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האם הרכוש שבעזבון המנוח נכלל במסגרת איזון המשאבים בין  6.13

 197 ................................... בני זוג או שמקורו בירושות ו/או במתנות

ים הכללה של פירות והשבת האם מתקיימים היסודות המצדיק 6.14

 198 .................................... נכסי הירושה של הנתבעת בנכסי האיזון?

האם כספי גמלאות עקב נזקי גוף "חסינים" מפני איזון בהסדר  6.15

 207 ............................................................................. המשאבים?

ההבחנה בין נכסים חיצוניים לבין נכסים שבני זוג רוכשים  6.16

 208 .......................... במאמציהם העצמיים במהלך תקופת נישואיהם

נקבע שאין מניעה להסיק יצירת שיתוף בנכס חיצוני מכוח הדין  6.17

הטוען לשיתוף בנכס חיצוני שאיננו רשום על  הכללי, כאשר על בן הזוג

 211 ........................... הנטל להוכיח כוונת שיתוף של הצד השני -שמו 

על חברת החשמל להמשיך ולשלם לתובעת את מחצית הפנסיה  6.18

 217 ....................... שהיתה זכאית לקבל עד למועד פטירתו של המנוח

דחיית תביעה הנסמכת על הטענה בדבר כוונת שיתוף בנכס  6.19

 221 ................................................................................... ספציפי

ככל שעסקינן בנכס חיצוני שאינו דירת מגורים ואשר מתקיים  6.20

פי דין, כי אז הנטל הראייתי המוגבר נדרש, גם נוכח -ישום עללגביו ר

חשיבות הרישום והמשקל שיש ליתן לרישום זה, כמשקף נאמנה את 

 224 ............................................................... זכויות הצדדים בנכס

הפסיקה מפתחת את האפשרות להכיר בשיתוף ספציפי בנכסים  6.21

 225 ..................................................... הלב-יצונים מכוח דיני תוםח

ידי -לשם הכרה בשיתוף בדירת מגורים שהובאה לנישואין על 6.22

מבני הזוג, יש להראות נסיבות עובדתיות נוספות, מעבר לעצם קיומם 

 227 ........................................... של חיי נישואין משותפים ממושכים
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לחוק יחסי ממון כדי למנוע יצירת  5אין בהוראותיו של סעיף  6.23

ידי אחד -שיתוף בנכס ספציפי לפי הדין הכללי לרבות בנכס שנרכש על

 230 .......................................................... מבני הזוג טרם הנישואין

א לחוק יחסי ממון בין בני זוג, לאפשר ביצוע 5מטרתו של סעיף  6.24

"איזן משאבים" וחלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג, החיים בפירוד, 

א, לא נועד להעניק זכויות 5באותן נסיבות המפורטות בסעיף זה. סעיף 

חדשות לבני הזוג החיים בפירוד, אלא לחלק ביניהם את הנכסים 

 232 .................................................................................ימיםהקי

א פורטו נסיבות מסויימות אשר בהתקיימן, ניתן יהא 5בסעיף  6.25

להקדים את ביצוע איזון המשאבים עוד קודם לפקיעת הנישואין, 

א)א(, הוא הגשת בקשה לביצועו של 5לכך כאמור בסעיף -כאשר תנאי

משאבים והתקיימותו של אחד התנאים המפורטים  הסדר איזון

 235 .................................................................................... בסעיף

המשפט יהיה רשאי לקצר התקופות, בהתחשב בהליכים -בית 6.26

שננקטו בין הצדדים, ובמיוחד הליכים לפי החוק למניעת אלימות 

 238 .................................................. במשפחה, הליכים פלילים ועוד

האם חלה בנסיבות העניין חזקת השיתוף )בחובות ובזכויות(  6.27

האם יכול נושה של הבעל ליהנות  -ביחסי הנתבעים וככל שהיא חלה 

 238 .................................................................................... הימנה

 245 .................... לחוק יחסי ממון 6סעיף  -פרק ו': מימוש הזכות לאיזון 

 245 ....................................................................................... . כללי1

על . החובות היחידיים ששויים יאוזן בין הצדדים הם חובות הארנונה 2

 248 ....הדין לוועדה המקומית לתכנון ובניה-בית המגורש וכן חוב בגין גזר

 250 ...................................................... . שיתוף בחוב ארנונה לבני זוג3

 252 ........................................... וג הקטינים. פגיעה ברווחת ילדי בני ז4

 
 



 תוכן עניינים

2018מהדורת   
 

 יא

. אימתי יהיה מקום להתנות ביצוע האיזון ביחס לשווי החברה, במימוש 5

 254 .................................................... חלקו של הנתבע בזכות השיווך?

 257 ......................... שיתוף-אחר מועד קרע אינם ברי. חובות שנצברו ל6

 259 . א לחוק יחסי ממון6סעיף  -פרק ז': מכירת דירת מגורים של בני הזוג 

 259 ....................................................................................... . כללי1

 264 .......................... . בקשה דחופה צו לפירוק שיתוף בדירת המגורים2

 266 .................................. . האם גובר עיקול רשום או חזקת השיתוף?3

 269 ...................... . סוגי שיתופים בנכסים וחובות לאור הלכת השיתוף4

 273 ............................... . סימטריה בין השיתוף בנכסים לשיתוף בחוב5

 275 .. פי אישי מובהק או בעל חוב אופי משותף?. האם החוב הוא בעל או6

 278 ............................................................... . תביעה לסעד הצהרתי7

 280 ................... תביעת נושה את אשת בעל החוב בשל שיתוף שבניהם. 8

 282 ............................................. . תביעת ירושים להצהרה על זכויות9

 284 ...................................................... . חוב בעל אופי אישי מובהק10

 288 ........ כן על אלו נכסים?-ם חל על הצדדים איזון משאבים ואם. הא11

-ידי הנתבעת, בעקבות התחייבות שניטלה על-. תשלום חוב הנחוב על12

ידי בעלה כלפי התובע, ואשר לפרעונה נמסרו לתובע המחאות בחתימת 

 291 .......................................................................................... הבעל

 293 ............. . תביעה בדבר בעלות במחצית הנכסים נגד הבעל ואחרים13

 295 ........................................... . האם עיקול קודם להעברת זכויות?14

 296 ....... שם האישה בלבד-. הקניית מחצית מזכויות הבית שנרשמו על15

 297 ................................................................. . זוגתו של פושט רגל16

 300 ........................................................... ליבו של צד שלישי-. תום17

 303 ................................... הבנק כמונע הנזק וה"מבטח" הזול ביותר18

 304 .................................................. . סעד זמני עד להכרעה בזכויות19

 306 ...................................... לב לעניין רישום משכנתא-. דרישת תום20
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 308 ............................. . עמידה בנטל של שלילת קיום שיתוף בנכסים21

 311 .................. לחוק יחסי ממון 7סעיף  -יזון פרק ח': הרחבת בסיס הא

 313 ...................... לחוק יחסי ממון 8סעיף  -פרק ט': סמכויות מיוחדות 

 313 ....................................................................................... . כללי1

 325 .... הדין הרבני לדון בכל ענייני הרכוש שנכרכו בתביעה-. סמכות בית2

 327 . ביצוע פירוק שיתוף נכסים בחברה משפחתית בעת סכסוכי משפחה3

 331 ..................................................................... . מניות חברת "דן"4

 334 ................................... חיילי צה"ל -פי חוק הגימלאות -. גימלה על5

 340 ............ועד מוקדם לפקיעת הנישואיןפי שווי הנכסים במ-. איזון על6

 342 ....................... . מועד מוקדם לאיזון המשאבים מפקיעת הנישואין7

 8ין תחולה לסעיף המשפט כי הנכס  איננו בר איזון, אזי א-. משקבע בית8

 343 ........................................................... לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 346 .....( לחוק יחסי ממון חל על הצדדים?2)8. האם ההסדר החל בסעיף 9

י ממון, מאפשר גמישות רבה, אשר נותנת בידי לחוק יחס 9. סעיף 10

הערכאה השיפוטית כלים לאזן את הנכסים בין הצדדים באופן הגון, תוך 

 349 ................................. לקיחה בחשבון של שיקולים כלכלים ואחרים

שות במשורה ( לחוק יחסי ממון צריך להיע2)8. השימוש בסעיף 11

ובמקרים חריגים, הן לאור מעמדה של זכות הקניין, והן כדי שלא לפגוע 

 353 ...................................... בוודאות המשפטית ביחס לאיזון משאבים

. ראוי לאמץ מדיניות שיפוטית כי מי שהעיד עדות שקר שנים בפני 12

ביא חברה שבבעלותו לכדי קריסה או בלשונו ערכאות השיפוט, וה

"שהחברה מועמדת לפירוק" מתוך מטרה לאיין את זכויות האישה, נוטל 

( לחוק יחסי ממון בין בני זוג 3)8לעצמו סיכון כי יעשה שימוש בסעיף 

ולקבוע כי איזון המשאבים בין הצדדים לא יהיה לפי שוויים במועד 

 356 ...................... ועד מוקדם יותרפקיעת הנישואין, אלא לפי שווים במ
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( לחוק יחסי ממון, ייעשה במשורה 2)8. מן הראוי שהשימוש בסעיף 13

 360 ................................................................ ובמקרים חריגים ביותר

שום שהאב מגדל את הקטינים שננטשו בידי . שינוי יחסי האיזון מ14

אימם, ועול פרנסתם הפיזי והכלכלי עליו, אינן מהוות נסיבות הנכנסות 

 366 ............................... לחוק 8לגדר "נסיבות מיוחדות" כאמור בסעיף 

בהסדר איזון  לחוק יחסי ממון מכניס מימד של גמישות 8. סעיף 15

מחצית בכך שהוא מקנה -המשאבים האחיד של חלוקה שווה, מחצית

לחוק יחסי  8דעת לחלוקה לפי יחס אחר. סעיף -המשפט שיקול-לבית

המשפט -הדעת של בית-ממון אינו מפרט מהו קנה המידה להפעלת שיקול

הדעת, למעט הקריטריון בדבר קיומן של "נסיבות -ולאופן הפעלת שיקול

 368 ............................................................ המצדיקות זאת"מיוחדות 

( לחוק 2)8דעת באשר להפעלת סעיף -פי הפסיקה הפעלת שיקול-. על16

יחסי ממון נעשתה במקרים חריגים, ובין היתר במקרים של הברחת 

 370 .......................................................................................... רכוש

. כאשר מדובר בנסיבות שאינן קיצוניות, ובעיקר כשלא ניתן להצביע 17

המשפט -לב, בית-על חוסר צדק ופערים משמעותיים או היעדרו של תום

 372 .................................................. לא יטה לפסוק חלוקה בלתי שווה

ממון מאפשר גמישות רבה אשר נותנת בידע  לחוק יחסי 8. סעיף 18

היערכאה השיפוטית כלים לאזן את הנכסים בין הצדדים באופן הוגן, 

 375 ........................... תוך לקיחה בחשבון של שיקולים כלכלים ואחרים

יון מהותי לא .  האם יש להורות מטעמי צדק והוגנות כלכלים ושוו19

 378 .................................................... לאזן קצבת הפנסיה של האישה?

. במקרה דנן, אין זה המקום להחיל את ההלכות בדבר נכסי קריירה. 20

אין מדובר בצד אשר נמנע קידומו, מדובר בנישואין קצרים באופן יחסי. 

בשוק העבודה גם בעתיד. נטל גידול הילדים  גיל הצדדים מאפשר קידום

 382 ....................................................... ותשלום המזונות כבר שוקללו
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 8משפט קמא יעשה שימוש בסעיף -. משפנתה האישה וביקשה כי בית21

אין היא יכולה להגביל את  -סמכויות מיוחדות  -לחוק יחסי ממון 

זכייה בחלקים גדולים  -המשפט לתוצאה "טובה" -דעתו של בית-לשיקו

      יותר באיזון הזכויות ולכל הפחות לתוצאה "רעה" של חלוקה 

 384 ..................................................................................... שוויונית

( לחוק יחסי ממון, בכל הקשור 2)8. אין תחולה בעניינו להוראת סעיף 22

ת זכויותיו של המערער בדירת המגורים, בהתאם להשקעותיו לקביע

 387 .......................................... באותה דירה או להשקעות המשיבה בה

 393 ...................................... לחוק יחסי ממון 9סעיף  -פרק י': ראיות 

 399 ............. לחוק יחסי ממון 10סעיף  -פרק י"א: עסקאות בזכות לאיזון 

 399 ....................................................................................... . הדין1

שת שם א-. האם עומדת לנושה האפשרות לעקל בית מגורים הרשום על2

 399 ............................... לחוק יחסי ממון? 10החייב? ומה הקשר לסעיף 

 403 .............................................. שער ג': הוראות לכל הסדר

 403 ............................................... פרק א': אמצעים לשמירת זכויות

 403 ....................................................................................... . כללי1

. האם תביעה לשמירת זכויות צריכה להיות מוגשה כבקשה ולא 2

 420 ..................................................................................... כתביעה?

לחוק לא ניתן למנוע או לאסור  11ל עוד  שלא ניתנו סעדים לפי סעיף . כ3

 421 ........................................................... על ביצוע דיזפוזיציות בנכס

 לחוק בקשר לעיקול על רכב  11פי סעיף -. תביעה לנקיטת סעדים על4

 427 ............................................................................................ נכה

 429 ..................................... . בקשה לצירוף חברה שבשיטתו של הבעל5

 430 ........................................... . צירוף נתבעים שאינם "בני משפחה"6

לחוק יחסי ממון,  11ל זכויותיו של בן הזוג מכח סעיף מנת לשמור ע-. על7

 432 ......................... המשפט למשפחה-לחוק בית 6יש להפעיל את סעיף 
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 433 ................................................. . ביטול החלטה על צירוף נתבעים8

לחוק  11. קבלת בקשת האישה ליתן צו מניעה בהתאם להוראות סעיף 9

צדדית ללא -יחסי ממון, האוסר על מי מהצדדים לעשות פעולה חד

 437 ......... הסכמת הצד שכנגד בזכויות הרכושיות והכספיות בנות האיזון

 441 ........... לחוק יחסי ממון 11פי הוראות סעיף -" על. ה"חשש הסביר10

. ההבדל בין בקשה למתן צו עיקול בתיק מזונות לבין בקשה להטלת 11

 443 ............................ לחוק יחסי ממון 11עיקול בתיק תביעה לפי סעיף 

לחוק יסי ממון אינה אלא להקפיא את המצב הקיים.  11. מטרת סעיף 12

שאם וכאשר תהיה פקיעת נישואין, אז ניתן יהיה לעבור לשלב של מימוש 

 445 .......................................................... פי החוק-זכויות ממשיות על

וכיח את "החשש הסביר" לסיכול הזכות במעשים שנעשו . אין צורך לה13

ידי בן הזוג שכלפיו מבוקש הסעד, ודי בקיומו של משבר חריף -על

 450 ............................. ומתשמך כדי לקיים את היסוד של "חשש סביר"

 452 .................................. המצאת צווים במועד-אי -לחוק  11. סעיף 14

המשפט ליתן סעד -. בפסיקה קיימת מחלוקת בנוגע לסמכותו של בית15

 455 ...........................בטרם פקיעת הנישואין 11הצהרתי במסגרת סעיף 

המשפט לענייני משפחה -)ו( לחוק בתי6סעיף . שילובן של הוראות 16

-לחוק יחסי ממון בין בני זוג מקנה לבית 11וסעיף  7והוראות סעיף 

דעת רחב ביותר במהלך -המשפט לענייני משפחה סמכויות ושיקול

משפט -תובענות לאיזון משאבים בין בני זוג, לרבות הקניית סמכות לבית

 457 .......................... לל חברותלענייני משפחה לצרף בעלי דין נוספים כו

 459 ..... לחוק יחסי ממון 12סעיף  -פרק ב': אישור לפעולה טעונת הסכמה 

 461 ................................................... שער ד': הוראות שונות

 461 ...................... לחוק יחסי ממון 13סעיף  -הדין -פרק א': החוק ובתי

 461 ....................................................................................... . כללי1

 



 תוכן עניינים

2018מהדורת   
 

 טז

שבין מערכת השיפוט האזרחית  . השלבים שעברה מערכת היחסים2

 461 ............................................................... ומערכת השיפוט הדתית

 461 ........... לחוק יסוד השפיטה 15סעיף  -הגדרת גבולות הסמכות  2.1

 462 ......................................................... ניכוס תחומי השליטה 2.2

 464 ....................................... הדין-השלב של צמצום סמכות בית 2.3

 464 ............................................................................. לסיכום 2.4

 467 .......................... לחוק יחסי ממון 14סעיף  -הוראות מעבר  פרק ב':

 469 ............... לחוק יחסי ממון 15סעיף  -פרק ג': משפט בינלאומי פרטי 

 469 ....................................................................................... . כללי1

 469 ......................................................... . הצהרה על שיתוף בנכסים2

 471 ..................................... . הצהרה על מחצית מזכויות הבעל בחנות3

 472 ................................................................. הדין הזרהוכחת -. אי4

 474 .................... . בני זוג אזרחי צרפת בעת עריכת הסכם הפרדת רכוש5

 475 .................................................. . הפורום הנאות לבירור התביעה6

 479 ................... לחוק יחסי ממון 16סעיף  -פרק ד': תיקון חוק הירושה 

 481 ................ לחוק יחסי ממון 17סעיף  -פרק ה': שמירת זכויות ודינים 

 481 ....................................................................................... . כללי1

 484 ................ המשפט במקרה בו הסכם הממון לא אושר-. סמכות בית2

 486 ...................................... . האם ניתן לראות בכתובה הסכם ממון?3

הדין הרבני לדון -. האם הגשת תביעת ליישוב סכסוכים מונעת מבית4

 488 .......................................................................... בתביעת מזונות?

 489 ... . לאחר פטירת הבעל האם הכתובה גוברת על הסכם יחסי הממון?5

 495 .......... 1973-שער ה': מוניטין בראי חוק יחסי ממון, התשל"ג

 495 ........................................................................ פרק א': מבוא

 495 ................................................................. . ההגדרה של מוניטין1
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. האם חוזה הפצה בין יצרן המוצר למפיץ מעניק למפיץ זכות להפצה 2

 496 ......... בלעדית של המוצר באיזור המוגדר גיאוגרפית או בדרך אחרת?

 501 ................................................... פרק ב': המוניטין כנכס קנייני

 501 ....................................................................................... . כללי1

 501 ................. . האם יש להתייחס אל המוניטין כאל כל שאר הנכסים?2

 503 ................................................... . פגיעה במוניטין עקב צו מניעה3

 505 ............................... . האם קיים נכס מוניטין והאם הוא בר איזון?4

 511 ............................................................ פרק ג': הוכחת מוניטין

 511 ...................................................................................... . מבוא1

 512 ............................................................................... . גורם הזמן2

 512 ...................................................................... . מכירה בהיקפים3

 512 .......................................................................... . הוקרה והכרה4

 514 ......................................... . שימוש ממושך ונרחב או אופי שימוש5

 516 ........... . מוניטין אישי )כושר השתכרות עתידי( למול מוניטין עיסקי6

 519 .................................................. איזון-פרק ד': מוניטין כנכס בר

    המשפט את המוניטין על דרך האומדנא -קבע ביתפרק ה': אימתי י

 523 .................................................................................... בלבד

 525 .......................................................... פרק ו': ההלכה הפסוקה

 525 .............................................................. . מוניטין כזכות קניינית1

 525 ............................... . חוג לקוחות הוא נכס מוניטין הניתן להעברה2

 526 ........................ מוניטין שנצבר בתקופת הנישואין -. מוניטין אישי 3

 528 ................................................... פירוק ואיזון-. מוניטין כנכס בר4

 530 .................................... מוניטין אישי האם נכלל במסגרת השיתוף5

 534 ............................................................ . השיטה לחישוב מוניטין6

   שער ו': סוגיות שונות באספקלריה של חוק יחסי ממון, 

 539 .............................................................. 1973-התשל"ג
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 539 ...................................... פרק א': הסכם יחסי ממון ומזונות ילדים

 539 ....................................................................................... . כללי1

 539 ............ המשפט לדון בתובענה שהוגשה בעניין מזונות-. סמכות בית2

 541 .................................................. דים. הסכם גירושין ומזונות היל3

 542 ....................................... דחיית חובת שיפוי של אישה כלפי בעלה4

. האם דבר היותו של קטין צד להליכים נקבע עח םי האמור בכתב 5

 543 ................................................. ו של הדיון?פי תוכנ-התביעה או על

הדין -. תביעה להגדלת המזונות של שלושת הקטינים בסמכותו של בית6

 545 ......................................................................................... הרבני

 547 ............................................ פרק ב': הסכם ממון והסדרי ירושה

   . האם הסכם ממון "גובר" על הסדרי ההורשה הקבועים בחוק 1

 547 ...................................................................................... הירושה

     . האם ההפקדה הינה עיסקה בין המנוח לבין המערער שאינה 2

 551 ....................................................................................... צוואה?

 552 ............................................................ . הוראה בהסכם כהורשה3

. הסדר תשלומים חדש הזהה הן בהקשר הגירושין והן בהקשר לפטירת 4

 553 ....................................................................................... בן הזוג

 554 ......................... . עליונות הסכם ממון על פני הוראות חוק הירושה5

 556 ........................ . בקשה לאישור הסכם ממון המנוגד לחוק הירושה6

האם המנוחה ירשה מהמנוח מחצית מזכויותיו בדירה או שירשה  .7

 560 .............................. מהמנוח מחצית מעזבונו למעט זכויותיו בדירה?

 562 ...................................... . היחס בין חוק הירושה לחוק יחסי ממון8

 565 ..... . על הרוצה להעניק כספים לאחר המוות לעשות זאת דרך צוואה9

 567 ................. . תביעה לסעד הצהרתי בדבר בעלות על מחצית הרכוש10

 571 ............................................................... רק ג': נכסי קריירהפ

 573 ............................................................. פרק ד': ידוע/ה בציבור
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 573 ....................................................................................... . כללי1

 576 ...................................................... ידוע/ה בציבור -מעין צוואה . 2

 584 ............................................... . הלכת השיתוף בין ידועים בציבור3

 589 . פרק ה': האם יש להורות על תשלום הכתובה בנוסף לאיזון המשאבים

פרק ו': חוק לחלוקת חסכון פנסיוני חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, 

 591 ....................................................................... 2014-התשע"ד

 591 ....................................................................................... . כללי1

 597 ................................................................ לחוק 1סעיף  -. מטרה 2

 597 .............................................................. לחוק 2סעיף  -. הגדרות 3

 3סעיף  -יסכון פנסיוני דין לחלוקת ח-. בקשה לרישום של פרטי פסק4

 603 .......................................................................................... לחוק

 605 ...................................................... לחוק 4סעיף  -. רישום הערה 5

 606 ................................... לחוק 5סעיף  -. תקנות לעניין רישום הערה 6

. העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית לחשבון חדש של בן זוגו 7

 607 .................................................................. לחוק 6סעיף  -לשעבר 

. העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה 8

 609 .................... לחוק 7סעיף  -שבון חדש של בן זוגו לשעבר חלקית, לח

 610 .......... לחוק 8סעיף  -. הוראות לעניין חשבון חדש של בן זוג לשעבר 9

 611 ..... לחוק 9סעיף  -רה על הסכום המועבר . תוצאות רישומה של הע10

. פטירה בטרם העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון של בן הזוג 11

 613 ................................................................. לחוק 10סעיף  -לשעבר 

 11סעיף  -עיקול או שיעבוד שהוטלו על יתרה צבורה של עמית  . ייחוס12

 615 .......................................................................................... לחוק

 12סעיף  -. סייג להעברת חלק מיתרה צבורה של עמית לבן זוגו לשעבר 13

 616 .......................................................................................... לחוק

 617 .......... לחוק 13סעיף  -. הוראות לעניין חלוקת החיסכון של גמלאי 14
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 14סעיף  -. העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר 15

 619 .......................................................................................... לחוק

 623 ............................................................. לחוק 15סעיף  -. דיווח 16

 -דין לחלוקת חיסכון פנסיוני -. הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק17

 624 ............................................................................. לחוק 16סעיף 

ת חלק מהסכום ההוני של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי בן . משיכ18

 626 ...........................................................לחוק 17סעיף  -זוגו לשעבר 

. איסור שיעבוד או העברה לאחר של הסכום המועבר לבן זוג לשעבר 19

 627 ..................................................... לחוק 18סעיף  -והוראות לעניין 

 -. תנאים לפעולות מסויימות לגבי הסכום המועבר לבן זוג לשעבר 20

 627 ............................................................................. לחוק 19סעיף 

. ייחוס עיקול או שיעבוד שהוטלו על קצבת פרישה, על סכום שנמשך 21

 631 ..................... לחוק 20סעיף  -א בדרך של קצבה או על סכום הוני של

. סייג להעברת חלק מקצבת פרישה, מסכום שנמשך שלא בדרך של 22

 631 ........ לחוק 21סעיף  -קצבה או מסכום הוני של עמית לבן זוגו לשעבר 

 632 .......... לחוק 22סעיף  -. תשלומים לבן זוג לשעבר של חוסך שנפטר 23

 638 ................................................. לחוק 23סעיף  -. שינוי התוספת 24

 638 .............................לחוק 26 -ו 25, 24סעיפים  -. תיקונים עקיפים 25

 639 .......................... לחוק 30 -ו 29, 28, 27סעיפים  -. הוראות שונות 26

 643 ................................................................................ . התוספת27

 643 ..................................................................... . ההלכה הפסוקה28

האם החוק הפנסיוני הינו חוק פרוצדורלי ויישומי בלבד ואשר  28.1

ין המהותי אין בו כדי לשנות מהוראות הדין וההלכה הפסוקה לגבי הד

החל על משטרי הרכוש בין בני זוג? או שמא, החוק הפנסיוני הנו גם 

חוק מהותי אשר יש בו כדי לעצב מחדש את משטרי הרכוש שבין בני 

 643 ........................................................................................ זוג?
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 דין לפיו-כלום ניתן "להמיר" הסכם שקיבל תוקף של פסק 28.2

דין -מאוזנות זכויות פנסיוניות בדרך של תשלומים עיתיים, לפסק

שיהא בר ביצוע בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג 

 646 ........................................................... ?2014-שנפרדו, התשע"ד

ור כלי מעשי תכליתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני הינה ליצ 28.3

לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג ביחס לזכויות שהן נכס בר חלוקה 

מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים בין בני זוג. מטרתו של 

החוק היא להקל על מימוש הזכות לחלק בחסכון הפנסיוני כפי שנקבע 

דין בין החוסך לבין בן זוגו, וזאת בדרך של קביעת הוראות -בפסק

 649 ........................................................... שיחולו על הגוף המשלם

הדין הרבניים ופסיקת -שער ז': חוק יחסי ממון בראי פסיקת בתי

 653 ................................................................ המשפט-בתי

 653 ............................................ הדין הרבניים-פרק א': פסיקת בתי

. הסכם ממון כולל בין בני זוג ובו גם סעיפים שרכושם לא יאוזן, אינו 1

ההסכם  -תקף ללא אישור ערכאה משפטית. בהיעדר האישור המשפטי 

 653 ................................................................................... איננו תקף

. אין מניעה כי בני זוג שחלה עליהם הלכת השיתוף יערכו לעצמם הסכם 2

 653 ............................................ פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-ממון על

. אין מקום להלכת השיתוף בשני גברים או בשתי גברות החולקים 3

או שני סטודנטים המתגוררים בחדר אחד במסגרת במשותף דירה אחת, 

קומונה. מאותו טעם, אין מקום להלכת השיתוף בגבר ואישה הידועים 

 653 ..................................................... בציבור אם אחד מהם נשוי כדין

או  המשפט-לחוק יחסי ממון אינו אוטומטי. בית 2. אישור לפי סעיף 4

 654 .......................... הדין חייבים לדעת שמדובר בהסכמה חופשית-בית

-הדין הרבני במקביל להליכי פירוק רכוש בבית-. הטלת עיקול בבית5

 654 .......................................................................... המשפט האזרחי



 תוכן עניינים

2018מהדורת   
 

 כב

שם -שמו ועל-. מכיוון שהבעל רשם את הדירה בחוזה ובטאבו על6

יש במקרה דנן מתנה מצד הבעל לאישה והאישה זכאית לקבל  -האישה 

 658 .................................................................... מחצית משווי הדירה

אף -. חלוקת רכוש שווה בין הצדדים, שנצברו במהלך הנישואין, על7

 658 ............................................... שם צד אחד בלבד-שהיו רשומים על

. לאור העובדה כי הבעל מסתתר ונעלמו עקבותיו, ובכדי שהילדים 8

הדין כי כל דמי השכירות -הורה בית -יקבלו את מדורם ומזונותיהם 

 658 ........................ שמתקבלים מהדירה המשותפת יועברו לידי האישה

המשפט דיון לגופן של הסוגיות הממוניות -. כאשר לא התקיים בבית9

די להקנות והכספיות הנכללות בהסכם, אלא זה אושר כלשונו, אין בכך כ

 659 .............................................. סמכות נמשכת לדון בסוגיית הרכוש

המשפט לנהוג -לחוק יחסי ממון המחוקק איפשר לבית 8פי סעיף -. על10

 659 ............................... בגבמישות רבה בבואו לאזן הרכוש של בני הזוג

פי חוק יחסי ממון, אין תחולת הסכם ממון אלא מיום הגירושין -. על11

 659 ......................................................................................... ואילך

 659 .......... הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין -לחוק יחסי ממון  5. סעיף 12

לחוק יחסי ממון איננו עוסק בסעד הצהרתי על בעלות  11. סעיף 13

ברכוש, אלא עוסק רק בסעדים למניעת הברחת רכוש ולא בעצם הזכות 

 659 ................................................ הקניינית או האובליגטורית ברכוש

 659 ................................... תה של תביעה לביטול הסכם ממון. מחיק14

. מחלוקת לגבי קיומו של הסכם ממון שנחתם בין הצדדים בפני 15

 660 ................................................................ נוטריון בדרום אפריקה

 660 .................................. דים לגבי "מועד הקרע"ן הצד. מחלוקת בי16

. אין חולק כי לצורך רכישת הדירה הצדדים הוצרכו לסיוע ומימון של 17

בני המשפחה להשלמת הרכישה, אולם הצדדים חלוקים האם סיוע זה 

 660 ...............................................................ניתן כמתנה או כהלוואה



 תוכן עניינים

2018מהדורת   
 

 כג

 660 .........איזון?-הבעל ממשרד הביטחון הינה בת . האם גמלה שמקבל18

. עקרונית אין מקום להורות על "כפל זכויות", דהיינו תשלום כתובה 19

פי חוק יחסי ממון המועבר מהבעל -בנוסף לתשלום שהאישה זכאית לו על

 660 ...................................................... לאישה במסגרת איזון הזכויות

הדין -ידי בית-. האם אפשרי מצב של הטלת חיוב כתובה על הבעל על20

פי חוק יחסי -המשפט על-הרבני לאחר שחלוקת הממון נעשתה בבית

 660 ......................................................................................... ממון?

 661 ............ הינו אוטומטי -לחוק יחסי ממון  2. האם אישור לפי סעיף 21

. האם יש מקום להלכת השיתוף בשני גברים או בשתי גברות החולקים 22

 664 ...................................................................... במשותף דירה אחת

. הסכם ממון כולל בין בני זוג ובו גם סעיפים שרכושם לא יאוזן, אינו 23

ההסכם  -תקף ללא אישור ערכאה משפטית. בהיעדר האישור המשפטי 

 666 ................................................................................... איננו תקף

יכולים לערוך הסכם ממון  . האם בני זוג שחלה עליהם הלכת השיתוף24

 671 .................................................... פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-על

הדין קבע, בין השאר, כי -בית -לחוק יחסי ממון בין בני זוג  8. סעיף 25

 673 ................ לאישה אין שום זכויות בחלקו של הבעל בעסק המשפחתי

דעת -הדין הרבני. חיסרון גמירות-. הסכם גירושין שלא אושר בבית26

 675 ........................................................................ אימתי? -הצדדים 

 הדין הרבני האזורי מוסמך לאשר בדיין אחד הסכם ממון-. האם בית27

 676 ..................................................................... לפי חוק יחסי ממון?

דעת -. רישום משותף בטאבו למול טענת מתנה ומהו המקרה לגילוי28

 677 ............................................................... שיתוף בדירה?-ברור לאי

 680 ... פי ההלכה והדין העברי?-ת קניינית בדירה על. האם יש לבעל זכו29
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. ערך מוניטין עסקי כלול בכלל נכסי בני הזוג לצורך איזון המשאבים, 30

מעצם טיבו של החוק, ככל נכס אחר שנצבר במהלך הנישואין המשותפים 

הדין האם להוציאו מכלל נכסי בני הזוג -ת ביתדע-ואינו נתון לשיקול

 682 .............................. פי חוק, כדוגמת מוניטין אישי-לצורך האיזון על

 683 ........ דחייתה -. תביעה לקבל פיצוי בגין "מוניטין אישי של הבעל" 31

 685 ................... . קביעת מועד איזון לאו דווקא בעת פקיעת הנישואין32

 686 .......... . שיתוף זוגי על נכסים חיצוניים שאינם נכסי מאמץ משותף33

. קביעת הערכאה השיפוטית אשר תדון בסכסוך הנובע מהסכם הממון 34

 687 ....................................................... האם בגדר הסכם ממון היא? -

 690 ........ ( לחוק יחסי ממון2)8שוויונית בהתאם לסעיף -. חלוקה בלתי35

הדין אמור לקבוע את מועד הקרע שלאחר מועד זה לא יאוזנו -. בית36

 691 .................................................... המשאבים והנכסים המשותפים

המשפט להפעיל -הדין או בית-פי החוק רשאי בית-. נראה שגם על37

ריג רכוש או ממון מסויים מאיזון המשאבים. הדבר דעת להח-שיקול

 693 ................................................. ( לחוק יחסי ממון1)8מעוגן בסעיף 

. סמכות שיפוט בחלוקת רכוש שלא פורט בתביעה ושהוגשה בעניינו 38

 696 ...................................... דין הצהרתי לשמירת זכויות-בקשה לפסק

. דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין ולחלוקת רכוש בשל חזרת 39

 697 ................................................................................ הצדדים יחד

 699 ........................................ . תוקפו של ההסכם שנחתם ולא אושר40

 701 .... . פסיקת כתובה או פיצויים כשהרכוש חולק לפי חוק יחסי ממון41

ידי בעל מחשש לפרסום -. בטלות התחייבויות רכושיות שניתנו על42

 702 ............................................................................. בגידתו באישה

 705 ........... המשפט-פרק ב': חוק יחסי ממון בין בני זוג בראי פסיקת בתי

   . המבחן אם הסכם פלוני בין בני זוג הוא "הסכם ממון" טמון 1

 705 ......................................................................................במטרתו
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-. האם ניתן לאשר הסכם ממון בהיעדרם של שני הצדדים מאולם בית2

 705 ............................................. המשפט בשל שהייתם מחוץ לישראל?

סכם )א( לחוק יחסי ממון לגבי הליך אישור הה2. האם דרישת סעיף 3

  ובדיקת הסכמתם החופשית של הצדדים הינה פרוצידורלית או 

 706 .................................................................................... מהותית?

)ב( לחוק יחסי ממון איננה יוצרת עילת 3עמידה בהוראת סעיף -. אי4

 תביעה בכך שאיננה מטילה אחריות על רושם הנישואין לגבי נזקיו של מי

 706 ....................................................................................מהצדדים

. נכס שאינו בר איזון שהושבח או שרכישתו מומנה מחלק מנכסים 5

הנכללים באיזון העתידי, תוך הפחתת נכסי האיזון וגרימת נזק לבן הזוג 

ע האיזון ( לחוק יחסי ממון על ביצו2)8ניתן להורות מכוח סעיף  -האחר 

 708 לפי יחס אחר לטובת בן הזוג השני, העולה על יחס החלוקה של מחצה

 709 ................ לחוק יחסי ממון בין בני זוג 15. שאלת תחולתו של סעיף 6

לחוק יחסי ממון בין בני זוג הוא קוגנטי וחל גם על  17. האם סעיף 7

 709 ... הסכמי ממון או שניתן להתנות על הוראות סעיף זה, בהסכם ממון?

. ערעור על הליך אישור הסכם הממון )בניגוד לבקשה לבטלות ההסכם 8

 709 .................................................................... ה מהדין הכללי(בטענ

-אף שהדירה נרכשה טרם הנישואין, בית-על -לחוק יחסי ממון  5. סעיף 9

 709 .................................. המשפט החיל את הלכת השיתוף בין בני הזוג

)ג( לחוק 3מיניים( מכוח סעיף -. אישור "הסכם ממון" בין הצדדים )חד10

 711 ................................... 1995-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-בתי

לחוק יחסי  11. הערת אזהרה שנרשמה במסגרת תביעה לפי סעיף 11

זכות אפשרית ותו לו ואיננה מהווה ממון נועדה למנוע אפשרות לסיכול 

 712 ............................................................................. דין-מעשה בית

. היקף תחולתה של הלכת השיתוף בכל הנוגע להכללת זכויות 12

 714 .................................................................................. סוציאליות
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אין היא  -. כאשר מדובר בפונקציה שלטונית שאינה ניתנת להעברה 13

 715 ............................................................................. צוברת מוניטין

הזוג לרכישת  . מאמץ משותף של בני הזוג ותרומה משותפת של בני14

 718 .................................................... החלת הלכת השיתוף -המוניטין 

יש  -. השקעה במשרד רואה חשבון אשר נעשתה בתקופת הנישואין 15

 720 .............. להחיל את חזקת השיתוף גם על מוניטין שנצבר בתוקפה זו

 723 .................................................................. נכסי קריירה מהם?16

. מה דינה של אישה, לצורך קצבת שארים מקרן הפנסיה שבהסכם 17

גירושין מבעלה נקבעו הוראות כי תקבל כספי מזונות מן הפנסיה של 

 א לאחר גירושיהם אישה אחרת, שהיא אלמנתובעלה, המנוח, והוא נש

 726 .................................................................. ואחר כך נפטר לעולמו

)א( לחוק 37. עתירתו של הבעל לפירוק שיתוף במקרקעין לפי סעיף 18

המקרקעין, במסגרתה עותר הבעל לחלוקת המיטלטין של הצדדים באופן 

 730 .......... לחוק יחסי ממון 11רי, איזון משאבים בהתאם לסעיף שווה, ק

. האם בגידתו של אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת 19

"נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטיה בכלל איזון הנכסים השווה הקבוע 

 731 .......................................................................... בחוק יחסי ממון

 734 ..... . חזקת השיתוף בזכויות וחובות בין בני זוג ומעמדה כלפי צד ג'20

. האם רשאי בן זוג לחזור בו מהסכמתו לאיזון משאבים לפני פקיעת 21

 737 ................................................................................... שואין?הני

 738 .............. . האם זכאית האישה לפיצוי בגין נכסי קריירה/מוניטין?22

 739 ............................................................... . שותפות בכספי זכיה23

הסף של תביעה נזיקית שמגיש אדם -. האם יש להורות על מחיקה על24

כנגד זוגתו בשל טענתו כי הפרה תנאי הנישואין בכך שקיימה יחסים עם 

 739 .......................................................................................... אחר?

 740 ......................... ם של הצדדים. הברחת כספים משותפים לילדיה25
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 742 .................................................................. . היוון נכסי קריירה26

. משעשה התובע שימוש בהסכם הממון בהליך פשיטת הרגל, הרי 27

שהוא מושתק ומנוע כיום מלטעון כי מדובר בהסכם פיקטיבי או בהסכם 

 745 .............................................................................. חסר משמעות

      . תביעת נושה )צד ג'( נגד בת זוג של חייב, מכוח הלכת שיתוף 28

 748 ........................................................................................ נכסים

דין -. האם הסכם ממון והסכם גירושין שאושרו וקיבלו תוקף של פסק29

 750 ................. יש להצהיר על בטלותם?הם הסכמים למראית עין בלבד ו

המידה שצריכות לחול על בחינתה של חזקת השיתוף בעניינם -. אמות30

 752 .........של ידועים בציבור שחלות מגבלות על יכולתם להינשא בישראל

. למי הסמכות לדון במחלוקת בין גוף משלם לבין חוסך או בן זוגו לפי 31

 756 .... ?2014-החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד

ים וקיבל תוקף של . תובענה לביטול הסכם הגירושין שנחתם בין הצדד32

 757 ..................................................................................... דין-פסק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


