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נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף 

זכאים לנקודות זיכוי 
4בעבור ילד עד גיל 

גברים
זכאיות לנקודות זיכוי  

6בעבור ילד עד גיל 

נשים

:הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה
.6-1נקודות מגיל 2.5-ול, 1-מגיל לידה 1.5-שני בני הזוג יהיו זכאים ל

שני בני הזוג

תוספת של אלפי שקלים בשנה
לשכר הנטו 215₪= שווי נקודת זיכוי * 

השינוי בעקבות תכנית נטו למשפחההמצב כיום

נקודה11-גיל לידה 

נקודות1-22גיל  

נקודות2-32גיל  

נקודה3-41גיל  

נקודה10.5-גיל לידה 

נקודות1-62גיל  

נקודות11.5-גיל לידה 

נקודות1-62.5גיל 

הגדלת והשוואת נקודות זיכוי להורים עובדים בגין ילדים
ד"בס



4סוציואקונומי 
אופקים
דימונה

חצור הגלילית
כפר יאסיף

עכו
קריית גת

רמלה

ת'ג-באקה
חורפיש

ירוחם
לוד

פקיעין
קריית מלאכי

תוספת שנתית לנטו לילד

3,500  ₪

סיכום תוספת לשכר הנטו

שנים5-ב₪ 17,500

350₪סבסוד של 
8עד גיל 3לצהרון מגיל 

5סוציואקונומי 
אור יהודה

אילת
אשקלון

בית שאן
טירת הכרמל

מעלות תרשיחא
עפולה

אור עקיבא
אשדוד

באר שבע
טבריה

מגדל העמק
מצפה רמון

קצרין
קריית שמונה

ערד
קריית ים

שדרות

תוספת שנתית לנטו לילד

3,000  ₪

סיכום תוספת לשכר הנטו

שנים5-ב₪ 15,000

6סוציואקונומי 
בת ים
חדרה
יבנה

כרמיאל
נצרת עילית
פרדס חנה

רחובות

גדרה
חולון

כפר יונה
נהריה
נתניה

ראש העין
שלומי

תוספת שנתית לנטו לילד

3,000  ₪

סיכום תוספת לשכר הנטו

בשנתיים₪ 6,000

7סוציואקונומי 
אורנית

בנימינה
זיכרון יעקב

יהוד
מזכרת בתיה

נשר
פתח תקווה

אזור
גבעת עדה

חיפה
כפר סבא
נס ציונה
פרדסיה

קריית ביאליק
ראשון לציון

צורן קדימה
ראש פינה

תוספת שנתית לנטו לילד

2,000  ₪

סיכום תוספת לשכר הנטו

בשנתיים₪ 4,000

8-10סוציואקונומי 
אבן יהודה

גבעת שמואל
גני תקוה
הרצליה

כפר ורדים
להבים

מכבים רעות

אלקנה
גבעתיים

הוד השרון
כוכב יאיר

כפר שמריהו
מודיעין

עומר
רמת השרון

סביון
קריית אונו

רעננה
אביב-תל

תוספת שנתית לנטו לילד

1,500  ₪

סיכום תוספת לשכר הנטו

בשנתיים₪ 3,000

300₪סבסוד של 
8עד גיל 3לצהרון מגיל 

300₪סבסוד של 
ב-עבור ילדי כיתות א ו

200₪סבסוד של 
ב-עבור ילדי כיתות א ו

150₪סבסוד של 
ב-עבור ילדי כיתות א ו

נטו משפחהתכנית  סבסוד צהרונים
לציבורחוזרהכסף 

ד"בס



נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף 

ביטול ההבחנה בין גבר לאישה1.

5,000-הרחבת בסיס המענק ל2.

לשני מפרנסים30%מענק נוסף של 3.

הורה לשני ילדים

שינויים

ד"בס



נשיםגברים

תוספת להכנסה הפנויה

:ילדים ששני בני הזוג עובדים2משפחה עם עד 
בשנה להכנסה הפנויה₪ 5,600תזכה לתוספת של עד 

:ילדים ששני בני הזוג עובדים3משפחה עם 
בשנה להכנסה₪ 8,100תזכה לתוספת של עד 

הפנויה

השינוי בעקבות תכנית נטו למשפחה)ילדים2הורים לעד (המצב כיום 

משכורת

4,800₪

מענק עבודה

330₪

משכורת

4,800₪

מענק עבודה

495₪

4,800₪5,000₪תקרת שכר 

495₪מענק עבודה לשני בני הזוג

30%תוספת שני בני זוג עובדים
1288₪

)825₪במקום (

נטו משפחהתכנית  הגדלת מענק עבודה
לציבורחוזרהכסף 

ד"בס

Presenter
Presentation Notes
המצב כיום –גברים: גברים המשתכרים עד 4,800 שקל בחודש זכאים למענק עבודה של 330 ₪נשים: נשים המשתכרות עד 4,800 ש"ח זכאיות ל-495 ש"חהשינוי בעקבות תכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר - העלאת תקרת השכר מ-4,800 ש"ח בחודש ל-5,000 ש"ח, ומענק של 495 ש"ח בחודש לשני בני הזוג. משפחות שבהן שני בני הזוג עובדים, יזכו לתוספת של 30% כך שגובה המענק החודשי לשני בני הזוג יעמוד על 1288 שקל בחודש, במקום 825 שקל בחודש כיום.



נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף 

ייבוא מכשירי סלולר ייבוא נעליים

מס הקנייה על ייבוא 
מכשירי סלולר יופחת 

15%0%מ 

המכס על ייבוא נעליים  
יופחת 

12%0%מ 

ייבוא בגדי תינוקות

המכס על ייבוא בגדי  
תינוקות יופחת  

6%0%מ 

הנעלה ומכשירי סלולר, ביטול מכסים על ביגוד תינוקות
ד"בס



גבר

4,750₪

אישה

3,600₪

2ילדים' מס

1גיל ילד 

7

2גיל ילד 

34
אשכול סוציואקונומיילדים

מענק עבודה

גבר

315₪
אישה

150₪

כ חודשי"סה

465₪
כ שנתי"סה

5,580₪

נקודות זיכויסבסוד צהרונים

סבסוד לילד

350₪

כ חודשי"סה

700₪
כ שנתי"סה

לא עוברים את רף המס7,000₪

לא זכאים

בשנה לנטו₪ 12,580תוספת הכנסה של 
להכנסת משק הבית12.5%-המהווים תוספת של כ

הכנסה ברוטו

זכאות לשני ילדים

,  ירוחם, קריית מלאכי, אופקים
,  דימונה, רמלה, לוד, עכו

חצור  , חורפיש, קריית גת
,  פקיעין, ת'ג-באקה, הגלילית

כפר יסיף

,  ביטול מכסים על בגדי תינוקות
הנעלה ומכשירי סלולר

תוספת של מאות שקלים  
להכנסה הפנויה

נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף  'זוג א
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נקודות זיכויסבסוד צהרונים זכאות לילד אחד

גבר

12,000₪

אישה

8,000₪

3ילדים' מס

2גיל ילד 

4

3גיל ילד 

תינוק
7

אשכול סוציואקונומיילדיםהכנסה ברוטו

,  ביטול מכסים על בגדי תינוקותמענק עבודה
הנעלה ומכשירי סלולר

סבסוד לילד

200₪

כ שנתי"סה

2,000₪
תוספת של מאות שקלים  

להכנסה הפנויה

בשנה לנטו₪ 9,740תוספת הכנסה של 
להכנסת משק הבית5%-המהווים תוספת של כ

1גיל ילד 

7

תוספת חודשיתלא זכאים

645₪

כ שנתי"סה

7,740₪

,  קריית מוצקין, נשר, חיפה
,  פתח תקווה, קריית ביאליק

,  ראש פינה, ראשון לציון
גבעת , בנימינה, זיכרון יעקב

,  פרדסיה, כפר סבא, עדה
צורן  , נס ציונה, אורנית
,  יהוד, מזכרת בתיה, קדימה

אזור

נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף  'זוג ב

ד"בס



גבר

12,000₪

אישה

15,000₪

2ילדים' מס

1גיל ילד 

7

2גיל ילד 

4
8-10

אשכול סוציואקונומיילדים

נקודות זיכויסבסוד צהרוניםמענק עבודה

סבסוד לילד

150₪

כ שנתי"סה

1,500₪

בשנה לנטו₪ 9,240תוספת הכנסה של 
להכנסת משק הבית3%-המהווים תוספת של כ

תוספת חודשיתלא זכאים

645₪

כ שנתי"סה

7,740₪

הכנסה ברוטו

זכאות לילד אחד

מכבים  , מודיעין, תל אביב
,  רעננה, אבן יהודה, רעות

,  הרצליה, כוכב יאיר
רמת , כפר ורדים, גבעתיים

, קריית אונו, להבים, השרון
,  גבעת שמואל, הוד השרון

כפר  , עומר, גני תקוה
סביון, אלקנה, שמריהו

,  ביטול מכסים על בגדי תינוקות
הנעלה ומכשירי סלולר

תוספת של מאות שקלים  
להכנסה הפנויה

נטו משפחהתכנית  
לציבורחוזרהכסף  'זוג ג

ד"בס
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