
ר1אהענת

קרייריסטית,40בתשה

באח־הגישהומשכילה,

רונה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$לביתדחופהבקשה

משפחהלענייניהמשפט

מזונותלפסיקתבחיפה

גוללההמשפטלביתבבקשתהזמניים.

שאותהכלכליתאלימותשלמסכתהאשה

המ־עסקיםאישזוגה,מבןלטענתהספגה

שתכר

$TS1$המשתכר$TS1$

$DN2$המשתכר$DN2$חודש.בכלעצומיםסכומים

שכרבעצמההשתכרהשבעברהאשה,

ממושכתלידהבחופשתנמצאתגבוה,

אחד,יוםכיטענההיאהכנסות.להואין

גילתההקורונה,משברשלבעיצומו

כשטלפוןממנהלהתגרשרוצהשבעלה
לכ־גישתהשנחסמהלהבישרמהבנק

ספים

$TS1$לכספים$TS1$

$DN2$לכספים$DN2$.מצאהמכךכתוצאההמשותפים

אלפיעשרותשלהובותעםעצמהאת

שהחיובמאחרהאשראי,לחברתשקלים

הבנק.ידיעלכובדלא

שיע־זהשהואלהאמרבעלהלטענתה,

שה

$TS1$שיעשה$TS1$

$DN2$שיעשה$DN2$עמושתתאםדרשמעכשיו,אוכלקניות

לדרי־כשנענתהואפילוכספיתהוצאהכל

שה

$TS1$לדרישה$TS1$

$DN2$לדרישה$DN2$הואמצרכים,רשימתוהכינההמשפילה

גםהבעלמוגזמת.שהרשימהוטעןבהנזף

להצט־והחלוהחשבונותאתלשלםהפסיק

בר

$TS1$להצטבר$TS1$

$DN2$להצטבר$DN2$לביתומיםחשמלניתוקלפניהתראות

יחד.התגוררושבוהמפואר

לשלםהבעלאתחייבההשופטת

שק־אלפיבהיקףזמנייםמזונותלאשה
לים

$TS1$שקלים$TS1$
$DN2$שקלים$DN2$,העלויותבכללשאתובנוסףלחורש
המ־המגוריםביתאחזקתשלהישירות

שותף.

$TS1$.המשותף$TS1$

$DN2$.המשותף$DN2$,החלטהאותהבזכותרקלמעשה

להשיאפשרולכספיםגישהלאשההיתה

ילדיה.ועבורעבורהמזוןמוצרילרכוש

התייחסותהיתהלאבהחלטהזאת,עם

כלכלית,אלימותבדברלטענהמפורשת
בקשתנידונהאלאהוכרעה,לאוהיא
מחיהכאמצעימזונות,להלפסוקהאשה

ילדיה.ועבורעבורה

הכ־האלימותמהבקשה,שעולהכפי

לכלית

$TS1$הכלכלית$TS1$

$DN2$הכלכלית$DN2$משכילה,אשהכנגדכאןהופעלה
רחוקההשתכרות,כושרובעלתמצליחה
הכנו־האשהעלמהסטריאוטיפיםמאוד

עה

$TS1$הכנועה$TS1$

$DN2$הכנועה$DN2$כיס""דמילקושששנאלצתוהחלשה

היאכן,פיעלאףבה.ששולטזוגהמבן

קו־מסוימתבסיטואציהעצמהאתמצאה

רבן

$TS1$קורבן$TS1$

$DN2$קורבן$DN2$נגדה.שהופעלהכלכליתלאלימות

מחלוקתכמעטשאיןנראהואכן,
האלי־תופעתשלקיומהלעצםבנוגע

מות

$TS1$האלימות$TS1$

$DN2$האלימות$DN2$,לעגןהניסיוןזאתובכלהכלכלית
סערה.מעוררבההמאבקאתבחקיקה

בגדיםקונההיא"ואם

שקל?"ב־000,01
סוערדיוןהתקייםשעברבשבוע

הכנסתשלומשפטחוקהחוקבוועדת

אלי־למניעתהממשלתיתהחוקבהצעת

מות

$TS1$אלימות$TS1$

$DN2$אלימות$DN2$.אמרהדיוןשלבעיצומוכלכלית

הצעתלפיכימהליכודקלנראריאלה"כ

בהטלתמואשםלהיותעלולגברההוק,

"לק־לזוגתונתןכשלאכלכליתאימה
נות

$TS1$לקנות"$TS1$
$DN2$לקנות"$DN2$הוסיף:הואשקל".ב־000,01בגדים
כשקנתהאימהעליוהטילההיא"אולי

לאוהואאותוורוששהשקלב־000,01

זה".בשביללכדורגלהלך

למ־לחוקבהתנגדותולברלאקלנר

ניעת

$TS1$למניעת$TS1$

$DN2$למניעת$DN2$עורכותבקרבגםכלכלית.אלימות

סוערותהרעותהמשפחהדינימתהוםדין

והתוע־הנחיצותלגביאחידהעמדהואין

לת
$TS1$והתועלת$TS1$

$DN2$והתועלת$DN2$ההוק.שבהצעת

במ־אלימותלמניעתהחוק"הצעת

שפחה

$TS1$במשפחה$TS1$

$DN2$במשפחה$DN2$הונחהכלכלית("אלימות)מניעת

ומ־אוגוסטבתחילתהכנסתשולחןעל

טרתה

$TS1$ומטרתה$TS1$

$DN2$ומטרתה$DN2$למצבימענהלתתהיאהמוצהרת

בןכלפיאדםשלמתמשכת"התנהגות
הפעלתאימה,"הטלתבהםשישזוגו"
המתבטאתשליטה"הפעלתאוכפייה

וביןבהצעההמפורטיםמהאופניםבאחד
עצמאיתכלכליתהתנהלותמניעתהיתר

פתיהתאולעבודהיציאתוהזוג,בןשל

מניעתלנכס,גישהמניעתבנק,חשבון

למשלהזוג,בןחיישלותקיןסבירניהול

הכלכליתההתנהלותעלשליטהבדרך

וכר.יוםהיוםבחייהזוגבןשל

גםתהיהכלל"בדרך

פיזית"אלימזת

כלכליתאלימותהחוק,הצעתלפי

ניתןכלומראזרחית,כעוולהתוכר
בןכנגדפיצוייםתביעתבגינהלהגיש
החוקהצעתמעניקהובנוסףהפוגע,הזוג
למניעתצולתתהמשפטלבתיסמכויות
לצוויםלמשלבדומהכלכליתאלימות

הגנה.צוויאואלימותלמניעתקיימים

שעמןהדיןעורכותרובמפתיע,באופן

וחושבותהחוקלהצעתמתנגדותשוחחנו,

מתועלת.נזקליותרתגרוםשהיא
מישו־כמהכלפימכוונתההתנגדות

רים

$TS1$מישורים$TS1$

$DN2$מישורים$DN2$בהתע־מדוברכיהטענהובראשם

רבות

$TS1$בהתערבות$TS1$

$DN2$בהתערבות$DN2$המשפחתיבתאהשלטוןשליתר

להיותזוגכלשלהאוטונומיתובבחירה

מהילהכריעהניסיוןוכיעיניו,כראות

ומנותקיומרנייהיה"סבירה"התנהלות
מהמציאות.

המתנגדיםמצייניםזהבהקשר

מינית,אופיזיתלאלימותבניגודכי
העונשין,בהוקפליליותעבירותשמהוות
פלילית.עבירהאיננהכלכליתאלימות

להגישלאפשרמבקשלמעשההחוק

בגינה.אזרחיתתביעה

הב־כימנגרטועניםבחוקהתומכים

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$רבותשפעמיםהמוצאהנחתהיא

הגבר,ידיעלכלכליתנשלטתהאשה
ונורמליטבעיכךכלנתפסהזהוהמצב

כע־להגדירורוציםמדועמובןשלאעד

וולה
$TS1$כעוולה$TS1$

$DN2$כעוולה$DN2$.אזרחית

זוגואםמשפחות,סוגימיניכל"יש

חיישלמסויםבדפוסיהדלחיותמחליט

לבואיכולאינוהמשפטביתמשפחה,

אומ־ראוי",ומהנכוןמהעבורוולהחליט

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$בתחוםהעוסקתרוטנברגמאיהעו"ד

סובייקטיביתשאלהלא"זומשפחה.דיני
אובייקטיבית".אלא

בניסו־החוקשהצעתסבורהרוטנברג

חה

$TS1$בניסוחה$TS1$

$DN2$בניסוחה$DN2$ותי־המשפחתיבתא"פוגעתהנוכחי

צור

$TS1$ותיצור$TS1$

$DN2$ותיצור$DN2$מפ־היאיחסים".במערכותהסלמה

רטת

$TS1$מפרטת$TS1$

$DN2$מפרטת$DN2$לצדגםלהיות"יכולהאלימותכי

חוק׳יזהוגיל:יעלעו"ד
להוסיףשעלולמיותר
הקיימתהפגיעהעל
בעיקרעכשיו,כבר

המשפט.בבתיבגברים,

האשהאתמצייריםשוב

לסיועשזקוקהכקורבן

כאדםאותהלכבדבמקום

וחובות"זכויותשווה

'111משפט

משפט

hhibhiB 111חושבות
כלכלית?אלימותלמניעתקחוק

וזו

המשפחהדינישלםאחשמסעירהחנק

הדיןעורכות
מהוחלוקות:

כלכליטרור
כלכלית,לאלימותנתונהכיסדמימבעלהשמקבלתאשההאם
המשפחתיהכסףאתמנהליםגבריםשבההמציאותואולי

מתחוםדיןעורכותכלגיטימי?נתפסהזהשהמצבלכךגורמת

למניעתבחוקהצורךבדברבדעתןחלוקותהמשפחהדיני
שעברבשבועסערהשעוררכלכלית,אלימות

אתהכרהחסרתבצורהשמבזבזהשני

כספיםמעליםאוההכנסותאוהכספים

משיכותכמואחריהםלעקוביכולתשאין

נמוכים".בסכומיםמזומן

הזו",היתרלחקיקתמתנגדת"אני
מיותר,חוק"זהוגיל.יעלעו"דאומרת
הקיימתהפגיעהעללהוסיףעלולאשר
המש־בבתיבגברים,בעיקרעכשיוכבר

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$."בארץ

כל־אלימותלמניעתההוקלדעתה,

כלית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$שלבאוטונומיהפוגעבמשפחה

לתוךהמשפטבתיאתומכניסהמשפחה
קי־להיותשעלולבאופןהמשפחתיהתא
צוני

$TS1$קיצוני$TS1$
$DN2$קיצוני$DN2$.האשהאתמציירים"שובופוגעני

חיצונילסיועשזקוקהוכמיכקורבן

כאדםהאשהאתלכברבמקוםוקיצוני,

ולאפשרוחכםחזקוחובות,זכויותשווה

שלמו־לטובתעצמאיבאופןלפעוללה

תה

$TS1$שלמותה$TS1$

$DN2$שלמותה$DN2$אומרתוהפיזית",הנפשיתובריאותה

גיל.עו"ד

נגדהדיןעורכותשמשמיעותהטענה

הכלים"ב"סלישכיוםשכברהיאהחוק

שז־למיהגנהלהעניקדרכיםמספיק

קוקים

$TS1$שזקוקים$TS1$

$DN2$שזקוקים$DN2$.איזוןקובעממוןיחסי"חוקלה
אושסובלתומיבגירושים,משאבים

חלקואתולקבללהתגרשיכולסובל,
מציינתשנצבר",המשותףברכושהשווה

להגןכרינוסףבחוקצורך"איןגיל.עו"ד
כליםלתתייתכןלאהנשים.זכויותעל

עלהקיימיםהרביםהכליםעלנוספים
יחסית".זניחהבתופעהלטפלמנת

מייצרמחסורכל"לא

כלכלית"אלימות

מוג־שבההראשונההפעםאיננהזו

שת

$TS1$מוגשת$TS1$

$DN2$מוגשת$DN2$כלכלית.אלימותבנושאהוקהצעת

ב־9002הוגשההראשונההחוקהצעת

המונהובהזוארץאוריתח"כידיעל

מצומצםבאופןהוגדרכלכליתאלימות

מבןכסף"מניעתלמשל,יותר.הרבה
מצב"יצירתאורפואיים"לצרכיםהזוג

המגו־בביתיסודבמוצרימחסורשל

רים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$כזוהגדרההזוג".בנישלהמשותף

שמוגדריםהמקריםאתלצמצםאפשרה

אחדצדשלסירובלדוגמהכךבאלימות,

לאהשניהצרשלכלשהירכישהלאשר

כלכלית.באלימותאוטומטיתנחשבת

וב־5102אושרהלאהחוקהצעת

ביוזמתהפעםנוספת,הצעההוגשה

גלאוןשלהחוקהצעתגלאון.זהבהח"כ
סבירהשאינה"שליטהלמצביהתייחסה

מני־כמוומצביםמשפחה"בןאוזוגבבן

עת

$TS1$מניעת$TS1$

$DN2$מניעת$DN2$העבודה.בשוקהשתתפות

הצעתברקקרןח"כהגישהב־9102

כלכלית,אלימותבנושאנוספתהוק
המ־לביתסמכותמתןהיתרביןשכללה

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$פיצוישקל,אלף120עדלפסוק

הערה




כלכלית.אלימותבשלנזקהוכחתללא

הואהחוקהצעתשלהנוכחיהנוסח

משאביםל"מניעתומתייחסלמדינרחב

מניעתכןלעשותאיוםאוכלכליים"

אוטומניעתהעבודהבשוקהשתתפות

ועוד.כלכליתנומיה

הגדשאיןהיאהנרחבבניסוחהבעיה

צמואיןכלכליתאלימותשלברורהרה

סמוןמורןעו"דקיצוניים.למצביםצום

להיותיכולה"לאזהבהקשראומרת

זוכלכלית.אלימותשלברורההגדרה

שופטכלשללפרשנותהנתונהשאלה

יכולזהוגםשלו.הערכיםלסטבהתאם

הוכחותהליךניהוללאחררקלהתקיים

הצדדיםשלהדינמיקהאתלהביןוניסיון

מצבלהיווצריכוללדוגמהכךבנישואים.

קבועבסיסעלהתקזזותלקייםנהוגשבו

להיחשבעלולהכזווהתנהגותוחודשי

הגירושים".במועדכלכליתלאלימות

הקייםהחוקכיסבורהסמוןעו"ד

באמצעותכלכליתלאלימותמענהנותן

מביאהסמוןסכסוך.יישובלהליךפנייה

בהליךפתחהאשהשבומקרהלדוגמה

אתביטלהבעלמכךוכתוצאהגירושים

הרשאותוביטלשלההאשראיכרטיס

לידיההעבירלא"הואהבנק.בחשבון

במצבהיתהוהיאחודשבמשךכספים

פנתהשאזאלאאמרה.אונים"חוסרשל

צוויםלמתןבבקשההמשפטלביתהאשה

נענו.בקשותיהורובמתאימים

הזוגבןשלשליטה
ובהגינות""בהסכמה

רנןיברזייאריאןד"רפרסמו6102

למשפטיםמהפקולטהיוסריושירלילי

האלימותעלמאמרחיפהבאוניברסיטת

עםלהתמודדוניסובמשפחההכלכלית

הכלכליתהאלימותעיגוןנגדהטענות

בחקיקה.

למצביםהשתייםהתייחסוהשארבין

בלעכלכלית"שליטהקיימתשבהם

ייחשבשהדברמבליאךהבעל"שלדית

הבעלשלשליטתושכןכלכליתאלימות

ובהגינות"."בהסכמהכהגדרתןנעשית

ישהאםהשאלהנשאלתכזהבמצב

הסכמתהאתשנתנהלאשהלהתייחס

כללאתבלעדיבאופןינהלשהגברלכך

תקבלמצדהוהיאהכלכלייםהמשאבים

כלכלית.אלימותשחווהכמיכיס""דמי

פמיניסגישותשתימוצגותבמאמר

להסכמהלתתישכיהטוענותאלוטיות

שלמהאוטונומיהיוצאכפועלתוקףכזו

שלפיההרדיקליתהגישהומנגדהאשה

חוסרשלבמצבהסכמהבכללתיתכןלא

ישהמאמרמחברותלדעתמובנה.שוויון

ולשקוללגופוכזהמקרהכללבחוןצורך

ההסדראםהשאלהאתלהסכמהבמקביל

הוגן.גםהואהזוגבניבין

טענותכיהתרשמוויוסרירנןיברזילי

עלמתקבלותלאכלכליתאלימותעל

להןנעניםאינםהמשפטובתירובפי

הנושא.אתבחקיקהלעגןצורךשישכך

תופעתעםלהתמודדמהקושיחלק

"הנחותמשתינובעהכלכליתהאלימות

במידהכטבעיותעדייןשנתפסותיסוד"

אוטונומיפרטיכמרחבהמשפחהרבה

ושליטהעיקריכמפרנסהבעלותפיסת

שלשהיסוסההנמנעמן"לאכלכלי.

משבצורהלהתייחסהמשפטמערכת

כלכליתאלימותבדברלטענהמעותית

'פרטי'למרחבלהיכנסמהחששגםנובע

אינכלכליתיחסיםבמערכתולהתערב

שלהיומיומיתשליטתושבהטימית

כטבנתפסתהמשפחהבכלכלתהבעל

החוקרות.כתבועית"

חשיבותישכזה"לחוק
הצהרתית"

כלכבאלימותהמשפטיתההכרה

מקבילוהמאמרמהוססתעודנהלית

באלימותהדרגתיתלהכרההמצבאת

מיןיחסיקיוםכשבעברבמשפחהמינית

עבירתמגדרהוצאזוגבניביןבכפייה

הישראליהחוקאימץבתחילההאינוס.

חלקהואמיןיחסישקיוםהתפיסהאת

ורקנישואיםבמסגרתהבעלשלמזכותו

כיוםמשפטי.שינויהחלשנהכי04לפני

מוכרותונפשיתמיניתפיזיתאלימות

מהשיח.חלקומהוותחברתיותכתופעות

יהודיתעודמצטרפתזולדעה

לדבריהמשפחה.לדינימומחיתמייזלס

הצהחשיבותישנההזוהחוק"להצעת

לדיניהקשורבכלאולםבעיקררתית

ולתכחוקשללרוחווירושהמשפחה

זהובמובןעצומהחשיבותישנהליתו

מאוד".חשובההחוקהצעת

כלכליתאלימותכימציינתמייזלס

לאזאתעםאךמאודנפוצהתופעההיא

כשהיאולזהותבהלהבחיןניתןתמיד

לאהשוניםהביטוייםאתמתרחשת.

השכבותבכלרואיםכלכליתלימות

לרבותבאוכלוסייההסוציויאקונומיות

הצדלרובלצערישםהעליוןבאלפיון

הנשיםעדייןהןכלכליתשבנחיתות

הצעתיותר.חזקההפיננסיתוהתלות

לתופעהוזהותמהותשםמעניקההחוק

סימניהאתומשרטטתזיהויהאתמקלה

ובכךממנהסובלתאושסובלמיעבור

עמה.אתההתמודדותמקלה

לעהמשפטבתימבחינתלדבריה

העוסחקיקהשלקיומהמשפחהנייני

יעניקכלכליתבאלימותספציפיתקת

לטפלשיפוטיתולגיטימציהגביתרוח

שאת.ביתרהתופעהבביטויי

שישסבורהפרילינגשרוןעו"דגם

חשוכותודעות"בורותכזה.לחוקמקום

היתהמזמןשכברשראויחקיקהמעכבות

במצולנשיםומסייעתכנהעלעומדת

מחבריחלקלדעתהאומרת.היאקה"

הכנסת

לאוגם

לית

איומים

עדכלית

כיס

בןבידי

ילדה

ולהסבר

עוד

בהנתקלשהחוקמכךמופתעתמשפחה

כנסתשחברילראותמזעזעתנגדויות.

אומרת.היאהחוק"להצעתמתנגדים

והצאלימותהיאכלכלית"אלימות

נוסףכליהמשפטלביתמקנההחוקעת

ברורלאלברך.ישכךועלבהלהילחם

למשפבקשרהגדולההזעקהמהעל

בהשישמשפחההמשפחה.שלטיזציה

היאכלכליתכוללסוגמכלאלימות

המשפחהמבניאחדואםמסוכן.מקום

למדימוטבהגנהלולהעניקשישחש

ולאהגנהשמאפשריםחוקיםלחוקקנה

אותם.לקבור

דייןרותמימיןסמוןמורןהדיןעורכות
מייזלס.ויהודיתרוטנברגמאיהוולפנר
מיוחדחוקשלנחיצותועלמחלוקת

וולפנרדייןרותעוד
היאכלכלית"אלימות
החוקוהצעתאלימות
המשפטלביתמקנה
בה.להילחםנוסףכלי
אלימותבהשישמשפחה
כלכליתכוללסוגמכל

מסוכן"מקוםהיא

כהןאוראלמרמריענבלכץיריבצילומים

הערה



