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 ,רב שלום

 0182-"חהתשעושיקום כלכלי  פירעוןחוק חדלות  מכוחחישוב דמי מחיה בכבוד אופן  הנדון:

 ןיעמדתן לעניאת להגיש  מתכבדות לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה והקליניקה האגודה

-"חהתשעושיקום כלכלי  פירעוןלפי חוק חדלות ומיצוי כושר השתכרות של יחיד אופן חישוב דמי המחיה 

 .)להלן "החוק"( 2018

בין היתר, העוסק בזכויות אדם. תיק והגדול ביותר בישראל והיא הארגון הו האגודה לזכויות האזרח

. מספר רב של שנים על זכויות חייבים בעוניו לקיום בכבוד זכותבקידום והגנה על ההאגודה עוסקת 

עמותת מחויבות לשלום וצדק  366/03בג"ץ ) מחוייבותאת ההתדיינות המשפטית בעניין הובילה האגודה 

אין נייר העמדה "ניירות עמדה בתחום וביניהם פרסמה  ,((12.12.2005)פורסם בנבו,  חברתי נ' שר האוצר

הציגה  ,2013, אוקטובר "דבר כזה": על הסטנדרט הישראלי לקיום בסיסי )בכבוד( וקצבת הבטחת הכנסה

את  פרסמה, וכן (ה בעוני )ועדת אלאלוףמבפני הוועדה למלחאת עמדתה לעניין מחייה בסיסית בכבוד 

. האגודה (2016)פברואר  "חייבים לשנות: כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוניר העמדה "ניי

 . בתחומים אלהשינוי מדיניות בעוסקת בליטיגציה ו

בקרב  לקידום זכויות אדם פועלת חיפה הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת

וחדלות  הוצאה לפועל, תחומי הסדרי חובותלקוחות בעשרות דרך ייצוג בין היתר  ,תאוכלוסיות מוחלשו

עוסקת בקידום ושינוי מדיניות הקליניקה . גביה באמצעות מרכז לגביית קנסותוגביה מנהלית , פירעון

, וכן בחינוך סטודנטים למשפטים בשיתוף פעולה עם האגודה וארגונים נוספים בין השאר, בתחומים אלה

 .זכויות אדםבסוגיות של עוני, חובות, משפט ו

 :להלן עמדתנו

לשם קביעת צו תשלומים  לחישוב דמי מחייה בכבודפוטנציאלים שני מודלים קיימים כיום  ישראלב .1

לא מן הנמנע על כן ולכל אחד יש יתרונות וחסרונות. הקיימים מהמודלים  לכל אחד. בהליכי חדלות פרעון

בהתאם לניסיון שנצבר מאז כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון,  אחרנוכחית תקבע מודל השהוועדה 

נתייחס  במסגרת עמדתנו. בין היתרונות של שני המודלים ושלבישנוספים  קריטריוניםלוהערות הציבור ל

חוק לבחירת מודל לאור תכליות  הרצויות עקרוניותהכלליות והמידה האמות ביחס ל הקיימיםלמודלים 

  .ומשפט זכויות האדם החוקתי כלכלי םושיקו חדלות פירעון

 :שנעשה בהם שימוש עד כההמודלים  שני עקרונותתיאור בקצרה להלן  ,ראשית

, "חריסגם "מחשבון  מכונה) (2015) רגל פשיטת בהליך הפירעון תכנית לבחינת הוועדה"ח בדו המודל .2

כללה  ,דוד האן פרופ'דאז,  הרשמי ידי כונס הנכסים-על 2014בשנת  מונתהשוועדה ה .(להלן "מודל חריס"

הביטוח , האקדמיה, החברה האזרחית, הממונה על הליכי חדלות פירעון(, )כיוםהכונס משרד נציגים מ
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, פרמטרים אחידיםוועדה דנן: קביעת מטרת הדומה לבהלאומי והבנקים. מטרת הוועדה הייתה 

, הדוח שהוציאה הוועדה. בהליכי פשיטת רגלשמצוי  צו תשלומים לחייבשם קביעת ל ישימיםשוויוניים ו

ו, המבוסס על פרמטרים ברורים העמיד מודל מנומק לכל רכיבי תוצאת חשיבה מאומצת וארוכה,

סך הכנסות : לחישוב גובה דמי המחיה הראויים השום המלצות הדו"ח, נקבעה נוסחילשם י. טרלייםוני

בשקלול מאפיינים אישיים ודמוגרפיים של  גים()אך לא בן זוגו, למעט מקרים חריהחייב והתלויים בו 

 שיעורהחייב והתלויים בו )גיל, מין, אזור מגורים(. מתוך זה נעשית הפחתה של רכיב הוצאות שנקבע לפי 

 הלמ"סשל נתוני סקר הוצאות של משקי הבית המבוסס על ) בתוך משק הבית היחידיחסי של  הוצאות

החייב נדרש למצות כושר   ;הוצאות חיוניותוכן הפחתה של  ;(וכולל כבר את כל הוצאות משק הבית

 . השתכרות

הנוסחה שהוצעה בדוח  .מודל חריסכי תפעל לאמץ את  האיילת שקד, הודיעגב' שרת המשפטים דאז,  .3

 בהליכי חדלות פירעון במשך תקופה ארוכה.ר בפיילוט במסגרת מערך הכונ" שיושםתורגמה למחשבון 

בר לחוק חדלות פירעון ביחס לסעיף שמחייב לקבוע דמי מחיה בכבוד וכן הדוח אף הוזכר בדברי ההס

 עלה רבות בדיוני הוועדה בכנסת על החוק.

 לקביעת מידה"אמות  בנוהל ועיגנו 2020 במאיעל חדלות פירעון  הממונה שקבעמודל  הינו, השני מודלה .4

את הממונים  משמש מודל זהכיום למיטב ידיעתנו,  הממונה"(. מודל)להלן: " "לחייב חודשי תשלום

מודל זה מתבסס . במקום מודל חריס בהליכי חדלות פירעון ליחידיםברחבי הארץ לקביעת תשלום חודשי 

תוספת ב) בסיסית נכותלמעשה שיעור קצבת הוא "הסכום הבסיסי" ש חישוב הוצאות על שנקרא על

 ההוצאותל יוצא מנקודת הנחה שסכום זה משקף את כל המודל. במידה ויש בן זוג וילדים(קבועה 

הסכום הבסיסי מנת לחשב את ההכנסה הפנויה מפחיתים את -על .הנדרשות למשק הביתהבסיסיות 

בהתאם לפרופיל  ,הקבועות בנוהל הוצאות חריגות ספורות וניתן להפחית עודמהכנסות כלל משק הבית, 

שיעור היחסי של וכופלים ב 2-באותו מחלקים  משק בית. הוא ההכנסה הפנויה של הסכום שנותר. החייב

ומה שנותר מהכנסתו מהווה את  של היחיד הכנסות החייב במשק הבית. התוצאה היא התשלום החודשי

 גם כאן החייב נדרש למצות כושר השתכרות. .דמי מחייתו בכבוד

על פי חוק חדלות פירעון, על הממונה לקבוע את התשלום החודשי בהסתמך על כללים לחישוב דמי  .5

עד אך  2019החוק נכנס לתוקף בשנת לחוק(.  162המחיה בכבוד שבסמכותו של שר המשפטים לקבוע )ס' 

על בסיס  להתנהל והליכי חדלות פירעון כבר החלמצד אחד  - לכן נוצרה אנומליהכללים והיום לא הותקנו 

 הכללים לקביעת ,מצד שני. תשלום חודשי ליחידבכל הליך על הממונה לקבוע בפועל ו החוק החדש

מצב דברים זה לא מקנה לממונה על הליכי חדלות פירעון סמכות לקבוע , חרף זאת התשלום טרם נקבעו.

הממונה בחר לאמץ ברור מדוע לא  בנוסף,כללי מחיה בכבוד על כן ספק אם מודל הממונה נקבע בסמכות. 

. כאמור, חריס במודלהכללים שנקבעו  מןהשונים באופן מהותי , לחישוב צו תשלומיםחדשים כללים 

בהתבסס  ,יש יותר לגיטימציה משפטיתבמובן זה,  .דאז ויושם בפועלידי כונס הנכסים -אומץ על המודל

ידי השר, מאשר -וד עלחריס עד לקביעת כללי מחייה בכבבמודל להשתמש  ,על דיני המשפט המנהלי

  .וללא שיש לו תשתית עובדתית שמבססת את תוקפו קביעת נוהל חדש בהעדר סמכותל
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 בכבוד מחייה דמי לקביעת יסוד עקרונות

עקרונות יסוד אלה . בסיסיים עקרונות יסוד על צריך להיות מושתחישוב דמי המחיה בכבוד ל מודלל כ .6

בקנה לעלות ת לכבוד, לקיום בכבוד ולשוויון, יוהזכומן ממשפט זכויות האדם החוקתי ובפרט  נובעים

עם האינטרסים החברתיים והכלכליים של מדינת כן רעון ושיקום כלכלי ויית חוק חדלות פאחד עם תכל

  ישראל.

  כדלקמן:את תכליתו  קובע , רעון ושיקום כלכלייחדלות פלחוק  1ס'  .7

יחיד או תאגיד הנמצא ... להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא  "

 –או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה 

 (  להביא במידת האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;1)

 (  להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;2)

(  לקיים הליכים השומרים על כבודו של חייב שהוא 3)

 יחיד ולקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים" 

אינהרנטי מתכליות החוק, לשקם את החייב ולקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים, כחלק  .8

באמצעות  של החייב את החובה להגן על הזכות לקיום בכבוד ,לראשונה בתולדות המדינה ,החוקקובע 

  :דמי מחייה בכבוד בחוק הינם .המונח "דמי מחייה בכבוד"

ולמי שפרנסתם עליו להוצאות המחיה הבסיסיות לשם  סכום הדרוש ליחיד"ה

מחיה בכבוד, ובהתחשב בהכנסתו של בן זוגו ושל ילדיו שפרנסתם עליו; דמי 

)ב( 162המחיה יחושבו על בסיס כללי המחיה בכבוד שקבע השר לפי סעיף 

 לחוק(. 160" )ס' והתאמתם לנסיבותיו האישיות של היחיד

מיד נמצאים תקביעת גובה דמי מחייה דורשת מומחיות וידע שלא "כי בדברי ההסבר להצעת החוק, נקבע  .9

אמות מידה אחידים  יונים אורבידי הנאמן, הממונה או בית המשפט. עובדה זו יחד עם היעדרם של קריט

בה התשלום של חייבים בעלי מאפיינים וו פערים בגצרלכך שנוגרמה עת דמי המחייה יבבדין הקיים לק

. בנוסף, היעדרם של כללים מובנים לחישוב דמי מחייה ונתונים סטטיסטיים יקטיביים דומיםיאוב

לדברי  681עמ'  "[...] רלוונטיים מביא לא אחת לקביעת תשלום שאינו מתאים באמת ליכולותיו של החייב

 "ח חדלות פרעון ושיקום כלכלי(.הההסבר ל

 העקרונות הבאים:חייב להתבסס על לחישוב דמי מחייה כל מודל  ,על רקע האמור לעיל

 :באמצעות שמירה על כבוד האדם של החייב ובני משפחתו במהלך ההליך – ראשית

בני משפחתו חייב וה לשלקיום בכבוד  ,ומדיד על בסיס ריאלי, מספקיםהותרת אמצעים א. 

 .במשפחת החייב זכויות קטיניםוכדרך להגן גם על  במגוון מצבי חיים

 . של החייב ובני ומשפחתו לשמירה על מרקם חייהםב. חתירה 

 שקובע זהעקרון יסוד של החייב ושילובו בחיים הכלכליים ובשוק העבודה.  לשיקומוחתירה  – שנית

 אלא אינטרס חברתי וכלכלי ממעלה ראשונה. ,אינו רק זכות של הפרט החוק,
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 בין זכות הנושים לפירעון החוב ובין העקרונות שלעיל.  איזון – שלישית

מותיר מקום כזה ש, אך ניטרליות ושוויוניותמודל יעיל, שמיש ומהיר על בסיס אמות מידה  –רביעית 

 . נוכח נסיבות חיים מגוונות ודינאמיות ולגמישותלשיקול דעת 

 הרצוירכיבי המודל  פירוט

 החייב / המשפחתי התא והכנסות הוצאות חישוב. א

  המשקפים את המציאות מודל המבוסס על נתונים אמפיריים. 1א

 על נתונים אמפיריים אך ורק התבססבחברה הישראלית ולהיות מותאם למציאות החיים לעל המודל 

על המודל  על כן,. בעולם האמיתי וזאת על מנת לתת מענה לצרכים הממשיים לקיום בכבוד ומנומקים

, ולהתעדכן ככל שיש בישראל מחייה בכבוד הנדרשים לצורךהוצאות מחייה ריאליים סכומי על  להתבסס

על  להיות דיפרנציאלי ביחס למקום מגורים, מגדר וגיל וכדומה , עליוכן .עליה )או ירידה( בהוצאות אלה

 . צרכים שונים תבעלו תמנת להתאים לצרכים בפועל של אוכלוסיות שונו

ר את כלל שכולל כב שימוש באומדן הוצאות סטטיסטי המבוסס על סקרי הלמ"סבמודל חריס נעשה  .10

הוצאות  לכלול בוההוצאות לפי ממוצעים ארציים של משקי בית בעשירונים שונים, כאשר יש שיקול דעת 

בר באופן משכנע מדוע דווקא לא הוס שונות המשקפות צרכים משתנים. במודל הממונה לעומת זאת,

, 2020ה בשנת צאות ריאליות של משפח, שהיא סכום שרירותי שלא נקבע בהתאם להוכללית נכותקצבת 

נתונים פרטניים של החייב כגון מקום למשקל נותנת כל  הא איניוה היא המגלמת הוצאות מחייה בכבוד

נכות גובה קצבת על רקע זה, המודל שמתבסס על מגורים, או מגדר, למעט מספר תלויים והרכב משפחתי. 

לא של בעלי מוגבלויות ולא  –לא רק שאינו מנומק ומוסבר, אלא שהוא אינו תואם את הצרכים במציאות 

 של חייבם חדלי פירעון.

קצבאות הקיום שנותנת מדינת ישראל לנזקקים אינן מספיקות לקיום בכבוד. לא בכדי קבע בית המשפט  .11

 עב"ליכולים להיעזר בבני משתפחתם כיוון שהגמלה אינה מספיקה )למשל, כי מקבלי הבטחת הכנסה 

( בשנים האחרונות מחאות רבות ((.17.5.2018)פורסם בנבו,  מיהמוסד לביטוח לאו –קרול  17457-08-14

של בעלי מוגבלויות וארגונים שונים הרעידו את המדינה בדרישה להעלות את גובה קצבת הנכות שאינה 

)ר' ירון זליכה, "המלצות לרפורמה בקצבאות הנכות בישראל" אפריל מספיקה לקיום, כל שכן בכבוד 

וח זליכה המליץ כפשרה תקציבית להעלות את גובה קצבאות נכות הבסיסיות גם ד 13-ו 7, פסקאות 2017

 ,לנכה שיש לו בן זוג, וגם המלצותיו אלו, שהיוו כאמור פשרה תקציבית₪  4500-ליחיד ול₪  4000-ל

ש"ח  ליחיד,  3,593עומד על סך של קו העוני בעצמו  יתרה מזאת,. (התקבלו חלקית משיקולים תקציביים

(. 2019ש"ח לזוג + ילד )דוח מימדי העוני של המוסד לביטוח לאומי )דצמבר,  7,618-זוג ולש"ח  5,750

 מדד העוני הקצבאות אינן מספיקות לקיום בכבוד.  כלומר גם לפי

אין כל הגיון לקבוע כי קצבת נכות היא המודל לקיום בכבוד של חייבים. שימוש  כל האמור,על רקע  .12

שיקומם  –ועיקור תכלית החקיקה  החייביםיעה קשה גם בציבור משמעו פגכזה כמודל ת נכות בקצב

  .הכלכלי

הוצאות על שכר דירה, כולל כבר )בגובה קצבת נכות כאמור( נוהל הממונה הסכום הבסיסי זאת ועוד, ב .13

גון סיוע בשכר "כ זכאים לסכומי סיוע נוספים כשאנשים הזכאים לקצבת נכות בדבעוד חשבונות וכיו"ב, 
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במיסי ארנונה, בפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי,  ,ציבורית תחבורהב חשמל,בבמים ודירה, הנחות 

. כך שלא רק שקביעת בפטור מתשלום מס הכנסה ומס רכישה ובהטבות בתשלומים לקופות החולים

היא שרירותית, אלא שהיא בוודאות לא מגלמת את כלל ההוצאות למחיה בסיסית של בסיסי הסכום ה

 4בנוסף, קצבת הנכות הכללית היא הנמוכה שבין  .וגבלויות המקבלים קצבת נכותשל בעלי מ משק בית

)ברברה סבירסקי, "קצבת  קצבאות נכות הקיימות בארץ )נפגעי עבודה, נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה(

(. על כן ברי כי היא אינה יכולה לשמש אמת מידה 2016נכות כללית חייבת לעלות" דו"ח מרכז אדווה )

 בכבוד ללא הנמקה נוספת. לקיום

לסיכום חלק זה, מודל מחשבון חריס הוא מודל מדעי שמשקף נכון יותר את הצרכים הממוצעים של  .14

צריכות להיות זהות של חדל פירעון כי הוצאות הקיום בכבוד  ,אין משמע הדברמשקי בית בישראל. 

שלה, באופן  מנומקתגזרת נלכל הפחות להיות  אבל היא חייבתלהוצאה ממוצעת של משפחה בישראל, 

 בכבוד.שישקף את הצרכים של אנשים החיים 

 ביחס למאפייני הפרטים במשק הבית בתחשיב רכיבים נוספים. 2א

בעת קביעת צו תשלומים ודמי מחייה בכבוד יש להתייחס להשפעתם על קטינים החיים  :זכויות ילדים .15

חוגים, תמיכה לימודית ותרבותית בילד הוצאות על העשרה בתחום החינוך, במובן זה, במשק הבית. 

הוצאה עד אין סוף, אלא שיש להתחשב בצורך והכוונה היא לא לאפשר כל הוצאה מותרות.  ןהקטין אינ

אל מול  מנת להעניק להם שוויון הזדמנויות-בקטינים וזאת על מקובלת/ממוצעתשל השקעה כלכלית 

ומחובתנו להעניק להם את כל שי לעוני, , במיוחד אם הם חיים דור שני ושליקבוצת השווים להם

  .המשפחתי בעתיד מעגל העונילפרוץ את  האפשרויות

 עודד מאור: לעניין זה יפים דבריו של כ' השופט

"הימצאותו של אחד מהוריו של הילד או שניהם יחדיו בהליך פשיטת רגל משפיעה על רמת 

פיד שלא נמצא פוגעים החיים של המשפחה כולה, ובכלל זאת הילדים, ויש לטעמי להק

בכבודם של האנשים הקטנים בגילם. כל "חטאו" של הילד הוא שנולד למשפחה במצוקה, 

למשפחה שעושה להחזיר את חובותיה. יש להקפיד שלא תפגע זכותו של הילד מעבר לנדרש, 

שהרי פגיעה שכזו עלולה לגרור חוסר צדק ]...[ הנה כי כן, אני סבור שיש מקום להעדיף את 

תם וצרכי הקטינים על פני קניינם של הנושים. יהיה נכון, אם כן, ככל הניתן, שלא למנוע טוב

מאותו ילד את חוגי ההעשרה, שיעורי העזר, ההכוונה, ההדרכה והתכנים כמקובל אצל בני 

יש להעדיף את  –גילו, גם אם הדבר יכול ויראה כמותרות בעיני הנושים. במילים אחרות 

 ".חינוכי של הילדים על פני העשרת קופת פשיטת הרגל של הוריו-העשרת עולמם התרבותי

)פורסם בנבו,  ג'ולי כהן נ' כונס הנכסים הרשמי 29876-09-15ל פשר )ת"א(  33, 30פסקאות 

 . ( בהתאמה(11.1.2018

בעת יציאה לעבודה  הוצאות ריאליות על טיפול בילדיםעל המודל להתחשב ב :בקטינים טיפול הוצאות .16

נים. הוצאות אלה יכולות להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שכן במרכז הארץ וכמו פעוטונים וצהר

 ל מסגרות כאלה הן בד"כ גבוהות יותר מאשר בפריפריה. שהעלויות 

 אין להתייחס לגמלאות שמקבלים קטינים אלה )קצבת ילד נכה ותוספות :קטינים בעלי מוגבלויות .17

הקטין אלא על מנת  תשונות( כאל הכנסה של התא המשפחתי. גמלאות אלה לא נועדו על מנת לקיים א
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)סעיף ולצרכיו החינוכיים  מוגבלויותיו ביחס לקטינים אחרים בשלשלו  נוספיםלתת מענה לצרכים 

מקבל ל כן, התייחסות לגמלאות שהוא ע. (1995-)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה222

לחינוך, בריאות, , בזכותו לכאל הכנסה כללית של משק הבית משמעה פגיעה קשה בקטין עם מוגבלות

 . התפתחות ולשוויוןל

יש לנכות הוצאות תשלום מזונות של החייב ושל בן זוגו )ככל  :שהחייב ו/או בן זוגו חבים בהם מזונות .18

ת של משק הבית. מזונות אלה, שנועדו לרוב ( מסכום ההכנסושני בני הזוגשמתייחסים להוצאות והכנסות 

לרוב בהחלטות שיפוטיות, אינן הוצאה שניתן לצמצם אותה או  ,או אושרו ,לקיומם של קטינים ונקבעו

לשם . ביחס למשקי בית אחרים הוצאות המשפחהשמתווסף לעל כן הם, במלואם, חלק . לקזז ממנה

מזונות שבן זוגו ל , אך לא שעצמו משלםהחייב ל שמכליל כהוצאה נוספת מזונות מודל הממונה השוואה, 

ולמעשה מייצר למרות שהכנסתו של בן זוגו כן נכללת בהכנסת משק הבית. דבר זה מייצר עיוות  חב בהם,

ככל שהכנסות התא המשפחתי מחושבות כסך ההכנסות של שני  לבן הזוג תמריץ להפסיק לשלם מזונות.

 בני הזוג, הרי שגם ההוצאות צריכות להיות מחושבות בהתאם.

על המודל לקחת בחשבון הוצאות  :(עצמית השתתפות סכומי זה)ובכלל  מיוחדות בריאות הוצאות .19

הוצאות , אך גם הבריאות מכוסים בסלשאינם  או תרופות חיוניותכמו טיפולים  ישירות חריגותבריאות 

ייחודית של חולי צליאק או העל הוצאות כלכלת הבית. כך למשל, לתזונה  בריאות עקיפות המשפיעות

 .של משק הבית על הוצאות המזוןכרתיים יש השפעה וס

כיום כבר מקובל לכלול בהוצאות בסיסיות של כל משק בית הוצאות על  :על תקשורתבסיסיות  הוצאות .20

משמשים כאמצעים למימוש חופש  21-מחשב, מכשיר סלולרי וטלוויזיה. לא רק שמכשירים אלה במאה ה

הביטוי של היחיד, אלא שכיום, בעיקר בעידן של מגפה כלל עולמית, אנו רואים שאמצעים אלה משמשים 

רופא המשפחה, אמצעי נגישות לבתי המשפט ומוסדות המדינה, אמצעי למידה  גם כאמצעי תקשורת עם

ועוד. על כן, יש להתייחס להוצאות אלה כהוצאות  , מיצוי זכויות בתחומים שונים, שירותי בנקאותוחינוך

 בסיסיות.

  לעניין הכנסות והוצאות הישלוקח בחשבון מאפיינים ייחודיים של סוגי אוכלוסימודל  3א.

צרכי קבוצות שיותאמו ל םדיפרנציאלימרכיבים בו להיות  חייבים אולםני ושוויאחיד ולהיות דל על המו

 לדוגמא: . השוויון המהותיעל מנת לעמוד בחובת אוכלוסיות שונות ב

יש לבחון הוצאות ייחודיות לנשים על טיפול בקטינים ובמיוחד ביחס לנשים העומדות  :היבטים מגדריים .21

 . ולא כולן מקבלות מזונות שיעור העוני גבוה נשים אלה בקרב .בראש משפחות עצמאיות )הורה יחיד(

יש לקחת בחשבון קשיים אובייקטיביים כגון מיקום גיאוגרפי  :התייחסות למקום מגורים של החייב .22

שיקלל את עלויות שכר הדירה של למשל, ין הוצאות )לכל הפחות לעניין שכר דירה(. מודל חריס לעני

מעבר לחובה לתת מענה הולם . ים של שכר דירהאובייקטיבי יםם ועל בסס מדדהחייבים לפי אזור מגורי

ך של החייב במרקם החיים הכלכליים תואחת התכליות של החוק היא לקדם שילוב לצורך בקורת גג, 

. לשם כך יש לחתור לאפשר לחייב להישאר במקום מגוריו, היכן שעומדות לרשותו ושמירה על כבוד

רשתות סיוע קהילתיות, משפחתיות וכו. דבר זה נדרש גם על מנת לאפשר לילדי החייב להישאר  לעיתים

 במקום מגוריהם ולימודיהם ולשמור על רצף חינוכי וחברתי, כמידת האפשר.
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 השתכרות של היחידמיצוי כושר ב. 

לעמדתנו שיש  .רעון )בניואנסים שונים(יהמודלים השונים קובעים חובת מיצוי כושר השתכרות של חדל פ .23

ויש להביא  ,על מנת למצוא עבודה ,שלא יפחת מחצי שנה ,לתת למי שפותח בהליך "גרייס" משמעותי

 . מלאה לעבוד במשרה אובחשבון שיש מקומות בארץ בהם לא ניתן למצוא עבודה, 

מהות, או יבפרט כאשר הן א לנשים יש חסמים גדולים יותר למיצוי כושר השתכרות :היבטים מגדריים .24

בון את . כך למשל יש להביא בחש, ובפרט בפריפריהשהן חיות בחברה שמגבילה את יכולתן לעבוד

ילדים בבפרט ובעיקר נשים שמטופלות בילדים החסמים התעסוקתיים שעומדים בפני הורה עצמאי, 

הקושי של אם חד הורית לילדים צעירים, שאין לה מקצוע, הגרה בפריפריה, למצוא עבודה  צעירים. 

כי חוק הבטחת הכנסה קובע כי הורה  ,בעניין זה נצייןבמשרה מלאה הוא אמיתי ויש להביאו בחשבון. 

 ,לכל הפחות ,ל כןלילד עד גיל שנתיים לא נדרש כלל לעמוד במבחנים תעסוקתיים כתנאי לקבלת גמלה. ע

 חדלות פירעון. בהליך  חייביםיש להחיל מדיניות דומה על 

, יש להתחשב בכך שישנן משפחות שמעדיפות להשאיר את אחד ההורים )ברוב המכריע של נוסף על כך .25

זאת מכיוון שלא יעיל כלכלית למשפחה ששני ההורים יצאו  .בבית כמטפלת ראשית –האישה  –המקרים 

 משום שהוצאות על טיפול בילדים לעיתים גבוהות יותר מהכנסות אפשריות של אחד ההורים. ,לעבוד

את יכולתן  להגביל מכוחם של אלה. לנשים שחיות בחברות מסורתיות נוגעים םנוספיהיבטים מגדריים  .26

ם נשייש כן . )למשל רחוק מהבית, או בחברת גברים, או לנסוע בתחבורה ציבורי לבדן( לעבודשל נשים 

 שבני זוגן אוסרים עליהן לעבוד, או מסרבים לעבוד נשיםשמופעלת כלפיהן אלימות כלכלית. כך למשל 

 . אינם מוכנים למצות זכויות לגמלה, או שאינם זכאים לגמלהבעצמם, 

בחלק מן המקומות, ובפרט בישובים  :למקומות בהם יש עבודה זמינה תחבורתיים בנגישותחסמים  .27

בורית חלקית ולא מספקת, כך שגם האפשרות להרחיק ממקום המגורים על מנת ם, יש תחבורה צייערבי

 לעבוד מוגבלת. 

 אם כן, המונח "מיצוי כושר השתכרות" חייב לכלול אמות מידה של מקום מגורים, שנות השכלה ומקצוע .28

אינן וכן מגדר, כיוון שלא ניתן להחיל את אותה "סנקציה" על מי שאינו ממצה כושר השתכרות מסיבות ש

כאשר החייב אינו יכול למצוא עבודה מסיבות אובייקטיביות אין להשית עליו כל לפיכך, תלויות בו. 

, מדומיין כגון שכר מינימוםוסנקציה ויש לחשב את הכנסותיו בהתאם למציאות ולא לפי סכום שרירותי 

 . כמו במודל הממונה

משפחתיים מורכבים ולהיבטים מגדריים רגיש למצבים , על המודל שיבחר להיות חלק זה לסיכום .29

אינו רק על ידי הפעלת שיקול דעת  ,קלול של נתונים כאלההאופן הפרקטי בו יש לבצע ש ותרבותיים.

לשקלל מגדר, מס' ילדים, גיל הילדים,  , ניתןבנוסחה. כך למשל שוניםמאפיינים  ובליפרטני, אלא על ידי ש

 ה.מיקום גאוגרפי, שנות לימוד, מקצוע וכדומ

 אתלפרט פה, נבקש להופיע בפני הוועדה על מנת -וועדה תזמן את הציבור להגיב בפניה בעלככל שה .30

 עמדתנו.
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 בברכה,

 משכית בנדל, עו"ד רעות כהן, עו"ד

 האגודה לזכויות האזרח מנהלת הקליניקה


