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 ה"ב

 999700/1יק ת

 זורי נתניהאה יבנרה בית הדיןב

 :ני כבוד הדייניםלפ

 וריאלאהרב אריה , ייזלסהרב אברהם מ, ד" אב—רב שלמה שפירא ה

 )ד אריה ליטמן"כ עו"ב י"ע( לוניפ  ):תבע בתביעות נגדיותנ (תובעה

 גדנ
 )ד שבתאי גרוטס"כ עו"י ב"ע( לוניתפ ):ובעת בתביעות נגדיותת (נתבעתה

 תנאיה –כוונת שיתוף ספציפית ? לבעל זכויות תי יקנו מ–' נכסי מלוג'וצאות על ה: נידוןה

 סק דיןפ

 גירושיןה .א

). 4.12.1984(ה  "בכסלו  תשמ'  הצדדים  נישאו  בחופה  וקידושין  כדת  משה  וישראל  ביום  ל

 .מנישואין אלו נולדו לצדדים שני ילדים

דיון  שנערך ב  .תח  הבעל  תיק  תביעת  גירושיןפ)  17.9.2014  (ד"ב  באלול  תשע"כיום  ב
 שרלהתגסכימה  האישה  ה)  7.12.2014  (ה"ו  בכסלו  תשע"טבתביעת  הגירושין  של  הבעל  ביום  

 .)38ם שורה ש( סכמת הצדדים להתגרשהת אשם לפניו רבהיר כי  הית הדיןב, ) בפרוטוקול21ורה ש(

ז  בכסלו "ימיום    (להלן  דית  הדיןבניתנה  החלטת  ,  ל"כנ,  יוןהדל  פי  האמור  בפרוטוקול  ע

 :)9.12.2014 – ה"התשע

האישה  מסכימה  ורוצה ,  מונחת  תביעת  הבעל  לגירושין  ית  הדיןבבפני  "
 .גרשלהת

 .וריןיטפט צדדים גרים תחת קורת גג אחת ולפיכך אין אפשרות לסדר גה

 .רושם לפניו הסכמת הצדדים לגירושין ית הדיןב

 ."מועד לסידור גט ית הדיןבכשיפרידו הצדדים מגוריהם יקבע ל

 כושיות־רתביעות הממוניותה

 מעמדם –כסי ירושה נ .ב

נחלה  זו  הייתה  בבעלות  הורי ].  'מ[עם  נישואיו  הצטרף  האיש  לאישה  לנחלה  ביישוב  

בני .  כשנה  אחרי  נישואי  הצדדים  נפטר  אבי  האישה  והנחלה  עברה  לבעלות  האם.  האישה

עד ,    במשך  למעלה  מעשרים  שנה–  בעלת  הנחלה  –הזוג  המשיכו  להתגורר  עם  אם  האישה  

לאחר  פטירת  האם  עברה  הנחלה  לבעלות  האישה  על  פי .    שבה  נפטרה  האם2008שנת  

לא .    בצוואתה  הורישה  זכויות  לאישה  ולילדיה  ולא  הורישה  דבר  לבעלהאם.  צוואת  האם
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או  שניתנו  לו  זכויות '  בן  ממשיך'הוצגה  בפני  בית  הדין  ראיה  כלשהי  שלפיה  הוגדר  הבעל  כ

 .כלשהן בנחלה זו

 :ובעוקיזון משאבים  בא עוסק1973 –ג "תשל, ין בני זוגבוק יחסי ממון לח 5עיף ס

 תרת  הנישואין  או  עם  פקיעת  הנישואין  עקב  מותו  של  בן  זוגם  הע )א" (
כאי  כל  אחד  מבני  הזוג  למחצית  שוויים  של ז)  פקיעת  הנישואין  –חוק  זה  ב(

 –למעט , כלל נכסי בני הזוג

ו  במתנה  או  בירושה בלסים  שהיו  להם  ערב  הנישואין  או  שקינכ )1(
  [...]"בתקופת הנישואין

 .ה בירושהממא ישהאיבלה הזכאי לזכויות שק שכך הבעל אינומ

 השלכותיה –שקעה בנסכים ה .ג

במשך ,  לדבריו.  בנחלה,  לדבריו,  בטענותיו  פרש  הבעל  מסכת  של  השקעות  שהושקעו

שלושים  שנות  נישואיהם  הוציא  הוצאות  מרובות  לשנות  ולֵהטיב  את  הנחלה  עד  ליצירת 

 .חמש יחידות דיור המיועדות להשכרה תיירותית

, שקיע  לדבריו  בנחלהן  האות  שההשקעות  הרבות,  לחוק  יחסי  ממוןבעל  טוען  כי  בהתאם  ה
 .לו בעלות על מחציתה מקנות

 :רםב

, ולף  שהבעל  טען  שחלק  מפיתוח  הנחלה  והטיפול  בה  מומן  ממקורות  כספיים  שא )א(
העדים  שהובאו  מטעם .  טענה  זו  לא  הוכחה  בבית  הדין  –מכסף  שקיבל  מהוריו  מחוץ  לארץ  

קור  הכסף  ששימש  לעבודות  אלו מאולם  .  בהחזקת  הנחלה  ופיתוחה  קהבעל  העידו  כי  הבעל  עס
 .ידוע לעדים ינוא

 ייתה הנחלה רשומההשבה  ההשקעות היו בתקופה, ם אם הושקעו כספי הבעל בנחלהג )ב(
ושני  בני  הזוג  התפרנסו ,  באותה  תקופה  נהנה  הבעל  ממגורים  בנחלה.  ל  שם  הורי  האישהע

 .אם השקיע, נסה היו בתמורה למה שהשקיעאין ספק כי המגורים והפר. מהנחלה

הרי  שההגדרה  ההלכתית  של ,  ם  צדקו  דברי  הבעל  כי  מימן  והוציא  הוצאות  על  הנחלהא )ג(
 .הנידון שלפנינו היא המוציא הוצאות על נכסי מלוג של אשתו

 דיון הלכתי –מוציא הוצאות על נכסי אשתו ה

 :)ב"עט ע(נאמר במשנה במסכת כתובות  )א(

 אכל  וימעאק,  ימעא  קאכל  ורבה  הוציא  ה–  שתו  אכסי  נל  עוצאות  ההמוציא"
 מה  כשבעי  –  כל  אלא  ווציאה  ;כל  אאכל  שמהו,  וציא  ההוציא  שהמ  –  רבהה
 ."יטול ווציאה

 :)א"פ ע –והלאה  םש( בגמראו

. בוד  כרך  דאכלה  שהואו,  חת  ארוגרת  גפילוא:  סי  אבי  רמרא?  ימעא  קכמהו
 ובצאח:  יבי  בב  רעיב.  תמרי  דראיג  שולפיא:  ב  רי  במרי  אבא  אמר  רביא
 רי  תה  בליגיפ:  ולא  עמרא?  אימ,  בוד  כרך  דכלה  אאל.  יקות?  אימ,  תמריד
 ייני  דמריא.  כדינרב:  מר  אחדו,  כאיסרב:  מר  אדח:  מערבא  במוראיא
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, טעמיה  להודה  יבר.  מורות  זחבילי  בובדא  עהודה  יב  רבדע:  פומבדיתאד
 עקב יר רבאמ. זקה חי זורה – כלאים וביעית שרלה עכלהא: הודה יב ראמרד
 חר  אכסי  נל  עמוציא  כטנה  קשתו  אכסי  נל  עוצאות  המוציאה:  סדא  חב  רמרא
 ."יפסדינהו נלא דיכי הי כקנתא תבנן רה בבדוע? י טעמאמא. מיד

 :דין זה נאמרו שני טעמים שונים בראשוניםל

 :תב כ)ב"עט עם  שחידושיוב(א "ריטבה

 ה  לישש  –  לל  כהם  בו  לאין  שםלי  כאפילו  וכלל  בשתו  אכסי  נלכ:  פירוש"
 כסי  נלא  אינא  דהאי  מגמרא  בפיק  מלא  דדעת,  אחרים  ללתת  ומכור  לשותר
 גדולה בבלא, תרצה שמי לכסיה נתת לגם וט גלא בצאת ליכולה שפיל, טנהק
 אחרים  לתתן  שכיח  שלאד,  מעא  קשאכל  כוחל  מוא  העולםל  –  ט  גצריכהש
 ."יירשנה ותמות שצפה מוא העדיין ויבה אשוםמ

 :וד כתב שםע

 הא  דעליונה  הל  עידו  ווצאתו  הוטל  נינו  אמה  לכל  אלא  ווציא  ה:תאמרם  וא"
 וצאתו  היטול  שיו  ד,לל  כנכסי  בשייך  דכיון  דלומרש  יו?  וא  הרשות  בורדי
 ."תנה הלא דיון כיה לחיל ממחל מאידך ושבועהב

הוא בעל  מוחל  על  ממון  ש:  ההסיבה  שאין  הבעל  מקבל  את  הוצאותיו  היא  מסבר,  דבריול
 .משקיע בנכסי אשתו

 .)א"עבא מציעא לט ב( ן המובאים בשיטה מקובצת"א ור"רשב, ן"מברכן משמע מדברי ו

 קנו תחכמים שכל אאכל שמה ווציא ההוציא שמה" :צאנו טעם נוסף מ)תובות שםכ(  מאיריב
 ."נכסים התקן לעליו וירות פול

כסים  יתקיימו  כיאות כדי  שהנ:  שהיא  קיום  הבתים  בישראל  חכמים  עשו  תקנה,  דבריול
וך ולא  נער.  מה  שהוציא  הוציא  –וכל  שנהנה  מהם  ,  להשקעות  על  הבעל  הטילו  את  האחריות

 .חישוב כלכלי של השקעות ורווחים

 :)ק כב"ימן פח סס( כן משמע מדברי הבית שמואלו

 –פועלים    –אריסים  '  הוריד'בבעל  שהוא  עצמו  אריס  ו[שכתב  בחלקת  מחוקק  ה  מ"
דין הבעל עצמו שאם אכל קמעא כ[פסיד  הצת קכל אפועל הםא] אחרים לנכסי אשתו

 םל  א"ז  חקנו  תבעלא  בדוק  דלומר  יש  י  כספק  לש  י–  ]אינו  נוטל  מה  שהוציא
 לומר  יש  –  בעל  העת  דל  עירד  שב  גל  עף  א–  אכל  שועל  פבלא,  פסיד  הכלא
 ."בעל כמש מינו דאיןש

ש  שאינו  מוחל  על  הוצאותיו בין  שני  הטעמים  תהיה  במקרה  שאמר  הבעל  במפורה  פקא  מיננ
 .אינו מוחל כגון שהוציא הוצאות על נכסי אשתו כשהיא מורדת בוה שומדנאאו שישנה 

 :ו יונהנתב בשם תלמידי רב כ)תובות שםכ( קובצת משיטהב

 שדות  העבוד  יהבעל  שוא  הדין  הלוג  מכסי  נ–  כסים  נה  לפלו  נםא:  פירוש"
 אה  בו  זמשנה  ו.פירותה  ל  כוא  השיאכל  ופסדו  ילא  שדי  כצריך  שה  מפיכ
 יןב,  עט  מם  אי  כפירות  הן  מכל  אלא  ורבה  ההוציא  שאף  על  פי  שלמדנול
 אם  כי  כל  אלא  ונאבד  וותר  יבא  שין  במעט  הה  זאם  כי  ותר  יקרקע  לא  בלאש
 לה  גאכל  שמעט  האותו  בי  כמרינן  אלאא,  הוצאה  הו  לותנין  נין  א–  מעטה
 שנה  בהשביחה  לכווןת  מהיה  וושה  עיה  הפירות  הוא  היאכל  שבעבור  שעתוד
 לכך  האחרת  השנה  לרבה  הירות  פיעשה  שדי  כרבה  הליה  עהוציא  לוז
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 שנא  לא  וציא  הכךר  אח  וכל  אשנא  לא  יאכל  שה  מלא  או  לין  אשיגרשנהכ
 ."כל אכךר אח ווציאה

 משמע  שסובר  כדעת  המאירי"  ושיאכל'  ודין  הוא  שהבעל  יעבוד  וכ"תב  כתחילת  דבריו  ב
שמע  דסבירא  ליה  כסברת מ',  כוו"  גילה  דעתו"במה  שכתב  ,  ריוך  דבשובהמ.  שכך  תיקנו  חכמים

 .א"הריטב

 אין  מחלוקת  בין  הראשונים  ש)ורת  הדין  חלק  ה  עמוד  קנחש(  ביאר  הדיין  הרב  בנימין  באריו
תיקנו  חכמים  תקנה ,  דרך  העולם  שהבעל  מוחל  על  הוצאותיוה  שאומדנהמשום  שעל  יסוד  

 .נו מוחל אכתי מה שהוציא הוציא מחמת התקנהוגם אם אמר שאי, ולא פלוג בדבריהם, קבועה

מה  שהוציא   –דרך  כבוד  ת  ל  פי  זה  מובן  מה  שאמרה  הגמרא  שכל  שאכל  גרוגרת  אחע
 .וכדרך תקנות חכמים שנתנו גדר וקצבה לתקנתם. הוציא

רבינו י  תלמיד  ש)סימן  כג  חלק  ב  ספרו  דברי  יוסףב(  ל  ביאר"מנם  הדיין  הגאון  הרב  יוסף  כהן  זצא
 .כמאירי םייונה סובר

 :)כתובות פרק האישה שנפלו רמז רט(כתב המרדכי  )ב(

 בינו  רת  אליקים  ארבינון  ו"אב  ראלו  ש:שתו  אכסי  נל  עוצאות  ההמוציא"
 ו  אנה  שו  בדר  ושתו  אל  שלוג  מכסי  נרקע  קל  עית  בבנה  שחד  אל  עמואלש
 ת  אובה  גחובל  ע  בעניין  לכןו',  אכל  ווציאה  'גוונאי  הא  כי  ןנמרי  אי  מותרי

 לקו  חלא  שחרא:  השיב  ו.א  לו  אוא  הגובה  ובח  שעין  כוי  הי  מ–  שבחה
 ."חלוק לידינו בין אנו אף איכרת נאינה ליכרת נציאה יין בבותינור

וברור  שמה  שנהנה  מהנכסים  אינו  שווה  ערך למה   הוציא  הבעל  יציאות  רבות  וניכרות  ם  אםג
 .גם אז הדין הוא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, שהשקיע

 :)ב"ע ט עתובותכ(ד "י רב בפסקיכן כתו

 ו  אשדה  הת  אגדר  שנכסים  הל  כהשביח  שכגון  ולוג  מנכסי  ביירי  מיןתומתני"
 מה  ווציא  ההוציא  שהמ'  מרי  אתםה,  תים  בהם  בנה  בו  אאילנות  ופנים  גטענ

 ."ישה לאושבחין מוזרים חהנכסים וכל אאכלש

 :ין זה הובא בדברי החלקת מחוקקד

 :סק פ)ח סעיף ז פימן סתובות ככותל העזר הבןא( רוך עשולחןב

 אכל  ועט  מהוציא  שין  ב–  גרשה  ושתו  אל  שסי  מלוג  נכל  עוצאות  ההוציא"
 חת  ארוגרות  גכל  אפילוא,  עט  מירות  פאכל  ורבה  ההוציא  שיןב,  רבה  הירותפ
 אפילוו,  בוד  כרך  דלא  שפילו  אינר  דאכל  שוא,  ביתו  ביש  אדרךכ,  בוד  כרךד
 הוציא  שה  מ–  מורות  זל  שחת  אבילהח  לא  אהוציא  שמה  מפירות  בקח  לאל
 ."כל אאכל שמה ווציאה

 :)אק י"סם ש( חוקק מכתב חלקתו

 פילו  אלא  איכרת  נבלתי  ופסדת  נוצאות  הוציא  הווקא  דאול:  תב  כבמרדכי"
 בנה  שה  מ–  גירשה  וועט  ממן  זו  בדר  ושתו  אל  שלוג  מקרקע  אלטרין  פנהב
 יכרת  נוצאה  הין  בל"ז  רילקו  חא  לי  כבניין  הו  לשלם  לריכה  צאינה  ונהב
 אכל  שה  מבל  או  זוצאה  הל  שירות  פיאכל  שריך  צל  מקוםכמו,  יכרת  נבלתיל
 ."דוקו הני מא לחר אמקום מירותפ

 .)ק יא"ס םש( ת שמואליכן פסק הבו
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כיצד  זכתה  האישה  במה  שנבנה  על   :דנו  בדינו  של  המרדכי  ש)169עמוד    לק  הח(  ר"עיין  בפדו
והסיקו .  ת  על  ידי  חצרה  כיוון  שהחצר  קנויה  לבעל  לפירותיההרי  אין  האישה  יכולה  לקנו,  נכסיה

ן  ומה ייל  כי  אין  צורך  כלל  במעשה  קנ"ולטי  זצ'הרב  אלישיב  והרב  ז,  הגאונים  הרב  הדאיה
ן "בשם  ראב  יבוריםהגי  טדין  זה  עולה  ממה  שכתב  של.  שהושקע  בנכסיה  נעשה  חלק  מנכסי  מלוג

 .ה ניכרתשלא חילקו חכמים בין הוצאה ניכרת להוצאה שאינ

ירשה של  כן  אף  אם  צדקו  טענות  הבעל  שטוען  כי  משך  שנים  רבות  שיפץ  ובנה  את  הנחלה  ע
, אין  הדבר  מקנה  לו  בעלות  בנכסי  האישה  –ית  עץ  בחצר  ב,  לטענתו,  ואף  הוסיף  האישה  מאמה

 .אלא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל

 ?שבחכל נכס שהו מ–בשנות הנישואין  – אמור מותנה בהנאת הבעלהאם ה

 ומכל  מקום:  "בסוף  דברי  החלקת  מחוקק  המובאים  לעיל  עולה  עניין  נוסף  שיש  לדון  בו )ג(

 ."צריך שיאכל פירות של הוצאה זו אבל מה שאכל פירות ממקום אחר לא מהני

אך  נהנה  מנכס  אחר ,  תיוושביח  על  ידי  הוצאשההנכס  מא  נהנה  ישירות  לאם  הבעל  :  לומרכ
 .דא מחתאחחשבו בי אם כל נכסי מלוג ייש לדון במקרה כזה –של האישה 

 .ים המוטלים עליוסהִמכס מסוים אלא שילם את נא השביח ישירות לפקא מינה גם בבעל שנ

קונטרס ב(  אולם  בעל  ההפלאה.  דברי  החלקת  מחוקק  עולה  כי  כל  נכס  נידון  בפני  עצמומ

 :קת מחוקקלולק על הח ח)סימן פח, אחרון

 כךר אח וירות פאכל ודם קם אמי נימא ניובר דלפיד,  א  הנא  ליה  מיך  עיוןרצ"
 א  הזהי  לפו.  ו  זהוצאה  מנאה  האין  שיון  כהני  מא  למי  נדהש]ה  [ל  עוציאה
 ו  להחזיר  לריכהצ  –  לה  שםה]ש[  ציאה  ישעת  בחוברין  מפירות  בקאמרד
 צאתי מובש. ן כמשמעות האין ו,קודם מירות פנים שמה  ככל  אולפי  אוצאהה
ר אח  וכל  אשנאא  ל  דהדיא  בכתב  שו  יונהלמידי  רבנ  תשם  בטה  מקובצתישב

 ט  עתובותכ(  אמר  דא  הלדבריו  דתו  ו.כל  אכךר  אח  ווציא  השנא  לא  וציא  הכך
 ל  שילנות  אל  עשהוציא  כוקא  דהיינו  דיך  לומרצר'  חת  ארוגרת  גאפילו  ')ב"ע
 אמרו  שמו  כחת  אדה  שקרא  נמה  כ–  דבר  ליעור  שעשות  לצריך  ואניםת
 שמע  מךא,  יכרת  נהוצאה  בוקא  דמחוקקקת  לח  הוונת  כאפשרו.  אה  פענייןל
 ."ע"צ וילקו חלאד

הרב  רבינוביץ  והרב ,  הגדול  בהרכב  הרב  עמאר  ית  הדיןב  כתב  812570/1תיק  מספר  ב
 .בוארון כי מחלוקת זו לא הוכרעה

נהנה  הבעל  מהשבחה   הושבחה  הנחלהן  השבלאורך  השנים  .  נידון  דידן  אין  נפקותא  לדינאב
אמנם  כוונתו .    השכרת  יחידות  הדיור  הופיע  גם  הוא  כמשכירהבעל  עצמו  טען  כי  בטפסי.  זו

 .אולם ממילא משמע שגם הוא נהנה מן הרווחים, עלי הנכסמבהייתה להוכיח כי גם הוא 

 : בסיכומי הבעל כותב הבעל26סעיף ב

לבית  המשפט ,  ואחד  משוכרי  הדירות  אחדל  האם  מה  שהיה  ברור  לכ"
משותפות  עם  האישה  בנחלה  על שלבעל  זכויות  מלאות  ו,  ולמזכירות  המושב

שנות   לושיםשלא  היה  אמור  להיות  ברור  לחלוטין  לבעל  ב,  כל  שבה
 "!?הנישואין וההשקעה העצומה שלו בנחלה

 .ברור מאליו כי הבעל נהנה מן הנכסים השונים בצורתם ההולכת ומשתנה, נוכח תמונה זול

 .אישה נדחיתעולה מהדברים שהובאו לעיל כי תביעת לבעלות ושותפות בנכסי הה
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 תובהכ .ד

 .האישה תבעה את כתובתה

 .הרי הוא חייב בתשלום הכתובה, ון שהבעל תובע את הגירושיןכיו

לפיכך  עם  סידור  הגט .  בעל  לא  הוכיח  כי  ישנן  עילות  הפוטרות  אותו  מתשלום  הכתובהה
 .הדין מחייבו לשלם את כתובת אשתו

 עוד.  ת  סכום  הכתובהא  אין  להצמיד  ש  לציין  כי  סכום  הכתובה  נכתב  בשקל  ישן  ועל  פי  דיןי
חתוך  ולפיכך  אין  באפשרותנו  לקבוע  לעת  עתה   ית  הדיןביש  לציין  שעותק  הכתובה  שהוצג  ל

 .שווי הכתובה

 ביעות נוספותת .ה

כיוון  שטענה .  האישה  תובעת  מהבעל  תשלום  חובות  שלדבריה  יצר  במהלך  שנות  הנישואין

 . דין הנוכחי אינו מכריע בטענה זופסק, זו לא עלתה ולא נידונה בשלושת הדיונים

 סקנותמ

 .על הצדדים להתגרש זה מזו בגט פיטורין', בהתאם לאמור בסעיף א .א

 .9:00בשעה ) 11.1.2017(ג בטבת "ייקבע מועד לסידור גט ליום רביעי י .ב

 .תעודת זהות וכתובה, קרוב משפחה' עד'על כל אחד מהצדדים להופיע עם 

 .ובההבעל חייב בתשלום הכת .ג

 .תביעת הרכוש של הבעל נדחית, לפיכך. לבעל אין זכויות בנכסי האישה .ד

על  הבעל  לעזוב  את  הנחלה  תוך  עשרים  ואחד  יום  מכיוון  שאין  לו  זכויות  כלשהן  .ה

 .להוציא צו פינוי לבעל, אם יתבקש, ללא עזיבת הדירה מצדו ישקול בית הדין. בנחלה

 . עיכוב הנסיעה נגד הבעלאחרי מסירת הגט יינתן צו לביטול צו .ו

 רב אריה אוריאלה

 :א וברצוני להעיר ולהוסיף"א אוריאל שליט"עיינתי בדברי ידידי הגר

 השבחה על ידי תשלום הוצאות עקיפות .א

וכתב  שלפי ,  )ק  יא"סימן  פח  סוף  ס(על  מה  שהביא  את  סוף  את  דבריו  של  החלקת  מחוקק  

  אלא  שילם  את נכס  מסוים  רותלא  השביח  ישינפקא  מינה  תהיה  גם  בבעל  ש"דבריו  

 ":המיסים המוטלים עליו

המביאה  שם  מקרה   )א"ע  ף  פדתובות  כ(דברים  מפורשים  בסוגיית  הגמרא  העניות  דעתי  ל
 :כדלהלן
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אפיק  שית ,  אזיל  גברא.  ההיא  איתתא  דנפלו  לה  ארבע  מאה  זוזי  בי  חוזאי"
. יהובהדי  דקאתי  איצטריך  ליה  חד  זוזא  ושקל  מיני.  אייתי  ארבע  מאה,  מאה

 ." 'ה שהוציא הוציא ומה שאכל אכלמ': אמר ליה, דרבי אמיה אתא לקמי

שהבעל  לא  הוציא  הוצאות  ישירות  להשביח  את  מעות   מקרה  זה  אנו  למדים  שאף  על  פימ
כגון  הוצאות  נסיעה ,  רושהיאלא  הוצאה  עקיפה  כדי  להביא  את  מעות  ה,  הירושה  שקיבלה  אשתו

מה  שהוציא "דין  של  ה]  אם  נהנה  מהנכס[וחל  עליה    נכסל  הע  זו  הוצאה,  לדעת  רב  אמי  –וכדומה  
 ".הוציא

חל  הדין   הבעל  ידיל  וצאות  בגין  תשלומי  מיסים  עבור  הנכס  אם  שולמו  עהעל  שוא  הדין  ה
 ".מה שהוציא הוציא"

, גם  אם  הבעל  השקיע  בנכס  או  אם  שילם  מכיסו  להשבחת  הנכסים,  במקרה  דנן  כל  פניםעל  
, ולא  משום  שרצה  ליהנות  מהנכס  ד  הוא  ייחשב  שותף  בנכסטרה  שלעתימודאי  עשה  זאת  מתוך  

 וספק  אם  אפשר,  אינה  מספקת  אותו  ישהאה  לו  במשך  השנים  מנכסי  היתתועלת  שהיהכך  ו
א  ועוד "לפי  סברת  הריטב"  מה  שאכל  אכל  ומה  שהוציא  הוציא"להחיל  במקרה  זה  את  הדין  של  

, סברה  שתקנה  היא  חל  הדיןלומכל  מקום    [ות  הנכסרשונים  שהבעל  מוחל  מחמת  הנאתו  מֵפאר
 .]אי אפשר להוציא ממון מספק –יקר עיא הו סברה זאי –ולו יהי ספק 

 הוכחה הנצרכת לכוונת שיתוףה. ב

  אם  יש  מקום  לטענת –עתה  ברצוני  להוסיף  על  דבריו  של  עמיתי  מההיבט  המשפטי   .א

ג  לאחר  החלתו למרות  נישואי  בני  הזו:  דהיינו,  הבעל  ובא  כוחו  שהייתה  כוונת  שיתוף  בנכס

טוען  הבעל  שהתנהלות  הצדדים  במהלך  נישואיהם  הממושכים  מוכיחה ,  של  חוק  יחסי  ממון

או ,  על  כוונת  שיתוף  קניינית  מלאה  בכל  הנוגע  לנכסים  האישיים  של  כל  אחד  מהצדדים

 .ליתר דיוק בנכסיה של האישה

ינו  דירת דהי,  הנכסים  העומדים  לדיון  בפנינו  הם  נכסיה  של  האישה  שירשה  מהוריה .ב

ירושה  זו .  המגורים  וכל  דירות  הקיט  העומדות  להשכרה  ביישוב  בו  מתגוררים  בני  הזוג

וכאמור  נכסים  אלו  אינם  ברי  איזון  לפי  חוק ,  הגיעה  לחזקת  האישה  במהלך  תקופת  נישואיה

 .יחסי ממון

דרך  האבחנה  השיטתית  לחזקת  השיתוף  בנכס  או  בנכסים  ספציפיים  לאחר ,  כידוע .ג

כי  כאמור  אנו  עוסקים  במקרה  של  בני (מדת  לצדדים  חזקת  השיתוף  הכללית  שכבר  לא  עו

היא  על  ידי  שכנוע  של  בית  הדין  שאכן  הייתה  כוונת )  זוג  שנישאו  לאחר  חוק  יחסי  ממון

 .שיתוף מוכחת

עליו .  קרה  דנן  זהו  הבעל  במ.ל  כתפיו  של  בן  הזוג  המבקש  שיתוףעטל  השכנוע  מוטל  נ
 .יתוף גם מצד בן זוגולהוכיח כי אכן התגבשה כוונת ש

 :אלמנטים הבסיסיים שהתקבלו בפסקי הדין השונים שמוכיחים על חזקת שיתוף הםה

נה  עד  להגשת  תביעת שלושים  ששך  זמן  הנישואין  של  בני  הזוג  בענייננו  הוא  כמ )א(
 .בהחלט פרק זמן ארוך. הגירושין של הבעל
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דת  משה כישאו  נאז  מינו  הי,  ולם  לא  די  בפרק  הזמן  הפורמלי  של  נישואי  הצדדיםא )ב(
ם  לא  התעוררו  קשיים   א–ו  חייהם  המשותפים  של  בני  הזוג  לאלא  חשוב  גם  כיצד  התנה,  וישראל

 .גזוהי היורדים לשורש היחסים שבין בנ

טען  הבעל  שהוא )  7.12.2014(ה  "ו  בכסלו  תשע"בדיון  הראשון  שהתקיים  בתאריך  ט .ד

 ]" [...כי כל הזמן היינו רבים "עזב את חדר השינה 

 :ישהאאותו דיון טענה הב

 .הוא בגד ובוגד בי שנים. בלתי נסבלים צלובהחיים "

 ?עם מי: ית הדיןב

 .עם נשים: ישההא

 ?גרושות? רווקות? נשואות: ית הדיןב

 .עם כולם: ישההא

 ?יש לך שמות: ית הדיןב

וזה  נמשך  כמה ,  2003שנת    ב]'ל[היה  לו  רומן  עם  מישהי  בשם  .  כן:  ישההא
ועוד  נשים  שלא  עמדתי  על ,  ]'מ,  'ר,  'י[היו  ר  כך  ואח.  חתי  לווסל,  חודשים

 ."השם שלהם

 .יתן לאבחן את מערכת היחסים של הבעל עם אשתו גם מכתב התביעה שלו לגירושיןנ .ה

שתחילה  מתאר  כתב  התביעה  את   הוא  סדר  המקובל  כאשר  מוגשת  תביעה  לגירושיןה
ק  לאחר  מכן  יש  התייחסות ר,  עת  הגירושיןעקבותיה  הגיעה  תביבמערכת  היחסים  בין  בני  הזוג  ש

כל   –תב  תביעתו  כואילו  הבעל  בחר  להתחיל  את    ,הנושאים  הנלווים  למערכת  הזוגיתל  לכ
ולספר  כי  לאורך  כל  חייהם  המשותפים   נושא  הרכושי  ב–  )7–3עיפים  ס(  הסעיפים  הראשונים

ומאז ,  ריהמהו  ישהאדירות  אשר  נמצאות  בנחלה  שירשה  ה  רבעאהצדדים  התפרנסו  מהשכרת  
ך כ.  משל  היו  של  שני  בני  הזוג  –הדירות  שירשה    –בנכסיה    ישהאנהגה  ה  ישהאשנפטרו  הורי  ה

לראות  בבירור  את   פשרא.  ממשיך  הבעל  את  השיתוף  המלא  שהיה  ביניהם  בעניין  הדירות
 ישהאעייניו  היו  נתונים  יותר  לנכסי  ה  מ–  על  לאורך  שנות  הנישואין  עם  אשתובכוונותיו  של  ה

 ).רמז כבר לעיל על כך ית הדיןב( עצמה שהיאמאשר ל

 1918/92א  "ע:  אהר(  להתנהלות  חיי  בני  הזוג  בצוותא  יש  השלכה  לכוונת  השיתוף,  אמורכ

 ).פרבר' פרבר נ

וכך  הבעל  מעולם  לא  נשא ,    בבית  הורי  האישה)המשותפים(הצדדים  התגוררו  כל  חייהם   .ו

  במשך  שנות  הנישואין  הוא אם  הבעל  לא  הוכיח.  בנטל  של  רכישת  דירה  או  שכירות  דירה

  שנות לשהרי  לדבריו  האישה  לא  עבדה  במשך  כ,  זה  שפרנס  את  אשתו  וילדיו  באופן  בלעדי

אם  כן  לכאורה  כל  ההוצאות  החודשיות .    עקב  נכותה)  לסיכומיו6כפי  שכותב  בסעיף  (הנישואין  

נסה או האם אכן הבעל הוא זה שנשא לבדו בעול הפר. היו אמורות להיות מוטלות על הבעל

וכל  עוד  לא  הוכח  על .  דבר  שלא  הוכח  על  ידי  הבעל?  לפחות  במחצית  ההוצאות  החודשיות

, ידי  הבעל  שתרומתו  הכלכלית  הקבועה  הייתה  כאמור  לפחות  מחצית  מההוצאות  השוטפות

 .)עבאדה'  עבאדה נ45/90א "ראה ע(לא קמה לה חזקת שיתוף 
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, באמצעות  כספים  שהוא  השקיעהנושא  של  תרומת  הבעל  באחזקת  הנכסים  ובטיפוחם   .ז

  לא  התברר  בבית ,)אבולוף'    אבולוף  נ2280/91א  "ראה  ע(ידו  -או  עבודות  פיזיות  שנעשו  על

ברור  שהבעל  התעסק  במידה  כזו  או  אחרת  עם  הנכסים  במובן  של .  הדין  באופן  מושלם

 .אבל זה אינו יותר מאשר סיוע למעמסת הניהול שהייתה מוטלת על האישה, השכרתם

רה  דנן  קיימים  נתונים  ספציפיים  המערערים  את  חזקת  השיתוף  בנכסי  הירושה במק .ח

 :כדלקמן

ין  מקום  לתחולת  כוונת  שיתוף אכך  ו,  בחיים  ישהאתה  אם  היי  ה2008עד  אוגוסט  ,  אשיתר
שהרי ,  )12.1.2009(ט  "ז  בטבת  התשס"ט  בתאריך,  אלא  רק  מיום  מתן  צו  הירושה  ישהאמצד  ה
שהזמן  שבו  יכולה   יוצא  אפוא.  שמהל  רשומים  עואם  האישה  לכן  הנכסים  היו  שייכים  לקודם  

ו  בכסלו "  טשהרי  לפי  המופיע  בפרוטוקול  מתאריך  ,ל  חזקת  השיתוף  הוא  מצומצם  ביותרולח
דהיינו  כבר  משנת ,  ומר  הבעל  שהם  כבר  חיים  כשנתיים  בחדרים  נפרדיםא)  7.12.2014  (ה"תשע
2012. 

הוא  משנת   ישהאהנכסים  כבר  שייכים  לכאשר    חדיהזמן  שהצדדים  חיו  ,  כאמור,  ם  כןא
 .בלבד 2012 עד שנת 2009

את  הדברים   ישהאביעי  לצוואה  כתבה  אם  ההרובסעיף  ,  השאירה  צוואה  ישהאהם  ֵא,  ניתש
 :הבאים

, להחכיר,  להעביר  חכירה,  למכור,  נכדים  לא  יוכלו  לממשהאו  /ובתי  "
ת הנחלה א [...] למשכן  או  להשכיר  בדמי  מפתח  או  בשכירות  מוגנת,  לשעבד

 ."תאריך חתימת צוואה זו משנה שריםעאו חלק ממנה משך 

תה של האם ותיצור שיתוף עם אהיורשת תחרוג מצוו ישהאהאם  יעלה על הדעת שה,  פי  זהל
 ?את דרישתה של אמה בצוואתה ד בבירורגו הנדבר –בעלה 

 :ישהאאם ה צוואה כתבה ל)טע גק(לישי השבסעיף , את ועודז

והוא  יתגורר  בשעת   [...]  ח  לעולמה  לפני  בעלה"שבתי  תלך  חו  במקרה"
תהיה  לבעל  הזכות  להתגורר  בבית  שבנחלה  כל  זמן ,  פטירתה  בבית  שבנחלה

 ."שלא יתחתן שנית או לא ינהל משק בית משותף עם ידועה בציבור

א  יהיה  שיתוף  קנייני ל)  תובעה(  בצוואתה  קבעה  במפורש  שלבעל  בתה  ישהאאם  ה  :לומרכ
כוונת  שיתוף   הייתהשאיך  עולה  על  דעת  הבעל  ,  אם  כן.  ק  זכות  מגוריםאלא  ר,  בנכסי  הנחלה

 ?ישהאמצד ה

 )האישה:  קרי(צירוף  הנסיבות  בנדון  זה  יש  בו  כדי  להוכיח  כי  בעל  הרכוש  :  לאור  האמור .ט

 . )אינם בני איזון) 1) (א (5שעל פי סעיף (לא נתכוון להקים חזקת שיתוף לנכסי הירושה 

 בעיקר  כוונתו  של  בן  הזוג  שהוא  בעל  הנכס,    הוא  יסוד  הכוונהבריח  התיכון  בנושא  זהה
ך  לדעתי  לא  רק  מבעל  הנכס  נדרשת  כוונה  מוכחת  לשיתוף א)  הדרי'  דרי  נ  ה806/93א  "ע:  אהרו(

אלא  גם  מבן  הזוג  הטוען  לשיתוף  נדרשת  כוונת  שיתוף  שורשית  הנובעת  מאידיאל  של ,  בן  זוגו
עשיית  עושר  ולא "ולא  מתוך  כוונה  של  ,  )דכ  ראשית  בב  ("ודבק  באשתו  והיו  לבשר  אחד"

 ).וראה שם" (במשפט

 .תחום האישי בנגזרת מכוונת שיתוף, כוונת שיתוף בין בני זוג בתחום הרכושי :לומרכ
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 .ישהאאני מצטרף למסקנה לדחות את תביעת הבעל לקבלת זכויות בנכסי ה: אור האמורל

 .ל"מו כן אני מצטרף לשאר המסקנות הנכ

 ייזלסרב אברהם מה

 .צטרף למסקנותמ

 ד"אב – רב שלמה שפיראה

 ).מפורט במסקנות הרב אריה אוריאלכ (פסק כאמורנ

 ).10.1.2017 (ז"ב בטבת התשע"ייתן ביום נ

 הרב אריה אוריאל סהרב אברהם מייזל  ד" אב—ב שלמה שפירא הר


