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 האזורי תל אביב יפובבית הדין הרבני 

 לפני כבוד הדיינים:

 אב"ד –הרב צבי בן יעקב 

 (אורית דרור הראל ועו"ד אברהם אינדורסקיע"י ב"כ עו"ד ) פלוני :מבקשה
 נגד

 (רפי כריסטוףע"י ב"כ עו"ד ) פלונית :משיבהה

 בעיןדחיית בקשת האישה לקבל חלקה במניות  הנדון:

 החלטה

בע"מ,  א"קבע"מ, ו א"ה ין הסכם למכירת מניותיבקשת רו"ח רוזנבלום למתן הוראות בענבפנינו 
 .שהיהא א כוחותגובת עו"ד כריסטוף, ב

  
 לאשר את עסקת מכירת המניות בתנאים הבאים:מחליט בית הדין לאחר העיון בנ"ל 

ח על ידי התמורה, המובטחת והמותנית, תועבר לחשבון נאמנות שנפתא. 
כ"ג באייר תש"פ  בע"מ, בהתאם להחלטה מיום "פרו"ח רוזנבלום עבור א

(17.5.20). 

האישור יותנה בהצגת דיווח לשלטונות המס על עסקת מכירת המניות. עם ב. 
 כנ"ל, יש להעביר הדיווח למומחה. חהדיווהעברת 

 רו"ח רוזנבלום יבחן, ובסמכותו אף לאשר את –ואה ון עסקת ההליבעניג. 
ימים לפני מועד  חמשהאה שמחירה יקבע רק כועסקת מכירת / רכישת ההלו

 השלמת ההסכם. זאת ללא צורך בקבלת אשור נוסף מביה"ד.

 חס לתגובת עו"ד כריסטוף.ילהלן אתי

בעלות ל עברו, יהבעלעו"ד כריסטוף מבקש שניתן החלטה שמחצית מהמניות הרשומות ע"ש 
שארו בבעלות יהמניות, כך שרק מחציתם ימכרו, ומחציתם י, וכי תבוצע חלוקה בעין של האישה
 .האישה

מהבחינה הפרקטית, להבנתי,  בנוסף,הצעתו זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, ו
 תשבש את עצם המכירה.

היינו לקבל את השווי של הנכסים  ,האישה זכאית לאיזון משאבים יחסי ממון, בהתאם לחוק
 )ב( לחוק:6וזה לשון סעיף . אף אם רשומים על שם הבעלשנצברו במהלך הנישואין 

היה שוויים של נכסי בן הזוג האחד עולה על שוויים של נכסי השני, חייב "
 ".האחד לתת לשני את מחצית ההפרש, אם בעין ואם בכסף או בשווה כסף

זכאית ה בעלות על מחצית הנכסים הרשומים על שם הבעל אלא היא אישהחוק אינו מעניק ל
  .ואיזון זה יכול שיהיה בכסף או בשווי כסף לאיזון משאבים
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אמנם בתי המשפט  .המניותמחצית בעלות על בית הדין לא מוצא מקום לבקשת האישה לקבל 
', ו, או משיקולי מיסוי וכדלבעל אין כספים לשלם לאישה(כגון ש)עושים כן במקרים בהם אין ברירה 

אין ונו לתת מחצית מהשווי בכסף או בצורה אחרת, והדבר תלוי בבחירת בעל הנכס אם ברצאך 
מקום להכריח את האיש, שהמניות על שמו, לצרף את האישה כבעלים, בהיותה זכאית רק לאיזון 

 משאבים, ותשלום בגין חלקה בחברה. 

ל שה הבעלים היה ויהי הבעללתגובה, אינן רלוונטיים. שהרי  25-27לכן כל האמור בסעיפים 
אינו צריך  הבעל, ולכן ת שווי החברה, נכון למועד הקרעתמורמחצית מזכאית ל האישההחברה, ו

לכספים  האישה. יש מועד קרע, ובהתאם למועד הקרע זכאית תת לאישה מחצית ממניות החברהל
 מהחברה. 

דומני למכור כעת את החברה?  הבעלהאינטרס של  ומהבבקשתו התפלא בא כוח האישה 
שיקול עסקי אחר  בעלגם אם יש לוהרי האישה אינה שותפה בחברה. שאין מקום לשאלה כעין זו. 

אף אם הבעל ימכור במחיר מופחת, האישה לא ינה של האישה? יושונה ממה שהצהיר, מה זה ענ
למועד הקרע, ולא לפי השווי שלאחר למחצית משווי החברה נכון היא זכאית תפסיד מכך, שהרי 

 מועד הקרע.

אם ינסו למכור מחצית מהמניות, הצעת האישה מעלה קשיים. נראה ש מהבחינה הפרקטיתגם 
, )אני כותב בלשון זהירה ועדינה, וד"ל(ה, שאינה בהכרח אשת עסקים פעילה יכאשר השותפה השני

המחיר שהוא אם כן, גם נשארת בעלים על מחצית מהמניות, אני מסופק אם ימצא קונה בכלל, ו
או  מאד. ובכלל, כלל ידוע שמכירה חלקית של מניותמופחת יהיה מוכן לשלם קרוב לוודאי יהיה 

 .של כלל המניות או הנכסממכירה  תמופח צפויה להניב מחיר כל נכס

 לכן הצעת עו"ד כריסטוף, אם הייתי מקבלה, רק "תשים רגל" למכירת המניות.

, או 'לקבל נכסי נדל"ן, כמו הבית בראף לגופו של עניין דומני שעדיף לאישה  –דבר נוסף 
ספים נזילים, על פני מניות הנ"ל, שעשויים להתברר בעתיד כלא סחירים מבחינתה. סוף סוף כ

מדוע  ם כןלעסוק ולהיות פעילה בחברות. אואין לה את המומחיות אינה אשת עסקים האישה 
. כלומר מה צורת התשלום המיטבית מבחינתה, ואז נראה של הנכסים שלא נמתין לאיזון הכולל

תה אפשרות ריאלית כזו למכור מחצית יה, גם אם היהאיש עה גם אינה לטובתאני סבור שההצ –
, עשוי )בעתיד( שהו חיצוני שייעץ לאישהילתגובה, אומר קצת ברמז, שכנראה מ 16)האמור בסעיף מהמניות. 

 .סיון מלמד, וד"ל(יח. הסיפא של הסעיף הוא העיקר, והנולהפיק את הריו

. כאשר נבצע איזון משאבים, יתבקש רו"ח רוזנבלום לקבוע את במקביל לנ"ל, יש להדגיש
למחצית השווי של )ככל הנראה( . האישה תהיה זכאית נכון למועד הקרעשווי החברות הנ"ל 

ח הכרח, ומחירה ונכון למועד הקרע, ולא מחצית השווי של המכירה הנ"ל, שנעשתה מכהחברה 
 .בע"מ"פ בחברת ל 'א ההכרח של העסקתו של אתה החברה נמכרת ללינמוך מאילו היעשוי להיות 

לאור האמור, קבלתי את בקשת רו"ח רוזנבלום כאמור ברישא, תוך הבהרה באשר לזכותה 
באיזון משאבים בחברות הנ"ל בהתאם לשווי נכון למועד הקרע, ולא לפי השווי הנמוך  האישהשל 

 של המכירה.

 כסיהם.ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים של הצדדים ונ

 (.24/08/2021) ט"ז באלול התשפ"אניתן ביום 

 אב"ד –הרב צבי בן יעקב 
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 עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה


