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    15הודעה  עט/   
 (24.3.2019י"ז באדר ב' התשע"ט ) 

_______________________________________________________________ 
  

 15/טהודעה מס' ע
 

 תוספת מעונות לאבות גרושים
 

 

 )ב( לתקשי"ר נקבעה הזכאות לתוספת מעונות.25.610בפסקה  .1

ים משותפים  במשקי בית נפרדים, הוחלט על מתוך הכרה בקיומן של הוצאות בגין ילד .2

שילדו/יו אינו/ם נמצא/ים בחזקתו הבלעדית, אב גרוש זכאות לתשלום תוספת מעונות ל

משק בית, וזאת בכפוף אותו מקיימים ואינם עם אם הילד/ים, חד י ם/מגדלאך הוא 

 לעמידה באחד מהתנאים הבאים:

, וזאת אף אם היא ציבוריהר במגזבשרות המדינה או  אינה מועסקת אם ילדו/יו .א

  ;ממעסיקה מקבלת השתתפות בהחזקת הילד במעון

ומעבירה אליו את זכאותה  במגזר הציבוריבשרות המדינה או מועסקת  אם ילדו/יו .ב

 לתקשי"ר; 1335.בהתאם לסעיף  בכפוף להצהרהלתוספת מעונות 

אב גרוש שקיבל תוספת מעונות לפני גירושיו, ימשיך לקבל את תוספת המעונות כל  .ג

עוד אם ילדו/יו אינה עובדת מדינה או במגזר הציבורי, או בהתקיים האמור בסעיף 

 ב' לעיל.
 

( בצירוף 2301/1מדף על העובד למלא טופס בקשה לתשלום תוספת מעונות לאב גרוש ) .3

 הסכם גירושין.
 

 (.1.4.2019תחולת השינוי מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט ). 4

 . התיקון לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלול בדף ההחלפה המצורף להודעה זו.5

 
 

   פרופ' דניאל הרשקוביץ
 

   נציב שירות המדינה   
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 קונים בהחלפת דפיםתי

 

   

 

 כניס את הדפים שכותרותיהםהל  וציא את הדפים שכותרותיהםהל מכתאאס
          

 15עט/
 2)ב(25.610)פסקה 

 25.610  דף אחד() 25.612 - 25.610
 

 דף אחד()

          
          
          
          



  תוספות שונות- 25.6
 

מעונות  25.61 תוספת  מבוטל  25.62/       /25.63 
הופעה ותמריץ ,  תוספת  מיוחדת  תוספת 

פרסומים 25.64/  למשפטנים   על  מינוי   
 למשפטנים

 
  תוספת מעונות- 25.61

 
25.610 

. תוספת מעונות תשולם  בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת )א(
 ; מי שטרם מלאו לו חמש שנים-" ילד"פסקה זו לצורך 

 : הזכאים לתוספת מעונות הינם )ב(
 ;"ילד"עובדת אם ל .1
אב גרוש יהיה זכאי לתוספת מעונות עבור ,  )א(35.114 על אף האמור בסעיף  -אבות גרושים   .2

ות ומקיים הסדרי אם הוא משלם מזונ,  ילדיו לפי פסקה זו הגם שילדיו לא בחזקתו הבלעדית
 :ועומד באחד מהתנאים הבאים, )יש לצרף הסכם גירושין(ראייה או משמורת משותפת 

אינה )א ילדיו  מועסקתאם  או  המדינה  בשירות  ציבורי  במגזר  מעסיקה ,    אם  אף  וזאת 
 ; משתתף בעלות החזקתו של הילד במעון

במגזר   )ב או  המדינה  בשירות  מועסקת  ילדיו  אתהציבורי  אם  אליו  זכאותה ומעבירה   
 ;35.13לתוספת מעונות בכפוף להצהרה כאמור בסעיף 

גירושיו )ג לפני  מעונות  תוספת  שקיבל  גרוש  כל ,  אב  המעונות  תוספת  את  לקבל  ימשיך 
הציבורי במגזר  או  מדינה  עובדת  אינה  ילדיו  אם  בנסמן  ,  עוד  האמור  בהתקיים  ) באו 

 .לעיל
 

 ).2301/1מדף (קשה לתוספת מעונות לאב גרוש     על העובד למלא טופס ב 
הזכאייםעובד .3 משנה  ם  בפרק  כמפורט  להורות  בקשר  לזכות  והנהלים ,  35.1  התנאים  לפי 

 .המפורטים שם
 )15/עט(

עבו )ג( היותר  לכל  זמנית  בו  תשולם  ילדיםרהתוספת  שני  צו,    שהייתם וללא  על  קבלות  להמציא  רך 
 ;במעונות

העובד )ד( בעדה  תקופה  בגין  רק  תשולם  בנסמן  התוספת  כמפורט  זכאילעיל)  ב(ים  למשכורת ם   
המעסיק לפי .  במימון  לידה  לדמי  זכאות  ישנה  בהן  תקופות  בגין  תשולם  לא  התוספת  למשל  כך 

הלאומי הביטוח  [חוק  משולב  העובד,  1995-ה"התשנ,  ]נוסח  בהן  תקופות  לגבי  שוהיםאו   ים 
ללא   לעובד;  משכורתבחופשה  תשולם  התוספת  שבן/המשך  איבד/ת  זוגו  מקום /ת  את  ה 

בן/עבודתו של  אבטלה  לדמי  הזכאות  תקופת  כל  במשך  הזוג/ה  לא ,  ת  זו  שתקופה  לכך  בכפוף 
 ;תעלה על שישה חודשים

 ;משרתם תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות ים במשרה חלקית מקבליםעובד )ה(
ידי   )ו( על  יקבע  התוספת  השיעור  על  ידי  כרשהממונה  על  ויפורסם  עבודה  והסכמי  הכלל   יהחשב 

 ;במשרד האוצר
מעונות )ז( תוספת  תשולם  כללי לפיו משולמת הטבה אחרת בגין השתתפות ,לא  הסדר  קיים  כאשר   

 וסכום ההטבה האחרת עולה על שיעור תוספת ,בהוצאות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת
 ;המעונות עבור ילד אחד ועבור שני ילדים

 ;24.155ראה פסקה  -זכאות של עובדת סטודנטית  )ח(
המדינה )ט( בשירות  המועסקים  הרופאים  בדירוג  הע,  לעובדים  השכר  על  הממונה  חוזר  כללי -יחול 

לתנאים , בהתאם לכללים, שעניינו תוספת מעונות,  )7.8.2011(א  "באב התשע'  ז מיום  48-1-2011
 .ולמועד הקבועים בחוזר האמור

 ))25.8.2011(א "ה באב התשע" מיום כהסכם קיבוצי (
 )18/עב(
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25.611 
 ;25.610פי הוראות פסקה -עובדת תהיה זכאית לתוספת מעונות על )א(
 ;ת/ה עובד/ן או בת זוגה אינועובדת שיש לה בן או בת זוג תהיה זכאית לתוספת מעונות גם אם ב )ב(
על )ג( מעונות  לתוספת  זכאי  יהיה  פסקה  -עובד  הוראות  עובדים ,  25.610פי  זוגו  בת  או  בן  אם 

. בין אם במקום עבודתם נהוגה זכות לתוספת מעונות ובין אם לאו,  "עצמאיים"או כ"  שכירים"כ
לעיל האמור  מע,  למרות  לתוספת  זכאי  יהיה  שלו עובד  הזוג  בת  או  בן  שבה  בתקופה  גם  ונות 

 .ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים, ת לדמי אבטלה/זכאי
 

25.612 
בפסקה  עובד   מעונות  )  ג(25.611כאמור  לתוספת  הזכות  בדבר  הטופס  את  למלא  ) 2301מדף  (יידרש 

 .בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס ולמסרו למנהל משאבי אנוש של היחידה, חתום כדין
 )17/עה(
 

 ל מבוט- 25.62
 

25.621 - 25.629 
 פסקאות מבוטלות

 )1.3.2017הסכם קיבוצי מיוחד מיום (
 )5/עח(
 

  מיוחדת ותמריץ למשפטניםתוספת,  תוספת הופעה- 25.63
 

25.630 
למעט משפטנים (האמור בסעיף זה חל על משפטנים המדורגים בדירוג השירות המשפטי בלבד   )א(

לשופטים בפני  ,  )המוקבלים  המופיעים  ומשפטנים  משפטפרקליטים  דין,  בתי  שרים ,  בתי  ועדות 
 ;"ערכאות שיפוטיות"-להלן, וועדות כנסת

נח )ב( זה  בסעיף  הנזכרות  לענהתוספות  מהמשכורת  כחלק  המדינה  ין  ישבות  שירות   )גמלאות(חוק 
עובד שקיבל את אחת התוספות . ין כל הטבת פרישה אחרתי או לענ1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[

 ;ערב פרישתו זכאי להכללתה בחישוב המשכורת הקובעת
 .חשבות כחלק מן המשכורת לצורך חישוב תוספת היוקרתוספות אלו אינן נ )ג(

 )15/סז (
 

25.631 
 20%תוספת הופעה בשיעור של 

בפני  )א( הופעות  הוא  עיסוקו  כל  אשר  מחוז  בפרקליטות  או  המדינה  בפרקליטות  המועסק  פרקליט 
 ; מן המשכורת המשולבת20%בשיעור של  לתוספת הופעה זכאי,  והכנה לאותן הופעותיותיפוטשערכאות 

בדבר,  משפטן )ב( הנוגע  המשרד  של  המאושר  בתקן  המוגדרת  ביחידה  תביעות,  המתפקד  , כיחידת 
רצוף באופן  עיסוקו  הופעות ,  שכל  לאותן  והכנה  ערכאות  בפני  הופעות  הוא  וקבוע  מתמיד 

 ; מן המשכורת המשולבת20% זכאי לתוספת הופעה בשיעור - )שלושת התנאים מצטברים(
) ב( בפרקליטות על יחידותיה וכן למשפטן האמור בנסמן  משרד המשפטיםלפרקליט המועסק ב )ג(

 ;ידי האחראי- יאושר התשלום על- לעיל) ב(בנסמן  תביעות ומופיע כמפורט המועסקים ביחידתלעיל 
רשמים בבתי משפט ובבתי הדין לעבודה ומפקחים על רישום :   כגוןאופי שיפוטי  משרות בעלות )ד(

המשפטי,  מקרקעין השירות  בדירוג  בתפקידם,  המדורגים  מכהנים  הם  עוד  לתוספת ,  כל  זכאים 
 ; מן המשכורת המשולבת20%מיוחדת בשיעור של 

ב )ה( עבודה  יחסי  על  הראשי  הממונה  ביחידת  הכלכלהמשרדמשפטנים  מונו ,  תעשייההו    אשר 
סעיף   לפי  ל1לתפקידם  עבודה  סכסוכי  יישוב  של  -  חוק  בשיעור  לתוספת  זכאים  מן 20%   
 ;המשכורת המשולבת

ערכאות המופיע בפני  ,  לעיל)  ב (-ו)  א(מפורטות בנסמנים  משפטן אשר איננו נמנה על היחידות ה )ו(
בשבוע3-4בממוצע  שיפוטיות   פעמים  ערכאות ,    בפני  בהופעות  וכרוכה  שלובה  עבודתו  שכל 

 . המשולבת מן המשכורת20% זכאי לתוספת הופעה בשיעור של -יותשיפוט
 

25.632 
 10%תוספת הופעה בשיעור של 

בפני   )א( המופיע  שמשפטן  בשבוע  ,  יפוטיותערכאות  פעמיים  הופעה -בממוצע  לתוספת  זכאי   
 ; מן המשכורת המשולבת10%בשיעור של 

בפני   )ב( המופיע  שיפוטיות  משפטן  בממוצעערכאות  בשבוע  מפעמיים  לתוספת ,  פחות  זכאי  איננו 
 .הופעה בשיעור כל שהוא
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