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נייר עמדה
פיליפ מרכוס
שופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלי )בדימוס(
להל מספר הערות על הצעת החוק ,אשר נובעות מנסיו של  15שנה
כשופט בית המשפט לענייני משפחה.1
מטרת החוק
מטרת החוק ,כפי שהיא מוגדרת בסעי!  1להגדרת החוק ומוסברת בדברי
ההסבר ,מבורכת ,וזמנה של החקיקה בעניי הגיע .מדובר בשימוש בכלי
שכבר קיי – #הבקשה ליישוב סכסו – $וכ בגו! שמטפל במשפחות –
יחידת הסיוע ,אשר שניה #הוכיחו את עצמ #במש $השני #מאז הוקמו
בתי המשפט לענייני משפחה.
לכ הערותיי אי בה לשלול את הצור $בחקיקה .יש בה לשפר את
ההצעה ,על מנת למנוע ,עד כמה שנית ,חוסר בהירות ,ולהתאי #את
ההצעה למציאות זמננו.
החזקת ילדי
משו #מה ,בחרו מנסחי הצעת החוק ודברי ההסבר להשתמש במונח
"אחזקת ילדי) "#דברי הסבר – חלק כללי ,סעי!  ;2הגדרת "תובענה
בעניי של סכסו $משפחתי" ,מס' ).((4

 1בחודש שבט תשע"ג ) ינואר  2013הכנתי מאמר :עתיד בית המשפט לענייני משפחה :פראדיגמות חדשות ,תיקוני
חקיקה ועוד ,והצגתי אותו בפני גורמי #בכירי #במערכת המשפט .השוויתי את שיטת השיפוט בענייני משפחה באר,
ע #שיטות אחרות ,והצעתי הצעות מפורטות והשינויי #הנחוצי ,#בחקיקה ובסדרי די ,כדי להקל על משפחות,
ובעיקר על הילדי ,#הנקלעי #לסכסו $משפחתי .נית לעיי במאמר באתר  www.philip-marcus.comאו לקבלו
ממני .תשומת הלב מופנית במיוחד לסעיפי ,107)110 #והתיקו המוצע לתקנות סדר הדי האזרחי ,הצשמ"ד),1984
בהוספת תקנה 258ה) ,(1שבה #הצעתי שיטה דומה מאוד לשיטת יישוב סכסו $שבהצעת חוק הנוכחית .ש#
התבססתי בי היתר על מסקנות שבדו"ח המשלי #של הוועדה לבחינת ההיבטי #המשפטיי #של האחריות ההורית
בגירושי) ,ועדת שניט( ,אשר הוגשו לשר המשפטי #בחודש אלול תשע"א – ספטמבר .2011
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המונח "אחזקה" פירושו בדר $כלל – הטיפול מהקבוע וההשקעות
השונות הכרוכות בהחזקת נכס מסויי #במצב תקי .2ההפניה היא
לתחזוקה.
המונח שבשימוש בנוגע לילדי ,#הוא "החזקה".
כ $בפסיקה )בבדיקה קצרה באתר נבו לא נמצא שימוש
ב"אחזקה" בהקשר לילדי.(#
כ $ג #בחקיקה :לדוגמה ,בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב) ;1962סעי! " 15להחזיק בקטי";
סעי! " 24יחזיק בקטי"; סעי! " 38להחזיק בקטי"; סעי! 6א
לחוק יחסי ממו בי בני זוג ,תשל"ג)" 1973ילדי בני הזוג
הקטיני #וב הזוג המחזיק בה."#
לעומת זאת ,המונח "אחזקה" משמש בחקיקה רק לעניי הוצאה כספית:
לדוגמה ,סעי!  3לחוק משפחות חד)הוריות ,תשנ"ב)" 1992הורה יחיד
זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעו יו ;#השר יקבע בתקנות כללי#
מיוחדי #לעני התחשבות בהכנסת ההורה היחיד לעני דמי האחזקה
במעו".
ישנה ג #חברת אחזקות ,אבל מונח זה מיוחד לדיני תאגידי.#
משו #כ ,$יש להשתמש במונח המוכר :החזקת ילדי.3#
"ילד" או "קטי)" #סעי!  ,2הגדרת "ילד"(
רצוי ,כל עוד לא יתוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב) ,1962להמשי $ולהשתמש במונח "קטי" .המונח ניטראלי
מבחינה מגדרית ,ומדוייק מבחינה משפטית ,לאומת המילה ילד; מה ג#
שהמתבגר)ת( מגיל  14לער $יתנגד למונח "ילד" ,שיש בה נימה של
ילדותיות.

 2המילו העברי במרוכז ,אברה #אב)שוש ,הוצאת קרית)ספר ,תשל"ב.
 3במאמרי מחוייבויות הוריות :ניסוח הפרדיגמה החדשה ליחסי הוריילדי ,שנית להשיג באתר
 www.philip-marcus.comאני ומציע להחלי! את שיח המבוסס על המונחי #משמורת ,ההחזקת ילדי #וכיו"ב
בשיח המבוסס על מחוייבויות הוריות .אול #בנייר העמדה הנוכחי ,אני משתמש המונחי #המקובלי #כעת בישראל.
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מי הצדדי? )סעי!  ,2הגדרת "תובענה בעניי של סכסו $משפחתי";
הגדרה מס' ).((1
מתו $ההצעה נראה שלא הביאו המנסחי #בחשבו הילדי #הגדלי#
במשפחות בה ההורי #אינ #נשואי .#מדובר בעשרות אלפי זוגות ,א #לא
יותר ,אשר החליטו לא הנשא או שהנישואי ביניה #אינ #מוכרי #או
אסורי – #ובכלל זה זוגות חד)מיניי .#הפירוד של זוגות אלה מביא לידי
סכסוכי #כספיי #ורכושיי ,#ותביעות בעניי ילדי ,#כמו הפירוד של
זוגות נשואי.#
כאשר המבוגרי #שגידלו ביחד ילד נפרדי ,#אי זה משנה לילד א#
ההורי #היו נשואי ,#או א #רק אחד מה #הוא הורה ביולוגי .ויתכ
שלא! אחד מה #אי לו עימו קשר ביולוגי – כגו ילד מאומ ,,או ילד
שנולד בחו"ל מפונדקאית מזרע וביצית מותרמי.#
לכ רצוי להוסי! בתחילת ההגדרה של "תובענה בעניי של סכסו$
משפחתי" ,התייחסות לפירוד בי הורי #מסוגי #אלה.
יתכ להוסי! בסו! הגדרה מס' " 1ופירוד זוגות ידועי #בציבור כבני זוג".
אלימות במשפחה )סעי!  2הגדרת "תובענה בעניי של סכסו $משפחתי",
הגדרה מס' ) ;(1סעי! )3ו((.
על פני הדברי ,#רק בקושי נית לפרש בקשה לצו הגנה ככלולה בהגדרת
"ענייני נישואי וגירושי" .לכ מוצע לתק סעי! )3ו( בהוספה שהגשת
בקשה לצו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה ,התשנ"א)1991
תהיה מותרת ,על א! קיו #הלי $הבקשה ליישוב סכסו ,$בדומה לבקשה
לצו עיקול או לעיכוב יציאה מ האר ,,כי ג #כא מדובר בסעד זמני,
לשמירת המצב הקיי ,#או לפחות מניעת התדרדרות המצב.
ג #צרי $לשמור את האפשרות להגיש בקשה לצו הגנה עוד לפני הגשת
הבקשה ליישוב סכסו ,$כלומר ,שיש להוציא בקשות לצווי הגנה מהיק!
החיוב לפתוח כל הלי $משפטי בבקשה ליישוב סכסו.$
בקשות בו זמניות ,מרו %הסמכויות )סעי! ) 3א(),ג( ,סעי! (4
נראה שבמידה מסויימת ,מרו ,הסמכויות ימשי $ויתקיי #על א! החוק
החדש .על פי סעי! )3א( ,הפונה הראשו קובע א #הבקשה ליישוב סכסו$
תוגש לבית המשפט או לבית הדי הדתי ,ועל פי סעי!  4הוא זה אשר קובע
באיזו ערכאה תידו התובענה שתוגש א #לא יושג הסדר כולל .יתכ שב
זוג ,אשר אינו רואה טע #לגישור או אפשרות להסדר ,יהיה בהול "לתפוס
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סמכות" בערכאה הנראית לו טובה יותר ,והוא יגיש את הבקשה ליישוב
סכסו ,$ללא תו #לב וכמצוות אנשי #מלומדה ,לאותה ערכאה.
לא נראה שיש דר $לפתור בעיה זו.
א $א #תוגשנה בקשות בו זמנית לשתי ערכאות ,כיצד ייקבע איזו יחידת
סיוע ידו בעניי?
עד כה הוכרעה שאלה זו בעניי תובענות ,על פי סעי!  (2) 40לחוק בתי
המשפט ]נוסח משולב[ התשמ"ד)) 1984בענייני משפחה ,במקו #בית
המשפט המחוזי מדובר בבית המשפט לענייני משפחה( ,לפיו "...בעני
הנתו לסמכותו המקבילה של בית די אחר ,יהיה בית המשפט המחוזי
מוסמ $לדו כל עוד אי אותו בית די ד בו".
נשאלת השאלה הא #בית הדי הדתי ,אשר מוגשת לו בבקשה ליישוב
סכסו ,$ייחשב כ"ד בו" בעניי ,על מנת להפקיע את האפשרות שתוגש
בקשה לבית המשפט לענייני משפחה .הרי בית הדי ,כגו! שיפוטי ,אינו ד
בהלי $שמובא לשיפוטו – הטיפול נעשה ביחידת הסיוע.
לכ יש לשקול תוספת בסעי! )3ד( ,לפיו לא תוגש בקשה ליישוב סכסו$
לערכאה אחרת ,כל עוד הערכאה שאליה הוגשה בקשה כזו לא סיי #את
מלאכתו :אחרי המילי" #לא יוכלו הצדדי "#יוסיפו "או מי מה #להגיש
בקשה ליישוב סכסו $או."...
פגישת המהו"ת )סעיפי)3 #ג()5 ,א()((2
בדברי ההסבר ,בכותרת "מת מידע" ,יש התייחסות להשפעת "גירושי
וסכסו $משפחתי" על הצדדי #ועל ילדיה.#
כפי שנאמר לעיל ,ההתייחסות צריכה להיות לפירוד ולא רק לגירושי ,כי
הפירוד הוא הארוע המבטא את ערעור היציבות של התא המשפחתי ,אשר
גור #לסבל ,לחוסר וודאות ,ולטרדה וכו' .בהצעת החוק מדובר בפירוק
התא המשפחתי ,ועיצובו מחדש לאחר הפירוד ,כאשר הגירושי ה #רק
הלבוש החוקי של סיו #היחסי #המשפטיי #בי בעל ואשה נשואי #על פי
די ,ואינ #משפיעי #על המחוייבויות ההוריות .המונח גירושי צר מדי
כדי לכלול את סוגי המשפחה והדרכי #לפירוד ופירוק ותוצאותיה.#
יש לפרט את הדברי #בתקנות או הוראות.
הגשת תובענה )סעי! (4
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כדי למנוע תקלות ,יש לחייב בעל די שמגיש תובענה לציי בכתב תביעתו
את העובדה שהתקיי #הלי $של יישוב סכסו ,$באיזו ערכאה הוא
התקיי ,#ומתי
הסתיי.#
תקנות )סעי! (5
כנראה בהיסח הדעת מופיעה בסעי! )5א( המילה "הוראות" במקו#
"תקנות".
נראה ג #שיש להתייחס בפירוש לתיקוני #והוספות לתקנות סדר הדי
האזרחי,התשמ"ד) ,1984ולתקנות הדיו המקבילות החלות על בתי די
דתיי.#
סיכו
אשמח לעמוד לרשות הגורמי #המעורבי #בחקיקה ,למת הסברי#
והבהרות כפי שיידרשו.
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פיליפ מרכוס ,שופט )בדימוס(
משפטאי ,מרצה ,יוע ,בדיני משפחה וילדי#
דוא"לphilipmarcusjurist@gmail.com :
אתרwww.philip-marcus.com :
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