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מזונות
בעת הגירושין יש לקבוע את ענייני המזונות .על נושא המזונות
אמונים הביטוח הלאומי ,בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין
הרבניים .כאן תוכלו לקרוא את חוק המזונות ,להוריד טפסים חשובים
בנושא ,לקרוא מדריכים מקצועיים בענייני מזונות ולבדוק אפשרות
של תביעת מזונות.

תביעה למזונות

ביטוח לאומי :חוק המזונות
באתר המוסד לביטוח לאומי תוכלו למצוא מידע בנושא מזונות המפרטת
את כל שתצטרכו לדעת .בנוסף תוכלו לקבל באתר מידע אודות חוק
המזונות )הבטחת תשלום( ,ממנו תוכלו ללמוד מהם דמי מזונות ,מי
זכאי לדמי מזונות ,מהם תנאי הזכאות ,מהם סכומי התשלום ומהי
תביעה לדמי מזונות.
עוד תוכלו להוריד באתר את טופס  :5400בקשה לתשלום על פי חוק
המזונות .התביעה היא של אישה ,שבידה פסק דין למזונות והיא
מבקשת לקבל את התשלומים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי מאחר
והחייב אינו משלם לה אותם באופן ישיר.
המוסד לביטוח לאומי מאפשר לחייבים מזונות לבצע את התשלומים
למוסד גם באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר התשלומים של המוסד.
אתר עיתים  -ייעוץ ומידע בנושא גירושין
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מזונות

לראש העמוד

בתי הדין הרבניים :תביעה למזונות
הורה שמעוניין לקבל מזונות עבור ילדיו נדרש להגיש תביעה למזונות לבית
הדין הרבני שבו מתנהל תיק הגירושין.
לראש העמוד

בתי המשפט למשפחה :מדריך למזונות
באתר הרשות השופטת ,תוכלו למצוא מדריך להגשת תביעה למזונות.
במדריך תוכלו למצוא פרטים אודות פתיחת תיק ,תשלום האגרה ופטור
ממנה ,ופרטים חשובים נוספים .בנוסף תוכלו להוריד באתר את הטפסים
הבאים:
טופס הרצאת פרטים בתיק מזונות  
טופס הרצאת פרטים בתיק עיקרי
תצהיר
טופס פתיחת הליך אזרחי
לראש העמוד
נושאים במדריך זה
הליך הגירושין
מזונות
סיוע משפטי וגישור
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