
המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון
ירושלים, טבת תש"ע, ינואר 2010  

אסתר טולידנו

סקרים תקופתיים 224

נשים המקבלות דמי מזונות
 מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 2009



 



אסתר טולידנו

נשים המקבלות דמי מזונות
 מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 2009

סקרים תקופתיים 224
ירושלים, טבת תש"ע, ינואר 2010

www.btl.gov.il

המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון



 



 פתח דבר

 

 

רסומים על נשים שקיבלו דמי מזונות מהמוסד מינהל המחקר והתכנון מציג פרסום נוסף בסדרת הפ

 .לביטוח לאומי

 

) הבטחת תשלום(מכוח חוק המזונות  2009בפרסום זה נתונים על הנשים שקיבלו דמי מזונות בשנת 

החייבים בדמי המזונות ועל היקף חובותיהם זוג הבני שמפעיל המוסד לביטוח לאומי וכן נתונים כלליים על 

מזונות  הדמי לע נכלל גם פרק הדן בנשים שקיבלו השלמת הכנסה נוסף פרסוםב .למוסד לביטוח לאומי

 .מקבלות דמי מזונותנשים המאפייניהן בהשוואה לכלל   כולל–

 

 .ידי אסתר טולידנו מהאגף להערכת גמלאות קצרות מועדבהדוח הוכן 

 

ולדליה יוגב  הטל על העריכה הלשונית-למיה עורב , לחיה רבין אשר עזרה בהפקת הפרסוםתודות 

 .ת על הערותיה המועילותממחלקת אמהּו

 

 

 

 

 דניאל גוטליבר "ד

 ל מחקר ותכנון"סמנכ



 



 ת מ צ י ת

 

 

.  השפיע גם על הנשים הזכאיות לדמי מזונות ועל החייבים בדמי מזונות2009המיתון ששרר במשק בשנת 

- התמתנה ב2003-אות ב בתנאי הזכהירידה במספר הנשים הזכאיות לדמי מזונות כתוצאה מההחמרות

 כמו כן ירד.  יחסית למגמה של השנים האחרונותכלומר יותר נשים הצטרפו למקבלות דמי מזונות, 2009

 החייבים יידבעור התשלום הממומן יירד שבנוסף . עור הנשים המועסקות מבין המקבלות דמי מזונותיש

 . מתוך סך התשלומים לזוכות

 

אלף תיקים  20.1- כ: אלף תיקי מזונות פעילים במוסד לביטוח לאומי50- היו כ2009 שנת בסוף, בסך הכול

אלף תיקים של נשים שחדלו לקבל תשלום אך נשאר חוב  30-של נשים שקיבלו דמי מזונות בתקופה זו וכ

 . בני הזוגשל 

 

 . האוצרובאמצעות משרדהחייבים ני הזוג התקבולים מבבאמצעות תשלומי דמי מזונות ממומנים 

 

 מחצית גבה כהמוסד.  חדשליון שקלי מ427- שילם המוסד לביטוח לאומי דמי מזונות בסכום של כ2009-ב

 שמצבם לא איפשר להם מי עםאינם נמנים הם כלומר ש, מהתשלומים מהחייבים המסוגלים לשלם

שלא היתה להם מי פשטו רגל או מי ש,  אסירים, שוהים בחוץ לארץ, חייבים שנפטרו (לשלם את חובם

 .) מלבד הגמלה להבטחת הכנסההכנסה

 

 

חוב " הוא 30%-כ. ח"מיליארד ש 3.9-ממסתכם ביותר  1972-במזונות ההפעלת חוק מסך החוב שהצטבר 

 ".אבוד



 



 תוכן העניינים

                                  עמוד      

 

 1             מבוא

  

  2       אוכלוסיית הנשים המקבלות דמי מזונות

 

 6      תקבולים ופעולות אכיפה נגד החייבים, תשלומים

  

 

                                                                                                     נספח לוחות

  

 9      2009-1976,  דמי מזונותשקיבלונשים   :1לוח 

 10                 2009-1985, תיקי דמי מזונות לפי סוג ופעילות  :2לוח 

     נשים שקיבלו דמי מזונות מאז הפעלת החוק ונשים שקיבלו  :3לוח 

 11       לפי סניף, 2009דמי מזונות בדצמבר   

 12     2009-1976, נה וגיל דמי מזונות לפי ששקיבלונשים   :4לוח 

 13   2009-1976,  דמי מזונות לפי שנה ומצב משפחתישקיבלונשים   :5לוח 

 14  2009-1976, מקום לידהלאום ו,  דמי מזונות לפי שנהשקיבלונשים   :6לוח 

  15    2009-2003, ילדיםה מספר   דמי מזונות לפישקיבלונשים   :7לוח 

  דיןההצמדה של פסק ה דמי מזונות לפי סוג שקיבלונשים   :8לוח 

 15         2009, ולפי סוג בית הדין                    

 16   2009-1976,  דמי מזונות לפי שנה וסוג התשלוםשקיבלונשים            :9לוח 

  לפי שנה, דמי מזונותשקיבלותשלום ממוצע לנשים  :10לוח 

 17        2009-1976 ,וסוג התשלום  

  18         2009-1976,  לפי שנה ועבודה, דמי מזונותשקיבלונשים  :11לוח 

  19    2009-1976, תשלום ממוצע לדמי מזונות לפי שנה ועבודה :12לוח 

     ,נות עובדותוהכנסה ממוצעת כוללת של מקבלות דמי מז :13לוח 

 20        2009, הכנסההלפי מקור   

  לפי סוג בית הדין, בפסק הדיןבעשנקהמזונות סכום  :14לוח 

 20         2009, ילדיםהומספר                     

 20  2009, דיןה בפועל לפי סוג בית ששולמההקצבה הממוצעת  סכום :15לוח 

 21                       2009,  דמי מזונות לפי גובה הקצבה הממוצעתשקיבלונשים  :16לוח 

                 22    2009, לפי גיל  , הכנסהוהשלמת מזונות נשים שקיבלו דמי :17לוח 

 22  2009, מצב משפחתילפי , והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :18לוח 

       

                 



 ע מ ו ד                                               

 

   23 2009, מקום לידהאו פי לאום ל , הכנסהתנשים שקיבלו דמי מזונות והשלמ :19לוח 

    23  2009, לפי מספר ילדים  ,והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :20לוח 

 23  2009, לפי סוג בית הדין  ,והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :21לוח 

 24  2009, לפי סוג ההצמדה ,והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :22לוח 

 24    2009, לפי עבודה ,והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :23לוח 

 25                2009, לפי סניף  ,והשלמת הכנסהנשים שקיבלו דמי מזונות  :24לוח 

 26     2009-1975, התשלומים והתקבולים לדמי מזונות :25לוח 

 י לפ,סך התשלומים וסך התקבולים ,נשים שקיבלו דמי מזונות :26לוח 

 27        2009, ים החייב שלמאפיינים                    

 ,פעולות האכיפה בהוצאה לפועל ומספר התיקים הפעילים :27לוח 

 28         2009, לפי סניף  

 ,  לפי סניף,סך התשלומים וסך התקבולים, נשים שקיבלו דמי מזונות :28לוח 

                    2009            29 

               30  2009 ,לפי סניף ו בדמי מזונות לפי מספר התשלומים ששילמוהחייבים   : 29לוח 

 31     לפי סניף,2009  שנתסכומי חובות שהצטברו עד סוף    :30לוח 

  32   2009 דצמבר , של החייביםמאפייניםלפי  ,החייבים והחוב הכולל    :31לוח 

 32   2009-בתשלומים ששילמו הי מספר לפ, החייבים והחוב הכולל   : 32לוח 

 33          וסכום החוב 2009-תשלומים ששילמו בההחייבים לפי מספר    : 33לוח 

 תשלומים של החייבההחייבים לפי זכאות הזוכה לתשלום ומספר   : 34לוח 

  33           2009- ב                   

 33    כאות הזוכה לתשלוםלפי ז 2009בסוף שנת החוב הכולל    : 35לוח 

   34 2009, ישוביצורת  מקבלות דמי מזונות לפיהחייבים ונשים , תיקים פעילים   : 36לוח 

 35 2009, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות לפי מועצה אזורית, תיקים פעילים   : 37לוח 

   37  2009, ונפהמחוז  מקבלות דמי מזונות לפיהחייבים ונשים , תיקים פעילים   : 38לוח 

 38  2009, שובימקבלות דמי מזונות לפי יהחייבים ונשים , תיקים פעילים    :39לוח 
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 מ ב ו א

 

מקבלות דמי מזונות ועל הית י על אוכלוס2009 היתה השפעה בשנת 2008למיתון הנוכחי שהחל בסוף שנת 

 :החייבים בדמי מזונות

 .יחסית למגמה של השנים האחרונות, יותר נשים הצטרפו למקבלות דמי מזונות -

 .מקבלות דמי מזונותהפחות נשים עבדו מבין  -

 .ביםיה מהחיייירד שיעור הגב -

 

 היו השפעות חזקות ,2003  שנחקקו במסגרת חוק ההסדרים,החמרות בתנאי הזכאות לדמי מזונותל, עם זאת

-כ:י באמצעות המוסד לביטוח לאומהביאו לירידה מתמשכת במספר הנשים הזכאיות לדמי מזונותהם  -יותר

 הלך ןמספרבהן ש, ת שנים קודמו לעומת,2009- ב3%- ןכ2004-2008בשנים בממוצע  4%- כ,2003- ב8%

לולא  .20,139היה בלו דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי י מספר הנשים שק2009בסוף שנת  .וגדל

בפועל רק . 2009- אלף ב45-מספר הנשים שהיו זכאיות לדמי מזונות היה מגיע לכ, 2003-ההחמרות שנחקקו ב

 . קיבלו דמי מזונות45%-כ

 

אלה כללו תיקים של נשים שקיבלו דמי מזונות . 2009 בסוף שנת  אלף50-לכסך כל התיקים הפעילים הגיע 

-מאז הפעלת חוק המזונות ב.  חוב מצד בן הזוגישו בתקופה האמורה ותיקים של נשים שחדלו לקבל תשלום

  בתיקים אלהכלומר,  מתוכם אינם פעילים כיום39,000-כ;  תיקי דמי מזונות90,000-נפתחו בסך הכל כ, 1972

 .שה הפסיקה לקבל תשלום ושולם כל החובהאי

 

.  השיעור הנמוך מביניהם–פי התקנות   פסק הדין למזונות או עלעל פיגובה התשלום המשולם לזוכה נקבע 

הוא , עם התחייבותו של המוסד לביטוח לאומי לשלם לאישה הזוכה ולילדיה את דמי המזונות המגיעים לה

לכן זכאית לתשלומים רק . לום מן החייב בהתאם לפסק הדין גם את כל הכרוך בגביית התשמקבל עליו

אישה שאינה נוקטת הליכים לביצוע פסק דין או הפסיקה את הליכי הביצוע בטרם הגישה בקשה לקבלת 

פי פסק הדין גבוהים מן התשלום שהאישה קיבלה מהמוסד לביטוח  אם דמי המזונות על. תשלום למוסד

 .הוא מעביר לה את ההפרש, ם גבוהים מאלה ששולמו לזוכהוהמוסד גבה מהחייב סכומי, לאומי

 

אינם נמנים הם כלומר ש,  לשלםשיכוליםהחייבים מ  מהתשלומיםמחציתכגבה  לביטוח לאומי  המוסד2009-ב

פשטו ש מי,  אסירים, שוהים בחוץ לארץ,נפטרו שחייבים ( שמצבם לא איפשר להם לשלם את חובםמי עם

 .)נסה מלבד הגמלה להבטחת הכנסהשלא היתה להם הכ מי רגל או

 

 הגידול 2009אם כי בשנת , ה מהחייביםיחל גידול בשיעור הגבי השנים האחרונות חמשבאפשר לומר כי 

 בעיקר בביצוע תבטאת המ,מזונותהפעילות של מחלקת ההיא הרחבת   לגידולהסיבה העיקרית .התמתן

 .ם משלמים את חובםהחייבים שאינשל  בנקחשבונות  רכב ו, משכורתם שלעיקולי
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 ית הנשים המקבלות דמי מזונותיאוכלוס

 

 כמהבשינויים ל  אלא גםמזונות לא רק לירידה במספר הנשים המקבלות דמי  הובילה2003 של שנת החקיקה

 :מאפיינים

 מכלל הנשים המקבלות דמי 80%-שיעור הנשים המקבלות תשלום כפי שנקבע בפסק הדין ירד מכ -

 . לאחר מכן70%-נויי החקיקה לכלפני שי  מזונות

- לכ2002- ב44%- מכירד מכלל הנשים שקיבלו דמי מזונותשיעור הנשים  הזכאיות להשלמת  הכנסה   -

-2009ים  בשנ.2007- ב24%- ולכ2006- ב27%- לכ,2005- ב30%-לכ, 2004-2003 בממוצע לשנים 34%

 .22%- כהיהה  ושיעור הנשים הזכאיות להשלמת הכנס, היתה ירידה נוספת2008

 

 

 מאפיינים דמוגרפיים

 

. בשנים קודמות נותרה דומה לזו ש2009 בשנת  של הנשים שקיבלו דמי מזונותמאפיינים הדמוגרפייםתמונת ה

מכלל הנשים שקיבלו דמי מזונות היו  79%-כ. 38וגילן הממוצע נשאר  שנים 39-20 מהנשים היו בנות 60%-כ

. היו ידועות בציבור  – 7% –והיתר ,  אם כי היו עדיין נשואות לו נוחיו בנפרד ממ 14%-כ, גרושות מהחייב

 . למזונותפסק דיןהיה , כאמור, לכולן

 

 2009בשנת . עלייה באחוז הנשים הלא יהודיותונמשכה הירידה באחוז הנשים היהודיות  ,בהתפלגות לפי מוצא

 9%-ו 91%-לכבהשוואה , יהודיותהיו לא  15%-וכמכלל הנשים שקיבלו דמי מזונות היו יהודיות  85%-כ

   ילידות הארץיה באחוזי והעלנמשכה הירידה באחוז ילידות אסיה אפריקה, מו כן כ.2000 בשנת בהתאמה

 .לידות אירופה אמריקהוי

 

מספר הילדים הממוצע של מקבלות דמי המזונות מהמוסד היה נמוך ממספרם בכלל אוכלוסיית האמהות 

כך שוותק הנישואין קטן יותר בקרב הנשים ב להסביר תופעה זו אפשר. הבהתאמ, 2.4 לעומת 1.8: בארץ

הנשים שקיבלו דמי מזונות מהמוסד היו אמהות לילד אחד או ) 80%(רוב . הגרושות בהשוואה לאמהות אחרות

 בלבד מהנשים שקיבלו דמי 8%.  כאלה63%בקרב כלל אוכלוסיית המשפחות עם ילדים בארץ היו . שניים

 .  בין כלל המשפחות עם ילדים בארץ17%לעומת ,  ויותרארבעה ילדיםמהות למזונות היו א
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 מאפיינים כלכליים

 

 גובה התשלום לדמי מזונות

מתוך . י בית משפט או בית דין מוסמךבידאישה זכאית לדמי מזונות אם בידה פסק דין למזונות הניתן , כאמור

היה  58%-לכ,  היה פסק דין מבתי משפט רבניים 28%-לכ ,2009סך כל הנשים שקיבלו דמי מזונות בשנת 

מפסקי הדין  67%. מבתי משפט אחרים 14%-ולכיני משפחה ילענבתי משפט פסק דין מבתי משפט מחוזיים ו

לא היו  11%-וכהיו צמודים לתוספת היוקר המשולמת במשק  21%-כ, היו צמודים למדד המחירים לצרכן

 .יורו  אומודים למטבע זר כגון דולר היו צ,אחוז אחדפחות מ ,היתר. צמודים

 

שבתי הדין הרבניים נוטים לפסוק דמי מזונות ,  בתי הדין השונים מראהשפסקוהשוואת גובה דמי המזונות 

 .כמו בכל השנים שקדמו לה 2009-בכך . מאשר בתי הדין האחרים 20%-בכנמוכים 

 

 על פי שנקבע בפסק הדין למזונות או שיעור התשלום לאישה הזכאית לדמי מזונות הוא כפי, כאמור לעיל

מן הנשים שקיבלו דמי מזונות קיבלו תשלום  72%-כ ,2009בשנת .  לפי השיעור הנמוך מביניהם–התקנות 

 פסקי הדין למזונות כלומר ; בלבד קיבלו את השיעור הקבוע בתקנות28%-וכבשיעור שנקבע בפסק הדין 

מן הנשים שקיבלו .  לשיעור ההכנסה המובטחתשוויםנות ובמרבית המקרים היו נמוכים מהשיעור הקבוע בתק

אלה היו בדרך כלל . קיבלו שיעור מופחת 22%-ו קיבלו את מלוא השיעור 6%, דמי מזונות בשיעור התקנות

 .בעיקר גמלת נכות, נשים עובדות ונשים שקיבלו גמלאות אחרות מהמוסד לביטוח לאומי

 

כלומר , ח לחודש"ש 1,616יבלו דמי מזונות הגיע לרמה של  התשלום הממוצע לכלל הנשים שק2009בשנת 

אולם היה הבדל גדול מאוד בין מי שקיבלו תשלום לפי פסק דין לבין מי . מהשכר הממוצע במשק 20%-כ

מהשכר  19%-כ או  בממוצעח לחודש" ש1,481הראשונות קיבלו : שקיבלו את השיעור המלא לפי התקנות

 שקיבלו מי. מהשכר הממוצע במשק 36%-כלומר כ ,ח"ש 2,879קיבלו  שהאחרונות בעוד, הממוצע במשק

, אלה הן. מהשכר הממוצע במשק 19%-כ או ,ח" ש1,481תשלום לפי השיעור המופחת של התקנות  קיבלו 

 .נשים עובדות או בעלות הכנסה אחרת, כאמור

 

 מחשבים את אחוז  התקנות בולט במיוחד כאשרלבין פסקי הדין ביןגובה התשלומים בההבדל הגדול 

התשלום הממוצע בפועל מתוך התשלום הממוצע שהיה מתקבל אילו כל הנשים היו מקבלות תשלום לפי 

 ממה שהיו מקבלות אילו קיבלו את כמחצית רק  מקבלותהנשים חישוב זה מראה כי בפועל. התקנות

 .תשלומיהן לפי התקנות ולא לפי פסקי דין

 

 ההכנסההשתייכות לכוח העבודה והשפעתה על 

ה בשיעור האבטלה י המיתון במשק שהיה מלווה בעליעקבכנראה ,  ירד שיעור הנשים המועסקות2009בשנת 

 .אוכלוסיות החלשותה  בקרביחודב, במשק

 

שיעור הנשים . על פי הצהרתן, לא עבדו 55%-וכמכלל הנשים שקיבלו דמי מזונות עבדו  45%- כ 2009בשנת 

 45% –ית הנשים הנשואות עם ילדים ינמוך בהשוואה לכלל אוכלוס שעבדו בקרב הנשים שקיבלו דמי מזונות

 .בהתאמה, 70%לעומת 

 

 22%רק .  על נשים עובדות המבקשות דמי מזונות מהמוסד חל מבחן הכנסות, בהתאם לחוק, כאמור

זאת משום ). 45%( שאחוז הנשים העובדות היה גבוה יותר אף ,יעור המופחתמהנשים קיבלו תשלום לפי הש
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 רוב הנשים העובדות גובה התשלום שנקבע בפסק הדין היה נמוך עד כדי כך שלא היה צורך שבעבור

 בחשבון בקביעת גובה התשלום הובאה האישה עובדת כי שהעובדה כנראה משום  , מבחן הכנסותעשותל

השערה זו מתחזקת גם מכך שממוצע התשלום לדמי מזונות שקיבלו .  ובבתי המשפטבפסק הדין בבתי הדין

 65%-כ הנשים העובדות קיבלו בממוצע  ,2009 בשנת : יתר הנשים  מזה שקיבלו  היה נמוך עובדותההנשים 

 . שלא עבדונשיםמהתשלום הממוצע של 

 

אם נוסיף לכך . כר הממוצע במשק מהש16%-לכ המזונות הממוצע שקיבלו נשים עובדות הגיע  דמיתשלום

מהשכר הממוצע  47%-כתה יאזי רמת ההכנסה הכוללת של נשים אלה ה, את ההכנסות שהיו להן מעבודה

 בהשוואה לדמי מזונות שקיבלו הנשים לפי 1/4-בפחות מ גבוהה  היתהבסך הכל הכנסתן, כלומר –במשק 

 .התקנות

 

 מהשכר הממוצע 24%-כ מזונות ממוצע בשיעור של מי דהנשים שלא עבדו מחוץ למשק ביתן קיבלו תשלום

 החוק על פירובן המוחלט קיבלו תשלום נמוך בהרבה משיעור ההכנסה המינימלית המובטחת . במשק

 לקבל השלמה של הכנסתן לאחר כדינשים אלה זכאיות לפנות לשירות להבטחת הכנסה . להבטחת הכנסה

כי גם הנשים העובדות שהכנסתן הכוללת ממזונות ומעבודה , יש לציין).  להלןורא(שיעברו מבחן תעסוקה 

 .השלמת הכנסהל להגיש תביעהלא מגיעה לרמה של ההכנסה המינימלית זכאיות 

 

 השלמת הכנסה / הכנסה תשלומי הבטחת

רשאית , )כמוגדר בחוק(שה אשר גובה התשלום המגיע לה על פי פסק הדין אינו מאפשר קיום מינימלי יא

 .היא תהיה זכאית להשלמת הכנסה לאחר מבחן הכנסות ומבחן תעסוקה. הבטחת הכנסהלפנות לשירות ל

 

אישה תהיה זכאית לגמלה להבטחת הכנסה רק אם היא עובדת בשכר נמוך או , על פי מבחן התעסוקה

תנאי זה לא חל על נשים שיש . שהיא רשומה בתור דורשת עבודה ואין לשירות התעסוקה עבודה להציע לה

 מההכנסה 60% בחשבון דמי המזונות וכן מובאיםהכנסות הבמבחן  .שנתייםמ שגילו פחותטן להן ילד ק

 7%-ונשים ללא ילדים ל מהשכר הממוצע במשק 5%(מעבודה העולה על  ההכנסה המזכה במלוא הגמלה 

 ).נשים עם ילדיםל

 

  :ות הנשים שקיבלו דמי מזונכללהשלמת הכנסה מתוך בלו יקש הנשים כמה נתונים עללהלן 

 

 נשים 4,486 ,בסוף השנה:  היה נמוך שיעור הנשים שקיבלו השלמת הכנסה,2008- בדומה ל,2009בשנת  -

 מסך כל 22%-הן היוו כ.  היו זכאיות גם להשלמת הכנסהדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומיבלו יקש

 ,2005- ב)6,892 (30% ,2006-ב) 6,030 ( 27% ,2007-ב) 5,200 (24% לעומת הנשים שקיבלו דמי מזונות

 .2003- ב)8,776( 36%- ו2004- ב)7,900(  33%

 

 .מבוגרות הכנסה בשיעור גבוה יותר מנשים ת קיבלו השלמ ביותר והמבוגרות ביותרצעירותה -

 

  מעטות בלבדהיו נשים, בקרב הנשים הנשואות בשנית .הגרושות זכאיות להשלמת הכנסה יותר מאחרות -

 .שקיבלו השלמת הכנסה

 

אפריקה פנו להשלמת הכנסה -יהודיות ילידות אסיה. יהודיות היו יותר זכאיות להשלמת הכנסה-בין הלא -

  .וילידות הארץ פנו פחות מהאחרות להשלמת הכנסה, יותר מאשר יהודיות ילידות אירופה ואמריקה
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  ,הכנסהלמזונות בבתי הדין הרבניים פנו יותר מהאחרות לשירות להבטחת  נשים שקיבלו פסק דין -

פסק הדין ב נשים ש.שבתי הדין הרבניים פוסקים בדרך כלל תשלומים נמוכים במיוחדמשום כנראה 

 פנו יותר לשירות להבטחת הכנסה מנשים , הצמדת סכום דמי המזונות לתוספת היוקרהקבענשלהן 

סה   נשים  שאינן עובדות פנו לשירות להבטחת הכנ,כצפוי . הצמדה למדדהקבענפסק דין שלהן בש

 .יותר מנשים  עובדות

 

 הםנמוך במיוחד הוא   מכלל המקבלות דמי מזונות לשירות להבטחת הכנסהתנוופההסניפים שבהם אחוז 

בהם אחוז הפונות היה גבוה שסניפים ). 10%-פחות מ (חולון ורמת גן, פתח תקוה, כפר סבא, פוי,ירושלים

  .34%-יותר מ –עפולה  ונצרת, נהריה, באר שבע  הםבמיוחד
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 ת אכיפה נגד החייביםותקבולים ופעול, תשלומים

 
 

סכום התשלומים  2009בשנת .  התקבולים מהחייביםבאמצעותהתשלומים לדמי מזונות ממומנים בחלקם 

, ח"שמיליון  172-לכ החייבים לתקופה זו הגיע מבני הזוגסך התקבולים . ח"ש מיליון 427-כהיה לדמי מזונות 

ירידה זו . 2008  בהשוואה לשנת  5%-ירידה של כ זוו, שולמו לנשים בשנהמסך התשלומים ש 40%-כשהם 

 חלק מהחייבים היו כנראה בין המפוטרים או .2009שרר במשק בשנת שהמיתון  של וצאהת  גםהיא כנראה

 .ולכן לא הצליחו לשלם את חובם למוסד לביטוח לאומי, מצמהטשהכנסתם הצ

 

 עםנמנים אינם הם כלומר ש,  לשלםהיכולים בקרב החייבים 55%- התקבולים מהתשלומים מגיע לכשיעור 

פשטו רגל או מי ש ,אסירים, שוהים בחוץ לארץ, נפטרושחייבים  ( שמצבם לא איפשר להם לשלם את חובםמי

 .)שלא היתה להם הכנסה מלבד הגמלה להבטחת הכנסהמי 

 

תוצאה  זוו ,ך התשלומים לזוכותסבעור התקבולים מהחייבים ישעלה  ,2009שנת חוץ מ ,בשנים האחרונות

 עיקולים רבים של – לאומיהביטוח מוסד להמזונות של החלקת שעושה מ פעולות אכיפה רבות  שלישירה

 "בודד"עיקול :  בשתי שיטותשנעשועיקולי חשבונות בנק על  דגש  הושםבשנים אלה. רכבכלי משכורות ושל 

 אם אין פרטים על חשבון של – בכל הבנקים" גורף"קול ועי ,בנק מנוהל החשבון של החייבבאיזה אם ידוע  –

  .החייב

 

בערכים (מיליון שקל   3,888הצטבר חוב של  2009 ועד סוף ,1972 בשנת ,הפעלת חוק המזונותתחילת מ

ל ו בסך הכ.2009  חוב שהצטבר בשנתםה 7%-כ ,מתוך החוב הכולל.  חודשי תשלום109-כשהם ) נומינליים

החייבים שמצבם לא  נמנו עם אלה . תשלום על חשבון החוב שום2009-בלמו י מהחייבים לא ש64%-כ

-ל כובסך הכ .לומר שהם חובות אבודיםאפשר  אלה על חובות .כאמור לעיל ,איפשר להם לשלם את חובם

 ."חוב אבוד" כנראה ם מהחוב הכולל ה30%

 

עם .  יחסית לממוצע הארציבהם החוב המצטבר גדולשההתפלגות לפי סניפי המוסד מראה כי יש סניפים 

הסניף שבו החוב  ,לעומת זאת.  ורמת גןפתח תקוה, כפר סבא ,תל אביב , ירושליםפי סנינמנים  זוקבוצה

  .במיוחד הוא סניף עפולההמצטבר נמוך 

 

 10%, ח" ש10,000-צברו חוב של פחות מ מהחייבים 22%-כהתפלגות החייבים לפי סכום החוב מראה כי 

 בין 6%   ,30,000- ל 20,000 נוספים צברו חוב שבין 7%,  שקל20,000- ל10,000ם שבין צברו חוב בסכומי

ל החוב הממוצע לחייב ובסך הכ.  שקל40,000-מ יותרבעלי חוב של הם  – 55% –והיתר , 40,000-ל 30,000

ם ירכים ריאליבע.  חוק המזונותעל פי, ים בלבדיכל החובות הם בערכים נומינלכי ,  יצוין.ח" אלף ש78-כהוא 

 .ההפסד לקופה הציבורית הוא גדול בהרבה יותר
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אחוז שינוי לעומת שנה קודמתסך הכולש נ ה

19763,218--

19773,3935.4

19783,5765.4

19793,6462.0

19804,19315.0

19815,08421.2

19825,87615.6

19836,1634.9

19846,4945.4

19857,49415.4

19868,55714.2

19879,2207.7

19889,9858.3

198911,51415.3

199012,91012.1

199113,7806.7

199214,6176.1

199315,0673.1

199416,1537.2

199517,2526.8

199618,2836.0

199719,5096.7

199821,1018.2

199922,8848.4

200024,7098.0

200126,2946.4

200227,9566.3

200325,789-7.9

200424,596-4.6

200523,603-4.0

200622,712-3.8

200721,771-4.1

200820,784-4.5

200920,253-2.6

לוח 1: נשים שקיבלו דמי מזונות (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009-1976
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תיקים שנפתחו

מקבלות דמי 

תיקים מופסקיםתיקים פעיליםתיקים שנפתחותיקים מופסקיםמזונות

198516,6256,9849,641------

198620,5018,61511,886------

198722,3489,54712,801------

198824,49210,72313,769------

198926,96912,12014,849------

199029,28313,51115,772------

199131,81414,24517,569------

199234,00414,14619,85833,30421,36111,943

199336,92315,61321,31036,15323,35912,794

199440,01716,70223,31539,19025,46713,723

199543,37117,52825,73842,06227,36414,698

199646,81318,90427,90945,88229,84116,041

199750,11919,98530,13449,13431,66417,470

199854,04121,75732,28452,98634,08118,905

199958,34923,71034,63957,12036,85920,261

200062,52825,38537,14361,34839,86721,481

200166,86427,20639,65865,54542,60422,941

200271,23627,97743,25969,84545,28724,558

200374,13324,43149,70272,57846,03526,543

200477,47124,18153,29075,96047,45428,506

200580,31923,07157,24878,66848,27130,397

200682,44022,20260,23881,17548,59332,582

200785,48821,25964,22983,62648,88634,740

200887,97020,35567,61586,03549,39336,642

200990,73220,13970,59388,72049,97838,742

שנה

* החל ב-1991 הדיווח הוא על-פי שנה קלנדרית. עד 1990 הדיווח היה על-פי שנה תקציבית. לכן עד 1990 הנתון מתייחס לחודש מארס 

בכל שנה תקציבית ואילו החל ב-1991 הנתון מתייחס לחודש דצמבר.

לוח 2: תיקי דמי מזונות לפי סוג ופעילות (מספרים מוחלטים), 2009-1985*

תיקי החייביםתיקי הזוכות
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אחוזיםמספרים מוחלטיםאחוזיםמספרים מוחלטים

90,732100.020,139100.0סך הכול

9,03010.01,7018.4ירושלים

3,5884.04572.3תל אביב

5,2175.71,1205.6חיפה

3,1693.58294.1אשדוד

2,8973.27923.9אשקלון

9,51410.52,41812.0באר שבע

1,0201.12691.3בני ברק

3,6734.09394.7חדרה

2,5422.86133.0חולון

3,2403.68624.3טבריה

5,2945.89504.7יפו

3,3723.75792.9כפר סבא

1,0271.12551.3כרמיאל

3,2243.68224.1נהריה

2,7403.07793.9נצרת

4,4734.91,0045.0נתניה

2,4302.75662.8עפולה

4,8865.41,0315.1פתח תקוה

4,2144.68844.4קריות

2,8023.16843.4ראשון לציון

4,7835.31,0525.2רחובות

4,4684.91,0665.3רמלה

3,1293.44672.3רמת גן

נשים שקיבלו דמי מזונות מאז הפעלת החוק

נשים שקיבלו דמי מזונות 

בדצמבר 2009

סניף

לוח 3: נשים שקיבלו דמי מזונות מאז הפעלת החוק ונשים שקיבלו דמי מזונות בדצמבר 2009, לפי סניף 

(מספרים מוחלטים ואחוזים)
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+24-2029-2534-3039-3544-4049-4550עד 19אחוזים

19763,218100.01.217.623.418.715.011.26.16.833.0

19773,393100.00.912.723.620.315.312.87.66.834.0

19783,576100.00.912.322.421.216.112.57.86.834.0

19793,646100.00.610.123.121.716.512.78.76.634.5

19804,193100.00.69.922.123.616.512.78.36.334.5

19815,084100.00.510.021.524.217.012.78.16.034.5

19825,876100.00.26.920.825.620.211.98.75.734.5

19836,163100.00.48.721.626.019.510.97.95.034.0

19846,494100.00.37.220.126.421.911.07.85.334.5

19857,494100.00.37.219.926.123.011.27.35.034.5

19868,557100.00.36.919.526.122.912.26.95.234.5

19879,220100.00.25.617.925.424.114.46.85.635.0

19889,985100.00.15.417.224.924.815.36.65.735.5

198911,514100.00.25.817.124.625.115.36.65.335.0

199012,910100.00.26.217.224.424.216.26.55.135.0

199113,780100.00.25.316.524.624.816.77.34.635.5

199214,617100.00.25.416.124.424.616.88.34.235.8

199315,067100.00.25.515.923.924.317.78.44.135.9

199416,153100.00.25.315.723.624.317.98.74.336.0

199517,252100.00.25.215.423.224.617.79.24.536.1

199618,283100.00.25.115.522.624.717.89.34.836.2

199719,509100.00.14.815.422.124.817.89.85.236.4

199821,101100.00.14.415.422.623.918.110.35.236.5

199922,884100.00.14.614.822.424.018.410.65.136.6

200024,709100.00.14.014.622.423.918.710.65.736.8

200126,294100.00.13.714.222.323.819.011.05.936.9

200227,956100.00.13.413.922.823.618.910.96.437.0

200325,789100.00.13.213.623.323.718.711.16.337.1

200424,596100.00.12.913.022.724.318.811.66.637.3

200523,603100.00.12.612.522.924.418.811.77.037.5

200622,712100.00.12.711.522.424.919.112.37.037.7

200721,771100.00.12.710.622.025.918.912.47.437.9

200820,784100.00.12.710.521.026.019.412.47.938.1

200920,253100.00.12.910.120.525.920.112.48.038.1

לוח 4: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי שנה וגיל (מספרים מוחלטים, אחוזים וממוצעים), 2009-1976

גיל 

ממוצע שנה

גיל (אחוזים) סך הכול 

(מספרים 

מוחלטים)
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אחרנשואה בשנית*גרושהנשואה לחייבאחוזים

19763,218100.067.826.8..5.4

19773,393100.063.732.0..4.1

19783,576100.059.436.7..3.9

19793,646100.055.940.3..3.7

19804,193100.050.945.4..3.7

19815,084100.050.845.4..3.8

19825,876100.040.247.08.93.9

19836,163100.039.047.69.44.0

19846,494100.038.247.410.53.9

19857,494100.037.447.810.93.9

19868,557100.037.948.210.23.7

19879,220100.035.750.110.43.8

19889,985100.035.750.49.93.8

198911,514100.035.451.09.73.9

199012,910100.037.150.19.53.3

199113,780100.035.551.89.13.6

199214,617100.033.454.28.73.7

199315,067100.031.556.58.53.5

199416,153100.029.958.18.63.4

199517,252100.028.659.58.43.5

199618,283100.027.861.17.83.3

199719,509100.027.162.17.63.2

199821,101100.026.662.97.33.2

199922,884100.025.764.07.13.1

200024,709100.024.965.36.63.1

200126,294100.023.866.56.23.5

200227,956100.022.52.16.03.4

200325,789100.018.471.26.44.0

200424,596100.016.572.17.04.4

200523,603100.014.872.87.55.0

200622,712100.014.472.37.85.5

200721,771100.013.872.18.25.9

200820,784100.014.071.48.46.2

* משנת 1982, עקב שינוי התשלום בתקנות לנשים "הנשואות בשנית", הוחל בדיווח נפרד על קבוצה זו. עד מועד זה נכללו נשים אלה 

בקבוצת "נשואה לחייב".

לוח 5: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי שנה ומצב משפחתי (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009-1976

שנה

מצב משפחתי (אחוזים)
סך הכול 

(מספרים 

מוחלטים)
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ישראלאחוזיםלא יהודיות*יהודיות

אסיה-

אפריקה

אירופה-

אמריקה

19763,21894.25.8100.028.359.712.0

19773,39394.15.9100.028.958.912.2

19783,57693.96.1100.030.856.213.0

19793,64694.45.5100.032.754.013.2

19804,19393.86.0100.035.252.012.8

19815,08494.35.5100.036.250.513.3

19825,87694.05.9100.040.046.913.1

19836,16393.86.2100.042.344.912.8

19846,49493.96.1100.044.542.912.6

19857,49494.25.8100.046.740.912.4

19868,55794.35.7100.048.639.112.3

19879,22094.25.8100.050.438.011.6

19889,98594.06.0100.052.136.511.4

198911,51494.15.9100.054.034.511.5

199012,91093.76.3100.056.231.812.0

199113,78093.76.3100.056.630.512.9

199214,61793.36.7100.057.228.514.3

199315,06792.77.3100.056.827.016.2

199416,15392.77.3100.056.525.917.6

199517,25292.57.5100.057.124.518.4

199618,28392.27.8100.057.922.719.4

199719,50991.98.1100.058.321.520.2

199821,10191.68.4100.058.620.121.3

199922,88491.28.8100.058.418.922.7

200024,70990.99.1100.058.217.424.4

200126,29490.69.4100.057.416.226.3

200227,95690.69.42.157.415.327.3

200325,78990.79.3100.056.715.228.1

200424,59689.410.6100.056.914.728.4

200523,60389.011.0100.057.614.527.9

200622,71288.911.1100.058.514.327.2

200721,77186.913.1100.059.414.126.5

200820,78485.914.1100.059.214.026.8

200920,25384.915.1100.061.513.824.7

* כולל לא ידוע.

לוח 6: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי שנה, לאום ומקום לידה (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009-1976

שנה

מקום לידה (אחוזים) סך הכול 

(מספרים 

מוחלטים)

לאום (אחוזים)
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+1234ללא ילדיםסך הכולשנה

מספר ילדים 

ממוצע

200325,789     0.5          49.9        31.8         11.6         6.2           1.8           

200424,596     0.4          50.1        31.8         11.4         6.3           1.8           

200523,603     0.3          49.6        32.1         11.3         6.7           1.8           

200622,712     0.3          49.0        32.0         11.4         7.3           1.8           

200721,771     0.3          48.5        31.9         11.6         7.8           1.7           

200820,784     0.3          48.2        31.7         11.9         7.9           1.7           

200920,253     0.3          47.9        31.7         12.1         8.0           1.8           

מספרים 

צמוד למדדלא צמודסך הכולאחוזיםמוחלטים

לתוספת 

אחר ולא ידועהיוקר

20,253100.0100.011.367.021.30.4סך הכול

5,75228.4100.016.048.334.71.0רבני

5272.6100.06.788.54.00.8מחוזי

11,26155.6100.08.290.11.60.1לענייני משפחה

2,61312.9100.014.04.481.50.1שרעי

    -1010.5100.039.656.63.8אחר*

לוח 7: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי מספר הילדים (מספרים מוחלטים, אחוזים וממוצעים), 2009-2003 

* כולל נוצרי ודרוזי.

לוח 8: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי סוג ההצמדה של פסק הדין ולפי סוג בית הדין (מספרים מוחלטים 

ואחוזים), 2009

סוג בית הדין

סוגי הצמדה (אחוזים)סך הכול
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בהפחתהמלא

19763,218              100.0                 20.2                   8.2                 71.6 

19773,393              100.0                 13.0                   9.0                 78.0 

19783,576              100.0                 11.9                   8.2                 79.9 

19793,646              100.0                   8.4                   5.4                 86.2 

19804,193              100.0                   4.4                   2.8                 92.8 

19815,084              100.0                   6.4                   4.8                 88.8 

19825,876              100.0                   4.5                   9.6                 85.9 

19836,163              100.0                   3.6                   6.2                 90.2 

19846,494              100.0                   3.4                   8.4                 88.2 

19857,494              100.0                   4.1                   7.0                 88.9 

19868,557              100.0                   5.8                 10.2                 84.0 

19879,220              100.0                   6.5                 11.2                 82.3 

19889,985              100.0                   6.2                   9.5                 84.3 

198911,514              100.0                   7.1                   9.3                 83.6 

199012,910              100.0                   8.7                 12.5                 78.8 

199113,780              100.0                   8.9                 13.4                 77.7 

199214,617              100.0                   8.4                 18.3                 73.3 

199315,067              100.0                   7.5                 17.1                 75.4 

199416,153              100.0                   5.1                 13.4                 81.5 

199517,252              100.0                   5.6                 15.8                 78.6 

199618,283              100.0                   4.8                 15.0                 80.2 

199719,509              100.0                   4.5                 14.8                 80.7 

199821,101              100.0                   4.4                 14.5                 81.1 

199922,884              100.0                   5.0                 16.4                 78.6 

200024,709              100.0                   3.7                 15.5                 80.8 

200126,294                88.9                   2.7                   2.1                 84.1 

200227,956              100.0                   3.4                 16.2                 80.4 

200325,789              100.0                   6.2                 22.7                 71.1 

200424,596              100.0                   6.2                 22.3                 71.5 

200523,603              100.0                   6.4                 23.1                 70.5 

200622,712              100.0                   6.1                 22.3                 71.6 

200721,771              100.0                   6.3                 22.7                 71.0 

200820,784              100.0                   6.2                 23.5                 70.3 

200920,253              100.0                   5.7                 22.0                 72.3 

לוח 9:  נשים שקיבלו דמי מזונות לפי שנה וסוג התשלום (מספרים מוחלטים ואחוזים),   2009-1976

שנה

סך הכול

אחוזיםמספרים מוחלטים

לפי תקנות

סוג התשלום (אחוזים)

לפי פסקי דין
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בשקלים 

לחודש*

כאחוז 

מהשכר 

הממוצע 

במשק

בשקלים 

לחודש*

כאחוז 

מהשכר 

הממוצע 

במשק

19767223.067.710834.55718.26219.8

19779119.659.515032.39119.68017.2

197812416.454.724031.812015.911014.6

197922214.945.749733.425717.31913.0

198057516.241.21,42240.269919.751314.5

19811,42117.543.63,40541.81,62019.91,29715.9

19823,42418.144.57,90541.73,52118.63,12516.3

19838,71117.441.720,90641.710,03720.08,05116.1

198443,68317.039.5110,57343.049,90319.441,64516.2

1985152,95719.837.6407,15852.6199,83225.8139,70618.0

*1986222.319.644.1520.745.8246.421.7198.217.4

1987276.918.846.6615.041.8298.520.3248.016.9

1988346.219.446.5770.943.3365.620.5316.017.7

1989414.919.946.7897.643.0429.720.6375.318.0

1990494.320.850.9969.340.8468.219.7447.718.8

1991582.221.653.21,093.640.5573.121.1524.919.4

1992626.720.952.81,187.839.6555.218.5579.719.3

1993689.420.451.61,335.339.9655.319.6634.418.9

1994768.420.148.91,571.341.1749.319.6718.718.8

1995844.819.648.91,727.340.1771.817.9794.018.4

1996965.219.948.22,002.341.3913.818.8912.818.8

19971,10520.347.32,33742.91,07719.81,04819.2

19981,22320.746.42,63444.61,18520.01,15419.6

19991,25920.147.22,67042.71,13518.91,18518.9

20001,30319.147.02,81941.31,20017.61,25318.4

20011,38019.544.23,12044.01,34018.91,33218.9

20021,45520.646.43,13344.31,40719.91,39519.7

20031,29518.849.92,59337.61,12316.31,23918.0

20041,33219.051.32,59937.11,16916.71,27318.2

20051,38119.353.22,59836.41,24417.41,31718.4

20061,42619.051.32,69235.81,29217.21,36318.1

20071,46619.154.62,68435.01,31517.21,40518.3

20081,53319.354.42,74334.61,39517.61,47218.6

20091,61620.356.12,87936.21,48118.61,55919.6

בשקלים 

לחודש*

נשים המקבלות לפי 

פסק דין

לוח 10:  תשלום ממוצע לנשים שקיבלו דמי מזונות, לפי שנה וסוג התשלום (בשקלים ובאחוזים), 2009-1976

שנה

סך כל המקבלות

בשקלים 

לחודש*

כאחוז  

מקצבה 

ממוצעת 

לפי תקנות

בהפחתה

כאחוז 

מהשכר 

הממוצע 

במשק

כאחוז 

מהשכר 

הממוצע 

במשק

מלא

נשים המקבלות לפי תקנות

* מ-1986 הסכומים בשקלים חדשים.
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אחוזיםמספרים מוחלטים

19763,218100.021.378.7

19773,393100.024.875.1

19783,576100.026.473.3

19793,646100.026.373.4

19804,193100.031.568.5

19815,084100.034.965.0

19825,876100.036.662.5

19836,163100.036.962.2

19846,494100.037.862.2

19857,494100.035.964.1

19868,557100.036.263.8

19879,220100.035.663.5

19889,985100.036.562.7

198911,514100.040.359.7

199012,910100.034.565.5

199113,780100.034.265.8

199214,617100.037.862.2

199315,067100.039.260.8

199416,153100.040.959.1

199517,252100.042.957.1

199618,283100.044.255.8

199719,509100.042.757.3

199821,101100.042.157.9

199922,884100.042.857.2

200024,709100.043.856.2

200126,294100.044.255.8

200227,956100.045.254.8

200325,789100.041.558.5

200424,596100.042.757.3

200523,603100.044.755.3

200622,712100.046.253.8

200721,771100.047.053.0

200820,784100.047.053.0

200920,253100.045.554.5

* כולל שכירות ועצמאיות (העצמאיות הן כאחוז אחד בלבד מכלל הנשים העובדות).

לוח 11: נשים שקיבלו דמי מזונות, לפי שנה ועבודה (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009-1976

שנה

סך הכול

לא עובדת (אחוזים)עובדת* (אחוזים)
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בשקלים 

לחודש*

כאחוז מהשכר 

הממוצע במשק

בשקלים 

לחודש*

כאחוז מהשכר 

הממוצע במשק

בשקלים 

לחודש*

כאחוז מהשכר 

הממוצע במשק

19761223.05216.57824.9

19779119.67616.49620.7

197812416.410513.913117.4

197922214.918412.423615.8

198057516.250214.260917.2

19811,42117.51,26315.51,62720.0

19823,42418.12,82614.93,86220.4

19838,71117.47,66515.39,31718.6

198443,68317.037,07614.447,69818.6

1985152,95719.8133,55317.3163,82421.2

198622219.618616.324321.4

198727718.823015.630921.0

198834619.429116.338521.6

198941519.935216.845821.9

199049420.843518.352622.1

199158221.651619.161622.8

199262720.953717.968122.7

199368920.661118.273922.0

199474219.470718.581121.2

199584519.676317.790120.9

199696519.988818.3102921.2

19971,10520.31,02118.71,16921.5

19981,22320.71,11919.01,29922.0

19991,25920.11,13818.21,35021.6

20001,30319.11,18217.31,39820.5

20011,38019.51,26717.91,47120.7

20021,45520.61,30818.51,57722.3

20031,29518.81,00614.61,50021.7

20041,33219.01,05015.01,54122.0

20051,38119.31,10715.51,60322.5

20061,42619.01,14515.21,66422.1

20071,46619.11,16315.21,73322.6

20081,53319.31,21015.31,81922.9

20091,61620.31,28616.21,89223.8

* מ-1986 הסכומים בשקלים חדשים.

לוח 12: תשלום ממוצע לדמי מזונות לפי שנה ועבודה (בש"ח וכאחוז מהשכר הממוצע במשק), 2009-1976

שנה

לא עובדתסך הכול עובדת
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סוג הכנסה

בשקלים

חדשים  

לחודש

כאחוז מהשכר

הממוצע 

במשק

47.4        3,766הכנסה מעבודה ודמי מזונות

31.2        2,480הכנסה מעבודה

16.2        1,286תשלום דמי מזונות

ארבעה ויותרשלושה ילדיםשני ילדיםילד אחדללא ילדים

1,3171,3172,1402,6172,848סך הכול

1,2651,0911,7932,2242,648רבני

1,6491,3541,9903,3032,433מחוזי

1,4871,4452,3592,8783,218לענייני משפחה

9431,1941,9162,4752,561שרעי

1,2302,1642,4962,747 -אחר*

שקלים חדשים

כאחוז מהשכר 

הממוצע 

במשק

20.3        1,616סך הכול

17.7        1,410רבני

16.5        1,312מחוזי

21.6        1,715לענייני משפחה

21.4        1,703שרעי

20.9        1,661אחר*

* כולל נוצרי ודרוזי.

לוח 13: הכנסה ממוצעת כוללת של מקבלות דמי מזונות עובדות, לפי מקור ההכנסה (ש"ח  וכאחוז 

מהשכר הממוצע במשק), 2009

גובה הקצבה

* כולל נוצרי ודרוזי.

סוג בית הדין

לוח 14: סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, לפי סוג בית הדין ומספר הילדים, 2009

סוג בית הדין

סכום המזונות שנקבע בפסק הדין

לוח 15: סכום הקצבה הממוצעת ששולמה בפועל לפי סוג בית הדין (בש"ח וכאחוז מהשכר הממוצע 

במשק), 2009
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מספרים 

20%-10%30%-20%עד 10%אחוזיםמוחלטים

יותר מ- 

30%

בשקלים 

חדשים

כאחוז 

מהשכר 

הממוצע 

במשק

20,253100.018.534.922.723.91,61620.3

9,215100.026.442.622.98.11,38617.4נשים עובדות

11,038100.011.928.422.637.11,89223.8נשים לא עובדות

14,643100.017.238.825.019.01,55919.6

1,154100.00.00.04.995.12,87936.2שיעור רגיל

4,456100.027.631.119.821.51,48118.6שיעור מופחת

נשים שקיבלו תשלום 

לפי פסק דין

סך הכול

נשים שקיבלו תשלום לפי תקנות

לוח 16: נשים שקיבלו דמי מזונות לפי גובה הקצבה הממוצעת (מספרים מוחלטים, אחוזים וממוצעים), 2009

סך כל הנשים 

המקבלות דמי מזונות

קצבה חודשית ממוצעתגובה הקצבה כאחוז מהשכר הממוצע במשק
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אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםקבוצת גיל

4,48622.2סך הכול

19-0627.3

24-2018031.1

29-2542921.1

34-3072917.5

39-3589717.2

44-4082520.2

49-4575130.1

+5066940.7

אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםמצב משפחתי

4,48622.2סך הכול

41514.9נשואה לחייב

3,56724.8גרושה

784.5נשואה בשנית

42631.4אחר

לוח 17: נשים שקיבלו דמי מזונות והשלמת הכנסה, לפי גיל (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009

לפי מצב משפחתי (מספרים מוחלטים ואחוזים),  לוח 18: נשים  שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה,

2009
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אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםלאום או מקום לידה

4,48622.5סך הכול

92130.4לא יהודים

3,56520.7יהודים - סך הכול

2,04419.3ישראל

69229.2אסיה-אפריקה

82919.5אירופה-אמריקה

אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםמספר ילדים

4,48622.2סך הכול

1116.9ללא ילדים

2,74128.2ילד אחד

1,17318.2שני ילדים

56113.9שלושה ילדים ויותר

אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםסוג בית הדין

4,48622.2סך הכול

1,60027.5רבני

13524.3מחוזי

1,86916.7לענייני משפחה

84332.7שרעי

3935.8אחר*

* כולל נוצרי ודרוזי.

לפי סוג בית הדין (מספרים מוחלטים ואחוזים),  לוח 21: נשים שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה,

2009

לפי לאום או מקום לידה (מספרים מוחלטים  לוח 19: נשים  שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה,

ואחוזים), 2009

לפי מספר ילדים (מספרים מוחלטים ואחוזים),  לוח 20: נשים שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה,

2009
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אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםסוג הצמדה

4,48622.2סך הכול

53523.6לא צמוד

2,44418.0צמוד למדד

1,50034.4צמוד לתוספת היוקר

79.1אחר ולא ידוע

אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםתעסוקה

4,48622.2סך הכול

1,45315.7עובדת

3,03327.6לא עובדות

לפי סוג ההצמדה (מספרים מוחלטים ואחוזים),  לוח 22: נשים שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה,

2009

לוח 23: נשים שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה, לפי עבודה (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009
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אחוז מסך כל המקבלות דמי מזונותמספרים מוחלטיםסניף

4,48622.1סך הכול

1629.5ירושלים

5111.2תל אביב

28625.6חיפה

19823.5אשדוד

16320.8אשקלון

100641.3באר שבע

6523.7בני ברק

16117.0חדרה

538.6חולון

27931.8טבריה

939.7יפו

264.4כפר סבא

7328.7כרמיאל

31237.8נהריה

27034.6נצרת

16616.5נתניה

19735.1עפולה

838.0פתח תקוה

27331.1קריות

9313.4ראשון לציון

28126.0רחובות

15214.2רמלה

439.0רמת גן

לוח 24: נשים שקיבלו  דמי  מזונות  והשלמת הכנסה, לפי סניף (מספרים מוחלטים ואחוזים), 2009
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אחוז מכלל תשלומיםאלפי ש"ח*

19752.00.315.9

19762.70.726.0

19774.21.432.7

19785.42.749.3

19799.74.647.0

198030.011.538.3

198187.635.640.6

1982240.0105.043.8

1983651.0330.050.7

19843,451.01,652.947.9

198513,943.06,674.947.9

198622,824.312,243.353.6

198730,693.716,158.252.6

198841,594.520,658.449.7

198957,421.324,249.042.2

199075,620.730,027.439.7

199192,480.340,242.343.5

1992109,678.548,258.644.0

1993130,466.458,515.244.9

1994157,51766,71342.4

1995188,72491,82448.7

1996221,032111,02450.2

1997251,159122,60348.8

1998315,850129,56141.0

1999367,012146,75940.0

2000412,806158,84638.5

2001457,047177,97738.9

2002509,657188,66037.0

2003446,030173,18838.8

2004431,939163,83137.9

2005417,268179,54543.0

2006426,247181,23542.5

2007414,639171,49141.4

2008413,573174,35942.2

2009427,020172,43640.4

* עד 1985 הסכומים במליוני שקלים חדשים. מ-1986 הסכומים הם באלפי שקלים חדשים.

לוח 25: התשלומים והתקבולים לדמי מזונות (באלפי ש"ח וכאחוז מכלל התשלומים), 2009-1975

שנה

תקבולים

תשלומים
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מספרים 

באלפי ש"חאחוזיםבאלפי ש"חאחוזיםמוחלטים

אחוז מכלל 

התשלומים

20,253100.0427,020100.0172,436100.0סך הכול

550.32,0810.59290.5נפטר

1,1005.418,6484.44,1862.4שוהה בחוץ לארץ

6253.111,8332.89270.5אסיר

3921.97,9741.92,6931.6פשט רגל

1,6348.128,1686.63480.2מקבל גמלה להבטחת הכנסה

1,3936.928,7326.713,6417.9יש איתו הסדר תשלומים

1,9159.533,7457.937,13221.5מקבל גמלה מן הביטוח הלאומי*

13,13964.9295,83969.3112,58065.3אחר

* לא כולל גמלה להבטחת הכנסה.

לוח 26: נשים שקיבלו דמי מזונות, סך התשלומים  וסך התקבולים, לפי מאפיינים של החייבים, 2009

תקבולים מהחייבים

מאפיינים של החייבים

תשלומי דמי מזונותנשים שקיבלו דמי מזונות
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אחוזיםמספרים מוחלטיםאחוזיםמספרים מוחלטים

13,796100.052,944100.0261סך הכול*

1,0237.45,0189.5204ירושלים

4223.11,7713.3238תל אביב

7155.23,0635.8233חיפה

5173.72,0954.0247אשדוד

4673.41,8423.5254אשקלון

1,77312.95,90911.2300באר שבע

1871.46431.2291בני ברק

7105.12,1564.1329חדרה

3802.81,6223.1234חולון

5974.31,9283.6310טבריה

6865.02,6765.1256יפו

4643.41,9213.6242כפר סבא

2021.56331.2319כרמיאל

4133.01,8573.5222נהריה

4293.11,6393.1262נצרת

6975.12,7325.2255נתניה

4713.41,2722.4370עפולה

7725.62,9065.5266פתח תקוה

6024.42,3164.4260קריות

3742.71,7803.4210ראשון לציון

8456.12,7355.2309רחובות

6744.92,7605.2244רמלה

3762.71,6733.2225רמת גן

מספר פעולות 

אכיפה בהוצל"פ 

לכל 1,000 תיקים

לוח 27: פעולות האכיפה בהוצאה לפועל ומספר התיקים הפעילים, לפי סניף (מספרים מוחלטים, אחוזים 

ממוצעים), 2009

מספר תיקים פעיליםפעולות אכיפה בהוצל"פ

סניף
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מספרים 

מוחלטים

באחוזים

מסה"כ

מספרים

מוחלטים

באחוזים 

מסה"כ

מספרים 

מוחלטים

באחוזים

מסה"כ

מספרים 

מוחלטים

באחוזים 

מסה"כ

20,253100.052,944100.0427,020100.0172,436100.040.4סך הכול

1,6698.25,0189.540,7529.514,3648.335.2ירושלים

4662.31,7713.310,1522.45,4663.253.8תל אביב

1,1205.53,0635.822,3675.28,9535.240.0חיפה

8584.22,0954.018,2484.36,9344.038.0אשדוד

7783.81,8423.515,8383.76,8524.043.3אשקלון

2,42812.05,90911.245,95110.817,24310.037.5באר שבע

2761.46431.26,4071.52,6841.641.9בני ברק

9494.72,1564.120,7894.98,5535.041.1חדרה

6073.01,6223.114,0053.35,7143.340.8חולון

8764.31,9283.618,2584.36,6023.836.2טבריה

9564.72,6765.120,4984.88,6395.042.1יפו

5922.91,9213.613,2853.15,3443.140.2כפר סבא

2551.36331.25,2701.22,1021.239.9כרמיאל

8234.11,8573.516,1353.85,7653.335.7נהריה

7763.81,6393.117,7174.14,9032.827.7נצרת

1,0155.02,7325.221,0744.99,4925.545.0נתניה

5492.71,2722.410,2972.45,6663.355.0עפולה

1,0455.22,9065.522,7255.310,6036.146.7פתח תקוה

8814.42,3164.416,1273.86,8414.042.4קריות
ראשון

7093.51,7803.414,7153.46,6693.945.3לציון

1,0785.32,7355.221,8105.19,6965.644.5רחובות

1,0725.32,7605.223,9965.68,7365.136.4רמלה

4772.41,6733.210,6062.54,6152.743.5רמת גן

תקבולים 

כאחוז 

מתשלומים

לוח 28: נשים שקיבלו דמי מזונות, סך התשלומים וסך התקבולים, לפי סניף (מספרים מוחלטים ואחוזים), 

2009

תקבולים (באלפי ש”ח)תשלומים (באלפי ש”ח)

סניף

מס' החייבים דמי מזונותמס' המקבלות מזונות

29



03-16-49-710+

51,92263.710.85.75.913.9סך הכול*

4,97866.69.94.75.213.6ירושלים

1,70468.08.75.25.312.8תל אביב

3,00564.910.35.66.013.3חיפה

2,05663.811.76.56.411.7אשדוד

1,81361.611.16.26.514.7אשקלון

62459.810.15.36.618.3בני ברק

5,75765.512.55.85.011.2באר שבע

2,14260.213.55.86.314.2חדרה

1,60064.510.85.55.114.1חולון

1,88658.512.26.76.815.7טבריה

2,62465.18.95.25.715.1יפו

1,87267.710.04.54.812.9כפר סבא

63261.710.65.97.114.7כרמיאל

1,83461.312.16.76.813.3נהריה

1,62866.810.15.45.811.9נצרת

2,68562.610.36.26.314.7נתניה

1,26951.914.17.46.819.8עפולה

2,82863.310.15.95.815.0פתח תקוה

2,27863.310.46.26.014.1קריות

1,74760.510.35.66.916.8ראשון לציון

2,63061.910.85.97.513.9רחובות

2,70963.110.35.26.215.1רמלה

1,62169.19.35.55.111.0רמת גן

* כל תשלום הוא חלק מהחוב שהצטבר, ולא בהכרח בגובה החיוב החודשי.

לוח 29: החייבים בדמי מזונות לפי מספר התשלומים* ששילמו ולפי סניף (אחוזים), 2009 

סניף

מספר תשלומים

סך הכול
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בחודשי תשלוםבאלפי ש"חבחודשי תשלוםבאלפי ש"ח

3,887,730109254,5847.2סך הכול

409,18112026,3887.8ירושלים

124,8471484,6865.5תל אביב

205,48311013,4147.2חיפה

155,13110211,3147.4אשדוד

118,634908,9856.8אשקלון

408,32410728,7087.5באר שבע

48,355913,7237.0בני ברק

178,25610312,2357.1חדרה

129,7561118,2927.1חולון

133,9608811,6567.7טבריה

201,47111811,8596.9יפו

166,1701507,9417.2כפר סבא

40,315923,1687.2כרמיאל

130,1769710,3707.7נהריה

131,0718912,8148.7נצרת

184,66110511,5826.6נתניה

66,919784,6315.4עפולה

229,43512112,1216.4פתח תקוה

140,1091049,2876.9קריות

119,693988,0466.6ראשון לציון

203,86011212,1136.7רחובות

232,11511615,2597.6רמלה

129,8091475,9906.8רמת גן

לוח 30: סכומי חובות שהצטברו עד סוף שנת 2009, לפי סניף (אלפי ש"ח ואחוזים)

מזה: חוב שהצטבר בשנת 2009סך כל החוב

סניף
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אחוזיםבאלפי ש"חאחוזיםמספרים מוחלטים

51,922100.03,887,730100.0סך הכול

4,1197.9166,3784.3נפטר

3,8867.5367,4769.5שוהה בחוץ לארץ

1,1642.2114,7753.0אסיר

1,2012.3118,5853.1פשט רגל

4,3018.3423,62910.9מקבל גמלה להבטחת הכנסה

2,8475.5321,8958.3יש איתו הסדר תשלומים

מקבל גמלה מן הביטוח הלאומי 

5,55910.7363,9249.4(לא כולל הבטחת הכנסה)

28,84555.62,011,06851.7אחר

אחוזיםבאלפי ש"חאחוזיםמספרים מוחלטים

51,922100.03,887,730100.0סך הכול

033,07763.72,802,68172.1

3-15,61110.8348,2099.0

6-42,9645.7160,3324.1

9-73,0785.9161,2504.1

10+7,19213.9415,25810.7

לוח 32: החייבים והחוב הכולל, לפי מספר התשלומים ששילמו ב-2009  (מספרים מוחלטים ואחוזים)

מס' התשלומים

חוב כוללמספר  החייבים

לוח 31: החייבים והחוב הכולל, לפי מאפיינים של החייבים (מספרים מוחלטים ואחוזים), דצמבר 2009

חוב כוללמספר חייבים

מאפיינים של החייבים
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+20-1030-2040-3040עד 10

51,92222.09.57.46.254.977,678סך הכול

033,07719.89.07.26.257.885,824

3-15,61116.310.37.96.758.872,588

6-42,96421.511.88.16.751.961,360

9-73,07828.910.67.26.347.056,618

10+7,19233.610.07.66.042.858,200

03-16-49-710+

51,92263.710.85.75.913.9

19,14053.611.26.67.920.7

32,78269.610.65.24.89.8

מספרים 

אחוזיםאלפי ש"חאחוזיםמוחלטים

51,922100.03,887,730100.0

19,14036.91,781,45845.8

32,78263.12,106,27254.2 הפסיקה לקבל דמי מזונות

סכום החוב (באלפי ש"ח)

סך הכול

מקבלת דמי מזונות

הפסיקה לקבל דמי מזונות

זכאות הזוכה

סך הכול

לוח 35: החוב הכולל בסוף שנת 2009 לפי זכאות הזוכה לתשלום (מספרים מוחלטים ואחוזים)

מקבלת דמי מזונות

סך הכול

לוח 34: החייבים לפי זכאות הזוכה לתשלום ומספר התשלומים של החייב ב-2009 (מספרים מוחלטים 

ואחוזים)

זכאות הזוכה

חוב כוללסך הכול

לוח 33: החייבים לפי מספר התשלומים ששילמו בשנת 2009 וסכום החוב (מספרים מוחלטים, אחוזים 

וממוצעים)

מספר 

התשלומים

סכום החוב (באלפי ש"ח)

סך הכול

סכום החוב 

הממוצע
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סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

1,618  45.6   38     1.8    20,139 53,772 49,978 סך כולל

יישובים עירוניים מעל ל-200,000 תושבים

1,660  47.0   38     1.8    4,701  13,517 13,379 סך הכול

1,803  36.8   38     2.1    1,409  4,249  4,058  ירושלים

1,680  48.7   38     1.8    825    2,758  3,784  תל אביב-יפו

1,517  52.8   38     1.6    962    2,640  2,416  חיפה

1,558  60.9   39     1.6    681    1,783  1,328  ראשון לציון

1,647  44.4   38     1.8    824    2,087  1,793  אשדוד

יישובים עירוניים יהודיים 

1,576  49.4   38     1.8    12,905 33,798 29,376 סך הכול

199,999-100,000 11,635 13,275  5,056    1.7     38   51.8  1,579

99,999-50,000  4,233  4,884  1,801    1.9     38   51.3  1,649

49,999-20,000 10,171 11,781  4,609    1.8     38   46.5  1,541

19,999-10,000  2,180  2,503    919    1.8     38   49.5  1,554

9,999-2,000  1,157  1,355    520    1.9     38   46.3  1,632

יישובים עירוניים לא יהודיים 

1,816  17.6   38     2.4    1,893  3,939  3,663  סך הכול

99,999-50,000    286    282    136    2.3     37   22.8  2,070

49,999-20,000  1,351  1,523    691    2.2     38   16.9  1,768

19,999-10,000  1,256  1,349    661    2.5     37   18.9  1,799

9,999-2,000    770    785    405    2.4     38   14.7  1,839

יישובים כפריים 

1,664  47.5   39     1.8    574    1,494  1,778  סך הכול

1,701  46.4   39     1.7    288    767    1,120  מושבים

1,627  88.9   39     2.4    9      23     13     מושבים שיתופיים

1,369  64.6   41     1.6    82     256    242    קיבוצים

45.11,495   668592261240אחר

..........880    1,517  לא ידוע

לוח 36: תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות לפי צורת יישוב, 2009

צורת יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

אחוז נשים 

עובדות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

גיל ממוצע 

של האשה
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סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

1,533  47.0   38     1.8    20,355 53,055 49,393 סך הכול

2,261  0.0    31     3.0    12     18     16     אל-בטוף

1,486  50.0   40     1.7    12     36     27     אשכול

1,849  47.8   37     2.0    23     59     92     באר טוביה

1,974  0.0    40     1.3    6      13     10     בוסתן-אל-מרג'

1,784  66.7   40     2.0    6      15     23     בני שמעון

1,324  50.0   39     1.8    14     37     39     בקעת בית שאן

2,008  61.5   40     2.3    13     43     26     גולן

1,434  65.0   38     1.6    20     47     70     גזר

1,857  43.8   39     1.4    16     42     68     דרום השרון

1,585  39.3   40     2.0    28     57     78     הגלבוע

1,907  45.5   39     1.7    11     26     33     הגליל העליון

1,479  66.7   40     1.5    6      26     21     הגליל התחתון

1,797  26.7   40     2.3    15     29     26     זבולון

1,868  40.0   35     1.6    10     51     69     חבל מודיעין

1,723  25.9   40     1.9    27     61     51     חוף אשקלון

1,271  52.9   39     1.5    34     74     70     חוף הכרמל

1,045  33.3   42     1.0    6      9      22     חוף השרון

1,995  46.4   37     1.7    28     70     70     לב השרון

1,921  57.1   40     1.6    14     34     77     לכיש

1,657  44.4   38     1.4    9      25     20     מבואות החרמון

1,574  57.1   40     1.7    7      16     21     מגידו

1,598  56.0   40     1.8    25     62     66     מטה אשר

1,826  31.3   35     2.1    48     117    110    מטה בנימין

1,718  45.8   39     1.8    59     149    195    מטה יהודה

1,933  33.3   41     1.3    6      19     17     מנשה

1,491  63.6   42     1.9    11     34     43     מעלה יוסף

*  לא הוצגו מועצות אזוריות בהן פחות מ-5 מקבלות דמי מזונות.

לוח 37: תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות לפי מועצה אזורית, 2009

גיל ממוצע 

של האשה

מועצה אזורית

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

אחוז נשים 

עובדות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה
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לוח 37  (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

1,570  56.3   40     2.0    16     46     65     מרום הגליל

1,343  16.7   37     1.4    12     29     52     מרחבים

1,787  17.4   37     2.0    23     44     30     משגב

1,298  64.3   40     1.3    14     32     40     עמק הירדן

1,580  60.0   41     1.5    24     77     51     עמק חפר

1,394  47.4   39     1.6    19     49     46     עמק יזרעאל

1,715  40.0   36     1.7    15     42     40     עמק לוד

1,790  44.4   40     1.9    18     29     43     שדות נגב

1,812  48.5   41     2.2    33     84     66     שומרון

1,556  33.3   34     1.7    9      18     33     שפיר

*  לא הוצגו מועצות אזוריות בהן פחות מ-5 מקבלות דמי מזונות

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

מועצה אזורית

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש
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לוח 38: תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות לפי מחוז ונפה, 2009  

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

1,618  45.6   38     1.8    20,139 53,772 49,978 סך הכול

1,807  38.1   38     2.1    1,776  5,092  4,834  ירושלים

1,807  38.1   38     2.1    1,776  5,092  4,834     ירושלים

1,607  38.4   38     1.8    3,301  7,398  6,584  הצפון

1,620  40.7   38     1.8    376    880    788       צפת

1,583  47.2   38     1.7    392    843    763       כינרת

1,597  40.9   38     1.9    1,117  2,450  2,143     יזרעאל

1,610  32.8   38     1.8    1,335  3,038  2,741     עכו

1,768  42.0   38     1.8    81     187    149       גולן

1,545  50.2   38     1.7    2,907  7,440  6,466  חיפה

1,498  51.5   38     1.6    1,987  5,321  4,671     חיפה

1,645  47.2   38     1.9    920    2,119  1,795     חדרה

1,642  52.8   38     1.8    4,391  12,014 10,365 המרכז

1,653  50.2   38     1.8    1,096  2,955  2,615     השרון

1,664  53.1   39     1.8    1,247  3,603  3,025     פתח תקוה

1,686  45.4   38     2.0    714    2,013  1,903     רמלה

1,587  58.5   39     1.7    1,334  3,443  2,822     רחובות

1,683  51.1   38     1.7    2,957  8,996  9,333  תל-אביב

1,683  51.1   38     1.7    2,957  8,996  9,333     תל-אביב

1,523  40.7   38     2.0    4,434  10,933 9,959  הדרום

1,592  46.2   38     1.8    2,017  4,991  4,447     אשקלון

1,466  36.2   38     2.1    2,417  5,942  5,512     באר שבע

1,731  42.3   38     2.1    373    1,019  914    יהודה ושומרון

........--6      חבל עזה

........-880    1,517  כתובת לא ידועה

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

מחוז ונפה

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש
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לוח 39: תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות לפי יישוב, 2009  

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

2,021  18.2   37     1.8    11     17     15     אבו גוש

1,784  17.6   37     2.4    17     36     31     אבו סנאן

593    0.0    33     4.8    6      12     7      אבו רובייעה (שבט)

938    0.0    41     5.0    9      22     20     אבו רוקייק (שבט)

2,079  10.0   40     2.7    10     21     19     אבטין

1,450  76.9   40     1.8    13     41     32     אבן יהודה

1,965  6.1    39     2.2    99     206    155    אום אל-פחם

1,516  30.6   38     1.9    173    373    317    אופקים

1,795  63.1   37     1.7    122    356    327    אור יהודה

1,496  61.4   37     1.7    83     205    191    אור עקיבא

1,760  53.3   39     1.7    30     70     78     אזור

1,745  40.1   38     1.8    207    690    914    אילת

1,894  35.7   35     2.6    14     37     38     אכסאל

1,893  43.2   36     2.5    81     127    69     אלעד

1,586  20.0   35     1.4    5      20     11     אלפי מנשה

1,987  41.7   37     2.5    12     27     29     אעבלין

699    0.0    38     5.0    16     30     25     אעצם (שבט)

1,268  73.0   38     1.4    37     131    105    אריאל

1,647  44.4   38     1.8    824    2,087  1,793  אשדוד

1,535  53.8   39     1.7    679    1,523  1,276  אשקלון

1,769  24.4   39     2.1    78     154    110    באקה-ג'ת

1,555  57.9   33     2.0    19     51     46     באר יעקב

1,499  43.1   38     1.9    1,120  2,716  2,287  באר שבע

2,063  0.0    41     2.0    16     30     27     בועיינה-נוג'ידאת

1,845  6.7    39     2.5    15     20     20     ביר אל-מכסור

2,390  16.7   36     2.3    6      13     6      בית אל

2,163  28.6   38     2.1    7      20     7      בית אריה

*  לא הוצגו יישובים בהם פחות מ-5 מקבלות דמי מזונות.

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

אחוז נשים 

עובדות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

גיל ממוצע 

של האשה
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

1,569  15.4   39     1.8    13     23     27     בית ג'ן

1,695  41.2   41     1.7    17     51     48     בית דגן

1,422  44.1   37     1.7    102    208    167    בית שאן

1,856  42.9   38     2.1    259    568    427    בית שמש

1,943  24.0   39     2.6    50     86     44     ביתר עילית

1,782  37.8   38     2.1    270    646    681    בני ברק

2,418  50.0   39     2.3    6      12     5      בני יהודה

1,721  55.6   38     1.8    18     45     37     בני עי"ש

1,416  55.6   39     1.6    18     43     34     בנימינה-גבעת עדה

2,206  33.3   34     2.8    6      16     14     בסמ"ה

2,073  16.7   37     2.6    18     28     28     בסמת טבעון

1,590  57.1   41     1.6    7      25     5      בת חפר

1,599  55.3   38     1.7    584    1,606  1,514  בת ים

1,749  16.7   37     2.0    66     113    113    ג'דיידה-מכר

1,698  20.0   42     2.2    5      8      8      ג'ולס

2,376  15.0   39     2.9    20     58     51     ג'לג'וליה

1,738  49.0   37     2.3    51     97     89     ג'סר א-זרקא

1,505  33.3   33     1.8    12     25     22     גבע בנימין

1,612  53.3   40     2.0    15     47     39     גבעת זאב

1,203  64.0   40     1.8    25     89     74     גבעת שמואל

1,650  58.3   42     1.3    60     260    168    גבעתיים

1,435  56.5   40     1.8    46     101    105    גדרה

1,633  46.9   39     1.7    32     77     60     גן יבנה

2,018  31.3   41     1.9    16     66     54     גני תקווה

1,860  26.7   39     1.8    45     73     71     דאלית אל כרמל

1,542  22.2   41     2.0    9      25     32     דבורייה

1,125  11.1   37     1.3    9      20     21     דייר חנא

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

1,421  34.4   38     1.8    209    546    474    דימונה

1,687  63.0   40     1.7    73     223    184    הוד השרון

1,633  60.0   39     1.7    155    559    461    הרצלייה

1,733  65.2   37     1.9    23     56     39     זכרון יעקב

2,381  30.0   35     2.4    10     21     19     זמר

2,012  25.0   37     2.3    8      16     27     זרזיר

1,484  60.9   39     1.7    348    812    681    חדרה

1,716  50.3   38     1.7    585    1,567  1,274  חולון

888    12.5   36     3.7    16     43     50     חורה

2,003  20.0   33     2.6    5      6      6      חורפיש

1,517  52.8   38     1.6    962    2,640  2,416  חיפה

1,296  39.5   36     1.4    43     105    81     חצור הגלילית

1,522  49.5   38     1.7    309    663    584    טבריה

1,923  18.2   38     2.4    11     22     21     טובא-זנגרייה

2,478  0.0    29     2.6    5      14     19     טורעאן

1,837  26.2   37     2.0    84     216    177    טייבה

1,929  33.3   38     2.2    81     191    159    טירה

1,488  47.5   37     1.7    118    309    271    טירת כרמל

1,658  16.3   38     1.8    43     101    97     טמרה

1,704  33.3   38     1.7    12     18     24     יבנאל

1,669  44.9   38     1.8    118    287    280    יבנה

1,556  50.0   39     1.7    52     164    126    יהוד

1,814  21.9   37     1.8    32     63     47     יפיע

1,561  50.0   39     1.6    36     117    90     יקנעם עילית

1,377  47.4   40     2.1    38     104    92     ירוחם

1,803  36.8   38     2.1    1,409  4,249  4,058  ירושלים

2,137  0.0    37     2.2    10     20     21     ירכא
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

2,310  5.9    36     3.1    17     31     25     כאבול

1,828  23.1   38     2.2    13     26     15     כוכב יעקב

802    7.1    41     3.5    14     35     34     כסיפה

1,376  12.5   33     1.9    8      13     7      כסרא-סמיע

2,096  0.0    30     2.2    6      10     9      כעביה-טבאש-חג'אג'רה

2,262  8.3    40     2.1    12     24     20     כפר ברא

1,865  12.0   37     1.8    25     45     43     כפר יאסיף

1,714  39.6   38     1.9    53     125    78     כפר יונה

1,832  17.9   38     2.2    28     48     46     כפר כנא

2,160  4.3    34     2.3    23     48     36     כפר מנדא

1,679  57.9   38     1.6    126    406    332    כפר סבא

2,128  21.9   39     2.5    73     155    131    כפר קאסם

2,055  31.6   41     2.6    19     41     33     כפר קרע

1,436  49.7   39     1.6    165    433    296    כרמיאל

1,690  43.5   38     2.0    310    832    789    לוד

855    5.9    39     3.8    17     30     31     לקיה

1,789  44.1   35     1.8    34     102    131    מבשרת ציון

1,744  18.9   36     2.4    37     87     100    מג'ד אל-כרום

1,404  35.3   39     1.5    17     28     22     מג'דל שמס

2,398  0.0    32     2.3    15     35     31     מגאר

1,581  63.6   40     1.9    11     18     19     מגדל

1,304  59.3   37     1.7    123    275    228    מגדל העמק

1,911  33.3   36     2.7    36     50     45     מודיעין עילית

1,742  42.9   39     1.7    49     145    97     מודיעין-מכבים-רעות

1,931  20.0   42     2.6    5      8      10     מוקייבלה

1,411  50.0   38     1.6    16     44     26     מזכרת בתיה

1,975  42.9   35     2.0    7      18     12     מזרעה
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

1,480  20.0   37     1.8    5      10     9      מנחמיה

2,138  11.1   38     2.7    9      14     15     מסעדה

605    0.0    40     3.7    6      17     25     מסעודין אל-עזאזמה (ש

1,437  60.0   42     2.0    5      6      5      מעגלים

1,507  50.0   40     1.6    58     198    134    מעלה אדומים

1,528  57.1   37     1.6    7      25     23     מעלה אפרים

1,923  8.3    37     2.0    12     26     16     מעלה עירון

1,322  52.0   39     1.6    75     180    151    מעלות-תרשיחא

1,613  62.5   40     1.9    32     67     56     מצפה רמון

1,541  47.5   39     1.6    202    497    459    נהרייה

1,676  22.2   30     2.1    9      28     27     נחף

1,571  26.7   43     1.6    15     18     3      ניצן

1,656  52.1   39     1.6    71     200    166    נס ציונה

2,070  22.8   37     2.3    136    282    286    נצרת

1,414  51.5   37     1.8    227    506    362    נצרת עילית

1,491  60.3   37     1.7    63     208    146    נשר

1,595  35.2   37     2.0    159    326    284    נתיבות

1,543  58.9   38     1.7    700    1,926  1,747  נתניה

1,804  10.7   38     2.1    28     46     47     סח'נין

661    0.0    42     3.2    6      17     8      סייד (שבט)

1,773  0.0    35     2.3    13     27     19     סלמה

2,342  0.0    29     2.4    5      6      4      עוזייר

2,118  42.9   39     2.1    7      12     9      עיילבון

1,816  12.5   34     1.8    8      11     17     עילוט

2,655  16.7   40     2.7    6      18     19     עין מאהל

1,394  33.3   37     1.5    6      11     8      עין נקובא

1,534  33.8   38     1.7    320    720    660    עכו
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

1,902  21.4   39     2.9    14     27     40     עמנואל

1,381  50.7   39     1.8    213    469    391    עפולה

1,739  9.4    40     2.2    32     74     74     עראבה

1,334  52.6   38     2.0    95     292    240    ערד

1,823  28.6   38     2.2    28     65     60     ערערה

1,330  5.9    40     4.1    34     55     47     ערערה-בנגב

1,259  50.0   37     1.5    22     39     31     עתלית

1,976  40.0   37     2.4    25     48     47     פוריידיס

2,067  33.3   36     1.8    9      13     9      פורת

1,706  58.8   38     2.0    85     240    212    פרדס חנה-כרכור

1,528  56.6   39     1.6    572    1,677  1,385  פתח תקווה

1,656  35.2   37     1.9    162    352    298    צפת

1,808  50.0   40     2.0    16     82     66     קדימה-צורן

1,992  10.3   36     2.1    58     128    115    קלנסווה

1,674  20.0   38     1.2    5      16     21     קציר-חריש

1,789  51.5   37     1.6    33     90     72     קצרין

1,699  48.8   37     1.5    41     159    124    קריית אונו

1,976  44.4   39     2.7    27     82     56     קריית ארבע

1,440  49.6   37     1.6    234    607    528    קריית אתא

1,403  52.4   38     1.6    143    413    315    קריית ביאליק

1,517  37.3   39     1.8    233    634    548    קריית גת

1,867  34.6   41     1.8    26     84     61     קריית טבעון

1,444  53.1   37     1.5    211    515    448    קריית ים

1,403  60.7   38     1.6    150    405    345    קריית מוצקין

1,596  42.1   38     1.8    121    317    288    קריית מלאכי

1,729  67.6   37     2.2    37     109    102    קריית עקרון

1,639  46.4   38     1.6    112    277    244    קריית שמונה
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לוח  39 (המשך)

סך הכול

מזה:

המקבלות 

דמי מזונות

דמי מזונות 

ממוצעים 

לחודש

יישוב

חייבים לפי 

מגורי החייב

תיקים פעילים לפי מגורי 

הזוכה*

מס' ילדים 

ממוצע לזוכה

גיל ממוצע 

של האשה

אחוז נשים 

עובדות

1,374  57.1   40     1.4    7      37     23     קרני שומרון

1,923  14.3   41     2.1    7      16     14     ראמה

1,795  52.9   39     1.9    102    279    271    ראש העין

1,560  55.6   41     1.4    9      19     18     ראש פינה

1,558  60.9   39     1.6    681    1,783  1,328  ראשון לציון

1,332  3.1    37     3.1    98     232    213    רהט

1,608  60.9   39     1.8    304    767    673    רחובות

2,123  20.8   39     2.6    24     48     49     ריינה

1,843  16.7   35     2.1    18     34     39     רכסים

1,690  46.5   38     2.0    282    804    774    רמלה

1,659  53.3   40     1.6    242    847    798    רמת גן

1,774  46.5   40     1.8    43     166    115    רמת השרון

2,054  33.3   36     1.5    6      23     13     רמת ישי

1,579  74.3   39     1.8    70     261    213    רעננה

2,118  14.3   39     2.3    21     41     38     שבלי - אום אל-גנם

1,080  5.3    39     4.5    19     30     43     שגב-שלום

1,560  37.8   39     1.9    82     242    264    שדרות

1,536  51.4   37     1.9    35     78     55     שלומי

1,999  12.5   38     2.0    8      17     15     שעב

1,714  71.4   43     2.0    7      17     10     שערי תקווה

1,859  12.1   38     2.1    66     143    148    שפרעם

1,680  48.7   38     1.8    825    2,758  3,784  תל אביב -יפו

2,018  47.1   38     1.6    17     43     32     תל מונד

1,211  1.8    38     3.6    57     98     101    תל שבע

920    0.0    35     4.8    6      12     7      תראבין א-צאנע (שבט)
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Abstract 
 

 

 The economic recession of 2009 affected the number of women entitled to 

maintenance payments as well as the number of debtors. The decrease in the number 

of women entitled to maintenance payments that had resulted from the harshening of 

conditions of entitlement in 2003 became more moderate in 2009; that is, more 

women than in previous years received payments. Furthermore, the share of employed 

women among recipients of maintenance payments declined, as did the rate of 

payment financed by the debtors out of total payments to entitled women.  

 

Altogether, at the end of 2009, there were about 50,000 active maintenance files in the 

National Insurance Institute. These included about 20,100 files of women who 

received maintenance payments in this period and about 30,000 files of women who 

ceased receiving payments but a debt of the spouses remained.  

 

The maintenance payments are funded by receipts from the debtors (spouses 

obligated) and by the State Treasury.  

 

In 2009 a sum of about NIS 427 million was paid as maintenance payments. In this 

year, the NII collected about half of the payments from the debtors who were able to 

pay; that is, those debtors who are not included among those whose situation does not 

permit them to pay their debt (debtors who have passed away, debtors residing 

abroad, prisoners, persons who have gone bankrupt or who have no income other than 

their income support benefit). 

 

The total debt accumulated since the implementation of the Maintenance Law in 1972 

amounted to 3.9 billion shekels, about 30% of which is “lost debt”. 
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