך שינוי מען

לילד המשותף מונעת מאחד ההורים לקבוע  , מכל סוג שהוא הקיים כיום,הגדרה הורית שווה
 מען אחר ללא הסכמת ההורה האחר.

 
 לסיכום: 

 
הגדרה הורית שווה, תגובה צפויה ומובנת לשינוי כה בעבר היו חששות ופחדים רבים ממתן 

עשור עבר,  .לאחר שנים כה ארוכות בהן ההרגל היה לקבוע הגדרה של משמורן יחיד מהותי
 את השינוי. הפחדים והחששות נעלמו, וטובת ילדי ההורים הגרושים קודמה.  'שרדנו'ו

 
הפוך הוא, מתן נ ת השינוי.ולא פחות חשוב, לא התעוררו בעיות חדשות או מהותיות בעקבו

הגדרה הורית שווה מסייע לילדים בהתפתחותם ובעיקר מפחית קונפליקטים, תחושת 
 נחיתות והכרה בחשיבות נוכחותם של שני ההורים בחיי ילדיהם. 

 
 , ברוכה הבאה אחריות הורית משותפת.ז"ל שלום לך משמורת


