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      1 
  פלונית התובעת

 ד בועז שגב" שגב ועוףד יוס"י עו"             ע
  

  נגד
 

  פלוני הנתבע
 ד שרון גלעד"ד רמי הדר עו"עו, ד זאב שרף"י עו"          ע

 2 
 3 

 פסק דין
  4 

 5 
 6 ... ביום, פלאוט' הש' כב בפני לנישואיהם קודם ממון הסכם אישרו זו לתביעה הצדדים  . 1

 7 מיום, 1973 ג"התשל, זוג בני בין ממון יחסי חוק פי על  אושרו, 2-4-5-6: ההסכם של סעיפיו

 8 פסק של תוקף ניתן, 3-4-5-7-9-10-11: ולסעיפים, ) ... ביום ז"זל נישאו הצדדים(, הנישואין

 9 ו, " ממון יחסי חוק: "להלן. (1995 ה"התשנ  משפחה לענייני המשפט בית חוק פי על דין

 10 ").ההסכם " :ולהלן  ,"המשפח לענייני המשפט בית חוק"

  11 

 12  .משותפים ילדים שני ולהם, ... בדצמבר ז"זמ והתגרשו, ... בשנת נישאו הצדדים  . 2

  13 

 14: והסעד, ההסכם של תוקפו שאלת היא, זה דין פסק נשוא התובעת של תביעתה, בתמצית  . 3

 15 כתב"). התובעת: "להלן ( .ההסכם ועמו, ההסכם את  המאשר, הדין פסק של ביטולו

 16  ....: ביום הוגש ההתביע

  17 

 18 נדונו ואשר המוכרות עילות  ,התובעת של תביעתה מכתב נשמטה אשר עילה כמעט אין  . 4

 19 עוד הצדדים של היחסים מערכת בנסיבות, לתובעת מיוחדות שהן, כאלה ואף, בפסיקה

 20  .זה דין פסק של המשנה בפרקי שיפורט כפי והכל, לנישואיהם קודם

  21 

 22 -ב הוגש אשר, ההגנה  לכתב) א בפרק (1 מסעיף לצטט יהיה ונכון ניתן, הנתבע של הגנתו את  . 5

....  23 

  24 

 25 על נבדתה אשר, וקנטרנית טורדנית, מופרכת סרק בתביעת  עסקינן"

 26 אינם שכלל, נוספים כספים מהנתבע לסחוט בנסיון התובעת ידי

 27 ידי על שנחתם, ממון הסכם קיים הצדדים בין כי, יודגש. לה מגיעים

 28 תקף והוא זה נכבד משפט בית ידי על אושר רואש, כדין הצדדים

 29  .ומחייב

  30 
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 1, הממון הסכם י"עפ לה המגיעים הסכומים מלוא את קיבלה התובעת

 2 לא שכלל עתק סכומי התובעת קיבלה בנוסף. ₪ במליוני והמסתכמים

 3 מצגי יסוד ועל תנאי על, הנתבע ידי על לה הוענקו ואשר, לה מגיעים היו

 4 סך. שולל והולכתו הטעייתו תוך, בפניו התובעת שהציגה כוזבים שווא

 5, המשותפים חייהם תקופת בגין הנתבע ידי על לתובעת הוענקו הכל

 6: נאמר כבר, ואולם! ₪ מיליוני עשרות - שנים 6-מ בפחות המסתכמת

 7 צמחה מכאן). 'ט פסוק' ה פרק קהלת" (כסף ישבע לא כסף אוהב"

 8   . "זו תביעה

  9 

 10 ריבוי לאור, הדיון ייעול ולצורך  ,דיונית מבחינה, המשפט בית להצעת הסכימו הצדדים  .6

 11 ביטולו שאלת תידון הראשון שבשלב  כך  ,הדיון פיצול על... : ביום, התביעה בכתב הסעדים

 12 תוקפו וההסכם על תניותיו הממוניות ושאלת, ... מיום ההסכם של לאישורו הדין פסק של

 13. התובעת של סעדיה יבחנו, הדין פסק תוצאות פי ועל, אושרה זו הסכמה  .ההסכם של

 14 של עתירתה את וידחה, תקף ההסכם כי יקבע, זה ובפסק דין זה המשפט ובית היה: דהיינו

 15 זה משפט בית בפני הדיון תם שבכך הרי, שיפורטו טעמים אותם מכל לביטולו התובעת

 16 של תוקפו לאי באשר התובעת של טענותיה ותתקבלנה היה, התובעת של זו בתביעתה

 17 כפי, הנתבע בנכסי התובעת של זכויותיה/ לעתירותיה הדיון יפתח, ביטולו מכאןו, ההסכם

 18  .תביעתה בכתב  להן שעתרה

  19 

  20 

 21 ממאות  ולבד, חזית הרחבת מהוות , חלקן, עילותיה את פרקים 13 -ב פירטה התובעת  . 7

 22 סיכומי עמודים 124: הצדדים כ"ב סיכומי מחזיקים, ומסמכים, ראיות, פרוטוקול עמודי

 23  .הנתבע לסיכומי, תשובה סיכומי עמודי 56  -ו, הנתבע סיכומי 139, עתהתוב

  24 

 25 לנישואי בכפוף  ,ממון  יחסי חוק פי על, בהסכם אושרו אשר מהסעיפים אחד וכל מאחר  . 8

 26 בית חוק פי על דין פסק של תוקף להם  שניתן ואלה) ס.ט,... ביולי התקיימו אשר(, הצדדים

 27 אלה יובאו  ,בהליך השזור כחוט והם, הצדדים בטענות משתלבים, משפחה לענייני המשפט

 28  :כלשונם

 29  :2-4-5-6 סעיפים, ממון יחסי חוק פי על אושרו אשר הסעיפים

  30 

 31  "ומוחלטת מלאה רכושית הפרדה -הצדדים של נכסים  .2"
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 1ומצב זמן בכל ביניהם מוחלטת רכוש הפרדת על ומסכימים מחליטים הצדדים  . א 

 2 רכוש כל לגבי ותחול חלה ביניהם הרכוש רדתהפ כי קובעים הצדדים. שהוא   

 3 בעצם אין כי, בזאת מסכימים הצדדים. בעתיד מהצדדים אחד לכל שיהיו ונכסים  

 4 של בקניינים לפגוע כדי, יינשאו אם, בנישואיהם או/ו המשותפים חייהם   עובדת  

 5 לאחד להקנות או/ו ברכוש כלשהו שיתוף ליצור כדי בהם יהיה ולא אין, הצדדים  

 6  .משנהו לחובות אחריות צד על להטיל כדי או השני הצד בנכסי זכויות םמה  

  7 

 8 מבני למי, שייכים שיהיו או, השייכים הנכסים כל, כי מפורשות ונקבע מוצהר

 9 חליפיים נכסים לרבות, מהם הנובע או/ו בהם הקשור וכל פירותיהם לרבות, הזוג

 10 שייכים הם לו הזוג בן של קניינו ויהיו יישארו, בעתיד או בהווה, מהם הנובעים

 11 תהיה ולא אין מהצדדים אחד לאף. שלו והפסדיו חובותיו זוג בן אותו על יחולו וכן

 12  .מועד ובשום מצב בשום השני הצד בנכסי זכות או/ו תביעה כל

  13 

 14או/ו ביניהם יחול לא כי הצדדים בין מוסכם, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  . ב

 15 -ג"התשל, זוג בני בין ממון יחסי שבחוק ביםהמשא איזון הסדר יחסיהם לגבי   

 16 אם  אלא אחר כלכלי או ממוני שיתוף כל או השיתוף חזקת ביניהם תחול ולא 1973  

 17החיים ובמהלך, משותף רכוש להלן המפורט באופן ככזה וירשם  ידם על ירכש  

 18 זכאים יהיו, )להלן כהגדרתו (המשותפים החיים סיום של במקרה או המשותפים   

 19 הצדדים, ולחילופין עוד. זה הסכם פי על להם המוקנות לזכויות ורק אך יםהצדד  

 20 דרישה או/ו תביעה כל לדרוש או/ו לתבוע או/ו מלטעון ומנועים לחלוטין מוותרים  

 21  .שהוא מועד או/ו מצב בכל השיתוף הילכת במסגרת או/ו משאבים איזון במסגרת  

  22 

 23 מכל, זכות או/ו נכס משמעותם "רכוש או/ו נכסים", ולהלן לעיל זה הסכם לעניין

 24, ערך ניירות, מניות, כספים, האמור בכלליות לפגוע בלא אך לרבות, שהוא סוג

 25 או קיימת, הנאה טובת או/ו זכות כל, ובנאמנויות בשותפויות, בתאגידים זכויות

 26 מעמד מכל או   (beneficiary) נהנה של ממעמד הנובעת זכות כל, עתידית

 discretionary trusts , 27 לרבות, שהוא סוג מכל ונאמנויות בקרנות אחר

 28 או/ו השתכרות זכויות, בבנקים חשבונות, למקרקעין ובקשר במקרקעין זכויות

 29, חסכון תכניות, גמל קופות, ביטוח פוליסות, עבודה או/ו משכר כלשהן זכויות
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 1, השתלמות קרנות, פנסיוניות זכויות, סוציאליות זכויות, אמנות דברי, מטלטלין

 2   טובות, תביעה יותזכו

 3, מוחשיות בלתי וזכויות מוחשיות זכויות, שבהסכם וזכויות שבדין זכויות, הנאה

 4  .ל"בחו והן בארץ הן - והכל, רשומות או מוחזקות וזכויות ראויות זכויות

  5 

 6 י"עפ הרכוש שייך יהא, לבוא בעתיד כלשהו משותף רכוש הצדדים י"ע יירכש אם  . ג

 7 הסכם נחתם אם או, ירשם אף וכך, נכס תואו ברכישת צד כל השקעות יחס

 8 כך. הסכם באותו האמור פ"ע הרי, כלשהו בנכס הבעלות לגבי הזוג בני בין  ספציפי

 9, משותף נכס יהיה אם, בנכס שיתוף לפרק מהצדדים מי רצון של מקרה לגבי גם

 10 כאמור ההסכם או/ו הרישום, כלשהו רכוש לגבי שיתוף פירוק של במקרה   ולרבות

 11 רק ויהיה ועניין דבר לכל הצדדים לחלקי או/ו לבעלות חלוטה ראיה יהווה  ,לעיל

 12 או/ו, המוסמכת הרושמת הרשות אצל או/ו, בחוזה שיופיע כפי לרישום בהתאם

 13  .העניין לפי הכל, הבנקאי המוסד

  14 

 15 בהסכם האמור או ונכס נכס כל לגבי הרישום אופן כי בזה מוסכם, מקרה בכל

 16  .הזכות שייכת למי שייקבע הוא, הצדדים שבין בכתב ספציפי

  17 

 18 או/ו הנכס רכישת הסכם י"עפ כרוכש להרשם זכאי יהא לא או/ו ירשם שלא צד

 19  .בזכות או/ו בנכס זכות כל לו תהא לא, בזכות או/ו בנכס כבעלים הזכות

  20 

 21 לעיל כאמור שיירשם ברכוש  שיתוף פירוק למנוע שלא מתחייבים הצדדים  . ד

 22 מתחייבים ובייחוד, רשום משותף רכוש יהא אם, שהיא דרך בכל המשותף

 23 מכירת לגבי 1972 ב"תשל הדייר הגנת לחוק 33 סעיף לתחולת לטעון שלא הצדדים

 24 יהא אם כזה משותף רכוש וכל, שמם על רישומם חרף, בשמם שירשמו מקרקעין

 25  .מהם מי או מהצדדים פנוי כשהוא מקרה בכל ימכר, כזה

  26 

 27 במשותף ידם על ו/שיירכש מגורים בבית או/ו ות/בדירה הצדדים ו/יתגורר באם  . ה

 28 מיד, המגורים בבית השיתוף יפורק") המגורים בית "להלן (במשותף ו/ויירשם
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 1 כפנוי ימכר המגורים שבית באופן יורשיו י"ע או'ו מהצדדים צד דרישת עם

 2  .מרצון לקונה מרצון מוכר במכירת, במחיר למרבה

 3 או משפטיים הליכים או/ו ותטענ כל על מוחלט ויתור בזה מוותרים הצדדים

 4 שעשויים המגורים בבית ייחודי או/ו ספציפי למדור זכות כל על או/ו אחרים

 5, ספק הסר למען. המגורים בבית השיתוף פירוק עיכוב או להשהיית לגרום

 6 לפינוי למימוש לערכאות לפנות כדי יהא די בפירוק רצונו על מהצדדים צד בהודעת

 7 הרכישה בחוזה הרשומים חלקיהם לפי הצדדים בין התמורה וחלוקת למכירה

 8 בפועל שהפינוי ובלבד, המקרקעין רישום בלשכת או/ו) הנכס נרשם טרם אם(

 9  .כאמור ההודעה מיום יום 80 יהיה

 10 רשאים, לעיל) ה) (ד (ק"ס 2' ס נשוא השיתוף פירוק במסגרת כי, בזה מוסכם

 11 ל"הנ בסעיפים דרכמוג הנכסים של בכח רוכש להוות מהצדדים אחד כל גם יהיו

 12 פירוק )ס.ט, אגב: ל"צ( אגף, כאמור משותף נכס מכירת במסגרת, אחר רוכש ככל

 13  .השיתוף

  14 

 15 הצדדים אחד ישכור או/ו ירכוש באם, בית או/ו דירה מהצדדים למי יש באם  . ו

 16, כבעלים להירשם זכאי יהא שהוא או, בשמו ירשם וזה בית או/ו, דירה זה להסכם

 17 או/ו דירה באותה עימו יתגורר השני הצד ובאם, בלעדיה החכירה זכות בעל או

 18 דיירות זכות או/ו מוגן דייר של זכות בעל מקרה בשום יהא לא השני הצד אזי, בית

 19 במשותף החיים במהלך אם גם וזאת שהוא סוג מכל כלשהי אחרת חזקה או/ו

 20 או/ו הדירה בניית או/ו בשיפוץ כלשהם משותפים מאמצים או/ו כספים יושקעו

 21 80 מעבור יאוחר ולא מיד הבית או/ו מהדירה ידו ויסלק יפנה השני הצד. ביתה

 22, יורשיו או/ו הזכות בעל של בכתב ראשונה דרישה או/ו פרידה הודעת ממתן ימים

 23  .נגדו פינוי ד"פס יהווה זה ואמור

  24 

 25 כל הסר למען ומובהר מוצהר לעיל לאמור ובנוסף, לעיל באמור במאומה לפגוע בלא  . ז

 26") ...ב הבית "-להלן(, ביחד כולם הצדדים מתגוררים בו ...' ברח הבית כי ספק

 27 פלונית. פלוני של ורק פלונ של והבלעדי המוחלט ורכושו פלוני של ביתו הוא

 28 שהוא סוג מכל ...ב בבית זכות כל  לה תהא ולא לה אין כי ומסכימה מצהירה

 29 תביעה או/ו זכות כל על ולחלוטין מראש מוותרת והיא שהוא מצב או/ו מועד בשום

 30, שהוא זמן ובכל שהוא מצב בכל שהוא סוג מכל ...ב לבית ביחס או/ו פלוני כלפי

 31 בו מהיום או/ו פרידה הודעת ממתן יום 80 תוך ...ב הבית לפנות מתחייבת היא וכן
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 1 270 מעבור יאוחר לא, פלוני של פטירתו במקרה, או פלוני י"ע כן לעשות תתבקש

 2  .ניפלו של פטירתו מעת ימים

  3 

 4, בנאמנויות זכויות, אמנות דברי, מטלטלין, זכויות, הענקות, ירושות, מתנות  . ח

 5 שלישי צד י"ע הצדדים מן למי שיוענקו כלשהם נכסים ב"כיו וכל הנאה טובות

 6 שקיבלם הצד של קניינו יהיו -בעתיד או בהווה) משפחה בני י"ע לרבות (כלשהו

 7  .באלו זכאות או/ו זכות כל תהא ולא אין השני ולצד, הבלעדית ובבעלותו

  8 

 9, מעבודתו או/ו מזכויותיו או/ו מנכסיו הזוג מבני מי של והרווחים ההכנסות  כל  . ט

 10, דיבידנדים זה ובכלל ב"וכיו, ביטוחים, זכויות, ג"קופ לרבות, פעילותו, ידו משלח

 11 הכנסה וכל יצירותיו או נכסיו מימוש תמורת או /ו שער או הצמדה והפרשי ריבית

 12, בלעדית לו שייכים יהיו, זה הסכם י"עפ רכוש לרבות ממקורותיו אחרים ווחר או

 13 מצב או/ו זמן בכל לגביהם תביעה או/ו זכות כל בהם תהא ולא אין השני ולצד

 14  ."שהוא

 15  ")להסכם 2 סעיף: להלן( 

  16 

 17  פרידה -המשותפים החיים סיום  . 4"

 18 חייהם את ולהפסיק יפרדלה או/ו, ז"זל ינשאו הצדדים אם, להתגרש ירצה הצדדים אחד אם

 19  : כדלקמן הצדדים ינהגו המשותפים

 20 לצד כך על יודיע, ז"זל ינשאו הצדדים אם, בגירושין או/ו בפרידה הרוצה הצד  . א

 21 המבקש הצד כי מוסכם"). פרידה הודעת "ולעיל להלן (וברשום בכתב השני

 22, צונולר כלשהי עילה ליתן או לנמק חייב יהיה לא, פרידה או/ו כאמור גירושין

 23 כלשהי עילה ליתן או לנמק חייב יהיה לא, פרידה מכתב של משלוחו ובעצם

 24 והצד רצונו על יודיע, למשנהו רשום פרידה מכתב של משלוחו ובעצם, לרצונו

 25  .התנאות כל ללא פעולה עמו ישתף השני

  26 
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 1 ונכסים חסכונות אותם בכל יתחלקו הצדדים, כאמור פרידה מהודעת יום 80 תוך  . ב

 2 שנערך או הצדדים שני ש"ע נרשמו ואשר כאלו נוצרו אם שנוצרו משותפים

 3  .זה להסכם הצדדים שני בחתימת בכתב מפורש מסמך לגביהם

  4 

 5 מסמך לגביו נערך לא  אשר או/ו במשותף הצדדים שני ש"ע רשום שאינו רכוש כל  . ג

 6 הרכוש שייך לו או/ו הרכוש רשום עליו צד אותו של רכושו ישאר, בכתב מפורש

 7 בין ומלאה מוחלטת רכוש הפרדת וקיימת הואיל בלבד שלו רכושו יהיה והוא

 8 ולצד מרכושו פירות או/ו הכנסה ולכל לרכושו מוחלט באופן זכאי צד כל הצדדים

 9  .באלו זכות כל תהא ולא אין השני

  10 

 11 כי מתחייב מהצדדים אחד כל לו ובנוסף לעיל באמור לפגוע ובלי לעיל כאמור   .ד

 12 או/ו הדירה את יפנה למישנהו השייך בבית או/ו בדירה ויתגורר והצדדים במידה

 13 בהסכם לעיל כמפורט פרידה על הצדדים אחד הודעת ממועד ימים 80 תוך הבית

 14  .זה

  15 

 16 הצד י"ע' ו2' בס כמפורט המגורים בית או/ו הדירה תפונה ולא במידה כי מוסכם  . ה

 17 כאמור פלונית י"ע  לעיל2' בס כמפורט ...ב הבית יפונה לא או/ו בפינוי החייב

 18, הזכות של הבעלים, האחר הצד יהא, זה בהסכם המפורט ובמועד ובאופן, לעיל

 19 ביום היציג השער י"עפ השווה ח"בש הסך את בפינוי החייב מהצד לקבל זכאי

 20 החייב שהצד יום כל בגין וזאת, )ב"ארה דולר מאות שש( $ 600 -ל התשלום

 21. לפנות נדרש הוא אשר בבית וא/ו בדירה להימצא יוסיף לעיל כמפורט בפינוי

 22 בנוסף וזאת מראש הצדדים על ומוסכם קבוע מוגדר כפיצוי בזה מוגדר זה סכום

 23 סעד כל או פ"הוצל הליכי בפינוי החייב הצד נגד להפעיל האחר הצד של לזכותו

 24  .דין כל י"עפ אחר

  25 

 26 יהיה, ל"הנ לפיצוי הזכאי הצד של ובזכותו האמור בכלליות לפגוע בלא מוסכם  .ו

 27, לעזבונו או/ו לו שיהיה חוב מכל לו המגיע הפיצוי מלוא את לקזז גם צד כל רשאי

 28 החייב לצד יעניק המחייב שהתשלום ובלא, בפיצוי החייב הצד כלפי, לו יהיה אם

 29  .כלשהי זכות
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 2 החיים סיום לגבי זה בהסכם האמור כל יחול הצדדים אחד פטירת במקרה  . ז

 3 בבית או/ו בדירה להישאר יוכל השני דשהצ העובדה למעט, ופרידה המשותפים

 4 של במקרה כנדרש יום 80 ולא, הפטירה מיום יום 270 לפנות נדרש הוא אותו

 5  ).4 סעיף: להלן." (פרידה הודעת

 6  המשותפים החיים סיום של במקרה פלונית זכויות   .5"

 7  ,זה הסכם לעניין  . א

 8 יםנשוא הצדדים אם בין, עת בכל משמעו, "המשותפים החיים סיום" 

 9 לפגוע ובלא דהיינו, זה בהסכם כהגדרתה הצדדים פרידת, לא אם ובן

 10 המשותפים החיים סיום על למשנהו מהצדדים  מי הודעת, לעיל באמור

 11 הודעת ומתן המשותפים החיים מערכת וסיום, מהצדדים מי פטירת או

 12 לפגוע בלי או לרבות שהיא סיבה מכל, מהצדדים  מישהו י"ע פרידה

 13 פי על ובין הדדי מרצון בין, הזוג מבני מישהו של מותו, האמור בכלליות

 14 יהיו הצדדים אם בין וזאת לעיל 4' בס כאמור הכל, הצדדים אחד רצון

 15  ".לא אם ובין ז"זל נשואים

  16 

 17 סיבה מכל, מהצדדים מי י"ע פרידה הודעת ומתן המשותפים החיים סיום של במקרה  . ב

 18 זכאית פלונית תהיה, זוג מבני מי של של ומות, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות, שהיא

 19  :כדלקמן ולנכסים לזכויות ורק אך

  20 

 21 לו התקבול, ספק למנוע. לעיל 3 -ו 2 בסעיף כמפורט העצמיות והכנסותיה נכסיה לכל  . 1

 22 מהצדדים מי הודעת מתן עם לאלתר תיפסק תשלומו חובת, לעיל סעיף י"עפ פלונית זכאית

 23   הכל, פלוני של ח"חו פטירתו עם או/ו המשותפים החיים ובהפסקת בפרידה רצונו על

 24  .לעיל כאמור

 25  :כדלקמן למפורט בהתאם פלוניתל פלוני שישלם פעמי חד לסכום  . 2

 26 אישור לאחר ביחד הצדדים יחיו בה) רטה פרו-יחסי באופן (משנה חלק או שנה כל בגין

 27 לא אך, )ב"ארה דולר אלף מאתיים( $ 200,000 של סך  מפלוניפלונית תקבל, זה הסכם

 28 אם גם זאתו) ב"ארה דולר מיליון שני($ 2,000,000 של הכולל המצטבר מהסך יותר

 29  .זה הסכם אישור מועד לאחר שנים 10-מ יותר יחד יחיו הצדדים
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 2 שש($ 600,000 של נוסף לסכום פלונית זכאית תהיה, מדור לפלונית להעניק וכדי כן כמו  .3

 3 שעברו השנים למספר קשר ובלא, לעצמה רהדי רכישת לצורך) ב"ארה דולר אלף מאות

 4 של חיוביה לקיום וכפוף, זה בהסכם כאמור הצדדים פרידת עם. זה הסכם אישור מיום

 5 ד"עוה הנאמנים בידי ל"הנ הסכום יופקד, להלן' ג קטן' ובס לעיל' ז2' בס כמפורט פלונית

 6, פלוני י"ע האחדו פלונית י"ע האחד שימונו אחרים ד"עו שני או מנדלסון ויוסף הדר רמי

 7 אשר פלונית למגורי נכס רכישת לצורך בהתאמה חלקו או כולו הסכום את ישחררו ואלו

 8  .שמה על יירשם

  9 

 10 נכס תרכוש ופלונית במידה ולהלן לעיל באמור לפגוע בלי כי הצדדים בין מוסכם אולם

 11 ניפלו יעביר, זה הסכם י"עפ ...ב הבית את לפנות עליה בה הזמן תקופת בתוך למגוריה

 12 בחוזה לאמור בהתאם כסף סכומי, פלוניתל הנכס למוכר ישירות פלונית של בקשתה י"עפ

 13  .האמורה הזמן תקופת בתוך גם, האמור הנכס רכישת

  14 

 15 הינן לעיל' ב5 בסעיף המפורטות הזכויות לקבלת פלונית של זכויותיה, ספק הסר למען  . 4

 16 סיבות האמור בכלליות לפגוע ליומב לרבות שהיא סיבה מכל לשינוי ניתנות ואינן מוחלטות

 17 בסיבות, הפרידה במועד, הפרידה בעילת, הפרידה ביוזם, הזוג בני לפרידת הקשורות

 18  .הזוג מבני מי של הכלכלי במצבו, הפרידה הודעת למתן עובר מהצדדים במי הקשורות

 19, מחד לה ניתנות, ל"כנ פלוני י"ע לפלונית הניתנות הזכויות כי יובהר, ספק הסר למען

 20 זכות על המוחלט לוויתורה בתמורה, ומאידך, שהוא וסוג מין מכל   תביעותיה  של סיוםל

 21  .דין כל י"עפ זוג בני בין השיתוף

 22' ז 2' בס כמפורט הבית פינוי במועד לפלונית ישולמו לעיל' ב 5' בס המפורטות הזכויות  . 5

 23, בית בפינוי צורך ןואי, לפלוני השייך בבית יתגוררו ולא ובמידה, להלן' ג קטן' ובס לעיל

 24  .הפרידה הודעת ממתן יום 30 תוך

  25 

 26 זכויות לפלונית להעניק פלוני של בזכותו לפגוע כדי לעיל באמור אין כי זאת עם מוסכם  . 6

 27 להוריש פלוני את לחייב כדי זה באמור אין כי ספק לכל מעבר ומובן גם מוסכם אך בעזבונו

 28 י"עפ לקבל זכאית שהיא למה מעבר מאומה לה ליתן פלוני את לחייב או/ו מאומה לה

 29 הניתנות הזכויות על נוספת כלשהי זכות לה להעניק כדי באמור ואין, זה בהסכם האמור
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 1 רק בא זה 6 קטן בסעיף האמור. כלשהו נוסף בחיוב פלוני את לחייב או זה הסכם י"עפ לה

 2 ירצה כך אם יללע כאמור לנהוג פלוני של בזכותו לפגוע כדי לעיל באמור אין כי להבהיר כדי

 3  .לא ותו

  4 

 5 מוקדם תנאי כי מוסכם, זכות כל לפלונית יקנה שהדבר ובלא לעיל באמור לפגוע בלי  . ג

 6 פינוי הינו, לעיל) 3 (-ו) 2 (קטנים סעיפים' ב 5 בסעיף האמורים הסכומים לקבלת

 7 כאמור, פלונית י"ע, פלוני של הן בהם/ בו שהזכויות ...ב הבית או/ו המגורים  בתי/בית

 8  .עילל

 9 ומוסכם מובהר, פלונית וזכויות פלוני זכויות בדבר זה הסכם הוראות מכלליות לגרוע  מבלי  . ד

 10 החיים סיום של במקרה פלונית י"ע לעיל) ב(5 בסעיף האמור קבלת עם כי, במפורש בזאת

 11 בתנאי מותנות לעיל) 2(' סק) ב(5 בסעיף הקבועות הזכויות כאמור אך (המשותפים

 12 דרישה כל על בזה מוותרת היא או/ו פלוניתל תהא לא) לעיל) ג(5 יףבסע הקבוע המוקדם

 13 או/ו נאמנויות או/ו תאגידים כלפי או/ו משפחתו מבני מי כלפי או/ו פלוני כלפי תביעה או/ו

 14 או/ו פלוני של לנכסיו הקשור בכל, שהיא דרך בכל בפלוני הקשורים או פלוני של השקעות

 15 של במקרה פלונית זכאית לו כנכס זה בהסכם במפורש מצויין שאינו נכס לכל או/ו לזכות

 16 תביעה או/ו טענה או/ו זכות כל לפלונית תהא לא זאת ובכלל, המשותפים החיים סיום

 17 או שבאחזקתו שותפויות או/ו נאמנויות או/ו תאגידים או/ו בנכסים פלוני זכויות כלפי

 18 ובין בארץ בין, ןבעקיפי או במישרין, שהיא דרך בכל מהם נהנה שהוא או, בשליטתו

 19  ").5 סעיף: "להלן." (ל"בחו

  20 

 21  המשותפים החיים סיום של ובמקרה המשותפים החיים במהלך פלוני זכויות  . 6"

 22, ב"כיוצ וכל ההכנסות, הרווחים, הזכויות, הנכסים כל של הבלעדי הבעלים הינו פלוני מוצהר כי

 23 יהיו או/ו הרשומים  ,ירותיהםפ לרבות, במהלכם ובין המשותפים החיים תחילת לפני שנוצרו בין

 24 ורק אך למעט, אחרת דרך בכל או נאמנות של דרך על מהם נהנה שהוא או/ו שמו על רשומים

 25 פי על בהם זכות יש פלוניתשל ככאלו מוגדרים או/ו פלונית שם על הרשומים וזכויות נכסים

 26 הזכויות, זה סכםבה לעיל באמור במאומה לפגוע ובלא, ספק הסר למען. במפורש זה הסכם הוראות

 27 כמפורט שייכות ויהיו, שייכות, פלוני ופלונית יתגוררו או מתגוררים בהם/שבו המגורים בתי/בבית

 28  ").6 סעיף: "להלן." (לעיל 2' בס

  29 
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 3-1  סעיפים, משפחה לענייני המשפט בית חוק פי על דין פסק של תוקף להם ניתן אשר הסעיפים

4-5-7-9-10-11:  2 

 3  המשותפים החיים ךבמהל פלוניתל תשלום  . 3"

 4 מדי פלוני לפלונית יעניק, ועבודתה נכסיה, ממקורותיה פלונית של העצמית להשתכרותה מעבר

 5 $ 6,700 של סך, להלן כהגדרתה פרידה הודעת מתן ועד המשותפים החיים במהלך, בחודשו חודש

 6 עניין לכל כרצונה זה בסך לעשות רשאית והיא, לחודש ב"ארה דולר) מאות ושבע אלפים ששת(

 7 למחייתם האמור בסכום שימוש לעשות פלוניתמ יידרש לא כי במפורש הצדדים בין ומוסכם ודבר

 8  .הזוג בני של האישית

 9 סעיף: "להלן." (מהצדדים מי של הפטירה מיום או פרידה הודעת עם ממילא יבוטל זה תשלום

 10  ").ד

 11  פרידה-המשותפים החיים החיים סיום. 4

 12 במסגרת  צוטטו בהסכם אלה סעיפים שני (:המשותפים החיים םסיו של במקרה פלונית זכויות.5

 13  ).ס.ט,ממון יחסי חוק פי על אושרו אשר הסעיפים

  14 

 15  מזונות  .7"

 16  : כדלקמן הצדדים בין מוסכם המזונות בענייני

 17 על בזה מוותרת פלונית מוחלט ובאופן  מקרה בכל כי משמעי וחד מפורש באופן הצדדים בין מוסכם

 18 ז"זל יינשאו הצדדים אם בין מזונות שמשמעותה פלוני כלפי ומצב זמן בכל עהותבי טענה, זכות כל

 19 כלפי כלשהי זכות על או/ו פלוני נגד תביעה כל על מוותרת פלונית, ספק כל למנוע. לא אם ובין

 20 ובכלל, זה הסכם י"עפ במפורש לה המוקנות מהזכויות לבד הצדדים שבין מהקשר הנובעת פלוני

 21 על גם פלונית מוותרת ז"זל הצדדים שיינשאו במקרה כי מוסכם האמור ותבכללי לפגוע ובלא זה

 22  ")7 סעיף: "להלן." (כתובתה תוספת או/ו כתובתה

  23 

 24  תביעות והיעדר ממצה הסכם  . 8"

 25 דרישה או/ו טענה או/ו תביעה כל מהצדדים למי יהיה ולא אין, זה בהסכם האמור מלבד  . א

 26 מהם מי שברשות וזכויות רכוש לגבי הן, הומשנ רכוש וכלפי משנהו כלפי שהוא סוג מכל

 27  .בעתיד מהם מי ברשות שיהיו או שירכוש וזכויות רכוש לגבי והן זה הסכם חתימת ערב
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  1 

 2 או/ו זכות או/ו טענה או/ו תביעה כל מהצדדים למי תהיה ולא אין כי מוסכם, כן כמו

 3 ונאמנויות שותפויות, תאגידים, האחר הצד של המשפחה מבני מי כלפי סוג מכל דרישה

 4  .משפחתו מבני במי או האחר בצד הקשור' ג צד וכל האחר הצד של

  5 

 6 למתן או/ו המשפט בית י"ע לאישורו החלטה לרבות (זה הסכם כי הצדדים בין מוסכם  . ב

 7 שהיא סיבה מכל לביטול ניתן יהיה לא) חלקן או ההסכם להוראות דין פסק של תוקף

 8 הפרה של במקרה לרבות, מקרה בכל ביטול של סעד לקבלת זכותם על מוותרים והצדדים

 9  .בכריתה פגם או

 10 של במשותף חייהם בעובדות זמן ובשום מקרה בשום יהא אין כי בזה מצהירים הצדדים  . ג

 11  .למשנהו צד של נישואין הבטחת משום הצדדים

  12 

 13 טענות כל, זה כלפי זה להם אין כי, וברור מוחלט, מפורש באופן בזה מצהירים הצדדים  . ד

 14 וזכויות רכוש לגבי הן, השני הצד רכוש כלפי ומענות טענות ושום האישי במישור ותומענ

 15 וזכויות רכוש לגבי והן, זה הסכם חתימת ערב השני הצד של ושייכותו בבעלותו שברשותו

 16 סעיף: "להלן." (בעתיד בשייכותו או/ו בבעלותו או/ו ברשותו שיהיו או השני הצד שירכוש

8.("  17 

  18 

 19  יציאה עיכוב   .10"

 20 לביצוע בכפוף) יהיו אם, המשותפים הילדים ובשם בשמו(, ומסכים מתחייב, מצהיר צד כל

 21 אחר מוסמך גורם לכל או לפועל להוצאה או משפט לבית מלעתור להימנע, זה בהסכם המפורט

 22 סיבה מכל וזאת, אחרת מדינה ומכל מהארץ האחר הצד של יציאתו את להשהות או לעכב בבקשה

 23 ומכל מהארץ האחר יציאת להשהיית או לעיכוב צו, מקרה בכל, יוצא לא יכ מסכים והוא, שהיא

 24 י"ע מוסכם כאמור צו יינתן לעיל האמורה להתחייבות בניגוד ואם, שהיא סיבה מכל אחרת מדינה

 25 הצד את לפצות מתחייב צד כל באמור לפגוע מבלי. לאלתר יבוטל כאמור צו כל כי מראש הצדדים

 26 באמור לפגוע ומבלי לכך ובנוסף היציאה עיכוב צו ומתן בקשה עקב לו שיגרם נזק כל בגין האחר

 27 שיאלץ נסיעה כל בגין$ 25,000 -ל השווה הסך מראש ומוערך מוסכם פיצוי המעוכב לצד ישלם

 28  ").10 סעיף: "להלן." (נגדו כזה צו הוצאת בגין לדחות או לבטל המעוכב

  29 
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 1    פ"והוצל משפטיים הליכים  . 11"

 2 לנקוט שלא מתחייב צד כל, לעיל 10' בס באמור לפגוע בלי ובמיוחד, לעיל רבאמו לפגוע בלי  . א

 3 ההוצאה במסגרת כלשהי בקשה להגיש ולא, לפועל ההוצאה במסגרת כלשהם בהליכים

 4 לטענתו אשר החובה את הכוללת בכתב הודעה האחר לצד שימסור לאחר אלא, לפועל

 5 קודם ההפרה את לתקן עבודה ימי 10 בת ארכה לו ותאפשר, האחר הצד ידי על מופרת

 6  .לפועל ההוצאה במסגרת כלשהו הליך לפתיחת

  7 

 8 ביצוע אבטחת לשם עיקולים יוטלו ולא ביניים צעדי כל ינקטו לא כי מוסכם עוד  . ב

 9 בהליכים לנקוט רשאים יהיו הצדדים אך, ומימושו זה הסכם פי על הצדדים התחייבויות

 10, זה בהסכם כמפורט לביצועם שנקבע ועדבמ, קוימו לא אם, ההתחייבויות קיום לאכיפת

 11  ")."11 סעיף: "להלן." (לעיל מהאמור לגרוע מבלי זאת כל

  12 

 13   או/ו, ממון יחסי חוק פי על אושרו, מסעיפיו 9 כאשר, סעיפים 12 -ב מחזיק כולו ההסכם  . 9

 14 להסכם 1 סעיף, משפחה לענייני המשפט בית חוק הוראות פי על דין פסק של תוקף קיבלו

 15 ילדים לצדדים ויוולדו היה הסכמות בדבר הצהרה הינו אושר שלא  8 סעיף, ואמב הינו

 16 הוראות :"בפרק הצהרות הינו 12' וס, לעולם באו טרם ההיא בעת אשר, משותפים

 17  . "כלליות

  18 

 19 לכתב 149 בסעיף התובעת ידי על המבוקשים הסעדים את לצטט  יש, המפורט לאור   .10

 20 כלל את כאמור כוללים הסעדים כאשר (לעיל כמפורט, הדיוני להסדר לב ובשים, תביעתה

 21 הקבועים הרכושיים ההסדרים ועימו, ההסכם את המאשר הדין פסק ויבוטל היה הסעדים

 22  ).בהסכם

  23 

 24 וסעדים טענות והוספת, תביעתה כתב את לתקן התובעת של עתירתה כי, יוער זה לעניין

 25  .בפני ערעור הוגש לא זו החלטה ועל, פורר-סנונית, )אז כתוארה (הרשמת' כב ידי על נדחתה

  26 

 27  :כדלקמן סעדים ותבקש תטען התובעת. 149" 
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  1 

 2 בכל הזכות קיימת ועדיין קיימת הייתה לתובעת, השיתוף הילכת מכוח כי לקבוע. 149.1

 3 הסכם ועד ... ממרץ החל, לעיל כמפורט לצדדים שנצבר, )העיסקי כולל (המשותף הרכוש

 4 וככל זו זכותה על ויתרה לא ומעולם לוותר התכוונה לא מעולם התובעת. ... מיום הממון

 5, מדעת שלא ויתור זה שהיה הרי, אחר באופן או הממון מהסכם כזה ויתור לפרש שניתן

 6 הממון הסכם של ביטולו או בטלותו מכוח, היה אם, הוויתור בטל כן, ומבוטל בטל שהינו

 7  ." לעיל שיפורט כפי

 8 למועד ועד ... משנת החל כי: בכך האומר תבקציר מתמצת התובעת של זו טענה: דהיינו

 9) נפרדות טענות לתובעת לה יש תוקפו לעניין בהמשך שיצוטט כפי אשר (ההסכם אישור

 10 זכאית ולפיכך, השיתוף הילכת את" בציבור ידועים "כ הצדדים על להחיל יש, ... באוגוסט

 11  .... לשנת ... השנים בין) העסקי בעיקר (שנצבר הרכוש למחצית  היא

  12 

 13 בכל הזכות קיימת ועדיין קיימת הייתה לתובעת, השיתוף הילכת מכוח כי לקבוע. 149.2"

 14 ועד ... ביום הממון הסכם חתימת מיום, לצדדים שנצבר) העסקי כולל (המשותף הרכוש

 15 הינו להחיל הממון הסכם שהתיימר אחר הסדר או ויתור כל. ... ביום הצדדים נישואי יום

 16 פעלו עצמם שהצדדים בגלל והן הממון הסכם של ביטולו או ובטלות מחמת הן ומבוטל בטל

 17   . "הממון בהסכם מהמוסכם אחר באופן

 18 הצדדים על השיתוף הילכת החלת תקופת את" להאריך "יש התובעת של לטענתה: דהיינו

 19) העיסקי בעיקר (שנצבר הרכוש למחצית היא זכאית ומכאן, )...(, הצדדים נישואי למועד עד

 20  .... ועד ... משנת

  21 

 22 בינה משאבים לאיזון התובעת זכאית, זוג בני בין ממון יחסי חוק מכוח , כי לקבוע. 149.3" 

 23 או ישיר באופן במניות בהחזקה הדבר שקשור ככל כי, דורשת התובעת. הנתבע ובין

 24 תבקש, אחר לרכוש אשר. בפועל במניות, חלקה לה יימסר, נאמנויות דרך או בשרשור

 25  ."דין פי על יפעלו כי התובעת

  26 

 27 אשר(, לביטולו העילות בדבר התובעת של טענותיה לאור, ההסכם שיבוטל לאחר : דהיינו

 28 עותרת, )דכאן הדין פסק לגבי החל, הדיוני להסדר בכפוף, הבאים הפרקים בתתי תשתלבנה

 29 ממון הסכם לטענתה כשאין(, ממון יחסי חוק הוראות את הצדדים על להחיל יש כי היא



  
 א" משפט לענייני משפחה במחוז תבית

 2012 ספטמבר 10 
  פלוני' נפלונית  35762-02ש "תמ

 
   

 48 מתוך 15

 1 פי על בהם זכויות לתובעת כי לקבוע יש נוסף ורכוש ...ב הבית לגבי כאשר, )ס.ט,תקף

 2 של בערכים (כספיות זכויות המשקפות המניות ולעניין, כגרסתה, המשפטיות ההלכות

 3 לתובעת יועברו  ,שרשור ובאמצעות, בנאמנויות, בחברות, לנתבע שיש) ס.ט ,מיליארדים

 4 או/ו  בחברות  פעילה לשותפה תהפוך, שלמעשה כך, שיקבע חלקה פי על, בפועל מניות

 5  .הנתבע של במניות המחזיקות הנאמנויות

  6 

 7 כביטחון התובעת תקבל לפיה, לעיל כמפורט, ספציפית הסכמה מכוח כי לקבוע. 149.4"

 8  הסך: " להלן(, דולר מיליון 3 בשווי ובית דולר מיליון 3 של סך, לנתבע לחזרתה וכתנאי

 9 כמפורט, הצדדים הסכמת מכוח, שניתן הסך. שניתן הסך את התובעת קיבלה, ")שניתן

 10 להיות צריך והוא הצדדים שבין המשאבים מאיזון חלק להיות צריך ולא חלק אינו, לעיל

 11  .בלבד התובעת של לחלקה מוסף

  12 

 13, בוטל שהוא או, לבטלו שיש או מעיקרה בטל הנו, ... מיום הממון הסכם כי לקבוע 149.5

 14 מרמה, ומתן במשא לב תום חוסר, עושק, טעות: מחמת, התובעת ידי על בזאת מבוטל או

 15 מעצם, ... מיום הפרידה מכתב לאחר, הנתבע ידי על היסודיות ההסכם הפרות, והטעיה

 16  ."בו הכתוב מעצם הציבור תקנת את נוגד ובהיותו החוזים לחוק 30 לסעיף בניגוד היותו

  17 

 18 כמפורט ההחלטותו ההסכמות פי על לנהוג הייתה הצדדים כוונת אם אף כי לקבוע. 149.6

 19 איחוד של מערכת וקיימו אחרת ונהגו פעלו הצדדים שבפועל הרי, הממון בהסכם

 20 משכך. נישואיהם לאחר והן קודם הן, העסקיים הנכסים כולל, בנכסים ושיתוף, משאבים

 21 פי על הדין את להחיל יש וכי בפועל הצדדים ידי על נזנחו ההסכם הוראות כי לקבוע יש

 22 שמיום וכוונות החלטות על ולא ביחד חיו בהם השנים 9 -ב צדדיםה והתנהגות התנהלות

 23 והחוק השיתוף הילכת החלת על על לצוות לפיכך. כלל פיהם על נהגו ולא נזנחו חתימתם

 24  .כמבוקש, משאבים באיזון הוסק

  25 

 26 לפי והן ממון יחסי חוק לפי הן להסכם, הנכבד המשפט בית של האישור כי לקבוע 149.7

 27 בטלים האישורים ומשכך ובמרמה בהטעיה ממנו הוצא, משפחה ענייניל המשפט בית חוק

 28 הוא, הצדדים נישואי מיום מוחל להיות התיימר שהוא ככל לפחות או, כולו, הממון והסכם

 29 הצדדים כי המשפט לבית לדווח היה חייב הנתבע כי גם יטען זה בהקשר. ומבוטל בטל



  
 א" משפט לענייני משפחה במחוז תבית

 2012 ספטמבר 10 
  פלוני' נפלונית  35762-02ש "תמ

 
   

 48 מתוך 16

 1 מיום החל לתקפו האישור את סלהכני אין לכן וכי הממון הסכם לפי נוהגים אינם

 2  .הנישואין

  3 

 4 הראשונה בפרידה עצמו את מיצה שהוא הרי קיים ההסכם היה אפילו כי לקבוע. 149.8

 5. נשואים זוגות לגבי הנוהג הכללי הדין בסיס על הייתה זו פרידה לאחר הצדדים חזרת וכי

 6  .הכללי הדין פי ועל לעיל כמפורט המשאבים איזון על לצוות לכך בהתאם

  7 

 8 וטובות הפירות של שווה לחלוקה הצדדים הסכמת כי ולחילופין בנוסף לקבוע. 149.9

 9 מבחינת הן, בשוויץ נבה'ג לקנטון המושב מקום משינוי כתוצאה להם שנוצרו ההנאה

 10 על ולצוות מחייבת הינה, אחרת הנאה טובת כל או המופחתים המס ושיעורי הפטורים

 11 הנאה טובת כל נכללת האחרת ההנאה ובתבט. כאמור וחלוקה חשבונות מתן, גילוי

 12 אמורה או התגלגלה כולה או חלקה ואשר ואחיו הוריו כולל, הנתבע למשפחת שצמחה

 13, אחרים ובגופים בנאמנויות המצויה זו גם כוללת ההנאה טובת. הנתבע לזכות להתגלגל

 14    ....."שירשור או דרך בכל

  15 

 16  :לענייננו הצריכות העובדות  . 11

  17 

 18 בן והוא(, ... בשנת , ...ב) ילדיו ושני השנייה אשתו (משפחתו עם חי התובעת את ותוהיכר בעת הנתבע

 19 במסגרת הרב הונו את צבר אשר, בישראל העשירות המשפחות לאחת בן, עסקים איש, )שנים ...

 20 חברה ומנהלת, ...ה בתחום עוסקת, רווקה ... בת ההיא בעת התובעת. המשפחתיות בחברות עבודתו

 21  .בבעלותה

 22  .נשוי כאמור הנתבע בעוד בסתר התנהלה הצדדים בין היחסים כתמער

 23 ילדיהם ושני, דאז אשתו עם בישראל להתגורר הנתבע  עבר..  שנת ספטמבר חודש לקראת

 24 הסכים, התובעת עם קשריו דבר את גילתה הנתבע שאשת ולאחר ההיא משבעת, המשותפים

 25  .התובעת עם האינטימי והקשר היחסים מערכת את להפסיק

 26, שבועות מספר לאחר, נפרדו והשניים, צלח לא השנייה אשתו עם הנתבע של יחסיו שיקום סיוןנ

 27  .התובעת עם קשריו את חידש והנתבע
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  1 

 2 להליכים מודעת הייתה והתובעת, השנייה לאשתו הנתבע בין הגירושין הליך התנהל, כשנה במשך

 3  .אלה

 4 6 למשך, הנתבע שכר אותה, ...ב ורהבדירה שכ להתגורר והנתבע התובעת עברו, ... נובמבר בחודש

 5  ....ב, בביתו של הנתבע להתגורר הצדדים עברו, ... וביום, השכירות תקופת ובתום, חודשים

  6 

 7 רכש, השנייה לאשתו  נשוי שהיה בעת, התובעת את הנתבע שהכיר קודם שנים שש, ... שנת  במהלך

 8  .ממקורותיו, ביתו את בנה, שם ,...ב המקרקעין את

  9 

 10, )... פברואר(, למגורים ערוך שהיה קודם חודשים כשלושה, לראשונה הבית את אתהר התובעת

 11 700 -כ המחזיק, הבית של הבנוי שטחו מתוך, לשימושה אמבטיה אביזרי בבחירת הייתה ומעורבותה

 12  .מבנה-ר"מ

 13, דאז כוחם באי באמצעות הצדדים בין הועברו, השנייה מאשתו התגרש שהנתבע לאחר ובסמוך מיד

 14  .זה דין פסק נשוא, להסכם  הראשונות ותהטיוט

  15 

 16 אושר, ... ביום, )בהמשך נפרד בפרק יפורט, בענייננו, זה ולעניין(, השנה כמחצית התנהל ומתן המשא

 17 מטעם, הדר. ר ד"ועו, התובעת של מטעמה מנדלסון. י ד"עוה: כוחם ובאי, הצדדים במעמד ההסכם

 18  , פלאוט' הש' כב בפני, הנתבע

 19  .הצדדים של בנם עם כבר הרתה שהתובעת בעת, ... ביום ז"זל נישאו הצדדים

 20 ,ההיא בעת האישית עוזרתו עם, הנתבע שמנהל אינטימי קשר על לתובעת נודע, ... שנת בתחילת

 21  .הצדדים של בתם עם בהריון  מצויה היא כאשר, הצדדים של בנם עם ...ה הבית את עזבה והתובעת

 22 להעניק, התובעת של לבקשתה הסכים, נישואיו את רקלפ ההיא בעת רצה לא, לגרסתו אשר הנתבע

 23  .ורגשי, כלכלי ביטחון לה שיהווה מנת על  $, 2,000,000 של בהסכם המצוין המרבי הסכום את לה

  24 

 25 מגורים בית רכישת לצורך, בהסכם כאמור $, 600,000 של סך לתובעת והעביר, הנתבע הסכים עוד

 26 וכפי" כמזונות", התובעת של, הנפרד חשבונהב הצטבר ההסכם של ומכוחו ההיא בעת. עבורה
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 1 1,400,000 של סך, )בצוותא חיים הצדדים עוד כל לחודש$ 6,700 של סך (בהסכם הנתבע שהתחייב

₪.  2 

  3 

 4   $,1,000,000 של סך לתובעת הנתבע העביר, ... -ב, בהסכם לאמור ומעבר בנוסף

 5  ....ב התובעת של שמה על בית רכישת לצורך) תשלומים במספר (₪ 11,364,964 של סך

 6  .חשמל ומוצרי, ריהוט, ...ב הבית שיפוץ לצורך ₪ 1,350,000 של סך

  7 

 8  .הצדדים של ביתם נולדה ... ביום

 9 היה ...ה ומשהבית, לפרק זמן קצר, ...ב בבית להתגורר התובעת שבה, הבת והולדת, זה משבר לאחר

 10  ....ב -בביתה להתגורר ברהוע, ...ב הבית את עזבה, הקטינים את התובעת נטלה, למגורים מוכן

 11 של החודשי הסך את לתובעת והעביר המשיך, נישואיהם את ישקמו הצדדים כי סבר אשר הנתבע

 12  .ילדיו-הקטינים הוצאות בכל נשא, ובנוסף, ההסכם פי על $, 6,700

 13 שלח, ל"לחו נסיעות לרבות, משותפים בילויים אך, נפרדים מגורים של רבים חודשים לאחר...  ביום

 14 ב"כ נספח: ראה (להתגרש רצונו על, בהסכם וכאמור, לה והודיע, פרידה הודעת לתובעת בעהנת

 15  ).ההגנה לכתב

 16  .לסיומה הצדדים בין היחסים מערכת הגיעה, ... נובמבר ובחודש, חודשים 9 -כ לאחר רק

 17 הדין פסק ניתן מועד ובאותו, האזורי הרבני הדין בית בפני הצדדים התייצבו ... ביום

 18      )ס.ט, מנדלסון. י ד"עוה (דאז התובעת כ"ב הצהרת בסיס על גם ,לגירושין

 19 נספח ראה(." הנישואין לפני עוד ממון בהסכם הוסדרו הממון ענייני" .. 

 20  ).ההגנה לכתב ג"כ

  21 

 22  .מזו זה הצדדים התגרשו ... -ב

  23 

 24 יעהתב התובעת הגישה, הצדדים גירושי לאחר וכשנה, ...ב הבית את עזבה שהתובעת לאחר כשנתיים

 25  .תביעתה לכתב 149 בסעיף שפורטו כפי, לעיל המפורטות ובעילות, ההסכם לבטלות בטענות, זו
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  1 

 2  : יכלול פרקי משנה, ואילך מכאן הדין פסק  . 12

  3 

 4  :ההסכם על החתימה לקראת הצדדים בין מ"המו ניהול  . 13

 5 לש כוחה ובא כוחו בא של מעדותו והן, מעדותו הן וכעולה הנתבע של טענותיו בבסיס

 6 החתימה לקראת מ"המו לניהול קודם עוד הוברר לתובעת כי, הטענה עומדת, דאז התובעת

 7 הן  התובעתלבין בינו משותפים לחיים הנתבע של מטעמו העיקרי התנאי כי, ההסכם על

 8 נצבר אשר, הנתבע של רכושו, ברכוש מוחלטת הפרדה הינה, נשואים כלא והן, כנשואים

 9 וכך ומאחר, המשותפים החיים ובמהלך לגבי וכך, ובעתהת את היכרותו קודם רבות שנים

 10 להנות רצון מתוך לא עימו תהא עימו האישה כי ,רצונו זה. הקודמות נשותיו לגבי פעל

 11 התובעת שיתוף אי את כתנאי העמידה אשר, משפחתו דרישת אף הייתה וזו, הרב מכספו

 12  .ישראלב העשירות המשפחות אחת, המשפחה בעסקי, )השנייה אשתו את כמו(

  13 

 14  ):'לפרוט 594-5' עמ (הנתבע של מעדותו וכך

  15 

 16 ושהיינו איתה ארעיות פגישות לי שהיו...לשניים זה את אחלק אני" 

 17 לה סיפרתי שלי הנישואין בזמן, שהייתי במהלך נפגשנו שנקרא מה

 18, השנייה אשתו (... עם רכוש הפרדת הסכם לי שיש זה על פעמים הרבה

 19  .ברור תמיד היה זה, לחלוטין ברור היה זה). ס.ט

 20 אנחנו שאם לה הסברתי אני הלאה כך ואחר ...ב ביחד לגור כשנכנסנו

 21, להינשא אז והחלטנו, להינשא מחליטים שאנחנו וברגע ביחד נחיה

 22 כזה יהיה לא ואם. רכוש הפרדת הסכם לנו יהיה אז, להינשא הסכמנו

 23  ."ביחד נחיה לא אנחנו הסכם

  24 

 25 לקראת מ"המו ניהול במהלך התובעת של פרקליטה שימש אשר, מנדלסון. י ד"עוה של מעדותו וכך

 26  ) :'לפרוט 484' עמ. ( ואישורו, ההסכם על החתימה
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 1 אי באוזניך טענה או לך אמרה) ס.ט,התובעת (...' הגב האם: שרף ד"עו" 

 2 הפרדת של שההסדר, מכן לאחר להשיב יכול לא אתה כי ... עד, פעם

 3 ואחרי, הממון הסכם בטיוטת בהתחלה ביטוי לידי שבאה מוחלטת רכוש

 4 לא בכלל, מוחלטת רכוש הפרדת של הרעיון כל, הסופי בהסכם זה

 5 להפרדת טענות מין איזה קיבלה כשהיא בהלם הייתה היא, עליה מקובל

 6  ?הפוך או? כזאת טענה, כזה צליל באוזניך היה? זה מסוג הסכם או רכוש

  7 

 8 ...' הגב. רכוש תהפרד של החלק על באוזני התלוננה לא ...' הגב, לא. ת

 9 של החלק כנגד מה על דהיינו' , הן 'ה על השיחות כל את איתי ניהלה

 10  "השיחות התמקדו שם. 'הן 'ה של החלק מהו, ההפרדה

 11, שבבסיסו, הממון הסכם על תחתום כי הנתבע של דרישתו כי, הודתה, בעדותה, בעצמה התובעת

 12  ):'וטלפר 60' עמ (ראויה כדרישה בעיניה נראתה, רכוש  הפרדת

 13 לי להיות הולכות, משפחה איתו להקים הולכת אני, שלו הזוג בת אני" 

 14 או האבא של בעסקים יהיו לא שלי שהזכויות לדאוג וצריך זכויות

 15  ."המשפחה של בעסקים

 16 הנתבע של גירושיו לאחר, ... שנת בשלהי היו, הדין עורכי בין הועברו אשר הראשונות הטיוטות

 17 נמסרה לתובעת). ... מיום ממון הסכם טיוטת, הנתבע של תצהירול' כא נספח(, השנייה מאשתו

 18  ).'לפרוט 265-6' בעמ  עדותה ראה (... פברואר בחודש ההסכם טיוטת לראשונה

  19 

 20 ביום כרעם עליה נפלה "לידיה שנמסרה הראשונה בטיוטה האמור כי התובעת של נראה כי טענתה

 21 נפרשו שכאמור הראיות פי ועל מאחר, זה בהליך לטענותיה להתאימה כדי ידה על נטענה, "בהיר

 22 וגם, הוא הקפיד, בו ולא, בעושרו חפצות שעימו הנשים כי וחששו הנתבע של רגישותו ובשל, בהרחבה

 23 הפרדת  תוחל יחסיהם על כי והסכמתה הבנתה את לקבל, עמה יחסיו  מראשית לוודא התובעת עם

 24 מותנה עימו זוגי קשר כי, משמעי חדו ברור באופן, לתובעת לה הבהיר שאף כפי, מוחלטת רכוש

 25  . מוחלטת רכושית הפרדה עם ממון הסכם של בקיומו

  26 

 27  ) :'לפרוט 644' עמ(, הנתבע של מעדותו וכך

  28 



  
 א" משפט לענייני משפחה במחוז תבית

 2012 ספטמבר 10 
  פלוני' נפלונית  35762-02ש "תמ

 
   

 48 מתוך 21

 1 סיכומים מיני לכל הגענו ופלונית אני, )ס.ט, ... שנת (פברואר לפני" ...

 2 הדר. 'וכו כסף סכומי, רכוש הפרדת-הממון בהסכם יהיה מה לגבי

 3 הטיוטה את הכין, )ס.ט, ... שנת ( כבר בנובמבר )ס.ט, דרה. ר ד"עוה(

 4 פברואר לפני הרבה מתחיל התהליך אומרת זאת. זה של הראשונה

 5 פשוט ממש זה. בהיר ביום רעם עליה שנפל הצהירה שהתובעת למרות

 6 הסכם בינינו שיהיה לזה תמיד  מודעת הייתה שהיא משום נכון לא

 7 מודעת הייתה וגם רכוש הפרדת בינינו שיש לזה מודעת והייתה ממון

 8 לגבי אינדיקציות איזשהן ...ל לתת מסוגל הייתי לא אחרת כי לסכומים

 9  ."הזו בטיוטה לא בטח וגם הראשונות בטיוטות סכומים

  10 

 11 לפני נצבר אשר  הרכוש הפרדת נושא, ההסכם גיבוש לצורך  הצדדים בין מ"המו ניהול במהלך

 12, להתנאה או לוויכוח נושא היה לא כלל, יינשאו דדיםהצ אם לרבות ובמהלכם, המשותפים החיים

 13 החיים במהלך תקבל אותן  הכספיות בזכויותיה התמקדה התובעת, מהראיות   שעולה כפי

 14 ומלכתחילה התובעת כי על מעידה היא אף זו עובדה. יפרדו אם הצדדים ולכשיפרדו, המשותפים

 15 ולא לה אין כי, לה ברור והיה מהשהסכי לאחר ההסכם במסגרת לזכויותיה באשר מ"למו נכנסה

 16 את לנהל הצדדים יבחרו בה  מסגרת בכל, וייצבר נצבר אשר, הנתבע של ברכושו זכויות לה תהיינה

 17  .כנשואים והן,  "בציבור ידועים"כ הן, המשותפים חייהם

  18 

 19  : השאר ובין, וכך

  20 

 21 כי כנראה הנחה מתוך, כספי רם ד"לעו, ... מרץ פברואר חודשי בסביבות מיזמתה פנתה התובעת

 22 החיים במהלך  הנתבע לה לתת שיאות הסכומים למיקסום להביא  הנתבע את לשכנע יצליח, כחבר

 23 764' עמ', לפרוט 762' עמ', לפרוט 761' עמ: ראה. (פירוד לעת וגם, ההסכם ובמסגרת, המשותפים

 24" סגור "היה רכושה הפרדת נושא: ודוק, )לפרוט 768' עמ', לפרוט 767' עמ', לפרוט 766' עמ', לפרוט

 25 היה לא, הנתבע של, המקדמי, זה  לתנאו התובעת הסכמת וללא, הצדדים בין ומתן למשא עמד לא

 26  .לעיל האמור בקרות, התובעת של לזכויותיה באשר הצדדים בין מ"המו כלל מתחיל

  27 

 28 ההסכם לגיבוש בקשר עצמאי לייצוג התובעת פנתה, כספי רם ד"עוה בפני הגישור הליך מיצוי לאחר

 29 על חתימה לקראת ומתן המשא במהלך לתובעת ויעץ ליווה כאמור הוא אשר, מנדלסון. י ד"לעוה

 30  .פלאוט' הש' כב בפני, אישורו במעמד התובעת עם והתייצב, ההסכם
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 1 ד"לעוה לפנייתה קודם ואף, התובעת, מהראיות כחלק צורפו אשר והטיוטות, מהעדויות כעולה

 2. ר ד"עוה באמצעות ההסכם תנאי על מ"המו התנהל בה, ההשנ מחצית ובמהלך, ומנדלסון  ,כספי

 3  .בהסכם ותג תו לכל בקשר, ידה בכתב הערותיה את והעירה מעורבת הייתה, מנדלסון. וי, הדר

 4 לה אין כי התובעת ידעה, מהראיות כעולה מ"המו ניהול של זה בשלב כי, בענייננו ונדגיש נחזור ושוב

 5, הכלכלי למצבה לדאוג הוא ההסכם של מטרתו וכי, בעהנת של וברכושו בנכסיו כלשהן זכויות

 6 בהקשר טענה לכל ולמעשה, הנתבע של וזכויותיו, רכושו   על לוותר הסכימה ומראש, ולזכויותיה

 7  .זה לנושא

 8  :לדוגמאות אפנה

 9 כי, )זה דין פסק במסגרת אשר צוטטו(חתמה  עליו ההסכם מהוראות עולה אף וכך, ידעה התובעת

 10 לה ייוחד בהסכם כי, ונענתה, דרשה ולכן, במלואן, הנתבע של והן, ...ב בבית הןכלש זכויות לה אין

 11  ....ב הבית את לעזוב הצורך בפני ותעמוד היה,שמה על, מגורים בית

 12, 2 כנספח לתצהירה התובעת צירפה אותה ההסכם של הטיוטות לאחת להפנות יש, זה ולעניין

 13    :ידה בכתב, שלה ובהערותיה

 14." ביתי את לפנות אדרש בו במקרה משלי מגורים בית מבקשת אני" 

 15 היא בו הבית, התכוונה" ביתי "למונח כי התובעת הבהירה בעדותה

 16, 11-15: שורות', לפרוט 73' עמ: ראה. (הקנייני במובן לא אך, מתגוררת

 17  ).1-15: שורות' לפרוט 75' עמ, 25-27: 'ש' לפרוט 74' עמ

  18 

 19 שנרשמה (יום 30 -מ התקופה תוארך, ...ב הבית את פנותל ותידרש היה כי התובעת של דרישתה, וכן

 20. לפניה, עולמו לבית ילך והנתבע היה, יום 270 או, מהנתבע פרידה של במקרה, יום 80 -ל, )בטיוטה

 21  .בהתאם  תוקן ההסכם

  22 

 23 הבית לפינוי כתנאי כי דרישתה: ...ה בבית זכויות כל לה אין כי והסכמתה ידיעתה על המעיד, וכן

 24  : ידה בכתב בהערה , ההסכם לטיוטת 5' לס ביחס, פרידה של במקרה

 25 זה לסעיף להסכים יכולה לא. חלופי ודיור שנה תוך פינוי מבקשת אני" 

 26  . "מתקיימים לא אלו תנאים שני אם

  27 
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 1 ב.5 לסעיף שהוספו התיקונים: לרבות', לפרוט 514' עמ ( מנדלסון ד"עו של ועדותו, מהראיות וכעולה

 2 לנוסח ב.5' וס, להסכם 6' מס מטיוטה והחל, הנתבע לתצהיר ה"כ ספחנ-הממון הסכם לטיוטת

 3 והיא, התובעת של דרישתה התקבלה) לתצהירה 9 כנספח התובעת צירפה אותו ההסכם של הסופי

 4 של במקרה, שמה ועל, עבורה דירה רכישת לצורך $ 600,000 סך של לתשלום התחייבות קיבלה

 5  .מהנתבע פרידה

  6 

 7 שיירכש רכוש יהיה אם כי צוין, )התובעת לתצהיר 2 נספח (הממון הסכם טתלטיו) ג(2 בסעיף, וכן

 8 ליחס בהתאם רכוש באותו מהם אחד כל של הבעלות שיעורי ייקבעו, הצדדים שני ידי על בעתיד

 9 הטיוטה גבי על ידה בכתב שנרשמה בהערה, התובעת. ברכישתו אחד כל שישקיע ההשקעות

 10 של בדרך וזאת, שונה באופן ייקבעו הבעלות ששיעורי עלקבו ניתן האם לבדוק ביקשה, האמורה

 11 התובעת של הערתה). 'לפרוט 277-8' עמ: ראה. (ההשקעות מיחסי שונים בעלות שיעורי של רישום

 12 זהות את ביניהם בכתב ספציפי בהסכם לקבוע איפשר שהתקבל זה לעניין הסופי והנוסח, התקבלה

 13  .בנכס הבעלים

 14 במקרה התובעת של לזכויותיה לדאוג בעיקר הייתה ההסכם של מטרתו כי המעידה נוספת דוגמא

 15 כל על וויתרה,  התייעצה,הפנימה,הסכימה שהתובעת לאחר, לפניה הנתבע פטירת או, פרידה של

 16 -כ: דהיינו, לסטטוס  קשר כל ללא, עימו המשותפים חייה במהלך   הנתבע של לרכושו ביחס טענה

 17  .כנשואים או  ,"בציבור ידועים"

  18 

 19, התובעת של הערה לאור תוקן, )התובעת לידי $ 6,700 של חודשי לתשלום בקשר (להסכם 3 סעיף

 20 מידי לה לשלם הנתבע שהתחייב בסכום  לעשות זכאית התובעת  לפיה הבהרה בו שנכללה באופן

 21 לרשותה יעמוד זה סכום וכי ב"ארה $ 6,700 של סך, המשותפים חייהם תקופת במשך בחודשו חודש

 22  .הזוג בני של המחייה לצרכי שימוש בו לעשות תידרש שהיא ומבלי בלבד ולזכותה

 23   מ"המו ניהול חודשי ששת במהלך התובעת של מעורבותה על מצביעות, ואחרות, אלה דוגמאות

 24 וכשהיא, בתחום הפרקליטים מיטב ידי על מיועצת כשהיא, ההסכם על הנתבע עם חתימתה לקראת

 25 בין  וראה  (עליו חתימתה קודם, בהסכם מילה כל בודקתו, מתעמקת, אינטליגנטית, דעתנית, עצמה

 26  ).'לפרוט 321' בעמ התובעת של מעדותה השאר

  27 

 28 להפרדת באשר, הממון הסכם בבסיס שעמד היסוד לעקרון הנוגע בכל כי, לכך, זה בפרק נחזור ושוב

 29, להסכם) 6 מספר" (הואיל"ב וכבר ביטוי את מצא אשר ,לנתבע  התובעת בין מוחלטת רכוש

 30  .אחת הערה ולו לתובעת הייתה לא הסופי לנוסח הקודמות בטיוטותו



  
 א" משפט לענייני משפחה במחוז תבית

 2012 ספטמבר 10 
  פלוני' נפלונית  35762-02ש "תמ

 
   

 48 מתוך 24

  1 

 2 החל הקשר כאשר, הנתבע עם המשותפים חייה להמשך קודם כי התובעת הודתה הנגדית בחקירתה

 3 באופציה בחרה, למעשה, ההסכם של סופי נוסח על חתימתה את עיכבה והתובעת, רציני להיות

 4 המשותפים בחיים להמשיך) : בחרה בה (הראשונה. תע באותה לפניה שעמדו שתים מתוך הראשונה

 5 :והשנייה, הנתבע לבין בינה מוחלטת רכוש הפרדת יסוד על ממון הסכם גיבוש תוך, הנתבע עם

 6  .ולהיפרד הנתבע עם המשותפים החיים את להפסיק

  7 

 8  ) :'לפרוט, 55' עמ: (מעדותה

  9 

 10 להמשיך, האחת-אפשרויות שתי לך שניתנו מבין אני כך ואם. ש" 

 11, במפורש שמעגן ממון הסכם על חתימה תוך אבל, משותפים בחיים

 12 או, ביניכם מוחלטת רכוש הפרדת של העיקרון את ובחתימה במסודר

 13  .המשותפים החיים את להפסיק, שנייה אפשרות

 14  .נכון. ת

  15 

 16 את להפסיק יכולה את? השנייה באפשרות לבחור ממך מנע מה. ש

 17 מוכנה לא את. כושהר להפרדת מתנגדת את כי המשותפים החיים

 18 בת את עת באותה, לך מזכיר אני? ממך מנע מה. וייחתם יעוגן שהדבר

 19  ?ממך מנע מה, כמובן ילדים בלי? הבעיה מה, עסק לך יש, רווקה, 34

  20 

 21 עד ומתן המשא את עשיתי, פלוני עם להיות רציתי הזה במצב אני. ת

 22, בו להגיד מה לי שהיה משהו על חותמת שאני הרגשתי, לי שניתן כמה

 23  .והוכנסו שביקשתי תיקונים שם היו כלומר

  24 

 25  ?בחירה עשית: המשפט בית. ש

  26 
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 1  .השנייה האפשרות את בחרתי לא למה שאל הוא כן. ת

  2 

 3  ?בחירה עשית כי: המשפט בית. ש

  4 

 5  ).ס.ט, במקור אינה ההדגשה(  .הראשונה האפשרות את בחרתי, כן.ת

  6 

 7 הפרדת של הסכם עם החיים את לחיות של אפשרות: שרף ד"עו. ש

 8 זו. ההסכם על ולוותר המשותפים החיים את להפסיק ולא רכוש

 9  ?הבחירה

  10 

 11  .פלוני עם לחיות בחרתי, כן. ת

 12  .ממון הסכם על ולחתום. ש

 13  ."התנאי היה זה . כן. ת

  14 

 15 התובעת כי עולה ממנה, )'לפרוט 459' עמ(, מנדלסון ד"עוה של מעדותו, זה לעניין להביא וראוי

 16, אמת אהבת היא לנתבע אהבתה כי, ההסכם של גיבושו לקראת ומתן המשא בשלב, בפניו הצהירה

 17 להצליח שביכולתה הנתבע של למשפחתו להוכיח בכוונתה וכי, ולרכושו לכספו זקוקה אינה וכי

 18  :ומעדותו. הנתבע של כספו ללא, מעסקה

 19 שבאה, ... לא שאני למשפחה אראה אני, הכסף בשביל באה לא אני" 

 20 אהבה אותו אוהבת אני, כזו שאני בתחוש המשפחה, אותו וסחטה

 21  ."אותו רוצה אני, אמיתית

  22 

 23. לכ 149 בסעיף והמפורטות, לעיל    בסעיף כמפורט, התובעת של לעילותיה, זה פרק  לצורך, נשוב

 24  :שאושרה, הדיונית ההסכמה ובמסגרת, תביעתה

  25 



  
 א" משפט לענייני משפחה במחוז תבית

 2012 ספטמבר 10 
  פלוני' נפלונית  35762-02ש "תמ

 
   

 48 מתוך 26

 1 כי, לקבוע יש , בתצהירים גובו אשר הטענות וכתבי, המסמכים, העדויות, הראיות מעיבוד כעולה

 2 ובחיים היחסים במערכת להמשיך שלא, הברירה, ההסכם על לחתימתה קודם עמדה התובעת בפני

 3 לזכויותיה באשר ומתן המשא לשלב לכניסתה קודם ועוד  בחרה היא ואולם, הנתבע עם המשותפים

 4, טענה כל על התובעת לוויתור, המשותפים החיים להמשך   הנתבע של היסודי לתנאו להיעתר , שלה

 5 במהלך הן, להיכרותם קודם הן ידו על נצברה אשר הנתבע של ברכושו שלה זכות לכל באשר

 6 במהלך יצברו אשר וסוג מין מכל והפירות רכושו לגבי הן, לנישואיהם וקודם המשותפים מגוריהם

 7  .שיפרדו לאחר והן, הנישואין

  8 

 9 על מיועצת כשהיא, עליו מתהחתי קודם, ההסכם גיבוש של מ"המו לשלב נכנסה התובעת כי , הוכח

 10, זכויותיה את היטב בחנה, דעתנית, יסודית התובעת כי הוכח, בחרה בהם הפרקליטים מיטב ידי

 11 במספר סעיף כל) דאז פרקליטה של ייעוץ עם (היטב בוחנת כשהיא, אישית במעורבות עליהן ועמדה

 12  .דאז, הצדדים פרקליטי בין הוחלפו אשר הטיוטות של הרב

 13 הנישואין במהלך, לזכויותיה שהתייחסו הסעיפים לגבי, ידה בכתב הערותיה את סיפההו , התובעת

 14 הנתבע ילך ח"וחו והיה, פירוד לעת, )ולחשבונה, הבלבדי לשימושה $ 6,700 בת חודשית קיצבה(

 15  .ורכושו קניינו, ...ב הבית את לעזוב תאלץ והיא , עולמו לבית

 16 של וזכויותיו מרכושו שלה  המוחלטת הרכושית דהלהפר באשר אחת הערה ולו הוסיפה לא התובעת 

 17 מאחר וזאת, ובסעיפיו, ההסכם של) במספר השישי" (בהואיל "כבר  ביטויה את קיבלה אשר הנתבע

 18 כתנאי, מוחלטת רכושית הפרדה: בחירתה הייתה זו, שהעידה וכפי, ומרצון, מדעת בחירתה ולולא

 19 עם המשותפים חייה להמשך, כתנאי היווה אשר, ההסכם על חתימתה לקראת ומתן למשא להיכנס

 20  .... בשנת לנישואין אף הובילו אשר, הנתבע

  21 

 22 מבחינה הן, "והוטעתה" "טעתה "כי, התובעת של טענותיה את לדחות יש, זה בפרק, הזה בשלב כבר

 23  .ההסכם של לביטולו תבאנה אשר כטענות, הדין מבחינת והן, מהראיות כעולה, עובדתית

 24  :ואפרט

 25 לעניין ( "):החוזים חוק: "להלן (1973 ג"תשל) כללי חלק (החוזים לחוק 14 סעיף של הוראותיו

 26  )טעות

  27 
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 1 היה לא הטעות שלולא להניח וניתן טעות עקב בחוזה שהתקשר מי. 14"

 2 את לבטל רשאי כך על לדעת עליו היה או ידע השני והצד בחוזה מתקשר

 3  "החוזה

  4 

 5  ):הטעייה לעניין (החוזים לחוק 15 סעיף והוראות

  6 

 7 שהטעהו הטעייה תוצאת שהיא טעות עקב בחוזה שהתקשר מי. 15"

 8" הטעייה "זה לעניין. החוזה את לבטל רשאי, מטעמו אחר או השני הצד

 9 הנסיבות לפי או נוהג לפי, דין פי על אשר עובדות של גילוין אי לרבות

 10  ".לגלותן השני על היה

  11 

 12 המצב את תואמת שאינה לחוזה צד של אמונה או מחשבה: משמעותה טעות פיהם ועל החוזים בדיני

 13 עילת, החוזה את לבטל הטועה רשאי', ב לצד ידועה' א צד של שכזו טעות כאשר. האובייקטיבי

 14  .החוזים לחוק) א(14 בסעיף, כאמור מעוגנת הביטול

  15 

 16 בין סוביקטיבי -סיבתי קשר להתקיים וצריך, )ההסכם בענייננו(, חוזה קיום: הינם הסעיף יסודות

 17   .להתקשרות הגורם את תהווה הטעות: כלומר, )בענייננו -ההסכם. (בחוזה ההתקשרות ביןל הטעות

 18 היה לא הטועה הצד הטעות ארעה שלולא להניח ניתן לפיו, אובייקטיבי מבחן הינו השלישי היסוד

 19 הוראות בין המבחין הוא הטעות על השני הצד של הידיעה יסוד, )ההסכם, בענייננו (בחוזה מתקשר

 20 של השונות התוצאות את מסביר גם והוא, )ב(14 סעיף של הוראותיו לבין, החוזים לחוק) א(14 סעיף

 21' עמ, 2005 ה"תשס, הכללי החלק-חוזים דיני, שלו. ג' פרופ: ראה ( .ל"הנ המשנה סעיפי פי על הביטול

5-282.(  22 

  23 

 24 לקראת יםהצדד פרקליטי התקדמות קודם ברור היה לתובעת כי, הוכח, זה פרק לעניין, בענייננו

 25 ברכושו לזכויות שלה וטענות, מוחלטת הפרדה על, המפורשת הסכמתה ללא כי, ההסכם גיבוש

 26 והיה, ויינשאו והיה, הקשר במהלך, ביניהם הקשר לתחילת קודם שנרכשו אלה, הנתבע של וזכויותיו

 27 באשר מ"מו כל ינוהל ולא, יפרדו הצדדים , ההיא בעת שכבר הרי, עתיד, הווה, עבר: דהיינו, וייפרדו

 28, והסכמתה, התובעת של לוויתורה ובתמורה, ל"הנ מהמועדים אחד בכל התובעת של לזכויותיה

 29  .מוחלטת רכוש להפרדת
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 1, עצמה היא שהעידה וכפי, זו באפשרות בחרה, חופשי רצון ומתוך, ומדעת, התובעת, וכאמור 

 2  .בהגינותה

  3 

  4 

  5 

 6 כטענת -ידם על בוטל הוא, שורואי לאחר הצדדים התנהלות עקב והאם, ההסכם של תוקפו  . 13

 7  :התובעת

  8 

 9' כב ידי על, ... ביום  ,אושר אשר ההסכם כי, התובעת של בטענותיה, זה פרק של ראשיתו

 10  :הבאים הטעמים בשל, לבטלו יש או/ו, מעיקרו בטל, פלאוט' הש

  11 

 12 בני היו טרם אשר הצדדים שכן, ממון יחסי חוק פי על, ממון הסכם אינו אושר אשר ההסכם  : 13.1

 13 כ"ב לסיכומי 1ב פרק. (הממון הסכם על להסכים יכולים היו לא, האישור במועד, זוג

 14  )התובעת

  15 

 16 נישואיי טרם אישור ליתן המשפט בית כבוד סמכות היעדר מחמת מעיקרו בטל האישור  : 13.2

 17  )התובעת כ"ב לסיכומי 2.ב פרק. (הצדדים

  18 

 19 משכך -חתמו עליו הממון הסכם את לאשר וסירב הצדדים בקשת את קיבל לא המשפט בית  : 13.3

 20  ).התובעת כ"ב לסיכומי 3.ב פרק. (ממון הסכם אין

  21 

 22 הודעת: ל המתפצלת טענה, )ס.ט, הנתבע (פלוני של ביטול הודעת לאור בוטל ההסכם   13.4

 23 של לטענתה, הביטול מהודעת בו לחזור יכול אינו הנתבע, הנתבע ידי על ההסכם של הביטול

 24 על המשאבים איזון להסדר זכאית והתובעת, ממון הסכם אין כי ,היא והתוצאה, התובעת

 25  .ממון יחסי חוק פי

  26 

 27 הגיש הנתבע: הנתבע ידי על היסודית הפרתו מחמת הממון הסכם ביטול על להורות יש  : 13.4

 28 הוראות מכוח התובעת קיבלה אשר הכספים להשבת עתר ובה, הגנתו. כ עם נגדית תביעה

 29 במסגרת התחייב להם הכספים מלוא את שילם לא הנתבע התובעת לטענת. ההסכם

 30 בכך לראות יש, כדין אינה הנתבע של הביטול הודעת כי יחליט המשפט שבית ככל, ההסכם

 31  .ידו ההסכמה על הפרת

  32 

 33  ).התובעת כ"ב לסיכומי 10.ב פרק.(בהסכמה הצדדים ידי על בוטל ההסכם  .13.5

  34 
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 1 פרק. (פיו על נהגו/פעלו לא התובעת נתלטע אשר -הצדדים בהתנהגות בוטל הממון הסכם   13.6

 2  ).התובעת כ"ב לסיכומי 11.ב

  3 

  4 

 5, נישאו טרם, זוג בני היו טרם) ... (ההסכם אישור במעמד והצדדים מאחר, התובעת לטענת  : 13.1

 6 פגם נפל משלטענתה, חוזית האחת: נפרדות ביטול עילות שתי שלתובעת הרי, )... -ב נישאו(

 7 לבני כבר שהפכו לאחר, הזוג מבני נדרשת ממון יחסי חוק שתדרי פי שעל, הצדדים בהסכמת

 8 המשפט בית של סמכותו כלפי מופנית השנייה ועילתה, בחוק ותכליתו המונח כהגדרת, זוג

 9 של לגרסתה. האישור במעמד, ז"זל נישאו טרם הצדדים כאשר, ההסכם את אישר אשר 

 10  ".ערעורית "בעילה ולא, מעיקרא בבטלות מדובר, התובעת

  11 

 12. כ את לתקן התובעת  של בקשתה, תביעתה בכתב הועלתה לא זו טענה כי יאמר אשיתר

 13 הרשמת' כב ידי על נדחתה עובדתיתה הוספת התשתית לרבות, זו עילה ולהוסיף, התביעה

 14  .בפני ערעור הוגש לא החלטתה ועל, פורר -סנונית) אז כתוארה(

  15 

 16  :להדחות דינה התביעה. בכ זו טענה נכללת הייתה לו גם

  17 

 18 כעולה, זה למועד קודם ואף, להינשא כוונה בעלי היו ההסכם של אישורו במעמד הצדדים

 19 הדר. ר: ד"עוה של עדותו, זה לעניין ראה. (עצמם שלהם מעדויותיהם לרבות הראיות משלל

 20 ראה', לפרוט 456' עמ מנדלסון. י: ד"עוה של עדותו זה לעניין ראה, לפרוטוקול 861' בעמ

 21, 51, 15: בעמ התובעת של עדותה וראה, לפרוטוקול 746' בעמ הנתבע של עדותו זה לעניין

 22  ).'לפרוט

  23 

 24 אפשרות במפורש השוללים זוג לבני בניגוד, נישואין שצפו כאלה, להינשא כוונה בעלי

 25 באתר פורסם. (לממשלה המשפטי היועץ' נ פלוני, 001002/) א"ת (מ"ע: בפרשת כמו להינשא

 26  ).נבו

  27 

 28 תומכים אינם, שיפורט וכפי, זו טענתה לביסוס התובעת סמכתנ עליהם   ,הדין פסקי שני

 29  .אחרת קובעים אלא, בטענתה

  30 

 31, 673) 1(לט ד"בפ פורסם, לממשלה המשפטי היועץ' נ' ואחר כהן חנה 82640/ א"ע: הראשון

 32 הסכם המאשר  המשפט בית האם, התובעת כטענת, בשאלה העליון המשפט בית דן שם

 33 נשואים הצדדים אם  ולהכריע לבחון אמור, ז"זל נישאו כי טוענים אשר זוג בני בין ממון

 34  .כדין

  35 
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 1 לבין הנישואין טרם ממון הסכם אישור בין להבחין מקום אין כי, רוב בדעת, שם נפסק

 2 גם, בהתאם. המשפט לבית הפנייה מועד י"עפ האישור גורל את ולקבוע, לאחריהם אישורו

 3 להגיש הם זכאים-וכדין כדת שיינשאו מניעה כל ואין, "פנויים "שהם בצדדים מדובר אם

 4 יחסי חוק י"עפ שכזה הסכם יאשר המשפט ובית, המשפט בית של לאישורו ממון הסכם

 5 חופשית בחירה מתוך עליו וחתמו ההסכם את כרתו שהצדדים דעתו שתנוח לאחר ממון

 6  .משמעותו את ובהבינם

  7 

 8 של עניינם נדון, )נבו רבאת פורסם(' וחא זמר.נ לממשלה המשפטי היועץ 006854/  ע"ובבר

 9 בכוונתם אין כי זוג בני מצהירים בהן, כאלה ובנסיבות  ,ז"זל להינשא התכוונו שלא, זוג בני

 10 יחסי חוק פי על ההסכם את לאשר סמכות תהא לא המשפט שלבית הרי, ז"זל להינשא

 11  .ממון

  12 

 13, לעיל ורטשפ וכפי, ז"זל להינשא כוונה הייתה לצדדים, שבענייננו המקרה זה אין, כאמור

 14  .ההסכם אישור ממועד משנה פחות של זמן בפרק נישאו אף והם, מהעדויות עולה וכך

  15 

 16  .ממון יחסי חוק בהוראות מופיע אינו אף, התובעת ידי על שנטען כפי, כזה תנאי

  17 

 18 ניתן המשפט בית ידי על ניתן אשר הדין פסק כי עולה, ... -מה האישור בפרוטקול מעיון

 19 מיום": בתוקף, ממון יחסי חוק פי על ואישור, משפחה ענייניל המשפט בית חוק מכוח

 20  ".הנישואין

  21 

 22 להם הייתה, ההסכם של אישורו במעמד כי, למד אף אתה, הצדדים של נישואיהם מעצם

 23  .להינשא כוונה

  24 

 25  .התובעת של זו טענתה נידחת, כאמור

  26 

  27 

  28 

 29 לעניין, יינשאו לא שהצדדים אפשרות הובאה  ובהסכם מאחר כי טוענת התובעת  :13.3, 13.2

 30 ומכאן, "נישואין פני צופה שאינו "ככזה ההסכם את לראות יש, ברכוש הפרדה

 31 היה  לא המשפט ובית, ממון הסכם היה כאילו, להסכים יכלו לא  שהצדדים

 32 לאשר סמכות הייתה לא המשפט לבית כי טוענת וכן  ,ממון כהסכם לאשרו מוסמך

 33 נישואיי טרם, שאושר כפי, ממון סייח חוק פי על אושרו אשר בסעיפים ההסכם את

 34  .מעיקרו בטל ההסכם, ומכאן, הצדדים

  35 
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 1 על  ההסכם של אישורו במועד, להינשא כוונה הייתה לצדדים, מעלה צוין שכבר כפי

 2 של הסופי הנוסח לגבי מ"המו ניהול מתחילת כבר, ולמעשה, המשפט בית ידי

 3 וכפי  ,בפועל ארע שאף כפי, ... פברואר ומחודש, הצדדים חתמו עליו אשר, ההסכם

 4 הן אותם ייצגו אשר, והפרקליטים הצדדים מעדויות ובעיקר, מהראיות שעולה

 5 התובעת של בטענותיה שאין, כך. ההסכם אישור במעמד והן, מ"המו ניהול במהלך

 6  .לה להואיל כדי, אלה משנה בסעיפי

  7 

 8  :ואפרט

  9 

 10 שניתן הדין קפס על, אלה משנה בסעיפי טענותיה את התובעת סומכת, השאר בין

 11) 3(2003 מש-תק אקסלרוד אילן. נ גרציאני שמחה  9645280/) אביב-תל (ש"בתמ

 12   נדונה זו בפרשה: בטענותיה תומך הדין בפסק האמור אין כי מעלה בו ועיון ,682

 13 בדעתם כי הבהירו שם שהצדדים לאחר, "ממון כהסכם "ההסכם סיווג שאלת

 14 פני צפה "לא ההסכם, ושם". לזו זה להנשא"ל לא אולם, ביחד ולחיות לחזור

 15 כי הצהרתם קודם נפרדו הצדדים, זו בפרשה: מכך יתרה. כבענייננו, "נישואין

 16  !לאיש להינשא סירבה שהאישה מהסיבה, ביחד ולחיות לשוב ברצונם

 17 בני  :ל"הנ בפרשה ולא, בענייננו  שהתקיים וכפי, הפסוקה ההלכה פי על :  דהיינו

 18 מבני להבדיל (שבענייננו וכפי, להינשא כוונה להם הייתהו נישואין פני גם שצפו זוג

 19 בני כמו, להינשא כוונה להם שאין בעליל והודיעו להינשא אפשרות שללו אשר זוג

 20 לאישורו ולהביאו ותקף מחייב ממון בהסכם להתקשר יכולים, )ל"הנ בפרשה הזוג

 21  .המשפט בית של

  22 

 23 יהיה שההסכם פשרותא ההסכם במסגרת ניסחו שהצדדים בכך כאילו הטענה גם

 24, קבוע וכנוסח, שבשגרה כדבר: לסמוך מה על לה אין, יינשאו לא אם גם תקף

 25, זה סעיף מוכנס, משפחה לענייני המשפט בתי לאישור המוגשים הממון בהסכמי

 26 ובפרט, כתכליתו" ממון בהסכם "מדובר אין כי על להצביע כדי באמור ואין

 27  .נישאו הצדדים, שבענייננו

  28 

 29 כפי (ההסכם את לאשר המשפט בית של סמכותו לחוסר באשר   ובעתהת בטענת גם

 30 בהסכם להתקשר הצדדים של ויכולתם, )...: ביום פלאוט' הש' כב ידי על שאושר

 31  :ממש אין, הממון

  32 

  33 

 34 בסמוך, המשפט בית ידי על ההסכם אישור הליך על ערעור הגישה לא התובעת

 35 במסגרת, עקיפה בתקיפה כן לעשות באפשרותה ואין   ,!)... בשנת( אישורו ולאחר
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 1, )פורסם לא (פלוני. נ פלונית 071277/) א"ת (מ"ע: ראה. (דנן התביעה בגדר טענותיה

 2  ).330) 1(2006 של -תק. ח.י' נ. ח.ג 9878119/) א"ת (ש"תמ

  3 

 4, אחרת וציבורית מנהלית רשות כל כמו, המשפט בית כי היא פסוקה הלכה, בנוסף

 5 אין זה מטעם גם, בדין לכך שהוסמך לפעולות הנוגע בכל התקינות מחזקת נהנה

 6 פסק ליתן, מטעמו, המשפט בית של סמכותו חוסר בדבר התובעת טענת את לקבל

 7  .ממון יחסי חוק פי על סעיפים באותם ולאשרו, ההסכם את המאשר דין

  8 

 9 את לאשר היה  מוסמך, ממון יחסי חוק של ומכוחו משפחה לענייני המשפט בית

 10 אם גם  .לאישורו מוסכמת בבקשה אותו והגישו, עליו מוחת הצדדים אשר ההסכם

 11 אישור מועד מבחינת" טעה "המשפט בית כי התובעת טענת את ונקבל נרחיק

 12 ההלכה פי על הרי) ס.ט, לנישואין בכפוף ואולם, הצדדים לנישואי קודם (ההסכם

 13 חוסר של פעולה להוות יכולה ואינה, סמכותו בגדר היא זו" טעות " הפסוקה

 14 הפקיד. נ רובינסקי 57203/ ץ"בג: ראה(, ההסכם אישור לביטול המביאה, תסמכו

 15 רחמים טוראי 992413/ פ"רע, 1668 יב ד"פ, משותפים בתים חוק לפי המוסמך

 16 בנק. נ רחים עוזי 04182/) ם-י (ע"בר ,673) 4(נה ד"פ הראשי הצבאי התובע. נ גיספן

 17  .)בנבו פורסם (הפועלים

  18 

 19 מכל כאילו, התובעת של זו טענה נשמטת, ...-ביום, בפועל דיםהצד נישואי עם, בענייננו

 20 את המשפט בית אישר בו במועד" נישואין פני הם צפו לא", זה פרק בתת שנמנו הטעמים

 21  .ההסכם

  22 

 23 בתוקפו להכיר מקום יש האם לשאלה. החוזים דיני מכוח אף תקף, בענייננו ההסכם

 24 טרם, אושר ולא, לתוקפו כתנאי משפטה בית אישור טעון היה אשר ממון הסכם של המחייב

 25 על, ההסכם של אישורו כי, היא השלטת הדעה אולם. בפסיקה, משמעית חד תשובה ניתנה

 26 רובד מהווה המשפט בית ידי על האישור פעולת. לתוקפו תנאי מהווה אינו המשפט בית ידי

 27 ימותוקי שרירות להסכם הצדדים שבין החוזיות ההסכמות, הצדדים של להסכמות  נוסף

 28  .ההסכם את מאשר אינו המשפט בית בהם מקרים באותם גם

  29 

 30  ).בנבו פורסם (.ג.כ.נ. נ. ג.ח 04221/) ם-י (ע"בר: ראה( 

  31 

 32 היא ולפיכך, ההסכם את לאשר משותפת בבקשה הנתבע עם ביחד עתרה התובעת, ובענייננו

 33  .לאשרו, סמכות נעדר המשפט בית כי טענתה את מלעלות מנועה אף

  34 
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 1 בתת התובעת של לטענותיה באשר, הלב תום דוקטרינת את לאזכר ראוי ואף וןנכ, בענייננו

 2 מצאה   ,בהסכם לאמור, מעבר ואף הכספים כל את שקיבלה לאחר כי, ובכלל, זה פרק

 3  .זו תביעה להגיש

  4 

 5   :כי עולה, שהובאו הראיות פי על

  6 

 7) בהסכם רכאמו, הפרידה הודעת את לתובעת הנתבע שיגר בו המועד ( ,... מרץ לחודש עד

 8  .ב"ארה$ 6,700 של סך, הפרטי לחשבונה התובעת קיבלה, בחודשו חודש ומדי

  9 

 $10 2,000,000 של סך  הנתבע לה שילם, ... בינואר  ...ה הבית את התובעת עזבה כאשר

 11 2.ב.5' ס פי על התחייבותו של מוחלט ופרעון תשלום הקדמת היווה אשר סכום, ב"ארה

 12 ההסכם פי ועל, ההיא שבעת הגם (פרידה של רהלמק פעמי חד לתשלום הממון להסכם

 13  ).ב בלבד"ארה $ 883,000 של סך לקבל זכאית התובעת הייתה

  14 

 15 היווה הוא אף אשר, התובעת עבור מגורים בית רכישת לצורך, ב"ארה $ 600,000 של סך

 16  ).להסכם 3.ב.5' ס ראה. (לתובעת תשלום הקדמת

  17 

 18 להחזיר הציעה לא התובעת  ,ניהולה במהלך ואף, התביעה להגשת קודם כי, זה לעניין יוער

 19  .ההסכם לביטול היא תביעתה כאשר, לנתבע הסכומים כל את

  20 

 21  ):'לפרוט 371' עמ( , זה לעניין מעדותה ולהלן

  22 

 23 יסוד על הממון הסכם ביטול על לפלוני פעם אי הודעת את האם. ש" 

 24  ?הזו בתביעה שפורטו העילות

  25 

 26  .הממון הסכם על איתו דיברתי שלא אמרתי גם אני. לא. ת

  27 

 28 הסכם פ"ע פלונימ שקיבלת הכספים את לפלוני פעם אי השבת האם. ש

 29 אי לו השבת, שנים פני על חודש לכל דולר 6,700 -ה את לדוגמא הממון

 30  ?האלה הכספים את פעם

  31 

 32  .לי נתן שהוא כספים לו השבתי לא. ת

  33 

 34 שילם שהוא האלה דולר 6,700 -ה את לו להשיב פעם אי הצעת האם. ש

 35  ?שנים לאורך חודש בכל ךל
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  1 

 2  .סעיפיו כל על הממון הסכם את הזכרתי ולא להשיב הצעתי לא. ת

  3 

 4  .היום עד. ד

  5 

 6  ."לו להשיב הצעתי לא גם היום. ת

  7 

 8 על חתימה לקראת מ"למו כלל נכנס היה לא הנתבע, מהראיות כעולה: להזכיר המקום זה, ושוב

 9  ,תנאו את קיבלה לולא, יפרדו והצדדים היה, התובעת של לזכויותיה לדאוג בא שבעיקרו ההסכם

 10 קודם, והזכויות הרכוש של ומוחלטת מלאה להפרדה, היסוס כל וללא, רצון מתוך, בהסכמה

 11 מהלך תקופת לגבי, אחת גג קורת תחת חיים של הנישואין טרום תקופת לגבי, אותה היכרותו

 12  .הגירושין לאחר התקופה ולגבי, הנישואין

  13 

 14, כביכול, הצדדים של יכולתם להיעדר באשר התובעת בטענת משמ אין: זה פרק תת לסיכום

 15 את לאשר המשפט בית של, כביכול סמכותו חוסר ובדבר, ממון בהסכם להתקשר ולהסכים להתקשר

 16 פי על ההסכם את לאשר) הנתבע עם יחד (עתרה עצמה היא התובעת כאשר, ובענייננו מאחר, ההסכם

 17  . ממון יחסי חוק

 18 הנאה מכך הפיקה התובעת: אישורו לאחר השנים במהלך ההסכם אותהור פי על נהגו הצדדים

 19 שאותה (התובעת של כטענתה, תאמר אם וגם, הוראותיו על הסתמך הנתבע, משמעותית כלכלית

 20 תקף הוא עדיין הרי, ממון יחסי חוק פי על ההסכם את אישר לא המשפט בית כי, )לקבל אין כאמור

 21  .הכלליים החוזים דיני מכוח

  22 

 23 חוק י"עפ אישור מתן באי כאילו: נוספת טענה לתובעת, הרכושיים הסעיפים של תוקפם בעניין 

 24 הסעיפים לרבות ההסכם של תוקפו את לאיין כדי יש הממון בהסכם מהסעיפים לחלק ממון יחסי

 25  :ממון כהסכם זה חוק י"עפ אושרו כן אשר

  26 

 27 סעיפי לכל ממון יחסי חוק י"עפ אישור נתן לא המשפט שבית כך על מבוססת התובעת של זו טענתה

 28 לא -הממון בהסכם וחשובים עקרוניים ממוניים שסעיפים בעוד  ,מהם לחלק רק אלא, ההסכם

 29 שלא ממון בהסכם מדובר, כולו להסכם ממון יחסי חוק י"עפ אישור בהיעדר, ולטענתה, אושרו

 30  :תקף אינו ,ולפיכך, אושר

  31 

 32 שנפלו פגמים בדבר טענה על תביעתה את הביסס לא התובעת: ממש אין התובעת של  זו בטענתה גם

 33 שהעניק באישור כלשהו פגם נפל כאילו, תביעתה בכתב טוענת אינה התובעת. בהליך עצמו כביכול

 34 מעבר. ההסכם את שאישר הדין פסק של ביטולו את המחייב באופן, הממון להסכם המשפט בית

 35  :לגופה הטענה את לבחון יש כאילו נתייחס, התובעת של מטעמה חזית בהרחבת שמדובר לכך
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  1 

 2. ביניהם הנישואין פקיעת למועד, הזוג בני של הרכוש ענייני את להסדיר מטרתו, ככזה ממון הסכם

 3 הוראות אותן את מאשר הוא, ממון יחסי חוק פי על, שכזה הסכם מאשר המשפט בית כאשר, לפיכך

 4 כאלה שאינן הוראותש  ,מכאן,  הנישואין פקיעת ביום הרכוש ענייני בהסדרת העוסקות, שבו

 5  .לתוקפו כתנאי ממון יחסי חוק פי על המשפט בית של אישורו את מצריכות אינן, הממון בהסכם

  6 

 7   :673) 1(לט ד"פ, לממשלה המשפטי היועץ. נ כהן חנה 82640/ א"מע, זה לעניין המשפט בית ומדברי

  8 

 9 דבר להם שאין, ונושאים שונות הצהרות חלקיו ב"בי הסכם כולל, אכן" 

 10 האישור במתן אין כי, הוא ומובן, המערערים שבין הממון יחסי סדרלה

 11 רק אלא וכרעיו קרבו על ההסכם אישור משום החוק פי-על המבוקש

 12  ..."לחוק 1 סעיף בגדר שעניינם ,שבו חלקים אותם

  13 

  14 

 15: סעיפים את אישרה, ומטרתו תכליתו ההסכם את בחנה פלאוט' הש' שכב לאחר, בענייננו ואכן

 16  .זה דין פסק של בפתחו מצוטטים והם, ממון יחסי חוק מכוח, הסכםל 6-ו,2,4,5

  17 

 18  . משפחה לענייני המשפט בית חוק מכוח, המשפט בית ידי על אושרו נוספים סעיפים 7

  19 

 20 7 -ש בעוד הממון בהסכם סעיפים 4 ממון יחסי חוק י"עפ לאשר לנכון ראה המשפט בית כי העובדה

 21 הנוגע בכל מורידה ואינה מעלה אינה-משפחה לענייני שפטהמ בית חוק י"עפ ידו על אושרו סעיפים

 22 אשר הטעמים מכל, לנתבע התובעת שבין הממון הסכם את שאישר הדין פסק של המחייב לתוקפו

 23  .זה דין פסק במסגרת יפורטו ועוד, פורטו

  24 

  25 

13.4-13.6:  26 

  27 

  28 

 29 לראות יש וכי, ההסכם את ביטל הוא, בכך, שכנגד תביעה הגיש שהנתבע בכך כי טוענת התובעת

 30, מטעמו ביטול כהודעת, ידו על, הממון הסכם מכוח לתובעת ששולמו הכספים להשבת, בתביעתו

 31, מבוטל הממון שהסכם ומכאן, הביטול מהודעת בו לחזור רשאי אינו הנתבע כי היא טוענת ועוד

 32  :בחוק הקבוע המשאבים איזון הסדר להחלת  זכאית והיא

  33 
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 1 היא העתירה כי, התובעת של כטענתה ושלא עולה, הנתבע הגיש אשר, שכנגד התביעה. בכ מעיון

 2,  ביתר לה לשלם, שווא מצגי הצגת באמצעות לו גרמה, הנתבע של לגרסתו שהתובעת כספים להשבת

 3  .ההסכם פי על לה למגיע ומעבר

  4 

 5  .התובעת כטענת, הממון הסכם ביטול על כהודעה להיחשב יכולה אינה, במהותה זו שתביעה, מכאן

  6 

 7 מפורשת בצורה בתביעה זאת לציין יש, "ביטול הודעת"כ תחשב להשבה שתביעה מנת על ףובנוס גם

 8 89551/ א"ע: ראה. (שכנגד בתביעה הנתבע ידי על נעשה לא וכך, ההסכם את לבטל מבקש התובע כי

 9  )..158) 3(מו ד"פ סדובניק יעקב. נ מ"בע לביטוח חברה מנורה

  10 

 11  :כי להסכם ב9 ףבסעי הם קבעו, הצדדים של ובעניינם, ועוד

  12 

 13 תוקף למתן או/ו המשפט בית י"ע לאישורו החלטה לרבות (זה הסכם" 

 14 סיבה מכל לביטול ניתן יהיה לא) חלקו או ההסכם להוראות דין פסק של

 15, מקרה בכל ביטול של סעד לקבלת זכותם על מוותרים והצדדים שהיא

 16  ."בכריתה פגם או הפרה של במקרה לרבות

  17 

 18  .התובעת של זו בטענתה ממש אין, לפיכך

  19 

 20  : משנה טענות לשלוש מתחלקת יסודית  הפרה ההסכם את הפר הנתבע כי התובעת של  טענתה

  21 

 22 ידו על ששולמו כספים של, הנגדית תביעתו במסגרת הנתבע העלה אשר ההשבה דרישת  . א

 23 ההסכם פי על זכאית הייתה התובעת: הממון הסכם מכוח, לטענתה, לה והמגיעים לתובעת

 24. משותפים חיים הצדדים חיו עוד כל, מהנתבע, ב"ארה$ 6,700 של החודשי הסך לקבלת

 25 המגורים בית את עזבה שהתובעת אף ועל ... ינואר לאחר, הנתבע וטענות, מהראיות כעולה

 26, עימו להתגורר תשוב היא כי, הנתבע בפני הציגה היא, ...ב להתגורר ועברה, הנתבע ואת

 27 עד, החודשי הסכום את אליה להעביר המשיך עוהנתב כך ועקב, משותפים חיים ולנהל

 28 תקופה בגין לתובעת תשלומיו, אלה בנסיבות, לדידו. ... במרץ, אליה ממנו הפרידה להודעת

 29 הפרה"כ להיחשב או להתפרש יכולה אינה) שתענה ככל (ודרישתו, אותו הטעייתה פרי הם זו

 30 שכבר כפי, התובעת לש זו טענה לקבל בדעתי אין. התובעת כטענת, ההסכם את" יסודית

 31  .לעיל הוסבר

  32 

 33 -ההסכם פי על, לטענתה לה המגיעים סכומים תשלום באי לראות יש התובעת של לטענתה  . ב

 34 כי מחלוקת שאין אף ועל לסברתה: לביטולו המביא, ההסכם את שלו יסודית כהפרה

 35 הסופית הפרידה הודעת שלדידה הרי, ... במרץ לה נמסרה הנתבע של הפרידה הודעת
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 1 ... ממרץ, ב"ארה$ 6,700 של החודשי הסך לקבלת זכאית היא לכן, ... בנובמבר לה סרהנמ

 2  . ... דצמבר או ,נובמבר ועד

  3 

 4 הנתבע אל פנתה לא ... מרץ בחודש מהנתבע הפרידה הודעת את שקיבלה ולאחר התובעת

 5 של זה חלקו את מפר הוא כי טענה לא. זכויותיה על עמדה ולא, בכתב ולא, פ"בע לא

 6 המביאה הנתבע מטעם" יסודית הפרה "בכך לראות ניתן שלא וודאי, כלפיה כםההס

 7 פי על תשלום המשך חודשי מספר לגבי מחלוקת קיימת אם גם, ההסכם של לביטולו

 8  .החודשי הסך את לתובעת ההסכם

  9 

  10 

 11  .נידחת זו טענה גם לפיכך

  12 

  13 

 14 כל לאורך. הפרהכ כמוה, כדין אינה הנתבע של הביטול שהודעת ככל כי טוענת התובעת  .ג

 15. ומחייב, הצדדים שני ידי על במלואו מולא, תקף ההסכם כי הנתבע טוען ההליך ניהול

 16. ההסכם לביטול הודעה מטעמו שכנגד בתביעה לראות ניתן לא צוין שכבר וכפי, לטענתו

 17  .נידחת התובעת של  זו טענתה גם ולפיכך, )לעיל וכפי שפורט, התקבלה טענתו זו(

  18 

  19 

 20 או, מפורשת: בהסכמה הצדדים ידי על בוטל ההסכם כי התובעת לש  לטענתה באשר

 21  :בהתנהגותם

  22 

 23 חייהם במהלך כי, עולה מהראיות :עצמם הצדדים ועדויות, רבות ראיות הובאו , זה לעניין

 24 ההפרדה עיקרון את מילאו הצדדים ,)שנים  7 -ל 6 בין: ההסכם אישור לאחר (המשותפים

 25  . התובעת של לזכויותיה ביחס שאושרו כלכ ההסכם הוראות את גם כמו במלואו

  26 

 27 יש ...ל מגוריהם מקום את להעתיק שקלו והצדדים מאחר כי מציינת התובעת, למשל

 28 החברה את לסגור עליה שהיה, בכך. (ההסכם מהוראות לשינוי" ראיה "בכך לראות

 29 כי, מהראיות עלה עוד. מהראיות כעולה, התוכנית התממשה לא שבפועל אלא) שבבעלותה

 30 פעילותה את צמצמה מטעמיה התובעת, לא קשר לכוונה להעתיק את המגורים לגנבהל

 31 השונה הצדדים" התנהגות"ל  האמור את לקשור ניתן שלא וודאי. שבבעלותה בחברה

 32  !.לבטלותו  המביאה, ההסכם מהוראות

  33 

 34 לאחר, בהסכם כאמור הסכומים את לה שילם והנתבע מאחר כי התובעת טוענת עוד

 35 לשנות הסכימו הצדדים כי בכך לראות יש, ...ה הבית את עזבה עת, נההראשו פרידתם
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 1 של על עצמם משטר להחיל הסכימו כי לראות יש ובכך, מהאמור בהסכם בהתנהגותם

 2  .בנכסיהם שיתוף

  3 

 4  ):לפרוטוקול 338' עמ (התובעת של דווקא מעדותה להביא יש זו לטענה

  5 

 6 שוב שאם, משלי ובית משלי משמעותי כסף לי שיהיה ביקשתי אני. ת"

 7  ".מצב באותו פעם עוד עצמי את אמצא לא אני, בי יבגוד הוא

  8 

 9 עת קצר זמן לפרק שבה התובעת: מהראיות והעולות, הדין בפסק ציינו שכבר כפי והעובדות

 10 לשקם מעונינת היא כאילו מצג בפניו הציגה הנתבע לטענת, ...ב לבית, ...ה ביתה את שיפצה

 11, לחשבונה חודשית קיצבה לקבל המשיכה התובעת, שוקמו אל היחסים בפועל, יחסיהם את

 12הצדדים  מכן ולאחר, ... במרץ הנתבע מטעם הפרידה להודעת ועד, ב"ארה $ 6,700 של ובסך

 13  .התגרשו זה מזו

  14 

 15 לפרידה או/ו, לגירושין קודם הכספים את שקיבלה בזה, עצמה התובעת של לדעתה גם

 16 ביטחון שתרגיש מנת על: להפך בדיוק אלא, "רכושי שיתוף החלת "לראות ניתן לא הסופית

 17  !שלו כספים לה שיעניק מהנתבע לבקש נאלצה, עצמה שלה כעדותה, כלכלי

  18 

 19 דין פסק מתן לעת, ... -ב, הרבני הדין בבית התקיים אשר הדיון לפרוטוקול, גם נפנה

 20  ):ןמנדלסו. י ד"עוה (ההיא בעת התובעת של כוחה בא ולדברי, ההסכם בסיס ועל לגירושין

  21 

 22  ".הנישואין לפני עוד ממון בהסכם הוסדרו הממון ענייני" ...

  23 

 24  .וכמחייב כתקף בהסכם ראתה הצדדים בין הפירוד ולאחר, עצמה התובעת גם: כלומר

  25 

 26 ביטלו הצדדים כי, "אמת ובזמן "הפירוד לאחר מיד סבורה הייתה שאם התובעת על חזקה

 27 הודעת קבלת שעם הרי, זה הליך במסגרת כטענתה, ההסכם הוראות את בהתנהגותם

 28 על תמיהה ומביעה, מטעמה בהודעה לנתבע משיבה שהייתה הרי, הנתבע מאת הפרידה

 29    ).פיו על הממוניים וההסדרים, הפרידה הודעת לרבות (ההסכם על הנתבע של הסתמכותו

 30  !עשתה לא כך

  31 

 32  :מפורשות ואושר הוסכם ובו, להסכם' ב 12' לס נפנה עוד

  33 

 34 וככל אם. הצדדים שני ובחתימת בכתב אלא ישונה לא זה הסכם" 

 35 יהיה בהסכם שינוי שכל הרי -המשפט בית ידי על יאושר שההסכם
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 1 ככל, הצדדים בנוהג יראו לא, ספק הסר למען. המשפט בית אישור טעון

 2 או זה בהסכם המוקנות או המעוגנות זכויות על ויתור משום, שיהיה

 3  . "זה הסכםב המוקנות לזכויות מעבר זכויות הקניית משום

  4 

 5  .ממש אין התובעת של זו בטענתה גם, לפיכך

  6 

 7   ):לעיל, 13.5   ק"ס (בהסכמה הצדדים ידי על בוטל ההסכם כי התובעת של לטענתה באשר

  8 

 9 הבית את עזבה עת ופרידתם, בה הנתבע של בגידתו שהתגלתה לאחר כי, טוענת התובעת

 10 זכויות לה להעניק הנתבע םהסכי ולטענתה, הממון מהסכם לשנות הצדדים הסכימו, ...ה

 11  ".שווים שותפים "של

  12 

 13  :הראיות פי על זו טענה נבחן

  14 

 15, )מנדלסון. י: ד"עוה(, דאז כ"לב משפנתה כי, הנתבע כ"ב לשאלת אישרה בעדותה התובעת

 16 ברכוש מוחלטת מהפרדה, מהותי כה לשינוי באשר, דבר ציינה לא, בגירושין יטפל כי

 17' עמ (ומעדותה , אליו לפנייתה קודם כלשהוא בזמן,  "שווים שותפים "היותם-ל, הצדדים

 18  ):'לפרוט 335

  19 

 20 ד"לעו אמרת את. מאד ישירה, פשוטה שאלה אותך לשאול רוצה אני. ש" 

 21 פלוני עם הגעת שאת, מכן לאחר כולל, בגירושין כולל, פעם אי מנדלסון

 22 שותפים להיות הפכנו אנחנו, דארעא כעפרא הממון שהסכם להסכמה

 23  ?הזה החצי את בשמי בקש אנא ,ברכוש מלאים

  24 

 25  .לו אמרתי לא. לא. ת

  26 

 27 שתהיו להסכמות הגעתם שאתם מנדלסון ד"לעו פעם אי אמרת האם.ש

 28 מינואר שותפים שאתם להסכמה הגעתם? 2006 בינואר, ברכוש שותפים

 29  ?למנדלסון פעם אי זה את אמרת? הממון הסכם חרף, ברכוש, 2006

  30 

 31  ."אמרתי לא. לא. ת

  32 

 33 היא וגם  ,זה הליך לצורך לה" נולדה "זו טענה כי, אלא אחרת למסקנה להגיע ניתן לא

 34  .נידחת כקודמותיה

  35 
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 1 הפרידה לאחר העולם מן עבר הממון הסכם כאילו, התובעת של, זה משנה בפרק ולטענתה

 2  :... בשנת, הראשונה

  3 

 4, ...ב הבית את שעזבה לאחר ומחייב תקף להיות כממשיך בהסכם ראתה עצמה התובעת 

 5 בסך קצבתה את בחודשו חודש מדי לקבל שהמשיכה ובכך, בו להתגורר שבה ועשב ולאחר

 6  .... במרץ הנתבע מטעם הפרידה להודעת עד, ההסכם פי על, לחשבונה$, 6,700 של

 7 לשלם הפסיק הנתבע כי טענותיה  :זה בהליך האחרות לטענותיה בסתירה עומדת זו טענה 

 8 ההסכם את הפר הנתבע כי טענתה ,הפירוד הודעת לאחר, ההסכם פי על קצבתה את לה

 9, ... מרץ עד ... מינואר, לה העביר אשר הכספים להשבת, מטעמו שכנגד התביעה בהגשת

 10 דהיינו! להסכם 3' בס האמור פי על הסכומים את  לקבל זכאית הייתה לפיהן, טענות אלה

 11  .... מינואר הפרידה לאחר גם ומחייב תקף ההסכם, לשיטתה

 12 אינה, הנתבע מטעם הפרידה הודעת מתן  לאחר" בטל "הממון סכםה כי, זה בעניין טענתה 

 13. ההסכם של לתקפותו, הפרידה הודעת את" קשרו "שלא, ההסכם הוראות את תואמת

 14 הרכוש ההפרדה כי, ואושר, הוסכם, להסכם 2 ובסעיף הצדדים של בעניינם, מכך יתרה

 15 4' בס חיזוק נמצא אף לכך  ".שהוא ומצב זמן בכל "תחול הצדדים בין והמוחלטת המלאה

 16  :כי נקבע שם, להסכם

  17 

 18 נערך לא אשר או/ו במשותף הצדדים שני ש"ע רשום שאינו רכוש כל"

 19 הרכוש רשום עליו צד אותו של רכושו ישאר, בכתב מפורש מסמך לגביו

 20 הפרדת וקיימת הואיל בלבד שלו רכושו יהיה והוא הרכוש שייך לו או/ו

 21  "הצדדים בין ומלאה מוחלטת רכוש

  22 

 23 בחתימת, בכתב שכזה הסכם להגיש הצדדים על היה, תתבטלנה ההסכם שהוראות מנת על 

 24 להסכם' ב12' בס האמור לפי ואף, כדין יאשרו האחרון שזה מנת על, המשפט לבית, שניהם

 25  .הצדדים של הממון

  26 

 27 של תוקפו  להפקיע יכולה, )כגרסתה(, שבוע בת פרידה כי התובעת של טענתה את לקבל ניתן לא

 28  !מוסמך משפט בית ידי על כדין אושר אשר מוןמ הסכם

  29 

 30  .זו טענה אף לדחות כדי, באלה לנו די

  31 

 32  :הציבור תקנת את סותר, הממון הסכם כי התובעת טוענת, זה פרק ולסיום

  33 

 34    :התובעת זה לעניין טוענת וכך
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 1 יתן לא המשפט בית, החוזי ההסדר עיקרון חרף, לעיתים כי נפסק"

 2 וזאת, הצדדים אחד את המזכה שרכו הפרדת בדבר לסעיף תוקף

 3 בו ויש הזוג מבני אחד של רצונו את משקף החוזי ההסדר בהם במקרים

 4 עצם. האחר הזוג בן מבחינת עושק הסדר היותו כדי עד, צדק ואי ניצול

 5  )כוחה בא לסיכומי 97' עמ ( "דנא במקרה כך כי מגלה בהסכם העיון

  6 

 7, ענייננו לצורך יהיה די. העושק עילת את להחיל יש הצדדים של עניינם בנסיבות כי טוענת התובעת

 8 ניתן, פורסם לא (מיכקשווילי' נ מחקשווילי 052041/ א"ע -מ, לענייננו המנחה הדין מפסק אביא כי

 9  ):אז כתוארה(, ברלינר. ד' הש' כב מפי, ) נבו באתר ופורסם, 19.11.07: ביום

  10 

 11 של וויתהעכש לתפיסה הברורים הביטויים אחד הינה העושק עילת" 

 12 ביטוי לצד חוזית והגינות לצדק הדרישה את גם המציבה החוזים דיני

 13 כאשר, פגום החוזה - חופשי רצון בהעדר כי הוא הרעיון. הצדדים לרצון

 14 הוגנת בלתי השפעה של ובעילה העושק בעילת ברצון לפגם הדרישה"

 15 טעות (המסורתיות בעילות הקיימת מזו יותר ומרוככת מתונה היא

 16 מתון פגם ולו ברצון פגם עם גרועים תנאים של הצירוף) . הכפי הטעיה

 17 החשיבות). 971' עמ, שם." (הביטול עילת של קיומה את המצדיק הוא

 18 להיבחן צריך שלאורו וערכי מוסרי מצפוני ביסוד ההכרה בעצם 6היא

 19 המדדים פי על, מסוימות בנסיבות היא הקביעה כאשר ...החוזה

 20 את לבטל יהיה ניתן -זה יסוד של לבחינתו העושק בעילת שנקבעו

 21  ".החוזה

  22 

 23  :בזה זה שלובים אלא מצטברים רק אינם העושק עילת רכיבי שלושת כי הדין בפסק נקבע עוד

  24 

 25 אחד שמתקיים שככל בכך המתבטאת הדדית תלות ביניהם וקיימת"

 26 שמתקיימים המסקנה לכיוון הכף תטה כן יותר מובהק באופן היסודות

 27  ."האחרים היסודות

  28 

 29, שונה, אחר הסכם לחתום על מבקשת הייתה אולי, בדיעבד כי עולה התובעת של בטענותיה וןמעי

 30 להפרדה הנתבע של דרישתו את מוקדם כתנאי עצמה על קיבלה, כה עד שהואר וכפי שבפועל אלא

 31 את, חתימתה, הסכמתה, השלמתה הצדדים כ"ב עם קפדני מ"מו ניהול ולאחר, ברכוש מוחלטת

 32  ....  ביום אושר ואשר, לאשר המשפט מבית ביקשה שאותו ההסכם

  33 

  34 
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 1, בגדר הבסיסית טענתה את לקבל ניתן שלא וודאי, זה דין בפסק מהאמור וכעולה, הראיות בעיבוד

 2 ובהגשתו, ההסכם על הצדדים בחתימת לכן קודם ועוד, האישור במועד התקיימה כי, זה משנה סעיף

 3 של עילתה אשר החוזים בדיני יסודי יקרוןע  :העושק מעילת מרכיב, המשפט בת לאישור במשותף

 4, זה יסודי עיקרון פי על, ההתקשרות חופש הוא, בגדרם בא, העושק עילת של לקיומה  התובעת

 5 פי על, והתחייבויות, תניות, הסכמות עצמם על להחיל, )ההסכם בענייננו(, לחוזה הצדדים רשאים

 6 שבחן לאחר, זה דין פסק במסגרת גנושהצ וכפי, אלה הסכמות המאשר המשפט בית. החופשי רצונם

 7 כפי (יאשרן אלא, הסכמות באותן יתערב לא, הצדדים של כפייה או לחץ נטול החופשי רצונם זה כי

 8  .דין פי על, )הצדדים של בעניינם שנעשה

  9 

 10 הסכמות את שמשקף הסכם כי, למסקנה המשפט בית יגיע, בענייננו המקרה זה ואין נדירות לעיתים

 11, הצדדים של אישית במעורבות, פרקליטים באמצעות מ"מו ניהלו הצדדיםש לאחר, הצדדים

 12 הנתבע, הסכמותיה על, דאז כוחה בא של ועדותו, הטיוטות גבי על האישיות בהערותיה התובעת(

 13 נוגד היותו בשל יתבטל כי ראוי) התובעת לבין בינו המוחלטת הרכוש הפרדת של התנאי את כמעמיד

 14  .הציבור תקנת את

  15 

 16  :דורנר' הש' כב מפי, 177) 3(מז ד"פ מקסימוב' נ מקסימוב 915187/ א"בע, וכך

  17 

 18 על משתרע הציבור -תקנת בדבר הכלל. להתקבל יכולה אינה זו טענה" 

 19 א"בע ברק השופט (לתחום מתחום שונה הוא אך, המשפט ענפי כל

 20 החוזים בדיני הציבור-תקנת). 785, 772) 1(מג ד"פ קליין' נ אנגובן 245/85

 21 הוא החוזים דיני שבבסיס הכלל. צרה היא, ההתנאה בחופש ניםהמאופיי

 22 עצמם על קיבלו לחוזה שהצדדים הדדיות להתחיבויות תוקף לתת שיש

 23 אינו ההסכם כי המשפט לבית נראה אם גם וקיים שריר זה כלל. מרצונם

 24 573/82 א"בע לוין. ד השופט (המתקשרים אחד את מקפח שהוא או צודק

 25 החוזה כאשר, קיצוניים במקרים רק). 626,632) 4(לח ד"פ, ברק. נ ברק

 26 בטל הוא ייחשב, ציבוריים באינטרסים או החברתי הסדר באושיות פוגע

 27 614/76 א"בע שמגר השופט (הציבור -תקנת את סותר היותו משום

 28 הסכמי גם חל ההתנאה חופש). 93-4, 85) 3(לא ד"פ אלמונים' נ פלונים

 29   זוג-בני בין ממון

 30 תוקף לתת איפוא יש חוזה לכל בדומה..., )ס.ט, במקור האינ ההדגשה  (

 31) 4(לו ד"פ שטרן' נ שטרן 543/82 א"בע לוין. ש השופט ( ממון-להסכמי גם

 32 מתבקש הוא כאשר, הזכות שמורה המשפט-לבית, אמנם). 756, 752

 33 אלה, ואולם. הציבור- שבתקנת מסיבות לאשרו שלא, ממון הסכם לאשר

 34 אמיד אדם היה הבעל, כאמור. לענייננו ומכאן. קיצוניים למקרים נוגעות

 35 שביקש בכך פסול כל אין. בגירים בנים שלושה ולו, רבים נכסים ובעל
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 1, האישה. בבעלותו יישאר בעתיד יתרבה ואשר שצבר הרכוש כי להבטיח

 2 שנשמרה תוך, רווחה חיי לה הבטיחו הבעל עם נישואיה...השני הצד מן

 3 לרשותה שיגיעו ובנכסים, ואיןלניש עמה שהביאה בנכסים הזכות לה

 4 מן תועלת הפיק מהצדדים אחד כל כי איפוא נראה. הנישואין במהלך

 5 הערכאה קבעה בדין, שכך מכיוון. שנקבעו ההסכם בתנאי הנישואין

 6 הייתי אפילו, ואולם. דופן יוצא דבר כל ההסכם בתנאי אם כי הראשונה

 7 ודאי, האישה עם מאשר יותר הבעל עם מיטיבים ההסכם תנאי כי מניחה

 8 אינה ההדגשה (."כנגדו מתקומם הצדק שחוש מהסוג עיוות בהם שאין

 9  .)ס.ט במקור

  10 

 11 עם מיד, דאז דינה עורך בפני שציינה זו היא הרי: להישמע יכולה אינה, התובעת של זו טענתה

 12 לכניסה , ציינו שכבר כפי מקדמי כתנאי כאשר, בהסכם שלה והזכויות התנאים בדבר מ"המו תחילת

 13 484' בעמ מנדלסון. י ד"עו של מעדותו(, ציינה כך, מוחלטת רכושית להפרדה ההסכמה הייתה מ"ולמ

 14  ):'לפרוט

  15 

 16, אישרת ואתה לך אמרה אפילו היא, נכון ממך הבנתי אני ואם. ש"

 17 היא, כספו את רוצה לא בכלל היא, לפלוני האהבה בגלל באה שהיא

 18 את להרוויח יודעת היא, self made woman שהיא למשפחה תוכיח

 19, להרוויח רוצה היא, בעיה איתו לה אין, הרכוש הפרדת הסדר, כספה

 20  .מקבלת היא, בהסכם תקבל שהיא ומה

  21 

 22 מה מאחורי עומד ואני, שגב ד"לעו שאמרתי מה את אמרתי אני. ת

 23  ."שאמרתי

  24 

 25 שקיבלה לעניין ובעיקר, המפורשות, להסכמותיה להתכחש, ובדיעבד, היום, לתובעת לאפשר ניתן לא

 26 שגרסתה כדי, ... באוגוסט עוד, הנתבע לבין בינה המוחלטת הרכוש הפרדת עיקרון את, עצמה על

 27    .שלה-זו לעילה תואמת תהא, שנים עשר לאחר, החדשה

  28 

 29  .ממש מצאתי לא זו בטענה גם, לפיכך

  30 

 31  :בענייננו -המשפטי המתווה  . 14

  32 

 33 פי על הדין פסק לנושא באשר, והפסיקה, המשפטי המתווה את, זה משנה בפרק נבחן

 34 ואשר, ... באוגוסט הצדדים חתמו עליו ההסכם של תוקפו  :אושר אשר הדיוני המתווה

 35 אשר הדין פסק לרבות, ...: ביום) פלאוט' הש' כב (משפחה לענייני המשפט בית ידי על אושר
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 1, הדין פסק לביטול התובעת של עילותיה לרבות, לעיל פורטו אשר הסעיפים את אישר

 2  :לאחת אחת, נדחו אשר, וההסכם

  3 

  4 

 5 ההסכם, האחד: רבדים משני מורכב, צדדים חתומים עליו אשר הסכם המאשר דין פסק  : 14.1

 6  .המשפט בית ידי על אלה להסכמות תוקף הנותן הדין פסק והשני, והוראותיו

  7 

 8  ).577) 1(נו ד"פ, מור דליה' נ הפסנתר בית 004976/ א"ע(

  9 

 10 פי ועל, המשפט בית ידי על דין בפסק אישורו מכוח  ,וחדמי מעמד בעל בהיותו, שכזה הסכם  : 14.2

 11 יש כי, משקל כבדי מיוחדים טעמים על להצביע יש הדין פסק שיבוטל מנת על, הפסיקה

 12  .הצדדים ההסכמות  את המאשר הדין פסק שיבוטל לאחר, ההסכם את לבטל

  13 

 14 בנק' נ' ואח שמר יעל 0511750/ א"ע, 577)1(נא ד"פ אליאס אטראש' נ לולו בן 952495/ א"ע(

 15  ,)נבו באתר פורסם(' ואחר מ"בע הפועלים

  16 

 17 הסכמים המאשר המשפט בית ועל מאחר וזאת, מיוחד מעמד בפסיקה ניתן, הממון להסכמי   14.3

 18  : מקדמיים תנאים בשלושה לעמוד, אלה

  19 

 20 יברר המשפט שבית כדי, המשפט בית של באולמו, הצדדים בנוכחות יבוצע האישור  . 1

 21, ממון יחסי לחוק) ב(2' ס (חופשית בהסכמה ההסכם על וחתמו ערכו יכ הצדדים עם

 22  ).1984 ד"התשמ האזרחי הדין סדר לתקנות ו"כ 258 תקנה

  23 

 24 ואת, חתמו עליו ההסכם משמעות את הבינו הזוג בני כי להשתכנע המשפט בית על  . 2

 25  ).ממון יחסי לחוק) ב(2' ס ( הוראותיו תוצאות

  26 

 27 משמעות את הזוג לבני להסביר המשפט בית על ההסכם של לאישורו קודם  . 3

 28  .חתמו עליו, ההסכם

 29  ).1984 ד"התשמ האזרחי הדין סדר לתקנות ו"כ 258 תקנה(

  30 

 31 בין פשרה הסכמי לעומת, ממון הסכם של אישורו בהליך ייחוד קיים כאמור בכך

 32 העומדים בכלים יווכח המשפט שבית הינו הדגש. כלשהוא אזרחי בהליך  צדדים

 33, מהם מי הסכים לא עליהם, תנאים נכפו לא הממון להסכם הצדדים על יכ, לרשותו

 34  . עליו חתמו טרם, ותוצאותיו ההסכם של משמעותו על עמדו אכן וכי

  35 
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 1  ).4927) 4(2006 על-תק, הגדול הרבני הדין בית' נ. ק.א 067947/ ץ"בג(

  2 

 3 דירותנ לעיתים כי, בפסיקה נקבע ממון הסכמי אישור הליך של ייחודו לאור   14.4

 4 שאין שעה זאת) הטעייה, טעות (בכריתה כביכול שנפל לפגם טענה תתקבל וחריגות

 5 כבד, מיוחד טעם בהעדר. המשפט בית י"ע ההסכם אישור בהליך לפגם טענה

 6 קיבל אשר, ממון הסכם של תוקפו כנגד הטוען צד טענות תתקבלנה לא, משקל

 7  .דין פסק של תוקף

 8 אטראש. נ לולו בן הדס 952495/ א"ע. 459) 3(מד ד"פ רובין. נ רובין 88690/ א"ע( 

 9  ).577) 1(נא ד"פ, אליאס

  10 

  11 

 12  :421) 3(לט ד"פ, קוך ברוך' נ קוך) קורפלש (טרזה 85359/ ע"ומבר

  13 

 14 של במעמד זוג בני בין ממון להסכם אישור קבלת לאחר אם, בלבי ספק" 

 15) האישור בהליך שנפל פגם על שערערו בלי (נישואין עורך או דיין, שופט

 16, להצהרתו בניגוד, ההסכם את שכרת, בטענה להישמע זוג בן יכול

 17 מתוכנה לכאורה תתרוקן אחרת נגרוס אם. והחופשי הטוב מרצונו

 18 הזוג שבני, להבטיח וטבעו טיבו עצם לפי הבא, כזה לאישור הדרישה

 19  ."מרצון לו ויסכימו ההסכם תוכן את היטב הבן יבינו

  20 

 21 לחוק 15, 14' ס (והטעייה טעות בדבר התובעת של לטענותיה המשפטי המתווה   :14.5

 22  :1973-ג"התשל) כללי חלק (החוזים

  23 

 24  .הטעות עילת יסודות את בחובה מגלמת ההטעיה  עילת

  25 

 26  .).533) 4(מ ד"פ שלב. נ רבינוביץ 8411/ א"ע( 

  27 

 28 לכלל והראייתית העובדתית התשתית את להוכיח הנטל מוטל והטעייה טעות של טענות הטוען על

 29  :, טענותיו בבסיס העומדים המצטברים התנאים

  30 

 31  .העיסקה של ומהותה לשורשה היורדת, ומהותית חמורה טעות של קיומה  . א

  32 

 33 הטעות כי להוכיח יש: דהיינו. בהסכם הטועה של התקשרותו לבין הטעות בין סיבתי קשר  . ב

 34, זאת לעומת. בחוזה מתקשר הטועה היה לא הטעות ולולא, להתקשרות הגורם היא היא
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 1 עילה תהווה לא, ההתקשרות את הניעה לא אך, החוזה לכריתת מ"מו במהלך שנפלה עותט

 2  .לביטולו

  3 

 4 הדעה. בהסכם עמו המתקשר אצל שנפלה הטעות על השני הצד של האובייקטיבית ידיעתו  . ג

 5 גם הטעות וליסודיות הטעות לעומק מתייחסת השני הצד ידיעת כי, היא בפסיקה הנוחלת

 6  . יחד

  7 

 8, ולנטין. נ ולנטין 921581/ א"ע, 5-282, 7-276'עמ, 2005, הכללי החלק-החוזים יניד, שלו. ג( 

 9, מ"בע חברון יקבי. נ מ"בע לישראל הראשון הבינלאומי הבנק 89362/ א"ע, 441)3(מט ד"פ

 10  )..753) 2(מג ד"פ בינקין. נ קופלמן 87280/ א"ע, 23)1(92 על-תק

  11 

 12, בציבור ידועים של במעמד הצדדים היו ההסכם אישורל עובר כי התובעת של טענתה לעניין   : 14.6

 13  :בנכסים שיתוף עליהם להחיל יש לפיכך

  14 

 15 ד"פ, עמידר. נ דרדיאן 6542/ א"מע, ככאלה בציבור ידועים של המשפטית ההגדרה לעניין

 16  :259' עמ) 3(יט

  17 

 18 היא" כאשתו בציבור ידועה"ה של המדויקת המשפטית הגדרתה" 

 19. העיגול ריבוע בעיית כפתרון אפשרית יבלת או, סוף ים כקריעת קשה

 20 של מקורו לנו נתפרש ולא, כאשתו בציבור ידוע: נתונים שלושה לנו ניתנו

 21 שהציבור" האישות "של מהותה לא ואף הציבור של זהותו לא, הידוע

 22 עלינו נעלמים משלושה: אומר הווה נשוי הבלתי לזוג מייחס, היודע

 23  ."אחד ניגלה לעשות

  24 

 25 הטוען ועל, השנים בעבור, ומהותיים מצטברים סף תנאי ישנ נקבעו, בפסיקה

 26  .כבד הנטל כאשר להוכיחם" בציבור כידועים "זוג בני של להיותם

  27 

 28, מסירות, אהבה, חיבה, אינטימיים יחסים, ואישה כבעל משפחה חיי: הראשון

 29  .בזו זה גורלם קשרו הצדדים כי המצביעים יחסים ואותם, נאמנות

  30 

 31 המשפחה מחיי, וטבעי יוצא פועל שהינו ניהול  .משותף בית משק ניהול: השני

 32  .המשותפים

  33 

 34, מנדלסון פרידה. נ אלון שרה 87107/ א"ע. 683) 3(נו ד"פ מנע. נ דנינו 006434/ א"ע( 

 35  .).431) 1(מג ד"פ
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  1 

 2 יחסים מערכת וקיום אחת גג קורת תחת משותפים מגורים כי, בפסיקה הודגש עוד

 3 ידועים "-כ למוגדרים הצדדים יחסי את מטיאוטו באופן תהפוך לא, רומנטית

 4  ".בציבור

  5 

 6 0725122/) א"ת(ש"תמ, נבו באתר פורסם, 26.1.2011 -מ, 0720740/) א"ת(ש"תמ(

 7  ).נבו באתר פורסם 29.11.2010 -ב ניתן, פלוני. נ פלונית

  8 

 9 לאישור עובר מעמדם את להגדיר יהיה ניתן שלא הרי, הצדדים של בעניינם הונחו אשר מהראיות

 10 התובעת, ... בנובמבר אחת גג קורת תחת להתגורר עברו הצדדים  " :בציבור ידועים "-כ, ההסכם

 11 ניתן שלא וודאי  .וחצי שנה של הנתבע עם קשר על) ... בפברואר(, דאז כוחה לבא מסרה עצמה היא

 12  ".ברכוש שיתוף "המקנה כתקופה) וחצי לשנה וחודשיים שנה בין (קצרה כה לתקופה לייחס

  13 

 14 ידועים" של להגדרה נכנסים בבחינת הצדדים היו ההסכם על לחתימה עובר כי נאמר םא וגם

 15 כי להוכיח עליה היה, "ברכוש בשיתוף "תזכה שהתובעת מנת על, הפסיקה ראי פי על הרי, "בציבור

 16 בהוכחת די אין, נשואים זוג לבני בניגוד. בנכסיהם שיתוף כוונת הייתה הצדדים לשני ההיא בעת

 17  :לשיתוף לבדה עתהתוב כוונת

  18 

 19  ).443) 1(לח ד"פ, פרידמן. נ שחר 8052/ א"ע(

  20 

 21  :והמוגבר לשיתוף הטוען על המוטל המיוחד הנטל

  22 

 23  ).337) 1(נא ד"פ כרמי.נ סלם 914385/ א"ע( 

  24 

 25  :באנו לסיומו של פסק הדין, ומכאן  .15

  26 

 27  .תקף, ...ביום , ידי בית המשפט-הסכם הממון אשר אושר על  15.1  

  28 

 29  . של התובעת לביטולו של הסכם הממון נידחות אחת לאחתעילותיה  15.2  

  30 

 31אשר , ועל פי ההסדר הדיוני שבין הצדדים, הדין-משאלה תוצאות פסק  15.3

 32  35762/02ש "נדחית  התביעה בתמ, אושר

  33 

 34.  135,000₪בסך של , ד"ט עוה"ובשכ, התובעת תישא בהוצאות הנתבע  15.4

 35  .פועלהסך יהא צמוד וישא ריבית כדין עד לתשלום ב
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  1 

 2הדין בדואר רשום עם אישורי -המזכירות תואיל לשלוח עותקי פסק  15.5

 3  .35762/02ש "ותסגור את תמ, כ הצדדים"למשרדי ב, מסירה

  4 

 5  .והפרטים המזהים, ניתן לפרסום ללא שמות הצדדים

  6 

  7 

  8 

  9 

 10  .בהעדר הצדדים, 2012 ספטמבר 10, ב"ג אלול תשע"כ,  ניתן היום

  11 

 12  חתימה

  13 

  14 

  15 

 16 


