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 ב.ל     התובעת/הנתבעת :
 עו"ד שמואל מורןע"י ב"כ  

 
 נגד

 ד.כ 
 עו"ד שירי מלכהע"י ב"כ  :  הנתבע/התובע    

 
 פסק דין

 1 

 2 

 3 עניינו של פסק הדין הוא הכרעה בסכסוכי רכוש בין בני זוג.

 4 

 5 . הרקע

 6 

 7 .6002הצדדים הם בני זוג שלא נישאו, ואשר התגוררו יחדיו מאז  .1

 8 

 9 התגלע סכסוך, והם הגישו תביעות רכושיות שונות :בין הצדדים  .6

 10 

 11 ; 90104-11-11האישה הגישה תביעה רכושית בתמ"ש  6.1 

 12 

 13 ; 92299-06-12האיש הגיש תביעה רכושית בתמ"ש  6.6 

 14 

 15 .4469-09-12האיש הגיש תביעה לסילוק יד ודמי שימוש בתמ"ש  6.2

  16 

 17-ח הצדדים )ראה פרוטוקול הדיון מוי ככל התביעות הללו נדונו יחד, וזאת עפ"י הסכמת בא .2

 18 –" הנתבע"-" והתובעת( ועוד הוסכם, כי בכל התביעות יכונו הצדדים "9, עמוד 01.02.19

 19" האישבהתאמה, חרף זאת וכדי שלא להתבלבל בין הצדדים, אכנה את הצדדים "

 20 .האשה"ו"

 21 

 22 
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 1ד מנכסי הצדדים, עזב האיש הבית ועבר להתגורר באח 12.11.6011שה טענה, כי ביום יהא .9

 2 הוא הציע לה חלוקת הנכסים באופן שחלקה היה אמור להיות זעום ומגוחך.

 3 

 4 . (16-80-96699( )11-11-98104תמצית טענות הצדדים בתביעות הרכוש )תמ"ש 

 5 

 6להלן אסקור את טענות הצדדים בשתי תביעותיהם הרכושיות : תביעת האישה בתמ"ש  .1

 7 .92299-06-12, ותביעת האיש בתמ"ש 90104-11-11

 8 

 9הסכימו הצדדים לערוך הסכם רכושי ביניהם, וההסכם  6000שה, בחודש מאי ילטענת הא .2

 10נחתם על רקע הנסיבות שהיו קיימות באותו מועד. לטענתה, היא התאוששה מתוצאות 

 11הליך של פשיטת רגל בעסק שהקימה בעבר, ושני הצדדים רצו לשמר בידיהם את הנכסים, 

 12 .60.01.00בר בעצמו. הצדדים חתמו על ההסכם ביום שכל אחד מהם צבר בע

 13 

 14( ביום 61020800לטענתה, הם אף פתחו תיק בבית המשפט לאישור ההסכם )תמ"ש  .9

 15, אולם באשר הובהר להם בפרוטוקול הדיון, אין הם חייבים לאשר ההסכם בבית 10.01.00

 16 המשפט, הם בחרו לוותר על האישור.

 17 

 18ועד למועד  64.01.6002ההסכם, כל רכוש שנרכש ונצבר אחרי  שה, על פי הוראותילטענת הא .0

 19הפסקת החיים המשותפים, יהיה משותף לצדדים בלא כל קשר לאופן רישומו, ויחולק 

 20באופן שווה לאחר ניכוי משכנתאות והוצאות המכירה ככל שיהיו, וכך גם כל הכספים 

 21ים הרווחים מהרכוש שנצברו בתקופת החיים המשותפים בחשבונות הנתבע, אליהם מופקד

 22וכל התמורות מרכוש שמומש במהלך החיים המשותפים, יחולקו אף הם בין הצדדים בניכוי 

 23 ההוצאות בפועל שהיה על האיש להוציא בגין רווחים אלה. 

 24 

 25שה הוסיפה, כי בעת תחילת חייהם המשותפים של הצדדים, היה האיש שותף במשרד יהא .4

 26 ב... שה ניהלה חברה שעסקהיואילו הא ...

 27 

 28 
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 1בתחילת חייהם המשותפים של הצדדים, היו לאיש נכסים נפרדים שנצברו לפני תחילת  .10

 2 ....ודירה ב...חייהם המשותפים של הצדדים: בית ב

 3תה, לטענתה, באותה עת בהליכים של פשיטת רגל, ועל פי יעוץ שקיבלה מהאיש ישה הייהא 

 4 ".ל שם הנתבע בלבדהוסכם ביניהם כי נכסים שירכשו על ידם... ירשמו ע"

 5 

 6, כאשר היא המנהלת ב....שלוש יחידות דיור  6009-שה, כי הצדדים רכשו ביעוד טענה הא .11

 7 את שיווקן, החזקתן והשכרתן.

 8 

 9רכש האיש בית, אליו נכנסו הצדדים לגור, גם הזכויות בבית זה נרשמו ע"ש  6004בשנת  .16

 10ס, ורכישת הנכס נעשתה ברובה תה זו שאיתרה את הנכישה הייהאיש בלבד, למרות שהא

 11 בהלוואה וחלקה בהון עצמו.

 12 

 13שה, כי בינתיים פרש האיש מהמשרד בו עבד, ולטענתה, החלו בני הזוג לפתח יעוד טענה הא .12

 14 שה, לרבות השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל.יולנהל השקעות משותפות ביוזמתה של הא

 15ו ביניהם בשותפות מלאה, וכך שה, גם בכל הנוגע להכנסות הצדדים, הם נהגילטענת הא 

 16 למשל כל הכנסותיה הועברו ישירות אל האיש.

 17 

 18שה חשבון בנק נפרד משלה, וגם אז היא המשיכה להעביר את יפתחה הא 6004בשנת  .19

 19הכנסותיה לידיו של האיש, ולטענתה, אף העבירה לו כספים שהופקדו לחשבונה, והכנסותיה 

 20שה וטוענת, כי כלכלת יבכלל מוסיפה האאלה נחשבו כחלק מהכנסותיו של האיש, ו

 21 המשפחה נעשתה מתוך חשבונות האיש.

 22 

 23שה טענה ישה, כי מגיע לה מחצית השווי של הנכסים המפורטים להלן )האילפיכך, טענה הא .11

 24בתביעתה כי יש "לאזן" הנכסים האמורים, אך משום שהצדדים אינם נשואים לא חל 

 25 אין כל חובת איזון(., ו1411 –חוק יחסי ממון תשל"ג עליהם 

 26 

 27 ; ב...בית המגורים  11.1 

 28 

 29 
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 1 ; ב...יחידות הדיור  11.6 

 2 

 3 ; ...נכסי נדל"ן באזור  11.2 

 4 

 5 ; ב...' ...זכויות רכישה של בניין ברחוב  11.9 

 6 

 7 כספים שנצברו בחשבונות הנתבע בתקופת חייהם המשותפים של הצדדים ; 11.1 

 8 

 9 

 10 ויותיהן בבעלות הנתבע ;זכויות שנצברו בשתי חברות שמנ 11.2 

 11 

 12כושר השתכרותו ו8או המוניטין שצבר האיש בתקופת חייהם המשותפים של  11.9

 13 הצדדים, לרבות פוטנציאל ההשתכרות שלו.

 14 

 15 שה בתביעתה הרכושית.ימנגד, כפר האיש בהגנתו בטענות הא .12

 16 

 17", לאמתרווית הטעיות ורצופה בעובדות שחוטאות שה "ילטענתו של האיש, תביעת הא .19

 18 כאשר התביעה מנוסחת בחוסר תום לב, ותוך שקרים ומטעם זה יש לדחותה.

 19 

 20לטענת האיש, ההפרדה הרכושית שחלה בין הצדדים ביחס לרכוש שצברו לפני חייהם  .10

 21 המשותפים, חלה גם על תחליפיו של רכוש נפרד זה.

 22 

 23הצדדים הגדירו  באשר לרכוש שנצבר ע"י הצדדים לאותו המועד הקובע, טען האיש, כי .14

 24רשימת נכסים משותפים אשר נצברו לאחר היום הקובע ואשר בהם ייחשב הרווח בלבד 

 25 כמשותף.

 26לטענתו של האיש, הצדדים הקפידו לקבוע את מנגנון הרווח והערכת השווי בהסכם, כדי  

 27לשמור על ההפרדה הרכושית בנוגע להשקעה הראשונית בכל נכס ונכס, אשר למרות היותו 

 28ף בהגדרתו, חלוקתו בעת הפירוד תבוסס על אותו העיקרון הקובע כי הצד אשר נכס משות
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 1השקיע כספים נפרדים מלפני הקשר, יקבלם בחזרה, ורק ביתרת הרווח ככל שתהיה, 

 2 יתחלקו הצדדים בחלקים שווים, והסכמה זו התייחסה ליחידות הדיור במלון דניאל.

 3 

 4ר לאחר היום הקובע יתחלק בשווה בין לטענתו של האיש, חלוקת הרווח המשותף שנצב .60

 5הצדדים, ולעניין זה, רווח הינו התמורה ממימוש הרכוש המשותף ממנו ירדה ההשקעה 

 6הראשונה וכל ההוצאות אשר בוצעו לצורך רכישתו. כלומר, חישוב הרווח ייעשה לאחר 

 7סי החזר של כל סכומי הקרן, ההלוואות והבטוחות שנלקחו לרכישת הרכוש המשותף וכן מי

 8 הרכישה, שכ"ט עו"ד, מתווכים וכו'.

 9 

 10לא תהיה להם כל טענה או  –עוד טען האיש, כי הוסכם ביניהם, כי פרט לאמור בהסכם  .61

 11 תביעה איש כלפי רעהו, וגם מטעם זה יש לדחות התביעה.

 12 

 13 .(16-89-4401תמצית הטענה בתביעה  לסילוק יד )תמ"ש 

 14 

 15, שזכויותיו רשומות במלואן על שמו, וכי ....ברחוב בתביעה זו טען האיש, כי בית המגורים  .66

 16רכישת הבית וממונו נעשו לאחר חתימת הסכם הממון, אך מכספיו שלו ומקורות מימון שלו 

 17 בלבד.

 18 

 19שבין הצדדים, הבית צריך להישאר בבעלותו,  ג' להסכם 4סעיף לטענת האיש, עפ"י הוראות  .62

 20 ד מיום מתן הודעת הפירוד.שה זכאית להתגורר בבית רק חצי שנה בלביוהא

 21 

 22חודשים בלבד  2שה שוהה בבית המגורים כבת רשות למשך ילמרות זאת, כך טען האיש, הא .69

 23 .02.01.6012-מיום מתן הפסקת הקשר, ולפיכך עליה לפנות את הבית ב

 24 

 25שה עושה דין לעצמה ומתעלמת מההסכם החתום ע"י הצדדים, אינה ילטענתו של האיש, הא .61

 26דירות  6צאות אחזקת הבית, ועליה לפנות את הבית, ובעיקר כאשר בבעלותה נושאת בהו

 27 משלה.

 28 

 29 



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 81.81.10תאריך :                                                          98104-11-11תמ"ש 

  96699-80-16תמ"ש 

  4401-89-16תמ"ש 

 

 בפני כבוד השופטת שפרה גליק

 

  

 74מתוך  6

 1 שה בדמי שימוש בגין השימוש שהיא עושה בבית.יעוד טען האיש, כי יש לחייב את הא .62

 2 

 3 שה בהגנתה בטענות האיש בתביעתו.ימנגד, כפרה הא .69

 4 

 5המשותף של הצדדים, בו הם  שה, הבית נשוא התביעה הוא בית המגוריםילטענתה של הא .60

 6, לאחר שחתמו על 0880ואשר נרכש על ידם יחד בשנת מתגוררים מזה כשמונה שנים, "

 7 ".הסכם ממון

 8 

 9שה, הגשת התביעה נועדה לסלק אותה מבית מגוריה תוך הפעלת לחץ בלתי ילטענתה של הא .64

 10די לנצל את שליטתו ברכוש ובמשאבי המשפחה, כהוגן עליה, תוך שהאיש מנסה "

 11 ".להכניעה

 12 

 13שה חזרה על אשר פרטה בתביעותיה באשר להתנהלות הכלכלית של הצדדים, כאשר יהא .20

 14", כאשר אליה עד למועד הקובע ביניהם, ניהלו הצדדים קופה רעיונית משותפתלטענתה "

 15 שה את כל הכנסותיה ללא סייג.יהעבירה הא

 16 

 17י שתבעה כי מגיעות לה מחצית שה, כי פרשנות ההסכם מחייבת קביעה, כפיעוד טענה הא .21

 18 הזכויות בבית.

 19 

 20 שה לדחות התובענה נגדה.יבנסיבות אלה, ביקשה הא .26

 21 

 22 . דיון

 23 

 24 . (11-11-98104שה )יהתביעה הרכושית של הא

 25 

 26 . ההסכם שבין הצדדים

 27 
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 1חוק יחסי ממון בין הצדדים אינם נשואים וגם לא התכוונו להינשא, לפיכך אין חל עליהם  .22

 2, ומכאן אפוא שאין עליהם כל חובה בדין לאשר הסכם ממון ביניהם 1411 –"ג בני זוג תשל

 3 בבית המשפט.

 4 פורתכידוע, ניתן לאשר הסכם ממון בין ידועים בציבור )ראה פסק דינו של כבוד השופט  .29

 5( )פורסם במאגר 09.09.00)מיכאל זמר נ' אורה ינקוביץ  1880/88ע"מ )ת"א(  – בהלכת זמר

 6חובה והתנאי הוא כמובן שהצדדים להסכם יהיו באמת בני זוג ידועים  "נבו"(, אך אין

 7 בציבור.

 8 

 9)צורף כנספח ב'  10.01.6000-במעמד אישור ההסכם אמרו הצדדים )ראה פרוטוקול הדיון מ .21

 10 (, כי :98104-11-11תמ"ש לכתב התביעה ב

 11 

 12ך, אנחנו רוצים לשקול אם בכלל ברצוננו לאשר את ההסכם בבית משפט. לפיכ" 

 13אנו מבקשים מועד נוסף ונודיע במידה ונרצה למשוך את ההסכם מאישור בית 

 14 "המשפט בכתב.

 15 

 16בסופו של יום הודיעו הצדדים, כי אינם מבקשים את אישור בית המשפט, וההסכם לא  .22

 17 אושר בבית המשפט.

 18)ג(  11סעיף הם הוסיפו  60.01.6000יצוין, כי בהסכם עליו חתמו הצדדים ביניהם ביום  

 19 כדלקמן :

 20 

 21הצדדים לא יאשרו הסכם זה בבית משפט למשפחה, מפאת העמדה שאיננו צופה " 

 22נישואיהם ביניהם. ידוע לצדדים רק הסכם הצופה נישואין, יש צורך לאשר אותו 

 23 ."בבית המשפט למשפחה

 24 

 25ע"מ )ת"א( אינם נכונים : ראשית, ציטטתי כבר את הלכת זמר ) –בפשטות  –הדברים  

 26. שנית, אפילו התובעת עצמה אמרה בתביעתה  הלכה האומרת את ההיפך –)שם(( 1880/88

 27דברים אחרים, וכך אמרה שאם ירצו הצדדים לשנות את הוראות ההסכם, יהיה עליהם שוב 

 28 לתביעה(, ובכך הצדדים לא רצו... 61לפנות לביהמ"ש )ראה האמור בסעיף 

 29 
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 1עליו חתמו הצדדים. כל צד  כחוט השני עובר בתביעות הצדדים הצורך בפרשנות ההסכם .29

 2 מפרש אחרת את ההסכם ונדרשת פרשנות של בית המשפט, כדי שאוכל להכריע בתביעות.

 3 

 4וכדי שאוכל להתייחס לדברים, אצטט להלן, את הסעיפים הרלוונטיים בהסכם מיום  .20

 5 "( :ההסכם)להלן: " 60.01.6000

 6 

 7ני המעבר למגורים להסכם, נקבע כי רכוש שהיה למי מהצדדים לפ 9בסעיף  20.1

 8ולבן זוגו לא  –שאר שלו בלבד י"( יהיום הקובע)להלן: " 64.01.02משותפים ביום 

 9 תהיה בו כל זכות. דין זה יחול גם על פירות אותו רכוש וגם על חליפיו של הרכוש.

 10 

 11רווח מרכוש שנצבר במהלך החיים להסכם, נקבע תחת הכותרת " 1בסעיף  20.6

 12 כדלקמן :", המשותפים

 13 

 14... כל רווח מרכוש משותף שנצבר במהלך החיים המשותפים, מכל  א."

 15מין וסוג שהוא אשר ייצבר ו/או יירכש על ידם ו/או ע"י מי מהם, לאחר 

 16היום הקובע, הרווח בו יחולק בחלקים שווים, ולאופן הרישום לא תהיה 

 17משמעות. לרבות : בבנקים, בכל מוסד כספים,  בלשכת רישום 

 18משרד אחר בו מתקיים רישום לגבי אותו רכוש ו/או המקרקעין, ו/או בכל 

 19 "על פי מסמך בכתב המעיד על הבעלות ברכוש.

 20 

 21להסכם, הוגדר אופן חישוב הרווח מרכוש  1בהמשך סעיפיו הקטנים של סעיף  

 22 משותף.

 23 

 24נאמר בסעיף קטן )א(, כי ", הרכוש המשותףלהסכם, תחת הכותרת " 0בסעיף  20.2

 25סים משותפים לצרכי נוחות, אשר נצברו לאחר היום הצדדים הגדירו רשימה של נכ

 26ואשר לגביו יחולק הרווח בצורה שווה בין הצדדים ללא קשר לאופן הקובע "

 27 "אם קיים לגביו רישום. –הרישום שלו 

 28 
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 1יובהר כי הרכוש המשותף שנצבר במשותף ע"י מי בסעיף קטן )ב( נאמר : " 

 2המשותפים כאמור בסעיף  מהצדדים או עד למועד חס וחלילה של הפסקת החיים

6." 3 

  4 

 5 )ג( להסכם נאמר :  4בסעיף  20.9 

 6 

 7במידה ובמהלך החיים המשותפים יירכשו הצדדים בית ו/או דירה "

 8תוכל להתגורר בדירה  ב.ררו בה במשותף, הרי שולמגוריהם, והצדדים יתג

 9זו עד לתום חצי שנה מיום הודעת ההפסקה, במידה והנכס בו יגורו 

 10ספי אחד מהצדדים, הנכס יישאר בבעלותו של אותו הצדדים, נרכש מכ

 11 "צד.

 12 

 13להסכם, כי ההסכם ביניהם הוא סופי והוא ממצה את כל  11הצדדים קבעו בסעיף  20.1

 14הסכם זה לא יהיה ניתן לביטול ו/או להסכם קבעו, כי " 16אשר הסכימו, ובסעיף 

 15י הסכמת לעיל, אלא על פ 6לשינוי בעתיד, בכל זמן שהוא, למעט האמור בסעיף 

 16שני הצדדים, ובלבד שהשינוי ו/או הביטול ייערך בכתב וייחתם ע"י שני  בני 

 17 ."הזוג

 18 

 19 . פרשנות ההסכם

 20 

 21 השאלה הראשונה העומדת לפתח היא, כיצד הוגדר על ידי הצדדים "רכוש משותף" ? .24

 22שה כי כל רכוש שנרכש ע"י הצדדים, בלי קשר לרישום הזכויות בו, אחרי יכזכור, טענה הא 

 23, הוא רכוש משותף, ואילו מנגד טען האיש, שהצדדים לא  64.01.6002היום הקובע, היינו 

 24צברו רכוש משותף, אך הוא הסכים לחלוק את הרווח שיוצר משלוש יחידות הדיור במגדל 

 25 דניאל.

 26 

 27ים שבין הצדדים כי להתחקות מתוך לשונו, מכללי הפרשנות מחייבים, כי אבחן את ההסכ .90

 28ת הצדדים בהתייחס למטבע הלשון "רכוש משותף", ואם אין תשובה בגוף תה כוונימה הי
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 1הטקסט, עלי להתחקות אחר אומד דעתם מתוך הנסיבות, וזאת כפי שקבעה הפסיקה 

 2 פעמים רבות.

 3 

 4, פ"ד מ"ו סקלי נ' דורען בע"מ 1141/48ע"א , בחשיןהנה כך נקבע למשל בדבר כבוד השופט  

 5 :  019, בעמוד 011( 1)

 6 

 7ות אמור פרשן לעבור בבקשו לאמוד דעתם של צדדים לחוזה : התחנה שתי תחנ"

 8האחת היא )אומד( דעתם של הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, והתחנה 

 9ככל שדעתם אינה משתמעת מתוך החוזה )אומד( דעתם של  –האחרת היא 

 10 "הצדדים כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.

 11 

 12"אתא חב' לטקסטיל בע"מ נ'  119/01ע"א ב ברק( כך גם קבע כבוד השופט )כתוארו אז 

 13 : 606( 1פ"ד מ"א )עיזבון המנוח זולוטולוב יצחק ז"ל ואח' 

 14 

 15 על אומר דעתם של הצדדים לומר השופט, בראש ובראשונה, מתוך החוזה עצמו."  

 16אכן, הוראות שונות של החוזה עשויות להשליך אור על המטרה ועל התכלית של  

 17השופט מבקש לפרש, החוזה הוא מסגרת אינטראקטיבית.  ההוראה החוזית, אשר

 18חלקיו השונים שלובים ושזורים זה בזה. אבריו השונים משפיעים זה על זה, 

 19בפרשנות החוזה יש אפוא מחד גיסא, לבחון את הקשיים בין ההוראות השונות, 

 20תוך מגמה לגבש מהן את אומדת דעתם של הצדדים, בהקשר זה, יש חשיבות רבה 

 21של העסקה, למבנה הכללי שלה ולמטרותיה הכלכליות והחברתיות, כל  למהותה

 22 "אלה יש להם השלכה על אומד דעתם של הצדדים.

 23 

 24מדינת ישראל  9600/41פרשת אפרופים ע"א וראה כמובן פסק הדין שנדון רבות בפסיקה ב 

 25 .621( 6בע"מ פ"ד מ"ט ) (1441נ' אפרופים שיכון וייזום )

 26 

 27( )בדברו על 240" )כרך ראשון, עמוד פרשנות במשפט" אהרון ברק ל כך גם נקבע בספרו ש .91

 28 פרשנות תכליתית( :

 29 
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 1 

 2... קריאה תכליתית של הטקסט מגשימה את עקרונות היסוד של השיטה : "

 3הטקסט נקרא על רקע עקרונות אלה, והנורמה המשפטית הנשלפת ממנו נתפסת 

 4הינה, כי טקסט  כבאה להגשים אותם. על כן, גישתו של הפרשן התכליתי,

 5נורמטיבי מובן רק על רקע עקרונות היסוד של השיטה, אלה אינם עקרונות 

 6שמותר לפנות אליהם כאשר הטקסט אינו ברור. אלה הם עקרונות המוחלים תמיד 

 7 "בין אם הטקסט "ברור" ובין אם הטקסט "אינו ברור"..

 8 

 9ה שלשון ההסכם אינה תומכת יישום כללי הפרשנות האמורים לעיל, לענייננו, מוביל למסקנ .96

 10שה, וכי אין הגדרה גורפת, כי כל שנרכש ע"י מי מהצדדים לאחר היום יבטענתה של הא

 11 הקובע הוא בחזקת רכוש משותף, ולהלן אפרט טעמי :

 12 

 13ההסכם אינו מגדיר כלל מהו "רכוש משותף". לכן, על פי כללי הפרשנות  96.1

 14כוש משותף הוא רכוש שנרכש על המקובלים, יש לפרש את צמד המילים כפשוטן. ר

 15 ידי שני הצדדים.

 16 

 17)א( נאמר,  0לא רק שהצדדים לא הגדירו בהסכם מהו רכוש משותף, אלא שבסעיף  96.6

 18", גם הגדרה זו הצדדים הגדירו רשימה של נכסים משותפים לצרכי הנוחותכי "

 19 אינה בנמצא..

 20 והצדדים לא צירפו להסכם כל רשימה של רכוש משותף. 

 21 

 22סכם בכלל לוקה בניסוחו וב"הנחות" המשפטיות המקצועיות השגויות אשר בו הה 96.2

 23ג' שהוא שגוי, כך גם חסרונה של הרשימה של  12כך הבאתי לעיל האמור בסעיף  –

 24א', כיוון שכך, פרשנות שמנסה לדלות הינה  0נכסים משותפים כעולה מסעיף 

 25 אין לה מקום. –משוערת שלא נוסחה בהסכם 

 26 

 27)א( להסכם ניתן להבין, שרכוש משותף הוא אותו רכוש שלכאורה  0עיף דווקא מס 96.9

 28 הוגדר ע"י הצדדים ברשימה של פרטי הרכוש המשותף, וכל היתר הוא רכוש נפרד.

 29 
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 1 9ח האמור בסעיף ולסיכומיה, לפיה מכ 61שה בסעיף יאין בידי לקבל את טענת הא 96.1

 2ה שנרכש לאחר היום להסכם, ניתן להקיש, לכאורה, כי רכוש משותף הוא כז

 3הקובע, וזאת מכיוון שרכוש נפרד הוגדר ככזה שנצבר ע"י מי מהצדדים לפני היום 

 4", זה כשל לוגי שאינו מכלל ההן ניתן ללמוד את הלאוהקובע... אין זה נכון ש"

 5 מחייב את הפרשנות המודעת.

 6 

 7ון סעיף שה בסיכומיה, לפיה ניתן לכאורה להסיק מלשיאין בידי לקבל את טענת הא 96.2

 8 )ב( להסכם, כי רכוש משותף הוא כל אשר נצבר לאחר היום הקובע.0

 9לפרשנות זו אין כל בסיס, ואין בידי לקבלה. משנה תוקף יש לדברים אלה כאשר  

 10 )ב( נפלה טעות קולמוס. 0שה טוענת בסיכומיה, כי בסעיף יהא

 11ות של תה כזו, טעונה הוכחיאם אכן הי –כביכול  –הטענה בדבר טעות קולמוס  

 12תית שהונחה בפני מצביעה יממש, וכפי שאראה בהמשך, בדיקת התשתית הראי

 13 דווקא על ההיפך.

 14 

 15אין בידי לקבל את הטיעון של האישה לפיו, לכאורה, אילו היו מסכימים הצדדים  96.9

 16שהרכוש המשותף הוא רק זה אשר הצדדים הגדירו ברשימה לצרכי נוחות, כי אז 

 17 ... )ב( 0לא היה צריך את סעיף 

 18)ג( הימני(,  12כבר הראיתי לעיל שבהסכם נפלו טעויות )למשל האמור בסעיף  

 19ואוסיף עוד שגם הניסוח אינו מן המשובחים שקראתי, לכן אין בידי להקיש "כוונה 

 20 נסתרת" לכאורה מתוך אופן הניסוח של ההסכם.

 21 משנה תוקף יש לדברים, כאשר ההסכם משתמש במינוח של "איזון רכושי", כאשר 

 22בין בני זוג שאין בכוונתם להינשא אין איזון, שכן אין משטר של שיתוף רכושי דחוי 

 23 .1492 –כפי שיש על פי המתחייב מחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג 

 24 

 25( להסכם לא משכנעת אותי, שההסכם קובע כי 1)ב()4גם קריאת הניסוח של סעיף  96.0

 26וא בחזקת "רכוש משותף", כל רכוש שרכש מי מהצדדים אחרי היום הקובע ה

 27ובמידה ומסיבה כלשהי עבר לצד שאחרת לא היה צורך בחלקה השני של הפסקה "

 28שה, לא צריך שום "סיבה כלשהי" כדי שרכוש של מי י", ממילא לגרסת האהשני

 29 מהצדדים יהיה רכוש משותף, לפיכך גם מסעיף זה אין ללמוד דבר.
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 1 

 2שה. עד כמה שאני י( אינו תומך בעמדת הא)א1אוסיף עוד שגם עיון בהוראות סעיף  96.4

 3נראה שרק הרווחה יהיה בחזקת רכוש משותף. אין לי ספק  –מצליחה לקרוא 

 4שהניסוח של ההסכם בכלל די מסורבל, ונראה כי הצדדים העתיקו הסכם של מאן 

 5 דהוא, א קיבלו טיוטה כלשהי ושינו אותה בעצמם באופן בלתי בהיר.

 6שגם הרווח משותף, ולא  –הוא משותף, ברור מאליו שהרי ממה נפשך : אם הרכוש  

 7 –היה צורך לציין זאת, אם הרכוש הוא נפרד, ורק הרווח משותף, כי אז, לכאורה 

 8 )א( להסכם.1היה מקום לנסח האמור בסעיף 

 9 

 10מנגד, טוען האיש בסיכומיו, כי דווקא לשון ההסכם תומכת בעמדתו, ואני מעדיפה  96.10

 11 שה, ולהלן :יעמדה זו על פני עמדת הא

 12 

 13)ג'( להסכם, אשר מן האמור  11כך עולה )אמנם בדוחק( מלשון סעיף  96.10.1

 14 בסעיף זה, ניתן ללמוד כי הצדדים ויתרו על כל כוונת שיתוף. 

 15 

 16 )ה( להסכם, בו נקבע כך : 1והוא הדין באשר לאמור בסעיף  96.10.6

 17 

 18מובהר בזאת שוב, למען הסר ספק, כי כל רכוש אחר, לרבות "

 19שבונות בנקים של הצדדים ושל חברות בשליטתם, במישרין ח

 20ועקיפין, אשר היו בבעלות כל צד טרם היום הקובע, אינם חלק 

 21מהרכוש המשותף ולפיכך אינם נשוא לחלוקה של רווח ברכוש 

 22 ".המשותף, לא בין הצדדים ולא ליורשיהם של הצדדים

 23 

 24סעיף זה, הסכימו הצדדים, על פי הוראות  –)ג(  4כך גם עולה מלשון סעיף  96.10.2

 25כי אם תירכש דירת מגורים ע"י מי מהצדדים, והצדדים יגורו בה במשותף, 

 26 הדירה תישאר בבעלות אותו צד שרכש אותה.

 27שה להתגורר יואם יהיה זה האיש, ואף תהיה הודעת הפסקה, תוכל הא 

 28תה הנכונה, גם ישה הייבדירה במשך חצי שנה. לכאורה, ואם עמדת הא

 29 יה מיותר, שהרי לגרסתה, הדירה אמור להיות משותפת..סעיף זה ה
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 1 היינו, גם מכאן משתמעת כוונה מובהקת להפרדה רכושית! 

 2 

 3מתוכו של העולה מן המקובץ : פרשנות לשונית של ההסכם, היינו פרשנות טקסטואלית,  .92

 4שה, כי כל רכוש שנרכש ע"י מי מהצדדים, לאחר היום יאינה תומכת בטענה הא ההסכם

 5 בע, הוא בחזקת רכוש משותף.הקו

 6 

 7 אבדוק עתה את הפרשנות האפשרית מתוך הנסיבות, היינו מנסיבות חיצוניות להסכם. .99

 8 

 9בדיקת התשתית הראייתית שהונחה בפני ובדיקת הנסיבות החיצוניות הדרושות לשם  .91

 10רכוש שנרכש ע"י  –לכאורה  –שה לפיה יפרשנות ההסכם, אף היא אינה תומכת בטענת הא

 11 י מהצדדים לאחר היום הקובע הוא בחזקת רכוש משותף, ולהלן אפרט :מ

 12 

 13(. עיון בטיוטה מצביע על כך, כי 1הוצגה בפני טיוטה של ההסכם )סומנה ביהמ"ש8 91.1

 14שה, לפיה כביכול יגם בטיוטה אין הגדרה מפורשת של רכוש משותף, כך שטענת הא

 15 וד.אין לה יס –)ב( להסכם נפלה שגיאת קולמוס  0בסעיף 

 16 

 17לתצהיר עדותה הראשית, לפיה כביכול האיש הוא  29שה בסעיף יגם טענת הא 91.6

 18שניסח את ההסכם : הוכחה כבלתי נכונה, ומכאן שאין להסיק כי, לכאורה, 

 19 ההסכם נוסח "לרעתה". –כטענתה 

 20, הוא שניסח עבור האיש את מישל אוחיון, עוה"ד 1הצהרתו של עד הגנה מספר  

 21א בעת שהצדדים התייצבו בפני בית המשפט לאישור ההסכם ההסכם. מאידך, דווק

 22לתצהיר עדותו הראשית של  1צורף כנספח נ8 -  10.01.00בתאריך  61020800בתמ"ש 

 23 לפרוטוקול ( : 1, אמרו הצדדים כך  )עמוד 90104-11-11האיש בתמ"ש 

 24 

 25הצדדים : עו"ד סיון כהן איננה מייצגת אותנו אלא ערכה את ההסכם " 

 26 "כטובה ..

 27 
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 1לפרוטוקול  1, אמרה בעדותה )עמוד 1, ע"ת מס' סיון כהןאציין בהקשר זה, כי עו"ד  

 2(, כי היא לא ערכה את ההסכם, אך ציינה כי הכניסה בו 01.02.6019ישיבת  –

 3 שינויים, להלן אצטט מתשובתה:

 4 

 5אני לא ערכתי את ההסכם לחיים משותפים, את התובעת אני  ת."

 6, או ד.ה אלי עם הסכם שנוסח ע"י מכירה שנים רבות, והיא הגיע

 7 מי מטעמו, אני לא יודעת ולא רוצה להגיד כלום.

 8הבסיס של ההסכם הובא אלי, ובמשך תקופה מאד מאד ארוכה,  

 9הכנסנו אליו כל הזמן שינויים והעברנו במייל, את הבסיס 

 10 "להסכם לא אני ערכתי.

 11 

 12 1: )בסעיף ן כהןסיושה, כתבה עו"ד ישהוצג ע"י הא 11למרות זאת, במוצג ת8  

 13 (11לת8

 14 

 15את ההסכם לחיים משותפים, לא  וד.כ ב.ל.אני ניסחתי עבור בני הזוג "

 16ייצגתי את מי מבני הזוג אלא שימשתי "על תקן" של חברה, עורכת דין, 

 17 "המעלה לבקשתם את הסכמותיהם בכתב.

 18 

 19נראה אפוא, שהעובדה שהיא מקורבת לאשה, דווקא )אחיינית של חברת ילדות  

 20מצביעה על כך שההסכם לא נוסח "בהטיה", לכאורה, לטובת האיש, וכי שלה( 

 21 1בעמוד  –ה את ההסכם ולראיה חסיתה זו שניי, אכן הכהןדווקא עו"ד 

 22אני שיפצתי אותו )את ההסכם " כהן, אמרה עו"ד 01.02.19לפרוטוקול, ישיבת 

 23 ". ש.ג.( כמו שאומרים

 24ה ולא מקורבת לאיש, ההסכם נוסח דווקא ע"י מקורבת לאש –אמור מעתה  

 25 והטענה כאילו יש בו הטיה לטובת האיש אין בה כל מאום.

 26 

 27אך היא לא זכתה  – סיון כהן עו"דגרסת האישה נשענה, כביכול, על עדותה של  91.2

 28שנמסרה בתצהירה הוכחה כבלתי  עו"ד סיון כהן לסיוע אמיתי וגם "פרשנותה" של 

 29 ולהלן אפרט : אמינה, או לפחות זו שאינה נשענת על עובדות
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 1 

 2הגישה תצהיר עדות ראשית, בו ניסתה לתת פרשנות  סיון כהן עו"ד  91.2.1

 3ב' להסכם )ראה  0להסכם,  כך לגבי "ההשמטה המקרית", כביכול, בסעיף 

 4לתצהיר עדותה הראשית(, למרות שהיא לא העידה על עובדות או  0סעיף 

 5חיצוניות. דברים שנאמרו בין הצדדים שיוכלו לתת פרשנות מנסיבות 

 6אציין, כי בחקירתה הנגדית חזרה בה מן האמור בתצהיר, או סתרה 

 7 האמור בתצהירה.

 8 

 9( היא אומרת 16)ת8 סיון כהןלתצהיר עדותה הראשית של עו"ד  4בסעיף  91.2.6

 10טוען כיום שההסכם חל רק על הנכסים  ד.כהבנתי כי באופן מעורפל : "

 11בת עם מה שהוסכם שהיו ידועים ביום חתימתו. הטענה אינה מתייש

 12כי כל נכס שיירכש בעתיד יהיה נכס משותף, ללא קשר לאופן  ב.והוסבר ל

 13 ".רישומו

 14 "...מה שהוסכם והובהר לבהערפול קשור למילים " 

 15 

 16 מי הסביר? האמנם היא עצמה? 

 17 

 18היא גם  ב., אלא רק עם .ענתה בחקירתה, כי לא ישבה עם ד סיון כהןעו"ד  

 19 שובתה בחקירה הנגדית )עמודים לא ישבה "עם הצדדים". הנה ת

 20 :( 01.02.6019לפרוטוקול ; ישיבת  2-9 

 21 

 22 אשנה את שאלתי. יש פה עו"ד שישבה עם הצדדים. ש."    

 23היה מעביר לנו הערות כל . ד ב.לא עם הצדדים, רק עם  ת.

 24 הזמן. 

 25 המצב שאת מציגה בתצהיר ובמכתב שונה. ש.

 26 איפה כתוב?  ת.

 27 ניסחתי עבור בני הזוג"."סייעתי עם בני הזוג", " ש.
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 1תה עוד טיוטה או עקרונות, מעולם ישוב אני זוכרת, הי ת.

 2 לא כתוב, לא ישבתי איתם. ד.לא כתבתי שישבתי עם 

 3 אני לא יודעת. ש.

 4לא ישבתי, ולא כתבתי זאת  ד.לא ישבתי איתם, עם  ת.

 5 בשום מקום, לא אמרתי בשום מקום.

 6איך  –הזה"  "אני סייעתי לבני הזוג לערוך את ההסכם ש.

 7 ? ד.סייעת אם לא ישבת עם 

 8 .."לא ישבתי בכלל ת.

 9 

 10לתצהיר עדותה  16עם האמור בסעיף  סיון כהןכאשר נחקרה עו"ד  91.2.2

 11הראשית, כי "הוסבר לה" )לגבי תוכניות הצדדים(, זה הוסבר לה ע"י 

 12שה והיא אומרת שהאיש התכתב אתה, היא נחקרה במפורש האם לזה יהא

 13" שנים 18לא זוכרת מה היה בהתכתבויות לפני " , "ליהוסבר כוונתה ב"

 14 (. 01.02.6019לפרוטוקול, ישיבת  11)עמוד 

 15 

 16טענה שיש לה מסמכים, אך לא הביאה אותם, וכאשר  סיון כהןעו"ד  91.2.9

 17החקירה הנגדית מעמתת אותה עם מה שטענה כ"תוכנית הצדדים", לא 

 18לפרוטוקול, ישיבת  11תה לה תשובה עניינית, אביא דבריה מעמוד יהי

01.02.6019 : 19 

 20 

 21 

 22 

 23אני שואלת אותך על מילים ספציפיות, את מגישה  ש."

 24תצהיר לבית המשפט, כתוב "זכור לי על תוכניות 

 25הצדדים", את אומרת שלא יודעת מה התוכניות שלו, לא 

 26אמרה לך מה התוכניות שלו.  .ישב אתך, זכור לך שב

 27אם יש  הייתי שמחה שהיית מגיעה לכאן עם המסמכים,

 28 לך מסמכים.

 29 .. "אני לא חלק מזה, אני חברה, אז ת.



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 81.81.10תאריך :                                                          98104-11-11תמ"ש 

  96699-80-16תמ"ש 

  4401-89-16תמ"ש 

 

 בפני כבוד השופטת שפרה גליק

 

  

 74מתוך  18

 1 

 2, כי היא "על תקן חברה", היינו סיון כהןעלה ברורות מעדותה של עו"ד  91.2.1

 3שה ישה, היא לא ייצגה את האיש, וככל הנראה ייצגה את האיחברה של הא

 4 כ"טובה" כדבריה.

 5 

 6ריכה לבדוק במשרד", לא הרבתה לומר "לא זוכרת", "אני צסיון כהן עו"ד  91.2.2

 7היו בידה מסמכים, היא לא זכרה מה היה בהתכתבויות בין הצדדים, אין 

 8יתה מוטה לטובת ייתה בלתי אובייקטיבית, היא היספק שעדותה ה

 9שה, ואין לקבל ממנה עדות אובייקטיבית של ממש בדבר הנסיבות יהא

 10ותה את וכוונת הצדדים כדי שניתן יהיה לפרש באמצעות עד –החיצוניות 

 11 ההסכם.

 12 

 13ייצג את האיש קרסה, כפי שהראיתי לעיל, הטענה  מישל אוחיוןשה שיגם טענת הא 91.9

 14, היא סיון כהןוגם כאשר נחקרה על כך עו"ד אוחיון, הוכחשה מכל וכל ע"י עו"ד 

 15לפרוטוקול, שאינה יודעת מה הקשר שלו לתביעה, בהמשך כאשר  4אמרה בעמוד 

 16 סיון כהןייצג את האיש מול עו"ד  אוחיוןשעו"ד  שהיעומתה מפורשות עם טענת הא

 17 ".לא זוכרת, אבדוק כשאגיע למשרדענתה : "

 18 

 19המסקנה העולה מן המקובץ, לעניין נסיבות עריכת ההסכם ואומד דעתם של הצדדים בעת  .92

 20עריכת ההסכם : אני יכולה לפנות רק להסכם עצמו, אשר לדעתי, כפי שהראיתי לעיל, 

 21שה,  ואין לי נסיבות חיצוניות, או עדויות היכולות לשפוך אור יא האתומך בגרסת האיש ול

 22 על כוונת הצדדים.

 23 

 24 . הטענה בדבר שותפות הצדדים, עפ"י הסכם או על פי אורח חייהם

 25 

 26תה כוונה להפרדה רכושית להוציא את אשר ילכאורה אפוא, ועד כאן, נראה שלצדדים הי .99

 27בתמ"ש  10.01.6000)פרוטוקול ישיבת  אמר לפרוטוקול במפורש )נספח ג' לתביעה(

 28 לפרוטוקול : 1(, ולהלן אצטט מתוך עמוד 61020800

 29 
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 1 ד.כמר "  

 2קנינו יחד נכסים אחרי היום הקובע ונרשמו טכנית על שמי. מבחינתנו, יש לראות  

 3 נכסי נדל"ן שהם : 1-בזה רכוש משותף. מדובר ב

 4 ...רחוב  ב.. ..דירה . 1 

 5 , רחוב.ב... ... דירה 0 

 6 ,.... ... דירה 1  

 7 להלן הרכוש המשותף "  

 8 

 9 להסכם. 0הסכימו הצדדים מהי רשימת הנכסים המשותפים במסגרת סעיף  –הנה כך  

 10שה : אמנם הצדדים לא ילסיכומי הא 92כי אין בידי לקבל האמור בסעיף  –אומר כבר כאן  

 11 צרפו רשימה להסכם, אך הודעת האיש לפרוטוקול, כמוה כרשימה.

 12 

 13כה הראיתי לעיל שהפרשנות היחידה להסכם היא פרשנות מתוך לשונו, ופרשנות זו עד  .90

 14תה כוונה מפורשת להפרדה רכושית המתייחסת לכל רכוש ימחייבת, כי בין הצדדים הי

 15שצבר מי מהצדדים לפני היום הקובע, ואילו לאחר היום הקובע, הצדדים הגדירו 

 16יהיו בחזקת רכוש משותף ביניהם. עוד עולה  )בפרוטוקול הדיון(, כי יחידות הדיור בהרצליה

 17מההסכם, כי רווח שנצבר במהלך חייהם המשותפים של הצדדים, אף הוא יחשוב כרכוש 

 18 משותף לאחר ביצוע מנגנון הפחתת השקעות.

 19 

 20שה, באורח חיי הצדדים רצון לגרום לשותפות ביניהם? יאבדוק עתה, האם יש, כטענת הא .94

 21 ו השותפות בהכנסות(.המשותפת", א ה)טענת "הקופ

 22 

 23 להסכם בין הצדדים קובע :  9בפתח הדברים אזכיר, כי סעיף  .10

 24 

 25 החיים המשותפים והתנהגות הצדדים"  

 26א. מוסכם על הצדדים כי מערכת היחסים כפי שתתפתח ביניהם בעתיד, ודרך  

 27התנהגותם, לא יהא באלה כדי לשנות את התוצאות אשר הצדדים מבקשים 

 28יחסים ביניהם בהסכם זה, אלא אם הוסכם ביניהם אחרת להקנות למערכת ה

 29 במפורש, בכתב לאחר חתימת הסכם זה.
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 1ב. שום עובדה או התנהגות בין הצדדים לא תקנה זכויות או חבויות משפטיות  

 2מעבר להוראות הסכם זה, לא תיטען ולא תפורש באופן האמור ולא תחייב את 

 3תה להתפרש בדרך אחרת יהי הצדדים אלא כמפורט בהסכם זה, גם היא עשויה

 4 ."תה התנהגות זו מקנה זכויות או מטילה חבויותילולא הסכם זה, הייוגם אף א

 5 

 6 

 7 כדי להשפיע על זכויותיהם. אין בואמור מעתה, הצדדים הסכימו מראש שאורח חייהם  

 8 

 9שה לפיה היא העבירה באופן מוחלט את כל הכנסותיה יחרף האמור לעיל, אדון בטענת הא .11

 10, וכי הצדדים קיימו ביניהם קופה משפחתית, ולפיכך קיום הקופה המשותפת לאיש

 11 והשיתוף בהכנסות מעיד על צבירת נכסים משותפת.

 12 

 13שה העבירה ישה, העובדה שהאיאני מקבלת את טענת האיש בסיכומיו, כי בניגוד לטענת הא .16

 14 טעמי : הכנסות לידיו של האיש אינה מעניקה לה זכויות בנכסים שלו. להלן אפרט

 15 

 16שה ייתה האימתוך התשתית הראייתית עלה ברורות, כי שכבעת היכרות הצדדים, ה 16.1

 17 21שה בעמוד יפושטת רגל, והחברה שבבעלותה בהליכי כינוס, וכך ענתה הא

 18 : 01.02.19לפרוטוקול, ישיבת 

 19 

 20 מתי נכנס להליכת פשיטת הרגל שלך וכינוס הנכסים שלך? ש."  

 21 .0881סתיים ביולי ה 0811-פשיטת רגל ב ת.  

 22והכינוס של החברה שלך, איך קראו לחברה שבגללה נכנסת  ש.

 23 לכינוס נכסים ?

 24תה חברה שסגרנו אותה, היא נסגרה מטעמי מס יזו הי ... ת.

 25הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ, לא נכנסה לפירוק בזמן שהייתי 

 26בהליך פשיטת רגל, אני עבדתי, כך שילמתי בעצם את החובות, 

 27 "י" ע"י שלושה לקוחות, שלא שילמו לי את הכסף.כי "נעקצת

   28 
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 1יתה ימאליה מתבקשת המסקנה, כי אם היו לאשה הכנסות באותה עת שלא ה

 2מעוניינת שאלה "יעברו" דרך הנאמן בפשיטת הרגל שלה, מן הסתם גם היה לה 

 3 אינטרס מובהק שהכנסות אלה יופקדו לחשבונו של האיש.

 4 

 5שה, כי בשנים האלה גם לא היה לה יהודתה האיתרה מזאת : בהמשך החקירה  16.6

 6(. אם אלה 01.02.19לפרוטוקול ישיבת  21חשבון בנק )ראה חקירתה הנגדית בעמוד 

 7פני הדברים, כי אז, ממילא, לא היה לה לאן להפקיד את הכנסותיה, ואך טבעי 

 8 א כי הפקידה הכנסות אלה לחשבונו של האיש.ואפ

 9 

 10(, כי גם 01.02.19לפרוטוקול, ישיבת  26ה )עמוד שה הוסיפה והודתה בחקירתיהא 16.2

 11שה כי השתכרה ילא היו לה כל נכסים בתקופת ההסכם, בהמשך חקירתה טענה הא

 12חברה שבבעלות אחותי, הוציאה חשבונית וכך ...עבדתי כמנכ"ל כספים : "..

 13קיבלתי את הכסף. קיבלתי משכורת גברתי, קיבלתי משכורת מחברת בת של 

 14.. אני גם עבדתי בחברה ..שם, היא חתמה על הסכם עם חברת  אחותי, לא עבדתי

 15 ".של אחותי כבוד השופטת, עיצבתי תיקים ונעליים עבורה..

 16 

 17שה, כי את ההכנסות מעבודתה י(, אמרה הא01.11.6019לישיבת  61בהמשך )עמוד  

 18 (.19-10לפרוטוקול ; שורות  61, )עמוד ..הפקידה מחברת 

 19 

 20 סיפא( : 94היר בתצהיר עדותו הראשית ) סעיף שה, האיש הצילעומת הא 16.9

 21 

 22אדגיש, כי ההשתתפות של הנתבעת, הסתכמה אך ורק בהעברת שכר "

 23ורק לאחר שנים ארוכות נוספה הכנסה מדירת אמה,  ...הדירה ברחוב 

 24שעברה אליה בירושה, וכן הכנסות מעטות בלבד שבטלות בששים מסך 

 25 ".ההוצאות הכוללות למחייתנו

 26 

 27לא סיפקה שום סימוכין לכך שאת כל ההכנסות שלה, לרבות דמי המזונות שה יהא 16.1

 28לפרוטוקול ; ישיבת  62שקיבלה עבור ילדיה, העבירה לאיש. לדבריה )עמוד 

 29דמי  ₪ 9,000מדמי שכירות ועוד  ₪ 0,000לחודש,  ₪ 16,000(, היא קיבלה 01.11.19
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 1לפרוטוקול  21מוד שה בחקירתה הנגדית בעימזונות, לא ברור לי כיצד טוענת הא

 2לתצהיר עדות  01. אציין, כי בסעיף ₪ 2,100,000, כי העבירה לאיש 01.11.19

 3שה, היא הצהירה כי היא מעריכה את הסכומים שהעבירה בפועל יהראשית של הא

 4הכוללים את הכנסותי מעבודה " ₪מיליון  6-לטובת הקופה המשפחתית כ

 5ת, והכנסותי מעסקאות תיווך בפרוייקטים שונים, שכר הדירה של דירתי הקודמ

 6" בסכום ב..וזאת בנוסף לחלקי בהכנסות מהשכרת הדירות המשותפות  ..וב ..ב

 7 ..".₪ליון ימ 1-כולל של כ

 8 

 9שה למוצגים שצורפו לתצהיר ילתצהיר עדותה הראשית, מפנה אותי הא 12בסעיף  

 10 .9ת8-ו 2; ת8 1-9ב'  6עדותה הראשית ת8

 11 נעתי, להלן אפרט :בחנתי אותו בחון היטב ולא השתכ 

 12 

 13 . 0מוצג ת/ 16.1.1 

 14הם מקבץ תצהירים, שחלקם של מצהירים שכלל לא הגיעו לעדות,  6ת8

 15ולפיכך, אני מתעלמת מתצהירים אלה, ותצהירים אחרים שעמדו לחקירה 

 16, ויעידו על קבלת סכומים נמוכים מאלה שטענה להם נ.צנגדית כמו 

 17כי כל אחד מהם קיבל  שה : כך למשל אמר העד בחקירתו הנגדית,יהא

 18שה פושטת יעונות. הוא לא ידע שהא 2דולר במשך  26,000-סכום ש"ע ל

 19 11)ראה עמוד  ..רגל, אך ידע שכל ההכנסות התנהלו דרך חברה של האיש )

 20 (. אינני יכולה ללמוד מכאן דבר.01.02.19לפרוטוקול ; ישיבת 

 21 

 22 .1מוצג ת/ 16.1.6  

 23שה )בבנק יבחשבון בנק של הא מוצג זה מורכב מצובר של דפי תנועה 

 24בוטלים ויש מ, יש בו זיכויים בסכומים לא 6004נלאומי( בפברואר יהב

 25משיכות שיקים  6יש  6001משיכות במזומנים בעיקר אך גם בשיקים במרץ 

 26" על סכומים של .שה "לדישליד שורות הפעולה כחבה )ככל הנראה( הא

 27וודאי שאין בכך , זה לא אסמכתא, ומעל לכל ב₪ 1,010-ו ₪ 14,000

 28שה שהעבירה לאיש, יתר הסכומים יסימוכין לסכומים אותם טוענת הא

 29 אינם מעידים על משיכות בסכומים גבוהים. 6ביתרת דפי החשבון של ת8
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 1 

 2 .9מוצג ת/ 16.1.2 

 3 .6009-6010מוצג זה הוא צילום דו"חות למס הכנסה של האיש לשנים   

 4ם לטענות התובעת, או וגם בדו"חות אלה איני מוצאת סימוכין כלשה

 5 לטענה כי העבירה לאיש סכומים כה נכבדים כפי שהיא טוענת.

 6 

 7א ושה 12שה, בה הוא מפנה אל ת8ילסיכומיה של הא 10אין בידי לקבל האמור בסעיף  .12

 8לח"ן חברה  –סיכום חשבוני של ההכנסות שלטענתה הכניסה בתקופת החיים המשותפים 

 9 בבעלות האיש, ולהלן אפרט :

 10 

 11המדובר בחישוב שלה, בלא כל ביסוס באסמכתאות. כך לדוגמה : "חיסכון עלויות  12.1

 12 –... ; שכ"ד ₪ 01,100 –; מזונות  920,222 –; פרויקטים  ₪ 1,106,190  -משק" 

460,000 ₪. 13 

 14 

 15שה לא פרטה כמה הוצאות הוצאו עבודה או עבור הילדים ימאידך גיסא, הא 

 16 מחשבון האיש, או מה גובה הסכומים שהיא משכרה. 

 17 

 18שה, כי הפקידה סכומים משמעותיים לח"ן האיש. טענה כזו צריכה יטענה הא 12.6

 19שה, ילסיכומי הא 20להיות נסמכת באסמכתאות של ממש, ובניגוד לאמור בסעיף 

 20מימצא שה כ"ים או את הטבלאות שערכה האלא אוכל לקבל את התחשיבי

 21 ".עובדתי

 22 

 23תה לצדדים כל ילתצהיר עדותו הראשית, כי לא הי 12מנגד, הצהיר האיש בסעיף  12.2

 24בשנים הראשונות של מערכת היחסים שלנו, "קופה רעיונית משותפת", וכי "..

 25לחודש, בלבד משמכירות  ₪ 0,888-התובעת הכניסה לח"ן הבנק שלי סכום של כ

 26ירה שבבעלותה. זאת כאשר אני מימנתי את מלוא הוצאות החיים המשותפים, הד

 27לרבות מסעדות, טיסות לחו"ל ומחייתנו.  כמו גם, חלק ניכר מהוצאות ילדיה. 

 28לאורך כל התקופה הבהרתי לתובעת כי הכנסותי אינן מספיקות למימון המחיה, 

 29כונות הפרטיים ולכן נאלצתי להוציא מידי חודש עשרות אלפי שקלים מתוך החס
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 1שלי. העובדה כי הכניסה לחשבון הבנק שלי משום שלא היה בבעלותה חשבון 

 2בנק, סכום זעום של אלפי שקלים, אינה מעניקה לה באופן אוטומטי, זכויות 

 3בנכסי הנדל"ן שלי, וכל הטענה של "קופה משותפת" אינה אוחזת במציאות. 

 4על ההסכם, פרשתי  הדבר מתחדד במיוחד על רקע העובדה כי שנה שחתמנו

 5ממשרד  ראיית החשבון בו עבדתי, והיה לשנינו ברור )כמו שמשתקף מהדו"חות 

 6שהוצגו לבית המשפט(, שמקורותיו הכספיים העתידיים, יקטנו משמעותית 

 7ביחס למה שהיה לו, ולכן היה ברור שאחיה מכספי חסכונותי בעבר. לכן אין כל 

 8לי. לא נצברו כל כספים קופה רעיונית משותפת, אלא כספי חיסכון ש

 9 "."חדשים"..

 10 

 11שה, אך הוא "תיקן" מעט יבחקירתו הנגדית של האיש, שלל בחקירתו את דברי הא

 12 : 16.11.19לפרוטוקול, ישיבת  10-11את המספרים, אביא להלן מדבריו בעמודים 

 13 

 14 נכנסו לחשבון שלך ? .האם זה נכון שכל ההכנסות שהיו לב ש."   

 15 ה שציינתי קודם.רק הכנסות משכר דיר ת.

 16 :המשך חקירה נגדית

 17לחשבון שלך, מזונות שקיבלה,  ב.ישנן העברות קבועות של  ד. ש.

 18שכ"ד משתי דירות, כל העבודות שלה, וגם אחרי שפתחה את 

 19החשבון הנפרד שלה, גם ההעברות בין החשבונות שלכם וגם 

 20משק הבית, יש לי  –התשלומים שלה ישירות מהחשבון שלה 

 21 האם נכון מה שאמרת עכשיו ? עשרות שיקים,

 22 שקר וכזב. ת.

 23 האם המזונות שלה נכנסו לחשבון שלך ? ש.

 24 לא. ת.

 25 היא לא העבירה לך את הכסף של המזונות ? ש.

 26 לא, וגם לא ביטוח לאומי שלה. ת.

 27 רק הכנסות משכירות ? ש.

 28מא שלה לאחר שנפטרה, יא –, כמו שאמרתי ..., שכ"ד ב.... ת.

 29כנסו, לפעמים נכנסו קודם כל לחשבון הכנסות של הדירה שלה נ
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 1שלה ואחרי זה הועבר אלי. זה לא מדויק להגיד שכל ההעברות 

 2 ."הועברו אלי

 3 

 4, הודה האיש כי הכנסות מתוכנית טלוויזיה נכנסו 11לאחר שהוצג לו מוצג נ8

 5 (.₪ 16,000לחברה שבבעלותו )המדובר, כפי שהראיתי בסכום של 

 6 

 7 

 8 .ענה הנתבע לשאלותי –ובהמשך   

 9 

 10 שאלות בית המשפט:"   

 11אז תסכים איתי שזה לא נכון לומר שרק שכ"ד נכנסו לחשבון  ש.

 12 שלך.

 13 זה חשבון חברה.  ת.

 14 :המשך חקירה נגדית

 15נכנסו אליך, אמרת  .אז כשאני שאלתי אותך אם ההכנסות של ב ש.

 16רק שכ"ד, אני התכוונתי במישרין ובעקיפין, כולל חברות שלה, 

 17 נכון ? נכנסו עוד הכנסות שלה,

 18 נכנסו וגרמו להפסדים. ת.

 19 :שאלות בית המשפט

 20כשאני שאלתי אותך, האם מה שהיא אומרת שכל ההכנסות שלה  ש.

 21כשאני אומרת אלייך, זה במישרין  –נכנסו אליה, ואמרת לי לא 

 22 או בעקיפין.

 23כל ההכנסות שהיו קשורות בצורה כזו או אחרת אלי או לפעילות  ת.

 24 א נכנסו.שסיכמנו, יש הכנסות שלה של

 25שאלתי שאלה פשוטה, כל ההכנסות, מכל מין וסוג שהוא נכנסו  ש.

 26 אליך בכל צורה שהיא?

 27 חד משמעית לא. ת.

 28 כל פירמה, חברות, שותפות. –כשאני אומרת אלייך  ש.

 29 לא הכל, חלק. ת.
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 1 אתה משנה את תשובתך הקודמת ?  ש.

 2 .. "ממש לא ת.

 3 

 4את כל הכנסותיה לח"ן של העבירה  לאשה הודתה בחקירתה הנגדית שהיא יהא

 5 ( :01.11.6009לפרוטוקול ; ישיבת  26האיש )עמוד 

 6 

 7לא העברתי כספים מהחברה, אבל העברתי את כל הכספים  ת."

 8 שמעבר לחברה.

 9 ? ...את כל ההכנסות שלך, השתכרת בתוך חברת  ש.

 10 "לא רק, עבדתי בדברים נוספים.. ת.

 11 

 12תה מקור הכנסה ייש להניח שהישבמסגרתה עבדה, ו ...כלומר, החברה של אחותה 

 13 שה.ימשמעותי עד שגם חברה זו נקלעה לחובות, נשארו בידיה של הא

 14 

 15( הוצגו לאשה חשבוניות 01.11.6019לישיבת  22וכך גם בהמשך החקירה )עמוד  12.1

 16)בחברה זו עפ"י עדותה היא הועסקה כ"קבלן עצמאי" כנגד  ...שנתנה לחברת 

 17זו נשארה ברשותה, וגם בכך יש כדי לסתור את  חשבוניות(. היא מודה, כי הכנסה

 18 לפרוטוקול : 22גרסתה. אצטט מחקירתה הנגדית בעמוד 

 19 

 20 ? ד. מאי פעם עברו כספים  ש."  

 21 לא. ת.  

 22 .0880, 0881, 0886 ש.  

 23 שגנב. ...זה חשבוניות של  ת.  

 24תכף נדבר על זה, החשבוניות האלה שאת מוציאה וחתומה עליהן  ש.

 25ומות שמעסיקים אותך כמנכ"ל, בהכנסות של , למק...מחברת 

 26ומשם לא יוצא שיק  ...לחודש שאת מכניסה לתוך  ₪אלף  98-18

. 27 

 28כמו מזונות  לד.? נכנסו לו דברים אחרים .לד מלמה שיצא  ת.

 29 ".שקיבלתי, כמו שכ"ד שקיבלתי..
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 1 

 2שה אכן הפקידה חלק מהכנסותיה לחשבון האיש )בין יהמסקנה המתבקשת : הא 12.2

 3שבונותיו הפרטיים ובין אם באמצעות חברת ניהול שמניותיה הוחזקו בידיו(, אם לח

 4ולא סכומים כה גבוהים כפי שטענה, אך הצדדים, שניהלו רמת חיים גבוהה, 

 5שה השתתפה באופן יהוציאו הרבה הוצאות למחייתם, שמומנו על ידי האיש, והא

 6ופן כלשהו, מון הוצאות המחיה. מכל מקום, לא השתכנעתי שבאיזה איזה במ

 7  שה את ההון של הצדדים.יהגדילה הא

 8 

 9(, כי האיש העביר גם 01.11.6019לפרוטוקול ; ישיבת  26שה נשאלה )עמוד יעוד אציין, כי הא .19

 10יתה בבעלות אחותה( כספים, האיש הכניס כסף לחברה של אחות י)שה ...לה וגם לחברת 

 11 הפסיד.שה, כדי לממן הקמת עסק של בית קפה, אך בית הקפה יהא

  12 

 13 – ..שה, כאשר נשאלה אם אותן הלוואות שנתן האיש לחברת יבחקירתה הנגדית אומרת הא 

 14 "..הוחזרו בשוטף במהלך החיים, את כל ההכנסות שלי הכנסתי לחשבון של ד"

 15 

 16שה גרסתה החדשה : הכספים שהיא הפקידה לחשבון של האיש היו יהנה כאן, מציגה הא

 17 המדובר ב"קופה משותפת".אין  –"החזר הלוואות", ואם כך 

 18 

 19שה בדבר ניהול ילאחר שניתחתי עובדתית את התשתית הראייתית ונוכחתי, כי טענת הא .11

 20קופה משותפת של הכנסות וצבירת נכסים אינה נתמכת  ע"י הראיות, מסקנתי היא שאין זה 

 21ק ב' נכון בכלל שהצדדים ניהלו קופה פיזית או רעיונית משותפת, אלא כדרכם של זוגות בפר

 22 בחייהם, ניהלו הוצאות ביחד.

 23 אגש אפוא לבדוק גם את הטענה הכוללת בדבר ניהול קופה משותפת ע"י בני הזוג. 

 24 

 25 האם פירושה בנסיבות העניין החלת הלכת השיתוף ? –בחינת הטענה של "קופה משותפת" 

 26 

 27כללית של הפסיקה קבעה, כי העובדה שבני זוג חיו כ"ידועים בציבור" אין בה משום החלה  .12

 28חזקת השיתוף עליהם, ואין להסיק כי רכוש שנרכש ע"י מי מהם בנפרד, רכוש משותף הוא. 

 29 יש להוכיח כוונת שיתוף מפורשת באותו רכוש.
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 1 

 2 ; 922( 1פ"ד ל"ח )שחר נ' פרידמן  10/08ע"א ראה בעניין זה :  

 3 ;  921( 1, פ"ד מ"ג )אלון נ' מנדלסון 181/01ע"א  

 4 ; 229( 1פ"ד נ"א )כרמי, סלם נ'  9101/41ע"א  

 5  ( )פורסם במאגר "נבו"(.12.16.12)פלונית נ' ביהד"ר לערעורים  9110/89בג"צ  

 6ההבדל בין בני זוג נשוי לבין זוג מבחינת הנטל הראייתית, הוסיפה הפסיקה וקבעה, כי " .19

 7הידוע בציבור כנשוי הוא לצורך שלפנינו, רק בכך שרובץ נטל הוכחה כבד יותר על מי 

 8 ".שמנסה להוכיח את כוונת השיתוף בנכסים של הזוג הידוע בציבור

 9 ; 922( 1פ"ד ל"ח )שחר נ' פרידמן  10/08ע"א  ראה  : 

 10 .229( 1פ"ד נ"א )סלם נ' כרמי,  9101/41ע"א  

 11 

 12היא דוגמה מובהקת של חקיקה שיפוטית בכלל, קבעה הפסיקה, כי הלכת השיתוף " .10

 13 ". שלידתה על אדני בית משפט זה

 14 

 15, וביסודה של הלכה זו, 214( 9פ"ד ל"ה )ליברמן נ' ליברמן  618/14ע"אראה : 

 16הקונסטרוקציה המשפטית של ייחוס כוונת שיתוף לבני זוג החיים יחד בהיעדר הסכם 

 17 ביניהם.

 18 

 19לא הוכחה כל כוונת בחינת התשתית הראייתית שהובאה בפני, מביאה אותי למסקנה, כי  .14

 20שה לא הרימה את הנטל הראייתי המושת עליה, ולהלן אפרט יבין הצדדים, וכי הא שיתוף

 21 טעמי :

 22 

 23כפי שכבר הראיתי לעיל, הצדדים קבעו ביניהם בהסכם הפרדה רכושית מוחלטת,  14.1

 24נכסים )יחידות הדיור במלון דניאל בהרצליה, אשר לגביהם הודיע האיש  2להוציא 

 25 בבית המשפט, שהם בבחינת רכוש משותף(.

 26 

 27, בהסכם קבעו הצדדים במפורש, כי אין במערכת היחסים ביניהם או יתרה מזאת 14.6

 28 באורח חייהם כדי לשנות את ההסכמה על ההפרדה הרכושית.

 29 
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 1שה לא הרימה את הנטל הראייתי יבפרק הקודם לפסק דיני הראיתי לעיל, שהא 14.2

 2 פה משותפת.קוהמושת עליה ולא הוכיחה שהצדדים חיו ב

 3 

 4א' הימנו(, כי לא  10ם קבעו מפורשות בהסכם )ראה סעיף אוסיף עוד,  כי הצדדי 14.9

 5שה העבירה יתהיה ביניהם התחשבנות בנוגע למימון ההוצאות השוטפות, ואם הא

 6לאיש כספים, כאשר היתה פושטת רגל, ולא היה לה חשבון משלה, וקיבלה כספים 

 7י באמצעות חברה של אחותה, כדי לממן בין היתר את הוצאות ילדיה הבוגרים, הר

 8 אין באמור כדי לקבע בין הצדדים "שותפות".

 9 

 10שה בסיכומיה, ולאבחן יבשולי דברים אלה בחרתי להתייחס לפסיקה שצוטטה ע"י הא .20

 11 פסיקה זו :

 12 

 13 . ( )פורסם במאגר "נבו"(01.84.80א.א. נ' ל.א. ) 01908/89תמ"ש  20.1 

 14 פסק דין זה אמנם פס"ד זה עוסק בבני זוג נשואים, )נישאו לפני חוק יחסי ממון(. ב 

 15נקבע, כי הרעיון של קופה רעיונית משותפת ייבדק, לא באופן טכני )אם היה 

 16לצדדים חשבון משותף או נפרדים(, אלא באופן מהותי, אך ברור מאליו שבדיקה 

 17מהותית מחייבת את המסקנה, כי בדיקה זו תיעשה רק במקום שהצדדים לא קבעו 

 18 שתהיה ביניהם הפרדה רכושית. מראש

 19 

 20שנה,  20עוד אוסיף, כי בפסק הדין המצוטט, חיו הצדדים כבני זוג נשואים מעל  

 21שנים  4ילדים משותפים, בשעה שבמקרה הנדון בפני חיו הצדדים  2והיו להם 

 22 כידועים בציבור בפרק ב' של חייהם, וללא ילדים משותפים.

 23 

 24 . 110( 1אורון נ' אורון פ"ד מ"ז ) 469/40רע"א  20.6

 25 12וג שהיו נשואים, אף הם נישאו מעט לפני החוק, הם היו נשואים המדובר בבני ז 

 26ילדים, על פי אורח חייהם, נקבע שחזקת  השיתוף לא נסתרה, אך  2שנה ולהם 

 27כמובן מאליו שבמקום שהצדדים חתמו על הסכם להפרדה רכושית לא יכולה לחול 

 28 חזקת השיתוף.

 29 
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 1 ( )פורסם במאגר "נבו"(.04.18.80ה.כ. נ' א.פ. ) 0068/ 80ם( -ת"א )י 20.2

 2גם כאן המדובר בבני זוג שנישאו טרם חוקק חוק יחסי ממון, גם כאן לא נסתרה  

 3 חזקת השיתוף ע"י הסכם השולל שיתוף.

 4 

 5 

 6 

 7 . 981( 1גבאי נ' בית הדין הרבני פ"ד נ"ד ) 0000/44בג"צ  20.9 

 8יחסי  גם במקרה זה מדובר בבני זוג נשואים, ואשר נישאו לפני תחולתו של חוק 

 9ילדים, לא היה הסכם היכול לשלול את חזקת השיתוף  9-שנה ו 60ממון, נשואים 

 10 כמו במקרה הנדון בפני.

 11 

 12 . 44( 1עזבון מדג'ר נ' מדג'ר פ"ד מ"ד ) 118/01ע"א  20.1 

 13-לפני עלית בני הזוג ארצה ב 1422-גם במקרה זה מדובר על נישואים שנערכו ב 

 14יה ומאמץ משותף מייצרים חזקה של כוונת , נישואים ממושכים וחיי הרמונ1494

 15 שיתוף. אין בנסיבות המקרה הסכם כמו במקרה שלפני הסותר את חזקת השיתוף.

 16 

 17 .( )פורסם במאגר "נבו"(01.80.80מ.ל. נ' ש.ל. ) 1091/81תמ"ש )חד(   20.2 

 18 .במקרה זה קבעתי, כי לא היה הסכם בכתב בין הצדדים ומכאן ההבדל  

 19 

 20שה לשותפות, יבת אפוא מכל האמור לעיל היא דחיית טענתה של האהמסקנה המתחיי .21

 21להוציא כאמור הנכסים שהוחרגו במפורש מההפרדה הרכושית שבין הצדדים, ובהמשך גם 

 22 אראה את אופן החישוב באשר לפירוק השיתוף בהם.

 23 

 24שה באשר יחרף האמור לעיל, ולמרות שכבר כאן הייתי צריכה לדחות את תביעתה של הא .26

 25 יתוף, אתייחס להלן לפרטי הרכוש הנתבעים.לש

 26 

 27 . פרטי הרכוש הנתבעים

 28 
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 1 בית המגורים ברחוב דוד המלך בהרצליה. .22

 2 

 3 מן התשתית הראייתית שהונחה בפני עלה כך: 22.1 

 4, היינו כחודשיים לאחר חתימת ההסכם. 61.09.00האיש רכש את הבית ביום 

 5. ₪מיליון  2ל משכנתא בסך , והאיש נט₪ 2,911,000תה בסכום של יהרכישה הי

 6 (.4469-09-12בתמ"ש  2)ראה נ8

 7 (.19לאחר רכישת הבית )ראה נ8 ₪ 900,000קף של יהאיש ערך בבית שיפוץ בה  

 8הרכישה מומנה באמצעות חסכונות פרטיים של האיש בלבד, ממילא באותה תקופה 

 9 רגל. יתה עדיין נתונה בהליכי פשיטתישה חשבון בנק, והיא הילא היה בבעלות הא

  10 

 11נקנה, כאמור, לאחר שנחתם ההסכם בין הצדדים, אך הצדדים צפו  ....הבית ב 22.6

 12 )ג( כך : 4שהאיש ירכוש בית מגורים, לכן נכתב בסעיף 

 13 

 14במידה ובמהלך החיים המשותפים יירכשו הצדדים בית ו/או דירה "

 15תוכל להתגורר בדירה  .למגוריהם, והצדדים יתגוררו בה במשותף, הרי שב

 16במידה והנכס בו יגורו עד לתום חצי שנה מיום הודעת ההפסקה. זו, 

 17הצדדים נרכש מכספי אחד הצדדים, הנכס יישאר בבעלותו הבלעדית של 

 18 "אותו צד.

 19 

 20 ש.ג.(.–)הקו המדגיש אינו במקור   

 21 

 22שה, לא היה י", כגרסתה הגורפת של הארכוש משותףאין ספק שאם היה הבית "

 23 הסכם.ג' ל 4צריך כלל לכתוב את סעיף 

 24 

 25שה לא הוכיחה שהשתתפה ימשנה תוקף יש לדברים אלה, כאשר, ממילא, הא 22.2

 26באיזה אופן במימון רכישת הבית, ואילו האיש הצהיר במפורש על העובדה שהבית 

 27 לתצהיר עדותו הראשית, שלא נסתרו. 91-99מומן בכספים שלו בלבד. ראה סעיפים 

 28 
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 1ם להפרדה הרכושית גם בבית היא ראיה נוספת לכוונתם המפורשת של הצדדי 22.9

 2 העובדה שהזכויות בו נרשמו על שם האיש בלבד.

 3שה, כי כל רכוש יתה לצדדים כוונת פרשנות גורפת כגרסתה של האילו באמת הי

 4שיירכש ע"י מי מהצדדים לאחר היום הקובע יהיה משותף, מדוע לא נרשמו כך 

 5 הזכויות בבית ?

 6 

 7 

 8 שה ואני דוחה אותה.יטענת האהמסקנה המתבקשת : אין בסיס ל 22.1 

 9 הזכויות בבית המגורים רשומות ע"ש האיש והן שלו.  

 10 

 11 . ....זכויות בקבוצת רכישה ברחוב  .29

 12 

 13, אך רובו ככולו היה בלתי קריא, להוציא 60ת8-התובעת בתביעתה הפנתה אותי ל 29.1

 14 שה בעניין זהיחוזה ההשתתפות ברכישה ע"ש האיש. הנתבע הכחיש את טענות הא

 15 111לכתב הגנתו של האיש(, אצטט להלן האמור בסעיף  119-111)ראה סעיפים 

 16 בכתב ההגנה שלא נסתר :

 17 

 18', כל  .... למעלה מן הצורך, נציין כי לעניין קבוצת הרכישה ברחוב 111"

 19מעורבותה של התובעת הסתכמה בכך שמכירה את אחד המשקיעים 

 20כל הפעילות במבנה ונפגשה אתו פעם אחת. הנתבע הוא שמנהל את 

 21שנים ומקדיש לו מאות שעות עבודה ופגישות,  1-בקבוצת הרכישה מזה כ

 22נושא בכל העלויות לבדו, לרבות המשכנתאות וכלל העניינים הקשורים 

 23 לביטוח הנכס כאשר, למעשה רק עכשיו החלה בניית הנכס וזאת 

 24 ".שנים.. 1לאחר 

 25 

 26שה )וזאת ייחידות שנרכשו(, האה 2)מתוך  9הצדדים מסכימים, כי הזכויות ביחידה  29.6

 27בהתחלה היה האיש צד להסכם הרכישה. ככל הנראה ואם  62למרות שעפ"י נ8

 28 6-ו 9שה, רכישת יחוזים, האחד ע"ש הא 2הבנתי נכון, בקבוצת הרכישה הזו נחתמו 
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 1שמניותיה בבעלות  ...יחידות נוספות : האחת, ע"ש האיש והאחרת ע"ש חברת 

 2 האיש.

 3 

 4שה באשר לשותפות ברכוש של מי מהצדדים, ילתי את טענת האממילא לא קיב 29.2

 5לפיכך אין בידי להיעתר לתביעתה, כי לכאורה מגיע לה מחצית הזכויות ביחידות 

 6אלה, התובעת רשומה כבעלת הזכויות באחת היחידות, ואין היא זקוקה לסעד 

 7 מבית המשפט באשר ליחידה זו, ואינה זכאית ליחידות האחרות.

 8 

 9לסיכומיו : אמנם נקבע  160די לקבל בהקשר זה את טענת האיש בסעיף אין בי 29.9

 10בהסכם מפורשות, שאם נרכש נכס וממומן ממקורותיו של צד יהיה הוא שלו, 

 11לרבות תחליף של נכס כזה, אך במקרה הזה אפילו האיש היה זה אשר מימן את 

 12הוא ממקורות כספיים שלו בלבד לפני החיים המשותפים, הרי  9רכישת יחידה 

 13בחר, לרשום הזכויות בנכס ע"ש האישה, וכיוון שכך, חדלו הזכויות בנכס זה להיות 

 14 שלו.

 15 

 16בתביעתה וכאמור רק  האישהאני מקבלת חלקית את טענות  –כאמור לעיל  29.1

 17 מתוך יחידות הרכישה. 9בהתייחס ליחידה 

 18 

 19 . זכויות בנכסי נדל"ן בחו"ל .21

 20 

 21בני הזוג רכשו ושיפצו שני נכסי שה : "ילכתב תביעתה, טענה הא 06בסעיף  21.1

 22שני הנכסים הנ"ל נרשמו ע"ש שני בני הזוג בחלקים שווים . ...מקרקעין באזור 

 23)בין היתר לאור העובדה, כי החשש שהביא לרישום נכסים קודמים ע"ש התובעת 

 24 (."כבר לא תתקיים, ובשל דרכון אירופאי שלה –

 25 

 26נרכש  –כמובן  –"רשימת הנכסים", אך הוא לא מופיעים ב ...אמנם פרט הרכוש ב 21.6

 27לאחר חתימת ההסכם, ואם הצדדים בחרו כך לרשום את הזכויות בו, הינה כאן 

 28 יתה כוונת שיתוף מיוחדת.יה

 29 
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 1בשולי דברים אלה אוסיף, כי אין בידי לקבל את טענת האיש, לפיה כביכול הוא חש  21.2

 2הזכויות בנכסים, אלא  "מוגן" משום שלפי הבנתו, אין חשיבות לאופן רישום

 3הצדדים הסכימו, כי במקרה של פירוד ביניהם חלוקת הרכוש ביניהם תיעשה על פי 

 4 מקורות המימון של כל נכס.

 5בכל הכבוד,  הדברים אינם נכונים : לא מצאתי בהסכם בסיס לפרשנות זו הנטענת  

 6 1ף ע"י האיש, ויתרה מזאת, פרשנות כזו נכונה רק לרכוש משותף וכך נקבע בסעי

 7)א( להסכם, אך כאמור, אמירה זו מתייחסת לרכוש משותף, ואילו האיש מתנגד 

 8 רכוש שנרכש אחרי היום הקובע הוא רכוש משותף.. כלשה, כי יבהיקף לפרשנות הא

 9 

 10 )א( להסכם : 1וכדי לסבר את האוזן, אצטט את סעיף  

 11 

 12מוסכם בין בני הזוג, כי כל רווח מרכוש משותף שנצבר במהלך החיים "

 13משותפים, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייצבר ו/או יירכש על ידם ו/או ע"י ה

 14מי מהם, לאחר היום הקובע, הרווח בו יחולק בחלקים שווים, ולאופן 

 15הרישום לא תהיה כל משמעות, לרבות : בבנקים, בכל מוסד כספי בלשכת 

 16רישום המקרקעין ו/או בכל משרד אחר בו מתקיים רישום לגבי אותו 

 17 ".על פי מסמך בכתב המעיד על הבעלות ברכוש רכוש ו/או

   18 

 19לגבי אופן הפירוק של רכוש זה אדון בראש פרק נפרד בהתאם להסכם שבין  21.9 

 20 הצדדים.

 21 

 22 .אחזקות כספיות המתנהלות ע"ש הנתבע ו/או חברות הניהול שלו  .22

 23 .חשבונות בבנקים בארץ ובחו"ל 

 24 

 25הפרדה רכושית ולא קיבלתי את עמדת  חזרתי וקבעתי כבר, כי בין הצדדים קיימת 22.1

 26 האשה, כי כל מה שנרכש או נצבר לאחר לאחר היום הקובע הוא רכוש משותף.

 27 
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 1שה שהיא שותפה באיזה מן ילפיכך, אין בידי לקבל את הטענה הקונקרטית של הא 22.6

 2הזכויות ו8או הנכסים שכולם נרשמו ע"ש האיש, ורובן ככולן,  היו שלו עוד לפני 

 3 ע.היום הקוב

 4 

 5 שה בפריט זה.יאני דוחה אפוא את טענת הא 22.2

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12, ...זכויות סוציאליות, לרבות נכסי פרישה שקיבל הנתבע בגין הפסקת עבודתו בחברת  .29

 13 .קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים ומנהלים

 14 

 15גם בנושא זה שולטת ההפרדה הרכושית שבין הצדדים. יתרה מזאת, אין כל בסיס  29.1

 16שה בנושא זה, שכן מן התשתית הראייתית שהונחה בפני עלה בבירור יתביעת האל

 17 שה.יכרותו את האישאלה זכויות אישיות שלו שרכש אותן לפני ה

 18 

 19)ה( להסכם, הן רכושו הנפרד של האיש. להלן אצטט האמור בסעיף 1כעולה מסעיף  29.6

 20 )ה( להסכם :1

 21 

 22חר, לרבות חשבונות מובהר בזאת, שוב למען הסר ספק כי כל רכוש א"

 23בנקים של הצדדים ושל חברות בשליטתם, במישרין ובעקיפין, אשר היו 

 24בבעלות כל צד טרם היום הקובע אינם חלק מהרכוש המשותף, ולפיכך 

 25אינם נשוא לחלוקה של רווח ברכוש המשותף לא בין הצדדים ולא 

 26 ".ליורשיהם של הצדדים

 27 

 28 שה.יאני דוחה אפוא פריט תביעה זה של הא 29.2 
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 1 

 2 .תביעת מטלטלין, תכולת בית, כלי רכב, תכשיטים, אומנות וחפצי נוי, לרבות כסף משותף .20

 3 

 4ריכוז המסמכים , שהוא לדבריה "19שה הפנתה אותי בסיכומיה למוצג ת8יהא 20.1

 5 ".הרלוונטיים לפרטי הרכוש הנ"ל, שצורפו לתצהיר התובעת

 6ע"ש  09.11.19ות נכון ליום זה קובץ מסמכים ובו פירוט השקע – 19עיינתי בת8 

 7האיש, לא ברור של איזה בנק, דף אחר לא מתורגם לעברית כמצוות התקנות, לא 

 8ברור מטעם מי הוא ועוד שפע של מכתבים וריכוזים שונים, כולם לא בעברית 

 9 מים חלקית ובלא כותרת.ולורובם אף מצ

 10כאשר האמנם הציפיה היא שהשופט היושב בדין, ישים עצמו כבלש, ויתחקה 

 11עברי בידו  –משקפי מצבט על חוטמו, זכוכית מגדלת בידו האחת, ומילון לועזי 

 12האחרת, וינסה להתחקות אחר פריטי הרכוש שהתובע היה צריך להוכיח? מאליו 

 13 .ברור כי התשובה שלילית

 14 

 15 נראה אפוא שלא הוכיחה מאום בקשר לרכיבי תביעה אלה. 20.6 

 16 

 17שה כל הוכחה לנטען בראש פרק ישית של האלא מצאתי גם בתצהיר עדותה הרא 20.2 

 18 זה.

 19 

 20שה, התבקשה העברת חזקה במכונית יבתביעת הא 2אוסיף עוד, כי במסגרת בקשה  20.9

 21שה שהיא רשומה על שמה במשותף י"(, אשר לגביה טענה האהמכונית)להלן: " ....

 22 עם האיש.

 23ת הונדה האיש טען מנגד, שהבעלות במכונית שייכת לחברה שבבעלותו, כך מכוני 

 24 וכך מכונית הגולף.

 25שה, וזאת כל עוד חיו חיים יתה בשימוש האיהאיש לא הכחיש, כי המכונית הי 

 26 משותפים.

 27נעתרתי לבקשה, כאשר ציינתי בהחלטתי שהכוונה לשמור על המצב הקיים )ראה  

 28 (.09.16.12-החלטתי מ

 29 
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 1א שה הודתה בחקירתה הנגדית שהמכונית היימכל מקום, ועתה לאחר שהא 20.1

 2שמניותיה בבעלות האיש, עליה להחזיר לאלתר המכונית לאיש,  ...בבעלות חברת 

 3 כאשר המכונית במצב תקין וראוי לשימוש.

 4 

 5 נדחית. –שה ברכיב תביעה זה יתביעת הא 20.2

 6 

 7 . תביעת האשה "למוניטין / הון אנושי / פוטנציאל השתכרות" .24

 8 

 9( לתביעתה. אולם, ככל שבחנתי את 49-100שה תביעה זו )סעיפים יכזכור, תבעה הא 24.1

 10סיכומיה, היא לא חזרה על טענותיה אלה בסיכומים וטוב שכך עשתה, שכן היא לא 

 11 הוכיחה טענתה לפיה, כביכול, זכאית היא לתשלום כלשהו בגין פריט תביעה זה.

 12 

 13בית המשפט לא ישעה לה, ודינה  –ובכלל, משזנחה טענה שבתביעה בסיכומים  24.6

 14 להידחות.

 15, פ"ד הנרי רוט נ' אינטרנשיונל קרדיט קורפוריישן 991/40ע"א ראה בעניין זה :  

 16 .106( 6מ"א )

 17 

 18תה בדיוק "בן הזוג ישה לא הייגם לגופו של עניין, תביעה זו היא חסרת כל יסוד, הא 24.2

 19בהכנסות הצדדים ובכושר השתכרותם, וממילא  דרמטי"הביתי", לא קיים פער "

 20זוג נשואים, ובעיקר כאשר המדובר על נישואים ממושכים, תביעה כזו שמורה לבני 

 21 כל התנאים הללו אינם קיימים בענייננו.

 22 

 23( )פורסם 01.11.6011)מ.ב. נ' ע.ב.  10011/84תמ"ש )ת"א( ראה בעניין זה פסק דיני  

 24 במאגר "נבו"(.

 25 

 26ת אין גם כל מקום למזונות אזרחיים לאשה, שכן לאשה יש רכוש, לפחות  שתי דירו 24.9

 27 שבבעלותה ונכסים נוספים ואף יכולת השתכרות.

 28 

 29 שה להידחות.יגם דין תביעה זו של הא 24.1
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 1 

 2 . אופן חלוקת הרכוש המשותף

 3 

 4 ...נכסים באזור  6;  ב...יחידות הדיור  2כעולה מכל האמור לעיל, הרכוש המשותף הוא :  .90

 5 

 6הרכוש המשותף, ולשם כך  להסכם קובעים, בין היתר, את חלוקת הרווח מן 0-ו 1סעיפים  .91

 7יש להחזיר בהתאם לאמור בסעיף את סכומי הקרן שהשקיע כל צד, את הבטוחות 

 8 וההלוואות שנלקחו לרכישת הרכוש המשותף. היינו, יש לפעול על פי ההסכם.

 9 

 10 

 11במידה והצדדים לא יגיעו להבנה ביניהם לגבי האופן שיש לחלק ביניהם בהתאם להוראות  .96

 12יום מיום מתן פסק הדין, יפנו הצדדים ו8או מי מהם לאכיפת פסק  40ההסכם, וזאת תוך 

 13, וימונה אקטואר 1441 –לחוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה  9דין, בהתאם לסעיף 

 14שיקבע, בהתאם להסכם, את אופן החלוקה והסדר הנכון של החלוקה והחזר השקעות 8 

 15 הוצאות, והכל בהתאם להסכם. 

 16 

 17לסיכומי האיש.  90-ו 99כי בכל הכבוד, אין בידי לקבל האמור בסעיפים בהקשר זה אומר,  .92

 18ב' להסכם, יש לחשב את הרווח בקיזוז החזרי הלוואות, אך הלוואות  1אכן בהתאם לסעיף 

 19לרבות הוצאות מימון, הוצאות פחת, הוצאות ביטוח נכס, ביטוח שניטלו לצורך הרכישה, "

 20 ".ות מסים, דמי ניהול, ועד בית וכל כיוצא באלוחיים, רכישת ציוד לריהוט הנכסים, הוצא

 21ו8או לאשה, בין ישירות ובין  ...לפיכך, הפירוט של הלוואות, אותן הלווה האיש לחברת  

 22באמצעות החברה בבעלותו שאין נוגעות לרכישת הרכוש המשותף, אינן רלוונטיות לתביעה 

 23 זו.

 24 

 25 . סיכום ביניים בתביעה זו

 26 

 27ין )בהתאם בכתבי הטענות הארוכים(, וכדי להקל על ההתמצאות, עקב אורכו של פסק הד .99

 28 . 96;  90;  29;  99הסעיפים האופרטיביים בתביעה זו הם 

 29 
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 1 . 16-80-96699התובענה בתמ"ש 

 2 

 3 . מבוא

 4 

 5ביצוע ואכיפת הסכם  –רכושית שה, כאשר כותרתה "יכזכור, זו תביעתו של האיש כנגד הא .91

 6 ".ממון

 7 

 8אני מתקשה להבין מהי עילת התביעה של "ביצוע ואכיפת הסכם ממון". אקדים ואומר, כי  .92

 9, כדלקמן 1441תשנ"ה  –לחוק בית המשפט לענייני משפחה  9כידוע, קובעות הוראות סעיף 

: 10 

 11 

 12הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג, או בתובענה לפירוק שיתוף " 

 13ן, למעט בענייני רכוש, יבוצע על פי בנכס של בני זוג או בתובענה בעניינו של קטי

 14החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על 

 15ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם 

 16 ".בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין

 17 

 18, לא חל 1492 –כיוון שחוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג  אין בפנינו תובענה לאיזון משבים,

 19על יחסי הצדדים ובאשר לפירוק השיתוף ברכושם המשותף של הצדדים, אין צורך בתביעה 

 20 ל"אכיפת הסכם".

 21 

 22מכל מקום ומאחר ורוב סעיפי התביעה חופפים במידה רבה לסעיפי התביעה הרכושית של  .99

 23ני, רק אל סעיפי התביעה שאינם מקבילים לתביעת שה, אתייחס בחלק זה של פסק דייהא

 24 שה.יהא

 25 

 26לתן פסק דין הצהרתי הקובע כי ג' לתביעה, הסעד המבוקש היה : " 120ועוד אציין בסעיף  .90

 27כלל הנכסים אשר צוינו בתביעה אינם בבעלותו הבלעדית של התובע, וכי לנתבעת אין כל 

 28במלון דניאל, בכפוף לתנאי ההסכם  זכות בהם, מלבד רווחים בעת מימוש יחידות הדיוק

 29 ".שבין הצדדים
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 1 

 2תה לכתוב "הינם" ולא יאני יוצאת מתוך הנחה, כי המדובר בפליטת קולמוס, והכוונה הי 

 3 "אינם" ... שאחרת, מה הטעם לתביעה? תמהתני.

 4 

 5אלה, כאמור, שלא הכרעתי בהם במסגרת תביעת  –אגש אפוא לבחון את פריטי התביעה  .94

 6 אתייחס לכל אחד מפריטי התביעה בנפרד. שה, כאשריהא

 7 

 8 ....בית המגורים ב .00

 9 

 10שה להצהיר, כי היא זכאית ישה, דחיתי את תובענת האיבמסגרת תביעה הא 00.1

 11, וקבעתי כי הזכויות בבית הן של האיש )ראה ...למחצית הזכויות בבית המגורים ב

 12 לפסק דיני לעיל(. 29סעיף 

 13 

 14רשומות ע"ש האיש בלבד, ולפיכך הן שלו, והוא אף אינו ...הזכויות בבית המגורים ב 00.6

 15 זקוק להצהרה על כך.

 16 

 17 . ...הזכויות בקבוצת האישה ברחוב  .01

 18 

 19שה ואין טעם לדון בזה שוב. )ראה יגם בעניין זה הכרעתי במסגרת תביעת הא 01.1

 20 לפסק דיני(. 21האמור בסעיף 

 21 

 22כי משבחרו הצדדים לרשום את שה הבהרתי, יאזכיר שוב, כי במסגרת תביעת הא 01.6

 23היחידות הנוספות רשומות האחת  6שה, ואילו יעל שמה של הא 9הזכויות ביחידה 

 24בשמו של האיש והאחרת על שם חברה בבעלותו, הרי בעניין זה ייקבע הרישום. 

 25 לפסק דיני לעיל(. 21)ראה סעיף 

 26 

 27ואין, הדבר היה לא אוכל לקבל את טענות האיש על "תחלוף" של רכוש מלפני הניש 01.2

 28יכול להיות נכון, )על פי פרשנותו הלשונית הפשוטה של ההסכם( אם היה מדובר 

 29ברכוש משותף, ואולם הצדדים בחרו להפריד רכוש זה.  לפיכך, טענתו של האיש 
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 1 9מתקבלת ביחס לשניים מתוך שלושת הנכסים )היינו, רק הזכויות ביחידה 

 2 שה(.ירשומות ע"ש הא

 3 

 4 . ...חשבון בנק ב .06

 5 

 6)מבלי שטרח לציין את  ...האיש מציין בתביעתו, כי הזכויות בחשבון הבנק ב 06.1

 7פוא ארשומות ע"ש שם שני הצדדים, מכאן מספרו, ואת סניף הבנק בו הוא מצוי(, 

 8 שהרישום הוא הקובע.

 9 

 10 אני דוחה אפוא פריט טענה זה. 06.6

 11 

 12 . ...חברת  .02

 13 

 14 שה.יבעניין זה אני מקבלת את תביעת הא 02.1 

 15 

 16ציוד כלשהו, לרבות מכונית גולף, סמארטפון אייפד,  ...שה מחברת יאם קיבלה הא 02.6

 17 מחשב נייד או נייח, עליה להחזירם.

 18 

 19 . ב...יחידות הדיור  .09

 20 

 21שה, וקבעתי שהיחידות תחשבנה רכוש משותף, יגם בעניין זה הכרעתי בתביעת הא 09.1

 22 חרף העובדה שהזכויות בהן רשומות ע"ש האיש.

 23 

 24 לפסק דיני לעיל, לפיכך יחידות אלה הן בחזקת "רכוש משותף". 99האמור בסעיף  09.6 

 25 

 26 . תביעת ההשבה תחת הכותרת "הוצאות כרטיס אשראי והוראות קבע" .01

 27 

 28זו תביעה לא מוגדרת. אם התכוון האיש לתבוע תביעת השבה כספית, שומה היה  01.1

 29 קצוב אשר היה עליו להוכיחו.עליו להגיש תביעה קונקרטית, בסכום מוגדר ו
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 1 

 2כידוע, קבעה הפסיקה, כי בית המשפט לא יאשר תביעה למתן פסק דין הצהרתי,  

 3כאשר בעצם מבוקש סעד הצהרתי, על מנת להשיג חיוב כספי אופרטיבי. ראה 

 4בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ'  000/11ע"א ב לויןלעניין זה דברי כבוד השופט 

 5 : 01( 1פ"ד ל"ב )יצחק ברנר ואח' 

 6 

 7העובדה שיש לתובע סעד מלא ממשי, שאותו הוא יכול לתבוע מהווה " 

 8ערך כנגד מתן הסעד ההצהרתי, והתובע עשוי להתגבר על -שיקול רב

 9השיקול האמור רק אם יש בכוחו להצביע על אינטרס לגיטימי, המצדיק 

 10 ".את הדבר

 11 

 12נצחון נ'  9816/88 ע"א;  919( 1פ"ד מ"ב )סתם נ' מרקוביץ  180/09ע"א כן ראה :  

 13מלכין אלקטרוניקה נ' חב' אי.טי.טי.  111/09ע"א ;  91( 2פ"ד נ"ו )זמבורסקי 

 14 .919( 6פ"ד מ"א )שאוב לורנץ 

 15 

 16שה בסעיפים יהאיש בתביעתו מפנה אותי ל"דוגמאות" להתנהלות כספית של הא 01.6

 17 לכתב התביעה ובנספח כ"ה. 100-102

 18דים סבורים שעלי לחשב חישובים שוב עלי להביע הסתייגותי על כך שהצד 

 19 תחתיהם!

 20אם סבור האיש, כי יש לו תביעה כספית מן האישה, יואיל לכמת תביעה זו לסכום  

 21מוגדר, ובכל הכבוד, לשלם בגין תביעתו המוגדרת אגרה, ואחר כך יתבקש להוכיח 

 22 תביעתו הכספית ככל תביעה כספית אחרת.

 23 

 24 ש"מובלעת" בתביעת האיש.הוא הדין בגין כל תביעה כספית אחרת  01.2

 25 

 26 אני דוחה אפוא פריט תביעה זה. 01.9

 27 

 28 . (186-181התביעת תחת הכותרת "החזר תעשלום בעבור אחות הנתבעת )סעיפים  .02

 29 
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 1בגין הלוואה, שלדבריו, העניק  ₪ 10,000בתובענה זו תבע למעשה האיש החזר של  02.1

 2 לאשה.

 3 

 4 לא שולמה אגרה בגין תביעה זו. 02.6

 5 

 6יתה משולמת אגרה, כי גם אז דין התביעה להידחות, כיוון שלא הוכחה, יפילו הא 02.2

 7לטענת האיש, הוא העניק את ההלוואה לאישה חלק במזומן וחלק בהעברה לעו"ש 

 8וזאת כדי לכסות את חובותיה של אחותה, אך האיש לא סיפק סימוכין  –שה יהא

 9פירוט העובר ושב של ראיה לכך בלתביעתו ( : " 109לתביעתו וכתב כך )בסעיף 

 10 "לכתב התביעה –המצורף כנספח  0811הנתבעת מחודש פברואר 

 11האמנם נצפה האיש שאנבור ואחפש איזה נספח זה ואחשב את הסכומים שהועברו  

 12 לחשבון? תמהתני.

 13 

 14 שה הכחישה את טענת האיש.ילמותר לציין שהא 02.9

 15 

 16 אני דוחה גם פריט תביעה זה. 02.1

 17 

 18 .( לתביעה 184-181הדירה ברחוב בצלאל )סעיפים  תביעה בגין שיפוץ .09

 19 

 20 גם בגין תביעה זו לא שולמה אגרה. 09.1 

 21 

 22 שה הכחישה התביעה.ילא סופקה כל אסמכתא, והא 09.6 

 23 

 24 אני דוחה גם פריט תביעה זה. 09.2 

 25 

 26 .לתביעה( 118תביעה בגין החזר תשלום בעבור חבר הנתבעת )סעיף  .00

 27 

 28שה בשם י)!( יורו לחבר הא 00האיש, כי התבקש להעביר בפריט תביעה זה טוען  00.1

 29 א.ל.
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 1 

 2 לא שולמה אגרה, לא סופקה כל אסמכתא. 00.6

 3 

 4 אני דוחה גם פריט תביעה זה. 00.2

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 . (16-89-4401תביעת האיש לסילוק יד והחיוב בדמי שימוש ראויים )תמ"ש 

 10 

 11"( שייכות באופן הבית)להלן: " ...הכרעתי כבר לעיל בפסק דיני, כי הזכויות בבית ברחוב,  .04

 12 מוחלט לאיש, ואין צורך לחזור על כך.

 13 

 14שה מן הבית, וכן מבקש כי אפסוק דמי יבתביעה הנוכחית, עותר האיש לסילוק ידה של הא .40

 15 שה שלא כדין בבית.ישימוש ראויים בגין ישיבתה של הא

 16 בבית כדין.שה, היא שותפה לזכויות בבית ולפיכך היא מתגוררת ימנגד, טענה הא 

 17 

 18שה, לפיה יאין צורך להכביר מילים : כבר פירשתי את ההסכם ודחיתי את פרשנות הא .41

 19 כביכול היא שותפה בכל רכוש שנרכש ע"י מי מהצדדים אחרי חתימת ההסכם ביניהם.

 20 

 21 ג' להסכם נקבע כך : 4בסעיף  .46

 22 

 23יהם, במידה ובמהלך החיים המשותפים יירכשו הצדדים בית ו/או דירה למגור"

 24תוכל להתגורר בדירה זו עד לתום חצי . ררו בה במשותף, הרי שבווהצדדים יתג

 25שנה מיום הודעת ההפסקה, במידה והנכס בו יגורו הצדדים, נרכש מכספי אחד 

 26 "מהצדדים, הנכס יישאר בבעלותו של אותו צד.

 27 

 28 ד' להסכם, הוסיפו הצדדים : 4בסעיף  

  29 
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 1דמי  .לתבוע מב .ל, בשביל להקנות לדמובהר בזאת כי אין באמור בס"ק ג' לעי"

 2תהא פטורה מכל תשלום בגין מגוריה בנכס בתקופה  .שימוש עבור תקופה זו, וב

 3 "זו.

 4 

 5, כי הוא מבקש 12.11.11עפ"י התשתית הראייתית שהונחה בפני, האיש הודיע לאשה ביום  .42

 6תקופת  (, ולפיכך90104-11-11שה בתמ"ש ילתביעת הא 11להיפרד )ראה האמור בסעיף 

 7 .12.01.12-ב הקנתה לה זכות מגורים חינם הסתיימששת החודשים בהם הו

 8 

 9שה לסלק ידה לאלתר מן הבית, מאחר והיא מתגוררת בו עד יאני קובעת אפוא, כי על הא .49

 10 היום בלא רשות.

 11 

 12עוד אני קובעת, כי כל חשבונות אחזקת הבית, לרבות ארנונה, חשמל, מים שלא שולמו על  .41

 13 הפינוי, יהיו ניתנים לגביה ממנה. ידה יום

 14 

 15האיש לא צירף כל סימוכין על גובה דמי השכירות היכולים להתקבל מן הבית וטען, כי  .42

 16 לחודש. ₪ 10,000חדרים שניתן לקבל בגינה דמי שכירות בסך  0המדובר בוילה בת 

 17 

 18שה בסך של ילחודש, ומחייבת את הא ₪ 0,000אני מעריכה את דמי השימוש הראויים בסך  .49

 19, החיוב יותאם 12.01.6012-לחודש עבור כל חודש בו היא מתגוררת בבית מעבר ל ₪ 0,000

 20 גם לחלקי החודש.

 21 

 22 . התנהלות הצדדים

 23 

 24 בחרתי לסיים את פסק דיני בראש פרק זה הסוקר את התנהלות הצדדים. .40

 25 

 26ועפ"י נוחותם יתה נר לרגליהם, יעוד צר לי לומר ביחס לשני הצדדים, כי האמת לא ה .44

 27 הצהירו הצהרות שהיו נוחות להם לשלטונות המס, או אפילו כלפי הנאמן.

 28 
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 1בחרו להתנגח זה בזה  –צר לי לומר ששני הצדדים לא התנהלו בצורה ראויה, שני הצדדים  .100

 2בעצמה רבה, ונראה היה שהם "מנהלים" את באי כוחם במקום שיהיה ההיפך. כך קרה, 

 3סים לעייפה, עם סעיפים ארוכים, קלסרים גדולים בטבלאות שקיבלתי כתבי טענות עמו

 4 ובצילומים של תדפיסים בלתי קריאים.

 5 

 6זאת ועוד : תביעה צריך שתהיה ערוכה מבחינה משפטית, בקצרה, בלא טבלאות שלכאורה  .101

 7 הצדדים מצפים שבית המשפט יערוך תחתיהם חישובים.

 8 

 9תה פושטת רגל השכירה דירה בסכום נכבד, יישה שהישני הצדדים לא נהגו ביושר. כך הא .106

 10בחודש  ₪ 10,000)הזכויות בה היו רשומות לדבריה ע"ש אמה(, ועוד השתכרה לדבריה 

 11כמנכ"לית חברה, והכל כאשר היא פושטת רגל, וכך האיש פתח חשבון בנק בחו"ל וטען, כי 

 12 שה, כיוון שיש לה דרכון אירופי.יהכספים בו הם שלו אך השתמש בשם הא

 13 

 14כפי שסקרתי בהרחבה בפסק דיני, התקשיתי להאמין לצדדים ונצמדתי לפרשנות שעלתה מן  .102

 15 ההסכם, ולמשמעויות הנובעות הימנו.

 16 

 17ניהול ההליכים היה ארוך, מסורבל שלא לצורך, וגם בסיכומים חזרו הצדדים על הדברים  .109

 18 חזור ושנה, אף זאת שלא לצורך ועד לעייפה.

 19 

 20 . כללי

 21 

 22שה וקיבלתי חלקית את תביעת האיש, אני מחייבת ין שקיבלתי חלקית את תביעת האכיוו . 101

 23 .₪ 11,000כ"א מהצדדים בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 

 24 

 25 . המזכירות תשלח פסק דיני לב"כ הצדדים .102

 26 

 27 . ניתן לפרסום בהשמטת שמות הצדדים .109

  28 

 29 דים., בהעדר הצד6010ינואר  09 כ' טבת תשע"חניתן היום,  
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 1 

 2 

 3 


