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מסגרת משפטית להסדרת  –מזוגיות להורות משותפת 
 היחסים הכלכליים בין הורים במשותף

 *פריגת-איילת בלכר

היתר של דיני המשפחה בקשר הזוגי כקשר -מאמר זה מבקר את התמקדות
המשפחתי המרכזי בין מבוגרים. הטענה שהמאמר מקדם היא כי דיני 

ההורי, ובתוך כך לא  המשפחה המודרניים צריכים להציב במרכז את הקשר
רק את הקשר הקיים בין ההורה לילד )קשר ההורות האנכי(, אלא גם את 
הקשר שההורות המשותפת יוצרת בין שני ההורים )קשר ההורות האופקי(. 

משפטי משמעותי, -הורות משותפת צריכה להיות מוכרת כקשר משפחתי
זה מחויבויות  אשר יוצר, כשלעצמו, מחויבויות בין ההורים במשותף, ובכלל

 כלכליות.
המאמר מתייחס למחירים הכלכליים שההורות והטיפול בילדים גובים,  

למצוקה הכלכלית הנגרמת כתוצאה מכך לאימהות החיות בנפרד מאבי 
ילדיהן, ובפרט למצוקתן של אימהות צעירות לילדים קטנים. המשפט 

תת הישראלי, בדומה לשיטות משפט אחרות, מנסה בשנים האחרונות ל
מענה למצוקה הכלכלית של נשים לאחר פרידה, ובכלל זה גם למצוקות 
הכלכליות הנגרמות להן בשל הטיפול בילדים. אולם התייחסותו של 
המשפט ליחסים הכלכליים שבין צדדים מבוגרים ולמחויבויות הכלכליות 

העל של דיני הזוגיות. כך, במסגרת היחסים -ביניהם מעוצבות בתוך מסגרת
יובאו כשיקול פערי השתכרות הנובעים מטיפול בילדים, וכאשר  הרכושיים

זוג, יש שיינתן משקל לפגיעה בכושר ההשתכרות -נפסקים מזונות בני
 בפסיקת מזונות משקמים או בדרך אחרת.

דיני חלוקת  –אולם אף לא אחת מן המסגרות המשפטיות הקיימות  
מענה ראוי לסוגיית  מספקת כיום –זוג ומזונות ילדים -הרכוש, מזונות בני

החלוקה של נטל מחיריה של ההורות בין ההורים. הנפגעות העיקריות הן 
ממוסד או -אימהות צעירות היוצאות מקשר נישואים קצר, מקשר זוגי לא

מבלי שהיה כל קשר זוגי בעל משמעות משפטית בינן לבין האב. זאת, 
ההורים היא  העל להסדרת היחסים הכלכליים בין-לטענתי, מכיוון שמסגרת

דיני הזוגיות, ולפיכך היא מתמקדת בשיקולים הנוגעים בקיומו ובאופיו של 

______________ 

 מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי משפט, הוד השרון. *
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היותר כאחד -קשר זוגי בין ההורים. יחסי ההורות המשותפים נכנסים לכל
 השיקולים במסגרת הסדרת פירוקה של המערכת הזוגית.

כי על המשפט לפתח מסגרת משפטית ייחודית אשר  ןטועהמאמר  
ההורות המשותפים, ובכלל זה בהיבטים הכלכליים שלהם. תתמקד ביחסי 

טיפול בילדים ודאגה להם אינם רק שיקול שצריך להביא בחשבון בבחינת 
המשפטיות של מערכת יחסים זוגית. יש להכיר -תוצאותיה הכלכליות

בהורות המשותפת כמערכת יחסים המנביעה כשלעצמה חובות וזכויות בין 
ת וזכויות כלכליות. למעשה, במשפט הישראלי הצדדים לה, ובכלל זה חובו

קיימת הכרה הולכת וגוברת במחויבויות שקשר ההורות המשותף יוצר בין 
המבוגרים השותפים לו, אך הכרה זו מוגבלת למימוש ההורות הפעילה של 
כל אחד מן ההורים ולשמירה על הקשר שבינו לבין הילדים. טענתי היא כי 

ור הכלכלי, בהתבסס על החובה ההדדית של יש להרחיב הכרה זו גם למיש
ההורים לדאוג לטיפול בילדים המשותפים ומכוח ערכו הפנימי של קשר 

 ההורות.
האידיאולוגי של המאמר הוא ההכרה בערך -אכן, הבסיס הנורמטיבי 

( כערך בסיסי בדיני המשפחה. בכך המאמר מהווה חלק מן careהדאגה )
-דיני המשפחה מן הקשר הרומנטיהספרות הקוראת להסיט את הדגש של 

טווח לטיפול מיטיב ולדאגה. המאמר גם -המיני אל עבר מחויבויות ארוכות
מהווה חלק מדיני המשפחה המודרניים בכך שהמסגרת שהוא מציע היא 
ניטרלית מבחינה מגדרית, שכן העיקרון שהוא נשען עליו אינו מבוסס על 

תיים שונים. ההצעה הבדלים מגדריים וניתן ליישום בהקשרים משפח
רלוונטית לכל מערכת יחסים של יותר מהורה אחד, ובכלל זה שתי אימהות, 

 שני אבות או ריבוי הורים משפטיים, והיא ניתנת ליישום בהתאם.
 
 

 פדן 'פלולי וגב 'על גב :מבוא

המסגרות המשפטיות החולשות על ההסדרה הכלכלית של פרידה  פרק א:

 וגירושים

 חלוקת רכוש .1 

 מזונות אישה .2 

 פי הדין העברי-מזונות על )א( 

 מזונות אזרחיים )ב( 

 בציבור-הסדרה כלכלית של פרידת הידועים .3 

 בין זוגיות להורות משותפת פרק ב:

 האידיאולוגיה המודרנית של זוגיות ומחיריה של ההורות .1 

 מזוגיות להורות משותפת .2 

 הטיעון הנורמטיבי )א( 

 בדין הישראלי הקייםהורות משותפת  )ב( 
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חסרונה של מסגרת משפטית עצמאית העוסקת במחיריה  )ג( 

 הכלכליים של ההורות

 היחסים הכלכליים בין הורים במשותף: מעבר למזונות ילדים )ד( 

 לקראת הכרה בהורות משותפת כקטגוריה משפטית דבר:-סוף

 פדן 'גבופלולי  'מבוא: על גב

פלולי גב'  –ס הבסיסי בדיני משפחה, שתי נשים במסגרת השיעורים שאני מעבירה בקור
; כל אחת מהן ן אישיות מפורסמתהאחת מלא אף תפקיד מרכזי. ממלאות  – פדןגב' ו

אם יש יא הו ,הייתה צד להליך משפטי אשר נגע, בין היתר, בשאלה אחת מצומצמת
ות אינה עובדת, מסכום המזונ, אשר הייהודי שהילנכות את פוטנציאל ההשתכרות של א

מקום כה משמעותי ב האם כן, מדוע זכו נשים אל 1.פי הדין האישי-על לה המגיע
 –שה מתגרשת ימכיוון שכל אחת מהן מייצגת טיפוס אחר של א :בקורס? התשובה היא

שנמשך יותר שה המבוגרת יותר היוצאת מקשר נישואים ארוך )יפלולי מייצגת את הא 'גב
 'גבואילו  ;ברובם בגיריםכבר הזוג -לבני נולדושכאשר הילדים  עשרים וחמש שנה(מ

פחות משבע שנמשך ה היוצאת מקשר נישואים קצר יחסית )שה צעיריפדן מייצגת א
 2.אחד לפחות ילד קטיןיש הזוג -לבניכאשר שנים( 

בין שני סוגי  פערקיים כפי שאני מדגימה לאורך הקורס במגוון רחב של הקשרים, 
מנם, ככלל, ו. אםכלכליות של הליך הגירושיה-משפטיותלעניין התוצאות ההנשים 

אולם גם  3גברים, לעקשות יותר מאשר על נשים  םההשלכות הכלכליות של גירושי
______________ 

 394( 1, פ"ד נב)פלולי נ' פלולי 4316/96(; ע"א 22.12.1994)פורסם בנבו,  פדן נ' פדן 5930/93ע"א  1

(1998.) 

ים בעלי מאפיינים שונים, אך עניינו של מאמר זה הוא יש זוגות מתגרש הבין שני קצוות אלשמובן  2

בשני הקצוות הללו, מתוך מטרה לפתח טיעון רחב יותר על תפקידם של דיני המשפחה. על 

ישראלה פרידמן "על הקשר בין השכלת בני  ,למשל ,הזוגות המתגרשים בישראל ראו הם שלמאפייני

( 2011, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 63עבודה מס' -)נייר 27–24הזוג ותוחלת הנישואין" 

www.cbs.gov.il/www/publications/pw63.pdf. 

יצמן אשר בחן את ההשלכות ולאומית הוא מחקרה של לינור -הביןהמחקר הידוע ביותר ברמה  3

 :LENORE J. WEITZMAN, THE DIVORCE REVOLUTION. על נשים וילדים םהכלכליות של גירושי

THE UNEXPECTED SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES FOR WOMEN AND CHILDREN 

IN AMERICA ch. 10 (1985)על נשים וילדים  ם. המחקר מצא כי ההשלכות הכלכליות של הגירושי

 ם,הראשונות שלאחר הגירושיגברים. במהלך שלוש עד חמש השנים מהשלכותיהם על ד ושונות מא

בית, בהכנסה לנפש וברמת החיים. -ירידה תלולה בהכנסה למשקחווים הילדים שבמשמורתן והנשים 

גבוה. -השתייכו למעמד כלכלי בינוני םהגירושילפני ירידה כזו נמצאה גם אצל נשים וילדים אשר 

הן  ,בהן השתמשהשת ספג ביקורות רבות הן באשר למתודוו ,יצמן שנוי במחלוקתומחקרה של 

לביקורות  שערכה והן באשר לפרשנות שנתנה לתוצאות שהתקבלו.לניתוחים הסטטיסטיים באשר 

 Marygold S. Melli, Constructing a Social Problem: The Post-Divorce למשל: ,על ויצמן ראו

http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw63.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw63.pdf
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 .אינן אחידות םבקרב קבוצת הנשים המתגרשות המשמעויות הכלכליות של הגירושי
נשים צעירות היוצאות לגבי  םהתוצאות הכלכליות של הגירושיכי ניתן לראות  ,ככלל
נשים לגבי  םמשמעותית מתוצאות הגירושיבמידה קצר הינן קשות  םר נישואימקש

על  םהבדל זה לעניין ההשלכות של גירושיארוך.  םמבוגרות היוצאות מקשר נישואי
לא כל שמובן  4והוא תועד גם בספרות מחוץ לישראל. ,נשים שונות אינו ייחודי לישראל

-ם שהם תוצאה של מעמד חברתיההבדלים הם תוצר של הסדרה משפטית. יש הבדלי

. אולם מאמר זה עניינו ועוד )השכלה, מעמד כלכלי( כלכלי, של מאפיינים אישיים
כאשר בוחנים את ההסדרה  בהבדלים הנוצרים מכוחם של ההסדרים המשפטיים.

 עצמה יוצרת הבחנה בין נשים שונות.היא רואים כי  ,המשפטית של פירוק קשר זוגי
על נשים, אני נוהגת להציג  םבהשלכות של הגירושי הם אלכאשר אני מציגה הבדלי

הן והן בקורס הבסיסי בדיני המשפחה אולם, . בין אותן נשים זאת כבעיה של שוויון
דין, עוזרים משפטיים, שופטים ואנשי אקדמיה, אני נתקלת -פני עורכילבהרצאות 

ן יש לבחון בין שוויוכי התגובה הראשונית היא  על אופן תיאור זה.בביקורות קשות 
 הן שונות ביניהן אני משווהשהנשים ואילו  –דון בין שוות יאו במקרה הנ –שווים 

המחויבויות חיי הזוגיות והנישואים. של  כםהרלוונטיים, ובעיקר במש ןבמאפייניה
פי -עלקצר הן שונות,  םהנובעות מקשר נישואי הארוך ואל םהנובעות מקשר נישואי

 נשים שונות.לגבי  םצדיק את ההבדלים בתוצאות הגירושיבאופן המסביר ומהטענה, 
אין כל רלוונטיות  םחיי הזוגיות והנישואישל  כםאיני מבקשת לטעון, כמובן, כי למש

מחויבויות שיש  –כאשר מבקשים לקבוע את המחויבויות המשפטיות שקשר זה מנביע 

______________ 

Plight of Women and Children, 11 AM. B. FOUND. RES. J. 759 (1986); Herbert Jacob, 

Faulting No-Fault, 11 AM. B. FOUND. RES. J. 773 (1986) . הביקורות לא הצליחו לסתור אולם

היותר ערערו על ממדיה, ובפרט על המידה -יצמן, אלא לכלועליה הצביעה שאת המגמה המרכזית 

 Suzanne M. Bianchi, Lekhaלמשל:  ,. ראוםבה רמת החיים של הגבר עולה לאחר הגירושיש

Subaiya & Joan R. Kahn, The Gender Gap in the Economic Well-Being of Nonresident 

Fathers and Custodial Mothers, 36 DEMOGRAPHY 195 (1999) :ראו עוד .Richard R. 

Peterson, A Re-Evaluation of the Economic Consequences of Divorce, 61 AM. SOC. REV. 

 ,על גברים ונשים אינן שנויות במחלוקת םההשלכות הכלכליות השונות של גירושי. (1996) 528

. מחקרים םברמת החיים של נשים לאחר גירושישחלה ובפרט אין חולק על הירידה המשמעותית 

יצמן מצאו מגמות דומות, ובכלל זה בקרב אוכלוסיות ומחקרה של למן לאורך השנים שנערכו 

 & Mavis Macleanלספר:  ותהעורכ ן שלבהקדמתהמאוזכרים מאמרים האת  ,למשל ,ונות. ראומגּו

Lenore J. Weitzman, Introduction to the Issues, in ECONOMIC CONSEQUENCES OF 

DIVORCE: THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE 9–10 (Lenore J. Weitzman & Mavis 

Maclean eds., 1992)צבן הכלכלי של נשים וילדיהן לאחר אודות מ-. המידע הקיים בישראל על

ידי סיגל ליכט, אשר מצאה מגמות דומות -הוא מוגבל. מחקר ראשוני בנושא נערך על םהגירושי

על נשים קשות יותר. סיגל  םולפיהן ההשלכות הכלכליות של הגירושי ארץ,ל-ץנמצאו בחוש הלאל

"מוסמך בסוציולוגיה", גמר לתואר -)עבודת 7 ההשלכות הכלכליות של גירושין בישראלליכט 

 (.2004החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה,  –אוניברסיטת חיפה 

 Ann Laquer Estin, Maintenance, Alimony, and the Rehabilitation of Familyלמשל:  ,ראו 4

Care, 71 N.C. L. REV. 721 (1993). 
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דדים. עם זאת, שני הצלגבי  םלהן השלכה ישירה על התוצאות הכלכליות של הגירושי
של דיני המשפחה בקשר הזוגי כקשר  היתר-תמקדותהנגד אני טוענת במאמר זה 

המודרניים צריכים להציב . לטענתי, דיני המשפחה בין מבוגרים המשפחתי המרכזי
את הורה לילד, אלא גם ההקיים בין את הקשר לא רק בתוך כך קשר ההורי, ובמרכז את ה

. הורות משותפת צריכה להיות מוכרת ההוריםשני ין ביוצרת ההורות המשותפת שהקשר 
יבויות בין ההורים מחויוצר, כשלעצמו, אשר  ,משפטי משמעותי-כקשר משפחתי

אינן צריכות להיות מושפעות מעובדת קיומו או העדרו של  היבויות אלמחובמשותף. 
ם, או זוגי בין ההורים, מהאופי המשפטי שלבש קשר זוגי זה, ככל שהתקיי-קשר רומנטי

יהווה רק שיקול  םחיי הנישואישל  כםמש ,ממשכו. תחת המודל המשפטי שאני מציעה
ההסדרים הכלכליים שיחולו בין זוג הורים  בקביעתהמרכזי, שיקול לא האחד, ואף 

 .החיים בנפרד
מאמר יוקדש לניתוח החלקו הראשון של . עיקרייםמאמר זה מחולק לשני חלקים 
ולהדגמת  ,םהפירוק הכלכלי של יחסי הנישואי המסגרות המשפטיות החלות על

 םנשים צעירות היוצאות מקשר נישואיגבי ל המסגרות אליישום התוצאות השונות של 
ארוך. חלקו השני של המאמר ינתח  םקצר לעומת נשים מבוגרות היוצאות מקשר נישואי

ות , אשר מתמקדהאלמאחורי הבדלים לטענתי עומדות ההתפיסות האידיאולוגיות  את
 מיני כקשר המרכזי בדיני המשפחה. אל מול תפיסה זו אציעה-בקשר הזוגי הרומנטי

. אראה מסגרת משפטית תואמתכן והמתמקדת בקשר ההורי  תפיסה אידיאולוגית חלופית
השלכות בלצמצום הפער בכל הנוגע  לביואני מציעה תשגם כיצד המסגרת המשפטית 

 מהותילעומת א קצר זוגימקשר היוצאות מהות צעירות יאעל  םהכלכליות של הגירושי
 .ממושך יותר זוגיקשר מלילדים גדולים יותר היוצאות 

, מאמר ראשית :מקדמיות שתי הערות , אבקש להעירבטרם אגש לגופו של המאמר
מתייחס ון המאמר מבחינה מגדרית. באופן מודע ומכּו ליזה כתוב באופן שאינו ניטר

ולגברים  ,הבית ובמשפחה-עיקר הטיפול במשק מי שנוטלות על עצמן אתאל לנשים כ
רוב בישראל מנם, וזה של הנשים. אעל כמי שמפתחים קריירה וכושר השתכרות עדיף 

כלל אין מדובר בפיתוח קריירה, אלא -אך בדרך 5הנשים )היהודיות( עובדות מחוץ לבית,
 שה להמשיך לשאת בנטל הדאגה לבית ולמשפחה. ישיהמאפשרות לא "םמשרות א  "ב

ויש כיום נשים המפתחות קריירה וגברים הנוטלים חלק גדול יותר  ,ניצני שינויאומנם 
 ,במובן זה 6בלבד.ספורים באחוזים עדיין באחריות לבית ולמשפחה, אולם מדובר 

-שנותר עדיין שבוי בחלוקת העבודה המגדרית ,כלל מעידים על הכללה-ןמ-היוצאים

מן הבחינה במהותו יטרלי נהוא זה ר קרון המוצע במאמיעם זאת, הע מסורתית.ה
המגדרית, כך שאת הרעיונות המוצעים במאמר יש להתאים למערכות יחסים שאינן 

רלוונטי בעיקר האמור במאמר זה , שניתחלוקת העבודה. המסורתי של נצמדות לדפוס 
עם זאת, מכיוון שמאמר זה עניינו, בין . דונים במאמרינשמבחינת הדינים  נשים יהודיותל

______________ 

על סכנותיה של אשליית הדמיון  –מורת קדרי "כללי ההכרעה בסכסוכי מש-דפנה הקר ורות הלפרין 5

 (.2013) 113–110, 91טו  משפט וממשלההורי במציאות ממוגדרת" 

 שם. 6
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מצבן של בישראל בין נשים בפרט, חשוב לציין כי ויתר, בשאלות של שוויון ככלל, ה
ככל  קשה אף יותר –מוסלמיות, נוצריות או דרוזיות ובפרט  –נשים שאינן יהודיות 

פי הכללים המשפטיים החולשים -על םתוצאות הכלכליות של הגירושיבשהדבר נוגע 
 נושא זה חורג מגבולותיו של מאמר זה. ברם,כיום על חלוקת הרכוש ודיני המזונות. 

החולשות על ההסדרה הכלכלית  המסגרות המשפטיותפרק א: 
 םגירושיפרידה ושל 

 םהמסגרות המשפטיות העיקריות המעצבות את ההשלכות הכלכליות של פרידה וגירושי
זוג. חלק זה של -נשים הן המסגרות המשפטיות של חלוקת הרכוש ושל מזונות בניעל 

 ,מבין השתיים, בהקשר הישראליבדין הישראלי.  הוקדש לניתוח מסגרות אלהמאמר י
השלכות הכלכליות של במשמעותית יותר ככל שהדבר נוגע החלוקת הרכוש הינה 

מסגרת משפטית של פסיקת מזונות באופן מסורתי אין שכן בישראל, ככלל,  ,םהגירושי
 7., בפרט כאשר מדובר בנשים יהודיותםשה לאחר גירושיילא

 חלוקת רכוש. 1

 :זוג נשואים-שני משטרים רכושיים חולשים על חלוקת הרכוש בעת פרידה בין בני
 8;1974נישאו לפני שנת שתוצר של פסיקה וחל על זוגות  הינו –חזקת השיתוף  –האחד 
מכוח חוק יחסי  1974נישאו לאחר שחל על זוגות  –הסדר איזון המשאבים  –והאחר 

אף שיש הבדלים בין שני  9.)להלן: חוק יחסי ממון( 1973-ל"ג, התשזוג ממון בין בני
 .מתמקד בו מאמר זהשלצורך הטיעון  אינם משמעותיים ההבדלים אל 10המשטרים,

______________ 

ז  משפט וממשלשוויון" -קדרי "מזונות אישה: מתפישה של שונות לתפישה של )אי(-רות הלפרין 7

ון דיני המשפחה חוק לתיק .(: "הזכות למזונות קיימת רק כל עוד הנישואין קיימים"2004) 774, 767

הדין הוא זוג -)א( כי הדין החל על חובת המזונות בין בני2 'קובע בס ,1959-)מזונות(, התשי"ט

 הנשים היא תחולתו של הדין העברי.רוב לגבי הדבר משמעות והאישי, 

שיתוף  –כן -פי-על-ב(; פנחס שיפמן "ואף"תשמה) 223–220 יחסי ממון בין בני זוגצבי -אריאל רוזן 8

צבי "חזקת שיתוף הנכסים בין בני זוג: בין 'אורח חיים -אריאל רוזן ;(1995) 399כו  משפטיםם" נכסי

 (.1980) 486ז  עיוני משפטתקין' ל'מאמץ המשותף'" 

 שיפמן, שם. ;(1974) 829ג  עיוני משפטזוג בישראל" -זאב פלק "יחסי ממון בין בני 9

קנייני הנמשך ככלל לאורך החיים המשותפים -למשל, בעוד חזקת השיתוף קובעת שיתוף מעין ,כך 10

((, חוק יחסי ממון קובע 2006) 165( 1פ"ד סב) ,שלם נ' טווינקו בע"מ 8791/00)אך ראו רע"א 

כאשר עם פירוק מערכת היחסים קמה זכות לא לשיתוף, אלא לאיזון  ,משטר של הפרדה רכושית

מדובר בזכות  ,, קריםלך הנישואיהזוג במה-ידי כל אחד מבני-ביחס לשווי הנכסים שנצברו על

 אובליגטורית.
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ם הנצברו במהלך חיישזוג זכויות שוות בנכסים ה-ככלל, שני המשטרים מקנים לבני
קנייניות -ןשוות מעימדובר בזכויות שאולם, בין  .או בשוויים של אלה המשותפים

מדובר בזכויות שוות לערכם של הנכסים שובין  )כפי שמקנה חזקת השיתוף( בנכסים
, בהעדר נכסים שנצברו פי חוק יחסי ממון(-)כפי שמקנה איזון המשאבים על בלבד

מטבע הדברים, כאשר  במהלך החיים המשותפים אין כל משמעות לחלוקת הרכוש.
במהלך שנות  ,שנות העשריםסוף שים בוודאי של אנב –מדובר בנישואים קצרים 

ב המכריע של המקרים לא ייצבר ובר – לחייהם ואף בתחילת שנות הארבעיםהשלושים 
ם ההזוג צוברים רכוש במהלך חיי-ככל שבני 11כל רכוש משמעותי הניתן לחלוקה.

יכול להתרחש רק בנישואים אשר נמשך לאורך זמן, ושהמשותפים, מדובר בתהליך 
לצאת עם  שה היוצאת מקשר נישואים ארוךיסיכוייה של אשך מובן לפיכ 12ארוכים.

 שה היוצאת מקשר נישואים קצריסיכוייה של אמ זכויות רכושיות משמעותיות גדולים
, הדין הישראלי להןארוך, ורק  ם, לנשים היוצאות מקשר נישואיעל כך . נוסףלזכות בכך

לפני הנישואים או התקבלו ידי הבעל -זכויות בנכסים אשר נרכשו עלמקנה לעיתים 
 13במתנה או בירושה.

בהעדר רכוש ברור גם כי כלים משפטיים המבקשים לעשות שימוש בהליך חלוקת 
הינם  םומענה למצבן הכלכלי הקשה של נשים לאחר הגירושילתת סעד מנת -הרכוש על

דעת -המשפט שיקול-לחוק יחסי ממון מקנה לבתי 8ריקים מתוכן. כך, למשל, סעיף 
ת מחלוקה של מחצה על מחצה, בהתחשב, בין היתר, בכושר ההשתכרות העתידי לסטו

פערי ההשתכרות בין גברים לתת מענה למבקש בכך הסעיף  14הזוג.-של כל אחד מבני
אחד ומהווים את  ,במהלך הנישואים בין היתר,נוצרים או מוחרפים, אשר  ,ונשים

בהשוואה על נשים  םשישל הגירוהקשות להשלכות הכלכליות הגורמים המרכזיים 
______________ 

חברה, כלכלה  –דוח מצב המדינה " 2011מיכאל שלו "הרקע הכלכלי למחאה החברתית של קיץ  11

 – ליאור דטל והילה ויסברג "מצב המדינה ;(2012דוד עורך, -)דן בן 141 2012–2011ומדיניות 

מתרחק ועלייה חדה ביוקר המחיה" הצעירים בישראל: הידרדרות מהירה בשכר, חלום הדירה 

TheMarker 27.11.2012 www.themarker.com/career/1.1874354. 

 Marsha Garrison, Good Intentions Gone Awry: Theאך ראו את מחקרה של מרשה גריסון:  12

Impact of New York’s Equitable Distribution Law on Divorce Outcomes, 57 BROOK. L. 

REV. 621, 662, 667 (1991), לבני ,טווח-המקרים, גם כאשר מדובר בנישואים ארוכיברוב לפיו ש-

 הזוג אין כל רכוש משמעותי לחלוקה.

י הדרי נ' הדר 806/93ע"א  ;(1993) 604–601, 596( 5, פ"ד מז)אבולוף נ' אבולוף 2280/91ע"א  13

שחר ליפשיץ "על נכסי עבר, על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של  ;(1994) 685( 3, פ"ד מח))דרחי(

עליהם חזקת חלה בעיקר לגבי זוגות אשר  ,(. זאת2004) 708–702, 627לד  משפטיםחזקת השיתוף" 

ם הזוג זכויות בנכסי-בתלאו  הזוג-השיתוף. חוק יחסי ממון, על פניו, אינו מאפשר להקנות לבן

תקבלו בירושה או במתנה, אולם הפסיקה עשתה שימוש שהשנרכשו לפני הנישואים או בנכסים 

גם לזוגות אשר כפופים  המנת להקנות זכויות בנכסים אל-ברעיון של "כוונת שיתוף ספציפית" על

 1398/11בע"ם  ;(2002) 175( 6, פ"ד נו)אבו רומי נ' אבו רומי 8672/00לחוק יחסי ממון. ראו רע"א 

 ר' ל' ב' נ' צ' ל' 37372-06-12ם( -עמ"ש )מחוזי י ;(26.10.2012)פורסם בנבו,  אלמונית נ' אלמוני

 (.3.1.2013)פורסם בנבו, 

 ( לחוק יחסי ממון.2)8ס'  14

http://www.themarker.com/career/1.1874354
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-אי, בהעדר רכוש כאמורחלקית. עם זאת,  . על הנייר מדובר בפתרון יעיל, ולּוגבריםל

 ליישמו.אפשר 
אחת ההצעות הרווחות בספרות האקדמית להתמודדות עם העדרו של רכוש מוחשי 

להרחיב את הגדרת הנכסים הניתנים לחלוקה )בעין או בשווי(  אזוג היה-לחלוקה בין בני
המונח "נכסי קריירה" זוג, כך שהגדרה זו תכלול גם נכסי קריירה או הון אנושי. ה-ין בניב

הדיון האקדמי  15כושר ההשתכרות של אדם.למתייחס למגוון רחב של נכסים הקשורים 
זוג החל בדיוק על רקע העדרם של נכסים -חלוקה בין בני-בניבנכסי קריירה כנכסים 

נישואים שלא לאחר , בפרט םם רבים של גירושילחלוקה במקרי מוחשיים-מסורתיים
לחיי בספרות זו מתייחסת המתוארת האופיינית  ההדוגמ 16זמן ארוך.-נמשכו פרק

על עצמה את ניהול נוטלת הזוג -מפתח ובונה קריירה בעוד בתנישואים שבהם הגבר 
, פרנסה. בניית קריירה, בפרט בימינואת הגידול הילדים, ולעיתים אף את הבית, -משק

-וכולל בדרך )לעיתים יותר מעשר שנים(, מועט של שנים-הינה תהליך האורך מספר לא

הזוג -, רכישת ניסיון, התמקצעות ובניית מוניטין. כאשר בניייםכלל לימודים אקדמ
, מהתהליך, בטרם הופקו פירות או מייד עם השלמתותהליך ההשלמת לפני נפרדים 

הוא בו השקיעו את משאביהם שהנכס העיקרי ו ,כלל אין ברשותם נכסים מוחשיים-בדרך
ר בנכסי הקריירה יהנסיבות שהיוו את הרקע לקריאה להכ האל 17כושר השתכרות.אותו 

 זוג.-בין בני םחלוקה בעת פרידה וגירושי-בניכנכסים 
 הזוג מצוי-חלוקה בין בני-בנינכסים אל עם זאת, ההתייחסות לנכסי קריירה כ

שיטות המשפט סירבו להכיר בנכסי הקריירה כנכסים רוב בעיקרה בספרות האקדמית. 
 18., וזאת בשל הקשיים העיוניים והמעשיים הגלומים בהכרה משפטית כאמורחלוקה-בני

המשפט העליון להחיל את חזקת -והנה, דווקא בשיטת המשפט הישראלית בחר בית
, אישי-על כושר השתכרות ומוניטין מקצועיזה , ובכלל הגם על נכסים אלהשיתוף 

בכך,  19.הזוג-חלוקה בין בני-ס" ברכלראותם כ"נו ,המעוררים את מירב הקשיים

______________ 

לה המודרנית. הוא : "מושג ההון האנושי הוא מושג מוכר בכלכ729בעמ'  ,13, לעיל ה"ש ליפשיץ 15

כולל מגוון של 'נכסים' כגון תארים אקדמיים, רישיונות מקצועיים, קביעות בעבודה, ניסיון מקצועי 

" יהושע גייפמן "זכויות פנסיה ונכסי .וכושר השתכרות עתידי באופן כללי )להלן: 'נכסי עתיד'(

 (.1993) 106, 105מא  טהפרקליזוג" -איזון בין בני-חלוקה או בני-כנכסים בני –פרישה אחרים 

 .730–728, בעמ' 13לעיל ה"ש ליפשיץ,  16

לחוק יחסי  4שם. ראו גם שחר ליפשיץ "יחסי משפחה וממון: אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מס'  17

 (.2009) 144, ה"ש 274, 227א  חוקיםממון" 

ה והקשיים שהיא מעוררת חורגת מגבולותיו של מאמר זה. לדיון מקיף שאלת ההכרה בנכסי קרייר 18

נ' ח' נ'  5050/06( '. ראו גם תמ"ש )משפחה קר745–728, בעמ' 13ראו ליפשיץ, לעיל ה"ש  הבסוגי

דינו של -לפסק 19–16ס' , פפלוני נ' פלונית 4623/04בע"ם  (;23.5.2010)פורסם בנבו,  א' ח'

עצמי, אציין כי ספק ל(. כשפלוני( )להלן: בע"ם 26.8.2007המשנה לנשיאה ריבלין )פורסם בנבו, 

 הנכס היא הדרך הראויאל מוניטין אישי וכדומה כלאם התייחסות לכושר השתכרות,  יבעיני

ן הכלכלי שנוצר השוויו-ועם אי םלהתמודד עם המצוקות הכלכליות המאפיינות נשים לאחר גירושי

 בין גברים לבין נשים לאחר הפירוד.

עדר ההכרה הכללית החלוקה ניתן להסביר, בין היתר, על רקע -בניאת ההכרה בנכסי קריירה כנכסים  19



 מזוגיות להורות משותפת וע", תשיט משפט ועסקים

829 

המשפט העליון פתח חשוב לצמצום הפערים הכלכליים בין גברים -לכאורה, פתח בית
מצבן הכלכלי הקשה של נשים גרושות. עם זאת, כאשר  תולהקל םנשים לאחר הגירושיל

המשפט בחשבון, -הביא ביתשהשיקולים הדין ואת -בהן ניתן פסקשבוחנים את הנסיבות 
 בהם ההכרה בנכסי הקריירהשהמשפט נתן מענה למצבים -מתעורר ספק אם בית

ן של המסגרות המשפטיות הקיימות בעשיית צדק כלכלי בין יהבשל מגבלות מתבקשת
 .הצדדים
דונו י, ולפיכך יחסי הממון ביניהם נ1974נישאו לפני שנת שזוג -הדין עסק בבני-פסק

היו נשואים במשך עשרים ושבע שנים עד לפירוד הזוג -י הלכת השיתוף. בניפ-על
מלבד נכס קשר נישואים ארוך.  פרידה לאחרבמקרה מן הסוג של דובר  ,ביניהם, דהיינו

הזוג -דין, חולקו בין בני-דון באותו פסקיהקריירה )המוניטין המקצועי של הבעל( אשר נ
ישואים: בית המגורים, שבע דירות, נכס נצברו במהלך הנשזכויות בנכסים שונים 

לא דובר, אם כן,  20גמל ובחשבונות הבנק. נצברו בקופותשכספים נוספים כן מקרקעין ו
ומרמת ממנו אשר  ,מומששהשתכרות שטרם מומש, אלא בכושר השתכרות  פוטנציאלב

חשוב מכך, כושר השתכרות  .במהלך הנישואים גםשה יהאפשר נהנתה החיים שהוא א  
, אין בכוונתי לומר לאחר הפירוד. זכויותשה יבהם היו לאש, משמעותיים ניב נכסיםהזה 

ההכרה המשפט. -בהן הכיר ביתשהזוג באותו מקרה לא הגיעו הזכויות -לבתכי כמובן, 
כי לא ייווצר פער  וחיבטשימסגרות משפטיות וחשוב לאמץ , וודאיב הראוי הבזכויות אל

לאמץ אפשר היה המקרה אולם בנסיבות  21.םשיכלכלי בין גברים לנשים לאחר גירו
דילמות המלוות את ההכרה בנכסי והקשיים מעורר את הפתרון משפטי אחר, אשר אינו 

לקבוע כי הוא אינו היה יכול המשפט -לוקה. כך, למשל, ביתח-בניהקריירה כנכסים 
מחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואים מחצה על מחצה, אלא קובע יחס חלוקה 

 )פתרון המעוגן, כיום, בחוק יחסי ממון(. אחר
הזוג לפיתוח כושר -בתרומתה של בתבהכרה טמונה הדין -חשיבותו של פסק

 .זכויותיש הזוג -בהם לשני בנישנכסי קריירה כנכסים זוגה, ומכאן ב-ההשתכרות של בן
הזוג -בהם לא נצבר בחיי בנישפתח למתן סעד במקרים לכאורה פותח הדין -פסקבכך 
תח במהלך החיים ּוּפשפוטנציאל השתכרות יש לבעל אך  מוחשי הניתן לחלוקהרכוש 

לה יאיני מקשה. ישל הא משמעותית מפוטנציאל ההשתכרותבמידה הזוגיים ואשר גבוה 
בו ניתן ש. עם זאת, בהינתן ההקשר הדין מבחינה זו-בחשיבותו העקרונית של פסק ראש

______________ 

. כפי שמובהר 43–42בשיטת המשפט הישראלית. ראו להלן ליד ה"ש  םבמזונות לאחר גירושי

והכרה בנכסי  םמזונות לאחר גירושי –כלים המשפטיים הללו הבהרחבה בגוף המאמר, כל אחד מן 

מנת לצמצם את -משמש על –זוג -חלוקה במסגרת היחסים הרכושיים בין בני-בניקרירה כנכסים 

זוג בעת הפרידה. ככל ששיטת משפט ה-בני כושר ההשתכרות ביןב םהתוצאות הנובעות מפערי

-בניהצורך בהכרה בנכסי קריירה כנכסים  ן, כםמכירה באופן נרחב יותר במזונות לאחר גירושי

 פך.ולהחלוקה פוחת, 

 דינו של המשנה לנשיאה ריבלין.-לפסק 4, פס' 18, לעיל ה"ש פלוניבע"ם  20

 27שם, פס'  .י שציינו הערכאות השונות שדנו באותו עניין, היה פער גדול בין הכנסות הצדדיםכפ 21

חלוקה שווה גרידא של הנכסים שנצברו במהלך  ,דינו של המשנה לנשיאה ריבלין. דהיינו-לפסק

 רמת חייהם לאחר הפירוד.בשה בכל הנוגע יהנישואים הייתה יוצרת פער משמעותי בין הגבר לא
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שה בעת הפירוד, יה המבוגר של האחיי הנישואים וגילשל  כםמש, ובפרט הדין-פסק
הדין לגבי נשים צעירות יותר, היוצאות מקשר -בו ייושם פסקשקיים ספק בדבר האופן 

ההכרה בנכסי  הדווקא בעניינן של נשים אללעיל,  ןשאינו כה ארוך. כפי שצוי םנישואי
 באופן משמעותי יותר.נדרשת  חלוקה-בניהקריירה כנכסים 

השופט ריבלין, אשר כתב את דעת  ו שלדברינוכח לם מתגבריאני מעלה שהספקות 
הזוג, -בו יש לחלק את נכסי הקריירה בין בנישדין. בהתייחסו לאופן -ב באותו פסקוהר

משך תקופת הקשר  זה ציין השופט ריבלין כי "יש להתחשב גם בנתונים נוספים, ובכלל
של  כהת למשההתייחסות המפורש 22.הזוג ואופק השתכרותם"-הזוגי, גילם של בני
-בנישואים לאדווקא מלמדת, לכאורה, כי בעיני השופט ריבלין  תקופת הקשר הזוגי

-בדרךטרם הספיקו משמעותי  ושר השתכרותקריירה מקצועית וכשבמהלכם  –ארוכים 

ההכרה בנכסי קריירה כנכסים  – לצבירת נכסים גם לביובאופן שיכלל להיבנות ולהבשיל 
חלוקה -בניאף שהצורך בהכרה בנכסי קריירה כנכסים  ,חלוקה הינה מוחלשת. זאת-בני

חסות לגיל ימסקנה זו מתבקשת גם מן ההתי .המעין אלמקרים עלה במיוחד בהקשר של 
שה, אשר יכפי שמלמדת הפסיקה העוסקת במזונות א .שה ולאופק ההשתכרות שלהיהא

אופק  תופסת אותן כבעלותהפסיקה  ,, כאשר מדובר בנשים צעירותתידון בפרק הבא
לחלק מפירות כושר  –ראויות אינן או  –שאינן זקוקות כמי השתכרות, ולפיכך 
אף אם אופק השתכרות זה הינו  ,)זאת לשעבר לאחר הפרידה-הזוג-ההשתכרות של בן

מהות משמורניות להשתלב באופן משמעותי יתיאורטי לחלוטין בשל הקשיים של א
 .בשוק העבודה בשכר(

בו יוכרו שהגביר את הספקות באשר לאופן  2008בשנת  תיקונו של חוק יחסי ממון
במסגרת כיוון שמ ,זאת 23זוג.-חלוקה בין בני-בניכושר השתכרות ומוניטין אישי כנכסים 

יש שאשר התייחס להגדרת "כלל נכסי בני הזוג"  ,5)ג( לסעיף  קטן-הוסף סעיףהתיקון 
פרישה, קרנות  פיצויי גם "זכויות עתידיות לפנסיה,לאזן, והבהיר כי הללו כוללים 

הדין של השופט -אף שהתיקון נחקק אחרי פסק .השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות"
ריבלין, ההגדרה המתוקנת של "כלל נכסי בני הזוג" לא התייחסה לנכסי קריירה נוספים, 

 8, נראה כי סעיף על כך נוסףובפרט לא התייחסה לכושר השתכרות ולמוניטין אישי. 
זוג, והיא סטייה -ממון בחר בדרך חלופית להתמודדות עם פערי שכר בין בנילחוק יחסי 

 מאופן חלוקה של מחצה על מחצה.
הדין של השופט ריבלין, באשר למתן סעד כלכלי -מבחנו האמיתי של פסקשמובן 

המשפט -ית, בבתוהדיוני ותייושם בערכאהוא בו שאופן הוא ה, םלנשים לאחר גירושי
-בשל העדר פרסום שיטתי של פסיקת בתי 24.הדין הדתיים-בתילענייני משפחה ואף ב

______________ 

 דינו של המשנה לנשיאה ריבלין.-לפסק 22ס' שם, פ 22

 .18, ס"ח 2008-(, התשס"ט4חוק יחסי ממון בין בני זוג )תיקון מס'  23

הדין כפופים -בתי ,(1994) 221( 2, פ"ד מח)בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול 1000/92בג"ץ למן  24

ם מיישוובלאחר פרידה  זוג-יחסים הרכושיים בין בניבהמשפט העליון בכל הנוגע -בית ו שללפסיקת

ופסיקתם בענייני רכוש  ,בבליהדין עוקפים את הלכת -חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון. בפועל בתישל 

המשפט -בית ו שלאינה תואמת את הפסיקה האזרחית בנושא זה, כפי שהיא מעוצבת בפסיקת
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הפסיקה הדיונית בענייני קיים קושי להעריך את  ,הדין-המשפט לענייני משפחה ושל בתי
 25.םחלוקה בגירושי-בנימשפחה, ובכלל זה את הפסיקה בהתייחס לנכסי קריירה כנכסים 

מחזקת את הספקות ו בהקשרה של סוגיה זהפסיקה הקיימת במאגרי המידע  עם זאת,
מנת להושיט סעד לנשים צעירות היוצאות מקשר -שימוש באיזון נכסי קריירה עלבאשר ל
 קצר בהעדר נכסים מוחשיים לחלוקה. םנישואי

להטיל ספק הפסיקה המשפט העליון, המשיכה -דינו של בית-אף פסק-ראשית, על
-יזון הרכוש בין בניבהיות נכסי הקריירה האמורים נכסים הניתנים לחלוקה במסגרת א

שנית, במקרים  26לאחר תיקונו של חוק יחסי ממון, כפי שפורט לעיל.במיוחד הזוג, וזאת 
הזוג, -בין בני םניתן לחלקשבנכסי קריירה כנכסים ת עקרונית להכיר אף נכונּו-רבים, על
באותו  הנכסים אל ם שלחלוקתאת המשפט כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות -קבעו בתי

-כאשר יושם פסק, על כך נוסף 27.)זאת, בין היתר, על רקע ההסתייגויות האמורות( עניין

חלוקה, היה זה בעיקר -בני יםוהוכר מוניטין אישי או כושר השתכרות כנכס הדין
ההסתייגויות מהכרה בנכסי הקריירה בנישואים קצרים, כאשר דובר  28בנישואים ארוכים.

 29.האת הכף נגד חלוקתם של נכסים אלו טהחלוקה, או נסיבות המקרה, -בניכנכסים 
כלל קביעה עובדתית כאמור -פוטנציאל השתכרות )ובדרךיש שה ינקבע כי לא כאשר

______________ 

 59, 51 כד ומיןתחתחומי חיכוך"  –שלמה דיכובסקי "בתי הדין ובתי המשפט  ,למשל ,העליון. ראו

עולמו "מחלחלת יותר ויותר בין הדיינים; אולם אודה, שעדיין -מציין כי השקפתהוא (, שם 2003)

הדין האזורי המאוזכר בבג"ץ -רוב הדיינים אינם סבורים כך". ראו גם התייחסות לדיון שנערך בבית

 (.2005) 295( 2פ"ד נט) ,פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול 9734/03

קדרי ואייל כתבן "'הפסקים הסמויים מן העין': השפעתם של המאגרים -ה בוגוש, רות הלפריןרינ 25

 603לד  עיוני משפטהממוחשבים על יצירת גוף הידע המשפטי בדיני המשפחה בישראל" 

(2011.) 

עמ' , א.ג.א נ' י.ג.א 1933/09ם( -דינה של השופטת מימון בתמ"ש )משפחה י-פסקאת  ,למשל ,ראו 26

 הדין המפורטים שם.-פסקיאת ו ,(9.2.2010)פורסם בנבו,  26–11

(; תמ"ש )משפחה 24.8.2009)פורסם בנבו,  ג.א נ' ג.א 12453/05תמ"ש )משפחה ת"א(  ,למשל ,ראו 27

 21342/04ם( -(; תמ"ש )משפחה י5.4.2012)פורסם בנבו,  פלוני נ' אלמונית 17359-01-10ת"א( 

)פורסם בנבו,  ע.נ נ' א.נ 1550/09ם( -; תמ"ש )משפחה י(24.6.2008)פורסם בנבו,  א.ש נ' ד.ש

21.12.2012.) 

בנישואים  שם דובר)( 6.7.2009)פורסם בנבו,  א.א נ' א.י.ק 610/07ם( -תמ"ש )משפחה י ,למשל ,ראו 28

בנבו,  )פורסם ר.מ נ' ד.פ.ר 22600/03ם( -; תמ"ש )משפחה י(מארבעים שנהיותר שארכו 

 29102/08מעשרים וחמש שנים(; תמ"ש )משפחה ראשל"צ( יותר ו ( )נישואים שארכ29.6.2008

 יים שנים(; תמ"ש )משפחהושת( )נישואים שארכו עשרים 22.3.2009)פורסם בנבו,  א.ח נ' א.א

 דינו של השופט סילמן )פורסם בנבו,-לפסק 50, פס' פלונית נ' פלוני 9881/07( 'קר

המשפט מציין כי היו -הדין, אך בית-מנם בפסקוא ןמצויאינו ( )מספר שנות הנישואים 15.11.2009

 )פורסם בנבו, פלוני נ' פלונית 740/08"נישואין ממושכים"(. אך ראו ע"מ )מחוזי חי'(  האל

19.11.2008.) 

(; תמ"ש 30.11.2008)פורסם בנבו,  א.ה נ' א.ע 44221/05תמ"ש )משפחה ת"א(  ,למשל ,ראו 29

 (.1.10.2009בנבו,  )פורסם מ.ר נ' ג.ר 2780/07)משפחה כ"ס( 
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נכסי  ם שלחלוקתשה צעירה(, יש בכך כדי להוות שיקול נוסף נגד יתתייחס לא
 30הקריירה.

 נולדושבמסגרתם הזוג לאחר עשר שנות נישואים, -נפרדו בני צ.אכך, למשל, בעניין 
רכש הבעל  םבן תשע והשני בן שלוש. במהלך חיי הנישואיהראשון  –להם שני ילדים 

-ביתשכפי . טק-ההייוהתחיל מסלול מקצועי בתחום תואר ראשון במדעי המחשב, 

"אין מחלוקת כי הנתבע רכש את ידיעותיו, השכלתו ונסיונו רובם ככולם  מציין, המשפט
, לא ייםאת, לא סיימה את לימודיה האקדמשה, לעומת זיהא 31בתוך תקופת הנישואין".

במידה אשר נפל בשכר היה זה  ,רכשה הכשרה מקצועית אחרת, וכאשר עבדה
העובדה שהאישה לא רכשה כי מציין המשפט -משמעותית משכרו של הגבר. גם כאן בית

שהיא "הקדישה משאביה לניהול הבית, נבעה מכך סיון תעסוקתי יהשכלה, מקצוע ונ
מנת שיוכל לרכוש את ההשכלה והנסיון שהם מנת  נתבע עללופינוי זמן גידול הילדים 
 32חלקו היום".

לנכון לראות בכושר ההשתכרות של הבעל אינו מוצא המשפט -כן, בית-פי-על-אף
בסך פעמי -חדהזוג, ופסיקתו מסתפקת במתן תשלום -בין בני וניתן לחלקשנכס קריירה 

לימוד הדרושות לה לשם השלמת תואר שה, לשם מימון שתי שנות הילא ש"ח 50,000
המשפט, עם השלמת התואר יהיו בידי -פי בית-במחשבים ומחייתה בעת לימודיה. על

עוד מוסיף  33שה "נתונים דומים לאלו של ]הבעל[ לצורך השתכרותה העתידית".יהא
 המשפט ואומר:-בית

"ברור כי לא ניתן לכמת את זמן ההשקעה שהשקיעה התובעת על מנת לאפשר 
כל נסיון ליצור עמדת פתיחה שווה לחלוטין הינו . נתבע ללמוד ולרכוש נסיוןל

יתרה מכך, לא ניתן לאמוד כמה מכושר השתכרותו של הנתבע הינו  .מלאכותי
תולדה של כישוריו הטבעיים וכמה הינו תולדה של לימודיו והזמן שהשקיע 

הכלכלית  יחד עם זאת מתן האפשרות .בעבודתו, דהיינו הכישורים הנרכשים
לתובעת להשלים את לימודיה, ייתן בידי התובעת, אם רק תרצה, את האפשרות 
לרכוש את אותם כלים שרכש הנתבע בעת נישואיו, ובאמצעותם היא תוכל לפתח 

 34את כושר ההשתכרות שלה תוך שימוש ביכולותיה ובכישוריה הטבעיים."

למשל,  ,ן, ביניהןהדי-הוזכרו בפסקשמעובדות נוספות מתעלם המשפט -בכך בית
(, 21:00מנת לפתח את כושר השתכרותו עבד הגבר עד שעות הערב המאוחרות )-עלש

הצריכו שעות עבודה ארוכות, שכן שיכולה לעסוק במשרות הייתה שה לא יבעוד הא

______________ 

)פורסם  .אל נ' צ. .א צ. 15485/03וכן תמ"ש )משפחה ב"ש(  ,27, לעיל ה"ש א.שעניין  ,למשל ,ראו 30

 דון להלן.ייאשר  ,(6.1.2008בנבו, 

 דינו של השופט טפרברג.-לפסק 26שם, פס' , צ.אעניין  31

 שם. 32

 שם. 33

 שם. 34
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-כי בעת הפירוד בין בניגם אספה את הילדים. כאן המקום להזכיר היא בשעות הצהריים 

של  יהםמגבלותהדין ממחיש את -פסקובטיפולה של האם. קטינים  הםהזוג היו ילדי
ן פערים במצבם הכלכלי וקיתבכל הנוגע בזוג -הדינים החולשים על יחסי הממון בין בני

 בהמשך.שוב לנקודה זו אחזור זוג הנובעים מקשרי ההורות. ה-של בני

 שהימזונות א. 2

לא רק מאופן ושפע מ םמחוץ לישראל מצבן הכלכלי של נשים לאחר פירוד או גירושי
או  םלשעבר לאחר הגירושי-הזוג-קבל מזונות מבןזכותן למחלוקת הרכוש, אלא גם 

כאשר אמריקאי, -במשפט האנגלובאופן מסורתי,  משלילת זכותן לקבל מזונות כאמור.
שה יכפיצוי לא םתשלום המזונות לאחר גירושינתפס ם, התבססו על אש   םדיני הגירושי

תנאי לפסיקת גם היה שם כזה, , אם הוכח אש  פירוק הנישואיםבגין אשמתו של הבעל ב
משכך, שולמו  35הוטלה על גברים בלבד(.שדובר בחובה מגדרית ועצמה ) םהגירושי

עם המעבר לתפיסות של  היא נישאה מחדש.כן למשך כל חייה, אלא אם מזונות שה ילא
תשלומי מזונות גות מ, ניכרה הסתייושוויון מגדרי פרידה נקייהשל , םללא אש   םגירושי

 36שהללו שולמו, נוצר צורך במציאת בסיס חדש להצדקתם.וככל  ,םלאחר גירושי
היא זו של  םהתפיסה המקובלת ביותר כיום של תשלומי מזונות לאחר גירושי

לאפשר  המטרב ם"מזונות משקמים", המשתלמים למשך תקופה מוגבלת לאחר הגירושי
עם זאת, בספרות  37לבסס עצמאות כלכלית.שה להיכנס )מחדש( לשוק העבודה וילא

גם בשיטות משפט שונות, ניתן למצוא גם חזרה לתפיסה של תשלומי -האקדמית, כמו
דעים או תפיסה -אף שאין תמימות ,זאת .םמזונות לטווח ארוך יותר לאחר הגירושי

ההצדקות  38.התשלומי מזונות כאלעליה ניתן לבסס שאחידה ועקבית באשר להצדקה 
שה על יפיצוי לא 39,םסעד בגין צורך כלכלי לאחר גירושיהיתר, בין כוללות,  הקיימות

שה נוטלת על יתשלומי תמיכה בתפקיד ההורי שהאוכן  40הפסדי קריירה שנגרמו לה
 41ה.של השתכרותהיכולת חינת במגובה ממנה מחיר, בין היתר, עצמה, ואשר 

______________ 

35 Ira Mark Ellman, The Theory of Alimony, 77 CAL. L. REV. 3, 5–6 (1989) סעד זה נשען על .

בדומה לתפיסת הדין העברי שתידון  ,של מזונות כחלק מחובות הנישואים של הבעל. זאת סהתפי

 להלן.

36 Ayelet Blecher-Prigat, The Costs of Raising Children: Toward a Theory of Financial 

Obligations Between Co-Parents, 13 THEORETICAL INQ. L. 179, 193–194 (2012). 

37 Pamela Laufer-Ukeles, Selective Recognition of Gender Difference in the Law: Revaluing 

the Caretaker Role, 31 HARV. J. L. & GENDER 1, 23–24 (2008). 

38 Ellman 4, בעמ' 35, לעיל ה"ש. 

Nat'l Conf. of –§§ 308(a)(1) CTAIVORCE DARRIAGE AND M .NIFU) (2)(a)308למשל:  ,ראו 39

Comm'rs on Unif. Laws 1970). 

 PRINCIPLES OF THE LAW OF. ראו: American Law Institute-אימץ השהתפיסה  ,למשל ,זוהי 40

FAMILY DISSOLUTION § 5.05, cmt. a (Am. Law Inst. 2002). 

 .776, בעמ' 4, לעיל ה"ש Laquer Estin ,למשל ,ראו 41
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הדין  ו שלבשליטתל מצוי ככלזוג -נושא המזונות בין בנילעומת זאת, בישראל, 
לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות( קובע כי "אדם חייב  )א(2דתי. סעיף ה-האישי

 –לגבי מרבית האוכלוסייה  .זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו"-במזונות בן
הדין ש אהימשמעות ה – 42האוכלוסייה היהודית הנישאת בנישואים כדת וכדין בישראל

שה למזונות יפי הדין העברי, זכותה של הא-עלהדין העברי. וא ההחל בנושא המזונות 
שה נשואה. הדין העברי אינו מכיר בזכות למזונות לאחר יהיא חלק מזכויותיה כא

זוג -פי הדין העברי אינם חלק מהאיזון הכלכלי בין בני-במובן זה, מזונות על 43.םגירושי
אשר נשואים, זוג -ין בניבוקת התפקידים חללקשורים , אלא םלאחר פרידה וגירושי

)ולכן גם מדובר, ככלל, בחובה  פרנסהלהדין העברי, הגבר הוא האחראי במסגרתה, לפי 
 44.אשתו אינה חייבת במזונותיו(אילו ו ,: הגבר חייב במזונות אשתוסטרית-מגדרית חד

שה לאחר יתפקיד חשוב במצבה הכלכלי של האיש ת למזונות זכּועם זאת, ל  
הישראלית פסיקה בבפרק זה, ובהר להלן. יתרה מזו, כפי שעוד אדון , כפי שיםהגירושי
, אם כי במקרים םהכרה במזונות אזרחיים המשולמים לאחר הגירושי ם שליש ניצני

אף שמדובר במזונות אזרחיים, חלק מן הדיון שנערך בפסיקה בנוגע למזונות מוגבלים. 
את  םל הנראה מכיוון שבפרש)ככ הפי הדין האישי העברי רלוונטי גם למזונות אל-על

המשפט האזרחיים מתפיסותיהם -הושפעו בתי ,פי הדין העברי-הזכות למזונות על
 הזכות למזונות(. ה ולתפקידה שלהחילוניות בנוגע למהות

 –הדתי והן במישור האזרחי -הן לפי הדין האישי –בשני המקרים  מכל מקום,
ינו ארוך לזכות במזונות קטנים שא םשה צעירה היוצאת מקשר נישואייסיכוייה של א

 שה מבוגרת היוצאת מקשר נישואים ארוך.יבהרבה מסיכוייה של א

 פי הדין העברי-מזונות על)א( 

, קרי הגט )או עד םפי הדין העברי ניתנת רק עד הגירושי-כאמור, אף שהזכות למזונות על
צבה למלא תפקיד חשוב במ ההדין הרבני(, היא עשוי-בגט בבית בתשה מחויישהא

 צמצםתשלום מזונות עשוי לחיוב הגבר בככלל,  .םלאחר הגירושי שהיאהכלכלי של ה

______________ 

דפנה הקר ורוני ליברזון "משפחות חוצות גבולות בישראל: בין האתנוס לאינדיבידואליזם  42

מהווים  ...דתיים החיים כיום בישראל-"הזוגות הבין (:2011) 510, 509טו  המשפטולגלובליזציה" 

למהגרים לא יהודים היא  המכלל הזוגות הנשואים... נישואיהם של ילידי ישראל ואזרחי 5%-כ

מרכז  –)הכנסת  1 "התבוללות בישראל ובתפוצות"עמי -נעמי מי ;תופעה זניחה יחסית בממדיה..."

פי נתוני -: "עלwww.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02015.pdf (26.2.2008מידע, המחקר וה

 זוגות מעורבים." 92,612היו בישראל  2008משרד הפנים, בסוף ינואר 

 .773, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין 43

 הכלפיו, העשוי םהדין העברי מכיר בעילת גירושי ,כאשר הגבר אינו ממלא את תפקידו כמפרנס 44

רות הלפרין "בגידת הבעל כעילה  ,למשל ,שה. ראוילגרש את הא –כפייתו ידי ואף להביא ל –לחייבו 

 3–2, 1 ניפלונית נ' פלו 9217-21-2תיק )אזורי ת"א(  ;(1989) 298, 297ז  מחקרי משפטלכפיית גט" 

)מהדורה רביעית מורחבת,  306–304 דיני משפחה(; בנציון שרשבסקי 29.5.2007)פורסם בפדאור, 

, לעיל Ellmanהמקורית של המשפט המקובל. ראו  סתוזו של מזונות הייתה גם תפי סה(. תפי1993

 .35ה"ש 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02015.pdf
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ויתורים ולהוביל לעלולים , אשר םומתן לגירושי-הזוג בעת המשא-פערי כוחות בין בני
שה על זכויות רכושיות המגיעות לה, מתוך רצון להימנע מהתדיינות ממושכת יהאשל 

קיים פער  בהםשבמקרים  חשיבותיש לכך  45.כלכליתבה אינה יכולה לעמוד שהיא 
 ם, וחשיבות גדולה אף יותר כאשר הליך הגירושישהיכלכלי משמעותי בין הגבר לא

שה את הגט ובכך להפעיל ילסרב לתת לאיכול הגבר  שאזפי הדין העברי, -מתנהל על
במזונות, עצם התשלום החודשי  בכאשר הבעל מחוי 46.ויתורים כלכלייםועליה לחץ ל

חשופה לסרבנות  השה תהייהאשתמריץ למתן הגט, ובכך קטן הסיכוי לגביו י להוות עשו
 47גט או לסחטנות כלכלית תמורת הגט.

המגדריות המסורתיות  סותהמשפט האזרחיים אינם אוהדים את התפי-ככלל, בתי
שה, אשר אינן ידיני מזונות האבזה משתקפות בדיני המשפחה הדתיים, ובכלל ה

הן עצם  48תפיסות של שוויון מגדרי.ובפרט עם ות ליברליות, מתיישבות עם תפיס
לפיה על הבעל לזון את אשתו, והן טענות ההגנה ש טריתס-החובה המגדרית החד

יכול להעלות כנגד תביעת המזונות של אשתו, אשר מתמקדות בהתנהגותה שהבעל 
חיי  ועימקיים ( לםבות הנישואיושה או בחובתה )כחלק מחימינית של האה-ריתהמוס

-של בתילפיכך, ככל שביכולתם  49ליברליות כאמור. סותאישות, אינן מתיישבות עם תפי

באופן שיתיישב ולפרשם , הם מנסים לעצבם הלצקת תוכן לדינים אלהמשפט האזרחיים 
המשפט החילוניים -כך, מחד גיסא, בתי חילוניות.-ליברליות סותככל האפשר עם תפי

או מינית ה-התנהגותה המוסריתזונות בהתבסס על שה למיממעטים לשלול את זכות הא
המשפט ייטו לשלול את -מאידך גיסא, בתי 50חיי אישות עם בעלה.קיים על סירובה ל

______________ 

פלוני נ'  1081/05ם( -רורי בתפקידם של מזונות זמניים בבר"ע )מחוזי ישל השופט ד נוהשוו לדיו 45

שה היא שחייבת בגט, או מוצא יהדין קובע כי הא-(. כאשר בית8.8.2006)פורסם בנבו,  אלמוני

אזי אין בידה כלי מיקוח כאמור. טענות בדבר התנהגותה  ,טעמים אחרים לשלול את זכותה למזונות

מילוי חובות הנישואים החלות עליה )כגון סירוב לחיי -ה או טענות על אישימינית של האה-המוסרית

שה למזונות יאישות עם הבעל, קרי מרידה, או עזיבת הבעל( עשויות לשמש בסיס לשלילת זכות הא

 כאמור.

-הלפרין ,למשל ,פי הדין העברי ועל כוחו העדיף של הגבר בהליך זה ראו-על םעל הליך הגירושי 46

 .7ש קדרי, לעיל ה"

 .772שם, בעמ'  ,למשל ,על תפקיד המזונות בהליך השגת הגט ראו 47

שמרניים מובהקים, התואמים את התפישה שמקובל -: "אלו הם עקרונות מסורתיים774שם, בעמ'  48

שונות מוחלטת  לכנותה התפישה המסורתית של המשפחה. הם מושתתים על תפישה מובהקת של

בין המינים, הבאה לידי ביטוי בחלוקת תפקידים ברורה ובקביעת סטנדרט שונה לגברים ולנשים 

באמצעות יצירת קוד נוקשה ביותר של התנהגות מינית בעבור נשים. גם החיבור בין קוד ההתנהגות 

-ת הלפריןהמינית לבין מערכת היחסים הכלכלית הוא ביטוי לתפישה המסורתית של המשפחה"; רו

על הכבוד, הצדק, השוויון והכוונה  :לקראת השלמה –קדרי "דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל 

 (.2001) 119, 105יז  מחקרי משפטיושתתו מעתה דיני המשפחה" 

 .182, 106, בעמ' 44שרשבסקי, לעיל ה"ש  49

(; בג"ץ 1962) 945, פ"ד טז מקיטן נ' מקיטן 634/61; ע"א 7י, לעיל ה"ש קדר-הלפרין ,ראו, למשל 50

גרינהאוז  277/81(; ע"א 1970) 487( 2, פ"ד כד)שרגאי נ' בית הדין הרבני הגדול, ירושלים 206/70

ע"א ; (1989) 505( 4, פ"ד מג)פרידמן פרידמן נ' 761/88(; ע"א 1982) 197( 3, פ"ד לו)נ' גרינהאוז
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שה למזונות כאשר ביכולתה )לגישתם( להתפרנס בכוחות עצמה, שהרי אין כל יזכות הא
היא  כלכלית באשתו. נקודה אחרונה זולתמוך של גבר  בותהצדקה )ליברלית( למחוי

 51פתחתי את המאמר.בה הדין העוסקים -הרלוונטית במיוחד למאמר זה, ובפסקי
לפוטנציאל ההשתכרות של מבחינת המסגרת המשפטית, עלתה שאלת המקום שיש 

שה בקביעת היקף זכותה למזונות, כחלק מהדיון בזכותו של הבעל ל"מעשה ידיה" יהא
זכאי לזון את אשתו, הוא  כנגד חובתו של הבעל ,פי הדין העברי-לעשה. ישל הא

שה הכוונה בראש ובראשונה ל"מלאכות יב"מעשה ידיה" של הא 52ל"מעשה ידיה".
השאלה שהתעוררה הייתה אם במסגרת "מעשה ידיה"  53ול"מלאכות הבית".חיבה" 

"מלאכות רווחה".  –לעבוד במלאכות המכניסות רווח כספי  גם לצאתחייבת שה יהא
 השה לעשותיחובה על האשמלאכה ם מדובר בחשיבותה של השאלה היא בכך שא
, ומה שאינו ךבמזונותי ךלומר "צאי מעשה ידייכול במסגרת "מעשה ידיה", אזי הבעל 

מסכום  יכול לקזז את פוטנציאל הרווח ממלאכה זוהוא  ,קרי 54,מספיק אשלים לך"
 שה.יהמזונות שעליו לשלם לא
פי ההלכה בהתאם ל"מנהג -שה במסגרת "מעשה ידיה" נקבע עליהיקף חיובה של הא

של  עד שנות התשעים 55בהתאם לנהוג בחברה ובתקופה הרלוונטיות. ,המדינה", קרי
המשפט האזרחיים, -הדין הדתיים והן בבתי-הגישה השלטת, הן בבתיהמאה העשרים 

כחלק מ"מעשה בהן  בתהיא מחויששה בשכר אינה מסוג המלאכות יעבודת האשהייתה 
מסכום המזונות לא קוזז  שה אשר לא עבדהיהשתכרות של אידיה". משכך, פוטנציאל ה

המשפט -בתי ם שלבתחילת שנות התשעים חל מפנה בפסיקת 56יב בעלה.חובו ש
הדין הרבני האזורי בחיפה, אשר קבע -האזרחיים. ראשיתו של המפנה בפסיקה של בית

לק הוראה או פקידות, הינה חכי כיום עבודת נשים בשכר, לפחות במקצועות דוגמת 
לקזז יכול הבעל כנגד מזונותיה. לפיכך  בתבו היא מחויששה, ימ"מעשה ידיה" של הא

הוא חייב שמסכום המזונות  הלהרוויח במקצועות מעין אליכולה שה יהאשאת הסכום 
הדין האזורי בחיפה נותר -הדין של בית-הדין הרבניים, פסק-מבחינת בתי 57לשלם לה.

______________ 

)פורסם בנבו,  גל נ' גל 2923/93(; ע"א 17.10.1991)פורסם בתקדין,  כהן נ' כהן 904/91

26.12.1994.) 

)פורסם  ביקל נ' ביקל 6136/93ע"א ראו גם  .1, לעיל ה"ש פלוליועניין  ,1, לעיל ה"ש פדןעניין ראו  51

 , אשר יידון להלן.(6.7.1994בנבו, 

 .784–782בעמ'  ,7קדרי, לעיל ה"ש -; הלפרין186–180, בעמ' 44שרשבסקי, לעיל ה"ש  ,למשל ,ראו 52

 שם. 53

 על בהסתמך, סט, ד ע,"אה ע"לשו א"הרמ , מצטטת את הגהות784, בעמ' 7לעיל ה"ש קדרי, -הלפרין 54

 .ן"הר

 .783שם, בעמ'  55

דה בשכר, שה עבי(. עם זאת, כאשר הא1984) 29( 3ד לח)", פמזור נ׳ מזור 687/83א "ע ,למשל ,ראו 56

אותו הרוויחה בפועל קוזז מדמי שה לעשות כן, שכר העבודה תחובזה מפי ההלכה אין -אף שעל

 .785–784, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין ,למשל ,המזונות. על ההסבר ההלכתי לכך ראו

 )התשנ"א(. 212פד"ר יד  ,' נ' ב'א/טו 8005; תיק )אזורי חי'( 785שם, בעמ'  57
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 םועיצב את פסיקתהמשפט האזרחיים -בתי השפיע עלהוא אולם מאותה עת  58,חריג
קדרי, מכיוון -הלפריןפרופ' רות כפי שטוענת ככל הנראה, זאת,  59בענייני מזונות.

פי -על .בין גברים ונשים ליברליות של שוויון )פורמלי( סותהדין התיישב עם תפי-שפסק
 שהי, אין כל מקום לחייב גבר בפרנסת אשתו, שהרי ביכולתה של האהתפיסות אל

 להשתכר בכוחות עצמה.
הדין בעניין -הדין הראשון שסימן מגמה זו של המערכת האזרחית היה פסק-פסק

הזוג. -היה גם קשר נישואים שני לבנישבאותו עניין דובר בקשר נישואים קצר,  60.ביקל
שלה שה מקשר הנישואים הקודם י, וילדיה של האהזוג לא נולדו ילדים משותפים-לבני

ה, אשר עבדה במשך שנים רבות, הפסיקה במהלך הנישואים לעבוד. שיהא. היו בוגרים
שה יאת האשהניעו הדין ביטוי לתמיהתו באשר לסיבות -הנשיא שמגר נותן בפסק

 נכוןל להפסיק לעבוד בשכר, לאחר שעשתה כן במשך שנים רבות. לפיכך הוא מוצא
ה לתרום על שהמערערת יכול"פסק לטובתה בהתחשב בכך שיילקבוע את סכום המזונות 

נראה שאכן הייתה  ביקלשל עניין בנסיבות העובדתיות  ."ידי עבודתה לכיסוי צרכיה
סכום המזונות. בקביעת פוטנציאל ההשתכרות של גב' ביקל הביא בחשבון את הצדקה ל
שה ילפיו יש להביא בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות של האשקרון יהעעם זאת, 

בתחילת המאמר, וזאת  האשר נזכר 61,פדןך בפרשת יושם בהמש בקביעת זכותה למזונות
דובר בזוג צעיר שהיה נשוי תקופה קצרה באותו עניין  בנסיבות שונות בתכלית השינוי.

הייתה  שהיהאנולדה ילדה אשר הייתה בעת ההליכים בת ארבע.  ה, ומנישואים אלבלבד
גם  .העבודה טרם נכנסה לשוקו ,תואר במדעי החברהקראת לבשלבי הסיום של לימודיה 

שה יהמשפט המחוזי, אשר שלל מהא-הדין של בית-אישר שמגר את פסק בעניין זה
 62תצא ותשתכר במסגרת שוק העבודה.כי היא מזונות בהתבסס על ההנחה 

יותר הייתה בקשר נישואים ארוך )ששה מבוגרת יעסק באש 63,פלוליאולם בעניין 
המשפט העליון -, ראה ביתכרלא עבדה בשהיא במהלכו, ככלל, אשר , משלושים שנה(

אין להביא  קבע כי בנסיבות אותו ענייןהמשפט העליון -לנכון לפסוק באופן שונה. בית
היא זכאית ששה ולהפחית את סכום המזונות ישל הא בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות

פדן,  'דינו באופן מפורש בין נשים דוגמת גב-בפסקמבחין השופט טירקל  64בהתאם.לו 
מקשר נישואים קצר, לבין נשים מבוגרות היוצאות מקשר נישואים ארוך,  היוצאות
 65ן.שלה השתכרותההתחשבות בפוטנציאל בפלולי, בכל הנוגע  'גבדוגמת 

המשפט העליון -בית ו שלאת השפעת פסיקת , בין היתר,בחן אשרחשוב במחקר 
י ככלל קדרי כ-, הראתה הלפריןהמשפט לענייני משפחה-בתי ם שלעל פסיקת האמורה

______________ 

 .786–785, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין 58

 שם. 59

 .51, לעיל ה"ש ביקלראו עניין  60

 .1, לעיל ה"ש פדןעניין  61

 דינו של הנשיא שמגר.-לפסק 2שם, פס'  62

 .1, לעיל ה"ש פלוליעניין  63

 דינה של השופטת ביניש.-דינו של השופט טירקל ופסק-לפסק 11שם, פס'  64

 .403, בעמ' שם 65
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הדין -גדולה מהשפעתו של פסק ביקלבעניין ו פדןבעניין הדין -פסקי ם שלהשפעת
-ליהשוויון הפורמ סותהדין הראשונים תואמים את תפי-, מכיוון שפסקיפלוליבעניין 

המקרים מתקבלת ברוב  66ליברלי בין גברים ונשים ואת אידיאולוגיית הפרידה הנקייה.ה
שה מזונות או ילל מהאובאופן שש ,שהיות של האקיזוז פוטנציאל ההשתכרהדרישה ל

בכך יש פגיעה כלכלית בכלל הנשים היוצאות מקשר  67פחית אותם במידה משמעותית.מ
 סההיא תפי קדרי,-, כפי שהראתה הלפריןהמשפט-השוויון של בתי סת, שכן תפיםנישואי
וך כך בתהפגיעה הכלכלית בנשים. את השוויון ו-את איבפועל אשר מחריפה  ליתפורמ

המשפט היא כי יש -המוצא של בתי-לגביהן הנחתשהפגיעה קשה יותר בנשים צעירות, 
המשפט גם קשה להצדיק -ביכולתן לעמוד ברשות עצמן. לבתיכי להן אופק השתכרות ו

לשעבר, בפרט כאשר משך החיים -זוגן-המשך הישענות כלכלית של נשים על בני
יוצאות מקשר ן הבמיוחד אם מבוגרות, גבי נשים ל 68הזוגיים לא היה ארוך במיוחד.

 .פלוליהדין בעניין -נישואים ארוך, קיימת עדיין האפשרות להישען על פסק

 מזונות אזרחיים)ב( 

ולא על דינם  ,על הדין האזרחיהמבוססת זוג, -מזונות בניהמסגרת המשפטית של 
משפט הישראלי. ב, הינה מסגרת משפטית חדשה יחסית דתי של הצדדיםה-האישי

הנשיא שמגר בשנות כבר בפסיקה של התשתית להכרה במזונות אזרחיים הונחה מנם, וא
הוכרו מזונות אזרחיים על  2003שנת דין של הנשיא ברק מ-אך רק בפסק 69,התשעים
מזונות רק את המסגרת הכללית של הברק  התווהדינו -בפסק 70דיני החוזים.בסיס 

במהלכה שדמי המזונות, התקופה  לם שאופן חישוב –האזרחיים, והותיר את הפרטים 
עם זאת,  71לפיתוח עתידי. – שלילתם וכדומהידי עשויות להביא לשיינתנו, טענות 

לא יוכלו לסייע בהטבת  הדין מלמדים כי גם המזונות האזרחיים-הדברים האמורים בפסק
 קצר. םעירות היוצאות מקשר נישואימצבן הכלכלי של נשים צ

העליון ראה במזונות משקמים רק סוג אחד של  המשפט-דינו של בית-אף שפסק
המשפט לענייני משפחה אשר פסקו מזונות -הדין של בתי-פסקירוב מזונות אזרחיים, 

וראו  ,של שנים ספורותפסקו אותם לתקופה קצובה  זה דין-פסק לאזרחיים בהתבסס ע

______________ 

 .800–791, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין 66

 .793שם, בעמ'  67

הנזכר אצל  ,(6.10.2002)פורסם בנבו,  כ.ע נ׳ כ.ג 67760/99א( "ש )משפחה ת"תמ ,למשל ,ראו 68

 .86, ה"ש 794, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין

(; ע"א 30.1.1994)פורסם בתקדין,  כהנא נ' כהנא 4590/92; ע"א 50, לעיל ה"ש כהןראו עניין  69

(. גם כאן, זיהוי המגמה המתפתחת של מזונות 1995) 577( 2, פ"ד נא)סולומון נ' סולומון 7038/93

, בעמ' 48י, לעיל ה"ש קדר-קדרי. ראו הלפרין-ידי הלפרין-אזרחיים בפסיקתו של שמגר נעשתה על

113–123. 

 (.פלונית( )להלן: רע"א 2003) 213( 2, פ"ד נח)פלונית נ' פלוני 8256/99רע"א  70

יחיאל ש' קפלן "דיני  ,למשל ,הוודאות שבמצב משפטי זה ראוחוסר חוסר הבהירות ו לביקורת על 71

 דין ודבריםיות חדשה: מחקיקה שיפוטית לחקיקה שהיא מלאכת מחשבת" המשפחה בעידן של מדינ

 (.2011) 309–308, 259ו 
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כך, גם בספרות  72שה.יאת כושר ההשתכרות של הא אותם כמזונות שתפקידם לשקם
 73אקדמית הצטמצם רעיון המזונות האזרחיים בפסיקה הישראלית למזונות משקמים.ה

שה אשר חיה בזוגיות ללא ימנת שא-כי על אבהתאם לכך, הגישה הרווחת בפסיקה הי
שאה בנישואים אזרחיים תזכה בפסיקת מזונות לטובתה לאחר הפירוד ינישואים או נ

והעדר יכולת השתכרות. המזונות הזוג -עליה להוכיח תלות כלכלית בבן ,זוגה-מבן
כדי המשפט, -יידרש, לדעת ביתשבהתאם למשך הזמן  ,ייפסקו לתקופה מוגבלת בלבד

אכן, גם כאשר  74שה ולאפשר לה עצמאות כלכלית.ילשקם את כושר ההשתכרות של הא
כושר יש שה ישכאשר לא אמדובר במזונות אזרחיים, הדעה המקובלת בפסיקה הי

כאשר מדובר בנשים צעירות, הן נחשבות  75פסיקת מזונות.אין מקום ל ,השתכרות
 מהות לילדים קטינים.יבעלות כושר השתכרות גם בהיותן א

 בציבור-הסדרה כלכלית של פרידת הידועים. 3

זוג, אבקש להתייחס למערכת -העוסק בהסדרה הכלכלית של פרידת בני ,לסיכום פרק זה
נישואים. אבקש להראות כי התוצאות של  ליהיחסים הזוגית המתקיימת ללא קשר פורמ
של  לינשים היוצאות מקשר זוגי פורמלגבי הכלכליות של פירוק הקשר הזוגי שונות 

ידוע במשפט הישראלי ה –נישואים לעומת נשים היוצאות מקשר זוגי ללא נישואים 
זוג -זוג נשואים ובני-לרעתן של האחרונות. לכאורה, בני –בציבור -כקשר של ידועים

______________ 

של  מהמאמרו עוסק בניתוח אופן יישוהגם ש ,בלבד משקמיםכך, יחיאל ש' קפלן מתייחס למזונות  72

תמ"ש )משפחה  ,למשל ,. עוד ראו313–305פסיקת ברק בנושא מזונות אזרחיים. קפלן, שם, בעמ' 

המזונות נפסקו לתקופה שמן הפירוד ) (15.3.2009)פורסם בנבו,  מ נ' א.ח י א.ח. 16821/04( ת"א

)פורסם  ו. ק נ' י. ק 28592/08; תמ"ש )משפחה ראשל"צ( (ארבע שניםל ,, קריםועד להתרת הנישואי

 שנה ושלושה חודשים(.נפסקו מזונות ל) (13.10.2009בנבו, 

זוג אשר -בהתייחסו לפסיקת מזונות בין בני ,. גם שחר ליפשיץ313–305, בעמ' 71קפלן, לעיל ה"ש  73

בראי  בציבור-הידועיםמתייחס למזונות משקמים בלבד. ראו שחר ליפשיץ  ,בציבור-חיו כידועים

 (.2005) 170 התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה

הדין של השופט שטרק בתמ"ש -. קפלן מביא כחריג את פסק307, בעמ' 71קפלן, לעיל ה"ש  74

אשר פסק  ,(20.1.2010)פורסם בנבו,  43–42, 35, פס' ח' ע' נ' א' ע' 34320/06)משפחה ת"א( 

ונות רק עד שה מזישה גם כאשר היה לה כושר השתכרות. אולם גם במקרה זה נפסקו לאימזונות לא

יש הדין מתייחס באופן מפורש להבחנה בין נשים צעירות ש-כניסת הילד למסגרות חינוכיות. פסק

ומאזכר בעניין זה את  ,נשים מבוגרות יותר היוצאות מקשר נישואים ארוךבין להן כושר השתכרות ל

 .פלוליו ביקל, פדןהדין -פסקי

עניין  –את הבסיס לפיתוח המזונות האזרחיים  הדין שהיוו-בהקשר זה ראוי לציין כי באחד מפסקי 75

יסוד: -לפסוק מזונות אזרחיים )על בסיס חוקנכון היה שמגר  – 580, בעמ' 69, לעיל ה"ש סולומון

 .תשה היה כושר השתכרוימכיוון שלא "צריך עיון"כבוד האדם וחירותו(, אך הותיר אפשרות זו ב

וכן תמ"ש  74המקורות הנזכרים לעיל בה"ש את דינו של השופט שמגר. ראו עוד -לפסק 6שם, פס' 

דינה של השופטת גליק )פורסם בנבו, -לפסק 50–48, פס' ג.ש.כ נ' א.כ 11941/05)משפחה ת"א( 

27.3.2011.) 
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 76.כמעט למערך דינים זההבישראל בציבור כפופים -יחדיו ללא נישואים כידועים החיים
בציבור, -הכללים המשפטיים החלים על ידועים מיםיש אף הטוענים כי במובנים מסוי

יחסים הכלכליים ביניהם, שמים את הנשים החיות במערכת יחסים זוגית בבכל הנוגע 
כך, למשל, על מערכת היחסים  77ואות.ללא נישואים בעמדה עדיפה לעומת הנשים הנש

חלה על סוגי וקנייניות -מקנה זכויות מעיןאשר בציבור חלה חזקת השיתוף, -של ידועים
המקנה זכויות  ,זוג נשואים חל הסדר איזון המשאבים-רבים יותר, בעוד על בני נכסים

 78חלשות יותר לשווי הנכסים בלבד.
הזוג הנשואים -על בנימיושמים  בו ההסדרים והכללים המשפטייםשאולם האופן 

-לבניעדיפות יחסית בציבור מקנה בפועל זכויות -הזוג החיים יחדיו כידועים-ועל בני

בציבור במצב -, ולפיכך מעמיד נשים היוצאות מקשר זוגי של ידועיםהנשואיםהזוג 
הזוג יש -כלכלי נחות לעומת נשים היוצאות מקשר של נישואים, וזאת גם כאשר לבני

הזוג, כאשר מדובר -את נושא היחסים הרכושיים בין בני הכדוגמניטול אם  79ילדים.
של  ההגדרעונים על החיו יחדיו ללא נישואים, גם לאחר שהוכח כי הם שזוג -בבני

התכוונו לשיתוף הם בציבור", מוטל עליהם נטל כבד יותר להראות כי -"ידועים
ת על חלוקת הרכוש במילים אחרות, אף שהמסגרת המשפטית החולש 80בנכסיהם.
חזקה בדבר שיתוף בנכסים מעצם אין ולא חוק יחסי ממון,  ,"חזקת השיתוף" אביניהם הי

דין אחד אף -בפסקזוג נשואים. -בניגוד לבני ,בציבור בלבד. זאת-ם הזוגיים כידועיםהחיי
זוג נשואים יש חזקה כי הללו התכוונו לשיתוף בנכסיהם, לגבי -נקבע כי בעוד לגבי בני

 81בציבור יש להחיל חזקה הפוכה.-חיו כידועיםשזוג -בני
זכויות בנכסים עסקיים שנוצרו במהלך החיים יש זוג נשואים -, לבניעל כך נוסף

פי חוק יחסי ממון. לעומת זאת, כאשר -פי חזקת השיתוף ובין על-המשותפים, בין על
גם סקיים, בציבור, ככלל לא חלה נורמה של שיתוף בנכסים ע-זוג ידועים-מדובר בבני

מנת שייקבע שיתוף בנכסים -כחה כוונה כללית לחיי שיתוף כאמור לעיל. עלכאשר הּו

______________ 

, 741כה  עיוני משפטבציבור" -חם? ניתוח ליברלי של מוסד הידועיםכור-שחר ליפשיץ "נשואים בעל 76

-(: "...המגמה הברורה הן של החקיקה והן של הפסיקה היא הרחבת המוסד של הידועים2002) 744

-בנושאים רבים, העניקה החקיקה לבני בציבור, תוך קירוב מעמדם המשפטי למעמדם של נשואים.

 ".זוג נשואים-דומות לזכויותיהם של בני בציבור זכויות-זוג החיים כידועים

מבחינה מגדרית. חזקת  לייםבציבור, בהיותם דינים אזרחיים, הם ניטר-הדינים החלים על ידועים 77

במהלך החיים הזוגיים, ואף האחר נצברו על שם הצד שהזוג זכויות בנכסים -השיתוף מקנה לשני בני

דינו של -לפסק 25, פס' 70, לעיל ה"ש פלוניתע"א מגדר. ראו ר-יתתלוהזכות למזונות אזרחיים אינה 

-בדרךנים בעיקר על נשים, כצד הכלכלי החלש ימג הכן, בפועל דינים אל-פי-על-הנשיא ברק. אף

 .843, בעמ' 76במערכות יחסים זוגיות. ליפשיץ, לעיל ה"ש כלל 

 .782שם, בעמ'  78

 (.1997) 337( 1נא)פ"ד , סלם נ' כרמי 4385/91ע"א  ,למשל ,ראו 79

פלונית נ'  4178/04(; בג"ץ 21.11.2005)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 4589/05בע"ם  ,למשל ,ראו 80

פלונית נ'  1165/09(; עמ"ש )מחוזי ת"א( 13.12.2006)פורסם בנבו,  בית הדין הרבני לערעורים

 (.פלונית( )להלן: עמ"ש 21.9.2011)פורסם בנבו,  פלוני

 (.13.5.2012)פורסם בנבו,  ר.ס. נ' ע.ר. 22050-06-11עמ"ש )מחוזי חי'(  81
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השיתוף שמה נוסף" המעיד על כוונה -"דבר יש להוכיחבציבור, -עסקיים בין ידועים
ניתן גם להניח  82הזוג יש ילדים משותפים.-גם כאשר לבני ,זאת .הגם על נכסים אליחול 

אם לגבי נכסים עסקיים הקשתה הפסיקה על חלוקתם בין כי במידה גבוהה של ודאות 
עצם ראייתם כנכסים ר שא – לגבי נכסי קריירהאזי זוג החיים יחדיו ללא נישואים, -בני

 תקשה הפסיקה עוד יותר. –במחלוקת  השנויהינה הניתנים לחלוקה 
, תשלומי מזונות לאחר הפרידהבחלוקת הרכוש, גם בכל הנוגע של נושא הנוסף על 

דין המזכה -תתקשה להשיג פסק ליסד באופן פורמשה היוצאת מקשר זוגי שלא מּויא
הכיר במזונות אזרחיים הכיר ששל ברק  ןדיה-אף שפסק ,זאת .אותה בתשלום מזונות

זוג שנישאו בנישואים אזרחיים והן בהתייחס לזוגות אשר קיימו -הן בהתייחס לבניבכך 
בלבד קיימת פסיקה מועטה במאגרי המידע  ,מנםוא 83קשר זוגי לא במסגרת נישואים.

אך מן הפסיקה הקיימת  84מזונות אזרחיים,בעניין דינו של ברק -יישום פסקבבכל הנוגע 
 85בהעדר קשר של נישואים.נדחות פעמים רבות תביעות של נשים למזונות כי עולה 

 זוגיות להורות משותפתבין פרק ב: 

אחת הסיבות קשר הזוגי בדיני משפחה כמרכזיותו של הבחלק זה של המאמר אתייחס ל
מהות צעירות החיות בנפרד מהאב, יבאלפגיעה הכלכלית  ,לגישתי ות,מובילההמרכזיות 

כפי שאראה, . בין לאחר קשר נישואים ובין לאחר חיים זוגיים ללא נישואים
היא המכתיבה את בבסיס היחס המשפטי לקשר הזוגי כיום העומדת האידיאולוגיה 
כליות של פירוק הקשר הזוגי, כפי שפורטו לעיל. לפיכך כל עוד הקשר התוצאות הכל

הווה את הקשר הבסיסי בדיני המשפחה, ככל שהדבר נוגע י ,מיני-כקשר רומנטי ,הזוגי
 הכלכליות שיחסים אלה-תוצאות המשפטיותוביחסים משפחתיים בין מבוגרים ב

או  םת לאחר גירושילתת מענה למצבן הכלכלי של נשים צעירוקשה מנביעים, יהיה 
קשר ההורות  לאיסיטו את הדגש מהקשר הזוגי לטענתי, אם דיני המשפחה פרידה. 

______________ 

 .829, בעמ' 76ליפשיץ, לעיל ה"ש  ;79, לעיל ה"ש סלםעניין  82

 דינו של הנשיא ברק.-לפסק 27–24, פס' 70, לעיל ה"ש פלוניתרע"א  83

–305, בעמ' 71. לסקירת הפסיקה הקיימת ראו קפלן, לעיל ה"ש והטקסט שלידה 25ה"ש לעיל ראו  84

313. 

, ר.ס.עניין (; 26.9.2011)פורסם בנבו,  ר.ט נ' ק.ל.ק 3281-01-09תמ"ש )משפחה נצ'(  ,למשל ,ראו 85

ש.ק. נ'  9130-11-08חה חי'( דינה של השופטת שטמר; תמ"ש )משפ-לפסק 31פס' , 81לעיל ה"ש 

(; תמ"ש )משפחה טב'( 24.9.2012דינה של השופטת מירז )פורסם בנבו, -לפסק 26–23, פס' ר.ב.ש.

(; 26.8.2013דינו של השופט זגורי )פורסם בתקדין, -לפסק 36.9–36.1, פס' ס.ע. נ' נ.א. 313-01-11

ם( -(; תמ"ש )משפחה י17.7.2011ו, )פורסם בנב ר.ח. נ' י.ב.ע. 41947-07-10תמ"ש )משפחה נצ'( 

דינו של השופט רובינשטיין -פסקאת (. ראו גם 5.10.2010)פורסם בתקדין,  נ. ג. פ. נ' ד. נ. 9270/07

(, אשר עסק במזונות 15.2.2009הדין )פורסם בנבו, -, פס' ז לפסקפלונית נ' פלוני 10497/08בבע"ם 

 .בציבור ותיאר מזונות משקמים כחריג-שה ידועהיא
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יותר לפתח סעדים משפטיים קל יהיה מבוגרים, כקשר המשפחתי המרכזי בין המשותפת 
 .מהות צעירות אשר אינן חולקות עוד קשר זוגי עם האבילאיתנו מענה שי

 יות ומחיריה של ההורותהאידיאולוגיה המודרנית של זוג. 1

, םהנשים חוות ירידה ברמת החיים לאחר גירושירוב בתחילת המאמר,  ןכפי שצוי
 קצר םופגיעה כלכלית זו אינה נחלתן הבלעדית של נשים צעירות היוצאות מקשר נישואי

, הפגיעה הקשה יותר בנשים צעירות אינה תופעה ייחודית לישראל. על כך יחסית. נוסף
 על נשים המודרניים םית העוסקת בהשלכות הכלכליות של הגירושיהספרות האקדמ

מערכת היחסים הזוגית של של קשר הנישואים ועם הליך ההפרטה  הקושרת השלכות אל
הרואה בקשר הזוגי קשר  סהמעבר מתפי אמשמעותו של הליך הפרטה זה הי 86ככלל.

שר זה עניין פרטי הרואה בק סה, לתפיוהמדינה צריכה להסדירשבעל משמעות ציבורית, 
את של הצדדים. לפיכך ניתן לצדדים הכוח להגדיר ולעצב את מערכת היחסים ביניהם ו

הזוג -כל אחד מבניבדגש דיני המשפחה המודרניים שמים את ה ,על כך נוסף תנאיה.
כחלק  87הזוג כיחידה משפחתית.-בניבופחות  ,בעל זכויות ואינטרסים נפרדיםכפרט 

 אהי םמטרת הגירושי לפיהש ,יאולוגיית הפרידה הנקייהאידפרטה צמחה הממגמת ה
נתפס עוד אינו כיוון שקשר הנישואים מ ,זאת .הזוג-לנתק לחלוטין את הקשר בין בני

יש לאפשר לכל  םלאחר הגירושי. הזוג-בני הם שלחייימי כקשר שמטרתו להימשך כל 
ולבנות קשרים חייה הפרטיים, ובכלל זה ליצור בהזוג להמשיך בחייו או -אחד מבני

אם לא לשלול  –ד ומא-עדהמגמה היא לצמצם  משכך,זוגיים ומשפחתיים חדשים. 
מצוקות כלכליות המתעוררות  88לאחר הפרידה.הזוג -מחויבויות בין בניהאת  –לחלוטין 

קשורות ליחסים הכלכליים -כבלתיזוג" נתפסות -לאחר שהצדדים חדלו להיות "בני
 םבישראל דיני הגירושי ,מנםוא 89.הל יחסים אלביניהם, ואינן אמורות להשפיע ע

רק  אשונה, אך למעשה השליטה הדתית הי סתםתפיר שאידי דינים דתיים, -נשלטים על
מה שכונה  – הזוג-התרת הקשר הזוגי במובנו הצר. פירוק היחסים הכלכליים בין בניב

שר אימץ א 90ידי הדין האזרחי,-מוסדר על – "כלכליים םגירושי"ידי שחר ליפשיץ -על

______________ 

 Jana B. Singer, The Privatization ofלמשל:  ,הברית ראו-על הליך הפרטה זה בארצות 86

Family Law, 1992 WIS. L. REV. 1443גם בשיטות משפט מערביות אחרות ניכרה מגמה . 

 MARYהברית מגמה זו הלכה רחוק יותר. ראו: -של הפרטת מערכת היחסים הזוגית, אך בארצות

ANN GLENDON, ABORTION AND DIVORCE IN WESTERN LAW 66–76, 104–105 

(1987). 

87 Singer ,1470–1446, בעמ' שם. 

 .1478–1474שם, בעמ'  88

89 Jana B. Singer, Dispute Resolution and the Postdivorce Family: Implications of a 

Paradigm Shift, 47 FAM. CT. REV. 363, 366 (2009). 

 .230, בעמ' 17ש ליפשיץ, לעיל ה" 90
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 בין שניאישי תפיסת הקשר הזוגי כקשר את גיית הפרידה הנקייה וואת אידיאול
 91.פרטים

אכן, תפיסה המתמקדת ביחסים הזוגיים בין מבוגרים תתקשה להצדיק כיום הטלת 
 רישה, שחלקו בעבר מערכת יחסים זוגיתלאחר שפירקו מחויבויות כלכליות בין פרטים 
 נוסף עליו מתבססות החובות והזכויות המשפטיות.שר בהינתק הקשר הזוגי נעלם המקו

קשות  םשל נשים לאחר גירושי מצוקותיהן הכלכליות , אף שהספרות מראה כיעל כך
( בין לישל שוויון )פורמהתפיסה הליברלית הרווחת לשעבר, -זוגן-בנישל  המאלככלל 
 .לשעבר-זוגן-גברים בתמיכה כלכלית בבנותהחיוב את מקשה אף היא  נשיםלגברים 

ממנו נובעות החובות והזכויות בין שכאשר מציבים במרכז את הקשר הזוגי כקשר 
 םאת התוצאות הכלכליות השונות של הגירושיואף להצדיק הצדדים, נקל גם להסביר 

ארוך.  םקצר לעומת נשים היוצאות מקשר נישואי םנשים היוצאות מקשר נישואילגבי 
יש  ,אזי ככל שהקשר ארוך יותר ,ת הכלכליותאם הקשר הזוגי הוא הבסיס למחויבויו

נשים צעירות היוצאות  ,זומבט -מנקודתהצדקה לתוצאות כלכליות משמעותיות יותר. 
 ,ארוך אינן "שוות" םמקשר נישואים קצר ונשים מבוגרות בסיומו של קשר נישואי

 מעורר כל בעיה של שוויון.אינו ולפיכך מצבן הכלכלי השונה 
זוג, יש חשיבות ומשמעות -יחסים בין הצדדים כבניבדבר נוגע מובן גם כי ככל שה

 בויות, ולפיכך ניתן להצדיק את המחויביניהם ליהעדרו של קשר פורמללקיומו או 
-זוג נשואים, בינם לבין עצמם, לעומת בני-כלכליות השונות החלות על בניה-המשפטיות

יתן להעלות טענות חזקות נבמישור היחסים הזוגיים  92.זוג החיים יחדיו ללא נישואים
בדבר מתן משקל משמעותי לכוונת הצדדים לשם קביעת התוצאות המשפטיות של 

ידי -על ליהחלטה לא למסד את היחסים באופן משפטי פורמ יחסיהם. בהקשר זה
, ובפרט כהעדר כוונה מצד הצדדים ליצור יחסים משפטייםנישואים עשויה להתפרש 

יבויות לתמיכה מחוך החיים הזוגיים או לנטילת כהעדר כוונה לשיתוף רכושי במהל
 93כלכלית לאחר הפרידה.

אולם אם נבקש לבחון מהו המקור למצבן הכלכלי הקשה של נשים לאחר ניתוקו של 
ולא לקשר  ,נראה כי חלק ניכר ניתן לייחס למחיריה הכלכליים של ההורות ,הקשר הזוגי
ההורות, ן הורים רבים חווים ממבלי להפחית מעוצמת האושר וההנאה שהזוגי עצמו. 

מעבר להוצאות הגלויות והישירות  94מחירים כלכליים כבדים.יש אין חולק כי להורות 
טיפול בילדים גובה מחירים בכל הקשור להתפתחות על חינוך, מזון, ביגוד וכדומה, 

הבטחת העתיד הכלכלי של ההורה. החוקרת האמריקאית לקריירה והקידום לבעבודה, 
______________ 

דינו של המשנה -לפסק 24, פס' 18, לעיל ה"ש פלוניבע"ם  ,למשל ,על אימוץ הפרידה הנקייה ראו 91

דו"ח הוועדה שרד המשפטים (; מ1997) 250( 4, פ"ד נ)חסל נ' חסל 5640/94לנשיאה ריבלין; ע"א 

 (.2010) 25 לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

 .768–767, בעמ' 76ליפשיץ, לעיל ה"ש  ,למשל ,ראו 92

 שם. 93

ן וצהרון" ליאור בן דוד ואורנה יפת "הו ,למשל ,גידול ילדים במונחים כספיים ראושל עלות הלגבי  94

; "כלכלה www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3526956,00.html 4.8.2011 כלכליסט

 ./TheMarker Cafe 4.8.2011 cafe.themarker.com/post/2295849חלחלה" 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3526956,00.html
http://cafe.themarker.com/post/2295849/
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וטענה כי הללו גובה, הטיפול בילדים שנמן התייחסה לעלויות ולמחירים מרתה פיי
זמן,  95מהות המטפלות בילדים.ישל א –כינתה "תלות נגזרת"  אותהש – תלותיוצרים 

לכליים, כלהיות מושקעים בהבטחת עצמאות ועתיד  היו יכוליםשה, ימשאבים ואנרגי
ים הכלכליים העצמאיים של ר, באופן הפוגע בהבטחת האינטרסמושקעים בדאגה לאח  

 מהות.יא
, נראה כי ראוי גובים גידול הילדים והטיפול בהםשאך אם אכן מדובר במחירים 

כיוון שכל הורה חייב בחובות מ ,זאת 96.השני ההורים יחלקו בהוצאות אלשוצודק 
כיום מערך הדינים החולש על חלוקת המשאבים הכלכליים  97טיפול ודאגה כלפי ילדו.

וודאי לא באינו מספק פתרונות יעילים לחלוקת מחירי ההורות בין ההורים, בין הורים 
-כיוון שנקודתמ ,לאחר הפרידה. זאתגובה הפעילות ההורית שכאשר מדובר בעלויות 

ינבעו כי שראוי מתפרק ובתוצאות הכלכליות ההמבט של הדין מתמקדת בקשר הזוגי 
לכליים לאחר פרידה המסגרות המשפטיות החולשות על היחסים הכמקשר זה. 

. אין זוגה-בניובמזונות  זוגה-בין בנימתמקדות בקשר הזוגי: מדובר ביחסי רכוש וממון 
 98מסגרת משפטית המתמקדת ביחסים הכלכליים שבין הצדדים כהורים משותפים.

אינו קיים שבצדדים כצדדים לקשר זוגי  אף היא מתמקדת אידיאולוגיית הפרידה הנקייה
בין הצדדים, קשר  –ולא ראוי שיהיה  –שכך, לאחר הפרידה אין עוד, הא ותו לא. מ

להתקיים  יךקיים עוד. אולם קשר ההורות המשותף ממשאינו באשר מה שחיבר ביניהם 
גם  99בין הצדדים גם לאחר פירוק הקשר הזוגי, במיוחד כאשר יש ילדים קטינים.

כה פעמים רבות נים ממשיישה היא המטפלת בילדים הקטילפיה האש"חלוקת העבודה" 
שלאחר פירוק הקשר הזוגי אין היא זכאית עוד  אלא 100,םגירושיפרידה או הלאחר ה

 לשעבר.-הזוג-ליהנות מפירות כושר ההשתכרות של האב, בן
אשר פורטו  ,לפיה שני ההורים צריכים לחלוק במחיריה של ההורותשמבט -מנקודת

______________ 

95 MARTHA ALBERTSON FINEMAN, THE NEUTERED MOTHER, THE SEXUAL FAMILY AND 

OTHER TWENTIETH CENTURY TRAGEDIES 161–166 (1995) :ראו עוד .Martha Albertson 

Fineman, Cracking the Foundational Myths: Independence, Autonomy, and Self-

Sufficiency, 8 J. GENDER & SOC. POL'Y & L. 13, 20–22 (2000)" נגזרת" הבדילה התלות ה. את

 פיינמן מ"תלות טבעית", שהיא התלות של מי שאינם יכולים לטפל בעצמם, דוגמת ילדים.

של  שה, הטיעון ישים למגווןיגבר ואשהם כאן המקום לציין כי אף שהמאמר מתייחס לשני הורים  96

מיניות וריבוי הורים. הטיעון הכללי הוא כי על -הורות במשפחות חדזה צורות משפחתיות, ובכלל 

שתי נשים, בשה, ימדובר בגבר ואשוזאת בין  ,עלויות של ההורותובכל ההורים לחלוק במחירים 

 יותר משני הורים. ראו עוד בחלק המסכם את המאמר.בשני גברים או ב

 .1962-ת המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"בלחוק הכשרו 15ראו ס'  97

המסגרת המשפטית של "מזונות ילדים" עוסקת בעיקר בקשר האנכי שבין הורה לילד ובצרכים  98

הורים לבין עצמם, הככל שמסגרת זו עוסקת ביחסים הכלכליים שבין  .הכלכליים של ילדים

לא למחיריה של ההורות. ראו ו ,התייחסות זו מוגבלת לחלוקת העלויות הממשיות של גידול הילדים

 להלן. 142–134דיון ליד ה"ש 

 להלן. 125–112ראו ליד ה"ש  99

 .148–146, בעמ' 5קדרי, לעיל ה"ש -הקר והלפרין 100
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ס להטלת חובות הדדיות לעיל, המשפט צריך להכיר בכך שהורות משותפת מהווה בסי
בין מבוגרים החולקים הורות, ובכלל זה חובות בעלות אופי כלכלי. אם ההורות 

הפער בתוצאות להצדקת תערער הבסיס י ,כמקור למחויבויות כלכליות תפסהמשותפת תי
בין הכלכליות של סיום הקשר הזוגי בין נשים מבוגרות היוצאות מקשר זוגי ממושך ל

מהות, המשלמות מחיר יקצר. ככל שמדובר בא םת מקשר נישואינשים צעירות היוצאו
מהות יאיעניק הגנה חזקה יותר להמשפט שמהות, אין כל סיבה יכלכלי בשל תפקידן כא

הכלכליות של  יהןולא ייתן מענה מספק למצוקות ,נשארו נשואות לאב זמן ארוךש
יש לתת מענה באופן דומה, מהות צעירות אשר נישואיהן לאב לא ארכו זמן רב. יא

מאימהות אשר לא נישאו לאבי ילדיהן ולא קיימו עימו קשר גובה ההורות שלמחירים 
הזוג יש ילדים משותפים, הקשר הזוגי אינו -. כאשר לבניליתבתוך מסגרת משפטית פורמ

זכויות בין הצדדים. קשר ההורות המשותפת לת ווהקשר היחיד האמור להוות בסיס לחוב
בין הצדדים גם בהעדר הללו יחולקו  ,ובה מחירים כלכלייםככל שההורות גשמחייב 

מתעוררת שאלה של  ,מבט זו, המתמקדת בהורות-מנקודת 101.םשל נישואי ליקשר פורמ
 מהות ביחסיהן מול האב.יכלכלית לאה-שוויון בהתייחסות המשפטית

 מזוגיות להורות משותפת. 2

 הטיעון הנורמטיבי)א( 

 FROM PARTNERS TO PARENTS: THE SECOND REVOLUTION IN FAMILYבספרה הידוע 

LAW102 ן מעבר של דיני המשפחה מהתמקדות בקשר הזוגי להתמקדות ו  רּבן ק  תיארה ג'ּו
מהפכה )שנייה( בדיני המשפחה. לטענת ה כ  ייד-מעבר אשר הוגדר על –בקשר ההורי 

סדרתו של ן, בד בבד עם הפרטת הקשר הזוגי ופיחות העניין שגילתה המדינה בהו  ּברק  
רה המשפטית של דקשר זה, גבר העניין שגילה המשפט בקשר ההורות, והתעצמה ההס

דיני המשפחה. עם זאת, ההסדרה הגוברת של קשר  ם שלקדהפך למו  נקשר זה, אשר 
קשר זה התמקדו בקשר ההורות כקשר אנכי בין הורה של המשפטית  סהההורות והתפי

בין שהאופקי, קרי במישור היחסים  לילד. המשמעות שיש לקשר ההורות במישור
לב מספקת. במובן זה, הטיעון -תשומתבהמבוגרים החולקים הורות במשותף, לא זכתה 

ן צעד נוסף קדימה. ו  ּברעליה הצביעה ק  שאת המהפכה להצעיד אני מנסה לקדם מבקש ש
קשר ההורות אכן צריך לתפוס את המקום המרכזי בדיני המשפחה כיום, אולם לא רק 

הורה לילד צריך להיות מוסדר משפטית. הקשר האופקי הההורות האנכי בין קשר 
מבוגרים החולקים אותה צריך להוות קשר מרכזי בדיני הבין יוצרת משותפת ההורות שה

 כשלעצמויבויות כלכליות ואחרות שקשר זה במחוהמשפחה, ובפרט על המשפט להכיר 

______________ 

בהם ההורות המשותפת לא הייתה פרי רצון משותף, אלא נכפתה על שחריג לכך ראוי שיוכר במקרים  101

מתוכנן. -לאצוי או ר-ריון לאיאחד מהם(, דוגמת הורות משותפת שהיא תוצאה של העל הצדדים )או 

 נושא זה חורג מגבולותיו של מאמר זה.ברם, 

102 JUNE CARBONE, FROM PARTNERS TO PARENTS: THE SECOND REVOLUTION IN FAMILY 

LAW (2000). 
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ן, אני מתארת שלב שלישי ו  ּברק  בפרפרזה על הגדרתה של  103יוצר בין הורים במשותף.
 .משותפתשהוא המעבר מזוגיות להורות  ,במהפכה בדיני המשפחה

הטיעון המשמש בסיס ראשון לקריאתי להתמקדות בקשר ההורות המשותף הוצג 
, בעיקר במונחים של פגיעה בכושר גובה ההורותשתמקד במחירים הכלכליים ומ ,לעיל

קשר זה טענתי היא כי מכיוון ששני ההורים כלכלי. בההעתיד ההבטחת בהשתכרות וה
 ההורותש החבים בחובת טיפול ודאגה כלפי ילדיהם, על שניהם לחלוק במחירים אל

אינם נופלים באופן שווה בין ההורים )בין היתר מכיוון שבנטל  ה. ככל שמחירים אלגובה
אשר כלל האם(, יש לפתח כלים משפטיים -הטיפול בילדים נושא רק אחד מהם, בדרך

יאפשרו הקצאה מחודשת של עלויות הטיפול בילדים בין ההורים באופן שיפצה כספית 
 104מחיריה של ההורות.מאת ההורה אשר נשא בחלק גדול יותר 
שגובה מחירים הגורם העיקרי ההורות היא  ולפיש ,מעבר לטיעון המתמקד במציאות

האידיאולוגי נראה כי כלכליים ולפיכך יש לחלקם בין השותפים להורות, גם מן ההיבט 
אם כמו )טיפול בילדים לפחות הכלכליות הנובעות מההמשפט צריך להידרש למצוקות 

נגרמות מהישענות אשר כלכליות שמקורן בקשר הזוגי והלמצוקות ( לא יותר מאשר
כיוון שטיפול בילדים מבטא ערך של דאגה מ ,. זאתרעהוהזוג על -כלכלית של אחד מבני

(care), שינוי  הציעמי יהווה ערך בסיסי בדיני המשפחה. איני הראשונה האשר ראוי כ
אידיאולוגי בעיצובם של דיני המשפחה כך שהקשר ההורי יקבל מקום מרכזי במסגרת 

זאת. אולם, אף שנקודת המוצא  ההציעש. פיינמן הייתה הראשונה הדינים אל
-ות מהותיות. עלהאידיאולוגית שלי דומה לזו של פיינמן, הצעתי שונה מהצעתה בנקוד

מספר נפרדת מדרכה של פיינמן, מן הראוי להקדיש מילים דרכי  מנת להבהיר היכן
 ר עמדתה.ואילת

וקראה לביטול כולל של הזוגיות  ,מרתה פיינמן שמה במרכז כתיבתה את ערך הדאגה
בבסיס הקשר הזוגי רואה העומדת כיום לטענתה, האידיאולוגיה  105כקטגוריה משפטית.

לפיכך קשר זה אינו ראוי עוד למעמד  106מיני הניתן להתרה בקלות.-ומנטיכקשר ראותו 
לגישתה  107המרכזי הנתון לו במשפט, הרואה בו את הקשר המשפחתי הבסיסי והיסודי.

______________ 

 .183, בעמ' 36, לעיל ה"ש Blecher-Prigatראו גם  103

ילדים בנשאה בנטל גדול יותר של הטיפול היא ששה יהאהעובדה שמשנה אם  לעניין זה אין זה 104

הזוג. אין -ח החלטה משותפת של שני בניובחירה עצמאית אישית שלה או מכלהם נבעה מוהדאגה 

 הזוג.-המשפט יבחן את פרטי היחסים בין בנישאפשרי( -זה ראוי )ולדעתי גם בלתי

 Martha Albertson Fineman, Why Marriage?, 9 ;233–230, בעמ' 95, לעיל ה"ש FINEMANראו  105

VA. J. SOC. POL'Y & L. 239 (2001) למעשה היא ם)אף שפיינמן מדברת על ביטול מוסד הנישואי ,

זוגיות טית באין הכרה משפ ריתהב-צותהמדינות בארברוב מדברת על ביטול כליל של דיני הזוגיות(. 

 Ann Laquerלמשל:  ,דוגמת ברית זוגיות(. ראונישואים או קשר פורמלי אחר, ) ליללא קשר פורמ

Estin, Ordinary Cohabitation, 76 NOTRE DAME L. REV. 1381 (2001) לפיכך ביטול המוסד .

 המשפטי של "נישואים" משמעו ביטול המעמד המיוחד של הקשר הזוגי ככלל.

נועד להימשך לכל אורך שאשר ראתה את הקשר הזוגי כקשר  ,וד לתפיסה המסורתיתבניג ,זאת 106

 החיים.

עניינן חורג מתחומיו של אולם  ,השלכות נוספותיש לראיית הקשר הזוגי כקשר המשפחתי הבסיסי  107
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הקשר הזוגי יש להציב במרכז דיני המשפחה את הקשר ההורי, כאשר  םשל פיינמן, במקו
 108הקשר שבין אם לילד.הוא המודל לקשר זה 

גם -שותפה לקריאתה של פיינמן לשים ערכים של טיפול ודאגה, כמו אף שאני
איני שותפה להצעות הפרטניות  טווח, במרכזם של דיני המשפחה,-מחויבויות ארוכות

יש לבטל כליל את הקטגוריה המשפטית של ש, איני מסכימה ראשית. מכך שהיא גוזרת
הוא תפקיד מגונן, המיועד זוגיות בדיני המשפחה. תפקידו הבסיסי והיסודי של המשפט 

פעמים רבות  109לספק הגנה ושמירה על זכויות ואינטרסים של צדדים חלשים ופגיעים.
בכך שהצדדים להם אינם דואגים להבטיח את עדיין יחסים זוגיים מתאפיינים 

תים את ימשנים לע ההאינטרסים האישיים הצרים שלהם. הצדדים למערכות יחסים אל
משפטית נדרשת גם בהתייחס למערכת היעים. לפיכך ההגנה פכים לפגנהמצבם לרעה ו

מרכזיותו של הקשר ההורי, כקשר שבבסיסו ביחסים זוגית. אכן, הכרה בחשיבותו ו
יבות עמוקה, דאגה וטיפול, אינה מחייבת ביטול של דיני הזוגיות. ניתן מחוערכים של 

 חסים הזוגיים.צד ההכרה הקיימת בילהעצים את ההכרה המשפטית ביחסים ההוריים ל
בקשר האנכי שבין הורה וילד, אני מבקשת להרחיב רק , בעוד פיינמן מתמקדת שנית

כפי שתיארתי כבר לעיל, ההורות אינה רק  .את הכרת המשפט בקשר שבין שני ההורים
הורה לילד, אלא ההורות המשותפת יוצרת קשר בין ההורים עצמם, -קשר בין מבוגר

רה אחד. כאמור, קשר אופקי זה שבין הורים במשותף אינו וזאת כאשר לילד יש יותר מהו
מחויבויות הכלכליות שהוא עשוי בוודאי לא בכל הנוגע בהכרה מספקת במשפט, בזוכה 

מבוגרים יוצר לו שותפים שליצור בין ההורים. לטענתי, יש להכיר בכך שקשר הורות 
ם מרכזי בדיני ולתת להן מקו ןעל המשפט לעצבאשר ביניהם מחויבויות משפטיות, 

מבוגרים החולקים אותה הבין יוצרת הורות משותפת שהמשפחה. הכרה בקשר 
יבות מחומתיישבת עם קריאתה של פיינמן לשים במרכז דיני המשפחה ערכים של 

טווח, טיפול ודאגה. קשר ההורות תואר בספרות כקשר שאין ממנו יכולת יציאה -ארוכת
(no exit)110 ר: 'צתהכנף הידועה של מרגרט -תלמשך כל חיי ההורים )כאמר

"parenthood is for life".)111 אינם מוגבלים לקשר האנכי שבין כל  האולם תיאורים אל
הורה וילד. החובה המשותפת לטפל בילדים ולדאוג לרווחתם היא העומדת בבסיס 

______________ 

 עיוני משפטפריגת "על זכויות, גבולות ומשפחה" -איילת בלכר ,למשל ,מאמר זה. לתיאור חלקן ראו

 (.2003) 563–562, 539כז 

, לעיל ה"ש FINEMANראו  .ילד–ולא בקשר הורה ,ילד–פיינמן מתמקדת באופן מפורש בקשר אם 108

וכי  ,. אולם היא מדגישה שקשר זה מהווה את המודל ליחסים של טיפול ודאגה236–233, בעמ' 95

ת קשר בין ילד בגיר המטפל בהורה מזדקן, ראוי להכרה של הדין. כל קשר התואם מודל זה, דוגמ

 .235שם, בעמ' 

האם פריגת "מה למשפט ולמשפחה?" -דיני המשפחה בהקשר זה ראו איילת בלכר ם שלעל תפקיד 109

 (.2010)משפט, חברה ותרבות, דפנה הקר ונטע זיו עורכות,  281–279, 275 ?המשפט חשוב

110 ANNE L. ALSTOTT, NO EXIT: WHAT PARENTS OWE THEIR CHILDREN AND WHAT SOCIETY 

OWES PARENTS (2004). 

111 John Eekelaar, Are Parents Morally Obliged to Care for Their Children?, 11 OXFORD 

J. LEGAL. STUD. 340 (1991). 
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הנשלט  ,בין שני ההורים. בניגוד לקשר הזוגייוצרת ההורות המשותפת שהקשר האופקי 
פירוק קל ונקי, קשר ההורות המשותף אינו ניתן להתרה. של  האידיאולוגיהידי -לכיום ע

זו מתחילה לחלחל לדין הקיים  סהכפי שאני מראה בחלקו הבא של המאמר, תפי
 בישראל.

 הורות משותפת בדין הישראלי הקיים)ב( 

קשר ההורות שהכרה הולכת וגוברת במחויבויות קיימת למעשה, במשפט הישראלי 
הסדר של הדין הישראלי לו. מאז ומתמיד אימץ השותפים בין המבוגרים יוצר ף המשות

אפוטרופסות משותפת, שהיא מקבילה למשמורת המשפטית המשותפת, אשר הולכת 
אפוטרופסות משותפת זו מחייבת את  112ונעשית מקובלת כיום במדינות מערביות רבות.

חיי היומיום של הילד בנוגעים הן בעניינים שבשגרה ה –ההורים בקבלת החלטות יחדיו 
כיום דרישת  113טיפול רפואי וכדומה.בחינוך, בוהן בעניינים מהותיים יותר הנוגעים 

בילדים טיפול בהמשפט הישראלי מהורים החיים בנפרד לשתף פעולה בכל הנוגע 
 114הולכת ומתעצמת. להםדאגה וב

יות הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחר" יה שלבמסגרת המלצות
הושם דגש רב  115,)להלן: ועדת שניט( דן שניט בראשות פרופ' ",ההורית בגירושין

מחויבותם כלפי הילד. בהפעולה בין ההורים כמרכיב בסיסי ויסודי בהורותם ו-שיתוףב
 ,כך, בהתייחס לאחריות ההורית, נקבע כי זו כוללת את הבטחת קיומו של הקשר ההורי

אותו קשר הורי גם  116ר בין הילד לבין הוריו".אשר הוגדר כ"קשר אישי, ישיר וסדי
הוכנס כרכיב בהגדרת "טובת הילד", אשר אמורה להוות שיקול "ראשון במעלה" 

לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  הבהצע 117במימוש האחריות ההורית.
יש גם סעיף מיוחד הקובע את חובת ההורים לשתף פעולה בכל עניין  חהמובאת בדו

האחר מובאת לבסוף, נכונותו של הורה לשתף פעולה עם ההורה  118לאחריותם.הנתון 
להחליף המידה שאמורות -אמותכשיקול במסגרת רשימת במסגרת ההצעה לתיקון החוק 

את חזקת הגיל הרך הקבועה כיום בחוק, ולהנחות את השופטים בהכרעות הקשורות 
 119לחלוקת האחריות ההורית.

ט בהקשר זה טרם אומצו בחקיקה, אך הפסיקה מנם, הצעותיה של ועדת שניוא
ונותנת  ,פעולה בין הורים החיים בנפרד-הישראלית מאמצת בחום את הדרישה לשיתוף

______________ 

 .126–125, בעמ' 5קדרי, לעיל ה"ש -הקר והלפרין 112

 שם. 113

, לעיל ה"ש Blecher-Prigatמגמה זו אינה ייחודית לישראל, אלא ניכרת בשיטות משפט רבות. ראו  114

 .190–189, בעמ' 36

 (.2008) דו"ח בינייםהוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין  115

 .37להצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שם, בעמ'  2ס'  116

 להצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שם. 3ס'  117

 .38להצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שם, בעמ'  5ס'  118

. יצוין כי שיקול זה 39עמ' ( להצעה לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שם, ב3)ב()9ס'  119

 מובא אף לפני השיקול המתייחס לכישוריו של כל הורה לממש את האחריות ההורית.
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ומידת  םלממש את הורותזה לזה מאפשרים ההורים בו שלה משקל הולך וגדל. האופן 
מציבים את טובת ילדיהם לפני עד כמה הם הפעולה ביניהם נתפסים כמעידים -שיתוף

 ,הסדרי המשמורתבקובעם את לפיכך,  120כפי שמצופה מהם לעשות. ,טובתם שלהם
את מידת ההכרה של כל הורה בחשיבות הקשר של הילדים עם בוחנים המשפט -בתי

גם מעמדה של  121ומי מביניהם יאפשר באופן המיטבי שמירת קשר זה.האחר, ההורה 
-רואים בה את דרךהמשמורת הפיזית המשותפת הולך ומתחזק, ויש שופטים אשר 

משמורת פיזית משותפת מחייבת את ההורים בהמשך קשר הדוק לאחר  122המלך.
הורו אחדים מקרים בכי  ןפעולה. בהקשר זה יצוי-שיתוףגבוהה של  ההפרידה ובדרג

בהעדר תקשורת תקינה בין אף המשפט בישראל על משמורת פיזית משותפת -בתי
אב המהות משמורניות בפיצוי יין חויבו אד-פסקיבכמה עוד ראוי לציין כי  123ההורים.

השופט גרינברגר קבע  124.לבינוכאשר נקבע כי הן מנעו קיומו של קשר תקין בין הילדים 
לעניין זה כי "סממן מובהק של קיום אחריותו של הורה משמורן הינו בכך שדואג לקשר 

 125."משמורן תקין, בריא וזורם עם ההורה הלא
גם -בפני הורים החיים בנפרד, כמומציב הדין שהפעולה -דרישת שיתוףשמובן 

אידיאולוגיית ל, עומדים בניגוד חד בהםטיפול לילדים ולהאחריות המשותפת לדאגה 
זוג. אולם ככל שקיימת -לכאורה על פירוק יחסי הצדדים כבניחלה הפרידה הנקייה, אשר 

ניתן -בין מבוגרים כקשר בלתייוצרת הורות משותפת שבמשפט הישראלי הכרה בקשר 
במחויבויות הנובעות מקשר זה, הכרה זו כן ו ,להתרה )כל עוד ילדי הצדדים קטינים(

בינו שמירה על הקשר שלמוגבלת למימוש ההורות הפעילה של כל אחד מן ההורים ו
-זוג-כבני סתםבין הילדים. היחסים הכלכליים שבין ההורים מעוצבים מתוך תפיל

של שוויון  סותתפיידי -עלהפרידה הנקייה וידי אידיאולוגיית -נשלטים עלולשעבר, 

______________ 

דינו של השופט -לפסק 105–98, פס' .S.Bש.ב. נ'  4126-01-12תמ"ש )משפחה נצ'(  ,למשל ,ראו 120

 (.29.1.2013זגורי )פורסם בנבו, 

 דינה של השופטת-לפסק 12, פס' נ' ו' )ז'( מ'ו' א'  384/06ע"מ )מחוזי חי'(  ,למשל ,ראו 121

 )פורסם ליכטנטריט נ' ליכטנטריט 1626/93(; מ"א )שלום חי'( 27.3.2007וילנר )פורסם בנבו, 

 –המשפט העליון -ידי בית-דין זה נדחתה על-ר על פסקו( )בקשת רשות ערע29.3.1999בנבו, 

((; תמ"ש )משפחה חי'( 17.6.1999 )פורסם בתקדין, ליכטנטריט נ' ליכטנטריט 2184/99רע"א 

(; תמ"ש 3.2.2013דינה של השופטת מירז )פורסם בנבו, -לפסק 26, פס' ל.מ. נ' מ.מ. 16804-03-09

דינה של השופטת רוטשילד )פורסם בנבו, -לפסק 12, פס' י.מ. נ' ד.ב. 56651/04)משפחה ת"א( 

23.4.2012.) 

דינו של השופט סילמן )פורסם -, פסקית נ' פלוניפלונ 17120/07תמ"ש )משפחה קר'(  ,למשל ,ראו 122

דינו של השופט זגורי -, פסקס.ג. נ' ע.ג. 12148-04-10(; תמ"ש )משפחה טב'( 22.8.2010בנבו, 

 (.28.4.2011)פורסם בנבו, 

 .103, בעמ' 5קדרי, לעיל ה"ש -ראו גם הקר והלפרין 123

)להלן:  (30.4.2009)פורסם בנבו,  פלוני נ' אלמונית 23690/03ם( -תמ"ש )משפחה י ,למשל ,ראו 124

 (.15.2.2007)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 13993/02ם( -; תמ"ש )משפחה י(אלמוניתתמ"ש 

 שם. ,אלמוניתתמ"ש  125
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מהות יליברלי בין גברים לנשים, באופן שמונע מתן מענה למצוקתן הכלכלית של א
 צעירות החיות בנפרד מהאב.

וסקת במחיריה הכלכליים של חסרונה של מסגרת משפטית עצמאית הע)ג( 

 ההורות

תמקדים ביחסים כפי שעולה מהסקירה בחלקו הראשון של המאמר, דיני הרכוש מ
הזכויות של כל אחד מהם ברכוש. פערים כלכליים בקובעם את הזוגיים שבין הצדדים 

היותר שיקול -, הינם לכללהםהדאגה מובילדים הטיפול קרי מהנובעים מקשר ההורות, 
הורה שהיה כך שהללהוביל באופן החלוקה של הרכוש )כאשר קיים רכוש(, העשוי 

אולם, מכיוון שהמוקד  חלק גדול יותר ברכוש.יקבל ( כלל האם-המטפל העיקרי )בדרך
בדיני הרכוש הוא היחסים הזוגיים, שיתוף הזכויות ברכוש מסתיים עם סיום היחסים 

ממשיכה להיות גם כאשר יחסי ההורות נמשכים, ואף כאשר האם  ,זאת .הזוגיים
עליון המשפט ה-לאחר הפרידה. כפי שהראיתי, אף שביתגם המטפלת העיקרית בילדים 

נה "נכסי עתיד", קרי בפוטנציאל מכהישראלי היה נכון להכיר במה ששחר ליפשיץ 
המשפט לענייני משפחה מסתייגים מגישה זו. -חלוקה, בפועל בתי-השתכרות כנכס בר

נשים הן המעצבות להשוויון הליברלי בין גברים  סותאידיאולוגיית הפרידה הנקייה ותפי
סיקה בנוגע הזוג, ובכלל זה את הפ-ים בין בניאת הפסיקה בנוגע ליחסים הרכושי

 נכסי הקריירה. ם שללחלוקת
 המהווה דוגמ ,הוזכר בדיון לעיל בהקשר של נכסי הקריירהר שא ,צ.אעניין 

שה זכויות בנכסי יהמשפט להקנות לא-כזכור, באותו עניין סירב בית 126.נתמצוי
בכך שלרכישת  אף שהכיר ,זאת .לשעבר במהלך הנישואים-הקריירה שרכש בעלה

שה נטלה על עצמה את יסיון המקצועי של הגבר תרמה העובדה שהאיההשכלה והנ
הטיפול בבית ובילדים, באופן שפינה לו את הזמן להתמקד בבניית כושר השתכרותו. 

את הוצאות לימוד וה-שכראת שה אשר יכסה יהמשפט הסתפק בפסיקת תשלום לא-בית
להשלמת התואר, מתוך מחשבה שדי יהיה במשך השנתיים הדרושות לה שלה  המחיה

בכך לאפשר לה לפתח כושר השתכרות עצמאי, זהה לזה של הגבר. בפסיקה זו לא נתן 
תמשיך לגבות ממנה ושה ימן האגבתה ההורות שהמשפט משקל מספק למחירים -בית
מנת לפתח -נדרשו מן הגבר עלשנתונים בדבר שעות העבודה האף -על ,בעתיד. זאתגם 

שה כמטפלת העיקרית ילרשות הא יעמדואשר לא עמדו ולא שלו, והשתכרות האת כושר 
המשפט התמקדה בצדדים כשני מבוגרים -המבט של בית-בילדים הקטינים. נקודת

מתפקידה של ותוך התעלמות ממשיך לחבר ביניהם, העצמאיים ללא כל קשר זוגי 
 גם כשווים ביכולתם התיאורטית לפתח כושר השתכרות. –ההורות 

המכירים בפוטנציאל השתכרות  האל ם שלבמאמר מוסגר אציין עוד כי גם לגישת
פוטנציאל השתכרות אשר נוצר במהלך חיים זוגיים )במסגרת חלוקה מדובר ב-כנכס בר

. כלומר, הקשר הזוגי הוא היוצר את הזכויות הכלכליות. פוטנציאל קשר של נישואים(
נו משאב משותף, גם אם חלוקת עבודה נוצר לאחר סיום החיים הזוגיים אישהשתכרות 

______________ 

 .30, לעיל ה"ש צ.אעניין  126
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את למעשה שה המשיכה להיות המטפלת העיקרית בילדים היא שאפשרה ילפיה האש
 אותו כושר השתכרות. ו שלפיתוח

בין הורים במסגרתו ניתן מענה לפערים שגם דיני המזונות בישראל אינם כלי משפטי 
-ת. ככל שמדובר בבניבנטל של מחיריה הכלכליים של ההורומבחינת הנשיאה במשותף 

כאמור רובם המכריע של הזוגות(, דיני  הנישאו בנישואים דתיים בישראל )ואלשזוג 
פי הדין העברי, חובת המזונות מוגדרת -ידי הדין הדתי. על-המזונות ביניהם נשלטים על

ת על הבעל. משכך, היא מסתיימת עם קיצו של קשר וכחלק מחובות הנישואים המוטל
מזו, גם בקביעת היקפה )או אף עצם קיומה( של חובת המזונות כל עוד  . יתרהםהנישואי
נטל מחיריה של  החלוקהנשואים אין כל מקום לשיקולים בדבר אופן עודם הצדדים 

בשל אידיאולוגיית  127.פדןלכך הוא עניין  ההכלכליים של ההורות בין ההורים. דוגמ
המשפט את גב' פדן -ביתראה הפרידה הנקייה ועקרונות השוויון בין גברים לנשים, 

קבע קצר,  םשיצאה מקשר נישואיומכיוון  ,לפניהעוד עתידה המקצועי ששה צעירה יכא
הדין לא -זוגה, במזונותיה. אולם בפסק-אין הצדקה לחיוב הגבר, כמי שאינו עוד בןכי 

יונה להשתלב בשוק בנסבהם עשויה להיתקל גב' פדן שניתן משקל מספק לקשיים 
שה צעירה שטרם ילפתח כושר השתכרות משמעותי, כא נהנסיודאי בוווב ,העבודה

כעת גם משמורנית כמי שהיא סיון מקצועי, ויללא כל נוממילא השלימה את לימודיה 
 128עיקרית, הנושאת בנטל הטיפול בילדה קטינה.

הממחישה את חסרונה של מסגרת משפטית המתייחסת ליחסיהם  נוספת הדוגמ
-בביתשנידון  ,א.ר.בעניין הדין שניתנו -מפסקיף עולה הכלכליים של הורים במשות

באותו עניין  129המשפט המחוזי.-לביתשהוגש המשפט לענייני משפחה, וכן בערעור 
הגבר היה נשוי בזמן ששנים, עשרה -אחתניהלו הצדדים מערכת יחסים רומנטית במשך 

לאחר  130.הסכמתובשה לגבר, בידיעתו וישה אחרת. במהלך יחסי הצדדים הרתה האילא
שה יהאעם ועבר להתגורר  ,שה יידע הגבר את אשתו החוקית בדבר הרומןישהרתה הא

היחסים על שרטון, השניים נפרדו, והגבר חידש  וההרה. אולם לאחר תקופה קצרה על
שה הגישה תביעות כספיות שונות כנגד הגבר, אולם הכלים יאת יחסיו עם אשתו. הא

הזוג -זוג. מכיוון שבני-סים של הצדדים כבניהמשפטיים שעמדו לרשותה התמקדו ביח
בציבור". אולם, -שה לטעון כי השניים נכנסו להגדרת "ידועיםילא נישאו, ניסתה הא

אחדים דין -פסקישבציבור בדין הישראלי, ואף -למרות ההגדרה הנרחבת של ידועים
קשר  בציבור גם כאשר אחד מהם ניהל קשר זוגי מקביל, ואף-זוג כידועים-הכירו בבני

להוכיח כי היא ואבי ילדתה  א.ר.שה בעניין ילא הצליחה הא 131,םמקביל של נישואי

______________ 

 .1, לעיל ה"ש פדןעניין  127

 .790–789, בעמ' 7קדרי, לעיל ה"ש -הדין בהקשר זה ראו הלפרין-לדיון בפסק 128

, לעיל ה"ש לוניתפ(; עמ"ש 6.9.2009)פורסם בנבו,  א.ר. נ' ש.ר. 51590/05תמ"ש )משפחה ת"א(  129

80. 

 .11–10, בעמ' שם, א.ר.עניין  130

(; 10.5.2004)פורסם בנבו,  אביטל נ' המוסד לביטוח לאומי 1169/01עב"ל )ארצי(  ,למשל ,ראו 131

 (.5.1.2009)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 11891/08בש"א )משפחה ת"א( 
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בציבור". משכך, כל תביעותיה הכספיות במישור היחסים -נכנסו להגדרת "ידועים
ביניהם, דוגמת תביעתה למזונות משקמים, נדחו. זאת, למעט תביעה בגין הפרת הבטחת 

 ב. האב חויש"ח 50,000פעמי בגובה -י חדבמסגרתה נפסק לטובתה פיצוש, םנישואי
לא ולאם מנם במזונות הקטינה, אך זאת בגובה הצרכים ההכרחיים של הילדה בלבד, וא

, הכיר שהגישה האם המשפט המחוזי, בדונו בערעור-בית 132.אפילו דמי טיפולנפסקו 
מוחמרים לפחות או  –בכך שמצבה הכלכלי קשה, ואף בכך שקשייה הכלכליים נובעים 

 133בנטל הטיפול בילדה המשותפת.כמעט ממצבה כאם הנדרשת לשאת באופן בלעדי  –
אולם מערכת היחסים שהתקיימה בין הצדדים כשותפים לקשר רומנטי שלא עלה אף כדי 

שבאמצעותו יוכל המשפט ללא כלי משפטי -בציבור הותירה את בית-קשר של ידועים
 שה כאם.ילתת מענה למצוקותיה הכלכליות של הא

זוגות צעירים ב ושעסקמקרים רבים אחרים בו א.ר., בעניין אצ., בעניין פדןיין בענ
להם ילדים, הבנה כי קשר ההורות שבמהלכו נולדו לאחר קשר זוגי קצר  ונפרדאשר 

הייתה בין הצדדים,  םיש לחלקשמחירים כלכליים יש המשותף נמשך, וכי להורות 
הכלכלית של ההורות ואופן חלוקתה לתוצאות משפטיות שונות. העלות  לביועשויה לה

אולם הורים במשותף מוסדרים כיום במסגרת הכלי המשפטי של "מזונות ילדים". הבין 
, כפי שיובהר להלן, אינו שם במרכז את מערכת היחסים שבין הצדדים כהורים כלי זה

משותפים, ולפיכך אינו יכול להוות מסגרת ממצה ליחסים הכלכליים בין הורים 
 במשותף.

 היחסים הכלכליים בין הורים במשותף: מעבר למזונות ילדים)ד( 

ומחיוב זה נובעים חיובים כספיים  ,הורי ילדים חייבים במשותף במזונות ילדיהם
לפיכך, לכאורה, נושא מזונות הילדים מהווה חריג לעקרון הפרידה הנקייה  134ביניהם.

מזונות הילדים אינה  שמאפיין את היחסים הכלכליים בין הצדדים. עם זאת, מסגרת
מתמקדת במערכת היחסים האופקית שבין ההורים ובחובות שהם חייבים זה לזה. חובת 
מזונות ילדים מתמקדת במערכת היחסים האנכית שבין ההורה לילד, וככל שיש 

למערכת ההתייחסות היא ליחסים שבין ההורים לבין עצמם, בהקשר זה התייחסות 

______________ 

 דינה של השופטת סיון.-לפסק 3, פס' 129, לעיל ה"ש א.ר.עניין  132

 דינו של השופט שנלר.-לפסק 26, פס' 80, לעיל ה"ש פלוניתעמ"ש  133

דתי של ההורה, כאשר להורה ה-הדין האישי ידי-מזונות ילדים נשלטים על ,פי הדין בישראל כיום-על 134

שחל כאשר  ,פי הדין העברי-לחוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות((. על 3דין אישי כאמור )ס' יש 

דלי  393/83הוא שחייב במזונות ילדו כדי צרכיו ההכרחיים. ע"א  ,לכאורה ,ההורים יהודים, רק האב

שעמדת הדין העברי נוגדת את תפיסות השוויון (. אולם, מכיוון 1984) 613( 3, פ"ד לח)נ' דלי

-)החל בבית המשפט אל-כבר לעיל, אימצו בתי ןהמשפט האזרחיים, כפי שצוי-הליברליות של בתי

גישות כמה המשפט לענייני משפחה( -המשפט המחוזיים וכלה בבתי-בתיהמשך בהמשפט העליון, 

 ,העיקרי של מזונות ילדיהם. ראו שני ההורים בחלק ם שללחיובהמובילות פרשניות לדין העברי 

(; בע"ם 2010) 227ד –ג משפחה במשפטיאיר שיבר "מזונות ילדים קטינים: מגמות חדשות"  ,למשל

)פורסם בנבו,  אוחנה נ' אוחנה 5750/03(; בע"ם 2.10.2005)פורסם בנבו,  פלוני נ' פלונית 2433/04

8.6.2005.) 
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ף, שכן כל אחד מהם חייב במזונות הילד. לפיכך מסגרת היחסים ביניהם כחייבים במשות
מזונות הילדים אינה נותנת מענה למחירים הכלכליים של ההורות, אשר פוגעים במיוחד 

נותרים כיום ללא מענה ראוי מחירים אלה  .מהות צעירות החיות בנפרד מהאביבא
תיארתי במסגרות המשפטיות המעצבות את מצבם הכלכלי של הורים בנפרד, כפי ש

ונת לעסוק בחלוקת בחלקים הקודמים של המאמר. מסגרת מזונות הילדים אינה מכּו
 מחיריה של ההורות וביחסיהם הכלכליים של הורים במשותף.

גם במערכת היחסים על פניו ילדים עוסק ה, נושא אחד במסגרת מזונות עם זאת
ם האנכית ומטשטש מעט את ההבחנה שבין מערכת היחסי ,האופקית שבין ההורים

לבין מערכת היחסים האופקית  (ויחסי ההורים כחייבים במשותף במסגרתה)ילד –הורה
פי הדין העברי, -"דמי הטיפול". עלהוא שבין ההורים כמערכת יחסים עצמאית. נושא זה 

כמעין שכר  ,היא זכאית ל"דמי טיפול" ,עצמה מהאבלם אינה זכאית למזונות כאשר א  
לכאורה, תשלום "שכר" לאם בגין טיפולה בילדים  135לדים.המגיע לה בגין הטיפול בי

ההורות שמתמקד ביחסי הצדדים כהורים במשותף, ומבקש להפחית את המחיר הכלכלי 
מהות צעירות. עם זאת, המסגרת המשפטית של "דמי טיפול" אינה מספקת ימאגובה 
פירוק  להתייחסות ליחסים הכלכליים בין הורים במשותף לאחר המסגרת ראויעדיין 

-בשל מגוון סיבות, אשר חלקן מתייחסות למישור הנורמטיבי ,הקשר הזוגי ביניהם. זאת

מישור בעיצוב המסגרת המשפטית של דמי הטיפול, וחלקן נוגעות בהנוגע  ,עיוניה
 דמי טיפול בדין הישראלי.של נושא הם המתייחס ליישו ,המעשי

עת לשתי נקודות מרכזיות. נורמטיבי, יש לתת את הדה-בהתייחס למישור התיאורטי
פי הדין -האחת היא שנושא דמי הטיפול בדין הישראלי מקורו למעשה בדין העברי. על

זוג נשואים זה לזה, הגבר חייב במזונות אשתו, והיא בתמורה חייבת -העברי, כל עוד בני
שה כולל את הטיפול בבית ובילדים. כאשר ילו את "מעשה ידיה". "מעשה ידיה" של הא

פי -לכן, על 136שה.יוג אינם נשואים עוד, הגבר פטור מהמשך תשלום מזונות לאז-בני
ממנו הוא עדיין נהנה, קרי בגין ש ,שה בגין "מעשה ידיה"יהדין העברי, עליו לשלם לא

היא חלה רק אזי הטיפול בילדים. אם מדובר במסגרת משפטית הנשענת על הדין העברי, 
הכלי המשפטי , שנית 137חל במשפט הישראלי.קרון כללי היבין הורים יהודים, ולא כע

, כפי שאומץ בדין הישראלי, מהווה רכיב במסגרת הכללית של מזונות של דמי טיפול
משכך, גם בנושא דמי  138ילד.–ילדים, המתמקדים במערכת היחסים האנכית של הורה

 הטיפול, יחסי ההורות האנכיים הם עדיין במרכז, והיחסים האופקיים שבין שני ההורים
ההורה. ן מגובה ההורות שמחירים בולא זקוק לו, הילד שטיפול בהם הנספח. הדגש הוא 

טיפול לדמי הטיפול הוא שילדים זקוקים לא רק לאוכל,  ם שלבבסיס פסיקתשהרציונל 

______________ 

 (.1984) 811, 785( 1, פ"ד לח)תמרי נ' תמרי 415/82ע"א  135

 לעיל. 44–43ראו ליד ה"ש  136

עדתית של ה-לפיו מזונות הילדים משתנים בהתאם להשתייכות הדתיתשככלל, על ההסדר הישראלי  137

דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים שפטים משרד המ ,למשל ,ההורים נמתחו ביקורות. ראו

 (.ועדת שיפמן חדו( )להלן: 2012) 10 בישראל

 דווקא המקור בדין העברי מכוון ליחסים האופקיים שבין שני ההורים. 138
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לטיפול ודאגה רציפים. טיפול  –ואף בעיקר  –ביגוד וכדומה, אלא גם למדור, לרפואי, 
דוגמת  ,במסגרת טיפוליתאו ידי מטפלת -ם עצמם, עלידי ההורי-עללהינתן כזה יכול 

צהרון. מכיוון שמדובר בצורך של הילד, ומכיוון שלטיפול בילד יש או משפחתון, מעון 
 ו בין ההורים.עלות כלכלית, דמי הטיפול מיועדים לחלק עלות ז

רכי הילד והחובות וממנה מעוצבים דמי הטיפול היא של צשהמבט -אם כן, נקודת
 לגישתי,ההורה עצמו. די בכך, ן מגובה ההורות שמחירים הה כלפי הילד, ולא הורהשל 

מתאימה מן הבחינה התיאורטית -להפוך את המסגרת המשפטית של דמי הטיפול לבלתי
 ן שלאופן חלוקתעם מהות וילהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של ההורות על א

 בין ההורים. ההשלכות כלכליות אל
לעיצובם של דמי הטיפול כחלק  .בעניין תיאורטי גרידא כאמור,, מדובראולם אין 

רכי וצבהשלכות מעשיות. כאשר הדגש הוא יש גם העל של מזונות ילדים -ממסגרת
שעת מטפלת, של הילד, דמי הטיפול מחושבים בהתאם לעלות של שעה במעון או 

המחיר  139ומדובר בתשלום שהוא נמוך יחסית בשל מעמדם של המקצועות הטיפוליים.
שתכרות הכלכלי שההורות גובה מן ההורה במונחים של קידום מקצועי, בניית כושר ה

 קריירה עשוי להיות שונה.פיתוח ו
 יםנקבעת בהתאם לטווח הגילמשולמים בגינה דמי הטיפול שחשוב מכך, התקופה 

רואה זאת. כך, למשל, במקרים רבים הדין לטיפול צמוד, כפי שזקוקים בו ילדים ש
 140, כפי שהיה גם בעניינה של גב' פדן.ששדמי טיפול רק עד הגיע הילדים לגיל  נפסקים

ככל שיעורם הולך ופוחת , ששמעבר לגיל נמשכים הטיפול בהם דמי שגם במקרים 
 141כלל.פוסקים דמי טיפול אין עשרה -אחתולאחר הגיע הילדים לגיל  ,שהילדים גדלים

ההורה המטפל עשויות להתמשך ל עגם כאן ההשלכות הכלכליות של הטיפול בילדים 
 םמעבר לתקופת הטיפול עצמה. הורה היוצא משוק העבודה או ממסלול קידום מסוי

 , כפי שעשוי להיות המקרה כאשרהצעיר לגיל ששהילד עד הגיע  למשך כעשר שנים
 ד לשקם את הקריירהושלוש שנים ביניהם, יתקשה מאכיש שני ילדים בהפרש של 
 שווה לכושר ההשתכרות שהיה נבנה אלמלא העצירהולבנות כושר השתכרות 

 142בקריירה.

______________ 

יעל  ,למשל ,הנמוך של המקצועות הטיפוליים )שהם מקצועות נשיים במובהק( ראוערכם הכלכלי על  139

 – שוות ערך)פרויקט ""בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים"  בוזגלו-חסון ונוגה דגן

 www.adva.org/uploaded/Occupational1%20( 2013 ,מרכז אדווה", לקידום שכר שווה

Segregation.pdf. 

דינו של השופט זגורי -לפסק 38.3, פס' ט.ח. נ' י.ח. 7112-01-10ראו גם תמ"ש )משפחה טב'(  140

 (.14.1.2011)פורסם בתקדין, 

)מהדורה רביעית מורחבת,  172 הלכה ומעשה – מזונות ילדיםאבישי גריידי ונסים שלם  ,למשל ,ראו 141

2009.) 

 2.4על  2008עמד בשנת עשרה -שבעבהקשר זה כדאי לציין כי מספר הילדים בישראל עד גיל  142

משפחות ומשקי בית "הודעה לעיתונות: ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  למשפחה בממוצע.

 /www.cbs.gov.il/hodaot2010n( 10.2.2010" )'יום המשפחה'נתונים לרגל  – בישראל

11_10_027b.pdf הנחשב הפרש ראוי בין ילדים ראו:הגילים . להפרש Kasey S. Buckles & 

http://www.adva.org/uploaded/Occupational%20Segregation.pdf
http://www.adva.org/uploaded/Occupational%20Segregation.pdf
http://www.adva.org/uploaded/Occupational%20Segregation.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/11_10_027b.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/11_10_027b.pdf
http://www.cbs.gov.il/hodaot2010n/11_10_027b.pdf
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בפועל פעמים רבות לא נפסקים דמי טיפול, מכיוון כי כעניין מעשי ראוי לציין 
השוויון -המשפט רואים בשלילת התשלום בגין דמי טיפול דרך לאזן את אי-שבתי

ההכרחיים  וצרכילפיו חובת המזונות בגין שפי הדין העברי, -דיני המזונות עלבהמובנה 
, גם כאשר נפסקים דמי טיפול, מדובר על כך נוסף 143.מוטלת על האב בלבד של הילד

מחיריה על  ,במעט ספק רב אם יש בהם כדי לפצות, ולּור שא ,בסכומים נמוכים
 144הכלכליים של ההורות.

 ,שיפמןפנחס בראשותו של פרופ'  ",הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל"
קביעת אופן החלוקה של בלהביא בחשבון את הטיפול הממשי בילדים כרכיב המליצה 
ידי ההורה -פי הצעת הוועדה, עלויות שנחסכו להורה על-ילדים בין ההורים. עלהמזונות 
האחרון טיפל בילדים, צריכות להיות מובאות בחשבון כהכנסה של הודות לכך ש, האחר

לשם קביעת שיעור התמיכה הכלכלית מחשבים את גובה ההכנסה ר שכאההורה הראשון 
המלצותיה של ועדת שיפמן מקדמות הכרה בערך הכלכלי של הטיפול שאף  145בילדים.

בילדים, וראויות לציון בשל כך, אין בכך כדי להפוך את המסגרת המשפטית של מזונות 
וזאת מחירי ההורות בין הורים,  ם שלל באופן חלוקתופיילדים למסגרת המתאימה לט

מדובר רק בשיקול במסגרת קביעת מזונות הילדים או אין יעונים שהועלו לעיל. בשל הט
במערכת היחסים האנכית שבין הורה לילד. אין גם רק רכיב שיש להביאו בחשבון 

מחיר בין הרכי הילד לוהמבט של צ-חפיפה בהכרח בין שווי הטיפול בילד מנקודת
 ההורה.ן מגובה ההורות ש

 
 
 

______________ 

Elizabeth L. Munnich, Birth Spacing and Sibling Outcomes, 47 J. HUM. RESOURCES 613 

אך משפיע לרעה גדולים האחים הגדול יותר משפיע לטובה על  יםפער גילכי . המחקר מראה (2012)

 טובות.-נמוך משנתיים מוביל לתוצאות לא יםפער גילכי ו ,על האחים הקטנים

רינברגר דינו של השופט ג-לפסק 61, פס' מ.ר. נ' ד.פ.ר. 22601/03ם( -תמ"ש )משפחה י ,למשל ,ראו 143

(; 8.12.1997)פורסם בנבו,  י.ס. נ' י.ח. 82010/96(; תמ"ש )משפחה ת"א( 24.8.2005)פורסם בנבו, 

 (.27.10.1996)פורסם בנבו,  ליבר-בלום נ' בלום 31980/96א( "ש )משפחה ת"תמ

 ,(1.1.2013)פורסם בנבו,  ר.ד. )קטין( נ' מ.ד. 14993-02-11תמ"ש )משפחה נצ'(  ,למשל ,ראו 144

ש"ח  150מכן -ולאחר ,עד הגיע הילדה לכיתה אלחודש  ש"ח 350נפסקו דמי טיפול בסך שם 

 שם נפסקו ,(3.7.2012)פורסם בנבו,  ש.ס. נ' ש.י.   9727-06-10; תמ"ש )משפחה ב"ש( לחודש

המשפט "זקוק לטיפול אינטנסיבי -עבור ילד אשר לפי ביתבלחודש  ש"ח 400דמי טיפול בסך 

עבור בלחודש  ש"ח 200-ו עשרה,-שמונהוזאת עד הגיעו לגיל  (,21)שם, פס'  ולתשומת לב מיוחדת"

)וזאת כאשר האם אינה עובדת והטיפול בילדים מוטל שמונה ילד נוסף, אך זאת רק עד הגיעו לגיל 

רק עד הגיע הילדה לגיל  ,ת, כאמור, אך זאש"ח לחודש 500, נפסקו 1, לעיל ה"ש פדןעליה(. בעניין 

 .שש

 .62–61, בעמ' 137, לעיל ה"ש ועדת שיפמן חדו 145
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 בהורות משותפת כקטגוריה משפטיתדבר: לקראת הכרה -סוף

כלל. המשפט הישראלי, בדומה -בדרךמורע זוגן -מצבן הכלכלי של נשים הנפרדות מבני
 ת לתת מענה למצוקה הכלכלית שלנולשיטות משפט אחרות, מנסה בשנים האחרו

בשל הטיפול להן נשים לאחר פרידה, ובכלל זה גם למצוקות הכלכליות הנגרמות 
המשפט ליחסים הכלכליים  ו שלשהראיתי במאמר זה, התייחסות בילדים. אולם, כפי

העל של -מחויבויות הכלכליות ביניהם מעוצבות בתוך מסגרתולשבין צדדים מבוגרים 
אופיו של קשר זוגי ביניהם. יחסי ההורות המשותפים וזוגיות, הבוחנת את קיומו הדיני 

המערכת  ה שלפירוקבמסגרת הסדרת  יםשיקולאחד ההיותר כ-לכלמובאים בחשבון 
 הזוגית. כך, במסגרת היחסים הרכושיים יובאו כשיקול פערי השתכרות הנובעים

זוג, יש שיינתן משקל לפגיעה בכושר -מטיפול בילדים, וכאשר נפסקים מזונות בני
העל מתמקדת -מסגרתאולם ההשתכרות בפסיקת מזונות משקמים או בדרך אחרת. 

קצר,  םמהות צעירות היוצאות מקשר נישואייאבקשר הזוגי. הנפגעות העיקריות הן 
 על משמעות משפטית בינן לביןממוסד או מבלי שהיה כל קשר זוגי ב-מקשר זוגי לא

 האב.
נטל מחיריה של ההורות נעשה של  החלוקהלתוצאות הנובעות מאופן  םתיקון מסוי

וי. אין משום מענה משפטי רא ,דרך הכלי של מזונות ילדים, אולם גם בכך, לטענתי
שילוב הטכניקות והכלים המשפטיים הקיימים כיום, או שהועלו בספרות שייתכן אומנם, 

 ,קשר זוגי ארוךשל  מוהמקרים. כך, עם סיולרוב האקדמית, יספק מענה כלכלי 
יאזן ש, יש להניח שנצבר רכוש הניתן לחלוקה באופן ילדים הזוג-שבמהלכו נולדו לבני

-הזוג במהלך חיי הנישואים. הכלי של מזונות בני-ניאת הפערים הכלכליים שנוצרו בין ב

בהם שהרכוש הנצבר אינו מספק. באותם מקרים בהם זוג יכול לתת מענה במקרים ש
הבאה  ,הפירוד נעשה לאחר מערכת יחסים קצרה )או בהעדרה של מערכת יחסים(

ק כחל ,ההשווי הכלכלי של פעולות אלשל דאגה וברכי הילדים בטיפול וובחשבון של צ
לאזן פערים  העשוי ,מחישוב התמיכה הכלכלית היחסית של כל אחד מן ההורים בילדים

 ההורות. ה שלבנטל מחירישל ההורים ת שוויוני-הנובעים מנשיאה לא
אחת מן המסגרות המשפטיות לא כעניין של משפט נוהג, חשוב להדגיש כי אף 

כיום מענה ראוי  תמספק –ים זוג ומזונות ילד-מזונות בני ,דיני חלוקת הרכוש –הקיימות 
. כל המסגרות יחדיוגם לא והורים, הנטל מחיריה של ההורות בין של  החלוקלסוגיית ה

 ןיכולות להעניק מותנה באימוצן של הצעות לשינוי ההמענה הכלכלי שמסגרות אל
התאמתן. כך, למשל, בדיני הרכוש אין עדיין התחשבות משמעותית ב"נכסי העתיד", לו

, אין בישראל על כך תח במהלך הקשר הזוגי. נוסףּוּפשציאל ההשתכרות פוטנב ,קרי
ה ואזרחי המזונות משקמים, החלה על כלל תושביזה מסגרת של מזונות אזרחיים, ובכלל 

הכלכלי של בחשבון את ערכם עדיין המדינה, ודיני מזונות הילדים אינם מביאים  של
 .להם והדאגה ילדיםבהטיפול 

 ההתאמת המסגרות המשפטיות הקיימות אינה הדרך הראוי אני סבורה כיאולם 
הורים, אלא יש לפתח הנטל מחיריה של ההורות בין של  החלוקלסוגיית הלהידרש 
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מסגרת משפטית אשר תתמקד ביחסי ההורות המשותפים, ובכלל זה בהיבטים הכלכליים 
 לוביוילדים יזוג ודיני מזונות הה-שלהם. אף אם דיני חלוקת הרכוש, דיני מזונות בני

-אמתכלכליות ראויות, התוצאה הסופית אינה -לתוצאות משפטיותהמקרים ברוב יחדיו 

יש לבחון. המסגרת המשפטית, ההצדקות ש( ת)ולטענתי אף לא המרכזי ההיחידהמידה 
להם ודאגה בילדים טיפול  146בחשבון הם החשובים.המובאים בבסיסה והשיקולים 

משפטיות של ה-ון בבחינת תוצאותיה הכלכליותבחשבלהביא אינם רק שיקול שצריך 
מערכת יחסים זוגית. יש להכיר בהורות המשותפת כמערכת יחסים המנביעה כשלעצמה 
חובות וזכויות בין הצדדים לה, ובכלל זה חובות וזכויות כלכליות, וזאת מכוח החובה 

 .ח ערכו הפנימי של קשר ההורותול בילדים המשותפים ומכופיההדדית לדאוג לט
במסגרת זו אין באפשרותי להידרש לפרטיו של הסדר ראוי להכרה במערכת היחסים 

ולכלל השאלות שהתוויית מסגרת כזו תעורר. מטרתי העיקרית  ,בין הורים במשותףש
אודות היחסים האופקיים שבין הורים במשותף, ולהותיר את -לפתוח את הדיון על אהי

וחו של דיון משמעותי בהשלכות ובדילמות הפרטים לפיתוח עתידי. עם זאת, לקראת פית
כנקודת  מספר ברצוני לציין דגשיםעורר, עשויה להכרה ביחסי ההורות המשותפת ש

 מוצא לדיון.
ראשית, הצעתי אינה מבקשת בהכרח להוסיף תשלומים ונטלים כלכליים על הורים 

בהם יבים מחוהם שכלל אבות(, מעבר לסכומים -שאינם מטפלים עיקריים )בדרך
היא להמשיג מחדש את יחסי ההורות  תיבמסגרת הדינים הקיימים כיום. עיקר הצע

כמובן יהיו . ההמשותפים ולעצב מסגרות משפטיות מתאימות אשר יחולו על יחסים אל
אינם מוטלים שהטלת תשלומים ידי בהם הצעתי תביא גם לש, א.ר.מקרים, דוגמת עניין 

בין ההורים קשר של לא היה בהם שרים במסגרת הדינים הקיימים. מדובר בעיקר במק
בציבור. אולם במקרים -מיני הנכנס להגדרתם של ידועים-נישואים או קשר רומנטי

למסגרות הקיימות כיום. כך, במקום  חלופיתאחרים הכוונה היא להציע מסגרת 
ומחיריה של ההורות יובאו כשיקול במסגרת חלוקת והדאגה להם ילדים בשהטיפול 

קטגוריה משפטית  הזוג, תהי-הזוג או כבסיס להענקת מזונות בין בני-רכוש בין בניה
טיפול התשלום בגין  . הכוונה אינה להעניק כפלהעצמאית אשר תידרש לעניינים אל

 .והדאגה להם ילדיםב
ושל ההצעה מתיימרת להציג מסגרת רעיונית לאיזון מחיריהם הכלכליים של ההורות 

. כיום יש הבחנה הבו נוצרו מחירים אלשר למועד בלי קשוהדאגה להם ילדים בהטיפול 
נוצרו במהלך הקשר הזוגי בין ההורים, ככל שזה היה קיים )המטופלים שבין מחירים 

הורים לאחר הזוג(, לבין פערים כלכליים הנוצרים בין -ידי דיני הרכוש ומזונות בני-על
, למעט ביניהם ליתיבות כלכמחוככלל שום אינם מצויים עוד בקשר זוגי )שאז אין שהם 

 147חובתם המשותפת למזונות ילדיהם(.

______________ 
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צורות. למשל, כמה ב, לגישתי, ים להיעשותבין ההורים יכולתשלומי האיזון שנית, 
במהלכו נצבר רכוש שטווח -בין ההורים קשר זוגי ארוךהתקיים בהם שבמקרים 

ילדים בטיפול מנטל המשמעותי יותר בנתח משמעותי, וכאשר אחד ההורים נשא 
את האיזון הכלכלי בין לערוך ייתכן שניתן  ,כושר הכנסתובפגע שבאופן דאגה להם, הו

. עם זאת, ההצדקה נפגע כלכליתשהורה ל חלק גדול יותר מן הרכוש ידי מתן-עלההורים 
ולא ביחסים  ,והבסיס למתן נתח זה מן הרכוש לאותו הורה מקורם ביחסים ההוריים

פעמי, ניתן -יאפשר ביצוע תשלום חדשעדר רכוש הזוגיים. במקרים אחרים, ובעיקר בה
תיים אין משמעם בהכרח יתיים. אולם, גם כאן, תשלומים עילקבוע תשלומים ע

העברת ל"מזונות". יש להבחין בין המסגרת המושגית וההצדקות לקביעת תשלום או 
 148התשלום. ו שלכספים לבין אופן ביצוע

ון הכלכלי של מחירי הטיפול , האיזהקודמותשלישית, ובהמשך לשתי הנקודות 
צריך להיעשות תוך הסתכלות כוללת על  ,, המתבצע בין ההוריםלהםוהדאגה בילדים 

בה אחד ההורים נושא שמערכת היחסים הכלכלית ביניהם. כך, למשל, בשיטת משפט 
פי הדין הדתי -, לכאורה, עלשקורהתשלומי מזונות הילדים )כפי של בנטל כבד יותר 

תשלומי האיזון בין את בעים ובחשבון כאשר קש להביא זאת כמובן י( 149החל בישראל
. העדר הסתכלות והדאגה להם ילדיםבשוויונית בנטל הטיפול -ההורים בגין נשיאה לא

כוללת על יחסיהם הכלכליים של הצדדים הינו כשל של דיני המשפחה, הן בישראל והן 
על פירוק היחסים  לה, והוא נובע מחלוקת ההסדרים הכלכליים החולשים ץמחו

קטנות":  ות( כינתה "שלוש קופסJoan Williamsאמס )ימה שג'ואן וילהמשפחתיים ל  
כדי להוסיף קטגוריה )או יש לכאורה, בהצעתי  150זוג ומזונות ילדים.-רכוש, מזונות בני

יש כי קופסה, בלשונה של ויליאמס( רביעית, ולהחריף את הפיצול. עם זאת, איני סבורה 
כל במקביל לבחינת שוות טיעון המצדיק דחייה של הצעתי. כל שנדרש הוא בכך כדי לה

ונוסף על בחינה זו, ההיבטים השונים של יחסי הצדדים בנפרד, מהמישורים ואחד מ
 כוללת על התוצאה הכלכלית הסופית.הסתכלות תיערך 

רביעית, חשוב להדגיש כי הצעתי אינה מבקשת להשתמש בדיני המשפחה ככלי 

______________ 

שה לעבוד במשרה חלקית או יעברה הא ןבמהלכששנות נישואים, עשרה -שתיםנפרד לאחר 

ד לשקם את כושר השתכרותה באופן שיעמיד אותה ומא-שה תתקשה עדיהאש, אפשר "םא   משרתב"

גם אם לאחר הפרידה יטפל האב בילדים במידה זהה לזו של האם.  ,במצב כלכלי דומה לזה של האב

זו כבר נשאה האם במחיר הכלכלי של ההורות באופן שמצדיק איזון כלכלי בהתאם להצעה  הבדוגמ
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L. REV. 75, 100–101 (2004). 
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הצעתי  151הפלייתן של אימהות כעובדות.ידי לים בשוק העבודה המביאים ללתיקון כש
בין שני הורים, ובשאלות של שוויון ביניהם. כך, אם  םמתמקדת בקשר ההורי כקשר מסוי

, אין להםוהדאגה בילדים שני הורים נושאים באופן שווה )פחות או יותר( בנטל הטיפול 
שכרה, שבעטיים שוק העבודה ב םכשלי רק בגללשה ילהשית על הגבר חובות כלפי הא

יש לטפל במסגרת דיני  האלמשלו. בכשלים  כיםומעמדה נמו בהן היא זוכהשההטבות 
 העבודה.

בהתאם מנם, ויטרליות המגדרית של ההצעה. אהננקודה נוספת בהקשר זה היא 
נושאות בחלק גדול יותר מנטל כמהות יאהמאמר זה למצב השכיח במחוזותינו, תוארו ב

פנויים לפתח את כושר השתכרותם הוצגו כאבות ה, ולהםוהדאגה בילדים פול הטי
וניתן ליישום  ,קרון בבסיס המאמר אינו מבוסס על הבדלים מגדרייםיבשכר, אך הע

בהקשרים משפחתיים שונים. כך, אם האב הוא המטפל העיקרי בילדים והאם היא 
להעביר תשלומים לאב  תצטרךשעקב כך לפתח את כושר השתכרותה, היא זו  השפנוי

ההצעה רלוונטית גם שמובן כן -כמואיזון מחיריה הכלכליים של ההורות. שם ל
בין הורים, ויש אחרת מהות, שני אבות או כל מסגרת יחסים ישתי איש בהן שלמשפחות 

 ליישמה בהתאם.
פרטיו של ההסדר גיבוש  אין באמור כאן כדי למצות את הדיון. כך, למשל,שמובן 
חייב התמודדות מיחול על יחסיהם הכלכליים של הורים במשותף כי ראוי ר שאהמשפטי 

עם סוגיות קשות, דוגמת הקושי בהערכת מחיריה של ההורות, שאלת המקום שיש לתת 
ם מערכת המשפט הישראלית אלעת עתה די יהיה אולם ההורות ועוד. ן להנאה הנובעת מ

האופקיים שבין הורים במשותף.  היבטים הכלכליים של היחסיםלתתחיל לתת את דעתה 
 .תועלת הבפתיחת הדיון, כשלעצמה, תהי

______________ 
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