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הקדמה
בקרב העוסקי והעוסקות בתחו האזרחי של דיני המשפחה בישראל הול%
וגובר בשני האחרונות העניי והעיסוק בשוויו מגדרי .שופטות ושופטי בבתי
המשפט לענייני משפחה ,בבתי המשפט המחוזיי ובבית המשפט העליו
מבקשי לייש את עקרו השוויו בי המיני בנושאי המובאי לדיו
בפניה  :יחסי ממו בי בני זוג ,מזונות ילדי  ,משמורת ,ועוד .בנוס ,בימי
אלה יושבות על המדוכה שתי וועדות ציבוריות ,האחת שדנה באחריות הורית
בגירושי והשנייה שעוסקת במזונות ילדי  ,שבי היתר נדרשות לבחינת נושא
השוויו המגדרי .הקמת וועדות אלה מסמנת אינחת מהמצב המשפטי הקיי
ואת הצור %בדיו ציבורי ומשפטי מעמיק באופניי היישו האפשריי והרצויי
של עקרו השוויו בי נשי וגברי בדיני המשפחה.
כחוקרות בתחו דיני המשפחה המתבוננות בתהלי %זה התרשמנו כי העיסוק
בנושא השוויו המגדרי בדיני המשפחה לא נעשה בצורה מסודרת ושיטתית,
אלא באופ נקודתי כתגובה למקרי ספציפיי שבה נדמה כי מתקיי אי
שוויו אשר נתפס ג כאי צדק .לעיתי  ,התוצאה של החלת עקרו השוויו
הפורמאלי באות מקרי היא ,למעשה ,החרפה של אי השוויו המגדרי הבסיסי
בתחו דיני המשפחה בישראל ופגיעה בנשי ובילדי  .מטרת רב השיח
שהתקיי ביוני  2006ומובא כא הייתה לעודד דיו שיטתי ומעמיק בשאלת
השוויו המגדרי והתוצאות של הפעלתו הפורמלית והחלקית בתחו דיני
המשפחה בישראל .לשמחתנו ,רב השיח אכ הצי והעלה את הדילמות
המרכזיות הקשורות בהפעלתו של עקרו השוויו בחלק האזרחי של דיני
המשפחה בישראל .הדוברי התייחסו ה לסוגיות קונקרטיות שבה מתעוררת
שאלת השוויו המגדרי )החזקת ילדי  ,מזונות ילדי  ,יחסי ממו ,מזונות אשה(
וה לשאלת השוויו המגדרי בהיבט כוללני ורחב .מטרת דברי הפתיחה הללו
הינה לשרטט עבור הקוראי והקוראות מעי מפת דרכי לשאלות ולנושאי
החשובי שנדונו ברב השיח.
אחת מהשאלות המרכזיות שנדונו ברב השיח הייתה הא נית בכלל לדבר על
עקרו השוויו בתחו דיני המשפחה בישראל ,בהתחשב בכ %שחלק מרכזי של
התחו )ובפרט נושא הגירושי( נשלט על ידי דיני דתיי המבוססי על תפיסה
פטריארכאלית של התא המשפחתי .דוברי רבי  ,ביניה ד"ר רות הלפרי
קדרי ופרופ' דב פרימר ,הצביעו על הסכנות ביישו פורמלי של עקרו השוויו על
רקע מער %הדיני הדתי .במיוחד לא נית להתעל מהשפעת היכולת של הגבר
לסרב לתת גט לאשתו על הכח של גברי יחסית לנשי במשא ומת על הסדרי
גירושי  ,כפי שהדגימה עו"ד סוז וייס.
השאלה בדבר תחולתו של עקרו השוויו רק על דיני המשפחה האזרחיי
קשורה למתח רחב יותר בי הרצו לייצר מער %סגור ומלא של דיני משפחה
אזרחיי לבי הרצו או ההכרח להתמודד ע הדי הדתי .בעוד שהיו מעטי ,
ביניה ד"ר צבי טריגר ,שקראו ליצירת מער %דיני משפחה אזרחי כולל ובלתי
תלוי בדי הדתי ,רוב הדוברי  ,ביניה עו"ד יוסי מנדלסו והשופט יוס שפירא,
הביעו ספקנות בדבר הסבירות של התגבשות של דיני משפחה אזרחיי שייתרו
את הפנייה לדי הדתי בעתיד הנראה לעי .הדוברי העלו הצעות שונות לדרכי
התמודדות ע המתח שבי השאיפה לדיני משפחה המושתתי על עקרו
השוויו המהותי בי נשי לגברי לבי ההכרה בהמש %קיומו והשפעתו של הדי
הדתי בתחו  .פרופ' פרימר הציע לנתק את סוגיית הגט ,שתמשי %להיות כפופה
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לדי הדתי ,משאר הסוגיות הקשורות לגירושי ועו"ד סוז וייס צידדה
בהתערבות משמעותית יותר של בית המשפט הגבוה לצדק בפסיקות בתי הדי
הרבניי במצבי של סרבנות גט .השופט יוס שפירא הביע עמדה התומכת
ביצירתיות שיפוטית של בתי המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור ובדומה
ג השופט ב ציו גרינברג טע כי יש להעדי צדק על פני ודאות שיפוטית.
השופט מנח הכה הציע לפרש את הדי הדתי לאור חוקי היסוד כדר %לא
להתעל מהדי הדתי ובה בעת להתאימו לערכי השוויו והצדק .שלושת
השופטי התייחסו ,בי היתר ,למנעד הפרשנויות האפשרי והרצוי של חוק יחסי
ממו בי בני זוג כ %שיאפשר חלוקת רכוש שוויונית והוגנת .עו"ד הדס תגרי
טענה כי אי לוותר על השאיפה לשוויו בדיני המשפחה ויש לפעול בחזיתות
שונות ,דוגמת חיקוק חקיקה אזרחית בתחו מזונות ילדי ומזונות ב זוג
וצמצו סמכויות הערכאות הדתיות ,כדי להשיג מטרה זו.
נוס על דיני המשפחה הבלתי שוויוניי  ,רבי מהדוברי הצביעו על המציאות
החברתיתמגדרית בישראל ,שעדיי רחוקה מלהיות שוויונית .בניגוד למתח
הקוד שהוצג שהוא ייחודי לדי הישראלי ,שאלת יישומו של עקרו השוויו על
רקע מציאות חברתית וכלכלית המפלה לרעה נשי היא שאלה שחברות
ומערכות משפט רבות מחו ,לישראל מתמודדות עימה .המתח העולה כא הוא
בי רצו לייצר שינוי חברתי בעזרת המשפט לבי הסכנות שביצירת משפט שאינו
תוא את המציאות החברתית הקיימת .היו דוברי  ,דוגמת עו"ד שמואל מור
ומר טל שח ,שצידדו בביטול אבחנות מגדריות בחוק ככלי ליצירת שוויו
חברתי .למשל ,ביטול חזקת הגיל הר %כמנו לעידוד הורות פעילה של אבות.
אחרי  ,ביניה ד"ר אסתר הרצוג ועו"ד יוסי מנדלסו ,טענו כי חלוקת
התפקידי במשפחה כה ממוגדרת עד שספק א שינוי משפטי ישפיע עליה
בצורה משמעותית .במצב דברי זה ,טענו רבי ובה ד"ר איילת בלכרפריגת
וד"ר רות הלפריקדרי ,חוקי המתעלמי מחלוקת התפקידי במשפחה
ונוקטי בלשו נייטרלית מבחינה מגדרית מחלישי נשי בכלל ואמהות בפרט.
קיומ של ילדי בתא המשפחתי מחייב התמודדות ג ע שאלת השוויו
המגדרי בדיני המשפחה האזרחיי בהקשר טובת וזכויותיה של ילדי  .אחד
השינויי המשמעותיי שחלו בתפיסת המשפחה בעשורי האחרוני הוא
הצבת הילדי במרכז המשפחה ובניית דיני המשפחה באופ המתמקד בטובת
הילדי ובזכויותיה  .כ ,%עלתה ברב השיח שאלת מקומו של השוויו המגדרי
מול טובת הילד וזכויותיו .חלק מהדוברי  ,ביניה מר טל שח ,עו"ד תמר מורג
וד"ר רות זפר ,טענו כי יש להתמקד בזכויות הילד בהליכי משפטיי
הקשורי לילדי וכי שיח הזכויות המגדרי צרי %להיות משני בהליכי אלה.
אחרי  ,ביניה ד"ר איילת בלכרפריגת וד"ר אסתר הרצוג ,סברו כי טובת הילד
קשורה בטובת המבוגרי המטפלי בו ומכא שלא נית לבודד את הדיו בטובת
הילד מהדיו בהיבטי המגדריי של הזכויות והאינטרסי של הוריו.
רב השיח התמקד בשוויו מגדרי אול דוברי אחדי הצביעו על הזיקות שבי
שאלת השוויו המגדרי לשאלה הרחבה של שוויו בדיני המשפחה .ד"ר יובל
מרי הציג את סוגיית האפליה שנוהג החוק הישראלי במשפחות שאינ עונות
למודל המשפחה ההטרוסקסואלית וטע למתא בי גישה פלורליסטית
למשפחות בעלות מאפייני מגווני לבי העדר אפליה כלפי נשי  .ד"ר יפעת
ביטו ועו"ד ולרי זילכה הדגישו את אי השוויו המעמדי ואת ההשפעות השונות
שיש למשפט על נשי מוחלשות ועל נשי מבוססות .מר עידו שחר התייחס לאי
השוויו בי יהודי לערבי תו %בחינת המתרחש בזירת המשפט השרעי.
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לטענתו ,ככל שתגבר הנגישות של בתי המשפט לענייני משפחה למתדייני דוברי
ערבית כ %תגבר המוטיבציה של בתי הדי השרעיי לא להפלות נשי לרעה.
בדומה ,ככל שתגבר הנגישות של בתי המשפט האזרחיי למתדייני חסרי
אמצעי ונעדרי ייצוג משפטי ,כ %תגבר התחרות על קהל המתדייני בינ לבי
בתי הדי הדתיי שתגביר את המוטיבציה של האחרוני לפסוק באופ שלא
יחשו אות לביקורת כטריבונלי הפועלי בניגוד לעקרו השוויו.
כפי שהתברר במהל %רב השיח ,המפגש שבי עקרו השוויו המגדרי ובי דיני
המשפחה האזרחיי מחייב דיו ציבורי ממוש %ומעמיק והתמודדות ע סוגיות
שונות ומורכבות .אנו תקווה כי הדברי המובאי בחוברת זו ,כמו ג רבי שיח
נוספי שאנו מתעתדות לערו %בנושאי ממוקדי הקשורי לשוויו מגדרי
והליכי גירושי  ,יתרמו לדיו ציבורי זה ולגיבוש רפורמות משפטיות שיקדמו
את החברה הישראלית לעתיד שבו מובטח לנשי ולגברי שוויו מגדרי מהותי.
ד"ר איילת בלכרפריגת ,ד"ר רות הלפריקדרי ,ד"ר דפנה הקר ,ד"ר רות זפר
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ד"ר דפנה הקר :בוקר טוב לכול ולכול  .אני מאוד שמחה לפתוח את רבהשיח
בנושא שוויו ודיני המשפחה האזרחיי .
לפני כמה חודשי פנה אלי פרופ' גיא מונדלק שעומד בראש מרכז מינרבה
באוניברסיטת תלאביב והציע לתמו %באירוע שיעסוק בשוויו ובדיני
משפחה .אני מאוד שמחתי על ההצעה והלכתי להתייע ,ע עו"ד מנדלסו
שסיפר לי שמרכז רקמ מייעד את הכנס השנתי שלו בדיוק לנושא הזה .אני
חושבת שצירו המקרי הזה באמת מעיד על כ %שהשאלה של שוויו ודיני
משפחה הופכת להיות שאלה מרכזית וחשובה שמצריכה דיו רציני .לאור
דבריו של עו"ד מנדלסו ,פניתי לד"ר רות הלפריקדרי ,שזאת ג הזדמנות
לבר %אותה על המינוי המדהי והחשוב ל ,CEDAWהוועדה באו"
שעוסקת במיגור האפליה נגד נשי  ,והצעתי לה לשת פעולה וליצור את
רבהשיח הזה כהמש %לכנס המרתק שהיה במרכז רקמ ,וביחד ע ד"ר
איילת בלכרפריגת וד"ר רות זפר ,הרבשיח הזה קר עור וגידי ואני
רוצה להודות לה מקרב לב .אני ג מודה למרכז מינרבה לזכויות אד
באוניברסיטת תלאביב ,למרכזעל צגלה למחקר ביתחומי של המשפט
באוניברסיטת תלאביב ולמרכז רקמ שבאוניברסיטת בראיל על
התמיכה באירוע הזה .ואני במיוחד מודה לכ שטרחת והגעת  ,באמת
תודה.
המטרה של המפגש שלנו היו היא לקד את הדיו הציבורי והמשפטי
בשאלת השוויו בדיני המשפחה האזרחיי  .בחרנו להתמקד דווקא בדי
האזרחי ולא בדי הדתי ,מכיוו שהביקורת על הדי הדתי בקשר לעיקרו
השוויו ידועה ,ובמידה מסוימת אנחנו חושבות שהיא מסיטה את הדיו
מהתרחשויות שקורות בשדה המשפטי האזרחי.
בשקט בשקט ולא תמיד באור הזרקורי הראוי ,שופטי ושופטות
מפתחי דיו חשוב בשוויו ובדיני המשפחה .ישנ פסיקות חדשות
שמיישמות באופני שוני את עיקרו השוויו על התנאי ליצירת זוגיות,
התנאי לפירוק זוגיות ,חלוקת רכוש ,מזונות ילדי  ,החזקת ילדי וכ
הלאה .בנוס ,הוקמו לאחרונה מספר ועדות ממשלתיות ,כמו הועדה
שאמורה לעסוק במזונות ילדי  1,והועדה שאמורה לעסוק באחריות
הורית 2,שג חלק מהרציונל של ההקמה שלה הוא איזושהי קריאה
לשוויוניזציה של דיני המשפחה.
תרשו לי בכובעי הסוציולוגי להציע שלושה הסברי אפשריי להתעוררות
של הדיו הזה בשוויו ובדיני המשפחה .הסבר אחד שאפשר להציע הוא
ייבוא של תובנות ושל שינויי משפטיי מארצות המערב .ברוב מדינות
 1ב 5ביוני  2006מינה שר המשפטי )דאז( חיי רמו ועדה לבדיקת דיני מזונות בראשות פרופ'
פנחס שיפמ .תפקיד הועדה הינו "לגבש עמדה לגבי מכלול הנושאי הנוגעי למזונות הילדי ,
ולהמלי ,על תיקוני החוקי הנוהגי בישראל ,לש התאמת להתחייבויותיה של מדינת
ישראל על פי אמנת האו" לזכויות הילד ,וכ על הקמת של גופי ומנגנוני שתפקיד לייש
בצורה יעילה ואפקטיבית את המלצותיה ".ראו
.http://www.justice.gov.il/MOJHeb/News/childsupport.htm
2
ב 2במר 2005 ,מינתה שרת המשפטי )דאז( ציפי ליבני את הועדה לבחינת הכללי לגבי
שיתו וחלוקה של אחריות הורית בתקופת הגירושי ולאחריה ,בראשות פרופ' ד שניט .ראו
.http://www.horut-shava.org.il/act/Gov/shnit/index.htm
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המערב האבחנה המגדרית בקשר למזונות ילדי ובקשר להחזקת ילדי
בוטלה ,וג יושמו דיני של גירושי ללא אש  ,שג לה יש השלכות
מגדריות .השאלה לגבי שוויו זכויות של ידועי בציבור ושל זוגות חד
מיניי לא קיבלה תשובה נחרצת במדינות מעבר לי  ,אבל לפחות יש
דיוני מאוד ערי סביב הענייני האלה.
הניסיונות לייבא לישראל חלק מהשינויי המשפטיי שהתחוללו בחו,
לאר ,מזמני שאלות :הא השינויי האלה מתאימי למציאות
החברתית בישראל? הא ה מתאימי למציאות המשפטית הישראלית?
ומה נית ללמוד מהלקחי שהופקו בחו"ל ,א הופקו ,לגבי התוצאות
המכוונות והלא מכוונות של הרפורמות המשפטיות האלה?
הסבר נוס להתעוררות הדיו בקשר לשוויו ודיני משפחה הוא המאבק
הנמש %בי הערכאות הדתיות לערכאות האזרחיות .מאבק זה נעשה בצלו
של קיפאו פרלמנטרי .כפי שהקביעה ששוויו הוא עיקרועל בשיטת
המשפט הישראלית היא תוצר של הפסיקה ולא קביעה של המחוקק,
שבכוונה לא הכניס את עיקרו השוויו לחוק יסוד ,נדמה שג חלחול
עקרו השוויו לדיני משפחה הוא יותר פעולה שיפוטית ,שייתכ שחלק
ממנה הוא הסימו של השופטי האזרחיי כנבדלי מהשופטי הדתיי .
נדמה לי שהמאפייני האלה של מהל %השוויוניזציה של דיני המשפחה
ממחישי את החשיבות של רבהשיח הזה ובכלל של הבאת השאלות
האלה לדיו ציבורי ומשפטי רציני.
הסבר שלישי לעניי הגובר בשוויו ובדיני משפחה ,הוא שינויי חברתיי
שעוברי על החברה הישראלית ,ומובילי למגוו של צורות משפחתיות
שלא ידענו כדוגמתו .השינויי האלה כוללי ירידה בשיעורי הנישואי
ויצירת סוגי זוגיות אחרי  ,עלייה בשיעורי הגירושי  ,עלייה בהשתתפות
של נשי בשוק העבודה ,ועלייה מסוימת בהשתתפות של אבות בטיפול
בילדי  .כל השינויי האלה מביאי לפתחה של המערכת המשפטית
שאלות שלא נדרשו למענה קוד .
צרי %לבחו עד כמה השינויי האלה באמת ממוטטי את הרציונאל
המסורתי של דיני המשפחה ,ועד כמה ה מכווני אותנו לעבר שוויו בי
צורות משפחתיות שונות ,בי נשי לגברי בהורות ,ועוד.
בנוס ,אנחנו נדרשי ונדרשות לשאלה הא נרצה בכלל ששוויו יהיה
מושג מפתח בדיני משפחה ,או שאולי למטריה המשפחתית מתאימי
מושגי אחרי כמו צדק ,הוגנות ,אולי אהבה ,אולי יחסי כוח ,ואולי לא
נרצה להחיל על כל הנושאי שקשורי לדיני משפחה את אותה מטריה
נורמטיבית ונרצה לומר שנושאי שוני מחייבי מערכת נורמטיבית
שונה.
חשבנו שתרומה לדיו הציבורי והמשפטי שמתפתח בנושא יכולה להיות
רבשיח שיוקלט ,יתומלל ויפורס  .יתכ ובהמש %נרצה להפיק רבישיח
נוספי בנושאי ממוקדי שנגזרי מהמפגש שבי עקרו השוויו לדיני
המשפחה שבו נעסוק כא היו .
מבחינה מבנית ,רבהשיח הזה מחולק לשני חלקי  .בחלק הראשו יציגו
שבעה דוברי את משנת במש %כ 10דקות .לאחר מכ נצא להפסקה
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קצרה ואז נחזור ,וכל מי שיושב כא יוכל לדבר ,ותוכלו לא רק לשאול את
הדוברי שאלות אלא להציג את האופ שבו את תופסי את הדברי .
רות זפר תנהל את הדיו ,בבקשה.
ד"ר רות זפר 3:בחינת שאלת תחולתו של עקרו השוויו בהסדרתה המשפטית
של המשפחה מחייב שיטוט יסודי על פני יריעת הטלאי המהווה את "דיני
המשפחה של ישראל" .דיני דתיי )בהתא לסיווג האישי של
המתדייני (; חקיקה אזרחית )האמורה להיות מופעלת באופ אחיד על
כלל המתדייני (; ומלאכת השיפוט של הערכאות השונות ,לעיתי כזו
היוצרת את הגבולות )הנתוני במחלוקת( של "המלכות" הדתית וזו
האזרחית ,מרכיבי יחד את יריעת הטלאי האמורה .מטבעו מער%
משפטי כה סבו %אינו יכול להעניק תשובה פשוטה או חד משמעית ביחס
למידת ההגנה המסופקת במסגרתו לעקרו השוויו .ע זאת נית לנסות
ולהציע הערכה כללית ולהצביע על מגמות הנוגעות למספר היבטי
מרכזיי בדיני המשפחה של ישראל שנת .2006
במילוי המשימה לבדיקת מקומו של עקרו השוויו בדיני המשפחה יש
לאתר ולבחו את התחנות המרכזיות "בחייה" של משפחה :את אופ
קשירת קשר הזוגיות )נישואי וחלופות נישואי(; את תוכ מער %החיובי
בי בני הזוג לרבות יחסי הממו ותשלומי המזונות המשולמי על יד ; את
האופ בו נרק קשר ההורות ותוכ יחסי ההורות )על מגוו החיובי
הגלומי בה (; ולבסו את פירוק היחידה המשפחתית .כל אחת מתחנות
אלה מצריכה בחינה מדוקדקת ואול רק בחינת כול יחד ,על יחסי
הגומלי ביניה ,תוכל לספק מענה ברור ביחס לשאלת מידת השוויו
המאפיינת את דיני המשפחה של השיטה הנתונה.
לא נוכל במסגרת זו להציג ממצאי ביחס לכל אחת מ התחנות האמורות.
באופ כללי נית לומר כי חלק מ התחנות ,ובפרט אלה המוסדרות על ידי
די אישי קדו )לצור %צמצו הדיו כא – ההלכה היהודית( ,מאופיינות
בחוסר שוויו בולט ובאפליה מובהקת של האשה ושל קבוצות מוחלשות
אחרות .כ %למשל ,דיני הנישואי סוגרי את שערי המוסד בפני רבי
המבקשי להיכנס בו )מי שאינ יהודי וודאיי  ,פסולי חיתו או בני זוג
מאותו מי( ,בעוד דיני הגירושי מקשי באופ מהותי על שחרור הנשי
מכבליו ויוצרי בעיות של סרבנות גט ועגינות.
הסדרת המשפטית של תחנות אחרות משקפת מאמ ,לתיקו אי השוויו
החברתי .כ %לדוגמה ,מי שאחראי על עיצוב יחסי הממו בחוק ובפסיקה
מתחבטי כבר שני ארוכות בשאלה כיצד למת את אי השוויו הכלכלי
חברתי ולהציע לנשי  ,מי שממלאות באופ מסורתי את תפקידי הטיפול
בבית ובבני המשפחה" ,פיצוי" על דחיקת מ הזירה הכלכלית ,פיצוי
שיתלווה לסעד המזונות המוגבל אצלנו בהיקפו .תחו יחסי הממו מספק
אומנ תיקו מסוי לאי השוויו הכלכלי א %טר גובשה נוסחה מוצלחת
ויעילה המבטיחה שוויו מהותי מלא.

 3דבריה של ד"ר רות זפר נוספו בשלב עריכת רב השיח לפרסו .
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סוגיות הנוגעות ליחסי הורי ילדי זוכות לתשומת לב מוגברת בשיטה
הישראלית ומהיבטי מסוימי מתחזקת במסגרת אחיזתו של עקרו
השוויו .האפשרות ליצור יחסי הורות פתוחה היו בפני מגוו רב של
פרטי וזוגות ,לרבות נשי חד הוריות וזוגות בני אותו מי ,היכולי
בקלות רבה יותר מבעבר ,לקשור יחסי הורות תו %שימוש בטכניקות הולדה
מלאכותיות ואימו .,תוכ יחסי ההורות ,בכל הנוגע לחלוקת האחריות בי
ההורי  ,צפוי לעמוד בפני שינויי בשני הקרובות וזאת בעקבות הקמת
של מספר ועדות ציבוריות שתפקיד לבחו מחדש את ההסדרי הקבועי
בהקשרי אלה בחוק .אחת המחלוקות המרכזיות בהקשר זה נוגעת
לשאלה הא ועד כמה יש לשלב את עקרו השוויו בי המיני א במסגרת
עיצוב ההסדרי הנוגעי לילדי הצדדי  .על סדר היו נבחנת הקריאה
לקביעת תכני שוויוניי יותר בהסדרת שאלת המשמורת והמזונות,
קריאה המבקשת להפר את העמדה הנוהגת כעת לפיה מוענקת לנשי
קדימות במילוי תפקידי הטיפול ההורי תו %הבטחת תמיכה כספית מצד
האב .חשוב להבהיר כי ג א מוצהר בהקשר זה כי ההסדר הקיי הינו
בלתי שוויוני לטובת נשי  ,הרי שאי זה בהכרח כ .%בראייה כוללת ספק
א הבטחת עדיפות של אמהות כגור הטיפולי המרכזי לאחר הפירוד
תומכת בהשגת יעד השוויו במשפחה ובחברה בכלל .מאיד ,%הצהרה כי
נטל המזונות מוטל בעיקרו על האב ,בד בבד לקביעת ר מזונות נמו%
)שמשמעו המעשית הינה הטלת יתרת התשלו על ההורה המשמור ,הוא
כאמור לרוב הא ( ,מקשה על האמהות .במוב זה אפשר שדווקא קביעת
סטנדרט שוויוני יותר בחוק לא רק שלא יגרע ממצב של נשי אלא שא
ישפרו.
על א שיעד השוויו טר הושג נדמה כי בחינת מרבית התחנות שהוזכרו
ואחרות מלמדת על התרחשותו של שינוי ביחס למעמדו בדיני המשפחה
בישראל .לצד צעדי מינוריי בלבד של המחוקק )למשל ,בחקיקת חוק
בתי די רבניי )קיו פסקי די של גירושי( משנת  (1995פועלי בתי
המשפט האזרחיי  ,ג א לא תמיד באופ מספק ,להחדרת עקרו השוויו
למער %הנורמטיבי המסדיר את המשפחה .כ %למשל ,קשובי בתי המשפט
לפניית של מי שלא יכולי )או רוצי ( להיכנס בשעריו של מוסד הנישואי
הדתי ומספקי לה חלופה אחרת על ידי פתיחת שעריו של מוסד הידועי
בציבור בפני מגוו זוגות )לרבות מאותו מי( ובאמצעות הרחבת הזכאויות
הצומחות ממנו והשוואת )כמעט( לזה של זוגות נשואי  .שינויי נרשמו
א ככל שמדובר בזוגות נשואי  :תחו יחסי הממו עובר שינויי
מתמידי – החל מפיתוח הלכת השיתו בפסיקה והרחבתה הניכרת
במהל %השני ועד לתיקוני )פסיקתיי ( להסדר שנקבע בחוק יחסי ממו.
א בתחומי בה אי לבתי המשפט נגיעה בשל היות בסמכות
הבלעדית של בתי הדי ,עושי בתי המשפט ניסיונות לתיקו עקי – כ%
למשל על ידי הכרה בעילת תביעה נזיקית בגי עיכוב גירושי ,המהווה ,ג
א באופ מוגבל וחלקי למדי ,תיקו לעוול הכרו %בעיכוב הגט לנשי .
ראוי להדגיש כי השוויו אליו אנו שואפי אינו סטנדרט מכאני של זהות.
מציאות בלתי שוויונית – חלקה תוצאת די נתו ,חלקה תוצאה של אפליה
חברתיתתרבותית ארוכת שני  ,מצריכה התמודדות באמצעות קנה מידה
שאינ שוויוניי בהכרח .אפשר שדווקא הסדר המעניק עדיפות לנשי
בכלל ולאמהות בפרט יוביל לתוצאה השוויונית המיוחלת .אחת השאלות
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המטרידות בהקשר זה הינה הגדרת יעד השוויו בהקשר של יחסי ההורות.
במציאות המקבעת אפליה במער %דיני הגירושי )ללא שנית ריאלית
לצפות לשינוי בעתיד הנראה לעי( יש מי שקוראי להעצמת כוחה של
האישה בזירות האחרות )ובעיקר יחסי הורות ומשמורת( על מנת להבטיח
"מעי תיקו" לחולשתה בזירת הגירושי .על א שאינני מטילה ספק בצור%
הקיי להעצמת נשי  ,סבורני שיש לחשוש מפני אמצעי העושי כ על
חשבו טובת של ילדי  .ככל שמדובר בהסדרת סוגיות הנוגעות לגורל
של ילדי  ,ובראש ובראשונה שאלות של טיפול הורי ,ביקורי וקביעת
מקו מגורי  ,יש לוודא כי קנה המידה המופעל שוקל קוד כל ובעיקר
את טובת  ,על מכלול צרכיה וזכויותיה  .במוב זה אינני תומכת בעמדה
הגורסת כי יש לשמר את חזקת הגיל הר %בהיותה "קל מיקוח" במאבק
הגירושי .יש לפעול להסרת החולשה האינהרנטית לה נתונות נשי בתחו
הגירושי או לחתור לפתרונות עקיפי אחרי  ,כאלה שאינ נעוצי ,
באופ ישיר ,ברווחת הילד .יחד ע זאת ,בדומה לעמדתה של ד"ר איילת
בלכר ,אינני סבורה שהסדרת יחסי הזוגיות צריכה או יכולה להיות נפרדת
מהסדרת יחסי ההורות בכל שאלה ושאלה .כל למשל ,קביעת הסדרי
הנוגעי לחלוקת רכוש והסדרי ממו צריכה להיעשות תו %התחשבות
בשאלות של הורות והכרעה בשאלת מזונות ילדי צריכה להתחשב
בשאלות של טיפול הורי ומשמורת.
חשוב להבהיר כי אנחנו מצויי בעיצומו של תהלי .%יעד השוויו בי
המיני רחוק מלהיות מוגש  .ספק רב א יעד זה יוכל להיות מושג על ידי
פעולת הבלעדית של בתי המשפט .ללא התגייסות ברורה של המחוקק
והיענות מצד הערכאות הדתיות לא תושל המהפכה השוויונית .ואול
חלקיות התוצאות אינה צריכה לרפות את ידינו .זירת המשפחה הינה זירה
מרכזית בהוויה האנושית .היא ראשונית בהיותה התחנה הראשונה בנתיב
חייו של אד )כילד( ומרכזית בעיצוב תודעתו .כמבוגר היא לוקחת חלק
מרכזי בשגרת חייו ובחוויה הרגשית לה הוא נתו .הבטחת השוויו
במסגרתה הוא תנאי מוקד להשגת יעד של שוויו בחברה על זירותיה
השונות .עלינו להתגייס לקידו יעד זה תו %בחינה זהירה המבטיחה שאי
מדובר ברטוריקה גרידא או בקנה מידה של שוויו פורמאלי כי א
מחויבות לשוויו תוצאתי ,כחלק מהבטחת הכרעה צודקת והוגנת.
הדיו הבוקר יחולק לשני חלקי  .את החלק הראשו תפתח ד"ר רות
הלפריקדרי ותסכ אותו ד"ר איילת בלכרפריגת .בתוו %יציגו שופטי ,
השופט יוס שפירא ,השופט מנח הכה ,מי שפעילי בתחו של השינוי
החברתי  ד"ר אסתר הרצוג ומר טל שח ואחרו חביב בתוו %עו"ד יוסי
מנדלסו .כל אחד מהדוברי ידבר ,כפי שאמרה דפנה ,עשר דקות ,אני
אתריע בשתי דקות לסיו  ,זמ פציעות בחלק השני יתק לשוויו מהותי.
ד"ר רות הלפריקדרי :אני ראש מרכז רקמ לקידו מעמד האישה בפקולטה
למשפטי באוניברסיטת בראיל ,אני מצטרפת לברכות לדפנה על היוזמה
הראשונית של כל הרעיו המבור %הזה ועל ההשקעה הגדולה מאוד שלקחה
על עצמה ועל האכסניה היפה שיש לנו כא.
אני מאוד התלבטתי א להכי דברי כתובי מראש .מאחר ויעדנו את
הפורו הזה להיות פורו פחות מחייב ויותר פתוח וחופשי ,רשמתי לעצמי
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רק נקודות שארצה להדגיש .הנקודות האלה לקוחות מדברי שאני עוסקת
בה ג בכתיבה ובמחקר וכמוב ג בהוראה .חלק מהדברי ה דברי
ידועי  ,דברי שכבר נכתבו ,אבל המטרה של כל המפגש הזה היא להצי
את הדברי ג א ה ידועי וכבר נכתבו ,להעלות אות על השולח,
ולאפשר לאחר מכ לקהלי רחבי יותר ,בי א זה אנשי מקצוע ,בי א
זה קובעי מדיניות ,בי א זה מקבלי החלטות שיפוטיות ,נגישות לכל
אות רעיונות ולכל אות השגות או ביקורות ,שיש לחלקנו ביחס למה
שמתפתח בתחו דיני המשפחה בשני האחרונות בישראל.
הכותרת היא דיני המשפחה האזרחיי  ,אבל העמדה שלי היא שאנחנו לא
נמצאי בשלב שבו נית להתנתק מ המציאות הישראלית הנוהגת בשיטת
המשפט בישראל ,שבה לדי הדתי יש מקו כלכ %מכריע .הבעייתיות
הגדולה שבאמת מחייבת את הדיו הזה ,היא שאכ מתפתחי יותר ויותר
דיני משפחה אזרחיי בשני האחרונות בישראל ,אבל ה אינ מתפתחי
בתשתית אזרחית ניטראלית ,במירכאות או בלי מירכאות ,א בכלל יכולה
להיות תשתית אזרחית ניטראלית ,ג על זה אנחנו הרי נדבר .בכל אופ,
ההתפתחות לא נעשית בחלל ריק ,ההתפתחות נעשית על בסיס הדי הדתי
המפלה שיוצר את התשתית המשפטית הבלתי ראויה והבלתי שוויונית.
בתמצית ,אני חושבת שבעיית הבעיות היא שמקבלי ההכרעות השיפוטיות,
השופטות והשופטי של בתיהמשפט לענייני משפחה וג בביתהמשפט
העליו ,אני אגיד את זה עכשיו בשפה קצת פשוטה" ,משחקי בכאילו".
חלק  ,אולי אפילו רוב " ,משחקי בנדמה לי" ,כאילו אנחנו באמת
נמצאי במציאות משפטית שבה נית לפתח יש מאי דיני משפחה
אזרחיי בכיווני שנחזי להיות נכוני וראויי  ,דהיינו בכיווני של
שוויו ,תו %התעלמות מוחלטת מ התשתית הבלתי שוויונית.
על התשתית הבלתי שוויונית אני חושבת שאנחנו לא צריכות לכלות את
זמננו .כל היושבות והיושבי כא מודעי לדי הדתי המפלה שמעניק לבעל
את השליטה המלאה או הכמעט מוחלטת על הגט ועל האפשרות של
האישה לפתוח בחיי חדשי  .השליטה הזו מובילה לכ %שדינאמיקת
הגירושי בישראל היא בדר%כלל כזו של פערי כוחות אדירי שמאפשרי
את סחיטת הצד החלש ,סחיטת האישה ,לוותר ויתורי שוני על רקע
הצור %היותר גדול שלה בגט ,בגירושי כדת משה וישראל .וכל זה כמוב
מתרחש על בסיס של מערכת חברתית וכלכלית בלתי שוויונית ,שבה אנחנו
לא שוני ממדינות אחרות בעול המערבי .בסיכומו של דבר ,התשתית,
נקודת המוצא היא כמו שאמרתי בלתי שוויונית לחלוטי.
יש לנו בעיה קשה כאשר באי להעלות את הטענות האלה ,שה בעיקר
טענות תיאורטיות ,ואי לנו די נתוני אמפיריי כדי לבסס אות .אי לנו
ג נתוני אמפיריי על אותו נושא ידוע של ההשלכות הכלכליות של
הגירושי ,וזהו עניי שאני חושבת שחשוב מאוד להעלות אותו .השופט
גרינברגר בפסקהדי האחרו 4דיבר על כ %שזה תחו שזועק למחקרי .
כל מה שאנחנו יכולי לעשות זה להסתמ %על מחקרי שנעשו מחו,
לישראל ולהגיד שמ הסת אצלנו הכל עוד יותר גרוע ,כי מעמד האישה
הוא עוד יותר גרוע מאשר במקומות אחרי  ,וכ הלאה.
 4תמ"ש )משפחה י (  2480/04ב.ס .נ' נ.מ) .טר פורס :(8.6.2006,,
.http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mishpaha/Private/ver_ddwo.htm
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מגמת השוויוניזציה הזו מסתמנת בשני האחרונות יותר ויותר ,בעיקר
בקרב שופטי משפחה .כמו שאמרתי ,הדבר נעשה מתו %תפישה שלפיה
אנחנו כביכול מתעלמי לחלוטי מ התשתית הבלתי שוויונית .אני
התייחסתי למגמה הזו בעיקר בתחו של מזונות ,של מזונות אישה ,מזונות
בני זוג 5.לאחרונה אנחנו רואי את זה מתפתח יותר ויותר בתחו של
מזונות ילדי  .הטיעו שלי הוא שרבי משופטי המשפחה נמשכי אל
מקס השווא של השוויו הפורמאלי ושוב ,כמוב ,מתעלמי מ התשתית
הבלתי שוויונית ומ התוצאות הבלתי שוויוניות.
את ההעדפה של הרטוריקה השוויונית לכאורה ואת פיתוח הרטוריקה הזו,
אפשר לראות באותו כיוו של פסיקת ביתהמשפט העליו ,של התחשבות
בכושר ההשתכרות הפוטנציאלי של האישה ,כאשר באי לדו בסכו
המזונות שלו היא זכאית .זו אותה מגמה שהוביל הנשיא שמגר ,ורבי
משופטי המשפחה נמשכי אליה .מאיד ,%שופטי המשפחה נמשכי פחות
אל המגמה השנייה שהוביל הנשיא שמגר ,של הכנסת הדדיות לאות
כללי שמדברי על שאלות של התנהגות מוסרית של בני הזוג .ה נרתעי
כביכול מכניסה לשאלות מוסריות .ג בכ %אני רואה חיזוק להליכה אחר
הכללי היותר מכאניי  ,שנראי ניטראליי  ,שנראי כאילו ה באמת
מאפשרי את המגמה שקוסמת לכול  ,את המגמה של השוויו ,אבל
בסופו של דבר ,ה מחמיצי את האפשרות לעשות שימוש במערכת
המשפטית ,כדי לתק את איהשוויו הבסיסי.
איזו אפשרות באמת קיימת במערכת המשפטית כדי לתק את איהשוויו
הבסיסי? האפשרות הזו קיימת במגמה אחרת שמתפתחת במקביל ,ואני
מניחה שאחרי ידברו עליה כא .זו המגמה של הכנסת מרכיב ההו
האנושי למסגרת החישוב הכלכלי של חלוקת הרכוש ,או חישוב התוצאות
הכלכליות של הגירושי .כמו שאמרתי ,אני לא אפתח את הנקודה הזו ,אבל
אי ספק בעיניי שזהו הכיוו הנכו ללכת בו .הבעיה היא שהכיוו הזה רווי
קשיי .
אני רוצה לחזור ולהצביע יותר על הסכנות הקיימות ,ופחות על הכיווני
הנכוני ללכת בה  .הסכנות שאני רואה באותו אימו ,של שיח שוויוני
חלול וריק מתוכ ,מקבלות אישוש נוס במחקר אחר שעשינו ,ד"ר רינה
בוגוש ואני ,בקרב אנשי מקצוע ,בעיקר עורכידי ,מגשרי ומגשרי
טיפוליי  6.במסגרת המחקר בדקנו מהי תפישת יחסי הכוח המגדרית
בקשר לגירושי .אני לא אכנס לכל הממצאי של המחקר ,אבל השורה
התחתונה היא שאנחנו מפרשות את הממצאי כמלמדי על כ %שבקרב
אות אנשי מקצוע מתרחשת הפנמה של אותה תשתית בלתי שוויונית.
 5רות הלפריקדרי" ,דיני משפחה אזרחיי נוסח ישראל – לקראת השלמה :על הכבוד ,הצדק,
השוויו והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה" מחקרי משפט יז)) (2001) 105 (1להל" :דיני
משפחה אזרחיי "(; רות הלפריקדרי" ,מזונות אישה :מתפיסה של שונות לתפישה של )אי(
שוויו" ,משפט וממשל ז) ;(2004) 767811 (2הלפריקדרי" ,שיקולי מוסר בדיני משפחה
וקריאה פמיניסטית של פסיקת המשפחה בישראל" ,עומד להתפרס בספר עיוני במשפט
ומגדר בעריכת דפנה ברקארז ואחרות ב.2006
 6ממצאי חלקיי מ המחקר התפרסמו בBryna Bogoch and Ruth Halperin-Kaddari, :
"Divorce Israeli Style: Professional Perceptions of Gender and Power in Mediated
) .and Lawyer- Negotiated Divorces" 28 LAW AND POLICY 137-163 (2006ראו ג
הלפריקדרי "שיקולי מוסר בדיני משפחה" ,לעיל ה"ש  ,5בחלק ט'.
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הנחיתות המשפטית של האשה ,למשל ,היא מובנת מאליה ,היא מעי "מצב
טבעי" ,ולא נתפשת כגור שיוצר פערי כוח בי גברי לנשי  ,שצרי %לתק
ולאז אותו .כ %שלא מדובר רק בהתעלמות של שופטי מהתשתית הבלתי
שוויונית ומהנחיתות הכלכלית והמשפטית של האישה ,אלא באיזה שהוא
מקו המערכת כולה הפנימה את כל התשתית הזו ,וזה מחזק עוד יותר
ומגביר את הסכנה שבפיתוח אותה תפישה של "כאילו" ,שכביכול גברי
ונשי נמצאי בנקודות מוצא שוות ,ובנקודת מוצא של יחסי כוח שווי ,
ועל בסיס נפתח עכשיו את הדי הראוי.
כ %שלשאלתה של דפנה באיזה סוג של עקרונות או כללי מנחי אנחנו
צריכי לאחוז עכשיו ,אני חוששת שעל א שהיינו רוצי להיות במקו
שבו נוכל להשתמש בעקרונות עשירי של שוויו וג של הוגנות ושל צדק,
אנחנו לא יכולי לאפשר לעצמנו את אימו ,העקרונות האלה במציאות
המשפטית והחברתית הקיימת .אני חוששת שבשלב זה אנחנו צריכי
להמשי %לדבר ,או אולי אפילו להתחיל לדבר ,בשיח של יחסי כוח .ורק
כאשר נגיע לשלב שבו השיח הזה יהיה פחות רלוונטי ,נוכל באמת לאחוז
בעקרונות ובערכי הנכוני יותר להקשר המשפטי שלנו ,שה העקרונות
והערכי של השוויו ,הצדק וההוגנות.
השופט יוס שפירא :בוקר טוב .אני יוסי שפירא ,מבית המשפט המחוזי
בירושלי .
לא הכנתי דברי כתובי מראש ,שכ לא ידעתי בדיוק לאילו מחוזות נגיע
ברבשיח הזה ,אבל אני חושב שעצ הרבשיח הזה הוא לברכה .צרי%
בעצ לרדת לרבדי נמוכי יותר ,מפני שלדעתי ג הפסיקות של בתי
המשפט וג הכתובי שנכתבי במאמרי או במחקרי  ,לא מגיעי מהר
מספיק לשטח ,ומה שקורה זה שאנחנו ,בתיהמשפט ,מחפשי  ,כמו שרות
אמרה ,את השוויו ואת הצדק ואולי ג פוסקי כ ,%ולפעמי אנחנו
מפרשי את הדי בצורה כזו שהצדק יגבר על האות הכתובה .אני ג את
דוגמה טריה.
אני חושב שאי פתרו כולל ,מפני שאנחנו נמצאי בחברה שיש בה זרמי
שוני  ,ולעשות קודקס בתחו הזה זה לא כלכ %פשוט .לקודקס האזרחי
לקח  20שנה להתגבש ,אז לקודקס בדיני משפחה ייקח  40שנה .זה צרי%
לעבור את 'דור המדבר' ,והאמלגמה הזו שנוצרה אצלנו ,לא כלכ %פשוט או
לשנות אותה ,או לשבור אותה אפילו לרסיסי ולבנות את הכל מחדש.
ולכ אני באמת חושב שלבתי המשפט למשפחה יש תפקיד מאוד חשוב
בעניי הזה וג לעורכיהדי ,שהרי עורכיהדי בסופו של דבר מביאי
אלינו את הבעיות הקשות שנוצרות בשטח ,ואנחנו צריכי למצוא את
הפתרו המתאי  .ויש בעיות קשות ,מכל הסוגי ובכל החיקוקי ,
ויושבי פה ג שופטי וג עורכידי שזה לח חוק .
אני רק את דוגמה אחת הנוגעת לחוק יחסי ממו שלמעשה שינה בתפיסה,
לא רק בחיי המעשה ,אלא נת אפשרות לביתהמשפט להגיע לתוצאה
הצודקת ,א עלידי שימוש בסעי  ,8שמשמעותו שאפשר לקבוע ע
פקיעת הנישואי חלוקה לא שוויונית .כלומר ,אנחנו משתמשי בביטוי לא
שוויוני ,אבל למעשה אנחנו מתכווני לעשות צדק.
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ד"ר רות זפר :חלוקה לא שווה ,אבל שוויונית.
השופט יוס שפירא :צדק שוויוני ,כ .והקלאסיקה של הפסיקה היא סעי 5
לאותו חוק ,שקובע שמי שמביא רכוש מנישואי קודמי או קיבל מתנה
לפני הנישואי או קיבל ירושה במהל %הנישואי וייחד את זה לעצמו ,כל זה
לא נכנס לתו %האיזו .פה יכולי להיווצר כל מיני מצבי מאוד קשי ,
למשל זוג שחי  20שנה בדירה ששייכת לבעל ,שקיבל אותה במתנה או
בירושה ,אפילו לפני הנישואי ,ובסופו של דבר מגיעי לפירוק השיתו
ביניה  ,והאישה שגידלה את הילדי  ,אי לה מקצוע משלה ,נשארת בלא
כלו  ,ללא דירה ,ללא פנסיה .אז כ %נפסק לפחות בביתהמשפט למשפחה
8
בירושלי  7ובערעור בתיק הזה נהפכה התוצאה.
יכול להיות שמבחינה משפטית נית היה להגיע לתוצאה אחרת ,אפשר היה
לדחות את הערעור ובאותה מידה לקבל את הערעור .הרגשתי ע זה מאוד
נוח שהתוצאה שונתה ,וחילקתי את הדירה שהיתה רשומה על ש הבעל
מחצה על מחצה .בביתהמשפט העליו לא רחק היו  ,מפני שהבעל ביקש
עיכוב ביצוע ,ואני נתתי עיכוב ביצוע רק ל  15יו  .כשנותני עיכוב ביצוע
לתקופה מוגבלת ,נית לבקש בביתהמשפט העליו עיכוב ביצוע ואז בית
המשפט העליו ד ג בעיכוב ביצוע וג בבר"ע .ואכ השופטת ארבל לפני
שבועיי נתנה החלטה 9,וקבעה כי על פי הלכת חניו חיפה 10,א לא
מתעוררת בערעור בדרגה שלישית איזושהי בעיה עקרונית ,אזי בית
המשפט לא יתערב .אבל השופטת ארבל דחתה את הבקשה ,ולמעשה
אישרה את פסקהדי והתעכבה על כל האלמנטי  ,נכנסה בעצ לגופו של
עניי ,אבל לא במסגרת של מת רשות ערעור.
אז מה שאני רוצה לומר בזה הוא שאנחנו ,בתיהמשפט ,כ הולכי ברוח
העיד ,כמו שאומרי  .מסלול הערכאות היו מעכב לעיתי את רעיו
הצדק והשוויו ,מפני שהיו להגיע לביתהמשפט העליו בנושאי שה
חשובי בתחו זה לוקח לפעמי שני רבות .ההליכי בביתהמשפט
למשפחה והערעור ,תלוי באיזה מחוז זה ,ואחרכ %לביתהמשפט העליו,
א מדובר בסוגיה שהיא קשה ,ומקבלי אפילו רשות ערעור כי היא
חשובה לא רק למקרה הספציפי ,אז זה לוקח הרבה שני  .בינתיי צצות
בעיות חדשות ,או מקרי דומי  ,אבל הדברי משתני  ,ואז אותו ערעור
בביתהמשפט העליו כבר מאבד מחשיבותו ,נאמר כ ,%מפני שכמו
שהשופט רובינשטיי אומר ,צרי %לפסוק ברוח העיד.
אז ברוח זו אני אסיי .

 7תמ"ש )משפחה י (  018850/00פ.ב נ' פ.י:(28.8.05) ,
http://www.nevo.co.il/serve/home/it/UserFrm.asp?type=4&system=1&Spl=True&Pr
og=DisplayDoc&DocID=126653&cp=13
 8ע"מ )מחוזי י (  818/05פלונית נ' פלוני ):(8.5.06
.http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mishpaha/Private/ver_ddlx.htm
 9בע"מ  4951/06פלוני נ' פלונית ):(14.6.06
.http://elyon1.court.gov.il/files/06/510/049/b01/06049510.b01.pdf
 10בר"ע  103/82חניו חיפה נ' מצת אור הדר חיפה ,פ"ד לו).123 (3
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השופט מנח הכה :בוקר טוב .אני מנח
בירושלי .
רק לפני שאת לוקחת לי זמ ,אני אגיד ליוסי )שפירא( שאמר שהוא יש טוב
אחרי פסקהדי הזה ,שהוא יכול לישו עוד יותר טוב ,כי לא רק שפעלת
לפי הצדק ,אלא ג לפי הדי .אני עיינתי ברשות הערעור .ה אישרו את
הקביעה של %על פי כוונת שיתו ספציפית ,וזה דבר המעוג בדי עלפי
הדי הכללי ,על פי הלכת קנובלר יעקובי 11,כלומר פעלת לפי הדי .תיש
טוב.
השופט יוס שפירא :חיכיתי שאני אקבל רוח גבית.
השופט מנח הכה :אני ארצה לדבר על שני דברי  :על יישו עיקרו השוויו
ועיקרו השוויו המגדרי ,במה שמכונה המוסר הכפול ,רות נגעה בזה
בדבריה ,ועל יישו מושכל של סעי  8לחוק יחסי ממו ,תו %כדי יישו
עיקרו השוויו.
החידוש הגדול במה שמכני המהפכה החוקתית של  '92הינו לא רק
בהצבת העקרונות של זכויות היסוד ,אלא ג בנטל המוטל על הרשויות,
לרבות הרשות השופטת ,לייש ולכבד את עקרונות היסוד האלה .ובאמת
זהו נושא מרתק ,לאו דווקא בדיני משפחה אלא בכל ענפי המשפט ,לבחו
את הפעפוע הזה ,את הבעבוע הזה ,את החלחול של עקרונות היסוד של
זכויות האזרח לתו %תחומי הפסיקה השוני  .הדבר לובש משנה עניי
ומשמעות בדיני המשפחה ,בגלל הדברי הידועי  :כפל הערכאות ,כפל
הדיני  ,איהשוויו הבסיסי שרות מדברת עליו בקרב דיני המשפחה .יש
שאלות נכבדות שאני לא אדבר עליה ,אני חושב שרוזצבי דיבר עליה
במאמר שלו ,שעסק בתיאורית המעגלי  12:הא ביתמשפט למשפחה
חייב להפעיל את עקרונות היסוד רק כאשר הוא ד בחוק אזרחי
טריטוריאלי ,או ג כשביתמשפט למשפחה מפעיל די דתי? הא אפשר
ללכת לעוד מעגל אחד ולהגיד שג ביתהדי הרבני חייב להפעיל את חוקי
היסוד? אני בדברי האלה לא אגע .וכמוב התמודדות ע סעי  10לחוק
יסוד :כבוד האד וחירותו ,שמנציח חקיקה קיימת.
הדעות באמת קוטביות .בקצה האחד ניצב פרופ' שאווה המנוח ,שבמאמר
מאוד קשה שלו תוק את פסקדי סולומו 13.הוא אומר שאי להיזקק
לחוקי היסוד כדי לתק פגמי ועיוותי בדי האישי .הוא מביא דוגמה
מאוד קשה :אישה יהודייה שזנתה ,אומר פרופ' שאווה המנוח ,ג א היא
חסרת כל ,לא נפסוק לה מזונות .אי תפקידו של ביתהמשפט למשפחה
להיות מחוקק ,וא הוא יפסוק לה מזונות ,הוא חרג מסמכותו .בקוטב
השני נמצאי מספר פסקידי של בתיהמשפט למשפחה שאני שמח שה
התמוטטו בערעור .בפסקי די אלו ביטלו לחלוטי את הדי האישי
והשתמשו א %ורק בזכויות היסוד ,למשל ,בכל מה שקשור למזונות.
הכה ,מביתהמשפט למשפחה

 11ע"א  1915/91יעקובי נ' יעקובי ,פ"ד מט ).529 (3
 12אריאל רוזצבי" ,חוקי היסוד והשפעת על דיני המשפחה בישראל" ,בתו %דת ליברליז
משפחה וחברה – אסופת מאמרי מאת אריאל רוזצבי) 381363 ,אריאל פורת עור.(2001 ,%
 13מנשה שאוה" ,טיבו ואופ הפעלתו של הדי האישיהדתי במזונות בהזוג  הנית להחיל את
עקרונות חוק יסוד :כבוד האד וחירותו על חובת מזונות בי בניהזוג?" ,עיוני משפט כג 775
).(2000
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ג כב' השופטת דורנר בפסקדי גנימאת 14,פסקהדי המהפכני עוד לפני
תיקו חוק המעצרי  ,שהפעיל וייש את עקרונות כבוד האד וחירותו
בדיני המעצרי  ,ג היא בעצמה אומרת שיש מקרי שבה הניגוד בי
ההסדר היש לחוקי היסוד הוא כה עמוק ,עד שאינו נית לתיקו בדר%
פרשנית .כלומר ,יש מקרי שאיאפשר לסגור פערי  ,וג א ברור שדבר
חקיקה מסוי לא היה עובר את פסקת ההגבלה א היה נחקק עכשיו,
משעה שנחקק ,אי מה לעשות ואיאפשר לתק אותו בדר %פרשנית.
מה באמת יכול לעשות ביתהמשפט או במקרה שלנו ביתהמשפט לענייני
משפחה בפסיקותיו ,לאור חוקי היסוד? התשובה המקובלת שתמצאו בכל
המאמרי ובכל הפסיקה היא מילה ארמית או יוונית – "אספקלריה".
מילה שלא אומרת כלו  .על בית המשפט לפסוק פסיקותיו באספקלריה
של חוקי היסוד .מה זה "אספקלריה"?
רטוריקה אחרת אומרת "לשנות את נקודת האיזו".
אני חושב שצריכי למצוא דר %אמצעית ,ואפשר לפרש את החוקי
הקיימי  ,ג את החוקי של המעמד האישי ,באספקלריה של חוקי
היסוד .כלומר ,הדי היש לא יוקפא אלא יפורש מחדש לאור חוקי היסוד.
וביתהמשפט לא רק שרשאי ,אלא מצווה לעשות כל מאמ ,פרשני ,כדי
לייש את העקרונות האלה.
זה המקו לומר שג לפני המהפכה החוקתית ,ביתהמשפט השתמש
בעיקרו השוויו ,העיקרו שאנחנו דני עליו היו  ,ככלי פרשני ,ג בדיני
משפחה .אמנ לא השתמשו ברטוריקה של דיני השוויו ,אבל אמרו "תו
לב" ואמרו "נאמנות קונסטרוקטיבית" ,אמרו "תקנת הציבור" ,אמרו
"הסכ מכללא" ,אמרו "נאמנות שביושר" ,אמרו "דיני היושר של המשפט
העברי" ,תהרגו אותי א אני יודע מה זה ,אבל למעשה התכוונו לדיני
השוויו ,ולעקרונות השוויו.
עיקרו השוויו בי המיני  ,השוויו המגדרי ,שעליו אנחנו מדברי היו ,
הוא עיקרו חיצוני להלכה ,הוא אפילו זר להלכה ,אבל אני חושב שבכל
זאת אפשר ליישמו .בתיהמשפט למשפחה יכולי לפתח ולייש את
העיקרו הזה ג כשה דני בדברי שה מענייני המעמד האישי.
כדאי לזכור את שני פסקיהדי החדשניי והמהפכניי של כב' השופטת
פרוקצ'יה בעניי השוויו במזונות 15.כב' השופטת פרוקצ'יה אומרת
במפורש שהפסיקה שלי הולכת ע הדי הדתי ולא סותרת אותו .ג ידידי
וחברי ושכני ,השופט גרינברגר ,בפסקדינו המצוי האחרו שמדבר על
יישו עיקרו השוויו בתו %הדי האישי 16,אי %הוא מגיע לזה? עלידי
יישו פרשנות אלטרנטיבית ,של תקנת הרב עוזיאל זצ"ל.

 14דנ"פ  ,2316/95גנימאת נ' מ"י ,מט ).589 (4
 15בע"א  ,5750/03אוחנה נ' אוחנה ):(8.6.05
 ,http://elyon1.court.gov.il/files/03/500/057/r06/03057500.r06.HTMבע"מ ,2433/04
צינובוי נ' צינובוי ):(2.10.05
.http://elyon1.court.gov.il/files/04/330/024/r06/04024330.r06.HTM
 16לעיל ה"ש .4
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אי מה להכביר מילי על חשיבות השוויו ועל כ %שהוא ער %יסוד בשיטה
המשפטית שלנו ,ועל אחת כמה וכמה חשיבות השוויו המגדרי .די א
נזכיר את פסקדי פורז 17,שבו נאמר שהשוויו הוא ער %יסוד בכל חברה
דמוקרטית ואחד הביטויי המובהקי שלו זה השוויו המגדרי ,השוויו
בי המיני  .נזכיר ג את השופט ברק שאומר באחד המאמרי  18שג
בתו %התא המשפחתי ,יש לקיי את עיקרו השוויו והשוויו בי המיני .
אני עכשיו רוצה לדבר על יישו עיקרו השוויו בשני תחומי " :המוסר
הכפול" וסעי  .8ואני אתחיל במה שנקרא "המוסר הכפול".
אנחנו יודעי שיש שתי נפקויות שונות והפוכות לאינאמנות של בניזוג
בתקופת הנישואי  .והדברי חמורי יותר כאשר מדברי על אינאמנות
של האישה .באופ כללי ,אפשר להגיד שאישה שזנתה ,אישה שנאפה או
אפילו אישה שעשתה מעשה כיעור ,ובמקרי מסוימי אפילו עבירה על
הדת נחשב למעשה כיעור ,מפסידה את מזונותיה .דעת של בתיהמשפט
לא נוחה מכ ,%ורות עמדה על זה באחד המאמרי שלה 19,ובפסיקה עקבית
ה מיישמי את עיקרו השוויו ואומרי  ,אי %אומרי הילדי ? "הוא
התחיל"" ,הוא עשה ראשו" .א ג הבעל נהג כ ,%אז אנחנו לא נפטור
אותו ממזונותיה.
עכשיו ,הטכניקות של השופטי ה טכניקות מגוונות מאוד .אחד אומר –
אני מצמצ את עילות מעשה הכיעור שבהלכה .השני אומר – אני משתמש
בנוקשות ההלכתית בדיני הראיות ואז אני לא קובע שהיא ביצעה את מה
שהיא ביצעה .השלישי בכלל מדבר ,או השלישית מדברת בכלל על עיקרו
השוויו :לא יעלה על הדעת ולא נקבל את הטענה הזו א ג הוא נוהג כ.%
שופטי אחרי מדברי על עיקרו תו הלב או על עיקרו ההוגנות.
גישה שונה ובודדת היא גישתה של חברתי השופטת צפת 20.אומרת
השופטת צפת שמאחר והדי האישי בנוגע למזונות ב זוג הוא די לא
שוויוני ,והוא לטובת האישה ,הרי אישה שבגדה ,לא יכולה לבוא ולטעו
שמגיעי לה מזונות ,כלומר לקבל זכות בלתי שוויונית ,תו %שימוש בטענת
השוויו .בכל הכבוד ,אני חולק עליה לחלוטי ,משני טעמי  :א כבר
השופטת צפת מסתכלת על המצב הלא שוויוני לכאורה בנושא מזונות בי
בני זוג ,היא צריכה להסתכל במבטעל ,על כל דיני המשפחה ,ולראות את
איהשוויו הבסיסי בו נתונות הנשי  ,ג א נגיד שבנוגע למזונות מב זוג
יש לה יתרו יחסי .אבל מעבר לכ ,%אני לא בטוח שאפשר לומר שלאישה יש
יתרו יחסי ג בעניי הזכות למזונות ,בייחוד לאור ההלכה שאישה

 17בג"צ  ,953/87פורז נ' ראש עיריית ת"איפו ,פ"ד מב)309 (2
 18אהר ברק" ,הגישור בסכסוכי משפחה  גשר בי בית המשפט לענייני משפחה לבי בית הדי
הרבני" ,בתו %י' גייפמ ,דיני המשפחה בישראל בעיד בית המשפט למשפחה ,חלק ג' 1155
).(2000
 19הלפריקדרי" ,דיני משפחה אזרחיי " ,לעיל ה"ש .5
 20תמ"ש )משפחה ת"א(  15640/01ג.ח .נ' ג.א:(10.3.03) .
.http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mishpaha/Private/ver_bsic.htm
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שעובדת לא זכאית למזונות ,ולאור הפסיקות האחרונות השוללות מזונות
21
כאשר לאישה יש פוטנציאל השתכרות.
אבל אני רוצה להציג בפניכ חידוש מהבוקר ,ולא הייתי מעיז לחדש אותו,
ללא שהתייעצתי ע עו"ד פרימר והשופט גרינברגר ,שה מומחי בהלכה
יותר ממני .גיליתי הבוקר דבר מאוד מעניי בהלכה .הנביא הושע אומר
בפרק ד'" :לא אפקוד על בנותיכ כי תזנינה ועל כלותיכ כי תנאפנה".
כלומר ,לכאורה הוא מכשיר ניאו .הגמרא שמתמודדת ע המשפט
המשונה הזה אומרת במפורש שכאשר הבעל בוגד ,מבח המי המרי לא
יעבוד .ובאמת הגמרא מספרת שמשרבו המנאפי  ,רבו הגברי שבגדו
בנשותיה  ,בוטל מבח המי .
הגמרא אומרת א כ ,שבזמ שהאיש מנוקה מעוו ,הכוונה עוו הבגידה,
המי כ בודקי את אשתו ,א %א אינו מנוקה מהעוו ,אי המי בודקי
את אשתו .לכ ,א מגיעה מחר לביתמשפט למשפחה תביעת מזונות של
אישה ,והבעל אומר האישה בגדה ,והאישה מוכיחה שג הבעל בגד ,יש
מחסו דיוני הלכתי ,יש השתק לבעל להוכיח שהאישה בגדה כי כאשר הוא
בוגד ,מבח המי לא קיי  .כלומר ,כאשר אתה בוגד ,אתה מושתק
מלהביא ראיות שאשת %בגדה .אני חשבתי שזה משהו פיקנטי ,אבל
אומרי לי השופט גרינברגר ופרופ' פרימר שאולי כ נית לייש את זה.
אני רוצה לעבור לתחו השני – סעי  .8אנחנו יודעי  ,והזכיר את זה חברי
השופט שפירא ,שסעי  8לחוק יחסי ממו בי בני זוג מאפשר בהתקיי
נסיבות מיוחדות לשנות את האיזו בשלושה מובני  :ג מבחינת היק
הנכסי שיאוזנו ,ג ביחס האיזו וג במועד האיזו ,והחוק באמת שותק
ולא מפרט ורק אומר "בנסיבות מיוחדות" .המנוח רוזצבי אומר שלפנינו
כלי מובהק לתיקו עיוותי  22.עכשיו ,א אנחנו באמת מדברי על תיקו
23
עיוותי  ,על השוויו המהותי ,פרופ' זמיר למשל אומר ששוויו מהותי
מחייב לנקוט בהעדפה מתקנת שתביא שוויו במצב ההזדמנויות ולא
להסתפק בשוויו טכני או פורמאלי.
שימוש מושכל של בתי המשפט למשפחה בסעי  ,8שייקח בחשבו את כל
מה שאנחנו יודעי  ,את האפליה בשוק העבודה ,את המצב הכלכלי ,את
המחקרי על הנחיתות הכלכלית של האישה לאחר הגירושי ,את העול,
אני לא אוהב את הביטוי "עול הילדי " ,את הטיפול בילדי  ,כל העניי
הזה יכול להביא אותנו לחלוקה לא שווה ,אבל שהיא באמת שוויונית.
אומר השופט שוחט באחת מפסיקותיו 24,שחלוקה של מחצה על מחצה
היא לא חלוקה שוויונית והיא לא חלוקה צודקת ,ויש ג פסקדי של בית
המשפט העליו ,של השופט אור ,לא בדיני משפחה ,בבג"צ השיח
 21ראו למשל :ע"א  4316/96פלולי נ' פלולי ,פ"ד נב) ;394 (1ע"א  ,5930/93פד נ' פד ,תקעל
 ;228 (4)64ע"א  ,6136/93ביקל נ' ביקל ,תקעל .414 (2)94
 22לדיו של פרופ' רוזצבי על ס'  8לחוק יחסי ממו ,ראו א .רוזצבי ,יחסי ממו בי בני זוג
 ,357352פרסומי הפקולטה למשפטי אוניברסיטת תלאביב )תשמ"ב(.
 23יצחק זמיר ומשה סובל" ,השוויו בפני החוק" ,משפט וממשל ה .165
 24תמ"ש )משפחה ת"א(  ,70030/98טהר )טוהר( נ' טהר )טוהר( ,פסקי משפחה תש"ס 118
):(2000
http://www.nevo.co.il/serve/home/it/UserFrm.asp?type=4&system=1&Spl=True&Pr
.og=DisplayDoc&DocID=131032&cp=1
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הדמוקרטי נגד שר התשתיות הלאומיות 25,שאומר שג בעניי המשטר
הרכושי בי בני זוג ,הדי הוא בבואה ,שזו מילה עברית לאספקלריה ,הדי
הוא בבואה לתפיסה בדבר צדק חלוקתי .תכלית חזקת השיתו הינה
הגשמת צדק חברתי המבוסס על שוויו בי המיני  .כל אחד תור עלפי
דרכו במידה שווה.
אני רוצה לסיי באזהרה .האתגר הגדול ,מצד אחד ,קוד כל ,הוא יישו
עיקרו השוויו במערכת לא שוויונית .זה דבר מאוד קשה והאתגר הגדול
הוא של שופטי המשפחה .הבעייתיות הגדולה מצד שני ,היא כיצד להלביש,
כיצד לייש את זכויות היסוד ואת עיקרו השוויו בי המיני  ,במערכת
שבה אי שוויו ולא תמיד נשמר בה כבוד האד .
טל שח :אני עיתונאי במקצועי וחבר בהנהלת הורות=שווה.
קוד כל ,קטונתי פה מלהביע עמדות מקצועיות בתחו המשפטי  ,אני לא
משפט ,אבל בכלזאת נדמה לי שאנחנו צריכי לגבש ראייה קצת אחרת
ואולי יהיה לכ מעניי לשמוע אותה.
אני מתמקד בדברי שלי בתחו אחד :באחריות הורית .האחריות ההורית
מתקשרת לתחו הכי חשוב וג הכי משפיע על טובת של ילדי  ,ולכ זו
נקודת ההתייחסות שלנו.
כשמדברי על שוויו אנחנו מדברי על שוויו בי זכויות – שוויו
שמבוסס על צדק .אני רוצה להגיד שצדק ,זכויות ושוויו ה שלושה
מושגי מאוד חשובי א %בלתי רלוונטיי כשמדובר בטובת הילדי
ובאחריות ההורי לטובת הילדי  .זה אולי קצת מפתיע כשזה מגיע
מארגו שהוא ארגו שטח ואמור לזעוק את זעקת הזכויות ,אבל לא זו
הדר %שאנחנו חושבי שהיא נכונה.
הנה דוגמה שתמחיש מדוע שוויו מהותי אינו רלוונטי לעניי טובת הילדי .
התפרס עכשיו מחקר של ד"ר מרדכי פרישטיק 26,שמצא בי השאר דבר
שכולנו יודעי בהרגשה 90% :ממקרי המשמורת ניתני לאימהות .א
אנחנו יוצאי מתו %נקודת הנחה שהורי סבירי שווי ביכולותיה
ההוריות ,בעצ מדובר פה באיצדק או באישוויו בי הזכויות .אולי
אנחנו צריכי בעצ לעשות העדפה מתקנת לאבות כדי שהשוויו יהיה
מהותי? אני הייתי יכול לחשוב על מודל שבו אבות שרוצי לטפל בילדי ,
יקבלו אוטומטית את המשמורת על הילדי  .הרי יש מספיק אבות שלא
רוצי בכ %ובמקרי האלה האימהות יקבלו את המשמורת ,והנה אנחנו
דואגי לשוויו מהותי :יש יותר אבות משמורני ופחות אימהות
משמורניות .נדמה לי שכולנו מרגישי שזה לא בדיוק הסדר סביר.

 25בג"צ  244/00עמותת שיח חדש ,למע השיח הדמוקרטי נ' מנהל מקרקעי ישראל ,פ"ד נו)(6
.25
 .http://computers.walla.co.il/?w=/19/931297 26לנוסח המלא ראו מרדכי פרישטיק,
"השיקולי המנחי את פקידי הסעד בהמלצותיה לביתהמשפט לענייני משפחה בנושא
המשמורת על ילדי " ,בטחו סוציאלי  .(2005) 69עותק מקוו:
.http://www.btl.gov.il/NR/exeres/E057D47E-73B3-4B99-9448-1A660EB61667.htm
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מה שאני מנסה להגיד הוא שהשוויו אינו רלוונטי לשאלה אי %האחריות
בי ההורי צריכה להתחלק .עצ הדיבור על צדק ועל שוויו בי זכויות
הורי  ,אומר שיש משהו שהוא עליו בחשיבותו – והוא הזכות של האבא
או הזכות של האמא .אני חושב שטובת הילד גוברת על זה ,אנחנו מאמיני
שטובת הילד היא שיקול עליו .א שמי את הצדק ואת השוויו בי
ההורי כשיקולי מרכזיי  ,טובת הילד הופכת להיות כפופה לה ,
במקו ששיקולי אחרי יהיו כפופי אליה.
מה זה טובת הילד? זה מושג מאוד מעורפל אבל אני רוצה להציע פה ניסוח
קצת סכמתי אבל מעניי למונח 'טובת הילד' בהקשר של האחריות
ההורית .הניסוח מורכב משני משפטי :
 .1טובת הילד היא שיתקיי קשר משמעותי ,מהותי ,ע שני הוריו.
 .2טובת הילד מחייבת ששני ההורי ישתפו פעולה בכל מה שקשור בילד,
בצרכיו ובזכויותיו.
אני חושב שנסכי שא שני המשפטי האלה יתקיימו ,אכ יהיה לילד
טוב .היינו רוצי שזה מה שיהיה.
יכול להיות שכשמדובר בהורי נשואי או שחיי בזוגיות ,המצב אפילו
קרוב לזה ,א כי אנחנו יודעי שלא תמיד לילד יש קשר משמעותי ע שני
ההורי  ,ג כשה נשואי  .היינו רוצי שיהיה לו קשר יותר משמעותי ע
שניה  ,והיינו רוצי שיהיה שיתו פעולה בי ההורי  ,בי א ה נשואי
ובי א ה גרושי .
המשפט המאוד בנאלי שאני אומר לא פע  ,זה שכשהורי מתגרשי לא
הגירושי גורמי לילדי את הנזק העיקרי ,אלא המאבק בי ההורי ,
חוסר היכולת להגיע לשיתו פעולה ולהבנה שטובת הילד שלה מחייבת
אות לשת פעולה.
א שני המשפטי האלה היו מתקיימי במקרי גירושי  ,אז רוב רוב של
הבעיות שקורות בגירושי  ,היו הרבה פחות בולטות ,א בכלל היו
מתקיימות .כשמסתכלי על בעיות מוכרות בתחו הגירושי ומאבקי
הגירושי  ,רואי שכול נובעות מהפרה של אחד משני המשפטי האלה או
מאיהתקיימותו .כדי לפתור את מרבית הבעיות צרי %ליצור מצב שבו שני
ההורי נמצאי בקשר טוב ע הילד ושניה משתפי פעולה .ואני רוצה
לשאול אי %אנחנו מנסי לקד מצב כזה.
א אנחנו הולכי למודל החברתי של שנות ה ,50אימא מטפלת בילדי
ואבא מפרנס אות  ,סביב המודל הזה התפתחה התפיסה המשפטית
שמנסה להסדיר את היחסי האלה כשההורי נפרדי  .אלא מה? מאז
שנות ה 50ועד ימינו החברה השתנתה ,ודפנה הרחיבה על השינויי
החברתיי שקרו .אי ספק שהיו במקרי רבי זה לא המודל בפועל.
יותר מזה ,זה מודל שההורי לא יחיו אתו בשלו  ,לא אימהות שחושבות
שה צריכות לעשות עוד דברי בחייה חו ,מאשר לטפל בילדי  ,ולא אבות
שבמספרי הולכי וגדלי הילדי נמצאי במקו גבוה יותר בסדר
העדיפויות שלה  .אולי ה עדיי לא הדבר הכי חשוב ,אבל במקו יותר
חשוב.
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ולמרות זה ,המערכת )בתיהמשפט ,עורכיהדי ,הפסיכולוגי  ,העובדי
הסוציאליי ( עסוקה ללא הר ,עד היו הזה ,בדרכי לנסות ולשמר את
המודל שאומר שיש הורה אחד עיקרי והורה שני מבקר שעסוק בעיקר
בלפרנס או בלשל מזונות.
המודל של המשמורת היחידנית נכפה על החברה היו  ,הוא אינו מייצג את
המבנה החברתי הנכו ,והטעות היא בניסיו להמשי %ולכפות אותו על
החברה .אני ג לא מכיר בסיס מחקרי שאומר שהוא נכו מבחינה כלשהי.
מי אמר שמה שנכו לילדי זה שהורה אחד עיקרי יטפל בה וההורה שני
יבקר אות ויפרנס אות ? על מה זה מבוסס ,חו ,מתחושת בט? אי
מחקר כלשהו שאומר שזה המודל הנכו לילדי .
אילו בעיות יש במשמורת יחידנית? קוד כל ,אי כלי טובי להכריע בי
שני הורי סבירי  .ואני מדבר על מקרי שבה שני ההורי סבירי  .א
יש ספק ,אז אני מבקש להוציא מהדיו כרגע את כל המקרי שבה ברור
שאחד ההורי הוא לא סביר  אלימות ,בעיות נפשיות ,כל הדברי שאנחנו
מכירי  ,בואו נשי אות בצד .אלה מקרי ג יותר קלי להכרעה כשיש
צור %להכריע.
אחד הכלי שנעשה בו יותר ויותר שימוש ,ובארצותהברית יותר מאשר
בישראל ,הוא הערכת מסוגלות הורית .אבל יש איתו כמה בעיות ,יש ויכוח
גדול בי הפסיכולוגי עד כמה הוא תק ומהימ .יש הרבה קריאות
שטוענות שמי שעושה הערכת מסוגלות הורית "לא מביא את הסחורה",
ומתיימר לשווא לטעו שיש לו יכולת למדוד איזה הורה באמת מסוגל
יותר .ג א נניח שהוא מסוגל למדוד ,אז ההבדל בי  82%ל  91%הוא לא
באמת מכריע .כלומר ,ההבדלי ה כלכ %דקי  ,שהשאלה היא הא זו
הדר %שבה צרי %להכריע סכסו %בי הורי .
כלי שני להכרעה היא החזקה .אנחנו מכירי את חזקת הגיל הר ,%ואנחנו
מכירי עוד חזקות תיאורטיות או אלטרנטיביות ,ועל זה מתחולל ויכוח
אדיר במדינה ,כמו שאנחנו יודעי  .הורות=שווה ,אגב ,לא בוויכוח הזה .כל
מה שאנחנו מנסי להגיד שחזקה היא דבר שרירותי ,אבל ג א אתה
משאיר אותה וג א אתה מבטל אותה ,אתה משאיר את השאלה הלא
נכונה – "איזה הורה עדי" .אנחנו חושבי שעצ השאלה "איזה הורה
עדי" היא שאלה לא נכונה .זוהי שאלה שמשליכה את ההורי ישירות
למאבקי  ,ישירות לניסיו להוכיח את העדיפות שלה  ,לניסיו לפסול את
ההורה האחר ,ומכא נובעות חלק גדול מהבעיות.
בעייה נוספת שכרוכה במשמורת היחידנית ,היא שביתהמשפט משמש
כמקו שבו ההכרעות האלה מתקבלות .ביתהמשפט ,ואני לא אכנס לזה,
במהותו מחפש צדק במקו שבו אי צדק .אי פה צדק ,אי הורה אחד
צודק והורה אחד לא צודק .הוא מחפש ראיות במקו שספק א הראיות
ה הפיתרו .הוא מחפש הכרעה בנקודת זמ מסויימת כשאנשי משתני ,
ה באי במקו אחד ,אחרי שנתיי ה במקו אחר ,ההכרעה
הנקודתית לא פותרת את הבעייה.
אז מה החלופה למשמורת היחידנית? האחריות ההורית המשותפת.
מערכת חדשה של קבלת החלטות ,שבה השאלה היא לא "איזה הורה
עדי" ,אלא "אי %האחריות צריכה להתחלק בי ההורי " .מדוע שלא
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נשאל את השאלה הזאת? מה יוצא לנו מלשאול את השאלה "איזה הורה
עדי" ,חו ,מצרות?
לא פחות חשוב מזה ,המערכת צריכה לעסוק בדרכי להגיע להסכמה .זה
נראה אולי אוטופי לדבר על הסכמה בי הורי ולדבר על זה שהילד יראה
אות במידה שווה ,אבל א המערכת תעסוק בזה ,יש סיכוי טוב שהיא
תצליח להגיע לכלי שיאפשרו לבצע את זה .א היא תעסוק כל הזמ
בשאלה אי %מכריעי בי הורי  ,היא תישאר באותו מקו שבו אנחנו
נמצאי היו  .להורות=שווה יש הצעה מפורטת של כלי  ,שיכולי לעודד
את ההורי להגיע להסכמה ביניה .
השופט יוס שפירא :עוד לא הבנתי ,אתה בעד משמורת משותפת?
טל שח :לא אמרתי את המילה הזאת .אני בעד חלוקת אחריות הורית בי
הורי .
המונח "משמורת משותפת" שכולל את המילה משמורת ,כבר מגיע מתו%
מאבק ,אחרי שאחד רצה משמורת מלאה ,השני משמורת משותפת והיתה
הכרעה .אנחנו חושבי שההכרעה צריכה לבוא מתו %הסכמה של ההורי ,
בשיתו פעולה ביניה .
לסיו  ,אני רוצה לדבר על זכויות .אבל לא על הזכויות של ההורי  ,אלא
על הזכויות של הילד ,שעד עכשיו לא שמעתי איש מדבר עליה .אני רוצה
לדבר על שתי זכויות של הילד .האחת היא הזכות לקשר משמעותי ע שני
הוריו .הזכות הזאת כבר נמצאת באמנה הבינלאומית לזכויות הילד והיא
קיבלה ביטוי בהמלצות ועדת רוטלוי 27כ %שאני חושב שעליה אי ויכוח.
הזכות השנייה ,וכא אני חושב שאני קצת מחדש ,היא הזכות של הילד
לשיתו פעולה בי ההורי שלו .לילד יש זכות שההורי ישתפו פעולה
ביניה בכל הקשור לטובתו ,זכויותיו וצרכיו.
דובר :שלא יתגרשו.
מר טל שח :אני רוצה להזכיר לכ את חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות .החוק קובע במפורש ,שחובה על ההורי להסכי ביניה .
28
א תלכו להמלצות ועדת רוטלוי ,ועדת המשנה לנושא הילד ומשפחתו
)שיושבתראש ועדת המשנה הזו נמצאת אתנו ,תמר מורג( ,תראו שהוועדה
ממליצה להשאיר רק דבר אחד מכל מה שנמצא בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות בתחו האפוטרופסות הטבעית :היא ממליצה להשאיר את
אותו חלק שמטיל חובה על ההורי לשת פעולה ביניה  .מהחובה הזו
נובעת הזכות של הילד שהוריו ישתפו פעולה ביניה .
אני חושב שעיקר המאמצי שלנו צריכי להתמקד במימוש של שתי
הזכויות האלה של הילדי  ,והגעה למצב שבו ההורי יעשו את כל מה
שביכולת כדי שהילד יראה את שניה וכדי ששניה ישתפו פעולה
לטובתו.

 27ב 27ביוני  1997מינה שר המשפטי )דאז( צחי הנגבי את הוועדה לבחינת עקרונות יסוד
בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה ,בראשות כב' השופטת סביונה רוטלוי.
 28דו"ח הועדהhttp://www.horut-shava.org.il/documents/HayeledVeamishpaha.pdf :
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ד"ר אסתר הרצוג :אני אנתרופולוגית חברתית ,ראש החוג למדעי החברה
במכללת ביתברל ופעילה פמיניסטית מזה כ 17שני  ,ובהקשר זה הייתי
בי יוזמות הקואליציה של ארגוני הנשי למע אימהות וילדי .
הכי קל כמוב להסכי על כמה אמירות מאוד הומאניות ,כמו למשל טובת
הילד מעל הכל ,וכמוב מעל זכויות ההורי  .בקלות כולנו נסכי שטובת
הילד עומדת מעל לכל .אבל ההסכמה הזו לא מביאה אותנו רחוק מדי ,א
אנחנו לא רואי את טובת הילד בקונטקסט החברתי ,פוליטי ,כלכלי ,שבו
דברי מתרחשי  .היטיבו לתאר זאת לפני הדוברי הקודמי  ,ד"ר רות
הלפריקדרי ,השופט יוס שפירא והשופט מנח הכה ,שהדגיש את הצד
המשפטי בחדות .דרישה לשוויו משפטי חוקי בקונטקסט של אישוויו,
הוא לא שוויו ,הוא עיוות מוחלט של משמעות השוויו ואני חושבת שזה
מאוד נכו לנושא המדובר.
אנחנו מדברי  ,כמו שרות ציינה ,בחברה שהיא פטריארכאלית ,הייתי
אומרת ,בצורה קיצונית .החברה הישראלית היא פטריארכאלית במובהק,
ג בגלל המרכזיות של מוסדות הדת והדי הדתי ,בזכות החסות של
המדינה ,וג בגלל המרכזיות של הצבא ,המייצר ומעצב הפליית נשי
בתוכו ומחו ,לו.
אנחנו מכירי את שוק העבודה ,המחלק בי גברי לנשי  ,בי עיסוקי
"נשיי " לעיסוקי "גברי " .כידוע ,הרוב הגדול של הנשי מרוכז בשוק
עבודה "נשי" שעיקרו הוראה ,עבודה סוציאלית ,סיעוד ,אות מקצועות
שמתאימי למשרת א  .כלומר ,ג אות נשי שעובדות במשרות מלאות,
וכידוע רוב המשרות החלקיות ה משרות של נשי  ,עובדות במשרות
שמאפשרות לאישה לחזור הביתה בשעת הצהריי  ,כדי לטפל בילדי .
זאת אומרת שהחברה הישראלית ,שוק העבודה וכל מוסדות החברה,
החינו ,%התרבות ,הצבא ,הדת וכו' ,מותאמי לכ %שהאישה היא זאת
שאחראית על גידול הילדי  ,ולכ %שהגבר הוא זה שמפרנס אותה ואת
ילדיה  .כמוב שיש מחירי לשני הצדדי וכמוב שאני אסכי ע כל מי
שידרוש פה את שינוי החברה ואת ההבנייה המגדרית שלה ,ואת יצירת
הכלי שיביאו לכ %שהחברה תהיה שוויונית והאחריות של שני ההורי
תהיה שווה ,במתכונת אחת או אחרת ומשתנה עלפי הנסיבות .בוודאי
שכולנו נתמו %בזה .אבל המציאות שונה באופ קיצוני.
בהקשר החברתי ,אנחנו יודעי שגברי שמתגרשי מקימי במקרי
רבי משפחה חדשה ,משפחה נוספת .זה קורה במקרי נדירי ביחס
לנשי  ,אבל קורה לעיתי קרובות ביחס לגברי  ,משו שהחברה שבה
אנחנו חיי היא כזו שמאפשרת לגברי את הסיבוב השני והשלישי אחרי
שה פרקו את המשפחה ,ואז יש לה מערכת משפחתית נוספת ,שה
אחראי עליה .ה מפרנסי ג את המשפחה החדשה ,ואני חושבת
שהדבר הזה לחלוטי לא מבטיח את טובת הילדי  ,שנגזר עליה להיות
במשפחה חדשה ע א ואחי חורגי  .המצב מוסי ,ללא ספק ,עוד הרבה
מאוד קשיי ומצוקות על אלה שהילדי בלאו הכי מצויי בה ,
במשפחות שבה ההורי התגרשו.
בודאי נסכי כולנו שא יש הסכמה בי ההורי  ,וכולנו צריכי לשאו
להסכמה בי ההורי ולהבנה שטובת הילדי מחייבת אות לשת פעולה,
זה המצב הרצוי ביותר .בוודאי נשמח א ההורי ישתפו פעולה והילדי
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באמת ישמרו על קשר מלא ושווה ע שני ההורי  ,או על קשר כזה
שמתאי לכל בני המשפחה .ודאי שהקשר ע שני ההורי  ,ג ע האב,
הוא קשר חשוב שכולנו נרצה לראות אותו בא לידי מימוש.
אבל שוב אני חוזרת למציאות הקיימת ,ואני מאוד מתפלאת אי %אפשר
להציג את המציאות הקיימת כאילו היא מייצגת מודל משנות ה ,50כאילו
המציאות של שנות ה 50פסה מהעול ואנחנו נמצאי היו בחברה
שוויונית .זו הרי הצגה ,בקביעה עדינה הייתי אומרת ,שנובעת מחוסר ידע.
במובני רבי המצב היו  ,מבחינת יחסי הכוח בי המיני בחברה ,נוטה
מאוד לרעת נשי  ,במידה רבה יותר ממה שהיה בשנות ה .50אני לא אכנס
פה לניתוח המגדרי של החברה הישראלית בהווה ,אבל חשוב ואפשר כמוב
לדו בזה ג .
לפי מחקרי שהתפרסמו רק לאחרונה ,הגברי משקיעי בקשר ע
הילדי פחות מנשי באופ משמעותי .שליש מהגברי משקיעי שעה
אחת ביו בעוד שמרבית הנשי משקיעות חמש שעות ביו בקשר ע
הילדי  .ישנ נתוני רבי נוספי  ,מהקשרי שוני  ,המלמדי על
השקעה רבה יותר באופ משמעותי של נשי בגידול הילדי  ,מאשר של
גברי  29.חשוב עוד לציי פה שכאשר סכסוכי משמורת מגיעי לדיוני
משפטיי  ,ג כאשר נוהג הכלל ,במדינות שונות ,של משמורת משותפת ,או
כל מושג אחר שנית למשפט שלמה ,ג אז אנחנו יודעי שברוב המכריע,
בכ 90%מהמקרי  ,האימהות מקבלות את המשמורת על הילדי  30,בדיוק
בגלל המציאות החברתיתכלכלית ,שבה נשי ה בפועל אלה שמגדלות את
הילדי ומטפלות בה .
אבל מה? ברגע שהמאבק על משמורת נכנס לתהלי %של מה שאנחנו
קוראי משפטיזציה ,אז ג א התוצאה היא שהאמהות מקבלות בסופו
של דבר את המשמורת על הילדי  ,כפי שקורה היו בזכות סעי "חזקת
הגיל הר ,"%המחיר הכלכלי והנפשי הוא כבד ביותר ,עבור הילדי  ,עבור
הא ולפי הבנתי ג עבור האב .מי שמרוויח ה  ,כ %נראה ,עורכידי,
שמקבלי הרבה כס במהל %המאבקי המשפטיי ויקבלו עוד הרבה
יותר א יבוטל הסעי של "חזקת הגיל הר."%
עו"ד יוסי מנדלסו :אי ל %משהו נגד ,אני מקווה.
ד"ר אסתר הרצוג :יש לי ,יש לי עניי רב נגד זה שעורכידי יעשו הרבה כס
כאשר אפשר למנוע את הרווח הכלכלי הזה על חשבו הבריאות הנפשית
והחסינות הכלכלית של ילדי והורי .
עו"ד יוסי מנדלסו :את זה אני מקבל.

 29סילביה פוגלביז'אוי" ,משפחות בישראל" ,בתו %מי מגדר פוליטיקה ) 166107דפנה יזרעאלי
ואחרות עורכות ;(1999 ,ענת אור'" ,סטרוקטורציה' של אישיויו בי המיני בשוק העבודה?",
חיבור לש קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תלאביב  ;2001גרוס וסבירסקי ,סקרי תקצוב
זמ שוויו בימיגדרי ).(2003
 30דפנה הקר'" ,אמהות'' ,אבהות' ומשפט :ניתוח סוציולוגי של השדה המעצב הסדרי משמורת
וראייה בגירושי" ,עבודה לקבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תלאביב  ;2003קר ארקי,
"עמדות וערכי של שופטי לגבי שויו וחלקת תפקידי בי המיני בפסקידי בנושא משמרת
קטיני " ,חיבור לש קבלת תואר מאסטר ,אוניברסיטת תלאביב .2005
25

רב שיח :שוויו ודיני המשפחה האזרחיי

ד"ר אסתר הרצוג :המרוויחי הגדולי ה ג אנשי מקצוע רבי :
פסיכיאטרי  ,פסיכולוגי  ,עובדי סוציאליי  .המערכת הזאת תל%
ותתנפח כי יהיה צור %ביותר ויותר הערכות פסיכולוגיות וסוציאליות .אני
מסכימה לחלוטי שאי אפשרות אמיתית לקבוע מיהו ההורה הטוב יותר.
לכ מה שמכריע הוא כמוב המציאות החברתית שבתוכה אנחנו כולנו
חיי  ,ואי %בתוכה אנחנו מבטיחי בצורה המוצלחת ביותר האפשרית ,את
שלומ וטובת של הילדי  .טובת הילדי  ,לפי הבנתי ,נגזרת מאותה
מערכת שבה ה חיי  ,שבה ימשיכו לחיות לאחר גירושי ההורי  ,באופ
שבו תובטח היציבות וההמשכיות של חייה  .על הבסיס הזה צרי %לפעול,
א בעזרת גישור וא זה בדרכי אחרות שמתחילות לצמוח ,כדי
שיתפתחו שיתו פעולה והבנה בי ההורי  .אבל ודאי ובוודאי לא בדר%
שבה מכניסי את כל המשפחה לתו %מאבקי שמראש אנחנו יודעי
שייגמרו באופ די דומה למציאות של היו  ,אבל המחיר יהיה בלתי נסבל
עבור אלה שאנחנו מתיימרי לייצג את טובת ורווחת .
דובר :אבל למה את אומרת שאי שינוי לעומת שנות ה ?50היו הוא רואה
31
מונדיאל והיא הולכת ל"סופרפאר ".
דוברת :אז לא היה מונדיאל.
דובר :לא היה סופרפאר .
ד"ר אסתר הרצוג :אבל עכשיו ,א הזכרת את המונדיאל ,אז אני רוצה לומר
שהמונדיאל באמת משק את החלוקה המגדרית הקשה באר ,ובעול  ,כי
תראו מה קורה  הגברי ה הגיבורי  ,שחקני הכדורגל על המגרש,
והנשי בחו ,ה בדימוי של זונות שנותנות את השירותי לאות גברי
כוכבי על המגרש.
דוברת :לא בדימוי ,ה בתפקיד אמיתי.
ד"ר אסתר הרצוג :נכו .א היינו צריכי עוד דוגמה רלוונטית לחלוקה
המגדרית במציאות הכלכ %פטריארכאלית שלנו היו .
עו"ד יוסי מנדלסו :טוב .לדוברי האחרוני יש חיסרו גדול מאוד שחלק נכבד
מהדברי שה הכינו כבר נאמרו ,וה צריכי עכשיו לסנ אות  .יש ג
יתרו כי ה יכולי קצת להגיב על דברי שנאמרו .אני חייב ,לפני שאני
פותח ,להצטר לד"ר אסתר הרצוג ,ולהגיב על דבר אחד שטל אמר ,שמאוד
מציק לי .אתה התחלת לדבר על הילדי ואני בדקתי את זמ דיבור.%
בארבעחמש דקות הראשונות ,זאת אומרת  50%מהזמ שאתה דיברת,
אתה דיברת על שוויו בי ההורי  ,בנושא הילדי  .זאת אומרת ,מה
שהציק ל %הוא לכאורה הפגיעה בהורי והשאלה שאני רוצה לשאול אות%
היא אחת ויחידה :הא באמת במאבק השוויו בי הבוגרי  ,מי שצרי%
לשל את המחיר הוא הילדי ?
אני אגיד ל %למה אני מכוו את דבריי ,וזה ג יוביל אותי מייד למה שאני
רציתי או לחלק מהדברי שרציתי לומר .דפנה דיברה על שוויו בכ%
 31בסמו %למועד קיו רב השיח התקיימו משחקי המונדיאל ,ורשת "סופרפאר " השיקה
קמפיי שיווקי שעודד נשי לפקוד את סניפי הרשת בעוד שבני זוג צופי במשחקי הכדורגל.
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שתאי משפחתיי חדשי שנוצרי צרי %ליצור לגביה שוויו ואני מאוד
מקבל את זה .זאת אומרת ,אני לא חושב שצרי %להיות שוני בי זוג שנישא,
בי זוג ידועי בציבור ,בי זוג של שני גברי או בי זוג של שתי נשי  .כל
תא משפחתי הוא תא משפחתי וצרי %להיות שוויו בי התאי
המשפחתיי השוני  .אבל נשאלת שאלה אחת פשוטה ,כאשר אנחנו
מדברי על שוויו מהותי אל מול שוויו פורמאלי :הא באמת מערכת
עובדות החיי יוצרת שוויו? זה שנכנסי לתו %התא המשפחתי שניי
שווי – גבר שווה לאישה ואישה ששווה לגבר או שני גברי או שתי נשי
– זה בטוח .השאלה היא הא מבחינה עובדתית ,התקדמות התא
המשפחתי אכ מתנהלת באופ שווה ,והא באמת התוצאות ה שוות .טל,
יש לי פתרו לבעיית .%אתה יודע ,מבחינה עובדתית ,במרבית המקרי של
זוג נשוי ,כשקמי בבוקר ולילד יש חו  ,אז אני רוצה לדעת הא באמת יש
שוויו במי ייקח את הילד לקופתחולי  .לא אצל הזוג המתגרש אלא אצל
הזוג הסטנדרטי שחי .הא ההסתברות היותר גבוהה היא שהאמא תצטר%
להודיע למקו העבודה שהיא מאחרת ,או שהאבא יודיע למקו העבודה?
כי אני אגיד ל %מתי מתחילי מאבקי ההחזקה או מאבקי השוויו – ה
מתחילי משו מה בגירושי .אי מאבקי אחזקה וטיפול בילד תו %כדי
התנהלות התא המשפחתי ,וזה דבר מאוד מעניי .לי יש פתרו אחד:
במקו  ,כמו שאתה אומר ,לבדוק מיהו ההורה הטוב ,והנחת העבודה שלי
ששני ההורי ה טובי וששני ההורי יש לה מסוגלות הורית ,אני יוצא
מאותה נקודת הנחה .אני רוצה לשאול אות %למה במקו לפתוח במאבק,
לא ניקח ונצל את היו עובר לפרו ,הסכסו %ומה שהיה הוא שיהיה.
טל שח :זה טוב לילד?
עו"ד יוסי מנדלסו :זה היה טוב לילד בזמ הנישואי ?
טל שח :לא .וזה בטח לא טוב לו אחרי הגירושי.
עו"ד יוסי מנדלסו :א אני וחברי שמוליק מור ,שישבנו בשבוע שעבר בשעה
 11בלילה במשא ומת ,ובכה לי שמוליק מור שהוא לא ראה את הבת שלו
כבר יומיי  ,אז השאלה היא נורא פשוטה .סליחה שמוליק ,אתה יודע
שאני מייצג את אשת %בעניי הזה ]צחוק[ ,השאלה הפשוטה היא אחת
ויחידה – הא באמת עכשיו א חס ושלו שמוליק מור יאל ,להיפרד
מאשתו ,הא אז הוא יתחיל לפתוח במאבק? כל הימי הוא בא ב11
בלילה הביתה ,ופתאו הוא רוצה לבוא בשתיי בצהריי  .זה טובת
הילדה? הרי הילדה שלו ,עד לפני שבוע ,כשהתחיל מאבק הגירושי ,ראתה
אותו שלוש פעמי בשבוע ב 11בלילה ואולי פעמיי בארבע אחר
הצהריי .
זאת אומרת ,למה עכשיו צרי %להתחיל המאבק? זו רק הערת אגב ,כי זה
לא טובת הילדי שהמאבק של %להיות הורה מתחיל דווקא כשאתה יוצא
מהמערכת ,ולא כשהיית בתו %המערכת ,וזו הזכות שלי להגיב על הדברי
של %בתור דובר שני.
אני רוצה מפה רגע במהירות להתחבר ובכמה היילייטי כי אני מוריד
דברי שבאמת דיברו עליה .
דפנה ,לדבריי .%אני חושב שזה שהדי הדתי לא שווה – אנחנו יודעי  ,וזה
שיש חוסר שוויו – אנחנו מכירי את כל הדברי  .אני ,לצערי ,את המשפט
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המאוד טריוויאלי בכל הפסיקה ש"שוויו נעשה בי שווי " ,אני חושב שיש
לנו בעיה .המקו שבו נמצאת ההתנגשות המהותית ביותר בי שוויו
פורמאלי לשוויו מהותי הוא תחו דיני המשפחה ,בגלל שהחיי מייצרי
סיטואציות או מערכות שה אינ שוות .אני חושב שהתפקיד של דיני
המשפחה בישראל הוא לא לקחת כותרת מאוד שובת לב – "שוויו" – כי
מי יכול להגיד שהוא נגד שוויו? מי יכול לקו בבוקר ולהגיד  אנחנו לא
מוכני לייצר שוויו? הרי זה לא פופוליסטי ,זה לא יכול להתקבל .לכ אני
חושב שאנחנו צריכי להיות מכווני לעובדה שעובדות החיי  ,גלגולי
החיי  ,לא יוצרי מערכת שווה באופ אמיתי ,וע זה אנחנו צריכי
להתמודד.
אני רוצה באמת לקחת שתי נקודות ספציפיות שדיברו עליה ,ואני רוצה
דווקא להתחיל מהחלק השני ,לא מדיני המזונות כי על זה דיברו ,אלא אני
אתחיל דווקא מיחסי ממו ,וא ייוותר לי עוד זמ ,אני ג אעיר הערה.
כב' השופט שפירא ,אני רוצה להתנצל בפני %ובפני כב' השופטת ארבל ,אני
חושב שפסקהדי של 32,%ע כל הכבוד הראוי ,הוא לא נכו .אני חושב
שפסקהדי של כב' השופטת ארבל 33הוא לא נכו ,ואני אסביר ל %מדוע:
לא בתוצאה הסופית ,אלא בדר.%
יש דבר שנקרא ,ואנחנו המשפטני שיושבי פה מכירי אותו ,ודאות
ויציבות משפטית .זאת אומרת ,חוסר ודאות ויציבות משפטית מגביר
התדיינות ,מגביר מריבות .ברגע שיש ודאות ויציבות משפטית ואנשי ידעו
מה התוצאה המשפטית הצפויה בביתמשפט ,ה לא ינהלו מאבק משפטי,
תהיה אפשרות יותר טובה להגיע לאיזשהו משא ומת או לאיזושהי
תוצאה .ברגע שיש חוסר ודאות וחוסר יציבות משפטית ,באותו רגע יש לנו
צור %יותר גדול להתדיינות משפטית .יש חוק במדינת ישראל שקובע ,תכ
נדבר א הוא נכו או לא נכו ,אבל אומר  נכסי שהובאו לפני הנישואי
שייכי לאותו אד  .עכשיו ,יושב ביתהמשפט לענייני משפחה ,יושב בית
המשפט המחוזי ויושב ע כל הכבוד ביתהמשפט העליו .יש פה נכס
שהובא לפני הנישואי  ,דירתו של הבעל ,ואז אומרת כב' השופטת ארבל,
שזו ציפייה סבירה מבחינת האישה ,שאותו נכס שהובא לפני הנישואי,
יהפו %להיות משות .למה אומרת את זה כב' השופטת ארבל ומדוע אתה
בעצ הגעת לעניי הזה?
השופט יוס שפירא :אתה צרי %להבחי בי דירת מגורי ובי נכסי אחרי .
עו"ד יוסי מנדלסו :מאה אחוז .אני דר %אגב רוצה להגיד ל %רק דבר אחד
להערת האגב של .%בעיניי ,ברגע שפתחת את החריג של דירת המגורי ,
השאלה א אתה ג ממשי %את זה לנכסי אחרי  ,היא רק שאלה של
מינו .אני רוצה רגע לתת ל %פתרו הרבה יותר טוב ,ע כל הצניעות ,וייקח
עוד  30שניות.
ברור שמה שהוביל את כל שלוש הערכאות בעניי הזה היה העניי של
הצדק ,העניי של להוציא בסו מערכת הנישואי שניי  ,אני לא רוצה
להגיד ע כוח כלכלי שווה כי בעיני איאפשר לעול להוציא מישהו ע
כוח כלכלי שווה ,אני חושב שהמונח שכולנו צריכי לאמ ,כרגע הוא כוח
 32לעיל ה"ש .8
 33לעיל ה"ש .9
28

רב שיח :שוויו ודיני המשפחה האזרחיי

כלכלי ראוי .זאת אומרת ,צריכי לצאת שניי ע כוח כלכלי ראוי .שווה 
אי דבר כזה שווה ,אבל צרי %לראות שג הצד החלש יצא ע איזשהו כוח
כלכלי ראוי.
מה שקרה פה ,זה שנוצר חוסר ודאות ,נעשית פה פסיקה שהיא למעשה
מנוגדת לחוק המפורש ,כדי להגיע לאיזושהי תוצאה צודקת .במקו
לעשות משהו שהוא שונה לחלוטי ,ועל זה האקדמיה – ואני ג בכובע
האקדמי שלי – צועקת כבר קרוב ל 20שנה לבתיהמשפט בישראל
ולמחוקק – תתנו למושג "נכס" הגדרה אחרת.
א יינת למושג "נכס" הגדרה אחרת ,א יורחב המושג "נכס" ,א אנחנו
נוכל לראות במוניטי אישי ,בכושר השתכרות ,ביכולת להרוויח כס ,כדבר
שנצבר במהל %הנישואי ועלפי החוק ,הדבר הזה צרי %להתחלק בחלקי
שווי  .חלוקה בחלקי שווי של הגדרת נכסי מצומצמת יוצרת חוסר
שוויו ,כי השאלה א חלוקה שווה של נכסי תיצור שוויו או לא ,היא רק
בהגדרת המונח "נכס" .אז א כושר ההשתכרות של מישהו או אפילו
פוטנציאל ההכנסה שלו מאותה דירה שחילקו אותה ,אבל לא הדירה
עצמה ,יילקח כאיזשהו כוח כלכלי ,אז ביתהמשפט או בתיהמשפט יוכלו
להגיע לחלוקה של כוחות כלכליי ראויי  ,ולא יצטרכו לשבור בעיניי את
החוק או לפגוע בחוק .אז זה לגבי העניי של יחסי ממו והשימוש בסעי ,8
שאני חושב שהוא עלול ליצור חוסר ודאות משפטית .אני חושב שהרחבת
המושג "נכס" הוא הפתרו הנכו.
עכשיו לגבי מזונות ולגבי מה שדיברה רותי .תראו ,אתמול בערב הייתי ע
חברתי רותי הלפרי בכנס במכללת נתניה ורותי כהרגלה פרשה את משנתה
הסדורה לגבי אפליה וכו' וכו' ,ואז הגיע הזמ של שאלות מהקהל .ק גבר
שהציג את עצמו כחבר באחד מארגוני גברי  ,שמבקש גירושי צודקי
והוגני  .צורת הצגת הדברי והבוטות כלפי רותי ,מאוד הציקה לי – שאת
הנשי ואת ארגוני הנשי  ,וכמוב השופטי של ביתהמשפט למשפחה
שעושי שימוש במזונות כדי לפגוע בגברי וכו' וכו' וכו'.
ואני ישבתי ש  ,הקשבתי וחשבתי כבר ,זה היה תשע בלילה ,אמרתי  ג
צרי %לדבר מחר בבוקר ,מה אנחנו מדברי  ,זאת אומרת ,צרי %להכי את
ההרצאה של מחר ואמרתי  זהו זה ,יש לי עצבות אחת על האירוע שקרה
ש  .יש חוסר הבנה ,חוסר הבנה בציבור בי שוויו מהותי לשוויו
פורמאלי .אבל לצערי ,ואני אומר את זה ע מלוא הזהירות ,ג בתי
המשפט צריכי להיזהר בשימת הכותרת שוויו כשתחת הכותרת הכל
אפשרי .ואני רוצה  30שניות לדבר רק על אות פסקידי של הנשיא שמגר,
שעליה כותבת רותי 34,שזוהי סדרת פסקידי שלכאורה שמו כותרת
"שוויו" בשני המסלולי – ג בפוטנציאל ההשתכרות של האישה ,ג
בהתנהגותה המוסרית של האישה ,וע זה אנחנו יוצאי קדימה.
קשה מאוד ,כמעט בלתי אפשרי ,לדבר במונחי של שוויו מבודד ,נקודתי.
איאפשר במערכת דיני המשפחה – מערכת שלמה שכולה לא שווה ,שהדי
בה הוא לא שווה ,שהתוצאות העובדתיות של החיי ה לא שווי  ,לקחת
נושא ,לבודד אותו ,לשטו החוצה ,להגיד   ,OKעכשיו הגיע הזמ לפתור
את השוויו במזונות .עזבו גירושי  ,עזבו ילדי  ,עזבו יכולת של קבלת גט,
 34ראו הלפריקדרי" ,דיני משפחה אזרחיי " ,לעיל ה"ש .5
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עזבו עגינות ,עזבו את הכל .אנחנו מטפלי עכשיו בשוויו במזונות .אי
אפשר ואסור בתו %פסיפס ענק ,להוציא אב אחת ולטפל בה .א רוצי
לטפל בשוויו ,צרי %לטפל במערכת שוויו בכל הפסיפס כמערכת אחת ,כי
כל דבר משפיע על השני בתו %אותו פסיפס.
השופט יוס שפירא :יש תארי %לשינוי הזה?
עו"ד יוסי מנדלסו :אתה ואני ,יוסי ,כבר לא נזכה לראות את זה .אתה ואני לא
נהיה פה.
ד"ר איילת בלכרפריגת :מרצה במכללת שערי משפט ,מלמדת דיני משפחה
כמרצה מ החו ,ג באוניברסיטה העברית .בתור הדוברת האחרונה אני
ג אשתדל לקצר.
אני לא רוצה להתייחס לסוגיות ספציפיות ,כמו הסוגיות שהתייחסו אליה
עד עכשיו  מזונות ילדי  ,מזונות אישה ,יחסי ממו ,משמורת .אני כ רוצה
להעיר כמה הערות כלליות ,וא יישאר לי זמ ,אני אתייחס לכמה
מהסוגיות הספציפיות .בייחוד אני רוצה להשיב לטל ,אבל זה באמת רק
א יאפשר לי הזמ.
הנקודה הראשונה שאני מעוניינת להדגיש קשורה לחשיבות של עיקרו
השוויו במשפחה .המשפחה נתפסת בעיני רבי כתא הבסיסי של החברה,
זה המקו שבו ילדי עוברי תהליכי של חינו ,%של חיברות,
סוציאליזציה ,וא במשפחה לא יהיה שוויו ,אנחנו לא יכולי לצפות
למצוא שוויו בחברה בכללותה .כא אני רוצה להתייחס למשהו שדפנה
אמרה בפתח הדברי  .היא אמרה  שוויו או צדק או הגינות או דברי
אחרי  ,התפיסה החברתית לפחות לגבי שוויו ,זה ששוויו זה חלק
מהצדק .אנחנו רוצי חברה שוויונית כי אנחנו תופסי שוויו כחלק
מהמושג של צדק.
אי סיבה שאותה תפיסה לא תחול ג לגבי המשפחה ,וא במשפחה יהיו
לנו יחסי לא שוויוניי  ,לא צודקי  ,אנחנו לא נוכל למצוא יחסי
שוויוניי וצודקי בחברה בכללותה.
עכשיו ,כמוב שהבעיה היא שהמציאות היא לא שוויונית ,לא המציאות
הכלכליתחברתית ,לא המציאות המשפטית ככלל ,ובייחוד לא דיני
משפחה .אבל לפחות לגישתי ,זה לא אומר שצרי %לזנוח את עיקרו השוויו
במשפחה ,אלא שצרי %להחיל אותו בצורה רגישה .זה אתגר אמיתי ,החלת
עיקרו השוויו ככל האפשר על היחסי המשפחתיי  ,בהינת המציאות
הלא שוויונית החברתיתכלכלית וג המשפטית ,וכא אני מתייחסת
בעיקר לדיני הגירושי .אז זה לגבי הנקודה הראשונה ,שאני לא חושבת
שצרי %לזנוח את הכותרת של שוויו ,זו בהחלט כותרת חשובה ,ג ברמה
הסימבולית ,ג ברמה המעשית ,אבל ברמה המעשית צרי %לגלות רגישות.
הנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה קשורה לאופ שבו המשפט
עובד .המשפט עובד בקטגוריות :דיני חוזי  ,דיני נזיקי ,דיני משפחה,
ובתו %כל אחת מהקופסאות הללו יש עוד קטגוריות  דיני מזונות אישה,
מזונות ילדי  ,חלוקת רכוש וכו' .עצ החלוקה לקטגוריות עשויה לפגוע
בשוויו .כשפועלי בכל קטגוריה בנפרד ,בלי להסתכל הסתכלות כוללת,
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ובכל קטגוריה מנסי בנפרד להפעיל את עיקרו השוויו ,שוב אפשר להגיע
לתוצאה שהיא לא שוויונית ,לא צודקת ,ולהיווצרותו של עיוות.
אני את דוגמה אחת שקשורה באמת לנושא שהועלה כא כבר – לנושא של
חלוקת הנטל של מזונות ילדי  .יש את נושא הרכוש שמסתכלי עליו
בנפרד ,ואת נושא חלוקת הנטל של מזונות ילדי שמסתכלי עליו בנפרד,
וסוגיה של רכוש – כמה רכוש יש לאבא ,כמה רכוש יש לאימא – לכאורה
לא מובאת בחשבו כשמחשבי את נטל המזונות .א מדברי למשל על
פוטנציאל השתכרות כנכס בר חלוקה או לא נכס בר חלוקה ,שוב ,זו
נחשבת כסוגיה של יחסי הממו ,של חלוקת רכוש .כשבאי לחשב את
המזונות ,לא מתחשבי בפוטנציאל ההשתכרות ,מה שכרגע לא מרוויחי
ההורי  ,מה שה יוכלו להרוויח בעתיד ,לא מביאי את זה בחשבו
כשמחלקי את נטל המזונות.
נניח שהיו האימא מרוויחה  2,000והאב  4,000אבל לאב יש פוטנציאל
גבוה בהרבה .יכול להיות שפוטנציאל ההשתכרות הזה מתייחס לתקופה
לאחר שהילדי יעברו את גיל ) 18נניח רופא מנתח שיודעי שעוד  15שנה
פוטנציאל ההשתכרות שלו יהיה גבוה בהרבה( .היו האב לא מרוויח את
הסכומי הללו ,אז לא מביאי אות בחשבו בחלוקת נטל המזונות .אבל
העובדה היא שפוטנציאל ההשתכרות של האשה יקט משו שהיא יוצאת
יותר מהר ממעגל העבודה ,ופוטנציאל ההשתכרות של הגבר יגדל .זה לא
רק שאלה של חלוקת רכוש – הא פוטנציאל ההשתכרות הוא נכס בר
חלוקה או לא .צרי %להביא את זה בחשבו כשמסתכלי על מכלול
היחסי הכלכליי בי בני הזוג ג כהורי  ,ובי היתר בחלוקת נטל
המזונות .אני כאמור ,לא מעוניינת להיכנס לסוגיות ספציפיות ,אלא רק
ניסיתי להדגי את הטענה שהחלוקה המשפטית לקטגוריות ,לקופסאות,
והסתכלות על כל קופסה בנפרד ,עשויה כשלעצמה לפגוע בעיקרו השוויו.
כשאנחנו מדברי על שוויו ,צרי %כמה שיותר להרחיב את נקודת המבט
וכ להביא את זה לידי ביטוי ג בפסקיהדי.
נקודה שלישית שאני רוצה להתייחס אליה היא הנקודה של אימהות כגור
מבחי .יש לנו תמיד דילמה ,והיא עלתה וחזרה כא בדברי השוני של
הדוברות והדוברי  ,בי רצו לקבוע כללי משפטיי שיתאימו לאידיאל
שלנו ,במקרה שלנו אידיאל של שוויו ,לבי קביעת כללי משפטיי שיגיבו
למציאות לא שוויונית .א אנחנו קובעי כללי בהתא לאידיאל ,אנחנו
מסייעי לכאורה להשגת אותו אידיאל ,לפחות לגישת אות אנשי
שחושבי שלמשפט יש יכולת להשפיע על אי %אנשי מתנהגי  ,נושא שאני
כמוב לא אפתח כא לדיו .המחשבה היא שא אנחנו קובעי כללי
משפטיי שמעגני את האידיאל ,אנחנו מסייעי בהשגתו.
א תפיסת האידיאל שלנו היא שנשי משתתפות בשוק העבודה ,אנחנו
ננכה את פוטנציאל ההשתכרות של נשי מסכו מזונותיה ואז נשי
תלמדנה שא ה לא שותפות בשוק העבודה ,ה משלמות מחיר .כ %נחנ%
נשי לצאת לעבוד .מצד שני ,כמוב שאז נשי שחיות את המציאות הלא
שוויונית ,משלמות את המחיר .לעומת זאת ,א אנחנו קובעי כללי
שמגיבי למציאות הלא שוויונית ,אנחנו מסתכני בכ %שאנחנו נקבע את
אותה מציאות ,נשי ימשיכו להיות בבית ,לא לצאת לעבודה ,וכ %יתקבעו
ג הסטריאוטיפי לגבי נשי  .הדילמה היא דילמה תמידית.
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לפחות לדידי ,הקו המבחי הוא קו האימהות .לגבי נשי שאינ אימהות,
ואני לא מדברת רק לילדי קטני  ,אלא ג כאלו שגידלו כבר ילדי שה
עתה בגירי  ,אני רואה חשיבות פחותה להשגת האידיאל .לעומת זאת,
במערכת יחסי זוגית ,כאשר נשי נסמכות על גברי  ,אני מוכנה לשל
את מחיר הפגיעה באות נשי על מנת להעביר את המסר לנשי – תעמדו
ברשות עצמכ ,אל תסתמכו על גברי .
אבל ברגע שנשי הופכות לאימהות או גברי ונשי הופכי להורי  ,כללי
המשחק משתני בגלל שכא נכנסי לתמונה הילדי  ,ובילדי "מישהו"
צרי %לטפל בילדי וה"מישהו" הזה זו בדר%כלל המישהי – האישה.
טיפול ודאגה לילדי גובי מחיר אישי ,ונשי בדר%כלל משלמות את
המחיר הזה על חשבו פיתוח פוטנציאל השתכרות ויכולת לדאוג לעצמה
כלכלית .לכ ,כא זה לא בחירה או החלטה של האשה להסתמ %על הגבר.
את עבודת הטיפול בילדי צרי %לעשות ,וטיפול בילדי  ,דאגה לילדי  ,זה
משהו שיש לו מחיר .ג מבחינת החברה כולה ,אנחנו צריכי שיטפלו
בילדי וידאגו לה  ,וזה ג משהו שטוב לגבר – מישהו מטפל לו בילדי ,
מישהו דואג לו לילדי  .בגלל המחיר הזה ובגלל הער %שיש לטיפול ולדאגה
לילדי  ,אני חושבת שכא בהחלט צרי %לדאוג לכללי משפטיי שיפצו
נשי  ,שיתגמלו אות על העבודה החשובה שה עושות.
נקודה אחרונה ,וכא אני ג אתייחס קצת לדברי שטל אמר ,אני כ רוצה
להתייחס לילדי עצמ  ,והרבה פעמי מציבי זכויות נשי מול הילדי ,
את נאבקות מאבק לשוויו ,הילדי משלמי  .אז קוד כל ,אני חושבת
שקשה לדבר על טובת ילדי  ,דאגה לילדי  ,אינטרסי של ילדי  ,במנותק
מהאינטרסי של מי שמטפלת בה  ,דואגת לה  ,ומי שה נמצאי
בחזקתה אחרי הגירושי .פגיעה באימהות ,ובייחוד פגיעה כלכלית
באימהות ,המשמעות שלה היא פגיעה בילדי  .אני אמרתי את זה כבר
בכמה פורומי  ,וזה חוזר קצת לעניי הקטגוריות שדיברתי עליה :אולי
מבחינה משפטית אנחנו יכולי להגיע לתוצאה שהא נותרת מחוסרת כל
אבל הילדי חיי במצב כלכלי סביר ,א %במציאות זה לא כ.%
לבסו ,יוסי שאל את השאלה מדוע ההורי  ,האבות שדואגי לאחריות
הורית שווה ,לא מתחילי בזמ הנישואי ,ג אני שואלת את השאלה הזו
פעמי רבות .המאבק שלכ  ,וזה מה שאני לא מבינה וזו השאלה שלי
להורות=שווה ובזאת אני אסיי  ,מדוע המאבק המשפטי והציבורי מתחיל
בזמ הגירושי .ג את המאבק המשפטי והציבורי אפשר לנהל על הזכות
להורות שווה בזמ הנישואי  :אכיפת חוק שעות העבודה והמנוחה ,מת
אפשרות אמיתית להיות הורי  .אז תהיה לי הרבה יותר סימפטיה למאבק
שלכ  ,מאשר מאבק שמתחיל רק ברגע שיש סכסו .%לצערי ,השימוש
בכותרת של זכויות ילד ,טובת ילד ,שעושי בה שימוש כלכ %הרבה פעמי
מצד קבוצת אינטרסי  ,אני לפחות מוצאת אותו כשימוש בלתי ראוי.
מר טל שח :לפרוטוקול ,את קצת מתבלבלת בי ארגוני גברי לבי
הורות=שווה .אנחנו לא אומרי את הדברי האלה.
ד"ר איילת בלכרפריגת.OK :
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ד"ר רות זפר :חלקו השני של היו הזה יוקדש לדיו ,לתגובות ,לשיח ,ג של
המשתתפי וג של הדוברי .
השופט ב ציו גרינברגר :תודה רבה .ע כל מה ששמענו ,ולא רק היו  ,אלא
בשיח שמתפתח ג בשיפוט וג באקדמיה בתקופה האחרונה לגבי השוויו
בנושאי הקשורי לדיני משפחה ,הייתי רוצה להעיר שלדעתי בנוס
להתעסקות האקדמית ברמה העקרונית ,אני חושב שהגיע הזמ ,ובאמת
התנאי בשלי לכ ,%שאנחנו ג נדבר על הנושא ברמה יותר ביצועית .כפי
שאנחנו יודעי  ,ביוזמתו של שר המשפטי  ,קמה בימי אלה ממש ועדה
שאמורה לשקוד על רפורמה בדיני מזונות 35,וא ככה ,אני חושב שפורו
מהסוג הזה יוכל לתרו רבות כדי להשפיע על התוצרת שתצא מאותה
ועדה.
אנחנו בבתיהמשפט ,עוסקי בדיני מזונות במסגרת של הדי האישי,
ואנחנו מתפתלי בתו %הדי האישי עלמנת לנסות ולמצוא פתרונות שה
בכלזאת יותר ערבי לאוזנינו ,א תרצו .אבל אי שו סיבה שהוועדה לא
תצא ע הצעה ברפורמה הזאת ,שבכלל תנתק את דיני המזונות מהדי
האישי .זה יכול להיות ,כמו שקרה בדיני ירושה ,כמו שקרה בדיני רכוש
ובבלי 36וכל הסיפור הזה .אני לא יודע א זה טוב או לא טוב ,א זה
פוליטי או לא פוליטי ,אבל הזמ בשל לכ %והגיעה שעת רצו ,א תרצו.
לפני כמה שני נתתי איזושהי הרצאה בכנס בי המלח בנושא של
סטנדרטיזציה בדיני מזונות ,שאז היתה איזושהי הצעה לאמ ,תוכנת
מחשב שאז יצאה לשוק ,שנקראה "קטניקטני " .מטרתה של התוכנה
היתה להכניס קצת סטנדרטיזציה ואחידות בפסיקה בדיני מזונות .אחת
הנקודות של הביקורת שאנחנו שומעי  ,לא רק לאחרונה ,היא שאי
אחידות בי שופטי משפחה בפסיקה שלה  ,וא יש נקודה קלאסית של
חוסר אחידות זה בנושא של המזונות.
אני זוכר שכמה פעמי ישבנו ,השופטי  ,רק בינינו ,ולקחנו "מקרה מבח",
עובדות מסוימות של תיק שבשל לפסיקה במזונות ,ועשינו סקר – אילו
מזונות היה פוסק כל אחד .היו נדירי המקרי שהסכומי יצאו אפילו
קרובי בי שופטי  ,אפילו באותו מחוז ,שלא לדבר על הבדלי בי
מחוזות שוני  ,שיש ביניה הבדלי רציניי .
והנה באה התוכנה ,תוכנת מחשב ,שאתה מכניס את הנתוני הרלוונטיי
והמחשב נות ל %את סכו המזונות ,איזה יופי .אז לא צרי %את השופט,
צרי %שהמתמחה או אפילו לא מתמחה ,הפקיד במזכירות ,יכניס את
הנתוני מהתלושי  .התוכנה בנויה על הסטטיסטיקה העכשווית מבחינת
המשכורת או ההכנסות הממוצעות במשק ,ואפשר לעשות חיי ע הדבר
הזה.
בזמנו הייתי חסיד ממש גדול של התוכנה הזאת ואפילו השתמשתי בה
בפיילוט שעשינו אצלנו בביתהמשפט למשפחה .כפי שאת אולי יודעי ,
בסו הוחלט שלא לרכוש את התוכנה הזאת בבתיהמשפט למשפחה.
 35לעיל ה"ש .1
 36בג"צ  ,1000/92בבלי נ' בית הדי הרבני הגדול ,פ"ד מח ).221 (2
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השיקולי היו שניי  ,שאחד מה היה עלות ,שזה לא עניי רלוונטי לנו.
רוב השופטי התנגדו לשימוש בתוכנה מתו %טענה שה רוצי לשמור
לעצמ את שיקול הדעת .אני הגעתי מזמ למסקנה שהגישה הזו צודקת,
שאי מקו לתוכנה כזו ,אי מקו למכניזציה של חישוב המזונות.
אני את לכ דוגמה :בארצותהברית הגדולה ,נקבע בחוק פדראלי בשנות
ה  80המאוחרות ,שכל מדינה בארצותהברית חייבת לאמ ,לעצמה Guide
 linesלקביעת מזונות ,אחרת ה לא יקבלו את התמיכה הפדראלית .אני
לא בדיוק יודע באיזו תמיכה מדובר ,אבל השוט היה מספיק חזק כ %שכל
מדינות ארצותהברית אימצו לעצמ תו %מספר שני לא גדול Guide
 linesלחישוב מזונות .ה Guide linesהאלה בנויי  ,רוב ככול  ,על גובה
ההכנסות של ההורה הלא משמור שיחויב במזונות .לוקחי את דו"ח מס
ההכנסה שלו ,רואי מה ההכנסות ומפעילי איזשהו אחוז .א אתה
מרוויח  10,000דולר ,אז  ,30%א אתה מרוויח  20,000דולר ,אז זה X
אחוז ,וככה קובעי את המזונות.
אי בדיקה של צורכי הילדי  ,אי בדיקה של הכנסות ההורה המשמור,
אי בדיקה ,כפי שאיילת ציינה שכ %ג אצלנו ,אי מספיק בדיקה של
המצב הרכושי של אותו הורה .הוא יכול להיות ע משכורת די נמוכה אבל
יש לו מיליו דולר בבנק בשווי ,,אז איזה היגיו יש לקבוע את רמת החיי
העתידית של הילדי עלסמ %הכנסות בלבד?
דובר :אבל יש אחידות.
השופט ב ציו גרינברגר :יש אחידות ,בדיוק.
יש  ,Deviationחריגי שג ה בנויי בתו %ה ,Guide linesשקובעי
עבור השופט באילו מקרי הוא יכול לסטות מה Guide linesהאלה.
אני מאוד חושש מהגישה שתנקוט הוועדה בימי ובחודשי הקרובי ,
מכיוו שממה שאני שומע מאחורי הפרגוד ,יש נטייה לאמ ,את הגישות
המכניסטיות האלה ברפורמה שתתקבל בדיני מזונות באר .,איני מאמי
באחידות המכניסטית הזאת ,כמו שאיני מאמי בשוויו הפורמאלי
שלפעמי בא לידי ביטוי בפסיקה אצלנו בנושא של המזונות .איני חושב
שאפשר לקחת מספר מול מספר ולהכניס אותו לאיזה מחשב כיס ,ומכ%
להוציא את התוצאה הנכונה .אני חושב ששוויו הוא רק אחד מהשיקולי
הרלוונטיי בקביעת גובה המזונות .אני חושב שטובת הילדי בוודאי
חייבת להיות פקטור ,צרי %לבדוק הרבה יותר מאשר רק כמה מכניס האב
וכמה מכניסה הא  ,ואפילו יותר מכמה הצרכי המיידיי העכשוויי
היומיי של הילדי  .מבט לטווח ארו %מחייב שיקולי הרבה יותר רחבי .
מבט נכו חייב לקחת בחשבו את הדינאמיקה הפנימית של המשפחה ג
בהווה וג בעבר ,ולבחו מה קרה במשפחה הזאת – למה היא קרסה –
ומה הסיכויי שלילדי יהיו חיי נורמאליי  .בזה אני בהחלט מסכי
ע טל ,שא לא להצעות הספציפיות של ,%לפחות לשאלה שחייבת להיות
בראש מעיינינו :אי %אנחנו בוני מערכת כוללת שתיקח בחשבו בראש
ובראשונה את טובת הילדי  ,וככל שנית ג לייש את העיקרו של
השוויו במובנו המהותי והאמיתי ,כפי שכתבתי כבר בימי האחרוני .
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אני רק רוצה להעיר הערה אחרונה אחת ,לגבי מה שאמר השופט יוס
שפירא בקשר לסעי  5לחוק יחסי ממו בי בני זוג .לפי הסעי הזה היינו
צריכי לקחת את הנכס כמות שהוא ,וא זה נכס שבזוג אחד יורש ,אז
זה מחו ,לתמונה .זה לא נכו וזה לא צודק וזה לא פרשנות נכונה ,א
תרצה ,לקחת את השיקולי שהשופטת ארבל והשופט שפירא 37לקחו
בחשבו ,כדי לקחת את הנכס ולהוציא אותו מסעי  ,5כי סעי  5אומר
מפורשות שהנכס הזה הוא ש  .איני חושב שזה נכו ,בגדול ,מאחר ואותו
מחוקק שקבע את סעי  5ג קבע את סעי  ,8וסעי  5קובע משהו מאוד
מעניי .החוק עצמו קובע את הכלל שיש איזו .מי שרוצה לסטות מהכלל
של איזו ,עליו הראיה .בא סעי  5ואומר שלגבי הנכסי המפורטי באותו
סעי ,הכלל הוא הפו .%הכלל הוא הפרדה ,ומי שרוצה לסטות מהכלל הזה,
עליו הראיה .ואיפה "עליו הראיה" הזה בא לידי ביטוי? בסעי  .8זאת
אומרת ,באות נכסי שסעי  5אומר הפרדה ,יכול בזוג אחד או השני,
לבוא לביתהמשפט ולשכנע את ביתהמשפט שהסעי הזה ,שהנכס הזה
עובר מסעי  5לסעי .8
עו"ד יוסי מנדלסו :אי סמכות להכניס נכסי  ,יש סמכות להוציא.
השופט ב ציו גרינברגר :אתה צודק ,כעיקרו ,ברגע שנכס אחד הוא מחו,
לחוק ,אז אני לא יכול למשו %אותו פנימה בסעי .8
עו"ד יוסי מנדלסו :נכו.
השופט ב ציו גרינברגר :אבל סעי  8נות את ההנחייה של המחוקק שעדיי
נשאר שיקול הדעת של השופט ,זאת הנקודה המרכזית שאני רציתי להביא.
אני לא חושב שמטרת החוק היתה ליצור רשימות סגורות הרמטית ,אלא
סעי  8נות את השסתו  ,א תרצה ,שהשופט יכול לעשות צדק במקרי
שהצדק זועק לשמיי  .אני חושב שבמקרה של השופט שפירא ,כפי שאתה
בעצמ %העדת ,הצדק זה מה שגבר .נו ,אז מה? אז משהו רע בזה? לא .אני
לא חושב שהצדק צרי %לעמוד בסתירה ע הוודאות .ודאות היא בוודאי
שיקול רלוונטי וחשוב מאוד בעשיית צדק .אבל עשיית הצדק ,כשהתיק בא
לשופט ,אז אני בי אלה שאומרי שהוודאות צריכה לשבת הרבה הרבה
מאחורה .כשאתה עומד מול בני זוג שאתה צרי %לעשות את הצדק
הספציפי לגבי אות בניזוג .תודה.
עו"ד שמואל מור :הרבשיח הזה תפס אותי בתקופה שבה ג באופ אישי וג
בשיח ע חברי  ,אנחנו מדברי על השאלה מה צודק בדיני משפחה.
הערטילאיות של מושג הצדק ,שכולל בתוכו ג איזשהו סוג של התייחסות
לשוויו ,היא עניי בהחלט מטריד ,במדינה שלנו במיוחד ,ה כשבית
המשפט העליו מקבל חלק מההחלטות בדיני משפחה כביתהמשפט גבוה
לצדק ,וה נוכח הכנסת יותר ויותר שיקולי צדק לדיני המשפחה ,בעיקר
ביחסי הממו .אנחנו רואי החלטות שבאות לא ממקו של חוק ,אלא
ממקו של צדק .צרי %לאתר כללי שיגדירו את מושג הצדק ,ויהפכו אותו
למשהו יותר אובייקטיבי .נושא זה בא לביטוי בכל תחו בדיני משפחה,
ולפיכ %הוא עני מטריד בכלל ובדיני משפחה במיוחד .למעשה ,לאחר
שבדיני הורי וילדי יש לנו מושג מעורפל ורב ערכי של "טובת הילד",
 37לעיל ה"ש  8ו.9
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שאיש אינו יכול להגדיר בה כללי  ,בדיני מזונות אי כללי פשוטי
ואחידי  ,ועתה בדיני הממו הוכנסו שיקולי צדק )על כל אי האחידות
שבה ( ,שלא לדבר על מושגי תו הלב החולשי על דיני המשפחה .כל אלה
מביאי להרהורי בדבר מושג הצדק וכלליו.
אני רוצה אולי באמת להתייחס בכמה מילי ג להערה של השופט שפירא,
וג למה שטל שח אמר .אני רוצה לצאת ממקו אחר .אני מסכי לגמרי,
שכשתופרי פתרו לפירוק משפחה ,צרי %לתפור אותו ג מהמקו של
הצדק ,ממקו של ראייה יותר רחבה מאשר נוסחה מתמטית כזאת או
אחרת ,שלטעמי באמת לא יכולה לפתור ענייני מורכבי כדיני המשפחה.
המשפט הוא מוגבל מדי מכדי לפתור בעיות של פירוק חיי משפחה .אתה
לא הול %לשופט כדי להתחת ולחשוב על השאלה אי %אתה בונה את חיי,%
וכ %ג השופט והחוק מוגבלי בבניית פתרו הגירושי .לדעתי ,הגישור,
היצירתיות של הגישור והיכולת להתייחס לצרכי של כל אחד מהצדדי ,
הוא משהו שלי נראה יותר מתאי בכל מה שקשור לפירוק התא המשפחתי
ובניית חיי גירושי .במהל %כזה נית ליצור פתרו צודק ,פיתרו שמתייחס
לאינטרסי של כל המעורבי  ,מעבר לפתרונות שהמשפט יכול להציע ,ג
א יכללו בו שיקולי צדק.
כדוגמא לסכנה שבהסתמכות על פסיקה המבוססת על שיקולי צדק ,אציי
שנית באחרונה פסקדי של בית הדי הרבני שד בשאלה של חלוקה
צודקת של רכוש משפחתי 38.באותו פסקדי חיי המשפחה התנהלו בצורה
כזאת שהסתבר שלאישה היו רומני בחיי הנישואי ,או למשל שהיא
התלוננה על הבעל בתלונות שווא במשטרה על זה שהוא אלי וכתוצאה
מכ %גרמה לפגיעה בשמו הטוב .לפיכ ,%ההרכב של ביתהדי הרבני ,חשב
שיהיה נכו לחלק בצורה שונה את הרכוש המשפחתי ,ושלל מהאישה
זכויות בנכס שבא בתקופת הנישואי ,זאת מפני שהבעל הוא שהביא יותר
רכוש לתו %התא המשפחתי ,הביא יותר כס לתו %התא המשפחתי .כ,%
למרות שהרכוש נרכש בתקופת הנישואי ,נת בית הדי לאשה חלק פח8ת,
הוא שיחזר את זה לפי ההשקעות .כא הדבר המטריד אותי בנושא הכנסת
הצדק לתו %הפסיקה :השאלה היא אי %אנחנו סומכי על כ %שאותו גור
שצרי %להחליט על הצדק והשוויו ,יפעל לפי קריטריוני אובייקטיביי ,
ואי %נהיה רגועי שהוא לא בא מהמקו של ערכי אישיי או תפיסת
עול  ,שלא לדבר על בית די רבני מול ביתמשפט אזרחי ומאיפה כל אחד
מה יונק.
זה בעצ הדבר שלדעתי ג מטריד את יוסי ,בפסיקה של השופט שפירא.
הרי ידועה האימרה של השופט ברק ,בדבר השאלה אמת ויציב ,ומה עדי,
אז השאלה היא באמת ,מה עדי – אמת או יציב? יוסי בהערה שלו אמר
שעדי יציב ,שנדע איפה אנחנו עומדי  :יש לנו חוק ,יש לנו כללי  ,אל
תסטו מהכללי האלה כי מי יודע לא נגיע ואיזה פתח אנחנו פותחי  .אבל

 38תיק מספר  ,121058711219פלונית נ' אלמוני .פסק דינו של בית הדי הרבני הגדול בערעור
שהוגש ע"י האישה:
http://www.nevo.co.il/serve/home/it/UserFrm.asp?type=K&system=1&Spl=True&P
rog=DisplayDoc&DocID=125669&cp=1
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השופט שפירא אמר דבר מאוד נכו ג הוא – שבכלזאת צרי %שיהיה
פתרו צודק ,שמסדר את השוויו וכ הלאה.
השאלה היא אי %מכניסי סדר בצדק ,אי %מכניסי סדר ואובייקטיביות,
שמחר במקרה בדיוק כמו המקרה שהשופט שפירא כתב ,השופט גרינברגר
או שופט אחר יפסקו צדק אחר .זאת הבעיה שלנו במסגרת המשפט.
יש פסקדי שנית לאחרונה ,נתתי העתק ממנו לדפנה ,מאוד מעניי ,של
בית הלורדי באנגליה 39,שכל כולו  60עמודי של דיו בשאלת ,Fairness
בשאלה של הגינות וצדק בפירוק חיי משפחה .שבה את לבי ש פסקדי
של אחד מהשופטי  ,שבא ושאל את עצמו ,אילו כללי אני יכול להכניס
בתו %הצדק הזה .דר %אגב ,החוק הבריטי ,בניגוד לחוק שלנו ,ראשית ,לא
מכיר בהסכמי טרו נישואי ,ויתרה מזאת ,הוא קובע שבעת פירוק חיי
הנישואי ,כל הרכוש המשפחתי ,בי א הוא בא קוד  ,בי א בא לפני,
אחרי ,בירושה ,במתנה ,הוא "חבילה אחת" שיש לבחו באספקלריה של
פירוק חיי המשפחה ,וצרי %להביא אותו בחשבו ,לאו דווקא בשאלה הא
מחלקי אותו ,אלא בשאלה של שוויו ,של  .fairnessזאת אומרת ,בהנחה
שרכוש בא לפני הנישואי ונשאר אצל הצד שהביאו לנישואי ,אבל אחד
יוצא מאוד מאוד עשיר והשני או השנייה יוצאי הרבה פחות ,ע הרבה
פחות פוטנציאל ,אז מתחשבי בעובדה שאחד מאוד עשיר כדי לפצות
באופ כלשהו את השני .השופט שכתב את פסקהדי מנסה לעשות
התמודדות יפה ע גישות של צדק .הוא אומר שצרי %להכניס את הכל
הנתוני לתו %חלוקת הרכוש בי בני זוג ,כדי לעשות אותה הוגנת .צרי%
להכניס שלושה מרכיבי  .מרכיב הצרכי  ,וכשהוא ד בשאלה של מרכיב
הצרכי  ,הוא אומר שצרכי זה צרכי של האישה ,של הבעל ושל הילדי ,
ג מתו %גישה של ראיית הדור הבא והצרכי של הדור הבא .איאפשר
להתעל מהעובדה הזאת .אצלנו הילדי ה תמיד מחו ,לחלוקת הרכוש.
יכול להיות שה מחו ,לחלוקת הרכוש ,אבל איאפשר להתעל מהצרכי
שלה  ,של המשפחה כולה ,כשמפרקי את התא המשפחתי .מעבר לשאלת
החלוקה והצרכי  ,יש שאלה של פיצוי .א אחד מבני הזוג רכש פוטנציאל
השתכרות על חשבו ב הזוג השני שגידל את הילדי  ,שהשקיע בתו %התא
המשפחתי ,שעיכב את הקריירה שלו ,אז אפשר לפצותו על הבדלי
הפוטנציאל במסגרת חלוקת הרכוש .דבר שלישי הוא החלוקה שצריכה
להיות חלוקה שוויונית ברכוש שאכ נצבר במהל %חיי הנישואי .א
משלבי את כל שלושת העקרונות ביחד ,אנחנו מגיעי למשהו שיותר
קרוב ל.fairness
40
אגב ,זה פסקדי שלוקח שתי משפחות שונות ,כמו קנובלר יעקובי,
ועושה פסקדי עקרוני על השאלה של  .fairnessש מדובר במשפחה אחת
שהיתה נשואה שלוש שני  ,משפחה אחרת שהיתה נשואה  16שנה ויש
התמודדות ע שתי המשפחות.
דובר :ג לשלוש שני היו ילדי ?
:Miller v. Miller, McFarlane v. McFarlane (24.5.2006) 39
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060524/mill.pdf
 40לעיל ה"ש .11
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עו"ד שמואל מור :כ .מאחר ואני באמת חושב שהמשפט מוגבל ,ואנחנו –
עורכיהדי והשופטי והמחוקק – מוגבלי מלפתור סכסו %משפחתי
בדר %משפטית בלבד ,אני חושב שטוב שמתפתחות הגישות שדוחפות בני
זוג לתהלי %של יצירת חיי גירושי בעצמ  ,עלידי מגשרי  ,עלידי
פסיכולוגי  ,עלידי עובדי סוציאליי  .אני חושב שצרי %להיות העיקרו
של "תשבו פה עד שיצא עש לב" .ג א אי הסכמה בהתחלה ,יושבי
עוד יו  ,עוד יו  ,עוד יו  ,עוד יו  ,עד שיצא עש לב ,עש לב שמביא
בחשבו הגינות ,צרכי  ,פיצוי וערכי שוויו .זה צודק בעיני .ג בשביל
לפרק חיי משפחה לדעתי זה משהו שצרי %לפתח את המנגנוני שנוגעי
בזה.
נקודה אחרונה .שאל השופט שפירא את טל שח" ,אז אתה מאמי
במשמורת משותפת?" שזה משהו שקשור בשוויו ,את יודעי  .אני
כתבתי ,ניסיתי לכתוב ואני מדבר על זה שיש לשנות את חזקת הגיל הר– %
זה לא שוויוני וכ הלאה וכ הלאה ,וזה ממש לא ממקו של זכויות גברי ,
בכלל לא .זו ג כ מגמה שמתפתחת בעול שצרי %לשי אליה לב וצרי%
לחשוב עליה ,כי היא באה מהמקו של התפתחויות יותר כלליות שה
סוציולוגיות ומשפטיות .מרבית מדינות אירופה עוברות לשיטה חקיקתית
שקרתה לאחרונה באיטליה ממש עכשיו ,שקרתה בבלגיה ממש עכשיו,
שקרתה בספרד לפני שנתיי  ,שקרתה בצרפת לפני ארבע שני  .עוברי
לגישה שבה לילד יש זכות להנות משני ההורי לאחר פירוק חיי הנישואי,
ליהנות באופ יחסי שוויוני משני הוריו .לא מדברי על  ,custodyלא
מדברי על משמורת משותפת ,מדברי על פתרו שבו תהיה איזושהי
אחריות לשני ההורי לקחת חלק ,ככל האפשר שוויוני ,במטלות שקשורות
בגידול הילד ,מבחינת החובה שלה וזכותו של הילד ליהנות משניה  .זה
משהו שג משדר מסר חברתי ,זה משהו שמשדר מסר שא האב ייקח את
האחריות ויית לא את הזמ הפנוי שלה ,היא תוכל לפתח קריירה .זה
משהו שיש בו מסר חינוכי .א האב יימלט מהאחריות הזאת ותישאר
החלוקה המסורתית של אימאילד ,אנחנו נימצא במצב שבו אנחנו
משמרי את המצב החברתי שבו נשי נשארות בתו %הבית.
את יודעי  ,בשוויי ,,עד לפני כמה שני ) ,(1974לא היתה לאישה בכלל
זכות בחירה .אז ה דיברו ש על תפקידי האשה –  KKKשזה Küche
)מטבח() Kirche ,כנסייה( ו ) Kinderילדי (.
אז אני חושב שא נעבור לדיאלוג ולשיח )ותמר מורג ויוסי מנדלסו ישבו
בוועדה של רוטלוי על אחריות הורית 41ואמרו שצרי %לעבור לשיח של
דיבור על אחריות הורית ועל חלוקה משותפת של אחריות הורית ,ולא על
משמורת ילדי ולא על ילד כחפ ,(,זה ג הול %לכיוו של זכויות הילד
וטובת הילד ,זה ג מעביר מסר חברתי ,זה ג נות לילד להנות מכל
העולמות וזה ג משרת את השוויו והצדק.
ד"ר תמר מורג :האמת היא שהדברי של שמוליק מור היו לי הקדמה מצוינת
למה שאני רוצה לומר .כפי שציינה דפנה בדברי הפתיחה ,אחת המטרות של
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הדיו היא להצי נושאי שראוי לעסוק בה בהקשר של שוויו בדיני
המשפחה .הנושא שאני רוצה להעמיד על סדר היו שלנו הוא המתח שבי
זכויות הילד ובי העיסוק בדיני המשפחה מתו %פרספקטיבה מגדרית ,או
כפי שהדבר מכונה פעמי רבות לאור "מלחמות המגדר" .את המתח הזה
נית לחוש בחלק ניכר מהדברי שנאמרו פה היו בדיו.
התופעה של שימוש בשפה של "זכויות הילד" על ידי אנשי הבאי
מנקודות מבט שונות ,היא תופעה כלל עולמית .נית להצביע בארה"ב
למשל על כ ,%שהיו כל מי שפועל למע זכויות נשי או גברי בתחו דיני
המשפחה ,נוקט בשפה של "זכויות ילדי " .לעצ השימוש הגובר בשפה
המכירה בזכויות הילד יש ג היבטי חיוביי  .אני מאמינה שהיא אינה
רק כלי ,אלא היא מבטאת השפעה אמיתית של תפיסת זכויות הילד ונסיו
לראות את הדברי ג מהמקו הזה .יחד ע כ ,%יש ברטוריקה הזו קושי,
והקושי הוא בכ %שאנחנו מעמעמי ומטשטשי את המתח האמיתי
הקיי בי תפיסה המעמידה את הילד וזכויותיו במרכז ובי תפיסה הבאה
מתו %הפרספקטיבה המגדרית ,אשר הדגשי בה ה פעמי רבות שוני
מאוד .העובדה שילדי אינ עומדי במרכז הדיו הלכה למעשה,
ִמטשטשת במידה רבה כתוצאה מרטוריקה זו.
חשוב שנזכור כי המתח שבי מלחמות המגדר ובי תפיסה המעמידה ילדי
במרכז הוא אמיתי ,ובשיטות משפט מסוימות ,כגו המשפט האמריקאי,
הוא מוקצ מאוד .כ %למשל בכל העיסוק בשאלת תסמונת הניכור ההורי
שפותחה על ידי  42Gardnerנית היה לראות קשר מובהק בי מלחמות
המגדר ובי העיסוק בשאלות הנוגעות לטובת של ילדי .
אני מסכימה ע הדברי שנאמרו על ידי איילת בלכר ,שלא תמיד נית
להבחי בי אינטרסי של הורי ושל ילדי  ,וכי לא תמיד נכו להקצי את
הטיעו בדבר הפרדה בי אינטרסי של הורי וילדי  .המונח בו נקטנו
בועדת רוטלוי 43באשר ליחסי הורי וילדי  ,הוא המונח של "זיקה" ,אשר
מבקש לבטא את ייחודיות הקשר שבי הורי וילדי  .ואול  ,דווקא משו
שדיני המשפחה ה במידה רבה העצבי החשופי של מלחמות המגדר,
ובגלל המחיר המשמעותי שילדי יכולי לשל בעקבות מלחמות המגדר
הללו חשוב שהשאלה של הקשר בי זכויות ילדי ובי העיסוק בדיני
המשפחה מתו %פרספקטיבה מגדרית יהיה על סדר היו שלנו.
כמו שאמרתי בתחילת הדברי שלי – המטרה המרכזית של הדברי שלי
היתה להציג את עצ החשיבות של העיסוק בנושא של הקשר שבי השוויו
בדיני המשפחה וזכויות הילד .הסוגיה הזו מעלה כמוב סדרה של שאלות
קונקרטיות ,אשר נית יהיה לפתח בהזדמנות אחרת.

R. A Gardner,."Family Therapy of the Moderate Type of Parental Alienation 42
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פרופ' דב פרימר :את מה שרציתי לומר לגבי שיקול דעת של שופטי והחשש
מפני שיקול דעת רחב לשופטי  ,שמוליק מור כבר ניסח בצורה מאוד יפה
ועדינה ,ואני מצטר ה לתוכ דבריו וה לניסוחיו .על כ לא אחזור על
נושא זה.
אני כ רוצה להעלות כא מחשבות והרהורי של פרוגרמה שאני חושב
עליה הרבה מאד זמ .זה לא בא לידי ביטוי בכתיבתי בגלל בעיות של זמ,
אבל אני אכ חושב שהוא דבר ראוי ,נכו ונחו ,,בעקבות פסקהדי החדש
של השופט גרינברגר .יצא לי לשוחח עמו בנושא ואת ראשית הדברי כבר
העליתי בהרצאותיי באוניברסיטת בראיל בכנס של ד"ר הלפריקדרי.
אני כשלעצמי איני מכור לרעיו של שוויו .לא רק שאיאפשר ללכת שבי
אחרי שוויו פורמאלי ,אלא ג אחרי שוויו מהותי ,לפחות לא בתחו של
דיני משפחה.
אני מאוד קרוב לגישתו של יוסי ,שמה שאנחנו צריכי למצוא הוא
"פתרו" ,כאשר השוויו המהותי הוא רק חלק מהפתרו ,כלי עזר להגיע
לידי הפתרו ,אבל בוודאי ובוודאי לא כלי בלעדי .אני מבי את הגישה של
השופט גרינברגר ששיקול הדעת השיפוטי הוא ג חשוב בכדי להגיע
לפתרו ,אבל יחד ע זאת ,אני מפחד משיקול דעת רחב בגלל חששותיו של
שמוליק.
כשמדברי על השוויו ,כפי שיוסי אמר היו ואני אמרתי דברי דומי ג
בבראיל ,צריכי למצוא שוויו מערכתי .שוויו מערכתי הוא לא רק
בתחו משפטי זה או אחר ,לא רק במזונות ולא רק ביחסי ממו ,אלא
במערכת הכוללת של דיני משפחה .כמוב ,צריכי בהחלט לקחת בחשבו
א את המציאות החברתית – דיני המשפחה צריכי מצד אחד להתמודד
ע המצב החברתי הקיי  ,ומצד שני לשק אותו .א אנו רוצי למצוא
פתרו נכו ,ראוי וצודק ,צריכי אנו למצוא פתרו ההול ג את המצב
המשפטי וג את המצב החברתי .השאלה היא אי %אנחנו עושי זאת.
סבורני שאנחנו צריכי להקדיש מחשבה רחבה מחודשת ,כפי שכבר אמר
השופט גרינברגר ,לכל התחו של דיני משפחה ,כמקשה אחת,
בפרספקטיבה רחבה.
א על פי כ ,אני לא חושב שהפתרו הוא להתנתק מהדי הדתי ,ואסביר
את דברי .יש בהחלט בעיה בתחו של הגט .כבר הבעתי את דעתי מספר רב
של פעמי שאנחנו צריכי פשוט להפריד ולנתק את כל שאר הנושאי
מסוגית הגט – ה בפרקטיקה של משא ומת וה בפסיקה המשפטית.
צריכי ליצור חי ,משפטי ,כ %שהגט יהיה בעיה בפני עצמו ויקבל טיפול
אינדיווידואלי ,ואילו כל שאר הענייני יטופלו בצורה עצמאית ונפרדת.
כמוב ,הצעה זו קשורה קשר אמי ,למרו ,הסמכויות בכלל ,ולסמכותו של
ביתהדי הרבני בפרט .ואכ יש צור %דחו לטפל בנושאי אלו.
ג לי הפריעה סוגית זיהוי העקרונות .שמוליק מור הפנה אותנו לפסק
הדי החדש של בית הלורדי בקשר לניסיו להגדיר מה זה "."fairness
זוהי באמת בעיה משפטית ,פילוסופית ומחשבתית שורשית.
כאמור ,א אני התלבטתי בנושא זה ואמרתי לעצמי ,שהרי חו ,מנושא
הגט ,המשפט העברי במש %דורות רבי התמודד ע הסוגיות העקרוניות
הללו די בהצלחה .הבעיה שלנו היו היא לא ע היסודות והגישה
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העקרונית של המשפט העברי בנושאי הללו ,כפי שאני אראה עוד מעט,
אלא ביישו היסודות והעקרונות הללו ,ע התוצאות בשטח .איאפשר
לחלוק על העקרו של שלו בית ואיאפשר לחלוק על העיקרו של טובת
הילד; איאפשר לחלוק על עקרונות כמו "רווחא דביתא" ,שזה ההטבה
הכלכלית של המשפחה ,או על מונחי וקונספציות כמו איבה .אלו מושגי ,
קונספציות ורעיונות ,שהמשפט העברי ,במש %הדורות ,פיתח אות
בקונטקסט החברתי של התקופה .כל דור ייש את העקרונות הללו
בהתא למציאות תקופתו – דור דור ודורשיו – והגיע לתוצאה שהתאימה
למצב החברתי שלו.
בואו נשי את הדברי על השולח .הבעיה היא שהמשפט העברי ,מסיבות
אינהרנטיות של המערכת ההלכתית ,לא התפתח בדורות האחרוני  .ואכ,
א תקראו את הספרות ההלכתית והמשפטית ,תמצאו קריאות לא מעטות
שהרבנות תתק תקנות במגוו רב של נושאי  .השופט גרינברגר ,בפסק
דינו 44,ד במאבק סביב התקנת התקנות של הרבנות הראשית לישראל
סמו %לאחר קו המדינה ,ובגישות השונות של הרבני שחיו בתקופה זו.
אנו חייבי להבי את הדברי בפרספקטיבה ההלכתית הנכונה .המאבק
ש  ,המתח ש  ,לא היה רק לגבי תקנה ספציפית זו או אחרת .השאלה
היתה הרבה יותר יסודית :אי %מתייחסי במערכת ההלכתית לכוח
ולסמכות החקיקתית של רבני לאחר חורב בית המקדש .הרבני
הראשיי  ,הרב הרצוג והרב עוזיאל ,השקיעו מאמצי גדולי לנסות
ולהתגבר על המחסו הזה .אול האמת היא שה לא הצליחו ,ורוב
הרבני שבדור ובדור שלאחריה  ,התנגדו לתהלי %החקיקתי והצליחו
לחסו את הדר %בפני שינויי בהלכה באמצעות תקנות.
למרות זאת ,זהו אכ הפתרו הנכו .הפתרו הוא למצוא את הדר%
להשתמש בצורה יצירתית בעקרונות ,בניתוח ,בלבטי ובסיג ושיח ההלכתי
מסביב לעקרונות של דיני המשפחה שבמשפט העברי ,ולייש את
השיקולי הללו  שיקולי שעל פי רוב מקובלי עלינו  בהתאמה
למציאות של דורנו אנו .זאת ה באמצעות תקנות מאת הרבנות ,ה
באמצעות חקיקת הכנסת וה באמצעות פסיקה התואמת מגמה זו.
כפי שהשופט גרינברגר כבר רמז בפסקהדי שלו ,יש אסכולה שלמה בי
חכמי ההלכה של דורנו ,אשר סוברת שלכנסת יש סמכות חקיקתית
במסגרת המשפט העברי .אני בדעה שאנו צריכי לאמ ,גישה זו ,ללכת
עמה .התוצאה תהיה מקובלת ,לדעתי ,על אוכלוסיות גדולות בתו %הציבור
הדתי – אולי לא בחרדי  ,אבל בהחלט בציבור הדתילאומי והציבור
המסורתי .התוצאה תהיה מקובלת ,לדעתי ,ג על רוב הציבור הלא דתי.
האתגר הוא ,אפוא ,לשבת ולעשות חושבי אי %אפשר להשתמש בעקרונות
ובמקורות המשפט העברי מצד אחד ,אבל לתרג אות למונחי
המקובלי עלינו היו  .יהיו לנו ההכוונה וההשראה של המשפט העברי
מבחינה רעיונית ,עקרונית ועיונית .אבל זה יהיה עלינו לבוא ולייש אות
הלכה למעשה ,בהתאמה ע המציאות של היו  .אני מאמי שפרויקט זה
הוא בר ביצוע.
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ולכ ,לסכ  :א .לנתק את נושא הגט באופ מוחלט משאר הנושאי
ששנויי במחלוקת בי הצדדי ; פשוט לנתק את השניי  .ב .צריכי לחפש
פתרונות הולמי בראייה רחבה כלל מערכתית ולא לטפל רק במזונות או
רק ברכוש או רק בהחזקה ,בצורה פרטנית; ג .לשמור על העקרונות והעיו
של המשפט העברי ,אול ליישמ בהתא למציאות והצרכי של דורנו
אנו .תודה.
ד"ר צבי טריגר :אני רוצה לחזק ולעודד את הנימה האוטופית של יוסי מנדלסו
בסו הדברי  ,שבדר%כלל נתקלת ביחס מזלזל .הגישה הרווחת
והמאוזנתלכאורה היא שאי לנו ממילא סיכוי להיפטר מהמערכת הדתית
או ליצור איזושהי מערכת אזרחית ,שהמערכת הדתית תהיה חלק ממנה,
ולכ בכלל אי טע לדבר על אידיאות גדולות של שוויו ,ועדי להתמקד
בשיפורי נקודתיי של מה שמכונה 'כשלי במערכת' .זו תפישה מאוד
בעייתית ,שאני מודה שלעיתי אני שומע את עצמי ד בה ע התלמידי
שלי ,כשאני מלמד דיני משפחה ,ושמעתי אותה ג קצת בדברי של רותי
היו  .עצ האמירה שאי שוויו בי גברי ונשי בדיני המשפחה ,משו
שלמשל גבר יכול להפו %אישה למסורבת גט או לעגונה והיא לא יכולה
להמשי %בחיי שלה ,כבר מראה שאנחנו הפנמנו באופ מאוד עמוק את
כללי המשחק הפטריארכאליי  ,ואת הנחת המוצא הפטריארכלית שהמש%
חייה של אישה תלוי בזה היא תוכל להינשא מחדש .זאת דר %מחשבה
שמראה עד כמה איאפשר להפריד את התרבות מהמשפט ולחשוב על
רפורמה אמיתית .אפשר למשל ,לפי ההיגיו הזה ,לחשוב על אופציה
שתאפשר לנשי לקבל גירושי במעמד צד אחד ,כמו שקורה במדינות
מסוימות בארצותהברית .אבל אפילו האפשרות הרדיקלית הזו ,שלכאורה
מאפשרת לנשי "להמשי %בחיי שלה מחדש" ,פועלת בתו %המסגרת
הפטריארכאלית ,שלפיה לאישה אי חיי אלא א כ היא עוברת מהגרוש
שלה לרשותו של גבר אחר .לכ ,כשמנסי לגבש איזשהו מבטעל על הבעיה
של המערכת המשפטית בדיני המשפחה ,אני מציע לחשוב בדיוק על
הנקודה הזו :הא זה צרי %להיות הקו המנחה שלנו ,איהשוויו )בכניסה
אל הנישואי וביציאה מה ( ,או שאנחנו צריכי לחשוב בצורה אחרת על
האינטראקציה בי המשפט והתרבות הכללית .הא החיי הנשיי ה
הנישואי ,או אולי משהו יותר רחב מזה?
ד"ר יפעת ביטו :אני רוצה לפתוח בהתנצלות קלה על ההבנה המועטה באופ
יחסי שיש לי בתחו הזה ,של דיני משפחה .יש לי עניי רב בתחו של נשי
ושל מערכות של אישוויו כלפי נשי  ,בעיקר דר %המשפט ,ואני רוצה
להאיר איזושהי פרספקטיבה שלא עלתה פה בכל הנושא של שוויו ,שדפנה
ואני שוחחנו עליה בהפסקה .אני ג את דוגמה קטנה ,שאני יכולה לתרג
מתו %העול של ההבנה שלי ,וא יש דר %לפתח את זה עוד עלידי מי
שהינ מומחי לתחו  ,אז אני חושבת שזה יהיה נהדר.
אני חושבת שבתו %כל התפיסה שלנו של שוויו ,אנחנו מדברי על שוויו
מגדרי ,וההנחה שלנו היא שיש פה איזושהי נוסחה שנית להמציא לנשי ,
והיא תעבוד על כל הנשי כול ותעמיד אות במצב טוב יותר .ההנחה שלנו
)שלנו זה שלי ושל דפנה( היא כמוב שלא מדובר בנוסחה אחת שתתאי
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לכל הנשי  ,וזאת נקודה מאוד חשובה שלא עלתה כא .ג בתו %קבוצת
הנשי יש שוני מאוד גדול בי נשי שונות ,ועיקר העניי מבחינתי זה בי
נשי שמגיעות מקבוצות מוחלשות ,שבמוב הזה יכול להיות שהגברי
שלצד ,בניהזוג שמה ה צריכות להיפרד תו %שימוש במסגרת דיני
המשפחה ,נמצאי במצב הרבה יותר מוחלש מנשי אחרות ,שכאשר
אנחנו חושבי על שוויו אנחנו חושבי עליה .וככה למשל ,באיזושהי
הסתכלות מאוד מבחו ,על פסקדינו של השופט גרינברגר) 45לא קראתי
אותו ,קראתי קצת עליו ושמעתי דברי שנאמרו לגביו( ,האינסטינקט שלי
היה שבאמת מדובר פה באמירה בעייתית של השופט מבחינת של נשי .
כלומר ,זה פוטר את הגברי מהנטל של מזונות ומעביר אותו למדינה ,וזה
נראה לי בעייתי .אבל אז במחשבה שנייה פתאו חשבתי לי  איזה שירות
מדהי דווקא יכול לעשות פסקדי כזה לקבוצות המוחלשות האלה .א
אנחנו מסתכלי על היכולת לקבוע את חובת המזונות בהתא לתלוש
השכר של הגבר ,נקרא לזה ככה ,של האבא ,הרבה פעמי בקבוצות שאני
מדברת עליה ,התלוש יהיה מאוד נמו %או מאכזב ובעצ התוצאה תהיה
בכל פע מחדש שבמערכת היחסי המאוד פרטית במשפחה הזאת ,ילדי
פשוט לא זכאי למזונות.
אבל א אנחנו לוקחי את פסקדינו של השופט גרינברגר ועושי איזשהו
ניסיו לעשות אפליקציה שלו על מה שקורה אצל קבוצות מהסוג הזה,
אנחנו יכולי לראות שזאת בעצ הדר %להעביר חלק מהדאגה לילדי
האלה ,המוטל כולו על כתפי הוריה המוחלשי  ,דווקא אל המדינה .לכ
אנחנו יכולי לראות פה איזושהי שונות מאוד גדולה בתוצאה של פסק
הדי על קבוצות שונות של נשי  ,וזו נקודה שצרי %לתת עליה את הדעת.
ושוב ,א מישהו יכול לחשוב על עוד דברי  ,דוגמאות מהסוג הזה של כמה
צרי %לשי לב לשוני בתו %הקבוצות של נשי עצמ ,זאת יכולה להיות
נקודה מאוד חשובה.
עו"ד סוז וייס :אני רוצה להודות לכ שהזמנת אותי לכא .וברכות ,כמוב,
לרותי על המינוי .יש לי כלכ %הרבה דברי להגיד ,אז אני אנסה להתחיל
באיזשהו מקו .
דבר ראשו ,אני הסתכלתי על הכותרת ואני רואה כא "שוויו ודיני
המשפחה האזרחיי " .השאלה הראשונה שעלתה לי היא :מה זה דיני
משפחה "אזרחיי " במדינת ישראל? אני לא בטוחה שיש אפשרות לנתק
את האזרחיות מהדת .לדוגמה ,הייתי מאוד רוצה לעודד הרחבה של נושא
הגדרת "רכוש" במדינת ישראל .אבל כל עוד לא נית אפילו לאז את
הרכוש עד פקיעת הנישואי בהתא לסעי  5לחוק יחסי ממו ,אז בפועל
איאפשר להתקד הרבה.
אז אני מאוד מעודדת את הפתרונות הפרגמנטריי האלה שאת מציעי
כא .זאת אומרת לעשות צעד אחד קדימה ,ועוד צעד אחד קדימה ,וזה מה
שבתימשפט בפועל עושי  .אבל אנחנו חייבי כל הזמ לדעת שיש לנו
בעיה אינהרנטית.
שנית ,אני רוצה להגיב לנושא ,לשאלה שדפנה העלתה בהתחלת כל הדיו
שלנו ,וזה הנושא של ה"מושג" ,באיזה מושג נשתמש? אני חושבת שאנחנו
 45לעיל ה"ש .4
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חייבי להשתמש במושג של "יחסי כוח" ,ואני רוצה ג להרחיב לגביו
עכשיו .קתרי מקינו כבר דיברה על העניי של יחסי כוח כנושא שקשור
לצדק כבר לפני הרבה זמ .היא דיברה לא על  ,equalityאלא על
 46,dominance, dominationובמדינת ישראל ,בדיני המשפחה אנו רואי
שמקינו צדקה .כי מה שיש לנו כא זה הבעיה של ה dominationשל הגבר
על האישה) .אני ג מציעה שתקראו מאמר של ג'נט היילי ,שבו היא מנסה
לסכ את כל הגישה הפמיניסטית לנושא של "צדק" ,והיא מתרגמת את זה
בצורה מאוד ברורה לנושא של ]תגובה נגד[ ה dominationשל הגבר על
47
האשה(.
עכשיו ,לנקודה שלי ,על הרחבה של "יחסי כוח" .אני חושבת שיש לנו כמה
בעיות של יחסי כוח בדיני המשפחה .יש לנו בעיה של יחסי כוח בי בעל
לאישה ,יש לנו בעיה של יחסי כוח בי דת לדמוקרטיה ,ויש לנו בעיה של
יחסי כוח בי ביתהדי הרבני לבי ביתמשפט לענייני משפחה .אני דווקא
חושבת שאולי הדבר שהכי קשה לנו זה האחרו.
כדי להדגי לכ את הבעיות האלה ,אני מבקשת לתאר לכ תיק שיש לי
היו בפני ביתהמשפט העליו – בג"צ .בתיק הזה יש אישה שביתהדי
קבע שהיא חייבת לשל לבעלה תמורת הוויתור שלו על הזכות להיות נשוי
לה )בקיצור ,תמורת הגט( .האשה נאבקה שבע שני בביתהדי הרבני מול
בעלה וכל הזמ הבעל אומר "אני לא רוצה לתת ל %גט" .ביתהדי כל הזמ
אמר "אי עילה לגט" ,ולא צריכי לחייב את הבעל לתת את הגט .הוא לא
בגד ,הוא לא תק ,הוא לא אנס )על א שהיה לי תיק של בעל שתק ,אנס
ובגד שג ש אמרו שאי עילה לגט( .שבע שני היא נלחמת ,ובסו הבעל
אמר "את יודעת מה? תני לי מיליו דולר ,אני את ל %את הגט" .ואז
האישה אומרת )בהמלצת והעור%די שלה( "ת לי את הגט ואחרכ %בית
הדי ידו א אני חייב לתת ל %כס תמורת הגט או לא" .עור%הדי היה
בטוח שביתהדי לא יקבע שהאשה חייבת לשל לבעל עבור הויתור על
הזכות להיות נשוי לאשתו ,אבל ביתהדי קבע שהיא חייבת לשל לו
 60,000שקל תמורת הגט.
מה שמעניי כא זה לא כלכ %מה שהיה בביתהדי ,אלא מה שקרה
בבג"צ .עור%הדי של האישה הגיש בקשה לבג"צ ,ואנחנו הצטרפנו כידיד
ביתהמשפט לתיק הזה .בג"צ אומרי לאישה :ראינו בסיכומי של עו"ד
וייס שהיא כותבת על "קר עגונות" ,ושקר עגונות מאפשרת לביתהדי
לשל לבעלי תמורת הגט ,אולי אפשר להשתמש בקר עגונות לשל את
ה  60,000שקל וככה נפתור את הבעיה שלפנינו .אני באתי לבג"צ ואמרתי 
אבל את בג"צ ,את לא ביתהדי הרבני .את צריכי לעשות "צדק",
ואת צריכי לתת כא פסקדי סמלי .אז מה רציתי להסביר ,איפה
היחסי כוח בתיק הזה? יחסי כוח זה כמוב (1) :בי הבעל לאשה :זה
שאישה היתה צריכה שבע שני להיאבק בביתהמשפט נגד בעלה לגט(2) .
בי דת לדמוקרטיה :יש לנו בזה שבעצ ביתהדי היה יכול לפסוק אחרת.
Catherine MacKinnon, ,"DIFFERENCE AND DOMINANCE" FEMINISM UNMODIFIED
).(Harvard University Press, 1987
Ian Halley,. “Queer Theory by Men” DUKE JOURNAL OF GENDER LAW & POLICY
).2:7-53 at 8-14 (2004
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בתי הדי היו יכולי לפסוק שהאשה לא חייבת לשל עבור הגט ,אבל ה
לא עשו את זה.
פרופ' דב פרימר :מה אמר הבג"צ?
עו"ד סוז וייס :הבג"צ עוד לא פסק.
דובר :ביתהדי יכול לבטל את הגט?
עו"ד סוז וייס :כ ,זו הנקודה האחרונה .קיי כא ) (3מאבק של כוח בי בית
הדי לבית המשפט .במקו לנסות למצוא פתרו עבור אישה אומללה ,בית
הדי איי לבטל את הגט .עו"ד הרב יעקובי )יוהמ"ש של ביה"ד( איי ,
וטע שא בג"צ לא יפסוק לטובת בית הדי ,וא בג"צ יבוא ויפסוק
שדווקא הפסקדי הוא לא נכו ,אז בית הדי יבטל את הגט .אני פונה
אליכ בתימשפט ,את צריכי לפסוק עלפי הצדק ואת צריכי לפסוק
בצורה סימבולית .אני לא יכולה לדעת מה יקרה בביתהדי הרבני ,ואני לא
יודעת אי %ה יגיבו .בסו צריכי להבי שמה שיש כא ,יכול להיות שזה
מאבק של תרבות ,אבל בהחלט יש כא מאבק כוח   ,Power struggleבי
בתי משפט לבי בתי הדי .צריכי להכיר בזה ולא להשטיח את הנושא
בטיעו של "הדדיות" ,וכל מיני דברי כאלה .כי אי הדדיות .ה נאבקי
ע כל הכוחות שלה או כדי להגיד שהתרבות שלה נכונה ,או לשמור על
הכוח שלה  ,או לשמור על הכיס שלה  .אני לא יודעת ,יש כל מיני
הסברי לזה .אבל אני מבקשת מבתיהמשפט להיות ערניי לכל מאבקי
הכוח האלה ולית לה ביטוי של "צדק" .תודה.
עו"ד הדס תגרי :רוב הדוברי שדיברו ,במיוחד אלה שדיברו בחלק הראשו,
הציגו עמדה דומה שגורסת שאי שוויו ,ולא יכול להיות שוויו במצב
הקיי  ,כי כל המערכת המשפטית והתשתית החברתית אינ שוויוניות.
מכא מסקנת כי השאיפה לפתרו סוגיות ספציפיות על פי עקרונות
השואפי להיות שוויוניי – נדונה מראש לכישלו .יתר על כ ,חלק
מהדוברות אפילו אומרות :אנחנו במלחמה וכמו במלחמה צרי %להתייחס
לדברי במושגי של מאבקי כוח .רוב הדוברי אמרו שה לא מאמיני
שאפשר להכניס שינוי יסודי ,והמסקנה היא שאנחנו במגננה במטרה לשמר
את המצב הקיי  ,כי הוא פחות גרוע מהאיומי שמתרגשי עלינו לנסות
להשיג שוויו חלקי .א יש ניסיונות לערו %שינויי בכיוו שוויוני ,כביכול
או שלא כביכול ,בכ %שמביאי בחשבו את הכנסות האשה לעניי מזונות
ילדי  ,או בניסיונות לשנות את חזקת הגיל הר – %אז כולנו במגננה כדי
שרק לא יהיה יותר גרוע מהמצב הקיי  .יותר טוב ממה שיש בוודאי לא
יהיה ,ומה שיש זה פחות גרוע ממה שיכול להיות ,אז עדי לא לשנות כלו .
ואז נשאלת השאלה :הא בגלל שבתשתית המשפטית והחברתית הקיימת
אי שוויו ,ובגלל שקשה להביא לשינוי בתשתית זאת ,אנחנו מוותרי על
השאיפה לשוויו?
ראשית ,אנחנו שיושבי פה ,שהשוויו יקר לליבנו ,לא יכולי כלכ%
בקלות לוותר על השאיפה להשיג שוויו ,ויתור שנשמע בדברי הדוברי כא
– ואי הכוונה לשוויו מכני ,אלא לשוויו מהותי ,להסתכל על כל התמונה
ולקחת בחשבו את כל ההיבטי  .אנחנו לא יכולי לוותר על זה ,כי בלי
השאיפה לשוויו – שוויו רחב ,שמתייחס לכל ההיבטי – אי לנו סיכוי
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להגיע לאיזשהו שינוי בכיוו שאנחנו רוצי  .אולי אנחנו רוצי לצקת
בשוויו תכני אחרי  ,אולי נפרש אותו בצורה אחרת ,אולי נרחיב את
המשמעות שלו  אבל אנחנו לא יכולי לוותר עליו.
ושנית  אנחנו ג לא יכולי לוותר על הניסיו כ להשיג שינוי ,ג רחב וג
נקודתי ,בתחו הזה של דיני המשפחה ,ואנחנו לא צריכי לוותר מראש על
האפשרות להשיג את השינוי הזה בטווח נראה לעי .אנחנו לא נמצאי
היו במקו שבו היינו לפני  40שנה ,מבחינת המקו שיש למערכת הדתית
והכוח של הממסד הדתי ,ומבחינת ההשקפות שיש בציבור לגבי אי %צריכה
להיראות המערכת של דיני המשפחה .אנחנו צריכי לשאול אי %אנחנו
מפרקי את המערכת הזאת לגורמי  ,כי השינוי לא יקרה בבת אחת
במטה קס בכל המערכת הזאת בוזמנית .אנו פועלי לשינוי הדרגתי
במרכיבי השוני של המערכת .אי %אנחנו מפרקי את הבעיות לבעיות
של די מהותי ולבעיה של הערכאות? מבחינת די מהותי ,בבתיהמשפט
לענייני משפחה יש שני נושאי שנדוני עלפי הדי הדתי :מזונות ילדי
ומזונות אישה ,וצרי %לדבר על אי %יוצרי בנושאי האלה חוק אזרחי.
בנושא של הערכאות ,צרי %לראות אי %פותרי את בעיית הסמכויות
ונותני את היתרו לערכאה האזרחית .ויש את נושא הנישואי והגירושי.
אני חושבת שהאנשי שיושבי פה ה האנשי שצריכי לדחו במלוא
הכוח לכיוו של שינוי חקיקתי בתחומי האלה .ג לגבי הסוגיות
הספציפיות שהועלו כא ,אנחנו לא יכולי לוותר על הניסיו לשאו
לפתרו שהוא צודק ושוויוני :א מדובר בהבאה בחשבו של הכנסות אישה
לעניי מזונות ילדי  ,אפשר בכנות להגיד שזה לא רלוונטי כמה האישה
משתכרת? זה לא רלוונטי א היא משתכרת  2,000שקל או א היא
משתכרת  20,000שקל? זה כ רלוונטי .יחד ע זאת ,כשמתייחסי לסוגית
מזונות הילדי  ,צרי %להביא בחשבו את הצרכי הריאליי שיש לילדי
ולא את הצרכי המינימליי  ,כפי שנעשה כיו  ,וצרי %ג להביא בחשבו
את המשמעות הכלכלית הריאלית של טיפול בילדי  .איאפשר לנתק את
האחד מהשני .צרי %להביא בחשבו את כל הדברי האלה ולא לאמר 
עזבו ,בואו לא נתייחס להכנסות אישה ,כי אי שוויו בכל הנושא של
מזונות ילדי .
כ %ג בנושא חזקת הגיל הר .%נכו ,אי שוויו ,ונכו שברוב המקרי
הנשי ה המטפלות העיקריות ,אבל זה לא אומר שראוי לחסו לחלוטי
את האפשרות מפני גברי .
הערה לדברי שתמר אמרה לגבי המתח בי זכויות ילדי לבי הנושא של
שוויו מגדרי ואינטרסי אחרי  :זו הערה מאוד חשובה ,כי יש נטיה חזקה
בדיני המשפחה ,במיוחד כשמדברי על הנושאי של משמורת ילדי
ומזונות ילדי  ,להתייחס לטובת הילדי כשיקול הלגיטימי היחיד .בגלל
ההתייחסות הזאת אנשי נדחפי לפינה ומנסי להציג את האינטרסי
שלה במונחי של טובת הילדי – ראינו את זה בדברי שהציג טל שח
ובתגובות שהוא קיבל .התפיסה היא שטובת הילדי היא השיקול
הלגיטימי היחידי ,וצרי %לבוא ולהגיד שזה מאוד לגיטימי שג להורי יש
זכויות ויש צרכי  ,וה צריכי להיות חלק מהתמונה באופ לגיטימי ,וא
נית לזכויות ולצרכי של ההורי את המשקל הלגיטימי שלה  ,אז לא
יהיה צור %לנסות להסוות אות בשיקולי טובת הילד.
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והערה אחרונה ,בהקשר של הדברי שאמר שמואל מור ,שדיבר על הזכות
של הילד ליהנות משני ההורי שלו ,ובד בבד הודה שלילדי שלו הוא לא
מעניק את הזכות הזאת ,והיו פה עוד כמה דוברי שדיברו ברוח דומה.
כולנו מקבלי את זה באופ טבעי שג אנחנו שיושבות ושיושבי כא
ומדברי על זה שצרי %לשנות את המציאות החברתית ,וצרי %לשנות אותה
לא רק כשמתגרשי אלא ג כשנשואי  ,כמעט כולנו כא ,הנשי
והגברי  ,מקיימי בחייה האישיי את אותו פיצול בי ההורות הנשית
וההורות הגברית .השינוי שאנחנו מדברי עליו לא יקרה עד שאנחנו,
בחיי הפרטיי שלנו – ועל א שכל המערכת וכל ההקשר החברתי אינ
שוויוניי – לא ננסה לקיי את אותו אידיאל שאנחנו מנסי להביא
להתממשותו.
עו"ד שמואל מור :משפט אחד בעניי הזה .היה תיק מאוד ידוע בדיני משפחה,
שעסק בחזקת הגיל הר ,%ע הגירה לאנגליה וכו' 48.הופעתי בביתהמשפט
העליו וטענתי מתו %חזקת הגיל הר ,%ובאול  ,ב  Open courtהשופט
חשי אמר לי "עו"ד מור ,מי ק אצל %בלילה כשהילד בוכה?" אמרתי לו
"אדוני ,זה לא רלוונטי" .הוא אומר לי "זה מאוד רלוונטי" .הסברתי לו,
"אדוני שואל על הילדי הפרטיי שלי?" "כ ,הילדי הפרטיי של."%
אמרתי – "אשתי" .הוא אומר – "."I rest my case
ד"ר יובל מרי :רציתי להוסי איזושהי פרספקטיבה לדיו ,שמ הסת קשורה
לענייני המחקר שאני עוסק בה  ,אבל אני חושב שהיא יכולה לתרו לכלל
הדיו בנושא הזה.
אני חושב שההתמקדות שלנו בפורו הזה ובכלל של העוסקי בדיני
משפחה ,בדיני נישואי וגירושי במדינת ישראל ,די דתי ,אספקטי
אזרחיי  ,יכולה בסופו של דבר לפגוע במטרה של אלה שטועני ליתר
שוויוניות מגדרית במסגרת הזאת .אני חושב שאנחנו צריכי להרחיב את
מסגרת הדיו ולדו באופ כללי בפלורליז של הכרה בקשרי משפחה
מסוגי שוני  .אני חושב שההתמקדות בתא ההטרוסקסואלי של זוג נשוי
כמושא בלעדי לשאלות המגדר ,בסופו של דבר לא תור לאיזושהי
דקונסטרוקציה של תפקידי המגדר והתפיסות המגדריות הבסיסיות
ששולטות אצלנו בחברה ובמשפט .אכ ,נקודת המוצא של רוב העוסקי
בתחו הזה ,היא שאנחנו בעצ עוסקי במשפחה ,והמשפחה היא אותה
משפחה של גבר ואישה נשואי  .זה כמוב דבר חשוב כי רוב האוכלוסייה
ככה מנהלת את חייה ,אבל אני חושב שדווקא הדיו במשפחות שאינ עונות
על הקריטריו הזה ,המשפחה החדמינית ,המשפחה החדהורית ,המשפחה
של הידועי בציבור ואני בכוונה אומר המשפחה ,כי אני חושב שכול ה
משפחות ,ובהיררכיה בי סוגי המשפחה הקיימי האלה ,יכולה לתרו
לדיו שלנו ,ואני תכ את דוגמה.

 48רע"א  4575/00פלונית נ' אלמוני ,פ"ד נה).321 (2
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אני כ טוע שיש קשר ישיר בי השאלות המגדריות שכול דיברו עליה פה
לבי מידת ההכרה ג בסוגי משפחה אלטרנטיביי  .הוכח ,למשל ,באופ
אמפירי מובהק ,שבאות מדינות שבה קיימת יתר שוויוניות מבחינה
חברתית ,פוליטית ,בי נשי לגברי  ,קיימת ג קבלה והכרה של סוגי
נוספי של משפחות ,ובכלל זה המשפחה החדמינית ,ומי שמתעניי אני
יכול לספק לו את אות מחקרי  49.באר ,זה כמוב לא קורה.
אני טוע לדיו מעמיק יותר ולהתמקדות ג בסוגי אלטרנטיביי של
משפחות ,כי אני חושב שדיו כזה ג קורא תיגר על החלוקה הדיכוטומית
הברורה של תפקידי המגדר ואולי מציג אלטרנטיבות.
העניי הוא שאני ג מסכי ע מי שאמר פה שזה קצת יהיה מלאכותי,
הניסיו לחלק את דיני המשפחה שלנו לפ אזרחי ולפ דתי באופ מוחלט,
כי אני חושב שה שניה משליכי זה על זה ,ג בהסדרי המשפטיי ,
ג א ההפרדה ניתנת לעשיה במוב הטכני ,ואני את דוגמה אחת מבית
המשפט לענייני משפחה.
אנשי פה דיברו על חייה האישיי אז אני רק אספר שאני חי במערכת
זוגית חדמינית ,ובזוגי ואנוכי מגדלי בבית שני ילדי  .מכיוו שאי שו
הכרה משפטית במערכת הזוגית שלנו ,אנחנו נאלצי  ,א אנחנו רוצי
לעשות איזשהו הסדר בינינו ,לערו %חוזי  .הסיכוי שאנחנו נוכל ,בניגוד
לחברינו ההטרוסקסואלי  ,לקבל אישור ותוק של פסקדי להסכ כזה
בביתהמשפט למשפחה הוא פחות מ ,50%תלוי על איזה שופט "נופלי ".
לכאורה מדובר בשאלה משעממת של פרוצדורה ,שקשורה בסמכות
העניינית של ביתהמשפט למשפחה ,אבל כמוב שהשאלה הזאת עד כמה
שהיא קטנה ופרוצדוראלית ,לדעתי יורדת לשורש המחלוקת המהותית על
הגדרת המשפחה במדינת ישראל .זה שמבחינה משפטית זה מצב בלתי
נסבל ,שכל שופט משפחה לפי השקפת עולמו פותח או סוגר את שערי בית
המשפט למשפחה בפני אות מודלי משפחתיי שנראי לו ראויי או
לא ראויי  ,זה כבר בעיה חמורה ביותר שחלקה נובע מהעובדה שערעורי
בנושא הזה עדיי לא הגיעו לביתהמשפט העליו.
אני חושב שזאת ג דוגמה לכ %שאיאפשר לעשות את אותה הפרדה
מלאכותית מוחלטת בי הפ האזרחי לפ הדתי .אנחנו רואי ג בבית
המשפט למשפחה שההכרעות בדבר השאלה מי מהווה משפחה ומי יכול
להיכנס בשעריו של ביתהמשפט למשפחה ,מושפעות ,א לא באופ ישיר
ומודע ומוצהר אבל כ באופ ברור ,מהעובדה שדיני המשפחה שלנו נשלטי
באופ בלעדי ,לפחות בענייני נישואי וגירושי ,עלידי די דתי שכמוב אינו
מכיר בפלורליז של קשרי משפחה.
אז אני חושב שג הערכאות שעוסקות לכאורה בעשייה אזרחית נטולת
משקעי מגדריי של הערכאה הדתית והדיני שעלפיה היא פועלת,
מושפעי באופ עקי ,אולי אפילו בלתי מודע ,מתחולת הדי הדתי
בישראל.

 49ראו Yuval Merin, EQUALITY FOR SAME SEX COUPLES 42-47 (Chicago University
).Press, 2002
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אז זה היה רק הערה קצרה ,אני בגלל קוצר הזמ לא ארחיב ,אבל אני
חשבתי שחשוב מאוד להוסי ג את הפרספקטיבה הזאת ,כי אני חושב
שזה נוגע ישירות לכל השאלות המגדריות שאנחנו דני בה.
עידו שחר :מכיוו שאני אנתרופולוג ולא משפט ,אז אני ארשה לעצמי להתייחס
לפרקטיקה שבה הדברי פועלי כיו  ,וג לעשות איזושהי השלכה בי
המערכת של בתיהדי השרעיי שאני מכיר 50,ליחסי שבי בתיהמשפט
הרבניי לבתיהמשפט למשפחה.
בכל אופ ,לגבי בתי הדי השרעיי  ,כידוע לכ או לא ידוע לכ  ,עד 2001
ה נהנו מהסמכויות הנרחבות ביותר בי בתיהדי הדתיי  .זה היה
תוצאה של איזושהי מציאות היסטורית ,ולמעשה היתה לה סמכות
ייחודית בכל ענייני המעמד האישי שג הוגדרו עבור בצורה רחבה יותר
מהאופ שבו ה הוגדרו לבתיהדי הדתיי האחרי .
בנובמבר  ,2001בעקבות מאבק ארו %שנדמה לי שלפחות אחת
מהמשתתפות כא היתה מאוד פעילה בו ,הדס תגרי ,עבר תיקו לחוק בתי
המשפט למשפחה 51שנת סמכות מקבילה לבתיהמשפט למשפחה ג
בענייני מעמד אישי של מוסלמי ונוצרי  ,פרט לנישואי וגירושי.
התוצאות של החקיקה הזו ,ולמעשה התוצאות נקבעו עוד לפני שהחוק
עבר ,ג במהל %שנות המאבק שהתחיל איפה שהוא ב ,'95נדמה לי ,ניכרו
בפסיקה של בתיהדי השרעיי  .ההתרשמות שלי ,וכבר יש מחקרי
סטטיסטיי שמאמתי את זה ,שהתוצאה של התחרות הפתאומית שבתי
הדי השרעיי ניצבו בפניה ,והסכנה ש"לקוחות" במרכאות או בלי
מרכאות ,יפנו לבתיהמשפט למשפחה בקשת רחבה של תחומי  ,הביאה
אות לעשות שינויי מרחיקי לכת .אני את דוגמה :בדו"ח האחרו של
הביטוח הלאומי על סכומי מזונות שנפסקי לנשי  ,עולה שבתיהדי
השרעיי פוסקי את הסכומי הגבוהי ביותר ,תאמינו או לא ,יותר
מבתיהמשפט למשפחה .יש עוד דוגמאות ,זה לא רק בעניי מזונות .זה ג ,
למשל ,בעניי של בקשת גט מצד נשי  .בניגוד למצב הזה שקיי בבתי
הדי הרבניי  ,שנשי יכולות להיות עגונות שני על גבי שני  ,בבתיהדי
השרעיי היו אישה יכולה להשיג גט ג א הבעל מסרב או לא מוכ ,תו%
שלושה חודשי  .זה ממש מהפיכה לעומת מה שהיה קוד לכ ,ובמוב הזה
נדמה לי שהצעת החוק היתה הצלחה כבירה והשיגה את מה שהיא רצתה.
במוב אחר ,לעומת זאת ,היא היתה כישלו ,כיוו שבעצ מה שהביא
לשינוי הזה היה הפוטנציאל של הפניה לבתיהמשפט למשפחה ,ולא הפניה
בפועל .מה שקרה ,היות שהמערכת האזרחית של בתיהמשפט למשפחה לא
נערכה לשינוי בחוק הזה ,לא יצרה מנגנוני שיהפכו את בתיהמשפט
למשפחה לנגישי וזמיני וידידותיי לקהל מתדייני שאינו דובר עברית,
התוצאה היא שככל הנראה יש מיעוט פוני  .הנתוני ה לא בדוקי ,
קשה להשיג נתוני  ,המערכת שומרת על עצמה ,נמנעת מחשיפה.
 50ראוIdo Shahar, "Practicing Islamic Law in a Legal Pluralistic Environment: The :
Changing Face of a Muslim Court in Present-Day Jerusalem", unpublished Ph.D.
).Dissertation, Ben Gurion University of the Negev, Beer Sheva (2006
 51ס' )3ב (1לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה.1995
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השופט ב ציו גרינברגר :יש בשנתיי האחרונות עליה מתמדת ...
עידו שחר :אלו לא הנתוני שיש בידי.
דובר :ג ברמתג.
עידו שחר :ה חלקיי  ,אבל ככל שאני יודע ,היתה עליה לבתי המשפט
למשפחה בשנתיי הראשונות ,עד  ,2003ולאחר מכ דווקא היתה ירידה.
השופט מנח הכה :יש עליה בתביעות על האלימות במשפחה ,במזונות יש
ירידה.
עידו שחר :כ ,נכו .בכל אופ ,התוצאה של זה היא שבתיהדי השרעיי
מגיעי למסקנה שהשד אינו נורא ,ושאפשר לחזור לפרקטיקות קודמות.
יש פסיקות עכשוויות ,למשל בנושא אפוטרופסות ,שה בצורה די בוטה,
מתעלמות מחוק הכשרות המשפטית ופוסקות אפוטרופסות רק לאב,
וכדומה .ואני שוב קושר את זה ע זה שה ראו שהשד לא כלכ %נורא,
שבפועל לא היתה נטישה המונית של "לקוחות" במרכאות .צרי %לומר
שרוב הלקוחות ג של בתיהדי השרעי וג של בתיהמשפט למשפחה ,ה
נשי  .קרוב ל 70%מהפניות לבתיהדי השרעיי ה של נשי  ,והעובדה
היא שלא היתה נטישה גורפת ,ואני רוצה לומר שיש כא מסקנה שאפשר
להסיק ג לגבי בתיהדי הרבניי .
אני חושב שמה שצרי %לעשות ,זה שבתיהמשפט למשפחה ,חו ,מלקיי
מרו ,סמכויות כזה ואחר ולצאת למלחמה בבתיהדי הרבניי  ,או בתי
הדי הדתיי בכלל ,ה צריכי לספק אלטרנטיבה הולמת .אני אתייחס
למשל לנתו שעולה מהדוקטורט של דפנה ,שיש הבדל מאוד מובהק בי
שכבות סוציואקונומיות בפניה לבתימשפט למשפחה או לבתידי
רבניי  52.השכבות הנמוכות פונות בעיקר לבתיהדי הרבניי  ,ואני חושב
שהדר %לשפר את המצב הזה ,וזה דר %הפרקטיקה ולא מתייחס כרגע לא
לחקיקה ולא לפרשנות הלכתית חדשה או פרשנות חדשה של החוק ,זה
פשוט לתת אלטרנטיבה ולמשו %את הלקוחות האלה לבתי המשפט .זה
ייצור לח ,על בתי הדי הרבניי  ,שבהכרח יביא ג לשינויי .
עו"ד ולרי זילכה :מפאת קוצר הזמ ,אני אעיר רק הערה אחת.
אותי זה מאוד מעניי לנהל את השיח על הדברי המהותיי וזה בעצ מה
שאנחנו עושי פה .אבל אני מאוד מתחברת להערה של יפעת לגבי העניי
של מנגנוני שוני לאוכלוסייה מוחלשת ומנגנוני אחרי לאוכלוסייה
יותר אמידה .האוכלוסייה המוחלשת נעזרת ג במערכות אכיפה של
המדינה ,וזה חלק מאוד משמעותי בעניי הזה של השוויו ,ה לעניי של
הגבייה של המזונות ,ה לעניי של אכיפה של סדרי הראיה וכל מיני דברי
כאלה .כל הדברי האלה נכוני ג לאוכלוסייה יותר אמידה ,אבל על
אחת כמה וכמה לאוכלוסייה יותר מוחלשת ,וככל שהמערכות האלה לא
נותנות מענה נדרש ,זה מעצי את חוסר השוויו .לכ ,מעבר לשאלות
המהותיות של מה בסופו של דבר ביתהמשפט פוסק ,א מערכות האכיפה
לא עובדות באופ ראוי ,או שבתימשפט מושכי את יד מ האכיפה
 52ראו הקר ,לעיל ה"ש .30
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ושולחי את הטיפול באכיפה להוצאה לפועל או למקומות אחרי  ,אזי
חוסר השיוויו מסלי  ,בשל חוסר היכולת לממש את פסקי הדי .שוב,
כשאנחנו נמצאי במצב שבו בדר%כלל ,במצב הנתו כיו  ,האישה היא
זאת שצריכה לגבות את המזונות והיא הא המשמורנית שהקשיי
מתנקזי אצלה ,אז בהעדר מערכת אכיפה ראויה ,חוסר השיוויו המגדרי
גדל.
ד"ר איילת בלכרפריגת :אני רוצה להעיר כמה הערות קטנות ,ג על הדברי
שיפעת אמרה וג על הדברי שצביקה אמר.
קוד כל ,אני באמת מאוד מתחברת לעניי הזה של השוני בי קבוצות
נשי שונות ,ואני אספר סיפור קט וקצר .בשנה שעברה בקורס שלי בדיני
משפחה ,פה באוניברסיטת תלאביב ,הזמנתי את אב ביתהדי הרבני
באשקלו ,הרב בארי ,לשאת דברי בפני הכיתה .אחת השאלות הראשונות
שהוא נשאל הייתה  למה את לא מכירי בעילת מאיס עלי כעילת
גירושי .התשובה שהוא ענה מאוד מהבט היתה" :תשמעו ,אני רוצה
להגיד לכ משהו .האוכלוסייה שלי באשקלו ,זו לא האוכלוסייה שלכ
בתלאביב .וא אני אכיר בעילת מאיס עלי לנשי  ,אני צרי %להכיר בעילת
מאיס עלי ג לגברי  ,לתת ג לה להתגרש מהנשי בצורה קלה יותר".
הוא המשי %ואמר – "אולי את ,הנשי בתלאביב ,נשי שרוצות את
הגירושי ,אבל האוכלוסייה שאני רואה היא שונה .הנשי שאני רואה,
אלה עקרות בית שוויתרו על קריירה כדי לגדל את הילדי ופתאו אחרי
כמה שני כשהבעל רוצה לעזוב אות למע אישה אחרת ,אז ה אלה
שישלמו את המחיר מאותה הקלה בדיני גירושי ".הוא בעצ הביע בלי
לדעת דברי שהושמעו בספרות האקדמאית בחו"ל כביקורת על עצ
הגירושי ללא אש  .הוא אמר את זה בשפה מאוד פשוטה וברורה שלו.
כמוב שיש לכ %תשובה טובה ,והיא שהפתרו הוא לא להקשות בענייני
גירושי אלא למצוא פתרו כלכלי .כמוב שאפשר לענות ,אבל זה בהחלט
מתחבר לנקודה שיש דר %שונה להסתכל על מהו שוויו ,מהי תוצאה
שוויונית ,לגבי אוכלוסיות שונות ,ולא בהכרח מה שטוב לבני ולבנות
המעמד הבינוניגבוה ,הוא ג טוב לאוכלוסיות מוחלשות.
דבר שני ,אני פשוט חייבת להגיב לצביקה לעניי מסורבות הגט .לדברי
צביקה ,עצ זה שאנחנו אומרי שאישה מסורבת גט ,מראה שאנחנו
הפנמנו את השיח שאישה לכאורה חייבת ב זוג ,אז לצערי זה לא מתמצה
בזה שהיא חייבת לעבור מב זוג אחד לב זוג אחר .לכ %שאישה היא
מסורבת גט יש השלכות רבות ,למשל לעניי חלוקת הרכוש  חוק יחסי
ממו עדיי עקרונית מתנה את חלוקת הרכוש בגט.
דוברת :אבל זה הדי האזרחי ,את מבינה? את זה החוק יפתור בדי האזרחי.
דובר :זה לא הדי הדתי.
ד"ר איילת בלכרפריגת :אני רק אומרת שהבעיה של מסורבת גט ,שהיא לא
יכולה להמשי %בחייה ,היא בעייה ממשית .יש לכ %השלכות מבחינה
מעשית ולא מדובר רק על היכולת של האשה לעבור לב זוג אחר .הדי
האזרחי העצי את חוסר היכולת להמשי %בחיי  .והערה קטנה בהקשר
הזה ,היה לי ויכוח ע הרב דיכובסקי באיזשהו כנס ,שאני אמרתי שהדי
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הישראלי האזרחי צרי %להפחית ולצמצ את המשמעות של ממזרות.
מבחינת הדי האזרחי ,לא צרי %לעבור מסר לפיו ממזרות זה דבר איו
ונורא ,בי היתר כדי להקל על נשי להמשי %בחייה על א סרבנות הגט,
וכמוב שאני קיבלתי קיתונות של ביקורת.
נקודה אחרונה ,ליובל ,אני בהחלט מסכימה שמשפחות חדמיניות
מאתגרות את המבנה הפטריארכאלי ,אבל נקודה שיכול להיות שאני טועה
ותתק אותי א אני טועה ,כמה משפחות של הומואי מגדלות ילדי
לעומת כמה משפחות של לסביות?
ד"ר יובל מרי :זה בכלל לא רלוונטי .לדעתי ,בפירוש שלי ,לפחות.
ד"ר איילת בלכרפריגת :עדיי אני חושבת שג כשאתה מסתכל על המשפחות
הללו ,נשי מגדלות ילדי ונושאות בנטל של טיפול בילדי יותר מגברי .
שוב ,המשפחה של ,%הבנתי שיש ילדי  ,היא החריג .עדיי ,ג לגבי
המשפחות החדמיניות ,הורות יש יותר אצל נשי  .אני אשמח לקבל
נתוני אחרי .
ד"ר יובל מרי :לא ,אי ספק שאלה הנתוני  ,רק שהשאלה היא בכלל לא שאלה
של כמויות ומספרי  ,אלא רציתי להביע את מה שאנחנו יכולי ללמוד
ממבני משפחה שה שוני מהמודל שעליו כולנו מדברי כל הזמ.
ד"ר איילת בלכרפריגת :אז יש דברי שאנחנו יכולי ללמוד ,אני רק חושבת
שלאור הנתו הזה ,כשאני שמה את הקו על הורות ,יש עדיי איזשהו קו
מבחינת השקעה בקריירה ,מבחינת דברי כאלה ,שכ נשמרת אבחנה בי
גברי ונשי .
ד"ר אסתר הרצוג :הערה ראשונה היא לאיילת .את עשית איזו חלוקה בי נשי
שה תלויות בגבר ונשי שלא תלויות בגבר .החלוקה הזאת לא מדויקת
ולא מתאימה ,משו שלמעשה נשי מהוות היו כמעט  50%משוק
העבודה .נשי עובדות ,משתכרות שכר מינימו או עובדות כוחאד  ,לא
חשוב ,אבל הרוב המכריע ,לפחות בחברה היהודית ,ה נשי שעובדות
מחו ,למשק בית ומהבחינה הזאת ה משתתפות בפרנסת המשפחה .לכ
החלוקה הזאת היא לא רלוונטית.
ד"ר איילת בלכרפריגת :אני רק אעמיד דברי על דיוק  ,השאלה היא כמה ה
מרוויחות לעומת הגבר ,ג כשה משתתפות בשוק העבודה.
ד"ר אסתר הרצוג :החלוקה לא נכונה ,התיאור של נשי  ,כתלויות בגבר
לפרנסת וכאילו ה יושבות בבית ורק מגדלות את הילדי  ,הוא לא נכו.
באשר להשוואה למה שקורה בעול  ,זו צורת ארגומנטציה מאוד מוכרת
שפירושה דהלגיטימציה לטיעו כלשהו .ראינו את זה במאבק נגד
הפלייבוי ,ש טענו נגד הארגוני הפמיניסטיי והחברתיי באותה רוח:
מאחר שהפלייבוי מוקר כבר בכל העול  ,משמע ,א ישראל לא תכניס את
הפלייבוי אז היא תיחשב למדינה מפגרת .אני טוענת ששיטת הגזירה הזו
ממדינות העול ה"נאורות" היא מאוד בעייתית ,במקרה הטוב.
לעומת זאת ,אני רוצה לומר שמהניסיו שנצבר בעול  ,במדינות שבה
הנהיגו את המשמורת המשותפת בווריאציות כאלה ואחרות ,עולה שילדי
שבגרו מדברי על השפעות הרסניות על חייה לאחר הגירושי ,במציאות
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של קשר כפוי ע שני הצדדי  ,כאשר היה מדובר בסכסוכי קשי בי
ההורי .
נקודה נוספת :אפילו הדיו שאנחנו מקיימי פה היו מתרחש על רקע של
הבדלי כוח מגדריי מובהקי  .יפעת אמרה ,בצדק ,שהחלוקה המגדרית
לא ממצה את החלוקות הנוספות ,את הפערי הנוספי  .אבל החלוקה
המגדרית חותכת בצורה מאוד חדה ג את החלוקות הנוספות .עצ
הישיבה שלנו היו פה ,העובדה שמתקיימי דיוני מהסוג הזה ,היא
דוגמה עקיפה למצב החלש של נשי וארגוני נשי בחברה הישראלית.
העובדה שטומי לפיד יכול היה להקי ועדה שתבדוק את הנושא של חזקת
הגיל הר ,%ושציפי לבני תקי את הוועדה הזאת 53,תו %מת הנחיה לבחו
את שינוי החוק ,שלמיטב הבנתי ,עלול לפגוע בילדי  ,ובוודאי תפגע בנשי ,
היא הוכחה לכ %שמצב הפוליטי של נשי הוא רע .עצ הדיו הזה מלמד
על חולשתנו החברתיתפוליטית .יש עוד להזכיר שברקע קיימת בעיה
אדירה של איתשלו מזונות ,שנפסקו לנשי על ידי בתי המשפט ,בהיק
של מיליארדי שקלי  .ה צריכות ללכת לגבות לבד את הכס המגיע לה
ולילדיה ,ולרוב הדבר לא יעזור לה ,ה לא יקבלו את הכס לעול .
הסחטנות שמופעלת על הנשי לעיתי קרובות ,בנוסח 'א לא תסכימי
לוותר על דברי כאלה ואחרי  ,את לא תקבלי את הילדי " מאלצת אות
לוותר על נכסי כלכליי חיוניי לה ולילדיה.
עלתה פה אמירה שממנה משתמע שמשמורת משותפת היא לטובת הנשי ,
מפני שהיא תאפשר לה לצאת לעבוד ולהגדיל את הכנסת .אז אני אומרת
שלא יעשו לנו טובות .כל הנשי שיושבות פה ה דוגמה לכ %שנשי ג
מתפרנסות ,ג עושות קריירה וג מגדלות ילדי  .זאת אומרת שהנשי
שיושבות פה ה בוודאי לא הדוגמה לפוטנציאל הפגיעה של ביטול "חזקת
הגיל הר ."%הפגיעה העומדת לדיו היא בעיקר זו הקשורה לנשי
מוחלשות ,שה רוב הנשי  ,אלו שאי בידיה אמצעי לנהל את המאבק
המשפטי הזה ,וה אלו שנשברות מההתדיינויות המשפטיות.
אני רוצה ,לסיו  ,להביא פה ציטוט מדבריו של עובד סוציאלי ,המצביע על
הסחטנות כלפי נשי דלות משאבי  ,במצב שבו מאלצי אות להיכנס
לדיאלוג על משמורת משותפת ,כאשר ה פועלות כדי להג על ילדיה,
במקרי של פגיעה מינית או אלימות .בהקשרי אלו פועלת ג המערכת
הסוציאלית בסחטנות וא באלימות כלפי האמהות ,כאשר מאיימי עליה
שא ה לא ייכנסו לתו %הדיוני על משמורת משותפת ,ה עלולות
להפסיד את הילדי  ,שייקחו אות למרכזי חירו וכו' .על השלכותיה של
סחטנות המערכת הסוציאלית אפשר ללמוד ממכתבו של העובד הסוציאלי
שכתב אלינו ,בעילו ש  ,כאשר היינו בעיצומו של המאבק נגד ביטול
"חזקת הגיל הר ."%המכתב כתוב בעילו ש מתו %חשש גדול של העובד
הסוציאלי ,אל שר הרווחה ושרת המשפטי  .הוא כותב" :כעובד סוציאלי
שעובד ע אוכלוסיות מצוקה בשכונות של תלאביב ,אני יכול להגיד שכל
ההתעסקות הזאת ברגשות של האבא ומה עובר עליו והגעגועי שלו לילד,
זה עניי לעשירי  .בשביל לשכנע אישה אחת שעוברת התעללות לצאת
מהמעגל הזה ,אנחנו עושי מאמצי אדירי  .א אותה אישה שחוטפת
מכות או סופגת השפלות ,תדע שבסו הדר %הילדי שלה עלולי להילקח
 53לעיל ה"ש .2
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ממנה ,או שיאלצו אותה לחוות השפלות ואיומי אצל פקידת הסעד לסדרי
די ,היא לעול לא תתחיל את התהלי .%זאת אומרת שאנחנו בעצ כופי
עליה להישאר בתו %המסגרת של הנישואי ,כדי לא להיחש לכל המסכת
הזאת של השפלות והסחטנות".
אכ ,המצב הנוכחי הוא לא מושל  ,א %הוא אולי הרע ההכרחי ,וככל
הנראה מצב שעלינו להשלי איתו ולאמ ,אותו ,כל עוד המציאות
החברתית ,כלכלית ,פוליטית ,לא משתנה .אני חושבת שהדבר הנכו הוא
שילדי ימשיכו לגדול באחריות הא  ,כפי שזה קיי היו  ,ועלינו להבטיח
את המש %קיומו של הסדר חברתי זה ,בתמיכת המערכת המשפטית ,כדי
שילדי יוכלו להמשי %את חייה ביציבות יחסית .כדי למזער את הפגיעה
הכלכלית והנפשית ,במיוחד באמהות מוחלשות וילדיה ,יש למנוע מה
את הזעזועי הקשי שכרוכי במאבקי משפטיי ממושכי  ,יקרי
והרסניי .
השופט מנח הכה :טלגרפית ,שלוש הערות .לפרופ' פרימר :אני לא הבנתי אי%
אתה מציע לנתק בי המערכת של דיני המשפחה וכל הסוגיות האחרות,
לבי הגט .נגיד שתהיה חקיקה אחרת ,לא ברוח ההלכה ,וחלוקה שוויונית
של הרכוש .יגיעו לביתהדי למעשה הגט ,הבעל יגיד "עכשיו אני רוצה
מיליו דולר או  60,000שקל" .אז כל האיזו והחלוקה השוויונית והשווה
שעשינו במערכת הנפרדת ,לא עשתה כלו  .איאפשר להפריד .כל עוד יש
את העניי של הגט ,זה משלי %על כל המערכת בבת אחת.
הערה שנייה :דיברנו על סעי  ,8ואני בעצמי דיברתי על שימוש מושכל
בסעי  8ויישו עיקרו השוויו באמצעותו .יש בעיה קשה בסעי  8שא
אחד לא הזכיר אותה  אישה יכולה ,או בעל יכול לבקש חלוקה לא
שוויונית עלפי סעי  8רק א התביעה מוגשת אחרי הגירושי ,ורוב רוב
של תביעות הרכוש מוגשות טר הגירושי.
הערה שלישית :דובר פה על שינוי אידיאולוגי ושינוי חברתי ,והיה פה ויכוח
א יש שינוי תפישתי ,ערכי ,מאז שנות ה ,50או אי שינוי ,ואני בדעה שאי
שינוי .אנקדוטה :ידידה טובה שלי התגרשה אחרי  20שנה .שאלתי אותה:
מדוע התגרשת? אז היא אומרת  נמאס ,יש לה שלושה ילדי בגילאי
שוני  .נמאס לי  20שנה להכי טנא לשבועות .בעלי מעול לא הכי את
הטנא לשבועות ,תמיד אני .יש פה עשרה גברי  ,שאלו אות %מי ק בלילה,
אני שואל פה את עשרת הגברי  מי הכי אי פע טנא לשבועות?
ואז היא אומרת לי  זה רק של הנשי  .היאפית מצפו תלאביב שתקבל
מכתב מהגננת ,תל %לכיכר המדינה ,תקנה סל נצרי ע נייר צלופ יפה
ותביא את זה בתור טנא ,והאמא הענייה מקטמו ,קטמו זה שכונת
"יוקרה" בירושלי  ,תיקח קופסת נעליי ותרפד אותה ותביא את הטנא.
אבל תמיד זו העבודה של הנשי " .נמאס לי מהטנא ,לכ התגרשתי" .חומר
למחשבה לשבת.
השופט יוס שפירא :הרבשיח הזה הוא באמת חשוב ורציני ודווקא בגלל זה
אולי כדאי קצת לגמור בבדיחותא ,כי לפעמי בבדיחותא הדברי נזכרי
יותר טוב.
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לשאלה של  ADRמה שנקרא ,Alternative Dispute Resolution ,שזה
פתרו סכסוכי מחו ,למערכת המשפט ,אז הייתי אומר שבארצותהברית
הנושא של הגישור שהתחיל בקרשנדו אדיר נגמר בקול ענות חלושה .אני לא
חושב שבאר ,,א נסתכל לא רק על דיני משפחה אלא על ההתדיינויות ,על
מספר התיקי שעולי מיו ליו  ,אז אנחנו נראה שלמעשה בלי משפט
איאפשר .א אולי ללכת קצת לכללי השחמט ולעשות למשפט קפד ראשו,
אז יישאר לנו פט ,ופט זאת אומרת ללא מוצא.
לכ ,אני חושב שאיאפשר לוותר על המערכת המשפטית מפני שזה כמו
שאימא שלי הפולנייה אמרה  אודר מדארפט נישט אודר אס הלפט נישט
]או שלא צרי %או שלא יועיל[ .זאת אומרת ,א יש מקרי פשוטי אז
בוודאי שה יכולי להיפתר ,וא יש מקרי קשי  ,ושמוליק ,אתה
בעצמ %יודע את זה ,אז רק ביתהמשפט או ביתהמשפט העליו יכול
להביא אות לידי פיתרו.
הערה שנייה אולי ליוסי על נושא הוודאות המשפטית .אז רק להזכיר ל%
שג המחוקק נת לנו אפשרויות לחרוג מסופיות הדיו ,כמו למשל משפט
חוזר ,ואחרכ %החילו את זה ג על משפט חוזר באזרחי .ג בנושא פלישה
של דיני הנזיקי לתו %המשפחה ,יש את פסקהדי של הכה 54שלא ערערו
עליו ,חבל ,ויש פסקדי של השופטת מימו 55שאני אישרתי אותו 56על
פיצויי לנשי מוכות,
דובר :סובלת מהכאה.
השופט יוס שפירא :כ ,סובלת מהכאה .אז למה למשל בדיני נזיקי פרצנו את
הוודאות המשפטית מהלכת גבריאל 57להלכת אטינגר 58ונתנו את השני
האבודות? אני חושב שג לנשי צרי %לתת את השני האבודות ,ולכ אני
לא רואה כל רע בפריצת הוודאות המשפטית .תודה.
טל שח :יש שאלה שתמיד נשאלת ,מי במשפחה יודע איפה נמצאת המחבת
במטבח ,ואצלנו מתבדחי שמבי שני בני הזוג מי שיודע בכלל איפה נמצא
המטבח ,הוא אני .אני מאוד גאה בזה ואני מכיר הרבה מאוד אבות
שיודעי אי %להחלי חיתולי לילד ויודעי אי %לקחת אותו לג,
למשחקי  ,ויודעי להיות אתו בחגי וג להכי לו טנא .זאת אומרת ,אני
לא חושב שכדאי יותר מידי לגח %בינינו עד כמה הגברי נשארו מה שהיו.
גברי לא נשארו מה שהיו ,גברי שוני היו  ,חלק לפחות .אני חושב
שכולנו רוצי שהגברי ילכו וישתנו ויהיו יותר מעורבי בגידול הילדי
שלה ובאחריות לילדי שלה  .זו צריכה להיות תופעה שמבורכת עלידי
כולנו ,ולא סיבה לצחוק.
 54תמ"ש )משפחה י (  19232/02ל.ע .נ' ל.י:(18.8.04) .
http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mishpaha/Private/ver_bwkx.htm
 55תמ"ש )משפחה י (  18551/00פלונית נ' אלמוני ):(7.6.04
http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Mishpaha/Private/ver_bvwi.htm
 56ע"מ )מחוזי י (  595/04פלוני נ' אלמונית ):(24.2.05
http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/m04000595.doc
 57ע"א  295/81עיזבו המנוח שרו גבריאל ז"ל נ' גבריאל ,פ"ד לו).533 (4
 58ע"א  ,550/01 ,140/00אטינגר נ' החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי ,פ"ד נח).486 (4
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הדבר השני ,הערה לאסתר הרצוג ,שחושבת שאחרי גירושי אמא יכולה
להיות ג בעלת קריירה וג לטפל בילדי  ,ואי ע זה שו בעיה .לי
איכשהו נדמה ,תקנו אותי א אני טועה ,שאחת מהנקודות הכי מרכזיות
בשיח הנשי הפמיניסטי הוא שילוב עבודה ומשפחה ,וזו סוגיה שנשי
מתחבטות בה ואני לא חושב שיש לה פתרונות טובי במיוחד .זה תחו
שמאוד מעניי את הורות=שווה ואנחנו מאוד פעילי בניסיו לפתור את
הבעיות ,שה בעיקר בעיות של נשי  ,כי אנחנו חושבי שבזה אנחנו ג
עוזרי לגברי .
דוברת ... :אתה מייצג את הנשי ?
טל שח :אני בהחלט חושב שאני מייצג ג את הנשי .
דוברת :תרשה לי ...
טל שח :אני חושב שיש פה  Double standardsבי המצב שבו אישה נשואה
מצפה שהבעל ישתת בחיי הילדי ויטפל בה  ,לבי אישה גרושה שמצפה
שהבעל יעל מחיי הילדי והיא תעשה את הכל לבד ,והיא שומרת על
עצמה שלא ייקחו לה את הילדי  .קו הפרדה בי שני הסטנדרטי האלה
עובר בנקודת הגירושי  ,אני חושב שכדאי שנחשוב אי %משני את זה.
ד"ר יובל מרי :שמירה על סטטוסקוו ,בעצ  ,זה לא הציפייה.
טל שח.OK :
ד"ר יובל מרי :א אישה רוצה לשמור על סטטוסקוו בעצ  ,זה לגיטימי
לחלוטי בעיניי.
טל שח :לטובת הילדי שלה?
ד"ר יובל מרי :בוודאי.
טל שח :או לטובתה?
ד"ר יובל מרי :לטובת הילדי ולטובתה.
טל שח :אני חושב שלטובת הילדי שלה כדאי שהבעל יהיה שות לזה ,וג
הגרוש .א אפשר לשת את האבא רק מנקודת הגירושי באחריות לילד,
זה נהדר לילד .אז נכו שזה אולי קצת לא הוג ,אבל זה טובת הילד.
עכשיו לנקודה האחרונה :יכול להיות שלא הובנתי טוב בהתחלה ,אז אני
אגיד במשפט אחרו .כשנתתי את הדוגמה של אפליה מתקנת לטובת אבות,
התכוונתי להראות שזה דבר מופר %ולא הגיוני ואני חושב בדיוק ההפ ,%אני
חושב שזכויות ה לא רלוונטיות לאותו קטע שנקרא "אחריות הורית" .מה
שאני מציע לפורו הזה ,הוא לקחת את האחריות הורית ,להוציא אותה
מוויכוח על שוויו .השוויו נורא חשוב בכל התחומי האחרי שכול
דיברו עליה  ,ואני הקט שמבי בה  ,את הנושא של אחריות הורית
להשאיר מחו ,לוויכוח על שוויו .ש שוויו לא רלוונטי.
ד"ר רות הלפריקדרי :אני אנסה לשרטט פה שלושה מתחי או שלוש דילמות,
שנדמה לי שעלו בצורה גלויה או סמויה בכל אחד מ הדברי שנאמרו כא.
האחד זה המתח ,או ההתלבטות ,כפי שעלתה בעיקר בדברי של צביקה
טריגר ,בנוגע להתייחסות הראויה לנשי מסורבות גט :הא אנחנו
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מתייחסי למציאות המשפטית והחברתית ,לתפישות העצמיות של הנשי
כפי שה קיימות ,או שנראה לנו שה קיימות היו ; או שאנחנו רוצי כבר
בדברי שלנו ליצור איזו שהיא מציאות חברתית תודעתית אחרת טובה
יותר ,אולי אפילו אוטופית ,שבה באמת כל קיומה של האשה לא תלוי
בהגדרת המצב האישי שלה או ביכולת שלה להיות נשואה או לפתוח
בנישואי חדשי .
סוג אחר של מתח שיי %לשאלה הא אנחנו יכולי בכלל לדבר על שוויו
במציאות שהיא כולה לא שוויונית .אני חושבת שהסתמ פה קונצנזוס,
לפחות באשר לרובד המשפטי ,שבאמת אנחנו לא יכולי לדבר על שינוי
הכללי המשפטיי  ,כל עוד התשתית המשפטית היא כלכ %לא שוויונית
ומפלה .כא הייתי רוצה להציע שא יהיה איזה שהוא המש %לפורו הזה,
אולי אנחנו כ צריכי לצאת מתו %נקודת מוצא אוטופית באמת .לא ניכנס
לשאלה ,כמו שדב פרימר הציג אותה ,של אי %בדיוק ננתק את הגט וננטרל
לגמרי את מה שאני תמיד מכנה "נשק יו הדי" .בואו נניח שזה באמת
אפשרי ,בואו נניח שדייני ביתהדי הרבני הגדול מאמצי את הנושא של
הפקעת קידושי ,למשל ,ובאמת אנחנו מנתקי לחלוטי את מכלול
השאלות האחרות מ הגט ,ויש אצלנו גירושי לפי דרישה תו %חצי שנה.
נניח שזה אפשרי .באמת "נשחק בכאילו" ,אבל מתו %מודעות מלאה לזה
שאנחנו "משחקי בכאילו" ,ואז נשאל את כל השאלות האחרות ,תו%
הבאה בחשבו שעדיי המציאות הכלכלית והחברתית ,לאו דווקא
המשפטית ,עדיי לא השתנתה והיא עדיי בלתי שוויונית .אבל אז נשאל את
כל השאלות הקשות ,כמו למשל ההתייחסות לרכוש לבד ,או לכל ההשלכות
הכלכליות כמכלול ,כלומר שאלת המכלול מול הפרגמנטציה ,ולכל שאלות
החזקת הילדי  ,המשמורת ,האחריות ההורית וכ הלאה.
ואז נצטר %להתמודד ע מתח שלישי שעלה כא בעיקר בדברי של יוסי
מנדלסו ושמוליק מור ,וג אצל והשופט שפירא ,וזה המתח של הוודאות
מול עשיית הצדק .כלומר ,הא למשל מכשירי כמו תשלומי איזו עיתיי
ה התשובה הנכונה ,למרות שה גורמי להמש %קשר בי ההורי ואי
בה יציבות וודאות כי ה נתוני כל הזמ לשינוי .אולי זה מחיר שנכו
לשל והוא לא גבוה מדי.
התחושה שלי היא ,בכלאופ ,שאנחנו הצלחנו בפרק זמ מאוד קצר
להעלות הרבה נקודות חשובות ,ואני מרגישה סיפוק גדול .תודה לכל
המשתתפות והמשתתפי .
ד"ר דפנה הקר :אני רוצה להודות לכולכ על השתתפותכ ברב השיח,
שלמרות המחלוקות ,היה נעי  ,מאפשר ,קשוב ורציני ואני מקווה להמש%
שיתו פעולה ע כולכ ג בעתיד.
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