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אילו החלעות שהתקבל 1ישפיע! על כולנו? ע1״ד בכירים
בחרו את המהלכים המשפטיים החשובים של השנה החולפת
מאת ליטל דנברוביצקי

מותק ,המזונות
התכווצו
עו״ד רות דיין וולפנר ,מומחית בדי
ני משפחה וירושה :״ 19.7.17היה יום
הסטורי בדיני משפחה .בית המשפט
העליון קבע כי חיוב אבא במזונות אך
ורק בשל היותו גבר ,מהווה אפליה על
רקע מגדרי .מעתה  -חיוב המזונות
יוטל על שני ההורים בהתאם ליחס בין
הכנסותיהם ולזמני השהות של הילדים
אצל כל אחד מהם.
במקרים בהם דן פסק הדין השתכ
רו שני ההורים סכומים דומים וניהלו
משמורת משותפת  -מצב שהביא לבי
טול החיוב במזונות של האב וקביעה
שכל הורה יישא במזונות הילדים בעת
שהותם עימו .ביתר הוצאות הילדים
יישאו ההורים בחלקים שווים  -אם
הם בעלי השתכרות דומה  -או בהתאם
ליחס בין הכנסותיהם.
פסק הדין נותן לבית המשפט לע
נייני משפחה הוראות כיצד לבחון את
שאלת המשמורת ,על רקע החשש
אותו העלו ארגוני הנשים ,שמעתה
אבות ינצלו את המצב המשפטי החדש
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ויבקשו לעצמם משמורת משותפת רק
משיקולים כלכליים ועל מנת להסיר
מעליהם את עול המזונות .בעניין
זה הורה בית המשפט העליון לבחון
מי טיפל בילדים ובאיזו מידה חלקו
ביניהם ההורים את נטל הטיפול בהם
בטרם פירוק התא המשפחתי .בתי
המשפט לענייני משפחה ובתי המשפט
המחוזיים החלו כבר ביישום מעשי של
המהפכה ,ותשלומי המזונות כאשר
לשני ההורים הכנסה דומה  -התכווצו
בצורה משמעותית" .את המבקשים
בהליך ייצגו עוה״ד זרח רוזנבלום
ומאיה רוטנברג וכן עו״ד אמיר שי.
את המשיבים עוה״ד שלום כהן ואנה
רובינזון וכן עו״ד זאב הבר.

החצר האחורית ש7
החברה
עו״ד רועי בלכר ,שותף במשרד
קריספין ,רובינשטיין ,בלכר ושות׳:
"בעיניי ,פסק הדין המשמעותי ביותר
שניתן בשנת  2017נכתב על ידי
השופט אליקים רובינשטיין והוקרא
על ידו ביום פרישתו מכס השיפוט
) .(13.6.17העתירה עסקה בשטח המ
חיה המוקצה לכל אסיר ועצור ביש
ראל .העותרים טענו ,שבמשך  25הש

עו״דקון ר״נבן־סגל

נים האחרונות ,שטח המחיה הממוצע
שיש לרוב האסירים והעצורים פוגע
בזכותם החוקתית לכבוד ,לשלמות
הגוף והנפש ולפרטיות באופן שאינו
מידתי .לטענתם ,שטח המחיה המי
נימלי צריך להיות  4מ״ר לפחות )לא
כולל שירותים ומקלחת(.
בישראל יש למעלה מ־20,000
אסירים ועצורים .לפי פסק הדין,
 61%מהם מוחזקים בתא ששטחו קטן
מ־ 4מ״ר לאסיר ,ושני שלישים מאלה
 כ־ 40.5%מכלל האסירים  -בתאששטח התא הממוצע בו לאסיר קטן
מ־ 3מ״ר .כבוד השופט רובינשטיין
קיבל את העתירה וקבע כי ׳תוך 18
חודשים החל מיום פסק הדין יועמד
שטח מחייתו של כל אסיר ועצור על
 4.5מ״ר  -לרבות שטח השירותים
והמקלחת  -או  4מ״ר בלעדיהם,
לפחות׳ .לפסק הדין יש השפעה ישירה
על למעלה מ״ 12,000אסירים ועצו
רים ,ששטח המחיה של כל אהד מהם
בתאו יגדל באופן משמעותי בחודש
דצמבר  .2018האסירים והעצורים
בישראל הם ׳החצר האחורית׳ של
ההברה הישראלית ,אך היחס לו הם
זוכים הוא ׳הלון הראווה׳ של כולנו".
את העותרים ייצגו עוה״ד אן סוצ׳יו,
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עודד פלר וסיגל שהב .את המשיבים
עו״ד רן רוזנברג.

כבוד הפרוספקט
עו״ד יובל גרייבסקי ,שותף מנהל
במשרד יהודה רוח ושות׳" :בבית המ
שפט העליון בפני השופט אליקים רו
בינשטיין ,נדונה הסוגיה של פיצוי בגין
הטעיה בעלון המכירה ביחס לשטח של
דירות שנרכשו .באותו מקרה טענו
הרוכשים ,תושבי חוץ ,כי בעלון המ
כירה נכתב כי שטח הדירה יהיה בגודל
מסוים ,ואילו בפועל התברר כי שטח
הדירות קטן ב־ 25%מהשטח שתואר
בעלון .זאת כאשר לא ניתן היה להבין
בנקל מהתשריט שצורף לחוזה מה הש
טח האמיתי של הדירה.
"בית המשפט העליון דחה את בקשת
החברה הקבלנית ,והבהיר כי במקרה
של פער המור בין המצג בעלון המכירה
)בפרוספקט( לעומת השטח בפועל -
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בית המשפט לא ייתן ידו להיתממות.
עוד נקבע כי גודל הנכס חינו ליבת
העסקה ,ודרך המלך היא לציין בחוזה
את שטח הדירה ב׳רחל בתך הקט
נה׳ .חשיבותו הרבה של פסק דין זה
בכך שהיא מקשה על קבלנים להסתתר
מאחורי סעיפים בהסכם המתיימרים
לפטור אותם מאחריותם לאותם מצגים
מוקדמים ,תוך דרישה לשקיפות מלאה
מצידם" .בתיק ייצגו עוה״ד צביקה מצ־
קין ואלרן שפירא בר אור.

יחי הנ77ך החדש
עד״ד ליאור פורת ,שותף מנהל
במשרד גורניצקי ושות' ,מרכז תחום
תקשורת במשרד ומתמחה במשפט
מסחרי ותאגידי" :כניסת פלטפורמת
הבלוקצ׳יין לזירה המשפטית היא אחת
ההתפתחויות המשמעותיות של השנה
החולפת .מדובר בטכנולוגיית מחשוב
המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת
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