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דיני משפחה

חלוקת רכוש .III
חריגים
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מבנה הקורס

תרגול:
 סמכות נישואין -ידב"צ

תביעות בהליך גירושין (חמש החזיתות) :
 .1תביעה לגירושין
 .2מזונות בן זוג (מזונות אישה)

 .3חלוקת רכוש
 .4אחריות כלכלית לילדים (מזונות ילדים)

 .5אחריות טיפולית לילדים
 אפוטרופסות זמני שהות משמורת ,והחזקה2
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בסיום שיעור זה תוכלו
 לטעון טיעונים בעד ונגד שיתוף ברכוש ליישם את חזקת השיתוף על מקרים מורכבים לדעת מה קובע החוק בנוגע לחלוקת רכוש ליישם את הסדר איזון משאבים על מקרים מורכבים -להכין הסכם ממון בעל תוקף

 להכיר את החריגים שבחוק לדעת האם הפסיקה מיישמת את הכללים ומתי ממש לא3
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 .iמבחן הקלסר

 .iiמבחן טיב הזוגיות
 .iiiכניסת נכסים לחזקת השיתוף
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בעלות משותפת
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 .iמבחן הקלסר.
 .iiבחירה בהסדר איזון משאבים.
 .iiiכניסת נכסים להסדר איזון משאבים.
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זכות לקבלת מחצית השווי

8

8

9

9

3

29/07/2019

5א .הקדמת מועד איזון המשאבים
(א) הזכות לאיזון משאבים  ...תהיה ...
אף בטרם פקיעת הנישואין
אם  ...התקיים אחד מהתנאים:
( )1חלפה שנה מהגשת התביעה (לגירושין\חלוקת רכוש)
( )2קרע של  9חודשים [גם אם גרים יחד ,גם אם יש הפוגות].
בנוסף  -בימ"ש רשאי לקצר.

(ב) בימ"ש רשאי לקצר גם אם:
( )1ניתן צו הגנה
( )2הוגש כתב אישום
( )3מעצר
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סע'  :8חלוקה לא שוויונית

()2008

ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת,
רשאי הוא ...
( )1לקבוע נכסים  ...ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג;

#

( )2לקבוע שאיזון שווי הנכסים ,כולם או מקצתם,
לא יהיה מחצה על מחצה ,אלא לפי יחס אחר שיקבע,
בהתחשב ,בין השאר ,בנכסים עתידיים ,לרבות כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג;
( )3לקבוע שאיזון שווי הנכסים ,כולם או מקצתם ,לא יהיה לפי שוויים במועד איזון המשאבים,
אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע;
( )4לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג במועד איזון המשאבים אלא

לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע.
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עקרון
(א) נכס שנצבר בתקופת השיתוף

חזקת השיתוף הסדר איזון
משאבים
V
V

(ב) עקרון הערבוב

V

V

(ג) עקרון השחלוף

V

V

(ד) עקרון העל :נכס חיצוני שלא
עורבב – יישאר חיצוני
(ה) הסכם

V

V

V

V

(ו) חלוקה לא שוויונית

V
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פנסיות וזכויות סוציאליות
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג
שנפרדו ,התשע"ד2014-

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג1973-
(5ג) בסעיף זה" ,כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות
עתידיות לפנסיה ,פיצויי פרישה ,קרנות השתלמות,
קופות תגמולים וחסכונות.
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