
 הוו הגיר "חזקה
 ממילא היא
אות  תמימי כמעט היו ברדסטריט" אנד ו״דן "גלובס" שערכו משפחה לדיני הפורום משתתפי

 אבל ־ המשפט בבתי בפועל קיימת אינה ממילא כבר הרך הגיל שחזקת כך על רעים
 משמורת היום היא "המציאות • בחוק גם לבטלה צריך אם בשאלה בדעתם נחלקו

ליי־וינריב אלה / בערב" 10 עד יום כל הילדים את לבד גידלת אם גם משותפת,

 רווי הגירושים ליך
I 1 וגורר ומטענים, אמוציות ן I סכסוכים רבים במקרים 

 סבוכים משפטיים והליכים
 שאפשר נושא כל סביב ומייגעים

 התא את כשמפרקים עליו לריב
 על מהמשמורת החל - המשפחתי

 חלוקת דרך והמזונות, הילדים
 "משמורת" יקבל מי ועד הרכוש

הכלב. על
 רן חברת הושיבה אתמול(א׳),

 במסגרת ישראל, ברדסטריט אנד
 דין עורכי 15,100 דנס פורום

 המשפחה דיני בתחום מהמובילים
 לדון כדי אחד, שולחן סביב

 בפורום בתחום. הבוערות בסוגיות
 בכור, איימי עו״ד השתתפו

 בכור־בוני; איימי משרד ראש
 קופלמן טליה בדימוס השופטת

 קופלמן־פרדו; משרד ראש פרדו,
 משרד מייסד ולנר, זאב עו״ד
 אויזרוביץ, טלי עו״ד ולנר; זאב

 קורן־אויזרוביץ; משרד ראש
 בכירה שותפה שיין, שירה עו״ד

אריה ד״ר שיין; מיכאל במשרד

 ליבוביץ; משרד בעל ליבוביץ',
 דמבינסקי, כהן ליהיא עו״ד

 כהן ליהיא משרד ובעלת מייסדת
 הרשקוביץ, יוסי עו״ד דמבינסקי;

 הרשקוביץ, יוסי ובעלים מייסד
 משרד בעלת מלכה, שירי עו״ד
 קניר, יהונתן עו״ד מלכה; שירי
 ושות׳; קניר משרד ובעלי שותף
 מייסד שותף בלס, יעקב עו״ד

 מתת עו״ד בלס; יעקב במשרד
 במשרד ומייסדת שותפה פלסנר,

 טירר, עינת עו״ד פלסנר; מתת
 דיין, רות עו״ד טירר; א. משרד

 דיין רות משרד מייסדת שותפה
 מנכ״לית רוזנבלום, אירית ועו״ד

 חדשה". "משפחה ארגון ומייסדת
 "גלובס", עורך הנחה הפורום את
 שהניח הבולט והנושא גולן, חגי
 החקיקה היה הדיונים שולחן על

 הגיל חזקת של לביטולה המכוונת
הרך.

 המעוגנת הרך, הגיל חזקת
 קובעת היום, בנוסחו בחוק

 גרושים להורים ילדים כי
יהיו שנים משש פחות שגילם

 בית אם אלא האם, במשמורת
 בנסיבות אחרת מחליט המשפט

 הזו לקביעה הבסיס מיוחדות.
 מהנחה נבע הרך הגיל חזקת של

 קלאסיים במחקרים שמקורה
 של התלות לפיה בפסיכולוגיה,

 מהתלות גדולה באם פעוטות
 יותר חיונית לאם והקרבה באב,

 הבריאה הנפשית להתפתחות
 בעשורים ואולם, הילד. של

 מחקרים הראו האחרונים
 כתוצאה מהאב ריחוק כי חדשים

 היא אף האם אצל מהמשמורת
 בהתפתחותו לפגוע עשויה

 וכי הילד, של הפסיכולוגית
 הוא לילד ביותר הבריא המצב
ההורים. לשני קרבה

 בוועדת עברה כשבועיים לפני
 חוק הצעת לחקיקה השרים
 שיזמו הרך, הגיל חזקת לביטול
 יואב וח״ב גמליאל גילה השרה
 עד ילד ההצעה, פי על קיש.
 אוטומטי באופן יועבר לא 6 גיל

 לבית תוענק אלא אמו לחזקת
צורת את לקבוע הסמכות המשפט

לגופו. מקרה בכל המשמורת
 יצרים מעורר הזה הנושא

 העוסקים כל בקרב ומחלוקות
 ונוגע המשפחה, דיני בתחום

 פמיניזם, שוויון, של לשאלות
 החוק הצעת ועוד. הילד טובת

 של לשורה מתווספת הזו
 ועדות של ומסקנות חוק הצעות
 בקשר האחרונות בשנים שניתנו

 ועל במחלוקת, השנויה ל״חזקה"
 סביב בפורום הדיון הזה הרקע
 במיוחד. סוער היה החוק הצעת

 כי טענו מהמשתתפים חלק
 אנושות שתפגע בחקיקה מדובר
 ממילא כי טענו ואחרים בנשים

 לאחר מתה, אות הנה החקיקה
 הלכה ביטלו המשפט שבתי

 הרך הגיל חזקת את למעשה
לכן. קודם רבות שנים

לנשים" ל1גד ן7"נז
 הגיל חזקת לביטול "ההצעה

 שערורייתית, הצעה היא הרך
 גדול מאוד לנזק שתביא

ולנר. זאב עו״ד פתח לנשים",

 מלחמות כאן להיות "הולכת
 הגיל ילדי על ההורים בין עולם
היום". עד היה שלא דבר - הרך

מיותרת, החקיקה לדבריו, עוד
 בגידול פעילים שהיו אבות כי

 בבתי למשמורת זכו ילדיהם
 "עד לחזקה. קשר ללא המשפט,

 שסבור גבר כשייצגתי היום,
 כי המשמורן להיות צריך שהוא
 דבר עושה לא או עסוקה אשתו
 להביא מצליח הייתי הילד, לגבי
 המשמורן. יהיה שהוא לכך

 מה רחוקות. לעתים קורה זה
 חזקת שתבוטל מרגע שיקרה

 שהם - שלגברים יהיה הרך הגיל
 והחלק במשפחה החזק החלק
 תהיה - במשפחה הרכוש בעל

 למלחמה להגיע האפשרות
 היינו לא היום שעד במקום

 ואז הרך, הילד על מלחמה בו,
 הרבה על לוותר תיאלץ האימא
 התביעה לביטול בתמורה דברים
אסון". וזה הזאת.

 ישירות יונחת לדבריו, האסון,
במדינה. הנשים של ראשן על

 שלנו שהחברה נזכור "בוא
 היום הגבר שוויונית. אינה

 להימלט יכול הוא בכל. השולט
 מאשתו. ולהיפרד מהגירושין,

 מחוץ ילד לעשות יכול הוא
 כל להפרות יכול הוא למשפחה.

 כשר, יהיה והילד אחרת אישה
 לגבר שתהרה נשואה אישה אבל

 יחשב הילד לנישואין, מחוץ
 זכויות ממנו ויישללו לממזר
 לא הנשים הפאזות בכל שונות.
 להביא מנסים ואנחנו שוות,

 בגיל - אחת בפאזה שוויוניות
 של להצפה יגרום זה הרך.

 זה הרך. בגיל אבהות תביעות
 שם הברית, בארצות שקורה מה
 יוביל זה הרך. הגיל חזקת אין

נשים". לקיפוח
 עו״ד השיבה אלה דברים על
 תמונת בהצגת בוני בכור איימי
 בתי פסיקת של עדכנית מצב

 אשר המשמורת, בתחום המשפט
 את כוללת אינה כבר לדבריה

 קצת הזה "החוק הרך. הגיל חזקת
שניט בוועדת המתנגדות ארכאי.

W
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יצהר) איל (צילום:הסתגלות לאפשר וצריך שבר, זה נפרדים זוג כשבני” הפורום. משתתפי



גירושיםבסכסוכיחובהגישור
שמבקששאב"אפשרטירר:עינתעוד
ניסיוןתקופתלותינתןמשותפתמשמורת
כמולתפקדמצליחהואאםונראהשנהשל

מצליחהואאםלתפקד.מצליחהשאימא

כלאתולעשותעבודהשעותלהוריד

והבייביסיסרים"המטפלותשלהאופרציה

המקורי"החוקפרדו:טליהבדימוסהשופטת
לאהםהיוםשלהאבותספק.איןארכאי.הוא

10לפנישלהאבותלאואפילופעםשלהאבות

הילדים.אתמגדליםבאמתהיוםהאבותשנים.

הילדים.מטובתמתעלםקצתגםהנוכחיהחוק

המשפחות"אתלראותמקרהבכלצריך

קניר,יהונתןעוהואולם,

מדינתלאהיאשהמדינהאמרו

המדינהברובועדייןאביב,תל

והאישההדומיננטיהואהגבר

אבלהילדים,עםבביתנמצאת
המהפכהכיהיתממותקצתזו

כברוהיאמלמטה,התחילה

לאכברהרךגילחזקתקרתה.

קובעיםהיוםבפועל.קיימת
משותפתמשמורתהמשפטבבתי

המשפטבתישש.לגילמתחת

וגםשנתייםבגילזאתפוסקים

שופטיםוכמהכמהישלפני.

משמורת,עלמדבריםלאשבכלל
שווה,הורותעלמדבריםאלא

כלאוראייההסדריהרחבתעל
לאאניאחרים.מונחיםמיני

החזקה,שלגורףביטולבעד

אבללגופומקרהכללבחוןצריך
לאכברהחזקההתחתונה,בשורה

קיימת".
הסכימהוולפנרדייןרותעוד

מעוררתהחוקשהצעתשהסערה

כברהזאת"החזקהמיותרת.

המציאותבשטח.רלבנטיתלא

משותפתמשמורתהיאהיום

אתגידלתאםמשנהלאלכולם.

בלילה10עדיוםכלהילדים

משמרותלקבליכולהבעללבד,

וחצי־שנהגילעדמשותפת.

שנתיים

$TS1$וחצישנתיים$TS1$

$DN2$וחצישנתיים$DN2$לטובתעדייןנטייהיש

כברהזההגילמעלאבלהאם,

הרך.הגיללחזקתרלבנטיותאין
מתה".אותכברהיא

לאבאניסיוןתקופת

אתהזכירהטיררעינתעוד

החזקה.ביטולמפניהחששות

ביטולבעקבותהבעיה"עיקר

לרעה.השימושזההזאתהחזקה
מינילכלעכשיויקרוץזה

מעונייניםבאמתשלאכאלה
מעונייניםאלאעצמהבמשמורת
כספיותהטבותמיניבכל

כלכליים".ויתרונות
אפשרי:פתרוןהציעהגםהיא

משותפתמשמורתשמבקש"אב

שנה,שלניסיוןתקופתלוניתן

מצליחבאמתהואהאםונבדוק

מצליחהשאימאכמולתפקד

להורידמצליחהואאםלתפקד.

אתולעשותעבודהשעות

המטפלותשלהאופרציהכל

והבייביסיטרים".

במסגרתהנוכחים,להפתעת

אחרקולגםנשמעהפורום

"זההחזקה.בביטולשתומךקול

שאומרבמהותופטריארכליחוק

והגברהילדיםעםבביתהאישה

בשנותרלבנטיהיהזהמפרנס.

אמרהיום",רלבנטילאזהה־06.

והוסיף:הרשקוביץ',יוסיעוד
בישראל2016בשנתהיום
בצורהלהוריםזכותלילדיש

מטפלשהיהאבשוויונית

סיבהשוםאיןשוויוני,באופן

זהאםגםילדיו.עםיהיהשלא

במאבקיניגוחכלילהיותעלול

אתלשלולאמורלאזהגירושין,

שניעםלהיותהילדשלזכותו

מסכיםאנילכך,מעברהוריו.

הזאתהחזקהלמעשהשהלכה

בוטלה".

הגילחזקתלדעתוכיהבהיר,

ולכןמתה,אותהנההרך
החוקלהצעתלהתייחסאין
בקלותלביטולהשמכוונת
החוקהצעת"לדעתי,ראש.

ילדעלנסתכלבואקיצונית.

נפרדיםשהוריוחודשייםבן

החוקהצעתשיטתלפי
שלמצבליצוריכוליםאנחנו

גםההוריםביןשווהחלוקה

שלמטובתוחלקשלו.במקרה

יאבדהואיציבות.זההילד

הילדבטובתאםהיציבות.את

יציבות,לבנותצריךעסקינן.

ההורים.ביןהקשראתלבדוק

פרקלתתהואהמרכזיהנושא

ההסתגלות.לנושאמספקזמן
שבר,זהנפרדיםזוגכשבני

להסתגלות,זמןלאפשרוצריך
לאאחדאףוילד.להורים

להכיליכולהילדהאםבוחן
כברהיוםהאלו.המעבריםאת

רואיםאנחנוקצרזמןאחרי

שווהבחלוקהשמתחילים

וזהההורים.ביןהזמניםשל

הספיקלאאחדשאףבזמן
צריךהחדש.למצבלהתרגל
שעליוהגילאתלהפחיתאולי
אבלהרך,הגילחזקתחלה
לאאוליהחזקהלבטלה.לא
היאאךבעבר,כמודומיננטית

קיימת".כן
השיבהדמבינסקיליהיאעוד

תבוטלאם"גםכיהדברים,על

לאאחדאףהרךהגילחזקת

לתינוקותמשותפתהורותיקבע
"חזקתלדבריה,חודשיים".בני
מדוברת.לאמזמןכברהרךהגיל

הזמניםחלוקתעלמדוברהיום

אתלבטלצריךהילדים.בין

המזונותביןצודקהלאהקשר

שלהחולההרעהזולמשמורת.

התחום".

האמיתית,החולההרעה
היאמלכה,שיריעודלדברי

בתחוםבעיותלפתורהניסיון

חקיקתשלבדרךהמשפחהדיני
הבעיות"אחתטלאים־טלאים.
זהמשפחהבדיניהמרכזיות

שמאגדחוקאיןשלמעשה

שמסתכלחוקאיןהכול.את

ובוחןהמשפחהעלמלמעלה
הרכושיים,האלמנטיםאתגם
לטפלוהמשמורת.המזונות

בשארלטפלבליאחתבנקודה

אחדבמקוםפלסטרלשיםזה

הרבהאינפקציהליצוראבל

אחר".במקוםגדולהיותר

מייסדתרוזנבלום,איריתעוד

חדשה,משפחהומנכלית
לאביטולהאוהחזקהכיהוסיפה
החדשות.למשפחותרלבנטיות

כל.21ה־למאההבאיםברוכים
הזההחוקהחדשותהמשפחות

למשללהן.רלבנטילאכלל
בשניאונשיםבשתימדובראם

החוקרלבנטי.לאהחוקגברים,
שלוקחפטרוני,ארכאי,הואהזה
האישהמעמדאתבחשבון

אתשםאומעמדכחסרת

הנצחי.האימהיבתפקידהאימא

איןהדעת.עלמתקבללאזה
אתלבטלשצריךספקכל

החוקיםמסוגשזהברורהחזקה.
כדיהכלח.עליהםשאבד

בחברהבאמתלעסוקשנוכל

אתלפרקצריךשוויונית

האלה".המטענים
טליהבדימוםהשופטת

המשפטבביתשכיהנהפרדו,

כשישבהכיהבהירהלמשפחה,

לאמעולםהשיפוטכסעל
בשאלתאחדדיןפסקנתנה
הגילחזקתבסיסעלהמשמורת

בנושאהדיוןאתוסיכמההרך,

הואהמקורישהחוקבאמירה

האבותבכך.ספקאיןארכאי.

שלהאבותלאהםהיוםשל

שלהאבותלאואפילופעם
שנים.10לפני

מגדליםבאמתהיום"האבות
ולבואשלהם.הילדיםאת
זההאמאאצלהילדיםולומר

הוסיפה,עודבכך".מתחשבלא

מתעלםקצתגםהקיים"החוק
מקרהבכלצריךהילדים.מטובת
הםואיךהמשפחותאתלראות

אתגידלהאבאםקודם.התנהלו

סיבהאיןהאמא,עםיחדילדיו

בגללהילדשלמצבואתלשנות
וצריךמתקדםהעולםהגירושים.

אחרת".חשיבהלעשות

הסמכויות,מירוץ"בלי
בארץמהתביעות%ם7
בכלל"מוגשותהיולא
בקרבסערהעוררההרךהגילחזקתאתלבטלהכוונהואם

גישורלהחילהכוונהבפורוםשנדוןהבאהנושאהנוכחים,

ממש.שלהוריקןיצרכברגירושיםבסכסוכיחובה

להיכנסשאמורמשפחה",בסכסוכיהתדיינותהסדר"חוק

לפנותמשפחהבסכסוכיהצדדיםאתיחייבביולי,ב־61לתוקף

באמצעותשייערכופגישות,ארבעבןמוסדר,גישורלהליך
לביתהצדדיםפנייתלפניוזאתדין,עורכישאינםמגשרים

לצדדיםלסייעשנועדהחוק,הרבניים.הדיןולבתיהמשפט
גדולהסערהעוררלהסדרים,ולהגיעהאמוציותאתלנטרל

עתירהנגדוהוגשהאףולאחרונהבתחום,העוסקיםבקרב

רבנייםוטועניםדיןעורכימאותמבקשיםבמסגרתהלבגץ,

שלביטולועללהורותמשפחהבסכסוכיצדדיםהמייצגים

האוסריםבחוקהחלקיםביטולעללהורותלחילופיןאוהחוק

והסדריזמנייםמזונותבדמותלביהמשזמנייםסעדיםלהגיש

לביהמשלהגישהאוסריםבחוקוהחלקיםזמניים,ראייה
הגישור.קיוםטרםתביעותוכןמסמכים

כיכשאמרהנושאעלהדיוןאתפתחהרשקוביץ׳יוסיעוד

לאזרחיםאומרשהריבוןזההאחתהחוק.עםבעיותהרבה"יש
אתלךחוסםאניכריבון,כחסויים.אליכםמתייחסאנישלו

לךאתןלאאניעליך,סומךלאאנילערכאות.הגישהזכות

זההאחתהחוק.עםבעיותהרבה"יש

לא׳אנישלולאזרחיםאומרשהריבון

לביהמש׳.לפנותלךאתןלאעליך,סומר

שהחוקהשנייההבעיהחוקתית.בעיהזו
הסמכויות"מרוץבעייתאתפותרלאהזה

והםהמדינה,שלטיפולאנשיעםשתשבלפנילביהמשלפנות

השנייההבעיהחוקתית.בעיהזולעשות.צריךאתהמהיחליטו

בתי)שביןהסמכויותמרוץבעייתאתפותרלאהזהשהחוק

שהקדיםהזוגבןהאזרחיים.המשפטבתילביןהרבנייםהדין
המחלוקותיידונוהיכןקובעהערכאותלאחתתביעהלהגיש
לו(.א׳הגירושין,בסכסוךהמרכזיות

דינישלהעיקרית"הבעיהוהוסיפה:הסכימהדייןרותעוד

מהתביעות70%בלעדיו,הסמכויות.מירוץזהבארץהמשפחה

יכוללגישורהיוםעדללכתשרצהמימוגשות.היולאבארץ
שהסכסוךשרוציםשאנשיםהיאהבעיהלגישור,והלךללכתהיה

המלחמות".מתחילותוכךלשםרציםהרבניהדיןבביתידון

אתמעבירלמעשההחוקכיהוסיפהבוניבכוראיימיעוד

מוכשריםשאינםלאנשיםמשפחהבסכסוכילדוןהסמכות

שיעוריםחמישהלעשותשיכוליםאנשיםהם"המגשריםלכך.
אריהועודאמרה,אונליין",תעודהולקבלבאינטרנט

עלולשהחוקהאימהתרחישאתושרטטאיתההסכיםליבוביץ',
ומוכנהאותהמכהשבעלהאישהקיצוןלמקרהנלךליצור:

להתגרש,בשבילהמזונות,ועלהרכושעלהכול,עללוותר
הדייניםאוהשופטיםהיוםעדלגישור.ללכתרוצהבעלהאבל

לישיבה־תלכואובצדאתכםנשמע׳בואלומריכוליםהיו
שתיים

$TS1$לישיבהשתיים$TS1$
$DN2$לישיבהשתיים$DN2$זהלהתגרשדעתהעלתעמודהיאואםהסיועביחידת

כמההבעלעםלדוןאותהיחייבחובהגישורחוקאבלייגמר.

לאהיאמכה?גברעםתהיה?היאאיפהובמהלכםחודשים,

יימשך".שלהוהסבלזמנייםומעריםמזונותתקבל
המתרס.שלהשניהצדאתשהציגמיבדיוןהיהשוב,אך

הוא"החוקכיואמר,הקולגותעםהסכיםלאקניריהונתןעוד

כדיבינייםכלילישיהיהרוצה׳אניאומרהמחוקקטוב.חוק

סיטואציהזוולהיגשר.להידברהיכולתאתשמיציתםלראות

פהישכילכם,לעזוררוצה׳אניאומרהמחוקקשבהלגיטימית

רגישה"׳.רקמה

מנותק."המחוקקכיוולפנר,דייןרותעודהשיבהכךועל
חובה,גישורבגללסכסוכיםיהיושלאחשבהמחוקקאם
בעברבשבועיקרה.שזהמאמיניםלאבעצמםהשופטים

ובביתמשפחהלענייניבביהמששופטיםארבעהשאלתי

שהחוקאמרוצחקו,והםזהעלחושביםהםמההמחוזי,המשפט
מהמציאות".מנותקהזה


