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 תיק חיצוני:    

  
 כב' השופט  שאול שוחט  בפני 

 
 

 מבקשים 
 

 י.ח. )אסיר( 
 שנהב  ענבר ד"עוה כ "ב י"ע

 
 נגד

 
 

 משיבים 
 

 ד.ח.
 ון שיבר ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר יאיר שיבר ו/או דור

 
 

 :  שאוזכרה חקיקה

 ( 4), (3),  ((2) משנה-, (1) , 8,  (ג)5,  3.א.5, .2.א .5, .1.א.5,  (א)5'  סע: 1973-ג"תשל , זוג בני בין  ממון יחסי חוק

 (ב) 52,  (ב)41'  סע: 1984-ד"תשמ[, משולב נוסח] המשפט בתי וקח

 411'   סע: 1984-ד" תשמ, האזרחי הדין  סדר תקנות

 

 רציו:-מיני

לעשות  *   ביהמ"ש  זהיר  על  בנכסיםבסמכותו  שימוש  שוויונית  חלוקה  של  לכלל  חריגים  של  ב,  לקבוע 
". הגם שאלימות קשה מצד בן הזוג יכולה להצדיק חלוקה בלתי שוויונית, לא  "נסיבות מיוחדות  קיומן של

האפשרות    וובטרם ניתנה לבן הזוג  בטרם הורשע  ,  התבררה התביעה הרכושיתעל כך בטרם    ניתן להורות
 .לפרוש הגנתו

 לחוק יחסי ממון 8סעיף  –זוג -יחסי ממון בין בני –* משפחה 

 איזון משאבים  –זוג -יחסי ממון בין בני –* משפחה 

. 

על החלטת   ערעור  ש  לענייני משפחה   ביהמ"שבקשת רשות  כי  בעניין כספיהם  טוען  המבקש  זוג.  בני  ל 
 ניסיון לרצח המשיבה.  הקבוע בחוק בשל אישומו ב מהסדר איזון המשאביםביהמ"ש סטה 

. 

 קיבל את הערעור בחלקו ופסק: בית המשפט המחוזי

לקבוע חריגים    לחוק יחסי ממון בין בני זוג,   8בסמכותו לפי סעיף  שימוש שקול וזהיר  על ביהמ"ש לעשות  
אלימות    בגיןנקבע כי הרשעה    . בפסיקהבהתקיים "נסיבות מיוחדות"  יונית בנכסיםלכלל של חלוקה שוו

להצדיק שימוש בסמכות כאמור, אך זאת לאחר שהתבררו בפני  יכולה    –בן זוג אחד במשנהו    קשה מצד 
,  בטרם התבררה התביעה הרכושית, ההחלטה ניתנה בשלב מקדמי של ההליך  , בענייננוביהמ"ש העובדות. 

הורשע ל  בטרם  ניתנה  ובטרם  "והנסיבות   והמבקש  הרכושית  התביעה  כלפי  הגנתו   לפרוש  האפשרות 
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  םקיימת טעות ברורה ויש בה  . לפיכך, יש להתערב בחלק מהסעיפים בהחלטות ביהמ"ש, בהםהמיוחדות"
 פס"ד. עד למתן  ליצור עיוות דין וקיפוח זכותו של המבקש

 
 פסק דין

 
 

לענייני משפחה במחוז תלבקשת רשות ערעור על החלטת בית המש )כב' השופטת איריס  -פט  אביב 

ב-ארבל בנבו[    ,(  14-04-1110תמ"ש  אסל,  שהגיש    ,18.9.14מיום  ]פורסם  הוראות  למתן  בבקשה 

 המבקש.

 

 העובדות הצריכות לעניין 

 

שני ילדים,    שנייםמנישואיהם נולדו ל  .1.12.1991ם  יומ כדמו"י    נשואיםני זוג  ב  ,  המבקש והמשיבה

 כיום בגירים. 

 

 מנהלי חשבונות.  ,בהכשרתם ובמקצועם ,שני הצדדים

 

ה רכשו  נישואיהם  חולון,  למגוריהם  דירה  שנייםבמהלך  שווים.    בעיר  בחלקים  שמם  על  שנרשמה 

, שנרשמו  ים-יר בתלרכוש שתי דירות בעהצדדים, מכספים שצברו במהלך נישואיהם ,הצליחו    בנוסף

שווים בחלקים  שמם  ל על  מושכרות.  הדירות  שתי  טרם  .  עוד  שנרכשה  באשדוד,  דירה  מבקש 

מושכרת היא.    הנישואין,  הופקדואף  בגינה  השכירות  השנים  ,דמי  כל  המשותף    ,במהלך  לחשבון 

 ושמשו לצרכי המשפחה. 

 

)    1.4.14ביום   המבקש  נגד  רכושית  תביעה  המשיבה  בנבו[  (,  14-04-1110תמ"ש  הגישה  ]פורסם 

לאור המצב בין בני הזוג ועל פי הדין  במסגרתה עתרה לאיזון משאבי הצדדים וטענה, בין השאר, כי "

ל סעד אשר  כהחל על מערכת היחסים הרכושית של בני הזוג כאמור לעיל, זכאית התובעת לקבל  

וג לאיתור  בין הצדדים בחלקים שוויםיביא  וחלוקתן  הזכויות המשותפות, הבטחתם  )ס'  ילוי   "17 

 לתובענה(. 

 

תקף האחרון את    , הגישה המשיבה את תביעתה והמציאה אותה לידי המבקש  בליל אותו היום בו 

ו אותההמשיבה  נעצרחנק  המבקש  לרצח    10.4.14ביום    ,במקום  .  בניסיון  אישום  כתב  נגדו  הוגש 

 עצר עד תום ההליכים נגדו.  המשיבה והוא נ

 

לבצע   וביקש  הצדדים  של  המשותף  חשבונם  מתנהל  בו  לבנק  המבקש  פנה  אפריל  חודש  בתחילת 

הצדדים.   שני  חתימות  טעונה  תהיה  בחשבון  פעולה  כל  לפיה  זאת,  הוראה    , 21.5.14ביום  בעקבות 

ל הצדדים  מהחשבון המשותף ש   30,000נעתר בית המשפט קמא לבקשת המשיבה לשחרור סך של  

וקבע  לידיה  הבית  כלכלת  "  , לצורך  בין כי   כספים  של  עתידית  חלוקה  מכל  יקוזזו  הכספים 

 הצדדים".
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"  25.5.14ביום   כוחו  באת  באמצעות  הגיש  במעצר,  היה  שהמבקש  בשעה  הוראות,  למתן  "  בקשה 

ת  במסגרת תביעת המשיבה נגדו. בבקשה עתר המבקש, בין השאר, להורות למשיבה להשיב לידיו א

ההמחאות שהתקבלו משוכרי הדירה באשדוד; מחצית מההמחאות שמתקבלות מהשכרת הדירות  

את  –בבת   המשותף  בחשבון  להפקיד  למשיבה  להורות  המשותף(;  לחשבון  כולם  הפקדתן  )או  ים 

, כפי שעשה גם הוא ; ולהורות על חלוקה שוויונית של תיק ניירות הערך  2014משכורתה לחודש מרץ  

 (.₪21.5.14 שאושר למשיבה למשיכה בהחלטה מיום  30,000ר קיזוז של של הצדדים )לאח

 

ובבת באשדוד  הדירות  כספי  כי  השאר,  בין  וטענה,  הוראות  למתן  לבקשה  השיבה  ים  -המשיבה 

צריכים להמשיך להיות מועברים לידיה שכן במהלך השנים הם שמשו לניהול החיים השוטפים של  

כי משכורתה    המשיבה  טענה  עודבאיזון הסופי בין הצדדים.  המשפחה וככל שיהיה צורך בכך יובאו  

המבקש הוא שחסם את החשבון ובכך מנע  ש לא הופקדה לחשבון הצדדים מאחר    2014לחודש מרץ  

זה בחשבון  ולהתנהל  להמשיך  בחשבון  .  מהמשיבה  המצויים  הנזילים  לכספים  מוכנה    –באשר 

" ביניהם  שווה  באופן  להתקייםלחלוקתם  שיוכלו  מנת  חובותיהם   על  את  ולשלם  בכבוד 

 לתגובה(.  10" )ס' והוצאותיהם

 

קיים בית המשפט קמא דיון בבקשה. במסגרת הדיון טען ב"כ המשיבה, בין השאר, כי    15.9.14ביום  

נעצר  בעקבותיו  האלימות  אירוע  לאור  וזאת  הרכוש  של  שוויונית  בלתי  חלוקה  לבקש  בכוונתו 

 אישום על ניסיון לרצח(.  המבקש )ושבאותה העת היה תלוי נגדו כתב

 

 נתן בית המשפט קמא את החלטתו בבקשה למתן הוראות ובנושאים שעלו בדיון בה.   18.9.14ביום 

 בין השאר נקבע בהחלטה כדלקמן: 

 

של   יקבל    200,000א. סכום  שהמבקש  כך  הצדדים  בין  יחולק  לצדדים  שנצבר בחשבון המשותף   ₪

 להחלטה(.  ₪8 )ס'  150,000 דיה₪ ואילו המשיבה תקבל לי 50,000לידיו 

ים , יועברו, עד החלטה אחרת,  -ב. דמי השכירות המתקבלים מנכסיהם המושכרים של בני הזוג בבת

 להחלטה(.   4,9בשלמותם למשיבה ויופקדו בחשבונה )ס' 

  5לחשבון המשותף )ס'    2014ג. נדחתה בקשת המבקש להפקדת משכורתה של המשיבה מחודש מרץ  

 להחלטה(.

המשיב למבקש  ד.  תשיב  מתוך    2ה  בגין    4המחאות  לידיה  הדירהשהתקבלו  לדירה    שכר  החודשי 

 להחלטה(.   3באשדוד )ס' 

 

  21.5.14על קביעות אלו, כמו גם על העובדה כי החלטת בית המשפט קמא מתעלמת מההחלטה מיום  

של   סכום  לקזז  יש  "  30,000לפיה  המשיבה  של  מחלקה  בין ₪  כספים  של  עתידית  חלוקה  מכל 

בית  דדיםהצ כי  הן  המבקש  טענות  עיקר  שלפניי.  הערעור  רשות  בקשת  במסגרת  המבקש  מלין   ,"

חדה   סטייה  באמצעות  שבמעשיו,  המוסרי  הפסול  על  אותו  והעניש  דינו  את  חרץ  קמא  המשפט 

ב שקבוע  המשאבים  איזון  ממוןמהסדר  יחסי  זמניחוק  בהחלטה  מבלי  ,  התיק,  בתחילת  שניתנה  ת 

 שניתן לו יומו. 
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הוריתי למשיבה לתת תשובתה לבקשה. כמו כן התבקשו הצדדים להודיע    10.12.14בהחלטה מיום  

הרשות   פי  על  ערעור  והוגש  הרשות  ניתנה  כאילו  בבקשה  ידון  המשפט  שבית  מסכימים  הם  אם 

ניתן כזה  במקרה  אם  לשאלה  התייחסות  התבקשה  בנוסף,  בבקשה  שניתנה.  בתשובה    \לראות 

במסגרתה השאירה לשיקול דעתו של בית    25.12.14סיכומים בכתב. המשיבה הגישה תשובתה ביום  

ם לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור. הצדדים נתנו גם את הסכמתם כי בית  אהמשפט  

  ם ( כסיכומי1.1.15המשפט יראה בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה שהוגשה מטעם המבקש )ביום  

 בכתב.

 

בהחלטה   אין  המשיבה  לטענת  ונימוקיה.  קמא  המשפט  בית  החלטת  על  ידע  סומכת  המשיבה 

ידי בית המשפט קמא   על  נזק שאינו בר תיקון בסוף ההליך, שכן  כ המקדמית שניתנה  די לגרום לו 

נדל"ן ועל כן " בר  ככל שצד אחד יקבל כספים שאינם מגיעים לו, ממילא  הדלצדדים מספר נכסי 

הצדדים בין  הסופי  האיזון  במסגרת  בחשבון  )ס'  יילקח  מענה    13"  נותנת  ההחלטה  לתשובה(; 

)ס'   עד מועד האירוע  הורגלה  ומגינה על רמת החיים שלה  לאלימות כלכלית שנקט המבקש כלפיה 

,  םלתשובה( . כמו כן מוסיפה המשיבה כי לאחרונה הופרש המבקש לפנסיה וקיבל כספים רבי  14-28

לתשובה(. בנוגע להקשר אחרון זה    44-  39על מחזיק כיום ביותר כספים משותפים ממנה )ס'  כך שבפו

ביום   המשיבה  מוקדמת    19.1.15הגישה  פנסיה  על  להעיד  בה  שיש  אסמכתא  לצירוף  בקשה 

שמתקבלת לידי המבקש. בהחלטה שניתנה על ידי באותו היום בבקשה קבעתי כי אדרש לבקשה זו  

 משיבה לבר"ע ואגיע למסקנה אם יש בה רלוונטיות בהליך שבפניי. לאחר שאבחן את תשובת ה 

 

, לאחר שניתנה ההחלטה נשוא הבר"ע,  הודה המבקש במסגרת  19.10.14זה המקום לציין כי ביום  

של   בסך  פיצוי  לשלם  הסכים   , מחמירה  בכוונה  חבלה  של  בעבירה  טיעון,  לטובת    70,000הסדר   ₪

 אסר שנגזר עליו. המשיבה וכיום הוא מרצה את עונש המ

 

 דיון והכרעה

 

לאחר עיון בבקשה, בתשובה לה ובתגובה לתשובה, ולאור הסכמת הצדדים,  אני מחליט ליתן רשות  

 בהחלטת בית המשפט קמא נשוא הבר"ע. 4,8,9ערעור רק  בנוגע לטענות המכוונות כלפי סעיפים 

 

של הערכאה הדיונית במסגרת    ככלל, יידונו השגות צדדים על "החלטות אחרות" )החלטות ביניים(

הערעור על פסק הדין, אלא אם עלה בידי מבקש רשות הערעור להראות כי דחיית הדיון בהשגה על  

ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים; עלולה לגרום  

חוק בתי  ל   )ב(52  -ו  )ב(41סעיפים  לנזק של ממש, או עלולה להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי  )

 (.1984-, התשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל 411תקנה ;  1984-]נוסח משולב[, תשמ"ד המשפט

  

ת  ו)שעוסקת ברשות ערעור על החלט  וק בתי המשפטחל   )ב(41סעיף  בהלכה הפסוקה יושמה הוראת  

המחוזי   המשפט  לתנאים  הבית  הנוגע  בכל  במתכונתה  זהה  אך  העליון  המשפט  בית  בפני  מוגשות 

כי יהיה  לחוק בהם צריך מבקש רשות הערעור לעמוד(  באופן שנקבע    )ב(52סעיף  הקבועים בהוראות  

מקום ליתן רשות ערעור על "החלטה אחרת", רק כאשר בכוחו של המבקש להראות כי הדיון בערעור  

עליה נחוץ על אף שההליך העיקרי טרם הגיע לסיומו. מבין הנסיבות אותן ניתן למנות לעניין נחיצות  

http://www.nevo.co.il/law/74849/41.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/52.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/52.b
http://www.nevo.co.il/law/74849/52.b
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74880/411
http://www.nevo.co.il/law/74880/411
http://www.nevo.co.il/law/74880/411
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74849/41.b
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849
http://www.nevo.co.il/law/74849/52.b
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ך על זכויות  הדיון הן: הדירותה של ההחלטה, היינו, האם ההחלטה עשויה להשפיע באופן בלתי הפי

הצדדים; ההכרעה עשויה לייתר הליך משפטי ארוך ומורכב במיוחד; ההכרעה תמנע קיומו של הליך  

אח'    21-גדעון כהן ו  2856/12רע"א  ראו גם    537,  571(  3) אליהו נ' עזרא פ"ד יט  226/65ע"א  שגוי )ראו  

(. יתכן, כי גם באותם מקרים נדירים, בהם ניתן לומר מיד כי  20.5.2012, פורסם במאגר נבו  נ' מע"צ

הערכאה המבררת טעתה טעות ברורה, יהיה מקום לפתוח את שערי ערכאת הערעור עוד בטרם ניתן  

( הדין  ירושלים  -  2459/04רע"א  פסק  השומה  פקיד  נ'  בע"מ  והשקעות  בניין  הנדסת  ר.  .    אלה. 

 (. 1324(, 2)2004על -תק]פורסם בנבו[ 

 

 

אני סבור כי בקביעות בית המשפט קמא בסעיפים הללו של החלטתו קיימת טעות ברורה וכי יש בהן  

דין בתובענה, ועל כן  -פן מתמשך, עד למתן פסקכדי ליצור עיוות דין וקיפוח זכותו של המבקש, באו

)דחיית   הערעור  רשות  בבקשת  המבקש  מלין  עליהן  האחרות  הסוגיות  בהן.  מהתערבות  מנוס  אינן 

לחשבון המשותף; החלטת בית המשפט    2014בקשתו להפקדת משכורתה של המשיבה מחודש מרץ  

;  יושבו למבקש  דירה באשדודשהתקבלו לידיה בגין שכה"ד החודשי ל  4המחאות מתוך    2קמא כי  

( אינן מצדיקות  ₪21.5.14 מחלקה של המשיבה כפי החלטת ביהמ"ש קמא מיום    30,000ואי קיזוז  

ערעור,  רשות  לבוא    שכן  מתן  שיוכלו  נקודתיים  בעניינים  בפסק עמדובר  פתרונם  יקבע  -ל  בו  הדין 

  4ה בתשובתה טוענת כי  האיזון הרכושי בין הצדדים ונראה כי חלק מהדברים נפתרו מעצמם )המשיב

בגין   במזומן  והתשלום  השוכרים  ע"י  בוטלו  לידיה  שקיבלה  באשדוד  הדירה  משוכרי  ההמחאות 

   לתשובה(. 38ס' -השכירות הועבר למבקש  

 

)והרש המשותפות  מהדירות  השכירות  לפיה  קמא  המשפט  בית  הצדדים(  והחלטת  שני  שם  על  מות 

"משמשים לניהול  טעם שהכספים  בנה בלבד, נומקה  ים יועברו לידי המשיבה ויופקדו בחשבו -בבת

₪ מהחשבון    200,000להחלטה(. החלטת בית המשפט קמא לפיה    9-ו  4)ס'    משק הבית המשותף"

  ₪50,000 מהם ואילו המבקש יקבל    150,000המשותף יחולקו בין הצדדים באופן שהמשיבה תקבל  

בה וכי בדעת בא כוחה לטעון כי המבקש ניסה, לכאורה, לרצוח את המשי₪ בלבד נומקה בכך ש" 

"  רכוש הצדדים צריך להיות מחולק באופן שחלקו של המבקש יהא קטן יותר מחלקה של המשיבה

 להחלטה(.  8)ס' 

 

  ני ב  בין  משאבים  איזון  של  משטר  קובע  "(ממון  יחסי  חוק: "להלן)  1973-ג" התשל,  ממון  יחסי  חוק

...  זוג  בן  של  מותו  עקב  הנישואין  פקיעת  עם  או  הנישואין  התרת  עם"  שככלל  בכך  המתבטא,  הזוג

הזוג   מבני  אחד  כל  זכאי בני  לנכסי  כל  שוויים של  ) הזוג למחצית  לחוק(. משטר    )א( 5סעיף  " 

חל ברגיל על כלל הנכסים, למעט החריגים המנויים  זה של איזון משאבים על בסיס שוויוני  

)א( וכוללים נכסים שהיו להם ערב הנישואין או קיבלו  5לסעיף   ( 3) -( 1) משנה  -בחוק )בסעיפי 

פיצו  או  גימלה  או  לאומי  לביטוח  המוסד  מן  גימלה  בירושה;  או  נזק  במתנה  בגין  אחרים  י 

לא   ששוויים  בכתב  הסכימו  הזוג  שבני  נכסים  וכן  מוות;  או  ביניהם(.  גוף    )ג( 5סעיף יאוזן 

ל   4שהוסף בתיקון מס'   יחסי ממון לחוק  ל עיקרון זה על מכלול  , מדגיש את תחולתו ש חוק 

בעלות   זכויות  אלא  קניין "מסורתיות",  זכויות  זכויות שאינן  לרבות  הזוג,  בני  של  נכסיהם 

אופי אישי הנובעות מעבודה וחסכון פנסיוני. המונח "כלל נכסי בני הזוג" הוגדר בסעיף זה,  

http://www.nevo.co.il/case/17915284
http://www.nevo.co.il/case/5581370
http://www.nevo.co.il/case/5581370
http://www.nevo.co.il/case/5581370
http://www.nevo.co.il/case/5835060
http://www.nevo.co.il/case/5835060
http://www.nevo.co.il/case/5835060
http://www.nevo.co.il/law/72138
http://www.nevo.co.il/law/72138/5.a
http://www.nevo.co.il/law/72138/5.a.1.;5.a.2.;5.a.3
http://www.nevo.co.il/law/72138/5.c
http://www.nevo.co.il/law/72138
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ההרחבה   דרך  על  קרנות   –הגדרה  פרישה,  פיצויי  לפנסיה,  עתידיות  זכויות    "לרבות 

 השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". 

 

ב  נקבע  של הרכוש  יחסי ממון לכלל החלוקה השוויונית  בהיקפו    חוק  מוגבל  ,  8בסעיף  חריג 

בשיקול  לבית המשפט סמכות  בהתקיים -המקנה  זאת" "   דעת,  מיוחדות המצדיקות    נסיבות 

לקבוע חריגים לכלל של חלוקה שוויונית בנכסים, על דרך קביעת נכסים מסוימים ששוויים  

; קביעת שווי הנכסים  (( 2משנה) -סעיף (; קביעת יחס חלוקה שונה ) ( 1) משנה  -לא יאוזן )סעיף 

)סעיף  יותר  מוקדם  למועד  במועד  ( 3) משנה  -בהתאם  הנכסים  היקף  לפי  האיזון  עריכת   ;)

 (. ( 4) משנה  -מוקדם יותר )סעיף 

 

ביום  בישיב  קמא  המשפט  בית  בפני  שהתקיימה  מטעם    15.9.14ה  הוראות  למתן  בבקשה 

וזאת  מבקש ה  הרכוש  של  שוויונית  בלתי  חלוקה  לבקש  בכוונתו  כי  המשיבה,  ב"כ  הודיע   ,

הגשת   לאחר  התרחש  שכאמור  אירוע  המבקש,  נעצר  בעקבותיו  האלימות  אירוע  לאור 

ידה.  על  המשפט   התביעה  בית  נימק  זו  הצהרה  בסיס  הבר"ע,    על  נשוא  החלטתו  את  קמא 

המתקבלים   השכירות  וכספי  המשותף  מהחשבון  הכספים  של  שיוויונית  לא  לחלוקה 

 מהדירות המשותפות, וזאת כבר בשלב המקדמי של ההליך שבפניו. 

 

 " כדי   עולה  זוג  בני  בין  חמורה   אלימות  אם  מיוחדות השאלה  בהתקיימותן  נסיבות  אשר   "

השו  האיזון  מכלל  לסטות  של  מוצדק  מחציו  פחות  או  יותר  יקבל  אחד  זוג  שבן  ולקבוע  וה 

בפסק  נרחב  לדיון  זכתה  המשותף  ב -הרכוש  העליון  המשפט  בית  של    7272/10בע"מ  דינו 

פלוני  נ'  בנבו[    פלונית  " 7.1.14)מיום  ]פורסם  להלן:  פלונית" .  בפסק הלכת  כי -(.  נקבע    הדין 

הרשעה בעבירות של פגיעות בגוף , שבוצעו במקרים של אלימות קשה מצדו של בן זוג אחד  

במסגרת  –במשנהו   עקרונית  לבוא  ממון ל   8סעיף  יכולה  יחסי  שונות   חוק  דעות  הובעו  אך   ,  

ליישום הכלל. כך לדוגמא בעוד  שכב' השופט הנדל סבר כי גם במקרה שבו בן הזוג   באשר 

עדיין צריך להוכיח כי הוא גם נפגע  כב' השופטת    נפגע מהאלימות הוא  כלכלית בעקבותיה, 

, בהן הורשע הבעל בנסיון לרצוח את האשה,   ד. ברק ארז סברה כי בנסיבות המקרה שנדון 

 ית מפני תביעה להשתתפות שלו בזכויות הפנסיה של האשה. מתקיימת מניעות ספציפ 

 

ביישום   החלטתו  את  נימק  לא  בהחלטתו  קמא  המשפט  פלונית בית  לא    הלכת  ענייננו,  על 

בעוד ש  ודוק!  ניתנה החלטתו.  שבו  כן בשלב  לעשות  היה  יכל  וגם לא  כן  הלכת  ניסה לעשות 

יעה בתביעה הרכושית שהייתה  ניתנה בנסיבות בהן הערכאה הדיונית כבר דנה והכר פלונית  

המיוחדות"   ל"נסיבות  הנוגעות  העובדות  שהתבררו  ולאחר  המקרה  ו בפניה  באותו  הבעל 

אשתו  את  לרצוח  בניסיון  כבר  ההליך  הורשע  של  מקדמי  בשלב  ניתנה  בענייננו  ההחלטה   ,

 ובשעה שנגד המבקש היה רק תלוי ועומד כתב אישום ועמדה לו חזקת החפות. 

 

למעשה מעין החלטה ל"סעד זמני"  שיישמה הלכה    בענייננו היא קמא    החלטת בית המשפט 

) כספי שכירות הדירות בבת  -למעשה חלוקה לא שיוויונית של רכוש בר איזון של הצדדים 

  מוקשה מה ש   . חוק יחסי ממון ל   8בסעיף  ים וכספי החשבון המשותף( בהתאם לחריג הקבוע  

ניתנה   ההחלטה  כי  העובדה  היא  זה,  בעניין  קמא  המשפט  בית  בהחלטת    בטרם במיוחד 

http://www.nevo.co.il/law/72138
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8.1
http://www.nevo.co.il/law/72138/8.2
http://www.nevo.co.il/law/72138/8.3
http://www.nevo.co.il/law/72138/8.4
http://www.nevo.co.il/case/6247704
http://www.nevo.co.il/case/6247704
http://www.nevo.co.il/case/6247704
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138/8
http://www.nevo.co.il/law/72138
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הרכושית;   התביעה  שבאותה    בטרם התבררה  ובשעה  האלימות  מעשה  בגין  המבקש  הורשע 

  ; אישום  כתב  נגדו  ועומד  תלוי  רק  היה  למבקש    ובטרם העת  את  ניתנה  לפרוש  האפשרות 

 " יחסי ממון ל   8סעיף  לפי    והנסיבות המיוחדות" הגנתו  כלפי התביעה הרכושית בכלל    חוק 

בה נגד המבקש כלל  זה המקום לחזור ולציין כי בתביעת המשי   , בפרט. להן כיוונה המשיבה 

לחוק ליחסי ממון בעקבות אירוע    8בסעיף  לא נכללה עתירה לחלוקה לא שיוונית ולשימוש  

הייתה   לא  בית המשפט קמא  בפני   , הגשת התביעה(  רק לאחר  כאמור  )שהתרחש  האלימות 

בקשה למתן הוראות מטעם המבקש, בה ניתנה  כל בקשה בעניין זה ואף בתגובת המשיבה ל 

בעניין   עתירה  כל  הייתה  לא  מ   משיבה וה ההחלטה,  כי  מסמך  באותו  הצהירה  סכימה  אף 

לחלוקה שיוויונית של כספי החשבון המשותף וטענה כי המבקש הוא שמסכל את החלוקה.  

ביום   שהתקיים  הדיון  בעקבות  בכוונת   15.9.14רק  כי  המשיבה  ב"כ  הצהרת  ו  ובעקבות 

הנישואין   חיי  במהלך  השניים  שצברו  הרכוש  של  שיוונית  לא  לחלוקה  ניתנה    –לעתור 

כספי   כל  את  למעשה  המשיבה  לידי  שמעבירה  שניתנה,  כפי  קמא  המשפט  בית  החלטת 

בבת  הזוג  בני  של  המשותפות  מהדירות  אחרת" "   ים -השכירות  החלטה  כי    עד  וקובעת 

 לטובת המשיבה.    3:1של  ₪ מכספי החשבון המשותף יחולקו ביחס    200,000

 

כספי   העברת  בדבר  החלטתו  את  נימק  קמא  המשפט  בית  כי  העובדה  מעיני  נעלמה  לא 

בבת  הדירות  של  ש" -השכירות  בכך  למשיבה  במלואם  הבית  ים  משק  לניהול  משמשים  הם 

רכוש  המשותף  של  שיוונית  לא  לחלוקה  טעם  להוות  יכול  אינו  זה  שנימוק  חזקה  אך   "

)לא מטעם המשיבה וגם    תביעה למזונות תלויה ועומדת נגד המבקש בשעה שאין כל  משותף,  

זה  מטעם  בגירים(.  כבר  שהם  הצדדים,  של  המשותפים  הילדים  מטעם  טענות    , לא  גם 

בה   החיים  רמת  על  לשמור  נועדו  שהכספים  לכך  המכוונות  לבר"ע  בתשובתה  המשיבה 

תפתחויות שחלו לאחר  גם לטענות המשיבה כי בעקבות ה   בהליך שבפניי.   ן הורגלה אין מקומ 

ברי   כספים  בגדר  שהם  ממעבידו  כספים  המבקש  לידי  התקבלו  הבר"ע  נשוא  ההחלטה  מתן 

משקל   להיות  צריך  לא   , מהמשיבה  משותפים  כספים  יותר  בידיו  מחזיק  שכיום  כך  איזון, 

)לעניין   אסכמתא  לצירוף  לבקשת המשיבה  רלוונטיות  מוצא  איני  זה  בהליך שבפניי. מטעם 

בית    כספי הפנסיה  טענות המבקש כלפי החלטת  אותה.  דוחה  ואני  לידי המבקש(  שהתקבלו 

ועל   החלטתו  מתן  לעת  קמא  המשפט  בית  בפני  שהיו  הנסיבות  פי  על  נבחנות  קמא  המשפט 

 בסיס נימוקי בית המשפט קמא את החלטתו.   

 

 

ממון ל   8סעיף  הוראת   יחסי  בשיקול חוק  סמכות  המשפט  לבית  שמקנה  בהתקיים  -,  דעת, 

זאת" "  המצדיקות  מיוחדות  בנכסים,   נסיבות  שוויונית  של חלוקה  לכלל  חריגים    לא    לקבוע 

ב  שעושים  התדיר  השימוש  פרא".  "סוס  להיות  תביעה    ה נועד  בכל  כמעט  כיום,  דין  בעלי 

ב  על  רכושית  הנסמכת  היא  ממון אשר  יחסי  על  חוק  לעמוד  המשפט  בית  את  שמחייב  הוא   ,

בית המשפט לגביהן החלטתי    המשמר ולמנוע מן הסוס לדהור למרחבים בלא רסן.  קביעות 

והזהיר שצריך    להידרש בערעור, בשלב בו ניתנו , אינן עולות בקנה אחד עם השימוש השקול 

כי    , המשפט  קדם  בישיבת  המשיבה  ב"כ  בהצהרת  להסתפק  מקום  היה  לא  בה.  להיעשות 

  , שמקומם   , הסעדים  את  מרשתו  בידי  להקנות  ,בכדי  זו  בהוראה  לשימוש  לעתור  בכוונתו 

 אם כך יוחלט , רק בפסק הדין הסופי שיינתן ולפי העובדות שיוכחו. 
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 סוף דבר 

 

 עור מתקבל באופן הבא: לאור כל האמור לעיל, הער 

 

של  1 הסכום  בסעיף    200,000.  הורה  קמא  המשפט  שבית  ישוחרר    ₪8,  כי  להחלטתו 

 .  מהחשבון המשותף יחולק בין הצדדים שווה בשווה כך שכל צד יקבל מחצית 

 

בת 2 בעיר  הזוג  בני  של  המושכרות  מהדירות  המתקבלים  השכירות  שווה    יחולקו ים  -.דמי 

 בשווה בין הצדדים. 

 

 

 . ₪   7,500יבה תישא בהוצאות המבקש ובשכ"ט עורכת דינו בערעור בסך של  המש 

 

 העירבון, על פירותיו, יושב למבקש באמצעות באת כוחו. 

 

5 1 2 9 3 7 פסק 1 פרסום  את  מתיר  על -אני  נחתם  בה  במתכונת  הצדדים  -הדין  שמות  ציון  )ללא  ידי 

 פורטים מזהים אחרים(. 
5 4 6 7 8 3 1 3 

 

    , בהעדר הצדדים. 2015ברואר פ 09ניתן היום,  כ' שבט תשע"ה, 

    

 54678313שאול שוחט 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה 

 

 הקש כאן   –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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