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שנילנוישכלכלית.שורדתלאאני

שקל052,1פסקהמשפטוביתבנים,

הרבהההוצאותאבלילד,לכלמזונות

שלהםאבאאצלישניםהםגדולות.יותר

אבלשני,שבועסוףוכלבשבועפעמיים

רובושם,פהלהםקונהשהואמבגדיםחוץ

ממנו.חצימרוויחהואניעליי,ההוצאות

בצהרוניםשישתתףאחריורודפתאני

גםוישקורה,זהתמידולאובקייטנות,

מתנותאוטושיםכמוקטנותהוצאות

ומגיעותבחלקינופלותשתמידלחברים,

תמידבזוגיותגםבחודש.שקליםלמאות

היהלאפעםאףהואהאלה.לדבריםדאגתי

בעולם״.מתפקדהכיהאבא

שהתגרשהבדוי(,)שםעדימתלוננתכך

בדוי(,)שםאיתןזאת,לעומתשנה.לפני

אתמגדירגירושים,בהליכילשלושהאב

הישראלי,בנוףשונהקצתכ״אבעצמו

ואשתוהואהילדים״.בגידולודומיננטי

נמצאיםוהילדיםנפרדות,דירותשוכרים

הואלמהמביןלאאיתןשווה.זמןבהן

ואני״אשתימלאים.מזונותלשלםצריך

היאאבלנטו,אלף14דבר,אותומרוויחים

אומר.הואשקל״,000,01שלמזונותתבעה

משמעו־נמוכיםלהיותצריכים״המזונות

תית.

$TS1$.משמעותית$TS1$

$DN2$.משמעותית$DN2$לשלושתשקל005,4ל־מוכןאני

ההוצאותנחמד.אניכיסתםוזההילדים,

אליהםשקמתיכמובדיוקזהות.שלנו

מסתובבגםאניהראשון,מהיוםבלילה

וארטיקים״.בגדיםלהםוקונהבעיראיתם

בבתימגמהניכרתהאחרונותבשנים

המ־דמיהפחתתמשפחה:לעניינימשפט

זונות

$TS1$המזונות$TS1$

$DN2$המזונות$DN2$במ־בייחודלשלם,נדרשיםשגברים

קרים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$דיןפסקישנימשותפת.משמורתשל

מהשבועייםבלודהמחוזיהמשפטביתשל

שלדיןפסקיעלבערעוריםהאחרונים,

המגמה.אתאישרולמשפחה,משפטבתי

משות־משמורתבעתבמזונותדנושניהם

פת,

$TS1$,משותפת$TS1$

$DN2$,משותפת$DN2$מהמינימום%05כ־ישלםשהאבוקבעו

מכריעדיןלפסקבניגודבפסיקהשנקבע

המחוזיקבעשבו2006מ־בנושאקודם

המזונותדמיהפחתתשלמנחהכללבחיפה

משותפת.משמורתבמצבי%52ב־

המ־נטלצמצוםבמגמתתומכיםרבים

זונות

$TS1$המזונות$TS1$

$DN2$המזונות$DN2$לחזקה,שישסבוריםואףאבותעל

היאהטענהביקורת:גםסופגהשינויאבל

משותפת,משמורתשלרביםשבמקרים

עדייןאמהותעבורהילדיםגידולעלות

עלשנופלמהחלקמשמעותיתגדולה

מנצליםמהאבותחלקנטען,בנוסף,אבות.

ומבק־המשפט,בבתיהחדשההגישהאת

שים

$TS1$ומבקשים$TS1$

$DN2$ומבקשים$DN2$להפחיתכדירקמשותפתמשמורת

המזונות.דמיאת

להידרדררוצהיא

בעשירונים"

מומ־דיין־וולפנר,רותעו״דלדברי

חית

$TS1$מומחית$TS1$

$DN2$מומחית$DN2$בדיניבהפחתההזינוקמשפחה,לדיני

הדין״בארץשנתיים.לפניהחלמזונות

הדתי,הדיןהואמזונותבנושאהמחייב

חובההאבעלמטילהההלכהיהודיםואצל

הל־עםאבלהילד.מזונותמלואאתלשלם

גיטימציה

$TS1$הלגיטימציה$TS1$

$DN2$הלגיטימציה$DN2$השנים15ב־נתנוהמשפטשבתי

החלוהםמשותפת,למשמורתהאחרונות

המזונות.דמיאתלהפחיתדרכיםלמצוא

משמורתרוציםאבותויותריותרהיום

מאש־ויותריותרהמשפטובתימשותפת,

רים

$TS1$מאשרים$TS1$

$DN2$מאשרים$DN2$.האבבהורותו,פגםאיןעודכלזאת

החלוהמשפטבתיזהבעקבותאותה.יקבל

מלואאתיעבירשהאבהגיונישלאלהבין

לאם״.המזונות

במחוזיהאחרונותהפסיקותלדבריה,

לעומתשמרניותלהיחשבעשויותלוד

האח־בשניםשהתקבלומסוימותהחלטות

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$המש־בתייותרהנמוכהבערכאה

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$קבעשהמחוזי״נכוןמשפחה.לענייני

הקודמתהנוסחהלעומת%05שלהפחתה

אבללנורמה,שהפכההפחתה%52של

מקריםהיויותר.חדשניקונוצרלאחרונה

שאםקבעולמשפחהמשפטבתישבהם

שווהוחילקודומהשכרמרוויחיםההורים

יעבירשהאבסיבהאיןרכושם,אתבשווה

זהאיךנימקגםהמשפטביתלאם.מזונות

אבשאםלמשלהדתי,הדיןעםמתיישב

הםשבההזמןבמחציתהילדיםאתמממן

חובתו״.ידייוצאהואאצלו,

שוויוניתבגישהתומכתדיין־וולפנר

עולההצדק״חושמזונות:לגביהניתןככל

הוריםשמחייבתהפסיקהעםאחדבקנה

מר־הםעודכללפחותבהוצאות,לחלוק

וויחים

$TS1$מרוויחים$TS1$

$DN2$מרוויחים$DN2$מרוויחההאםאםובטחדומה,שכר

לשניאםמזונותישלםשאבסיבהאיןיותר.

בחלקיםמטפליםוהםהכנסהאותהההורים

משפטביתראיתילאעודבילדים.שווים

אפשרותשוללתלאאניאבלכך,שהחליט

מרוויחההיאאםלאבמזונותתשלםשאם

בילדים״.העיקריהמטפלוהואממנויותר

שהתגרש10בתלילדהאבמיכאל,

כ״מטפלעצמואתמגדירלאשנה,לפני

שלוהשהותשכיוםמסביראךהעיקרי״,

שלוההוצאותגםוכךמשמעותית,בתועם

ואנימהזמןחציאצלינמצאת״היאעליה.

עדמחטיפיםצריכה,שהיאמהכללהקונה

התשתיות:כלאתעבורהמחזיקוגםבגדים,

ועדחדשים,ורהיטיםצעצועיםמלאמחדר

לאחרו־ילדים״.ערוציעםוכבליםלמחשב

נה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$שנקבעוהמזונותלהפחתתבקשההגיש

״אנינענתה.ובקשתוגרושתו,עםבהסכם

000,5נטו,אלף16ומרוויחשיווקאיש

עלחתמתיבזמנוממנה.יותרבערךשקל

כלשעםהבנתיאבלמזונות,שקל005,4

שאש־סיבהאיןהילדה,עלשליההוצאות

לם

$TS1$שאשלם$TS1$

$DN2$שאשלם$DN2$שכשמ־״ידועאומר.הואהרבה״,כךכל

תגרשים

$TS1$שכשמתגרשים$TS1$

$DN2$שכשמתגרשים$DN2$לאאניאבלהחיים,ברמתיורדים

ביתבסוףעשירונים.ב־להידרדררוצה

כימהמזונות,שקל500רקהפחיתהמשפט

משותףבחיסכוןחלקהעלויתרהגרושתי

מאוזן״.יצאזהמבחינתישלנו.

יי"הגדוש
יעשה

ים"יש>אכדיהכ

לדינימומחהדליהו,רונןעו״דלדברי

משפחהלדיניהארציהפורוםויו״רמשפחה

רקלאניכרהמזונותצמצוםעוה״ד,בלשכת

״לפעמיםמשותפת.משמורתשלבמקרים

הס־ישאבלמשותפת,משמורתכשאיןגם

דרי

$TS1$הסדרי$TS1$

$DN2$הסדרי$DN2$שוהיםזאתבכלוהילדיםרחביםראייה

המשפטבתימסוים,זמןפרקהאבותאצל

תמרון,מרווחיותרלאבותלאפשרמנסים

כבריותר.מאוזנתבצורההנטלאתולחלק

המזונותלסכוםהמינימוםשניםכמהלפני

אפילולילד,שקל004,1ל־ירדהבסיסי

מת־ולזהמזה,יותרעולהשילדשברור

ווספים

$TS1$מתווספים$TS1$

$DN2$מתווספים$DN2$מגורים(מדורבהוצאותהשתתפות(

ומח־מינימום,נקבעלגביושגםהאם,של

ערד

$TS1$ומחערד$TS1$

$DN2$ומחערד$DN2$״לאפיש:נורית

ירצושנשיםלהיותיכול

במזונותודווקאשוויון,

ההלכהעליישענו

הןסטטיסטיתאבל

לעניותהופכותאכן

הגירושים,אחרייותר

לגידולהאחריותרובכי

עליהן"נופלתהילדים

דליהורונןעו״ד



היל־שלוהבריאותהחינוךמהוצאותצית

דים״.

$TS1$.הילדים״$TS1$

$DN2$.הילדים״$DN2$,אתמתאימיםהמשפטבתילדבריו

אחד״מצדשבההמשתנה,למציאותעצמם

במקריםמתקרבותהצדדיםשלההכנסות

שותפיםיותרהגבריםשני,ומצדרבים,

שבחנהשיפמן,ועדתגםהילדים.לגידול

הילד,לטובתהמליצה,המזונות,נושאאת

היחסיותלהכנסותבהתאםאותםלפסוק

אחדכלעםהילדשלולשהייהההוריםשל

בחקי־אומצולאההמלצותבינתייםמהם.

קה,

$TS1$,בחקיקה$TS1$

$DN2$,בחקיקה$DN2$ליצורשצריךהבינוהמשפטבתיאבל

יותר״.מאוזנתמציאות

צמ־שבהםמקריםישלדבריוזאת,עם

צום

$TS1$צמצום$TS1$

$DN2$צמצום$DN2$אבות.בידילרעהמנוצלהמזונות

משותפתמשמורתמבקשיםהם״לפעמים

מתכ־שהםבלימזונות,להפחיתכדירק

וונים

$TS1$מתכוונים$TS1$

$DN2$מתכוונים$DN2$ובצורכיהםבילדיםבטיפוללהשקיע

נותרותהאםשלההוצאותואזהחומריים,

במקריםמזונות.להמפחיתיםוגםגדולות

משו־משמורתלבקשמאיימיםהםאחרים

תפת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$לנ־לגרוםכדימזונות,להפחיתוכך

שים

$TS1$לנשים$TS1$

$DN2$לנשים$DN2$נשיםלו.זכאיותשהןרכושעללוותר

תישארשהמשמורתכדיגםלזה,נכנעות

משיקוליםבהרוצותהןלרובכיאצלן,

חוששותהןכיוגםהילד,ולטובתרגשיים

המזונות״.מהפחתת

זהשלההגרושבדוי(,)שםלילךלדברי

שניעלמלאהמשמורתכעתרוצהשנים

באדם״מדוברזרים.משיקוליםילדיהם

תהיהשהמשמורתבזמנודרשהואקמצן.

שתהיההמליצההסעדפקידתאבלשלו,

בשבוע,פעמייםאליובאיםהילדיםאצלי.

מרוויחהאניכלום.מקבליםלאוכמעט

ובכלאלף,13בערךוהואשקל000,8

בע־בששאותםלקחתאמורכשהואזאת,

רב

$TS1$בערב$TS1$

$DN2$בערב$DN2$כדישבע,אחריעדזהאתמושךהוא

הואערב.ארוחתלהםלהגישיצטרךשלא

לשלםומסרבתנור,להדליקעליהםאוסר

008,2רקמשלםהואבריכה.אוחוגיםעל

ממשוזהמדור,משלםולאמזונות,שקל

הואפתאוםהילדים.בשביללימספיקלא

המשמורת.נושאאתלפתוחשובהחליט

לשלם״.לאכדיהכליעשההוא

לדינימומחיתהיאגםפיש,נוריתעו״ד

ולכןמורכב,שהמצבמסכימהמשפחה,

יכול״לאלגופו.מקרהכללבחוןחשוב

שוניםבתחומיםשוויוןירצושנשיםלהיות

אבלההלכה,עליישענובמזונותודווקא

שמתגרשותשנשיםמוכיחההסטטיסטיקה

שמתגרשים,מגבריםיותרלעניותהופכות

היל־גידולעלהאחריותרביםבמקריםכי

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$במ־גםעליהן,בעיקראורקנופלת

שמורת

$TS1$במשמורת$TS1$

$DN2$במשמורת$DN2$.משתכרתשאישהככלמשותפת

חזקהתהיהבההכלכליתהפגיעהפחות,

כזה״.במצביותר

הפחתתלקבלגבריםשלהסיכוימה

פסקניתןאוהסכםשהושגאחרימזונות,

שהושג״אחריפיש,לדבריבנושא?דין

הפחתתלהשיגקשההזוג,בניביןהסכם

מאודשינוילהוכיחיצטרךוהגברמזונות,

גדולהירידהלמשלבנסיבות,משמעותי

המזונותאםזהאתלבקשקליותרבשכר.

נושאשני,מצדמשפט.ביתבידינקבעו

רקנבחנתכאןכיפתוחיותרהמשמורת

לשנותלבקשיכולהאבלכןהילד.טובת

מש־יקבלהואאםהמשמורת.תנאיאת

מורת

$TS1$משמורת$TS1$

$DN2$משמורת$DN2$לבקשעילהישמלאהאומשותפת

המזונותסכוםאםגםבמזונות,הפחתה

בהסכם״.בזמנונקבע

האחראיהמבוגר

עלטובנשמעתמשותפת״משמורת

מנהלבאמתמיהיאהשאלהאבלהנייר,

הקר,דפנהר״ראומרתהילדים״,תקציבאת

ובתוכ־למשפטיםבפקולטהבכירהמרצה

נית

$TS1$ובתוכנית$TS1$

$DN2$ובתוכנית$DN2$תל־אביב.באוניברסיטתמגררללימודי

האחרו־בשניםשלנובשיחהשתנה״משהו

נות.

$TS1$.האחרונות$TS1$

$DN2$.האחרונות$DN2$סובייקטיבית,מרגישים,גבריםהרבה

המח־אבלהילדים,בגידולמעורביםיותר

קרים

$TS1$המחקרים$TS1$

$DN2$המחקרים$DN2$הר־השתנהלאשבפרקטיקהמראים

בה.

$TS1$.הרבה$TS1$

$DN2$.הרבה$DN2$ביותרשניםכלשנערךמחקרלפי

המטלותחלוקתישראל,כוללמדינות,20מ־

האחרונות,השנים20ב־השתנתהלאבבית

94ב־אםלמשל,נשים.לרעתהשתנהאו

מטלההואשניקיוןדיווחומהנשאלים%55

מהנשאלים%%06׳2012ב־בלבד,האישהשל

דיווחוונשיםגברים2012ב־בכלל,כך.דיווחו

בשבועיותרשעות10משקיעותשנשים

וביןאחרים,משפחהובניבילדיםבטיפול

השבועיותהשעותמספרעלה2012ל־2002

5.71מ־הביתלעבודותמקדישותשנשים

שגבריםהשעותמממספרכפול8.02ל־

משקיעים״.

עללהשליךאמוריםהאלההנתוניםאיך

המזונות?הפחתתפוגיית

מת־לאפעמיםהרבהמשותפת״משמורת

בטאת

$TS1$מתבטאת$TS1$

$DN2$מתבטאת$DN2$הוצאות,שלשווהבחלוקהפקטודה

לשאולצריךלאמא.מזונותבפחותכןאבל

עכשיו,ערהילדשלהתקציבאתניהלמי

הילד.גידולסביבהמגרריהחוזההיהומה

המ־כלומרהאחראי׳,׳המבוגרכללבדרך

טפל

$TS1$המטפל$TS1$

$DN2$המטפל$DN2$,כרוךהזהוהטיפולהאם,הואהעיקרי

הילדעםהולכיםאבותכמהרבות.בהוצאות

ביתלציורבתורעומריםאובגריםלקנות

ישבזוגיות,גםשהיהמהזהאםבקיץ?ספר

שבמ־נכוןכך.אחריימשךשזהטובסיכוי

שמורת

$TS1$שבמשמורת$TS1$

$DN2$שבמשמורת$DN2$חביתה,לילדיםיכיןהאבאמשותפת

אותרופותלקנייתיגיעשזהבטוחלאאבל

למשל״.לימור,ספרי

״די־נוספת:נקודהעלמצביעההקר

בור

$TS1$״דיבור$TS1$

$DN2$״דיבור$DN2$שהדיןמזהמתעלםבמזונותשוויוןעל

בנ־כברבגירושיםלרעהנשיםמפלההאישי

קודת

$TS1$בנקודת$TS1$

$DN2$בנקודת$DN2$.חר־משפחהלהקיםיכולגברהפתיחה

שה

$TS1$חרשה$TS1$

$DN2$חרשה$DN2$ובלישהתגרשבליילדיםעודולהוליד

חשוב,יותרהרבההגטלנשיםסנקציה.שום

אחר,גברעםלעולםיביאושהןילדיםכי

זהלממזרים.ייחשבוהקודם,זוגןמבןגטללא

נשיםולכןגברים,בירילסחיטתןפתחיוצר

כדיהמשותףברכושחלקןעלמוותרותרבות

במצבנשארותהגירושיםואחריגט,להשיג

הסיכויסטטיסטיתלזה,מעבררעוע.כלכלי

לכןיותר,גבוהמחרשלהינשאהגברשל

זוגי,ביתלמשקעובריםמנשיםגבריםיותר

עםנשארותונשיםלנהל,זוליותרשהרבה

חר־הורית״.משפחהשלעלויות

רו־דפנהעו״רנותנתלדבריםחיזוק

בינשטיין,

$TS1$,רובינשטיין$TS1$

$DN2$,רובינשטיין$DN2$מדיניותשינוימחלקתמנהלת

למעןהפועלתנשית,רוחבעמותתוחקיקה

אלימות,נפגעותלנשיםכלכליתעצמאות

בר־אילןבאוניברסיטתדוקטורטשעשתה

וגםגברים״גםלדבריה,מזונות.רמיעל

הגירושים,אחריהחייםברמתיורדיםנשים

אישההכנסתליכט,סיגלשלמחקרלפיאבל

בני־מצבהלעומת%68בכ־%׳יורדתבישראל

שואים,

$TS1$,בנישואים$TS1$

$DN2$,בנישואים$DN2$ברורכלכלייתרוןנוצרשניםותוך

הילדיםעלשההוצאותגםלזכורצריךלגבר.

לטיפולנזקקיםרביםהגירושים.אחריגדלות

והסתגלותהתאמהעלויותוישפסיכולוגי,

היל־עםיותרשנמצאמיוכךחדשה,לדירה

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$כסף״.יותרמוציאגםהאמאלרוב

ברור״כפמיניםטיותמוסיפה:רובינשטיין

שליותרגדולהמעורבותרוצותשהיינו

מהגבריםחלקאבלבילדים,בטיפולגברים

עו־לאפשוטמשותפתמשמורתשמבקשים

מרים

$TS1$עומרים$TS1$

$DN2$עומרים$DN2$.לפניבחשבוןזהאתלקחתצריךבה

המזונות״.ברמישמפרסמים

״גבריםהקתדפנהד"ר

כדיחייביםלא

משפחהלהקים

זהכן.ונשיםחדשה,

לסחיטהפתחיוצר

יותרגםהםשלהן.

מחדש,מתחתנים

זוליותרוהרבה

זוגי״ביתמשקלנהל

ד״ן־וולפנררותעו״ד

כרמלשירןצילום:


