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האם ראוי להתחשב בשיקולי אלימות כ"סיבה מיוחדת" לסטייה מחלוקת רכוש 

  פלוית ' פלוי 7272/10לחוק יחסי ממון? בעקבות ע"א  8שוויוית מכוח סעיף 

  מאת

   ****שוורץ וופר חיון-דיאל תרזי

ן מבוא. א. המקות השופטים והביקורת עליהן. ב. ההסדר החקיקתי והפסיקתי הקיים לסטייה מאיזו
לחוק יחסי ממון?  8משאבים שוויוי. ג. האם ראוי להתחשב בשיקולי אלימות בהפעלת הסמכות לפי סעיף 

ד. הצעת מודל להתחשבות בשיקולי אשם בעת איזון המשאבים, ויישומו בהקשר פסק הדין בעיין פלוית.  
  סיכום.

   מבוא

חוק או  החוקבין בי זוג (להלן:  וק יחסי ממוןלח 8סעיף  לפיהמשפט  שיקול הדעת המוקה לבית היקףבמאמר זה דן 

העליון השאלה אם  בית המשפטעלתה ב 2פלוית בעיין הדין מאיזון המשאבים השוויוי. בפסק סטותל 1,)יחסי ממון

  מחצה.על דרך של מחצה בייה מחלוקת רכוש אלימות מהווה "סיבות מיוחדות" לסט

לי אלימות מהווים "סיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מאיזון שוויוי ראוי לקבוע כי שיקו הארה זו תדון בשאלה אם

, מסיבות שתפורטה בגוף אין לשקול שיקולי אשם, למעט "אשם כלכלי"א שעמדתו היאמר כבר עתה כי לחוק.  8סעיף  לפי

  ההארה.

עלו יחסיהם על שרטון  1999ומישואיהם ולדו ארבעה ילדים. בשת  1975ישאו בשת אשר בי זוג במקרה דן דובר ב

תקף הבעל את אשתו בתשע דקירות סכין לעיי בם הקטין וגרם לה פציעה חמורה. הבעל הורשע בגין מעשיו  2000ובשת 

התגרשו הצדדים והוגשה  2004שים. בשת  13 שלביסיון רצח ובעבירות אלימות וספות וגזר עליו עוש מאסר בפועל 

  .בייהם ממויותהזכויות החה תביעה שעסקה בין היתר בחלוקת לעייי משפ בית המשפטל

 הואכי בית המגורים בין השאר קבע  3לעייי משפחה קבע את היקף הרכוש העומד לחלוקה בין בי הזוג. בית המשפט

חלוקה בי הזוג. האישה טעה כי יש לסטות מ על ידירכש במשותף שיש לבצע בו פירוק שיתוף מאחר אשר רכוש משותף 

_____________________________________  

  .סטודטיות למשפטים, חברות מערכת "הארת דין" בשת הלימודים תשע"ה  *

לחוק,  5 '. סעיף זה מקה לבית המשפט שיקול דעת לסטות בסיבות מיוחדות מן הכלל המעוגן בס1973–ל"גי ממון בין בי זוג, התשלחוק יחס 8ס'   1

ששוויים לא יאוזן בין  5) לקבוע כסים וספים על המפורטים בסעיף 1"( המורה על חלוקת רכוש שוויוית, וזאת באמצעות ארבע חלופות כדלהלן:

) לקבוע שאיזון שווי הכסים, 3סים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע; () לקבוע שאיזון שווי הכ2בי הזוג; (

כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים בשעת פקיעת הישואין, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע; לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס 

    .שואין אלא לכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע"לכסים שהיו לבי הזוג בזמן פקיעת הי

  ).פלוית ) (להלן: עיין7.1.2014ו, (פורסם בבפלוית ' פלוי  7272/10בע"מ   2

   ).27.4.2010(לא פורסם,  פלוית ' פלוי 25540/01תמ"ש (חי')   3
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בשל יסיון הבעל  ,) לחוק יחסי ממון2) או (1(8סעיף פי זכויותיה הסוציאליות, לל עיקר בוגעבשוויוית של הרכוש המשותף, 

  4לרצחה.

עקרון הצדק  הואסטייה מאיזון משאבים  לעייי משפחה דחה את הטעה. קבע כי העיקרון המחה בית המשפט

הברחת רכוש, הימורים,  :על היקף הרכוש המשותף, קרי מישריןב שפיעותמה ותהחלוקתי, ולכן רק סיבות כלכלי

הדגיש כי גישת המשפט הישראלי איה  בית המשפטמצדיקות סטייה מחלוקה שוויוית.  ,התחמקות מעבודה וכדומה

 ,מוסרי מאפשרת לערב שיקולי אשם בשאלות הוגעות לחלוקת רכוש בין בי זוג, ומשום כך סיבות בעלות היבט של אשם

קשות ככל שיהיו, אין מצדיקות סטייה מעקרון איזון המשאבים. כן קבע כי המסגרת המתאימה לעיסוק בתקיפה האלימה 

       5המחוזי. בית המשפטגד הבעל. על החלטה זו הוגש ערעור לשתוגש תוצאותיה היא תביעת זיקין בו

עקרון ההכרה בקדושת החיים, מטעמי צדק  מכוחסים בערעור טעה האישה כי יש לסטות מחלוקה שוויוית של הכ

) 1(א)(5הוראת סעיף מ להקיש לעייהטעה האישה כי  עודלפיה "אין חוטא יוצא שכר". שוהגיות, ומטעמי תקת הציבור 

ם דהייו מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שיסה לגרו ,מעוולה לא תצמח עילה הלפיש 6לחוק הירושה,

  פסול מלרשת אותו. ,למותו

היא פיצויים, תבעו במסגרתה ששתביעתה הזיקית גד הבעל,  מן הטעםהמחוזי דחה את ערעור האישה  בית המשפט

קבע כי לשם  עודצדק חלוקתי.  כדי להגשיםמייתרת בשלב זה התערבות המסלול המתאים לדיון בשאלות האשם, והיא 

ן מהזוג  שגרמה לבן הפיזית או הפשית קשר סיבתי בין הפגיעהיש להוכיח  ,לחוק 8סעיף  לפיסטייה מחלוקה שוויוית 

 בית המשפט. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבין הזק הכלכלי שגרם לווהאלימות שהפעיל כלפיו בן הזוג האחר, 

   7העליון.

הרכוש בין בי הזוג, או שמא יש להפריד  דוה השאלה אם יסיון הרצח צריך להשפיע על חלוקת בבית המשפט העליון

, השלט על ידי דיי בין אופן חלוקת הרכוש המשותףו , אשר יש לו השלכות בדין הפלילי ובדיי זיקין,רצחהבין יסיון 

שאותן על בית המשפט בגדר "סיבות מיוחדות"  הםהאם שיקולי אלימות קשה כמו במקרה דן  ובלשון החוק: הקיין,

  .לחוק 8סעיף סמכותו שבאם לסטות מחלוקת רכוש שוויוית לפי ואו להחליט לשקול בב

 לבית המשפטשיקול הדעת המסור  הפעלה שלהבעל במקרה זה מצדיקה  קטהשופטים קבעו פה אחד כי האלימות ש

"ל זק זאת, אף שלא הייתה מחלוקת שלא גרם במקרה ה .תולחוק בכל הוגע לאיזון הזכויות הפסיוי 8מכוח סעיף 

אחרים, ואלה לא בהכרח הגיע כל אחד משופטי ההרכב על בסיס ימוקים  למסקה זו ,ברםכלכלי עקב האלימות. 

  מתיישבים זה עם זה.

בפרק השי סקור את ההסדר . התקבלהשהתוצאה את ו שהציעוהמודלים את את גישות השופטים, בקר בפרק הבא 

שאבים שוויוי; בפרק השלישי דון בשאלה אם ראוי להתחשב באלימות החקיקתי והפסיקתי הקיים לסטייה מאיזון מ

ציע את המודל לחוק יחסי ממון; בפרק הרביעי  8כשיקול המצדיק סטייה מאיזון משאבים שוויוי המתאפשרת לפי סעיף 

מסקותיו  . אתומדיר שיקולי "אשם מיי" ו"אשם אלימותי" ,הראוי לתפיסתו, המאפשר שקילת שיקולי "אשם כלכלי"

   .פלויתאלה יישם תוך בחית ההכרעה שתקבלה בפסק הדין בעיין 

  

_____________________________________  

 .לחוק יחסי ממון בין בי זוג 8ס'   4

  ).11.7.2010, בבו(פורסם  'ד' ' א 'ד' ד 14810-06-09עמ"ש (מחוזי חי')   5

  . 1965-) לחוק הירושה, התשכ"ה1(א)(5ס'   6

  . 2, לעיל ה"ש פלויתעיין   7
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  א. המקות השופטים והביקורת עליהן

. תחילה דון בהמקתה של השופטת דפה פלויתבעיין  השופטים להכרעתםשתו המקות הבפרק זה בקר את 

האושיות" אשר הציעה השופטת אף שלא פסקה על פיו  ודון ב"מבחן שלילת ,ארז המתבססת על דוקטרית המיעות-ברק

הדל באשר למבחן הכלכלי. לבסוף, תייחס לעמדתו ה"מאחדת" של  יל במקרה דן. לאחר מכן דון בהמקתו של השופט

   מלצר.חן השופט 

ס שיקולי אין להכישכי קודת המוצא בכל הוגע לסטייה מאיזון המשאבים היא  שוב ושובהרכב השופטים הצהיר 

כן, מסקירת ימוקיהם עולה כי שיקולי האשם דווקא מצאו את דרכם  פי על . אףבית המשפטשיקול הדעת התון ללאשם 

, זודים, במסווה של "מיעות", "שלילת אושיות", "פגיעה באוטוומיה" ו"עשיית עושר ולא במשפט". יתרה מי אל פסק

לעיין שיקולי אשם היא בפסק הדין ראה כי קודת המוצא המחה  יםהציעו השופטר שאלאור הדוקטריות והמבחים 

  פתח צוהר עמום ומעורפל. ולאלהודאי לא קודת הסיום בכל הוגע לשיקולי אלימות, 

שבמקרה הקוקרטי יש להוציא מכלל האיזון את  את החלטתהעל דוקטרית המיעות ביססה  ארז-ברק השופטת

מאחר שהבעל יסה  לחוק. לפי גישה זו, 8על סמך שיקול דעתו של בית המשפט לפי סעיף  הזכויות הפסיויות של האישה

עלה בידו, אף שלא מ ,ן בוגע לזכויות הפסיה שלהמוע מלדרוש איזוהוא ומשהוכח שחפץ בתוצאה זו,  ,ליטול את חיי אשתו

שה, המעגן את עקרון "הרצחת וגם לחוק הירו 5השופטת לסעיף  פתהכדי לבסס את טעתה  8ממש את חפצו.שיסה, ל

   9יהא פסול מלרשת אותו. ,לרצוח את המוריש ביסיוןרצח או בלפיו מי שהורשע שירשת?" 

ימוק זה בעל עוצמה במובן זה שהוא שען על היגיון פימי קוהרטי בכל הקשור לכספי פסיה לאחר יסיון לשיטתו, 

קי  ואי טה ממוקדת ווגעת ליסיון רצח. עם זאת, קו המחשבהקטילה שכשל. וסף על כך, לפחות לכאורה ההחל

לחוק  147סעיף  ואילולחוק הירושה חל על זכויות עיזבון,  5סעיף שבהכלל ראשית, מן הבחיה המשפטית, מספקות. 

סיויות לא חל המשמעות היא שעל זכויות פ 10עיזבון.שאין כללות בהירושה מחריג זכויות פסיויות וקובע כי אלו זכויות 

ערה לקיומו של חריג זה, אך לדידה יתן להחיל הייתה לא ייהה מפירות עוולתו. השופטת  ,לפיו אדם שיסה לרצוחשהכלל 

אלא שההפיה לשיקולי מוסר איה  11שיקולי מוסר.וזאת מ ,לחוק הירושה גם על זכויות פסיויות 5סעיף שבאת הכלל 

שכן קשה  זה, לחוק 5האלוגיה לסעיף לחוק הירושה פוגמת בכוחה של  147סעיף הוראת  פותרת, לדעתו, את הקושי:

זאת ועוד, יתן לטעון כי . להתעלם מן הקביעה המפורשת כי עקרון "הרצחת וגם ירשת" לא יחול על זכויות פסיויות

וסרית הטעת, שכן הסתמכות על שיקולי מוסר מעוררת קושי בהקשר שבו ההסדר החקיקתי שולל לכאורה את העמדה המ

 ואף החריג יהןלחוק הירושה כלל שהמחוקק לא התכוון להחיל על 147הזכויות המויות בסעיף  החיל עלהשופטת קוראת ל

שהפייה להוראות חוק הירושה הייתה צריכה  ראה אפואעיזבון. שמחוץ לבמפורש, בקובעו כי זכויות אלו הן זכויות  אותו

בלה בפועל, דהייו לתוצאה שלפיה אין לסטות מאיזון שוויוי של הרכוש המשותף במקרה להביא לתוצאה אחרת מזו שהתק

). ברמת הפשטה מעט גבוהה יותר יתן לטעון כי היה ראוי לצמצם את שיקול בהקשר של זכויות פסיויותשל יסיון לרצח (

מתייחסת לסוגיה בהקשר מקביל לחוק יחסי ממון כאשר ישה הוראה מפורשת ה 8הדעת שהוקה לבית המשפט בסעיף 

(דהייו בחוק הירושה). דגיש: לגופו של עיין, לו חוק הירושה היה שותק בעיין, ישו היגיון רב בעמדתה של השופטת 

ארז. אולם מכיוון שחוק הירושה איו שותק, וצר סוג של מיעות משפטית השוללת את הדרך הפרשית שלולא קבע -ברק

  ייתה פתוחה. החוק את אשר קבע, ה

בשאלת השפעתה של  שלא לצורך הכרעת הדין באותה פרשה הציעה השופטת את מבחן שלילת האושיות להכרעה

ייתכו מצבים קיצויים  ,. לפי מבחן זה, אף שכאמור לא יישמה אותוזוג על אופן חלוקת הרכוש בייהם אלימות בין בי

_____________________________________  

  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 34–28 , פס'2 , לעיל ה"שפלויתעיין   8

 ה.לחוק הירוש 5ס'   9

 לחוק הירושה. 147ס'   10

  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 29, פס' 2לעיל ה"ש  פלוית,עיין   11
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יותו של בן הזוג ולכן מאיית את קיומם של היחסים הזוגיים, לרבות שבהם האלימות עולה עד כדי שלילה מוחלטת של אוש

שלמות הגוף. זכות להיחסים הממויים הגזרים מיחסים אלו. לעמדתה, בבסיסו של מבחן זה עומדת זכותו של אדם לחיים ו

עון כי פגיעה בה כך יתן לטלפיזו עצמאית ואיה תלויה במערכת היחסים הזוגית אלא יתת לכל אדם באשר הוא אדם. 

גרמות בשל מערכת ההיא חיצוית לקשר הזוגי, כלומר איה רק "אשם" במערכת היחסים, וזאת להבדיל מפגיעות 

מסקתה שיש ליישם מבחן זה רק בוגע לזכויות בעלות אופי אישי הובעות  בעהמכאן גם  12בגידה. גוןהיחסים הזוגית כ

גם גישה זו מעיית וחשובה משום שהיא תרה אחר היגיון פימי  פסיה). כגון(אושיותו של בן הזוג הקורבן ממחיותו ו

הקושר את אקט האלימות לשמיטת הקרקע מתחת לתביעת כספי הפסיה, וזאת כדי שלא לאפשר מתן משקל להתהגות 

  שלילית אשר פגיעתה מיוחדת להקשר הזוגי.

סיטואציות אחרות שעלולות להתרחש במערכת היחסים בין וציעה השופטת בין קיטת אלימות הההבחה שעם זאת, 

. אלא כבוד האדם וחירותו :יסוד- חוקזכותו של האדם לחיים ולכבוד מעוגת כידוע ב. אף היאקושי לדעתו הזוגית, מעלה 

בחן שלמות הגוף. לפי הגיוו של מלהזכות לחיים ו היתות לאדם באשר הוא אדם ולא רק אתזכויות של מעגן אגד  שחוק זה

ך ותוכל להפ ,לפגיעה באחת מן הזכויות המויות בחוק תביאשלילת האושיות, כל התהגות של אחד מבי הזוג אשר 

. למשל, יחסי ממון לחוק 8 עיףס הפעלת הסמכות לפיקלו בושיקול שיש לשללהיחשב  לסיבה חיצוית לקשר הזוגי וכך

בגידה רטיות, או אף בהיבטים אחרים של הזכות לכבוד, כגון פגיעה קשה ומתמשכת בזכות לפרטית יתן לטעון כי אוית

איה ארז. כאמור, לשיטתה, פגיעה בזכות מוגת כשלעצמה -כפופה לאותו ההיגיון שהציעה השופטת ברקשכת, תמקשה ומ

ברור אם זאת ועוד, לא  ., ולכן יש להביאה בחשבוןאלא סיבה חיצוית לזוגיות ,וגיתאך "אשם" הטמון במערכת היחסים הז

יתן לצמצם את הדיון רק להקשר הזכויות הפסיויות, שכן גם זכות הקיין מוגת בחוק היסוד, ולכן תפסת כמרכיב 

באושיותו של האדם. לפיכך יתן, ברמה העקרוית, להפעיל איזוים גם באשר לכסים רחבים הרבה יותר מן הזכויות 

והזכות בקייו של בן הזוג האחר,  פוגעיםידי מי מבי הזוג  והימורים על בדומה יתן לטעון שהברחת כסיםהפסיויות. 

המשמעות היא כי סטייה . עצמאית שפגיעה בה עשויה להיחשב לחיצוית למערכת היחסים הזוגיתלקיין גם היא זכות 

לכבוד או לקיין, וכי אין  מאיזון שוויוי בשל בגידה או הברחת כסים עשויה להיחשב לגיטימית לוכח הפגיעה בזכות היסוד

או מוגבלים עוד לתביעת כסים בעלי אופי אישי הקשורים לחיותו ולאושיותו של האדם כשהזכות הפגעת איה בהכרח 

  שלמות הגוף.

מגד לא ברור אם יתן לתק לחלוטין את ההיבט הזוגי, כפי שגישה זו מציעה, שכן אושיותו של האדם באה לידי ביטוי 

א בעיקר, בהקשר של מערכות יחסים. מכאן שאין מקום להבחה בין אלימות להתהגויות בלתי תקיות אחרות גם, אם ל

ממערכת היחסים שבדומה להתהגויות אלו, גם אלימות איה יתת ליתוק הימורים, מאחר וכגון בגידה, הברחת כסים 

  המקור להיווצרותה.  היאש ,הזוגית

 13ברור אם הזכויות מכוח חוק היסוד חלות במישור היחסים שבין פרטים, ובכללם בי זוג.זאת ועוד, בהיבט העיוי לא 

אמם זכויות אלו דוות בהליך שיפוטי, ובו מעורב אורגן מדיתי, הלוא הוא בית המשפט, אולם לא ברור כלל ועיקר אם 

ישום חקיקה של הכסת, ולפיכך יש לפרש בכך פתרת בעיית התחולה. מגד, יתן לומר שחוק היסוד חל מכיוון שמדובר בי

אלא שאז מתחזקת הטעה שיש לתת משקל לכל הזכויות המוגות  14את החוק באופן העולה בקה אחד עם חוק היסוד,

 בחוקי היסוד.

) אלימות מתמשכת בדרגה 1: (אחדים ארז כי המבחן יחול בתאים- השופטת ברקהבהירה אשר לתחולתו של המבחן, 

 בעייו) הכס ש3בו הורשע בן הזוג בגין אלימותו; (שדין פלילי חלוט  ) פסק2כדי שלילת האושיות; ( ולהקיצוית הע

מתבקש האיזון ושא אופי אישי. יוער כי מבחן זה יוכל לשמש רק "טעת מגן" של בן הזוג הקורבן מפי בקשתו של בן הזוג 

_____________________________________  

  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 39, פס' 2, לעיל ה"ש פלוית עיין  12

13   Amnon Reichman, A Charter-Free Domain: In Defense of Dolphin Delivery, 35 U. BRIT. COLUM. L. REV. 329 (2002)   

  ).1995( 589) 4, פ"ד מט(גימאת ' מדית ישראל 2316/95ד"פ   14
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יסיון לצמצם את התקדים למקרים מובחים ברור, וברמה שוב, הרציול שבבסיס ההאלים ליהות מזכויות יציר כפיו. 

  עמוקה אף מוצדק. עם זאת, ההשלכות של גידור זה אין חפות מקשיים.

אם . מובהם יתן יהיה לייששמאוד של מקרים  מוגבללמספר  תאיו מתאימים ככל הראה עיון במבחן המוצע מלמד כי

ור האלימות במשפחה, או לכל הפחות מתן כלים לבית המשפט לקבוע תכלית הפיתוח השיפוטי הזה כוללת מחויבות למיג

לכן יתן להתרשם כי המבחן לוקה תמריצים להימע מאלימות, אזי צמצום המקרים עלול להיות בעוכרי הגשמת תכלית זו. 

רשתה על בסיסה הוכרעה ההחלטה במקרה דן, לוכדת בש, ראה שדוקטרית ההשתק השיפוטי, זויתרה מ בהכלת חסר.

   .לא ברור אם למעשה יש לו ערך מוסף, ומכאן שלסייע בפתרום יכולממילא את כל המקרים שמבחן זה 

, המבחן טומן בחובו גיסא . מחדמעורר קשיים לא מבוטלים , למרות היותו שובה לב,סוף דבר, מבחן שלילת האושיות

הפוגעים בזכויות מכוח ות חל גם במקרים אחרים באלימ ותיימצא שהרציול להתחשב אםפוטציאל לפתיחת פתח רחב מדי 

, אף אם אלימות לבדה תוכר כשיקול אפשרי לסטייה מאיזון שוויוי, תאי המבחן מותירים פתח גיסא . מאידךחוק היסוד

  ., שאיו מתיישב עם מחויבותם של בתי המשפט לפעול למיגור התופעהצר מדי ליישומו

אלימות לגישתו, בין מצבו הכלכלי של הקורבן. והאלימות  קיטתה שבין ביסס את המקתו על הזיק הדל השופט

 לפיאחד מבי הזוג, שיש בה כדי לגרום זק כלכלי לבן הזוג הקורבן, עשויה להוות "סיבה מיוחדת"  ל ידיחריפה הקטת ע

פגעה האוטוומיה של בן הזוג גישה זו טמון בכך ששב. הרציול סטייה מאיזון שוויוי המאפשרת יחסי ממון, לחוק 8סעיף 

 .השיגעשוי להיה הפיתוח הכלכלי שבן הזוג הפגע  מע :קרי 15כלכלי,ה במישורהאוטוומיה לתפקד  ובייחודהקורבן, 

אף השופט הדל  16בבסיס חוק יחסי ממון.שעקרון המאמץ המשותף של בי הזוג את פגיעה זו סותרת את עקרון השוויון ו

, בהתקיים אלימות חמורה במילים אחרותבין הפגיעה הכלכלית. וס הקשר הסיבתי בין האלימות יצר חזקה משפטית לביסו

השלכות כלכליות מובהקות, חזקה שאלימות זו פוגעת איהרטית בתפקודו של הקורבן כיצור כלכלי.  אין להש אףופלילית, 

   17כלי כאמור.לשם ביסוס החזקה די בראיות ראשויות מצד הקורבן על כך שגרם לו זק כל

זוג,  במקרים של אלימות בין בילחוק  8סעיף בראה כי השופט הדל שאף לצמצם את שיקול הדעת המוקה  לכאורה

לסטות מאיזון שוויוי  בית המשפטשיקולי אשם "בדלת האחורית". על כן הגביל השופט את סמכות  מלהכיס הימעל כדי

יתן ליישם את בהם המקרים ש קשת, תפיסתו מרחיבה הלכה למעשה את כן פי על קשר סיבתי כלכלי. אף תקייםרק בה

עשויות לפגוע  ,אלימות ולא רק ,משי טעמים: הראשון, יתן לטעון כי התהגויות פוגעיות וספותוזאת גישתו זו, 

הסיבות  עםית , אף שהשופט טען כי בגידה איה מבאופן ספציפי 18זק כלכלי.לו  הסבהזוג ול באוטוומיה של מי מבי

בו בגידה קשה ששיש בהן כדי לגרום זק כלכלי לבן הזוג הבגד כבמקרה של אלימות, יתן להעלות על הדעת מצב 

אוטוומיה שלו לכלכל את ב פגיעהי דפעמית) תגרום זק פשי לבן הזוג הבגד עד כ- ומתמשכת (ואין לשלול אף בגידה חד

ים שאים כוללים אלימות אלא איום (ובכללו איום בקיטת צעד לא אלים אך בה בעת, גם במקר 19עצמו ולשקם את חייו.

שבכל זאת הוא פוגעי ומערער כגון איום בפירוק התא המשפחתי), יתן לחשוב על פגיעה באוטוומיה ועקב זאת פגיעה 

בתפקוד של אדם כיצור בפעילות כיצור כלכלי. ומגד, יתן להרהר במידת צדקתה של החזקה כי כל אלימות חמורה פוגעת 

כלכלי, וזאת ללא צורך בהוכחה, ובעיקר בכל הוגע ליסיון לקוט אלימות שכשל ולא הסב זק גופי חמור. ראה שאין על 

_____________________________________  

  לפסק דיו של השופט הדל. 3, פס' 2, לעיל ה"ש פלויתעיין   15

 .4שם, פס'   16

  . 5שם, פס'   17

בהם הבריח אחד מבי הזוג את הכסים המשותפים או הימר על כספי המשפחה, פגעה האוטוומיה הכלכלית של בן הזוג שגם במקרים  כך למשל,  18

י.ב '  1229/07); ראו גם עמ"ש פלוי עיין) (להלן: 15.6.2004(פורסם בבו,  פלוי ' אלמוית 26473/97ם) -תמ"ש (י כסים הללו.בהקורבן לשלוט 

  ).27.10.2010לפסק דיו של השופט שלר (פורסם בבו,  64ס' פא.ב, 

, 465טז  משפט ועסקיםעיון מחודש במשפט הישראלי"  – יצחק כהן ואמל ג'בארין "יחסים מחוץ לישואים כשיקול בחלוקת הרכוש המשפחתי  19

479–482 )2013.(  
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כך מעה בגישתו של השופט הדל, בלעדי ראיות של ממש (ולא רק ראשויות) באשר להשלכה על מצב פשי אשר הביאה 

  לפגיעה בכושר השתכרות. 

 היאן מצאו למדות שאם ההצדקה לסטייה מאיזון שוויוי מקורה בפגיעה באוטוומיה של הפרט לכלכל את עצמו, מכא

עומת לאת שיקול הדעת ראה כי גישתו של השופט הדל אף מרחיבה כן לומדות או שאיה ייחודית למצבים של אלימות. 

ולא ותרו על מפתן דלתו  8א הצליחו לפלוש לסעיף ארז, עד כי ייתכן ששיקולי אשם דווק- עמדתה של השופטת ברק

  האחורית. 

פגיעה באוטוומיה  שלהשופט הדל סטייה מאיזון שוויוי בגיסא הצדיק מתח מסוים בכך שמחד  יכר על כך וסף

 לבשבהם שכיר בכך שיתן לסטות מאיזון שוויוי גם במצבים גיסא הלפגיעה בבן הזוג כיצור כלכלי, ומאידך  שהביאה

של  יכולתומתח זה עשוי להיפתר אם תמקד ב אמם 20אלימותו של בן הזוג דווקא הוטב מצבו הכלכלי של בן הזוג הקורבן.

המשמעות היא שבן הזוג האלים עש על פגיעה  ,פקטו- אם לא גרם זק דה אולם, באופן עצמאי אדם לכלכל את עצמו

 ,סיבות המקרה דןבך שהשופט הדל בחר שלא ליישם את המבחן מתח זה הוא גם הסיבה לכשבאוטוומיה גרידא. ייתכן 

  21ברור כי לא גרם זק כלכלי לאישה. ןבהש

ארז והדל. לגישתו, הכלל לסטייה מאיזון שוויוי - גישותיהם של השופטים ברק אתציע עמדה המאחדת ה מלצר השופט

בהם לא שאולם גם במקרים  ,ה זק כלכלי לקורבןהאלים גרמ בן הזוגידי  להוכיח כי האלימות אשר קטה על הוא שיש

יש  לדעתושי ימוקים אשר  מים ימוקיו של השופט מלצר עםלחוק.  )2(8להחיל את סעיף יתן הוכח זק כלכלי, יהיה 

  לתת עליהם את הדעת.

י אלימות של א לחוק יחסי ממון, להתחשב בשיקול5שהקה המחוקק בסעיף  סמכותסיק השופט כי ההבאחד מימוקיו 

בן הזוג לשם הקדמת המועד הקובע לאיזון המשאבים, גם מבלי להידרש להרשעה פלילית, מאפשרת מכוח קל וחומר 

ימוק זה, אין בכוחו לדעתו בהיתן הרשעה פלילית.  ,לחוק 8סעיף הפעלת שיקול הדעת לפי להתחשב בשיקולים אלו ב

הסעיפים עוסקים בשתי סוגיות שלחוק מאחר  8א לסעיף 5סעיף מ קיש, אין להעתולדלשאת על כתפיו את המבוקש. 

 ,4 'יאוזן הרכוש. זאת ועוד, תיקון מס כיצדעוסק בשאלה  8סעיף  ואילויאוזן הרכוש,  מתיעוסק בשאלה  א5סעיף  :פרדות

ן כי לו חפץ . יתן לטעוווהוסיף חלופות להפעלת שיקול הדעת מכוח 8תיקן גם את סעיף  ,א5אשר הוסיף לחוק את סעיף 

ראה אפוא שהשופט  היה מממש את חפצו בתיקון לחוק. ,א5בסעיף  כפי שעשה 8סעיף להמחוקק בהכסת שיקולי אלימות 

  ככל הראה משיקולי אשם. –מלצר הגיע למסקה שהגיע מסיבה אחרת 

פי זכות  שלא עללקבל מהדרת המבקש  תוך הדגשתימוק וסף של השופט מתבסס על דיי עשיית עושר ולא במשפט, 

ומכאן שחוק  ,כס או טובת האה של אחר. ימוק זה מעורר קושי, שכן אין חולק על כך שבעייו עסקין בזוג שוי שבדין

 22.םפי דין במחצית הכסים המשותפים שצברו במהלך הישואי כלל לכל אחד מבי הזוג זכות על דרךביחסי ממון מעיק 

סקה שאליה הגיע השופט אין יצבים דיי עשיית עושר "קיים", אלא הכרה באשם של בן גם בהקשר זה ראה שבבסיס המ

  הזוג אשר קט אלימות קשה.

לסיכום, מצאו כי על אף קביעת השופטים כי בית המשפט צריך להימע מלשקול שיקולי אשם, ובהם שיקולי אלימות, 

חוות דעתם הוחתה על ידי שיקולי אשם, וזאת מבלי לקרוא  לחוק יחסי ממון, 8בעת הפעלת הסמכויות המיוחדות שבסעיף 

  לדבר בשמו.  

_____________________________________  

 לפסק דיו של השופט הדל. 10, פס' 2, לעיל ה"ש פלויתעיין   20

  ארז.-לפסק דיה של השופטת ברק 46פס' שם,   21

  . בין בי זוג (א) לחוק יחסי ממון5ס'   22
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בפרק הבא בחן את ההסדר החקיקתי המאפשר סטייה מאיזון שוויוי ואת אופן יישומו בפסיקה כדי לעמוד על השאלה 

  אם ראוי לשקול שיקולי אלימות כסיבה מיוחדת המצדיקה סטייה מאיזון משאבים שוויוי.

  חקיקתי והפסיקתי הקיים לסטייה מאיזון משאבים שוויויההסדר הב. 

 בית המשפטמקה לוהוא לחוק יחסי ממון  8בסעיף  קבעההסדר החקיקתי המאפשר לסטות מאיזון משאבים שוויוי 

 בית המשפט מסמיך אתמאיזון שוויוי בהתקיים "סיבות מיוחדות". הסעיף  ולסטותסמכות להפעיל את שיקול דעתו 

מקה סמכות להורות הו ,לחוק 4אשר תוקה בתיקון מס'  ,ארבעה סוגי סעדים. במאמר זה תמקד בחלופה השייה העיקל

   23על חלוקה לא שוויוית של כסי הזוג.

לראיה, יתן לסווג את "הסיבות המיוחדות" לשלושה  24כלכלית. היא, בדומה לתכלית החוק כולו, 8תכליתו של סעיף 

; םהצדדים לאחר הגירושי בין) סיבות של חוסר איזון בולט ביכולת הכלכלית 1שהתקבלו בפסיקה: (סוגים עקרויים, כפי 

    (25סיבות הקשורות בהתהגות הצדדים.3הזוג; ( שם אחד מבי ) סיבות הקשורות לצבירת כסים על2(

ן בולט, הכירה הפסיקה לקטגוריה הראשוה שעייה יצירת איזון כלכלי בין הצדדים במצבים של חוסר איזו אשרב

 26הצדדים, וזאת משיקולי צדק. ביןבאפשרות לסטות מחלוקה שוויוית עקב פערים בהשתכרות או בפוטציאל ההשתכרות 

ויתור שעשה ובמסגרת זו קבעה הפסיקה כי יש לסטות מאיזון בשל "כסי קריירה ומויטין" שצבר אחד הצדדים מפאת ה

יצוין כי לא בכל מקרה של פער בהשתכרות סטתה  27ר פגע בכושר השתכרותו.הצד האחר על התפתחותו האישית, אש

הפסיקה מאיזון שוויוי. באופן כללי קבע כי רק במקרים חריגים של חוסר איזון משמעותי בין זכויות הצדדים תהיה 

   28בקייו של בן הזוג, בערך השוויון ובוודאות המשפטית. ועהצדקה לפג

בהם לאחד מן שמקרים  כגוןשם אחד מבי הזוג,  לסיבות הקשורות בצבירת כסים על וגעתהקטגוריה השייה 

או במהלכם  םבהם לאחד מבי הזוג היו כסים שצברו עובר לישואישהצדדים ישם "כסים חיצויים". עסקין במצבים 

ס את כסיו לקופת הצדדים. הכלל בן הזוג האחר הכי ואילוואשר ותרו מחוץ לקופה המשותפת,  29ירושה או מתה), כגון(

   31המחריג כסים אלו מכלל איזון. 30) לחוק,1(א)(5בסעיף  קבעהמחה לעיין איזון כסים חיצויים 

_____________________________________  

  .בין בי זוג ) לחוק יחסי ממון2(8ס'   23

    (להלן: דברי ההסבר להצעת החוק). 333, ה"ח 1969–כ"טסי ממון בין בי זוג, התשדברי הסבר להצעת חוק יחשעולה מכפי    24

  ).22.12.2013(פורסם בבו,  ט.ק.ס ' פ.ט 19390/09ראשל"צ) משפחה תמ"ש (  25

  ).8.2.2007של השופט עמית (פורסם בבו,  לפסק דיו 12-8, פס' פלוית ' פלוי 363/06חי') מחוזי ע"מ (  26

 פלוי ' 4623/04בע"מ  בדומה ראו: ).30.5.2011של השופטת לוין (פורסם בבו, לפסק דיה  15, פס' .ש ' ש.ל 1066/06ב"ש) משפחה תמ"ש (  27

הביתי שהקריב  בן הזוגהעליון כי אין לקפח את  בית המשפטשבו קבע  ,)26.8.2007ט ריבלין (פורסם בבו, לפסק דיו של השופ 23-21 , פס'פלוית

יש ), שבו קבע כי 9.2.2010בבו, (פורסם  ' י.ג.אא.ג.א  1933/09ם) -ימשפחה תמ"ש (ם. כן ראו המשפחה וחיי הישואי למעןאת כושר השתכרותו 

 בגללשכושר השתכרותו העתידי גבוה פי שלושה מזה של האישה  משום לסטות מאיזון שוויוי ולהפחית מחלקו של הבעל ברכוש המשותף

לפסק דיו של השופט  45–41 , פס'וב.ו ' ע. 8340/07ם) - ימשפחה תמ"ש (. וסף על כך ראו שהאישה הקדישה עצמה למשק הבית וגידול הילדים

יכרת בכושר השתכרותה מצדיקה סטייה  מידהמחלת האישה אשר פגעה ב, שבו קבע כי )16.1.2012(פורסם בבו,  )ב.ו ' ע.ו עיין (להלן: מרכוס

    מאיזון שוויוי משיקולי צדק.

 ).26.5.2010שופטת אלון (פורסם בבו, של הלפסק דיה  3, פס' פלוית ' אלמוי 13630/08חי') משפחה תמ"ש (  28

  ).13.12.2006(פורסם בבו,  םבו קבע כי אין לחלק זכויות פסיה שצברו עובר לישואיש, פלוי ' בית הדין הרבי לערעורים 4178/04ג"ץ ב  29 

 .בין בי זוג ) לחוק יחסי ממון1(א)(5ס'   30

 ).2002( 183–180 ,175) 6, פ"ד ו(אבו רומי ' אבו רומי 8672/00רע"א לחוק. ראו לעיין זה  5 ס'מהוראות  דרך כלל הפסיקה איה וטה לסטותב  31

דירת המגורים  כגוןבהם הוכחה כוות שיתוף ספציפית בכס "החיצוי", ובעיקר כאשר מדובר ב"כס משפחתי מובהק" חריג לכך מצוי במקרים ש

ראו  לחוק. 8 ס'איזון במסגרת שיקול הדעת המוקה מכוח  דת" המצדיקה להכיר בכס כברשל הזוג. או אז תיחשב כוות השיתוף ל"סיבה מיוח

פלוית  2533/11בג"ץ  );14.3.2007(פורסם בבו,  פלוי ' פלוית 10734/06; בע"מ )1995( 529) 3פ"ד מט(יעקובי ' יעקובי,  1915/91ע"א לעיין זה 

  .)בג"ץ פלוית) (להלן: עיין 26.10.2011י' לפסק דיו של השופט רובישטיין (פורסם בבו,- פס' ב' ' בית הדין הרבי הגדול לערעורים,
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העוסקת בסיבות הקשורות בהתהגות הצדדים, יש להבהיר כי אין הכווה לשקילת שיקולי  ,לעיין הקטגוריה השלישית

ת לא ראויה. בהקשר זה יתן להיעזר בהבחה המצויה במאמרם המאלף של כהן התהגו :אשם במובם ה"זיקי", קרי

הפסיקה וטה להכיר  32"אשם אלימותי".ו"אשם מיי"  ,וג'בארין באשר לסוגי האשם בדיי המשפחה: "אשם כלכלי"

שוויוית . כך אושרה סטייה מחלוקה 8ב"אשם כלכלי" כסיבה מיוחדת המצדיקה סטייה מאיזון שוויוי מכוח סעיף 

בו הוכחה שמאיזון שוויוי במקרה  בית המשפטכן סטה  כמו 33את כספי המשפחה בהימורים.הבעל בו הפסיד ש במקרה

בו השקיע הבעל בבורסה ללא הסכמת זוגתו והפסיד את כספי ההשקעה, וזאת שוכן במקרה  34הברחת רכוש מצד הבעל,

בו אב השתמט לחלוטין מתשלום שכן קבע, במקרה  35כלי.הזוג להתוות את עתידה הכל וכח הפגיעה בזכותה של בתל

להבטיח את מזוות הקטין באמצעות סטייה מאיזון שוויוי על ידי קיזוז המזוות מחלקו של האב יתן כי יהיה  ,מזוות בו

   36בדירת המגורים.

בעיקרם לקיום  וגעיםההייו מקרים דלעומת זאת, הפסיקה שללה סטייה מאיזון שוויוי במקרים של "אשם מיי", 

משום שהצרכים הכלכליים  לחוק 8קבע כי בגידה איה בגדר סיבה מיוחדת לעיין סעיף  37.םמערכת יחסים מחוץ לישואי

איתם מתמודד בן הזוג הבגד (כגון הצורך לבות מחדש את ביתו), אים צרכים ייחודיים לזוגות שישואיהם פורקו עקב ש

בין הזכויות המשותפות, וכי קבלת וכי אין ולא כלום בין האשם היחסי של בן הזוג בפרידה  הטעים בית המשפטבגידה. 

  38למפרע על עצם בגידתו. בן הזוגלהכסת שיקולי אשם שבגים ייעש  להביאימוק מעין זה עשויה 

סיבות לשאלה אם שיקולי אלימות הם " וגעהעליון ב בית המשפטלא יתה הכרעה ב "אשם אלימותי"באשר ל

אלו לא יושמו הלכה  אמרותאגב בושא, אך  אמרותמקרים יתן למצוא  כמהלחוק. ב 8סעיף  לפי ןמיוחדות" שיש לשוקל

בהם מוכחת אלימות מתמשכת, יתן שאגב של השופט דרורי אמר כי במקרים חריגים,  אמרתב, הלמעשה. כך לדוגמ

לחוק. אולם אמירה זו לא הייתה  8ון שוויוי מכוח סעיף להתחשב בדבר היותה של האישה מוכה באמצעות סטייה מאיז

ההכרעה לסטות מאיזון התבססה על שמאחר  "צריך עיון"במקרה אחר הושארה השאלה ב 39חוצה להכרעה באותו מקרה.

בדומה, קבע כי מבחיה עקרוית יתן להתחשב בשיקולי אלימות מתמשכת לשם סטייה  40הברחת כסים מצד הבעל.

לעומת המקרים הללו,  41בסיס פער יכר בהשתכרות הצדדים. הוכרעה השאלה על דברויוי, אלא שבסופו של מאיזון שו

בו שהמשקפים את המגמה הרווחת באשר לשקילת שיקולי אלימות לשם סטייה מחלוקת רכוש שוויוית, יתן לראות מקרה 

האישה מחוב משותף וזאת להבדיל מסטייה באלימות הבעל, אם כי באופן מצומצם, לצורך פטירת  בית המשפטהתחשב 

   42"קלסית" מאיזון המשאבים.

, תוך "צריך עיון"והשארתן ב ,פקטו-האגב דה אמרותיישומן של - איהסקירה שהובאה לעיל יתן לטעון כי על בסיס 

להוראות לסטייה מאיזון שוויוי, מלמד על הבעייתיות הרבה הכרוכה בהכסת שיקולי אלימות  יםחלופי טעמיםמציאת 

_____________________________________  

 . 468, בעמ' 19ן, לעיל ה"ש כהן וג'בארי   32

 קר')משפחה או גם תמ"ש (ר .)29.8.2002של השופטת צפת (פורסם בבו,  לפסק דיה 26-20 , פס'ו.כ ' ג.כ 43611/98ת"א) משפחה תמ"ש (   33

(פורסם בבו,  פלוית ' אלמוי 1940/01כ"ס) משפחה ); תמ"ש (27.1.2011) (פורסם בבו, ע.י '. פ.י(להלן: עיין ע.י ' פ.י  18044-02-09

9.5.2002 .( 

 . 18 לעיל ה"ש פלוי,עיין   34

 )18.5.2012שילה (פורסם בבו,, פס' ח' לפסק דיו של השופט ' א' י' 23025-06-10ת"א) משפחה תמ"ש (  35

  ).6.11.2013ו של השופט זגורי (פורסם בבו, לפסק די 40, פס' .י ' ש.י 12643-03-11טב') משחה תמ"ש (  36

  כוס. ו של השופט מרילפסק ד 27–26 , פס'27, לעיל ה"ש ב.ו ' ע.ועיין   37

); ע"א 1978( 829) 1, פ"ד לב(דרור ' דרור 264/77); ע"א 2008( 271) 1, פ"ד סג(לערעורים בירושלים פלוית ' ביה"ד הרבי הגדול 8928/06בג"ץ   38

פורסם בבו, ( 15פס' , וזגיאל ' ביה"ד הרבי הגדול בירושלים 1135/02); בג"ץ 21.9.1989פורסם בבו, ( 7פס' , זיסרמן ' זיסרמן 384/88

29.8.2002 .( 

   ).23.1.2005(פורסם בבו,  לפסק דיו של השופט דרורי 37פס' ח.ר ' ר.ר,  638/04ם) -ימחוזי ע"מ (  39

  ). 11.11.2004(פורסם בבו, י.ב.ח ' א.ב.ח  577/04ם) -ימחוזי ; ע"מ (18 , לעיל ה"שפלויעיין   40

 ). 6.7.2014(פורסם בבו, ע.ב ' מ.ב  45595-07-10ראשל"צ)  משפחהתמ"ש (  41

  .33לעיל ה"ש ע.י ' פ.י, עיין   42
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לחוק. לעיין זה יפים דבריו של השופט עמית אשר התגד להכסת שיקולי אשם שמקורם בהתהגות הצדדים  8סעיף 

הדתיים לחלוקת הרכוש  םוכח כוותו הברורה של המחוקק לתק את התלות בין הגירושיללחוק,  8סעיף לפרשות 

כלל, יתן להביה גם בהקשר הספציפי של בתייחס באמירתו לשיקולי אשם הלעמדתו, אף שהשופט עמית  43האזרחית.

  שיקולי אלימות, שהרי הם מקרה פרטי של אשם. 

לחוק ועל אופן יישומו בפסיקה, בחן בפרק הבא אם יש מקום להתחשב בשיקולי  8משעמדו על תכליותיו של סעיף 

  עם תכליתו.  אלימות ביישום הסעיף, ואם שיקולים אלו עולים בקה אחד

 ?לחוק יחסי ממון 8סעיף  הפעלת הסמכות לפיבאלימות האם ראוי להתחשב בשיקולי ג. 

"סיבות מיוחדות" המצדיקות סטייה מאיזון שוויוי בגדר  הםבפרק זה דון בשאלה אם ראוי לקבוע כי שיקולי אלימות 

אין לשקול שיקולי אשם, למעט "אשם א שתו היעמדאמר כבר בתחילת דבריו בפרק זה כי לחוק.  8סעיף  המתאפשרת לפי

  כלכלי", וזאת מכמה טעמים:

הקורבן בגין הזק שגרם לו. פלטפורמה אחת  בן הזוגבאמצעותן יתן לפצות את שפלטפורמות חלופיות  ישן ראשית,

מאחר  44.ש"ח 258,000של  מרבי סכוםבפיצוי עד  ,שהורשע באלימות בן זוגבמסגרתה יתן לחייב והערכאה הפלילית,  אהי

לשרת את האיטרס הציבורי והחברתי, להכווין התהגות, להרתיע ולמוע התהגויות  היאמטרתו של הדין הפלילי ש

שהחברה מעויית להוקיע, הפיצוי היתן בהליך הפלילי עולה בקה אחד עם הצורך למגר את תופעת האלימות בתוך 

  המשפחה.

שועדו להשיב את מצבו של הקורבן לקדמותו על ידי מתן פיצוי בגין הזק שגרם לו  דיי הזיקין היאפלטפורמה וספת 

, יש הרואים בדיי זויתרה מ גם לדיי הזיקין תפקיד חשוב בהכוות התהגות ויצירת הרתעה יעילה.כידוע,  45מהאלימות.

ורשע מאלים  בן זוגכאשר  46חתי.הזיקין כלי להובלת שיוי בדיי המשפחה המאפשר לקדם את מעמד האישה בתא המשפ

 משוםהקורבן לתבוע פיצוי זיקי מכוח עוולת התקיפה ועוולת הרשלות ביתר קלות,  בן הזוגמתאפשר ל ,בפלילים

  שההרשעה הפלילית מוכיחה את יסודות העוולה הזיקית על פי מאזן ההסתברויות הדרש.

אין לשקול שיקולי אשם במסגרת דיי שמחסידי הגישה  ,Ellmanחיזוק לעיין זה יתן למצוא בדבריו של המלומד 

גישה זו תואמת את  47האשם. בן הזוגהעשת לקורבן ולפיצוי  השגתל מתאיםה תחוםהמשפחה, הטוען כי דיי הזיקין הם ה

 לעיין זה יפה המלצתה של השופטת ילי מימון אשר הציעה 48לפיה פסקים פיצויים בגין אלימות וסרבות גט.שהמגמה 

 ה זו מתיישבת עם עקרוותתהצע 49לחוקק "עוולה זיקית מיוחדת" אשר תאפשר לתבוע בגין התעללות בתוך המשפחה.

אין לשקול שיקולי אשם  אמםהקובעים כי  ALI )American Law Institute's Principles of the law of Family,(50-שגובשו ב

_____________________________________  

 .31, לעיל ה"ש בג"ץ פלויתעיין   43

 .1977–(א) לחוק העושין, התשל"ז77ס'   44

  . 1968–חדש], התשכ"ח לפקודת הזיקין [וסח 35- ו 23ס'   45
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וקריאה פמייסטית  רות הלפרין קדרי "שיקולי מוסר בדיי משפחה ראו גם .)7.6.2004(פורסם בבו, ק.ס ' ק.מ  18551/00ם) -ימשפחה תמ"ש (  49

  ).2007רביד, יפעת ביטון ודה פוגץ' עורכות, - ארז, שלומית יסקי-(דפה ברק 688, בעמ' 650 עיוים במגדר ומשפטשל פסיקת המשפחה בישראל" 

50   The American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations 4.15 (Proposed Final Draft, 

2000).    
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עוולה זיקית  אמצעותגרם מהאלימות בשהזק  עלעיק פיצוי יתן להשייתכן  אבלחלוקת הרכוש המשפחתי,  הליךב

  51פרדת.

פי  פיצוי כלכלי בגין האלימות, על לצורכי, יש לבכר את העמדה הפמייסטית התומכת בשימוש בכלי הזיקי דעתול

אימוץ הכלי  בדרך זו של 52.לפי דיי המשפחה בבואו לחלק את הרכוש המשותף בית המשפטבשיקול הדעת היתן ל השימוש

, אשר טעו שהתעלמות מהתהגות אלימה June Carbone-ו Schneiderהמלומדים  שצייוהזיקי יתן להתגבר על הקושי 

כן, שימוש בכלי הזיקי מרפא את חוסר השוויון בין  כמו 53כלכלית עשויה לגרום לחוסר צדק. השפעה אין להש משום

   Bailey-Harris.54לומדת עליו הצביעה המשהצדדים הגרם מן האלימות, 

יצירת איזון כלכלי צודק בין  –תכלית כלכלית כאמור  היא, בדומה לתכלית החוק כולו, 8תכליתו של סעיף שית, 

שקילת שיקולים מוסריים, ובכללם שיקולי אלימות, איה עולה בקה אחד עם התכלית הכלכלית של החוק.  55הצדדים.

 םאופייה וטיבה התקיה אשר  לי", כלומר להתחשב בהתהגות בלתילי "אשם כלכלדעתו, לכל היותר יתן לשקול שיקו

יש הטועים כי אולם  ,"אשם כלכלי" טומן בחובו פן מוסרי אמםהברחת כסים, הימורים וכדומה).  כגון( יםכלכלי

ת תוצר לוואי של משי, בבחי כאן הואהפן המוסרי  וכן 56,מוסריתמבחיה שיקולים כלכליים ממילא אים יטרליים 

אשם אלימותי או מיי), רק בשל  כגוןראויה ( ין להביא בחשבון כל התהגות בלתיראויה. לעומת זאת, א ההתהגות הבלתי

  . שיש לההשלכה כלכלית 

 ישהתקיה  קלם כאשר להתהגות הבלתיותירות לשאף מדיות אשר אין מאפשרות שקילת שיקולי אשם, מ אכן,

תכלית החקיקה, מדובר בהרחבה העשויה ליצור ב התחשבטבעי ב ראהאף שסייג זה  לדעתו,ולם א 57השלכה כלכלית.

לסטייה מאיזון שוויוי רק בשל הזק  ישמשו טעםבכך שהתהגויות לא אותות רבות  שיבוא לידי ביטוי "מדרון חלקלק",

שההתהגות  גםלהוכיח  צריךראויה, אלא  יההתהגות הבלתעקב לי הגרם . או גורסות כי לא די בזק כלכגרמוהכלכלי ש

ימוק חשוב להתמקדות במישור הכלכלי, לצד הימוק המושגי, שען על הפוגעית כשלעצמה היא בעלת אופי כלכלי. 

הפגיעה בפרטיות  58שאיפה הבאה לידי ביטוי גם בהקשרים אחרים. – בפרטיותם של בעלי הדין לפגועלהימע מהשאיפה 

   59הגורם האשם ולברר את מידת אשמתו. את אתרברורה בשל ההכרח ל
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     הזוג הקורבן. בהשלכתה הכלכלית המתבטאת בפגיעה בעצמאות בן

 כלכלית על בן השפעהאלימות הייתה לבו הוכח כי שהמשפט לסטות מאיזון משאבים שוויוי במקרה  יתן לראות כי גם באוסטרליה התיר בית

   .Kennon v. Kennon, 22 Fam. L. Rev. 1 (1997) ראו לעיין זה .פגע ממהשהזוג 

ללא  םכלכלי, עולה בקה אחד עם המעבר לשיטת הגירושי היבט שאין להןמוסריות  בהתהגויות בלתי להתחשבעמדתו זו, המציעה להימע מ  58

ליפשיץ שחר  מוסרי במסגרת דיי המשפחה,-להפחתת השימוש בשיח הערכי הביאהבישראל ו חלקה), אשר אומצה בNo fault divorceאשם (

  ).2005( 699–698, 671כח  עיוי משפט"ברצוי להתגרש ומייד! על ההסדרה האזרחית של הגירושים" 

  .674, בעמ' 49קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין  59
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לאלימות  אתז, מפסקי הדין עולה כי אף שופטים המוכים להכיר ב"אשם אלימותי" כסיבה מיוחדת, מסייגים לישיתש

 בכךחוסר המוסריות המובהק שבהתהגות זו, ומ ובעתהאלימות  קיצוית, קשה ומתמשכת. אולם אם ההכרה בשיקול

  אזי אין להבחין בין דרגות של אלימות הן באשר לתכיפותה הן באשר לחומרתה.  60מיסודו, וקרויש לעמדובר בגע רע שש

האלים. לפיכך הפגיעה צריכה לעמוד במבחיה  בן הזוג, סטייה מאיזון שוויוי פוגעת בזכות הקיין החוקתית של רביעית

עצמה כאשר מדובר בהסמכה לחה בעייתית כש), ה8סעיף בפי חוק ( אף בהחה שישה סמכות על 61של פסקת ההגבלה.

תכלית ראויה, בשל  היא, קשה להסכים כי התחשבות ב"אשם אלימותי" לשם מיגור האלימות במשפחה כל כך כללית

    62עישתי העולה ממה.-היחוח ההרתעתי

 ות בתוך מערכתתקי ן סוגים אחרים של התהגויות בלתיביוגישה הגורסת שיש להבחין בין אלימות  ישה, חמישית

, לכל במילים אחרותהיא "חיצוית" למערכת היחסים.  ,בשוה מהתהגויות אחרות ,שאלימות טעםהיחסים הזוגית, מן ה

לשיטתו,  63.שלוהזכות להיות חופשי מאלימות כלפיו, הובעת מזכותו לשלמות הגוף, ללא קשר לסטטוס  קויה אדם

 בחוקגם הן מעוגות ה ,אגד זכויות התוות לו מעצם היותו אדם ולכל אדם ישגישה זו יתן לטעון שלפי בהסתכלות רחבה 

(העשויה להיפגע מהתהגות בעלת  והזכות לקיין (העשויה להיפגע מהתהגות בעלת "אשם מיי") הזכות לכבוד כגוןיסוד, 

  . חיצויתהבחה המייחדת אלימות בשל זיקתה לזכות יסוד מפוקפקת כך לפי 64."אשם כלכלי")

בחקיקה  ה, שקילת שיקולי אלימות מבלי שקבעו ל8בסעיף  בית המשפט, לאור שיקול הדעת הרחב המוקה לשישית

העובדה שתביעות הרכוש מתבררות  על רקעקושי זה מתעצם  65.מעוררת קושי יכרובפסיקה אמות מידה וקריטריוים, 

חשש כי האופן  יש אפוא 66בפסיקותיו. עקיבותבחוסר  לעייי משפחה, הידוע המשפט בית :ן בערכאה אזרחית, קריברוב

תחושותיו פי בו תיושם הלכה אשר תקבע כי יש להתחשב בשיקולי אלימות בעת איזון המשאבים, ישתה ממקרה למקרה לש

   67יכרת בוודאות המשפטית. מידההסובייקטיביות של השופט ותפיסתו את מושג המוסר, דבר שיש בו כדי לפגוע ב

בחר המחוקק להוסיף  8. בסעיף 8סעיף הן א 5סעיף הן תוקו יחסי ממון לחוק  4תיקון מס' שב עוץ בכך טעם אחרון

 ואילוכושר ההשתכרות של הצדדים,  כגוןסטייה מאיזון שוויוי,  בהן לשםיתן להתחשב שאמות מידה בעלות אופי כלכלי 

שיתוף אף את הה לבן הזוג הקורבן את הזכות לפרק מק וקבע שהואא, 5דווקא בסעיף התייחס המחוקק לשיקול האלימות 

ה המועד הקובע לפירוק. מצאו למדות כי המחוקק תן דעתו יהאלימות יהמועד תחילת  ואז, םלפי פקיעת הישואי

בהקשר של  לו היה רואה לכון להתחשב באשם אלימותייתן להיח כי למקומם של שיקולי האלימות בחוק יחסי ממון, ו

רצון המחוקק משמעותה אקטיביזם שיפוטי אשר  גדהיה מעגן זאת בתיקון לחוק. מכאן שהכסת שיקולי אשם  ,8סעיף 

    מרחיק לכת. שהואייתכן 

. או סוברות יחסי ממון לחוק 8סעיף שיקול הדעת לפי לסיום, בפרק זה דו באפשרות לשקול שיקולי אלימות במסגרת 

על העליוה. שיקולים אלו מגשימים את תכלית היא להתחשב ב"אשם אלימותי" כי ידם של השיקולים השוללים אפשרות 

הציבורי לעקור מן השורש את תופעת האלימות בתוך המשפחה באמצעות כלים משפטיים  עייןמעה ל ותיםהחקיקה ו
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  ארז.- לפסק דיה של השופטת ברק 36, פס' 2, לעיל ה"ש פלויתעיין   60

  כבוד האדם וחירותו. יסוד:-לחוק 8 ס'  61

  . )16.9.2013של השופטת ארבל (פורסם בבו, לפסק דיה  87–84 , פס'ג'ט סרג' אדם ' הכסת 7146/12בג"ץ   62

  .683–681, בעמ' 49קדרי, לעיל ה"ש -הלפרין  63

  יסוד: כבוד האדם וחירותו.-חוק  64

 ).2011( 331, 259ו  דין ודבריםיי המשפחה בעידן של מדייות חדשה: מחקיקה שיפוטית לחקיקה שהיא מלאכת מחשבת" יחיאל קפלן "ד  65

(להלן: הצעת חוק בית  182, ה"ח הכסת 2005–) (בית המשפט לערעורי משפחה), התשס"א6הצעת חוק בית המשפט לעייי משפחה (תיקון מס'   66

  .המשפט לערעורי משפחה)

  . 339–338, 333, בעמ' 65לעיל ה"ש  קפלן,  67



לחוק יחסי  8האם ראוי להתחשב בשיקולי אלימות כ"סיבה מיוחדת" לסטייה מחלוקת רכוש שוויוית מכוח סעיף " ,שוורץ וופר חיון-דיאל תרזי

  תשע"ה)( 53י  הארת דין ",ממון?

64  

זק שגרם לו ומכוויים הקורבן בגין ה בן הזוגדיי הזיקין ודיי העושין. דיים אלו מאפשרים לפצות את  כגוןחלופיים 

  להתהגות התפסת בעיי החברה כראויה. 

הדין  פסק בהקשר מויישוד. הצעת מודל להתחשבות בשיקולי אשם בעת איזון המשאבים, ו
 בעיין פלוית

לחוק יחסי ממון,  8מפאת הקשיים שבשקילת שיקולי אשם במסגרת סמכותו המיוחדת של בית המשפט לפי סעיף 

זק שבעקבותיהן גרם  התהגויות בעלות אופי כלכלירק בפרקים הקודמים, או מציעות מודל שלפיו  שצויו בהרחבה

"סיבות מיוחדות" המאפשרות סטייה מאיזון שוויוי. מכאן ששיקולי אלימות, להפגע, עשויות להיחשב  בן הזוגל כלכלי

ל הרכוש המשותף. לשיטתו, יהיה זה ראוי לאמץ אים סיבה המצדיקה סטייה מאיזון שוויוי ש ,"אשם אלימותי" :קרי

בן בזכותו החוקתית של  לפגועהכרחית כאשר עסקין באפשרות המודל זה מן הטעם שיש בו כדי להקות ודאות משפטית, 

 בית המשפטבייחוד בתביעות הדוות ב ,ראשון במעלה הואלדעתו, עקרון הוודאות המשפטית  68התבע לקיין. הזוג

   69.גיסא ריבוי פסיקות סותרות מאידךב, וגיסא הלכות מחות מחדקביעת שפחה, הידוע במיעוט לעייי מ

לדחות את התביעה. ראוי מסקה כי היה כלל ל מביא פלויתהדין בעיין  סיבותיו של פסקבהמודל המוצע  יישום

שית, במקרה דן האלימות לא  כלכלי. ראשית, האלימות אשר קט הבעל כלפי האישה, איה בגדר התהגות בעלת אופי

מצבה הכלכלי של האישה הוטב בעקבות הפיצויים שפסקו לטובתה בערכאה הפלילית  – הפוך הוא .זק כלכלי הסבה

  והאזרחית. 

צריך לדחות את התביעה גם בהתבסס על המודלים היה  בית המשפטאף שיתן להסתפק בימוק זה, וסיף ואמר כי 

לזכויות  וגע, לא היה מקום להחלת "דוקטרית המיעות" בוז הארהל ראשוןבהמשך לאמר בפרק ה ידי המותב. שהוצעו על

שה יושמה באופן הסותר את הוראות האלוגיה לחוק הירושארז, מאחר -הפסיה של האישה כפי שהציעה השופטת ברק

ור המודל המוצע על ידיו, אין להחיל , לאזאת ועוד 70בהתייחס לחריג שייעד המחוקק לזכויות הפסיה.הירושה עצמו חוק 

הפגע. במילים אחרות, לדעתו אין  בן הזוגזק כלכלי ל הסבההוכחה התהגות בעלת אופי כלכלי אשר  אם לאמיעות 

כשם  ,לאפשר התחשבות ב"אשם אלימותי" גרידא (להבדיל מאלימות כלכלית למשל) באמצעות דוקטרית המיעות

בעיות אשר צויו בהרחבה בפרק ת המודל המוצע. אשר למבחן "שלילת האושיות", וסף על הלעשות כן באמצעו אפשר- איש

עקרון לפגיעה אושה ב ביא, מדובר ב"מושג שסתום" אשר יכול לכלול בתוכו מגוון רחב של התהגויות וכך עשוי להראשוןה

מעורפלת  היאיישומו של מבחן זה ח "אלימות קשה ומתמשכת" לשם יוודאות המשפטית. זאת ועוד, גם הדרישה להוכה

מצב דברים זה איו עולה בקה אחד עם עקרון ההסתמכות ועם תפיסתו של היושב בדין. פי ותוה לפרשות משתה ל

    הדרישה ליציבות וודאות, המאפייים את הזכות לקיין, אשר זכתה להכרה בחוק היסוד (ובדיי המשפחה).

ראויה, איו עולה בקה אחד הן עם  הגות הבלתיההתשהסבה הוכחת זק כלכלי שופט הדל, הדורש הפסק דיו של 

של  גישתויתן לפרש את  אמםידיו הן עם סיבותיו של המקרה (שהרי לא גרם זק כלכלי כאמור).  המודל המוצע על

בעטיין של יכול להיווצר אולם זק כלכלי  ,זק כלכלי בדורשו הוכחתהשופט הדל כמהלך החותר ליצירת ודאות משפטית, 

התהגויות רבות אשר לגישתו אין ראויות להוות "סיבות מיוחדות" לסטייה מאיזון שוויוי, ומכאן שמהלך זה אף מרחיב 

מצב זה  .יחסי ממון לחוק 8סעיף ערכאה הדיוית הדה לפי המוקה ל ,הרחב ממילא ,יתר על המידה את שיקול הדעת

     ערעורים האפקטיביים בדיי משפחה המגיעים לבית המשפט העליון.בעייתי גם לוכח מיעוט ה

_____________________________________  
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  סיכום

כ"סיבה אם יש להתחשב בשיקולי אלימות  והיא, פלויתהדין בעיין  בפסק שהתעוררה שאלהבמאמר זה דו ב

מקות בפרק הראשון הצגו את ה. מאיזון המשאבים השוויוי סטותלהמאפשרת  לחוק יחסי ממון 8סעיף  מיוחדת" לפי

לחוק ועל אופן יישומו בפסיקה. בפרק השלישי  8השופטים והבעו ביקורת עליהן. בפרק השי עמדו על תכליתו של סעיף 

לחוק, בין היתר מן הטעם שישן  8מיו את הטעמים השוללים התחשבות בשיקולי אלימות בהפעלת הסמכות לפי סעיף 

יש לאמץ שעמדתו בן הזוג הקורבן בגין סבלו. בפרק הרביעי הצגו את פלטפורמות חוקיות חלופיות המאפשרות לפצות את 

תקיות בעלות אופי כלכלי, הגורמות לזק כלכלי, יצדיקו סטייה מאיזון המשאבים בדרך  רק התהגויות בלתי שלפיומודל 

תו כאשר עסקין ולהפריז בחשיב איןשל מחצה על מחצה. מודל זה עולה בקה אחד עם עקרון הוודאות המשפטית, אשר 

בפגיעה פוטציאלית בזכותו לקיין של בן הזוג התבע. אין משמעותו של מודל זה כי אין לפצות את בן הזוג הקורבן על הזק 

האלימות אשר קטה כלפיו, אלא שעל פיצוי זה להיתן במסגרת הדין הזיקי והדין הפלילי. לתפיסתו, יש  עקבשגרם לו 

בהעצמתו של הכלי הזיקי לטובת יצירת שיוי בתא המשפחתי וקידום מעמדה של האישה. הרי לבכר את העמדה הדוגלת 

  רעה חולה אשר מיגורה הוא הכרחי. היאשהאלימות  ,או בשוגג להשכיח ,אין לשכוח

  




