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 תמצית

תשלום הסדרים מיוחדים ל שלסקירה משווה בו מובאת ו ,זהבה גלאוןמסמך זה נכתב לחברת הכנסת 

המסמך מתמקד בעיקר בהסדרים לתשלום מזונות  .זוג דמי מזונות לאחר פרידה או גירושין של בני

 1.ו ההורה הזוכה()א להורה המשמורןמשלם  )או ההורה החייב( משמורן-ההורה הלאשבדרך כלל  ,ילדים

חייב ם ההורה ההבשהסדרים לתשלום מזונות ילדים  אם קיימיםבחנו  הכנסת גלאוןלבקשת חברת 

כלומר  ,הזוכהזה מעביר את התשלומים להורה גוף ו ,משלם את המזונות לגוף שמפעילה המדינה

 .משמורן להורה המשמורן-הלאמההורה להעברת דמי המזונות  "צינור"בהם המדינה משמשת שהסדרים 

 בררת המחדלהוא  האמורהמדינתי הגוף באמצעות השאלה אם תשלום את גם בדקנו בהקשר זה 

 . שהוגדרו מסוימיםרק במקרים  או שמסלול זה משמש לתשלום מזונות באותה מדינה

נות מזוהחשבון מקדמה על  ההורה המשמורן זכאי לקבל במסגרתםשהסדרים  נכללים בסקירהכמו כן 

כלומר  ,חייב בהםהוא את המזונות ש שההורה החייב אינו משלם יםבמקר מהמדינהאו קצבת מזונות 

הבטחת קיומם המשלמת מתקציבה סכומים לסוציאלית ביטחון המדינה משמשת רשת בהם שהסדרים 

ם בתנאים מסוימים המוסד לביטוח לאומי משלודומה קיים בישראל, יצוין כי הסדר  .של זוכי המזונות

 . את המזונות משמורן אינו משלם-כאשר ההורה הלאקצבה להורה הזוכה 

בעניין  בישראל הישהוכנה ברשות האכיפה והגבי משווה הועברה לידינו סקירההכנת מסמך זה במהלך 

בדבר אכיפת המצב המשפטי מוצג זו ה סקירב 2.(היסקירת רשות האכיפה והגבי)להלן:  אכיפת מזונות

בכל ובכלל זה  ,(קנדה, אוסטרליה, ארה"ב ואנגליה)סקסיות -ארבע מדינות אנגלובתשלום דמי מזונות 

 מצורפת למסמך זה.ה יית רשות האכיפה והגבהנוגע לתשלום מזונות באמצעות המדינה. סקיר

על  ףבארבע מדינות נוס את ההסדרים לתשלום מזונות ילדים בהרחבה בחרנו לסקור במסמך זהפיכך ל

 .זילנד-ניוו נורבגיה ,שבדיה, פינלנד: האמורהה ות בסקירעאלו המופי

 

 :יהיובסקירת רשות האכיפה והגבזה במסמך מדינות הנסקרות על ה להלן עיקרי הממצאים

  הפעיל תוכנית הקימה המדינה גוף ייעודי שתפקידו לשנסקרו ראשית יש לציין כי בחלק מהמדינות

ת תשלום מזונות ילדים בלבד ; בחלקן מדובר בגוף לאכיפתשלום מזונותמדינתית לאכיפת 

זוג כאחד )מחוזות  לאכיפת תשלום מזונות ילדים ובני –ובחלקן  ,ובריטניה( 3)אוסטרליה, ארה"ב

ידי הגוף הממשלתי -מזונות ילדים מופעלת עלזילנד התוכנית ל-בניו .סקוטיה בקנדה(-אלברטה ונובה

הפעילות לאכיפת  (ישראלוכן , בגיה)שבדיה, פינלנד ונורבמדינות אחרות . האחראי להכנסות המדינה

)דוגמת המוסד  גופי הרווחה הכללייםאו גופי ההוצאה לפועל באמצעות מתנהלת תשלום מזונות 

 . טוח לאומי ומשרד הרווחה(לבי

  בריטניה, נורבגיה, פינלנד, מחוז )אוסטרליה, חלק ממדינות ארה"ב,  המדינות שנסקרורובן של ברוב

 משמורן משלם את המזונות-ההורה הלאשהמחדל היא  בררת (ישראל וכן, ושבדיה אלברטה בקנדה

כחריג  ,(אוסטרליה, בריטניה, נורבגיה ומחוז אלברטה בקנדה. בחלקן )להורה המשמורן ישירות

 .אפשר לבצע את התשלומים דרך הגוף המדינתי לבקשת כל אחד מהצדדיםלכלל, 

                                                 

 זוג לאחר פרידה או גירושין. בחלק מהמדינות אותם ההסדרים חלים גם על תשלום מזונות בני  1
-, ערכו: עו"ד יעל סימונדזקנדה, אוסטרליה, ארצות הברית, אנגליה סקירה משווה: –אכיפת מזונות במדינות העולם ראו:   2

 . 1010באוקטובר  11, הדין בישראל-באתר לשכת עורכייועז, עו"ד עינב יעקב, מופיע 
 בארה"ב, נוסף על התוכנית הפדרלית לאכיפת תשלום מזונות ילדים מופעלת תוכנית דומה בכל אחת מהמדינות.  3

http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=105506&catId=1771
http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=105506&catId=1771
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 ן ההורים, אלא אם כן ההורה המשמורן ארה"ב בררת המחדל היא תשלום ישיר בירוב מדינות גם ב

 מקבל קצבת סיוע למשפחות במצוקה, שאז תשלום המזונות חייב להתבצע דרך התוכנית המדינתית

באמצעות בחלק ממדינות ארה"ב כל תשלומי מזונות הילדים מתבצעים  ,עם זאת .לאכיפת מזונות

 .זו תוכנית

 אשר  באמצעות הגוף המדינתיה יגביהיא בררת המחדל סקוטיה בקנדה -ובמחוז נובה זילנד-בניו

לבקשת ואולם,  .הזוכהלהורה החייב ולהעברתם תשלומי המזונות מההורה משמש צינור לגביית 

 .בין ההורים יתאפשר תשלום ישיראו בהסכמתם הצדדים 

 בנורבגיה, קיימים אלה  ,מקדמה על המזונות או קצבת מזונות מהמדינה תלקבלהסדרים אשר ל

שהוא  משמורן אינו משלם את המזונות-כאשר ההורה הלא ,אלובמדינות . ובישראלדיה בשב ,בפינלנד

לקבל מהמדינה תשלום שמטרתו הבטחת  , בתנאים מסוימים,משמורן זכאיההורה חייב בהם, ה

ביתר המדינה תפעל לגביית סכום המזונות מההורה החייב.  אלובמקרים  4של הילד. תהכלכלירווחתו 

היא  ,את התשלום מהחייבן הסדר כאמור, ואם המדינה אינה מצליחה לגבות המדינות שנסקרו אי

 .אינה משלמת מקדמה או קצבה על חשבון המזונות

 ה שלאכיפהתוכניות להבטחת  5,(הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי) OECD-הארגון פי -יצוין כי על

המבטיחות את תשלום  תוכניות .כלי מדיניות חשוב להפחתת העוני בקרב ילדיםהן תשלום מזונות 

דאגה , שכן הן מבטיחות נקודת מבטו של הילדהמזונות באמצעות קצבה או מקדמה מהמדינה עדיפות מ

מפעילות תוכנית  בו רוב רובן של המדינות החברות, לפי נתונים שנאספו בארגון 6.רכי הילדוצלשוטפת 

 אף 7מדינות( 31מתוך  11) דינות הנסקרותיותר ממחצית המוב תשלום מזונות ילדים, ה שללהבטחת אכיפ

בסוף המסמך . ההורה החייב אינו משלםאם  מקדמה על תשלום מזונותאפשרות לקבל קצבה או  יש

מדינות מזונות ילדים בשל תשלום המדיניות ובה מידע על  והמבוססת על נתונים אל טבלה באתמו

ההורה אם נוגע לאפשרות לקבל מהמדינה מקדמה על תשלום המזונות בכל ה , ובפרטהחברות בארגון

 8החייב אינו משלם.

                                                 

עשוי להיות מושפע ממדיניות הרווחה בכל מדינה ומקיומם של יצוין כי סכום המקדמה או הקצבה שונה בכל מדינה; הסכום   4
 קצבאות ושירותי רווחה נוספים במדינה. 

  מדינות, ובהן ישראל. 33ת, חברות המדינות המפותחו לאומי של-ןארגון בי, שהוא OECD-ב  5
6  OECD, How can we do better for our families? Issues, Outcomes, Policy Objectives and Recommendations, 

April 27
th
, 2011.  

 , היא לא נכללה בסקירה זו. OECD-אף שישראל חברה ב  7
8  OECD Family Database, PF1.5 Child support (maintenance) systems, updated: July 1

st
, 2010. 

http://www.oecd.org/els/familiesandchildren/47701128.pdf
http://www.oecd.org/social/family/database
http://www.oecd.org/els/familiesandchildren/41920285.pdf
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 9המצב בישראל – רקע

 בררת המחדל היא כי התשלום נעשה ישירות בין הצדדים, דין למזונות-, כאשר ניתן פסקבישראל כיום

 . ללא מעורבות של המדינה (מהחייב במזונות לזוכה)

חוק המזונות )הבטחת  10,למזונות הדין-פי פסק-עלו משלם את חובו במקרים שהחייב במזונות אינ

המוסד לבקש מ ,בתנאים מסוימים 11,מאפשר לזוכה( חוק המזונות)להלן:  1791-תשל"בהתשלום(, 

ובלבד  12,מן השניים הדין למזונות או בתקנות, הנמוך-כפי שנקבע בפסקלביטוח לאומי תשלום חודשי 

יגבה מהחייב המוסד לביטוח לאומי  13הדין למזונות.-ים לביצוע פסקשהזוכה אינו נוקט בעצמו הליכ

אם המוסד גובה מהחייב את מלוא סכום  14.הדין למזונות-לפי פסק את הסכום שחויב בובמזונות 

 15.יועבר לזוכה ההפרש, המזונות, וסכום זה עולה על הסכום ששולם לזוכה

מאפיינים אישיים של ו פי מבחן הכנסה-להזכאות לתשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי נקבעת ע

התשלום הממוצע לזוכות שקיבלו דמי מזונות מהמוסד  1011בשנת  16.)גיל, מצב משפחתי וכדומה( הזוכה

המוסד לביטוח שילם ל ובסך הכ .מהשכר הממוצע במשק( 11%-ש"ח לחודש )כ 1,110היה לביטוח לאומי 

-תר מעלייה של יו – מיליון ש"ח מהחייבים 103-כבה מיליון ש"ח וג 310-כ מזונות בסך בשנה זולאומי 

 1011.17ת לעומת שנ בשיעור הגבייה מהחייבים 10%

עומד  ו)למשל כאשר הזוכה אינמלוא סכום המזונות שנפסק לו  מקבל מהמוסד אתשהזוכה אינו במקרים 

ום גבוה מהסכשנפסק סכום ה, או כאשר במבחני ההכנסה לקבלת התשלום מהמוסד לביטוח לאומי

פועל גם המוסד לביטוח לאומי  .הוצאה לפועל לשם גביית החובה לאיכול לפנות הוא  ,(שנקבע בתקנות

  18ההוצאה לפועל לגביית חובות מחייבים.באמצעות 

                                                 

 : חלק זה מבוסס בעיקר על מקורות אלו  9

  ,1011בנובמבר  10, תאריך כניסה: מזונותאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. 

  ,המוסד לביטוח לאומי, מינהל 1101בשנת  באמצעות המוסד לביטוח לאומי נשים המקבלות דמי מזונותאסתר טולידנו ,
 .1013, ינואר 133סקרים תקופתיים ר והתכנון, המחק

 13, עמ' 1101, מאי 1011דוח שנתי על הפעילות בשנת ה, ירשות האכיפה והגבי. 

  1011ביוני  12, 900 –, הצעות חוק הממשלה 1011-, התשע"ב(מסלול מזונות) (30תיקון מס' )הצעת חוק ההוצאה לפועל. 
דין מוסמך שניתנו -משפט או בית-דין או החלטה אחרת של בית-פסק –דין למזונות" -סקלחוק המזונות, "פ 1לפי סעיף   10

-לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח 1או  3ניים שהוכרזו אכיפים לפי סעיפים בישראל, וכן פסק חוץ, פסק חוץ זמני או צו בי
 .שלפיהם חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין או להורהו, 1791

דין -דין למזונות ניתן לזכותו ואינו מתגורר עם החייב, לרבות הורה שאינו מתגורר עם החייב שפסק-מי שפסק –"זוכה"   11
 .לזכות ילדו הקטין הנמצא בהחזקתו אף אם אינו עמו מזונות ניתןל

קיבלו את השיעור הקבוע  12%-הדין וכ-מהזוכות תשלום בשיעור שנקבע בפסק 93%-קיבלו כ 1011לחוק המזונות. בשנת  3סעיף   12
-ו תשלום עלפי התקנות. מהזוכות שקיבל-הדין נמוך מהשיעור על-בתקנות; מכאן שברוב המקרים שיעור המזונות שנקבע בפסק

-כקיבלו שיעור מופחת בשל הכנסתן )מעבודה או מקצבה אחרת מהמוסד(.  11%-קיבלו את השיעור המלא וכ 17%-פי התקנות, כ
מזונות מהביטוח הלאומי היו זכאיות גם להשלמת הכנסה )לאחר עמידה במבחני הכנסה  הנשים שקיבלו דמיכלל מ 11%

 .3-2, עמ' 7, לעיל הערה 1101בשנת  באמצעות המוסד לביטוח לאומי נשים המקבלות דמי מזונותותעסוקה(. ראו: אסתר טולידנו, 
 לחוק המזונות.  7סעיף   13
 . חב לחייב את התשלום המשתלם לזוכהמכל סכום שהוא ד רשאי לקזז המוסלחוק המזונות.  13סעיף   14
 לחוק המזונות. 19סעיף   15
 .1791-תקנות המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ג  16
חלק מצבם של שכן  ,"שליש ממנו הוא "חוב אבודכו ,מיליארד ש"ח 3.2-כמסתכם בלמוסד לביטוח לאומי החוב המצטבר   17

 באמצעות המוסד לביטוח לאומי נשים המקבלות דמי מזונותראו: אסתר טולידנו,  .לשלם את חובםפשר להם מהחייבים לא א  
 .9, 3עמ'  ,7, לעיל הערה 1101בשנת 

   קרוב  בהוצאה לפועלרבעון הראשון של אותה שנה היו במזונות בהוצאה לפועל.  תיקי 2,991נפתחו  1011בשנת לחוק.  13סעיף   18
דין -מדובר בזוכה פרטי שניתן לטובתו פסק 33%-כהזוכה הוא המוסד לביטוח לאומי וב 92%-מהם בכותיקי מזונות,  79,000-ל

 למזונות. ראו: 

 7הערה לעיל , 1011דוח שנתי על הפעילות בשנת ה, ירשות האכיפה והגבי. 

http://www.btl.gov.il/benefits/Alimony/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_244.pdf
http://www.eca.gov.il/loadedFiles/doch%20peilut.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/700/700.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_244.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_244.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_244.pdf
http://www.eca.gov.il/loadedFiles/doch%20peilut.pdf
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להקים בחוק מבקשת השלתית ממהצעת חוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת עברה  1011ביולי  7-ב

במסגרת מסלול  ".בחשיבותו ובייחודיותו של חוב המזונות מתוך הכרה" 19לפועל מסלול מזונות בהוצאה

מהמצב להבדיל דין למזונות; -תיכנס בנעלי הזוכה" ותפעל בעבורו לביצוע פסק"ההוצאה לפועל  המזונות

ות אקטיביות בתיק, פועל במסלול זה הזוכה לא יידרש לבצע פעולללאחר פתיחת תיק הוצאה כיום, 

 20הליכים לגביית החוב. בורוענקוט בלפועל ת ומערכת ההוצאה

 

 21שבדיה .1

 ;להורה המשמורן ישירות (child support) ילדים מזונות משלםמשמורן -ההורה הלאככלל, בשבדיה, 

 משפט.-סכום המזונות נקבע בהסכם בין הצדדים או בהחלטת בית 11.22עד גיל הזכאות לתשלום היא 

אם ההורה החייב אינו עומד בחובת  23.העוקבהחודש עבור בהתשלום אמור להתבצע כל חודש מראש 

שזה יטפל בגביית כדי ( Enforcement Serviceשירות האכיפה ) לאהתשלום, ההורה המשמורן רשאי לפנות 

 הסכום. 

מזונות הילד זכאי לקבל יהיה , במקרים מסוימים את המזונות אינו משלםמשמורן -לאה אם ההורה

 Swedish Social) שרד לביטוח סוציאלי של שבדיההמבאמצעות  (maintenance support) מהמדינה

Insurance Agency) . קרונה 1,193סכום המזונות מהמדינה לא יעלה על (SEK) הילד זכאי  24.לילד לחודש

אינו  או לחודש הקרונ 1,193-משלם פחות מ ,משמורן אינו משלם כלל-למזונות מהמדינה אם ההורה הלא

 עבורבלכל חודש  19-מזונות מהמדינה משולמים ב 25רה אחרת.קבל את המזונות בצוישהילד בטיח מ

 החודש העוקב.

 :מזונות מהמדינה נחלקים לשלוש קטגוריות משנהה

 מזונות מלאים מהמדינה (full maintenance support )– משמורן אינו משלם כלל, -אם ההורה הלא

ההורה במקרה כזה  חודש;ל הקרונ 1,193של  כוםהמשרד לביטוח סוציאלי משלם להורה המשמורן ס

 במלוא הסכום ששולם.משמורן מחויב לשפות את המשרד -הלא

 מזונות משלימים מהמדינה (supplementary allowance )– משמורן אינו מסוגל -אם ההורה הלא

יחשב את , המשרד לביטוח סוציאלי (הקרונ 1,193המזונות ) מבחינה כלכלית לשלם את מלוא סכום

משמורן -ישירות להורה המשמורן )בהתחשב בהכנסתו של ההורה הלא ו לשלםהסכום המופחת שעלי

                                                                                                                                                       

 7לעיל הערה , 1011-, התשע"ב(נותמסלול מזו) (30תיקון מס' )הצעת חוק ההוצאה לפועל דברי ההסבר ל. 
 .1011מבר דצב 1-ב יה ושלישית בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסתיאושרה לקריאה שנ ההצעה .שם  19
 , שם.חוקהצעת הראו דברי ההסבר ל  20
 פרק זה מבוסס בעיקר על מידע משני מקורות אלו:  21

  לביטוח סוציאלי של שבדיה המשרדאתר האינטרנט של (The Swedish Social Insurance Agency )
(Försäkringskassan :בדף ,)For families with children .והקישורים שם , 

 ( פרויקט המידע המשפטי בעניינים אזרחיים ומסחריים של נציבות האיחוד האירופיEuropean Judicial Network in 

EJN – civil and commercial matters( בקישור על תביעות מזונות בשבדיה ,)Sweden –s Maintenance claim תאריך ,)
 .1011באוקטובר  13כניסה: 

)כאשר הילד עדיין לומד במסגרות חינוך מסוימות(; במקרים כאלה,  11במצבים מסוימים הזכות לדמי מזונות תמשיך עד גיל   22
 הוא מקבל את התשלום ישירות.  11משהגיע הילד לגיל 

  . 1011וקטובר בא 13, תאריך כניסה: For families with childrenאתר האינטרנט של המשרד לביטוח סוציאלי של שבדיה,   23
 . 1011באוקטובר  19אירו, לפי שער החליפין של  0.119קרונה =  1אירו;  132-כ   24

25  General information about maintenance support, 19 October 2008, The Swedish Social Insurance Agency 

website, viewed: October 15
th
 2012.  

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/700/700.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillGoverment/700/700.pdf
http://www.forsakringskassan.se/sprak/eng/for_families_with_children_(barnfamiljer)/!ut/p/b1/hZBBbsIwEEXPwgXicQqRs0xEadKGlAJVqTfRSJhgYZxobJC4fdPCpkJ1Z_el9zTzh0m2YdLiWbfodWfRfGeZNCKGeZ7zDF6T8RjKdFbzvKpKWD4MwOcAwB-TwW9frEAMfpE-ztL4aS7g5geAf_Y_M7k7RD3pM_pekYt2HaHZKoqc6pEUIUUnO-Q9GuPc4WK2ut0r3-hGW6_I_jRVxmDjtD9dE7EPJkOXJ4KHgWwR3wFZwqHkxZq_1fly-jK5AaHfBdtXE1YX3VGx_vi-uaxKvWhHoy-GBAaB/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBME82NDQwSTlGTjFCTExJOFE3/
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_swe_en.htm
http://www.forsakringskassan.se/sprak/eng/for_families_with_children_(barnfamiljer)/!ut/p/b1/hZBBbsIwEEXPwgXicQqRs0xEadKGlAJVqTfRSJhgYZxobJC4fdPCpkJ1Z_el9zTzh0m2YdLiWbfodWfRfGeZNCKGeZ7zDF6T8RjKdFbzvKpKWD4MwOcAwB-TwW9frEAMfpE-ztL4aS7g5geAf_Y_M7k7RD3pM_pekYt2HaHZKoqc6pEUIUUnO-Q9GuPc4WK2ut0r3-hGW6_I_jRVxmDjtD9dE7EPJkOXJ4KHgWwR3wFZwqHkxZq_1fly-jK5AaHfBdtXE1YX3VGx_vi-uaxKvWhHoy-GBAaB/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBME82NDQwSTlGTjFCTExJOFE3/
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8bedf4b-f6c7-4be5-8a0f-f7600846c4d2/underhallsstod_eng.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a8bedf4b-f6c7-4be5-8a0f-f7600846c4d2&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
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-ההורה הלא. במקרה כזה לחודש הקרונ 1,2,1של כום וישלים סכום זה לסובמספר הילדים שלו( 

 משמורן אינו מחויב בשיפוי המשרד.

 מזונות תלויי הכנסה במקרה של חזקה משותפת (income-tested maintenance support for alternate 

residence) – פרקי זמן של שני ההורים ומתגורר עם כל אחד מהם  בחזקה משותפתתון אם הילד נ

סכום שלא יעלה על  ההורים יכולים, כל אחד בנפרד, לקבל מהמשרד לביטוח סוציאלישווים בקירוב, 

א אינו ום זה, הוכאם הורה זכאי לס 27.מהם בהכנסתו של כל אחד בהתחשב 26,לחודש הקרונ 616

 חייב בשיפוי המשרד.

או יותר, יופחת סכום המזונות בשנה  28הקרונ 31,000אם לילד יש הכנסות, מעבודה או מהון, בסכום של 

  29.הקרונ 31,000מהמדינה במחצית הסכום העולה על 

)נתוני  מזונות ילדיםתשלום נוגע לעולים הנתונים האלה ב המשרד לביטוח סוציאלי של שבדיהמדוח של 

 30:(2111בר דצמ

  ילדים,  139,000-בשבדיה קיבלו מזונות מהמדינה, בעבור כ 17מההורים של ילדים עד גיל  11%כמעט

  31;מיליארד קרונה 3.3-מיותר בסכום כולל של 

  מההורה החייבידי המשרד -עלחלק ניכר מהסכום האמור נגבה;  

  לא שילמו  (39%-כ) 90,000מעט כהם ובהורים בשבדיה היו חייבים בתשלום מזונות,  131,000-מיותר

 את המזונות שהיו חייבים לשלם; 

 33קרונה לגברים. 11,900-קרונה לנשים וכ 9,190-כהוא  32סכום החוב הממוצע למשרד
 

 

                                                 

 אירו. 93-כ  26
 90וככל שמספר הילדים גדול יותר. הסכום המינימלי שמשולם הוא סכום המזונות שישולם עולה ככל שההכנסה נמוכה יותר   27

 קרונה לילד לחודש. להרחבה ראו:

 Maintenance support in the case of alternate residence, 19 October 2008, The Swedish Social Insurance 

Agency website, viewed: October 15
th
 2012. 

 אירו.  9,939-כ  28
קרונה בשנה, והמזונות מהמדינה  11,000קרונה היא  31,000ונה בשנה, היתרה מעל קר 20,000לדוגמה, אם הילד מרוויח   29

 קרונה לחודש. 993קרונה בחודש, וישולם סכום של  900קרונה לשנה, שהם  2,000-יופחתו ב
30  Försäkringskassan, Social Insurance in Figures 2012, May 2012, pp. 36-37. 

 מיליון אירו.  370-כ  31
 ידי שירות האכיפה. -סכום זה אינו כולל חובות שהועברו לגבייה על  32
 אירו בהתאמה.  1,320-אירו וכ 139-כ  33

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/eb9cefe6-f68c-4ee7-bb42-4f4a18ab7950/underhallsstad_vaxelvis_eng.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eb9cefe6-f68c-4ee7-bb42-4f4a18ab7950&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/88b0235a-8f32-4082-bdfc-cf1ffbbf7e7b/sfis2012-e.pdf?MOD=AJPERES
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 34פינלנד .2

להורה משמורן -ההורה הלאמ ישירותמשולמים  (child support) מזונות ילדים כלל בדרך גם בפינלנד

  11.35הזכאות היא עד גיל  ;המשמורן

 municipal social) המקומיתהרווחה  הצדדים אשר מוגש לרשותסכום המזונות נקבע בהסכם בין 

welfare authority )המשפט.-דין של בית-הסכם שאישרה הרשות ניתן לאכיפה כאילו היה פסק ;לאישור 

ם מראש סכום המזונות ישול ,ככלל 36.המשפט-סכום המזונות בביתייקבע עדר הסכמה בין ההורים יבה

 המשפט. -מוסכם אחרת בין הצדדים או נקבע אחרת בביתכן עבור החודש העוקב, אלא אם ב

אשר מוסמכת  ,רשות הרווחה המקומית לאההורה המשמורן לפנות משלם, על אם ההורה החייב אינו 

החוק  ,עדיין לא מתבצע תשלוםשקבעה הרשות תוך זמן סביר באם  .ת הסכוםגביילנקוט צעדי אכיפה ל

 37(.distraintהרשות להפעיל אמצעי גבייה כגון עיקולים )חייב את מ

משפט הקובע חובת -דין של בית-להורים יש הסכם מזונות שאישרה רשות הרווחה המקומית או פסקאם 

מהמוסד ( child maintenance allowance) ילדים מזונותקצבת הילד יהיה זכאי לקבל , תשלום מזונות

 38האלה:בכל אחד מהמצבים  לנדשל פינ לביטוח סוציאלי

 במצב זה . הדין-סכום המזונות שנקבע בהסכם או בפסקאת  משמורן אינו משלם-ההורה הלא

 ;המוסד יגבה מההורה את הסכומים שנקבע שעליו לשלם, לרבות חובות עבר

 או שלא נקבעה חובת  נמוך מקצבת מזונות הילדיםהדין -בהסכם או בפסק סכום המזונות שנקבע(

 משמורן.-כלל( בשל מצבו הכלכלי של ההורה הלאתשלום 

לם ותש ,ידי הורה יחיד-אם הילד נולד מחוץ לנישואין ולא נקבעה אבהות לגביו, או שהוא אומץ על

 דין. -הקצבה גם ללא הסכם מאושר או פסק

 :הקצבה לא תשולם במקרים האלה

 ;הילד מתגורר עם ההורה שהוטלה עליו חובת מזונות 

 אירו לחודש  1,033שה חודשים או יותר, או יאירו בחודש למשך ש 930.10ועה של לילד יש הכנסה קב

 אם הוא מתגורר לבדו;

  .ההורה שהוטלה עליו חובת תשלום מזונות מת 

                                                 

 :ומקורות אלמ פרק זה מבוסס בעיקר על מידע  34

  פינלנדלביטוח סוציאלי של המוסד אתר האינטרנט של (The Social Insurance Institution of Finland( )KELA:בדף ,) 
Child Maintenance Allowanceקישורים שם. ה, ו 

 ( פרויקט המידע המשפטי בעניינים אזרחיים ומסחריים של נציבות האיחוד האירופיEuropean Judicial Network in 

EJN – civil and commercial matters בפינלנד(, בקישור על תביעות מזונות (Finland –Maintenance claims  תאריך ,)
 .1011בנובמבר  2כניסה: 

 Hague Conference on Private International Law – Maintenance Obligations, Questionnaire Concerning a New 

Global Instrument on the International Recovery of Child Support and other forms of Family Maintenance, 

Answer from the Finnish Ministry of Justice (OM 4/85/2002), November 11
th
, 2002, pp. 21-41. 

)בדרך כלל במסגרת לימודים בחטיבה  11( של ילדיהם גם לאחר גיל educationשאת בהוצאות החינוך )הורים חייבים ל  35
 ( אם הדבר סביר בנסיבות העניין.17עד גיל  – upper secondary education –העליונה 

 .10.1, פרק 33, לעיל הערה  Finland –Maintenance claimsוכל מקרה ייבחן לגופו. ראו:  ,אין בפינלנד נוסחה לחישוב דמי המזונות  36
 .11.1 , פרקשם  37
: קישור(, בThe Social Insurance Institution of Finland( )KELAאתר האינטרנט של המוסד לביטוח סוציאלי של פינלנד )  38

Child Maintenance Allowance :1011בנובמבר  9, תאריך כניסה. 

http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109105417HL?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109105417HL?OpenDocument
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_fin_en.htm
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_2.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/maint_2.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_fin_en.htm
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109105417HL?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109105417HL?OpenDocument
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-כאמור, כאשר נקבעה להורה הלא 39.אירו לחודש לילד 46.,19סכום קצבת מזונות הילדים המלאה הוא 

ישלם המוסד לביטוח  ,בשל מצבו הכלכלימסכום זה משמורן חובת תשלום מזונות בסכום הנמוך 

  40בגובה ההפרש בין סכום המזונות לסכום הקצבה המלאה. קצבה מופחתתסוציאלי 

משמורן חובת תשלום מזונות בסכום הגבוה מסכום הקצבה המלאה, אך הוא -אם נקבעה להורה הלא

ם המזונות שנקבע מההורה מוסד ישלם את קצבת המזונות המלאה ויפעל לגביית סכואינו משלם, ה

 הוא יעביר להורה המשמורן את ההפרש. ,אם המוסד הצליח בגבייה .משמורן-הלא

לחודש )או סמוך לכך(. מזונות ילדים שנגבו מההורה החייב  10-קצבת מזונות ילדים משולמת מדי חודש ב

אם הילד , אך 11הקצבה משולמת להורה המשמורן עד שהילד מגיע לגיל  ,ככלללחודש.  19-משולמים ב

סכום מזונות הילדים שנקבע לתשלום וסכום . , הוא רשאי לבקש שהקצבה תשולם לו עצמו19מעל גיל 

  41קצבת המזונות מתעדכנים מדי שנה לפי מדד שנקבע.

בגין מיליון אירו  9,-קרוב למהורים חייבים  ה המוסדגב 2111-בלפי נתוני המוסד לביטחון סוציאלי, 

 הורים חייבים( 33,199)של  סכום חוב המזונות הכולל ;(1010-מיליון אירו ב 21-מת כ)לעוחובות מזונות 

מיליון אירו  139-הורים שהיו חייבים סכום כולל של כ 91,712)לעומת  מיליון אירו 222.1-כ 2111-בהיה 

  42.(1010-ב

 משפחות 29,000-כל אירומיליון  166-קרוב ל כולל של כוםבסשולמה קצבת מזונות ילדים  2111בשנת 

 123-קצבה מופחתת )לעומת כ –והיתר  ,קיבלו את הקצבה המלאה 93,329מהם ו, ילדים 46,162בעבור 

 43.ילדים( 79,992-ל 1010-מיליון אירו ששולמו ב

 

 44נורבגיה .1

 ישירותביצוע התשלום ועל  סכום מזונות הילדיםעל  להסכםמגיעים  ההורים כלל בדרךבנורבגיה 

  .ביניהם

( Labour and Welfare Administration) לעבודה ולרווחה של נורבגיה המינהל, סכמה בין ההוריםאם אין ה

 אלה:הפעולות ה, לבצע כל אחת ממוסמך, לבקשת כל אחד מההורים

 45.הליך זה כרוך בתשלום אגרה ;פי נוסחה-על ע את סכום המזונותוקבל
 

 הליך זה נעשה ללא תשלום.ןמההורה החייב ולהעבירם להורה המשמור לגבות את התשלומים ; 

 

                                                 

: (, בקישורThe Social Insurance Institution of Finland( )KELAאתר האינטרנט של המוסד לביטוח סוציאלי של פינלנד )  39
Amount and payment of child maintenance allowance :1011בנובמבר  9, תאריך כניסה. 

 המוסד הוא חמישה אירו.  ידי-סכום התשלום המינימלי על  40
41  Amount and payment of child maintenance allowance 37, לעיל הערה. 

42  Statistical Yearbook of the Social Insurance Institution 2011, pp. 271-272.  
43  Child maintenance allowance statistics, on Kelasto – Kela Statistics website, viewed: November 7

th
, 2012.  

( Labour and Welfare Administrationפרק זה מבוסס על מידע מאתר האינטרנט של המינהל לעבודה ולרווחה של נורבגיה )   44
(NAV :בקישורים ,)Determining support –Rules governing maintenance support  ו-Advance support payment ,

 .1011 בנובמבר 1והקישורים שם, תאריך כניסה: 
בנובמבר  9-לפי שער החליפין באירו,  0.139קרונה נורבגית =  1אירו(;  119-קרונה נורבגית לכל הורה )כ 120סכום האגרה הוא   45

1011. 

http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109115131HL?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109115131HL?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/220109115131HL?OpenDocument
http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/NET/141112091118MV/$File/Yearbook_11.pdf?OpenElement
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/alias/kelasto_content#Families
http://www.nav.no/Familie/Barnebidrag/Hovedregler/Hovedregler/Rules+governing+maintenance+support+-+Determining+support.805368909.cms
http://www.nav.no/English/Stay+in+Norway/Advance+support+payment.805368912.cms


 
   

 13 מתוך 1 עמוד כנסתה 

 

 מהמינהל לעבודה ולרווחה (advance support payment) מקדמה על סכום מזונותלקבל  ילד יהיה זכאי

 46במצבים האלה:ובהתקיים תנאים מסוימים 

 ידי המינהל(;-שנקבעו בהסכם או על) את המזונות אינו משלםהחייב  אם ההורה  

 מקדמהמסכום ה אם נקבע סכום מזונות נמוך. 

, במספר הילדים במשפחתו ובמצבו המבחן הכנסשל ההורה המשמורן בעמידה תשלום המקדמה מותנה ב

 :למקדמהנקבע אחד משלושה תעריפים אלו . לפי משתנים המשפחתי )נשוי, ידוע בציבור או הורה יחיד(

  קרונה לחודש; 1,330בסך  – גבוהתעריף 

  קרונה לחודש; 1,090בסך  – רגילתעריף 

 47קרונה לחודש. 910סך ב – מופחתף תערי
 

  48דים של ההורה המשמורן:ילהמספר פי -נקבעו על מדרגות ההכנסה השנתית המזכות בתשלום המקדמה

 תעריף מופחת תעריף רגיל  מספר ילדים

 קרונה 399,200–177,301 קרונה 177,300–131,901 1

 קרונה 399,200–393,101 קרונה 393,100–131,901 1

 קרונה 399,200–301,701 קרונה 301,700–131,901 3

 אין קרונה 399,200–131,901 ויותר 3

קרונה או פחות תזכה את ההורה בתעריף הגבוה של המקדמה;  131,900כלומר, הכנסה שנתית של 

  49קרונה שוללת את הזכות למקדמה כלשהי. 399,200הכנסה שנתית מעל 

 כום המקדמה ששולמה.הורה החייב את סההמינהל יפעל כדי לגבות מ

 בכל חודש.  10-המקדמה על סכום המזונות תשולם עד ל

 

                                                 

 .הורית-משפחה חדבמקדמה על סכום מזונות תשולם גם בעבור ילד   46
 אירו בהתאמה. 79-אירו ו 132אירו,  179-סכומי המקדמות הם כ  47
 ומתעדכנים אחת לשנה.  1011הסכומים מעודכנים ליולי   48
הורית, ההכנסה המזכה בכל מדרגה -כאשר מדובר בילדים במשפחה חדאירו בהתאמה.  21,329-אירו ו 31,930-הסכומים הם כ  49

 הקצה אינם שונים. סכומי  גבוהה יותר, אך
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 50זילנד-ניו .9

(. Child Support Act 1991) מעוגנת בחוק מזונות ילדים( child support scheme) התוכנית למזונות ילדים

גוף ה( )בפרק זה: Inland Revenue) 51הגוף הממשלתי האחראי להכנסות המדינה את התוכנית מנהל

זילנד -שהוא אזרח או תושב ניו 1753-מזונות ישולמו בעבור ילד שגילו פחות מ IR.)52להכנסות המדינה או 

  54ושאינו עצמאי מבחינה כלכלית.

 ככלל, תהליך קביעת המזונות מתבצע כמפורט להלן:

 55.בקשה למזונות הילדהמשמורן מגיש  ההורה
 

  לפי נוסחה משמורן לשלם, -ההורה הלאשעל  מחשב את סכום המזונותהגוף להכנסות המדינה

 המתבססת על הכנסות ההורה המשלם ועל מספר הילדים שבעבורם עליו לשלם מזונות.קבועה 

  משמורן מחויב לשלם. -הסכום שההורה הלא מההגוף מודיע לשני ההורים 

  משמורן ומעבירם להורה המשמורן-גובה את התשלומים מההורה הלאהגוף. 

הוא ואם , משמורן-הנגבים מההורה הלא ואלרק מועברים להורה המשמורן הם התשלומים היודגש כי 

יכול  IR-ה ,משמורן אינו משלם-. אם ההורה הלאלא ישולם כל סכום להורה המשמורן ,אינו משלם

להורות למעבידו לנכות את סכומי המזונות משכרו. נוסף על כך, הוא רשאי לנכות סכומים מחשבונות בנק 

 משמורן. -שיקבל ההורה הלאומסכומי פיצוי 

-, הסכומים הנגבים מההורה הלאהורית-אם ההורה המשמורן מקבל קצבה למשפחה חדעוד יודגש כי 

ורק אם שולמו סכומים מעל סכום הקצבה משמורן ישולמו לאוצר המדינה כדי לכסות את סכום הקצבה, 

 .הם יועברו להורה המשמורן

, אך עליהם לרשום את בר תשלום המזונות ישירות ביניהםהצדדים רשאים להגיע להסכם בדיצוין כי 

 ולקבל את אישורו.  IR-ההסכם אצל ה

 

                                                 

 .1011בנובמבר  9, תאריך כניסה: מאתר האינטרנט של הגוף הממשלתי האחראי להכנסות המדינהמידע   50
אתר סוציאלית. הגוף ממונה על גביית רוב ההכנסות המשמשות את המדינה )מסים וכדומה(, וגם על חלק מהתוכניות לתמיכה   51

 .1011בנובמבר  9, תאריך כניסה: גוף להכנסות המדינהה
 .1011בנובמבר  9, תאריך כניסה: גוף להכנסות המדינהאתר המידע מ  52
 אינו נשוי או ידוע בציבור. ובלבד שהילד   53
 .שעות בשבוע או מקבל קצבה או מענק לסטודנט 30-מיותר כלומר אינו עובד   54
 .אדם אחר המטפל בילד, כגון סבא, סבתא או משפחה מורחבתצוין במפורש כי את הבקשה יכול להגיש גם  IR-באתר ה  55

http://www.ird.govt.nz/childsupport/
http://www.ird.govt.nz/aboutir/
http://www.ird.govt.nz/aboutir/
http://www.ird.govt.nz/aboutir/
http://www.ird.govt.nz/childsupport/background/
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 56תשלום באמצעות גוף מדינתי ומקדמה על תשלום מזונות – טבלה מסכמת

באמצעות גוף מתבצע תשלום המתי  מדינה
 57?מדינתי

מקדמה על 
תשלום המזונות 

הזוג  במקרה שבן
 58משלם ואינ

 הערות

ישירות בין ההורים.  נעשההתשלום  ,ככלל 59אוסטרליה
אפשר לשלם  לבקשת כל אחד מהצדדים
 באמצעות הגוף המדינתי

 מזונות ילדים בלבד אין

לשלם מזונות אפשר בחלק מהמדינות   60ארה"ב
 ; ישירותילדים 

  במדינות אחרות כל תשלומי מזונות
באמצעות הילדים במדינה מתבצעים 

 61התוכנית

ניות מדינות התוכ כמהב אין
גם באכיפת תשלום מטפלות 

 זוג מזונות בין בני

ישירות בין ההורים.  נעשההתשלום  ,ככלל בריטניה
לבקשת כל אחד מהצדדים אפשר לשלם 

 באמצעות הגוף המדינתי

התייעצות  נהלתמת אין
ממשלתית על תוכנית חדשה 
שתצמצם את התשלומים 
שמתבצעים באמצעות 

 62התוכנית

ישירות בין ההורים.  עשהנהתשלום  ,ככלל נורבגיה
לבקשת כל אחד מהצדדים אפשר לשלם 

 באמצעות הגוף המדינתי

מקדמה על סכום 

  79€)בין  מזונות

 (לחודש 179€-ל

 

הגוף  ה נעשית באמצעותיהגבי ,ככלל  זילנד-ניו
 הממשלתי האחראי להכנסות המדינה

(Inland Revenue),  אשר גובה את
משמורן -המזונות מההורה הלא

 ;ם להורה המשמורןומעביר

  לבקשת הצדדים יתאפשר תשלום
, אך עליהם לרשום את ההסכם ישיר

 לקבל אישור מהגוףו

 םירק מזונות ילד אין

                                                 

 . הית האכיפה והגביובסקירה של רשוזה במסמך הנסקרות המדינות בטבלה מופיעות   56
-בעמודה זו מפורטים כל המקרים של תשלום מזונות באמצעות גוף מדינתי, בין מראש ובין כאשר מדובר בגבייה מהורה לא  57

 משמורן שלא שילם. 
בעמודה זו מפורטים כל המקרים שבהם המדינה משלמת מקדמה או קצבה, הן אם ההורה החייב אינו משלם שלא כדין )שאז   58

 רוב הוא מחויב בהחזר( והן אם הוא אינו מסוגל לשלם )ואז הוא אינו מחויב בהחזר(.  פי-על
  . 1011בנובמבר  19(, תאריך כניסה: Child Support Agency) הסוכנות למזונות ילדים האינטרנט של אתר  59
 ראו:   60

  לשכה הפדרלית לאכיפת תשלום מזונות ילדיםהאתר האינטרנט של; 

 U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children & Families, Office of Child 

Support Enforcement, Handbook on Child Support Enforcement, 2008; 

 Carmen Solomon-Fears, Congressional Research Service (CRS), Child Support Enforcement: Program 

Basics,  RS22380, May 24
th
, 2011. 

מכלל המקרים של גביית מזונות ילדים, והשאר  90%-20%-ההערכה היא שהתוכניות לאכיפת מזונות ילדים מטפלות ב  61
 ההורים. ראו: דין פרטיים, סוכנויות גבייה פרטיות או בהסכמה הדדית ישירות בין שני-מטופלים באמצעות עורכי

 Carmen Solomon-Fears, Congressional Research Service (CRS), Child Support: An Overview of Census 

Bureau Data on Recipients, RS22499, November 17
th
, 2009, p. 1. 

62  Department for Work and Pensions, Public consultation: Supporting separated families; securing children’s 

futures, July 2012. 

http://guide.csa.gov.au/
http://www.acf.hhs.gov/programs/cse/index.html
http://publications.usa.gov/USAPubs.php?PubID=5001
http://greenbook.waysandmeans.house.gov/sites/greenbook.waysandmeans.house.gov/files/images/RS22380_gb.pdf
http://greenbook.waysandmeans.house.gov/sites/greenbook.waysandmeans.house.gov/files/images/RS22380_gb.pdf
http://greenbook.waysandmeans.house.gov/sites/greenbook.waysandmeans.house.gov/files/images/RS22499_gb.pdf
http://greenbook.waysandmeans.house.gov/sites/greenbook.waysandmeans.house.gov/files/images/RS22499_gb.pdf
http://dwp.gov.uk/docs/childrens-futures-consultation.pdf
http://dwp.gov.uk/docs/childrens-futures-consultation.pdf
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באמצעות גוף מתבצע תשלום המתי  מדינה
 57?מדינתי

מקדמה על 
תשלום המזונות 

הזוג  במקרה שבן
 58משלם ואינ

 הערות

ישירות בין ההורים.  נעשההתשלום  ,ככלל פינלנד
 כאשר משולמת קצבת מזונות ילדים

מההורה  הגוף גובה  ,מהגוף המדינתי
 משמורן שלא שילם-הלא

קצבת מזונות 

 139.72€) ילדים
 (לחודש לילד

 

  –קנדה 
אלברטה 

(Alberta)63 

ישירות בין ההורים.  נעשההתשלום  ,ככלל
לבקשת כל אחד מהצדדים אפשר לשלם 

 באמצעות הגוף המדינתי

 זוג כוללת מזונות ילדים ובני אין

  –קנדה 
סקוטיה -נובה

(Nova Scotia)64 

 נות שאושר כל צו מזונות והסכם מזו
ה באמצעות ילגביהמשפט מועבר -בבית

  ;התוכנית

  בהסכמת שני הצדדים אפשר לצאת
 65מהתוכנית

 זוג כוללת מזונות ילדים ובני אין

התשלום מבוצע ישירות בין  ,ככלל שבדיה
ת ים מזונוההורים. כאשר משולמ

הגוף המדינתי גובה מההורה  ,מהמדינה
 משמורן שלא שילם -הלא

 מזונות מהמדינה

לחודש  132€-)כ
 (לילד

 

התשלום מבוצע ישירות בין  ,ככלל לישרא
מזונות  יםכאשר משולמההורים. 

המוסד גובה  ,מהמוסד לביטוח לאומי
 משמורן שלא שילם-מההורה הלא

 ש"ח לחודש 1,929
 בממוצע לזוכה 

 

 

                                                 

, תאריך כניסה: (Alberta Maintenance Enforcement Program) התוכנית לאכיפת תשלום מזונות של מחוז אלברטהאתר   63
  . 1011בנובמבר  19

(, Nova Scotia Maintenance Enforcement Program) סקוטיה-מחוז נובהשל נית לאכיפת תשלום מזונות התוכאתר   64
 .  1011בנובמבר  19תאריך כניסה: 

 . 1011בנובמבר  19, תאריך כניסה: תוכניתמאתר המידע   65

http://justice.alberta.ca/programs_services/mep/Pages/default.aspx
http://www.gov.ns.ca/just/mep/
http://www.gov.ns.ca/just/mep/faq.asp
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OECD-מתוך מאגר המידע של הטבלה  –תוכניות להבטחת תשלום מזונות ילדים 
66 

האחריות  מדינה
יעת לקב

סכום 
 המזונות

ללים לקביעת סכום כ
 המזונות

אחריות לאכיפת 
 תשלום

בו שהגיל 
מסתיימת חובת 

 התשלום

מקדמה מהמדינה 
על תשלום מזונות 

)כאשר החייב אינו 
 משלם(

הורים  אוסטריה
  אישור ב)

 המשפט(-בית

הנחיות פורמליות 
 ונוסחה

 יש 11 המשפט-בית

סיום עד ו )א 11 רשות למזונות ילדים נוסחה הורים / רשות  אוסטרליה
 לימודים(

 אין

הורים  אירלנד
  )באישור 

 המשפט(-בית

של  ופי שיקול דעת-על
המשפט -בית

 )בהתבסס על הנחיות(

אם  13)או  11 המשפט-בית
את כל  ייחדהילד מ

 זמנו ללימודים(

 אין

  הורים /  אסטוניה
 משפט ה-בית

סכום מינימום נקבע 
ידי המדינה )סכום -על

פי הכנסת -נוסף על
 (ההורה

     )או עד סיום  11 שירותי האכיפה
 ספר תיכון(-בית

 יש

  הורים /  ארה"ב
 המשפט-בית

 אין )לפי מדינה( 19-12 המשפט / רשות-בית הנחיות רשמיות

שיקול דעת פי -על המשפט-בית בלגיה
 )אין נוסחה(

 יש 11 המשפט-בית

אם  17)או  12 המשפט / רשות-בית נוסחה  הורים / רשות בריטניה
את כל  ייחדלד מהי

 זמנו ללימודים(

 יש

  הורים /  גרמניה
 משפט ה-בית

פי שיקול דעת -על
)בהתבסס על 

 טבלאות(

 יש 11 המשפט-בית

 יש 11 רשות נוסחה הורים / רשות דנמרק

  הורים /  הולנד
 המשפט-בית

)יש  פי שיקול דעת -על
 פורמליות( לאהנחיות 

רשות לגביית מזונות / 
פקיד הוצאה לפועל 

(bailiff / )              
 המשפט-בית

 אין 11

הורים  הונגריה
  )באישור 

 המשפט(-בית

 יש 10 המשפט-בית כללים

  הורים /  יוון
 המשפט-בית

כללים )מבוסס על 
 הכנסת ההורים(

אם  13)או  11 המשפט-בית
את כל  ייחדהילד מ

 זמנו ללימודים(

 אין

  הורים /  פןי
 המשפט-בית

)או עד  10 המשפט-בית פורמליות לאהנחיות 
לעצמאות כלכלית 

 של הילד(

 אין

  הורים /  לטביה
 המשפט-בית

עד לעצמאות  שירותי האכיפה פי שיקול דעת-על
 כלכלית של הילד

 יש

  הורים /  מלטה
 המשפט-בית

פי שיקול דעת -על
 )בהתבסס על הנחיות(

אם  12)או  11 המשפט-בית
הילד מתחיל 

 לעבוד(

 אין

 ו שלפי שיקול דעת-על המשפט-בית מקסיקו
 המשפט-בית

)או עד סיום  11 המשפט-בית
 הלימודים(

 אין

המינהל לעבודה  נוסחה מחייבת הורים / רשות נורבגיה
 ולרווחה

 יש 11

                                                 

66 OECD Family Database, PF1.5 Child support (maintenance) systems, supra note 8.  

http://www.oecd.org/social/family/database
http://www.oecd.org/social/family/database
http://www.oecd.org/els/familiesandchildren/41920285.pdf
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האחריות  מדינה
יעת לקב

סכום 
 המזונות

ללים לקביעת סכום כ
 המזונות

אחריות לאכיפת 
 תשלום

בו שהגיל 
מסתיימת חובת 

 התשלום

מקדמה מהמדינה 
על תשלום מזונות 

)כאשר החייב אינו 
 משלם(

הגוף הממשלתי  נוסחה מחייבת הורים / רשות זילנד-ניו
האחראי להכנסות 

 Inlandהמדינה )

Revenue) 

)או עד  12
לעצמאות כלכלית 

 של הילד(

 אין

פי שיקול דעת )יש -על המשפט-בית סלובקיה
 הנחיות לא רשמיות(

 יש  11 שירותי האכיפה

פי שיקול דעת -על המשפט-בית ספרד
)בהתבסס על 

 טבלאות(

 יש 11 המשפט-בית

הנחיות רשמיות  הורים / רשות פולין
 בחקיקה

כאשר  11/  11 
 13/  לומדהילד 
 מוגבלות בעללילד 

 יש

  הורים /  פורטוגל
 המשפט-בית

 אין 11 המשפט-בית הנחיות לא רשמיות

פי שיקול דעת -על הורים / רשות  פינלנד
 )אין נוסחה(

 יש 11 רשות

הנחיות שנקבעו  משפטה-תיב צ'כיה
 בחקיקה

המשפט / משרד -בית
להגנה משפטית על 
 ילדים בענייני חוץ

עד לעצמאות 
 של הילד כלכלית

 יש

הורים  צרפת
  באישור )

 (המשפט-בית

פי שיקול דעת -על
 )אין נוסחה(

 יש 11 משפט / רשות-בית

  הורים /  קוריאה
 המשפט-בית

לפי הסכמת  המשפט-בית פי שיקול דעת-על
 10או  ההורים 

 אין

)מחוז קנדה 
 אונטריו(

הורים 
  אישור ב)

 המשפט(-בית

 יןא  11 המשפט-בית הנחיות פורמליות

הורים  קפריסין
  אישור ב)

 המשפט(-בית

-בית  ו שלשיקול דעת
 המשפט 

 יש 11 המשפט / משטרה-בית

המשפט / משרד -בית הנחיות לא רשמיות הורים / רשות רומניה
ממשלתי לעבודה, 
משפחה ושוויון 

 הזדמנויות

)או עד סיום  11
 לימודים(ה

 אין

פי שיקול דעת )יש -על המשפט-בית שבדיה
 לא רשמיות(הנחיות 

 יש 11 שירותי האכיפה

הורים  שווייץ
  באישור )

 (המשפט-בית

)או עד סיום  11 המשפט-בית פי כללים-על
תוך בהלימודים 

זמן סביר לאחר 
 מכן(

 יש

 


