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 בתי המשפט                                                                                  
 25480/04תמ"ש                       כ"ס   -בית משפט לעניני משפחה  

            25481/04תמ"ש             כב' השופט צבי ויצמן  בפני: 
 25482/04תמ"ש                                                                                                                  

 

   א.   א.    -התובע   

 ע"י ב"כ עוה"ד יורם ירקוני ואח'   

 

 ד  ג  נ    

  

 א.   ל.  -הנתבעת  

 ע"י ב"כ עוה"ד ציון סמוכה ואח   

 

 חקיקה שאוזכרה:  

 1973-חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג

 

 

 

' 

 

 

  

 

 

 

 רציו:-מיני

ביהמ"ש קבע כי מועד הקרע הסופי בין הצדדים הוא יום הגשת התובענות הרכושיות. ביהמ"ש דחה *  
את טענות האישה כי המועד חל כאשר הסתירה מהתובע בונוסים שקיבלה או כאשר חדלה להעביר את  

 תף או אפילו לא כשהותקפה ע"י הבעל.משכורתה לחשבון המשו

 פירוק שיתוף בנכסים  –חזקת השיתוף  –* משפחה 

 קביעת מועד הקרע  –חזקת השיתוף  –* משפחה 

. 

שממנו אין    -תביעות רכושיות הדדיות של בני זוג. הדיון נסב בשאלת המועד בו חל הקרע בין הצדדים

 לראותם עוד כשותפים ברכוש.

. 

http://www.nevo.co.il/law/72138
http://www.nevo.co.il/law/72138
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 פחה פסק כי מועד הקרע הוא יום הגשת התביעות נגד הנתבעת וקבע כי:בית המשפט לענייני מש

כי  הנתבעת  טענת  את  דחה  ביהמ"ש  הצדדים.  בין  לאיחוי  ניתן  שאינו  שבר  אירע  מתי  יבחן  ביהמ"ש 
בונוסים שקיבלה מהאיש  להסתיר  החלה  כאשר  חל  אין    -הקרע  ומדעת.  מוסכמת  בהפרדה  מדובר  לא 

נתקיימו שלא  בכך  הקרע  את  משכורתה    לראות  את  להעביר  חדלה  הנתבעת  כאשר  או  אישות  יחסי 
אלים בין הצדדים והאישה הגישה תלונה במשטרה שכן    עלחשבון המשותף. גם לא ביום בו אירע אירו

תביעתו   את  התובע  הגיש  בו  ביום  המועד  את  לראות  יש  הרגילה.  למתכונתם  החיים  שבו  מכן  לאחר 
ית הצדדים. שני האירועים הללו מלמדים על גמירות דעת  הרכושית ומייד לאחריה עזבה הנתבעת את ב

 הצדדים להיפרד.

 

 החלטה 

ובהן   הצדדים  ע"י  הוגשו  אשר  הדדיות  רכושיות  בתובענות  הנדון  של  בין הם  עניינו  חלוקים, 

  . עוד כשותפים ברכושם  םמועד הקרע בו אין לראותהשאר, באשר ל

 

   –הנה קיצורן של העובדות הנדרשות לנדון 

 

ביום  הצד  .1 זל"ז  נישאו  אשר  יהודים  הינם  בגירים   1.9.73דים  ילדים  שלושה  ולהם 

  מנישואים אלו .

מתאר מהצדדים  אחד  טענותיו    כל  באובכתב  נישואיהם  חיי  של  ואורחם  טיבם  שונה את  פן 

  ! אחרתקורותיה של משפחה את  ספרכל אחד מהם מכי נדמה שעד  ,לחלוטין ממשנהו

נישואיהם חיי  כי  טוען  התאפי  התובע  הצדדים  זה  ישל  שהוא  תוך  הדדית  ותמיכה  בעזרה  נו 

של   המקצועי  פיתוחה  את  בכך  ומאפשר  הבית  משק  וניהול  הילדים  גידול  נטל  בעיקר  הנושא 

שפחה בחיי נישואיהם נהג בה התובע מנהג אדון לאורך כל כי  טוענת הנתבעתמאידך,  .הנתבעת

 . בהמשך הדברים, הכל כפי שיפורט עולה על רוחוועשה בה וברכושה כ 

 

בחהתובע   .2 מעבודתו  לגמלאות  שנת  פרש  במהלך  החשמל   עת מ  ,לטענתו  .1995ברת 

על וגידול ילדי בני הזוג וזאת  זמנו ועיתותיו לניהול משק הבית  את מירב  הקדיש  ואילך  פרישתו  

המקצועי,   קידומה  את  לפתח  לנתבעת  שיתאפשר  הצלחה  מנת  ידיה  במעשה  צלחה  אכן  וזו 

  .יתירה

 

הקריירה .3 של  המקצועית  התפעלות.     התפתחהנתבעת  ה  מעורר  ראשית בבאופן 

כמנהלתהם  נישואי הנתבעת  ב  עבדה  במכללה  למורים  עסקה  **** השתלמויות  כן  לאחרי   ,

מישרה בחצי  עבדה  ובמקביל  לאומי.   בהוראה  בביטוח  לקשיש  יעוץ  זמן  במחלקת  ,  כעבור 

שלבאמצע השמונים,  יתן  ככלעבוד  הנתבעת  החלה    שנות  הימנהלת  בחברת  אדם  טק.   -וח 
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פב "  1992ואר  רבחודש  בחברת  לעבוד  )להלן  ***החלה  עד  ***  -בע"מ"  מכירות  כמנהלת   )

  ***   ***ע"י חברת "  ***נרכשה חברת    2000במהלך שנת  .  קודמה לתפקיד מנכ"ל בחברהש

 והנתבעת מונתה כסמנכ"לית לקוחות אסטרטגיים .  (*** -)להלן בע"מ"

 

 וכן צברו כספים ורכוש .   ***ו הצדדים בית בעיר במהלך חיי נישואיהם רכש .4

 

החודשית, שעמדה   הפסיקה הנתבעת להעביר את משכורתה  2001החל מחודש נובמבר   .5

וכן   5נ/  -4ים נ/לחשבון הבנק המשותף של הצדדים )ראה מוצג  ₪ נטו,  30,000-על סך של כ  

נק המשותף של הצדדים נגרע שמה של הנתבעת מחשבון הב  18.4.02ביום  לפרוטוקול( ו  26עמ'  

 .פח י' לתצהיר התובע(נס)ראה 

 

אוקטובר  ב .6 בתל    2004חודש  למגוריה  דירה  ושכרה  הצדדים  בית  את  הנתבעת  עזבה 

 הגיש התובע את תביעתו הרכושית .   ,9.9.04ביום  ,לכןקודם זמן קצר אביב. 

 

דין הצהרתי  יהתובע עותר לכך שביהמ"ש   .7 כי  יתן פסק  ת חזקחלה  על הצדדים  הקובע 

לרבות   והזכויות,  האופציות  ,יים במלוא הכספים, המניותוהשיתוף וכי הם חולקים בחלקים שו

הסוציאליות   נישואיהם  ,יוניותנסהפוהזכויות  במהלך  צברו  תביעתו   אשר  הגשת  ליום  ועד 

 עוד וים.  שוכן הוא עותר לכך שביהמ"ש יורה על חלוקה בפועל של הזכויות בחלקים    (,  9.9.04)

התובע ה  טוען  זכאי   רכשהנתבעת  כי  הוא  וכי  והשתכרותה  עבודתה  כושר  פרי  שהינו  מוניטין 

ח כישוריה אלו ופי טואשר סייעו בידיה ב  הל התמיכה והעזרה שהעניק  לחלק מן המוניטין בשל  

 . (25480/04תמ"ש )

 

בכל הקשור להתנהלותם   אהלו בשיתופיות מהצדדים נהג  ,לטענת התובע  -וביתר פירוט .8

ו ללג  .הכלכליתהזוגית  דאג  אשר  זה  הוא  לרברסתו  שוטף  באופן  הבית  משק  קניות,  ניהול  ות 

נקיונותההכנת   הבית,  לבני  עימם  ארוחות  שיעורים  הכנת  ספר,  לבית  הילדים  הסעת  וכיוצ"ב , 

וגיזו  תמיכתו     בשל  .  לתצהירו(  9)סע'   הבית  משק  בניהול  הילדים,  וסיועו  הייתה דול  יכולה 

 ,התובע   כהגדרת  , שרונותיה לצורך פיתוח דרכה המקצועית עד אשר הפכהילנצל את כהנתבעת  

בחברת    "מיליונרית"ל ביותר  החזקה  )סע'  ***ו"האשה  הנשים   לתצהירו(  21"  "אחת  ואף 

 .   לסיכומי התובע(  33החזקות בישראל" )סע' 

  , 2004, בחודש ספטמבר  רסת הנאסד"קבבו  ***לטענת התובע עם הנפקתה של חברת  

ה נס ד מהכזאת לב  ,לתצהירו(  26)סע'  מיליון דולר    10קיבלה הנתבעת זכויות ששוויין עולה על  

http://www.nevo.co.il/case/2260810
http://www.nevo.co.il/case/2260810
http://www.nevo.co.il/case/2260810
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של זכות  . לתצהירו(  27)סע'    בשנה  300,000$  -כ  שנתית  לקביעת  כאמור,  עותר,  ו התובע 

 . של הנתבעתוזכויותיה ה יסבמחצית נכ

ו הנזכרים היא החלה   מאז שבאוכי    מצייןהתובע מוסיף  לידיה של הנתבעת הסכומים 

משפחתו   ולבני  לו  טענותיה להתנכר  שלל  את  כלפיו  וטוענת  רעה  דיבתו  מוציאה  שהיא  תוך 

 . הכוזבות

 

את הראה לה בעלה התובע אלא  ותמיכה  לא עזרה    -היפוכם של דברים  הנתבעת טוענת   .9

לשונו.    ושבט  זרועו  הנתבעת,התובענחת  לטענת  א  ,  אדם  נפשיות  הינו  מבעיות  הסובל  לים 

.  ל ידואשר הושלט עמילולית ופיזית  תחת משטר אלימות    נישואיהםהתנהלו כל חיי  מתוך שכך  ו

וצייתנית  יכאחיה את חייה  היא  ש  זו בלבדלא    ,לטענתה כנועה  אלא    ,בצל הפחד מהתובעשה 

ידיעתה    תוך שהוא גוזל ומבריח כספים ונכסים השייכים לה ללאבשלו  עשה ברכושם כף  שזה א

  .שלי   –  ך של  שלי ואף  –שלי    –בגדר   , נוהג בכלל הרכוש מנהג בעלים וללא הסכמתה, ו

חסך את    הםבעת לא הייתה כל שיתופיות כלכלית בין הצדדים וכל אחד מהנתזאת ועוד, לטענת  

ל מבלי  פרטי  באופן  הונו  את  וצבר  משנהו.  שתף חסכונותיו   ניהלו הצדדים    לדבריה    את 

כל אחד  ואחד אשר שימש לצרכי הבית השוטפים,  משותף  זולת לחשבון    ,רדיםנפבנק  חשבונות  

כך, לדוגמה,    .ליידע את משנהומבלי    מהם עשה בחשבונותיו וכספיו שלו כרצונו וכאוות נפשו

כי התובע הסתיר ממנה את   יה שקיבל מחברת החשמל  והשתמש  נסספי הפכטוענת הנתבעת 

 . ידעה יורכש נכסים שונים מבלי ל אתו בלעדיהלהנ, נהג לסוע לחו"ל בהם לצרכיו בלבד

  ובכללן  כי התובע בגד בה במהלך חיי נישואיהם עם נשים שונות  וטוענת  עת  בתהנעוד מוסיפה  

 נבחרו בקפידה על ידו.  ש לאחרעוזרות בית אשר עבדו בבית הצדדים 

 

בחריקת  .10 התובע  של  ועריצותו  אלימותו  את  ספגה  רבות  שנים  במשך  הנתבעת  לטענת 

  זה אירוע  בשל  .    20.12.02הוכתה על ידו באכזריות ביום  באו מים עד נפש עת  שיניים עד אשר  

כתב אישום  כנגדו  בסופו של יום הוגש  ו,   תלונה במשטרה  התובע  כנגדההינה לראשונה להגיש  

 והוא הורשע בתקיפתה.  

 

בין    ובה עתרה לחלוקה הרכושית הנתבעת הגישה אף היא תובענה רכושית כנגד התובע   .11

בשנת   בניהם  הקרע  מועד  את  לראות  ביקשה  שהיא  אלא  הגשת   1996הצדדים  במועד  ולא 

הגזל    התביעות. ומעשי  הרכוש  הברחת  בגין  כספי  לפיצוי  הנתבעת  עתרה  התובע עוד  שביצע 

דדים  לפירוק השיתוף בבית הצ  (. הנתבעת הוסיפה והגישה תובענה25481/04"ש  תמ)  רכושהב

 . (25482/04תמ"ש ) ת ביבנה, בג'יפ ובתכולת הבי 
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עומד על כך כי אין בטענות הנתבעת לא מיניה ולא מקצתיה. לדבריו לא הוא  –והתובע   .12

 , מתוחכמת  ,עסקינן באישה כנועה אשר בעלה שולט בה ועושה בה כרצונו אלא באישה חזקה

השגת  עד לומתכננת צעדיה בקפידה  לעמוד על דעתה  ובעלת מרפקים היודעת היטב  ערמומית  

לטענתו  מטרת מכירת הנתבעת  שקיבלה    מעתה.  לאחר  עצום  ערך  בעלות  וזכויות  אופציות 

בזכויות    ,***לחברת    ***חברת   עימה  משותפות  הדרתו  לצורך  מהלכיה  את  לתכנן  החלה 

לידיה,   שבאו  או  והרכושיות  שיתופיות  להעדר  באשר  טענותיה  מועד  ל  ,לחלופין,כל  קביעת 

הורתן ברצונה לנשלו מהחלק    ,***או חברת    *** ת  קבלת הזכויות מחברמועד  קרע קודם לה

 . ע לו ברכוש שצברה במהלך נישואיהםהמגי

 

ו .13 הצדדים  מוסיפים  בטענותיהם  כך  בכהמפליגים  וזה  בכה  אך הדברים    הבאנוו  ,זה 

 .  אם לא כן אין לדבר סוףש ,כפית מן החבית בגדר  ,במשורה

ראשית דבר, החלטתו לעניין מועד   ,יתן ביהמ"שילידי הסכמה לפיה  באו  צדדים  מכל מקום, ה 

   .דרש לסוגיית חלוקת הרכושיחרי כן יורק לאהקרע 

יתוף ביחסים עצם חלותה של חזקת הש ל  אשרמעיון בטענות הצדדים עולה כי הם חלוקים אף ב

)ראה בניהם  סע'  הרכושיים  כדוגמה,  הנתבעת(  67,  ונבחן    ,לתצהיר  נקדים  זו  לפיכך  סוגיה 

 . בראשונה

 
 קיצורה של הלכה   -ף חזקת השיתו .14

 
ל קודם  זל"ז  נישאו  זוג אשר  דנן, אינם חוסים תחת הלכותיו של  1.1.74  -בני  , כבנדון 

הילכת חזקת שיתוף , וחלה בעניינם חזקת השיתוף.  1973-, התשל"גחוק יחסי ממון בין בני זוג

וכפי שמצאנו בלשונו של כב' הש' מ. אלון,    פסיקת בית המשפט,הורתה בהנכסים בין בני זוג  

 " מהווה  זההיא  משפט  בית  אדני  על  שלידתה  שיפוטית,  חקיקה  של  מובהקת  ע"א  )  "דוגמה 

שחר נ. פרידמן ,   52/80ע"א    –וכן ראה   ;359,368(  4)  ליברמן נ. ליברמן, פד"י ל"ה  630/79

הלכה זו התגבשה נוכח המציאות הכלכלית והחברתית הרואה את היחסים (  443(1)  פד"י ל"ח

תכליתה   גם  ומכאן  שווים  בין  כיחסים  הזוג  בני  על    –בין  הנשענת  ערכית  תפיסה  הגשמת 

  1000/92בג"צ  ;    77(  2)  עבאדה נ. עבאדה , פד"י מ"ח  45/90ע"א  )עקרונות השיוויון והצדק  

 . (221( 2) בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פד"י מ"ח

 

הינה   השיתוף  הילכת  של  המנהל "   –עיקרה  זוג  בני  על  החלה  תקין  חזקה  חיים  אורח  ים 

... המשותפת  בבעלותם  הרכוש  כי  משותף,  מאמץ  מגלה  לא    "ושהתנהגותם  עוד  כל  וזאת 

הזוג   בני  כוונה אחרת של  פד"י   1915/91ע"א  )  הוכחה   , קנובלר  נ.  וקנובלר  יעקבי  נ.  יעקבי 

http://www.nevo.co.il/law/72138
http://www.nevo.co.il/case/17929178
http://www.nevo.co.il/case/17929178
http://www.nevo.co.il/case/17939116
http://www.nevo.co.il/case/17939116
http://www.nevo.co.il/case/17923773
http://www.nevo.co.il/case/17910186
http://www.nevo.co.il/case/17910186
http://www.nevo.co.il/case/17913814
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לוי נ' לוי    819/94ע"א  ;  250(  4' )חסל נ' חסל פ"ד נ  5640/94ע"א    -; וכן ראה  529(  3)  מ"ט

 . ( 300( 1)פ"ד נ

 

הי השיתוף  חזקת  להחלת  הפסיקה  קבעה  אותם  כאמור,התנאים  "   נם,  של  חיים  קיומם  אורח 

ו"ןתקי  משותף"  הוחלה  "מאמץ  בראשיתה  תקופה   החזקה.  יחדיו  התגוררו  אשר  זוג  בני  על 

ארוכה תוך ניהול אורח חיים הרמוני, ואולם עם התפתחות הפסיקה בנדון צומצמה הדרישה עד  

קור תחת  חיים משותפים  של  פירוד ממשילמינימום  או  קרע  ללא  אחת  גג   -  595/69ע"א  )  ת 

פרנקל נ.    528/76ע"א  ;  567-566עמ'    , 561(,  1)  אח' . פ"ד כה   2-מרים אפטה נ' אשר אפטה ו

גדסי, פד"י ל"ו  234/80ע"א    ;) לא פורסם(  פרנקל נ.  נ.   1918/92ע"א   ;645(  2)  גדסי  פרבר 

" תורגמה בפסיקה בתפיסתה הרחבה,  המאמץ המשותףאף דרישת "  .(540(  4)  פרבר, פד"י מ"ח

מפר או  עובד  אינו  הזוג  מבני  אחד  שאם  הבית    נסכך  משק  בטיפוח  ממרצו  משקיע  הוא  אך 

  רם לתא המשפחתי. "מאמץ משותף" התו  ובגידול הילדים וכיוצ"ב הרי שיש לראות בפעולתו

לפיכך המבקש לסתור את החזקה עליו הנטל להוכחת "כוונה של ממש לכך שרכוש נתון לא 

מנחם נ.   87/85ע"א  ;  240(  2)  ברגר נ. מנהל מס עזבון , פד"י י"ט  300/64ע"א  )  יהיה משותף"

מ"א פד"י   , מנחם  ל"ג  77/77ע"א   ;785(  2)   עזבון  פד"י  ראבי,  נ.  תמ"ש    ; 729(  1)  ראבי 

 . (]פורסם בנבו[, סלובטיק נ. סלובטיק 55010/00

שתהא  נחלת רצונם של שני בני הזוג וברי שאין ך  רכוש צריבאותה כוונה לאי שיתופיות  ק,  ודו

 בו לשתף  אין הוא מעונייןכי    ,אחר שבא לידיו סך כספי נאה  ,אחד מבני הזוג יכול להחליט פתע

 את בן זוגו.  

בדיקה  אינה  משותפת  קופה  ניהלו  אומנם  הזוג  בני  אם  הבדיקה  כי  בפסיקה  הובהר  עוד 

לפיכך אמפור מהותית.  אלא  בנ  ,לית  אם  נפרדיםגם  בנק  חשבונות  ניהלו  הזוג  הכספים י  אך   ,

קופה רעיונית    קיימוהם  הרי שלמעשה    ,שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצרכי הבית והמשפחה

)   בעניינם את  לימשותפת ויש להח נ' אורון פ"ד מ"ז  92/964רע"א  חזקת השיתוף   (  3)  אורון 

 . (401( 5)גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול , פד"י נ"ד 2222/99בג"צ ; 758

נכס המנוהל ע"י אחד זהו  גם אם    ,חזקת השיתוף מתפרשת אף על נכסים עיסקייםעוד נפסק כי  

נ' נניקשווילי פ"ד מ"ט  5598/94ע"א  מבני הזוג בלבד )   2280/91ע"א  ;    163(  5)  נניקשווילי 

 .(596( 5) אבולוף נ' אבולוף פ"ד מ"ז

  

   מן הדין לנדון . 15

 

יחדיו החיים  זוג  בבני  עסקינן  שנת    בנדון,  שנה  , 1973מאז  משלושים  ולהם    ,למעלה 

משותפים בגירים  ילדים  רכשו    .שלושה  אשר  בבית  התגוררו  הצדדים  כי  חולק  כספים  מאין 

http://www.nevo.co.il/case/17913814
http://www.nevo.co.il/case/17927376
http://www.nevo.co.il/case/17931912
http://www.nevo.co.il/case/17931912
http://www.nevo.co.il/case/17928371
http://www.nevo.co.il/case/17928371
http://www.nevo.co.il/case/17915588
http://www.nevo.co.il/case/17913829
http://www.nevo.co.il/case/17913829
http://www.nevo.co.il/case/16995710
http://www.nevo.co.il/case/17938718
http://www.nevo.co.il/case/17938718
http://www.nevo.co.il/case/17941806
http://www.nevo.co.il/case/2275457
http://www.nevo.co.il/case/2275457
http://www.nevo.co.il/case/17932965
http://www.nevo.co.il/case/5819068
http://www.nevo.co.il/case/17927247
http://www.nevo.co.il/case/17915338
http://www.nevo.co.il/case/17915338
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שמם על  נרשם  ואשר  בחלקי  ,משותפים  שמם  על  הרשום  ג'יפ  לצדדים  היה  גם  שווים.   םכך 

במהלך שנת   רקו  אך  הצדדים אף ניהלו חשבון בנק משותף אשר שמה של הנתבעת נגרע ממנו

לפרוטוקול(,  26וכן עמ'  5)ראה נ/ 2001ואשר משכורתה הופקדה לחשבון זה עד לשלהי  2002

 נספח)ראה    חודשית אותה קיבל מחברת החשמל היה  נספהאת    חשבון זהאף התובע הפקיד ב

ולא    המאפיינת בני זוג נשואים,  . דרך החיים של הצדדים מלמדת על שיתופיות(ועוד  20, נ/7נ/

 .   ה זובטענותיה של הנתבעת טענה שיש בה להפריך חזק מצאתי

חיי הנישואין של הצדדים התנהלו תחת משטר טרור של התובע אשר  אומנם טוענת כי   הנתבעת  

מנהג   בה  ואדנותנהג  אישתו   כןאו  ,  רודנות  בהכאת  הורשע  שהתובע  מהעובדה  להתעלם  אין 

כלל תקופת נישואיהם הארוכה  ת  בחינש, אלא  20.12.02בגין אירוע תקיפה מיום    ואיומים עליה

יבות פוקדות את ביתם רגילים וסבירים גם אם היו מר חיו יחדיו חיי שיתוף    הםכי  יש בה ללמד   

   –לתצהירה    6, בסע' , ביתם של הצדדים***העידה  ,כדוגמה ,. כך מעת לעת

 

דאג  לחיקוי. אבא תמיד  היום מודל  עד  לי  הוריי משמשת  בין  "הזוגיות 
של אוכל    לצרכים  עם  קופסה  בוקר  בכל  לה  מכין  היה  למשל  כך  אמא. 

ושוחחו  ישבו  אותה בערב כשארוחת הערב מוכנה. הם  וקיבל  לעבודה, 
נגעובניהם כשאמא מספר עליה בעבודה. תמיד  זה   ת את שעבר  בחיבה 

 בזה, התנשקו לפנינו והפגינו חום ואהבה רבה"  
 

,  1993ם הוריה אך ורק עד שנת  התגוררה ע  ***אינני מתעלם מהעובדה שהבת  גם כאן,  

לה   מלאו  באנגליה  18עת  להתגורר  עברה  שאז  מכןו ,  בבית    לאחר  לסירוגין  והתגוררה  שבה 

   – , ובלשונה2002ל  2000ים הוריה בין שנ

שנת   עד    2000"עד  בבית  שנה  ואז 2001גרתי  לשנה,  עזבתי  שוב  ואז   ,
 לפרוטוקול(   4עוד פעם גרתי כמעט שנה בבית " )עמ' 

 

ה תקופה בבללמוד מעדותה של הבת על אורח החיים של הצדדים, למיצער, ניתן לם ואו

מערכת יחסים להתרשם כי, שלא כטענת הנתבעת, עסקינן בבני זוג שקיימו  ו ,עם הוריה התגוררה

 נורמלית ורגילה. זוגית 

 

ל  כ )או ל  1999-2003אשר עבדה בבית הצדדים בין השנים    ,א.   ש.הגב'    ,גם עוזרת הבית . 16

זו  נרחב  בחלק  הפחות   בעמ'    -מתקופה  חקירתה  התרשמה    ,לפר'(  200-202ראה  כי  העידה 

יבס  כין ארוחות כה ,  את הילדים לבית ספר  , הסיע הקניות  אתערך  שהתובע ניהל את משק הבית,  

ויגו עושה"עסק  הץ  בדר"כ מקובל שאישה  )סע'  במלאכות הבית אשר  ראה    3"  וכן  לתצהירה, 

ה  .לפר'(  194עמ'   הגב'  עוד  וכי    א.עידה  מוקדמת  בשעה  הבית  את  יוצאת  הייתה  הנתבעת  כי 

ומסיע את בנם הקטן של   ,אוכל לעבודתה ורז לה מנת  א  ,התובע היה מכין לה את ארוחות הבוקר



 א. א נ' ל. א     25480/04תמש )כ"ס( 

8 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   

C:\Users\galan\OneDrive \ פסקי דין לאתר \תוכן לאתר\ענבר שנהב \שולחן העבודה\sm04025480.doc 

לפר'(. לדבריה היא התרשמה כי היחסים בין בני הזוג הינם    193הצדדים לבית הספר )ראה עמ'  

 טובים ולא נוכחה במריבות בניהם .

 

שנים עד ליום   7אשר עבדה כעוזרת בית אצל הצדדים משך כ    ,ס.  ח.כך העידה גם הגב'  

כי בתקופה לאחר פרישתו של התובע מחברת   דגישה  תוך שהיא מ ,  לפרוטוקול(   11)עמ'    5.2.97

   –החשמל 

 

ספר,  לבית  הילדים  את  לוקח  היה  הוא  קניות,  הכל.  עשה  לחוג,    "הוא 
 לפרוטוקול(  13 לבריכה, החזיר אותם") עמ'

 "הוא היה הולך לשוק" )שם,שם( 
 (. 14מגהץ , הוא היה מבשל, ראיתי" )שם, עמ'   "הוא היה

 

   – , הוסיפה והעידה כיהגב סלומון, אשר עדותה נאמרה בנועם ונשמעה אמינה לכל אורכה

 "בעיניים שלי זו הייתה משפחה לדוגמה... 
יוצאים  אני ראיתי כמה פעמים הם יצאו בערב לחברים, אמרו   לי שהם 

 לחברים... 
שלי   הערה  )=הנתבעת;  יושבת,   –היא  היתה  היא  חוזרת,  היתה  צ.ו(( 

, ןהוא מגיש את האוכל, ילדים ישב, היא הייתה עושה שיעורים עם הקט
 הם דיברו על עניינים של עבודה... 

 ש. מה היה חוץ מהפעמיים בחודש שראית אותה שעה שעתיים ? 
יו שהיא  בבוקר  אותה  ראית  אותה ת.  מלווה  היה  הוא  לעבודה,  צאת 

לעבודה, זה היה יפה בעיניים שלי, הוא היה מכין לה את ארוחת הבוקר,  
 לפר'(  16ומלווה אותה בדלת עד האוטו" )עמ' 

 

ודומה   ,לטיב מערכת היחסים בין הצדדים   ראף עדות זו מאוששת את גרסת התובע באש

הגב'   של  עבודתה  לתקופת  נכון  ל  ס.כי  הצדדים,  סכסוך אצל  או  משבר  כל  על  ללמוד  ניתן  א 

 משמעותי אשר יש בו לפגום או לחסום את חזקת השיתוף בין הצדדים .  

 

יתרה מזו, גם עדויות עדי הנתבעת  בדבר חיכוכים ומריבות שהיו בין הצדדים מעת לעת   . 17

ראה שמועה;  עדויות  בעיקרן  היו  אשר  הגב'  )עדויות  עדות  כדוגמה,  א.,   ואילך  292עמ'    נ. 

אין  לפרוטקול( לאחר  בהן  ,  אף  כי  להדגיש  ראוי  הצדדים.  בין  השותפות  סיום  על  ללמד  כדי 

בו היכה התובע את הנתבעת במהלכה של מריבה   ,2002אירוע האלימות שהתרחש בשלהי שנת  

ממשיכים בניהול    בו הצדדים להתגורר יחדיו תחת קורת גג אחת תוך שהםאשר פרצה בניהם, ש  

 .עניין זה נרחיב את הדיבור בהמשך הדברים()ב משק הבית המשותף

לא  כאמור,     אם  גם  כי  ושנׂ ה  חזור  בפסיקתו  הדגיש  הנישואין   התנהלוביהמ"ש  חיי 

ין בכך כדי להפריך את חזקת השיתוף  א"  שושניםכ"גן של  מעדנות ולא היו בכל עת ובכל שעה  
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אניטה שלם נ' טווינקו    8791/00רע"א  ;  665(,  1)נ' פלונית . פ"ד נט  פלוני  -  5939/04בע"מ  )

  -עמד על הדברים כב' הש' שאול שוחט כך ו (]פורסם בנבו[ בע"מ

 
זאת, הדרישה לשלום  עם  כאן.  לנו  היו  לא  והרמוניה  חיי שלום  נכון, 
בית כרכיב מינימלי להקמתה של חזקת השיתוף חדלה מלשמש יסוד  

זו חזקה  של  רבתלהקמתה  עניפה  בפסיקה  הדרישה      .  צומצמה  שנים 
פרוד  או  קרע  ללא  אחת  גג  קורת  תחת  חיים משותפים  של  למינימום 

ב לאחרונה,  ברק,  הנשיא  ובלשון  ממש  אניטה    8791/00ע"א  רשל 
בע"מ  טווינקו  נ'  בנבו[  שלם  תקין".]פורסם  חיים  "אורח  בפס"ד    .., 

אחרונים אלה נבחן מכלול מערכת היחסים בין בני הזוג והדגש הושם  
על מסגרת החיים שקיימו בני הזוג בתא המשפחתי שיצרו מערכת של  
אף  על  משאבים  אחוד  עם  משותף  מאמץ  ושל  תפקידים  חלוקת 

ו ).מריבותסכסוכים  שלי"  )תלצ.ו;    -הדגשה  יפו( -אביב-תמ"ש 
 ( ]פורסם בנבו[.  י.ע. נ' ע.ע. - 43960/01

 
 

 חזקת השיתוף עצם חלותה של  מתוך שכך, ומעת שלא עלה בידי הנתבעת לסתור את   . 18

הצדדים א  בין  שיתופיות,  חלה  הצדדים  בין  כי  השונות    מור  הרכושיות  לזכויות  באשר  רכושית 

נישואיהם  אשר מיום  ידם החל  על  להוסיף    .נצברו  עלינו  נוסף  מכאן  צעד  ולבחון מהו  ולצעוד 

 המועד בו תמה שיתופיות זו . 

 

 הפן המשפטי  –קביעת מועד הקרע  .19

 

של    ת בשאל  חלוקים  הצדדים  כאמור,   הרכוש תיארוכו  את  לאזן  ראוי  בו  הקרע  מועד 

 ידם.  שנצבר על

הזוג בני  של  המשותפים  חייהם  על  מבוססת  השיתוף  סיו  ,הילכת  עם  כי  ברי  הלפיכך  חיים ם 

כשם שנישואי     -רצונו לומר    .המשותפים באה לקיצה אף הכוונה המשתמעת לשיתוף בנכסים

את השיתופיות הכלכלית בניהם, גירושיהם מהווים את הרגע   המכונןהצדדים מהווים את הרגע  

אפשר שכוונת השיתוף תבוא לסיומה אף קודם לכך ואפשר שלגבי  ואולם    ת זו.  שיתופיו  רתהכו 

שונים מועדים  יחולו  שונים  מ"ו  809/90ע"א  )  נכסים  פ"ד  לידאי  נ'  ע"א  ;  602(  1)  לידאי 

פלונית נ' כב' בית הדין הרבני הגדול   -  2642/08בג"ץ  ;  250(  4')חסל נ' חסל פ"ד נ   94/5640

 . (]פורסם בנבו[  לערעורים בירושלים ואח'

בפסיקותיהםבת המשפט  כללים    והחל  י  ה לגבש  יוקדם  נסלגבי  בהן  ה יבות  ויקבע  מועד  קרע 

,  , בין השארכך נקבע שעל בית המשפט לבחון  ן המוקדמת למועד פקיעת הנישואין.בנקודת זמ

לאיחוי  שאינו    שבר  אירעתי  מ או    ביחסיניתן  "דה הצדדים  לסיומם  הנישואין  הגיעו  מתי 

כלכלית    ?פקטו" התנהלות  ולהתנהל  רכושם  להפריד  בפועל  הזוג  בני  החלו  בו  המועד  מהו 

האם החל להתפתח קשר זוגי בין מי מבני הזוג עם  צד   ?קשר לבן הזוג האחרכל  עצמאית ללא  

http://www.nevo.co.il/case/6230693
http://www.nevo.co.il/case/6137869
http://www.nevo.co.il/case/6137869
http://www.nevo.co.il/case/6137869
http://www.nevo.co.il/case/6137869
http://www.nevo.co.il/case/6137869
http://www.nevo.co.il/case/2253447
http://www.nevo.co.il/case/2253447
http://www.nevo.co.il/case/17931809
http://www.nevo.co.il/case/17927376
http://www.nevo.co.il/case/17927376
http://www.nevo.co.il/case/6244382
http://www.nevo.co.il/case/6244382
http://www.nevo.co.il/case/6244382
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ה של אותה נקודת שבר והקושי עניינ  וכיוצ"ב .  ?המלמד על ריקון חיי הנישואין מתוכןשלישי  

-2145-21תיק  האיזורי בתל אביב )בית הדין הרבני  דייני  על ידי  בלשון ציורית  תואר    ,באיתורה

 -(]פורסם בנבו[ פלוני נ' פלונית . - 1

 

היוצרים את הקשר   -טיבו של קרע, שקודם לו החלשת וניוון המיתרים  "
מגיע    - ואינו  זה  לניוון  ומרפא  עולה ארוכה  לעתים,  ליצירת הקרע.  עד 

לה החל  אם  ואף  קרע  הינו  ילכלל  הניוון  לעתים,  שמתאחה.  יכול  קרע 
 " סופני ולא ניתן לריפוי והקרע אינו ניתן לאיחוי.

 

 ,נו תרים צריך שיצביע באופן בירור על "קרע שאינו ניתן לאיחוי"ודוק, אותו "מועד" אחריו א

כלים"   "שבירת  חזרה  ,מוחלטתעל  אין  ממנו  הצדדים  רגע  של  הזוגית  למערכת  רגע  ותקומה   ,

והאשר   בניהם    אהלממנו  נוהגים  הזוג  בני  כי  ברור  שלך   שלי    -  זרים  מנהגכיהא  ושלך  .  שלי 

   -כב' הש' שטופמן  וכדברי

 

זו" בני  נתק אצל  של  בתקופות  לעיתים  מתאפיינים,  חייהם  אשר  ג, 
יש למצוא נקודת זמן מסוימת אשר משקפת  ולעומתן בתקופות של פיוס,  
  - 1058/03יפו(  -אביב-ע"מ )תלצ.ו;    -ה.ש" )באופן ודאי מועד קרע סופי 

מ'   ד'  נ'  מ'  בנבו[ע'  זה    עוד  .]פורסם  לעניין  בתמ"ש    -ראה  החלטתי 
פסק דינה של כב'  וכן    ]פורסם בנבו[,  פלוני נ. פלונית  3592/02תמ"ש  ב

פסק דינה    ;]פורסם בנבו[,  ג.מ נ' ג.נ  9010/01תמ"ש  בהש' ורדה פלאוט  
סיוון   טובה  הש'  כב'  ש.י  64191/00תמ"ש  בשל  נ'  בנבו[  ש.ס    ]פורסם 

א. ב.   - 17481/04תמ"ש )ירושלים( ופסק דינה של כב' הש' נילי מימון ב
ואח' ב  נ.  בנבו[.    נ'   (]פורסם 

 
עם בן זוגו לגבי נכס הרכושית  ת השיתופיות  צד אינו יכול להפסיק א  -הדגיש  שוב ול וחשוב ל

בני זוג   -כזה או אחר ע"פ החלטה פרטית ואישית שלו מתוך נוחיות כלכלית מזדמנת . כדוגמה  

מהם, היודע    אחד, אין  רח החיים התקין" ו"המאמץ המשותף"החיים יחדיו תוך קיום תנאי "או

ידיו, ומעשה  מעבודתו  נכבדה  כספית  לקבל מתת  הוא  עתיד  באותה   כי  להדיר משותפות  יכול 

כספית   כן  הרי  ש  ללא הסכמתו,את משנהו  מתת  חזקת שיתופיות מרוקן את    נמצאת  אם תאמר 

תוכן  מ לפירוק  והופכה  כל  הדדית  הסכמה  על  המלמד  אירוע  ורק  אך  חפץ.  בו  שאין  לכלי 

ספציפי   ,השיתופיות נכס  לגבי  ובין  בכללותה  אותה   ,בין  את  המפסיק  אירוע  שיהווה  אפשר 

 חזקה.

 

 מהדין לנדון ונחזור ושוב נבוא    .20

 

 ,  את מועד הקרע.  9.9.04הנתבע טוען כי יש לראות במועד הגשת תביעתו הרכושית, ביום 

http://www.nevo.co.il/case/2085327
http://www.nevo.co.il/case/2085327
http://www.nevo.co.il/case/2263559
http://www.nevo.co.il/case/2263559
http://www.nevo.co.il/case/2263559
http://www.nevo.co.il/case/2500849
http://www.nevo.co.il/case/2500849
http://www.nevo.co.il/case/2500849
http://www.nevo.co.il/case/2269445
http://www.nevo.co.il/case/2269445
http://www.nevo.co.il/case/2269445
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מועד בו לטענתה חל שבר של    1996מבקשת להקדים את מועד הקרע לשנת    ,מאידך  ,התובעת

 ממש בחיי הנישואין של הצדדים.  

   הניטען ע"י הצדדים. הזמנים אפשריים בטווח ע מועדי הקראבחן קיומם של להלן 

 

על  מוחלטת  רכושית  ם בהפרדה  חיו הצדדי   1996לטענת הנתבעת משנת    –  1996שנת   . 21

לטענתה ממועד זה אין הצדדים מקיימים בניהם יחסי אישות ואף   .תחת קורת גג אחת  חיואף ש

התמצו   בניהם  השוטפת  וההתנהלות  וקצוב  ימינבדיבור  השיחות  צרכי מלי  בהסדרת  שתכליתו 

הנתבעת ה  היומיום.  פרש  זה  במועד  כי  וטוענת  תוך מוסיפה  החשמל  בחברת  מעבודתו  תובע 

מכר נכסים שונים שקיבל   כן  ו  אישייםהו  ישהוא לוקח את כספי הגמלאות ומפקידם בחשבונות

אורח חיים עצמאי המתעלם  לנהל    לא זו בלבד הוא אף החל  .  בירושה מבלי שידעה עליהם כלל 

ת עוזרות בית אשר עבדו בביתם.  ובה עם נשים אחרות, לרבלחלוטין מקיומה, ובין השאר, בגד  

ה התנהגותו  נתבעת  לטענת  התזו  נוכח  בנכסיה ושל  אותו  לשתף  שלא  היא  אף  החליטה  בע 

   . 1996וברכוש שצברה החל משנת  

ו מעבירים יניהלו הצדדים חשבון בנק משותף אליו ה  2002הנתבעת כי עד לשנת  מודה  עם זאת  

 .לתצהירה( 46סע' )את משכורותיהם 

 

 אחר שעיינתי בטענות הצדדים מצאתי כי אין לקבל טענות הנתבעת באשר לקביעת מועד הקרע .  

לפני   שהובאו  העדויות  כי  מתוך  שהצדדיםעולה  בלבד  זו  לשנת   לא  עד  משותף  חשבון  ניהלו 

רתית של שיתופיות כאשר המקרה הזוגית תאמה התנהלות זוגית שג  ם  , הרי שאף התנהגות2002

  *** )ראה עדויות הבת    הנדון מתאפיין בסיוע ניכר של התובע לניהול השוטף של משק הבית

טענותיה של הנתבעת להפרדה    .(כפי שהובאו ביתר פירוט לעיל  ס.והגב'    א.ועוזרות הבית הגב'  

את העובדה    הופרכו בעדותה עצמה עת הודתה כי הסתירה מהתובע   1996רכושית החל משנת  

לא    . מכאן אתה למד כיאין היא מפקידה בונוסים כספיים שונים שקיבלה בחשבון המשותףש

את   לשתף  שלא  הזוג  מבני  אחד  של  ברצונו  אלא  ומדעת  מוסכמת  רכושית  בהפרדה  עסקינן 

   -כך מעידה הנתבעת ו. משנהו ברכוש כזה או אחר ללא הסכמתו

היה לא  הוא  ידע"    "כשאני פתחתי חשבונות אחרים,  לא  הוא  מעורב, 
 לפר'(  269)עמ' 

  -וכן 
 "ש. אבל הוא ידע שאת מסתירה ממנו בונוסים?

 ת. אני לא אמרתי לו
 ש. לא אמרת לו 

 ( לפר'  270-271ראה עמ' ת. לא אמרתי לו, על הבונוסים הוא לא ידע")
 

לם, ה כספים וזכויות כאלה ואחרים ואומנגם התובע הסתיר מ  , שכטענת הנתבעת,אומנם אפשר 

צד אינו יכול להפסיק את השיתופיות הכלכלית בין הצדדים לגבי נכס מסוים    ,כפי שציינו לעיל
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שלו   עצמאית  האחרובהחלטה  הזוג  בן  הסכמת  ש    .ללא  ימצא  אכן  הבריח  לו  הזוג  מבני  מי 

הרכושית שתערך  כספים ממשניהו ללא הסכמתו וללא ידיעתו הרי שכספים אלו יכללו בחלוקה  

אולם אין בעצם מעשה ההברחה וההסתרה של צד ממשנהו כדי לבטל באחת את ו  ,בין הצדדים

     .השיתופיות הקיימת בניהם

כאמור, מצאתי  בנדון,  שנת  כי    לא  על  התרחש    1996במהלך  ללמד  בו  יש  אשר  מנתק  אירוע 

הפסקת השיתופיות בין הצדדים . ויובהר, גם אם היחסים הבינאישיים בין הצדדים התדרדרו עד  

פילו לא התקיימו בניהם יחסי אישות )דבר אשר לא הוכח ע"י התובעת( עדיין אין הדבר  כדי שא

שבהכרח  מלמד   העובדה  עצם  בניהם.  יאוחה  בל  נתק  משפחה הצדדים  על  חיי  וניהלו  הוסיפו 

אשר כל אחד מהם תורם את תרומתו  כמשותפים תחת קורת גג אחת תוך ניהול משק בית משותף 

יש שלו,  בדרכו  הבית  שב  למשק  השיתופיות  על  ללמד  כשלעצמה  שיתופיות הם,  ינבה  אותה 

 המייחדת בני זוג נשואים. 

אשר "ממרחק תביא לחמה"   "הייתה כאוניות סוחר"דווקא הנתבעת  גם העובדה שבנדון  ,  ושוב

זו אשר   לפרוהיא  לשיכמהנסעיקר הדאגה  נפלה  ולכלכלת הבית  נותר בה בשעה ש  ,ת   התובע 

מש לניהול  דאגה  תוך  שכןבבית  הצדדים,  בין  השיתוף  חזקת  את  לסכל  כדי  בה  אין  הבית,   ק 

הובהר בפסיקת ביהמ"ש כי "מאמץ משותף" קיים גם אם אחד מבני הזוג השקיע כספית בעוד  

ע"א  ;  הנ"ל    2222/99בג"צ  )ל במשפחה  האחר השקיע את עיקר מאמציו בבית פנימה ובטיפו 

, נוסף ית המשפט כי התובעמהמסמכים אשר הוצגו לבבנדון עולה    -זאת ועוד    .הנ"ל(  806/93

אף   הבית,  משק  בניהול  שלסיוע  בכך  הבית  לכלכלת  הפסייע  את  שלו  נסהפקיד  החודשית  יה 

המסמכ )ראה  המשותף  הבנק  לחשבון  קבוע  בנק באופן  ע"י  המשפט  לבית  הועברו  אשר  ים 

ועוד  והפועלים(   כבלים  ארנונה,  השידור,  רשות  אגרת  טלפון,  חשבונות  שולמו  חשבון  מאותו 

   .(20נ/ - )ראה כדוגמה

התובע  בגד בה  של הנתבעת לפיהן  לא הובאה ולו ראשית ראיה לטענותיה  עוד נוסיף ונציין כי  

 תם. עם נשים אחרות ועם עוזרות בית שעבדו בבי

 

יותר  ,נבחן, איפוא שלא צוינו מפורשות בכתב הגנתה של , אף  מועדי קרע אפשריים מאוחרים 

   –  הנתבעת

 

לטענת הנתבעת היא הפסיקה להעביר את משכורותיה לחשבון   -2001חודש נובמבר   . 22

נובמבר   בחודש  הצדדים  על שם  עמ'    2001המשותף  זו  לפרוטוקול(  26)ראה  טענה  להוכחת   .

 .(5נ/  - 4בעת את תדפיסי החשבון המשותף של הצדדים בבנק הפועלים )נ/צירפה הנת

אף טענה זו אין בידי לקבל. עיון בחשבון הבנק המשותף של הצדדים מלמד כי מחשבון 

האשר כרטיסי  חיובי  לרדת  המשיכו  המשותף  משק  י  אהבנק  לצרכי  רבות  הוצאות  כללו  אשר 

http://www.nevo.co.il/case/5819068
http://www.nevo.co.il/case/5819068
http://www.nevo.co.il/case/5819068
http://www.nevo.co.il/case/17931779
http://www.nevo.co.il/case/17931779
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נכ הצדדים,  של  המשותף  הילדים נסהבית  קיצבת  חיים  ה  לביטוחי  הפרמיות  שולמו  ילדי  ,  של 

( של הצדדים, שולמו מיסי ים, שולמו הוצאות הבריאות )קופ"ח, שולמו הוצאות הכבלהצדדים

מתוך החשבון המשותף של הצדדים המשיכו הצדדים והוציאו   –. הווה אומר    יוצ"בה וכיעיר

הבית   לצרכי משק  עהמשותףהוצאות  להפקיד  הנתבעת שלא  בחרה  אם  גם  את משכורתה .  וד 

המשיכו הצדדים בהתנהלות הכלכלית  זה  החודשית בחשבון המשותף הרי שבאמצעות חשבון  

כמשותפת   הבית  משק  לעשות  לצורכי  שנהגו  לנובמבר  פי  קודם  בהפסקת 2001אף  די  אין   .

המשכורת של    העברת  המשותף  לחשבון  הנתבעת  לע"י  בכדי  הפסקת הצדדים  על  למד 

 השיתופיות בניהם . 

 

ע רהופרד החשבון המשותף של הצדדים ושמה של הנתבעת נגבמועד זה    –  18/4/02  . 23

אף החלו הצדדים בהתנהלות כספית מיוחדת לפיה התובע דאג    ,או בסמוך לו  ,במועד זהממנו .  

  פי בהתאם לפירוט הקבלות שהציג לה. ה מעבירה לו סך כסתילרכישת צרכי הבית והנתבעת הי

הוסכמה על הצדדים לאחר שהנתבעת סברה שהסכומים הנטענים  נראה כי התנהלות כספית זו  

הי הבית  להוצאות  כנדרשים  התובע  ומופרזיםע"י  מוגזמים  הכספית    .נם  ההתנהלות  גם  ואולם 

אין בה ללמד על שלילתה של השיתופיות בין הצדדים, היפוכו   ,גרתיתישאינה ש  הגםהנזכרת,  

וניהלו משק בית משותף ת גג אחת, כאשר הנתבעת הינה של דבר, הצדדים המשיכו  חת קורת 

התובע הינו זה אשר אילו  ת העיקרית, ונס היותה המפרמכח  המממנת של עיקר הוצאות הבית,  

   - אורוןלעניין זה יפים דבריו של בית המשפט בפרשת .  בפועלבצע את הרכישות הנדרשות מ

הכספים  הנה  בנפרד,  נשמרו  הבנק  שחשבונות  הגם  ועוד,  "...זאת 
ן החשבונות הללו שימשו לצורכיהם המשותפים של בני הזוג שהוצאו מ

על  כי  עינינו הרואות,  והוצאות הבית.  כגון תשלומי חשבונות  וילדיהם, 
ביחס  אף  מסוימת,  במידה  הזוג,  בני  קיימו  הבנק  חשבונות  הפרדת  אף 
לכספים שברשותם וככל שהדבר נוגע להוצאות המשפחתיות, כעין קופה  

 ( 765,  758( 3) מז אורון נ' אורון 964/92רע"א ) רעיונית משותפת."
 

תלונה   –  20/12/02 . 24 הגישה  והנתבעת  הצדדים  בין  אלים  אירוע  התרחש  זה  במועד 

שבו הצדדים למתכונת חייהם הרגילה תוך   ,לאחר אירוע זהבתכוף  אלא שכנגד התובע בעניין .  

מו אחתסשהם  גג  קורת  תחת  ומתגוררים   לעיליפים  שפרטנו  כפי  או    ,.  כזו  מריבה  של  קיומה 

אין בה כשלעצמה כדי לבטל קיומו של שיתוף בינזוגי. בנדון די  בתוככי התא המשפחתי  אחרת  

בני הזוג המשיכו במסכת חייהם השגרתית אחר אותו אירוע אלים, בכדי   כי  עיננו  לנו שרואות 

צפורן הזרת די לנו שנביא ב   ,רע ניטען. מאחר והרחבנו בסוגיה זו לעיללשלול היווצרותו של ק

  –באומרה  דרור לבמדבריה של כב' הש' בן פורת בפרשת 

http://www.nevo.co.il/case/17932965
http://www.nevo.co.il/case/17932965
http://www.nevo.co.il/case/17932965
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כן,  נס" על  לתנודות.  נתונים  משפחה  בני  בין  שיחסים  מלמד  החיים  יון 
נחטא למציאות אם נפרש חיים בשלום כדרישה שחיי הנישואין יתנהלו  

 מי מנוחות, ללא כל טלטול או משבר."במשך שנים ארוכות על 
 

השלווה היחסית במהלך שנות חייהם המשותפות של הצדדים נשוב ונביא מדבריה הגב'    לעניין

לתצהירה( וכן בעדותה    9" )סע'  א.שהעידה "מעולם לא ראיתי ריב או אלימות בין בני הזוג    ס.

לפר'( וכך גם העידה    22ה  שור  15בבית המשפט "בעינים שלי זו הייתה משפחה לדוגמא" )עמ'  

ביניהם תמיד הרבה    א.ו  ל."  א. הגב'   ראיתי  ביחידת ההורים.  יחד בחדר השינה המשותף  ישנו 

)ס' מריבות"  על  שמעתי  ולא  מריבות  ביניהם  ראיתי  לא  פעם  אף  ואהבה.  הדדי    5-6כבוד 

 וכן ראה העדויות הרבות שצוטטו בהרחבה לעיל .    לתצהירה (

בין הצדדים בשלהי שנת  אמור מעתה, אף הקטטה ש  אין בה בכדי ללמד על קרע    2002פרצה 

 סופי ומוחלט בחייהם המשותפים . 

 

עזבה ה  לאחריבסמוך  במועד זה הוגשה תביעתו הרכושית של התובע ומיד    -    9/9/04 . 25

הצדדים   שני  של  דעתם  גמירות  על  מלמדים  כאחד  האירועים  שני  הצדדים.  בית  את  הנתבעת 

ם השותפות הכלכלית בין תקות הגוררת אחריה אף הפרדה רכושית וסיוהתנ ,להתנתק זה מעם זה

בת  .הצדדים גם    יואכן  כמו  הרכושיות,  התובענות  הגשת  במועד  רבות  פעמים  ראו  המשפט 

כמועד   זוג  בני  בין  הגירושין,  )ראה   "ברירת מחדל"תביעת  הצדדים  בין  הסופי  הקרע  לקביעת 

 ;]פורסם בנבו[.    עזבון המנוח ב' ר' ז"ל ואח' נ' ב' ת'  -  1229/03יפו(  -אביב-ע"מ )תל  -כדוגמה  

)תל ל.ש.  -  16782/97יפו(  -אביב-תמ"ש  נ'  בנבו[.    ל.ל.  )תל;  ]פורסם  יפו( -אביב-תמ"ש 

נ. י  -  3120/98 י. נ'  .  ס.    2-ו. ט. נ' ו.ח. ו  -  97770/99יפו(  -אביב-תמ"ש )תל;  ]פורסם בנבו[. 

-תמ"ש )תל.  ]פורסם בנבו[  א' ד' נ' א' ז' .  -  2797/02פו(  י-אביב-בר"ע )תל.  ]פורסם בנבו[.    אח'

נ' א.ע  -  94921/00יפו(  -אביב )תל.  א.י  .  -  71880/99יפו(  -אביב-תמ"ש  נ' ס.ח  ]פורסם    ס.ר 

 ורבים אחרים (  בנבו[

אומר   להגשת התובענות הרכושיות  לצדדים בסמוך  עזיבת המדור המשותף  לעניין  כך 

  – פלוניתביהמ"ש בעניין 

ולאור העובדה "בע הזוג  בני  בין  לאור התביעות השונות שהוגשו  נייננו 
עוד  מתגוררים  אינם  הזוג  בני  התביעות  להגשת  סמוך  ממועד  שהחל  
שיש  סבורני  המשפטיים,  ההליכים  למעט  קשר,  כל  בניהם  ואין  יחדיו 

כי   התביעה    הקרע  מועדלקבוע  הגשת  יום  יהא  המשאבים  איזון  לעניין 
לבית   השיתוף  )לפירוק  זה."  )ת"א(  משפט  נ'   41000/98תמ"ש  פלוני 

 ( ]פורסם בנבו[, פלונית
 

 כך ראוי לנהוג אף בעניינינו .  

 

http://www.nevo.co.il/case/296663
http://www.nevo.co.il/case/296663
http://www.nevo.co.il/case/2258296
http://www.nevo.co.il/case/2258296
http://www.nevo.co.il/case/2267924
http://www.nevo.co.il/case/2267924
http://www.nevo.co.il/case/2263618
http://www.nevo.co.il/case/2263618
http://www.nevo.co.il/case/271487
http://www.nevo.co.il/case/271487
http://www.nevo.co.il/case/2255801
http://www.nevo.co.il/case/2255801
http://www.nevo.co.il/case/2255801
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ליום     .26 בין הצדדים  יום הגשת התביעות 9/9/04סוף דבר, הריני קובע את מועד הקרע   ,

    .המשפטיות כנגד הנתבעת 

 

רח' בית מ פרישקולניק, אור ושות' רו"ח הריני ממנה את קידום הדיון בתובענות,  לצורך .27

ל  ,03-6876512פקס    03-6876441ת"א טל'    13עובד   בית המשפט  מתן צורך  כמומחה מטעם 

 .   9.9.04חוות דעתו באשר לפירוק השיתוף בזכויות אותם צברו הצדדים נכון למועד הקרע ביום 

המומחה יפרט  דעתו  השאר,  בחוות  בין  שקיבלה  אופי    מהו,  וכיוצ"ב(  )אופציות  הזכויות 

הנתבעת מעבודתה בחברות השונות, שיעורן, מועד קבלתן ותכלית קבלתן )האם כשכר, כמענק,  

 . כפיצוי, כתמריץ לעבודה עתידית וכיוצ"ב(

י אחד   התייחסותוהמומחה    תןעוד  כל  שביצע  הרכושיות  להברחות  באשר  הצדדים  לטענות 

 לפי משניהו.מהצדדים כ 

יחסותו לנכסי המוניטין והקריירה שרכשו  הצדדים,  יכמו כן יתן המומחה בחוות דעתו את הת

 או מי מהם, ככל שרכשו. 

נכון למועד   יעבירו למומחה ולתיק ביהמ"ש, תצהירי רכוש המגובים בתיעוד רלבנטי  הצדדים 

 יום .  45הקרע וזאת תוך 

מסמך   כל  מהצדדים  לדרוש  רשאי  יהא  ובמידת  המומחה  דעתו,  חוות  הכנת  לצורך  לו  הנחוץ 

 הצורך יגיש בקשה מתאימה למתן הוראת לבית המשפט . 

 שכ"ט המומחה ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים . 

 יום לאחר קבלת החומר הנדרש ע"י רוה"ח .  45חוות הדעת תוגש 

 

 . 12:30בשעה   13.1.09קובע להמשך קדם משפט לפני ליום  .28

 

  ₪ בצירוף מע"מ . 15,000בהוצאות משפט בסך  הנתבעת תשא        .29

 

 .  הצדדים פרטי  ללא לפרסום ניתן        .30

 

5129371 

 .  בלישכתי( ח"תשס, כ"ג אלול) 23.9.08 ביום ניתן54678313

       _____________________ 

 

 54678313-25480/04צבי ויצמן 

   שופט, ויצמן  צבי                 

 יי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפוף לשינו

 



 א. א נ' ל. א     25480/04תמש )כ"ס( 

16 

 המאגר המשפטי הישראלי    nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ   

C:\Users\galan\OneDrive \ פסקי דין לאתר \תוכן לאתר\ענבר שנהב \שולחן העבודה\sm04025480.doc 

 הקש כאן  -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 


