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 ידי על הוגשה התביעה ".ברכוש הצהרתי ד"לפס תביעה כתב" בכותרת הוכתרה אשר  תביעה לפני

 הקובע  הצהרתי דין לפסק עותרת התובעת. ל"ז .ר. א המנוח של בציבור הידועה להיות הטוענת

 הנתבעים שם על הרשומה( "הדירה":  להלן)  xx חלקה xx ושכג הידועה xxx  ברחוב המצויה שדירה

 .בה הזכויות מחצית ולה הצדדים של דירתם היא  2-4

 . ולמנוח לה משותף בכסף נרכשה הדירה, האחד: טעמים שני על מתבססת התובעת של עתירתה

 .המנוח של בציבור כידועה ממעמדה הדירה במחצית לה זכות, השני

 : הצדדים

 היא( "הנתבעת": להלן) 1 הנתבעת. המנוח של בציבור ידועה, כנטען, היא התובעת .1

 (. "הנתבעים": להלן) 2-4 הנתבעים של ואמם  המנוח של אחייניתו

 :התובעת  טענות עיקר

 בין שנים 22 – כ משך בציבור ידועים היו( "המנוח": להלן) ל"ז .ר. א והמנוח התובעת .2

 .עולמו לבית המנוח הלך עת 2114 עד 1811 השנים

  ל"בחו רבות טיילו, איכותית זוגיות הדגימו, מאושרים זוגיות חיי חיו והמנוח התובעת .3

 .   יחדיו לנפוש ונהגו

 . xxxב  המנוח של בדירה הצדדים התגוררו תחילה .4
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 יחדיו שנים 12 ולאחר שפות והוראת במכירות עבדה והתובעת בנייה כמפקח עבד המנוח .2

 במקום בביתם אם בין הצדדים אצל הוחזק"... אשר דולר 211,111 -כ של סך חסכו

 של אחייניתו אצל אם בין, שלישיים צדדים אצל אם בין, בכספת אם בין, מסתור

 לכתב 11' ס) "1 הנתבעת...הצדדים של כספים לשמירת אמונו את המנוח נתן בה, הגבר

 (.התביעה

 .ההדיר את לרכוש והמנוח התובעת את שימש זה כסף .1

. הנתבעת, אחייניתו שם על הדירה לרשום מהתובעת המנוח ביקש הדירה רכישת במועד .7

 כך בשל בכלא ישב ואף שוחד בלקיחת הואשם בעברו: בעברו נעוץ היה המנוח של נימוקו

 הצדדים חסכו אותם המשותפים הכספים מקור את לגלות שיצטרך חששו מתוך כן ועל

 .האחיינית שם על הדירה שלרכו, כאמור, ביקש הדירה לרכישת

 רשויות של אחרים גורמים"ו המס מרשויות החשש הוא המנוח העלה אותו נוסף חשש .1

  (.התביעה לכתב 23' ס)" בעיות לעורר עלולים אשר המדינה

 חרף הדברים לבדוק מבלי החלטתו קיבלה עצומות בעיניים המנוח על סמכה אשר התובעת .8

 .שנים משך זה םסכו חסכו והמנוח שהיא העובדה

 אם יהיה מה התובעת של חששה בשל. שנים 11 -כ משך בדירה התגוררו והמנוח התובעת .11

 המתיר שטיינברג ד"עו אצל תצהיר 21/7/2113  ביום נחתם מהדירה לגרשם תבקש הנתבעת

 שמסמך התובעת סברה לא ההיא לעת.  ימיהם אחרון עד בדירה להתגורר ולמנוח לתובעת

 . הדירה רישום אופן לעניין דאגותיה את השתיקל רק נועד זה

 מסמך הוא בדירה מוגבלת בלתי מגורים זכות ולמנוח לתובעת המתיר זה התחייבות מסמך

 ימיה אחרון עד מגורים זכות המנוח לה ציווה 1888 משנת בצוואתו כבר שכן פיקטיבי

 .זה במסמך צורך היה לא כן ועל xxב  בדירתו

 דירה שכר שילמו לא והמנוח התובעת שכן פיקטיבי הוא אף הנתבעים שם על הדירה רישום .11

 שכירות הסכמי נערכו לנתבעת המנוח בין. בדירה התגוררו בה שנים 11  -כ של תקופה משך

 שנים 2 של ולתקופה בלבד לחודש דולר 111 של בשווי שכירות דמי תשלום על פיקטיביים

 .xx מעירית תושב כויותז לקבל הייתה העיקרית המטרה כאשר, פעם בכל

 לחוק 13 סעיף מכוח להתבטל דינו כן ועל עין למראית חוזה הוא הדירה של הרכישה חוזה .12

 (."החוק": להלן) 1873-ג"התשל( כללי חלק) החוזים

 המנוח של בציבור כידועה עליה להצהיר התביעה בכתב מבקשת והתובעת הואיל, לחלופין .13

 .בציבור ידועה היותה מכוח דירהה למחצית הזכות לה שקמה הרי
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 :הנתבעים טענות יקרע

 ועל קטינים  ההיא לעת היו הנתבעים. מכספו לנתבעים כמתנה המנוח ידי על נרכשה הדירה .14

 של הרכישה על הצהיר  המנוח. משפחה לענייני המשפט לבית בעניין בקשה הוגשה כן

 הדירה את רכש שהמנוח שבמפור ידעה התובעת. בכתב בתצהיר לנתבעים במתנה הדירה

 .הנתבעים לטובת העסקה אישר המשפט בית. לנתבעים

 האחות של מכספים,  במזומן, ₪ 341,111 בגובה ראשון סך: תשלומים בשני נרכשה הדירה .12

 המנוח של חסכון, ₪ 127,111 בגובה שני סך. הנתבעת של ואביה, .ט, המנוח של  הבכורה

 הקבלנית לחברה המנוח של מחשבונו הועבר, אשונההר מאשתו גירושיו לאחר לו שנותר

 .הדירה את שבנתה

 .הנתבעת ידי על שולמו המס לרשויות החובה תשלומי 

 המנוח ציווה 1888 משנת בצוואתו: xxxשב xx בעיר דירות שלוש לתובעת הותיר  המנוח .11

 התובעת דיי על נמכרה אשר xxב נוספת דירה לתובעת המנוח רכש בנוסף. xxב דירה לתובעת

 רכבו את לתובעת המנוח ציווה כן. ידה על המושכרות אחרות דירות 2 רכשה ותחתיה

 .החדש

 בן, המנוח. הנתבעת של אמה והשנייה ילדים ללא שנים 11 בגיל אחת אחיות שתי למנוח .17

 עם אחד מאוד קשורים והיו השואה תקופת את שרדו ממנו הגדולות ואחיותיו הזקונים

 של נפשם משוש והיו למשפחה שרידים הם, אחייניתו ילדי, הנתבעים. חדמיו בקשר השני

 .ביניהם והמנוח כולה המשפחה בני

 .עמוק קשר לנתבעת המנוח בין נוצר השנים במשך .11

 בחדרים התגוררו הם התובעת שמתארת כפי אידיליים חיים היו לא והמנוח התובעת חיי .18

 לכתב 11' ס) ""לחיים שותפים" מאשר תריו" לדירה שותפים"" היו ולמעשה נפרדים

 המנוח של הרפואית ההיסטוריה את התובעת של הכרותה מחוסר נלמד לכך ביטוי(. ההגנה

 לא התובעת ל"בחו טיול במסגרת המנוח פטירת עם, כך. בכלא לשהייתו באשר והתיאורים

 קברו על מצבה והקמת הלוויה סידורי. בארץ לקבורה גופתו להביא כלשהי בפעולה נקטה

 . ₪ 11,111 -כ של בעלות הנתבעת ידי על נעשו  המנוח של

. ביניהם המשותפים החיים להסדיר שנועד הסכם 8/1/1818 ביום נחתם והמנוח התובעת בין .21

 בסעיף. קוקליס אווה ד"עו בפני נחתם, המשפט מבית התובעת ידי על הועלם אשר, ההסכם

 משום. המנוח של וחסכונותיו רכושו כלפי עהתבי כל תהייה לא שלתובעת הוסכם להסכם 1
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 זכות כל לאחרונה אין לתובעת המנוח בין רכושית להפרדה האמורה ההסכמה לאור, כך

 .המנוח של ברכושו

 מצד ספציפית שיתוף כוונת הוכחת שלצורך הרי לזו זה להינשא שלא בחרו והצדדים מאחר .21

 .מוגבר נטל ממנה רשנד לשיתוף התובעת טוענת בהם לנכסים ביחס המנוח

 קשורה אינה הבעלות שאלת.  פיקטיביים אינם השכירות הסכמי גם כמו הרכישה חוזה .22

 הסכם נחתם כן ועל המנוח היה הדירה על שחלות ההוצאות בכל בפועל שנשא מי. להחזקה

 .   השכירות

 :והכרעה דיון

 אם, בדירה זכויותה מחצית לתובעת האם היא זה דין בפסק לבחינה  העומדת השאלה .23

 הדירה לרכישת ההסכם כן ועל ולמנוח לה משותפים מכספים נרכשה שהדירה טענתה מכוח

 מכוח בדירה הזכויות למחצית הזכות לתובעת קמה האם, לחלופין. עין למראית הסכם הינו

 . המנוח של בציבור ידועה היותה

 שלטעמי ואומר אקדים קייםשהת בהליך שילובן תוך אלו לטענות פרטנית התייחסות בטרם .24

 אחת בכפיפה לדור יכולות אינן, לשנייה האחת חלופיות, עובדתית מבחינה, אלו טענות שתי

 הכיצד הדירה לרכישת שימש  לתובעת השייך כסף, כנטען, אכן אם. חלופיות כטענות לא גם

 בדבר הטענה העלאת עצם לדידי. בציבור ידועה מהיותה נצמחת זכותה חלופית בדרך

 אותו שכסף הטענה את בספק מעמידה התובעת עובדתיות לטענות' שני קו'כ בציבור דועותי

 .הדירה לרכישת שימש למנוח העבירה

 זה סעד של מקורו. ברכוש הצהרתי דין פסק למתן היא שהתביעה נבהיר להלן דיוננו בפתח .22

 ללא התובענה תוהגש כפים ניקיון, לב תום, היתר בין, מהעותר הדורשת היושר בדיני הוא

 .  שיהוי

 לוקה המשפט בנושא שהתנהגותו, לתובע הצהרתי סעד מלהעניק יירתע המשפט בית"

, תביעה בהגשת שיהוי... כפיים ניקיון והיעדר לב תום חוסר, שיהוי של בפגמים

 תנאים בהתקיים אלא ההצהרתי הסעד את התובע בפני כמכשול עומד אינו, כשלעצמו

 אחת על; מיוחדות בנסיבות אלא שיהוי בשל תביעה  ידחה לא המשפט בית. נוספים

 בשל רק קניינית בזכות מלהכיר להימנע הוא מתבקש עת כן יעשה שלא וכמה כמה

 2118(עשירית מהדורה) אזרחי דין בסדר סוגיות גורן אורי: ראו) "התביעה בהגשת שיהוי

 (.     212' עמ

 .שנים 12 -כ של ניכר בשיהוי הוגשה שלפני התובענה .21
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 שהדירה לכך( התביעה לכתב 28-31 סעיפים: ראו) 2113 משנת כבר מודעת הייתה התובעת .27

 התובעת של מטיעוניה  כעולה, מכך יתרה. זאת לשנות פעלה ולא הנתבעים שם על נרשמה

 למעשה שהיא אלא הנתבעים שם על הרכישה עובדת ממנה הוסתרה שלא בלבד זו לא עצמה

, בחייו, המנוח של טענותיו את לשמוע  המשפט מבית  מנע זה שיהוי פקטו דה. לכך הסכימה

 יכול איש אין שכיום טענות, מבטו מנקודת המחלוקת להאיר בנקל יכולות היו אשר

 . להעלותן

 אחר והרהור ערעור  מהווה המנוח של מותו לאחר התביעה הגשת עם התובעת של המתנתה .21

 במתנה הדירה את להעניק המנוח של רצונו דכיבו, לצוואה בדומה. המנוח של רצונו

 אשר הקניין מזכות ונגזרת הפרטי הרצון של לאוטונומיה ביטוי בבחינת היא שלו לאחיינים

 פרשנות 5 כרך) במשפט פרשנות ברק. א) כרצונו ברכושו לפעול זכות לבעל מאפשרת

 (. 28' עמ, (1001( )הצוואה

 ביכולתם או הנתבעים בידיעת להיות יכולות נןשאי עובדתיות טענות כעת מעלה התובעת  .28

 המנוח של יכולתו נמנעה, בכוונה נקטה בו השיהוי, שבהתנהלותה, כן אם ברי. אותן לסתור

 בניגוד. הנתבעים של בהקשרם גם, כך. משמעות ולכך המשפט בית בפני גרסתו להביא

 המידע היה כאן, המצווה של פטירתו לאחר, כלל דרך, לזוכים מתגלה תוכנה אשר לצוואה

 .לפעול שלא בחרה והיא התובעת של בידיעתה

 : נקבע 2141/11 א"עב .31

, 1551 – ח"תשי, ההתיישנות חוק קבלת מאז. היושר בדיני מקורו ההצהרה סעד"

 יכול שביושר תביעה אך, שבדין תביעה שמתיישנת כדרך שביושר תביעה מתיישנת

 בית...ההתיישנות מתקופת קצרה השיהוי תקופת אם אף, שיהוי מחמת גם שתדחה

 התנאים בהתקיים שיהוי בטענת דין מבעל הצהרתי סעד שישלול יכול המשפט

 זכות כזניחת כמוהו שהשיהוי כך על מצביעות המקרה נסיבות כאשר: האלה

 התביעה בהגשת השיהוי עקב יריבו כלפי שכנגד הצד מעמד הורע כאשר; התביעה

 "התביעה כנגד טענותיו להוכיח שכנגד הצד תאפשרויו השיהוי עקב קופחו וכאשר

 (.18/112112) 412( 3)נו ד"פ מ"בע מושקוביץ משפחת נכסי' נ נחמיאס 2141/11 א"ע)

 הייתה אשר התובעת של התנהלותה. שלפנינו במקרה חלים אלו שקריטריונים ספק אין .31

 שלכאורה הידע אז וכבר רכישתה בעת כבר הנתבעים שם על הדירה רכישת לאופן מודעת

 שזנחה למסקנה מוביל שנים 11 -כ של תקופה משך ושתקה הרוכשים אינם הנתבעים

 את משמעותית בצורה הרעה, כאמור, בהשתהותה התובעת, מכך חמור ברם.  תביעתה

 של הטענות את להדוף היכולת בשל בעיקר אך, לזכויותיהם באשר הן הנתבעים של מצבם

 משתהה הייתה לא והתובעת, התביעה הגשת לעת ייםבח המנוח, כאמור, היה לו. התובעת
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 קשה כה פגיעה בכך הייתה ולא לאשורן העובדות לברר היה ניתן, בכוונה, מותו לאחר עד

 .התובעת מעלה אותן הטענות מול אל טיעוניהם להביא הנתבעים של ביכולתם

 ידי על עלתההו לא זו שטענה משעה התביעה התיישנות טענת לבחינת להתייחס מצאתי לא .32

 התובעת נקטה בו השיהוי בשל להידחות התביעה דין האמור לאור, זאת עם יחד. הנתבעים

 .התביעה בהגשת

 המלך דרך התובעת לטענות באשר. לגופן אף תבחנה התובעת טענות מהאמור לגרוע מבלי .33

 של המרכזית טענתה שהיא ההסכם של מהותו על הטענה תחילה לבחון להובילני צריכה

 .תובעתה

 הצדדים של הרצון הצהרות בין מכוונת התאמה אי בו חוזה הוא עין למראית חוזה" .34

... סימולציה חוזה הוא עין למראית חוזה, הקלסי המינוח לפי. האמיתי רצונם לבין

 שכוונתם עוד, מסוים משפטי הסדר על, חוץ כלפי, ביניהם מסכימים לו שהצדדים חוזה

 ההסכמה במקום באה אשר הצדדים בין סמויה הסכמה של קיומה...שונה האמיתית

  "עין למראית אך שהיא, הגלויה

 (117' עמ ",שלו": להלן( )1888) שניה מהדורה-חוזים דיני, שלו גבריאלה)

  ומבארת שלו ממשיכה 

 אל מגיעים הם כי אם, בקיומו מעוניינים לו שהצדדים, מלאכותי חוזה לעומת"

 בקיומו מעוניינים אינם הצדדים עין למראית חוזהב הרי, מלאכותית בדרך התוצאה

 "להגשים מתיימר שהחוזה בתוצאה לא ואף חוץ כלפי משתקף שהוא כפי החוזה של

 (.177' עמ, שם)

 כדי זו בהוראה אין; בטל – בלבד עין למראית שנכרת חוזה": קובע לחוק 13 סעיף .32

 ".החזה קיום על לב בתום בהסתמכות שלישי אדם שרכש בזכות לפגוע

 ש וקובע עין למראית חוזה של מהותו את פוגלמן השופט כבוד מבהיר 4312/11 א"עב .31

 הצדדים של הרצון הצהרת בין מכוונת התאמה אי מתקיימת עין למראית בחוזה"

' נ אילן מזל 0105010 א"ע" )האמיתי רצונם לבין, חוץ כלפי שכרתו בחוזה המשתקפת

 (.18/12/2112) לוי יוסף

 ואין האמיתי הצדדים מרצון בכוונה שונה החוזה כשתוכן כן אם מתקיימת עין איתמר .37

 (.13/11/1878) 271(2) ג"ל ד"פ מזרחי' נ ביטון 131/71 א"ע) לקיימו הצדדים בדעת

 במערכת  המנוח של רצונו את מבטא אינו הדירה רכישת שהסכם טענה לא התובעת .31

 התייצב המנוח, הוא נהפוך. הנתבעים לבין ינוב או הקבלנית החברה לבין שבינו היחסים
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 נרכשת שהדירה המשפט בבית האמיתי רצונו את והצהיר משפחה לענייני משפט בבית

, מכך יתרה. הקטינים שם על נרשמה והדירה העסקה אישר, כאמור, המשפט בית. לקטינים

 הצדדים סושני ומהו הדירה רכישת מחוזה שונה משמעות בעל חוזה על הצביעה לא התובעת

 .ביניהם היחסים במערכת  להעלים הרכישה לחוזה

 פוגלמן השופט כבוד של וקביעתו זו הגדרה לאור ובמיוחד לעיל המובא לאור כן אם ברי .38

 למראית חוזה של להגדרה עונה אינו הדירה רכישת הסכם עין למראית חוזה של למהותו

 משקבעתי כי יוער הצורך מן מעלהל. לנתבעים הקבלנית החברה שבין היחסים במערכת עין

 לסימולציה מלאה סימולציה בין לאבחנה להידרש מצאתי לא עין למראית אינו שהחוזה

 .יחסית

 המשפט בבית האמיתי רצונו את והצהיר משפחה לענייני משפט בבית התייצב המנוח .41

 שם על נרשמה והדירה העסקה אישר כאמור המשפט בית. לקטינים נרכשת שהדירה

 . טיניםהק

 .עין למראית חוזה אינו הדירה לרכישת שהחוזה מעתה אמור .41

 וכוונתה שגגה לכלל התובעת נפלה שמא ולבחון להרחיב כאן לעצור שלא לנכון מצאתי .42

 בסיס על היא ובטלותו מזכויותיה אותה לנשל בכדי נעשה הדירה לרכישת שההסכם הייתה

 שלישי אדם שרכש בזכות לפגוע כדי זו אהבהור אין"...  לפיה לחוק 13 לסעיף הסיפא

. דמסייע תנא כל לתובעת אין בסיפא שגם אלא ".החזה קיום על לב בתום בהסתמכות

 להסתמכות טענה לא ואף להסכם שותפה הייתה לא, שרכשה טענה לא, רכשה לא התובעת

 לש שווא מצג כלפיו שנוצר, לחוזה צד שאינו מי כל הוא שלישי אדם. ההסכם על כלשהי

 לחוקים הקצר הפירוש שלו. ג, ראבילו. א, זמיר. א) לב בתום עליו הסתמך והוא תקף חוזה

 על הסתמכה לא התובעת. שלפני המקרה זה אין(. 111' עמ(   1881) האזרחי במשפט

 .לרעה מצבה שינתה ולא ההסכם

 עין למראית הסכם שהוא התובעת טענה הדירה רכישת הסכם של למהותו הסבר לצורך .43

 שרשויות רצה לא שוחד קבלת בשל האסורים בית שהה אשר שהמנוח משום ככזה שנכרת

 על לה אין, המנוח של ההתנהלות פי על זו טענה גם. הדירה ברכישת מעורבותו על ידעו המס

 לענייני משפט בית בפני הצהיר המנוח. הקלעים מאחורי היה לא המנוח. שתסמוך מה

 בנקאית בהעברה העביר המנוח. במתנה הדירה את   לנתבעים רוכש אשר זה שהוא משפחה

 להישמע יכולה אינה זו טענה. הרכישה סכום של הארי החלק את הקבלנית לחברה מחשבונו

 לרשות דווח ממילא מכוחו הון הלבנת לאיסור החוק חוקק כבר ההיא שלעת הטעם מן אף

 הוא הנתבעים שם על שהרישום שהטענה כן אם יוצא. שכזה בהיקף סכומים העברת כל על

 .להתקבל יכולה אינה עין למראית



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

 ואח'. נ' ז. ג 09323-11-11תמ"ש 

 

  

 22מתוך  1

 וחצי דבר ידעו לא בה והבעלות הדירה רכישת דרך הארת לצורך הובאו אשר התובעת עדי .44

 הנטל בהרמת דבר להוות כדי בה אין, ועדותם הכספיים והמקורות הרכישה אופן על דבר

 .התובעת על המונח

 והיא נוספת מנקודה עין למראית חוזה החוזה להיות טענתה את לבסס מבקשת התובעת .42

. "ערירי" שהוא טען בו משפחה לענייני משפט בבית המנוח שנתן לטעמה שקרי תצהיר

 להיפתר יכולה הייתה זו שאלה גם. שקרי בתצהיר שמדובר הרי זוגו בת היא שהייתה משעה

 .התביעה בהגשת התובעת השתהתה אלמלא נקלה על

 איתן בעריכת סמנטיים ושדות ניגודים הנרדפות המילים אוצר– ומילה מילה במילון

 בסיכומיו הפנה הנתבעים של כוחם בא. "בנים חשוך" לערירי נרדף כביטוי מצוין  אבניאון

 מה' ה אדוני אברם ויאמר" האל כלפי  לשרה הנשוי אברהם מלין שם  בראשית לספר

(. כ, טו בראשית) "אליעזר דמשק הוא ביתי משק ובן ערירי הולך ואנוכי לי תיתן

 אשר ואיש" אחרים במקומות גם" בנים חשוך"כ ערירי להיות חיזוק מצאנו במקורותינו

 אמר כה" וכן'( כ' כ ויקרא" )ימותו ערירים ישאו חטאם גילה דדו ערות, דדתו את ישכב

 על יושב איש מזרעו יצלח לא כי בימיו יצלח לא גבר ערירי הזה האיש את כתבו' ה

 גם אך גלמוד בודד ויסמל יכול ערירי כן כי הנה'(.  ל ב"כ ירמיהו)" ביהודה לומוש דוד כסא

 למראית הדירה רכישת של ההסכם היות על להעיד התובעת של זו בטענה אין. בנים חשוך

 להתגורר שבדעתו הצהיר המנוח כאשר  עצמו בתצהיר לנטען רבה חשיבות. הוא נהפוך. עין

 .מותו ליום עד בדירה

 .עין למראית חוזה אינו הדירה רכישת של שהחוזה עתהמ אמור .41

 של הזכויות היקף על מעידות נישאו לא אשר זוג בני של, במפורש ובין מכללא בין הסכמות .47

 היא כלכלי בשיתוף לחיות הצדדים בחרו אם לשאלה התשובה. משנהו של ברכושו צד

 ראו כיצד לבחון מורא המשפט בית. נבחן שעניינם לצדדים ומתייחסת סובייקטיבית

(,  13/4/11) אלמוני' נ פלונית 8731-11-13 ש"תמ: ראו) ביניהם הקשר את עצמם הצדדים

 (.שם וההפניות 22' ס

 עיקרי את שקד השופט כבוד עמיתי מסכם,  13-11-8731 ש"תמ, ל"הנ הדין לפסק 31 בסעיף .41

 :להלן יובאו ואלו הדין

 כדי משותף בית משק ומקימים  יחדיו חייםש כמי זוג בני של בהיותם די אין . א"

 ;בנכסים שיתוף לקבוע

 כוונתם את לבחון יש בנכסים שיתוף של קיומו אי או קיומו את לבחון מנת על . ב

 ;הצדדים של הסובייקטיבית
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 מתוך ביניהם היחסים מערכת את הצדדים ראו שבה לדרך  רב משקל ליתן יש .ג

 ;הפרט של האוטונומיה על דגש

 ;ביניהם זאת קבעו לא שהצדדים היכן כלכלי שיתוף מקביעת  להיזהר יש .ד 

 לעניין אף ראיה להוות יכולה, נישאו ולא להינשא יכלו שצדדים הסיבה .ה

 ;כלכלי לשיתוף רצון היעדר

 על ורק אך להעיד עשויה היא, בציבור ידועים בין שיתוף חזקת מוקמת אם אף .ו

 על שנרכשו בנכסים או יום היום ייבח הצדדים את המשמשים בנכסים שיתוף

 ;עסקיים מנכסים להבדיל במשותף ידם

, בציבור ידועים בין שיתוף להוכחת הנדרש הראיה נטל - ההיקש דרך על .ז

 שיתוף להוכחת ביחס מוגבר נטל הוא, ראשונה זוגיות בגדר אינם שיחסיהם

 . "       ראשונה זוגיות בגדר שיחסיהם בציבור ידועים בין

 היותה מעצם רק בנכסים שיתוף בדבר  הטענה להוכחת התובעת על המונח הראיה טלנ .48

 משעה. משמעות נישואין ללא לחיות הצדדים לבחירת. מוגבר נטל הוא בציבור ידועה

 מאקט להימנע לרצונם חיצונית ממניעות ולא מבחירה כן ועשו להינשא שלא אלו שבחרו

.  רכושי שיתוף של משטר עליהם להחיל ורצ לא שהם היא המתבקשת המסקנה הנישואין

 :הלשון ובזו בייניש השופטת' כב מפי 4171/14 צ"בבג ביטוין מצאו אלו חשובות נקודות שתי

משפט זה כי "...מהעובדה בלבד, שגבר -כבר נקבע בפסיקתו של בית        .7"

ין זוג נשואים, אין עדי-ואישה חיים ביחד בנסיבות בהן ידועים הם בציבור כבני

ידי כל אחד מהם בנפרד, רכוש משותף הוא" ... עוד -להסיק שרכוש שנרכש על

זוגו, הוא כבד -נפסק כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לשיתוף בנכסי בן

זוג נשוי, במיוחד כאשר אין מדובר -יותר מן הנטל הרובץ בנסיבות דומות על בן

זוג -ף נכסים בין בניבנכס משפחתי מובהק...הכבדת הנטל על הטוען לשיתו

בציבור, נובעת מהמשמעות שעשויה להיות להעדר הנישואין ביניהם. -ידועים

זוג מקיימים חיי זוגיות משותפים ללא אקט פורמאלי של נישואין -לעיתים, בני

מתוך בחירה שלא למסד את הקשר הזוגי ביניהם, להבדיל ממקרים בהם העדר 

. במקרים אחרים, עשוי הדבר להעיד הנישואין נובע ממניעות להינשא זה לזו

על ארעיות הקשר או על היותו בלתי מחייב, באופן השולל קיומה של כוונה 

לשיתוף רכושי. יש, אפוא, להתחשב בכל מקרה ומקרה בטיב הקשר הזוגי, 

בנסיבותיו ובכוונות המונחות בבסיסו, תוך בחינת האפשרויות שעמדו בפני 

-גיסא ומידת האפשרות של כל אחד מבני-דהזוג למיסוד הקשר הזוגי מח-בני
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הרצון של -גיסא. יש ליתן משקל נכבד לאוטונומית-הזוג לניתוק הקשר מאידך

הזוג בעיצוב הקשר הזוגי ביניהם ובקביעת ההסדר הרכושי החל על -בני

 -הלב המחיל על המערכת ההסכמית -נכסיהם. זאת, בכפוף לעקרון תום

וג ערכים של צדק, יושר, הגינות ושוויון הז-בין בני -המפורשת או המשתמעת 

 בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה ליפשיץ הידועים בציבור)ראו: ש' 

 ( ... 155-157)תשס"ה( 

  

זוג -הנה כי כן, ההלכה לפיה לשם הוכחת כוונה לשיתוף נכסים בין בני

בציבור נדרשות ראיות נוספות מעבר לעצם החיים המשותפים יחדיו, -יםידוע

נובעת מהזהירות שלא לכפות על הצדדים הסדר של שיתוף רכושי מקום בו 

הזוג בחרו שלא להחיל על עצמם הסדר כאמור. בהתחשב בכך, נראה כי -בני

זוג -דינו, שמא נכפה על בני-אין מקום לחשש שהביע הרב דיכובסקי בפסק

נם נשואים התחייבויות רכושיות בניגוד לרצונם, רק בשל מגוריהם שאי

פ"ד ס"ב  פלוני נ' בית הדין הרבני לערעורים 4171/14)בג"צ המשותפים יחד." 

 8722/14לפסק דינה של כבוד השופטת בייניש; ע"א  7(, פסקה 13/12/2111) 232( 1)

 (.31/11/2111 משרד הביטחון–ביטון נ' קצין התגמולים 

 

ער אני לפסק דינה של כבוד השופטת דפנה ברק ארז בהסכמת כבוד השופטים  .21

הגם שכבוד השופטת ברק ארז הורתנו שאין . 2471/14בע"מ דנציגר ומזוז ב

"...מקום לקבוע כי רמת ההוכחה הנדרשת לכוונת שיתוף בין הזוג אמורה 

", להיות שונה  בכלל המקרים שבהם קיימת מניעות "חיצונית" לנשואיהם

שבחירת הצדדים שלא להינשא במכוון, הגם שאין בה די כדי לשלול כוונת  עולה

"...הצהרות, מכל סוג, על אופיו של הקשר הזוגי, שיתוף, מצטרפת היא ל

יכולות להצטרף לנסיבות המעידות על אותה כוונת לשיתוף, גם בנכסים 

( 21/11/2112) תפלונית נ' פלוני 2471/14)בע"מ  הספציפיים, ולו באופן נסיבתי"

 לפסק הדין(.     42ופסקה  41פסקה 

 

 ובחירתם לזה זו להינשא מצדם למניעות טענה כל עלתה לא והתובעת המנוח של בעניינם .21

 שלא רצונם על להעיד כדי בה יש אשר ומודעת מושכלת בחירה הייתה לזה זו להינשא שלא

 . ברכוש שותפות של משטר עליהם להחיל

 :עצמה התובעת של בעדותה הוא לכך ביטוי 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/865
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. שמי על הדירה 1005-מ שזה שצורף בעברית בתרגום מסמך לי יש"...

 הדרכון את מהתיק הוציא .שא הופתעתי, 1551-ב הדירה את לקנות כשהלכנו

 לקנות כוח ייפוי לי נתן הוא, מיוזמתו 1005-ב... שלי הכסף בו שהיה שלו

( 1551-מ הזו בדירה מתגוררת הייתה שלי אמא) זה אחרי.  שלו החלק את ממנו

 שלי ואימא שמי על, שלי הדירה אז. ... שלו החלק את קנתה היא ובעצם

  ...בה מתגוררת

 ?xxxב לכם יש דירות כ"סה כמה .ש

 ? ...שלנו כסף לא זה? קשור זה מה אבל. שתיים יש שלי ולאימא אחת יש לי .ת

 ?משותף חשבון פעם אי לכם היה .ש 

 . לא .ת

 ?xxב מהדירה השנים כל שגבית ירותהשכ דמי .ש

 הם. ריקות שהדירות שלו למעביד סיפר הוא. שכירות לי אין? xxב דירה איזו .ת

 יש, פה שכירות אין. מתגוררת שלי אימא הראשונה הדירה. נרכשו 1011 משנת

 (.11 – 11' עמ פרוטוקול.  הוצאות

 

 8/1/1818 תאריך הנושא הסכם על והמנוח התובעת חתמו בצוותא לחיים המעבר טרם .22

 המנוח קבעו  התובעת ידי על המשפט לבית הוצג לא אשר זה בהסכם(. "ההסכם": להלן)

 לשיתוף המוסכמת המסגרת את קבעו הם, יחסיהם על יחולו אשר הכללים את והתובעת

 מתחייבת' ב צד" ש הוסכם להסכם 1 בסעיף: פקטו דה רכושית הפרדה ויצרו ביניהם

 צד של רכושו כלפי תביעות או0ו טענות כל לה תהיינה ולא לה אין כי בזה ומצהירה

 ".  ווחסכונותי דירתו לרבות' א

, משותף בחשבון התנהלות אי למשל כמו, עצמם על הצדדים שגזרו הרכושית מההפרדה לבד .23

 של לרכושה המנוח של וביחס המנוח של לרכושו התובעת שבין ביחס סימטריה ובהיעדר

 כלשהו רכוש היה לא לתובעת ההסכם על החתימה שלעת היא המתבקשת התובנה התובעת

 (. 2112 בשנת בבוקרשט דירות רכישת לעניין 7' ש 21' עמ פרוטוקול:  ראו)

 לאור וחומר קל, ביניהם רכושית הפרדה ליצור היה הצדדים של דעתם שאומד לומר רוצה 

 .לתובעת ביחס חסיםהי למערכת המנוח עמו שהביא הנכסים בהיקף הסימטריה חוסר

 שהיה לרכוש ביחס אך התייחס נחתם אשר שההסכם התובעת עמדת את לקבל ביכולתי אין

 נוסח לכך מעבר. זו לטענתה ראיה כל הציגה לא התובעת. ההסכם על החתימה בעת למנוח

 כלפי תביעות או0ו טענות כל לה תהיינה ולא לה אין"... : עצמו בעד מדבר הסעיף

 רכושו לכלל היא', ב צד, התובעת התחייבות ".וחסכונותיו דירתו לרבות' א צד של רכושו
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 מסייג הסעיף של הניסוח היה התובעת של בטענה ממש היה לו. וחסכונותיו דירתו לרבות

, והחסכונות הדירה רק לא: לאמור להוסיף באה לרבות המילה, כך. החתימה למועד זאת

 .    הרכוש כל אלא

 למנות בבקשה התובעת פנתה  הנתבעים עמדת הבאת לאחר, שפטיתהמ ההתדיינות במהלך .24

 אישיותית מהפרעה" סובלת התובעת כי יקבע אשר רפואי מומחה. רפואי מומחה לה

 .  "תלותית

 ידי על נשלטה בו נפשי במצב הייתה היא השנים שבמהלך התובעת של זו מאוחרת טענה .22

 מעלה התביעה בכתב עיון. הוא נהפוך. התביעה בכתב בא לא זכרה, ממנו ופחדה המנוח

 התובעת, זה עם יחד: "הבא באופן המשותפים וחייהם יחסיהם את תיארה שהתובעת

 זוגיות הדגימו, משותף בית משק קיימו, יחדיו גרו הם, ואחווה אושר חיי חיו, והמנוח

, איסלנד, הברית ארצות, הודו כגון שונות במדינות ל"בחו רבות טיילו, איכותית

 (.  התביעה לכתב 8 סעיף: ראו) "הלאה וכן שונות נופש להפלגות לצאת הרבו, תצרפ

 מטעם המומחית של הדעת חוות לצירוף הבקשה את דחיתי 11/4/12  מיום בהחלטתי .21

 זכר כל אין התביעה בכתב. 1": החלטתי נימקתי וכך. שכטמן טטיאנה ר"ד התובעת

 נהפוך. תלותית אישיותית כהפרעה בבקשה המתוארת הפרעה כדי עד תלותיות בדבר

 בעניינים אחרת או כזו ברמה מעורה הייתה שהאישה זה עם יחד" נטען 66 בסעיף הוא

...". שונות רשימות וניהלה כסף עם מעטפות סידור על אמונה הייתה שכן  הכלכליים

 עם הישן מהסוג בציבור ידועים זוג כבני הצדדים של יחסים מערכת מתוארת בתובענה

 עולה דומה תמונה. 1. הפרעה או0ו תלות כל ללא אך מסורתית תפקידים תחלוק

 עד  וחומר קל תלותיות לגבי טענה כל עולה לא. 05001015 מיום הדיון מפרוטוקול

 זוגיות שניהל זוג" שותפות של רמה מתוארת הוא נהפוך. אישיותית הפרעה של לרמה

. עצמם בעד מדברים הדברים." ..לתיאטראות הלך, ל"לחו נסע, למסעדות הלך, למופת

 מבקשת[ במקור כך] מהי יודעת המבקשת אין מומחה למינוי עצמה בבקשה גם כך. 1

 מומחה י"ע, קיימת אם, לה דומה הפרעה או...הפרעה לאבחון מומחה" למנות

 של התנהלותה על אור לשפוך יעזור אשר ית0קליני ית0פסיכולוג או שברפואה

 ...".  שנה 15 שךבמ זה באופן האישה, המבקשת

 כעדה לעדות שכטמן ר"ד של זימונה התרתי זאת עם. זו החלטתי על השיגה לא התובעת .57

 .משפט בית מטעם כמומחית לא אך, התובעת מטעם

 להציג נועדו שכטמן ר"ד של בעדותה התובעת שעשתה והשימוש, מומחה למינוי הבקשה .21

 לא  במנוח שלה מוחלטת בתלות פיינתהמאו אישיותית מהפרעה שסבלה כך בשל לפיו מצג
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 "היוצר ביד כחומר הייתה" ,וקדש ראה כך דבריו את וקיבלה המנוח מול היא עמדה

 .המעטה ובלשון זו טענה לקבל בידי אין. כטענתה

 שכאשר היא טענה, למשל, כך. אותה הניע מהמנוח פחד שלא עולה עצמה התובעת מדברי .28

 שם על הרשומה "שלהם" מהדירה לגרשם יוחלט אם לגורלם באשר חשש בליבה עלה

 בדירה להתגורר לה שיתירו הנתבעים של התחייבות קיבלה ובתמורה למנוח פנתה הנתבעים

 והיא בבנק חשבון לה היה לא": .מ .ל מר התובעת מטעם העיד, למשל, כך. חייה ימי כל

 את כאילו משלמת הייתה היא ל"לחו בנסיעות. בבנק חשבון לפתוח איך אותנו שאלה

 באישה מדובר לא עצמם בעד מדברים הדברים(. 21' ש 14' עמ פרוטוקול) "שלה החלק

 ולכן. ש": התובעת השיבה נגדית בחקירה לשאלה במענה. נפשית הפרעה כדי עד תלותית

 לו אמרת ולא. ש. אחיינית. ת? מי שם על [ל.מ-הדירה את] זה את רושם שהוא אמר הוא

 (. ואילך 14' ש 21' עמ פרוטוקול)  ..."אמרתי. ת? איתי מה

 שאין להדגיש חשיבות יש המשפט בית מטעם מומחית כעדה אינה שכטמן ר"שד הגם .11

 הנחרצת לקביעתה נדרשת תשתית דעת חוות להיות שנחזה מסמך באותו וגם בעדותה

" הארה"ל הדעת את מניח הסבר בעדות אין. התובעת של, לכאורה, התלותית לאישיותה

 חייתה בהן שנים 22 משך הנפשית למצוקתה התובעת של הפתאומית להתגלות הפתאומית

 .  המנוח עם התובעת

 כל בעדותה אין אך תלותית מאישיות סובלת שהתובעת העידה שכטמן ר"ד העדה אמנם .11

, ברם. דעת חוות להיות שנחזה למה הפנתה בעדותה. למסקנתה הגיעה היא בה לדרך ראיה

 כה לתובנה העדה של להגעתה הסבר כל בה אין, דעת חוות מךבמס רואה הייתי אם גם

 בעל שאלון" לתובעת שהעבירה העידה העדה. התובעת של לאישיותה ביחס משמעותית

 לא העדה(. 23-24' ש 27' עמ פרוטוקול)" למטופלים מבצעים שאנחנו סטנדרטי מבחן...פה

 ביטוי. הנחרצת למסקנתה הגיעה כיצד הסבירה לא וכאמור התובעת של תיקה עם התייצבה

 התובעת טוענת בו עצמו במסמך מצוי" מטעם מסמך" דעת לחוות הנחזה המסמך להיות

 שרכשו הדירה ברישום מדובר היה כאשר אף"... דרישותיו לכל שהסכימה בכך לתלותיות

 .מ שבו, האחיינית עם משותף בחשבון כספם כל בניהול ואף אחייניתו שם על בכספם

 ובדירה בכספים התמקדות תוך, הכלכלית התלותיות זולת". רשומה יתההי לא דווקא לא

 התלות מבחני הכיצד הסבר כל העדה בדברי אין. דבר וחצי דבר התלותיות בתיאור אין

 בהם אין מהבאתם ולבד לתובעת מתייחסים מטעמה דעת חוות באותה המופיעים

 .לתובעת התייחסות

 הצהירה לא התובעת שנים משך. נוספת למטרה עדנו, לכאורה, פסיכיאטרי בהכשר הצורך .12

 בתחילת. לה זכאית הייתה שלא אף חודשית קצבה וקיבלה והשיכון הבינוי למשרד אמת
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 הטילה ובהמשך( 27-31' ש 11' עמ פרוטוקול) הסכומים קבלת את התובעת הכחישה עדותה

 העידה וכך. המעטה לשון זו טענה לקבל בידי אין. דברו עשתה כאילו המנוח על זאת

 : התובעת

 ממני דרש שהוא מה כל. .א של בקשתו י"עפ, שנים במשך השיכון למשרד שיקרתי" 

 אהבתי מאוד אני, סיבה עוד גם ויש ברירה בלית". המפקד כן: "אמרתי כמעט. עשיתי

 ממני ביקש שהוא אבסורדי משהו היה לא. אותו ולאכזב אותו לעצבן רציתי לא. אותו

 הגעתי. שעשיתי מה עושה לא סביר אדם בן. דפקט לי היה כנראה. כן אגיד ולא

 האחרון הגרוש עד ונותן עבודות בשתי עבדתי אני, שעובד אדם בן אין כי הזו למסקנה

 ולכן כזה דבר אין. שמי על דבר שום לי ואין פרוטה לי אין שלי ובגיל אחר לאדם

 שמדובר רתאומ שהיא הבחנה דיאגנוזה לי מצאה הרופאה ואכן לרופאה פניתי

 . תלותית אישיותית בהפרעה

 ?מהעבר מסמכים אליה שפנית למומחית הצגת .ש

 . פסיכיאטרי עבר לי אין. כאלה מסמכים לי אין .ת

 הכתובת בגין כסף קיבלת, קיצבה קיבלת אם אותך שאלתי החקירה בתחילת .ש

 יהבינו ממשרד עזרה קיבלת אם אותך שאלתי זה אחרי. לא ואמרת שהשארת הקודמת

 ?ש"לביהמ לשקר עדותך בתחילת בחרת למה, היא השאלה. לא ואמרת והשיכון

 המנוח אם. שיקרתי אני גם אז גדול שקר הזה הגנה הכתב וכל הזה המשפט כל .ת

 הדירה את לתת דין פסק קיבל זה סמך ועל ש"בביהמ ערירי אדם בן שהוא שיקר

. שיקרתי אני גם אז נוהגה זה אם. שיקרתי אני גם אז ושלו שלי שהיא דירה, במתנה

 פרוטוקול) ".ששיקרתי הסיבה זו(. ... זה את לרשום בבקשה) גדול במשהו שיקר הוא

 (.17' עמ

 .התביעה להגשת התובעת בחרה בו המכוון השיהוי את מעצימות אלו נטענות עובדות .13

 נתבטע תומכת אינה עדותם מטעמה שהעידו חברים אותם התובעת הביאה אותן העדויות .14

 המנוח של תכתיביו פי על, לכאורה, לפעול לתובעת שגרמה נפשית הפרעה כדי עד התלותיות

 של הכלכלית ההתנהלות על בפרטים להעיד ידעו אשר מהעדים איש. דעת שיקול וללא

 אדם שאין לפרטים לכאורה התוודעו אף וחלקם המסעדות, הבילויים, החברה חיי, הצדדים

 מטעמה. הוא נהפוך. בתצהירו זאת העלה לא, קבלות ללא כסף קבלת כמו חברו עם חולק

 ממה שונה לא, אומרת זאת. ואישה בעל כמו התנהלו הם" ש.  א .ל מר העיד התובעת של

 הייתי אני גם. משלם היה והוא קניות עושה הייתה היא" ובהמשך .בבית מתנהל שאני
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 ".בבית מתנהל אניש ממה שונה משהו לא. אישתי של הקניות על משלם אני גם. בחוץ

 (.4-2'ש 13' ועמ 31' ש 12'  עמ פרוטוקול)

 את התובעת הגתה טרם רב זמן נחתמו האמורים שהתצהירים הוא מתבקש הסבר .12

 שיבחן מומחה למינוי הבקשה והגשת, לכאורה, סובלת היא ממנה "האישיותית ההפרעה"

 קרובים עדים שאותם ברי בטענה ממש היה לו. נפשית הפרעה כדי עד במנוח תלותה את

, זאת מעלים היו לתובעת המנוח בין היחסים למערכת היטב המודעים ולמנוח לתובעת

 . זאת מדגישים

 חסכו אלו כספים מתוך וכי למנוח בשלמות מעבירה הייתה משכורתה שאת טענה התובעת .11

. םמעגלי בשני שתסמוך מה על לה אין זו טענה. הדירה את רכשו בהם דולר 211,111 -כ

 סעיף) "דולר 100,000 -בכ המוערך סכום" שחסכו לכך ראיה להציג הצליחה לא התובעת

 .  הדירה לרכישת שימש אכן זה ושסכום( התביעה לכתב 12

 יתמה מכך יתרה. זה סכום והמנוח היא חסכו הכיצד קלוש ולו הסבר נתנה לא התובעת .17

 המשותפים בחיים איתהחשבונ בהתנהלות כלל מעורה הייתה שלא התובעת: השואל

 טענותיה ביסוס לצורך?!  המוערך וגובהו חסכון על כלל ידעה הכיצד, המנוח עם לכאורה

 סכום, הזוג בני אצל מוחזק היה זה סכום" ש התביעה לכתב 11 בסעיף התובעת טענה

 אם בין, בכספת אם בין, מוסתר במקום בביתם אם בין הצדדים אצל והוחזק נצבר אשר

 אמונו את המנוח נתן בה הגבר של אחייניתו אצל אם בין, ישייםשל צדדים אצל

 הם מי. היתכנותה חוסר על מעידה  זו כוללנית טענה ...".הצדדים של כספם לשמירת

 שאלו היא יודעת כיצד הם מי התובעת יודעת לא אם? עלומים שלישיים צדדים אותם

 הסכום את התובעת ידעה אישבווד הרי בבית צבור סכום היה אם?  לכאורה בכספם החזיקו

 ספק מכל למעלה ברור זאת עם יחד. ומיקומו קיומו על לכאורה ידעה שהרי הצבור

 .המנוח של בחשבונו נחסכו בלבד שלה או משותפים כסף שסכומי טענה לא שהתובעת

 מימון אופן את לקעקע נועדו והן החיסכון טענת את השוללת למסקנה מביאות אלו תהיות .11

 . לתובעת ידועה שהייתה רההדי רכישת

 ששולם ₪ 341,112 של  בסך במזומן האחד תשלומים בשני נרכשה שהדירה ידעה התובעת .18

 של מחשבונו בנקאית בהעברה הועברו אשר 127,111 של סך והשני החוזה על החתימה ביום

, נדחית טענתה הייתה טענה לו ואף, טענה לא שהתובעת יודגש. הקבלנית לחברה המנוח

 העבירה אותם כספים היו זה שבחשבון טענה לא ואף המנוח של בחשבונו חלק לה ישש

  יצרה המנוח של משפחתו ידי על ניתן אשר המזומן החלק על ידיעתה לאור, כן על. לידיו

 .האחיינית אצל המצויים כספים של הקונסטרוקציה
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 עם עומתה ובעתהת. גבוה היה לא הצדדים של המשותף ששכרם מכך להתעלם אפשר אי .71

 יכולתי לא. לו נתתי הכסף כל"  הייתה ותשובתה לחודש ₪ 1,721 של חודשי ממוצע שכר

 התביעה בכתב הן המתוארת החיים רמת לאור( 1-3' ש 18' עמ פרוטוקול) "שאין מה לתת

, למסעדות יציאות, בארץ נופשים, ל"לחו רבות נסיעות של התובעת מטעם בעדויות והן

 שילמתי אני בחול טיולים". לחסכון כלשהו סך נשאר אם בעיני ספק אלהב וכיוצא טיולים

 את בה מחביא שהיה בטן חגורת לו הייתה...המוסתר מהמקום לוקח היה הוא...

 (.21-31' ש 21' עמ פרוטוקול) "הדולרים

 רכישת לצורך ששולמה בתמורה להשתתפותה באשר התובעת של טענותיה מלוא קבלת .71

 סכום מתוך במזומן מחלקה לכאורה 21%) הדירה משווי 17% על למירב חלקה עומד הדירה

 הצליחה לא התובעת. כחלקה זה סכום בהוכחת גם כשלה התובעת, ברם(. הדירה רכישת

 .הצדדים בין הרכושית ההפרדה את שיסתרו באופן, כאמור טענותיה ולתמוך להראות

 שנת שבמהלך הרי הצדדים ידי על כלשהו חיסכון של קיומו בדבר הטענה את אקבל אם גם .72

 שלו למעביד סיפר הוא. שכירות לי אין? xxב דירה איזו.  "xxב דירות 3 נרכשו 2112

 אין. מתגוררת שלי אמא הראשונה הדירה. נרכשו 1011 משנת הם. ריקות שהדירות

 על הן מעידה התובעת של זו עדותה(. 7-1' ש 21' עמ פרוטוקול) "הוצאות יש, פה שכירות

 יכולת את יותר עוד שמקטין מה להוצאות גרמה שהחזקתן כך על והן הדירות כישתר

 (.28-31 ו 22-12' ש 11' עמ פרוטוקול) החיסכון

 בדרך תשלום לקבל נהג שהמנוח לעיתים ומפורשת לעיתים המרומזת הטענה את דוחה אני .73

.  הוא שכך ראיה בבדל ולו להוכיח הצליחה לא התובעת". בשחור" הציבורית בעגה המכונה

 פרוטוקול) קבלות ללא למנוח ששילם אחד איש של שם לציין יכלה שלא העידה התובעת

' ש 21' עמ פרוטוקול) "סודות איש היה הוא" שהמנוח בכך זאת הסבירה אך( 11' ש 21' עמ

 פרוטוקול) "הכל אומרים במיטה"ש לכן קודם לעדותה בסתירה עומדת זו שטענה אלא(, 13

 (. 1' ש 21' עמ

 העיד .א .ש מר העד". שחור"ב המנוח של עבודה על להעיד יכלו לא מטעמה העדים גם

 סייג מתועד לא כסף עם, לכאורה, עובדים הבניה על הפיקוח שבתחום לו סיפר שהמנוח

 תלוש בלי כסף גם"... שהוא מתועד לא לכסף עדותו את ושינה" שחור כסף" של ההגדרה

 ידי על לו שנאמר אחד שם על להצביע היה יכול לא העד(. 21' ש 8' עמ פרוטוקול) "משכורת

 11' עמ – 21' ש 8' עמ פרוטוקול. )מדווח בלתי או שחור בכסף אתו עבד האחרון שזה המנוח

 שמתנהל שמי ברי שכן העד ידי על הנטענים דברים של להגיונם להתייחס מצאתי לא(. 2' ש

 של לעבודתו עמית היה והעד הואיל, ךמכ יתרה. חברים עם זאת חולק לא המתוארת בדרך

 .  ראשו על וחמאה לשמש יצא לתובעת לעזור וברצונו לעדותו ליבו שת לא המנוח
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 הדירה בשיפוץ לי עזר המנוח" לתצהירו 11 בסעיף הצהיר .ח מר התובעת מטעם נוסף עד

 ממני שביקש ומבלי בלי עליהם שמר וגם מקצוע בעלי להביא לי עזר הוא, שלי

 ".תשלום

 הם אך זוגיות וניהלו יחדיו הצדדים התגוררו אמנם לפיה תמונה מתקבלת לעיל המקובץ מן .74

 זו הייתה למנוח. כן לעשות מניעה כל להם הייתה שלא אף לזה זו להינשא שלא במודע בחרו

 כעולה ביניהם רכושית הפרדה מפורשות לקבוע בחרו והם גירושיו לאחר שנייה מערכת

 לשנות עליה שחל המוגבר בנטל לעמוד הצליחה לא התובעת, כך. םביניה שנחתם מההסכם

 על הקביעה כנגד – לחובתה הכף מטים עצמה שלה וטיעוניה רכושית הפרדה של זו קביעה

 .בנכסים שיתוף

 . להידחות התביעה דין זה מטעם גם כן על

 :ברנר השופט כבוד קבע  14-17-11871 ש"עמב .72

 שהיא כפי, המשיבה של באישיותה נעוץ הערעור את לקבל יש בגינו השלישי הטעם" 

, שלה לשיטתה." מעוררת שגרסתה בקשיים גם כמו, שלה טיעוניה מתוך עולה

 שכל שיטתי ובאופן פיקטיביים מסמכים מיצירת נרתע שאיננו אדם היא המשיבה

 ממילא. נורמטיבי אדם של בהתנהגות מדובר לא. ... המס רשויות את להונות תכליתם

 עצמו על המעיד אדם שכן, המשיבה של גרסתה לכל רבה בספקנות התייחסל יש

 אדם הוא המס רשויות את להונות במטרה פיקטיביים מסמכים לייצר מכוון שהוא

 אלמונית' נ פלוני 11871-11-14  ש"עמ) "המעטה לשון, רב בספק מוטלת שמהימנותו

 ( .הדין לפסק 17 פסקה( 24/18/2112)

 שנים שמשך הודתה שהתובעת לעיל הראינו. בענייננו יפה המחייבים ייםבשינו זו קביעה .71

 כפי. דירה בשכר השתתפות לקבל מנת על השיכון משרד את אמת שאינן הצהרות הצהירה

 פשעים כל על לא, המנוח של דרישתו פי על כן שעשתה לקבל בידי היה לא לעיל שקבעתי

 .אהבה תכסה

 לא רכושית הפרדה בו ונקבעה המנוח לבין בינה חתםנ אשר ההסכם, כאמור. מכך יתרה .77

 .המנוח את לרצות מנת על כן עשתה שלא וברי המשפט בית בפני ידה על, זהירות לשון, הוצג

 אצלה שהתקבל, אנונימי מכתב התובעת צרפה המשפטית ההתנהלות במהלך. ועוד זאת .71

 :נכתב בו, לכאורה

 .ג .מ"

 xxx' רח
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xx 

  

 .מ

 .אחייניתו עם אינטימיים יחסים לקיים נהג המנוח זוגך בן כי לנו נודע

 .ובסבל בדממה הסוד את ונושאת כך על יודעת, זוגך בן של אחותו, כן כמו

 " "שותקים אך יודעים אותך הסובבים וקרוביך היות לך נמסר זה מידע. ב.נ

 

 .מחיפה המכתב נשלח לתיק שצורפה מהמעטפה כעולה .78

 הדברים יובאו חשיבותם בשל. זה למכתב בקשר התובעת להנשא הנגדית בחקירתה . 11

 :כלשונם

 מכתב מצרפת את שם...  מועד לדחיית בקשה –' א נספח ש"לביהמ צירפת .ש

 קיימה שהאחיינית שם שכתוב בדואר אנונימי מכתב שקיבלת טוענת שאת

 ?הזה המכתב את שלח מי מושג לך ואין המנוח עם אינטימיים יחסים

 . להישבע כנהמו אני, לא .ת

 ?דבר שום זה על ידעת לא את. חמור מאוד זה שעשית מה .ש

 .לא .ת

 ?ידעת ולא שמעת לא .ש

 . לא .ת

: כמו, בדואר אנשים מאוד להרבה זה את ושלחת האנונימי המכתב את לקחת .ש

 ?זה את יראו שהילדים הביתה אליה

 .האחות ואל הביתה אליה זה את ששלחתי נכון .ת

 ?.ז .מ למר ושלח .ש

 .שניים שלחתי? פקח זה מה? הפקח זה מי .,ז .מ זה מי יודעת לא .ת

 ?עובד האחיינית של בעלה איפה .ש

 .יודעת לא .ת

 ?שנה 15 אחרי .ש

 המשקפיים עם מכה) התחתנה מתי להיזכר צריכה לא אני. זה את זוכרת לא .ת

 . שלה הבעל עובד איפה יודעת לא אני(. בשולחן

 ?אצלם התארחת םהחיי שכל אומרת את .ש

 ?עובד הוא איפה אותו שאלתי אני .ת

 ?המנוח של הגרושה, מכתב .לד שלחת את .ש
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 . מייל זה, מכתב לא .ת

 ?.לד מהמכתב העתק שלחת .ש

 . לא ממש. לשלוח כדי מחשב יודעת לא .ת

 ?המכתב של התוכן את לה כתבת אבל .ש

 .כן בהחלט זה .ת

 ?זה את עשית למה .ש

 הדבר על יודעים הם אם לשאול העולם כל את שאלתי, כך כל התפלאתי כי .ת

 מי אבל. כזה דבר להיות יכול איך, שבועיים תפקדתי לא, המומה הייתי. הזה

 . משוגע להיות יכול לא לי שכתב

 ?לך כתב מי יודעת לא ואת .ש

 . לא ממש .ת

 . לעברית בתרגום .לד כתבת שאת מהמייל לך מצטט אני .ש

 ?מה אז שכתבתי אמרתי אבל .ת

  

 לוין ד"עו

 .תרגום אין כאשר בעברית לה יקריא שהוא להיות יכול לא, מתנגד אני

 

 :קראוס ד"עו

 (21-22 פרוטוקול)".  תרגום נצרף צורך יש אם, בעיה אין

 

 של מדאיג  חשש עולה,  הראויה בזהירות, כאן תובא אשר מלשונו וכעולה צורף אכן התרגום .11

 היא תיעתר זאת בעקבות שמא הנתבעת על לחץ להפעיל, מעטהה לשון, התובעת של ניסיון

 .עצמם בעד מדברים הדברים. התובעת לתביעת

 

 :המנוח של לגרושתו התובעת של בפנייתה נכתב כך .12

 מכירה שאת בארץ כאן אנשים להרבה ולספר, לי לעזור יכולה את אולי חשבתי .ד"

 שאגה היא...קשה כלכלי בבמצ אני כי, ותתרכך, ולצחוק ללעג אותה לשים כדי

 עלוקה...  עלוקה החיים כל היית את, לפני תמותי, כבר תמותי: המשפט בבית לעברי

 הרגשתי אז כך כל אותי שונאת היא, דבר עניתי לא(... המילה של לרומנית תרגום) זה

 .איתו חיה שהיא להיות שיכול

 ."מ
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 :.ד תשובת

 אישית אני. זה את זה וכבדו אהבו השב משפחה זו. הזאת לרכילות מאמינה לא אני"

 .בהם קינאתי

 מאמינה אישה אני אך, סליחה. אישי באופן ראיתי שלא דברים הפצתי לא שלי בחיים

 ."   שלי לאישיות מתאים לא וזה

 :חוזר במייל התובעת המשיכה

 סיפרתי כבר אני, רוצה שאת למה להאמין יכולה את!  משהו לך להגיד יכולה אני"

 רק גיליתי וכיצד, שנים מזה שידעו אישרו איתו שלך מהעבר מהם 1-ו םאנשי להרבה

 ?עכשיו

 .אמת ושזה רכילות לא שזה ידעתי

 במהלכן איתו שנים 16 ואחרי! מאמינה אישה אני גם כי, לי לעזור ניסה שכתב האדם

 !"טוב כל! צדק לי להיעשות צריך, לה לתת כדי הכסף כל את לי לקחו

 המכתב דבר את ואישרו שוחחה עימם אנשים אותם הם מי לדעת תילבקש במענה, בדיון .13

 . דעתה לפי לכלוך כבר זה כי, לענות התובעת סירבה

 לעיל המובאת התובעת של מהתנהגותה, המעטה לשון, רוחי מורת את להביע אלא לי אין .14

 . מטרותיה את לקדם בכדי

 בא הודיע  בעניין לשאלתי נותלע בהפגנתיות וסירבה בדיון הדברים עם שעומתה לאחר .12

 :כוחה

 :לוין ד"עו

 ...בחוץ מרשתי עם לשוחח מבקש אני

 :לוין ד"עו

 נסוגים אנחנו, תביעה עוד שהוגשה העובדה ולאור מרשתי עם ששוחחתי לאחר

 מתוך האחרות מהתביעות הקיום את תקבל שהיא מקווה מרשתי. הזו מהתביעה

 תביעה והוגשה מעיזבון למזונות תביעה הוגשה. ש"ביהמ המלצת ולאור הזה השיקול

 לה יש ולדעתי מותה יום עד בדירה להתגורר לה מתיר והעיזבון מאחר העיזבון כנגד

" הדירות בשתי להתגורר יכולה לא והיא ומאחר xxב בדירה להתגורר אפשרות

 .(ואילך 21' ש 24' עמ פרוטוקול)
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 בהוצאות לשאת סירבה תובעתוה הוצאות על עמדו שהנתבעים כך בשל נמחקה לא התביעה

 .הנתבעים

 

 חשוב אמצעי המהווה התובעת של לאמינותה חשיבותם בשל בהרחבה הובאו אלו דברים .11

 ודרכי עדותה, התנהלותה. ידה על המועלות הטענות ולאור המנוח מות לאחר הזו לעת

 .ברנר השופט כבוד כדברי,  המעטה לשון רב בספק אמינותה את מעמידים פעולתה

 :דבר חריתא

 .נדחית התביעה .17

 בין, שוקל הוא הוצאות לפסוק המשפט בית בבוא. ההוצאות נושא את לביני ביני שקלתי .11

 התנהלות, בהכנתו שהושקע הזמן, ההליך וניהול התיק מורכבות, התביעה סכום את, היתר

 .הציבורי האינטרס גם כמו הדין בעלי

 בסך הנתבעים בהוצאות התובעת את מחייב אני הללו השיקולים את ששקלתי לאחר .18

 . כלכליים מקשיים סובלת שהתובעת שנטען העובדה חרף,  ₪ 32,111

 לא במשפט עול תעשו לא" וכן( 3 ג"כ שמות) "בריבו תהדר לא ודל" במקורותינו מצאנו

 . נהגתי כך(, 12 יט ויקרא) "עמיתך תשפוט בצדק, גדול פני תהדר ולא דל פני  תשא

 .התיק ולסגור לצדדים הדין פסק לשלוח המזכירות תואיל . 81

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2111נובמבר  21ניתן היום,  כ' חשוון תשע"ז, 
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