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04.11.202015:17ארתור שני

החוק למניעת אלימות חסר כל ערך. בתי המשפט
יודעים למה

הצעת החוק החדשה אינה מעלה או מורידה דבר. הפתרון מתחיל בהסברה לציבור כיצד לא
להכנס לזוגיות אלימה מכל סוג, ומדוע חשוב לא להיות תלויים בבן או בת הזוג רגשית, כלכלית

או חברתית

לאחרונה מתעוררת סערה גדולה בעקבות הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית, לפיה אלימות כלכלית
תוכר לראשונה בדין כעוולה אזרחית שניתן להורות על עצירתה באמצעות צו בית משפט ולתבוע

בגינה פיצויים. על פי ההגדרה המוצעת, זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהגות של אדם כלפי בן או בת
זוגו, המונעת או מקשה על מימוש התנהלות כלכלית עצמאית של בן הזוג, לרבות איסור על יציאה

לעבודה או על פתיחת חשבון בנק.

לכאורה מדובר בחקיקה מתבקשת, במיוחד כאשר עוד ועוד מקרים של אלימות כלכלית נחשפים
לציבור, אבל האמת היא שזוהי חקיקה מיותרת. אין ולו סוגיה אחת בהצעת החוק הזו שאיננה מטופלת

כבר על ידי חוק קיים או שאין גוף מדינתי האמון עליה. כיום בתי המשפט נכשלים בתפקידם בנושא
אלימות במשפחה ובפרט באלימות שאינה פיזית, שכן קשה מאוד לדעת ברמת וודאות משפטית ראויה

מהי אלימות המזכה בסעד ומהי איננה.

למרות מאמרי הדעה האוהדים שליוו את הצעת החוק ובישרו על "עידן חדש" בתחום האלימות
הכלכלית, קיימות בידי בתי המשפט והגופים השונים כאמור כל הסמכויות לטפל בתופעה. החוק

מאפשר לבתי המשפט להוציא צווים להפסקתה של אלימות כלכלית, להוציא צווים לבנקים ולחברות
האשראי לתת מידע בנוגע לאלימות כלכלית. בית המשפט יכול גם למנוע הברחת רכוש ועצירת

תשלומים, ולחייב צד לאפשר גישה לכסף, רכוש וחברים. כלומר, הצעת החוק החדשה אינה מעלה או
מורידה דבר.

אם כך, מדוע הרעיון לחקיקה ספציפית בנוגע לאלימות במשפחה עולה שוב ושוב על סדר היום?
פשוט, מכיוון שהוא מופיע בכותרות. חברי כנסת וממשלה אוהבים מאוד לעסוק בו, מכיוון שנושאים
אקטואליים מגבירים חשיפה. אני אמנם מזדהה עם טענות הימין בוועדות הכנסת כנגד החוק, מכיוון

שאני מאמין שהמדינה צריכה להתערב כמה שפחות בתא המשפחתי, אך ברור לכל כי מדובר
בצביעות. המתנגדים בכנסת הם מי שמעוניינים לשמר את המונופול הדתי על נישואים וגירושים

בישראל. אנחנו המדינה המערבית היחידה שיש בה מונופול דתי שכזה, ולפיכך ברור שהתנגדות
מטעמים לכאורה ליברליים - היא ריקה. במקום חקיקה הפתרון צריך להתחיל, בראש ובראשונה,
בפעולות הסברה לציבור כיצד מלכתחילה לא להכנס לזוגיות אלימה מכל סוג, ומדוע חשוב - גם

לגברים וגם לנשים - לא להיות תלויים בבן או בת הזוג רגשית, כלכלית או חברתית.

לנבחרי ציבור בהחלט קל יותר לחבוש את כובע החקיקה, אך יש כובע קשה וסיזיפי יותר, והוא כובע
הפיקוח והאכיפה. מדובר בתחום שאינו אהוב על המחוקקים, אולם משום שחוקים בנושא האלימות
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הכלכלית אינם חסרים, הוא העיקרי שחברי הכנסת צריכים לתת עליו דגש. עליהם לדרוש תשובות
ממערכת המשפט: מדוע הדיונים בערכאות השיפוטיות בדיני משפחה מתקיימים בדלתות סגורות

ומונעות את חשיפתם של מקרי אלימות כלכלית מזעזעים שמבצעיהם ראויים לגינוי והוקעה ציבורית?
מדוע שופטי בתי המשפט למשפחה אינם נוקטים באומץ לב שיפוטי גדול יותר, ומשתמשים בכלל

הכלים החוקיים שהונחו בידיהם על מנת לפעול בזריזות וביעילות כנגד גברים ונשים הנוקטים
באלימות כלכלית?

מערכת משפטית שמוכוונת לסגור כמה שיותר תיקים על חשבון איכות סגירתם, היא מערכת שלא
מטפלת כראוי בשום סוג של אלימות: לא פיזית, לא עבריינית ולא מכל סוג אחר. ניסיון לתת כלים

נוספים למערכת כדי שתוכל - לכאורה - לטפל באלימות בתוך המשפחה - מגיע, כמו תמיד, על חשבון
הכובע שהכנסת פחות אוהבת: כובע הפיקוח על המערכת.

דוגמאות יש למכביר: לו היה חשוב לבתי המשפט לחזק את הצד החלש, יכלו למשל, לחייב בהוצאות
המשפט של הצד החלש את הצד החזק. במקום זאת, בתי המשפט פעם אחר פעם נמנעים מחיוב
בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין כנדרש מטעמים של "אי רצון להסלים בין הצדדים" (כאילו
שלריב בבית משפט זו לא הסלמה מספקת), או חיוב בערכים מגוחכים שאינם מספיקים על מנת

להעמיד ייצוג משפטי ראוי. לבתי המשפט למשפחה יש סמכות רחבה, הדומה לסמכות של בג"ץ, לתת
סעד למען הצדק. ברור שצדק עולה כסף, והרבה, אך בתי המשפט פעמים רבות נותנים יד לאלימות

משפטית, בעטיה הצד החזק מציף את החלש בבקשות והכל על מנת לשרת את המולך: סגירת
תיקים. לא נורא אם זה לא צודק. העיקר שנסגר.

לסיכום: חקיקות יתר בנושא האלימות במשפחה רק מרחיקות את השגת המטרה ומהוות הסטת דעת
מהבעיות האמיתיות שבהן יש לטפל, על מנת לגדוע את התופעה ולעקור אותה מן השורש. הגיע הזמן
- חרף העובדה שלפקח על המערכת הציבורית זה פחות סקסי מלהמציא עוד ועוד הצעות חוק סרק -

שהמחוקקים יתחילו למלא את חובתם בכובע השני: פיקוח. אין לי ספק שאם בתי המשפט יעשו
שימוש בסמכויות שיש להם כיום כפי שראוי וללא מורא (זו הסיבה שיש לשופטים קביעות לכל החיים)

- לא יהיה צורך בחוקים ממוחזרים שכל מטרתם היא הצהרות וקידום אג'נדות באמצעות כנסת ישראל.

עו"ד ארתור שני הוא שותף מייסד בא.זיסמן שני, חברת עו"ד העוסקת בדיני משפחה, הורות וירושה.

 


