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 שלום רב,  
 

 לת בתי המשפט  דו"ח שנתי של הנה   הנדון:  
 לבתי משפט למשפחה וםלהפרדה בין בתי משפט השהעדר 

 
 

הגברים בישראל )שכמט ולא קיימות( מידי פעם אנו נזקקים למידע  כעמותה הפועלת למען זכויות  .1

ין וחשבון השנתי אותו אתם מפרסמים הנכם אולם בדתי המשפט למשפחה.  על פעילות ב

ר אין נתונים  שפט השלום לפעילות בתי משפט למשפחה, ולכן לציבובתי מ  תמערבבים בין פעילו

 להשוואה ומחקר.   

 

היות ובתיק אזרחי רגיל בהשלום נפתח רק תיק אחד לצדדים שבסכסוך, בבתי משפט למשפחה   .2

תיקים,   5תיק גירושין ממוצע מצריך לפחות פתיחת קים בסיטונות לאותם בני זוג.   נפתחים תי

רנית ומגישה תלונות שווא בצרורות, הרי מספרי תיקים ה"ט יכולים  ק ה נקמנית ושוכאשר האיש 

 תיקים לאותה משפחה.    5-10סיף עוד להו

 

ס בבתי משפט פר שופט, כי נראה  יסטית על חלוקת התיקים והעומט מייצר הטעיה סטמצב זה  .3

בגלל ריבוי התיקים   ,ש יותר תיקים ממה שיש להם במציאותלשופטי השלום יבאופן מלאכותי ש

 .   ופטי השלוםושיוך עודף תיקי המשפחה לש   במשפחה

 

טטיסטית עודף התיקים מתיקי המשפחה נודד למצבת תיקי השלום האזרחי וגורם לתצוגה  ס .4

 אזרחי שאינו שופט משפחה.    תיקים לכל שופטצבת הממטעה של 

 

חשוב כך שבפעם הבאה  קוט פעולות להפרדת הנתונים באגף המהנכם מתבקשים להתחיל לנ  .5

 .   תהיה הפרדה מלאה בין תיקי השלום לתיקי המשפחה ,שדו"ח כזה יוצא לאור

 

פר שופט היא  יין שבתיקי המשפחה עלול להיווצר תמונה מוטעית כאילו כמות התיקים יש לצ .6

יש  גירושין  ובתיקי משפחה  לכן   הרבה יותר גדולה מכמות התיקים פר שופט בתיקים האזרחיים. 

 צורך להציג את הנתונים גם לפי כמות תיקים, אבל גם לפי כמות בעלי הדין.   
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הוא בלתי נסבל    בין אותם בני זוגשמאל תחים תיקים על ימין ועל פבתיקי משפחה נ ב בוצהמ .7

מסמכים במספרי תיקים שגויים, בחירה של שופטים איזה תיקים  ת, הקלדות יוולהרבה טע םגורו

שכפול    .שפחה יקרים יותרתיקי המוג בהייצ זה הופך את , וףמדלזרז ואיזה תיקים להשכיב על ה

 גן.   , יותר בל)שהם אותו דבר( גרות, יותר תצהיריםאותם טקסטים ממסמך למסמך, יותר א 

 

  תיק משפחהיפתח רק קת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים כך ש לכן בנוסף נבקש להעביר למחל .8

 זמניים ירוכזו בבקשה אחת.   ל יופיע בכתב תביעה אחת, והסעדים הואחד מרובה עילות, כשהכ 

 

ום עורכי הדין מעתיקים עמודים שלמים מתיק לתיק ורק משנים את השורה הסופית לסעד,  כי .9

 .  ויותר שעות עבודה לעו"ד סירבולילות עבודה, עומס, פ ורם לכוזה ג

 

  ל בארה"ב:  תיקבושנים, וזה בדיוק המק 15יצוין כי מה שאנו מציעים היה מקובל בעבר לפני  .10

 את כל הבקשות וכל הסעדים.   םאחד שבו מגישיגירושין 

 

אפרטהייד המגדרי נגד גברים,  מי שבעצמך ספג את מוראות בית המשפט למשפחה והכברק היקר,  .11

  , ובהצגת נתוני אמת על פעילותפרוצדורלית בטוחים שתבין את הצורך החיוני ברפורמה אנו

 .   ופעילות בתמ"ש למשפחההשלום בתהמ"ש 

 

 נודה לטיפולך המסור.  .12

 

  נשמח לשלוח נציגים להסביר את עמדתנו בפני נשות משרדך.   .13

 

 

 בברכת ואהבת לרעך כמוך,          
 התנועה למען איכות השפיטה יו"ר   –יהונתן קפאח       


