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אני שמחה להציג בפניכם את חוברת המשפט המבוים – שנה"ל תשס"ט של הקליניקה לסיוע
משפטי לנשים בענייני משפחה ,במרכז רקמן ,שבפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן.
החוברת מציגה את החומר המשפטי ,שהוכן במסגרת המשפט המבוים ע"י הסטודנטים/ות
בקליניקה .משלבת עבודה מעשית עם לימודים עיוניים .במסגרת הקליניקה מטפלים
הסטודנטים/ות בתיקים שונים של נשים בענייני משפחה ,דוגמת תביעות גירושין ,משמורת,
מזונות ורכושרכושיות .העבודה המעשית ,כוללת הכנת כתבי טענות ועריכת מחקר משפטי ,צפייה
בדיונים בערכאות משפטיות ,השתתפות במפגשים עם לקוחות ,כתיבת הצעות חוק ,הגשת ניירות
עמדה ועוד .הסטודנטים/ות משתתפים/ות במהלך השנה בשיעורים עיוניים מגוונים המועברים על
ידי צוות התוכנית ועל ידי מרצים בעלי שם מתחומים שונים .בשנת תשס"ט השתתפו בתוכנית 22
סטודנטים וסטודנטיות .שיאה של תוכנית זו הוא המשפט המבוים.
בשנה זו בחרה הקליניקה לדון בסוגיית המזונות האזרחיים .על מזונות בני זוג יהודים חל הדין
העברי .על פיו עצם הנישואין מקימים זכויות וחובות הדדים בין הבעל לאשה ,ביניהן חובת הבעל
לזון את אשתו .חובה זו קיימת כל עוד בני הזוג נשואים .במקביל ,לזכות הבעל עומדות טענות
הגנה בפני תביעת המזונות ,הבעל עשוי להיות פטור מחובת המזונות במקרים מסוימים ,כגון
כאשר האשה הנה "מורדת" או "עוברת על דת" .הפסיקה האזרחית פיתחה במקביל את תחום
המזונות האזרחים דינים הנוגעים לנשים שלא נישאו כהלכה .דינים אלו נובעים ממספר
רציונאלים ,המשקללים את תרומת הצדדים לנישואין ,משך זמן הנישואין ,ההקרבה של בן הזוג
ה"ביתי" ותרומתו להשתכרות בן הזוג "החיצוני" .מערכת דינים אלו מבוססת על חובות
אזרחיות ,דיני החוזים וחובת תום הלב.
השאלה אשר עמדה במרכז הדיון בשנה זו היא :האם תהיה יונית זכאית לקבל מירון מזונות
אזרחיים על אף שהשניים נישאו כדת משה וישראל? שאלה זו ,אשר נוגעת למתח הקשה והבלתי
נמנע בין הדין הדתי והדין האזרחי ,תעסיק ,להערכתנו ,את בתי המשפט בשנים הקרובות.
לעונג לי להודות לכל אשר לקחו חלק במשפט המבוים ובהוצאת החוברת לאור :הרכב השופטים
המכובד במשפט המבוים :יו"ר ההרכב ,כבוד השופטת (בדימוס) סביונה רוטלוי ,כבוד השופט
יצחק עמית ,שופט בית המשפט העליון וכבוד השופט ישעיהו שנלר ,שופט בית המשפט המחוזי
בתל אביב ,על שכיבדו אותנו בנוכחותם ותרמו רבות להצלחת המשפט המבוים; עו"ד נעמה
ספראי-כהן על ליווי הסטודנטים/ות והנחייתם/ן המקצועית; עורכת הלשון תמר פוקס על
עבודתה המבורכת שנעשתה בהתנדבות ובאהבה רבה; עו"ד עטרה קניגסברג-ראם ,מנהלת מרכז
רקמן לקידום מעמד האשה ,שמנצחת על המלאכה; מעין מילר ואילה פורגס על ההבאה לדפוס;
ובת שבע אביטן ,רכזת הקליניקה לשעבר על ההשקעה והמסירות הרבה בעבודתה בכלל ובהוצאה
לאור של חוברת זו בפרט .וכמובן ,לסטודנטים ולסטודנטיות ,אשר חוברת זו היא פרי עבודתם
המקצועית והמוצלחת ולתורמים והקרנות אשר בזכות נדיבותם מתאפשרת פעילות הקליניקה.
פרופ' רות הלפרין-קדרי
ראש המרכז לקידום מעמד האשה
על שם רות ועמנואל רקמן
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מזונות אשה בניגוד לדין האישי -היתכן?
ירון ויונית נישאו זה לזו כדת משה וישראל בשנת .1999
מנישואי בני הזוג נולדו שלושה ילדים:
רוני ,בת 13
ליבי ,בת 9
ורותם ,בן .5
ירון ,בוגר תואר שני במחשבים והנדסת תוכנה ,השתכר במהלך השנים סך של  22,222ש"ח ברוטו
לחודש וכן צבר ביטוח מנהלים על שמו .בחודש מאי  ,2225מונה ירון למנכ"ל חברת היי-טק אל
רם ,ובעקבות המינוי עלתה משכורתו לסך של  35,222ש"ח נטו לחודש .כמו כן ,נוספו לירון זכויות
סוציאליות רבות :קרנות פנסיה והשתלמות ,בונוסים אותם צבר בחשבון בנק נפרד על שמו,
"משכורת  "13שגם אותה הפקיד בחשבון הבנק הנפרד ,ורכב צמוד.
יונית אמנם סיימה תואר שני בפסיכולוגיה והיסטוריה ,אולם מאז שנולדה רוני הבכורה לא עבדה,
וגידלה את הילדים .כיום ,מזה שלוש שנים ,עובדת יונית כמורה בחצי משרה ,ומשתכרת סכום של
 2,922ש"ח לחודש.
בני הזוג חיו ברמת חיים גבוהה ,והתגוררו בבית פרטי בן שלושה מפלסים ברמת השרון ,אותו
רכשו בשנת  2222בסך של  1,522,222דולר .לצורך רכישת הדירה פדו הצדדים את כל זכויותיהם
הסוציאליות הנזילות .בגין רכישת הבית נטלו בני הזוג משכנתא של  1,922,222ש"ח שהתבססה
על יכולתו של ירון לשלם את המשכנתא הגבוהה .ירון ויונית נסעו לפחות פעמיים בשנה לחו"ל,
רכשו מוצרי חשמל חדישים; יונית נהגה בג'יפ יוקרתי ,ולבשה את מיטב מותגי המעצבים.
כשנישאו הצדדים היו חילוניים בהשקפתם ובאורחות חייהם ,וכך חיו רוב שנות הנישואין .משנת
 2222התחיל ירון להתקרב לדת ,החל לשמור מצוות באדיקות בתהליך אטי ,ומשנת  2225הקפיד
במצוות על קלה כחמורה ודרש מיונית שתקפיד גם היא על קיום מצוות .על אף הפצרותיו
החוזרות ונשנות של ירון ,סירבה יונית לשנות מאורחות חייה ה"חופשיים" .היא אמנם הסכימה
לשמור על מטבח כשר ,הפסיקה להדליק אש בשבת ואף הלכה פעמים מספר למקווה כדי לשמר
את בסיס הזוגיות ,אך סירבה לכל עניין אחר (סירבה לשמור שבת ,המשיכה להתלבש כחילונית
לכל דבר ,ואכלה אוכל לא כשר מחוץ לבית).
בשנת  2222הלכו ירון ויונית לייעוץ זוגי במשך שנה ,אך הטיפול לא צלח.
ירון ויונית הבינו כי יש לפרק את הקשר הזוגי .הפערים ביניהם הלכו וגדלו ,יונית סירבה להמשיך
ללכת למקווה ,ויחסי אישות בין הצדדים פסקו .יחד עם זאת ,ניסו לשמר את התא המשפחתי
למען הילדים ,תוך שירון ממשיך ומפרנס את המשפחה בהתאם לרמת החיים שהייתה נהוגה
בביתם במשך השנים.
ביום  ,12.29.2229הגיש ירון תביעת גירושין לבית הדין הרבני ,אליה כרך מזונות אשה ורכוש.
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בסעיף שכותרתו "מזונות האשה" כתב האיש:
"האשה הנה 'מורדת' ו'עוברת על דת' :האשה מסרבת לשמור כשרות,
מסרבת לחבוש כיסוי ראש ,ואינה הולכת למקווה .על פי הדין העברי
האשה 'עוברת על דת' .כמו כן ,יש לראות את סירובה ללכת למקווה
כסירוב לקיום יחסי אישות ,ולפיכך חל עליה דין 'מורדת' .לאור האמור,
היא חייבת בגט ואינה זכאית למזונות".
בסעיף שכותרתו "רכוש" כתב:
"לאור האמור לעיל ,בדבר היותה של האשה 'עוברת על דת' ומורדת
באיש החל משנת  ,1002הרי שנוצרו 'נסיבות מיוחדות' המצדיקות את
הקדמת איזון המשאבים בהתאם לסעיף  8לחוק יחסי ממון בין בני זוג
תשל"ג .2093-בהתאם ,יתבקש ביה"ד הנכבד שלא לאזן כספים ו/או
זכויות ו/או נכסים וכיו"ב אשר נצברו החל משנת ."1002
כמו ,כן ,עתר ירון לחייב את יונית בקבלת הגט.
ביום  21.12.2229קבע ביה"ד כדלקמן:
"לאור הראיות שעלו ,מקבל ביה"ד את טענות הבעל ,וקובע כדלקמן:
 .1על הצדדים להתגרש.
 .2לאור היותה של האשה 'מורדת' ו'עוברת על דת' הרי שאין האיש חייב
במזונותיה.
 .3אנו מקבלים את טענת הבעל בדבר הקדמת האיזון לאור שנוכחנו כי
האשה 'עוברת על דת' וקובעים כי מועד האיזון יהיה ביום .1.1.25
הזכויות שנרכשו עד למועד זה יחולקו בחלקים שווים.
 .2האשה אינה זכאית לכתובה".

יונית מבקשת להגיש תביעה למזונות אזרחיים ולחלופין פיצויי שיקום/מזונות שיקומיים.
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בבית המשפט לענייני משפחה

תמ"ש 2108/00

ברמת גן

התובעת:

יונית גטין ת.ז 215912325
ע"י ב"כ ירדנה שניידר-ליבנה ו/או שירה בוביס ו/או דפנה קהאן
ו/או ברק שוורץ ו/או ליהי רז ו/או לסלי ג'רמון ו/או עמרי לנדאו
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :
-נגד-

הנתבע:

ירון גטין ת.ז 222225292
ע"י ב"כ אוריה דויטש ו/או הדרה בוכריס ו/או סיגל מרדיקס
ו/או שירי מונטל ו/או עדי לבנה ו/או מורג לוי ו/או מרינה רוזנפלד
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :

מהות התביעה :תביעה למזונות אשה אזרחיים ו /או לחלופין מזונות משקמים

כתב תביעה
א .כללי
 .1התובעת (להלן" :התובעת" ו/או "האשה") והנתבע (להלן" :האיש") (להלן ביחד" :בני הזוג")
הינם בנ"ז יהודים אשר נישאו זל"ז כדמו"י ביום .22.11.1999
 .2מנישואי הצדדים נולדו להם שלושת ילדיהם:
רוני ,בת  13נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
ליבי ,בת  9נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
רותם ,בן  5נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
(להלן" :הילדים" ו/או "הקטינים").
 .3בני הזוג נישאו זה לזו בהיותם חילוניים בהשקפתם ובאורחות חייהם ,וכך חיו רוב שנות
הנישואין עד לשנים האחרונות.
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 .2במהלך חיי הנישואין נוצר פער כלכלי משמעותי בין התובעת והנתבע .בהסכמת הנתבע,
התובעת לא עבדה במשך רוב שנות הנישואין ,בעוד שהנתבע התפתח בעבודתו והתקדם
לתפקידים בכירים .בשנת  2225מונה הנתבע לתפקיד מנכ"ל בחברת היי-טק גדולה ,וצבר
זכויות כלכליות מפליגות .בתביעת הגירושין שהגיש הנתבע לבית הדין הרבני ,הצליח לנשל
את התובעת מכל זכויותיה ,והותירּה ללא יכולת כלכלית שתאפשר לה לחיות ברמת חיים
סבירה ,ודאי לא זו שהורגלה אליה .הכול כפי שיפורט בתביעה זו .התובעת תטען כי בנסיבות
אלה קמה לה עילת תביעה למזונות.
ב .המשבר :נסיבות הגשת התביעה
 .5בני הזוג נישאו זה לזה כאשר שניהם חילוניים בהשקפת עולמם ובדרך חייהם .הנתבע נולד,
גדל והתחנך בקיבוץ מעש ,קיבוץ חילוני שכל קשר בינו לבין הדת מקרי ביותר .שם ,בגרעין
של תנועת הנוער ,פגש את מי שתהיה אשתו :התובעת .בני הזוג יצאו ביחד לאורך תקופה
ארוכה לפני שהחליטו להינשא ,ובין השאר דיברו רבות על עתידם והסכימו על דרך חייהם
ועל אופי החינוך לילדיהם בהתאם לדרכם ועקרונותיהם .יש לציין כי חזרה בתשובה לא
הוזכרה ולו ברמז ,אף לא כסיכוי קלוש.
 .2משנת  2222החל הנתבע להתקרב לדת ולשמור מצוות באדיקות .התהליך החל לאחר שהנתבע
עבר תאונה שבעקבותיה פקד את בית הכנסת .בבית הכנסת התוודע הנתבע לזרם של חסידות
חב"ד ,אשר שמה לה למטרה להחזירו בתשובה .הנתבע החל להגיע להרצאות של חוזרים
בתשובה ובעקבותיהן להתקרב לדת .משנת  2225הפך הנתבע להיות אדם דתי וכיום הוא
שומר שבת ,מקפיד על כשרות מהודרת ,מקיים את מצוות החגים לכל פרטיהן ודקדוקיהן
ואף מתפלל שלוש פעמים ביום במניין.
 .9במקביל לתהליך אותו עבר הנתבע ,דרש מהתובעת לנהוג כמותו למרות שידע כי אינה
מאמינה וכי התנהגות שכזו היא בניגוד לאורחות החיים עליהם הסכימו .בתחילה נאותה
התובעת ,למען שלום בית ,לבצע מספר מטלות דתיות אותן ראתה כגחמה רגעית .בין השאר
הסכימה ,על אף הסתייגותה המפורשת ,להקפיד על מטבח כשר ,לא להדליק אש בשבת ואף
הלכה פעמים מספר למקווה (דבר ממנו סלדה ביותר) וזאת כדי לשמר את בסיס הזוגיות ולא
ליצור חיכוכים נוספים .אולם התובעת נהגה כן למען התא המשפחתי ובשום אופן לא
הסכימה לאורח חייו ולחזרתו בתשובה של האיש .יובהר כי התובעת סירבה לנהוג בניגוד לצו
מצפונה; היא איננה אשה מאמינה ולכן לא ראתה לנכון לקיים את מצוות הדת .התובעת
הבהירה לנתבע כי אין בכוונתה לחזור בתשובה ,או לעשות צעדים נוספים בכיוון זה.
 .9בחודש מאי  2225קּודם הנתבע בעבודתו ,ובעקבות הקידום עלו משכורתו ותנאיו באופן
משמעותי .הנתבע הפריש את רוב הכספים שצבר לחשבון נפרד על שמו בלבד ,וטען כי מדובר
בכספי הפנסיה שלהם ,באמצעותם "יבלו" לאחר פרישתם מעבודה ו"יסדרו" את ילדיהם.
 .9בשל רצונם העז של בני הזוג להציל את המערכת המשפחתית והזוגית ,במיוחד למען ילדיהם,
הלכו הנתבע והתובעת בשנת  2222לייעוץ זוגי במשך שנה ,אך הטיפול לא צלח.
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 .12הפערים בין הצדדים הלכו וגדלו :התובעת סירבה להמשיך ולספק באופן חד-צדדי את
גחמותיו הדתיות של הנתבע ,כיוון שראתה כי אינו מוכן לוותר במאום על אורחות חייו על
מנת להמשיך ולחיות חיים תקינים .לאור התבצרותו של הנתבע בדרישותיו הדתיות (בעיקר
בנושא טהרת המשפחה) ,פסקו כל קשרי אישות בין הצדדים .עם זאת ,ניסו לשמר את התא
המשפחתי למען הילדים ,תוך שהנתבע ממשיך ומפרנס את המשפחה בהתאם לרמת החיים
שהייתה נהוגה בביתם במשך השנים.
 .11למרות ניסיונות חוזרים ונשנים להחזיק במערכת הנישואים ,הבינו בני הזוג בעקבות הטיפול
וחוסר יכולתם לקיים מערכת יחסים זוגית חיובית על כל פניה כי אין מנוס מפירוק הקשר
הזוגי ביניהם.
ג .רמת החיים של המשפחה
 .12בני הזוג התגוררו בבית פרטי ברמת השרון ,שנרכש בשנת  .2222זהו בית יוקרתי בעל שלושה
מפלסים וגינה רחבת ידיים .הבית עוצב ע"י אדריכל יוקרתי ,ותוכנן בהתאם לסטנדרטים
גבוהים ביותר .הבית מרוהט בריהוט יקר שנרכש כולו בחנויות מעצבים מובילות .אין זה
המקום להפליג בתיאור הבית ,אולם לצורך ההמחשה בלבד יצוין כי בכל חדר הותקנה
טלוויזיה עם מסך  ,LCDהצדדים רכשו שלוש יצירות אומנות מקוריות של קדישמן ,וכן
הלאה.
 .13בני הזוג חיו ברמת חיים גבוהה ,נסעו לפחות פעמיים בשנה לחו"ל (בשנה האחרונה נסעו פעם
לחופשת סקי ,ופעם לטיול ספארי באפריקה) ,רכשו מוצרי חשמל חדישים ביותר ,ובני
המשפחה לבשו תמיד בגדים של מיטב המעצבים בארץ ובעולם .הצדדים רכשו ג'יפ יוקרתי
חדש ,בו נהגה התובעת בלבד (לנתבע היה רכב אחר ממקום עבודתו).
ד .הליכים משפטיים קודמים
 .12ביום  12.29.2229הגיש הנתבע תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך אליה את עניין מזונות
האשה ואת עניין הרכוש.
 .15תביעת הגירושין של הנתבע הייתה רצופה הכפשות ,חד-צדדית וחסרת תום לב .מטרתה של
התביעה הייתה אחת :נישול התובעת מהזכויות המגיעות לה על פי דין .הנתבע ניצל את
העובדה שחזר בתשובה וטען שהתובעת הנה אשה "מורדת" ו"עוברת על דת משה" ,זאת
משום שהיא מסרבת לחבוש כיסוי ראש ואינה הולכת למקווה; לכן ,טען ,האשה חייבת בגט
ואינה זכאית למזונות.
 .12בנוסף טען האיש כי לאור ה"נסיבות המיוחדות" של בני הזוג ,יש להקדים את איזון
המשאבים בהתאם לס'  9לחוק יחסי ממון התשל"ג .2093-כמו כן התבקש בית הדין שלא
לאזן כספים ,זכויות ונכסים שהצטברו מאז שנת  .2225בכך ניצל הנתבע את הפרצה בחוק
שנועדה לספק הגנה לצד החלש כלכלית ,והפך את החוק לכלי של עושק וקיפוח .לצערה
ולתדהמתה של התובעת ,בית הדין "שש" לקבל את תביעותיו.
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 .19בית הדין הרבני פסק ב  21.12.2229 -כי הוא מקבל את טענות הנתבע וקבע כך:
א .על הצדדים להתגרש.
ב .מאחר שהתובעת הינה 'מורדת' ו'עוברת על דת משה' הבעל אינו מחויב
במזונותיה.
ג .מועד האיזון לעניין הרכוש יהיה  .02.02.1002הזכויות שנרכשו עד אז יחולקו
באופן שווה.
ד .האשה אינה זכאית לכתובתה.
 .19בעקבות החלטת בית הדין הרבני ונישולה של התובעת מזכויותיה ,מוגש כתב תביעה זה.
ה .הכנסותיו של האיש ויכולת השתכרותו
 .19האיש הינו בוגר תואר שני במחשבים והנדסת תוכנה ,ונחשב "מבריק" בתחומו.
 .22במהלך השנים השתכר האיש סך של  22,222ש"ח ברוטו לחודש ,וצבר ביטוח מנהלים על
שמו.
 .21במאי  1002מונה הנתבע למנכ"ל חברת ההיי-טק אל-רם ,ובעקבות המינוי עלתה משכורתו
החודשית לסך של  32,000ש"ח נטו .כן נוספו לנתבע זכויות סוציאליות רבות (קרנות פנסיה,
השתלמות ובונוסים) ,אותן צבר בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד.
 .22הטבה נוספת מעבודתו החדשה הייתה רכב צמוד.
 .23לאורך השנים היה הנתבע המפרנס העיקרי של המשפחה ,ודאג לרמת חיים גבוהה .כאמור,
כמעט כל זכויותיו של הנתבע שנצברו לו החל משנת  2225עברו לחשבון נפרד על שמו בלבד.
הנתבע אמר תמיד כי מדובר בחסכונותיהם העתידיים של הצדדים .רק כמחצית ממשכורתו
של הנתבע שימשה את הצדדים במהלך החיים המשותפים.
 .22הנתבע לא העביר לתובעת כל מידע בנוגע לחשבונו הנפרד ,אולם ממספר דפי בנק שראתה
התובעת באקראי ,מדובר במאות אלפי שקלים ,שחלקם הגדול מושקע באגרות חוב ומניות,
כך שסכום זה רק הולך וגדל.
ו .הכנסותיה של האשה
 .25התובעת סיימה תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בהיסטוריה ,אולם מאז שנולדה בתם
הבכורה לפני כ 13-שנים לא עבדה במקצועה ,והקדישה את כל כולה לביתה ולבני משפחתה.
החלטתה לקחת "פסק זמן" ארוך מהעבודה הייתה החלטה מוסכמת ומשותפת ,והנתבע אף
לחץ על התובעת שתקדיש את השנים הללו לגידול הילדים ולטיפוח הבית .הנתבע הבטיח
לתובעת כי ימשיך לפרנס אותה ואמר לה פעמים רבות כי היא "יכולה להסיר דאגה מליבה".
 .22במשך שנים רבות ,לאור החלטת בני הזוג ,לא עבדה התובעת אלא נשארה בבית וגידלה את
ילדיהם המשותפים ,בעוד שהנתבע פרנס את המשפחה.
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 .29לאחר שגדלו הילדים החלה התובעת לעבוד כמורה בחצי משרה ,ומאז היא משתכרת כ2,922 -
ש"ח לחודש.
 .29יש לציין כי התובעת ,בת  ,23אינה צעירה .התובעת לא עסקה כמעט במקצועה ולא צברה בו
שום ניסיון או ותק ,ולפיכך תתקשה למצוא עבודה שתפרנס אותה בכבוד ותאפשר עתיד
כלכלי משמעותי.
 .29עד לאחרונה הסתמכה האשה על הכנסות האיש באופן מוחלט לפרנסתה ,וזאת בהסכמה
מלאה של האיש ,ועל כן לא דאגה לעתידה ולא צברה פנסיה או זכויות סוציאליות.
 .32הזכויות הסוציאליות המעטות שנצברו לתובעת מעבודתה בעבר נפדו לצורך רכישת הבית ,כך
שאין בידה עתודה כלכלית משמעותית.
 .31כפי שנאמר ,התובעת חיה ברמת חיים מאוד גבוהה ,והייתה מנויה על חדר כושר ,הלכה
למספרה פעם-פעמיים בשבוע ולקוסמטיקאית כל שבוע ,ורכשה מוצרים חדישים ויוקרתיים.
התובעת נהגה ללכת לחוגים והקפידה על אורח חיים בריא.
 .32להשלמת התמונה יצוין כי מזונותיהם של הקטינים נפסקו בבית המשפט על סך של 2,222
ש"ח עבור כל אחד מהקטינים ,כולל מדור.
ז .הנכסים שנצברו במהלך חיים הנישואין
 .33בני הזוג התגוררו בבית פרטי בעל שלושה מפלסים ברח' הלימון  32ברמת השרון ,שנרכש
בשנת  2222בסך של  1,522,222דולר ונרשם על שם שני בני הזוג באופן שווה ביניהם.
 .32לצורך רכישת הדירה פדו בני הזוג את כל זכויותיהם הסוציאליות הנזילות שצברו עד אז.
 .35בגין רכישת הבית נטלו בני הזוג משכנתא של  1,922,222ש"ח שהתבססה על יכולתו של
הנתבע לשלם את המשכנתא הגבוהה בתשלומים חודשיים ע"פ משכורתו .ההחזר החודשי של
המשכנתא עומד על כ 5,222 -ש"ח לחודש.
 .32על שם הצדדים רשום ג'יפ טויוטה מ.ר.52-999-29 .
 .39כמו כן ,כאמור ,צבר הנתבע על שמו זכויות כלכליות רבות ,בגובה של מאות אלפי שקלים,
מהן נושלה התובעת.
ח .צרכי התובעת ומזונותיה
 .39התובעת זקוקה למזונותיה ולסיפוק צרכיה לסך של  15,392ש"ח לחודש לפחות ,על פי
הפירוט הבא ,או על פי כל חלוקה אחרת כפי שתיראה לבית המשפט הנכבד:
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הוצאות כלליות (ש"ח)
א .משכנתא
ב .חשמל
ג .ארנונה ומים
ד .טלפון וטלפון סלולארי
ה .טלוויזיה וכבלים
ו .גז

5,222
1,222
922
922
292
122

522
ז .הוצאות ביטוחים ותיקונים
8,680
סה"כ
חלקה של התובעת בניכוי חלקם של הקטינים המגולם במזונותיהם  3,491ש"ח
הוצאות פרטניות (ש"ח)
א .מזון

1,522

ב .ביגוד והנעלה
ג .בריאות (רופאים ,תרופות)
ד .נסיעות ,ביטוח ודלק

2,222
322
1,222

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

חוגים (חדר כושר,טניס ,פילאטיס וכו')
טיפולים פסיכולוגיים
דיאטנית
בילוי ,בידור ונופש
קוסמטיקה ומספרה
מתנות ,שונות
סה"כ צרכים פרטניים
סה"כ הוצאות כלליות ופרטניות

1,222
2,222
222
522
2,222
1,222
22,000
22,391

הפן המשפטי
ט .הסמכות העניינית בנושא המזונות
 .39התובעת תטען כי על אף שנישאה כדמו"י ועל אף ועקב החלטת בית הדין ,הרי שהיא זכאית
לתבוע בבית משפט זה מזונות אזרחיים ו/או דמי שיקום מכוח הדין האזרחי ,חובת תום הלב,
קיומו של הסכם מכללא בין הצדדים ,דיני עשיית עושר ולא במשפט ו/או על פי כל דין אחר.
י .זכאותה של האשה למזונות ע"פ הדין האזרחי
מבוא
 .22התובעת תטען כי על אף שבית הדין הרבני שלל את זכאותה למזונות מכוח הדין האישי,
ודווקא בשל עובדה זו ,הרי שקמה לה הזכאות לתבוע את מזונותיה לאור דיני החוזים,
ובהתבסס על עקרון תום הלב ועל עקרונות הדין הכללי .לאור האמור ,התובעת תטען כי היא
זכאית למזונות אזרחיים כפי שכבר הוכרו בפסיקה.
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 .21עקרון מנחה בדיני החוזים הוא עקרון תום הלב ,כאמור בסעיפים  39ו(21-ב) לחוק החוזים
(חלק כללי) התשל"ג ( 2093להלן" :חוק החוזים") .עקרון תום הלב אינו מוגבל אך ורק
למשא ומתן לכריתת חוזה או לביצועו של חוזה ,אלא חולש על המשפט האזרחי בכללותו,
וזאת מכוח ס' (21ב) לחוק החוזים .היקף חובת תום הלב הנו נרחב ,כדברי כב' השופט חשין
בעניין רוקר נ' סלומון :
"חובת תום הלב חותכת את משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו ,מלוא כל
הארץ כבודה"( .ר' רע"א  2339/99רוקר נ' סלומון פ"ד נה(.)199 )1
 .22התובעת תטען כי הפסיקה הפרידה בין היחסים שנוצרו על פי הסטאטוס ,לבין היחסים
שנוצרו על פי חוזה מכללא שנכרת בין הצדדים .בפסיקה נרחבת נקבע כי על אף שלילתו של
סטאטוס הנישואין על פי הדין האישי הרי שבכל הקשור לחובות שנוצרו מכוח הנישואין ניתן
לקבוע את הטלת חובת המזונות מכוח הדין הכללי – כאשר בנושא זה בוחנים את היחסים
שנוצרו בין הצדדים ,תוך בחינת "ההסכם" שנכרת בין הצדדים ,אינטרס הציפייה
וההסתמכות שנוצרו ,ועקרון תום הלב בין הצדדים.
 .23בפרשת סולומון ,בהערת אגב ,ציין הנשיא (בדימוס) כב' השופט שמגר כי:
"כאשר נוצרות נסיבות שבהן עלולה להישלל זכותו של בן הזוג האחד
לזכות בתמיכה הכלכלית הראויה מצד בן הזוג השני למרות נזקקותו
המוכחת ,מצדיק היישום של עקרונות חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו,
שתוטל חובת מזונות( "...ע"א  9239/93סולומון נ' סולומון פ"ד נא(599 )2
(להלן" :פרשת סולומון" בעמ' .))592
 .22בהסתמך על ניתוח פסקי הדין שעסקו במזונות אזרחיים ,אף טרם פסיקת בית המשפט
העליון ברע"א  9252/99פלונית נ' פלוני פ"ד נח( ,213 )2כותבת פרופ' רות הלפרין -קדרי:
"אם ניקח ,למשל ,תביעת מזונות של אישה כנגד אישּה לא תהווה
דחיית תביעתה בבית הדין הרבני מחסום בפני תביעה אחרת למזונות
בבית המשפט האזרחי ,מאחר שתביעה בבית דין רבני התבססה על הדין
הדתי ואילו האחרת מתבססת על פיתוח דיני המזונות האזרחיים מכוח
עקרונות של צדק ,של כוונה משתמעת ,של כבוד האדם ועוד ,כפי
שהראינו קודם לכן .כך שאין כל זהות בעילות ולא נתקיימו תנאי הכלל
של מעשה בית-דין"( .ר' רות הלפרין-קדרי ,דיני משפחה אזרחיים נוסח
ישראל :לקראת השלמה ,מחקרי משפט יז ;125 ,125 ,להלן" :רות
הלפרין-קדרי ,דיני משפחה אזרחיים").
 .25ההתפתחות המשמעותית במיסוד הזכות למזונות אזרחיים נקבעה ברע"א  9252/99שם קבע
כב' נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט ברק ,כי שלילת סטאטוס הנישואין אינה
שוללת זכויות אזרחיות אשר אינן נגזרות מהסטאטוס ואינן תלויות בו "אלא יש להן קיום
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עצמאי מכוח המשפט האזרחי" (ר' רע"א  9252/99פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח (222 ,213 ,)2
להלן" :פרשת פלונית").
תוכנו של החוזה ,כך נקבע בפרשת פלונית ,יכול שיהא כל אשר הסכימו עליו הצדדים ,תניות
המתחייבות מכוח עקרון תום הלב ,ובוחנת את הציפיות הסבירות שבני הזוג פיתחו זה כלפי
זה (שם.)223 ,
 .22כבוד הנשיא (בדימוס) השופט אהרון ברק מציין כי ניתן להסיק מעקרון תום-הלב שלוש
מסקנות עיקריות לעניין חובת המזונות :ראשית ,המשך קווי המחשבה של הצדדים כמו גם
ההגינות והיושר בין הצדדים מחייבים כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של האחר – אם
במזונות ואם באמצעים אחרים – הוא זכאי לקבל תמיכה זו .חובת המזונות מוטלת על כל
אחד מבני הזוג כלפי בן הזוג האחר .בהפעלתה חל עקרון השוויון ,הנגזר מעקרון תום-הלב
ומשקף את תפיסות השוויון של החברה הישראלית .השוויון החל אינו שוויון פורמאלי אלא
מהותי .שנית ,מועד תשלום המזונות נקבע על-פי דרישות היושר ,שיקולי ההגינות ותחושת
הצדק ביחסים שבין בני הזוג .שלישית ,שיעור המזונות ,משך תקופת החיוב בהם ,עילות
השוללות את המזונות וכיוצא בהן שאלות ייקבעו כולן על-פי עקרון תום-הלב (ר' שם232 ,
.)239, 232,
בעקבות פסק דין זה ואחרים ,עשו בו בתי-המשפט המחוזיים ובתי-המשפט לענייני משפחה
שימוש נרחב להטלת חובת מזונות אזרחית בנישואי תערובת ,או בנישואין אזרחיים.
 .29אומנם ,עד היום נקבעו מזונות אזרחיים בעיקר לזוגות שלא נישאו כדמו"י ,אך התובעת תטען
כי לא יתכן שבני זוג שהתחתנו כדמו"י ובכך הביעו את מחויבותם בצורה חזקה יותר בנוגע
לחובותיהם האחד כלפי השני ,מערכת הנורמות שתחול עליהם תהיה שונה ופחותה מאשר
"ידועים בציבור" או מאשר נישואין אזרחיים.
יצוין ויודגש כי בפרשת פלונית לא נשללה אפשרות למיסוד המזונות האזרחיים גם בנישואין
כדמו"י ,ולא נקבע בשום אופן כי מדובר ב"הסדר שלילי" .כל שנאמר הוא כי פסק הדין אינו
עוסק בעניין זה .יחד עם זאת ,הרציונאלים המובאים בפסק הדין הם אלה החלים במקרה
שלפנינו .וכך כתב הנשיא ברק:
"אין דבר בפסק דיני זה שיש בו לבסס טענה בדבר "מזונות אזרחיים"
החלים על בני זוג יהודיים ,תושבי הארץ ואזרחיה אשר נישאו כדת משה
וישראל ...על נישואין אלה חל המשפט העברי ופסק דיני זה איננו בוחן
מערכת זו; אין בו דבר על תחולתם של דיני חוזים הכלליים על בני זוג
אלה וממילא אין בו דבר על תפקידו של תום הלב בהקשר זה"( .שם,
.)239
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התובעת תטען כי במקרה הראוי והמתאים ,כמו זה שלפנינו ,יש להחיל את הדין הכללי וכי
אין מניעה להוכיח את חובת תום הלב בהתאם למערכת היחסים החוזית שהתנהלה במקרה
שלפנינו ,כפי שנכתב בעניין "פלונית":
"הדיבור 'מזונות' בהקשר שלפנינו אינו זהה לדיבור 'מזונות' שאנו
נזקקים לו על פי הדין האישי ,המזונות שלפנינו הם מזונות אזרחיים;
הם מהווים את תוכן החוזה שבין הצדדים( "...שם.)233 ,
 .29התובעת תטען כי חובת תום הלב ,הציפיות וההסתמכות שחלה במערכת היחסים בין בני זוג
שלא נישאו כדמו"י ,היא אותה חובה (ואולי אף חובה פחותה יותר) כזו שחלה על זוגות
שנישאו כדמו"י .על כן ,בנסיבות בהן מכוח הדין האישי לא נפסקו לאשה מזונות אך היא
זכאית להם מכוח חוזה ,הרי שיש מקום לפסוק את מזונותיה (ר' לעניין זה מאמרו של שחר
ליפשיץ" ,נשואים בעל-כורחם? ניתוח ליברלי של מוסד הידועים-בציבור" ,עיוני משפט כה
 ;2222 933 ,921כמו כן ר' פסיקתו במאמר אגב של כבוד הנשיא ברק בפרשת פלונית ,בעמ'
 ,239אשר לא שלל אפשרות זו כלל וכלל).
 .29יתירה מכך ,לפי הרציונאל שעליו מתבססת ההכרה ביחסים החוזיים שנוצרו לפי עקרון
השוויון בפני החוק ,לא ראוי שתתבצע אפליה בין זוג שנישא בנישואין כדמו"י ,לבין זוג
שנישא בנישואין שלא כדמו"י .אדרבא ,זוגות שנישאו כדמו"י החילו על עצמם את החובות
שנובעות מכוח נישואיהם .בעניין זה אין צורך להיזקק לשיעור אומד הדעת של הצדדים שכן
אומד דעתם מוכח .יודגש כי מערכת מקבילה זו חלה גם כאשר נשללה זכות המזונות על פי
הדין האישי (שהרי בכל המקרים שבהם נפסקו מזונות אזרחיים ,מערכת הדין הדתי לא
הכירה בזכות זו ואף שללה אותה מפורשות).
 .52התובעת תטען כי מקום שאחד מבני הזוג הפר את ה"חוזה מכללא" שבין הצדדים ,הרי שהוא
צריך לשאת בתוצאות ההפרה כפי שמורה חוק החוזים .התובעת תטען כי הנתבע הוא זה
שהפר את החוזה שנכרת בין הצדדים ,כפי שיפורט להלן ,ועל כן יש לאכוף את הסכמת
הצדדים אותה ניתן לפרש מכוח החוזה שבין הצדדים.
התובעת תטען ,כי נסיבות המקרה הנדון מצביעות על כך שיש לחייב את הנתבע במזונותיה
וזאת כפי שיפורט להלן:
מן הכלל אל הפרט
 .51לאור העקרונות שפורטו לעיל ,יש להמשיך ולבחון את המערכת החוזית שחלה בין הצדדים,
מה הם העקרונות שעליהם הסכימו הצדדים ומה הם האינטרסים שמערכת היחסים שבין
הצדדים הסדירה .הצדדים נישאו כשהם חילוניים בהשקפת עולמם ,וכך חיו רוב שנות
הנישואין .ה"חוזה מכללא" אשר נכרת בין הצדדים ואשר לפיו נקבע מסלול חייהם היה
ברור :לפיו ימשיכו ויחיו חיים חילוניים .במהלך חייהם נוצרו נסיבות אשר השתכללו לכדי
הסכם מפורש .העקרונות החוזיים עליהם הסכימו הצדדים הנם ,בעיקר ,אלה:

23

(א) התובעת תגדל את הילדים ,ותנהל את משק הבית.
(ב) הנתבע יפרנס את התובעת וידאג לפרנסתה השוטפת ולעתידה הכלכלי
ברמת החיים בה חיה במהלך הנישואין (כולל פנסיה עתידית) ,ישלם
את תשלומי המשכנתא וידאג למדורה של התובעת.
(ג) כל הכספים שיצברו במהלך חיי הנישואין יהיו שייכים לשני הצדדים
ויהוו את עתודותיהם הכלכליות.
 .52כאמור ,הנתבע הינו המפרנס העיקרי של המשפחה .הוא דאג לספק רמת חיים גבוהה מאוד
לאשתו ולילדיו בזכות הקריירה המצליחה בתחום ההיי טק ,אותה פיתח במהלך שנות נישואי
הצדדים.
 .53התובעת ,למרות היותה בעלת תארים אקדמאיים ,עובדת בחצי משרה כמורה ובהחלטה
משותפת של הצדדים ויתרה על פיתוח קריירה על מנת לגדל את ילדיהם המשותפים.
 .52ציפיותיה והסתמכותה של התובעת היו שהנתבע מתוקף תפקידו כמפרנס עיקרי ימשיך
לפרנס אותה ואת ילדיה ברמת חיים גבוהה והיא תדאג בעיקר לגידול הילדים ולמשק הבית.
חיוביהם של הצדדים היו שלובים זה בזה :הנתבע יפרנס וידאג לעתידה הכלכלי של התובעת,
והתובעת לא תטפח את עתידה המקצועי ,תגדל את הילדים ותהיה זמינה להם ,כאשר עיקר
עיסוקה יהיה בבית ובגידול הילדים.
 .55יצוין ויודגש כי אף כאשר בני הזוג החליטו על פרידתם הם ניסו לשמר את התא המשפחתי
למען הילדים ,והנתבע המשיך לפרנס את המשפחה בהתאם לרמת החיים שאליה היו רגילים
עד אז.
 .52העובדה שהנתבע המשיך לכלכל את התא המשפחתי באותה רמה שאליה היו מורגלים בני
המשפחה במהלך הסכסוך ,גם כאשר היה ברור שבני הזוג עומדים להיפרד ,מחזקת את
טענותיה של התובעת בנוגע לחוזה שבין הצדדים.
 .59מכאן ,שנוצר הסכם מכללא בין בני הזוג בשל נסיבות חייהם ומתוקף הסכם זה כך שלכל אחד
מהצדדים הייתה התחייבות שונה שיצרה תלות הדדית בין בני הזוג .התובעת תלויה כלכלית
בנתבע ואילו הנתבע היה תלוי בתובעת לגידול ילדיו ולמשק בית תקין .כעת ,משהתובעת
מילאה את חלקה בהסכם ,מסרב הנתבע לקיים את חלקו הוא.
 .59כפי שפורט לעיל ,מערכת הנישואים מולידה מערכת חוזית בין בני הזוג המתבססת על
התחייבות הדדית שצופה פני עתיד .לעניינינו ,הנתבע הפר התחייבות זו ע"י הפרדת החשבונות
עוד בתקופת הנישואים ומניעת העתודה הכלכלית של התובעת.
 .59מתוך אותו הסכם מכללא שנוצר בין בני הזוג כפי שפורט לעיל ,מבקשת התובעת מבית
המשפט מזונות מכוח הדין הכללי ודיני החוזים בכלל ומכוח עקרון תום הלב בפרט.

24

הפרת ההסכם ע"י הנתבע
 .22הנתבע הוא זה שהפר את החוזה שנכרת בין הצדדים ,באופן חד-צדדי ,בכמה מישורים:
ראשיתה של ההפרה הייתה בתהליך החזרה בתשובה .החוזה שנכרת בין הצדדים בנישואיהם
היה ברור :אורח חיים חילוני וגידול הילדים באורח זה .אמנם כל אדם רשאי לחיות את חייו
כפי שהוא מאמין ,אך אין הוא רשאי לשנות את התחייבויותיו הנובעות מהחוזה שבין
הצדדים.
התובעת לא הסכימה בשום אופן למחויבויות שנגזרו משינוי אורחות חייו של הנתבע ,ולפיכך
החוזה החל על הצדדים הוא החוזה החל עליהם במשך חייהם כזוג חילוני על כל השלכותיו.
מכאן ברור כי לא יתכן להחיל על התובעת נורמות של חוזה שכלל לא חל עליה ללא הסכמתה.
בעניין זה ,כל טענה לפיה התובעת חייבת במערכת נורמות "דתית" אינה יכולה לעמוד .טענה
כזו היא טענה חסרת תום לב ,מפלה ובלתי סבירה .על כן ,אם הנתבע טוען כי אין לתובעת
זכאות להחלת נורמות "דתיות" ,הרי שהוא מקים על עצמו חיוב מכוח הדין הכללי ועקרונות
תום הלב.
 .21חזרתו של הנתבע בתשובה ופנייתו לבית הדין במטרה לשלול מהתובעת את מזונותיה ,הם
הפרת ההסכם שבין הצדדים.
 .22הנתבע הפר את ההסכם שבין הצדדים בכך שחדל מלפרנס את התובעת למרות ההסכמות
מכללא ומערכת היחסים שביניהם.
 .23הנתבע הפר את הסכמת הצדדים בכך שמנע מהתובעת את הכספים שנצברו במשותף החל
משנת  .2225התובעת תטען כי כספים אלו נצברו לצורך עתידה הכלכלי ונועדו להבטחתו.
ויודגש ,אין מדובר בעניין הרכושי בתביעה זו (התובעת שומרת את זכותה לכל טענה בענייני
הרכוש) אלא בהבטחת מזונותיה ועתידה הכלכלי של התובעת.
 .22לסיכום ייאמר כי כל טענות הנתבע בבית הדין ושלילת מזונותיה ופרנסתה העתידית של
התובעת נעשו בחוסר תום לב ,תוך הפרת ההסכם שבין הצדדים .התובעת עותרת לאכיפת
ההסכם שנכרת בין הצדדים לתשלום מזונותיה והבטחת עתידה הכלכלי ,הסכם אשר הופר
באופן חד-צדדי ע"י הנתבע.
המערכת החוזית שחלה על הצדדים החל משנת 1002
 .25לחלופין ,במידה וחלילה לא תתקבלנה טענותיה לעניין תחולה סימולטנית של חובת המזונות
האזרחית ,תטען התובעת כי החל משנת  2225החילו הצדדים על עצמם מערכת של "ידועים
בציבור" ,על חובת המזונות הנובעת ממנה :הנתבע פנה לבית הדין בטענה שמערכת היחסים
שנוצרה בין בני הזוג ומכוחה היה חייב במזונות האשה מהדין הדתי ,הסתיימה בשנת .2225
למרות זאת ,בני הזוג המשיכו לחיות תחת קורת גג אחת ,גידלו במשותף שלושה ילדים
ומימנו את הוצאות הבית מהחשבון המשותף .על כן ,גם אם תתקבל טענת הנתבע כאילו
מערכת היחסים ה"דתית" שנוצרה בין הצדדים הסתיימה בשנת  ,2225הרי שבעובדה כי
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נשארו יחד עד שנת  2229נוצרה מערכת יחסים חדשה הנפרדת מהמערכת הדתית
(שהסתיימה ,לטענת הנתבע ,בשנת  .)2225מערכת היחסים החדשה שנוצרה בהסכמה היא
מערכת יחסים אזרחית (בדומה למערכת היחסים של "ידועים בציבור") .גם ממערכת יחסים
זו נוצר החיוב במזונות מהדין האזרחי ללא קשר לדין העברי (שלטענת הנתבע לא חל).
 .22מאחר ומדובר בידועים בציבור עליהם לא חל הדין הדתי ,מתחזקת הדרישה למזונות אשה
מדין אזרחי ,שנשענת על הסכם מכללא וחובת תום הלב.
מזונות מכוח עקרון השוויון
 .29חובת המזונות נובעת גם מעקרון השוויון שהוא עקרון יסוד במשפט הישראלי ונובע מחובת
תום הלב .לא מדובר בשוויון פורמאלי בלבד אלא בשוויון מהותי שמתחשב בצרכים וביכולת
של כל אחד מהצדדים (השופט ברק בפרשת פלונית) .ר' גם רות הלפרין קדרי ,מזונות אשה –
מתפישה של שונות לתפיסה של (אי) שיוויון ,משפט וממשל כרך ז' (תשס"ה) חוברת 929 ,2
(להלן" :רות הלפרין קדרי ,מזונות אשה")
 .29בני הזוג בנו תא משפחתי יחדיו ותרמו לו כל אחד לפי יכולותיו .אולם ,לאור המצב הכלכלי
של הנתבע ,נוצר חוסר שוויון מהותי בין שניהם .על כן מכוח עקרון השוויון אין זה ראוי
שהנתבע ייצא מן הנישואים "בלבוש מלכות ועטרת זהב" ואילו התובעת תצא בחוסר כול
ותישאר נזקקת.
יא .דמי שיקום
 .29כטענה נוספת ו/או חלופית לפסיקת המזונות האזרחיים ,תטען התובעת כי היא זכאית
למזונות שיקומיים או ,בהגדרה אחרת" ,דמי שיקום" .התובעת תטען ,כאמור ,כי מתוך מערך
היחסים בין בני הזוג ניתן לקרוא התחייבות חוזית ויצירת מצג לבסיס כלכלי שווה ויצירת
עתודה כלכלית לאשה .במידה ולא תסופק התחייבות זו הרי שהנתבע חייב יהיה לספק
לתובעת דמי שיקום שיביאו אותה למצב שבו תוכל "לעמוד על רגליה" מבחינה כלכלית .בגדר
זה על הנתבע לספק לתובעת השלמת השכלה ,פנסיה ,וכל הפערים שנוצרו בין פוטנציאל
ההשתכרות של האשה לבין השתכרותה בפועל כולל התנאים הנלווים ,וכן לכלכל אותה
באותה רמת חיים ובאותה רמת המדור עד שתגיע למצב זה.
 .92בע"מ  922/29נפסקו לאשה דמי שיקום בנוסף למזונות .זאת כאשר בני הזוג היו נשואים
כדמו"י .בהתבסס על פרשת פלונית קובעת כב' השופטת וסרקרוג:
"לזכויות האזרחיות יש קיום עצמאי מכוח המשפט האזרחי .תביעה
לפירוק שיתוף בין בני זוג לרבות תביעה לאיזון משאבים לפי חוק יחסי
ממון ,על אף הקשרן למעמד של בעלי הדין כבני הזוג ,מקורה בדיני
החוזים הכלליים .לצידה של תביעה כזו ,אין מניעה כי תקום זכות תביעה
בגין עילה חוזית נוספת או אחרת ...בענייננו ,תוך התייחסות לנסיבות
הספציפיות של תיק זה ,יש לקרוא לתוך מערך היחסים שבין בעלי הדין,
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התחייבות חוזית או יצירת מצג ליצור בסיס כלכלי סביר ,לטובת
המערערת ,כך שאם ייווצר פירוד פתאומי ביוזמת המשיב ,תעמוד
לזכותה עתודה כלכלית ראויה ,לפחות עד כדי גובה פיצוי שיקומי" (ר'
ע"מ (חי')  922/29פלוני נ' פלונית( ,לא פורסם ,פסק דין מיום )19.11.2229
עמ' )9
ובהמשך נקבע בפסק הדין כי אין מניעה לפנות לעילות החוזה ללא קשר לסטאטוס ,בנסיבות
בהן שאלת הסטאטוס משמשת כדי להתחמק מחובות אזרחיות:
"הפנייה לבדיקת התגבשותה של העילה החוזית תעשה ,כאשר קיימת
תשתית ראייתית המחייבת זאת ,ובעיקר שעה שמבקש צד להישען על
הדין מכוח הסטאטוס כדי להתנער ממחויבותו הממונית ,כלפי בת הזוג.
כל זאת כמובן ,מקום בו לזכויות מכוח העילה החוזית קיום עצמאי מכוח
המשפט האזרחי ,שאינו תלוי בסטאטוס".
בהסתמך על האמור ,ובהסתמך על החוזה והמצב שנוצר במהלך החיים המשותפים ,נפסקו
דמי שיקום לתובעת בגובה של  222,222ש"ח בנוסף למזונות .גם דעת המיעוט ,של כב' השופט
עמית ,הסכימה עקרונית לקביעת הפיצוי ,אולם שללה מתן פיצוי במקביל למזונות ,כיוון ,בין
היתר ,שהדבר עשוי לעודד סרבנות גט .במקרה שלפנינו אין חשש של סרבנות גט לאור פסק
הדין הרבני .המזונות הנתבעים נועדו לפצות את האשה ,בין השאר ,על הפסדים שנגרמו בגלל
נישולה מזכויות רבות שנוצרו במהלך חיי הנישואין.
 .91גם בשורת פסקי דין בבתי המשפט למשפחה ,נפסקו "מזונות משקמים"( .ר' לדוג' בש"א (חד')
 2221/29ד.ה נ' א.ג (לא פורסם ,פסק דין מיום  ,)12.22.2229וכן תמ"ש  91992/22ס.י נ' ע.י
(לא פורסם ,פסק דין מיום  )32.29.2221ותמ"ש  91992/22פלונית נ' פלוני שאושר ע"י כב'
השופטת ארבל בבע"מ  2292/22פלונית נ' פלוני) .
 .92זאת ועוד ,ברוב מדינות המערב קיים הסדר בשם  alimonyאו לחלופין spousal support
דהיינו ,מזונות זוגיים לאחר גירושים .הסדר זה מבטיח לבן זוג החלש מעין "רשת ביטחון"
כלכלית לאחר הפרידה כדי שיוכל להשתקם ולחיות בכבוד.
(לעניין זה ר' את מאמרה של נאנסי א .ויטNancy A Veith, "Rehabilitative Spousal :
Support: In Need of a More Comprehensive Approach to Mitigating Dissolution
).Trauma", USFL Rev. 12, 493, 1977
 .93במדינת ישראל קיים מוסד ה alimony-בפסיקה ואף הוזכר בפסק דינו של כבוד השופט ברק:
"המשך קווי המחשבה של הצדדים ,כמו גם ההגינות והיושר בין
הצדדים מחייבים כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של האחר – אם
במזונות ואם באמצעים אחרים – הוא זכאי לקבל תמיכה זו .בני הזוג
אינם עוברי אורח שתאונת דרכים הפגישה ביניהם" (ר' פרשת פלונית).
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 .92במקרה שלפנינו ,הצדדים פדו את זכויותיהם הסוציאליות שהיו להם עד שנת  .2222לכן,
לאחר הפרידה ובעיקר בשל איזון המשאבים המוקדם שביצע בית הדין הרבני בעקבות
תביעתו של הבעל ,נותרה התובעת ללא אפשרות לכלכל את עצמה בכבוד .קל וחומר שבמצב
זה לא תוכל להמשיך את רמת החיים לה הורגלה במהלך הנישואים או לאפשר לעצמה פנסיה
כפי שהייתה מקבלת לו המשיכה להיות נשואה לנתבע .התלות שהייתה לתובעת בנתבע
הייתה תלות כלכלית מוחלטת .ניתוקה של התלות באופן חד-צדדי ע"י הנתבע לא תאפשר
לתובעת לשקם את חייה ותותיר אותה חסרת כול.
 .95התובעת איננה אשה צעירה .היא ויתרה על מסלול הקריירה למען התא המשפחתי ואין לה
אפשרות סבירה למצוא עבודה נוספת או אחרת שתאפשר לה רמת חיים שתספק את צרכיה
ואת מדורה .כאמור ,המשכנתא ניטלה על בית ששוויו  1,522,222דולר והתבססה על יכולתו
של הנתבע לשלם את המשכנתא.
 .92על כן ,התובעת תעתור לבית המשפט לפסוק לה מזונות משקמים למשך עשר שנים לפחות
בגובה של  15,392ש"ח לחודש ,וכן פיצוי חד-פעמי בגובה מחצית המשכנתא שניטלה עבור בית
המגורים בסך  952,222ש"ח .סכום זה נועד לאפשר לה לשקם את עצמה ולחיות בכבוד ולא
להיפגע באורח קשה מפירוק הקשר הזוגי והכלכלי.
 .99תביעתו חסרת תום הלב של הנתבע ונישולה של הנתבעת מזכויותיה הממונית מהווים את
הגורם הבלעדי למצבה הכלכלי של התובעת ולחוסר יכולתה לשקם את חייה .פסיקת המזונות
היא האפשרות היחידה להעניק לתובעת אפשרות לחיות חיים סבירים ולאפשר את כלכלתה
ושיקומה לתקופה ארוכה ומשמעותית.
 .99סכום המזונות נגזר ,בין היתר ,מהרציונאל האמור בתמ"ש  91991/22 ,91992/22ס.י נגד ע.י
(לא פורסם ,פסק דין מיום  )32.29.2221בביהמ"ש לענייני משפחה בת"א ,שניתן ע"י כב'
השופטת ח .ריש-רוטשילד :
"היה בין בני הזוג דפוס של תלות כלכלית ומשום כך ניתוק מיידי של
הקשר עלול להותיר את בן הזוג ללא קורת גג .לפיכך ,וגם אם לא הוכח
הסכם בין בני הזוג ,ההגינות והצדק מחייבים לאפשר חיוב בעל אופי של
מזונות משקמים ,לתקופה אשר אורכה והיקפה תלויים בנסיבות
המיוחדות של כל מקרה ומקרה".
 .99גם בספרות האקדמית הדעה הרווחת היא כי יש לשאוף לשוויון מהותי בין צדדים שאינם
שווים כלכלית.
"מושגים של יושר ,צדק והגינות הנם מושגים גמישים

ופתוחים

המכילים גם את השוויון המהותי ,וגם את הצרכים" (רות הלפרין קדרי,
מזונות אשה ,עמ' .)911
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וכן ר' מאמרו של פרופ' שחר ליפשיץ:
"כאשר מדובר בידועים-בציבור שהתקיים ביניהם דפוס של תלות
כלכלית ,משמעותה של הפסקה מיידית של המחויבות הכלכלית עם
התערערות היחסים תהיה בפגיעה קשה בבן הזוג התלוי כלכלית .על רקע
מצב דברים זה ,נראה לי כי שיקולים של הגינות ,הגנה על צדדים חלשים
והנכונות המודרנית להגן על הסתמכות ,הגם שלא גובתה בהסכם
מפורש ,מחייבים לאפשר חיוב בעל אופי של מזונות משקמים"( .שחר
ליפשיץ "נשואים בעל כורחם? ניתוח ליברלי של מוסד הידועים בציבור"
עיוני משפט כה ))2222) 933 ,921
 .92לאור האמור ,תעתור התובעת לקבלת מזונות אזרחיים ו/או דמי שיקום ,הן מכוח הדין
האזרחי הכללי ,הן מכוח חוק החוזים ,הן מכוח דיני הנזיקין ,דיני עשיית עושר ולא במשפט,
דיני היושר ועקרונות תום הלב ,והן מכוח כל דין אחר.
 .91כל טענות כתב תביעה זה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ,כמשלימות אלה את אלה ,הכול לפי
הקשר הדברים ו/או אופן הדבקתם.
יב .עתירות
 .92אשר על כן מתבקש כב' בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבע לדין ולפסוק נגדו כדלקמן:
(א) לשלם לידי התובעת מזונות זמניים וסופיים לצרכיה ולצרכי התובעים החל מיום
הגשת תביעה זו ,כנקוב בכתב תביעה זה ,בסך  15,392ש"ח לחודש ,כשסכום זה
צמוד למדד יוקר המחיה ומתעדכן מדי שלושה חודשים כמקובל.
(ב) בנוסף או לחלופין לפסוק מזונות משקמים בסך של  15,392ש"ח לחודש למשך 15
שנים וכן פיצוי חד-פעמי של  952,222ש"ח.
(ג) סכום המזונות ישולם מדי חודש בחדשו ויהיה צמוד למדד יוקר המחיה ומתעדכן
מדי שלושה חודשים כמקובל.
(ד) לחייב את הנתבע בריבית והצמדה בגין כל תשלום שלא ישולם במועדו.
(ה) ליתן כל צו אשר יבטיח את תשלום המזונות לכשייפסק ,ובכלל זה ליתן צו עיקול
על כספים ונכסים המוחזקים על שם הנתבע ו/או לטובתו.
(ו) לחייב את הנתבע בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ ,כשסכום זה צמוד
למדד ונושא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

_________________

_______________

ירדנה שניידר-ליבנה

שירה בוביס
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בבית המשפט לענייני משפחה

תמ"ש 2108/00

ברמת גן

התובעת:

יונית גטין ת.ז 215912325
ע"י ב"כ ירדנה שניידר-ליבנה ו/או שירה בוביס ו/או דפנה קהאן
ו/או ברק שוורץ ו/או ליהי רז ו/או לסלי ג'רמון ו/או עמרי לנדאו
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :
-נגד-

הנתבע:

ירון גטין ת.ז 222225292
ע"י ב"כ אוריה דויטש ו/או הדרה בוכריס ו/או סיגל מרדיקס
ו/או שירי מונטל ו/או עדי לבנה ו/או מורג לוי ו/או מרינה רוזנפלד
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :

מהות התביעה :תביעה למזונות אשה אזרחיים ו /או לחלופין מזונות משקמים

כתב הגנה
כללי
 .1למקרא כתב התביעה נותר הנתבע המום ופעור פה .מדובר בתביעה חצופה ,ומשוללת כל
בסיס משפטי ועובדתי .המדובר ללא ספק בניסיון מגוחך וחסר כל בסיס להפעיל סחטנות
כנגד הנתבע.
 .2ברור בעליל כי יש למחוק תובענה זו על פי ס'  122לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1992-
(להלן" :תקנות סדר הדין האזרחי") ,שכן אין הכתב מראה עילת תביעה וכן התובענה הינה
טרדנית ואף קנטרנית.
 .3טענותיה של התובעת לזכותה לקבלת מזונות אזרחיים ו/או משקמים מעוררות פליאה וכעס
ואין בהן כל ממש .על נושא מזונות האשה ,הדין החל הוא הדין האישי .התובעת הוכרזה
בבית הדין הרבני ,לפי סמכותו שבחוק ,כמורדת ועוברת על דת .לפיכך ,נשללה ממנה הזכות
למזונות.
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 .2החוק וכן הפסיקה לא מכירים בשום אופן ואפילו לא במקרים בודדים בקונסטרוקציה של
קביעת מזונות לאשה שנישאה כדת משה וישראל והדין הדתי שולל ממנה את זכותה
למזונות .בנושא זה קיים הסדר שלילי ואין תחולה מקבילה של הדין האישי והדין הכללי.
 .5טענות התובעת כי נהג כלפיה התובע שלא בתום לב ,הינן מופרכות ויוכחו כלא נכונות בכתב
ההגנה שלהלן .כל אשר טוענת לו התובעת הינו תוצר ישיר של בחירותיה והתנהגותה .כמו כן,
לה האחריות המלאה והבלעדית להגדרתה כמורדת.
 .2לאור ריבוי הטענות יגיב עליהן הנתבע אחת לאחת.
 .9כל הטענות בכתב הגנה זה נטענות במצטבר ו/או לחלופין ,הכול לפי הקשר הדברים.
 .9כל העובדות והטענות המפורטות בכתב התביעה מוכחשות ,למעט העובדות שהנתבע מודה
בהן במפורש בכתב הגנה זה .אין בטענות הנתבע בכתב הגנה זה כדי להעביר אליו את נטל
הראיה בכל עניין שבו מוטל נטל הראייה על התובעת.
תגובה לטענות בכתב התביעה
 .9הנתבע מסכים לאמור בס'  1ו 2 -לכתב התביעה.
 .12מוכחש האמור בסעיף  3לכתב התביעה .בני הזוג אמנם נישאו בהיותם חילונים ,אך הנתבע
מעולם לא היה מרוחק בהשקפת עולמו מהדת מרחק "שמיים וארץ" ,כמתואר בכתב
התביעה .בייחוד לאור העובדה כי לנתבע היה חשוב באופן עקבי לשמר את המסורת לפחות
בנושאים הבסיסיים יותר ,כגון שמירת החגים ,וקיום טקסים דתיים מקובלים כגון בר מצווה
וברית מילה .דבר זה אף התבטא ביתר שאת בהחלטתו להינשא כדמו"י .לא ניתן להגיד כי היו
במעשיו או באופן דיבורו כדי הבטחה לריחוק מן הדת להמשך חייו .יחד עם זאת ,הנתבע
מודה כי בתחילת נישואיהם לא שמרו הצדדים מצוות.
 .11מוכחש האמור בס'  2לכתב התביעה .התובעת אמנם לא עבדה במשך תקופה מסוימת בחיי
הנישואין ,וזאת בהסכמתו והתחשבותו של הנתבע ,א ך לא ניתן לומר כי קיים פער כלכלי בין
התובעת והנתבע .שכן ,עד לקרע שנוצר ביניהם ,כל הכנסותיו של הנתבע הועברו לחשבון
משותף ממנו משכו בני המשפחה את הכסף וניצלו אותו לשם כלל צרכיהם .בני הזוג חיו
באותה רמת חיים ,ולכן לא ניתן להצביע על פערים ביניהם .פערים שנוצרו לאחר מועד הקרע,
נוצרו בעטיה של התובעת .עוד יש להדגיש כי חריצותו והתקדמותו של הנתבע בחברת ההיי-
טק ,אפשרה לתובעת לפתח את עצמה ולממש את רצונותיה בלא מגבלות .טענתה של התובעת
כי הנתבע נישל אותה מכל זכויותיה בתביעה בבית הדין הרבני ,הינה משוללת כל יסוד והיא
ניסיון להציג תמונה חלקית וקנטרנית .כמובן שהתובעת לא נותרה ללא יכולת כלכלית לחיים
ברמה סבירה ,והכול כפי שיפורט בהמשך כתב ההגנה.
 .12מוכחש האמור בס'  5לכתב התביעה ,כפי שנטען בס'  3לכתב הגנה זה .הנתבע אכן גדל
והתחנך בקיבוץ מעש ושם אף הכיר את התובעת .בני הזוג יצאו במשך פרק זמן לא קצר
והחליטו להתחתן .בני הזוג הסכימו על דרך חייהם בצורה כללית ורחבה ,תוך הסכמה שינהגו
34

בכבוד ובהבנה הדדיים ,כשערך שמירת שלום הבית והמשפחה הינו עקרון יסוד בקשר .ברור
כי אין משמעות לטענה כי חזרה בתשובה לא הוזכרה ,שכן מטבעה של חזרה בתשובה שהיא
תהליך שאדם עובר לאורך תקופה ,ולא ניתן לראות בה כאקט מתוכנן וקבוע מראש כמו סעיף
המוסכם בחוזה.
 .13מוכחש הנטען בס'  2לכתב התביעה .כפי שכבר נאמר לעיל ,תהליך החזרה בתשובה של הנתבע
לא החל כרעם ביום בהיר בעקבות התאונה.
 .12הנתבע מכחיש את האמור בס'  9בכתב התביעה .לאור התחזקותו של הנתבע בדת ובמסורת,
הבינה התובעת כי עליה להתחשב ולשנות את אורח חייהם .התובעת התנהגה כפי שהתנהגה
מרצונה המלא והחופשי ,ולא מתוך כפיה מצד הנתבע .בהתנהגותה של התובעת יש לראות
הסכמה לשינוי שחל באורח חייהם של בני הזוג ,כפי שיפורט בהמשך.
 .15באשר לאמור בס'  9לכתב התביעה :הנתבע אכן צבר את הכספים בחשבון נפרד על שמו ,תוך
שהוא ממשיך לכלכל את משק הבית המשותף .יש לראות בהפרדת כספים אלו כביטוי לרצון
לאי -שיתוף בהם .אין שחר לטענתה של התובעת כי הנתבע הבטיח שכספים אלה ישמשו
לתקופת הפרישה של בני הזוג.
 .12הנתבע מסכים לאמור בס'  9לכתב התביעה.
 .19מוכחש האמור בס'  12לכתב התביעה .הנתבע עשה מאמצים עצומים לשמר את התא
המשפחתי ,אולם לא היה מוכן להתפשר על הגרעין הבסיסי ביותר של קשר הנישואין על פי
הדת :השלכותיו של נושא טהרת המשפחה מהותיות וקריטיות למאמין .יש לציין כי זוגות
חילונים רבים מקפידים על תחום טהרת המשפחה וכחלק מכך על הטבילה במקווה.
 .19טענותיה של התובעת כי מאמציה היו חד-צדדיים וכי דרישותיו הנטענות של הנתבע הן
"גחמות דתיות" ,מעידות כי מאמציה לגשר על הקושי והפערים לא היו כנים ,ונועדו רק כדי
לאפשר לה להמשיך לחיות באורח חייה הבזבזני והמתפנק ,דבר המעיד על חוסר תום לב.
יוזכר כי בסיס הסכמתם על אופי הקשר כוון להבנה וכבוד הדדי ,ואילו לא נראה כי התובעת
עשתה מאמץ אמיתי לקבל בסובלנות את רצונו העמוק ואמיתי של הנתבע להימנעות מעבירה
על מצוות הדת .אחד הביטויים למאמץ מצד הנתבע לשמר על התא המשפחתי ולא לצער את
התובעת הוא העובדה שהמשיך לפרנס את הילדים ואת התובעת עצמה בהתאם לאורח החיים
שהיה נהוג בביתם לאורך השנים .זאת על אף הגדרתה של התובעת כמורדת וההפסקה
המוחלטת של יחסי האישות ,עובדות המסירות מן הבעל את חיובו במזונות אשתו (כפי
שיפורט בהמשך) .עובדה זו מראה כי הנתבע הוא שהיה מוכן להתפשר במקומות אשר ההלכה
וצו מצפונו אפשרו לו.
 .19הנתבע מסכים לאמור בס'  11לכתב התביעה.
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א .רמת החיים שקיימה המשפחה
 .22באשר לאמור בס'  12ו 13-לכתב התביעה :ישנה הפרזה בתיאור רמת החיים של בני הזוג,
שאמנם הייתה גבוהה אך לא מנקרת עיניים כמתואר בכתב התביעה.
ב .הליכים משפטיים קודמים
 .21הנתבע מסכים לאמור בס'  12לכתב התביעה.
 .22הנתבע מכחיש את האמור בס'  15לכתב התביעה .תביעת הגירושין של הנתבע הייתה פועל
יוצא של מציאות הקשר בין בני הזוג ויישום המלצות הטיפול הזוגי .מטרתה של התביעה
הייתה הפקעת הקשר הזוגי והסדרת זכויות הצדדים על פי הדין האישי החל בעניינם
ובהתאם לדרישות החוק .הנתבע הינו תם לב ולא ניצל את העובדה שחזר בתשובה .כפי שכבר
נטען בכתב ההגנה ואף בכתב התביעה ,הציות לחוקי הדת הינו דרך חייו של הנתבע מזה שנים
רבות .יש לזכור כי העובדה שהתובעת סירבה ללכת למקווה קעקעה כל אפשרות לקיום יחסי
אישות בין בני הזוג ,פרט מהותי לשם קיום זוגיות תקינה .התנהגותה של התובעת ,ולו רק לפי
האמור בכתב התביעה ,מעידה כי היא שנישלה את עצמה מזכויותיה.
 .23הנתבע מכחיש את האמור בס'  12לכתב התביעה .חוק יחסי ממון אינו אמור לשמש ככלי
לסחיטת בעלים .מטרת חוק זה הינה שוויונית ועיוורת מגדר .אין לראות בתובעת כ"צד
החלש" :ההיפך הוא הנכון .למרות התמוטטות הקשר הזוגי ,התובעת לא הייתה מוכנה לוותר
על רמת החיים שסיפק לה הנתבע ,ובד בבד לא הייתה מוכנה למאמץ שיאפשר לה לקיים עם
הנתבע קשר אמיתי ובריא הכולל יחסי אישות .הניצול מגיע במקרה זה מצידה של התובעת,
לא מתקבל על הדעת שהנתבע יהיה שותף טוב כמפרנס אך לא כשותף לקיום קשר זוגי אמיתי
בשאר ההיבטים .בית הדין הרבני אך יישם את הדין הדתי כפי שהחוק מורה לו לעשות.
 .22הנתבע מסכים לאמור בס'  19לכתב התביעה.
ג .הכנסותיו של האיש ויכולת השתכרותו
 .25הנתבע מסכים לאמור בס'  22 ,22 ,19לכתב התביעה.
 .22הנתבע מסכים לאמור בס'  21לכתב התביעה.
 .29הנתבע מכחיש את האמור בס'  23לכתב התביעה .הנתבע לא הבטיח או אמר כי הסכומים
המופקדים על שמו ישמשו לחסכונותיהם העתידיים של הצדדים .העובדה כי העביר את
הכספים לחשבון נפרד מראה כי לא התכוון לשיתוף בהם.
 .29הנתבע מכחיש את האמור בס'  22לכתב התביעה .הנתבע לא הסתיר מהתובעת מידע בנוגע
לחשבונו הנפרד .התובעת הינה אשה מנוסה ,אינטליגנטית ומשכילה ,ועל כן היא יודעת כי
הצצה אקראית בחלק ממסמכי הבנק אינה נותנת תמונה מלאה על מצב החשבון וההשקעות
הנטענות.
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ד .הכנסותיה של האשה
 .29הנתבע מכחיש את האמור בס'  25לכתב התביעה .התובעת אכן סיימה לימודי תואר ראשון
בפסיכולוגיה והיסטוריה ,ואף עבדה כמורה במשך מספר שנים .לאחר שנולדה בתם הגדולה
עזבה התובעת את עיסוקה במקצועה .החלטתה לקחת "פסק זמן" ארוך מהעבודה הייתה
החלטה מוסכמת ומשותפת .הנתבע לא לחץ על התובעת לבחור באף כיוון ואף תמך
בהחלטתה שלא לתרום את חלקה למאמץ הכלכלי בבית המשפחה.
 .32תרומתה הצנועה של התובעת לקיום התא המשפחתי ,לא הייתה קריטית ואילו בחרה לחזור
לעבוד ,היו בני הזוג מוצאים בקלות הסדר חלופי לתרומתה .טענתה של התובעת כי הנתבע
לחץ עליה לוותר על מקצועה לטובת הטיפול בבית הינה ניצול ציני של טוב ליבו של הנתבע
שאפשר לאשתו להמשיך לחיות ברווחה אף בלא תרומה מצדה לכלכלת המשפחה.
 .31מוכחש האמור בס'  22לכתב התביעה .התובעת אכן לא עבדה ולקחה חלק נכבד בטיפול
בילדים ובמשק הבית ,אולם בני הזוג גם העסיקו עוזרת בית ,גנן וגורמים נוספים שטיפלו
במשק הבית .הנתבע ,שעבד במשרה עם שעות גמישות המאפשרות עבודה מהבית ,תיפקד
כאיש משפחה ובעל למופת ככל יכולתו .זאת בשל השקפתו הדתית השמה דגש על ערך חינוך
הילדים והקשר הזוגי עם האשה.
 .32באשר לאמור בס'  29לכתב התביעה ,יש לציין כי מדובר בסכום של  2,922ש"ח לחודש נטו,
חוץ מזכויות סוציאליות נוספות שמוענקות לה.
 .33הנתבע מכחיש את האמור בס'  29לכתב התביעה .לתובעת ותק של מספר שנים במקצועה,
עניין שלא ניתן לבטלו .כיום גיל  23אינו גיל מופלג ואנשים רבים מתחילים עיסוק בתחום
חדש בגיל זה .כמו כן ,התובעת טרחה על יצירת קשרים חברתיים בקרב אנשי מקצוע
מכובדים בעלי שם והשפעה ,שהבטיחו לה כי יוכלו לתמוך בה ולעזור לה בתהליך החזרה
לעיסוק בתחום לכשתביע רצון לכך ,שכן כדבריהם היא "אשה מוכשרת" ובעלת פוטנציאל
גבוה להצלחה.
 .32הנתבע מכחיש את האמור בס'  29לכתב התביעה .במשך  3השנים האחרונות צברה האשה
זכויות סוציאליות ופנסיה במסגרת עבודתה כמורה.
 .35הנתבע מכחיש את האמור בס'  32לכתב התביעה .הזכויות הסוציאליות של התובעת אמנם
נפדו ,אולם הן מגולמות בבית המגורים המפואר והיקר ,ולכן יש להם ערך כלכלי משמעותי
ובלתי מבוזבז .חלקה של התובעת בדירה ,מהווה עתודה כלכלית משמעותית.
 .32באשר לאמור בס'  31לכתב התביעה ,יש לציין כי התובעת אכן ניהלה אורח חיים עמוס,
ראוותני ובזבזני .התובעת בילתה את רוב זמנה לא במילוי חובות הבית אלא בטיפוח עצמי.
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ה .הנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין
 .39הנתבע מסכים לאמור בס'  33לכתב התביעה.
 .39הנתבע מכחיש את האמור בס'  32לכתב התביעה .לצורך רכישת הדירה פדו בני הזוג את
זכויותיהם הסוציאליות הנזילות שצברו עד רגע רכישת הדירה.
 .39הנתבע מסכים לאמור בס'  35ו 32-לכתב התביעה.
 .22הנתבע מכחיש את האמור בס'  39לכתב התביעה .האשה לא "נושלה" מזכויותיה ,אלא נישלה
את עצמה מזכויות שהיו מגיעות לה לולא הייתה מורדת ועוברת על דת.
ו .שלילת זכותה של התובעת למזונות
 .21מוכחש מכל וכול האמור בס'  39לכתב התביעה .התובעת אינה זכאית למזונות ,כפי שנקבע
לפי הדין האישי ,בפסק דינו של בית הדין הרבני בעניינם של הצדדים .על כן לא יכנס הנתבע
בפירוט לסיכום ההוצאות לצורך מזונות .יחד עם זאת ,רק למען הזהירות במידה וחס וחלילה
תתקבלנה טענות התובעת ,מכחיש הנתבע מפורשות ונחרצות את זכאותה של התובעת
לזכויות הנדרשות .הנתבע שומר לעצמו את הזכות להגיב לכל דרישה מדרישות התובעת
בפירוט הראוי.
 .22התובעת אכן התנהלה בצורה בזבזנית וראוותנית ופיזרה כסף רב על גחמותיה הרבות ועל
חשבון נדיבות ליבו של הנתבע .אך דרישותיה ופרוטה של התובעת לדמי המזונות הינם
מוגזמים ומנותקים מן המציאות.
 .23לחלופי חלופין ולמען הזהירות בלבד ,יבהיר הנתבע למהות התביעה כי מזונות הניתנים על פי
דין אזרחי ,אין היקפם דומה להיקפם של מזונות על פי הדין הדתי .במזונות אזרחיים לא חל
הכלל "עולה עימו ואינה יורדת" ,ומכאן שבכל אופן אין חיוב על הנתבע לשמר את רמת
החיים הגבוהה בה חיה התובעת במשך חייהם המשותפים של הצדדים .הרציונאל למזונות
אזרחיים הינו הבטחה כי לשני הצדדים תעמוד האפשרות להתפרנס בכבוד ,ולא להתעשר זה
על חשבון זה.
 .22לפי הרציונאל האזרחי ,יש לנכות מסכום המזונות את השתכרותה בפועל של התובעת,
העומדת כיום על  2,922ש"ח בחודש .היות והתובעת מסוגלת להשתכר ,ואף בפועל משתכרת
בעצמה ,אין הצדקה לכבול את גרושה אליה ולחובה לעבוד כפי שעבד עד עתה.
 .25כמו כן ,יש לנכות את פוטנציאל השתכרותה של התובעת מסכום המזונות ,אך אין זה המקום
להרחיב בטענות אלה שכן אין בתביעת המזונות כל ממש.
 .22כאמור לעיל ,הנתבע מכחיש נחרצות את האמור בס'  39לכתב התביעה ,והתובעת אינה זכאית
למזונות כלל.
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הפן המשפטי
 .29הנתבע מכחיש את האמור בס'  39לכתב התביעה .התובעת אינה זכאית למזונות אזרחיים
ו/או דמי שיקום מכוח הדין האזרחי ,חובת תום הלב ,קיומו של הסכם מכללא בין הצדדים,
דיני עשיית עושר ולא במשפט ו/או על פי כל דין אחר ,כפי שיפורט להלן.
ז .הדין האזרחי ואי תחולתו בעניינינו
מבוא
בית הדין הרבני פעל לפי סמכותו שבחוק ,ושלל את זכאותה של התובעת למזונות מכוח הדין
האישי .הדין האישי הוא הדין הבלעדי החל בתביעת מזונות אשה ,הכרוכה לתביעת גירושין בבני
זוג שנישאו כדמו"י .לאור עובדות אלה ,אין לקבל את תביעתה של התובעת ל"מזונות אזרחיים".
 .29הנתבע מכחיש את האמור בס'  21-29לכתב התביעה .יישום הפסיקה והספרות על עניינינו ,על
ידי התובעת הינו מוטעה.
 .29החובה לתשלום מזונות של בן הזוג האחד ,הנשוי ,כלפי בן זוגו ,נגזרת מהוראות סעיפים (2א)
ו(2-ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט( 1959-להלן" :חוק המזונות") המשלימות
זו את זו.
סעיף (2א) לחוק המזונות מורה כי:
"אדם חייב במזונות בן־זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו ,והוראות
חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".
סעיף (2ב) משלים הוראה זו וקובע כי:
"אדם שאינו יהודי או מוסלמי או דרוזי או חבר אחת העדות הדתיות
המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת הירושה ,או שלא חל עליו דין
אישי ,חייב במזונות בן־זוגו ,והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה".
מהוראות חוק אלה נלמד כי במידה ויש לבן הזוג הנתבע ,הנשוי ,דין אישי והדין האישי אינו
מחייב אותו במזונות ,יהא פטור אותו בן זוג ממזונות בן זוגו ולא ניתן יהיה להטיל עליו חובת
מזונות מכוח דין אחר.
כמו כן ,מהשוואה בין סעיפים אלה לס'  3לחוק המזונות ,עולה ביתר שאת כי מדובר בהסדר
שלילי.
ר' דברי השופטת נתניהו בע"א  592/93פורר נ' פורר:
"להבדיל ממזונות ילדים ,שאם הדין האישי אינו מחייבם ,קמה החובה
מכוח חוק המזונות (ס'(3ב)) ,אין חוק המזונות מזכה בן זוג במזונות,
כאשר הדין הדתי אינו מכיר בזכות זו...ס'(20ב) אינו מלמד אחרת .נאמר
שם ,כי 'חוק זה בא להוסיף על זכויות המזונות הנתונות על פי כל
דין...ואינו בא לגרוע מזכויות אלה'...אך לא כך לגבי בני זוג שעליהם חל
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ס'(1א) ,שבו נאמר במפורש' :והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות
אלה'( ".ע"א  592/93פורר נ' פורר :פ"ד לח()521 )3
 .52טענות התובעת בס'  21-22לכתב התביעה הינן מוטעות ומוכחשות מכל וכול .בתמ"ש (ת"א)
 22211/22כ.נ נ' כ.ח נקבע כי:
"קיומו של סטאטוס נישואין בין בני זוג ,מחייב בחינתה של חובת
המזונות על פי הדין האישי ,ומקום שהדין האישי אינו מחייב בתשלום
מזונות לא ניתן לבסס קיומה של חובה זו על הוראות חוק המזונות ואף לא
על דיני החוזים .בכל הכבוד ,לא בלקונה עסקינן אלא בהסדר שלילי".
(תמ"ש (ת"א)  22211/22כ.נ נ' כ.ח ,לא פורסם ,פסק דין מיום )11.12.2225
הפסיקה במפורש אומרת כי לא ניתן לקבוע את הטלת חובת המזונות לטובת בן זוג נשוי שחל
עליו דין אישי ,מכוח חוק המזונות או דיני החוזים .על כן לא ניתן לפנות לבחינת יחסי
הצדדים כ"הסכם" ,שממנו נגזרים אינטרס הציפייה וההסתמכות או תום הלב.
 .51דבריו של כבוד השופט שמגר בע"א  9239/93סולומון נ' סולומון פ"ד נא(( 599 )2להלן:
"פרשת סולומון") ,הובנו על ידי התובעת בצורה שגויה .דבריו של כב' השופט שמגר מוגבלים
למקרים בהם ישנן "נזקקות מוכחת" ,ו"הפקרת בן־זוג למחסור ורעב" המצדיקות את
יישומם של עקרונות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו .בנוסף ,פרשת סולומון עסקה במצב בו
היה ספק לגבי דינו האישי של הנתבע .כמו כן דברים אלה נאמרו כהערת אגב שאינה מהווה
תקדים משפטי מחייב.
 .52דבריה של פרופ' רות הלפרין-קדרי שהוזכרו בס'  23לכתב התביעה ,הינם כתיבה אקדמית,
אשר לא אומצה בפועל (ר' תמ"ש (ת"א)  29912/22פלונית נ' אלמוני (לא פורסם ,פסק דין
מיום  ;)12.22.2229תמ"ש (ת"א)  22211/22כ.נ נ' כ.ח (לא פורסם ,פסק דין מיום 11.12.2225
)) .מכל מקום ,ברור כי דברים אלה לא כוונו או התקבלו במקרים התואמים את המקרה
הנוכחי ,בו מדובר בזוג שנישא כדמו"י ולא מדובר בידועים בציבור או מי שנישאו בנישואין
אזרחיים .במקרה כשלנו ,בו נקבע מפורשות על פי הדין הדתי כי האשה אינה זכאית למזונות,
לא מתקיימת הבעייתיות של היעדר הסדר לטיפול בנושא המזונות בין הבעל לאשה ,כפי
שהוא עולה בידועים בציבור או נשואים אזרחיים.
 .53הנתבע מכחיש את הנטען בס'  22-29לכתב התביעה.
ברע"א  9252/99פלונית נ' פלוני קבע כבוד השופט ברק כי:
"אין דבר בפסק-דיני זה שיש בו לבסס טענה בדבר "מזונות אזרחיים"
החלים על בני-זוג יהודיים ,תושבי הארץ ואזרחיה אשר נישאו כדת משה
וישראל בישראל ...על נישואין אלה חל המשפט העברי ,ופסק-דיני זה
איננו בוחן מערכת זו; אין בו דבר על תחולתם של דיני החוזים הכלליים
על בני-זוג אלה ,וממילא אין בו דבר על תפקידו של תום-הלב בהקשר זה.
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פסק-דיני זה דן בתחולתם של דיני החוזים במקום שיהודים ,תושבי
הארץ ואזרחיה ,ערכו נישואין אזרחיים מחוץ לישראל בנסיבות שבהן אין
לנישואין אלה כדי ליצור סטאטוס של נישואין על-פי המשפט העברי".
(רע"א  9252/99פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח ( 222 ,213 ,)2להלן" :פרשת
פלונית").
התובעת הביאה את דברי השופט ברק בניגוד להקשרם .השופט ברק קבע כי הצעותיו לטיפול
בבעיית מזונות אזרחיים במקום בו הדין האישי אינו מורה על חיוב בן הזוג בהם ,נוגעות רק
לבני זוג שלא נישאו כדמו"י .לגבי הזוגות שנישאו כדמו"י ,קבע השופט ברק כי הדין החל הוא
הדין האישי ואין להחיל עליהם את דיני החוזים הכלליים או תום הלב .יש לראות בדבריו של
השופט ברק כהסדר שלילי.
לחלופין ,אם יובנו דברי השופט ברק כהשארת הנושא בצריך עיון ,אין בכך כדי להעמיד באופן
פוזיטיבי ,קונסטרוקציה משפטית לכינון מזונות אזרחיים לבני זוג שנישאו כדת משה
וישראל .זאת בייחוד לאור הוראת חוק המזונות המפורשת ,כפי שהוזכרה לעיל ,השוללת
אפשרות זו.
 .52כך הובנה קביעת השופט ברק בפסקי דין נוספים .בתמ"ש  29912/22פלונית נ' אלמוני (לא
פורסם ,פסק דין מיום  ,)12.22.2229קבעה כב' השופטת ורדה פלאוט ,כי על פי קביעת השופט
ברק בפרשת פלונית ,פיתוח הזכות למזונות אזרחיים מיועד אך ורק לאותם זוגות לגביהם לא
נוצר סטאטוס של נישואין על פי המשפט העברי.
 .55אין תפקידו של עקרון תום הלב לייצר הסדרים לנושאים שונים במקומות בהם קיים הסדר
פוזיטיבי ,אשר המחוקק קבע כראוי .בני הזוג נישאו כדת משה וישראל ועל כן חל עליהם הדין
האישי ,אשר קובע כי התובעת אינה זכאית למזונות .קביעת מזונות אזרחיים במקרה כזה,
תייתר את הוראת המחוקק והשימוש בעקרון תום הלב יביא לאי צדק ותוצאה משפטית
שאיננה רצויה.
 .52עד כה נמנעה הפסיקה מלקבוע מזונות אזרחיים בזוגות שנישאו כדת משה וישראל ,על עובדה
זו מסכימה אף התובעת .אין בעובדה זו כדי להצביע על אינדיקציה לרמת המחויבות בנוגע
לחובותיהם ההדדיים של בני הזוג שנישאו כדמו"י ,או שמערכת הנורמות שחלה עליהם
פחותה מאשר "ידועים בציבור" או נישואין אזרחיים .יש לזכור כי מלבד נושא המזונות ,הדין
הדתי מסדיר מערכת שלמה של חיובים וזכויות של בני הזוג זה כלפי זה ,ולכן אין להסתכל
בראיה צרה על הסדרת נושא ספציפי ולהסיק מכך מסקנות מוטעות.
 .59העובדה כי לא ייפסקו מזונות אזרחיים לאשה מסוימת בשל הנסיבות הייחודיות למקרה
שלה ,אינה מעידה על רמת המחויבות הקיימת בינה לבין בן זוגה .אין רלוונטיות לשאלת
המחויבות במקרה שהתנהגותה של האשה עצמה היא שהביאה עליה את שלילת מזונותיה.
זאת בדומה לכל זכות קנויה של בעל דין שבשל התנהגותו החריג עצמו ממעגל הזכאים .אילו
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מילאה התובעת את מחויבותה על פי הדין הדתי ,הייתה מקבלת את מלוא זכויותיה לפיו,
זכויות רחבות אף יותר מאלה שלכאורה מגיעות לה על פי הדין האזרחי.
 .59נחזור ונדגיש כי נקבע בפסיקה ,שכאשר בני הזוג נישאו כדמו"י ,חובת המזונות הינה לפי הדין
האישי .ובשעה שנקבע כי על פי הדין האישי לא מוטלת על האיש חובת מזונות אין להטיל על
האיש מזונות מכוח חוק המזונות ואף לא מכוח דיני החוזים .לא מדובר בלקונה אלא בהסדר
שלילי( .ר' תמ"ש (ת"א)  22211/22כ.נ נ' כ.ח (לא פורסם ,פסק דין מיום  ;(11.12.2225ע"א
 592/93פורר נ' פורר פ"ד לח ( .)521 ,)3ומכאן שישנה הבחנה קריטית בין פרשת פלונית
לעניינינו ,ועל כך יפורט בהמשך.
 .59דבריו של המלומד פרופ' שחר ליפשיץ כפי שהובאו בס'  29לכתב התביעה ,הינם כתיבה
אקדמית המכוונת למציאת פתרון לבעיית היעדר הסדר מזונות ביחסים שבין ידועים בציבור
בישראל ולא במקרה של נשואים כדת משה וישראל .הוא אף מציין עובדה זו בצורה
מפורשת:
"מאמר זה מתמקד במערך היחסים שבין הידועים בציבור לבין עצמם...
בעיקר במחויבויות הכלכליות ההדדיות במקרה של גירושין ...יחסי
הרכוש שבין ידועים בציבור ,בקיומה של חובת מזונות"...
כמו כן ,הוא מציין בעמ'  932כי:
"במקרה של נשואים ...בשלב הביניים שבין התערערות היחסים לבין
הגירושים הרשמיים ,מתקיימת אפוא בהתאם למגבלות הדין הדתי חובת
מזונות".נ (שחר ליפשיץ" ,נשואים בעל-כורחם? ניתוח ליברלי של מוסד
הידועים-בציבור" ,עיוני משפט כה ))2222) ,921
בכך הוא מחריג את המקרה של בני זוג שנישאו כדמו"י מן הקונסטרוקציה שהוא מציע
להסדרת היחסים בין ידועים בציבור.
 .22אם ייושם רציונאל אזרחי בדיני המזונות ,אך בכל שאר הנושאים הרכושיים בין בני הזוג
תושאר בצורה בלעדית תחולת הדין האישי ,התוצאה תהיה הפליה .לכל מוסד הסדרים
ייחודיים לו המתחשבים בכלל האספקטים שלו ,ואין להתערב באיזון העדין שבין רבדי
החיובים השונים.
 .21לא ניתן ולא ראוי לראות ביחסי הצדדים יחסים חוזיים במובנם הקלאסי .בע"א  32/91משה
צונן נ' סלביה שטל נקבע:
"המשפט בישראל אינו מכיר בנישואין לפי חוזה במנותק מנישואין לפי
הדין האישי החל בישראל ...גם לו ניתן היה ליצור יחסי נישואין על־ידי
כריתת חוזה לפי דיני החוזים החלים בישראל ,הרי ברור בעליל ,שאין
יחסים חוזיים מתגבשים לכדי חיוב חוזי ,אלא אם קדמו לכך הצעה
וקיבול ,המעידים על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה
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לפי ההצעה .אם אין כוונה להתקשרות חוזית אלא לטקס דתי ,הרי
ממילא נעדרת גמירת הדעת ,שהיא ,כמבואר ,תנאי־שאין־בלעדיו" (ע"א
 32/91משה צונן נ' סלביה שטל פ"ד לז(.)921 )2
מכאן שאין לראות בהתקשרותם של הצדדים בקשר הנישואין הדתי כוונה לכרות ביניהם
חוזה.
 .22כל המקרים בהם הפסיקה הפעילה קונסטרוקציה חוזית להכרה בקשר בין בני זוג ,הינם
מקרים בהם בני הזוג לא נישאו כדמו"י .הרציונאל להבחנה זו טמון בצורך לפתור את
הבעייתיות המתעוררת באי לקיחת אחריות על ידי בן הזוג שהיה מוטל עליו חיוב ,אילו נכנס
בגדר הסדר פורמאלי לו נישא .במקרה של צדדים שנישאו כדמו"י קיים הסדר המכתיב את
חיובי הצדדים זה לזה ,המבטא את הדרך הראויה לקביעת החבויות בין הצדדים ,ולא קיימת
לקונה המביאה להסרת אחריות מהצד שראוי לחייבו ,רק בשל הכשל הפורמאלי.
ר' עמ"ש  219-12-29ס.ג .נגד ג.י( .ניתן ביום :)29.23.2229
"ההכרה בבני זוג כ'ידועים בציבור' נועדה להשוות את מעמדם של בני זוג
החיים חיי משפחה כנשואים ,למעמדם של הנשואים ...כך ,עשוי הידוע
בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון
את הידועה בציבור ,מה שנקרא מזונות אזרחיים)".
מכאן שאין מטרת הפסיקה ,בקבעה מזונות אזרחיים ,לעקר את הדין האישי ולהוסיף עליו
במקום שנקבע דבר על פיו ,אלא רק להשוות את מעמדם של אלו שלא נכנסים בגדרו של הדין
האישי לאלה שנהנים מהוראותיו.
 .23לחלופין ,אם תתקבל טענת התובעת כי נכרת חוזה בין הצדדים ,יטען הנתבע כי אין די
ב"הסכם מכללא" כפי שטוענת לו התובעת לצורך חיוב הנתבע במזונותיה.
זאת בהתאם לנקבע בע"א  32/91משה צונן נ' סלביה שטל:
"לו אף היה מדובר על חוזה ,בו מתחייב גבר כלפי הידועה בציבור החיה
עמו במילוי תנאים כספיים מוגדרים ,הרי צריך היה עניין המזונות
למצוא ביטוי מפורש כלשהו בהתחייבות כגון זו"( .ע"א  32/91משה צונן
נ' סלביה שטל פ"ד לז()921 )2
 .22אם אכן קיימים יחסים חוזיים בין הצדדים ,התובעת היא זו שתימצא כמפרת החוזה.
הסכמת הצדדים להינשא כדמו"י מעידה על כוונתם להכפיף את הסדרת יחסיהם לדין
האישי ,וכעת פונה התובעת ומבקשת שיקבעו לה מזונות בניגוד לדין האישי ובניגוד לאותה
הסכמה.
המסקנה המתבקשת מהדברים לעיל ,היא כי לאור נסיבות המקרה הנדון אין לחייב את
הנתבע במזונות וזאת כפי שיפורט להלן:
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מן הכלל אל הפרט
 .25מוכחש האמור בס'  52לכתב התביעה .הצדדים נישאו כדמו"י ובכך ,במידה ואכן קיים קשר
חוזי בין הצדדים כפי שטוענת התובעת ,העיקרון החוזי העיקרי עליו הסכימו הצדדים הוא כי
מערכת הדין האישי חלה עליהם .לאור חוק המזונות בישראל ,אין השלכה ברורה יותר מאשר
תחולת הדין האישי בנושא המזונות לגבי בני זוג שנישאו כדת משה וישראל .התובעת נישאה
לנתבע כדת משה וישראל ,מרצונה החופשי והסכמתה המלאה .זאת על אף שהצדדים יכולים
היו לבחור במסלולים מקבילים למיסוד הקשר ביניהם.
 .22אין נפקות לטענה כי בני הזוג התחתנו כשהם חילונים בהשקפת עולמם .הביטוי להסכמה
להמשיך לחיות כחילונים עד סוף ימיהם הוא קלוש ומנותק .לא סביר להניח כי אדם יהא
מוכן להתחייב על אמונתו ואורח חייו למשך כל ימיו ,ואף לא ראוי מבחינה נורמטיבית לתת
תוקף להסכמה שכובלת את הנפש בצורה כזו .הסכמה מעין זה נוגדת את תקנת הציבור.
 .29בניגוד לכך ,הסכמה להינשא כדמו"י ,ממנה נגזרת ההסכמה לתחולת הדין האישי בכל הנוגע
למזונות ,היא הסכמה סבירה ביותר ,המעוגנת בחוק ,שמשמעותה היא קבלת "כללי משחק"
ידועים מראש ,להסדרת היחסים בין בני הזוג ,על פיהם ניתן להסתמך ולהיערך.
 .29טענותיה של התובעת לגבי העקרונות החוזיים עליהם הסכימו הצדדים חסרות שחר .לאורך
חיי נישואיהם לא הסכימו הצדדים בצורה נלמדת ולא כל שכן מפורשת ,לעקרונות אותם
מונה התובעת.
א .לא הוסכם בין הצדדים כי תפקידה של התובעת לגדל את הילדים ולנהל
את משק הבית .התובעת תרמה אך תרומה שניתן היה להמירה בדברים
אחרים .המשך הישארותה של התובעת בבית נעשתה בהסכמת הנתבע,
נדיב הלב.
ב .אין להסיק כי הנתבע התחייב להשתעבד לגחמותיה של התובעת גם
לאחר שייפרדו .כל עוד התנהלו חיי הנישואין על מי מנוחות ,הסכים
הנתבע לפרנס ולכלכל את אשתו ,ברמת חיים גבוהה תוך דאגה לעתידם
המשותף .אך במידה והקשר הזוגי בין בני הזוג יעלה על שרטון ,ברי כי
הנתבע לא התחייב להמשיך ולהבטיח טובות הנאה אלה .מכאן שאין
בהסכמה זו כל התחייבות עתידית להשלים בכוחות עצמו את תשלומי
המשכנתא ומדורה של אשתו.
ג .לא הייתה כוונה שכל הכספים שייצברו במהלך חיי הנישואין יהיו
שייכים לשני הצדדים ויהוו את עתודותיהם הכלכליות .ניתן לראות
ביטוי ל אי הסכמה זה בהפקדת הכספים שהתקבלו בנוסף למשכורתו
החודשית של הנתבע ששימשה לכלכלת המשפחה מידי חודש ,בחשבון
נפרד הרשום על שמו של הנתבע בלבד.
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 .29מוכחש האמור בס'  52ו 53-לכתב התביעה .הנתבע הסכים לדרישת התובעת שלא לעבוד ,ללא
קשר למטלת גידול הילדים המשותפים .מגוחך לומר כי עיסוקה העיקרי של התובעת היה
גידול הילדים .כפי שצוין לעיל ,בני הזוג העסיקו עוזרת בית ,וכשהילדים היו קטנים גם
מטפלת שסייעה לאשה .כמו כן ,היה ברור לשני הצדדים כי התובעת תוכל לשוב ולשקוד על
פיתוח עתידה המקצועי בכל עת שתבחר.
 .92מוכחש האמור בס'  52ו 55-לכתב התביעה .בני הזוג ניסו לשמר את התא המשפחתי כל עוד
לא ניתנה החלטה שיפוטית כי עליהם להתגרש .הסיבה להמשך המאמצים לשמר את התא
המשפחתי הייתה טובת הילדים ובפירוש לא כוונה לשמר את רמת החיים של התובעת .כפי
שנאמר לעיל ,הסכמת הצדדים הייתה כי מה שיקבע את מעמדם ,חובותיהם וזכויותיהם אחד
כלפי השני ,הוא הדין האישי .לכן אין לראות בעובדה כי הנתבע המשיך לכלכל את התא
המשפחתי ( ,עובדה שאינה מוסיפה או מורידה מהחיוב במזונות במקרה של מורדת לפי הדין
האישי) ,כחיזוק לטענה כי הנתבע התחייב לפרנס את התובעת גם לאחר קביעת בית הדין כי
על הצדדים להתגרש.
 .91מוכחש האמור בס'  52לכתב התביעה .יש לציין כי הנתבע לא היה תלוי בתובעת לגידול ילדיו
ולמשק בית .תרומתה של התובעת לקיום התא המשפחתי הייתה מתבקשת .אילו בחרה
התובעת לחזור לעבוד ,היו בני הזוג מוצאים הסדר חלופי לתרומתה בקלות.
 .92נישואי בני הזוג כדמו"י משמעותם קבלת הדין האישי כחל על עניין המזונות .בהתאם לכך,
סירובה של התובעת לקיים אורח חיים שלא יגדיר אותה כמורדת הינו מצב שיש להתמודד
עימו על פי הוראות הדין האישי.
 .93מוכחש האמור בס'  59לכתב התביעה .כאמור לעיל בס'  21לכתב ההגנה ,מערכת הנישואין
אינה מולידה מערכת חוזית בין בני הזוג שנישאו כדמו"י .הפרדת החשבונות עוד בתקופת
הנישואין אינה מהווה הפרה של חוזה ,כיוון שלא נכרת חוזה כלל.
 .92לחלופין ,כפי שנטען בס'  23לכתב ההגנה ,אף במידה וישנו קשר חוזי כלשהו בין הצדדים,
הפרדת החשבונות מלמדת על הצעת הנתבע להחריג את הסכומים המופקדים בחשבון הנפרד
מן הסכומים בהם יש לתובעת חלק כלשהו .התובעת מצידה קיבלה את ההצעה בדרך של
התנהגות ,בכך שלא התנגדה למהלך במשך מספר שנים.
 .95מוכחש האמור בס'  59לכתב התביעה .כאמור לעיל בס'  23לכתב ההגנה ,לצורך קביעת חיוב
במזונות אשה ,לא מספיק קיומו של "הסכם מכללא" (ר' ע"א  32/91משה צונן נ' סלביה שטל
פ"ד לז( .)921 )2לא כל שכן בנסיבות המקרה הנידון ,של בני זוג שנישאו כדמו"י.
 .92מוכחש האמור בס'  59ו 22לכתב התביעה .אין בחזרתו בתשובה של הנתבע הפרת חוזה.
כאמור לעיל בס'  22לכתב ההגנה ,הסכמה לחיות באורח חיים חילוני נוגדת את תקנת הציבור
ואת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
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 .99בדיוק כמו הנתבע ,התובעת רשאית לחיות את חייה כאמונתה ,ובני הזוג אכן התגרשו
כשנוכחו לדעת כי לא יוכלו לחיות בצל הפערים ביניהם .אך לא תוכל התובעת להתחמק
מהתחייבויותיה כמי שהסכימה להחיל עליה את הדין האישי בכך שנישאה כדמו"י .יחד עם
היתרונות שבבחירה זו ,קיבלה על עצמה התובעת את תנאי הדין האישי בנוגע למזונותיה.
 .99בעצם כך שהתובעת הסכימה לשמור על מטבח כשר ,הפסיקה להדליק אש בשבת ואף טבלה
במקווה ,יש לראות הסכמה בהתנהגות לשינוי באורח החיים של הצדדים .ומכאן שהסכימה
להחלת נורמות דתיות על קשר הנישואין בינה לבין הנתבע .כמו כן ,אינטרס ההסתמכות של
הנתבע נשען על היעדר ציפייה לחיוב במזונות אזרחיים ,שכן בני הזוג נישאו כדמו"י .כל
התנהגותו של הנתבע נסמכה על הציפייה הסבירה כי הדין האישי הוא שיקבע את חיוביו ולכן
אין להסיק מהתנהגותו של הנתבע כל הסכמה להחלת הדין האזרחי.
 .99מוכחש האמור בס'  21לכתב התביעה .לאור האמור לעיל ,הדין המחייב את הצדדים שנישאו
כדמו"י הוא הדין האישי ולא ההסכמה מכללא הנטענת על ידי התובעת .הנתבע פעל על פי
הכרעה שיפוטית שנפסקה כדין בעניינם של הצדדים בבית הדין הרבני ,כי לאור היותה של
התובעת מורדת ועוברת על דת הרי שאין הוא חייב במזונותיה.
 .92מוכחש האמור בס'  22לכתב התביעה .מבחינת החיוב במזונות ,הנתבע המשיך לפרנס את
התובעת גם לאחר שנת  2225באותה רמה שבה חיה במשך כל תקופת הנישואין .ומכאן שכל
סכום שנטען מעבר לרמה זו שייך לתביעה רכושית שאינה מעניינה של תביעה זו.
 .91מוכחש האמור בס'  23לכתב התביעה .טענות הנתבע בבית הדין נטענו בתום לב ולפי זכותו
החוקית מכוח הדין האישי .כאמור לעיל ,בין הצדדים לא נכרת כל הסכם למזונותיה
ופרנסתה העתידית של התובעת.
מערכת היחסים בין הצדדים החל משנת 1002
 .92מוכחש האמור בס'  22ו 25-לכתב התביעה .הצדדים עודם נשואים זה לזו כדמו"י .על פי ס' 2
לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) ,תשי"ג ,2023-נישואין וגירושין של
יהודים ייערכו בישראל על פי דין תורה .כל עוד לא ניתן גט כריתות כשר מהנתבע לתובעת,
הם עדיין נשואים .עצם העובדה כי הנתבע אינו חייב במזונות כלפי התובעת אין משמעותה כי
פקע קשר הנישואין בינם .יצוין כי קביעת בית הדין הרבני לחיוב גט אין משמעותה כי ניתן
גט .מכאן ,שמערכת היחסים הדתית לא הסתיימה כלל וכלל בשנת .2225
 .93מערכת היחסים הדתית כפופה לכלל אשר קובע כי על אף שהאיש עדיין נשוי לאשתו עד
שיינתן גט כריתות כשר ,הוא אינו חב לה את מזונותיה בשל התנהגותה כמורדת ועוברת על
דת ,ואכן כך קבע בית הדין הרבני בדונו בתביעת הגירושין בענייננו.
 .92אין כל בסיס לטענת התובעת כי משנת  2225בני הזוג חיים כידועים בציבור .לא יתכן מצב בו
בני הזוג יהיו במקביל גם נשואים וגם ידועים בציבור .מדובר בשני סטאטוסים שונים שהם
חלופיים ולא יכולים לחול זה לצד זה.
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 .95מטרת מוסד הידועים בציבור אינה עקיפת הדין האישי ,אלא השוואת מצבם לאלו שנישאו
כדמו"י ומנהלים מערכת זוגית זהה .לא ראוי ולא ניתן מבחינה משפטית לטעון כי בני זוג
הינם ידועים בציבור ,בכל פעם שהדין האישי שולל מאחד הצדדים זכות כזו או אחרת בשל
נסיבות מקרה ספציפי .יש במהלך זה ניסיון לעקוף את החוק ואת מטרת המחוקק להחיל את
הדין האישי באופן בלעדי בעניין המזונות.
 .92אין לנצל את טוב ליבו של הנתבע שבשל הרצון שלא להסב נזקים נוספים לעצמו ולבני
משפחתו ,לא יצר מצב של התנכרות והסרת מחויבות כלכלית מיד עם פרוץ המשבר הזוגי.
הנתבע אפשר לתובעת להתארגן ולהשתקם במשך תקופה מסוימת כדי שתוכל להמשיך בחייה
כאשר תהיה הפרידה סופית .כפי שציינה התובעת בכתב התביעה ,כבר בשנת  2225ידעו שני
בני הזוג כי יחסיהם אינם יציבים כבעבר ,ומכאן שלתובעת היה זמן לדאוג לעתידה וליכולתה
לפרנס את עצמה.
מזונות מכוח עקרון השוויון
 .99הטלת מזונות אזרחיים מכוח עקרון השוויון ,אינה חלה על נשואים כדת משה וישראל.
מדובר בחיוב תיאורטי החל על ידועים בציבור או נשואים אזרחית בלבד .כך נקבע בחוק
ובפסיקה.
 .99מוכחש האמור בס'  22ו 29-לכתב התביעה .כאמור לעיל בס'  53לכתב ההגנה ,כב' השופט
ברק אינו מחיל את חובת המזונות הנובעת מעקרון השוויון על זוגות שנישאו כדמו"י:
"אין דבר בפסק-דיני זה שיש בו לבסס טענה בדבר 'מזונות אזרחיים'
החלים על בני-זוג יהודיים ,תושבי הארץ ואזרחיה אשר נישאו כדת משה
וישראל בישראל ...אין בו דבר על תחולתם של דיני החוזים הכלליים על
בני-זוג אלה ,וממילא אין בו דבר על תפקידו של תום-הלב בהקשר זה".
(ר' פרשת פלונית)
כמו כן ,דבריה של פרופ' רות הלפרין-קדרי הינם ,כאמור ,כתיבה אקדמית( .תמ"ש (ת"א)
 29912/22פלונית נ' אלמוני (לא פורסם ,פסק דין מיום  ;(12.22.2229תמ"ש (ת"א) 22211/22
כ.נ נ' כ.ח (לא פורסם ,פסק דין מיום .)) 11.12.2225
 .99לא מתקיים חוסר שוויון מהותי לרעת התובעת .במשך שנים נהנתה התובעת מהשפע שסיפק
לה הנתבע ,ללא כל דרישה למאמץ מצידה של התובעת ,בבית או מחוצה לו .חוסר השוויון
הפורמאלי בין הנתבע לתובעת נובע מבחירתה החופשית שלא להתקדם בקריירה שלה.
 .92התובעת סיימה לימודי תואר בפסיכולוגיה והיסטוריה ,ואף עבדה כמורה במשך מספר שנים.
עובדות אלה מראות על פוטנציאל כלכלי אותו תוכל התובעת לממש אם רק תפעל למען כך.
כמו כן ,התובעת עובדת כמורה ומשתכרת משכורת שיכולה לקיים אותה בכבוד .מכל מקום,
התובעת לא תצא בחוסר כול ולא תישאר נזקקת.
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 .91למותר לציין כי בשל הרכוש היקר והרב שנצבר על ידי בני הזוג בתקופת הנישואין ,יש
לתובעת ביטחון כלכלי ,בלא קשר לעניין המזונות .התמונה השלמה אינה עגומה ומפלה כפי
שהתובעת מנסה לתאר.
דמי שיקום
 .92אין בסיס משפטי להטלת דמי שיקום על בני זוג הנשואים כדמו"י בחוק או בפסיקה .כמו כן,
אין נסיבות המקרה שלפנינו מצדיקות הטלת דמי שיקום על הנתבע אף מבחינה מוסרית.
 .93מוכחש האמור בס'  29בכתב התביעה.
בע"מ  922/29נקבע כי:
"מקום שבני הזוג נישאו כדין ועומדת להם עילה מכוח סטאטוס זה ,לא
ימהר בית המשפט לפנות אל בחינתה של העילה החוזית ,ככל שנוצרה,
שהרי הסטאטוס והדינים מכוחו מורים כיצד יש לאזן המשאבים בין בני
זוג נשואים בשעה של פירוד (חוק יחסי ממון בין בני זוג ,התשל"ג-
 .)2093הפנייה לבדיקת התגבשותה של העילה החוזית תעשה ,כאשר
קיימת תשתית ראייתית המחייבת זאת"( .ע"מ ( 922/29חי') תק-מח
פלוני נ' פלונית [ ,5239 )2(2229טרם פורסם ,ניתן ביום .)19.11.2229
(להלן" :בע"מ  940/08פלוני נ' פלונית")
כאמור לעיל ,לא ניתן לקרוא ממערך היחסים בין בני הזוג כל התחייבות חוזית מצד הנתבע
לבסיס כלכלי שווה ויצירת עתודה כלכלית לאשה .ומכאן שאין כל בסיס לטענה כי על הנתבע
לדאוג לצמצום הפער בין פוטנציאל ההשתכרות של התובעת לבין השתכרותה בפועל ,ו/או
שעליו להמשיך לכלכל אותה ברמת החיים הגבוהה שחיה בה במהלך הנישואין.
 .92מזונות משקמים אשר מתייחסים לתקופה שלאחר תום תקופת החיים המשותפים ,נפסקו
ביחס לידועה בציבור בלבד וזאת במקרים מאוד נדירים ,למשל במקרה בו האשה סבלה
מטרשת נפוצה ,לא הייתה מסוגלת לכלכל את עצמה ,התקשתה לדאוג לצרכי ילדיה ובן זוגה
עזב אותה לטובת אשה אחרת (בש"א (חד')  2221/29ד.ה נ' א.ג (ניתן ביום .))12.22.2229
 .95מוכחש האמור בס'  29לכתב התביעה .נסיבות המקרה בע"מ  922/29פלוני נ' פלונית ,שונות
בתכלית מנסיבות המקרה שלפנינו .ראשית ,האשה עבדה בעסקו של האיש בלבד ,וזאת ללא
קבלת שכר עבור עבודתה .שנית ,האיש היה חסר תום לב בכך שהגיש תביעת גירושין אך מצא
לנכון לעכב בדיון בה .בנוסף ,האיש נעדר מן הבית שבועות לעומת האשה שתפקדה בבית
כמגדלת יחידה את הבנות ומטפלת בכל צרכיה האחרים של המשפחה.
 .92במובחן מהמקרה לעיל ,במקרה שלנו התובעת הינה בעלת מקום עבודה קבוע ומשתכרת
סכום של  2,922ש"ח בחודש .כמו כן ,היא בעלת פוטנציאל השתכרות גבוה .מדובר באשה
מוכשרת בעלת תארים בפסיכולוגיה ובהיסטוריה וותק של שנים רבות .בנוסף ,הנתבע הינו
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תם לב והשתדל בכל מאודו למנוע נזקים למשפחתו שהיו עלולים להיגרם כתוצאה מהליך
הגירושין .הנתבע אף המשיך לכלכל את בני ביתו לאחר פרוץ הסכסוך בינו לבין התובעת.
 .99בע"מ  922/29פלוני נ' פלונית מה שנפסק היה פיצוי כספי בסכום חד-פעמי של  222,222ש"ח
ולא מזונות משקמים ,וזאת במסגרת תביעה נזיקית שהגישה האשה נגד בעלה .אין המדובר
על מזונות משקמים לאשה נשואה .הפסיקה לא שינתה את הדין הדתי וגם לא התנתה עליו.
מדובר אך ורק על פיצוי נזיקי וזאת במקרים מיוחדים וקיצוניים.
 .99מוכחש האמור בס'  92לכתב התביעה .ישנם הבדלים עקרוניים בין פסקי הדין אותם הביאה
התובעת בכתב התביעה שבהם נפסקו מזונות משקמים ,לבין המקרה שבענייננו:
א .כאמור בס'  92לכתב ההגנה ,בבש"א (חד')  2221/29ד.ה נ' א.ג (ניתן
ביום  ,)12.22.2229היה מדובר בבני זוג ידועים בציבור ולא בנשואים
כדמו"י .כאמור לעיל ,ישנה נפקות קריטית להבחנה זו .כמו כן ,היה
מדובר באותו מקרה בנסיבות קיצוניות ומרחיקות לכת ,לפיהן האשה
הייתה חולה ביותר ובן זוגה עזב אותה לטובת אשה אחרת ,וזאת בניגוד
מובהק למקרה שלנו.
ב .בתמ"ש  91992/22ס.י נ' ע.י (ניתן ביום  )32.29.2221וכן בבע"מ 2292/22
פלונית נ' פלוני ,היה מדובר באשה חסרת דת ובאיש יהודי שלא נישאו
כדמו"י.
 .99מוכחש האמור בס'  91ו 92-לכתב התביעה .הנתבע יטען כי הסדר ה alimony-אינו חל
במדינת ישראל ,ובייחוד לא על בני זוג אשר נישאו כדמו"י .על האחרונים חלה מערכת הדין
האישי בלבד ,אשר איננה מכירה בהסדר זה .אין בנמצא פסיקה אשר ראתה לנכון על אף הדין
האישי ,לאמץ את הסדר ה alimony-ומכאן שאין להחילו בשום מקרה.
 .122למותר לציין ,כי אין להשליך מקיום הסדר ה alimony-ברוב מדינות המערב על מערכת
הדינים הקיימת במדינת ישראל .מערכת זו שונה לבלי היכר ממערכות אחרות ובפרט בתחום
של דיני משפחה.
 .121השופט ברק ברע"א  9252/99פלונית נ' פלוני פ"ד נח( ,213 )2אינו קובע כי הוא מכיר
בהסדר ה .alimony-הקונסטרוקציה אשר הוא מציע בפסק הדין ,מדברת על מזונות
משקמים וגם זאת רק עבור בני זוג אשר נישאו בנישואים אזרחיים ,כאמור לעיל בס' 53
לכתב ההגנה .יתר על כן ,הטלת מוסד ה alimony-על ידועים בציבור מוטלת אף היא בספק
(ר' לעניין זה מאמרו של שחר ליפשיץ" ,נשואים בעל-כורחם? ניתוח ליברלי של מוסד
הידועים-בציבור" ,עיוני משפט כה .)933 ,921
 .122מוכחש האמור בס'  93לכתב התביעה .זכויותיה הסוציאליות של התובעת אמנם נפדו,
אולם הן מגולמות בבית המגורים המפואר והיקר ,ולכן הן לא "אבדו" לה ,וערכן הכלכלי
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המשמעותי לא בוזבז .כמו כן ,במשך  3השנים האחרונות צברה האשה זכויות סוציאליות
ופנסיה במסגרת עבודתה כמורה .יתרה מכך ,את כספי משכורתה שהרוויחה כמורה הפקידה
התובעת כחיסכון בחשבון נפרד משלה ,כדי שישמשו אותה בעתיד ,ולא נעשה בהם כל שימוש
לפרנסת המשפחה ,או לכל מטרה אחרת.
 .123תלותה הנטענת של התובעת ,הינה תוצר ישיר של התנהגותה המכוונת ובחירתה החופשית.
בפני התובעת עמדו אלטרנטיבות שונות להן הפנתה את גבה .התובעת יכולה הייתה לחזור
לעבוד בכל רגע נתון בחיי הנישואין ולא עשתה כן אך ורק מבחירתה החופשית .הטענה כי
ניתוקה של התלות נעשה באופן "חד צדדי על ידי הנתבע" ,הינה טענה שקרית וכפוית טובה.
הנתבע המשיך לכלכל את תובעת אף לאחר פרוץ הסכסוך ובמהלך הליך הגירושין המלא.
התובעת ידעה כבר בתחילת תהליך זה ,כי יבוא היום שבו יהיה עליה להתחיל לדאוג
לפרנסתה ועל כן חזרה לעבוד כבעבר .תהליך זה נמשך  3שנים ,ועל כן אין לומר כי ניתוק
התלות היה חד-צדדי ופתאומי .על כל פנים ,ברי כי התובעת לא נותרת חסרת כול :ברשות בני
הזוג רכוש יקר ורב כפי שפורט בס'  39-22לכתב ההגנה.
 .122מוכחש האמור בס'  92לכתב התביעה .לתובעת ותק של מספר שנים במקצועה .כיום גיל 23
אינו גיל מופלג ואנשים רבים מתחילים עיסוק בתחום חדש בגיל זה .כמו כן ,התובעת הינה
אשה מוכשרת ובעלת פוטנציאל גבוה להצלחה .כל זאת כפי שפורט בס'  29וס'  33-35לכתב
ההגנה.
 .125הנתבע מכחיש לחלוטין את ס'  95ו 92-לכתב התביעה .כאמור לעיל ,אין הנתבע חב לתובעת
במזונות .ואף לא לפיצוי חד-פעמי בגין המשכנתא .הסכומים הנדרשים על ידי התובעת אינם
מינימאליים שמטרתם "לשקם עצמה ולחיות בכבוד ולא להיפגע באורח קשה מפירוק הקשר
הזוגי והכלכלי" ,אלא מטרתם סחיטת הנתבע והתפנקות התובעת על חשבונו כך שתוכל
להמשיך לחיות באורח החיים הבזבזני אליו התרגלה במהלך חיי הנישואין לנתבע ,וזאת בלא
נתינת כל תרומה מצידה לקיום התא המשפחתי.
 .122הנתבע תם לב ולא ניסה לנשל את התובעת בשום שלב של היחסים ביניהם ,מזכויותיה ככל
שהן קיימות .בנוסף ,מצבה הכלכלי של התובעת הינו יציב וטוב ,התובעת עובדת ומשתכרת
באופן קבוע מזה זמן רב.
 .129מוכחש האמור בס'  99לכתב התביעה .מעבר לעובדה כי ההלכה בתמ"ש  91992/22ס.י נ'
ע.י (ניתן ביום  )32.29.2221אינה חלה על בני זוג שנישאו כדמו"י (כפי שכבר פורט בהרחבה
לעיל) ,אין המדובר במצב בו התובעת תיוותר "ללא קורת גג" .ברשות בני הזוג דירה גדולה
יקרה ומפוארת .מצבה הכלכלי של התובעת אינו מוכרע באופן בלעדי משאלת זכותה
במזונות.
 .129מוכחש האמור בס'  99לכתב התביעה .דבריהם של המלומדים פרופ' רות הלפרין-קדרי
ופרופ' שחר ליפשיץ ,הינם כתיבה אקדמית אשר חלה רק על ידועים בציבור ולא על נשואים
כדמו"י .בנוסף ,במובחן ממצב בו ישנה הפסקה מיידית של המחויבות הכלכלית ,במקרה
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שבפנינו חלה הפסקת התמיכה הכלכלית בהדרגה ובמשך שנים ,מפרוץ הסכסוך ועד עתה .כמו
כן ,אין המשמעות של שאיפה לשוויון מהותי בין הצדדים מכוונת לסחיטת הבעל אשר נהג
בתום לב ולא שלל מגרושתו אף זכות המגיעה לה לפי דין.
 .129כל טענות כתב הגנה זה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ,כמשלימות אלה את אלה ,הכול לפי
הקשר הדברים ו/או אופן הדבקתם.
ח .עתירות
 .112מוכחש האמור בס'  91לכתב התביעה לסעיפיו הקטנים.
 .111יש למחוק כתב תביעה זה על פי ס'  122לתקנות סדר הדין האזרחי ,שכן אין הכתב מראה
עילת תביעה ,והתובענה הינה טרדנית ואף קנטרנית.
 .112יש לדחות על הסף את טענת התובעת למזונות זמניים וסופיים ו/או מזונות משקמים ו/או
פיצוי חד-פעמי .טענה זו הופרכה בכתב ההגנה ונדחתה לגופו של עניין.
 .113יש לפסוק כי על התובעת לשאת בהוצאות המשפט ,לרבות שכר טרחת עורך דינו של הנתבע.
 .112מן הדין ומן הצדק לדחות תביעה זו.

_______________

________________

אוריה דויטש

הדרה בוכריס

ב"כ הנתבע

ב"כ הנתבע
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בבית המשפט לענייני משפחה

תמ"ש 2108/00

ברמת גן

התובעת:

יונית גטין ת.ז 215912325
ע"י ב"כ ירדנה שניידר-ליבנה ו/או שירה בוביס ו/או דפנה קהאן
ו/או ברק שוורץ ו/או ליהי רז ו/או לסלי ג'רמון ו/או עמרי לנדאו
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :
-נגד-

הנתבע:

ירון גטין ת.ז 222225292
ע"י ב"כ אוריה דויטש ו/או הדרה בוכריס ו/או סיגל מרדיקס
ו/או שירי מונטל ו/או עדי לבנה ו/או מורג לוי ו/או מרינה רוזנפלד
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :

מהות התביעה :תביעה למזונות אשה אזרחיים ו /או לחלופין מזונות משקמים

סיכומי תביעה
התובעת מתכבדת להמציא אל פיתחו של בית המשפט הנכבד את סיכומי כתב תביעתה בעניין
מזונות אזרחיים ,כנגד הנתבע.
הטיעון העובדתי
כללי
 .1הצדדים נישאו זה לזו כדת משה וישראל בשנת  1999והם נשואים מזה  22שנים.
 .2מנישואי הצדדים נולדו להם שלושת ילדיהם:
רוני ,בת  13נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
ליבי ,בת  9נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
רותם ,בן  5נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
(להלן" :הילדים" או "הקטינים").
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 .3בני הזוג נישאו זה לזה בהיותם חילוניים בהשקפתם ובאורחות חייהם ,וכך חיו רוב שנות
הנישואין עד לשנים האחרונות ,אז חזר הנתבע בתשובה.
 .2במהלך חיי הנישואין נוצר פער כלכלי משמעותי בין התובעת והנתבע .התובעת לא עבדה
במשך רוב שנות הנישואין ,בהסכמת הנתבע ,בעוד הנתבע התפתח בעבודתו והתקדם
לתפקידים בכירים .בשנת  2225מונה הנתבע לתפקיד מנכ"ל בחברת היי-טק גדולה וצבר
זכויות כלכליות מפליגות .בתביעת הגירושין שהגיש הנתבע לבית הדין הרבני ,הצליח לנשל
את התובעת מכל זכויותיה ,והותירּה ללא יכולת כלכלית אשר תאפשר לה לחיות ברמת חיים
סבירה ובוודאי לא זו שהורגלה אליה .הכול כפי שפורט בתביעה זו .התובעת תטען כי
בנסיבות אלה קמה לה עילת תביעה למזונות.
המשבר :נסיבות הגשת התביעה
 .5בני הזוג נישאו זה לזו כאשר שניהם חילוניים בהשקפת עולמם ובדרך חייהם .הנתבע נולד גדל
והתחנך בקיבוץ מעש ,קיבוץ חילוני שכל קשר בינו לבין הדת הנו מקרי ביותר .שם ,בגרעין של
תנועה זו ,פגש את מי שתהיה אשתו :התובעת .בני הזוג יצאו לאורך תקופה ארוכה לפני
שהחליטו להינשא זה לזו ובין השאר דיברו על עתידם רבות והסכימו על דרך חייהם ואופי
החינוך לילדיהם המתאים לדרכם ועקרונותיהם .יש לציין כי חזרה בתשובה לא הוזכרה ולו
ברמז ,אף לא בתור סיכוי קלוש.
 .2החל משנת  2222הנתבע החל להתקרב לדת ולשמור מצוות באדיקות .התהליך החל לאחר
שהנתבע עבר תאונה והחל לפקוד את בית הכנסת .בבית הכנסת התוודע הנתבע לזרם של
חסידות חב"ד ,אשר שמה לה למטרה להחזירו בתשובה .הנתבע החל להגיע להרצאות של
חוזרים בתשובה ובעקבותיהן להתקרב לדת .מאז שנת  2225הפך הנתבע להיות אדם דתי
וכיום הוא שומר שבת ,מקפיד על כשרות מהודרת ,מקיים את מצוות החגים לכל פרטיהן
ודקדוקיהן ואף מתפלל שלוש פעמים ביום במניין.
 .9במקביל לתהליך אותו עבר הנתבע ,דרש מהתובעת לנהוג כמותו למרות שידע כי אינה
מאמינה וכי התנהגות שכזו היא בניגוד לאורחות החיים עליהם הסכימו .בתחילה נאותה
התובעת ,למען שלום בית ,לבצע מספר מטלות דתיות אותן ראתה כגחמה רגעית .בין השאר
הסכימה ,על אף הסתייגותה המפורשת ,להקפיד על מטבח כשר ,לא להדליק אש בשבת ואף
הלכה פעמים מספר למקווה (דבר ממנו סלדה ביותר) ,וזאת כדי לשמר את בסיס הזוגיות ולא
ליצור חיכוכים נוספים .אולם התובעת נהגה כן למען התא המשפחתי ובשום אופן לא
הסכימה לאורח חייו ולחזרתו בתשובה של האיש .יובהר כי התובעת סירבה לנהוג בניגוד לצו
מצפונה; היא איננה אשה מאמינה ולכן לא ראתה לנכון לקיים את מצוות הדת .התובעת
הבהירה לנתבע כי אין בכוונתה לחזור בתשובה ,או לעשות צעדים נוספים בכיוון זה.
 .9בחודש מאי  2225קּודם הנתבע בעבודתו ,ובעקבות הקידום עלו משכורתו ותנאיו באופן
משמעותי .הנתבע הפריש את רוב הכספים שצבר לחשבון נפרד על שמו בלבד ,וטען כי מדובר
בכספי הפנסיה שלהם ,באמצעותם "יבלו" לאחר פרישתם מעבודה ו"יסדרו" את ילדיהם.
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 .9בשל רצונם העז של בני הזוג להציל את המערכת המשפחתית והזוגית ,במיוחד למען ילדיהם,
הלכו הנתבע והתובעת בשנת  2222לייעוץ זוגי במשך שנה ,אך הטיפול לא צלח.
 .12הפערים בין הצדדים הלכו וגדלו :התובעת סירבה להמשיך ולספק באופן חד-צדדי את
גחמותיו הדתיות של הנתבע ,כיוון שראתה כי אינו מוכן לוותר במאום על אורחות חייו על
מנת להמשיך ולחיות חיים תקינים .לאור התבצרותו של הנתבע בדרישותיו הדתיות (בעיקר
בנושא טהרת המשפחה) ,פסקו כל קשרי אישות בין הצדדים .עם זאת ,הם ניסו לשמר את
התא המשפחתי למען הילדים ,תוך שהנתבע ממשיך ומפרנס את המשפחה בהתאם לרמת
החיים שהייתה נהוגה בביתם במשך השנים.
 .11למרות ניסיונות חוזרים ונשנים להחזיק במערכת הנישואים ,הבינו בני הזוג בעקבות הטיפול
וחוסר יכולתם לקיים מערכת יחסים זוגית חיובית על כל פניה ,כי אין מנוס מפירוק הקשר
הזוגי ביניהם.
רמת החיים של המשפחה
 .12בני הזוג התגוררו בבית פרטי ברמת השרון ,שנרכש בשנת  .2222זהו בית יוקרתי בעל שלושה
מפלסים וגינה רחבת ידיים .הבית עוצב ע"י אדריכל יוקרתי ,ותוכנן בהתאם לסטנדרטים
גבוהים ביותר .הבית מרוהט בריהוט יקר שנרכש כולו בחנויות מעצבים מובילות .אין זה
המקום להפליג בתיאור הבית ,אולם לצורך ההמחשה בלבד יצוין כי בכל חדר הותקנה
טלוויזיה עם מסך  ,LCDהצדדים רכשו שלוש יצירות אומנות מקוריות של קדישמן וכן
הלאה.
 .13בני הזוג חיו ברמת חיים גבוהה ,נסעו לפחות פעמיים בשנה לחו"ל (בשנה האחרונה נסעו פעם
לחופשת סקי ,ופעם לטיול ספארי באפריקה) ,רכשו מוצרי חשמל חדישים ביותר ,ובני
המשפחה לבשו תמיד בגדים של מיטב המעצבים בארץ ובעולם .הצדדים רכשו ג'יפ יוקרתי
חדש ,בו נהגה התובעת בלבד (לנתבע היה רכב אחר ממקום עבודתו).
הליכים משפטיים קודמים
 .12ביום  12.29.2229הגיש הנתבע תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך אליה את עניין מזונות
האשה ואת עניין הרכוש.
 .15תביעת הגירושין של הנתבע הייתה רצופה הכפשות ,חד-צדדית וחסרת תום לב .מטרתה של
התביעה הייתה אחת  נישולה של התובעת מהזכויות המגיעות לה על פי דין .הנתבע ניצל את
העובדה שהוא חזר בתשובה וטען שהתובעת הנה אשה "מורדת" ו"עוברת על דת משה" משום
שהיא מסרבת לחבוש כיסוי ראש ואיננה הולכת למקווה ,ולכן ,טען ,האשה חייבת בגט ואינה
זכאית למזונות.
 .12בנוסף טען האיש כי לאור ה"נסיבות המיוחדות" של בני הזוג ,יש להקדים את איזון
המשאבים בהתאם לס'  9לחוק יחסי ממון ,התשל"ג .2093-כמו כן בית הדין התבקש לא
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לאזן כספים זכויות ונכסים שהצטברו מאז שנת  .2225בכך ניצל הנתבע את הפרצה בחוק
שנועדה לספק הגנה לצד החלש כלכלית והפך את החוק לכלי של עושק וקיפוח .לצערה
ולתדהמתה של התובעת ,בית הדין "שש" לקבל את תביעותיו.
 .19בית הדין הרבני פסק ב  21.12.2229 -כי הוא מקבל את טענות הנתבע וקבע כך:
א.

על הצדדים להתגרש.

ב.

מאחר שהתובעת הינה "מורדת" ו"עוברת על דת משה" הבעל אינו
מחויב במזונותיה.

ג.

מועד האיזון לעניין הרכוש יהיה  .02.02.1002הזכויות שנרכשו עד אז
יחולקו באופן שווה.

ד.

האשה אינה זכאית לכתובתה.

 .19בעקבות החלטת בית הדין הרבני ונישולה של התובעת מזכויותיה ,הוגש כתב התביעה.
הכנסותיו של האיש ויכולת השתכרותו
 .19האיש הינו בוגר תואר שני במחשבים והנדסת תוכנה ,ונחשב מבריק בתחומו.
 .22במהלך השנים השתכר האיש  22,222ש"ח ברוטו לחודש ,וצבר ביטוח מנהלים על שמו.
 .21במאי  1002מונה הנתבע למנכ"ל חברת ההיי-טק אל-רם ,ובעקבות המינוי עלתה משכורתו
החודשית לסך של  32,000ש"ח נטו .כן נוספו לנתבע זכויות סוציאליות רבות (קרנות פנסיה,
השתלמות ובונוסים) ,אותן צבר בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד.
 .22הטבה נוספת מעבודתו החדשה הייתה רכב צמוד.
 .23לאורך השנים היה הנתבע המפרנס העיקרי של המשפחה ,ודאג לרמת חיים גבוהה .כאמור,
כמעט כל זכויותיו של הנתבע שנצברו לו החל משנת  ,2225עברו לחשבון נפרד שנרשם על שמו
בלבד .הנתבע אמר תמיד כי מדובר בחסכונותיהם העתידיים של הצדדים .רק כמחצית
ממשכורתו של הנתבע שימשה את הצדדים במהלך החיים המשותפים.
 .22הנתבע לא העביר לתובעת כל מידע בנוגע לחשבונו הנפרד אולם ממספר דפי בנק שראתה
התובעת באופן אקראי ,מדובר במאות אלפי שקלים ,שחלקם הגדול מושקע באגרות חוב
ומניות ,כך שסכום זה רק הולך וגדל.
הכנסותיה של האשה
 .25התובעת סיימה תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בהיסטוריה ,אולם מאז שנולדה בתם
הבכורה לפני כ 13-שנים לא עבדה במקצועה ,והקדישה את כל כולה לביתה ולבני משפחתה.
החלטתה לקחת "פסק זמן" ארוך מהעבודה הייתה החלטה מוסכמת ומשותפת ,והנתבע אף
לחץ על התובעת שתקדיש את השנים הללו לגידול הילדים ולטיפוח הבית .הנתבע הבטיח
לתובעת כי ימשיך לפרנס אותה ,ואמר לה פעמים רבות כי היא "יכולה להסיר דאגה מליבה".
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 .22במשך שנים רבות ,לאור החלטת בני הזוג ,התובעת לא עבדה אלא נשארה בבית וגידלה את
ילדיהם המשותפים בעוד שהנתבע פרנס את המשפחה.
 .29לאחר שהילדים גדלו ,החלה התובעת לעבוד כמורה בחצי משרה ומאז היא משתכרת כסך של
 2,922ש"ח לחודש.
 .29יש לציין כי התובעת אינה אשה צעירה וכיום הינה בת  .23התובעת כמעט לא עסקה
במקצועה ולא צברה בו ותק וניסיון ,ולפיכך תתקשה למצוא עבודה שתפרנס אותה בכבוד
ותאפשר עתיד כלכלי משמעותי.
 .29עד לאחרונה הסתמכה האשה על הכנסות האיש באופן מוחלט לפרנסתה ,וזאת בהסכמה
מלאה מצד האיש; לכן לא דאגה לעתידה ולא צברה פנסיה או זכויות סוציאליות.
 .32הזכויות הסוציאליות המעטות שנצברו לתובעת מעבודתה בעבר נפדו לצורך רכישת הבית ,כך
שאין בידה עתודה כלכלית משמעותית.
 .31כפי שנאמר ,התובעת חיה ברמת חיים מאוד גבוהה ,והייתה מנויה על חדר כושר ,הלכה
למספרה פעם-פעמיים בשבוע ולקוסמטיקאית כל שבוע ,ורכשה מוצרים חדישים ויוקרתיים.
התובעת נהגה ללכת לחוגים והקפידה על אורח חיים בריא.
 .32להשלמת התמונה יצוין כי מזונותיהם של הקטינים נפסקו בבית המשפט על הסך של 2,222
ש"ח עבור כל אחד מהקטינים ,כולל מדור.
הנכסים שנצברו במהלך חיים הנישואין
 .33בני הזוג התגוררו בבית פרטי בעל שלושה מפלסים ברח' הלימון  32ברמת השרון ,שנרכש
בשנת  2222בסך של  1,522,222דולר ונרשם על שם שני בני הזוג באופן שווה ביניהם.
 .32לצורך רכישת הדירה בני הזוג פדו את כל זכויותיהם הסוציאליות הנזילות שצברו עד כה.
 .35בגין רכישת הבית נטלו בני הזוג משכנתא של  1,922,222ש"ח שהתבססה על יכולתו של
הנתבע לשלם את המשכנתא הגבוהה בתשלומים חודשיים ע"פ משכורתו הגבוהה .ההחזר
החודשי של המשכנתא עומד על כ 5,222-ש"ח לחודש.
 .32על שם הצדדים רשום ג'יפ טויוטה מ.ר.52-999-29 .
 .39כמו כן ,כאמור ,צבר הנתבע על שמו זכויות כלכליות רבות ,בגובה של מאות אלפי שקלים,
מהם נושלה התובעת.
צרכי התובעת ומזונותיה
 .39התובעת זקוקה למזונותיה ולסיפוק צרכיה לסך של  15,392ש"ח לחודש לפחות ,על פי
הפירוט הבא ,או על פי כל חלוקה אחרת כפי שתיראה לבית המשפט הנכבד:
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הוצאות כלליות (ש"ח)
א .משכנתא
ב .חשמל
ג .ארנונה ומים
ד .טלפון וטלפון סלולארי
ה .טלוויזיה וכבלים
ו .גז

5,222
1,222
922
922
292
122

522
ז .הוצאות ביטוחים ותיקונים
8,680
סה"כ
חלקה של התובעת בניכוי חלקם של הקטינים המגולם במזונותיהם  3,491ש"ח
הוצאות פרטניות (ש"ח)
1,522
א .מזון
ב.
ג.
ד.
ה.

ביגוד והנעלה
בריאות (רופאים ,תרופות)
נסיעות ,ביטוח ודלק
חוגים (חדר כושר,טניס ,פילאטיס וכו')

2,222
322
1,222
1,222

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

טיפולים פסיכולוגיים
דיאטנית
בילוי ,בידור ונופש
קוסמטיקה ומספרה
מתנות ,שונות
סה"כ צרכים פרטניים
סה"כ הוצאות כלליות ופרטניות

2,222
222
522
2,222
1,222
22,000
22,391

 .39התובעת זקוקה למזונותיה ולסיפוק צרכיה לסך של  15,392ש"ח לחודש לפחות ,על פי
הפירוט דלעיל ,או על פי כל חלוקה אחרת שתיראה לבית המשפט הנכבד.
הטיעון המשפטי
 .22התובעת טוענת כי יש לחייב את הנתבע לשלם לה דמי מזונות אזרחיים מכוח דיני החוזים
ו/או עקרון תום הלב ו/או דיני הנזיקין ו/או דיני עשיית עושר שלא במשפט ו/או עקרונות של
שוויון וצדק מהותיים ו/או חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ו/או משפט הטבע ו/או דיני
שותפות ו/או דיני הידועים בציבור ו/או על פי כל דין אחר שימצא בית המשפט הנכבד לנכון,
כפי שיפורט בהרחבה בכתב סיכומי תביעה זה.
פתח דבר
 .21התובעת טוענת כי מלבד הנימוקים וההצדקות שפורטו בהרחבה בתביעה זו ,יש להדגיש
שהכרה בתחולה של מזונות אזרחיים מקום שמדובר בבני זוג שנישאו כדמו"י ,כמתבקש
בתביעה זו ,מהווה את ההמשך הטבעי והמתחייב של התפתחות הדין הישראלי בשנים
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האחרונות .דין זה צועד צעד אחר צעד בדרך שהחלה להתגבש זה מכבר אל השוויון המהותי
הכולל ובתוך כך אל הקמת מערכת אזרחית עצמאית בתחום דיני המשפחה ,בהשפעת
"מגמות דומיננטיות בדיני הזוגיות שהתפתחו בחלקים נרחבים של העולם המערבי במחצית
השנייה של המאה העשרים" (ר' שחר ליפשיץ" ,הסדרה חוזית של יחסים זוגיים במשפט
האזרחי" [עבודת דוקטורט ,אוניברסיטת בר-אילן ,הפקולטה למשפטים .)]2222 ,כדברי פרופ'
רות הלפרין-קדרי על התהליך המתרחש בדיני המשפחה בישראל:
" ...החל להתגבש השלב השלישי ,האחרון והמכריע בתהליך התפתחות
המערכת המפוצלת של דיני המשפחה בישראל .זה שלב גיבושה של
מערכת אזרחית טוטלית וטריטוריאלית של דיני משפחה ,המציעה
חלופה אזרחית עצמאית לכל נושאי דיני המשפחה( "...רות הלפרין-
קדרי" ,דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל – לקראת השלמה :על הכבוד,
הצדק ,השוויון והכוונה יושתתו מעתה דיני המשפחה" מחקרי משפט יז
( ,125 )1עמ'  ;2221 ,122להלן" :רות הלפרין קדרי ,דיני משפחה אזרחיים
נוסח ישראל").
וכן:
"...ייחודו של השלב השלישי לעומת מה שקדם לו ,הוא בפיתוחם של
דיני משפחה אזרחיים גם בענייני המעמד האישי המובהקים .הנושא
המובהק הנכנס במסגרת זו הוא תחום דיני המזונות( "...ההדגשות כאן,
ובהמשך סיכומים אלה ,אינן במקור – ל.ר .וב.ש( ).שם ,עמ' .)113
 .22התובעת טוענת כי הכרה במזונות אזרחיים החלים על נשואים כדמו"י מהווה צעד טבעי
כאמור ,אשר למרות שטרם נמצאה שעת כושר להשלימו ,בישרו אותו מספר אמרות אגב של
בית המשפט העליון בדבר הכרה במזונות אזרחיים לעניין זוגות הנשואים כדמו"י (ר' ע"א
 222/92סלומון נ' סלומון ,פ"ד לח([ )1995( ,599-592 ,325 )2להלן" :עניין סולומון"]; רע"א
 9252/99פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח( ,213 )2עמ'  ,)2223( 223עמ' [ 239להלן" :עניין פלונית
 )]"8126/00ובערכאות הנמוכות יותר ,אם כי תחת הגדרות שונות ומשונות ,כבר מצאנו
בשנים האחרונות סנוניות ראשונות שהחלו ליישם גישה המכירה במזונות אזרחיים
במקרים של נשואים כדמו"י (ר' ע"מ (חי') תק-מח  922/29פלוני נ' פלונית  ,5239 )2(2229עמ'
[ 9טרם פורסם ,ניתן ביום  ;19.11.2229להלן" :עניין פלוני  ;]"940/08תמ"ש (ת"א) 39191/99
ל.ט נ' ע.ט ,עמ' ([ 222 ,219לא פורסם ,ניתן ב ;22.11.2222-להלן" :עניין ט' .)]"39191/99
 .23התפתחות זו של דיני המשפחה האזרחיים בכלל ודיני המזונות בפרט כוללת מספר היבטים.
נסתפק בציוני דרך מעטים אך מאלפים .ראשיתו בחקיקת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
בשנת  .1992בתוך כך ,לאחרונה השלים בית המשפט העליון את עיגונו של עקרון השוויון
במסגרת מושג "כבוד האדם" בחוק היסוד (ר' בג"ץ  2229/22התנועה לאיכות השלטון
בישראל נ' הכנסת [טרם פורסם ,ניתן ביום  ;11.25.2222להלן" :עניין התנועה לאיכות
השלטון"]).
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שנית ,בית המשפט העליון הכיר ב"אבהות אזרחית" לצד "אבהות דתית" ומנע בכך התנכרות
של אב לבתו (ר' ע"א  3299/92פלונית נ' פלוני ,פ"ד מט ( ;)1995( 599 )2להלן" :פרשת
האבהות").
שלישית ,לאחר מספר הלכות של בית המשפט העליון שביססו הכרה במזונות אזרחיים
במקרים של בני זוג הנשואים בנישואים אזרחיים (ר' עניין פלונית  ;9252/99בג"ץ 2232/23
פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א יפו ,עמ'  ,32טרם פורסם ,ניתן ביום ;21.11.2222
להלן" :עניין פלוני  )"1131/03וזוגות החיים כידועים בציבור (ר' ע"א  523/25יגר (פלינק) נ'
פלביץ ,פ"ד כ( ,222 )3עמ'  ;)1922( 229להלן" :עניין יגר"); ע"א  32/91צונן נ' שטל ,פ"ד לז()2
 ,921עמ'  ,))1993( 992בתי המשפט בערכאות הנמוכות החלו לפסוק מזונות אזרחיים לזוגות
אלו כעניין שבשגרה (ר' למשל ע"א  925/92ורסנו נ' כהן ,פ"ד לז( ;532-531 ,529 )1להלן:
"עניין ורסנו"); ע"א  2222/99לינדורן נ' קרנית ,קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,פ"ד נה()1
 ;32 ,12להלן" :עניין לינדורן"); ה"מ (ת"א)  2359/92פלונית נ' פלוני ,פ"מ תשמ"ג (ב) 329
(להלן" :עניין פלונית  ;)"4320/81ה"מ (ת"א)  2292/92כתב נ' מזרחי ,פ"מ תשמ"ה (ג) 9
(להלן" :עניין כתב"); ת"א (ת"א)  2295/91גולודובסקי נ' גולודובסקי (לא פורסם ,ניתן ביום
( )25.11.1992להלן" :עניין גולודובסקי"); תמ"ש (ת"א)  23323/99מאגין נ' מלכה (לא פורסם,
ניתן ביום  ,22.25.2222להלן" :עניין מאגין"); תמ"ש (י-ם)  12291/99פלונים נ' אלמוני (לא
פורסם ,ניתן ביום  ,19.29.2222להלן" :עניין פלונים"); תמ"ש (ת"א)  29932/99עשהאל נ'
עשהאל (לא פורסם ,להלן" :עניין עשהאל"); תמ"ש (ת"א)  51922/99כהן נ' כהן (לא פורסם,
ניתן ביום  ,22.29.2222להלן" :עניין כהן" ,ועוד).
רביעית ,לאחרונה הוכרה "עוולת סירוב גט" אשר חיזקה את מעמדן של נשים בהליך
הגירושין (ר' תמ"ש  23/19292פלונית נ' פלוני ,טרם פורסם ,ניתן ביום .)21.12.2222
חמישית ,ניתנה הכרה במושג ה"הון האנושי" ,כנכס בר-חלוקה בין בני זוג .זאת הן בפסיקה
(ר' בע"מ  2223/22פלוני נ' פלוני ,טרם פורסם ,ניתן ביום  ,22.29.2229להלן" :עניין פלוני
 )"4613/04ובימים אלו גם בחקיקה ,במסגרת תיקון נרחב לחוק יחסי ממון אשר נועד למזער
את נחיתותה של האשה בהליכי הגירושין לאור כפיפותה לרצון הבעל במתן גט (ר' חוק יחסי
ממון בין בני זוג (תיקון מס'  ,)2התשס"ח ,2229-להלן" :התיקון לחוק יחסי ממון").
 .22התובעת טוענת כי למרות המסע המרשים של המשפט הישראלי ,עדיין בולט מעמדן הנחות
של הנשים בתחום דיני המשפחה לאור שליטתו של הדין הדתי הפטריארכלי בכל הקשור
לענייני המעמד האישי ,דין המנציח את כפיפות הנשים לגברים במשפחה (ר' אליאב שוחטמן
"מעמד האישה בדיני נישואין וגירושין" ,מעמד האישה בחברה ובמשפט .))1992( ,391 ,392
בשנים האחרונות אמנם חל שיפור מה במעמדן הסוציו-אקונומי של הנשים בחברה
הישראלית ,אך עדיין לא הגענו לשוויון המיוחל ,במיוחד בכל הקשור להשתתפותן בשוק
העבודה .כך ממשיך מצבן של נשים להיות בכי רע ונחות מזה של הגברים השולטים בספירה
זו (ר' רות הלפרין-קדרי וענבל קארו ,עורכות ,נשים ומשפחה בישראל :דו-שנתון סטטיסטי,
המרכז לקידום מעמד האשה על שם רות ועמנואל רקמן ,2229 ,להלן" :דו-שנתון
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סטטיסטי") .לכן ,ישנה חשיבות יתרה להשלים את המהלך המתבקש ולהכיר במזונות
אזרחיים החלים על זוגות שנישאו כדמו"י ולאזן במעט את חוסר השוויון הכלכלי המגדרי,
ויפה שעה אחת קודם.
משפט משווה :הרציונאלים העומדים בבסיס דיני המזונות האזרחיים
 .25התובעת טוענת כי יש להכיר במזונות אזרחיים לאחר הגירושין על בסיס אחד או יותר מן
הרציונאלים המצטברים ו/או החלופיים הקיימים בפסיקה ובספרות המודרנית.
 .22מכיוון שהתשתית הענפה של דיני המזונות האזרחיים מצויה במשפט משווה ,תסקור התובעת
את הרציונאלים בהתבסס על משפט זה ,אך תדגיש כי רציונאלים אלה הוכרו גם במשפט
הישראלי כפי שתפרט בהמשך החל מסעיף  77להלן לסיכומי התביעה ואילך.
פיצוי על הפסדי קריירה
 .29גישה זו מבוססת על ניתוח כלכלי של המשפט ורואה ב"השקעה משפחתית כאינטרס בר-
פיצוי" (" .)"compensable marital investmentראה:
Sharon S. Oster, "A Note on the Determinants of Alimony", 49 Journal of
(; Elisabeth M. Landes,להלןMarriage and Family Law 81 (1987) )"Oster" :
Economics of Alimony, 7 J. Legal Stud. 35 (1978) ;Ira M. Ellman, "The Theory of
( ; Richard A. Posner,להלןAlimony," 77 Cal. L. Rev. 1 (1989) ("Ellman" :
Economic Analysis of Law (1986).
לפי גישה זו ההצדקה לתשלום דמי מזונות לאחר הנישואין מבוססת על מדיניות חברתית
רצויה .על שיטת המשפט לעודד את העשייה הביתית והטיפול בילדים ,שהרי החברה תלויה
ביחסי משפחה יציבים ופרודוקטיביים ולכן יש לנצל אותם בצורה המרבית .על חברה
המבקשת לעודד התנהגות שיתופית בין בני זוג בתוך הנישואין ,שיתוף אשר לעיתים כרוך
בהשקעות שונות בהון האנושי ,להיות נכונה להגן על אלו אשר מפסידים מהשיתוף .לכן ,בן
זוג אשר ביצע השקעה בתא המשפחתי שתוצאתה הפחתה ברמת הכנסתו האישית לאחר
הנישואין ,זכאי לתשלום מזונות שיפצו על הפסד זה .לפי גישה זו ,תשלום דמי מזונות מבוסס
על מושג ה opportunity cost-מהתיאוריה הכלכלית של המשפט ,לפיו על בן הזוג שתרם
חלקו בספירה החיצונית (היינו פרנסת הבית) ושיצא מורווח מן הנישואים (להלן" :בן הזוג
החיצוני") ,לשלם פיצויים בגין הפסד ההזדמנות לקריירה ( compensation for lost earning
 )potentialלבן הזוג שתרם חלקו במתחם הפנימי-הביתי ,על ידי גידול וחינוך הילדים וטיפוח
משק הבית פנימה (להלן" :בן הזוג הביתי") .למעשה ,במונחים של עלויות עסקה ,בן הזוג
החיצוני אינו נושא כלל בעלויות אלו ביחס לבן הזוג הביתי.
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, ארה"ב, של המאה הקודמת אימץ בית המשפט העליון של מדינת אורגון92-כבר בשנות ה
 יש לציין כי תמיכה לבן הזוג שהקריב את.מערכת המעניקה פיצויים על הפסדי קריירה
האפשרות לקריירה האישית שלו ניתנה גם בלי כל ראיה כי הקריירה שאבדה אכן הייתה
:מכניסה את גובה התמיכה שניתנת לו בפועל מן הנישואין
"[A]t least until recent years, young women entering
marriage were led to believe – if not expressly by their
husbands-to-be, certainly implicitly by the entire culture in
which they had come to maturity – that they need not
develop any special skills or abilities beyond those necessary
to homemaking and child care, because their husbands, if
they married, would provide their financial support and
security. We cannot hold that women who relied on that
assurance, regardless of whether they sacrificed any specific
career plans of their own when they married, must as a
matter of principle be limited to the standard of living they
can provide for themselves if 'employed in a job
commensurate with [their] skills and abilities.' The marriage
itself may well have prevented the development of those skills
and abilities".
Grove v. Grove 341, 351-52 (Or. 1977) :כפי שצוטט בMarriage of
Yantis, 629 P.2d 825, 883 (Or. App. 1981) : ר' גםM.F. Brinig &
J.R. Carbone, "The Reliance Interest in Marriage and Divorce",
62 TUL. L. REV. 855 (1988) ("Brinig & Carbone " :(להלן
בית המשפט לערעורים של מדינת ניו ג'רזי קבע במפורש כי המזונות נקבעים בהתחשב
:בהפסדי הקריירה של האשה
"Award of 1,200$ in rehabilitative alimony to wife, to provide
continuation of income until she would receive equitable
distribution and to provide opportunity for her to return to
fashion-related career that had been interrupted by marriage,
fell within trial judge discretion, considering that award
would on average approximately make up for loss of income
wife might reasonably expect on investment of lump-sum
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periodic payments required from husband, and that husband
had income of דולר100,000 per year."
Uslar v. Uslar, 601 A.2d 761, 'ש) (ר.ר וב. ל,(ההדגשות אינן במקור
)764 (App. Div. 1992)
בית המשפט העליון של מדינת ויסקונסין קבע במונחים של "הוגנות" כי יש לפצות את בן
:הזוג הביתי עבור עלויות ההזדמנות שספג
"[I]n a marital partnership where both parties work toward
the education of one of the partners and the marriage ends
before the economic benefit is realized and property is
accumulated, it is unfair under these circumstances to deny
the supporting spouse a share in the anticipated enhanced
earnings while the student spouse keeps the degree and all
the financial rewards it promises. As this court has
recognized, 'in a sense,' the degree 'is the most significant
asset of the marriage' and 'it is only fair' that the supporting
spouse be compensated for costs and opportunities foregone
while the student'." (Haugan v. Haugan, 117 2d 200, 207 (Wis.
1984)).
 בית המשפט לערעורים של מדינת אילינוי קבע כי יש לפסוק מזונות קבועים בהתחשב,כך
:בהפסדי קריירה
"Award of permanent maintenance to divorced wife was
justified; wife and husband had been married for 24 years,
parties' present and future earning capacities were greatly
disparate, wife's standard of living since the dissolution was
substantially lower than that enjoyed during the marriage,
and, although wife worked through much of the marriage,
she did not work for several years when the children were
very young and then worked part-time for most of her career so
she could devote her time to serving as primary caregiver… In
lengthy marriages in which the recipient of maintenance
served as caregiver for the children, there is no question but
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that courts give consideration to a more permanent award of
maintenance to wives who have undertaken to raise and
support the family". (In re Marriage of Culp, 792 N.E.2d 391,
398 (Ill. App. 4 Dist.2003)).
רציונאל חוזי
 .29גישה זו רואה בנישואין קשר חוזי שבו קיימות הבטחות הדדיות (ר' Lloyd Cohen,
"Marriage, Divorce, and Quasi Rents; or, 'I Gave Him the Best Years of My
( Life"', Journal of Legal Studies 16 (1987) 267להלן .)"Cohen" :גישה זו מבוססת
על ההנחה שביחסי זוגיות ומשפחה יכול להיווצר חוזה מחייב ,הגם שגמירות הדעת של
הצדדים לא מצאה ביטוי מפורש ו/או במצב שבו מסוימות החוזה חסרה (ראוE. ALLAN :
)Cynthia Starnes, Divorce ;FARNSWORTH, CONTRACTS §12.1, 299-300, 306 (1990
and the Displaced Homemaker: A Discourse on Playing with Dolls, Partnership
118-19 (1993);Buyouts and Dissociation under No-Fault, 60 U. CHI. L. REV. 67
(להלןPyeatte v. Pyeatte, 135 Ariz. 661 P.2d 196, 202-07 (Ct. App. ;("Starnes" :
) .)1983יתרה מכך ,יש לראות בנישואים "חוזה-יחס" ארוך טווח הכולל סטנדרטים
חברתיים חיצוניים לחוזה המשלימים את החסר בו (ראוElizabeth S. Scott & Robert E. :
) .Scott, Marriage as Relational Contract, 84 VA. L. REV.1225 (1998ר' גםIan R. :
Macneil, "Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under
Classical, Neoclassical and Relational Contract Law", 72 NW. U. L. REV. 854, 856
 .)(1978).לפי גישה זו ,מקימים דיני החוזים לצד הביתי-החלש שלושה אינטרסים המוגנים
על ידי תשלום דמי מזונות לאחר הגירושין:
 .29אינטרס השבה :עניינו של אינטרס זה בתרומת בן הזוג הביתי לפיתוח ההון האנושי של בן
הזוג האחר .לפי גישה זו יש למנוע התעשרותו שלא כדין של בן הזוג האחד על חשבון טובות
ההנאה שהוא זכה בהן מידי בן הזוג הביתי .לכן ,בעת הגירושין על בן הזוג החיצוני להשיב
את טובות ההנאה בדמות מזונות .יש לציין שגישה ליברלית מכירה גם בגידול ילדים וטיפול
במשק הבית כתרומה בת השבה בכך שהיא מאפשרת לבן הזוג החיצוני להתפנות לשוק
העבודה( .ר'  ,Starnesעמ' .)112-111
 .52אינטרס הסתמכות :עניינו בהעמדת בן הזוג הביתי במצב אלמלא שינה מצבו בהסתמך על
הנישואים .המשמעות היא שיש לפצות את בן הזוג הביתי על התרומה והמאמץ שהשקיע
בנישואין עצמם (פיצויים שליליים) .יש להדגיש שאינטרס זה אינו קשור לפיצוי על הפרת
ההתחייבות לנישואין לתמיד ,גישה חוזית שעברה מן העולם בעת המודרנית ,שבה לכל צד יש
חרות יציאה .אינטרס זה דורש אך הכרה בתרומה שנעשתה (ר'  Brinig & Carboneלעיל).
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compensatory "  חוק המזונות של מדינת אורגון קובע במפורש שניתן לפסוק,כך למשל
:" בגין התרומה של בן הזוג הביתי לצבירת ההון האנושי של הבן הזוג האחרspousal
" (1) Whenever the court renders a judgment of marital
annulment, dissolution or separation, the court may provide
in the judgment:
…
(d) For spousal support…. The court may order:
…
(B) Compensatory spousal support when there has been a
significant financial or other contribution by one party to the
education, training, vocational skills, career or earning
capacity of the other party and when an order for
compensatory spousal support is otherwise just and equitable
in all of the circumstances…."
(O.R.S. § 107.105 Spousal Support §(d)( B ) )
כך למשל קבע בית המשפט לערעורים של מדינת מיזורי שבין היתר יש לקחת בחשבון גם את
:התרומה של האשה לתא המשפחתי
"Award of spousal maintenance to wife in amount of דולר600
per month following dissolution of marriage was supported
by wife contribution to marriage, relatively superior earning
capacity of husband, standard of living established during
marriage, duration of marriage, and abilities of both spouses
to meet their respective needs." (Reed v. Reed, 969 S.W.2d
287, 289 (Mo. Ct. App. E.D. 1998))
 הבאות לידי ביטוי בנזקים,"אינטרס ההסתמכות כולל גם פיצוי על "עלויות הזדמנות
שנגרמו לבן הזוג הביתי מכך שוויתר על אפשרויות כלכליות חילופיות שעמדו בפניו מלפני
 המשמעות היא שיש לפצות את בן הזוג הביתי על הפסדי קריירה אלמלא נכנס.הנישואין
 כל אחד מבני, בהסתמך על הנישואין. אובדן ההזדמנות להינשא לאחר, לחלופין,לנישואין או
.הזוג הקריב הזדמנות פוטנציאלית חלופית לנישואין
:בהקשר זה יש להיות ערים להבחנה הקיימת בין עלויות ההזדמנות של גברים מול נשים
 המשמעות.סיכוייה של האשה להינשא לאחר גירושין נמוכים סטטיסטית מאלה של הגברים
 ערכו.המעשית היא שנשים מפסידות יותר מן הגירושין גם במובן של אובדן מיטב השנים
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של כל בן זוג ,נמדד ב"איכות" בן הזוג שהוא יכול להשיג ,אם בכלל .פרוש הדבר שב"שוק" זה
האשה או הבעל המיועדים הם בעת ובעונה אחת :הרוכש ,המחיר והמוכר (ר'  Cohenלעיל.
ר' גם המחקרים המצוטטים ,שם ,עמ' .)299
 .51אינטרס ציפייה :עניינה של גישה זו היא העמדת בן הזוג הביתי במצב בו היה אילו הנישואין
היו ממשיכים .עצם הירידה ברמת החיים של בן הזוג הביתי לאחר הגירושין מהווה פגיעה
באינטרס זה .למעשה ,דמי המזונות הינם הכרה בהפסד ההכנסות שהיו צפויות לבן הזוג
הביתי מהנישואין (פיצויים חיוביים) ( Landesעמ'  .)22גישה זו מבוססת על תיאוריות
המכירות במושג ה"הון האנושי" (ר' Krauskopf M. Joan, "Recompense for Financing
Spouse's Education: Legal Protection for the Marital Investor in Human Capital",
) .)28 U. Kan. L. Rev. 379, 381 (1980הציפייה של בן הזוג הביתי מתבססת על ההון
האנושי של בן הזוג החיצוני ,בו הוא השקיע .זהו אינטרס ראוי להגנה .יש להדגיש שגם
אינטרס זה אינו קשור לפיצוי על הפרת ההתחייבות לנישואין ,אלא הפרת התחייבות לתמיכה
כלכלית .בית המשפט במדינת מינסוטה היטיב לבטא את החוזה הקיים בין הצדדים:
"in exercising its equitable authority, court must bear in
mind that one spouse has made an economic 'sacrifice' with
'the reasonable expectation' of enjoying a higher standard of
living later".(DeLa Rosa v. DeLa Rosa, 309 N.W.2d 755, 758
))(Minn. 1981
(בהקשר זה יצוינו גם פסקי דין של מדינת אוהיו אשר הכירו בזכותה של
האשה בהון האנושי של הבעלPruden v. Pruden, No. 93APFIO- :
)( 1428 (Ohio Ct App. 1994הגברת  Prudenקיבלה  22%מסך
הכנסותיו השנתיות של הבעל ללא הגבלת זמן);
)McCoy v. McCoy, 632 N.E.2d. 1358 (Ohio Ct. App. 1993
(הגברת  McCoyהייתה בעלת תואר שני ובכל זאת הכירו בזכותה);
Frye v. Frye, No. 93APF09-1218, 1994 WL 109708 (Ohio Ct.
App. 1994) ;Adams v. Adams, 642 N.E.2d 677 (Ohio Ct.
App.1994 ;Tupler v. Tupler, Nos. C-920852 & C-920887 (Ohio
Ct. App. 1994);Brown v. Brown, No. 92-CA-12 (Ohio Ct. App.
1994) ;Boettner v. Boettner, Nos. 16495 & 16510 (Ohio Ct.
)App. 1994) ;Jarvis v. Jarvis, No. 16618, (Ohio Ct App. 1994
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רציונאל נישואין כשותפות בהכנסות
 .52רציונאל הרואה את מוסד הנישואים כשותפות ככל שותפות משפטית ,המתמחה בגידול
משפחה שבה חלוקת העבודה המסורתית ,כמו גם לרוב המודרנית ,היא שהבעל תורם
בהכנסה על ידי עבודה חיצונית ,והאשה תורמת שירותי משק בית וגידול ילדים (ר' Cynthia
Starnes, "Divorce and the Displaced Homemaker: A Discourse on Playing with
Dolls, Partnership Buyouts and Dissociation under No-Fault," 60 U. Chi. L. Rev.
)June Carbone, "Income Sharing: Redefining the Family in Terms of ;67 (1993
)( Community", 31 Hous. L. Rev. 359 (1994להלן"Carbone, Redefining the :
";)Family

Jane Rutherford, "Duty in Divorce: Shared Income as a Path to

) .)Equality", 58 Fordham L. Rev. 539 (1990ככל שותפות ,גם בין בני הזוג בנישואין
חלה חובת נאמנות ,וגם בן זוג יחיד יכול לחייב בפעולותיו את נכסי המשפחה .ככל שותפות,
כל אחד יכול לצאת מן השותפות ולקבל בחזרה את ההון שהשקיע בה .כך למשל ,חוק
השותפות בארה"ב קובע שזכותו של שותף העוזב את השותפות לכפות על יתר השותפים
לרכוש את חלקו (:)buyout
"If a partner is dissociated from a partnership without
resulting in a dissolution and winding up of the partnership
business under Section 801, the partnership shall cause the
dissociated partner’s interest in the partnership to be
purchased for a buyout price determined pursuant to
(1997), section

subsection (b)." (Uniform Partnership Act

))701. Purchase of Dissociated Partner’s Interest §(a
 .53גם גישת הנישואין כשותפות בהכנסות ,כמו אינטרס הציפייה בגישה החוזית לעיל ,מבוססת
על הכרה במושג ה"הון האנושי" .אולם ,בגישה זו הדגש הוא על התרומה (בדומה לאינטרס
ההסתמכות לעיל) .השקעה בהון אנושי אין פירושה רק רכישת השכלה :היא יכולה לבוא לידי
ביטוי גם בהשקעת זמן ומאמץ בלבד בשוק העבודה ,המעשירים את הניסיון והוותק
והעשויים להוביל לקידום .כך ,כאשר הבעל עובד מחוץ לבית והאשה אך ורק במתחם הביתי,
יוצא שהשותפות ,התא המשפחתי ,ביצעה השקעה בהון האנושי של הבעל (ר' .)Starnes, 125
כדברי המלומדת ג'ון קרבון:
"The husband's human capital is part of the marital
enterprise not because it is higher than it would have been
had he not married, but because it is greater than it would
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have been had he borne equal responsibility for his family's
)domestic needs." (Carbone, Redefining the Family, 377
גישת הנישואין כשותפות בהכנסות יכולה להיות מובנת באנלוגיה לדיני תאגידים :בן הזוג
הביתי אינו רוכש בעלות בהון האנושי של בן הזוג החיצוני ,כשם שבעל מנייה בתאגיד אינו
רוכש בעלות בתאגיד ,אלא שניהם זוכים באגד זכאויות שעיקרן הזכות לקבל החזר תקופתי
על השקעתם.
בזמן הגירושין נותר בן הזוג החיצוני עם יכולת כלכלית מוגדלת (להלן" :הכנסה מוגדלת")
שהיא תוצר ההשקעה של התא המשפחתי בהון האנושי שלו .לכן ,בעת הגירושין זכותו של בן
הזוג הביתי היא ל buyout-של האינטרס שלו בתא המשפחתי.
יתרה מכך ,לפי גישת הנישואים כשותפות בהכנסות ,העיקר אינו מהותה של התרומה,
ההשקעה לתא המשפחתי ,אלא התשואה שהושגה לטובת התא המשפחתי בכוחות משותפים.
אם כן ,הערכת שוויה של השותפות מבוססת על גודל התשואה של ההשקעה .כך למשל ,גם
מקום שבו שני בני הזוג עבדו במשרה מלאה מחוץ לבית והתחלקו באחריות לגידול הילדים
ולמשק הבית ,ייתכן שהשקעה אחת תניב הכנסה גדולה יותר מההשקעה אחרת .אין זה משנה
מהו הגורם להבדל זה בין התשואות ,ההפסד מושת על השותפות ולא על חברי השותפות
כאינדיבידואלים וכך גם הרווח .לכן ,גם במקרה בו האשה יוצאת מנישואין מסוג זה
והכנסתה המוגדלת נמוכה מהכנסתו המוגדלת של הבעל (ומבחינה סטטיסטית כך זה בפועל.
ר' דו-שנתון סטטיסטי ,עמ'  )132בעת הגירושין ,על האשה לקבל .buyout
הערכת שוויה של השותפות כרוכה בשני שלבים:
א .הערכת כושר השתכרות עתידי – זאת יש להעריך לפי ממוצע ההכנסות בתקופה
שקדמה למועד ההערכה ( .)Starnes, 132בדומה להערכת כושר השתכרות
המבוצעת בדיני הנזיקין במקרים של נזקי גוף.
ב .מדידת התרומה של השותפות להון האנושי – זאת יש למדוד על ידי הפחתת
כושר ההשתכרות במועד הגירושין מכושר ההשתכרות במועד הנישואין
(.)Starnes, 134
בהתבסס על עקרון השוויון ,בעת הגירושין צריך כל בן זוג לקחת איתו חצי
מהתשואה של השותפות .לכן ,גובה התשלום שיבוצע בפועל לאחר הגירושין
צריך לגלם מחצית מתשואה זו ( ,)Starnes, 135על בסיס תשלומי איזון.
רציונאל שיקומי
 .52עניינו של רציונאל זה הוא תשלומים עתיים לטווח זמן מוגבל ,שבו יוכל בן הזוג הביתי
לרכוש הכשרה או השכלה שיאפשרו לו להשתלב לראשונה ,או שוב (לאחר היעדרות
ממושכת) ,בשוק העבודה ולבסס עצמאות כלכלית .כמובן שהכול לפי הצורך ( Ruth L.
Deech, "Financial Relief: The Retreat from Precedent and Principle," 98 Law Q.
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) .)Rev. 621 (1982בהיעדר צורך שיקומי כזה ,לפי גישה זו אין הצדקה לתשלומי מזונות
לאחר הנישואין.
 .55לרציונאל השיקומי שני בסיסים דוקטרינארים עיקריים :בסיס נורמטיבי ,לפיו יש לסייע לבן
הזוג החלש להשתקם מטעמים של צדק ויושר .בנוסף ,תפיסות חברתיות ליבראליות
מודרניות גורסות כי יש להימנע מהפקרת בן הזוג הביתי לאחר הנישואים ,כנטל כלכלי על
משפחתו ,חבריו או מוסדות הרווחה של המדינה .לפי רוב הדעות והפסיקה במדינות ארה"ב,
יש לאפשר לבן הזוג לבסס עצמאות כלכלית ברמה הדומה באופן סביר לסטנדרט אליו הורגל
במהלך חיי הנישואין (ר' ס'  29-29לסיכומי התביעה להלן) .בסיס אחר הוא בסיס חוזי ,לפיו,
מכוח אינטרס הצפייה ,יש להעמיד את בן הזוג הביתי במצב אילו הנישואין לא היו
מסתיימים .כלומר ,תשלומים משקמים שיביאוהו למצב כלכלי שיאפשר לו להמשיך באופן
סביר את הסטנדרט של חיי הנישואין .כל אלו בהתחשב ביכולתו של בן הזוג החזק לשלם.
פיצוי מכוח "שוויון וצדק מהותי" ()substantive justice
 .52גישה המבוססת על תיאוריות פמיניסטיות ,ומגדירה את המזונות כפיצוי מכוח הצדק
המהותי (ר'

June Carbone, "Economics, Feminism, and the Reinvention of

) .)Alimony: A Reply to Ira Ellman," 43 Vand. L. Rev. 1463 (1990לפי גישה זו על
הפיצויים לשקף באופן סימולטאני פיצוי הן בגין הפסדי קריירה והן בגין צורך שיקומי ,לפי
הגבוה מביניהם .התשלום המעשי צריך להיקבע בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו על רקע
תפיסה של צדק מהותי ושוויון.
משפט משווה :סקירה
 .59התובעת טוענת כי בהיעדר הסדרה חוקית של נושא המזונות האזרחיים ,שומה עלינו ללמוד
מניסיונן הרב של הדמוקרטיות המערביות הליבראליות הנאורות ,שכן אמנם הוכרו בשנים
האחרונות מזונות אזרחיים גם בישראל ,אך טרם גובש אופיים הנורמטיבי הראוי של מזונות
אלו ,כדבריו של כב' הנשיא (בדימוס) ברק בהתייחסו למזונות אזרחיים החלים על נשואים
אזרחיים:
"מהו הדין על פיו ידון בית המשפט האזרחי? התשובה לשאלה זו
מורכבת היא .יהא על בתי המשפט האזרחיים לפתח דיני משפחה
אזרחיים אלה .הבעיה לא מתעוררת בפנינו .די אם אציין כי המשפט
האזרחי הישראלי כולל כלים משפטיים אשר בעזרתם ניתן לפתח דינים
אלה" (ר' בג"צ  2232/23פלוני נ' בית הרבני האזורי ת"א יפו ,סא (292 )3
עמ' )32
 .59נושא המזונות האזרחיים לאחר הגירושין נידון בעשורים האחרונים בקרב מלומדים רבים
בתחומי המשפט והסוציולוגיה כמו גם בפסיקה ועוגן בחקיקה של מדינות אנגלו-אמריקאיות
רבות.
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 .59המסקנה העולה משיטות משפט של מדינות אלו ,אשר להן ותק רב ,היא הכרה גורפת בצורך
במתן מזונות לאחר הגירושין (להלן" :מזונות אזרחיים") ,והמחלוקת היא אך על הגובה
( )amountומשך הזמן ( )durationלתשלום דמי המזונות .ראוי לציין שגם אם לא מדובר
במזונות קבועים ,משך הזמן המקובל במרבית המדינות הוא זמן הזהה למחצית משך
הנישואין (למשל חוקי מדינות קליפורניה ודלוורDel. ; Cal. Fam. Cose §4320 (2004) :
) , ) Code. Ann. tit. 13, §1215(e) (2002והזמן המינימאלי הוא  3שנים (למשל חוקי
מדינות טקסס ואינדיאנהInd. Code §31-15-7- ;Tex. Fam. Code. Ann. §8.05 (2004) :
) .)2 (2003לגבי גובה המזונות ,ברוב המדינות יש לקחת בחשבון ,בין היתר ,את רמת חיי
הנישואין ובמדינות אחרות החוק מצווה לשאוף לשמרו (למשל חוקי מדינות אלסקה,
קליפורניה וניו-המפשירCal. Fam. Code ;Alaska Stat. §25.24.160(a)(2) (2000) :
).)N.H. Rev. Stat. Ann. §458:19 (2003) ;§4320, 4330 (2004
 .22ההבדלים בין הגישות נובעים מהמגוון הרחב הקיים לאפיונם של אותם מזונות ובתוך כך,
בהגדרתם ( ,)rehabilitative alimony ; temporary alimony ; permanent alimony
בשמם () post-marital income obligation; spousal support; alimony ;maintenance
ובהצדקות הנורמטיביות והרציונאלים העומדים בבסיסם (עלות הזדמנויות; צורך כלכלי;
צדק כלכלי ,ועוד) .לנוחיות בית המשפט הנכבד ,התובעת תסקור בקצרה את המצב המשפטי
של דיני המזונות האזרחיים במדינות האנגלו-סקסיות ,בדגש על התפתחות ההיסטוריה
המודרנית במדינות ארה"ב.
ארה"ב
 .21באופן מסורתי עד סוף שנות ה 90-של המאה הקודמת ,היוו תשלומי  alimonyבמשפטן של
מדינות ארה"ב ,שמקורם במשפט המקובל האנגלי ,חובה המוטלת על בן הזוג הגברי לאחר
סיום הנישואין ,לזון את בת זוגתו לשעבר בסטנדרט לו הורגלה במהלך הנישואין ( ר ' Brett
)R.Turner, "Spousal Support in Chaos," 25 Fam. Advoc. 14, 16 (2003
(להלן ;("Turner " :ר ' גם הפסיקות המאוזכרות  ,שם ,שם ) .חובה זו לא הוגבלה בזמן
( Joel Prentiss Bishop, Comments on the law of Marriage and Divorce §369
) Fiesler v. Fiesler, 83 Ohio St. 200, 203 (1910) ; (1864כפי שמצוטט ש ם ,
עמ '  , 219להלן" :הגישה המסורתית") .החוק התיר גירושין רק במידה והוכחה אשמה,
ובהגנתו על הסתמכותה של האשה ,חייב את הבעל לתמוך בה (ר' M.F. Brinig & J.R.
Carbone, "The Reliance Interest in Marriage and Divorce," 62 Tul. L. Rev.
) .)(1988רק צד "תמים" שמולו צד "אשם" יכול היה להשתחרר מהמחויבויות שהוטלו עליו
מכוח הנישואין .יש לציין שבתקופה זו הדין המצוי וודאי ולא היה חולק על פרשנותו (ר'
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) .Wolfe v. Wolfe, 350 N.E.2d 413 (Ohio 1976שם סוקר השופט William B. Brown
באופן מקיף את ההיסטוריה של דיני הגירושין והמזונות החל מימי הרומאים).
 .22במסגרת רפורמות "ליבראליות" שהתרחשו החל מסוף שנות ה 90-של המאה הקודמת
במדיניות הציבורית הכללית בדיני משפחה ( בע נייני נישוא ין וגירושין ) ,שכללו מעבר
למערכת גירושין לפי דרישה ו"ללא אשמה" ( )non-fault grounds for divorceלצד גישה
הדוגלת ב"ניטראליות מגדרית" ( )gender neutralityובכך שיש לאפשר "ניתוק" מהותי של
הקשר בין בני הזוג ( ,)clean breakנוצר וחוקק לראשונה הUniform Marriage & Divorce -
( Act §308להלן .) "UMDA" :ה ,UMDA-שתוקן מספר פעמים מאז  ,1992השפיע רבות על
התפתחות דיני המזונות האזרחיים במדינות ארה"ב ,אם על ידי אימוץ שיפוטי של עקרונותיו
(ר' למשל פס"ד של בית המשפט לערעורים של מדינת מישיגןMcLain v. McLain, 310 :
) )N.W.2d 316, 318-19 (Mich. Ct. App. 1981ואם על ידי עיגו ן המודל שהטווה בחקיקה
( כ 11 -מדינות וביניהן אריזונה  ,קונטיקט  ,דלוור  ,פלורידה  ,איווה  ,קטנקי  ,מונטנה
ואורגון  .ר' למשל את החוק של מדינת קולוראדוCOLO. REV. STAT. §14-10-114(3) :
) .(2003ר' גםOttilie Bwllo, "Bankruptcy and Divorce: The Courts Send a :
)Cynthia ;Message to Congress Notes and Comments," 13 Pace L. Rev. 1 (1993
"L. Greene, "Alimony is Not Forever: Self-Sufficiency and Permanent Alimony,
) .)4 Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 9, 12 (1988ה-
 UMDAשינה את אופיים של תשלומי המזונות לכאלו המבוסס ים על בסיס יכולתו
של בן הזוג החלש לספק צרכיו בעצמו  ,ולמשך זמן הדרוש על מנת לאפשר רכישת הכשרה
או השכלה שתבטיח יכולתו של בן הזוג להגיע ל"קיום עצמאי מספק" (:)self-sufficient
"the court may grant a maintenance order for either spouse
only if it finds that the spouse seeking maintenance:
(1) lacks sufficient property to provide for his reasonable
needs; and
(2) is unable to support himself through appropriate
employment or is the custodian of a child whose condition or
circumstances make it appropriate that the custodian not be
"required to seek employment outside the home.
(ההדגשות אינן במקור ,ל.ר וב.ש)
())UMDA §308(a), 9A U.L.A. (1987
בין היתר הורה ה UMDA-להתחשב ביכולתו של בן הזוג ה"חזק" לשלם:
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"The maintenance order shall be in amounts and for periods
of time the court deems just, without regard to marital
misconduct, and after considering all relevant factors
including:
…
(6) the ability of the spouse from whom maintenance is
sought to meet his needs while meeting those of the spouse
seeking maintenance". ( § 308 (b) ,)שם
 החוק העניק,"alimony " : תחת השם המסורתי לדמי המזונות האזרחיים,באותה עת
 בית המשפט.)maintenance( " "דמי תמיכה" או "דמי קיום:לתשלומים אלו שם חדש
" לביןmaintenance" לערעורים של מדינת קולורדו היטיב לבטא את ההבחנה בין
:" במונחים של מטרות תשלומים אלוalimony"
"Maintenance, unlike its predecessor, alimony, is primarily
concerned with insuring that, after dissolution, the basic
needs of a disadvantaged spouse are met. It is not a method
of perpetuating a pre-dissolution duty, but rather imposes a
duty on the other spouse only if there is no other feasible
source from which the needs can be met".
)Mirise v. Mirise, 673 P.2d 803, 804-805 (Colo. Ct. App. 1983)(
 של המאה הקודמת זוהתה מגמה שבה חלק מבתי המשפט92- החל מסוף שנות ה, בתוך כך.23
) ( ר ' שניrehabilitative alimony ( נסוגו ממזונות קבועים והסתפקו במזונות משקמים
Turner v. Turner 75 Wash. 2d 33, 448 : התקדימים הראשונים ממדינת וושינגטון
McKendry v. McKendry, 882, 472 P.2d 569 (2 Wash. App, ;P.2d 941 (1968)
O'Brien v. O'Brien, 66 N.Y.2d 576, :  ר ' גם פסק דין שהלך בעקבותיהם.1970)
 בתי המשפט. מזונות אלו אופיינו בעיקר במשך זמן מוגבל.) 489 N.E.2d 712 (N.Y.1985)
:סברו שלנשים קיימת הן החובה והן היכולת להיעשות עצמאיות מבחינה כלכלית ( ר' למשל
Turner v. Turner 385 A.2d 1280 (N.J. 1978) 1281 ;Cleaver v. Cleaver, 10
Wash. App. 14, 516 P.2d 508, 512 (Ct. App. 1974 ; Bingert v. Bingert, 247
N.W.2d 464, 469 (N.D. 1976) ; Grove v. Grove, 280 P.2d 477, 481 (Or. 1977). ;
Cynthia L. Greene, "Alimony is Not Forever: Self-Sufficiency And Permanent
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Alimony (The Many Aspects of Alimony)," 4 Journal of the American Academy
of Matrimonial Lawyers 9, 1988 ("Greene" :(להלן.
 אלא רק תחמה,יש להדגיש כי פסיקה זו מעולם לא שללה את זכותה של האשה למזונות
 "גל:אותה לתקופה הדרושה לאשה על מנת לבסס לעצמה יכולת כלכלית עצמאית (להלן
.)"הרפורמות הראשון
 חשוב גם להדגיש כי במרבית המדינות המשיכו לפסוק מזונות לאחר הנישואין ללא, אולם.22
 במידה שתבטיח את רמת המחייה של בן הזוג הביתי כפי שהורגל לה במהלך,הגבלת זמן
 זאת בין.) 13 ' לעיל עמGreene, ;  לעילTurner 'הנישואין (בדומה לגישה המסורתית) (ר
 כך למשל פסק בית.היתר על ידי הפעלת שיקול הדעת הנרחב שהוענק לבית המשפט בחוק
:המשפט לערעורים של מדינת מיזורי
"After a court determines that maintenance is appropriate,
the decision 'to limit maintenance is justified only where
substantial evidence exists of an impending change in the
financial

condition

of

the

parties'.

Once

awarded,

maintenance should not be prospectively decreased or
terminated unless evidence indicates that the circumstances
of the parties will be markedly different in the future".
Beeman v. Beeman 816 S.W.2d 15, 17 (Mo. Ct. App).
1991;May v. May, 801 S.W.2d 728, 731 (Mo. App. 1990);
Burbes v. Burbes, 739 S.W.2d 582, 584 (Mo. App. 1987)
: הכיר בית המשפט לערעורים של מדינת אילינוי במזונות קבועים ופסק,בדומה
"Almost every one of the statutory factors indicates this was
a classic case for the award of permanent maintenance. The
parties had a marriage of long duration. Voncella [ שמה של בת
 ]הזוגhas limited resources to meet her needs independently.
She has only a high-school education, so the time needed for
her education or training to enable her to seek employment
somewhere other than a fast-food restaurant, will be
significant." (Kerber v. Kerber, 574 N.E.2d) 830, 833 (Ill.
App. 4 Dist. 1991).

75

בהזדמנות אחרת הבהיר כי בפסיקת מזונות יש להתחשב בין היתר ברמת המחייה בתקופת
:הנישואין
"Permanent maintenance is appropriate when the former
spouse is unemployable or employable only at a low income
in light of the standard of living established during the
marriage". )In re Marriage of Brackett, 722 N.E.2d 287, 340
(Ill.App. 2 Dist 1999); In re Marriage of Carney, 462 N.E.2d
596 (Ill.App. 1 Dist.1984) ;In re Marriage of Morse, 607 N.E.2d
632 (Ill.App. 2 Dist.1993).
גם בית המשפט לערעורים של מדינת יוטה קבע כי יש לשאוף לשמר את רמת המחייה
:בתקופת הנישואין
"General purpose of alimony is to prevent receiving spouse
from becoming a public charge and to maintain to the extent
possible the standard of living enjoyed during marriage".
)Schaumberg v. Schaumberg, 875 P.2d 598 (Utah App.1994)).
 הביע בית המשפט העליון של מדינת קליפורניה את החשש כי למרות1999 כבר בשנת
 במיוחד על מנת לאפשר "ניתוק,ההעדפה העקרונית לפסיקת מזונות משקמים מוגבלים בזמן
 עלול להיווצר מצב שבו בני זוג לאחר הנישואין לא יהיו מסוגלים,)clean break( "מהותי
:""להשתקם
"Limiting the duration of support so that both spouses can
develop their own lives, free from obligations to each other, is
a commendable goal. However, if courts were to award
support with a set termination date simply for this reason
and without any evidence as to the ability of the supported
spouse to support himself or herself, great injustices could
result. Although increasing numbers of married women
today are employed, many others have devoted their time,
with their spouse's approval, to maintaining the home and
raising the children, leaving them no time for employment
outside the home. This willingness of the wife to remain at
home limits her ability to develop a career of her own. If the
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marriage is later dissolved, the wife may be unable, despite her
greatest efforts, to enter the job market". (Morrison v.
Morrison, 20 Cal.3d 437, 573) P.2d 41, 51, 143 Cal. Rptr. 139
(1978) ; Abuzzahab v. Abuzzahab, 359 N.W.2d 12, 16 (Minn.
1984).
גם בית המשפט לערעורים של אורגון הבהיר כי יש להבטיח את המשך רמת חיים של בן הזוג
:בהתאם לרמה שהייתה נהוגה במהלך הנישואין
"[t]he most significant factor.. is whether the supported
spouse is employable at an income that will allow enjoyment
of a standard of living not overly disproportionate to that
which would have been enjoyed had the marriage not been
dissolved". (Kitson v. Kitson, 17 648, 655-57 (Or. App. 1974)).
 מפורשות את1993  בה אימץ המחוקק כבר בשנת,אף בית המשפט לערעורים של מדינת טנסי
TENN. CODE ANN. 36-5-101(d)(2) ( " הקובעות "מזונות משקמיםUMDA-הוראות ה
 לא נרתע מלהעניק "מזונות,() ובכך לכאורה הגביל את שיקול דעתו של בית המשפט2003)
"reasonable needs" " אוrehabilitation" קבועים" על ידי פרשנות מרחיבה למונחים כמו
:וקבע
"[I]t is also clear that rehabilitative alimony, as contrasted to
periodic alimony in futuro, is only favored in those cases
where rehabilitation is feasible." (Robertson v. Robertson,
WL 783339 (Tenn. Ct. (App. 1998) ;De Cenzo v. De Cenzo,
433 So. 2d 1316, 1318 (Fla. Dist. Ct. App. 1983)).
 אשר אפשרה לבן הזוג, ביקורת רבה הושמעה על הפסיקה שקבעה מזונות משקמים בלבד.25
: ראה.הביתי אך תקופת הסתגלות לרמת חיים נמוכה יותר ורק עד להשגת תעסוקה
Lenore J. Weitzman, The Divorce Revolution: The Unexpected Social and
Economic Consequences for Women and Children in America (1985). ;
Anu R. Mathur, "Reformulation of Alimony," 10 Probate Law Journal
303 (1991); Mary Frances Lyle & Jeffrey L. Levy, "From Riches to Rags: Does
Rehabilitative Alimony Need to Be Rehabilitated Alimony," 38 Fam. L.Q. 3, 8
(2004) )"Lyle & Levy ": ;(להלן
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Marsha Garrison, "Good Intentions Gone Awry: The Impact of New York's
Equitable Distribution Law on Divorce Outcomes," 57 Brook. L. Rev. 621, 701
(1991) ("Garrison" : ;(להלןJoan M. Krauskopf, "Rehabilitative Alimony: Uses
and Abuses of Limited Duration Alimony", 21 Fam. L.Q. 573 (1988);Joan
Williams, "Is Coverture Dead –

Beyond a New Theory of Alimony

Symposium: Divorce and Feminist Legal Theory," 82 Geo. L.J. (1994) ;(Lyle &
Levy, p. 10)
 לרוב,הטיעון העיקרי הוא שהתוצאה הבלתי מכוונת של מדיניות זו היא שלבן הזוג הביתי
) אשר ביצעו ויתורים בכל הקשור לכישוריהן129-129 ' עמ,שנתון סטטיסטי-נשים (ר' דו
 להשלים, בשלב סיום הנישואין, יהיה קשה כעת,הכלכליים לטובת התא המשפחתי כיחידה
את תשתית הכישורים הכלכליים האבודה שלהן ולכן לא תהיינה מסוגלות לשמר בכוחות
.עצמן את רמת חיי הנישואין
:כך למשל פסק בית המשפט לערעורים של מדינת אילינוי
"Marriage is a partnership, not only morally, but financially.
Spouses are coequals, and homemaker services must be
recognized as significant when the economic incidents of
divorce are determined. Petitioner should not be penalized
for having performed her assignment under the agreed-upon
division of labor within the family. It is inequitable upon
dissolution to saddle petitioner with the burden of her
reduced earning potential and to allow respondent to
continue in the advantageous position he reached through
their joint efforts".(Hart v. Hart, 551 N.E.2d 737 (Ill. App. 4
Dist.1990)).
 אנשים הגורסים ניתוח כלכלי של המשפט סבורים כי התוצאה של מזונות משקמים, כמו כן.22
Oster 'בלבד היא תמריץ שלילי לבני זוג בנישואין לבצע הקרבות לטובת המשפחה ככלל (ר
;Elisabeth M. Landes, "Economics of Alimony," 7 J. Legal Stud. 35 (1978) ;לעיל
חברתיים שנערכו בארה"ב הראו פגיעה- מחקרים סוציאליים, יתרה מכך.) לעילEllman
 מקום שצומצמו,) לרעת בן הזוג הביתי (בפועל נשים,כלכלית בשוויון המגדרי לאחר הנישואין
: ראו לדוגמא.המזונות האזרחיים
Lenore J. Weitzman, "Economics of Divorce: Social and Economic
Consequences of Property, Alimony and Child Support Awards," 28 UCLA L.
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( Herbert Jacob, Another Look atלהלןRev. 1181 (1980-1981). ("Weitzman" :
No-Fault "Divorce and the Post-Divorce Finances of Women," 23 Law & Soc'y
Rev. 95 (1989); Laura A Rosenbury, "Two Ways to End a Marriage: Divorce or
 ) .לעיל Death," 2005 Utah L. Rev. 1227 (2005) ;Garrison
מצבן של הנשים לאחר הנישואין הוגדר כ.)Weitzman, 323 ( "financial catastrophe"-
בתי משפט העריכו יתר על המידה את כושר השתכרותן של נשים ( ) Turner, 16-17
והאמינו בשוגג שהמגדר הנשי השיג זה מכבר את השוויון הכלכלי המיוחל ביחס לגברים
) .)Lyle & Levy p.10אולם ,מחקרים הוכיחו את ההיפך ,לאשה גרושה קשה יותר למצוא
מקום עבודה מאשר לגבר גרוש (כך למשל ראו נתונים מישראל :דו-שנתון סטטיסטי ,עמ'
.)132
 .29ודאות וצפיות הדין חשובה במיוחד כשמדובר בשיקוליו של צד חלש בשאלה אם לפנות
לליטיגציה משפטית ,כדוגמת בן זוג ביתי לאחר הנישואין .אולם מהפכת ה"גירושין ללא
אשמה" של שנות ה 92-של המאה שעברה הותירה עמימות וחוסר ודאות מסוים בקרב
הציבור במרבית מדינות ארה"ב באשר לשאלת היקף המזונות האזרחיים שייפסקו בכל
מקרה נתון .חוסר ודאות זה יוחס בעיקר לעובדה שהחוקים נוסחו בצורה עמומה (למשל
פרשנות המושג " )"reasonable needsוהותירו לבתי המשפט כר נרחב להפעלת שיקול דעת.
כך ב 29-מדינות אין הנחיה סטטוטורית מוגדרת לבית המשפט ובמקום זאת הוא מצווה
לפסוק לפי הנסיבות ,הצורך ותפיסת הצדק ,היושר וההוגנות שהוא מוצא לנכון (ר' לדוגמא
חוקי מדינות אלסקה ,קונטיקט ,קולומביה ,פלורידה ,אילינוי וקנזס:
)ALASKA STAT §25.24.160 (a)(2) (2000) ;ARK. CODE ANN. §9-12-312 (a)(1
(2003) ;CONN. GEN. STAT. ANN. §46b-82 (2004) ;D.C. CODE ANN. §16-913
(2003) ;FLA. STAT. §61.08 (2003) ;750 ILCS 5/504 (Marriage and Dissolution
)Act) ;KAN. STAT. ANN. §60-1610(b)(2) (Supp. 2003
אולם ,הֵ ֵקלה במקצת העובדה שה ,UMDA-וחוקי מדינות רבות בעקבותיו ,עיגנו רשימה
פתוחה של קריטריונים שעל השופט לשקול בבואו לפסוק מזונות ,כלהלן:
"The maintenance order shall be in amounts and for periods
of time the court deems just, without regard to marital
misconduct, and after considering all relevant factors
including:
(1) the financial resources of the party seeking maintenance,
including marital property apportioned to him, his ability to
meet his needs independently, and the extent to which a
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provision for support of a child living with the party includes
;a sum for that party as custodian
(2) the time necessary to acquire sufficient education or
training to enable the party seeking maintenance to find
;appropriate employment
;(3) the standard of living established during the marriage
;(4) the duration of the marriage
(5) the age and the physical and emotional condition of the
spouse seeking maintenance; and
(6) the ability of the spouse from whom maintenance is
sought to meet his needs while meeting those of the spouse
seeking maintenance." (Unif. Marriage & Divorce Act §308,
()9A U.L.A (1979
היעדר הדרכה באשר לשאלה כיצד על השופטים לבחון כל שיקול ואיזה משקל יש לייחס לו,
הותיר במידה רבה עמימות וחוסר וודאות באשר לצפיות הכרעת ביהמ"ש.
 .29לצד בעיית חוסר הוודאות וצפיות הדין ,גל הרפורמות הראשון של שנות ה 92-של המאה
שעברה הותיר בעיה נוספת :התעורר הצורך לבחון מחדש את הרציונאלים העומדים בבסיס
תשלום דמי מזונות לאחר הגירושין .זאת משום שתפיסת עולם ליבראלית מודרנית אינה
יכולה להשלים עם הגישה המסורתית לפיה חובת הבעל לתשלום מזונות מבוססת על
שיקולים של פיצויי הפרת "חוזה הנישואין"" ,אשמה"" ,ענישה" או "גמול" .ראה:
& Robert W. Kelso, "The Changing Social Setting of Alimony Law," 6 Law
Contemp. Probs. 186 (1939) ;Chester G. Vernier & John B. Hurlbut, "The
Historical Background of Alimony Law and its Present Statutory Structure," 6
Law & Contemp. Probs. 197 (1939).
או על תיאוריות מסורתיות שבוססו על זכות האשה מכוח "השבה" (השבת נכסים אישיים
שהביאה האשה לנישואין והועברו לבעלות הבעל (ר' למשל:

William Blackstone,

) .)"Commentaries on the Law of England", ch. 15, 442-45 (1941תיאוריות אלו איבדו
מתוקפן בעולם המודרני שבו האשה שומרת על זכויותיה הקנייניות למרות הנישואין .לכן שקדו
מלומדים רבים על פיתוח בסיסיים חילופיים להסברת המזונות מבחינה פוזיטיבית ולהצדקתם
מבחינה נורמטיבית .בין רציונאלים אלו ניתן להביא את "פיצוי על הפסדי קריירה" ,פרי עטם של
אנשי הניתוח הכלכלי" ,הנישואים כשותפות בהכנסות" ,פרי עטם של הזרם הפמיניסטי ,וחזרה
לגישות חוזיות שאפיינו את תפיסת מוסד הנישואין לפני שנות ה 92-של המאה שעברה ,אך
בדגמים משופרים.
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 .29בתגובה לביקורת ולמגמה המצמצמת של בתי המשפט אשר פגעה בבני זוג לאחר הנישואין,
ועל רקע הגישות החדשות אשר נתנו בסיס דוקטרינארי חדש לתשלומי מזונות ,החל בסוף
שנות ה 80-של המאה הקודמת "גל רפורמות שני" (רפורמה זו מכונהThe Second Wave :
 .of Spousal Support Reformר' למשלBrett R. Turner, "Rehabilitative Alimony :
Reconsidered: The Second Wave of Spousal Support Reform," 10 Divorce Litig.
) ,)185 (1998אשר במסגרתו הרחיבו המחוקקים במדינות רבות בארה"ב את הקריטריונים
המצדיקים מתן מזונות מעבר לשיקולי צורך (  ) Turner, 18וקבעו שעל בית המשפט לבחון
כל מקרה לגופו ולהסתמך על אנשי מקצוע ,ושאין להסתמך על חזקות כלליות בדבר "היכולת
השווה של נשים להשתכר בעולם שבו קיים שוויון רעיוני בין נשים וגברים" (ר' למשל החוקים
של מדינות צפון-קרוליינה ,ניו-ג'רזי ווירג'יניהN.J. ; N.C. Gen. Stat. §50-16.3A(c) :
 .) Va. Code Ann. § 20-107.1(F) ; Stat. Ann. § 2A:34-23לצד רפורמות אלו
בחקיקה ,הסתמן שינוי מגמה כללי לכיוון של מדיניות המכירה בזכותו של בן הזוג הביתי
למזונות רחבים לאחר הנישואין ,במיוחד בנישואין ארוכים .בתי המשפט החלו לגנות את
רעיון הגבלת התמיכה לתקופה מסוימת ופסקו דמי מזונות משמעותיים מתוך אידיאל להגן
על בן הזוג שלקח על עצמו את ה"תפקיד הביתי" .כך למשל ,ניתנה יותר תשומת לב להשפעת
העשייה הביתית על יכולת ההשתכרות ,להצדקת פסיקת מזונות לאחר הנישואין .כך ,דברים
מפסק דינו של בית המשפט לערעורים של מדינת ויסקונסין ,מבטאים את המגמה לנטוש את
הרציונאל השיקומי ולהעדיף מזונות רחבים יותר:
"We believe that a reasonable maintenance award is
measured not by the average annual earnings over the
duration of a long marriage but by the lifestyle that the
parties enjoyed in the years immediately before the
divorce and could anticipate enjoying if they were to
stay married. The divorce in this case occurred when
the children were grown, with only one child under 18
years of age, and when the husband's income was
increasing and expenses were possibly decreasing. The
couple had reached the stage in life at which they could
enjoy a standard of living for which they both had
strived... Over a long marriage the parties each
contribute to the stream of income as marital partners
"and should share the rewards.
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Henck v. Henck, 455 N.W.2d 678, (Wis .App 1990) : ראו
In re Marriage of Agazim, 176 11. App. 3d 255. 530 N.E.2d I
110 (1988) ;Goller V. Goller, 758 S.W.2D 505 (Mo. Ct. App.
1988) ;In re Marriage of LaRocque. 139 Wis. 2D 23, 406 N.W.2D
736 (1987). ;Davila v. Davila, 876 P.2D 1089 (Alaska 1994) ;
Jones v. Jones, 835 P.2D 1173, 1179 (Alaska 1992)). ;Sellers v.
Sellers, 201 Wis.2d 578, 585 (Ct.App.1996) ;Taylor v. Taylor,
685 N.W.2d 173, 275 Wis.2d 879, (Wis .App. 2004) ; Joan M.
Krauskopf, Theories of Property Division / Spousal Support:
Searching for Solutions to the Mystery, 23 Fam. L. Q. 253, 264265 (1989) ;Christopher D. Nelson, Toward a Compensatory
Model of Alimony in Alaska, 12 Alaska L. R. 101 (1995).
 שיאה של המגמה להרחיב את המזונות לאחר הנישואין בא לידי ביטוי בפרסום המלצות.92
American Law Institute, Principles of the Law of 'המוסד האמריקאי למשפט (ר
 אוALI" : להלןFamily Dissolution: Analysis and Recommendations, ch. 5 (2002)
 מדיניות שלמה באשר לתוצאות1999  גיבש לראשונה בשנתALI- ה.)"ALI Principles
 בן הזוג הביתי זכאי למזונות לאחר הנישואין, על פי מדיניות זו.הכלכליות של הגירושין
- המזונות מוגדרים כ.כפיצוי בגין מספר סוגים של הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהנישואין
 מעתה המוקד של דמי."compensation for marriage related loss of earning capacity"
 ל"דמי,)מזונות הוסב מ"דמי הסתגלות ליצירת יכולת כלכלית עצמאית" (מזונות משקמים
" מושגיות זו של "עלות הזדמנויות."פיצויים בגין הקרבות שבוצעו במהלך חיי הנישואין
Leslie 'ו"הון אנושי" כבסיס לתשלום דמי מזונות אומצה במדינות רבות בארה"ב (ר
Herndon Spillane, "Spousal Support: The Other Ohio Lottery," 24 Ohio N.U. L.
 ירידה חדה, לאחר נישואין ארוכים,ALI- לפי גישת ה, יתרה מכך.)Rev. 281, 288 (1998)
ALI ( פיצוי המצדיק דמי מזונות-בסטנדרט המחייה לבדה היא ביטוי להפסד בר
פעמי או בתשלומים עתיים- הפיצוי ישולם לבן הזוג הביתי בסכום חד.)Principles §5.04
 גיבש מספר קווים מנחים למקרים שבהם יש לקבועALI- ה.ממושכים על פי הנסיבות
:מזונות
"(1) where one spouse in a long-term marriage experiences a
decreased standard of living;
(2) where one spouse experiences decreased earning
capacity due to childcare responsibilities;
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(3) where one spouse experiences decreased earning
;capacity arising from the care of third parties
(4) where one spouse would experience an unfair lack of
return for his or her investment in the other spouse's earning
capacity; and
(5) where, after a brief marriage, one spouse needs to adjust to
his or her inability to recover the premarital standard of
living"(ALI PRINCIPLES, §§5.05-06, 5.12, 5.15-16).
מדינות רבות אימצו קווים מנחים דומים לאלו בפסיקת מזונות לאחר הגירושין ,עובר
לפרסום המלצות ה ALI-ובעקבותיהן (ר' סקירה

אצל

Kisthardt,

Mary Kay

"Re-Thinking Alimony: The AAML's Considerations for Calculating Alimony,
American Academy of

Spousal Support or Maintenance," 21 Journal of the

)( Matrimonial Lawyers 61, 73-78 (2008להלןTwila Larkin, ;)"Kisthardt" :
"Guidelines for Alimony: The New Mexico Experiment," 38 Family Law
) .)Quarterly 29 (2004הקווים המנחים נועדו בעיקר לפתור את בעיית חוסר הוודאות
והאחידות ולאפשר צפיות בהכרעותיהם של בתי המשפט (ר' למשל דברי ההסבר לחוק
במדינת פנסילבניה.)Pa. R. Civ. P. 1910.16-1, explanatory comments :
 .91האקדמיה האמריקאית לעורכי דין לענייני משפחה ( The American Academy of
 ,Matrimonial Lawyersלהלן )"AAML" :אומנם דחתה לאחרונה ,בשנת  ,2229את
הרציונאל לביסוס דיני מזונות שהוצע ע"י ה ,ALI-אך ביקשה ,מבלי להידרש לקיומו של
רציונאל חלופי ,להציע כלים לפסיקת מזונות תחת כל רציונאל .ה AAML-בחנה את כל
הקווים שהנחו את בתי המשפט ברחבי ארה"ב ואת ממוצע ההכרעות שאליהן הגיעו בתי
המשפט ,וכך הגיעה ה AAML-לנוסחה מתמטית לחישוב גובה ומשך הזמן לפסיקת מזונות.
לצורך חישוב גובה המזונות יש להפחית מהכנסת בן הזוג החזק ( 32%להלן .)"X" :כמו כן יש
להפחית מהכנסת בן הזוג החלש ( 22%להלן .)"Y" :מכאן ,גובה דמי המזונות לתשלום חודשי
לבן הזוג החלש הינו  .Y-Xזאת בסייג שבן הזוג החלש לא יקבל לבסוף יותר מ 22%-מסך
ההכנסה של שני בני הזוג יחד .לצורך חישוב משך זמן המזונות יש להכפיל את משך חיי
הנישואין לפי הקריטריונים המפורטים בטבלה הבאה:
משך הנישואים (שנים):

2-3

2-12

11-22

 22ומעלה

מכפלה:

2.3

2.5

2.95

1
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 מפרטת נסיבות חריגות שבהן יש צורך ב"התאמות" לפי שיקול דעת בית המשפטAAML-ה
 בין יתר הנסיבות החריגות יש.החורגות מתוצאות הנוסחה על מנת להשיג תוצאות צודקות
: כמפורט להלן,להתחשב במקרים של הפסדי קריירה וחלוקה לא שוויונית של הרכוש
"6) A spouse has given up a career, a career opportunity or
otherwise supported the career of the other spouse;
7) A spouse has received a disproportionate share of the
marital estate;
[…]
9) Other circumstances that make application of these
considerations inequitable;
10) The parties have agreed otherwise."
 הובא.AAML Commission Recommendations, March 9, 2007(
) לעילKisthardt כנספח בתוך
The New York State (  הקואליציה של מדינת ניו יורק לקביעת כללים מנחים לדמי מזונות.92
Coalition for Post-Marital Income Guidelines - Proposals for Post-Marital Income
) יצאה נגד היעדר האחידות בפסיקת תשלומי מזונות וקראה לעיגון אמות מידהGuidelines
19  בחסותו של משרד המשפטים של מדינת ניו יורק גובשו2229  בכנס ביוני.בחקיקה
:עקרונות לפסיקת מזונות כלהלן
1. the standard of living of the parties established during the
marriage;
2. the age and health of the parties;
3. the present and future earning capacity of the parties;
4. the duration of the marriage;
5. the need of one party to incur education or training
expenses;
6. the extreme differences in the incomes of the parties;
7. the wasteful dissipation of marital property;
8. the transfer or encumbrance made in contemplation of a
matrimonial action without fair consideration;
9. the existence and duration of a pre-marital joint household
or a pre-divorce separate household;
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10. the history of abuse by one party against the other;
11. the availability and cost of medical insurance for the
parties;
12. the care of the children or stepchildren, disabled adult
children or stepchildren, elderly parents or in-laws that has
inhibited or continues to inhibit a party's earning capacity;
13. the inability of one party to obtain meaningful employment
due to age or absence from the workforce;
14. the tax consequences to each party;
15. the equitable distribution of the marital property;
16. the reduced or lost lifetime earning capacity of the party
seeking post-marital income as a result of having foregone
or delayed education, training, employment or career
opportunities during the marriage;
17. the contributions and services of the party seeking postmarital income as a spouse, parent, wage earner and
homemaker and to the career or career potential of the other
party; and
18. any other factor which the court shall expressly find to be
just and proper.
(Alton L. Abramowitz, "Reconstructing and spousal
maintenance", N. Y. Fam L. Monthly (2008)).
אוסטרליה
 בתי המשפט באוסטרליה מכירים בחובת תשלום מזונות אזרחיים קבועים לבן הזוג הביתי.93
 זאת על ידי פרשנות רחבה לחוק המסמיך את בית המשפט לפסוק מזונות.לאחר הגירושין
לכאורה רק במקום שבן הזוג הביתי אינו מסוגל להחזיק בכוחות עצמו על סטנדרט חיים
.)Family Law Act 1975, Section 72( ברמה נאותה
 בהתייחסו לפרשנות המונח,דולר בשבוע2222  לאחר שפסק לאשה מזונות בסך,כך למשל
: קבע בית המשפט כי,"adequately"
"In considering the implications of the use of the word
'adequately', we concur with the views expressed in Mitchell
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and Mitchell (supra at 81,995), where the Full Court said,
'...the question whether the applicant can support herself
'adequately' is not to be determined by reference to any fixed
or absolute standard but having regard to the matters
referred to in s 75(2) and more specifically the paragraphs of
that sub-section identified above'. (The paragraphs so
identified by the Full Court were sub-paragraphs (a), (b), (g),
(j), (k) and (n).)" (Kiesinger v. Paget, 2008 WL 643141
(FamCA, FC) ; )" Kiesinger  "עניין: (להלןMitchell v. Mitchell,
FLC 92-601 1995 WL 17005236).
(לעניין הכרה בהפסדי קריירה בדין האוסטרלי כבסיס לזכות בן הזוג
P. Macdonald, K. Funder, M. Hariison & R. 'לתשלומי מזונות ר
Weston, The Economic Consequences of Marriage Breakdown in
)Australia (1986)
קנדה
' לאחר הגירושין קיימת בקנדה חובת תשלום מזונות אזרחיים קבועים לבן הזוג הביתי (ר.92
.)Moge v. Moge, 3 S.C.R. 813 (1992)
: בקנדה הכיר בית המשפט ברציונאל של הפסדי קריירה באומרו כי.95
"In Tedham, the Court of Appeal reviewed decisions in
which the courts have recognized the difficulties encountered
by women who stay home to care for their children and then
seek to return to the workforce in their late 40's and 50's.
The authorities also recognize that the financial consequences
of marriage breakdown are not limited to the loss of future
earning capacity, but often encompass loss of seniority,
missed promotions, lack of access to health benefits and
pension plans: Moge; Lodge at 20-21.The same authorities
acknowledge that these losses are often permanent."
 במקרה זה האשה.Gagnon v. Petke, Carswe llBC 964 (2008) '(ר
קטעה את הקריירה שלה כאחות ראשית לשם טיפול בבנם האוטיסט של
,22%- ועל אף שבחלוקת הרכוש קיבלה האשה כ, לאחר הגירושין.הזוג
) דולר לחודש2522 נפסקו לה גם מזונות בסכום של
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בריטניה
 .92לאחר הגירושין קיימת בבריטניה חובת תשלום מזונות אזרחיים קבועים לבן הזוג הביתי
(  McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24בו הפסיקה אשה את הקריירה שלה
בעריכת דין לאחר הולדת הילד הראשון .דובר בנישואים של  12שנה ,בית המשפט פסק לאשה
 252,222ליש"ט בשנה ,על בסיס הסדר של " "Joint lives orderשפירושו תשלומים שנתיים
לתקופה בלתי מוגבלת .ראו גםMatrimonial Causes Act 1973 Ch. 18 s. 23 "Financial :
)Provision Orders in Connection with Divorce Proceedings, etc".
(לעניין הכרה בהפסדי קריירה בדין האנגלי ,בו הוזכר רציונאל זה כבסיס לזכותו של בן הזוג
לתשלומי מזונות מבן הזוג השני ,עוד לפני שהוזכר בארה"ב ,ר':
Putting Asunder: A Divorce Law for Contemporary Society: The Report of a
& Group Appointed by the Lord Archbishop of Canterbury, 47 (1966); J. Eckelaar
M. Maclean, Maintenance after Divorce, 144-45 (1986)/
הדין בישראל
תחולת הדין הדתי אינה מונעת הכרה במזונות אזרחיים לאחר הנישואין
 .99התובעת תטען שסימנים  29ו 51-לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל( 1922-1929 ,להלן:
"דברי המלך במועצתו") וסעיפים (2א) ו 19-לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) ,התשי"ט-
( 1959להלן" :חוק המזונות") הקובעים כי "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין
האישי החל עליו" אינם שוללים יישום מקביל ו/או חליפי ו/או אחר של מזונות אזרחיים בדין
הישראלי ,וזאת מן הנימוקים המצטברים ו/או החלופיים ,הכול לפי ההקשר ,כפי שיפורטו
להלן:
 .99התובעת תטען כי "מזונות אזרחיים" אין להם דבר ולא חצי דבר עם הדיבור מזונות לפי הדין
הדתי (להלן" :מזונות דתיים") ,כמפורט להלן:
 .99בדונו במזונות אזרחיים בהקשר של זוג שנישא בנישואים אזרחיים ,קבע כבוד הנשיא
(בדימוס) א' ברק:
"הדיבור 'מזונות' בהקשר דנן אינו זהה לדיבור מזונות שלו נזקקים על-פי
הדין האישי .המזונות כאן הם מזונות אזרחיים; הם מהווים את תוכן
החוזה שבין הצדדים; הם ממלאים את התמיכה כספית של בן זוג אחד
באחר; הם נועדו להבטחת רמת חייו של בן הזוג ולאפשר את שיקומו
לאחר הפרידה הפיזית בין הצדדים; אין הם מזונות כמשמעות דיבור זה
בדיני המשפחה...
סטאטוס וזכויותיו לחוד והיחסים האזרחיים שבין הצדדים לחוד .קיומו,
או היעדרו ,של סטאטוס הנישואין אינו גורר אחריו בהכרח קיומן או
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היעדרן של חובות אזרחיות בין צדדים" (ההדגשות אינן במקור ,ל.ר וב.ש).
(ר' עניין פלונית  9252/99לעיל ,עמ' .)223-222
כך למשל קבע גם בית המשפט המחוזי בחיפה:
"אין מניעה לדון בשאלת התוצאות האזרחיות הנובעות מהיות בני הזוג
בסטאטוס של נישואין ,לצד ובנוסף לזכויותיהם מכוח מעמדם ככאלה
(ראה לצורך השוואה רע"א  8126/00פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח(,123 )1
 .)114-139מבחינה עקרונית ,קיומו או היעדרו של סטאטוס הנישואין
אינו גורר אחריו קיומן או העדרן של חובות אזרחיות בין הצדדים ,במיוחד
כשמחויבויות אזרחיות אינן בהכרח תלויות בסטאטוס נישואין .לזכויות
האזרחיות יש קיום עצמאי מכוח המשפט האזרחי" (ר' עניין פלוני
 922/29לעיל ,עמ' .)9
הלכות קנובלר ואבו-רומי
 .92התובעת תטען כי יש להקיש מהלכות קנובלר ואבו-רומי לענייננו (ר' ע"א  1915/91יעקובי נ'
יעקובי ,פ"ד מט( ,529 )3עמ' ( )1995( 521להלן" :עניין קנובלר"); רע"א  9292/22אבו רומי נ'
אבו רומי ,פ''ד נו( ,195 )2עמ' ( )2222( 191להלן" :עניין אבו-רומי") .בהלכות אלו קבע בית
המשפט העליון תחולה סימולטאנית של זכויות מכוח המשפט האזרחי הכללי לצד הסדר
סטטוטורי ספציפי ,מתוך ההנחה שאין אלו מוציאים את אלו .בהלכות אלו הובהר כי הדין
החל על בני הזוג במהלך חיי הנישואין באשר לזכויותיהם ברכוש הוא הדין הכללי .וכך ,על
מנת לקבוע את זכויות כל אחד מבני הזוג זה כלפי זה במהלך חיי הנישואין ניתן לפנות לדיני
החוזים ,לדיני הקניין ,לדיני הנאמנות ,לדיני השליחות ,לדיני עשיית עושר ולא במשפט,
לעקרון תום הלב ולכל שאר דינים הנתונים בידינו כדי לקבוע זכויות אזרחיות .התובעת תטען
שיש להכיר בתחולת הדין הכללי לצד חוק המזונות הקובע דין דתי .חוק המזונות ,כמו חוק
יחסי ממון בין בני הזוג ,תשל"ג( 1993-להלן" :חוק יחסי ממון") ,כפי שנקבע בהלכות קנובלר
ואבו-רומי ,לא נתכוון לשלול את תחולת המשפט הפרטי הכללי על זוגות נשואים כדמו"י.
לשונו של סעיף (2ב) לחוק המזונות סובלת פירוש של החלה סימולטנית מעין זו ואף קובעת
שיש להחיל דין אזרחי כפי שיפורט בהמשך (ר' סעיף  90לסיכומי התביעה להלן).
"תרופה כספית"
 .91בהקשר זה ראוי לציין שאף פרופ' מנשה שאוה ,המתנגד באופן עקרוני להגדרה של "מזונות
אזרחיים" כ"מזונות" ,מכיר באפשרות של מתן "תרופה כספית" על סמך הדין הכללי וזאת
לצד ובמנותק מהדין הדתי:
"ייתכנו מקרים שבהם על בית-המשפט לעשות מאמצים גדולים כדי
למנוע תוצאה מסוימת המתקבלת מהחלת הדין האישי-הדתי ,כגון
שלילת זכותה של האשה למזונות ."...לדידו" ,על בית-המשפט לעשות
זאת...על-ידי שימוש בעקרונות ובכללים...של המשפט בהתאם לנסיבות
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המקרה ,כגון על-ידי ביסוס תרופה כספית על-סמך הסכם מכללא בין
הצדדים ,או על-סמך דיני עשיית עושר ולא במשפט ,או על-סמך דיני
נזיקין ועוד  -כאשר הצדק מחייב לעשות זאת" (ההדגשות אינן במקור,
ל.ר וב.ש) (מנשה שאווה "טיבו ואופן הפעלתו של הדין האישי הדתי
במזונות בן הזוג -הניתן להחיל את עקרונות חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו על חובת מזונות בין בני הזוג?" עיוני משפט כג (991-992 ,995 )3
( ,2222להלן" :שאווה").
בתביעה דנא יש לראות את שאלת המזונות ככוללת בתוכה את התרופה הכספית והנזיקית,
וזאת מבלי לפגוע בזכותה לתבוע תרופות אלה בתביעות נוספות.
התניות שבממון במשפט העברי
 .92התובעת תטען שאף הדין הדתי מכיר בעצמאותו ואי תלותו של הדין הכללי .כך ,בתי הדין
הרבניים מכי רים בתוקפן של הסכמות חוזיות בין בני זוג בעניינים שבממון .הראיה לכך היא
הכתובה שבה מעוגנות התחייבויות הבעל לאשתו במישור הכלכלי ,ובידי הצדדים חרות
להתנות על "תוספת הכתובה" כרצונם:
"עניין תוספת כתובה ,אינו מוגבל בעקרון .יכול אדם להתחייב גם סכום
אסטרונומי במסגרת תוספת ,והחיוב יהיה לגיטימי ,אם נעשה לפי כללי
ההתחייבות"( .פסיקת הרב דייכובסקי :תיק  1299-22-1פלונית נ' פלוני,
ניתן ביום .)22.29.2229
ובמקום אחר:
"כתובה יכולה להיווצר בשני מצבים א .עפ"י תקנת חכמים ב .עפ"י
התחייבות ...במקרה דנן ...הבעל חייב בכתובה מכוח התחייבותו"( .תיק
 2929-21-1פלונית נ' פלוני ,ניתן ביום .)31.12.2222
הכתובה אף מוגדרת כ"שטר":
"חוב הכתובה הוא חוב ברור וכל הטוען נגד הכתובה עליו נטל ההוכחה.
נושא זה מצוי בכל ספרי הפוסקים ,נכתבו ספרים שלמים רק בנושא
הכתובה ,וכל בתי הדין מתייחסים לכתובה כשטר גמור .סיכומו של דבר
הבעל מר פלוני חייב בתשלום כתובת אשתו הגב' פלונית בסך מליון
ש"ח( ".ההדגשות אינן במקור ,ל.ר וב.ש) (תיק  9999-22-1פלונית נ' פלוני,
ניתן ביום .)19.12.2222
כך לדוגמא מכיר הדין הדתי גם בתוקפה של חובת מזונות מכוח הסכם גירושין:
"אין מניעה שבהסכם הגירושין יתחייב הבעל (אך זה מטעם הסכם ,לא
מטעם דיני הגירושין) לשלם לה למחייתה מדי חדש בחדשו והסכם כזה
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יחייב" (בנציון שרשבסקי ,דיני משפחה [מהדורה רביעית מורחבת],
ירושלים :ראובן מס ,עמ' ( 325תשנ"ג .))1993
 .93התובעת תטען כי מזונות אזרחיים במקרה של זוגות הנשואים כדמו"י כבר הוכרו למעשה
בפסיקה הישראלית ,כמפורט להלן:
"פיצוי משקם"
 .92כך למשל פסק בית המשפט המחוזי בחיפה במפורש שניתן להכיר במזונות אזרחיים במקרה
של בני זוג הנשואים כדמו"י ,אם כי בחר לנקוט את המונח "פיצוי שיקומי" תחת הביטוי
המוכר "מזונות משקמים" ,באומרו:
"בענייננו ,תוך התייחסות לנסיבות הספציפיות של תיק זה ,יש לקרוא
לתוך מערך היחסים שבין בעלי הדין ,התחייבות חוזית או יצירת מצג
ליצור בסיס כלכלי סביר ,לטובת המערערת ,כך שאם ייווצר פירוד
פתאומי ביוזמת המשיב ,תעמוד לזכותה עתודה כלכלית ראויה ,לפחות
עד כדי גובה פיצוי שיקומי" (עניין פלוני  ,940/08עמ' .)9
התובעת תטען שעסקינן בבסיס הכלכלי של אדם ,יש לתת דעתנו למהות :בית המשפט בעניין
פלוני  922/29הכיר כאמור במזונות לאחר הגירושין של בני זוג נשואים כדמו"י .גם דעת
המיעוט של כב' השופט עמית ,הסכימה עקרונית לקביעת הפיצוי ,אולם שללה מתן פיצוי
במקביל למזונות ,בין היתר כיוון שהדבר עלול לעודד סרבנות גט .במקרה שלפנינו אין חשש
של סרבנות גט לאור פסק הדין הרבני .המזונות הנתבעים נועדו לפצות את האשה ,בין היתר,
על הפסדים שנגרמו בגלל נישולה מזכויות רבות שנוצרו במהלך חיי הנישואין.
"תשלומים עתיים"
 .95כך גם בית המשפט לענייני משפחה פסק במפורש שניתן להכיר במזונות אזרחיים לאחר
הנישואין במקרה של בני זוג הנשואים כדמו"י ,אם כי בחר לנקוט את המונח "תשלומים
עתיים" תחת הביטוי המוכר מן המשפט העברי "מזונות":
"לדעתי אין בדין הוראה המונעת מבית-המשפט לפסוק תשלומים עתיים
לאחר הגירושין על-מנת לסגור את פער ההכנסות שנוצר לאחר הגט,
כאשר לאשה הכנסות מועטות ולאיש הכנסות רבות או להיפך .שאלה זו
של 'תשלומים עתיים' נדונה בבד"מ  2/40הנ"ל [בד"מ  2/40רוזנבאום נ'
רוזנבאום ,פ"ד ז  ])2023( 2039ונקבע שם כי תשלומים עתיים אינם בגדר
ענייני המעמד האישי ולכן אינם בסמכותו של בית-הדין הדתי ,כאמור
בסימן  22לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל .2011 ,ודוק :סעיף (1א)
לחוק המזונות מתייחס רק למי שיש לו בן זוג .חוק המזונות אינו דן
בתמיכה כלכלית של אדם בבן זוגו לשעבר הואיל וכבר אינו בן זוגו .לפיכך
אין כל נפקות לחוק המזונות לגבי תשלומים עתיים לאחר הגירושין.

91

ומכאן שאין כל מניעה שבדין לכך שבית המשפט לענייני משפחה יקבע
שעל בן הזוג שלו הכנסה גבוהה יותר לשלם תשלומים עתיים לבן הזוג
שלו הכנסה נמוכה יותר ,על מנת לשמור על אותה רמת חיים של בן הזוג
האחרון כפי שהייתה במהלך החיים המשותפים .אין ספק כי על בן הזוג
להגיש תביעה מתאימה ולהוכיח את כל הנסיבות המצדיקות פסיקת
'תשלומים עתיים' ,לרבות נכסים ונכסי בן זוגו לאחר איזון המשאבים או
חלוקת הרכוש ולרבות הצפי להכנסות .למרות שקביעת תשלום עתי
ממשיכה את הקשר בין בני הזוג שהתגרשו (ממילא לא יינתק הקשר
ביניהם הואיל ויש להם חמישה ילדים משותפים) ,נראה לי פתרון זה של
תשלום עתי כפתרון המועדף לסגירת פער ההכנסות הקיים בין התובעת
לנתבע" (פסק דינו של כב' השופט גרניט בבית המשפט לענייני משפחה
בתמ"ש  39191/99ל.טי נ' ע.טי פ"מ ,פסקי-דין לענייני משפחה ,כרך
תשס"א( 2221-ניתן ביום  )22.11.2222עמ' .)222 ,219
 .92התובעת תטען כי בית המשפט העליון הכיר זה מכבר בתחולת הדין האזרחי גם במקרים
בהם חל על פי חוק דין דתי ,כמפורט להלן:
נישואים אזרחיים
 .99התובעת תטען כי בית המשפט העליון הכיר במזונות מכוח דין אזרחי החלים לצד הדין
האישי ,במקרה של זוג הנשוי בנישואים אזרחיים .אכן ,במשפט הישראלי חל הדין הדתי
לעניין חובת מזונות על בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים ושמקום מושבם הוא ישראל( ,ר'
סעיף (2א) לחוק המזונות הקובע" :אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל
עליו" .ר' גם סעיף (19א) לחוק המזונות .לפס"ד המתייחסים לנשואים אזרחים כנשואים
עליהם חל הדין האישי ר' ע"א  522/91שמואל נ' שמואל ,פ"ד לט(;)1995( 221-222 ,399 )2
ע"א  2592/92כהנא נ' כהנא (לא פורסם ,ניתן ביום  ,32.1.92להלן" :עניין כהנא"); תמ"ש
 39292/22מ .פ .נ' י .פ( .טרם פורסם ,ניתן ביום ( )12.25.29להלן" :עניין מ.פ.)"30691/06 .
תחולת הדין הדתי לא מנעה הכרה של בית המשפט העליון בזכות למזונות מכוח הדין
האזרחי ,מרגע שהוכרעה באופן אינצידנטאלי שאלת תוקף הנישואים האזרחיים תוך
התחשבות בכללי המשפט הבינלאומי הפרטי (ר' עניין פלונית  ;9252/99עניין כהנא ,פסקה 3
לפסק דינו של הנשיא דאז שמגר; עניין סולומון).
יש לציין שבמקרים אלו נשללה זכותה של בת הזוג למזונות דתיים ,בעיקר בשל העובדה
שכאשר בני זוג יהודים נישאים בנישואים אזרחיים ,אף אם הם תקפים לפי כללי המשפט
הבינלאומי ,בית הדין הרבני ממהר לצוות על האשה לקבל גט פיטורין (גט לחומרא) .זהו פסק
חיוב גט שלפי הדין הדתי יש בו כשלעצמו "כדי לשלול את זכות האישה למזונות" (ר' רות
הלפרין-קדרי ,דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל ,עמ' .)119

91

פרופ' הלפרין-קדרי מתייחסת לפסיקת בית המשפט העליון בעניין סלומון שעסק בנישואין
אזרחיים כ"שיא ההתעלמות מן הדין האישי" ורמיזה עבה על "גיבוש מערכת אזרחית
טריטוריאלית מושלמת של מזונות" (רות הלפרין-קדרי ,דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל,
עמ'  .)121התובעת תטען שלאור האמור ,אין הצדקה עניינית להבחנה בין מי שנישא
בנישואים אזרחיים ,לבין מי שנישא כדמו"י .על אלו כמו אלו חלים מזונות מן הדין האישי
לצד מזונות מן הדין האזרחי.
אבהות אזרחית
 .99דוגמא נוספת היא הכרתו של בית המשפט העליון ב"אבהות אזרחית" לצד "אבהות דתית".
כידוע ,סמכותם הייחודית של בתי הדין השרעיים כוללת גם את נושא היוחסין ,בניגוד לבתי
הדין הרבניים .נושא היוחסין נידון שם לפי דין דתי-מוסלמי (ר' ס'  52לדברי המלך במועצתו),
לפיו "בהיעדר קשר נישואין בין האם התובעת לבין פלוני הנתבע ,אין הדין המוסלמי מכיר
בקשר של אבהות ובחיוב מזונות" .אולם ,תחולתו של הדין הדתי בנושא היוחסין לא מנעה
מבית המשפט העליון להכיר ב"אבהות אזרחית" לצד ה"אבהות הדתית" בפוסקו כי
"אבהות שרעית" ו"אבהות אזרחית" נדמו לשתי ממלכות השוכנות זו בצד זו ,ואין האחת
מסגת את גבול חברתה .בממלכה האחת שליט הדין השרעי ושלוחו בית הדין השרעי,
ובממלכה האחרת שליט המשפט האזרחי (לבר הדין השרעי) ושלוחו בית המשפט המחוזי .זה
יעשה בשלו ,זה יעשה בשלו ,ומלכות ברעותה לא תיגע (ר' פרשת האבהות ,עמ' .)223-222
פרופ' רות הלפרין-קדרי היטיבה לתאר את פסיקתו זו של השופט חשין בפרשת האבהות
"כהוספת נדבך שלם ביצירה המתגבשת של מערכת אזרחית נבדלת ועצמאית ,מן המסד עד
הטפחות" (רות הלפרין-קדרי ,דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל ,עמ' .)122-125
התובעת תטען שעניינה של פלונית בפרשת האבהות כמוהו כעניינה של התובעת .עניינן של
השתיים נידון לפי דין דתי ,במקרה האחד הדין הדתי לא הכיר באבהות ,ובמקרה האחר אין
הדין הדתי מכיר בחובת תשלום מזונות בקובעו שהאשה הינה מורדת ועוברת על דת .זה כמו
זה אינם מונעים הכרה בזכויות הקיימות מכוח המשפט האזרחי.
 .99התובעת תטען שמזונות מכוח המשפט האזרחי מעוגנים בחקיקה ,גם במקום שהדין החל
על הצדדים הוא דין דתי ,כמפורט להלן:
פרשנות תכליתית לחוק המזונות
 .92התובעת תטען כי למעשה חוק המזונות קובע שכאשר אדם אינו חייב במזונות בן-זוגו הביתי
התלוי בו כלכלית לפי הוראות הדין האישי החל עליו ,או כאשר לא חל עליו דין אישי ,הוא
חייב במזונותיו לפי הוראות חוק המזונות .סעיף  2לחוק המזונות קובע כי "היקף המזונות
מידתם ודרכי סיפוקם ייקבעו  ...ע"י בית המשפט בשים לב לנסיבות" .בהתאם לכך תטען
התובעת כי על בית המשפט לקבוע שיש להחיל מזונות אזרחיים ולהתחשב בנסיבות
הכלכליות הקשות שלה כבת-הזוג הביתית .זאת בין היתר לפי פרשנות תכליתית של סעיף
(2ב) לחוק המזונות ,לפיו:
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"אדם  ...שלא חל עליו דין אישי ,חייב במזונות בן־זוגו ,והוראות חוק זה
יחולו על מזונות אלה"
התובעת תטען שפרשנות ראויה של סעיף (2ב) לחוק המזונות היא החלתו גם על אדם שהדין
האישי החל עליו קובע כי אינו חייב במזונות ,שכן במובן זה למעשה "לא חל עליו דין אישי"
בעניין תשלום מזונות.
התכלית המונחת ביסוד ההסדר של חוק המזונות היא להעניק פיצוי בגין אובדן התמיכה
הכלכלית שהוענקה ביחסי המשפחה .לעניין זה ,הקובע הוא היחס העובדתי ,הלכה למעשה,
של התלות בין בני הזוג .וכך ,כאשר בן זוג תלוי בבן זוגו לו הוא נשוי ,אך לפי הדין האישי החל
עליו אינו חייב במזונותיו ,יש לראות באותו אדם כמי "שלא חל עליו דין אישי" ולכן הוא חייב
לבן־זוגו התלוי בו מזונות לפי חוק המזונות .כאשר הדין האישי אינו מחייב במזונות בן הזוג
התלוי ,הדבר גורם לפגיעה בתלותו של בן הזוג באותה מידה שנגרמת פגיעה בתלותו של בן זוג
מקום שלא חל דין אישי מעיקרו .פרשנות זו היא המתיישבת עם פרשנות החותרת להרמוניה
חקיקתית לאור חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .בנוסף ,נקבע זה מכבר כי חוקי היסוד הם
מקור פרשני גם לחוקים שחוקקו לפני חקיקתם ועל אף סעיף  12לחוק היסוד בדבר שמירת
הדינים (ר' בש"פ  935/95גנימאת נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט( .)355 )3יש לפרש את חוק
המזונות כך שתובטח הרמוניה חקיקתית עם ערכי חוק היסוד המעוגנים בחוקי היסוד .אין
להשלים עם הסתירה הקיימת בין התוצאות הקשות של יישום הדין הדתי בענייני מזונות לבן
הזוג הביתי ,לבין עקרונות של צדק ,שוויון וכבוד המעוגנים בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
"חוק אינו נבחן במנותק מכלל מערכת החוקים וההלכות הפסוקות
הקיימות בשיטה .חוק אינו תוצר בודד של מחוקק .החוק נועד להשתלב
בשיטה המשפטית הנוהגת ,במערך החקיקה והפסיקה הקיימים .על-כן,
חזקה על דברי החקיקה השונים שהם אינם סותרים זה את זה ,וכי כל
דבר חקיקה חדש נועד להשתלב במערך הדינים הקיים" (ר' עניין קנובלר,
עמ' .)521
התובעת תוסיף ותטען שלאור פסיקתו המפלה באופן עקבי של ביה"ד הרבני ,פסיקה
המאופיינת בתפיסות עולם ארכאיות ,יהיה זה מן הצדק להרחיב את פרשנות סעיף (2ב) לחוק
המזונות .כמו כן ,התובעת תציין כי הרחבת הפרשנות של סעיף(2ב) יכולה להיעשות גם על ידי
היקש מסעיף (3ב) לחוק המזונות שעניינו "מזונות לילדים קטינים" ,לפיו:
"אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של
בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו ,או שלא חל עליו דין אישי,
חייב במזונותיהם ,והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה".
התובעת תטען כי התכלית ביסוד ההוראה שאדם חב בתשלום מזונות לילדיו הקטינים ,על
אף שהדין האישי החל עליו קובע אחרת ,מתקיימים הן במקרה שמדובר בקטינים והן
במקרה שמדובר בבן הזוג הביתי ,בפועל נשים .למעשה ,שתי קבוצות אלה הינן קבוצות
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מוחלשות בחברה הישראלית .מכאן שאין מדובר בהסדר שלילי ,אלא בלקונה ולעניין זה ר'
את דברי שמגר בעניין סולומון:
"כאשר נוצרות נסיבות בהן עלולה להישלל זכותו של בן הזוג האחד לזכות
בתמיכה הכלכלית הראויה מצד בן הזוג השני למרות נזקקותו המוכחת,
מצדיק היישום של עקרונות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שתוטל
חובת מזונות על פי הקווים שהותוו בדין הנ"ל ,גם אם אין בס' (1ב)
הוראה מפורשת כדוגמת זו שבסעיף (3ב) .הפקרת בן זוג למחסור ורעב
הם בגדר פגיעה בכבוד האדם .בית המשפט אינו יכול להחשות ולהימנע
מהחלת מערכת כללים חקוקה ,כאשר זו נועד מעיקרה לנסיבות שבהן אין
אמת מידה מוכחת אחרת"( .עניין סולומון ,עמ' )592
למעלה מן הצורך תכחיש התובעת את האמור בסעיף  29לכתב ההגנה ,לפיו קיים לכאורה
הסדר שלילי בין סעיפים (2ב) ל(3-ב) לחוק המזונות ,וזאת לכאורה על בסיס הלכת פורר (ע"א
 592/93תמר פורר נ' מריו פורר פ"ד לח(( 521 )3להלן" :עניין פורר") .עם כל הכבוד ,ההלכה
שנקבעה בעניין פורר היא הלכה מיושנת שקדמה לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ואשר
חוטאת לכבודה של האשה כאדם ולזכותה להתקיים בכבוד גם לאחר הגירושין ,ולכן ,אין
הלכה זו יכולה לעמוד במציאות הישראלית כיום ,ויש לפרש את סעיף (2ב) לחוק המזונות
לאור חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,כך שיחול על כל מי שלמעשה לא חל עליו דין אישי,
ונזקק למזונות כאמור.
לא זו אף זו ,עניין פורר הסתמך למעשה בקביעתו על פסק דין קודם (משנת  )1999של השופט
(דאז) שמגר אשר בעצמו קבע בפסק דין מאוחר יותר (משנת  )1995כי ניתן גם ניתן להכיר
במזונות אשה מכוח הדין האזרחי במקביל לדין הדתי ולכן ממילא סעיף (3ב) אינו מהווה
הסדר שלילי (עניין סלומון ,ציטוט לעיל) .ברי כי מאז שניתנה ההלכה בעניין פורר השתנו
הזמנים ,נחקקו חוקי היסוד ,ועם חלוף הזמן הגיעה העת להכיר במזונות אזרחיים גם במקרה
של בני זוג שנישאו כדמו"י.
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ומשפט הטבע
 .91התובעת תטען כי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ומשפט הטבע מהווים מקור נורמטיבי על-
חוקי ליצירת חיובים ולהגנה על רווחת החלשים .בית המשפט הכיר זה מכבר במשפט הטבע
ובחוקי היסוד בכלל ,ובחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו בפרט ,הן כבסיס ליצירת חיובים
נורמטיביים כלליים (ר' פרשת האבהות ,עמ'  ;591-592ע"א  3999/92פלוני נ' פלונית ,פ"ד
נ( .)1992( 133 )3לעניין אדם שאנס קטינה נשללה ממנו הזכות מלקבל אפוטרופסות על
היילוד; בג"ץ  2521/92אליס מילר נ' שר הביטחון ,פ"ד מט( ;)1995( 92 )2בג"ץ  2599/22יתד
– עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך פ"ד נו( ;932 )5ע"ב  1/25ירדור נ' יושב
ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית ,פ"ד יט( ,325 )3פסק דינו של השופט זוסמן
( ))1922והן ולענייננו ,כבסיס לחיוב בתשלום דמי מזונות אזרחיים ר' עניין סלומון ,עמ' 599-
.)592
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יש לציין שגם בית הדין הרבני הכיר זה מכבר במעמדו ובכוחו הנורמטיבי של חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו .כך ,בפסק דין של הרב דיכובסקי לעניין שאלת פרשנות סעיף  1לחוק שיפוט
בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) ,התשנ"ג ,1953-ציין הרב דיכובסקי כי יש להרחיב את
סמכות השיפוט של בית הדין הרבני גם למקרה שבו אחד מבני הזוג אינו מתגורר בישראל אך
בעל זיקה משמעותית לה ,וזאת בהסתמך על חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ובמטרה למנוע
מצבי עגינות:
"חקיקת חוקי היסוד ,ובפרט חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הביאו
למהפכה משפטית .המהפכה מתבטאת לא רק בעצם החוק ,אלא
בהשפעתו על חוקים אחרים ...בהעדר סמכות רבנית בת תוקף ,מדובר
ב'עגינות' ממש ,כאשר האשה היא הסובלת מכך .לבעל ,כידוע ,יש
דרכים אלטרנטיביות .כתוצאה מכך ,תפגע האשה פגיעה אנושה בכבודה
ובחירותה .מדובר בעצם ב'מאסר עולם' הנגזר עליה ,ללא משפט ודין,
וזאת גם אם תזכה בתביעת הגירושין האזרחית .האם היא אינה זכאית
להגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו?" (ר' תיק 9221532-22-1
אפלבאום נ' אפלבאום ,עמ' ( 3ניתן ביום  .)2.3.99ר' גם רות הלפרין-קדרי,
דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל ,עמ' .)133-135
לבסוף ,התובעת תטען שכל האמור לעיל תקף גם אם חלילה תתקבל הפרשנות המצמצמת לס'
(2ב) לחוק המזונות ,זאת שכן שיטת המשפט במדינת ישראל מבוססת על מדרג נורמטיבי,
כאשר בפסגת הפירמידה עומדים חוקי היסוד ולפיכך "אין בכוחה של הוראת חוק לשנות
מהוראותיו של חוק יסוד" .חוק המזונות ,בהיותו במדרג נורמטיבי נמוך יותר ,אינו יכול
לגרוע מחיובים הקיימים מכוח חוק היסוד (ר' בג"ץ  212/23חרות התנועה הלאומית נ' יושב-
ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה ,פ"ד נז(.))2223( 955 ,952 )1
סיום הנישואים – משמע סיום התחולה של הדין האישי
 .92לחלופין תטען התובעת כי מיום סיום הנישואים פוסקת התחולה של הדין האישי-הדתי ,כך
שלא יכולה להיות מניעה להכרה בזכויות אזרחיות .התובעת תטען שמקום שהצדדים
התגרשו ,תביעה למזונות אזרחיים הינה סכסוך ממוני שנתגלע בין בעלי הדין לאחר סיום
הנישואים ולכן אינה יכולה להיות עוד מענייני המעמד האישי וממילא אין תחולה עוד לדין
הדתי .לכל היותר רק חלק מנסיבות עילת התביעה נוצרו במהלך חיי הנישואין .היטיב לנסח
זאת בית המשפט לענייני משפחה בעניין ט'  39282/09אשר צוטט לעיל:
"ודוק :סעיף (1א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) ,תשי"ט2020-
(להלן" :חוק המזונות") מתייחס רק למי שיש לו בן זוג .חוק המזונות
אינו דן בתמיכה כלכלית של אדם בבן זוגו לשעבר הואיל והוא אינו בן זוגו
יותר .לפיכך אין כל נפקות לחוק המזונות לגבי תשלומים עתיים לאחר
הגירושין"( .שם ,עמ' )221
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סיום "הנישואין למעשה"
 .93התובעת תטען כי לצורך חיוב במזונות אזרחיים לאחר הגירושין יש לפרש את הדיבור
"גירושין" פירוש מרחיב ,הכולל גם מצב שבו הנישואין הסתיימו למעשה (להלן" :סיום
הנישואין למעשה") .לפי פרוש זה ,פסק-דין סופי של בית הדין הרבני הקובע שעל בני הזוג
להתגרש כמוהו כגירושין מבחינת המשפט האזרחי והזכויות האזרחיות של בני הזוג .פירוש
תכליתי זה מתחייב על מנת למנוע עיוות חמור ובלתי צודק של התיקון לחוק יחסי ממון.
המציאות החברתית ,המונהגת על-ידי התיקון לחוק ,טומנת מלכודת לזוגות נשואים רבים
הנתונים לתחולתו ,שבה בן הזוג הביתי עלול להיות מנושל מהרכוש המשפחתי שהושג במאמץ
משותף ,ע"י הקדמת מועד איזון המשאבים (כמו במקרה הנידון בין הצדדים) לצד הפסקת
תשלום המזונות הדתיים (מקום שניתן פסק חיוב גט) ,ובו בעת ,אותו בן זוג ביתי אינו נהנה
מהיתרונות המשפטיים ,הכלכליים והסוציולוגיים המוקנים ,למשל ,ל"חבריו" הידועים
בציבור ,ויוצא קרח מכאן ומכאן.
התובעת תדגיש כי פירוש מרחיב למונח "גירושין" כבר הוכר בפסיקה .כך למשל ,כאשר פסקו
"הנישואין למעשה" ,לא ראה בית המשפט העליון בעצם קיומם של חיי נישואין אשר
התרוקנו כבר מתוכנם ,מכשול להכרה בחוקיותה של התקשרות אחרת של בני זוג עם אנשים
אחרים (ר' ע"א  339/22ריזנפלד נגד יעקובסון ,פד"י כרך יז ;1229 ,ע"א  229/29נתן נ'
עבדאללה (אילן) וערעור שכנגד ,פ"ד כד ( ;255 )1ע"א  129/95חאיק נ' ספיה ,פ"ד לא (.)92 )1
ביסודה של דעה זו עומדת ההשקפה כי "אין מקום ואין טעם להגן על 'קליפת' נישואין
שהתרוקנה כליל מתוכנה( "...ר' פ' שיפמן יחסי ממון בין בני-זוג .))1999( 129 ,יודגש כי מן
הראוי שלא כל גחמה חולפת של אחד מבני הזוג תאפשר לו להכריז על "סיום הנישואין
למעשה" ,אלא רק מצב של שבר ממשי שהוכר על-ידי ערכאה שיפוטית.
מבלי לגרוע מן הכלליות של האמור לעיל ,תטען התובעת שיש להכיר בחובת תשלום מזונות
אזרחיים במקרים ומן הטעמים המפורטים להלן :מכוח חובת תשלום מזונות אזרחיים
המוטלת על בני זוג ידועים בציבור.
 .92לחלופי חלופין ,מקום שבית המשפט הנכבד לא יחיל סימולטנית את הדין האזרחי לצד הדין
האישי ,בעניין מזונות ,תטען התובעת שעל יחסי בני זוג ,שנישואיהם הסתיימו למעשה (ר'
סעיף  93לסיכומי התביעה לעיל) ,יש להחיל את הדינים בדבר ידועים בציבור ,כאשר יש
לזכור שהקביעה אם זוג הם ידועים בציבור היא עניין שבעובדה לפי המבחנים שנקבעו
בפסיקה ואין הצדדים יכולים להתנות על כך במפורש או מכללא (ר' ע"א  9221/93בר-נהור נ'
עזבון המנוח גבריאל אוסטרליץ ז"ל ,תק-על  .)1512 )3(92התובעת תטען שהמבחנים שנקבעו
בפסיקה הם מינימאליים וכוללים:
 .95חיים פיזית ביחד ,תחת קורת גג אחת – בפסיקה השונה אין קביעה לגבי תקופת מינימום שעל
הצדדים לגור יחדיו ,אולם מספיקות תקופות קצרות של חודשים אחדים .על אחת כמה וכמה
במקרה של בני זוג אשר חיו יחדיו כידועים בציבור במשך שנים אחדות( .ר' למשל בע"א
 129/99אלון נ' מנדלסון ,פ"ד מג (.)233 ,231 )1
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 .92ניהול חיי משפחה ומשק בית משותף – המבחן לקיום מרכיב זה אינו נוקשה אלא נסיבתי
ומשתנה מזוג לזוג (ר' למשל ע"א  221/29קרול נסיס נ' קוינה יוסטר ,פד"י כד( )1עמ' .)219
 .99הציבור תופס את הצדדים כבני זוג – אין דרישה גורפת מצד הפסיקה להתקיימות תנאי זה
(ר' למשל ע"א  22/25דרידיאן נ' עמידר פד"י יט( 259 )3בעמ'  ;221בע"א  291/93רוזנברג נ'
שסטל ,פ"ד כ"ט(.)529 ,525 )1
התובעת תדגיש כי בפסקי דין רבים בעניין זכויות הידועים בציבור ,הוכרה זכות בן הזוג
הביתי ,התלוי והחלש כלכלית ,למזונות אזרחיים (לעניין זה ר' בין היתר בע"מ  2292/22פלוני
נ' פלוני; עניין יגר לעיל ,עמ'  ;229עניין ורסנו לעיל ,עמ'  ;532-531עניין לינדורן לעיל ,עמ'
 ;32עניין פלונית  2359/92לעיל; עניין כתב לעיל; עניין גולודובסקי לעיל; עניין מאגין לעיל;
עניין פלונים לעיל; עניין עשהאל לעיל; עניין כהן לעיל).
אסור להפלות בין בני זוג הנשואים כדמו"י ביחס לבני זוג הנשואים בנישואים אזרחיים או זוגות
ידועים בציבור
 .99התובעת תטען שאם לא תוכר זכותו למזונות אזרחיים של בן זוג שנישא כדמו"י ,תונצח
למעשה מציאות המפלה בין תתי קבוצות של נשים שהן לרוב בן הזוג הביתי-התלוי ,כך שרק
נשים הנשואות כדמו"י לא זכאיות למזונות אזרחיים ,בשונה מנשים הנשואות בנישואים
אזרחיים או החיות כידועות בציבור .הבחנה זו ,שאינה אלא בשל השתייכותן הקבוצתית של
הנשואות כדמו"י ,הבחנה פסולה היא ,שכן לא ניתן למצוא לה נימוק ענייני.
כמו-כן ,גישה זו אינה מתיישבת עם גישה השואפת להרמוניה משפטית ,ומובילה לאבסורד
שבו דווקא במערכת יחסים שבה אין חולק על כוונת הצדדים להתחייב ,משהביעו קבל עם
ועדה על רצונם זה ,המשפט אינו מכיר במחויבות זו ,ואילו במקרה של ידועים בציבור ,אצלם
דווקא ניתן להטיל ספק ברצון הצדדים להתחייב ,אוכפים חובות מוגברות על הצדדים (ר'
שחר ליפשיץ "נשואים בעל כורחם ? ניתוח ליברלי של מוסד הידועים בציבור" עיוני משפט
כה (.))2222( 921 )3
יתרה מכך ,הדבר גם מנוגד בתכלית לעקרון השוויון המעוגן בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
וכן בחוק שיווי זכויות האשה ,תשי"א( 2022-ר' עניין התנועה לאיכות השלטון; בג"ץ
 1222/92חוה בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול ,פ"ד מח(( )1992( 221 )2להלן" :עניין בבלי")).
בחירתו של בן זוג או אמונתו אשר הביאה אותו להתחתן כדמו"י עומדת לו בעוכריו ,שכן
היות ועתה הוא משתייך לקבוצה זו הוא זוכה ליחס מפלה .היטיב לבטא נקודה זו במילים
פשוטות בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ,בקובעו כי:
"קיימת עילה חוקתית לשוויון זכויות בין נשים וגברים ואף בקרב נשים
אחרות כגון ידועות בציבור .הפליית המבקשת כאן מהווה הפרת זכויות
ופוגעת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו" (בש"א (ת"א)  12292/29ל.ד נ'
ב.י.ח ,פסקה  ,12ניתן ביום ( ,29.22.2229להלן" :עניין ל.ד ))"24604/09
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יישום הרציונאלים שבבסיס דיני המזונות האזרחיים ,במשפט הישראלי
 .99התובעת תטען כי על בית המשפט ליישם בדין הישראלי את הרציונאלים שהובאו מהמשפט
המשווה .יתרה מכך ,התובעת תטען כי יש וניתן לעשות זאת ,כפי שיפורט להלן .בתוך כך
תטען התובעת כי הגם שהשיח הקיים במשפט המשווה עניינו מזונות לאחר הגירושין ,זאת רק
משום שכאשר צד אחד רוצה גט הוא מקבלו כמעט ללא שיהוי ולכן אין רלוונטיות למזונות עד
לגירושין .אולם בדין הישראלי אין להפריד בין השלב שלפני הגירושין לבין השלב שלאחר
הגירושין לעניין מזונות אזרחיים ,וכל האמור לגבי "גירושין" יש להחיל על מועד הפרידה
בשינויים המחויבים .התובעת תטען כי את התשלומים שאשה מקבלת או לא מקבלת מכוח
פסיקת מזונות דתיים יש לכל היותר לקחת בחשבון בין השיקולים הנשקלים במסגרת קביעת
גובה ומשך הזמן לתשלום המזונות האזרחיים ,כפי שיפורט בהמשך .גישה זו מתחייבת
במיוחד לאור המצב בדין הישראלי שבו זוגות אינם מתגרשים במשך זמן רב מסיבות שונות,
ואין הצדקה עניינית שאשה הנקלעת לנסיבות מסוג זה תקבל יחס שונה מן הדין האזרחי,
מקום שהוא מצדיק תשלום מזונות אזרחיים.
פיצוי על הפסדי קריירה
 .122העותרת תטען שבית המשפט לענייני משפחה בישראל כבר הכיר בהפסדי קריירה כאינטרס
בר-פיצוי במקרה של בני זוג הנשואים כדמו"י והטיל על בן הזוג החיצוני "תשלומים עתיים"
לאחר המזונות:
"השאלה היא אם על הנתבע לפצות את התובעת בגין פער הכנסות זה
כאשר במשך  18שנות חיים משותפים התובעת נהנתה מהכנסות הנתבע
ואילו הנתבע 'נהנה' מטיפולה של התובעת במשק הבית ובגידול
הילדים ...לדעתי אין בדין הוראה המונעת מבית-המשפט לפסוק
תשלומים עתיים לאחר הגירושין על-מנת לסגור את פער ההכנסות
שנוצר לאחר הגט ,כאשר לאישה הכנסות מועטות ולאיש הכנסות רבות
או להיפך" (פסק דינו של כבוד השופט גרניט בבית המשפט לענייני
משפחה בעניין ט'  ,39191/99עמ' .)222 ,219
התובעת תטען שבמשפט הישראלי יש משנה חשיבות להכרה בהפסדי הקריירה ככאלו,
במיוחד כשמדובר בנשים ,שכן הן לרוב בן הזוג הביתי המקריב את התפתחות כושר
השתכרותו ולעתים אף גודעות קריירה מצליחה לטובת התא המשפחתי .ואכן ,מחקרים אשר
נערכו בקרב החברה הישראלית מראים כי:
"דפוסי ההשתתפות של נשים וגברים בכוח העבודה מראים בבירור כי
בעוד שנישואין מגבירים את השתתפותם של גברים בשוק העבודה,
השפעתם על נשים היא הפוכה :נשים נשואות משתתפות בכח העבודה
פחות מאשר נשים לא נשואות ...לעומת זאת גברים לא נשואים
משתתפים בכח העבודה פחות מגברים נשואים" (דו-שנתון סטטיסטי,
עמ' .)129
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כעניין של מדיניות חברתית רצויה ,המבקשת להבטיח יציבות חברתית הנשענת על התא
המשפחתי ,שוויון מגדרי וצדק חלוקתי ,יש להכיר בעלויות אלו ,אותן סופג לבדו בן הזוג
הביתי-התלוי ,כאמור ,לרוב הנשים ,כתוצאה מהנישואין.
 .121התובעת תטען שבדין הישראלי ניתן לבסס פיצוי על הפסדי קריירה ,בין היתר ,על דיני
הנזיקין המקימים חובת זהירות של בן הזוג החיצוני כלפי בן הזוג הביתי וזאת על בסיס
עוולת הרשלנות (ר' סעיפים  35-32לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]) ,ודוק :עוולת מצג שווא
רשלני .תנאי עיקרי לאחריות בגין רשלנות הוא צפיות של המזיק את הנזק .ותנאי נוסף עיקרי
לאחריות בגין מצג שווא הוא שנוצרה הסתמכות על המצג (ר' המ'  122/52וינשטיין נ'
קדימה ,פ"ד ח  .)1319התובעת תטען שעל בן הזוג החיצוני לצפות את הנזק הכלכלי שייגרם
לבן הזוג הביתי מהנישואין .כמו כן ,בן הזוג הביתי מוותר על פיתוח כושר השתכרותו
בהסתמך על התמיכה הכלכלית של בן הזוג החיצוני .לכן יש לחייב את בן הזוג החיצוני
בפיצויים כאלו שיפצו על הנזק של הפסדי קריירת בן הזוג הביתי .את חישוב הנזק יש וניתן
לבצע בדומה לחישוב המבוצע לצורך פסיקת פיצויים נזיקיים בגין נזקי גוף ,אשר בדומה
למקרה שלנו לוקחים בחשבון פגיעה בכושר ההשתכרות העתידי .אלא שעתה יש לעשות את
החישוב בדיעבד.
פיצוי מכוח "שוויון וצדק מהותי" ()substantive justice
 .122עקרונות הצדק ,השוויון ,ההגינות והיושר המהותי מפותחים ביותר במשפט הישראלי.
התובעת תטען כי יש וניתן לבסס עליהם את זכותו של בן הזוג הביתי למזונות אזרחיים לאחר
הנישואין ,מקום שעקרונות אלו מחייבים זאת .כך פָּ סק בית המשפט לענייני משפחה בחדרה
מזונות מכוח חובה אזרחית הנגזרת מתחושת הצדק:
"דרישות היושר ,שיקולי ההגינות ותחושת הצדק של החברה בישראל,
מובילים למסקנה כי תחול חובה לתשלום מזונות במקום שהאחד נזקק
לתמיכתו של האחר" (בש"א (חד')  2221/29ד.ה נ' א.ג (טרם פורסם ,ניתן
ביום  ,12.22.2229להלן" :עניין ד.ה").
כך ציין בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב במפורש את עקרונות הצדק כתחליף למזונות
מן הדין הדתי:
"לעומת זאת שמור לבית המשפט הזה שיקול הדעת בבואו ליצור ולקבוע
את הסעד הדרוש לעשיית צדק ובפרט צדק כלכלי ...כמו כן ,לצורך
עשיית צדק ולמען שוויון זכויות בין נשים נשואות מזה וידועות בציבור
מזה ,יש לעצב פיתרון של קביעת דמי הסתגלות כנגד זכויות ממון ורכוש
במקום דמי מזונות עבור המבקשת" (תמ"ש (ת"א)  39292/22מ.פ נ' י.פ
(טרם פורסם ,ניתן ביום .)12.25.2229
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 .123אכן ,הדברים נאמרו בהקשר של זוגות הנשואים בנשואים אזרחיים או החיים כידועים
בציבור .אולם התובעת תטען שמכוח עקרון השוויון אין טעם ענייני להבחנה בין זוגות
שנישאו בנישואים אזרחיים לבין זוגות ידועים בציבור ויש לעקור הפליה זו מן השורש,
כאמור בסעיף  99בעמוד  99לסיכומי התביעה לעיל.
 .122יתרה מכך ,התובעת תטען כי יש להכיר במזונות לאחר הגירושין דווקא במקרים של נשים
הנשואות כדמו"י ,וזאת לאור התפתחויות מהעת האחרונה בדיני המשפחה אשר יש לקוות
ולהניח כי יפחיתו מהתמריץ הכלכלי לסרבנות גט שאפיינה עד היום את ההתנהגות
האסטרטגית של הגבר בהליכי הגירושין במשפט הישראלי (ר' עניין קנובלר לעיל ,עמ' .)592
בין יתר התפתחויות אלו ניתן למנות את התיקון לחוק יחסי ממון לפיו ניתן לבצע איזון
משאבים אף ללא גט (בנסיבות מסוימות המפורטות שם) וכן פסיקה הולכת וגוברת של בתי
המשפט המכירים בעוולת סירוב הגט (ר' תמ"ש  19292/23פלונית נ' פלוני (לא פורסם ,ניתן
ביום  ;)21.12.2222תמ"ש  19292/25פלונית נ' עזבון המנוח פלוני (לא פורסם ,ניתן ביום
 ;)32.22.2222תמ"ש  22992/99נ.ש נ' נ.י (לא פורסם ,ניתן ביום  ;)12.12.29תמ"ש  2923/22כ
נ' כ (לא פורסם ,ניתן ביום  .))21.9.29אולם התובעת תטען שהיות וכידוע מזונות דתיים הינם
רק עד למועד הגט ,אזי שלצד החירות המבורכת שתושג על ידי מאזן התמריצים החדש ,צפוי
אפקט כלכלי הרסני שבו יותר ויותר נשים יקבלו גט מיידי ולכן לא יזכו אף לתקופה
מינימאלית סבירה של דמי מזונות מן הדין הדתי גם אם מדובר במקרים בהם הן ראויות לכך
לפי הדין האישי.
 .125לאור האמור לעיל תטען התובעת כי יש לפתח כבר עתה מנגנון אזרחי לתמיכה אחר
הגירושין ,תוך התבוננות בתמונה הרחבה של הפערים הסוציו-אקונומיים הקיימים בין גברים
ונשים בחברה הישראלית ,ועל מנת לנסות ולהבטיח שלא ייעשה עיוות דין להתפתחויות
אחרונות במשפט הישראלי אשר נועדו לקדם את השוויון ,הצדק וההוגנות.
 .122יתרה מכך ,התובעת תטען כי הגם שבתחילת דרכה הייתה חובת תשלום דמי המזונות
האזרחיים (המוכרת בעיקר מנישואים אזרחיים ו/או זוגות החיים כידועים בציבור) שייכת
לתחומי החוזים ,הרי שכיום יש למקמּה כדין מדיני המשפחה .וכך ,אין חובת תשלום
המזונות האזרחיים צריכה להיות תלויה עוד בשאלה העובדתית של "מה הייתה הכוונה
המשוערת של בני הזוג" ,אלא עליה להיות תוצאה ערכית-אידיאולוגית של מושגי השוויון
והצדק בחברה הישראלית (לשינוי דומה שהתרחש במשפט הישראלי לגבי "חזקת השיתוף" ר'
עניין בבלי לעיל ,בעיקר פסק דינו של הנשיא בדימוס מ' שמגר).
 .129אכן ,התובעת תטען שחובת תשלום דמי מזונות אזרחיים ,כמו חברתה "חזקת השיתוף":
"מכוונת להשגת מטרה חברתית ,והיא מבוססת על תפיסת השוויון בין המינים :בני הזוג
שווים בתרומתם לרווחת המשפחה" (עניין קנובלר ,עמ'  .)559ומשכך:
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"בהתקיימה של מערכת תלות ותרומה זוגית הדדית – איש בתחומו ,יש
מקום מטעמים של הוגנות ,שוויון ותום לב ,לאפשר תשלומים שתכליתם
המשך קיומו של הצד התלוי עד התבססות והתייצבות היחידה
המשפחתית במבנה הנפרד שלה" (שחר ליפשיץ הידועים בציבור בראי
התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה ,אוניברסיטת חיפה עם הוצאת
נבו ,2225 ,עמ' .)129
 .129התובעת תטען כי תחולה בו-זמנית של דין נורמטיבי לצד הסדר סטטוטורי ,הוכרה
למעשה בעניין קנובלר בפסקי הדין הנשיא (בדימוס) מ' שמגר והשופטת ד' דורנר וכן בפסיקה
רבה בערכאות הנמוכות שאימצה את גישתם (לסקירה ממצה של אימוץ זה ר' עניין ט'
 39191/99לעיל) .ודוק :התובעת תטען שמכוח עניין קנובלר לעיל ,בה קבעו הנשיא (בדימוס)
מ' שמגר והשופטת ד' דורנר כי ניתן להכיר בהחלה בו-זמנית של המודל הנורמטיבי של חזקת
השיתוף לצד ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון ,ניתן להכיר בחובת תשלום דמי מזונות
אזרחיים לבן הזוג הביתי מכוח עקרונות נורמטיביים של צדק ,שוויון והגינות המעוגנים גם
הם בדין הכללי ,וזאת לצד ההסדר הקבוע בחוק המזונות לפיו יש להחיל דין אישי .פירוש
הדבר כי די בעצם קיומם של חיי נישואין משותפים ו/או ממושכים כדי להקים חובת
תשלום דמי מזונות אזרחיים לצד הדין הדתי ,מקום שהדין הדתי פוטר את בן הזוג מחובה זו.
יש לציין כי גם גישתו של פרופ' מ' שאווה שהובאה לעיל מתיישבת עם שיטה זו הגורסת
תחולה סימולטאנית של עקרונות הצדק והשוויון הנורמטיביים:
"ייתכנו מקרים שבהם על בית-המשפט לעשות מאמצים גדולים כדי
למנוע תוצאה מסוימת המתקבלת מהחלת הדין האישי-הדתי ,כגון
שלילת זכותה של האשה למזונות ."...לדידו" ,על בית-המשפט לעשות
זאת ...על-ידי שימוש בעקרונות ובכללים ...של המשפט בהתאם
לנסיבות המקרה ,כגון על-ידי ביסוס תרופה כספית על-סמך הסכם
מכללא בין הצדדים ,או על-סמך דיני עשיית עושר ולא במשפט ,או על-
סמך דיני נזיקין ועוד  -כאשר הצדק מחייב לעשות זאת" (ההדגשות אינן
במקור ,ל.ר וב.ש; ר' שאווה לעיל ,עמ' )991-992
רציונאל חוזי
 .129דיני החוזים מפותחים ביותר בדין הישראלי וניתן לבסס עליהם את חובת תשלום דמי
המזונות .הרציונאל נשען על קונסטרוקציה חוזית שעניינה הסכם משתמע בין הצדדים,
שלפיו בן הזוג התלוי יכול להסתמך על בן הזוג החיצוני לכלכלתו .התחייבותו של בן הזוג
החיצוני נלמדת מנסיבות החיים המשותפים שבהם בן הזוג הביתי שינה מצבו ומגמירות
הדעת המיוחסת לצדדים .כך למשל קבע נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) מ' שמגר ,גם לגבי
זוג שנישא כדמו"י:
"אם ניתן לבסס את זכותה של האשה למזונות לאו דווקא מכוח
הנישואין אלא מכוח התחייבותו של הבעל (בנדוננו הנתבע) ,מחייב הצדק
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שלא תישלל זכותה של האשה למזונות גם לאחר שניתן פסק הדין
המחייב בגירושין" (עניין כהנא לעיל ,פסקה  3לפסק דינו של הנשיא דאז
שמגר).
 .112התובעת תטען שבפנייתנו לדיני החוזים יש לתת פרשנות רחבה וגמישה לדיני החוזים
באופן התואם את התא המשפחתי וכן:
"תוך התייחסות למערכת היחסים המיוחדת של השותפות הנובעת מחיי
הנישואין ,כשם שבמישורי משפט אחרים מגמשת את עצמה הפרשנות
המשפטית לסיטואציות המיוחדות שבהן מיושם הדין הרלוואנטי" (ר'
עניין אבו-רומי לעיל ,עמ'  ;191עניין קנובלר לעיל ,עמ' .)212
 .111יתרה מזאת ,דיני החוזים חלים גם בהיעדרו של חוזה מפורש כדוגמת המצב השכיח שבו
בני זוג אינם עורכים חוז ה שבו הם מעגנים את ההבטחות וההסכמות הקיימות מכללא
ביניהם .כדברי נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) א' ברק:
"מה הדין אם אין הסכם מפורש בין הצדדים? תשובתם של דיני החוזים
הינה כי בצד החובות והזכויות המפורשות והמשתמעות עומדות חובות
וזכויות נוספות .בעבר הן כונו כחובות וזכויות מכללא ...כיום אין לנו עוד
צורך בקונסטרוקציה של תניות מכללא .תחתן באות אותן תניות אשר
עקרון תום-הלב מחייב אותן ,ואשר בלעדיהן החוזה חסר אותן" (ר' ע"א
 229/99ויצמן נ' אברמזון ,פ"ד לג( ,295 )3בעמ'  ;299שאווה לעיל ,עמ'
)991-992
ובמקום אחר:
"ניתן לבסס את זכותה של אישה למזונותיה ,לאחר הפירוד ,על הסכם
מכללא ,אשר תוכנו משתנה ,כמובן ,על פי נסיבותיו של העניין" ( עניין
ורסנו ,עמ'  ;531ההדגשות אינן במקור ,ל.ר וב.ש).
 .112התובעת תטען שבית המשפט העליון כבר קבע את תחולתו של עקרון תום הלב בניהול
מערכת יחסים ,בתקופת הנישואין ובמעבר לגירושין:
"עקרון תום הלב יכול לשמש ככלי המונע מבן־זוג לעשות שימוש
בהסדרים משפטיים לצורך השגת יתרונות כלכליים .המשפחה היא
יחידה כלכלית המקיימת מערכת דינמית של הוצאות והכנסות" (עניין
קנובלר לעיל ,עמ' .)592
 .113אכן ,במשפט הישראלי ניתן לבסס את חובת תשלום דמי מזונות אזרחיים לאחר הגירושין
אך על עקרון תום הלב ,כעקרון "מלכותי" בשיטת המשפט בישראל (ר' בג"ץ  1293/93יבין
פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פ"ד מז( )929 ,922 )2החל על "כלל המערכת
המשפטית בישראל" (ר' ע"א  922/91פז נ' פז ,פ"ד לח( ,)922 ,932 )2דוקטרינה ה"חותכת את
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משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו ,מלוא כל הארץ כבודה" (השופט מ' חשין ברע"א 2339/99
רוקר נ' סלומון ,פ"ד נה(.)232 ,199 )1
 .112התובעת תטען שאם יבחר בית המשפט הנכבד לאמץ את הרציונאל החוזי לחובת תשלום
מזונות אזרחיים ,יש לבסס זאת על עקרון תום הלב בדומה לאופן שבו ,בין היתר ,עוגנה זכותו
של בן הזוג הביתי בקרב אוכלוסיית הנשואים בנשואים אזרחיים ו/או החיים כידועים
בציבור:
"ניתן להסיק מעקרון תום הלב שלוש מסקנות עיקריות לעניין חובת
המזונות :ראשית ,המשך קווי המחשבה של הצדדים ,כמו גם ההגינות
והיושר בין הצדדים מחייבים כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של
האחר – אם במזונות ואם באמצעים אחרים – הוא זכאי לקבל תמיכה זו.
בני-הזוג אינם עוברי אורח שתאונת דרכים הפגישה ביניהם .בני-הזוג
ביקשו לחיות חיים משותפים ...חובת המזונות על-פי עקרון תום-הלב
היא פונקציה של הנסיבות ...עניין לנו בחובת מזונות שאינה נגזרת
מסטאטוס שהוא חיצוני להסכם ולתום הלב השולט בה ,אלא נגזרת היא
אך מההסכם ומתום הלב המפיח בו רוח חיים" (עניין פלונית 9252/99
לעיל ,עמ' .)233-35
 .115גם בית המשפט לענייני משפחה בחדרה פסק מזונות לא מכוח דין אישי ,אלא מכוח חובה
אזרחית הנגזרת מעקרון תום הלב ,ואמר:
"הביסוס להענקת סעד זה נעוץ בשלושה אלה :בהסכמת הצדדים ע"פ
ההסכם שהיו נכונים להגיע אליו; בתשובת המשיב לשאלת בית המשפט
לשאלה כמה לדעתו צריך לשלם מזונות לאישה; ובעקרון תום הלב"
(עניין ד.ה לעיל).
 .112גם בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב פסק מזונות לא מכוח הסכם מכללא ,אלא מכוח
עקרון תום הלב:
"נחה דעתי כי ניתן להחליף את תורת ההסכם מכללא בעקרון תום – הלב
הקבוע בסעיף  30לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג  ,2093המשלים
חסר בהסכם בין הצדדים ,מקום שרצונם הסובייקטיבי של הצדדים לא
הוברר" (ר' ע"א  2229/93מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום ()2002
בע"מ פ"ד מט(( ))1995( 225 )2עניין ל.ד  ,12292/29עמ' .)2
 .119כך תטען התובעת כי יש להכיר בחובת מזונות אזרחיים לאחר הגירושין של בני זוג
הנשואים כדמו"י ,במיוחד כאשר צד מנסה להישען בחוסר תום לב על הדין הדתי כדי
להתנער ממחויבויותיו הממוניות כלפי בן זוגו.
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 .119יתרה מכך ,התובעת תטען כי מן האמור לעיל יוצא שבדין הישראלי קיימת חובת תשלום
מזונות אזרחיים המוטלת על בן הזוג החזק כלפי בן הזוג התלוי שהיא יציר המשפט המקובל
הישראלי .עיקר החזקה החלה לגבי בני זוג המנהלים אורח חיים תקין ושהתנהגותם מגלה
מאמץ משותף ,היא כי נוצרה התחייבות משתמעת לתמיכה כלכלית .יחד עם זאת תטען
התובעת כי אין להסתפק בחובת תשלום הקיימת אך באותם מקרים שבהם ניתן להוכיח
התחייבות מפורשת או מכללא של בן הזוג החיצוני ,אלא יש להכיר בחובה נורמטיבית
הנשענת על עקרונות של יושר ,צדק ושוויון (כמפורט בהרחבה בס'  95לעיל לסיכומי התביעה
ואילך) .ראו בהקשר זה דבריו של המלומד פרופ' שחר ליפשיץ:
"ההצדקה האמיתית להטלה של חובת מזונות בין ידועים בציבור לאחר
פרידתם נעוצה באינטרסים חוץ חוזיים ,ובמיוחד בעיקרון ההסתמכות,
בצורך בהגנה על צדדים חלשים ובעיקרון השוויון ...הייתי מצפה שבית
המשפט יתמקד לא בהסכמים פיקטיביים בין הצדדים ,אלא בדפוס
היחסים בפועל ,במשך היחסים ,בתלות הכלכלית שנוצרה ,בקיומם של
ילדים ,בהפסדים ורווחים שנגרמו ליכולת ההשתכרות של בני הזוג עקב
הקשר וכדומה( "...שחר ליפשיץ הידועים בציבור בראי התיאוריה
האזרחית של דיני המשפחה ,עמ' )191
אינטרס השבה
 .119התובעת תטען שכאשר איפשר בן זוג לבן זוגו לפתח קריירה ,ולעניין זה די בכך שבן הזוג
טיפל במשק הבית ובגידול הילדים המשותפים ותרם בכך לכושר השתכרותו של בן הזוג
האחר ,זכאי בן הזוג הביתי להשבת שווייה של הזכייה שבן הזוג החיצוני זכה בה בפיתוח
הקריירה שלו .התובעת תטען כי בדין הישראלי מעוגנת זכות ההשבה של בן הזוג הביתי בין
היתר מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט ,הקובע כי:
"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס ,שירות או טובת הנאה אחרת
(להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה) ,חייב להשיב
למזכה את הזכיה ,ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה –
לשלם לו את שוויה" (סעיף (1א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט-
)1999
אינטרס הסתמכות
 .122במקרים רבים מספור ביסס בית המשפט את החלטתו לקביעת תשלום מזונות אזרחיים
לבן הזוג הביתי ,בהתבסס על אינטרס ההסתמכות.
עינינו הרואות שהסיבה היחידה שבית המשפט העליון ,הערכאה האמונה על פיתוח הדין
במשפט הישראלי ,טרם הכריע בסוגיה ,היא מפני שטרם הובא בפניו ,ובאופן מקרי יש לציין,
המקרה המתאים .אין ספק שצעד הכרחי של המשפט הישראלי הוא הכרה רשמית באינטרס
ההסתמכות המקים חובת תשלום דמי מזונות אזרחיים במקרה של בני זוג הנשואים כדמו"י.
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בתוך כך תטען התובעת כי גם בדין הישראלי יש להכיר בהפסדי קריירה ,כחלק מאינטרס
ההסתמכות ,היות ואלו עלויות הזדמנות אותן סופגות בעיקר הנשים בחברה הישראלית
(לפירוט לעניין הזכות לפיצוי על הפסדי קריירה ,ר' סעיף  99לעיל לסיכומי התביעה ואילך).
בנוסף או לחלופין ,התובעת תטען שגם בדין הישראלי יש להכיר באובדן ההזדמנות להינשא
לאחֵ ר במיטב השנים ,כחלק מאינטרס ההסתמכות .היות וגם בישראל קיימות סטטיסטיקות
המצביעות על כך שנשים גרושות מתקשות יותר להינשא שוב ובמיוחד ככל שגילן מתקדם (ר'
דו-שנתון סטטיסטי ,עמ' .)29
אינטרס ציפייה
 .121התובעת תטען כי בדין הישראלי אינטרס הציפייה של בן הזוג הביתי ליהנות מהכנסות "בן
הזוג החיצוני" ולא לרדת ברמת החיים ,מקים זכות למזונות אזרחיים ,והדבר הוכר זה מכבר
בפסיקה של בית המשפט המחוזי בחיפה ,כאמור גם בין בני-זוג הנשואים כדמו"י .וכך,
בפוסקו תשלום בסך  222,222ש"ח לטובת האשה ,קבע בית המשפט:
"אין מניעה לדון בשאלת התוצאות האזרחיות הנובעות מהיות בני הזוג
בסטאטוס של נישואין ,לצד ובנוסף לזכויותיהם מכוח מעמדם ככאלה...
יש לקרוא לתוך מערך היחסים שבין בעלי הדין ,התחייבות חוזית או
יצירת מצג ליצור בסיס כלכלי סביר ,לטובת המערערת ,כך ש ...תעמוד
לזכותה עתודה כלכלית ראויה ,לפחות עד כדי גובה פיצוי שיקומי" (עניין
פלוני  ,922/29עמ' .)9
בהקשר זה תטען התובעת כי יש לבסס את אינטרס הציפייה של בן הזוג הביתי ,בין היתר ,על
ההכרה הקיימת בדין הישראלי במושג ה"הון האנושי" כנכס (ר' עניין פלוני ;2223/22
התיקון לחוק יחסי ממון) .התובעת תטען כי יש להכיר באינטרס הציפייה של בן הזוג הביתי
לתמיכה מההון האנושי של בן הזוג החיצוני ,שאם לא כן יהווה הדבר ניצול ועוול של בן הזוג
הביתי ,כפי שציטט בית המשפט העליון בהסכמה בהקשר אחר היפה לעניינינו:
"אי-הכללתה של יכולת ההשתכרות המוגברת של בן הזוג שההון
האנושי שלו פותח בתקופת הנישואים מהווה ניצול של בן הזוג האחר,
שכן במצב זה הסכמתו ליטול על עצמו נטלים עודפים עולה כדי הקרבה
עצמית .ברוב המקרים ,בן זוג זה הוא אשה (במיוחד כאשר עסקינן
בנישואי עקרת-בית) ,ועל-כן אי-הכללת הרכיב של יכולת ההשתכרות
מביאה לידי מיסודו של היעדר השוויון המגדרי" (ר' חנוך דגן ,קניין על
פרשת דרכים ,תל-אביב :הוצאת רמות ,עמ'  ,)2225( 299כפי שצוטט
בעניין פלוני  ,2223/22עמ' .)12-11
יש לציין עוד כי :
"ההכרה בפוטנציאל ההשתכרות של אדם כנכס בר שווי כלכלי אינה זרה
למשפט – כך נוהגים דיני הנזיקין ,בכל הקשור בפיצוי בעד נזקי גוף".
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וכמו כן" ,הכרה בתועלת הכלכלית שהפיק אחד מבני הזוג מקשר
הנישואין כאשר שיפר את כושר השתכרותו בתמיכת בן הזוג האחר,
אינה מעניקה לאחר זכות בגופו ואינה כובלת אותו במוסרות .היא
מעניקה אך ורק זכות לקבל מקצת מן הכספים והזכויות הכלכליות שיפלו
בידיו בעתיד .משל למה הדבר דומה? לאדם המבצע מראש עסקאות
בהכנסתו העתידית או מתחייב לבצע עבודה מסוימת" (שם ,עמ' .)11-12
רציונאל נישואין כשותפות בהכנסות
 .122אכן ,פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,תשל"ה 1995-מיושנת ,וכך גם הוראות בדבר
השותפות בנכסים לפי חוק המקרקעין ,תשכ"ט 2060-וחוק המיטלטלין ,תשל"א.2092-
אולם התובעת תטען כי יישום מודל של נישואין כשותפות בהכנסות במשפט הישראלי מהווה
המשך ישיר לגישה הגורסת שיתוף בנכסים ממשיים .למעשה ,גישת הנישואין כשותפות
בהכנסות מבוססת בדין הישראלי מתוך ההכרה במושג ה"הון האנושי" כנכס כמתואר לעיל
(ר' סעיף  53לעיל לסיכומי התביעה) .יתרה מכך ,מודל של נישואין כשותפות מבוסס על
עקרונות של צדק ,שוויון והוגנות מגדרית .תפיסת הנישואין כשותפות תורמת ליצירת
מחויבות בין בני זוג ,לשוויון בין המינים ותומכת בדאגה לרווחת ילדים במשפחה (ר'
.)Starnes, 119-120
 .123התובעת תבקש להבהיר שברי כי בן הזוג הביתי אינו יכול ליהנות פעמיים ממושג ה"הון
האנושי" ,פעם כנכס בר חלוקה במסגרת יחסי הרכוש בין הצדדים ופעם כמקור הכנסות
לצורך תשלומי מזונות במסגרת החזר חלקו בשותפות בהכנסות .אולם ,כפי שיפורט בהרחבה
בהמשך ,אין לאפשר מצב שבו הזכות "נופלת בין הכיסאות" .יתרה מכך ,אמנם תוצאות
חלוקת יחסי הרכוש משפיעה על גובה ומשך הזמן למתן תשלומי המזונות ,אולם התובעת
תטען כי יחסי הרכוש אינם משפיעים על עצם קיומה של הזכות לתשלומי מזונות מכוח חלקה
בשותפות בהכנסות של התא המשפחתי.
 .122בנוסף ,התובעת תבקש להדגיש שהזכות הרכושית ,כפי שפורשה בדין הישראלי ,מבוססת
בעיקרה על רכיב המוניטין שבהון האנושי שהושג במאמץ משותף (ר' בע"מ  5999/22פלוני נ'
פלונית נט( ,))2222( 193 )1שם קבע השופט א' רובינשטיין הנכבד שבאותו מקרה טרם
הצטברה "המסה הקריטית" הנחוצה כדי להצביע על מוניטין שנוצר) .אולם ,את הזכות
לתשלומי מזונות יש להגדיר בצורה שונה ורחבה יותר בהיותה מבוססת על ההכנסות באשר
הן הכנסות ,ודוק :על כל הכנסה שמוגדלת כתוצאה מהשותפות.
רציונאל שיקומי
 .125התובעת תטען כי קיים בדין הישראלי מודל מפותח היטב של מזונות משקמים מכוח
ההלכה הפסוקה .לאור כל האמור לעיל ,התובעת תטען כי אין מניעה ואף מתחייב כי לכל
הפחות מודל זה של מזונות אזרחיים הוא שיוחל על זוגות שנישאו כדמו"י.
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 .122עוד תטען התובעת כי במקרה של זוגות שנישאו כדמו"י ובכך העידו על רצונם לקיים
מחויבות אחד כלפי השני ,יש לאמץ מודל המקדם שוויון ועקרונות של צדק מהותיים ,על ידי
הגדרת המטרה של "שיקום" כהבטחת המשך הסטנדרט של חיי הנישואין .כך פסק למשל
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב" :המזונות הזמניים נועדו לאפשר המשך רמת חיים
שקדמה לפרוץ הסכסוך ומן הראוי ,כי פסיקת המזונות הזמניים ,תשקף ,פחות או יותר ,את
המצב הכלכלי של שני הצדדים ,טרם ההליכים המשפטיים ביניהם ויהא בה כדי לאזן בין
הצדדים אשר טרם התגרשו מבחינה כלכלית" (ר' עניין מ.פ  .39292/22ר' גם בר"ע (מחוזי ,י-
ם)  1291/25פלוני נ' אלמוני (טרם פורסם ,ניתן ביום .)29.29.2222
 .129בהקשר זה ניתן ויש ללמוד מהניסיון במדינות ארה"ב ,שבהן מזונות משקמים הובילו
ל"קטסטרופות כלכליות" על בן הזוג הביתי במקום שבו צומצמו ,כך שלאחרונה הייתה
העמדה הציבורית המפורשת ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בהמלצות ה ALI-וה ,AAML-כי יש
להרחיב את תשלומי המזונות ,יהיה הרציונאל עליו מבוססים התשלומים אשר יהיה (ר' סעיף
 93לעיל לסיכומי התביעה ואילך).
סיכום הרציונאלים ליישום מזונות אזרחיים
 .129התובעת תטען כי בסיכום הדברים ,חיפוש אחר הכוונות הסובייקטיביות של הצדדים
תוביל ליחסים אסטרטגיים במהלך חיי הנישואין בכלל ,ובמסגרת הליכי הגירושין בפרט .לכן,
יש להעדיף רציונאלים המבוססים על מודלים נורמטיביים של שוויון ,צדק והוגנות ,כגון:
הפסדי קריירה ,צדק מהותי ונישואין כשותפות בהכנסות ,שתוארו לעיל בהרחבה .יודגש כי
גישה זו עולה בקנה אחד גם עם היקף ההגנה שאותה רואה הדין האזרחי בישראל לפרוס על
התא המשפחתי ולתמוך ביציבות קשר הנישואין .יש להתמודד עם החשש שצד אשר השקיע
במשפחה על חשבון פיתוחו האישי ,ייחשף לנטישה של בן/בת זוגו/ה בשלב שבו כישוריו אינם
נדרשים עוד.
יציבות התא המשפחתי דורשת יחסי משפחה המושתתים על אדני השוויון ,הצדק וההוגנות
המחייבים בין היתר מתן הגנה להשקעתו של בן הזוג שתרם את הונו לתא המשפחתי .השקעה
הכרוכה ,במונחים של פרטים כ"אינדיבידואלים" ,בהקרבת כושר השתכרותו שלו ותרומה
לפיתוח כושר ההשתכרות של בן זוגו .עקרונות נורמטיביים אלה גם מחייבים הכרה באינטרס
הציפייה של בן הזוג הביתי שלא לרדת ברמת החיים לאחר הנישואין ,וקל וחומר שלא להגיע
לחרפת רעב ולהיות לנטל על החברה.
הבסיס לחישוב התשלומים העתיים
 .129התובעת תטען כי לאור כל האמור לעיל ,מרגע שהוכרה הזכות לתשלום מזונות ,יש לבצע
את חישוב גובה ומשך התשלומים העתיים בהתאם לעקרונות שהוצגו במשפט המשווה,
ובמיוחד בהתבסס על החשיבה של העת האחרונה כפי שמצאה ביטוי בעקרונות הALI-
ונוסחת ה( AAML-ר' סעיף  92לעיל לסיכומי התביעה ואילך) .כך ,בין היתר יש להתחשב
בקריטריונים כמפורט להלן:
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א .הנכסים וכושר ההשתכרות של בן הזוג המבקש מזונות אזרחיים;
ב .הנכסים וכושר ההשתכרות של בן הזוג ממנו מבקשים לשלם מזונות אזרחיים;
ג .זהותו של בן הזוג בעל המשמורת הפיסית על הילדים;
ד .רמת המחייה שבוססה במהלך חיי הנישואים;
ה .משך חיי הנישואים;
ו .גילו ,מצבו הגופני והנפשי של בן הזוג המבקש מזונות אזרחיים;
ז .התרומה של בן הזוג המבקש מזונות אזרחיים לתא המשפחתי;
ח .הגידול בכושר השתכרותו של בן הזוג ממנו מבקשים מזונות אזרחיים ,במהלך
הנישואים (להלן" :ההכנסה המוגדלת");
ט .ירידה בכושר השתכרותו של בן הזוג המבקש מזונות אזרחיים ,במהלך הנישואים
(להלן" :ההכנסה המוקטנת");
י .הפער בכושר השתכרותם של בני הזוג.
התובעת תטען כי אין לקבוע היררכיה בין הקריטריונים השונים ,ועל בית המשפט להכריע
לפי שיקול דעתו בהתאם לנסיבות תוך שמירה על עקרונות של שוויון ,צדק ויושר.
 .132התובעת תטען כי בכדי להקל על הכרעת הדין ,לאפשר ודאות וצפיות של הדין ולהבטיח
אחידות בפסיקה ,לצורך החישוב הסופי של גובה ומשך התשלום ניתן לעשות שימוש בנוסחה
שהוצגה על ידי ה AAML-המשכללת כאמור ,בין היתר ,את השיקולים שתוארו לעיל (ר'
סעיף  92לסיכומי התביעה לעיל).
מן הכלל אל הפרט
הקטסטרופה הכלכלית של התובעת אל מול ההוד והפאר של הנתבע
 .131מוסכם על הצדדים כי קיים פער גדול בין הכנסות שני הצדדים (ר' פרוטוקול הדיון מיום
( 22.22.29להלן" :הפרוטוקול") ,עמ'  ,9ש'  .)1-2לפער זה לא הייתה כל חשיבות בתקופת
החיים המשותפים הואיל וכל ההכנסות נועדו לשימוש כל בני המשפחה ולמיקסום רווחי
התא המשפחתי בכללותו .התובעת תטען שכושר ההשתכרות הגבוה יותר של הנתבע נרכש
עקב המאמץ המשותף של שני בני הזוג ,כאשר התובעת תרמה למאמץ המשותף הזה בכך
ששיחררה את הנתבע מדאגה למשק הבית ולגידול הילדים ואיפשרה לו לפתח את הקריירה
שלו .יתרה מכך ,הנתבעת הקריבה את ההון האנושי שלה לטובת המשפחה .ואם לא די בכך,
בית הדין הרבני פסק כי יש להקדים את מועד איזון המשאבים ונישל את התובעת גם
מנכסים רכושיים שנצברו במאמץ משותף ב 3-השנים האחרונות לקשר .למעשה הנתבעת
נותרה חסרת יכולת כלכלית של ממש ויוצאת בהפסד מחיי נישואין של כ 22-שנה שנוהלו
ברמת חיים גבוהה ביותר ,כאשר כל שתוכל הוא למצוא קורת גג ,אך בוודאי לא לחיות
בכבוד ,או לדאוג לעצמה לפנסיה ,כפי שהיה אמור להיות לו נשארה נשואה .אין זה מוצדק
שהתובעת תנהל אורח חיים מינימאלי ,ללא יכולת לדאוג לעתידה ,בעוד בן זוגה לשעבר ייצא
מורווח מן הנישואין וייהנה לבדו מפירות הזוגיות.
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 .132התובעת תטען כי חלוקת הרכוש בין הצדדים יחד עם הכנסתה החודשית ,לא מאפשרים לה
אף קיום מינימאלי בכבוד .למעשה התובעת יוצאת עם לא יותר מאשר  2,252,222ש"ח
(ראו :הפרוטוקול ,עמ'  ,5ש'  )2והשתכרות בסך של  2,922ש"ח בחודש .אלו יחד ,במיוחד
לנוכח ההוד וההדר האופפים את הנתבע ,שמים את התובעת לקלס ,שכן כל שסכום זה
יאפשר לה הוא רכישת דירה סבירה ואולי "לסחוב שנה" .היטיב לבטא זאת בית המשפט
לענייני משפחה של אוסטרליה אשר פסק מזונות לאשה ,על אף שבמסגרת חלוקת הרכוש היא
קיבלה  92%מהנכסים ,וקבע כי גם אדם בעל נכסים יכול בכל זאת להיות מי שאינו מסוגל
לכלכל את עצמו בצורה נאותה:
"The days are long gone when it is necessary for an applicant
for maintenance to use up all of her assets and capital in
order to satisfy the requirement that she is unable to support
herself 'adequately'. Where the line is to be drawn will
depend upon the circumstances of individual cases."(Mitchell
(.ר' גם עניין v. Mitchell (1995) FLC 92-601). )Kiesinger
שמירת זכות תביעה בענייני רכוש
 .133התובעת שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את הנתבע בנפרד מתביעה זו בעילות נוספות
ו/או חילופיות כגון :זכותה לחלקה בהון האנושי של הנתבע כנכס בר חלוקה וכנגד קיפוחה
בהסדר הרכושי ,קיפוח הנובע בעיקר מהקדמת מועד איזון המשאבים ליום  1.1.2225על ידי
בית הדין הרבני בהחלטתו מיום  .1.12.29בהקשר זה ,התובעת תבקש להזכיר לנתבע כי
בניגוד לדברים האמורים בסעיף  15לכתב ההגנה לפיהם" :יש לראות בהפרדת כספים אלו
[הכספים בחשבון הנפרד] כביטוי לרצון לאי שיתוף בהם" ,הסדר איזון המשאבים הקבוע
בחוק יחסי ממון תשל"ג  2093 -אינו תלוי בכוונה הסובייקטיבית של הצדדים .וכך ,בכל
הקשור לנכסים שהושגו במהלך הנישואים ,כדוגמת כספים אלו מהם נושלה התובעת רק בשל
פסיקת בית הדין הרבני ,ממילא אין נפקות "לרצון לאי שיתוף" של הנתבע.
 .132בתוך כך ולמען הסר ספק ,התובעת תטען כי יש להבחין הבחן היטב בין הזכות למזונות,
לבין זכויות המבוססות על זכויות קנייניות-רכושיות :לזכויותיה הרכושיות יש לכל היותר,
משקל בהכרעה על גובה או משך הזמן בהם התובעת זכאית למזונות ,אך הן אינן יכולות
להשפיע על עצם הזכות לתשלום מזונות אזרחיים .הגם שהרציונאלים והתכליות של זכויות
אלו דומים ,יש לדחות מכל וכול את גישת הנתבע לפיה יש לאחד את התביעות ו/או את
טענתו כי יש למצות את ההליכים הרכושיים לפני תביעה זו למזונות אזרחיים.
 .135זאת ועוד ,התובעת תטען כי יש לאמץ את הגישה ,בין היתר ,במדינות ארה"ב ,אוסטרליה
וקנדה המבחינה בין הזכויות הרכושיות לבין הזכות לתשלום מזונות .כך למשל בארה"ב
נפסק כי:
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"Award of maintenance should not be substituted for
spouse's share of marital estate." (Tracy v. Tracy, 791 S.W.2d
924 (Mo. App. S.D.1990)).
וכן:
"Although issue of maintenance is interrelated with
distribution of marital property, they are clearly not the
same thing, and concepts cannot be interchanged by adding
present value of maintenance package to wife's share of
marital assets and subtracting same value from husband's
share." )In re Marriage of Parker, 615 N.E.2d 361 (Ill.App. 2
Dist.1993)).
יתרה מכך ,בתי המשפט הבהירו כי בן זוג אשר מבקש מזונות אינו חייב לכלות את נכסיו
הרכושיים כדי להיות זכאי למזונות:
"Spouse receiving maintenance need not consume his or her
share of marital property to be entitled to maintenance." )In
)re Marriage of Kennedy, 573 N.E.2d 1357 (Ill. App. 1 Dist.1991
In re Marriage of Novak, 83 S.W.3d 597 (Mo.App. E.D.2002)).
העילות לפסיקת מזונות לתובעת
 .132התובעת תטען כי העקרונות שפורטו לעיל בהרחבה ישימים על נסיבות מערכת היחסים
שבין הצדדים .ובהתאם לכך יש וניתן לעשות את תיקון המעוות ביחסים הכלכליים שבין
הצדדים על ידי פסיקת מזונות אזרחיים לתובעת מכוח אחת או יותר מן העילות המצטברות
ו/או החילופיות ,הכול לפי ההקשר ,כפי שיפורט להלן:
 .139פיצוי כלכלי לתובעת על הפסדים בכושר השתכרותה (להלן" :הפסדי קריירה");
 .139הכרה בזכות לתמיכה מכוח עקרון השוויון וחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו (להלן" :שוויון
וצדק מהותיים");
 .139הכרה בחוזה מכללא שנכרת בין הצדדים שבו הנתבע התחייב לתמוך בתובעת (להלן:
"התחייבות חוזית");
 .122חלוקת הכנסות בני הזוג גם במשך התקופה שאחרי הגירושין (להלן" :שותפות
בהכנסות");
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 .121פיצוי שנועד לכל הפחות להשוות את רמת החיים של בני הזוג גם לאחר הגירושין (להלן:
"פיצוי שיקומי");
 .122חובת תשלום מזונות אזרחיים המוטלת על בני זוג ידועים בציבור בהתייחס לשנים 1002-
( 1008להלן" :ידועים בציבור").
א) הפסדי קריירה
 .123התובעת תטען כי בגדר חובת המזונות נכללת החובה על הנתבע לפצותה בגין פער ההכנסות
ביניהם ,שכן במשך כ 22-שנות חייהם המשותפים נהנתה התובעת מהכנסות הנתבע ואילו
הנתבע נהנה מטיפולה של התובעת במשק הבית ובגידול הילדים.
 .122משנישאו הצדדים זה לזו בשנת  1999ובחרו להקים משפחה ,עשו יחד לביתם המשותף.
השקעתו של הנתבע בתא המשפחתי הסתכמה בעיקר ביצירת כושר השתכרותו בשוק העבודה
ושיפורו ,ואילו השקעתה המקבילה והשלובה של התובעת הסתכמה בעיקר בטיפוח המתחם
הביתי ובגידול הילדים .ההבדל בין הצדדים הוא שההשקעה של התובעת בבית נוצלה זה
מכבר על ידי התא המשפחתי ולמעשה איבדה מערכה הכלכלי נכון לשעת הגירושין; מנגד,
תפוקתו של הנתבע ניתנת למימוש כלכלי עתידי בשוק העבודה .אכן ,מרבית הנכסים חולקו
תוך שמירה על שוויון ,פורמאלי יש לומר ,אולם התובעת תטען כי משלא פיתחה נכסי קריירה
ולמעשה איבדה את מיטב שנותיה ואת הסיכוי לעתודה כלכלית ,על הנתבע ,שיצא ללא הפסד
ואף מורווח מהשקעתה זו ,לפצותה על ההפסדים הכלכליים שנגרמו לה מהשקעתה במתחם
הביתי ,וזאת על ידי תשלום מזונות אזרחיים.
 .125יתרה מכך ,התובעת תטען כי הנתבע הפר את חובת הזהירות כלפיה ולכן חב לה פיצוי על
הנזקים שנגרמו לה מהפסדי הקריירה שלה .כפי שהודה בכתב ההגנה (ר' סעיפים  29 ,11ו-
29א .לכתב ההגנה) ,הנתבע הסכים שהתובעת תוותר על הקריירה שלה ובכך יצר מצג ,עליו
הסתמכה התובעת ,לפיו יבטיח לה עתודה כלכלית .זהו מצג שווא רשלני המקים אחריות של
הנתבע כלפי התובעת.
 .122התובעת תטען כי בעניין "חובת זהירות" של בן זוג חיצוני כלפי בן הזוג הביתי ,נדמה שפער
המחלוקת המשפטית בינה לבין הנתבע קטן מן המצופה .מסעיפים  95-99לכתב ההגנה עולה
בבירור כי הנתבע מכיר במושג "פיצוי נזיקי" כחלק מהדין האזרחי החל על צדדים שנישאו
כדמו"י מקום שמדובר ב"אשה שתפקדה בבית כמגדלת יחידה את הבנות ומטפלת בכל צרכיה
האחרים של המשפחה" .במקרה כזה ,סבור הנתבע כי ניתן לפסוק "פיצוי כספי" אך לשיטתו
"מדובר אך ורק על פיצוי נזיקי וזאת במקרים מיוחדים וקיצוניים" .עינינו הרואות כי בנושא
זה שורש המחלוקת בין התובעת לנתבע מצומצם אך לעניין הגדרת אותם "מקרים מיוחדים".
 .129התובעת תטען ,שבהתאם לסגולות והיכולות אותן ייחס הנתבע לתובעת בכתב ההגנה:
"מדובר באשה מוכשרת בעלת תארים בפסיכולוגיה ובהיסטוריה וותק של שנים רבות" (ר'
סעיף  92לכתב ההגנה) ,בקביעת היקף הפיצויים המגיעים לתובעת יש להתחשב ברמות
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הגבוהות של הכישורים ו/או ההישגים ההשכלתיים אותם הקריבה .משמעות הדבר
שהפסדה של התובעת אינו זניח ובמונחים כלכליים מדובר בעלויות הזדמנות גבוהות אותן
ספגה לטובת המשפחה המשותפת.
 .129מבלי שיתפרש הדבר כהסכמה עם טענת ההגנה ,יש לציין שגם אם אכן "היה ברור לשני
הצדדים כי התובעת תוכל לשוב ולשקוד על פיתוח עתידה המקצועי ,בכל עת שתבחר" (ר'
סעיף  29לכתב ההגנה) וגם אם נניח שהנתבע לא כפה על התובעת להשקיע במתחם הביתי על
חשבון כושר השתכרותה ,אין הדבר מעלה או מוריד מן העובדה שזו בפועל הייתה חלוקת
ה"עבודה" בין בני הזוג ,לה הסכים הנתבע ובכך יצר מצג בפני התובעת שהיא יכולה להסתמך
על כך שהוא לא ינצל לרעה חלוקה זו ,המפקידה בידיו את הגישה לממון הכלכלי ,עת יעלה
הקשר הזוגי על שרטון.
 .129לבסוף ,יש להדגיש כי השאלה מה הייתה חלוקת העבודה בפועל בין בני הזוג היא שאלה
עובדתית .אין עניין בשאלה מה יכולה הייתה להיות החלוקה בין הצדדים או מה הרגיש כל
צד וכו' .בתוך כך ,יש לקחת בחשבון את "הקשרים המורכבים הקיימים בין חברי משפחה"
ו"הקשרים הללו מחייבים מודל משפטי שיהיה רגיש ,בין היתר ,להשפעות של התנהגות אחד
מבני המשפחה על יתר חברי המשפחה ,לתלות הכלכלית והנפשית הנוצרת בין חברי
המשפחה ,להיבטים השיתופיים בחיי המשפחה ,למערכת הציפיות המיוחדת שנוצרת בהקשר
המשפחתי וכדומה" (שחר ליפשיץ" ,דיני זוגיות חילוניים ביובל הבא :בין 'ליברטריאניזציה'
ובין בית המשפט 'המחשק'" ,מחקרי משפט יז  ,159עמ'  .)2221 ,239על רקע זה יש להבין
שהתובעת הרגישה שנכפה עליה לוותר על "פיתוח עתידה המקצועי" ,אשר מבחינתה נגדע
באיבו עת סיימה תואר שני במקצוע אותו כה אהבה אך לא עבדה בו מיום לידתה של בתם
הראשונה של בני הזוג.
 .152יודגש כי התובעת תטען כי הנתבע לא ספג הפסדים מן הנישואין ,וזאת בשונה מהתובעת
כמפורט לעיל .ההפסד היחיד שייתכן שהיה לנתבע הוא ,אולי ,רק מעצם כניסתו לנישואין,
וזאת ביחס לברירה שהייתה לו לא להיכנס ולא להקים תא משפחתי .אם כן ,עלויות
ההזדמנות של הנתבע מתמצות בכך שנכנס לנישואין ולקח על עצמו חלק ב"נטל" גידול
משפחה ,בזמן שיכול היה להישאר בגפו .אולם ,התובעת תטען כי בחירת הנתבע להקים
משפחה אינה בחירה שהמשפט יכול וראוי שיפצה עליה .הנתבע לא ספג כלל עלויות הזדמנות
מן הסוג הנובע מתוך ההתנהלות הפנימית בין בני המשפחה ,סוג הפסדים אותם ,להבדיל
ממנו ,ספגה התובעת.
 .151לאור האמור לעיל ,ובהתאם להשתכרותו של איש מדעי החברה ,או מורה ממוצע בשוק,
בעל ותק של  13שנה (הזמן בו הייתה עובדת התובעת אילו לא הקריבה את הקריירה שלה
לטובת התא המשפחתי) ,בתוספת פנסיה ,הפרשות ,זכויות כלכליות ,שנת שבתון ,הבראה,
פיצויים וכו' ,יש לחייב את הנתבע לשלם לתובעת מזונות אזרחיים כנקוב בכתב התביעה על
הנזק שנגרם לה מהפסד הקריירה שלה ,לתקופה של  13שנה מיום הפרידה עד עת תגיע
התובעת לכושר השתכרות עצמאי אליו הייתה מגיעה אלמלא הנזק שנגרם לה.
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ב) שוויון וצדק מהותיים
 .152התובעת תטען כי על אף שהנכסים שנצברו במהלך חיי הנישואין של הצדדים עד לשנת
 2225חולקו באופן שוויוני בינה לבין הנתבע ,חלוקת הנכסים המשותפים בחלקים שווים
אינה מהווה חלוקה הוגנת ,זאת הואיל ואינה מביאה בחשבון את פער ההכנסות הגדול שבין
הצדדים וזאת גם בהתעלם מכך שבית הדין הרבני הקדים את מועד איזון המשאבים ,ולפיכך
נגרעו מהתובעת נכסים שהיו צריכים ,לפי גישה המכירה בשוויון ,להתחלק שווה בשווה בינה
לבין הנתבע.
 .153התובעת תטען כי השארת המצב שבו קיים פער שכר גדול כל כך בינה לבין הנתבע ,וזאת
ללא תרופה שתאזן עיוות זה אשר נוצר מתוך אופיו של התא המשפחתי שניהלו בני הזוג,
מהווה כשלעצמה אי-צדק .עוד תטען התובעת כי אין טעם ענייני בפי הנתבע שיוכל לסתור
קיומו של עיוות זה ,למעט התכחשותו להשקעתה ולתרומה של התובעת לתא המשפחתי
בכלל ,ולכושר השתכרותו בפרט.
 .152הנתבע בוחר להתכחש לתרומתה של הנתבעת לתא המשפחתי (ר' למשל ס'  32לכתב
ההגנה בו נאמר כי "תרומתה הצנועה של התובעת לקיום התא המשפחתי ,לא הייתה
קריטית") ,על אף שלא הכחיש בכתב ההגנה כי היא ההורה העיקרי שגידל את הילדים וטיפח
את משק הבית (ר' למשל ס'  31לכתב ההגנה בו נאמר כי התובעת "לקחה חלק נכבד בטיפול
בילדים ובמשק הבית") ,ומנגד לא התיימר לטעון כי הוא הוא זה שעסק יומם וליל בביצוע
מטלות רבות ומשמעותיות אלה ,שאולי הוא סבור שאלו התבצעו להן מעצמן.
 .155בהקשר זה תטען התובעת כי בניגוד לדברים האמורים בכתב ההגנה לפיהם רק במקרה של
ידועים בציבור נדרש " לפתור את הבעייתיות המתעוררת באי לקיחת אחריות על ידי בן הזוג"
(ר' ס'  22לכתב ההגנה) ,הנתבע במעשיו – בהתכחשותו לחובתו כלפי התובעת – מספק את
ההוכחה לכך שיש להכיר בחובת תשלום מזונות אזרחיים המוטלת על הנתבע כלפי התובעת,
למרות שנישאו כדמו"י.
 .152כמו כן ,אין הצדקה לחוסר השוויון שנוצר בין הצדדים .מששני הצדדים היו שווים
בתרומתם לרווחת המשפחה ,כל אחד לפי דרכו ,אין זה מן הצדק או ההוגנות שרק צד אחד
ילך לדרכו מצויד בכל טוב ,ואילו האחר ייוותר חסר כול.
 .159מעבר לנדרש ,התובעת תטען כי בניגוד לאמור בס'  22לכתב ההגנה ,בעניינים רכושיים שבין
בני הזוג שנישאו כדמו"י חל דין אזרחי בלבד (ר' עניין בבלי לעיל; חוק יחסי ממון) .לכן,
ממילא "יישום רציונאל אזרחי בדיני מזונות" (ר' שם ,שם) אין בו כדי לפגוע ב"איזון העדין
שבין רבדי החיובים השונים" .נהפוך הוא ,הכרה בדיני מזונות אזרחיים ,יבטיחו איזון ראוי
בין "החיובים השונים" ואף ימנעו את האפליה האינהרנטית שבדיני המזונות הדתיים,
לפיהם רק הגבר יכול לחוב במזונות.

113

 .159לפיכך ,התובעת תטען כי בנסיבות העניין יהיה זה מן הצדק לחייב את הנתבע בתשלום דמי
מזונות אזרחיים של מחצית מהכנסתו הנוכחית של הנתבע בניכוי כושר השתכרותה בפועל של
התובעת ובהתחשב בחלוקת הרכוש הבלתי הוגנת ,וזאת למשך  15שנה ,עת תגיע התובעת
לכושר השתכרות עצמאי שיאפשר לה לשמר את סטנדרט החיים שלה ,או סטנדרט קרוב
באופן סביר.
ג) התחייבות חוזית
 .159התובעת תטען כי בין הצדדים קיים הסכם מכללא שמשמעותו חיובים מן הדין האזרחי
המוטלים על כל אחד מן הצדדים .בהסכם זה ,בין היתר ,הוסכם כלהלן:
א .התובעת תגדל את ילדיהם של הצדדים ותטפח את המתחם הביתי :התובעת
תטען כי היא קיימה את חלקה .במהלך חיי הנישואין התובעת הייתה האמונה
העיקרית על חינוך הילדים ,התפתחותם והתקדמותם בכל המישורים .כך בין
היתר הייתה אמונה על הכנת ארוחות; סיוע בהכנת שיעורי הבית; ביקור בבתי
הספר; הסעת הילדים לבית הספר ,לחוגים לחברים למוסדות בריאות וכו';
טיפול במי מבני המשפחה שהיה חולה; דאגה לפעילות תרבותית וחברתית
לילדים; הלבשה; רכישת ציוד לביה"ס ולחוגים; ועוד.
כמו כן ,התובעת דאגה למשק הבית .כך בין היתר ,התובעת דאגה לכך שהבית
יהיה מקום אידיאלי עבור המשפחה לגור בו; הייתה אחראית על הסדר והניקיון
של הבית; ערכה קניית מצרכים לבית מדי מספר ימים; בישלה ארוחות עבור כל
המשפחה ואירחה בביתם את משפחתם וחבריהם לעיתים תכופות ועל הצד הטוב
ביותר; תכננה מדי שבת ובחופשות טיולים משפחתיים; וכן דאגה לכל ענייני
האדמיניסטרציה הביתית (לרבות תשלום חשבונות חשמל ,מים ,טלפון ,ארנונה,
ניהול בעלי מקצוע בעת הצורך כגון הגנן וכו').
ב .בתמורה הנתבע ידאג לכלכלת ורווחת כל בני המשפחה ,היינו הילדים
והתובעת.
ג .כמו כן הוסכם כי במקרה ויחסיהם של הצדדים יגיעו אל קיצם ,יהיה באשמתו
של מי שיהיה ,הנתבע יהיה חייב בכלכלתה של התובעת.
 .122התובעת תטען כי התחייבותו של הנתבע אינה מצריכה בירור הכוונות הסובייקטיביות של
הצדדים ,שכן עקרונות נורמטיביים של צדק ,שוויון ותום לב כפי שתוארו לעיל מחייבים
הכרה בהתחייבויות אלו של הנתבע .מעבר לנדרש ,ורק ובמידה ולא תתקבל טענתה זו,
התובעת תטען כי גמירות הדעת של הצדדים הייתה לקיים את ההתחייבויות המפורטות
לעיל ,ולראיה:
 .121העובדה כי הנתבע המשיך לקיים את המשפחה ובכלל זה לתמוך כלכלית בתובעת במהלך
ימי הסכסוך ביניהם ,למרות שהסתיימו ה"נישואין למעשה" ,מעידה אלפי מונים כי הוא
מכיר בהתחייבותו לעיל.
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 .122במהלך חיי הנישואין ,ובימים שבהם עוד שררה האהבה בין בני הזוג ,הנתבע נהג לחזור
ולהשמיע באוזני הנתבעת כי לעולם לא יהיה לה ממה לחשוש מבחינה כלכלית לאור שגשוגו
בתחומו וציין לא פעם את מחויבותו לתמוך בה תמיד ,זאת תוך שהוא מציין עד כמה הוא
אוהב אותה וכמה הוא מעריך את ההשקעה שלה בטיפוח במתחם הביתי תוך ויתור על
הקריירה האישית שלה.
 .123הנתבע נהג להתייעץ עם התובעת בכל עניין הנוגע להמשך התפתחותו המקצועית ובכך העיד
על האינטרס שלה בהתפתחות זו.
 .122התובעת תטען כי בכתב ההגנה ,הנתבע בכבודו ובעצמו הודה כי הוא הגיע להסכמות הללו
עם התובעת ,כפי שנאמר למשל בס'  29לכתב ההגנה:
"לאחר שנולדה בתם הגדולה עזבה התובעת את עיסוקה במקצועה.
החלטתה לקחת 'פסק זמן' ארוך מהעבודה הייתה החלטה מוסכמת
ומשותפת ,והנתבע לא לחץ על התובעת לבחור באף כיוון ,ואף תמך
בהחלטתה שלא לתרום את חלקה למאמץ הכלכלי בבית המשפחה".
וכן:
"המשך הישארותה של התובעת בבית נעשה בהסכמת הנתבע ,נדיב
הלב" (ס' .29א לכתב ההגנה; ר' גם ס'  11לכתב ההגנה ש' .)2
עינינו הרואות כי הנתבע הכיר והסכים לכך שהתובעת תהיה אמונה על המתחם הביתי,
וממילא שאין להניח כי חשב שיקבל שירותי עקרת בית שמרגע שסיימה "עבודתה" ניתן
לפטרּה(!) .הגם שהתובעת אינה טוענת שהיא "פוטרה" ,אין להניח כי "הנתבע ,נדיב הלב",
כפי שהוא מכנה עצמו בכתב ההגנה (סעיף .68א המצוטט לעיל) ,הסכים לכך שהתובעת
תבשל לו ,תכבס לו ותגדל את ילדיו ,וסבר לתומו כי בזמן שהוא בונה את ההון האנושי שלו
היא מצידה מוותרת על כל עתודה כלכלית לעתידה .למה הדבר משול? לאדם ה"מסכים"
להיות יורש העצר בממלכת שלמה אך אינו מצפה לקבל אחריות בתמורה.
 .125לאור האמור לעיל ,התובעת תטען כי מכיוון שיחסיהם של הצדדים הגיעו אל קיצם ,על
הבעל לעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף .1ג לעיל להסכם .מרגע שחדל הנתבע מלקיים
חלקו בהתחייבותו לכלכל את התובעת ,הוא מקים לתובעת עילות לתבוע פיצויי השבה ו/או
הסתמכות ו/או ציפייה ,כמפורט להלן:
פיצויי השבה
 .122התובעת תטען כי היא זכאית לפיצויי השבה על חלקה בהשבחת ההון האנושי של הנתבע
מכוח עשיית עושר ולא במשפט .אין לאפשר לנתבע להתכחש לכך שמרגע שבחר להקים
משפחה ,התובעת אפשרה לו לעשות זאת וליהנות מקיומה ,ויחד עם זאת פינתה את זמנו
מהאחריות הביתית שבהחזקת משפחה ובכך אפשרה לו להתקדם בשוק ההיי-טק .כושר
ההשתכרות המוגדל של הנתבע כתוצאה מהנישואין הוא לפחות כ 15,222-ש"ח לחודש

115

(בהנחה ובנישואיהם היה כושר השתכרותו כבר  22,222ש"ח ובהתחשב בכך שבשנת 2225
הגיע כושר השתכרותו ל 32,222-ש"ח) .חלקה של התובעת הוא לפחות מחצית סכום זה.
פיצויי הסתמכות
 .129התובעת תטען כי לאור הסתמכותה על התחייבותו של הנתבע כלפיה היא ויתרה על
הקריירה שלה ולכן היא זכאית לפיצויים על הפסד זה (להרחבה בעילה זו ר' ס'  119לעיל
לסיכומי התביעה ואילך).
בהקשר זה תציין התובעת כי "אינטרס ההסתמכות" של הנתבע ,כפי שנטען בס'  99לכתב
ההגנה ,אינו אינטרס ראוי להגנה ,בהיותו מנסה להישען בחוסר תום לב על הדין הדתי כדי
להתנער ממחויבויותיו הממוניות כלפי התובעת.
פיצויי ציפייה
 .129התובעת תטען כי היא זכאית לפיצויים בגין ההכנסות שהיו צפויות לה מקיום התחייבותו
של הנתבע כלפיה .התובעת תטען כי היה זה סביר מצידה לצפות כי הנתבע יאפשר לה לשמור
על רמת החיים אליה הורגלה ,לפחות עד שתהיה מסוגלת להבטיח בכוחות עצמה את אותה
רמת חיים ,או רמה הקרובה לה באופן סביר ,וזאת לאחר שתשלים את כושר השתכרותה
האבוד ,ובהנחה שהדבר אפשרי (להבדיל ממקרה שבו הצדדים היו נפרדים בגיל יותר מאוחר,
שבו התובעת כבר לא הייתה יכולה להשלים את שאבד).
התובעת תטען כי הציפייה שלה הייתה סבירה בין היתר בהתחשב בהקרבה שביצעה ,וזאת
לצורך קיום התחייבויותיה (המדובר ב"עלויות הזדמנות" ,היינו בהפסדי קריירה וההזדמנות
לנישואין אחרים) ,תרומתה ,מאמצה והשקעתה בתא המשפחתי ,כמו גם בהון האנושי של
הנתבע .כך ,בין היתר התובעת הייתה רשאית לצפות כי הנתבע יכלכלה ,יפרנסה ,ידאג
למדורה ,כולל תשלום המשכנתא וגם ידאג לעתידה הכלכלי ,כולל לפנסיה.
בהתאם לאמור ובהתחשב במצב השוק ,בעובדה שהתובעת היא ההורה המשמורן ובצרכים
אליהם הורגלה במהלך הנישואין (הכול כמפורט בהרחבה תחת זכותה של התובעת לפיצוי
שיקומי בס'  129לסיכומי התביעה להלן) ,התובעת תטען כי היא זכאית לתשלום פיצויים בסך
 15,392ש"ח ,למשך  15שנה מיום הפרידה.
 .129התובעת תדגיש למען הסר ספק ,כי התחייבותו של הנתבע אינה התחייבות פילנתרופית
"לכלכלה למשך כל החיים" אלא התחייבות לאפשר לה ליהנות מהכנסותיו – עליהן
הסתמכה ,להן ציפתה ,ובהגדלתן היה לה חלק ללא עוררין.
הפרת ההסכם על ידי הנתבע
 .192התובעת תדגיש כי בבחינת ההתחייבויות ההדדיות שבין הצדדים ,בזמן סיום היחסים אין
להיזקק לשיקולי אשם ,במובן זה שאין זה משנה באשמת מי נסתיים קשר הנישואין.
התובעת תציין כי שקילת שיקולים של אשם במסגרת הליכי גירושין ופסיקת זכויות ממוניות
לאחר הגירושין נזנחה כבר בשנות ה 92-וה 92-של המאה הקודמת על ידי הציבור הנאור
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הליבראלי ברוב העולם ,מתוך תפיסה המקדשת את זכויותיו של הפרט כאינדיבידואל ובתוך
כך את חרות היציאה מקשר הנישואין .ודוק :שאלת האשם בסיום קשר הנישואין היא
פשוט בלתי רלוונטית שכן ההתחייבויות ההדדיות בין הצדדים קיימות במנותק לשאלת
הסטאטוס שלהם כנשואים .עניין לנו בהתחייבויות מכוח הדין האזרחי .משקיימה התובעת
זה מכבר את חלקה כמפורט לעיל ,על הנתבע לקיים חלקו ולתמוך בה כלכלית.
 .191מעבר לנדרש ,התובעת תציין כי גם אם יחליט בית המשפט הנכבד להיזקק לשיקולי אשם,
אזי אשם זה תלוי על צווארו של הנתבע ,שכן הוא הוא זה שהפר את ההסכם מכללא שבין
הצדדים כמפורט להלן:
 .192טענה כאילו בכך שלא קיבלה על עצמה אורח חיים דתי ,התובעת היא זו שהפרה את
ההסכם :התובעת תבקש להבהיר כי גדר המחלוקת בדבר ההפרה אינה יכולה להיות אלא זו:
מעבר להסכמות בין הצדדים שפורטו לעיל ,יש להוסיף כי בכניסה לקשר הזוגי ,הסכימו
הצדדים גם על אורח חיים חילוני .מכאן שההפרה לכאורה של התובעת ,אליה יש להניח
שמכוון הנתבע ,היא שהנתבעת לא הסכימה לשנות הסכם זה ולכן אף הוכרזה על ידי הנתבע
ועל ידי בית הדין כ"מורדת" ,וכלשונו של הנתבע ,בכך "היא היא שנישלה את עצמה
מזכויותיה" (ר' ס'  22לכתב ההגנה) ו"הביאה עליה את שלילת מזונותיה [הדתיים]" (ר' ס' 59
לכתב ההגנה).
 .193התובעת תטען כי יכול וניתן להגדיר את ההסכם מכללא שבין הצדדים כ"חוזה יחס"
המאפשר לכל אחד מהצדדים לבצע בו שינויים חד-צדדיים סבירים .וכך ,התובעת מסכימה
כי ניתן לראות את התחזקות הנתבע בדת ,על אף שנעשתה באופן קיצוני ביותר ,כשינוי סביר
שכן "איש באמונתו יחיה" .אולם אין הנתבע יכול לשנות את אורחות החיים של כל בני
המשפחה מן הקצה אל הקצה ועדיין להיחשב כמי שעושה שינויים סבירים בהסכם שבין
הצדדים .גם כשמדובר בחוזה יחס ,צד אינו יכול להכניס תנאים חדשים ,חד-צדדיים,
קיצוניים ומרחיקי לכת כאוות נפשו ועדיין להיחשב כמי שאינו מפר את ההסכם .ויודגש:
בשום שלב לא הסכימה התובעת לשינוי אורחות חייהם החילוניים ,והבהירה שוב ושוב
במפורש שהיא פועלת לפי גחמותיו של הנתבע משלא רצתה לעורר את חמתו ורק למען
שמירה על סביבה נעימה בתא המשפחתי .משהבהירה הנתבעת את התנגדותה ,אין לקבל את
טענת הנתבע (ר' ס'  12ו 99-לכתב ההגנה) לפיה התובעת הסכימה בהתנהגותה לשינוי אורחות
החיים.
 .192התובעת תטען כי ברגע שבו החל הנתבע לכפות את דתו עליה ועל בני הבית ,חצה למעשה
את הגבול בין תנאי שסביר לשנותו לבין תנאי שאין סביר לשנותו .לא ייתכן שהנתבע יכפה על
התובעת לחזור בתשובה ,בניגוד לאמונתה ובניגוד לדרך החיים שבה חיה כל חייה ושהייתה
ידועה ומוסכמת על הנתבע מאז הכיר אותה ,דרך שגם הוא בחר לחיות בה עד לאחרונה,
ולמעשה ישלול ממנה את הזכות לחופש מדת ,ולאחר מכן גם יטען בחוסר תום לב שאי
הסכמתה לכפייה זו היא היא ששללה ממנה את זכויותיה (ר' ס'  22לכתב ההגנה) .ומכאן,
שהנתבע הוא שהפר את החוזה שביניהם על ידי שינויו החד צדדי.
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 .195המשמעות של הפרת ההסכם על ידי הנתבע ,כמתואר לעיל ,היא שהתובעת הייתה רשאית
לבטל את ההסכם ולתבוע פיצויי השבה ו/או הסתמכות ו/או ציפייה ,כמתואר לעיל.
 .192כמו כן התובעת תדגיש כי הנתבע אינו מכחיש כי כפה על בני משפחתו לחזור בתשובה
והציב לתובעת אולטימאטום שאם לא תעשה כן יפר את התחייבותו כלפיה ,כך למשל נאמר
בסעיף  19לכתב ההגנה:
"הנתבע ...לא היה מוכן להתפשר על הגרעין הבסיסי ביותר של קשר
הנישואין על פי הדת .השלכותיו של נושא טהרת המשפחה מהותיות
וקריטיות למאמין".
העדר הסכמה לכאורה לתחולת הדין הדתי
 .199למעלה מן הנדרש תציין התובעת שטענת ההגנה כי מתוקף הסכמתה של התובעת להינשא
כדמו"י "נגזרת ההסכמה לתחולת הדין האישי בכל הנוגע למזונות" (ס'  29לכתב ההגנה) היא
משוללת כל טעם ויסוד וממילא הצדדים לא "יכולים היו לבחור במסלולים מקבילים למיסוד
הקשר ביניהם" (ס'  25לכתב ההגנה) .התובעת תטען כי "הסכמתה" להינשא כדמו"י נבעה
משיקולים שאין עניינם החלת דין זה או אחר על זכויותיה הכלכליות ,כמפורט להלן:
 .199ראשית ,במדינת ישראל מוסד הנישואים היחיד הוא נישואים דתיים .אמנם זוג יכול לטוס
להתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל ,אך בחלופת נישואים זאת אין הכרה גורפת בדין
הישראלי וכן לא מצופה מכל זוג לקנות כרטיס טיסה לכל בני משפחתם ולטוס להתחתן
בחו"ל (!).
 .199נישואים דתיים הינם עניין של נוהג בחברה הישראלית ,כיבוד הורים ומשפחה מסורתית,
וטענה כי כל מי שמתחתן בנישואים דתיים עושה זאת תוך כוונות לחיות את חייו כדתי הן
פשוט משוללות כל קשר למציאות ולעובדות בשטח.
 .192חלופה של חיים כידועים בציבור אינה ראויה במציאות החברתית בישראל ה"מקדשת" את
מוסד הנישואין כ"מותג" (להרחבה בעניין משמעותו של "מותג הנישואין" ,מעבר לנפקויות
הדתיות ר' שחר ליפשיץ" ,ברית הזוגיות" (קטעים מתוך טיוטת מאמר שצפוי היה להתפרסם
כמאמר במסגרת ספר לזכרו של פרופסור מנשה שאווה ז"ל ( ;)2225בג " ץ  5292/95נעמת –
תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ' שר הפנים ,פ " ד נו (  , 921 ) 2עמ' )) 2222 ( 952
ד) שותפות בהכנסות
 .191כתוצאה מחלוקת התפקידים בין הצדדים ,היה הנתבע פנוי לגמרי להתקדם ולפתח את
הקריירה שלו ואת ההון האנושי ,התקדמות זו מקורה במאמץ משותף של הצדדים ,השותפות
של התא המשפחתי .אותה שותפות שיצרה את הרווח ,התשואה ,היא גם אותה שותפות
שתתחלק בתשואה .ולכן ,על הנתבע להתחלק בתשואה ביחד עם התובעת – שווה בשווה.
 .192יש לאפשר לתובעת לממש את חלקה בתשואה של השותפות שהיא והנתבע בנו יחדיו.
התשואה היא לכל הפחות  15,222ש"ח בחודש כאמור .חלקה בתשואה זו היא מחצית.
118

 .193התובעת תבקש להדגיש כי בניגוד לאמור בסעיף  22לכתב ההגנה ,לפי הרציונאל של
הנישואין כשותפות בהכנסות אין לנכות מסכום המזונות לו זכאית התובעת את סך
השתכרותה בפועל ,משום שאין להניח ,וממילא הנתבע לא טען זאת ,שכושר השתכרותה
הזעום של הנתבעת הוגבר על ידי השותפות.
ה) פיצוי שיקומי
 .192התובעת הקדישה את מיטב זמנה למען קידום התא המשפחתי ,לא ייתכן שבמחי יד
יימחקו כל זכויותיה מהקשר וכל עתודת ההון האנושי הכלכלי שהיא והנתבע צברו יחדיו,
ואשר בו היא הייתה מושקעת רגשית וכלכלית .לא ייתכן שעתה יידרש רק מהתובעת
"לשקם" עצמה ,בעוד שהנתבע לא יישא בחלקו בשיקום הכרוך בפירוק המערכת המשפחתית,
ורק משום שההון הכלכלי העיקרי נמצא בידיו .לא ייתכן ליצור איום רק על הצרכים
הבסיסיים של התובעת ,ובמקביל להתייחס אל הנתבע כאילו הוא לא יצא מאותה המערכת.
 .195התובעת תבקש להדגיש כי יש להגדיר מזונות משקמים כך שיאפשרו לה לשמור על רמת
החיים אליה הורגלה במהלך הנישואין .אין זה צודק שהתובעת תבלה את זמנה בניסיון
להדביק את כושר השתכרותו של הנתבע ולהשלים את תשתית הכישורים הכלכליים
האבודים שלה ,בעוד הנתבע ימשיך לבדו את רמת החיים אליה הגיעו התובעת והנתבע
במאמצים משותפים ,וזאת רק משום שמבחינה טכנית נמצא ההון האנושי הכלכלי בידי
הנתבע.
 .192התובעת תטען כי אמנם סיימה תואר שני בפסיכולוגיה והיסטוריה ,אך לאור גילה המבוגר,
המצב הכלכלי הקשה במשק הישראלי ובעולם בכלל ,וכן בהתחשב במספר הרב של
הפסיכולוגים הקליניים בעלי ניסיון ומוניטין הקיימים היום בשוק ,סיכוייה לשקם את
הקריירה האבודה שלה קשים ,אם בכלל אפשריים .את הסיכון העתידי (המסתבר ביותר ,יש
לומר) של הצלחת הקריירה של התובעת ,היא נדרשת לשאת בעצמה ,בעוד שאת הסיכון
שהיה באי-הצלחת הקריירה של הנתבע ,נשאו שניהם יחדיו .ועתה הנתבע נהנה לבדו מן
ההצלחה ואילו התובעת נדרשת "להשתקם".
 .199כמו כן ,התובעת תטען כי גם לאחר פירוק התא המשפחתי ,יש לקחת בחשבון שבתור
ההורה המשמורן ,היא ממשיכה להקריב מיכולת הפיתוח של כושר ההשתכרות שלה ,לאור
ה"נטל" (שלדידה הוא זכות) שבגידול הילדים המשותפים של הצדדים.
 .199בתוך כך ,ומתוך הדרישה להכרה בעוול שנעשה לה ,התובעת מעריכה כי יידרשו לה כ15-
שנה ,אם בכלל ,להשלים את העצמאות הכלכלית שתבטיח לה את רמת החיים אליה הורגלה
בנישואין – או אז יהיה זה ראוי לקבוע ,אולי ,כי "השתקמה".
 .199התובעת תטען כי הצרכים החודשיים שלה הם בסך של  15,392ש"ח לחודש ,כמפורט
בסעיף  39לעיל לסיכומי התביעה .התובעת תטען כי לצרכים אלו יש להוסיף תשלום חד-פעמי
בגובה מחצית המשכנתא שניטלה על בית המגורים שלה ושל הילדים ,בסך  952,222ש"ח.
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סכום זה הכרחי על מנת שתוכל להתחיל את דרכה אל השיקום ,הקשה ממילא בגילה
המתקדם ובשל יתר הנסיבות שפורטו לעיל.
 .192התובעת מבקשת להדגיש כי ,לאור כל האמור לעיל ,פסיקת מזונותיה על בסיס הרציונאל
של מזונות משקמים הוא המינימום שבמינימום המגיע לה.
ו) ידועים בציבור
 .191התובעת תטען כי הנישואין שלה מכוח "דת משה וישראל" ושל הנתבע נסתיימו למעשה
לכל המאוחר בשנת  .1002זאת בהתאם לטענות הנתבע בכתב תביעת הגירושין שהוגש לבית
הדין הרבני ביום  ,12.9.29לפיהן יש להקדים את מועד איזון המשאבים של הצדדים לשנת
 ,2225או אז הסתיימו יחסי בני הזוג .ה"נישואים הדתיים" המחייבים ,לטענת הנתבע ,את
תחולת הדין הדתי ,נסתיימו בשנה זו .הנתבע טען זאת בבית הדין ו"זכה" בטענה זו .הנתבע
מנסה "לאחוז במקל משני קצותיו" כאשר מחד גיסא הוא טוען כי הנישואין הסתיימו למעשה
בשנת  ,2225ומאידך גיסא מנסה לטעון שגם משנת  2225לא חל עליהם כל דין.
 .192בתוך כך תטען התובעת ,למען הזהירות ורק במידה וחלילה לא תתקבל טענתה לתחולת
הדין האזרחי בעניינה ,כי על יחסיה עם הנתבע חלים הדינים בדבר ידועים בציבור לפחות
מאז "סיום הנישואין למעשה" בשנת  .1002זאת משום שלמרות שהנישואין נסתיימו
למעשה ,בני הזוג המשיכו לשמר את התא המשפחתי והנתבע המשיך לפרנס את המשפחה.
לכן ,היחסים בין הצדדים (לכל הפחות בין השנים  2225עד לסוף  )2229עומדים במרכיבי
ההגדרה המשפטית של ידועים בציבור כפי שהוגדרה בפסיקה:
 .193בני הזוג חיו פיזית ביחד ,תחת קורת גג אחת :כמו כן ,על אף שדרישה זו לא מחייבת מכוח
הפסיקה ,עד לאחרונה קיימו ביניהם הצדדים יחסי אישות.
 .192ניהול חיי משפחה ומשק בית משותף :לכל הדעות ניהלו התובעת והנתבע יחדיו משק בית
משותף וחיי משפחה בין השנים  .2225-2229הצדדים גידלו יחדיו ,תחת קורת גג אחת ,את
שלושת ילדיהם וכן המשיכו לשלם את חשבונות הבית מהחשבון המשותף של הצדדים .כמו
כן ,חלוקת התפקידים עליה הסכימו הצדדים במשך השנים הייתה כזו בה הנתבע תורם את
חלקו בספירה החיצונית (היינו פרנסת הבית) ,והאשה תורמת את חלקה בספירה הפנימית
(הצד הביתי ,מגדלת ומחנכת את הילדים ומטפחת את הבית פנימה).
 .195הציבור תופס את הצדדים כבני זוג :מרכיב זה מתקיים לכל הדעות.
 .192לאור האמור לעיל תבקש התובעת לפסוק לה מזונות אזרחיים מכוח היותה ידועה בציבור
התלויה בנתבע ,בהתאם לרציונאלים החילופיים ו/או המצטברים ,בגובה ולמשך הזמן ,כפי
שתואר לעיל.
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גובה ומשך המזונות הראויים
 .199התובעת תטען כי על מנת להקל על הכרעת הדין ,ולאור כל האמור לעיל ,היא תסכים
לחישוב התשלומים העתיים המגיעים לה לפי נוסחת ה( AAML-ר' ס'  92לעיל לסיכומי
התביעה) ,כמפורט להלן:
 .199גובה המזונות
 oהכנסתו החודשית של הנתבע ( 35,222 :)122%ש"ח.
 92% oמהכנסתו החודשית של הנתבע 22,522 :ש"ח (להלן.)"X" :
 oהכנסתה של התובעת ( 2,922 :)122%ש"ח.
 92% oמהכנסתה של התובעת הם 2,222 :ש"ח (להלן.)"Y" :
גובה המזונות הראויים לפי הנוסחה הם.X-Y= 22,522-2,222=11,160 :
אולם ,בהתאם לסייג לפיו אין לתת לבן הזוג הביתי למעלה מ 22%-מסך ההכנסה של שני בני
הזוג:
 oסך ההכנסה של שני בני הזוג היא 39,922 :ש"ח.
 22% oמסך ההכנסה של שני בני הזוג הם 15,122 :ש"ח.
מכאן שהסכום לו זכאית התובעת על פי הנוסחה הוא 22,210 :ש"ח.
אולם ,לאור קביעת ה AAML-כי בקיומן של נסיבות מיוחדות בהן יש לבן הזוג הביתי הפסדי
קריירה ,וחלוקת הרכוש בוצעה בצורה בלתי שוויונית ,תטען התובעת כי על בית המשפט,
במסגרת הפעלת שיקול דעתו ,לחרוג מהתוצאה לעיל (סך של  15,122ש"ח מזונות חודשיים
כאמור) ,זאת בעיקר לאור פסיקתו של בית הדין הרבני מיום  1.12.29לפיה מועד האיזון
הוקדם ליום  1.1.25ולפיכך כל הזכויות הסוציאליות שצבר הנתבע מתאריך זה ואילך לא
התחלקו בין הצדדים ונותרו בבלעדיות הנתבע .התובעת תדגיש כי לאור התקדמותו בתפקיד
של הנתבע בשנת  2225מדובר בסכומים לא מבוטלים .בנוסף תדגיש התובעת את הקושי
האמור בשיקום הקריירה האבודה שלה (ר' ס'  129-152לעיל לסיכומי התביעה) .לפיכך תבקש
התובעת מבית המשפט הנכבד לפסוק לה סכום מזונות חודשיים בסך המגיע כדי מחצית
ממשכורתו של הנתבע כמפורט בכתב התביעה.
 .199משך הזמן תשלום המזונות  22שנות נישואין *  15 = 2.95שנה.
 .222לאור כל האמור לעיל ,לפי נוסחת ה ,AAML-תטען התובעת כי מגיעים לה מזונות
אזרחיים בסך כולל כמפורט בכתב התביעה ולכל הפחות בסך של 22,210ש"ח ,למשך תקופה
של  22שנה ,החל מהפרידה.
סוף דבר
 .221כהערת סיום תטען התובעת ותציע לבית המשפט הנכבד כי על מנת להקל על קשיים
סמנטיים של השפה העברית ,יש להעדיף את הביטוי "תשלומים עתיים" תחת הביטוי השנוי
במחלוקת "מזונות אזרחיים" (ר' למשל השימוש שנעשה בביטוי המוצע בעניין ט' .)39191/99
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 .222כל טענות כתב סיכומי תביעה זה נטענות לחלופין ו/או במצטבר ,כמשלימות אלה את אלה,
הכול לפי הקשר הדברים ו/או אופן צירופם.
עתירות
 .223לאור כל האמור לעיל ,בית המשפט הנכבד מתבקש להיעתר למפורט בכתב התביעה
ולהשית על הנתבע מזונות אזרחיים ו/או לחלופין לחייב את הנתבע ב"תשלומים עתיים"
כמפורט בכתב התביעה (ולכל הפחות ,סך של  22,210ש"ח בהתאם לחישוב המפורט
בסיכומים אלה) לתקופה של  22שנה מיום הפרידה ,וכן פיצוי חד-פעמי בגובה מחצית
המשכנתא שניטלה עבור בית המגורים שלה ושל הילדים בסך של  020,000ש"ח .אלו
יאפשרו לתובעת לנהל את רמת חייה באופן המתקרב פחות או יותר לרמת החיים שהנתבע
יכול להרשות לעצמו ושאליה הייתה רגילה במשך חייהם המשותפים.
בית המשפט הנכבד יתבקש לפסוק כי על הנתבע לשאת בהוצאות המשפט ,לרבות שכר טרחת
עורכי דינה של התובעת.
____________________

___________________
ליהי רז

ברק שוורץ

ב"כ התובעת

ב"כ התובעת
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בבית המשפט לענייני משפחה

תמ"ש 2108/00

ברמת גן

התובעת:

יונית גטין ת.ז 215912325
ע"י ב"כ ירדנה שניידר-ליבנה ו/או שירה בוביס ו/או דפנה קהאן
ו/או ברק שוורץ ו/או ליהי רז ו/או לסלי ג'רמון ו/או עמרי לנדאו
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :
-נגד-

הנתבע:

ירון גטין ת.ז 222225292
ע"י ב"כ אוריה דויטש ו/או הדרה בוכריס ו/או סיגל מרדיקס
ו/או שירי מונטל ו/או עדי לבנה ו/או מורג לוי ו/או מרינה רוזנפלד
מהתכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
טל' ;23-5319995 :פקס'23-9322299 :

מהות התביעה :תביעה למזונות אשה אזרחיים ו /או לחלופין מזונות משקמים

סיכומי הגנה
מבוא
 .1התובעת (להלן" :התובעת") ,בכתב התביעה ובסיכומיה ,הציגה תמונת מצב שאינה נכונה,
אינה מתבססת על עובדות כהווייתן ,ומופרכת מבחינה עובדתית ומשפטית כאחד .כיוון
שהעובדות פורטו בכתב התביעה ,הן יפורטו בסיכומים אלה אך בקליפת האגוז .זאת ועוד,
אפילו היה ממש בגרסתה של התובעת מהבחינה העובדתית ,גם אז אין בטענותיה המשפטיות
בכדי לחייב את הנתבע במזונות אזרחיים ו/או לחלופין מזונות משקמים.
 .2במהלך ניהול התביעות כמו גם בסיכומיה ,ניסתה התובעת לצייר תמונת מצב מוטעית.
הסתמכות התביעה בצורה מוחלטת על פסק דינו של כבוד השופט אהרון ברק ברע"א 9252/99
פלונית נ' פלוני פ"ד נח( ,213 )2אינה במקומה :עובדות המקרה שונות מהותית וממילא
המסקנה המשפטית הנובעת ממנו נוגעת אך ורק לזוגות אשר לא נישאו כדמו"י.
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 .3בניגוד לתדמית ה"קורבן התמים" אותה ניסתה התובעת לאמץ ,בפועל תלותה של התובעת
הנה תוצר ישיר של התנהגותה המכוונת ,ובחירתה החופשית .התובעת היא זו שהביאה
לפירוק נישואי בני הזוג בעוד הנתבע ניסה לשמר ככל יכולתו את הנשואים .כמו כן ,עבודתה
במשרה חלקית הנה פועל יוצא של בחירתה האישית בלבד.
 .2ההגנה עודנה עומדת מאחורי האמירה שהועלתה ,כי אין לבית המשפט האזרחי את הסמכות
העניינית לדון בתביעת מזונות זו .מטעמים שיפורטו להלן תחת הנושא המרכז את סוגיית
הסמכות .בין היתר ,לאור העובדה שבמידה ובית המשפט האזרחי יפסוק כי על הנתבע לשלם
מזונות אזרחיים ו/או שיקומיים ,קביעה זו תחבל בצורה מכרעת בסמכות בית הדין הרבני.
ברם ,היות וכבוד בית המשפט החליט לדון בתביעה ,ולמען הזהירות בלבד ,יפורטו להלן
טענות ההגנה לגופו של עניין.
 .5למותר לציין ,כי נטל ההוכחה נותר על התובעת וכפי שעולה מתביעתה  ,זו לא עמדה בנטל
ההוכחה.
כללי :חלק עובדתי
 .2התובעת והנתבע (להלן" :הנתבע") הינם בני זוג (להלן ביחד" :בני הזוג") יהודים אשר נישאו
זה לזו כדמו"י ביום .22.11.1992
 .9מנישואי הצדדים נולדו להם שלושת ילדיהם:
רוני ,בת  13נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
ליבי ,בת  9נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
רותם ,בן  5נכון למועד הגשת כתב תביעה זה.
(להלן" :הילדים" ו/או "הקטינים").
 .9הנתבע גדל בקיבוץ מעש ,בו התחנך להשקפה חילונית אלטרנטיבית אשר ציינה ואף הדגישה
את מסורת ישראל.
 .9בני הזוג אשר הכירו בקיבוץ ,נישאו בהיותם חילוניים תוך שמירה וכבוד לחלקים במסורת
היהודית .דבר זה אף התבטא ביתר שאת בהחלטתם המשותפת של בני הזוג להינשא כדת
משה וישראל .תהליך החזרה בתשובה של הנתבע היה הדרגתי .
 .12הן התובעת והן הנתבע הינם אנשים משכילים בעלי תואר אקדמי ,ובשל כך בעלי פוטנציאל
השתכרות גבוה.
 .11התובעת ,מבחירתה החופשית ,לא עבדה במשך רוב חיי הנישואין וזאת בהסכמתו
ובהתחשבותו של הנתבע למרות שבני הזוג העסיקו עוזרת בית ולא הייתה כל מניעה מבני הזוג
לשכור שירותי מטפלת .יש להדגיש כי חריצותו והתקדמותו של הנתבע בחברת ההיי-טק,
אפשרה לתובעת לפתח את עצמה ולממש את רצונותיה בלא הגבלות.
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 .12הנתבע עבד כמנכ"ל בחברת היי-טק ,תפקיד בכיר הדורש השקעת שעות עבודה
רבות ,והצליח לשלב בין הקריירה למשפחה ומצא זמן להקדיש לילדים ולעבודות הבית
במסגרת יכולותיו ובהתחשב בצורך לפרנס את משפחתו בכבוד .על כן ,אין ספק שגם התובעת
יכולה הייתה לצאת מהבית ,לעבוד במשרה מלאה ,ולטפח את הקריירה האישית וזאת תוך
הקדשת זמן לבית ולילדים.
לאור האמור ,ברור כי התובעת מנצלת את טוב לבו של הנתבע ,ומנסה לסחוט מהנתבע כספים
אשר אינם מגיעים לה וכל רצונה להמשיך "לחלוב את הפרה" על אף שכבר אינה שייכת לה.
 .13התובעת בתביעתה מציגה תמונה חלקית וקנטרנית .אין ספק כי יש ביכולתה לקיים
רמת חיים סבירה ואף יותר מכך ,וכי היא בעלת יכולת כלכלית ופוטנציאל השתכרות ,והכול
כפי שיפורט בהמשך.
הסמכות העניינית בנושא המזונות מדין אישי
 .12החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) ,התשי"ט ( 1959 -להלן" :החוק לתיקון דיני
משפחה (מזונות)") קובע בסעיף  19כי בית המשפט המוסמך לפי חוק זה לדון בעניין
המזונות הוא בית המשפט לענייני משפחה ,כל עוד ,לפי סעיף  19לחוק ,בית המשפט
אינו גורע מסמכויות בית דין דתי אשר מוסמך לשפוט על פי חיקוק.
 .15בית הדין הרבני מוסמך לשפוט בענייני מזונות אשה לפי סעיף  3לחוק שיפוט בתי דין
רבניים (נישואין וגירושין) ,התשי"ג( 1953-להלן" :חוק שיפוט בתי דין רבניים")..." :לבית
הדין הרבני שיפוט ייחודי בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין ,לרבות מזונות לאשה".
 .12ביום  12.29.2229הגיש הנתבע תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך אליה כדין את
תביעת מזונות האשה .על כן ,לפי סעיף  3לחוק שיפוט בתי דין רבניים ,בית הדין
הרבני קנה סמכות ייחודית בעניין זה.
 .19ביום  21.12.2229קבע בית הדין" :לאור הראיות שעלו ,מקבל בית הדין את טענות הבעל,
וקובע כדלקמן ...לאור היותה של האשה 'מורדת' ו'עוברת על דת' הרי שאין האיש חייב
במזונותיה".
 .19פסק דין סופי זה של בית הדין הרבני מהווה "מעשה בית דין" .הדוקטרינה של
מעשה בית דין מחייבת את בית המשפט .מעשה בית הדין חל מערכאה דתית לערכאה
אזרחית בעניינים המסורים לסמכותו של בית הדין( .ר' ע"א  353/25חכם נ'
חכם פ"ד כ(.)199 )2
פרופ' נינה זלצמן מסבירה על נפקותו של מעשה בית הדין:
"...משנתן בית משפט מוסמך [הכוונה היא גם לבית דין ולכל רשות
המפעילה סמכויות שיפוטיות על פי דין ה.ס] פסק דין סופי בהתדיינות
כלשהי ,מקים פסק הדין מחסום דיוני לפני בעלי הדין ,המונע כל
התדיינות נוספת בניהם בנושא או בשאלה שהוכרעו בפסק הדין .כל עוד
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לא בוטל פסק הדין ,בין על ידי ערכאת ערעור ובין על ידי בית המשפט
שנתנו ,מחייב פסק הדין את הצדדים לו( ."...נינה זלצמן ,מעשה בית דין
בהליך האזרחי,הוצאת רמות-הוצאת אונ' ת"א( 3 ,תשנ"א) להלן" :פרופ'
נינה זלצמן").
 .19מאחורי כלל מעשה בית דין עומד הרעיון של סופיות הדיון ,וככזה אין הוא כלל טכני
פורמלי ,אלא כלל שימושי שתכליתו לשים קץ לדיונים משפטיים ולמנוע הטרדתו של
בעל דין יריב על ידי התדיינות חוזרת בעניין שכבר נפסק (ר' ע"א 229/22
קלוז'נר נ' שמעוני פ"ד כב(.)521 )2
 .22במקרה דנן ,מאחר והיה מעשה בית דין ,התובעת חסומה דיונית מלהגיש תביעה זו
בעניין מזונותיה.
 .21פרופ' נינה זלצמן מציינת בספרה שלושה מבחנים חלופיים לבחינת "מהי עילה",
מבחנים אשר סותרים את טענות התביעה כי אין זהות בעילות.
א .מבחן הסעד :כאשר מדובר בדיון הנוגע לאותו הסעד אשר כבר נדון בהליך הקודם,
מתקיים מבחן העילה הזהה החוסם הגשת תביעה נוספת .התובעת מבקשת "מזונות
אזרחיים" לאחר שנדחתה בקשתה למזונות על פי הדין הדתי החל במדינת ישראל ,אך
למעשה זוהי "אותה הגברת בשינוי אדרת" ואין ספק כי מדובר בסעד זהה שהינו מזונות
אשה.
ב .מבחן הזכות שנפגעה :לא ניתן לפצל תביעות לסעדים שונים כאשר הן נובעות או נשענות
על אותה עילה ,קרי :פגיעה באותה זכות מסוימת .התובע אף לא יוכל לפצל את תביעותיו
רק משום שכל אחת מהן נשענת על תיאוריה משפטית שונה .במקרה דנן ,בהליך הקודם,
נפגעה לכאורה זכותה של האשה לשמור על רמת חיים גבוהה ,אותה זכות אשר בגינה היא
תובעת בתביעה זו .כמו כן ,בתביעה זו נשענת האשה על תיאוריות משפטיות שונות כגון
"חוסר תום לב" ו"הסכם מכללא" ,אך כפי שצוין עצם הישענותה על תיאוריה משפטית
שונה אינה מעמידה לה עילה חדשה.
ג .מבחן העסקה :כאשר מדובר באותה מסגרת עובדתית ,אין לפצל תביעות וזאת כדי להשיג
בירור שיפוטי מלא ושלם של כל המחלוקות המשפטיות שנוצרו וקמו כתוצאה מאותו
אירוע מסוים .במקרה דנן ,אין ספק כי מתקיימת בתביעה זו אותה מסגרת עובדתית וכך
הטענות שנשמעו בבית הדין הרבני מבחינה עובדתית הן אותן טענות הנשמעות בתביעה
זו.
לסיכום ,אין ספק כי העילה אשר בגינה הגישה התובעת את תביעתה זהה לעילה
אשר נדונה עוד בהליך הקודם בבית הדין הרבני ,ועל כן חסומה התובעת מלהגיש
תביעה זו בהתאם לדוקטרינת מעשה בית דין.
 .22שיטת המשפט החלה במדינת ישראל סיפקה לתובעת את האמצעים המתאימים
למצות את זכות ההתדיינות שלה במסגרת הליך שיפוטי אחד .בית הדין הרבני,
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בהליך הקודם ,דן בעניין זכותה לקבלת המזונות והייתה באפשרותה היכולת לסתור
את החלטתו של בית הדין על ידי העלאת טענות או עובדות אשר היו עשויות לתרום
ולהשפיע על הכרעתו .כמו כן ,יכולה הייתה התובעת להגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין
הרבני הגדול .משלא עשתה כך ,אין עליה להלין אלא על עצמה.
הדין האזרחי ואי תחולתו בענייננו
 .23לחלופין ,במידה ובית המשפט יחליט לדון בתביעה זו ,כפי שכבר צוין והורחב בכתב
ההגנה ,הדין האישי הוא הדין הבלעדי החל בתביעת מזונות אשה ,הכרוכה לתביעת
גירושין בין בני זוג שנישאו כדת משה וישראל.
 .22מזונות ,ובכללם מזונות אשה ,הוגדרו כחלק מענייני המעמד האישי לפי סעיף 51
לדברי המלך במועצה .ס'  29לדברי המלך במועצה קובע כי בענייני מעמד אישי
יחול הדין האישי.
 .25כיום ,החובה לתשלום מזונות לבן הזוג נגזרת מהוראות סעיף (2א) לחוק תיקון דיני
משפחה (מזונות) ,המורה כי" :אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו,
והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".
מהוראת חוק זה עולה כי במידה והדין האישי החל על בן הזוג אינו מחייב אותו במזונות ,יהא
פטור אותו בן זוג ממזונות בן זוגו ולא ניתן יהיה להטיל עליו חובת מזונות מכוח דין אחר.
 .22מהשוואה בין ס' (2א) לס' (3ב) לחוק תיקון דיני משפחה (מזונות) ,עולה ביתר שאת כי מדובר
בהסדר שלילי .בס' (3ב) נאמר" :אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים
הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו ,או שלא חל עליו דין אישי ,חייב
במזונותיהם ,והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה".
מהוראת ס' (3ב) לחוק תיקון דיני משפחה (מזונות) נלמד כי בעניינם של מזונות
הילדים אף אם הדין האישי החל על בן הזוג פוטר אותו מתשלום מזונות לילדיו ,יהיה בן
הזוג חייב במזונות וזאת מאחר והוראות חוק דיני משפחה (מזונות) יחולו עליו.
אך בהוראת ס' (2א) ,סעיף המדבר על חובת מזונות לבן הזוג ,נאמר במפורשות
"והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה" ,כלומר אין מדובר פה בלקונה בחוק
אלא בהסדר שלילי בלבד( .ר' דברי השופטת נתניהו בע"א  592/93פורר נ' פורר פ"ד לח()3
.)521
 .29בתמ"ש (ת"א) כ.נ נ' כ.ח ( 22211/22טרם פורסם )11.12.2225 ,נקבע כי" :קיומו של סטאטוס
נישואין בין בני זוג ,מחייב בחינתה של חובת המזונות על פי הדין האישי ,ומקום שהדין
האישי אינו מחייב בתשלום מזונות לא ניתן לבסס קיומה של חובה זו על הוראות חוק
המזונות ואף לא על דיני החוזים .בכל הכבוד ,לא בלקונה עסקינן אלא בהסדר שלילי".
 .29לאור עובדות אלו ,תהא זו פגיעה מהותית בסטאטוס קוו ובאושיות המשפט במדינתנו אם
יחליט בית המשפט לדון במזונות האשה בניגוד ובסתירה לחוק ולדין האישי.
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 .29במקרה דנן בני הזוג נישאו כדמו"י ולפיכך הדין האישי החל עליהם הנו הדין הדתי יהודי .בית
המשפט מחויב לפסוק על פי הדין הדתי כפי שקבע ס' (2א) לחוק תיקון דיני משפחה (מזונות).
בית הדין קבע במפורש כי האשה הינה מורדת ו"עוברת על דת משה" ולפיכך ,על פי דיני
המשפט העברי ,על בית המשפט לפסוק כי היא אינה זכאית למזונות כפי שיובא גם בפרק
האחרון לסיכומים אלה.
חוק החוזים ואי תחולתו בענייננו
 .32ברע"א  9252/99פלונית נ' פלוני קבע השופט ברק כי:
"אין דבר בפסק-דיני זה שיש בו לבסס טענה בדבר "מזונות אזרחיים"
החלים על בני-זוג יהודיים ,תושבי הארץ ואזרחיה אשר נישאו כדת משה
וישראל בישראל ...על נישואין אלה חל המשפט העברי ,ופסק-דיני זה
איננו בוחן מערכת זו; אין בו דבר על תחולתם של דיני החוזים הכלליים
על בני-זוג אלה ,וממילא אין בו דבר על תפקידו של תום-הלב בהקשר זה.
פסק-דיני זה דן בתחולתם של דיני החוזים במקום שיהודים ,תושבי
הארץ ואזרחיה ,ערכו נישואין אזרחיים מחוץ לישראל בנסיבות שבהן אין
לנישואין אלה כדי ליצור סטאטוס של נישואין על-פי המשפט העברי".
(רע"א  9252/99פלונית נ' פלוני פ"ד נח (( 213 )2להלן" :פרשת פלונית").
כבוד השופט ברק קבע כי הצעותיו לטיפול בבעיית מזונות אזרחיים במקום בו הדין האישי
אינו מורה על חיוב בן הזוג בהם ,נוגעות רק לבני זוג שלא נישאו כדמו"י .לגבי הזוגות שנישאו
כדמו"י קבע השופט ברק כי הדין החל הוא הדין האישי ואין להחיל עליהם את דיני החוזים
הכלליים או תום הלב .יש לראות בדבריו של השופט ברק הסדר שלילי.
 .31כך הובנה קביעת השופט ברק בפסקי דין נוספים .בתמ"ש  29912/22פלונית נ' אלמוני (טרם
פורסם )12.22.2212 ,קבעה השופטת ורדה פלאוט ,כי על פי קביעת השופט ברק בפרשת
פלונית ,פיתוח הזכות למזונות אזרחיים מיועד אך ורק לאותם זוגות לגביהם לא נוצר
סטאטוס של נישואין על פי המשפט העברי.
 .32השופט שאול שוחט בתמ"ש  22211/22כ.נ נ' כ.ח המשיך והדגיש:
"קיומו של סטאטוס נישואין בין בני זוג ,מחייב בחינתה של חובת
המזונות על פי הדין האישי ומקום שהדין האישי אינו מחייב בתשלום
מזונות לא ניתן לבסס קיומה של חובה זו על הוראות חוק המזונות ואף לא
על דיני החוזים"(.תמ"ש  22211/22כ.נ נ' כ.ח (טרם פורסם .))11.12.2225
1
 .33לא ניתן ולא ראוי לראות ביחסי הצדדים כיחסים חוזיים במובנם הקלאסי.
בע"א  32/91משה צונן נ' סלביה שטל פ"ד לז( ,921 )2נקבע כי:
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"המשפט בישראל אינו מכיר בנישואין לפי חוזה במנותק מנישואין לפי
הדין האישי החל בישראל ...גם לו ניתן היה ליצור יחסי נישואין על-ידי
כריתת חוזה לפי דיני החוזים החלים בישראל ,הרי ברור בעליל ,שאין
יחסים חוזיים מתגבשים לכדי חיוב חוזי ,אלא אם קדמו לכך הצעה
וקיבול ,המעידים על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה
לפי ההצעה .אם אין כוונה להתקשרות חוזית אלא לטקס דתי ,הרי
ממילא נעדרת גמירת הדעת ,שהיא ,כמבואר ,תנאי-שאין-בלעדיו".
מכאן שאין לראות בהתקשרותם של הצדדים בקשר הנישואין הדתי ככוונה לכרות ביניהם
חוזה.
 .32כל המקרים בהם הפעילה הפסיקה קונסטרוקציה חוזית להכרה בקשר בין בני זוג ,הינם
מקרים שבהם לא נישאו בני הזוג כדמו"י .הרציונאל להבחנה זו טמון בצורך לפתור את
הבעייתיות המתעוררת באי-לקיחת אחריות על-ידי בן הזוג שהיה מוטל עליו חיוב ,אילו נכנס
בגדר הסדר פורמאלי אילו נישא .במקרה של צדדים שנישאו כדמו"י ישנו הסדר המכתיב את
חיובי הצדדים זה לזה ומבטא את הדרך הראויה לקביעת החבויות בין הצדדים ,ולא קיימת
לקונה המביאה להסרת אחריות מהצד שראוי לחייבו ,רק בשל הכשל הפורמאלי.
ר' עמ"ש  219-12-29ס.ג .נ' ג.י:.
"ההכרה בבני זוג כ'ידועים בציבור' נועדה להשוות את מעמדם של בני
זוג החיים חיי משפחה כנשואים ,למעמדם של הנשואים...כך ,עשוי
הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האשה (חובת מזונות מכוח תום הלב
לזון את הידועה בציבור ,מה שנקרא מזונות אזרחיים)".
מכאן שאין מטרת הפסיקה בקבעה מזונות אזרחיים לעקר את הדין האישי ולהוסיף עליו
במקום שנקבע דבר על פיו ,אלא רק להשוות את מעמדם של אלו שלא נכנסים בגדרו של הדין
האישי עם מעמדם של אלה הנהנים מהוראותיו.
 .35לחלופין ,אם תתקבל טענת התובעת כי נכרת חוזה בין הצדדים ,יטען הנתבע כי אין די
ב"הסכם מכללא" כפי שטוענת לו התובעת לצורך חיוב הנתבע במזונותיה .זאת בהתאם
לנקבע בע"א  32/91משה צונן נ' סלביה שטל פ"ד לז(:921 )2
"לו אף היה מדובר על חוזה ,בו מתחייב גבר כלפי הידועה בציבור החיה
עמו במילוי תנאים כספיים מוגדרים ,הרי צריך היה עניין המזונות
למצוא ביטוי מפורש כלשהו בהתחייבות כגון זו".
 .32לחלופין ,במידה ותתקבל טענתה הקלושה של התובעת כי אכן קיים קשר חוזי בין הצדדים,
התובעת היא זו שתימצא מפרה את החוזה ,כפי שיפורט להלן.
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מן הכלל אל הפרט
 .39הצדדים נישאו כדמו"י ובכך ,במידה ואכן קיים קשר חוזי בין הצדדים ,כפי שטוענת התובעת,
העיקרון החוזי העיקרי עליו הסכימו הצדדים הוא כי מערכת הדין האישי חלה עליהם .לאור
חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) בישראל ,אין השלכה ברורה יותר מאשר תחולת הדין
האישי בנושא המזונות לגבי בני זוג שנישאו כדמו"י .התובעת נישאה לנתבע כדמו"י מרצונה
החופשי והסכמתה המלאה .זאת על אף שהצדדים יכולים היו לבחור במסלולים מקבילים
למיסוד הקשר ביניהם.
 .39הסכמת הצדדים להינשא כדמו"י מעידה על כוונתם להכפיף את הסדרת יחסיהם לדין האישי,
וכעת פונה התובעת ומבקשת שיקבעו לה מזונות בניגוד לדין האישי ,ובניגוד לאותה הסכמה.
מזונות משקמים
 .39אין בסיס משפטי להטלת דמי שיקום על בני זוג הנשואים כדמו"י בחוק או בפסיקה .כמו כן,
אין נסיבות המקרה שבפנינו מצדיקות הטלת דמי שיקום על הנתבע אף מבחינה מוסרית.
 .22מזונות משקמים אשר מתייחסים לתקופה שלאחר תום תקופת החיים המשותפים ,נפסקו
ביחס לידועה בציבור בלבד וזאת במקרים מאוד נדירים ,למשל במקרה בו האשה סבלה
מטרשת נפוצה ,לא הייתה מסוגלת לכלכל את עצמה ,התקשתה לדאוג לצרכי ילדיה ,ובן זוגה
עזב אותה לטובת אשה אחרת (ר' בש"א (חד')  2221/29ד.ה נ' א.ג).
 .21הסדר ה alimony-אינו חל במדינת ישראל ,ובייחוד לא על בני זוג אשר נישאו כדמו"י .על
האחרונים חלה מערכת הדין האישי בלבד ,אשר אינה מכירה בהסדר זה .אין בנמצא פסיקה
אשר ראתה לנכון ,על אף הדין האישי ,לאמץ את הסדר ה alimony-ומכאן שאין להחילו
בשום מקרה.
 .22למותר לציין ,כי אין להשליך מקיום הסדר ה alimony-ברוב מדינות המערב על מערכת
הדינים הקיימת במדינת ישראל .מערכת זו שונה לבלי היכר ממערכות אחרות ובפרט בתחום
של דיני משפחה ,כפי שיפורט בהמשך בפרק של המשפט המשווה.
 .23השופט ברק ברע"א  9252/99פלונית נ' פלוני ,אינו קובע כי הוא מכיר בהסדר ה.alimony-
הקונסטרוקציה אשר הוא מציע בפסק הדין מדברת על מזונות משקמים וגם זאת רק עבור בני
זוג אשר נישאו בנישואים אזרחיים .יתר על כן ,הטלת מוסד ה alimony-על ידועים בציבור
מוטלת אף היא בספק (ועל כך ר' שחר ליפשיץ במאמרו "נשואים בעל-כורחם? ניתוח ליברלי
של מוסד הידועים-בציבור" ,עיוני משפט כה .)2222 ,932 ,921
 .22לחלופין ,במידה וחלילה בית המשפט יחליט לחייב את הנתבע במזונות ,יתבקש בית המשפט
הנכבד לתת דעתו למשך תקופת המזונות .במקרה בו התבקש בית המשפט לענייני משפחה
בארץ לחייב ידועים בציבור במזונות ,התייחס בית המשפט במפורש להבחנה בין מזונות
משקמים לבין מזונות לטווח ארוך ,תוך שהוא תומך באפשרות הראשונה בלבד (ר' תמ"ש
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(ת"א)  23323/99מאגין נ' מלכה) .כלומר ,בית המשפט ראה לנכון לחייב במזונות לתקופה
קצרה ומינימאלית בלבד ,התואמת את משך הזמן הדרוש לאשה לצורך שיקום.
 .25כפי שנפרט בהמשך בפרק המשפט המשווה ,הרציונאל העומד בבסיס האידיאולוגיה החדשה
של המזונות המשקמים הינו שיקום האשה ומתן תקופת התאוששות קצרה שתאפשר לאשה
להתכונן לקראת חיים עצמאיים .לכן ,כפי שיפורט להלן ,נטען כי כבר עמדה בפני התובעת
תקופת שיקום והיא בחרה שלא לנצלה לצורך שיקומה .על כן ,אין על התובעת להלין אלא על
עצמה ואין לפסוק לה כספי מזונות נוספים.
מן הכלל אל הפרט
 .22בשנת  2225חל קרע במערכת היחסים של בני הזוג .הם הלכו לטיפול זוגי שלא צלח ,והסתיים
בשנת  .2229למרות ניסיונות חוזרים ונשנים ,הבינו בני הזוג כי יש לפרק את הקשר הזוגי.
הפערים בין בני הזוג הלכו וגדלו ,וניסיונות הנתבע לשמור על שלום בית עם התובעת לא צלחו.
על אף פערים אלו ,שימר הנתבע את התא המשפחתי למען ילדיו ,והמשיך לפרנס את המשפחה
בהתאם לרמת החיים שהייתה נהוגה בביתם במשך השנים.
 .29התובעת ידעה כי הנתבע הינו שומר מצוות ,וכי לפי אמונתו הדתית לא יוכלו לשמור על
אחדות המשפחה בלי הבסיס של כשרות וטהרת המשפחה .כן ידעה כי לא תסכים לבוא
לקראתו ולו במעט ועל כן דינה של מערכת יחסים זו היא לפירוק .על אף זאת ,לא החלה
התובעת לשקם את חייה מנקודה זו.
 .29חוסר נכונותה של התובעת לשנות את אורח חייה הראוותני ולהתחיל לפתח את הקריירה
שלה יכול להעיד אף על זדון וניצול מצדּה .הנתבע ,במשך שנה ושמונה חודשים (מתום הטיפול
הזוגי שלא צלח) ,בהם כבר הובן כי יש לפרק את הקשר ,כלכל את התובעת בהתאם לרמת
החיים שאליה הורגלה במשך כל שנות הנישואין ,ועל כן ניתן לומר כי כבר קיבלה את המזונות
המשקמים אותם היא דורשת.
 .29מעבר לכך שאין כל ספק בכך ששנה ושמונה חודשים הם זמן סביר לצורך שיקום חיי
התובעת ,יש לציין כי לתובעת הייתה פריבילגיה נוספת בתקופה זו ,מאחר והמשיכה לגור
בנוחות על חשבון הנתבע בווילה המשפחתית ,תוך שהבעל ממשיך לתחזק את הג'יפ היוקרתי
שבו נהגה התובעת .על כן ,ברי שהתובעת קיבלה מעל ומעבר למה שהייתה זקוקה לו לצורך
תקופת השיקום.
 .52יהיה זה חוסר צדק משווע ובניגוד מוחלט לעקרון תום הלב אם יפסוק בית המשפט לתובעת
מזונות נוספים ,מעבר למה שכבר ניתן לה במשך השנה ושמונה חודשים.
 .51לחלופין ,אם יחליט בית המשפט כי אין לראות בשנה ושמונה חודשים שבהם פירנס הנתבע
את התובעת כתקופת השיקום ,ברי כי על בית המשפט לייחס חשיבות ניכרת לתקופה זו
בבואו לחשב את משך תקופת מתן המזונות.
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מתן מזונות :צעד אחורה מקידום מעמדה של האשה
 .52התנועה הפמיניסטית ,שמטרתה העיקרית היא קידום מעמד האשה ,נאבקה רבות במהלך
השנים על מנת להגיע לנקודת השוויון בין גברים לנשים .ניתן לראות כי המאבק הפמיניסטי
הניב פירות רבים ,כגון פתיחת שוק העבודה לנשים ויצירת מקומות עבודה רבים; אך המאבק
רחוק מסיומו .על כן ,בעידן זה המציע שפע אפשרויות קידום לנשים ,ניתן להבין מדוע יש
חשיבות רבה לשמירת הפוטנציאל התעסוקתי של האשה ,עצמאותה הכלכלית והמוטיבציה
המניעה אותה להתקדם .המצב בו אשה מקבלת מזונות באופן קבוע אינו רצוי ואף פוגע
במטרת קידום האשה ,אשר נשארת תלויה בגבר ובכך משמרת את פערי הכוח בין גברים
לנשים.
"האתגר שיש להתמודד עמו הוא דיכוין החברתי של נשים ,הנמצאות
בעמדת נחיתות פוליטית ,מעמדית וכלכלית" (פרופסור דפנה ברק-ארז,
"הפמיניזם המשפטי של קתרין מקינון והמעבר מן השוליים למרכז
מביקורת על יצירת עולם מושגים משפטי חדש" ,קתרין מקינון ,פמיניזם
משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה  9 ,9פרופ' דפנה ברק-ארז עורכת.)2225 ,
 .53בבחינת השוויון המהותי בין גברים לנשים ,לא ניתן להבין מדוע הנטל הכלכלי לתמיכה באשה
ולמיצובה ברמת החיים הגבוהה שהייתה מנת חלקה טרם הגירושין מוטל על כתפי הגבר .על
פי הגישה הפמיניסטית הרדיקלית ,הגברים הם השולטים בחברה ומנסים לשמור את הנשים
כתלויות בהם על מנת להשליט את כוחם ולשמרו .לכן ,חשוב לנשים לפרוץ קדימה ולשמר את
כוחן ,דבר שלא יקרה אם נשמר את הנורמה החברתית משפטית שבה נשים נשארות תלויות
בגבר ע"י תמיכתו הכלכלית בהן.
"Now, with the large number of women participating in the
workforce and the increased employment opportunities
available to women, alimony seems even less necessary. Now,
spousal support is based on the notion that a couple should
not be able to completely sever their economic ties if doing so
would leave one spouse financially devastated. However none
of these theories have articulated a clear reason why the
economic burden of supporting a needy spouse should fall on
former spouse rather then on family members or on society
as a whole" )McCoy, J. L , "Spousal Support Disorder: An
Overview of Problems in Current Alimony Law", Florida State
University Law Review, Vol. 33 No. 2, pp. 501-526, 525
(2005)).
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כיום ,מזונות אשה פחות הכרחיים וזאת עקב הגידול במספר הנשים אשר מהוות חלק מכוח
העבודה וכן במספר אפשרויות העבודה לנשים ,אשר הולך וגדל.
נוסף על כך ,גם אם יש צורך במתן מזונות לאשה ,לא מובן ואין כל סיבה מדוע צריך נטל
המזונות ליפול על בן הזוג לשעבר ולא על בני משפחתה של האשה או על החברה בכלל.
 .52התעקשותה של התובעת להיתלות בפירותיו התעסוקתיים העתידיים של הנתבע תמוהה
מאוד ,לאור העובדה שמדובר באשה משכילה ,בעלת מקצוע מכובד ויכולת גבוהה להשתלב
בשוק העבודה .קבלת בקשותיה המופרכות של התובעת להיתמך כלכלית על ידי הנתבע למשך
עשר שנים ,תדרדר את החברה הנשית בכללותה צעד אחד אחורה.
"And the mere existence of spousal support contributes to
society's negative image of women as helpless and dependent
(מקקוי ,ס'  53לעיל ,עמ' on men" )521
קיזוז פוטנציאל ההשתכרות של האשה
כללי
 .55לחלופין ,במידה ובית המשפט יחליט כי יש דבר-מה בתביעת האשה ,אין עליו לעצום עיניו
לנוכח התמורות אשר חלו בעקרון השוויון בין המינים בחברה הגלובאלית בכלל והישראלית
בפרט .עקרון השוויון מחייב לא רק להתייחס לפוטנציאל ההשתכרות של הבעל כאלמנט
בפסיקת מזונות אשה ,אלא ליתן משקל גם לפוטנציאל ההשתכרות של האשה .עניין זה עולה
בפסק דינו של השופט גייפמן בו נקבע:
"בשורה של פסקי דין נתחדשה הלכה בבית מדרשו של בית המשפט
העליון ,ונקבע שניתן להתחשב בפוטנציאל השתכרות של אשה לצורך
קביעת מזונותיה .חידוש זה נועד ליישם עקרונות של שוויון ותום לב
בדיני מזונות .בעידן המודרני ,האבחנה בין התפקידים המסורתיים של
בני הזוג הפכה לנחלת העבר ,וההכנסה של שני בני הזוג משמשת למימון
צרכי המשפחה .לא ניתן להתעלם מהנוהג בימינו בחברה הישראלית,
ואין סיבה שלא להביא בחשבון ,בנסיבות מתאימות ,גם את פוטנציאל
ההשתכרות של האשה כפרמטר נוסף בפסיקת מזונותיה" (תמ"ש (ת"א-
יפו)  99222/22כוכב נ' כץ (לא פורסם .)22.12.2221
 .52פרופ' רות הלפרין-קדרי ,במאמרה "מתפישה של שונות לתפישה של (אי) שוויון" מצאה לאחר
חיפוש מקיף במאגרי המידע השונים כי בתי המשפט לענייני משפחה קיבלו את הגנת קיזוז
פוטנציאל השתכרות האשה בחלק ניכר מן המקרים שבהם הועלתה ,ועל כן דחו את התביעות
למזונות האשה בחלקן או במלואן .כמו כן ,ברוב המקרים שבהם נדחתה הגנת הקיזוז ,דובר
בנסיבות חריגות וקשות.

135

 .59פרופ' רות הלפרין-קדרי מתארת כי התחושה העולה מקריאת פסקי הדין האלה ,כמו גם
מפסקי דין אחרים שאינם עוסקים ישירות בתביעת מזונות אשה ,אך מזכירים סוגיה זו בדרך
אגב ,היא של התייחסות לטענת הקיזוז כאל מוסכמה משפטית-חברתית מובנית מאליה,
שאינה צריכה כל ראייה וכל הצדקה .כמו כן ,עולה ממחקרה כי עקרון השוויון הולך ותופס
מקום נכבד יותר בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה דבר הבא לידי ביטוי בקיזוז פוטנציאל
השתכרות האשה ממזונותיה:
"הרושם הוא ,אם כן ,כי בחלק מבתי המשפט לענייני משפחה מתפתחת
מגמה המבקשת לקדם את עיקרון השוויון בתחום דיני המשפחה בכלל
ודיני המזונות בפרט ,ומוצאת את ההזדמנות לכך במסגרת הגנת הקיזוז
מפני תביעת מזונות האשה ,במתכונת של קיזוז פוטנציאל ההשתכרות
של האשה" (רות הלפרין-קדרי" ,מזונות אשה מתפישה של שונות
לתפישה של (אי) שוויון" ,משפט וממשל כרך ז' חוברת ג995 ,929 ,
(תשס"ה).
 .59ניתן למעשה לומר כי מגמת הקיזוז של פוטנציאל ההשתכרות של האשה הינה חלק מפרויקט
ניטרול אבחנה מגדרית החל בתחומים שונים במשפט ומתבטא ביתר שאת במזונות האשה.
בית המשפט לענייני משפחה הפנים את התמורה שחלה במעמד האשה .אם בעבר אחריות על
פרנסת משק הבית הייתה מוטלת על הגבר בלבד ,כיום האחריות הינה אחריות משותפת של
בני הזוג.
"האשה נחשבת לייצור כלכלי-פרודוקטובי ברוח ,homos economicus
ללא כל התייחסות למינה" (רות הלפרין-קדרי" ,מזונות אשה מתפישה של
שונות לתפישה של (אי) שוויון" ,משפט וממשל כרך ז' חוברת ג921 ,929 ,
(תשס"ה).
 .59כך ניתן לראות בתמ"ש (ת"א-יפו)  92922/22ש' נגד ס' (לא פורסם  )23.23.2223את קביעת
השופט גרניט כי הימנעות האשה מלעבוד כאשר היא בעלת כישורים מקצועיים מהווה פגיעה
בכבודה כאדם .דרישתה שבעלה יפרנס גם אותה והיא לא תצא לעבוד ,כאשר עליו לפרנס את
עצמו ואת ילדיו ,היא דרישה שבית המשפט צריך לבדוק אותה לנוכח פגיעה בזכות הקניין של
הבעל המוגנת אף היא בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
 .22בית המשפט לענייני משפחה אף הולך צעד אחד קדימה וקובע כי מדובר בחוסר תום לב מצד
האשה .כך בתמ"ש (ת"א-יפו)  12252/99ש' פ נגד ר' מ' פ (לא פורסם )29.29.1999 ,בו הייתה
האשה אדריכלית בהשכלתה אך מזה עשר שנים הפסיקה לעבוד במקצועה ,קבע כב' השופט
(בדימ') גרניט כי עצם הגשת התביעה למזונות על ידי האשה הוא חוסר תום לב מפני שיכולה
הייתה לעבוד ולהשתכר די למחייתה.
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מן הכלל אל הפרט
 .21במקרה דנן ,אין המדובר באשה ללא הכשרה מקצועית .נהפוך הוא ,התובעת סיימה תואר
ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בהיסטוריה .עקב המאבק על הזכות לשוויון התאפשר לתובעת
ללמוד באוניברסיטה מקצוע נכבד כפסיכולוגיה .עצם הגשת תביעה זו הינה חוסר תום לב
משווע שכן היא מבקשת "לאכול מן העוגה ולהשאיר אותה שלמה" :היא רכשה השכלה
אקדמאית ומקצוע נכבד ,והיא והנתבע ברוח התקופה התחלקו בצורה שוויונית בגידול
ילדיהם ,ומנגד עול הפרנסה מוטל על הנתבע בלבד.
 .22לסיכום ,גם אם תישמע תביעת התובעת למזונותיה ,ברי כי יש לקזז את פוטנציאל
ההשתכרות של התובעת אם תתקבל דרישתה למזונות .נוסף לכך ,לאור העובדות המתוארות,
אין ספק כי על קיזוז זה יהיה להביא לדחייתה של תביעת המזונות במלואה עקב פוטנציאל
ההשתכרות הגבוה שלה .קבלת תביעתה של האשה תשמש כנקיטת צעד אחד אחורה
מהמגמה ההולכת והגוברת למען קידום השוויון בין המינים ותהווה פגיעה חמורה בזכויות
האדם והאזרח.
משפט משווה
 .23בבחינת המשפט המשווה ניתן למצוא ארבעה מודלים מקובלים של מזונות לאחר גירושים
הנהוגים בעולם המערבי הידועים בשמם  alimonyאו  spousal maintenanceאו spousal
:support
א .מזונות קבועים – ( permanent alimonyהמודל הקדום)
ב .מודל מזונות מפצים – compensatory support
ג .מזונות משקמים – rehabilitative support
ד .מזונות לגישור הפער – bridge the gap support
את הרקע לתופעת ה alimony-נמצא במאה ה ,19-כאשר היו רק שתי אפשרויות מקובלות
לסיום נישואים" :גירושין סופיים" שעל מנת לקיימם נדרש אישור הפרלמנט; ו"גירושין
מהמיטה" שניתן היה לקיימם אף ללא אישור הפרלמנט ופירושם היה ריחוק פיזי של הצדדים
אך המשך של המחויבות הכלכלית שלהם אחד לשני .הבעל עדיין החזיק בנכסיה של האשה
ועל מנת לא להותיר את האשה חסרת כול ,הותנו הגירושין בהבטחת הבעל להמשיך ולכלכל
תמידית את האשה .מכאן השתרש עניין המזונות וכיום הוא חלק בלתי נפרד מחוקי המשפחה
בעולם כולו.
הרקע והמודלים לקוחים מהמאמר:
McCoy, J. L , "Spousal Support Disorder: An Overview of Problems in Current
Alimony Law", Florida State University Law Review, Vol. 33; No. 2, pp.s 501526, 4 (2005).
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 .22מודל מזונות קבועים ( :(Permanent Alimonyזהו המודל הקדום ביותר של מזונות .המודל
מבוסס על חובת הגבר לתמוך באשתו .החובה צמחה מכיוון שבעת נישואיה העבירה האשה
לבעלה את השליטה ברכושה ,ובתמורה התחייב הבעל לתמוך בה כלכלית .במשפט המקובל
באנגליה לא היו גירושים מותרים ,ולכן שילוב נתונים אלו הוביל להתפתחות מודל המזונות
הקבועים שכן האשה נותרה ללא רכוש.
"This duty is said to have arisen because a women property
and income passed into the possession and control of her
husband upon marriage and, in exchange, was charged with
the responsibility to support her" (Cynthia L. Greene,
"Alimony is Not Forever: Self-Sufficiency and Permanent
of

Academy

American

The

of

Journal

4

Alimony",

Matrimonial Lawyer S 12, 10 (1988).
 .25סכום המזונות נקבע על ידי שני גורמים :הצרכים של הצד החלש ,והיכולת של הצד החזק
לשלם .בתי המשפט לרוב נתנו מזונות קבועים לתקופה מוגבלת או לסכום מוגבל עד שהצד
החלש מת או נישא מחדש .מודל זה כלל את רכיב "האשמה" .רק גברים שהוגדרו כאשמים
בפירוק הקשר הזוגי חויבו בתשלום  .alimonyכמו כן ,זכות האשה למזונות הייתה מותנית
בהיעדר אשמה מצידה.
"Alimony originated as a remedy in the English ecclesiastical
courts when a final dissolution of marriage was available
only by special legislative action. The theoretical basis for
continuing obligation of support following a marriage was
the idea of enforcing the husband duty to support his wife
and as punishment for his wrongdoing" (Larry R. Spain, "The
Elimination of Marital Fault. I: Awarding Spousal Support: The
)Minnesota Experience", 28 Wm. Mitchell L. Rev. 861, 866 (2001
 .22נשים שנמצאו אשמות בהתפרקות התא המשפחתי אינן זכאיות למזונות .מודל זה אמנם
היווה גלגל הצלה לנשים רבות שמצאו עצמן חסרות כול ,אך במידה רבה היווה בעיה לגברים
שמצאו עצמם חייבים לתמוך כלכלית בנשותיהם לתקופה בלתי מוגבלת ,במיוחד כאשר רצו
להתחיל פרק חדש בחייהם ולתמוך במשפחתם החדשה.
 .29כאשר נכנס לתוקפו המושג "גירושין ללא אשמה" איבדו המזונות הקבועים מהפופולאריות
שלהם כיוון שהתנגשו עם המושג החדש "פרידה נקייה" .הגישה השתנתה עקב המודרניות של
נשים וגברים וכן עניין הפרידה הנקייה שיחק תפקיד .בלתי אפשרי היה לסיים קשר נישואין
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 עבר זמנו של, על כן.לשעבר לצמיתות-בפרידה נקייה בעוד שהבעל מחוייב לתמוך באשתו
. ומעתה נכנסו לתוקף מזונות לתקופה מוגבלת או לסכום מוגבל,מודל המזונות הקבועים
"The Elimination of Marital Fault in  אמנם מדובר במודל שעבר זמנו אך במאמר.29
 נאמר כי רק מעט מהמדינות לא מתחשבות בכלל בענייןAwarding Spousal Support"
 אף אם קיבלו את החקיקה של גירושין ללא.האשמה כאשר באים לפסוק מזונות לאשה
 בפועל קובעים השופטים שכאשר מתייחסים לנושא האשמה מתכוונים רק לגירושין,אשמה
 עד היום מתחשבים בשיקולי אשמה בעניין מזונות, לכן.ממוני-עצמם ולא לנושא הרכושי
. גם אם בצורה עקיפה,האשה
"Although acknowledging the adoption of no fault divorce
legislation… the court nevertheless declared that such
legislation was limited to the grounds of dissolution and did
not extend to the issues of property division and alimony,
having failed to enact proposed bills that would have
removed fault from considerations" (Larry R. Spain, "The
Elimination of Marital Fault. I: Awarding Spousal Support:
The Minnesota Experience", 28 Wm. Mitchell L. Rev. 861
(2001)).
Principles of ( בספרהCEFL) Commission on European Family Law- ועדת ה.29
European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former
 מציינת כי אמנם חוקי גירושין המבוססים על אשמה בלבד אינם קיימים עודSpouses
 אך עדיין ניתן למצוא במדינות שונות ברחבי אירופה כי אשמה היא עדיין שקול שיש,באירופה
.להתחשב בו
"Divorce laws exclusively based on the fault principles
seemingly no linger exist in Europe. However, in a few
jurisdictions fault is still one ground for divorce among many
others", (Katharina Boele-Woelki, Frdrique Ferrand, Cristina
Gonzalez-Beilfuss, Maarit Jnter-Jareborg, Walter Pintens, Nigel
Lowe, Dieter Martiny (Editor), "Principles of European Family
Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former
Spouses", Intersentia nv, 13 ( 2004)).
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 .92במקרה דנן ,רציונאל המודל אינו מתקיים ,שכן ברשות האשה נשאר ממון רב .בנוסף ,לא רק
שהנתבע אינו אשם בפירוק נישואיו אלא הוא עשה ככל יכולתו על מנת לשמור על שלמות
המשפחה .הנתבע עמד והתעקש על טיפולים זוגיים ,ועל כן בעקבותיו עשו זאת במשך שנה
שלמה .אם כן ,אשמת פירוק הקשר הזוגי מוטלת על כתפיה של התובעת אשר לא הביעה רצון
לקיום מצוות בסיסיות ומסורתיות של בית יהודי .הנתבע ,אשר קיבל על עצמו קיום עול
מצוות ,לא כפה ולו לרגע אחד את אורחות חייו על משפחתו .כל בקשת הנתבע לשמור על
שלמות המשפחה הייתה אך ורק לקיום מצוות הכשרות והנידה ,בקשה פשוטה אשר התובעת
התעקשה שלא לקיים.
 .91על כן ,אף אם לא היה זה מודל שעבר זמנו ,לא הייתה יכולה התובעת לקבל באמצעותו מזונות
מאחר ואינה עומדת בתנאי הסף .מעבר לכך ,כפי שכבר ציינו ,שקולי האשמה עדיין רלוונטיים
ורוב המדינות מתחשבות בהם בבואן לבחון את זכאותה של האשה למזונות .ולכן ,מאחר
והאשמה לפירוק הקשר הזוגי רובצת על כתפיה של התובעת ,יבוא הדבר בעוכריה גם
בניסיונה לקבלת מזונות דרך המודלים החדשניים.
 .92מודל המזונות מפצים –  compensatory supportזהו מודל שהגיע מיד לאחר היעלמות
מודל המזונות הקבועים .בליבו של מודל זה עומדת ההנחה כי צד אחד תורם את חלקו למשק
הבית באמונה שכך יתרום לקריירה של הצד השני ובכך לבית כולו .אותו הצד מאבד לכאורה
את ההטבות העתידיות של בן זוגו .במודל זה ניתנים מזונות כפיצוי על הפסדים מסוימים
שנגרמו כתוצאה מהגירושין .בית המשפט רואה את שני הצדדים כאחד ,ובוחן את רמת
החיים של הזוג כמדד לגובה המזונות שעל הצד לשלם.
 ALI - The American Law Institute .93אימץ את מודל המזונות המפצים .בטיוטא שהוציא
בשנת  ,1999הוכיח המכון כי ע"פ ראייתו ,המטרה העיקרית במתן מזונות היא פיצוי על
הפסדים כספיים שנגרמו עקב הגירושין וזאת תוך שמירה על דרך היושר ועל הצפיות.
התמיכה תינתן באחד מחמשת המקרים הבאים:
א.

כשצד אחד במהלך נישואין ארוכים חווה ירידה ברמת החיים.

ב.

כשצד אחד חווה ירידה ביכולת שלו להרוויח עקב אחריות לטיפול בילדים.

ג.

כשצד אחד חווה ירידה ביכולת שלו להרוויח עקב אחריות לטיפול בצד שלישי.

ד.

כשנוצר מצב לא שוויוני שצד אחד לא מקבל תמורה על התמיכה שלו ביכולת של
הצד השני להרוויח.

ה.

נישואין לטווח קצר לאחריהם לצד יש בעיה לחזור לרמת החיים טרם הנישואין.

 .92במקרה דנן ,אין להגיד שהישארותה של התובעת בבית וכן עבודתה במשרה חלקית בלבד עונה
על העיקרון של  ,ALIומהווה תרומה ממשית והכרחית והשקעה אמיתית בבית ובילדים .לא
התרחשה כאן כל הקרבה למען המשפחה מצד התובעת .האשה עזבה את מקום עבודתה
מבחירה האישית על אף האלטרנטיבות האחרות .לרשות האשה עמדו כל האמצעים ,בין אם

141

זמן פנוי רב ובין אם קשרים רבים שרקמה במהלך השנים ,אך היא בחרה לנווט את זמנה
לתחביביה האישיים בלבד.
 .95הנתבע ,אשר עבד כמנכ"ל בחברת היי-טק ,תפקיד בכיר הדורש השקעת שעות עבודה רבות,
הצליח לשלב בין הקריירה למשפחה ותמיד מצא זמן להקדיש לילדים ולעבודות הבית
השונות .על כן ,אין ספק שגם התובעת יכולה הייתה לצאת מהבית ,לעבוד במשרה מלאה,
ולטפח את הקריירה האישית וזאת תוך כדי הקדשת זמן לבית ולילדים.
 .92יהיה זה עיוות המציאות לומר כי האשה ,בלית כל ברירה אחרת ,הקריבה את התפתחות
הקריירה האישית שלה למען הטיפול בבית ובילדים .מדובר באשה אשר מתוך נוחיות בחרה
שלא לפתח עצמה וכעת מנצלת עובדה זו על מנת לחלוב כספים נוספים מפרי עמלו של הנתבע.
 .99נוסף לכך ,אין לומר כי מתקיים כאן מצב לא שוויוני בו צד אחד לא מקבל תמורה על תמיכתו
בצד השני להרוויח .ראשית ,אין להגיד כי התקיימה כאן תמיכה חיונית והכרחית מאחר
והייתה לבני הזוג אלטרנטיבה אחרת אשר אותה הנתבע אף עודד .שנית ,לא ניתן להגיד כי
התקיימה כאן תרומה זהה של בני הזוג לתא המשפחתי מאחר והנתבע גם השקיע שעות
מפרכות ורבות בעבודתו על מנת לפרנס את משפחתו וגם תמיד מצא זמן להקדיש לחינוך,
טיפוח ובילוי עם ילדיו וטיפול בעבודות הבית ,על אף שמטבע הדברים חלקו היה קטן יותר
מזה של האשה.
 .99אף אם ימצא בית המשפט כי יש לפסוק לתובעת מזונות על מנת שתקבל תמורה על אותה
תמיכה ,ברי כי אותה תמורה כבר התקבלה במלואה .ניתן לראות כי כפי שעולה מפרוטוקול
הדיון המקדמי שנערך ב 22.22.2229-שווי הבית המשותף של בני הזוג שנרכש עקב עבודתו של
הבעל הינו  1.5מליון דולר ששוויים נכון ליום זה כ 2-מיליון ש"ח .אף אם נחסר את המשכנתא
שהינה  2מליון ש"ח ונחלק את הנותר לבני הזוג ,ייוותר לתובעת סכום מכובד של 2,222,222
ש"ח .מעבר לכך ,יש להוסיף לחישוב את רכב היוקרה של התובעת ,מסוג ג'יפ טויוטה ,ששוויו
 122,222ש"ח ולפיכך מחצית ממנו הינה  52,222ש"ח .לסיכום ,ניתן לראות כי התובעת לא
יוצאת כשידה על התחתונה :נהפוך הוא ,לתובעת ייוותר סכום נכבד ביותר של 2,252,222
ש"ח.
 .99לאור הנאמר ,אף אין לומר כי האשה תחוש בירידה משמעותית ברמת החיים לאחר נישואיה
הארוכים .הסכום שיוותר בידיה לאחר חלוקת הרכוש הינו סכום מכובד ביותר אשר מספיק
לרכישת בית מפואר ,ללא משכנתא שישמש אותה ואת ילדיה .כמו כן ,הסכום אף יספיק לה
לרכישת רכב .מיותר לציין עוד כי התובעת הינה אשה משכילה בעלת פוטנציאל השתכרות
גבוה כפי שכבר ציינו קודם.
 .92נוסף לכך ,יש לומר כי על מודל זה של מזונות מפצים ואימוצו על ידי ה ,ALI-ביקורת רבה.
הביקורת העיקרית הנשמעת היא כי בחינה של בית המשפט את רמת החיים בזמן הנישואים
בעייתית ,שכן לצדדים יש זכות שנישואיהם יסתיימו .כמו כן ,עצם פירוק הנישואים וההפיכה
ממשק בית משפחתי אחד לשני משקי בית שונים מחייבת ירידה ברמת החיים.
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 .91יש לציין כי ההסדר שהוצע על ידי ה ,ALI-נשאר בגדר עקרון כללי ולא עוגן בשום חוק .ניתן
להניח כי הביקורת הרבה שהופנתה כנגד העיקרון ,וחסרונותיו המהותיים ,הם שמנעו את
אימוצו של העיקרון בחוק ולפיכך אין לקבל את טענת התובעת.
 .92מודל המזונות המשקמים –  :Rehabilitative Supportהרציונאל שמאחורי הענקת
הפיצויים המשקמים שונה לחלוטין ממזונות מפצים .בית המשפט לא מתחשב ברמת החיים
כלל ,ואין בכוונתו לפצות את הצד החלש על הפסדים כלשהם .האידיאולוגיה העומדת בבסיס
מודל זה היא ה"פרידה הנקייה" ( .(clean breakלפי אידיאולוגיה זו ,יש לשאוף לגירושים
שיסיימו באופן מוחלט את מערכת היחסים הכלכליים בין בני הזוג המתגרשים .מודל זה בא
לעזור לצד החלש לשקם עצמו אם על ידי רכישת השכלה ,כישורים או ניסיון על מנת להיות
עצמאי כלכלית.
"Rehabilitative alimony is a tool used by courts to allow a
former spouse to establish the capacity for self-support ...
either through the redevelopment of previous skills or
provision of the training necessary to develop potential
supportive skills" (Canakaris v. Canakaris, 382 So. 2d 1197,
1202 (Fla. 1980)).
 .93רציונאל המודל הוא לא להשאיר את האשה תלותית ,ולעזור לה על מנת שבסופו של דבר תוכל
להשתקם .לרוב נותן בית המשפט מזונות משקמים לצדדים שנמנע מהם תוך כדי הנישואין
ללמוד ולהתפתח .על מנת לקבל מזונות משקמים על האשה לבוא לבית המשפט נחושה ,עם
תוכנית מסודרת מראש וסכום מסוים שהיא מעריכה אותו כהכרחי להשתקמותה.
"Most important factor in fashioning a rehabilitative
alimony award was the presentation of a rehabilitative plan...
The most effective way to ensure an award of rehabilitative
alimony is to present a detailed, written plan to the court
specifying the client's roadmap toward employability",
(Victoria M. Ho and Stephanie A. Sussman, "Appellate Court
Trends in Rehabilitative Alimony: 10 Years Later", Florida Bar
Journal 82.9, p.64 (Oct 2008)).
 .92בנתינת מזונות מסוג זה על בית המשפט להתחשב בצרכים של הצד החלש ובנטל המוטל על
כתפי הצד החזק .מזונות משקמים ניתנים במשך תקופה קצרה ,שתאפשר לבן הזוג הנתמך
כלכלית להתכונן לחיים עצמאיים ובלתי תלויים.
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"The trend in spousal support law now is to award support
payments for a limited period in order to force ex-spouses to
become financially self sufficient", (McCoy, J. L, Spousal
Support Disorder: An Overview of Problems in Current Alimony
Law, Florida State University Law Review, Vol 33; No. 2, pages
501-526, 4 (2005)).
 למרות שיש באפשרותה, כאשר אשה אינה מביעה רצון להתקדם לעבר עצמאות כלכלית, כך.95
: שולל בית המשפט את מזונותיה,לכך
"Rehabilitative

alimony...a

recipient's

refusal

or

unwillingness to take steps to develop his or her capacity for
self-support may constitute sufficient grounds for the
termination of a permanent alimony award", (Cynthia L.
Greene, "Alimony is Not Forever: Self-Sufficiency and
Permanent Alimony", 4 Journal of The American Academy of
Matrimonial Lawyers 12, 9 (1988).
 ואף בבריטניה ניתן לראות, מודל זה אומץ במדינות רבות בארצות הברית.92
McFarlane v. McFarlane  קיבל את ערעור הבעל בפסק דיןThe Court of Appeal כי
 בהתאם לאידיאולוגיה החדשה אשר,והגביל את תקופת מזונות האשה לחמש שנים בלבד
 שכן גם בו מדובר בזוג, בערעור זה מתקיימות עובדות מקבילות לעניינו."גרסה "פרידה נקייה
 וכן האשה הינה משכילה ובעלת,אשר היה נשוי שנים רבות והביא שלושה ילדים לעולם
מקצוע בכיר בשוק החופשי (עורכת דין) אשר בחרה לקחת הפסקה מעבודתה במהלך שנות
.גידול ילדיהם
"Nevertheless, when restoring the district judge's periodical
payments… the Court of Appeal limited its duration to five
years. The court adopted this course because it was
concerned, of its own motion, that by making a joint lives
order in the present case the court would not be giving due
effect to the clean break principle"

(McFarlane v.

McFarlane, (2006) 618, 646 (UKHL)).
 אין צורך לספק לתובעת מימון ותמיכה לתקופה בה תסתגל לחיים עצמאיים, במקרה דנן.99
 שכן היא אשה, ברור לכול כי התובעת אינה זקוקה לתקופת הסתגלות שכזו.ובלתי תלויים
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משכילה בעלת מקצוע חופשי המבוקש בשוק .כמו כן ,נבקש להדגיש את העובדה כי התובעת
לא הראתה רצינות מספקת מאחר ולא הגיעה לבית המשפט עם תוכנית שיקום מסודרת
ומפורטת ,דבר המעיד על רצון התובעת לחיות ברמת חיים גבוהה וזאת במימונו של הנתבע.
 .99ההחלטה לקיים אורח חיים ראוותני ולא לעבוד הייתה מתוך בחירתה האישית ונבעה
מאופייה .מדובר בהחלטה מרצונה החופשי ,אף כי הנתבע עודד את התובעת לפתח עצמה
ותמיד הייתה פתוחה בפניה האלטרנטיבה של מטפלת לילדים .קבלת תביעת האשה תפגע
אנושות בזכותו של הנתבע ל"פרידה נקייה".
 .99מודל מזונות לגישור הפער –  :bridge the gap supportאלו מזונות הניתנים לצד על מנת
להסתגל לשינויים הכלכליים הנובעים מגירושין .מזונות אלו ניתנים בדרך כלל כשחלוקת
הרכוש המיידית לא עונה על הצרכים המיידיים של אחד הצדדים .מזונות אלו ניתנים
לתקופה של שנה אחת או עד שלצד הייתה ההזדמנות לסגל עצמו לחיי הרווקות .אלו
תשלומים עתיים העוזרים לצרכים הבסיסיים של הצד החלש לטווח קצר.
"Most importantly support payments… would only be
temporary. Awards should last no longer then one or two
years. This period constitutes sufficiently reasonable period
of time for the recipient spouse to adjust to his or her newly
single status, but no long enough for him or her to become
accustomed to such payments", (McCoy, J. L., "Spousal
Support Disorder: An Overview of Problems in Current Alimony
Law", Florida State University Law Review, Vol 33; No. 2, pp.
501-526 ,523 (2005)).
 .92בית המשפט אשר בחן את ההצדקות למודל זה סיווג את המודל כסוג של מזונות משקמים.
מדובר בסכום מוגבל שניתן לצד החלש על מנת לתמוך בו בתקופה של תום הנישואין ,או ככלי
המביא לשוויון בין הצדדים.
"The court examined three possible legal justifications for an
award of bridge the gap alimony, and found that a bridge the
;gap award could be viewed as a type of rehabilitative award
a lump sum award being paid in installments to assist during
the post-divorce transition; or as a tool necessary to do equity
between the parties" (Victoria M. Ho and Stephanie A.
Sussman, "Appellate Court Trends in Rehabilitative Alimony: 10
Years Later", Florida Bar Journal, 82.9, p.64 (Oct 2008)).
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 .91על פי מודל זה במקרה דנן ,האשה אינה זכאית למזונות כיוון שביכולתה להסתגל לחיי רווקות
במהרה ,בהיותה משכילה ובעלת מקצוע .כמו כן ניתן לראות בפסיקה כי בית המשפט פוסק
מזונות מסוג זה לתקופת הסתגלות קצרה שאינה עולה על שנה .ולכן כיוון שהייתה לאשה
בפועל תקופה של שנה וחצי מתום הטיפול הזוגי שלא צלח (שנת  )2229ועד הגשת התביעה על
ידי הבעל (אוגוסט  )2229בה היה עליה להסתגל למצבה החדש ,אין לפסוק לה מזונות מסוג
זה.
"Luckily for the supporting spouse – rehabilitative support is
usually temporary. It ends when the supported spouse has
had time to become self sufficient and self supporting. Upon
reaching these goal there is no legal duty for the supporting
spouse to continue paying" (McCoy, J. L , "Spousal Support
Disorder: An Overview of Problems in Current Alimony Law",
Florida State University Law Review, Vol. 33; No. 2, pp. 501526, 512 (2005)).
שלילת השמירה על רמת חיים גבוהה בקביעת מזונות
 .92טענת התובעת כי על הנתבע לשמור על רמת החיים שהייתה לה טרם הגירושין ,על ידי מתן
מזונות בסכומים מוגזמים ,מופרכת מעיקרה.
 .93כפי שתואר לעיל ,ניתן לראות כי בעולם כיום ישנו מעבר הדרגתי ממודל המזונות
הישן" ,מזונות קבועים" בו ויתרה האשה על זכויותיה ונכסיה למען הנישואין
ותפקידו של הגבר היה לדאוג להתנהלות הכלכלית של הבית ,למודלים שונים
שבבסיסם עומד עקרון השוויון בין המינים ומתן זמן הסתגלות לאשה .העקרונות
הנ" ל אינם מאפשרים לפסוק לאשה מזונות הכוללים את שיקול רמת החיים
שהורגלה אליה טרם הגירושין ,אלא מודל בו יש לדאוג לצרכיה הבסיסיים של האשה
בלבד.
"… [that] would focus on supporting the immediate, physical
needs of the recipient spouse, such as shelter, food, clothing,
and medical care", (McCoy, J. L , "Spousal Support Disorder:
An Overview of Problems in Current Alimony Law", Florida
State University Law Review, Vol. 33; No. 2, pp. 501-526, 523
(2005)).
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 השתנתה גם ההמשגה, במדינות אשר אימצו את המודלים האחרונים כגון מודל השיקום, כך.92
 נפקות השינוי הינה כי אין.)maintenance( ) אומרים החזקהalimony( ובמקום מזונות
.משמרים את רמת החיים של בן הזוג אלא מספקים לו את צרכיו הבסיסיים ביותר
"Maintenance, unlike its predecessor, alimony, is primarily
concerned with insuring that, after dissolution, the basic
needs of a disadvantaged spouse are met" (Mirise v. Mirise,
673 P.2d 803,804-805 (colo Ct.App.1983)) :פסק הדין צוטט במאמר
Cynthia L. Greene, "Alimony is Not Forever: Self-Sufficiency
and Permanent Alimony", 4 Journal of The American Academy
of Matrimonial Lawyers 12, 9 (1988).
"principles  בספרהCEFL - Commission on European Family Law - ועדת ה, באירופה.95
of European family law regarding divorce and maintenance between former
 גיבשה מספר עקרונות כלליים של האיחוד האירופי בנושא דיני משפחה על מנתspouses"
"self - אחד מהעקרונות שאותה ועדה הציגה הוא עקרון ה.להגיע לחוק אחד והרמוני
 לפיו מוטלת על כל אחד מבני הזוג החובה לספק לעצמו את צרכיו לאחרsufficiency"
.הגירושין
"subject to the following principles, each spouse should
provide for his or her support after divorce" (Katharina
Boele-Woelki, Frdrique Ferrand, Cristina Gonzalez-Beilfuss,
Maarit Jnter-Jareborg, Walter Pintens, Nigel Lowe, Dieter
Martiny (Editor) "Principles of European Family Law Regarding
Divorce

And

Maintenance

Between

Former

Spouses",

Intersentia nv, 13 (2004)).
 רק אדם שהוא נכה או אינו יכול לספק את צרכיו מהנכסים שלו רשאי לדרוש, כך בבולגריה.92
.מזונות
"In some jurisdictions, such as Bulgaria where only a person
who is disabled and cannot support himself from his assets
can claim maintenance", )(שם.
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 .99אף ברוסיה אי היכולת לעבוד הינה תנאי לקבלת מזונות.
"Russia, where only an ex-spouse who lacks the capacity to
work, the inability to work is a condition for receiving
(.שם) maintenance",
 .99באוסטרליה ,החקיקה הרלוונטית לעניין זה היא  ,Family Law Act 1975ובפרט :s 72
"(1) A party to a marriage is liable to maintain the other
party, to the extent that the first-mentioned party is
reasonably able to do so, if, and only if, that other party is
"unable to support herself or himself adequately
כלומר  ,רק במידה והצד השני אינו מסוגל לדאוג לעצמו במידה מספקת ,אזי בן הזוג לשעבר
יתמוך בו כלכלית.
 .99למחקר שנעשה ב  2222-באוסטרליה מראה כי המקרים בהם נפסקים מזונות אזרחיים הם
פחותים וזאת עקב עקרון ה. clean break-
"Recent empirical research by the Australian institute of
family studies considered in more detail latter in this article,
confirms that periodic spousal maintenance remains an
unusual occurrence among the divorcing population more
"generally apparently occulting in less than 7% of divorces
Australia",

in

Maintenance

"Spousal

Fehlberg,

(Belinda

International Journal of Law, Policy and the Family 2004
18(1):1-37).
 .122לאור כל זאת ,לא יעלה על הדעת כי על הנתבע יהיה להמשיך ולממן את דרישותיה
המוגזמות והמופרזות של התובעת כפי שתוארו בכתב התביעה .לא יתכן כי התובעת
תיהנה ממותרות רבות כגון לבישת מותגים יוקרתיים וכדומה וזאת מתוך פירות
עמלו של הנתבע .אם יחליט בית המשפט לפסוק לאשה מזונות בניגוד לדין האישי
החל במדינת ישראל ,יהיה עליו לפסוק לה מזונות לשם סיפוק צרכיה הבסיסיים
בלבד.
 .121ולסיכום ,יש לחזור ולציין כי הסדר ה alimony-אינו חל במדינת ישראל ,בייחוד
לא על בני זוג אשר נישאו כדת משה וישראל .על האחרונים חלה מערכת הדין האישי
בלבד ,אשר איננה מכירה בהסדר זה .אין בנמצא פסיקה אשר ראתה לנכון על אף
הדין האישי ,לאמץ את הסדר ה alimony-ומכאן שאין להחילו בשום מקרה.
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משפט עברי
 .122כתב התביעה שהוגש לבית המשפט אינו מיוסד על עילות שבדין ,אלא הוא מהפך בעובדות
ובעילות שבדין כרצון באי כוחן של התובעת.
 .123יוכח שבמצב העובדתי הקיים ,על פי הדין העברי אין מקום להטלת חיוב מזונות
אשה על הבעל ,שכן האשה הינה מורדת ועוברת על דת.
 .122כמו כן יוכח כי על פי הדין העברי אין מושג הנקרא "מזונות שיקומיים" ואין האשה זכאית
לנטע זר זה.
מזונות במשפט העברי
 .125חיוב בעל לזון את אשתו מופיע בתלמוד בבלי ,כתובות ב ע"א; חיוב המזונות ההלכתי המופיע
בגמרא זו מדבר על מצב בו יזון את האשה בעל אשר לא עמד במחויבותו להינשא לה ולפיכך
הוא חייב במזונותיה כאשתו .כלומר ,החיוב ההלכתי להינשא כולל בתוכו את חובת הבעל
במזונות אשתו כפי שנתקן בגמרא כתקנה.
 .122מקור נוסף לבסיס החיוב של הבעל לזון את אשתו הינו הכתובה .הכתובה הינה
מסמך חוזי המעיד על מחויבות בעל כלפי אשתו כל עוד הנישואים ברי-קיימא .הבעל
מתחייב שבמהלך הנישואין" :שארה ,כסותה ועונתה לא יגרע" ,כלומר ידאג לאשה למזון,
ביגוד וכן מתחייב לתדירות ביחסי האישות .מטרת הכתובה הינה "שלא תהיה קלה בעיניו
להוציאה" (תלמוד בבלי ,כתובות לט עב); פשיטא ,הכתובה נועדה להגן על מוסד הנישואים,
שיד הבעל לא תהיה קלה בגירוש אשתו .אם כן ,כשהנישואין לא ממומשים מבחינת יחסי
אישות על ידי האשה ,אין צורך להתחשב באשה שכן היא המפרקת את הנישואין; בהלכה היא
הנקראת "מורדת על בעלה".
 .129חיוב התשלום לאשה תוקן על ידי חכמים .נפקות חיוב זה על ידי חכמים הינה כי בידי
החכמים היכולת להפקיע חיוב זה .
"מיתיבי תיקנו מזונות תחת מעשה ידיה" (תלמוד בבלי ,כתובות נח ,ע"ב)
מקור זה מוכיח לנו כי החיוב הינו מדרבנן ולא מדאורייתא .חיוב הנתבע לזון את
התובעת הינו מדרבנן ,ולפיכך בידי בית הדין הרבני להפקיע חיוב זה כפי שאכן
עשה.
מורדת
כללי
 .129המושג מורדת מופיע לראשונה במשנה ,כתובות ה ,ז:
"המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת; רבי יהודה
אומר שבעה טרפעיקין .עד מתי הוא פוחת ,עד כנגד כתובתה [עד שיאזל
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הסכום הקצוב לה בכתובתה] רבי יוסי אומר לעולם הוא פוחת והולך
(הניכויים נמשכים גם לאחר שכלה כסף הכתובה) שמא תפול לה ירושה
ממקום אחר גובה הימנה (את המגיע לו) וכן המורד על אשתו ,מוסיפין
לה על כתובתה שלשה דינרין בשבת; רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין"
במקור זה קובעת המשנה שהסכום הקצוב לאשה בכתובתה (למקרה שבעלה יגרשנה) יופחת
הדרגתית ,אך בדרך קבע אם תמרוד בבעלה.
 .129מורדת הינה אשה נשואה המונעת מבעלה חיי נישואין תקינים .המרידה יכולה
להתבטא במספר תחומים ,והחמורה מביניהן בהלכה היא המונעת יחסי מין .רב
הונא דן בשאלה מהי מורדת:
"מורדת ממאי? רב הונא אמר :מתשמיש המטה ,ר' יוסי ברבי חנינא
אמר :ממלאכה .תנן :וכן המורד על אשתו; בשלמא למ"ד מתשמיש -
לחיי ,אלא למאן דאמר ממלאכה  -מי משועבד לה? אין ,באומר איני זן
ואיני מפרנס .והאמר רב :האומר איני זן ואיני מפרנס  -יוציא ויתן
כתובה! ולאו לאמלוכי ביה בעי? מיתבי :אחת לי ארוסה ונשואה ,ואפי'
נדה ,ואפילו חולה ,ואפי' שומרת יבם; בשלמא למאן דאמר ממלאכה -
שפיר ,אלא למאן דאמר מתשמיש  -נדה בת תשמיש היא? אמר לך :אינו
דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו" (תלמוד בבלי מסכת כתובות דף
סג ע"א)
רב הונא פסק כי המורדת עליה מדובר במשנה הינה מורדת מתשמיש המיטה .מורד גבר הינו
מורד מלאכה אשר אינו מפרנס את ביתו .דעה זו התקבלה בשולחן ערוך.
 .112שולחן ערוך ,אבן העזר סימן ע"ז ,מגדיר מורדת:
"האשה שמנעה בעלה מתשמיש ,היא הנקראת מורדת; ושואלין אותה
מפני מה מרדה ,אם אמרה :מאסתיהו ואיני יכולה להבעל לו מדעתי( ,ד]
ודוקא (ד) [ו] שמבקשת גט בלא כתובה ,אבל אם אומרת :יתן לי גט
וכתובתי ,חיישינן שמא נתנה עיניה באחר ,ויש לה דין מורדת דבעינא
ומצערנא ליה) (ב"י בשם תשובת הר"ן וכן פירש"י בגמרא) ,ז (ה) ה] [ז]
אם רצה הבעל לגרשה ו] אין לה כתובה כלל ,ואינה נוטלת משל בעלה
כלום".
מקור זה מראה כי אשה אשר הינה מורדת תשמיש מוגדרת כמורדת ואינה זכאית לכתובתה
ואינה נוטלת דבר מבעלה .פסק זה מודגש ביתר שאת בבית שמואל על אתר :
"אינה נוטלת משל בעל כלום  -ברי"ו סי' ל' מבואר סבלונות ששלח לה
וכן מתנו' שניתן מחמת אביו או קרוביו בשעת הנישואין או אח"כ צריכה
להחזיר וטבעת קידושין ע' סי' ל' וע' תשובת ש"י סי' מ"ג וענין מתנות
עסי' קי"ח( ":בית שמואל ,אבן העזר ,סימן עז ,ס"ק ט)
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מקור זה מראה במפורש כי אשה המונעת את עצמה מבעלה אינה מקבלת מזונות כלל לאחר
הגירושין ,ואין לבעל חובות כלכליות כלפיה לאחר הגירושין.
 .111פסק המדגים כי בעל פטור לשיטת כולם ממזונות למורדת שאינה בבית ולפיכך אחת כמה
וכמה לאחר הגירושין:
"מבואר דאף להאומר שמורדת יש לה מזונות זה רק כשיושבת עמו בבית
אבל שאינה יושבת עמו אין לה דין מזונות"( ,פסקי דין רבניים ,חלק ב,
עמוד )292
 .112בתמ"ש  9222/92קובע בית המשפט כי הכרזת מורדת הינה בסמכות הייחודית של בית הדין
הרבני ,והינה אחרי התראה לאשה ואחרי שנשארה מורדת כ 12-חודשים .הפסד המזונות עם
ההכרזה כ"מורדת" אינו אלא תוצאת לוואי של הכרזתה כמורדת.
מן הכלל אל הפרט
 .113הנתבע הקפיד שלא לכפות את אורחות חייו על משפחתו ,וביקש רק בקשה בסיסית אחת על
מנת לשמור על שלמות משפחתו ,והיא :כי התובעת תלך למקווה טהרה .התובעת סירבה
לבקשת הנתבע ולפיכך מנעה את עצמה ממנו.
 .112התנהגות האשה היא שהביאה להכרזתה כמורדת בבית הדין הרבני .האשה קיבלה אזהרה
מבית הדין לפיה תוכרז כמורדת והייתה מודעת לנפקות הכרזה זו.
 .115כפי שצוין ,שלילת מזונותיה הינה רק תוצר לוואי להכרזתה כמורדת.
"גרושה :אין לה מזונות"
 .112מסכת ערכין דף כב ע"א:
"מרימר אגבי כתובתה לגרושה מנכסי דיתמי .א"ל רבינא לאמימר,
והאמר רב יהודה אמר רב אסי :אין נזקקין לנכסי יתומין אלא א"כ
הייתה רבית אוכלת בהן ,רבי יוחנן אומר :או לשטר שיש בו רבית או
לכתובת אשה משום מזוני ,ואפי' רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה
דקמפסדא מזוני ,אבל גרושה לא!" (רש"י מסכת ערכין דף כב ע"א)
מקור זה מלמד אותנו כי אין מזונות לגרושה .העיקרון שבאמצעותו מוכיחה זאת הגמרא היא
דרך מקרה של נכסי יתומים.
 .119הרמב"ם בפירושו למשנה זו מוסיף את הידוע לנו על מזונות גרושה ,שלא קיים יצור כלאיים
זה וגם במקרה המבודד שבו כן מדברים על אפשרות גביית מזונות לגרושה מדובר במזונות
שנגבים מכתובתה "מחמת חולשתה" אם לא נפדתה כבר .במקרה דנן אין ספק כי לא מדובר
באשה חלשה.
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מזונות אשה מדין צדקה
 .119אחד המקורות הקדומים "לזון את גרושתו" נסמך על דברי הנביא (ישעיה נח ,ז):
רּודים ָתבִ יא בָ יִ ת כִ י ִת ְראֶ ה עָ רֹם וְ כִ ִסיתוֹ
" הֲ לוֹא פָ רֹס ל ָָרעֵ ב ל ְַחמֶ ָך ַועֲנִ יִ ים ְמ ִ
ּומבְ ָש ְרָך ֹלא ִת ְתעַ לָם"
ִ
 .119התלמוד הירושלמי לומד דין זה ,של ערך תשלום מזונות לגרושתו ממקור זה (ירושלמי,
כתובות יא ,ג):
"והוה מסיק לון מזונין כל יומין דהוון בחיין על שם "ומבשרך לא
תתעלם"  -זו גרושתו"
 .122אף במדרש תנאים נזכר דין זה ,אולם ממקור זה עולה קול שונה ,המלמד על הסיבה
להענקת המזונות לגרושתו (ויקרא רבה לד ,יד):
"והוה זאין להון כל יומיא דהוון בחיים ,על שם 'ומבשרך לא תתעלם'...
כיון שראה אותה ערומה ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים ונתן לה ,על
שום 'ומבשרך לא תתעלם'".
ממקור זה למדים כי הענקת המזונות לגרושתו ,לאחר שכבר תם הקשר בין בני הזוג,
נעשית במקרה בו מצויה הגרושה בחוסר כל מבחינה כלכלית" ,בצרה גדולה" ,ואף
במקרה זה – הוא מתבצע מתוך רחמים וצדקה ולא מצד דין.
 .121ממקור זה אנו למדים כי באם האשה יכולה לעבוד אין לחייב על הבעל לשלם מזונות מדין
צדקה.
 .122ההלכה קבעה מזה דורות כי חובת הצדקה הינה חיוב בסיסי ,שנלקח מן האדם אף בעל
כורחו" :ממשכנים על הצדקה ,אפילו בערב שבת"( .שולחן ערוך ,יורה דעה רמח ,ב) .דברים
אלו מיוסדים על דברי התלמוד הבבלי" :דאמר מר :ממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת"
(תלמוד בבלי קידושין עו ע"ב) .מתוך מקורות אלו ,נתקבל נתינת הכלל הידוע "כופין על
הצדקה" ,אולם נראה כי הכלל אינו מוחלט ,כיוון שלא ניתן לכפות את נתינת הצדקה לנמען
מסויים.
 .123הרשב"א מבהר את הכלל "כופין על הצדקה":
"שאלתם :ראובן שהקדיש מנה מנכסיו בשעת מיתה ,ושיקח שמעון בנו
מהם קרקע להקדש ,ושיחלק הוא פירותיו בכל שנה ושנה בזמן ידוע ,ועל
מנת שלא יהא רשות ולא צווי ולא מניעה לשום אדם בעולם ,לא בקרקע
הקדש ולא בפירותיו ולא בחלוק מעותיו ,אלא בנו והבאים מכוחו .ועכשיו,
עבר זמן רב ,ולא קנה שמעון הקרקע; אם יכולין גבאי ההקדש לכופו
לקנות הקרקע ,כדי שתגיע הנאת /הנאה /לעניים ,או לא?
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תשובה :שמעון זה עובר על דברי אביו ,ועובר בשתים :אחת שעובר על
דברי אביו ,ועוד :שמצוה לקיים דברי המת ,ועוד :שמונע צדקה מאי זה
עני שיהיה .אבל מ"מ ,ממון זה אין לו תובעין ,שהרי יכול ליתן הפירות
למי שירצה ,ושלא ליתן לאדם אחר; וכיון שכן ,אין לגבאי ההקדש לתבעו
ולכופו ,שאין בעלי דברים שלו ,ואף על פי שהם יד עניי העיר" (שו"ת
הרשב"א ג ,רצג).
מוכח מתשובת הרשב"א שהכלל "כופין על הצדקה" הוא עיקרון כללי ,שקובע שאדם
מחויב לתת צדקה לעני כלשהו ,אך לא ניתן לאכוף על אדם לתת צדקה לעני מסוים,
כיוון שזכותו להעדיף עני אחר ,ועל כן לא ניתן מחיוב צדקה לחייב את הבעל לתת
מזונות לאשתו ,כיוון שזכותו להחליט למי לתת את הצדקה בה הוא מחויב מכוח
מצוות צדקה.
 .122לסיכום ,אין בהלכה מושג הנקרא "מזונות משקמים" .הדאגה לגרושה נובע אך ורק מדין
צדקה ,ואף דין זה לא ניתן לכפות.
 .125לפיכך במקרה דנן ,בו התובעת לא רק שאינה ענייה ,אלא היא בעלת נכסים בשווי העולה על
שני מליון ש"ח ,אין היא זקוקה לצדקה ואף אם היא הייתה זקוקה לא ניתן לכפות זאת על
הנתבע .אשר על כן אין ספק כי אף לפי הדין העברי ,החל על הצדדים אין כל אפשרות לדון
בתביעת האשה למזונותיה.
 .122לאור האמור והמפורט יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את תביעת התובעת למזונותיה,
וכן לחייבה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצרוף מע"מ כחוק.

________________

__________________

_________________

עדי ליבנה
ב"כ הנתבע

סיגל מרדיקס
ב"כ הנתבע

שירי מונטל
ב"כ הנתבע
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בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן
תמ"ש 2108/00
תאריך09.06.1000 :
בפני:

כב' השופטת סביונה רוטלוי
כב' השופט יצחק עמית
כב' השופט ישעיה שנלר

התובעת:

יונית גטין ת.ז 215912325
ע"י ב"כ ירדנה שניידר-ליבנה ו/או שירה בוביס
ו/או דפנה קהאן ו/או ברק שוורץ ו/או ליהי רז
ו/או לסלי ג'רמון ו/או עמרי לנדאו
-נגד-

הנתבע:

ירון גטין ת.ז 222225292
ע"י ב"כ אוריה דויטש ו/או הדרה בוכריס
ו/או סיגל מרדיקס ו/או שירי מונטל ו/או עדי לבנה
ו/או מורג לוי ו/או מרינה רוזנפלד

מהות התביעה :תביעה למזונות אשה אזרחיים ו /או לחלופין מזונות משקמים

פסק דין
מונחת בפנינו תביעת התובעת שכותרתה :תביעה למזונות אזרחיים ,לחלופין מזונות משקמים,
ולחלופין סעד כספי ,כפי שיפורט בהמשך פסק הדין.
עובדות ורקע כללי:
 .1התובעת והנתבע נישאו זל"ז כדמו"י ביום  .22.11.1999מנישואיהם נולדו שלושה ילדים,
כיום בני  9 ,13ו.5 -
 .2הנתבע הינו בוגר תואר שני במחשבים והנדסת תוכנה ,והשתכר במהלך רוב שנות הנישואים
סך של  22,222ש"ח ברוטו לחודש; כמו כן צבר ביטוח מנהלים על שמו .בחודש מאי 2225
מונה הנתבע למנכ"ל חברת היי-טק ,ובעקבות המינוי עלתה משכורתו לסך של  35,222ש"ח
נטו לחודש .כמו כן נוספו לנתבע זכויות סוציאליות רבות :קרנות פנסיה והשתלמות ,בונוסים
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אותם צבר בחשבון בנק נפרד על שמו ,וכן משכורת  13שאף אותה הפקיד בחשבון הבנק
הנפרד ,וכן רכב צמוד.
 .3התובעת הינה בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בהיסטוריה ,אולם מאז נולדה בתם
הבכורה של הצדדים הקדישה את זמנה לגידול הילדים ,בהסכמת הנתבע ובהתאם לרצונו.
בשלוש השנים האחרונות החלה התובעת לעבוד כמורה בחצי משרה ,ומאז היא משתכרת
 2,922ש"ח לחודש.
 .2במהלך הנישואים חיו הצדדים ברמת חיים גבוהה והתגוררו בבית פרטי בן שלושה מפלסים,
שנרכש בשנת  2222בסך של  1,522,222דולר .לצורך רכישת הבית פדו הצדדים את כל
זכויותיהם הסוציאליות הנזילות ונטלו משכנתא של  1,922,222ש"ח שהחזרה החודשי עומד
כיום על כ 2,222-ש"ח בחודש.
 .5הצדדים נישאו כשהם חילוניים בהשקפתם ובאורחות חייהם ,וכך חיו רוב שנות הנישואין.
בשנת  2222התחיל הנתבע להתקרב לדת ,ומשנת  2225הקפיד במצוות .התובעת הסכימה
לשמור על מטבח כשר ,הפסיקה להדליק אש בשבת ואף טבלה פעמים מספר במקווה כדי
לשמר ,לטענתה ,את בסיס הזוגיות; היא סירבה לשמור שבת ,לשנות את סגנון לבושה ולא
הקפידה על כשרות מחוץ לבית.
 .2בשנת  2222הלכו הצדדים לייעוץ זוגי במשך שנה ,אך טיפול זה לא צלח .למרות ניסיונות
חוזרים ונשנים ,הבינו הצדדים כי יש לפרק את הקשר הזוגי .הפערים ביניהם הלכו וגדלו,
התובעת סירבה להמשיך ללכת למקווה והצדדים חדלו לקיים קשרי אישות .עם זאת הסכימו
הצדדים לנסות לשמר את התא המשפחתי והנתבע המשיך לפרנס את המשפחה בהתאם
לרמת החיים שהייתה נהוגה בביתם במשך השנים.
 .9פרט לבית המגורים ולכספים שצבר הנתבע בנפרד ,לצדדים גם רכב מסוג ג'יפ טויוטה.
ההליכים בבית הדין הרבני
 .9ביום  12.29.2229הגיש הנתבע תביעת גירושין לבית הדין הרבני ,שבה כרך מזונות אשה
ורכוש .בסעיף שכותרתו "מזונות האשה" כתב האיש:
"האשה הנה 'מורדת' ו'עוברת על דת' :האשה מסרבת לשמור כשרות,
מסרבת לחבוש כיסוי ראש ,ואינה הולכת למקווה .על פי הדין העברי
האשה 'עוברת על דת' .כמו כן ,יש לראות את סירובה ללכת למקווה
כסירוב לקיום יחסי אישות ,ולפיכך חל עליה דין 'מורדת' .לאור האמור,
היא חייבת בגט ואינה זכאית למזונות".
בסעיף שכותרתו "רכוש" כתב:
"לאור האמור לעיל ,בדבר היותה של האשה 'עוברת על דת' ומורדת באיש
החל משנת  ,2225הרי שנוצרו 'נסיבות מיוחדות' המצדיקות את הקדמת
איזון המשאבים בהתאם לסעיף  9לחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-
156

 .1993בהתאם ,יתבקש ביה"ד הנכבד שלא לאזן כספים ו/או זכויות ו/או
נכסים וכיוב' אשר נצברו החל משנת ".2225
כמו ,כן ,עתר הנתבע לחייב את התובעת בקבלת הגט.
 .9ביום  21.12.2229קבע ביה"ד כדלקמן:
"לאור הראיות שעלו ,מקבל ביה"ד את טענות הבעל ,וקובע כדלקמן:
 .1על הצדדים להתגרש.
 .2לאור היותה של האשה 'מורדת' ו'עוברת על דת' הרי שאין האיש חייב
במזונותיה.
 .3אנו מקבלים את טענת הבעל בדבר הקדמת האיזון לאור שנוכחנו כי
האשה 'עוברת על דת' וקובעים כי מועד האיזון יהיה ביום
 .21.21.2225הזכויות שנרכשו עד למועד זה יחולקו בחלקים שווים.
 .2האשה אינה זכאית לכתובה".
מכאן התביעה שלפנינו ,לפסיקת מזונות או כל סעד כספי אחר.
 .12הפלוגתאות המרכזיות בתביעה שלפנינו:
א .האם זכאית התובעת למזונות אזרחיים על אף שעניין מזונות האשה נדון בבית הדין
הרבני ,מכוח איזה דין?
ב .באיזה קנה מידה יש לפסוק ,אם בכלל ,את מזונותיה של האשה (האם בהתאם לרמת
חייה ,האם בהתאם לצרכי שיקומה העתידי ,בהתאם ל"חוזה מכללא" וכיוב')?
ג .במידה והאשה אינה זכאית למזונות ,האם יש לפסוק לה פיצוי אזרחי כלשהו ,ובאיזה
קנה מידה?
ד .האם נכרת "חוזה" מכללא בין הצדדים שהפרתו מזכה בסעד של פיצוי?
ה .האם זכאית התובעת לסעד כספי בשל הון אנושי ו /או הפסדי קריירה על אף שהנושא
הרכושי נדון בבית הדין?
טענות התובעת:
 .11התובעת טוענת כי יש לחייב את הנתבע לשלם לה מזונות אזרחיים מכוח דיני החוזים ו/או
עקרון תום הלב ו/או דיני הנזיקין ו/או דיני עשיית עושר ולא במשפט ו/או עקרונות צדק
ושוויון מהותיים ו/או חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ו/או על פי כל דין אחר.
 .12לטענתה ,על אף העובדה שבית הדין הרבני שלל את זכאותה למזונות מכוח הדין אישי,
ודווקא בשל עובדה זו ,הרי שקמה לה הזכות לתבוע את מזונותיה לאור דיני החוזים,
ובהתבסס על עקרון תום הלב ועל עקרונות הדין הכללי .לטענת התובעת היא זכאית למזונות
אזרחיים כפי שכבר הוכרו בפסיקה.
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 .13התובעת מבקשת להניח את הבסיס לזכות זו על אחת ,או יותר ,משלוש טענות משפטיות.
התובעת מסתמכת על מספר טענות ,המבססות את זכויותיה:
א .מזונות אזרחיים על פי פסיקתו של ביהמ"ש למשפחה בעניין זוגות שנישאו בנישואים
אזרחיים ו/או מכוח היות הצדדים ידועים בציבור.
ב .חוזה שנכרת בין הצדדים בו התחייב הנתבע לפרנסה.
ג .דין אזרחי ,עקרונות יסוד ופסיקה זרה.
ד .פיצויים בגין הפסד הקריירה שלה וההון האנושי אשר צבר הנתבע בסיועה.
מזונות אזרחיים:
 .12התובעת טוענת כי בישראל קיימת נורמה של מזונות אזרחיים כלליים ,ללא קשר למעמד
האישי של הצדדים ,כך שעל זוג הנשוי כדמו"י יחולו גם דיני המזונות מהדין האישי וגם דיני
המזונות האזרחיים .התובעת טוענת כי תחולה סימולטנית כזו אפשרית משום שתחולה של
הדין הדתי לעניין מזונות אינה שוללת קיומה של חובה אזרחית למזונות ,וזאת ממספר
נימוקים:
א .לטענת התובעת הפסיקה הפרידה בין היחסים שנוצרו על פי הסטאטוס ,לבין היחסים
שנוצרו על פי חוזה מכללא שנכרת בין הצדדים ,ושלילתו של סטאטוס הנישואין על פי
הדין האישי אינה שוללת חובות אזרחיים שנוצרו מכוח הנישואין וניתן לקבוע את הטלת
חובת המזונות מכוח הדין הכללי.
ב .התובעת מסתמכת על מספר פסקי דין בהם הטיל בית המשפט העליון חובת מזונות
אזרחית בנשואי תערובת ,או בנישואין אזרחיים (ע"א  664/81סלומון נ' סלומון ,פ"ד
לח( ;)1995( ,599-592 ,325 )2רע"א  9252/99פלונית נ' פלוני ,פ"ד נח( ,213 )2עמ' 223
( ,)2223עמ'  .)239בעקבות פסיקות אלה טוענת התובעת כי הוכרה הטענה לפיה יש
להפריד בין שאלת הסטטוס לבין חובת המזונות .כמו כן מציינת התובעת פסקי דין בבתי
משפט מחוזיים ובבתי משפט לענייני משפחה בהם הוכרה חובה כלכלית שאיננה נוגעת
לחלוקת רכוש או למזונות על פי הדין הדתי (ע"מ (חי')  922/29פלוני נ' פלונית ,עמ' ( 9לא
פורסם ,ניתן ביום  ;)19.11.2229תמ"ש (ת"א)  39191/99ט' נ' ט' ,עמ' ( 222 ,219לא
פורסם ,ניתן ב.))22.11.2222-
ג .התובעת טוענת כי יש להקיש מהלכות קנובלר ואבו-רומי לענייננו (ע"א  1915/91יעקובי
נ' יעקובי ,פ"ד מט( ,529 )3עמ'  ;)1995( 521רע"א  9292/22אבו רומי נ' אבו רומי ,פ''ד
נו( ,195 )2עמ'  .)2222( 191בהלכות אלו קבע בית המשפט העליון תחולה סימולטנית של
זכויות מכוח המשפט האזרחי הכללי לצד הסדר סטטוטורי ספציפי ,מתוך ההנחה שאין
אלו מוציאים את אלו .התובעת טוענת שאמירה זו חלה גם על חובת המזונות ויש להכיר
בתחולת הדין הכללי לצד חוק המזונות הקובע דין דתי.
ד .עוד נטען כי אף אם הביטוי מזונות בהקשר זה הוא בעייתי ,כפי שטוען פרופ' מנשה שאוה
(מנשה שאווה " טיבו ואופן הפעלתו של הדין האישי הדתי במזונות בן הזוג -הניתן להחיל
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את עקרונות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו על חובת מזונות בין בני הזוג?" עיוני משפט
כג ( ,))2222( 991-992 ,995 )3המתנגד באופן עקרוני להגדרה של "מזונות אזרחיים"
כ"מזונות" ,ניתן ,כהצעתו של פרופ' שאוה ,להכיר באפשרות של מתן "תרופה כספית" על
סמך הדין הכללי וזאת לצד ובמנותק מהדין הדתי.
ה .כמו כן נטען שאף הדין הדתי מכיר בעצמאותו של הדין הכללי .כך ,בתי הדין הרבניים
מכירים בתוקפן של הסכמות חוזיות בין בני זוג בעניינים שבממון ,למשל בכתובה ,עליה
רשאים הצדדים להוסיף תנאים ,וכן התחייבויות במסגרת הסכם גירושין ,ולפיכך
התחייבות הנתבע כלפי התובעת עומדת בתוקפה על אף החלטת בית הדין.
ו .בנוסף נטען כי תחולה סימולטנית של מזונות אזרחיים לזוגות שנישאו כדמו"י כבר
הוכרה בפסיקה שלא בהגדרה של "מזונות אזרחיים" (למשל בפסיקת בית המשפט
המחוזי בחיפה בע"מ (חי')  922/29פלוני נ' פלונית ,עמ'  9נקבע 'פיצוי שיקומי' ובתמ"ש
 39191/99ל.טי נ' ע.טי ' עמ'  222 ,219נקבעו תשלומים עיתיים.
ז .טענה נוספת היא כי פרשנות ראויה של סעיף (2ב) לחוק המזונות ,הקובע כי אדם שלא חל
עליו דין אישי יהיה חייב במזונות כלפיי בן זוגו ,היא החלתו גם על אדם שהדין האישי
החל עליו קובע שהוא אינו חייב במזונות ,שכן במובן זה למעשה "לא חל עליו דין אישי"
בעניין תשלום מזונות .התובעת טוענת כי התכלית המונחת ביסוד ההסדר של חוק
המזונות היא להעניק פיצוי בגין אובדן התמיכה הכלכלית שהוענקה ביחסי המשפחה ,ועל
כן ראוי לפרשו כך שהוא חל גם על מי שהדין האישי שחל עליו קובע כי הוא אינו חייב
במזונות.
ח .עוד נטען כי לא קיים הסדר שלילי בין סעיפים (2ב) ל(3-ב) לחוק המזונות ,וכי ההלכה
שנקבעה בע"א  592/93תמר פורר נ' מריו פורר פד"י לח( ,521 )3הקובעת כי אכן מדובר
בהסדר שלילי ,בטלה מכיוון שקדמה לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ומכיוון שהיא
חוטאת לכבודה של האשה כאדם ולזכותה להתקיים בכבוד גם לאחר הגירושין .לטענת
התובעת ,הלכה זו נסמכת על פסק דין קודם (משנת  )1999של השופט (דאז) שמגר אשר
קבע בפסק דין מאוחר יותר (משנת  )1995כי ניתן גם ניתן להכיר במזונות אשה מכוח
הדין האזרחי במקביל לדין הדתי ולכן ממילא סעיף (3ב) אינו מהווה הסדר שלילי.
טענה חוזית
 .15לטענת התובעת בינה לבין הנתבע נכרת חוזה בהתנהגות שתוכנו הוא כדלהלן:
א .התובעת תגדל את הילדים ,ותנהל את משק הבית.
ב .הנתבע יפרנס את התובעת וידאג לפרנסתה השוטפת ולעתידה הכלכלי ברמת החיים
אליה הורגלה במהלך הנישואין (כולל פנסיה עתידית) ,ישלם את תשלומי המשכנתא
וידאג למדורה של התובעת.
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ג .כל הכספים שייצברו במהלך חיי הנישואין יהיו שייכים לשני הצדדים ויהוו את
עתודותיהם הכלכליות.
 .12כמו כן טוענת התובעת כי למרות היותה בעלת תארים אקדמאיים העובדת בחצי משרה
כמורה ,התובעת ויתרה בהחלטה משותפת של הצדדים על פיתוח קריירה וזאת על מנת לגדל
את ילדיהם המשותפים תוך הסתמכות על נכונותו והתחייבותו של הנתבע לספק את כל
צורכי המשפחה בעתיד.
 .19לטענתה ,חיוביהם של הצדדים היו שלובים זה בזה :הנתבע היה אמור לפרנס ולדאוג לעתידה
הכלכלי של התובעת ,והתובעת תגדל ותהיה זמינה לילדים ולא תטפח את עתידה המקצועי.
 .19משנכרת החוזה ,חלה על הנתבע חובת תום הלב ,כשם שהיא חלה על כל חוזה ,על פי סעיף 39
ו(21-ב) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג .1993-התובעת טוענת כי חובת תום הלב ,הציפייה
וההסתמכות שנוצרו מתוקף חוזה זה ,מקימים לה זכות לפיצוי על הפסדים שנגרמו בעקבות
הפרה של אותו חוזה מכללא.
 .19התובעת טוענת כי הנתבע הפר את החוזה ושמכוח הפרה זו הוא צריך לשאת בתוצאות
ההפרה כפי שמורה חוק החוזים .בכתב התביעה נטען שהפרתו מתבטאת בתהליך חזרתו
בתשובה של הנתבע ,בכך שחדל לפרנס אותה ובעובדה שמנע ממנה את הכספים שנצברו
במשותף החל משנת 2225.
 .22לסיכום טענותיה של הנתבעת במישור העילה החוזית ,חזרתו בתשובה של הנתבע ,שלילת
מזונותיה ופרנסתה העתידית של התובעת וצבירת הרכוש בחשבון נפרד נעשו בחוסר תום לב,
תוך הפרת ההסכם שבין הצדדים .התובעת עותרת לאכיפת ההסכם שנכרת בין הצדדים
לתשלום מזונותיה והבטחת עתידה הכלכלי ואשר הופר באופן חד-צדדי ע"י הנתבע.
 .21מכוח הנסיבות שפורטו להלן ,עותרת התובעת כי ביהמ"ש יטיל על הנתבע לפצותה על
הסתמכותה על החוזה .בקצרה ,טוענת הנתבעת כי לאור הסתמכותה על ה"חוזה" זנחה את
עתידה המקצועי ולא דאגה לפתח את עצמאותה הכלכלית ,ומכיוון שכך ,מוטלת על הנתבע
חובה לפצות אותה במידה שתאפשר לה להימצא במצב בו הייתה אלמלא נכרת החוזה
ביניהם ,כלומר אם הייתה ממשיכה לשקוד על עתידה המקצועי ומפתחת את כושר
ההשתכרות שלה.
 .22בכתב התביעה נטען עוד ,כי מלבד הרציונאל החוזי הטהור ,ראוי משיקולי מדיניות להטיל
במקרה דנא פיצוי על מנת שלא ליצור תמריץ שלילי ל"בן הזוג הביתי" .שלילת הפיצוי תיצור,
לטענת התובעת ,תמריץ לצדדים לדאוג כל אחד לאינטרס הכלכלי הפרטי שלו .במקום לראות
את המשפחה כיחידה כלכלית אחת בעלת אינטרסים משותפים ,תיצור שלילת פיצוי תמריץ
להפרדה .בטענה זו מסתמכת התובעת על השוואה לשיטות משפט בהן נהוגים מזונות לאחר
הגירושין ( )alimonyועל הרציונל מאחורי מזונות אלו .התובעת מביאה מספר אסמכתאות
לטענתה:
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"Sharon S. Oster, "A Note on the Determinants of Alimony,
Journal of Marriage and the Family 49: 81 (1987); Elisabeth M.
Landes, "Economics of Alimony," Journal of Legal Studies 7: 35
(1978); Ira M. Ellman, "The Theory of Alimony," California
Law Review 77: 1 (1989); Richard A. Posner, Economic Analysis
of Law (1986).
 .23התובעת ממשיכה ומציינת כי במספר מקרים קבע בית המשפט את גובה המזונות על הקריירה
הפוטנציאלית של האשה ונימק אותם בקטיעת אותה קריירה פוטנציאלית.
 .22בנוסף או לחלופין ,סומכת התובעת את תביעתה לפיצויים על חובת השבה .לטענתה ,יש
למנוע התעשרות שלא כדין של בן הזוג האחד על חשבון טובות ההנאה שזכה בהן מידי בן
הזוג הביתי .לכן ,בעת הגירושין על בן הזוג החיצוני להשיב את טובות ההנאה בדמות מזונות.
 .25פרט לפיצויי הסתמכות ,טוענת התובעת לקבלת "פיצויי קיום" או "פיצויי ציפייה" ,שעניינם
העמדת התובעת במצב בו הייתה לו קוים החוזה ,ולפיכך על הנתבע להמשיך לכלכלּה ברמה
שבה חיו במהלך הנישואים .בנוסף ו/או לחלופין עותרת התובעת לפיצויי שיקום שיש בהם
כדי להביאה ליכולת כלכלית ראויה ונאותה.
דין אזרחי ,עקרונות היסוד ופסיקה משווה
 .22התובעת מונה את הרציונלים לדיני המזונות לאחר סיום הנישואין בשיטות משפט אחרות
וטוענת כי מכיוון שעקרונות אלו באים לידי ביטוי גם במשפט הישראלי ,הרי שיש להחילם גם
על דיני המשפחה בישראל:
א .הרציונאל הראשון אותו מונה התובעת הוא הרציונאל החוזי ,שנסקר בהרחבה בהקשר
העילה החוזית .על פי רציונאל זה ,בסיסם של המזונות בחלוקה חוזית של התפקידים
המשפחתיים ופיצויי הסתמכות/השבה/קיום על הפרה של חוזה זה .כאמור ,רציונאל זה
צוין לעיל ואין צורך לפרט בעניינו שוב.
ב .הרציונאל השני הוא ראיית הנישואים כשותפות המתמחה בגידול משפחה ,שבה חלוקת
העבודה המסורתית היא שבן זוג אחד תורם בהכנסה על ידי עבודה חיצונית ,והאחר
בשירותי משק בית וגידול ילדים .על פי רציונאל זה ,כבכל שותפות ,גם בין בני הזוג
בנישואין חלה חובת נאמנות ,גם בן זוג יחיד יכול לחייב בפעולותיו את נכסי המשפחה.
כבכל שותפות ,יכול כל אחד לצאת מן השותפות ולקבל בחזרה את ההון שהשקיע בה .לפי
גישת הנישואים כשותפות בהכנסות ,העיקר אינו מהותה של התרומה ,ההשקעה לתא
המשפחתי ,אלא התשואה שהושגה לטובת התא המשפחתי בכוחות משותפים .אם כן,
הערכת שוויה של השותפות מבוססת על גודל התשואה של ההשקעה .כך למשל ,גם מקום
שבו שני בני הזוג עבדו במשרה מלאה מחוץ לבית והתחלקו באחריות לגידול הילדים
ולמשק הבית ,ייתכן שהשקעה אחת תניב הכנסה גדולה יותר מההשקעה אחרת .אין זה
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משנה מה הגורם להבדל זה בין התשואות ,ההפסד מושת על השותפות ולא על חברי
השותפות כאינדיבידואלים ,וכך גם הרווח.
ג .הרציונאל השלישי לחובת המזונות על פי התובעת הוא עקרון השוויון המהותי שהוא
עקרון יסוד במשפט הישראלי ונובע מחובת תום הלב .חובת השוויון במשפט הישראלי
אינה חובה לשוויון פורמאלי בלבד אלא לשוויון מהותי המתחשב בצרכים וביכולת של כל
אחד מהצדדים .התובעת טוענת כי לאור היכולת הכלכלית של הנתבע נוצר פער כלכלי
מהותי ביניהם .על כן ,לטענת התובעת ,מכוח עקרון השוויון אין זה ראוי שהנתבע ייצא
מן הנישואים בעושר ובממון ואילו התובעת תצא ללא יכולת כלכלית ראויה .בהתאם
לכך ,הצד שוויתר על קריירה זכאי לפיצויים.
 .29כטענה חלופית לטענת התחולה הסימולטאנית של המזונות הדתיים ואלו האזרחיים ,טוענת
התובעת כי משנת  2225החילו הצדדים על עצמם מערכת של "ידועים בציבור" ,על חובת
המזונות הנובעת ממנו :הנתבע פנה לבית הדין בטענה ,למעשה ,שמערכת היחסים שנוצרה
ביניהם ,ומכוחה היה חייב במזונות האשה מהדין הדתי ,הסתיימה בשנת  .2225למרות זאת
המשיכו בני הזוג לחיות תחת קורת גג אחת ,גידלו במשותף שלושה ילדים ומימנו את הוצאות
הבית מהחשבון המשותף; בכך החיל על עצמו הנתבע סטאטוס של "ידועים בציבור".
 .29עוד נטען ,כי פסיקת מזונות אזרחיים לידועים בציבור שמעולם לא נישאו או נישאו בנישואים
אזרחיים ,אך שלילתה מכאלו שנישאו כדמו"י ,מהווה אפליה פסולה ועל כן משהוכרה זכות
כזו לידועים בציבור יש להחילה גם על נשואים כדמו"י.
 .29על כן ,טוענת התובעת ,אם תתקבל טענת הנתבע כאילו מערכת היחסים ה"דתית" שנוצרה
בין הצדדים הסתיימה בשנת  ,2225הרי שבעובדה כי נשארו יחד עד שנת  2229נוצרה מערכת
יחסים חדשה הנפרדת מהמערכת הדתית (שהסתיימה ,לטענת הנתבע ,בשנת  .)2225מערכת
היחסים החדשה שנוצרה בהסכמה היא מערכת יחסים אזרחית (בדומה למערכת היחסים של
"ידועים בציבור") .גם ממערכת יחסים זו נוצר החיוב במזונות מהדין האזרחי ,ללא קשר לדין
העברי שעל פי קביעת בית הדין הרבני לא חל על התובעת והנתבע.
טענות הנתבע:
 .32הנתבע טוען כי יש למחוק תובענה זו על פי ס'  122לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1992-
(להלן" :תקנות סדר הדין האזרחי") ,בטענה שכתב התביעה אינו מראה עילת תביעה.
מזונות אזרחיים ,עקרונות השוויון והדין האזרחי:
 .31הנתבע טוען כי הדין החל על נושא מזונות האשה הוא הדין האישי .התובעת הוכרזה בבית
הדין הרבני ,לפי סמכותו שבחוק ,כ"מורדת" ו"כעוברת על דת" .לפיכך ,נשללה ממנה הזכות
למזונות .לטענת הנתבע הדרך לתקוף החלטה זו היא במיצוי הליכים בבית הדין הרבני ולא על
ידי "תקיפה עקיפה" בתביעה לבית המשפט למשפחה.
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 .32לטענת הנתבע ,החוק וכן הפסיקה אינם מכירים באפשרות קביעת מזונות אזרחיים לאשה
שנישאה כדת משה וישראל ,ועל אחת כמה וכמה במקרה שהדין הדתי שולל ממנה את זכותה
למזונות .בנושא זה קיים הסדר שלילי ואין תחולה מקבילה של הדין האישי והדין הכללי.
 .33הנתבע טוען ,לחלופין ,כי אף אם הייתה עומדת לתובעת זכות למזונות אזרחיים ,אין היקפם
דומה להיקפם של מזונות על פי הדין הדתי .לטענת הנתבע ,במזונות אזרחיים לא חל הכלל
"עולה עימו ואינה יורדת" ,ומכאן שבכל אופן אין חיוב על הנתבע לשמר את רמת החיים
הגבוהה שבה חיה התובעת במשך חייהם המשותפים של הצדדים.
 .32הנתבע טוען כי החובה לתשלום מזונות נגזרת מהוראות סעיפים (2א) ו(2-ב) לחוק לתיקון
דיני משפחה (מזונות) תשי"ט( 1959-להלן" :חוק המזונות") המשלימות זו את זו .לטענת
הנתבע ,מהוראות חוק זה נלמד כי במידה ויש לבן הזוג הנתבע ,הנשוי ,דין אישי והדין האישי
אינו מחייב אותו במזונות  -יהא פטור אותו בן זוג ממזונות בן זוגו ולא ניתן יהיה להטיל עליו
חובת מזונות מכוח דין אחר.
 .35כמו כן טוען הנתבע כי הפסיקה שוללת במפורש הטלת חובת מזונות אזרחיים לטובת בן זוג
נשוי שחל עליו דין אישי ,מכוח חוק המזונות או דיני החוזים .על כן ,לא ניתן לפנות לבחינת
יחסי הצדדים כ"הסכם" שממנו נגזרים אינטרס הציפייה וההסתמכות או תום הלב ,לעניין
חובת המזונות.
 .32עוד ,לטענתו ,התובעת הוציאה את דברי כב' הנשיא (כתארו דאז) ברק מהקשרם הנכון
בהלכת "פלונית" .ההפרדה עליה דיבר כב' השופט ברק בין שאלת הסטאטוס לשאלת החיוב
במזונות ,מכוונת לניתוק שאלת עצם החבות ,היינו שלילת סטאטוס נישואים אינה שוללת
קיום חובת מזונות .אין בהפרדה זו כוונה לנתק את תוכן החובה ,על היקפה והנסיבות
המזכות בפטור ממנה ,משאלת הסטאטוס.
 .39לחלופין טוען הנתבע כי אם יובנו דברי כב' הנשיא (כתארו דאז) ברק כהשארת הנושא בצריך
עיון ,אין בכך כדי להעמיד באופן פוזיטיבי קונסטרוקציה משפטית לכינון מזונות אזרחיים
לבני זוג שנישאו כדת משה וישראל .זאת בייחוד לאור הוראת חוק המזונות המפורשת ,כפי
שהוזכרה לעיל ,השוללת אפשרות זו.
 .39הנתבע טוען כי בני הזוג אינם חיים כידועים בציבור משנת  .2225הנתבע טוען כי לא יתכן מצב
בו בני הזוג יהיו במקביל גם נשואים וגם ידועים בציבור .לכן לא ניתן להחיל עליהם מזונות
אזרחיים מפרק זמן זה והלאה .לטענת הנתבע ,פקיעת חיובו כלפי התובעת במזונות מתוקף
היותה מורדת אין משמעותה כי פקע קשר הנישואין בינם .אף קביעת בית הדין הרבני לחיוב
גט אין משמעותה כי ניתן גט.
 .39לטענת הנתבע ,הטלת מזונות אזרחיים מכוח עקרון השוויון ,אינה חלה על נשואים כדת משה
וישראל .מדובר ,לטענתו ,בחיוב תיאורטי החל על ידועים בציבור ,או על נשואים אזרחית
בלבד ,כפי שנקבע בחוק ובפסיקה.
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 .22הנתבע טוען כי אף אם ייקבע כי ראוי להכיר במזונות אזרחיים לנשואים כדמו"י מתוקף
עקרון השוויון ,לא מתקיים בין התובעת והנתבע חוסר שוויון מהותי לרעת התובעת שיצדיק
לעשות זאת במקרה זה .לטענתו ,במשך שנים נהנתה התובעת משפע שסיפק לה הנתבע .חוסר
השוויון הפורמאלי בין הנתבע לתובעת נובע מבחירתה החופשית שלא להתקדם בקריירה
שלה.
תגובת הנתבע ל"טיעון החוזי"
 .21הנתבע טוען כי מכיוון שלא מדובר במערכת יחסים עסקית רגילה אלא במערכת יחסים
אינטימית של משפחה ,לא ניתן ולא ראוי לראות ביחסי הצדדים כיחסים חוזיים במובנם
הקלאסי ואין לראות בהתקשרותם של הצדדים בקשר הנישואין הדתי ככוונה לכרות ביניהם
חוזה.
מלבד זאת טוען הנתבע כי כל המקרים שבהם הפעילה הפסיקה קונסטרוקציה חוזית להכרה
בקשר בין בני זוג הינם מקרים שבהם לא נישאו בני הזוג כדת משה וישראל.
 .22הנתבע טוען כי הרציונאל הטמון בהכרה ביחסים חוזיים נועד לתת מענה למצב דברים מסוים
השונה לחלוטין מזה שלפנינו .הרציונאל החוזי ,לטענתו ,מתייחס לבעייתיות בכך שגם כאשר
יש בפועל התחייבות הדדית ,החייב מנסה להשתמש בהיעדר מחויבות מעוגנת בסטאטוס
האישי על מנת להתחמק מהחיובים שהיו מוטלים עליו אילו נכנס בגדר הסדר פורמאלי.
 .23על כן טוען הנתבע כי ישנה רלוונטיות להבחנה זו ,שכן אין זה המצב במקרה של צדדים
שנישאו כדמו"י ,וזאת מכיוון שלגביהם קיים הסדר המכתיב את חיובי הצדדים זה לזה,
ומבטא את הדרך הראויה לקביעת החובות בין הצדדים .במילים אחרות ,בענייננו לא קיימת
לאקונה המביאה להסרת אחריות מהצד שראוי לחייבו ,רק בשל הכשל הפורמאלי.
 .22הנתבע מכחי ש את טענות התובעת כי נהג כלפיה שלא בתום לב והפר את התחייבותו כלפיה
בחזרתו בתשובה .נטען כי בני הזוג אמנם נישאו בהיותם חילונים ,אך הנתבע לא היה מרוחק
באופן קיצוני בהשקפת עולמו מהדת ,כטענת התובעת .לטענת הנתבע ,תמיד ביקש לשמר את
המסורת בביתם בציון החגים וקיום טקסים דתיים מקובלים ,כגון בר מצווה וברית מילה.
לטענתו לא הייתה בהתנהגותו הבטחה לריחוק מן הדת להמשך חייו .כמו כן הוא טוען כי אין
לייחס משקל לטענת התובעת כי חזרה בתשובה לא הוזכרה בשום שלב בקשר ,שכן מטבעה
של חזרה בתשובה שהיא תהליך שאדם עובר לאורך תקופה ,ובוודאי שאין בה כדי "הפרת
חוזה".
 .25הנתבע אף טוען כי לאור התחזקותו של הנתבע בדת ובמסורת ,הבינה התובעת כי עליה
להתחשב ולשנות את אורח חייהם .התובעת שינתה את התנהגותה בכדי להתאים לשינוי
בהשקפתו של הנתבע מרצונה המלא והחופשי ,ולא מתוך כפיה מצד הנתבע .בהתנהגותה של
התובעת יש לראות הסכמה לשינוי שחל באורח חייהם של בני הזוג ,כפי שיפורט בהמשך.
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 .22עוד נטען כי תלותה של התובעת בנתבע אינה תוצר של הסכם ביניהם אלא של התנהגותה
המכוונת ,ובחירתה החופשית .הנתבע טוען כי התובעת בחרה להישאר בבית ,באותה מידה
שיכולה הייתה להחליט לצאת לעבודה.
 .29בנוסף נטען כי אין לראות בהפרדת כספים אלו הפרת חוזה מכיוון שמעולם לא הבטיח ,כפי
שטוענת התובעת ,שכספים אלה ישמשו לתקופת הפרישה של בני הזוג ,אלא להיפך .משעלו
היחסים על שרטון ,ההפרדה אכן מהווה ביטוי לרצון ,להדיר את התובעת מזכויות בהם.
 .29כמו כן נטען כי לא הייתה בהגשת תביעתו בבית הדין חוסר תום לב ולא ניצול חזרתו
בתשובה ,אלא זכותו מכוח החוק לנהל הליכים משפטיים מטעמו בבית דין רבני.
 .29הנתבע טוען כי גם אם יוכר שנכרת חוזה בין הצדדים וכי הנתבע הפר חוזה זה ,התובעת לא
נפגעה במידה שבה היא טוענת מהסתמכותה על חוזה זה .הנתבע טוען כי לתובעת ותק של
מספר שנים במקצועה ,כי גילה אינו מופלג וכי רבים מתחילים עיסוק בתחום חדש בגיל זה.
 .52הנתבע טוען ,לחלופין ,כי אם אכן קיימים יחסים חוזיים בין הצדדים ,התובעת היא זו
שתימצא כמפרת החוזה .הנתבע טוען כי הסכמת הצדדים להינשא כדת משה וישראל ,מעידה
על כוונתם להכפיף את הסדרת יחסיהם לדין האישי ,וכי בפנייתה של התובעת לדין הכללי
בבקשתה מזונות בניגוד לדין האישי ,יש הפרת אותה הסכמה.
 .51לסיכום טענות הנתבע במישור החוזי ,אין לראות בהסכמות שבין הצדדים משום חוזה
בהתנהגות ,ולחלופין שלא הפר הנתבע חוזה זה ולכן לא חב כלפי התובעת שום פיצוי ,וכי היא
זו שהפרה את החוזה שביניהם בהגשת תביעה זו.
הבהרה :עד לחלק זה שוכתב פסק הדין על ידי מרכז רקמן.
דיון והכרעה
כבוד השופטת בדימוס סביונה רוטלוי (אב"ד):
לאחר שהושמעו טענות שני הצדדים אנו מחליטים כדלקמן:
משנשללה זכותה של התובעת למזונות בפסק דינו החלוט של ביה"ד הרבני ,אין מקום לפסוק
לתובעת מזונות אזרחיים.
לטענתנו במצב המשפטי הנוהג ,על רקע לשונו ותכליתו של חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות),
התשי"ט ,1959-ובהתחשב בכך שמדובר בזוג יהודי הנשואים כדמו"י ,לא ניתן לפסוק מזונות
אזרחיים בניגוד לפסק דינו של ביה"ד הרבני.
משלא כרך הבעל בתביעתו את נושא ההון האנושי במובן הרחב של המילה ,וממילא ,בהיעדר
התייחסות לכך בפסק דינו של ביה"ד הרבני ,אין מניעה לפסוק לזכות התובעת תרופה כספית ע"פ
הדין האזרחי הכללי.
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מבלי להידרש לשאלת הסיווג העיוני בנסיבות המקרה ,בין היתר בהתחשב במשך תקופת
הנישואין ,ברמת החיים לה הורגלו ,ובפער בהשתכרות בפועל ובכוח של הצדדים ,אנו מחייבים
את המשיב לשלם לתובעת סכום של  522,222ש"ח .כל צד יישא בהוצאותיו.
השופט עמית :אני מסכים.

השופט שנלר :אני מסכים.
באשר לכריכת נושא הרכוש בתביעת הבעל בביה"ד הרבני ,בהסתמך על פס"ד של כבוד השופט
ריבלין בבע"מ  ,2223/22והתיקון האחרון לס'  9.2לחוק יחסי ממון ,נושא זה נכלל בגדר הרכוש,
ואין לבימ"ש זה סמכות לדון בו לכך שביה"ד הרבני נזקק לו ,וגם מאחר שביה"ד חייב לדון לפי
חוק יחסי ממון .לאור זאת ,לטעמי ,יהיה מקום לדחות את התביעה.

הוחלט ,כאמור ,בפס"ד של השופטת רוטלוי.

ניתן ביום  ,29.22.2229ט"ו בסיוון תשס"ט.
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