
מחנות לחוב מערבות רגל פושט שפטרה העליון הלכת השלכת את מנתחים משפט מומחי

 את מעדינה העליון "הלכת
 ותנגע נושט־הוגל של רווחתו

למזונות" הזכאים בקטינים
 מהארץ: שנמלט במזונות לחייב מערבות רגל פושטת שפטרה העליון פסיקת על ביקורת מותחים משפחה לדיני מומחים

 החייבים האבות גם אולם החברה. על לעול ויהפכו לאומי לביטוח שיזדקקו ובאמא בילדים לפגיעה תוביל "הפסיקה
 טוענים: פירעון לחדלות מומחים מנגד • לחובם״ מהערב הכלכליות הדרישות את יחמירו שכעת מאחר ייפגעו, במזונות

לוי־ויוריב אלה / מזונות״ לחוב הנוגע בכל גמישות של בפסיקה מגמה ממשיך פסק־הדין השמש. תחת חדש ״אין
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I V 'הגירושין הליך על ל־ע׳ א 
 שגרושתו העובדה ועל שלו, הלא־נעים

 מהארץ יציאה איסור צו נגדו הוציאה
 א׳ מזונות. חוב תשלום הבטחת לצורך
 לחוב ערבות על לו שתחתום כרע׳ ביקש

 לחו״ל לצאת לו לאפשר כדי המזונות,
משפחתו. את לבקר
 החברות יחסי אך קצת, חשבה ע׳

 שלה, הספר עם הזמן עם שנרקמו
 היא לבקשה. להסכים אותה הובילו
 על־ידי לה והוסבר הערבות, על חתמה
 יברח, א׳ אם כי לפועל ההוצאה רשם
 חוב בתשלום לשאת חייבת תהיה היא

 לא ע׳ ילריו. לטובת שנצבר המזונות
 את שאלה היא לכך. יגיע שזה האמינה

 אני יברח? שהוא הסיכוי "מה עצמה
 שנים. כמה כבר בשכונה אצלו מסתפרת

 הוא ברח. א׳ ואז יברח". לא הוא טוב, נו,
שב. ולא לחי״ל יצא

 לסחרור. ע׳ את הכניסה הזאת הבריחה
 עמדה ולא כלכליים לקשיים נקלעה היא

 65 ליס שטפחו המזונות, חוב בתשלומי
 נקלעה היא מאור מהר שקלים. אלף

 שנים, כשש שנמשך רגל פשיטת להליך
 חובותיה. מכל אותה פטר שביהמ״ש עד

 מחוב אותה פטר לא ביהמ״ש אבל
חתמה. שעליה הערבות בגין המזונות

 ממושך משפטי מאבק לאחר השבוע,
 מחוב ע׳ את העליון המשפט בית פטר

ולא הואיל כי קובע שהוא תוך המזונות,

 יש א', של אלא שלה, ישיר בחוב מדובר
 ואין להשתקם, לה לאפשר אותה, לפטור

א'. של מעשיו על להענישה
 כתובת ללא נותרה א׳ של גרושתו

 לביטוח המוסד מלבד המזונות, לגביית
 אלפי ממאות חלק רק שמשלם לאומי,

א׳. של בריחתו בשל שנצברו השקלים

מחייבים דריעחת תד1י
 הערבה־פושטת את שפטר פסק־הדין

 השבוע שפורסם המזונות, מחוב הרגל
 דעות ברוב ניתן ב״גלובם", לראשונה

 ואלכס וילנר יעל העליון, שופטי של
 של החולקת דעתו מול אל שטיין,
 שהייתה העמדה הנרל. ניל השופט

 גם נקט ובה בעבר, בפסיקה מקובלת
 של בקשותיה את שדחה המחוזי ביהמ״ש

 הייתה המזונות, מחוב אותה לפטור ע'
 לפי כלומר - החייב כדין הערב שדין

 מצו ליהנות יכולה אינה ע׳ זו, עמדה
 בערבות שמקורו לחוב בהקשר ההפטר

המזונות. לחוב שהעניקה
הרוב, שופטי קבעו זו, לעמדה בניגוד

 שנצבר, המזונות מחוב פטורה ע׳ כי
 שנובע מזונות בחוב מדובר שלא מכיוון

 מהפטור מוחרג אשר נגדה, מפסק־דין
 שנובע בחוב אלא רגל, לפושט שניתן
 לפטור חריג מהווה ערבות(שאינו מכתב
רגל). לפושט מחובות מלא

 המחלוקת את ביטה הנרל ניל השופט
 לפרשנות בנוגע השופטים בין שנתגלעה

המשפטים באחד רגל פשיטת פקודת

 כדעת איננה "רעתי כשציין בהכרעתו,
 ניתן החוק, לשון לפרשנות באשר חבריי.

 - האפשריות בשתי להשקפתי, לפרשה,
 הנובע מזונות חוב על ההפטר צו תחולת

 צו ביטול במסגרת שניתנה מערבות
 תחולתו". אי וכן מהארץ, יציאה עיכוב
 משקף המיעוט שופט של זה משפט
 והמחלוקות השאלה סימני גם את היטב

 פרסומו מאז המשפטית בזירה שהתעוררו
ב״גלובס". פסק־הדין של

 החוק את לפרש שאפשר העובדה
 שמסירה האחת - סותרות דרכים בשתי

 מהערבה־פושטת המזונות חוב עול את
 כאבן אותו שמתירה והשנייה הרגל;

 גם מולירה - צווארה על כבדה כלכלית
 לצדקת באשר המשפטנים בין מחלוקת
 את העריף כאשר העליון, שעשה הבחירה

 הילדים של טובתם על־פני הערבה טובת
למזונות. הזכאים

 חלק על־ידי נתפס פסק־הדין
 של ראויה לא כהעדפה מהמשפטנים

 ילדים על־חשבון רגל פושטי שיקום
 אחרים על־ידי ואילו וצרכיהם; קטינים

 של הצרכים כל בין ואיזון צדק כעשיית
 אין כי סבורים, האחרונים .הצדדים כל

 חוב בשל רגל פושט על להכביד טעם
 אין ככה ושגם ישירות, לו מיוחם שאינו

 מקרה בכל וכי לשלמו, האמצעים את לו
 המוסד על־ירי ישולמו מהמזונות חלק

לאומי. לביטוח
 חוות־דעת גם כמו הללו, המחלוקות

הנדל השופט שכתב המנומקת המיעוט

 לקיום בקשה להגשת השער את מהוות
 ניתן אם השאלה סביב בעליון נוסף היון

 בשל שנצבר מחוב רגל פושט לפטור
 ובייחוד מזונות; לחוב שהעניק ערבות
 איפשרה ממש ערבות אותה כאשר
 ולהתחמק לחו״ל לברוח במזונות לחייב

מהחוב.
 האישה א׳, של גרושתו של פרקליטה

 גביזון, יוסף עו״ד למזונות, הזכאית
 להגיש בכוונתם כי ל״גלובס" אמר כבר

 "עקב וזאת בעליון, נוסף לדיון בקשה
 והמשמעותיות הרחבות ההשלכות

 לדבריו, אחריו. יגרור הזה שפסק־הדין
 של מצבם את ירע שפסק־הדין ספק אין

מסגרת). עמם"(ראו יטיב ולא חייבים
 ההלכה מעוררת בינתיים אולם,
 המשפטית, בזירה סוער דיון החדשה
 ריני מומחי ניצבים אחד מצד כאשר

 הרגל. פשיטות מומחי ומנגד המשפחה
 מי - המדוכה שעל המרכזית השאלה

 אם העליון, של החדשה מההלכה נפגע
 מוסד למזונות; הזכאים הקטינים בכלל?

החייבים? בכלל ואולי הערבות;
 מומחית דיין־וולפנר, רות עו״ד לדברי

 בזכויות פוגע "פסק־הדין משפחה, בדיני
 שברח לאחר מאביהם למזונות הקטינים

 המזונות לחוב לערבה והעניק לחו״ל,
 נזהר העליון זאת, עם מהחוב. הפטר

 מפורשות ומציין פסק־הדין מהרחבת
 ארם של ערבות בין להבחין יש כי

 חייב לבין הפטר, המבקש מזונות לחוב
הפטר". המבקש ילדיו במזונות

מינויים? את מצדיקים

 ־ שקו השוה שר רמינו״ם ששבים הווב שונט׳
בהוצל״ב החייבים שיקום מהפכת את שהובילה מי

 המתעוררת מעניינת שאלה
 היא החדשה העליון הלכת לאור

 דעת את שכתבו השופטים זהות אם
 על מראש לרמז יכולה הייתה הרוב

 וילנר יעל הרוב, שופטי שני התוצאה?
 למינויים נחשבים שטיין, אלכס

 איילת המשפטים, שרת של מובהקים
 המהפכה מאחורי גם עומדת שקד שקד.

 עומד שבליבה הרגל, פשיטות בתחום
 והחזרתו הרגל פושט של שיקומו ערך

חובות. ללא תקינים, לחיים
של קידומם מאחורי שלכאורה הגם

 המשפטים, שרת על־ידי ושטיין וילנר
 שאלת כשמרנים, תפיסתם עמדה

 השאלה אינה הליברליות או השמרנות
 בעניין פסק־הדין בעקבות שמתעוררת

 על־ידי בו שהובעו הדעות הערבה.
 מסווגות להיות יכולות אינן השופטים

 חד. באופן ליברליות או כשמרניות
 שהשאלה אומר לא עדיין זה אבל

 של ולהשפעתה השופטים לזהות בנוגע
 ביהמ״ש פסיקות על המשפטים שרת

להישאל. צריכה אינה - העליון
המינויים אם לתהות שלא קשה

 עצמם, את "מצדיקים" שקד של
 את הממשיכות פסיקות באמצעות
 חוק מהפכת מתווה. שהשרה האג׳נדות

 נחשבת כלכלי, ושיקום פירעון חדלות
 ואחד שקד, של החברתי הדגל לפרויקט
 החייב שיקום הוא המרכזיים מערכיה
 העליון של פסק־הדין מחובות. ושחרורו

 השיקום עקרון על הוא אף מבוסס
 למסלולם. הרגל פושטת חיי והחזרת

 שהוא בלבה במקריות מדובר האם
 של למינוי הנחשבים שופטים ע״י ניתן

ס שאלה. בסימן זאת נותיר שקד?
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החובותמכלהחייבאתפוטררגל,

פסק־לדוגמאכמוחריגים,כמהלמעט

דין

$TS1$פסקדין$TS1$

$DN2$פסקדין$DN2$לשלםהנאשםאתשמחייבפלילי
במקרהכמווגם,חניה,קנסותאופיצויים
מזונות.תשלומיהזה

בתילמזונותהנוגעבכל"אולם

יותרהשניםלאורךגילומשפט

פטרוהםמסוימיםובמקריםגמישות,

ישמזונות.מהובגםהרגלפושטיאת

רגלפושטיפטרושבהםמקריםעשרות
בו,חייביםעצמםשהםמזונותמחוב

זוכירחוקיותרעודזההזהובמקרה

מזונות.לחובערבה

הרבהמחדשתלאהעליוןפסיקת"לכן,

וכמהכמהאחתעלהעקרונית,ברמה

מזונותלחובמערבותפוטרתכשהיא

ממשיךזהפסק"דיןעצמו.החייבאתולא
אתלפטורהמחוזייםשלקיימתמגמה

במקרהמזונותמחובעצמםהחייבים
משלם".הלאומיוהביטוחרגלפשיטת

אחד?באףפגיעתאיןאז

היום,עדשהייתהלזומעבר"לא
בתיקימחובותיהםחייביםפטרוכאשר
לוואיתוצאותשיהיוייתכןרגל.פשיטת

בקלותכל־כךיטולאהמשפטשבתי
במקריםמהארץיציאהעיכובצווילבטל
הואשהמקרהלזכורצריךאבלדומים,

שפשטערבשלספציפימאודמקרה

אחר,ערבשוםעלחללאזהרגל.

נזקשנגרםלומרגםכאלה.הרבהואין

לאמקרהבכלכימדויק,לאזהלקטינים
מפושטתהכסףאתלגבותיכולתהייתה

לתת.מאיפהלההיהלאהרגל.
מוסדרגל,פשיטתשלמקרה"בכל

שלתיקיםעשרותישנופל.הערבות

והחוברגללפשיטתשהגיעוערבים

הדרישהמעתהלהערכתי,נמחק.שלהם

למתןבבקשותשידוןהמשפטבתישל
שיביאותהיהקטין,למזונותערבות

אנשיםמוצקה,שלהםשהערבותאנשים

ממליץהייתיאניוכד׳.נכסיםאמידים,
ערביםשלבמקריםמשפט,לבתי

לאכלכלית,מבחינהמוצקיםלאשהם

ריאלית,ערבותולחפשכערביםלקבלם
נכס".שלבדמות

מסףדיוןנבקשלמזונות:הזכאיתהאם

שללחו"לאוויריתרכבת"תהיה
מזונות"לשלםרוציםשלאאבות

ל"גלובס"הבהירלמזונות,הזכאיתהאמאאתהמייצגגביזון,יוסףעו"ד
אומר.הואנוסף",לדיוןבקשה"נגישמבחינתה.הסתייםטרםהגזאבקכי

יפגעפסה"דגדולות.רוחבהשכלותובעלתקדימיבפס"דשמדוברספק"אין

בכלל".חייביםשלוהןמזונות,בתיקיהזוכיםשלהןמצבםאתוירע

יותרגרועמהםאחדכלכאשרמצבים,משניאחדעתה"ייתכנולדבריו,

אתלשלםמעונייניםשאינםגרושיםאבותשלאוויריתרכבתתהיהמהשני:

להגישיוכלושהערביםכךלחובערביםפהישאירווהםלחו"ל,המזונותחוב

שתהיהואמארעביםילדיםונקבלהפטרולקבלרגללפשיטתבקשה

שלדמהכיסבירזהאיןלאומי.מביטוחמזונותקבלתעקבההברהעללנטל

בערבהדבקאשרהמוסריוהכשלהקטינים,אםשלמדמהיותרסמוקהערבה

החברה".כתפיעלנופלמהארץ,שברחלחייבלערובכוחהבכלכשהתעקשה

בתוקףדוחההרגל,הערבה־פושטתאתהמייצגאוברפלד,אלכסנדרעו"ד
אםביןהפטר,מקבלחייבשבומקרה"בכללדבריו,הללו.הטענותכלאת

זכאיםהחייביםשני,מצדבנושים.פגיעהישאחר,בתיקאומזונותבתיקזה

בדףלפתוחזכאיםלבבתוםשהסתבכושאנשיםהיאהרווחתוהדעהלהפטר,
גםובעונשבעוללשאתממשיכיםוהםמעשיהם,עלשילמושהםלאחרחדש

הפטר".שקיבלולאחררבותשנים

בפסקמדובר"לאכיאוברפלד,עו"דאומרמפסק־הדין,לנפגעיםבאשר

היתר,ביןלחו"ל.בהמוניהםשיברחובחייביםסוחפתפגיעהשיגרורדין
שלהזאתהקשהלמסכתלהיקלעמוכניםשיהיואנשיםהרבהשאיןמשום
יששנית,למרשתי.שקרהכמולמישהוטובהלעשותבשבילרגלפשיטת

ושלישית,לאומי;ביטוחבהםלמזונות,הזכאיתלאישהשעוזריםמנגנוניםגם
כלבתנאים.מהארץיציאהעיכובצוביטולילקבלימשיכובהוצל"פהחייבים

מוגזמת.בהוצל"פמזונותלחייביהערבותובמוסדבחייביםיפגעשזההזעקה

לזרוע".שמנסיםולפחדלבהלהשותףלאאני


