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 2 

 3 עניינו של פסק דין זה הוא הכרעה בתביעות רכושיות שהוגשו על ידי הצדדים: .1

 4תביעה רכושית לאיזון משאבים בין הצדדים שהוגשה על ידי התובעת,  – 12220-08-12תמ"ש 

 5 והכרעה בנושאים רכושיים שונים שהועלו על ידי שני הצדדים. 

 6על ידי הנתבע נגד התובעת בגין תביעה לדמי שימוש ראויים שהוגשה  – 422466-02-17תלה"מ 

 7 .9/2012מגוריה בדירת הצדדים מאז פרידתם בחודש 

 8 

 9 רקע עובדתי וההליכים המשפטיים בין הצדדים

 10 

 11 .1993.--.--הצדדים נישאו זה לזו ביום  .2

 12 

 13 מנישואיהם של הצדדים נולדו להם שלושה ילדים:  .3

 14 .--- , בגיר, ילידXXXהבן 

 15 .---, בגירה, ילידת XXXהבת 

 16 וחצי. 15-, בת כ--- , קטינה, ילידתXXXהבת 

 17 
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 1ועברה  פוטרה מעבודתה  2015בשנת  ".---"בחברת עבדה כל שנות הנישואין כשכירה התובעת  .4

 2 . "---"בחברת לעבוד כשכירה 

 3 

 4 :  בין הצדדים חברות אשר בלב המחלוקת הרכושית 5הנתבע רו"ח במקצועו. הנתבע הקים  .5

 5 "(.חברה ד'"" )להלן: חברה ד'חברת "הקים הנתבע את  23.12.1991ביום 

 6 "(.חברה א')להלן: " "חברה א'הקים הנתבע חברה פרטית בבעלותו הבלעדית " 22.5.1996ביום 

 7 "(.חברה ב')להלן: " חברה ב'"הקים הנתבע את בית ההשקעות " 23.12.1996ביום 

 8חברה )להלן: "" חברה ה'את חברת " ---הקים הנתבע ביחד עם שותפו דאז מר  21.8.1997ביום 

 9 "(. ה'

 10חברה " )להלן: "חברה ג'חברת "את  ---הקים הנתבע ביחד עם שותפו דאז מר  12.7.2001ביום 

 11  "(.ג'

 12 

 13 3)ראו: עמ'  2016החברות השונות ושיעורי האחזקה בהן, נכון לשנת  עץלשם הנוחות, להלן  .6

 14 (: 30.5.16לחוות דעת המומחה מיום 

 15 

 16 

 17 
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 1 

 2בחלקים  והם בעלי הזכויות בדירה דירת המגוריםהצדדים במשותף את  רכשו 10.2.2005 ביום  .7

 3עם פרוץ  9/2012מיום קנייתה ועד לחודש  דירת המגוריםהצדדים וילדיהם חיו בשווים. 

 4 הסכסוך בין הצדדים.

 5 

 6הנתבע הגיש נגד התובעת תביעה בביה"ד הרבני ל: "גירושין, מזונות החזקת  18.7.12ביום  .8

 7 כריכה". –חלוקת רכוש ילדים/הסדרי ראיה, 

 8 

 9( 12152-08-12הגישה התובעת לבית משפט זה תביעה למזונות ילדים )תמ"ש  7.8.2012ביום  .9

 10(, ואת 12192-08-12"(, תביעה למשמורת והסדרי ראיה )תמ"ש "תביעת המזונות)להלן: 

 11 התביעה הרכושית הנוכחית לאיזון המשאבים. 

 12 

 13כנגד הנתבע בטענת אלימות וכן בקשה לצו הגנה הגישה התובעת תלונה במשטרה  16.9.12ביום  .10

 14. ראו בהמשך פירוט בנוגע להליכים אלו במסגרת התביעה לדמי שימוש (38721-09-12 )ה"ט

 15 (.  42466-02-17)תלה"מ 

 16 

 17לאחר הגשת תביעות לשתי הערכאות, התנהלו בין הצדדים במשך כשנתיים וחצי הליכים  .11

 18 ליכים במשך זמן רב.בשאלת הסמכות. עניין זה גרם להימשכות הה

 19 

 20הנתבע עתר בבקשה לדחיית ו/או מחיקת התובענות בבימ"ש מחוסר סמכות עניינית )ראו:  .12

 21הוריתי על עיכוב ההליכים בתיק הרכושי ובתיק המשמורת עד  16.11.2012(. ביום 5בקשה מס' 

 22  להחלטת בית הדין הרבני )הבקשה נדחתה לגבי תביעת המזונות אשר המשיכה להתנהל בפני(.

 23 

 24דחה בית הדין הרבני את תביעת הכריכה. משכך, הסמכות לדון בתביעה הרכושית  3.3.13ביום  .13

 25ערעורו  14.10.2013הנתבע הגיש ערעור לביה"ד הגדול. ביום לביהמ"ש לענייני משפחה.  נקבעה

 26הגיש הנתבע כתב הגנה, ומאז למעשה החלו  8.12.2013נדחה וההליכים בפני חודשו. ביום 

 27 נהל. ההליכים להת

 28 

 29 . 12.2.2014 -הצדדים התגרשו כדמו"י ב .14

 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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 3 

 4הגישה התובעת בקשה למינוי רואה חשבון. הנתבע התנגד לבקשה. ביום  22.1.14ביום  .15

 5הבקשה והוריתי על מינויו של רו"ח, אולם לאחר הודעתו על היכרות התקבלה  21.5.2014

 6מינוי רו"ח מר רונן קדר כמומחה על  8.6.14מוקדמת עם התובעת ובאת כוחה, הוריתי ביום 

 7לגבי מצב הרכוש של הצדדים והן לגבי  . נקבע כי המומחה יגיש חוו"ד"(המומחהבתיק )להלן: "

 8 שווי החברות שצורפו לתביעה ושווי זכויותיו של הנתבע בהן.

 9 

 10 . 1.9.2012 ליוםבמסגרת החלטה על מינוי רו"ח מומחה נקבע מועד הקרע  .16

 11 

 12החברות שבבעלותו ושליטתו של הנתבע )ראו:  5בבקשה לצירוף כל יצוין, כי התובעת עתרה  .17

 13 (. 2-6החברות כנתבעות בהליך )נתבעות  5הוריתי על צירופן של  11.3.14(. ביום 4בקשה מס' 

 14 

 15  :בין כלל נכסי הצדדים אותם בדק המומחה כלולות שתי דירות .18

 16 ."(גוריםדירת המ)להלן: " --------האחת, דירת המגורים של הצדדים ברחוב 

 17הרשומה על שמו של הנתבע בלבד ונרכשה על ידו בטרם נישואי  -----השניה, דירה ברחוב 

 18 "(.דירת הנתבע")להלן:  היא משותפתהצדדים, אשר הצדדים במחלוקת בשאלה האם 

 19 

 20המוניטין של  שאלתכי המומחה יבדוק בין היתר גם את  ,לבקשת הנתבע ,הוריתי 12.9.14ביום  .19

 21  התובעת.

 22 

 23)נכס השייך  ---ועל הנכס במגדל  דירת הנתבעהוריתי על מינויה של שמאית על  1.1.15ביום  .20

 24לבקשת הצדדים נקבע מינוי , 23.2.15. ביום ות שבבעלות הנתבע ונמכר על ידו(לאחת החבר

 25, 30, במסגרת בקשה 27.4.15ביום  "(.השמאי אגסיהשמאי מר יוסי אגסי )להלן: " חלופי של

 26בעוד  ;להערך נכון למועד הקרע דירת הנתבעו ---הוריתי כי הערכת השווי הנוגעת לנכס במגדל 

 27אשר רשומה על שם שני הצדדים להיערך בהתאם למועד  ת המגוריםהערכת השווי בנוגע לדיר

 28 . מינויבהתאם להחלטת ה הוגשו חוות הדעת באופן מתוקן  26.5.15ביום  המימוש.

 29 
 30 
 31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 הנתבענ'  התובעת 12220-08-12 תמ"ש
 התובעתנ'  הנתבע 42466-02-17 מ"להת
 

  לפני כבוד השופטת תמר סנונית פורר 

 101מתוך  5

 1 
 2 
 3 

 4 
 5 . 30.5.2016הוגשה לבית המשפט ביום  קדר חוות דעת המומחה .21

 6 נוכחישתי חלופות שבהן יבוצע איזון  –חלופות לאיזון משאבים  4בחוות דעת המומחה פורטו 

 7"( וכאשר 1חלופה נחשבת כנכס משותף )להלן: " דירת הנתבעשל הנכסים הפנסיונים כאשר 

 8"(. ושתי חלופות שבהן יבוצע איזון 2חלופה אינה נחשבת כנכס משותף )להלן: " דירת הנתבע

 9נחשבת כנכס משותף )להלן:  דירת הנתבעכאשר  הפנסיונייםבמועד הגמילה של הנכסים  עתידי

 10  "(.4חלופה לא נחשבת כנכס משותף )להלן: " דירת הנתבע"( וכאשר 3חלופה "

 11 

 12לאחר  29.1.17לחלוקת ביניים של נכסי הצדדים. ביום הגישה התובעת בקשה  21.12.16ביום  .22

 13ע"ח איזון  לתובעת₪  500,000קבלת תגובת הנתבע הוריתי כי הנתבע יעביר סכום של 

 14, 23.4.17מתוך סכום זה יוקצה להליך גישור בין הצדדים. ביום  10,000. עוד נקבע כי המשאבים

 15צון לפנייה לגישור הוריתי כי הנתבע ועקב אי ר 29.1.17לאחר שהוגש ערעור על החלטתי מיום 

 16בר"ע למחוזי להליך הגישור. במסגרת שיועדו בתחילה ₪  10,000יעביר לתובעת את הסכום של 

 17והמחוזי הורה על העברת ₪,  500,000-עוכבה ההוראה להעברת ה 29.1.17על החלטתי מיום 

 18 (. 18582-02-17בלבד )ראו:  רמ"ש ₪  100,000

 19 

 20הנתבע את התביעה לדמי שימוש, שתוכרע בהמשך, בה עתר לחיובה של הגיש  20.2.17ביום  .23

 21  .ת המגוריםי שימוש עבור שימושה הבלעדי בדירהתובעת בדמ

 22 

 23החלטות. לאחר שהוגשו  177דיוני הוכחות(, ניתנו  8דיונים )מתוכם  12התקיימו הרכושי בתיק  .24

 24 סיכומים בכתב, ניתן כעת פסק הדין.

 25 

 26הפלוגתאות, טענות הצדדים יובאו בצורה מסודרת במסגרת כל נושא לצורכי נוחות ולאור ריבוי  .25

 27 ונושא והכרעתו. 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 
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 1 

 2 

 3 

 4 התביעה הרכושית  – 12-08-12220מ"ש פסק דין בת
 5 

 6 

 7 רת הנתבעהזכויות בדי .א

 8 

 9, האם הינה נכסו של הנתבע בלבד או נכס רת הנתבעצדדים במחלוקת לגבי הזכויות בדיה .26
 10 משותף.

 11 

 12נישואי הצדדים ביום  לפני, כשנתיים וחצי 4.3.1991נרכשה על ידי הנתבע ביום  דירת הנתבע .27

 13 . הדירה נרשמה על שמו של הנתבע בלבד, והרישום לא שונה מאז. 28.7.1993

 14 

 15נחתם הסכם בין הנתבע, לתובעת ולהורי  2.7.1993ימים ספורים טרם נישואי הצדדים, ביום  .28
 16ת לנתבע בגין הדירה. על נפקותו של הסכם זה התובעת שעניינו מתן כספים מהורי התובע

 17 בהמשך. 

 18 

 19 8-, במשך של כ2001ועד לשנת  7/1993החל מנישואיהם בחודש ת הנתבע דדים גרו בדירהצ .29

 20 שנים.

 21 

 22, הדירה הושכרה והכספים הופקדו בחשבון בבנק רת הנתבעלאחר סיום מגורי הצדדים בדי .30

 23צורפה התובעת כבעלים משותפים  2003הלאומי. חשבון זה היה בתחילה בבעלות הנתבע ובשנת 

 24 עימו בחשבון. 

 25 

 26דירת , דמי השכירות של 1.9.2012למועד הקרע ביום  2001עד לפרידת הצדדים, בין השנים  .31

 27 המשפחה. הופקדו לחשבון המשותף ושימשו לכלכלת הנתבע

 28 
 29וחל בעניינם חוק יחסי ממון. המחלוקת בין הצדדים הינה  28.7.1993הצדדים נישאו ביום  .32

 30מה חלקה של  -)כפי שטוענת התובעת(, ואם כן ת הנתבע האם נוצר שיתוף ספציפי בדיר

 31 התובעת בדירה זו, או שהדירה הינה נכס של הנתבע בלבד )כפי שטוען הנתבע(.

 32 

 33ם נישואי הצדדים, כוונת הצדדים הייתה לשיתוף ספציפי בדירה, ועל טוענת כי עוד טר התובעת .33

 34כחלק מנכסי  דירת הנתבעולהכליל את  דירת הנתבעכן יש להורות כי לתובעת זכות במחצית 

 35האיזון של הצדדים. התובעת טוענת כי נוצר שיתוף ספציפי בדירה ממספר טעמים: הוריה 

 36 דירת הנתבע$ טרם נישואי הצדדים בתמורה לזכויות התובעת בדירה;  25,000שילמו לנתבע 

 37הופקדו  דירת הנתבעשנים; דמי השכירות מ 8-הייתה דירת המגורים של הצדדים במשך כ
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 1לאחר שעזבו  2001של הצדדים ושימשו למחיית התא המשפחתי משנת  בחשבון המשותף

 2 . דירת הנתבעהצדדים את 

 3 

 4הייתה כוונת שיתוף ספציפית  טוען כי התובעת לא הרימה את הנטל ולא הוכיחה כי הנתבע .34

 5כחלק מנכסי האיזון. לטענת הנתבע העדר  דירת הנתבע, ועל כן אין להכליל את ת הנתבעבדיר

 6נרכשה בטרם נישואי הצדדים; הדירה  דירת הנתבעמד מהראיות הבאות: השיתוף בדירה נל

 7; הצדדים דירת הנתבענרשמה ורשומה עדיין על שמו בלבד; הנתבע שילם את התמורה עבור 

 $8 יוחזרו להוריה של  25,000סיכמו ביניהם כי הכספים שהורי התובעת שילמו לנתבע בסך של 

 9 התובעת באם הצדדים ייפרדו.

 10 

 11, אולם ת הנתבעקובעת כי הוכח שיתוף ספציפי בדירראיות ועדויות הצדדים אני  לאחר שמיעת .35

 12( 1.9.2012באיזון בין טענות הצדדים אני קובעת כי התובעת זכאית לשווי הדירה במועד הקרע )

 13 ולא לזכויות קנייניות בה, והכל מהנימוקים שיפורטו להלן. 

 14 

 15 דירת הנתבעמימון רכישת  .א

 16 

 17)ראו: הסכם ₪  258,000הייתה בסך כולל של   דירת הנתבעטוענת כי התמורה בגין  התובעת .36

 18לתצהיר התובעת(. לטענתה, התמורה  2נספח  –הרכישה והצהרת הנתבע לרשות המיסים 

 19מהונו העצמי ונטל הלוואת משכנתא מהבנק ₪  148,000שולמה באופן הבא: הנתבע מימן 

 20נספח ז' לכתב ההגנה(,  -הדירה )ראו: נספח משכנתא  לטובת מימון₪  110,000הבינלאומי בסך 

 21 משווי הרכישה.  42.64%שנים ומהווה  10המשכנתא הוחזרה במשך 

 22 

 23 לטענתו, הסכום₪.  286,246הייתה בסך כולל של  דירת הנתבעטוען כי התמורה בגין  הנתבע .37

 24עו"ד, מס  אולם בצירוף שכ"ט₪,  258,000הינו בסך של  דירת הנתבעששולם בגין  הנומינלי

 25קרי ₪,  286,246רכישה והוצאות נלוות לדירה, הסכום שהוא שילם בפועל הינו בסך של 

 26 1996נספח ח' לתצהיר הנתבע; הצהרת ההון של שנת  –$ )ראו: קבלות ואסמכתאות  140,000

 27"(. יצויין כי 1996הצהרת ההון משנת צורפה כנספח כ"ז לחוות הדעת של רו"ח קדר( )להלן: "

 $28 אולם טוען שלאור חלוף השנים הצליח להוכיח רק כי  170,000-ן כי בפועל שילם כהנתבע טוע

 29 $.  140,000שילם 

 $30  20,000-$ לטובת רכישת הדירה ו 100,000כמו כן טוען הנתבע כי הוריו נתנו לו הלוואה בסך 

 31 עניין אשר יידון בפרק טענות הנתבע בנוגע לחובות לבני משפחתו.  –מגיסו 

 32 
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 1וההוצאות הנלוות, אינה  דירת הנתבע, התובעת מציגה מצג שיקרי של עלות הנתבעלטענת  .38

 2מחשבת הוצאות מיסים ואינה מדייקת בשער הדולר בהתאם למועד הרלוונטי לכל אחד מן 

 3 לתצהירו(. 26לסיכומיו וסעיף  22הסכומים להם טוענת )ראו: סעיף 

 4 

 5הצדדים הציגו את  שנילאחר שעיינתי בטענות הצדדים והראיות שהובאו בפני שוכנעתי כי  .39

 6 טענותיהם בדרך שאין לקבלה. 

 7 

 8הנתבע הציג גרסאות שונות בעניין התמורה ששולמה על ידו, וניכר כי ניסה להעלות את  .40

 9 הסכומים כדי לשכנע בהעדר הזכויות של התובעת בדירה. מנגד, התובעת  הציגה גרסה

 10וכן בשיפוצים  דירת הנתבעמיתממת בדבר ההוצאות הנלוות שהנתבע הוציא בעת רכישת 

 11שבוצעו בה, על מנת להמעיט מהסכומים ששלומו על ידו ולשכנע בסכומים שניתנו על ידי הוריה 

 12 כי האם בשיעור גבוה יותר מכלל תמורת הדירה. 

 13 

 14, אולם הקושי דירת הנתבע הנתבע לא הביא די ראיות בדבר העלויות הנלוות שהוציא עבור .41

 15 בהצגת אסמכתאות בעניין זה לאור חלוף הזמן, הגיוני וטבעי. 

 16 

 17ששולמו עבור רכישת הדירה ועבור השיפוצים בה הינן  הכוללותעל כן אני קובעת כי העלויות  .42

 18 .דירת הנתבע$ נכון ליום רכישת  ₪140,000,  286,246-בסך כ

 19 

 20 ההסכם בין הצדדים ביחס לדירה .ב

 21 

 22, חתמו הצדדים והורי התובעת על הסכם המפרט כי הוריה של התובעת העבירו 2.7.1993ביום  .43

 23 "(:דירת הנתבעההסכם לגבי )להלן: "ת הנתבע $  בהתייחס לדיר 25,000ל לנתבע סכום כולל ש

 $24 לפי הפירוט  20,000, סך של ------מ"הנני להצהיר בזאת כי קיבלתי 

 25 כדלהלן:

 26 $ במזומן 10,000

 27 8/7/93בנק הפועלים לתאריך  3707צ'ק מס' ₪  6,000

 28 13/7/93 " " " 3709מס' צ'ק ₪  22,000

 29( הנכם מתעדים להעביר סכום 94ספטמבר )-וכן בשנה הבאה באוגוסט

 30 $. 5,000ע"ס 

 31בכל מקרה אשר קרה לנו ובמידה וניפרד הריני מתחייב להחזיר לכם 

 32 $ אשר אקבל בשנה הבאה. $5,000 אשר קיבלתי וכן  20,000



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 הנתבענ'  התובעת 12220-08-12 תמ"ש
 התובעתנ'  הנתבע 42466-02-17 מ"להת
 

  לפני כבוד השופטת תמר סנונית פורר 

 101מתוך  9

 $1 הנוספים הינם חלק מהשתתפותך בדירה  5,000-$ בתוספת ה 20,000-ה

------". 2 

 3 .לתצהיר התובעת( 1)ראו: נספח 

 4 

 5מועד  לפניטוענת כי הנתבע הוא שכתב את ההסכם. ההסכם נכתב כשלושה שבועות  התובעת .44
 6הנישואין לדרישתו של הנתבע אשר איים לטענתה כי הוריו יבטלו את החתונה אם הורי 

 $7. לטענתה, הנתבע לא סתר טענתה זו. לטענתה, השקעה  25,000א ישלמו לו סך של התובעת ל
 8 כלכלית זו של הוריה מעידה על כוונת הצדדים לשיתוף בנכס. 

 9 

 10טוענת כי ההסכם נחתם והתשלום שהועבר לנתבע היו בתמורה לזכויות התובעת  התובעת .45

 11 5,000-$ ובתוספת ה 20,000-הבדירה. התובעת נסמכת בטענתה על המשפט בסיפא ההסכם: "

 12 71,000-". לטענתה, מדובר בסכום השווה ל-----$ הנוספים הינם חלק מהשתתפותך בדירה 

 13 ₪.  148,000בסך  דירת הנתבעהמהווים כמחצית ההון העצמי ששילם הנתבע עבור ₪ 

 14 

 15לעיתים טענה כי הסכום ששולם מהווה  –יצויין כי התובעת לא הייתה עקבית בטענתה זו  .46

 16, ולעיתים טענה שמדובר במחצית דירת הנתבעחצית מההון העצמי ששילם הנתבע עבור מ

 17 . דירת הנתבעמהכספים שהורי הנתבע העניקו לו עבור 

 18 

 19הייתה להבטיח לתובעת מחצית מהזכויות  דירת הנתבעטוענת כי מטרת ההסכם לגבי  התובעת .47

 20בדירה, וההסכם משמש אינדיקציה לכוונת השיתוף של הצדדים בנכס. בחקירתה וסיכומיה 

 21טענה התובעת כי הנתבע ביקש להגן על עצמו במקרה של פרידת הצדדים בתוך תקופה קצרה 

 22יוחזרו להוריה  של שנה שנתיים. במקרה של פרידה הסמוכה למועד הנישואין, הסכים הנתבע כי

 23של התובעת הכספים ששולמו על ידם. אולם אין בכך לסתור כי לטווח הארוך הכוונה הייתה 

 24 לשיתוף בנכס.

 25 

 26נחתם בינו לבין התובעת והוריה אולם טוען כי  דירת הנתבעאינו חולק כי ההסכם לגבי  הנתבע .48

 27תה התחייבות היי דירת הנתבעפרשנות התובעת להסכם מוטעה. לטענתו, מטרת ההסכם לגבי 

 28הנתבע להשיב לתובעת את הכספים שהוריה שילמו לנתבע, באם ייפרדו. הנתבע נסמך על 

 29בכל מקרה אם יקרה לנו המשפט עליו נסמכת התובעת(: " לפניהמשפט בהסכם )המופיע משפט 

 $30 אשר אקבל  $5,000 אשר קיבלתי וכן  20,000ובמידה ונפרד הריני מתחייב להחזיר לכם 

 31 ".בשנה הבאה

 32 

 33, כשנתיים וחצי אחרי רכישת דירת הנתבעטוען כי במועד חתימת ההסכם לגבי  הנתבעכמו כן  .49

 $34. מכאן, שהורי התובעת העבירו לו סכום של  200,000-הדירה בפועל, שווי הדירה עמד על כ

 35סכום הדירה. על כן, אין לראות בכספים שהנתבע קיבל  1/6-$ אשר הינו שווה לפחות מ 25,000
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 1. יצויין כי בתצהיר טען הנתבע ת הנתבעספים שניתנו בתמורה לזכויות בדירככ מהורי התובעת

 2לדולר, בעוד בחקירתו טען כי שער ₪  3-כי שער הדולר בעת נישואי הצדדים עמד על קרוב ל

 3 לדולר.₪  2-הדולר עמד על כ

 4 
 5 

 6, לו הכוונה הייתה להעביר מחצית מהזכויות בדירה לתובעת, הרי שהיה הנתבעלטענתו של  .50

 7מצוין בהסכם מפורשות כי באם ייפרדו הצדדים מחצית מהזכויות בדירה יעברו לתובעת, או 

 8שהיה מעביר לה את מחצית הזכויות בעודם נשואים. משלא עשו כן ניתן ללמוד כי לא הייתה 

 9להם כוונה לשיתוף בנכס. כמו כן, לטענתו אין כל הגיון בכך שיתחייב כי באם הצדדים ייפרדו 

 10דירת י התובעת את הסכומים ששולמו ובנוסף יעביר לתובעת מחצית מזכויות הוא ישיב להור

 11 . הנתבע

 12 

 13טוען כי הוא זה שכתב את ההסכם אולם תוכן ההסכם הוכתב לו על ידי אביה של  הנתבע .51

 14התובעת. הוריה של התובעת הם שהתעקשו כי במידה והצדדים ייפרדו ישיב הנתבע את הסכום 

 15התובעת לא סתרה טענה זו. הנתבע טוען כי בחקירתה של  $. לטענתו, 25,000ששולם בסך 

 16התובעת, היא העלתה גרסה חדשה ודחוקה כי כוונת הוריה בדרישתם לקבל חזרה את הסכום 

 17לסיכומי הנתבע(. כמו כן,  14ששילמו הייתה רק במידה וייפרדו לאחר "שנה שנתיים")סעיף 

 18צית הסכום שהוריו נתנו לו כהלוואה הנתבע טוען כי הסכום שהורי התובעת שילמו לו אינה מח

 19 $.  100,000-, סכום שהנתבע העמיד על כדירת הנתבעעבור 

 20 

 21אין מחלוקת בין הצדדים על קיומו של ההסכם. עם זאת לכל אחד מהם פרשנות אחרת לו. כל  .52

 22 . דירת הנתבעאחד מהצדדים סבור כי ההסכם מחזק את טענותיו לגבי שיתוף/ אי שיתוף 

 23 

 24אין חולק כי הנתבע מימן, ולו בתחילה, את קניית הדירה והוא זה שנטל את הלוואת המשכנתא  .53

 25. טענותיו של הנתבע בעניין הלוואות שנתנו לו הוריו וגיסו דירת הנתבעמהבנק לטובת קניית 

 26עבור קניית הדירה תידון בפרק "טענות הנתבע להלוואות וחובות לבני משפחתו" ואינם 

 27 . בדירת הנתבעההכרעה בשאלת כוונת שיתוף ספציפי  רלוונטיים לצורך

 28 

 29בין  דירת הנתבעלגבי נחתם ההסכם  2.7.1993 מסכימים על העובדות הבאות: ביום  הצדדים .54

 $30  25,000הורי התובעת והתובעת לנתבע; כי אכן הועבר לנתבע הסכום כמצויין בהסכם בסך 

 31הצדדים היא באשר לכוונת הצדדים  וכי ההסכם לגבי הדירה הינו הסכם אותנטי. המחלוקת בין

 32 . דירת הנתבעוהמשמעות שיש לתת להסכם לגבי 

 33 

 34 
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 1 

 2 

 3 

 4לשון ההסכם והגיונם של דברים מחזקים את טענת הנתבע כי אין הגיון בכך שיתחייב גם  .55

 $5 שקיבל מהורי התובעת וגם להקנות לתובעת זכויות בדירה. לו היה  25,000-להשיב את ה

 6קצר מאוד והתנהלות כלכלית נפרדת ואי מגורים משותפים בדירה מדובר בנישואין בפרק זמן 

 7ייתכן כי מדובר היה בטענה מכרעת. אולם יש לשקול ולבחון את מכלול הראיות והעובדות 

 8 שהוכחו וההסכם אינו עומד בדד. 

 9 
 10 

 11 כך אף הסביר הנתבע בחקירתו את מטרת ההסכם בעיניו:  .56

 12  20,000$ -אני מצטטת את הפסקה האחרונה בהסכם שם כתוב: "ה "ש.

 13" האם ---$ הנוספים הם חלק מהשתתפותך בדירה ברח'  5,000ובתוספת 

 14 אתה טוען בעל פה כנגד מסמך בכתב?

 15חלק מהשתתפותך זה לא חלק בדירה מדובר היה בהשתתפות שקשורה  ת.

 16למיטלטלין בדירה. היה ברור לכל הצדדים שהדירה נשארת שלי. האבא 

 17שהיה גרוש ביקש שאני אוסיף במידה ואנו נפרדים אז הוא מקבל בחזרה 

 18את הכסף כי זו  הייתה הכוונה הדירה שלי והכסף שלה. הוא ביקש לקבל 

 19 והוא הוסיף את זה."$  25,000בחזרה 

 20 (.25-31, ש' 75, עמ' 7.1.18)ראו: פרוט' מיום 

 21 

 22 

 23 כשנשאלה על כך התובעת בחקירתה ענתה: .57

 24צריך  הנתבעאם הכסף הזה אמור היה לקנות עבורך חלק מהדירה למה  "ש.

 25 להחזיר אותו להורים שלך?

 26 שם את הסעיף הזה בהסכם. הנתבעכי  ת.

 27נות לך זכות מסוימת אז צריך אם ההורים שלך שילמו כסף כדי להק ש.

 28 להחזיר להם את הכסף ותישאר לך הזכות?

 29אמר שאם נפרד תוך שנה או  הנתבעלא. כשאנו ישבנו לחתום על ההסכם ו ת.

 30שנתיים אז הוא יחזיר להם את הכסף הו רצה להבטיח את עצמו. הוא 

 31 הכניס את הסעיף הזה. 

 32 מה הוא מבטיח שהוא ישלם? ש.

 33וזה נועד להבטיח את ₪  25,000עצמו שהוא יחזיר הוא רצה להבטיח את  ת.

 34 החלק שלי בדירה."
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 1 (.17-25, ש' 44, עמ' 15.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 2 

 3 ובהמשך: 

 4מה שאת אומרת בעצם שהתכוונתם שההסכם תקף לפרק זמן קצר למרות  ש.

 5 שזה לא כתוב?

 6 נכון.  ת.

 7 (.22-23, ש' 46, עמ' 15.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 8 

 9 : לא הציגו גרסה עקבית לגבי טענותיהם לפרשנות ההסכם שני הצדדים .58

 10לא הביאה ראיות כי מדובר ב"הסכם זמני" וטענות אלו הועלו לראשונה רק בחקירתה.  התובעת

 11על כן אני לו אכן הדבר היה כך, וודאי הטענה הייתה מקבלת ביטוי בכתב התביעה שהגישה. 

 12  דוחה טענתה זו.

 13הוצגה באופן מגמתי. טענתו לגבי  דירת הנתבעההסכם לגבי  את הנתבעעם זאת, גם הצגתו של 

 14המיטלטלין לא מתיישבת עם לשונו של ההסכם. הוא לא ידע ליתן הסבר למילות ההסם 

 15הפשוטות כי הסכום משולם "עבור חלק מהשתתפותך בדירה". הנתבע המעיט מההתנהלות 

 16 שית. המשותפת והדגיש מנגד את הטענות שסבר כי מעידות על הפרדה רכו

 17 

 18. לו הנתבע אכן התכוון כי אין מחלוקת כי הכספים להוריה של התובעת לא הושבו באף שלב .59

 $19 שהורי התובעת שילמו לו  25,000-ישמש כהתחייבות להשבת ה דירת הנתבעההסכם לגבי 

 20במקרה של פרידת הצדדים, מדוע לא השיב הנתבע את הכספים בסמוך לפרידת הצדדים בשנת 

 21הסכם תקף, מדוע לא הציג בכתבי טענותיו את חובו להורי התובעת בצירוף ? אם לטענתו ה2012

 22הנתבע לא התייחס לטענות אלה הצמדה וריבית עבור הסכום אותו עליו להשיב להורי התובעת? 

 23 דבר המחליש את טענותיו לגבי ההסכם. –הנובעות למעשה מטענותיו שלו  –

 24 

 25ת פתחה בהליכים, לרבות סילוקו של שעה שהתובעלסיכומיו כי: " 16הנתבע טוען בסעיף  .60

 26הנתבע מהבית ולרבות תביעתה זו בה דרשה להעניק לה מחצית הזכויות בדירת הנתבע, אך 

 27". אולם הגיוני הוא שהנתבע ימתין עד לסיום ההליך, לפני שישיב את הכספים שהתחייב

 28אמת כי טענה זו מיתממת, ולא גובתה בהליכים מעשיים או מצג כלפי הורי התובעת בזמן 

 29בכוונתו להשיב להם את הכספים. גם בהליך זה לא טען מה הסכום הריאלי שעליו להשיב כעת 

 30 ברבות השנים להורי התובעת.

 31 

 32יתרה מכך, התנהלותו של הנתבע לאורך ההליך ובפרט בנוגע לטענותיו בנוגע להלוואות שעליו  .61

 33זו של "זכירת" חובות להחזיר לבני משפחתו מעידים כי התנהלותו השוטפת של הנתבע הינה כ

 34ועמידה על החזרתן. הכיצד הנתבע טוען להשבת ההלוואות לבני משפחתו, אולם אינו טוען 

 35 לא מצאתי נימוק משכנע דיו בטענות הנתבע לקושי זה.להשבת ההלוואה להורי התובעת? 
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 5 הייתה לשם דירת הנתבעאני קובעת כי מטרת ההסכם לגבי  על כן ולאור הנימוקים שלעיל,  .62

 6  $ ששולמו לנתבע על ידי הורי התובעת כהשתתפות עבור עלות הדירה. 25,000-השבת ה

 7עם זאת, ברבות השנים ההסכמות בין הצדדים נבלעו בהתנהלות הכלכלית המשותפת 

 8מנהג בעלים משותף באופן מובהק  ת הנתבעשתפורט להלן. מצאתי כי הצדדים נהגו בדיר

 9וכנכס ששימש את התא המשפחתי. מאחר שבחלוף הזמן ולאור ההתנהלות הכלכלית כפי 

 10שתפורט להלן, שהייתה מרבית שנות הנישואין, לא נקטו הצדדים בכל התחשבנות כספית 

 11 הקשורה לדירה, אני נותנת משקל מועט להתנהלות בדבר מימון הדירה.

 12 

 13קבע להלן שמגיעות לתובעת זכויות כלכליות בדירה המתבססות, גם על יובהר כי מאחר שיי .63

 14 הכספים שניתנו על ידי הוריה, הרי שהנתבע אינו נדרש להשיב בנוסף גם כספים להוריה.

 15 

 16ההתנהלות הכלכלית של הצדדים לאורך שנות הנישואין, לרבות תשלומי המשכנתא של  .ג

 17 דירת הנתבע

 18 

 19 8-, בתקופה של כ10/2001ועד לחודש  7/1993-ממועד נישואיהם ב דירת הנתבעהצדדים גרו ב .64

 20, והמשכנתא שולמה 04/2001שנים. אין ביניהם מחלוקת כי החזר המשכנתא הושלם בחודש 

 21 מחשבון בנק על שמו של הנתבע בלבד. 

 22 

 23טוענת כי מראשית נישואיהם ההתנהלות הכלכלית של הצדדים הייתה כזו של  משק  התובעת .65

 24המעידה בין היתר על כוונת הצדדים לשיתוף ספציפי בדירה. לטענתה, בתחילה  בית משותף,

 25הצדדים התנהלו בחשבונות בנק נפרדים, אולם שני החשבונות שימשו להוצאות הבית לרבות 

 26פתחו הצדדים  2003. בשנת 04/2001החזר המשכנתא, עד לסילוק מלוא חוב המשכנתא בחודש 

 27דירת הופקדו הכנסות הצדדים ודמי השכירות מהשכרת חשבון בנק משותף בבנק לאומי לשם 

 28 לתצהיר התובעת(.  4נספח  -)ראו: תדפיסי חשבון בנק משותף  הנתבע

 29 

 30שהוגשה על ידי הנתבע לרשויות המס  1996טוענת כי הצהרת ההון לשנת  התובעתכמו כן,  .66

 31יווח . לטענתה, הנתבע דדירת הנתבעמעידה אף היא על כוונת הצדדים לשיתוף ספציפי ב

 32דירה והתחייבות משותפת  בני הזוגבהצהרת ההון תחת הכותרת "רכוש והתחייבויות" כי ל

 33נספח  – 31.12.1996)ראו: הצהרת הון ליום ₪  51,940לבנק הבינלאומי עבור משכנתא בסך של 
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 1כז' בחוות דעת המומחה(. התובעת טוענת כי על כן הוכח כי ממועד הנישואין שילמו הצדדים 

 2 מהחזר המשכנתא.  80%-ביחד כ

 3 

 4 

 5טוענת כי הנתבע בניסיונו לטעון כי הצדדים חיו בהפרדה רכושית, הציג גרסאות  התובעת .67

 6לטענתה, בתצהירו טען הנתבע כי החזר המשכנתא  –סותרות באשר למקור תשלומי המשכנתא 

 7בתצהיר הנתבע( אולם  נספח טז -שולם מחשבונו בבנק לאומי )ראו: תדפיס חשבון בנק לאומי 

 8בחקירתו שינה גרסתו וטען כי שילם את החזר המשכנתא מחשבונו בבנק הבינלאומי, אולם לא 

 9 (.1-4, ש' 73ועמ'  34-35, ש' 72, עמ' 7.1.18הציג לכך אסמכתאות )ראו: פרוט' מיום 

 10 

 11י טוען כי תשלומי המשכנתא במלואם שולמו על ידו ומחשבונו הנפרד בבנק הבינלאומ הנתבע .68

 12אשר התובעת לא הייתה שותפה בו. לטענתו, מעולם לא טען כי החזר המשכנתא בוצע מחשבונו 

 13בבנק לאומי כפי שטוענת התובעת, אלא שהציג תדפיסי חשבון מבנק לאומי בכדי להוכיח כי 

 14, עת צירף הנתבע את התובעת לחשבונו האישי 2003חשבון משותף בין הצדדים החל רק בשנת 

 15 זאת לאחר תום מועד פירעון המשכנתא. כל  –בבנק לאומי 

 16 

 17דירת טוען כי התובעת מסתמכת על כוונת שיתוף הצדדים לאור כך שהנתבע הצהיר על  הנתבע .69

 18, אלא שלטענתו הצהרת ההון 1996כחלק מהצהרת ההון שהגיש לרשות המיסים בשנת  הנתבע

 19הינה כללית לתא המשפחתי מבלי שמתקיים בה הבחנה בנכסים השייכים לכל אחד מבני הזוג, 

 20 ואין בכך כדי ללמד כי הנכסים הינם אכן משותפים. 

 21 

 22 ו על ידו בלבד. טוען כי כל הטיפול בדירה, לרבות תיקונים ותשלומים, נעש הנתבע .70

 23 

 24לאחר בחינת טענות הצדדים וראיותיהם הוכח כי מראשית נישואיהם, הצדדים התנהלו  .71

 25אף פתחו חשבון בנק משותף. הוכח  2003מבחינה כלכלית כתא משפחתי אחד ובהמשך בשנת 

 26 כי המשכורות של שני הצדדים שימשו לצרכי המשפחה בלא הבחנה ובלא הפרדה בין ההכנסות. 

 27 

 28 הודה בכך, תוך הסתייגות, בחקירתו: הנתבע אף  .72

 29 
 30שאלתי האם ניהלתם משק בית משותף, כל ההוצאות וכל ההכנסות שהיו  "ש.

 31 לכם מכל חשבון בנק שהוא הוצאו לטובת התא המשפחתי?

 32למעט הכסף ששולם עבור הדירה, הוא בחשבון נפרד הוא נוהל על שמי  ת.

 33 בחשבון שלי בבנק הבינלאומי. "
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 1 (.28-31, ש' 72, עמ' 7.1.18)ראו: פרוט' מיום 

 2 

 3בבחינת טענות שני הצדדים, חקירותיהם וטענותיהם, הוכח כי ההתנהלות הכלכלית של  .73

 4 .הצדדים לאורך שנות הנישואין הייתה של משק בית משותף

 5 

 6לאחר שהוכח כי ההתנהלות הכלכלית לאורך שנות הנישואין הייתה של שיתוף כלכלי, יש לבחון  .74

 7הייתה התנהלות של שיתוף כלכלי. מצאתי כי התשובה לשאלה זו  הנתבעדירת האם אף בנוגע ל

 8 אף היא בחיוב. 

 9 

 10בתחילה התנהלו בחשבונות בנק כל אחד על שמו לסיכומיה כי: " 50התובעת טוענת בסעיף  .75

 11לשם הפקידו הכנסותיהם. הצדדים נשאו במשותף בכל הוצאות משק הבית לרבות החזר 

 12.". מעיון בטענות 4/2001-ד לסילוק המשכנתא בוע 3/1991-המשכנתא שנטל הנתבע ב

 13שולמה מחשבונו של  דירת הנתבעהצדדים והראיות שהוצגו בפני עולה כי המשכנתא עבור 

 14הנתבע בלבד, ולא על ידי שני הצדדים. עם זאת ונוכח התנהלות התא המשפחתי כתא כלכלי 

 15לומי המשכנתא משותף, מצאתי כי הכספים שהוצאו מחשבונו האישי של הנתבע עבור תש

 16, וזאת מבלי שמי מהצדדים יצר איזשהי כולוהוצאו מהכספים אשר שימשו את התא המשפחתי 

 17 בלבד.  דירת הנתבעהפרדה בין הכספים ששימשו את התא המשפחתי לכספים שנועדו עבור 

 18 

 19אני מקבלת את טענתו של הנתבע כי תשלום המשכנתא בוצע מחשבונו הפרטי בבנק הבינלאומי  .76

 20ת מעולם לא הייתה בעלים בחשבון זה. אולם אין בכך לשנות מהראיות והעדויות אשר התובע

 21כי התנהלות המשפחה הייתה לשיתוף כלכלי וכי הכספים שהוצאו היו למטרות כלל צרכי 

 22 המשפחה כאמור. 

 23 

 24לא נעלמה מעיני השקעתו של הנתבע בדירה, לרבות השיפוצים בסמוך לרכישתה או הטיפול  .77

 25(, אולם שוכנעתי דירת הנתבעושכרה לצד ג' )לאחר עזיבת הצדדים את כאשר ה דירת הנתבעב

 26ממכלול הראיות והטיעונים שהובאו לפני כי השקעה זו נועדה אף היא לטובת התא המשפחתי. 

 27התנהלות זו תילקח בחשבון בקביעת שיעור זכויות הצדדים בדירה ואופן איזונן, אך היא איננה 

 28 ובעת בדירה.מאיינת מעיקרה את זכויותיה של הת

 29 

 30מכאן שלמעשה החזר המשכנתא שולם מתוך כספי התא המשפחתי הגם שהוצאו מחשבונו  .78

 31הנתבע לא סתר את טענת התובעת כי הוכח כי ממועד הנישואין  הפרטי של הנתבע בלבד.

 32מתשלומי המשכנתא. כל אלו מעידים על התנהלות כלכלית של שיתוף בנוגע  80%-הוחזרו כ

 33 .דירת הנתבעל
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 3 
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 5 

 6שם  1996בכל הנוגע למחלוקת הצדדים בנוגע להצהרת ההון המשותפת של הצדדים משנת  .79

 7הנתבע טוען כי אין לייחס לכך דבר מאחר  –מופיעה הדירה וההתחייבות לתשלומי המשכנתא 

 8ומדובר בהצהרת הון משותפת והתובעת טוענת כי יש בכך כדי להוכיח שיתופה בדירה וראיית 

 9לל הראיות ועדויות הצדדים, אני סבורה כי מדובר בראיה אחת הדירה כמשותפת. בבחינת כ

 10ממכלול הראיות והיא איננה הראיה המכריעה. לא מצאתי כי יש מקום ליתן לה את המשקל 

 11 מדובר בראיה אחת ממכלול הראיות.שביקשה ליתן לה התובעת. 

 12 

 13ים עזבו עם סיום תשלומי המשכנתא וצירופה של התובעת לחשבונו של הנתבע ולאחר שהצדד .80

 14. לכל אורך שנות הנישואין מאז הופקדו דמי השכירות דירת הנתבע, הושכרה דירת הנתבעאת 

 15 מהדירה לחשבון המשותף של הצדדים. 

 16 

 17מאחר והוצאותיו נמשכו ברובן מהחשבון בבנק לאומי, לסיכומיו כי: " 39הנתבע טען בסעיף  .81

 18חשיבות, המשיך ועשה כן הפקיד לשם את הכנסותיו מדמי השכירות, מבלי לייחס לכך כל 

 19גם לאחר צירופה של התובעת כשותפה בחשבון )שנתיים וחצי לאחר סילוק המשכנתא על 

 20". טענה זו מחזקת דווקא את טענת התובעת כי לא הייתה הפרדה כלכלית בין דירת הנתבע(

 21הצדדים וכי התנהלותם לכל אורך שנות הנישואין הייתה של שיתוף כלכלי. אי מתן חשיבות 

 22קדת ההכנסות מדמי השכירות מעידה כי מדובר בנכס אשר פירותיו שימשו לטובת התא להפ

 23 המשפחתי כולו. 

 24 

 25מן האמור לעיל, עולה כי במשך השנים הייתה התנהלות מוסכמת והרמונית, הן בנוגע לצרכי  .82

 26בפרט. מדובר היה בהתנהלות שהייתה  דירת הנתבעהמשפחה באופן כללי והן בנוגע ל

 27 . בשיתוף פעולה ובהרמוניה בין הצדדים בהסכמה, בידיעה,

 28 

 29חלק ממכלול  אינהגם לשיטתו של הנתבע מעולם לא היה מצג לתובעת במהלך השנים כי הדירה  .83

 30הרכוש המשפחתי. הצדדים התנהלו באופן זה שנים ארוכות מאוד וניכר כי שניהם נהנו ממצב 

 31זה לאורך שנים ובאופן זה גם הרוויחו כמשפחה. מצב זה כשלעצמו לא יוצר שיתוף בכלל 

 32 הנכסים, אך בהחלט מעיד ומסייע לעניין קביעת שיתוף ספציפי בנכסים שונים.

 33 
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 1 הייתה של שיתוף כלכלי.  דירת הנתבעי התנהלות הצדדים בנוגע לעל כן אני קובעת כ .84

 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 7 

 8 סיכום: יצירת שיתוף ספציפי בבית המגורים ושיעור זכויותיה של התובעת .ד

 9 

 10מונה כב' השופט  "(1398/11בע"מ ( )להלן: "26.12.12) אלמונית נ' אלמוני 1398/11בבע"מ  .85

 11בדיון בשאלה האם להכיר בשיתוף פרמטרים אשר יש להביא בחשבון  9עמית רשימה של 

 12ספציפי בדירת מגורים. הפרמטרים, אשר חלקם "מושך" לכיוונים מנוגדים והם יפים גם לעניין 

 13אינם רשימה סגורה, וכל מקרה יידון לגופו. בחינת הפרמטרים  – דירת הנתבעבחינת השיתוף ב

 14מחצית משווי הדירה, מעלה כי התובעת זכאית באיזון בין הצדדים ל 1398/11בע"מ שצויינו ב

 15 כפי שינומק להלן:

 16 

 17. האם הדירה הובאה על ידי אחד מבני הזוג לנישואין או נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לאחר 1

 18נישואי הצדדים  לפני, כשנתיים וחצי 4.3.1991הייתה ביום  דירת הנתבערכישת  –הנישואין 

 19 , והדירה נרשמה על שמו של הנתבע בלבד.28.7.1993ביום 

 20 

 21.  האם הדירה נתקבלה בתקופת הנישואין מכוח ירושה או מתנה, שאז נדרשת מידה גדולה 2

 22התובעת טוענת כי הורי שני הצדדים העניקו לצדדים כספים –יותר של הוכחה כי היא משותפת 

 $23 בעת  50,000אשר שימשו לרכישת הדירה. לטענתה, הורי הנתבע הביאו לו סכום של  במתנה

 24אילו בסמוך לנישואי הצדדים הוריה הביאו לנתבע מחצית מהסכום מעמד רכישת הדירה ו

 $25 עבור חלקה של התובעת בדירה. הנתבע  25,000שהוריו הביאו לו עבור רכישת הדירה, קרי 

 26עבור רכישת הדירה ולא כמתנה. כמו כן,  כהלוואה$  100,000טוען כי הוריו נתנו לו סכום של 

 27 $ עבור רכישת הדירה.  20,000גיסו של הנתבע הלווה לו סך של 

 28הוכח כי הדירה לא התקבלה במתנה ולא התקבלה בירושה. נושא המימון נדון לעיל ויש לו 

 29משמעות בקביעת שיעור הזכויות של התובעת אך הוא לא שולל אותן מעיקרן והוכח כי התובעת 

 30 הייתה שותפה למימון הרכישה.

 31 

 32יצוני אחר שהביא עמו לנישואיו ואשר . האם גם לבן הזוג השני יש דירת מגורים או נכס ח3

 33נכס חיצוני אחר מקביל  איןמהראיות בתיק זה עולה כי לתובעת – נותר רשום על שמו

 34 משמעותי, למעט זכויות נוספות משותפות לשני הצדדים. 

 35 
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 1. אורך התקופה בה הדירה הייתה רשומה על שם אחד מבני הזוג ומספר השנים בהן התגוררו 4

 2כל שהתקופה קצרה יותר נדרשת מידה רבה יותר של הוכחה לשיתוף בני הזוג בדירה )כ

 3הצדדים הדירה הייתה ועודנה רשומה על שמו של הנתבע בלבד מעת רכישתה.  –בדירה( 

 4  שנים. 8-, במשך כ10/2001ועד לחודש  28.7.1993התגוררו בדירה החל מיום נישואיהם ביום 

 5 

 6 

 7ד הינה נסיבה אחת, ואין בה על מנת להפוך העובדה כי הדירה נרשמה על שמו של הנתבע בלב

 8 על פיה את התמונה הראייתית שהתבררה בתיק.

 9 

 10. אורך חיי הנישואין עד לקרע או עד לגירושין )ככל שתקופת הנישואין קצרה יותר נדרשת 5

 11, והתגרשו ביום 28.7.1993הצדדים נישאו ביום  –מידה רבה יותר של הוכחה לשיתוף בדירה( 

 12עת הגיש  07/2012ילדים משותפים. הסכסוך המהותי החל סביב חודש  3ם יש . לצדדי12.2.14

 13התובע תביעת גירושין כנגד התובעת בבית הדין הרבני והתובעת הגישה תביעות בבימ"ש זה. 

 14שנים ועד  19-. מכאן שאורך חיי הנישואין עד לקרע היה כ12.2.14הצדדים התגרשו ביום 

 15 מן משמעותי. שנים. מדובר בפרק ז 21-לגירושין כ

 16 

 17. האם ניטלה הלוואה בגינה נרשם משכון/משכנתא על הדירה, ואשר שולמה לאורך השנים 6

 18התובעת –על ידי בני הזוג במשותף או על ידי אחד מהם בנפרד ובפרט ממקורותיו הנפרדים 

 19מתשלומי המשכנתא הכוללים.  80%-טוענת כי ממועד הנישואין שילמו הצדדים ביחד כ

 20ה הצדדים התנהלו בחשבונות בנק נפרדים אולם שני החשבונות שימשו לטענתה, בתחיל

 21פתחו  2003. בשנת 04/2001להוצאות הבית לרבות החזר המשכנתא, עד לסילוק החוב בחודש 

 22הצדדים חשבון בנק משותף בבנק לאומי לשם הופקדו הכנסות הצדדים ודמי השכירות 

 23 . 9/2012עד למועד הקרע בחודש  דירת הנתבעמהשכרת 

 24הנתבע טוען כי תשלומי המשכנתא במלואן שולמו על ידו ומחשבונו הנפרד בבנק הבינלאומי 

 25 אשר התובעת לא הייתה שותפה בו. 

 26כפי שפורט לעיל, נקבע כי החזר המשכנתא שולם מתוך כספי התא המשפחתי הגם שהוצאו 

 27 המשכנתא.  מתשלומי 80%-מחשבונו הפרטי של הנתבע וכן הוכח כי ממועד הנישואין הוחזרו כ

 28 

 29הנתבע טוען כי בוצעו  –. שיפוץ מסיבי או תוספת בניה מהותית שמומנה על ידי שני בני הזוג 7

 30בדירה שיפוצים שונים ביניהם התקנת מטבח אשר הוא מימן את כל ההוצאות עבורם בעצמו. 

 31הנתבע לא הוכיח את מלוא טענותיו בדבר העלויות עבור השיפוץ בדירה, והוא העלה טענות 

 32 להעלות הסכומים כדי לשכנע בהעדר הזכויות של התובעת.סותרות בנושא זה וניכר כי ניסה 

 33עם זאת, כן הצליח להוכיח כי ביצע בעת הרכישה שיפוצים שונים. עניין זה יילקח בחשבון בעת 

 34 קביעת שיעור הזכויות של הצדדים בדירה.
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 1 

 2התנהגות הצדדים,  – אווירה כללית של שיתוף ושל מאמץ משותף –. התנהגות הצדדים 8

 3עת  1993. משנת משותפתהייתה יצירת מצג סביב הדירה כי היא ובפרט התנהלותו של הנתבע, 

 4, הייתה הרמוניה כלכלית ומשפחתית מובהקת 2012נישאו הצדדים ועד פרידת הצדדים בשנת 

 5. התנהלות המשפחה הייתה כזו בה הנתבע היה המפרנס דירת הנתבעבין הצדדים, לרבות לגבי 

 6הצדדים אף פתחו וחות בין התובעת לנתבע. תלות כלכלית ופערי כיצרה העיקרי. התנהלות זו 

 7בבנק לאומי לשם הופקדו הכנסות הצדדים ודמי השכירות מהשכרת  2003בשנת חשבון משותף 

 8הוצהר על הדירה ועל תשלום המשכנתא כחלק  1996בהצהרת ההון לשנת  .דירת הנתבע

 9 מהתחייבויות הזוג במשותף.

 10ין הורי התובעת מלמד כי לא הייתה כוונה בינו לב דירת הנתבעהנתבע טוען כי ההסכם לגבי 

 11לשיתוף בנכס, שהרי התחייב להשיב את הכספים להורי התובעת במידה והצדדים יפרדו. 

 12לטענתו, דמי השכירות הופקדו לחשבון המשותף מטעמי נוחות ולא מתוך כוונת שיתוף בנכס. 

 13במהליך שנות ידו בלבד. הנתבע טוען כי כל הטיפול בדירה, לרבות תיקונים ותשלומים, נעשו על 

 14הנישואים הארוכות של הצדידם ההתנהלות לגבי הדירה הייתה משותפת ולא היה מצג של 

 15 הנתבע של הפרדה רכושית לגביה. 

 16בסופו של יום וכאשר בחנתי את עדויות הצדדים וראיותיהם, שוכנעתי כי ההכרעה הראייתית 

 17נטה  דירת הנתבעהנישואין המצג לגבי נוטה יותר לכיוון טענותיה של התובעת. במשך כל שנות 

 18אולי בראשית חיי הנישואין להפרדה אולם ברבות השנים ההתנהלות לגבי הדירה שינתה אופי 

 19ונצבעה בצבעי שיתוך מובהק. הנתבע לא רק שלא הציג מצג כל השנים הארוכות של חיי 

 20יתוף נכסי הנישואים כי הדירה ממשיכה להוות נכס נפרד שלו אלא המצג שהציג היה של ש

 21 וחלק מכלל נכסי המשפחה. 

 22 

 23. נסיבות ספציפיות נוספות כגון יצירת מצג בפני בן הזוג השני, חתימה על מסמכים, הוכחת 9

 24הנסיבות הספציפיות שפורטו לעיל  –מודעות של אחד מבני הזוג להפרדה או דווקא לשיתוף 

 25ו לחשבון המשותף לאחר שנים ודמי השכירות הופקד 8-במשך כ דירת הנתבעבהן הצדדים גרו ב

 26שהצדדים עברו לגור בדירה אחרת וזאת במשך שנים ארוכות, מעלה כי המצג שהציג הנתבע 

 27לתובעת היה כי מדובר בנכס משפחתי משותף באופן מובהק. דווקא השינוי מהמצג שהוצג 

 28דירת בראשית הנישואין ובסמוך להם וכאשר בהמשך היה שינוי לכיוון שיתוף כלכלי הכולל את 

 29 , מחזק את טענות התובעת לגבי הכללת הדירה בנכסי הצדדים המשותפים.הנתבע

 30 

 31המהווים את סיכום הראיות  1398/11בע"מ שר על כן לאחר בחינת מכלול הפרמטרים מא .86

 32, בעת מועד הקרעוהנסיבות שבעניינו, שוכנעתי כי התובעת זכאית למחצית משווי הדירה 

 33 אולם אינה זכאית לזכויות קנייניות בדירה, כפי שתבעה. 

 34 
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 1עומדת היותו  לחיזוק טענות הנתבעמחד, טענות המושכות לכיוונים מנוגדים.  הצדדיםלשני  .87

 2הבעלים הרשום של הדירה, היותו מי שקנה את הדירה בטרם נישואי הצדדים ומימן את מרבית 

 3דירה לאחר שהצדדים עזבו את הדירה, שיפוצה, היותו האחראי לדירה בתקופת השכרת ה

 4היותו מי שמימן את השיפוץ של הדירה ודאג לתקינותה לאורך השנים. זאת ועוד, הוכח מלשון 

 5כי הוסכם כי במקרה של פרידת הצדדים הנתבע ישיב להורי התובעת  דירת הנתבעההסכם לגבי 

 6להחזר כספים ולא  $ שהם שילמו עבור הדירה, דבר המלמד על כוונת הצדדים 25,000-את ה

 7 להקניית זכויות לתובעת בדירת הצדדים. 

 8עומדת ההתנהלות הכלכלית של הצדדים לאורך השנים של שיתוף  לחיזוק טענות התובעתמנגד, 

 9, הסתמכותה של התובעת על הנתבע בפן דירת הנתבעשנים ב 8-כלכלי, מגורי הצדדים במשך כ

 10בחשבון הבנק המשותף של הצדדים  דירת הנתבעהכלכלי, הפקדת כספי דמי השכירות מ

 11 25,000 -והשימוש בכספים אלו לטובת התא המשפחתי במשך שנים ארוכות, וכן אי החזרת ה

 12היה  דירת הנתבע$ להורי התובעת. במשך שנות הנישואים הארוכות המצג של הנתבע בעניין 

 13 של שיתוף.

 14 

 15 הזכויות המגיע לתובעת.  שיעורכעת, יש לבחון מה  .88

    16 

 17יום, הדירה נרכשה בטרם נישואי הצדדים, רשומה על שמו של הנתבע בלבד ועיקר בסופו של  .89

 18, שיפוצה ותחזוקתה היו על כתפי הנתבע. התובעת דירת הנתבעהנטל הכלכלי עבור רכישת 

 19דירת בחרה שלא לכתוב במפורש בהסכם כי מטרת ההסכם נועדה להקנות לה זכויות קנייניות ב

 20בהסכם לקבל חזרה את הסכום שהשקיעו בדירה )בין אם . בחירת התובעת והוריה הנתבע

 21מדובר בסכום המהווה מחצית שווי הדירה כטענת התובעת ובין אם מדובר בשווי מופחת מכך 

 22דירת כטענת הנתבע(, מלמדת כי לא הייתה כוונת הצדדים להקנות לתובעת זכות קניינית ב

 23 . הנתבע

 24 

 25הייתה הקניית  דירת הנתבעההסכם לגבי ללו היה מוכח כי אכן כוונת הצדדים בעת עריכת  .90

 26, לא מן הנמנע כי התובעת הייתה זכאית למחצית דירת הנתבעלתובעת בקנייניות זכויות 

 27 הזכויות בבית. אך זה איננו המצב שהוכח בענייננו.

 28 

 29מתוך ראיית כלל הראיות והנסיבות שוכנעתי כי יש מקום להכליל את הדירה באיזון אולם   .91

 30ללא תשלומים עבור שכר הדירה לאחר מכן וללא מתן זכויות קנייניות  נכון למועד הקרע,

 31לתובעת, וכן ללא התחשבנות בין הורי הצדדים והטענות לגבי הלוואותיהם. בכך הדבר מהווה 

 32  איזון עם העדפה לטובת הנתבע מאחר והאיזון יהיה נכון למועד הקרע ולא נכון לעת הזו.

 33 
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 1מהנתבע  כספיהתובעת זכאית לתשלום ענותיהם הינו כי האיזון הנכון בין ראיות הצדדים וט .92

 2 נכון למועד הקרע. דירת הנתבעולא לזכויות קנייניות ב

 3 

 4השמאי ₪.  1,385,000למועד הקרע לסך של  דירת הנתבעבחוות דעת השמאי אגסי נקבע שווי  .93

 5לא הופרכה ולא מצאתי כי יש מקום להתערב  דירת הנתבע, שמאותו לגבי 14.6.2017נחקר ביום 

 6 בשווי שנקבע בה. 

 7 

 8עבור ₪  692,500על כן לתובעת מגיע מהנתבע במסגרת איזון המשאבים ביניהם בסך של  .94

 9 (.26.5.15לחוות דעת השמאי אגסי מיום  11)ראו: עמ'  דירת הנתבעזכויותיה ב

 10 

 11ם נוספים בין הצדדים לפירוק הדבר גם עולה בקנה אחד עם הצורך שלא לנהל הליכים משפטיי .95

 12 .דירת הנתבעשיתוף ולוקח בחשבון גם את השקעתו הרבה של הנתבע ב

 13 

 14אני ערה לכך שהמשמעות של החלטתי היא כי הנתבע מקבל יותר ממחצית שווי הנכס שכן ערך  .96

 15הנכס עלה בתקופה שממועד הקרע ועד למועד שבו ייערך איזון המשאבים בין הצדדים, אולם 

 16 מצאתי כי זהו האיזון הצודק בין הטענות השונות של הצדדים. 

 17 

 18  - 1.9.12מיום הקרע  דירת הנתבעהאם התובעת זכאית לדמי שכירות מ .97

 19בגין דמי ₪  217,200טוענת כי הנתבע הודה בחקירתו כי קיבל לידיו סכום כולל של  התובעת

 20שמחציתם  10/2016ועד לחודש  1.9.12החל ממועד הקרע ביום  דירת הנתבעשכירות עבור 

 21העברת  (. לטענתה, יש להורות על16-32, ש' 74, עמ' 7.1.18שייכים לתובעת )ראו: פרוט' מיום 

 22מחצית סכום זה לידי התובעת בצירוף מחצית דמי השכירות לתקופת השכירות החל מחודש 

 23 ועד למתן פסק הדין.  10/2016

 24.  לטענתו, דירת הנתבעמתנגד וטוען כי היא איננה זכאית למחצית דמי השכירות בגין  הנתבע

 25ו מרבית הוצאותיו הפקדת דמי השכירות לחשבון המשותף בבנק לאומי נעשתה מכיוון ומשם הי

 26 אך לא נבעו מכוונה לשיתוף התובעת בזכויות בדירה. 

 27למועד הקרע, אני דוחה טענותיה כי היא  עדלאור החלטתי זו כי זכותה של התובעת קמה לה 

 28. 10/2016שהנתבע קיבל החל ממועד הקרע ועד לחודש  דירת הנתבעזכאית לדמי שכירות מ

 29 כספים אלה ישארו בידי הנתבע.

 30 

 31הנתבע  אין, דירת הנתבעכי לאור הכרעתי כי נוצר שיתוף ספציפי וכי לתובעת זכויות ב יודגש, .98

 32שנחתם ביניהם  דירת הנתבע$ להורי התובעת כאמור בהסכם לגבי  25,000מחויב בהשבת 

 33 בטרם נישואי הצדדים.

  34 
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 1  26.5.15האמור לעיל, ותוך שאני מאמצת את חוות הדעת של השמאי מר יוסי אגסי מיום  לאור .99

 2כי לתובעת על כן נקבע . ₪ 1,385,000אשר העמיד את שווי הדירה נכון למועד הקרע בסך של 

 3סכום זה ישולם לתובעת  .₪ 692,500מחצית שווי זה, קרי מהנתבע  עומדת הזכות לקבל

 4 במסגרת איזון המשאבים הכולל בין הצדדים. 

 5 
 6 
 7 
 8 

 9ייקבע בהתאם למועד הקרע  דירת הנתבעעוד יצויין כי לאור החלטתי כי חלקה של התובעת ב .100

 10 ולא בהתאם ליום המימוש, אין צורך בעדכון חוות דעת המומחה בנושא זה. 

 11 
 12 
 13 רו"ח קדר איזון המשאבים בהתאם לחוות דעת המומחה, .ב

 14 

 15כרכים, המלווים  3של וכוללת דעת מקיפה ה. חוות 30.5.16חוות דעת המומחה הוגשה ביום  .101

 16 והסברים מפורטים בכל סוגיה וסוגיה.בתרשימים, מסמכים רבים, טבלאות 

 17 

 18 דיוני הוכחות ואף השיב על שאלות הבהרה. 4המומחה נחקר שעות רבות על פני  .102

 19 

 20המומחה הגיש במסגרת חוות הדעת הערכות שווי לחברות בבעלות הנתבע, בחן את סוגייית  .103

 21ונות המיסוי במסגרת איזון המשאבים, בחן את חסכונותיה הפנסיוניות של התובעת ואת חשב

 22הבנקים של הצדדים. המומחה בחן את טענות הנתבע להלוואות לבני משפחתו ואת טענות 

 23 , כפי שיפורט בהמשך. דירת המגוריםהצדדים בנוגע למיטלטלין ב

 24 

 25 המומחה בחן האם לצדדים מוניטין שיש לקחתם בחשבון במסגרת איזון המשאבים וקבע כי .104

 26משעה שכל הכנסתו של הנתבע מופקת מהפעלת החברות : "לשני הצדדים אין מוניטין אישי

 27לא שהערכת השווי לרבות המוניטין העיסקי שלהם כלולים כבר באיזון המשאבים שלפנינו, 

 28, שכן זה האחרון נבלע ניתן למצוא ראיה לקיום בנפרד של כושר השתכרות של הנתבע

 29שי של הנתבע ככל שקים יתירה מזו, המוניטין האיבמוניטין העסקי בזכויות לחברות קימות. 

 30גם לתובעת לא קיימים מהאמור לעיל אני מסיק כי  נבלע במוניטין העיסקי של החברות...

 31ומהעיקרון שלשכיר אין מוניטין נפרד  מהחברה בה מוניטין אישיים משלה בהיותה שכירה 

 32 (.10-11, עמ' 7)ראו: חוות הדעת, סעיף  הוספו(. –". )ההדגשות בקו הוא עובד כאמור לעיל

 33 
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 1המומחה קבע כי לשני הצדדים אין מוניטין אישי. מסיכומי הצדדים עולה כי הם לא חולקים  .105

 2על קביעה זו ועל כן אני מאמצת אותה וקובעת כי אין לצדדים מוניטין אישי והטענה בעניין זה 

 3 נדחית.

  4 

 5 חלופות לאיזון המשאבים בין הצדדים. מאחר שקבעתי לעיל כי 4בחוות הדעת הציג המומחה  .106

 6נוצר שיתוף ספציפי וכי לתובעת זכות כספית בנכס )ולא זכות קניינית(, אין  דירת הנתבעב

 7 לא נחשב כנכס משותף. דירת הנתבעבהן  4-ו 2להידרש לחלופות 

 8 

 9 

 10 

 11עם זאת וכפי . להלן יובאו בתמצית שתי החלופות הנדרשות להכרעה בהתאם לחוות הדעת .107

 12שיפורט להלן יש לבצע מספר שינויים מהותיים )רכיבים שיש להפחית ורכיבים שיש 

 13להוסיף(, כך שחוות הדעת תדרוש עדכון מסויים. בנוסף, המומחה לקח בחשבון את שווי דירת 

 14, בעוד שכפי שייקבע בהמשך פסק הדין ולאור הזכויות ---המגורים של הצדדים ברח' 

 15 נוכחי שלה. עדכניים בדירה בדירה יש לבצע איזון לפי שווי דהקנייניות של הצד

 16 

 17 נכסנחשבת  הנתבעכאשר הנכסים הפנסיוניים מאוזנים במועד הקרע ודירת  – 1חלופה 

 18 1,310,641.49יבצע תשלום איזון לתובעת בסך של קבע המומחה כי הנתבע בחלופה זו    :משותף

.₪  19 

 20 

 21נחשבת כנכס  הנתבעכאשר הנכסים הפנסיוניים מאוזנים עם גמילתם ודירת  - 3חלופה 

 22 ,63.085,6251יבצע תשלום איזון לתובעת בסך של קבע המומחה כי הנתבע בחלופה זו    משותף:

.₪  23 

 24 

 25לשני הצדדים טענות שונות לגבי שינויים והתאמות שיש לבצע בחוות הדעת. יתרה מכך, גם  .108

 26 המומחה בעת הדיונים בבית המשפט ובחקירות שינה חלק מהקביעות בחוות הדעת. 

 27 

 28להלן פירוט והכרעה בנושאים לגביהם טענו שני הצדדים כי יש לשנות את חוות הדעת  .109

 29 בעניינם.

 30 

 31 חברה א'החו"ז בחברת  לכרטיסבשל פירעון שטר הון ₪  505,515הוספת 

 32 
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 1חברה "ז של המתייחס לפרעון שטר חוב לכרטיס חו₪  505,515עותרת להוספת סך של  התובעת .110

 2 ₪. 252,757לטבלת האיזון, באופן בו יתווסף לטובת התובעת סך של  'א

 3 

 4החברה ואין להוסיפו כנכס של הנתבע. שטר ההון הוא חלק מנכסי טוען כי ו ,מתנגד לכך הנתבע .111

 5רכהת שווי אין בנוסף, טוען הנתבע כי מאחר ושטר ההון נלקח בחשבון כנכס החברה בעת הע

 6 חישוב כפול. יהווהכנכס של הנתבע מאחר והדבר  מקום להכללתו בשנית

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 

 14בחוות הושמט טעות ב התברר לו כיציין המומחה כי בעת הכנת חקירתו  11.6.17ביום חקירתו ב .112

 15( סך 'חברה אהדעת המתייחסת לאיזון המשאבים בין הצדדים )אך לא משפיעה על שווי חברת 

 16המומחה הסביר ברורות את טר חוב )קרי ייוחס מחצית לתובעת(. בגין פירעון ש₪  505,515

 17 :והנימוק לו התיקון הנדרש

 18בע"מ חברה ה' להארכת השווי של חברת  4"כן. אני רוצה להפנות לסעיף  

 19ולנספח ד' לחוות הדעת שלי, שם אני בחנתי את הסוגיה הזאת והגעתי 

 20למסקנה שפירעון של שטר ההון לאחר יום הקרע, זו פעולה שלא משפיעה 

 21על שווי החברה ליום הקרע. אבל בהכנות שאני ערכתי לקראת העדות שלי 

 22היום, למרות שזה לא משפיע על שווי החברה ליום הקרע, עדיין יש השפעה 

 23אמנם  לאיזון המשאבים ליום הקרע ולא כללתי זאת באיזון המשאבים.

 24פירעון שטר ההון לא משפיע על שווי החברה ליום הקרע, אבל ביום הקרע 

 25היה קיים שטר הון כמו שזה יתר חו"ז של בעל השליטה  1.9.12דהיינו 

 26שמחציתו משוייך לנתבע ₪ מיליון  1,011,03בחברה, של הנתבע בסכום של 

 27וסיף את המחצית הזאת כנכס לאיזון באיזון המשאבים לכל אחת ויש לה

 28שורה תחתונה החלק של התובעת זה . מהחלופות שאני הצעתי בחוו"ד שלי

 29זה צריך להיות לחלק של התובעת באיזון המשאבים באותו שטר ₪  252,757

 30 הוספו(. –" )ההדגשות בקו  הון. זה בנפרד מהערכת שווי החברה שעשיתי.

 31 (.4-14, שורות 30, עמ' 11.6.17' מיום )ראו: פרוט

 32 

 33 גם בהמשך כאשר נשאל על כך בחקירה נגדית של ב"כ הנתבע לא הופרכה תשובתו ונימוקיה: .113

 34 לטובת התובעת?₪  250,000עכשיו פתאום אתה עושה תיקון של  ש."
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 1אסביר, אני מתכונן מספר ימים לקראת העדות שלי, כשאני עברתי על  ת.

 2גיליתי ששטר ההון כשהתייחסתי אליו רק  אניחוות הדעת מחדש, 

 3במישור הערכת השווי של החברה, הוא קיבל ביטוי נכון, במסגרת איזון 

 4. אין לי כוונה לנסות וליפות או לעשות משהו המשאבים הוא הושמט

 5כמו שכללתי את יתרות לא נכון, הכוונה שלי היא להצליב את האמת. 

 6ון המשאבים, אני לא חו"ז בחברות אחרות של הנתבע במסגרת איז

 7רואה הבדל ששטר ההון בחברה שלא לכלול אותו. מדובר בכספים של 

 8 . התא המשפחתי המשותף שהוצא לחברה אז תיקנתי את זה

 9מדוע בתוך החוות הדעת כתבת את הדברים אין השפעה על איזון  ש.

 10 המשאבים?

 11 

 12.ג' בבחירת השיטה, 4אבקש לבדוק, זה נספח ד' ואני מפנה לסעיף  ת.

 13פירעון שטר ההון בהתחייבות צדדים שלישיים בתקופת התפר שהיא 

 14היא פעולה של הקטנת התחייבות מול  1.9.12-31.12.12 -מתייחסת ל

 15 הקטנת נכס של החברה ולא משפיעה על שווי החברה. 

 16 טעות ? אתה כתבת בחשבון איזון המשאבים אין ש.

 17שטר ההון דינו כדין כל חשבון אבל לגבי הדיווידנד ולא לגבי שטר ההון.  ת.

 18חו"ז אחר. מה לעשות נשמט ואבקש לתקן את זה. אני מקריא את רישא 

 19סעיף ג'. לא התייחסתי בחוות הדעת לעניין השפעת ההון לעניין איזון 

 20ה על המשאבים ואת זה תיקנתי היום. זו פעולה מורכבת וזה לא משפיע

 21 –" )ההדגשות בקו .שווי החברה ועל איזון המשאבים זה כן משפיע

 22 (.15-30, שורות 36, עמ' 11.6.17ראו: פרוט' מיום . )הוספו(

 23 

 24לאחר שבחנתי את תשובות המומחה ונימוקי הנתבע להתנגדות להוספה, אני נעתרת לתיקון  .114

 25 המבוקש. 

 26 

 27בחישוב כפול ומדוע התובעת זכאית להוספת חלקה  מדובר איןהמומחה הבחין והבדיל מדוע  .115

 28המומחה התייחס בדיוק להבחנה בין הערכת שווי החברה  מאחר שמדובר בנכס של הנתבע.

 29 הנתבע לא התמודד עם נימוק זה לעומקו. . להוספת החלק של התובעת לאיזון המשאבים

 30 

 31ר חוב לכרטיס חו"ז המתייחס לפרעון שט₪  505,515אשר על כן אני מורה על הוספת סך של  .116

 32באיזון ₪  252,757לטבלת האיזון, באופן בו יתווסף לטובת התובעת סך של  'חברה אשל 

 33 המשאבים בין הצדדים.
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 1 

 2 חברה א'להערכת שווי ₪  174,236הוספת סך של 

 3 

 4מאחר  ,'חברה אש"ח להערכת השווי של חברת  174,236כי יש להוסיף סכום של טוענת  התובעת .117

 5ורשות המיסים לא הכירה בסכום זה כהפסד שומות. התובעת טוענת כי עניין זה הובהר בעדות 

 6מאחר וסכום זה לא הוכר כהפסד יש להוסיף לשווי המומחה ודורש את תיקון חוו"ד בהתאם. 

 7 החברה סכום זה.

 8 

 9ערך של מאחר ומדובר בהפסד של ירידת  ,טוען כי אין להוסיף סכום זה להערכת השווי הנתבע .118

 10 .והוספתו תגרום לטעות מהותית בשווי החברה השקעה

 11 

 12 

 13סכום אשר רשות המיסים לא הכירה בו כהפסד על פי הסכם השומות הסכום שבמחלוקת הינו  .119

 14הנתבע טוען כי ירידת הערך קיימת, אך רשות המיסים  .18582-02-17שצירף הנתבע לבר"ע 

 15סירבה להכיר בירידת הערך כהפסד עד למימוש ההשקעה. הנתבע מבקש כי "התוכן הכלכלי" 

 16ייגבר על "התוכן המיסויי" ותדחה הדרישה להוספת סכום זה לשווי החברה על אף ההסכם עם 

 17 רשות המיסים.

 18 

 19ם רשות המיסים בכך שלא הכירה בסכום זה ע הסכימההמומחה בעדותו הבהיר כי החברה  .120

 20 כהפסד וכי יש להוסיף סכום זה לשווי החברה:

 21 

 22אנו רואים לראשונה הפסד ושערוך  2012בדו"ח רווח והפסד בשנת  ש."

 23אני רוצה להציג בפניך מסמך שהנתבע ₪  174,236השקעות בסכום 

 24צירף לבקשת רשות ערעור תלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי בר"ע 

 25במסגרת אותה בר"ע הוא צירף מסמכים וזה מסמך י"א  18582-02-17

 26ני רוצה להפנות אותך ומדובר בהסכם וא 1שצורף לשם, מסומן תובעת/

 27בהערות  3ואני מפנה אותך לש'  2014 -ו 2012עם רשות המס לשנים 

 28תסכים איתי שרשות המיסים לא הכירה בהפסד של המפקח, 

 29ומדובר בהוצאה מלאכותית ואם רשות המסים לא הכירה ₪  174,236

 30וי בזה גם אתה לא יכול להכיר בזה וצריך להוסיף את הסכום הזה לשו

 31 ?החברה, מהי עמדתך

 32. מה שאני מבין אני רואה את המסמך הזה בפעם הראשונהקודם כל,  ת.

 33מדובר בהסכם מהמסמך הזה ואני צריך לבדוק זאת. מה שאני מבין 
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 20121-עשתה עם פקיד השומה גוש דן לגבי שנות המס  א'שומות שחברת 

 2, בהסכם הזה אני מבין שהיו סוגיות במחלוקת, האחת זה יתרת 2014

 3חובה של בעל השליטה בחברה דהיינו, הנתבע, שרשות המיסים רצתה 

 4ויתר  2014לראות בזה כדיווידנד  והגיעו להסכמה שזה יחולק לשנת 

 5יתרת החובה תוחזר עד סוף שנה זו.  ביום הקרע לא הייתה שום יתרת 

 6יש , יתרת החובה נוצרה אחרי יום הקרע. חובה לבעל השליטה בחברה

 7בגין ביטול ₪  174,236דבר נוסף בהסכם הזה זה תוספת הכנסה של 

 8הוצאה הונית שנרשמה בגין ירידת ערך השקעה. הסכום הזה הוא בדיוק 

 9ייתכן . חברה א'בדוחות הכספיים של חברת  4אותו סכום שמופיע בעמ' 

 10באותו סכום. אם  שפקיד השומה לא מכיר בהוצאה הזאת. מדובר

 11רשויות המס ידברו איתי אוכל לבדוק את זה. או שזה יוכר בהוצאה 

 12 הונית או שזה לא הוכר בכלל. 

 13 

 14 הנתבע:

 15הם טענו שצריך לבצע זאת בשלב של המימוש ההוני ביטל את ההוצאה וזקף 

 16 לנכס  ואמר שההפסד יירשם בזמן המימוש. 

 17 

 18 31.12.12 -מות בהמשמעות של העובדה הזאת שנגזרת מהסכם השו ת.

 19שזה הדוחות הכספיים של החברה שעליהם הסתמכתי בהערת השווי 

 20ואם אני נדבק בהסכמת החברה עם רשות המיסים לדחות את מועד 

 21גם אני בהערכת השווי שלי אמור להוסיף ₪  174,236ההכרה בהפסד של 

 22לשווי החברה סכום זה. אם אני נדבק בהסכמה לרשות המיסים מדובר 

 23י מתי להכיר בהפסד הזה, רשות המיסים שעד היום בהפרש עיתו

 24 הוספו(. –)ההדגשות בקו  . "ההפסד לא מומש

 25 (.8-12שורות  35, עמ' 14-30, ש' 34, עמ' 11.6.17)ראו: פרוט' מיום  

 26 

 27לגבי הוספת הסכום להערכת השווי ע"י ב"כ הנתבע גם כאשר נשאל המומחה בחקירה הנגדית  .121

 28 ובאופן מהימן:ת את הנימוק לכך, והסביר ארוכ

 29 

 30אני רוצה לחזור למסמך שהוצג לך בדיון הקודם על ידי ב"כ התובעת  ש."

 31לגבי הסכם השומה. המדובר פה אותה התייחסות לתוספת הכנסה 

 32בשל ביטול הוצאה הונית שנרשמה בגין ירידת ערך ₪  174,236של 

 33השקעה, אני מצטטת מהמסמך. ירידת ערך השקעה והערך שלו ירד 

 34 ונשחק?
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 1 ן. לטענת החברה. כ ת.

 2ברגע שנוצרה  השומה הזאת וההסכם הזה הוא תולדה של בדיקה של  ש.

 3 הדוחות הכספיים למס הכנסה למצב של שומה סגורה?

 4מדובר על הליך שומה שהחברה עברה לאחר שהיא הגישה שומה עצמית  ת.

 5לרשות המיסים. במסגרת הליך השומה נבדקים הדברים ולא תמיד 

 6ברים כולם נבדקים אם מגיעים מגיעים לסוג של הדברים ולא תמיד הד

 7 פשרה זאת מה שהחברה הסכימה לוותרפשרה עם רשות המסיים. 

 8 2014בשתי הסוגיות אחת יתרת חובה שחולקה כדיווידנד בשנת 

 9במסגרת אותו הסכם הסכימו לא ₪  174,000 -והסוגיה השניה הם ה

 10 לרשום הוצאה של החברה. 

 11 למרות שהייתה השקעה? ש. 

 12 

 13 

 14לא בדקתי. רשות המיסים לא מוכנה לרשום הוצאה לא הונית ובטח לא  .ת

 15פירותית כאשר החברה שבה הושארו הכספים לא נמחקה יש את זה 

 16 בהרבה פסקי דין. 

 17לא היה נכס שיצא אלא הערך של הנכס שהיה ונותר קיים ירד ורשות  ש.

 18המיסים לא הכירה בירידת הערך מאחר והנכס נותר קיים ולא יצא 

 19 י החברה על אף ששוויו פחת?מיד

 20 . אם השווי פחת או לא אני לא יודע כי לא בדקתי. ונכו ת.

 21נוכח הסכם כזה המשמעות היא שהחברה צריכה לשלם מס נוסף בגין  ש.

 22 ?2012אותה שנה 

 23החברה ₪  174,000בואו נבדיל בין מיסוי יתרת החובה של הנתבע  ולגבי  ת.

 24ות המיסים לא הכירה נדרשת לשלם תוספת מס כתוצאה מזה שרש

 25בשחיקה של ההשקעה לטענת החברה אז נוצרה חבות מס לחברה בגובה 

 26האלה בתוספת המס שהחברה ₪  174,000בקירוב כפול  25%של של 

 27צריכה לשלם. בענין שווי החברה אם עושים התאמה אי אפשר לעשות 

 28משווי החברה ₪  174,000במרכיב אחד ולא בשני. או שמורידים את 

 29את שני הצדדים במס שנגזר מזה או שמתעלמים מזה. אי ומשתפים 

 30 ."אפשר רק לשתף במס זו הכוונה

 31 (.1-23שורות  34, עמ' 34-35, ש' 33, עמ' 14.6.17)ראו: פרוט' מיום 

  32 

 33תשובה זו של המומחה מתבססת על כל ההיבטים הקשורים להוספת הסכום וכן לנסיבות  .122

 34הוספת הסכום בהערכת השווי תגרום  איהוספת הסכום. המומחה בתשובתו למעשה מבהיר כי 
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 1לאי השיוויון ויצירה של תוצאה שבה יש שיוויון מהותי על כל היבטי ההוספה ,לרבות היבטי 

 2 המס של ההוספה. 

 3 

 4מבקשת לאמץ תיקון זה ולתקן את חוות דעת ו מסתמכת על תשובות המומחה התובעת .123

 5  המומחה בהתאם.

 6 

 7מדובר  . לטענת הנתבע,סבור כי יש להבחין בין היבטי המיסוי להיבטים הכלכליים הנתבע .124

 8אין אך  יש להכיר בהפסד, מבחינת העיתוי.מתי מתייחס לשאלה הבהסכם עם רשות המיסים 

 9 בפועל, ועל כן אין להוסיפו להערכת השווי של החברה.מחלוקת כי מדובר בהפסד 

 10 

 11 

 12 

 13בין ההיבט הכלכלי למיסויי. המומחה בעת בחינת הערכת אין בידי לקבל הבחנה זו של הנתבע  .125

 14חן מכלול רב של נתונים, היבטים ושיקולים )כפי שהנתבע עריכת איזון המשאבים ב השווי ובעת

 15והדבר ניכר היטב מבחינת חוות , המשאבים(בחוות הדעת ובאיזון אחרים עתר לו בנושאים 

 16דעתו והאסמכתאות שצורפו לכל עניין ועניין. העובדה כי המומחה בחן את הדברים שוב ועומד 

 17דעתו והעובדה שכל סוגיה זכתה למלוא תשומת הלב על טעויותיו רק מחזקת את שיקול 

 18לאחר ששקל את המומחה נימק את הוספת הסכום באופן מהימן ושקול ואך ורק  והבחינה.

 19 משמעותו ובחן את הדברים.

 20 

 21עם רשות המיסים, שאינו במחלוקת, ההפסד לא הוכר בשנת המס של החברה על פי ההסכם  .126

 22שהרי אותו העיקרון היה . ומאחר ולא הוכר כהפסד, יש מקום להוסיפו להערכת השווי. 2012

 23תבע, ובצדק, על הצורך היה עומד הנ 2012חל בדיוק באופן ההפוך לו היו הפסדים ניכרים לשנת 

 24 להוסיפם ולהתייחס אליהם באיזון המשאבים. כלל זה צריך לחול לשני הכיוונים. 

 25 

 26 התובעת בקשתאני מקבלת את  –לאחר בחינת טענות הצדדים ותשובות המומחה אשר על כן,  .127

 27 174,236 סך של  'חברה אלתיקון חוות הדעת באופן שבו יתווסף לשווי הערכת השווי של חברת 

 28 .ש"ח

 29 

 30 הורדת רכיב המשכנתא מטבלת האיזון 

 31דירת המומחה ציין בטבלת האיזון בחוות הדעת כי לחובת הצדדים במשותף משכנתא על  .128

 32 )ראו גם: נספח ח' חוות דעת המומחה(. ₪   145,716לטובת הבנק הבינלאומי על סך  המגורים
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 1 

 2ועל כן יש  12/2017טוענת כי למעשה חוב המשכנתא נפרע בחלקים שווים כבר בחודש  התובעת .129

 3מאשר כי אכן חוב המשכנתא נפרע אולם לנתבע טענות  הנתבע להסיר רכיב זה מטבלת האיזון.

 4( אשר לטענתו שילם לבדו ויש 9/2012-2/2013חודשים מתוך סך תשלומי המשכנתא ) 6-בנוגע ל

 5ב לו מחצית הסכום. טענות אלו יידונו בהמשך במסגרת פרק על קיזוז להורות על התובעת להשי

 6 חובות הצדדים.

 7 

 8לשאלות ב"כ הנתבע בשאלות ההבהרה מהצדדים כי מאחר וחוות  1אף המומחה טוען בשאלה  .130

 9הדעת הוכנה נכון למועד הקרע, החוב שהיה קיים בעת מועד הקרע נכלל במסגרת איזון 

 10 מועד הקרע אינם נכללים בחוות הדעת. המשאבים ותשלומים שבוצעו לאחר 

 11 

 12 

 13מאחר ויש הסכמה בין הצדדים בעניין זה )ונושא הפרשי תשלומי המשכנתא יידון בהמשך  .131

 14בצד ₪  145,716בקיזוז חובות משותפים(, אני מורה על הפחתת יתרה המשכנתא בסך של 

 15 החובה של הרכוש המשותף בחוות הדעת. 

 16 

 17 חברה ב'וחברת  'חברה אהערכת שווי חברת טענות הנתבע לגבי 

 18 

 19 2יצויין כי לאור עץ האחזקות של החברות בשליטת הנתבע, בחוות הדעת צויינו שוויין של  .132

 20כבר  בשווי  נכלל. שווי יתר החברות בהתאם לעץ האחזקות 'חברה דו 'חברה אחברות בלבד: 

 21 .'חברה אשל 

 22 

 23העלה טענות רבות לגבי אופן ביצוע הערכת השווי של שתי החברות וכן לגבי הכללת  הנתבע .133

 24 רכיבים והחסרת/ התעלמות מרכיבים אחרים. 

 25 

 26למעט לגבי סוגיות אחרות,  ,ציינה כי היא מאמצת את מלוא מסקנות חוות הדעת התובעת .134

 27 הלן בנפרד גם. מוכרעות ל 'חברה דטענות הנתבע לגבי  שהוכרעו על ידי בנפרד בפסק הדין.

 28 

 29 במשותף. הן תיבחנהאלה באלה,  ותכרוכ 'חברה בו 'חברה אוהטענות לגבי שווי מאחר  .135

 30 

 31חברה  של של הנתבע לגבי חוות הדעת, דין טענותיו בעניין הערכת השווי לאחר בחינת טענותיו .136

 32 להידחות, מהנימוקים שיפורטו להלן. 'חברה בו 'א
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 1 

 2טיוטה שהועברה להערות הצדדים, ולאחר זמן רב לאחר חוות דעת את יודגש, כי המומחה נתן  .137

 3עריכת "מלאכת מחשבת" מעמיקה, מנומקת המתבססת על מסמכים, נתונים, אסמתכאות ו

 4החברות, שהן כאמור  על ידיוהנתבע עצמו  על ידיככולם התבססו על מידע שניתן  םשרוב

 5 בבעלותו ובשליטתו. 

 6 

 7ברות ומאפייניהן וסוג הפעילות שלהן, את אופיין הייחודי של החלעומק המומחה בחן  .138

 8כל בובהתבסס על כך ניתנה חוות הדעת. המומחה פירט את מכלול השיקולים השונים שלו 

 9 , ובפרט כאשר הדברים לא עלו בקנה אחד עם טענות החברות וטענות הנתבע.עניין ועניין

 10 

 11 

 12והשנים  2008טוען כי אופן ביצוע הערכת השווי בשיטת המכפיל תוך השמטת שנת  הנתבע .139

 13שקדמו לה )בטענה כי היו אלו שנים של שפל ברווחים( הביאה לעיוות בהערכת השווי. לטענתו, 

 14בדיקת שווי החברה בשנה שלאחר שפל, תוך בחינת תקופות הגאות בלבד יוצרת עיוות של 

 15משמעותית של החברה מאשר אם היו בוחנים את שווי החברה התוצאות המציגות שווי גדול 

 16טוען כנגד  הנתבעכמו כן תוך בחינת מחזור שלם של גאות ושפל ולא רק את תקופות הגאות. 

 17טענות  הנתבעכמו כן העלה  התאמות שנעשו על ידי המומחה לרבות לגבי הפרשות והוצאות.

 18כמשפיע על שווי הההערכה וכי  רותוהבטוחות בין החב לגבי "הקשר העיסקי" ועץ האחזקות

 19ארוכות בנושא  הנתבעכמו כן התמקד  המומחה התייחס לכך באופן מוטעה בחוות הדעת.

 20וטוען כי הפרשנות והיישום שניתנה על ידי  XXXהעסקה שבוצע להסכם מכירות לחברת 

 21 המומחה שגויות.

 22 

 23של שיטת המכפיל ע השיב עוד בשאלות ההבהרה שהועברו לו מדוע נבחר אופן הביצו המומחה .140

 24התאמתי את נתוני  ]...[: "מהימנה יותר בענייננוומדוע שיטה זו  2008ומדוע הושמטה שנת 

 25התאמת הפרשה לעובד  ת. הכוונה להוספ2012למניפולציות לכאורה שנעשו בשנת  2012שנת 

 26עקב שיטות ₪  180,000ולהוספת הוצאות לשלם בסך ₪  76,303לתוצאות בפועל בסך ל  ----

 27 2012באופן זה ניטרלתי מניפולציות לכאורה שנעשו בדוח דיווח שונות של חבורת קשורות. 

 28שנערך לאחר יום הקרע. ניטרול זה הכרחי בעיני ומהווה צעד מידתי הרבה יותר מאשר 

 29השיטה שנבחרה ]...[ " .ל שהוא נערך לאחר יום הקרערק בגל 2012התעלמות מכל דוח 

 30להערכת שווי החברה שלפנינו הינה שיטת המכפיל וזאת לאור גודלה של החברה תחום 

 31 ."ה עצמהעיסוקה ובעיקר האפשרות להשוות את הנתונים לעסקאות דומות שעשתה החבר

 32 הוספו(. –)ההדגשות בקו 

 33 
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 1, סוגיית 2008המומחה את סוגיית השמטת שנת בהמשך תשובותיו לשאלות ההבהרה נימק גם  .141

 XXX: 2הבטוחות בין החברות וסוגיית העסקה עם 

 3הינן חריגות ביתר לתוצאות העיסקיות של השנים טרם  2008התוצאות העיסקיות של שנת "

 4לכן בחרתי שלא  .יום הקרע ואינן משקפות במקרה זה את התוצאות העיסקיות של החברה

 5ככל שהפקדון  ]....[הממוצע שחישבתי לצרכי שיטת המכפיל. לכלול אותן במסגרת הרווח

 6בני"ע אכן משמש כבטוחה לקו אשראי לחדר עסקאות לביצוע עסקאות במט"ח אזי מקביעה 

 7זו עולה השאלה האם המזומנים ושווי המזומנים של החברה אינם מהווים נכס עודף של 

 8של פקדון  ולצורך ניהול עיקר עסקי החברה נזקקת החברה רק לשיעבוד החברה זאת הואיל 

 9לפחות, מהוים בעיני נכס עודף של החברה בין אם ₪  200,000ני"ע. כך או אחרת סך של כ 

 10  . ]....[יכונו "מזומנים ושווי מזומנים" ובין אם יכונו "ניירות ערך"

 11מיום  XXXמכירת הפעילות ל להסכם 4הנני מוצא לנכון להפנות את תשומת הלב לסעיף 

 12 ". תמורה סופית ומוחלטת כנגד ביטול הסכמי ניהול התיקים: "שכותרתו 06/02/13

 13כנגד ביטול הסכמי ניהול התיקים... במסגרת סעיף זה נקבע באופן שאינו נתון לפרשנות כי "

 14 ".כולל מע"מ.₪  375000ישלם מנהל הקרן למנהל ההשקעוות סכום של 

 15הן כותרת הסעיף והן תוכנו תומכים תמיכה מוחלטת בחישוב שערכתי עינינו הרואות כי 

 16והפרשנות הנסיבתית המוצעת בשאלת ההבהרה אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם פרשנותו 

 XXX 17הבלתי מסויגת של הסעיף. יתירה מזו, הצעתי לנתבע להמציא כיום מסמך מבהיר מ

 18תבע לא הצליח להציג בפני מסמך לגבי כלילת התמורה האמורה מרכיב של הפרשי שכ"ט. הנ

 19 .הוספו( –)ההדגשות בקו " .שכזה

 20שורות  48עמ' , 23-35, שורות 47, עמ' 2.11.2017ראו גם תשובות המומחה בחקירה נגדית ביום 

 21וכן חקירת המומחה בים  הקשורים לבטוחות בין החברות, שם חזר על עיקרי הדברים 8-

 22 .53, עמ' 3.12.17

 23 

 24המומחה נחקר ארוכות לגבי האופן בו בוצעה הערכת השווי ולגבי הנושאים מהם הסתייג  .142

 25בתשובותיו והנתבע לא הצליח לקעקע באריכות רבה חזר על עיקרי הדברים  המומחההנתבע. 

 26 .את חוות הדעת בנושאים אלה

 27 

 28, אי ייחוס הוצאות מסויימות השיב המומחה 2008השמטת שנת הפרשות לימי מחלה, לגבי  .143

 29. בחינת תשובותיו מעלה כי והסביר את אופו ביצוע ההערכה בנושאים אלהבחקירתו ארוכות 

 30 2012ולמשל גם כאשר הייתה עלייה בהוצאות משפטיות בשנת לעומקם, הוא בחן את הנתונים 

 31צאה זו ולא ניטרל אותה בשונה שייתכן שמקורה היה בסכסוך בין הצדדים התחשב בהו

 32 :. הדבר מעיד על איזונה של חוות הדעתמרכיבים אחרים
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 1מה שהיה בחברה הזאת היו מספר פעולות שאני ניטרלתי אותן בהערת "

 2השווי שחלקם משפיעות על הרווחה אבל ניטרלתי את זה לצורך הערכת 

 3נעשתה הפרשה לימי מחלה. זאת אומרת,  חברה א'בחברה הזאת השווי. 

 4והחברה כבר יצרה  31.12.12עובדת מסוימת הייתה חולה בשנים שלאחר 

 5. 21.12.12 -הפרשה בגין אותה חבות עתידית לתשלום מחלה כבר ב

 6ואני לא קיבלתי את הפעולה משתי סיבות. ₪  40,000 -כמדוני זה היה כ

 7לעשות כאשר אין חובת  הפרשה לימי מחלה זה לא דבר שנהוגקודם כל  

 8, חובת פדיון קיימת לימי מחלה במגזר הציבורי ולא פדיון לימי מחלה

 9מדווחת על הכנסותיה והוצאותיה על בסיס  חברה א'החברה בפרטי. 

 10מזומנים והכוונה כאשר מתקבלת הכנסה היא נרשמת וכאשר מתקבלת 

 11א הוצאה היא גם נרשמת וכך זה מקובל וזה מה שהחברה הזאת עושה. ל

 12ייתכן שחברה שמדווחת על בסיס מזומנים תיצור הפרשה כלשהי ובוודאי 

 13לא לימי מחלה לא הייתה מדווחת על בסיס צבירה זה לא היה מקובל. 

 14 20,000הוצאות משפטיות בסכום של  2012בנוסף, שולמו בחברה בשנת 

 15שכלולות לזכאים שונים שלא היו בשנים קודמות ודווקא את התשלום ₪ 

 16כי גם אם מדובר בתשלום שנוגע  תי לנכון לא להתערב בוהזה אני מצא

 17להליך הזה שבו אנו מצויים קיימת חוו"ד משפטית של ד"ר עו"ד אמנון 

 18שכאשר חברה מעורבת בהליך בדיני רפאל בתחום המיסוי שקובעת 

 19משפחה בוודאי כאשר היא חלק מההליך אז חלק מההוצאות המשפטיות 

 20 ".בחרתי בזה שלא להתערבהמשולמות ניתן לייחס לחברה ואני 

 21 (.14-29, שורות 31, עמ' 11.6.17מיום  )ראו: פרוט' הוספו( -)ההדגשות בקו 

 22, שם חזר על 21-34, שורות 44, עמ' 2.11.2017ראו גם תשובות המומחה בחקירה נגדית ביום 

 23 .2008עיקרי הדברים הנ"ל והנימוקים לאי הכללת שנת 

 24 

 25ל"יחסי הגומלין" בין החברות וכן להתחייבות המומחה נשאל והתייחס  בהמשך החקירה .144

 26 :לתשלומי פיצויים לגביה טוען הנתבע כי היא לא קיבלה התיחסות נכונה בחוות הדעת

 27חברה שנרשם כהוצאות לשלם לחברת ₪  180,000לא הכרתי בסכום של "

 28חברת האם שלה, מסיבה שראיתי בזה  חברה א'בגין חוב שחייבת  ב'

 29קומבינציה חשבונאית כי החברה מדווחת על בסיס מזומנים ולא רשמה 

 30בגלל שיטות דיווח חברה ב' שרשמו כהוצאה ב₪  180,000הכנסה במקביל 

 31 180,000 -שונות של שתי החברות דבר שמביא להקטנת ערך הקבוצה ב

 32ונה, אני תיקנתי את . ופעולה אחרולכן מצאתי לנכון לנטרל את זה₪  

 33התחייבות ביתר שנרשמה בגין  חברה ג'התעודה לפיצויים לחברת 

 34שהוא אחיה של התובעת. התוצאות  ---לפיצויים לעובד החברה בשם 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 הנתבענ'  התובעת 12220-08-12 תמ"ש
 התובעתנ'  הנתבע 42466-02-17 מ"להת
 

  לפני כבוד השופטת תמר סנונית פורר 

 101מתוך  34

 1בפועל מה ששולם לו בפועל היה פחות ממה שהחברה רשמה לפיצויים 

 2כדי להגיע לתוצאה אמיתית לפי שיקול הדעת שאני  ולכן לא הכרתי בזה

 3 "לתי.הפע

 4, עמ' 36, שורה 32, עמ' 11.6.17)ראו: פרוט' מיום  הוספו( -)ההדגשות בקו 

 5 (.1-8שורות , 33

 6 

 7הנתבע טוען כי היה על המומחה לייחס לו שווי שכר גבוה יותר מאחר והשכר שנמשך על ידו  .145

 8. גם בכל הנוגע לשכרו של כמקובל בשוק היה נמוך ואינו מגלם שווי כלכלי של תפקידו ועבודתו

 9וכן לשיקולים השונים  הנתבע נשאל המומחה והתייחס באריכות לנימוקיו בחוות הדעת

 10וניכר כי גם מאוזנות, היו מהימנות . תשובותיו אלה אותו בחוות הדעת הנחווהמורכבים ש

 11)גם בהתעלם מהיבט שינוי הגרסאות של הנתבע מהנטען על ידו  כחלק משיקול מקצועי טהור

 12 :יעת המזונות ובהליך זה(בתב

 13 "ש. מהו השכר המקובל בשוק למנכ"ל חברה לניהול תיקי השקעות?

 14אני מניח  שאת חותרת לזה שיש להפקיד לא בדקתי. זה גם לא רלוונטי.  ת.

 15"ל. בנושא הזה דנתי עם הנתבע במהלך חוו"ד ואסביר למה שכר ראוי למנכ

 16 41%שבו נמכרו  2013בשנת  XXXזה לא רלוונטי בכלל. ראינו שעסקת 

 17, ראינו ששווי החברה בעסקת אמת נקבעת XXXמפעילות החברה לחברת 

 18לפי מכפיל של מחזור ולא לפי מכפיל של רווח. מכפיל של מחזור  לא מושפע 

 19מהוצאות החברה לרבות לא ממשכורת החברה. לכן, שווי החברה בעסקת 

 20בע היה כן מושך . אילו הנתאמת נקבע בלי קשר למשכורת שהנתבע משך

 21משכורת גבוהה ממה שהוא משך אז במסגרת איזון המשאבים זה לא כסף 

 22שהולך לאיבוד, אם הוא מושך נטו גבוהה יותר וזה מגדיל את מה שהיה 

 23צובר בבנק וזה היה מקבל ביטוי באיזון המשאבים. מדובר בכלים שלובים 

 24אתה אי אפשר לומר שאתה לא לוקח בתחשיב משכורת ראויה למנכ"ל כש

 25עושה הערכת שווי לחבר ולייצר הון כי באותה נשימה צריך להמשיך ולמה 

 26אתה לא מוסיף במסגרת איזון המשאבים את אותו נטו שהיה נמשך בפועל 

 27דבר נוסף הערכת שווי של כדי להגדיל את הנכסים של התא המשפחתי. 

 28חברה זה לא מדע מדויק, כתבתי זאת ומדגיש זאת כל פעם. אילו הנתבע 

 29מושך משכורת גבוהה יותר במסגרת שיקול דעת הייתי לוקח מכפיל היה 

 30גבוה יותר ובמסגרת הבדיקות שלי אני עושה בדיקה צולבת אני מנסה לבוא 

 31ולראות עם המכפיל שעשיתי למה שהחברה עשתה. לכן, אילו הייתי לוקח 

 32משכורת גבוהה יותר הייתי רוצה להוסיף זאת לאיזון המשאבים של 

 33כסף התאורטי שהוא לקח וב' הייתי צריך לקחת מכפיל הנתבע במסגרת ה
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 1גבוה יותר על מנת להשתוות בעסקאות אמת למה החברה עשתה וזה 

 2. לענייין המשכורת הראויה בחוות במסגרת שיקול הדעת בשווי חברה

 3הדעת הגעתי למסקנה בנושא המוניטין ככל שיש לתובעת מוניטין הוא לא 

 4טין אישי והוא חלק מהערכת השווי של אישי ולא שייך לה ולנתבע יש מוני

 5אילו הייתי לוקח משכורת ראויה אני לא בטוח לגבי המסקנה שלי החברה. 

 6שהמוניטין האישי של הנתבע שזה כבר כלול בהערכת השווי של החברה 

 7 .והיא לא הייתה משתנה אם הייתי לוקח שכר ראוי

 8, 22-36שורות , 35, עמ' 14.6.17)ראו: פרוט' מיום  הוספו( -)ההדגשות בקו 

 9 (.1-8שורות  36עמ' 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16הנתבע אינו טוען כי הנתונים עליהם מתבססת חוות הדעת שגויים אלא טוען כי הפרשנות  .146

 17. לאחר בחינת הטענות אני סבורה כי חוות הדעת מאוזנת, ובמידה רבה הוהיישום שלהם שגוי

 18כי המומחה לא הסכים נכון הוא  .בנושאים רבים הייתה שמרנית ולטובת הנתבע וטענותיו

 19אך הדבר  ,לפעולות מסוימות ולהיבטים מסויימים של פעולות שבוצעו והגדרתן על ידי הנתבע

 20עדיין נופל בגדר המומחיות המקצועית ושיקול דעתו של המומחה ולא מוביל לפסילת הערכת 

 21 השווי. 

 22 

 23ערה ולכל סייג יתרה מכך, דווקא נכונותו, המפליגה יש לומר, של המומחה להיות קשוב לכל ה .147

 24דים וכאשר מצא ענינים שיש לתקנם, הודה בכך ותיקנם, מחזקת את חוות הדעת דשל הצ

 25עניינים שהמומחה הבין כי שנויים במחלוקת עזה בין הצדדים ונותנת לה מהימנות רבה יותר. 

 26אין מדובר במומחה "המתבצר" מאחורי חוות קיבלו התייחסות נוספת ונימוק עוד רב יותר. 

 27ותיקנם לאחר שמיעת ל מחיר. אלא במומחה שהודה בטעויות בחלק מהדברים הדעת בכ

 28 ולא היה עניין אחד שהועלה לגביו סייג שלא בחן אותו שוב והעמיק בו. הצדדים,

 29 

 30אשר על כן ולאור כל הנימוקים לעיל, אני דוחה את טענות הנתבע לגבי הערכת השווי של  .148

 31 .'חברה בוחברת  'חברה אחברת 

 32 

 33 חברה ד'מהערכת שווי חברת ₪  16,000סך של ב גרעוניהוספת שווי 
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 1 

 2 'חברה ד. הנתבע טוען כי יש לכלול שווי גרעוני ל0-ב 'חברה דהוערך השווי של בחוות הדעת  .149

 3 ולהכלילו באיזון המשאבים ולשנות את הקביעה הנוכחית.

 4 

 5נספח ב'( ציין המומחה  - 10-11)ראו: סעיף  חברה ד'בחוות הדעת במסגרת הערכת שווי לחברת  .150

 6 כי: 

 7-( אין אני רואה הבדלים בין ערכם החשבונאי של הנכסים וההתחייבויות ל10"

 8של החברה לבין שווי השוק שלהם. לפיכך אני עומד את שווי החברה  31/12/12

 9שהינו  01/09/12-שהוא גם השווי הגרעוני של החברה ל₪  28,488בסכום גרעוני של 

 10 ום הקרע.י

 11השאלה האם לצורך איזון המשאבים בין בני הזוג יש לחייב את התובעת  עולה( 11

 12במחצית מחלקו של הנתבע בגרעון החברה כאשר אנו עוסקים בחברה גרעונית? 

 13לדעתי כאשר אנו עוסקים בהערכת שווי גרעונית יהיה זה ראוי לפי כללי 

 14החשבונאות המקובלים לחייב את התובעת במחצית מחלק הנתבע בגרעון רק 

 15במקום בו הנתבע ערב אישית לחובות החברה וערבות זו מומשה הלכה ולמעשה.  כל 

 16עוד אין וודאות כי חובות החברה נפרעו הלכה ולמעשה על הנתבע כפי חלקו בחברה, 

 17אין לדעתי לחייב את התובעת בחובות החברה. במקרה שלפנינו לא הוכחה ערבותו 

 18כחה בפני מימוש ערבות זו הלכה האישית של הנתבע לחובות החברה, כל שכן לא הו

 19 ."ולמעשה

 20 

 21לא הכליל את  קריבטבלת האיזון,  0בסכום  חברה ד'לאור כך, המומחה העריך את שווי חברת  .151

 22 . השווי הגרעוני באיזון המשאבים

 23 

 24טוען כי המומחה הודה בחקירתו כי שגה כאשר נמנע מלכלול את השווי הגרעוני של  הנתבע .152

 25במקום  16,000בסך  גרעוןהחברה באיזון המשאבים וכי יש לתקן את טבלת האיזון כך שתכלול 

 26. יצויין כי אין מדובר במלוא החוב שהחברה מצויה בו אשר הוערך בסך 'חברה דשווי אפס של 

 27 יל. כאמור לע₪  28,488של 

 28 

 29 לא התייחסה לטענותיו של הנתבע בעניין זה. התובעת .153

 30 

 31 : 'חברה דואישר כי יש להוסיף את הערך הגירעוני ל נשאל על עניין זההמומחה בחקירתו  .154
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 1ותם אני חוזרת לנקודה בה אני חושבת שיש עיוות: מאחר שלמעשה א "ש.

 2שהנכס רשומים כחוב שחייבים לחברה, רשום כנכס, אנו יודעים ₪  16,500

 3שהיא  חברה ד'לעולם לא ימומש ולא יקבלו את הכסף חזרה כי אין אפשרות ל

 4   חברה בפירוק, לשלם את הסכום הזה. יש גירעון ואין שם פעילות.

 5הוערכה על ידי בשיטת השווי המאזני, בשיטה  חברה ה'מאחר וחברת  ת.

 6 הזו אנו בוחנים האם הערך המאזני של כל נכס וכל התחייבות זהה לערך

 7אני מקבל את ההערה שאת מעירה, מאחר והסכום השוקי שלו, לשווי שלו. 

 8, יש לתקן את חווה"ד בסכום חברה ד'הזה, ככל שאי אפשר להיפרע ממנו מ

 9 הוספו(. –)ההדגשות בקו  ."₪ 16,000של 

 10 .(2, ש' 65עמ'  – 28, ש' 64, עמ' 3.12.17)ראו: פרוט' מיום 

 11 

 12 ₪.  16,000של בסך  'חברה דרעוני של יהשווי הג אשר על כן יש להוסיף לחוות הדעת את .155

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 המיסויסוגיית 

 19 

 20משלח ידו של הנתבע. לתובעת לא היו את מהוות הן אין מחלוקת כי לנתבע מניות בחברות ו .156

 21החברות כי ר כך שאין מחלוקת סתו של הנתבע ולאולאור כך שהחברות הינן פרנ מניות בחברות.

 22 שוויבמסגרת איזון המשאבים הנתבע נדרש לשלם לתובעת  יוותרו בבעלותו של הנתבע,

 23 . , נכון למועד הקרעמחצית החברות

 24 

 25המחלוקת שבין הצדדים היא כיצד יש להורות על התשלום נכון למועד ביצוע איזון המשאבים  .157

 26 הון )כטענת הנתבע(. יתשלום ברוטו )כטענת התובעת( או נטו לאחר קיזוז שווי מס רווח –

 27 

 28בחוות דעתו טען כי מאחר ואין העברה בפועל של מניות )לא יחול שינוי באחזקות  המומחה .158

 29הצדדים במניות החברות(, ואין למעשה יציאת נכס מרשותו של אדם, הרי שלא מתקיימים 

 30ואין בגינה אירוע  ,1961-)נוסח חדש(, התשכ"אלפקודת מס הכנה  88התנאים למכירה לפי סעיף 

 31, הפרקטיקה של רשות המיסים הינה לפטור 'מכירה' מהע כי התקיייתרה מכך, אף אם ייקב מס.

 32העברות נכסים בין בני זוג אגב גירושין ממס רווחי הון. המומחה חזר על עמדתו זו גם בחקירתו 

 33 (.40עמ'  – 39, עמ' 11.6.17)ראו: פרוט' מיום 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 הנתבענ'  התובעת 12220-08-12 תמ"ש
 התובעתנ'  הנתבע 42466-02-17 מ"להת
 

  לפני כבוד השופטת תמר סנונית פורר 

 101מתוך  38

 1 

 2יד באם בעת בהתאם לכך, המומחה ערך את תחשיביו לאיזון המשאבים בסכומי ברוטו וטען כי .159

 3. לטענתו לא באופן יחסי עד למועד הקרע חול על התובעתתתתקיים מכירה החבות בגין המס 

 4יתכן להפחית מס מהתמורה לפי הערכת השווי כאשר הנתבע משאיר הפחתה זו ברשותו, בפרט 

 5 לאור כך שייתכן והמניות לא ימכרו לעולם. 

 6 

 7חבות בגין תשלום המס בעתיד אכן המומחה הציע בחוות דעתו כי כ'בטוחה' לנתבע לכך שה .160

 8אולם שני הצדדים התנגדו תחול ותשולם על ידי התובעת תירשם הערת אזהרה לטובתו, 

 9המומחה אף הציע כי התובעת תשאיר סכום כסף בנאמנות אולם  להצעה זו ועל כן היא נדחית.

 10ספים הצדדים לא מתייחסים כלל לחלופה זו, והתוצאה הכספית לכך שווה למעשה להשארת כ

 11 בידי הנתבע לתשלום עתידי תיאורטי.

 12 

 13כי המומחה יפנה לרשות המיסים לקבלת הבהרה  14.6.17הוריתי ביום  ת הזומחלוקהבעקבות  .161

 14הבהרה מטעם )להלן: " 10.7.17ביום הוגשה  תשובת רשות המיסיםבשאלות שבמחלוקת. 

 15 "(.רשות המיסים

 16 

 17בין בני  העברת מניותהינה כי  כי עמדת רשות המיסים צויין בהבהרה מטעם רשות המיסים .162

 18תהווה "מכירה" ולא תיווצר  לא, בכפוף להתקיימות מספר תנאים, אגב הליך גירושיןזוג 

 19רקעין )שבח א לחוק מיסוי מק4חבות במס במסגרת איזו המשאבים, בדומה לקביעה בסעיף 

 20. בהבהרת רשות המיסים צויינו התנאים הבאים שבהתקיימם לא 1963-ורכישה(, התשכ"ג

 21  אירוע מס:או איזון המשאבים תהווה העברה 

 22 

 23 
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 1 

 2יודגש כי רשות המיסים לא נכנסה לעובי הקורה לאיזון המשאבים הספציפי בין הצדדים  .163

 3כי בשיתוף פעולה בין הצדדים וסיועו של רו"ח קדר  סביר ועמדתה הייתה עקרונית כללית.

 4לאחר מתן פסק הדין וסיום איזון המשאבים הכולל את נכסי המקרקעין ניתן יהיה להביא 

 5 . ובהתאם לכך לפעול לרווחת שני הצדדים לידי וודאות סוגיית המיסוי כבר עתה

 6 

 7. התובעת ברוטוכי יש להורות שבמסגרת איזון המשאבים התשלום יהיה  עותרת התובעת .164

 8היא מסכימה לשאת אזי  -מס ב היה חיובבעתיד ימכרו המניות לצד ג' וישככל  מסכימה כי

 9בכפוף לכך שהנתבע  בהתייחס לתקופה עד למועד הקרע, חבות שתהיה ככל ותהיהמחצית הב

 10 למועד הקרע.  עדהון  יימציא אישור מרשויות המס על גובה סופי של מס רווח

 11 

 12לא ייתכן כי הנתבע יקזז כבר עתה כספים בגין  מתנגדת לתשלום נטו כאשר לטענתה התובעת .165

 13תשלומי מיסים אשר ייתכן ומעולם לא יידרש לשלמם )למשל אם הנתבע לא ימכור כלל את 

 14והיא רואה בעצם דרישת הנתבע על כך חוסר תום לב. כמו כן התובעת מפנה לכך  החברות(

 15נם נטו לאחר תשלום מס שנובעים ממשיכת דיבידנדים הישחלק מהערכים בחוות הדעת כבר 

 16 ופירעון שטר הון.

 17 

 18מנוגדת לפסיקה, ויש להורות על תשלום סכום חוות הדעת שגויה מעיקרה ו טוען כי הנתבע .166

 19האיזון נטו )לאחר ניכוי מס(. לטענת הנתבע יש לראות באיזון מכר רעיוני מהתובעת אליו של 

 20 המניות. 

 21 

 22מטעם רשות המיסים עולה כי דחיית התשלום במס במקרה דנן טוען כי בהבהרה  הנתבע .167

 23אפשרית רק במקרה בו הנתבע יהיה מוכן לקחת את חוב המס העתידי על עצמו ולשלם את 

 24מלוא המס במועד מכירה עתידי. לטענתו, בלא הסכמה זו מצידו לא ינתן לתובעת דחיית תשלום 

 25וע איזון המשאבים. מכאן, שבכל מקרה מס כך שיהא עליה לשלם את שווי המס נכון למועד ביצ

 26יוותרו בידי התובעת שווי נטו ולא שווי ברוטו של המניות. על כן, הנתבע טוען כי קביעה 

 27אולם המניות לא יימכרו בפועל כעת הינן מצב של "זה נהנה וזה לא  ,התובעת תקבל שווי נטוש

 28בפועל ובין אם תקבל שווי חסר" )בין אם התובעת תקבל שווי נטו מהנתבע בלי מכירת המניות 

 29 נטו לאחר תשלום שווי המס לרשות המיסים(. 

 30 

 31עותר כי לאחר שייקבע מהו סכום האיזון בין החברות, יש להורות למומחה לחשב את  הנתבע .168

 32שווי מס רווחי הון בגין התשלום לתובעת וסכום זה יופחת מהתשלום המגיע לתובעת במסגרת 
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 1איזון המשאבים. או לחילופין עותר כי התובעת תמציא אישור פטור מניכוי מס במקור בכדי 

 2 א עצמו במצב סבוך מול רשות המיסים. למנוע מצב בו הנתבע ימצ

 3 

 4כי בכל מקרה ייקבע כי תשלום האיזון בגין החזקות הנתבע בחברות יחולק  הנתבעכמו כן עותר  .169

 5 שנים.  7למשך 

 6 

 7לאחר בחינת מכלול טענות הצדדים ולאור עמדת רשות המיסים אני מאמצת את חוות הדעת  .170

 8ככל שבעתיד יידרש  .בשלב הזה ברוטווקובעת כי התשלום לתובעת יהיה  בעניין זה במלואה

 9תשלם התובעת לנתבע  ,על כך הנתבע לשלם מס ובכפוף להצגת אישור תקף מרשות המיסים

 10אין מניעה כאמור לעיל כי עם איזון משאבים כללי  המס עד למועד הקרע.  מתשלוםמחצית 

 11 סים.של כל הנכסים תהיה פניה מסודרת משותפת של הצדדים ובסיוע המומחה לרשות המי

 12 

 13פלוני  4660/16עולה הן מבע"מ המומחה בחוות דעתו כי התשלום כעת הוא "ברוטו" פרשנות  .171

 14( )ולא כפי 11.5.16)ר' ב' ע' נ' נ' ב' ע'  28162-10-14( והן מעמ"ש )ת"א( 5.9.16) נ' פלונית

 15 שנטען על ידי הנתבע(.  

 16 

 17 

 18 

 19אינו קביעות בית המשפט המחוזי אך מתייחס כב' השופט מזוז ל 4660/16בע"מ ל 6סעיף ב .172

 20כי התשלום יהיה נטו. בית המשפט העליון מדגיש כי על המשיבה שם  אינו קובעבהן ו מתערב

 21ג אישור מאת רשויות שם להצי המבקשוחזר והפנה כי על  ,"ככל שישנהלשאת בחבות המס "

 22את המשיבה  אין לחייבות במס. בית המשפט העליו שב ומדגיש כי בכל מקרה המס בדבר החב

 23הבקשה לצורך תשלום התמורה למשיבה.  המבקשבמס הכרוך בהעמדת מימון ממקורותיו של 

 24. גם בחינת 28162-10-14)ת"א(  בעמ"שהתייחסה לפסיקה  4660/16למתן רשות ערעור בבע"מ 

 25אינה מובילה לפרשנות המבוקשת על ידי הנתבע. יש לשים לב כי  28162-10-14האמור בעמ"ש 

 26)מצב לאחר מכן למשיבה עסק במצב שונה של מכירת המניות לצד ג'  ותשלום  האמור בעמ"ש

 27וכן תשלום באמצעות משיכת דיבידנד. בית המשפט המחוזי )כב' נו( נשאינו רלוונטי לעניי

 28השופט שוחט( מציין מפורשות תוך שהוא אינו מתערב בקביעות בית המשפט קמא את הדברים 

 29לתשלום חלקה של המשיבה בחברות, סק דינו, כיוון , לאורך כל פבית משפט קמא"הבאים: 

 30. כתשלום ברוטו ]...[ כל אימת שהמערער מותיר בידיו את החברות ואינו מוכר את מניותיו בהן

 31בית המשפט הטיב עם המערער משקבע, ]...[, כי ככל שהמערער "ימציא אישור מרשויות 

 32משווי המניות שבבעלותו, קיימת , כי בעקבות פסק דין זה הקובע כי לאישה מגיע מחצית המס

 33או חלקן לצד ג' לצורך תשלום חלקה של האישה  חבות מס או שהוא יחליט למכור את מניותיו
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 1והוא ימציא אישור על תשלום המס בפועל, האישה תקבל את חלקה בשווי המניות, במניות 

 2  )סעיף ד' לפסק דינו של כב' השופט שוחט(. ..."בניכוי המס ששולם

 3 

 4התשלום כעת יהיה ברוטו, ורק אם היה קביעה כי וצאה משני פסקי הדין הנ"ל הינה על כן הת .173

 5יהיה ביום מן הימים חיוב במס ובכפוף לאישור רשות המיסים על כך, תשלם התובעת את 

 6 . חלקה עד למועד הקרע

 7 

 8הנתבע למעשה עותר כי גם אם אין כעת מבחינת רשות המיסים אירוע המס הוא יותיר בידיו  .174

 9. הוא גם אינו מתחייב התחייבות הפוכה, כפי ולא ידועסים למועד שהתקיימותו בספק את המי

 10 היה אירוע מס ישיב לה את ההפרש. ישמתחייבת התובעת, כי בבוא היום היה ולא 

 11 

 12היעלה על הדעת כי הבעל ינכה לאשתו "מס במקור" מבלי המומחה בחוות דעתו: " כפי שציין .175

 13לא יתכן להפחית מס רור שהתשובה הינה שלילית. שיעביר סכום זה לרשות המיסים? ב

 14מהתמורה לפי הערכת השווי כאשר הבעל משאיר הפחתה זו ברשותו. החזקת סכום זה בידי 

 15חוות דעת  9" )ראו: עמ' .הבעל יכולה להיות גם לצמיתות ככל שהמניות לא ימכרו לעולם

 16 זו ונימוקיה מקובלים עליי.  תשובה הוספו(. –)ההדגשות בקו המומחה(. 

 17 

 18 קחברות יחולשווי האני דוחה את טענת הנתבע כי יש להורות כי תשלום האיזון בגין בנוסף,  .176

 19. מאחר וקיבלתי של הנתבע בהרחבת חזית שנטענה לראשונה בסיכומיו. מדובר שנים 7למשך 

 20יותיה הפנסיוניות בהמשך פסק הדין הרבה מעתירותיו של הנתבע לרבות לגבי איזון מידי של זכו

 21ת בשני נכסי מקרקעין ושל התובעת, אין מקום לבקשתו לפריסה. לכך יש להוסיף כי לנתבע זכוי

 22 כך שיש בידיו אמצעי תשלום ואפשרויות תשלום נוספות.

 23 

 24על כן וממכלול הנסיבות בעניין הצדדים ואיזון המשאבים ביניהם, אין בידי לקבל טענותיו של  .177

 25התובע כי עליו לשלם לתובעת את השווי נטו והיתרה תוחזק על ידו עד למועד מכירת המניות 

 26 בפועל. 

 27 

 28התובעת כי תשלם בעתיד את המס במקרה של מכירת המניות, בכפוף להצגת אישור  הסכמת .178

 29בהתייחס למועד עד  מטעם רשות המיסים בגין שווי המס שעליה לשלם בפועל סופי עם סכום

 30. מחד התשלום מהווה איזון נכון וראוי בין האינטרסים של הצדדים וטענותיהם מועד הקרע

 31שחל על התובעת ישולם במלואו על ידה ומנגד הצדדים לא יגררו להתנהלות סבוכה של תביעות 

 32המס במכירה העתידית. טענה זו של התובעת תביא לכך שבין  וקיזוזים לאור שינויי גובה
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 1הצדדים תהיה התחשבנות אחת ויחידה בעתיד בהתבסס על עסקת מכר שכבר בוצעה ועל 

 2 דרישת רשות המיסים לתשלום סכום מוגדר ולא סכום רעיוני כפי שהינו היום. 

 3 

 4 .ברוטושווי המניות על כן אני מקבלת את טענת התובעת ומורה כי הנתבע ישלם לתובעת את  .179

 5אם וכאשר הנתבע ימכור את מניותיו בעתיד, התובעת תשלם שווי המס )עד למועד הקרע( 

 6   בכפוף להצגת אישור מטעם רשות המיסים עם הסכום הסופי שעל התובעת לשלם בפועל.

 7 

 8ככל שהתובעת תסבור כי אין מדובר בעסקת מכר אמיתית הרי שפתוחה הדלת בפניה להגשת  .180

 9הליך מתאים. ככל שהנתבע יסבור שהתובעת מסרבת לשלם את שיעור המס המתאים, הדלת 

 10 פתוחה בפניו להגשת הליך מתאים. 

 11 

 12 של הצדדים חלוקת הנכסים הפנסיונים ג.

 13 

 14 וין של הזכויות. מסכימה לקביעת המומחה בעניין שו התובעת .181

 15  להלן. שיפורטכפי לשווי הזכויות להחריג וטענות בנוגע לסכומים נוספים שיש להוסיף  לנתבע

 16כל  הבשלתמיידי או במועד מאוחר לפי מועד ) מועד האיזון עניינההמחלוקת בין הצדדים עיקר 

 17 .(וזכות זכות

 18 

 19טוען כי לאור פיטורי  הנתבע  -בנוגע לטענות הנתבע באשר לדמי הפיטורין של התובעת .182

 20התובעת ולאור כך שטענה כי לא משכה את הזכויות המגיעות לה בגין פיטוריה אלו, הוכח כי 

 21למעשה יש בידי התובעת זכויות נזילות אשר יש לחלקן במסגרת איזון המשאבים. הנתבע טוען 

 22 כי התובעת סירבה להציג מסמכים בעניין זכויותיה בגין פיטוריה. 

 23עם זאת היא נשאלה על כך בחקירתה וכך גם  יחסה לרכיב זה בסיכומיה.לא התי התובעת

 24 המומחה.

 25 

 26מהנימוקים  ,להידחותלגבי פיצויי הפיטורין לאחר שבחנתי טענות הצדדים, דין טענת הנתבע  .183

 27 .שיפורטו להלן

 28 

 29יתרה  מועד קרע. לאחר 2015יודגש, אין מחלוקת כי מועד פיטוריה של התובעת היה בשנת  .184

 30קיבל מהתובעת את כל המסמכים לגבי נכסיה הפנסיוניים בעת עריכת חוות  מכך, המומחה

 31 הזכויות נכללות בחוות הדעת. ,הדעת. הנתבע גם אינו טוען אחרת. משכך הוא המצב

 32 

 33 התובעת בחקירתה טענה כי לא משכה את כספי הפיטורין ועדותה זו נמצאה מהימנה בעיני: .185
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 1 
 2 הסכומים שקיבלת כפיצויי פיטורין?" ש. לא מדוע לא הצגת לביהמ"ש פירוט 

 3כל  פיצויי הפיטורין נמצאים בקופה.  העברנו על כך מסמכים רואה  ת.

 4החשבון קדר במסגרת איזון המשאבים. מה שהגשנו לגבי חברת מגדל כולל 

 5  את פיצויי הפיטורין.

 6 אם זה כבר כולל למה לא לתת את הפירוט מה נזיל ומה קיבלת ביד? ש.

 7ד לא משכתי כסף מהפיצויים. גם הדו"ח עצמו הוא ליום לא קיבלתי בי ת.

 8 הקרע, לא משכתי אותו. הכסף שם לא משכתי אותו. 

 9 כמה הגיע לך מפיצויי הפיטורין? ש.

 10לא יודעת. אפשר לעשות  14לא יודעת לא עשיתי חישוב, כי זה לפי סעיף  ת.

 11שנה. בהנחה שזה הולך לפי המשכורת  18בערך המשכורת האחרונה כפול 

 12 ₪.  18,750אחרונה ה

 13 את זה החלטת לא למשוך? ש.

 14 למה שאני אמשוך זו הפנסיה שלי." ת.

 15 הוספו(. –(. )ההדגשות בקו 14-24, ש' 32, עמ' 15.6.17: פרוט' מיום )ראו

 16 

 17לו אכן סבר הנתבע כי ישנם כספים אשר מגיעים לו ולא נכללו במסגרת חוות הדעת הרי שהיה  .186

 18 לא נעשה על ידו.זאת  מגיש בקשה להמצאת מסמכים.

 19 

 20 

 21ובהתאם לכך , ות הדעתבחו נכללות לזכויות בהןשוכנעתי כי דמי הפיטורין שהנתבע טוען  .187

 22ניכר כי טענה זו הועלתה יותר על מנת לשכנע למועד הקרע. שחושבו ויות בהן זכיש לנתבע 

 23בניגוד  ויות נזילות כבר עתהוכי לתובעת יש זכ ,בצורך לערוך איזון מיידי וכולל של כל הזכויות

 24 על ידה. טעןלנ

 25 

 26טוען כי נפלה טעות  הנתבע – בנוגע לטענות הנתבע לגבי קופת הגמל בחברת "כלל" של הנתבע .188

 27מחברת "כלל" ₪  16,625בחוות דעת המומחה ויש להורות על החרגת זכויות הנתבע בסך 

 28ה לא התייחס התובעתממסגרת איזון המשאבים שכן מדובר בזכויות שקדמו למועד הנישואין. 

 29 בסיכומיה לטענות אלו.

 30 

 31 :נשאל על כך והשיב כי יש לתקן את חוות הדעת בסכום הנטעןהמומחה בחקירתו  .189

 32 
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 1הנתבע הציג בפניך מסמכים לגבי הזכויות הפנסיוניות שלו לרבות   "ש.

 2מסמכים מחברת כלל המתייחסים לזכויות שהוא צבר לפני מועד הנישואין. 

 3 האם בחוו"ד ביצעת תחשיב של החלק היחסי?

 4הוא המציא לי  29.5 -הוא הביא לי את זה אחרי שפרסמתי את חוו"ד ב ת.

 5ו עוד קודם. יש לי מסמכים להוכיח את המסמכים האלה וזה אחרי שביקשנ

 6מדובר בסכומים יחסית לא גבוהים ואם רוצים להגיע זאת לעניין המועדים. 

 7  לרמת הדיוק אז צריך לתקן את זה.

 8מה לגבי נספח י"ב לתצהיר  הרכושי שהוגש למומחה האם אלו  ש.

 9 המסמכים שקיבלת ?

 10רוצה מספרים ואת  30.9.12אני לא בטוח שאלו אותם מסמכים. זה מיום  ת.

 11שמתייחסים לפני מועד הנישואין. בקושי אפשר לקרוא את המסמך ואני לא 

 12זה  1.8.93יודע מהו, התייחסתי לזה ברגע שקיבלתי זאת במיל. מדובר פה על 

 13שקיבלתי לאחר שערכתי את ₪  16,625תחילת השיתוף ויש פה סכומים של 

 14להחריג  יש₪  16,625שאותם  116390/8פוליסה שמספר חוות הדעת. 

 15 הוספו(. –בקו  ת)ההדגשו "מהשיתוף כי זה היה לפני תקופת השיתוף.

 16 (. 6-17, ש' 35, עמ' 14.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 17 

 18זכויות הנתבע כלל מ₪  16,625סכום של  על הפחתתמורה מקבלת את הטענה ולאור כך, אני  .190

 19 לנתבע טרם מועד הנישואין.  שנצברובחברת "כלל" מטבלת האיזון מאחר ומדובר בזכויות 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 – טענות הנתבע בנוגע לזכויות התובעת בתכנית חסכון על שמה המצוי בבנק מזרחי טפחות .191

 25הנתבע טוען כי יש להכליל זכויות אלו במסגרת איזון המשאבים וטוען כי התובעת לא הציגה 

 26ל הכללת הזכויות בפני בית המשפט או בפני המומחה די מידע בעניין זה ועל כן יש להורות ע

 27 למסגרת האיזון. 

 28 

 29 :לו יומצא מסמך עדכני יכלול אותו בחוות הדעת נשאל על עניין זה והשיב כיהמומחה בחקירתו  .192

 30 
 31בשאלות ההבהרה נשאלת מדוע לא כללת זכויות בחשבון החיסכון בבנק  "ש.

 32, והבהרת שהמסמך היה ----מזרחי טפחות, על שם התובעת, עמית מס' 

 33 האם פנית לתובעת ודרשת מסמך עדכני לגבי החשבון הזה? .2006מסוף שנת 

 34 לא זוכר.  ת.
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 1  . האם פנית לנתבעת וביקשת לקבל מסמך עדכני?8מפנה לשאלה  ש.

 2 לא זוכר. ת.

 3 לא קיבל מסמך כזה? ש.

 4לא קיבלתי. אין ספק שאם יומצא מסמך עדכני או בתאריך לסמיכות ליום  ת.

 5אז כנראה שלא קיבלתי מסמך  הקרע, אשנה את חוות דעתי בהתאם למסמך

 6 ."כזה

 7 (18-26, ש' 63, עמ' 3.12.17)ראו: פרוט' מיום 

 8 

 9היא סבורה כי המציאה את כל המסמכים  תשובת התובעת בחקירתה בעניין הייתה כי .193

 10 : הנדרשים למומחה

 11 הייתה לך תכנית חיסכון בבנק מזרחי טפחות? "ש.

 12 לא יודעת. לא זוכר את שמות החברות.  ת.

 13הייתה לך תכנית כזאת ומה עשית עם זה, מתי משכת את הכסף  12/06 -ב ש.

 14 הזה ומה עשית איתו?

 15 חייתי עם זה. יש שם את כל יתרות הכספים בדו"ח המומחה.  ת.

 16 לכן, אני משערת שהכספים הללו הוצאו ונמשכו? ש.

 17 מה שהעברתי דרך המומחה זה מה שלדעתי קיים.  ת.

 18 ואני לא יודעת מתי משכת אותם? הכספים היו עדיין חיסכון 12/16 -ב ש.

 19אני לא יודעת אם יש חיסכון כזה, אני לא מכירה אותו. אולי גיליתם  ת.

 20חשבון שלא ידעתי עליו. אם גילו עוד כספים, אדרבא שיגישו זאת. אני לא 

 21 .הוספו( –)ההדגשות בקו " .2016זוכרת שמשכתי כסף בשנת 

 22 .(7-16, ש' 44, עמ' 15.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 23 

 24מעבר לטענות אלא של הנתבע הוא לא הביא ראיה  כי קיימים כספים שלא נכללו בחוות הדעת  .194

 25 טתו על משיכה לאחר מועד הקרע(.או כי נמשכו על ידי התובעת )וממילא מדובר גם לשי

 26 

 27לאחר שבחנתי טענות הצדדים, שוכנעתי כי הנתבע לא הוכיח כי אכן לתובעת כספים המצויים  .195

 28 נכללו בחוות הדעת.  לאשמה בבנק מזרחי אשר  בתוכנית חיסכון על

 29 

 30, שווי בכל הנוגע לתיקונים בחוות הדעת המתייחסים לנכסים הפנסיוניים של הצדדים על כן .196

 31בחוות הדעת. מזכויות הנתבע יש  הזכויות הפנסיוניות של התובעת הינם כפי שקבע המומחה

 32)ולא ₪  84,036מזכויות הנתבע מחברת "כלל" כך שיעמדו בסך ₪  16,625סך של  להפחית

 33 כפי שמופיע כעת(. ₪  100,661
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 1 

 2 החלוקה של הזכויות הפנסיוניות.  ביצוע אופןעתה יש לבחון את  .197

 3 

 4 2014-טוענת כי בהתאם לחוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד התובעת .198

 5ובהתאם לפסיקה הנוהגת אין להורות על היוון הזכויות אלא יש להורות על חלוקה עתידית 

 6כי לא ניתן לחייב בתשלום בגין איזון  היא מדגישהבמועד הגמילה של הנכסים הפנסיוניים. 

 7 סכמה. גמלה שטרם הבשילה בהעדר ה

 8 

 9של לרבות  כוללמיידי  איזון משאביםטוען כי יש לדחות טענת התובעת ולהורות על  הנתבע .199

 10הזכויות הכספיות העומדות לזכות התובעת לרבות הזכויות אשר פירעונן במועד הפרישה, כנגד 

 11מחצית שווי החזקותיו של הנתבע בחברות. לטענתו, בקשת התובעת לקבל באופן מיידי את 

 12ן שווי החזקותיו של הנתבע בחברות ואילו את האיזון בגין הזכויות הפנסיוניות האיזון בגי

 13לדחות עד למועד פירעונן בפועל הינה בקשה לפעולה לא שוויונית ולא הוגנת. לטענתו החברות 

 14( אינן נכס נזיל ומכירתן "יגדע מטה לחמו" של הנתבע אשר יאבד את 2-6בבעלותו )נתבעות 

 15 הווה פעולה אשר בצידה חיוב במס. תשמכירת החברות  פרנסתו, זאת ועודמקור 

 16 

 17אין ₪.  1,108,037.85בחוות דעתו העריך כי לתובעת נכסים פנסיונים בשווי של  המומחה .200

 18לתובעת אין נכסים נוספים אשר בבעלותה הבלעדית )יתר הנכסים ברי האיזון הינם מחלוקת כי 

 19 בבעלות בלעדית של הנתבע או בבעלות משותפת(. 

 20 

 21יש לקבל בנסיבות העניין את טענות הנתבע ולהורות על איזון לאחר שעיינתי בטענות הצדדים,  .201

 22בחוות דעת המומחה )בכפוף  1כעת כאמור בחלופה והזכויות הפנסיוניות נכון למועד הקרע 

 23 ( מן הנימוקים שיפורטו להלן. שנקבעו בפסק הדין לשינויים

 24 

 25לאור עצימות הסכסוך, ותוך שקילת מכלול סוגי הנכסים שוכנעתי כי הדרך הנכונה והמאוזנת  .202

 26להביא את הסכסוך לסיומו הוא בחלוקה מיידית ככל הניתן של מלוא הנכסים. אין זה בטובת 

 27מי מהצדדים שבעוד אי אלו שנים במועד גמילתם יחלו בהליכי גבייה וקיזוז זה מול זו וחלילה 

 28 ם לפתחו של בית המשפט. ישובו הצדדי

 29 

 30יתרה מכך, יש לראות את טיב הנכסיים ואופיים בעת האיזון. מקובלת עליי במלואה טענת  .203

 31הנתבע כי דרישת התובעת כי זכויותיו בחברות, שהיא יודעת היטב כי הן לא "נכס נזיל", יאוזנו 

 32גם תום לב. כעת בעוד היא מסרבת לאיזון כולל ומיידי נכון למועד הקרע היא טענה חסרת 

 33אין מדובר בנכס מזומן שהנתבע יכול לעמידת בעל דין על זכותו יש להחיל כללי תום לב. 
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 1העבירו לתובעת בנקל ואיזון הזכויות בחברה יידרוש מהנתבע "היערכות" כלכלית לרבות ל

 2התחשבות בזכויות המקרקעין. מדוע אותו כלל לא צריך לחול על התובעת לפי אותו עיקרון? 

 3עת לא נתנה הסבר משכנע. התובעת טענה בלקוניות כי לא ניתן לחייבה לאזן את לכך התוב

 4הזכויות טרם הבשלתן. אני בספק האם הייתה מסכימה כי הכלל יחול באופן הפוך והיה נקבע 

 5 כי אין לאזן את הזכוית בחברות אלא רק במועד עתידי ולו תמכרנה. 

 6 
 7 מו וניתוק הקשר הכלכלי בין הצדדיםבהבאת הסכסוך לסיו בנוסף, יש הכרח בחלוף השנים .204

 8 . וסיום כל ההתחשבנויות ביניהם

 9 

 10גם המומחה בחוות הדעת עמד על היתרונות הגלומים באיזון כולל ומיידי של הזכויות ולא בעת  .205

 11 (.30.5.18לחוות הדעת מיום  12)ראו: סעיף, עמ'  גמילה

 12 

 13יביא לאיזון כעת נכון למועד הקרע כולל של כל זכויות הצדדים מכל מין וסוג שהוא מיידי  איזון .206

 14 בין הצדדים.שיוויוני מהותי 

 15 
 16, בהתייחס ליום נישואיהם הצדדיםעל כן אני מורה כי ייערך איזון בזכויות הסוציאליות של  .207

 17)בכפוף כמובן  לחוות דעת המומחה 1(, ובהתבסס על חלופה 1.9.12( ועד למועד הקרע )28.7.93)

 18 .בפסק הדיןלשאר השינויים בחוו"ד המפורטים 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 של הצדדים טענות הנתבע לחובות לבני משפחתו והחוב לבנם המשותף .ד

 24 

 25טענתו יש להורות כי מדובר בחובות לטוען למספר חובות אשר הוא חב לבני משפחתו.  הנתבע .208

 26 סכומים אלו:ממשותפים לשני הצדדים ויש להורות כי התובעת מחוייבת בהשבת מחצית 

 27 ; דירת הנתבעאלף $ מהוריו לרכישת  100,000הלוואה ע"ס החזר 

 28 מימון הוצאות משפט; וואה למאביו עבור הל₪  617,897הלוואה ע"ס החזר 

 29 ; ---מהגיס ₪  1,053,715הלוואה ע"ס החזר 

 30  ;לאחות הנתבע₪  600,000החזר הוצאות ע"ס 

 31 .-----רחוב בדירת הצדדים משווי  5% בשיעור של ---החזר חוב הצדדים לבן 

 32 

 33 7/2012טוענת כי בסמוך למועד הגשת התביעה על ידי הנתבע לבית הדין הרבני בחודש  התובעת .209

 34 הוא החל בהברחת כספים משותפים תחת טענה ל"חובות מדומים": 
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 1 ₪;  600,000העביר לאחותו סך של  6/12בחודש 

 2 ₪;  617,897העביר להוריו סך של  9/12בחודש 

 3 ₪. 1,053,715גיסו סך של העביר ל 3/13ועד לחודש  30.9.12והחל מיום 

 4התובעת טוענת ₪.  2,271,612סך הכל העביר הנתבע לבני משפחתו בגין חובות לכאורה סך של 

 5כי יש לה זכות במחציתם ויש לדחות את הטענה כי מדובר כלל בחובות. כמו כן, התובעת טוענת 

 6לסכומים כי המשותף לכל החובות הללו הוא שמדובר בחובות לבני משפחתו, מדובר בחוב 

 7גדולים שנטען כי שולמו במזומן וללא כל אסמכתא ליצירת החוב ובפרט כי החוב אינו מופיע 

 8, כפי שאף טוען מומחה בית המשפט בחוות דעתו 2009בהצהרת ההון שהגיש הנתבע לשנת 

 9 ובחקירתו.  

 10 

 11ל כי חלק מטענות הנתבע לחובות מהוות הרחבת חזית שכן הן לא נטענו כל התובעתעוד טוענת  .210

 $12 מאביו לצורך  100,000ע"ס  2005בכתב ההגנה והועלו לראשונה בתצהירו: הלוואה בשנת 

 13; הלוואה בסך 2002-2009מימון ייעוץ משפטי; חוב לאחותו בגין הוצאות שהצטבר בין השנים 

 14 מגיסו.אוסטרלי $  265,000

 15 

 16טוען כי אין לקבל את עמדת המומחה כי אין להכליל את החובות לבני משפחתו באיזון  הנתבע .211

 17המשאבים. לטענתו, אין מדובר בהשמטה מכוונת מהצהרת ההון אלא שהנתבע סבר בטעות כי 

 18אין צורך לרשום במסגרת הצהרת הון חובות לבני משפחה, ואין בהשמטת רישום החובות 

 19הקובע  32427-10-13ומן של החובות. הנתבע מפנה לעמ"ש בהצהרות ההון להביא לפסילת קי

 20   כי ניתן לפסוק אף בניגוד להצהרת הון.

 21 

 22טוען כי המומחה הודה כי לא ערך בדיקות לעומק גופן של טענות הנתבע לחובות בני  הנתבע .212

 23משפחתו אלא קבע באופן גורף כי מאחר והחובות אינם מופיעים בהצהרות ההון הוא אינו מכיר 

 24בחובות. לטענתו, כשם שהמומחה ערך 'תיקונים' מהצהרת ההון במסגרת חוות הדעת, למשל 

 25לסיכומי  72עובד, כך יש לערוך תיקונים בעניין החובות )ראו: סעיף בעניין ההפרשה בתביעת ה

 26 הנתבע(. 

 27 

 28, שוכנעתי כי אין לראות בחובות כחובות משותפים ת הטענות, הראיות והעדויותלאחר בחינ .213

 29, מן הנימוקים ---ואין להכלילם במסגרת איזון המשאבים בין הצדדים, למעט החוב כלפי הבן 

 30 שיפורטו להלן. 

 31 
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 1ציג בפני המומחה את הטענות לגבי החובות לבני משפחתו והחזרם, וטען כי יש הנתבע ה .214

 2להכלילם באיזון המשאבים בין הצדדים. בחוות הדעת קבע המומחה כי הוא אינו מכיר בחובות 

 3הללו והעריך את ההלוואות בסכום אפס. נימוקו לכך היה כי אין בידו לקבל את טענות הנתבע 

 4 : 31.12.09מוזכרים בהצהרת ההון שהגיש הנתבע לרשות המס ביום לחובות הללו שכן הם אינם 

 5 
 6וזוכה חשבונה ₪  600,000חויב חשבונו של הנתבע בסך  31/12/11"ביום 

 7כ"תשלום" ע"ח  חברה א')אחותו של הנתבע( בספרי חברת  ---של גברת 

 8בגין חוב  ---חוב לכאורה אותו חב לטענת הנתבע התא המשפחתי לגברת 

 9ולא נפרע עד היום. עוד טוען הנתבע לחובות של  2002שהצטבר עוד בשנת 

 10התא המשפחתי לגיסו, לאביו, לבנו ולגופים קשורים נוספים. אלא מאי? 

 11תכונה אחת משותפת לכל החובות הללו והיא שעיון בהצהרת ההון שהגיש 

 12ספח איננו מעלה זכר לקיומם )נ 31/12/09הנתבע לרשות המיסים ביום 

 13בספרי החברה ₪  600,000כ"ז(. לפיכך, לא אוכל לקבל "תשלום" זה של 

 14כאמור שכן החוב עצמו לא הוכח בעיני ולא נכלל בהצהרת ההון האמורה. 

 15גם את יתר החובות לא אוכל לכלול במסגרת איזון המשאבים מאותן 

 16הסיבות. לא יתכן בעיני להציג מצג אחד לרשות המבצעת )רשות המיסים( 

 17חר לרשות השופטת )כבוד בית המשפט( בגין אותם חובות ממש. ומצג א

 18מומחה מטעם בית המשפט מהווה את זרועו הארוכה של כבוד בית 

 19המשפט ולא אוכל לאפשר לנתבע לטעון בפני בנסיבות האמורות טענות 

 20 סותרות."

 21 (.30.5.16חוות דעת המומחה מיום  –בפרק הערות והארות  3)ראו: סעיף 

 22 

 23 ר המומחה על נימוקו לאי הכללת החובות באיזון המשאבים: אף בחקירתו חז .215

 24"אני לא הכרתי בדברים הללו מסיבה עיקרית שאני ביקשתי וקיבלתי את 

 25הצהרות ההון שהגיש הנתבע לרשות המיסים.הוגשו שתי הצהרות הון 

 26. חלק מהחובות האלה היו 31.12.2009והשנייה ליום  31.12.96אחת ליום 

 27. 2009החובות לבני המשפחה וחלק מהחובות היו בשנת  1996כבר בשנת 

 28מהצהרות ההון החובות האלה לא מופיעים. בדיווחים  אבל באף אחת

 29לרשות המיסים שהוא דיווח חשוב ומשמעותי ואני מדבר על היבטים 

 30כלכליים ולא משפטיים, בדיווחים החשובים מאוד לרשות המיסים בשתי 

 31ההצהרות נשמטו ההתחייבויות לבני המשפחה. לכן, אני ראיתי את עצמי 

 32את עצמי כזרוע הארוכה של בית המשפט וכתבתי בחוות הדעת שלי ורואה 

 33ולא ייתכן בעיני, שהנתבע יתן הצהרה אחת או מצג אחד לרשות המיסים 

 34ומצג אחר לרשות השופטת וגם דיברתי עם הנתבע והצעתי לו ויתקן את 
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 1הצהרות ההון ואולי כן אכיר בזה על תצהיר מזומנים ועל ההלוואה, עד 

 2 ."עצם היום הזה ההצהרות לא תוקנו

 3 הוספו(. –(. )ההדגשות בקו 9-19, ש' 33, עמ' 11.6.17: פרוט' מיום )ראו

 4 

 5אני מקבלת את נימוקיו של המומחה. נימוקים אלה קיבלו גם חיזוק ראייתי בדיונים  .216

 6 שהתקיימו בפניי. 

 7 

 8לא שוכנעתי בטענתו של הנתבע כי לא הצהיר על החוב להוריו במסגרת הצהרת ההון לשנת  .217

 9מההתנהלות לאורך שנות הנישואין כי הנתבע לא הצהיר על החוב עקב טעות. שוכנעתי  2009

 10מכיוון ולא ראה את החוב כחוב שיש להחזירו. בפרט לא חוב משותף לשני הצדדים מבחינת 

 11 התא המשפחתי.

 12 

 13אני מקבלת את טענת התובעת כי טענותיו של הנתבע בנוגע לחוב לאביו עבור ייעוץ משפטי,  .218

 14 לא נטענולאור כך ש הרחבת חזיתצאות לאחות הנתבע מהווה החוב לגיסו של הנתבע והחזר הו

 15 בכתב ההגנה, ורק בשל כך יש מקום לדחות את מלוא הטענות בענייניהם. 

 16 

 17לא סביר לאור שיעור החובות ולאור רמת המחלוקות בין הצדדים כי חובות אלא "נשתכחו"  .219

 18ין הצדדים. לחלק בעת הגשת כתב ההגנה מאחר והדבר בעל משמעות רבה לאיזון המשאבים ב

 19 מהדברים הוצגה גם גרסה עובדתית  מפורטת רק בסיכומים.

 20 

 21. להלן גם בחינת הראיות והעדויות לגבי כל חוב, מביאה למסקנה כי יש לדחות אותם לגופם .220

 22 אדון בכל אחד מהחובות להם טוען הנתבע לבני משפחתו בנפרד. 

 23 

 24 הנתבע דירתאלף $ מהוריו לרכישת  100טענת הנתבע להלוואה ע"ס 

 25 

 26, הוריו הלוו לו סכום 3/1991בחודש  דירת הנתבעטוען בכתב ההגנה כי בסמוך לרכישת  הנתבע .221

 27)הנתבע העמיד סכום זה  דירת הנתבע$ מתוך כספי הפנסיה של אביו עבור רכישת  100,000של 

 28בעת מועד הרכישה(. על כן טוען הנתבע יש להורות כי התובעת מחוייבת ₪  200,000-על כ

 29 חצית שווי הלוואה זו במסגרת איזון המשאבים. בהשבת מ

 30 

 31הצדדים במחלוקת הן בנוגע למסכת העובדתית והן בנוגע לפרשנות המשפטית שיש לתת  .222

 32 לטענות הנתבע באשר לחוב זה. 

 33 
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 1בסיכומיו מפרט הנתבע את אופן קבלת ההלוואה לטענתו: חלק מההלוואה ניתנה בהמחאות  .223

 2)המחאות מבנק דיסקונט שבו לא היה לנתבע חשבון(, ששולמו ישירות לספקים ביניהם הקבלן 

 3חלק מההלוואה ניתנה לנתבע במזומן וחלק בהפקדת כספים ישירות לחשבון הנתבע. לטענתו, 

 4אין בידו את מלוא הקבלות. בסיכומיו טען  דירת הנתבעעקב חלוף הזמן ממועד הרכישה של 

 5ם מאלו שהתובעת טוענת להם, הנתבע כי הוכיח כי שילם עבור רכישת הדירה סכומים גבוהי

 $6 בעת רכישת הדירה(, כך שטענת  82,000-)כ₪  164,000וכי הוכיח שקיבל מהוריו לפחות 

 7 -$ דינה להידחות )ראו: קבלות בגין תשלומים  50,000התובעת כי קיבל מהוריו רק סך של 

 8 נספח ח' לתצהיר הנתבע(.

 9 

 10דירת )יום למחרת רכישת  5.3.91יום לטענת הנתבע, כנגד הלוואה זו, חתמו הנתבע והוריו ב .224

 11(, על הסכם הלוואה בו התחייב הנתבע להשיב להם את סכום ההלוואה במועד שבו הנתבע

 12 "(:הסכם הלוואת הורי הנתבעיזדקקו לכספים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית )להלן: "

 13 
 14 הסכם"

 15מכספי  -----חדרים ברח'  $4 לרכישת דירה בת  100,000מאחר ונתתם לי 

 16הפיצויים של אבא, והסכמתם לרשום את הדירה על שמי, אני מתחייב 

 17להחזיר לכם את הסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מקובלת בכל עת 

 18שתחפצו בכך או בשעת צורך. הריבית תחושב מהיום ועד מועד החזרת הכסף, 

 19 מערך הדירה.  75%-ולא פחות מ

 20מגובה שכר דירה דומה  50%-ם לכל עוד לא תקבלו את הכסף תהיו זכאי

 21 . נספח ה' לכתב ההגנה( -ורי הנתבע )ראו: הסכם הלוואת הבאיזור."  

 22 

 23טוען כי במסגרת הסכם הלוואת הורי הנתבע, הוא התחייב להוריו כי יהיו זכאים לקבל  הנתבע .225

 24, עד אשר יפרע דירת הנתבעממנו דמי שכירות בגובה מחצית שווי דמי שכירות של דירה דומה ל

 25הנתבע את מלוא סכום ההלוואה שהוריו הלוו לו. לטענתו, הוריו לא עמדו על תשלום דמי 

 26השכירות כמוסכם ביניהם מתוך התחשבות בצרכי הנתבע אשר היה זקוק להכנסותיו לצורך 

 27מימון מחייתו ומחיית המשפחה, לרבות החזרי המשכנתא. לטענתו, חוב זה עמד נכון ליום 

 28 ₪.  2,528,058ו לאקטואר בסך של הגשת תצהיר

 29 

 30 

 31טוען כי בסמוך לנישואי הצדדים, מתוך רצון להגן על זכויות הוריו של הנתבע להחזר  הנתבע .226

 32על התחייבות להוריו שלא למכור ו/או לשעבד ו/או לעשות  19.7.93ההלוואה, חתם הנתבע ביום 

 33"( )ראו: הנתבע להוריוהתחייבות אלא בהסכמתם ואישורם )להלן: " דירת הנתבעכל פעולה ב
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 1( לתצהיר הנתבע(. לטענתו, הוא התחייב לרשום הערת 1נספח יג) -התחייבות הנתבע להוריו 

 2"( )ראו: העתק בקשה לרישום הערת אזהרהאזהרה בטאבו בהתאם להתחייבות זו )להלן: "

 3( לתצהיר הנתבע(. לטענתו, הבקשה לרישום הערת אזהרה נחתמה 2נספח יג) –הערת אזהרה 

 4 , בו ביום שהוא חתם על ההתחייבות להוריו. 19.7.93מתה על ידי עו"ד ביום ואו

 5 

 6. הנתבע טוען כי הור ההורים על זכויות הנתבע בדירנרשמה הערת האזהרה עב 9.5.95ביום  .227

 7על שמו של הנתבע,  דירת הנתבענרשמו הזכויות ב 2.5.95הרישום המאוחר נובע מכך שרק ביום 

 8היה רשום כבית משותף אלא הנכס כולו היה רשום ע"ש בעלי  שכן עד לאותו הזמן הנכס לא

 9הקרקע. רק אחרי שהקבלן קנה את הנכס עליו נבנה הבית המשותף בו מצויה דירת הנתבע יכל 

 10 הנתבע לרשום הערת אזהרה וכך עשה.

 11 

 12טוענת כי הכספים שהעבירו הורי הנתבע לנתבע עבור רכישת הדירה הועברו אליו  התובעת .228

 13 $ כפי שטוען הנתבע. $100,000 ולא  50,000וואה, וכי מתנה זו הייתה בסך של כמתנה ולא כהל

 14 

 15התחוור לה מעיון בנסח  8/2012טוענת כי רק בסמוך להגשת התביעה דנן, בחודש  התובעת .229

 16וכי רק עם הגשת כתב ההגנה  5/1995הטאבו כי הנתבע רשם הערת אזהרה לטובת הוריו בחודש 

 17התחוור לה בגין מה נרשמה הערה זו, קרי בגין הסכם הלוואה לכאורי בין הנתבע להוריו. 

 18תר את טענתה כי רק במועדים הללו נודע לתובעת בדבר רישום התובעת טוענת כי הנתבע לא ס

 19 הערת האזהרה והחוב הלכאורי להוריו. 

 20 

 21אודות החוב של הנתבע להוריו  לא ידעהממכלול הראיות שהוצגו בפני שוכנעתי כי התובעת  .230

 $22(, לא על עריכת ההסכם  100,000. התובעת לא ידעה על הסכום הנטען )דירת הנתבעעבור 

 23טובת הורי הנתבע או על התחייבות הנתבע להוריו וכן לא ידעה על רישום הערת ההלוואה ל

 24 על שמם של הורי הנתבע. דירת הנתבעהאזהרה ב

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 

 35 

 36התנהלות זו הינה בלתי סבירה, אפילו רק בהתחשב בטענות הנתבע. הנתבע הטוען להפרדה  .231

 37וטוען כי דאג להבהיר כי הדירה הינה רכוש נפרד, אינו  דירת הנתבערכושית מוחלטת לגבי 

 38( כי יש דירת הנתבעמספר ואינו מבהיר לתובעת )ולהוריה עת חתמו על הסכם עימו בנושא 
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 1התחייבות כזו להוריו וכי ניתנה לו הלוואה )להבדיל ממתנה(. התנהלות זו לא רק שאינה עולה 

 2עומדת בסתירה מוחלטת לה. לכך לא בקנה אחד עם התנהלות משפחתית ארוכת שנים אלא 

 3 נתן הנתבע הסבר משכנע. 

 4 

 5עותר לחיובה של התובעת במחצית שווי ההלוואה וטוען שיש לדחות את טענת התובעת  הנתבע .232

 6 כי משנמנעו הוריו לעמוד על החזר החוב בעבר יש למנוע מהם את קבלת החזר החוב כיום.

 7 

 8של מחיקת הערת האזהרה לטובת הוריו  טוען כי יש לדחות את עתירת התובעת לסעד הנתבע .233

 9 שכן הם אינם צד להליך וכן כי הסעד לא התבקש בכתב התביעה. 

 10 

 11טוענת כי מסמכי הסכם הלוואת הורי הנתבע והתחייבות הנתבע להוריו הינם מסמכים  התובעת .234

 12פיקטיביים שנערכו בדיעבד לצורך ההליך המשפטי דנן. לטענתה, הדבר מוכח בין היתר לאור 

 13לרשויות המס, כשנה לאחר רישום הערת  1996נתבע לא פירט בהצהרת ההון לשנת כך שה

 14האזהרה בטאבו, על התחייבותו הלכאורית להוריו. התובעת אף מפנה לפסיקה הקובעת כי 

 15קיימת חזקת מתנה בנוגע לכספים שהורים מעבירים לילדיהם וטוענת שהנתבע לא הצליח 

 16 להפריך חזקה זו. 

 17 

 18הדברים היו כפי שהנתבע טוען להם, הרי שהיה מציג בפני התובעת והוריה  טוענת כי לו התובעת .235

 19ודורש מהם לשלם מחצית  5.3.91את הסכם הלוואת הורי הנתבע שנחתם לכאורה ביום 

 20 . $2.7.93 כפי שדרש שהורי התובעת ישלמו ביום  $25,000, ולא  50,000מהסכום, קרי 

 21 

 22טענתו כי הסכום שהוריו העבירו לו, בין כמתנה בין  את טוענת כי הנתבע לא הוכיח התובעת .236

 $23. לטענתה, הנתבע העלה לראשונה בתצהירו טענה כי עלות  100,000כהלוואה, היו בסך של 

 $24 עקב הוצאות נלוות ושדרוגים לדירה וכי בשל כך נדרש  170,000-הייתה כ דירת הנתבע

 25ותר את הראיות שהציג הנתבע $. לטענתה, סכום ההלוואה ס 100,000להלוואה מהוריו בסך 

 26 ₪ 100,000המעידות כי הקבלן קיבל תשלומים בהמחאות מהורי הנתבע המגיעות לסכום של 

 27. לטענתה, 2009בלבד )ולא דולר כנטען על ידיו(, וכן סותר הצהרות ההון שהגיש הנתבע בשנת 

 28מניח את  אינו מהווה הסבר דירת הנתבעהסבר הנתבע כי הסתירה נובעת משדרוגים שבוצעו ב

 29הדעת, בין היתר לאור כך שבחקירתו טען הנתבע כי ארונות המטבח הוספו בסוף שנת 

 30 לסיכומיה(.    69)סעיף  דירת הנתבע, ולא בסמוך לרכישת 1993תחילת /1992

 31 

 32טוענת כי הנתבע הציג גרסאות סותרות באשר לאופן קבלת הכספים: בתחילת חקירתו  התובעת .237

 33הבנק שלו בבנק הבינלאומי שם הומרו לשקלים )פרוט' מיום טען שהכספים הופקדו בחשבון 

 34(, אולם בהמשך חקירתו טען שמדובר בכספים שקיבל במזומן מהוריו 16-24, ש' 70, עמ' 7.1.18
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 1(. לטענתה, הנתבע לא הציג אסמכתאות 1-4, ש' 72ועמ'  8-35, ש' 71, עמ' 7.1.18)פרוט' מיום 

 2במשך כעשרים שנה על סכומים זניחים ששילם  להלוואת הוריו, בעוד שהציג קבלות ששמר

 3 עבור דברים אחרים. 

 4 

 5, יש לדחות טענת הנתבע כי רישום הערת האזהרה נעשתה רק בחודש התובעתלטענתה של  .238

 6כי לא היה ניתן לרשום הערות בטרם מועד זה, שכן התובעת הציגה ראיות על כך  5/1995

 7)ראו: פרוט'  3/1991לכן, עוד בחודש שנים קודם  4שנרשמו בפנקסי המקרקעין הערות כבר 

 8תצהיר  3נספח  –; נסח רישום היסטורי 1-15, ש' 89ועמ'  1-24ש'  88, עמ' 24.1.18מיום 

 9התובעת(. מכאן הוכח לטענתה כי רישום הערת האזהרה לטובת הורי הנתבע נועד למטרה 

 10 אחרת ולא כפי שטוען הנתבע. 

 11 

 12ת באשר לסיבה שהוריו לא עמדו על קבלת שווי טוענת כי הנתבע הציג גרסאות סותרו התובעת .239

 13מחצית דמי שכירות כפי שהתחייב כלפי הנתבע: תחילה טען שלא חייבו אותו לשלם להם מכיוון 

 14והכספים שולמו עבור החזר המשכנתא. בהמשך טען שלאור בזבזנות התובעת הוא נאלץ 

 15ם של הנתבע והילדים. להימנע מהעברת תשלומים להוריו בכדי לממן את צרכי המחייה השוטפי

 16לבסוף טוען כי הוריו נמנעו מלחייבו לשלם להם מחצית דמי שכירות מתוך אהבתם 

 17 והתחשבותם. 

 18 

 19הנתבע טוען כי התובעת לא ביקשה לחקור את עורך הדין שאימת את הבקשה לרישום הערת  .240

 20הנתבע אזהרה ועל כן יש לדחות את טענת התובעת כי הסכם הלוואת הורי הנתבע והתחייבות 

 21  להוריו הינם מסמכים שנוצרו לצורך ההליך המשפטי.

 22 

 23טוען כי אין לקבל את עמדת המומחה רו"ח קדר בחוות דעתו שהציג בפני בית המשפט  הנתבע .241

 24שכן לטענת הנתבע המומחה לא בחן את הנתונים שהציג הנתבע בקשר להלוואה זו בנימוקו כי 

 25סבר בטעות כי ההלוואה שקיבל מהוריו  ההלוואה לא נרשמה בהצהרת ההון. הנתבע טוען כי

 26אינה צריכה להירשם בהצהרת ההון, אך אין לקבל את עמדת המומחה שלא בדק את סוגיית 

 27 ההלוואה עקב טעות זו. 

 28 
 29 
 30 

 31 

 32טוען כי הציג גרסה אחת קוהרנטית באשר לסיבה מדוע הוריו לא עמדו על קבלת תשלום  הנתבע .242

 33, והיא שמתוך אהבה והתחשבות בו ולאור כך מחצית דמי השכירות בהתאם להסכמות ביניהם
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 1שהתובעת בזבזה את הכנסותיה על עצמה והנתבע היה זקוק לכספים לשם מחייתו ולמען 

 2 לא דרשו הוריו את תשלום מחצית דמי השכירות.  –פרנסת התא המשפחתי 

 3 

 4י הוריו יצויין כי הנתבע טוען שאין צורך לדון בחובו של הנתבע בגין ההלוואה שניתנה לו על יד .243

 5 . בדירת הנתבעלתובעת זכויות  איןאם ייקבע כי 

 6 

 7ממכלול השיקולים שיפורטו להלן שוכנעתי כי אין להכליל במסגרת איזון המשאבים את החוב  .244

 8 .דירת הנתבע$ עבור מימון  100,000להורי הנתבע בסך 

 9 

 10אני מקבלת את טענת התובעת כי הנתבע לא הביא הסבר מניח את הדעת מדוע לא הציג בפני  .245

 11ודורש מהם לשלם מחצית  5.3.91התובעת והוריה את הסכם הלוואת הורי הנתבע שנחתם ביום 

 12. אולם אין $2.7.93 כפי שדרש שהורי התובעת ישלמו ביום  $25,000, ולא  50,000מהסכום, קרי 

 13את טענת התובעת כי מדובר במסמכים פיקטיביים. התובעת לא ביקשה  בכך כדי להוכיח

 14 לחקור את אמיתות המסמכים ולא הביאה ראיות לטענתה זו. 

 15 

 16לא נתמכו שפים הייתה רצופה סתירות פנימיות עדותו של הנתבע בעניין אופן קבלת הכס .246

 17בראיות. כך למשל טען בתחילה כי הכספים שקיבל מהוריו הופקדו על ידו בחשבונו בבנק 

 18)ראו: פרוט' מיום ם בכספי הוריו רוהועברו על ידו לקבלן אך מקו הבינלאומי והומרו לשקלים 

 19 או שהוריו שילמו ישירות למנהל העבודה או( 2-15, שורות 70, עמ' 32-34, שורות 69, עמ' 7.1.8

 20(, ואילו בהמשך חקירתו טען 16-24, ש' 70, עמ' 7.1.18למתקין המטבח )ראו: פרוט' מיום 

 21)ראו: פרוט' מיום שהוריו נתנו לו מזומן שהופקד על ידו לבנק והוא שהעביר הכספים לקבלן 

 22 (. 12-14, ש' 71, עמ' 7.1.18

 23 

 24הלוו לו היו לטובת כמו כן הנתבע לא נתן הסבר מניח את הדעת לכך שלטענתו הכספים שהוריו  .247

 25ואילו חלק מהקבלות אשר צירף היו מתקופות מאוחרות  בעת רכישתהמימון ושיפוץ הדירה 

 26עמ'  -8, ש' 43, עמ' 11.1.18יותר, כמו למשל התקנת ארונות עליונים במטבח )ראו: פרוט' מיום 

 27 (. 2, ש' 44

 28 

 29יתרה מכך, הנתבע לא הציג אסמכתא כלשהי להפקדת כספים מהוריו, בכל צורה שהיא, בטענה  .248

 30דירת שמדובר בחלוף זמן משמעותי. עם זאת הנתבע כן שמר קבלות בסכומים פעוטים משיפוץ 

 31 אשר צורפו לתצהירו. הנתבע

 32 
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 1נתבע בחינת מלוא הראיות, העדויות והטענות לא שכנעוני כי מדובר בהלוואה תקפה של ה .249

 2 . להוריו, ובפרט לא הלוואה משותפת של שני הצדדים להוריו של הנתבע

 3 

 4דירת שנים עד למועד הקרע וההתנהלות לגבי  19-הצדדים חיו יחדיו בהרמוניה משפחתית כ .250

 5"הפתעת" התובעת בטענה על ההלוואה רק הייתה בהסכמה, שיתוף פעולה והרמוניה.  הנתבע

 6, פוגמת בטענה על כנות דירת הנתבעל זכויותיה לגבי לאחר מועד הקרע, ורק לאחר שעמדה ע

 7יתרה מכך, הדברים נלקחו בחשבון כפי ההלוואה וקבלת הטענה בדבר חיובה של התובעת בה. 

 8 .דירת הנתבעשפורט לעיל לגבי אופן האיזון של 

 9 

 10יודגש כי הנתבע גם אינו טוען היום כי יש להשיב תשלומים עבור השכירות להוריו, כפי הוא  .251

 11ן שהתחייב להם במסגרת הסכם הלוואת הורי הנתבע, אשר הוא העמידם נכון להיום בסך  טוע

 12קרי הוא מבקש גם עתה להתחשב רק בחלק מההסכמות ולא בכולן. גם לכך לא ₪.  2,528,058

 13 ניתן הסבר משכנע דיו על ידו.

 14 

 15כוללת לא סביר כי שנים רבות הנתבע מציג לתובעת מצג של שיתוף וכלכלת משפחה משותפת ה .252

 16את דמי השכירות מהדירה, אולם אינו מציין בפניה את ההתחייבות להוריו לרבות לגבי דמי 

 17על כן ניתן להתנהלות ולמצגים השכירות וכעת עוד מאשים אותה באי ההחזר של ההלוואה. 

 18משקל רב יותר וטרם הסכסוך במהלך נישואיהם  "בזמן אמת"שנתן הנתבע לתובעת 

 19 מטענותיו הנוכחיות בהליך. 

 20 

 21מקבלת את טענותיה של התובעת כי הנתבע הציג גרסאות סותרות מדוע הוריו לא עמדו על אני  .253

 22 תשלום מחצית דמי השכירות בהתאם להסכמות לכאורה בין הנתבע להוריו.

 23 

 24יודגש, עצם העובדה שהנתבע לא שיתף לאורך שנות הנישואין הרבות את התובעת בכך  .254

 25שישנם חובות כלפי בני משפחתו מלמדת כי עד לפרוץ הסכסוך הנתבע בעצמו לא ראה את 

 26 הכספים כחובות שיש להשיבם. 

 27 

 28יצויין כי העובדה שנרשמה הערת אזהרה לטובת הורי הנתבע אשר מונעת מהנתבע לעשות  .255

 29, ולכל אורך שנות הנישואין הנתבע לא אומר על כך דבר וחצי דבר דירת הנתבעת בפעולו

 30לתובעת, תמוהה ולא מתיישבת עם ההתנהלות המשפחתית ועם התנהלות הנתבע ככלל בנושאי 

 31 כספים.

 32 

 33עם זאת, מקבלת אני את טענותיו של הנתבע כי לא ניתן לפגוע בזכויות הורי הנתבע ולהורות  .256

 34הרה. ההליך לא דן בנושא זה כלל. ממילא נקבע לעיל כי התובעת זכאית על מחיקת הערת האז
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 1רק להחזר כספי נכון למועד הקרע ולא לזכויות קנייניות בדירה, כך שלא נדרש גם להכריע 

 2 בעניין זה.

 3 

 4כחלק מנימוקי המומחה לקביעתו בחוות הדעת ובחקירתו כי אין לראות את החוב להוריו כחוב  .257

 5מדובר על התנהלות הצדדים לא הייתה כי מדובר בחוב: "כי ציין של התא המשפחתי הוא מ

 6שנה והצדדים לא  20אנו מדברים על התחייבות שלא נפרעת במשך כמעט  1991חוב משנת 

 7]...[ גם כשמוכיח שיש  מתנהגים כאילו מדובר בהלוואה והיא לא מופיעה בהצהרת ההון

 8וזה לא אומר שזה בגדר הלוואה.  העברות בנקאיות ובחלק מהתשלומים יש העברות בנקאיות

 9המרחק בין זה לבין הלוואה וזה יכול להיות שזה בגדר מתנה או תמיכה, זו גם ברירת המחדל. 

 10שנה לא יחזירו את זה,  20-על מנת שזה יהיה בגדר הלוואה זה צריך להתנהג כהלוואה ולא כ

 11" )ראו: הוןבהצהרת  בייחוד כאשר זה לא מופיע. ורק כשהם מגיעים להפרדות אז נזכרים בזה

 12 הוספו(. –(. )ההדגשות בקו 1-23, ש' 42, עמ' 11.6.17פרוט' מיום 

 13 

 14אשר על כן אינני נדרשת לשאלה מה היה הסכום המדויק שהורי הנתבע העבירו לו עבור מימון  .258

 15מכלול הנסיבות והתנהלות הצדדים לאורך השנים מלמד כי הוריו זנחו את רצונם . דירת הנתבע

 16לקבלת החזר הכספים, גם אם בתחילה הדבר הוגדר כהלוואה, וברבות השנים הצדדים נהגו 

 17 בכספים ככספים שניתנו במתנה. 

 18 

 19 .יתרה מכך, הנתבע לא הצליח להוכיח כיצד החוב להוריו הפך לחוב משותף שלו ושל התובעת .259

 20, בין אם באמצעות כספיו שלו ובין אם באמצעות הוריו, נלקחו דירת הנתבעתשלומי הנתבע ל

 21, כאשר לתובעת לא דירת הנתבעבחשבון עת נקבע כי חלקו של הנתבע גדול מזו של התובעת ב

 22 ניתנו זכויות קנייניות בדירה אלא שווי כספי נכון למועד הקרע. 

 23 

 24שנים, ולא נעשה מאז בפועל דבר להחזרת ולו רק חלק  27-, לפני כ1991הלוואה ניתנה בשנת ה .260

 25פרוץ הסכסוך בין הצדדים. הנתבע לא הציג גרסה משכנעת להתנהלות  בטרםמסכום ההלוואה 

 26 זו. 

 27 

 28 הנתבע  גם לא התמודד עם טענת התיישנות ושיהוי להלוואה שנלקחה לפני שנים כה רבות. .261

 29 

 $30 של הנתבע  100,000בע כי החוב בסך על כן ולאור הנימוקים לעיל אני דוחה את טענת הנת .262

 31 כלפי הוריו נכלל כחלק מאיזון המשאבים בין בני זוג. 

 32 
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 $1 לאביו עבור הלוואה למימון משפטי )אשר הוחזרה בסך  100,000טענת הנתבע להחזר הלוואה ע"ס 

 2 ₪(  617,897של  

 3 

 $4  100,000טוען בסיכומיו כי בעידודה של התובעת נטל הלוואה נוספת מאביו בסך של  הנתבע .263

 5לצורך מימון הגנה משפטית בהליכים פליליים שנפתחו נגדו, בעניין הערכת שווי שערך לצד ג'. 

 6 :14.5.05בגין הלוואה זו חתמו הורי הנתבע על הסכם הלוואה עבור הנתבע ביום 

 7 הלוואה הנידון"

 8אלף דולר אמריקאי בכדי שתקח עורך דין  100 –לך אנחנו ההורים נותנים 

 9הלוואה תחזיר לנו שנזדקק לו או על פי השקרן. את כסף  ---בושתלחם 

 10  ."4.378דרישתנו כולל ריבית והצמדה לפי שער לא פחות 

 11 (.הנתבעעדות ראשית של )ראו: נספח ל' לתצהיר 

 12 

 13שיפרע את הלוואתו  ושל הנתבע ביקש הוריופרוץ המשבר בין הצדדים,  לאחרטוען כי  הנתבע .264

 14עדות ראשית של ( לתצהיר 1נספח לא) - 3.9.12כלפיו )ראו: בקשה בכתב להחזר ההלוואה מיום 

 15אולם  3.9.12הנתבע(. לטענת הנתבע בסיכומיו, מכתב דרישת החזר החוב תוארך בשוגג ליום 

 16. לטענתו 5.9.12-ם אביו ואביו דרש את החזר החוב היה במדובר בטעות שכן התאריך בו נפגש ע

 17 לסיכומי הנתבע(.  83טעות זו מעידה על אותנטיות המסמך )ראו: סעיף 

 18 

 19מתוך ₪  617,897סך של  7.10.12טוען כי בכדי לפרוע את החוב כלפי אביו הוא נטל ביום  הנתבע .265

 20אותם העביר לאביו )ראו: אסמכתאות לנטילת הלוואה  חברה ב'וחברת  חברה א'חברת 

 21נספח לב' לתצהיר הנתבע(. בו ביום, ובתמורה להחזר זה חתמו הוריו של הנתבע על  –מהחברה 

 22 ( לתצהיר הנתבע(:2אישור קבלת הכספים )ראו: נספח לא)

 23 
 24 הנדון: אישור קבלת כספים."

 $25 שהענקנו לך  100,000לפרעון הלוואה על סך ₪  617,897קיבלנו ממך סך של 

 26 ."14/5/2005ביום 

 27 

 28טוען כי מדובר בחוב משותף לאור כך שהתובעת היא שעודדה את הנתבע לקחת את  הנתבע .266

 29ההלוואה מאביו, ובפרט לאור כך שלולא ההגנה המשפטית שהלוואה זו אפשרה לנתבע, הרי 

 30כספים אלו שהיה מאבד את פרנסתו והדבר היה משפיע גם על התובעת. עוד טוען הנתבע כי 

 31הועברו לאחר מועד הקרע, ועל כן אינם משפיעים על הערכת שווי החברה אך עדיין יש 

 32 להחשיבם לחוב משותף של הצדדים ויש להכלילם באיזון המשאבים. 

 33 
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 1טוען שהוכיח כי הוצאותיו עבור מימון משפטי לא שולמו על ידי החברה לאור כך שהוא  הנתבע .267

 2הואשם באופן אישי )והחברה לא נכללה בתביעה(. הנתבע טוען כי היעדר רישום חוב זה 

 3בהצהרת ההון אינו מעידה על חוסר אמיתות החוב, בפרט לאור קיומו של המסמך המעיד על 

 4 . 14.5.2005חתומים עליו מיום הסכם ההלוואה שהוא והוריו 

 5 

 6טוענת כי הנתבע לא הוכיח קיומו של חוב זה: דבר החוב לא נכלל בהצהרת ההון  התובעת .268

 7; הנתבע נמנע מלהעיד את אביו בדבר החוב בטענה 2009שהנתבע הגיש לרשויות המס בסוף שנת 

 8ו להגיש בקשה בדבר מצבו הרפואי של אביו, ולאור כך שידע כי מצבו של אביו רעוע היה עלי

 9לעדות מוקדמת; הנתבע נמנע מלהביא אסמכתאות בדבר קבלת הכספים ונתלה בטענה כי 

 10(; מדובר בהרחבת 14-25, ש' 103, עמ' 24.1.18הכספים הועברו אליו במזומן )ראו: פרוט' מיום 

 11לתצהיר  52חזית, שכן טענת הנתבע לחוב זה כלפי אביו נטענה לראשונה בתצהירו )ראו: סעיף 

 12 בע(.  הנת

 13 

 14היא ששילמה עבור  חברה א'טוענת כי על פי חוות דעת המומחה ניתן לראות כי חברת  התובעת .269

 15הוצאות המשפט של הנתבע, לאור כך שנרשמה עלייה חדה בהוצאות המשפטיות של החברה 

 16 . 2007בשנת ₪  20,000לעומת ₪,  123,000-בסך כולל של כ 2006בשנת 

 17 

 18וביום זה אביו דרש ממנו להשיב  3.9.12טוענת כי  הנתבע טוען כי נפגש עם אביו ביום  התובעת .270

 19את ההלוואה ורשם את דרישתו זו במכתב לבקשת הנתבע. אולם התובעת טוענת שהוכיחה כי 

 20דין לנתבע -הנתבע שהה באותו העת בחו"ל, כעולה מבקשתה לבית המשפט להמצאת כתב בי

 21לתביעה זו(, וכי הבקשה הוגשה לנתבע רק ביום למחרת ביום  1ה בשל שהותו בחו"ל )ראו: בקש

 22עת חזר הנתבע לארץ. התובעת טוענת כי הנתבע לא הגיש אסמכתא לטענתו כי היה בארץ  4.9.12

 23 .2012חרף הסכמתה כי הנתבע יצרף אישורי כניסות ויציאות לארץ של שנת  3.9.12ביום 

 24 

 25לאב בגין הוצאות משפטיות להידחות  לאחר בחינת טענות הצדדים, דין הטענה לחוב .271

 26 מהנימוקים שיפורטו להלן.

 27 

 28 הנתבע לא הציג אסמכתאות משכנעות בנוגע לסכום החוב הנטען או לאופן קבלת הכספים: .272

 29"ש: תפנה אותי בתצהיר שלך באיזה אסמכתא קיימת, איזה אסמכתא קיימת 

 30ביך אלף דולר, או בשווי בשקלים, מחשבון של א 100להעברה בנקאית של 

 31לחשבון בנק שלך, או לחשבון של עורך הדין שייצג אותך, או לחשבון בנק של 

 32 החברות שלך.

 33 לא מדובר על העברה בנקאית, מדובר על תשלום שאבא נתן לי במזומן, ת:
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 1 כן, ש:

 2 במט"ח, ת:

 3 כן, ש:

 4 ואני השתמשתי בכסף, לאו דווקא עם עורך דין. ת:

 5לכתב ההגנה או לתצהיר אוקי, עכשיו, לא הייתה לך מניעה לצרף  ש:

 6 איזושהי אסמכתא בנקאית שהפקדת את הכסף בחשבון שלך,

 7 לא הפקדתי כסף בחשבון, ת:

 8 הסתובבת במזומנים? ש:

 9 כן, ת:

 10 זה מה שאתה אומר? תודה. ש:

 11 כן." ת:

 12 .(1-3 ש' 104, עמ' 14-25, ש' 103, עמ' 24.1.18: פרוט' מיום )ראו

 13 

 $14 עבור מימון הדירה, טוען הנתבע להתנהלות של  100,000בדומה לטענת הנתבע להלוואה בסך  .273

 15העברת כספים כהלוואה בהיקף גדול שהועברו לו במזומן. זאת, מבלי שהנתבע מציג אסמכתא 

 16לקבלת כספים אלו. תמוה כי תשלום לעורכי דין בסכומים הנטענים לא גובה במתן קבלה עבור 

 17ות מול עורכי הדין ובחינת הסכומים אלה מול אלה(. אף כאן, לא ניתן הסבר התשלום )לכל הפח

 18 מניח את הדעת הכיצד אין אסמכתאות לתמיכה בטענותיו. 

 19 

 $20 מגיע לכדי הסכום שהועבר לאביו בפועל  100,000הנתבע לא הוכיח כי החוב בסך בנוסף,  .274

 21 . זה השבה של סכוםוכיצד נערך החישוב ל, ₪ 617,897בסך  9-10/2012במהלך החודשים 

 22 

 23אף בעניין החוב הנטען הנ"ל, כמו האמור בפרק הקודם בדבר טענות הנתבע להלוואה ע"ס  .275

 24, שוכנעתי כי ההתנהלות לאורך השנים הייתה של דירת הנתבעאלף $ מהוריו לרכישת  100,000

 25 זניחת הזכות להחזר החוב. 

 26 

 27בין הצדדים לבין תשלום החוב הנתבע גם לא הציג הסבר לסמיכות המועדים בין מועד הקרע  .276

 28, החזר החוב על ידי הנתבע 5.9.12ידיעת התובעת. דרישת החזר החוב הייתה ביום  ללאלפתע, ו

 29. הנתבע לא נתן הסבר מהימן 1.9.12. מועד הקרע נקבע כאמור ליום 7.10.12להוריו הייתה ביום 

 30 לסמיכות האירועים בין מועד הקרע להחזר וכן לא לגבי אופן ההחזר וסיבתו.

 31 

 32 .2009החוב בהצהרת ההון לשנת  לכך מתווסף הנימוק של אי רישום .277

 33 
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 1 

 2 

 3התנהלות זו מחזקת את טענות התובעת כי הטענה לגבי החובות נועדה לצורך הקטנת איזון  .278

 4 המשאבים בין הצדדים.

 5 

 $6  100,000יתרה מכך, אף אם הייתי מקבלת את טענתו של הנתבע כי אביו העביר לו סכום של  .279

 7"מזמן אמת" לטענותיו של הנתבע כי לא הוכח כי מדובר בחוב משפחתי. לא מצאתי ראיה 

 8מדובר בחוב משפחתי לאור עידודה של התובעת את הנתבע ליטול את ההלוואה או ראיה לכך 

 9 שאילולא ההלוואה הנתבע היה מאבד את פרנסתו והדבר היה משפיע גם על התובעת. 

 10 

 11יש לתת לכל הנימוקים שהובאו לעיל יש להוסיף כי הנתבע בחר שלא להביא את אביו להעיד ו .280

 12 לכך משקל בין מכלול השיקולים. זאת ועוד, התובעת לא נחקרה בנוגע לחוב זה לאביו.

 13 

 14( עת 3.9.12כמו כן, התובעת מצביעה על קושי בתאריך המופיעה בדרישת החזר החוב )מצויין  .281

 15פגש עם אביו באותו היום כפי ילה היה לוהוכיחה כי הנתבע שהה בחו"ל באותו היום ולא יכ

 16 3.9.12-אף בחקירתו חזר על כך שהפגישה עם אביו בנושא החזר הכספים היה ב שטוען שארע.

 17(. הנתבע לא הציג גרסה משכנעת לקושי זה, ואף 16-24, ש' 106, עמ' 24.1.19)ראו: פרוט' מיום 

 18הרחיב חזית בכך שטען לראשונה בסיכומיו כי תיארוך המסמך הינו טעות, והפגישה עם אביו 

 19. הדבר מחליש את מהימנות טענותיו והמסמכים 5.9.12-החוב היה בוחתימה על דרישת החזר 

 20 שהציג בעניין. 

 21 

 22במסגרת ₪  617,897על כן אני דוחה את הטענה כי יש להכליל את החוב לאביו של הנתבע בסך  .282

 23 איזון המשאבים.  

 24 

 25 של בסך על ידי הנתבע )אשר הוחזרה ---דולר אוסטרלי לגיס  265,500 בסךזר הלוואה טענת הח

1,053,715 )₪  26 

 27 

 28"(. לטענתו, הגיס)להלן: " ---טוען כי הצטבר לו חוב שהוא מחויב להשיב לגיסו, מר  הנתבע .283

 29הגיס תמך בהוצאות המשפחה לאורך השנים ומכיוון והתובעת נהנתה מתמיכתו זו, יש להשית 

 30 עליה תשלום החוב שנוצר כתוצאה מתמיכה זו של הגיס. 

 31 

 32 

 33 
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 2 

 3וכי הוא לא החזיר לו  דירת הנתבע$ למימון  20,000יסו הלווה לו הנתבע טען כי ג בכתב ההגנה .284

 4את מלוא החוב )ראו: נספח ט' לתצהיר הנתבע( וכן כי הוא חייב לגיסו כספים עבור תמונות 

 5. אולם הנתבע אינו ----שרכש הנתבע בכספיו של הגיס וחלקן תלויות בדירת הצדדים ברחוב 

 6 ב לגיסו. מציין סכום מדויק אשר הוא מחויב להשי

 7 

 8בסמוך טען הנתבע כי גיסו מימן הוצאות שונות של הצדדים לאורך השנים ו בתצהירו ובסיכומיו .285

 9. הדרישה 28.9.12דרש את השבת הלוואותיו במכתב שנשלח מטעם פרקליטו מיום  למועד הקרע

 10הראשונית לא צורפה לכתבי הטענות, אולם נרשם בסיכומים כי העתקה נמסר למומחה. לטענת 

 11שלח פרקליטו של הגיס מכתב  21.3.13ע מכתב זה היה דרישה כללית להשבת החוב וביום הנתב

 12דולר אוסטרלי ואזהרה כי  265,500שני ובו פירוט החובות של הנתבע כלפי הגיס בסך כולל של 

 13ייאלץ הגיס לנקוט בצעדים משפטיים כנגד  3.4.13אם מלוא הסכום לא יושב לגיס עד ליום 

 14 "(:ט החובפירוהנתבע )להלן: "

 15 
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 1 

2 

 3  .הנתבע( עדות ראשית של תצהירל –כט'  )ראו: נספח

 4 

 5 30.9.12-8.3.13טוען כי לאחר מועד הקרע הוא נטל הלוואה בפעימות בתקופה שבין  הנתבע .286

 6על מנת לשלם לגיסו את החוב כלפיו וכעת יש להורות כי חוב זה הינו חוב  חברה א'מחברת 

 7 במסגרת איזון המשאבים.  משותף של הצדדים ויש להכלילם

 8 

 9 

 10 
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 1 

 2מה הסכום שהוא העביר לגיסו )הדבר נלמד משילוב ולא בסיכומיו הנתבע לא ציין בתצהירו  .287

 3חקירתו וסיכומי התובעת(. הנתבע טוען כי אין לפטור את התובעת מחוב זה, כמו מיתר החובות 

 4 המשותפים של הצדדים, רק בשל כך שהחובות לא נרשמו בהצהרת ההון. 

 5 

 6כוללים את ההלוואה  אינם הנתבע מציין בתצהירו כי סכומים אלו אותם החזיר הנתבע לגיסו .288

 7 . דירת הנתבע$ שהגיס הלווה לו עבור רכישת  20,000בסך 

 8 

 9טוענת כי הנתבע לא הוכיח את טענתו לחוב כלפי גיסו של הנתבע. התובעת טוענת כי  התובעת .289

 10או באשר לטענתו של הנתבע כי שילם לגיסו הנתבע לא הציג אסמכתאות לטענותיו באשר לחוב 

 11ואף נמנע מלהעיד את גיסו. כמו כן, הנתבע נמנע מלהכליל  חברה א'את החוב מכספי חברת 

 12חוב זה הנטען כלפי גיסו. התובעת טוענת כי  2009בהצהרת ההון לרשויות המס לסוף שנת 

 13ות אלו ועל כן אין הנתבע הינו רואה חשבון בהכשרתו ומודע למשמעות אי הכללת התחייבוי

 14 לקבל טענתו כי סבר בטעות כי לא צריך להכליל בהצהרה חובות כלפי בני משפחה.

 15 

 16טוענת כי חקירת הנתבע הוכיחה כי מדובר בחוב פיקטיבי. לטענתה, גובה החוב נלמד  התובעת .290

 17דולר אוסטרלי, אולם לא הוצגו אסמכתאות  265,500מפירוט החוב אשר הינו בסך כולל של 

 18שנה בסך כולל  25כספים. כך למשל החוב בנוי מביקורים שנתיים לאוסטרליה במשך לקבלת ה

 $19. אולם כאשר הוצג בפני הנתבע בחקירתו  $7,500 כאשר כל ביקור היה בעלות של  187,500של 

 20 3הנתבע נסע  2000-2010( הוכח כי בשנים 11-12צילום דרכונו ולוח כניסות ויציאות )ראו: ת/

 21ליה )ואחת מהפעמים הללו הייתה במסגרת עבודתו( וטען כי מדובר פעמים בלבד לאוסטר

 22 (. 13-20, ש' 130, עמ' 24.1.18ב"תקציב שנתי לנסיעות" )ראו: פרוט' מיום 

 23 

 24לחשבון ₪  1,053,715טוענת כי לא הוצגה אף אסמכתא לטענת הנתבע כי הפקיד סך של  התובעת .291

 25בין פירוט החוב בו נכתב כי יש לפרוע הבנק של גיסו. בנוסף, התובעת מציגה סתירה בזמנים 

 26אל מול טענתו של הנתבע כי החוב כבר שולם במועד זה. התובעת  3.4.13את החוב עד ליום 

 27טוענת כי אין לקבל את נימוקו של הנתבע לפער זה כנובע מחוסר תקשורת בין גיסו לבין עו"ד 

 28 של הנתבע. 

 29 

 30וכנעתי כי אין מדובר בחוב משותף ממכלול הראיות שהוצגו בפני ושמיעת טענות הצדדים ש .292

 31 ואין להכלילו במסגרת איזון המשאבים.

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2ומימון תמונות,  דירת הנתבע$ עבור מימון  20,000בכתב ההגנה הנתבע טען כי החוב לגיסו הינו  .293

 $3 אוסטרלי, כאשר  265,500אולם בתצהירו העמיד הנתבע את גובה החוב לגיסו בסך כולל של 

 4 אשר הגיס סייע לכאורה בקנייתם ועל כן יש להשיב את הכספים אלו.  מפורטים רכיבים שונים

 5 

 6לא הוצגה אף אסמכתא על קבלת הכספים מהגיס או על ביצוע תשלום על ידי הגיס עבור  .294

 7 הצדדים, אשר על בסיס תשלומים אלו לטענת הנתבע נוצר החוב כלפי הגיס. 

 8 

 9סעיפים בלבד ורק שב וטען  2התייחס הנתבע לפירוט חוב זה לגיס בלקוניות על פני בסיכומיו  .295

 10 כי מדובר בכספים ששימשו את התא המשפחתי ואשר גם התובעת נהנתה מהם. 

 11 

 12שנה מעולם לא נדרשו להשבה עד  25-תמוה שהלוואות שנטען שהחלו להינתן לנתבע לפני כ .296

 13ני וחסר פירוט, סמוך מאוד למועד הקרע , במכתב לקו28.9.12לדרישה הראשונית ביום 

 14הנתבע לא הציג גרסה מניחה את הדעת באשר לסמיכות הזמנים בין מועד הקרע (. 1.9.12)

 15 להופעתו של הדרישה הראשונית להשבת החוב לגיסו. 

 16 

 17שנה של שקט בין הנתבע  25הסבר מניח את הדעת הכיצד מהתנהלות של הנתבע גם לא נתן  .297

 18את עורו לפתע, באותו החודש של מועד הקרע, בדרישתו  הפךפים, הגיס לגיס בעניין החזר הכס

 19 יפנה לבימ"ש. -לקבלת מלוא הכספים באופן מיידי, ואם לא  הנחושה

 20 

 21"הופיע" מסמך נוסף ובו פירוט החוב, אולם עדיין החוב המלא לא קיבל ביטוי  21.3.13רק ביום  .298

 $22( וזאת  $265,500 ולא של  20,000בכתב ההגנה )כאמור בכתב ההגנה טען הנתבע לחוב של 

 23שנתקבלה לכאורה הדרישה  לאחרשנה למעל  - 8.12.13כאשר כתב ההגנה הוגש ביום 

 24(. הנתבע לא נימק מדוע 21.3.13חודשים מפירוט החוב ) 7(, ומעל 28.9.12הראשונית לחוב )מיום 

 25להחזר החוב, לא פורט בכתב ההגנה מלוא רכיבי החוב או לא צוין קיומם של מכתבי הדרישה 

 26 או את הפער בזמנים בין הדרישה הראשונית למכתב השני ובו פירוט החוב. 

 27 

 28 סכומים בסיכומיו בנוגע לחוב לגיסו. ה פירט אתיתרה מכך, הנתבע אפילו לא  .299

 29 

 30ידיעת ללא אף כאן, בדומה לטענות לעיל של הלוואות הנתבע להוריו, הטענות על החוב הועלו  .300

 31ר טרם לכך, על אף שמדובר על טענות שנוצרו במשך תקופה של התובעת על חובות אלה, וכאש

 32 ובינם לבין הגיס.  (עצמם)בינם לבין שנים, אין שום איזכור לחוב זה "בזמן אמת" בין הצדדים 

 33 
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 1 

 2הגיס מימן הוצאות שונות של המשפחה במשך שנים רבות הנתבע לא הביא הוכחה לטענתו כי  .301

 3זאת, לסיכומי הנתבע(.  94" )ראו: סעיף הכספים שנתןהסכמה כי בבוא העת יוחזרו לו מתוך ה"

 4 התובעת הוכיחה כי לא הייתה מודעת כלל לקיומה של ההלוואה ותנאיה.  כאשר

 5 

 6התמונה העולה ממכלול הראיות שהוצגו בפני היא כי החוב לגיס נוצר בסמוך להליך הרכושי  .302

 7 שבין הצדדים ונועד לו.

 8 

 9ת התובעת באשר להלוואה זו והתנהלות הצדדים הנתבע נמנע מלהעיד את גיסו או לחקור א .303

 10 .כספים הנ"לבמשך שנות הנישואין בעניין ה

 11 

 12לנקוט בהליכים שכן הנתבע הגיס לא נדרש יודגש כי לא ננקט כל הליך משפטי על ידי הגיס.  .304

 13 30.9.12-8.3.13שבין הסמוכה לפרוץ המשבר בין הצדדים את ההלוואה בתקופה מייד השיב 

 14ששילמה מלוא  חברה א')באותה הדרך כפי שהשיב את החוב לאביו( באמצעות הלוואה מחברת 

 15 הסכום לגיס.

 16 

 17לגופו של החוב הנטען, הנתבע לא הציג אסמכתאות לקבלת הכספים מגיסו לאורך השנים.  .305

 18י מדובר נהפוך הוא, התובעת הוכיחה לפחות על חלק מהרכיבים בגינם דורש הגיס החזר כ

 19שנה  25בסכומים שנטענו בעלמא: כך למשל החוב בנוי מביקורים שנתיים לאוסטרליה במשך 

 $20. אולם מעיון בצילום  7,500של נטענת $ כאשר כל ביקור היה בעלות  187,500בסך כולל של 

 21פעמים  3הנתבע נסע  2000-2010( עולה כי בשנים 11-12דרכונו ולוח כניסות ויציאות )ראו: ת/

 22לאוסטרליה )ואחת מהפעמים הללו הייתה במסגרת עבודתו(. הנתבע טען כי מדובר  בלבד

 23ב"תקציב שנתי לנסיעות" אולם לא הציג ביסוס לטענתו זו וממילא אין בה בכדי להצדיק את 

 24תשובותיו של הנתבע (. 125-126, עמ' 24.1.18הסכומים שהגיס טוען להשבתם )ראו: פרוט' מיום 

 25(. 8-25, ש' 126וסטרליה לפי דרישת הגיס העמידו גרסה זו בספק )עמ' לגבי מספר הביקורים בא

 26אף לגבי רכיבים נוספים הנתבע לא הציג גרסה מהימנה באשר להוצאה המדוברת )ראו: פרוט' 

 27 (.130-131, עמ' 24.1.18מיום 

 28 

 29לחשבון הבנק ₪  1,053,715כמו כן, לא הוצגה אף אסמכתא לטענת הנתבע כי הפקיד סך של  .306

 30-. בתצהירו וחקירתו ציין כי השיב את החוב במספר פעימות שונות, בתקופה שבין הגיסושל 

 31, אולם אין איזכור של השבת הכספים לגיס בכתב ההגנה, חרף שכתב ההגנה 30.9.12-8.3.13

 32 (. 1-11, ש' 131, עמ' 24.1.18הוגש לאחר תקופת השבת החוב לגיס )ראו: פרוט' מיום 

 33 

 34 
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 1ן החזרת הכספים לגיס הייתה חסרת פרטים מהותיים, וטענתו של חקירתו של הנתבע בעניי .307

 2מהנתבע לגיס לא נתמכה באסמכתא בנקאית.  כך למשל ₪  1,053,715הנתבע כי העביר סך של 

 3 הנתבע לא זכר לאיזה בנק הופקדו הכספים: 

 4חברה מחשבון חברת  גיסשולם ל 2012לספטמבר  30-"עו"ד פוקס: לטענתך ב

 5בארץ או  הגיס. הסכום הזה, האם שולם לחשבון בנק של 58,200סך של  א'

 6 בחו"ל?

 7 : אם אני לא טועה בארץ, אני לא זוכר, אבל,הנתבעהעד, 

 8 בארץ, ש:

 9 כן, ת:

 10 חשבון בארץ? לגיסבאיזה בנק יש  ש:

 11 .(12-24 , ש'123, עמ' 24.1.18)ראו: פרוט' מיום  יכול להיות בנק איגוד." ת:

 12 

 13בנוסף, התובעת הצביעה על פער בזמנים בין פירוט החוב בו נכתב כי יש לפרוע את החוב עד  .308

 14אל מול טענתו של הנתבע כי החוב כבר שולם במועד זה )הנתבע טען שהחזר החוב  3.4.13ליום 

 15(. לא מצאתי כי יש לקבל את נימוקו של הנתבע כי הפער נובע מחוסר 8.3.13לגיס הושלם ביום 

 16 (. 19, ש' 132, עמ' 24.1.18גיסו לבין עו"ד של הנתבע )ראו: פרוט' מיום  תקשורת בין

 17 

 18יצויין עוד כי חלק מהסכום הנטען הינו עבור רכישת תמונות, אשר נלקחו בחשבון במסגרת  .309

 19 טענות הצדדים בנוגע למיטלטלין והטענות בעניינים הם בין הנתבע לגיס, ולא עם התובעת.

 20 

 21 על כן אני דוחה טענותיו של הנתבע כי התובעת תחויב במחצית החוב שהוחזר לגיס.  .310

 22 

 23 לאחות הנתבע₪  600,000טענת החזר הוצאות ע"ס 

 24 

 25שנה כמנהלת  25-"( עבדה במשך כהאחות)להלן: " ---טוען בכתב ההגנה כי אחותו הגב'  הנתבע .311

 26 חברה א'לעבוד בחברת  17.2.2002, החלה ביום 07/2001חשבונות אולם לאחר שפוטרה בחודש 

 27אשר בבעלות הנתבע כמנהלת חשבונות וכעוזרת אישית של הנתבע. לטענתו, באותה העת חברת 

 28כך שהאחות עבדה בחברה מתוך דירת  ,נוהלה מתוך דירת המגורים של הצדדים חברה א'

 29ת בחברה נכון למועד הגשת כתב ההגנה ומקבל הועסקההצדדים. האחות לטענתו, האחות עדיין 

 30 את משכורתה מהחברה.

 31 
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 1כי האחות מעולם לא הועסקה כמטפלת בילדי הצדדים או כעוזרת בכתב ההגנה טוען  הנתבע .312

 2במשק בית ומעולם לא קיבלה משכורת עבור עבודה מסוג זה. לטענתו, האחות הייתה מעורבת 

 3בחיי הילדים מתוך אהבתם אליהם והייתה לעיתים מבשלת או מנקה את הבית מתוך אהבה 

 4)ו( 7גה לילדים, בעיקר לאור הטיפול המזניח שהתובעת נתנה לילדי הצדדים לטענתו )סעיף ודא

 5 לכתב ההגנה(.  

 6 

 7טוען הנתבע כי לאורך  , חקירתו ובסיכומיולתצהיר עדות ראשית( 88)סעיף  בתצהירועם זאת  .313

 8הצטבר חוב כלפי אחותו בגין הוצאות שהוציאה האחות והנתבע התחייב  2002-09/2012השנים 

 9בסיכומיו לא . חברה א'להשיבם לה, עבור סיוע בטיפול בילדי הצדדים ועבור עבודתה בחברת 

 10 ציין מה סכום החוב.

 11 
 12)אותו הוא מציג  בין הצדדים פרוץ הסכסוךמספר חודשים לפני  -  2011בסוף שנת  לטענתו,  .314

 13ערכו הנתבע והאחות הערכת התחשבנות ביניהם עבור החוב  - כשנה לפני פרוץ הסכסוך(

 14שהנתבע חייב לאחות במסגרת העריכו הוצאות עבור רכישת מזון והסעות לילדים אשר בצירוף 

 15כמוצג , צורף "מסמך ההתחשבנות)להלן: "₪  601,726.59ריבית והצמדה הועמד בסך כולל של 

 16הנתבע טוען כי החישוב עבור . 2012לכל שנת קדימה כאשר התקופה מתייחסת גם . (9ת/

 17הוצאות הנסיעה לילדים תואם לגרסת התובעת במסגרת תביעת המזונות בו טענה כי הוצאות 

 18 לחודש:₪  5,000הנסיעה לילדים מגיע לסך של 

 19 

 20עזרה אחותי בטיפול בילדים, במקביל לעבודתה  2012ועד  2002"מפברואר 

 21 כמנהלת חשבונות ועוזרת אישית שלי. א'בחברת 

 22אחותי בישלה לילדים, כאשר היא רוכשת את המצרכים מכספה, ואף מוציאה 

 23מכספה עבור רכישות של מזון מוכן ופינוקים )כמו ארטיקים, פיצה, פלאפל, 

 24ו ולחמניות שהילדים אהבו(. אחותי נהגה גם להסיע ובכל בוקר שקיות שוק

 25להסיע  2008את הילדים מביה"ס ולחוגים בשעות אחר הצהריים וכן משנת 

 26 הילדים בבוקר לבית הספר המרוחק."

 27 (. 9ת/ -)ראו:מסמך התחשבנות 

 28 

 29, בטרם פרוץ הסכסוך 5/2012חודש לאחותו בוצע ב₪  600,000טוען כי התשלום בסך  הנתבע .315

 30המעיד על  חברה א'מסמך ההתחשבנות. בתצהירו צירף הנתבע את הכרטסת מחברת על בסיס 

 31כספים שעמדו לטובתו בגין דיבידנדים ואשר מהם משך הנתבע את הכספים שהשיב לאחותו 

 32 הנתבע(. עדות ראשית של )ראו: נספח לט בתצהיר 

 33 
 34 
 35 
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 1 

 2טוען כי המומחה חרג מסמכותו עת קבע כי אינו מכיר בחוב הנתבע כלפי אחותו על  הנתבע .316

 3בסיס כך שהחוב אינו מופיע בהצהרת ההון. וזאת בפרט לאור כך שחלק מהחוב נוצר בשנים 

 4הצהרת ההון האחרונה. בתצהירו אף ציין כי שגה המומחה כאשר  הלאחר שהוגש 2009-2012

 5לאחות הנתבע בגין החזר הלוואה ובכך שינה לחלוטין את הוסיף לחו"ז את התשלום ששולם 

 6 לתצהיר הנתבע(, אולם לא חזר על טענתו זו בסיכומיו.  89שווי החברה )ראו: סעיף 

 7 

 8הנתבע העסיק את האחות  2003בשנת  ---טוענת בכתב התביעה כי לאחר לידת ביתם  התובעת .317

 9כמטפלת בבת ומנהלת משק הבית של הצדדים. נכון למועד הגשת התביעה, האחות המשיכה 

 10בחודש בגין משרה זו.  התובעת ₪  5,000ימים בשבוע והשתכרה  5לעבוד בבית הצדדים במשך 

 11רה היא טוענת כי לפי ידיעתה האחות רשומה כעובדת באחת מהחברות בבעלות הנתבע והחב

 12 שמשלמת את משכורתה של האחות. 

 13 

 14טוענת כי מסמך ההתחשבנות בנוגע להחזר ההוצאות הינו מסמך מפוברק שנערך  התובעת .318

 15לאחר הגשת התביעה בכדי לחזק את טענת הנתבע )שהוצגה לראשונה בתצהירו( כי קיים חוב 

 16בנות הוגש לאחות בגין החזר הוצאות שנצבר במשך השנים. התובעת טוענת כי מסמך ההתחש

 17ללא אסמכתאות והסכומים בו משוללים כל קשר למציאות, למשל לאור כך שהקניות של אוכל 

 18לבית נעשו על ידי הצדדים ולא על ידי האחות. כמו כן מפנה התובעת לחקירת האחות, בה טענה 

 19לחודש בעוד האחות והנתבע טוענים כי ₪  5,000עמדה בסך של  2001כי משכורתה בשנת 

 20בחודש. בנוסף, התובעת טוענת כי הסכומים הנטענים ₪  7,000-בור הילדים היו כהוצאותיה ע

 21במסמך ההתחשבנות סותרים את טענות הנתבע במסגרת תביעת המזונות בנוגע להוצאות 

 22 הילדים. 

 23 

 24ובנוגע לחוב  חברה א'בתצהירה מצדדת בטענותיו של הנתבע באשר לעבודתה בחברת האחות  .319

 25נוהלו כנגד הנתבע הליכים משפטיים ולכן לא דחקה בו  2004-2009כלפיה. לטענתה בשנים 

 26להשיב לה את הסכומים. אף לאחר ניהול ההליכים הנתבע ביקש כי תמתין עוד לקבלת החזר 

 27כאשר הנתבע החליט כי לא ירכוש  2011ההלוואה מכיוון ותכנן לרכוש חברה ועל כן רק בשנת 

 28הם בנוגע לחוב. לטענתה, הנתבע אמר לה את החברה כפי שתכנן הוא ערך את ההתחשבנות ביני

 29כי יש לזכותו כספי דיבידנדים באמצעותם יוכל להשיב לה את סכום ההלוואה וכי ההתחשבנות 

 30. 5/2012שולם לה בחודש ₪  600,000. לטענתה הסכום בסך חברה א'תירשם בכרטסת של חברת 

 31 האחות אינה מציינת באיזה אופן הכספים שולמו לה.  

 32 
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 1מכלול הראיות דין הטענה בנוגע לחוב לאחות הנתבע להידחות, מן הנימוקים לאחר בחינת  .320

 2 שיפורטו להלן.

 3 

 4אותנטי, אולם טענותיה יילקחו בחשבון  לאהתובעת לא הוכיחה כי מדובר במסמך יצויין כי  .321

 5 במשקל שינתן למסמך.

 6 

 7הנתבע הציג גרסאות סותרות באשר להוצאות הנטענות של אחותו: בכתב ההגנה בתביעת  .322

 8המזונות טען כי הילדים אכלו אצל הוריו והאחות סייעה בהכנתם; בכתב ההגנה בתביעה 

 9 חברה א'הרכושית דנן טען כי האחות הגיעה מעת לעת לבית הצדדים במסגרת עבודתה ב

 10ת הנתבע כי התובעת הזניחה את הילדים; בתצהיר עדות ולעיתים סייעה בבישולים, לאור טענ

 11לאור הוצאות יומיות של האחות עבור  2002-2009ראשית של הנתבע טען כי הצטבר חוב משנת 

 12 מזון והסעות של הילדים. 

 13 

 14ו( לכתב ההגנה מציין הנתבע את הדברים הבאים לגבי עבודתה וסיועה של אחותו )7סעיף ב .323

 15עסקה כמנהלת משק בית או כעוזרת בית או כמטפלת בילדים. אחות הנתבע לא הולצדדים: "

 16 צון לעזור ]...[.לאחות הנתבע לא שולם כל שכר על העזרה שהושיטה לצדדים, מתוך אהבה ור

 17התובעת לא טיפחה את הבית, לא ניקתה אותו כראוי, לא בישלה ודאגה בעיקר לעצמה. ילדי 

 18, שהתגוררו בסמיכות, לאכול אצלם את הצדדים והתובעת נהגו ללכת דרך קבע להורי הנתבע

 19ארוחותיהם החמות, לקבל מהם חום, אהבה ויחס. ביקוריה התדירים של אחות הנתבע בבי 

 20הוריה )הם הורי הנתבע( פגשה לעיתים קרובות את ילדי הצדדים, אותם היא אוהבת אהבת 

 21ששימשה גם , ומשכך הגיעה לדירה 'חברה אכאשר החלה אחות הנתבע לעבוד עבור  נפש ]...[

 22למגורי הצדדים וילדיהם, מטבע הדברים, לא התעלמה אחות הנתבע מנוכחותם של הילדים, 

 23ה להם את החום והאהבה, כפי שעשתה כל אימת שפגשה בהם. מעת לעת, ניקעוה

 24משהתובעת הזניחה את הבית, הבישולים, וטיפוח הילדים, השלימה אחות הנתבע את החסר, 

 25מרצון, באהבה. כיום בדיעבד, ומתוך רצון להציג מצג שווא ביחס להוצאות שהוציאו הצדדים 

 26תובעת בציניות את שהעניקה אחות הנתבע לילדים על ניהול הבית, והטיפול בילדים, מנצלת ה

 27 ".דבר שלא היה –מאהבתה אותם ודאגה לשן, כדי להציגה כ"סוכנת בית במשרה מלאה" 

 28 

 29לעומת זאת, בתצהירו ובחקירתו מציג הנתבע את מסמך ההתחשבנות עבור הוצאותיה לכאורה  .324

 30של אחותו עבור רכישת מזון והסעות לילדים אשר בצירוף ריבית והצמדה הועמד בסך כולל של 

 31מפרט ההתחשבנות לגבי מרחקי הנסיעה ועלויות קבועות  מסמך ההתחשבנותב₪.  601,726.59

 32  י האחות עבור שוקו ולחמניה ופלאפל/ פיצה וחטיפים.שהוצאו לטענתו על יד

 33 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5הנוסח בו נוקט מסמך ההתחשבנות אינו נוסח בו מפורטים חישובים מוסכמים וניכר כי נוסחו  .325

 6לכל הפחות "צופה פני סכסוך" בין הצדדים. הנתבע לא נתן הסבר משכנע מדוע נדרש לנקוט 

 7טרה לשכנע בתקפות גרסתו בשעה שלטענתו בלשון זו שהינה כבר לשון "לעומתית" שיש בה מ

 8 . 2012הסכסוך עוד רחוק. כמו כן אין הסבר על ידו מדוע התשלום כולל גם את כל שנת 

 9 

 10אמת בחקירתו בדבר הפערים בגרסאותיו בין תביעת המזונות לתביעה דנן טען הנתבע כי דיבר " .326

 11ועמ'  23-25ש'  118, עמ' 24.1.18" במסגרת תביעת המזונות )ראו: פרוט' מיום פחות מדויקת

119  12 

 13 

 14יצויין כי בתביעה לדמי מזונות הנתבע טען כי הוצאות הכלכלה עבור הקטינות דאז )מזון, חומרי  .327

 15)ב( בתצהיר 14לחודש לכל אחת מהן )ראו: ס' ₪  800ניקוי וטואלטיקה( אינן עולות על סך של 

 16(. מכאן שאין מדובר ב"אמת לא מדוייקת" 12152-08-12של הנתבע בתמ"ש  עדות ראשית

 17ויותר עבור ילדי ₪  7,000-הנתבע טוען כי האחות הוציאה כ –כלשונו אלא בפער משמעותי 

 18אינן עולות בקנה אחד עם טענת האחות בחקירתה כי ₪  7,000הצדדים. כמו כן, הוצאות בסך 

 19 לחודש. ₪  5,000-עמדה על כ 2011משכורתה בשנת 

 20 

 21אני התייחסתי לאירועים בחקירתו בדבר היעדר פירוט החוב לאחותו בכתב ההגנה טען כי: "  .328

 22(, אולם בטענותיו האחרות 25, ש' 111, עמ' 24.1.18." )ראו: פרוט' מיום לאחר מועד הקרע

 23 הנתבע לא ביצע הפרדה בין טענות מלפני מועד הקרע ואחריו.

 24 

 25אלא כי מסמך ההתחשבנות לא דובר על "עזרה מעת לעת"  כיעיון במסמך ההתחשבנות מעיד  .329

 26באופן  –מציג מצג של סיוע יומיומי באופן רחב היקף העולה לכדי עבודה ממש של אחות הנתבע 

 27כמו כן הירידה לפרטי "השוקו מנוגד מפורשות מהנטען על ידי הנתבע בכתב ההגנה כאמור. 

 28א מדובר היה באחות המסייעת מעת לעת ולחמניה" ומרחקי הנסיעה היומיומיים מעידים כי ל

 29 לאחיה ואשתו אלא בעיסוק מלא לכל דבר.

 30 

 ₪31  20הוצאות יומיות בסך  2/2002-9/2008כך, נכללו במסגרת ההתחשבנות עבור התקופה בין  .330

 32מנות פלאפל/פיצה ושתיה. בתקופה  2עבור ₪  40עבור ארטיקים/חטיף/סוכריות/שוקולד, או 

 33בכל יום בשעה שבע ושלושים הגיעה ברכבה עם לחמניות כי: " צויין 10/2008-2012שבין 
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 ₪1  2,750", וכן חושבו עבורה החזר הוצאות דלק בסך כולל של לבליך ---לילדים ולקחה את 

 2 לחודש עבור הוצאות הסעה לילדים, בין היתר לבתי הספר, לרופאים, לחברים ולחוגים. 

 3 
 4 

 5 

 6מדוע לא הציג הנתבע את מסמך ההתחשבנות יתרה מכך, אם אכן דברי הנתבע הינם אמת, אזי  .331

 7, לכך לא ניתנו על ידי בכתב ההגנה או לכל הפחות עתר לסכום המצויין במסמך ההתחשבנות

 8  הנתבע הסברים משכנעים דיים. 

 9 

 10יודגש כי התובעת היא זו שהציגה את מסמך ההתחשבנות בפני בית המשפט לראשונה, ולא  .332

 11את הכרטסת בו מפורטת לטענתנו משיכת הכספים הנתבע עצמו. הנתבע צירף לתצהירו רק 

 12 אשר הושבו לאחותו מתוך החברה.  

 13 

 14היעדר מידע מהותי בעניין: לגבי אופן העברת הכספים לאחות וסתירות  התגלוחקירת הנתבע ב .333

 15בתחילה טען כי העביר את הכספים בהעברה בנקאית ובהמשך חקירתו שינה גרסתו כי הכספים 

 16(; הנתבע לא ידע לאיזה בנק הועבר 1-10, ש' 120, עמ' 24.1.18מיום  הועברו בשיק )ראו: פרוט'

 17 (.15, ש' 120, עמ' 24.1.18החזר החוב לאחותו )ראו: פרוט' מיום 

 18 

 19אף עדות האחות הייתה לא מהימנה ולא קוהרנטית. כך לדוגמה תמוה כי האחות לא זכרה  .334

 20היא הייתה במצב כלכלי  בפרט לאור כך שהאחות טוענת כי₪,  600,000-כיצד הועברו לה ה

 21 שהעצים את הצורך שלה בכספים שהופקדו: 

 22 
 23 600 2012תודה. גברתי, לטענתך אחיך שילם לך בחודש מאי  "עו"ד פוקס:

 24 אלף שקל, תפרטי לי את אופן התשלום. קיבלת את זה בהעברה בנקאית?

 25 כן. :האחותהעדה, 

 26 בשיקים? בשיק בנקאי, ש:

 27 הוא עשה לי העברה בנקאית. ת:

 28 העברה בנקאית הוא עשה לך? ש:

 29 אני חושבת, כן. ת:

 30 את חושבת, ש:

 31 הוספו(. –)ההדגשות בקו ".  אני לא זוכר, אני, ת:

 32 (.1-9, ש' 77, עמ' 24.1.18)ראו: פרוט' מיום 

 33 

 34כמו כן, עולה מחקירות הנתבע ואחותו כי ישנו פער בין טענותיהם. מצד אחד הם טוענים כי  .335

 35מתוך דירת הצדדים, אולם מצד שני הנתבע בחקירתו מעיד כי  חברה א'האחות עבדה בחברת 
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 1, עמ' 24.1.19החברה התנהלה מתוך מקומות שונים שאחותו לא ציינה כלל )ראו: פרוט' מיום 

 2(. הנתבע ואחותו לא סיפקו גרסה מהימנה בנוגע לפער זה ויש 1-24, ש' 112וכן עמ'  5-22ש'  70

 3 בכך כדי להחליש ממהימנות טענותיהם. 

 4 

 5 

 6תדפיסי חשבון בנק של  27.2.18רק לאחר סיום החקירות בנושא זה הוגש לבית המשפט ביום  .336

 7 245,000של  ךהאחות ובה הוצגו ההפקדות הרלוונטיות מהן עולה כי הופקד לאחות שיק על ס

 8יודגש, כי מועדים אלה כבר קרובים . 29.5.2012ביום ₪  355,000ויתרה בסך  31.5.2012ביום ₪ 

 9מועד פרוץ הסכסוך בין הצדדים, שעה שהנתבע הגיש כבר את תביעתו לבית הדין משמעותית ל

 10 .18.7.12ביום הרבני 

 11 
 12. לא הוכח כי היה חוב תקף שנצבר מדי חודש העולה מכל האמור כי החוב לאחות לא הוכח .337

 13בחודשו. לא הוכחה ידיעת התובעת על קיומו של החוב ולא הוכח כי "בזמן אמת" ידעה כלל 

 14גם התנהלות זו מחלישה את טענות הנתבע. שעה שהנתבע התובעת על חוב זה וכן על החזרו. 

 15חוב משפחתי, לא הצליח  טוען כי החזר החוב ומסמך ההתחשבנות היו טרם פרוץ הסכסוך והיו

 16הנתבע להוכיח כיצד התובעת לא יודעת על קיומו של החוב, על מסמך ההתחשבנות ועל ההחזר 

 17 הגבוה לאחות. הדברים נכונים ביתר שאת לאור שיעורו הגבוה של החוב.

 18 

 19כי אינני מקבלת את הטענה כי אף אם יתקבלו טענות המומחה כי אין להכיר בחוב  יצויין .338

 20לאחותו בשל כך שהחוב לא נכלל בהצהרת ההון, יש להכיר בחלק יחסי מהחוב עבור השנים 

 21החוב לאחות הנתבע לא  כפי שפורט לעילשכן מדובר בשנים שלאחר הצהרת ההון.  2009-2012

 22החוב נכלל או לא בהצהרת ההון. אי הכללתו מהווה נדבך  הוכח דיו, בלא תלות בשאלה האם

 23 נוסף למכלול הנסיבות המעידות כי אין מדובר בחוב של התא המשפחתי כלפי אחות הנתבע.

 24 

 25משכך, אני דוחה טעות הנתבע כי יש להורות כי התובעת מחוייבת במחצית החוב לאחות  .339

 26 הנתבע. 

 27 

 28  ----י דירת המגורים במשוו 5%של בשיעור  ---לחוב הצדדים לבן טענת הנתבע 

 29 

 30רכשו הצדדים יחד עם קבוצת רוכשים חלק משתי דירות על מגרש  2003טוען כי בשנת  הנתבע .340

 31 חברה א'. לטענתו, לשם רכישת הדירות הצדדים נטלו הלוואות מהבנק, מחברת -------ברחוב 

 32הנתבע העמיד סכום  קיבל כפיצוי על נזקי גוף. ---מכספים שבנם ₪  73,000-וכן לקחו סך של כ

 33 5%-משווי הדירה בעת רכישתה. לטענתו, הצדדים הבטיחו לבנם כי יהיה זכאי ל 5%-זה בכ
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 1מהדירה כנגד השקעת כספי הפיצויים שלו בדירת הצדדים וכי את ההחזר בגין הלוואה זו יקבל 

 2 בעתיד. 

 3 

 4בתוספת ₪  79,100לבן סכום כולל של  לסעד חלופי שהצדדים ישיבו  הנתבע הסכיםבסיכומיו  .341

 5 . בו הופקדו כספי הבן לחשבון הצדדים ,24.1.07הפרשי הצמדה וריבית מיום 

 6 
 7 

 8ככל עותר כי בית המשפט יורה כי כספו של הבן יושבו לו בעת מכירת דירת הצדדים  הנתבע .342

 9 די מכספי הצדדים. יאו לחילופין כי יבוצע תשלום מישיוחלט כי מגיעים לבן זכויות בדירה 

 10 

 11שקיבל הבן כפיצוי נזקי גוף הופקדו בחשבון המשותף ₪  73,614מאשרת כי סכום של  התובעת .343

 12אולם טוענת ₪  36,807ומסכימה כי כל צד מחויב להשיב לבן סך של  24.1.07של הצדדים ביום 

 13 כי תשיב את הכספים לאחר ביצוע איזון המשאבים שכן אין בידה כיום את הסכום להשבה.

 14 

 15המומחה, בית המשפט הציע לצדדים להשיב לבן את כספיו ללא צורך  יצוין כי בעת חקירתו של .344

 16אולם התובעת המשיכה לעמוד  ,(8-10, ש' 32, עמ' 14.6.17במתן החלטה שיפוטית )פרוט' מיום 

 17בסירובה והתעקשה לנהל את ההליך בעניין הבן, בטענות מטענות שונות על אף שהיה מקום 

 18 נדרשת, מאחר וניכר כי המהות איננה במחלוקת.להגיע להסכמה בעניין זה בצורה פשוטה ו

 19 

 20לאחר בחינת טענות הצדדים, עולה כי למעשה יש הסכמה ביניהם כי יש להשיב לבן את  .345

 21הסכום. על כן אני מקבלת את טענת הנתבע ומורה על השבת הכספים על ידי הצדדים בחלקים 

 22בן בחשבון הצדדים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום שהופקדו כספי ה ---שווים, לבן 

 23 ועד ליום השבת הכספים בפועל. 24.1.07קרי מיום 

 24 

 25. האם טוענת כי מדובר ---בין הצדדים קיים פער קל בסכום אשר לטענתם יש להשיב לבן  .346

 26וכי אין להורות על צירוף הפרשי הצמדה וריבית, ואילו הנתבע טוען כי ₪  73,614בסכום של 

 27לסיכומי הנתבע( ובסך כולל  98)ראו: סעיף  5,486-ו₪  73,614 –הכספים הופקדו בשתי פעימות 

 28  מכתב בעניין העברת כספים מחשבון הבנק לחשבון הנתבע(. – 4)ראו: נ/₪  79,100של 

 29 

 30המומחה בחקירתו אף מאשר את טענות הנתבע באשר לגובה הכספים שהצדדים נטלו מהבן  .347

 31מקבלת את טענת הנתבע. לסכום זה  ( ועל כן אני24-33, ש' 31, עמ' 14.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 32. אין מקום לקבלת טענת האם כי אין להשיב 24.1.07יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 

 33לבן את הסכום עם הפרשי הצמדה וריבית. כפי שהאם טענה על סכומים המגיעים לה כי יש 
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 1מגיעים מההורים להוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית, אותו הכלל צריך לחול גם על הכספים ה

 2 לבן.

 3 

 4. מועד זה נקבע כדי 1.7.19אני קובעת כי הסכום שחייבים הצדדים לבן ישולם לבן עד ליום  .348

 5לאפשר לשני הצדדים להתארגן על התשלום. מועד זה איננו תלוי במועד בו יסתיים איזון 

 6את המשאבים בין הצדדים. לא מדובר בסכום שהצדדים אינם יכולים לעמוד בו ואין לכרוך 

 7 עניינו של הבן עד אשר ישולם איזון המשאבים בין ההורים.

 8 

 9)גם אם עד למועד זה לא יסתיים  1.7.2019עד ליום  ---על כן, אני מורה כי הכספים יושבו לבן  .349

 10מחצית מהסכום  ---איזון המשאבים בין הצדדים(, באופן שכל אחד מהצדדים ישיב לבן 

 11ועד  24.1.2007ריבית והצמדה כדין החל מיום בצירוף הפרשי ₪  39,550שנטלו מהבן, קרי 

 12 לתשלום בפועל. 

 13 

 14 איזון המיטלטלין בדירת המגורים  .ה

 15 

 16. הדירה רשומה על שם שני הצדדים דירת המגוריםקנו הצדדים במשותף את  10.2.2005 ביום  .350

 17ומאז התובעת מתגוררת בדירה )בתחילה  9/2012הנתבע עזב את הדירה בחודש בחלקים שווים. 

 18עזבה אף היא בחודש  ---עזב כעבור מספר חודשים, והבת  ---הילדים גרו עימה, אולם הבן 

 19 ועברה לגור עם הנתבע( .  10/2017

 20 

 21פריטי מספר , נטלו ---יצויין כי הצדדים שניהם מסכימים כי הנתבע, ולאחר מכן גם הבן  .351

 22  מיטלטלין בעת שעזבו את דירת הצדדים.

 23 

 24טוענת כי יש  התובעתהצדדים במחלוקת בנוגע לשאלת שווים של המיטלטלין ואופן חלוקתם.   .352

 25טוען כי יש לבצע חלוקה לפי שווי ולזקוף לזכותו  הנתבעלבצע חלוקה בעין של המיטלטלין. בעוד 

 26 והתובעת נשארה להתגורר בדירה. את סכום האיזון של המיטלטלין בעת מועד הקרע מאחר 

 27 

 28המומחה בחן את נושא שווי המיטלטלין ואיזונם במסגרת חוות דעתו וכן השיב על השאלות  .353

 29 הנוגעות לשווי במסגרת שאלות ההבהרה לחוות הדעת.

 30 

 31בכדי לבחון את רכיב המיטלטלין, הוגשו למומחה שני דוחות סוקר שנערכו על ידי שתי חברות  .354

 32לפיו הערכת שווי  AIGמחברת  21.12.2010לבית המשפט: דו"ח מיום ביטוח שהנתבע הגיש 
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 1"( ודו"ח מיום AIGדו"ח סוקר מחברת )להלן: ₪  557,000המיטלטלין בערכי כינון הינם בסך  

 2)ראו: ₪  473,000לפיו הערכת שווי מיטלטלין בערכי כינון הינם בסך  גמולבמחברת  1.5.2011

 3 כח' לתצהיר הנתבע(.-נספח כז' ו –דוחות חברות הביטוח 

 4 

 5  ₪. 557,900המומחה העמיד בחוות דעתו את שווים של המיטלטלין בסך כולל של  .355

  6 

 7על חלוקה  טוענת כי יש להורות על הסרת רכיב המיטלטלין מטבלת האיזון ולהורות התובעת .356

 8בעין של המיטלטלין, בהתאם לרשימה שתערוך התובעת וכי אין מקום להורות על הערכת שווי 

 9, עת עברו הצדדים 2007שנים בשנת  11רהיטים ו/או ציוד חשמלי שנרכש לכל המאוחר לפני 

 10. התובעת טוענת כי יש להורות כי כל צד יישאר עם התכשיטים שלו. וכן כי דירת המגוריםל

 11 ----דעת התובעת כי תוותר על זכויותיה במחצית התמונות בדירת הצדדים ברחוב נוכח הו

 12בהודעת  3ובמשרד הנתבע הרי שיש להורות כי התמונות יוותרו בחזקת הנתבע )ראו: סעיף 

 13 (. 1.12.16מיום  40בקשה  –התובעת על מוסכמות ופלוגתאות 

 14 

 15בין בני זוג מבוצעת בעין. לטענתה, טוענת כי הפסיקה הנוהגת היא כי איזון מיטלטלין  התובעת .357

 16אמנם בחוות דעת המומחה שהוגש לבית המשפט צורפה הערכת שווי לצורך לחלוקת 

 17המיטלטלין, אולם המומחה טען אף הוא בחקירתו כי יש להורות על חלוקה בעין של 

 18 ,3.12.17" )ראו: חקירת המומחה, פרוט' מיום "נכון יותר לחלק המיטלטלין בעיןהמיטלטלין: 

 19 (.8ש'  66עמ' 

 20 

 21אשר נעשתה על בסיס  AIGטוענת כי חוות הדעת נערכה על בסיס דו"ח סוקר מחברת  התובעת .358

 22. כמו כן, לטענתה יש פער מהותי באשר לשוויי של המיטלטלין בין שני 2010ערכי כינון משנת 

 23הדוחות בנוגע להערכות שווי המיטלטלין ומשלא נתן הנתבע הסבר מספק באשר לפער בין שני 

 24 הדו"חות, אין להסתמך עליהם ויש להורות על חלוקה בעין. 

 25 

 26שהגיש  2009בתצהירה כי המיטלטלין הוערכו בהצהרת ההון לשנת  התובעתבנוסף, טוענת  .359

 27הוערכו בסך של  AIGבעוד בהערכה בדו"ח סוקר מחברת ₪  200,000הנתבע הוערכו בסך של 

 28ויתרה מכך, נכללו בדו"ח סוקר פריטים שלטענת התובעת מעולם לא  2.8קרי פי ₪ ,  557,900

 29 לשם הערכת המיטלטלין. AIGמחברת  היו בחזקתם ועל כן אין להסתמך על הדו"ח סוקר

 30 

 31טוען כי יש להורות על חלוקת המיטלטלין לפי שוויים במועד הקרע, כך שהתובעת  הנתבע .360

 32 תשלם לנתבע מחצית משווי המיטלטלין, ולא תתבצע חלוקה בעין. 
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 1 

 2שנים, יחד עם בן זוגה החדש,  6-, התובעת מתגוררת בדירת הצדדים כבר מעל להנתבעלטענת  .361

 3ועושה שימוש בלעדי במיטלטלין. לטענתו, לאור הזמן הרב בו התובעת עושה שימוש בלעדי 

 4במיטלטלין ועצם כך שסביר שהמיטלטלין איבדו מערכם מיום הקרע, אין להורות על חלוקתם 

 5ה חלוקת המיטלטלין בעין רק כדי לנגוס בחלקו של הנתבע בעין. הנתבע טוען כי התובעת רוצ

 6 ברכוש. 

 7 

 8 

 9טוען כי חוות דעת המומחה מלמדת כי יש לבצע חלוקת המיטלטלין לפי שווי במועד  הנתבע .362

 10הקרע. לטענתו, שינו גרסתו של המומחה אשר טען בחקירתו כי נכון יותר יהיה לבצע חלוקה 

 11את הדעת ועל כן יש להעדיף את האמור בחוות  בעין נעשתה בחוסר סמכות וללא הסבר מניח

 12 לסיכומי הנתבע(. 130-131הדעת על פני אמירתו של המומחה בעת חקירתו )ראו: סעיף 

 13 

 14מציין כי טענת התובעת המציגה את התובעת כאילו וויתרה על התמונות הנמצאות  הנתבע .363

 15כללים במאזן במשרדי החברה הינם מצג שווא, שכן התמונות הינם חלק מרכוש החברה ונ

 16 החברה ונלקחו בחשבון במסגרת הערכת שווי החברה. 

 17 

 18לאחר שעיינתי בטענות הצדדים והראיות שהוצגו בפני וממכלול הנסיבות, שוכנעתי כי יש  .364

 19להורות על חלוקת המיטלטלין לפי שווים במועד הקרע והכללתם באיזון המשאבים בן 

 20 ת מהנימוקים שיפורטו להלן.הצדדים כך שחלקם ישולם על ידי התובעת לנתבע, וזא

 21 

 22מחברת בעת הערכת שווי  AIGאני דוחה את טענת התובעת כי אין להסתמך על דו"ח הסוקר  .365

 23המומחה נתן דעתו לפער שבין הדו"ח סוקר )שם המיטלטלין הוערכו בשווי של המיטלטלין. 

 24 ₪(:  200,000)שם המיטלטלין הוצהרו בשווי של  2009לבין הצהרת ההון משנת ₪(  557,900

 25 

 26, נספח 2009אני מפנה אותך להצהרת ההון של התא המשפחתי משנת    ש."

 27, האם תסכים איתי שסכום המיטלטלין כפי שהוצהרו במסגרת 74-78כ"ז, ס' 

 ₪28. אלף  200בסך של  2009נכון לשנת  2010הצהרת ההון שניתנה בשנת 

 29תסכים איתי שזה הסכום עליו אתה צריך להסתמך בהערכת השווי שביצעת 

 30ו"ח שנתת לפירוק רכוש משותף, רשום מיטלטלין ואוסף אומנות במסגרת הד

 31 אלף תחת העמודה שרשום במשותף. 557אומדן בסך  –ותכולה 

 32הוא סכום בערכי עלות. הצהרת  31.12.09-נכון ל₪  200,000-הסכום של ה ת.

 33הסכום ולא ליום הקרע. מאידך,  2009-הון הערכים הם ערכי עלות והם נכונים ל
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 1, נספח והוא לפי הערכת סוקר 557,900עליו הוא סכום של  שאני הסתמכתי

 2ט"ו, שהערכת סוקר היא לפי ערכי כינון ולא ערכי עלות וגם לתאריך מאוחר 

 3ערכי כינון זה יותר קרוב לשווי שוק, כמה עולה לקנות תחולה  .22.12.10 –יותר 

 4כזו חדשה. כל איזון המשאבים שעשיתי, ניסיתי להתחקות אחר ערכי השוק 

 5, עשיתי הערכות שווי לחברות. כאשר אני רוצה להעמיד וזו הסיבה שלקחתי

 6את הכל על מכנה משותף, אני חושב שנכון יותר יהיה לשים ערכי כינון מאשר 

 7ערכים היסטוריים, של עלות. אין לי הערכה טובה יותר לסכום הזה, 

 8ערכי  למיטלטלין ונכון ביותר היה לחלק את זה בעין ואני מודע לזה שלא פעם

 9 הוספו(. –הכינון בהערכות של סוקרים הן מוגזמות." )ההדגשות בקו 

 10 (.9, ש' 66מע'  – 29, ש' 65, עמ' 3.12.17)ראו: פרוט' מיום 

 11 

 12בשאלות ההבהרה שהגישה ב"כ התובעת, כי  6המומחה אף מנמק בתשובותיו לשאלה מספר  .366

 13הערכים " וכי "הקובעלצורך איזון המשאבים ליום הקרע אין ספק כי ערך הכינון הוא "

 14" )ראו: תשובות המומחה שנלקחו הינם אך ורק ערכים של תכולה ללא תוספות וצמודי מבנה

 15 (. 30.5.16חוות דעת מיום  –

 16 

 17 על כן אני מאמצת את דוחות הסוקר על פני הצהרת ההון בנוגע לשווי המיטלטלין. אשר על כן,  .367

 18 

 19הנתבע טוען כי בדו"ח הסוקר של חברת גמולב לא נכללו  –באשר לפער בין שני הדוחות סוקר  .368

 20שעונים ותכשיטים אותם ביקשו הצדדים שלא לבטח, ועל כן שוכנעתי כי מכאן נובע הפער. 

 21המומחה אף מציין ₪.  140,400הוערכו התכשיטים בשווי של  AIGבדו"ח סוקר מחברת 

 22שערכי הכינון בהערכות של סוקרים הן לעיתים מוגזמות אולם בחר בחקירתו כי הוא מודע לכך 

 23 במלואה והחלטתו זו מקובלת עלי.   AIGלאמץ את דו"ח סוקר מחברת 

 24 

 25לסיכומי הנתבע, אני מורה כי יש להחריג מדו"ח הסוקר את  134עם זאת, ולאור האמור בסעיף  .369

 26רן, מסרטת וידיאו ושעון הפריטים שנטלו הנתבע והבן, קרי גיטרה, מחשב, טלוויזיה, מק

 27 ₪.  47,400באומרסייה, בסך כולל של 

 28 

 29בהתאם לאמור בחוות דעת ₪  510,500על כן, אני מורה כי שווי המיטלטלין הינם בסך  .370

 30 כאמור(. דירת המגוריםהמומחה )תוך הפחתת שווי הפריטים שהוציאו הנתבע ובנו מ

 31 
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 1חלוקה בעין, שוכנעתי בטענות באשר לשאלה האם יש לחלק את המיטלטלין לפי שווים או  .371

 2 הנתבע כי יש לבצע חלוקה לפי שווי נכון למועד הקרע ולא חלוקה בעין בעת הזו.

 3 

 4שנים תוך שהיא  7-התובעת )וגם שתי הבנות לפחות חלק מהתקופה( גרה בדירה משך קרוב ל .372

 5וי עושה שימוש בלעדי במיטלטלין בדירה. מדובר בזמן ממושך אשר יש לו השפעה ישירה על שו

 6המיטלטלין אשר מושפעות מבלאי ומשימוש, וסביר כי ערכן ירד ממועד הקרע ועד מתן פסק 

 7 הדין. 

 8 

 9 

 10אמנם דרך כלל היא בפירוק שיתוף בין בני זוג היא חלוקה בעין של המיטלטלין, אולם בנסיבות  .373

 11המקרה שלפנינו ובחלוף הזמן לא מצאתי כי יהא זה צודק להורות על חלוקה בעין של 

 12ן. חלוקה בעין היא החלופה הנכונה במקרים של חלוקת מיטלטלין בסמוך לפרידת המיטלטלי

 13שנים כמו במקרה  7-הצדדים או בפרק זמן סביר סמוך לכך, ולא בחלוף פרק זמן ממושך של כ

 14 שלפנינו. ובפרט כאשר בכל פרק הזמן הזה עושה התובעת שימוש בלעדי במיטלטלין.

 15 

 16ו כי נכון ביותר היה חלוקת המיטלטלין בעין, אולם לא נעלמה מעיני טענת המומחה בחקירת .374

 17הכרעה בעניין זה היא החלטה שיפוטית לאור מכלול הראיות והטיעונים, ואינה דווקא עניין 

 18 למומחיות המומחה. 

 19 

 20במועד על כן אני מורה כי יש במסגרת איזון המשאבים יבוצע איזון המיטלטלין לפי שווים  .375

 21כון למועד ת חייבת לנתבע מחצית משווי המיטלטלין נקרי התובע. ₪ 510,500בסך הקרע 

 22 .₪ 255,250הקרע בסך של 

 23 

 24דירת אופן ביצועו בפועל  של איזון המשאבים גם ביחס לדירה המשותפת  .ו

 25 המגורים

 26 

 27)אשר הינה בבעלות  דירת המגוריםכחלק מאיזון המשאבים נכללה  - דירת המגוריםביחס ל .376

 28על בסיס חוות ₪  2,550,000משותפת ושווה על שם שני הצדדים(, כאשר הדירה הוערכה בשווי 

 29, לפני כשנתיים ואינה 17.5.15דעת השמאי אגסי. אולם הערכת השווי שהוגשה נערכה ביום 

 30 עדכנית למועד פירוק השיתוף בפועל. 

 31 
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 1ולאחר מכן ביצוע איזון המשאבים באמצעות  עותרת להזמנת חוות דעת עדכנית התובעת .377

 2טוען כי לאור הקושי הקיים בהערכת  הנתבע. העברת זכויות אגב גירושין לגבי הזכויות בדירה

 3. מאחר ורק אז ניתן יהיה לאמוד את שוויה האמיתי שווי הדירה, יש להורות על מכירתה בפועל

 4טוען כי יש להורות כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לרכוש מרעהו את חלקו בדירה,  הנתבע

 5 אף בדרך של קיזוז סכומים שאותו צד זכאי לקבל מרעהו במסגרת איזון המשאבים.

 6 

 7תוצאת איזון המשאבים הכולל לרבות בתביעה לדמי מתוך בחינת מכלול טענות הצדדים,  .378

 8הנכסים הקיימים, ותוך ראיית דינמיקת סוגי קילת ותוך ש דירת הנתבעשימוש ולרבות לגבי 

 9הדירה על בהגשת שמאות עדכנית של הסכסוך בין הצדדים, שוכנעתי כי טובת הצדדים הינה 

 10  .(השמאי אגסי )שכבר הגיש את חוות דעתו לגביהידי 

 11 

 12של השמאי וכאשר יש לקחת בחשבון כי לפי חוות דעת  השמאות העדכניתלאחר קבלת  .379

 13אפשר יהיה לבחון האם ניתן  ,ק הדין על הנתבע לשלם לתובעתתיי בפסהמומחה וקביעו

 14יעברו לתובעת אגב גירושין. בכך גם יימנעו ורות כי זכויותיו של הנתבע בדירת המגורים לה

 15  מהצדדים הליכי מכירה וחיובי מס והוצאות נוספים. 

 16 

 17, אך התובעת בדירת המגוריםיש לקחת בחשבון כי אמנם לשני הצדדים זכויות קנייניות  .380

 18מתגוררת בדירה זו וחפצה להמשיך בכך וכן כי תוצאת האיזון הינה כי על הנתבע להעביר סכומי 

 19. התעקשות הנתבע כי בכל מקרה יש כסף לתובעת )גם לאחר קיזוזים וחיובי התובעת כלפיו(

 20להוציא את הדירה למכירה, כאשר הדבר ייגרום להתארכות ההליכים ולהוצאות נוספות וחיובי 

 21מס, מקבילה להתעקשות התובעת שלא לבצע איזון כולל של כל הנכסים ולמנוע מהנתבע 

 22מלקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו כעת. גם זכות זו של הנתבע יש להפעיל בתום לב )כפי 

 23  שנדרש מהתובעת בנושא הזכויות הפנסיוניות(. 

 24 

 25לגבי עדכנית של השמאי אגסי בשל כך ועל מנת לבדוק ביצוע איזון מדוייק, מוזמנת חוות דעת  .381

 26יום ממועד מתן פסק  30מבוקש כי חוות הדעת העדכנית תוגש בתוך  .דירת המגוריםשווי 

 27 הדין.

 28לאחר קבלת חוות הדעת ולאור מלוא הסכומים שנפסקו בפסק הדין ניתן יהיה לבחון אופן  .382

 29 ביצוע מוסכם או באמצעות השלמת פסק הדין בעניין זה. 

 30 

 31 משותפיםקיזוז חובות  .ז

 32שני הצדדים ביקשו הכרעה על סכומים שכל אחד מהם טוען ששילם סביב מועד הקרע ולא  .383

 33 נלקחו בחשבון בחוות דעת המומחה.
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 1 

 2כל הסכומים בפרק זה הינם סכומים נמוכים )קטנים מסכומים של תביעה קטנה(, ששני  .384

 3 מבקישם הכרעה גם לגביהם.הצדדים 

 4 

 5 תשלומי משכנתא על דירת המגוריםהפרשי 

 6  ,₪ 25,199חודשים בשווי  4כי הנתבע שילם לבדו את החזר המשכנתא עבור  מאשרת התובעת .385

 7ועל כן טוענת כי היא חייבת לנתבע מחצית הסכום  .חודשים כפי שטוען הנתבע 6לא עבור אולם 

 8לטענתה, בחודשיים שבמחלוקת מי מהצדדים שילם עבור המשכנתא, היא ₪.  12,600בסך 

 9בחשבון המשותף ובטרם הפקיד  הולמה לאחר שמשכורתה הופקדהוכיחה כי המשכנתא ש

 10הנתבע כספים לחשבון המשותף ועל כן אין לקבל את עמדת הנתבע כי הוא שילם בגין חודשיים 

 11 . אלו

 12 

 13, בסכום של דירת המגוריםחודשים שילם לבדו החזרי משכנתא עבור  6טוען כי במשך  הנתבע .386

 14ו מחצית הסכום לאור כך שהצדדים מחויבים ויש לחייב את התובעת להשיב ל 37,791.68

 15 בחלקים שווים בהחזרי המשכנתא. 

 16 

 17 לאחר בחינת טענות הצדדים, אני מקבלת טענותיו של הנתבע באופן חלקי.  .387

 18 

 19כעולה מריכוז תשלומי המשכנתא שצירף הנתבע לתצהירו )ראו: אסמכתאות בנק הבינלאומי  .388

 20מבנק לאומי,  9-10/2012נספח כד' תצהיר הנתבע(, החודשים שבמחלוקת הינם: חודשי  –

 21האסמכתאות שצירף הנתבע מהבנק ₪.  37,791.68מבנק אגוד, סה"כ  11/2012-2/2013וחודשי 

 22הצדדים. האסמכתאות שצירף הנתבע אשר מהוות הוראות ביצוע  ממוענות לשניהבינלאומי 

 11/2012-23אכן רשומות על שמו בלבד, אולם הנתבע צירף אסמכתאות אלו רק עבור חודשי 

 24. אלו החודשים שהתובעת מודה כי הנתבע אכן שילם את תשלומי המשכנתא לבדו ואין 2/2013

 25לא צירף אף אסמכתא בנוגע לחודשי חולק כי על התובעת להשיב לו מחצית סכום זה. הנתבע 

 26 ועל כן אין בידי לקבל טענותיו במלואן.  9-10/2012

 27 

 28 ₪.  12,600של סך  התובעת חייבת לנתבע עבור תשלומי משכנתא קובעת אני  אשר על כן .389

 29 

 30 תשלומי ארנונה, חשמל, ועד בית וקצבת הילדים מהמל"ל 

 31וחוב ₪  1,578חוב חשמל בסך ₪,  3,770טענת כי היא שילמה לבדה חוב ארנונה בסך  התובעת .390

 32. בנוסף, קצבת הילדים 9/2012חודש מועד הקרע בלתקופה שקדמה ל₪  2,000וועד בית בסך 

 33הופקדו לחשבון המשותף ₪  4,166מהמל"ל לה זכאית התובעת כחלק מדמי המזונות בסך של 
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 1בעת והנתבע עשה שימוש בלעדי בכספים אלו ועליו להשיבם לתו 9/2012-2/2013מחודש 

 2 במלואן. 

 3 

 4טוען כי טענת התובעת להחזר עבור תשלומי ארנונה, חשמל וועד בית הינם ביחס למועד  הנתבע .391

 5בו הנתבע חדל מלהתגורר בדירת הצדדים ושילם עבור הוצאות אלו במסגרת דמי המזונות 

 6, אולם הוא לא התייחס לכך שהחיוב שנקבעו ועל כן חיובו בסכומים אלו יהוו תשלום כפול

 7. הנתבע לא התייחס לטענת התובעת להחזר ס לתקופת זמן בה גרו עוד הצדדים יחדיומתייח

 8 קצבת הילדים מהמל"ל שהופקדה לטענתה בחשבון המשותף. 

 9 

 10אשר על כן ולאחר בחינת טענות הצדים בעניין זה אני קובעת כי התובעת זכאית להחזר מחצית  .392

 11ההוצאות עבור הוצאות אחזקת הבית על התקופה שהינה לפני מועד הקרע והצדדים חיו יחדיו 

 12 בבית. 

 13 

 14כמו כן לאור ההכרעה בתיק המזונות התובעת זכאית לקבלת קצבת הילדים מהמל"ל ששולמה  .393

 15 שותף לאחר מועד הקרע.לחשבון המ

 16 

 17 מחצית מהסכומים אשר על כן אני קובעת כי בגין הוצאות אחזקת הבית הנתבע חייב לתובעת .394

 18 ₪.  3,674 של  כוללסך ב

 19 

 20לתובעת את מלוא תשלום קצבת הילדים מהמל"ל   אשר על כן אני קובעת כי הנתבע חייב .395

 21 ₪. 4,166 שהופקדה לחשבון המשותף, שהיה בשימוש הנתבע בלבד, בסך של 

 22 

 23 טענות הצדדים לקיזוז בגין כספים המצויים בחשבונות הבנק השונים

 24 

 25המומחה בחוות דעתו התייחס ליתרת זכות וחובה בחשבונות הבנק )המשותפים וכן חשבונות  .396

 26הרשומים ע"ש הנתבע בלבד( וכן להתחייבויות בכרטיסי אשראי נכון למועד הקרע. לשני 

 27 הצדדים השגות שונות לכך.

 28 

 29טוענת כי לאחר שהנתבע חסם את כרטיסי האשראי שלה היא נאלצה לקחת הלוואה  התובעת .397

 30ועל כן עותרת לעריכת חישוב חדש של הקיזוז תוך התחשבות בהלוואה שנטלה. ₪  20,000של 

 31 התובעת אינה מתייחסת לטענות קיזוז אלו לגופן.

 32 
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 1ועל כן  9/2012ש טוען כי כל כרטיסי האשראי השייכים לחשבון המשותף בוטלו בחוד הנתבע .398

 2 9/2012אשר נפרעו לאחר חודש ₪  31,082יש להורות כי הצדדים יישאו במשותף בחובות בסך 

 3 בחשבון שכן מדובר בחובות שקדמו למועד הקרע. הנתבע טוען כי המומחה מצדד בטענתו זו. 

 4, גם כרטיסי האשראי מחשבונו הפרטי בבנק אגוד בוטלו עם פרוץ הנתבעכמו כן, לטענת  .399

 5וך, לרבות הכרטיס אשראי שהיה בשימוש התובעת, ומחשבונו זה נמשכו כספים אף הסכס

 6בגין חיובים שקדמו למועד זה ויש להורות כי הצדדים ₪  22,775לאחר מועד הקרע בסך של 

 7  יישאו בהן במשותף.

 8 

 9מיום המומחה נחקר בנושא חיובי כרטיס האשראי וטענות הצדדים בענין זה )ראו: פרוט'  .400

 10ותשובותיו בעניין זה היו מהימנות לרבות לגבי הצגת המסמכים על ידי  (37-39עמ' , 11.6.17

 11ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים בסיכומיהם אל מול . בסופו של יום הצדדים וחישוביהם

 12חוו"ד המומחה, אני דוחה את טענות שני הצדדים לגבי שינוי חוות הדעת לגבי היתרות 

 13 שראי לרבות טענות התובעת ללקיחת הלוואה על ידה.בחשבונות הבנק ולגבי כרטיסי הא

 14 

 15אשר על כן אני דוחה את טענות שני הצדדים לגבי יתרות/ חובה בחשבונות הבנק ונושא  .401

 16 תשלומים בכרטיסי האשראי וכן הלוואה נטענת שנלקחה על ידי התובעת.

 17 

 18 הוצאות טלפון של הילדים

 19 32,932טוען במסגרת איזון המשאבים שערך המומחה, כי המומחה התעלם מסכום של  הנתבע .402

 20, בשל טעות שבמסגרתו החברה חויבה חברה ב'אשר הנתבע נאלץ לשלם מכיסו לחברת ₪ 

 21של הילדים. לטענתו, הואיל ומדבור בהוצאות של הילדים יש  הניידיםבהוצאות הטלפונים 

 22 ם יישאו בו בחלקים שווים. להורות כי מדובר בחוב משותף והצדדי

 23 

 24טוענת כי  מדובר בסכום זניח ובהתאם לקביעת מומחה ביהמ"ש כי אף אם הנתבע  התובעת .403

 25היה מוציא את הכספים מכיסו הפרטי הדבר לא היה משפיע על איזון המשאבים שכן לכל 

 26 (.1-15, ש' 65, עמ' 3.12.17הפחות מדובר על מע"מ ומס )ראו: פרוט' מיום 

 27 

 28ת טענות הצדדים, אני מקבלת את טענות הנתבע בעניין זה. אמנם הסכום לא השפיע לאחר בחינ .404

 29על שוויה של החברה, אך הוא הוצאה שעל שני הצדדים לשאת בה ומדובר בשני עניינים שונים. 

 30גם אם צודק המומחה כי מדובר "בסכום זניח" והתובעת תומכת בגישה זו, הרי שהתובעת 

 31י שפורט לעיל בסכומים נמוכים בהרבה ולא ראתה בהם ביקשה מבית המשפט להכריע כפ

 32 "סכומים זניחים". אותו הכלל צריך ויחול לגבי שני הצדדים. 

 33 
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 1מוקי המומחה, שכאמור התובעת איננה טוענת כי הסכום לא נכון או לא הוצא ומסתמכת על ני .405

 2  לעיל אין לקבלם בעניין זה. 

 3 

 4מחצית מתשלומי הניידים של הילדים התובעת חייבת לנתבע עבור אשר על כן אני קובעת כי  .406

 5 ₪.  16,466בסך  סך של 

 6 

 7 תפועל יוצא של חישובי החובות המשותפים לאחר קיזוז הסכומים הוא כי התובעת חייב .407

 8 ₪. 21,226לנתבע סך של 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 הוצאות מומחים והוצאות משפט .ח

 19 

 20 בהוצאות משפט ובהוצאות ההליך.הצדדים הרחיבו טענותיהם גם בנושא חיוב  .408

 21 

 22עותרת כי יפסקו לטובתה הוצאות ריאליות בהתאם להליך הארוך שהתנהל בין  התובעת .409

 23דיוני הוכחות. לטענתה, הנתבע הוא  8-דיוני קדם משפט ו 5החלטות,  170הצדדים, הכולל מעל 

 24בים ארכות ההליכים עת העלה טענות לא נכונות אשר דרשו מהתובעת משאתזה שהביא לה

 25רבים בכדי להפריכן או עת הסתיר הנתבע מידע מהותי. לטענתה יש להורות כי הצדדים יישאו 

 26 יחד ולחוד עבור שכ"ט המומחים.

 27 

 28להשיב לה את הוצאותיה  בהתאם לחישוב שערכה התובעת היא עותרת כי יוטל על הנתבע .410

 29"ש, המצאות )עבור אגרות בימ₪  10,000: הוצאות משפט בסך בהליך )להבדיל משכ"ט עו"ד(

 30כפי ששילמה התובעת )עבור שכ"ט ₪  43,190מסמכים וביצוע צו(, מחצית שכ"ט מומחים בסך 

 31בנוסף עותרת לחיוב . ₪( 5,015ושכ"ט לשמאי אגסי בסך ₪  38,175לרו"ח המומחה קדר בסך 

 32 בתוספת מע"מ. ₪  80,000שכ"ט עו"ד בסך הנתבע והנתבעות ב

 33 
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 1עת בהקשר להוצאות ההליך. לטענתו, הנתבע הציע לא טוען כי יש לדחות טענות התוב הנתבע .411

 2של החברות רו"ח אחת לתובעת לעיין בכל הדו"חות הכספיים של החברות בבעלות ולהיפגש עם 

 3אולם התובעת סירבה ועמדה על מינוי מומחה ועל כן יש להורות כי הצדדים יישאו בשכ"ט 

 4לאור התעקשותה על  המומחה בחלקים שווים או שהתובעת תשא בשכ"ט המומחה לבדה

 5 מינויו. 

 6 

 7מתנגד לטענות התובעת כי הוא הסתיר מידע או לא דיבר אמת ובכך גרם להתעכבות  הנתבע .412

 8ההליך והגשת חוות הדעת, וטוען כי טענות אלו אף נדחו על ידי המומחה עצמו. לטענתו, שלל 

 9ת נאלץ טענות התובעת כנגד הנתבע כי הוא הבריח כספים הם שהביאו להתארכות ההליך ע

 10המומחה לחקור טענות אלו לשווא. לטענתו, התובעת סירבה לנהל עמו מו"מ במשך שנים רבות 

 11עד לאחר השלמת חוות דעת המומחה וגם כשהסכימו הצדדים לפנות לגישור התובעת היא 

 12 שהביאה לכישלון הגישור. 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17טוען כי התעקשות התובעת היא שהביאה לצירופן של החברות כנתבעות בהליך אולם  הנתבע .413

 18 בפועל לא נתבקש כל סעד כנגדן.

 19 

 20טוען כי התובעת לא הוכיחה טענותיה בעניין שכ"ט עו"ד, ומאחר ושניהם נאלצו לשלם  הנתבע .414

 21וצאות הוצאה זו, ושניהם שילמו אגרות בית משפט יש לדחות טענות התובעת לתשלום עבור ה

 22 אלו.

 23 

 24. בסופו של יום בחיוב לאחר שבחנתי את טענות שני הצדדים אין בידי לקבל את טענות מי מהם .415

 25בהוצאות משפט בפרט בסכסוך משפחתי דוגמת סכסוך זה השיקולים שונים ומורכבים. לשני 

 26הצדדים היה חלק בהימשכות ההליכים ולשניהם הייתה תרומה להעלאת ההוצאות שנדרשו 

 27ך. התוצאה בתביעה הרכושית אינה קבלת מלוא טענות מי מהצדדים אלא תוצאה לניהול ההלי

 28. עם זאת, בראיה כוללת התקבלו שבה חלק מטענות התובעת התקבלו וחלק מטענות הנתבע

 29אך לא  ,הוצאותפסיקת מטענות התובעת התקבלו, על כן התובעת זכאית ל חלק ניכר יותר

 30 בשיעור שהתבקש על ידה.

 31 
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 1תה זכות גישה לערכאות ושניהם זכו למימוש זכות זו במלואן. אין להעניש לשני הצדדים היי .416

 2את הנתבע על כך שבחר לעמוד על מימוש זכויותיו כפי שהוא טוען להן וכפי שאין להעניק 

 3 לתובעת זכויות נוספות בכך שחלק רב יותר מטענותיה התקבלו.

 4 
 5דים למומחים, המשאבים לאחר שבחנתי את היקפם של ההליכים, משכם החריג, הוצאות הצד .417

 6שנדרשו מהצדדים לנהל את ההליך, וכן התוצאה הכוללת בתביעה הרכושית, הנתבע יישא 

 7גם סכום זה יהיה חלק . ₪ 58,500בהוצאות התובעת בהליך )הוצאות ושכ"ט עו"ד( בסך של 

 8 מההתחשבנות הכללית בין הצדדים בעת איזון המשאבים. 

 9 

 10 
 11 סיכום .ט

 12 

 13 :להלן סיכום הסעדים בתביעה הרכושית ,הנימוקים שפורטו לעילאשר על כן ולאור כל  .418

 14 

 15   -ת הנתבע זכויות התובעת בדיר .א

 16, קרי הדירה נכון למועד הקרע לתובעת הזכות לקבל מהנתבע מחצית שווי (. 1

 17סכום זה ישולם לתובעת במסגרת איזון המשאבים הכולל בין ₪.  692,500

 18 הצדדים.

  19 

 20שהנתבע קיבל החל ממועד  דירת הנתבעשכירות מזכאית לדמי התובעת אינה  (. 2

 21 . כספים אלה ישארו בידי הנתבע.10/2016הקרע ועד לחודש 

 22 $ להורי התובעת. 25,000מחויב בהשבת אינו הנתבע  (. 3

 23 

 24 - רו"ח קדר איזון המשאבים בהתאם לחוות דעת המומחה, .ב

 25 אין לצדדים מוניטין אישי והטענה בעניין זה נדחית. (. 1

 26המתייחס לפרעון שטר חוב לכרטיס חו"ז ₪  505,515אני מורה על הוספת סך של  (. 2

 ₪27  252,757לטבלת האיזון, באופן בו יתווסף לטובת התובעת סך של  חברה א'של 

 28 באיזון המשאבים בין הצדדים.

 29אני מקבלת את בקשת התובעת לתיקון חוות הדעת באופן שבו יתווסף לשווי  (. 3

 30 ש"ח. 174,236סך של   חברה א'הערכת השווי של חברת 

 31בצד החובה של הרכוש ₪  145,716אני מורה על הפחתת יתרה המשכנתא בסך של  (. 4

 32 המשותף בחוות הדעת. 

 33חברה וחברת  חברה א'אני דוחה את טענות הנתבע לגבי הערכת השווי של חברת  (. 5

 34 .ב'
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 1 ₪.  16,000בסך של  'חברה דיש להוסיף לחוות הדעת את השווי הגירעוני של  (. 6

 2אם וכאשר הנתבע ימכור את  .ברוטוהנתבע ישלם לתובעת את שווי המניות  (. 7

 3מניותיו בעתיד, התובעת תשלם שווי המס )עד למועד הקרע( בכפוף להצגת אישור 

 4 מטעם רשות המיסים עם הסכום הסופי שעל התובעת לשלם בפועל.  

 5 

 6 של הצדדים חלוקת הנכסים הפנסיונים .ג

 7שווי הזכויות הפנסיוניות של התובעת הינם כפי שקבע המומחה בחוות הדעת.  (. 1

 8מזכויות הנתבע מחברת "כלל" כך ₪  16,625מזכויות הנתבע יש להפחית סך של 

 9 כפי שמופיע כעת(. ₪  100,661)ולא ₪  84,036שיעמדו בסך 

 10 

 11ם ייערך איזון בזכויות הסוציאליות של הצדדים, בהתייחס ליום נישואיה (. 2

 12לחוות דעת המומחה  1(, ובהתבסס על חלופה 1.9.12( ועד למועד הקרע )28.7.93)

 13(, קרי איזון מיידי )בכפוף כמובן לשאר השינויים בחוו"ד המפורטים בפסק הדין

 14 .של הזכויות ולא במועד גימלת כל זכות וזכות

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 של הצדדים טענות הנתבע לחובות לבני משפחתו והחוב לבנם המשותף .ד

 23 .---למעט החוב כלפי הבן נדחית,  – ולחובות לבני משפחתהנתבע טענות  (. 1

  24 

 ₪25  39,550מחצית מהסכום שנטלו מהבן, קרי  ---כל אחד מהצדדים ישיב לבן  . (2

 26ועד לתשלום בפועל.  24.1.2007בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כדין החל מיום 

 27 )גם אם עד למועד זה לא יסתיים איזון 1.7.2019עד ליום  ---הכספים יושבו לבן 

 28 .המשאבים בין הצדדים(

 29 

 30 יבוצע איזון המיטלטלין לפי שווים -  -----איזון המיטלטלין בדירת המגורים ברחוב  .ה

 31קרי התובעת חייבת לנתבע מחצית משווי המיטלטלין נכון ₪.  510,500בסך  במועד הקרע

 32 סכום זה יילקח בחשבון באיזון המשאבים.  .₪ 255,250למועד הקרע בסך של 

 33 
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 1 -דירת המגורים אופן ביצועו בפועל  של איזון המשאבים גם ביחס לדירה המשותפת  .ו

 2על מנת לבדוק ביצוע איזון מדוייק, מוזמנת חוות דעת עדכנית של השמאי אגסי לגבי 

 3יום ממועד מתן פסק  30מבוקש כי חוות הדעת העדכנית תוגש בתוך  .דירת המגוריםשווי 

 4לאחר קבלת חוות הדעת ולאור מלוא הסכומים שנפסקו בפסק הדין ניתן יהיה  הדין.

 5 לבחון אופן ביצוע מוסכם או באמצעות השלמת פסק הדין בעניין זה. 

 6 

 7קיזוז פועל יוצא של חישובי החובות המשותפים לאחר  - קיזוז חובות משותפים .ז

 8 ₪. 21,226הוא כי התובעת חייבת לנתבע סך של  ,הסכומים

 9 
 10לכל  הסכומים הנוגעים לאיזון המשאבים יתווספו הפרשי ריבית והצמדה ממועד הקרע  .ח

 11 ועד לתשלום בפועל.

 12 

 13הנתבע יישא בהוצאות התובעת בהליך )הוצאות  - מומחים והוצאות משפט הוצאות .ט

 14גם סכום זה יהיה חלק מההתחשבנות הכללית בין ₪.  58,500ושכ"ט עו"ד( בסך של 

 15 הצדדים בעת איזון המשאבים. 

 16 

 17שהתובעת כבר ₪  100,000שעל הנתבע לשלם לתובעת יופחת סך של הכולל מהסכום  .י

 18 קיבלה במהלך ההליך. 

 19 

 20 תסגור את התיק. המזכירות .419

 21 

 22 תביעה לדמי שימוש ראויים – 17-02-42466פסק דין בתלה"מ 

 23 

 24הגיש התובע )הנתבע בתיק הרכושי( תביעה כנגד הנתבעת )התובעת בתיק הרכושי(  20.2.17ביום  .420

 25דירת )להלן: " ----בגין דמי שימוש עבור שימושה הבלעדי של הנתבעת בדירת הצדדים 

 26 ועד לביצוע פירוק השיתוף בדירה.  13.9.12יום החל מ( "המגורים

 27 

 28א הנתבע, ואילו הנתבעת בתביעה זו תיקרא לשם הנוחות התובע בתביעה זה ימשיך וייקר .421

 29 תמשיך ותקרא התובעת. 

 30 

 31עיקר העובדות בתובענה זו מוסכמות על הצדדים, אולם הם במחלוקת לגבי המשמעות  .422

 32 המשפטית שלהם ולגבי עצם החיוב בדמי השימוש.

 33 
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 1 רקע עובדתי וההליכים משפטיים הנוגעים לתביעה לדמי שימוש .א

 2 

 3והינם רשומים כבעלים במשותף  דירת המגוריםקנו הצדדים במשותף את  10.2.2005 ביום  .423

 4 ובחלקים שווים. 

 5 

 6עם פרוץ הסכסוך בין  9/2012מיום קנייתה ועד לחודש  דירת המגוריםהצדדים וילדיהם חיו ב .424

 7 הצדדים.

 8 

 9 הוגשו תביעות על ידי הצדדים לבית המשפט ולבית הדין הרבני. 7/2012-8/2012בחודשים  .425

 10 

 11הגישה התובעת תלונה כנגד הנתבע בשל טענות על אלימות והנתבע הורחק מדירת  16.9.12ביום  .426

 12 הצדדים למשך יומיים. 

 13 

 38721-14הגישה התובעת בקשה לצו הגנה כנגד הנתבע בטענות של אלימות )ה"ט  19.9.12ביום  .427

 15שנערך במעמד הצדדים הגיעו  24.9.12( וניתן צו הגנה במעמד צד אחד. בדיון ביום 09-12

 16 דים להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין  לפיהן:הצד

 17 

 18 

 19 

 20 

 21מסכים הבעל לעזוב את דירת המגורים .    מתוך ראיית טובת הילדים 1" 

 22. במהלך שהותו מחוץ לדירה הנ"ל, 1.11.12 -המשותפת של הזוג, עד ל

 23לא יהיו רשאים מי מבני משפחותיהם של הזוג להיכנס לדירה ובכלל 

 24אחים ואחיות של המבקשת והמשיב וכל זה הורי המבקשת והמשיב, 

 25 צד ג' שהוא.

 26כל יום שישי שני, החל מהשעה  הבעל יהיה רשאי לשהות בדירת הזוג 

 27, כאשר בזמנים אלה תשהה האשה מחוץ 19:00ועד מוצ"ש  16:00

 28 לבית.

 29 , מועד בו ישהה הבעל בבית.28.9.12 -הסדר זה יחל החל מ 

 30 17, בן ---במהלך התקופה הנ"ל יהיה רשאי המשיב להתראות עם בנו  

 31וחצי, ולקיים איתו כל קשר כפי שימצא לנכון וכן יהיה זכאי להיפגש 

 32, ככל שהדבר 20:00 – 16:00ד, בין השעות  -עם בנותיו ובנו בימים ב ו
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 1אינו מתנגש בפעילות של מי מהילדים בדירתם של בני הזוג ללא נוכחות 

 2  המבקשת.

 3בימים בו הבעל שוהה בבית המשותף קיימת הסכמה כי הוא ימנע  

 4 מלהזיז חפצים ולגעת בחפציה האישיים של המבקשת. 

 5ישהה האב בבית הצדדים,  8.10.12 -ו 7.10.12.    כמו כן מוסכם כי בתאריך 2 

 6, ללא נוכחות 19:00בשעה  8.10.12ועד  16:00בשעה  7.10.12-החל מ

 7 הוספו(.  –ו )ההדגשות בקהמבקשת.". 

 8 
 9(. 33895-10-12הגישו שלושת הילדים באמצעות הנתבע בקשה לצו הגנה )ה"ט  21.10.12ביום  .428

 10בו ביום ניתנה החלטתי לפיה לא ניתן בנסיבות העניין ליתן צו הגנה במעמד צד אחד ואף הוריתי 

 11 על הפניית הצדדים ליחידת הסיוע לשם קבלת המלצותיה. 

 12 

 13בהמשך להפניית כבודה נפגשנו ובהן צוין כי " 1.11.12לתיק ביום המלצות יחידת הסיוע הוגשו  .429

 14להתרשמותנו דרגת המתח והקונפליקט בין הצדדים גבוהה ביותר, דבר אשר עם הצדדים. 

 15לפיכך המלצתנו על הפרדת מגורים . הצדדים הביעו את הסכמתם להתגרש, יוצר נזק לילדים

 16 הוספו(. –)ההדגשות בקו " מוחלטת בין הצדדים

 17 
 18הוריתי כי יש להפריד בין מגורי הצדדים וזאת לשם טובת הילדים וכי  1.11.12בהחלטתי מיום  .430

 19 בשלב זה הנתבע ישהה מחוץ לדירת הצדדים ולא יכנס אליה, עד לקבלת תסקיר דחוף:

 20 

 21 

 22 

 23 

 24ס בעיריית רמת גן. פקה"ס אשר על כן ניתן בזאת מינוי בהול לפקה" .23"

 25דו"ח ראשוני על מצב המשפחה לרבות המלצות  מתבקשת ליתן

 26ראשוניות לעניין המגורים של הילדים והמלצות להסדר זמני וזאת 

 27. כמו כן פקה"ס תוכל בהתאם לצורך לשקול התערבות ימים 10בתוך 

 28 של פקה"ס לחוק נוער על פי התרשמותה ממצב הילדים.

 29 

 30ישהה מחוץ  עד לקבלת הדיווח הראשוני של פקה"ס אני מורה כי האב .24

 31לדירת המגורים של הצדדים ולא ייכנס אליה. הסדרי הראיה בין האב 

 32. האב ייקח את 24.9.12לילדיו יהיו בהתאם להסכמת הצדדים ביום 

 33הילדים מפתח בניין המגורים של הצדדים. המפגשים לא יתקיימו 

 34בדירת המגורים של הצדדים. יובהר למען הסר ספק כי אין באמור 
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 1". מנת לשנות כהוא זה מטענות הצדדים בפן הרכושי.בהחלטה זאת על 

 2 )ההדגשות במקור(.

 3 

 4שהינו  ---והמליץ על מינוי התובעת כמשמורנית על הקטינות וכי הבן  25.4.13תסקיר הוגש ביום  .431

 5 בגיר יעבור לגור עם הנתבע וכן נקבעו הסדרי שהות. 

 6 

 7 הקובע כי האב ימשיך להתגורר מחוץ לדירה:  (33895-10-12)ה"ט ניתן פסק דין  19.6.13ביום  .432

 8"...מעיון בתיק ובתגובות הצדדים וכאשר בחלוף הזמן יש הסכמה ומצב  

 9קיים שבו האם עם הבנות בבית והאב יצא מהבית בעקבות ההחלטה 

 10ובתגובה זו לתסקיר לא התבקש לשנות מצב זה, אני מורה כי הליך זה 

 11הצדדים לא ביקש לחדש ייסגר. למעשה בחודשים האחרונים איש מ

 12 את ההליך, לשנותו או לקדמו בצורה כלשהי.

 13יודגש כי הפרדת המגורים בין הצדדים תשמר והאב לא ייכנס לבית  

 14המגורים ולא יחזור להתגורר בו. אני שבה ומבהירה כי אין בהחלטה זו 

 15. )ההדגשות בקו ..."על מנת לשנות את זכויות הצדדים מבחינה רכושית

 16 הוספו(.

 17 

 18 . 12.2.14ים התגרשו זה מזה ביום הצדד .433

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24תביעה זו בה עתר לחיובה של התובעת בדמי שימוש עבור שימושה  הנתבעהגיש  20.2.17ביום  .434

 25)המהווים ₪   312,000הבלעדי בדירה. בתביעתו עתר לחיובה של התובעת בדמי שימוש בסך 

 26חודשים מעת עזיבת הנתבע את הדירה ועד  52לחודש דמי שימוש במכפלת ₪  6,000חישוב של 

 27ועד למועד הגשת  13.9.12את החל מיום להגשת התביעה( בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וז

 28לחודש בתוספת הפרשי ₪  6,000וכן עתר לחיובה של התובעת בדמי שימוש בסך  .תביעהה

 29 . פירוק השיתוף בדירההצמדה וריבית החל מיום הגשת התביעה ועד לביצוע 

 30 

 31 פישהוריתי על מינויו של השמאי מר בני  27.4.17בדיון שנערך לפני במעמד הצדדים ביום  .435

 32"( אשר יתן חוות דעת לעניין דמי השימוש השמאי" :כמומחה מטעם בית המשפט )להלן

 33 . דירת המגוריםהראויים בגין 

 34 
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 1את דמי השימוש העריך "( בה השמאותאת חוות דעתו )להלן: "השמאי הגיש  5.6.17ביום  .436

 2 .לחודש ₪ 9,500החודשיים לתאריך כתיבת השומה בסך של 

 3 

 4 . 11.1.18ביום  והוא אף נחקר על ידהשאלות הבהרה  לשמאיב"כ התובעת שלחה  .437

 5 

 6( ניתן פסק דין ביום 12152-08-12כי במסגרת תיק המזונות )תמ"ש  להשלמת התמונה יצויין .438

 7הקטינות  2לחודש בתוספת הוצאות מדור עבור ₪  5,500בו נפסקו מזונות קטינים בסך  30.7.14

 8היה בגיר באותה העת, ועבר להתגורר עם הנתבע(. המזונות  ---שבמשמורת התובעת )הבן 

 9דירת דמי מדור לאור כך שהצדדים שילמו במשותף תשלומי משכנתא עבור  לא כללושנפסקו 

 10חודשים מתוך סך  6-. עוד יצויין כי הצדדים במחלוקת במסגרת התיק הרכושי בנוגע להמגורים

 11ין מחלוקת כי יתר תשלומי המשכנתא החודשים בהם שילמו הצדדים עבור חוב המשכנתא. א

 12 שולמו באופן שווה על ידי הצדדים.   

 13 

 14ההוכחות בתיק זה נשמעו במאוחד עם התיק הרכושי. סיכומים בכתב לתביעת הדמי שימוש  .439

 15 בהתאם לכך ניתן פסק הדין. הוגשו בנפרד מהתיק הרכושי. 

 16 
 17 

 18 טענות הצדדים .ב

 19 

 20שנים ועושה בדירה  6.5-כי התובעת מתגוררת בדירתם המשותפת במשך למעלה מ הנתבע טוען .440

 21 09/2012שימוש באופן בלעדי. הנתבע עותר לחיוב התובעת עבור דמי שימוש ראויים מחודש 

 22 ועד למועד פירוק השיתוף בפועל. 

 23 

 24 לחודש,₪  12,000לחיוב התובעת עבור מחצית דמי שכירות בסך  הנתבעבכתב התביעה עותר  .441

 25בחודש. בסיכומיו עותר הנתבע כי יש לאמץ את חוות דעתו של ₪  6,000קרי דמי שימוש בסך 

 26מר בני פיש אשר העמיד את דמי השכירות החודשיים עבור דירת הצדדים בסך של  השמאי

 27 בחודש. ₪  4,750לחודש, קרי דמי שימוש בסך ₪  9,500

 28 

 29איזון המשאבים על חיוב התובעת  יורה בית המשפט במסגרת לאטוען כי באם  הנתבעכמו כן,  .442

 ₪30  750בתשלום מחצית שווי המיטלטלין, אזי יש להורות לתובעת גם לשלם סך של לפחות 

 31 לחודש עבור דמי שימוש במיטלטלין המשותפים.  

 32 
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 1טוען כי נאלץ לעזוב את דירת הצדדים בעקבות תלונות שווא שהגישה התובעת כנגדו הנתבע  .443

 2למען הרגעת הרוחות  דירת המגוריםסגרתו הסכים לעזוב את במשטרה ובמסגרת צו ההגנה, במ

 3ומתוך מחשבה כי מדובר בעזיבה לתקופה קצרה. לטענתו, הוא לא יכל לשוב לדירתו לאור 

 4הסכסוך בין הצדדים וההחלטות השיפוטיות שניתנו בעניינם ועל כן מגמת הפסיקה היא כי יש 

 5פה שקדמה לגירושין. באשר לתקופה להשית על התובעת דמי שימוש ראויים, אף עבור התקו

 6שלאחר הגירושין הנתבע טוען כי הכלל הוא פסיקת דמי שימוש ראויים והחריג הינו פטור 

 7 מתשלומם והחריג אינו חל בעניינינו. 

 8 

 9טוענת כי בהתאם לפסיקה אין להורות על חיובה בדמי שימוש ראויים עבור דירת התובעת  .444

 10הצדדים לאור כך שהנתבע הורחק מדירת הצדדים בעקבות צו שיפוטי עקב התנהגותו האלימה, 

 11וכן לאור כך שהוא זה שמעכב את הפירוק שיתוף בדירת הצדדים במסגרת התובענה בהליך 

 12 ירוק השיתוף טרם בוצע בפועל. ( כך שפ12220-08-12הרכושי )תמ"ש 

 13 

 14טוענת כי דמי השימוש הנתבעים באו לידי ביטוי והתחשבות בפסיקת המזונות  התובעת .445

 15 , עת לא נפסק לנתבע תשלום עבור מדור הקטינים. 12152-08-12במסגרת תמ"ש 

 16 

 17 .דירת המגוריםכי היא משלמת מחצית חוב המשכנתא עבור  התובעתכמו כן, מדגישה  .446

 18 

 19כי רוב הרכוש המשותף הינו באחזקת הנתבע מאז פרידתם כך שהדבר שולל  התובעתעוד טוענת  .447

 20את זכותו של הנתבע במסגרת תביעתו זו לדמי שימוש. את סיכומיה בתביעה לדמי שימוש 

 21יתבקש בית המשפט הנכבד לעטות גלימה של צדק לדחות חתמה התובעת במילים הבאות: "

 22בדמי שימוש רעיוניים על כספה של הנתבעת את התביעה לדמי שימוש לחייב את התובע 

 23המוחזקים בידיו במשך שנים ולחייב את התובע בשכ"ט עו"ד באופן ריאלי כמתחייב 

 24 לסיכומים(. 50" )סעיף בנסיבות

 25 
 26 

 27 17-02-42466דיון והכרעה בתביעה לדמי שימוש תלה"מ  .ג

 28 

 29בות, תקופת בעת בחינת חבות בדמי שימוש, יש לבחון התקיימות שלושה רכיבים: שאלת הח .448

 30 החיוב, שיעור החיוב. רכיבים אלה ייבחנו כסדרם.

 31 

 32 האם הנתבע זכאי לדמי שימוש מהתובעת? -שאלת החבות 

 33 
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 1הבסיס המשפטי לחיוב בעלים משותפים )לרבות בן/בת זוג( בתשלום דמי שימוש בגין שימוש  .449

 2לחוק המקרקעין  33בלעדי בדירת מגורים נעוץ בשלושה יתדות עיקריים: חיוב ישיר מכוח סעיף 

 3לחוק  61, 39; חיוב ישיר מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט; חיוב מכוח סעיפים 1969תשכ"ט 

 4 . 1973כללי( תשל"ג החוזים )חלק 

 5 

 6ראויים  (, החיוב בדמי שימוש20.1.93) זרקא נ' פארס 1492/90בע"א בהתאם להלכה שנקבעה  .450

 7קם, רק אם השותף השתמש באופן בלעדי, שימוש אשר מנע שימוש מיתר השותפים. יחד עם 

 8אינה  –אפילו מרצונו  –זאת, העובדה שעקב סכסוך עוזב אחד מבני הזוג את דירת המגורים 

 9מעידה כשלעצמה כי הוא מוותר על זכויותיו הקנייניות בדירה ובכלל זה את הזכאות לקבלת 

 10  ((.9.4.06) פלוני נ' פלונית 9881/05שכר ראוי עבור השימוש )השווה: בע"מ 

 11 

 12( סקר כב' השופט שנלר את הפסיקה וסיכמה 21.4.13) פלונית נ' אלמוני 7396-12-09בעמ"ש  .451

 13 לענייננו:

 14בתי משפט המחוזיים וכן בתי המשפט לענייני משפחה, הכירו משך השנים באפשר/ות  א.

 15של חיוב בתשלום דמי שימוש ראויים, בין בני זוג, הגם תוך התחשבות השפעת היותם 

 16 בני זוג הן על עצם החיוב והן על שיעורו. 

 17 

 18 ורה, לכאורה, מצד אחד קיימת התעשרות של בן הזוג הנותר בדירה ומצד שני, לכא ב.

 19 אין מקום להפוך את בן הזוג הנשאר לשוכר בעל כורחו.  

 20 

 21לאור חקיקת חוקי היסוד, יש לבחון את הנסיבות הן בהיבט של העילה הקניינית והן  ג.

 22 בהיבט של עילת עשיית עושר ולא במשפט. 

 23 

 24אין מקום לקבוע מסמרות וכי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו, לא כל שכן, לנוכח הוראת  ד.

 25לפיה בית המשפט רשאי לפטור  1979-לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט 2ף סעי

 26 ...נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי צודקת".מחובת השבה אם ראה "

 27 

 28גם התנהלות שיש בה משום חוסר תום לב, תהיה לה השפעה על קביעת החבות או  ה.

 29 הפטור. 

 30 

 31ועד הקובע יהיה מועד פינוי הדירה באשר למועד בו מסתיימת החבות, בדרך כלל המ ו.

 32 בפועל.    

 33 

 34 כעת, יש לבחון את אמות המידה הללו לענייננו. .452
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 1 

 2יש לבחון האם הנתבע איבד את זכותו לקבלת דמי שימוש בחלוף הזמן, מעת שעזב את בית  .453

 3 או שישנה חבות מצד התובעת כלפי הנתבע בגין השימוש בבית: 9/2012המגורים בחודש 

 4החלו הצדדים לנהל הליכים משפטיים שונים בבית משפט זה וביניהן תביעת  8/2012מחודש 

 5 התובעת לאיזון משאבים ופירוק שיתוף בדירת הצדדים. 

 6הגישה התובעת בקשה לצו הגנה מהנתבע במסגרתו הוריתי כי הנתבע יעזוב את  19.9.12ביום 

 7 . עד לדיון במעמד הצדדים דירת המגורים

 8דירת ניתן תוקף להסכמות הצדדים במסגרתן הסכימו כי הנתבע יעזוב את  24.9.12בדיון ביום 

 9 . דירת המגוריםואילו התובעת והקטינים נותרו להתגורר ב 1.11.12עד ליום  המגורים

 10 ניתנה החלטתי במסגרתה הוריתי על הפרדת מגורי הצדדים. 1.11.12ביום 

 11במסגרתו הוריתי כי הנתבע ימשיך  33895-10-1ה"ט ניתן פסק דין במסגרת  19.6.13ביום 

 12 באופן סופי.  דירת המגוריםלהתגורר מחוץ ל

 13 הצדדים התגרשו. 12.2.14ביום 

 14הגיש הנתבע את התביעה  – דירת המגוריםשנים מעת שעזב את  4.5-כעבור כ – 20.2.17ביום 

 15 דנן לדמי שימוש ראויים. 

 16 

 17עקב הסכסוך מתוך רצון  המגוריםדירת הנתבע טוען, וטענתו זו מקובלת עלי, כי עזב את  .454

 18להרגיע את רוחות הסכסוך וכי אין בהרחקתו זו בכדי לקבוע את מידת אשמתו ולשלול ממנו 

 19. עוד מקובלת עלי טענתו כי בעקבות הסכסוך שרק הלך את זכותו הרכושית לקבלת דמי שימוש

 20ש מספר והגי דירת המגוריםוהסלים לא הותרה חזרתו לדירה. הנתבע לא רצה לעזוב את 

 21בקשות שונות לחזרתו הביתה והרחקת התובעת מדירתם. עד למועד הגירושין הנתבע המשיך 

 22 להביע את רצונו לשוב ולגור בדירת הצדדים.

 23 

 24הנתבע טוען ארוכות לגבי מניעת השימוש על ידי התובעת אשר לטענתו נעשה עקב תלונת שווא  .455

 25במסגרת הבקשה לצו הגנה  של התובעת על אלימות מצידו. אמיתות טענות אלו התבררו

 26והליכים קודמים וממילא אין שאלת אשמתו של הנתבע מהותית להכרעתנו בתביעה דנן ועל כן 

 27 אינני נדרשת אליהן. 

 28 
 29יצויין כי בהחלטות השיפוטיות שניתנו בעניין עזיבת הנתבע מדירת הצדדים נאמר מפורשות כי  .456

 30 ת הצדדים בפן הרכושי.אין בכך בכדי לפגוע בטענות מי מהצדדים בעניין זכויו

 31 
 32מנגד אין מקום לקבלת עמדתה של התובעת כי מאחר והנתבע לשיטתה מונע את איזון  .457

 33, בשל כך שהוא מונע המשאבים הרי שהוא חב לה בדמי שימוש באותו הסכום הנתבע על ידו

 34את איזון המשאבים ומחזיק בכספיה. התובעת טוענת כי אין הנתבע זכאי כלל לדמי שימוש.  
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 1. ההתנהלות בהליכים המשפטיים בין הצדדים הייתה מורכבת ומסועפת. ענה זו להידחותדין ט

 2לא שוכנעתי כי דווקא הנתבע הוא שמנע את איזון המשאבים בין הצדדים.  זכותו של כל אחד 

 3מהצדדים לממש את זכותו המשפטית והדיונית לניהול הליכים משפטיים ולא שוכנעתי 

 4שני הצדדים מימשו את זכויותיהם  –תום לב. לסיכומו של דבר שהנתבע פעל בעניין זה בחוסר 

 5הדיוניות והמהותיות עד תום. כחלק מכך זכותו המלאה של הנתבע בהגשת הליך זה ובקבלת 

 6סעד במסגרתו. ניהול ההליכים המשפטיים לא מונע מהנתבע את זכותו בהגשת התביעה לדמי 

 7 שימוש ראויים. 

 8 

 9הנתבע לא הביא ולו ראשית  - עת מתגוררת עם בן זוג בדירהבכל הנוגע לטענת הנתבע כי התוב .458

 10 ראיה לטענתו כי התובעת מתגוררת עם בן זוג בדירה ועל כן אני דוחה את טענותיו בענין זה. 

 11 
 12אני מקבלת את טענותיה של התובעת בחקירתה כי בן זוגה לא מתגורר בדירתה ואינו משלם  .459

 13 ם:הוצאות עבור הדירה, אלא ישן בביתה מידי פע

 14 מתי בן הזוג עבר לגור איתך בדירה? "ש.

 15יש לי חבר אנו נפגשים מידי פעם  והוא נשאר ללון אצלי עיתים רחוקות  ת.  

 16 אצלי והוא לא גר אצלי.".

]...[ 17 

 18 בן הזוג היה ישן אצלך בבית? 2014כלומר משנת  ש.

 19כן. יש לו דירה משלו ולא גר איתי, הוא לא משלם לי שכ"ד ולא משלם  ת.

 20לא לוקח את הבנות מה אני אמורה  הנתבעאת הוצאות הבית. אם 

 21 לעשות.". 

 22 (34-36וש'  4-6, ש' 30, עמ' 15.6.17)ראו: פרוט' מיום 

 23 

 24הבת  10/2017וכי בחודש  2013עבר לגור עם הנתבע בשנת  ---כמו כן, יש לקחת בחשבון כי הבן  .460

 25 עברה אף היא לגור עם הנתבע בדירתו.  ---

 26 

 27בכל הנוגע לטענת התובעת כי דמי השימוש באו לידי ביטוי בפסיקת המזונות ועל כן אין מקום  .461

 28דמי השימוש הנתבעים באו התובעת עותרת לדחיית התובענה בטענה כי  -לחיוב בדמי שימוש 

 29נפסק לנתבע  לא, עת 12-08-12152 לידי ביטוי והתחשבות בפסיקת המזונות במסגרת תמ"ש

 30 תשלום עבור מדור הקטינים. 

 31 

 32לא קבעתי לעניין המדור: " 30.7.14מיום  12152-08-12תמ"ש בפסק דין בתביעת המזונות ב .462

 33שוכנעתי כי יש לחייב האב בדמי מדור עבור הקטינות בגין המשכנתא על בית המגורים של 
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 1ררו בתיק הרכושי. לקחתי בחשבון בפסיקת הצדדים ]...[ העניינים הקשורים למשכנתא יתב

 2 "המזונות כי כל אחד מהצדדים אמור לשאת במחצית המשכנתא.

 3 
 4דין טענתה של התובעת כי בשל תשלום המשכנתא על ידי שני הצדדים אין הנתבע זכאי לדמי  .463

 5. החיוב במשכנתא קשור לזכויות הרכושיות בין הצדדים. לו מי שימוש, דינה להידחות

 6היה משלם משכנתא היה הדבר בא לידי ביטוי באיזון המשאבים ביניהם. אולם מהצדדים לא 

 7 אין בין כך ובין החיוב בדמי שימוש ושלילת זכאותו של הנתבע לתבוע דמי שימוש, דבר. 

 8 
 9יתרה מכך, יש לקחת בחשבון את משך ההליכים המשפטיים בין הצדדים ועצימות הסכסוך.  .464

 10גם בכך יש דווקא נסיבה המעידה כי הנתבע לכל הפחות זכאי לדמי שימוש לפחות לחלק 

 11מהתקופה. איזון בין הצדדים לגבי עצם החיוב צריך להילקח בחשבון בתקופת החיוב ובשיעור 

 12ל הנתבע לדמי שימוש. נושא המשכנתא הוא נושא רכושי אחר והוא החיוב ולא בשלילת זכותו ש

 13נדון ותערך בו התחשבנות ממילא בתיק הרכושי. תשלום משכנתא אינו מונע את הזכאות של 

 14 הנתבע לדמי שימוש מעיקרם. 

 15 

 16אשר על כן אני קובעת כי לנתבע זכות לדמי שימוש ראויים בגין שימושה של התובעת בחלקו  .465

 17  בדירה )מחצית(.

 18 

 19 כעת יש לבחון לגבי איזו תקופה זכאי הנתבע לדמי שימוש ובאיזה שיעור. .466

 20 

 21 תקופת החיוב בדמי השימוש

 22 

 23משהגעתי למסקנה כי הנתבע זכאי לקבלת דמי שימוש, כעת יש לבחון את תקופת החיוב, קרי  .467

 24 ממתי עד למתי קיימת לנתבע זכאות לקבלת דמי שימוש.

 25 

 26 בפנינו מספר נקודות זמן רלוונטיות לסוגיה זו:  .468

 27 הגשת תביעות על ידי התובעת ותחילת ההליכים המשפטיים בין הצדדים. - 8/2012

 28 .דירת המגוריםמועד עזיבת הנתבע את  - 9/2012

 29 מועד מתן החלטתי על הפרדת מגורי הצדדים. - 11/2012

 30 ך להתגורר מחוץ לדירת הצדדים.פסק הדין בו נקבע בין היתר כי הנתבע ימשי - 6/2013

 31 הצדדים התגרשו. – 12.2.14ביום 

 32 מועד הגשת התובענה לדמי שימוש על ידי הנתבע. - 2/2017

 33 התובעת עדיין מתגוררת בדירה.

 34 
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 1האם לאור הנסיבות שפורטו לעיל זכאי הנתבע למלוא התקופה שנתבעה על ידו: קרי ממועד  .469

 2על ידי  דירת המגוריםועד למועד עתידי של פינוי  9/2012עזיבתו את דירת הצדדים בחודש 

 3התובעת )או לחלופין פירוק השיתוף בה ורכישתה על ידי התובעת ככל שתחפוץ(. אני סבורה כי 

 4אין הנתבע  –העובדתיות והאישיות והראיות שהוצגו והתנהלות הצדדים במכלול הנסיבות 

 5 זכאי למלוא התקופה הנתבעת.

 6 

 7בין טענות  -גם בעילה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט  –שוכנעתי כי האיזון הנכון והצודק  .470

 8הצדדים, ייעשה באמצעות קביעת מועד חיוב מאוחר יותר, ולא על פני כל התקופה שהתבקשה 

 9 ידי הנתבע. על 

 10 

 11 דירת המגוריםשנים בהם התובעת מתגוררת ב 6.5-מחד, מדובר בתקופה ארוכה של כ .471

 12)בחודשים הראשונים מעזיבת הנתבע התגוררה בדירה עם שלושת הילדים ולאחר מכן ועד לשנת 

 13עם שתי הקטינות( והנתבע זכאי לחלקו עבור השימוש בדירה אשר מחציתה רשומה  2017

 14)בתחילה בהסכמת הצדדים ובהמשך בהוראת בית  דירת המגוריםאת  בבעלותו. הנתבע עזב

 15המשפט( מתוך רצון להרגיע את הרוחות בין הצדדים לאור רמת הסכסוך ביניהם. כמו כן 

 16 וכאמור לעיל, הנתבע לא חדל במשך תקופה ארוכה מרצונו לשוב לדירת הצדדים. 

 17 

 18 11/2012, אולם עד לחודש 9/2012מאידך, אמנם הנתבע הסכים לצאת מדירת הצדדים בחודש  .472

 19הצדדים הסדירו שעות בהן התובעת עזבה את דירת הצדדים בכדי שיתקיימו בה הסדרי השהות 

 20בין הנתבע לילדיו. אין גם מקום מבחינה משפטית להפוך את התובעת מייד עם עזיבת הנתבע 

 21עד  את הדירה ל"שכורת בעל כורחה" והפסיקה התייחסה בעניין זה למתן פרק זמן נוסף

 22 לתחילת החיוב. 

 23 

 24איזון נכון בין טענות הצדדים והנסיבות שעלו בתיק הינו חיוב של הנתבע אך ורק מהמועד בו  .473

 25חודשים  9-, כ6/2013ניתן פסק הדין המורה סופית על הפרדת מגורי הצדדים, קרי מחודש 

 26 לאחר עזיבת הנתבע את דירת הצדדים. 

 27 

 28משפטיים שהתנהלו הימשכותם ואופיים, חודשים, בפרט לאור ההליכים ה 9פרק זמן של  .474

 29הינו פרק זמן סביר המאזן בין זכויות  שני הצדדים, לא הופך את התובעת באחת לשוכרת בעל 

 30 כורחה ומנגד שומר על זכויותיו של הנתבע לקבלת דמי שימוש. 

 31 

 32בעניין זה יצוין כי התוצאה אליה הגעתי משקפת גם איזון ראוי בין הטענות הקוטביות של  .475

 33הצדדים: התובעת טוענת כי אין לפסוק דמי שימוש כלל וכלל ואילו הנתבע טוען כי יש להורות 

 34 . 9/2012על פסיקת דמי שימוש החל מחודש 
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 1 

 2תבע עותר לדמי שימוש עד הנ –חבותה של התובעת בתשלום דמי השימוש  לסיוםבכל הנוגע  .476

 3למועד פירוק השיתוף בפועל. בעניין זה אני מקבלת את טענתו של הנתבע כי כל עוד לא פורק 

 4להמשיך ולקבל דמי שימוש השיתוף ולא נעשה האיזון במלואו לגבי הדירה, הוא זכאי 

 5 עד להשלמת פירוק השיתוף בדירה.  מהתובעת

 6 

 7בעת כי תקופת החיוב בדמי שימוש תהיה החל אשר על כן ולאור הנימוקים לעיל, אני קו .477

 8 ועד למועד פירוק השיתוף בפועל.  6/2013מחודש  

 9 

 10 שיעור דמי השימוש

 11 

 12לאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע זכאי לתשלום דמי שימוש בגין זכויותיו בדירה, וזאת  .478

 13 דמי השימוש.ועד למועד פירוק השיתוף בפועל, יש לקבוע כעת את שיעור  6/2013בין התקופות 

 14 

 15ניתנה  5.6.17השמאי בני פיש וביום  27.4.17במסגרת ההליכים בין הצדדים מונה על ידי ביום  .479

 16לאור האמור לעיל אני מעריך את דמי השימוש החודשיים בגין כי: "חוות דעתו בה בה צוין 

 ₪17( )תשעת אלפים וחמש מאות ₪  9,500הנכס הנדון לתאריך כתיבת השומה בסך כולל של 

 18 ". שלחוד

 19 

 20ולאחר עיון בנימוקי השמאות ן נחקר. חקירתו לא קעקעה את השמאי נשאל שאלות הבהרה וכ .480

 21במלואה. יתרה מכך, בסיכומיה לא חזרה התובעת השמאות ורכיביה, אני מאמצת את  השמאות

 22הינה נמוכה יותר השמאות ושיעור דמי השימוש שנקבע בה. יצויין כי השמאות על טענותיה נגד 

 23 ע על ידי הנתבע והוא הסכים לקבל את מסקנותיה. מהסכום שנתב

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29אני דוחה את טענת הנתבע כי באם לא ייקבע כי הוא זכאי לתשלום מחצית שווי המיטלטלין  .481

 30 750בדירת הצדדים כפי ערכם במועד הקרע, יש לחייב את התובעת בתשלום נוסף של לפחות 

 31עם  דירת המגוריםנטלו מיטלטלין מ ---לחודש עבור השימוש במיטלטלין. הנתבע ובנו ₪ 

 32עזיבתם וממילא הנתבע לא הוכיח זכות זו. נושא המיטלטלין נדון ונתבע גם בהקשר הרכושי 

 33 ואין לו מקום במסגרת תביעה זו. 

 34 
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 1לאחר בחינת טענות הצדדים לגבי סכום דמי השימוש הראויים ובפרט לאחר שהבאתי בחשבון  .482

 2(, מועד 8/2012המשפטיים בין הצדדים )מחודש  : הימשכות ההליכיםאת השיקולים הבאים

 3(, 12/2014(, פסק הדין לגירושין )9/2012ונסיבות העזיבה ) דירת המגוריםעזיבתו של הנתבע את 

 4שנים(, הזכויות הנוכחית בדירה )בחלקים  6.5-פרק הזמן בו מתגוררת התובעת בבית )למעלה מ

 5ומועד פינוי שטרם התרחש, חוות דעת שווים בין הצדדים(, המשך מגוריה של התובעת בבית 

 6אני מקבלת את חוות דעת השמאי ומעמידה את דמי השימוש על כן ₪,  9,500השמאי על סך של 

 7 לחודש.₪  4,750הראויים לנתבע מהתובעת בסך של 

 8 

 9 

 10  6/2013אשר על כן אני קובעת כי הנתבע זכאי לדמי שימוש ראויים מהתובעת החל מחודש  .483

 11 בחודש.  ₪  4,750תוף בפועל בשיעור של ועד למועד פירוק השי

 12 
 13מאחר והשמאות נערכה בהתאם למועד בו הוגשה התביעה והוגשה לבית המשפט בחודש  .484

 14(, אני מורה כי לסכום לא יתווספו 6/2013ולא לפי המועד בו יחל תשלום דמי השימור ) 6/2017

 15הפרשי ריבית והצמדה כדין, מאחר וסכום דמי השימוש הינו על "הצד הגבוה" לפי המועד 

 16ידה וריבית לט המאורח בו נערכה השמאות ובכך יש פיצוי מקביל ל"פיצוי" בדמות הפרשי הצמ

 17 .6/2013עד החיוב החל מחודש היו נפסקים בהתאם למו

 18 
 19 

 20 סיכום .ד

 21 

 22אשר על כן, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי וקובעת כי התובעת חבה לנתבע דמי שימוש  .485

 23 .ועד למועד הפירוק שיתוף בפועל 6/2013לחודש, החל מחודש ₪  4,750ראויים בסך של 

 24 

 25חישוב ההתחשבנות לגבי דמי השימוש ייעשה במסגרת איזון המשאבים הכולל והנתבע יוכל  .486

 26 לקזז את חובה זה של התובעת מחבותו באיזון המשאבים הכולל. 

 27 
 28 
 29 
 30 

 31גם סכום זה ₪.  8,755בהוצאות הנתבע בהליך זה בסך של  התובעת תשא –הוצאות ההליך  .487

 32 יהיה חלק מההתחשבנות הכללית בין הצדדים בעת איזון המשאבים. 

 33 

 34 תסגור את התיק. המזכירות .488

 35 
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 2 , בהעדר הצדדים.2019אפריל  28, כ"ג ניסן תשע"טניתן היום,  

 3 

 4 

 5 

 6 
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