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להיקשייכת

רוסנוריתמאת

היפהפייה,״אהובתי

הולדתךליום

אהבתיאתלךמעכיק

בזאתומצהיר

הפרטי,רכושךהואשהרכב

הרכושבמכייןככללואינו

ענייןכללצורךהמשותף!

א.ג."אמיתית,כאהכהשהוא.

מתנהרוצההיתהלאאשהאיזו

הולדתה?ליוםשכזו

אותהשהעניקשהגבראלא

כרטיסעלהיוםערמצטערוראי

למתנה.בפזיזותשצירףהברכה

זהלכאורהתמיםברכהכרטיס

האשהאתהימיםברבותשימש

עלבעלותלתביעתכהוכחה

מקרהבאותוהיוקרתי.הרכב

לחלוקתהליכיםהזוגבניניהלו

גירושים,הליךבמסגרתרכוש

אתלחלקישכיטענההאשה

לאותופרטבשווהשווההרכוש

לטענתהאשרב.מ.וו,מסוגרכב

הבעליריעלבמתנהלהניתן

התנהגותועללפצותהבמטרה

כלפיה.הקשה

השופטתקבעה2009באוגוסט

המשפטמביתמילרעליסה

כיאביבבתלמשפחהלענייני

לזכויותמלטעוןמנועהבעל

תביעתאתוקיבלהבמכונית,

״לשוןלדבריה,לגביה.האשה

)״ואינוגירושיןפניצופההברכה

המשותף״(,הרכושבמניןנכלל

התחייבותעלשמלמדתובוודאי

מכאןפירוד.בעתבתוקףשתהיה

)תמ״שממון״בהסכםשמדובר
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שלנטייתםלמרות

להתערבשלאהמשפטבתי

הזוגבנישלהפרטייםבחייהם

שנתנואינטימיותובהתחייבויות

זהאיןאישיות,בנסיבותלזהזה

התחייבותשבוהיחידהמקרה

הגיעהזוגבניביןתמימה

בוררותפסקמשפטיות.לערכאות

באחרונהשניתןבדימוסשופטשל

לעמודזוגובבתשבגדגברחייב

שלאלהשנתןבהתחייבות

בגיןאותהולפצותבהלבגוד

שלבסכוםזוהתחייבותהפרת

שקל.אלף300

שניםבמשךחיוהזוגבני

כשנתייםלפניבציבור.בידועים

בהבוגדהגבראתהאשהתפסה

הבטיחהגבראחרת.אשהעם

שוב,בהיבגודשלאזוגולבת

ניירבפיסתכךעלהתחייבואף

התחייבפתקבאותועליה.שחתם

ישלםנאמן,יהיהלאאםכיהגבר

300בסךמוסכםפיצוילאשה

כשנהשכעבוראלאשקל.אלף

זוגהבןאתהאשהתפסהשוב

בבגידהמדוברכיוטענהבה,בוגר

מתמשכת.

קורםבוררותהסכםפיעל

לבורר,פנוהםהשניים,שערכו

המחוזיהמשפטביתנשיאסגן

יעקבי־יצחקבדימוסבחיפה

שווילי.

$TS1$.יעקבישווילי$TS1$

$DN2$.יעקבישווילי$DN2$טענותאתשללהבורר

חתםשעליוהמסמךשלפיהןהגבר

תוקףלתתישכיוקבעבוטל,

בהתאםהפיצוי.להסכםמחייב

בתשלוםהגבראתחייבהואלכך,

המוסכם.הפיצוי

לדינימומחיםשניבאמצעות

אתלבדוקביקשנומשפחה,

יחסיעלזופסיקהשלהשלכותיה

הצדדיםשביןהממונייםהכוחות

אחרים.במקרים

לבןשחותכאדככלמעתההאם

בתביעה?מכתבןכיירעלזוגו

״אכן,בובליל:צוריאלעו״ד

חתימהמפנילהיזהרכיוםכראי

פשוט״.כהשנראהרברעל

עללחתוםהצורךעצםלדבריו,

יתרחשדנותמולידכזהמסמך

חותמיםכלל״בדרךהזוג.בןמצד

מבניאחדכאשרכזהמסמךעל

והואחםעלהשניאתתפסהזוג

בכפוףנוסף,צ׳אנסלתתמוכן

פעםנפלתאםלכן,לחתימה.

מסמךעלתחתוםשלאכראיאחת

זמןשלשאלהרקזושכןכזה,

יעמודחתמתשעליושהניירעד

מולך״.

וולפנרדייןרותעו״ד

קביעה״זוהימעט:מסתייגת

ארםואולםלכת,מרחיקת

הואשבומסמךעלשחותם

שככלהתחייבותעצמועלנוטל

התכווןרגעבאותוהנראה

שייתכןלרעתצריךליישמה,

אותהלאכוףיצליחהשנישהצד

משפטית״.מבחינה

האטהזה,הבוררותפסקלאוד

להחתיםמעתהיבוליםזוגבכי

הסכמיםעלזוגםבכיאת

בגידה?שלבמקרהלתשלום

לחתוםמניעה״איןבובליל:

הכל,ככלותשכזה.הסכםעל

צדדיםביןבהסכמהמדובר

צוריאלעו״ר

זוג״נ!בובליל:

לקבוערשאים

נםתחתייםהסדרים

ההסדרבהלכהאם

אחרהואהכספי
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למקרהסנקציההקובעיםבוגרים,

כללישנואמונים.הפרתשל

׳תנאישלפיובהלכהקובע

כלומרקיים׳,תנאושבממון

הסדריםלקבוערשאיםזוגבני

בהלכהאםגםביניהם,ממוניים

אחההואהכספיההסדרהיהודית

שאםמראשהסכמהעלמדובר

הואמסוים,מעשהיעשההבעל

יהדמראש.קבועפיצויישלם

במדויקלהגדירמומלץזאת,עם

הבורריכולשבגינוהאירועמהו

חשובכן,כמובכסף.לחייב

הדברמוגזם.יהיהלאשהסכום

שכותביםגבריםלגביגםנכון

דייניםוישבכתובה,עתקסכומי

אינוהסכוםשאםשקובעים

להתחייבותמשמעותאיןהגיוני,

הכספית״.

יכוליםזוג״בניוולפנר!דיין

שיקבעבוררותהסכםעללחתום

אםבוררותלהליכייפנוכי

יכוליםוכןלסכסוך,ייקלעו

התחייבויותלקבועלנסות

במקרהאחרותאוכאלהממוניות

נשוי,בזוגמדובראםבגידה.של

ביתאישורחייבממוןהסכם

מנתעלמשפחהלעניינימשפט

מחייב״.משפטיתוקףלושיהיה

להתערביבולמשפטביתהאם

הכהתםשכזהוולונטריבהסכם

מדוברכיולקבועזוג,בכיכין

הציבור?בתקכתבפגיעה

פרסומו״לאחרוולפנר:דיין

נשמעוהנ״להבוררותפסקשל

למ־להשאללכךהטוענותדעות

ערכת

$TS1$למערכת$TS1$

$DN2$למערכת$DN2$בנו־להתערבהמשפטית

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$עליהן,והפיצויבגידותכמו

איןכיהגורסותדעותאףונשמעו

ההסכם,שללאכיפתוידלתת

הציבור.לתקנתמנוגדהואשכן

אםקיצוניות.רעותאלולטעמי,

ומתוךביודעיןעצמו,עללקחצד

מדוברעורוכלהתחייבות,בחירה,

כריבהשאיןסבירהבהתחייבות

שנתערבאנומיבאחרים,לפגוע

בכך״.

שביתסיכוי״ישבובליל:

אםשכזה,הסכםיבטלהמשפט

לחץתחתנחתםשההסכםיוכח

דמיוניים.הםבושהסכומיםאו

לכבדנוטההמשפטביתאולם

פוגעיםאינםעורכלהסכמים

ינוסחההסכםאםהציבור.בתקנת

שהואיוכחוברור,חדבאופן

ושאכןשקולהבצורהנעשה

נוסחהשבגינוהאירועהתרחש

שביתסיכויישההתחייבות,

עלהפסיקהאתיותירהמשפט

כנה״.

עללערעריובלהגברהאפ

הגורר?ההלטת

כימסבירהוולפנרדיין

פסקשלהמיוחדאופיו״בשל

הערעוראפשרויותהבוררות,

לפנותניתןמוגבלות.עליו

לבטלבבקשהמשפטלבית

רקבוררותפסק

נדירותבעילות

שקבועות

לפיבחוק,

סגורהרשימה

המאופיינת

במחדלים

פרוצדורליים

בבוררות.שאירעו

אפשרותישנהכן,כמו

לביתהבוררותפסקעללערער

הבוררותבהסכםאםמשפט

יהיהניתןכיהצדדיםהסכימו

שנפלהבמקרהעליולערער

אשרהרין,ביישוםיסודיתטעות

דיןלעיוותלגרוםכדיבהיש

לצדדים״.

חליכיככללנפוציםכמהעד

לשעבר?זוגבניביןבוררות

״הליכיוולפנר,רייןלדברי

ביןלסכסוכיםהנוגעיםבוררות

בישראלנפוציםאינםזוגבני

בוררותלהליךפנייהנכלל״.

הצדדים,שנישלהסכמהמחייבת

בסכסוכיםהדבריםמטבעולכן

להסכמהלהגיעקושיישזוגיים

שכזו.

כימצייןבובלילעו״ר

ישלשעברזוגבניבין״דווקא

)שבשונהגישורמקרייותר

ו״ןרותו"ן

"אוםוולפנר:

טצנווטלשנוטל

שבאותוהתחייבות

לקיים,התכווןתט

שייתכןלןטתצוין

יצליחהשנישהצד

אותהלאכוף

משפטית״מבחינה

אתמחייביםאינםמבוררות

אותםשמחייבכפיהצדדים

אתחווהםשכןבורר(,פסק

המשפט״.בביתהמלחמות

ישכאשרבובליל,מצייןלעתים,

כמואופרטיביותבהחלטותצורך

מגוריםמעבראוהמזונותגובה

כןהצדדיםגדולים,למרחקים

לבוררויות.פונים

פקטוראינהבגידה

המוצהרהמשפטיהעיקרון

האשםלשאלתמקוםאיןכיקובע

זוג,בניביןרכושיותבהכרעות

לענייניםהנוגעבכלבמיוחד

כיצדאבלכבגירות,אינטימיים

בפועלזוגבניבץבגידהמשפיעה

ממונית?רכושיתחלוקהעל

החוקוולפנר,דייןלדברי

כשיקולבגירהמגדיראינו

ההכרעהבעתבחשבוןשיילקח

וממונית,רכושיתחלוקהלעניין

אחרפעםדחתהאףוהפסיקה

לחלוקהלטעוןניסיונותפעם

לאורהצדדיםנכסישלשווהלא

ואולם,מהם.אחדשלבגידתו

)מזונותאשהלמזונותהנוגעבכל

שעדבתקופהלאשהשניתנים

חשיבותישנהדווקאהגט(מתן

שכןהבגידה,לשאלתמכרעת

בהתאםנפסקיםאשהמזונות

קובעהיהודיהדיןהאישי.לדין

שמרהשלאאשהכימפורשות

זכאיתתהיהלאלבעלהאמונים

כאשראףנכוןהדברלמזונות.

בפנימתנהלהמזונותהליך

אזרחית".ערכאה

העליוןהמשפט״ביתבובליל:

לבגידהאיןכינחרץבאופןקבע

לשיטתו,הרכוש.בחלוקתמשקל

לשנותהאמורפקטוראינהבגידה

ברכוש״.השוויוןאת

הדיןבביתשונההמצבהאם

הדתיהדיןקובעמההרבני?

בהקשרבגידהשלבמקרה

הממוני?

ההלכה,פי״עלבובליל:

הדיבבעלה,בגדהאשהאםגם

זאת,עםיחדבגר.לאשהרכוש

ממוןיחסיחוקפיועלהואיל

מזכויותלמחציתאשהזכאית

להשמוקנהלמהמעברהבעל,

לפיהיהודיתההלכהלפי

כגוןהבעלשצברמהכלההלכה

אוהשתלמותקרןגמל,פנסיה,

לעומתוזאתלו,שייךנדל״ן

כללבדרךששםממוןיחסיחוק

הזוגבניביןמשותפתהחלוקה

הוכחהשבהםמקריםשהיוהרי

הריןוביתהאשה,שלבגירה

ברכושהיחסיותאתשינההרבני

הבעל״.לטובת

הדיןביתכימסבירבובליל

בסעיףמשתמשהרבני

לביתהמאפשרממון,יחסילחוק

אתלחלקהדיןולביתהמשפט

בנסיבותשווהלאבאופןהרכוש

״דרךלנכון.שימצאמיוחדות

לאהדיןביתפוסקזהסעיף

אםלכן,שוויוני.לאבאופןאחת

שייךההלכהשלפיברכושמדובר

אתתשנהלאבגידהגםלאשה,

בזכויותמדובראםאךזכויותיה,

לה,העניקהאזרחיהחוקשרק

במקריםהדיןביתלהלכה,בניגוד

באיזוןשינויליצורינסהמסוימים

ביתיכוללדוגמהכךהרכושי״.

שיתוףהיהשלאלקבועהדין

איןוממילאהבגידה,בתקופת

הזכויותלמחציתזכאיתהאשה

לדבריבג״ץ,תקופה.באותה

זהמסוגפסיקותביטלבובליל,

מנעלאזהואולםהדין,ביתשל

זו.בדרךולפסוקלשובממנו

״לאמוסיפה:וולפנרדיין

דרכיםהדיןבתימוצאיםאחת

הנאמנותלשאלתלתתמקוריות

ערךבעלמשקלזוגבניבין

פסיקתשלבדרךלמשל,ממוני,

בכתובהשכתוביםהפיצויים

כ׳רועהמוכרזשהבעלבמקרה

הזכותשלילתמנגדאוזונות׳,

שהאשהמוכחכאשרלכתובה

בעלה׳״.תחת׳זנתה
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