
 

 

 בבית המשפט העליון  

 919/15בע"מ    
 1709/15בע"מ  

 כבוד השופט ס' ג'ובראן  פני:ל
 כבוד השופטת א' חיות 
 י' דנציגרכבוד השופט  
 כבוד השופט ע' פוגלמן 
 כבוד השופט נ' סולברג 
 ארז-כבוד השופטת ד' ברק 
 כבוד השופט מ' מזוז 

 
 :919/15המבקש בבע"מ 
 :1709/15המבקש בבע"מ 

 פלוני
 פלוני

 
 ד  ג  נ                                 
 

בבע"מ  4-1המשיבים 
919/15: 

 . פלוני1

 . פלוני2 
 . פלוני3 
 . פלוני4 

 
בבע"מ  4-1המשיבים 

1709/15: 
 
 
 

 919/15בבע"מ  5המשיב 
 :1709/15ובבע"מ 

 פלונית . 1
 . פלוני2
 . פלונית3
 . פלוני4
 
 שלההיועץ המשפטי לממ. 5

 
לוד )כב' -בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז

מיום  50603-01-14השופטים מ' נד"ב, ו' פלאוט וצ' וייצמן( בעמ"ש 
; ובקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי 6.1.2015

 בחיפה )כב' השופטים י' וילנר, ד"ר ע' זרנקין וח' שרעבי( בעמ"ש
 8.2.2015מיום  51098-09-14

 
 (06.12.16ו' בכסלו התשע"ז ) תאריך הישיבה:

 
 'אלעזר ו :מזכיר הרכב

 רונית י' :הרכב קלדנית
 

המבקש בבע"מ בשם 
919/15: 

המבקש בבע"מ בשם 
1709/15: 

 עו"ד מאיה רוטנברג; עו"ד זרח רוזנבלום
 
 ו"ד אמיר שיע

בבע"מ  4-1המשיבים בשם 
919/15: 

בבע"מ  4-1המשיבים בשם 
1709/15: 

בבע"מ  5המשיב בשם 
 :1709/15ובבע"מ  919/15

 ('עו"ד שלום כהן; עו"ד אנה רובינזון )גורביץ
 

 עו"ד זאב הבר
 

 עו"ד רות גורדין
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פרוטוקול

  1 

 2כבוד השופט ס' ג'ובראן: יש אפשרות לעדכן אותנו האם תאריך החקיקה נמצא בשלבים 

 3 מתקדמים אם בכלל?

 4 

 5הוא נמצא על שולחן הגורמים הרלוונטים. מבירור עדכני לרבות אתמול הוא נמצא עו"ד גורדין: 

 6 על השולחן באופן פעיל. כעת אין כיוון מסויים.

 7 

 8 באיזה מובן? כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 9 

 10עו"ד גורדין: יש את דו"ח ועדת פישמן. היתה הצעה לבדוק את ההיתכנות בשל ביקורות שהיו 

 11 מד על השולחן.על הדו"ח הזה, זה מה שעו

 12 

 13 לא גובר תזכיר.  כבוד השופטת א' חיות:

 14 

 15 עו"ד גורדין: בשלב זה, לא. 

 16 

 17כבוד השופט ס' ג'ובראן: אדוני בפני ההרכב המקורי טענתם. תוכלו להמשיך לטעון בפני 

 18 החברים הנוספים במותב זה. 

 19 

 20השופטים כפי עמדת ביהמ"ש המחוזי על שלושת  חוזר על נימוקי הבקשה. כן. : זנבלוםעו"ד רו

 21שבוטאה על בפסה"ד שנכתב על ידי השופט ויצמן היתה שלא לחכות לחקיקה ושעל בתי המשפט 

 22המלאכה. כי הפרשנות במשפט העברי האישי, היא מתיישבת ואפשרית עם העמדה שלנו בבימ"ש 

 23זה. לכן זו מעין התנגשות שישנה לכאורה בין על הדין האישי לבין עקרונות יסוד במשפט, אנו 

 24ורים כי אין התנגשות אמיתית. פסיקת ביהמ"ש קמא היא שונה. על כבודכם המלאכה לסיים סב

 25 זאת.

 26 

 27אם תהיה חקיקה היא תחייב את כולנו והיא תייתר את כל  כבוד השופט ס' ג'ובראן: 

 28 המחלוקות. 

 29 

 30ילדים  3 –עו"ד רוזנבלום: כאן ישנה פרשנות תקפה מלאה. אזכיר עובדות מסויימות: מדובר ב 

 31וחצי והבת השלישית היא  12ומספר חודשים, השניה היא בת בת  14וחצי לערך,  14ור בן הבכ

 32על כל המשתמע מכך. בעניין זה לא דומה תיק זה לתיק של חבריי  6וחצי, כולם מעל גיל  9בת 

 33מחיפה כך למדתי הבוקר. השאלה הראשונה ששאלנו עצמנו מה השתנה מאז פסה"ד של 

 34ו מיום הגשת הבר"ע ועד היום. השתנו מספר דברים שלא היו בפני ביהמ"ש המחוזי ועד היום א
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 1ביהמ"ש קמא, אמנה אותם: בבימ"ש זה הוגשה החלטת הרבנות הראשית שהוגשה לביהמ"ש ב 

 2; בדיון בפני ההרכב הקודם היו מי שהקלו ראש, מצד חבריי, בחשיבותה של החלטה 25.1.16 –

 3פרופ' אילון הוצאת מגנס ספריו עם שלושת זו. אין לי אלא להפנות לספרו של מורי ורבי 

 4. פרופ' אילון מתאר שם, 81-84הכרכים על המשפט העברי, תולדותיו ועקרונותיו, תשל"ג עמ' 

 5איך בזמן המנדט בהקמת מועצת הרבנות הראשית, עסקה בזה בהתחלה ועדה בראשות נורמן בן 

 6ך פירש אותה ומה אמרו הוא ממשיך ומתאר את החשיבות של הרבנות הראשית והחלטותיה ואי

 7ועד היום נכון לכתיבת  1944בנדון, הרב קוק. הוא מוסיף ואומר כי יש להצטער כי משנת 

 8הספרים לא התקבלו עוד החלטות של מועצת הרבנות הראשית. בצורה כזו, עובד הכלי החשוב 

 9ביותר בפרשנות המשפט העברי. מה אומרת החלטת מועצת הרבנות הראשית האחרונה. אפנה 

 10 3ההודעה. אפנה לסע'  25.1.16 –קלסר שלנו היא צורפה בעמ' הראשון. היא נכנס לתוקף מה ל

 11 1944 –להחלטה. חיוב המזונות הוא על ההורים כך נכתב. החלטת המועצת הרבנות הראשית מ 

 12מה  2016 –היתה לכאורה בסיס של סיפור הסטורי שנראה פרוגנוזי, אך בוודאי לנו היום ב 

 13המנדט הבריטי בי"ד רבני פסק מזונות על האב וחילק את המזונות. האב לא  שקרה הוא, שבזמן

 14שילם הגיעו בפני שופטים בריטים ושאלו אותו מדוע אתה לא משלם רצו לאכוף עליו את החיוב. 

 15אמר האב באותו מקרה לשופט איך אתה יכול לאכוף צ'רדי צדקה, אם ארצה אתן ואם לא אז 

 16משהו שאני חייב לשלם. התכנסה מועצת הרבנות הראשית לא. תוכל לחייב אותי רק לגבי 

 17שאמרו שלצורך כפיה, הצ'רדי ייחשב כך וכך והגבילו את זה  1944והחליטה את ההחלטה של 

 18בגילאים מסויימים. מערכת בתי המשפט התייחסה להחלטה זו כנורמה המחייבת למשפט 

 19ולקביעת  3ות. אפנה לסע' האישי, כאשר המחלוקת היתה ברבנות הראשית וליוותה דור-העברי

 20מועצת הרבנות הראשית. היא פירטה כי רוב הפוסקים ביניהם הרב עובדיה יוסף, הרב אליהו 

 21וכו' הם קבעו כי החיוב זה דמי צדקה. בהמשך, חלק מהרבנים החליטו כי זו תקנה, מקריא. 

 22תיהם, עמדת מועצת הרבנות הראשית הם לא באו להכריע בין העמדות של גדולי הדור לדורו

 23ואמרו כי לא יכריעו בין שתי עמדות אלה אך כל דיין יכול להכריע לפי שיקול דעתו. הוחלט אשר 

 24אין לך החלטה חשובה מזו, מהמוסד העליון שהוא היה הפה שאסר וכעת התיר, הוחלט, מקריא. 

 25או שהפה שהתירו עכשיו קובע אחרת, מאפשר את דיני השויון. אם נוסיף לזה, ואני מסכים עם 

 26י מחבריי שטען כנגד חשיבותה של ההחלטה הזו, אם נוסיף את דברי ההסבר שכתב הרב יעקבי מ

 27מנהל בתי הדין לכל מי שפונה, והפיצו אותם לתקשורת, וזה גם הובא על ידינו, הוא כתב כי זה 

 28בגלל השוויון, בגלל השינויים וחלוף הדורות והשתכרות האמהות לא פחות מאשר האבות 

 29כל זה לא מופיע בפרוט' אך בהסבר נאמר כי זה היה דיון ארוך במועצת  – ועקרונות של צדק

 30הרבנות הראשית וזה הדבר הראשון שהשתנה. נמשיך בעמדת היועמ"ש לממשלה בתיק זה כפי 

 31 .13כמו כן אפנה לסע' , מקריא. לעמדתו 7אפנה לסע'  –שהוגשה 

 32 

 33ת ההגמשה בחשיבה? איך זה איך מבחינתכם צריך להביא בחשבון אכבוד השופט ס' ג'ובראן: 

 34 מבחינתכם?

 35 

 36מפנה היועץ את בית משפט זה לפסיקה, בעיקר  15-16עו"ד רוזנבלום: אמשיך ואצטט מסע' 

 37פס"ד של השופט רובינשטיין  2-3פסיקה שהיתה לפני הדיונים בתיק זה. הוא מפנה לפסיקה 

 38ים. אזכיר דבר שנ 6ולקחת בחשבון את ההשתכרות. מניתי מקודם כי אצלנו כולם מעל גיל 
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 1יסודי, אין בכלל ספק, ועל סמך תזכירים, שאומצו בהחלטות בביה"ד הרבני שנתן להם תוקף 

 2שנים המשמורת, ואני לא מדבר רק על האחריות הכלכלית היא על שני  5של פס"ד. מזה 

 3ימים.  7 –ימים ו  7ההורים. אני מדבר על כך שזמני השהייה של הילדים זהים אצל ההורים 

 4זו נפסקה בהסדרים שעשו ההורים בינם לבין עצמם ובהחלטות שיפוטיות שאיש לא ערער עובדה 

 5עליהם. זה המצב במקרה שבפנינו. שוויון ההשתכרות. היועמ"ש המשפטי ממשיך ומפרט בסע' 

 6את אשר מפרט. הוא כותב "...טכניקות מגוונות על מנת לאפשר גמישות..." הוא היפנה  24

 7קריא. ועוד מ "כך לטעמנו ראוי ונכון לעשות..", 25, מסקנתו בסע' לפסיקה. לשאלת כב' האב"ד

 8הוא מוסיף ואומר "עמדתנו ניתנת אך בשאלה העקרונית..." מקריא. עמדתנו בעניין זה מובאת 

 9בחווה"ד של מנהל המח' למשפט עברי במשרד המשפטים שצורפה לחווה"ד הזו. הוא מוסיף 

 10שני ההורים להשתתף בכלכלת ילדיהם, וכו'. הוא גם  שצריך את העקרון הכללי לפיו על 27בסע' 

 11סוקר את מה שחברתי אמרה, הדו"ח של ועדת שיפמן והליכי חקיקה. הדבר השלישי שהשתנה 

 12מאז הגשת הבר"ע היא חווה"ד של ד"ר ויגודה שצורפה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. אפנה 

 13וקת נוספת, מי חייב במשפט . הוא הזכיר את המחלוקת בין הרבנים. מחל2 לרישא של עמ' 

 14העברי במזונות. כי היו תקופות שרק האם היתה חייבת, היו תקופות כי האב היה חייב עד 

 15אייחד בהמשך כמה מילים לערך השוויון פסקה שניה.  2לגילאים מסויימים וכו'. אקריא מעמ' 

 16יגודה, והצדק הם מהותיים וקריטיים. היועץ המשפטי לממשלה מצרף את חווה"ד של ד"ר ו

 17לגבי פסה"ד של ביהמ"ש והוא אומר דברים מפורשים, לא רק זאת, אלא שד"ר ויגודה כותב 

 18המחוזי. אמנם חלק מחברי ההרכב הנכבד שמעו את הטיעון הזה בפעם הקודמת, אך זכות לי 

 19להופיע בפני חברי ההרכב הנוספים, אחזור מעט על הטיעון. הסקירה שנכתבה מפי כב' השופט 

 20אסה נכבדה יפה ומחכימה שאין לי ולו מילה אחת של ביקורת לבד מלאסוף ויצמן רואה מ

 21"פירורים" משולחנם את דברי החכמים. אך מי שקורא את כל פסה"ד רואה כי המשפט העברי 

 22לדורותיו כל הזמן משתנה לפי הנסיבות השונות: מצב סוציואקונומי, נסיבות, אירועים. רק 

 23שלו שבה הוא היה צריך להכריע, האם היום עקרונות פסה"ד האומר זאת כאשר הגיע לנקודה 

 24ואילך  6השוויון הדמות הצדק וכו' על פי המשפט העברי נותנים מעמד שווה לאב ולאם מגיל 

 25בחר ללכת בדרך המסורתית במובן זה שאמר כי נכון שלכאורה הם שווים, אך עדיין יש אחריות 

 26כתוצאה מכך האם מקבלת את  ₪. 3,000 –יתרה על האב. כתוצאה מכך חוייב האב בכ 

 27בנוסף למה שהיא מקבלת במשכורת. ד"ר ויגודה במאמרו, ₪  550 –מהביטוח הלאומי כ 

 28רוצה לומר כי כאשר למעלה, מקריא.  7התייחס לדברים אלה של ביהמ"ש המחוזי אפנה לעמ' 

 29אך  לאב מכח עצמו יש מספיק רכוש והכנסות ולהם פחות, אז יקחו ממנו יותר גם לדיני צדקה.

 30אם שניהם מצבם זהה, ואצלנו אני חוזר ואומר המצב זהה עם יתרון לאם מלכתחילה, אז אומר 

 31אבל בסך הכל אפנה לדברי הסיכום, מקריא. ד"ר ויגודה ומנמק כי זו טעות של ביהמ"ש קמא. 

 32ד"ר ויגודה במסקנות שאומצו על ידי היועץ המשפטי לממשלה אומר כי במסגרת המשפט העברי 

 33את הדברים. לא אלאה בכל הניתוח של המשפט העברי וכל מה שהקראתי לגבי  ניתן לפתור

 34הפוסקים. בדור האחרון היה לנו את הרב עובדיה יוסף, ועוד. הם כתבו את הדבר. בעצם בא 

 35היועץ המשפטי וחוות הדעת של המשפט העברי שאומרים כי צריך להחיל את השוויון. הפניתי 

 36ותית של פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי, תוך שעמדתנו כפי לכך שד"ר ויגודה מפנה לטעות המה

 37 6שאמרתי קודם לכן, שפסה"ד עצמו הוא מאיר עיניים. למעט במקרה הזה, שפתאום מעל גיל 

 38אוסיף בעניין הזה לגבי מה שאירע לאחר דיני צדקה פורשו לפני העקרונות של המשפט העברי. 
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 1ומעשי, ייחסו ומייחסים חשיבות  הגשת הבר"ע: בתי המשפט לענייני משפחה באופן פרקטי

 2גדולה מאוד לעובדות שפירטתי קודם. לדוגמה, אפנה לפסק דינו של סגן הנשיא כב' השופט 

 3שם הוא מפרט ומתייחס בדיוק לדברים עליהם  48, 38סע'   1724-02-15זגורי בתמ"ש )נצרת( 

 4רטו בבר"ע בעיקרי הדברים פו דיברתי ורואה אותם כאלו שמכריעים לכיוון שלנו בעניין הזה. 

 5הטיעון ובאסמכתאות לגבי כל פסה"ד של בימ"ש זה בהקשר לזה. אני כן אפנה לפס"ד ותיקים: 

 6; ע"א 309פד כג  425/68"כלל הוא כי עניין החובה..." מקריא; ע"א  536גולדמן עמ'  166/66ע"א 

 7 פס"ד אילן, נכתב במפורש. 760/75

 8 

 9 ת כל הפסיקה הזו בטיעוניו הכתובים?האם אדוני לא סקר א כבוד השופטת א' חיות:

 10 

 11 עו"ד רוזנבלום: לא הוגשו לבימ"ש נכבד זה כי מלכתחילה היינו בבר"ע. לא הוגשו עיקרי טיעון. 

 12 

 13 הפסיקה הזו לא מפורטת בכתובים? כבוד השופטת א' חיות:

 14 

 15 עו"ד רוזבלום: חלקה כן וחלקה לא. 

 16 

 17 ם, אני נקרא את פסה"ד.  אדוני רק יתן את האיזכוריכבוד השופט ס' ג'ובראן: 

 18 

 19עו"ד רוזנבלום: אפנה לכך שלביהמ"ש המחוזי יש התייחסות בחווה"ד לשיחות של הרב 

 20. צירפנו את המאמר. לדעתי 18אפנה למאמרו של ד"ר מזאה, עמ'  ישראלי, הרב עובדיה, ועוד

 21ינו המאמר חשוב ביותר. צירפתי זאת בדיון הקודם. התגלגלו הדברים של ד"ר מזאה לכן הרש

 22 לעצמנו לצלם מהמאמר הסופי המרחיבים בעניין הזה. זה טרם פורסם. אוכל להגיש כעת?

 23 

 24 כבוד השופט ס' ג'ובראן: כן, אדוני יוכל להגיש זאת. 

 25 

 26א של הדין 3עו"ד רוזנבלום: אפנה רק לפרשנות החוקתית שצריך לרקע מה שאמרנו לתת לסע' 

 27שוויון ואח' אפנה לפרק ד' באותו מאמר האישי. אני מדגיש על רקע יסוד חוק כבוד האדם, 

 28בסופו. אני עדיין עוסק ב"קולבים" המשפטיים שלא הוזכרו לא בעמדת היועץ ולא בעמדת ד"ר 

 29ויגודה. אחד מהם מופיע בפסה"ד של השופטת בן עמי מירושלים. היא דיברה על הדין העברי 

 30ן זה מן המקורות שנוגע במובן זה של עשית וישר הטוב. אוכל להביא אח"כ סיפור נאה בעניי

 31לשאלה הבסיסית איך דיינים אמורים לפסוק? האם מותר להם לעשות גישור או לבצוע שכל בני 

 32המשפחה לא מקבלים חלקים שווים או שהם חייבים שיקוב הדין את ההר. כללי הצדק במשפט 

 33ות העברי ועשית הישר והטוב, בין אם הם מופיעים בספר ישעיהו או במקום אחר הם עקרונ

 34מנחים בעניין זה. אוסיף ואומר כי לעניין המשפט העברי, ואני מפנה לחיבורו/ספרו של כב' 

 35השופט גרמן, מלך בישראל. חיבור מאלף זה מדבר על דינא דמלכותא דינא, קרי האם הקמת 

 36מדינת ישראל וחוקיה גוברים על ההלכה או לא? ואיך צריך לפרשם? במובן זה שדין במלכות 

 37 המלך. מחליף את דיני

 38 
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 1אני מהבנתי כי אדוני מדבר מכיוונים שונים וזה משתלב בהסטוריה  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 2של ההתפתחות את זה לא הבנתי. לא הבנתי מה הקונקרטיזציה בחיי המעשה? כלומר אם הילד 

 3נמצא בזמני שווים בין האב לבין לא צריך להיות קיזוז כי יש קיזוז, או שיש לקחת בחשבון כי 

 4ש הוצאות קבועות שלא כלולות בזמן השהות: ביגוד וכו'. אם ההורים אל נמצאים בשת"פ אחד י

 5עם השני, ומבלי לגרוע מהאחריות השווה של ההורים בכלכלת ילדיהם ירכז את זה? לי קשה 

 6 הצד הקונקרטי. את הצד העקרוני הבנתי.

 7 

 8 האם לשיטת אדוני עניין זה צריך להיבדק? כבוד השופטת א' חיות:

 9 

 10כל ההוצאות שיש להורים הללו מתחלקים ביניהם. מה אמר ביהמ"ש קמא?  עו"ד רוזנבלום:

 11 אפנה לסיפא.

 12 

 13יש הוצאות מיוחדות. אני שואלת כדי להבין את העיקרון, לשיטתי  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 14לקנות מכנסיים ומחברת זו לא הוצאה מיוחדת. השאלה היא האם אין חשש כי אם לא יהיה 

 15 סויים שזה לא יתפספס. מה עמדת אדוני?סכום מ

 16 

 17 שנים.  5עו"ד רוזבלום: במקרה הזה בו קיים שוויון עם ייתרון לאם, ויש שוויון שעובד כבר 

 18 

 19חברתי מנסה לשאול את אדוני מעבר לתיק שבפנינו. השאלה היא, מה כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 20ם צריך להטיל זאת על הורה לגבי סוגי הוצאות כמו בגדים שלא קונים אותם בקביעות. הא

 21 אחד? איך זה בא לידי ביטוי?

 22 

 23 עו"ד רוזנבלום: לדעתי צריך שיהיה שוויון.

 24 

 25 ברור, השאלה איך הקונקרטיזציה? ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 26 

 27עו"ד רוזנבלום: למשל בתיקים שאין בהם הסכמה יש שופטים שקובעים רשימת הוצאות 

 28כל אחד בדרכו שלו. אני אנסה לצפות את העתיד. הרי ומחלקים אותם; יש שופטים שמרחיבים, 

 29בפני השאלה הזו תתעורר כאשר יבואו לכאן אב ואב אם ואם והם ישאלו את אותן השאלות. 

 30 אני צופה כי גם זה יגיע לבימ"ש זה. על כל פנים, דעתי שצריך להיות שוויון. 

 31 

 32 ן?אם זה לא עובד, מה לדעת אדוני הפתרו ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 33 

 34נושאים שארעו  3כבוד השופט ס' ג'ובראן: יש לאדוני הערכת זמן לגבי הטיעון? אדוני דיבר על 

 35לאחר הגשת הבקשה. אדוני יאמר את מה שהוא חושב שיהיה. שוויון שוויון כן אך צריך לפרוט 

 36 את זה למספרים. אדוני ימשיך ויסיים בעניין זה. 

 37 
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 1ע. עשינו את החישובים הכספיים ראה בסיפא של עמ' לבר" 43עד  38עו"ד רוזנבלום: אפנה לסע' 

 2 השוואה בין האם לאב.ה את . עשינו9

 3 

 4אלה המספרים. אותי עניין לדעת, מה העקרונות שיש בכך? דברים  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 5שנדרש בהם תיאום למשל. אנו לא רוצים שייקנו נעליים למשל ללא התאמה? איך זה אמור 

 6 ש הנחת שוויון. ובהנחה שלא רוצים עבור כל פריט קטן לפנות לביהמ"ש. לעבוד בשטח אף אם י

 7 

 8עו"ד רוזנבלום: גם זוגות שהגיעו לביהמ"ש וביהמ"ש נוכח לדעת שאין ביניהם טרוניה. אין לו 

 9לשבת לפסוק מי ישלם ואיך תהיה ההתחשבנות. די בכך שמסתכלים על פסה"ד המקורי של 

 10ני חוזר ואומר כי במקרה שלנו יש תיאום למעט תביעת השופט כהן שקבע את הרשימה. אבל א

 11המזונות עצמה שבעיני היא תביעה אפילו אלימה. בתורת ביהמ"ש המחוזי, במספרים קבע את 

 12לפי הפרמטרים הבאים: הוצאות הילדים אצל ₪  850 –הדבר הבא: אני פוסק כי תשלם את ה 

 13השתתפות במדור, ועל כך אנו  יצא מה שיצא; 50%ומזה תשלם ₪  3,000האם זה יוצא בערך 

 14חולקים בשני פרמטרים אלה. הדבר השלישי, פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי. אך יש לזכור כי 

 15הוצאות מדור; אין ₪  4,500במקרה שלנו אנו לא חולקים על קביעתו של ביהמ"ש קמא לגבי 

 16ילדים של ה 50%מחלוקת כי במספרים של ההוצאות אצל האם הכוללים את החלק היחסי של 

 17והוצאות המדור, אין מחלוקת כי זה גם אצל האב. אפילו אצלו זה יותר גבוה בגלל שכר הדירה. 

 18גם בועדת שיפמן וגם בפס"ד של ביהמ"ש המחוזי, נותנים נוסחאות של המזונות. הפרמטרים 

 19 המרכזיים שלהם זה זמני השהייה וההשתכרות של צרכי הילדים. 

 20 

 21 קלדנית: רונית

 22 

 23האב ₪.  16,000יש לה ₪  300יש הפרש של ₪  13,800-המשכורת של האם כעו"ד רוזנבלום: 

 24בו אמר בית  10ע'  40עברנו לסעיף ₪.  9,26לאחר שהוא מעביר לידי האם ממשכורתו נשאר עם 

 25המשפט שצריך להפחית מדור לכל אחד מהצדדים ואם ההרכב דלמטה הנכבד פסק שכן יש 

 26רוצה ₪.  4,500-של הילדים כולל שכר דירה ב לפסוק מדור לאם, יעמדו בהוצאות הבסיסיות

 27מכיון שבית ₪.  5,120לערך והאבא נותר עם ₪  12,000נשאר עם  4,500לומר, שהאם אם נוריד 

 28תוריד מהאם ₪,  3,500המשפט אמר שהוצאות המחיה של הילדים אצל כל אחד מההורים, הם 

 29זו תוצאה במקרה ₪.  1,620 בעוד האב נותר עם₪  7,000והיא נותרת בערך עם ₪  3,500-את ה

 30כשלנו, לא רק שהיא לא שיוויונית ולא צודקת, אלא כמעט נוסיף ונאמר שאין הדעת סובלת. 

 31בדון הקודם, הפניתי לבג"ץ נגד שר האוצר והמדינה לענין הכינוי. דברי כב' הנשיאה בייניש 

 32דע שלנו, ואני ודברי כב' השופט פוגלמן שם, ונרמזתי שאולי לא תרחיק לכת עד לשם. לפי הי

 33עכשיו לא נכנס לזה, אך אולי יש גם רכב של העבודה, יש לה תוספות, שלא מצאו את ביטויין 

 34אם לא היו הוכחות לא היו שום סיכויים ותוספות נוספות, אז המשכורת שלה באופן פרקטי 

 35 כל כך למה? גבוהה יותר. התביעה שלנו היא תביעה אלימה, 

 36 

 37יני משפחה יותר סוער יכשיו היינו על מי מנוחות. בבית משפט לענעד ע כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 38 מאשר פה. זה יגרור תגובה נגדית. 
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 1 

 2שמשמעותה ₪  9,000ומוגשת תביעת מזונות על ₪  8,000עו"ד רוזנבלום: כשהאם נותרת עם 

 3זו קביעה שלדעתנו היא קביעה אלימה ₪.  9,000-שהאב כל חודש יהיה באוברדרפט של יותר מ

 4 ויה. שלא רא

 5 

 6 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 7זו לדעתי סיומת טובה. אדוני טוען כבר שעה. שמענו אותו. אדוני נכנס גם לחישובים מספריים. 

 8 לאדוני זכות תגובה. 

 9 

 10 עו"ד רוזנבלום: אבקש להשלים נקודות עקרוניות. 

 11תי את בהמשך לדברים האחרונים, ברור שצריך שעקרון העל הוא טובת הילדים. לענין זה, אמר

 12שאמרתי עכשיו. ברוב המקרים גורמת פסיקה שכזו שהאב ינסה למצוא פרנסה נוספת שעות 

 13נוספות ולא כמו במקרה שלנו שללא פסיקה האב יתמסר לילדים, זה עלול להפוך לרועץ לתמריץ 

 14לגירושין והתוצאה במובן טובת הילדים עלולה להיות שתפגם גם הזכות שהיא זכות יסוד של 

 15ם של האם, להיפגש עם הילדים לזמני שהייה נרחבים לטובתם של הילדים האב, כמובן ג

 16 ולטובתם של האם. 

 17דיברנו על הצדק וחיוב היתר של האב הוא חיוב לא צודק. הצדק כפרמטר במשפט, נתנו 

 18 דוגמאות ממשפט פלילי הגנה מן הצדק, משפט פלילי בטלות יחסית, הצדק מחייב. 

 19 

 20 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 21 וא לשני הצדדים. הצדק ה

 22 

 23עו"ד רוזנבלום: אין לי מחלוקת. אבל בית המשפט הנכבד הזה אם בשבתו כבג"ץ ואם עולים 

 24שלא כדין לקניון ביג בכניסה לקרית שמונה ובית המשפט החליט שזה לא המקרה, אין בכלל 

 25פו ספק בענין הזה על פי תוכניות המתאר וכו'. הבטלות היחסית קוימה בפסק הדין ונמצאה בסו

 26של דבר פשרה. לכן הצדק אוסיף ואומר, המחיר שבפרשנות שמתגברים על המשפט העברי. אתן 

 27דוגמא קונקרטית מלפני שנה / שנתיים. פסק דינו של כב' השופט דנציגר לגבי אב ידוע בציבור 

 28באשר לזוגיות שניה, יש ילדים מנישואין קודמים והאם מאמצת אימוץ יחיד מרוסיה ילד. שם 

 29בוץ בצפון הארץ בגליל המערבי. היא גם מגיירת אותו גיור כאם בודדת. והידוע מדובר בקי

 30בציבור שלה לא שותף לכל הדברים הללו. היא הגישה תביעת מזונות לילדים לאחר שהם נפרדו. 

 31הטכניקות של בית המשפט הנכבד הזה מחמת חוש הצדק, אם בהסכם מכללה או באופן יצירתי 

 32הם בעצם גברו על המשפט האישי. אנחנו יודעים שהאמצעי של  אחר, של טובת הילדים וכו',

 33 הצדק גבר בהרבה מאוד מקרים כאלה. נתתי דוגמא אחת מיני רבים. 

 34 

 35זה היה חשוב כי כשמדברים על ידועים בציבור הדין האישי לא חל. אז  כבוד השופטת א' חיות:

 36ה שלא ייפסק חייב להיות הרבה יותר פשוט ליישם עקרונות כאלה. פה הדין קובע עקרון שכל מ

 37תואם את אותו עקרון ולכן נקודת המוצא היא הדין האישי. אז הדוגמא שאדוני נתן לא כל כך 

 38 טובה. 
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 1 

 2עו"ד רוזנבלום: מה אומר כב' השופט כהן בפסק דינו באחד מהנימוקים? בעצם על הילד חל 

 3וא גם יהודי. נכון המשפט העברי, האמא בוודאי, והאבא שהוא לא האבא, הוא הידוע בציבור ה

 4.ב אך הוא חל. בא 3שאתה יכול לומר שאולי המשפט העברי לא חל אז אתה מכניס אותם לסעיף 

 5השופט כהן ובאחד מנימוקיו הוא אומר, יש מס' נימוקים, כמו השיויון, כל ילדי ישראל. שלא 

 6ל תהיה איפה ואיפה. ניקח את התפיסה של חברי עד הקצה והיא אומרת שהחבות היא רק ע

 7 האב. 

 8 

 9לא נתחיל את הטיעון עכשיו מההתחלה. יש נקודות אחיזה לגישה  כבוד השופטת א' חיות:

 10 שוויונית. הינו שם. הדוגמא שאדוני נתן לענין ידוע בציבור היא לא ממן הענין. 

 11 

 12אדוני הלך אחורה בנימוק שלו, כי הוא חזר להנמקה של בית המשפט  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 13כך נראית לנו ונוכח ההתפתחויות היכולת ליישב את הדין העברי. לא כדאי  למשפחה שלא כל

 14 ללכת אחורה. 

 15 

 16 . אולי צריך לומר שהיא הוגשה בשם. עו"ד שי: מחזיק את בקשת הערעור שהחזקתי בשם מר

 17 

 18 אדוני לא צריך לומר שמות, זה תיק שיש בו קהל.  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 19 

 20איך יכול להיות שבתביעה שהם התובעים בה, אומרים לנו שבתביעת  עו"ד שי: הילדים שואלים

 21מזונות ילדים הילדים הם התובעים, איך יכול להיות שבשמם לוקח בית המשפט כסף בשמם 

 22ומעביר אותם לבית האם שם מלכתחילה היה די כסף עבורם וזה בתביעה ₪  4,500מבית האב, 

 23מי נתן לאפוטרופוס אחד בלבד סמכות לבקש שלהם ע"י אפוטרופוס אחד בלבד. אני לא יודע 

 24פסק דין שמנוגד לטובתם. אז כתבתי במסגרת פסק הדין שלי, כמה וכמה רעיונות. חלקם 

 25שיטות שהן לא מתחת  8-9מקוריים שלי, ולחלקם יש סימוכין במקומות אחרים על מגוון 

 26עשרות שנים. לאדמה שניתן להגדיר בהם את השערוריה הזאת של קריעת אבות בישראל במשך 

 27זה המדינה עושה להם מה שלא מגיע להם. אני לא יודע אם כבודם יודעים את עומק השבר 

 28והבכי שיש באותם בתים ועשרות בתים שאיבדו את אביהם בגלל השערוריה הזאת. אני חוזר 

 ₪29  10,000והוא וטרינר, ואמא מרוויחה ₪  10,000לילדים האלה ששואלים אם אבא מרוויח 

 30 שנים עושים את זה.  5ינרית, ואנו כבר והיא גם וטר

 31 

 32הוזכר שהיה תסקיר שהמליץ  2014יש לעדכן בפסק הדין למשפחה מיוני כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 33 על הרחבת ההסדר שהמליץ על השארות בבית האבא, מאז מה קרה בבית הדין הרבני?

 34 

 35הילדים עוד מעט  עו"ד שי: גם פסק הדין נכתב על סמך זה שאין ספק שיש משמורת משותפת.

 36 לא משנה מה ייפסק. נמציא את פסק הדין לאחר הדיון.  18בני 

 37 
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 1עו"ד שי: המצב במשפחה זו לאחר קצבת ילדים שהאם משלמת, אגב יש הלכה ששונתה שאין 

 2להוסיף את קצבת הילדים באופן אוטומטי לאחר ששונו דמי המזונות. זה מינימום אצל האב 

 3לאחר ששולמו דמי השכירות. מסכום זה הוא ₪  1000מול ₪  8000ופלוס אצל הגב'. זאת מול 

 4צריך לממן הוצאות מיוחדות. עכשיו יש לו אפס. מכך הוא צריך לקנות מזון, כלכלה ביגוד, 

 5הנעלה תחבורה לעצמו ולשלושת ילדיו. זה פסק דין מזונות או פסק דין שלילת מזון מהפה של 

 6 הילדים. יש למישהו תשובה?

 7תי בצורה מאוד מאוד ברורה את הטענות הרלבנטיות וכשקראתי זאת בבר"ע שהגשתי כתב

 8שלשום, ולעיתים כשאתה קורא משהו לאחר זמן זה נראה לך פתטי, אני מאוד מרוצה ממה 

 9 שכתבתי לפני שנה. 

 10 

 11 זו תכונה אנושית מוכרת.  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 12 

 13רך הפסיקה המנוגדת עו"ד שי: אני מבקש מבית המשפט להשתמש בזה וזה עושה סדר. ד

 14שנקראת דיני מזונות בישראל, מנוגד לטובת הילדים שהם בעלי הזכות. איך אפשר לייחס 

 15לילדים זכות שהם התובעים, הם בעלי הזכות. דרך המלך היא להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר 

 16 כגילאים בהם לכאורה יש חבות יתרה על האב.  0-6את הגילאים 

 17 

 18 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 19 מה לכאורה?ל

 20 

 21ביום התביעה. יש תיקים בהם האב משלם  6עו"ד שי: אטען בהמשך. פה יש ילדים מתחת לגיל 

 22עוד יותר כי יש חצאי גנים שעדיין לא מסובסדים. אם בית המשפט העליון הולך לעשות סדר 

 23במזונות ילדים בישראל יש לשמוע את כל הטיעונים. לא אלאה. אני אפנה לטיעונים הכתובים. 

 24. לפסוק שהחל מהיום בית המשפט 6ך המלך לפתור את הבעיה היא באמת הבעיה של גיל דר

 25מעדיף מבין הפרשנויות את הפרשנות הצודקת יותר והעולה בקנה אחד עם ערכי המדינה והיא 

 26ויום החבות היא שוויונית ללא הפליה מגדרית. אני יכול לענות על שאלת גב' לגבי  6שמגיל 

 27פסקי דין בהם חל החוק האזרחי, אלה מקרים בהם ההורים הם לא בני הפרקטיקה. יש בישראל 

 28אותה עדה דתית. יש פסק דין מפורסם ברשות כב' השופט ישעיהו שנלר מבית המשפט המחוזי 

 29שנים כשהחוק של הכנסת חל שאומר בלי להתחשב בשאלה מי מההורים  4אביב מלפני -בתל

 30י הכנסתו היחסית או משהו כזה. יש פסיקה מוחזיק בילד, ישא כל אחד מההורים בכלכלתו לפ

 31בנושא של חלוקת נטל מזונות והתייחסות לשאלות קטנות כמו מה קורה עם הביגוד? יש 

 32הוצאות תוך ביתיות זה האוכל חשמל וכו'. יש הוצאות חוץ ביתיות גם בהם ההורים מתחלקים 

 33ספונטני מחוייבים  חצי חצי. המודל שאני מציע במשמורת משותפת ששני ההורים יקנו באופן

 34מכח חוק העונשין לדאוג לדברים ומכח חוק הכשרות המשפטית מחוייבים לדאוג למשפחותיהם 

 35ולרכוש לילדים את הציוד הנדרש. היה ויש הורה  קמצן שמנצל לרעה את הדבר הזה, יש בית 

 36משפט. גם היום כשאמהות מקבלות מזונות לא תמיד הן מציידות את בית האבא בבגדים. לא 

 37 ראו פסק דין אחד שעל האם לצייד את בית האב בבגדים לעונות השונות. זה לא חל בדין. ת

 38 
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 1 אדוני אומר שהנושא של הביגוד לא מתעורר בבית משפט למשפחה? כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 2 

 3עו"ד שי: הוא מתעורר בעיקר בלשכות ההוצאה לפועל אשר מתפלאים מדוע השופטים לא 

 4 נותנים החלטות ברורות.

 5הענין לא מסובך. יש לזכור שהביגוד היום הוא לא מה שהיה פעם וילדים מעבירים בגדים מאח 

 ₪6  600זוגות נעליים בשנה במינימום ההכרחי, זה  4לאח ומשכן לשכן. עשיתי בדיקה. ילד צריך 

 ₪7  900בחודש. זה לא הסיפור והביגוד הוא לא הרבה יותר יקר. יצא לי בערך ₪  50לשנה זה 

 8בן שמקבלים יותר מהאבא ומהסבתא וגם היום אבות קונים בגדים לילדים. האבות לשנה. כמו

 9 עומדים מול קבלה ייחודית לילד. לוועד הורים, רופא מומחה חוגים וכו'. 

 10בדיון הקודם כאן, ניטענו ע"י עו"ד האבר טענות שקצת לא היו ברמה החוקית אלא ברמה 

 11שני הרהורים שונים שאחד מוצדק והאחר הקונקרטית של התיק שלנו ויצאו תמונה שיש פה 

 12 הוא לא. האב מלתחילה משתכר פחות ומחוייב יותר ומגיע לחרפת רעב עם הילדים. 

 13נטענו טענות, כאילו שבבית המשפט המחוזי בערעור, הוכח שהאב חזר לעבודתו הקודמת. לא 

 14וא היה שכיר היו הליכי הוכחות במחוזי, לא הוגשו מסמכים, האב לא חזר לעבודתו הקודמת. ה

 15ובזמן הדיון הוא היה עצמאי. זה נקרא חזר לעבודתו הקודמת? בבית המשפט המחוזי בנימוקי 

 16פסק הדין אמר שלכך ניתן להוסיף, שהסתבר שהאב חזר לעבודתו הקודמת. אולי הוא מרוויח 

 17 פחות, אולי הגב' מרוויחה יותר מאשר לפני שנתיים. לכן צריך לא ליפול בפח. 

 18הוא כל כך טוב, שכמעט אפשר לחשוב בטעות שלא ניתן לדבר  6דין צדקה מגיל הכלי של החלת 

 19וב' אני לא יודע  6עד  0על כלים אחרים אך אני חושב אחרת. משתי סיבות. א' יש ילדים מגילאי 

 20מה בית משפט נכבד זה עומד להחליט. לכן אפנה לכלים נוספים ומרתקים שכתובים בבקשת 

 21, מדבר על כלי שנמצא בשימוש אך לא מבינים בדיוק איך לבר"ע 5רשות הערעור. סעיף 

 22להשתמש בו נכון. בצד החבות של האב בצרכים ההרכחים לאותן פעוטות גם האם חייבת 

 23ואני מעביר לאם  6במזונותיהם אך מדין צדקה. אם אני כאב יש לי שני ילדים מתחחת לגיל 

 24צריכה להעביר לאב איזה שהוא עכשיו בית המשפט צריך לבדוק את השאלה האם האם ₪  4,000

 25סכום מדין צדקה לסיפוק צרכים אל הכרחיים בבית האב. בתי המשפט אומרים חייבתי אותו 

 26האם אחייב אותו בדין צדקה? לא זו השאלה. השאלה מי מההורים חייב בדין צדקה. ₪  4,000ב

 27ידי צורף שהוגש על  1180-05-14דין צדקה בכיון ההופכי הופעל בפסק הדין המחוזי עמ"ש 

 28כאסמכתא נוספת כאן בבית המשפט. ההרכב ברשות כב' השופט שוחט חייב בתחילה את האב 

 29בכיוון ההופכי כדי שהאב יוכל ₪  1,180-במשמורת משותפת ואז חייב את האם ב₪  2000-ב

 30לתת לילדים משחק מחשב או פעם לאכול פיצה בחוץ, צרכים לא הכרחיים אך לגיטימיים 

 31הורית מאשפרת זאת. זה הנושא של מזונות מדין צדקה בכיון השני. זה במשפחה שההצטרפות ה

 32 בדין האישי אך מתעלמים מזה. 

 33הזכיר פה חברי עו"ד גולבדברג יש כלי שהוכר ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים )השופטת בן 

 34עמי( על אות ופסק דין היה ערעור אשר  נדחה. כב' השופטת פרוקצ'יה אומרת שזה עולה בקנה 

 35ד עם שיטתנו מה שעשה בית המשפט המחוזי. מה שעשתה כב' השופטת בן עמי, היא אמרה אח

 36דיני מזונות זה לא רק כמה מכתמים תלמודיים שעשקו בסוגיה זו. יש גם נורמות כלליות כמו 

 37של תום הלב. זה נכנס תחת הכותרת ועשית הישר והטוב ואלה נורמות כלליות שמטות את קוצו 
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 1הספציפית אינה מעודנת מספיק או שאבד עליה הקלח. היא משתמשת בזה  של י' היכן שהנורמה

 2 שם כדי לחייב את האב בפחות מהצרכים הבסיסיים. 

 3לא צריך להיות ביישן ותם לב ₪.  1000-חייבו ב₪  1,200-אבל השימוש שם במקום לתאר ב

 4תום לב  שמוזכר רק ברטוריקה או בסיכומים של פסקי אב שמייצגים אבות. זה כלי של חובת

 5וזה מתקשר למה שאמרתי קודם שאמא לא יכולה לייצג ילד. מה שהיא תובעת בשמו אפשר 

 6 לפסוק פחות ממה שדיני המזונות במובן הצר מחייבים. 

 7 שימוש מאז שהוא נעשה ידוע.  5%זה הנושא של עשית הישר והטוב זה כלי שלא נעשה בו 

 8מוש בזה כדי להגביל את סכום התביעה הילדים הם התובעים ואפשר לעשות שילבר"ע,  8בסעיף 

 9לבר"ע, אני נותן לבית המשפט העליון כלי נוסף חוקי, כדי לפתור חלק  10בעיבה. בסעיף 

 10קובע שההורים חייבים  15מהאנומליה שיש פה. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיף 

 11הזה יכול להוסיף לאותו חוק אומר, שהחוק  32לזון את ילדיהם ולדאוג לכל צרכיהם. סעיף 

 12חוק זה  32חיובים על הורים מעבר לחוק לתיקון דני המשפחה מזונות. נאמר בפירוש בסעיף 

 13אינו גורע מחובת הורים בכלכלת ילדיהם על פי החוק הספציפי אך להוסיף חיובים על אימהות 

 14 הוא יכול. 

 15 

 16ערי בפסק דינו, לגבי הקשיים או הסוגיות עליהם הצביע השופט ש ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 17אני לא  אנחנו לא רוצים להכנס לפרטים, אך על דרך הכללה מציין כב' השופט שרעבי )מצטטת(.

 18מדברת על מקרה כזה או אחר, אך איזה משקל אם בכלל בית משפט זה צריך לתת לעובדה שיש 

 19 דבר כזה שנטען בחיי המעשה, שעולה בחיי המעשה. 

 20 

 21ות משמורת משותפת רק על מנת להשתמט מחובת עו"ד שי: הטיעון הזה נשמע בכל תביע

 22המזונות. באותה מידה ניתן לומר שאימהות תובעות משמורת מלאה רק על מנת למקסם את 

 23 זכות המזונות עד למקסימום. 

 24 

 25 השאלה מה קורה כשבית המשפט מתרשם אחרת? ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 26 

 27אם יסתבר שאחד ההורים ויכולה להיות עו"ד שי: פסק דין בעניני משמורת לעולם איננו סופי. 

 28זו גם האם, לא ממש את זמני ההורים והיבטי האחריות ההורים שלקח על עצמו הדלתות תמיד 

 29פתוחות כולל הגדלה רטרואקטיבית של מזונות. כשמדובר על הפחתת מזונות זה יכול להיות גם 

 30 רטרואקטיבי. 

 31שמורת משותפת. הוא אמר הטרנד הזה שלישית, אחד הלקוחות שלי טען שיש עכשיו טרנד של מ

 32 החל מהיום שבו הילד נולד. תסתכלו מה עשיתי כשהילד נולד. 

 33 

 34מה צריכה להיות עמדת בית המשפט בהתייחס למקרה ספציפי  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 35 שבפניו? 

 36 
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 1עו"ד שי: הנושא של המשמורת אינו חוקי, ואם מדובר באב שהצליח לקבל משמורת משותפת, 

 2המזונות אולי תהיה הוגנת, הדרך פתוחה לשנות את המסגרת וגם להענישו בהוצאות ונטל 

 3 משפט. 

 4 

 5קודם מכריעים בסוגיית המשמורת ורק לאחר מכן מכריעים בסוגיית  כבוד השופטת א' חיות:

 6 המזונות שהיא נלווית לסוגיית המשמורת. 

 7 

 8 עו"ד שי: התיק לא בשל למזונות עד שהמשמורת לא מוסדרת. 

 9 

 10מהי התשתית הפסיכולוגית, שבית המשפט מניח בפניו לפני שהוא  השופטת א' חיות: כבוד

 11 מחליט מה תהיה מסגרת המשמורת. 

 12 

 13עו"ד שי: אב שמגיע לבית המשפט הרבה פעמים מגיע כי כך הוסכם או כי כך היא החליטה. הוא 

 14צלי כך וכך בא לבית המשפט ואומר אני לא רוצה לנהל מלחמה על גב הילדים, טובתם להיות א

 15אני מבקש סעד. בית המשפט מנחה את עצמו תחילה לפי הגיל הרך עד שהאב מקבל את 

 16המשמורת שהוא ראוי לה עוברת כשנה וחצי עד שנתיים ולפחות שני תסקירים של פקידת סעד 

 17שהולכת לבית האב ולבית האם ומדברת עם המחנכת או היועצת ובני משפחה וקוראת חומרים. 

 18שמורת משותפת הנשמה יוצאת לו. משמורת משותפת עובדת. הרבה הרבה עד שהאבא מקבל מ

 19יותר טוב ממשמורת יחידנית ללא השוואה. אין להשוות את ההתפתחות היא נפלאה והיכן 

 20שהיא לא מתאימה זה יצוץ. האם לא יוצאת מהתמונה. הרבה פעמים בית המשפט בפסק הדין 

 21קבל החלטות היכן שההורים חלוקים נותן לעו"ס סמכות למשך שנתיים לשנות זמנים ול

 22 ביניהם. 

 23לבר"ע, אני מעלה דבר מאוד מרתק בעיני. אני חקרתי הרבה מאוד את תולדות  9בסעיף 

 24התפתחות ההלכה העברית. ונאמר פה ע"י חברי בחצי פה, שבשלב מסויים רק אמהות היו 

 25מקורות של משפט  חייבות. זה נושא מרתק. ככל שאנו מבינים את המקורות שנותרו בידינו, יש

 26עברי שאבדו עם השנים, כנראה שהנורמה הבסיסית שמי שאסף את הילדים לביתו או לאוהלו 

 27 הוא אחראי לכלכלתם. 

 28 

 29 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 30 אדוני מצא זאת במקורות שאבדו? 

 31 

 32עו"ד שי: יש לי את זה, זה מצויין. המקור הראשון שהשתמר בתלמוד אומר המצב הזה לא 

 33רה לא משמורן פתור. נמצא בסיס לחייב א ותו. לא היתה כוונה לפתור את ההורה הגיוני שהו

 34המשמורן. השאלה אם אפשר לחייב אבות שהילדים לא באוהל שלהם להעביר כסף לאוהל השני. 

 35למרות שאין אדם חב ילדים קטנים, מה? אין אדם חב ילדים קטנים? הוא אומר יש הלכה 

 36י קטנים הוא כן חייב. אני לא יכול להתעלם מכך שהאב שכולנו מכירים שהאב פתור אך קטנ

 37פטור מילדיו הקטנים אך קטני קטנים הוא כן חייב. איך הגענו למצב בו ההורה המשמורן פטור 
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 1וההורה הלא משומרן חייו לבד. הסיבה היא שחכמי ההלכה חז"ל נשאלו איך אפשר לחייב 

 2 ן אתה לא שומע לאו. מהות. מכלל היאבות, הם לא נשאלו כיצד אפשר לחייב א

 3 

 4כשאדוני חקר זאת הוא גם חקרה מה היו משכורות אותן נשים באותן  כבוד השופטת א' חיות:

 5 שנים?

 6 

 7 מפנה לרמ"ח. עו"ד שי: 

 8 

 9האם הקטע של המשפט העברי לא מוגזם בטיעונו של אדוני? אדוני  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 10 אמר שהוא רוצה לחדד דברים.

 11 

 12יש כלים מאוד  6עו"ד שי: פניתי ליועמ"ש ושאלתי אם הוא רוצה להשלים פרטים. גם מעל גיל 

 13 חשובים ליצירת שוויון. 

 14דיבר שגם  1356/08הרמ"ח כותב הגאות לרמב"ם )מצטט(. השופט אליקים רובינשטיין בבע"מ 

 15 0-6ילאים ניתן לתת פרשנויות חדשות. יש לקרוא מס' פעמים כדי להבין שגם בג 0-6בגילאים 

 16ניתן לתת פרשנות. אנו צריכים לבחור בין האפשרויות את הפרשנות שעולה  5-16וגם בגילאים 

 17בקנה אחד עם ערכי המדינה. כך קבע בית המשפט העליון למשל בפסיקת הצמדה כתובה של 

 18 אישה. נקבע שבין הפרשנויות חובה לקבוע את ההוגנת יותר. 

 19 

 20 וסיף, גורע. אדוני נתן דגשים. לעיתים כל המ כבוד השופטת א' חיות:

 21 

 22עו"ד שי: בגמרה מוסבר הרציונל לחיוב הורים לכלכלת ילדיהם כי אין לנו מקור בתורה. נאמר 

 23שאף חיה טמאה מאכילה את גוזליה. נתנו שם מתנים, עורב. כלומר, החובה היא חובה טבעית 

 24 שנובעת מההורית לא מהאבהות. 

 25 

 26 וגמא כמי שזונח.הורה ניתן כד כבוד השופטת א' חיות:

 27 

 28ברוח השאלה ששאלתי את חברך, הקושי לא היה מתעורר כמו  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 29 בקושי שלנו שההורים צריכים לדאוג לילדיהם מעבר למזון שמוגש. 

 30 

 31עו"ד שי: יש פסיקות של בתי משפט בישראל. יש דו"ח וועדת שיפמן והפסיקה יכולה להשתמש 

 32הפסיקה תוכל באופן כזואיסטי במשך הזמן לפתח תשובות. גם בפסיקות של וועדת שיפמן. 

 33התשובות האלה לא ברורות. הנושא הזה מוכר. אפשר לתת עליו את הדעת. הוא לא סיבה ליצור 

 34 בית אחד שאין בו זכות קיום מכובדת לא לילדים ולא לאבא. קופה קטנה בסדר. 

 35 

 36 ההתבגרות הקופה היא די גדולה. במיוחד כשמדובר בילדים בגיל  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 37 
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 1עו"ד שי: האבא מ שלם מזונות, קוראים לזה מינימום. המינימום הזה קורע אותו עד דק, ובסוף 

 2הילד בא ואומר לו אמא רוצה לקנות מ חשב שיהיה אצלה בבית אתה יכול לתת חצי, אז הוא 

 3ת. זה הרבה יותר אומר אני לא יכול ואז הוא חושב שהאבא קמצן כשהוא ממן חצי מההוצאו

 4מדאיג שאבא לא יכול. בגירושין המעמד של האבא הוא החוליה החלשה. לאמא יש הרבה יותר 

 5השפעה והאבות כל כך מוחלשים שאף מבחינה חומרית הם לא יכולים לתת לילדים שלהם 

 6כמעט כלום. ברור שיש מקרים ויש מקרים. אני  לא יודע מי מיכם היה בסיטואציה הזאת שמי 

 7ספרות והיתם מרגישים את עומק הבעיה. שואלים אותי איך זה  5ם שלו לא  מרוויח מהמכרי

 8 יכול להיות, אני אומר להם לכו למשרד המשפטים, אל תשאלו אותי.

 9החוזה המשפחתי, בשנים האחרונות בדיני משפחה יש הכרה בכך ששני אנשים לא סתם נפגשים 

 10ללה, היום מעדיפים לקרוא לזה חובות ומקימים בית. יש ביניהם הסכמות, הבנות חובות מכ

 11מכח תום הלב. האדון הזה שיושב פה, והגב' שהיתה אשתו, האם זה לא מובן מאליו ששני בני 

 12הזוג האלה היתה ביניהם הסכמה שהם מקימים בית ונושאים ביחד בנטל כלכלת הבית והילדים 

 13א סתם עשינו ילדים. אין שיהיו בנישואין וגם בגירושין. איך יכול להיות? לא סתם נפגשנו, ל

 14בינינו שום מערכת? זה מגיע לחזקת השיתוף בין בני זוג אז אפשר להכיל מערכת של כוונות 

 15 מכללה עד שכוונות אלה הפכו לחזקה שלא צריך להוכיח אותה בכל מקרה. 

 16יש זוג באולם הזה שכשהם נישאו היה ברור להם שהם הולכים לשאת ביחד בנטל כלכלת 

 17 וויונית והוגנת?המשפחה בצורה ש

 18לפי המשפט העברי הורים יכולים להתנות על עניני מזון ועל מזונות ילדים. ביקשתי חוות דעת 

 19לא קיבלתי. למעשה במגזר הדתי יודעים שיושבים ההורים משני הצדדים, מי יעבוד? מה יעשה 

 20את  הבעל? מי יטפל בילדים ומסכמים תוכנית כלכלית. זה לא קוגנטי עד לנקודה שזה נוגד

 21 תקנות הציבור. 

 22 

 23אדוני אומר יש משמעות מאוד גדולה לאיך שהבית התנהל לפני כן.  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 24האם יש משמעות, שבעת שהבית התנהל באהבה וברעות אחד יותר ואחד פחות, האם זה צריך 

 25 להשפיע?

 26 

 27יני מזונות יבענ עו"ד שי: בענין מזונות וכללת הילדים עקרון האב צריך להיות טובת הילדים.

 28 טובת הילדים היא לא עקרון העל. עקרון העל הוא מגדר העורר ועל כך נפסקים מזונות כל יום. 

 29המצב שהיה נהוג בבית מבחינת חלוקת התפקידים יכול להוות את המודל שבית המשפט יפסוק 

 30אם זה עולה בקנה אחד עם טובת הילדים. זו התשובה. זה יכול להוות אינדיקציה למה 

 31 ההורים חשבו אבל אולי לא. אולי זה נכפה על אחד הצדדים. ש

 32לאור כל מה שאמרתי, אני מבקש מבית המשפט העליון, לכל הפחות להשאיר בצריך עיון, את 

 33לא כמו בחוות הדעת שנאמר שבגיל זה הדברים ברורים  6עד  0שאלת כללי החבות מגיל 

 34 ונהירים, הם לא ברורים ונהירים. יש מה לומר. 

 35שני, יש להנחות את בתי המשפט דלמטה, שכאשר הם פוסקים מזונות לילדים בני מתחת דבר 

 36. 15. היום יש מדרגה של גיל 6יש מראש לקבוע מדרגה, כיצד יראו המזונות של ילד בגיל  6לגיל 

 37 שנים של אפליה.  3עוד 

 38 
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 1 עו"ד כהן: 

 2פרש את תקנת הרבנות אני לא מתכוון לדבר על המשפט העברי. לשון התקנה ברורה. האופציה ל

 3הראשית ככזו המטילה חבות רק מדיני צדקה עמדה לנגד עיניו של בית משפט נכבד זה ופרשנות 

 4זו נדחתה בשורה של פסקי דין נקבע שבעצם הפרשנות הנכונה של תקנת הרבנות הראשית יצאה 

 5את  ובעצם השווה 6עד  0מקור חבות מעין אבסולוטי שהשווה את עצמת החוות לילדים מגיל 

 6 החובה לסיפוק הצרכים הבסיסיים.

 7 

 8 את העבר אנו מכירים.  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 9 

 10עו"ד כהן: היום באים ובעצם מבקשים מבית המשפט הנכבד, לסטות מהפרשנות הזאת ובעצם 

 11לאמץ פרשנות שאומרת נחיל על סמך נבואות הלכתיים, שבעצם אומרת נתחיל להכיל פרשנות 

 12כזו שמטילה עליו חבות רק מדיני צדקה. ננסה לשכנע שהדבר  15גיל  עד 6של חבות האב מגיל 

 13זה לא נכון, לא אפשרי ולא ראוי. הוא נוגד את עקרון טובת הילד. הוא נוגד את עקרון השוויון 

 14ואת דיני המשפחה בישראל ובתיק שבו אני מייצג הוא גם נוגד את עקרון תום הלב וסותר אותו 

 15קובעת  449מפנה לע' הרבנות הראשית. )מגיש לבית המשפט(.  חזיתית. אבקש להציג את תקנת

 16 הרבנות הראשית )מצטט(. 

 17 

 18 מועצת הרבנות הראשית לא יודעת מה שאומר אדוני? ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 19 

 20עשורים  3עו"ד כהן: יש הבדל בין תקנה לבין החלטה. אבהיר, בשורה של פסקי דין מלפני 

 21העליון עמדה הסוגיה הזאת לדיון בפני בית המשפט גם  ההלכה שלא שונתה ע"י בית המשפט

 22בפסק דין גלבר, גם בפסק דין גז, גם בפסק דין שגב היו דעות שנחלקו בשאלה האם תקנת 

 23הרבות הראשית יוצרת מקור חיוב עצמאי או בסך הכל יוצרת אמצעי חיוב כפי שהגדיר חברי 

 24 ירה וקיימת.עו"ד רוזנבלום של דיני הצדקה ונקבע מפורשות בהלכה שר

 25 

 26 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 27 בבית המשפט לעיתים משנים הלכה.  

 28 

 29עו"ד כהן: אני יודע את סמכותו של בית המשפט. אני מנסה לשכנע מדוע אין זה נכון. 

 30הפרשנויות שהציג חברי עמדו לנגד בית המשפט העליון. לא חודשה פה שום הלכה, לא גילו פה 

 31כפי שניתן לראות, כללי התקנות מאוד ברורים. התקנה לא דבר חדש. הגיעו למסקנה שהתקנה 

 32 112/50מותירה מקום לספק. מרגע שהיא הפכה אומצה היא חוק במדינת ישראל. נקבע בע"פ 

 33 יוספי נ' היועמ"ש. החלטה של הרבנות הראשית. 

 34 

 35זה סוג של פרשנות יוצרת של המשפט העברי ולכן זה הופך להיות תקנה  כבוד השופט מ' מזוז: 

 36של הרבנות הראשית, כמו החלטה של הרבנות הראשית, כמו פסק הלכה של בית הדין הרבני, 

 37הם חלק מהבנין הרבני, מושג של תקנה הוא במושג ההלכתי ולא במושג החילוני ולכן אין הבדל 

 38 בטרם קום המדינה או היום או מקור לא דתי הם אומצו בדין.  1945אם הרבנות הראשית בשנת 
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 1 

 2גע שבית הדין אמץ את ההלכה היא הפכה להלכה קיימת. החלטה של הרבנות עו"ד כהן: מר

 3הראשית וחברתי תאשר את דברי, אין לה שום מעמד נורמטיבי. הם יצאו פה בקול קורא כחלק 

 4עמודים ראשון ואחרון.  2עמודים. סך הכל צורפו לבית המשפט  27מאג'נדה שמשתרעת על פני 

 5 יש שם דיני שחיטה. 

 6 

 7חבל לבזבז את הזמן על דברים לא רלבנטיים. אם החוק במדינת ישראל מ' מזוז: כבוד השופט 

 8 מפנה לדין העברי, כלומר להלכה, מי מפרש את ההלכה?

 9 

 10 עו"ד כהן: בית הדין מפרש את ההלכה ובית המשפט פירש את ההלכה.

 11סוג מה שהרבנות הראשית אמרה, כמו שאמרתי, אין לו ערך חקיקתי. יש לו איזו שהיא אמירה, 

 12של הוביטר, כמו מאמר, ספר שבית המשפט העליון כתב. זה שאומרים לו בוא לא נתעלם מזה, 

 13כמו שחלילה בלי לפגוע לד"ר ויגודה אין שום מעמד. היא חלק ממעמד היועמ"ש מדברים על 

 14 ד"ר ויגודה לתת חוות דעת. 

 15 

 16 אדוני לא צריך לזלזל.  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 17 

 18 זל חלילה. כל אחד יכול להציג חוות דעת. עו"ד כהן: אני לא מזל

 19 

 20 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 21 זה חלק בלתי נפרד מחוות דעת היועץ.

 22 

 23עו"ד כהן: הדבר הזה לא היה במקומו בענין צירוף חוות דעת. גם הוא כפוף להם הוא לא חייב 

 24 לצרף חוות דעת. 

 25 

 26ין שגגה, אלא מדובר בכלל לא מקובלת עלי ההנחה שמדובר בד ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 27בחיוב לכל דבר וענין ולכן כל הנחת המוצא לא יכולה לבוא לידי ביטוי כי אנו במקום אחר. 

 28השאלה היא רק, בהנחה ורק לצורך השאלה, אם העמדה הזאת לא מתקבלת, אדוני יכול לבסס 

 29 עמדתו גם במסגרת ההנחה שמדובר בעדות סברה.

 30 

 31קנה אף אחד לא יכול לסבור שכתוב פה משהו שונה. עו"ד כהן: אם כבודכם קורא את לשון הת

 32. נשאלת השאלה 15עד  6צקו תוכן אחר למשמעות של החבות בגיל יאומרים לבית המשפט בוא ת

 33האם ראוי ונכון שהדבר הזה ייעשה. זו השאלה. אם כל הכבוד לומר התקנה הזאת שקוראים 

 34  אותה ניתן להבין אותה אחרת, התשובה חייבת להיות שלילית.

 35כנסת ישראל סברה שאולי יש מקום לשנוי נורמטיבי בדיני מזונות והיא מינתה את וועדת 

 36. בדקו שנוי חקיקתי 2012קציה שנתנה את המלצתה בשנת ארטשיפמן שרצתה לבדוק את האינ

 37עשורים של בית  3של דמי המזונות. עכשיו אומרים אנו נבצע מהלך חקיקתי שניתן לאורך 

 38לו על פיו כי בתי המשפט דלמטה הן לא הלכות מחייבות, שלא ניתן משפט נכבד זה שכולם פע
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 1לנהוג על פיהן, שאיש בעיניו יעשה. כל אחד יעשה כל העולה על רוחו כי לבית המשפט זה לא 

 2בט זו. אם כולם היו פועלים לפי מה שנקבע בפורום זה, מיושב טוב בבטן. נבחן זאת רגע בנקודת 

 3היה אומר נכון יש לזעוק לשנוי אך לא היה צריך לנגוע בדמי יכול להיות שבית המשפט המחוזי 

 4המזונות בין אם האב רואה את ילדיו יום בשבוע ובין אם הוא רואה את ילדיו במשמרות 

 5משותפת. עכשיו אומרים בואו נשנה. למה נשנה? כי קמה קול צעקה. נראה האם הזעקה 

 6את השעה. אם יש המלצות של  מוצדקת. במצב דברים זה, האם יש מהלך חקיקתי לא נקדים

 7שנים בואו נקדם את המהלך. לא באו ואמרו איש בעיניו טוב  6וועדה שישבה על המדוכה במשך 

 8 יעשה. 

 9 

 10שנים  6עמדת אדוני שאין מצב לחקיקה משפטית בשום מצב? לקח להם  כבוד השופטת א' חיות:

 11או אחרת. ככל ששאלה זו  אין עדין הצעת חוק של וועדה ממשלתי כזו 2017-לתת המלצות, אנו ב

 12באה בפני בית המשפט אדוני מציע שנדחה את בקשת הערעור ונחליט לא להחליט עד שהמחוקק 

 13 לא יעשה דבר או שנחליט בתיקים שבפנינו?

 14 האם בשום מצב בשום התפתחות אין מקום לחקיקה?

 15 

 16 עו"ד כהן: עובדתית עד לבר"ע שהוצגה בפנינו כל ברעות נדחו. עובדתית. 

 17 

 18אדוני ציין שהמציאות היא הרבה שנים יש התפתחות בבתי המשפט. יש  השופט מ' מזוז: כבוד 

 19מציאות שבה יש עשרות רבות של פסקי דין, בתי משפט למשפחה, בתי משפט מחוזיים, ובית 

 20משפט זה זה חלק מחובתו לעשות סדר שבו כל בית משפט למשפחה וכל בית משפט מחוזי פוסק 

 21בית משפט עליון. במקום לבזבז את הזמן על עילות מחאה שאדוני  אחרת. זה א' ב' תפקיד של

 22 יאמר את הטיעון שלו לגופו של ענין. עוד לא שמענו טיעון אחד לגופו של ענין. 

 23עו"ד כהן: כל הדיון הזה נעשה בזירה הלא נכונה. אנו מציבים פה לדיון את האב שעומד פה 

 24היקף הזמן שהוא שוהה עם ילדיו הוא  במרכז. כשפורץ סכסוך מי שקובע בסופו של דבר את

 25האב. הוא מחליט איזו תביעה להגיש. הוא מחליט האם הוא מגיש תביעה לראות את ילדיו בסוף 

 26כל שבוע, הוא מחליט עם לינות או ללא לינות, האם הוא נוקט בהליך של משמרות או משמורת 

 27ילדיו. הפרורגטיבה הזו משותף. זו מערכת שיצרה פרורגטיבה לאב שיחליט איך הוא יראה את 

 28לא קיימת לאם. אם האב לא מגיש בקשה למשמרות, הילדים אצל האם. מרגע שהאב מחליט 

 29שהוא רוצה משמורת משותפת העומדת הרשות המשפטית על הרגליים ומקיימת דיון. מישהו פה 

 30 ת. שמע אל טובת הילד? כל הזמן מדברים האב לא יכול. אנחנו מדברים פה על ילדים. על מזונו

 31אנו לא מדברים פה על זירה דו מימדית. אנו מדברים על מרחב. הילד בהליך הגירושין הוא 

 32הקורבן. הוא נגרר להליך שלא מרצונו ושלא בטובתו. לילד הזה, שאנו במערת המשפט מקדשת, 

 33אנו צריכים לבדוק את צרכיו הרוחניים[, הפיזיים הפסיכולוגיים. אנו לא יכולים להתנתק לרגע 

 34אנו רואים כמה זמן האב צריך להיות עם בנו ומרגע זה נבדוק לאחר מעשה את כל ולומר 

 35הצרכים האחרים, איך יחיה, איך יוכל, באיזו רמת חיים יהיה. פה האנומליה שנוצרת. אנו 

 36הופכים את הדיון לדיון קביל ולא דיון של משולש שבקודקוד שלו עומד האינטרס הלגיטימי 

 37 הראוי לדיון. 

 38 
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 1אדוני אומר, יש מקרים בו בית המשפט מחליט על משמורת  ארז:-ת ד' ברקכבוד השופט

 2 משותפת, ואז נוצרת מציאות כלכלית שלא תואמת. 

 3 

 4עו"ד כהן: אנו לא יכולים לעבור לדום כי אבא בא ואומר סליחה, אני רוצה להיות עם הילד שלי. 

 5בא האבא ואומר עכשיו אם האבא היה אומר די לי בעבודתי אני רוצה להיות עם הילד? עכשיו 

 6אני נורא רוצה להיות עם ילדיי. האם אז המערכת תאמר סטופ ניתן לך את הילד בלי לבחון את 

 7טובת הילד? המערכת בודקת את המשמורת ואז בודקת דברים אחרים. הילד הוא קורבן. אם 

 8רק, נניח ההכנסה זהה. עכשיו התא הזה מתפ 20,000הילד חי בתא משפחתי שיש בו הכנסה של 

 9הילד צריך עכשיו להיפגע ברמת החיים שלו? יכול להיות שהילד הזה צריך לחיות עם אביו אך 

 10 לא יכול להיות שאנו נחליט שבגלל שהאבא רוצה. 

 11 

 12 אדוני אומר שהילד צריך להיות אצל ההורה לפי האמצעים.  כבוד השופט ע' פוגלמן:

 13 

 14ורת משותפת? גם אנו צריכים היתה מומלצת משמ₪  5,000עו"ד כהן: להורים שמרוויחים 

 15לדאוג לטובת הילדים. אנו צריכים לומר במסגרת המשמרות המשותפת לא צריכה לבוא רק 

 16 טובת הוריו. 

 17 

 18השאלה שעומדת להכרעה היא לא האם מוצדק לפסוק משמורת כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 19 משותפת באילו נסיבות. זו לא השאלה שעומדת להכרעה אצלנו. 

 20 

 21י מבקש לשים לב למונח פסק דין למשמורת משותפת. זה משפט שטומן בחובו. לא עו"ד כהן: אנ

 22ייתכן שהורים שלא הסתדרו במסגרת המשפחתית יחייב אותם לנהל משמורת משותפת. זה 

 23מתכון לבעייתיות. מה הוא יוצר? הוא יוצר סיטואציה בה לילד אין כתובת. הילד זכאי לדעת מי 

 24צריך ללכת לביקור במוזיאון, מה הוא אומר? יש לקחת מאמא דואג לצרכיו. הילד קם בבוקר, 

 25? סליחה לא זכויות יסוד לילד לדעת מהם צרכיו, אם הוא חולה מי לוקח אותו 25ומאבא ₪  25

 26לרופא, מי אמרו לשלם עבור הצרכים הללו. הרי זה היה קיים גם בביתה אורגני. כשהילד היה 

 27ל? שני ההורים שילמו ביחד? לא. היה הורה צריך מעיל שני ההורים הלכו לקנות את המעי

 28שריכז את הבית. מה קורה כשההורים מפרקים את הבית? אז כל הורה הופך להיות טוב יותר. 

 29מתייחסים לזה כקופה לפנסיה. על מי היא מוציאה את הצרכים אם לא על הילדים? בוא נוציא 

 30 ילדים.  3 נכניס לכיס ונראה מה נותר בסוף השבוע על₪  300בתחילת שבוע 

 31 אנו מדברים בטרמינולוגיה ששני ההורים הם הפרסונות הרלבנטיות. 

 32 

 33 אדוני תומך בפסק הדין? ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 34 

 35עו"ד כהן: אני לא תומך בפסק הדין. לא ערערתי עליו. כתבתי שאני לא מסכים אתו. אני סבור 

 36 וא הדיאלוג השגוי. שפסק הדין שגוי עובדתית. שוב, הדיאלוג הזה של אבא ואמא ה

 37 

 38 כבוד השופט ס' ג'ובראן:
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 1 אם לא מוצאים פתרון טובת הילד לא נפגעת.  

 2 

 3עו"ד כהן: נימוק נוסף מדוע אין לסטות מעקרון זה, בכל מקרה חייב שיהיה הורה כמו במקרה 

 4שלנו. מה הגב' קיבלה? סכום שיהיה לה לארגן את תפעול הילדים כפי  שקרה בתא המשפחתי, 

 5בפועל. כפי שהילד יודע שאם הוא צריך נעליים אין לו את הדילמה למי הוא פונה.  כפי שקורה

 6לא די שהילד הזה מוצא עצמו נגרר מדי יום מבית לבית, מי יכול לחיות ככה? לנו זה נראה 

 7 בסדר גמור. למה? כי האבא רוצה. האבא רוצה שתהיה אתו חצי מהזמן. 

 8ת התנהלות, אמור לומר לבתי המשפט, סליחה בסופו של יום אתם כבית משפט, שאמור להתוו

 9משמורת משותפת היא אחד, האינטרסים הראויים אך גם קיומו בכבוד אנושי הוא אינטרס 

 10 ראוי. אנו לא במצב שאומרים העיקר שיש להם שני הורים ביחד. 

 11 

 12זה לא ערעור על ההחלטה בדבר משמורת משותפת. השאלה מה עושים  כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 13 המזונות. עם 

 14 

 15 עו"ד כהן: אני מבין שהערעור על המזונות נדחה. אני מבין שאם בית המשפט הרחיב את ההרכב. 

 16 

 17 יכול להיות מקום לשיח. לדעת אדוני זה דבר מאוד לא רצוי. כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 18 

 19עו"ד כהן: משמורת משותפת עולה כסף כנתון. אין מה לעשות. משמורת משותפת היא לא ענין 

 20ומד בפני עצמו, אלא אחד ממכלול ההכרעות כמו דמי המזונות שבית המשפט צריך לשכלל. שע

 21אם בית המשפט מגיע למסקנה שלא ניתן לשכלל זאת, אם יאמרו לו יש פה אמא שהיא תהיה 

 22האחראית, עדיין יש חוק כללים ופסיקה, יכול להיות שהמשמורת שלך לא תכלול לינה. נעיין 

 23לילות עושה שנוי. מה נשתנה הלילה הזה? סליחה  5ילות, אין התחשבות, ל 4רגע בוועדת שיפמן, 

 24על האנלוגיה. מדברים פה על עקרון השוויון. האם זו הזירה ליצירת שוויון ולמה זה פועל רק 

 25 בכיוון אחד. ואיזה שוויון זה יוצר? בין מי למי אנו יוצרים שוויון?

 26מזונות כדי שיהיה שוויון?  10פוסקים לאמר אנו  10או  5והאמא מרוויחה  30אם האבא מרוויח 

 27נצטה ין אחד לצמצום החבות. אם לוקחים הצהרה אחת ובפולא. כל המגמה פועלת רק בכיו

 28שולפים אותה למה? כי היא מציקה. למה? כי אבות אומרים שהם רוצים להיות יותר עם 

 29אה במטרה ילדיהם וכל הפריזמה באה במטרה אחת לצמצם את היקף החבות. המערכת לא ב

 30להעלות את השכר לאם. למה? לא רוצים בית עשיר? כי באים ואומרים דמי מזונות זו אינה 

 31זירת השוויון. לא באים ומאזנים בין הבתים. אך למה שלא נעשה זאת? מה התרחישים לילד? 

 32הוא נותן לילד במשמורת משותפת? לספק לו ₪  5,000מה יכולה להיות היקף החבות של אב? 

 33האם מישהו הזדעק? שם יש ₪.  10,000האם מספקת צרכים בשווי ₪.  35,000קף של צרכים בהי

 34לו אופנים חשמליים, הוא טס לחו"ל, ופה אצל האם הוא צריך לכבות את האור כדי שחלילה לא 

 35 יהיה חשבון חשמל גבוה. 

 36בכלל  באים ואומרים פה שוויון. שוויון מגדרי? אין שוויון. ואין שוויון מגדרי במדינת ישראל

 37ואין שוויון מגדרי בתחום דיני המשפחה בפרט. אם נסתכל על חוק שיפוט דיני משפחה, בואו 

 38ניצור דינים חדשים. אישה שהלכה עם גבר אחר היא זנתה. היא מרדה. מה נעשה? נזהיר אותה 
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 1חודשים לבל שתחזור בה ממריה, ואם לא תחזור בה היא תחזיר את מתנותיה, ותחזיר  12במשך 

 2 .6ותיה. יש פה ילד מגדרי בן את מזונ

 3האנומליה הזאת של פיצול הדין, פיצול הדיין, מערכת הדין אליה אנו מבקשים לצקת עקרונות 

 4שוויון וצדק, המעוותות ביותר את עקרון השוויון. האישה פסולה לעדות אך יכולה לשלם 

 5ב, אנו רק שומעים מזונות ילדיה. למה? כי במקום היחידי שאולי, אנו לא בטוחים שזה נכון וטו

 6את הקולות כי קמה צעקה של אבות שנעמדים לרגע פתאום ואומרים שהם רוצים להיות אבא, 

 7שזה לא יעלה להם כסף ושאתם המערכת תעזרו לנו. למה? איפה אתם כשאין דיינת, ואין אפילו 

 8ה, קלדנית בבית הדין? או לרב. אז אנו בכל הפרדיגמה הזאת בכל המשפט העברי בכל הענין הז

 9חברי דיבר פה שעה, הביא את הרמ"ח, הרמב"ם הקים את כל הצדיקים שיש ורק קולה של 

 10אישה אחת לא נשמע, אף פרשנית אחת לא נשמעה פה שהביעה דעתה בטעות בסוגיה, אף לא את 

 11בא שהיא אחת הנשים הבודדות שפארו את שמה. אז אתם מזדעקים מאותה יאשתו של רבי עק

 12ת הדין האזרחי גם הוא לא חף מאי שוויון בכל מיני ניסוחים של סיטואציה בודדת? ניצור א

 13שנים  9דפקטו עובדתית גברים לאחר נישואין מעצימים את ההון שלהם. מישהי אחת  8סעיף 

 14של חיוב, בהן באה אישה, אומרת זה הדין. רוצים לעשות שינוי? אז אנחנו באים עכשיו נשנה רק 

 15לא יכולים לשנות את הפנקס השחור של מישהי שהיתה  את זה, ונשנה את יתר העוולות כי אנו

 16עם מישהו. רק בנקודה זו נשנה, נגדיל את האנומליה את האי שוויון כי אדם רוצה לראות את 

 17ילדיו. יכול להיות שאני אצטרך היום לסיים פה את הדיון וללכת הביתה יכול להיות שאצטרך 

 18טת וילנר שבעיני הוא פסק הדין הנכון לקחת החלטות בחיי שעולות לי כסף. אמרה כב' השופ

 19ביותר שקיים היום, אנו נפחית לך רבע. עכשיו תשקול. הכל בסדר. תשקול. מותר לך. אתה 

 20חושב שאתה המשמורן הראוי תאבק על כך. אם אתה חושב שאתה המשמורן הראוי תאבק על 

 21ילדיו, צריך לומר האדון רוצה להיות עם כך. אם בת זוגך תיקח זאת בחשבון זה עולה לך כסף. 

 22 סטופ. 

 23 

 24 עו"ד רוטנברג: אבל הילד רוצה לראות את אביו. 

 25 

 26 . אולי האבא צריך לבדוק את עצמו. 6עו"ד כהן: הילד בן 

 27מגיש את תביעת הגירושין. מפאת העובדה שזה לא בדלתיים סגורות, לא אפרט. עונה להיקף של 

 28מות על המשפט העביר. מפנה שופטים הוא מבקש להכיל נור 7בית המשפט הנכבד בהיקף של 

 29היא לא מבשלת לו. ולכן היא חייבת לקבל את גיטה. משמורת הילדים סעיף כ"ט )מצטט(.  3לע' 

 30תהיה אצל האב ולילדים יקבעו הסדרי ראיה. יש לחייב את האישה במזונות הילדים. להזכיר 

 31יא מעשה שומו שמיים. היכן נשמע דבר כזה? איך הלבית המשפט שמדובר בקטיני קטנים. 

 32להיות אדם אוטונומי עצמאי. זה הדין הדתי. הוא קיים. זאת לא נשנה. זה בשיפוט בתי הדין 

 33 2בישראל. זה קיים. הטענה הלא שוויונית של רכוש, לומר שבית הדין לא עושה שימוש בסעיף 

 34עשה ועושה. כולם מערערים וכולם עותרים לבג"ץ? לא. אנשים רוצים לגמור את הסיפור. זה 

 35הדתי. אפשר להביא טענות שמאפשרות טיעונים כאלה. עכשיו הופכים את העולם ומעלים  הדין

 36צדיקים מקברם. תפגע בילד, תפגע ברווחתו. שום אדם שהוא יכול לומר לו תקנה לי את המעיל, 

 37 תרכז את ההוצאות, לעולם לא להגדיל את רווחת הילד. 

 38 
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 1לקצר. לא אחזור על דברי עו"ד כהן.  חוזר על הדברים בבקשת רשות ערעור במטרהעו"ד הבר: 

 2קורח הנסיעה ממחוזות הצפון לכאן גרם לי להאזין לרדיו, ונכחתי שחברי טען בפני גל"צ. אני 

 3יה ירוצה לקשור את המסקנה של השדר. רשמתי את המסקנה של השדר, שאמר אני מבין שהצפ

 4שאינו משפטן. אני לא שבג"ץ יעשה סדר בנושא הסדרי הביקור, והמשמורת. זה מסקנה של אדם 

 5טוען שאין חקיקה שיפוטית וכי אין יכול כב' בית המשפטי הנכבד הזה לשנות את נסיבותיו אך 

 6אני חושב שכל שאלותיה של כב' השופטת ברק מלמדים על כך שאם לא ניתן פתרון הוליסטי 

 7וקק לנושאים שהיו כאן, אנו חוטאים לעיקר וזה טובתם של הילדים. אם לא נדון כפי שהמח

 8רוצה לדון, בנושא המשמורת, והמזונות כמקשה אחת, אנו נבנה קומה שניה שתקרוס כשאין 

 9קומה ראשונה. גם נושא המשמורת והמשמורת המשותפת לא מוסדר בישראל וכל שאלותיה של 

 10כב' השופטת ברק מלמדות על כך איך עושים זאת הלכה למעשה את השליטה בחיי הילדים 

 11כסף. על כך זעקתי. אנו לא החלטנו כאן שאין הפרדה בין דת ומדינה. כשאנו פה מדברים רק על 

 12המחוקק שלנו הריבון, החליט שהדין העברי הוא שחל. אנו לדעתי הסכנה הכי גדולה היא 

 13להפריד את הדיון במזונות מהדיון במשמורת ואנו צריכים או לדון בזה בפני כבודכם בגישה 

 14ם לאותו נושא, שקשורים לשני הנושאים האלה. לכן אחת ולצערנו חיברו שלושה תיקים שקשורי

 15אמרתי בדיון הקודם שיש להוציא קול קורא למחוקק לטפל בילדים שלנו וקודם כל בנושא 

 16המשמרות כדי שלא יהיה מקרה שאבות חלילה, ואני לא מ אשים את כולם, ירוצו לקבל כותרות 

 17 רק כדי לזכות ביתרון או חסרון כספי וזו הסכנה. 

 18 

 19 שופט ס' ג'ובראן:כבוד ה

 20 יש עוד חשש שיוותרו על המשמורת כי לא יוכלו לעמוד בתשלומים.  

 21 

 22ני משפחה יעו"ד הבר: אנו חיים בתוך מערך דין קיים שיש לו עוד כמה רבדים שאנו בעני

 23מתמודדים עמו יום יום. אני רק מצביע על סיכון שטפול בנושא אחד לא מערכתי יוביל לעוול 

 24אשר במצב הקיים. יש מצב קיים. לא אמורים היו להגיע למצב הקיים. שיש גדול יותר לילדים מ

 25כל כך הרבה דעות שלא על פי ההלכה המחייבת של כב' בית המשפט העליון. אנו למעשה מנסים 

 26היום ואני מבין את כבודכם, כל כך הרבה פסקי דין מישהו צריך לעשות סדר אך הסדר לא מרור 

 27 ל הטיעון המשפטי שלי. להתחיל בנושא הזה. זה כמעט כ

 28אנחנו עובדים בדלתיים סגורות וטוענים טענות משפטיות. היום אנחנו פה, לפחות אני, כמייצג 

 29אישה וילדים, במקרה ספציפי כפי שאחד מחברי ההרכב אמרו הוגש בר"ע יש לטפל בבר"ע. אני 

 30התביעה היא רוצה להפנות למקרה הספציפי שלנו. הילדים הם לא תובעים. יש תקנה שאומרת ש

 31ינם של הילדים. אז אף אחד לא כופה שימוש בילדים. בתי המשפט שעושים מלאכתם קודש יבענ

 32ינים של ילדים. שנית, מדבר חברי עו"ד שי על החוזה המשפחתי. במקרה שלנו היה ידנים בענ

 33חוזה משפחתי. החוזה היה שהאישה כמעט ולא עבדה וישבה בבית והאב הרוויח ופרנס את 

 34שלון מבחינת יכולת ההשתכרות שלה כשהיה יהאב ניסה להוכיח עד כמה היא היתה כהמשפחה. 

 35מדובר בעניינים רכושניים. זה היה החוזה המשפחתי. את זה אני קושר גם לנושא המשמורת 

 36גברים והעמדה שלי  50%-נשים ו 50%שלא נדון בפניכם. מה זאת משמורת משותפת? אני מייצג 

 37חברי שי, על פי הכללים המקובלים לא נגע בנתונים עבודות היא אותה עמדה. אגע בדברי 

 38לפסק הדין ואומר שדובר על  4יני משפחה בע' יבא בית משפט לענומהימנות, נחיה מכוחם. 
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 1נסיבות מיוחדות בהן הכנסות ההורים היו זהות, אין זה המקרה הנדון. קביעה עובדתית. ביתה 

 2 8000אך היא יכולה להתפרנס ₪  4000סה של יני משפחה, אמר לאישה היום יש הכנימשפט לענ

 3כלומר הוא צפה את פוטנציאל ההכנסה שלה שלעולם לא התממש. אך לאב שהרוויח לפני ₪ 

 4נטו והצהיר, ולאחר מכן התברר כלא נכון, וחברי ניסה לתקן את מהלך הדיון ₪  13,000הטבות 

 5בי אמר אלה המקרים שלא היה שם, אמר היום הוא מרוויח פחות. לא סתם כב' השופט שרע

 6של כב'  8-9זהר בהם שאנו נשתמש במונח משמורת משותפת, וזה המקרה המובהק. בע' ישיש לה

 7השופט שרעבי הוא מצטט את כב' בית הדין הרבני שהאב כמובן כרך שם את נושא המשמורת, 

 8הוא שנתן משמורת משותפת בסופו של יום. הוא אומר יש לי חשש שאם לא היה ענין המזונות 

 9גם לא היה ענין המשמורת והוא אומר את הדברים במפורש. אותו אבא בענין המשמורת, 

 10ין עומד בפני בית הדין הרבני ואומר אתם הרי ערכאה דתית, אתם לא ערכאה ישמבקש את הקנ

 11ה מינית, במקרה כזה אתם לא נותנים לי את המשמורת. זה האבא ימשפטית, האישה יש לה נטי

 12ה מינית של רעייתו יא רוצה שוויון. כלומר בגלל הדין הדתי, בגלל נטישעומד מולכם ואומר שהו

 13הוא רץ לבית הדין הרבני וביקש משמורת. היום הוא עומד בפני כבודכם ואומר שהוא לא רוצה 

 14ה מינית או להלך רוח ימשמורת. היום חברו גם רוצה לדרוש משמורת ילדים בהתאם לנטי

 15 ונה ומבקש לשנות רק נקודה זו בענין המזונות. פוליטי, זה בשם הנאורות. היום הוא פ

 16קביעות כב' השופט שרעבי הינן קביעות עובדתיות לפי סמכותו שאיש לא ערער עליהן. מתוך 

 17יני יתיק המוצגים של הבעל, עלה שהבעל חזר לעסוק או ביום פסק הדין של בית המשפט לענ

 18ופט שרעבי שואל אותו טענת משפחה או סמוך לאחר מכן באותו עיסוק שעסק לפניו. כב' הש

 19הוא קובע שהאב כבר לא  8בבית משפט לענייני משפחה טענת שאתה מובטל חזרת לעסוק? ובע' 

 20משתכר כפי שטען שהוא משתכר בפני בית המשפט לענייני משפחה אלא חזר להשתכר. יבוא 

 21. חברי ויאמר זה לא היה הליך הוכחות ואי אפשר לקבוע קביעות עובדתיות? זה רשום שם

 22כלומר על פי כל מצב עובדתי, קבעו בתי המשפט שיש אי סימטריה בין הכנסות האב להכנסות 

 23 האם. אמורים לפגוע בילדים הספציפיים. 

 24השופט של בית המשפט לענייני משפחה קבע שאת הפסיקה הוא קובע מתוך הנחה שיש חלוקת 

 25 זמנים שוויונית. טענה זו נלקחה בחשבון בגוף פסק הדין. 

 26דיון הקודם, יש חוסר נוחות מצד ב"כ היועמ"ש בענין העברת תפוח האדמה הלוהט אמרתי ב

 27יי ומייצג גברים דהנוסף הזה לפתחו של בית משפט נכבד זה. אני כמי שגר בארץ הזו אב ליל

 28ונשים, חוסר הנוחות שעולה מתוך חוות דעת היועמ"ש היא חוסר נוחות שיש להחזירה למקום 

 29ו"ח בענין משמורת, יש דו"ח בענין מזונות. פה אנו נכנסים למלכודת הנכון. כותבת חברתי, יש ד

 30שפה יש רק מזונות. לכן, ולא מ סיבה אחרת, הוועדות המוסמכות המחוקק המוסמך שלקח על 

 31עצמו את הדין העברי צריך לעשות סדר לטובת הילדים כי אם חלילה תצא פה החלטה שמדברת 

 32 יך לריב על אותם נושאים רק שיהא צדק. רק על מזונות אנו בבית משפט דלמטה נמש

 33 הוא לא  יכול לצאת עכשיו כשבקשות הערעור בפני כבודכם. 

 34נושאים, תקנה  11מבלי לפגוע בחשיבות הפרוטוקול הוועדה, נכון שזה היה נושא אחד מתוך 

 35. זה הדיון שהיה אמור להיות 15במקום עד גיל  18בענין חובת האב לזון את ילדיו עד גיל 

 36 ישיבה מאוד מורכבת.  באותה

 37אני לא חסיד גדול, של הסרח הרב, וחפש לך מקור בצו השעה. ואני חי בתחושה שזה מה שאנו 

 38מצווים לעשות. התקדמנו בכמה שנים אנו נאורים, עכשיו נמצא לנו מקור הלכתי אחר. מי 
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 1החליט את האמירה כאן, האם התקנה מדין או מדין צדקה? זה גוף ההחלטה. כב' הרבנים 

 2מבקשים לא להכריע בערים האלה. בתי המשפט על פי פסיקת בית המשפט העליון לוקחים 

 3 בחשבון גם את הכנסות האם. 

 4לכן, אני חושב שכאזרח הייתי מעדיף, שכל השאלות של כב' השופטת ברק ימצאו פתרון יחד עם 

 5ו כולנו הסוגיות האחרות. אני חוזר לייצג אחרים וארגיש לא נוח אם הייתי פה ואחזור. אנ

 6מסתכלים בעיני רוחנו, ראיתי שכשכב' השופטים דיברו על ביגוד, כולנו מסתכלים על ילדינו 

 7כשמדברים על דיני המשפחה. ולהחזיר את הילדים האלה לתופת הקיימת, כי לא נעשה הסדר 

 8גם בענין המשמורת ולטפל רק בנושא המזונות, זה לפגוע במלאכת הקודש ואם אנו לא יכולים 

 9לה שעשה זאת המחוקק. הגיעה השעה , אנו לא בבג"ץ אך כל העתירות כאן הן במסגרת להידרש 

 10 בג"ץ. 

 11מרשתי לא ביקשה להצטרף להליך זה, ניתוח פסקי הדין ופסק הדין של כב' השופטת וילנר הוא 

 12באמת מאוזן. הוא מאוזן למקרה הספציפי שלנו. אני חושב שיש לשים סוף להליכים 

 13 וצאת פסק הדין מאוזנת ואני מבקש להותיר את פסק הדין על כנו. המשפטיים. אני סבור שת

 14 

 15עו"ד גורדין: כאשר אנו מעיינים בחוק תיקון דיני משפחה שמופנה למשפט העביר, מבחינה 

 16פנימית שלנו לצערי הרב אני מצטערת שלא אוכל להנפיק חוות דעת כפי שהונפקה במשרד 

 17עמ"ש שמהווה חלק מעמדתנו ולכן זהו דבר המשפטים, לכן מדובר בעמדת היועץ על דעת היו

 18-טכני, אך מדוע הוא מתחבר למהות? חברי מביא בפני כבודכם את תקנת הרבנות הראשית מ

 19ומבקש ללמוד ממנה דברים שייתכן לו אני הייתי קוראת את הדברים, אולי הייתי מגיעה  1944

 20מי שבקיא יותר מתברר  למסקנה דומה. כל הנושא של כפיה, נשמע דומה. בראיה יותר רחבה של

 21שכופים על הצדקה זה מונח שהוא בדין העברי ולכן בראיה הרחבה הזאת, גם אם קוראים 

 22 בסעיף ג בערך באמצע היו שטענו לדיני צדקה. 

 23 

 24כשמסתכלים על הדברים באופן היסטורי לא מדובר בצדקה. לא  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 25 מדובר בקשר לא מקרי. 

 26 

 27חושבת שציינתי את הדברים שיש דעות לכאן ולכאן ועדיין אני לא הייתי עו"ד גורדין: אני 

 28חושבת לומר שאם רבנים הם רבתה המבוכה, הם דברים שיש להתעלם מהם. מועצת הרבנות 

 29הדתית ישבה לא באופן מאוד מנותק, לא בתיק הזה, וקבעה כי בין אם מדובר בדין צדקה, ובין 

 30 א דבר שלאורך השנים בוצע והדבר ראוי. אם מדובר בדין אחר התחשבות באישה הו

 31אשיב לטענת חברי עו"ד שי. לא התייצבנו בתיק שלו ולכן הדברים לא הובאו בחוות דעתנו, אלא 

 32באופן מאוד קדום ניתן לראות שמדובר  6שחלקם עולים מהדעה. גם לגבי חיוב מזונות עד גיל 

 33שר והטוב לעומת הסדרים בחיוב אבסולוטי. מדובר פה בערכים אולי כלליים. ועשית הי

 34 ספציפיים שלא ניתן לאיין אותם באמירות שכאלה. 

 35 התבקשנו לא להתייחס למקרים קונקרטיים וכך עשינו. 

 36 

 37 כבוד השופט ס' ג'ובראן:

 38 שעמנו טיעונים מעניינים משני הצדדים. נסתפק בזה. 
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 2דות במקרה עו"ד רוזנבלום: חברי עו"ד כהן טען בהתלהבות, אך לא באופן שתואם את העוב

 3שנים נוהגים כך  5שלנו שבו המציאות היום השתקפה גם בחיים המשותפים ועובדה היא שכבר 

 4בקשר למשמורת בהתבסס על תסקירים והחלטות שכלל לא הוגשו לגביהם ערעורים. כשבית 

 5המשפט קובע משמרות יש אפשרות ששופט עצמו יראה את הילדים במקרים שהוא מוצא לנכון. 

 6מך תסקירים. שנית, הפרמטר אינו רק המילה משמורת משותפת. ברוב מדינות אצלנו זה על ס

 7העולם צרכי הילדים זה דבר אחד, זמני השהיה במשמורת משותפת יכולה להיות בזמני שהיה 

 8לינות ועדיין זו משמורת משותפת, ואצלנו בודקים את זמני הלילות, כך זה  8לינות,  6שונים, 

 9 טר האחרון הוא השתכרות ההורים והיכולות. עובד ועובד טוב. כמובן הפרמ

 10חברי גם טען לאי שוויונות בכלל במעמד האישה בדין העברי. ראשית המשמעות של התוצאה של 

 11הטיעון הזה שלעולם לא תתקנו עוול כי יש עוולות נוספות שאולי טענות חקיקה. אין ספק, וזה 

 12, לכן הפניתי לספרו של השופט מה שנטען שהפסיקה יוצרת עוול ולא אחזור. בדיני ממונות

 13 ברמן. 

 14דיברו על המשפט העברי וכל המאסה היפה של בית משפט קמא מתחילה בתקנות. הפרק 

 15האחרון בספר משלי שנכתב מיוחס לשלמה המלך אותו אומר עם ישראל בכל יום שישי בקידוש. 

 16סת את הבית "אשת חייל מי ימצא.." לוקח בחשבון ומדבר על עבודת האישה ועל איך היא מפר

 17 ושקמו ילדיה ובעלה יהללה. 

 18 

 19 השאלה אם זה עובד בגירושין אותו דבר.  ארז:-כבוד השופטת ד' ברק

 20 

 21עו"ד רוזנבלום: במקרה פה זה עובד. אני לא מסכים לכל ההפליות. לטעמי זה לא רלבנטי. אני 

 22מפנה  21/07/16מיום  35988-04-15מצטרף לחבריי שיש צורך בהנחיות ברורות. מפנה לתמ"ש  

 23 לאסכולות השונות. זה מצב שאין הדעת סובלת. 

 24 אנו חוזרים על הטענות בבר"ע. 

 25 

 26עו"ד שי: שמעתי פה את דברי חבריי אזהרות מפני סכנות. סכנה זה אומרים יהיה רע. רבותי רע 

 27עכשיו. שנית, נאמר שאבות תובעים משמורת משותפת להפחית מזונות. המשפט כאן הוא לא על 

 28רת משותפת. המשפט פה הוא על כללי החיוב וחלוקת הנטל בין המגדרים. לא מזונות ומשמו

 29במשמרת משותפת אלא בכל סוגי המשמורות. לכן, אם ייעשה כאן צדק, תקטן המוטיבציה 

 30תי זמני שהות עם הילדים. לא יכול להיות שמשמורת משותפת יש הנחה ולתבוע באופן מלאכ

 31התחשב באותה מידה אז לא יהיה יתרון כלכלי ובמשמורת רגילה לא מתחשבים באב. צריך ל

 32במצב זה או אחר אז יהיה ניתן לבחור את המשמורת בצורה משוחררת אך חלוקת הנטל צריכה 

 33להיות צודקת וזה בשם הילדים. לא ראוי להשתמש בילדים ככלי לאיזון בין כאילו או אפליה 

 34שים שלאחר כל ההפליה בין זוגות אחרים שבכלל בתחומים אחרים של המשק. רואים פה אנ

 35 מרווחים אותו דבר. 

 36אז למה האדון הזה צריך לשלם כי במשפחה אחרת אולי משיהו מרוויח יותר? הילדים צריכים 

 37 לשלם על אפליה במשפחות אחרות? זה לא תיקון זו סתם התעללות. 

 38 
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 1 )מצטט(.  2עו"ד כהן: מפנה לחוות הדעת של ד"ר ויגודה, היא בהחלט מגמתית, מפנה לע' 

 2 

 3 למה אדוני אומר מגמתי על עמדת היועמ"ש? כבוד השופט ע' פוגלמן: 

 4 

 5עו"ד כהן: התכוונתי לחוות הדעת. אם נתפס ככה אני מתנצל. אם זה מתבסס אך ורק על עמדת 

 6 היועמ"ש אני חוזר בי. 

 7חברי צרף את המאמר של ד"ר מזי, אני מבקש לצרף מאמר של קדרי על הקביעה של דמי מזונות 

 8משמורת משותפת. נאמר לי שזה הומצא לשופטי בית המשפט העליון. אז אני פטור  במקרה של

 9 מלהמציא? 

 10 

 11 נדחה לעיון.

 12 

 13 קלדנית: רונית/גלית


