מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי
בני זוג בשני  :1973–1948המאבק שנשכח
יעל

ברוידאבהט*

החל בשנותיה הראשונות של המדינה ניסו ארגוני הנשי בישראל לקד
חקיקה שתבטיח את חלק השווה של נשי ברכוש המשפחתי .לאחר
מאבק ארו ועיקש נחקק בשנת  1973חוק יחסי ממו בי בני זוג.
הסיפור ההיסטורי שנפרש במאמר זה מערער על שתי "אמיתות
היסטוריות" ישראליות רווחות :האחת עוסקת בארגוני נשי
ישראליי ,ולפיה ארגוני אלה זנחו את סדריומ הפמיניסטיהפוליטי
ע קו המדינה ,והתמקדו בפעילות פילנתרופית בלבד עד פריחתו
המחודשת של הפמיניז בתחילת שנות השבעי; והאחרת עוסקת
במשפט עצמו ,ולפיה חוק יחסי ממו נחקק כתגובה על פיתוחה של
חזקת השיתו בביתהמשפט העליו בשנות השישי .המאמר יחשו כי
השיח התחיקתי על רכוש משפחתי ועל יחסי ממו בי בניזוג הינו ותיק
למעשה כמעט כמו המדינה עצמה ,וכי אלה אשר עמדו מאחורי השיח,
_____________________________________

*

דוקטורנטית למשפטי ,מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמי ,הפקולטה למשפטי ע"ש
בוכמ ,אוניברסיטת תלאביב ,ועורכתמשנה בכתבהעת .THEORETICAL INQUIRIES IN LAW
המאמר הינו פרק מתו עבודת הדוקטורט שלי ,העוסקת במעורבות של ארגוני נשי ישראליי
בחקיקה בשני  .1973–1948אני מבקשת להודות למנחה שלי ,פרופ' ליאורה בילסקי ,על
ההשראה ,התמיכה וההנחיה המסורה לאור שני .תודה שלוחה ג לעדי יוכט על החומרי
הראשוניי שנתנה לי בנדיבותה .על קריאת טיוטות וגרסות מוקדמות והערת הערות מועילות
מאוד אני מבקשת להודות לדבי ברנשטיי ,לחנו דג ,לצביקה טריגר ,ליופי תירוש ,לחברי
ולחברות בקבוצת הקריאה בהנחיית ליאורה בילסקי ,לפורו חוקרי ההיסטוריה של ישראל
באוניברסיטת תלאביב ,למשתתפי ולמשתתפות בסדנת יגאל ארנו להיסטוריה של המשפט
באוניברסיטת תלאביב ,ולקולוקוויו הדוקטורנטי במרכז צבי מיתר .על מענק מחקר שסייע
לי בעבודה הארכיונית אני מבקשת להודות למכו ברג באוניברסיטת תלאביב .לבסו ,אני
מבקשת להודות לקורא/ת האנונימי/ת ולחברי ולחברות במערכת  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óעל ההערות
וההצעות המצוינות לאור כל שלבי העריכה .המאמר מוקדש לשולה )שולמית( ברוידא,
יושבתראש ויצ"ו ישראל בשני  ,1979–1971אשר בזכותה ובהשראתה נבטה עבודת
הדוקטורט .שולה נפטרה בשלווה ובשיבה טובה במהל כתיבתו של מאמר זה.
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קידמו אותו ולא נתנו לו לשקוע היו ארגוני הנשי הישראליי ,ובפרט
ויצ"ו ומועצת הפועלות.

ניתוחו של הסיפור ההיסטורי המשפטי ייער לנוכח החשיבות העצומה
של קניי ושל בעלות על קניי בעבור נשי ,ובפרט הפוטנציאל של הקניי
להגדיל את האוטונומיה של נשי בתו המשפחה .לנוכח חשיבות זו,
אשר תידו בהרחבה בחלקו התיאורטי של המאמר ,אצביע על הפער
הגדול שבי השאיפה המקורית של ארגוני הנשי לכונ משטר של שיתו
קנייני החל ברגע הנישואי לבי ההסדר האובליגטורי שנקבע בחוק
יחסי ממו.

 .1 :ÌÊÈÈÓÙÂ ‰ÈÓÂÂËÂ‡ ,‰ÁÙ˘Ó ,ÔÈÈ˜ .‡ .‡Â·Óלמה קניי חשוב?  .2הקניי המשפחתי;
 .3שיתו קנייני בי בניזוג – הצדקת הקהילה;  .4אוטונומיה בתו הקהילה:‰˜È˜Á .· .
 .1הצעת חוק המשפחה ושוויו האשה – רחל כהכג ) .2 ;(1951–1948פרויקט הרוורד
והצעת חוק היחיד והמשפחה ) .3 ;(1955–1951הצעות חוק שיתו נכסי בי בני זוג –
למי ורות ַה ְקטי ) .4 ;(1965–1961ועדת זוסמ ) .5 ;(1966–1964חוק הירושה
ֶאמה ַת ִ
) .6 ;(1965–1958חוק יחסי ממו בי בני זוג ) .7 ;(1973–1969חוק יחסי ממו –
התפתחויות מאוחרות .1 :‰˜ÈÒÙ· ÛÂ˙È˘‰ ˙˜ÊÁ .‚ .התפתחותה של חזקת השיתו
) .2 ;(1971–1955מיתוס השוויו של חזקת השיתו;  .3חזקת השיתו ,ארגוני הנשי
וקידו האוטונומיה במשפחה.˙Â‡ÈˆÓÏ È·ÈËÓ¯Â Ï‡È„È‡ ÔÈ· :ÌÂÎÈÒ .„ .

מבוא
לזכויותיה של נשי לחלק ברכוש המשפחתי ,ה בתו הנישואי וה במהלכ ,יש השפעה
מכרעת על מצב הכלכלי והחברתי .זכאות למחצית הרכוש )או לשוויו( ע תו הנישואי
חשובה לנוכח המחקרי המצביעי על ירידה משמעותית ברמת החיי של נשי בעקבות
גירושי 1.זאת ועוד ,שליטת – יחד ע בניזוג – בנכסי המשפחתיי לאור החיי
המשותפי עשויה להגדיל את האוטונומיה שלה ולהשפיע על מעמד ה בתו התא
המשפחתי וה מחו" לו .עובדה זו נובעת ,בי היתר ,מהמשמעות העמוקה שיש לקניי
ולבעלות על קניי בעבור אנשי בכלל ובעבור נשי בפרט.
ברוב מדינות המערב נהוג כיו משטר של הפרדה רכושית בי בניהזוג לאור חיי
הנישואי ,וחלוקה שווה של שווי הרכוש שנצבר במקרה של סיו הנישואי בגירושי או
במוות של אחד מבניהזוג .בישראל הדבר קבוע בחוק יחסי ממו בי בני זוג ,התשל"ג–
_____________________________________

1

LENORE WEITZMAN, THE DIVORCE REVOLUTION: THE UNEXPECTED SOCIAL AND
).ECONOMIC CONSEQUENCES FOR WOMEN AND CHILDREN IN AMERICA (1987
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

 2,1973א כי חוק זה מאפשר לזוגות לחתו על הסכ ממו שקובע אחרת .לפי ההיסטוריה
המוכרת של חוק יחסי ממו ,כפי שהיא נלמדת ,למשל ,בקורסי העוסקי בדיני משפחה או
בדיני קניי ,החוק נחקק בתגובה על התפתחותה של חזקה שיפוטית בביתהמשפט העליו
בשנות השישי שקבעה משטר של שיתו קנייני בי בניהזוג בכל הנכסי המשפחתיי
לאור חיי הנישואי 3.א למעשה נית להתחקות אחר שורשיו של החוק עד לראשיתה של
המדינה .א כ ,התפתחותה של חזקת השיתו בפסיקה לא צמחה יש מאי ,אלא על רקע
שיח ציבורי ופוליטי רב שני בשאלת שיתופ של הנכסי המשפחתיי בי בניהזוג.
לא זאת א זאת ,מי שהניעו את השיח הציבורי בנושא החל בשנותיה הראשונות של
המדינה היו ארגוני נשי ישראליי ,ובעיקר ויצ"ו ומועצת הפועלות .חברות הארגוני הללו
העלו את הסוגיה לסדרהיו הפרלמנטרי ,והתעקשו להשאירה ש עלא הנסיונות הרבי
להורידה ולעכב את הדיו בה .מאבק זה של ארגוני הנשי נשכחִ .שכחה זו אינה מפתיעה
השכחה הכללית בנוגע לפעילות של הארגוני בעשורי הראשוני לאחר קו
לנוכח ִ
המדינה .הספרות הישראלית מציירת תמונה פשטנית למדי ,שלפיה בשנות העשרי של
המאה העשרי נאבקו ארגוני נשי באר"ישראל למע זכות הבחירה למוסדות היישוב
היהודי 4,א ע הקמת המדינה ה זנחו את פעילות הפוליטית ,ופנו לעסוק בפעילות
פילנתרופית בלבד 5.את פריחת הפעילות הפוליטיתהפמיניסטית של הארגוני הישראליי
מייחסי המחקרי לאמצע שנות השבעי.
_____________________________________
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3
4

5

חוק יחסי ממו בי בני זוג ,התשל"ג– ,1973ס"ח ) 267להל :חוק יחסי ממו(.
ראו ,למשל ,שחר ליפשי "יחסי משפחה וממו :אתגרי ומשימות בעקבות תיקו מס'  4לחוק
יחסי ממו"  ÌÈ˜ÂÁא .(2009) 227
שרה עזריהו ‰˘‡‰ ˙ÚÂ˙ ˙Â„ÏÂ˙Ï ÌÈ˜¯Ù :È"‡· ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂÂ˘Ï ˙ÂÈ¯·Ú ÌÈ˘ ˙Â„Á‡˙‰
·‡¯ ;(1977) 1947–1900 ıחנה ספר  ;(2006) ˙Â„ÓÁ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂˆÂ¯ ‡Ïסילביה פוגלביז'אוי
"האמנ בדר לשוויו? מאבק של הנשי לזכות בחירה ביישוב היהודי באר ישראל –1917
 ˙ÂÓ‚Ó "1926לד  ;(1991) 262חנה הרצוג "ארגוני נשי בחוגי האזרחיי – פרק נשכח
בהיסטוריוגרפיה של היישוב" ˜˙„¯ ;(1994) 111 ,70 ‰מרגלית שילה "קולות נשיי בדבר
שוויו מגדרי וטובת האומה במאבק על זכות הבחירה ביישוב" ˘È‡Ï „Á‡ ËÙ˘ÓÂ ˙Á‡ ‰˜ÂÁ
) 221 Ë„Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ËÙ˘ÓÂ ˙ÂÈÂÎÊ ,ÌÈ˘ :‰˘È‡ÏÂאייל כתב ,מרגלית שילה ורות הלפרי
קדרי עורכי ,התשע"א(; חגי בועז "פרשת המאבק על זכות הבחירה לנשי בתקופת היישוב:
הסטטוס קוו ויצירת קטגוריות חברתיות" ˙ ;(2002) 107 ,21 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡Èדפנה יזרעאלי
"תנועת הפועלות בארישראל מראשיתה עד  ;(1984) 109 ,32 ‰¯„˙˜ "1927בתשבע
מרגליתשטר ‚‡;(2006) 1939–1920 ˙ÈÏ‡¯˘È-ı¯‡‰ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÚÂ˙ :ÌÈÏ·Î· ‰ÏÂ
Hannah Herzog, Redefining Political Spaces: A Gender Perspective on the Yishuv
).Historiography, 21 J. ISR. HIST. 1 (2002
ראו Paula Kabalo, Leadership Behind the Curtains: The Case of Israeli Women in 1948,
)ָ ) 28 MODERN JUDAISM 14 (2007ק ָל! עומדת על כ שארגוני הנשי ניסו להשתלב

בפוליטיקה הישראלית ע הקמת המדינה ,א נדחקו לשוליי והופנו לעסוק בפילנתרופיה(;
דבורה ברנשטיי ‡˘) 129 ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÔÂÈÂÂ˘Ï ‰ÙÈ‡˘‰ :Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰התשמ"ז(;
דפנה שרפמ ˘ ;(1988) ‰˜ÈËÈÏÂÙÂ ÌÈספר ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' YAEL YISHAI, ;68
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רק מעטי מאוד מודעי לכ שחלק גדול מהחוקי המעצבי את חיי המשפחה
בישראל ה פרי יוזמותיה ומאמציה של ארגוני הנשי 6.עבודתהשטח של ארגוני
הנשי חשפה את הפליית של נשי לרעה תחת שליטת הבלעדית של בתיהדי הדתיי
ושל הדי הדתי על ענייני הנישואי והגירושי 7.הארגוני נמנעו אומנ בדרכלל ממאבק
ישיר במונופול הדתי על הנישואי והגירושי עצמ ,א ניסו לשפר ככל שנית את מצב
של הנשי .בי היתר ניסו הארגוני להפקיע חלק מענייני הנישואי מ הדי והשיפוט
הדתיי ,באמצעות קידו חקיקה אזרחית המבטיחה את זכויותיה הממוניות והרכושיות של
נשי במסגרת הנישואי ובעת פקיעת8.
עלא מעורבות של ארגוני הנשי בהתפתחויות שהובילו לחוק יחסי ממו ,והג
שלאחר יותר משני עשורי של מאבק ה קיבלו את חקיקתו בברכה ,לא היה החוק ח
מבעיות ,וביקורות רבות הוטחו בו .בפרט ,שליטתו של הדי הדתי בהלי הגירושי,
בשילוב ע הדרישה של החוק לגט סופי עלמנת להחיל את איזו המשאבי וע האפשרות
להתנות על החלוקה השוויונית עד רגע הגירושי ,הובילו לסחיטת נשי עלידי גברי :גט
תמורת ויתור על אותה מחצית משוויו של הרכוש המשפחתי המגיעה לה לפי החוק9.
_____________________________________

6
7

8

9

BETWEEN THE FLAG AND THE BANNER 65–70 (1997); Juliet J. Pope, Conflict of Interests:
& A Case Study of Na’amat, in CALLING THE EQUALITY BLUFF 225 (Barbara Swirski
).Marilyn Safir eds., 1991

ראו ,למשל ,עפרה גרינברג וחנה הרצוג ‡¯‚Ï˘ ‰˙ÓÂ¯˙ :‰ÂÂ‰˙Ó ‰¯·Á· È¯ËÂÏÂÂ ÌÈ˘ ÔÂ
.(1978) 117–95 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·ÁÏ Â"ˆÈÂ
על הפליית נשי תחת המונופול הדתי ראו צבי טריגר "יש מדינה לאהבה :נישואי וגירושי
בי יהודי במדינתישראל" ) 173 ‰·‰‡ ÏÚ ÌÈËÙ˘Óארנה בנפתלי וחנה נוה עורכות,
 ;(2005רות הלפריקדרי "דיני נישואי וגירושי והבניית המגדר" 155 ‰ÈÈ„Â‰È ‰˘‡ ˙ÂÈ‰Ï
)מרגלית שילה עורכת ;(2001 ,שולמית אלוני ˘ ;(1976) 71–47 Ì„‡-È·Î ÌÈלסלי הייזלטו
ˆ.(1978) 40–32 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ‰˘‡‰ :Ì„‡ ÚÏ
פרט לחוק יחסי ממו ,היו הארגוני מעורבי ג בחקיקת של חוק המזונות )הבטחת
תשלו( ,התשל"ב– ,1972ס"ח ) 87על כ ראו ענת הרבסט "'זוהי הגנה של המדינה על
האישה ועל הילדי' :חוק המזונות )הבטחת תשלו( ,התשל"ב–:Ï‡¯˘È· ¯„‚Ó "1972
 ‰È„Ó·Â ·Â˘ÈÈ· ¯„‚Ó ÏÚ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯˜ÁÓכר ב  ;((2011) 651חוק גיל הנישואי ,התש"י–
 ,1950ס"ח  ;286ס' )11א() (2לחוק הירושה ,התשכ"ה– ,1965ס"ח  ,63המבטיח לאישה
מחצית מהעיזבו של בזוגה בהעדר צוואה; ס'  110לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ"ח– ,1968שקבע כי קצבת הילדי תועבר לאימהות ,ולא לאבות; ועוד .מאמר זה הינו
כאמור חלק מעבודת הדוקטורט שלי ,שעוסקת במעורבות של ויצ"ו ושל מועצת הפועלות
בחקיקה בשני  .1973–1948בחירתי בארגוני אלה נבעה מזמינות ומעושר של מסמכי
הארגוני ,אשר נשמרו לאור השני הרבות שחלפו .אול בשני אלה פעלו ארגוני נשי
נוספי ,וראוי שמחקרי עתידיי יחשפו ג את פעילות.
לביקורת מקיפה על חוק יחסי ממו ראו את פסקדינו של השופט שמגר בע"א 1915/91
 ,È·Â˜ÚÈ ' È·Â˜ÚÈפ"ד מט).(1995) 529 (3

30
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-ברוידא בהט10/21/2013 11:05:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

למרבה הצער ,הסחטנות א זכתה בלגיטימציה של בתיהמשפט האזרחיי 10.למעשה,
החזו ההתחלתי של ארגוני הנשי היה רחוק מהמשטר שנקבע בחוק יחסי ממו :הארגוני
ניסו תחילה לקד משטר של שיתו קנייני ברכוש המשפחתי ,שיגדיל את האוטונומיה של
נשי במשפחה ,א התפשרו בהמש הדר על משטר של הפרדה רכושית ואיזו בסו
הנישואי .יתר על כ ,עוד לפני חקיקתו התריעו ארגוני הנשי בפני המחוקקי על
הסחטנות שהחוק עלול לעודד .אול המחוקקי ,למרבה הצער ,לא שעו לאזהרות אלה.
הא היה אפשר לגבש בחוק הסדר חלופי? רבי סוברי כי חזקת השיתו הציבה
חלופה ראויה להסדר שנקבע בחוק יחסי ממו ,משו שהיא החילה שיתו קנייני מלא
בנכסי החל ברגע הנישואי .ע זאת ,עיו במקרי המכונני של חזקת השיתו ,החל
באמצע שנות החמישי )בביתהמשפט המחוזי( ועד לתחילת שנות השמוני ,מעלה כי
בראשיתה היא לא התבססה על שאיפה לקידו השוויו והאוטונומיה של נשי .זאת ועוד,
החריגי הראשוני להחלתה פותחו דווקא במקרי שבה הייתה לחזקת השיתו השפעה
גורלית על מצב הכלכלי של הנשי שתבעו את חלק השווה ברכוש המשפחתי.
חשיפת שורשיה של חוק יחסי ממו ושל חזקת השיתו ,ובכלל זה חשיפת מעורבות
ופעילות של ארגוני הנשי הישראליי בשיח המשפטי עלאודות הרכוש המשפחתי ,הינה
מטרה חשובה בפני עצמה .ע זאת ,אני סבורה שעלמנת להבי את רבדיו העמוקי –
והסמויי לעיתי – של הסיפור ההיסטורי ,ראוי לקרוא אותו לאור אידיאל נורמטיבי של
בעלות שוויונית ומשותפת של בניהזוג בנכסי המשפחתיי ,אידיאל המבוסס על הקשר
בי בעלות על רכוש לבי קידו האוטונומיה של נשי בחברה ובמשפחה .חשיבות ההצגה
המשותפת של שני הצירי – הנורמטיבי וההיסטורי – נעוצה ביכולת להערי כל ציר לא רק
בפני עצמו ,אלא ג לאור הציר האחר .האידיאל הנורמטיבי מאיר ה את מה שקרה בפועל
ה את הדר שהייתה אפשרית א לא נבחרה .במקביל ,הסיפור ההיסטורי חוש את
המציאות המורכבת ,את הקשיי בדר לאידיאל הנורמטיבי ואת הפשרות הפרגמטיות
שנדרשו.
לפיכ ,בטר נפנה אל הסיפור ההיסטורי ,יעסוק חלקו הראשו של המאמר בטיעו
הנורמטיבי ,שהינו ˙ :È·Ï˘-˙Ïעל המשפט להתערב בנעשה בתו המשפחה עלמנת למנוע
יחסי $פיפ%ת; עליו לקבוע משטר של שיתו קנייני לאור חיי הנישואי; ועליו לבסס
משטר זה על הצדקות המדגישות את זכות של נשי לשוויו ולאוטונומיה .שלושת שלבי
הטיעו עמדו בבסיס שאיפת של ארגוני הנשי להסדיר בחקיקה את יחסי הממו בי בני
זוג ,א המחוקקי נטו בכל אחד משלושת השלבי הללו לכיוו ההפו .חזקת השיתו
_____________________________________

10

רות הלפריקדרי "שיקולי מוסר בדיני משפחה וקריאה פמיניסטית של פסיקת המשפחה
בישראל" ) 695 ,651 ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚדפנה ברקארז ,שלומית יניסקידביר,
יפעת ביטו ודנה פוג' עורכות") (2007 ,המסר שסחטנות על רקע הצור בגט היא חלק
מכללי המשחק הלגיטימיי והמובני מאליה מחלחל למערכת כולה"( .ראו ג בג"
) ÏÂ„‚‰ È·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' Ì‰¯·‡ 5548/00פורס בנבו.(29.5.2001 ,
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בשנותיה הראשונות והמכוננות ,לעומת זאת ,ענתה על שניי מתו שלושת השלבי ,א
נכשלה בשלב השלישי – חיזוק האוטונומיה של נשי.
השאלה העומדת בבסיס השלב הראשו של הטיעו היא באילו מקרי )א בכלל(
התערבות המשפט בהתנהלות המשפחה ראויה ורצויה .סביב שאלה זו התנהלו ויכוחי
ודיוני רבי בספרות המשפטית והפמיניסטית ,ועלכ אדו בה בקצרה בלבד 11.יש
הרואי במשפחה יחידה סגורה ,שראוי כי המשפט יימנע ככל האפשר מלהתערב בנעשה
בה .חלק מה נשעני על החופש של בניזוג לעצב בעצמ את היחסי ביניה 12,ואילו
אחרי טועני כי עלא הדימוי האינדיווידואליסטיהאגואיסטי של בניהאד ,בתו
המשפחה שולטי בדרכלל ערכי אלטרואיסטיי ,המעודדי את בני המשפחה לפעול
לטובת התא בכללותו ,ולא רק לטובת עצמ 13.ע זאת ,הג שבעבר נמנע המשפט
לחלוטי מהתערבות בתא המשפחתי ,כיו התערבות של המשפט והמדינה במשפחה
מקובלת במקרי הנחשבי פתולוגיי ,כגו מקרי אלימות במשפחה או סכסו על רקע
תהלי גירושי.
אלא שהשאלה מה נחשב פתולוגי נתונה לפרשנות והינה תלויתתקופה .א בעבר
אלימות במשפחה ,אונס של נשי עלידי בניזוג ,עבודת ילדי וכ הלאה לא נחשבו
מקרי המצדיקי את התערבות המשפט במשפחה ,כיו ה נחשבי כאלה בבירור .מה
שעדיי לא נתפס כיו בדרכלל כמצדיק התערבות משפטית הוא יחסי $פיפ%ת בתו
המשפחה ,אשר נושאי לרוב אופי מגדרי מובהק .תפיסת התא המשפחתי כיחידה סגורה
ומתפקדת מניחה לעיתי מלכתחילה קיומ של יחסי שוויוניי בתו המשפחה )ומסווה
בכ את פערי הכוחות הקיימי( ,ולעיתי פשוט רואה בפערי הכוחות מאפיי טבעי ותקי
של חיי משפחה .כ או כ ,כפי שטוענת פרנסס אולס ,הימנעותו של המשפט מהתערבות
בתא המשפחתי הינה בחירה מודעת ואקטיבית של המדינה להותיר על כנ את הפערי
המגדריי ,את יחסי ה$פיפ%ת ואת השלכותיה14.
לנוכח זאת ,שני השלבי הבאי של הטיעו הנורמטיבי יישענו על הגישה שלפיה ראוי
לצפות שהמשפט ייטול חלק פעיל בעיצוב הזוגיות והנישואי בקווי שוויוניי .לצור כ
_____________________________________

11
12
13
14

לניתוח מקי של הגישות השונות בוויכוח זה ראו Shahar Lifshitz, The Liberal
Transformation of Spousal Law: Past, Present and Future, 13 THEORETICAL INQUIRIES
).L. 15 (2012
לסקירת התפתחותה של גישה זו ראו Jana B. Singer, The Privatization of Family Law,
.1992 WIS. L. REV. 1443
ראו ,למשלJohn Eekelaar, Social Norms, Individualism and the Family, 13 ,
).THEORETICAL INQUIRIES L. 75 (2012
Frances E. Olsen, The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform,
) .96 HARV. L. REV. 1497 (1983ראו ג SUSAN M. OKIN, JUSTICE, GENDER AND THE
).FAMILY (1989
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עליו להתערב כבר במהל מה שנתפס כנישואי תקיני ,ולא רק בעת פירוק 15.ההתערבות
במהל הנישואי נחוצה משו שלגבי גברי ונשי רבי זוהי המציאות לאור תקופה
ארוכה מאוד )לעיתי חיי שלמי( ,וראוי שהמשפט יאפשר לה חיי שוויוניי ללא יחסי
$פיפ%ת .זאת ועוד ,פערי הכוחות במהל הנישואי משפיעי במידה רבה ג על תהלי
הגירושי ועל תוצאותיו ,ולכ א יתק המשפט חלק מפערי הכוחות כבר במהל
הנישואי ,ייפתרו ממילא חלק מהתוצאות הבעייתיות המאפיינות את הגירושי.
בהסתמ על ציפייה זו להתערבותו של המשפט כבר במהל הנישואי ,אתמקד בחלקו
הראשו של המאמר בשני השלבי הבאי של הטיעו ,אשר לא נדונו מספיק בספרות
המשפטית והפמיניסטית :החשיבות של החלת משטר של שיתו קנייני מלא בי בניהזוג
ברכוש המשפחתי לאור חיי הנישואי; וקידו האוטונומיה של נשי בתו המשפחה
באמצעות משטר זה .ראשית ,אעסוק בחשיבות המהותית והסמלית של הקניי בכלל ובעבור
נשי בפרט .לנוכח חשיבות זו אטע כי יש להחיל משטר של שיתו קנייני ברכוש
המשפחתי .נוס על כ אציע המשגה חדשה לשיתו הקנייני שמחזירה את האוטונומיה
למרכז ,וזאת מבלי לפגוע באופיי הקהילתי והשיתופי של קשרי משפחתיי ,ובמובני
מסוימי א תו חיזוקו והפיכתו לשוויוני .בתו כ אדו בשאלה כיצד )א בכלל( נית
להקנות אוטונומיה לפרטי בתו קהילה.
בחלק השני אנתח את הסיפור המרתק של חקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג ,החל
ביוזמות הראשונות של ארגוני הנשי בראשית המדינה ועד חקיקתו בשנת  .1973בחלק
השלישי של המאמר אנתח בקצרה את היסודות של חזקת השיתו שהתפתחה בפסיקה,
ואראה כי חזקה זו ,הג שהחילה משטר של שיתו קנייני מלא במהל הנישואי ,לא נועדה
ולא התיימרה בשנותיה המכוננות לקד שוויו ואוטונומיה של נשי .החלק האחרו
והמסכ של המאמר יוקדש למסקנות ולתובנות העולות ממאבק הארו של ארגוני הנשי,
מההתפתחויות שחלו בחקיקה ובפסיקה ,ומהקריאה של ההיסטוריה לאור האידיאל
הנורמטיבי ולהפ.

א .קניי ,משפחה ,אוטונומיה ופמיניז
 .1למה קניי חשוב?
קניי הוא הרבה יותר מאשר אמצעי מעשי ותועלתני של קיו ומסחר 16.לעומת הגישה
האינסטרומנטלית ,שלפיה קניי פרטי נועד ,בפשטות ,לאפשר לאנשי לחיות ולשרוד17,
_____________________________________

15
16

Carolyn J. Frantz & Hanoch Dagan, Properties of Marriage, 104 COLUM. L. REV. 75
) ;(2004חנו דג ˜.(2005) 456 ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù ÏÚ ÔÈÈ
).HELGA DITTMAR, THE PSYCHOLOGY OF MATERIAL POSSESSIONS 43 (1992
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מלומדי רבי מצביעי על המשמעויות העמוקות ועל הרבדי הרבי של קניי ושל
בעלות על קניי .כ ,למשל ,תפיסת הקשר בי קניי לאישיות מדגישה את היחסי
המורכבי בי בניהאד לבי חפציה או נכסיה ,אשר אינ מושפעי בהכרח משווי
השוק של הנכסי או מהפונקציות האינסטרומנטליות שלה 18.אנשי תופסי את קניינ
כשלוחה שלה ) ,(extensionולקניי יש השפעה ניכרת על פיתוח עצמיות ,על האופ שבו
ה תופסי אנשי אחרי ועל האופ שבו אנשי אחרי תופסי אות19.
נוס על כ ,בעלות על קניי מקנה שליטה במה שייעשה בו :בהחזקתו ,בהשאלתו,
בהשכרתו ,במכירתו ,בהענקתו ובשימוש בו עלידי בעל הקניי או עלידי אחרי 20.שליטה
זו מעניקה אוטונומיה ,שחשיבותה אינה מתמצה ביכולת המעשית לשלוט בקניי ,אלא
מתבטאת ג בתחושת הכוח והעצמיות שהיא מעניקה 21.האוטונומיה אינה בלתימוגבלת;
גבולותיה נקבעי עלידי משפט המדינה ,אשר מעצב את כללי הקניי ,מאפשר למדינה
להפקיע אותו או חלק ממנו ,ומשפיע במידה ניכרת על אופ השימוש בקניי )כאלה ה,
למשל ,חוקי התכנו והבנייה( .עוד כדאי לזכור כי הבעלות עצמה היא תוצר של מדיניות
משפטית הנקבעת עלידי המדינה 22.זו הסיבה שבגינה ג'ניפר נדלסקי מערערת על הקשר
ההדוק בי אוטונומיה לבי קניי אישי ,וטוענת כי במובני רבי תחושת האוטונומיה
הצומחת מ הבעלות על קניי אינה אלא אשליה 23.ע זאת ,בתו הגבולות שהמשפט
מתווה נותר מרחב גדול של ריבונות ושליטה ,ובהתא – של אוטונומיה.
לעומת הכתיבה הרבה על קניי ועל משמעויותיו בעבור בניאד ,הקשר בי פמיניז
לבי קניי טר נחקר דיו .בפרט ,אי כמעט דיו במשמעות הבעלות של נשי על קניי,
ועיקר הדיו מתמקד בביקורת על התייחסות לנשי כאל קניי ,בי בעבר ובי בהווה 24.א
_____________________________________
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18
19
20

21
22
23
24

ראו ,למשל ,ג'ו לוק  ÈÈ„Ó‰ Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰È˘‰ ˙ÎÒÓ‰סי' ) 26יוס אור מתרג ,מהדורה
שלישית ,התשמ"ט(; JEREMY BENTHAM, Principles of Civil Law, in THE THEORY OF
).LEGISLATION 111 (Richard Hildreth trans., 2009) (1864
דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' MARGARET RADIN, Property and Personhood, in ;42–39
).REINTERPRETING PROPERTY 35 (1993
 ,DITTMARלעיל ה"ש  ,16בעמ' ANNE MORRIS & SUSAN NOTT, ALL MY ;125 ,47–43 ,11
).WORDLY GOODS 1 (1995); DONNA DICKENSON, PROPERTY, WOMEN & POLITICS 2 (1997
) ;G.W.F. HEGEL, PHILOSOPHY OF RIGHT 51 (S.W. Dyde trans., 1996) (1896יהושע ויסמ
„ ;(1997) 25 ÛÂ˙È˘Â ˙ÂÏÚ· :ÔÈÈ˜ ÈÈדג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 35–32אשר במקביל לניתוח
הקניי כריבונות מבקר את מרכזיותו של ער זה(;  ,DITTMARלעיל ה"ש  ,16בעמ' ,49–48
 ,MORRIS & NOTT ;59–58לעיל ה"ש  ,19בעמ' .1
על אוטונומיה כתחושה ראו Jennifer Nedelsky, Reconceiving Autonomy: Sources,
).Thoughts and Possibilities, 1 YALE J.L. & FEMINISM 7, 23 (1989
).Carol M. Rose, Possession as the Origin of Property, 52 U. CHI. L. REV. 73 (1985
 ,Nedelskyלעיל ה"ש  ,21בעמ' .18
ראו ,למשלJEANNE LORRAINE SCHROEDER, THE VESTAL AND THE FASCES: HEGEL, ,
)) LACAN, PROPERTY, AND THE FEMININE (1998אשר חושפת את תפיסת הנשי כאובייקטי,
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

שההצדקות הליברליות והליברטריאניות של הבעלות על קניי – דהיינו ,קידו השליטה,
האוטונומיה ,העצמאות ,העצמיות והחירות – חשובות מאוד דווקא בעבור נשי ,בשל
הפערי החברתיי ביחסי הכוחות המגדריי ,הצדקות אלה נעלמות בדרכלל מ הספרות
הדלה ממילא על נשי וקניי .מקורות ספורי בלבד מאירי את חשיבותה של הבעלות
בעבור נשי ,כאמצעי מרכזי לפיתוח אישיות הסובייקטיבית ,עצמאות הכלכלית וסוכנות
החברתית והפוליטית25.

יש שיגידו כי הדגשת ערכי חומריי ,כמו ג חיזוק ערכי כגו אוטונומיה ושליטה,
לא רק לא יועילו למאבקי הפמיניסטיי ,אלא עלולי א להזיק לה .כ ,למשל ,תפיסת
הקשר העמוק בי קניי לאישיות טומנת בחובה ג את המבט של אחרי על האישה ,שכ
עלפי תפיסה זו ,תחושת הזהות העצמית של האישה נובעת ,בי היתר ,מאימו" נקודת
המבט של אחרי עליה דר קניינה 26.אימו" גישה זו אל תו המאבק הפמיניסטי עלול
להחזיר "בדלת האחורית" את הגדרת העצמית של נשי דר המבט הגברי – מה שהקי
מלכתחילה ביקורות פמיניסטיות נרחבות ומוצדקות 27.נוס על כ נית לטעו כי עלינו
להישמר מפני מאבקי המאמצי סטנדרטי גבריי ומגדירי מעמד ושוויו דר בעלות
ושליטה על רכוש ,תו האדרת ערכי אינדיווידואליסטיי ואטומיסטיי 28.א אלה
הערכי המקודמי במאבק למע בעלות של נשי על קניי ,ייתכ שהמאבק אינו ראוי,
ושיש להתמקד דווקא בהחלשת כוחו והשפעתו של קניי בחברה או בהפשטתו מהיבטי
של שליטה וכוח29.

ביקורות אלה ראויות לדיו מעמיק ורחב החורג מגבולות המאמר ,ועל כ איני מתיימרת
להציע כא תשובה מפורטת ומורכבת .אעיר ע זאת ,בקצרה ,כי בבסיס של אימו" נקודת
המבט של אחרי דר קניינו של אד מצויה תפיסת האד – והאישה – בראש ובראשונה
כסובייקט .בכ תפיסה זו שונה באופ מהותי מאימו" המבט הגברי ,אשר מבוקר עלידי
הפמיניז בהיותו מבט שפועל בכיוו ההפו והופ את הנשי מסובייקט לאובייקט .נוס
_____________________________________

25
26
27
28
29

ומציעה תיאוריה שתאפשר המשגה שלה כסובייקטי(; Luce Irigaray, Women on the
Market, in THE LOGIC OF THE GIFT: TOWARD AN ETHIC OF GENEROSITY 174 (Alan D.
).Schrift ed., 1997
ראו ,למשל ,DICKENSON ,לעיל ה"ש  ,MORRIS & NOTT ;19לעיל ה"ש .19
 ,DITTMARלעיל ה"ש  ,16בעמ' .78
ראו את מאמרה פורהדר של לורה מלוויLaura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative :
).Cinema, 16 SCREENS 6 (1975

השוו דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 33המבקש להשתחרר מהתפיסה הריבונית של קניי משו
שהיא "מבטאת ומחזקת תרבות אינדיווידואליסטית ומנוכרת; תפיסתעול אטומיסטית"(.
נית להשוות זאת לדילמה הפמיניסטית הישראלית המוכרת בי מאבק למע שוויו בשירות
הצבאי ,לנוכח מרכזיותו של הצבא בחברה הישראלית ,לבי מאבק לערעור מרכזיותו זו של
הצבא .ראו דפנה ברקארז "על טייסות וסרבניות מצפו :מאבק אחד או מאבקי שוני?"
) 65 ÌÊÈÈÓÙÂ ¯„‚Ó ËÙ˘Ó· ÌÈÂÈÚדפנה ברקארז ,שלומית יניסקידביר ,יפעת ביטו ודנה
פוג' עורכות.(2007 ,
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על כ ,כפי שנראה בהמש ,זניחה מוחלטת של ערכי "גבריי" ,כגו אוטונומיה ,חירות
ושליטה ,לטובת בלעדיות של ערכי "נשיי" ויחסותיי ) ,(relationalכגו טיפול ,קהילה,
קשרי חברה וכ הלאה ,עלולה – בסבירות גבוהה – להותיר את ה$פיפ%ת המגדרית על כנה.
אכ ,על רקע בעייתיות זו ,פמיניסטיות אחדות שאינ רוצות לוותר על ערכי ליברליי
וליברטריאניי ,כגו חירות ואוטונומיה ,החלו להגדיר מחדש תו ניתוק מהקשריה
האינדיווידואליסטיי המוחלטי והתאמת לתפיסות פמיניסטיות 30.א נגדיר את הזכות
של נשי )ושל גברי( לקניי דר הגדרת המחודשת של ערכי אלה ,נוכל למלא את
הזכות לקניי במשמעויות ובתכני חדשי ,העולי בקנה אחד ג ע תפיסות פמיניסטיות.
זאת ,מבלי לוותר מראש על הקניי או על האוטונומיה שבכוחו של קניי זה להעניק לנשי
ולגברי31.

È˙ÁÙ˘Ó‰ ÔÈÈ˜‰ .2
לצד החשיבות הכללית של הבעלות על קניי ,יש חשיבות מיוחדת לקניי הנצבר במהל
הנישואי ,בי היתר הודות למאמציה ולעבודת של הנשי בתו משקהבית ומחו" לו.
אלא שזכות של הנשי לחלק מהרכוש המשפחתי – ועל אחת כמה וכמה לבעלות עליו –
אינה מובנת מאליה ,ולמעשה הוכרה רק בעשורי האחרוני .הרבה לפני שנדרשו ארגוני
פמיניסטיי ,מחוקקי ובתימשפט לשאלת הרכוש שנצבר במהל הנישואי ,התמקדו
מאבקי פמיניסטיי באנגליה ובארצותהברית בזכות הבסיסית של נשי לבעלות על קניי.
חלק ניכר ממאבק זה התרכז בזכות של נשי להמשי להחזיק בקניי ג לאחר נישואיה,
מבלי שרכוש – זה שה הגיעו עימו לקשר הנישואי וזה שה רכשו במהלכו – יעבור
אוטומטית לרשות בעליה 32.הג שהישגי אלה היו משמעותיי ,ה לא היו רלוונטיי
לרוב הנשי ,אשר ממילא הגיעו לקשר הנישואי חסרות רכוש ,לא עבדו תמורת שכר מחו"
_____________________________________

30

31
32

ראו ,למשל ,Nedelsky ,לעיל ה"ש ;21
) .Natalie Stoljar eds., 2000מהל דומה נעשה בשנות השמוני כאשר פמיניסטיות
אמריקאיות הציעו הגדרות מחודשות למושג "שוויו" ,אשר עד אז נתפס במובנו האריסטוטלי
הטהור כיחס שווה לדומי ,ולא ִאפשר לנשי להיעזר בו עלמנת לקד את מעמד החברתי.
ראו ,למשלChristine A. Littleton, Reconstructing Sexual Equality, 75 CALIF. L. REV. ,
).1279 (1987
ראו  ,DICKENSONלעיל ה"ש  ,19בעמ' “[W]e can and should develop a theory of ) 8
”.(property which is liberating for women
ראו  ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ' Reva B. Siegel, Home as Work: The ;180–179
& RELATIONAL AUTONOMY (Catriona Mackenzie

First Woman’s Rights Claims Concerning Wives’ Household Labor, 1850–1880, 103
) .YALE L.J. 1073 (1994בישראל קבע זאת ס'  2לחוק שיווי זכויות האשה ,אשר יידו

בהמש .ראו להל ה"ש  108והטקסט שלידה.
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

לבית ולא צברו רכוש משלה במהל הנישואי 33.הייתה זו ,א כ ,זכות במובנה השלילי:
לא הייתה אפשרות חוקית למנוע נשי מלהחזיק ברכוש ,א ג לא הובטח לה רכוש
כלשהו ,א לא הרכוש שנצבר במהל הנישואי 34.לעובדה זו הייתה משמעות כפולה:
לנשי לא הייתה שליטה כלשהי בגורל של הנכסי המשפחתיי במהל הנישואי ,וע
תו הנישואי ה נותרו חסרותכל.
לעומת זאת ,במחצית השנייה של המאה העשרי החלו מדינות המערב לחוקק חוקי
המכירי בזכות של נשי למחצית הרכוש המשפחתי ,מטעמי שוויו והכרה במאמ"
המשות ,וכיו ברוב המדינות מונהגת חלוקה של הנכסי או שוויי ע תו הנישואי35.
במדינות מעטות א נהוג משטר של שיתו קנייני בי בניזוג לאור חיי הנישואי
) 36.(community propertyבארצותהברית ,למשל ,משטר זה נהוג בעשר מדינות 37.בחמש
מה )קליפורניה ,טקסס ,לואיזיאנה ,ניומקסיקו ואריזונה( מדובר ב"ירושה" מימי הכיבוש
_____________________________________

33

34

35

36
37

Caroline Bermeo Newcomb, The Origin and Civil Law Foundation of the Community
Property System; Why California Adopted It, and Why Community Property Principles
;)Benefit Women, 11 U. MD. L.J. RACE, RELIGION, GENDER & CLASS 1, 32–35 (2011
Henry H. Foster, Jr. & Doris Jonas Freed, Marital Property Reform in New York:
).Partnership of Co-Equals?, 8 FAM. L.Q. 169, 173 (1974

חשוב לציי כי ביקורת דומה )על זכות שלילית לעומת זכות חיובית( נית להחיל ג על
המאבק העומד במרכז המאמר – להכרה בזכות של נשי לשיתו קנייני ברכוש המשפחתי.
זכות זו אינה רלוונטית לנשי במשפחות עניות ,אשר ממילא אי לה ולבניזוג רכוש מהותי
לחלוק בו .אכ ,למרבה האירוניה )לפי  ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ'  ,(187דווקא
עוני והעדר רכוש מובילי לעיתי קרובות ליחסי שוויוניי יותר בי בניהזוג .במשפחות
עניות פערי ההשתכרות בי בניהזוג אינ גבוהי )בי ששניה עובדי בעבור שכרמינימו
ובי שה מקבלי קצבאות רווחה מהמדינה( .יתר על כ ,רוב ההכנסות מוקדשות לצרכי
הבסיסיי ,כגו מזו וביגוד – הוצאות אשר משויכות באופ מסורתי למרחב הפרטי ונשלטות
עלפירוב עלידי הנשי .לבסו ,בהעדר של נכסי יקרי ,כגו דירה או רכב ,ממילא אי
פערי קנייניי משמעותיי בי בניהזוג .כל זה ,כמוב ,אינו מצדיק התעלמות ממשפחות
עניות ,ועלכ חשוב להדגיש כי ג כאשר מעלי על נס את השאיפה לכונ משטר של שיתו
קנייני ברכוש המשפחתי ,אי בכ כדי להמעיט בחשיבות של מאבקי חברתיי מקבילי
שמטרת לשפר את מצב הכלכלי של משפחות עניות ולהקנות לה הזדמנויות לרכוש בעלות
על נכסי ,מאות טעמי שהוזכרו לעיל.
 ,Lifshitzלעיל ה"ש HANOCH DAGAN, PROPERTY: VALUES AND INSTITUTIONS 223 ;11
) .(2011לעומת העדויות הקיימות בספרות למעורבות של ארגוני נשי בקידו החקיקה
שמאפשרת לנשי להחזיק ברכוש )ראו  ,Siegelלעיל ה"ש  ,(32אי בספרות הקיימת תיעוד
למעורבות של ארגוני נשי בהתפתחות החקיקה האמריקאית העוסקת ברכוש משפחתי,
ובפרט בהתפתחות החקיקה המחילה משטר של שיתו קנייני .ראו ,למשל ,Newcomb ,לעיל
ה"ש James W. Paulsen, Community Property and the Early American Women’s ;33
).Rights Movement: The Texas Connection, 32 IDAHO L. REV. 641 (1995
הערה מינוחית :לאור המאמר ייעשה שימוש במונחי "שיתו קנייני" או "שיתו נכסי
קנייני" .הכוונה היא למשטר המכונה  ,community propertyשעקרונותיו יתוארו להל בקצרה.
 ,DAGANלעיל ה"ש  ,35בעמ'  ,Newcomb ;223לעיל ה"ש  ,33בעמ' .3–2
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הספרדי ,אשר החיל את המשפט האזרחי ) ,(civil lawשכלל הסדר של שיתו נכסי בי בני
זוג ,לעומת מדינות שהיו נתונות בשליטת המשפט המקובל האנגלי ) ,(common lawאשר
באופ מסורתי ראה במשפחה יחידה משפטית אחת הנשלטת עלידי הגבר 38.מדינות ע
מסורת של המשפט המקובל הנהיגו תחילה משטר שבו רכושה של האישה נמצא בבעלותו
ובשליטתו הבלעדית של הגבר ,ובהמש משטר של הפרדת הנכסי וחלוקת בתו
הנישואי ,כמתואר לעיל .יוצאותדופ ה וושינגטו ,איידהו ונוודה ,אשר מסיבות שונות
בחרו במשטר של שיתו נכסי קנייני א שהיו נתונות בשלטו אנגלי .לבסו ,בשתי מדינות
אומ" משטר של שיתו נכסי קנייני במהל העשורי האחרוני :ויסקונסי )(1986
ואלסקה ).(2010
חשוב להאיר את ההבדל המשמעותי בי חלוקת נכסי שוויונית בתו הנישואי לבי
שיתו נכסי קנייני לאורכ 39.במשטר הראשו מונהגת הפרדת נכסי לאור קשר
הנישואי ,והשליטה בה כפופה לכללי הקניי הרגילי ,דהיינו ,לבעלי הרשו של כל
נכס יש הזכות המלאה לשלוט בו ,ואילו במשטר השני העיקרו הבסיסי הוא שלשני בני
הזוג יש זכויות שוות ושליטה שווה בנכסי המשפחתיי ,ג א רק אחד מה רשו
כבעלי של הנכסי .כ ,למשל ,א דירת של בניהזוג רשומה רק על ש אחד מה ,על
מנת למכור אותה נדרשת ג הסכמתו של בהזוג שאינו רשו כבעלי .יש לציי שג
התומכי בשיתו קנייני מלא אינ סבורי כי לכל פעולה הנעשית ברכוש המשפחתי
נדרשת הסכמת של שני בניהזוג ,וזאת ה מטעמי מעשיי )מניעת הכבדה בפעילות
הכלכלית השוטפת של המשפחה( וה מטעמי עקרוניי )למשל ,הבטחת החופש של שני
בניהזוג להשתמש במשאבי הנזילי של המשפחה ,תו התבססות על אמו הדדי בי בני
הזוג ועל ההנחה כי בהחלטותיה ה מביאי בחשבו ג את טובת המשפחה ,ולא רק את
טובת האישית( 40.א אלה נתפסי כחריגי לכלל הבסיסי ,הקובע שיתו קנייני מלא
לאור חיי הנישואי וניהול משות של משאבי הנישואי.
_____________________________________
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39

40

על ההבחנה בי היבלעות האישיות המשפטית של האישה לפי שיטת ה common lawלבי
שיתו נכסי לפי שיטת ה civil lawראו  ,Newcombלעיל ה"ש  ,33בעמ'  .10–9על המתח
בי שתי שיטות המשפט בקליפורניה ראו Susan Westerberg Prager, The Persistence of
Separate Property Concepts in California’s Community Property System, 1849–1975,
).24 UCLA L. REV. 1 (1977

משטר של שיתו קנייני בי בניזוג יכול ללבוש צורות רבות .במסגרת מאמר זה איני מתיימרת
לקבוע את המנגנו המדויק של השיתו הקנייני ושל הניהול המשות ,אלא לטעו שמשטר זה
הוא הראוי מבי המשטרי הרכושיי החלי על נכסי בניהזוג .על משפטני ומשפטניות,
באקדמיה ובבתיהמחוקקי ,לדו בפרטי המדויקי ובהיבטי המעשיי של המשטר .ראו,
למשל ,את ההבחנה שעורכי פרנ ודג בי ניהול משות ,ניהול שווה וניהול נפרד של
הנכסי המשפחתיי –  ,Frantz & Daganלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .127–125ע זאת ,אפרט
להל בקצרה את העקרונות הבסיסיי של השיתו הקנייני בי בניזוג המקובלי בדרכלל
על המצדדי במשטר זה.
 ,Frantz & Daganלעיל ה"ש  ,15בעמ'  .125–124ראו ג להל ה"ש  84–82והטקסט שליד.

38
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-ברוידא בהט10/21/2013 11:05:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

חריגי נוספי ,שאי לגביה מחלוקת עלפירוב ,קשורי להגדרת "רכוש משפחתי".
כ ,למשל ,מוסכ בדרכלל שנכסי שצבר כל אחד מבניהזוג לפני הנישואי ,כמוג
מתנות וירושות שקיבל כל אחד מה לאור חיי הנישואי עצמ ,אינ נכללי תחת "רכוש
משפחתי" ,ועלכ אינ נחשבי רכוש משות במשטר של שיתו קנייני ,ואינ נכנסי
לאיזו המשאבי בתו הנישואי 41.הטיפולוגיה מתבססת על הבחנה בי נכסי שהושגו
הודות למאמ" המשות של בניהזוג ,א בעבודה מחו" לבית וא במשקהבית ,לבי
נכסי שהושגו ללא קשר לנישואי .חלוקה זו מקובלת ה על המצדדי בשיתו קנייני מלא
בי בניזוג ה על המצדדי בהפרדת נכסי ואיזונ בתו הנישואי.
לבסו ,חשוב להתייחס לסוגיית יכולת של בניהזוג לסטות מההסדר של שיתו קנייני
ברכוש המשפחתי .התפיסה החוזית ,ובעקבותיה חופש החוזי בי בניזוג ,נמצאי במרכז
של דיני המשפחה בשיטות המשפט המערביות של ימינו 42.בהתא ,ג במדינות שבה
מונהג משטר של שיתו נכסי קנייני ,בניהזוג רשאי להתנות על בררתהמחדל הקניינית
השיתופית ולקבוע הסדר אחר של בעלות על הרכוש המשפחתי ,ובכלל זה הסדר שלפיו
הבעלי של כל נכס הוא מי שרשו בפועל כבעליו .שיתו הנכסי ,במוב זה ,הינו בררת
המחדל מקו שאי הסכ אחר 43.הגישה החוזית עומדת ג בבסיסו של חוק יחסי ממו
הישראלי ,המושתת על יכולת של בניזוג לקבוע בהסכ כל הסדר ממוני המקובל על
שניה ,לרבות חלוקה לאשווה של הנכסי בתו הנישואי ,כאשר בררתמחדל בהעדר
הסכ כלשהו היא הפרדת נכסי במהל הנישואי ואיזונ בתו קשר הנישואי .יכולת
של בניזוג להסדיר ביניה את יחסי הממו חשובה מאוד ,בעיקר לנוכח העובדה שבאופ
מסורתי ,ברוב שיטות המשפט ,נשי לא נחשבו אישיות משפטית ולא יכלו לחתו על
הסכמי כלשה ,ואילו כיו בכוח לעצב בעצמ את ההסדרי הכלכליי שיחולו בינ לבי
בניזוג.

אלא שבמקביל יש לזכור כי חופש חוזי מוחלט מקו שיחסי הכוחות ה לא שוויוניי
באופ מובהק עלול – בסבירות גבוהה – לקבע את הפערי וא להגדיל .זוהי ,למשל,
אחת הביקורות המרכזיות על החוק הישראלי ,אשר עד שנת  2008התנה את החלוקה
השוויונית של המשאבי בי בניהזוג בפירוד סופי ומוחלט – דהיינו ,בגט )לגבי זוגות של
יהודי( – ובהבעת ִאפשר לבניהזוג לחתו על הסכ חלוקה שונה כל עוד ה נשואי.
התוצאה ,כאמור לעיל ,הייתה סחיטת של נשי עלידי בעליה )בחסות של בתיהדי
_____________________________________

41
42
43

ראו ס' )5א() (1לחוק יחסי ממו; אריאל רוזצבי ) 342 ,73 ‚ÂÊ È· ÔÈ· ÔÂÓÓ ÈÒÁÈהתשמ"ב(;
 ,Newcombלעיל ה"ש  ,33בעמ'  .5לדיו מורכב בנכסי שנרכשו לפני הנישואי ,בירושות
ובמתנות ,ראו  ,Frantz & Daganלעיל ה"ש  ,15בעמ' .112–119
 ,Lifshitzלעיל ה"ש  ,Singer ;11לעיל ה"ש .12
דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .438
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הדתיי והאזרחיי( 44.במילי אחרות ,החופש שהעניק חוק יחסי ממו הישראלי לא הוביל
לתוצאות שוויוניות ,אלא דווקא החרי את בעיית איהשוויו.
לעומת זאת ,בהינת בררתמחדל של שיתו קנייני ,אופיו השוויוני של חופש החוזי
בי בניהזוג פגיע פחות לכוחות חיצוניי .זאת ,בי היתר ,מכיוו שהאישה נחשבת כבעלי
של הרכוש כבר מתחילת הנישואי ,ללא תלות בגט שנית בביתהדי הרבני .במצב כזה
נית לאפשר לצדדי להחליט ביניה על הבעלות בנכסי שנצברו במהל הנישואי ועל
ניהול .ע זאת ,חשוב לזכור שכל עוד הלי הגירושי בישראל נתו בשליטת המלאה של
בתיהדי הדתיי ושל הדי הדתי ,המקני לגברי כוח רב על נשותיה ,קשה לדבר על
חתימת הסכמי מתו חופש בחירה מלא ונטול כפייה א תחת משטר של שיתו קנייני
מלא .אומנ ,קשה יותר לכפות על נשי ויתור על זכויותיה הקנייניות )לעומת ויתור על
זכות אובליגטורית בשווי הרכוש( ,א הותרת הגירושי תחת המונופול הדתי עלולה להוות
פתח להמש סחיטת של נשי.
כעת עולות שלוש שאלות חשובות ,˙È˘‡¯ .מה ייטיב יותר ע נשי – המשטר המתואר
של שיתו קנייני לאור חיי הנישואי או משטר של הפרדת נכסי ואיזונ ע תו הקשר?
מצד אחד ,משטר של הפרדת נכסי מאפשר לבעלי הרשו של הנכסי המשפחתיי
לעשות בה ככל העולה על רוחו; האוטונומיה שלו מלאה ומוחלטת .לעומת זאת ,בכוחו
של הסדר של שיתו קנייני להוביל לאיזו מוצלח ביחסי הכוחות במשפחה ,שכ הוא מקנה
לאישה ולגבר זכות שווה בקביעת גורלו של הרכוש המשפחתי .מצד אחר ,כל זה נכו
במודל משפחתי שבו יש מפרנס עיקרי או יחיד ,שהוא הבעלי הרשו של הרכוש
המשפחתי .במודל שבו שני בניהזוג מפרנסי ,ולשני בניהזוג יש נכסי בבעלות,
השיתו הקנייני המיידי עלול דווקא לפגוע בנשי ולהפקיע מה את שליטת המלאה
בנכסי שצברו 45.זאת ועוד ,כפי שטוענת מרי א גלנדו ,הסדר של שיתו קנייני עלול
לעודד נשי לא לצאת לעבודה מחו" לבית ,לא להתפרנס ולא לצבור נכסי משל עצמ,
שכ ממילא זכויותיה ברכוש המשפחתי מובטחות46.

א במציאות שבה רוב הרכוש המשפחתי ,כל עוד הוא אינו רשו על ש שני בני הזוג,
רשו בדרכלל על ש הגבר 47,וזאת א א שני בניהזוג עובדי לפרנסת ולעיתי א
_____________________________________

44
45

46
47

ראו לעיל ה"ש  10–9והטקסט שליד.
 ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ'  .189ראו ג טלי פפרמ "˙ÂÏÈÚÙ :"‰ÓÏÚ ˙ÂÓÊÈ
) 1980–1930 ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· ÌÈ˘ Ï˘ ˙È‡ÓˆÚ ˙ÈÏÎÏÎעבודת דוקטורט ,אוניברסיטת
תלאביב – הפקולטה למדעי החברה) (2011 ,המציינת את ההפרדה הרכושית בי בניהזוג
כמאפשרת בעלות של האישה על העסק שהקימה בעצמה(.
).M.A. Glendon, Is There a Future for Separate Property, 8 FAM. L.Q. 315 (1974
עלא מאמצי רבי והתייעצויות ע חוקרי וחוקרות העוסקי ברכוש המשפחתי ,לא
הצלחתי למצוא מחקרי שפילחו בצורה מדויקת את הבעלות על הרכוש המשפחתי באר או
בעול .המחקרי האמפיריי היחידי שעסקו בבעלות של נשי על רכוש לא התייחסו באופ
מפורש לרכוש משפחתי ,א העלו כי נשי ,המהוות  51%מאוכלוסיית העול ,מחזיקות
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כאשר האישה מרוויחה יותר מהגבר 48,משטר של שיתו קנייני מרגע הנישואי עשוי
להיטיב ע נשי יותר מאשר משטר של הפרדת נכסי .שיתו קנייני מכונ תפיסה ציבורית
חברתית בנוגע לשוויו ולזכות של נשי במחצית הרכוש המשפחתי .הוא מונע את הפקעת
שליטת של נשי ברכוש ,מחזק את האוטונומיה שלה וחותר תחת יחסי ה$פיפ%ת
המגדריי בתו המשפחה 49.שיתו קנייני משפיע ג על מאז הכוחות בעת סיו
הנישואי ,שכ זכות המלאה של הנשי למחצית הרכוש כבר קיימת ,ואי ה צריכות
לפנות לערכאות שיפוטיות עלמנת להיאבק על זכויותיה50.
ראוי לציי כי אחת המטרות של קידו משטר של שיתו קנייני במדינות ארצותהברית
שבה הונהג משטר זה הייתה שיפור מעמד החוקי והכלכלי של נשי ,ובפרט השגת שוויו
בי נשי לגברי 51.במאה התשעעשרה הייתה זו מטרה משנית בלבד ,א ברפורמות
_____________________________________
בבעלות רק כ 1%מכלל האדמות בעול .ראו NADIA STEINZOR, WOMEN’S PROPERTY AND
INHERITANCE RIGHTS: IMPROVING LIVES IN A CHANGING TIME (2003), available at
 .http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADA958.pdfמכל מקו ,בדרכלל מוסכ בי החוקרי

48

49

50

51

והחוקרות כי במקרי שבה הרכוש אינו רשו על ש שני בניהזוג ,הוא רשו לרוב על ש
הגבר .ראו ,למשל ,Frantz & Dagan ,לעיל ה"ש  ,15בעמ'  ;92רוזצבי ,לעיל ה"ש  ,41בעמ'
 .16–15זו ג התמונה שעולה מהמקרי המגיעי לפתח של בתיהמשפט ,אשר חלק יידונו
בהמש המאמר :התביעות ,רוב ככול ,עוסקות בנשי המבקשות להכיר בבעלות או בחלק
השווה ברכוש המשפחתי הרשו על ש הגבר ,ולא להפ .במקרי רבי האישה אינה מודעת
כלל למלוא היקפ של הנכסי הרשומי על ש בעלה ,משו שהלה לא שית אותה במידע,
בי בתולב ובי במרמה .בפרשת  ,È·Â˜ÚÈלמשל ,הסתבר כי אחד המערערי בפרשה ,עור
די במקצועו ,סיפר לאשתו כי רש את הדירה בבעלות משותפת של שניה ,א בפועל רש
רק את עצמו כבעלי .ראו פרשת  ,È·Â˜ÚÈלעיל ה"ש  ,9בעמ' .546
השוו Veronica Tiechenor, Maintaining Men’s Dominance: Negotiating Identity and
)) Power When She Earns More, 53 SEX ROLES 191 (2005הטוענת כי דווקא במשפחות
שבה האישה מרוויחה יותר מהגבר נעשה לעיתי קרובות מאמ לשמר את שאר הדפוסי
המגדריי על כנ ,כדי לעמע את החריגה מדפוסי אלה בפרנסת המשפחה(.
בעול שוויוני ואידיאלי טיעוני אלה יהיו רלוונטיי ,כמוב ,ג במקרי שבה הנכסי
המשפחתיי רשומי על ש האישה בלבד ,שכ בכל מקרה ראוי שלשני בניהזוג תהיה
שליטה משותפת ושווה בקניי שצברו יחד במהל חייה המשותפי .ע זאת ,בעול
המציאותי ,ובישראל תחת הדי הדתי בפרט ,יש פערי ממוגדרי ביחסי הכוחות .לפיכ
הטיעו הנורמטיבי הנפרש כא מדגיש את חשיבותו של השיתו הקנייני בעבור נשי.
דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ'  .503–502אומנ ,בחלק ממדינות ארצותהברית שבה מונהג
משטר של שיתו קנייני בנכסי הנישואי בתיהמשפט יכולי לחלק את הרכוש המשות
בתו הנישואי לחלקי שאינ שווי ,בהתא לשיקולי של צדק .אול בררתהמחדל היא
חלוקה שוויונית של כל נכסי הנישואי וחלוקה שונה רק במקרי מיוחדי .ראו Scott

Greene, Comparison of the Property Aspects of the Community Property and CommonLaw Marital Property Systems and Their Relative Compatibility with the Current View
–of the Marriage Relationship and the Rights of Women, 13 CREIGHTON L. REV. 71, 97
).98 (1979–1980
 ,Greeneש ,בעמ' .84
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שנערכו באות מדינות במהל שנות השבעי של המאה העשרי ,שרוב נועדו לחזק עוד
יותר את השליטה המשותפת של בניהזוג ברכוש המשפחתי ,עמדו עקרו השוויו וקידו
מעמד של נשי במרכז ההצדקות לחקיקה 52.ע זאת ,מטבע הדברי ,קשה מאוד לאמוד
אמפירית את מידת ההשפעה של המשטר הרכושי על מעמד של נשי בפועל 53.עיקר
הקושי נובע מ העובדה שההשפעה אמורה לבוא לידי ביטוי במסגרת משפחות מתפקדות,
ולפיכ אינה מתועדת באמצעות פניות לערכאות השיפוטיות .לעומת זאת ,מחקרי
שהתמקדו בהשפעת המשטר הרכושי על חלוקת הרכוש בתו הנישואי )בגירושי או
במות הגבר( הראו כי זכויותיה הרכושיות של נשי מובטחות טוב יותר במדינות המנהיגות
משטר של שיתו קנייני 54.זאת ,א שעל פני הדברי חלוקת הרכוש בתו הנישואי
אמורה להיות שווה בשני המשטרי ,ועלכ לכאורה לא אמור להיות הבדל ביניה בהקשר
זה .מכל מקו ,בקרב רוב הכותבי והכותבות שחקרו את משטרי הרכוש במדינות השונות
בארצותהברית שוררת הסכמה כי משטר של שיתו נכסי ,הג שאינו מושל ואינו ח
מבעיות ומביקורת 55,מיטיב ע נשי וע מעמד במשפחה ובחברה ,ה במהל הנישואי
וה ע סיומ ,ועלכ עדי על משטר של הפרדת נכסי ושל איזו משאבי ע פקיעת
הנישואי56.
מכא צומחת ˘‡ :˙ÙÒÂ ‰Ïג א נניח כי שיתו קנייני בנכסי אכ מיטיב ע נשי,
האומנ זהו מאבק שראוי כי ארגוני פמיניסטיי ישקיעו בו את מאמציה ומשאביה או
שמא נית בכלזאת להסתפק בכלל משפטי הקובע חלוקה שוויונית והוגנת בסו
הנישואי? הרי ככל שהנישואי תקיני ,אנו מניחי שג א רק אחד מבניהזוג שולט
בנכסי ,פעולותיו משרתות את טובת המשפחה כולה 57.זאת ועוד ,סביר להניח שבמקרי
_____________________________________

52
53

54
55
56
57

בקליפורניה ראו Susan Westerberg Prager, Sharing Principles and the Future of Marital
) .Property Law, 25 UCLA L. REV. 1 (1977בוושינגטו ראו Harry M. Cross, The
).Community Property Law in Washington, 29 WASH. L. REV. 729 (1974

השוו גיא מונדלק "הא דיני איסור האפליה בעבודה 'עושי את העבודה'?" ËÙ˘Ó‰ Ì‡‰
) 223 ?·Â˘Áדפנה הקר ונטע זיו עורכות) (2010 ,המפרט קשיי מושגיי ומתודולוגיי
במדידת השפעתו של המשפט על השוויו בעבודה( .לדיו כללי בשאלה א נית למדוד
באמצעות כלי אמפיריי את השפעת המשפט ראו הדר אביר "הא המשפט משיג את
מטרותיו? תשובות מעול המחקר האמפירי" ) 27 ?·Â˘Á ËÙ˘Ó‰ Ì‡‰דפנה הקר ונטע זיו
עורכות.(2010 ,
ראו ,למשל ,Greene ,לעיל ה"ש  ,50בעמ' “[N]onworking spouses, usually ) 112–104

wives, appear to receive more equal property division from the community property
” ;system than they do from the common-law systemש ,בעמ' .(104
ראו ,למשלElizabeth De Armond, It Takes Two: Remodeling the Management and ,
).Control Provisions of Community Property Law, 30 GONZ. L. REV. 235 (1995
ראו ,למשל ,Greene ,לעיל ה"ש  ,50בעמ' Michael J. Vaughn, The Policy of ;90
).Community Property and Inter-Spousal Transactions, 19 BAYLOR L. REV. 20 (1967
 ,Eekelaarלעיל ה"ש .13
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רבי בעל הנכסי מתייע" ע בתזוגו ,א א החוק אינו מחייב אותו לעשות כ .התשובה
לשאלה זו כפולה .ראשית ,כפי שכבר ראינו ,אופיו של הכלל – קנייני או אובליגטורי ,מיידי
או נדחה – משפיע במידה ניכרת ג על תהלי הגירושי עצמו ,ובפרט על חלוקת הרכוש
בסופו .א מעבר לכ ,חשוב לזכור שלכלליהרקע בנישואי ,ג א ה אינ באי לידי
מימוש בדמות תביעה משפטית כל עוד הנישואי תקיני ,יש השפעה עצומה על האופ
שבו בניהזוג תופסי ומנהלי את חיי המשפחה ואת הזוגיות .בפרט ,ה משפיעי על
יחסי הכוחות בי בניהזוג 58.לזכות החוקית של נשי לקבוע יחד ע בניזוג מה ייעשה
ברכוש המשפחתי יש א כ חשיבות גדולה ,החורגת מ העניי הצר של חלוקת הרכוש
בתו הנישואי.
 ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Ï‡˘‰עוסקת בהצדקות הניתנות לרפורמות משפטיות :נניח שמוסכ כי
ראוי לקד חקיקה שתבטיח את זכויותיה הקנייניות של נשי ברכוש המשפחתי .הא יש
משמעות ג להצדקות הניתנות לזכויות אלה או שמא חשובי רק הכללי שנקבעי?
שאלה זו טומנת בחובה דילמה לאפשוטה ,העומדת בבסיס פעילות של ארגוני חברתיי
בכלל ופמיניסטיי בפרט המבקשי להיעזר במשפט במאבק למע שינוי חברתי .מצד
אחד ,קל יותר לקד שינויי חברתיי כאשר מצדיקי אות באמצעות נימוקי העולי
בקנה אחד ע התפיסות החברתיות הקיימות ,א א ה פטריארכליות או דכאניות במהות.
כ ,למשל ,זכויות רבות וחשובות של נשי בישראל ובארצותהברית ,כגו חקיקתמג
בעבודה ,וא חוקי שוויו כלליי ,דוגמת חוק שיווי זכויות האשה ,הושגו דווקא בזכות
הדגשת תפקיד האימהי של נשי 59.א מצד אחר ,המשענת הפטריארכלית של ההישגי
_____________________________________

58

דג לעיל ה"ש  ,15בעמ'  ;460איילת בלכרפריגת "מה למשפט ולמשפחה?" ËÙ˘Ó‰ Ì‡‰
) 280–278 ,275 ?·Â˘Áדפנה הקר ונטע זיו עורכות ,MORRIS & NOTT ;(2010 ,לעיל ה"ש ,19
בעמ' Carolyn J. Frantz, Should the Rules of Martial Property Be Normative?, 2004 ;197
 .U. CHI. LEGAL F. 265, 275–276השוו Hanoch Dagan & Michael A. Heller, The Liberal
) ;Commons, 110 YALE L.J. 549, 577–579 (2001דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 295על דיני
השיתו הכלליי" :דיני השיתו בנכסי ה כללי רקע משו שאי ה אמורי לשמש
כנורמות אופרטיביות בחיי היומיו של המוסד הקנייני השיתופי; אלה אמורי להתנהל ברמת
הנורמה החברתית ,לא הסנקציה המשפטית .עזאת ,חשיבות של אות כללי רקע רבה ,שכ
כללי אלה מהווי מעי רשת ביטחו המאפשרת לצדדי לבטוח זה בזה מבלי ליטול בכ
סיכוני גדולי מדי"( .אבל ראו Hanoch Dagan, The Limited Autonomy of Private Law
)) (Tel Aviv University Law Faculty Papers, Paper No. 45, 2007המזהיר מפני
אינסטרומנטליזצייתיתר של הקניי ומפני שימושיתר בו לקידו ערכי חברתיי רצויי(;
Dennis R. Fox, The Autonomy–Community Balance and the Equity–Law Distinction:

59

)) Anarchy’s Task for Psychological Jurisprudence, 11 BEHAV. SCI. & L. 97 (1993הטוע
כי כפיית נורמות חברתיות רצויות באמצעות המשפט עלולה להוביל את הציבור דווקא
להתרחקות מה(.
ליאורה בילסקי "יבוא תרבותי – המקרה של הפמיניז בישראל"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה –540 ,523
 ;(2002) 541ניצה ברקובי' "אזרח$ת ואימה$ת :מעמד של הנשי בישראל" ‰¯·ÁÓ :Ï‡¯˘È
) 206 ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·ÁÏ ˙ÒÈÂ‚Óיואב פלד ועדי אופיר עורכי ;(2001 ,פנינה להב "כשהפליאטיב
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החברתיי התבררה במקרי רבי כאבנג ,אשר פגעה בנשי ובהישגיה במקו להועיל
לה 60.לנוכח זאת מעניי שזכות של הנשי ברכוש המשפחתי אינה מומשגת בדרכלל
במונחי של חשיבות הבעלות של נשי על קניי ,ובפרט במונחי של חשיבות
האוטונומיה ,אלא מסתמכת בעיקר על תפיסות קהילתניות של נשי ושל משפחות .בתופעה
זו ובמחיריה יעסוק התתפרק הבא.

‰ÏÈ‰˜‰ ˙˜„ˆ‰ – ‚ÂÊ-È· ÔÈ· ÈÈÈ˜ ÛÂ˙È˘ .3
השענת שיתו הנכסי במשפחה על הצדקות קהילתניות אינה בלתיהגיונית .האידיאל
המשפחתי אכ שוא לכ שבניזוג הצוברי יחדיו רכוש יעשו זאת מתו תחושה של
שיתו ,ללא התחשבנות מי תר כס רב יותר )או עבודה רבה יותר( לתא המשפחתי61.
תפיסה זו מהדהדת במובני רבי את התפיסות המסורתיות והשמרניות של המשפחה
כיחידה משפטית אחת ,שבה הרכוש המשפחתי נשלט עלידי הגבר 62,א יש להודות כי
כותבי רבי שנסמכי על הצדקת הקהילה עושי זאת מתו שאיפה כנה לקהילה
שוויונית 63.ע זאת ,הדגש המוש בקהילה – א א השאיפה היא לקהילה שוויונית –
הינו בעייתי בכמה מובני.
ראשית ,המושג "קהילה" תוח בכלזאת את היחסי הזוגיי והמשפחתיי בתו
קליפה עבה שלמשפט קשה להתערב בה ולעצב את הנעשה בתוכה .עובדה זו נובעת
_____________________________________

"כשהפליאטיב רק מקלקל :הדיו בכנסת על חוק שיווי זכויות האישה" 149 ,47–46 ÌÈÓÊ
) .(1993בארצותהברית ראו Paula Baker, The Domestication of Politics: Women and

60

61
62
63

American Political Society, 1780–1920, in WOMEN, THE STATE, AND WELFARE 55 (Linda
Gordon ed., 1990); Lisa D. Brush, Love, Toil and Trouble: Motherhood and Feminist
Politics, 21 SIGNS 429, 431 (1996); MOLLY LADD-TAYLOR, MOTHER-WORK: WOMEN,
CHILD WELFARE, AND THE STATE, 1890–1930, at 3 (1994); Arianne Renan Barzilay,
Women at Work: Towards an Inclusive Narrative of the Rise of the Regulatory State, 31
).HARV. J.L. & GENDER 169, 196 (2008

יעל ברוידא ) ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ È‡¯· ‰˜‰ :‡Ó‡ ˜¯ ‡Ïעבודתגמר לתואר "מוסמ
אוניברסיטה" ,אוניברסיטת תלאביב – הפקולטה למשפטי .(2008 ,ראו ג יעל ברוידא
"להביט למדוזה בעיניי :הנקה והמרחב הציבורי"  ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á ,‰„Â·Úיב (2010) 219
)זכות של נשי לשלב הנקה ע המרחב הציבורי מוצדקת לרוב במונחי פטריארכליי,
המדגישי דווקא את הדרת ההנקה ,הסתרתה והפשטת גו האישה וההנקה מהיבטיה
המיניי(.
 ,Greeneלעיל ה"ש  ,50בעמ'  .82לסקירה של הצדקות נוספות הנשענות על תפיסת המשפחה
כקהילה ראו דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .444–441
ראו ,למשלWILLIAM BLACKSTON, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND 442 ,
).(Claredon Press 2011) (1765
 ,Greeneלעיל ה"ש  ,50בעמ'  ;84דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ'  ,Lifshitz ;439לעיל ה"ש .11

44
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-ברוידא בהט10/21/2013 11:05:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

מהתפיסה האידיאלית של קהילה ,שבה כל פרטיה פועלי למע טובת הכלל .אלא שבפועל
"אידיאל הקהילה" ,כפי שמכנה זאת איריס יאנג 64,מסווה לרוב $פיפ%ת מגדרית בעלת
היסטוריה ארוכה וחזקה 65.א מוריס וסוז נוט מראות ,למשל ,כי ההתייחסות למשקהבית
כאל יחידה כלכלית סגורה מסווה את עוניי של פרטי בתו היחידה 66.לפיכ רטוריקה
קהילתית חזקה בהקשר של דיני המשפחה בכלל ,ובהקשר של הבעלות על הרכוש
המשפחתי בפרט ,מקשה על המשפט להבטיח בפועל את עיצוב השוויוני של היחסי
הזוגיי.
מעבר לכ ,חשוב מאוד לשי לב למהל הרטורי הכרו במעבר מהפרדת נכסי ,שבה
לגבר יש שליטה בלעדית ברכוש המשפחתי ,לשיתו קהילתי ,המחייב את הגבר לוותר על
חלק מהאוטונומיה שלו :מאוטונומיה בלעדית של הגבר אנו עוברי ישירות לתפיסה
קהילתית הכוללת ג את האישה .אומנ ,יש חידוש מרענ בדרישה שהגבר יוותר על חלק
מהאוטונומיה שלו לטובת התא המשפחתי – דרישה המופנית בדרכלל לנשי ,ולא
לגברי .ע זאת ,אי להתעל מכ שהמעבר מהפרדת נכסי לשיתו קהילתי מדלג מעל
האוטונומיה של האישה ,ואינו כולל את האוטונומיה במסגרת ההצדקות הראויות לשיקול
ולאיזו .האיזו בי אוטונומיה גברית לבי קהילה – להבדיל מאיזו בי אוטונומיה בלעדית
לגבר לבי אוטונומיה לשני בניהזוג – בולע את הנשי בתו הקהילות ,מבלי שתינת לה
הזדמנות להיחשב ישויות עצמאיות ואוטונומיות.
מבחינה זו ,חנו דג הינו יוצאדופ בכתיבה על קניי משפחתי .אומנ ,ג הוא מבסס
את שיתו הנכסי על הצדקות קהילתניות 67,וכ על קידו ערכי של שיתו ואמו
הדדי 68,א לצד אלה ולצד התפיסה השוויונית הוא אינו פוסח על חשיבות האוטונומיה של
˘ 69.‚ÂÊ‰È· Èדג מדגיש את חוסר האיזו הקיי בהעדר כלל הקובע שיתו מלא בנכסי,
וסובר כי "חוסר איזו בשליטה בנכסי הנישואי ...עולה כדי הכפפה] ...אשר[ מהווה איו
על עצ תפיסתו של בהזוג כאד" 70.לשיטתו ,לא רק שאי סתירה הכרחית בי שוויו
וחירות לבי הערכי הקהילתיי של המשפחה ,אלא ה יכולי א לחזק אלה את אלה71.
כ ,למשל ,ביטול עצמי והקרבה עצמית ,הנגזרי לעיתי מתפיסה קהילתנית חזקה מדי,
_____________________________________

64
65
66
67
68
69
70
71

Iris Marion Young, The Ideal of Community and the Politics of Difference, in FEMINISM
).& COMMUNITY 233 (Penny A. Weiss & Marilyn Friedman eds., 1995
Susan G. Kupfer, Autonomy and Community in Feminist Legal Thought, 22 GOLDEN
).GATE U. L. REV. 583, 586 (1992
 ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ'  .185ראו ג Myra Marx Ferree, Beyond Separate
).Spheres: Feminism and Family Research, 52 J. MARRIAGE & FAM. 866, 877–878 (1990

דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .436–435 ,53–51
ש ,בעמ' .443–442
ש ,בעמ'  ,Frantz & Dagan ;440לעיל ה"ש .15
דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .451–450
ש ,בעמ' .440
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מזיקי לקשר הנישואי ופוגעי לא רק בצד המוכפ ,אלא ג בצד הדומיננטי ,שכ
ב$פיפ%ת של בתזוגו נשללת ממנו שותפה אמיתית72.
ע זאת ,דיונו של דג בהצדקות של השיתו הקנייני במהל הנישואי מתמקד בעיקר
בערכי הקהילה ,ואילו הדיו באוטונומיה מוקדש לחופש לצאת מקשר הנישואי 73.הקשר
בי האוטונומיה לצאת מהנישואי לבי חלק השווה של נשי ברכוש המשפחתי מצוי בכ
שבהעדר זכות זו ה כבולות לבחירה בי שתי אפשרויות רעות :הישארות בעלכורח בתו
קשר הרסני או יציאה ממנו חסרותכל .חשיבותה של חלוקת הרכוש בהקשר זה היא בלתי
מבוטלת ,כמוב .נוס על כ ,החירות לצאת מהקשר ,שממנה נגזרת ג הבחירה החופשית
להישאר בתו הקשר ,תורמת לאוטונומיה בנישואי עצמ ,א זוהי השפעה עקיפה בלבד.
בתו כ נעל הער העמוק של הבעלות על הקניי ,החורג ממטרותיו האינסטרומנטליות
ההישרדותיות .בהתא ,נעל האופ שבו שיתו הנכסי הקנייני ,ובפרט עצ הבעלות
והשליטה המשותפת בנכסי המשפחתיי ,מחזקי את ¯˘˜ ÍÂ˙· ÌÈ˘ Ï˘ ‰ÈÓÂÂËÂ‡‰
 .„˜Ù˙Ó ÌÈ‡Â˘Èשאלה זו קשורה באופ הדוק לשאלת ייתכנות האוטונומיה של פרטי
בתו מסגרת קהילתית ולתפקידו של המשפט בהבטחתה.

‰ÏÈ‰˜‰ ÍÂ˙· ‰ÈÓÂÂËÂ‡ .4
עלפי התפיסה הליברטריאנית המסורתית קיי ניגוד אינהרנטי ודיכוטומי בי קהילה לבי
אוטונומיה של פרטיה .זאת ,משו שאוטונומיה בהגדרתה הבסיסית – דהיינו ,יכולתו של
אד להכריע ולהחליט לגבי עצמו ללא מגבלות חיצוניות – 74מחייבת לכאורה ניתוק
מאנשי אחרי .אלא שגישה זו הלכה והתערערה כבר מכתיבתו של פרידרי הגל במאה
התשעעשרה ,שסבר כי חירותו של אד אינה יכולה להתגש אלא דר קשריו ע הזולת75.
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ש ,בעמ'  .451ראו ג  ,De Armondלעיל ה"ש  ,55בעמ' .251–250
דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ'  .448–445ראו ג  ,Dagan & Hellerלעיל ה"ש  ,58בעמ' 591–590
)המדגישי את אפשרות היציאה ממאגר משות כמאפיי ליברלי חשוב ומרכזי בעיצוב
הכללי המשפטיי לניהול המאגר ,א כי ה מזכירי ג את החשיבות של הבטחת "קול" –
ולא רק אפשרות יציאה – בהסדרת השיתו הקנייני(.
ראו TOM L. BEAUCHAMP & JAMES F. CHILDRESS, PRINCIPLES OF BIOMEDICAL ETHICS 58
(5th ed. 2002); Jeremy Waldron, Autonomy and Perfectionism in Raz’s Morality of
Freedom, 62 S. CAL. L. REV. 1098 (1989); JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM
).369–390 (1986
 ,HEGELלעיל ה"ש  ,20בעמ' Marilyn Friedman, Autonomy, Social Disruption, ;49–48
and Women, in RELATIONAL AUTONOMY 35, 40 (Catriona Mackenzie & Natalie Stoljar
eds., 2000); Linda Barclay, Autonomy and the Social Self, in RELATIONAL AUTONOMY
) .52, 54 (Catriona Mackenzie & Natalie Stoljar eds., 2000ראו ג  ,RADINלעיל ה"ש .18
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כותבי נוספי רבי אחריו הראו כי בניאד מתפתחי ,מפתחי את אישיות ומעצבי
את תפיסתעולמ ואת עצמיות באמצעות אינטראקציות אנושיות וחברתיות76.
האוטונומיה של בניהאד לא רק נשענת על מארגי חברתיי ומעוצבת לאור ,אלא
א משנה את אופייה ואת מידתה בנסיבות שונות ובהקשרי חברתיי שוני .א נחשוב על
אוטונומיה כעל מרחב שבמסגרתו אד יכול להכריע ולהחליט בעצמו ,אזי גודלו ותוכנו של
המרחב של אד במקו עבודתו שונה מגודלו ומתוכנו של המרחב בביתו ,ושני אלה שוני
מהמרחב האוטונומי של אד במערכות היחסי שלו ע חברי או ע בני משפחה שוני,
או מהמרחב שלו כאשר הוא מאושפז בביתהחולי וכ הלאה .למעשה ,לעול לא תהא
לאד אוטונומיה מוחלטת ובלתימוגבלת 77,ובמקביל ,כחברה עלינו לשאו שלעול לא
יהא אד נטול אוטונומיה לחלוטי.
עלמנת שהגבלת האוטונומיה תהיה צודקת ,נית לחשוב על שני תנאי בסיסיי
שחייבי להתקיי .האחד הוא שהאד בחר מרצונו בהגבלה של האוטונומיה 78,והאחר
הוא שבכל אחד מההקשרי תוגבל האוטונומיה במידה הפחותה האפשרית 79.בהקשר
המשפחתי ,בניזוג אשר נישאי )או בוחרי בזוגיות ללא נישואי( בוחרי להגביל את
האוטונומיה של עצמ לטובת התא המשפחתי ,א אי ה מוותרי בכ לגמרי על
האוטונומיה שלה ,שכ ג בתו גבולות הקהילה והמשפחה אמור להיוותר לכל אחד
ואחת מה מרחב אוטונומי .מעבר לכ ,חשוב לוודא שהאוטונומיה של כל אחד מבניהזוג
אינה מוגבלת יתר על המידה .בפרט יש לוודא שהמרחב האוטונומי של אחד מבניהזוג אינו
גדל עלחשבונו .בהנחה
גדול במידה משמעותית מזה של בזוגו ,ובעיקר שהוא אינו ֵ
_____________________________________

76
77
78

79

ראו ,למשל ,Nedelsky ,לעיל ה"ש  ,21בעמ'  ,BEAUCHAMP & CHILDRESS ;36 ,21לעיל ה"ש
 ,74בעמ' .61
 ,Waldronלעיל ה"ש  ,74בעמ'  .1108ראו ג  ,Friedmanלעיל ה"ש  ,75בעמ' “Personal ) 37
autonomy involves acting and living according to one’s own choices, values, and
”.(identity within the constraints of what one regards as morally permissible
ראו ,למשל ,BEAUCHAMP & CHILDRESS ,לעיל ה"ש  ,74בעמ'  .60בהקשר זה בולטי אסירי

בבתיכלא :מוב שה היו מעדיפי שלא תוגבל האוטונומיה שלה ,א ההנחה היא שזו
עברה פלילית
תוצאה של בחירת לעשות מעשה – בי במודע ובי ברשלנות – העולה כדי ֵ
שעונשה מאסר .באופ דומה ,סביר להניח שאד המתאשפז לא בחר לחלות ,א בחר –
במקרי שבה אי מדובר באשפוז בכפייה – לוותר באופ חלקי וזמני על חלק גדול מהמרחב
האוטונומי שלו עלמנת לקבל טיפול רפואי .קיימות דוגמאות רבות מאוד למצבי שבה
המרחב האוטונומי של בניאד מצומצ יתר על המידה .אחת מה היא המקרה של מהגרי
העבודה בישראל ,אשר כפופי למגבלות רבות מאוד :בבחירת מקו העבודה ,בבחירת מקו
המגורי ,בקיו קשרי זוגיי ובהבאת ילדי לעול .א שרוב בחרו להגר לישראל עלמנת
לעבוד בה ,קשה לומר שה בחרו לצמצ עד כדי כ את המרחב האוטונומי שלה .שאלות
אלה ושאלות דומות לה הינ מרתקות ,א חורגות ממסגרת המאמר.
בדוגמה של מהגריהעבודה ,שהוזכרה בהערה הקודמת ,המאבקי החברתיי והמשפטיי
למענ אכ עוסקי במידה רבה במגבלות הרבות המוטלות על המהגרי ,ושואפי להרחיב
את המרחב האוטונומי שלה.

47
10/21/2013 11:05:00 AM .docË‰· ‡„ÈÂ¯·z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-

יעל ברוידאבהט

משפט וממשל טו תשע"ג

שהאידיאל הוא "קהילה שוויוניתליברלית" 80,ראוי להשוות ככל האפשר בי המרחבי
האוטונומיי של שני בניהזוג ,א במחיר צמצו האוטונומיה של אחד מה ,ובכ יש
למשפט תפקיד מכריע.
בהקשר של הרכוש המשפחתי ,כאשר הנכסי המשפחתיי רשומי על ש הגבר בלבד,
גדל
ומהאישה נשללת כל אפשרות חוקית לשלוט בגורל ,המרחב האוטונומי של הגבר ֵ
מאוד עלחשבו זה של האישה .לפיכ ראוי שהמשפט יתערב ויקבע כלל אשר יקטי אומנ
את המרחב האוטונומי של הגבר ,א זאת לש הגדלת המרחב האוטונומי של בתזוגו,
בחתירה להשוואת המרחבי של שניה בתו המסגרת המשפחתית 81.בכ יש איזו בי
זכויותיה של שני בניהזוג לאוטונומיה ,להבדיל מאיזו בי זכותו של הגבר לאוטונומיה
לבי הגשמת ערכי קהילתיי.
השיתו הקנייני לאור חיי הנישואי מגדיל את המרחב האוטונומי של האישה בשני
גדל באמצעות זכותה החוקית להשמיע את דעתה
מובני .ראשית ,המרחב האוטונומי שלה ֵ
בנוגע לגורל של הנכסי המשפחתיי ובאמצעות זכותה להטיל וטו על החלטות שהיא
אינה מסכימה עימ .נוס על כ ,השיתו הקנייני מעודד נשי ליזו פעולות אפשריות
בנכסי ,להבדיל מהיות הצד הסביל שמקבל הודעה על פעולות מסוג זה או שלכלהיותר
שואלי את דעתו .זכויות אלה משפיעות במידה ניכרת על תחושת העצמיות של האישה.
היבט נוס של הגדלת המרחב האוטונומי של האישה ,בהינת שיתו קנייני ושליטה
משותפת ברכוש המשפחתי ,הוא היכולת לעשות שימוש עצמאי במאגר המשפחתי הנזיל,
דוגמת חשבו הבנק .זאת ,לעומת מצב שבו הגבר שולט בכס ,ועל האישה לבקש את
אישורו להוצאות שונות או לקבל ממנו מעי קצבה 82.מעבר לתחושת העצמיות והעצמאות,
וההשתחררות מהתלות המוחלטת בגבר ,האישה יכולה להשתמש בכס לא רק להוצאות
הביתיות ,אלא ג לצור התפתחות אישית המנותקת מתפקידיה כרעיה או כא ,כגו
לימודי בתחו המעניי אותה ,פיתוח כישורי אומנותיי וכ הלאה .אפשרות זו כרוכה
באמו הדדי בי בניהזוג ,שכ עולה כא אותו חשש שגרט הרדי מכנה "הטרגדיה של
המאגר המשות" :א המאגר הנזיל משות ,וכל אחד מהשותפי יכול להשתמש בו ללא
_____________________________________

80
81

82

דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .439
ביטוי לגישה זו נית למצוא ,למשל ,בפסקדינו של השופט שמגר בפרשת  ,È·Â˜ÚÈלעיל ה"ש
 ,9בעמ'  ,550המסכ בתמצית את הבעייתיות בחוק יחסי ממו לעומת ההסדר הרכושי הרצוי
לדעתו" :הסדר רכושי רצוי מביא לאיזו בי בני הזוג ,אינו פוגע בא אחד מבני הזוג ,אינו
נות יתרונות בלתי הוגני לא אחד מבני הזוג ,ואינו נות לאחד מבני הזוג הזדמנות לנצל את
הסדרי הממו כדי לכפות רצונו על בזוגו ולהכפיפו לתנאיו .הסדר רכושי שתוצאותיו
מקוממות ואבסורדיות ושהוראותיו מאפשרות לאחד הצדדי להיות 'נבל ברשות המשפט',
אינו עומד במבח זה .הא הסדרו של חוק יחסי ממו הוא הסדר רצוי? נדמה ,שהתשובה
המוסכמת על כל העוסקי בתחו שלילית".
 ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ' .188–185
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תלות בתרומתו למאגר ,הדבר עלול להוביל להשקעתחסר ולניצוליתר 83.א ג כא נית
להיעזר במשפט ,ובעיקר בכללירקע שהוא מחיל ,עלמנת להנהיג משטר של שימוש סביר
במאגר המשות 84.משטר זה נשע על האמו ההדדי של השותפי ותור לחיזוקו .בהקשר
זה חשוב לזכור כי החלופה לאמו ההדדי בי בניהזוג היא המצב שבו רק לגבר יש שליטה
במאגרי המשפחה – הנזילי והקבועי – ומצב זה מחייב אמו חדסטרי של האישה בגבר.
המעניי הוא ,כפי שנראה בחלקי הבאי ,שפעמי רבות אכ מצפי שהנשי יסמכו על
בניזוג א נוטי להתייחס בחשדנות רבה לאפשרות של אמו הדדי בי שני בניהזוג
במצב של שיתו קנייני הכרו בשליטה משותפת.

ראינו ,א כ ,כיצד שיתו קנייני של הנכסי המשפחתיי בי בני הזוג – המתבטא לא
רק בחלוקת ע תו קשר הנישואי ,אלא ג בשליטה משותפת בה לאור חיי הנישואי
– עשוי לתרו במידה ניכרת להתפתחותה ולהתחזקותה של האוטונומיה של נשי .לתרומה
זו יש השלכות רחבות ,החורגות מתחושותיה של הנשי ומדימוי העצמי .הגדלת המרחב
האוטונומי של נשי מחזקת את מעמד בתו התא המשפחתי ,ובהתא עשויה להשפיע על
מעמד החברתי והפוליטי של נשי ג במרחב הציבורי 85.נוס על כ ,ילדי הגדלי בתא
משפחתי כזה סופגי ערכי של שוויו מגדרי ללא יחסי $פיפ%ת ,וגדלי להיות מבוגרי
בעלי תפיסה שוויונית 86.לצור כ אי די בהנהגת משטר של שיתו קנייני ,אלא יש לשי
במרכז את האוטונומיה של נשי כער משמעותי אשר מושג ומוגש באמצעותו .במוב זה,
הדיו ברכוש המשפחתי ,כפי שמוצע במאמר זה ,אינו עוסק רק בהקצאה ) (allocationשל
הרכוש ושל הזכויות ,אלא ג מערער על משמעויותיה של הרכוש המשפחתי ושל
המדרגיהפטריארכלי של המשפחה87.
השליטה בו ,עלמנת לשנות מיסודו את המבנה ִ
_____________________________________
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85
86
87

).Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, 162 SCI. 1243 (1968
 ,Frantz & Daganלעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 132–131אשר מתייחסי לכללי שראוי להחיל בי
בניזוג עלמנת למנוע שימושיתר ,ואשר סוברי ,בי היתר ,כי במקרה קיצוני שבו אחד
מבניהזוג נוהג באופ אופורטוניסטי ,אגואיסטי או בלתיאחראי במידה קיצונית ,יש לאפשר
לביתהמשפט לנשלו מניהול הנכסי המשפחתיי או א לפרק את השותפות המשפחתית(;
 ,Dagan & Hellerלעיל ה"ש  ,58בעמ' ) 588–583המניחי את העקרונות לרגולציה של
שיתו נכסי ,בי היתר בי בניזוג ,באופ שמונע ניצוליתר והשקעתחסר( .ראו ג דג,
לעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 324–318המתייחס למניעת ניצוליתר והשקעתחסר בהקשר של
שותפי שאינ בניזוג(.
 ,DICKENSONלעיל ה"ש  ,19בעמ' .6
PEGGY COOPER DAVIS, NEGLECTED STORIES: THE CONSTITUTION AND FAMILY VALUES 10
).(1997
על תפקיד של דיני משפחה ביקורתיי ) (critical family lawבערעור היסודות

הפטריארכליי של המשפחה ושל דיני המשפחה ,ולא רק בדיו על חלוקת המשאבי ,ראו

Zvi Triger, Introducing the Political Family: A New Road Map for Critical Family Law,
).13 THEORETICAL INQUIRIES L. 361 (2012
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עולה החשש ששימת האוטונומיה במרכז תיצור ניכור בי בניהזוג .התשובה לחשש זה
כפולה .ראשית ,כפי שנדו לעיל ,זיהויה של האוטונומיה ע אינדיווידואליז מוחלט
המנותק מהקשרי חברתיי עורער זה כבר .נוס על כ ,בהקשר הקונקרטי של קניי,
האוטונומיה המשותפת של בניהזוג יכולה דווקא לחזק את הקשר ביניה ,בזכות
האינטראקציות שהניהול המשות של הקניי יוצר 88.טענה זו נשענת על התפיסה שלפיה
 ,ÈË¯Ù‰ ÔÈÈ˜‰ובפרט השימוש בו והמסחר בו בשוק החופשי ,יוצרי ומעודדי קשרי בי
פרטי בקהילה ובחברה 89.נית לקחת את הטיעו הזה צעד אחד קדימה ,להחילו ג על
˜ ,Û˙Â˘Ó ÔÈÈולטעו כי שיתו קנייני תור ליצירת אינטראקציה בי בניהזוג 90.במוב זה,
הכוח שהקניי )המשות( מעניק לבניהזוג אינו כוח מרחיק ,אלא כוח מקרב ,היוצר
אינטראקציה שוויונית ביניה.
זאת ועוד ,הניהול המשות של הקניי המשפחתי מעניק נופ נוס לאינטראקציה
הזוגית :לצד הדיוני הקשורי לגידול הילדי ולחינוכ ,מתפתח בי בניהזוג דיאלוג
קנייני וכלכלי .זאת ,לעומת התפיסה המסורתית שנוטה להותיר את הנשי מחו" לסוג זה של
דיוני והחלטות .הפרדת הנכסי והמצב שבו רוב הנכסי )או הנכסי המשמעותיי( של
המשפחה נתוני בשליטתו של אחד מבניהזוג בלבד ,לעומת זאת ,אינה פותחת פתח לדיו
ולאינטראקציה בי בניהזוג .בעל הנכסי מחליט ומבצע מבלי שהוא צרי לדו בכ ע
אשתו .כ לא רק נשמרי יחסי ה$פיפ%ת בתו המשפחה ,אלא ג מוחמצת ההזדמנות ליצור
אינטראקציה ביניה .השיתו הקנייני מעניק א כ אוטונומיה לפרטי בתו הקהילה ,ובה
בעת מחזק את הקהילה ומעצב אותה בקווי חדשי ושוויוניי .למשפט יש תפקיד מכריע
ה בעידודה של האינטראקציה וה בעיצובה.
לסיכו ,ע ערעורה של תפיסת האוטונומיה כאינדיווידואליז ואטומיז קיצוניי,
מתערערת מאליה ג הדיכוטומיה בי אוטונומיה לבי קהילה ,וברי כי אי מניעה לשמור על
אוטונומיה במסגרת קהילתית .נדלסקי א סוברת כי אחד מתפקידיה החשובי של המדינה
הוא להג על האוטונומיה של הפרט כאשר הוא מצוי ·˙ ÍÂמסגרת לגיטימית של כוח
קולקטיבי ,ולא רק לאפשר לו לצאת בקלות ממסגרת כזו 91.השתייכות של פרטי לקהילה,
ובפרט למשפחה ,מעניקה לה בסיס יציב שעליו ה יכולי לפתח אוטונומיה ,ייחוד
אינדיווידואלי ועצמיות 92.במקביל ,חברי קהילה שעצמיות ועצמאות מפותחי סביר
_____________________________________
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השוו דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' ) 337–336בהקשר של בעלות משותפת בי שותפי שאינ
בניזוג(;  ,Dagan & Hellerלעיל ה"ש  ,58בעמ' .591
 ,SCHROEDERלעיל ה"ש  ,24בעמ' .254
 ,De Armondלעיל ה"ש  ,55בעמ' .254
 ,Nedelskyלעיל ה"ש  ,21בעמ' .13
DISCRETION: AUTONOMY, COMMUNITY,
).BUREAUCRACY 265 (1986

OF

JOEL F. HANDLER, THE CONDITIONS
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

שיוכלו ליזו ולתרו לפיתוחה של הקהילה ,לחיזוקה ולשמירה על תפקודה התקי 93.כ
ג במשפחה :אינטראקציה אוטונומית ושוויונית עשויה למנוע סכסוכי משפחתיי94,
ובמקרה של סכסוכי או גירושי – לעצב את התנהלות מתו מחויבות עמוקה לשוויו.
כל אלה עמדו בבסיס שאיפת של ארגוני הנשי הישראליי בשנותיה הראשונות של
המדינה לקד משטר של שיתו קנייני בנכסי המשפחתיי לאור חיי הנישואי ,ולא רק
בעת פקיעת.

ב .חקיקה
(1951–1948) Ô‚Î-Ô‰Î ÏÁ¯ – ‰˘‡‰ ÔÂÈÂÂ˘Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ .1
עוד לפני קו המדינה פעלו ארגוני נשי באר"ישראל לקידו זכויותיה של הנשי ,ובכלל
זה זכויותיה ברכוש המשפחתי 95.שאיפת של ארגוני הנשי להקנות לנשי זכויות ברכוש
המשפחתי לא נשכחה ג לאחר קו המדינה .במצעה של מפלגת ויצ"ו בבחירות לכנסת
הראשונה ,בשנת  ,1949תחת הכותרת "בשטח זכויות האשה" ,נכתב כי ויצ"ו תדרוש "קבלת
חוק הקובע ,כי כל רכוש הנרכש אחרי הנשואי ע"י הבעל או ע"י אשתו ,שיי לשניה יחדיו
בחלקי שווי ביניה"96.
ג מועצת הפועלות )להל :מוה"פ( פעלה למע הכרה בשיתו מלא של הנשי ברכוש
המשפחתי .כ ,למשל ,אחד ממאבקיה המרכזיי לפני הקמת המדינה היה לחייב את הקר
הקיימת לישראל לחתו על חוזי חכירה מול שני בניהזוג ,ולא רק מול הגבר .דרישה זו
נתקלה בהתנגדות עזה ,א בסופו של דבר התקבלה ,ומאבק זה הוכתר כהישג גדול 97.לאחר
_____________________________________
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יש כמוב דוגמאות רבות לקהילות שבה דמויות דומיננטיות ספורות שולטות על פרטי חסרי
אוטונומיה .קהילות אלה ,המכונות לעיתי "כיתות" ,הינ חזקות ומתפקדות על פניה ,א
מוב מאליו שאי זה הדג היחיד לקהילה חזקה ומתפקדת ,ומכל מקו דווקא קהילות כאלה
נחשבות פעמי רבות פתולוגיות.
השוו  ,MORRIS & NOTTלעיל ה"ש  ,19בעמ' .178
ראו עזריהו ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .81–76
ויצו ,מצע בחירות )גנז מדינה )ג"מ( גל .(1948 ,45491/8ראו ג מכתב מהתאחדות נשי
עבריות לשווי זכויות לי' שפירא ,היוע המשפטי )ג"מ גל ;(15.5.1949 ,12258/2מכתב
מהתאחדות נשי עבריות לשווי זכויות לדוד בגוריו ,ראש הממשלה )ג,342/68
.(9.2.1949
בתשבע מרגליתשטר "'את היית בי הכובשי' :תנועת הפועלות וחברות המושבי – בי
העצמה להכפפה" ·) 190 ·˘ÂÓ·Â ıÂ·È˜· ÌÈ˘ :È¯Â·ÈˆÏ ÈË¯Ù‰ ÔÈסילביה פוגלביזאוי ורחל
שרעבי עורכות ;(2013 ,צבי טריגר "על החתו :נשי ,חתימה והשוק" ‡˙¯„‚Ó ÏÚ ‰È‚ÂÏÂ
) ÌÊÈÏËÈÙ˜Âדנה אולמרט ,רונה בריירגארב ,ארנה קזי ויופי תירוש עורכות ,צפוי להתפרס
ב .(2013סיפור זה שב ועלה במהל הדיוני שנערכו בכנסת בנוגע לשיתו נכסי בי בני
זוג.
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קו המדינה ,במהל חקיקתו של חוק בתי משותפי 98,ניסתה חברתהכנסת עדה מימו
)מפא"י( ,חברת מוה"פ ,להוסי סעי הקובע כי ע פירוק האגודות השיתופיות ורישו
בעלות פרטית על הדירות ,ירשמו באופ אוטומטי את שני בניהזוג כבעלי הדירה .יוזמה זו
נכשלה .חלק מחבריהכנסת סברו כי היא אינה רלוונטית ,שכ לטענת א בניהזוג יבחרו
בכ ,ה יוכלו לרשו את הדירה על ש שניה ,ואילו חלק סברו כי היא א אינה ראויה.
חברהכנסת חיי כה )חרות( ,למשל ,התנגד להצעתה של מימו משו שמטרת החוק היא
לשחרר את רוכשי הדירות מבעלות משותפת כפויה ע בעלי דירות אחרי ,והנה "באה
חברתהכנסת מימו ורוצה לכפות על בעל הדירה שותפות ע אשתו – בי א הוא רוצה
בכ ובי א לא"99.
העיסוק הישיר בשליטה ברכוש המשפחתי שנצבר במהל הנישואי ובחלוקתו ע תו
הנישואי עלה לראשונה לסדריומה של הכנסת במרס  .1951היה זה כאשר הגישה חברת
הכנסת רחל כהכג )ויצ"ו( את הצעת חוק המשפחה ושוויו האשה ,התשי"א–100.1951
סעי  5להצעה קבע כי לכל אחד מבניהזוג תהיה זכות לחצי מהרכוש הנרכש במהל
הנישואי .כל פעולה שתיעשה ברכוש ,כ לפי הצעת החוק ,תחייב הסכמה של שני בני
הזוג ,ופעולה שתיעשה ללא הסכמה כזו תהא בטלה 101.סעי  8להצעה עסק במצב של
בזבוז הרכוש המשפחתי או הברחתו עלידי אחד מבניהזוג ,וקבע כי במצב כזה יהא ב
הזוג האחר רשאי לפנות לביתהמשפט ולהטיל עיקול על הרכוש .נוס על כ קבעה ההצעה
כי בניהזוג יהיו רשאי להתנות על הבעלות המשותפת ברכוש ,ולקבוע באמצעות חוזה
כתוב כל הסדר רכושי אחר.
כאשר הציגה כהכג את הצעת החוק במליאת הכנסת ,היא הבהירה כי מטרת החוק
היא להוביל ל"שוויו גמור בי בני הזוג" ,בי היתר "במה שנוגע בענייני הרכוש"102.
לדבריה" ,יש להעניק לאשה כושר משפטי וכלכלי מלא כדי שתוכל למצוא את מקומה
בחברה ובמשפחה ,על בסיס של שוויו גמור ע האיש" .במקביל היא הסבירה את חשיבותו
של החוק לנוכח מציאות שבה "נשי ]גרושות או פרודות[ דופקות בדלתות המוסדות
הציבוריי ודורשות פתרו וסידור למשפחה ולילדי הנשארי לעתי קרובות מחוסרי
כל" 103.בדבריה של כהכג שולבו השאיפה לאוטונומיה ולשוויו של נשי במשפחה יחד
ע הארת התוצאות של העדר .יש לשי לב כי כהכג קישרה בי העדר הזכויות
_____________________________________
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103

חוק בתי משותפי ,התשי"ג– ,1952ס"ח .6
ד"כ ) 2730 ,12התשי"ב(.
ד"כ ) 1455 ,8התשי"א( .כהכג הייתה אחת משתי הנשי היחידות שחתמו על מגילת
העצמאות ,אחת מאחתעשרה הנשי שנבחרו לכנסת הראשונה ,והאישה היחידה בישראל
שנבחרה איפע לכנסת כנציגה של מפלגת נשי.
ש ,בעמ' .1529
ש ,בעמ' .1456
ש.
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

הרכושיות לבי הפגיעה באוטונומיה ובשוויו ,א לא ערכה קישור דומה בי הפגיעה
באוטונומיה ובשוויו לבי שליטת השיפוט הדתי והדי הדתי בנישואי ובגירושי,
והותירה בהצעתה את הלי הגירושי לשליטת של בתיהדי הדתיי104.
בעת הדיו בהצעתה של כהכג ניסו שר המשפטי וחבריכנסת אחדי להסירה
מסדרהיו ,בטענה שלפני הממשלה כבר מונחת הצעת חוק המטפלת בשוויו לנשי105.
אכ ,כבר בשנת  1949הסתובבה במסדרונות משרד המשפטי "הצעת חוק שווי זכויות
לאשה" 106.הצעה זו של משרד המשפטי הייתה כללית ,ועיסוקה ברכוש הסתכ בסעי
הקובע כי "זכות האשה בירושת בעלה תהא שווה לזכות הבעל בירושת אשתו" ,וכ כי
"זכות אשה ליטול חלק בירושה תהא שווה לזכותו של גבר באותה דרגת קרבה" .סעיפי
אלה ביקשו אומנ להקנות לנשי זכויות אשר קוד לכ לא הוקנו לה ,א ה לא הבטיחו
את זכויותיה של נשי ברכוש המשפחתי במהל הנישואי ,ולא פגעו באפשרות של בעל
הרכוש לצוות את כל רכושו לאנשי אחרי ,דהיינו ,לנשל את האישה מכל הרכוש
המשפחתי ג לאחר מותו.
קשה לדעת מה עיכב את הנחת הצעת החוק של משרד המשפטי על שולח הכנסת ,א
המתנה ,חלפו שישה שבועות בלבד מרגע
איאפשר להתעל מהעובדה שלאחר שנתיי של ְ
שהגישה כהכג את הצעתה ועד הגשת הצעת החוק הממשלתית במאי  – 1951הצעת חוק
_____________________________________

 104ש ,בעמ' ) 1530ס'  13להצעה(; ש ,בעמ' ") 1456לא נעל מעיננו שהצעתחוק זו לקויה
בחסר ,היא אינה ממצה את כל השינויי הדרושי )חוק הנישואי ,הגירושי ,חליצה וכו'( .אני
מאמינה בהתפתחות הדרגתית ונמנעתי לנגוע בדברי העלולי להרבות את הקשיי .הצעת
חוק זו מטפלת רק באות השינויי ,שבכוח לתק את העוול בשטח החיוני ביותר של חיינו
האזרחיי באר"( .לדוגמה נוספת להימנעות של ארגוני הנשי מערעור על המונופול הדתי
בענייני נישואי וגירושי ראו מכתב מהתאחדות נשי עבריות לשווי זכויות לי' שפירא,
היוע המשפטי ,לעיל ה"ש ") 96מטרתנו עכשיו היא להציע הצעות חוק הנוגעות לשאלת
מצבה של האשה ‡ ˜¯Â Íבעניני הממונות .אנו משאירות לעצמנו את הרשות להביע את דעתנו
בשאלות האחרות בדיני האישות בהגיע הזמ המתאי לכ"( .באותו הקשר יש לציי כי ארגוני
הנשי לא הביעו כל התנגדות בעת מיסודה הסופי של שליטת הממסד הדתי בנישואי
ובגירושי בעת חקיקת חוק שיפוט בתי די רבניי ,התשי"ג– ,1953א שה היו מודעי
להשלכות הקשות של סמכות השיפוט הייחודית.
 105ש.
 106ראו "חוק שווי זכויות לאשה" )חוותדעת של מ' בעה שהוגשה ליוע המשפטי לממשלה,
ג"מ ג" ;(17.3.1949 ,6915/4חוק שווי זכויות לאשה" )חוותדעת של צ"ע בקר ,המשנה
ליוע המשפטי לממשלה ,שהוגשה ליוע המשפטי לממשלה ,ג"מ ג;(21.3.1949 ,6915/4
"חוק שווי זכויות לאשה" )חוותדעת של חיי וילקנפלד שהוגשה ליוע המשפטי לממשלה,
ג"מ ג .(30.3.1949 ,6915/4ראו ג דוח מאת נעמי סלומו )ג"מ ג(10.4.1949 ,6915/4
בנוגע לחוקי שאות "יש לחוקק בכדי להגשי את מצע הממשלה" )"ההכנות לחקיקת חוק
אשר יקנה לאשה שויו זכויות כבר נעשות"(.
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שיווי זכויות האשה ,התשי"א– 107.1951זאת ועוד ,בהצעת החוק הממשלתית משנת 1951
ניכרה הגנה מעט חזקה יותר על רכושה של האישה לעומת ההצעה משנת  :1949נוס על
השוואת זכויות הירושה ,קבע סעי  2להצעה משנת  1951את זכותה של כל אישה לבעלות
מלאה על קניי שרכשה לפני הנישואי 108.מהירות תגובתה של הממשלה והשיפור בזכויות
הרכושיות בהצעת החוק המעודכנת מעידי על השפעתה של הצעת החוק של רחל כהכג
)ועל השפעת מעורבות של ארגוני הנשי( על המוטיווציה של הממשלה לקד את
זכויותיה של נשי בחקיקה .ע זאת ,לעומת הצעתה של כהכג ,הצעת חוק שיווי זכויות
האשה ,כמוג החוק שהתקבל בפועל ,לא עסקו כלל בנכסי שנרכשו עלידי בניהזוג
לאחר הנישואי.
ביוני  1951התקיי הדיו בקריאה הראשונה בהצעת חוק שיווי זכויות האשה109.
במהל דיו זה ניסו כהכג וחבריכנסת נוספי לשלב את נושא הרכוש המשפחתי בתו
הצעת החוק .כהכג ,למשל ,תהתה" :הא לא היה פה מקו לקבוע ,שמה שנרכש במש
חיי משותפי הוא רכוש משות?" 110באשר לירושה הצביעה חברתהכנסת חנה למד
)מפ"( ,חברה במזכירות מוה"פ ,על כ שהשוויו בירושה הוא למראיתעי בלבד ,שכ
בהעדר קביעה "שהרכוש הנרכש בהמש הנישואי שיי לשניה" ,ומכיוו שהרכוש
המשפחתי נרש לרוב על ש הגבר ,האישה אינה מורישה כלל ,אלא רק הגבר ,ובאפשרותו
לנשל את אשתו מכלל הרכוש המשפחתי באמצעות צוואה 111.בהצבעה שנערכה ע תו
הדיו בקריאה הראשונה הוחלט להעביר לדיו בוועדת החוקה ,חוק ומשפט את שתי
ההצעות במקביל .בפועל לא שבה הכנסת לדו בהצעתה של כהכג.
ההצעות נדונו תחילה בשתי ישיבות של ועדתהמשנה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט,
ולאחריה עברה לוועדה הראשית רק הצעת החוק של הממשלה .בפתח הישיבה הראשונה
של ועדתהמשנה ,שנערכה בראשית יולי  112,1951הציעה כהכג שהוועדה תדו בהצעת
הממשלה כפי שהיא ,ו"אני אוכל להגיד לכ מדי פע בפע את הצעותי המקבילות" ,שכ
"לי זה לא קובע באיזה חוק יתחילו" .כתיבה רבה ,בעיקר בתחו מדעי המדינה ,עוסקת
בהשפעת עיצובו של סדרהיו הפרלמנטרי על יוזמות תחיקתיות ,ומצביעה ,בי היתר ,על
_____________________________________
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ה"ח  .190על הצעת חוק שיווי זכויות האשה כתגובה על הצעת חוק המשפחה ושוויו האשה,
ראו להב ,לעיל ה"ש .59
זאת ,לעומת הדי העברי שחל עד אז על ההסדרי הרכושיי של בניזוג ,שלפיו הבעל שולט
בנכסי שהאישה מביאה עימה לנישואי )נכסי מלוג( ,זכאי לפירותיה ,ובתמורה חייב
במזונותיה .בפרשת  ÒÈ„ÈÒאכ נקבע כי חוק שיווי זכויות האשה הוציא את מוסד נכסי המלוג
מתחולתו של הדי הדתי .בג"  ,ÏÂ„‚‰ È·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· È¯·ÁÂ ‡È˘‰ ' ÒÈ„ÈÒ 202/57פ"ד
יב .(1958) 1528
ד"כ ) 2087 ,9התשי"א(.
ש ,בעמ' .2088
ש ,בעמ' .2128
פרטיכל ישיבה מס' ע של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(4.7.1951) 1
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

כ שסדר הדיו בהצעות החוק משפיע על הזמ המוקצב לכל הצעה ,ובהתא – על סיכויי
הצלחתה 113.כהכג ,אשר ככל הנראה לא הייתה מודעת לכ ,הקטינה כ במידה
משמעותית ,במחי משפט אחד ,את סיכויי ההצלחה של הצעתה .אכ ,בדיו זה ובדיו השני,
שנער ארבעה ימי לאחרמכ 114,נדונו בהרחבה סעיפי ההצעה הממשלתית ,ואילו רוב
הנסיונות של כהכג לדו בסעיפי המקבילי בהצעת החוק שלה נדחו במהירות .מהירות
הדחייה גברה ככל שהתקד הדיו ,וכ ,בסופו של יו ,סעיפי בהצעתה של כהכג שלא
נמצאו לה סעיפי מקבילי בהצעת הממשלה ,ואשר הועלו לפיכ רק לקראת תו הדיו,
לא נדונו כמעט.
יש לציי ,ע זאת ,כי לנושא הרכוש המשפחתי הוקדש דיו נרחב יחסית .את ההצעה
לכונ משטר של שיתו קנייני העלתה כהכג במהל הישיבה הראשונה במסגרת הדיו
בסעי  2להצעה ,שעסק בכושרה של אישה לבעלות על קניי .בשל מורכבותו של הנושא
הוחלט להעביר את הדיו בסוגיה זו לישיבה הבאה ,שבה הסבירה כהכג את הצעתה.
בדבריה התבססה כהכג על תפיסה של מאמ" משות וזכות של נשי ליהנות מפירות
הרכוש שנצבר הודות לתרומת ,ובכלל זה עבודת במשקהבית; על השאיפה למנוע את
היוותרות של נשי גרושות חסרותכל; ועל ההבנה מעוררת ההשראה שמעמד של נשי
במשפחה משפיע במידה ניכרת על מעמד החברתי" :בעולמנו דברי כאלה קובעי את
החיי ,קובעי את מעמדה של האישה 115".כהכג א ביקשה להוסי לחוק סעי שלפיו
"אשה רשאית לעסוק בעבודה ,עסק ובמקצוע בלי נטילת רשות מבעלה" 116,ובכ קישרה
בי סוגיית הרכוש לבי החופש של נשי ,או במילי אחרות ,בי הבעלות המשותפת לבי
השאיפה לקד את האוטונומיה של נשי.
חבריהכנסת נחו ניררפאלקס )מפ"( ויזהר הררי )המפלגה הפרוגרסיבית( סברו כי
המשטר שהציעה כהכג ראוי 117.הררי המשי את הקו של הצעת החוק של כהכג,
שלפיו בניזוג יוכלו להחליט ביניה על כל הסדר רכושי ,ותמ בקביעה כי "א זוג לא
עשה הסכ כנ"ל ,הרכוש שיי לשניה" .לעומת ,חברהכנסת יעקב קליבנוב )הציוני
הכלליי( סבר כי יש לדחות את ההצעה ,ה משו שלדעתו איאפשר לומר שגישה זו
מקובלת על כלל הציבור ,ה משו שמדובר בנושא מורכב שאיאפשר לפתור "במהירות
_____________________________________

113
114
115
116
117

ראו ,למשל .DAVID R. MIERS & ALAN C. PAGE, LEGISLATION 85–86 (2d ed. 1990) ,בעתיד
אקדיש מאמר נפרד להיבט מרתק זה ולהיבטי דומי של גלגולי החקיקה הנדוני במאמר
הנוכחי.
פרטיכל ישיבה מס' ]?[/ג של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(8.7.1951) 1
ש ,בעמ' .4
ש ,בעמ' .6
ש ,בעמ' ) 3–2הררי" :אי דבר בלתי צודק יותר מאשר שהרכוש אשר נרכש בחיי משותפי
יהיה שיי רק לאחד מבני הזוג .אנשי אשר יצרו שותפות לחיות יחדיו ושיהיו לה ילדי
יחד ,אי דבר צודק יותר מאשר שירשמו ג את רכוש יחד"(.
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ועל רגל אחת" 118.הטענה בדבר מורכבותו של הנושא הועלתה שוב ושוב עלידי נוכחי
נוספי בישיבה ,ביניה חיי צדוק ,המשנה ליוע" המשפטי לממשלה .בהצבעה שנערכה
בוועדה הוחלט לבסו ,ברוב של  3נגד  ,2לא להכניס להצעת החוק "סעי בדבר הרכוש
המשות ,בצורה זו או אחרת".

אעלפיכ ,בהמשכו של אותו חודש ,כאשר עבר הדיו מוועדת המשנה לוועדה
הראשית 119,חזרו ניררפאלקס ,הררי וכהכג על ההצעה לקבוע כי "כל מה שנרכש על ידי
אחד מבניהזוג בתקופת הנשואי הוא קנינ המשות" 120.לעומת ,חזר צדוק והמלי"
להותיר עניי זה לכנסת הבאה ,שכ "כמנסחי לא נוכל למלא את תפקידנו א יוטל עלינו
במסגרת הזמ העומד לרשותנו בכנסת הזו לנסח הסדר חוקי לבעית הרכוש המשות"121.
בהמש נראה כי העברתה של "בעית הרכוש המשות" מישיבה לישיבה ומכנסת לכנסת
הייתה טקטיקה שחזרה על עצמה ואפשרה לדחות עוד ועוד את פתרונה בחקיקה .הצעת
של ניררפאלקס ,הררי וכהכג נדחתה 122.הצעה נוספת שעלתה באותו דיו הייתה
להגביל את חופש הצוואה ,ולקבוע כי "על א האמור בכל צוואה ,יהא שמור לבזוגו של
המנוח החלק בעזבו שהוא זכאי לו על פי די" 123.ג הצעה זו נפלה.
ניסיו אחרו להכניס את הרכוש המשות לחוק שיווי זכויות האשה נעשה בעת הקריאה
השלישית .ג לפני מליאת הכנסת הדגיש הררי את חשיבותה של סוגיית הרכוש מבחינת
השוויו בי הגבר לאישה 124,ובאופ דומה טע ניררפאלקס ,תו הבנת המשפט כמחיל
כללירקע ,כי "חוק זה יקבע את היחסי בי האשה לבי הגבר בחייה המשותפי"125.
חברהכנסת ישראל בריהודה )מפ"( הצטר א הוא אל התומכי בהוספת השיתו
הקנייני לחוק ,והתייחס בנימוקו ג לצור בהגנה על נשי מוחלשות שאינ יכולות להג על
עצמ ,לרבות "התימניה ,שרק עכשיו הגיעה באווירו ממעמקי תימ ואולי אינה מתמצאת
עדיי בכל העניני האלה .החוק יג עליה ,ידרי אותה ,ויבטיח את זכויותיה עוד לפני שהיא
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ש ,בעמ' .1
פרטיכל ישיבה מס' עא/ג של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(11.7.1951) 1
ש ,בעמ'  .5באשר לזכותה של אישה לבעלות על קניינה מלפני הנישואי לא הייתה כל
מחלוקת בוועדה.
ש ,בעמ'  .6ראו ג חיי צדוק "בשולי החקיקה"  ËÈÏ˜¯Ù‰ח ) 77 ,63התשי"ב( )"גברה
הדעה שהשעה טר בשלה לשנוי כה מהפכני בדיני הנוגעי ליחסי הקני במשפחה...
המחוקק ודאי יחזור לעסוק בבעיה זו בעתיד הלארחוק"(.
ש ,בעמ' .10
ש ,בעמ' .11–10
ד"כ ) 2168 ,9התשי"א( .הררי התייחס ג למצב שבו כל הרכוש רשו על ש האישה
מטעמי של הבעל – "ואולי מטעמי לא כלכ טהורי" .ש.
ש ,בעמ' .2170
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

בעצמה הבינה אות" 126.בהמש הוא הציע להוסי סעי הקובע כי "האשה והאיש קובעי
תו הסכמה את מקו מגוריה ,את אורח חייה ,את הנהלת המשק והרכוש המשות ואת
דרכי החינו של בנותיה ובניה" .בריהודה הבהיר כי "המשפחה היא אחד מתאי היסוד
של החברה .והחברה רשאית ואולי חייבת בעני זה לקבוע ג אפשרות של שוויו ממשי.
אנו מציעי לא רק לדקל על כ ,אלא ג לפרט ולקבוע מה זה אומר למעשה" 127.כפי
שנית לראות ,כמו ארגוני הנשי ,ג חבריהכנסת שתמכו בשאיפתה של כהכג להכניס
את השיתו ברכוש המשפחתי לחוק שיווי זכויות האשה שילבו בטיעוניה את השאיפה
להכרה בשוויו ובאוטונומיה של נשי להחליט החלטות מכריעות בעבור המשפחה יחד ע
בניזוג ,את ההגנה על זכויותיה של נשי מוחלשות כחלק מהגשמת השוויו
והאוטונומיה ,ואת הצור בהתערבות המשפט ביחסי הזוגיי לצור כ.
בתשובתו להסתייגויות אלה ,כמו חיי צדוק לפניו ,הסביר שר המשפטי פנחס רוז כי
מדובר בבעיה סבוכה שאיאפשר לפתור אותה כלאחריד ,ועלכ הוא מציע לדחות .ראש
הממשלה דוד בגוריו ,שנא מייד לאחרמכ ,תמ ב"שותפות רכוש גמורה של האיש
והאשה בחיי המשפחה" 128,א ג הוא סבר כי מדובר בבעיה מורכבת שמחייבת דיו
מעמיק יותר 129.אכ ,בהצבעה שנערכה על הסתייגויותיה של כהכג ,הררי ,ניררפאלקס
ובריהודה נפלו הצעותיה ברוב קולות130.

(1955–1951) ‰ÁÙ˘Ó‰Â „ÈÁÈ‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰Â „¯ÂÂ¯‰ Ë˜ÈÂ¯Ù .2
חוק שיווי זכויות האשה עבר ,א כ ,מבלי שנקבע בו גורלו של הרכוש שנרכש במהל
הנישואי .ע זאת ,במקביל לדיו על החוק במליאת הכנסת ובוועדת החוקה ,חוק ומשפט,
החלו במשרד המשפטי לבחו את סוגיית הרכוש המשות 131.עיקר המחקר בנושא
_____________________________________
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ש ,בעמ'  .2171לביקורת על השימוש במשפט לצור חינוכ של יוצאות ארצות המזרח והגנה
עליה ראו שה מלמד "אמהות ,פריו והבנייתו של 'האיו הדמוגרפי' בחוק גיל הנישואי"
˙.(2004) 69 ,25 ˙¯Â˜È·Â ‰È¯Â‡È
ד"כ ) 2177 ,9התשי"א(.
ש ,בעמ' .2173
כשלושעשרה שני מאוחר יותר סיפרה כהכג שראש הממשלה הבטיח לה שעניי שיתו
הנכסי בי בניזוג יבוא על פתרונו בכנסת השנייה ,וכ ששר המשפטי )פנסח רוז( אמר לה
כי הממשלה מתכוננת להעמיד חוק אשר יסדיר את בעיית הנכסי המשותפי .פרוטוקול
ישיבה מס'  11של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת השירותי
הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניזוג ,הכנסת ה .(24.11.1964) 5בפועל ,כידוע ,נחקק
החוק רק בשנת  ,1973בעת כהונתה של הכנסת השביעית.
ד"כ ) 2173 ,9התשי"א(.
"יחסי רכוש בי איש לאשה )סקירה השוואתית(" )חוותדעת של לבנה שהוגשה לחיי צדוק,
ג"מ ג.(19.7.1951 ,6917/4
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התקיי במסגרת פרויקט הרוורד .פרויקט זה – שאותו הגה ,יז וניהל אורי ידי )שכיה אז
כראש המחלקה לתכנו משפטי במשרד המשפטי( – קר עור וגידי החל באמצע
 132,1951ומטרתו הייתה ליצור שיתופעולה אקדמי בי משרד המשפטי הישראלי לבי
הפקולטה למשפטי באוניברסיטת הרוורד ,לצור מחקר השוואתי מקי שיסייע לישראל
לפתח חקיקה בתחומי שוני 133.החוק הראשו שנדו במסגרת הפרויקט היה חוק
הירושה ,אשר טיוטה ראשונה שלו פורסמה עלידי משרד המשפטי כבר בשנת 134.1952
לפי הצעה זו ,בהעדר צוואה יירש בזוגו של הנפטר רבע מהעיזבו ,ובהינת צוואה אי
שרי %של רכוש כלשהו לטובת בהזוג 135.סעיפי אלה הופיעו בהצעת חוק הירושה
שהונחה על שולח הכנסת בשנת  136,1958ואשר תידו בהמש137.
בשנת  1955פרס משרד המשפטי את הצעת חוק היחיד והמשפחה ,שהייתה פרי
המחקר ההשוואתי המקי שנער במסגרת הפרויקט 138.הצעת החוק נועדה להסדיר את כל
הסוגיות הקשורות לשיפוט ולמשפט בענייני משפחה ,ובכלל זה את יחסי הממו בי בני
הזוג .לפי סעי  62להצעה ,בהעדר הסכ ממו בי בניהזוג יחול "שיתו על פי די"
בנכסי .לא היה זה שיתו קנייני של ממש ,אלא דווקא הפרדת נכסי ושותפות הנדחית
לסו הנישואי .ע זאת ,הוצע להגביל את סמכויותיו של כל אחד מבניהזוג בנכסיו שלו,
"היות ובגמר ההסדר החוקי ייחשבו נכסי מסויימי של בניהזוג כמשותפי לשניה
_____________________________________

132
133

134

135
136
137
138

) Proposal for a Harvard Research Project in Aid of the Development of Israeli Lawג"מ
ג.(12.6.1951 ,5732/16
ראו Assaf Likovski, Argonauts of the Eastern Mediterranean: Legal Transplants and
)) Signaling, 10 THEORETICAL INQUIRIES L. 619 (2009המייחס את המחקר ההשוואתי
המשות לשאיפתה של מדינתישראל לאותת לעול המערבי כי היא יציבה ,חזקה ,מתורבתת,
מתקדמת ומועמדת טובה לשיתופעולה משפטי( .במרכז הפרויקט נבחרו לעמוד דיני
הראיות ,דיני תאגידי ,דיני הירושה ,דיני המעמד האישי ויחסי הממו .הסיבה לבחירת סוגיות
אלה הייתה נעוצה בערבוביה התחיקתית שאפיינה אות :ה כללו חוקי עות'מאניי לצד
חוקי מנדטוריי ,ודיני אזרחיי לצד דיני דתיי .ראו The Harvard Law School
) Research in Aid of Israel’s Legal Development: The Purpose of the Projectג"מ
.(3.12.1951 ,5732/16
העבודה על הצעת חוק זו החלה עוד בטר החל הפרויקט ,במסגרת המחלקה לתכנו חקיקה
במשרד המשפטי ,שבראשה עמד ידי .ראו משרד המשפטי 3 ‰˘Â¯È‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰
)התשי"ב– .(1952להערות של ג'וז לאופר ) ,(Joseph Lauferמנהלו הראשו של הפרויקט,
על טיוטה של הצעת החוק לפני פרסומה ,ראו ) Letter from Joseph Laufer to Uri Yadinג"מ
ג.(12.6.1952 ,5732/17
משרד המשפטי ,ש ,ס'  18ו 41להצעה.
הצעת חוק הירושה ,התשי"ח– ,1958ה"ח .212
ראו להל תתפרק ב.5
משרד המשפטי ) ‰ÁÙ˘Ó‰Â „ÈÁÈ‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰התשט"ז– .(1955לדוגמאות לעיו השוואתי
בדיני המשפחה ראו ) Letter from Uri Yadin to Joseph Lauferג"מ ג;(27.8.1953 ,5732/18
) Letter from Joseph Laufer to Uri Yadinג"מ ג.(5.3.1954 ,5732/19
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

ויתחלקו ביניה" 139.כ ,למשל ,לפי סעי  67להצעה ,לש ביצוע פעולה שמשמעותה
העברת נכסיו של אחד מבניהזוג דרושה הסכמתו של בהזוג האחר 140.בהתא ,א
נעשתה עסקה באחד הנכסי הרשומי מול צד שלישי ללא הסכמת בהזוג ,נית לבטלה
א הצד השלישי היה יכול לדעת כי מדובר בעסקה הטעונה הסכמה 141.דובר א כ
בהסדרביניי בי שיתו קנייני בנכסי המשפחה לבי הפרדה רכושית מוחלטת.
את דברי ההסבר של הצעת חוק היחיד והמשפחה אפיינה רטוריקה שוויונית ,שהייתה
חריגה בשיח הציבורי של שנות החמישי ,אשר התמקד בזכויותיה של נשי כאימהות142.
מעמד האישה היה אחת מאבניהבוח המרכזיות של מנסחי הצעת החוק בבוא לבחור את
המסלול הטוב ביותר להסדרת יחסי הממו בי בניהזוג הנשואי .כאשר סקרו המחברי
בדברי ההסבר את ההסדרי הנהוגי בשיטות משפט שונות ,ה התעכבו על ההשפעות
החיוביות והשליליות של כל שיטה על מעמד של הנשי 143.הסדר השותפות הדחויה
שהוצע בהצעת החוק של משרד המשפטי מהווה ,ככתוב בדברי ההסבר" ,שיטה שתהיה
צודקת כלפי שני בניהזוג כאחד ותקיי ביניה שוויו מלא" 144.אלא שלנגד עיניה של
מנסחי הצעת החוק עמדו נשי חזקות ,מפרנסות ובעלות רכוש ,אשר משטר של הפרדת
נכסי אכ מיטיב עימ .ה לא התייחסו כלל לפערי הכוחות המגדריי במשפחה ,ולאי
השוויו הלכתחילי בבעלות של בניהזוג על הנכסי המשפחתיי ובשליטה בה.
ההיצמדות לרטוריקה השוויונית וההתעלמות מהפערי ביחסי הכוחות המגדריי יצרו מצג
שווא של שוויו ,ואפשרו למנסחיה של הצעת חוק היחיד והמשפחה להציע הסדר שהינו
שוויוני על פניו א הלכה למעשה משמר את איהשוויו ואת המרחב האוטונומי המצומצ
של נשי בתו המשפחה.
עובדה זו באה לידי ביטוי ג באפשרות להתנות על השיתו באמצעות הסכ בי בני
הזוג .במרכזו של פרק יחסי הממו בהצעת החוק עמדה האפשרות של בניהזוג "לקבוע את
יחסי הממו שביניה ולשנות" 145,והשיתו עלפי די היה בררתהמחדל רק במקרה שבו
לא נער הסכ .אחד מנימוקי ההצעה בעד הענקת חופש מוחלט לזוגות להסדיר את יחסי
הממו ביניה היה המגוו העדתי בישראל" :תושבי המדינה מהווי אלמנט ססגוני מבחינת
אר" מוצא ,מנהגיה ,ועדת .אי ספק שלגבי רבי מהווי יחסי הממו לא רק הסדר של
_____________________________________

139
140
141
142
143
144
145

משרד המשפטי ,ש ,בעמ' .114
ש ,ס' .67
ש ,ס'  .69לגבי נכסי הרשומי בפנקס שמתנהל עלפי חוק )כגו דירות( הוצע בס'  68כי
בפנקס יירש שבעל הנכס נשוי ,עלמנת שהקוני הפוטנציאליי יֵדעו כי העסקה טעונה
אישור של בהזוג.
ראו לעיל המקורות המאוזכרי בה"ש .59
משרד המשפטי ,לעיל ה"ש  ,138בעמ' .102–97
ש ,בעמ' .103
ש ,ס' .58
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רכוש אלא ג התקשרות לנוהג ולדת .החוק המוצע שוא לאפשר לכל זוג להסדיר את יחסי
הרכוש לפי מצבו הכלכלי ובהתא למצפונו ולהשקפותיו 146".מנסחי ההצעה ביקשו בכ
להבטיח שלקבוצות המיעוט תהיה האפשרות לעצב כרצונ את יחסי הממו הזוגיי ,א
בעשות כ ה התעלמו ממעמד הנחות של הנשי ברוב הקבוצות הללו 147.מכל מקו,
הצעת החוק של משרד המשפטי לא הוגשה לכנסת מעול ,א כי חלקי ממנה הוגשו
כהצעות חוק שונות בשני שלאחרמכ148.
באשר לארגוני הנשי ,לא נמצאה עדות למעורבות ישירה שלה בפרויקט הרוורד,
ובפרט בעיצוב ההסדר הרכושי בהצעת חוק היחיד והמשפחה 149.העשור שבי הגשת הצעת
החוק של רחל כהכג לבי תחילת שנות השישי התאפיי לכאורה בשתיקה של הארגוני
בנוגע לרכוש המשפחתי 150.א מהפרוטוקולי של ויצ"ו ושל מוה"פ נית ללמוד כי ג
במהל שני אלה לא ויתרו הארגוני על שאיפת לחוקק חוק שיקבע את זכות של נשי
ברכוש המשפחתי .בשנת  1957הוזמנו נציג*ת המועצה למעמד האשה של ויצ"ו אל שר
המשפטי" ,אשר רצה לשמוע מפיה את דרישותיה בנוגע לחוק של הרכוש המשות של
בני הזוג" ,וכ הופיעו לפני ועדת החוקה ,חוק ומשפט עלמנת להציג את דרישותיה בנוגע
לחוק הירושה 151.נוס על כ המשיכה הוועדה למעמד האישה ,המשותפת לוויצ"ו
ולהתאחדות נשי לשווי זכויות ,לפעול למע חקיקת חוקי "הקשורי בשאלות אישות
_____________________________________
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151

ש ,בעמ' .106
לדיו בהתעלמות המשפט מנחיתות של נשי בקבוצות מיעוט ראו ,למשל,
).SHACHAR, MULTICULTURAL JURISDICTION (2001
ראו את הדיו בהצעותיה של אמה תלמי ושל רות הקטי להל בתתפרק ב .3ג חוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב– ,1962ס"ח  ,120בוסס על פרק מתו הצעת חוק היחיד
והמשפחה.
ע זאת ,הלשכה המשפטית בענייני משפחה של ויצ"ו והתאחדות נשי לשווי זכויות הייתה
מודעת לקיומו של הפרויקט ,ובשנת  1956א שלחה לאורי ידי מכתב שבו ביקשה כי
במסגרת הפרויקט יתורג לאנגלית ספר העוסק בדיני נישואי וגירושי ,עלמנת שישמש את
נציגותיה בהופעותיה בוועידות בילאומיות .מכתב מפניה מטמוכה לאורי ידי "תרגומו
לאנגלית את ספרו של מר פ .דייק 'דיני נשואי וגירושי'" )ג"מ ג.(27.6.1956 ,5732/20
ראו רחל צברי "חברותינו בכנסת" „·¯  ˙ÏÚÂÙ‰כא " :(1955) 141 ,140נראה לי שעבודתנו
בכנסת השניה לקתה בחסר – שלא כדוגמת הכנסת הראשונה – חוסר יוזמה בתחיה למע
האשה ,לתיקו מצבה ,ולמע הילד .אנו החמצנו את ההזדמנות שניתנה לנו במש ארבע שנות
הכנסת השניה לקבוע חוק המשווה את מעמדה הכלכלימשפטי של האשה במשפחה לזה של
הגבר .חוק זה היה מצד אחד מונע מצבי קשי ,למשל ,מצב שאי אשה יכולה להפרד
מבעלה שחייה עמו לא עלו יפה ,רק משו שהיא עלולה לצאת מנשואי אלה בחוסר כל ,בלי
לקבל חלק מהנכסי שנרכשו בשנות חייה המשותפי .מצד שני˙‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰ ‰Ê ˜ÂÁ ,
) "˙ÂÈÂÎÊ-˙ÂÂ˘Â Í¯Ú-˙ÂÂ˘ [‰]Ù˙Â˘Î ‰ÁÙ˘Ó· ‰˘‡‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚההדגשה הוספה(.
"הסתדרות נשי ציוניות ויצו בישראל :הצעה לתקנו החדש" ) 7ארכיו ציוני מרכזי )אצ"מ(
 ,F49/117אוגוסט .(1957
AYELET

60
z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-ברוידא בהט10/21/2013 11:05:00 AM .doc

משפט וממשל טו תשע"ג

מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

ומצבה המשפטי של האשה" ,וא "פנתה בתזכירי לשר המשפטי בדרישה להכניס
תקוני לחוק המפלה את האשה לרעה בעניני רכוש"152.

עיקר פעילותה של ויצ"ו בסוגיית הרכוש המשפחתי בעשור שבי  1951ל 1961
התרחשה במסגרת הלשכות המשפטיות שהוקמו בשנת  1922עלידי התאחדות נשי לשווי
זכויות ,ומתנדבותיה העניקו סיוע וייעו" משפטיי לנשי נזקקות שפנו ללשכות בעקבות
סכסוכי במשפחה 153.בשנת  1950הצטרפה ויצ"ו להפעלת הלשכות ,והחל בשנת  1956ה
רוכזו תחת "המועצה למעמד האשה" של ויצ"ו ,תו המש שיתופעולה הדוק ע
התאחדות נשי לשווי זכויות 154.לצד העזרה המעשית והמשפטית ,שימשו הלשכות מקור
מידע חשוב ומשמעותי בעבור המועצה למעמד האשה 155.בעשור שבו שתקה הכנסת בנוגע
לסוגיית הרכוש המשפחתי עסקה ויצ"ו באיסו מידע ,וכאשר שבו המחוקקי לדו בשיתו
הנכסי המשפחתיי ,שימש מידע זה את ויצ"ו בנסיונותיה לשכנע את הנבחרי בדבר
נחיצותה של חקיקת החוק 156.ג מוה"פ לא ויתרה על השאיפה לקד חקיקה זו ,ובוועידות

_____________________________________

 152בלה ספקטור "סקירה על עבודת ה.נ.צ ויצ'ו מ) 10 "1.6.60–1.10.59אצ"מ ,F49/2188
.(26.7.1960
 153עזריהו ,לעיל ה"ש  ,4בעמ' .60–58
 154גרינברג והרצוג ,לעיל ה"ש  ,6בעמ' Wizo, Speech of Mrs. Adie Gordon, ;117–116
Chairman of Legal Advisory Stations of Israel Wizo at the 11th Conference of the Israel
) Federation of Wizo in September 1957אצ"מ .(F49/1349
 155ראו ,למשל" ,דברי גב' לוונפיש מיו ה'  ,20.9.62יו"ר המועצה" ) 1אצ"מ :(F49/1349

"המועצה שלנו נשענת על תחנות יעו בעניני משפחה או לשכות משפטיות בעניני משפחה
כפי שאנו קוראות אות ושה הלשכות הללו מהוות את מקור הראשו להתעוררות הבעיות
ובשביל המועצה ה משמשות כאי ]כ במקור[ לבורטוריו איפה שחוקרי ודורשי במצב
המשפחתי והתחוקתי של אשה ,ובהסתמ על מסמכי חיי אלו שנותני אילוסטרציה למצב
אמיתי של האשה ,אנו באות בדרישות ]לביתהמחוקקי[ לשנות את המצב הקיי".
 156ראו ,למשל ,מרי שיר "שלמות המשפחה – יסוד לשלמות החברה" „·¯  ˙ÏÚÂÙ‰כו 326
)") (1960בכינוס הארצי של העובדות בלשכות המשפטיות של ויצ"ו והתאחדות לנשי לשיווי
זכויות ...אחת אחת הופיעו העובדות וסיפרו את סיפוריה .ומתו הדו"חות הקצרי א מלאי
התוכ על ענייני רגישי וכאובי ביותר – נודע לנו משהו על שדה פעולה חשוב זה ...אגב
סקירותיה העלו הנאספות שורה של הצעות לתיקוני בחוק ,הדרושי לטובת האשה ולטובת
המשפחה כולה .ביניה בולטת הדרישה לשותפות בבעלות על הרכוש ;("...ד"כ 1865 ,31
)התשכ"א(; ד"כ ) 473 ,56התש"ל( )חברתהכנסת שושנה ארבליאלמוזלינו )המער(:
"עובדות רבות על כ ]על נישול נשי מהרכוש המשפחתי בתו קשר הנישואי[ נמסרו לי
עלידי המועצה למעמד האשה ולשכות משפטיות בענייני משפחה"(; פרוטוקול ישיבה מס'
 143של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(21.10.1971) 8 ,7
המידע שנאס בלשכות המשפטיות שימש בידי ויצ"ו להובלת יוזמות תחיקתיות נוספות ,כגו
חקיקה נגד תופעת האלימות במשפחה )ד"כ ) 631 ,35התשכ"ג(( ,חוק המזונות )הבטחת
תשלו( )ד"כ ) 2447–2437 ,60התשל"א(( ועוד.
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שנערכו בשני  1955ו 1960נשמעו קריאות להמש המאבק 157.אכ ,חברותהכנסת אמה
תלמי ורות הקטי ממוה"פ ה שחידשו זמ קצר לאחרמכ את השיח הפרלמנטרי בנושא
הרכוש המשפחתי.

ÔÈË¿˜«‰ ˙Â¯Â ÈÓƒÏ«˙ ‰Ó∆‡ – ‚ÂÊ È· ÔÈ· ÌÈÒÎ ÛÂ˙È˘ ˜ÂÁ ˙ÂÚˆ‰ .3
)(1965–1961
במאי  ,1961חודשי ספורי לפני פיזורה של הכנסת הרביעיתָ ,שבה סוגיית הרכוש
המשפחתי אל משכ הכנסת ,כאשר חברתהכנסת רות הקטי )אחדות העבודה – פועלי
ציו( העלתה לסדרהיו את סוגיית "חלקה של האשה ברכוש המשפחה" 158.לדבריה,
"החוק אינו מבטיח את חלקה השווה של האשה ברכוש הנצבר תו חיי משותפי" ,מה
שמוביל לקיפוח של נשי בעת הפירוד .היא א הציגה לפני הכנסת מקרי שבה נותרו
נשי ללא כל רכוש לאחר הגירושי ,רק משו שהרכוש המשפחתי נרש" ,כמוב מאליו",
על ש הגבר .עובדה זו ,הסבירה הקטי ,מאלצת נשי רבות להישאר כלואות בנישואי
אומללי רק כדי לא להישאר "מחוסרות כל" 159.הקטי לא רק הציעה שיתו נכסי ,אלא
א התנגדה נחרצות לאפשרות להתנות עליו בהסכ בי בניהזוג .לעומת מנסחיה של הצעת
חוק היחיד והמשפחה ,שנימקו את אפשרות ההתניה במגוו העדתי הרחב הקיי במדינת
ישראל ,ראתה הקטי במגוו העדתי דווקא סיבה  ˙ÏÈÏ˘Ïאפשרות ההתניה 160.הקטי
אומנ הדגישה בדבריה את האוטונומיה של נשי לצאת מקשר הנישואי ,א ג התעכבה
על פערי הכוחות ,שמצדיקי התערבות של המשפט ביחסי הזוגיי ומניעת חופש חוזי
העלול להיות מנוצל לרעה.
ימי ספורי לאחרמכ העלתה אמה תלמי )מפ"( אותה סוגיה תחת הכותרת
"השוואת זכות של בני הזוג לגבי הרכוש שנרכש בשנות הנישואי" 161.תלמי ציינה כי
_____________________________________

157

158
159
160

161

"הויכוח על מעמד האשה" ) 40 ˙ÂËÏÁ‰ ,ÌÈÂÈ„ ,˙Â‡ˆ¯‰ :˙ÈÚÈ·˘‰ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙„ÈÚÂספריית
מכו לבו ;(1955 ,D04-12-019 ,רחל צברי "נמשי להיאבק לשוויו מלא – עלא
ההישגי" ) 88 ˙ÂËÏÁ‰ ,ÌÈÂÈ„ ,˙Â‡ˆ¯‰ :˙ÈÈÓ˘‰ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙„ÈÚÂספריית מכו לבו,
.(1960 ,D04-12-020
ד"כ ) 1865 ,31התשכ"א(.
ש ,בעמ' .1866
ש" :הייתכ ליצור סטטוס כה לאברור בעני כה קובע בחיי אד? וזאת לאור העובדה של
גיוו חברתי רב ,כאשר כמחצית מ האוכלוסיה באה מארצות איסל נחשלות ,בה מושגי
מפגרי ביחס לזכויות האשה ומקומה בחברה ,וכאשר כ 29%מ החלק הנשיי במדינה אינו
יודע קרוא וכתוב בשו שפה .הא אלה תדענה להבטיח את המגיע לה? א תתקבל ההצעה
על הסדר לפי בחירה חפשית ,חלק ניכר מנשי ישראל תישארנה באותו המצב האומלל אשר
קיי עכשיו".
ש ,בעמ' .1909
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

החוק נועד "להג על החלש ,במקרה הזה על האשה" ,ו"להכיר באשה כשות מלא ברכוש
שנוצר בשעת הנישואי" 162.בדבריה הדגישה תלמי ,א יותר מהקטי ,את עקרו השוויו
העומד מאחורי ההצעות לסדרהיו ,וסברה כי מטרתה של חקיקה בנושא זה צריכה להיות
הקלת הסדרת של יחסי הממו בי בניהזוג באמצעות הסכ .ע זאת ציינה תלמי כי חשוב
ג שההסכ "לא ישמש פתח למי שרוצה לרמות ולהערי על החוק"163.
בתשובתו לשתי הדוברות ,הדגיש פנחס רוז ,שר המשפטי ,את חשיבותו של חופש
החוזי 164.זכות של הנשי להגנה על חלק השווה ברכוש המשפחתי נעצרת ,לשיטתו של
רוז ,אל מול חופש החוזי .ע זאת ציי רוז כי משרד המשפטי רואה בחיוב הסדר של
שיתו נכסי עלפי די ,בהעדר הסכ מפורש ,כפי שהוצע בשנת  1955וכפי שדרשו ארגוני
הנשי" :משרד המשפטי ִחייב תמיד את הקו הכללי של שיטת הרכוש המשות של בני
הזוג ,בהתא לרוח הדברי ששמעתי ממשלחות של נשי במש כהונתי בתור שר
המשפטי 165".בסופו של הדיו הוחלט להעביר את הסוגיה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט.
הייתה זו החלטה מלאכותית וסמלית ,שכ הכנסת התפזרה מעט לאחרמכ 166.בפועל
הועברה הסוגיה לוועדה רק בכנסת הבאה ,לאחר שתלמי והקטי הגישו את הצעות חוק
שיתו נכסי באוקטובר 167.1961
לעומת הפרדת הנכסי ואפשרות ההתניה על השיתו הדחוי ,שעמדו במרכזה של הצעת
חוק היחיד והמשפחה ,במרכז הצעותיה של תלמי והקטי עמד שיתו הנכסי .כ ,למשל,
בהצעת חוק היחיד והמשפחה הודגש כי "בשיתו על פי די אי לב זוג זכויות בנכסיו של
ב זוגו וכל אחד מה חפשי לעשות בנכסיו ,זולת ההגבלות לפי חוק זה" ,ואילו בסעיפי
הראשוני בהצעות של תלמי והקטי נכתב כי "נכסי שנרכשו בתקופת קיומ של נישואי,
על ידי כל אחד מבני הזוג ,או על ידי שניה במשות ,יהוו רכוש משות של בני הזוג )להל
– נכסי משותפי(" .אלא שבפועל רוב הסעיפי המהותיי בהצעותיה של תלמי והקטי
דמו מאוד לסעיפיה של הצעת חוק היחיד והמשפחה ,דהיינו ,ג תלמי והקטי הציעו
להנהיג משטר של הפרדה רכושית ושיתו הנדחה עד תו קשר הנישואי .זאת ועוד ,אומנ
נדרשה בהצעות של תלמי והקטי הסכמה של בהזוג הלארשו לביצוע פעולות אחדות
_____________________________________

162
163
164

165
166
167

ש.
ש ,בעמ' .1910
ש )"בדר כלל מקבל אני בהסכמה ובאהדה את ההצעות של שתי החברות הנכבדות הללו.
א צרי לומר כא דבר אחד :בהצעתנו ]הצעת חוק היחיד והמשפחה[ אנו יצאנו מתו
הנחה ...שבני הזוג יהיו חופשיי בקביעת יחסי הממו שביניה .העיקר הוא העקרו של חופש
קביעת היחסי"(.
ש ,בעמ' .1911
לדברי הקטי ,היא הגישה את הצעתה לסדרהיו חודשי אחדי קוד לכ ,א היא עלתה
לדיו רק לקראת תו עבודתה של הכנסת הרביעית .ש ,בעמ' .1866
הצעת חוק שיתו נכסי בי בני הזוג ,התשכ"ב– ,1961ד"כ ) 185 ,32התשכ"ב(.
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בנכסי 168,א להבדיל מהצעת חוק היחיד והמשפחה ,מההצעות של תלמי והקטי הושמט
המנגנו המאפשר ביטול פעולה שנעשתה לא בהסכמת של שני בניהזוג .מבחינה רעיונית,
א כ ,יש כא לכאורה שאיפה לשיתו נכסי בי בניהזוג ,א בפועל המשיכו הצעות
החוק את הקו של נסיגה משיתו קנייני לאור חיי הנישואי אל עבר שיתו אובליגטורי
נדחה .בהתא ניכרת נסיגה מהשאיפה להגברת האוטונומיה של נשי בתו המשפחה
ובמהל הנישואי ,שאפיינה את הצעתה של רחל כהכג ,אל עבר הסתפקות באוטונומיה
לצאת מקשר הנישואי ובשוויו פורמלי בלבד.
התנגדות עזה במיוחד להצעות החוק של תלמי והקטי נשמעה מפי זרח ורהפטיג
)מפד"ל( .ורהפטיג טע כי ההצעות עלולות לפגוע בשלמות המשפחה ולעודד אנשי לא
להתחת א ה אינ רוצי לשת את בניזוג ברכוש 169.עוד טע ורהפטיג נגד התערבות
המשפט במשפחה" :הא על זה בוני חיי משפחה? חיי משפחה בוני על סולידריות
ואמו בי בניהזוג 170"...האמו שעמד בבסיס דבריו של ורהפטיג היה כמוב אמונ -של
האישה בגבר שישלוט בנכסי המשפחתיי באופ שייטיב ע המשפחה כולה .ג חבר
הכנסת שלמה לורנ" )אגו"י( טע כי "החוק הזה מעודד את הרס חיי המשפחה" ,משו
שהוא מעודד דיוני %ויכוחי על רכוש בי בניהזוג 171.הצעות החוק פוגעות ,לדבריו,
בקדושת המשפחה" :את רוצות ,דר אגב ,להכניס שינוי בדברי מקודשי ,אשר מקור
בתורת אלוקי חיי ,אשר נתקדשו במש אלפי שנה בע ישראל – וסלחו נא לי א אומר –
בקלות דעת מסויימת ,אפילו בלי לדעת בדיוק מה שאת מציעות 172".לורנ" הביע זלזול רב
בנשי ובהצעותיה ,ובתו כ ג התייחס בביטול לטענות שהשמיעו חבריכנסת אחרי על
כ שספרי החוקי היהודיי מלאי בהוראות העוסקות ביחסי הממו בי בניזוג.
עלא התנגדויות אלה החליטה המליאה להעביר את הצעות החוק לדיו בוועדה
משותפת של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת השירותי הציבוריי 173.בראש הוועדה
המשותפת עמד חברהכנסת משה אונא )מפד"ל( ,חבר מפלגתו של ורהפטיג ,וייתכ
שעובדה זו מסבירה מדוע לאור כל ישיבות הוועדה לא ניתנה למציעות החוקי א לא
_____________________________________

168
169

170
171
172
173

ס'  7להצעות החוק.
ד"כ ) 179 ,32התשכ"ב( )"אנו ,לצערי הרב ,נמצאי במצב של ילודה ירודה ביותר ...אנו
נמצאי במצב של מיעוט נישואי ולא של ריבוי הנישואי ...מדי שנה בשנה יש באר פחות
זוגות נישאי .את רוצי עוד להפחית? את רוצי להפחיד ,להרתיע מישהו?"( .קרולי
פרנ ,לעומת זאת ,טוענת כי המשטר הרכושי של נכסי הנישואי הינו שיקול זניח בשאלה א
להינשא א לאו ,בעיקר לנוכח מרכזיותו של מוסד הנישואי בחברה .ראו  ,Frantzלעיל ה"ש
 ,58בעמ' .272
ד"כ ) 179 ,32התשכ"ב(.
ש ,בעמ' .180
ש.
ועדת השירותי הציבוריי הינה גלגול מאוחר של ועדת הסעד וגלגול מוקד של ועדת
הרווחה.
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

הזדמנות אחת להסביר בהרחבה .ראשו המוזמני – שדווקא תמ בחוק – היה ד"ר אורי
ידי ,אשר חתו כזכור על הצעת חוק היחיד והמשפחה .תו התייחסות נרחבת לחוק
הגרמני ,הדומה להסדר שהציעו חברותהכנסת ,הביע ידי את שביעותרצונו מהצעות
החוק ,א סבר כי יש להרחיב את הסעיפי המאפשרי לבניהזוג לערו הסכ עצמאי
במקו ההסדר המוצע בחוק 174.הישיבות הבאות הוקדשו לשלושה מוזמני נוספי –
השופט בציו שרשבסקי ,שר הדתות זרח ורהפטיג ופרופ' גד טדסקי – אשר התנגדו
שלושת להצעות החוק 175.נימוקיה היו מג%וני :החוק ירתיע זוגות מלהינשא וירחיב
לפיכ את "תופעת הידועה בציבור"; 176החוק עלול להגביר סכסוכי הקיימי ממילא בזמ
גירושי;" 177הציר המרכזי של שלימות המשפחה" מצוי בכ שאחריות הפרנסה היא על
הבעל ,הנכסי רשומי על שמו ,ומוטלת עליו חובת המזונות; 178שיתו נכסי בי בניזוג
יפגע בחיי המסחריי ויוביל לחוסר ביטחו ,ובהתא – לקושי בהשגת אשראי; 179הדי
העברי החל בהעדר החוק דואג לאישה ,ולפיכ אי הצעת החוק מיטיבה את מצבה לעומת
המצב הקיי; 180ועוד .מעניי במיוחד נימוקו של ורהפטיג נגד הדרישה להסכמת האישה
_____________________________________

174
175

176
177
178
179
180

פרוטוקול ישיבה מס'  1של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת
השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה.(26.12.1961) 5
נימוקיו של ורהפטיג נגד ההצעות התבססו ,בי היתר ,על מכתבי שקיבל ממשפטני ומאנשי
דת בתשובה לפנייתו אליה בחודש נובמבר  ,1961ע מינויו לשר הדתות בממשלה העשירית.
נוסח המכתב היה" :הונחו שתי הצעות חוקי פרטיות המצ"ב ,הבאות להסדיר יחסי ממו בי
איש לאשתו ועלולות להשפיע על שלו הבית במשפחה היהודית .בדיו הראשוני בכנסת
התנגדנו להצעות אלה והודענו שנציע הצעות אחרות משלנו .אסיר תודה אהיה ל א תואיל
להמציא לי הערותי להצעות אלו" .לאוס המכתבי ולמכתביהתשובה ראו ג"מ גל
.12258/2
בציו שרשבסקי ,פרוטוקול ישיבה מס'  3של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק
ומשפט ושל ועדת השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה3 ,5
).(8.1.1962
גד טדסקי ,פרוטוקול ישיבה מס'  8של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל
ועדת השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה.(12.2.1962) 2 ,5
זרח ורהפטיג ,פרוטוקול ישיבה מס'  5של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט
ושל ועדת השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה1 ,5
).(22.1.1962
בציו שרשבסקי ,פרוטוקול ישיבה מס'  3של הוועדה המשותפת ,לעיל ה"ש  ,176בעמ' ;4
זרח ורהפטיג ,פרוטוקול ישיבה מס'  5של הוועדה המשותפת ,לעיל ה"ש  ,178בעמ' .3
זרח ורהפטיג ,פרוטוקול ישיבה מס'  7של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט
ושל ועדת השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה2 ,5
) .(5.2.1962ורהפטיג א טע כי "המשפחה העברית – מבחינה הסטורית – יכולה לעמוד
בהתחרות ע כל משפחה לפי מערכת משפט אחרת ,מבחינת יציבותה ובריאותה ,א על פי
שאפשרות הגט איננה קיימת במשפט הקתולי .זה מראה שאות הסדרי כספיי ויחסי ממו
בדיני ישראל נתנו תוצאות הרבה יותר טובות מההסדרי במערכות משפט אחרות" .ראו ג
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לכל פעולה בנכסי המשפחתיי .לדבריו ,הסכמה זו אינה רלוונטית" ,כי ביכהוכה
ישלוט במשפחה החזק – בדר כלל זה הבעל ,וא הוא יהיה זקוק לחתימת האשה – היא
תת לו ...מניחי שהסכמה שניתנה בתקופת הנישואי – בעיקר על ידי הצד החלש – ברוב
המקרי לא ניתנה ברצו טוב ...ההסכמה אינה מוכיחה כלו" 181.ורהפטיג אינו מבקש ,א
כ ,לשנות את יחסי הכוחות הלאשוויוניי במשפחה ,אלא משתמש בה עלמנת לתקו
את החוק שנועד לאזנ.
אחת השאלות שעלו במהל דיוניה של הוועדה המשותפת התייחסה לחלוקת הרכוש
במקרה של מות אחד מבניהזוג .לגבי שאלה זו נטע שוב ושוב כי ראוי לדו בה במסגרת
חוק הירושה שהל והתגבש באות שני 182.אלא שבמהל הדיוני על חוק הירושה,
כאשר ביקשו ארגוני הנשי לקבוע שרי %של מחצית העיזבו לבהזוג ג במקרה שבו
ניתנה צוואה )כדי שהבעל לא יוכל לנשל את אשתו מכל הרכוש המשפחתי( 183,נטע כי
הסדר זה מקומו בחוק המסדיר את יחסי הממו בי בניהזוג ,ולא בחוק הירושה 184.הניסיו
להעביר את סוגיית הרכוש המשות מחוק לחוק מרתק במיוחד לנוכח העובדה שאותה
ועדה – ועדת החוקה ,חוק ומשפט – דנה בשני החוקי )בי בעצמה ובי בשיתו ע ועדת
השירותי הציבוריי( .על רקע זה נית להבי את מחאתה של חברתהכנסת רחל צברי
)מפא"י( ,חברת מוה"פ ,על כ ש"כאשר רצינו להכניס לחוק הירושה את עני השותפות
ברכוש הוא ]שר המשפטי[ אמר לנו שזה שיי לחוק שיתו נכסי בי בני הזוג ,ואילו כב'
שר הדתות אומר לנו שזה שיי לחוק הירושה"185.
לאחר הישיבות שבה הופיעו מתנגדי החוק ,ולנוכח דרישתה של רות הקטי להזמי ג
את תומכי החוק לדיוני הוועדה 186,הוזמ השופט חיי כה .כה היה "תומ נלהב לשתי
_____________________________________
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מכתב מד"ר י' גלזנר )היוע המשפטי ,משרד הדתות( לח"כ משה אונא )ג"מ גל,12258/2
.(6.5.1962
זרח ורהפטיג ,פרוטוקול ישיבה מס'  5של הוועדה המשותפת ,לעיל ה"ש  ,178בעמ' .2
ורהפטיג ,ש ,בעמ'  ;3גד טדסקי ,פרוטוקול ישיבה מס'  8של הוועדה המשותפת ,לעיל ה"ש
 ,177בעמ' .3
ראו דיו נרחב להל בתתפרק ב.5
פרוטוקול ישיבה מס'  233של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה) (16.6.1964) 4 ,5ח"י
צדוק..." :לא הייתי רוצה ,אגב אורחא ,ליצור אינסטיטוציה של שיתו בנכסי ...החוק בדבר
שיתו נכסי יקבע את הצורה והוא יקבע א יש דבר כזה או אי"(.
פרוטוקול ישיבה מס'  8של הוועדה המשותפת ,לעיל ה"ש  ,177בעמ'  .3ראו ג אמה תלמי,
פרוטוקול ישיבה מס'  6של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת
השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה ;(30.1.1962) 4 ,5דבריו
של מר סבט ,מטע משרד המשפטי ,ש ,בעמ' .7
פרוטוקול ישיבה מס'  4של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת
השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה.(16.1.1962) 5 ,5
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

הצעות חוק אלה" 187,א סבר כי צריכה להיות אפשרות להתנות על השיתו באמצעות
הסכ .לקראת הופעתו בישיבה הוא א ניסח הצעת חוק משלו ,שבמרכזה האפשרות לערו
הסכ בי בניהזוג ,תו קביעה כי בהעדר הסכ "נכס שנרכש עלידי בניהזוג או אחד מה
בתקופת הנשואי ,רואי אותו כאילו נרכש עבור שני בניהזוג יחדיו )להל – נכס
משות(" 188.בבסיס הצעתו של כה היה מוסד הנאמנות ,דהיינו ,תפיסת בהזוג שהנכס
רשו על שמו כנאמ של בהזוג האחר .כ נכללה בהצעה אפשרות לבטל פעולה שנעשתה
בנכס א הוכח כי בפעולה היה משו הפרת הנאמנות וכי הצד השלישי לא פעל בתולב
ו"ידע שהנכס בו נעשתה הפעולה האמורה היה נכס משות" 189.הצעה זו מעניינת ,א ג
כא חשוב לשי לב שהאמו שעמד בבסיסה היה חדצדדי190.
לאחר ישיבה זו הופסקה כמעט לחלוטי פעילותה של הוועדה המשותפת ,בי היתר
לנוכח הקמתה של ועדת זוסמ ,שתידו להל .ביוני  1965הוחלט ,בשל הבחירות
המתקרבות ,להעביר את הנושא לכנסת הבאה .הייתה זו ישיבתה האחרונה של הוועדה.

(1966–1964) ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ .4
באוקטובר  1964פרסמה מזכירת הממשלה מכתב בנוגע להחלטת הממשלה "למנות ועד]ה[
ציבורית אשר תפקידה יהיה לחקור בשאלה העקרונית של שיתו או אי שיתו של נכסי
בי בני זוג" 191.כמה ימי לאחר פרסו הודעת הממשלה ,שלח זרח ורהפטיג מכתב
_____________________________________
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פרוטוקול ישיבה מס'  9של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת
השירותי הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה.(13.3.1962) 1 ,5
חיי כה "חוק לתקו דיני המשפחה )נכסי בניזוג(" ס' ) 5ג"מ גל ,12258/2ללא תארי(.
ראו ג מכתב מד"ר י' גלזנר )היוע המשפטי ,משרד הדתות( לח"כ משה אונא )גל,12258/2
) (6.5.1962חוותדעת על הצעתו של השופט כה(.
כה ,ש ,ס' .9–8
על ההבדל בי אמו חדצדדי לבי אמו הדדי ראו לעיל ה"ש  84והטקסט שלידה.
מכתב מיעל עוזאי לחברי הממשלה )ג"מ גל .(7.10.1964 ,12258/2לראשות הוועדה מונה
שופט ביתהמשפט העליו יואל זוסמ ,שהיה מעורב ג בפרויקט הרוורד ,שבמסגרתו נוסחה
כזכור הצעת חוק היחיד והמשפחה .ראו מכתבו של היוע המשפטי לממשלה לדֵק הפקולטה
למשפטי בהרוורד – Letter from Attorney General, Israel, to Professor David Cavers
)ג"מ ג ;(15.6.1953 ,5732/18מכתב מהיוע המשפטי לממשלה ליוס לאופר )ג"מ ג
 .(15.6.1953 ,5732/18לחברי הוועדה מונו חבריהכנסת יזהר הררי )מפלגה ליברלית( ,רות
הקטי )אחדות העבודה – פועלי ציו( וברו אזניה )מפא"י( ,וכ חברתהכנסת שושנה פרסי
)יושבתראש נשי ציוניות כלליות וחברה בשלוש הכנסות הראשונות מטע מפלגת הציוני
הכלליי ,אשר התפטרה זמ קצר לאחרמכ ולא השתתפה בדיוני הוועדה( ,ד"ר מנח אלו
)יוע למשפט עברי במשרד המשפטי ולימי שופט ביתהמשפט העליו( וא' שבתאי )מנהל
בנק לאומי לישראל( .ראוי לשי לב שלא הייתה בוועדה נציג$ת למיעוטי המוסלמי והנוצרי
בישראל.
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התנגדות למינוי הוועדה 192.במכתבו הוא כתב כי לנוכח ההסכ הקואליציוני אי אפשרות
לסטות מהוראות המשפט העברי "בעני הזכויות ברכוש הנובעות מ הנישואי" 193.נוס
על כ ,כמו בדיוניה של הוועדה הפרלמנטרית המשותפת ,ג כא ניסה ורהפטיג להעביר את
הדיו בשיתו הנכסי אל חוק הירושה ,שג בשנה זו טר נחקק .לבסו כתב ורהפטיג כי
הוא מתנגד להרכב הוועדה ,ודרש לאז בי מומחי למשפט העברי לבי מומחי ל"משפטי
זרי" .טיעו דומה העלה משה אונא ,יושבראש ועדת החוקה ,חוק ומשפט194.
חוסר שביעותרצו מהרכב הוועדה הובע ג עלידי רחל כהכג ,רות הקטי ויוס
קושניר ,במהל ישיבה של הוועדה המשותפת שדנה בהצעות חוק שיתו נכסי ,שאליה
הוזמ שר המשפטי עלמנת להסביר על הקמתה של ועדת זוסמ 195.חבריהכנסת טענו כי
יש להרחיב את נציג%ת הנשי בוועדה ,שכ "עני זה נוגע בעיקר לנשי" 196,ובפרט תבעו
לצר לוועדה את חברתהכנסת אמה תלמי ,אשר הצעות החוק שלה ושל רות הקטי ה
שהובילו לדיו הפרלמנטרי בנושא ,ובסופו של דבר – להקמת הוועדה הציבורית .במרס
 1965פורסמה ההחלטה לצר את תלמי לוועדה 197,וג החלטה זו גררה מכתב הסתייגות
של ורהפטיג 198.לטענתו ,צירו חברתהכנסת תלמי ,נוס על חברתהכנסת הקטי ,תקנה
לדיוני בוועדה אופי פרלמנטרי ,במקו "ויכוח אובייקטיביציבורי" .נוס על כ סבר השר
כי "אי לשוות לדיוני הוועדה אופי של הגנה על זכויות האשה" ,שכ מדובר ב"בעייה
כללית הנוגעת למשפחה כולה" .לפיכ התנגד ורהפטיג לצירו חברתהכנסת תלמי לוועדה,
ודרש כי לכלהפחות תצור לוועדה ג "אשה בעלת השקפה דתית מלאה כדי לאז קצת את
הדעות בועדה" .אכ ,בעקבות מכתב זה צורפה לוועדה חברתהכנסת טובה סנהדראי ,חברת
מפלגתו של זרח ורהפטיג וממייסדות נשות הפועל המזרחי )לימי – "אמונה"(.
א שהוועדה הייתה אמורה לסיי את עבודתה עוד בימי הכנסת החמישית ,היא התכנסה
רק בתחילת הכנסת השישית .הופיעו לפניה נציג*ת הליגה לזכויות נשי בישראל ,ונוס על
כ עיינו חבריה בפרוטוקולי של הוועדה הפרלמנטרית שדנה בהצעות החוק של תלמי
_____________________________________
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מכתב מזרח ורהפטיג למזכירת הממשלה )ג"מ גל.(13.10.1964 ,12258/2
כבר בינואר  1962פנה ורהפטיג במכתב לשר המשפטי ,שבעקבותיו שלח השר מכתב ליושב
ראש הקואליציה ,ובו נכתב כי מבדיקה של היוע המשפטי לממשלה עולה כי הסדר חוקי
חדש בנוגע לרכוש המשפחתי יסתור את ההסכ הקואליציוני ,הקובע כי "בחוק הנישואי
והגירושי ...ישמר בתקופת הכנסת החמישית הסטטוסקוו" .מכתב מדב יוס ,שר המשפטי,
לח"כ ע' גוברי ,יו"ר הנהלת הקואליציה )ג"מ גל.(13.2.1962 ,12258/2
מכתב מח"כ משה אונא לדב יוס ,שר המשפטי )ג"מ גל.(13.10.1964 ,12258/2
פרוטוקול מס'  15של הוועדה המשותפת )של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ושל ועדת השירותי
הציבוריי( בעניי שיתו נכסי בי בניהזוג ,הכנסת ה.(26.1.1965) 5–3 ,5
רחל כהכג ,ש ,בעמ' .5
מכתב מיעל עוזאי לחברי הממשלה )ג"מ גל .(3.3.1965 ,12258/2במכתב זה מנויי ברשימת
חברי הוועדה ג חברהכנסת משה אונא והשופט בציו שרשבסקי.
מכתב מזרח ורהפטיג למזכירת הממשלה )ג"מ גל.(14.3.1965 ,12258/2
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

והקטי ,בתדפיס הרצאתו של זרח ורהפטיג שהוגש לוועדה 199,בהצעת חוק היחיד
והמשפחה ,בחוקי דומי ממדינות שונות וכ בפסקיהדי שבה החיל לראשונה בית
המשפט העליו הישראלי את חזקת השיתו200.
בספטמבר  ,1966כשנתיי לאחר מינויה ,הוגשו מסקנות הוועדה .השופט שרשבסקי,
אחד מחברי הוועדה ,סבר כי אי לשנות את המצב הקיי – דהיינו ,את שליטת הדי הדתי
ביחסי הרכוש בי בניהזוג – שבמסגרתו מוחלת הפרדת נכסי מלאה ה לאור הנישואי
וה ע סיומ .משנותר יחיד בעמדתו ,הצטר השופט להצעתו של חברהכנסת אונא,
שלפיה בעת רישו הנישואי יעמיד הרוש לפני בניהזוג "דגמי אחדי של הסדר רכוש,
לרבות הסדר של שיתו נכסי אובליגטורי" ולרבות "הסדר הרכוש לפי המשפט
העברי" 201,ובניהזוג יבחרו בהסדר המתאי לה .היה א לא בחרו ,יחתי אות רוש
הנישואי על הסכ לשיתו אובליגטורי .חשוב לזכור כי רוש הנישואי הינו למעשה
פקיד הרבנות ,ונית לשער כי עלא הזיקה להסדר האובליגטורי ,מטרת הצעתו של אונא
הייתה להקנות לדי העברי מרכזיות וקדימות במעמד הרישו ובבחירת ההסדר.
החלופה האחרת הייתה הצעתו של השופט זוסמ להנהיג חופש התקשרות בי הצדדי,
ובהעדר הסכ מפורש להחיל שיתו אובליגטורי דחוי .הסדר זה דמה ברובו להסדר שהוצע
בהצעת חוק היחיד והמשפחה בשנת  ,1955א הצעתו של זוסמ הדגישה את "בטיחות
הקני" ,והציעה הסדר של הפרדה רכושית מלאה עד פקיעת הנישואי 202.דהיינו ,הבעלי
הרשו של הנכס רשאי לעשות בנכס כל פעולה ללא הסכמתו של בהזוג שאינו רשו,
וממילא אי אפשרות לבטל את הפעולה מראש או בדיעבד .ההצעה נומקה בכ שא יהיה
חשש שנכס הרשו על ש אד מסוי שיי למעשה ג לאד אחר ,יחששו המוסדות
הפיננסיי להעניק אשראי כנגד מש %$הנכס .דאגה נוספת הייתה לזכויותיו של "צד שלישי
שרכש זכות בתו לב" 203.נימוק נוס לבחירה בהפרדת הנכסי היה שהיא מגלמת את
"עקרו השוויו בי בעל ואשה ,בכ שכל אחד מה שולט ומנהל את נכסיו" 204.הצעתו של
זוסמ הדגישה ,א כ ,את הפרדת הנכסי ואת האפשרות להתנות על השיתו ,תו
הישענות על תפיסה ליברלית וליברטריאנית :איהתערבות בנעשה בתא המשפחתי לאור
חיי הנישואי ,אוטונומיה מלאה של בעל הנכסי על נכסיו ,ותפיסת התא המשפחתי ככזה
ששורר בו ממילא שוויו ביחסי הכוחות בי גברי לנשי.
_____________________________________

199
200
201
202
203
204

ראו מכתב מיואל זוסמ לזרח ורהפטיג )ג"מ גל.(18.11.1965 ,12258/2
„) ‚ÂÊ È· ÔÈ· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÒÎ ÔÈÚ· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈארכיו הכנסת(1966 ,
)להל.(ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ :
ש ,בעמ' .3
ש ,בעמ' .4
ש ,בעמ'  .5ראוי להזכיר כי הצעת חוק היחיד והמשפחה וכ הצעות החוק של תלמי והקטי
הציעו לפתור בעיה זו באמצעות רישו מפורש בפנקסי הרשמיי שבעל הנכס נשוי
ושנדרשת הסכמה של בתזוגו לכל פעולה בנכס .ראו לעיל ה"ש .141
„ ,ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ÁÂלעיל ה"ש  ,200בעמ' .5

69
10/21/2013 11:05:00 AM .docË‰· ‡„ÈÂ¯·z:\books\mishpat umimshal\2013\2013-06-20\02-

יעל ברוידאבהט

משפט וממשל טו תשע"ג

בהינת שלוש האפשרויות – לא להתערב כלל ביחסי הרכושיי ,להותיר בשליטת
פקיד הרבנות או להחיל הסדר של שיתו אובליגטורי – בחרו חברותהכנסת תלמי והקטי
בהסדר האחרו .מדוע לא הציעו חברותהכנסת הסדר חלופי? ייתכ שהתשובה נעוצה
במאז הקולות בוועדה :בהצעתו של אונא תמכו ארבעה חברי ,כולל חברתהכנסת
סנהדראי ,שהצטרפה ל"קואליציה הדתית" בוועדה ,ובהצעתו של זוסמ תמכו חמישה
חברי ,כולל תלמי והקטי .אילו דבקו בהצעה משלה ,הייתה הצעתו של אונא עלולה
להיבחר ברוב קולות.
עלא הנסיגה הנוספת ממשטר של שיתו קנייני ,תמכו ארגוני הנשי בהצעת הוועדה.
בכנס הארצי של הלשכות המשפטיות בענייני משפחה של ויצ"ו שנער במאי 1967
התגאתה טניה לוונפיש ,יושבתראש המועצה למעמד האשה של ויצ"ו ,בחלקה של
המועצה בקידו חקיקת הסדר רכושי בי בניהזוג:
ברצוני ג במעמד זה ,להביא לידיעתכ את ההתקדמות שחלה לאחרונה
בעני חקיקת החוק לרכוש משות .אחרי מאבק ממוש של המועצה
למעמד האשה וארגוני נשי אחרי להעברת חוק לרכוש משות בי בני
הזוג ,הוקמה ע"י הממשלה בתארי  24.1.65ועדה בעני "נכסי משותפי
בי בני הזוג" בראשותו של שופט בית המשפט העליו יואל זוסמ .ואני
שמחה להביא לידעתכ כי הועדה המליצה בפני שר המשפטי על Ï˘ ¯„Ò‰
˘˙ .‰˘‡Â ÏÚ· ÔÈ· È¯ÂË‚ÈÏ·Â‡ ÌÈÒÎ ÛÂג הפע בהשג זה חלקנו הוא לא
מבוטל .עובדה היא שהעתק של מסקנות הועדה ,שהגיש יו"ר הועדה,
השופט זוסמ לשר המשפטי ,הועבר אלינו למחלקתנו205.
עדכו מפורט יותר פורס באותו חודש ב· ,‰˘‡‰ ˙Óבטאונה של ויצ"ו ,ש הוש דגש רב
בהפרדה ובאופי האובליגטורי של ההסדר שהציעה הוועדה 206.נית לראות כי במקביל
לנסיגה מהשיתו הקנייני ,נעלמו מדבריה של לוונפיש ומהטור ב· ‰˘‡‰ ˙Óפערי הכוחות
המגדריי ,השאיפה לאוטונומיה ,וכ עקרותהבית והאוכלוסיות המוחלשות ,אשר הסדר
של שיתו אובליגטורי נדחה אינו מעניק לה מענה מספק.

(1965–1958) ‰˘Â¯È‰ ˜ÂÁ .5
במחצית הראשונה של שנות השישי חלה התפתחות ג בתחו הירושה .הצעת חוק
הירושה הוגשה לראשונה לכנסת בשנת  ,1958ולאחר שבע שני ,סמו למינויה של ועדת
זוסמ ,נחקק החוק .הדיוני לגבי החוק נערכו בוועדת החוקה ,חוק ומשפט במקביל לדיוני
_____________________________________

 205פרטיכל מכנס ארצי של הלשכות המשפטיות בענייני משפחה )אצ"מ (8/9.5.1967 ,F49/1351
)ההדגשה במקור(.
 206ד' ק' "ועדה ציבורית בעני נכסי משותפי" ·) (1967) 42 ‰˘‡‰ ˙Óאצ"מ .(F49/1889
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

בהצעות חוק שיתו נכסי .מעניי וחשוב לבחו את ההסדרי שנבחרו בו בנוגע לחלק של
הנשי ברכוש המשפחתי ,שכ לעומת שיתו במהל חיי הנישואי ,בהקשר של ירושה לא
היה חשש מפני אייציבות של המסחר והאשראי ,מפני בלבול בנוגע לזכויותיה של צדדי
שלישיי או מפני פגיעה במוטיווציה להינשא .בהסדרת הירושה נותרו א ורק השאלות
העקרוניות א להכיר בזכויותיה של האישה במחצית הרכוש המשפחתי ,וא להגביל את
האוטונומיה של הבעלי הרשו של הנכסי לטובת הגדלת האוטונומיה של האישה.
תשובת המחוקק לשאלות אלה הייתה ברורה – לא ולא.
את ארגוני הנשי )ובעיקר את המועצה למעמד האשה של ויצ"ו( העסיקו שתי סוגיות
מרכזיות :ראשית ,במקרה שבו לא הותיר הנפטר צוואה ,ביקשה הצעת החוק להעניק לב
הזוג רבע מהעיזבו 207,ואילו לדעת ויצ"ו היה ראוי להעניק מחצית .שנית ,נשי ויצ"ו מחו
נגד החופש המוחלט של בעל הנכסי להוריש את כל הרכוש המשפחתי לאנשי אחרי
ולהותיר את אשתו חסרתכל 208.ה סברו כי הפתרו שנית בחוק למצב כזה – הענקת
מזונות מ העיזבו לאלמנה – 209אינו הול ואינו מספק" :האשה נשארת אחרי מותו של
בעלה במצב די קשה ,במקו להיות שוות זכויות לו היא נכללת בי התלויי בו .מצב זה
אינו טוב ג מבחינה עקרונית וג מבחינה מעשית210".
היה קל יחסית לשכנע את חבריהכנסת לקבוע כי האישה תירש מחצית מהעיזבו
במקרה שבו אי צוואה 211.לעומת זאת ,המאבק על שרי %חלק שווה בעיזבו כאשר קיימת
צוואה היה קשה .במסגרת המאבק הופיעו נציג*ת הארגוני לפני ועדת החוקה ,חוק
_____________________________________

207
208

209
210
211

ס' )20א() (1להצעת חוק הירושה.
הסעי היה ניטרלי מבחינה מגדרית ,א הזכות על העיזבו משמעותית יותר לנשי מאשר
לגברי ,ה משו שמבחינה סטטיסטית נשי מאריכות חיי אחרי בעליה ,וה משו שכאשר
רוב הרכוש רשו על ש הגברי ,ע התאלמנות אי שו שינוי במצב הרכושי ,לעומת
אישה שהתאלמנה כאשר רוב הרכוש היה רשו על ש בעלה ועובר לעזבונו .על המשמעויות
המגדריות של דיני הירושה ראו Daphna Haker, The Gendered Dimensions of Inheritance:
).Empirical Food for Legal Thought, 7 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 322 (2010
ס'  56לחוק הירושה .ראו ג את דבריו של חברהכנסת יצחק קלינגהופר ,ד"כ 1019 ,42
)התשכ"ה(.
דבריה של גב' דכטר ,נציגת התאחדות נשי לשווי זכויות $ויצ"ו ,פרוטוקול ישיבה מס'  44של
ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(13.7.1960) 4 ,4
פרוטוקול ישיבה מס'  191של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה .(16.12.1963) 5בישיבה
זו הוחלט כי בהעדר צוואה ,א רוב נכסי הזוג שייכי לנפטר ,יקבל בהזוג מחצית מהעיזבו,
וא רוב נכסי הזוג רשומי על ש שניה ,יקבל בהזוג הנותר רבע מהעיזבו .הסעי שהוצע
לכנסת ,ואשר התקבל בסופו של דבר ,לא הבחי בי שני המקרי ,וקבע כי חלקו של בהזוג
בהעדר צוואה יהיה מחצית בכל המקרי ,פרט למצב שבו לנפטר יש ילדי מנישואי קודמי,
שאז בהזוג מקבל רק רבע .פרוטוקול ישיבה מס'  233של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל
ה"ש  ;184ס' )11א( לחוק הירושה.
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ומשפט 212,פנו לחבריכנסת ולחברותכנסת ,וא גייסו עיתונאיות עלמנת להשמיע את
דרישותיה ולקדמ 213.ביוני  ,1964כשמונה חודשי לפני שהתקבל חוק הירושה ,ערכה
ויצ"ו כנס גדול ,שבמהלכו הוסברו לחברות הארגו העקרונות שוויצ"ו מבקשת לבסס
עליה את חוק הירושה החדש :זכות שווה לנשי ברכוש המשפחתי ,והעדר אפשרות
לנשל מחלק ברכוש באמצעות צוואה214.
נוס על כ שלחה ויצ"ו לוועדת החוקה ,חוק ומשפט תזכיר המפרט ומנמק את הדרישה
לשוויו זכויות ברכוש ולהגבלת אפשרותו של בעל הנכסי לנשל את האישה מהרכוש
המשפחתי:
אנו מתנגדות נגוד חמור להשארת הסעי הנ"ל ,אותו יש לשנות בצורה שלא
תשתמע לשתי פני ,שיקבע ,כי הרשות למוריש לפי צוואה להוריש ¯˜ ÈˆÁ
 ÂÈÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ˘ÂÎ¯‰Óהיות והחצי השני הוא קודש לבהזוג הנשאר
בחיי ...הננו חוזרות איפא על דרישת כל צבור הנשי בארצנו˙ÂÏÙ‰Ï ‡Ï :
215.‡È‰˘ ‰¯Âˆ ÏÎ· ˙˘¯ÂÈ‰ ‰˘‡‰ ˙‡ ‰Ú¯Ï
על הענקת מזונות מ העיזבו במקו שרי %מחצית מ הרכוש נכתב באותו תזכיר כי
המזונות מעבירי את האישה ל"קבוצת התלויי" ,ואילו מטרתה של ויצ"ו הייתה להכיר
בנשי כבעלות הרכוש עצמו .מאבקה של ויצ"ו נסב א כ סביב הדרישה להגבלת
האוטונומיה של בעל הנכסי ,עלמנת להגדיל את האוטונומיה של אשתו ,א א רק לאחר
מותו של בזוגה .השאיפה להגדלת האוטונומיה של נשי בולטת לא רק בדרישה לבעלות
על הנכסי ,אלא ג בסירוב העקרוני להגדיר את הנשי כתלויות.

הלהרוח בוועדה ובמליאת הכנסת היה מנוגד לתביעת של הנשי .חברי הכנסת
הדתיי התנגדו באופ כללי להסדרי שהוצעו בחוק וא לחוק עצמו ,ג כאשר זה כבר
הגיע לקריאות השנייה והשלישית ,בשל הפקעת נושא הירושה משליטת הדי הדתי 216.נוס
_____________________________________

212
213
214

215
216

פרוטוקול ישיבה מס'  44של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  ;210פרוטוקול ישיבה
מס'  96של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(5.11.1962) 5
ויצ"ו ) ˙ÂÈ‡Â˙ÈÚ ˙·ÈÒÓאצ"מ .(20.10.1962 ,F49/1349
בכנס התייצבו על במה אחת חברותכנסת מכל הסיעות ,וכ חברהכנסת גדעו האוזנר
)ליברלי עצמאיי( ,עורדי במקצועו ,אשר תמ במאבק של הנשי להכרה בזכויות שוות
ברכוש המשפחתי .לסיקור הכנס בעיתונות ראו "ירושה בזכות ולא בחסד" ;10.6.1964 ·Á¯ÓÏ
לאה פורת "עצרת נשי למלחמה בחופש הצוואה"  ;10.6.1964 ı¯‡‰עדית נוימ "אשה
עברייה – מי ידע יסורי ירושת?" " ;8.6.1964 ˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„Èאסיפת נשי קוראת לכנסת
לתק את חוק הירושה" „·¯ " ;9.6.1964האשה וחוק הירושה" .10.6.1964 ¯˜·‰
ויצ"ו והתאחדות נשי לשווי זכויות "תזכיר לועדת חוקה חוק ומשפט" )אצ"מ ,F49/1350
) (4.6.1964ההדגשות במקור(.
ראו ,למשל ,ד"כ ) 957 ,42התשכ"ה( )מנח פרוש )אגודת ישראל(" :אמנ יודע אני כמה
עמל ,יגע ויזע השקיעו חבריי בוועדת החוקה ,חוק ומשפט בעיבודו ובשיפוצו של החוק על
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

על כ נטע נגד נציג*ת הנשי כי ה דואגות רק לעצמ במקו לדאוג לילדיה217.

ההתנגדות החילונית המשיכה את הקו הליברלי ,ובהעדר אפשרות לנמק את ההתנגדות
באמצעות יציבות של המסחר ,הקניי והאשראי ,כפי שנעשה במקרה של שיתו קנייני
במהל חיי הנישואי ,בוקרו הנשי על כ שה מבקשות לפגוע בחופש הצוואה.
יוצאדופ מבחינה זו היה חברהכנסת יוס קושניר )מפ"( ,אשר בדיוניה של ועדת
החוקה ,חוק ומשפט ושל מליאת הכנסת ,כפי שתיארה לאחרמכ טניה לוונפיש" ,דיבר
מגרונ" של חברות ויצ"ו 218,הזכיר את מאבק וציטט חלקי מ התזכיר שחיברו 219.הוא
א יצא נגד השימוש במילי "עיזבו של בעלה" ,שכ לדבריו יש בכ התעלמות מחלקה
של האישה ביצירת הנכסי הכלולי בעיזבו 220.קושניר היה תומ נלהב של ההצעה
לשריי מחצית העיזבו לבתהזוג ,וא הביא אותה לפני הכנסת 221,א הצעתו נפלה.
לנוכח סיפוק מהצלחת לקבוע שבתהזוג יורשת מחצית מ הרכוש בהעדר צוואה
)במקו רבע( ,מצד אחד ,א אכזבת מהאפשרות שנותרה בחוק לנשל את האישה
באמצעות צוואה ,מ הצד האחר ,הוחלט בישיבת המועצה למעמד האשה בוויצ"ו לקיי
אירוע צנוע לכבוד קבלת חוק הירושה ,תחת הכותרת "אורות וצללי בחוק הירושה"222.

(1973–1969) ‚ÂÊ È· ÔÈ· ÔÂÓÓ ÈÒÁÈ ˜ÂÁ .6
ביולי  ,1969שלוש שני לאחר פרסו המלצותיה של ועדת זוסמ ,הניחה הממשלה על
שולח הכנסת את הצעת חוק יחסי ממו בי בני זוג ,התשכ"ט– 223,1969שהתבססה על
הצעתו של זוסמ ,אשר נבחרה כאמור עלידי רוב חברי הוועדה .כמו במקרה של חוק שיווי
זכויות האשה ,ג כא נית לתהות מדוע חל זמ כה רב ממועד פרסומו של דוח הוועדה
ועד להגשת הצעת החוק ,מהג שהפע ,נוס על מאמציה של הארגוני לדרב את

_____________________________________
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218
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222
223

סעיפיו השוני .אול אי זה משנה כלל עמדתי השלילית לעצ החוק המוצע ,אשר נוגד
ברובו את חוקת התורה"(.
פרוטוקול ישיבה מס'  44של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  ,210בעמ' ) 5דבריו של
זרח ורהפטיג לנציג!ת ארגוני הנשי" :אני פונה אליכ שתתנו דעתכ ג על הילד ,לא רק על
האשה"( .ראו ג "דברי גב' לוונפיש מיו ה'  ,20.9.62יו"ר המועצה" ) 1אצ"מ .(F49/1349
פרטיכל מכנוס הלשכות המשפטיות בעניני המשפחה )אצ"מ .(22.2.1965 ,F49/1350
ד"כ ) 1021–1020 ,42התשכ"ה(.
פרוטוקול ישיבה מס'  240של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(1.7.1964) 5
ד"כ ) 1022 ,42התשכ"ה(.
פרטיכל מישיבת הוועדה המצומצמת של "המועצה למעמד האשה" )אצ"מ ,F49/1352
.(11.5.1965
ה"ח .333
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המחוקקי לשוב ולדו בנושא 224,הייתה אמורה לדרב אות ג ההתפתחות של חזקת
השיתו הפסיקתית ,שצברה תאוצה החל באמצע שנות השישי 225.כמו במקרי הקודמי,
ג הפע הוגשה הצעת החוק לקראת סו כהונתה של הכנסת ,והיא נדונה רק ע כינוסה של
הכנסת השביעית .בכנסת זו כבר לא היו חברות רחל כהכג ,אמה תלמי ורות הקטי –
הנשי שעמדו מאחורי המאמצי העקביי להוביל חקיקה בנוגע לרכוש המשפחתי .כאשר
שר המשפטי ,יעקב שמשו שפירא ,הציג את הצעת החוק לפני המליאה בדצמבר ,1969
הוא סיפר על התלאות שעברה הצעת החוק ,והביע תקווה שעד תו מושב החור ייחקק
החוק 226.בפועל הוא נחקק ארבע שני מאוחר יותר :ארבעה חודשי לפני פיזורה של
הכנסת השביעית ושלושה חודשי לפני פרו" מלחמת יוהכיפורי .אילו התעכב מעט,
סביר שחקיקתו הייתה נדחית בכמה שני נוספות ,שכ זכויותיה של נשי )כמוג של
מיעוטי אחרי( מוקפאות עלפירוב כאשר בטחו המדינה בסכנה227.
ארגוני הנשי ,אשר ויתרו זה כבר על השיתו הקנייני המיידי ,לא ויתרו על השאיפה
להכרה עקרונית בזכויותיה של נשי במחצית הרכוש המשפחתי מכוח עקרו השוויו,
כמוג על הרצו להג על נשי מוחלשות שאינ דואגות לרשו את הרכוש המשפחתי ג
על שמ ,ואשר עלולות להיכנע ללח" ולוותר בהסכ על חלק ברכוש המשפחתי .ע זאת,
יחד ע השאיפה לשיתו קנייני ,נעלמה מהשיח ג האוטונומיה של הנשי לאור חיי
הנישואי .תחת זאת התאמצו הארגוני בעיקר לוודא שהחוק יהיה גרוע פחות מבחינת
הנשי מכפי שהייתה ההצעה ,ולשמר לכלהפחות את האוטונומיה לצאת מקשר הנישואי.
בפרט חששו הארגוני מהקשר המשולש ההדוק – "הקשר הגורדי" ,כפי שמכני אותו רות
הלפריקדרי ויעקב ידגר – 228בי הותרת תהלי הגירושי תחת שליטתו של ביתהדי
הרבני ,דרישת גט סופי לצור איזו שווה של הרכוש בי בניהזוג ,והאפשרות להתנות על
האיזו השווה בזמ תהלי הגירושי.
ארגוני הנשי ,אשר נמנעו כאמור מלהיאבק בשליטת הדי הדתי והשיפוט הדתי
בנישואי ובגירושי עצמ 229,ניסו להתיר את הקשר המשולש באמצעות ניסיו לשנות את
שני הרכיבי האחרי :אפשרות ההתניה ומועד איזו המשאבי .במאי  1970שלחה
_____________________________________

224
225
226
227

שולמית ברוידא סיפרה שטניה לוונפיש נהגה להתקשר בעקביות לשר המשפטי ולבדוק עימו
היכ עומדת הצעת החוק העוסקת ברכוש המשפחתי .שיחה ע שולמית ברוידא ,יושבתראש
ויצ"ו ישראל) 1979–1971 ,אוקטובר .(2008
ראו תתפרק ג 3להל.
ד"כ ) 356 ,56התש"ל(.
ראו ,למשלRivka Weiss Bar-Yosef & Dorit Padan-Eisenstark, Role System Under ,
).Stress: Sex-Roles in War, 7 SOC. PROBS. 175 (1982

Ruth Halperin-Kaddari & Yaacov Yadgar, Between Universal Feminism and Particular 228
Nationalism: Politics, Religion and Gender (In)Equality in Israel, 31 THIRD WORLD Q.
).905, 916 (2010

 229ראו לעיל ה"ש  104והטקסט שלידה.
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

המועצה למעמד האשה של ויצ"ו תזכיר לוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,שבו פירטה את
השגותיה של המועצה על הצעת החוק ואת הצעותיה לתיקו ,וביקשה שנציג*ת המועצה
יופיעו לפני הוועדה 230.באוקטובר  1971הוזמנו נציג*ת ויצ"ו ומוה"פ להופיע לפני הוועדה.
באשר לאפשרות להתנות על החלוקה השוויונית בתו הנישואי ,הציעה ויצ"ו לשריי אחוז
מסוי מ הרכוש המשפחתי ,שלא יהיה אפשר להתנות על חלוקתו בחלקי שווי ע תו
הנישואי 231.טניה לוונפיש א המליצה להגביל באופ כללי את אפשרות ההתניה על
החלוקה השווה ,בי היתר משו שעלסמ נסיונ של המתנדבות והעובדות בלשכות
המשפטיות המופיעות בבתיהדי הדתיי ,בעת הלי של גירושי לפני בתיהדי אי
הדייני פוסקי בענייני רכוש ,אלא מאיצי בבניהזוג להגיע בעצמ להסכ 232.לנוכח
היתרו שהדי הדתי מקנה לגברי ,ההסכמי הללו ,כ הסבירה ,נוטי בדרכלל לרעת
האישה ,ג א לביתהדי אי לכאורה נגיעה בעיצוב .באופ דומה הצביעה רות הקטי,
נציגת מוה"פ ,על כ שמגמת החוק הברורה היא לחלק את הרכוש המשפחתי "שווה בשווה
בי האיש והאשה" ,ואילו "עצ האפשרות של כריתת הסכ יש בה מי סדק – ואולי א
שער רחב – לעקיפת העקרו הזה"233.
חשוב להזכיר ולהדגיש כי התנגדות של הנשי לאפשרות ההתניה לא נבעה מהתנגדות
עקרונית לחופש החוזי בי בניזוג ,אלא מהבנה שחופש חוזי נית להחיל בהינת יחסי
כוחות שווי בי הצדדי ,ולא זה המצב כאשר חלוקת הרכוש קשורה בעבותות להלי
הדתי ,שהינו בלתישוויוני באופ מובהק .אלא שהמתנגדי לדרישת הנשי לבטל את
אפשרות ההתניה על ההסדר השוויוני ,או לכלהפחות להגבילה ,התעלמו מפערי הכוחות
המגדריי בנישואי ובמהל הגירושי .כ ,למשל ,יושבראש הוועדה ,יוס גולדשמידט
)מפד"ל( ,פנה ללוונפיש ושאל" :הא את בדעה שיש לשלול משני אזרחי חופשיי את
הזכות לכרות הסכ ביניה?" 234חברהכנסת יצחקהנס קלינגהופר )גוש חרותליברלי(
הוסי ואמר כי "הצעת חוק זו עברה קריאה ראשונה והיא כל כולה מבוססת על רעיו
ההסכ ...לכ ,א את מצפות מאתנו שאנחנו נוכל ללכת בעקבות הביקורת שלכ ולקבוע
כי ההסדרי לפי חוק זה יחולו ללא כל זיקה לאלמנט ההסכמי ,הרי שיש לכ תקווה שהיא
בבחינת אשליה" 235.אורי ידי חזר והבהיר כי ליבו של החוק הוא החופש לערו הסכמי
_____________________________________
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231
232
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235

ויצ"ו והתאחדות נשי לשווי זכויות "תזכיר הלשכות המשפטיות בעניני משפחה והמועצה
למעמד האשה" )ארכיו הכנסת.(28.5.1970 ,
הצעתה של ויצ"ו הייתה לשריי חמישה אחוזי מהרכוש לכל אחד מבניהזוג בגי כל שנת
נישואי .ש ,בעמ' .1
פרוטוקול ישיבה מס'  143של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  ,156בעמ' .9
ש ,בעמ' .3
ש ,בעמ' .8
ש ,בעמ' .10
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ממו בי בניהזוג לקראת הנישואי ובכל שלב במהלכ 236.כ נדחק השוויו המהותי
לשוליי ,ותחתיו התחזקה האשליה שממילא יש שוויו ביחסי הכוחות בי בניהזוג ,ועלכ
ראוי לאפשר לה חופש חוזי מלא ולהותיר לה לעצב את יחסי הממו ביניה כרצונ.
ג חבריכנסת דתיי ודוברי דתיי נוספי אשר נאמו במליאת הכנסת והופיעו לפני
הוועדה התנגדו לאפשרות ההתניה על ההסכ .לצד הנימוקי המוכרי לנו מ התקופות
הקודמות – כגו החשש שהחוק יעודד גירושי 237,החתירה הישירה של החוק תחת ההלכה
היהודית 238,והעובדה שההלכה אינה מקפחת את הנשי ועלכ אי צור בחוק אחר
מלבדה עלמנת להסדיר את יחסי הממו בי בניזוג – 239טענו אנשי הדת כי החוק יפר את
השוויו בי הגבר לאישה ,שכ א הבעל נושא לאור חיי הנישואי בנטל הפרנסה ונושא
בחובת מזונות ילדיו לאחר הנישואי ,אי זה ראוי לדרוש ממנו להתחלק ע אשתו בנכסיו
ע פקיעת הנישואי 240.בניגוד לנציג*ת ארגוני הנשי ,שביקשו לבטל את אפשרות
ההתניה על האיזו או לכלהפחות להגבילה ,דרש הרב גולדשמידט לבטל לחלוטי את
איזו המשאבי כבררתמחדל בהעדר הסכ ,ולהותיר בחוק רק את האפשרות לערו
הסכמי ממו .הוא כינה את בררתהמחדל "פיקציה" ,ואמר כי רוב הזוגות לא יבינו כלל
שה כפופי להסדר רכושי מסוי א ה לא קבעו ביניה שו דבר אחר 241.בסופו של
יו הותירה הוועדה על כנ ה את הסדר איזו המשאבי ה את האפשרות להתנות עליו
בהסכ.
הדרישה השנייה של הארגוני נועדה להגביל באופ ישיר יותר את שליטת של בתי
הדי בחלוקת הנכסי ,באמצעות ניתוק בי הגט הסופי לבי מועד איזו המשאבי .לצור
כ הוצע בתזכיר של ויצ"ו כי א ביתהדי הוציא פסקדי לגירושי א אחד מבניהזוג
מסרב לבצעו ,יראו את הנישואי "לעני חוק זה בלבד כאילו הופקעו" 242.למעשה ,סעי
 (4)10להצעת החוק משנת  1969קבע כי ביתהמשפט יוכל בנסיבות מיוחדות להחיל את
_____________________________________
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פרוטוקול ישיבה מס'  147של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(3.11.1971) 4 ,7
הרב גולדשמידט ,פרוטוקול ישיבה מס'  155של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה9 ,7
) ;(1.12.1971ד"כ ) 478 ,56התש"ל( )חברהכנסת משה צבי נריה )מפד"ל(" :בשעה שנוצרת
מתיחות מסויימת בי האשה לבעלה ,הנה מחצית ההו שתקבל מיד ע גירושיה קור לה,
מעודד אותה ,והיא מזדרזת להתגרש"( .ראו את תשובתה של א' כוכבי מוויצ"ו לטענות אלה
בפרוטוקול ישיבה מס'  143של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  ,156בעמ' ") 10עלי
לציי שאותו נימוק הועלה בעת הדיו בחוק הירושה .היו אז שאמרו :א האשה תדע שתירש
את מחצית רכוש איש* ,עלולי אנו להיות מוצפי מגל של הרעלות בעלי .חוק הירושה קיי
משנת  .1966לא שמעתי על מקרה אחד שאשה הרעילה את בעלה מנימוק זה"(.
מנח פרוש )אגודת ישראל( ,ד"כ ) 358 ,56התש"ל(.
טובה סנהדראי )מפד"ל( ,ד"כ ) 357–356 ,56התש"ל(.
הרב גולדשמידט ממועצת הרבנות הראשית ,פרוטוקול ישיבה מס'  151של ועדת החוקה ,חוק
ומשפט ,הכנסת ה.(17.11.1971) 5 ,7
ש.
ש ,בעמ' .2
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

איזו המשאבי לפני פקיעת הנישואי .נציג*ת ויצ"ו וחברהכנסת גדעו האוזנר ,אשר
העלה סוגיה זו לאחרמכ במליאה 243,לא הסתפקו באפשרות לאז את המשאבי לפני
פקיעת הנישואי ,אלא ביקשו לשנות את עצ ההגדרה של פקיעת הנישואי ,כ שזו
תתרחש לא רק ע הינת הגט הסופי ,אלא א קוד לכ .מבלי להתנגד ולהיאבק במפורש
בשליטת הדת בהלי הגירושי ,היה בדרישה זו ניסיו לחתירה תחת סמכותו הייחודית של
ביתהדי הרבני ,הג שהוא היה ניסיו מקומי בלבד )כלומר ,רק לצור חוק יחסי ממו(.
נציגי הרבנות הראשית לא רק התנגדו להצעת של נציג*ת ויצ"ו ושל האוזנר ,אלא א
התנגדו נחרצות לאותו סעי בהצעת החוק שמאפשר איזו לפני הגט הסופי .על אפשרות זו
אמר הרב גולדשמידט" :כא מרחיקי לכת יותר מדי 244".הוא ג סבר כי אפשרות כזו
תיצור לח" על הגברי לתת גט ,ואז יהיה זה גט מעושה ,שאינו תק .במקרה זה נחלו נציגי
הדת הצלחה גדולה ,בי היתר – כ נית לשער – משו שלנציגי הדתיי ניתנה בישיבות
הוועדה במה גדולה בהרבה מזו שניתנה לנציג*ת הנשי 245.בחוק שנחקק בשנת 1973
הוסרה האפשרות לערו איזו משאבי לפני מת הגט הסופי .השמטה זו של אפשרות
האיזו לפני קבלת הגט אכ היוותה שני עשורי מאוחר יותר נימוק מרכזי נגד הקדמת
האיזו בפרשת  246.È·Â˜ÚÈא שהשופטי היו מודעי לסחטנות שיוצרת התניית האיזו
בגט סופי ,ה לא יכלו להתעל מהעובדה שהמחוקקי ,במודע ובכוונה ,השמיטו מהחוק
את האפשרות לערו איזו לפני פקיעת הסופית של הנישואי247.
בסופו של דבר ,במקו השיתו הקנייני – שבאמצעותו שאפו ארגוני הנשי להקנות
לנשי כוח ,שליטה בנכסי המשפחתיי לאור כל חיי הנישואי ואוטונומיה – קבע החוק
הסדר אובליגטורי דחוי; במקו הגבלת האפשרות להתנות על החלוקה השוויונית ,עומדת
במרכז החוק חירות של בניהזוג לערו הסכ ,ג א הוא חותר תחת עקרו השוויו;
ובמקו למנוע את תופעת הסחטנות של גט תמורת רכוש ,הושמטה האפשרות לערו איזו
משאבי לפני קבלת הגט .למרבה הצער ,התחזיות הקודרות של ארגוני הנשי אכ
התממשו ,וכיו מוסכ בדרכלל כי הקישור ההדוק בי אפשרות ההתניה על חלוקת
הרכוש לבי דרישת הגט הסופי יצרו כוח הרסני ,הגבירו את איהשוויו במשפחה ובחברה,
והגבילו מאוד את האוטונומיה של נשי – לא רק במהל הנישואי ,אלא ג ביציאה מה.
_____________________________________
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244
245
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247

ד"כ ) 360 ,56התש"ל(.
פרוטוקול ישיבה מס'  151של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  ,240בעמ' .6
בעוד שנציג!ת ארגוני הנשי הוזמנו לישיבה אחת בלבד )מתו  33ישיבות שהתקיימו לגבי
חוק יחסי ממו( ,נציגי הרבנות הראשית הוזמנו לשתי ישיבות; נציגי הדת המוסלמית הוזמנו
לשתי ישיבות; נחו רקובר ,האחראי על משפט עברי במשרד המשפטי ,נכח ב 28ישיבות;
ונציגי משרד הדתות נכחו ב 15ישיבות .בהקשר זה יש לציי כי יוס גולדשמיט ,יושבראש
ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,היה ,כמו משה אונא לפניו ,חבר המפד"ל.
לעיל ה"ש .9
ראו ,למשל ,ש ,בעמ' .554
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˙Â¯ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ – ÔÂÓÓ ÈÒÁÈ ˜ÂÁ .7
לפני המעבר להתפתחויות המקבילות בבתיהמשפט ,ראוי להתייחס בקצרה לשינויי שחלו
בחוק ובפרשנותו למ תחיקתו ועד היו .ראשית ,עלמנת להוביל לתוצאות צודקות יותר
של איזו המשאבי ,הורחב מער הנכסי המאוזני בתו הנישואי .בתיקו הראשו
שנער בחוק ,בשנת  248,1990נקבע כי לאיזו ייכנסו ג גמלאות מסוגי שוני ,ובהתא
הכירה הפסיקה ג ב"תחליפי שכר" – כגו פיצויי פיטורי ,זכויות פנסיה ,קופות גמל
וביטוחי מנהלי – כנכסי שיש לכלול אות באיזו המשאבי 249.כיו נעשי מאמצי
לעג הלכה זו בחוק ממש250.
לעומת המהל של הרחבת מער הנכסי המאוזני לצור חלוקה צודקת יותר בתו
הנישואי ,המאבק לניתוק בי איזו המשאבי לבי הדרישה לגט סופי התברר כקשה הרבה
יותר .בשנת  1987הוגשה הצעת חוק ,מטע חברהכנסת לשעבר חיי רמו )מער(,
שביקשה להחזיר אל תו החוק את האפשרות לערו את איזו המשאבי ג לפני פקיעת
הסופית של הנישואי 251.הצעת החוק עברה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,א בסופו של
דבר לא נחקקה .בשנת  1995קבע כאמור ג ביתהמשפט העליו ,בפרשת  ,È·Â˜ÚÈכי אי
אפשר לערו איזו משאבי אלא רק לאחר קבלת הגט הסופי 252.רק בשנת  ,2008הודות
למאמצי רבי שני של עיק"ר – קואליציה של עשרי ושבעה ארגוני נשי – 253הועבר
בכנסת תיקו מס'  4לחוק יחסי ממו ,שבו נקבע כי נית לערו איזו משאבי ג ללא קבלת
_____________________________________

248
249
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253

חוק יחסי ממו בי בני זוג )תיקו( ,התש"– ,1990ס"ח .118
ראו ,למשל ,תמ"ש )משפחה ת"א(  ,ÈÂÓÏ‡ ' ˙ÈÂÏÙ 80520/98פס'  12לפסקהדי )פורס
בנבו .(12.6.2002 ,לדיו נרחב בנכסי הכפופי לחלוקה במסגרת איזו המשאבי ראו דג,
לעיל ה"ש  ,15בעמ'  .494–472לדיו מקביל בנכסי הנכללי תחת חזקת השיתו ראו שחר
ליפשי "על נכסי עבר ,על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתו"  ÌÈËÙ˘Óלד 627
).(2004
ראו ,למשל ,הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בי בני זוג ,התשע"א– ,2011פ3169/18/
 .www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3169.rtfמאחורי המאמצי לקידו החוק עומדת,
בי היתר" ,גרנית" – עמותה לסיוע לנשי בהליכי גירושי ולאחריה
) .(www.granitwomen.orgמעניי שג בשנת  2011הובע החשש שמא הרחבת האפשרות
לחלוקת הנכסי המשפחתיי תגרור ריבוי של מקרי הגירושי .כ ,חברהכנסת ניסי זאב
טע כי החוק המוצע "מעודד את הגירושי ,ואנחנו רוצי בתי בריאי ושלמי בע
היהודי" .פרוטוקול ישיבה מס'  323של הכנסת הwww.knesset.gov.il/ (20.2.2012) 120 ,18
.plenum/data/18_ptm_188801.doc
הצעת חוק יחסי ממו בי בני זוג )תיקו( ,התשמ"ז– ,1987ה"ח ") 196ראה בית המשפט או
ביתהדי נסיבות המצדיקות זאת ,רשאי הוא ,לבקשת אחד מבני הזוג ,לקבוע שהזכות האמורה
בסעי  5תקו לא ע פקיעת הנישואי אלא במועד אחר שיקבע"( .זהו העתק של הסעי
שנכלל בהצעת החוק המקורית משנת  1969א בסופו של דבר לא נכלל בחוק .ראו לעיל את
הטקסט שליד ה"ש .245–244
פרשת  ,È·Â˜ÚÈלעיל ה"ש .9
"הקואליציה הבינלאומית לזכויות נשי עגונות".www.icar.org.il/home-hebrew.html ,
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

הגט הסופי בהתמלא אחד מהתנאי המפורטי בתיקו לחוק 254.הישג זה ראוי לציו לא רק
בשל הניתוק בי הגט לבי חלוקת הרכוש ,אלא ג משו שמדברי ההסבר להצעת החוק
ניכר כי הארגוני הצליחו להעלות לסדרהיו את הפערי הגדולי ביחסי הכוחות בתו
המשפחה ואת הסחטנות שנשי רבות נתונות בה255.
הג שניתוח המאבקי העכשוויי חורג מגבולות מחקרי ,המתמקד בשני –1948
 ,1973חשוב לציי כי קריאת הסיפור ההיסטורי שנגלל במאמר זה ,לצד ניתוח האידיאל
הנורמטיבי ,מאירה באור חשוב את המידה שבה חוק יחסי ממו במתכונתו הנוכחית –
לאחר התיקו – מבטיח את זכויותיה של נשי ברכוש המשפחתי ה במהל הנישואי ה
בסיומ .בפרט ,הותרת הבעלות על הרכוש מחו" למאבק הפמיניסטי מעמידה בספק את
מידת ההשפעה של התיקו על האוטונומיה של נשי במשפחה ,שכ ג לאחר התיקו החוק
ממשי לקבוע משטר של הפרדה רכושית מלאה ,ונשי רבות נותרות ללא כל שליטה בגורל
הרכוש המשפחתי לאור חיי הנישואי .נוס על כ ,כל עוד לא תוכר זכות המלאה של
נשי ברכוש המשפחתי ,סביר שהסחטנות בגירושי לא תיעל ,אלא לכלהיותר תלבש
צורות חדשות256.
חשוב לזכור כי התפשרות של ארגוני הנשי בעשורי הראשוני על משטר של
הפרדת נכסי הייתה תוצר של תהלי הדרגתי שהתרחש במש שני של מאבק ,שבמהלכ
הבינו כנראה חברותיה כי לא יצליחו לקד שיתו קנייני מלא ,והעדיפו לקד משטר
שיפגע כמה שפחות בזכויותיה של נשי ,בכוח בתו המשפחה ובמעמד בסיו
הנישואי .במוב זה ,נסיונ של ארגוני הנשי בשנות השבעי לאפשר איזו משאבי ללא
גט היה בבחינת הרע במיעוטו .קואליציית הארגוני העכשווית ,שנטלה על עצמה את
המשימה להמשי את המאבק בפגמיו של חוק יחסי ממו ,המשיכה מאותה נקודה :היא
התמקדה מלכתחילה רק בהתרת הקשר בי הגט לבי איזו המשאבי ,ולא ערערה כלל על
הפרדת הנכסי בי בניהזוג לאור חיי הנישואי .עובדה זו מאירה חשיבות נוספת של
_____________________________________

 254ס'  3לחוק יחסי ממו )תיקו מס'  ,(4התשס"ט– ,2008ס"ח  .18ראו ג ליפשי ,לעיל ה"ש ;3
 ,Halperin-Kaddari & Yadgarלעיל ה"ש  ,228בעמ' ) 916–915הסוברי כי תיקו מס' 4
לחוק יחסי ממו הינו ההתפתחות החשובה ביותר שחלה מבחינת תרומתה לשוויו של נשי
בדיני המשפחה הישראליי(.
 255דברי הסבר להצעת חוק יחסי ממו בי בני זוג )תיקו מס' ) (4הקדמת המועד לאיזו
המשאבי( ,התשס"ז– ,2007ה"ח .240
 256כפי שסיפרה לי שופטת באחד מבתיהמשפט לענייני משפחה בישראל בשיחה פרטית
שקיימנו בינואר  ,2010בהעדר אפשרות לסחוט נשי תמורת גט ,החלו גברי רבי לדרוש
מנשותיה לוותר בהסכ על החלק המגיע לה ברכוש המשפחתי א רצונ להימנע ממאבק
ארו ומתיש בנוגע למשמורת על הילדי .זאת ,בי היתר ,לנוכח התחזקותה ההולכת וגוברת
בשני האחרונות של המגמה לביטול "חזקת הגיל הר" ,אשר אינה מל$וה עלידי רפורמות
מקבילות להבטחת השוויו המגדרי במהל הנישואי ובעיקר במהל הגירושי.
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המחקר ההיסטורי ,שכ באמצעותו נית להבי את המאבק הנוכחי – על הצלחותיו ופגמיו –
לא רק בפני עצמו ,אלא כחוליה בשרשרת ארוכה של עיסוק פמיניסטי ברכוש המשפחתי.
סיבה אפשרית נוספת להימנעות של הארגוני העכשוויי מלעסוק בשיתו הקנייני
היא שקואליציית עיק"ר מתרכזת בעיקר במעמד של נשי בגירושי ובמלחמה בסרבנות
הגט .אלא שכפי שעולה מהניתוח התיאורטי שנפרש בחלקו הראשו של המאמר ,ג
לבעלות על רכוש משפחתי לאור חיי הנישואי – ולא רק למועד איזו המשאבי – יש
השפעה ניכרת על מעמד של נשי בהלי הגירושי ,על האפשרות לסחטנות וכ על הרכוש
הנותר בידי נשי לאחר תו הנישואי .לכ ייתכ כי ראוי שארגוני הנשי של ימינו ,לאחר
ההצלחה להפריד בי הגט לבי האיזו ,ישקלו להפיח חיי ג במאבק להחלת משטר של
שיתו קנייני בי בניזוג לאור חיי הנישואי.

ג .חזקת השיתו בפסיקה
קשה לכתוב מאמר על תולדותיו של חוק יחסי ממו מבלי להתייחס לחזקת השיתו
שהתפתחה בביתהמשפט העליו בשנות השישי .חזקה זו ,שלפיה הרכוש שנצבר במהל
הנישואי הינו בבעלות של שני בניהזוג ,ללא תלות ברישו הרשמי של הנכסי ,חלה עד
היו על זוגות שנישאו לפני שנת  ,1974כמוג על ידועי בציבור .הצור להתייחס לחזקת
השיתו נובע משתי תפיסות מרכזיות בנוגע לקשר בינה לבי החוק ,˙È˘‡¯ .חזקת השיתו
נחשבת כמהל המשפטי אשר קד לחוק יחסי ממו וא שימש גור מעורר )טריגר(
לחקיקתו 257.לעומת זאת ,המחקר ההיסטורי שערכתי מעלה תמונה שונה לגמרי ,שבה החוק
והחזקה השיפוטית התפתחו במקביל בכנסת ובבתיהמשפט החל בשנות החמישי .מכיוו
שהמקרה הראשו של חזקת השיתו ,שנדו בביתהמשפט המחוזי בתלאביב ,נפסק בשנת
 ,1955ואילו הכנסת נדרשה לשאלת הבעלות על הרכוש המשפחתי כבר בשנת  ,1951נית
א לומר כי השיח הפרלמנטרי קד להתפתחות השיפוטית .לפיכ ,במקו לראות בחוק
ובחזקה שני מסלולי נפרדי שהתפתחו זה אחר זה ,אני מציעה להבינ כשני מסלולי
אשר התפתחו לאור אות שני והזינו זה את זה.
˙ ˙ÙÒÂ ˙ÁÂÂ¯ ‰ÒÈÙעל חזקת השיתו היא כי בשל אופייה הקנייני היא היוותה ומהווה
חלופה ראויה לחוק יחסי ממו ,וכי בניגוד אליו היא מקדמת שוויו מהותי ושיתו בי
גברי לנשי 258.א נתבסס על הניתוח התיאורטי שנער בראשית המאמר ,נית א לטעו
כי החזקה מקדמת את האוטונומיה של נשי ,שכ היא מבטיחה את הבעלות על הרכוש
המשפחתי כבר מראשית הנישואי .במוב זה ,לכאורה ,ארגוני הנשי שתמכו בחקיקת חוק
_____________________________________

 257ראו לעיל ה"ש  3והטקסט שלידה.
 258דג ,לעיל ה"ש  ,15בעמ' .438 ,436
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

יחסי ממו היו שותפי לבלימת החלתו של משטר של שיתו קנייני על כלל המשפחות
בישראל .אלא שבפועל התבססה חזקת השיתו בשנותיה המכוננות בעיקר על כוונתו של
בעל הנכסי לשת בה את אשתו ועל עבודתה של האישה במשקהבית ,ולא על השאיפה
לשוויו ,לא כל שכ על חשיבות האוטונומיה של נשי .יתר על כ ,פסקיהדי שהתקבלו
בבתיהמשפט המחוזיי ובביתהמשפט העליו בטר נחקק חוק יחסי ממו ,ואשר נחשבי
אבניהיסוד של חזקת השיתו ,לא הגנו על זכויותיה הרכושיות של נשי שבעבור
לשיתו הקנייני הייתה חשיבות גורלית ,קרי ,נשי שהיו חסרות רכוש במהל הנישואי
ונותרו חסרות רכוש ג בסיומ .בכ ה לא היו שוני בהרבה מהחוק המוצע ,וייתכ א
שאפשר לראות כנחותי ממנו .יהא זה אנכרוניסטי ,א כ ,לשפוט את ארגוני הנשי על
כ שה ויתרו על חזקה שיפוטית מבטיחה לטובת חוק בעייתי .היבטי אלה – ההתפתחות
המשותפת של החוק והחזקה ,העובדה שחזקת השיתו בשנותיה הראשונות לא טמנה
בחובה הבטחה רדיקלית ומקומ של ארגוני הנשי בהתפתחויות השיפוטיות – יידונו
בסעיפי הבאי.

(1971–1955) ÛÂ˙È˘‰ ˙˜ÊÁ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ .1
במחצית השנייה של שנות החמישי נדונו בבתיהמשפט המחוזיי בתלאביב ובחיפה שני
המקרי הראשוני שבה נדרש ביתמשפט ישראלי להכריע א לאישה יש זכות במחצית
הרכוש המשפחתי .במקרה הראשו ,שעסק בזכות של נושי הבעל לעקל את רהיטי
המשפחה ,קבע שופט ביתהמשפט המחוזי בתלאביב ,יוס ל ,כי באופ עקרוני רכוש
שהושג ב"מאמ" משות" של בניהזוג ראוי להיחשב כשיי לשניה 259.השופט הזכיר את
נסיונותיה של רחל כהכג לקבוע את השיתו הקנייני בחוק ואת סירובו של המחוקק
הישראלי לעשות כ 260,א הוא לא ראה בסירוב המחוקק הצדקה לקביעה שיפוטית כי
הרכוש המשפחתי שיי א ורק לבעלי הרשו 261.ע זאת ,הוא קבע כי במקרה הנדו לא
הוכיחה המבקשת קיומו של מאמ" משות ,ועלכ הרהיטי אינ שייכי לה ונית לעקל
את כול .שבע שני לאחרמכ פסק ביתהמשפט המחוזי בחיפה כי מכבסה שהייתה
רשומה על ש הבעל בלבד שייכת ג לאישה262.

_____________________________________

259
260
261
262

המ' )מחוזי ת"א(  ,Ó"Ú· ÔÂÈ¯˘‰ ' ıÈ·¯Â‰ 2048/55פ"מ יב .(1955) 35
יוס ל כיה כחבר בכנסת הראשונה במקביל להיותו שופט .הוא התפטר מתפקידו כחבר
כנסת במאי .1951
פרשת  ,ıÈ·¯Â‰לעיל ה"ש  ,259בעמ' .44
ת"א )מחוזי חי'(  ,ÔÓÙÂ‰ ' ÔÓÙÂ‰ 293/59פ"מ לג .(1962) 160
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באמצע שנות השישי הגיעה חזקת השיתו לביתהמשפט העליו ,אשר פסק בשלושה
מקרי שנחשבי הבסיס להתפתחותה (1966) ¯˜È¯· ,(1965) ¯‚¯· :ו·¯‡263.(1969) ÈÏ
מקרי אלה נדונו בבתיהמשפט המחוזיי ובביתהמשפט העליו במקביל לדיוני שנערכו
בכנסת על הצעות החוק של אמה תלמי ורות הקטי ,במקביל לעבודתה של ועדת זוסמ
ולפרסו מסקנותיה ,ובמקביל להגשתה של הצעת חוק יחסי ממו .בשניי מ המקרי
)·¯‚¯ ו·¯‡ (ÈÏדובר בתביעה להפחתת מס עיזבו :הגבר נפטר ,הוריש לאשתו את כל
רכושו ,והאישה טענה כי עליה לשל מס עיזבו רק בגי מחצית מ העיזבו ,שכ המחצית
האחרת שייכת לה ממילא .במקרה האמצעי )·¯ (¯˜Èדובר בסכסו גירושי בי בניזוג,
שהיו שניה בעלי נכסי ,וכל אחד מה תבע בעלות ג על נכסיו של האחר .בשלושת
המקרי הללו קבע ביתהמשפט כי חלה חזקה שהרכוש שנצבר עלידי כל אחד מבניהזוג
במהל הנישואי שיי לשניה יחד.
המגמה שהתפתחה בשלושת המקרי הראשוני נמשכה בשנות השבעי – במקביל
לדיוני הפרלמנטריי בהצעת חוק יחסי ממו – ע פסיקת ביתהמשפט העליו בפרשת
‚ ,(1970) ‚¯·„ÏÂשבה הוכרע כי חזקת השיתו חלה ג כלפי צדדי שלישיי ,ולפיכ
מקנה לאישה עדיפות במחצית הנכסי המשפחתיי על נושי הגבר 264.פחות משנה לאחר
מכ ,בפרשת ‡%/ ,(1971) ‰ËÙתח בביתהמשפט העליו החריג הראשו לחזקת השיתו,
כאשר ביתהמשפט קבע כי החזקה אינה חלה על נכסי שנרכשו לפני תחילת הקשר ,ועל
כ פסק כי לתובעת אי כל זכות לבעלות על הבית שבו התגוררה המשפחה265.
נית לראות ,א כ ,כי חזקת השיתו לא קדמה לחוק יחסי ממו ,אלא התפתחה בשילוב
עימו .הזיקה ההדדית בי התפתחות החוק לבי התפתחותה של החזקה השיפוטית – ובאופ
כללי ,בי הנעשה בי כותלי הכנסת לבי הטיעוני והפסיקות בבתיהמשפט – מרתקת
וראויה למחקר מקי .זאת ועוד ,עלא אופייה הקנייני של חזקת השיתו ,ובדומה לחוק
שנחקק שני ספורות לאחרמכ ,קשה לומר כי בשנותיה המכוננות היא הובילה לשוויו
מגדרי ולחיזוק האוטונומיה של נשי במשפחה .למעשה ,היא א לא התיימרה לעשות כ,
כפי שיעלה מהסעי הבא.

ÛÂ˙È˘‰ ˙˜ÊÁ Ï˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÒÂ˙ÈÓ .2
כאשר אנו מדמייני את המקרה שבו נדרשת חזקת השיתו עלמנת להג על זכויותיה של
אישה ,אנו חושבי על אישה שעבדה שני רבות במשקביתה ,בזמ שבעלה עבד בשכר
_____________________________________

 263ע"א  ,ÔÂ·ÊÚ ÒÓ Ï‰Ó ' ¯‚¯· 300/64פ"ד יט) ;(1965) 240 (2ע"א ,¯˜È¯· ' ¯˜È¯· 253/65
פ"ד כ) ;(1966) 589 (1ע"א  ,ÔÂ·ÊÚ ÒÓ Ï‰Ó ' ÈÏ‡¯· 135/68פ"ד כג).(1969) 393 (1
 264ע"א  ,‚¯·„ÏÂ‚ ' ÈÂÏ 446/69פ"ד כד).(1970) 813 (1
 265ע"א  ,‰ËÙ‡ ' ‰ËÙ‡ 595/69פ"ד כה).(1971) 561 (1
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

מחו" לבית וצבר נכסי .כאשר מתגלע סכסו ביניה ,בדרכלל על רקע הלי גירושי,
הציפייה היא שביתהמשפט הד בסכסו יפסוק כי יש לחלק את הרכוש המשפחתי שנצבר
בחלקי שווי ,ובכ יכיר בזכויותיה של האישה ,תו הסתמכות על עקרונות של שוויו
וצדק .אלא שמגמה הפוכה אפיינה את פסיקת של בתיהמשפט באות מקרי ראשוני
ומכונני של חזקת השיתו.
במישור הרטורי ניכר כי השופטי שפסקו במקרי אלה לא השיתו את פסיקת על
נימוקי פמיניסטיי ,על תפיסה שוויונית ,על זכות של נשי לשליטה ברכוש המשפחתי או
על חשיבות האוטונומיה שלה במהל הנישואי או ע סיומ .תחת זאת ,חלקי נרחבי
בדיוני המשפטיי הוקדשו לבחינת כוונתו של בעל הנכסי לשת את אשתו ולבדיקת
תקינות של חיי הנישואי 266.עיקרו נוס שהנחה את השופטי והיה מוסכ על כול –
עקרו המאמ" המשות – היה יכול לקד במקצת את מעמד של נשי ,שכ הוא הכיר
בתרומת עבודתה הביתית של האישה להכנסה המשפחתית ולצבירת הנכסי .אלא שבפועל
לא הסבירו השופטי מה עשוי להיחשב "מאמ" משות" ,והותירו זאת בגדר הגדרה עמומה
בלבד ,ע נטל הוכחה שנראה מחמיר מבחינת הנשי267.

שנית ,חלק גדול מהמקרי לא נסבו כלל סביב חלוקת רכוש במהל הגירושי ,ועל כ
קשה להצביע עליה כעל מקרי רדיקליי ששינו את מאז הכוחות במשפחה .הפרשות
היחידות שעסקו במקרי גירושי וסכסו רכושי בי בניזוג היו  ¯˜È¯· ,ÔÓÙÂ‰ו‡.‰ËÙ
בפרשות ·¯‚¯ ו·¯‡ ,ÈÏלעומת זאת ,דובר בתביעה להפחתת מס עיזבו :ביתהמשפט
העליו פסק אומנ לטובת הנשי ,א חשוב לזכור כי ה ממילא קיבלו את הרכוש עצמו,
ולפיכ פסיקה לטובת לא הניבה תוצאות קנייניות ממשיות 268.בפרשות  ıÈ·¯Â‰ו‚‚¯·„ÏÂ
דובר בבקשה להג על מחצית הרכוש המשפחתי מפני נושי .דהיינו ,שני בניהזוג היו
באותו צד של המתרס ,ונית א לטעו כי התביעה להכרה בבעלות של הנשי על הרכוש
המשפחתי הייתה מהל אסטרטגי ותו לא .השאלה המהדהדת היא עד כמה הכרעות
שיפוטיות כגו אלה עשויות להשפיע על ההכרה העקרונית בזכויותיה של נשי לבעלות על
הרכוש המשפחתי ולהוביל לשינוי מהותי במשפחה .מוב שקשה מאוד לאמוד השפעה כזו,
א נית להניח כי להכרעות במקרי שבה הוויכוח הוא על עצ הבעלות ,והוא מתנהל בי
הגבר לאישה ,יש השפעה חזקה יותר על ההכרה בזכות של נשי לבעלות על הרכוש
המשפחתי .זאת ,לעומת ההכרעות במקרי האחרי ,שבמרכז אי סכסו על עצ הבעלות
_____________________________________

 266ראו ,למשל ,ע"א )מחוזי חי'( ) ÔÂ·ÊÚ‰ ÒÓ Ï‰Ó ' ¯‚¯· 15/63לא פורס) (7.6.1964 ,להל:
עניי ·¯‚¯ · .(ÈÊÂÁÓראו ג ע"א )מחוזי חי'(  ,ÔÂ·ÊÚ‰ ÒÓ Ï‰Ó ' ¯‚¯· 15/63עדויות מטע
המערערי  ;(22.12.1963) 4 ,3פרשת ·¯‚¯ ,לעיל ה"ש  ,263בעמ'  ;242ע"א ' ¯‚¯· 300/64
 ,ÔÂ·ÊÚ ÒÓ Ï‰Óהודעת ערעור .(29.6.1964) 2
 267ראו ,למשל ,פרשת  ,ıÈ·¯Â‰לעיל ה"ש .259
 268לא בכדי כונו פרשות אלה "מקרי קלי" .ראו רו חריס "המשפט הישראלי :דרכי התמודדותו
ע מתחי יסוד בחברה הישראלית" .(2000) 125 Á"Î˘˙–Á"È˘˙ È˘‰ ¯Â˘Ú‰
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)מקרי מס העיזבו( או שהסכסו הוא בי בניהזוג לבי צדדי שלישיי )הנושי( .אומנ,
ג מקרי הסכסו בי בניהזוג ה מקרי גירושי ,ועלכ נית להעלות ספק באשר
להשפעת על ההכרה בזכות של נשי לבעלות ולשליטה ברכוש המשפחתי ÈÈÁ Í¯Â‡Ï
 269,ÌÈ‡Â˘È‰א סביר מכל מקו להניח כי השפעת חזקה יותר מזו של המקרי העוסקי
במס עיזבו או בזכויות של צד ג.
הספק המשמעותי ביותר באשר להשפעתה של חזקת השיתו על מעמד של נשי
במשפחה מוטל כאשר בוחני לאילו נשי העניק ביתהמשפט בעלות על הרכוש ,ולאילו
הוא נמנע מלעשות כ .בכל המקרי הכירו השופטי בזכות העקרונית של נשי לבעלות
משותפת על הרכוש המשפחתי ,וא ציינו כי חזקת השיתו חלה ג א האישה הינה עקרת
בית ,שכ עבודתה הביתית נתפסת כתורמת לצבירת הנכסי המשפחתיי .אלא שבפועל
המקרי שבה נפסק כי לנשי יש זכות לבעלות ברכוש המשפחתי היו אלה שבה הנשי
עבדו בשכר מחו" לבית 270,עבדו בעסק המשפחתי 271או השתתפו בפועל במימו הנכסי,
בי היתר באמצעות מכירת נכסי שהיו בבעלות לפני הנישואי או במהלכ 272.בשני
המקרי של עקרתהבית ה"קלסית" ) ıÈ·¯Â‰ו‡ (‰ËÙפסק ביתהמשפט נגד זכות של
הנשי לבעלות ברכוש המשפחתי.
בולט במיוחד ההבדל בי הפרשות שבה דובר בחלוקת הרכוש על רקע גירושי
) ¯˜È¯· ,ÔÓÙÂ‰ו‡ .(‰ËÙבפרשת  ÔÓÙÂ‰לא רק שהאישה עבדה לפרנסתה ,אלא שהקביעה כי
המכבסה שעמדה במוקד הסכסו שייכת לשני בניהזוג נשענה על כ שבמקור היו שני בני
הזוג רשומי כבעלי הנכס ,יחד ע שותפי נוספי ,ושמה של האישה נשמט רק כאשר
שבע שני לאחר הרכישה התחלפו השותפי האחרי .בפרשת ·¯ ¯˜Èהייתה האישה בעלת
נכסי משלה ,וכ הוכח כי הכספי שהרוויחה בחנות שבבעלותה שימשו לבניית הבית ,הג
שהבית נרש על ש הגבר בלבד 273.לבסו נפסק כי כל נכסי הזוג יחולקו בחלקי שווי
_____________________________________

269
270
271
272

273

בהקשר זה נית לטעו כי ְלחוק הקובע משטר של שיתו קנייני יש כוח רב יותר להחיל כללי
רקע שוויוניי ,שכ אי ספק שהוא חל במהל נישואי מתפקדי ,ואינו תוצר של סכסו
משפטי.
פרשת  ,ÔÓÙÂ‰לעיל ה"ש .262
ערעור עזבונות )מחוזי ת"א( ) ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂ·ÊÚ ÒÓ Ï‰Ó ' ÈÏ‡¯· 132/67לא פורס,
.(25.1.1968
עניי ·¯‚¯ במחוזי ,לעיל ה"ש  .266ראו ג ע"א )מחוזי חי'( ,ÔÂ·ÊÚ‰ ÒÓ Ï‰Ó ' ¯‚¯· 15/63
עדויות מטע המערערי ,עדותו של בוכנר ,עמ'  ;(22.12.1963) 6ע"א Ï‰Ó ' ¯‚¯· 300/64
 ,ÔÂ·ÊÚ ÒÓהודעת ערעור  ;(29.6.1964) 3 ,2ע"א  ,ÔÂ·ÊÚ ÒÓ Ï‰Ó ' ¯‚¯· 300/64כתב סיכו
המערערי  ;(24.8.1964) 1פרשת ·¯ ,¯˜Èלעיל ה"ש  ;263פרשת ‚ ,‚¯·„ÏÂלעיל ה"ש ,264
בעמ' .815
פרשת ·¯ ,¯˜Èלעיל ה"ש  ;263ת"א )מחוזי ת"א(  ,¯˜È¯· ' ¯˜È¯· 2326/64עדויות ,עמ' 6
) .(26.11.1964הסיבה לרישו על ש הבעל בלבד הייתה שהבית נבנה על קרקע שהייתה
שייכת לקק"ל ,וחוזה החכירה של קק"ל נער מול הבעל .לפיכ מעניי להשוות מקרה זה
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

בי הגבר לאישה .בפרשת ‡ ,‰ËÙלעומת זאת ,פסקו השופטי נגד תביעתה של האישה
לבעלות על הרכוש המשפחתי .מבי המקרי המכונני של חזקת השיתו היה זה המקרה
 „ÈÁÈ‰שבו דובר בסכסו בי גבר מפרנס לבי אשתו עקרתהבית .הסיבה המרכזית לפסיקה
נגד תחולתה של חזקת השיתו בפרשת ‡ ‰ËÙהייתה שהבית נרכש עלידי הגבר לפני
הנישואי .זוהי ג ההלכה המוכרת של פסקהדי :חזקת השיתו אינה חלה על נכסי
שנרכשו לפני תחילת הקשר 274.לכאורה מדובר בהסבר הגיוני ומתקבל על הדעת ,א אי
להתעל מכ שאחד הנכסי שעמדו במרכז המחלוקת בפרשת ·¯ ¯˜Èנרכש ג הוא עלידי
הבעל לפני הנישואי ,ואעלפיכ הוכרע כי הוא שיי ג לאישה .בשני המקרי נמשכו
תשלומי המשכנתה במש שנות הנישואי הראשונות 275.במקרה של האישה האמידה היה
קל לביתהמשפט להכריע לטובתה ,שכ כנגד הכרעה זו נמסרה לגבר הבעלות במחצית
מנכסיה .במקרה של עקרתהבית ה"קלסית" ,לעומת זאת ,א שכל השופטי הסכימו כי
האישה תרמה למאמ" המשות בעבודתה כעקרתבית ,לא הג ביתהמשפט על זכויותיה
במחצית הדירה המשפחתית ,והיא יצאה מהנישואי מחוסרתכל 276.א כ ,הרטוריקה
_____________________________________

למאבק של מוה"פ לחתימה משותפת של שני בניהזוג על חוזי חכירה בתקופת המנדט .ראו
לעיל ה"ש  97והטקסט שלידה.
 274ראו ,למשל ,רוזצבי ,לעיל ה"ש  ,41בעמ' .234
 275השופט עציוני ,בפסקהדי בפרשת ‡ ,‰ËÙלעיל ה"ש  ,265הבחי בי שני המקרי ,וכתב כי
בעוד שבפרשת ·¯ ¯˜Èהיו אלה נישואיה הראשוני של בניהזוג ,ולא הייתה ביניה מחלוקת
על כ שהתשלומי לאחר הנישואי נעשו מתו "הקופה המשותפת" ,בפרשת ‡ ‰ËÙהיו אלה
נישואיה הש ִניי של בניהזוג ,וחשבו הבנק של המשפחה היה רשו על ש בתו של הגבר
מנישואיו הראשוני .אלא שלא ברור מדבריו של השופט מהי נפקותו של ההבדל בי נישואי
ראשוני לבי נישואי ש ִניי לעניי זה .באשר לבעלות על חשבו הבנק ,חזקת השיתו
מייתרת מטבעה את שאלת הבעלות הרשומה ,ועלכ לא ברור מדוע הרישו מעיד על כוונת
השיתו או על העדרה.
 276המגמות המתוארות אפיינו ג את הפסיקה שעסקה בחזקת השיתו בהמש שנות השבעי
ובתחילת שנות השמוני ,באות מקרי שבה דובר בזוגות שנישאו לפני חקיקתו של חוק
יחסי ממו ועלכ הוצאו מגדר תחולתו .ראו ,למשל ,ע"א  ,ÂÂÙ ' ÂÂÙ 66/73פ"ד כט)(2
) (1975) 181שבו פסק ביתהמשפט העליו כי לנוכח היחסי העכורי לאור חיי הנישואי,
ובפרט לנוכח תביעת המזונות שהגישה האישה במהל הנישואי ,ברי כי הגבר לא התכוו
לשת את אשתו בנכסי שצבר במש השני שבה אשתו ,עקרתהבית ,גידלה את ילדיה
וטיפלה בבית(; ע"א  ,È˜Ò¯È·Ò ' È˜Ò¯È·Ò 529/76פ"ד לא)) (1977) 233 (2שבו פסק בית
המשפט העליו כי אומנ אי משמעות לכ "שתרומתה הכספית ]של האישה עקרתהבית[
לתקציב המשפחה לא היתה בעלת משקל" ,א לנוכח הסכסוכי הרבי בי בניהזוג ,בי
היתר בשל בגידת הבעל באשתו ,לא הצליחה האישה להוכיח כוונת שיתו(; ע"א ,677/71
„ ,„Â„ ' „Âפ"ד כו)) (1972) 457 (2שבו פסק ביתהמשפט העליו כי האישה ,בעלת נכסי
בעצמה ,זכאית לקבל מחצית מס הפיצויי שהתקבלו בעבור נכס שהיה רשו על ש בעלה
והופקע עלידי העירייה ,בניכוי מחצית מ החובות בגי אותו נכס(; ע"א ' ÔÓ¯·ÈÏ 630/79
 ,ÔÓ¯·ÈÏפ"ד לה)) (1981) 359 (4שבו בניגוד לדעתו של השופט דב לוי ,אשר הילל ארוכות
את עקרתהבית שגידלה את שני בניה של בניהזוג וכ את בנותיו של בעלה מנישואיו
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שננקטה בפסקיהדי ,טבע של המקרי שנדונו בה וכ תוצאותיה של פסקיהדי
מטילי ספק באשר לתרומתה של חזקת השיתו לקידו מעמד של הנשי במשפחה.

‰ÁÙ˘Ó· ‰ÈÓÂÂËÂ‡‰ ÌÂ„È˜Â ÌÈ˘‰ ÈÂ‚¯‡ ,ÛÂ˙È˘‰ ˙˜ÊÁ .3
לעומת מעורבות הפעילה והמתועדת של ארגוני הנשי בתהליכי שהובילו לחקיקת חוק
יחסי ממו ,במקרה של התפתחות החזקה השיפוטית אי עדות למעורבות .המקרי
שהגיעו לבתיהמשפט נשאו אופי פרטי :הנשי שתבעו את חלק ברכוש לא נעזרו ,ככל
הנראה ,בלשכות המשפטיות של ארגוני הנשי ,והארגוני לא היו צד לתביעה 277.הא
החמיצו הארגוני הזדמנות לקד הסדר משפטי שיבטיח טוב יותר את זכויותיה של נשי
ברכוש המשפחתי ויקד את האוטונומיה שלה? הא ידעו בכלל הארגוני על
ההתפתחויות בבתיהמשפט?
בבטאוני של ויצ"ו ושל מוה"פ התפרסמו לעיתי עדכוני על הנעשה בכנסת ,ובפרט
על ההתקדמות לקראת חקיקה המסדירה את סוגיית הרכוש המשפחתי 278,אול לא פורס
דבר על התפתחותה של החזקה השיפוטית .ג בפרוטוקולי הפנימיי של הארגוני
החזקה אינה מוזכרת ,הג שלפחות חברות אחדות היו מודעות לה 279.מה יכול להסביר את
שתיקת הארגוני? ראשית ,כאמור ,במובני רבי – נכו לראשית שנות השבעי – החזקה
השיפוטית לא טמנה בחובה הבטחה גדולה יותר בעבור הנשי בהשוואה לחוק שעמד
להתקבל .חשוב עוד לזכור ,כפי שמתאר מנח מאוטנר ,כי באותה עת נחשב עדיי בית
המשפט הישראלי פורמליסט ושמר 280,ועובדה זו יכולה א היא להסביר את שאיפת של
חברות הארגוני לקבוע את המשטר הרכושי בי בניזוג באמצעות חקיקה ,ולא להסתמ
על פסיקת של בתיהמשפט .לבסו ,נית לשער כי ע ההתקדמות בכנסת לקראת חקיקתו
של חוק יחסי ממו ,העדיפו חברות הארגוני למקד את מאמציה במאבק הפרלמנטרי
להפו את החוקשבדר לטוב יותר )או לגרוע פחות( בעבור הנשי ,ולא במעורבות בנעשה
בבתיהמשפט .מכל מקו ,מכיוו שההתפתחויות השיפוטיות בנוגע לרכוש המשפחתי לא
התרחשו בחלל ריק ,אלא על רקע שיח פרלמנטרי ותיק ופעיל ,שארגוני הנשי יזמו אותו
_____________________________________

277
278
279
280

הראשוני ,קבעו השופטי אלו ובפורת כי אי לאישה זכויות בנכסיו העסקיי של הגבר,
בי היתר משו שהיא לא הצליחה להוכיח כי בעלה התכוו לשתפה בנכסי אלה(.
מוסד "ידיד ביתהמשפט" התפתח בישראל רק שני רבות מאוחר יותר .ראו ישראל )איסי(
דורו ,מנאל תותריג'וברא ,גיא אנוש וטל רגב "עשור ל'ידיד ביתהמשפט' :ניתוח אמפירי
של החלטות בתיהמשפט"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚלד .(2011) 667
ראו ,למשל ,ד' ק' ,לעיל ה"ש  ;206שושנה ארבליאלמוזלינו "יחסי ממו בי בני הזוג" „·¯
 ˙ÏÚÂÙ‰לו .(1970) 112
ראו ,למשל ,את דבריה של רות הקטי בפרוטוקול ישיבה מס'  ,143לעיל ה"ש  ,156בעמ' .3
מנח מאוטנר .(1993) ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ˙ÈÈÏÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙ‰ ˙„È¯È
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מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

והיו חלק מרכזי בו לכל אורכו ,אי ספק שלארגוני הנשי הייתה השפעה לאמבוטלת ג
על התפתחותה של חזקת השיתו ,א שה לא היו מעורבי בה באופ פעיל.
ברקע נותרות שתי שאלות :הא בשני שחלפו מאז ועד היו חל שינוי בגישת של
ארגוני הנשי כלפי ההליכי השיפוטיי העוסקי ברכוש המשפחתי? ובהתא ,הא ה
החלו להיות מעורבי בהליכי אלה ,וא כ – מה הייתה מידת השפעת? שאלות אלה
מעניינות במיוחד לנוכח השינוי הניכר שחל בחזקת השיתו לאור השני ,ובעיקר החל
בשנות השמוני המאוחרות ,מתפיסה הסכמית – שבוחנת א בעל הנכסי התכוו לשת
בה את אשתו ועד כמה תרמה האישה למאמ" המשות – לתפיסות של צדק ושוויו281.
כמוכ הוחלה החזקה ג במקרי של עקרתהבית ה"קלסית" 282.נוס על כ ניכר כי ג
בשני שלאחר חקיקתו של חוק יחסי ממו המשיכו השיח הפרלמנטרי והשיח השיפוטי
להשפיע זה על זה .למשל ,ההתפתחויות שחלו בחזקת השיתו בסו שנות השמוני
התרחשו במקביל להצעת החוק של חברהכנסת חיי רמו משנת  ,1987שהוזכרה לעיל,
להקדי את מועד איזו המשאבי ולנתקו מגט סופי – 283הצעה שלא התקבלה אלא רק
בשנת  .2008סוגיות אלה ,כמוג השאלה א השינוי שנעשה בהצדקות של חזקת השיתו
אכ תר – או לכלהפחות שא לתרו – לחיזוק האוטונומיה של נשי במשפחה ,חורגות
מהיק המחקר הנוכחי ,וראוי שייחקרו בעתיד.

ד .סיכו :בי אידיאל נורמטיבי למציאות
מאמר על מאבק היסטורי פמיניסטי מ הראוי שיסתיי בהסתכלות קדימה .חשיפת המאבק
הנשכח – תו הצבעה על הצלחותיו ועל המכשולי שבה נתקל בדר ,אשר את חלק
צלח ובחלק נפל – מאפשרת לנו ללמוד ממנו למע מאבקי פמיניסטיי עתידיי .בהצעת
מסגרת תיאורטית להמשגת ההצלחות והכשלונות ,כמוג בהצעת דר מאבק חלופית
שעשויה להצליח מקו שקודמתה נכשלה ,טמו הקשר המיוחד בי אקדמיה פמיניסטית
לבי אקטיביז פמיניסטי .לעיתי נטע כי יש נתק בי האקטיביז בשטח לבי האקדמיה,
א למעשה ה יכולי להפרות זה את זה ולהוביל יחדיו מאבקי מוצלחי.
תרומה דומה יש לקריאה המשותפת של האידיאל הנורמטיבי והסיפור ההיסטורי .שילוב
זה של ניתוח נורמטיבי יחד ע תיאור היסטורי אינו מקובל בכתיבה האקדמית ,אשר
מתמקדת בדרכלל באחד הפני – ההיסטורי או המשפטי – א לא בשניה גיחד .אני
סבורה כי יש ער מוס לקריאה המשותפת של שני הצירי .קריאת התפתחות של חוק
_____________________________________

 281ליפשי ,לעיל ה"ש .249
 282ראו ,למשל ,ת"א )מחוזי ב"ש( ) ·Â·Â˜ÚÈ ' ·Â·Â˜ÚÈ 865/93פורס בנבו.(5.12.1993 ,
 283ראו לעיל ה"ש  251והטקסט שלידה.
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יחסי ממו וחזקת השיתו לאור האידיאל הנורמטיבי מאפשרת הבנה מעמיקה של ההישגי
ושל הוויתורי ,שאינה מתאפשרת באמצעות קריאת הסיפור ההיסטורי לבדו .כ ,חיפוש
האידיאל בתו הסיפור ההיסטורי מעלה כי ככל שהתרחקו הארגוני והמחוקקי מהרעיו
הקנייני כ הל והצטמצ מקומה של האוטונומיה של נשי לאור חיי הנישואי ,וע
חקיקת החוק א נסת הגולל על האוטונומיה של נשי רבות לצאת מקשר הנישואי.
במקביל ,קריאת האידיאל הנורמטיבי לאור המציאות ההיסטורית המורכבת מעלה תובנות
חשובות בנוגע למגבלות הפרגמטיות ולפשרות הבלתינמנעות הכרוכות במאבקי של
ארגונישטח בכלל ושל ארגונישטח פמיניסטיי בפרט .במוב זה ,שני הצירי אינ
שופטי זה את זה ,אלא מתקיימי זה לצד זה ומאירי זה את זה באור חדש.
ובכ ,מה נית ללמוד מהסיפור ההיסטורי ומהפער בינו לבי האידיאל הנורמטיבי? מה
קרה בדר בי השאיפה ההתחלתית לשיתו קנייני ולהגדלת האוטונומיה של נשי לבי
הפרדת הרכוש שהונהגה בסופו של דבר? נית לטעו כי הארגוני ויתרו מהר ומוקד מדי
על האוטונומיה ועל הרכוש המשות ,ובהמש הדר היה ברור שכבר איאפשר להחזיר את
שני אלה לסדרהיו הפרלמנטרי .אול נית ג לטעו כי הייתה זו פשרה הכרחית על הרע
במיעוטו .אל מול קואליציה גברית חזקה ,שכללה חבריכנסת ושרי דתיי וחילוני כאחד,
ואשר התגבשה מראשית שנות החמישי ועד לחקיקתו של חוק יחסי ממו ,היה זה קשה
וא בלתיאפשרי להיאבק על רפורמות רדיקליות הכוללות משטר של רכוש משפחתי
משות .לפיכ ,אילו המשיכו הארגוני להיאבק על כ ,סביר להניח שה היו יוצאי
מהמאבק ללא הישגי כלל.
טענות אלה משקפות דילמה מוכרת ,המאפיינת את פעילות של ארגונישטח רבי:
הא לנסות להיאבק להשגת שינויי רדיקליי ומרחיקילכת או שמא להתפשר על שינויי
מינוריי? 284מחד גיסא ,אי ספק שקל הרבה יותר להוביל שינויי שאינ מערערי על
הקונסנזוס ,א מאיד גיסא ,אלה שינויי מוגבלי בלבד ,המותירי על כנ את המעמדות
החברתיי הקיימי.
בהקשר הקונקרטי ,יש לתת את הדעת לשאלה א אכ כדאי לארגוני נשי עכשוויי
לשוב ולהיאבק למע החלת משטר של שיתו קנייני או שמא ראוי שה ַיפנו את המאמצי
למאבקי אחרי .מצד אחד ,קשה מאוד לקד שינוי רדיקלי ביסודות הקנייניי של היחסי
המדרגי של התא
המשפחתיי ,בעיקר א המאבק מושתת על השאיפה לשנות את המבנה ִ
המשפחתי ולהוביל להשוואת המרחבי האוטונומיי של שני בניהזוג .מצד אחר ,אי זה
אומר שמוטב לומר נואש .הסיפור ההיסטורי שנפרש במאמר זה מלמד כי למאבקי
_____________________________________

 284השוו ננסי פרייזר "מחלוקה להכרה? דילמות של צדק בעיד 'פוסטסוציאליסטי'" ˘ÔÂËÏ
) 270 ÈÏ·ÂÏ‚‰ Ô„ÈÚ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ :ÔÂ‰‰דני פילק ואורי ר עורכי .(2004 ,המאמר
המקוריNancy Fraser, From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a :
).‘Post-Socialist’ Age, 212 NEW LEFT REV. 68 (1995
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משפט וממשל טו תשע"ג

מעורבות של ארגוני הנשי בחקיקת חוק יחסי ממו בי בני זוג
בשני  :1973–1948המאבק שנשכח

פמיניסטיי יש השפעה עצומה על הנעשה בזירה הפוליטית ובזירה המשפטית .חברות
הארגוני ,בי כחברותכנסת בעצמ ובי באמצעות קשרי שיצרו ע חבריכנסת וחברות
כנסת ,הובילו דיו ציבורי שלא היה מתפתח אלמלא התעקשות .מכא אנו למדי ולמדות
שיעור חשוב מאוד בדבר חשיבות מעורבות של ארגוני נשי בזירה זו ובדבר יכולת
להשמיע את קול ולהשפיע .במובני רבי ארגוני הנשי – והטענות שה העלו לאור
הדר ,ובעיקר בתחילתה ,בנוגע לזכויות קנייניות ולאוטונומיה של נשי – הקדימו את
זמנ ,ולכ אי פלא שהארגוני נדחקו שוב ושוב לשוליי .א השוליי הלכו וכורסמו,
ובכ סללו חברות הארגוני בראשית המדינה את הדר למאבקי עתידיי .עלינו להתבונ
בהקשר זה לא רק על שני העשורי שנותחו במאמר הנוכחי ,אלא ג על מאות השני
שקדמו לה .עלינו לזכור כי רק באמצע המאה התשעעשרה הוכרה זכות של נשי
לבעלות על רכוש ,ורק באמצע המאה העשרי הוכרו זכויותיה לחלק ברכוש המשפחתי.
ייתכ שהדר עוד ארוכה ,א ההיסטוריה מלמדת כי כל דור התחיל את המאבק במקו שבו
נעצר הדור הקוד ,והצליח להתקד עוד כמה צעדי .המש המאבק ,עלא הקושי ,עשוי
להוביל להכרה בזכויותיה הקנייניות של נשי ברכוש המשפחתי הנצבר במהל הנישואי,
למע הגדלת המרחב האוטונומי שלה ואיזו יחסי הכוחות המגדריי במשפחה ,בדר
לשוויו מהותי.

ראוי ע זאת לשי לב לסוגיות שאות העלו הנשי לסדר היו הציבורי לעומת
הסוגיות שבה ה נמנעו מלעסוק ,ובפרט שליטת הדי הדתי והשיפוט הדתי בנישואי
ובהלי הגירושי .הג שהארגוני היו מודעי לקשיי הרבי ששליטה זו מעוררת ,ה
נמנעו פע אחר פע מהתמודדות עימה .ג כא נית להניח כי הסיבה להימנעות זו הייתה
פרגמטית – הארגוני בחרו במאבקי עקיפי שעסקו בענייני הנישואי )ולא בנישואי
ובגירושי עצמ( במטרה לשפר ,ול %במעט ,את מעמד של הנשי בחברה ובמשפחה .אלא
שג כא נית לתהות עד כמה יכלו ויוכלו דרכי עקיפות אלה להוביל לשוויו מהותי כל
עוד מוסד הנישואי והלי הגירושי בישראל נותרי בלתישוויוניי מיסוד.
לבסו ,חשוב להמשי להתעמק במשמעותה של האוטונומיה בעבור נשי בכלל
ובמסגרת המשפחה בפרט ,ולנתח בהתא לכ את המש ההתפתחות החקיקתית
והפסיקתית שחלה בנוגע לרכוש משפחתי ,לרבות ההתפתחויות של חזקת השיתו בשנות
השמוני ותיקו מס'  4לחוק יחסי ממו משנת  .2008ההשוואה בי הסיפור שנגלל במאמר
זה לבי ההתפתחויות הללו עשויה להוליד תובנות מרתקות נוספות ,אשר יעשירו ה את
מד הספרי האקדמי ה את מער האסטרטגיות של ארגוניהשטח.
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