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 1880/95ערעור אזרחי מס'   

 

 שרה דרהם 

 נגד 

 חיים דרהם 

 

 משפט לערעורים אזרחיים -בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 [20.1.97 ] 

 לפני השופטים ת' אור, ד' דורנר, י' טירקל 

 

 

 
 רציו: -מיני

 חזקת השיתוף   –זוג  -יחסי ממון בין בני  –* משפחה  
 

ואשתו הראשונה עלו ארצה מתימן לפנ  חיו בנפרד מאז המשיב  הזוג  ובני  נישואיהם עלו על שרטון,  חיי  י קום המדינה. 
בשנת  1957 לפטירתה של האישה  רכש המשיב חלקת  1979.ועד  עם אשתו הראשונה  חייו המשותפים  תקופת  במהלך 

,  נשא המשיב אישה נוספת1957ציונה. במהלך שנת  -אביב, שעליה הקים בית, וכן מגרש בנס-קרקע בשכונת התקווה בתל
נישואיו למערערת עסק המשיב, בנוסף לעבודתו  היא המערערת, שלא ידעה על היותו של המשיב נשוי לאחרת. במהלך 
כנהג משאית, בסחר במשאיות ובנכסי דלא ניידי. הוא מכר את הנכסים שהיו בבעלותו לפני נישואיו למערערת ורכש דירה  

-השרון, ששימש כמכבסה. המכבסה הופעלה על-ומבנה ברמת לציון  -לציון, מגרש בראשון -גן, שני בתים בראשון -ברמת 
בנס  מגרש  למעט  המשיב,  שם  על  נרשמו  הנכסים  כל  למכירתה.  עד  המערערת  במתנה  -ידי  למערערת  שהועבר  ציונה 

בראשון  המגרש  נרשם  וכן  השבעים,  שנות  המגרש  -באמצע  נרשם  קצר  זמן  שלאחר  אלא  המערערת,  שם  על  גם  לציון 
המערערת   של  הילדים  בהסכמתה  שני  וגידול  בבית  טיפול  הבית,  משק  לניהול  בנוסף  המערערת,  המשיב.  שם  על 

נקלעו הם למשבר,   –שנה  22בעת שבני הזוג היו נשואים    -1979המשותפים, עבדה בעבודות שונות מחוץ לבית. בשנת  
אז  1989.ית משותף עד  והמערערת הגישה תביעת מזונות נגד המשיב. לאחר זמן קצר הם התפייסו, והמשיכו לנהל משק ב

פרץ משבר גדול, והמערערת הגישה תובענה ובה ביקשה להצהיר כי מחצית מן הזכויות ברכוש הרשום על שם המשיב  
שייכת לה. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה בעיקרה, למעט דירת המגורים של בני הזוג. מכאן הערעור.בית המשפט  

 נ :העליון פסק
זוג התגבשה בפסיקה על סמך המציאות החברתית והכלכלית -של חזקת שיתוף בנכסים בין בני   ( ההלכה בדבר קיומה1א. ) 

 .ה( 876 זוג כיחסים בין שווים ) -בימינו ועל סמך התפיסה הערכית הנוהגת בדבר מהות היחסים בין בני 
כ ( 2)  קיום  הכללי של  העיקרון  על  מבוססת  והיא  והחוזים,  הקניין  בדיני  החזקה  יסודה של  אולם אמנם,  הצדדים;  וונת 

 פי ערכי היסוד בחברה, ובהם עקרון השוויון )-לב ובדרך מקובלת על-כוונה זו יש לדלות לאור חובת הצדדים לנהוג בתום
 .ו( -ה876

לייחס לרכישתו  ( 3)  נכס מלפני הנישואין לעניין קביעת תחולתה של חזקת  הגם שיש מחלוקת באשר למשקל שיש  של 
 .ד( -ג877 כי רכישת נכס מלפני הנישואין אינה שוללת כשלעצמה את חזקת השיתוף ) השיתוף עליו, אין חולקים 

הנישואין  ( 4)  שמלפני  רכוש  על  גם  המלא  בהיקפה  השיתוף  חזקת  את  להחיל  הרמוניים   ,יש  בנישואין  ככלל,  שכן, 
 ה(.-ד877 הנמשכים שנים רבות נטמע רכוש כזה ברכוש המשותף ) 

יש לה-גם על  ( 5)  כי לכך  פי הגישה האחרת  נסיבות המלמדות  דין שיתוף על רכוש שמלפני הנישואין, אם מוכחות  חיל 
 .ה( 877 התכוונו בני הזוג, נסיבות שהן בעיקרן חיי נישואין תקינים ומאמץ משותף במשך שנים רבות ) 

רכש במקרה דנן, כלל לא נדרש להכריע במחלוקת האמורה שממילא היא מצומצמת, שכן המשיב מכר את הנכסים ש ( 6) 
מלפני הנישואין, ואין חפיפה מלאה בין הרכוש שנמכר לבין רכוש שנרכש. בנסיבות אלה לא ניתן להוציא רכוש שנרכש  

 .ב( -א878 במהלך הנישואין מן הרכוש המשותף ) 
יסודה של ההלכה בדבר תחולת חזקת השיתוף על נכסים עסקיים הוא בהשקפה כי לתרומתה של האישה למשפחה   ( 7) 

פי השקפה זו, כאשר בחלוקת התפקידים בגין בני  -הבית, בגידול הילדים ובטיפול בבעל יש ערך כלכלי. על בניהול משק  
הזוג הבעל מפרנס את משפחתו והאישה מנהלת את משק הבית, רואים ברכוש העסקי שנצבר פרי מאמץ משותף של בני  

 ז(. -ו 878 הזוג ) 
נישואי ( 8)  שנות  עשרות  במהלך  המערערת,  דנן,  בפרנסת  בנסיבות  השתתפה  בית,  וכעקרת  כאם  למטלותיה  בנוף  ן, 

המשפחה, ואיפשרה למשיב להשקיע את זמנו ואת ממונו בעסקים. הקביעה כי המשיב, בהוכיחו כי המערערת לא השקיעה  
החזקה.  שביסוד  הטעם  עם  מתיישבת  אינה  השיתוף,  חזקת  את  לסתור  הצליח  בניהולו  השתתפה  ולא  בעסק  מכספיה 

 ה(.-ג879 א כי כל הרכוש הרשום על שם המשיב נתפס בחזקת השיתוף ) המסקנה היא אפו 
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( הדעה הנראית מועדפת היא שנכס שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין  1)   בהשופט י' טירקל(:  –ב. )דעת מיעוט  
ות העניין אין  לנכס משותף, במהלך חיי הנישואין, רק מכוח הסכם משתמע בין הצדדים. אולם בנסיב אינו יכול להיהפך

 .ג( -ב872ה, -ד874ז,  -ו 871 צורך להכריע בנושא זה ) 
דווקא  ( 2)  מסוימים  בנכסים  שותפות  ליצור  הייתה  הצדדים  כוונת  כי  מלמד  המערערת  שם  על  מסוימים  נכסים  רישום 

 .( 000-000את יתר הנכסים של המשיב )  ולהוציא מכלל השיתוף
 .א( 873 -ג, ז 872 אופן שמזכה את המערערת בשותפות בנכסים ) אין לראות את המשיב כמי שסחר בנכסים, ב ( 3) 

 

 ו :דין של בית המשפט העליון שאוזכרו-פסקי

 561.( 1)  מ' אפטה נ' א' אפטה ואח’,  פ"ד כה 595/69ע"א  [ 1]

 359.( 4)  צ' ב' ליברמן נ' ע' )מנדל דוד( ליברמן, פ"ד לה 630/79ע"א  [ 2]

 596.( 5ר' אבולוף נ' ' אבולוף, פ"ד מז )  2280/93[ ע"א 3]

 685.( 3) י' הדרי נ' ש' הדרי )דרחי(, פ"ד מח  806/93ע"א  [ 4]

 77.( 2) ש' עבאדה נ' ת' עבאדה, פ"ד מח  45/90ע"א  [ 5]

 365.( 3)  אסל ואח' נ' פקיד השומה נתניה, פ"ד כ 504/65ע"א  [ 6]

 .1(  4)  אלמור לניהול ונאמנות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד לט 111/83א  ע"[ 7]

 758.( 3)  מ' אורון נ' י' אורון, פ"ד מז 964/92רע"א  [ 8]

 221.( 2) ' בית הדין הרבני הגדול ואח’,  פ"ד מחח' בבלי נ 1000/92בג"צ [ 9]

 573.( 3)  ו' נפיסי נ' ס' נפיסי, פ"ד נ  1558/94דנ"א  [10]

נ' א' יעקובי; משה קנובלר נ'    'בי ואח'; ע' יעקובי ואחא' יעקובי נ' ע' יעקו3208,  2084,  1915/91ע"א   [11]
 529.( 3מזל קנובלר, פ"ד מט ) 

  443.(1)  שחר נ' פרידמן, פ"ד לח 52/80ע"א  [12]

 233.( 2)  נ' ח' קוטלר, פ"ד מטמ' קוטלר  1937/92ע"א  [13]

 287.( 1פ"ד מ )  ,פ' בסיליאן נ' מ' בסיליאן; מ' בסיליאן נ' פ' בסיליאן129, 122/83ע"א  [14]

 489.( 5) גיטלר ז"ל נ' גיטלר וערעור שכנגד, פ"ד מח  עיזבון המנוח מאיר 3563/92ע"א  [15]

 

 

 נמקורות המשפט העברי שאוזכרו:

 

 .]א[ סנהדרין, ו, ב

 .]ב[ רש"י, סנהדרין, ו, ב, ד"ה דאין

 ., כרך א, תרלב2]ג[ אנציקלופדיה תלמודית, מהדורה 

 

 ב:הערות

ש' לוי נ' ד'    819/94ע"א    ;250(  4)  א' חסל נ' ר' חסל וערעור שכנגד, פ"ד נ  5640/94ע"א  לחזקת השיתו ראה  
  300.(1)  לוי, פ"ד נ

פסק על  בתל-ערעור  המחוזי  המשפט  בית  של  אילן(-אביב-דינו  מ'  הנשיא  )סגן  בת"א 7.2.95מיום   יפו 
 .הערעור נתקבל ברוב דעות כנגד דעתו החולקת של השופט י' טירקל .357/89

 

 .בשם המערערת –י' ירקוני 

 

 

 דין -פסק
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י' טירקל:  נישאו בישראל בשנת  1.  והשופט  והם נשואים עד היום הזה. בתקופת 1957המערערת והמשיב 
נולדו להם שני בנים, שאחד מהם נפטר במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי , שהכרעתו היא עניינו  נישואיהם 

שאותה נשא לאישה, לפי    –של ערעור זה. המשיב נשא את המערערת לאישה על פניה של אשתו הראשונה תמר  
 15.3.79.-וממנה לא התגרש עד יום מותה ב –עדותו, בתימן לפני עלותם לישראל 
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הנראה חיו   וככל  היו מעורערים במשך שנים רבות,  ותמר  השניים בנפרד מאז שנת  חיי הנישואים של המשיב 
כנראה,  1957 שנמשכו,  המשפט,  בבתי  להתדיינויות  נושא  היו  גם  ביניהם  המחלוקות  תמר.  של  פטירתה  ועד 
 .(*206/60 ע"א  ,)עיין, לדוגמה1958משנת 

בבתי   להתדיינויות  נושא  היו  ביניהם  המחלוקות  וגם  נתערערו,  והמערערת  המשיב  של  הנישואים  חיי  גם 
בי שקבע  כפי  שנת  המשפט.  עד  תקין"  חיים  אורח  הזוג  בני  "ניהלו  המחוזי,  המשפט  הגישה 1979ת  שאז   ,

נגד המשיב תביעות למזונות, ולאחר מכן "הם נפרדו בהדרגה". בשנת   נגד  1989המערערת  הגישה המערערת 
 ניפו תביעה, ובה עתרה:-אביב-המשיב בבית המשפט המחוזי בתל

הינ" והנתבע  התובעת  לפיו  הצהרתי  פס"ד  כי  ליתן  ו/או  ביניהם  שוים  בחלקים  המשותפים  הבעלים  ם 
או   בשלמותם  המוחזקים  ו/או  המצויים  ו/או  הרשומים  בנכס  שהוא  וסוג  מין  מכל  הזכויות  מחצית  לתובעת 

 דלעיל.10בחלקם ע"י הנתבע והמפורטים בסעיף 

 

 לצוות על פירוק השיתוף שבין הצדדים בכל הנכסים המשותפים לצדדים 

 .('י' ט –דלעיל..." )ההדגשות שלי 10והמפורטים בסעיף 

זרובבל  10בסעיף   ברחוב  הנמצאים  מקרקעין  נכסי  שלושה  נחמיה  -בראשון6פורטו  ברחוב  לציון, 
אצ"ל  -בראשון100 וברחוב  וכן  -ברמת43לציון  בנקים  סניפי  בארבעה  המשיב  של  חשבונות  צוינו  כן  כמו  גן. 

 מכונית, שתיאורה ומספר הרישוי שלה צוינו. 

 

 ב:המערערת בתביעתהעוד תבעה 

לחייב הנתבע במתן חשבונות המפרטים את כל הנכסים ו/או הזכויות שבבעלותו ו/או בחזקתו  "
 ".1.1.84-ו/או שהיו בבעלותו או בחזקתו בחמש השנים האחרונות החל מ

 .העתירה האחרונה נזנחה במהלך המשפט בבית המשפט המחוזי ולא עלתה עוד בערעור

כעתירתה של המערערת לגבי   , פסק7.2.95הנשיא מ' אילן(, בפסק דינו מיום    בית המשפט המחוזי )כבוד
בני הזוג עד שנפרדו ומאז מתגוררת בה המערערת  גן, שבה התגוררו-ברמת43דירה ברחוב אצ"ל    –נכס אחד  

 .ודחה את תביעותיה לשיתוף ביתר הנכסים  –לבדה 

 

 .מכאן ערעורה של המערערת

( ובנם  11-19לפרוטוקול והמשיב בעמ'  10 -5עלי הדין )המערערת בעמ'  בבית המשפט המחוזי העידו ב2.
 ידי המשיב. -(. כמו כן הגישו מסמכים שונים, רובם על 1-5גבריאל דרהם )עמ'  

 

_______________________ 

 1726.ח' דרהם נ' ת' דרהם ואח’,  פ"ד יד  *
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הבא המסמכים  הוגשו  התביעה  בכתב  שפורטו  הנכסים  שלושת  לגבי  חוזה    ו ים:א(  היתר,  בין  הגיש,  המשיב 
רכישה של בית   (; חוזה3(, הסכם מכירה של אותו בית )נ/2למכירת בית בשכונת התקווה שאותו רכש בעבר )נ/

( כדי לקנות את דירת המגורים  5(, בית שנמכר )שטר מכר נ/4גן שקנה בתמורה שקיבל )נ/ -ברחוב ההגנה ברמת
(,  9, נ/ 8ציונה )נ/-ן הגיש הסכם ושטר מכר של מגרש שקנה ומכר בנס(; כ6גן )חוזה נ/-ברמת43ברחוב אצ"ל  

(. עוד הגיש את  10לציון )הסכם מכירה נ/-בראשון100שבסכום שקיבל תמורתו קנה את הבית ברחוב נחמיה  
( )על מוצגים  16)נ/1980לציון, שקנה בשנת  -בראשון 6הסכם הרכישה של מגרש ושני צריפים ברחוב זרובבל  

 לפרוטוקול(. 13 -12בעמ' אלה עיין גם 

הבאים: המסמכים  הוגשו  אחרות  עסקות  לגבי  בגוש    נ ב(  קרקע  חלקת  רכישת  על  חלקה  6183הצהרה 
(; שני הסכמים שעשה המשיב למכירת שתי חנויות שבנה  14( וכן נסח רישום מקרקעין של החלקה )נ/15)נ/91

)נ/ התקווה  בנקי12בשכונת  חשבונות  של  תדפיסים  המשיב  הגיש  כן  )ת/ (;  ת/2ם  ת/4,  לניהול  5,  ורישיון   )
)ת/ שלו  6מכבסה  החכירה  זכות  העברת  בדבר  הסכם  וכן  למשיב  המכבסה  של  החכירה  זכות  העברת  )שטר   )

משפט זה, -לאחר, צורפו כנספחים לסיכומי המערערת, אם כי לא הוגשו כראיה בבית המשפט המחוזי או בבית
 ובסיכומיו התנגד המשיב להגשתם(.

ות שפורטו קבע בית המשפט המחוזי "שניתן לומר שקיים מאמץ משותף" ושבני הזוג ניהלו  פי הראי-על3.
לפסק הדין(. עם זאת קבע, שהמשיב הוכיח  9"אורח חיים תקין", ולכן "קיימת חזקת השיתוף בין בני הזוג" )עמ' 

בכתב בהם  נקבה  שהמערערת  המקרקעין  נכסי  כל  את  רכש  אצ"ל    –תביעתה  -כי  ברחוב  גן,  -רמתב43הדירה 
בכספים שקיבל תמורת נכסי    –לציון  -בראשון6לציון והבית ברחוב זרובבל  -בראשון100הבית ברחוב נחמיה  

כן פסק לה, כאמור, את מחצית  -פי-על-מקרקעין אחרים שהיו בבעלותו לפני הנישואין שלו ושל המערערת. אף
 -דירת המגורים בקובעו, בין היתר, כי 

סבירה של התובעת היתה שהדירה תסווג כדירה בבעלות משתפת שכן היא  במקרה זה ברור כי הציפיה ה"
 - נטלה חלק במימון הוצאות המשפחה ובהן גם החזקתה, טיפוחה ושמירתה של הדירה..." וכי

נראה שיש להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה, שכן מכוונת הצדדים נראה שהיתה כוונה לשיתוף" )עמ'  "
 .לפסק הדין(11 -10

שבונות בבנקים שהמערערת תבעה את מחציתם, קבע כי "לא ניתן ללמוד על חשבון משותף פעיל  לגבי הח
לשני בני הזוג". אשר למכונית הרשומה על שמו של המשיב ונמצאת בחזקתו קבע כי, כמו לקיומם של חשבונות  

 לפסק הדין(. 8בנקים משותפים, "לא הונחה כל תשתית ראייתית" )עמ' 
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שהועלת נפרדת  המכבסה  פרשה  בעל  היה  מי  ברור  "שלא  קבע  קמא  המשפט  שבית  מכבסה  הייתה  בדיון  ה 
פורמלית אך ברור שהבעל הוא זה שיזם את קנייתה ומכירתה והוא אחראי לתפעולה". עם זאת קבע כי "האשה  

חלקה   את  היא  אף  פסק    –תרמה  נמכרה,  והמכבסה  הואיל  משותף.  נכס  בה  לראות  יש  ולכן  עבודתה"  ע"י 
תמורתה,  שהמערערת   שנתקבל  הסכום  הוכח  שלא  מאחר  אולם  בעבורה,  שנתקבלה  התמורה  למחצית  זכאית 

 לפסק הדין(. 7נדחתה תביעתה )עמ' 

ישראל   לה את מחצית התמורה שנתקבלה תמורת מגרש ברחוב שבטי  גם לתביעתה של המערערת לפסוק 
ונמכר, לא נעתר. מתברר כי לפני  לציון, שהיה בבעלותם המשותפת של בני הזוג ורשום על שם שניהם,  -בראשון

ל"י. כמו כן לא  7 ,000תמורת    –במתנה; לטענתו    –לטענתה    בהכירה העבירה המערערת את חלקה למשיב:
הוכחה התמורה שנתקבלה בעבור המגרש. בפסק הדין לא נקבעו, אמנם, מימצאים בעניינים אלה, אולם נראה  

 לפסק הדין(.6)עמ' שבית המשפט המחוזי לא מצא לתביעתה יסוד בראיות 

 בכתב הערעור ובסיכומים שבכתב שהגישה מיקדה המערערת את ערעורה בשתי 4.

 

 ו טענות עיקריות:

וזה  100שברחוב נחמיה   לציון, זה-א( שיש להחיל את חזקת השיתוף גם על שני נכסי המקרקעין שבראשון
זרובבל   המשפט6שברחוב  בית  קביעת  לפי  נרכשו,  כי  אם  בתמורה   ,  שהיו  המחוזי,  נכסים  בעבור  שנתקבלה 

 .בבעלותו של המשיב לפני הנישואין

ב( שיש לראות את הנכסים הנזכרים כנכסים שנרכשו במהלך עסקיו של המשיב בתקופת הנישואין, ולפיכך  
 .יש להחיל עליהם את חזקת השיתוף

 .לא מצאתי מקום להתערב במימצאיו ובמסקנותיו של בית המשפט המחוזי5.

מג קיימות  "...בסימןאכן,  המעמידות  בפסיקה  חדשות  קווי-מות  מצויים  שלפיה  ההלכה  את  גבול  -שאלה 
בדרך בשיתוף,  הנכלל  רכוש  בין  וברורים  נכלל  -חדים  שאינו  רכוש  לבין  הנישואין,  במהלך  שנצבר  זה  כלל 

-צבי, "דיני משפחה" ספר השנה של המשפט בישראל  -בשיתוף, למשל רכוש שהגיע לפני הנישואין" )א' רוזן
ניצניהן של  291,  267צבי עורך, תשנ"ד(  -לשכת עורכי הדין, א' רוזן   –אביב  -תשנ"ג )עד מחוז תל-תשנ"ב  .)

ב ]  595/69ע"א  מגמות אלה עלו כבר בדעת המיעוט של השופט ברנזון  ואח'  א' אפטה  נ'  [, בעמ'  1מ' אפטה 
 נ :, שבה נאמר כי566

בענינים " הכללית  ומהתנהגותם  שלהם  הנישואין  חיי  מאורח  משתמעת  אחרת  כוונה  באין 
הכספיים והחמריים שלהם, חזקה על זוג נשוי הגרים ביחד ובשלום במשך תקופה ארוכה, שהם  
מתכוונים לשותפות בכל נכסיהם שווה בשווה, ולדעתי אין להוציא מכלל זה נכסים שהיו להם  

 לפני הנישואין...". 

[, חזרו בעלי דעת הרוב, השופטים 2צ' ב' ליברמן נ' ע' )מנדל דוד( ליברמן ]  630/79ע"א  גם בפסק הדין ב
 בפורת ואלון, על הכלל כי:-בן
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א-על" עמו  שהביא  רכוש,  לעניין  פועלת  זו  חזקה  אין  נכסים,  שיתוף  חזקת  של  הגיונה  בעת  פי  הזוג  מבני  חד 
'המאמץ   של  תוצאה  אינה  זה  רכוש  של  יצירתו  שהרי  ורב,  ניכר  ברכוש  מדובר  כאשר  במיוחד  הנישואין, 

 .(369בעמ'  ,המשותף', שהוא, כאמור, מרכיב יסודי בחזקת שיתוף הנכסים" )שם

 ו :באומרו כי ,לעומתם, הדגיש השופט ד' לוין, בדעת מיעוט, שיש לסטות מהלכה נחרצת זו

אם יוכח, כי בני הזוג חיו יחדיו לאורך זמן באורח חיים הרמוני, כשבת הזוג משתתפת במאמץ המשותף  ..."
בביתה פנימה בעוד הבעל דואג לצורכי הבית בעסקי יום יום, ייאמר עליהם, כי חזקה שהתכוונו לכך, כי רכושם,  

 (.365יהיה מקורו אשר יהיה, יעמוד לקניינם המשותף" )שם, בעמ' 

גם בפסקיהשאלה   ונדונה  בך, בהסכמת השופטים  -שבה  בדברי השופט  לדוגמה,  עיין,  יותר.  דין מאוחרים 
]   2280/91ע"א  מצא, ב-אור ו נ' מ' אבולוף  נ' ש'  806/93ע"א  , ולאחרונה ב602בעמ'    ,[3ר' אבולוף  י' הדרי 

 נ :[. באותו עניין הביע השופט חשין את דעתו כי4הדרי )דרחי( ] 

  –מתוך שבני הזוג היו איש בחברת רעותו שנים רבות, 'נטמעו' נכסיהם הפרטיים בנכסיהם המשותפים  ..."
 .(704נטמעו והיו לאחדים" )שם, בעמ' 

 בהנשיא שמגר הסתייג מכך באומרו כי:86.[, בעמ' 5ש' עבאדה נ' ת' עבאדה ]  45/90ע"א  עיין גם בדבריו ב

ידי אחד מבני הזוג  -באופן גורף את ההבחנה בין נכסים שנרכשו על  –בשלב זה    –ספק אם רצוי לבטל   ..."
הנישואין. בעניין זה אני מעדיף לבסס את החלתה  ידי שני בני הזוג לאחר -לפני הנישואין לבין נכסים שנרכשו על

שבו   הנכס  וטיב  הנישואין  משך  למשל,  ובהן,  לפנינו,  הנפרשות  העובדות  על  נתון  בתיק  השיתוף  חזקת  של 
[,  4]   806/93ע"א  מדובר, מאשר להחיל באורח אוטומטי את חזקת השיתוף על כל נכסי בני הזוג באשר הם" )

 (.692בעמ' 

 ו :דעתו של השופט גולדברג הייתה קרובה לדעתו של הנשיא

חיים תקין ומאמץ משותף אינם מאפשרים את הרחבת תחולתה של חזקת השיתוף  שהמבחנים של אורח..."
הנישואין אינו    על נכס שנרכש שלא במהלך תקופת הנישואין, אלא לפניו. נכס שהיה שייך לאחד מבני הזוג טרם

 .(696יכול ליהפך לנכס משותף, במהלך חיי הנישואין, רק מכוח הסכם משתמע בין הצדדים" )שם, בעמ' 

 

 .ומן הכללים אל הפרטים6.

במחלוקת זאת נוטה דעתי לדעתם של הנשיא שמגר והשופט גולדברג. אולם, אפילו היה הכלל שבו תמכו  
  ון, ד' לוין וחשין, בגדר נחלתבעלי דעות המיעוט שהוזכרו, השופטים ברנז
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היו   שבמהלכן  השנים  רוב  במשך  כאמור,  יישומו.  את  המצדיקות  הנסיבות  הנדונה  בפרשה  הוכחו  לא  הכלל, 
המערערת והמשיב נשואים זה לזו היה המשיב נשוי גם לאישה אחרת. המשיב מכר נכסים שהביא עמו מלפני  

ה לפני  שעשה  כדרך  תמורתם,  אחרים  וקנה  צורה  הנישואין  בשום  בענייניו  המערערת  את  לשתף  בלי  נישואין, 
דברים שנמנו   כאן אותם  כך שנתקיימו  לא הובאה ראיה כלשהי שתצביע על  ובין בידיעה.  בין במעשה  שהיא, 

המיטיבה עם המערערת של השופט    [ הנ"ל, המצדיקים את החלתו של החריג, בין לפי השיטה4]   806/93ע"א  ב
 חשין, בין לפי שיטתו של הנשיא שמגר ובין לפי שיטתו של השופט גולדברג. 

והיא גם    –המגרש ברחוב שבטי ישראל    –כן, ראינו שהמשיב שיתף את המערערת בבעלות בנכס  -על-יתר
עובד בה.  שותפת  הייתה  שהמערערת  המכבסה,  לגבי  גם  היה  כך  בבעלות.  כשותפת  תומכות  נרשמה  אלה  ות 

במסקנה שכוונת הצדדים הייתה ליצור שותפות בנכסים מסוימים דווקא ולהוציא מכלל השיתוף את יתר הנכסים  
 של המשיב.

גם טענתה השנייה של המערערת דינה להידחות. המשיב "גילגל", אמנם, את הנכסים שבהם מדובר בדרך  7.
בהם. שסחר  מי  בו  לראות  קשה  אולם  וקנייה,  מכירה  על כפי   של  המחוזי,  המשפט  בית  הראיות  -שקבע  פי 

בשנת   התקווה  נכס בשכונת  לעיל, רכש המשיב  אותו בשנת  1941שפורטו  מכר  בית  1957,  נרכש  ומתמורתו 
-ברמת43, ותמורתו נרכש הבית ברחוב אצ"ל  1970בית זה נמכר בשנת  1959.גן בשנת  -ברחוב ההגנה ברמת

ומתמורתו נרכש כחודשיים לאחר מכן הבית  1978שנמכר בשנת  1953ציונה בשנת  -גן. כך נרכש גם מגרש בנס
נחמיה   בראשון-בראשון100ברחוב  זרובבל  ברחוב  הבית  גם  בשנת  -לציון.  נרכש  כתוצאה  1980לציון 

 מהפרשים כספיים שנותרו לנתבע לאחר מימוש הנכסים שהיו לו בתקופה שלפני היכרותו את התובעת. 

א לשרטט  אפשרי,  בלתי  גם  ואולי  של  קשה,  ומכירה  קנייה  של  "רגילות"  עיסקאות  בין  המבחין  הגבול  ת 
 נ ידי בעליהם, לבין עיסקאות שהן בגדר "עסק". נאמר, אמנם בהקשר של דיני מס הכנסה, כי:-נכסים על

אין לך כמות מוגדרת של עסקאות, אשר תדירותן תגרור תמיד את סיווג ההכנסה מהן כהכנסה מ"עסק"   ..."
 .(44, כרך א, תשמ"ה( 2דיני מס הכנסה )שוקן, מהדורה   )א' רפאל, ד' אפרתי,

  צוקרמן, ע' לביא, "האבחנה בין 'סוחר בניירות ; ב'  40,  30שם, בעמ'    בלענין תדירות העיסקות, עיין גם:
אסל ואח' נ' פקיד השומה    504/65ע"א  ;  50,  47ל"ח(  -ערך' ובין 'משקיע שאינו סוחר'" משפטים ח )תשל"ז

 .(14[, בעמ' 7אלמור לניהול ונאמנות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ] 111/83ע"א  ; 368[, בעמ' 6נתניה ] 

שנים ופעם 16 -מכירה וקנייה של נכס פעם ב  ומדובר בגלגול נכסים בתדירות הבאה:  אולם, במקרה הנדון
אצ"ל  11 -ב ברחוב  )הבית  ב-ברמת43שנים  פעם  מגרש  ומכירת  נחמיה  25 -גן(  ברחוב  )הבית  שנים 

  לציון(. אין בכך כדי להעיד על מסחר-בראשון100
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 .בנכסים המזכה את המערערת בשותפות בנכסים, או, למצער, בפירות הריאליים של העיסקאות

 

 שלא לדבר על כך שגם אלה לא הוכחו. 

כ8. במשך  המשיב  עם  חייתה  המערערת  התוצאה.  מן  נוחה  אינה  שדעתי  אכחד  את  22 -לא  גידלה  שנים, 
קיעה מעמלה בעסק משותף, וסופה שהיא  הש ילדיהם, ניהלה את משק הבית המשותף, עבדה מחוץ לבית ואף

"מגרנו   לו  העניק  שהמשיב  מי  בגדר  איננה  בוודאי  הרי  "ריקם",  יוצאת  אינה  אפילו  יוצאת.  שהיא  כפי  יוצאת 
ומיקבו". אולם, כבר מקדמת דנא הייתה נחמתו של דיין שהתוצאה ציערה אותו, ש"אין לו לדיין אלא מה שעיניו  

"י, סנהדרין, ו, ב, ד"ה דאין ]ב[. ועוד מקומות. וכן עיין אנציקלופדיה תלמודית,  רואות" )סנהדרין, ו, ב ]א[ ורש
שיטו את הכף לזכותו של    –או חזקות    –, כרך א, תרלב ]ג[ (. אין לה להכרעה שיפוטית בלי ראיות  2מהדורה  

המחוזי    נחת זאת פיעמה גם בלבו של נשיא בית המשפט-הבא להוציא מחברו. כאן כשלה המערערת. דומה שאי
להיטיב   מצא מקום  לא  אך  המגורים,  דירת  לגבי  לזכותה  בכך שפסק  עם המערערת  להיטיב  דרך  ומצא  שטרח 

 עמה עוד. סבורני שצדק בכך. 

חוות9. את  שכתבתי  חוות-אחרי  לעיוני  הובאה  למרות  -דעתי,  לצערי,  דורנר.  השופטת  חברתי,  של  דעתה 
 .כול לבטל את דעתי מפני דעתהנטיית לבי ולמרות כוח השכנוע שבהנמקתה, אינני י 

חוות בסחר  -ביסוד  האחרון  עסק  והמשיב  המערערת  של  נישואיהם  במהלך  כי  הקביעה  עומדת  דעתה 
שפורטו   הנכסים  את  היתר,  בין  רכש,  זה  עיסוק  בגדר  משאית.  כנהג  עיסוקו  בצד  ניידי  דלא  ובנכסי  במשאיות 

טיפ הבית,  את משק  המערערת  ניהלה  זמן  באותו  התביעה.  עבדה  בכתב  וכן  ובילדיהם המשותפים  לה במשיב 
הנישואין,   מלפני  המשיב  של  רכושו  בין  מלאה  חפיפה  שאין  חברתי  מצאה  עוד  לבית.  מחוץ  שונות  בעבודות 
נתפס בחזקת השיתוף  על שם המשיב  הרכוש הרשום  המסקנה שכל  מכאן  הרכוש שנרכש.  לבין  מכר,  שאותו 

 המשפט המחוזי.ושאין להוציא מכלל זה את הנכסים שהוציא בית 

התחיל   וכי  משאיות"  "במכירת  עשה  וכן  נדל"ן"  ומכירת  ב"קניית  שעסק  עצמו  על  העיד  המשיב  אכן, 
לפרוטוקול(. אולם לעניין הגדרת מהותה האמיתית של פעילותו, אין  13"במסחר הזה עוד בזמן האנגלים" )עמ'  

עיסקאות 16  –שנים  27 -קופה של כת  -1984עד  1957אנו חיים מפיו. כפי שעולה מן הראיות, ביצע בשנים  
קנייה ומכירה של מקרקעין, שעמן נמנות העיסקאות הנוגעות לשלושת נכסי המקרקעין שעמדו במרכז הבירור.  

שראשית צמיחתה    –דהיינו, רק עיסקה אחת מדי שנה וחצי, או יותר. לדעתי, פעילות בתדירות "דלילה" כזאת  
אינה עושה אותה לפעילות מסחרית החוסה    –ני נישואיו למערערת  עוד בתקופת המנדט הבריטי, שנים רבות לפ

רע"א  תחת כנפי "החיים המשותפים" ו"המאמץ המשותף" של בני הזוג שביסוד חזקת השיתוף )עיין, בין היתר,  
964/92   [ אורון  י'  נ'  אורון  בעמ'  8מ'  לאו762-763[,  היה ממשיך  (.  להות ספק שהמשיב  יכול  לא  הראיות  ר 

ועוסק בפעילות זאת בין שהיה נשוי למערערת או לאחרת, ובין שלא היה נשוי. עיסוקיה של המערערת בביתה 
 ומחוץ לבית אינם מעלים ואינם מורידים לעניין זה. 
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במש תמר,  הראשונה,  לאשתו  נשוי  המשיב  היה  לעיל,  כאמור  כי,  להוסיף  ראוי  בשנת לכך  ורק  רבות  שנים  ך 
הגיע להסכם פשרה עם תמר. במקביל הייתה לו גם    –שנים אחרי שנשא את המערערת לאישה  14 -כ  -1971

"ידידה" בשם שרה, שלה נאלץ לתת גט, כדבריו, "מפני שהיה פסק מהרבנות שקיימתי אתה יחסים והצטרכתי  
פת, אסתר אוחנה, מתגוררת אצלו, ועל כך אף  לפרוטוקול(. עוד אישר שאישה נוס 15לתת לה גט" )עדותו בעמ'  

 (. 19מסר תצהיר, למטרה שלא פורשה )עדותו בעמ' 

די, לדעתי, בנסיבות אלה כדי שלא להחיל את חזקת השיתוף על נכסי המקרקעין של המשיב או על הרווחים  
הבתים ברחוב    –שהפיק מן העיסוק בהם. אולם, וזה בעיניי העיקר, לגבי שני הנכסים שבהם התמקד הערעור  

בראשון100נחמיה   זרובבל  המחוזי    –לציון  וברחוב  המשפט  בית  קבע  זה  בעניין  "עקיבה".  לדעתי  הוכחה 
כי   המשיב  גירסתו של  את  לקבל  שיש  במסמכים,  ועיין  הדין  בעלי  של  עדויותיהם  את  ששמע  אחרי  במפורש, 

)עמ'   הנישואין  לפני  בבעלותו  שהיו  נכסים  מגלגול  באו  אלה  סבורני  6,  5נכסים  כחברתי,  שלא  הדין(.  פסק 
בין הנכסים שנמכרו לבין אלה שנרכשו, הרי    –של סכומים או של תאריכים    –שאפילו לא הייתה חפיפה מלאה  

 די בראיות שהיו לנגד עיניו של בית המשפט המחוזי כדי לקבוע שהיה יסוד למסקנתו. 

קנייה של שלושת הנכסים שהיו עניינה  כאן יש להדגיש את הדברים שאמרתי למעלה, כי תדירות המכירה וה
אין בה כדי    –שנים  25 -שנים ופעם ב11 -שנים, פעם ב16 -פעם ב  –של התביעה )להבדיל מנכסים אחרים(  

 להעיד על מסחר בנכסים המזכה את המערערת בשותפות בנכסים או בפירות הריאליים של העיסקאות.

נכס שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין,    אשר למחלוקת הפוסקים בעניין החלת חזקת השיתוף על
[(.  4] 806/93ע"א  גולדברג ב כבר אמרתי למעלה להיכן דעתי נוטה )ראה דבריהם של הנשיא שמגר ושל השופט

 .אולם אין בכך צורך להכרעה במחלוקת שלפנינו

 

 .ורהייתי דוחה את הערע10.

 

 .בנסיבות העניין לא הייתי מחייב את המערערת בהוצאות

להלן   הערעור.  את  לקבל  יש  ולדעתי  טירקל,  השופט  חברי,  של  דעתו  על  אני  חולקת  דורנר:  ד'  השופטת 
 .נימוקיי

הבעל( ואשתו תמר עלו ארצה מתימן לפני הקמת המדינה. חיי נישואיהם עלו על שרטון,    –המשיב )להלן  1.
במהלך תקופת חייו המשותפים עם  1979.ועד לפטירתה של תמר בשנת  1957ו בנפרד מאז ראשית  ובני הזוג חי 

התקווה בתל קרקע בשכונת  חלקת  הבעל  רכש  מגרש  -תמר  וכן רכש  קומות,  בן שתי  בית  הקים  אביב, שעליה 
נכסים אלה.  ציונה. תמר, שבמשך שנים רבות התדיינה עם הבעל על ענייני רכוש ומזונות, הטילה עיקול על  -בנס

 כן תפסה היא חזקה בשתי החנויות אשר נבנו בקומת הקרקע בבית בשכונת התקווה.

  ,האישה( –נשא הבעל אישה נוספת, היא המערערת )להלן 1957במהלך שנת 2.
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ולא ידעה כי  17.שהייתה אז בת   האישה, שעלתה אז מתימן עם בני משפחתה, הכירה את הבעל בדרך שידוך 
נשוי לאישה אח נערכו עלהוא  עין-רת. הנישואין  רב בן העדה התימנית במחנה העולים  שמר, שם שהתה  -ידי 
 .האישה עם משפחתה

הגיע הבעל להסכם פשרה עם תמר, שלפיו הסכימה להסיר את העיקולים על נכסיו ולהחזיר לו  1971בשנת  
הבעל לשלם לבנם  ש"ח. כן התחייב  127 ,000 את החזקה בשתי החנויות בתמורה לתשלום סכום שערכו היום

 .ש"ח40 ,000-המשותף סכום השווה ל

ניידי.  3. דלא  ובנכסי  במשאיות  בסחר  משאית,  כנהג  לעבודתו  בנוסף  הבעל,  עסק  לאישה  נישואיו  במהלך 
ברמת דירה  ורכש  לאישה  נישואיו  לפני  בבעלותו  שהיו  הנכסים  את  מכר  הוא  זה  עיסוקו  בתים  -בגדר  שני  גן, 

לציון ומבנה  -חמיה והאחר ברחו זרובבל, מגרש ברחוב שבטי ישראל בראשון האחד ברחוב נ   –לציון  -בראשון
השרון. המבנה שימש כמכבסה. הרישיון להפעלת המכבסה הוצא על שם האישה, לאחר  -באזור התעשייה ברמת

ידיה. כל הנכסים נרשמו על  -שלמדה בקורס שהכשיר אותה לעבודה זו. עד למכירת המבנה הופעלה המכבסה על
להוציא אפיזודה קצרה באמצע שנות השבעים, שאז מטעמים משלו העביר הבעל לאישה במתנה את    שם הבעל,

ציונה ורשם את המגרש בשבטי ישראל שרכש בתקופה זו גם על שמה. אלא שלאחר זמן קצר חזר  -המגרש בנס
 ורשם )בהסכמתה( רכוש זה על שמו.

וגידול בבעל  טיפול  הבית,  משק  לניהול  בנוסף  מצדה,  בעבודות    האישה,  עבדה  המשותפים,  ילדיהם  שני 
בבית פועלת  בית,  עוזרת  בבית-שונות:  ניקיון  עובדת  וכאמור  -חרושת,  פסיכיאטרי  מכבסה   –חולים  מפעילת 

 .השרון-ברמת

נקלעו הם למשבר, והאישה הגישה תביעת מזונות    –שנה  22בעת שבני הזוג היו נשואים    -1979בשנת  4.
התפ הם  קצר  זמן  לאחר  הבעל.  ובשנת  נגד  בתל1980ייסו,  האזורי  הרבני  הדין  לבית  במשותף  פנו  אביב  -אף 

ניתן פסק בנישואיהם. לבקשתם  להכיר  נישאו בשנת  -וביקשו  כי  זה הוצאה  -פי פסק-על1957.דין המכריז  דין 
אז פרץ משבר גדול, והאישה הגישה 1989.תעודת נישואין. בני הזוג המשיכו לנהל משק בית משותף עד שנת  

נ בבית המשפט המחוזי בתלתובענה  הבעל  ברכוש  -אביב-גד  הזכויות  מן  כי מחצית  להצהיר  ביקשה  ובה  יפו, 
, בעוד התביעה תלויה ועומדת, שבו בני הזוג והתפייסו. אך גם פיוס זה  1992הרשום על שמו שייכת לה. בשנת  

התגוררו בני הזוג    גן, שם-האישה בדירה ברמת  –חיים בני הזוג בנפרד  21.10.93לא החזיק מעמד, ומתאריך  
בראשון נחמיה  ברחוב  בבית  והבעל  נישואיהם,  שנות  בשנים  -במרבית  הזוג  בני  התגוררו  בו  מקום  לציון, 

 האחרונות לפני פרידתם. 

כי בני הזוג ניהלו אורח חיים    –על סמך הראיות שבאו לפניו    –בית המשפט המחוזי )השופט אילן(, מצא  5.
שק ביתם במאמץ משותף. מסקנתו הייתה כי קיימת חזקת שיתוף בנכסים תקין במשך עשרות שנים וקיימו את מ

זו הופלה, שכן הבסיס לרכישותיו של הבעל במהלך   כי חזקה  בין בני הזוג. ואולם הוא קיבל את טענת הבעל 
 נישואיו לאישה,  
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בעיקרה.    כן דחה בית המשפט המחוזי את התביעה-גן, היה הנכסים שמלפני נישואיו. על-לרבות הדירה ברמת
גן, החיל בית המשפט המחוזי את חזקת השיתוף על  -אף קביעתו בדבר מקור מימון הדירה ברמת-עם זאת, על

 .האישה כי דירת המגורים תהיה רכוש משותף דירה זו, משום ציפייתה של

יסודה  6. שעל  "הקיבה",  לאישה.  נישואיו  בתקופת  נרכשו  הבעל  שם  על  שנרשמו  הנכסים  מרבית  כאמור, 
לאישה,  קבע   הנישואין  לפני  רכש  שאותם  הבעל  נכסי  על  בוססה  אלה  נכסים  רכישת  כי  המחוזי  המשפט  בית 

נעשתה על סמך מסמכים שהגיש הבעל שהתייחסו לחלק מן העיסקאות בלבד. בין השאר לא הציג הבעל את  
ד להצגת  כוח הבעל התנג-השרון )בא-המסמכים הנוגעים לרכישת המגרש בשבטי ישראל ומבנה המכבסה ברמת

 מסמכי הרכישה והמכירה של מבנה זה בערעור(. 

אף במסמכים החלקיים שהוצגו לא היה כדי ליצור חפיפה מלאה בין הנכסים שנמכרו לבין הנכסים שנרכשו  
פי מסמכים אלה לפני פרידתו של הבעל מן האישה. בית המשפט המחוזי פסק כי הבעל מימן את רכישתו  -על

מן הרווחים   לא היה חלק לאישה, שלא השקיעה בעסקים  של חלק מהרכוש  ניידי, שבהם  מעסקיו בנכסי דלא 
 אלה ולא השתתפה בניהולם. 

 

 :וכך כתב השופט אילן 

פי השתלשלות העניינים המתוארת לגבי שני הנכסים הקודמים הרי שניתן ללמוד שהנתבע -על"
אפשרו קניית נכסים  ד' ד'( עסק במכירת וקניית מקרקעין, עסק שהכניס רווחים נאים ש  –)הבעל  

)האישה   שהתובעת  הצדדים  מבין  מי  ידי  על  נטען  שלא  בעוד  חלק   –נוספים,  מימנה  ד'(  ד' 
מרכישות אלו, או שהיתה התחשבות בשיקול דעתה אלא להיפך, לתובעת לא הייתה כל מעורבות  

 ברכישות אלו, לא מעורבות כספית ולא מעורבות ענינית. ..". 

 

 .דין זה הוגש ערעור-על פסק

סמך המציאות החברתית   זוג התגבשה בפסיקה על-ההלכה בדבר קיומה של חזקת שיתוף בנכסים בין בני7.
זוג כיחסים בין שווים. אמנם, יסודה  -והכלכלית בימינו ועל סמך תפיסתנו הערכית בדבר מהות היחסים בין בני

כוונת הצדדים )ראו סיכום ההלכה    של החזקה בדיני הקניין והחוזים, והיא מבוססת על העיקרון הכללי של קיום
(. ואולם כוונה זו יש לדלות לאור חובת  252[, בעמ'  9ח' בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול ואח' ]  1000/92בג"צ  ב

השוויון. עמד על כך הנשיא  פי ערכי היסוד בחברתנו, ובהם עקרון  -לב ובדרך מקובלת על-הצדדים לנהוג בתום
 :605[, בעמ' 10ו' נפיסי נ' ס' נפיסי ]  1558/94דנ"א  ברק ב

התפיסה ההסכמית אינה הסבר פיקטיבי לדין חקוק היונק כוחו מהמחוקק. התפיסה ההסכמית  ..."
זו על תורת התנאי  הינה הסבר ממשי לדין הלכתי היונק כוחו מההס כם. בעבר נתבססה תפיסה 

)חלק    חוק החוזיםל39מכללא ... כיום ניתן לבסס תפיסה זו על עקרון תום הלב )הקבוע בסעיף  
על הצדדים...  שבין  בהסכם  חסר  המשלים  בראש  -כללי((  ביטוי,  לתת  אפשר  זה  עיקרון  פי 

 ת ליחסים  ובראשונה, להנחות היסוד הסובייקטיביות שבני הזוג הניחו כתשתי
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שהנחות  במקום  הזוג.  בני  של  הריאלית  כוונתם  בדבר  לפיקציה  להזדקק  שיש  בלי  שביניהם, 
מכוחו    –באמצעות אמות מידה אובייקטיביות    –היסוד של הצדדים אינן מועילות, ניתן להשלים  

מעקרונות   השאר,  בין  ניזונות,  אלה  מידה  אמות  הצדדים.  שהחסירו  את  הלב,  תום  עקרון  של 
של המשפט הישראלי. אחד מעקרונות יסוד אלה הוא עקרון השוויון. בדרך זו מוגשמת   היסוד

 מטרה חברתית, הגוררת אחריה צדק חברתי. . . ". 

זוג לבין עקרון השוויון, הורחב בפסיקה היקפה של -על יסוד חיבור זה שבין כוונתם הסובייקטיבית של בני
א' יעקובי נ' ע' יעקובי ואח'; ע' יעקובי ואח' 3208,  2084,  1915/91ע"א  חזקת השיתוף. כדברי השופט טל ב

 579.-578[(, בעמ' 11עניין יעקובי ]  –נ' א' יעקובי; משה קנובלר נ' מזל קנובלר )להלן 

ה" מבני  שאחד  נכסים  על  בהכרח  חלה  השיתוף  חזקת  שאין  ברור  היה  בתחילה  רכש  ואם  זוג 
כיום  הנה   ... נכסים עסקיים  לא על  וגם  לו בירושה במהלך הנישואין  נישואיו או שנפלו  מלפני 

 כוללת החזקה גם נכסים עסקיים ... ויש שגם נכסים שמלפני הנישואין. . .". 

לעניין קביעת תחולתה   אכן, קיימת מחלוקת באשר למשקל שיש לייחס לרכישתו של נכס מלפני הנישואין
; ומצד שני, דברי  704[, בעמ'  4]  806/93ע"א  ת השיתוף עליו. ראו, מצד אחד, דברי הנשיא שמגר בשל חזק

אין חולקים כי רכישת נכס מלפני הנישואין אינה שוללת כשלעצמה את   ,ואולם692.השופט חשן, שם, בעמ'  
 .חזקת השיתוף

 449.[, בעמ' 12שחר נ' פרידמן ]  52/80ע"א  ראו 

פי השקפתי, יש להחיל את חזקת השיתוף בהיקפה המלא גם על רכוש שמלפני הנישואין. שכן, ככלל,  -על
שה האחרת יש  פי הגי -בנישואין הרמוניים הנמשכים שנים רבות נטמע רכוש כזה ברכוש המשותף. ברם, גם על

להחיל דין שיתוף על רכוש שמלפני הנישואין, אם מוכחות נסיבות המלמדות כי לכך התכוונו בני הזוג, נסיבות  
כך הנשיא שמגר ב ומאמץ משותף במשך שנים רבות. עמד על  נישואין תקינים  חיי    806/93ע"א  שהן בעיקרן 

 : 692[, בעמ' 4]

ידי אחד  -באופן גורף את ההבחנה בין נכסים שנרכשו על  –בשלב זה    –ספק אם רצוי לבטל  ..."
נכסים שנרכשו על זה  -מבני הזוג לפני הנישואין לבין  ידי שני בני הזוג לאחר הנישואין. בעניין 

, ובהן, אני מעדיף לבסס את החלתה של חזקת השיתוף בתיק נתון על העובדות הנפרשות לפנינו
למשל, משך הנישואין וטיב הנכס שבו מדובר, מאשר להחיל באורח אוטומטי את חזקת השיתוף  

 על כל נכסי בני הזוג באשר הם". 

 :692-693ובעניין הנסיבות המלמדות על כוונת שיתוף כתב הנשיא, שם, בעמ' 

הזוג..." בני  שני  מקיימים  שבהן  שנים  עשרות  במשך  ארוכים  נישואים  של  המשפחתי   נסיבות  המשק  את 
על בין  משותף,  על-במאמץ  ובין  בבית  עבודה  ומתערבבים -ידי  הגבולות  מיטשטשים  חוץ,  עבודת  ידי 

 ...המשאבים
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 ... 

 הופכים 'לבשר אחד'". יהא מקורם אשר יהא  –ברבות השנים נעלמים תחומי ההפרדה, והנכסים 

ב אור  דברי השופט  גם:  ]  1937/92ע"א  ראו  קוטלר  ח'  נ'  קוטלר  הנשיא שמגר   ;243  '[, בעמ13מ'  דברי 
 573.[, בעמ' 11בעניין יעקובי ]

בענייננו כלל לא נדרש להכריע במחלוקת האמורה, שממילא היא מצומצמת. שכן הבעל מכר את הנכסים  8.
שנ הרכוש  בין  מלאה  חפיפה  ואין  הנישואין,  מלפני  ניתן  שרכש  לא  אלה  בנסיבות  שנרכש.  רכוש  לבין  מכר 

 766.[, בעמ' 8]  964/92רע"א להוציא רכוש שנרכש במהלך הנישואין מן הרכוש המשותף. ראו  

עולה כי  מבדיקתן של התמורות אשר חלו בהרכבו של הרכוש האמור במהלך שנות נישואיהם של בני הזוג  
לאמיתו של דבר אין קורלציה בין הרכוש שנמכר לבין הרכוש שנרכש. מסמכים שהגיש הבעל בבית המשפט לא  
כיסו את מקורות כל רכישותיו על פיהם, ובית המשפט המחוזי ייחס את מימונן של רכישות אלה לרווחי הבעל  

השרון, המגרש בשבטי  -מכבסה ברמתמעסקיו. לכך יש להוסיף כי הבעל לא הוכיח את מקורות רכישת מבנה ה 
 ישראל והסדר הפשרה עם תמר. 

ועל ועיקר  כלל  "עקיבה"  על  לדבר  לדעתי  ניתן  לא  אלה  על -בנסיבות  המבוססת  הטענה  את  לדחות  יש  כן 
 606.[, בעמ' 10]1558/84"עקיבה" אחר רכוש הבעל שמלפני הנישואין. ראו והשוו דנ"א 

בית המשפט המחוזי מלהחיל את חזקת השיתוף על הנכסים שרכש    זאת ועוד: אין לקבל את הימנעותו של 9.
הבעל בעסקיו מן הטעם שהאישה לא השקיעה מכספיה בעסקים אלה ולא הייתה מעורבת בהם )כאמור, אף את  
זכותה של האישה בדירת המגורים לא השתית בית המשפט המחוזי על מאמץ משותף, אלא על ציפיית האישה 

 לשותפות בדירה(. 

כי לתרומתה של האישה    יסודה נכסים עסקיים הוא בהשקפה  של ההלכה בדבר תחולת חזקת השיתוף על 
פי השקפה זו, כאשר בחלוקת  -למשפחה בניהול משק הבית, בגידול הילדים ובטיפול בבעל יש ערך כלכלי. על

סקי שנצבר  התפקידים בין בני הזוג הבעל מפרנס את משפחתו והאישה מנהלת את משק הבית, רואים ברכוש הע
פ' בסיליאן נ' מ' בסיליאן; מ' 129,  122/83ע"א  פרי מאמץ משותף של בני הזוג. עמד על כך השופט ש' לוין ב

 :298[, בעמ' 14בסיליאן נ' פ' בסיליאן ]

לחול   ..." )עשויה  מינימו  –חזקת השיתוף  נתקיים  אם   ... ד'(  חיים משותפיםד'  בני   ם של  בין 
רואה   אני  אין  כשלעצמי,  המשפחתי;  לתא  חלקו  את  תורם  הזוג  מבני  אחד  כל  עוד  וכל  הזוג, 
בעניין זה הבדל בין דירת המגורים לנכס עסקי, ובלבד שאין קיימת ראיה מספקת, המכחישה את 

 ."...חזקת השיתוף
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ג  3563/92ובע"א   ד'  נ'  ז"ל  גיטלר  מאיר  המנוח  ]עיזבון  שכנגד  וערעור  את  496בעמ'   ,[15יטלר  כתבתי   ,
 :הדברים הבאים

שהם, מטבע הדברים, מרבית    –אכן, הוצאת הנכסים העסקיים שנצברו במהלך שנות הנישואין  "
פי שבני הזוג ניהלו אורח חיים תקין והאישה תרמה  -על-מן הנכסים המשותפים, אף  –הנכסים  

אינה הולמת את היחסים המקובלים בין   ,ם ובביתידי טיפול בבעל, בילדי-את חלקה במאמץ על
והיא גם אינה מתיישבת עם עקרון 'המאמץ המשותף' העומד  -בני זוג בעידן המודרני בישראל, 

ואינה מכניסה   ביתה  הליכות  הצופייה  אישה  גם  רואים  זה  בעניין  הנכסים.  שיתוף  הלכת  ביסוד 
במהלך חיי הנישואין.   שנצברו  כסף לקופה המשותפת כשותפה למאמץ הנדרש לרכישת הנכסים

מינה אם הכספים שהשתכר הבעל הושקעו בנכסים  -הלוא, על נפקא  אין  פי הגיונם של דברים, 
 ."עסקיים או אם נקנו בהם נכסים משפחתיים

במקרה שלפנינו, האישה, במהלך עשרות שנות נישואין, בנוסף למטלותיה כאם ועקרת בית, השתתפה 10.
ואיפשרה המשפחה,  כי   לבעל  בפרנסת  המחוזי  המשפט  בית  מסקנת  בעסקים.  ממונו  ואת  זמנו  את  להשקיע 

הבעל, בהוכיחו כי האשה לא השקיעה מכספיה בעסק ולא השתתפה בניהולו הצליח לסתור את חזקת השיתוף,  
בני בין  בנכסים  השיתוף  חזקת  הלוא  החזקה.  שביסוד  הטעם  עם  מתיישבת  שעל-אינה  משום  נוצרה  פי  -זוג 

אין צורך    הקריטריונים  כי  מובן  )בדרך כלל הבעל(. אך  הפורמאליים הרכוש היה בבעלות אחד מבית המשפט 
 פי אמות מידה פורמאליות הרכוש הוא משותף. -להיזקק לחזקת השיתוף כאשר על

 .מסקנתי היא אפוא כי כל הרכוש הרשום על שם הבעל נתפס בחזקת השיתוף

לקב11. כאמור,  מציעה,  אני  לעיל  האמור  יסוד  את על  את ל  לבטל  המשפט  -פסק הערעור,  בית  של  דינו 
 .המחוזי ולהצהיר כי לאישה מחצית הזכויות בנכסים הרשומים על שם הבעל

 .ש"ח 15 ,000כן אני מציעה לחייב את הבעל לשלם לאישה הוצאות משפט בשתי הערכאות בסך 

לפסק מצטרף  אני  אור:  ת'  שבאו-השופט  מראיות  דורנר.  השופטת  חברתי,  של  המשפט   דינה  בית  לפני 
נכסי   של  וקנייה  מכירה  עסקי  כלל  המערערת  עם  שלו  הנישואין  חיי  משך  המשיב  של  שעיסוקו  עולה  המחוזי 

של הפרוטוקול(. לא כל העיסקאות שעשה לפרנסתו נפרסו לפני בית המשפט  13 -ו12נדל"ן )ראה עדותו בעמ'  
לפחות שש לגלות  ניתן  אך  חו-המחוזי.  מתוך  כאלה  עיסקאות  וגם  עשרה  בית המשפט.  לפני  הראיות שבא  מר 

פי מועדים וסכומים ששולמו במסגרת העיסקאות שהוכחו לא ניתן לייחס את רכישת נכסי המקרקעין  -זאת, על
על לייחס,  יש  למערערת.  לנישואיו  עובר  המשיב  בידי  שהיו  לנכסים  הצדדים  בין  נכסי  -שבמחלוקת  את  כן, 

 ם  המקרקעין הרשומים על שמו של המשיב כנכסי
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ור בע"מנבו הוצאה לא   nevo.co.il    המאגר המשפטי הישראלי 
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ומכאן שאלה הינם    5129371  ,שנרכשו במסגרת עיסוקו במהלך הנישואין בקנייה ובמכירה של נכסי דלא ניידי
 .פרי עסקיו במהלך הנישואין

לכלל   ביחס  הזוג  בני  בין  השיתוף  חזקת  בדבר  דורנר,  השופטת  חברתי,  מסקנת  מתבקשת  אלה,  בנסיבות 
 .נכסים אלה

 .של השופטת דורנר דינה-הוחלט, ברוב דעות, כאמור בפסק
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