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 140 ............................................. ף שהיתה מחלוקת בקיום הגירושיןא
. הרציונאל של הסדר איזון משאבים הוא כי אין להטיל את החבות על בן 7

 141 ................................................... הזוג אשר לא נטל אותה על עצמו
חבות אישה לחובות אשר יצר בעלה, וכשמדובר בבני זוג אשר נישאו  .8

 144 .................................................... לאחר חוק יחסי ממון בין בני זוג
 149 .... לחוק יחסי ממון 5סעיף  -פרק ה': הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין 

 149 ....................................................................................... . כללי1
 150 .............................................................................. . מועד הקרע2
 152 .............................................................. . שיתוף ספציפי בנכסים3
 158 ............................................... . הקדמת המועד לאיזון המשאבים4
 160 .......................................................... . דינה של פנסיה מוקדמת?5
 161 ....................................................................... . ההלכה הפסוקה6

האם החלטה שיפוטית לפירוד בין בני זוג המשתייכים לעדה  6.1
 161 ...... קתולית שקול כנגד "פקיעת הנישואין עקב גירושין"?-תהנוצרי

 163 ... התנאים המוקדמים הנדרשים להחלתו של החוק הוכחת-אי 6.2
מנת להסיק -תשתית עובדתית ומשפטית מספקת על הנחת-אי 6.3

 165 ............................. הקניית זכויות בדירה מכוח דין כללי כלשהוא
המגורים תביעת רכוש להצהרה על בעלות בלעדית של דירת  6.4

 166 .................................................................... שבבעלות הצדדים
 167 ........................................ מחסור בסממנים של שתוף כלכלי 6.5
      איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת  6.6

 169 .................................................................................... עמידר
         הוכחת כוונת שיתוף ספציפית בדירה שנרכשה לאחר -אי 6.7

 170 ................................................................................. נישואים
חלוקת פיצויי הפיטורין ששולמו למשיב בעקבות פיטוריו ממקום  6.8

 174 ............................................................... עבודתו לאחר גירושין
ם הנמצאים המועד הקובע לאיזון המשאבים לצורך חלוקת הכספי 6.9

 178 .................................................................................... בעזבון
 179 ................................. לחוק יחסי ממון 8למול סעיף  5סעיף  6.10
 180 ................................. לחוק יחסי ממון 8למול סעיף  5סעיף  6.11
טענת האישה כי מגיע לה מחצית מזכויות המקרקעין נדחתה  6.12

            מחמת העובדה כי השקעת הבעל במקרקעין, נעשתה לפני 
 182 ................................................................................ הנישואין



 תוכן עניינים 

2020מהדורת   
 

 ז

הרכוש שבעזבון המנוח נכלל במסגרת איזון המשאבים בין  האם 6.13
 187 ................................... בני זוג או שמקורו בירושות ו/או במתנות

מתקיימים היסודות המצדיקים הכללה של פירות והשבת האם  6.14
 188 .................................... נכסי הירושה של הנתבעת בנכסי האיזון?

י איזון בהסדר האם כספי גמלאות עקב נזקי גוף "חסינים" מפנ 6.15
 194 ............................................................................. המשאבים?

ההבחנה בין נכסים חיצוניים לבין נכסים שבני זוג רוכשים  6.16
 195 .......................... במאמציהם העצמיים במהלך תקופת נישואיהם

נקבע שאין מניעה להסיק יצירת שיתוף בנכס חיצוני מכוח הדין  6.17
הכללי, כאשר על בן הזוג הטוען לשיתוף בנכס חיצוני שאיננו רשום על 

 197 ........................... ח כוונת שיתוף של הצד השניהנטל להוכי -שמו 
חברת החשמל להמשיך ולשלם לתובעת את מחצית הפנסיה  על 6.18

 201 ....................... שהיתה זכאית לקבל עד למועד פטירתו של המנוח
    ונת שיתוף בנכס דחיית תביעה הנסמכת על הטענה בדבר כו 6.19

 204 ................................................................................... ספציפי
ככל שעסקינן בנכס חיצוני שאינו דירת מגורים ואשר מתקיים  6.20

נדרש, גם נוכח פי דין, כי אז הנטל הראייתי המוגבר -לגביו רישום על
חשיבות הרישום והמשקל שיש ליתן לרישום זה, כמשקף נאמנה את 

 206 ............................................................... זכויות הצדדים בנכס
ף ספציפי בנכסים הפסיקה מפתחת את האפשרות להכיר בשיתו 6.21

 207 ..................................................... הלב-חיצונים מכוח דיני תום
ידי מבני -ובאה לנישואין עללשם הכרה בשיתוף בדירת מגורים שה  6.22

הזוג, יש להראות נסיבות עובדתיות נוספות, מעבר לעצם קיומם של חיי 
 209 ..................................................... נישואין משותפים ממושכים

לחוק יחסי ממון כדי למנוע יצירת  5יו של סעיף אין בהוראות 6.23
ידי אחד -שיתוף בנכס ספציפי לפי הדין הכללי לרבות בנכס שנרכש על

 211 .......................................................... 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 
 212 .................................................................................הקיימים

א פורטו נסיבות מסויימות אשר בהתקיימן, ניתן יהא 5בסעיף  6.25
להקדים את ביצוע איזון המשאבים עוד קודם לפקיעת הנישואין, כאשר 

א)א(, הוא הגשת בקשה לביצועו של הסדר 5סעיף לכך כאמור ב-תנאי
 214 ... איזון משאבים והתקיימותו של אחד התנאים המפורטים בסעיף

המשפט יהיה רשאי לקצר התקופות, בהתחשב בהליכים -בית 6.26
שננקטו בין הצדדים, ובמיוחד הליכים לפי החוק למניעת אלימות 

 216 .................................................. במשפחה, הליכים פלילים ועוד
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האם חלה בנסיבות העניין חזקת השיתוף )בחובות ובזכויות(  6.27
האם יכול נושה של הבעל ליהנות  -ביחסי הנתבעים וככל שהיא חלה 

 217 .................................................................................... הימנה
כן אין מדובר בנכס -האיש קיבל בית המגורים במתנה מאביו ועל 6.28

 220 ......................................... לחוק יחסי ממון 5בר איזון לפי סעיף 
ר לתובע אי אלו הוצאות מחלוקת האם הנתבעת התחייבה להחזי 6.29

 222 ..............................שהוציא על מחיית בתה במהלך מגוריה עימם
 224 ...................................... אין הצדקה לחלוקה לא שיוויונית 6.30

 227 .................... לחוק יחסי ממון 6סעיף  -פרק ו': מימוש הזכות לאיזון 
 227 ....................................................................................... . כללי1
החובות היחידיים ששויים יאוזן בין הצדדים הם חובות הארנונה על . 2

 229 ....הדין לוועדה המקומית לתכנון ובניה-בית המגורש וכן חוב בגין גזר
 230 ...................................................... בחוב ארנונה לבני זוג . שיתוף3
 232 ........................................... . פגיעה ברווחת ילדי בני זוג הקטינים4
. אימתי יהיה מקום להתנות ביצוע האיזון ביחס לשווי החברה, במימוש 5

 233 .................................................... חלקו של הנתבע בזכות השיווך?
 235 ......................... שיתוף-. חובות שנצברו לאחר מועד קרע אינם ברי6

                    א לחוק יחסי 6סעיף  -פרק ז': מכירת דירת מגורים של בני הזוג 
 237 .................................................................................... ממון
 237 ....................................................................................... . כללי1
 240 .......................... . בקשה דחופה צו לפירוק שיתוף בדירת המגורים2
 242 .................................. . האם גובר עיקול רשום או חזקת השיתוף?3
 244 ...................... . סוגי שיתופים בנכסים וחובות לאור הלכת השיתוף4
 247 ............................... בין השיתוף בנכסים לשיתוף בחוב . סימטריה5
                      . האם החוב הוא בעל אופי אישי מובהק או בעל חוב אופי 6

 249 ...................................................................................... משותף?
 251 ............................................................... . תביעה לסעד הצהרתי7
 252 ................... תביעת נושה את אשת בעל החוב בשל שיתוף שבניהם. 8
 254 ............................................. רושים להצהרה על זכויות. תביעת י9

 256 ...................................................... . חוב בעל אופי אישי מובהק10
 258 ........ כן על אלו נכסים?-. האם חל על הצדדים איזון משאבים ואם11
-ידי הנתבעת, בעקבות התחייבות שניטלה על-. תשלום חוב הנחוב על12

די בעלה כלפי התובע, ואשר לפרעונה נמסרו לתובע המחאות בחתימת י
 261 .......................................................................................... הבעל

 262 ............. . תביעה בדבר בעלות במחצית הנכסים נגד הבעל ואחרים13
 263 ........................................... קול קודם להעברת זכויות?. האם עי14
 264 ....... שם האישה בלבד-. הקניית מחצית מזכויות הבית שנרשמו על15
 265 ................................................................. . זוגתו של פושט רגל16
 267 ........................................................... ליבו של צד שלישי-. תום17
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 269 ................................... הבנק כמונע הנזק וה"מבטח" הזול ביותר18
 270 .................................................. . סעד זמני עד להכרעה בזכויות19
 271 ...................................... לב לעניין רישום משכנתא-. דרישת תום20
 273 ............................. ילת קיום שיתוף בנכסים. עמידה בנטל של של21
. משמעותו והשלכותיו של הסכם הפשרה על הזכויות בדירה ששימשה 22

 275 ........................................................ משרד לניהול עסקי המשפחה
. מבוקש לבטל הסכם שנחתם לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, שהסמכות 23

בטלו מוקנית המשפט לענייני משפחה, לכן הסמכות ל-לאשרו מוקנית לבית
 278 ............................................ המשפט לענייני משפחה-אף היא לבית

 281 .................. לחוק יחסי ממון 7סעיף  -פרק ח': הרחבת בסיס האיזון 
 281 ....................................................................................... . כללי1
 282 ........... איזון המשאבים בין הצדדים, ללא "הרחבת בסיס האיזון". 2
 285 ................................................... הדין מחמת מרמה-. ביטול פסק3

 289 ...................... לחוק יחסי ממון 8סעיף  -פרק ט': סמכויות מיוחדות 
 289 ....................................................................................... . כללי1
 299 .... הדין הרבני לדון בכל ענייני הרכוש שנכרכו בתביעה-. סמכות בית2
                  . ביצוע פירוק שיתוף נכסים בחברה משפחתית בעת סכסוכי 3

 300 .......................................................................................משפחה
 303 ..................................................................... . מניות חברת "דן"4
 305 ................................... חיילי צה"ל -פי חוק הגימלאות -. גימלה על5
 310 ............פי שווי הנכסים במועד מוקדם לפקיעת הנישואין-. איזון על6
 311 ....................... . מועד מוקדם לאיזון המשאבים מפקיעת הנישואין7
 8המשפט כי הנכס  איננו בר איזון, אזי אין תחולה לסעיף -. משקבע בית8

 312 ........................................................... לחוק יחסי ממון בין בני זוג
 314 .....הצדדים? ( לחוק יחסי ממון חל על2)8. האם ההסדר החל בסעיף 9

לחוק יחסי ממון, מאפשר גמישות רבה, אשר נותנת בידי  9. סעיף 10
הערכאה השיפוטית כלים לאזן את הנכסים בין הצדדים באופן הגון, תוך 

 316 ................................. לקיחה בחשבון של שיקולים כלכלים ואחרים
( לחוק יחסי ממון צריך להיעשות במשורה 2)8. השימוש בסעיף 11

ובמקרים חריגים, הן לאור מעמדה של זכות הקניין, והן כדי שלא לפגוע 
 320 ...................................... בוודאות המשפטית ביחס לאיזון משאבים

. ראוי לאמץ מדיניות שיפוטית כי מי שהעיד עדות שקר שנים בפני 12
ערכאות השיפוט, והביא חברה שבבעלותו לכדי קריסה או בלשונו 
"שהחברה מועמדת לפירוק" מתוך מטרה לאיין את זכויות האישה, נוטל 

( לחוק יחסי ממון בין בני זוג 3)8מוש בסעיף לעצמו סיכון כי יעשה שי
ולקבוע כי איזון המשאבים בין הצדדים לא יהיה לפי שוויים במועד פקיעת 

 322 .................................הנישואין, אלא לפי שווים במועד מוקדם יותר
( לחוק יחסי ממון, ייעשה במשורה 2)8. מן הראוי שהשימוש בסעיף 13

 325 ................................................................ ובמקרים חריגים ביותר
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. שינוי יחסי האיזון משום שהאב מגדל את הקטינים שננטשו בידי 14
אימם, ועול פרנסתם הפיזי והכלכלי עליו, אינן מהוות נסיבות הנכנסות 

 329 ............................... לחוק 8לגדר "נסיבות מיוחדות" כאמור בסעיף 
לחוק יחסי ממון מכניס מימד של גמישות בהסדר איזון  8. סעיף 15

מחצית בכך שהוא מקנה -המשאבים האחיד של חלוקה שווה, מחצית
 331 ............................. דעת לחלוקה לפי יחס אחר-המשפט שיקול-לבית

( לחוק 2)8דעת באשר להפעלת סעיף -פי הפסיקה הפעלת שיקול-. על16
            יחסי ממון נעשתה במקרים חריגים, ובין היתר במקרים של הברחת 

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

המשפט לא -לב, בית-חוסר צדק ופערים משמעותיים או היעדרו של תום
 334 ....................................................... יטה לפסוק חלוקה בלתי שווה

לחוק יחסי ממון מאפשר גמישות רבה אשר נותנת בידע  8. סעיף 18
וטית כלים לאזן את הנכסים בין הצדדים באופן הוגן, תוך היערכאה השיפ

 336 ................................. לקיחה בחשבון של שיקולים כלכלים ואחרים
לים ושוויון מהותי לא לאזן .  האם יש להורות מטעמי צדק והוגנות כלכ19

 338 ........................................................... קצבת הפנסיה של האישה?
. במקרה דנן, אין זה המקום להחיל את ההלכות בדבר נכסי קריירה. 20

נע קידומו, מדובר בנישואין קצרים באופן יחסי. אין מדובר בצד אשר נמ
גיל הצדדים מאפשר קידום בשוק העבודה גם בעתיד. נטל גידול הילדים 

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

-אין היא יכולה להגביל את שיקול -סמכויות מיוחדות  -לחוק יחסי ממון 
זכיה בחלקים גדולים יותר  -המשפט לתוצאה "טובה" -דעתו של בית

 342 ...... באיזון הזכויות ולכל הפחות לתוצאה "רעה" של חלוקה שוויונית
( לחוק יחסי ממון, בכל הקשור 2)8אין תחולה בעניינו להוראת סעיף  .22

לקביעת זכויותיו של המערער בדירת המגורים, בהתאם להשקעותיו 
 345 .......................................... באותה דירה או להשקעות המשיבה בה

 348 ..................................... . היחס בין דיני הירושה וחוק יחסי ממון23
בפסיקה נקבע כי אין בכוחו של הסכם ממון שערכו בני זוג, להבדיל   23.1
פי דין, -ואה, לשלול את זכותו של בן הזוג השני לרשת את בן זוגו עלמצו

כשעזבון בן הזוג שנפטר כולל גם זכויות בנכס שהוחרג בהסכם ממון. 
הדברים אמורים שעה שבן הזוג שנפטר לא ערך צוואה בה ניתנו הוראות 

 348 ................................................. לגבי הזכיה באותו נכס שהוחרג
 349 .................. לחוק הירושה וחוק יחסי ממון 8היחס בין סעיף  23.2
הסכם ממון אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה ואין בכוחו לבטל  23.3
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 617 .......................... לחוק 30 -ו 29, 28, 27סעיפים  -. הוראות שונות 26
 620 ................................................................................ . התוספת27
 621 ..................................................................... . ההלכה הפסוקה28

י ויישומי בלבד ואשר אין האם החוק הפנסיוני הינו חוק פרוצדורל  28.1
בו כדי לשנות מהוראות הדין וההלכה הפסוקה לגבי הדין המהותי 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 

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

דין שיהא -מאוזנות זכויות פנסיוניות בדרך של תשלומים עיתיים, לפסק
בר ביצוע בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, 

 623 ....................................................................... ?2014-התשע"ד
תכליתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני הינה ליצור כלי מעשי  28.3

פנסיוני בין בני זוג ביחס לזכויות שהן נכס בר חלוקה לחלוקת חיסכון 
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
 625 ........................................................... שיחולו על הגוף המשלם

האם זכאית המשיבה לחלק בקצבה החודשית ובמענק ופיצוי  28.4
פי ההסכם -פרישה שמשולמים למערער מהחברה, תוכרע איפוא על

 627 ............................................. (2017)שאושרר בשנת  2004משנת 
 631 ......................................................... חלוקת זכויות פנסיה 28.5
 634 ........................................................ חלוקת חסכון פנסיוני 28.6
 637 .................... סיווג פנסיה מוקדמת כפנסיה או כשכר עבודה? 28.7

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

 641 ............................................ 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 
 641 ................................................................................... איננו תקף
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. אין מניעה כי בני זוג שחלה עליהם הלכת השיתוף יערכו לעצמם הסכם 2
 641 ............................................ פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-ממון על

. אין מקום להלכת השיתוף בשני גברים או בשתי גברות החולקים 3
במשותף דירה אחת, או שני סטודנטים המתגוררים בחדר אחד במסגרת 
קומונה. מאותו טעם, אין מקום להלכת השיתוף בגבר ואישה הידועים 

 641 ..................................................... בציבור אם אחד מהם נשוי כדין
-המשפט או בית-לחוק יחסי ממון אינו אוטומטי. בית  2. אישור לפי סעיף  4
 641 ................................. דין חייבים לדעת שמדובר בהסכמה חופשיתה
-הדין הרבני במקביל להליכי פירוק רכוש בבית-. הטלת עיקול בבית5
 641 .......................................................................... משפט האזרחיה
שם האישה -שמו ועל-. מכיוון שהבעל רשם את הדירה בחוזה ובטאבו על6
יש במקרה דנן מתנה מצד הבעל לאישה והאישה זכאית לקבל מחצית  -

 644 ............................................................................... משווי הדירה
אף שהיו -. חלוקת רכוש שווה בין הצדדים, שנצברו במהלך הנישואין, על7

 645 ....................................................... שם צד אחד בלבד-רשומים על
. לאור העובדה כי הבעל מסתתר ונעלמו עקבותיו, ובכדי שהילדים יקבלו 8

הדין כי כל דמי השכירות שמתקבלים -הורה בית  -את מדורם ומזונותיהם  
 645 .......................................... מהדירה המשותפת יועברו לידי האישה

המשפט דיון לגופן של הסוגיות הממוניות -. כאשר לא התקיים בבית9
והכספיות הנכללות בהסכם, אלא זה אושר כלשונו, אין בכך כדי להקנות 

 645 .............................................. סמכות נמשכת לדון בסוגיית הרכוש
המשפט לנהוג -לחוק יחסי ממון המחוקק איפשר לבית 8פי סעיף -. על10

 645 ............................... בגבמישות רבה בבואו לאזן הרכוש של בני הזוג
פי חוק יחסי ממון, אין תחולת הסכם ממון אלא מיום הגירושין -. על11

 645 ......................................................................................... ואילך
 645 .......... הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין -לחוק יחסי ממון  5. סעיף 12
על בעלות ברכוש, לחוק יחסי ממון איננו עוסק בסעד הצהרתי    11. סעיף  13

אלא עוסק רק בסעדים למניעת הברחת רכוש ולא בעצם הזכות הקניינית 
 645 .............................................................. או האובליגטורית ברכוש

 646 ................................... . מחיקתה של תביעה לביטול הסכם ממון14
ו של הסכם ממון שנחתם בין הצדדים בפני נוטריון . מחלוקת לגבי קיומ15

 646 ............................................................................ בדרום אפריקה
 646 .................................. . מחלוקת בין הצדדים לגבי "מועד הקרע"16
. אין חולק כי לצורך רכישת הדירה הצדדים הוצרכו לסיוע ומימון של 17

בני המשפחה להשלמת הרכישה, אולם הצדדים חלוקים האם סיוע זה ניתן 
 646 ..................................................................... כמתנה או כהלוואה

 646 .........איזון?-. האם גמלה שמקבל הבעל ממשרד הביטחון הינה בת18
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. עקרונית אין מקום להורות על "כפל זכויות", דהיינו תשלום כתובה 19
פי חוק יחסי ממון המועבר מהבעל -בנוסף לתשלום שהאישה זכאית לו על

 646 ...................................................... 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
 646 ......................................................................................... ממון?

 646 ............ הינו אוטומטי -לחוק יחסי ממון  2. האם אישור לפי סעיף 21
. האם יש מקום להלכת השיתוף בשני גברים או בשתי גברות החולקים 22

 649 ...................................................................... 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 
 651 ................................................................................... איננו תקף

. האם בני זוג שחלה עליהם הלכת השיתוף יכולים לערוך הסכם ממון 24
 655 .................................................... פי חוק יחסי ממון בין בני זוג-על
הדין קבע, בין השאר, כי -בית -לחוק יחסי ממון בין בני זוג  8. סעיף 25

 656 ................ לאישה אין שום זכויות בחלקו של הבעל בעסק המשפחתי
דעת -הדין הרבני. חיסרון גמירות-. הסכם גירושין שלא אושר בבית26

 657 ........................................................................ אימתי? -הצדדים 
הדין הרבני האזורי מוסמך לאשר בדיין אחד הסכם ממון -. האם בית27

 658 ..................................................................... לפי חוק יחסי ממון?
דעת -. רישום משותף בטאבו למול טענת מתנה ומהו המקרה לגילוי28

 659 ............................................................... שיתוף בדירה?-ברור לאי
 661 ... פי ההלכה והדין העברי?-. האם יש לבעל זכות קניינית בדירה על29
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 -דעת בית-ואינו נתון לשיקול

 663 .............................. פי חוק, כדוגמת מוניטין אישי-לצורך האיזון על
 663 ........ דחייתה -. תביעה לקבל פיצוי בגין "מוניטין אישי של הבעל" 31
 665 ................... . קביעת מועד איזון לאו דווקא בעת פקיעת הנישואין32
 666 .......... תף. שיתוף זוגי על נכסים חיצוניים שאינם נכסי מאמץ משו33
. קביעת הערכאה השיפוטית אשר תדון בסכסוך הנובע מהסכם הממון 34

 667 ....................................................... האם בגדר הסכם ממון היא? -
 668 ........ ( לחוק יחסי ממון2)8שוויונית בהתאם לסעיף -. חלוקה בלתי35
הדין אמור לקבוע את מועד הקרע שלאחר מועד זה לא יאוזנו -. בית36

 669 .................................................... המשאבים והנכסים המשותפים
המשפט להפעיל -הדין או בית-החוק רשאי בית פי-. נראה שגם על37

דעת להחריג רכוש או ממון מסויים מאיזון המשאבים. הדבר מעוגן -שיקול
 671 .......................................................... ( לחוק יחסי ממון1)8בסעיף 
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. סמכות שיפוט בחלוקת רכוש שלא פורט בתביעה ושהוגשה בעניינו 38
 673 ...................................... דין הצהרתי לשמירת זכויות-בקשה לפסק

שין ולחלוקת רכוש בשל חזרת . דחיית תביעה לביטול הסכם גירו39
 673 ................................................................................ הצדדים יחד

 675 ........................................ . תוקפו של ההסכם שנחתם ולא אושר40
 677 .... . פסיקת כתובה או פיצויים כשהרכוש חולק לפי חוק יחסי ממון41
ידי בעל מחשש לפרסום -. בטלות התחייבויות רכושיות שניתנו על42

 678 ............................................................................. בגידתו באישה
 . לא נמצא ממש בטענה לפיה הכפפת חיובּה של המשיבה בקבלת הגט,43

-בתנאי של הצהרה שלא תוגש נגדה תביעה בנזיקין, היא כביכול בלתי
 679 .................................................................. חוקית ואינה בסמכות

 683 ........... משפטה-פרק ב': חוק יחסי ממון בין בני זוג בראי פסיקת בתי
         . המבחן אם הסכם פלוני בין בני זוג הוא "הסכם ממון" טמון 1

 683 ......................................................................................במטרתו
-. האם ניתן לאשר הסכם ממון בהיעדרם של שני הצדדים מאולם בית2
 683 ............................................. משפט בשל שהייתם מחוץ לישראל?ה
)א( לחוק יחסי ממון לגבי הליך אישור ההסכם 2. האם דרישת סעיף 3

       ובדיקת הסכמתם החופשית של הצדדים הינה פרוצידורלית או 
 684 .................................................................................... מהותית?

)ב( לחוק יחסי ממון איננה יוצרת עילת 3עמידה בהוראת סעיף -. אי4
תביעה בכך שאיננה מטילה אחריות על רושם הנישואין לגבי נזקיו של מי 

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

הנכללים באיזון העתידי, תוך הפחתת נכסי האיזון וגרימת נזק לבן הזוג 
( לחוק יחסי ממון על ביצוע האיזון 2)8ניתן להורות מכוח סעיף  -האחר 

 685 ובת בן הזוג השני, העולה על יחס החלוקה של מחצהלפי יחס אחר לט
 686 ................ לחוק יחסי ממון בין בני זוג 15. שאלת תחולתו של סעיף 6
לחוק יחסי ממון בין בני זוג הוא קוגנטי וחל גם על הסכמי   17אם סעיף  . ה7

 686 .............. ממון או שניתן להתנות על הוראות סעיף זה, בהסכם ממון?
הליך אישור הסכם הממון )בניגוד לבקשה לבטלות ההסכם . ערעור על 8

 686 .................................................................... בטענה מהדין הכללי(
-שהדירה נרכשה טרם הנישואין, בית אף-על -לחוק יחסי ממון  5. סעיף 9
 686 .................................. משפט החיל את הלכת השיתוף בין בני הזוגה

)ג( לחוק 3מיניים( מכוח סעיף -. אישור "הסכם ממון" בין הצדדים )חד10
 688 ................................... 1995-המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-בתי

לחוק יחסי ממון  11. הערת אזהרה שנרשמה במסגרת תביעה לפי סעיף 11
נועדה למנוע אפשרות לסיכול זכות אפשרית ותו לו ואיננה מהווה מעשה 

 688 ...................................................................................... דין-בית
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. היקף תחולתה של הלכת השיתוף בכל הנוגע להכללת זכויות 12
 690 .................................................................................. סוציאליות

אין היא  -פונקציה שלטונית שאינה ניתנת להעברה . כאשר מדובר ב13
 691 ............................................................................. צוברת מוניטין

. מאמץ משותף של בני הזוג ותרומה משותפת של בני הזוג לרכישת 14
 693 .................................................... החלת הלכת השיתוף -המוניטין 

יש  -. השקעה במשרד רואה חשבון אשר נעשתה בתקופת הנישואין 15
 695 .............. להחיל את חזקת השיתוף גם על מוניטין שנצבר בתוקפה זו

 697 .................................................................. נכסי קריירה מהם?16
. מה דינה של אישה, לצורך קצבת שארים מקרן הפנסיה שבהסכם 17

זונות מן הפנסיה של בעלה, גירושין מבעלה נקבעו הוראות כי תקבל כספי מ
המנוח, והוא נשא לאחר גירושיהם אישה אחרת, שהיא אלמנתו ואחר כך 

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

המקרקעין, במסגרתה עותר הבעל לחלוקת המיטלטין של הצדדים באופן 
 702 .......... לחוק יחסי ממון 11שווה, קרי, איזון משאבים בהתאם לסעיף 

. האם בגידתו של אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת 19
"נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטיה בכלל איזון הנכסים השווה הקבוע 

 704 .......................................................................... בחוק יחסי ממון
 706 ..... . חזקת השיתוף בזכויות וחובות בין בני זוג ומעמדה כלפי צד ג'20
זוג לחזור בו מהסכמתו לאיזון משאבים לפני פקיעת . האם רשאי בן 21

 708 ................................................................................... הנישואין?
 709 .............. . האם זכאית האישה לפיצוי בגין נכסי קריירה/מוניטין?22
 709 ............................................................... . 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 
 709 .......................................................................................... אחר?

 710 ......................... . הברחת כספים משותפים לילדיהם של הצדדים25
 712 .................................................................. . היוון נכסי קריירה26
. משעשה התובע שימוש בהסכם הממון בהליך פשיטת הרגל, הרי שהוא 27

בהסכם חסר  מושתק ומנוע כיום מלטעון כי מדובר בהסכם פיקטיבי או
 714 ..................................................................................... משמעות

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

דין -. האם הסכם ממון והסכם גירושין שאושרו וקיבלו תוקף של פסק29
 718 ................. הם הסכמים למראית עין בלבד ויש להצהיר על בטלותם?

המידה שצריכות לחול על בחינתה של חזקת השיתוף בעניינם -. אמות30
 720 .........של ידועים בציבור שחלות מגבלות על יכולתם להינשא בישראל
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 כא

. למי הסמכות לדון במחלוקת בין גוף משלם לבין חוסך או בן זוגו לפי 31
 723 .... ?2014-החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד

. תובענה לביטול הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של 32
 724 ..................................................................................... דין-פסק

. הרחבת סמכויות מומחה לשום את שווי זכויות המשיב בשתי חברות, 33
 726 ................................. אשר הוקמו במהלך חיי הנישואין של הצדדים

בנסיבות בהן נוצר, בגלל פרק הזמן שחלף, פער בין ערכו של חיוב כספי .  34
כפי שנקבע במערכת יחסים בין צדדים )לחוזה למשל( לבין ערכו ביום 

המשפט, מכוח עקרונות הדין המהותי, לשערך את -המימוש, מוסמך בית
 728 .................... הסכום המקורי ולהתאימו לערך הריאלי ביום המימוש

. האם נכון היה בנסיבות דנן לאפשר למומחה להעריך כעת, בטרם 35
מיהות הזכויות והנכסים ברי האיזון, את שוויין של המבקשות ובהסתמך 

 730 ....................................שלב זה?על מידע פנימי שייחשף לפניו כבר ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


