
           

 

1 

1 

 יחסי משפחה וממון 

  לחוק יחסי ממון 4תיקון מס' אתגרים ומשימות בעקבות 

 

 מאת 

 

 שחר ליפשיץ  

  
הוא דוגמא מוצלחת להליך חקיקה כושל במיוחד.   37911-יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג חוק 

שיתוף ה ההלכה המוכרת כחזקת על ידי עובר לחקיקת החוק, הוסדרו יחסי הרכוש בין בני זוג  

אשר  בהתקיים תנאים מסוימים הכירה בשיתוף נכסים המתגבש  בין בני זוג במהלך יחסיהם 

  2הזוגיים.

 3,על הנהוג בעולם המערבי חקיקת החוק ערך משרד המשפטים מחקר השוואתי מקיףלקראת 

, הדוחה את מימוש השיתוף הכלכלי בין בני הזוג לעת הסדר איזון המשאבים הועדף  שבעקבותיו

 ברם, למרבה הצער, .אותו הציעה חזקת השיתוף מיידי השיתוף ה , על פני הסדרירושים ומוותג

התעלמו המחוקקים מהבדל דרמטי בין דיני הגירושים בישראל, לבין דיני הגירושים הרווחים 

בעולם המערבי. בעולם המערבי רווח מודל גירושים ללא אשמה, המאפשר לצד מעוניין ליזום 

, דיני הגירושים כפופים לעומת זאת, בישראל 4ם ללא שיתוף פעולה מן הצד האחר.ולהשיג גירושי

לדין היהודי, שלפחות במקרה של בני זוג יהודים, מקשים מאד על השגת גירושים ביוזמה חד 

את  לבין דיני הגירושים הדתיים, אפשר ותמרץהשילוב בין הסדר איזון משאבים דחוי  5צדדית.

או לחלופין להתנות את הגירושים  בהסדר  וב הגבר, להתנגד לגירושיםהצד החזק הכלכלית, לר

הפך הסדר איזון  בעקבות זאת, ו הליך איזון המשאבים ן כך ובין כך  סוכל ירכושי נח מבחינתו. ב

ומהלך  7כשלולתקן את המעוות חקיקתיים,  תניסיונו 6מתה. ללא רלוונטי ולאות המשאבים

על   8צלח באופן חלקי.שפט הישראלי לעקרונות השיתוף הזוגי לשיקום המחויבות של המפסיקתי 
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לחוק יחסי ממון  4ההישג המרכזי והחשוב ביותר של תיקון מס'  ,רקע מצב העניינים העגום

המוקדם לפקיעת  מועד, באיזון המשאבים עריכת מתן האפשרות להנו  9שהתקבל לאחרונה

ים הדתיים לחלוקת הגירושאת התלות בין  בכך, ניתק המחוקק הנישואים עקב גירושים או מוות.

באופן   10נפרדים מן הגירושים הדתיים. "גירושים כלכליים"מכניזם של  ואפשרהרכוש האזרחית 

אפשרים  את הקדמת מועד האיזון המהתנאים והנסיבות קביעת ב עיקרו של התיקון עוסק  ,טבעי

סק התיקון לחוק יחסי ועון, עם זאת, לצד הקדמת מועד האיז  11.הדתיים גם לפני הגירושים

היקף הגדרת אף כי באופן חלקי, גם בתחומים מהותיים הנוגעים לתוכן האיזון ובכללם,  ,ממון

לחרוג מחלוקה שוויונית של הנכסים עקב פערים בהכנסות  האפשרות 12הנכסים הכלולים באיזון,

  14.וההתחשבות בשיקולי ילדים במסגרת איזון המשאבים 13עתידיות של בני הזוג

 

את המחויבות העמוקה של המשפט הישראלי לשיתוף הזוגי  מאושש תיקונו של חוק יחסי ממון, 

בין בני זוג בישראל. היחסים הכלכליים חוק ככלי מרכזי להסדרת הוהוא מציב לראשונה את 

לבחון ולחדש את תפיסות היסוד של השיתוף הזוגי  מבקש הנכתב בעקבות התיקון, ,אמר זהמ

שהתיקון לחוק המאמר,  מרכזיות, שיידונו בארבעת חלקי  סוגיותארבע  ח לאורן בישראל ולנת

  מעורר במישרין ובעקיפין.

 

" גירושים כלכלייםחוק "תיקון לבנסיבות שבהם מאפשר הק ועסשל המאמר י החלק הראשון

 דיני ית מודרניות כלפי אזרחבעקבות ניתוח של  תפיסות  . הקדמה של איזון המשאביםבאמצעות 

שהתנאים המוצבים בחוק יחסי ממון כתנאי להקדמת האיזון משקפים בדרך  ,נטעןהגירושים  

השיקולים הציבוריים איזון ראוי בין המחויבות העקרונית למודל גירושים ללא אשמה לבין כלל 

של הקשר הזוגי. על רקע זה נישואים ומתנגדים לפירוק חפוז האזרחיים התומכים ביציבות ה

טאה חזקת השיתוף המאפשר פירוק מיידי של ימודל רדיקלי יותר מהסוג שב נתנגד לאימוץ

נציע קריטריונים שונים, . ברוח גישתנו העקרונית, אחד בלבד צד תהשיתוף הזוגי לפי דריש

נמליץ על דרכים שבהם יוכלו ו ההמתנה לקראת הגירושים הכלכליים לקיצור או הארכת תקופת

להורות  ולהתארגנותלמיצוי אזרחי של סיכויי שלום הבית  בתי המשפט לנצל את תקופת ההמתנה

על כך, נעמוד על המקרים שבהם רצוי בכל זאת ליצור זיקה בין משותפת לאחר הגירושים.  נוסף 

חוק התיקון להגירושים הדתיים לגירושים הכלכליים ונציע עקרונות ליישום ראוי של הוראות 
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חוק יחסי ב ת עקרונות דיני הגירושים המשתקפים חיל אנציע לה לבסוף,  המאפשרים זיקה זו.

 . הרשומים על שם בני הזוג נכסים זוגייםשל ממון גם על פירוק שיתוף רגיל 

משנסיים את הדיון בהקדמת מועד האיזון נפנה לדון בתכנים המהותיים של האיזון ושל תפיסת 

 השיתוף הזוגי המשתקפת בו. 

 

. חלק זה המשאבים על פי חוק יחסי ממון לים באיזוןהיקף הנכסים הכלוביעסוק   החלק השני

נכסי הפרישה, )פנסיות, קרנות השתלמות וכיו"ב(  תיקון האחרון אשר הוסיף את יתייחס ל

שמציע חוק יחסי ממון גם לאחר תיקונו בין אבחנה הנוקשה  להגדרת הנכסים הכלולים באיזון ול

הנכסים לבין   מעבודתם של בני הזוג( נכסים שנרכשו במהלך הנישואיםנכסי המאמץ המשותף )

כבסיס לדיון  בחלק זה,  . נכסי מלפני הנישואים, ירושות ומתנות(לכאורה ) הפרטיים ,החיצוניים

( "הסכמית 3אתאר שלוש תפיסות  של שיתוף זוגי שהתפתחו בהקשר "לחזקת השיתוף": )

ססת על ערכי הצדק ( גישה נורמטיבית המבו2מצומצמת" הממוקדת בהגשמת כוונת הצדדים )

קישורית -קהילתית( גישה 1) -והשוויון וממוקדת בחלוקת תוצרי מאמצם  המשותף של  בני הזוג ו

המדגישה את היבטי היחידה והקהילה  שביחסים הזוגיים ומוכנה בעקבות זאת להרחיב את 

ולהחיל את השיתוף גם על הנכסים  גבולות השיתוף מעבר למאמץ המשותף של הצדדים

 ניים.החיצו

 

המוצבת בבירור בחוק יחסי  ,האבחנה בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים החיצונייםכי  ,אטען 

משקפת את הדומיננטיות של הגישה הנורמטיבית הממוקדת במאמצם המשותף של , ממון

 את הגישות המשפטיות שפותחו  אבחןשל חוק יחסי ממון. לאחר מכן המקורי הצדדים בעיצובו 

  יחידתי -, אשר ברוח המודל הקישורי, כמו גם בשיטות משפט אחרותישראליט הבמשפלאחרונה 

חיצוניים שאינם תוצר ולהחיל את השיתוף הזוגי גם על נכסים  מבקשות לטשטש אבחנה זו

אציע , תוח פילוסופי של ההצדקות השונות למודליםבעקבות ני . המאמץ המשותף של הצדדים

נכסים שאינם תוצר המאמץ המשותף וף הזוגי גם לגבי המאפשר לעיתים הכרה בשיתמודל משולב 

מתחם ומגביל אופיו של המודל, הרי שזה בעקבות . רגיש יותר לכוונת הצדדים לאורח חייהםאך 

. מעבר לדיון הפילוסופי והתמיכה להכיר בשיתוף בנכסים החיצונייםאת המקרים שבהם ראוי 

לי יספודנטובאופן נכון יותר איזון ג'ורכי מודל זה מבטא  ,אטעןאף המהותית במודל המשולב 

ראוי בין דבר המחוקק לפרשנותם של בתי המשפט מאשר הגישה המבקשת להחיל באופן כמעט 

כוננת בהתעלם מהחיצוניים שאינם תוצר מאמץ משותף נכסים הגורף את השיתוף הזוגי על 

 הוראות המחוקק. הצדדים ומ

 

לחוק לבתי המשפט לסטות מחלוקה שוויונית  שהעניק התיקוןבסמכות , יעסוק שלישיההחלק 

בתיאור  אפתח  .בין בני הזוג עובר לגירושיהם בפערים בכושר ההשתכרותשל הרכוש בהתחשב 

תופעת העוני הנשי בעקבות וב, אמפירי של פערים בכושר ההשתכרות בין בני זוג עובר לגירושיהם

  הגירושים המיוחסת לה.  

טכניקות משפטיות ארבע  רכים ליישומה הראוי לאורן של את הוראת התיקון ואציע דאבחן 

, המבוצעת הון האנושיתוספת ל( חלוקה קניינית של ה3להתמודדות עם הפערים הללו: )מרכזיות 

בכושר התחשבות   (2) כתשלום חוב קבוע או כחלוקת משכורת בתקופה שלאחר הגירושים. 

( 1)יגה מחלוקה שוויונית של ההון הרגיל ובצרכים עתידים של בני הזוג כבסיס לחר  ההשתכרות 
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. אנתח את ההבדלים הטלת חובת מזונות על בסיס צורךו( 4פיצוי על הפסדי קריירה  )

וחסרונותיהם ואציע  םהפילוסופיים והמעשיים בין המודלים השונים, אציג את יתרונותיה

  עקרונות ראשוניים לבחירה  ו/או שילוב ראוי בין המודלים השונים. 

 

 

המורה לעכב  את חלוקת דירת המגורים במסגרת לחוק ,  נעסוק בהוראת התיקון הרביעיבחלק   

האיזון כל עוד לא הוסדר מדור חלופי לילדי בני הזוג ובהוראה הכללית יותר שהוסיף התיקון 

הדורשת להתחשב ברווחת ילדי בני הזוג בעת קביעת הדרך למימוש איזון המשאבים. הדיון בחלק 

על הסדרת יחסי הממון בין הוריהם. כך נמליץ כי  שיקולי ילדיםלהרחבת השפעתם של זה יקרא 

רים גרושים במקרים המתאימים, שיקולים פסיכולוגיים הממוקדים בצורך של ילדים להו

ליציבות, יקנו לבתי המשפט סמכות להעניק  מעין סעד של  "מדור ספציפי" אשר ימנע את מכירת 

,  להמשיך להתגורר בדירת המגורים לתקופה ורה המחזיק בילדהדירת המגורים  ויאפשר ל

שתקבע גם  לאחר עריכת איזון המשאבים והגירושים. עוד נציע כי שיקול הדעת האקוויטבלי, 

המאפשר לבתי המשפט לחרוג מחלוקה שוויונית  של הרכוש המשפחתי, יכלול גם התחשבות 

 בטובתם של ילדים. 

   

נצביע  של המחקר,  האחרוןבחלק  ,שר ההשתכרות ובשיקולי הילדיםבעקבות הדיון, בפערים בכו

התפיסה על הצורך  להעשיר את התפיסות הקיימות לשיתוף הזוגי בגישה נוספת שאכנה אותה 

יחידתית בכך שהיא מדגישה את הפער  –. גישה זו  ממשיכה את הגישה הקישורית המשפחתית

מנתקת את הסדרת  מסחרית. אולם הגישה ותפות הקניינית הבין ההקשר המשפחתי לבין הש

היחסים הכלכליים מן הנגזרת הצרה של דיני השיתוף והקניין ופותחת פתח להחדרתם של 

שיקולים רחבים יותר בתחום דיני המשפחה. כך, תפיסה זו נותנת מקום רב יותר מן הגישות 

ל אורח החיים שבו אחריות המשותפת של שני בני הזוג לתוצאות הכלכליות שהכרה בהקיימות, ל

חיו בזמן הנישואים. משום כך, הגישה פותחת פתח לפיצוי על הפסדי קריירה שנגרמו לאחד מן 

. נוסף על כך, הצדדים גם כאשר ההפסדים הללו לא הניבו באופן ישיר רווח כלכלי לצד השני

שה כמו כן הגי הגישה מספקת בסיס ערכי, להטלת חובת מזונות זוגית גם לאחר הגירושים. 

עוזרת והיא אף  בהסדרי שיתוף גמישים החורגים מחלוקה שוויונית נוקשה המשפחתית תומכת 

מאפשרת שילוב טבעי יותר ו לפרוץ את הדיכוטומיה המוכרת בין דיני הזוגיות לדיני הורים וילדים 

 של שיקולי טובת ילדים במסגרת דיני הרכוש המשפחתי.

.         

1          . 
חידושו המרכזי של התיקון לחוק יחסי ממון הנו בהפרדה בין הגירושים הדתיים, לבין 

 א שבו נקבע:5הוסיף המחוקק לחוק המקורי את סעיף לצורך זאת, הגירושים הכלכליים.  

 א. הקדמת המועד לאיזון המשאבים 5

תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם  5ת לאיזון משאבים לפי סעיף הזכו )א(
הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים לפי פרק זה פקיעת הנישואין אם 

 והתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:

 אחד מההליכים האלה:נפתח חלפה שנה מיום ש (3) 
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 הליך להתרת נישואין; )א(  

ן בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף תביעה לחלוקת רכוש בי )ב(
–במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט

תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש,  3797
בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לפי פרק זה או בקשה לפי 

 ;33סעיף 

אף אם תחת קורת גג  נפרדקיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים ב (2)
לפחות מתוך תקופה  חודשים תשעה של מצטברת תקופה במשך  אחת

רצופה של שנה; בית המשפט או בית הדין רשאי לקצר את התקופה 
האמורה בפסקה זו אם ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומו של 

 קרע בין בני הזוג.
 

ים הקדמה של מועד האיזון גם התיקון לחוק יחסי ממון שלושה מצבים המאפשר בכך קבע 

( חלוף שנה מיום הגשת סוגים שונים של תביעות משפטיות בין בני 3בהעדרם של גירושים דתיים )

 אלושלוש עילות ( תקופת פירוד של תשעה חודשים מתוך שנה. 1) 15( קרע ביחסים הזוגיים2הזוג )

לאפשר גירושים ללא את המגמה הרווחת בעולם המערבי   ,, במישור הכלכלית למעשהומאמצ

כאשר מתרחשים אירועים אובייקטיבים  , unilateral no fault divorce,אשמה ביוזמה חד צדדית

     16 המעידים על פרידה או קרע בלתי הפיך.

ככלל, אני תומך במהלך המאפשר גירושים ללא אשמה גם כאשר אחד מן הצדדים מתנגד 

אם התמוטטו היחסים בין הצדדים ואחד  ,ןהטעם הראשועל פי  :משלושה טעמים , וזאתלכך

הצדדים נחוש ברצונו לפרק את התא המשפחתי, אין טעם בשימורה של קליפת נישואים ריקה 

  17הזוג חיים בניתוק.-מתוכן, ועדיפה גישה "מעשית" הנותנת גושפנקה רשמית למציאות שבה בני

ם וממחויבויות ביטוי על חשיבה ליברלית הרואה בזכות להתנתק מקשריהטעם השני מבוסס 

 לבסוף  19.להתנתק מן הקשר הזוגי ומשום כך היא תומכת  בזכות  18לאוטונומיה של הפרט

 ה אף היא עשוי 20 זוג,-רתיעתן של שיטות המשפט הליברליות משיפוט מוסרי של התנהגות בני

                                                 
15     2( ) (7        .         )

         .        
  .                  .   

16         ,          
 :     UNIF. MARRIAGE AND DIVORCE ACT  9A U.L.A. 147 (1987)  .

   ,               
        -        

306-383 (7002  .) 
, 611-200'    2  ע    , 17 ' 2   ע,   ,27  "    

 "    :     622,623 (7002         .)
. :  ,        Putting Asunder: A Divorce Law for Contemporary 

Society Report of Group appointed by the Archbishop of Canterbuyr,(January 1964. London, SPCK, 

1966)  :, "           Reform of the Grounds of Divorce -- 

The Field of Choice (1966). 
18    - :  ,   M. Walzer, The Communitarian Critique of Liberalism, 18 

POL. THEORY 6, 11-16 (1990)           .
 :      .Hanoch Dagan & Micharl .A. Heller ,The Liberal Commons, 110 YALE L. J 

549, 567-570. (2001). 
19       - :  Carolyn .J. Frantz & Hanoch Dagan, Properties of 

Marriage,104 COLUM. L. REV.75 (2004)     .2 '  ,612-616. 
20  :  .Carl E. Schneider, Marriage, Morals, and the Law: No-Fault Divorce and Moral Discourse, 

UTAH L. REV. 503 (1994) "         "   . 
  821 (  ,7007         "   .)

"     628  (7002.) 
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לאור תמיכתי,  21.להוליך לאימוץ מודל משפטי המאפשר קבלת גירושים גם ללא הוכחת אשמה

האפשרות שמעניק התיקון לחוק יחסי ממון על מברך במודל האזרחי של גירושים ללא אשמה אני 

 ביוזמה חד צדדית ללא הוכחת אשמה וללא המתנה לגירושים הדתיים. להקדמת איזון המשאבים 

2        . 
התומכים במודל גירושים ללא  ,הליברלייםהאילוצים המעשיים והערכים  לכאורה,

מאפשר את התרת  . מודל זהמצדיקים מודל רדיקלי יותר המכונה גירושים על פי דרישה אשמה,

ללא בדיקה חיצונית של טיב היחסים של  על פי דרישת הצד החפץ בכך הנישואים באופן מיידי

תחום היחסים כזה לשמודל משמעו של יישום   ושל סיכויי השיקום של הקשר הזוגי.הצדדים 

על פני המודל  חזקת השיתוף ההסדר השיתוף המיידי שהציע פתהעדהינו,הכלכליים בישראל 

כל בן זוג לדרוש ולממש באופן מיידי את ל מאפשר  שמציע חוק יחסי ממון. הסדר השיתוף המיידי

לל וש, , גם בגרסתו המתוקנתהמודל שמציע חוק יחסי ממוןואילו  22חלקו בנכסים המשפחתיים,

פרידה של שנה או הוכחת קרע ומחייב תקופת המתנה/ ,ה של צדמשאבים מיידי על פי דריש איזון

 כתנאי לאיזון.

, אני סבור כי מודל גירושים לפי דרישה איננו מודל ראוי של דיני בניגוד לקו חשיבה זה

  :שיםהכלכלי בטרם הגירוהשיתוף  נחה לפירוק כמודל המגם ומכיוון שכך אין לאמצו  23הגירושים

ראויה של הגירושים חייבת לאזן בין האינטרס הפרטי אזרחית הסדרה , ראשית

אינדיבידואלי של הצד המבקש לפרק את הקשר לבין האינטרס הציבורי בהבניית הנישואים ה

או בהקשר הכלכלי ניתוק כמוסד יציב המשקף מחויבות ארוכת טווח. התרה חפוזה של הנישואים 

מדגישה אך ורק את  לעומת זאת, ם בין בני הזוג לפי דרישה של צד, מיידי של הקשרים הכלכליי

, ניסיון החיים שנית 24עלמת לחלוטין מן האינטרס הציבורי.תהצד הפרטי האינדיבידואלי ומ

מלמד, כי אפילו מנקודת המבט של הצדדים, לעיתים דרישת גירושים אינה משקפת התמוטטות 

אני סבור כי אין לקבל דרישת ד מן הצדדים. על כן, אמיתית של הקשר אלא  גחמה רגעית של אח

                                                 
21    ,  2 '  ,612-611   ,         ,

 :  ,  .        Joseph Goldstein & Max Gitter, On 

Abolition of Grounds for Divorce: A Model Statue and Commentary, 3 FAM L. Q 75  (1969).   
 :   .               

John Eekelaar, The Family Law Bill -- The Politics of Family Law, 26 FAM. L. 45, 46 (1996).,   
      ,              

 :   .    Laura Bradford, The Counterrevolution: A Critique of Recent Proposals 

to Reform No-Fault Divorce Laws, 49 STAN. L. REV.607, 613 (1997).      ,
 ,      .          2 '  ,273. 

22               - ,     1 ,
   .                 "

  ,                ,    
      .             ,     

."    ,   ,       
23               ,  2 '  ,208-

232 . 
24  "             7737103  "  '  

"   -  ,  (78.88.7006    ,       )
       ,   .            

         ,      (    
  32-31       ,            .)  

         .             
"    "        :         (

,7001 "    "   .)   ,  (7001.) 
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באופן מיידי, ברוח המודל של גירושים לפי דרישה, אלא יש לדרוש  /פירוק שיתוף כלכלי גירושים

על מנת לאפשר את מיצוי האפשרות  לי משמעותי בין הגשת התביעה לקבלתהאטווח זמן מינימ

קשור  הלך המאפשר גירושים לפי דרישהממ סתייגות נוספתה .להחזרת השלום בין בני הזוג

ולרצון לאפשר לילדים זמן  יםהתפתחותם של הילדלהשפעה המשמעותית של גירושים על 

לטענה זו חשיבות מיוחדת בהקשר של פירוק השיתוף  25הסתגלות הגיוני לגירושים ולתוצאותיהם.

לל על מכירת הכלכלי שכן מחקרים העוסקים בהשפעת  גירושים על ילדים מצביעים בדרך כ

, הליך גירושים לבסוף  26על ילדים. לכתהדירה המשפחתית המהווה כאירוע בעל השפעה מרחיקת 

 חפוז אינו מתחשב בצרכי ההסתגלות של בני הזוג החלשים כלכלית, התלויים בבני זוגם. 

מציע איזון ראוי בין אכן השיקולים הללו אני סבור כי התיקון לחוק יחסי ממון  רקע על 

בות יבות העקרונית למודל גירושים ללא אשמה לבין השיקולים האזרחיים  התומכים ביציהמחו

 של הקשר הזוגי. הנישואים וניצבים כנגד  פירוק חפוז

3 .      , 
איזון הקדמת להתייחס בקצרה לכמה היבטים נקודתיים בהליך ברצוני בחלק זה 

, הרחבות והצעות לשיפורים, של ההסדר הקיים לאור מעשיים ישומיםה יכמולהציע  ,המשאבים

 גישתנו העקרונית.

       . א
משבר זוגי בן שנה כתנאי למימוש איזון המתוקן באופן רגיל דורש חוק יחסי ממון 

הצורך  29או אלימות. 28במקרים של קרעעם זאת, החוק מאפשר לקצר תקופה זו  27.המשאבים

העקרוני בקיצור  גיוןיאת ההיצור תקופת ההמתנה במקרה אלימות מובן מאליו. אני מקבל גם בק

עדיין, ניסיונם של  במקרים שבהם הקרע בין בני הזוג אינו ניתן עוד לאיחוי. -תקופת ההמתנה

שיטות משפט אחרות מלמד כי לעיתים העילה של הרס חיי הנישואים גלשה בסופו של דבר למודל 

לכן, חשוב להקפיד על כך  30ם לפי דרישה המאפשר התרה קלילה של קשר הנישואים.של גירושי

שקיצור תקופת ההמתנה בת השנה יוותר כחריג ויבוסס על ממצאים אובייקטיביים כגון, תסקיר 

בדבר העדר כל סיכוי לשלום בית סעד או התרשמות חד משמעית ומנומקת  של בית המשפט 

 ,לעומת זאת .קרים הרגילים תשמר התקופה המוגדרת בחוקשבמווהעדר צורך בתקופת הסתגלות 

אין להניח שעצם הדרישה של צד להתגרש גם בתוך תקופת השנה מהווה ראיה נחרצת לקיומו של 

 31השיתוף.מיידי של קרע המצדיק פירוק 

                                                 
25  ,  .                   

    ,          ,   .      
 ,        . '2  ע      , 271-237      

.      
26 . "            
27    .  82                    

.       
28   2() ( 7.     ) 
29   2.            ,  ,) (  
30    ,  2  '   ,617              (

       .             
 .)   

31  "  2721111  '  (  "  ,6 )701  (7002          )
 ,   .                   

,                    
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 .      
פשר בעוד שהמחוקק יצר מסלולי קיצור של תקופת ההמתנה בת השנה הוא לא א

מסלולים מקבילים של הארכת תקופה זו. ככלל אני מזדהה עם הרעיון שבחלוף זמן מסוים, 

ההחלטה על סיום הקשר הזוגי חייבת להיות באופן מוחלט של הצד המבקש להתגרש ואין להעניק 

הוענק  אני מצר על כך שלא לגוף חיצוני ואפילו לבית המשפט זכות וטו על החלטה זו. עם זאת, 

תקופת המשפט שיקול דעת להאריך בכל זאת את  בתי ל התיקון לחוק שיקול דעת במסגרת 

ההמתנה לתקופה מוגבלת שתקבע בחוק על מנת למצות את סיכויי שלום הבית באותם המקרים 

לאחר תום שנת ההשהיה.  שיקול  , הנדירים שבהם התרשם בית המשפט שעדיין נותר סיכוי כזה

בהם, תסקיר סעד או חוות דעת מקצועית תמצא כי ילדי בני דעת כזה נחוץ במיוחד במקרים ש

  32הזוג עדיין אינם בשלים לפירוד סופי וכי נדרשת תקופת המתנה נוספת.

 .         
כי תביעה לאיזון המשאבים שהוגשה לפני הבשלת  ,א )ה( לחוק המתוקן קובע5סעיף 

זה מקנה לבית המשפט  סעיף 33ם רשאי בית המשפט לעכב את הדיון בה.הזכות לא תדחה אול

 ההמתנה משרתת תקופת באופן מעשי אפשרות משחק רחבה לגבי פעילותו בתקופת ההמתנה. 

לטעמי שלוש מטרות מרכזיות: )א( מיצוי סיכויי שלום הבית שבין הצדדים )ב( תקופת צינון, 

)ג( מתן אפשרות לבני הזוג ולבית המשפט להתמקד  הםבני הזוג ולילדיהסתגלות והתארגנות לשני 

אמורים להנחות אני סבור, כי מטרות אלו בתכנון ההורות המשותפת במנותק מן הדיון הרכושי. 

לטעמי, על בית המשפט להנהיג פרקטיקה של ישיבה .  בתקופת ההמתנהאת פעילות בית המשפט 

אי קיומם של סיכויי ההשלמה. אם מקדמית שבה יתרשם מטיבם של יחסי הצדדים ומקיומם 

התרשם, בית המשפט שהקרע בין הצדדים אינו ניתן עוד לאיחוי כי אז יש הגיון לערוך כבר 

בתקופת ההמתנה דיונים לגופו של עניין בהסדר הרכושי. לעומת זאת, אם קיים עוד סיכוי לשלום 

עם איזון המשאבים.   , יש למצות ראשית את סיכויי ההשלמה ורק אז לפנות להליךאז בית כי

, כתקופת צינון גם כאשר פני הצדדים הם לגירושים, ניתן לשקול ניצול של תקופת ההמתנה זאת, 

לתכנון ההורות המשותפת לאחר הגירושים  תוך ניתוק ההיבט הרכושי מיחסי והתארגנות ו

 ההורים והילדים. 

 .      
אפשרות לגירושים ישג המרכזי של התיקון לחוק יחסי ממון הוא במתן הכאמור, הה 

מגשים את חזונו  של הפרופסור שיפמן, גירושים דתיים. במובן זה, החוק ה כלכליים גם לפני 

ברם,  34בדבר פיתוחם של תחליפי גירושים אזרחיים לטובתם של מסורבי ובעיקר מסורבות הגט.

דווקא סרבני לרוע המזל במקרים מסוימים   35,יבור בישראלבספרי על הידועים בצ חשפתיכפי ש

                                                                                                                                            
    .                ,  

                    
             ,        

.    
32  .              ,      
33    "                

() (   8."            ,) () 
34   "       "      '  8602  '   (

, .) " 
35 , :    81 '  ,722-300 . 
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תחליפי הגירושים האזרחיים כגון פירוק השיתוף הכלכלי, או הגירושים יזמו את השימוש ב

על  36.בני/בנות זוגם, למרות שעיגנו את ההכרה בזוגיות חדשה באמצעות מוסד הידועים בציבור

מנע את יתרונות הגירושים למעוגנים באופן שי ינים זה הצעתי להבחין בין מעגניםרקע מצב עני

למרבה השמחה, התיקון   37.האזרחיים ממי שמונע את הגירושים, ללא סיבה אזרחית מוצדקת

מעוגנים . על פי ו מעגנים  לחוק יחסי ממון מקנה לבית המשפט כלי חשוב ומשמעותי לאבחנה בין

אם סבר כי המבקש זון המשאבים, של אילעכב את ביצועו בית המשפט רשאי א)ד( לחוק 5סעיף 

בית המשפט או בית הדין  ,א)ג( לחוק5. על פי סעיף פועל בחוסר תום לב בעניין התרת הנישואין

בטכניקות שונות של שיתוף פעולה שנתן פסק דין לאיזון המשאבים רשאי להתנות את ביצועו 

לא וגנים לפיה, מעּלהשגת גט. שימוש מושכל בסעיפים הללו, עשוי להוליך לתוצאה הראויה 

בין אבחנתי   מוזכרבספרי הכי נים יוכלו ליזום גירושים כלכליים. בנקודה זו, ברצוני להוסיף, מעג  

סרבנות שמקורה בנקמנות אישית או בסחטנות לבין סרבנות שמקורה בהעדר הגנה כלכלית 

בישראל נפסקים  כי כל עוד דיני המזונות ,גרסתי כלכלית לעת גירושים.  החלש מספקת לבן זוג 

וכל עוד לא פותחו כלים מספיקים להגן על בן זוג שהקריב את כושר  ,באופן מוחלט בעת הגירושים

ברוח     38אין לגנות בן זוג תלוי כלכלית המסרב להתגרש., הרי שההשתכרות שלו במהלך הנישואים

וותר על זכויות לא יראו סירוב של המבקש לש קובע ה( א)ד( )סיפא5ס' אבחנה זו  יש לברך על 

עם זאת, לטעמי  .המונע את זכות האיזון שהוא או ילדו זכאים להן על פי דין, כחוסר תום לב

מזונות לאחר גירושים, חלוקת הון אנושי  מן הסוג של כלים משפטיים ושימוש מושכל באימוץ 

י הזוג יצמצמו מאד את מצוקתם של בנ 39הפסדי קריירה, אשר ידונו בהמשך מאמר זה, ופיצוי על

 סרבנות מצד שני בני הזוג.לשלול את הלגיטימציה ל  םייעשו ומשום כך הם  תהתלויים כלכלי

 . ,   ס         
התיקון לחוק  שמציע  העקרונות והאיזונים על בתי המשפט ליישם  כי  אני סבורלבסוף, 

 ים גם למקרים של תביעות לפירוק שיתוף קנייני של נכסון ממון בעניין הקדמת מועד האיזיחסי 

לפרקטיקה שהייתה נהוגה בעבר נחרצות כך למשל, אני מתנגד  שני בני הזוג.שם על  מיםהרשו

ועודנה נהוגה בקרב חלק משופטי בית המשפט לענייני משפחה לקדם  40בבתי המשפט השלום

בהתעלם מן ההיבט המשפחתי  41,בני הזוג פירוק שיתוף חפוז בדירת מגורים הרשומה על שם שני

אכן, אני מודע לכך,  43ומבלי למצות או אפילו להתחשב בסיכוי להשגת שלום בית. 42של הסכסוך

                                                 
36                       

   '  ,          722-721         
11-711. 

 
37 '  ,718-712           " 2821102    '  

  (  ,83.87.7006       " )-  ,   
 ,     :   81 , '327-322 ,   .)     

      -       ,   -  ,    
        - .          ,  

-        -  - .     
                                  

38  ,    720-327  
39 .     
40    ,   :  .220-228צ  , 80  
41  "           2321108   '  (  "  ,2 )126 
(7008 .) 

42  "           ,  ,103113 ,  '   - 12(7 )
,280,202 (8112 : ( ) )             
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כנות והן  ת המוגשות בבתי הדין הרבניים אינןשלמרבה הצער במקרים רבים, תביעות שלום בי

ציבות הנישואים ובכלל זה מיצוי בפרק זה, י ווחים טקטיים. עדיין, כפי שהובהרמנוצלות להשגת ר

האפשרות לשלום בית, כמו גם מתן תקופת הסתגלות וצינון לבני הזוג ולילדיהם הנם אינטרסים 

ם הדתיים, יתרה מזו, דווקא העובדה שהגירושים הכלכליים, בניגוד לגירושיאזרחיים מובהקים. 

קץ מהתנגדות אם אחד הצדדים יתנגד להם, מקהה את העו יתבצעו בסופו של דבר אף

מניפולטיבית לפירוק השיתוף בטענת שלום בית ומאפשרת בדיקה כנה של סיכויי ההשלמה בין 

בר כיום בפסיקה על כן, אני תומך בעמדות הקיימות כהצדדים בטרם יוכרז על פירוק השיתוף. 

להחיל את וסבור כי יש  44ר המשפחתי של תביעה לפירוק שיתוףמדגישות את ההקשהאזרחית ה

ות חוק יחסי ממון העוסקות בתנאים למימוש איזון המשאבים בשינויים המחויבים גם על הורא

לכך אני סבור  בדומה .  ובמיוחד בדירת המגורים פירוק שיתוף בנכסים הרשומים על שם בני הזוג

את המכניזם שנקבע בחוק יחסי ממון המונע מצד  תביעות לפירוק שיתוף קנייניות שיש ליישם על 

  45בן זוגו בבית הדין מחד אך ליזום פירוק שיתוף במקרקעין מאידך. לעגן את 

 .    "  "   
 " " 

 

 מבוא

 

 . ולהיקף הנכסים הכלולים בו של איזון המשאביםבתוכן המהותי  דיון נפנה ל בפרק זה

 : וכלשונו ,הנכסים הכלולים באיזון המשאבים פרט אתמ לחוק יחסי ממון )א(  5סעיף 

להלן ) וגעקב מותו של בן זעקב גירושין או ם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין ע "

פקיעת הנישואין( זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג,  –זה  בחוק

 –למעט 

תנה או בירושה לו במבכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקינ (3)
 בתקופת הנישואין;

ידי המוסד לביטוח לאומי, -ימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג עלג (2) 
הזוג -גיעים על פי חיקוק לאחד מבניהמאו גימלה או פיצוי שנפסקו או 

 בשל נזק גוף, או מוות;

 .יניהםב כסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזןנ (1)
 

 :מגדיר את נכסי בני הזוג באופן הבאש )ג(5ס'   לחוק הוסיף אתהתיקון 

                                                                                                                                            
                " :     

          ,         ,   
".     

43   ) " ( "    ,  ,   7368107 ,  '   - 7003 (8 )2 (7003  : ( )
    , )83           "    

   ."               ,   . 
44    ,           28  "  8617112  ,  '   

- 12(7 )272 (8112  ,   .)20           
 .              

45 ( "     - )773111  '           .)  (    
   ,    .'  '   '    1        .

.       

 ( 1)תיקון מס' 
 1991-תש"ן
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 לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה,  –בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" 
 רנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.ק
 

אשר כללה את שעיצבה את חזקת השיתוף, פסיקה עמדת הבכך נתן המחוקק גושפנקא ל

עם זאת, בניגוד  46במסת הנכסים המשותפים. "נכסי פרישה" הנכסים הללו שכונו בספרות

העוסקת בחזקת השיתוף אשר החילה את החזקה גם על הון אנושי ועל כושר  לפסיקה המאוחרת

התיקון לחוק לא כלל הון אנושי וכושר השתכרות, לפחות לא באופן מפורש  47,השתכרות עתידי

חוק על כנו את האבחנה המרכזית התיקון ליר בהגדרת הנכסים העומדים לאיזון. בנוסף לכך, הות

נכסי המאמץ שתבע חוק יחסי מממון בין נכסים רגילים )המכונים ברגיל בספרות המשפטית 

( הכלולים באיזון הנכסים לבין  נכסים מלפני הנישואים, מתנות וירושות )המכונים המשותף

 (  שאינם כלולים בו.הנכסים החיצונייםבספרות 

 

הון האנושי וכושר ההשתכרות יוקדש הפרק הבא. בפרק הנוכחי נתמקד הבחינת חלוקת ל

באבחנה שמציע חוק יחסי ממון בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים החיצוניים ואת הפילוסופיה 

על כנה אל מול  הננתח אבחנה זו ואת החלטתו של המחוקק להותירהשיתופית שהיא מייצגת.  

ואל מול הסדר השיתוף המבוסס על הדין הכללי  ,ושאההסדר המשפטי שהציעה חזקת השיתוף בנ

  תחה הפסיקה בשנים האחרונות.ישפ

ות יסוד חזקת השיתוף ונראה כיצד התפתחותה משקפת מאבק בין שלוש תפיסניתוח נפתח ב

חילה עצמה על היקף נכסים מצומצם המ ( הסכמית מצומצמת,3)מתחרות של השיתוף הזוגי 

מסחרית הממוקדת בנכסי המאמץ המשותף  -( נורמטיבית2)ם הצדדי יחסית בהתאם לאומד דעת

פרט לנכסי , קהילתית הכוללת-(  קישורית1) -ומחילה עליהם את השיתוף בדרך כמעט קוגנטית ו

רגישות מתן תוך  ,בתכולת השיתוף נכסים מלפני הנישואים,ירושות ומתנותגם  ,המאמץ המשותף

הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק בחינת בור ללכוונת הצדדים ולאורח חייהם. לאחר מכן, נע

כפופים  שאינםבין נכסים  ,אבחנה שמציב חוק יחסי ממון גם לאחר תיקונוכי ה ,יחסי ממון. נטען

 ,לבין יתר נכסי בני הזוג )כגון נכסים מלפני הנישואים, ירושות ומתנות(, למנגנון איזון המשאבים

 טענה זובעקבות  שיתוף.הנורמטיבי של חזקת האת השלב השני תואמת  ,הכפופים למנגנון זה

שיתוף קביעת באמצעות  תובפסיקה המאוחר את הנטייה לכרסם  בהוראות חוק יחסי ממון  ננתח 

  .עקרונות למודל משפטי ראוי בנושאים הללו ונציע ,המבוסס על הדין הכללי

1.           
 

נו חזקת השיתוף. ירכזי שבאמצעותו פותחה תפיסת השיתוף של המשפט הישראלי ההכלי המ 

, ה זוחזק של בהתפתחותה מרכזיים שלבים שלושה על לחזקת השיתוף עמדתי  שהוקדש  במחקר

השלבים ואת השפעתה על יישום כל אחד מן ב עמדה בבסיס החזקהניתחתי את הפילוסופיה ש

 48:השיתוף  והיקף הנכסים הכלולים בו

                                                 
46  "  101110  '  (  "  ,8 )607 ,687-688 (8117.) 
47    872 .       8 - .7  . 
48     7  . "             .

  ,    .    .             
                   

  )    (     .    ,       
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מצומצם  המבקש   הסכמי מודל התבססה החזקה על  ,(97-ה שנות סוף עד) בשלב הראשון

אך שולל  את האפשרות להשתמש בחזקה ככלי חברתי  49להגשים את רצונם המשוער של בני הזוג,

 היקףביחס ל רק החזקה הוחלה זה בשלבמשום כך,   50שמטרתו הגשמה של ערכי הצדק והשוויון.

הוחלה בצורה מוחלשת על  ,ך למשל החזקה התמקדה בנכסים משפחתיים)כ מצומצם נכסים

יתרה מזו, אפילו לגבי הנכסים המשפחתיים  52.וכלל לא הוחלה על נכסי פרישה( 51נכסים עסקיים

, כפי שביקרתי אפילו או 53הצדדים של דעתם אומד את תרס לא הוחל כאשר הוא  שיתוףה

פיכך, באופן אירוני דווקא במשפחות בעלות אורח ל 55.הרשום הבעלים של דעתו אומדאת  54,בעבר

חיים פטריאכלי, שבהן ניתן היה לצפות להגנת יתר מן המחוקק על נשים, במקרים רבים, לא 

  56הוכרה זכותם של בנות  הזוג  ברכוש הרשום על שם בעליהם, חרף תרומתן למאמץ המשפחתי.

 07-ה שנות סוף) מכן לאחרו 57במעשים( 07-ה בשנות) תחילה החזקה נהנשע השני  בבשל

משווה בין המשפחה  המודל הנורמטיבי . מודל נורמטיבי על 58ברטוריקה( 77-ה שנות תחילתבו

על המציאות החברתית שבה חיי  תמבוסס השוואה זו  59.כלכלית-לבין השותפות המסחרית

                                                                                                                                            
            ,      

    .  - 10 .        
49   "  ,  ,723162  ,  '  (  "8 )211 (8166)         ,

 '     ,211  :     ,    ,  ,   ,   " :
   ,   ;             

        .)  ( "            
    " ,     .           

         ,         
     ,       ,      ,  .

      ."     ,          

  "        633128    '  , (  "7 )261 ,261 (8127 " :)
"     ,         

50    ,  , "    212161  '  , (  "8 )268 ,261 (8128  " :)
        ,      -     ,

."          
51         - "   630121  '  (  "  ,2 )321 (8118 )

     , "-          -    
          ,          ."  

   ,  "       21 . 
52  "  ,  ,272113   '    , (  "3 )228 (8112 )-  "22112  '  , (  "8 )822 
(8112.) 

53  "   288116  '  , (  "7) 822 (8111   " :      .)
      ,-   ,       ,   

 ' ( "     812 "      .)628121  '  , (  "8 )222 (8117,)  
           .          

  , . ס   ס             
54           ,       7 '  ,612-616  
55  "  .      76111  '  (  "  ,8 )213 ,212-216 (8111  ,)

        " :         
    .)  ( " 

56 .      ,       
57  ,             '  , 610-611  
58  "  8000117     '  (  "  ,7 )778 (8112       )-

      "  :   " ,  "  613 ,206-611 (8112  )
 -   " :     "   :  8000117  '  - 

"'      731 (8116.) 
59  "               ,21  '  ,686-682  .

  ,   21 ' (     ,223       " :)  
       ."      ,    
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כלל  מבני הזוג )בדרך)או אחת( חלוקת תפקידים שבה אחד בבמקרים רבים תאפיינים מ ההמשפח

)או השני )או בת הזוג( בן הזוג  ואילו ,הגבר( תורם לרווחת המשפחה באמצעות עבודה מחוץ לבית

חלקי  ,תוך ויתור מסויםמעבודות הבית וזאת לשה( הוא האחראי העיקרי  י)בדרך כלל האהשנייה( 

שיקולי צדק )במובן של הגינות  ,המודל הנורמטיביעל פי  60רה חיצונית.יעל קרי, או מלא

 למאמצם המשותף של שני בני הזוגמחייבים משטר משפטי שייתן ביטוי  62ושוויון 61סחרית(מ

בשל העובדה על פי תפיסה זו, שיתוף זוגי מוצדק כלל  .בתפקידיהם השונים לרווחת המשפחה

 63 למאמצם המשותף של שני בני הזוג. שווה  שהוא נותן ביטוי

 שתקף בשלושה עניינים: הורמטיבי ן המודל ההסכמי למודל הנהמעבר מבמישור המעשי 

 תשינוי הכולל את זניחת הדרישה להוכחה ספציפית של כוונ - שינוי בתנאי הסף של החזקה

 , החלשת הדרישה לאורח חיים תקין המזוהה עם הרציונל ההסכמי, שהייתה נהוגה בעברשיתוף

 64 וחיזוק הדרישה למאמץ משותף המזוהה עם הגישה הנורמטיבית.

שינוי הכולל הקשחה של האפשרות להוכיח כי  - לת לחרוג מן החזקה במקרה ספיציפיביכו שינוי

 65הצדדים לא התכוונו לשיתוף עד כדי הפיכתה של חזקת השיתוף לדין מעין קוגנטי.

                                                                                                                                            
 :          Sanford N. Katz, Marriage as Partnership, 73 

NOTRE DAME L. REV. 1251 (2005)    ,     7 '  ,622-622. 
60    ,           20  '  ,362   " :  

    ...             ,
          ,           

  ."      "3263117  '    (  "  ,2 )211 ,212-216 (8112 :)
                 "

 ."      
61  "      ,  ,106113  '  (  "  ,3 )612,611 (8112 ,   " :)

 ,    ,  .)"  " : ( "...   
62           ,  .        

               .      
         .      ,         

   ,  "  ,22,  , ,       720-723צ       .
      .             ,  

   ,- ,  58    ,  ,  .      

KEVIN J. GRAY, REALLOCATION OF PROPERTY ON DIVORCE 30 (1977)    ,   
 22,                ,   .   7 ,

 '220-226. 
63        ,     ,         ,

             ,)      
                 

          .      Frantz & Dagan ,  81 '  ,800 
 J. THOMAS OLDHAM, DIVORCE, SEPARATION AND THE DISTRIBUTION OF PROPERTY, § 3.03 (2007).  

 ,             7 '  ,626-618   
,  ,   ,              .   

623-622    ,               (
      ,       ,        

           )         
    American Law Institution, Principles of the Law of Family Dissolution: 

Analysis and Recommendations (2002) s. 4.09   :   .      Frantz & 

Dagan ,  81  ,              ( ,
                    

  .) 
64                -  " 

  - "'  '  '   '  :   216 (8110 "   .)271126  '  
(  "  ,7 )733 (8122 )                 
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של הבחנות שהתבססו על צורות  ןזניחת שינוי הכולל - שינוי היקף הנכסים הנכללים בחזקה

ובין בין משכורת , 66נכסים משפחתייםובין נכסים עסקיים  בחנה ביןהכגון ה ,חשיבה הסכמיות

 שאינם כאלול המאמץ המשותףבחנה הנורמטיבית בין נכסי הוהתבססות מוחלטת על ה ,67פנסיה

נכסים שהופקו במהלך הנישואים מעבודת  68.נכסים פרטייםאו  נכסים חיצונייםמכונים לעיתים ו

בן הזוג החיצוני נחשבים לנכסי המאמץ לרבות מאמץ ביתי המאפשר את עבודת בני הזוג, 

נכסים מלפני  המשותף ועל כן הם מחולקים בין הצדדים ללא קשר לרישום הפורמאלי. לעומתם,

, לכן אין לראות בהם תוצר של השותפות , אינם תוצר מאמץ משותףהנישואים, ירושות ומתנות

 69נכסים פרטיים.המשפחתית אלא  

 70.של חזקת השיתוף קהילתי -מודל קישוריה ובו פותח  77-ה שנות בסוף החל ,השלישי  שלבה  

 השיתוף חזקת אתבמקרים המתאימים  להחיל  השופטים מסכימים מרבית  , שלב זה במסגרת

 זה מהלךעל פי ניתוחינו,   71.הצדדים של משותף במאמץ הופקו שלא "חיצוניים נכסים" על גם

-קישוריים-הקהילתיים ההיבטים את המדגישה חדשה האידיאולוגי של התפתחותה את משקף

זה, החשיבה  למודלבהתאם  72.המשפחתיים חייםהמתפתחים במהלך ה מסחריים-הלא שיתופיים

מפנה בשלב  המקובלת, שבמרכזה הבחנה ברורה בין צדדים נפרדים, המסחרית  -ידואליתבהאינדי

ל הצדדים מסוים בחיי הנישואים את מקומה לצורת חשיבה זוגית, שבמסגרתה מתפתחת אצ

 "שלי שלך ושלך שלי" התודעה המשפחתית מעודדת תפיסה של 73משפחתית.ה היחידה תתודע

רלוונטיות לפנייה למקורות -במקרים מסוימים בעייתיות ואפילו אי יוצרתוהיא  ביחסים הזוגיים 

עם  ידואליים.בנכסים אינדיובין של כל נכס, תוך הבחנה בין נכסים משפחתיים  'ההיסטוריים'

, הפסיקה בנושא הנכסים החיצוניים אינה אחידה וקיימים עדיין שופטים הנרתעים מהחלת זאת

  74.בנכס החיצוני חזקת השיתוף על הנכסים החיצוניים ללא הוכחה ספציפית בדבר כוונת שיתוף
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 השיתוף חזקת תהרחבשל  במגמה מתאפיינת שפסיקתם שופטים אפילו 75עד לאחרונה, יתרה מזו,

 על משמעותית השפעהיש  זה לעניין 76.החיצוניים נכסיםה על גורף באופן זקה הח את לא החילו 

 (החזקה מן לסטות והיכולת הנכסים היקף, הסף תנאי) השיתוף חזקת של המעשיים הרכיבים

  .הקודמים בחלקים עסקנו שבהם

 המשותף המאמץ בנכסי שמדובר ככל השיתוף לחזקת הסף תנאיצמצום  תלמגמ בניגוד, ראשית

 תוחל שבהן הנסיבות את המאפיינים חדשים סף תנאי הפסיקה פיתחה ,הפרטיים לנכסים סביח

)העדפה לנישואים  הנישואים לסוג מתייחסים אלו סף תנאי. אלה נכסים על השיתוף חזקת

ולעיתים  )פסקי הדין המרכזיים עסקו בבני זוג שחיו יחדיו מעל שני עשורים םתקופתל, ראשונים(

 ולדפוס ילדים של לקיומם, איכותםל של קשרשנים  17 -שנפרדו לאחר יותר מדובר אף בבני זוג 

 בחנההב השימוש התחדש ,הנכסים להיקף בהקשר, שנית .המשפחה פעלה שבו השיתופי הכלכלי

, וזאת הפרטיים הנכסים של העסקיים בהקשר הנכסים לבין המשפחתיים הנכסים בין ההסכמית

, כך לע נוסף  77.המשותף המאמץ בנכסי שמדובר ככלזו  בחנהה לזנוח בפסיקה לנטייה בניגוד

 מגלה פרטיים נכסיםב שמדובר ככל", הרגילה" השיתוף חזקת של קוגנטימעין ה לאופי בניגוד

 ובמיוחד של בני הזוג שהנכסים רשומים על שמם הזוג בני של הדעת לאומד רגישות הפסיקה

  78.הפרטי הרכוש את לחלוק ולנכונותם

 נורמטיבי מודל: שיתוף חזקת של מודלים שני  הישראלי במשפט כיום ימיםמתקי לסיכום, 

 על המיושם הסכמי גון בעל קישורי ומודל, המשותף המאמץ נכסי על המופעל קוגנטי-מעין

, הקישוריים הסף תנאי בהם שמתקיימים זוג בני על ורק אך מופעל זה מודל. הפרטיים הנכסים

 הבהיר הקנייני הבעלים שבהם במצבים השיתוף מן לחרוג כוןנ הוא כאלה זוג בבני כשמדובר וגם

 .הללו בנכסים לשיתוף כוונתו אין כי ברור באופן

2.       

 .           
 

שההסכם במידה  –א עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו ל)א( לחוק יחסי ממון קובע כי " 1ס' 
  אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה"
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ההסדר שקובע החוק קרוב  ,באופן מעשיניתן לומר כי  הסכמית,ההרטוריקה  למרות ,אולם 

מחיל את . ראשית, חוק יחסי ממון ולכך שתי אינדיקציות עיקריות-למודל הנורמטיביבהרבה 

 ללא קביעת תנאי סף הסכמיים ובנוסף לכך החוק אינו  ,הנשואיםהסדר השיתוף על כלל הזוגות 

ם אבמובן זה החוק תו  79 מכיר בהסכמים בעל פה או בהתנהגות המלמדים על כוונה נוגדת שיתוף.

סטייה מהסדר אינו מאפשר  אשר בהעדרו של הסכם ממון,  את המודל הנורמטיבי של השיתוף,

היקף הנכסים הכלולים , שניתף את כוונת הצדדים. השיתוף גם כאשר ברור שהשיתוף אינו משק

. שני הנורמטיבי של חזקת השיתוףהשלב הבאיזון המשאבים לפני ואחרי תיקונו תואם בדיוק את 

ולעומת זאת הוא  80לאמור, החוק אינו מבחין בין עסק משפחתי לנכס עסקי ובין משכורת לפנסיה

  81ושות ומתנות.יר מוציא מתכולת האיזון נכסים מלפני הנישואים, 

 .           
חרף לשונו המפורשת של חוק יחסי הממון מצאה הפסיקה את הדרך להחיל את השיתוף 

הבסיס הראשוני לשיתוף המבוסס על הדין . מכוח הדין הכללי ,גם על הנכסים החיצונייםהזוגי 

 –כפרשת קנובלר  כהן בפסק הדין הידוע-השופטת שטרסברג בפסק דינה שלנמצא  הכללי,

כהן הצטרפה באותו פסק לדין לעמדתם של השופטים טל ומצא   -פטת שטרסברגהשו 82יעקובי.

, על פיה ניתן -וצעה על ידי השופטים שמגר ודורנראשר ה -גישה הסימולטניתאשר התנגדו ל

 הכירה . עם זאת,3794שנישאו לאחר מלאה, על יחסי מי ההחיל את חזקת השיתוף במתכונתה ל

 מכח הדין הכללי, נקודתיבאפשרות להכיר בהסדר שיתוף זוגי בכל זאת,  שטרסברג כהן,השופטת 

היו מקשות על שקיומן תוך ריכוך הדרישות הפורמאליות את וז )בעיקר דיני החוזים והקניין(

ת ובפרש 83.ד מן הצדדיםכאשר הנכס רשום על שם אח הכרה בשיתוף כזה בנסיבות לא משפחתיות

 דובר היה ברכוש שנצבר ממאמץ משותף של הצדדים ובבני זוג שלא התגרשו, מיעקובי, ו-קנובלר

כך סיכלו את ב, התנגדו לגירושים והבעלים הרשומים של הרכוששהיו גם  ,משום שהבעלים

, הפכו לפיכך, בתקופה שלאחר פסק הדין ובטרם תוקן חוק יחסי ממון  מימוש איזון המשאבים.

שופטי בתי המשפט לענייני המשפחה  את השיתוף מכוח הדין הכללי למקור המרכזי להחלת 

 אולם בפרשת אבו רומי,  84שיתוף זוגי בנכסי המאמץ המשותף על בני זוג שנישואיהם לא פקעו.

 , פתח להרחבה דרמטית של השיתוף המבוסס על הדין הכללי כהן-סברגהשופטת שטר פתחה 

ח הדין הכללי רלוונטית גם לגבי נכסים חיצוניים וה המאפשרת הכרה בשיתוף מכשהלוגיקבקבעה 
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עקרוני עשוי אדם . על פי לוגיקה זו, כך סברה, יש להניח שבאופן )כגון נכסים מלפני הנישואים(

  85,להסכים לשתף את בן זוגו בנכס הרשום על שמו גם אם נכס זה היה ברשותו לפני הנישואים

 86ג כבר התגרשו.וגם לאחר שבני הזו

שיתוף מכח הדין הכללי, אפילו בנכסים בהיתכנות העם זאת, לצד ההכרה העקרונית 

-שטרסברג .במישור המעשיאת הפתח שנפתח כהן  -השופטת שטרסברגצמצמה מאד  ,יםהחיצוני

כי כאשר השיתוף מבוסס על הדין הכללי "לא די בעצם קיומם של חיי נישואין  ,הדגישהכהן 

באותה פרשה קבע בית  בפועל   87 ".לו נישואים ממושכים המלווים בגידול ילדיםמשותפים ואפי

שה ולשבעת ילדיה לא הוענקו כל ילא א הוכחה כוונת שיתוף ועל כן באופן מעשי המשפט כי ל

  שנות נישואים.  העשר-, לאחר ארבעאו בנכסי הבעל באופן כללי זכויות בדירת המגורים

רבה. היו פסקי דין  בעיקביותין אבו רומי לא הצטיינה פסק ד שלאחר ובעקבותהפסיקה 

ספציפית לקיומה של כוונת פוזיטיבית שיישמו במדויק את הלכת אבו רומי ודרשו אינדיקציה 

, כמה פסיקות  של בתי אולם 88שיתוף על מנת להחיל את הדין הכללי על נכס מלפני הנישואים.

וח התקופה" ציווי להחלה מרחיבה של השיתוף הרואה  ב"ר המשפט שניתנו לאחרונה מייצגות קו 

ח הדין ומכבפסקי הדין הללו הוחל השיתוף על נכסים חיצוניים  89הזוגי גם על הנכסים החיצוניים.
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יתרה מזו, בחלק מפסקי הדין  90גם בהעדרה של ראיה פוזיטיבית התומכת בכוונת שיתוף.הכללי 

ואפילו  91ארוך במיוחד, הואים לא הינקבע שיתוף בנכסים החיצונים גם כאשר משך חיי הניש

 93.היה בנכס עסקיולעיתים גם  כאשר מדובר  92כאשר היחסים בין הצדדים היו מעורערים

העמימות בנושא הסדרת השיתוף בנכסים החיצוניים אינה ייחודית למשפט הישראלי. 

מון בארצות הברית למשל, העמדה הקונבנציונלית של מרבית המדינות תואמת את חוק יחסי מ

ומבחינה בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים החיצוניים. בהתאם לכך, נכסים מלפני הנישואים, 

זאת, עיון מעמיק יותר, מגלה מערך מורכב של   עם 94ירושות ומתנות נחשבים כנכסים פרטיים.

 באבחנה החדה בין סוגי הנכסים.  המכרסמותדוקטרינות 

שותפים לנכסים פרטיים עשוי להפוך נכסים ערבוב בין נכסים ממצב של בחלק מן המדינות 

בתנאים מכירות  ת,, אף כי הן במיעוט יחסית לעמדה הרווחמדינות אחרות 95פרטיים למשותפים.

במיוחד כאשר מדובר בדירת מגורים או -מסוימים בהסכם מכללא ההופך נכס פרטי למשותף

ר הציעו לאחרונה בספרות המחקגם  96בנכסים משפחתיים אחרים שנעשה בהם שימוש משותף.

אף אחרים  דגן ופרנז שפירות נכסים מלפני הנישואים, ירושות ומתנות יחשבו כנכסים משותפים.

ההופכת באופן הדרגתי  במהלך חיי הנישואים רכוש פרטי לרכוש משותף כפונקציה  ,הציעו נוסחה
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טי הופך לרכוש כך שככל שבני הזוג נשואים זמן רב יותר כך יותר רכוש פר-של משך חיי הנישואים

 97 .משותף

3.         
 

צוני להציע מתווה שלטעמי על הקיימת בנושא,  ברוהעמדות השונות על רקע העמימות 

גוזר את תכני ,  האנליטי המתווה שברצוני להציע מבוסס על  ניתוח  המשפט הישראלי לפסוע בו.

מבחין בין הרציונל ואופי השיתוף המתאים  המתווה. יסודוהעומד בהשיתוף הזוגי מן הרציונל 

 לנכסי המאמץ המשותף לבין הרציונל ואופי השיתוף הרלוונטי לנכסים החיצוניים.

הגינות צדק, של  השיתוף מבוסס על העקרונותככל שמדובר בנכסי המאמץ המשותף, 

תלויים בכוונתם הצדדים  מדובר בעקרונות נורמטיביים, שאינם מסחרית, מניעת ניצול ושוויון.

  מציבשכמעט קוגנטי,  ,שיתוף נוקשהמודל מצדיקים  אלועקרונות  ,ובאורח חייהם. משום כך

להחילו גם במצבים שבהם ברור כי אין הוא משקף  ונכוןמגבלות קשות על החריגה מן השיתוף  

ותף, והשיתוף הנכסים החיצוניים אינם תוצר של המאמץ המשלעומת זאת,   98 את כוונת הצדדים.

התודעה הזוגית ההבדל בין מנתח את . מודל זה קהילתי-בהם מבוסס על המודל הקישורי

הטיפוסית אותה הוא מתאר כיחידתית קהילתית לבין החוויה המסחרית האינדיבידואלית 

לשקף  ואף לעודד תודעה זוגית מסוג זה, על  , על המשפט קהילתי-המודל הקישוריעל פי הרגילה. 

 שיתופי חיים אורח  אם גם, אולםעת ברירת מחדל של שיתוף המדגישה את הביחד הזוגי. ידי קבי

נראה , זהכ חיים אורח שיחזק שיתוף של מחדל ברירת בעיצוב תומכת זו גישה אם וגם, ראוי הוא

 חייהם שאורח צדדים של וחמתם אפם על הקישורי הרציונל את לכפותלי כמעט מגוחך 

 לרציונלים בניגודש, מכאן. משפחתי-השיתופי לתיאור בבירור מתאים אינוהאינדיבידואליסטי 

 הרציונל, קוגנטי כמעט אופי בעלת שיתוף חזקת המבססים ושוויון צדק של הנורמטיביים

 יתרה  99.חייהם ולאורח הספציפיים הצדדים של לכוונתם יותר גבוהה רגישות מחייב הקישורי

                                                 
97  Motro , 12.     -American Law Institution ,   ,
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 של רצונו את לכבד יש, קישורי חיים אורח ותהמקיימ במשפחות מדובראם  גם, ילטעמ :מזו

 המאמץ בנכסי אכן, ככל שמדובר  .הפרטיים בנכסיו זוגו בן את לשתף שלא הקנייני הבעלים

 שלהבלעדית  המקורית בבעלותו למעשה כופרים ושוויון צדק של םיהנורמטיבי הערכים ,משותףה

 אינה בשיתוף ההכרה, המשותף המאמץ לנכסי בהקשר, כן על. הללו הנכסים על הרשום הבעלים

 אלא, קיימת קניינית זכות של כנטילה או הרשום הבעלים של הקניין בזכויות כפגיעה מתפרשת

 מקבלות אינןו המשותף מאמצם עקב הצדדים שצברו לזכויות תוקף לתת נועדה היא – להפך

" פרטיים" בנכסים שמדובר ככל, לכך בניגוד .של הנכסים ילפורמאברישום ה משפטי ביטוי

, כן על. הרשום הבעלים של היא בהם המקורית שהבעלות יכחיש לא איש ,"העבר" בנכסי ובמיוחד

 פגיעה מהווה הרשום הבעלים של דעתו לאומד גמור בניגוד הפרטים הנכסים על השיתוף החלת

 הקישורי המודל שבבסיס המשפחתיים הערכים אם בעיני ספק. הקנייניות בזכויותיו בעייתית

 . זו פגיעה להצדיק םיכולי

 של החלה מצדיק אינו הקישורי המודל כי הייתה הקודמת בפסקה שנערך הדיון מסקנת

 להוסיף מעוניין אני זו למסקנה. הרשום הבעלים של לכוונתו בניגוד הפרטיים הנכסים על השיתוף

 חסיםי, ממושכים חיים) קישורי חיים באורח שחיו משפחות של במקרים לפחות לפיה ,הסתייגות

 כי זוגו לבן להבהיר מוטל הרשום הבעלים על(, במשפחה שיתוף של וירהווא יותר או פחות תקינים

 לאורך משותפים חיים רבים במקרים :ואנמק אסביר. הפרטיים בנכסים לשיתוף מתכוון הוא אין

 שיתוף של וירהוובא יותר או פחות תקינים ביחסים משותף מאמץ של בדינמיקה המלווים, זמן

 100.זוגו בן של הפרטיים הנכסים על כלכלית להסתמך רשום הלא הזוג בן את מוליכים, שפחהבמ

 האישיים האינטרסים את להזניח הביתי הזוג בן את מוליכה זו הסתמכות הללו מהמקרים בחלק

, זוגו בן של הפרטיים הנכסים לטיפוח אף או המשפחה של המצרפית לרווחתה ולפעול שלו הצרים

 ביום אותו גם ישרתו, זוגו בן של הפרטיים הנכסים לרבות, המשפחה נכסי כלל כי הנחה מתוך

 אם גם זולתו של מצגו על שהסתמך מי על להגן חזקה מגמה קיימת המודרני במשפט. סגריר

 הללו הנכסים של הרשום הבעלים שאםי, בר, לפיכך 101.מחייב חוזה כדי עלתה לא זו הסתמכות

 ניצל אף או אותה עודד הוא שבהם במקרים וודאי, הביתי הזוג בן של להסתמכותו מודע היה

 102.השני הזוג בן של בזכויותיו להכרה בסיס לשמש עשויה זו הסתמכות, לטובתו אותה

 לא, הסתמכות המעודדת קישורית בדרך חיה המשפחה שבהם במצבים כי סבור אני ,שכך מכיוון

 חיצוני ביטוי קיבלו שלא קטיביותסוביי כוונות בשל השיתוף תחולת את לשלול הוגן זה יהיה

 מצגים על להתבסס חייבת חיצונייםה בנכסים השיתוף החלת-אינראה איפוא, כי  ,כן על .ברור
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 הנכסים על להסתמך יכול הוא אין כי זוגו לבן שיבהירו ,"הפורמלי" הבעלים של אובייקטיבים

 לחשוף שיתוף ביחסי ונייניםמע שאינם זוג בני תעודדאף  זו עמדתי כי אציין אגב בהערת 103.הללו

 החקיקה את לעצב המבקשת ,הכלכלית תאוריהב משתלבת זו גישה. זוגם בני בפני זו כוונה

 ,(מעניש דיספוזיטיבי דין) החוזיים המתקשרים בין וגילוי מידע חשיפת שתעודד בפריזמה המרשה

 להם ויאפשר יחסיהם של המשפטי התוכן את ביותר החדה בדרך הצדדים לשני שיבהיר באופן

 104.בהתאם ערךילה

 

 :מעשיים חמישה עקרונות פעולה לגזור מן המתווה העקרוני אותו הצעתי בשורות הבאות ברצוני 

" ומשום כך הן מציתות  לרציונל רגילות"ארבעת העקרונות הראשוניים עוסקים במשפחות 

 ון החמישיקריהע הנורמטיבי, הממוקד במאמץ המשותף  המשתקף בחוק יחסי ממון. לעומתם,

עוסק בנישואים ראשוניים ארוכי טווח ובבני זוג שאורח חייהם מתאים למודל הקישורי. 

יחסי ממון בחוק  ות המחדל הקבועותהופך את ברירבהתקיים התנאים הללו עקרון פעולה זה, 

  ומתאים אותם למודל הקישורי ולהגנה על אינטרס ההסתמכות של בן הזוג הביתי. 

 

 -לצורך איזון המשאביםהחיצוניים בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים  שימור האבחנה( 1)

, יש לכבד את הוראות חוק יחסי ממון ולהבחין בין נכסי המאמץ המשותף לנכסים ראשית

יש להפעיל את איזון המשאבים, באופן גורף , החיצוניים. ככל שמדובר בנכסי המאמץ המשותף

כאשר מדובר רך חייהם המשותפים. לעומת זאת, ומכני ללא קשר לכוונת הצדדים, ולאורח/או

יש לכבד  , (בני הזוגמבנכסים החיצוניים )נכסים מלפני הנישואים, ירושות ומתנות הניתנות לאחד 

 בהערת אגב, אציין כי .ששווים לא יאוזן נכסים פרטייםלנכסים הללו כ את ההוראה המתייחסת 

להתייחס לירושות ומתנות כנכסים ך דגן של פרופסור חנואינני מקבל בהקשר זה, את הצעתו 

ברמה הפוזיטיבית, הצעה זו חורגת  105.במתכונת הרגילה לחלוקה שוויונית רגילים הכפופים 

כמו גם מן המקובל בארצות מערביות  106,באופן בוטה מנוסחו המפורש של חוק יחסי ממון

 ןבאופן טיפוסי אינברמה המהותית, הצעה זו מתעלמת מן העובדה שירושות ומתנות   107.נוספות

ומשום כך הרציונל הנורמטיבי המצדיק את הסדר השיתוף הרגיל אינו  108תוצר של מאמץ משותף

   109חל לגביהם.

                                                 
103  ,-ALI ס( 800         )    ס  

       .      
104     Ian Ayres & Robert Gertner, Filling Gaps in Incomplete Contracts: An 

Economic Theory of Default Rules, 99 YALE L.J. 87 (1989) .      
   .      

105    ,7 '  ,217-212  
106  ,                  
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107   ,                 

 :      Shari Motro, Labor, Luck, and Love: Reconsidering the Sanctity of 

Separate Property 102 NW. U. L. REV. 1623, 1623 (2008) 
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ככלל, יש לשמר את האבחנה בין נכסי המאמץ המשותף , שנית - טעם הפרי כטעם העץ( 2)

לפיכך, בעוד  .םשל הנכסים הללו או בתחליפיהלנכסים החיצוניים גם כאשר מדובר בפירותיהם 

שפירות נכסי המאמץ המשותף יכללו באיזון המשאבים, ריבית על קרן פרטית, עליית ערך של תיק 

השקעות פרטי או דמי שכירות מדירה פרטית שנשמרו בנפרד מכלל נכסי המשפחה יחשבו 

והתחליף הקובע כי דין הפרי  ,כלל היסודילעם זאת,   110כפרטיים ולא יכללו באיזון המשאבים.

כסים פרטיים יחשבו לנכסים ברי או תחליפים של נ פירות  כדין העץ יש לקבוע שני חריגים שבהם

ן טיפול כאשר השבחת הנכס הפרטי דורשת מאמץ מתמשך במהלך הנישואים, כגו הראשון,: איזון

השבחת ערך של מקצועית, המטפל בתיקו האישי כחלק מעבודתו ה בתיק השקעות על ידי בן זוג

 או השבחת והשכרת נדל"ן הנעשית 111על ידי בעלי מניות העובד גם כמנהל בחברה, חברה פרטית

פרי יש לראות בתוספת הערך , במהלך הנישואים בהיקף רחב הדורש הקדשת זמן רב ומומחיות

שיתוף בן הזוג  במקרים בהם, השני   112 .שיש לכלול אותם באיזון המשאבים מאמץ משותף

או ערבוב תחליפי הנכס הפירות המופקים מהנכסים הפרטיים ערבוב  בניהול הנכסים הפרטיים,

על כוונת שיתוף בפירות הנכסים הפרטיים או אפילו  ועם כלל הנכסים הזוגיים, ילמדהפרטי 

  113בנכסים הפרטים עצמם.

 

כוונת ל פוזיטיבית  ההכרה מצומצמת בשיתוף מכוח הדין הכללי המבוססת על אינדיקצי( 3)

במהלך הנישואים ניתן ניתן לקבוע, כי ו בו את הנקודה הקודמת, נימכהמשך לכלל שסי- שיתוף

, הנוצר בנכסים החיצוניים מכוח הסכמת הבעלים הרשום לשתף את בן זוגו בנכסיולהכיר בשיתוף 

הקבועה בחוק יחסי ממון ברירת המחדל  עם זאת,על אף שכוונה זו לא קיבלה ביטוי פורמאלי. 

בניגוד לאיזון המשאבים ולחזקת השיתוף הקונבנציונלית י. לכן, נו נכס פרטינה שנכס חיצוני היה

של שיתוף המבוסס  , רגילהמופעלים באופן אוטומטי, ללא בדיקת הנסיבות העובדתיות, במקרה 

                                                                                                                                            
                  

       . 
109  ,                  ,  

       ,   .           
    ,   .               

 .             
110      Oldham   ,11 '  ,720 :.  )“[T]he distinction between separate 

property and marital property…is perceived by most people as fair. There seems to be general 
acceptance today that spouses should share the fruits of the marital partnership, but not other 

property.”(;     ,   7          ,     ,
.             

111     Thomas J. Oldham, Separate Property Businesses That Increase in Value 

During Marriage, WIS. L. REV. 585 
112        ,           ,

         .        
      .             ,

  Van Camp v. Van Camp 53 Cal. App. 17 (1921); Pereira v. Pereira 156 Cal. 1 ( 1909).  
ALI ,  63 , 2.02 - Guskin v. Guskin 18 A.D.3d 814, 796 N.Y.S.2d 642, 2005 N.Y  
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להבדיל מן הנסיבות הקישוריות החריגות אליהן נתייחס בעקרון החמישי להלן, על הדין הכללי, 

על  ה,לצורך ז .בנכסים חיצוניים יוטל על הטוען לשיתוף נטל ההוכחה לקיומה של כוונת שיתוף

 נסיבות עובדתיות קונקרטיותעל  ,כהן-כמצוותה של השופטת שטרסברג ,הטוען לשיתוף להצביע

, ערבוב כספים בין בני הזוג  כללי , כגון שיתוף משאביםמעבר לנישואים ולמגורים המשותפים

  114הם ניתן ללמוד על כוונה לשתף.שממפורשות הצהרות הדדיות  וממקורות שונים 

 

, במקרים שבהם אחד מן הצדדים מיזג את רכושו הפרטי רביעית -על בן זוג מתחלק הגנה ( 4)

יהיה זה לא צודק לחלק את הרכוש  שני שמר את רכושו בנפרדברכוש המשותף בעוד שבן הזוג ה

ש להסמיך את בתי . משום כך, במקרים הללו יהממוזג ולשמר את הרכוש הנפרד כרכוש פרטי

על מנת לבודד רכיבים פרטיים במקורם של בן הזוג  115( לחוק,3) 0ף המשפט לעשות שימוש בסעי

במקרים אחרים , מסוג זה כאשר  שכבר מוזגו בכלל הנכסים ולקבוע ששווים לא יאוזן. "הנדיב"

( 2) 0 שתמש בהוראת סעיףהלא ניתן לבודד את הרכיבים הפרטיים שמוזגו בכלל הנכסים ניתן ל

  116על מנת להגיע לתוצאה צודקת.המאפשרת חריגה מחלוקה שווינית, לחוק 

  

   - הגנה מיוחדת על בן הזוג המסתמך בהתקיים תנאי הסף הקישוריים( 5)

שברצוני להציע חורג מן החשיבה הנורמטיבית ומשקף את הלוגיקה עקרון הפעולה האחרון 

על פי  של בן זוג ביתי בנישואים ממושכים.הקישורית ואת הצורך בהגנה על ערך ההסתמכות 

או בנכס משפחתי מובהק אחר  , ככל שמדובר בדירת מגורים משפחתית,עקרון פעולה זה

נישואים ראשוניים מלווים בגידול משותף של  ( 3)בהתקיים תנאי הסף הקישוריים הכוללים ו

ברירת המחדל  שנים, 27על נישואים ממושכים לתקופה העולה ( 1) -אורח חיים תקין ו( 2), ילדים

. על מנת לשלול ומשום כך יקבע שיתוף מכוח הדין הכללי נה לשיתוףיתהיה כי כוונת הצדדים ה

נוגדת כוונת התנהגות הצדדים משקפת להוכיח כי  וטל הנטל את השיתוף  על הבעלים הרשום י

זכותו הקניינית  להוכיח כי במהלך הקשר, עוד בטרם בשלה הבעלים הרשום  על ,לחלופין שיתוף.

כי דירת המגורים היא  ,(רצוי פורמאלית)אובייקטיבית בדרך באופן חד צדדי,  של בן זוגו, הודיע 

אלו שנדונו בפסקי הדין בדומה לכך, במקרים  דוגמת  117שלו חרף המגורים המשותפים.

 של לתחזוקתם" החיצונית" או" הביתית" בעבודתו תורם הזוג בן שבהם  119ודרהם 118אבולוף
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, יש להפעיל מכניזם דומה המניח הסדר שיתוף ומטיל את הנטל משפחתי גון בעליפרטיים  סקיםע

 הזוג בני בין השותפות כי וברור חד באופןמבעוד מועד ו לבן זוגו  להבהירעל הבעלים הרשום 

אם הבעלים הרשום לא  הנכס העסקי יחשב פרטי. פירוד של במקרהכי ו, הנישואים ךשלמ מוגבלת

 וכרז על שיתוף מכח הדין הכללי.עשה כן י

 

  - הערה ג'ורספודנטלית

ספודטנלי הקשור יור'גם היבט ג ,להוסיף למתווה המוצע בפרק זהברצוני  ולי הדיון המהותי בש

, והקיפאון הפוליטי המבנה המורכב של דיני המשפחה בישראלמחוקק. המשפט והביחסי בית 

מאלצים לעיתים את בתי ,טעון זהושא שיתוק על המחוקק בנהכופה במשך תקופה ארוכה 

על מנת לפתור מצוקות אישיות וכלליות שהדין הקיים מוצדק המשפט לנקוט באקטיביזם שיפוטי 

אחראי להן. במסגרת זו, הרחיבו בתי המשפט את דיני הידועים בציבור, העמיקו את ההכרה 

 יןרחיים המנותק מן הדבנישואים האזרחיים מחוץ לישראל ולאחרונה אף פתחו מסלול מזונות אז

כזכור, . על הדין הכללי היה חלק ממהלך זההדתי. לפחות במקורו פיתוח השיתוף המבוסס 

כתרופה משמש יעקובי -הוצג בפסק הדין בעניין קנובלרש ,השיתוף מכוח הדין הכללי

חלקית,למצוקתן של בני זוג )בעיקר נשים( מעוגנים שבני זוגם סכלו את זכותם ברכוש המשפחתי 

ואכן, בעקבות  פסק הדין בעניין  לרבות נכסי המאמץ המשותף באמצעות התנגדות לגירושים. 

יעקובי  הפך השיתוף מכוח הדין הכללי לכלי המרכזי שבאמצעותו נקבע השיתוף הזוגי  –קנובלר 

תחו וחידדו כלי זה וחלק מן יבתי המשפט פ.  3794על בני זוג  שנישא לאחר שנת  בישראל

חרף הוראות חוק יחסי ו באמצעותו משטר שיתופי רחב על הנכסים החיצוניים השופטים החיל

אולם התיקון לחוק יחסי ממון, הוא מאורע חשוב ומרגש שבו התגבר המחוקק הישראלי על ממון. 

כבליו ומגבלותיו ובאמצעות הקדמת מועד איזון המשאבים סיפק פתרון למצוקה ולמבוכה 

ורי. במקביל לכך, עסק המחוקק גם בתכניו המהותיים של חוק יחסי ממון המקאחריו שהותיר 

אך בחר להותיר את האבחנה בין נכסי המאמץ  , שינה בהם היבטים חשובים חוק יחסי ממון

תי המשפט לכבד את הכרעת על כנה. בנסיבות הללו, נדמה לי כי על ב חיצוניים המשותף לנכסים ה

בפסיקה שקדמה לחקיקת  שהסתמנו מות גם אם הכרעה זו אינה תואמת חלק מן המג המחוקק

  החוק.

)מיעוט הנכסים שהצגתי  םהראשוניעקרונות הפעולה  נישאציין, כי ברוח הערתי הג'ורספודנטלית, 

אחר הוראות חוק יחסי ממון ויישמו במדויק מלאו   ,החיצוניים ופירותיהם מאיזון המשאבים(

פשר אמנם יהעקרון השלישי, א את חשיבה הנורמטיבית הממוקדת בנכסי המאמץ המשותף.

הכרה בשיתוף בנכסים חיצוניים מכוח הדין הכללי, אולם הכרה זו תאמה את הגרסה המצומצמת 
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של השיתוף מכוח הדין הכללי, הרואה בהפרדה כברירת המחדל  ודורשת ראיה פוזיטיבית לקיומה 

זה של דיני  יישום ,פרשת יעקביבכהן  -כפי שהסבירה השופטת שטרסברגשל כוונת שיתוף. 

לחוק יחסי ממון הקובע כי הדין הכללי יקבע את טיבם  4השיתוף, תואם את הלוגיקה של סעיף 

העוסק בהגנה על בן הזוג  ,אותו הצעתישל יחסי הצדדים  במהלך הנישואים.  העיקרון הרביעי 

ות המיוחדות הנתונממליץ על שימוש בסמכויות  ,המתחלק לעומת בן הזוג ששמר את נכסי לעצמו

 לחוק יחסי ממון עצמו ועל כן ברור שעקרון זה אינו עומד בניגוד לחוק.  0בסעיף  לבתי  המשפט 

רון החמישי ההופך את ברירת המחדל מפרטית בניגוד לארבעת עקרונות הפעולה הראשונים, העיק

ומטיל על הבעלים הרשום את הנטל להבהיר מבעוד )בהתקיים תנאי הסף הקישורים( לשיתופית 

את אי הסכמתו לשיתוף, דורש מבית המשפט פרשנות אקטיביסטית יותר להוראות החוק  מועד

הקיים. משום כך, מטעמים של יציבות וודאות משפטית הייתי ממליץ על תיקון חקיקתי נוסף 

שיגבש כהוראת חוק  את תנאי הסף הקישוריים ואת היפוך הנטלים במקרה של התקיימותם. עם 

מאפשר בסופו ה  ,עקרון הפעולה החמישי יישום זהיר של  ,שפטי הקייםגם במצב המזאת, לטעמי, 

למנוע את תחולת השיתוף על ידי הודעה חד צדדית אובייקטיבית לבעלים הרשום  יוםשל 

מהווה הרחבה סבירה ונצרכת של  -מזהירה את הצד השני מהסתמכות על נכסיוש ופורמאלית

שאימוץ וחיזוק העמדות המטשטשות את האבחנה  לוגיקת הדין הכללי.  בניגוד לכך, אני חושש

 ת והיישום הזהיר עליו המלצתי אינןבין נכסי המאמץ המשותף לנכסים החיצוניים ללא המגבלו

  ראויות מהותית ובוודאי שאין אינן משתלבות עם הוראות המחוקק.

4 .   " :"   
 במצבים השיתוף הוכר לא זה מודל פי שעל כך על עמדנו השיתוף חזקת של ההסכמי במודל בדוננו

 זה עניין כי הסברנו. לשיתוף היה לא( הרשום הזוג בן" )הקנייני" הבעלים של דעתו אומד שבהם

. הביתי הזוג בן תפקיד את עצמן על שלקחו לנשים זה מודלהעניק ש ההגנה את דומא מחליש

 בנכסי כשמדובר לפחות כי הבהיר יתוףהש חזקת של הנורמטיבי במודל הדיון, זאת לעומת

 יתרה. ומאושר מפורש הסכם עדריבה מזכויותיהן נשים לנשל דומא קשהיהיה , המשותף המאמץ

 וברציונל המסחרי-הנורמטיבי ברציונל מושכל שימוש כי לימד הקודמים בחלקים הדיון :מזו

 הזוג בני של תיהםבזכויו נרחבת להכרה להוליך עשוי, ההסתמכות לרעיון בתוספת הקישורי

 .כפרטיים נראים ראשון שבמבט בנכסים הביתיים

 אינה הקיימים הרציונלים של מרחיבה פרשנות גם שבהם מקרים קיימים כי ברור, זאת עם

  120.ממושכים נישואים של במקרים גם ,פרטיים נכסים על שיתוף הסדר ה שלהחל מאפשרת

להפעלת השיתוף מכח הדין הכללי על  רצוהנפתח ה ,כזכור ,שבה רומי אבו פרשתהבה נשוב ל

 נושלה ילדים 9 וגידלה שנים 34 נשואה יתהישה מוסלמית אשה, זו בפרשה 121.הנכסים החיצוניים

, בית עקרתהייתה  אשהה. הבעל של פרטיים וממשאבים פרטית קרקע על שנבנה ,המשפחה מבית

בהתחשב . הביתית עבודתה על כלכלית תמורה כל הנישואים במשך בלהיק לא טבעי באופןו

 חשיבה צורת על נשעניםש קונבציונליים ושוויון צדק שיקוליהרי ש, פרטי בנכס שמדובר עובדהב

 בדומה. המשפחה בית על בנכסים שיתוף של משטר החלת להצדיק יכולים אינם מסחרית-עסקית

 יתההי הצדדים כוונתש לטעון קשה, מקרה אותוכ המשפחה של ילהפטריארכ המבנה רקע על, לכך

                                                 
120                  
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 להצדיק קשה ןלכ .בדירה זכויות לה יש כי להניח לאשה שאפשרו מצגים נוצרוש אפילו או לשיתוף

 .השיתוף המבוסס על הדין הכללי של המבט מנקודת גם שיתוף טענת

 השתכרות מקור וללא נכסים ללא האשה את שהשאירה, הדין פסק תוצאת כי ,ברור זאת עם

 את חושפים זה מסוג מקרים. נסבלת-בלתי היא –יםבמשך השנ למשפחה תרומתה חרף, עתידי

רק באמצעות  ות, המאפשרת להגיב למצוקתן של בנות הזוג הביתיהשיתוף חזקת של נוקשותה

  לו חושפים את א. לטעמי, מקרים חלוקה שוויונית נוקשה ובמידה רבה שרירותית של נכסי העבר

  הזוג לבן פיצוי כגון, הצר במובנםין והקני הרכוש לדיני מעבר, משלימים סעדיםהצורך בפיתוח 

 בפריצת הצורך . הגירושים לאחר המזונות הטלת חובת אועל השקעתו במשפחה לאורך שנים 

 שמטרתם, אלטרנטיביים משפטיים כלים של ובפיתוחם השיתוף הקנייני  של הרכושית המסגרת

ובפערים בכושר  בהון האנושי לדיון בהקשר יותר עוד מתחדד, הביתיים זוג בני על להגן

 .יעסוק הפרק הבא כךב. ההשתכרות בין בני הזוג

 

 .      
 

תוצאות ב שעסקו  םמחקרים אמפיריימקרה אבו רומי, איננו ייחודי למשפט הישראלי. 

גילו תופעה מטרידה של עוני נשי ושל פערים כבדים ביכולת הכלכלית של  הכלכליות של הגירושים 

מסעירה משפטנים העוסקים בדיני ההתמודדות עם תופעה זו  122.גירושים גברים בעקבותנשים ו

דומה כי ניתן  בשנים האחרונות. תחום עומדת במרכזם של רפורמות רבות שגובשו במשפחה והיא 

עם  הפערים בכושר  ותבדבר הכלי משפטי  הראוי להתמודדמרכזיות לאפיין שלוש גישות 

 ם בעקבות הגירושים:ההשתכרות בין גברים ונשי

כושר  את גם שיכלול באופן", נכס" נחהמו יש להרחיב את  כי הסבורים יש (3)

 הצדדים בין אותו לחלק ויאפשר הזוגי הקשר במהלך שנרכש ההשתכרות 

 (.הקנייני כליה)להלן:  123הגירושים בעקבות

ובפיצויים על  124,לאחר הגירושים בדיני המזונותיש הרואים  לעומתם,  (2)

הפערים בכושר  ככלי המשפטי הראוי להתמודדות עם 125רההפסדי הקרי

   ההשתכרות.

                                                 
122   LENORE J. WEITZMAN, THE DIVORCE REVOLUTION:  THE UNEXPECTED SOCIAL AND ECONOMIC 

CONSEQUENCES FOR WOMEN AND CHILDREN IN AMERICA 323(1985) 56ס     
    .         .       

 :     ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIVORCE- THE INTERNATIONAL 

PERSPECTIVE (Lenore J. Weitzman & Mavis Maclean eds., 1992). 
123      Joan M. Krauskopf, Recompense for Financing Spouse's Education: Legal 

Protection for the Marital Investor in Human Capita,, 28 U. KAN. L. REV. 379 (1980)  .  
Krauskopf                 

 :   .        Weitzman , '  ,311-312 ,Erik V. Wicks, 

Professional Degree Divorces: of Equity Positions, Equitable Distributions, and Clean Breaks, 45 

WAYNE L. REV. 1975 (2000).    Frantz & Dagan,    81 '  ,832-833  ,   ,
 7'  '  , 271   

124 .    2) (. 
125 .    7) (. 
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 אקוויטבליהמשפטי נוסף שאומץ בשיטות משפט שונות הוא הכלי   כלי  (1)

אפשר לבתי המשפט לסטות מחלוקה שוויוניות של הרכוש הזוגי המ

  126בהתחשב בפערים בכושר ההשתכרות של בני הזוג ובצורכיהם השונים.

שיתוף על כושר חזקת השבהם דחו בית המשפט תביעות להחלת לאחר שנים בישראל, 

תחול על מוניטין אישי   החזקהש , בפסק דין חדשני של בית המשפט העליון השתכרות, נקבע 

עלתה בפני מתקני אף  סוגיית כושר ההשתכרות  127וכושר השתכרות שנצבר במהלך הנישואים.

 "כלל במפורש    אשר התיקון,מסגרת )ג( שהוסף לחוק ב 5אולם סעיף   128,חוק יחסי ממון

     ,   , בהגדרתם של נכסי בני  " 

במקום הכללה ישירה של כושר ההשתכרות במסת הנכסים  .התייחס לכושר ההשתכרותלא  הזוג,

 הנובאופן רחב יותר את מה שכו ,המחוקק לשלב את כושר ההשתכרות ףהכפופים לאיזון העדי

לחוק יחסי ממון העוסק בסמכויות מיוחדות של בתי המשפט. לצורך זאת  0בס' , 129נכסי העתיד

 ( לחוק המתוקן קבע כי:2) 0 וסעיף   0הנוסח הקודם של סעיף תוקן 

 "     ,      ,    ,     
   ,   ,  ,   ,       
"; 

  
המקנה לבתי המשפט שיקול דעת לסטיה מחלוקה שוויונית  אקוויטבלי כלי בכך אימץ המחוקק 

של פרק  זה יעסוק בנושא  המסעיר של חלוקת התוספת לכושר ההשתכרות .  של נכסי הנישואים

  ויחולק לשלושה חלקים: בני הזוג בעת גירושיהם

נציג את האפשרויות השונות לחישוב  ;הקנייני של חלוקת ההון האנושי נעסוק בכלי  ראשית,

ונציע כמה חדשות  הטכניקות הקיימות למימוש החלוקה תאו  ההשתכרותהתוספת לכושר 

היתרונות וחסרונות של  ונות ועל ם המעשיים והערכיים בין הגישות השההבדלי נצביע על ;משלנו

ת מתחרות הדוחות את החלוקה הקניינילאחר מכן נעבור לעמדות ה; באופן כללי המודל הקנייני

האקוויטבילי  , נפנה לכלילבסוף; הרימזונות ואת הפיצוי על הפסדי הקריומעדיפות על פניה את ה

  .לחוק יחסי ממון 0שאומץ בסעיף 

ליישומו הראוי. ציע עקרונות א , אולם בהמשךזה כליבהמחוקקים  שלמך בבחירה ותעקרונית אני 

 קנייני  -כי התיקון לחוק יחסי ממון לא סתם את הגולל על קביעת שיתוף רכושי ,עם זאת אטען

גבות ו/או להמיר את יש ל במקרים רביםכי  ,ציעאבנוסף לכך  .במקרים המתאימים  דהעתיבנכסי 

וויטבלית במזונות ובפיצוי על הפסדי קרירה. לפיכך מסקנתי הקניינית או האק הרכושית החלוקה

                                                 
126 .    3. 
127  "   2673102   '   ,  (76.1.02: ( )     .)   
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במקום בחירה נוקשה באחד מן המודלים והכלים המשפטיים, על המשפט כי  ,הסופית תהיה

להתאים את הבחירה ו/או שונים על מנת  עקרונות. לפיכך אציע הישראלי  לפתח ארגז כלים מגוון

 קונקרטית. שילוב ראוי בין הכלים  השונים  לסיטואציה ה

1.     :       

 .     
 

כלל החלוקה השוויונית של הקנייני הוא בפשטותו הרעיונית:   כלייתרונו הגדול של ה

 .ובעולם נו אבן יסוד של דיני המשפחה בישראליהרכוש הזוגי אשר נצבר במהלך הנישואים ה

כושר ההשתכרות העתידי כנכס על מחקרים כלכליים מצביעים על ההון האנושי, ובכלל זה 

הקנייני, מבקש לזהות את התוספת לכושר ההשתכרות  כליה 130המרכזי בעולם המודרני.הכלכלי 

כושר  של חלוקה קניינית ואכן  שנצברה במהלך הנישואים ולחלק תוספת זו בין הצדדים.

  131.המרכזים המנחים את השיתוף הזוגי בישראל םהרציונאליי ם היטב ע תההשתכרות משתלב

על מבוסס על רעיון המאמץ המשותף וה , ביהנורמטי רציונאלה , כלי זה תואם אתכך

 הבדליםבישראל, קיימים כן מחקרים מלמדים כי בכל העולם ו. שוויון מגדרישיקולי הוגנות ו

 נוטלות נשים רבים במקרים, כך שנישואיםה ךשבמ ונשים גברים של העבודה בדפוסי משמעותיים

 פיתוח על מסוים ויתור של במחיר גם, הביתי הזוג בן תפקיד את, חלקי או מלא באופן, עצמן על

 כך ומשום ביתיים תפקידים עצמם על ליטול ממעטים גברים, לכך בניגוד .החיצונית הקריירה

 גברים רבים במקרים, כן על 132.ותרי גבוהה נישואים לחיי במקביל חיצונית קרירה לטפח יכולתם

 תמיכה בזכות הנישואים ךשבמ האנושי הונם את להגדיל ואף משפחה חיי לקיים מצליחים

זה  עניינים מצב 133.הביתי הזוג בן תפקיד את עצמן על הלוקחות, זוגם בנות של אינטנסיבית

 אם שכן, הזוג יבנ שני בין הנישואים ךשבמ שנצבר ההשתכרות כושר בחלוקת התומך טיעון בססמ

 בין – הוגדל זה נכס ואם, כלכלי נכס יאה הנישואים ךשבמ שנוצרה ההשתכרות לכושר התוספת

                                                 
130        GARY S. BECKER, HUMAN CAPITAL (1964) . 
131    83     ,        872   " :
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."  "       
132  ,  RUTH HALPERIN-KADDARI, WOMEN IN ISRAEL: A STATE OF THEIR OWN Ch.7 (2004) .
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 הזוג בני בין השותפות של כתוצר זה נכס לראות ניתןכי אז , הביתי הזוג בן של מאמציו בשל היתר

  134.הנישואים ךשבמ שנצברו אחרים נכסים שמחלקים כשם ההשתכרות כושר את לחלק ישו

, כזכור 135:תילקהי-הקישורי מודל  בהתאם  מתחייבתאף  כנכס ההשתכרות כושר שחלוקת דאיו

ורואה במשפחה קהילה  שבנישואים  , מטשטש את ההיבט האינדיבידואליהקישורי הרציונל

המתחשבות  החלטות לקבל הזוג לבני שתאפשר עבודה סביבת לייצרלכן, המודל מבקש שיתופית. 

 בן כי דורש זה מודל  כי ברור, שכך מכיוון. כיחידים טובתםב רק ולא, לכמכלו המשפחה טובתב

 .יהנה מפירות השקעתו המשפחה לטובת שלו האישית הקריירה את שהקריב הביתי הזוג

 

 המתחרים הכליםכמה יתרונות נוספים אל מול  אףלטיפול בנכסי העתיד  הקנייני כלי ל

 ים:תשלום מזונות לאחר גירוש אל מול  ובמיוחד 

מזונות המבוססים על צורך נתפסים בדרך כלל כסוג של ברמה ההצהרתית, , ראשית

חלוקת רכוש קניינית מבהירה כי מדובר בזכות של בן הזוג הביתי בקשה סוציאלית. לעומת זאת, 

חלוקת  ,, בניגוד לדיני המזונות המתמשכים ומשתנים בעצם טבעםשנית 136ולא בנדבה או צדקה.

את האידיאל המודרני האוטונומי של פרידה חלקה המנתקת את היחסים  רכוש שואפת להגשים

כי יש לחלק את  קבע בית המשפט העליון כבר בהקשר לחזקת השיתוף , לבסוף 137שבין הצדדים.

בעת הגירושים. על כן, בעוד דיני המזונות והפיצוי על הפסדי הקריירה מצריכים  ושר ההשתכרותכ

שר ההשתכרות במסגרת הנכסים הניתנים לאיזון תאפשר כו הכללתפיתוח כלי משפטי חדש, 

היחסים בין בני זוג  תהכפופים לחזקת השיתוף להסדר היחסים בין בני זוג תהסדראחידות בין 

 יחסי ממון. הכפופים לחוק 

 .       
על מנת ליישם את השיתוף בכושר ההשתכרות הלכה למעשה נדרש המודל הקנייני 

ניתן להגדיר אותה התוספת לכושר ההשתכרות   חישובוזיהוי ( 3תמודד עם שתי משימות:  )לה

ודל בחלק זה אבחן את דרכי ההתמודדות של המ( מימוש החלק המשותף. 2) 138כנכס משותף

למרות בהירותו התיאורטית, הוצאתו של  כי ,. הדיון בכך ילמדאלוהקנייני עם שתי משימות 

נם יעל הפועל, מעוררת קשיים בלתי מבוטלים. חלק מן הקשיים הללו ה המודל הקנייני מן הכוח

, הקשורים בקונפליקט ערכיים-נורמטיבייםבעוד קשיים אחרים הנם קשיים , קשיים מעשיים

 שבין חלוקת כושר ההשתכרות לבין ערך האוטונומיה.  

 

 התוספת לכושר ההשתכרות זיהוי וחישוב ( 3)

                                                 
134    Cynthia Starnes, Divorce and the Displaced Homemaker: A Discourse on Playing 

with Dolls, Partnership Buyouts and Dissociation under No-Fault, 60 U. CHI. L. REV. 67 (1993)   .
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לעצם החלת השיתוף הזוגי על כושר ההשתכרות העתידי בספרות המשפטית היו שהתנגדו 

 שחלוקת לכך להוליך עשוי זה קושי כי ,נטען. העתיד נכסי של יםישוו את להעריךבשל הקושי 

 רחוק זה טיעון  כי סבור אני 139.ספקולטיביות והערכות חישובים על תתבסס העתיד נכסי

 לא להתמודד המשפט נאלץ , הביטוח נידיבו הנזיקין דיניב למשל ,אחרים בהקשרים כןש ,מלשכנע

 לא איש הללו בהקשרים. שנפגע אדם של העתידי השתכרותו כושר את להעריך הצורך עם פעם

 את ישללו בכך הכרוך הספקולטיבי והממד ההשתכרות כושר בהערכת שהקושי הדעת על יעלה

 כושר את יךלהער הקושי, כן אם, מדוע. ההשתכרות בכושר הפגיעה על לפיצוי הדרישה עצם

ואכן, עיון  140?הגירושים בעקבות הרכוש חלוקת במסגרת בו ההכרה את מונע העתידי ההשתכרות

ועליית כושר השתכרות  143מוניטין אישי, 142רשיונות 141,בה תארים, יורק-מדינת ניושל בפסיקה 
 מתבססת באופן שגרתי זומגלה כי  ,)להלכה, אף כי לא תמיד למעשה( נחשבים כנכס בר חלוקה 144

מעליית הכושר  ומחים בדבר התועלת העתידית שתופק עדויות מעל חישובים אקטוארים ו

.  כך למשל בפרשת , החל מן הגירושים ועד ליציאת בן הזוג לגמלאותהמקצועי במהלך הנישואים

, חישב כנכס בר חלוקה )רישיון רפואי( שבה הוכר לראשונה תואר מקצועי 145אובריאן המפורסמת

ספת לכושר ההשתכרות של הבעל שרכש את הכשרתו הרפואית במהלך בית המשפט את התו

צעות ההפרש בין באמ . חישוב כושר ההשתכרות נעשה במקרה זההנישואים ובתמיכת בת זוגו

הממוצעת של סוגו של מר אובריאן  לבין ההכנסה העתידית רופא מל ההכנסה העתידית הצפויה 

  146הנישואים.בוגר קולג' רגיל, כפי שהיה מר אובריאן בעת 

 בכושר ההתחלקותלפיה , יותר מעוררת טענה מהותיתדווקא טכניקת חישוב זו  ,אולם

 הרואה ,אינדיבידואליסטית לתפיסה בסתירה עומדת הנישואים ךשבמ שנוצר ההשתכרות

 שנוצר ההשתכרות כושר, זו טענה  פי על 147.כישרונותיושל ו מאמציושל  תוצר אדם של בהישגיו

 את למעשה משקפים ,ממנו הנגזרת העתידית ההשתכרות ויכולת איםהנישושנות  ךשבמ

                                                 
139  ,  ,  .              Wehrkamp v. Wehrkamp, 357 

N.W.2d 264 (S.D. Super. 1984); Drapek v. Drapek 503 N.E.2d 946 (Super. 1987). 
 

 
140  :Joyce Davis, Enhanced Earning Capacity/Human Capital: The Reluctance to Call It 

Property, 17 WOMENצS RTS. L. REP. 109, 118 (1995-16( )“On a daily basis, in courts all over the 
country, judges and juries calculate the value of various losses and interests”(.  

141  :  18 Misc.3d 268 (2007) CH v. RH, 846 N.Y.S.2d 560,      (
   .)                

Wiener v. Wiener 57 A.D.3d 241, 868 N.Y.S.2d 197, (2008)         (
     MBA .)     

142  :  Spreitzer v. Spreitzer 40 A.D.3d 840, 837 N.Y.S.2d 658, 2007   (- 70   
     .)     

143  :  Golub v. Golub 527 N.Y.S 2d 946 (Sup. 1988)        (
.) 

144  :  Allocco v. Alloco, 578 N.Y.S2d 995 (super. 1991)       (
     )Bystricky V. Bystricky 677 N.Y.S. 2d 443 (Sup. Ct. 1998)     (

.)     
145 OצBrein  v. OצBrien, 211 N.E. 7d 287 )N.Y., Super. 8112(      .- ( .

.)   
146      :     Ira Mark Ellman, O'Brien v. O'Brien: a failed 

Reform, unlikely reformers, 2007  PACE LAW REVIEW 949 
147 Allen M. Parkman, The Recognition of Human Capital as Property in Divorce Settlements, 40 

ARK. L. REV. 439 (1987). 
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כמו גם   148עוד לפני הנישואים החיצוני הזוג בן של האנושיות האיכויות ואת הבסיסיים הכישורים

 גם לאחר הגירושים.ואת התפתחותו העתידית את מאמציו המתמשכים 

לוקת כושר ההשתכרות ככל שטיעון המאמצים והכישרונות מכוון לשלילה גורפת של ח  

אני מתנגד לו. לטעמי, לצד המימד האישי של כושר ההשתכרות במקרים רבים, ההתקדמות 

המקצועית של אדם מבוססת על סיוע  וויתורים מצד בן זוגו. על כן, התעלמות מוחלטת מן המימד 

מימד ל ביסודה מנוגדתאף תהיה הזוגי המשפחתי שבטיפוח הקרירה המקצועית לא תהיה הגונה ו

 היקף את בכל זאת מסייג האישיים והמאמצים הכישורים טיעון .  עם זאת,הקהילתי שבנישואים

 הנישואים ךשבמ במשכורת עלייה כלב לראות אין כי מבהיר שהוא בכך העתיד בנכסי ההכרה

 בין להבחין צורך ישנראה, כי על פי טיעון זה, , כן על. הצדדים של המשותף למאמץ ביטויכ

שנוספו בפועל במהלך  רכיבים לבין, המשותף המאמץ עקב ההשתכרות לכושר ונוספש הרכיבים

 ישש מלמד זה טיעון, כך לע נוסף. קודם אישי שרוןיכבאופן מהותי  מגלמיםהנישואים אולם הם 

, לפיכך. מתמשך למאמץ תגמול מהווה אדם של במשכורתו משמעותי רכיבלהתחשב בכך ש צורך

 חלקהתחשב בכך של יש, הגירושים לאחר ידה להתקבל שעת משכורתה כאשר מחושבת 

 המאמץ את אלא הגירושים לפני הזוג בני של המשותף המאמץ את מבטא ואינ מהמשכורת

 הזוג בני בין הכלכלית היחידהש , לאחרהגירושים לאחר החיצוני הזוג בן עשהשוההתקדמות 

 149.חלוקה-בר אינו המשכורת של זה רכיב גם כן ועל ,התפרקה

 כי ,מבהירה ההשתכרות כושר מורכב שמהם השונים ברכיבים ההכרה, הללו בניםבמו

 בכושר הרכיב בין להפריד מהקושי הנובעת, יותר מהותית, נוספת" חישוב" בעיית קיימת

 הזוג בןש מאמץ) הגירושין אחרי כיםהמתמש יוולמאמצ האדם של שרונוילכ המיוחס ההשתכרות

 ךשבמ התקייםש המשותף למאמץ אותו לייחס שניתן הרכיב לבין( לו תורם אינוהביתי 

 טכניקות פיתוח מצריך והוא, אחרים משפט בענפימקבילות  זה לקושי למצוא קשה  150.הנישואים

  151 .המשפחה דיני במסגרת ייחודיות

                                                 
148       ,           

 ,               Jana B. Singer, Husbands, 

Wives, and Human Capital : Why the Shoe Won't Fit,, 31 FAM. L.Q. 119 (1997)     .
     Radin    ס comodification ס      

  .   Margaret Jane Radin, Market - Inalienability, 100 HARVARD. L. REV. 1849 (1987). 
  MARGARET JANE RADIN, CONTESTED COMMODITIES (1996). 

149            ,         
      ,            ,   

     .          Jane Rutherford, 

Duty in Divorce: Shared Income as a Path to Equality, 58 FORDHAM. L. REV. 539 (1990). 
150              872   ,77 " :   
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       ,     .     

 ,      -   ." 
151    ,          81 '  ,887 “We do not deny that such 

valuations will be difficult. But it will likely be no more burdensome (and the calculations will be no 

more uncertain( than similar valuations that are currently done, particularly in tort actions”(.   .
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כנכס ובספרות המלומדים התומכת בכך,  , עיון בפסיקה המכירה בכושר השתכרות לצערי

ומשום כך במקרים רבים האבחנה בין הרכיבים  152טרם התפתחו כי טכניקות מסוג זה ,מגלה

שתכרות לא נעשית או שהיא נעשית באופן שרירותי ללא השונים שמהם מורכב כושר הה

ניתן להציע על בסיס השיקולים אני סבור כי לפחות בחלק מן המקרים,  153קריטריונים אחידים.

נעשה בהם שימוש כיום בפסיקה שהוצגו בחלק זה טכניקות חישוב מדויקות יותר מאלו ש

כך למשל, במקרים הטיפוסיים של רופאים ועורכי דין שרכשו את התואר בעת האמריקאית. 

של  הצפויה הנישואים  שוגים  לטעמי בתי המשפט בכך שהם מחשבים את ההפרש בין ההכנסה 

בעת עד לפרישתו על סמך נתוניו המקצועיים, לרבות משכורתו הקונקרטית הידועה הרופא 

חישוב מדויק אני סבור כי  154לבין הכנסת ממוצעת של בוגר קולג', ללא תואר נוסף.הגירושים, 

חישוב  155.ולא רק כושר השתכרות בפועל להביא בחשבון כושר השתכרות פוטנציאליצריך  ,יותר

הפרש בין אמור היה להתמקד  ב  שכזה, המתייחס למקרים הטיפוסיים עליהם הצבענו לעיל,

של רופא בעל הכשרה דומה לזה של בן הזוג, לבין משכורת ממוצעת הצפויה מוצעת המשכורת המ

צפויה של סטודנט למשפטים או לרפואה בעלי נתוני קבלה דומים לרופא הספציפי. לחלופין ניתן 

 לנטרל מאפיינים ייחודיים הן בכניסה לקשר והן ביציאה ממנו באמצעות חישוב משכורת ממוצעת

מבלי לבחון את הנתונים של  ,עם משכורת ממוצעת של רופא מוצע לרפואהעתידית של סטודנט מ

                                                                                                                                            
          ,   .        

.            
152          872  , 77    "   

      .            - 
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מכל מקום, המצב הקיים שבו  156לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיים. יםהרופא הספציפי המביא

, שאינם לוקחים בחשבון אפילו את שוב האקטוארי נתונים כללים בזמן הנישואיםמשווה החי

נתונים ייחודיים ביציאה אינו לבית הספר לרפואה  עם הנתונים האישיים המאפשרים להתקבל 

 . משתלב עם המתווה האנליטי של הגישה

 ייבבדומה לכך, אני סבור שחישוב תוספת ההשתכרות העתידית בזמן הגירושים, ח

להתייחס להערכת המשכורת העתידית על פי הדרגה הקיימת בזמן הגירושים  ולא על סמך 

בפרשת אובריאן   טכניקת החישוב שנערךיד. גם במובן זה התפתחות מקצועית הצפויה בעת

סיים את לימודי הרפואה אך עדיין לא אוברייאן הייתה שגויה. בפסק דין זה בעת הגירושים, ד"ר 

התמחה בתחום ספציפי. בית המשפט קיבל עדויות כי ד"ר אובריאן מתכנן התמחות כמנתח 

נסה הצפויה כמנתח. אולם חישוב זה איננו ובהתאם לכך, אימץ חישוב אקטוארי המתייחסת להכ

צודק משום שההתמחות כמנתח דורשת התפתחות ומאמץ חדש שגברת אוברייאן לא תהיה חלק 

שתכרות כושר החישובי אפילו , יתרה מזו ממנו ומשום כך אין היא זכאית להנות מפירותיו.

חלפו עד צאתו בשנים שי ראים כמה צפוי להרוויח בעל מקצועממוצעים המהמבוססים על 

מרכיב ההתקדמות המקצועית הטמון בהמשך עליית המשכורת במהלך ממתעלמים  ,לגמלאות

"יקפיא" את השנים, התקדמות מקצועית שבן הזוג אינו שותף לה. על כן נדרש קביעת מקדם ש

עם     157.המאוחרת התפתחות האת ינטרל ומצבו המקצועי הנוכחי של בן הזוג בעת הגירושים 

חושש כי גם הנוסחות והדוגמות שאותם הצעתי בחלק זה אינן ממצות את הנושא אני זאת, 

 ישי הנה סוגיה נורמטיבית ערכיתהאבחנה בין כשרון מאמץ משותף ומאמץ א ובמקרים רבים 

כדוגמא, להכרעה הערכית הנדרשת מבתי  טכנית.-שאינה יכולה להפטר באמצעות נוסחה חישובית

ות, הראויה לכשרון ייחודי שנתגלה או פרץ במהלך הנישואים. חשבו למשל על  ההתייחסהמשפט, 

שנה כאמן בעל שם עולמי. חישוב  35דמיינו לצורך זאת, סטודנט אלמוני לאמנות, המתגרש כעבור 

בעת   ר ההשתכרות הקונקרטי  של האמןהתוספת לכושר ההשתכרות באמצעות ההפרש  בין  כוש

הכישרון  את בחשבון מבלי לקחת צע לאמנותסטודנט ממושל הגירושים לכושר ההשתכרות 

ההשתכרות,  הייחודי, יפעל  כנגד בעלי הכשרונות הייחודיים. לעומת זאת, חישוב התוספת לכושר

את המשכורת של סטודנטים לאמנות שיתגלו , הלוקח בחישוב כושר ההשתכרות בעת הנישואים

על האלמוני ויתכן שגם  ר על האמןבבן הזוג הביתי שהימבעלי כישרונות ייחודיים, תפגע בהמשך כ

הכרעה בין טכניקות החישוב הללו דורשת  תרם להבשלת הכישרון הייחודי מן הכוח אל הפועל.

נוסחה כללית בנושא לצערי אין ביכולתי להציע  הכרעה אידיאולוגית ולא נוסחה חישובית טכנית.

 .לגופו על פי נסיבותיו. זה שתתאים לכל המקרים, אלא נדרשת הכרעה מוסרית ערכית לכל מקרה

   

 ( מימוש כושר ההשתכרות 2)

גם אם ניתן יהיה למצוא דרכים יצירתיות להפריד בין המימד האישי והמשפחתי  ,אולם

ולהעריך את התוספת לכושר ההשתכרות, עדיין מימוש החלוקה של תוספת זו מתנגש אף הוא עם 

 ניתן לא, לפיכך. סחיר קנייני נכס יננוא ההשתכרות כושר  - זו טענה אסבירערך האוטונומיה. 

                                                 
מכושר ההשתכרות של רופא ממוצע בשל  בדרך הטבע נמוכהמשכורת ממצועת עתידית של סטודנט ממוצע  156

 . חים את המקצוע לפני סיום ההתמחותאת הלימודים או זונ העובדה שחלק מן הסטודנטים לא מסיימים
157                     

.              
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 החלוקה, שכך מכיוון. הזוג בני של גירושיהם עם ידימ הזוג בני של ההשתכרות כושר את לממש

 :מרכזיות דרכים בשתי להיות עשויה כרותתההש כושר של הממשית

המממשת באופן המדויק ביותר את התפיסה הקניינית של ההון , האחת הדרך פי על

 בן של ציאליוטנהפ ההשתכרות לכושר תוספתב הביתי הזוג בן של חלקואת  לראות ישהאנושי, 

 זו דרך, ברם 158.הגירושים בעת כבר נקבע שערכו כחוב, הנישואים ךשבמ שנוצר החיצוני הזוג

, או לחלופין לשלם סכום חד פעמי בעת קבוע חודשי סכום לשלם יאלץי הזוג בן כי ,משמעה

 מסיבות ,בפועל אם גם, המשוערת העתידית בהכנסתו זוגו בן לש חלקו את המגלםהגירושים, 

 יאה זו גישה שלהממשית  המשמעות, כן על. בהרבה נמוכה תהיה הממשית הכנסתו ,שונות

 סוף עד עבודתו קצב את להפחית ןימעוני הוא כי להחליט החיצוני הזוג בן של האפשרות שניטלת

 צדק-חוסר לגרום עלולה זו דרך במיוחד 159;דעתה על מתקבל איננו כזה מהלך  כינראה, . ימיו

 מהכנסתו נמוכה הממשית שהכנסתו לכך הסיבות שבהם במקרים החיצוני הזוג בןל משווע

  160.בו תלויות אינן המשוערת

היו  ,הקושי בקביעה הסופית של כושר ההשתכרות כחוב בלתי ניתן לשינוי רקע על

גם לאחר גירושי בני  בפועל מקבל החיצוני וגהז שבן המשכורת חלוקתשל שהציעו פתרון רדיקלי 

במקרים רבים יתעורר קושי משמעותי להפריד בין הרכיבים במשכורת המשקפים , ברם 161.הזוג

את כושר ההשתכרות שנצבר במהלך הנישואים לבין הרכיבים המשקפים שינוי מקצועי או 

 כושר חלוקת המשךהצלחה הנובעת מהתפתחות מאוחרת לגירושים. באופן עמוק יותר, 

 ,המלא במובן פרדילה היכולת על דומא מקשה , באמצעות חלוקת המשכורת העתידיתההשתכרות

כך, בדומה לחובת המזונות לאחר הגירושים, גם חלוקת הון אנושי על דרך של חלוקת  ומשום 162

 חופשאינדיבידואליסטית ל -הליברלית  הגישה של העמוקה מחויבותל מנוגדת משכורת עתידית,

 .וממסגרות מקשרים להתנתק יחידים של

                                                 
          . ס            158
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160   ,  .                
 ,               

     ,         ,    ,   .   
   ,   .             ,    

      .             
                

 .   
161    7  '  221-210           821. 
162  ,         Robert J. Levy, A Reminiscence about the Uniform 
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חלקו של בן הזוג הביתי בכושר העיקריות למימוש על רקע הקשיים בשתי המתודות 

חלוקה דינמית של משכורת בפועל( אני עים מראש לעומת ותשלום או תשלומים קב)ההשתכרות 

במודל  בהם ראוי לעשות שימוש ש באותם מקרים נוטה לתמוך בגישה אמצעית. על פי גישה זו, 

את כושר יש לדבוק במתכונת האנליטית של המודל הקובעת  163הקנייני לחלוקת ההון האנושי,

 . עם זאת, המשתלם בבת אחת או בכמה תשלומים מוגדרים מראש סכום קבועההשתכרות כ

דרמטי הבדל בנסיבות קיצוניות של לבית המשפט שקבע את הסכום תינתן הסמכות לשנות אותו 

 164 .לבין כושר השתכרותו בפועל של בן הזוג החיצוניהעתידי ר ההשתכרות כושין הציפיות לב

  

חלוקת הון אנושי, היא סוגיה משפטית מורכבת ומיוחדת. מנקודת המבט  לסיכום

לצורך  החישובית נדרשים פיתוח כלים אקטוארים ייחודיים שאינם מוכרים בענפי משפט אחרים

הפילוסופית, ניתוח סוגיית . מנקודת המבט רותההפרדה בין הרכיבים השונים של כושר ההשתכ

שף התנגשות לא פשוטה בין אידיאל האוטונומיה האישית לבין הערכים הרגילים וההון האנושי, ח

התומכים בחלוקת הרכוש הזוגי. התנגשות זו, אינה מתעוררת או שהיא מתעוררת באופן מתון 

ואתית, כמעט כל  שיטות המשפט בהקשר לדיני הרכוש הרגילים. מנקודת המבט ההשו ,בהרבה

ד לאחרונה סרבו בתי עבישראל,   165המערביות מסרבות לחלק את  ההון האנושי לעת הגירושים.

והחיל את חזקת  המשפט לחלק את ההון האנושי. בית משפט עליון שינה לאחרונה מדיניות זו

 ודל כולל לחלוקתכי אין הוא מציע מעדיין, בית המשפט הבהיר היטב  .השיתוף על נכסי העתיד

וכי מודל כזה יתפתח על בסיס המקרים שיובאו בפני בית המשפט  כושר ההשתכרות העתידי 

שבח ל , וישסי העתיד הוא כלי משפטי נחוץ, חלוקת נכשצוינו הבעיות חרף כי ,סבור אני. בעתיד

  .בעצמו אותו לסלול גם ולעתים זה בנתיבלפסוע את בית המשפט הישראלי על נכונותו 

 של דיני החלקה הקניינית והצעתי חלק זה בקשתי לסייע אף אני בעיצוב הראוי ב

אולם הקשיים והמהמורות שיקולים מנחים בקביעת טכניקת החישוב והמימוש של ההון האנושי. 

כי לעיתים יש גם צורך בדרכים נוספות,  ,מלמדיםיהם עמדנו בדוננו בחלוקה הקניינית על

עם סוגיות נכסי העתיד והפערים בכושר ההשתכרות בין בני הזוג מקבילות ועוקפות להתמודדות 

יים מן הדרכים הללו, המזונות לאחר הגירושים והפיצוי על הפסדי תעובר לגירושיהם. לש

הקריירה יוקדש החלק הבא. בחלק שלאחר מכן שיחתום את הפרק הנוכחי, נחזור למשפט 

נסביר את טיבו של מודל זה ואת יכולתו הישראלי ולמודל האקוויטבלי שאומץ בחוק יחסי ממון,

 להשתלב עם המודלים הנוספים שנדונו. 
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2 .          :
    

 
רווחים מקצועיים שהופקו בנישואים. בה נכסי העתיד התמקדהחלוקה הקניינית של  

בר עוני נשי בעקבות גירושים, הנישואים מוליכים כפי שמלמדים אותנו המחקרים בדאולם 

בכושר ההשתכרות של בן   ,במקרים רבים לא רק לרווחים אלא גם לפגיעה, לעיתים בלתי הפיכה

חלוקה קניינית של התוספת לכושר ההשתכרות תפצה את בני הזוג שסבלו הפסדי הזוג הביתי. 

עולה על ההפסד המקביל של בן העלייה בכושר ההשתכרות של האחד בהם במקרים שקריירה 

אינה מסייעת למי שסבל הפסדי  חלוקת התוספת לכושר ההשתכרות הזוג האחר. לעומת זאת,

מבלי שכושר ההשתכרות של בן זוגו עלה. משפחה קרירה על מנת לסייע לרווחה הכללית של ה

ות פרנס לאורך הנישואים את המשפחה באמצע חשבו למשל על מקרים שבהם אחד מבני הזוג

בעוד בן זוגו מפחית מעבודתו או עוזב אותה לחלוטין ומתמסר לגידול הילדים.  משכורת יציבה 

ולת כלכלית גבוהה עוד לפני היה בעל יכחשבו גם על סוג נוסף של מקרים, שבהם אחד מבני הזוג  

לא פתח יכולת כלכלית , בהסכמה משותפת ,על יכולת זו ומשום כך ךהסתמ ןזוג ןוב שנישא,

תוספת להון  ליכלואם רכוש ואפילו .  ההסתפקות במודל של חלוקת במהלך הנישואים יתעצמא

תפגע אנושות בבני הזוג אלה שיצאו מן הנישואים ללא יכולת  ,ולכושר ההשתכרות האנושי

פגיעה זו מנוגדת באופן עמוק לתפיסת המשפחה כקהילה  כלכלית ובלי זכות לפיצוי כספי.

קים יחדיו לא רק רווחים והצלחות אלא גם הפסדים וכשלונות. בנוסף שיתופית שבה בני הזוג חול

לכך, פגיעה כזו בבני הזוג הביתיים בעקבות הגירושים עלולה למנוע באופן מעשי מבן זוג ביתי 

העומד בסתירה בוטה לעקרונות השוויון והאוטונומיה המנחים  , דברחלש כלכלית ליזום גירושים

  166.את דיני הגירושים המודרניים

חלוקה קניינית של התוספת לכושר ממתברר שבניגוד לרתיעה של השיטות המערביות, 

ח כלים משפטיים המכירים באחריות מגלות נכונות רבה בהרבה לפתהשיטות הללו ההשתכרות, 

מאורח החיים נבעו המשותפת של שני בני הזוג, ולא רק של בן הזוג הביתי להפסדים והנזקים ש

  .והפסדי הקריירה שניים מן הכלים הללו:המזונותחלק הנוכחי נעסוק בב שבו בחרו.המשותף 

     . 
משפט הישראלי, שאין נהוגים בו מזונות לאחר גירושים כב שלא :המודל המסורתי

זוג יהודים מעורבים בהם(, מוסד המזונות לאחר גירושים מקובל מאוד  )לפחות כאשר בני

בעולם המערבי על בסיסו  (alimony)עשה, במשך שנים נבנתה חובת המזונות למ .בארצות המערב

רק גברים  -של המודל הפרוטסטנטי. למודל זה מאפיינים אחדים. ראשית, מדובר במודל מגדרי 

שה או עד נישואיה. יעד מות הא -מוגבלת  חייבים במזונות. שנית, מדובר בחובה לתקופה בלתי

                                                 
166    ,                

                
     .              

              ,          ,
 .                  ,

                  
.      
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רק גברים שהוגדרו כאשמים בפירוק  -תה בשאלות של אשמה שלישית, חובת המזונות הותנ

 167הקשר הזוגי חויבו במזונות.

על תפיסה של הנישואים כהתחייבות לכל  המודל המסורתי, התבסס   :מזונות משקמים

 , אינו  על כן, מודל זה 168החיים ושל התרה חד צדדית של הנישואים כהפרה המחייבת פיצוי.

אשר הנחו את דיני הגירושים  ,169רניות יותר של גירושים ללא אשמהמתאים לאידיאולוגיות המוד

את  במערבעיצבו מדינות רבות  בתקופה זו ,ואכן  170החל מן המחצית השנייה של המאה העשרים.

אידיאולוגיה  לפי. (clean-break) 'דה נקייהיפר'אידיאולוגיה חדשה, שכונתה  לפיחובת המזונות 

הזוג  ו באופן מוחלט את מערכת היחסים הכלכליים בין בנייסיימשגירושים לזו, יש לשאוף 

. המודל המערבירדה בתקופה זו קרנה של דרישת המזונות ברוב מדינות  על כן 171המתגרשים.

בארצות רבות כמעט לחלוטין. במקום המודל המסורתי,  בוטלהמסורתי של מזונות ממושכים 

חדש, המזונות ניתנים במשך תקופה פי המודל ה הותווה מודל חדש של מזונות משקמים. על

הזוג שנתמך כלכלית במהלך הקשר תקופת התאוששות קצרה,  קצרה, ומטרתם לתת לבן

  172תלויים. שתאפשר לו להתכונן לחיים עצמאיים ובלתי

הממצאים הקשים בדבר קושי כלכלי של נשים : התחייה מחדש של דיני המזונות 

 173ריאקציה נגדית כנגד עקרון הפרידה הנקייהיגר  לבעקבות הגירושים, היוו במדינות רבות הטר

במדינות רבות  עדיין, דיני המזונות מתנהלים  174חזרה למודלים שונים של מזונות ארוכי טווח.ול

כמה שיטות משפט זנחו את  175ללא אידיאולוגיה מנחה, דבר שיצר בלבול רב וחוסר אחידות.

יכו לבסס את דיני המזונות על המכניזם ההטיה המגדרית של דיני המשפחה המסורתיים, אך המש

                                                 
167 : .Ira I.M. Ellman ,The Theory of Alimony, 77 CAL. L. REV.3, 5-6 (1989).   :   June Carbone, 

The Futility of Coherence: The ALI’s Principles of the Law of Family Dissolution, Compensatory 
Spousal Payment, 4 J. L. & FAM. STUD. 43, 46-7 (2002).  

168  M.F. Brinig & J.R. Carbone, The Reliance Interest in Marriage and Divorce, 62 TUL. L. REV. 

855 (1988) .)       ( 
169  ALI    ,63  '  ,102 )“But the Law does not requires alimony claimant to show that the 

other spouse breaches, nor would such requirement be consistent with modern no fault principles”(. 
170 .         8 . 
171     -         Turner v. Turner, 

312 A.7d 8710, 8718 )N.J, 8121( “The law should provide both parties with the opportunity to make a 

new life...”           .Pelech v. Pelech, 7 Rfl (3d) 225, 271 

)Scc(: “To Burden the respondent with her care... for no other reason than that they were once husband 

and wife seems to me to create a fiction of marital responsibility at the expense of individual 

responsibility. I believe that the courts must recognize the right of the individual to end a relationship 

as well as begin one and should not, when all other aspect of the relationship have long since ceased, 

treat the financial responsibility as continuing indefinitely into the future”      .
Scarman     Minton v. Minton [1979] AC 593, 608     ,  

        - .      
  172       Krauskopf  Rehabilitative Alimony: Uses and Abuses of Limited Duration Alimony,21 

FAM.L.Q. 573 (1988) 
173  Jana B. Singer, Divorce Reform and Gender Justice, 67 N.C. L. REV. 1103 (1989) - James B. 

McLindon, Separate but Unequal: The Economic Disaster of Divorce for Women and Children, 21 

FAM. L. Q. 351 (1987)  .            
174 :Mary K. Kisthardt, Rethinking Alimony: The AAML’s considerations for Calculating Alimony, 

Spousal Support or Maintenance, 21 J.  AM. ACAD. MATRIM. LAW. 61, 68 (2008)    
       Mitchell v. Mitchell 19 FAM. L. R. 44 (1995). 

175       ,    -   ,    
Ellman,  ,   862 , 2צ    Margaret F. Brinig & June R. Carbone, The Reliance Interest in 

Marriage and Divorce, 62 TUL. L. REV. 855, 882(1988) 894ס:   . Ann L. Estin, Maintenance, 

Alimony and the Rehabilitation of Family Care  71 N.C. L. REV. 721, 741 (1992-93) 
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גרסה מודרנית שנייה של מזונות ארוכי טווח זנחה את רכיב האשמה  176המסורתי של אשמה.

והתמקדה בצרכי בן הזוג החלש כלכלית )להלן: מזונות על בסיס צורך(. על פי גרסה זו, בן זוג 

ארוכי טווח על בסיס צרכיו שהסתמך כלכלית על בן זוגו במהלך הנישואים יהיה זכאי למזונות 

וללא קשר זהות האשם בפירוק הקשר הזוגי. משך הזמן שבו תמשך חובת המזונות,   177העתידיים

עדיין מדובר במזונות  178תלוי במשך הנישואים ובטיבה של התלות הכלכלית שנוצרה בין בני הזוג.

המסורתיים של היבט זה של המזונות המשיך את המאפיינים ארוכי טווח ובמקרים מסוימים 

, שנקבעו לזמן בלתי מוגבל המסתיים עם פטירת אחד מבני הזוג או במקרה של נישואים ודינים אל

מוצדק לעיתים בספרות הכלכלית, באנלוגיה לעסקת  סוג זה של מזונות מחדש של המקבל.

ם על פי אנלוגיה זו, השקעת בן הזוג הביתי בקרירה של בן זוגו וויתוריו המשפחתיי  179ביטוח.

אך הם מקנים לו רשת בטחון  ,אינם מקנים לו שותפות ברווחים של בן הזוג לאחר הגירושים

ה בספרות תשהועל המקודמי ת, רדיקליתשלישי גרסה 180לסיפוק צרכיו גם לאחר הגירושים.

ים של בין הזוג הביתי לאחר יבאחריות כלכלית לצרכים המינימל תמסתפק נההמחקר, אינ

המשך השותפות הכלכלית בין בני הזוג גם לאחר הגירושים באמצעות  את תאלא דורש ,הגירושים

מודל זה קשור קשר  181.במשך תקופה מסוימת לאחר הגירושים כנסותיהםפער בין החלוקת ה

הדוק למושג ההון האנושי ולדרישה לחלוקתו במסגרת חלוקת הרכוש הזוגי לעת  הגירושים. עם 

, המאפשרים חישוב והתאמה של דיני המזונות זאת הוא מעדיף את המתודה ואת כלי העבודה

 על פני הכלי הקנייני.  דינמית של הסכום שנקבע במשך השנים

  

                                                 
176                :

ALI  ,66 '  ,27-62.  
177          :        ,  

                   ALI  
63 '  ,178-177. 
178               Estin    ,823  , 

Kisthardt   ,827 . 
179   Elizabeth S. Scott & Robert E. Scott, Marriage as Relational Contract, 84 VA. L. 

REV.1225,1247 (1998). 
180  :    Klein v. Klein 555 A.2d 382, 387 (Vt. 1988)   (20     ,81  

             .         
 :   .)     Cheatham v. Cheatham, 537 So.2d 435, 438 (Miss.1988) 

      (80              
.     

 
181     :      June Carbone, Income Sharing: Redefining the 

Family in Terms of Community, 31 HOUS. L. REV. 359 (1994)   :   Cynthia Starnes, Divorce and 

the Displaced Homemaker: A Discourse on Playing with Dolls, Partnership Buyouts and Dissociation 

under No-Fault, 60 U. CHI. L. REV. 67, 108 (1993)  offering income sharing model from a partnership 

perspective);         ,        

 :Jane Rutherford, Duty in Divorce: Shared Income as a Path to Equality, 58 FORDHAM L. REV. 539 

(1990)                   

 .        
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 .     
שנה הציע פרופסור ירה אלמן, מודל חדש להסדרת היחסים הכלכליים בין בני  27 -לפני כ

נות הממוקדים בעתיד, קרי שלא כמודלים המקובלים של דיני המזו 182הזוג בעקבות גירושים.

בצרכי בני הזוג בעקבות הגירושים, ובניגוד לגישות המבקשות להמשיך את השותפות בין בני הזוג 

דהיינו בהפסדי הקרירה שנגרמו לבני הזוג במהלך  -מודל זה ממוקד בעבר .גם לאחר פרידתם

ירה האישית שלו הנישואים. על פי המודל, בן זוג ביתי שהקריב באופן מלא או חלקי את הקר

לטובת הקרירה של בן זוגו או לטובת רווחת המשפחה באופן כללי, זכאי לפיצוי כספי המגלם את 

הפסדיו בשנים שלאחר הגירושים. מודל זה מקבל תמיכה גם ממלומדים נוספים במדינות 

לאחרונה  184והוא התקבל בפסיקותיהם של כמה מדינות כמודל מנחה של דיני המזונות. 183שונות

שהוצעו  כמודל המנחה של העקרונות החדשים להסדרת דיני המשפחה בארצות הברית א אומץ הו

האגודה האמריקאית למשפט )האגודה האחראית על הניסוח הריסטיטמנט בתחומי ידי על 

עקרונות אלה מציבים כמה נוסחאות וחזקות להערכת הפסדי הקרירה של  185.המשפט השונים(

על בן הזוג יאמר, כי עקרונות הגישה נשענים על הבסיס לפיו בתמצית י 186בני הזוג הביתיים.

החיצוני שנהנה מהקרבתו של בן הזוג הביתי לפצות את בן הזוג הביתי על הפסדים אלה בתשלום 

 187חד פעמי או בכמה תשלומים עיתיים קבועים.

 

המזונות ארוכי המזונות המשקמים, , כמו החלוקה הקניינית של ההון האנושי, לסיכום

ווח והפיצוי על הפסדי הקריירה הנם כלים משפטים נחוצים וחיוניים עבור דיני הגירושים הט

במשפט הישראלי, שבו דיני המזונות, כמו גם דיני הנישואים והגירושים נדונים על פי המודרניים. 

דווקא במסגרת דיני הידועים בציבור . עם זאת, דיים הדין הדתי הכלים הללו טרם פותחו

                                                 
182  Ellman,    ,862. 
183  :     JOHN EEKELAAR, FAMILY LAW AND PERSONAL LIFE, 51-52, 108-111 (2006)     

            
184             Moge v. Moge [1992] 3 S.C.R. 813 

(Can) 
185  :ALI  ,.66,  2.07  a  )“The principle conceptual innovation of this chapter is 

therefore to recharacterizes the remedy it provides as compensation for loss rather than relief of need”(. 
186   ,      Ch. 5     ,      

       .   .           
     ,   .     ,          

      ,  .           
               (  20      

              .)       
             .        

        ,  .           
                   

        ,   .      .     
187       ,   .             

822                  
   (           )   ( ,  

 .)       - ALI         
      2.06-2.01  ,   .- ALI        

     .- ALI              
 .       



           

 

40 

40 

י פסיקות חדשניות שעסקו תובית המשפט העליון בש 188קה של מזונות "משקמים"התפתחה פסי

בבני זוג שנישאו בנישואי אזרחיים פתח פתח להטלת חובת מזונות אזרחית גם לאחר גירושי 

הרחיבו את הפתח שנפתח  בערכאות נמוכותכמה פסיקות אחרונות של בתי משפט  189הצדדים.

על מי שנישא  אפילו   190מו גם פיצוי על הפסדי קריירהכ ,וקבעו חובת מזונות לאחר גירושים

חשוב שארגז הכלים של בור שמדובר בהתפתחות משמעותית שכן אני ס 191בנישואים דתיים.

 חלוקה הקניינית.יצומצם לולא  יצויד גם בכלים שהוצגו בפרק הנוכחי, המשפט הישראלי

3       .    
 

פערים העוסק  בלצד, החלוקה הקניינית, המזונות והפסדי הקריירה, כלי משפטי נוסף 

מאד ברבות  יההופך פופולארזה  בכושר ההשתכרות, הוא החלוקה האקוויטבלית.  כלי משפטי

מסמיך את בתי המשפט לחרוג מחלוקה מחצה ומחצה של תשלומי  192משיטות המשפט המערביות

                                                 
188       ,          

 ,   .)         ( ,  '862 .   
     ,  86 '  ,860-823 . 

 189   "  1726111  '  '   (  "7 )783 (7003 )-   "7737103   "  '  
"  -  ,  (78.88.7006   .)   "  : ( )    ,72    

72.                  ,  
 .    ,   "1726111   ,81            .

      -  31627106  .  '   .  ,  (82.2.7002   .)
    .          ,  

             ) " (  :  
62180100   '  ,  (80.2.7002        ( .)

 - 2 .)                 
   .            ,    

          ,   .           
    .               

          .        
       ,  .            

    .              
      .             

          Shahar Lifshitz, Married Against their will 

toward a pluralist regulation of spousal relationship (forthcoming Washington and Lee Law review 

2010) 
 

190     )' ( 101220  '   (  ,81.88.7001      )   
 .                   

 (  ) .)       "     ) " ( "82212103    
          

191     1       ,)    (      
" "                  ,  

 ,        .       
 ."             31627106  .  '   .  ,  (

82.2.7002 ) " (         26788102 .( .  '   ,  88.80.7002 )  
                   ) " (  

8707102  '    ,  (6.2.7006           )
   .   

192     ,       ,   862       ,
 .                   

    -  Alicia Brokars Kelly, Sharing a Piece of the Future Post-

Divorce: Toward a More Equitable Distribution of Professional Goodwill, 51 RUTGERS L. REV. 569 

(1999) ;:   , Susan E. Keller, The Rhetoric of Marriage, Achievement, and Power: An Analysis of 
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"הרגילים" בהתחשב בפרמטרים שונים ובניהם כושר השתכרות   האיזון המתייחסים לנכסים

שונה בין בני הזוג בעת הגירושים. בכך מבקשת החלוקה האקוויטבלית, לאפשר לבני הזוג פרידה 

יתי שכושר השתכרותו לא התפתח במהלך סופית בעת הגירושים מבלי לקפח את בן הזוג הב

לחוק יחסי ממון המתוקן העוסק בסמכויותיו  (2) 0.  הכלי האקוויטבלי  אומץ בס' הנישואים

יש הרואים באימוץ המודל האקוויטבלי, נסיגה מצערת מן   193המיוחדות של בית המשפט.

ההלכות האחרונות של בית המשפט העליון בעניין התומכות לכאורה בחלוקה הקניינית של כושר 

( 0יות המיוחדות )ס' לטענתם במקום ההתייחסות לנכסי העתיד בסעיף  הסמכו  194ההשתכרות.

לחוק המתוקן )הסעיף המרכזי העוסק באיזון המשאבים ובנכסים  5ראוי היה להוסיף לסעיף  

הכלולים באיזון( הוראה מפורשת הקובעת כי התוספת לנכסי העתיד וכושר ההשתכרות הנם 

 195נכסים שיש לכלול אותם באיזון המשאבים.

קק בהכלילו, את נכסי העתיד במסגרת אני חולק על עמדה זו. לטעמי, טוב עשה המחו 

סעיף הסמכויות המיוחדות. כפי שאסביר מייד, על פי פרשנותי, התיקון לחוק לא שולל מבתי 

המשפט  סמכויות שהיו נתונות להם בטרם תיקונו, לרבות הסמכות, להכללת התוספת לכושר 

ת חשיבות משפטית ההשתכרות  במנגנון  איזון המשאבים.  עם זאת, אינני מתכחש לכך שקיימ

 5 עיף . לטעמי, הכללה מפורשת של  נכסי העתיד בס5 עיףולא בס 0 עיף להכללת נכסי העתיד בס

התוספת הנצברת לנכסי העתיד של שני בני הזוג  יאת בית המשפט לאזן  את שוו מאלצתהייתה 

את . לעומת זתכמעט בכל מקרה ומקרה המובא בפני בית המשפט בדרך קניינית קונבנציונלי

היא מקנה לבית משפט ורגישה יותר לטבעם המיוחד של נכסי העתיד  0ההתייחסות אליהם בס' 

יתרון מובהק של  הגישה האקוויטבלית  .שיקול דעת רחב יותר האם וכיצד לחלק את נכסי העתיד

על פני החלוקה הקניינית הקונבנציונלית היא בנכונותה ויכולתה לכלול התחשבות  בהפסדי 

כים עתידיים של בני הזוג בתוך החלוקה הרכושית בדרך שאינה פוגעת במחויבות קרירה ובצר

המודרנית לפרידה הנקייה. עם זאת, לא תמיד תצליח הגישה האקוויטבילית לכסות את כל 

האינטרסים והצרכים המתעוררים ובמקרים מסוימים יהיה בכל זאת צורך לגבות אותה בסעדים 

מזונות לסוגיהם ופיצויים על הפסדי ם שלאחר הגירושים, חלוקת הכנסות בשניהמשלימים של 

   ולא כסכום אחד בעת הגירושים.שישתלמו כתשלום עיתי  קריירה

בסעיפים  הבאים אציג בקצרה כמה אפשרויות פעולה העומדות בפני בתי המשפט על פי 

מושכלת  המודל האקוויטבילי שאומץ חוק יחסי ממון המתוקן ואציע עקרונות ראשוניים להפעלה

 של המודל ולשילובו עם הכלים האחרים שנותחו בפרק זה.

 

          א. 

   

                                                                                                                                            
Judicial Opinions Considering the Treatment of Professional Degrees as Marital Property, 21 VT. L. 

REV. 409 (1996)           .-  )  ( B v. B [1997] 

NZFLR 217; 1996 Nzflr Lexis 63 
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( בדרך שתוליך 2) 0אפתח במקרים שבהם ראוי להפעיל את  שיקול הדעת הקבוע בס' 

ו למשל מקרה של  בני זוג שצברו יחדיו רכוש לחלוקת כושר ההשתכרות במתכונת קניינית.  טל

"רגיל" אך רק אחד מהם טיפח באופן מובהק את כושר השתכרותו במהלך הקשר הזוגי. במקרה 

ערך ה את בטכניקות  שהוצעו בחלקים הקודמים  חשבכזה, בשלב הראשון, על בית המשפט ל

לאחר  196.כוש משותףשאותו ניתן להגדיר כר כספי  המייצג את התוספת לכושר ההשתכרותה

מכן, על בית המשפט להחליט האם לקזז באופן מיידי מחלקו של בעל כושר ההשתכרות הגבוה 

נכסים הרגילים את חלקו של בן זוגו בתוספת לכושר ההשתכרות  שנצבר במהלך הנישואים, מה

או שיש לשלם את התוספת בתשלומים עיתיים לאחר הגירושים.  ההחלטה בנושא תושפע בעיקר 

היחס הכמותי שבין התוספת לכושר ההשתכרות לכלל הנכסים ומרמת הוודאות בחישוב כושר מ

ההשתכרות העתידי. ככל שהתוספת לכושר ההשתכרות מהווה אחוז קטן מכלל הנכסים, וככל 

התוספת לכושר ההשתכרות שרמת הוודאות שבחישוב כושר ההשתכרות גבוהה יותר,  קיזוז 

היא  תשלומים מצומצמת הפרוסה לזמן קצר קת התוספת לכמות חלוחד פעמי או למצער כסכום 

אפשר לסיים את ההתחשבנויות בין תלוודאות ו עדיפה, שכן היא תתרום ההטכניקה החלוקתית 

הצדדים ברוח השאיפה לפרידה נקייה. יתרה מזו,  אפילו  כאשר כושר ההשתכרות העתידי הוא 

פחית מהסכום שחושב ככושר י רב הייתי מבעל אופי תנודתי, במקרים שבהם נצבר רכוש ממש

ונוטה לקיזוז מיידי של הסכום המייצג את כושר  197ההשתכרות המשוער פרמיית סיכון 

סיים את מערך היחסים בין הצדדים. לעומת זאת, שת דרךההשתכרות מייתרת הנכסים ב

על בעל במקרים שבהם כושר ההשתכרות מהווה אחוז גבוה מכלל הנכסים, אין זה צודק לכפות 

כבר בעת הגירושים. לכן, במקרה כזה ראוי להעדיף תשלומים  חלוקה סופית כושר ההשתכרות 

עיתיים, המבוססים על הערכת התוספת לכושר ההשתכרות אך  ניתנים לשינוי במקרה של שינוי 

 נסיבות משמעותי.  

 

 .       
 

יר של נכסי העתיד אלא על סטייה מחלוקה של הנכסים מורה על איזון יש אינו( 2) 0ס' 

הרגילים על פי יחס שיקבע על פי בית המשפט. על כן, על פי סעיף זה, האפשרות להתחשב בכושר 

במצבים  כאורה אם כן, ההשתכרות מגיעה רק עד גובה מחצית שווים של הנכסים הרגילים. ל

נמוך מזה של כושר ההשתכרות ם הרגילים של הנכסישבהם לא קיימים נכסים רגילים או ששווים 

. בניגוד לקו חשיבה זה, על פי חוק יחסי ממון המתוקןלא ניתן יהיה לחלק את כושר ההשתכרות 

אני סבור שאפילו במקרים שבהם, תשלומי האיזון הנובעים מפערי ההשתכרות עולים על גובה 

דר שלילי המונע את האפשרות תשלומי האיזון הרגילים, אין הכרח לפרש את התיקון לחוק  כהס

להכליל במקרים המתאימים תארים, דרגות מקצועיות הון אנושי וכושר השתכרות באופן כללי, 

לחוק גם לאחר  5לחוק יחסי ממון. המבנה של סעיף  5במסת הנכסים הניתנת לאיזון על פי סעיף 

                                                 
196 .       8( .8) 
חוסר רצון להוסיף ולעבוד במקצוע של שימו לב שמדובר בסיכון כפול הן למצבים של חוסר הצלחה והן למצבים  197

(.שבו עסקנו בקושי המתעורר בחלוקת התוספת לכושר ההשתכרות כתשלום קבוע בעת 2ב ) 3)ראו לעיל פרק ג. הקודם
 הגירושים.
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נם יהכלל הוא שנכסים ה תיקונו, אינו כולל רשימה סגורה של נכסים ברי איזון אלא בדיוק להיפך:

)א( לחוק אינם ברי איזון.  5ברי איזון והחריג  הוא שנכסים מסוימים המופיעים במפורש בסעיף 

)ג( שהוסף לחוק המתקן קובע במפורש שמטרתו לרבות את הפנסיה לסוגיה אך אין ללמוד  5ס' 

לבתי המשפט שלא  מאפשר 0מכיוון שכך, חרף טענתי כי ס'  ממנו כוונה למעט את נכסי העתיד.

אני סבור כי  ניתן בכל זאת לאמץ פרשנות גמישה   5בסעיף הקבועה לאזן את נכסי העתיד בדרך 

בתי המשפט  לקבוע במקרים שהדבר מגשים את תכליתו של חוק יחסי  רשאיםעל פיה,  5לס' 

ה לעשות וכך לדעתי  ראוי יהי  ממון כי התוספת לכושר ההשתכרות לבני הזוג מהווה נכס בר איזון

במקרים שבהם ערכם הכספי של הנכסים הרגילים שנצברו במהלך הנישואים שולי לעומת ערכם 

 ( לחוק המתוקן.  2) 0של נכסי העתיד באופן המונע יישום מהותי של סעיף 

 

במצבים שבהם, לבני הזוג נכסים מועטים או שנכסיהם זניחים לעומת  מקום מכל 

ל פרידה נקייה איננו ריאלי. מכיוון שכך, במצבים הללו  הפערים בכושר השתכרותם, הרעיון ש

גם חלוקה בפועל , ניתן לשקול, כאלטרנטיבה להערכה ההיפותטית של כושר ההשתכרות העתידי

למשך  )באחוזים המשקפים את הרכיב המשותף בכושר ההשתכרות( של המשכורת הזוגית 

חלוקה קניינית של ההון שקף לא  רק  לעשויה לאחר הגירושים. חלוקת פערי הכנסות  זמן תקופת 

והיא אף נחשבת לטכניקה מודרנית  198אלא גם  אומדנה טובה לפיצוי על הפסדי קריירה האנושי,

  199של מזונות.

  

             .. 
סעיף המאפשר סטייה מחלוקה מלמד כי ההמתוקן ( 2) 0עיון מדוקדק בנוסח סעיף 

שוויונית של הנכסים הרגילים, אינו מתייחס רק לתוספת לכושר ההשתכרות אלא לפערים בכושר 

ההשתכרות בעת הגירושים ללא קשר למקורם. מכיוון שכך בניגוד לחלוקה הקניינית הרגילה, 

הגירושים,  הסעיף מאפשר  להתחשב בפגיעה הצפויה ברמת החיים של בני הזוג הביתיים עקב 

ובהפסדי הקרירה שנגרמו להם במהלך הנישואים, גם כאשר ההפסדים הללו לא הניבו עלייה 

 בכושר ההשתכרות של בן הזוג החיצוני.

בדומה להצעתי בהקשר לחלוקת כושר ההשתכרות, אני סבור כי ככל שמדובר בבני זוג 

מחלקו של בן הזוג בעל  בעלי מסת נכסים רגילים מכובדת ראוי לקצוב סכום חד פעמי שיקוזז

כושר ההשתכרות הגבוה ויאפשר פרידה נקייה וסופית. עם זאת, כאשר מסת הנכסים הרגילה 

אין מנוס מקביעת תשלומים עיתיים  עתיר סיכון,איננה גדולה דיה וכושר ההכנסות העתידי 

 והכפפתם לכללים של שינוי נסיבות.  

( סמכות כללית  2) 0כרות, מעניק ס' מעבר להתייחסות הנקודתית לפערים בכושר ההשת 

סמכות זו, מאפשרת לבתי המשפט  200לבית המשפט לחרוג מן החלוקה השוויונית מטעמים שונים.

                                                 
198                  812 
199                818 

 200     "    .           - 
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 העוסקים סוציאליים שיקולים 201להביא בחשבון צרכים ייחודיים של בני הזוג בעקבות הגירושים

חלוקתי בין גברים ונשים  ואפילו שיקולים רחבים יותר של צדק בחברה חלשים צדדים על בהגנה

אף כי לטעמי, יש לעשות בסמכויות  202בישראל שלא הוכללו במודלים הקניינים שבהם עסקנו.

מאשר בזו המבוססת על הפערים בכושר ההשתכרות הכלליות הקבועות בסעיף שימוש מתון יותר 

דיניות שיקולי ממדובר עדיין בכלי חשוב המאפשר לבתי המשפט לכלול בחלוקת הרכוש הזוגי 

חזקת על  בחלוקת הרכוש כל עוד זו התבססה לידי ביטוי בעיסוק המשפטי כמעט שלא באו עד כה 

   203השיתוף בלבד.

 .      
חרף העדפותינו למודל אקוויטבלי הכולל את צרכי בני הזוג ואת השיקולים הסוציאליים 

מהם שאחד משל מקרים של בני זוג מבוגרים  בתוך חלוקת הרכוש לא תמיד הדבר אפשרי.  טלו ל

ם מטופלים בילדם קטנים ואחד מהם אינו עובד. במידה , או של בני זוג שעודנטול כושר השתכרות

ניתן לנסות ולהמיר את חובת התמיכה בחלוקה  זוג הללו  נכסים רגילים בהיקף מספק,שלבני ה

חלוקה אקוויטבלית עקב הוא מועט, שוויונית של הרכוש הממשי. אולם כאשר הרכוש הזוגי לא 

דיני  יך ולפתח את להמשועל המשפט הישראלי יוטל  ליישום  הפערים בכושר השתכרות קש

  204המזונות האזרחיים נוסח ישראל.

 

                                                 
201          ,         ,   

    .              Suzanne 

Reynolds, The Relationship of Property Division and Alimony: The Division of Property to Address 

Need. 56 FORDHAM L. REV. 827 (1988)            
 June Carbone  Has the gender divide become unbridgeable? The implications for social 

equality, 5 J. OF GENDER, RACE AND JUSTICE 31 (2001) 
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שפט את בתי המ אך לא מחייבתמסמיכה  0בסעיף  נכסי העתיד הכללת  על פי פרשנותי  

שלא  דווקא האפשרות דעתי, ל . נכסים אלו  או להתייחס אליהם בעת איזון המשאביםלכלול 

מבחינה  את התוספת לכושר ההשתכרות היא בעל חשיבות גדולה מעשית ועקרונית.  לחלק 

מעשית אני סבור שהמורכבות, של החישובים האקטוארים הכרוכים בחישוב כושר ההשתכרות 

אין להפוך את חלוקת כושר ההשתכרות לתרופה הניתנת כי ה מבהירים והקושי במימוש נכס ז

            תיק ותיק ויש לשמר אותה בכל 

לעומת  פער זה לחלוקת תפקידים לא שוויונית בעת הנישואים.  ושניתן לייחס  

אשר שילבו במהלך הנשואים קרירה ומטלות ביתיות  ,וויונייםזאת, לטעמי במקרה של בני זוג ש

ונוצר בשלב מסוים פער לא דרמטי בתוספת לכושר  ההשתכרות לטובת אחד  מבני הזוג אין צורך 

 205בהפעלת המכניזם המורכב של חלוקת כושר ההשתכרות. 

 לא רק שאינה  חלוקת התוספת לכושר ההשתכרות יתרה מזו, קיימים מקרים שבהם

בשלב מתקדם בקריירה  שכיח של גבר המקרה ה . חשבו  למשל על  מזיקה אלא שהיא גם רשת נד

לימודים ותחילת קריירה עם גידול  המשלבת במהלך הקשר  הנישא לבת זוג צעירה המקצועית 

ילדים. על פי המודל הקנייני בעת הגירושים לא רק שבת הזוג הצעירה לא תזכה לפיצוי כספי על 

חייה הכלכלית עקב הגירושים אלא להיפך, היא תאלץ לפצות את בן זוגה על הירידה ברמת 

הגישה התוספת לכושר ההשתכרות שצברה במהלך הנישואים. לטעמי, הפעלה מכנית כזו של 

בסוג כזה של מקרים לא ראוי שבני הזוג יחלקו בתוספת לכושר  הקניינית אינה ראויה ומשום כך 

   206.תיההשתכרות של בן הזוג החלש כלכל
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המוצג  פלוני נ' פלונית 4023264בע"מ עיין בבע"מ נשוב ונבפרק בטרם נחתום את הדיון 

בשיח הקיים כפסק הדין שבו הוחל השיתוף הקנייני על נכסי העתיד. לטענתי עיון מחודש בפסק 

ה כי פסק דין זה מתאים לגישה האקוויטבלית הרבה יותר מאשר לחלוקה הדין ובהנמקותיו יגל

 הקניינית הרגיל. 

, ברוח הגישה האקוויטבלית ובניגוד לגישה הקניינית פסק הדין מבהיר שחלוקת ראשית

נכסי הקריירה לא תערך בכל מקרה של תוספת לנכסים שהתפתחה במהלך הנישואים אלא רק  

 -בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם  פער ממשי וברור שבהם נוצרמובהקים במקרים "

פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית 

 207" הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו-, ובכך אפשר לבןוהתמקד במרחב הביתי

אריות בנוסחאות אקטו לאורך פסק הדין מביע בית המשפט את חוסר אמונושנית, 

, הנותנת משקל למגוון של שיקולים הקשורים במצבם טית סיאומדעיות והוא מעדיף גישה כאז

ההולמת צורת  בדרך  . כל זאת של בני הזוג ולא רק כאלו הקשורים בתוספת לכושר ההשתכרות

 208.ולא מתודה קניינית חשיבה אקוויטבילית

שנפסקו בבית  ניתנים לשינויהעיתיים הות מזונביטל את פסיקת ה, בית  המשפט בפועל

ש"י לטובת האשה. לכאורה,  257777המשפט קמא והעדיף פסיקה של סכום חד פעמי בסך של 

ניתן לראות בסכום שנפסק כימות קנייני של התוספת לכושר ההשתכרות. עם זאת, בית המשפט 

ושווי לשנה ₪  077,777של  מחזורהתייחס רק לכושר ההשתכרות של הבעל בזמן הגירושים )

בית המשפט לעומת זאת, ₪( .  977,777 -ב חוות דעת מומחה על ידי  שהוערך  מוניטין של המשרד 

)אולם בעת הנישואים  הבעל של  התחלתי לא התייחס כלל לנתונים בדבר כושר ההשתכרות ה

דיו בעת שהבעל כבר סיים את לימו ניתן ללמודפסק דינו של בית המשפט המחוזי, ב מתוך עיון 

הנישואים(. המתודה הקניינית הממוקדת בתוספת לכושר ההשתכרות אמורה  הייתה להוליך  את 

כושר ההשתכרות בזמן בין לגירושים זמן הכושר ההשתכרות בבין  בית המשפט להשוות 

לעומת זאת, הגישה האקוויטבלית מייחסת לעיתים  ולא להתמקד בגירושים  בלבד.הנישואים 

    השתכרות בעת הגירושים ולאו דווקא לתוספת שנוצרה במהלך הנישואים.חשיבות לכושר ה

ד. )שכן אם הסכום שנפסק היה נמוך מא בכל מקרה על פי הנתונים המובאים בפסק הדין,

התייחס לזמן מתן ₪  257,777 -את הערכות השמאי, לאור העובדה שהסכום של הונעדכן נשערך 

 בעוד הערכת השמאי ניתנה יותר משנתיים קודם, מסתבר בבית המשפט לענייני משפחה פסק הדין 

שפסק הדין נתן .  נובע מכך, (₪מיליון  בעת פסק הדין התקרבו לשווי של  שהתזרים והמוניטין

. טקטיקה כזו בקשומהתזרים השנתי של המ של המשרד לאשה פחות מרבע מהמוניטין העסקי
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הפחתה משמעותית בגין  אך כוללת מי אף היא מודל אקוויטבילי המעדיף סכום חד פע פת משק

  209פרמיית סיכון.

 
 הפרק סיכום 

בפרק זה למדנו כי הכלי האקוויטבלי להסדרת פערים בכושר ההשתכרות מאפשר לבית 

ת של התוספת יהמשפט לבחור בין מגוון רחב של טכניקות משפטיות ובכללם חלוקה קניינית מייד

צעות תשלום עיתי קבוע מראש הניתן לשינוי לכושר ההשתכרות, חלוקת כושר ההשתכרות באמ

בן  סטייה מחלוקה מחצה על מחצה לטובת , בפועל , חלוקת משכורתקיצוני עקב שינוי נסיבותרק 

הזוג העני עקב הפסדי הקריירה שנגרמו לו או צרכיו העתידיים , פסיקת פיצויים עיתיים על 

התעלמות מפערים לא מהותיים  ולעיתים , פסיקת מזונות על בסיס של צורך הפסדי קריירה

 בנכסי הקריירה.  

אין זה נכון לבחור בכלי אחד שיעסוק בכל המצבים  הדיון שערכתי בכלים הללו הבהיר כי 

 ויש להעניק לשופטים ארגז כלים שמתוכם יבחרו את הכלי או השילוב הנכון למצב המתאים. 

רים של תוספת מוגדרת כך למשל, חלוקה קניינית של הון אנושי, עשויה להתאים למק

היטב ליכולת ההשתכרות במהלך הנישואים, שניתן להעריך אותה ברמה גבוהה של וודאות 

האישי )למשל מקרים של התקדמות מסודרת בסולם דרגות  ןולהפריד בינה לבין רכיב הכישרו

במקום עבודה היררכי(. מימוש מיידי של התוספת לעת הגירושים במתכונת שהמליץ עליו בית 

, אפשרית במקרים של בני זוג עשירים, שיש כושר ההשתכרות העתידיתמשפט בישראל בפרשת ה

להם רכוש ממשי רב, המאפשר  'לספוג' הערכה שגויה. במקרה של בני זוג בעלי רכוש ממשי רב 

הצדדים  בין מחלוקה שוויונית של הרכוש הממשי לסטותאשר נצבר במהלך הנישואים, ניתן גם 

 על בסיס של צורך. מודל של מזונות ממושכים על בסיס צורך,  הפסדי קרירה או לצורך פיצוי על 

עשוי להתאים הן לתקופה שבה משתלמים בכל מקרה מזונות  ולחלופין מודל של חלוקת הכנסות,

ילדים כך שפרידה נקייה אינה רלוונטית ולחלופין למקרים של בני זוג מבוגרים מאד אך לא 

ית, כאשר לבן הזוג החלש כלכלית אין  יכולת ממשית לפרנס את מבוססים מן הבחינה הרכוש

עצמו לאחר הגירושים. פיצויים על הפסדי קרירה, ממוקדים  בעבר ומגשימים  טוב יותר מן 

הכלים האחרים את המחויבות הליברלית לערך האוטונומיה. לכן, במקרים של בן זוג שויתר 

ו של בן זוגו אך עדיין יוכל לפרנס את עצמו בעתיד, באופן יחסי על טיפוח הקרירה שלו על חשבון ז

יתכן שראוי לדבוק במודל זה. מכל מקום,  ברור שפיתוח ארגז הכלים הראוי להסדרת היחסים 

הכלכלים בין בני זוג בעקבות גירושיהם ורכישת מיומנות השימוש בארגז זה הוא האתגר הגדול 

 דיני המשפחה בישראל.הניצב בפני 
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היבט  חשוב נוסף  של התיקון לחוק יחסי ממון הנו בשילובם של שיקולי ילדים במסגרת איזון 

 קובע כי:א לחוק יחסי ממון המתוק ה 9שולב בס שיקולי ילדים פן אחד של  המשאבים. 

       
                 

  ,                ,   
  ,  ,                 

    ,        ,   
. 

 
א לחוק 47סעיף סעיף זה  מיישם על מכירת דירת מגורים במסגרת איזון המשאבים את הוראת  

ים המשותפת לשני העוסקת בחובה לדאוג למדור חלופי לילדים בעת מכירת דירת מגור המקרקעין

מצב רים משותפת עקב פירוק שיתוף למצב של מכירת דירת מגוהמחוקק כעת השווה   בני הזוג.

נדרשת הערכאה האחראית על פירוק השיתוף/עריכת האיזון  ני המצבים שובשל איזון משאבים  

למכירת הדירה  לוודא כי לילדי בני הזוג ולהורה המחזיק בהם הסדר מגורים חליפי כתנאי

-סירבו בתילחוק המקרקעין נחקק על רקע מציאות קשה שבה  א 47. סעיף במסגרת הפירוק

לדי המשפחה, יהקשה להכלכלית המשפט לקבל טענות נגד פירוק השיתוף, אשר עסקו בפגיעה 

 210הצפויה עקב פירוק השיתוף בדירה ומכירתה.

 

 עם זאת, נדמה לי כי גם בנושא זה נדרש שינוי נוסף:

ו על חשיבות היציבות עמדשל גירושים על ילדים  בהשפעותיהם ארוכות הטווח מחקרים שעסקו 

-בחייהם של ילדים למשפחות גרושות, ועל הצורך של הילדים הללו אלה להמשיך ולהתגורר בבית

על רקע זה הוצגו רפורמות משפטיות בכמה ממדינות  211המגורים המשפחתי גם לאחר הגירושים.

המגורים גם לאחר הגירושים, וזאת -המערב, אשר העניקו להורה המחזיק בילד זכות מדור בבית

 212ללא קשר לשאלת הבעלות הקניינית.

שלא כבמדינות אלה, נדמה כי במשפט הישראלי הצורך להתחשב בטובתם של הילדים, גם במחיר 

לכן הסעיף בחוק משמורן, טרם הוטמע דיו. -הזוג הלא-פגיעה בזכויותיו הקנייניות של בן

כלל -ף כאשר מתגוררים בדירה ילדים קטנים, ּוַרש בדרך, המאפשר לעכב פירוק שיתוהמקרקעין 

בפסיקה פירוש באופן מצמצם. לפי הפרשנות המצמצמת, ניתן להורות על פירוק השיתוף בדירה  

אם דורש הפירוק מוכיח כי יש לילדים מדור חלופי לתקופה קצובה. אולם, עדיין לא טרם 

                                                 
210    ,  27  ,80   ,- --     -   

          --        " 
    ."    

211           -,     : 
S. McLanahan & G. Sandefur Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps (Harvard, 

1994 Ch. 7;  .R. Amato "Children's Adjustment to Divorce: Theories, Hypotheses and Empirical 

Support" 55 J. Mar. & Fam. (1993) 23, 32-33 :    .P.R. Amato & A. Booth A 

Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval (Cambridge, 1997).   
 '   '        :   (8112  '   ,) 

    --    .) " ( 
212  :    L.J. Weitzman "Marital Property -- Its Transformation and Division in the United 

States" The Economic Consequences of Divorce -- The International Perspective (Oxford, L.J. 

Weitzman & M. Maclean eds., 1992) 85, 101--105. 
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ת לעכב את פירוק השיתוף בדירה בשל התגבשה בפסיקה האזרחית מדיניות עקיבה של נכונּ

המגורים שלה שהם הורגלו -הרצון לאפשר לילדים להמשיך ולהתגורר, ולּ לתקופה קצובה, בדירת

 213אליה.

-הרתיעה מעיכוב ממושך של פירוק השיתוף באה לידי ביטוי בולט בסוגיית המדור הספציפי בית

הדין הרבניים, שלפיה חובת -תיהמשפט האזרחי איננו מוכן לקבל את הפרשנות המקובלת בב

המגורים שבו התגוררה -שה לגור בביתיהמדור של בעל כלפי אשתו כוללת את הדרישה לאפשר לא

אכן, חובת המדור הספציפי במשפט העברי נועדה במקורה להגן על  214המשפחה )מדור ספציפי(.

. עם זאת, מכיוון זכויות הנשים, וככזו היא אינה קשורה באופן ישיר לשיקולים של טובת הילד

שבמרבית שברוב המקרים הילדים נמצאים במשמורת האם, הזכות למדור ספציפי של האם 

המשפט העליון -התעלם בית 216אקניןובעניין  215כליפאעשויה להיטיב עם הילדים. ברם, בעניין 

ילדים, והתמקד בחשש שחובה הלחלוטין מן היתרונות הגלומים בחובת המדור הספציפי מבחינת 

הזוג שאיננו מתגורר -המגורים ובזכויות הקניין של בן-תפגע באפשרות לפרק את השיתוף בדירתזו 

בה. דומני כי מודעות רבה יותר לביקורת על דיני הגירושים המודרניים, ולמגמות המסתמנות 

בארצות המערב הליברליות בהקשר זה הייתה עשויה לסייע לגיבוש מדיניות אחרת המבקשת 

 זכויות הקניין של הבעלים, מחד גיסא, לבין שיקולים של טובת הילד לאזן שתאזן בין

 

לחוק  47על רקע ביקורתי על המצב המשפטי הקיים ועל הפרשנות שניתנה עד היום לס'  

 9שנערך בס' א לחוק יחסי ממון המתוקן אני תולה תקוות בתיקון נוסף 9המקרקעין המקביל לס' 

)ד( רישא כמו גם  9ימוש איזון המשאבים ושילב בסעיף אשר עוסק  באופן מ לחוק יחסי ממון,

 הנ"ל   9( שיקולי ילדים. על פי הוראת סעיף 4)ד( ) 9בסעיף 

 
()    ,               

      ,      ,   ,   
      . 

()   ) (    -  -     
 ס   ,          

(8)     ;     
(7) ;               
(3) .         
(2) .       
   

 של הסעיפים הללו ובכלל  זה:לטעמי, נדרש יישום מרחיב 

, במקרים שבהם מסת הנכסים המאוזנים מאפשרת זאת,  לטכניקת חלוקה מתן עדיפות (3)

 קניינית שתותיר את בית המגורים בידי ההורה המשמורן.

מתן סמכות מיוחדת לבתי המשפט לעכב את איזון המשאבים לתקופה מוגבלת נוספת   (2)

ם השתכנע בית המשפט א לחוק המתוקן א5בס'  מעבר לתקופות הרגילות הקבועות

 קבלת תסקיר מאיש מקצוע כי עיכוב כזה נחוץ לצורך טובתם של ילדים. בעקבות

                                                 
213   ,- ) " ( "   ,  ,  .           
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הממוקד בשיקולי טובת הילד במתכונת ובמיוחד פיתוח סעד אזרחי של מדור ספציפי  (1)

 .המתפתחת בעולם המערבי

 

לחוק המתוקן העוסק במימוש איזון  9יתרה מזו,  מעבר להתחשבות בטובת הילד בסעיף 

עקרון טובת הילד ומרכזיותו במשפט הישראלי צריכה לאפשר  המשאבים, הפנמה עמוקה של

(  2) 0במקרים המתאים לשלב שיקולי טובת הילד אפילו במסגרת האיזון האקוויטבלי  הקבוע בס' 

לחוק. על פי גישה זו, רווחתם של ילדים עשויה להיות שיקול נוסף לסטייה מחלוקה מחצה על 

גירושים. עם זאת, לטעמי, סטייה כזו צריכה להיות מחצה לטובת ההורה המטפל בילדים לאחר ה

מגובה במנגנונים כליים שיבטיחו שהתוספת לחלק בן הזוג המחזיק אכן תמומש לטובתם של ילדי 

 המשפחה.

 

ים במסגרת דיני הרכוש אינו טבעי עבור בנקודה זו ברצוני להדגיש, שילובם של שיקולי ילד

אולם לרוע בין דיני הורים וילדים לבין דיני הזוגיות. משפטנים ישראלים הרגילים להבחנה נוקשה 

המזל ילדים אינם רגישים תמיד לאבחנות משפטיות מושרשות  ורווחתם מושפעת במקרים רבים 

דיני הזוגיות כגון דיני הרכוש, פירוק השיתוף ודיני  -גם מהסדרה משפטית המסווגת כ

דיני הרכוש שלהם כוללים במפורש במדינות מערביות רבות החלו להפנים בו ו 217הגירושים.

נו והוראות התיקון לחוק יחסי ממון, שנדלפיכך, אני סבור ש 218התייחסות לטובתם של ילדים.

משפט הישראלי את הצורך לפתוח גם את דיני הזוגיות בפני גם עבור המסמנות  בחלק זה 

  שיקולים של טובת הילד.  

 

   
 :יסודי בפרדוקסיתה כרוכה ו של השיתוף הזוגי בישראל הילידת

. הדתיים הדינים פי ועלהדתיים  הדין בבתי בישראל נדונים וגירושין נישואין ענייני ,גיסא מחד

 התבססה האזרחי המשפט באמצעות והסדרתם הדתי הדין מן הרכוש יחסי הפקעת, שכך מכיוון

, גיסא מאידך .המשפחה מדיני חלק שאיננו, רגיל אזרחי משפטי בתחום מדובר כי הטענה על

 של והצבתו הרגילים האזרחיים הקניינים מהכלים החריגה תועומד השיתוף הלכת של במרכזה

 שההודאה החשש התעורר זאת לאור. הצדדים שבין והמשפחתי הזוגי מהקשר הנובע מיוחד הסדר

                                                 
217  :      The Best Interest of the Child and Spousal Laws , in The Case for the 

Child: Towards a New Agenda 45 (Ya'ir Ronen & Charles W. Greenbaum eds) (Intersentia, 2008).  

 
218      Matrimonial Clause Act  1973 S25 1         

     .      - 8112   
In exercising the powers conferring by this section the court shell have regard to all the circumstance of 

the case first consideration being given to the welfare while a minor of any child of the family who has 

not attained the age of eighteen      :   Dougherty v. Dougherty (1987) 163 CLR 

278,           21 (8         )
 '  ,   .       26          
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 האזרחית ההסדרה מן החורג, המשפחה מדיני חלק הזוג בני שבין הרכוש יחסי של בהיותם

 219.התחום של האזרחית להסדרה הלגיטימציה את להשמיט עלולה, המקובלת

 המשפט כללי על השיתוף חזקת את זאת בכל לבסס ניסיון נעשה" הפרדוקס" עם להתמודדכדי 

, זו ברוח. מסחריים שותפים שבין ליחסים זוג בני שבין היחסים הקבלת תוך", הרגילים" האזרחי

 לכך ובהתאם, הקניין ובדיני החוזים בדיני בעיקר נמצא השיתוף לחזקת הפורמלי המשפטי העיגון

 .הזוג בני בין מכללא כהסכם החזקה הוצגה

 התכנים על משמעותית השפעה ההסכמית לרטוריקההייתה  הראשונות בשנותיה לפחות

 שיתוף הדוחה מצומצמת במתכונת השיתוף חזקת יושמה לכך ובהתאם, החזקה של הממשיים

 הוחלףשמ, האחרונים בעשורים, לכך בניגוד. הצדדים של הממשית כוונתם על מבוסס שאינו

 מגבלותיה על מתגברת השיתוף חזקת כי היה נראה, הנורמטיבי במודל ההסכמי המודל

 נפרצה הקישורי המודל בהשפעת כאשר, האחרונות בשנים יותר עוד גברה זו תחושה. הפורמליות

 במסגרת שלא שהופקו נכסים לע גם הוחלה השיתוף וחזקת, המסחרית החשיבה מסגרת

,  הצלחה של סיפור הוא השיתוף חזקת של התפתחותה סיפור, הללו במובנים". השותפות"

 המגבלות חרף בעיניהם הראויות המשפטיות לתוצאות להגיע שופטים של כוחם את המדגיש

 .המשפטית והשפה הדוקטרינות לכאורה עליהם שמטילות

 

ה בין בני זוג לשותפים האנלוגיה חסרונות של במחקר זה לימד על כמ הדיון, ברם

שותפות רכושית  אך ורק על הגישה של יחסי הממון המשפחתיים   מסחריים ושל עיצובם של 

 קניינית נרחבת ככל שתהיה. 

 

על פי דרישה של צד  פירוק שיתוף מיידי, הדיון בנושא פירוק השיתוף,  לימד כי ראשית

ועם  נו משתלב עם האופי המשפחתי של השיתוף הזוגיהמתאים לשותפות מסחרית רגילה אי

 המחויבות הציבורית לתמיכה ביציבות הנישואים.

, חלוקה-ברי כנכסים העתיד לנכסי ההתייחסותלימד כי      בנכסי העתיד, הדיון שנית

 עקרוניים ,רבים קשיים מעוררת, הזוג לבני המשותפים אחרים נכסים לבין בינם הבחנה ללא

, זאת עם. המלא מאימוצה הקיימות המערביות המשפט שיטות מרבית את רתיעיםמה ,ומעשיים

 נכסי סוגיית עם להתמודדות חלופיות דרכים נמצאו אחרות משפט בשיטות, זו רתיעה למרות

 של מסוימת חלוקה אפילו או, לו שנגרמו הקריירה הפסדי על הביתי הזוג בן פיצויב כגון העתיד

, לכך בניגוד. מודרנית-אזרחית מזונות חובת של במתכונת זוגה בני של העתידיים הרווחים

 מנעה הצדדים יחסי של הרכושיים ובהיבטים השיתוף בחזקת הישראלי המשפט של התמקדותו

 משפט בשיטות :מזו יתרה. השיתוף לחזקת מעבר אלטרנטיביים משפטיים כלים של פיתוחם את

 במקרים שוויונית מחלוקה לחרוג אפשרהמ גמיש מודל על מבוססת הרכוש יחסי הסדרת, רבות

 או מלאה לא כי אף) מסוימת התמודדות היא אף מאפשרת זו גמישות, שראינו כפי. המתאימים

 והאנלוגיה השיתוף חזקת של הרכושי האופי, לכך בניגוד. העתיד נכסי סוגיית עם( מושלמת

 בינארית לגישה הוליכו, שווים כשותפים נתפסים נוגד הסכם עדרישבה מסחריים לשותפים
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 כנכסי המוכרים נכסים של שוויונית מחלוקה לחרוג אפשרה לאכמעט ש היום עד שלפחות ,נוקשה

 השותפות

 על לביקורתנו מצטרפת זה בהקשר הקניינית  -חסרונותיה של השותפות הרכושית

 נכסים קיימים הזוג מבני לאחד אך, הנישואים ךשמשמעותיים במ נכסים נצברו לא שבהם מקרים

 האמצעים-חסר הזוג בן נדון הללו במקרים. הגירושים לאחר גם להתפרנס לו שיאפשרו פרטיים

 באמצעות הרכוש יחסי מוסדרים ןשבה משפט בשיטות. הגירושים בעקבות ועוני מצוקה לחיי

 בניגוד . מענה לקבל עשויים הללו במקרים" החלשים" הזוג בני של רכיהםוצ, גמישים מודלים

 לפגוע האפשרות על מקשה השיתוף חזקת של הנוקשה הרכושי המבנה ,אליהישר במשפט, לכך

  עניין 220 .זוגו בן של הכלכליים צרכיו בשל כלכליתמבחינה  החזק הזוג בן של הקניין בזכויות

  .בהן להתחשב מוכנה בישראל השיתוף שחזקת השיקולים סוג על יותר רחבה ביקורת לבסס עשוי

 והתמקדביים ואפילו הקישוריים של השיתוף הזוגי בישראל המודלים הנורמטי כי סבור אני

 רחבים וחברתיים ציבוריים שיקוליםב כמעט שאינם מתחשבים ו הצדדים שבין היחסים במערכת

 חברתיים שיקוליםוב בחברה חלשים צדדים על בהגנה העוסקים סוציאליים שיקולים כגון יותר

 . נשיםל םגברי בין חברתיים פערים לצמצם המבקשים כלליים

 הכלכלי מצבם על דרמטית הפעהש להיות עשויה ההורים בין הרכושי להסדר :ועוד זאת

-פרטית כשותפות השיתוף חזקת של העיצוב, ברם. כללי באופן חייהם איכות ועל ילדיהם של

 ההסדר עיצוב בעת טובתםבו הילדים של אינטרסיםלהתחשב ב מאפשר אינו ההורים בין קניינית

 רכיובצ ולא בהורים רק כה עד עסק השיתוף של הקישורי המודל אפילו, לכך הבדומ. הרכושי

 ןוגו בעל גמיש בחוק הרכושיים היחסים בהסדרת הוא אף תומך זה עניין. כמכלול המשפחה

 .הרכושי ההסדר בקביעת הילדים של האינטרסים שילוב על המקל, משפחתי

 

של מחוקקי חוק  צורך ברצונם והעל רקע מגבלותיה של חזקת השיתוף מובן ההיגיון 

 הזוג בני שבין הרכוש יחסי את פקיעיש , חקיקתי הסדר שנה לקבוע  17 -יחסי ממון כבר לפני כ

 . המשפחה דיני אלבאופן רשמי וברור  אותם עביריו והחוזים הקניין מדיני

 

בין  אולם למרבה הצער בחקיקתו של חוק יחסי ממון המקורי נפלה תקלה חמורה. המחוקק קישר

מימוש השיתוף הזוגי לגירושים הדתיים ובכך אפשר לצד סרבן המתנגד לגירושים לסכל גם את 

איזון המשאבים. טעות זו  הפכה את הסדר איזון המשאבים בחוק לאות מתה והשיגה אחור את 

הישגי השיתוף הזוגי בישראל.  על רקע מצב העניינים העגום, המשימה הדחופה ביותר שעמדה 

לחוק יחסי ממון   הייתה מתן האפשרות לעריכת  איזון המשאבים,  4י  תיקון מס' בפני מתקנ

משימה זו השיג התיקון לחוק. אולם במועד המוקדם לפקיעת הנישואים עקב גירושים או מוות. 

משהושגה משימה זו, נדרשים מעצבי המשפט הישראלי לשנס מותניים ולעצב את התפיסה 

י הממון בין בני זוג בישראל. חוק יחסי ממון המתוקן החל המשפחתית שעל פיה יוסדרו יחס

היקף  במשימה זו בכך שהגדיר את התנאים המאפשרים גירושים כלכליים, תיקן את הגדרת

האפשרות לחרוג מחלוקה שוויונית של הנכסים עקב פערים הדגיש את  הנכסים הכלולים באיזון,

 בשיקולי ילדים במסגרת איזון המשאבים. תחשבותופתח פתח לה בהכנסות עתידיות של בני הזוג

                                                 
220     .                 
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במאמר זה בקשתי למלא בתוכן מהותי את הוראות התיקון בנושאים הללו ואני מקווה 

 .ים של המשפט בישראל.היה בכך בכדי לסייע למעצבים העתידישי
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