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 1.ן מאביו היהודיבתביעת מזונות של ילד קטיבתל אביב  לענייני משפחה ת המשפטדן בי .י.כ בפרשת

). המזונות: להלן(מדובר בתביעה של הקטין באמצעות האם לחייב את האב במזונות קבועים 

בפסק דין , בית המשפט. בהסכמת הצדדים ₪ 2,200בהליכים קודמים נפסקו מזונות זמניים בסך 

 בסופו .מקיף פרש את דרכי הפרשנות האפשריות להשגת שוויון בין האב לבין האם בדיני המזונות

ככל הנראה לאור השאיפה , ח" ש1,950- של הדיון הפחית השופט את חלקו של האב במזונות ל

 בדיני מזונות ילדים השוויוןנבקש לבחון אם השאיפה להחלת עקרון בהארה זו  2.להשיג שוויון כזה

כאה את דברנו נייחד לדין האישי החל על יהודים ולדרך פירושו על ידי הער. ראויה אפשרית והיא

. ככל שמבנה הדין ומערך הכוחות דומים, אולם הרציונל מתאים גם לבני העדות האחרות, האזרחית

ונבקש , הינה בעייתית. י.כאנו נצביע על כך שהחלת עקרון השוויון במקרים מסוג זה שנדון בפרשת 

  . לחוות דעתנו על הדרך הראויה לפתור סוגיה זו

, נציג בתמצית את הדין החל על הסוגיה, א זהבמבו, ראשית: מבנה ההארה יהיה כדלקמן

לאחר מכן נפנה לדיון בכל אחת מן הדרכים . ואת דרכי הפרשנות שהוצעו על ידי בית המשפט

                                                 
*

ד נחשון פישר על "ברצוננו להודות לעו". הארת דין"סטודנטיות למשפטים באוניברסיטת חיפה וחברות מערכת    
 .עזרתו

1
  ).2005 (107) 4(2005מש -תק, .א.כ' נ. י.כ 50770/03) א"משפחה ת(ש "תמ   
2

ח בגין מזון " ש1,950-ב, ח" ש5,500-שמשתכר כ, התוצאה האופרטיבית של פסק הדין הייתה חיובו של האב   
בכך הוקטן ). שבית המשפט כלל בהן את הביגוד וההנעלה(הוצאות החזקת הבית ושונות , טיטולים, וחומרי ניקוי

, הכנסתה של האם. ח" ש3,550הכנסה פנויה של לאחר תשלום המזונות נותר האב עם . 250₪-חלקו של האב ב
. ח" ש1,500והיא חויבה בתשלום המדור בסך , ח" ש5,000הוערכה על ידי בית המשפט בסך , שעמה מתגורר הילד

בשוויון בין האם , ח שאותה משלמת האם על דירתה" ש3,000חולקה המשכנתה בסך , לשם חישוב הוצאות המדור
 . ח" ש3,500ום המדור מהכנסת האם נשאר בידיה סכום של לאחר הפחתת תשל. ובין הילד
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פתרונות שנראים לנו , מכאן נפנה לפתרונות אחרים שבאים בחשבון. ובקושי שהן מעלות, שהוצגו

  .עדיפים

 לחוק לתיקון דיני 3סעיף . ים בדין הדתיכרוכ, ובהם דיני המזונות, דיני המשפחה בישראל

על דרך ההפשטה  3. מזונות ילדיואת תחולת הדין האישי של אדם על קובע, )מזונות(המשפחה 

 על האב לספק את הצרכים מוחלטת העברי מטיל חובה יהדין האישוההכללה ניתן לומר כי 

אליה שלדים את רמת החיים החובה לספק את הצרכים שיאפשרו לי. 15ההכרחיים של ילדיו עד גיל 

 דיני 4.מכוח דיני הצדקהבמשותף האם על האב ועל מוטלת , צרכים ההכרחייםה לבדמ ,הורגלו

. לתתו לאדם עני הנזקק לו, לאחר שדאג למחסורו שלו ונשאר עם ממון עודף, צדקה מחייבים אדם

 עניי ביתו קודמים נקבע סדר הנתינה לפיו, מאחר שאף אדם אינו מצופה לתרום לכלל עניי העולם

 למותר לציין שדינים אלו התפתחו על רקע חברתי שונה ממציאות החיים המודרנית 5.לעניי עירו

 ושבה תאים משפחתיים חלופיים אינם 6,שבה הנשים משתתפות במעגל העבודה ובפרנסת המשפחה

לדים קיימת ההכרה כי על ההורים מוטלת החובה הבסיסית לדאוג לצורכי הי,  עם זאת7.כה חריגים

בשאלה זו עסק פסק הדין שיידון בהארה . שאלת החלוקה, אם כן,  נותרת8;גם כיום במלוא עוצמתה

  .זו

של אחריות ) שוויונית יותר, או למצער(בית המשפט מנה שלוש דרכים לחלוקה שוויונית 

וגע פרשנות יצירתית של הדין האישי העברי בנ הדרך הראשונהביסוד . ההורים למזונות ילדיהם

 הצרכים, את מעגל הצרכים ההכרחייםעד המינימום פרשנות זו מצמצמת . לחיובים במזונות ילדים

לדאוג להם שהחובה , הנוספיםומרחיבה את מעגל הצרכים , מוחלטתהיא לדאוג להם  האב תחובש

 כללי המעוגן בדיןקרון י שימוש בדיני היושר כע עושהיהיהדרך השנ. מוטלת הן על האב והן על האם

 חלוקה הקובע, א לחוק המזונות3 סעיף  מחילה את הדרך השלישית9.משפט העבריהיינו ב, האישי

שקובע שהוראות חוק המזונות לא , 3תוך עקיפת סעיף , האםבין נטל המזונות בין האב ושוויונית ב

  . לדיון בדרכים אלו נפנה עתה10. בעלי דין אישייחולו על
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אמנם בחוק זה ישנם סעיפים ). חוק המזונות: להלן (276ח "ס, 1959-ט"התשי, )מזונות(חוק לתיקון דיני המשפחה    
 . מהוריהם18אך אין עיקרם מזונות ילדים מתחת לגיל , 5-  ו4' כגון ס, שאינם מפנים לדין הדתי

4
  .1בהרחבה בפרק ב עניין זה יובא   

5
   Menahem Elon, The Principles of Jewish Law 6 (1974).  
6

 24650/02) א"תמשפחה (ש "תמ; 3) 2003- ג"תשס, ירון עורך' ע( דין עברי –חיובי הורים : מזונות ילדיםחבשוש ' ה   
 ).2004 (6' פס, 391) 1(2004מש - תק, ע"א' נ ע"ד

7
עניין זה יהיה . 8, 27.2.2006  שעות24 –ידיעות אחרונות " אלית טיפוסיתדרושה משפחה ישר"רונן ' חן ומ' ש  

  .רלוונטי במיוחד כאשר יידרש בית המשפט לעסוק בסוגית מזונות בין בני זוג חד מיניים
8

המפרט את חובות הטיפול של , 120ח "ס, 1962-ב"תשכה, המשפטית והאפוטרופסות לחוק הכשרות 15' ראו ס  
ש לציין כי חובות אלו אינן תלויות בשיטה הישראלית בקשר הנישואים כיוון שהן נובעות י. הורה כלפי ילדו

שאושררה , 221, 31א "כ, ם בדבר זכויות הילד"מקור נוסף לחובה זו הוא אמנת האו. מהסטטוס של האדם כהורה
  .1991- ושנכנסה לתוקף ב

9
 .2' סבפ, 1לעיל הערה , .י.כפרשת    
10

  .שם   
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   עם חוסר השוויון בדיני מזונות ילדיםפחהת המשפט לענייני משהתמודדות בי. ב

  פרשנות יצירתית של הדין האישי העברי בנוגע לחיובים במזונות ילדים. 1

כאמור מעוגנת  11, שנים18שטרם מלאו להם היינו ילדים , חובת תשלום המזונות לילדים קטינים

משתייך מי ש, אישימי שיש לו דין :  קבוצותשלושסעיף זה מבחין בין  12. לחוק המזונות3בסעיף 

מי שיש לו דין אישי אך הדין ודין אישי לעדה דתית שאינה מוכרת ולכן לפי המשפט בישראל אין לו 

על אדם שאין לו דין אישי יחולו הוראות חוק ש הסעיף קובע .האישי אינו מחייבו במזונות ילדים

מי על , לעומת זאת.  ילדיםוכך גם על אדם שיש לו דין אישי אך הוא אינו מחייבו במזונות, המזונות

ההלכה נוטה לתת . הוראות הדין האישירק  יחולו,  במזונות ילדיםויבימחה ,שיש לו דין אישי

 חיוב עקרוני איןורק אדם אשר בדינו האישי , "שהדין האישי אינו מחייבו"פרשנות מצמצמת לסייג 

ישי קיים חיוב עקרוני במזונות  ובדין הא, כלומר אם לאדם דין אישי13.גדרולכנס יי, במזונות ילדים

אזי יחולו רק הוראות הדין האישי ולא הוראות , אף שבמקרה פרטי יכול שיהא פטור מהחיוב, ילדים

   14 . המזונותחוק

הוראות "כיצד לפרש את הביטוי , בנוגע לדין האישי העברי עלתה בפסיקה ובספרות השאלה

, ) ההוראות של דין צדקהבהןו(הדין האישי האם מדובר בכלל הוראות ): א(3בסעיף " הדין האישי

 נמצא שיש להתייחס לכלל 15).חיובו של האב(או רק ההוראות המוכרות כדיני מזונות בדין העברי 

 ותשלום 17כגון בן מרדן,  לחיוב העקרוני במזונות ילדים בדין העברי קיימים חריגים16.הוראות הדין

 כדי שלא ייווצר מצב שבו אין חיוב מזונות 18.אשר בגינם לא תחול החובה, לילד מאישה נוכרייה

הערכאה האזרחית נוטה לפרש את המצב העובדתי באופן שהחריג לא , בפועל בשל אותם חריגים

  .  ומטילה חובת מזונות גם במקרים אלו19,יחול

 מבחין בין המעגל הראשון של צרכים הכרחיים ובין המעגל השני של צרכים עבריהדין ה

 חלה על האב בלבדהחובת תשלום הצרכים ההכרחיים מעגל הראשון מורכב מה. אינם הכרחייםש
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  .בהמשך פרק זה נסביר את חלוקת הגילאים שלפיה נקבעים חיובי ההורים בדין העברי;  לחוק המזונות1' ס  
12

  : קובע כי3סעיף . 1בסעיף , חוק המזונות   

  מזונות לילדים קטינים. 3

האישי אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין ) א(
  .והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה, החל עליו

אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין ) ב(
  .והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה, חייב במזונותיהם, או שלא חל עליו דין אישי, האישי החל עליו

13
 .370-371) ג"התשנ, מהדורה רביעית מורחבת ( משפחהדינישרשבסקי ' ב   
14

  ).1982 (460, 449) 3(ד לו"פ, פורטוגז' פורטוגז נ, 591/81א "ע   
15

  . 312-314) א"התסש, מהדורה רביעית( כרך א הדין האישי בישראלשאוה ' מ   
16

  .329, 321, 314-318' בעמ ,15ערה לעיל ה, שאוה; 370' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי   
17

לדוגמה מסרב (הכוונה כפי שהיא עולה מהפסיקה הנה לבן סורר הנוהג במרדנות וחוסר ציות לאביו , "בן מרדן"ב   
 השופט ב לפסק דינו של' פס, )3(2003מש - תקאלמוני' פלוני נ 54457/96) א"משפחה ת(ש "ראו תמ). להתראות עמו

  ). 2003(גרמן 
18

 .45' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת    
19

  .)1988 (601-602, 599) 3(ד מב" פ,ורד' ורד נ 552/87א " ע;44' בפס, שם   

נקבעה חזקה הניתנת לסתירה של נזקקות ) 1994 (461) 3(ד מח"פ, פלונית' פלוני נ 4480/93א "בע, מלבד האמור
זוהי חובה , עם זאת. לפי הכללים החלים בדיני הצדקה, לד וחובת ההורה לזון אותו עד סיום שירותו הצבאיהי

וכיום נהוג , חובה זו פותחה לאחר מכן בפסיקה. שכן ההנחה היא כי הצבא מספק חלק מצורכי הילד, מופחתת
כגון במקרים שבהם , וא בכל זאת נזקקגם כאשר הילד עדיין לא התגייס וה, 18להעניק מזונות ילדים גם לאחר גיל 

, טרם פורסם (.א.ז' נ. מ.ז.ז 95176/97 )א"משפחה ת (ש"תמראו . הוא ממשיך את לימודיו ויתגייס מאוחר יותר
 22601/03) ם-משפחה י (ש"תמ; )2.1.2005טרם פורסם  (.ל.ח' נ. ר.ח 43312/00 )א"משפחה ת (ש"תמ; )26.10.2005

  ).24.8.2005, םטרם פורס (.ר.פ.ד' נ. ר.מ
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") קטני קטנים ("6 חיוב האב במזונות ילדיו עד גיל 20).לא תלות בשאלת עושרהב, האם פטורה ממנה(

 החיוב הוא 22. הבסיס לחיוב הוא חובה עצמאית המוטלת על האב מכוח היותו אב21.הינו מדין תורה

לכן הוא חל גם כאשר האב . ים ההכרחיים של הילד ולא לפי עושרו של האב ונקבע לפי הצרכמוחלט

נובע החיוב ,  לבנים13- לבנות ו12 ועד גיל 6 מגיל 23."כפי צרכן בלבד"אך היקפו הוא , עני והילד עשיר

 לפי הדעה הרווחת היו שתי 24 .שנויה במחלוקת זו התקנפרשנותה של . אושא תקנת, מתקנת חכמים

 לא תלות בשאלת היותו אמיד ב6עד גיל מטילה על האב חובה לזון את ילדיו האחת , תקנות באושא

, )מדובר בחיוב מוחלט, בין שהחיוב בגילאים אלו מקורו בדין תורה ובין בתקנה(והיא בדרגת כופין 

מיד א את האב אלא אם הוא חייבאין ל,  עד גיל מצוות6אולם מגיל .  עד גיל מצוות6והשנייה מגיל 

לא ניתן לכפותו , ובנוסף נראה כי גם אם קיים החיוב 25,ין יכולת להתפרנס ממקורות אחריםולילד א

תקנה נוספת ד " בשנת התש בשל בעייתיות זו התקבלה26.אלא באמצעות הפעלת לחץ מוסרי וחברתי

, השני.  לבנות ולבנים15חיוב עד גיל ה העלאת, האחד.  ששני עיקרים לה הרבנות הראשיתל ידיע

 היא 15 כי חובת התשלום של האב עד גיל , על כן ניתן לומר27.הפעיל דרכי כפייה משפטיתהיכולת ל

   28.מוחלטתחובה 

אליה שנועד לספק לילד את רמת החיים , אינם הכרחייםמעגל הצרכים ש, המעגל השני

מלבד . האםועל  שווה על האב המטיל חובה ,מקור החיוב הוא דין הצדקה. רגל לפני גירושי הוריווה

הוא חייב מכוח דין צדקה בסיפוק , 15חובה המוחלטת המוטלת על האב עד הגיע ילדיו לגיל ה

 החיוב הוא מכוח דיני הצדקה 18 עד גיל 15מגיל . עד רמת החיים שאליה הורגלו, צורכיהם הנוספים

שיעור המזונות . "נצרך"והילד " אמיד "על האב הם היות האבהתנאים להטלת החובה  29.בלבד

בהתחשב , פירושו שמצבו הכלכלי של האב, אמיד לצורך דין צדקה". כדי מחסורו"היה נתן יישי

ודי , "אמיד גמור" לצורך הזנת ילדיו לא נדרש שהאב יהא 30.יאפשר לו לתת צדקה,  של האבבצרכיו

 ולכן " לעניי עירוקודמיםעניי ביתו "חובת הצדקה כלפי הילד חמורה יותר מאחר ש. בכך שאיננו עני

 "האמידות" תנאי  של בתי משפט לענייני משפחה בפסיקה31.יפות לעומת נזקקים אחריםלילד עד

,  הוא אדם שאינו יכול לפרנס את עצמו"נצרך" 32.ה זוהגדרב יכללכל אדם יכמעט  וכיום ,התייתר

יהיה עליו , הלדוגמ(אולם אין לחייב את הילד לפרנס את עצמו אם הדבר יחייב שינוי מהותי בחייו 
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מהדורה שנייה מורחבת  ( הלכה ומעשה–מזונות ילדים שלם ' גריידי ונ' א; 372' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי   
  ).2003 (15' פס, 182) 2(2003מש -תק, .א. נ' נ. י. נ 86791/97) א"משפחה ת(ש "תמ; 26) 1999-ס"התש, ומעודכנת

21
  .454' בעמ, 14לעיל הערה , פורטוגזפרשת ; 256' בעמ, 15 לעיל הערה ,שאוה   
22

 .377' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי; 268' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
23

 ,נתוביץ' נתוביץ נ 508/70א " ע;381-379' בעמ, 13לעיל הערה ,  שרשבסקי;269-273' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
  .)1971 (609, 603) 1(ד כה"פ

24
  .98-99' בעמ, 6לעיל הערה , חבשוש; 264-265' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה  

25
 .382-384' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי; 282-283, 275-277' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
26

  .98-99' בעמ, 6לעיל הערה , חבשוש; 454' בעמ, 14לעיל הערה , פורטוגזפרשת   
27

 .254-256' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה; 128-137' שם בעמ   
28

  .2' בפס, 1לעיל הערה , .י.כפרשת ; )1984 (20, 14) 2(ד לח"פ, גלבר' גלבר נ 210/82א "ע   
29

  . 480-481' בעמ, 19לעיל הערה , פלוניפרשת ; 286-288' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה  
30

  .)1988 (351, 347) 3(ד מב" פ,אדר' אדר נ 324/88א "רע   
31

, 14 לעיל הערה פורטוגזפרשת ; 382-384' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי; 292-293' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
 .454-456' בעמ

32
  . לזון את ילדומאודהאב להתאמץ  מדובר בחובה של – 294-295' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
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פורש כחיוב לזון את , "כדי מחסורו"שיעור החיוב ,  כאמור33).הספר ולמצוא עבודה תלנשור מבי

על האם מוטלת החובה לספק את מזונות ילדיה  גם 34.אליה הורגלשהילד עד אשר יהיה ברמה 

והיא מתחלקת , םלאאב ול השוו, אליה רגיל הילדשחובה לספק את רמת החיים ה 35.הקטינים

ך בחישוב המזונות שבהם חייב האב מתייחסים גם להכנסותיו מרכוש  א36,הכנסותיהםפי ביניהם ל

זאת בניגוד לחישוב חיובה של האישה המתייחס להכנסותיה מעבודה , ולא רק להכנסותיו מעבודה

   37.בלבד

חוסר השוויון . הדין העברי בשני מעגליו יוצר מצב לא מאוזן בחיובי ההורים במזונות הילד

מחוסר השוויון שהיה קיים כנראה נבע , והטלתה על האב בלבד, ייםהצרכים ההכרחבחובת סיפוק 

למעגל העבודה שלצדה הכנסה , או ליתר דיוק (מעגל העבודהל הנגישותאם ביכולת לבעבר בין האב 

האם נשארה בבית ודאגה לגידול ,  את המשפחהופרנסבעוד האב יצא לעבוד . )ממקור חיצוני

החובה לדאוג  הטלת ניתן להבין ולהצדיק ,בעל ההכנסההאב הוא  במציאות חיים שבה. הילדים

 ועל כן ,הייתה במצב נחות מבחינה כלכלית, לעומת זאת,  האם38.יוקיום המינימלי של הילדים עלל

 םנכסיהכנסותיה מכמו גם אי שקלול , ניתן להצדקהפי דיני הצדקה  חיובה במזונות הילדים רק על

 שהיה בכך חוסר אף. )ם אלו היו הכנסותיה היחידותבמיוחד מאחר שלעתי (לצורך חישוב החיוב

בעולם ,  כיום39.ן מהותיוושמרה על קיום שווי, רוב במבחן התוצאה פי ההלכה עמדה על, שוויון

השווה לזה  שכר האפשרות הריאלית להשיג במקרים רבים נמנעת מן האישהאמנם עדיין , המודרני

שוויון המהותי ב ופגעדבר הפר את האיזון ה.  עלתה הכלכליתלא ספק יכולתהב אך 40,של הגבר

ערך השוויון כעקרון על ב לעובדה זו מתווספת ההכרה 41. שני מעגלי החיוביםבאמצעותמושג ה

  42.דם וחירותוהאבוד  כ:סודי-וק חקיקת חמאזבמיוחד , במערכת המשפט הישראלית

                                                 
33

  .480-481' בעמ, 19לעיל הערה , פלוניפרשת ; 21' בעמ, 28לעיל הערה , גלברפרשת ; 295-298' בעמ, שם   
34

 .)1991 (531, 529) 5(ד מה" פ,קאהן' קאהן נ 4523/90א " ע;298-300' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
35

 .288-289' בעמ, 15לעיל הערה , שאוה   
36

; 6' פס, )2.10.05, טרם פורסם(, צינובוי' צינובוי נ 2433/04ם "בע; 113-118' בעמ, 20לעיל הערה , גריידי ושלם   
, 34לעיל הערה , קאהן פרשת; 20' בעמ, 28לעיל הערה , גלברפרשת ; 463, 457' בעמ, 14לעיל הערה , פורטוגז פרשת
; )1985 (201-203, 197) 3(ד לט" פ,שני' הדרי נ 469/84א " ע;609' עמב, 23לעיל הערה , נתוביץ פרשת ;531' בעמ
 .)1990 (6' פס, 697) 3(90על - תק, מורד' מורד נ 514/89א "ע

' פלונים קטינים נ 16220/05) ס"משפחה כ(ש "תמ; )1984 (727, 721) 1(ד לח "פ, פרייס' פרייס נ 130/83א "ע   37
קיימת . 6 לעיל הערה ,ע"דפרשת ; 8' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת ; )2005 (6' פס, 199) 3(2005מש - תק, אלמוני

 אך יש בה התייחסות כללית לחלוקת ,פסיקה שאיננה דנה לגופו של עניין בחלוקת המזונות לפי הדין העברי
' אוחנה נ 5750/03ם "ראו בע, בלי להבדיל בין אם לאב, ת ההכנסה שלהםהמזונות בין ההורים בנוגע לכל מקורו

  ).2005 (41, )4(2005על -תק, .צ.ד' נ. צ.ג 2433/04 ם"בע; )2005 (2560, )2(2005על -תק, אוחנה
שייתכן , מדובר בהחלטות לא מנומקות. 17, 7' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת ; 2' בפס, 1לעיל הערה , .י.כפרשת    38

אך לדעתנו לא ניתן לומר שמדובר במהפך גלוי , שהן מצביעות על גישת בית המשפט העליון להתנתק מהדין העברי
: עם זאת אנו רואים כי הן חלחלו לפסיקותיהם של הערכאות הנמוכות שרואות בהן הלכה פסוקה. וחד משמעי

, .א. ג. ר' נ. א. ג. ח 12732/99) א"ת(ש "תמ, 5'  בפס1409, )4(2005מח -תק, .ל. ב. א. ב' נ. ל. ב. א 787/05) ם-י(מ "ע
  ..ב.12' בפס, 375, )4(2005מש - תק, .ש.א' נ. ו.א 49130/03) א"ת(ש "תמ, .ב.6' בפס, 180, )1(2006מש -תק

39
התחשבות בנתוני הפתיחה השונים הקיימים בין כאשר יש , שוויון מהותי משמעו שוויון לפי מבחן התוצאה  

  ).1996, ישובי עורכת' נ (1996-תמונת מצב, ראו זכויות האדם בישראל. המגדרים
40

פער הנובע לא רק מבחירה חופשית אלא ,  בהכנסותיהם של שכיריםיהמראה פער מגדרס "ח הלמ"דו, למשל, ראו   
": י משלח יד ומיןהכנסה ברוטו לשכיר לפ "4ראו לוח . גם ממבנה המשק

doc.b154_06_15/n2006hodaot/il.gov.cbs.www . 
41

 13990/96) א"משפחה ת(ש "תמ; )1997 (2' פס ,1997) 4(97מש -תק, חפר' סער נ 82010/96) א"משפחה ת(ש "תמ   
לעיל , ע"דפרשת ; 17' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת ; 12-15' פס, )24.6.1996, טרם פורסם (אלמוני' פלונית נ

  .12, 10 , 6' בפס, 6הערה 
42

, 6לעיל הערה , ע"דפרשת ; 27' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת ; 150ב "ח תשנ"ס, כבוד האדם וחירותו: יסוד-חוק   
נציין כי קיימות דעות החולקות על כך שיש לקרוא את עקרון . 4-6' בפס, 41לעיל הערה , פלונית פרשת ;6' בפס
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מאפשרת פרשנות ש. י.כבפרשת  ת המשפטנקט בי, לחוק המזונות) א(3 עיף את סחילובה

 פירש באופן מרחיב ת המשפטבי, ראשית.  ההוריםביןחלוקה שוויונית יותר של נטל מזונות הילדים 

 – אשר צומצם למינימום, מעגל הצרכים ההכרחיים על חשבון, את מעגל החיוב מכוח דיני צדקה

ביא  אין צורך להבפסיקה נקבע כי:  לקביעה זו משמעות ראייתית43.צרכים בסיסיים ממש של קיום

 ואף על פי כן,  הם בגדר ידיעה שיפוטיתכי,  של קטין ההכרחיים צרכיולהוכחתראיות מפורטות 

בריאות , ביגוד, קיימת הסכמה כי מזון אמנם 44. המעגליםהיקףהפסיקה איננה אחידה בנוגע ל

ומהו הביגוד ? כמה מזון :נכלל בהם מה בדיוק , השאלהעולה אך עדיין, ומדור הנם צרכים הכרחיים

 צרכים חיוניים אולם ןה, רפואיות כגון טיפול אורתודנטיהוצאות , לפי הפירוש המצמצם? הנדרש

 נכנסו גם השני למעגל 45.תחום המעגל השניל ותנופלהן  ולכן ,קיוםל צרכים בסיסיים ממש אינן

 46. וכדומהקייטנות, חוגים, ימכשיר סלולרכגון ,  חיונייםבלתיאשר קל יותר להגדירם כ, צרכים

פעל בית המשפט גם , בד פירוש מצמצם למעגל הצרכים הבסיסיים לעומת הצרכים האחריםמל

פי  לשוויון האב והאם במזונות אלו מושתים על, כאמור. החלוקה במזונות מדין הצדקה במישור

לצורך קביעת חלקו במזונות מדין צדקה הפחית ממנה  את ההכנסה של האב בקובעו. הכנסותיהם

כך הצטמצמה הכנסת האב לעומת . ום שנקבע בגין הצרכים ההכרחיים את התשלבית המשפט

   47.ולפיכך קטן חלקו היחסי, הכנסתה של האם

צדק (עקרונות היסוד ב שלבת אותו ומ, את הדין העברי מחילה כראוי לדעתנופרשנות זו

צמצום קיצוני של מעגל הצרכים ההכרחיים בשם , עם זאת. של שיטת המשפט הישראלית) ושוויון

   48.עקרון השוויון איננו מקובל על פוסקי ההלכה ודייני בתי הדין הרבניים

  

  שימוש בדיני היושר כעקרון על במשפט העברי . 2

הביטוי . את השוויון במזונות ילדים הוא דיני היושר. י.כהמקור השני שבו עיגן בית המשפט בפרשת 

ם יפורמליהכללים ת מערך הלפתח דוקטרינות שיעדנו א אשר נדרש, משפט האנגליה לקוח מן

 בעליל צודקתבלתי תוצאה ידי  לכללים שיישומם הביא,  מבית היוצר של המשפט המקובלנוקשיםה

ביקש המלך , בטענה כי הדין אינו דין צדק, משפנו בעלי הדין ישירות למלך. במקרים מסוימים

מערכת מקבילה של כך התפתחה .  כי יבחן שמא נגרם עוול– אשר בחצר המלך –נסלור 'מהלורד צ

בעיקר (אשר מחד גיסא הגנו על בעלי הדין מפני עוות דין , נורמות משפטיות תלויות שיקול דעת

ומאידך גיסא דרשו כי הפונים , )בדיני ירושות ובכל האמור בהליכי הדיון לפני שופטי המלך ופקידיו

                                                                                                                                               
 על היקפה של –ויות הבלתי מנויות הזכ"הלל סומר , לדוגמה. כבוד האדם וחירותו: יסוד-השוויון לתוך חוק
  .282, 257, )ז"תשנ(ח " כמשפטים" המהפכה החוקתית

43
-7' בפס, 41לעיל הערה , פלוניתפרשת ; 2' בפס, 41לעיל הערה , סערפרשת ; 20' בעמ, 28לעיל הערה , גלברפרשת    

, 241) 2(נגד "פ ,אשכנזי' אשכנזי נ 2487/92) א"תמחוזי (א " תמ;37 'בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת ; 25-30, 10
244-245) 1992(.  

; 1' בפס, 1 הערה לעיל, .י.כפרשת ; )2003(ד ' בפס, 23019) 1(2003מח - תק.נ. ב' נ. י. ב 1895/02 )א"מחוזי ת (ע"בר   44
 .5' בפס, 20ל הערה לעי, .י.נפרשת 

) 2(2005מש -תק, פלונים נגד אלמוני 49701/98 )א"משפחה ת (ש" תמ;51-53' בעמ, 20לעיל הערה , גריידי ושלם   45
 ש"תמ; )2005 (15-16' פס, 234) 1(2005מש -תק. י.ש' נ. מ.ש 105350/99 )א"משפחה ת (ש" תמ;)2005(ג ' פס, 249

 39292/04) א"משפחה ת (ש"תמ; 40-41' פס, )19.1.2005, טרם פורסם (.א.ק' נ. ו.ק 11430/98 )א"משפחה ת(
, 41לעיל הערה , פלוניתפרשת ; 1' בפס, 41לעיל הערה , סערפרשת ; )2005( 434, )1(2005מש -תק אלמוני' פלונים נ

 ).1997 (6' פס, 15623) 1(97מח -תק, פלד' פלד נ 44/96) א"מחוזי ת(מ "ע; 25-30' בפס
 .שם, שם   46
47

 ;21' בעמ, 28לעיל הערה , גלברפרשת ; 1' בפס, 1לעיל הערה , .י.כפרשת ; 120' בעמ, 20לעיל הערה , גריידי ושלם   
  .30' בפס, 41 לעיל הערה, פלוניתפרשת ; 201' בעמ, 36לעיל הערה , הדריפרשת 

48
  .192-202' בעמ, 6לעיל הערה , חבשוש  
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 שפט המקובל למערכתבמאה הקודמת אוחדו דיני היושר עם המ. יבואו בידיים נקיות ובלא שיהוי

   49. אחתדינים

  לדבר המלך46דיני היושר של המשפט האנגלי נשאבו למשפט הישראלי מכוח סימן 

ית  וב46בוטלה הזיקה למשפט האנגלי מכוח סימן   עם חקיקת חוק יסודות המשפט50.במועצתו

אולם  51. כדין שיור"היושר והשלום של מורשת ישראל, הצדק, עקרונות החירות" הופנה אל המשפט

,  המפרשות את הדין הקיים בפסיקה ומהווים בסיס להחלטות שיפוטיותנקלטודיני היושר מכיוון ש

   52".בנוסח ישראל"זכינו בדיני יושר 

עקרונות היושר של המשפט העברי דומים במשמעותם לעקרונות היושר של המשפט 

 לעתים הצורך הוכרט העברי גם במשפ. מבחינה זו שנועדו לרכך את הכלל הפורמלי הנוקשה, האנגלי

מתאימים למרבית המקרים אך עלולים לגרום לאי צדק במקרה הלחרוג מהכללים הפורמליים 

אשר כל הוראה אחרת כפופה , עקרונות הצדק והיושר נקבעו כעקרונות על בדין העברי. הפרטיקולרי

פוטית תסטה מן  שההכרעה השינדרש,  בולט לעיןאם החלת כלל כלשהו יצרה אי צדק,  לכן53.להם

קרי אומד דעת הדיין לסטות מדיני ,  דוגמה לכך נראה בכללי המשפט העברי בנוגע לאומדנא54.הכלל

כדי לעשות , הראיות הפורמליסטיים ולשקול גם ראיות שאינן קבילות כגון עדותם של פסולי עדות

 בה שלא להחילםאין סי, מכיוון שעקרונות אלו הם חלק מן הדין העברי ומן המשפט בישראל 55.צדק

המוסר אין ,  ציוויים מוסרייםמושתתים על היושר מכיוון שעקרונות יצוין כי 56.במקרה המתאים

  57. םי עקרונות היושר האנגלישבבסיסמוסר ל ם במשפט העברי שווה בהכרחהמנחה את פרשנות

כאשר נתקל בית , עם זאת 58.השימוש בדיני היושר בהקשר מזונות הילדים איננו רחב

מוכרים , במקרה קשה שבו יישום דיני המזונות כלשונם יביא לידי תוצאה בלתי צודקתהמשפט 

שהם , מקרים שבהם סטה בית המשפט מן הדינים הנוקשים מכוח דיני היושר של המשפט העברי

                                                 
49

  . 99-107) 1996, ברש עורך' מ, מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת (המשפטכהן ' ה' ח   
50

 .2738) ע(, י כרך ג"חא, 1922-1947, דברי המלך במועצה על ארץ ישראל   
51

  .163ח "ס, 1980- ם"התש, חוק יסודות המשפט   
52

  ).2003 (286, 252) 5(ד נד"פ, מ"בית טלטש בע' עזבון שעיה נ 4682/92א "ע   
53

- ח"התשמ, מהדורה שלישית מורחבת ומתוקנת( כרך א עקרונותיו, מקורותיו,  תולדותיו–המשפט העברי אלון ' מ   
 . 9' בפס, 41לעיל הערה , סערפרשת ; 161-157) 1988

54
  .שם   
55

לסימוכין . ובנוגע לדיני נפשות הדעות חלוקות, שבהם עסקינן במאמרנו, בר נעשה בנוגע לדיני ממונותנציין שהד   
) ו"תשנ-ה"תשנ( יח דיני ישראל, "גדרי אומדנה בדיני נפשות במשפט העברי"ש חפץ "ח: לכך ולאמור למעלה ראו

' א; צג-צא' עמ, פז) ו"תשנ-ה"תשנ( יח דיני ישראל, "ראיה נסיבתית במשפט העברי"בן מאיר ' י; מז-מה' עמ, מה
 יז עיוני משפט" על כוח המשפט ועוצמתו מול מגבלותיו וגבולותיו: 'כי המשפט לאלוהים הוא'"רוזן צבי 

 .8, 5) 1992-ב"התשנ(
56

  .9-10' בפס, 41לעיל הערה , סערפרשת    
57

  .9' בפס, שם   
58

נדיר מאוד ,  נמצא כי בעוד קיים שימוש בדיני היושר בתיקי משפחהnevo.co.ilלאחר חיפוש במאגר המשפטי    
כגון מחלוקת משפחתית על ירושת קניין , ונמצא בעיקר בתחומים אחרים, השימוש בכל הנוגע לדיני מזונות ילדים

' נדב נ 867/03 א"ע; )1994 (221) 2(ד מח"פ, הדין הרבני הגדול-בית' בבלי נ 1000/92ץ "בג: למשל, ראו. וצוואות
 היועץ המשפטי לממשלה' עיזבון וקסמן נ 101750/06) א"משפחה ת(ע "ת; )2004 (241) 3(ד נט"פ, פלינר-מנוסביץ

  ).13.09.2006, טרם פורסם(
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 59".עשית הישר והטוב"באמצעות עקרונות יסוד הלקוחים מהדין העברי כגון ו, חלק מהדין האישי

   60.כזה צריך להיעשות במקרים חריגים ולא להיהפך לכלל הפסיקתימטבע הדברים שימוש 

  

  א2 עיףתוך השוואה לסמא לחוק המזונות על הורים יהודים 3החלת סעיף . 3

הדרך השלישית שבאמצעותה מגיע בית המשפט לכלל החלת השוויון היא החלה של הוראותיו 

מתי הקובע ,  לחוק המזונות3 עיףסהחלה זו מצריכה את פרשנותו של . המהותיות של חוק המזונות

  : מזונות שלא לפי הדין האישייינתנו

...  

אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי ) ב(

, חייב במזונותיהם, או שלא חל עליו דין אישי, הוראות הדין האישי החל עליו

  .והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה

  

לכאורה השתנה מצב זה עם תיקונו של .  הדין האישילחמוק מן פתח צר למדי פותח הסעיף ,שהלמע

  : א3 והוספת סעיף קהחו

  

  .אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו) א(

בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי ) ב(

  .להכנסותיהם מכל מקור שהוא

  

 לפתור את חוסר השוויון כדיא 3סעיף חוקק , ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק המזונותלפי דברי 

המעמס הכספי בפועל בין שני ההורים ביחס הולם להכנסתם "...ולחלק את , במזונות הילדים

 שמוציא את בעלי הדין האישי ,)ב(3 אולם כאשר בוחנים את סעיף זה לאור סעיף 61...".הריאלית

   62.מתעוררת בעיה להחילו על הורים יהודים, ת חוק המזונותמגדר תחולת הוראו

ולפיכך פרשנות ההסדר שם , א2 ותיקונו בסעיף 2 עיף סבענייןבעיה דומה התעוררה 

המשפט העליון שלא להכיר  עקב החלטות ביתנוצר א 2 עיףהצורך בחיקוק ס. רלוונטית לעניינו

נם י נכסי מלוג ה63.שהייזוזם ממזונות האלא להתיר את קשפירות נכסי מלוג ובזכותו של הבעל ל

 בתמורה ,) דמי שכירותכגון(עם נישואיה פירותיהם מועברים לבעל ו, שהינכסים השייכים לא

 כי אין לפגוע בקניינה של ,2שה קובע בסעיף יווי זכויות האיחוק ש.  שהיא מקבלת ממנולמזונות

 נקבע שזכות הבעל לפירות נכסי יססיד בפרשת 64.על ידי קשר הנישואין,  מלפני הנישואיןשהיא

                                                 
59

מש -תק,  אלמוני'פלונית נ 24470/95) א"תמשפחה (ש "תמ; 13' בעמ, 55לעיל הערה , רוזן צבי; 11-14' בפס, שם   
טרם (, לטשולרא' אלטשולר נ 13461/96) א"תמשפחה (ש "תמ ;)פלוניתפרשת : להלן) (1998 (58-59' פס, 8 )1(98

  .19' פס, )8.12.2002, פורסם
60

 לדיני מזונות נמצא שהשימוש בדיני היושר לא נהוג בכל הנוגע, 1לעיל הערה , .י.כלמרות הכתוב בפסק הדין    
ותימוכין נמצא בכך שהשימוש הנהוג בדיני היושר הוא אך ורק ממקרה למקרה ולא באופן גורף כדי לשמר , ילדים

 .160-161' בעמ, 53לעיל הערה , אלון' ראו מ. את ודאות הדין
61

  ").הצעת החוק: "להלן (1530ח "ה, 1981-א"התשמ, )מזונות(הצעת החוק לתיקון החוק לתיקון דיני המשפחה    
62

  .3-5' פסב, 6לעיל הערה , ע"דפרשת    
63

ד " פבלבן' בלבן נ 313/59א "ע; )1958 (1528) 2(ד יב" פהדין הרבני הגדול-הנשיא וחברי בית' סידיס נ 202/57ץ "בג   
 ).1960 (285יד 

64
 .82ח "ס, 1951-א"תשיה, חוק שיווי זכויות האישה   
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 65.וזאת על בסיס חוק שיווי זכויות האשה, המלוג מהווה שעבוד הפוגע בזכותה הקניינית של האישה

 אך זכות הבעל 66,אישה פירות נכסי מלוג ממזונות השלא ניתן לקזז את בלבןנפסק בפרשת , בהמשך

בלי שהדבר יסתור , זה ממזונות האישהולכן ניתן לקז,  היא זכות חוזית ולא קניינית67למעשה ידיה

 שאישה שכן משמעותם הייתה, פסקי הדין עוררו ביקורת רבה.  לחוק שיווי זכויות אישה2את סעיף 

מקבלת ו, "ממעשה ידיה"ועל כן אין לה , שאיננה צריכה לפרנס את משפחתה, עשירה ובעלת נכסים

ה שאינה ילעומתה אישה עני. ות נכסיה פירקזז ממזונותיה את צריכה לאינה, מזונות בשיעור גבוה

   68. מעשה ידיהקזז ממזונותיה אתמקבלת מזונות בשיעור נמוך צריכה לובעלת נכסים 

מלוג הפירות נכסי  זוזי קלחוק המזונות המאפשר אתא 2 תוקן החוק והוסף סעיף לפיכך

  :ממזונות האישה

  

  התחשבות בהכנסות של בן זוג. א2

בקביעת מידת המזונות , 1951- א"תשי, יות האישהעל אף האמור בחוק שיווי זכו

המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג -שאדם חייב לספק לבן זוגו רשאי בית

  .גם מכל מקום אחר –ואם ראה לנכון , מעבודה ומנכסים

  

 מזונות בןב המחייבשעל מי שיש לו דין אישי  2 סעיף קובע,  לחוק המזונות3 בדומה לסעיף אולם

ולמעשה ,  על יהודיםחללא הסעיף  , היינו.א2סעיף   ובהן הדין האישי ולא הוראות החוקיחול, הזוג

  .הבעיה בדין העברי של קיזוז פירות נכסי מלוג מהמזונות לא באה על פתרונה

לריק השחית מילותיו המחוקק שרו סביש ש. א2 הפסיקה הייתה חלוקה בנוגע להחלת סעיף

שבבירור מאחר  על בעלי דין אישי את הסעיףלהחיל  שניתןרו בס אחרים 69.להא תחו2וכי אין לסעיף 

 הציע השופט אלון לקרוא את הסעיף 71,חקקבפרשת כשעלתה השאלה  70.כוונת המחוקקזו הייתה 

נימוקו היה ). ולא כחלק מהוראות חוק המזונות (שהי בחוק שיווי זכויות האנמצאכאילו הוא 

 של חוק שיווי זכויות ל מעמדו הגבוה וחשיבותובשאך ,  הדין האישי אתליהחל שהמחוקק ביקש

משמעות הדבר היא שניתן יהיה לבצע את . חוק המזונותל אלא הוכנס, שינויה בו נעשה לא ,האישה

 בעקבותהציע להחיל את הסעיף , לעומת זאת, שמגרדאז  הנשיא .סידיסהקיזוז שנאסר בפרשת 

וליצור , קיזוז נכסי מלוג מהמזונותלוגע  בנבלבןבפרשת  הוצגהלפתור את הבעיה ש כוונת המחוקק

 שהמחוקק תיקן את החוק בשביל ,לטעמו,  לא סביר.שוויון בין הבעל לאישה ובין העשירה לענייה

                                                 
65

  .1532' בעמ, 63לעיל הערה , סידיספרשת    
66

  .63לעיל הערה , בלבןפרשת    
67

ראו ,  להעניק לבעלה את משכורתה–מעשה ידיה פירושו לעשות בהתאם לאורח חייהם ואם האישה עובדת    
  .97' בעמ, 13ה לעיל הער, שרשבסקי

68
 .829-830) א"התסש, מהדורה רביעית( כרך ב הדין האישי בישראלשאוה ' מ   
69

 ). 1978 (715-719, 709) 2(ד לב"פ, ספורטה' ספורטה נ 13/78א "עהשופטים ויתקון וכהן ב   
70

' ינקוביץ נ 254/76א "ע; 719-720, 718, 714-715' בעמ, שם, בן פורת ואשר בפרשת ספורטה, השופטים שמגר   
  ).1977 (174, 169) 3(ד לא"פ, ינקוביץ

71
 ).1991 (749) 4(ד מה"פ, חקק נגד חקק 596/89א "ע   
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התיקון שבסעיף מכאן ש .חסרי חובה לזון את בן זוגם מכוח הדין האישי של אנשים טנהקבוצה קטנ

  72.א חל על יהודים2

א 3 להחיל את סעיף חקקובהתאם להלכת , א3 עיףא לס2 עיףאנלוגיה בין סהאם ניתן לבצע 

 המהווה ,א2 בניגוד לסעיף .אנלוגיה כזו איננה אפשרית,  שרשבסקיר"ד ו שלתגישל? על יהודים

סותר את א 3סעיף ,  ומטרתו להחיל את הוראות הדין האישי כפי שהן)א(2הרחבה ברורה של סעיף 

 כמו גם הושא'  תומך גם פרופ בגישה זו73.הודיםולכן אין להחילו על י,  המשפט העבריהוראות

  74.השופט שינבוים

 .פורטוגז התעוררה אגב אורחא בפרשת א על יהודים3השאלה אם ניתן להחיל את סעיף 

, לדעתו.  והתיקון לא חל על יהודים המחוקק השחית את מילותיו לריק,שינבויםלגישתו של השופט 

א מאחר שזוהי 3 יש להחיל את סעיף שמגרשת הנשיא לגי,  לעומת זאת75.הדבר עולה מלשון החוק

 הוא הסתמך בשנית על ההיגיון כי לא . כפי שהיא עולה מדברי ההסבר להצעת החוקכוונת המחוקק

   76.ייתכן שהמחוקק ביקש להחיל את התיקון על מיעוט מבוטל

ונראה כי השארת השאלה בצריך עיון הייתה ,  לא נפסקה הלכה ברורהפורטוגזבפרשת 

 תימוכין לכך ניתן לראות בעובדה שעד היום השאלה לא הגיעה לידי הכרעה בבית המשפט 77.כוונתמ

 את  ומחיליםפורטוגזבערכאות הדיוניות מפרשים את פרשת המשפט  בתי, למרות זאת. העליון

   78. שמגרו של הנשיא בדימוס ליצור שוויון בהתבסס על דבריכדיהסעיף 

  

  .י.פרשנות בית המשפט בפרשת כ. 4

ח בגין מזון וחומרי " ש1,950בתשלום , ח" ש5,500-שמשתכר כ, פסק הדין חייב את האב, כפי שציינו

, האם). שבית המשפט כלל בהן את הביגוד וההנעלה(הוצאות החזקת הבית ושונות , טיטולים, ניקוי

ה שחישובה לצורך המזונות נעש, ח" ש3,000חויבה בתשלום המשכנתא בסך , שעמה הילד מתגורר

  .באמצעות חלוקתה בין האם ובין הילד שווה בשווה

אחרי סקירת שלוש הדרכים . לא ברור מה הדרך הפרשנית שנקט בית המשפט בפרשה זו

בלי לפרט את , השופט עבר הישר לתוצאה האופרטיבית, האפשריות להחלת שוויון במזונות ילדים

 חלוקת החיוב בין ההורים אינה שכן, א לחוק המזונות3ייתכן שהחיל את סעיף . הדרך שבה בחר

הדבר בא לידי . מבוססת על הבחנה בין מעגל הצרכים ההכרחיים ובין המעגל של הצרכים הנוספים

אף שהפסיקה נוטה לראות את המדור כשייך לחיוב האב במסגרת מעגל , ביטוי בחיוב האם במדור

הדין העברי באופן ייתכן שהשופט דווקא ביקש להחיל את , מאידך גיסא. הצרכים הכרחיים

אין מחייבים אותו מכוח דיני הצדקה בצרכים נוספים על , מאחר שהאב נחשב לעני. מצמצם

                                                 
72

  .755-762' ראו עמ, שם, ולדבריו של הנשיא שמגר, 765-780' ראו עמ, שם, לדבריו של השופט אלון   
73

 .371' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי   
74

  .461' בעמ, 14לעיל הערה , פורטוגזפרשת ; 829-835' בעמ, 68לעיל הערה , שאוה   
75

 588-597, 580) 1(ד לב"פ, שוחט' שוחט נ 779/76א "לדעה תומכת של השופטים ויתקון ואשר ראו ע; 459' בעמ, שם   
)1978.( 

76
  .585-587' בעמ, 75לעיל הערה , שוחטפרשת ; 464-465' בעמ, 14לעיל הערה , פורטוגזפרשת    
77

  .14לעיל הערה , פורטוגזראו פסק דינו של השופט בך בפרשת   
78

דיני המשפחה , שיפמן' ראו גם פ. 34, 5' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת ; 27- ו24' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת    
  . 256) 1998-ט"תשמ( כרך ב בישראל
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דרך נוספת להבין את פסק ). ח בלבד" ש3,450לאחר חיוב המזונות נשארים בידי האב (ההכרחיים 

על כן ו, כמוסיף על הצרכים ההכרחיים" שונות"הדין כמחיל את הדין האישי היא ראיית סעיף ה

כלולות בסעיף השונות גם , מלבד הוצאות הביגוד וההנעלה. כביטוי לחיוב האב מכוח דין צדקה

אולם הקושי . שאינן חלק מהמעגל הראשון של הצרכים ההכרחיים, ההוצאות על צעצועים וספרים

ל וע, שנקבע בפסיקה כצורך הכרחי, בניסיון זה להסביר את פסק הדין נעוץ בכך שהאם חויבה במדור

שכן השופט , ייתכן גם שישנה כאן החלה של דיני היושר. כן קשה להבין את שחרור האב מחיוב זה

מתרעם על הגזמותיה וניסיונותיה להוליך שולל את בית המשפט , מתייחס לחוסר אמינותה של האם

  79 .ואפשר שהדבר השפיע על התוצאה

  

  ת המשפט של ביתיוהבעייתיות בפתרונו. ג

  שה יאבין הזון הכולל של הדין האישי היהודי בין הגבר להאי: מבט כללי .1

  

מטרת דיני הנישואים בישראל אינה לחזק את מעמדו של הבעל או את מעמדה של "

לכן . האישה אלא לחזק את הבית היהודי על ידי שתיווצר הרמוניה בין שניהם

ו כלפי נותנים דיני ישראל אמנם בשטחים מסוימים זכות עדיפות לבעל אם כי חיובי

מאותה סיבה ולצורך אותה המטרה וכפוף לה מעניקים דיני . [...] האישה מרובים הם

  80."ישראל מעמד חזק לאישה

  

בפרקים הקודמים דיברנו על עקרון השוויון המהותי שעומד בבסיס מזונות הילדים במשפט 

ל הבעל  דיני מזונות הילדים הם חלק מהמארג הכולל של מסכת הזכויות והחובות ש81.העברי

מזונות ילדים הם חיוב עצמאי שקיים גם אם הצדדים לא היו . והאישה בדיני המשפחה העבריים

לבוחנו , לגישתנו, אך יהיה זה מוטעה, ובכל מקרה הוא נותר גם לאחר פקיעת הנישואין, נשואים כלל

  . בנפרד מאותה מסכת ומדיני המשפחה הכלליים

כסותה , )כלכלת האישה(כגון מזונותיה , י אשתוהנישואין מטילים כמה חובות על הבעל כלפ

סכום שאותו קובע הבעל בכתובה לשלם במקרה (ועיקר כתובתה ) חיי אישות(עונתה , )ביגוד(

חיובי האישה העיקריים מהנישואין כלפי בעלה הנם מעשה ידיה ופירות ). שהנישואין יגיעו אל ִקצם

מאחר שמערכת הדינים העברית , לדוגמה. שה חיובי הבעל עומדים לעומת חיובי האי82.נכסי מלוג

אישה שבגדה , כך. אי עמידה בחיוב אישי יביא לידי ביטול מעיקרו של חיוב ממוני, היא מוטת אשם

 דוגמה נוספת היא קיזוז פירות נכסי המלוג ממזונות האישה 83.בבעלה לא תזכה לעיקר כתובתה

                                                 
ת השעורים שהיא נותנת בחודש ואם  אינני מאמין לה שזו כמו–אני מוכן לומר בריש גלי : "ראו את הערת השופט   79

, 5' בפס, 1לעיל הערה , .י.כבפרשת " ?בקשה להוכיח זאת בפני מדוע לא הגישה לעיוני את פנקס החשבונות שלה
 . 6' בפס, כמו גם מקבץ התבטאויות הנוגעות לאמינות האם

80
) 1990- ן"תש ( בין קודש לחול– דיני המשפחה בישראל צבי- רוזן' וראו גם א. 88' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי   

216-217 ,250-251 ,255-261.  
81

 . להארה2ראו פרק ב   
82

. ג.נגד כ. ע.כ 67760/99) א"משפחה ת(ש "תמ; 90'  ולעיקר כתובתה ראו עמ96-97' בעמ, 13 לעיל הערה, שרשבסקי   
  .12' בפס, 41עיל הערה ל, פלוניתפרשת ; 19' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת ; 5' בפס, )2002 (102) 3(2002מש -תק

83
 2790/98) ם-משפחה י(ש "תמ; )2003 (2' בפס, 527 ,)3(2003מש -תק .ע.מ' נ. ד.ב 11883/98) א"משפחה ת(ש "תמ   

  .8-13' בפס, 59לעיל הערה , פלונית פרשת; )2001 (5-7' בפס, 1) 3(2001מש -  תקפלונית נגד אלמוני
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 נראה שהמוסר המתווה את 84.ן נשואיםכאשר הבעל והאישה אינם חולקים קורת גג אחת והם עדיי

דוגמה לכך היא . חובות הנישואין זה לעומת זה משמש גם כדי לקבוע חזקות המוטות לפי מגדר

הדעה המנחה בדין העברי היא שהאם היא הגורם המטפל בילדים בקטנותם ולכן ; חזקת הגיל הרך

ם בגרותם עדיף שהבנים  אולם נמצא שע85.קיימת החזקה שעד גיל שש יהיו הילדים בחזקת האם

הוראה אחרת המתייחסת להבדל בין . יעברו לחזקת האב כדי שישכילו במצוות הגבר בדין התורה

המגדרים הינה ההוראה המתירה לגבר להינשא בשנית לאחר שאישתו הראשונה לא הסכימה לקבל 

פוא שוויון  בדין האישי אין א86.זאת בניגוד לאישה שאינה יכולה להינשא במצב הפוך. ממנו גט

כאשר , מוחלט בין זכויות וחובות הגבר לזכויות וחובות האישה אלא לכל מגדר הפריבילגיות שלו

   87. שקיים איזון בין המגדרים– שאינה חפה מביקורת –קיימת טענה , במבט כולל

לטעון כי אין לערב את מערך הזכויות והחובות בין בני הזוג עם חובת מזונות , ובצדק, ניתן

חיוב .  המקימה חיוב ישיר של האב כלפי ילדו– ולא של האם –שכן זוהי זכותו של הילד , הילדים

אך מנגד ניתן לטעון שאמנם לילד זכות . ישיר זה קם בלא זיקה למערכת יחסיו של האב עם האם

זכותו של הילד מקימה חובה הן , אך לפחות כל עוד עסקינן בתא משפחתי מסורתי, ישירה למזונות

עולה השאלה של חלוקת , ומכיוון שהן האם והן האב אחראים לילד, והן מצד האבמצד האם 

  .מזונות הילדים נתפסים כחלק ממערכת איזונים רחבה יותר, לפי עמדה זו. המעמס ביניהם

  

  ערעור מאזן החיובים הקיים בדין העברי .2

 במזונות ילדים מאחר יש התייחסות לשוויון הנדרש, א3והוספת סעיף , בהצעה לתיקון חוק המזונות

המביא כספים ומשמש ככלי נקם , לאמצעי[...] החזקת הילד בידי האם הופכת במקרים רבים "ש

איזו אישה : בהתבסס על מציאות החיים,  ניתן למתוח ביקורת על טענה זו88".כלפי הבעל לשעבר

 שבו האישה אלא שלעתים ייתכן מצב? לחודש ₪ 2,000יכולה לפרנס את עצמה ואת ילדה באמצעות 

חובת המזונות . והבעל חסר אמצעים ונעדר כושר השתכרות, בעלת אמצעים וכושר השתכרות

  .עוברת השליטה לאישה, כך הטענה, במצב זה. נותרת בעינה, כאמור, ההכרחיים

 פעל להחלה .י.ככאשר בית המשפט בפרשת , בין שמקבלים השקפה זו כנכונה ובין לאו

הוא לא בחן את , בשלוש הדרכים שתוארו לעיל בפרק ב, על האב והאםשוויונית של חובת המזונות 

 בית המשפט באותה פרשה בחן רק את נסיבות 89.ההשפעה על מערך האיזונים הכולל בדין העברי

הפליית הגבר לרעה בנוגע למזונות הילדים צריכה להיבחן גם לאור . שהובאו לפניו, המקרה הספציפי

                                                 
84

 .ראו פרק ג להארה   
85

 .232' בעמ, 78לעיל הערה , שיפמן' פ   
86

  .57, 54' בעמ, 13לעיל הערה , שרשבסקי   
87

: מעמד האישה במשפחה"שיפמן ' לביקורת על חוסר האיזון שבבסיס מערכת הנישואין והגירושין הרבניים ראו פ  
חלוקה : דיני גירושים במדינת ישראל"וייס ' ס; 12, 10 2000 ספטמבר רבגוני" שינויים משפטיים ואקלים חברתי

. 21-23, 21, 2000 ספטמבר רבגוני" האשה היהודית' מעמד' השימוש לרעה בכוח זה ו,לא שוויונית של כוח
רדאי ' ראו ס,  לפיה המערכת הינה פטריאכלית והאיזון אינו אלא חלק מהסוואת עובדה זו, כללית יותרביקורתל

- ט"תשנ ( ושוויונהכבוד האישהקמיר ' א; 27-30) 1989, האגודה לזכויות האזרח, גבינזון עורכת' ר(זכויות נשים 
חיבור לשם קבלת תואר  (דומות ושוויון בין המינים בראי המשפט האמריקני והישראלי, רימלט' נ; 10-12) 1999

  .346-347) 2001, במשפטים" דוקטור"
88

לעיל , שאוה, ראו, שאוה מסתייג מדעה זו וטוען כי איננה משקפת את המציאות' פרופ; דברי ההסבר להצעת החוק   
  .819' בעמ, 67הערה 

89
 .31' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת    
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ההשלכות עליה יהיו ,  אם יסרב הבעל לתת גט לאשתו90. למתן גטהפליית האישה לרעה בכל הנוגע

הבעל יכול לעשות שימוש בכוח זה כדי לצמצם את מזונות הילד שעל פי רוב יהיה . מרחיקות לכת

בשל חזקת הגיל הרך וחזקה נוספת ולפיה הילד יישאר בחזקת ההורה שאצלו שהה (בחזקת האם 

) או הסכמת האישה לוותר על חלק מרכושה(בין מזונות אישה יש להבחין , כמובן,  לעניין זה91).בעבר

הלכה מעוגנת היא שהסכמתה של האישה לוותר על מזונות הילד בתמורה לגט . ובין מזונות הילד

ולפיכך מיד לאחר מתן הגט יכולה האישה לתבוע בשם ילדה את תשלום , אינה מגבילה את הילד

רטית ייתכן מצב שבו תסכים האישה לקבל על עצמה מבחינה תיאו,  אמנם92.מלוא צרכיו הבסיסיים

 אם האישה אמידה –וייתכן שבמצב דברים זה , יותר מאשר חלקה בדין הצדקה לשם זירוז מתן הגט

 –דיה לשאת בהוצאות באופן שהילד לא ייפגע והאישה לא תצטרך לקחת מפיה כדי לתת לילד 

שכן מתייחס הוא רק לנשים , נדיראלא שמצב זה . תתקשה היא לפנות בשם ילדה לבית המשפט

במצב הדברים הרגיל יבחן בית המשפט אם הסכום שהוסכם שישתלם על ידי הבעל אכן . אמידות

, לפחות לכאורה, לפיכך). וכן מחצית מצרכיו הבסיסיים פחות, הבסיסיים(עונה על צורכי הילד 

דיון מחודש במזונות עלות הפנייה לערכאות לשם : אלא שהתמונה מורכבת יותר. האישה מוגנת

וייתכן מצב שבו ידרוש הגבר מן האישה לוותר על חלק , שנפסקו על בסיס הסכם אינה שולית

ממזונות הצדקה ביודעו שעלות הפנייה לערכאות היא כזו שלא ישתלם לאישה לתבוע את מלוא 

והבעל ,  במקרה זה תישא האישה במרכיב מזונות זה מכיסה93.זכויות הילד מאביו לאחר מתן הגט

   .ייהנה

בעוד מוסכם ששוויון הוא עקרון על במערכת המשפט ויש לשאוף להחלה שוויונית של הדין 

זו אינה יכולה להיות החלה של שוויון פורמלי בתחום מסוים אלא שוויון מהותי , על שני המגדרים

 בלא העלאה מקבילה של מעמד האישה,  העלאת מעמד הגבר בנושא המזונות94.של כלל התחיקה

המסקנה . מביאה בסופו של דבר לידי פגיעה בזכויותיה בדיני המשפחה הכוללים, בהוראות אחרות

  . עלול לפגוע בזכויות האישה, גם אם נכון הוא לנסיבותיו, העולה מהאמור לעיל היא שפסק דין זה

  

  ערעור מאזן החיובים כפי שהוא מתבטא בחוק האזרחי. 3

אימץ , בין היתר. ויון כעקרון על במערכת המשפט הישראליתרבות נכתב על חשיבותו של עקרון השו

חוק , חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, המחוקק את עקרון השוויון בחקיקת חוק שיווי זכויות האישה

                                                 
90

 .10' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת    
91

  ).2004 (12' פס, 38) 4(2004מש - תק כ"נ' כ נ"צ 54180/02) א"תמשפחה (ש "תמ   
92

-270' בעמ, 78לעיל הערה , לתקנת הציבור וביקורת על כך ראו שיפמןעל אי תוקפם של הסכמי שיפוי עקב ניגוד   
272 . 

93
שכן כלול בו ויתור על מזונות הצדקה , אם תפנה האישה לערכאות בטענה שיש לפתוח את הסכם הגירושין, כמו כן   

ר היה לשלם כמזונות צדקה ובין מה ששילם בפועל לאחר הפער בין מה שהאב אמו, שלהם זכאי הילד מאביו
, למשל כאשר הוא מסתכם בכמה עשרות שקלים(עשוי להיראות מזערי בעיני בית המשפט , שהאישה נכנעה ללחציו

לבטל זמנו של בית "במצב זה עשויים עורכי הדין לייעץ לאישה שאין מקום ). ח לחודש"עד כדי מאה או מאתיים ש
ן דפליג שפער של כמה עשרות שקלים בחודש עשוי להיות משמעותי מבחינתה של האם לאורך לית מא". משפט
 . זמן

94
  .15-18' בפס, 41לעיל הערה , סערפרשת    
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דוגמה להוראות מפלות  . ברם עדיין קיימות הוראות מפלות95,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  1973.96-ג"התשל, זוג- ובחוק יחסי ממון בין בניכאלו ניתן לראות בעבירת הביגמיה

 קובע כי 179אולם סעיף , 1977- ז"התשל,  לחוק העונשין176ביגמיה היא עבירה לפי סעיף 

 הדין העברי מכיר בנישואין 97.לא יורשע אדם בעבירה זו אם קיבל היתר נישואין לפי דין תורה

יש לכך נפקויות במישור . סור לאישהאך הדבר א,  של בעל אחד לשתי נשים או יותרםפוליגמיי

להינשא בשנית וללדת ילדים לאדם אחר , האישי והחברתי מכיוון שהיא לא יכולה להמשיך בחייה

  .כמו כן יש לכך נפקויות לעניין חלוקת הרכוש). ילדים כאלו ייחשבו לממזרים(

. הגירושיןרישום הבעלות בנכס קובע את זכות הקניין בו עם , על פי הוראות הדין האישי

אף שנקנה במהלך תקופת הנישואין מתוך מאמץ , משמע אם הנכס היה רשום על שם אחד מבני הזוג

. לפי הדין העברי יזכה בן הזוג שהנכס רשום על שמו בבעלות בו בתום הנישואין, משותף של בני הזוג

אשר , ם הבעללעתים קרובות הנכסים רשומים על ש: שוויון פורמלי זה אינו מבטיח שוויון מהותי

בעוד מבחינה מהותית תרומתה של האישה בעבודתה , צבר נכסים והקפיד לרשום אותם על שמו

לכן השתמשו בתי . בבית ומחוצה לו ִאפשרה את צבירת הנכסים ומבחינה זו היא שווה לגבר בערכה

ולפיה בחיים המשותפים מתגבשת הסכמה מכללא שהנכסים של כל אחד , המשפט בחזקת השיתוף

 98.חזקה זו הוחלה גם בדיון בבתי הדין הרבנים. ני הזוג נהפכים למשותפים גם אם הרישום שונהמב

 המחוקק בא 99.יצוין כי בפועל קיימות ראיות לכך שחזקה זו לא תמיד מיושמת אצל הדיינים

אלא שהחוק , בקובעו שחלוקת הרכוש בין האישה ובין הבעל תהיה שוויונית, להסדיר את הנושא

 100.נערכת רק עם פקיעת הנישואין) השוויונית(שפירושו שחלוקת הרכוש , דחוימשאבים קבע הסדר 

תלות זו בפקיעת הנישואין מעניקה כוח בידי הבעל להתנות את מתן הגט בהסכם שייטיב עמו בנוגע 

  .לחלוקת הרכוש

יתרון , בפועל, מעניק, השילוב של הוראות הדין האישי והחוק האזרחי החל על יחסי ממון

עוגנה , לפי הפירוש המחיל את הדין האישי, בחוק המזונות. אף שלא זו הייתה כוונת המחוקק, ברלג

כפי שעשה בית המשפט , שלילת יתרונה של האישה מכוח חוק המזונות. הגנה מסוימת לאישה

,  היו הצדדים גרושים.י.כבהקשר זה יצוין כי בפרשת . עלולה להפר את המאזן הכולל, .י.כבפרשת 

לפיכך לא עלה החשש בדבר הכפפת האישה לרצונו של . המשפט עסק בעדכון דמי המזונותובית 

  .הגבר בעניין עצם מתן הגט

  

                                                 
95

; 38ח "ס, 1988-ח"התשמ,  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה;248ח "ס, 1951- א"התשי, חוק שיווי זכויות האישה   
 .252ח "ס, 1998-ח"התשנ, שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק 

96
 ").חוק יחסי ממון: "להלן (712ח "ס, 1973-ג"התשל, זוג-חוק יחסי ממון בין בני   
97

 .226ח "ס, 1977-ז"התשל, חוק העונשין   
98

 .58לעיל הערה , בבליפרשת    
99

  .785-786' בעמ, 68לעיל הערה , שאוה  
100

 8672/00ץ "בג; )1995 (529) 3(ד מט"פ, יעקובי' יעקובי נ 3208/91א "ראו ע" פקיעת הנישואין"לפרשנויות המושג    
  ).2002 (175) 6(ד נו"פ, אבו רומי' אבו רומי נ
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 הפתרונות המוצעים על ידינו. ד
  פתרון חקיקתי. 1

קיים מתח בין המבקשים להחיל משפט הלכתי , ובדיני המשפחה בפרט, במשפט הישראלי בכלל

- י מתח זה משקף מאבק אידיאולוג101. אזרחית והוראותיהובין המבקשים להתמיד בחקיקה, עברי

לפיכך מהלך שיפוטי בעניין זה המשנה את המצב הקיים מעלה חשש לעירוב הסמכות . פוליטי

אלא שבשל . ייטיב אם כן המחוקק לעשות אם יאמר את דברו בבירור. השיפוטית בסמכות המחוקק

 102.נראה כי המחוקק השחית מילותיו לריק, א על יהודים3הבעייתיות בלשון החוק ובהחלת סעיף 

 החלת שוויון –היא ברורה , כפי שהיא עולה מדברי ההסבר להצעת החוק, כוונת המחוקק, עם זאת

על כן ראוי שיקבע את כוונתו זו בדרך שתהא נהירה ולא באמצעות פרשנות שונה של . במזונות ילדים

 לאור האמור בנוגע למאזן הכולל 103.אישי הקובע את תחולת הדין ה3ויבטל את סעיף , בתי המשפט

הפתרון המוצע צריך להיעשות במסגרת . אין די בשינוי בתחום מזונות הילדים בלבד, בדיני המשפחה

  . קודיפיקציה של דיני המשפחה והסדרת הוראות מפלות אחרות

יחייב ) א(3שינוי בחוק המזונות המבטל את סעיף , בהתייחס לדוגמאות המצוינות למעלה

מן הראוי לשקול את , באשר לחוק יחסי ממון, למשל, כך. לכים מקבילים לשם שמירת איזוןמה

התערערות "ולהחליף מושג זה ב, שמשמעה גט, ביטולה של התניית חלוקת הרכוש בפקיעת הנישואין

 בנוסף יש להקנות לבית המשפט 105. או מושג בעל משמעות שווה104"ללא תקנה של יחסי בני הזוג

, גם כאשר הגיעו לכלל הסכמה ביניהם, ות לקבוע את חלוקת הרכוש בין בני הזוגבחוק את הסמכ

. אם הוכח שהבעל השתמש במתן הסכמתו לגט כדי לסחוט מהאישה את הסכמתה לוויתור על רכוש

 לחוק העונשין המאפשר לגבר 179ביטול סעיף . הפתרון מורכב מעט יותר, באשר לעבירת הביגמיה

אמנם ישווה את מצב הגבר והאישה , בל היתר נישואין מבית הדין הרבנילשאת אישה שנייה אם קי

. אך בכך ירחיב את מעגל הנפגעים לשני המינים במקום לפתור את הבעיה, בכל הנוגע לסירוב גט

לאור ההכרה במוסד הידועים בציבור והאפשרות לכרות , יצוין כי כיום לסעיף זה חשיבות סמלית

 היא תיקון הסעיף באופן שיכיר בהגנה מן הסעיף לנשים מסורבות גט אפשרות אחרת. הסכמי זוגיות

:  מובן שבמקרה זה ובמקרה הידועים בציבור מתעורר חשש הממזרות106.ל"אשר בחרו להינשא בחו

ילדי הגבר שלא זכה לגט ; ילדי האישה שלא זכתה לגט אשר באו מגבר שאינו בעלה יהיו ממזרים

אך אין מניעה , לפיכך הסוגיה קשה ומורכבת.  מעונש זהאשר באו מאישה שאינה אשתו פטורים

  .להתקדם בנושא הסדר איזון המשאבים גם אם אין הסכמה לעניין עבירת הביגמיה

כנראה , תאף שהוא רצוי וכבר מזמן היה צריך להיעשו, אנו מכירות בכך שפתרון חקיקתי

אין לזנוח ,  עם זאת107. קווסו ורגישות הסטטםעקב שיקולים קואליציוניי, לא יתרחש בעתיד הקרוב

                                                 
101

  . 23-24' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת    
102

  .3ראו פרק ב   
103

  .6' בפס, שם   
104

  .179-184' בעמ, 100לעיל הערה , אבו רומיכהן בפרשת - השופטת שרסברג  
105

, 2003-ג"התשס, )איזון בפקיעת נישואים) (4' תיקון מס(ראו הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג   
rtf./92516/data/privatelaw/il.gov.knesset.www ,שעדיין לא התקבלה.  

106
או לפחות להצהיר על פקיעת , ניתן לחשוב על חלופה לפיה גוף רפורמי או אזרחי יוכל להשיא נשים אלו בישראל  

  . הנישואין במקרה של סרבנות גט ממושכת
107

 .15' בפס, 20לעיל הערה , .י.נפרשת    
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וחלק האוכלוסייה , עקרונות היסוד השלובים בו, את הצורך בפתרון כזה לנוכח חשיבות הנושא

  .הגדול שנושא עיניו למחוקק לישועה

 

  פתרון פרשני. 2

 בארץ הצעת חוק הקודיפיקציה 108. טובה הוא פרשנות אחידההאחד המאפיינים לקודיפיקצי

לדעתנו לאור גישת הפרשנות התכליתית לפי . התחום של דיני המשפחההאזרחית אינה כוללת את 

 בהיעדר היכולת 109.חוקי היסוד יש לנסות לשמור על פירוש שיתאים לכלל החקיקה האזרחית

בכל מקרה שבו הדין העברי אינו עולה ; יש לנסות לשמור על פירוש אחיד בדיני משפחה, לעשות זאת

יש ליתן לו , ובהם עקרון השוויון, טת המשפט הישראליתבקנה אחד עם עקרונות היסוד של שי

 110.פירוש מצמצם

פרשנות הדין , האחת. ראינו כמה דרכי פרשנות שנקטה הפסיקה כדי להגיע למטרה זו

האישי העברי באופן המצמצם את החובה המוחלטת של האב לשאת בתשלום הצרכים ההכרחיים 

 פרשנות המחילה את כללי היושר של הדין האישי ,ההשניי. של הילד תוך התחשבות בהכנסותיו נטו

פרשנות המייתרת את הוראות הדין , השלישית. העברי על דיני מזונות הילדים במסגרת דין זה

  111.האישי בכל הנוגע למזונות ילדים

, לאות מתה) א(3לגישתנו הפרשנות הראויה איננה מחיקתו של הדין האישי והפיכת סעיף 

המצמצמת את חיובו של האב כתלוי בהכנסות האב לעומת הכנסות אלא המשך השימוש בגישה 

יימנע בית המשפט מלצמצם את חובתו , ככל שהפער בין ההכנסות גדול יותר לטובת האב. האם

אך במצב שבו מעמדו הכלכלי של האב דומה למעמדה הכלכלי של האישה יצומצם חיובו , המוחלטת

על פי ( להשגת צדק יש להחיל את כללי היושר במקרים שלא די בכך. בגין הצרכים ההכרחיים

 פרשנות זו עדיפה מדרך הפרשנות 112..י. שהוצגה על ידי בית המשפט בפרשת כההפרשנות השניי

קריאה סתמית של החוק תביא לידי (שהיא בעייתית מבחינת עיגונה הלשוני , השלישית שננקטה

נמצא שקל יותר ,  תכליתו של החוקגם כשנבחן את). א על יהודים3המסקנה שאין להחיל את סעיף 

שכן היא מחילה את עקרון השוויון מתוך שמירה על , לקיימה באמצעות הפרשנות המוצעת על ידינו

   113.שימוש שהוא מתכליותיו המקוריות של חוק המזונות, השימוש בדין האישי

לא יש א, לא די בהשוואת מעמד הגבר והאישה בנוגע למזונות ילדים, כפי שציינו, עם זאת

יש לפרש , לכן בד בבד עם הפרשנות המצמצמת. לבחון זאת באספקלריה הכוללת של דיני המשפחה

דוגמה לכך היא השוואת מעמד האב בנושא משמורת ילדים תוך פירוש . גם הוראות אחרות בשוויון

דוגמה אחרת . כך שמקרים רבים יותר ייכנסו לגדר החריגים לחזקה, מצמצם של חזקת הגיל הרך

כאשר .  לחוק יחסי ממון5בסעיף " פקיעת הנישואין עקב גירושין"א נקיטת פירוש מרחיב להי

                                                 
108
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51-52) 2004.(  
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110
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אף שלא היו עדיין גירושין , הגירושין הם הצעד הבא והבלתי נמנע במערכת יחסיהם של בני הזוג

ניתן לטעון שכך ,  למשל114.יש להכיר בכך כפקיעת הנישואין לכל דבר ועניין, בפועל לפי הדין האישי

כל פירוש יהיה נתון לשקול דעתו . הממליץ לגרש את האישה, רים אם בית הדין הרבני נותן פסקהדב

מתוך הכרה בכך שסירוב גט מהווה חוסר שוויון שיש , של בית המשפט לפי הנסיבות המשתנות

 ופיתוח עילת 115,כן ניתן לשקול שימוש בחריגים למען הצדק לעניין תחולת הסדר האיזון. לאזנו

  116.יקית שתעמוד למסורבות גטתביעה נז

כבוד האדם : יסוד-חיזוק לחובה לפרש את הדין בכללותו לאור עקרון השוויון מצויה בחוק

 אמנם חוק 117.שהיא כלולה בו, אך יש הטוענים, זכות השוויון איננה מצוינת בו במפורש. וחירותו

ם נקבע בפסיקה שגם דין אול, ולכן אין לחוק היסוד תחולה ישירה עליו, המזונות קדם לחוק היסוד

  118.קודם יש לפרש לאור עקרונות חוקי היסוד

  

  פעילות במסגרת החוגים הדתיים לתיקון תקנות שוויוניות . 3

בפתרונות הקודמים ניסינו למצוא דרך . קוו שבין אורח חיים חילוני לדתי- דנו בחשיבות הסטטוס

. או על ידי בית המשפט/ו, קק הנבחרעל ידי הגוף המחו, קוו-שתביא לידי פגיעה מינימלית בסטטוס

ברצוננו להציע פתרון . פתרונות אלה הם פתרונות שמקורם בנקודת מבט אזרחית על הדין האישי

  .נתייחס לבית הדין הרבני כאסמכתא לעניין זה. נוסף מתוך הדין העברי עצמו

רה מאחר כתוב בתובדינים אלו ניתן להתנות על ה. מזונות הילדים משויכים לדיני ממונות

 דרך ההתניה היא באמצעות 119.םים ולא קוגנטייעניינים ממוניים הם דיספוזיטיביבהכללים ש

תקנות : ישנם שני סוגי תקנות. המותקנות כדי לקדם את האינטרס הציבורי או ההלכתי, תקנות

כאשר תקנת הקהל צריכה , וההבדל בין השניים הוא בגוף היוזם את התקנה, חכמים ותקנות הקהל

  . ל אישור של סמכות הלכתיתלקב

בעת האחרונה ניתן לראות שנעשה שימוש באמצעים אלו כדי להתאים את הדין העברי 

הועלה גיל חיוב האב במזונות ילדים , למשל,  כך120.לאורח חיים מודרני וצורכי המציאות המשתנה

שימוש  121. הרבנות הראשיתשתוקנה על ידי ,ד"תש היא תקנת – מכוח תקנת חכמים 15עד גיל 

ניתן לראות בהצעתו של הרב , בתקנת הקהל שאמנם לא הוצא אל הפועל אך הוא בגדר האפשר

   122.הרצוג שנועדה לפתור את בעיית איסור עדות אישה

ניתן לעשות שימוש בתקנות לשם יצירת דין שיהא פוגעני פחות בשוויון שבין , באותו אופן

, בנוסף. בלי לפגוע בשלמות הדין העברי, יבוריתקנות כאלו יענו על הצורך והאינטרס הצ. המגדרים

                                                 
114

  .179-184' בעמ, 100לעיל הערה , אבו רומיכהן בפרשת - לפי גישת השופטת שטרסברג   
115

  . 23' בעמ, 87לעיל הערה , וייס   
116
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117

  .41בעניין זה ראו לעיל הערה    
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) 4(ד מט"פ, מדינת ישראל' גנימאת נ 2316/95פ "דנ; 41לעיל הערה , רותויכבוד האדם וח: יסוד- חוק ל10' ס  
589 ,653) 1995.(  

119
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 .22ראו לעיל הערה    
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 . להארה1ו פרק ב רא   
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כי לו היה הדין , שכן ניתן לטעון, ניתן לראות בהן גם תקנות המשרתות את האינטרס ההלכתי

  .הוא היה מוחל ביתר קלות על ידי הערכאה האזרחית, העברי שוויוני יותר

דין הרבני לחזק יידרש בית ה, לשם השלמת התמונה וכדי שלא לפגוע במאזן ובשוויון הכולל

חוק בתי דין אמצעי שבא בחשבון הינו . ובמיוחד של הנשים מסורבות הגט, את מעמדה של האישה

 שמתיר לבית הדין הרבני לנקוט סנקציות אזרחיות שונות נגד 123,)קיום פסקי דין של גירושין(רבניים 

איסור או ו, נהיגהשיון ישלילת ר, שלילת דרכון, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץסרבני גט כגון 

כיום בית הדין משתמש בסמכויותיו . ישנה סנקציה של מאסר,  בנוסף124.ל חשבונות בנקשהגבלה 

 איננו טוענות כי ידו של בית הדין צריכה להיות קלה 125.עקב החשש מגט מעושה, אלו במשנה זהירות

ניתן כעת אך יש לתת משקל רב יותר מזה ש, על ההדק בהגבלת זכויותיו של הבעל מסרב הגט

אם בית הדין , לגישתנו. האיזון שאותו אנו מבקשות להשיג דורש לעשות כן. למצוקת המסורבת

נוכל להשיג יותר שוויון בחלוקת מזונות הילדים בין , יקדם את השוויון בכל הנוגע לגירושין עצמם

  .ההורים

  

   ברית הזוגיות כגורם המשווה את תנאי המשחק:הערה לעת סוף. 4

 126.השקולות לנישואין) וחובות(רית הזוגיות מתירה קשר זוגי ממוסד המעניק זכויות הצעת חוק ב

איש ואישה לחיות יחד כבני זוג ולקיים חיי משפחה ומשק בית משותף מבלי "...ההצעה מאפשרת ל

 שבאו ל על בני זוגוחשיהדין ,  על פי הצעת חוק זו127".להינשא זה לזו לפי הדין האישי בישראל

בניגוד לנהוג בדין האישי . אך לא יחול הדין האישי , שנישאו על מישווה לדין החל, תבברית הזוגיו

המשפט רשאי  בית 128.זה כלפי הצעת החוק מחילה חובת מזונות הדדית של בני הזוג זה, העברי

כאשר לא , בין היתר כאשר לא ניתן לאתר את בן הזוג , את ברית הזוגיות–לפרק ,  היינו– להתיר

ובהיעדר הסכמה של בני זוג בהליך , ת הסכמתו להתרה מחמת ליקוי נפשי או שכליניתן לקבל א

 הצעת החוק משווה את זכויותיהם וחובותיהם של הגבר והאישה זה לזה במהלך 129.ליישוב סכסוך

ולכן ככל שהדבר נוגע לאב , אין בחוק התייחסות לחובת מזונות הילדים. חייהם כזוג ולאחר מכן

, אם תתקבל הצעת החוק, לפיכך. ו לחול הוראות הדין העברי לפי חוק המזונותימשיכ, ולאם יהודים

.  מתחייבת בהקשר זה.י.כפרשנותו השוויונית של בית במשפט בעניין דיני מזונות הילדים בפרשת 

כיוון שבמקביל לשוויון במזונות , כלפי זוגות שיבחרו במסלול ברית הזוגיות יישמר האיזון הכולל

ובכלל זה שוויון ביכולת להביא לידי ,  שוויון בשאר החובות והזכויות של בני הזוגהילדים מתקיים

כי ההצעה חלה על כלל האנשים הכשרים להינשא , חשוב לסייג ולומר. פירוק הקשר ובדיני הממונות

ואינה חלה על , בארץ אך איננה שוללת את סמכותו של בית הדין הרבני לעניין הנישואין והגירושין

  .בנוגע לאחרונים האמור בהארה זו עדיין יהיה רלוונטי. חרו להינשא כדת משה וישראלמי שיב
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 סיכום. ה
ואינו מהווה , אינו חוצב דרך שלא בא זכרה קודם לכן. י.פסק דינו של השופט שוחט בפרשת כ

אולם מצאנו אותו חשוב משום הגישה שמשקף , תקדים מבחינת המבנה ההיררכי של השיטה

תיארנו את שלוש הדרכים שנקט בית המשפט כדי ליצור שוויון בדיני מזונות .  בוהפתרון הגלום

שימוש בדיני היושר , פרשנות מצמצמת של הוראות הדין האישי העברי: הילדים על פי הדין העברי

ראינו שיש ביסוס מסוים לכל . וניסיון לעקיפת ההוראה המפנה לדין האישי, מתוך המשפט העברי

לא ברור באיזו דרך בחר בית המשפט לענייני משפחה , עם זאת. ק ובפסיקהאחת מהשיטות בחו

  .להחלת השוויון

, נראה כי בעוד בית המשפט מצביע על חשיבות עקרון השוויון בדיני המזונות, כפי שציינו

בעוד החלה שוויונית של מזונות בדיני , על כן. אין הוא מתייחס להשלכות פסיקתו במישורים אחרים

אי לכך הצענו . כאשר היא תלושה מדיני המשפחה הכוללים, היא איננה ראויה, א מצויהילדים הי

היינו לפעול , בראש פתרונותינו נמצא הפתרון החקיקתי. את שלושת הפתרונות הראויים לדעתנו

מאחר שמדובר בסוגיה , פתרון זה עדיף לדעתנו. לקידום חקיקה שוויונית כללית בדיני המשפחה

הפתרון הישים , עם זאת. ולכן על המחוקק לתת דעתו עליה,  בלב מחלוקת חברתיתבעייתית שנתונה

ולפיו יש לנקוט פרשנות שוויונית לכלל , הינו הפתרון הפרשני, אשר מקדם את השוויון, והמעשי כיום

לא שכחנו את הפתרון שמניח את הסוגיה על סף דלתה של הסמכות . החקיקה שבדיני משפחה

  .שספק בלבנו אם תתקבל, רק בגדר המלצה, כמובן, אלה הםאך דברים , ההלכתית

ניתן היה לדמות כי הדין האישי והדין האזרחי הם נפרדים ודרכיהם לא . נסיים בתהייה

קובעים  המשפט בתי כי, הכל יודעים"...כי , אך המציאות רחוקה מהתיאוריה ונראה, יחצו זו את זו

גם כשהרטוריקה היא רטוריקה של , ות ההוריםהכנס לאחר שהם מאזנים את הילדים מזונות את

והמשפט יידרש למי , "אמא תני לי" ועכשיו כאשר יבוא הרך לאמו ויאמר 130 ...".העברי-הדין הדתי

תישאל השאלה באיזו מידה כבול בית המשפט האזרחי על ידי הדין , צריך לתת כמה ובהתחשב במה

ובעקבות שאלה זו תבוא .  השופט הוא שקובעאו שמא לפנינו מקרה נוסף שבו שיקול דעתו של, הדתי

באיזו מידה המשפט בכללותו אכן ערוך לתת מענה של ממש לבקשתו זו של הקטין : שאלה נוספת

או שמא לפנינו מקרה נוסף שבו קוצר הכלל המשפטי ויתר מגבלות המערכת יוצרים פער בין , מאמו

 ילדה בטענה שבית המשפט לא האם אמורה האם לסרב לבקשת? האמור בדין לבין חיי המעשה

  131?)בין ההכרחיים ובין מדין צדקה(סיווג את בקשתו כחלק מצרכיו הבסיסיים 
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  .43' בפס, 6לעיל הערה , ע"דפרשת    
131

חשוב , עם זאת. ר עקרונות הצדק והשוויוןההארה סקרה את הדין המצוי והדין הראוי לחול במזונות הילדים לאו   
מכיוון , וכן, לציין שמחקרים מראים שהטיפול במשק הבית על ידי אם במשפחה חד הורית מהווה נטל כלכלי כבד

שכן זמנם , נוצר פער בין גברים לנשים מיד עם הגירושין, שזמן הטיפול בילדים אינו מוכר כהוצאה לצורכי מס
קיימת טענה רווחת ולפיה , זאת ועוד.  בטיפול בילדים–בודה ואילו זמנן של נשים הפנוי של גברים מושקע בע

את ההוצאות הריאליות ) אינו מביא בחשבון בכל המקרים, או למצער(חישוב צורכי הילד אינו מביא בחשבון 
בין במסגרת רפורמה בדיני המזונות יש לבצע בדיקה אמפירית המשווה , לדעתנו. הכרוכות בגידול הילדים

כמו כן סוברות אנו שיש לשקול . הסכומים הנפסקים בבית המשפט ובין העלויות הריאליות בגין כל סעיף וסעיף
מתוך בחינת הנסיבות , לצורך חישוב סופי של המזונות, לחשב את הזמן שמשקיע ההורה שמחזיק בילד בטיפול בו
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