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 ?ת שיתוףכוונכמתי ייראו  – שותףמבחשבון  פקדת כספי ירושה והישום נכסר: וןידנה
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 ).29.10.99(ס "רחשוון תשבמט "י יום בצדדים הם זוג שנישאה

 .הודיעה  שגם  היא  מעוניינת  בגירושין  הישבעל  תביעה  לגירושין  והאהגיש    הני  כשנתייםלפ
התקיימו .  משאביםההגיש  הבעל  תביעה  לחלוקת  הרכוש  ואיזון  ,  כרוך  לתביעת  הגירושיןב

ובקשות  שונות  מטעם  שני ת  החלטות  ולאחרונה  התקבלו  סיכומי  טענו  ניתנו  כמה,  דיונים
 .הצדדים

כי  הבעל  פוטר  מעבודתו   הישהתקבלה  הודעה  מטעם  הא,  ציין  כי  לאחר  קבלת  הסיכומיםנ
על  הבעל  להגיב  תוך .  וכי  היא  דורשת  לקבל  חלק  בזכויות  שקיבל  בעת  פיטוריו[...]  ממפעל  

 . משך ההליך בנושא זהולאחר קבלת תגובתו ייקבע ה, עשרים יום

 .תן פסק הדין ביתר הנושאיםינהלן יל

ורכוש  שלטענתה  נרכש ,  הישהוא  כספי  ירושה  שקיבלה  הא  נושא  העיקרי  השנוי  במחלוקתה
הכספים  התקבלו .  2009ה  בשנת  ישכספי  הירושה  התקבלו  לאחר  פטירת  אם  הא.  מכספים  אלו

הרשום  על  שם  שני ,  בבנק  לאומישב  בזמנים  שונים  והופקדו  בחשבון  עובר  ו  מגופים  שונים
 . הצדדים

ונעשה  בו  שימוש  לרכישות  שונות  ובכלל  זה   ר  ושבבלק  מהכספים  נשאר  בחשבון  העוח
רכישת  ריהוט  ומוצרים  לבית ,  השקעות  בשיפוץ  הדירה  שניתנה  למגורי  הצדדים  על  ידי  הקיבוץ

 . והוצאות נוספות

 .  לעתים כספים לשימוש שוטףוממנו נמשכו, נפרד באותו חשבון ם"פקבלק אחר הופקד ח

 . ה בלבדישונרשמה על שם הא, 2008ר נרכשה מכונית טויוטה לנד־קרוז נוסף לכךב
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 האישהות ענט

האישה טענה כי הכספים כולם היו מיועדים עבורה ולא הייתה לה כל כוונה לשתף בהם את 

 בפרט  היא.  כל  מה  שנרכש  והושקע  מכספים  אלו  שייך  לה:  כתוצאה  של  כך.  הבעל

מכספים  שהועברו  במיוחד  לשם  כך ,  לדבריה,  מתייחסת  בדבריה  לעניין  המכונית  שנרכשה

, הכסף  הועבר  לחשבון העובר ושב המשותף ומשם עבר לידי המוכר.  מחשבון  אמה  המנוחה

 . והבעל הסכים מראש כי לא יהיה לו חלק ברכב

 הבעלות ענט

לה  בירושה  ועל  כן  יש  לחלק את ה  התכוונה  לשתף  אותו  בכל  הכספים  שקיבישבעל  טוען  כי  האה
לביסוס  טענתו  המציא  הבעל  בסיכומיו .  בשווה  בין  הצדדים  ,ת  כל  מה  שנרכש  בהםאהכספים  ו

 .פסיקות של בתי הדין ובתי משפט

 יוןד

רון  זה  מחייב  הן  על  פי  דין  תורה  וכן  על  פי יקע.  מעיקר  הדין  כספי  ירושה  אינם  בני  איזון,  הנהו
 .חוק יחסי ממון

 כאשר,  הישה  כאן  כוונת  שיתוף  מצד  האיתהעומדת  בפנינו  היא  האם  היולם  השאלה  א
 ?הכניסה את הכספים לחשבון המשותף

לפי  דין  תורה  לא  די  בכוונת שיתוף אלא יש צורך גם במעשה קניין שיגמור את הבאת   אמנם 
 אהי  עצם  העברת  הכספים  לחשבון  משותף,  ואולם  בנדון  שלפנינו.  הכוונה  הזאת  לפסים  מעשיים

ומנהג ,  ן  גמוריקני  הווהמשהעברת  כספים  לחשבון  מוטב    מנהג  העולם  הוא.  דאי  מעשה  קנייןווב
א  די  במעשה  קניין  אלא  יש  צורך  גם לאמנם  .  'יטומתאס'מחייב  גם  לפי  ההלכה  מדין  קניין    זה

תה  כוונת ייהאם  ה,  ועל  כן  הנושא  התלוי  העומד  לבירור  הוא,  בכוונת  הקנאה  מצד  המקנה
 . שיתוף

ממילא  ייקבע  כי  הכספים  הם ,  ה  כוונת  השיתוף  במקרה  שבפנינויתכי  הים  נכריע  א
 . משותפים

, הלכה  המקורות  לחילה  תפנה  נם"פק  בהופקד  של  הכסף  שעמדו  מאלת  שירור  בצורךל
 נתינת  לוונה  כם  גכך  ביש,  יתוף  שוונת  כוכח  תםא.  ווים  שההלכה  וחוקה,  ה  זעניין  ב,כאמורו

 ניין  קהווהמ  בעל  הם  של  ערשום  החשבון  לכסף  הרתעב  האשרב,  הלכה  הי  פל  עתקפה  התנהמ
 מעשה  לרך  עין  אהלכה  הפי  לםג,  יתוף  שוונת  כהעדרב,  אידך  גיסאמ.  'יטומתאס  'ל  שמורג
 . קנייןה

 ?יתוףין ושיוצר קני ן הזוגבל שם  עאם רישום הנכסה

 ני  שם  של  עשטר  הת  אכותב  וכספו  מכס  נרוכש  העלב  ודותאל    עפוסקים  הין  בחלוקת  מיימתק
 ותב  כךא,  ו  בלק  חאשתו  לאין  ולבד  בלו  שהוא  שברורש,  סף  ככום  סעל  המלווה  בו  אזוג  הניב
 וונה  כל  עעיד  מרישום  הצם  עאם  ה–מלווה  נוספת  יחד  אתו    כשתו  אם  שת  אהלוואה  השטרב
 ? הישא לתנה מתתל

 :אמר נ)תקנז תימן א סלקח(א "רשבת ה"שוב

  [...] ושת אבשם ושמו בשטר העשה ותים בנה קאובןר: אלתש"
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 א  לשתו  אשם  בשטר  הכתב  שי  פל  עףא,  נכסיו  מאובן  רנה  קילוא:  שובהת
 יש  רשם  בדה  שלוקח  השמעתאב)  ב,  ב  קףד(  מא  קגוזל  הפרק  בדאיתאכ,  נתהק
 וא  העלמא  ב]לפנחיא  :ריך  לומרצ[פיוסא    לןנמרי  אמימר  דמשוםו,  לותאג
   [...]"וב חבעל מהבריח לעבדאד

 כספים  הקור  מם  א–  משותף  בשתו  אבשם  ושמו  בשטרה  ת  אכתב  ותים  בקנה  שעלב:  לומרכ
 הדבר  שניחים  מלאא,  תנה  מתינת  נהווה  מינו  אהישא  הם  של  עשטר  הישוםר,  בעל  הל  שואה
 . וב חבעל מהבריח לו אעלמא ביוס פל שדדית צטרהמ לעשהנ

 עשה  נלא  שמן  זכל  ו,הישירושה  של  הא  מיה  הכספים  הקור  מי  כולק  חיןא,  בפנינו  שמקרהב
 עמדם  מת  אשמור  לתכוונה  ההנתבעת  שהנחה  לסוד  ישי,  שותפים  מצרכים  לושימ  שהםב
ה ינ  א,ניהם  שם  של  ערישום  לעברתם  הצםע.  חשבון  בופקדו  הטרם  בהיו  שפיכ,  לה  שבעלותב
 . א"רשב הדברי באמורכ, תנה מתינת נהווהמ

 לוונטי  רינו  א–"  וב  חבעל  מהבריחל  "–  רישום  האופןא  ל"רשב  במופיע  הנימוק  המנםא
[...] :  "מביא  טעם  נוסף  ,)  בסוף  עמוד  בב  קףדבא  קמא  ב(א  "רשב  הך  בחידושיא,  לפנינו  שדוןנב
  [...]" פנוחי לי אי נמעבד דוא הידיה דקרא ימשוםו עצמו לנה קהלוקחש

ה בלומר  שהכתי  גם  כאן  אפשר.  נעשתה  משום  כבודו,  גולהההכתיבה  על  שם  ראש    היינוד
 . י להקנות לוולא כד נעשתה משום כבודו, על שם הבעל

 ל  עשום  ריה  האמנם  ש,שבון  חעלת  בתה  היינתבעתה:  חר  אם  באופן  גאת  זהסביר  לפשרא
 טרוח  לצורך  וקום  מאתה  רא  לך  כשוםמ.  שימושה  ובשליטתה  ביה  הוא  הךא,  צדדים  הני  שםש
 ארון  בלו  שספים  כשם  שאדם  לדבר  הומהד.  ירושה  הספי  כת  אשמור  תבו  שפרד  נשבון  חלפתוחו
 וונת  כל  עופן  אשום  בראה  מינה  אזאת  כעולהפדאי  שו.  שותפת  מבעלות  באתנמצ  הכספת  בוא
 .יתוףש

ל "נא ה"רשב הברי די כהביאוש, )264–263 םימוד  ו עלקח(  בניים  רין  דסקי  פיין  ע:גיסא  אידךמ
ן  סימן  נז "ת  רמב"שו(ן  "הרמב  ו)שער  נא  חלק  ט  אות  א(  תרומות  הפרס:  פוסקים  המחלוקת  בנוייםש

ש בבא קמא "תוספות רא(ש "רא היניהם ב– ולקים חש יךא, דבריו  כוברים  ס)ות  שםומובא  בספר  התרומ

, )םשמובא  בשיטה  מקובצת  (ה  "הרמ  ו)ומובא  בשיטה  מקובצת  שם"  אודעינהוו"ב  דיבור  המתחיל  "דף  קב  ע
 שתו  אם  של  עמכירה  הטר  שת  אכתבו,  רקע  קקניית  ללישי  שאדם  לספים  כנתן  שי  מי  כסובריםה
 : דין הסק פתוך מיטוט צהלןל .רקע קאותהב כך בהישאהכתה  ז–

 תב  כהשטר  וכספו  מית  בקנה  שבעל  ביא  הראשונים  הל  שמחלוקתה"[...]  
 דין  מנכס  בזכתה  ואשתו  לקנאה  הין  דזה  בש  ים  אהכי  בפליגי  ושתו  אשםב
 דה  שלוקח  דא  קמאבב  דסוגיא  היירי  מבזהו,  א  לו  אפניו  בלא  שאדם  לכיןז
ון מכיו  דומותרת  הרפסן  ו"רמב  הובר  סונא  גויאבכהו,  ותא  גלש  רישםב
 הייכ  זעשה  מזה  בראות  לין  אריה,  כי  התב  כעלמא  בפנחיא  למימר  לאיכאד
 .ודאה השון ללא והייכ זשון לא לאינוש, ללכ

צריך [ו  "  צלל  כהבתשו  בסוברש  ה"הרא  דומר  ללינו  ערחךל  כוע  זה  בלפיו
) יל  לעכרזכנו]  ל"ש  הנ"בתוספות  רא  [חידושיו  בבן  כתכו(]  כלל  פו  סימן  א:  להיות

, שמו  בכתב  שמי  להייכ  זזה  ברואים  וורב  חנה  קותאש  גלרי  דונא  גויאבכהד
ן כו,  שתו  אקנתה  ששתו  אשם  בשטר  הכתב  וית  בקנה  שבעל  בדין  הוא  הריה

ל בעש  ו"רא  הל  שנויה  שמחלוקת  זה  בןיד  ד)ק  ה"  סב  סןמיס(  תומים  בבכת
  מה לפיו.    שםין  עי–  הישא  היד  מהוציא  לין  אמספק  דהעלה  ותוומרתה

 ו  להיראבסש  ו"רא  השיטת  בעומדים  הם  האשונים  ררבהה,  יל  לעתבנושכ
 ." וותיהכ
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 עברת  הצםע,  מותו  כהסובריםש  ו"רא  העת  דפיל,  ל"נר  ה"פד  במפורטות  הנסיבות  בהיינוד
. תויעסא  ו"רשב  הדברי  תשובת  כלא  ותנה  מתינת  נםה  הישא  הם  של  עחציתם  מרישום  וכספיםה
ש "רא  השיטתכ'  י  ליםק  'ומר  לכולהי,  מוחזקת  ההיא  שהישא  הי  כתומים  בכריע  הך  כשוםמ
 .וחזקת מיא הבו שרכוש הת אידה מהוציא ליתן נלאו, עתויסו

  ?מתי יש לראותה כראיה על כוונת שיתוף – חשבון בנק משותףבכספים  פקדתה

ש  וסיעתו  יודו  שהפקדת  הכספים "נראה  לחלק  ולומר  שגם  הרא,  אמנם  במקרה  שלנו

זאת  מכיוון  שדין  הפקדת  כסף  בחשבון .  ף  לא  תחשב  כנתינת  מתנה  לבעלבחשבון  משות

מדין  בעל  המלווה  הלוואות  או  קונה  בית  מכספו  וכותב  את  השטר  על  שם שונה  ,  משותף

 : אשתו

 נעשה  שטר  שישום  רל  שקטיבי  אעשה  מעשה  שאדם  בדוברמ,  ש"רא  הסק  עבו  שמקרהב
 מתנה  בה  לתתם  לצונו  רהוכחתש  כ"ראה  די  יל  עתפרשת  מו  זעולהפ.  שתו  אם  של  עלו  שכספיםמ
 . מורהג

 ת  או  ביהלה  נהישאה,  הפקדה  הטרם  ביים  קיה  הבר  כמשותף  החשבוןה,  לנו  שמקרה  בךא
 אן  כעשתה  נאל.  מה  של  עפרד  נשבון  חלפתוח  וטרוח  לורך  צאתה  רלאו,  כספיים  הנייניה  עלכ
 פני לבר כשום רההי שחשבון לכנסתם הלאא, בעל הם של עכספים הישום רל שקטיבית אעולהפ
 . מו של עןכ

 נראה  הכפיו,  יתוף  שכוונת  לאיה  רל  כאין  שבפנינו  שמקרה  בודהש  י"רא  הםג,  ה  זסבר  הפיל
 . לה שישי ארכוש ככספים הת אהשאיר לתכוונה הנתבעתה

  :) וות אב סןמיסושן משפט ח( חןולש הרוך עשםל ב"נר ה"פד בכתבו שם במהן געויי

 אשה  הם  של  ערקעות  קנכתבו  שה  מאיה  רום  שין  אזמנינו  דברנו  ביאברכ"
 יש  שעמים  טיזה  אפני  מן  כושים  עהרבה  שפני  מערכאות  בתקיים  נאפילוו
וד א  מזה  בתון  מהיות  לדיינים  הריכים  צכן  להן  להקנות  לוונתם  כאין  והםל
 ." ודאמ

האם :  יש  צורך  לבדוק  היטב,  טרם  נכריע  בימינו  לקבוע  בעלות  לפי  הרישוםב:  לומרכ
 ? כוונת שיתוף או כוונה אחרתהרישום מבטא

עצם  הכנסת  הכספים ,  כאמור  לעיל.  מקרה  שלפנינו  נראה  שיש  לחלק  בין  שני  סוגי  כספיםב
חיו   מכיוון  שהצדדים.  ש"גם  לפי  שיטת  הרא,  לא  מעידה  על  כוונת  שיתוף,  לחשבון  המשותף

חשבון ה  לא  ראתה  צורך  להפריד  את  רישום  כספיה  מבעלה  ולפתוח  ישהא,  מלא  ובאמון  בשיתוף
 . אחר להכניס בו כספי הירושה

ו  בנפרד  לאחר  שעברו  לחשבון רלגבי  כספים  שנשמ,  לא  הוכחה  כל  כוונת  שיתוף,  שום  כךמ
 . או משמש עבורה בלבד הישאו כל מוצר אחר הרשום על שם הא סגור או לרכישת המכונית

אחר ל,  )5.5.2016(ו  "תשע  הניסןבז  "נציין  כי  בדיון  שהתקיים  ביום  כ,  תוספת  לאמורכ
 רשום  ליה  האפשר"  :)פרוטוקולל  137שורה  (ה  טענה  לגבי  רישום  הבעלות  על  המכונית  יששהא

: הגיב  הבעל,  "מך  מא  בכסףה,  מך  של  עה  זת  ארשמי  תי  למר  אואה.  דואר  הניף  סמעמד  בנייםש
 ." חד אכב רעל בל עק ררשום לאפשר ששבתיח. חד אכב רעל בהירשם לריך צהיה ום שהייתי"

וסביר  יותר  שהוא  הבין  כי  הרכב  שבא  מכספה  שייך  לה ,  ם  מתקבלים  על  הדעתדברים  אינה
 .ולכן לא דרש שיירשם על שם שניהם
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אולם  שונה  הוא  אותו חלק של הכספים שהתערב עם יתר הכספים המצויים בחשבון העובר 

 ללא בדיקה וחקירה של האישה אחרי –כששני  הצדדים  עשו  בו שימוש באופן חופשי ,  ושב

לגבי  כספים  אלו .  לא  הפרדה  ברורה  בין  כספים  שהתקבלו  מעבודה  או  מהירושהבעלה  ול

 .ועל כן כל המוצרים שנרכשו מהם נחשבים רכוש משותף, מוכחת כוונת שיתוף

 סקנותמ

 : לאור האמור קובע בית הדין כי

הם רכוש האישה ואילו מטלטלין שנרכשו ' סגור'המכונית  והכספים  המצויים בחשבון ה .א

 .ו על שם האישה הם בבעלות משותפתולא נרשמ

ם לשימושה הה וישאם  קיימים  מוצרים  שנרכשו  באופן  ברור  מכספי  הירושה  של הא,  מו  כןכ
 .יש מקום להורות שלא יאוזנו –כגון תכשיטים , הבלעדי

, לאורך  רוב  תקופת  חיי  הנישואין  ועד  היום  הזה:  לעניין  המוניטין  שתבעה  האישה .ב

ח "  מוכחת  מתוך  הדועובדה  זו.  ומים  גבוהים  מאשר  הבעלהאישה  הייתה  משתכרת  בסכ

, שבמסגרתו  נקבע  כי  על  האישה  להעביר  סכומים  לבעל  לצורך  ביצוע  האיזון,  האקטוארי

אין  מקום  לחייב ,  משום  כך.  ומכאן  שהשתכרותה  לאורך  חיי  הנישואין  הייתה  גבוהה  משלו

 . את הבעל סכום כל שהוא בגין הפרש נכסי קריירה או מוניטין

והן ,  הן  מכיוון  שהוא  לא  תבע  זאת  –  ם  האישה  לא  תחויב  לשלם  לבעל  בגין  נכסי  הקריירהג
 .באשר השתכרותו גם היא איננה מבוטלת, מבחינה עניינית

מאחר  שכעת  הדירה  עדיין  שייכת  לקיבוץ  וביצוע  הפרטה :  לעניין  ההשקעות  בדירה .ג

יהיה  צורך  לדון ,  ע  הפרטהלאחר  שתתבצ.    אין  מקום  לדון  בכך  כעת–אינו  נראה  באופק  

 . בנושא זה על פי העקרונות דלעיל

, על  שני  הצדדים  להגיש  את  עמדותיהם  בכתב  בתוך  עשרה  ימים:  לעניין  המועד  הקובע .ד

 .ולאחר מכן תינתן החלטה

 .תינתן החלטה לאחר קבלת תגובת הבעל[...] לנושא הזכויות ממפעל  .ה

 .זהיםיתן לפרסם החלטה זו לאחר השמטת פרטים מנ

 ).15.9.2016 (ו"אלול התשעבב "ייתן ביום נ
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