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 6 

 7 דין פסק

 8 :שרעבי חננאל השופט' כב

 9 

 10' כב) בחיפה משפחה לענייני משפט בית של דינו פסק על שכנגד וערעור בערעור עסקינן .1

 11 :הבאים בתיקים 61/11/12 מיום(, מירז אלה השופטת

 12 

 13 ; המערערת שהגישה רכושית תביעה – 6622-70-12 ש"תמ

 14 ; המערערת שהגישה אישה מזונות תביעת – 0121-70-12 ש"תמ
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 1 סילוק(, "הדירה": להלן) ב.... הצדדים בדירת שיתוף לפירוק תביעה – 11260-70-11 ש"תמ

 2 .שכנגד המערער/המשיב שהגיש ראויים שכירות ודמי יד

 3 רקע

 4 

 5 במילים(, "הדין פסק": להלן) קמא הדין לפסק 6 בסעיף היטב פורט הצדדים ליחסי הרקע .6

 6 :הבאות

 7 

 8עת הגיעה  2002הכירו בשנת "הצדדים, יהודי וחסרת דת, 

 9התובעת לראיון עבודה בחברתו של הנתבע. החלו להתגורר 

 10שנת . נישאו בב...בביתו של הנתבע,  2002יחד במהלך ינואר 

 11בקפריסין בנישואים אזרחיים. המדובר בנישואים  2002

 12, ילדים בגירים 4בע שלישיים לנתבע ושניים לתובעת. לנת

 13 לתובעת שני ילדים בגירים, כולם מנישואים קודמים. 

 14( 2013יולי  -2002שנים )נובמבר  2התובעת עבדה משך 

 15כמנהלת חשבונות של החברות של הנתבע ... הצדדים נפרדו 

 16, עת עזבה את הבית בו התגוררו במשותף. 2013בחודש אפריל 

 17 11.10.12. עוד ביום 14.4.11נישואי הצדדים הותרו ביום 

 18הגיש  21.11.12הוצאה התובעת מהחשבון המשותף. ביום 

 19 הנתבע בקשה לרשויות המס לחישוב מס נפרד. 

 20  כל צד העיד לעצמו...".

 21 

 22 :כדלקמן קמא השופטת פסקה האישה מזונות בתביעה העוסק 13-02-2131 ש"בתמ .2

 23 

 24 לתיקון החוק הוראות יחולו, דת וחסרת יהודי, מעורבים זוג בבני שמדובר היות .א

 25 (."החוק": להלן) 1212 – ט"תשי(, מזונות)  המשפחה דיני

 26 

 27 :החוק להוראות 2 לסעיף בהתאם .ב

  28 

 29"היקף המזונות, מידתם ודרכי סיפוקם ייקבעו, באין 

 30המשפט בשים לב הסכם בין הצדדים, על ידי בית 

 31לפי מחסורו  - 3לנסיבות, ופרט למזונות על פי סעיף 

 32 של הזכאי ויכולתו של החייב."

 33 
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 1  לפסק הדין( כי: 0ציינה השופטת קמא )סעיף  .ג

 ₪2  10,000נקבעו מזונות זמניים בסך  22.1.11"ביום 

 3ועד ליום התרת הנישואין  1.1.14לחודש, החל מיום 

 4בדירה המשותפת לרבות המשך מגורים  14.4.11

 5חודשים, ללא תשלום דמי שכירות.  2לתקופה של 

 6הצדדים העלו טענות  לשינוי ההחלטה למזונות 

 7זמניים, הן מבחינת התקופה בה לכאורה היה חיוב 

 8 במזונות והן לענין גובה המזונות לכאן ולכאן."

 9 הבאים הנתונים עולים, הצדדים ראיות שמיעת לאחר כי, קמא השופטת קבעה .ד

 10 (:הדין לפסק 8 סעיף) האישה מזונות ייןלענ

 11 

 12הצדדים נפרדו  -עזיבת התובעת את הבית "א. 

 13, עם עזיבת התובעת את בית 2013באפריל 

 14המגורים. רק כעבור שנתיים הותרו נישואי 

 15הצדדים. סימנים למשבר ניתן למצוא כבר 

 16עת הוצאה התובעת מהחשבון  11.10.12ביום 

 17 המשותף ע"י הנתבע.

 18, דהיינו 22הנתבע כיום בן  -הנתבעהשתכרות  ב.

 19בגיל פרישה מעבודה. אומנם הינו בעל מניות 

 20 42בחברות אולם נוכחותו בהן מצומצמת )עמ' 

 21-לפרו'(. עם זאת גובה השתכרותו  נע סביב ה

 22  לפרו'(. 31עמ'  -2013, 2012)שנים ₪ א'  200

 23 

 24התובעת מחד טוענת כי  -השתכרות התובעת ג. 

 25דך בחרה לסייע לעסק אין לה מה לאכול ומאי

 26של בנה מידי יום, במקום לחפש עבודה 

 27(. עשתה שימוש במזונות 13מכניסה )עמ' 

 28שקיבלה כדי לסייע לבנה כולל תשלום 

 29(. מאידך בחשבון התובעת 13לעובדים )עמ' 

 30, לטענתה ... תקבלו תקבולים מחברתה

 31 (.14משכורות עבור בנה שמוגבל בבנק )עמ' 

 32(. 11בונות )עמ' התובעת כלכלנית ומנהלת חש
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 1שמי, אם כי סייעה לבנה לא עבדה באופן ר

 2בעסק ולא מיצתה את פוטנציאל ההשתכרות 

 3 שלה. 

 4 

 5רמת חיים  הצדדים ניהלו – צרכי הנתבעת ד.

 6 22כולל טיסות רבות לחו"ל )עמ' גבוהה 

 7לפרו'( הנתבע העיד כי התובעת  ערכה קניות 

 8היא עושה קניות ₪.  10,000"בסביבות 

 9 ."(32)עמ'  ת בויזה"מכולת וקניו

 10 

 11 (:2 סעיף) כדלקמן האישה מזונות בתביעת קמא השופטת פסקה, ל"הנ כל לנוכח .ה

 12 

 13"לאחר ששקלתי את הדברים ומכיוון שמדובר 

 14בהחלטה רטרואקטיבית לגבי מזונות ששולמו בעבר, 

 15לא מצאתי כי יש בסכום המזונות הזמניים שניפסקו, 

 16החיים של משום מזונות ביתר לכשעצמם, לאור רמת 

 17הצדדים והשתכרות הנתבע. עם זאת, קיימת תחושה 

 18לא נוחה מכך שהמזונות שימשו לצרכים אחרים, 

 19שאינם מלמדים בהכרח על צורך במזונות. כמו כן 

 20לצד ה שאינה מתגוררת בדירה המשותפת, העובד

 21הורי התובעת, מלמדים על גביית תשלומי שכירות מ

 22 החוטאת למטרת קביעת המזונות. התנהלות 

 23לפיכך לאחר ששקלתי את הדברים נקבע כי די 

 24במזונות הזמניים ששולמו. מעבר לכך אין חובת 

 25 שה נדחית". ימזונות והתביעה למזונות א

 26 

 27 קמא השופטת פסקה, המערערת של הרכושית בתביעה העוסק, 13-02-2213 ש"בתמ .1

 28 :כדלקמן

 29 

 30 17 סעיף) הבאות במילים קמא השופטת תמצתה, זו בתובענה הצדדים טענות את .א

 31 (:הדין לפסק

  32 
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 1זכאית לקבל מחצית מהנכסים  -לטענת התובעת"

 2שנצברו במהלך החיים המשותפים. סירבה לחתום על 

 3הסכם ממון  ולפיכך יש להחיל את ההסדר שבחוק 

 4יחסי ממון, החל מהמועד בו עברו להתגורר יחדיו 

 5, כולל  תקופת הנישואין במלואה ועד 2002בינואר 

 6, בשל הרקע לעזיבתה, 14.4.11הנישואין ליום התרת 

 7התעמרות הנתבע והוצאתה מהחשבון המשותף.  

 8טוענת לשיתוף כלכלי מלא כולל חשבון משותף החל 

 9ורישום שיקים עליהם הנתבע  2002מחודש אוקטובר 

 10חתם, הפקדת המשכורות בחשבון משותף ורכישת 

 11דירה משותפת יחדיו. מבקשת למנות אקטואר שיבחן 

 12כלל הזכויות שנצברו בתקופת החיים ויאזן את 

 13 המשותפים...

 14התובעת הגישה תביעה לשמירת  -לטענת הנתבע 

 15ואינה יכולה לבקש סעדים  11זכויות בהתאם לסעיף 

 16הצהרתיים בעלי נגזרות כספיות. המדובר בנכסים 

 17שנוצרו טרם הנישואין או בנכסים חיצוניים שלא 

 18וכים נוצרו במאמץ משותף. אין המדובר בנישואים אר

 19ולא הוכח "דבר מה" שיעיד על כוונת שיתוף 

 20ספציפית. איזון "נכס חיצוני" ייעשה כאשר מדובר 

 21בדירת מגורים כנכס עיקרי ויחיד, במקרה דנן הדירה 

 22בבעלות משותפת ויש לאבחנה מנכסים חיצוניים. 

 23הרכוש פרי עמל של אבותיו, ושלו, טרם הכיר 

 24רונות השנים האח 1-התובעת. לא צבר רכוש נוסף ב

 25 ולפיכך יש לדחות תביעתה". 

 26 בני בין ממון יחסי לחוק( א)1-ו( א)2 סעיפים על בהסתמך, קמא השופטת מציינת .ב

 27 :כי, 1202 – ג"תשל, זוג

  28 

 29החוק מוציא מכלל הנכסים המאוזנים, "

 30נכסים שהיו להם ערב הנישואין, או שקיבלו 

 31במתנה או בירושה בתקופת הנישואין. הנחת 

 32המוצא הינה כי נכס המצוי בבעלותו של אחד 
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 1מבני הזוג, בנקודת הפתיחה )ערב הנישואין( 

 2נותר בבעלותו המלאה גם בנקודת הסיום 

 3הנכסים )התרת הנישואין( ואינו נכלל במסת 

 4 במסגרת הסדר איזון המשאבים".

 5בהמשך פירטה השופטת קמא את הנדרש על מנת להוכיח כוונת שיתוף ספציפי  ג.

 6דיני חוזים, דיני קניין, דיני נאמנות ועוד,  –ב"נכס חיצוני", מכוח הדין הכללי 

 7לרבות "דבר מה נוסף, שנדרש בהתאם לפסיקה להוכחת שיתוף ספציפי בנכס 

 8נטל ההוכחה המוטל על הטוען לכוונת שיתוף ב"נכס חיצוני", וכל חיצוני", כאשר 

 9 לפסק הדין(. 16-11מקרה ייבחן על פי נסיבותיו )בנדון נפנה לסעיפים 

 10 

 11עמדה השופטת קמא גם על סוגית השבחת נכסים חיצוניים שאינם ברי איזון,  ד.

 12חנה בין והנדרש בפסיקה על מנת שבן הזוג יזכה לזכויות בהשבחה זו. זאת תוך הב

 13השקעה בנכס חיצוני שנבעה מנסיבות חיצוניות שדינה כדין הנכס עצמו, ובין 

 14השבחה הנובעת מהשקעת עבודה של בני הזוג בנכס החיצוני )בנדון נפנה לסעיפים 

 15 לפסק הדין(. 11-12

 16 

 17לשם בחינת התביעה הרכושית השופטת קמא גם קבעה כי התקופה הקובעת, אותה  ה.

 18ועד לחודש  ...איזון, היא מיום נישואי הצדדים בתאריך יש להביא בחשבון כבת 

 19, סיום העסקת המערערת בחברה של המשיב, והגשת תביעות האישה 6712יולי 

 20 (."התקופה הקובעת"למזונות ולשמירת זכויות, סך הכל כשש שנים )להלן: 

 21 

 22אין מחלוקת כי הדירה הרשומה על שם הצדדים בחלקים שווים, היא משותפת  ו.

 23 .לשניהם

 24 

 25  הנכסים השנויים במחלוקת בין הצדדים הם: ז.

 26 שכר העבודה של המשיב בתקופה הקובעת; 

 27 ( בתקופה הקובעת;"דלתא"השבחת החברה )

 28 דיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת; 

 29זכויות סוציאליות של המשיב, לרבות הפרשות לפיצויי פיטורין שנצברו בתקופה  

 30 הקובעת;

 31 יחידות דיור ובריכות דגים;  

 32 רכבים ורכבי אספנות;  

 33 ספינות וסירות;  
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 1 מוניטין אישי ועסקי.  

 2 

 3 השופטת קמא דחתה את מירב רכיבי תביעות המערערת בנדון, וציינה כדלקמן: ח. 

 4 

 5באשר לשכר עבודה, טענה המערערת כי הנתבע השתכר בתקופה הקובעת  .1

 6ורק חלקם הופקד בחשבון המשותף. על כך ₪, מיליון  1.26 -סכום של כ

 7"בנקודה זאת יש לבדוק אם הנתבע אכן הפקיד קבעה השופטת קמא כי: 

 8  (.2לפסק הדין, שורה  8)עמ'  את מלוא שכרו בחשבון הבנק המשותף"

 9"כמו כן  התובעת זכאית לקבלת מחצית עוד ציינה השופטת קמא כי: 

 10ששולמה בתקופה המשותפת עד לסיום ₪(  13,000מהחזר ההלוואה )

 11לפסק הדין,  8)עמ' ( וביחס לתקופה המשותפת" 11-12ההלוואה )עמ' 

 12 (.17-11שורות 

 13באשר לטענת המערערת בדבר זכאותה לקבל מחצית מהשבחת החברות  .6

 14מהשבחת החברה  17%שהמשיב הוא בעל המניות בהן )היינו לקבל 

 15ביום הראשון של התקופה בתקופה הקובעת, הדלתא שבין שווי החברה 

 16  פסקה השופטת קמא כי:הקובעת ליום האחרון של התקופה הקובעת(, 

 17"מלבד העובדה שלא הוכח קיומה של השבחה, 

 18במקרה דנן בני הזוג עבדו כשכירים בחברה 

 19וקיבלו משכורות ריאליות עבור עבודתם. 

 20התובעת לא הוכיחה תרומה חריגה כעובדת 

 21שכירה שהביאה להשבחת הנכסים. לפיכך אף  

 22לפסק  2)עמ'  נדחה" -רכיב זה של התביעה

 23 .(1-2הדין שורות 

 24ערערת לזכאותה לדיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת, באשר לטענת המ .2

 25 קבעה השופטת קמא כי:

 26"לאחר ששקלתי את הדברים ומאחר 

 27והחברה הינה נכס חיצוני, כאשר הנתבע 

 28מקבל שכר ריאלי ויותר עבור עבודתו )ראה 

 29לפרו'(, יש לראות בדיבידנדים נכס  31עמ' 

 30משותף לצדדים. דין הדיבידנד  שאינוחיצוני 

 31דירה המתקבל מנכס חיצוני ונשמר  כדין שכר
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 1בהפרדה. הראיה שהתובעת עצמה טוענת כי 

 2הדיבידנדים לא נכנסו למשק הבית המשותף 

 3לפרו'(. רק דיבידנדים ששימשו  42)עמ' 

 4מהווים  )המשותפת(בפועל לרכישת הדירה 

 5מכח עירובם והרישום המשותף של הנכס. 

 6 נדחית"-לפיכך התביעה לשיתוף בדיבידנדים

 7  (.67-61לפסק הדין שורות  8)עמ' 

 8עוד ציינה השופטת קמא בכל הקשור לרווחי החברות שהמשיב בעל 

 9המניות בהן )וכנראה הכוונה לדיבידנד שטרם חולק, להבדיל מדיבידנד 

 10 שכבר חולק(, כי:

 11"לאחר ששקלתי את הדברים ועל מנת 

 12להבהיר את הדברים והגם שהתובעת לא 

 13שלתובעת טענה לבעלות בחברות הרי שברי 

 14אין חלק בחברות שהיו בבעלות הנתבע טרם 

 15הנישואין ולא הוכחה כל כוונת שיתוף 

 27-16לפסק הדין שורות  0)עמ'  ספציפית..."

26.) 17 

 18 

 19לטענת התובעת לחברה היו  -"רווחי החברה

 20 31נטו )ראה עמ' ₪ מיליון  12.1רווחים בסך 

 21לפרו'(. לאחר ששקלתי את הדברים רווחי 

 22ת, כל עוד לא חולקו החברות שייכים לחברו

 23ולתובעת אין בהם חלק מאחר ולא הוכיחה 

 24כוונת שיתוף ספציפית בחברה. וזאת לצד 

 25עדות התובעת כי הרווחים לא הופקדו 

 26(  לפיכך הריני 42בחשבון המשותף )עמ' 

 27לפסק הדין  0)עמ'  דוחה רכיב תביעה זה"

 28  (.1-2לפסק הדין שורות  8; עמ' 22שורה 

 29 

 30 פיטורין לפיצויי הפרשות לרבות, הסוציאליות תהזכויו לטענת באשר .1

 31 לא למעשה, כי קמא השופטת ציינה, המשיב שם על החברות לספרי

 32 .החייב שם על כספים החברות ידי על בפועל הופרשו
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 1 

 2  :לכן 

 3 שהופרשו כספים בהעדר כי דומה, עיון לאחר"

 4 למרות(, 1' בעמ עצמה התובעת עדות גם ראה)

 5 לזכות בפועל שווי אין, הלכאורית הזכאות

 6 .חיצוניות גמל  או פנסיה בקרנות

 7 עשוי( מג מסמך) פיטורין לפיצויי עתודה ייחוס

 8 מבחינה המיועד הפיצויים חלק על ללמד

 9 לנתבע זכויות מקנה ושאינו בלבד חשבונאית

 10 . בפועל

 11, במשק חובה פנסיית של קיומה בשל, זאת עם

 12 שעל היחסי החלק את ייחשב אקטואר כי ראוי

 13 לתקופה ביחס, לנתבע לשלם יהיה החברה

 14 עם שנקבעו למדרגות בהתאם, המשותפת

 15 לנתבע ששולם ולשכר החובה פנסיית החלת

 16 היחסי חלקה את התובעת לטובת ויזקוף

 17  (.11-67 שורות הדין לפסק 2' עמ) "בסכום

 18 

 19באשר ליחידות הדיור ובריכות הדגים שנטען כי נבנו על ידי המשיב  .1

 20השופטת קמא רכיב תביעה זה של המערערת בתקופה הקובעת, דחתה 

 21 בציינה כדלקמן:

 22 

 23"התובעת לא הוכיחה כי הנתבע מימן את  –  ב... ור "ר"באשר ליחידת די

 24 (.0-8לפסק הדין שורות  17)עמ' השיפוץ..." 

 25 

 26"התובעת לא הצליחה להוכיח את סכום  –" באשר ליחידת הדיור "ד

 27השיפוץ ואת גובה סכום המימון לשיפוץ שהוצא לטענתה מהכספים 

 28 17)עמ' המשותפים... בהעדר הוכחה... נדחית תביעת התובעת ברכיב זה" 

 29 (.11-12לפסק הדין שורות 

 30 

 31 הגשת למועד האיזון מועד קביעת בשל" – הדגים לבריכות באשר

 32 מועד לאחר היתה הבריכות שבניית שברי הרי  2013 יולי קרי, התביעות

 33 את התובעת עזיבת לאחר שנה חצי נבנו הבריכות כי העיד הנתבע. הקרע
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 1)עמ'  ". זה תביעה רכיב דוחה הנני לפיכך. הקובע המועד לאחר קרי, הבית

 2 (.21-22לפסק הדין שורות  17

 3 

 4השופטת קמא דחתה את טענות המערערת בנדון  – 'באשר לבית הבן א

 5לא צורף כצד לתביעה.  ככל שניתן  א'"הנתבע אינו בעלים בנכס, כיוון ש: 

 6תנה, לחילופין דיבידנד השייך סכום כסף לצורך הבנייה הרי שמדובר במ

 7לפרו'( ובכל אופן לא הוכח כי מדובר בהלוואה. לפיכך הריני  42)עמ'  א'ל

 8 (.1-2לפסק הדין שורות  11' )עמדוחה רכיב זה" 

 9 קבעה השופטת קמא כי:  – ...ב 'באשר לבית של נ

 10, הבנייה לעצם העובדתית המחלוקת מלבד הדברים את ששקלתי לאחר"

 11 המימון כי הוכח לא אופן ובכל הנתבע ש"ע רשום שאינו בנכס המדובר

 12(. 42' עמ) התובעת עם ההכרות לפני נרכש הבית כאשר, מהנתבע הגיע

 13   (.11-12 שורות הדין לפסק 11' עמ)  "זה רכיב אף דוחה הריני המקובץ מכל

 14 

 15באשר לרכבים, רכבי אספנות, ספינות וסירות פסקה השופטת קמא בעמ'  .2

 16לפסק הדין באיזה מהנ"ל למערערת "חלק ונחלה", ובאיזה מהנ"ל  11-11

 17אין לה "חלק ונחלה" )ולשם הקיצור לא נפרט פריט פריט( בעיקר לנוכח 

 18מועד הרכישה, אם בתקופה הקובעת אם לאו, ורישומו על שם המשיב אם 

 19 לאו.

 20 

 21באשר לטענת המערערת בדבר "חלק ונחלה" בכל הקשור לצבירת מוניטין  .0

 22 אישי ועסקי של המשיב בתקופה הקובעת, ציינה השופטת קמא כדלקמן:

 23 

 24 בחברה יחיד מניות בעל הינו הנתבע אומנם"

 25 המוניטין הגדרת לאחר זאת עם( 31' עמ)

 26 זכאית אינה התובעת כי דומה והעסקי האישי

 27 . המשאבים איזון מכח לאלו

 28 של ההשתכרות פער -האישי למוניטין באשר

 29 ורמות מהנישואין כתוצאה נוצר לא הצדדים

 30 החלה עת, האישה לטובת צומצמו ההשתכרות

 31 התובעת. הנתבע את הכרותה עם בחברה לעבוד

 32 בכושר לעליה שגרם ויתור כל הוכיחה לא

 33' ג-ו' ב בפרק המדובר.  הנתבע של ההשתכרות
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 1 אין ובוודאי הקריירה בשלהי הצדדים של

 2 התובעת של בגינה שנוצר אישי מוניטין לנתבע

 3 העבודה היקף כאשר 22 בן הנתבע. לחלקו שיש

 4 .צמצום במגמת בחברה כעובד שלו העתידי

 5 עבדה  התובעת - סקיע למוניטין באשר

 6 תרומה שום על הצביעה לא. בחברה כשכירה

 7 של סקיהע המוניטין את שהשיאה ממשית

 8 שנים לפני שהוקמו בחברות המדובר. החברה

 9. הקודמת המאה של 10- ה בשנות רבות

 10 את עזיבתה או כניסתה כי הוכיחה לא התובעת

 11 העסקי למוניטין הורידה או העלתה החברה

 12 .הנתבע של מתרומתו או שלה מתרומתה בין

 13" נדחית למוניטין התובעת של תביעתה לפיכך

 14 (.6-11 שורות הדין לפסק 12' עמ)

 15 

 16בהקשר זה יצוין כי השופטת קמא גם דחתה את טענת המערערת לשינוי בסיס 

 17לחוק יחסי ממון, לנוכח היותה תלויה בפרנסתה במשיב,  8האיזון על פי סעיף 

 18קשייה למצוא מקור פרנסה אחר ופערי הכנסות ורכוש שבין שניהם, בנימוק 

 19 לקמן:כד

 20 

 21"לאור העובדה כי מדובר בנישואין שניים ושלישיים, 

 22לתקופה קצרה יחסית, כאשר התובעת יוצאת ברכוש 

 23גדול מהנישואין, לא מצאתי לשנות את בסיס האיזון. 

 24מה עוד שטענת הנתבע כי מדובר בתביעה לשמירת 

 25זכויות בלבד יש לה מקום. לפיכך הריני דוחה טענה 

 26 (.67-62לפסק הדין שורות  12)עמ'  זאת"

 27 

 28 ראויים שימוש ודמי, בדירה השיתוף פירוק את המשיב תבע 14-02-11122 ש"בתמ .1

 29 (.זוגה ובן אמה, המערערת) שכנגד מהמשיבים

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 

 2 :כדלקמן קמא השופטת פסקה זו בתובענה 

 3 

 4 בדירה השיתוף בפירוק הצורך בדבר הצדדים בין מחלוקת הייתה שלא היות .א

 5 לפירוק דין פסק קמא השופטת נתנה, שווים בחלקים הצדדים שם על הרשומה

 6 :כדלקמן שציינה תוך, בדירה השיתוף

 7 

 8"לנתבעת זכות ראשונית  לרכוש  זכויות הנתבע בדירה  

 9בהתאם לשווי הדירה שיקבע בשמאות מוסכמת. דרך 

 10)סעיף  התשלום גם בקיזוז תשלומי איזון המשאבים"

 11 (.0-8לפסק הדין שורות  61

 12 

 13לעניין דמי השימוש הראויים, פסקה השופטת קמא כדלקמן  ב.

 14 (:61)סעיף 

 15 לא כי הודתה התובעת, ראויים שימוש דמי לענין"

 16 בכתובת אחרת מתגוררת וכי( 1' עמ) בנכס התגוררה

 17' עמ) שכירות דמי תמורת בנכס מתגוררים הוריה וכי

 18 (.12 מ'ע) לחודש ₪ 2,400 בסך( 1

 19 ההחלטה כאשר, בדירה בפועל התגוררה לא התובעת

 20 ללא מגורים למעשה מאפשרת זמניים למזונות

 21 בחוזי המצוין הסכום כי נקבע, לפיכך. תשלום

 22 השימוש לדמי אומדן יהווה ₪ 2,400 השכירות

 23 השימוש דמי למחצית זכאי הנתבע  לפיכך. הראויים

 24 פרוק לביצוע ועד התביעה הגשת מיום החל( ₪ 1,200)

 25 ".בפועל שיתוף

 26 

 27 העיקרי הערעור נימוקי תמצית

 28 

 29 :כדלקמן קמא השופטת קביעות נגד טוענת המערערת .2

 30 

 31 :הקובעת התקופה לגבי .א 

 32 המגורים תחילת מיום להיות צריכה הקובעת התקופה תחילת כי המערערת טוענת

 33 כקביעת ולא(, 6770 ינואר חודש) מאז המלא והשיתוף הצדדים של המשותפים
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 1 התקופה תום מועד לגבי גם כך(. 1/2/70 בתאריך הנישואים מיום) קמא השופטת

 2 (. 11/1/11 בתאריך) הצדדים נישואי התרת יום להיות שצריך הקובעת

 3 

 4 באיזון להיכלל צריכים שהיו, הבאות בנקודות בקביעותיה קמא השופטת טעתה .ב

 5 :הצדדים שבין הנכסים

 6 הזוג בני של המשותפות העבודה משנות, חולקו ושלא בחברות שנצברו רווחים

 7 ;בחברות

 8 ;הקובעת בתקופה שחולקו דיבידנדים

 9 .הקובעת בתקופה, הדלתא, החברות בשווי הגידול

 10 

 11 שצבר סוציאליות זכויות איזון לצורך אקטואר מינתה כשלא קמא השופטת טעתה .ג

 12 השופטת ידי על אוזנו שלא, פיטורין ופיצויי הבראה דמי, חופשה ימי ובהן, המשיב

 13 .קמא

 14 

 15 שנקבע, יאוזנו כי שקבעה הפריטים של שווים הערכת במועד קמא השופטת טעתה .ד

 16 .דין פי על כנהוג הקרע למועד שווים הערכת תחת, הדין פסק למועד

 17 למועד ביחס הדין בפסק כלל התייחסות אין אף, האמור הרכוש מפריטי חלק לגבי 

 18 .השווי הערכת

 19 

 20 הרכוש פרטי של שוויים להערכת שמאי מינתה כשלא קמא השופטת טעתה .ה

 21 לאזן שיש שייקבע ככל פיה על, 18/17/11 מיום בהחלטתה שקבעה כפי, המאוזנים

 22 . שווים להערכת שמאי ימונה, מסוימים רכוש פרטי

 23 

 24 למרות, יאוזנו לא כי אספנות רכבי שני לגבי כשקבעה קמא השופטת טעתה .ו

 25 משיקולים החברות אחת שם על נרשמו אלה נכסים כי במפורש הודה שהמשיב

 26 . גרידא כלכליים

 27 

 28 מיום החל, ראויים שימוש בדמי המערערת את כשחייבה קמא השופטת טעתה .ז

 29 בתיק 62/1/11 מיום להחלטתה בסתירה(, 6711 יולי חודש) המשיב תביעת הגשת

 30 הנישואים התרת למועד עד, בדירה חינם מדור זכות למערערת המקנה, המזונות

 31 .11/1/11 מיום

 32 
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 1 עד שימוש דמי תשלם המערערת כי גיסא מחד כשפסק קמא משפט בית טעה .ח

 2 חלקו את לרכוש זכות למערערת הקנה גיסא ומאידך, בפועל השיתוף פירוק לביצוע

 3 . הדין בפסק לזכותה שנקבעו וזכויות כספים של קיזוז דרך על בדירה המשיב של

 4 לפחות או השימוש בדמי החיוב את לבטל כדי בה יש הקיזוז זכות, זה דברים במצב 

 5 השיתוף פירוק ביצוע עד ולא הדין פסק ליום עד רק שיהיה באופן, החיוב את לעצור

 6 .מבוטל לא זמן להימשך שיכול, בפועל

 7 

 8 לאיזון המערערת טענת את כשדחה", 'ד" דיור ליחידת באשר קמא משפט בית טעה .ט

 9 היתה כשלא, שיפוצה או בנייתה עלות הוכחה לא כי בנימוק, בנייתה הוצאות

 10 המשפט בית על היה בנדון. הקובעת בתקופה זו דיור יחידת בניית לגבי מחלוקת

 11 להחלטת בהתאם הבניה שווי להערכת שמאי ולמנות המערערת לבקשת להיעתר

 12 .18.17.11 מיום קמא המשפט בית

 13 

 14. יאוזנו לא כי שנקבע התומך והקיר הבריכות לבניית באשר קמא משפט בית טעה .י

 15 בתקופה נבנה כי מחלוקת שאין, התומך לקיר הקשור בכל ש"ביהמ טעה למצער

 16 על היה בנדון. מכך למעלה לא אם ₪ אלפי עשרות עלתה בנייתו כי וסביר, הקובעת

 17 מיום כהחלטתו, התומך הקיר בניית שווי את להעריך שמאי למנות המשפט בית

18.17.71. 18 

 19 

 20 שהעביר הודה כשהנתבע במיוחד, 'א של הבית את איזן לאשכ קמא משפט בית טעה .יא

 21 הדיבידנד כספי בנדון. הבית מימון לצרכי ₪ 677,777 של בשיעור דיבידנד כספי 'לא

 22 זכאית המערערת כי לומר יש ולכן, בחברות המניות בעל בהיותו למשיב שייכים

 23 . למחציתם

 24 

 25 בחלקים איזן ולא, ממון יחסי לחוק 8 סעיף את הפעיל כשלא קמא משפט בית טעה .יב

 26 .הצדדים רכוש את( המערערת לטובת) שווים לא

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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 1 העיקרי בערעור המשיב מטעם הטיעון עיקרי תמצית

 2 

 3 :כדלקמן העיקרי בערעור מטעמו הטיעון בעיקרי המשיב טען .0

 4 

 5 תשיג שהמערערת מנת על, ולפגוע להציק, להטריד במטרה הוגש העיקרי הערעור .א

 6 חוק": להלן) 1202 – ג"תשל, זוג בני בין ממון יחסי חוק לה שמקנה למה מעבר

 7 (."ממון יחסי

 8 

 9 ידי על נקבע אשר, תחילתה במועד להתערב מקום אין - הקובעת לתקופה באשר .ב

 10 לקבוע צריך היה לטעמו אך, 1/2/70 בתאריך הצדדים נישואי כיום קמא השופטת

 11 כקביעת 6712 יולי חודש ולא) 6716 אוקטובר בחודש מסתיימת התקופה כי

 12 אחת וזו) המשותף החשבון את הצדדים הפרידו שאז כיוון(, קמא השופטת

 13 (.שכנגד הערעור מנקודות

 14 

 15 בפסק קמא השופטת של בקביעתה טעות נפלה לא, החברות לנושא הקשור בכל .ג

 16" חיצוניים נכסים" הם אשר, האמורות בחברות זכויות כל אין למערערת כי, הדין

 17 .הצדדים שבין האיזון במסגרת נכללים ואינם

 18 

 19 השופטת של ל"הנ ובקביעתה(, דלתא) החברות להשבחת זכאית אינה גם המערערת .ד

 20 .טעות נפלה לא קמא

 21 6777 משנת כבר פעיל אינו המשיב למעשה בהן, החברות לרווחי הקשור בכל גם כך

 22 .המשיב של ילדיו הם החברות את בפועל שמנהל ומי, וצלילות בריאות בעיות עקב

 23 

 24, החברות ידי על בפועל הופרשו לא אלה הרי, הנטענות הסוציאליות לזכויות באשר .ה

 25 . סוציאליות זכויות כל היו ולא אין ולמשיב

 26 נטענה, המשיב לזכות לכאורה שעומדים והבראה חופשה ימי לגבי הטענה - בנוסף

 27 .אסורה חזית הרחבת בגדר והיא בערעור לראשונה

 28 

 29 על הדין בפסק טעות נפלה שלא רק לא כי המשיב טען, הרכב לכלי הקשור בכל .ו

 30, טעה אף קמא משפט בית אלא, האיזון במסגרת אינם כי שנקבע הרכבים אודות

 31 .שכנגד הערעור עוסק גם ובכך, מהרכבים בחלק זכויות למערערת שהעניק שעה

 32 
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 1 בפסק טעות נפלה לא, המערערת ידי על שנטענו דיור ביחידות לחלק הקשור בכל .ז

 2 .הדין

 3 

 4 המערערת לחובת הדין בפסק טעות נפלה לא, הראויים השכירות לדמי הקשור בכל .ח

 5 נתבעים היו הם שגם למרות, שכנגד המשיבים נגד דין פסק ניתן לא - ההיפך אלא

 6 וכלשונה ככתבה כנגדם התביעה את לקבל קמא משפט בית על והיה, זו בתביעה

 7 .שכנגד הערעור מנקודות אחת גם זו. לדיונים והתייצבות תצהיר הגשת בהעדר

 8 

 9 ובמסגרתו, ממון יחסי לחוק 8 סעיף את להפעיל והצדקה מקום אין, דנן בנסיבות .ט

 10 .מחצה על מחצה יהיה שלא האיזון בסיס את לשנות

 11 

 12  שכנגד הערעור נימוקי תמצית

 13 

 14  :כדלקמן הדין בפסק קמא השופטת קביעות נגד טוען שכנגד המערער .8

 15 

 16, שכנגד המערער של לטעמו. הקובעת התקופה לעניין קמא המשפט בית טעה .א

 17 (. 6712 יולי בחודש) ידו על שנקבע למועד קודם להסתיים צריכה הקובעת התקופה

 18 התיק את הפרידו, 17/6716 בחודש שלהם המשותף החשבון את הפרידו הצדדים

 19 של ביתו את עזבה שכנגד והמשיבה, 11/6716 בחודש הכנסה במס שלהם המשותף

 20 . 2/6712 בחודש שכנגד המערער

 21 בחודש להסתיים צריכה הייתה הקובעת התקופה, שכנגד המערער של לטענתו

17/6716. 22 

  23 

 24 הורה כשלא, קמא משפט בית טעה, במקרקעין שיתוף פירוק לתביעת הקשור בכל .ב

 25 קדימה זכות שכנגד למשיבה נתן ואף, המשותפת בדירה מיידי שיתוף פירוק על

 26 המרבה לכל, החופשי בשוק מכירתו תחת, שכנגד המערער של חלקו ברכישת

 27 . שלו הקניין בזכות פגיעה תוך, במחיר

 28 

 29 קמא המשפט בית טעה, במקרקעין שיתוף פירוק לתביעת הקשור ובכל, בנוסף .ג

 30 שלא למרות, התביעה לכתב בהתאם 2-ו 6 שכנגד המשיבים נגד דין פסק נתן כשלא

 31 ולהיות, מהדירה ידם לסלק נדרשו בתביעה) תצהיר הגישו ולא לדיונים התייצבו

 32 למועד ועד 12/2/17 מיום החל ₪ 1,777 של בסך ראויים שכירות בדמי מחויבים

 33 (. דין עורך טרחת ושכר משפט הוצאות בצירוף, מהדירה פינויים
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 1 

 2 הזמניים המזונות דמי חיוב את רטרואקטיבית ביטל כשלא, קמא משפט בית טעה .ד

 3 . מטעמה חמורים שקרים בסיס על נפסקו כי שהוכח לאחר, שכנגד למשיבה שנפסקו

 4 

 5 ומחיית עסק הפעלת לצרכי נועדו שכנגד המשיבה שקיבלה המזונות כספי, בנוסף

 6 ששולמו הסכומים השבת על להורות יש גם, לכן. קודמים מנישואים הבגיר בנה

 7 . זמניים מזונות כדמי לידיה

 8 

 9 הזמנית החלטתו את כנה על כשהותיר, המזונות בסוגיית קמא משפט בית טעה עוד

 10 לסכום בהתייחס עובדתית והכרעה ניתוח כל ביצע ולא, הזמניים המזונות לעניין

 11 לא שהמשיבה פסקה קמא השופטת כאשר, אישה כמזונות שנפסק האסטרונומי

 12 . שונים לצרכים שימוש בו עשתה אלא למחייה לו זקוקה הייתה

 13 

 14 שכנגד המשיבה לידי להשיב שכנגד המערער שעל שקבע שעה, קמא משפט בית טעה .ה

 15 אשר, אחרים לצרכים וייתכן בהלוואה שדובר שעה", לגרושתו הלוואה כספי"

 16 חזית בהרחבת שמדובר לעובדה לב ובשים, הצדדים נישואי בראשית הושבה

 17 . הנישואים מיום השכר הפקדות לעניין גם כך. אסורה

 18 

 19 כי, קמא המשפט בית טעה, הרכושית בתביעה הסוציאליות לזכויות הקשור בכל .ו

 20 על השית, סוציאליות זכויות כל שכנגד למערער בפועל הופרשו שלא שקבע למרות

 21 זכויות של רעיוני חישוב תוך, שכנגד המשיבה לידי תשלום שכנגד המערער

 22 . בפועל שולמו שאלה מבלי סוציאליות

 23 

 24 בהתייחס הדדית בצורה שווה גזירה גזר לא כאשר קמא המשפט בית טעה, בנוסף

 25 שייכת מחציתה אשר, הקובעת בתקופה שנצברו שכנגד המשיבה של לזכויותיה

 26 . שכנגד למערער

 27, שכנגד למשיבה והסירות מהרכבים בחלק זכויות כשייחס קמא המשפט בית טעה .ז

 X  28 הסירה רכישת כי ייצא, למתבקש בהתאם הקובעת התקופה תתוקן שאם למרות

 29 המשפט בית קבע בהם מהרכבים חלק לגבי גם וכך, הקובעת התקופה לאחר בוצעה

 30 . שכנגד למשיבה זכויות קמא

 31 

 Z 32 הסירה, אולם , X, Y,Z: סירות בשלוש זכויות איזן קמא המשפט בית – בנוסף

 33 משרד הוראות בשל רק( מחצית) ובנו שכנגד המערער שם על ורשומה לחברה שייכת
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 1 המערער על להשית אין, לפיכך. X הסירה לרכישת שימשה  Y והסירה, התחבורה

 2 . כפול חיוב שכנגד

 3 

 4 באופן, משפט הוצאות שכנגד המשיבה על השית כשלא, קמא משפט בית טעה .ח

 5 שכנגד המשיבה של טענותיה מול אל ותוצאותיו ההליך ניהול את שישקף

 6 .במסגרתו

 7 

 8 שכנגד המשיבה מטעם הטיעון עיקרי תמצית

 9 

 10 הוגשה גם לגביהן) מקדמיות טענות שלוש שכנגד המשיבה טענה, מטעמה הטיעון בעיקרי .2

 11 :כדלקמן( להלן נתייחס אליה נפרדת בקשה

 12 

 13 . הסף על לדחותו יש ולכן באיחור הוגש שכנגד הערעור .א

 14 

 15 להתיר אין ולכן העיקרי לערעור נוגעים שאינם נושאים על הוגש שכנגד הערעור .ב

 16 . הסף על לדחותו ויש, זאת

 17 

 18(, זוגה ובן המערערת של אמה) 6-2 שכנגד המשיבים נגד גם הוגש שכנגד הערעור .ג

 19, הסף על שכנגד הערעור לדחות יש כלפיהם, משכך. העיקרי בערעור כלולים שאינם

 20 .העיקרי בערעור נכלל שלא מי נגד שכנגד ערעור להגיש ניתן לא שכן

 21 

 22 : הבאים מהטעמים שכנגד הערעור לדחות יש כי שכנגד המשיבה טענה דברים של לגופם .17

 23 

 24 טוענת – הדין בפסק לגביהם קמא השופטת ופסיקת המזונות לתביעת באשר .א

 25 על להורות מקום ואין, קמא השופטת בקביעת טעות נפלה לא כי שכנגד המשיבה

 26(, שכנגד המערער כטענת) בדיעבד הזמניים המזונות סכום הפחתת או החזרם

 27 :הבאים מהטעמים

 28 

 29 ההתעללות לנוכח, הבית את שכנגד המשיבה לעזיבת הצדקה הייתה .1

 30 .בה שכנגד המערער של הנפשית

 31 

 32 . שכנגד המערער של הגבוהה והכנסתו הרבים נכסיו .6

 33 
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 1 מקום אין כי שכנגד המשיבה טוענת – הקובעת התקופה נגד לטענות הקשור בכל .ב

 2 מועד עד להאריכה יש, ההיפך. שכנגד המערער כטענת הקובעת התקופה את לקצר

 3 (.העיקרי הערעור מנקודות אחת וזו) 11.1.11 ביום ביניהם הנישואין התרת

 4 

 5 המשיבים נגד שימוש דמי פסיקת-ואי בדירה השיתוף פירוק לתביעת הקשור בכל .ג

 6 :כי נטען – שכנגד

 7 

 8 טעות נפלה לא, הצדדים בין הכלכליים והפערים דנן המקרה בנסיבות .1

 9 של חלקו לרכישת הקדימה זכות שכנגד למשיבה ניתנה בו הדין בפסק

 10 בשמאות שיקבע לשוויה בהתאם, המשותפת בדירה שכנגד המערער

 11 .מוסכמת

 12 

 13 המשיבים נגד דין פסק נתן כשלא קמא משפט בית טעה כי לטענה באשר .6

 14 יש כי שכנגד המשיבה טוענת(, זוגה ובן שכנגד המשיבה של המיא) שכנגד

 15 פסק על ערערו לא שכנגד משהמשיבים, לטענתה. הסף על זו טענה לדחות

 16 .שכנגד ערעור נגדם להגיש מקום אין הראשי הערעור במסגרת הדין

 17 במסגרת הוא, בלבד שכנגד המשיבה נגד, שניתן כפי הדין פסק – בנוסף

 18 .טעות בגדר ואינו, קמא משפט בית של דעתו שיקול

 19 

 20 ולא, התביעה הגשת ממועד) הדין בפסק שימוש בדמי החיוב למועד באשר .2

 21 קודם ולא התביעה הגשת מיום הוא שימוש בדמי שחיוב הרי(, לכן קודם

 22 .לכן

 23 

 24  :כדלקמן שכנגד המשיבה טענה הרכושית לתביעה הקשור בכל .ד

 25 

 26 מחצית שכנגד למערער פסק כשלא קמא משפט בית טעה כי לטענה באשר .1

 27, הקובעת בתקופה שנצברו שכנגד המשיבה של הסוציאליות מהזכויות

 28 כבעל המשיב בידי הזכויות כי, נטען – לחובתו שנפסק כפי הדדי באופן

 29 .לעבודה הדין בבית בענין דיון מתנהל ואף, בחברות השליטה

 30 
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 1 של שווים במחצית שכנגד המשיבה של זכייתה נגד המכוונת לטענה באשר .6

 2 התלויים) האמורות בטענות ממש אין כי נטען, והסירות הרכב מכלי חלק

 3 (.הקובעת התקופה בקיצור גם

 X. 4 הספינה לרכישת שימשו  Y  הספינה מכירת כספי כי בטענה ממש גם אין

 5 

 6 הערעור ערכאת להתערבות מקום אין – הוצאות פסיקת-לאי הנוגעת לטענה באשר .ה

 7 וערכאת, הדיונית הערכאה של הרחב דעתה לשיקול נתונה הוצאות פסיקת. בנדון

 8 .בכך מלהתערב ברגיל נמנעת הערעור

 9 

 10 הסף על לסילוק בקשה

 11 

 12 שהגישה שכנגד הערעור של הסף על לדחייה בקשה על נעמוד, גופם בערעורים שניגע טרם .11

 13 :עיקריים טעמים משלושה, שכנגד המשיבה

 14 

 15 .באיחור הוגש שכנגד הערעור .א 

 16 .בהם דן אינו העיקרי שהערעור בעניינים עוסק שכנגד הערעור .ב

 17 (.6-2 שכנגד המשיבים) העיקרי בערעור נכללו שלא צדדים נגד הוגש שכנגד הערעור .ג

 18 

 19 17/1/10 ביום הוגש העיקרי הערעור כי, שכנגד המשיבה מציינת הראשון לנימוק באשר .16

 20 . 2/2/10 ביום הוגש שכנגד והערעור

 21 בתיק המשפט בית בהחלטת המשפט בנט לראשונה שכנגד המערער כ"ב צפה 12/1/10 ביום

 22 הדין פסק כי, שכנגד המשיבה כ"ב של הודעתו בעקבות שבאה, 12/1/10 מיום הערעור

 23 .1/16/12 ביום במשרדו התקבל

 24 הומצאה 62/1/10 ביום כי, המשפט לבית הודעה שכנגד המערער כ"ב הגיש 21/1/10 ביום

 25 הגשת לעצם עד אך, ערעור כתב הוגש לפיה המשפט בית הודעת הפקס באמצעות למשרדו

 26 גם ביקש.  שכנגד ערעור כתב להגיש בכוונתו וכי, במשרד הערעור כתב הוצג טרם הבקשה

 27 ממועד יחולו, שכנגד ערעור להגשת לרשותו שעומדים הימים כי, זו בהודעתו להבהיר

 28 .למשרדו כדין נספחיו על הערעור כתב המצאת

 29 

 30 ביום חלף שנגד ערעור להגשת המועד כי, שכנגד המשיבה כ"ב סבור, אלה מועדים לנוכח

 31 על שכנגד המערער ידיעת לעניין קובע כמועד 12/1/10 תאריך את שנראה ככל) 12/6/10

 32 (.הקובע כמועד 62/1/10 בתאריך שנראה ככל) 68/6/10 ביום המאוחר ולכל(, הערעור הגשת

 33 .באיחור הוגש כי לומר יש 2/2/10 ביום רק שכנגד הערעור משהוגש 
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 1 

 2 שכנגד ערעור, הפסוקה להלכה בהתאם כי, שכנגד המשיבה כ"ב מציין השני לנימוק באשר .12

 3 .העיקרי הערעור בו שעוסק בעניין רק יוגש

 4 .העיקרי בערעור נכללו שלא, לחלוטין אחרים נושאים כולל שכנגד הערעור דנן במקרה

 5 

 6 על לחלוטין שנדחו לנושאים רק מתייחס העיקרי הערעור כי שכנגד המשיבה טוענת בנדון

 7 .כלל בהם זכתה לא שכנגד שהמשיבה עניינים היינו, הדין בפסק קמא משפט בית ידי

 8 שונים עניינים על, שכנגד הערעור במסגרת, לערער מבקש שכנגד המערער, זאת לעומת

 9 .העיקרי בערעור ערערה לא אודותם על כאמור אך, שכנגד המשיבה זכתה בהם לחלוטין

 10 

 11 לא, הוריה, 6-2 שכנגד המשיבים כי, שכנגד המשיבה כ"ב מציין – השלישי לנימוק באשר .11

 12 רק להגיש ניתן אותו, שכנגד ערעור נגדם להגיש היה ניתן לא, משכך. העיקרי בערעור נכללו

 13 . העיקרי לערעור הצדדים נגד

 14 

 15 :כדלקמן וציין לדחותה ביקש, לבקשה הגיב שכנגד המערער .11

 16 

 17 רק כוחו בא של למשרדו הומצא הערעור – שכנגד הערעור הגשת למועד הקשור בכל .א

 18 .במועד הוגש כי לומר יש ולכן, לכן קודם ולא, 2/6/10 ביום

 19 

 20 אינה הערעור כתב את 62.1.10 ביום בפקס קיבל שכנגד המערער כ"ב כאילו הטענה

 21. הפקס באמצעות שכנגד המערער כ"לב הומצא לא מעולם הערעור כתב. נכונה

 22 בא של במשרדו ונצפה, לתגובה' ב כנספח וצורף המשפט מבית שהתקבל הפקס

 23 .ועיקר כלל הערעור כתב אינו, 62/1/10 ביום כוחו

 24, 2/6/10 ביום רק שכנגד המערער כ"ב של במשרדו במלואו התקבל הערעור כאמור

 25 .שכנגד ערעור כתב להגשת המועד את למנות יש זה ממועד ורק

 26 

 27(, הערעור כתב המצאת ממועד ימים 68) 2/2/10 ביום שכנגד הערעור משהוגש, לכן

 28 .במועד הוגש כי לומר יש

 29 

 30 לנושאים רק דווקני באופן קשור להיות חייב שכנגד הערעור כי לטענה הקשור בכל .ב

 31 שבין הענייני הקשר מבחן את לפרש אין כי המשיב טוען – הערעור בכתב עלו אשר

 32 שכל שעה משפחה בדיני וחומר קל, דווקני באופן שכנגד לערעור העיקרי הערעור
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 1 לענייני המשפט בית של האינהרנטית הגדרתו מעצם, בזה זה שזורים הנושאים

 2 .משפחה

 3 

 4, העיקרי בערעור ערערו שלא שלישיים צדדים הוספו שכנגד לערעור כי לטענה באשר .ד

 5, המבקשת של בהוריה שמדובר מהעובדה המתעלמת, לב בתום שלא טענה היא

 6 ואל אליהם מתייחס קמא הדין פסק וכאשר, מייצגים אותם ידי על המיוצגים

 7 .אחת משפחתית מקשה כאל שכנגד המשיבה

  8 

 9, להורות לחבריי אמליץ וכך, בחלקה הבקשה לקבל שוכנעתי, ובתגובה בבקשה עיון לאחר .12

 10 .להלן שאפרט מהטעמים

 11 

 12 .מדויקת אינה זו טענה כי סבורני, באיחור הוגש הערעור כי לטענה הקשור בכל .10

 13 

 14 מועדים בשני הערעור הגשת על שכנגד למערער נודע כי בבקשתה טוענת שכנגד המשיבה 

 15 :כדלקמן מוקדמים

 16 

 17 המשפט בית בהחלטת המשפט בנט לראשונה שכנגד המערער כ"ב צפה עת 12/1/10 ביום 

 18 משפט לבית שהוגשה שכנגד המערער כ"ב מהודעת כעולה 62/1/10 וביום, הערעור בתיק

 19 (.לעיל 16 סעיף ראה) 21/1/10 ביום קמא

 20 

 21 הערעור כתב שכנגד המערער בידי היה לא ל"הנ התאריכים שבשני סביר כי מלמד בתיק עיון 

 22 הדין סדר לתקנות 167 לסעיף בהתאם להמצאה הנדרשים המסמכים כל על העיקרי

 23 העתק, הערעור כתב של עותק: הם אשר(, "התקנות": להלן) 1281 – ד"התשמ, האזרחי

 24 .ערובה או עירבון הפקדת על והודעה מערערים שעליה ההחלטה

 25 המשפט בית אישור היא, 12/1/10 ביום שכנגד המערער כ"ב צפה אותה המשפט בית החלטת 

 26 .1/16/12 ביום במשרדו התקבל הדין פסק כי, שכנגד המשיבה כ"ב הודעת את ראה כי

 27 62/1/10 ביום כי מלמדת, 21/1/10 מיום שכנגד המערער כ"ב שהגיש ההודעה, בנוסף 

 28 .טיעון עיקרי להגיש יש וכי ערעור הוגש כי על הודעה למשרדו הומצאה

 29 בשלמותו הומצא העיקרי הערעור כתב כי אינדיקציה כל אין, אלה מועדים בשני כי מכאן 

 30 כתב להגשת המועד את ממנו למנות ניתן לא גם לכן. שכנגד למערער בתקנות וכנדרש

 31 כעולה וזאת, לתקנות 167 סעיף לפי הערעור כתב לו שהומצא מיום יום 27) שכנגד הערעור

 32 (.לתקנות 121 מסעיף

 33 
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 1 כנדרש למשרדו הומצא הערעור 2/6/10 ביום רק כי שכנגד המערער של טענתו גם נסתרה לא 

 2 . התקנות פי ועל

  3 

 4 להגשת הנתונים הימים את למנות יש, ברגיל כי הקובעת הפסיקה את להזכיר יש בנדון

 5 כלל. להשיג מבקשים עליה ההחלטה של המצאה קיימת בו המועד למן ערעורי הליך

 6 רק. הדיונית התנהלותו את לכלכל דין בעל חייב פיו ועל, והמחייב הנוהג הוא כדין ההמצאה

 7 לנקוט דין בעל מחייבת הדיונית הלב תום חובת כי הוכח בהם, וקיצוניים חריגים במצבים

 8 להבדיל" הידיעה כלל)" הפסק של כדין המצאה קיבל מבלי גם, ידיעתו פי על דיוני צעד

 9 ולא הידיעה ממועד ערעורי הליך להגשת הנתונים הימים את למנות יש"(, ההמצאה כלל"מ

 10 (.62/2/10 מיום החלטה, פלונית' נ פלוני 6222/10 מ"בע) ההמצאה ממועד

 11 

 12 כלל" ולא" ההמצאה כלל" את להחיל יש כי שוכנעתי, לעיל המפורט ולאור, דנן במקרה 

 13 להמצאת קודם במלואו הערעור כתב על שכנגד המערער ידיעת הוכחה לא שכן", הידיעה

 14 לחול צריך שכנגד הערעור כתב להגשת הימים מניין כי, לומר יש לכן. לידיו כדין הדין פסק

 15 שלא, כטענתו, במלואו העיקרי הערעור כתב את המשיב קיבל בו מועד, 2/6/10 מיום רק

 16 .נסתרה

 17 

 18 .במועדו הוגש כי לומר יש, 2/3/12 ביום שכנגד הערעור ומשהוגש, משכך 

  19 

 20 רק מוגש להיות אמור שכנגד הערעור כי, הסף על לסילוק הבקשה של השנייה לטענה באשר .18

 21 להתקבל הבקשה דין כי סבורני, דנן במקרה כן שאין מה, העיקרי הערעור בו שעוסק בעניין

 22 .להלן שאפרט כפי, בחלקה

 23 

 24 העניינית למסגרת וקשר זיקה להן שיש השגות רק להעלות ניתן, שכנגד בערעור אכן 

 25 זיקה להיות חייבת לא כי, בפנינו שכנגד המערער לטענת בניגוד) העיקרי בערעור שהותוותה

 26 (.באלה אלא השזורים המשפחה דיני בתחום כאמור

 27 :זה לעניין ראה 

 28 טלמכניק לה' נ מ''בע חשמל עבודות וביצוע שירות אלקטריק יעד 2828/27 א"בש

 29 .612( 1)ה"מ י"פד. א.ס אלקטריק

 30 .221( 1)ה"מ י"פד אוזן' נ' ואח ישראל מדינת 1221/21 א"בש 

 31 .1701' עמ, 11 מהדורה, אזרחי דין בסדר סוגיות, גורן אורי 
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 1 דווקנית דרישה אינה עניינית זיקה של קיומה בדבר הדרישה כי בפסיקה נקבע זאת עם יחד

 2 דבר של פירושו אין - היינו. מרחיבה פרשנות" עניין אותו" למונח ליתן ויש, ומצמצמת

 3 יכול אלא, העיקרי בערעור שהועלו הנושאים את רק לתקוף יכולה שכנגד הערעור שהודעת

 4 .ענין לאותו וקשור ושזור, הערעור של ביסודו המונח לכל יתייחס שכנגד שהערעור

 5 לנושאי שכנגד הערעור נושאי בין כלשהי בזיקה צורך יש המרחיבה הפרשנות פי על גם, היינו

 6 .משפחה בדיני מדובר אפילו ולטעמי, העיקרי הערעור

 7 :זה לעניין ראה

 8 (. 61/2/70) מולכו' נ' רבינוביץ 8211/72 א"ע 

 9 (.2/6/11) מ"בע אלקטרוכימיות תעשיות בתאור' נ מ"בע רדוויד 0821/12 א"ע 

 10 .1701' עמ, 11 מהדורה, אזרחי דין בסדר סוגיות, גורן אורי 

 11 

 12 :הבאות בסוגיות נוגע העיקרי הערעור דנן במקרה 

 13 

 14 זכויות איזון לצורך אקטואר מינוי, חולקו ושלא שחולקו דיבידנדים, הקובעת התקופה 

 15, ספינות, סירות, אספנות רכבי) רכוש פרטי של שוויים הערכת, המשיב שצבר סוציאליות

 16 . ממון יחסי לחוק 8 סעיף והפעלת שימוש דמי(, תומך וקיר בריכות, דיור יחידות

 17 

 18 :הבאות בסוגיות נוגע שכנגד הערעור 

 19 

 20 למערערת שניתנה הקדימה זכות, הדירה שיתוף פירוק, הקובע המועד או הקובעת התקופה 

 21 6-2 שכנגד המשיבים נגד דין פסק מתן אי על טענות, בדירה המשיב של חלקו ברכישת

 22 שנפסקו זמניים מזונות בדמי החיוב של רטרואקטיבית ביטול אי, השיתוף פירוק בתביעת

 23, אישה כמזונות שנפסקו המזונות בסכום עובדתית והכרעה ניתוח ביצוע אי, שכנגד למשיבה

 24 שלוש ואיזון ברכבים זכויות לגבי טענות, סוציאליות זכויות, לגרושה הלוואה כספי החזר

 25 .הוצאות פסיקת אי לגבי וטענות סירות

 26 

 27 כלל עולות ולא, שכנגד בערעור רק מופיעות הדין בפסק עיקריות נקודות שתי כי לעין בולט 

 28 סעיפים ראה) לגרושתו ההלוואה כספי והחזר אישה למזונות הכוונה. העיקרי בערעור

 29 (.לעיל( ח(+)ה)2

  30 
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 1 ולהגיש להתכבד צריך היה, קמא הדין בפסק אלה קביעות לתקוף המשיב רצה לו, משכך

 2 כלשהי זיקה בעל להיות שצריך, שכנגד ערעור כתב במסגרת לא אך, עצמאי ערעור כתב

 3 .העיקרי הערעור לכתב

 4 .הסף על להידחות דינן שכנגד הערעור בכתב אלה נקודות לכן 

 5 

 6 . קמא הדין בפסק אלה בנקודות להתערב מקום היה לא גם כי אציין לצורך מעבר 

 7 ראה) קמא הדין בפסק השופטת ציינה, העבר לגבי שנפסק מזונות לסכום הקשור בכל

 8 רמת לאור, כשלעצמו ביתר ששולם מזונות בסכום מדובר אין כי(, לעיל( ה)2 בסעיף ציטוט

 9 המזונות שדמי נוחה לא תחושה למרות זאת. המשיב השתכרות ורמת הצדדים של החיים

 10 .אחרים לצרכים שימשו

 11 .דנן המקרה בנסיבות קמא השופטת של זו בהחלטה טעות נפלה כי סבור איני

 12( 1()ח)1 סעיף ראה) עובדתית קביעה השופטת קבעה, לגרושה ההלוואה להחזר הקשור בכל

 13 לסיום עד המשותפת בתקופה ששולם( ₪ 12,777) כאמור הלוואה החזר היה אכן כי( לעיל

 14, זו בקביעה להתערב מקרה בכל מקום היה לא לכן. המשותפת לתקופה וביחס ההלוואה

 15 אלא הדיונית הערכאה של עובדתיות בקביעות הערעור ערכאת התערבות-אי כלל מכח

 16 .בכללם אינו שהנדון, חריגים במקרים

 17 

 18 הערעור לנושאי עניינית זיקה בעלי בנושאים עוסקות שכנגד בערעור הערעור טענות יתר 

 19 .הסף על שכנגד בערעור אלה נקודות לסלק מקום אין לכן. הדוקה שאינה ואפילו, העיקרי

 20 

 21 שסוגית הגם, קמא בתובענה הוצאות פסיקת אי לעניין, שכנגד בערעור הטענה גם היא כך 

 22 שיתקבל שככל, בעובדה נעוץ לכך הטעם. העיקרי הערעור במסגרת נכללה לא ההוצאות

 23 ערעור במסגרת לכן. ההוצאות סוגיית את מחדש לבחון צורך יהיה ממילא, שכנגד הערעור

 24 על שטענה הגם, קמא בהליך הוצאות פסיקת אי או פסיקת לענין גם לטעון ניתן שכנגד

 25 .העיקרי בערעור נטענה לא ההוצאות אודות

 26 

 27 :זה לעניין ראה 

 28 

 29 (.11/2/10 מיום החלטה) אדום דוד מגן' נ לאומי לביטוח המוסד 1778/12 א"ע 

 30 (.62/2/11 מיום החלטה) לחדול או ציונות תרצו אם' נ ילין 6622/11 א"ע 

 31 (.67/0/72 מיום דין פסק) מידד' נ כץ 2170/72 א"ע 

 32 
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 1 שכנגד הערעור במסגרת ניתן לא כי הטענה היא הסף על לסילוק בבקשה אחרונה נקודה .12

 2 6-2 שכנגד למשיבים היא והכוונה, העיקרי בערעור כלולים שאינם שכנגד משיבים לכלול

 3 (.זוגה ובן העיקרית המערערת שלימה א)

 4 

 5 . שכנגד המשיבה צודקת בכך גם כי סבורני 

 6 . העיקרי בערעור ערער שלא דין בעל נגד שכנגד ערעור להגיש ניתן לא כי נפסק

 7 

 8 :זה לעניין ראה

 9 

 10 .1701' עמ, 11 מהדורה, אזרחי דין בסדר סוגיות, גורן אורי

 11 .לעיל המוזכרת 2828/27 א"בש

 12 

 13 שאינם, 6-2 שכנגד המשיבים כלפי המופנות שכנגד בערעור שכנגד המערער טענות, לכן

 14 המערער/המשיב של הטענות לעניין) שכנגד בערעור מקומם אין, העיקרי בערעור מערערים

 15 (.לעיל( ג)8 סעיף ראה 6-2 שכנגד המשיבים נגד שכנגד

 16 

 17 נגד במישרין הדין בפסק פסק לא קמא משפט בית כי, העובדה את לתקוף המשיב רצה לו

 18 .נפרד בערעור זאת לעשות צריך היה, 6-2 שכנגד המשיבים

 19 אינם 6-2 שכנגד כשהמשיבים, שכנגד ערעור במסגרת בכך לדון ניתן לא, כן עשה משלא

 20 . בו עיקריים מערערים

 21 בישויות מדובר שכן, למשיב מועילה אינה, זוגה ובן המערערת של באמה מדובר כי העובדה

 22 .נפרדות משפטיות

 23 

 24 .הסף על להידחות, 3-2 המשיבים נגד שכנגד הערעור במסגרת המשיב טענות לכן

 25 

 26 לענין בטענתו ביטוי לידי הבאה, המשיב של התעקשותו ברורה שלא אומר גם לצורך מעבר

 27 לזכותו נפסקו כבר שימוש דמי שהרי, הדין פסק במסגרת 6-2 המשיבים נגד פסיקה אי

 28 נגד השימוש דמי של במישרין פסיקה מאי כספית ניזוק שאינו כך, המערערת ולחובת

 29 .6-2 המשיבים

 30 

 31, בלבד נקודות בשלוש מתקבלת הסף על שכנגד הערעור לסילוק הבקשה כי יאמר לסיכום .67

 32 :כדלקמן

 33 
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 1 .אישה מזונות .א 

 2 .לגרושה ההלוואה החזר .ב 

 3 .6-2 שכנגד המשיבים נגד הערעור טענות .ג 

 4 

 5 .להלן ונבררו, כנו על נותר שכנגד הערעור רוב 

 6 

 7 

 8 

 9 העיקרי הערעור

 10 

 11 הקובעת התקופה

 12 

 13 מערער גם זו ובנקודה) הקובעת התקופה לקביעת נוגעת העיקרי בערעור הראשונה הטענה .61

 14 (.שכנגד הערעור במסגרת המשיב

 15 נישואי מיום, המשאבים איזון לעניין הקובעת התקופה את קבעה קמא השופטת כזכור 

 16, המשיב של בחברה המערערת העסקת סיום, 6712 יולי לחודש ועד ... בתאריך הצדדים

 17( ה)1 סעיף ראה) שנים כשש הכל סך, זכויות ולשמירת למזונות האישה תביעות והגשת

 18 (.לעיל

 19 

 20 עם יחד. הגירושין יום הוא וסיומה הנישואין יום היא הקובעת התקופה של תחילתה ברגיל .66

 21 התקופה תחילת את לאחור למתוח יש כי, זוג בן בטענת להכיר נכון יהיה לעיתים, זאת

 22 .הנישואים הותרו בטרם עוד, סיומה מועד את להקדים או, הנישואים טרם היינו, הקובעת

  23 

 24 טרם, לאחור הקובעת התקופה תחילת" למתיחת" בפסיקה שנקבעו המידה אמות .62

 25 :כדלקמן הן, הנישואין

 26 

 27 ?לכן קודם שמא או הנישואין לאחר רק האם. צאצאים הזוג בני הולידו ומתי האם .א 

 28 

 29 לתקופה והשוואה הנישואין שטרם התקופה במהלך הזוג בני בין שיתוף מנהגי .ב

 30 .הנישואין שלאחר

 31 

 32 החיים של הכוללת לתקופה יחסית( הנישואין שלפני) הראשונה התקופה משך .ג

 33 .המשותפים
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 1 

 2 . מוחלט באופן הראשונה התקופה משך .ד

 3 

 4 אירוע היה הנישואין מעמד והאם, התקופות מן אחת כל במשך הזוג בני יחסי טיב .ה

 5 ?לאו אם הזוג בני ביחסי מכונן

 6 

 7 התרת טרם אף להקדימו רשאי המשפט בית, הקובעת התקופה סיום מועד להקדמת באשר 

 8 . ממון יחסי לחוק( 6()א)א1 מסעיף כנלמד וזאת, הזוג בני בין קרע קיים כאשר, הנישואין

 9 

 10  "?הקרע מועד" מהו

 11 :מישורים במספר ייתכן הקרע 

 12 .משפטיים בהליכים נקיטה, מגורים הפרדת, המגורים מבית יציאה זה ובכלל – פיזי קרע 

 13 .במשותף הבית משק ניהול הפסקת זה ובכלל – כלכלי קרע 

 14 תלונה הגשת, הזוג בני בין אלימות, הזוג בן מצד נאמנות הפרת זה ובכלל – זוגי קרע 

 15 . ועוד אלימות על במשטרה

 16 

 17 .שבפניו המקרה לנסיבות בהתאם, בנדון דעת שיקול המשפט לבית 

 18 

 19 :הפסוקה ההלכה סיכום ראה זה בסעיף האמור לעניין 

 20 .111-122' עמ, 2-17 פרקים, והפסיקה הדין - ורכוש ממון יחסי שלם נסים 

 21 

 22, הצדדים נישואי טרם הקובעת התקופה את להתחיל יש כי המערערת טוענת דנן במקרה .61

 23 של סיומה מועד כי ולקבוע, 6770 ינואר בחודש יחדיו להתגורר החלו בו מהמועד החל

 24 . 11/1/11 בתאריך הנישואין התרת ביום הוא התקופה

 25 

 26 הקרע בעת להיות צריך התקופה סיום כי( שכנגד המערער) המשיב טוען השני העבר מן

 27, 18/17/16 ביום המשותף מהחשבון המערערת של הוצאתה עם שהיה, הזוג בני שבין הכלכלי

 28 . קמא השופטת כקביעת 6712 יולי בחודש ולא

 29 

 30 פירטה והיא, הזוג בני של בחייהם הקובעים הדרך ציוני לכל מודעת הייתה קמא השופטת .61

 31 :כדלקמן הדין לפסק 10 בסעיף אותם

  32 

 33 להלן התאריכים הרלבנטיים לענייננו: "  
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 1 תחילת המגורים המשותפים. -2002ינואר   

 2 נישואי הצדדים. - 2002  

 3 הכנסת האישה לחשבון המשותף. -2002אוקטובר   

 4 הוצאת התובעת מהחשבון המשותף. – 11.10.12  

 5 בקשה לעריכת חישוב מס נפרד. 21.11.12  

 6 עזיבת התובעת את הבית.  -2013אפריל   

 7סיום העסקה בחברה. הגשת תביעות האישה  -2013יולי  

 8 למזונות ותביעה לשמירת זכויות.

 9 הגשת תביעות האיש רכושית והתרת נישואין.  -2014יולי   

 10 התרת נישואין". -14.4.11  

 11 

 12 קמא השופטת בעהק, עמדתה את שמנמקת תוך דעתה שיקול הפעלת ולאחר, יום של בסופו 

 13 בו מועד, 6712 יולי לחודש ועד הנישואין מיום הקובעת התקופה את הדין לפסק 18 בסעיף

 14 ידי על התביעות הגשת עם, הצדדים שבין הנישואין חיי על" הגולל סתימת" את ראתה

 15 .התובעת

 16 

 17 :קמא השופטת של בלשונה 

 18 

 19"לאחר ששקלתי את הדברים ולאור העובדה כי האישה 

 20אוקטובר לחשבון המשותף מיד בסמוך לנישואין )הוכנסה 

 21א קודם לכן, לראות ביום ול (2ומסמך ת/ 42עמ'  - 2002

 22 את המועד לתחילת חישוב האיזון.  ןהנישואי

 23לענין מועד הקרע, לכאורה קיימת הדרגתיות בהפסקת 

 24השיתוף. תחילתו בהוצאה מהחשבון המשותף ועריכת תחשיב 

 25ועד עזיבתה את הבית באפריל  2012מס נפרד, עוד בסוף שנת 

 26. עם זאת בשל אי הבהירות באשר לנסיבות עזיבת 2013

 27עם  11.3.13התובעת את הבית )קריאת 'נצלן' לנתבע ביום 

 28( ובשל האפשרות כי הנתבע פעל חד 24עמ'  –לת החזרה מאי

 29צדדית בהוצאתה מהחשבון עד לסילוקה מהבית, הרי שיש 

 30לקבוע את מועד הקרע למועד מאוחר יותר. מאידך אין לקבוע 

 31את מועד התרת הנישואין כמועד הקרע בשל טענות, חלקן 

 32מוצדקות לגרירת רגליים בהליך המשפטי, כאשר בפועל אין 

 33הצדדים.  לפיכך, נכון יהיה לראות את סתימת כל שיתוף בין 
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 1הגולל על חיי הנישואין עם הגשת התביעות ע"י התובעת  

 2במקביל לעזיבתה את החברה ולאחר עזיבתה  2013בחודש יולי 

 3את הבית וזהו מועד הקרע. דהיינו המדובר בכשש שנים 

 4 משותפות".

 5 

 6 שהתרשמה, הדיונית אההערכ של דעתה לשיקול נתונה הקובע המועד קביעת כאמור .62

 7 השופטת של קביעתה, אלה כל בהינתן. ביניהם והקרע הסכסוך מעומק, מהצדדים במישרין

 8 בו, 6712 יולי לחודש ועד 1/2/70 בתאריך הנישואין מיום" הקובעת התקופה" את קמא

 9 טעות בה ואין, סבירות או היגיון נטולת אינה, הנישואים חיי על הגולל סתימת את ראתה

 10 .הערעור ערכאת התערבות את שתצדיק

 11 

 12 חודש) המשותף לחשבון האישה והכנסת הנישואין מועד כי קמא השופטת הבהירה 

 13 מאד קרובים, משותף בית משק עם משותפים חיים על ללמוד שיכול באופן(, 6770 אוקטובר

 14 .הקובעת התקופה תחילת כמועד הנישואין ביום לראות שניתן באופן

 15 כפי, הדרגתית אלא חדה הייתה לא, קמא השופטת כקביעת, השיתוף הפסקת, זאת לעומת 

 16 הבקשה, 18/17/16 ביום הייתה המשותף מהחשבון המערערת הוצאת. הדין בפסק שתואר

 17 בחודש הייתה הבית את המערערת עזיבת, 62/11/16 ביום הייתה נפרד חישוב לעריכת

 18 היו, ידה על זכויות ולשמירת למזונות התביעות והגשת בחברה העסקתה סיום, 6712 אפריל

 19 .11/1/11 ביום הייתה הנישואין והתרת, 6712 יולי בחודש

 20 הקובעת התקופה תום את כשקיצרה קמא השופטת בהחלטת טעות נפלה כי רואה איני, לכן 

 21 החיים על הגולל ונסתם, סופי הוא הצדדים בין הקרע כי שוכנעה בו מועד, 6712 יולי לחודש

 22 .המשותפים

 23 

 24 בפסק הקובעת התקופה קביעת על העיקרי בערעור המערערת טענת את דוחה אני כן על .60

 25 (.להלן שנקבע כפי, זו בנקודה שכנגד הערעור רכיב יידחה גם וכך) הדין

  26 

 27 הקובעת בתקופה( הדלתא) בחברות ההשבחה של דינה

 28 

 29 מהשבחת מחצית לקבל זכאותה בדבר, המערערת טענת את, קמא השופטת דחתה כאמור .68

 30 (.לעיל( 6()ח)1 לסעיף נפנה בנדון) הקובעת בתקופה בהן מניות בעל הוא שהמשיב החברות

 31 
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 1, בחברות הגידול כי, מהעובדה קמא משפט בית התעלם כי המערערת טוענת זו קביעה נגד .62

 2, הדלתא לכן. הקובעת בתקופה יחדיו שניהם או הזוג מבני מי מעמל נבע, שקיים ככל

 3 .אותה לאזן ויש יחדיו הזוג לבני שייכת, הקובעת בתקופה ההשבחה

 4 

 5 בחברות זכויות כל אין למערערת. זו בנקודה וצודק ברור הדין פסק כי טען מנגד המשיב .27

 6 השבחתן גם לכן. הזוג בני ביחסי" חיצוני נכס" בגדר שהינן, בהן מניות בעל הוא שהמשיב

 7 .ביניהם באיזון להיכלל צריכה אינה, מכך הנובעת" דלתא"וה, הקובעת בתקופה

 8 

 9 זו בנקודה הערעור דין כי סבורני, קמא השופטת ובקביעת הצדדים בטענות עיון לאחר .21

 10  .להידחות

 11 

 12 .הצדדים בין איזון ברי שאינם", חיצוניים נכסים" בגדר הן החברות כי מחלוקת אין

 13 מנסיבות חיצוני נכס השבחת שבין ההבחנה על הדין לפסק 11 בסעיף קמא השופטת עמדה 

 14 ובין, האיזון מגדרי היוצאת עצמו הנכס כדין שדינה, ן"הנדל בשוק עליה דוגמת, חיצוניות

 15, האחרון המקרה רק". החיצוני נכס"ב הזוג בני של עבודה מהשקעת הנובעת נכס השבחת

 16 : משניים אחד בה שהתקיים ובלבד, איזון בר ועצמאי חדש נכס בגדר היא ההשבחה

 17 

 18 הדורש רחב בהיקף, הנישואים במהלך מתמשך מאמץ דרשה החיצוני הנכס השבחת .א

 19 . ומומחיות זמן הקדשת

 20 

 21, החיצוני הנכס בניהול, הנכס של הבעלים שאינו, הזוג בן של שיתוף ישנו כאשר .ב

 22 ערבוב שקיים כך, החיצוני הנכס השבחת לצורך המשפחה במשאבי שימוש ונעשה

 23 .הזוגיים הנכסים לכלל החיצוני מהנכס המופקים הפירות בין

 24 

 25 :ראה זה לעניין 

 26 

 27 יחסי לחוק 4' מס תיקון בעקבות ומשימות אתגרים: וממון משפחה יחסי, ליפשיץ שחר 

 28 .621-622, 660, 6772' א חוקים, ממון

 29 (. 12-11 סעיפים, 68/2/17 מיום דין פסק) פלוני' נ פלונית 1602/70( א"ת)ש"עמ 

 30 

 31 עבודתו עבור ריאלי שכר מקבל הזוג בן כאשר, קמא השופטת וציינה הוסיפה, זאת לעומת 

 32 .בשבח לאיזון זכות המקנה גורם להוות בכדי כשלעצמה בעבודה אין", החיצוני נכס"ב

 33 
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 1 :הבאות במילים, הדין לפסק( ד)12 בסעיף בנדון דבריה את קמא השופטת סיכמה 

 2 

 3"השבחת נכסים הנובעת מעבודת בעל הנכס, בן זוגו או שניהם 

 4יחדיו כמו כן השבחה שמומנה ממשאבים  משותפים של בני 

 5 -יש לראות אותה כתוספת לנכס  -הזוג בתקופת הנישואין

 6העומדת בפני עצמה, קרי לנכס חדש ועצמאי למעט אם בן הזוג/ 

 7 בני הזוג, קיבלו שכר עבודה ריאלי בגין עבודתם". 

 8 

 9 ואיזון חיצוניים נכסים להשבחת הקשור בכל, קמא השופטת של זה דברים תיאור .26

 10 ועם(, הדין לפסק 11 בסעיף צוינה שגם) הקיימת הפסיקה עם אחד בקנה העול, ההשבחה

 11 העוסק, 10 פרק ,והפסיקה הדין - ורכוש ממון יחסי, שלם נסים) המשפטית הספרות

 12 (.איזונו ואפשרות חיצוני נכס בהשבחת

 13 

 14 לשאלה התשובה את המסכם, 661' עמ, ל''הנ בספרו שלם נסים המחבר של מדבריו אצטט 

 15 :הבאות במילים, לאיזון הניתנת, עצמה בזכות", נכס" כדי תעלה" חיצוני נכס" השבחת מתי

 16 

 17 יימצאו לשקול שיש השיקולים. חריגים אכן יהיו אלה מקרים"

 18, השני; ההשבחה ומהות אופי, הראשון: מישורים בארבעה

 19 הנכס ממנו שכתוצאה החיצוני הנכס בעל שעשה המאמץ

 20 להשבחת הנכס בעל של הזוג בן תרומת, השלישי; הושבח

 21 את לתעל הנכס לבעל שאפשרה תמיכה זו הייתה אפילו, הנכס

 22 ".ואיכותם הנישואים משך, הרביעי; להשבחתו ומאמציו זמנו

 23 

 24, החברות בהשבחת לחלק המערערת זכאית לא דנן שבמקרה סברה קמא השופטת כאמור .22

 25 עבדו הזוג בני ששני משום אם ובין, השבחה של קיומה הוכיחה שלא משום אם בין

 26 של חריגה תרומה שהוכחה מבלי, עבודתם עבור ריאליות משכורות וקיבלו בחברה כשכירים

 27 . הנכסים להשבחת שהביאה שכירה כעובדת המערערת

 28 לקביעת שבהתאם(, שנים כשש) מאד קצרה קובעת בתקופה מקרה בכל מדובר כי אוסיף 

 29 בחברות נוכחותו את צמצם, שנים 22 כבן הוא שכיום, המניות בעל, המשיב, קמא השופטת

 30 לא שהמערערת רק לא, אחרת לשון(. לעיל( ד)2 סעיף ראה) ילדיו ידי על בפועל שנוהלו באופן

 31 בהנהלת מהן באחת או בהן שכירה להיותה מעבר החברות להשבחת פעלה כי הוכיחה

 32 ככל, החברות להשבחת פעל לא עצמו המשיב שאפילו סבירה הנחה קיימת אלא, החשבונות
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 1 עבודתו או החברות בניהול המצומצם ותיפקודו הבריאותי מצבו, גילו מפאת, שהושבחו

 2 .בהן

 3 

 4 נסים המלומד של מספרו שצוטטו, הפסיקה דרישות לפי דנן המקרה את נבחן אם, ועוד זאת

 5 :כדלקמן, דנן במקרה התקיימו לא התנאים כל כי לראות ניתן, לעיל 22 בסעיף שלם

 6 

 7 .ההשבחה ומהות אופי הוכחו לא .א

 8 

 9 ממנו כתוצאה אשר(, המשיב) החיצוני הנכס בעל שעשה המאמץ הוכח לא .ב

 10 .הושבח הנכס

 11 

 12 .הנכס להשבחת, הנכס בעל של זוגתו כבת, המערערת תרומת הוכחה לא .ג

 13 

 14 .אורכה לכל איכותית ולא, מאד קצרה קובעת בתקופה מדובר .ד

   15 

 16 לטענת הנוגע, העיקרי בערעור זה ערעור רכיב לדחות לחבריי אמליץ, לעיל האמור כל לאור .21

 17 .זו מהשבחה לחלק המערערת וזכאות, הקובעת בתקופה החברות השבחת

 18 

 19 הקובעת בתקופה שחולקו הדיבידנדים של דינם

 20 

 21 קבעה, בהם לזכאות המערערת וטענת הקובעת בתקופה שחולקו הדיבידנדים בסוגית .21

 22  :כדלקמן, הדין לפסק( ד)67 בסעיף קמא השופטת

 23 

 24לטענת התובעת הנתבע משך דיבידנדים בסך  -"דיבידנדים 

 25אחוז מהם  20ש"ח, שלא הופקדו בחשבון המשותף.  2,211,000

 26טוען אחוז הועברו למקור שאינו ידוע. הנתבע  40-הועברו לילדיו ו

 27 כי לא משך דיבידנדים ואלו שימשו לכיסוי הלוואה.

 28נרכשה מדיבידנדים, כאשר  ב...התובעת העידה, כי הדירה  

 29(. הנתבע העיד 13הדירה כאמור רשומה ע"ש שני הצדדים )עמ' 

 30 20%( וכי 31)עמ'  2013-2014כי לא משך דיבידנדים בשנים 

 31לק שימשו מהדיבידנדים עוברים לילדיו שאינם בעלי מניות, וח

 32להחזר הלוואות. הנתבע  העיד כי הדיבידנדים מחקו הלוואות 

 33לפרו'( אם כי ברי שככל שנמשכה יתרה היא לא  43-ו31)עמ' 
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 1לפרו':  43לפרו'(. העיד בעמ'  40הופקדה בחשבון המשותף )עמ' 

 2"מהדיבידנדים קיבלתי כסף מזומן לעיתים רחוקות מאוד כי לא 

 3 נשאר".

 4ם ומאחר והחברה הינה נכס חיצוני, לאחר ששקלתי את הדברי 

 5 31כאשר הנתבע מקבל שכר ריאלי ויותר עבור עבודתו )ראה עמ' 

 6משותף לצדדים. שאינו לפרו'(, יש לראות בדיבידנדים נכס חיצוני 

 7דין הדיבידנד כדין שכר דירה המתקבל מנכס חיצוני ונשמר 

 8בהפרדה. הראיה שהתובעת עצמה טוענת כי הדיבידנדים לא 

 9לפרו'(. רק דיבידנדים  42משק הבית המשותף )עמ' נכנסו ל

 10מהווים מכח עירובם  המשותפתששימשו בפועל לרכישת הדירה 

 11והרישום המשותף של הנכס. לפיכך התביעה לשיתוף 

 12 נדחית". -בדיבידנדים

 13 

 14 

 15 

 16 :כדלקמן וציינה, בערעורה המערערת טענה זו החלטה נגד .22 

 17 

 18 לבעלי רווחיה או עודפיה מתוך החברה שמעבירה תשלומים הם דיבידנדים .א 

 19 .מניותיה

 20 

 21 והם, עבודה שנת באותה מניותיה בעלי של והשקעתם עמלם פרי הם הדיבידנדים .ב

 22 . ושנה שנה מידי בחברה עבודתם של תוצר

 23 

 24 שקבעה כפי חיצוני מנכס המתקבל דירה כשכר בדיבידנדים לראות אין, משכך .ג

 25 בהשקעת תלויה שאינה חיצוני מנכס פסיבית הכנסה הייתה כאילו, קמא השופטת

 26 בעלי של מעמלם, חשבון שנת באותה שנוצרו ברווחים מדובר – ההיפך. עבודה

 27 .השקעתם פרי והינם מניותיה

 28 

 29 .איזון ברי כספים הם, הקובעת בתקופה שחולקו דיבידנדים לכן .ד

 30 

 31, ילדיו בין אותם לחלק בחר אלא המשותף בחשבון הפקידם לא שהמשיב העובדה .ה

 32 .האיזון מכלל להוציאם כדי בזה אין
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 1 להחריג כדי בה אין, בחברה עבודתו בעבור ריאלי שכר קיבל שהמשיב העובדה גם 

 2 .הצדדים שבנכסי האיזון מכלל הקובעת בתקופה שחולקו הדיבידנדים את

 3 

 4 כך האיזון בכלל נכללות שמשכורות כפי. משכורות כדין דיבידנדים דין בנדון .ו

 5 .הקובעת בתקופה שחולקו דיבידנדים כספי גם להיות צריכים

 6 

 7 הקשור בכל קמא משפט בית של בקביעתו טעות נפלה לא כי המשיב טוען השני העבר מן .20

 8 .שחולקו לדיבידנדים

 9 היו לא מהחברה המשיב שקיבל הכספים כי מטעמו הטיעון בעיקרי המשיב טוען עוד 

 10, בלבד לרשותו והיו בחברה לזכותו שעמדו הסוציאליות הזכויות מחשבון אלא דיבידנדים

 11 .הצדדים לנישואי עובר עבודתו של תולדה והם

 12 

 13 הדיבידנדים בסוגיית הערעור דין כי לקבוע שוכנעתי, בנדון הצדדים בטענות עיון לאחר .28

 14 .להידחות, שחולקו

 15 

 16 כל"-כ( "החברות חוק": להלן, )1222 – ט"תשנ, החברות לחוק 1 בסעיף מוגדר" דיבידנד" .22

 17 דרך בכל ובין במזומן בין, מניה כבעל זכותו מכוח מניה לבעל החברה ידי על הניתן נכס

 18 ."החברה מניות ולמעט ערך שוות תמורה ללא העברה לרבות, אחרת

  19 

 20 מכוח, "לאו אם ובין בה עבד אם בין, מקרה בכל  מהחברה דיבידנד לקבל זכות מניה לבעל 

 21 (.החברות לחוק( א)272 סעיף) החברה כך על החליטה אם", מניה כבעל זכותו

 22 

 23 לעניין צוין', א כרך, מורחבת חמישית מהדורה, החברות חוק, גרוס יוסף' פרופ של בספרו 

 24 (:266-267' עמ) כדלקמן דיבידנד לקבל מניה בעל של זכאותו

 25 

 26 אם, המניה מכח לו הצבורות לזכויות בהתאם דיבידנד לקבל זכאי מנייה בעל .א

 27 .דיבידנד חלוקת על הוחלט

 28 

 29 הסדר כל לקבוע וניתן, החברה בתקנון כלל בדרך מוסדר דיבידנדים חלוקת מנגנון .ב

 30 .החברות שבחוק הכופות להוראות ובכפוף החברה בחרה שבו ספציפי

 31 

 32 לכפות יכולים הם ואין דיבידנד לקבל קנויה זכות כל אין החברה של המניות לבעלי .ג

 33, לחלוקה הניתנים צבורים רווחים בחברה קיימים כאשר. חלוקתו את החברה על
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 1 תוכל עצמה החברה שרק פנימי ניהול של עניין היא בהם לנהוג איך ההחלטה

 2 .הדירקטוריון להחלטת ובכפוף, לתקנונה בכפוף, בו להכריע

 3 

 4 סיבה יש כן אם אלא, דיבידנדים חלוקת החברה על לכפות יכול אינו המניות בעל .ה

 5 .אחרת לקבוצה ביחס מניות בעלי קבוצת להפליית הקשורה מיוחדת

 6 

 7 כהכנסה( חברה" )חיצוני נכס"מ שחולק בדיבידנד לראות הצדקה יש כי, מכך עולה

 8 לדיבידנד זכאי בחברה מניות בעל שכן(, דירה" )חיצוני נכס"מ דירה שכר דוגמת פסיבית

 9 .בה מניות בעל היותו מכח ורק, בחברה יעבוד לא אם גם

 10 

 11( חברה" )חיצוני נכס"מ דיבידנד דין כי, הדין בפסק קמא השופטת של קביעתה בדיוק זאת

 12 (.דירה" )חיצוני נכס"מ דירה שכר כדין

 13 

 14 משכר הכנסה בין, בערעור זו בנקודה בטענתה המערערת שעשתה ההבחנה כי גם מכאן

 15 נכונה אינה"( אקטיבית הכנסה)" מדיבידנד הכנסה ובין"( פסיבית הכנסה)" דירה

 16 .לטעמי

   17 

 18 ?איזון ברי שאינם נכסים פירות של דינם מה -  השאלה נבחן,  דלעיל הדברים רקע ועל, כעת .17

 19(, 107' עמ) והפסיקה הדין - ורכוש ממון יחסי בספרו שלם נסים המלומד כך על משיב

 20 :כדלקמן בציינו

 21 

 22 בין להבחין יש? איזון ברי שאינם נכסים פירות של דינם מה"

 23 הוא אחד סוג: איזון ברי שאינם נכסים של השונים פירות סוגי

 24 איזון ברת שאינה דירה לדוגמא, הנכסים שהניבו רווחים

 25 ...הפרי הוא הדירה שכר. בעליה ידי על הושכרה

 26 פירות של דינם, אומר הווה" העץ כטעם הפרי טעם" הוא הכלל

 27 בר אינו שהנכס כשם. עצמו הנכס כדין איזון בר שאינו נכס

 28 ..."פירותיו כך איזון

 29 

 30" דירה שכר" כדין חיצוני מנכס" דיבידנד" דין כי ומשמצאנו, דנן למקרה זה כלל נשליך אם

 31 החברות של הדיבידנדים דין כי כשקבעה קמא השופטת צדקה כי לומר יש, חיצוני מנכס

 32 כדין(, מחלוקת אין כך ועל" )חיצוני נכס" שהינן"(, הפירות)" הקובעת בתקופה שחולקו

 33 .לצדדים משותפים אינם  ולכן"(, העץ גזע)" עצמן החברות
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 1 את לשתף שלא הקפיד כשהמשיב, הדין בפסק קמא השופטת וכקביעת, במיוחד זאת

 2 שאין הצדדים דירת רכישת לשם, בחלקו רק אלא שחולק הדיבידנד במלוא המערערת

 3 .משותפת כי מחלוקת

 4 בהיותה תאוזן לא והיתרה, יאוזן המערערת את המשיב ששיתף הדיבידנד חלק – היינו

 5 .הדין בפסק היטב כמתואר, חיצוני נכס" פירות"

  6 

 7 על לכאורה המלמדים נוספים נתונים קיימים בו, דנן במקרה שאת ביתר נכון לעיל האמור .11

 8 ממש של תרומה ללא או/ו" פסיבית הכנסה"כ הקובעת בתקופה שחולק הדיבידנד היות

 9 :כדלקמן, המשיב מצד

 10 

 11, שנים 21 כבן היה הקובעת התקופה שבתום, 1218 שנת יליד, במשיב עסקינן .א

 12 מיום הראשית עדותו מתצהיר עולה שאף כפי תקין אינו הבריאותי שמצבו

1/17/11. 13 

 14 

 15 פרישה בגיל למעשה הוא המשיב כי, עובדתית כקביעה קבעה קמא השופטת .ב

 16 ובגינה, מצומצמת הייתה בהן נוכחותו, בחברות מניות בעל שהוא והגם, מהעבודה

 17 (.הדין לפסק( ב)8 סעיף) ריאלי שכר קיבל

 18 

 19 של ילדיו היו הקובעת ובתקופה האחרונות בשנים החברות את שניהל מי למעשה .ג

 20' נ בנו כי, המשיב ציין שם. 10-12 סעיפים, המשיב מתצהיר שעולה כפי, המשיב

 21 'א וילדיו, 6777 בשנת בחברה לעבוד התחיל 'א ובנו 21 בשנת בחברה לעבוד התחיל

 22 .מהצבא שחרורם לאחר בחברה לעבוד התחילו 'ור

 23 ניהול מלאכת את העביר וצלילות בריאות מבעיות לסבול כשהתחיל 6777 בשנת 

 24 .  ביום שלוש שעתיים כדי עד והצטמצמה הלכה בחברה ופעילותו, 'נ לבנו החברות

 25 .הילדים בין מחלוקות למנוע רצון מתוך שמו על החברה רישום את השאיר הוא 

  26 

 27 לפסק(( ב)1 סעיף) עובדתית כקביעה אותה וקבעה, זו גרסה קיבלה קמא השופטת כאמור

 28 .הנדון הערעור במסגרת זו קביעה על השיגה המערערת כי ראיתי ולא(, הדין

 29 

 30 שלא מקרה בכל הצדקה יש, נסיבותיו על דנן במקרה כי לומר יש, הדברים פני משאלה 

 31 הרווח  כי, ראויה בסבירות להניח מקום יש היינו". העץ כטעם הפרי טעם"ש מהכלל לסטות

 32 בעקבות נוצר לא, ממילא הקצרה, הקובעת בתקופה דיבידנד לחלוקת שהוביל, החברות של

 33 של פעולותיהם בעקבות אלא, מצומצמות שהיו, בחברות המשיב של עבודותיו או פעולותיו
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 1 בתקופה שחולק הדיבידנד של דינו לכן(. מהם מי או המשיב של ילדיו) בפועל החברות מנהלי

 2 כקביעת, חיצוני נכס של" דירה שכר" כדין", פסיבית הכנסה" כדין למשיב ביחס הקובעת

 3 .הצדדים ביחסי מאוזן להיות צריך שלא, קמא השופטת

 4 

 5 שחולק לדיבידנד הנוגע, העיקרי בערעור זה ערעור רכיב גם לדחות לחבריי אמליץ כן על .16

 6 . הקובעת בתקופה

 7 

 8 חולקו שלא דיבידנדים

 9 

 10 שטרם לדיבידנד הכוונה וכנראה, בהן מניות בעל שהמשיב החברות לרווחי הקשור בכל .12

 11 ((:ב)67 סעיף) כדלקמן הדין בפסק קמא השופטת ציינה, חולק

 12 

 13 12.1לטענת התובעת לחברה היו רווחים בסך  -"רווחי החברה

 14לפרו'(, לאחר ששקלתי את  31נטו )ראה עמ' ₪ מיליון 

 15רות, כל עוד לא חולקו הדברים רווחי החברות שייכים לחב

 16ולתובעת אין בהם חלק מאחר ולא הוכיחה כוונת שיתוף 

 17ספציפית בחברה. וזאת לצד עדות התובעת כי הרווחים לא 

 18( לפיכך הריני דוחה רכיב 42הופקדו בחשבון המשותף )עמ' 

 19 תביעה זה". 

 20 שנצברו החברה רווחי שגם קבעה כשלא קמא השופטת טעתה כי, המערערת טוענת כאמור .11

 21 .המשאבים באיזון להיכלל צריכים, חולקו ולא הקובעת בתקופה

 22 

 23  .להידחות זו טענה דין גם כי סבורני .11

 24 צריך אינו ולכן, בו חלק אין ולמערערת שחולק דיבידנד לעניין לעיל שציינו הטעמים כל 

 25 חולקו שלא רווחים או דיבידנדים לעניין וחומר מקל נכונים, האיזון במסגרת להיכלל

 26 .הקובעת בתקופה ושנצברו

  27 

 28 לבעל אין, המניות לבעל דיבידנד חלוקת על בחברה כדין החלטה התקבלה לא עוד כל, נזכיר 

 29 ראה) דיבידנד חלוקת החברה על לכפות יכול אינו מניות ובעל, לקבלו קנויה זכות המניות

 30 (. לעיל 22 סעיף

 31 

 32 שכך ובוודאי, לאיזון" נכס" כל המניות לבעל אין, דיבידנד חולק שלא ככל כי לומר יש לכן 

 33 ".חיצוני נכס" היא עצמה כשהחברה המצב הוא
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 1 

 2 רק 6622-70-12 ש"תמ במסגרת התביעה בכתב תבעה שהמערערת, אציין גם לכך מעבר .12

 3, הקובעת בתקופה היינו(, התביעה לכתב 10 סעיף" )זו תקופה במהלך שנמשכו דיבידנדים"

 4 (.חולקו שלא החברה רווחי או) חולקו שלא דיבידנדים תבעה ולא

 5 .נתבע שלא, זה לרכיב להתייחס קמא השופטת כלל נזקקה מדוע ברור לא גם מכאן 

 6, חזית להרחבת כך כנגד נטען ולא, זו לנקודה קמא השופטת משהתייחסה, אופן בכל 

 7 .זו ערעור לטענת דברים של לגופם התייחסתי

 8 

 9 .העיקרי בערעור זה רכיב לדחות לחבריי אמליץ, זאת כל לאור .10

 10 

 11 סוציאליות זכויות

 12 

 13 זכויות איזון לצורך אקטואר מינתה כשלא, קמא השופטת טעתה כי המערערת טוענת .18

 14 ידי על אוזנו שלא, פיטורין ופיצויי הבראה דמי, חופשה ימי ובהן, המשיב שצבר סוציאליות

 15 . קמא השופטת

 16 

 17 

 18 :לשונו וכך, הסוציאליות בזכויות עוסק הדין לפסק( ו)67 סעיף .12

  19 

 20לטענת התובעת הנתבע מודה כי המשכורות -זכויות סוציאליות" 

 21והדיבידנדים שנמשכו על ידו הם זכויותיו הפנסיוניות 

 22והסוציאליות. טוענת למחצית מפיצויי הפיטורין שנצברו במהלך 

 23באופן ₪ מיליון  2.2החיים המשותפים המופיעים בנספח מ' בסך 

 24 יחסי.

 25הנתבע טוען, כי לא הופרשו כספים לקופות גמל, קרנות 

 26השתלמות או ביטוחי מנהלים. הסכומים נרשמו לטובתו, אולם 

 27קיבל כספים מהחברה במסגרת התחשבנות סוציאלית. קבלת 

 28הכספים הינם תולדה של עבודה לפני הנישואין. הכספים שימשו 

 29גם לשיטת התובעת לרכישת הדירה, שמחציתה נרכשה על שם 

 30התובעת ולשימוש הוצאות שוטפות. מימנו את רמת החיים 

 31מדובר בפיצויי ₪ מ'  2.2הגבוהה. הנתבע העיד כי הסכום בסך 

 32(. כן העיד כי "דיבידנדים 34אנשים )עמ'  3-פיטורין מיועדים ל
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 1עתידיים יהיו הפנסייה שלי כי אין לי קרן פנסיה או ביטוח 

 2 לפרו'(. 34מנהלים" )עמ' 

 3כי בהעדר כספים שהופרשו )ראה גם עדות לאחר עיון, דומה 

 4(, למרות הזכאות הלכאורית, אין שווי 1התובעת עצמה בעמ' 

 5 בפועל לזכות בקרנות פנסיה או  גמל חיצוניות.

 6ייחוס עתודה לפיצויי פיטורין )מסמך מג( עשוי ללמד על חלק 

 7הפיצויים המיועד מבחינה חשבונאית בלבד ושאינו מקנה זכויות 

 8 לנתבע בפועל. 

 9עם זאת, בשל קיומה של פנסיית חובה במשק, ראוי כי אקטואר 

 10ייחשב את החלק היחסי שעל החברה יהיה לשלם לנתבע, ביחס 

 11לתקופה המשותפת, בהתאם למדרגות שנקבעו עם החלת פנסיית 

 12החובה ולשכר ששולם לנתבע  ויזקוף לטובת התובעת את חלקה 

 13 היחסי בסכום". 

 14 

 15 :כדלקמן בערעורה רתהמערע טוענת זו החלטה נגד .17

 16 

 17 את לשום אקטואר למנות המשפט בית על היה, חופשה וימי הבראה לדמי באשר .א

 18 למשיב כי, עולה המשיב של השכר מתלושי כאשר, הקובעת לתקופה ל"הנ הזכויות

 19 .לניצול יתרה

 20 

 21 לפיצויי העתודה" שכותרתו מסמך הציגה המערערת, פיטורין לפיצויי באשר .ב

 22 בסכום המשיב עבור היתר ובין, העובדים של הפיצויים גובה פירוט ובו" פיטורין

 23 .21/16/11 ליום נכון ₪ מיליון 6.6 של כולל

 24 

 25 מבחינה היא פיטורין לפיצויי זו עתודה ייחוס כי בקובעו טעה קמא המשפט בית .ג

 26 . למשיב בפועל זכויות מקנה ואינה, בלבד חשבונאית

 27 לשלם החברה התחייבות הינה, פיטורים לפיצוי זו עתודה כי המערערת טוענת 

 28 לממש, בחברה המניות בעל, המשיב זכאי יהיה הפרישה ובעת, לעובדיה פיצויים

 29 .החברה של זו התחייבות

 30 

 31, שימונה אקטואר ידי על הסוציאליות הזכויות סוגית כל את לבחון מקום יש לכן .ד

 32 באיזון להיכלל צריכות והן, הקובעת לתקופה סכומן ומה מהן יקבע אשר

 33 .המשאבים
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 1 

 2 :כדלקמן ומציין, קמא השופטת בעמדת תומך מנגד המשיב .11

 3 

 4 כי בעדותה הודתה, החברות באחת חשבונות כמנהלת שעבדה, המערערת אפילו .א

 5 השתלמות לקרנות, גמל לקופות המשיב בעבור בפועל כספים הפרישה לא החברה

 6 .מנהלים ולביטוחי

 7 

 8 הוא בחברות העתידיות זכויותיו כל שאת בחקירתו העיד המשיב אלא זאת רק לא .ב

 9 עם שחי הגבוהה החיים רמת במסגרת וזאת(, 62 שורה' לפרו 21' עמ) בהווה ניצל

 10 .המערערת

 11 

 12 נטענה, הקובעת בתקופה שנצברו המשיב של" והבראה חופשה ימי" לאיזון הטענה .ג

 13 ".אסורה חזית הרחבת" במסגרת לדחותה ויש, הערעור במסגרת לראשונה

 14 

 15 הקשור בכל, שווה גזירה לגזור מקום יש, זה ערעור לרכיב ייעתר המשפט שבית ככל .ד

 16 אותן ולכלול, הקובעת בתקופה שנצברו המערערת של הסוציאליות לזכויותיה

 17 שהגיש שכנגד הערעור במסגרת נטענה שגם בטענה מדובר) האיזון במסגרת

 18 (.המשיב

  19 

 20 הבראה דמי או חופשה לימי באשר דבר נתבע לא אכן כי נציין זו בנקודה דברינו בתחילת .16

 21 רכיבים ושני, קמא ההליך ניהול בכל ובכלל(, התביעה לכתב 11 סעיף ראה) התביעה בכתב

 22 .הערעור בכתב רק" צצו" אלה

 23 לראשונה בו לדון מקום ואין", אסורה חזית הרחבת" בגדר הוא זה ערעור רכיב, משכך 

 24 .זה ערעור במסגרת

 25 

 26 השתלמות קרנות, גמל לקופות הפרשות ובכללם, שנתבעו הסוציאליות לזכויות באשר .12

 27 בתקופה שנצברו פנסיה זכויות או פיטורין לפיצויי הפרשות גם כמו, מנהלים וביטוחי

 28 .איזון ברי כנכסים הוכרו אלה בעיקרון, הקובעת

 29 

 30 :זה לעניין ראה 

 31 

 32 .671-672' עמ, והפסיקה הדין - ורכוש ממון יחסי, שלם נסים 

 33 .276( 1)ו"מ י"פד לידאי' נ לידאי 872/27 א"ע 
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 1 (.60/8/70 מיום דין פסק) פלונית' נ פלוני 0012/71 צ"בג 

 2 

 3 הקובעת לתקופה הנתבעות הסוציאליות בזכויות הכירה גם קמא השופטת דנן במקרה .11

 4 אך(, פיטורין ופיצויי השתלמות קרנות, מנהלים ביטוחי, גמל לקופות הפרשה) איזון כבנות

 5 רישומי ממילא, פיצויים לקופת או/ו גמל לקופות בפועל כספים הופרשו שלא היות כי סברה

 6 במינוי קמא השופטת הסתפקה לכן. בפועל למשיב זכויות מקנים אינם כשלעצמה החברה

 7 לתקופה ביחס, למשיב לשלם יהיה החברות שעל היחסי החלק את שייחשב אקטואר

 8 ולזקוף, למשיב ששולם ולשכר החובה פנסיית החלת עם שנקבעו למדרגות בהתאם, הקובעת

 9 . בסכום היחסי חלקה את המערערת לטובת

 10 

 11 .הדברים את קמא כשופטת בעין עין רואה איני .11

 12 ביטוחי קופת או/ו גמל קופת) סוציאליות לזכויות הפרשות על החברה בספרי רישום לטעמי 

 13 במיוחד, לחברה מחייבת משמעות לו יש(, פיצויים קופת או/ו השתלמות קרן או/ו, מנהלים

 14 . דנן החברות דוגמת, רווחיות חברות בשתי כשמדובר

 15 את לאיין בכדי, קופות לאותן החברה ידי על כספים בפועל הופרשו שלא בעובדה אין 

 16 . למשיב כספי ערך בעל אינו כאילו הרישום

 17 הרשומות ההפרשות לתשלום החברות נגד תביעה זכות המשיב בידי כי, אומר אם די 

 18 .בפועל הופרשו ולא, בספריהן

 19 .מהחברות המשיב של בפועל כספית כזכאות, האמור ברישום לראות יש לטעמי משכך 

 20 

 21 כאמור הבראה ודמי חופשה ימי למעט) זו בנקודה הערעור לקבל הראוי מן כי, סבורני לכן .12

 22 על שנקבע אקטואר אותו כי ולהוסיף, בנדון קמא השופטת של דינה פסק את לתקן(, לעיל

 23 שעל היחסי החלק ואת במשק החובה פנסיית של קיומה את יבחן כי קמא השופטת ידי

 24 המערערת של היחסי חלקה את לגזור וממנו) הקובעת בתקופה למשיב לשלם היה החברה

 25 זכויות בגין המשיב לזכות החברה בספרי הרשומות ההפרשות סוגיית את גם יבחן(, בסכום

 26 קופת או/ו מנהלים ביטוח או/ו השתלמות קרן או/ו גמל לקופות הפרשות) סוציאליות

 27 . השניים מבין בגבוה חלקה לקבל זכאית תהא והמערערת, הקובעת לתקופה( פיצויים

 28 הרשומות ההפרשות לעניין החברות או/ו המשיב של טענה כל האקטואר יבחן, זו במסגרת

 29 משפט לבית מסקנותיו ויגיש(, המשיב ידי על בפועל הכספים משיכת דוגמת) החברה בספרי

 30, אלה בסכומים המערערת של היחסי וחלקה, הגיע אליהם לסכומים הקשור בכל קמא

 31 . המשאבים איזון במסגרת

 32 
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 1 גם צריכות, הקובעת בתקופה המערערת שצברה כאמור סוציאליות זכויות, השני העבר מן .10

 2 למשיב שייכות שמחציתן, שווה גזירה בבחינת, שכנגד בערעור נטען גם וכך, מאוזנות להיות

 3 (. שכנגד המערער)

 4 שצברה הסוציאליות הזכויות את גם יבחן, שימונה האקטואר, זאת נאמר כעת וכבר, לכן 

 5 את ויקבע(, השתלמות קרן מנהלים ביטוח, גמל, פנסיה) הקובעת בתקופה המערערת

 6 . בהן המשיב של זכויותיו

 7 

 8 יאוזנו כי שנקבע הפריטים שווי הערכת מועד

 9 

 10 יוערך, שיאוזנו שהפריטים כשקבעה קמא השופטת טעתה כי, המערערת טוענת בנדון .18

 11 .דין פי על כנהוג, הקרע למועד שוויים הערכת תחת, הדין פסק למועד שוויים

 12 מהפריטים חלק של השווי הערכת מועד לגבי הדין בפסק כלל התייחסות אין כי נטען עוד 

 13 .יאוזנו כי שנקבע

 14 

 15 .אלה לטענות התייחסות ראיתי לא המשיב של הטיעון בעיקרי .12

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 :כדלקמן קבעה שם, הדין לפסק 60 בסעיף שיאוזנו הפריטים את סיכמה קמא השופטת .27

  22 

 23 של במחיר נמכר שכן ₪ 10,177  של לסכום המערערת זכאית, מרצדס רכב בגין .א 

 24 פברואר בחודש נמכר ל"הנ הרכב(, ט)21 בסעיף, הערעור בכתב למפורט ובהתאם) ₪ 21,777

6711). 25 

 26 

 27 בהתאם הדין פסק במועד שווים למחצית המערערת זכאית הבאים ברכבים .ב

 28 :למחירון

 29 .קרייזנר יפ'ג 

 30 .סוזוקי 

 31 .טויוטה 

 32 .אופנוע 

 33 
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 1 .שוויה למחצית זכאית המערערת - Z פרטית נוסעים ספינת .ג

 2 

 3 שכן, ₪ 17,777 של בסכום שוויה למחצית זכאית המערערת – Y מפרש ספינת .ד

 4 .₪ 87,777 של בסכום נמכרה

 5 

 6 .שוויה למחצית זכאית המערערת – X הסירה .ה

 7 

 8 פקיעת מועד הוא משאבים איזון להערכת המועד, ממון יחסי לחוק( א)1 לסעיף בהתאם .21

 9 (.6712 יולי חודש) הקובעת התקופה תום מועד דנן ובמקרה, הנישואין

  10 

 11 :גם זה לעניין ראה

 12 .106' עמ, והפסיקה הדין - ורכוש ממון יחסי, שלם ניסם 

 13 

 14, יאוזן כי שנקבע פריט כל אודות על, זה ערעור ברכיב בטענתה המערערת צודקת לטעמי לכן .26

 15 זכאית תהיה המערערת שאז, שנמכר מנכס להבדיל זאת. המשיב של ברשותו עדיין והוא

 16 כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף אך, בפועל שוויו זהו שכן, המכירה בעת שוויו למחצית

 17 ליום ועד(, לקבוע יש כך, קמא השופטת מהחלטת ברור לא שהדבר וככל) המכירה מאז

 18 . בפועל המלא התשלום

 19 

 20 בבקשת, 18/17/11 מיום קמא השופטת החלטת עם אחד בקנה עולה זו שמסקנה גם סבורני .22

 21 כי קבעה במסגרתה, לאזנם יש כי הנטען הפריטים שווי להערכת שמאי למנות המערערת

 22 את לבחון שמאי מינוי על יורה המשפט בית, איזון ברי נכסים ישנם כי שיוכיח לאחר

 23 .שוויים

 24 

 25 הקשור בכל קמא השופטת בהחלטת טעות נפלה לא כי לומר יש, זה דברים למצב בהתאם .21

 26 בסעיפים המצוינים, המפרש וספינת האופנוע, המרצדס ברכב המערערת של חלקה לקביעת

 27 שוויים מחצית למערערת פסק קמא משפט ובית, נמכרו אלה שכן, לעיל( ד(+)ג(+)א)27

 28 למחצית זכאית המערערת כי, כאמור להבהיר יש זאת עם. המכירה למחיר בהתאם בפועל

 29 ועד המכירה מיום החל כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, לעיל כמצויין, המכירה מחיר

 30 .בפועל התשלום ליום

 31 
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 1 של ברשותו מצויים ועדיין יאוזנו כי שנקבע והספינות הסירות, הרכבים יתר, זאת לעומת 

 2 של 18/17/11 יום בהחלטת כאמור) שמאי ח"לדו בהתאם שוויים את לבחון יש, המשיב

 3 תהיה והמערערת, 6712 יולי חודש, הקובעת התקופה תום למועד נכון(, קמא השופטת

 4  .בפועל התשלום ליום עד כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, שוויים למחצית זכאית

 5 

 6 .בחלקו להתקבל המערערת ערעור דין כי סבורני זה ערעור ברכיב, כן על .21

 7 

 8 יאוזנו לא כי שנקבע אספנות רכבי שני

 9 

 10 או לחברה ששייכים כיוון, יאוזנו לא אספנות רכבי שני כי דין בפסק קמא השופטת קבעה .22

 11 (.12-61 שורות הדין לפסק 12' עמ) בהם חלק אין ולמערערת' ג לצד

  12 

 13 על נרשמו אלו נכסים כי במפורש הודה המשיב כי בטענה חוצץ המערערת יצאה זו קביעה על 

 14 .גרידא כלכליים משיקולים החברות שם

 15 

 16 הנוגעת, זאת ערעור טענת לקבל מקום אין כי סבורני, המערערת טענות בחינת לאחר .20

 17 רק אלא להתערב ממעטת הערעור ערכאת בה, קמא משפט בית של עובדתית לקביעה

 18 .מהם אחד אינו שהנדון, חריגים במקרים

 19 

 20 .המערערת של זו ערעור טענת דחיית על מורה אני לכן .28

 21 

 22 

 23 שימוש דמי

 24 

 25 שימוש בדמי המערערת את כשחייבה קמא השופטת טעתה כי, בנדון המערערת טענה .22

 26 מיום להחלטתה בסתירה( 6711 יולי חודש) המשיב תביעת הגשת מיום החל ראויים

 27 התרת למועד עד, בדירה חינם מדור זכות למערערת המקנה, המזונות בתיק 62/1/11

 28 .11/1/11 ביום הנישואים

 29 

 30 דמי תשלם המערערת כי גיסא מחד כשפסקה קמא השופטת טעתה כי, המערערת סברה עוד

 31 את לרכוש זכות למערערת הקנתה גיסא ומאידך, בפועל השיתוף פירוק לביצוע עד שימוש

 32 . הדין בפסק לזכותה שנקבעו וזכויות כספים של קיזוז דרך על בדירה המשיב של חלקו
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 1 לעצור לפחות או השימוש בדמי החיוב את לבטל כדי בה יש הקיזוז זכות, זה דברים במצב

 2 שיכול, בפועל השיתוף פירוק ביצוע עד ולא הדין פסק ליום עד רק שיהיה באופן, החיוב את

 3 .מבוטל לא זמן להימשך

 4 

 5 למערערת שניתנה מהטעם זה ערעור רכיב לדחות יש כי סבר, מטעמו הטיעון בעיקרי המשיב .07

 6 לחשוב המשפט בית את שהטעו כיוון, שכירות דמי תשלום ללא בדירה מגורים זכות

 7 .כן היה לא הדבר כי שהסתבר בעוד, למגוריה המערערת את משמשת שהדירה

 8 

 9 :הבאים מהטעמים, להידחות זה ערעור רכיב דין כי סבור אנוכי גם .01

 10 

 11 יום) 6711 מיולי החל קמא השופטת ידי על ראויים שימוש בדמי המערערת חיוב .א

 12 .יסודו בדין(, המשיב ידי על התביעה הגשת

 13 מדור זכות למערערת שהקנתה, המזונות בתיק 62/1/11 מיום המשפט בית החלטת

 14 קמא השופטת כאשר ניתנה, 11/1/11 ביום הנישואין התרת למועד עד בדירה חינם

 15 אינו הדבר כי לה משהסתבר. המערערת למגורי משמשת הדירה כי טעות תוך סברה

 16 .שימוש דמי בתשלום המערערת את חייבה בדין, כך

 17 . הדברים את המשקף הדין לפסק 61 לסעיף נפנה בנדון

 18 

 19 הדין פסק מתן ליום עד שיהיה השימוש דמי תשלום את לקצוב יש כי לטענה באשר .ב

 20 של חלקו את לרכוש זכות למערערת העניקה קמא השופטת שכן, לכך מעבר ולא

 21, הדין בפסק לזכותה שנקבעו וזכויות כספים קיזוז של דרך על בדירה המשיב

 22 .ממש בה אין כי סבורני

 23 השיתוף פירוק לביצוע עד יהיה השימוש דמי תשלום כי קבעה קמא השופטת 

 24 ולהזדרז פעולה לשתף למערערת תמריץ מהווה שגם, זו בקביעה טעות ואין, בפועל

 25 .בפועל השיתוף בפירוק

 26 

 27 .להידחות העיקרי בערעור זה רכיב גם, כן על .06

 28 

 29 "ד" דיור יחידת

 30 

 31 :כך הדין בפסק קמא השופטת קבעה" ד" דיור ליחידת הקשור בכל .02

 32 
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 1 שווי את שיעריך שמאי למנות מבקשת -"ד" דיור יחידת"

 2– התובעת לטענת.  דיור ליחידת העיזים דיר והפיכת הבניה

 3 מתוך ומעבר הבית מתוך חפירה עבודות נעשו כי הודה הנתבע

 4. 'ד לבנו דיור ליחידת והפך בעבר שהיה העיזים לדיר הבית

 5 שירותים, קוזי'ג חדר הרס השנים במהלך הנתבע לטענת

 6 .מחסן מהווה החדר. ומקלחת

 7' א 20 של בעלות מדובר האם הבניה עלות לגבי נחלקו הצדדים

 8 (. 42' עמ)₪' א 100 או ₪

 9 גובה ואת  השיפוץ סכום את להוכיח  הצליחה לא התובעת

 10 . המשותפים מהכספים לטענתה שהוצא לשיפוץ המימון  סכום

 11 סכום לענין הוכחה ובהעדר  הדברים את ששקלתי לאחר לפיכך

 12 התובעת תביעת נדחית משותפים מכספים שהוצא השיפוץ

 13 ."זה ברכיב

 14 (.17-12' שו הדין לפסק 17' עמ ציטוט)

 15 

 16 נבנתה" ד" דיור יחידת כי מחלוקת היתה לא כי, בערעורה המערערת טוענת זו החלטה נגד .01

 17 בית שציין כפי, היתה היחידה המחלוקת. הקובעת בתקופה המשיב בית של הקרקע על

 18 דחה המשפט בית לכן. הבניה לעלות ביחס( לעיל המצוטט בקטע) דינו בפסק קמא משפט

 19 בשל אך, משותפים מכספים שבוצעה, הבניה משווי מחצית לקבלת המערערת תביעת את

 20 בהתאם, צריך היה קמא המשפט בית, עקא דא. הבניה שווי את התובעת הוכחת-אי

 21 האיזון שבמסגרת, הבניה שווי לקביעת מטעמו שמאי למנות, 18.17.11 מיום להחלטתו

 22 .למחציתה זכאית המערערת

 23 

 24 .זו לנקודה התייחסות המשיב מטעם הטיעון בעיקרי ראיתי לא .01

 25 

 26 .מקבלה ואני בנדון המערערת בטענת צדק יש כי סבורני .02

 27 

 28" ד" דיור יחידת לבניית הקשור בכל איזון דמי פסיקת-לאי קמא ש"בימ שנתן היחיד הנימוק

 29 לא רק, איזון בר בשווי מדובר בעיקרון היינו. השיפוץ או הבניה סכום הוכחת-אי היה

 30 .השיפוץ או הבניה עלות הוכחה

 31 

 32 בבקשתה, 18.17.11 מיום קמא המשפט בית להחלטת זו בנקודה המערערת הפנתה בצדק 

 33 :כי קבע בה, מאוזנים להיות צריכים כי שנטען הנכסים את שיעריך שמאי למנות
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 1 

 2 שאחד העיקרית התביעה של לגורמים בפירוק המדובר"

 3. הנכסים שווי את שיעריך, אקטואר מינוי הוא מסעדיה

 4 הנטענים הנכסים בהוכחת להתמקד המבקשת על, זה בשלב

 5 על יורה המשפט בית אזי, בנטל שתעמוד ככל. כמשותפים

 6 הרלבנטיים לנכסים בהתאם אקטואר או/ו שמאי מינוי

 7" נדחית זה בשלב הבקשה, לפיכך. האיזון במסגרת שייכללו

 8 .  (להחלטה 16 סעיף)

 9 

 10 שבוצעו הבניה עלויות של לאיזון לזכאות המערערת טענות דחיית, זו החלטה לנוכח .00

 11 אחד בקנה עולה אינה, השווי הוכחת אי בשל רק משותפים כספים ומתוך הקובעת בתקופה

 12 נכס לאזן יש כי שנקבע ברגע פיה-על, 18.17.11 מיום האמורה המשפט בית החלטת עם

 13 .האיזון שווי להערכת שמאי ימונה, מסויים

 14 

 15 עלות את שיעריך שמאי קמא משפט בית ידי-על ימונה כי להורות לחבריי אמליץ כן-על .08

 16 זכאית תהא והמשיבה(, הפשטות לשם) השמאות ליום נכון" ד" דיור יחידת של הבניה

 17 .בפועל המלא התשלום ליום עד כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, זה משווי למחצית

 18 

 19 התומך והקיר הבריכות

 20 

 21 :כדלקמן דינה בפסק קמא השופטת ציינה התומך ולקיר לבריכות הקשור בכל .02

 22 

 23 שווי להערכת שמאי למנות יש התובעת לטענת -הבריכות"

 24. הנישואין בתקופת והסתיימה החלה שבנייתן הבריכות

 25 עבודות. דגים 1,000-2,000 המאכלסות בריכות 2-ב המדובר

 26 תמך קיר. רשיונות וללא לבנייה קודם שנים 3 בוצעו החפירה

 27 למרות 2012 שנת לאחר( 3/ת) הרשיונות קבלת לאחר נבנה

 28 שעדיין הרי 2014 בשנת עזיבתה לאחר שנה חצי נבנתה שהבניה

 29 . הנישואין תקופת בתוך היה הדבר

 30 נאלץ בקונסטרוקציה חמורה וסכנה דרדרת בשל כי טוען הנתבע

 31 עזיבתה לאחר הבית ניצב בראשו הוואדי לכיוון תומך קיר לבנות

 32 נוצל שנוצר הבור. חשוף מבטון הקירות. קונסטרוקטיבי ולצורך

 33  הקונסטרוקטיבית הבניה. מים וצמחי דגים בריכת לצורך
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 1 שווי את הוכיחה לא התובעת. מהתובעת הפרידה לאחר בוצעה

 2 גרסת את המאשר...  מעירית אישור 2/ת את מציג. הבניה

 3 פרידת לאחר שנה חצי שנבנה תומך בקיר דובר לפיה הנתבע

 4 . הצדדים

 5 שווי את להעריך מצאתי לא, הדברים את ששקלתי לאחר

 6 בתקופה עוד שנבנה התמך קיר מלבד. איזון לצורכי הברכות

 7 בהיותו  להעריכו מצאתי שלא( 2' עמ)בדירה התובעת היות

 8 האיזון מועד קביעת בשל(. 21' עמ")אוויר צדדיו משני גדר"

 9 שבניית שברי הרי  2013 יולי קרי, התביעות הגשת למועד

 10 הבריכות כי העיד הנתבע.  הקרע מועד לאחר היתה הבריכות

 11 המועד לאחר קרי, הבית את התובעת עזיבת לאחר שנה חצי נבנו

 12 17' מעמ ציטוט)" זה תביעה רכיב דוחה הנני לפיכך. הקובע

 13 .(67-22' שו הדין לפסק

 14 

 15 לאחר נבנו הבריכות כי קמא השופטת של העובדתית קביעתה לנוכח כי ואומר אקדים .87

 16 טענת את לקבל מקום אין, זה ערעור במסגרת התערבתי לא בה, הקובעת התקופה

 17 . הבריכות בניית כנגד המכוונת המערערת

 18 אלא הדיונית הערכאה של עובדתיות בקביעות מלהתערב נמנעת הערעור ערכאת כידוע

 19 .עימם נמנה אינו הנדון שזה, חריגים במקרים

 20 

 21 .לעיל( י)2 בסעיף המערערת טענות את ציינו לגביו, התומך לקיר הקשור בכל הדבר שונה .81

 22, הקובעת התקופה לאחר נבנה התומך הקיר גם כי, מטעמו הטיעון בעיקרי טוען המשיב 

 23, היתה קמא השופטת של העובדתית שקביעתה אלא. מאוזן להיות צריך לא שוויו ולכן

 24 בתוך נבנה התומך הקיר כי, להתערב מתכוון אינני ובה לעיל המצוטטת מהחלטתה כעולה

 25 .הקובעת התקופה

 26 נבנה שלכאורה, הקיר של בנייתו שווי את לאזן שלא בחרה קמא השופטת, זאת עם יחד 

 27 ".אויר צידיה שמשני" בגדר שמדובר כיוון(, הקובעת בתקופה) המשותפת מהקופה

 28 כאמור תומך קיר לבנות או להקים שהרי, קמא השופטת של זו אמירה הבנתי לא כי אודה 

 29 ". אויר צידיו משני" אפילו, כסף עולה

 30 לקבוע גם עליה היה, הקובעת בתקופה נבנה התומך הקיר כי קמא השופטת משמצאה, לכן

 31 המוזכרת 18.17.11 מיום להחלטה בהתאם) שמאי ח"לדו בהתאם שייקבע, בנייתו שווי כי

 32 הקיר בניית שווי למחצית זכאית המערערת – קרי. הצדדים בין מאוזן להיות צריך(, לעיל
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 1 כדין וריבית הצמדה הפרשי בצירוף, השמאות למועד נכון, שמאי ח"לדו בהתאם התומך

 2 .בפועל התשלום ליום עד

 3 

 4 .התומך לקיר הקשור בכל המערערת של ערעורה את לקבל לחבריי אמליץ כן-על .86

 5 

 6 'א הבן של הבית

 7 

 8 :כדלקמן הדין בפסק קמא השופטת וקבעה ציינה 'א של הבית אודות על . 82

 9 

 10-ב מומן הבית כי מודה הנתבע התובעת לטענת -"א" הבן בית"

 11 מנגד. המימון ויחס הבית שווי את להעריך מבקשת. ₪ 200,000

 12 הוגשה לא. ורעייתו הבן ש"ע רשומה הדירה כי הנתבע טוען

 13 .לדיון הוזמן לא הרשום הבעלים. הנתבע כנגד תביעה

 14. זה ברכיב התביעה את דוחה הריני הדברים את ששקלתי לאחר

 15 שניתן ככל. לתביעה כצד צורף לא 'א, בנכס בעלים אינו הנתבע

 16 לחילופין, במתנה שמדובר הרי הבנייה לצורך כסף סכום

 17 כי הוכח לא אופן ובכל'( לפרו 42' עמ) 'לא השייך דיבידנד

 18 לפסק 11' עמ) "זה רכיב דוחה הריני לפיכך. בהלוואה מדובר

 19 .(1-0' שו, הדין

 20 

 21 'א של הבית שבניית ידה-על הוכח כי, המערערת טוענת קמא השופטת של זו קביעה נגד .81

 22 מימן כי הודה המשיב. לצדדים המשותפים מכספים( ₪ 677,777 של בסכום) בחלקה מומנה

 23 כדיבידנד ₪ 677,777 של סך 'לא נתן כי בחקירתו ציין שכן, ₪ 677,777 של בסכום הבניה

 24 יש בחברות המניות בעל הוא שהמשיב היות. מהבניה חלק מימן באמצעותם(, 'לא) לו השייך

 25 .מוטעים בנדון קמא המשפט בית של ונימוקיו, 'א לבן ולא, לו שייך הדיבידנד כי לומר

 26 

 27 .קמא השופטת בנימוקי תמך הוא המשיב מטעם הטיעון בעיקרי .81

 28 

 29 .להידחות זה ערעור רכיב דין לטעמי .82

 30 

 31 כשייך ראה אותו כדיבידנד א' לבן ₪ 677,777 של סך העביר כי בחקירתו הודה אכן המשיב 

 32 מניות בעל שלא א' בהיות, פורמלית כי מסכים גם אני(. 18-66 שו' לפרו 12' עמ) לא', לו

 33 של דינו, לעיל והסקנו שדנו וכפי, זאת עם. מהחברות דיבידנד לקבל זכאי אינו הוא בחברות
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 1 אחר ההולך"( חיצוני נכס" של דירה שכר כמו) פסיבית הכנסה כדין המשיב בעבור הדיבידנד

 2 . הצדדים ביחסי מאוזן להיות צריך ואינן", העץ גזע"

 3 היה לא מקרה בכל( ₪ 677,777 של סכום) דיבידנד מכספי לא' המשיב שנתן הסכום - היינו 

 4 .בו חלק, להיות אמור ולא, אין ולמערערת, המשותפת לקופה שייך

  5 

 6 ממון יחסי לחוק 1 סעיף פי על שווה איזון

 7 

 8 להיות צריך האיזון פיה על המערערת טענת את הדין לפסק 61 בסעיף דחתה קמא השופטת .80

 9 יחסי לחוק( 6)8 סעיף מכוח, המערערת ולטובת שונים בחלקים אלא, מחצה על מחצה לא

 10 . ממון

 11 

 12 (:הדין לפסק 61 מסעיף ציטוט) כדלקמן קמא השופטת ציינה בנדון

  13 

 14"לאור העובדה כי מדובר בנישואין שניים ושלישיים, לתקופה 

 15קצרה יחסית, כאשר התובעת יוצאת ברכוש גדול מהנישואין, 

 16לא מצאתי לשנות את בסיס האיזון. מה עוד שטענת הנתבע כי 

 17מדובר בתביעה לשמירת זכויות בלבד יש לה מקום. לפיכך 

 18 טענה זאת". הריני דוחה

 19 

 20 שבין הכלכליים הפערים לנוכח, מקום היה כי, בערעורה המערערת טוענת זו קביעה נגד .88

 21 .בנדון עתירתה לקבל, המשיב ורכוש הצדדים

 22 

 23 של מכוחו, מקום היה לא דנן המקרה בנסיבות כי, מטעמו הטיעון בעיקרי המשיב טען מנגד .82

 24 . מחצה על מחצה שלא איזון על להורות, לחוק 8 סעיף

 25 

 26 .להידחות דינה זו ערעור טענת שגם סבורני .27

 27 

 28 מקנה לחוק 8 סעיף זאת עם. הרכוש של שוויונית חלוקה כלל קובע ממון יחסי חוק כידוע .21

 29 לקבוע, זאת המצדיקות מיוחדות נסיבות בהתקיים, דעת ושיקול סמכות המשפט לבית

 30 יאוזנו שלא מסוימים נכסים קביעת דרך על, בנכסים שוויונית חלוקה של לכלל חריגים

 31 בהתאם הנכסים שווי קביעת(; 6 משנה סעיף) שונה חלוקה יחס קביעה(; 1 משנה סעיף)

 32 יותר מוקדם במועד הנכסים היקף לפי האיזון עריכת(; 2 משנה סעיף) יותר מוקדם למועד

 33 (.1 משנה סעיף)
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 1 ?זה כלל יופעל מתי 

 2 

 3( 61.1.11 מיום החלטה, פלונית' נ פלוני 6711/11 מ"בבע) רובינשטיין השופט' כב כך-על ענה 

 4 :הבאות במילים

 5 יישומם אולם, רבה בזהירות ייעשה בסעיף החריג השימוש... "

 6 לשיקול הותיר המחוקק, 'שנאמר כפי; תיק כל לנסיבות תחום

 7 מתאימים כללים פיתוח הדין ובתי המשפט בתי של דעתם

 8 מדובר ואין, זו בסמכות לשימוש הספציפיות לנסיבות באשר

 9(, 14.4.2011) פלוני' נ פלונית 1202/14 מ"בע' )סגורה ברשימה

 10 דעתנו ניתן((. 2011 פלוני עניין להלן) שם וההפניות ו"ט פסקה

 11 משפחה בחיי מצבים מגוון יצרו החברתיות שההשתנויות, לכך

 12 הוא והכלל, חריג כאמור שהוא – 1 וסעיף, אבותינו שערום שלא

 13 ותיקון צדק עשיית לאפשר בא – לחוק( א)1 שבסעיף השויון

 14 מידה אמות( 24 פסקה) מנה המחוזי המשפט בית. עיוותים

 15 ניכר שוני או בהפרש הכרוכות, הסעיף להפעלת אפשריות

 16, הילדים גידול בעול שוני, בנכסיהם או הצדדים בהכנסות

 17 היא אחרת אפשרות. נכסים הברחת או אלימה התנהגות

 18 פלוני עניין ראו" )לשיעורין" או" המוחלשת השיתופיות"

 19 – העיקרים עיקר. אחרות נסיבות על לחשוב וניתן(, 2011

 20 להגיע קשה. חריג המהוות מיוחדות בנסיבות צדק עשיית

 21" כללית"ה והאדרת, העקרוני במישור יותר פרטנית לקביעה

 22 ציטוט)" להלמה אין המקרה על להעטות המבקש שמנסה

 23 .(להחלטה' י מסעיף

 24 .רבה ובזהירות הנדון המקרה לנסיבות בהתאם תהא ההפעלה – אחרות במילים

 25 חמורה באלימות זוג בן הרשעת של בנסיבות זו סמכותו יפעיל קמא משפט בית  - למשל

 26 (.0/1/71 מיום דין פסק, פלוני' נ פלונית 0606/17 מ"בע) זוגו בן כלפי

 27 האישיות הנסיבות במכלול התחשבות תוך זוג בני בין כלכליים פערים להקטין במטרה או

 28 נכסים, קרי" )קריירה נכסי" או" עתיד נכסי, "בריאותי מצב, גיל לרבות, הזוג בני של

 29 כושר, מקצועי ניסיון, רישיון, אקדמיים תארים כגון, הזוג בני של האנושי להון הקשורים

 30 שוויון ולאפשר, צודקת ובלתי שוויונית בלתי תוצאה למנוע בכדי( ב"וכיו מוניטין, השתכרות
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 1, לערעורים הגדול הדין בית' נ פלונית 6122/11 צ"בג" )החלש" הזוג לבן מהותי הזדמנויות

 2 (.עמית השופט' כב, 62.17.11 מיום דין פסק

 3 איננו(, לעיל 80 סעיף ראה) קמא השופטת זאת נימקה שאף כפי, דנן המקרה כי סבורני .26

 4 . להפעלתו המתאים המקרה

 5 שלא לאיזון המערערת בקשת את דחתה ובדין, עלי מקובלים בנדון קמא השופטת נימוקי 

 6 .ממון יחסי לחוק 8 סעיף מכוח מחצה על מחצה

 7 

 8 העיקרי הערעור סיכום

 9 

 10 :הבאות בסוגיות, בחלקו התקבל העיקרי הערעור כי לומר יש לעיל האמור כל לאור . 22

 11 

 12 .לעיל 12 סעיף – הסוציאליות הזכויות .א

 13 .לעיל 26-21 סעיפים – יאוזנו כי שנקבע הפריטים שווי הערכת מועד .ב

 14 .לעיל 02-08 סעיפים –" ד" דיור יחידת .ג

 15 .לעיל 81-86 סעיפים – התומך הקיר .ד

 16 

 17 שכנגד הערעור

 18 

 19 לעיל והכרענו התייחסנו כבר חלקם ואל, לעיל 8 בסעיף פורטו שכנגד הערעור נימוקי .21

 20 .נושא באותו שעסקו כיוון, העיקרי ובערעור הסף על לסילוק בבקשה דיוננו במסגרת

 21 הקובעת התקופה

 22 

 23 .לעיל( א)8 בסעיף שפורטו הקובעת התקופה לענין טענות שכנגד המערער/למשיב גם .21

 24 

 25 בסעיפים העיקרי בערעור שהועלו הקובעת התקופה לענין דברינו כל כי נאמר לקצר מנת-על .22

 26 התקופה לעניין שכנגד בערעור שכנגד המערער טענות לדחיית גם נכונים לעיל 61-22

 27 .להידחות זה ערעור רכיב דין ולכן, הקובעת

 28 החשבון הפרדת במועד הצדדים בין סופי קרע נראה לא דנן במקרה כי, נאמר רק בקיצור

 29 השופטת שתיארה כפי והכל, הדרגתית בצורה נעשה הדבר אלא, 17/6716 בחודש המשותף

 30 (.לעיל בהרחבה כך-על ועמדנו) הדין בפסק קמא
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 1 כטענת, 17/16 חודש הוא, הקובעת התקופה ותום, הקרע מועד כי לקבוע הצדקה אין לכן

 2 .שכנגד המערער

 3 

 4 שכנגד המערער של חלקו לרכישת שכנגד למשיבה קדימה זכות ומתן בדירה שיתוף פירוק

 5 

 6 .לעיל( ב)8 בסעיף מופיעה בנדון שכנגד המערער של טענתו .20

 7 

 8 שכן, ברורה אינה המשותפת בדירה מיידי שיתוף פירוק על הורה לא המשפט בית כי הטענה . 28

 9 :כי, הדין לפסק 61 בסעיף במפורש קבעה קמא השופטת

 10 

 11 בדירה השיתוף בפרוק הצורך בדבר הצדדים בין מחלוקת אין"

 12' בעמ הנתבע עדות ראה) שווים בחלקים הצדדים ש"ע הרשומה

 13 זכות לנתבעת. בדירה שיתוף לפרוק דין פסק ניתן ולפיכך(. 21

 14 הדירה לשווי בהתאם  בדירה הנתבע זכויות  לרכוש  ראשונית

 15 תשלומי בקיזוז גם התשלום דרך. מוסכמת בשמאות שיקבע

 16 ".המשאבים איזון

 17 

 18 .המשותפת בדירה מיידי שיתוף פירוק – היינו 

 19 

 20 שכנגד למשיבה קדימה זכות למתן נוגע, בנדון שכנגד המערער טענת של השני החלק .22

 21 .שלו הקניין בזכות פגיעה תוך, החופשי בשוק מכירה תחת המשותפת בדירה חלקו ברכישת

 22 

 23 למגורי משמשת אינה כשהדירה במיוחד, להלן שנראה כפי זו בטענה ממש יש כי סבורני

 24 קביעה נימקה לא קמא והשופטת, לעיל כמוזכר( להוריה אותה השכירה) שכנגד המשיבה

 25 .שכנגד למשיבה כאמור קדימה זכות למתן זו

 26 

 27, משותפת בדירה שיתוף פירוק בעת קדימה לדין הזוג בת, זכאות אי או, זכאות של זו שאלה .177

 28' כב, 6.6.10 מיום החלטה) פלונית' נ פלוני 16016-70-12( א"ת) ש"בתמ הדרה במלוא עלתה

 29 שניתן מרגע כי נקבע ובה, בנדון הפסוקה ההלכה של נרחב אזכור תוך(, שקד יהורם השופט

 30 הקבוע הקדימה זכות למנגנון תחולה אין, הזוג מבני אחד שהגיש בתובענה שיתוף לפירוק צו

 31 בהליך חלק ליטול, הנכס את לרכוש המעוניין זוג בן ועל, המקרקעין לחוק 171 בסעיף

 32 . אחר משתתף ככל ההתמחרות

 33 
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 1 :כי שם נקבע כן 

 2 

 3 לממשו הנוספים הבעלים של הקניינית בזכות התחשבות תוך להיעשות צריך הנכס מימוש

 4 ;שניתן ביותר הגבוהה בתמורה

 5 בנכס חלקו את רק לא להשיא המבקש, הזוג בן של לגיטימית דרישה היא התמחרות עריכת

 6 ; זוגו בן של חלקו את גם אלא

 7 

 8 קדימה זכות מתן בדבר קמא השופטת של לקביעתה הנמקה ובהעדר, זה דברים במצב .171

 9 כי העובדה ולאור, המשותפת בדירה שכנגד המערער של חלקו לרכישת שכנגד למשיבה

 10 ולהורות, זו בנקודה שכנגד הערעור לקבל יש, שכנגד המשיבה למגורי משמשת אינה הדירה

 11 השופטת להוראות בהתאם, המציעים בין התמחרות תוך פומבית במכירה תימכר הדירה כי

 12 .המערערת גם להשתתף רשאית בה, קמא

 13 לחלקו מירבי מחיר נבטיח שכן, שכנגד המערער של הקנין בזכות פגיעה נמנע זו בדרך 

 14 .בדירה

 15 

 16 השיתוף לפירוק התביעה במסגרת שימוש לדמי 3-2 שכנגד המשיבים נגד דין פסק מתן-אי

 17 

 18 .לעיל( ג)8 בסעיף מפורטת 6-2 שכנגד המשיבים נגד שכנגד המערער טענת .176

 19 

 20, לעיל 12 בסעיף הסף על לסילוק בבקשה דיוננו במסגרת שצויין כפי להידחות הטענה דין .172

 21 .לשם נפנה הקיצור ולשם

 22 

 23 

 24 אישה מזונות

 25 

 26 תחשיב ביצוע-ואי רטרואקטיבית אישה מזונות ביטול-לאי הנוגעות שכנגד המערער טענות .171

 27 מפורטות(, שנפסקו הזמניים המזונות סכום על הסתמכות תוך) המזונות לדמי מדוייק

 28 . לעיל( ד)8 בסעיף

 29 

 30, לעיל 18 בסעיף הסף על לסילוק בבקשה דיוננו במסגרת שצויין כפי להידחות הטענה דין .171

 31 .לשם נפנה הקיצור ולשם

 32 

 33 לגרושתו הלוואה החזר כספי איזון
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 1 

 2 בגין לגרושתו שהחזיר בכספים, האיזון במסגרת, חיובו אודות על שכנגד המערער טענות .172

 3 .לעיל( ה)8 בסעיף מפורטות, נטענת הלוואה

 4 

 5, לעיל 18 בסעיף הסף על לסילוק בבקשה דיוננו במסגרת שצויין כפי להידחות הטענה דין .170

 6 .לשם נפנה הקיצור ולשם

 7 

 8 סוציאליות זכויות

 9 

 10 פורטו הסוציאליות הזכויות בענין הדין פסק לקביעות הנוגעות שכנגד המערער טענות .178

 11 .לעיל( ו)8 בסעיף

 12 

 13 במסגרת בהרחבה דנו הדין בפסק הסוציאליות לזכויות הנוגעות לקביעות הקשור בכל .172

 14 המערער טענות על אף ועונה ממצה שם והדיון, לעיל 18-10  בסעיפים, העיקרי הערעור

 15 .שכנגד בערעור שכנגד

 16 

 17 :כדלקמן, הבאה בנקודה בנדון להתקבל שכנגד הערעור דין, לעיל 10 בסעיף שציינו כפי .117

 18 

 19 המערערת שצברה כאמור סוציאליות זכויות, השני העבר מן"

 20 נטען גם וכך, מאוזנות גם להיות צריכות, הקובעת בתקופה

 21 למשיב שייכות שמחציתן, שווה גזירה בבחינת, שכנגד בערעור

 22 (. שכנגד המערער)

 23 את גם יבחן, שימונה  האקטואר, זאת נאמר כעת וכבר, לכן

 24 הקובעת בתקופה המערערת שצברה הסוציאליות הזכויות

 25 המשיב של זכויותיו את ויקבע(, השתלמות קרן, גמל, פנסיה)

 26 ".בהן

 27 

 28 וספינות סירות, רכבים

 29 

 30 בסעיף פורטו והסירות הרכבים לענין הדין פסק לקביעות הנוגעות שכנגד המערער טענות .111

 31 .לעיל( ז)8

 32 
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 1 ש"ביהמ בקביעות לשינוי שיוביל הקובעת בתקופה נטען לשינוי הקשורה לטענה הקשור בכל .116

 2, להידחות זו של דינה, בספינות או בסירות, ברכבים שכנגד המשיבה של זכויותיה לענין

 3 התקופה בענין קמא המשפט בית בקביעות להתערב מקום אין כי לעיל שקבענו מעת

 4 .הקובעת

 5 

 X, Y, Z. 6 :ספינות בשלוש זכויות איזן קמא המשפט בית - כי בנדון שכנגד המערער טען עוד .112

 7 בשל רק( מחצית) ובנו שכנגד המערער שם על ורשומה לחברה שייכת Z  הספינה, אולם

 8 אין, לפיכך. X הסירה לרכישת שימשו  Y הספינה מכירת וכספי, התחבורה משרד הוראות

 9 .כפול חיוב שכנגד המערער על להשית

 10 

 11 בית של עובדתיות בקביעות מדובר כי, בנדון מטעמה הטעון בעיקרי טענה שכנגד המשיבה .111

 12 .להתערב אין בהן המשפט

 13 המשיבה טענה X הסירה לרכישת שימשו  Y  הספינה מכירת כספי כי לטענה ובאשר, בנוסף 

 14 בקשה" שכנגד המערער הגיש הדין פסק מתן לאחר כי, במטעמה הטיעון בעיקרי שכנגד

 15, שכנגד המשיבה לתגובת הועברה הבקשה. הנדונה הטענה טען ובה" קולמוס טעות לתיקון

 16 שכנגד המשיבה כ"ב י"ע העיקול שהוסר לאחר רק נמכרה  Y הספינה כי בתגובתה שציינה

 17 זאת. שבתיק לאסמכתאות ובהתאם שכנגד המערער הודה שאף כפי, 6712 אוקטובר בחודש

 18 תחת נרכשה לא האחת כי ברור מכאן. 6712 מרץ בחודש, לכן קודם נרכשה X הסירה כאשר

 19 בית דחה זו תגובה בעקבות. שכנגד המערער כטענת, האחרת מכירת מכספי או האחרת

 20 . קולמוס בטעות מדובר אין כי וקבע, הבקשה את קמא המשפט

 21 קמא משפט לבית שכנגד המערער בקשת את שכנגד המשיבה צירפה מטעמה המוצגים לתיק 

 22 ביטול צו ואת ל"הנ הסירות על העיקול צווי את, המשיבה תגובת את, קולמוס טעות לתיקון

 Y     . 23 הספינה על( 17/12 מחודש) העיקול

 24 

 25 .בנדון שכנגד המערער טענות את לדחות שוכנעתי בנדון הצדדים בטענות עיון לאחר .111

 26 

 27 .היטב ומנומקת מפורטת סירות/הספינות בסוגיית קמא השופטת של החלטתה כי סבורני

 28 

 29 :כדלקמן קמא השופטת קבעה דלעיל השיט כלי שלושת לעניין

 30 
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 1 בשנת נרכשה התובעת לטענת -Z הפרטית הנוסעים ספינת"

 2 כי טענה דוחה. הנתבע י"ע וממונה דולר אלף 21-ב 2001

 3 החברה. לחברה שייכת זאת ולמרות בנו ש"וע שמו על נרשמה

 4 .  ספינות מייצרת או משווקת אינה

 5,  הרכישה בסכום מודה 2001 בשנת נרכשה הנתבע לטענת

 6 משרד דרישת פ"ע ובנו הנתבע ש"ע ורשומה לחברה שייכת

 7 לבניית קטנה חברה הוקמה 1121 בשנת כי טוען. התחבורה

 8 מחוסר סגירתה טרם ספינות 2 נבנו". ..." בשם מפרש סירות

 9 היא שגם  גדולה סירה תחלוף הינה הספינה. מספקת פעילות

 10 ".שיווק" חברת בבעלות

 11 כי אם, דולר 21,000 של בעלות 2001 בשנת נרכשה הספינה

 12 עיסקת בשל יותר נמוך היה בפועל התשלום כי העיד הנתבע

 13 נרכשה כי הטענה למרות(. 42' עמ) מנועים ספינת של החלפה

 14 בספינה הבעלות מחצית לנתבע כי לקבוע מצאתי החברה י"ע

 15 מזכויות למחצית זכאית התובעת(. 42' עמ) לרישום בהתאם

 16 (.8-18' שו הדין לפסק 11' עמ) "שווי להערכת בהתאם הנתבע

 17 

 18 בעלות 2010 בשנת נרכשה התובעת לטענת - Y מפרש ספינת"

 19 פרטית בספינה המדובר כי  הודה הנתבע. ₪ אלף 101

 20 עיקול שחרור למרות(. 42' עמ) ₪ 10,000 במחיר שנמכרה

 21. תחתיה אחרת ספינה ונרכשה חלקה קיבלה לא התובעת

 22 מכספים המשותפת התקופה בעת שנרכשה בספינה המדובר

 23 .שוויה למחצית זכאית התובעת לפיכך משותפים

 24 בסך הספינה משווי מחצית לתובעת לשלם לנתבע מורה הריני

 25   (.12-62' שו הדין לפסק 11' עמ) ₪ 40,000

  26 

 27' א 220 בעלות הצדדים י"ע נרכשה התובעת לטענת - X הסירה

 28 למחצית וטוענת הנישואין במהלך נרכשה 2013 מרץ בחודש ₪

 29 לאחר 2013 מרץ בחודש נרכשה כי הנתבע טוען מנגד. שוויה

 30 נרכשה כי הודה הנתבע .2012 אוקטובר בחודש הכלכלי הפרוד

 31 ₪' א 220 של ובעלות לאילת משותפת בנסיעה 2013 במרץ

 32 .(41' עמ)
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 1  לעיל שנקבעה כפי המשותפת התקופה בתוך נרכשה הסירה

 2 הדין לפסק 11' עמ)" שוויה למחצית זכאית התובעת ולפיכך

 3 (.60-21' שו

 4 

 5 של כפול וחיוב סירה תחת סירה רכישת לענין שכנגד המערער טענת את מציב אני כאשר .112

 6 אני, לעיל המפורטת מטעמה הטיעון בעיקרי שכנגד המשיבה טענת מול, שכנגד המערער

 7 .לעיל שפורטו מנימוקיה בנדון המשיבה טענת את מעדיף

 8 וגם, אותה קיבלה ולא, לעיל המצוטטת מהחלטתה כעולה, זו טענה בחנה קמא השופטת 

 9 .לעיל כמפורט, קולמוס טעות לתיקון בבקשה אותה דחתה

 10 

 11, מחציתה ורישום לחברה כשייכת, הקובעת בתקופה שנרכשה, Z לספינה הנוגעת הטענה גם 

 12 י"ע נבחנה, התחבורה משרד הוראות בשל רק נעשה שכנגד המערער ש"ע, הקובעת בתקופה

 13 .לעיל המפורטת מההחלטה כעולה, ידה-על ונדחתה קמא השופטת

 14 

 15 בהן, עובדה בשאלות הן ל"הנ השיט כלי שלושת בסוגיית קמא השופטת של אלה קביעותיה .110

 16 .עליהם נמנה אינו דנן והמקרה, חריגים במקרים אלא, להתערב הערעור ערכאת ממעטת

 17 

 18 שכנגד בהוצאות חיוב-אי

 19 

 20 וטענתו, קמא בהליך משפט בהוצאות שכנגד המשיבה של חיובה אי נגד שכנגד המערער טוען .118

 21 .לעיל( ח)8 בסעיף מצויינת בנדון

 22 

 23 כי שמדגישה תוך, זו ערעור טענת לדחות מבקשת מטעמה הטיעון בעיקרי שכנגד המשיבה .112

 24 ומידת, הדיונית הערכאה של הרחב דעתה בשיקול מצויה משפט בהוצאות החיוב שאלת

 25 .ביותר מצומצמת זה דעת בשיקול הערעור ערכאת התערבות

 26 

 27 

 28 :כדלקמן ההליך הוצאות הטלת לענין קמא השופטת קבעה דינה בפסק .167

 29 

 30 לתביעתה, שנדחתה למזונות התובעת תביעת בין במאזן"

 31 שיתוף לפרוק הנתבע ולתביעת בחלקה שהתקבלה הרכושית

 32 יישא צד כל כי קובעת הריני,  ברובה שהתקבלה שימוש ודמי

 33 (.הדין לפסק 62 סעיף)" בהוצאותיו
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 1 

 2 .להידחות זה ערעור רכיב דין כי שוכנעתי בנדון הצדדים בטענות עיון לאחר .161

 3 

 4 לביטוח חברה כלל 0122/16 א"ע, האחרונה מהעת דין פסק למשל) הפסוקה להלכה בהתאם

 5  -( 2.0.10 מיום דין פסק, 'ואח. מ.י.ב' נ מ"בע

 6 

 7 בית של לסמכותו נתונה הוצאות שיעור קביעת כי היא הלכה"

 8 חריגים במקרים רק וכי דעתו ולשיקול, הנכבד המשפט

 9 העובדה נוכח זאת. הוצאות בפסיקת הערעור ערכאת תתערב

 10 שיש השונים לגורמים המודעת זו היא הדיונית הערכאה כי

 11 התנהלותם שביניהם, הטרחה שכר קביעת על השפעה להם

 12 סיעת' נ" 10 ביאליק" סיעת  1131/04 א"ע: ראו) הצדדים של

 13 2001/02 א"ע(; 2002) 311( 1)ס ד''פ,  "לביאליק עתיד יש"

 14 ((.14.02.2011[ )בנבו פורסם] עזבונו ל"ז ירמייב' נ לוטן

 15 (.הדין לפסק 12 מסעיף ציטוט)

 16 

 17 לטעמה מדוע( לעיל המצוטט 62 בסעיף) הדין בפסק קמא השופטת הבהירה הנדון במקרה .166

 18 .זה דעת בשיקול להתערב מקום ראיתי ולא, בהוצאותיו לשאת צריך צד כל

 19 .להידחות דינה שכנגד המערער של זו ערעור טענת גם לכן 

 20 

 21  שכנגד בערעור דבר סוף

 22 

 23 :בלבד הבאות בנקודות בחלקו התקבל שכנגד הערעור כי לומר יש לעיל האמור כל לאור .162

 24 

 25 ללא, בדירה שכנגד המערער של חלקו לרכישת שכנגד המשיבה של הקדימה דין ביטול .א

 26 .לעיל 22-171 סעיף – התמחרות

 27 .117 סעיף – הקובעת בתקופה שכנגד המשיבה של הסוציאליות בזכויות גם איזון .ב

 28 דבר סוף

 29 

 30 טיפול להמשך קמא משפט לבית יוחזר התיק כי לחבריי אמליץ, לעיל האמור כל לאור . 161

 31 .זה דין לפסק בהתאם השלמה הדורשות בנקודות

 32 



 
 משפט לערעורים אזרחיים-המחוזי בחיפה בשבתו כביתבית המשפט 

  

 נ' פלוני תפלוני 14532-12-21 עמ"ש

  

 26מתוך  61
 
 

 1 לחבריי אמליץ גם, בחלקם התקבלו שכנגד הערעור והן העיקרי הערעור הן כי העובדה לנוכח .161

 2 .דנן בערעורים להוצאות צו לעשות לא

  3 

  

 

 
         _______________ 

 שופט, שרעבי חננאל       

 4 

 5 :אב"ד – השופט סארי ג'יוסי

 6 אני מסכים.

 7 

 8 

_______________ 9 

 10 סארי ג'יוסי, שופט            

 11 ]אב"ד[          

 12 

 13 :השופטת אספרנצה אלון

 14 אני מסכימה.

 15 

 16 

         17 

 
 שופטת, אלון אספרנצה

 18 



 
 משפט לערעורים אזרחיים-המחוזי בחיפה בשבתו כביתבית המשפט 

  

 נ' פלוני תפלוני 14532-12-21 עמ"ש

  

 26מתוך  62
 
 

 1 

 2הוחלט לקבל את הערעור  באופן חלקי כמפורט בפסק דינו של השופט ח. שרעבי, ולהחזיר את התיק 

 3 לבית משפט קמא להמשך טיפול בנקודות הדורשות השלמה.

 4 

 5 כל צד יישא בהוצאותיו.

 6 

 7 ככל שהופקד עירבון על ידי מי מהצדדים, זה יוחזר לידי בא כוחו עבור אותו צד.

 8 

 9 .מותר לפרסום ללא שמות הצדדים וללא פרטים מזהים

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.6710אוגוסט  72ניתן היום,  י"ז אב תשע"ז, 

 12 

 13 

 14 

 

 

 

 
 
 

 
_________________ 

 שופט, יוסי'ג  סארי
 (ד"אב)

________________ 

 שופט, שרעבי חננאל

_________________ 

 שופטת, אלון אספרנצה

 15 

 16 

 17 


