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מבוא.א

חוזה"הגלימתאתעוטהכשהיא-זוג-בניביןהנכסיםשיתוףהלכתלהיצאהשוב.1

נגדבבלי92/1000צ"בבגהדין-בפסק:חדשיםמחוזותלהלכבוש-"מכללא
עלרקולא,הרבנייםהדין-בתיעלגםכי,נקבע['ואחהגדולהרבניהדין-בית

,הודיעובכינוסיהםוהדייניםהראשייםהרבנים.פיה-עללפסוק,האזרחייםהמשפט-בתי

רשאיםהםאין,לטענתם.עליהםהמקובלתההלכהלפילפסוקימשיכוהדין-שבתי
ידי-עלשנקבעהכפי,הנכסיםשיתוףהלכתולדעתם,היהודיתלהלכהבניגודלפסוק

הדין-שבפסק,טועניםהםעוד.זולהלכהבניגודעומדת,האזרחייםהמשפט-בתי
היהודיתההלכהפי-עללפסוקבחוקלהםהנתונהבסמכותםפגיעהישבבליבפרשת

.לדיןלפניוהבאים,וזג-בנישביןהממון-יחסיבענייני
הרבניהדין-ביתלפיה,השניםכלמקובלתשהיתהההלכהאתשינתהבבליהלכת.2
אך,האירוניהלמרבה.היהודיהדיןשהוא,בווהנוהגעליוהמקובלהדיןפי-עלדן

שלדעת,שוניםתקדימיםעלהזהההלכהשינויהסתמך,המשפט-בתישלכדרכם

.החדשהלעמדתולסייעכדיבהםישהמשפט-בית
עלמערערדין-פסקכאשראך,נ"עדיףאמת-ויציבאמת",כללבדרך,אכן

הדיןביןלחלוטיןחדשיחסנוצרבומקום.עדיפהלאמיתההאמת,האמתבשםהיציבות

יוכלשלאמערנותשידודשלעריכתומתבקשתישראל-במדינתהכלליהדיןוביןהדתי
כלשלוענייניתמחודשתבדיקהעלאלא,מחייבכמקורהתקדיםעלעודלהסתמך
.הפרשה

.בירושליםהעבריתבאוניברסיטהלמשפטיםהפקולטהדיקאן*
.חשובותהערותוהעירהמאמרשלטיוטהשקרא,פרימרדובר"דלידידימאדמודהאני

.("בבליד"פס":להלן).221(2)מחד"פ1
.235בד"פ,רוזנבאום'נרוזנכאום46/376א"בעזמורההנשיאכדברי2
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שבסוגייתנוהדין-שבפסקיהרטוריקהביןלהבדילהיאזורשימהשלתכליתה
נקטואותםהאמצעיםאחדשלבבחינתונעסוקבעיקר.התוךמןהקליפהואתממהותם

הרכוש-יחסיבסוגייתהדין-בתישלהסמכותגבולותאתלקבועבבואםהמשפט-בתי
.מכללאההסכםשלהאמצעידהיינו,הזוג-בנישבין

בבליהלכת.ב

ההלכה.רחבהוהלכהמצומצמתהלכהלצדקהגבוההמשפט-ביתקבעבבליבפרשת.3

כיןהנכסיםשיתוףמהלכתהנובעותהזכויותשללמעמדןורקאךמתייחסתהמצומצמת

וההלכה,(הדין-לפסק23פסקהעד)הרבנייםהדין-בתיבפנינידונותכשהןזוג-בני
בדיוןולתוקפן,האורחיהריןמןהנובעותהממוניותהזכויותלכללמתייחסתהרחבה

ההלכהשלדרכהאך,משותףרעיונימשורשיונקותההלכותשתי.רבנידין-ביתבפני
הןולכן,הרחבהההלכהמןיותררבותהנחותעלומבוססתיותרמורכבתהמצומצמת

.שונהאופיכעלידיוניםדורשות
בדונוהאזרחיהמשפט-בביתבדיוןהמושגתשהתוצאה,כךעלעומדהמשפט-בית.4

:הרבניהדין-בביתשתושגמזושונהתהיההנכסיםשיתוףבשאלת

נקבעבמסגרתה.השיתוףהלכתפי-עלזוג-בניביןבסכסוךפוסקאזרחימשפט-בית"
מצוישנצברהרכושכי,משותףומאמץתקיןחייםאורחהמנהלים,זוג-בניעלחזקהכי

זכאית...גישתםפיעל.הרבנייםהדין-בתישלעמדתםשונה...המשותפתבבעלותם
,הדין-ביתדעתשיקולפי-צל,היאזכאיתכן.הכתובהולתוספתלעיקרבגירושיההאשה

הסכםקיוםבדברחזקה,כשלעצמם,יוצריםאינםהמשותפיםהחיים...לפיצויים
חזקהלהקיםכדיבכךאין,משותףובמאמץ,תקיןבאורחהזוג-בניחיואפילולשיתוף
...נכסיםשיתוףבדבר

להחשבעשוייםזוג-בני..."הקנייןפיצול"שלזואפואהינההמתקבלתהתוצאה
-בביתמשותפותזכויותוכנעדרים,האזרחיהמשפט-בביתבנכסיםמשותפיםכבעלים

."הרבניהדין
בענייןלפסוקמצוויםהאזרחייםהמשפט-בתישגם,הטענהאתרוחהברקהשופט.5

איןכן-ועל,"נישואיןשלעניין"זהאין,לדבריו.העבריהמשפטפי-עלהנכסיםשיתוף
,1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין-בתישיפוטלחוק2סעיףשלבגדרובאהוא

נובעאינוהזוג-בניביןהנכסיםשיתוף,זהמשפט-ביתשלפסיקתופי-עלשכן"
ביןמכללאמהסכםנובעאלא,"נישואיןשלעניין"אינוכן-ועל,הנישואיןמקשר

."ההילוני3ממשפטנוחלקוהואהזוג-בני
בערכאותהפוטנציאליתההתדיינותמקוםפי-על(לעילהנזכר)"הקנייןפיצול"

שלהאקטיביתהרכישהבארץהטיפוסיהמצבלפישכן,האשהלרעתפועלהשונות
:לשמצההידוע"הסמכויותמירוץ"מתרחשכךמשום.הבעלידי-עלנעשיתהנכסים

ואילו,עמומיטיבהשפסיקתו,הרבניהדין-לביתהסמכותאתלהקנותמנסההבעל

.1(3)לגד"פ,אזוני'נאזוני77/2א"ע3
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אוזןלמצואעשויההיאשבו,האזרחיהמשפט-ביתשלסמכותואתלרכושתנסההאשה
.בנכסיםהשיתוףקיוםבדברלטענותיהקשבת

המשפטיהמצבולפיהואילזהמפיצולמנוסאין,ברקהשופטאומר,לכאורה

והואיל,הזוג-בנישביןהרכושבסוגיותלדקהסמכותהדין-לביתנרכשהבישראל

המשפטפי-עליכריעהואכיוברורטבעי"אך,"הדייןאחרהולךהדין"שומקובלנו
:ספקלהטילהשופטמתחילגופוזהבעניין."הכרוכההרכושבשאלתגםהעברי

,הרכושאתלחלקמוסמךהרבניהדין-ביתאםכי,הואמאליוומובןברורהאם"
העומדיםבנכסיםצדכלשל(האזרחיות)זכויותיו"מהן"לשאלהבאשרהכרעתו
רבהבמידהגםואולי,מידהבאותהברורזההאין?העבריהמשפטלפינחתכתלחלוקה4

כאשר,להםשישהרכושלחלוקתהרבניהדין-ביתבפנימתייצביםהזוג-בניכי,יותר
קניינהכיהדעתעלמתקבלכלום...?האזרחיהמשפטפי-עלנקבעותברכושזכויותיהם

שערכאהמשוםרק,היהלאכאילו,פתאוםלפתעייעלםהמשותףברכושהאשהשל
"?המשותףהרכושחלוקתעל...מופקדתדתית

רשאיהדין-ביתשאיןפשיטא:ברורהתשובתן,זובדרךמוצגותכשהשאלות
ממשזולאהאםאך.לכןקודםאותורכשהשכבר,האשהשלקניינהאת"העלים"ל

בנכסיםהאשהשלקניינההיקףמהו,המשפט-ביתשללהכרעתוהנדרשתהשאלה
וכיצד?לעילהמצוטטהקטעשלהראשוןבחלקושנאמרוכפי,לחלוקההעומדים
"משותףרכוש"ללהיותהפכווהנכסים,דיבורכדיותוךבהבלעהזושאלההוכרעה

"לפתענעלם"האשהשלרכושהכינאמרומדוע?קטעאותושלבסיפאהזוג-בנילשני
היהשכברמניחיםכי,למדאתההדבריםוממשמע,הדין-ביתבפנילהידוןבאהכשהיא

קנייןפיצולשלבקושילנודי?זושאלהתוכרעהדיניםמןאיזהפי-ועלכזהרכושלה
.נוסףקושיעליולהוסיףצורךואין,פוטנציאלי

,דיניופי-עלהרכושאתלחלקיוסמךהדין-ביתכי,מאליוומובןברורזהאין,אכן.6
שתיביןשההכרעה,עקאדא.כזאתסמכותלותוענקשלאהוא.רצוישאףוייתכן

עדהמשפט-בתיידי-עלשהוכר,הדין-בתישלומנהגם,נעשתהכברהאפשרויות

נסמךזהמנהג.זובסוגייההעבריהמשפטפי-עללפסוקהוא,בבלי5בפרשתהדין-לפסק
פי-עלזהבענייןלדוןהדין-לביתהמורה,מפורשתחוקהוראתשאיןהעובדהעל

,הירושהכחוקאחריםבחוקיםמצויהשהיאכפי-,במדינההנוהגהאזרחיהמשפט
הדין-ביתפוסקיוממילא-1973-ג"תשל,זוג-בניביןממוןיחסיובתוק,1961-א"תשכ
.עליוהמקובלהדיןלפי

:שגויהזההטיעון,ברקהשופטלדעתאך

הוראההדיןלביתהמורה,חקיקהדברקייםזמ-בניביןהכבסיםשיתוףבשאלת"
חייבפיו-על,1951-א"תשי,האשהזכויותשיוויחוקהואזהחקיקהדבר.מפורשת

".האזרחיתהנכסיםשיתוףהלכתאתלהחילישומכוחו,לנהוגהרבניהדין-בית

.14להערהבסמוךראה,להלןנשובזולהבחנה4
ולכן,"נישואיןשלעניין"היאהשיתוףשהלכת,אפשריתטענהברקהשופטדחהלכןקודם5

העליוןהמשפט-בית"ש,כנימוקהשארבין,הרבנייםהדין-בתישלהייחודיתבסמכותםהיא
.הרחבהביתרזולסוגיהנשובלהלן."שניםמשלושיםלמעלהזההשיתוףבהלכותעוסק
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הלכתתוחלשמכוחוהראשוןהאמצעיהואהאשהזכויותשיוויחוק,כןכיהנה

,בכללאם,יפהזהחוקעלשההסתמכות,להעירישלכלקודם.הדין-בבתיגםהשיתוף
הרגילהדיןמןהנפגעתכן-ועל,הבית-עקרתמשקישלהואהטיפוסיהמצבעודכלרק
שלמכותהלתבועמתהיליםגבריםוגם,ומשתנההולךהמצבאך.דווקאהאשההיא

יוכללאהאשהזכויותשיוויחוק,להניחישכך,לגברים.נשותיהםבנכסיהשיתוףהלכת
.ברקדהשופטאליבאהדבריםמהלךהואכזה,כךוביןכךבין.להועיל

האשהזכויותשיוויחוק.ג

כי,1בסעיףקובע,1951-א"תשי,האשהזכויותשיוויחוק.7

לרעההמפלהחוקהוראתוכל,משפטיתפעולהלכלולאשהלאישיהיהאחדדין"
".לפיהנוהגיםאין-משפטיתפעולהלכל,אשההיאכאשר,האשהאת

כי,נקבע2ובסעיף

ואין;פנויההיתהכאילובקנייניםולעשיהלקניןמלאהכשרותתהיהנשואהלאשה"
."הנישואיןקשרידיעלנפגעיםהנישואיןלפנישרכשהקניניה

לדוןהמוסמךדתידין-ביתכל"גםהחוקהוראותפי-עללדוןמצווהלחוק7בסעיף

מרצונם,הדין-ביתלפניהסכימו...הצדדיםכלכןאםאלא,האישיהמעמדבענייני
."עדתםדינילפילהתדיין,הטוב
,ברקהשופטדברילפי

,שבו2סעיףהוראתמכוח,ראשית:משולשתהיאבענייננוזהחוקשלחשיבותו"
השופט)"בהם('המשפחה'או)הבעלוזכויותהאשהנכסי...הנישואיןמענייני'נשרו'"
משמעות.(765,769(2)כור"פ,האזוריהרבניהדין-בית'נגור72/185צ"בבגכהן'ח

המעמדמענייניעודאינההזוג-בניביןהנכסיםשיתוףשאלתכי,השארבין,הינההדבר

שלהשיפוטלסמכות-בוצורךהיהאכןאם-הפתחאפואנפתח.האישי

.זוג-בניביןנכסיםשיתוףבענייןהאזרחייםהמשפט-בתי
לעניין,להחילהאזרחיהמשפט-ביתעל,האמורההסמכותאתבהפעילו,שנית

ואשר,ציטטנושכברבדבריםאגרנטהשופטכךעלעמד.חילונימשפט,נכסיםשיתוף

:ונצטטםבחזור,חשיבותםבשל

לבעלאם-שייכיםלמי,בשאלהלהחליטישלפיהם,העקרונותעלשאעמודרצוי]

שנרכשוהנכסים-שווים-בלתיאושוויםבחלקים,יחדגםלשניהםאו,לאשהאו
זכויותשיווילחוק2בסעיף.כןלפניאוהנישואיןבזמןמהםאלואוהזוג-בניידי-על

מן,לתקפהשנכנסהמאזכיספקאין...זוהוראהלאור6[...נאמר,1951-א=תשי,האשה
מהםאלואוהזוג-בניידי-עלשנרכשובנכסיםהבעלותלזכויותבאשר,להחילהדין

(1)כד"פ,בריקר'נבריקר65/253א"ע)החילוניהמשפטשלהעקרונותאת,כאמור

שיתוףהלכותבפיתוחהעליוןהמשפט-ביתהמשיךזוהלכהבעקבות,אכן.(589,596

".הנכסים

.כבלידין-בפסקלכןקודםצוטטואשר,אגרנטהשופטדברישלתחילתםכאןעד6
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אתונדחה,עתה-ל"הנלחוק2מסעיףהנובעות-אלומסקנותבשתינדון.8

.דברינושליותרמאוחרלשלב-לו1מסעיףהנובעת-בשלישיתהריון
לאשהמלאהכשרותברישאקובע,1951-א"תשי,האשהזכויותשיווילחוק2סעיף

שרכשהקניינהכיקובעהואובסיפא,פנויההיתהכאילובקנייניםולעשייהלקניןנשואה

קבעזהבסעיףשימושבעשותו.הנישואיןקשרידי-עלנפגעיםאינםהנישואיןלפני
לבעלעודשאין,דהיינו.ישראלבמדינתמלוגנכסילמוסדתחולהעודאיןכי,צי"בג

פירשכך-הנישואיןעקבהקמה,זוזבות.פירותיהםאתלאכולאשתובנכסיזכות
עומדתהיאולכן,לנישואיןקודםלהשהיובנכסיההאשהשלבקניינהפוגעת-צ"בג

טענתוגםבי,וקבעיהעליוןהמשפט-ביתהוסיףמכןלאחר.האמור28לסעיףבסתירה

כללבעלעודואיןהואיל,תידחה"במזונותיךשלךמלוגנכסיפירותצאי"הבעלשל

.נכסיםבעלתאשהשלמזונותתביעתדחייתלצורךלאאפילו,אשתובנכסיזכות
במשפט0י"מלוגנכסישללמוסדקיוםעודאין"כי,היאזופסיקהשלמשמעותה

:דיוקליתר,או.הדתייםהדין-בבתיוהןהאזרחייםהמשפט-בבתיהן,הישראלי

הרוציםאלהלגביהדתיתהנורמהאתהחילוניהמחוקקביטללאדידןבמקרה"
בניהםהצדדיםכלכןאםאלא"במפורשנאמר7בסעיף.פיהעללנהוגדווקא
דינילפילהתדיין,הטובמרצונם,הדין-ביתלפניוהסכימוומעלהשנהעשרה-שמונה
.יי"מסויימתדתיתנורמהלפילנהוגהכפיהאתאסררקהוא."עדתם
הדין-בית'נגור72/185צ"בבגכהן'חהשופטדבריאתלהביןישזהבמובןרק

שיפוטלחוק1בסעיףכמשמעותם)הנישואיןמענייני'נשרו'"כי,האזוריםהרבני
או)הבעלוזכויותהאשהנכסי(1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין-בתי

ל"הנהאשהזכויותשיווילחוק2סעיףמכוחכי,נפסקעניןבאותו."בהם('המשפחה'
זכויותיואתלהבטיחכדיהאשהנכסיעלעיקוללהטילהרבניהדין-לביתסמכותעודאין
.הרבניהדין-ביתשללסמכותונתוןספקשללאעניין,בית-לשלוםהבעלשל

האמוראתהמידהעליתרמרחיבההיותהבשלביקורתםנמתחהזופסיקהעלגם
."קנייניה"בפוגעתשאינה,האשהנכסיכלפיהבעלשלאישיתלזכותגםל"הנ2בסעיף

שהואההנחהמןליהנותהזהוהמפותלהמורכבהמהלךלכליינתןאפילואך.9

.1528(2)יכד"פ,הגדולהרבניהדין-ביתוחבריהנשיא'נסידיס57/202צ"בג7
בכךוהופכיםלפירותיהםלבעלמוקניםהםגםואשר,הנישואיןאחרישנרכשולנכסיםבאשר8

,404(ה"תשכירושלים)בישראלהאנשףהמעמדזילכרגהשופטשלעמדתוראה,מלוגלנכסי

זומחלוקת.224-231(ג"תשנירושלים)משפחהדינישרשכסקיצ"בשלהחולקתותגובתו
.זוברשימהמענייננואיננהבהוההכרעה

דעתונגד,דעותברובניתנהזהבענייןהפסיקה.285(1)ידד"פ,כלכן'נבלבן59/315א"ע9
נכונהלהיותהנראית,ביקורתנמתחההרובשלהדין-פסקעל.זילברגהשופטשלהחולקת

נדוןלאזהבענייןגםאך.(143(ג"תשמאכיכ-תל)זוג-כניביןממוןיחסיצבי-רוזן'א:ראה)
.שהואכמותהמצבאתונקבל

.7הערה,לעיל57/202צ"בג10
.9הערה,לעיל59/315א"ע11
שהובאו,765,768(כת2ד"פ,בירושלים,האזוריהרכשהדין-בית'נגורליסה72/185צ"בג12

.בבליבפרשתברקהשופטמדבריכציטוטלעיל
.9,138-140הערה,לעילצבי-רתן'א13
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,משלביואחדכלכלפישהועלווהפקפוקיםהספקותלמרות,לערערוואיןכולונכון
כיגם,פרשנותולאוראפילו,ל"הנ2מסעיףלהסיקניתןכיצדלראותקשהעדיין

המעמדמענייניעודאינההזוג-בניביןהנכסיםשיתוףשאלתכי...הינההדברמשמעות"
בענייןהאזרחייםהמשפט-בתישלהשיפוטלסמבות...הפתחאפואנפתח"וכי,"האישי
,ראשית.לעיל,ברקהשופטשלהראשונהכמסקנתו,"זוג-בניכיןנכסיםשיתוף

שיתוףשאלתהיתהאכןמלכתחילהכי,מניחהל"הנ72/185צ"בגעלההסתמכות
זכויותשיוויחוקשבעקבותאלא,"הנישואיןמענייני"שענייןהזוג-בניכיןהנכסים
העניין.מהותיתנשירהאיננהזו"נשירה",לעילשראינוכפי.מהם"נשרה"היאהאשה
שלקביעתןדרךהיותרשלכלאלא,"הנישואיןענייני"מענייןלהיותממשיךעצמו

ידי-עלשניתנוההנחיותפי-עלולהעשותשונהלהיותצריכהנבסיםבאותםהזכויות
הזכויותקביעתדרךעלהחולשיםהעקרונותשינוי.וובסוגייהבדונםהמשפט-בתי

זהעניין.להכרעההעומרתהשאלהשלאופיהאתמשנהאיננואלהוכויותשלוהיקפן
,לחלוטין(כמעט)המושגבוטל,כאמור,שם:המלוגנכסימסוגייתשינויתכליתשונה
פתרונהורק,"הנישואיןענייני"שמכשאלהועומדתקיימתהשיתוףשאלתבענייננואך
.שהשתנההוא

האשהזכויותשיווילחוק2סעיף:כןעליתרולומרלהוסיףישלכךמשהגענו,שנית
שפכיםכברוהםלהשנקנובנכסים,כלומר."שרכשהקנייניה"בהאשהבזכויותרקדן
והכרעהברורהצריכההשאלהעצם.הנישואיןקשרידי-עלשייפגעושאסור,לה

שנרכשובנכסיםכלשהןזכויותלאשהניקטואמנםהאם,היאהשיתוףבסוגיית

שללתחולתומקוםיהיהכאלהוהכרעהברורלאחררק.הבעלידי-צלרק-לכאורה-
.ל"הנסיפא2סעיף

,לעילישהערנווההערה,המבוקשהנחתמשוםאפואישהמשפט-ביתשלבטיעונו
,ענייניתמשמעותלבעלתכאןהופכתלהכרעההעומדתהבעיההצגתדרךלעניין

,לדוןהרבנייםהדין-בתישלסמכותםאתלשלולמקוםשאין,נראהלפיכך.תוצאתית
.המשפט-לבתיולהעבירההשיתוףבשאלת,דיניהםפי-על

זו,כזכור,היאהאשהזכויותשיווילחוק2ממעיףשהוסקההשניההמסקנה.10
[2סעיףהוראת]שנכנסהמאזכיספקאין"ולפיהאגרנטהשופטידי-עלשהובעה

את...הזוגבניידיעלשנרכשובנכסיםהבעלותלזכויותבאשר,להחילהדיןמן,לתקפה
."החילוניהמשפטשלהעקרונות
באשר"ספקאין"מדועלנומפרשהואואין,סתומיםהםאגרנטהשופטשלדבריו
.הזאתהשאלהעלהחילוניהחוקלהחלת
לכןקודםשהוצגההתפיסהפי-על,"הנישואיןענייני"לעודשייכתזוסוגייהאיןאם

,יהאאשרזהיהא,הדתיהדיןשללתחולתומקוםאיןממילא,המשפט-ביתירי-על

שלכךייתכן.הקנייןולדיניהחוזיםלדיניהקשורים,האזרחיהמשפטעקרונותויחולו
ידי-עלהסמכותרכישתעצםאתשללנוולעילהואילאך,אגרנטהשופטהתכוון

.שיחולהדיןשאלתשללהעלאתהכללמקוםעודאין,האזרחייםהמשפט-בתי

.4להערההסמוךהציטוטלאחר14
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חלהאשהזכויותשוויחוקבעקבותכי,היאברקהשופטשלהשלישיתמסקנתו.11

;העבריהמשפטשלבתחולתועמוקשינוי

הקבוע)השוויוןלעקרוןלהתאיםחייב,מפעילהרבניהדין-ביתאשרדתידיןכל"
דינילקבוע,כןאם,רשאיאינוהרבניהדין-בית.(האשהזכויותשיווילחוק1בסעיף
.האשהלרעתהפליהעלהמבוססים-בנכסיםשיתוף-אידיניאו-נכסיםשיתוף

,הרבניהדין-ביתידי-עלהמופעלים,העבריהמשפטשלהנכסיםשיתוףדיני...
להלכותהרבניהדין-בביתישירהתחולהאין...לאשההבעלביןשוויוןלקייםחייבים
לעצמולפתחרשאיהרבניהדין-בית.העליוןהמשפט-בביתשנקבעוהנכסיםשיתוף
".הזוג-בניביןשוויתיבטיחושהלכותיו...ובלבדהמשפטכלליפי-על,משלוהלכות

,הראשונותהמסקנותשתיאתסותרתאלהבדבריםהמובעתהעמדה,לכאורה
שיתוףלסוגייתהקשורבכלהחילוניהחוקאתלהפעילשישהקובעתזואתובמיוחד
הדין-ביתלביןהאזרחיהמשפט-ביתביןהבחיןלאאגרנטהשופט.הזוג-בניביןהנכסים

.האמורהבסוגייההחילוניהחוקשלהפעלתולענייןהרבני
אתהמחייב,האשהוכויותשיווילחוק1בסעיףבוישמה,לשאוליש,כךוביןכךבין

דין",העבריהמשפטפי-על,איןהאם.מפלותבלתיהוראותלהחילהרבנייםהדין-בתי
מונחשלכמשמעותו)החוקהוראת"ומהי?"משפטיתפעולהלכלולאשהלאישאחד

מפלה"היאבאשרלבטליששאותה,"האשהאתלרעההמפלה,(הפרשנותבחוקיזה
איןהסעיףלשוןפי-על?"משפטיתפעולהלכל,אשההיאבאשר,האשהאתלרעה
קובע...האשהזכויותשיוויחוק"שהמשפט-ביתשלהגורפתלמסקנהאחיזהכללמצוא

."הרבניהדין-בביתהעבריהמשפטשלהפעלתולהמשךמסגרת
להיותצריכהאינהשההפליה,הרעיוןאתפיתחולכןזהבקושיחשהמשפט-בית

:מפורשת

הלכה,נוצרתההפליהאם,הפליהליצוראינהמשפטיתנורמהשלמטרתהאפילו"
להתחשבמוכןשאינו,העבריהמשפטשלעמדתו...בהפליהנגועההנורמה,למעשה

".האשהאתלמעשההלכהמפלה,שיתוףלכוונתכמקורהשיתוףבחיי
היאבאשר,האשהאתלרעההמפלה,חוקהוראת"שבמפורשקובעשהחוק,עקאדא
הסעיףשלהפשוטפירושוכי,דומה."לפיהנוהגיםאין-משפטיתפעולהלכל,אשה
ממעמדהתוצאותעל.לאשהאישביןהמפלה,מפורשתהוראהכלפימכווןשהואהוא

השוויון"אםשספק,ייאמרכךאגב.הסעיףמןללמודמאודקשההאשהשלהסוציולוגי

העליוןהמשפט-ביתשמפסיקת,ב"בארהאףכיוםעודהמוכרהשוויוןהוא"התוצאתי
בענייןלהאריךהמקוםכאןואין.זהרעיוןשללביסוסוהאסמכתאותהובאוזומדינהשל
.זה

להלכתבסיסישירבאופןמשמשאיננוכשלעצמוהאשהזכויותשיוויחוק,כאמור

:ברקהשופטשמצייןכפי.הזוג-בניביןהנכסיםשיתוף

בקונסטרוקציהמשתמשתהיא.המשפטביתשליצירתופריהיאהשיתוףהלכת"
...בזכויותשוויםשותפיםהםלפיו,הצדדיםבין(משתמע)הסכםשעניינהחוזית

.חברתילצדקלהביאמכווןהוא.חברתיתמטרהלהגשיםנועדהמשפטיהמכשיר
שווהבאופןתורמיםהזוג-בניכימהתפיסהניזוןהוא.המיניםביןהשוויןעלמבוססהוא

".המשפחהלרווחת
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,זומהנחהברקהשופטהסיקאזוגייימישל'נאזוריוליט'ג77/2א"בעדינו-ובפסק

כי,(דין-פסקבאותו)אלוןהשופטשהניחההנחהכי

,בסיסאיןזולהנחה...'נישואיןשלצניין'היאהזוג-בניביןהנכסיםשיתוףשאלת"
מקשרנובעאינוהזוג-כניכיןהנכסיםשיתוף,זהמשפט-ביתשלפסיקתופיעלשכן

והוא,הזוג-בניביןמכללאמהסכםנובעאלא,'נישואיןשלעניין'אינוכןועל,הנישואין

.6ן"החילוניממשפטנוחלק
-ביתשלהדין-בפסקירבותעודלמצואניתןשכמותןוהתבטאויות,אלהדברים
אתלמעשהשוללים,הנכסיםשיתוףהלכתשלההסכמיבסיסהבדבר,העליוןהמשפט

אשתובנכסיהבעלזכויות"נשירת"לשםהאשהזכויותשיוויחוקעלבהסתמכותהצורך

,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין-בתישיפוטלחוק1בסעיףהנזכרים,"נישואיןענייני"מ

מה.זוג-בניביןהנכסיםשיתוףהלכתשללפיתוחהקשורשהדברככל,1953-ג"תשי
ענייני"עלנחשבאינוממילא,הצדדיםביןמהסכםאלא,הנישואיןמאקטנגזרשאיננו

"נשירה"העלההסתמכות,לעילשטענוכפי.מהםלנשוריכולאינווממילא,"נישואין
ענייני"על"נשרו"שענייניםאותםשלהעקרוניתהשתייכותםבדברהנחהעלמבוססת

כפי,שיפמןפנחס'פרופשלדבריושלהסיפאוביןהרישאביןסתירהישלכן."נישואין
:בבליבפרשתהמשפט-ביתידי-עלשהובאו

המהותיביטולםעקב'נישואיןענייני'ממסגרתנשרואשתובנכסיהבעלזכויות"
.העליוןהמשפטביתידיעלשנתפרשכפי,1951-א"תשי,האשהזכויותשיוויבחוק

...העליוןהמשפטביתבפסיקתפותחההזוג-בניביןממון-יחסישלהכוללתהמסגרת
כוונתםהיהשיסודםכיוון,"נישואיןענייני"המושגבגדרנתפשולאאלהיחסים

הנובעותזכויותולאהמיוחדחייהםמאורחמוסקתשהיאכפיהצדדיםשלהמשוערת
.ב"שכזהבתורהנישואיןממעמד
זוג-בניביןהממון-יחסי"נשירת"ורעיוןהאשהזכויותשיוויחוקכי,נמצאכןכיהנה
המשפט-לבתיהסמכותלהענקתרצוץקנהמשענתהם"נישואיןענייני"ממסגרת

לכאורהשכן,מיותרתמשענתגםהםהמשפט-ביתלשיטת.זובשאלהלדוןהאזרחיים

קשורמהיותוהענייןאתהמוציא,מכללאההסכםרעיוןעלכךלצורךלהסתמךניתן

סתירהמכילהכאחדהנימוקיםשניעלההסתמכות.שכזהבתורהנישואיןלמעמד

עלינו.לעילשהוסברוכפי,לזוזוההפוכותמוצא-מנקודותיוצאיםשהםמשוםפנימית

.27'בע3הערה,לעיל15
ד"ת,פרידמן'גשחר80/52א"כעדינו-מפסקדבריםבבליבפרשתברקהשופטהביאוכן16

ולאהצדדיםביןמשתמעכהסכםהואהשיתוףהלכתשלהמשפטיבסיסה":443,448(1)לח
הוראתעם,למשל,מתאימהאיננההשיתוףשהלכת,כן-גםלזכוריש."הנישואיןאקטבעצם
מהןאחתלאאף.שונותתשובותלכךוניתנו,1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק101סעיף

1סעיףלפי,כן-ועלהאשהזכויותשיוויחוקעלמבוססתהשיתוףשהלכתכךעלמסתמכת

.ל"הנ101סעיףלפילנהוגאין,זהלחוק
איןגופםאלהשבדברים,ייתכן.31(ד"תשמירושלים)בישראלהמשפחהדיששיפמן'פ17

ממון-וליחסיהשיתוףלהלכתהסיפאואילומלוגבנכסילזכויותמתייחסוהרישא,סתירהלמצוא
.הדין-בפסקהדבריםמהקשרמובןכךלא,אכן.אחרים
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עומדכשהוא,השיתוףהלכתביסודהנמצא,מכללאההסכםשלהרעיוןאתעתהלבחון
.לעצמו

מכללאהסכם.ד

מפורש-כהסכםזוג-בנישביןהממון-ביחסימסויימיםענייניםהגדרתשלהטכניקה.14
הדין-ביתשלשבסמכותו"הנישואיןענייני"מכלללהוציאםכךידי-ועל-משתמעאו

.לסמכויותיהןשנוגעכמההערכאותשתישכיןההתרוצצותכימיימיה,הרבני
לדוןהמוסמכתהערכאהאיזוהי,השאלהנדונהסידיס18'נסידים55/1מ"בביד

קודםשנהכחציהדין-בעליביןשנחתםשידוכיןשטרשללפועלובהוצאתובתוקפו
השידוכיןבשטר.האזרחיהמשפט-ביתאוהדין-ביתזהיהיההאם:לנישואיהם

יכתבהקושאןאז...וחנויותבתיםשתבנהבעת...ושבועהגמורבחרם"הכלההתחייבה

וגםמהביתרהיטים...להחתןלתת...הכלהנתחייבהוגם...שניהםשםעל
תכשיטיי

שיש

"...מצריותלירותחמישיםבסךספרדחכמילדעתשכנגדלצדנתחייבהחוזרכל...לה

רק"החליטאשר,הרבניהדין-בביתנדוןוהעניין,התחייבויותיהאתקיימהלאהאשה
:האישיהמצבלסוגנכנסשזה"נדוניאלענייןשנוגעבמה

אלמצדהחיוביםתלוהנישואיןביוםואשרהזוגביןשנעשההתנאיםשטרבתוקף"
מחציתאתבעלהשםעללהעבירהאשהחייבתהנישואיןיחסמתוךישראלדיןלפיצד

"...והביתהמגרש

במתןאותולהנחותהעומדיםהעקרונותאתדינו-פסקבתחילתקבעאגרנטהשופט

או;"לנישואיןהנוגעמשפט"או)"נישואיןשלעניין":ראשית.שלפניובענייןההכרעה

גםאלא,הנישואיןלתקפותהנוגעותלשאלותהקשורענייןדווקאאינו("נישואיןדבר"
במעמדמקורןהןאףאשרכספיאורכושניאופיבעלותזכויותלקיוםתביעות"ל

.9י"הנישואין
כי,הואלכךהטעם

מן,הנישואיןתקופתבמשךוהאשההבעלביןשיחולוהרכושיחסיהסדרתדבר"
;זמןבאותו,כללבדרך,ביניהםשישררוהאישייםהיחסיםעלבמישריןשישפיעההכרח

הואחשוב,כןמפני.הזוג-בניביןהבית-שלוםתלוילהיותעשוישכזההסדרובקביעת

,הנישואיןמזמןהחלוקבועיםברוריםיהיווהאשההבעלביןהרכושיחסיכי,ערוךלאין
ואם,גופוהנישואיןבקשרהזוג-בניהסכמתפי-עלאם,היחסיםאותםמוסדריםולפיכך

.20"שלהםהנישואיןחוקמכוח-כזאתהסכמהבהעדר-
מתוךוהאשההבעלביןהרכוש-יחסיאתמסדירהיהודיהחוקגםכי,מצייןהשופט

.ביניהםהבית-לשלוםהדאגה
הואהאחדהמישור.מישוריםבשנינעשהאגרנטהשופטשלדינו-בפסקהבירור.15
הנובעיםהחיוביםשלכתוקפםהואהתחייבויותאותןשלתוקפןהאם,השאלהבחינת

-לבתךנותןאתהכמה,וכךכך-לבנךנותןאתהכמה":ההלכהפי-עלהקידושיןמן

.1121(2)יבד"פ,סידיסשמואל'נסידיסאסתר55/1מ"ביד18
.1132'בע,שם19
.שם,שם20
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.שליליתהיאמסקנתו.י2"באמירההנקניםהדבריםהםהם-וקידשועמדו,וכךכך
שההתחייבות,סוברותהדעותרוב:לצורךשלאבדבריםהאריךכיאף,צדקבכך

,העסקותמשארזועיסקהמתייחדתובכך,עצמוהקנייןמעשההיא(האמירה,הדברים)
שהעלולמיגם.עתידית22להתחייבותגםתוקףניתןכאןואילומיידיקנייןצריךשבכולן

מןנובעותהללוהזכויותאין,הדבר23גמרהם,האמירהולא,שהקידושין,דעתםעל
שלמערכותשתייוצרהקידושיןשאקטאלא,הקידושיןממהותכחלקעצמםהקידושין
,הממוניתהמערכתהיאהשניהוהמערכתהקידושיןמעמדהיאהאחתהמערכת;חיוכים
המתפצל,הקידושיןמעשהשהואקנייןשלבאקטוסיומהבאמירהבהתחייבותשיסודה

ל"הנל"חזתקנתמכוח-להיות"הופכתאיננהההתחייבות,מקרהבכל.לשניים

ביןלהבחיןואין,24"הנישואיןמןחיוב-[ל"ב,באמירההנקניםהדבריםבעניין=]

אלהגםאלה.הקידושיןבעתשנקנוכאלהלבין,באמירהשנקנו,כאלהממונייםחיובים

באותהזהלמעמדקשוריםשניהםכן-ועל,לנישואיןהקשוריםממונייםחיוביםהם
.מידה25

יסודןהכלהשהתחייבהההתחייבויותכי,אפואהיאאגרנטהשופטשהסיקהמסקנה
ברורהבלשון.האזרחיהמשפט-ביתשלבסמכותובאבוהדיוןכן-ועלרגילבהסכם

:לנדויהשופטקובעיותר

מרצונהעצמהעלקיבלהשהכלהחיובבתור,השידוכיןבשטרנשארהחיוביסוד"
.26"לכךחייבוההנישואיןשדינימבלי,הטוב
היאהחיובשדרך,בכךמה?בכךומה:היאאלהכלאחרלשאולשישהשאלהאך

טיבובשאלתההכרעהלצורךהחשובההיאההתחייבותעריכתדרךוממתי?כהסכם
מהותואתלבחוןיותרנכוןלאוהאם;"נישואיןענייני"לקשורוהיותוהחיובשלוסיווגו

התלויה,פרטיתעסקההםעצמםהקידושיןגם,דברשלבסופו?תכליתוואתהחיובשל

:זילברגהשופטשללטענתובאשרהדיןהוא.הזוג27-בנישלבהסכמתם

..ובמקבילותב"ע,ט,קידושין21

.(ח"תשמירושלים)העבריבמשמטוקנייןחיוב-אסמכתאליפשיין'בראה22
.1147'בע,שם,הדין-כפסקשהובאו,מבסימן,בחראמהדורה,משפטחושן,ביהודהנודע23
אך,תקנהשזוהיהטענהעםמסכיםאינני,כשלעצמי.1151'בע18הערהלעיל,55/1מ"ביד24

.בכךלהאריךהמקוםכאןאין
הממוניותההתחייבויותשלשתוקפןסבר,במיעוטשנותרהמותבחבר,גולדשמידטהרב,אכן25

הטיעוןמןלשנותכדיבכךאיןמקוםומכל,כךהדבראין,כאמור,לדעתנו.הקידושיןמןבא
.להלןשייטען

.1226,שם26
והשווה.מקרקעיןבקנייןאףשוות-ושטרכסף-הקידושיןשללכינונםהדרכיםמןשתים27

(1)כאד"פ,מרום'נמרום66/401א"בענישואיןהבטחתלענייןקיסטרהשופטשללדבריו

ואשהאישביןנישואיןהסכםשלשדינוהדעתעלמתקבלכךכלזהאיןהלא...":673,679
קשוריםהצדדיםשאיןבזמןנערךכזההסכםאמנם...חקלאיתתוצרתלהספקתהסכםכדיןיהיה
.לענייננוגםיפיםהדברים."קובעלאעדייןכשלעצמוזהדבראבל,אישותמעמדשלבקשר
יסודועלהנישואיןלפנישנעשוכהענקותהרגלפשיטתפקודתשמכירהההכרהגםוהשווה
זוג-בניביןממוןיחסי"יה'פרוקצ'א:וראה,הנאמןידי-עללביטולניתנותהןשאיןהנישואין
.הכתובהלעניין,266,289(ו"תשל)זמשפטים,"מהםאחדשלרגלובפשיטת
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כתביעהאו:אלא,נישואיןשלכעניןההיאהתביעהאתרואיםאינםישראלדיניגם"
.28"יחדגםומזהמזהבושישכענייןאונזיקיןשלכעניןאוגרידאחוזית
ובפסיקתעתידיותלהתחייבויותהתוקףמתןבבעייתמתלבטהעבריהמשפט,אכן

לפתחהמאמציםדווקאאך.האדםבגוףומפגיעהבמישריןנגרמושלאנזיקיןפיצויי
הנושאכמהעדמלמדיםנישואיןבענייניבמיוחדכאלהתביעותשיכשירודרכים

דברים"כמיוחדיםכלליםלגביושיצרועדהעבריהמשפטלחכמיהיהחשובבכללותו
המשפטשלמבחינתו.הפרתם29בשלשנגרמההבושתעלוכפיצוי"באמירההנקנים

שקבעוכפי,אמנםאם."נישואיןשלעניין"הםאלהשחיוביםודאי,אפואהעברי
פי-עלזוסידיםבפרשתלדוןהמשפט-ביתעלהיה,דינו-פסקבתחילתאגרנטהשופט
.זהבענייןהעבריהמשפטשלעמדתומהינכון-אלנקבעלאאזכי,העבריהמשפט
לפירותהכעלשתביעת,50/301מ"בבידככרפסקהעליוןהמשפט-בית:כן-על-יתר

מחדלברירתבגררהיאהבעלשלזוזכותו."נישואיןשלעניין"בגדרהיאמלוגינכסי
שאינם,לגבריםאו,בנכסיהןחלקלהםיהאשלאבעליהןעםמתנותשאינן,לנשים
,אפואברור.הנישואיןבתקופתברזלצאןכנכסייהיושנכסיהןנשותיהםעםמתנים

עלכמבוססותנחשבותהןהעברידהמשפטואליבא,להתנאהניתנותאלהשזכויות
בעתהנקבעות,מלוגבנכסיזכויותביןנבחיןמדוע.הצדדים32ביןמשתמעהסכם

קודםכלשהובזמןשנעשה,שידוכיןבשטרנקבעשהיקפןכאלהלבין,הנישואין
משפטייםבאמצעיםצורךישלאחרונותתוקףליחןשכדי,הואנכון?לנישואין
כלשהיחשיבותזולהבחנהתהיהמדועאך,הראשוןבמקרהנדרשיםשאינם,מסויימים

?סיווגןלעניין

לחלקברזלצאןנכסישלמעמדבמתןהיההמדוברדידןסידיסבסוגיית:ועודזאת

.שם,ראיותיואתראה.16-15(ה"תשכירושלים)בישראלהאישיהמעמדזילברג'מ28
טמשפטים"נישואיןהבטחתהפרתעלבפיצוייםהחיובלשאלתעוד"שוחטמן'אגםראה29

.109(ט"תשל)
.1020(2)חר"פ,'ואחלפועלההוצאהר"יו'נסידיס50/1מ"ביד30
שלפסיקתוולפי,1951-א"תשי,האשהזכויותשיוויחוקמכוחהעילהשבוטלהקודם31

.לעילכךעלראה.זהלחוקהעליוןהמשפט-בית
אבל...":"הצרפתיםוחכמי"ה"ד,(241'עמ)ב"עעק"לבהבחירהבית,המאירידבריראה32

שקיבלכמיהואהרימקוםמכל,קיבללאאםואף...ומתןומשאתנאידרךעליושקבלובדבר
ירושלים-יורק-ניו)והמצוותהתורהכללי,ראזיןיוסף'רדבריועיין."הואהתורהומןהואיל
משלאואוכלהואמשלו,אוכלפועלגבי,א"ע,צבמ"ב"ע":פהסימן,אאות,אחלק,(ז"תשכ
הואוממילא,תורהדיןבגדרשזהואו,זהאופןעלאותושוכרלכתחילהאם-ל"ר.שמים
מהסכםהנובעלביןמפורשמהסכםשנובעמהביןהבחנהלעניין."לאכוליכולפועלהואשאם

אתלשנותכדיבכךאין.289,אר"פד.ד"תשי/4992תיקראהכתובהתנאילענייןמשתמע
לבירור"כהןי"ש:ראהכן.תפסימן,ש"ריבגםוראה.החיוביםסוגישנישלההסכמיהבסיס
זה"יה'פרוקצ'אראההדיספוזיטיביהדיןעל.רמה-רם(כ"תשכ)נאסיני"כתובהדיןמהות
היסודמושגילערפולהכלכלהשלהקונסטרוקטיביתתרומתה!חוקזה?חפץזה?חוזה

סומשפטעיוני"הדיספוזיטיביהדיןעל"טדסקי'ג;395(ט"תשמ)יחמשפטים"במשפט
משפטעיוני"טדסקיגד'פרופשלבאספקלריההדיספוזיטיביהדין"יה'פרוקצ'א;5(ן"חש)
385(ן"תש)טו
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התנאהבהעדר,נותרוהנכסיםשאר.מפורשת34הסכמהנדרשתכךלשם.האשה33מנכסי
הסמכותלענייןהללוהנכסיםסוגישניביןלהבחיןמקוםישהאם.מלוגכנכסי,נוגדת

?בענייניהםלדון

הנעשיתנדוניהפסיקתביןלהבחיןאגרנטהשופטניסהדיונושלהשניבמישור.16
שהפרתמשום,יותרחמורההראשונה,לדעתו.לפניההנעשיתזולביןהקידושיןבשעת

להביאעלולהעצמהידיה-עלאוהאשהאביידי-עלשעהאותהשניתנוההתחייבויות
אוראשהשילביןעדעגונהלהותירהובכךלשאתההבעלשלהמוצדקסירובואתעליה
.ההתחייבויותשיתקיימועד

אישותזיקתעודנוצרהוטרם,לקידושיןקודםשנעשתהנדוניהבפסיקת,זאתלעומת

הופרושהתחייבויותיה-הכלהעללאייםהאפשרותלבעלעומדתאין,הזוג-בניבין
אינוכנסהשכברכיוון",ההפרהלמרותהאשהאתהאישנשאאם.עגונהשתיוותר-

השופטהסיקמכאן.35"וקיבלוסברבכללאשתונתחייבשכברכיוןבאשתולבגודיכול
איןבאשרהנישואיןלתנאיהופכתהנישואיןשלפניהנדוניהפסיקתאין"כי,אגרנט

שבכוחואוהזוג-בניביןהביתשלוםתלוישבועניןזהחיובשלבמימושורואים
.36"שלהםהאישותחייעללהשפיע
לוהמקודשתאתשנשאלבעל,אכן.וכללכללמדוייקתאינהזומסקנהכי,דומה

כלפיחובותיומקיוםלהימנעזכותעודאיןכלפיוההתחייבותהפרתעלשידעלמרות

רקלועומדתכעת.זוזכותועלוויתרהנישואיןשבמעשהמניחיםשאנומשוםאשתו

?הבית-שלוםעלהשפעהאלהלחיוביםאיןבכךבשלהאםאך.לאכיפהזכותו

אתלהפסיקהבעלשלאיומו.עובדתימושג,ובראשונהבראש,הואהבית-שלום
הרבנייםהדין-בתילפנישבאוהמקריםמןבחלקהתממששאף,לאשתוהמזונותתשלום

שהורומה.הבית-שלוםשלערעורועלעדיםכמאהמוכיח,לדורותיהםוהפוסקים

חיוביקיוםאתלהפסיקשלא:כלומר)בנשותיהםלבגודשלאאלהלבעליםהחכמים

בעבוריתקוטטולאזהמשוםכלתויעגןשלא"שהטיפוומה,(כלפיהןשלהםהממון

עםלוקחשאדםהממוןכי,יפהעולהזיווגוואיןמצליחאינוכןשעושהומי,אשתונכסי
שלהעדרועוצמתעלדווקאמלמדיםאלהכל-37"יושרשלממוןאינואשתו

לעשותהםומחוייביםשמורגליםכפי,כנו-עללהשיבהחכמיםניסושאותוהבית-שלום

.ביותרתאפואתמוהאגרנטהשופטשלטיעונו.כאלה38במקרים

.1136'בע,18הערהלעיל,55/1מ"ביד33
.פהסימן,העזר-אכן,ערוך-ושולחןטורראה34
.אק"ס,נבסימן,ז"אהעטור,חדש-בית35
.1155'בע18הערהלעיל,55/1מ"ביד36
.1154'בעסירסבפרשתהובאוהדברים.אבסעיף,בסימןג"אהעע"שו,א"רמ37
.1222'בעסידיםבפרשתדינו-בפסקגולדשמידטהרבכךעלעמד38
פסיקתאששטרהברצלונייהודה'רשלדבריומשמעותעלנכונהעמדלאגםשהשופט,דומה39

ברלין,בשולוניי"לרהשטרותספר)בעלמאתנאישארמכלחמורהואהקידושיןבזמןהנעשה
שהפרתבכךהיאשחומרתוהביןאגרנטהשופט.(1431'בעהדין-בפסקהובא,עבשטר,1898

אך.לעילוכאמור,האשהשללעיגונה-בדין-להביאעלולהבוהכלולותההתחייבויות
התוקףמתןבעצםרקהיאהחומרה,האמורבשטרבמפורששנאמרכפי:וכללכללכךזהאין



251הנכסיםשיתוףבהלכתוקליפהתוכן

שזכות,המסקנהאתלהעלותישסידיםבפרשתהדין-מפסק,כךוביןכךבין.17
היאואין"נישואיןשלעניין"איננהביניהםהסכםפי-עלאשתובנכסילבעלשקמה
היאאףנובעתאשתושלמלוגנכסיבפירותהבעלזכות,לטענתו.הנישואיןמןנובעת
.דין40-ביתבתנאישהוגדרוהחיוביםדעתעללזוזהנישאיםשהצדדים,משתמעמהסכם

2סעיףהוראתלאורלפיה,העליוןהמשפט-ביתבפסיקתמחדשלעייןישזהרקעעל

מלוגנכסיפירותלאכולהזכותלבעלעודאין,1951-א"תשי,האשהזכויותשיווילחוק

.אשתוי4של
קשרידיעלנפגעיםהנישואיןלפנישרכשהקניניהאין"כי,כזכור,קובעל"הנ2סעיף
זכותמלוגנכסיפירותלאכילתהזכותכי,עולהלעילהאמורמן,והנה."הנישואין
הנישואיןמקשרהנובעתזכותולא,היאהסכמית

~
yyA21

כי,הכתובהלחיוביבאשרסבורצבי-רוזן'פרופ,אכן

הנישואיןאלא,החיוביםאתהיוצרהואולאההתחייבויותאתהקובעהואהשטרלא"
ולאאלובכלהבעלשמתחייבתהואדין-ביתומכוחדין-ביתתנאיהםהחיובים.עצמם
דווקאולאו0exאס1כחיובים,הדיןמןנובעיםהכתובהחיובי...הכתובהשטרמכוח

exכחיובים contracto,בהיעדרגםהנישואיןמןנופקיםהכתובהשחיוביהראיה
.43"דרבנןהיוביםשאלהוביןדאורייתאחיוביםשאלהכין,ספציפיבמקרהכתובה

אלא,"עצמםהנישואין"ידי-עלנוצריםשהחיוביםלומרמדוייקזהשאין,לינראה

הואאך,דין-ביתמתקנתנובעהחיוב.בלבדאין-בלחו-וכגורםבעלמאלשון-בהעברת
או,בכתובהמפורשתלהיותיכולהזוהסכמה.הבעלשלהסכמתובשלכמתגבשנחשב

.האשהשללחיוביהבאשרהדיןהוא.נוגדתהתנאהבהעדרמכללאאו,אחרבמסמך
אחתראיה.ההסכמה-תיאורייתאתקיבלהישראלישהמשפט,נראהכךוביןכךבין
:עצמוצבי-רוזן'פרופידיעלהובאהלכך

נופקותהעבריבמשפטההתחייבותשל[שבנישואיןהחוזיהאספקט=]זהמאספקט"
המשפטבתיקבעו,למשל,כך.הנוהגהישראליהמשפטשלשוניםבמישוריםתוצאות

בעקבות.הזוג-בניביןחוזימקשרהנובעממוניכחיובהמזונותחיובאתלראות.ישכי
בגין,השיפוטלתחוםמחוץ,לבעל,לדיוןהזמנההמצאתלענייןהאמורהמיוןיושםזאת

סדרלתקנות(6)-ו(5)467תקנהבמסגרת,אשתוידי-עלנגדושהוגשהמזונותתביעת

.""1963-ג"תשכ,האזרחיהדין
כןשאיןמה...בעלמאבאמירהונקניןקניןבלאנקניןאלותנאיםכי":לתוצאותיוולאזהלשטר
ישראלדיני"התחייבותלביןקנייןבין-לחודמתנה":מאמריוראה."שבעולםהתנאיםבכל
שלפסיקתודרךעלעגומהתמונהמעלותהללוההערות.קכה(ה"תשמ-ם"תשד)יב

גםראה.זובסוגיהשנערךוהמקיףהכןהניסיוןלמרות,העבריהמשפטבענייניהמשפט-בית
,859(ן"חש)יטמשפטים"ועצמאותזיקה-העבריוהמשפטהישראליהמשפט"מאמרי

861.
.43הערה,להלןעודוראה.32הערה,לעילראה40
.ואילך7הערה,לעילראה41
.ברזלצאןנכסילעניין,142(ג"תשמאביב-תל)זוג-בניביןממוןיחסיצבי-רוזן'אהשווה42
.320-321,שם43
;316,322יבמ"פ,קיאי'נקיאי54/1982(א"ת)א"תהםשםהמצוייניםהדיןפסקי.321,שם44

.259,265(2)כטר"פ,קורונל'נקורונל73/625א"ע
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,""1973-ג"תשל,זוג-בניביןממתיחסילחוק(א)3סעיףמהוראתהיאהשניההראיה
קובעאינושההסכםבמידה-עשוואם,ממוןהסכםהזוג-בניעשולא=אםכי,הקובע

כמוסכםזההסדרויראו,זהפרקלפיהמשאביםאיזוןלהסדרכמסכימיםיראום,אחרת
בעלממוןהסכם"כי,יצויין."2סעיףהוראותבושנתמלאותוקףבעלממוןבהסכם

אוהמשפט-ביתאישורטעוןוהוא,(האמורלחוק1סעיף)בכתבשיהיהצריך"תוקף

הדבריםפניהםשכך,הואחקיקהשלזולטכניקהשניתןהטעם.(2סעיף)הדין-בית
.הואכך-ואכן.4"העברבמשפט

-הסכםשלקיומושלבנימוקומחושבתועלתנישימוששנעשה,עולהמכאן.18
בולטבמיוחד.בומתחשביםשאיןופעמיםבומתחשביםפעמים.משתמעאומפורש
ידי-על"גילויו"לונתוןיותרחמקמקשקיומו,מכללאההסכםעםבקשרהדבר
האורחיהמשפט-ביתשלסמכותותחתדבריםלהביאכדיבומכירים:המשפט-בית

כאן."הנישואיןענייני"מענייןזהאיןכאןישוהסכםשהואיל,הטענהידי-על
אתלהרחיבמבקשיםכאשרמכללאבהסכםמכירים,זאתלעומת.היריעהמצטמצמת

בענייניםגםהרבנייםהדין-בתיעלהכנסת-מחוקיחוקידי-עלהמוטלתההגבלה
איננהזומידה."נישואיןענייני"שלהיריעהמתרחבתכאן.הנישואיןמקשרהנובעים

.לכלשווהלהיותהצריכה,הצדקמידת
האחת.שונותתופעותשתישללתיאורןהמשמש,מונחהוא"מכללאחוזה".19

שלמהתנהגותם.לוהמיוחדותעובדותיועל,מסוייםמקרהשלבנסיבותיומעוגנת
התופעהואילו.הצדדיםביןהסכםשלקיומועלהאובייקטיביהמשקיףלמדהצדדים
מסוייםמקרהשלמעובדותיוניזונההיאאיןולמעשה,בעקרוני,בכללימעוגנתהשניה
היאותכליתה,המקובלותלהנחותבניגודלפעולהיאמטרתה,האמתלמען.כלשהו

-ולבסוף,הצדדיםהתנהגויותיתפרשולפיהאשר,חדשהנורמטיביתתשתיתליצור

בפרשת.הצדדיםהתכוונואמנםשלכךבביטחוןלטעוןיהיהאפשר-התקווההיאכך

אך,לעילהדבריםאתציטטנוכבר.מלאהובכנותושרקכחלללאהתהליךמתוארבבלי

:הלב-תשומתאתאליהםולהסבלשובראוי

שלמובהקתדוגמאמהווההיא.המשפט-ביתשליצירתופריהיאהשיתוףהלכת"
בקונסטרוקציהמשתמשתהיא...זהמשפט-ביתאובניעלקלידתה,שיפוטיתחקיקה
...בזכויותשוויםשותפיםהםלפיו,הצדדיםבין(משתמע)הסבםשעניינהחווית

."חברתילצדקלהביאמכווןהוא.חברתיתמטרהלהגשיםנועדהמשפטיהמכשיר
המשפטיהבסיסהואהראשוןבמובנומכללאהחוזהאמנםאםהוארבספק,אכן
לביסוסההשונותהתיאוריותאתבאריכותבחןצבי-רוזן'פרופ.השיתוףלהלכתהנכון
:ממצאיואתמסכםהואוכך,זו47הלכהשל

יוצרת,רופףהמשפטישצידוקה,השיתוףהלכתשלהטהורההשיפוטיתהיצירה"
suiשותפותזוהי...שלםרכושימשטר generisמקורותשלרבמערבהמורכבת

.712ח"ס,1973-ג"התשל,זוג-בניביןממוןיחסיחוק45
.333ח"ה,1969-ט"תשכ,זוג-בניביןממוןיחסיחוקלהצעת5לסעיףהסברדברי46
.42,220-286הערה,לעיל47
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ובדיניםהקניןבדיניוגילגולההחוזיםדיניבחיק,לכאורה,ולידתהכשהורתה,משפטיים
בסיסנעדרתהיאלמעשה.השותפותלדינימעטותלאבאנלוגיותשימושתוךאחרים

מןרביםבמקריםסוטהוהיאאותהלהלוםיכולאינומשפטימקורשום,ממששלעיוני
השוניםוחלקיומזוזושונותאריגמפיסותהעשויכבגדהיאההלכה.הקיימיםהדינים
והואהצדדיםלכוונתאפוטרופוסעצמושםהמשפטבית.שונותמידותלפיתפורים
.48"שוניםלכיווניםזוכוונהמטלטל

הבסיסמעלהמסווה"נקרעמזמןוכבר,משפטיתפיקציהאפואהואמכללאהחוזה

כלללגביחדשהכלליתנורמהיוצרתהשיתוףחזקת.מכללאהסבםשלהמשפטי
זוהי;לסתירתההנטלאתלהריםנגדההטועןשעל,נורמהזוהי.49"בישראלהזוג-בני

נעשיתזוהתפשטות.שוניםנכסיםוסוגייחסיםסוגיפני-עלומתרחבתההולכת,נורמה
.מכללאהסכםשלכביכולקיומושלכטיעוןהשימושידי-על

-מדיממרמהאלאהכללייםהחוזים-מדינינורמהאיננהזונורמהכי,מעתהאמור
המשפחה-דיני,אכן.המחוקקםשללרצונובניגודהמשפט-ביתשכפה,המשפחה50

אך.הרבניהדין-ביתשללשיפוטוניתנווהם,האזרחיהמשפט-ביתשלבסמכותואינם
שלבזוטותעודיתחשבומדוע,הענייןבעיקרהמחוקקשלרצונואתהמרההמשפט-בית

החוזיתהקונסטרוקציהשלהמשפטיהמכשיר?השונותהערכאותביןהסמכויותחלוקת
.כאחתאלהשניכנגדלעמודיפההיהכוחו

לדוןהמשפט-ביתשלסמכותובדבר-לעילעליושעמדנו-הטיעוןהרכבת

,גיסאמחד,"נישואיןענייני"מ"נשירה"ה:הרכשיםשניעלהנכסיםשיתוףבסוגיית
פנים:זוהלכהשלפניהשניאתנכונהאפואמשקפת,גיסאמאידך,מכללאוההסכם
המשפט-בית.חוזים-דינישל,פרוצדוראליים,חיצונייםופניםמשפחה-דינישלמהותיים

,תקיפותופניםשוחקותפנים,בועסוקשהואהענייןולפיהצורךלפיפניואתהופך

.כהלכהשלאפניםמראה-ובעיקר
היטבהובנהזועובדה.אזרחיתמשפחה-דילבעיקרהאפואהיאהשיתוףהלכת.21

.296'בע,שם48
.244-243'בע,שם49
...התאמה-איבכנפיהצוררתהשיתוףהלכת":296,שם,צבי-רוזןשלהקצרהרמיזתוהשווה50

היאלמעשההסדרםושאתמתפרצתהיאשלתוכם,האחריםהמשפחהדינילביןזוהלכהבין
השיתוףשהלכתהשאלהאתלסווגהנטיה.ביותרקשהאינהבענייננוהסיווגשאלת."מבקשת

זולשאלהשניתנוהשוניםלפתרונותההתייחסותמןבולטתמשפחה-כדיןלפותרהבאה
וראה.בארצנושנחקק,1973-ג"תשל,זוג-בניביןממוןיחסיבחוקוכןזרותמשפטבשיטות
42,59הערהלעיל,צבי-רוזן'אראהזוג-בניביןממוןביחסישונותלשיטות.55הערה,להלן

.ואילך
.223'בע,שם51
השיתוףהלכתמהחלת,בבליבפרשתהמשפט-ביתשעושהכפי,ראיהלהביאאיןזהמטעםגם52

ד"פ,פרידמן'נשחר80/52א"ע)משתמעחוזהעלמבוססתהיותהעלבציבורידועיםעלגם
ושלהמחוקקשללהכרתםשזכתה,"אזרחיתמשפחה"הםבציבורהידועים.(443(1)לח
ביסוסעצםשללביקורת.השיתוףדיןאתעליהלהחילשישופשיטא,כאחדהמשפט-בית

'בע,שם,צבי-רוזןראה,(פורסםלאאשר;אלוביץד"פסלאור),מכללאהסכםעלזוהלכה
.המשפט-ביתשליותרמאוחרותהתבטאויותלאורזמנהשעברביקורתזוהי.243
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שעליוהטענהעלהגיבבבליבפרשתדינו-בפסקאשר,האזוריהרבניהדין-ביתידיעל
:באומרוהשיתוףהלכתאתלהחיל

[זוג-בניביןממוןיחסילחוק]15סעיףאתלהחיל[היא]האשהכ"בטענתכל"

שחייבהאזרחיהמשפט-ביתפסיקתדהיינו,החוקקבלתלפנישהיההדיןיחולכיהקובע

אינההמשפט-ביתפסיקתכיבבירורקובעהדין-בית.הזוג-בניביןהשיתוףהלכתאת
היהודיתההלכהכפירקפוסקהרבניהדין-וביתהרבניהדין-ביתאתוכללכללמחייבת

תנאימכוחלאשהשמגיעותזכויותרקבנכסיםשיתוףשלמושגקייםלא[שבה](שבו)

.'3"וההלכהכתובה
;מחרישהדין-ביתהיהבוודאי-הכוונההיתהמיוחדבמקרהמסוייםלהסכםאילו

דהיינו,בסיטומתאמכירהוהיא,ובקנייניםבהסכמים,דרכהפי-על,מכירהההלכה
לכן.בהלכההמקובלותהכרכיםאלהאיןאפילו,קנייןשללעשייתומיוחדותדרכים-

שללטיבהובאשרהסכםשללתוקפובאשרהמדינהבדיןלרובהרבנייםהדין-בתייכירו
בדיוןזולשאלהחשיבותתהיהאם,הרכוששלשוויומהולקבועבבואםמ"בעחברה
בחקיקה:כלומר,"משפט-ביתתנאי"בלנועניןשכאן,עקאדא.בפניהםשיבוא

שהסדירוחכמיםשתיקנוהתקנות:כלומר,דין-בית-לתנאיבניגודהעומדת,שיפוטית
לביןהאזרחיהמשפחה-דיןביןמאבקאפואזהו.הזוג-בנישכיןהממון-יחסיאת

קשהכן-על.בתרבותנאבקתתרבות,בערכיםמתנגשיםערכים;הדתיהמשפחה-דין
הדיוןדרךעלאלאהמשפט-ביתשללתביעתוהדין-ביתשלהענותהדעתעללהעלות

,לעילשצוייןכפי."המפותחתהשיתוףהלכתשלכדרישתה,גורףבאופןולאהפרטני
ולהפעילהמשפחה-דיניבמסגרתלפעולהסמכותהאזרחיהמשפט-לביתאיןגם

.מכללאאכהסכםהנחזה,אזרחימשפחה-דין

.בבליבפרשתהדין-כפסקצוטטהקטע53
העליוןהמשפט-ביתשופטיביןמיעוטהיה,226,שם,צבי-רוזןשמראהכפישכן,"המפותחת"54

הללוהשופטים.והיקפההשיתוףהלכתתחולתלענייןהרגיליםהחוזים-דיניעלנשענואשר

קובעיםהם.הזוג-בניביןהיחסיםלמערכתהנוגעתאפריוריתחזקהשוםעלמסתמכיםאינם"
על.ומקרהמקרהכלנסיבותלפילבחנהויששבעובדהמובהקתשאלההיאכולההשאלהכי
שלסיועהללאהראיהנטלמוטלהנכסיםבמכלולאוספציפיבנכסשותפותהטועןהזוג-בן

,קיסטר,כהן'ח,ויתקוןהשופטיםנמניםזודעהבעליעל.שםראה"כלשהימקדמיתהנחה
,כאמור.זועמדהיקבלהרבניהדין-ביתשגם,מניעהאיןכי,נראה.ואלוןשרשכסקי
נקודתעבראלהעובדתיתהמוצאמנקודתאותההרחיקההשיתוףהלכתשלהתפתחותה

.הנורמטיביתהמוצא
שכאהמסוייםהמקרהשלעובדותיוניתוחעלהמבוססתכהלכה,השיתוףהלכתשללראשיתה55

ביןממוןיחסיחוקשלחקיקתולאחרגםתוצאותלהיותיכולות,המשפט-ביתלפנילדיון
.להסדירהשיתוףהלכתשביקשהמהאתלהסדיר,לכאורה,ביקשאשר,1973-ג"תשל,זוג-בני

,בסוגייתנוהשיפוטיתהחקיקהאתהחוקמוציאהאם,בשאלהביניהםנחלקוהמלומדים
בכפיפהלדורההסדריםשנייכוליםשמאאו,המשאביםבאיזוןהנכסיםשיתוףאתכשהחליף

מ"פ,קנובלר'נקנובלר90/298(ם-י)א"בתוההכרעהההתלבטות,המקורותסקירתראה,אחת
הלכתשללזהחלופיהסדרהחוקידי-עלהמוצעההסדרשלכהיותוהודאה.309בא"תשנ

הסדרולאכוללנורמטיביהסדרהשיפוטיההסדרבהיותהודאה,למעשה,היא,השיתוף
ההסדריםשנישללקיומםיטענוכןועל,בכךלהודותמוכניםיהיוהכללא.מיוחד,עובדתי
בכפיפהלדורהשיתוףהלכתיכולהבאמתהמצומצמתבמתכונתה,גיסאמאידך.הדדיבאופן



255הנכסיםשיתוףבהלכתוקליפהתוכן

"משפחהדין"-השיתוףהלכת.ה

הדין-בפסק.נוספתהבהרהטעונה"משפחהדין"השיתוףהלכתהיותבדברטענתנו.22
ביןבנכסיםהשיתוףשאלת"שהסובריםשיש,המשפט-ביתמצייןאכןבבליבפרשת

,המשפט-ביתדברילפי,נמניםאלהעל.'"וגירושיןנישואיןמענייני'אחדהיאזוג-בני
:לשיטתו,שרשבסקיהשופטשלהנמקתווזו.ואלוןשרשבסקיהשופטים

שללאפשרותמקוםמשפטיתמבחינהיש,תנאיםאיזהלפיכןואם,אםהשאלה"
בעלביןממוןיחסיהסדרטיבשלהיסודיתלשאלהשייכתזוגבניביןנכסיםשיתוף

היותםעובדתעצםכלומר,הנישואיןמעמדמעצםנובעתזויסודיתשאלה.ואשה
יחסיבהסדרהצורךאת,ן"ואמישירבאופן,עקרוניתמבחינה,עמהמביאהנשואים
הקשראשרואשהבאישמדוברהיהלאאםדרושהיהשלאהסדר,זוג-בניביןהממון
.56"הנישואיןרקביניהם

,כשלעצמו,יכולאינוהנישואיןשיוצריםהעובדתיהמצע.מספקתאינהזוהנמקה

.57"וגירושיןנישואיןענייני"שלהגדרההכנפיתחתסוגיההשללהכללתההצדקהלשמש
,ובתכליתוהמוצעההסדרשלבאופיולהינתןצריךהדגש.דיאפואבואיןהסיבהמבחן

.המשפחה-דינישמתהוםכהלכההשיתוףהלכתהיותעלמצביעים,כאמור,ואלה
'נבעהםבפרשתשעלתההסוגייהעלגםלהשקיףהיההראוימןזומבט-מנקודת.23
בפרשתברקהשופטידי-עלנזכרההיאשגם,58'ואחלערעוריםהגדולהרבניהדין-בית
.מבעלהלהתגרששעליההדין-ביתידי-עלונקבענאפההאשהפרשהבאותה.בבלי
הורישהעניקומכספיםנקנתהכיאף,שניהםשם-עלשנרשמהדירההיתההזוג-לבני
המתנהנותנישלדעתםואומדהואיללבעלתהיהכולהשהדירה,קבעהדין-בית.הבעל
מתנהזוהיתה.בבעלהתבגודשלאדעתעלאלאלאשהניתנהלאשהמתנההיה
האשהשהגישההעתירהאתדחהצ"בג.בטלההיאכןועל,קוייםשלא,תנאי-על

לדוןהמתנהחוקפיעלחובהעליואין,בוהנוהגהחוזים-דיןלפידןהדין-שבית,בנימוק

היהמצויהמתנהחוזהפירוש.תנאי-עלניתנההמתנהכימצאוהוא,הכלליהדיןלפי
.בסמכותוהיההואאףהעבריהמשפטפי-עלשנתןוהפירוש,הדין-ביתשלבסמכותו
הדין-פיעלבפרשהלדוןהיההדין-ביתעלכי,וסברזועמדהדחהברקהשופט

.להתקייםהיההמתנהדיןולפיו,האזרחיהמהותי
שהיאמשוםבעהםהלכתאתלתקוףבבליבפרשתהמשפטלביתהיהנוח,אכן
אחרהלךהדין,פרשהלאותהעדהמקובללפי;ופירושםחוזים-בדיניכהלכהנוסחה
המעמדעניינישאינם,אזרחייםשבעניינים,ונקבעהמגמההתהפכהבבליבפרשת.הדיין

סבוכיםבמקריםשיתעוררובעיותשללפתרונןולהביאזוג-בניביןממוןיחסיחוקעםגםאחת
אתלהחליףבאזוג-כניכיןממוןיחסישחוקבכךספקאין,לדעתנו.במיוחדפשוטיםאו

מלמדוכך,והמשפחההיחידחוקמהצעתלקוחהוא.לעילאמשפחה-דיןוהואהשיתוף-הלכת
.50הערה,לעילראה,המשווההמשפטגם

.154(ג"תשנירושלים)משפחהדינישרשבסקי'ב56
.ואילך47,84הערהלעיל,צבי-רוזן'אראה57
.288(3)מזד"פ,הגדולהרבניד"ביה'נכעהם92/609ץ"בג58
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הלכותאך.כןיהילו.האזרחיהדיןאת-הדין-בביתגם-להפעיליש,האישי
הןאלא,העבריהמשפטשלחוזיםשבדיניהלכותאינןהנישואיןשבעקבותהמתנות

,האשם-עקרוןאתליישםהיאאלוהלכותשלמטרתן!מכללאהחוזיםבהלכותכלולות

המשפט.הזוג59-בנישביןהממון-ליחסיבהתייחסותוהעבריהמשפטאתהמאפיק

בית-שלוםבאובדןהאשםאתלהענישכדיוהחיובהקנייןבזכויותשימושעשההעברי
,זהו.כאלהולאובדןלכשלכןלהביאשעלוליםמילהרתיעוכדיהמשפחה-חייובכשלון

הלקוחשימושבושנעשההמשפטישהכליאף,חוזים-דיןולאמשפחה-דין,כן-אם
יש.הרבנייםהדין-בתישלבסמכותםהואמשפחה-דיןובתור,החוזים-דינימתחום
ומהמאחוריהםמהולבחוןמכללא-ההסכמיםשלהפרגודמאחורילהציץאפוא

.לפניהם
:זובסוגייהאלוןהשומטשלדבריוואלה.24

לפי60...העבריהמשפטדיניפי-עלהואיהודייםואשהבעלביןהממון-יחסיהסדר"
פרט,הנכסיםהפרדתעקרוןעלמבוססהזוג-בניביןהרכושיחסיהסדרהעבריהמשפט

.י6"...האשהשלמלוגנכסילפירותהבעלזכותכגון,מסויימותלזכויות
,"היחסיםהפרדתעקרוןעלמבוסס"ההסדרהיות:דהיינו,אלהבדבריםהנזכרהפן

המשפטשלהעקרוניתעמדתוגםהיאכזאת.בלבדשליליכהסדרוהוא,משניפןהוא

הכרה.הזוג-בנישנישלהנפרדתהמשפטיתבאישיותההכרהמןנובעתוהיא,הישראלי
הזכויותהואהעבריבמשפטהעיקר.הנכסיםהפרדתשללתוצאהממילאמובילהזו

והחובות,ולהיפך,זושלנכסיהכלפיוזהזוכלפיזההזוג-לבנישישהפוזיטיביות

גםכמו)הזוג-בניביןהנכסיםשיתוףשלההסדר,זומבחינה.זוכנגדזותוקנווהזכויות
ידי-עלהמוצעלזהאלטרנטיביהסדרהוא(הזוג-בניביןהמשאביםאיזוןשלההסדר
:שונותותוצאותיושונותהנחותיו;העבריהמשפט

הקניתלשםהביתבמשקהאשהשלחובותיהבמילוימתחשבתהשיתוףהלכת"
חובותמילוי,הזוג-בניעללחולהממשיך,העבריהדיןפי-עלבעודבנכסיםזכויות
עלמבוססיםהעבריהדיןשהסדריעודמה.דין62אותובמסגרתזכויותלהמקנהכאלה

בליהשוויוןעקרוןאתעליהםמרכיבההשיתוףהלכתבעודהזוג-בניביןהאיזוןעקרון

.6'"זומהכלאההנובעותהמשפטיותהתוצאותאתותתאםשתשלב

.(27,שםראהכלליבאופן)42,123הערה,לעיל,צבי-רוזן'א59
בבטלוהנכסיםהפרדתעקרוןעלמוסיףעודהאשהזכויותשיווישחוק,מדגישאלוןהשופט60

,כאמור,הביאזהחוקשדווקא,הואאירוני.אשתושלההלוגבנכסיהבעלשלזכותואת
,להדגישיש.47,220הערהלעיל,צבי-רוזןוראה.הנכסיםשיתוףשלהעקרוןלהחלת

מענייניהיאהשיתוףשהלכתסברואשר,וקיסטראלון,שרשבסקיהשופטיםשלשלשיטתם
.הרבניהדין-בביתאלא,האזרחייםהמשפט-בבתיזהבענייןלדוןכללמקוםהיהלא,הנישואין

הלכתשלהחלתהלאפשרכדיגם,קנייני-החוזיהטיעוןשלבשבינפילהפהשהיתה,נראה
.סתירהנוצרהבכךאך.ההלכהפי-ועל,כןגםהרבנייםהדין-בבתיהשיתוף

.220,שם,צבי-רוזןגםראה.1,15(3)לגר"פ,אזוגי'נאזוגי77/2א"ע61
.שם,46הערהוראה.222,שם,צבי-רוזן62
.שם,שם63
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עלעצמןאתהמבססות,הרבנייםהדין-בתיעלוהחלתההנכסים64שיתוףהלכת
ליתרוןזוכההאשה;והאשההבעלביןשוויון-העדראפואיוצרות,השוויוןעקרון

.נפגענמצאהעבריהמשפטשלהאיזוןועקרון,הבעלפני-על
דיני"לעצמולפתחהרבניהדין-ביתאתהעליוןהמשפט-ביתהזמיןבבליבפרשת

אואלהבפרטיםשוניםהםבתוכנםואשר,השוויוןעקרוןאתהמקיימים,נכסיםשיתוף
כי,בכךלהודותיש.העליוןהמשפט-בביתשפותחוכפיהנכסיםשיתוףמהלכותאחרים
ההסדריםלבחינתהמשפט-ביתעברמכאן."שונותבדרכיםשוויוןלהשיגניתןלעתים

מבחינתןנמנעאך,"הנכסיםשיתוףהלכות"בהדין-ביתהלכותפי-עלבפועלהנוהגים
כךאילו.הזוג-בנישביןהממטיחסילסוגייתהשייכיםוההסדריםההלכותכללרקעעל
שהשוויוןמסכיםהמשפט-ביתהיהושמא,שונההיתהשהמסקנהייתכןנעשההיה

.שונהבדרךהושג

האזרחיהמשמטשלאחדותו.ו

גורפתתיזהמוצעתבבליבפרשתברקהשופטשלדינו-פסקשלהשניבחלקו.25
."אזרחיות"רכושיותבשאלותלפסוקהרבניהדין-ביתשלסמכותובדבריותרומקיפה

-העליוןהמשפט-ביתידי-עלשנתפרשכפי-הישראליהמשפטיחול,זותיזהלפי
תחולההיאהאזרחיהמשפטשלתחולתו".הרבניהדין-בביתגםאלהבסוגיות

היאהדיןשלמטרתו.ומכוחוהכלליהדיןבמסגרתפועלהרבניהדין-בית."'חילונית'
פיצול.הפסיקהלאחידותלדאוגישכן-על;חלקיוביןוקוהירנטיותהתאמהלהשיג
העליוןהמשפט-בית.שונותזכויותשלוליצירתןהקנייןלפיצולבהכרחיביאהדינים

לגביגםהואכך.המדינהממשפטחלקהןאלהויצירות,בישראל"מקובלמשפט"יוצר

:השיתוףהלכת

תחולתהשלילתלשם.בישראלדיןהיאהעליוןהמשפט-ביתשלפסוקההלכה"
חקיקהדבר.במפורשזאתהקובע,מיוחדחקיקהדברנדרשמיוחדתשיפוטבערכאת

".בישראלקייםאינוכזה

במשפטמקובלתשהיתה,ההנחהניצבההדין-פסקשלהראשוןבחלקו,כזכור
מרותדייןעלאין"ו,עליוהמקובלהדיןלפיפוסקהרבניהדין-ביתולפיה,הישראלי
,הדייניםלחוק12סעיףכלשון)"דןהואלפיוהדיןשלמרותוזולתשפיטהבענייני
אליושהופנהכדיןאו,הדתיכדיןנתפרש"דןהואלפיוהדין"המונח.(1955-ו"תשט

זכויותשיוויוחוקזוג-בניביןממוןיחסיחוק,הירושהבחוקכמו)בחוקבמפורש
הפךחוקיםבאותםלפרשהמחוקקשטרחומה,פיה-עלהקערהנהפכהעתה.(האשה
.ולמיותרמאליולמובן
לשלולכדי.אדםשלרכושומהומגדירהאזרחישהמשפט,הואהשניהטעם.26

לגרועכדי"בחוקאיןשבו17סעיףשלפי,זוג-כניביןממוןיחסיחוקלפיגםנכונהזומסקנה64
לפיהאשהמזכויותאו,1959-ט"תשי,(מזונות)המשפחהדינילתיקוןחוקלפימזכויות
...כתובתה



ליפשיץ'כ258

.החדשההיסוד-חקיקהשמציבההמידה-בקנהשתעמוד,חקיקהדרושהאדםשלרכושך
הכריכהבדבר,1953-ג"תשי,(וגירושיןנישואין)רבנייםדין-בתישיפוטלחוק3סעיף

זכויותיוהפקעתמצדיקיםאינםואלה,השיטהשלהיסודעקרונותלאורלהתפרשצריך

.האזרחיהמשפטידי-עללוהניתנות,אדםשל
דעתוהבעתאלא,ובתקדימיםחוקבהוראותלהסתייעניסיוןעודאפואכאןאין.27
שעהלאותהעדבישראלדיןשהיהמה.הרצויתהדיןשלמהותועלהמשפט-ביתשל

מוסע,אגב-כהערתמסווג(החדשלדיןהמסייעיםתקדימיםלהציע,כמוכן,יכולשאינו)

אתעליועוטה,המצוילדיןלאלתרהופךזה.החדשלדיןדרךלפנותכדיהצידה

דיניהרישלאייאמרשלאכדי.'מתקיפיו6מפנילהתגונןעצמוומכיןהחוקתיות-שריון
הנידוניםישראלמדינתדיניכהריהאזרחיהמשפט-בביתהנידוניםישראלמדינת

הנהוגיםהדין-סדרישאףנקבע,הדין-בסדריהשוניבגלל(לפחות)הרבניהדין-בבית
.המהפךמושלםבכך.צ67"בגשללפיקוחונתוניםהרבנייםהדין-בבתי

סיכום.ז

המשפחה-דיניבתחוםהעוסקתהחקיקהבין.המצרים68כיןנמצאהרבניהשיפוט.28

.סמכותומתקפחת(אלהעקרונותהמבטא)מכללאוההסכםהחוקתייםהעקרונותלבין
התמעטותלבין,וישראלמשהכדתשלאשנעשו,לסוגיהםבנישואיןההכרהבין

שיש,אומריםיש.הדתיהדיןשלצרכניוקהלמתמעט-בכללהנישואיןשלנחיצותם
שלהתמעטותםלבין,מדיהנוקשה,הפעלתהודרך,מדיהרב,הסמכותהיקףביןקשר

ירידת:בספרומאוטנרמנחם'פרופשכינהלמהדוגמהמשמשיםהדין-פסקשלחלקיושני65
:157-156'בע,שםראה.(ג"תשנאביב-תל)הישראליבמשפטהערכיםועלייתהפורמליזם

כי,מניחהשהיאבכךכלליםשלחשיבותםאתמאודמדגישההפורמליסטיתהעולם-תפיסת"
הפעלהבאמצעותהנכוןהמשפטיהפתרוןאללהגיעניתן,וישירברורכללהיעדרשלבמצבים
Legal(:המשפטיתההנמקהכלליהםהלא,כלליםשלנכונה

Reasoning

.כמסגרתההמקובלים)
ההנמקהכללישלבחשיבותםממעיטהפורמליסטיתהלאהעולם-תפיסת,זאתלעומת

שלהישירההשקילהאתמדגישההיא,זאתותחת,המשפטילפתרוןלהגעהככליםהמשסטית
.להלןעודוראה."לקדםעשוייםשוניםמשפטייםשפתרונותוהעקרונותהערכים

כבר.ההמשכיותבטיעון,ומעולםמאזחדשיםשליטיםשלכדרכם,מסתייעהחדשהדין66
כי,המשפטכיחקבע(561,573(1)כהד"פ,אפטם'נאפסה69/595א"ע)אפסהכהלכת
ההלכותאחרילהרהרשאיןעד...שלנוהיודיקטורהשלברזלצאןנכס"היאהשיתוףהלכת

יהאאשרההלכותשלמקורןיהא,זוג-בניביןנכסיםשיתוףשלבבעיהשעסקו...שנקבעו
אתהמשפט-ביתדחהנבליכפרשת."תהאאשרנשאבומהןבארצותהתפתחותןותהיה
המשפט-בית"שבנימוק"הנישואיןמענייני"מחלקהיאהשיתוףשהלכתהאפשריהטיעון
'רשלטענתואתאלהלכלהשווה."שנהמשלושיםלמעלהזההשיתוףבהלכותעוסקהעליון
.כ"עגג,עירוכין,בהשפגשהתינוקתשלהניצחתותשובתהחנינהבןיהושע

,בונקבע.491(2)מחד"ת,'ואחיפו-אביב-בתלהשוריהרבניהדין-בית'נלב92/3914צ"בג67
שלהטבועהמסמכותוחלקאלא,הדין-ביתדןשלפיוהמהותיהדיןמןחלקאינםהדין-שסדרי
כלליפי-עללצדקהנכוההמשפט-כיתידי-עלהנקבעות,מנכלותישזולסמכות.הדין-בית

.שלטוניתסמכותכלשללהפעלתההיפים,הסבירות
.523(ה"תשנ)בוממשלמשפט"לאן-הרבנייםהדין-בתי"שיפמן'פכךעלראה68
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.והולךגדלשאיננובוודאימרצון-הצרכניםקהל,כךוביןכךבין.זולסמכותהנזקקים
:ממנהשתקיפיםמיעםלדיןכורחהבעלאפואנקלעתהרבניהשיפוטמערכת

,היאהשאלה.עצמהשלהוהדיניםהאמונותומערכתהעליוןהמשפט-בית,המציאות

שלושתשביןהחיכוךאתלמזערכדילסגתניתןשאליההאופטימליתהנקודהמהי
.ועיקרכללפשוטאינוהדבר.הללוהכוחות
לפילאשהאו,לבעל(תורהדיןלפי)מגיעשאינובממוןהחיובשאלת,לדוגמא,כך

,ספקללא,היאהגטשלתוקפוקביעת.הגטשלתוקפועללהשפיעעלולה,המקרים

-ביתולפסיקתלמציאותהתורה-דיןאתלהתאיםכדי.הדין-בתישלבסמכותםעדיין
.אפשריותדרכיםמספרהדין-ביתלפניעומדותהעליוןהמשפט
בפרשתהמשפט-בית,כזכור.עקרונותיועםשיתאיםשיתוףדיןלעצביכולהדין-בית

,השוויוןעקרוןאתהמקיימים,נכסיםשיתוףדיני"פיתוחשלבאפשרותהכירבבלי
שפתחוכפיהנכסיםשיתוףמהלכותאחריםאואלהבפרטיםשוניםהםבתכנםואשר

."שונותבררכיםשוויוןלהשיגניתןלעתיםכיבכךלהודותיש.העליוןהמשפט-בבית
בלי,לעצמהכשהיאשיתוףבהלכתדלהעליוןהמשפט-שבית,כך-עלהצבענולעיל

ביןהנוצרת,הרכושיותהזכויותבמערכתבכללשילובהואתהצדקתהאתשבדק

מקוםשישייתכן.כזהדיןוליצורלנסותיכולהדין-בית.נישואיהםבעקבותהזוג-בני
במהלךלאשההבעלשנתןהמזונותשלוהמשוערךהמוערךשווייםקיזוזאתלשקול

נתקנווהמזונותהואיל.הבעלידי-עלשנרכשובנכסיםלאשההמגיעהחלקמןהנישואין
שלאהראוימן,כך-עלמבוססתהשיתוףלדיןההצרקהוגםהאשהשלידיהמעשהתחת

בחשבוןמביאהבהיותהמלאההצדקהישזולעמדה.לשנייםהשטראתהאשהתזכה

.חשבוןיבואו-יתבקשחשבוןואם.אמיתיים69ושוויוןשיתוף
שלמחדשקביעהידי-עליותרנרחבמערכותשידודלשקולמקוםשישוייתכן
גוףהואהרבניהדין-שבית,לזכוריש.והאשההבעלשלוהחובותהזכויותמערכת
תקנהבהתקנתצורךישהאמורההתוצאהלשםואילו,מחוקקגוףהואואיןשיפוטי

להשיגאפשראםהואספק,אכן.לישראל70הראשיתהרבנותהוא,המחוקקהגוףירי-על

מתקופת,רבותכהשניםשנהגוהיהודייםהמשפחה-דינייבוטלובכךשכן,זותוצאה

.ימינו-בתהדתיתההנהגהשלמכוחותיהלמעלההואכזהרבמעשה.ימינוועדהתנאים
בוטהמדחייהלהימנעטעםהיהבכוחההדברהיהאפילוכי,נראה:מזאתלמעלהאך

דמלכותאשדינאאומריםאנושאיןאנומקובליםשהרי,המדינהדקמפניההלכהדיןשל
.ישראלו7דינילהשכיחוכדיבדיןדיןלהחליףהיאהכלליתמטרתוכאשרדינא

.לרועץתעמודלא,9הערה,לעיל,בלבןשהלכתובלבד69
ידי-עלהשיתוףהלכתלאימוץבבליבפרשתהדין-בפסקשהוצעוהדרכיםכלאיןזהמטעם70

עלמסיעין"כ)אחרות.הדין-ביתידי-עללהעשותהיכולותאלהרקאלא,אפשריותהדין-בית

הכנסתחוקישלתוקפםלשאלת.כלבדהראשיתהרבנותידי-עללהעשותיכולות("קיצתז
העבריהמשפטשיען"ישראלמדינתבחוקההלכההכרת"שוחטמן'אראהקהלכתקנות

,עצמהזועובדה,המנהגידי-עלהנכסיםבשיתוףלהכרהאשר.417(א"תשנ-ן"חש)יז-טז
שהובאוטרם,בביטחוןלומרניתןהאמנם.אחרתעובדהככל,הוכחהטעונה,המנהגקיוםשל

בנירובשלמנהגםהואשכך,לכךהוכחות
-

?בארץאדם-אדם

ביןהרכוש-ביחסישינוייםעל.קנחסימן,א"חץ"תשב;רנדסימן,ו"חא"הרשבת"שוראה71
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מפורשממון-להסכםהכתובההפיכתהיאלנקוטהדין-ביתשיכולאחרתדרך

זולדרך.עליהםלהתנותניתןהדיןלפיואשרהנדרשיםהפרטיםכלאתשיכלול,ומפורט

ההסכםאתהמפורשההסכםידחהכך.הארצותומכלהדורותמכלבכתובותתקדימים

הבנתםפי-עלההסכםאתלעצב,המיוהדיםצרכיהםאתלבטאיוכלוהצדדים.מכללא
הכתובהתקבלכך.המשותפיםיחסיהםלהסדרתכך-כלהחשובבתהליךולהשתתף

עודתופיעלאהגירושיןובהסכמי,הזרזירכצפצוףעודקריאתהתהאלא,משמעות

."כתובתהעלמוותרתהאשה"לפיה,הקפואההפיסקהשבשיגרהכדבר
אלהדין-בתישל-וזעופהמתוסכלת,מיואשת-התכנסותתהאהאחרונההדרך

ביטוילידייבואבכך.בלבד72וגירושיןקידושיןבעניינייעסקווהם,עצמםתוך
המסורתמןליטולישהישראליתהחברהשלרובהשלדעתהמינוןהמשפט-בשדה

בכך.ישראל-במדינתהנוצרים,החדשיםהלאומייםהחיים-ברקמתולשלבוהיהודית
תהליךלביןהמשפטיותהערכאותשלהיבדלותתהליךביןוהקבלההתאמהתיווצר

.ישראל73-במדינתזולצדזוהחיות,והחילוניתהדתית,החברותשתיביןההיבדלות
.והולךמתפוגגבניהביןהאומהשלהמסורתייםהרוח-בנכסיהשיתוף

אפילוג.ח

העליוןהמשפט-ביתשלדינו-פסקניתןלפרסוםזהמאמרשלמסירתולאחר.29

לדוריכולההשיתוףהלכתהאם,בהןשעלתהבשאלה.7'קנובלר-ויעקוביבפרשות
שמגרהנשיא.השופטיםדעותנחלקו,זוג-בניביןממוןיחסיחוקעםאחתבכפיפה

-שטרסברג,מצאהשופטיםואילו,חיוביתתשובהזושאלהעלהשיבורורנרוהשופטת
.זואפשרותשללווטלכהן

אינוזוג-בניביןממוןיחסיבחוקהמחוקקידי-עלשאומץשההסדר,הסכימוהכל

דברים.171(ה"תשלירושלים)דינאדמלכותאדינא,שילה'שראההמלכותדיןמכוחזוג-בני
שאלות,מנגד.וכדומהאזרחייםבנישואיןכהכרה,אחרותכוללותהצעותכלפיגםיפיםאלה

הדייר-הגנתחוקי,המשפטיתהאישיותשלמהותה,חוזהשלכתוקפו,"נקיות"ממוניות
המשפט-בית.כלכליערךוכעלותתקפותכישויותהדין-בתיידי-עללרוביוכרואלה,וכדומה
.ראויהכריכהזוהיאם,לדעתנו,הוארבספק.השיתוףהלכתעםכאלהענייניםכרךהעליון

בכלויוצרתחיהמשפטכשיטתהעבריהמשפטשלפיתוחועלגםהשפעהתהאלכך72
ירושלים,עקרונותיו,מקורותיו,תולדותיו,העבריהמשפטאלון'מראה.המשפט-תחומי
.123,ג"תשל

שלכערכיהישראל-מדינתערכיעלהמדברת,החדשיםהיסוד-בחוקיהמופיעההנוסחה73
יסודזכויות;החוקתיתהמהפכה"ברק'אראה)ופרשנותה"ודמוקרטיתיהודיתמדינה"

יהודיתמדינהשלערכיה:בחוקהחוקדרך"אלון'מ;9(ג"תשנ)אוממשלמשפט"מוגנות
(659(ג"תשנ-ב"תשנ)יזמשפטעיוני"וחרותוהאדםכובד:יסודחוקלאורודמוקרטית

,65הערהלעיל,מאוטנר'מגםכךעלראה.המדינהשלזהותהלקביעתהמאבקאתמשקפות
במשפטפרשנותברק'אראה,הרבנייםהדין-בבתיהיסודחוקיתחולתעל.ואילך127

.(זוהפנייהעלבנבנישתי'אר"לדתודתי)ואילך548(ד"תשנירושלים)
שאיזמובן.אוחדכערעוריםהדיון.(פורסמוטרם)91/2084;91/3208א"ע;91/1915א"ע74

נקודותנצייןואנו,אחריםידי-עלבוודאי,ייעשהכך.הדין-בפסקכהרחבהכאןלדוןאפשרות
.בלכדמספר
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ייעשההמשאביםשאיזון,הקובעת(5סעיף)ההוראהבשלהאשהאתמקפחוהואומלם

יכולהאחדתאוכזאתקנייניתשעיסקה,הכלהסכימוכן.הנישואיןפקיעתעםרק
במידהנחלקו?נחלקובמה.האמורהחוקשלחקיקתולאחרגם.הזוג-בניביןלהיעשות

איזוןלצדתחולהשיתוףשחזקת,למסקנהלהביאכדיאלההסכמותבשתישיש
הדיןשאלתדהיינו,התוכןכמהעדהשאלההיתהזהמאמרשלבמונחיו.המשאבים

להסתירכדי,החוויתהרטוריקהשהיא,בקליפהשימושלעשותיוכל,למשפחההרצוי
.האמורהבריטוריקהשימושעודעושהשאינו,הרחבבמובנההשיתוףחזקתאתתחתיה

:האומר,שמגרהנשיאשללעמדתובאשרספקאין

השיתוףחזקתביצירתהעליוןהמשפט-ביתאתשהנחתהחברתיתמוטיבציהאותה"
העולםמןחלפהלאהשיתוףחזקתכילקבועכיוםאותנושמחייבתהיא...מלכתחילה

נתןאילושונההיההמצבכילסבורניתן...זהבענייןדבראומרשלאהחוקשלבעטיו
במהלךזוג-בנישלהקנייןנושאיבהסדרתהגלומהלבעייתיותמספקמענההמחוקק
.7'"נישואיהם
:להלןוכן

אולם.משטריםסוגישנישלוחסרונותיהםיתרונותיהםשקלהמחוקקכיעלימקובל"
האובייקטיביתהבהינהמןשנראהבהסדרבחרהמחוקקלפיההתיזהאתמאמץאניאין

פוגעאלאמגןואינו,צודקאינוההסדר.הזוג-בנישלהאינטרסיםבהגנתויעילכצודק
.הזוג-בנישלבאינטרסים

אותןכליושגוכך.הסימולטניתהדרךבאימוץתומכיםהאמוריםהשיקוליםכל...
.76"חסרההסדרהיותבשל,להשיגהשכילולא,להשיגהמחוקקשביקשמטרות

שלקריאתו;המחוקקשלממעשהוהמשפט-ביתשלדעתונחהלא,כלומר

עדכנהעלהשיתוףחזקתתיוותרולכן,כראוינענתהלאלמחוקקהמשפט-בית
בעלתהיאקניינית-החוזיתההנמקה,לכךבהתאם.כראוייוסדרוהאישהשלשזכויותיה

:דינו-בפסקטלהשופטבמיוחדהדגישזהדבר.יותרמינוריאופי

בכלהצדדיםמהתנהגותהנלמדת,כוונהעלמבוססתאינהשובהשיתוףחזקת..."
,ולכן."ערכיםעלהמבוססקוגנטיכמעטדיןלהיותהפכההשיתוףחזקת.פרטימקרה
של(!?)הממשיתהכוונהעלמושתתתהשיתוףהלכת"כיכותבתדורנרהשופטתכאשר

קונסטרוקציהעלנשענת"השיתוףחזקתכיכותבהנשיאכבודוכאשר...77"הצדדים

לרעיוןמתכווניםשהםאלאזאתאין..."הצדדיםביןמשמתמעהסכםשעניינהחוזית
ההסבראלאאינוהמשתמעההסכם-כיום.השיתוףחזקתנבנתהשעליוההיסטורי
.לההתנאיאינוושוב,הזאתהשיפוטיתלחקיקה

.שמגרהנשיאשלדינו-לפסק21פסקה75
אך":דורנרהשופטתגם,דברשלבסופו,סברהכך.שמגרהנשיאשלדינו-לפסק26פסקה76

הדעתאתמניחותמעשיותתשובותלתתכדיאין(ל"ב,טלהשופטשל)שבהצעותיוחוששתני
"ממוןיחסיחוקשללצידותוחללאהשיתוףחזקתאםלהקלעעלוליםאנושאליוהקשהלמצב

.(דינה-לפסק12בפסקה)
שבמקרהלמסקנהקנוכלרבפרשתהמחוזיהמשפט-ביתהגיעכיצד,תהתהאףדורנרהשופטת77

עלהמקלות,השונותבחזקותשימושלעשותבלימסוימתכוונהלהסיקניתןההואהמסוים
השיתוףחזקתשלההוכחה
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ריןהיאשכיוםהריהחשיםלתחומישייכתהשיתוףחזקתהיתהדרכהבתחילתאם

הנה,עובדותכמבררהמשפט-ביתפעלהשיתוףשלדרכובתחילתאם.המשפחהמדיני
בתחילתאם..."חדשהיצירהויצרדברלכלכמחוקקהמשפט-ביתפעל"הדרךבהמשך

ביןהקניינייםליחסיםהנוגעדיןהואשכיוםהרי,משתמעחוזההשיתוףהיהדרכו

.הזוג78-בני
,הזוג-בנישלהמשוערתלכוונתםנתייחסאםשאף,כךעלטלהשופטמצביעועוד

זומשוערתכוונהגם,השיתוףחזקתשלהכוללההסדרנכנה,היסטורית,שעליה"
מסכימיםשהם,דהיינו,"בחוקהזוג-לבניהמיוחסתלכוונהחזיתיתבסתירהעומדת
:ועוד.בהם79לשיתוףרצוןולאנכסיםהפרדתהמניח,בחוקכקבועהאיזוןלהסיר

אתהנוגדתמוורהתוצאהיוצרתעליהםחלשהחוקנוגותעלהשיתוףהלכתההלת
ולא.בכתבממוןהסכםדרוש-שבחוקההסדרעללהתנותכדי:החוקדרישות
אוהמשפט-ביתידי-עליאושרשבכתבהסכםשאותועד,המחוקקשלדעתונתקררה

הזוג-שבניהדין-ביתאוהמשפט-ביתשנוכחלאחראלאיינתןלאהאישור"ו,הדין-בית
(2ב)סעיף)"תוצאותיוואתמשמעותואתובהבינםחפשיתבהסכמה...ההסכםאתעשו

אתוברורהפשוטהבשפה,הזוג-לבניהמשפט-ביתיסבירהאישורולפני".(לחוק
,(זוג-בניביןממוןהסכםאישור)הדיןסדרילתקנות2תקנה)"ההסכםמשמעות
פי-עלואילו!שבחוקהאיזוןהסדרעליגברממוןשהסכםעדכךכל.(1973-ד"התשל
אישורוללאהסברללא,בכתבלא,מוגדרלא,משוערמשתמעהסכם,השיתוףחזקת
.לאלתשבחוקההסדראתשם,שיפוטיתערכאה

.דבריידבריוובכלל
הסדריםשנילפנינוהמיעוטשלשיטתאלא,אחרתתשובהעליהשאיןטענהזוהי
,היאשאלה.השיפוטיתבחקיקהוזההרגילהבחקיקהזה-שונהמקורםאשר,שונים

השיתוףהלכתשלפרשנותהעלגםהשפעהתהיה,זותפיסההשוללת,הרובלעמדתאם
.עליהםחלאינוזוג-בניביןממוןיחסישחוקאלהעלויישומה

.במקורההדגשות.טלהשופטשלדינו-לפסק2פסקה78
חזקתלביןהנישואיןלאחרהחלההחוקתוצאתכיןדינו-בפסקשמגרהנשיאשעשהההלחנה79

אתלבטלביכולתהאיןאך,כמובןנכונההכהנההיא,הנישואיןכמהלךשפועלההשיתוף
.הפרדהמולשיתוף:הנישואיןשבמהלךלתוצאהבאשרההסדריםשנישביןהניגוד

.טלהשופטשלדינו-לפסק7פסקה80




