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 בני של משותף מאמץ באמצעות נצבר שלא רכוש כי, קובע ממון יחסי לחוק) 1) (א (5 סעיף
 לפני הזוג מבני למי שהיו, ורכוש כספים, כלומר. גירושין לעת ביניהם יאוזן לא, הזוג

. איזון בר שאינו רכוש ויםמהו, במהלכם גם קיבלו שהם וירושות מתנות, וכן הנישואין
 לחרוג יש ומדוע כיצד מבהירים אשר, מלומדים של תאוריות מיני עלו, השנים לאורך

 באמצעות). בדירה ספציפי שיתוף של בטענה שימוש י"ע: לדוגמה ( החוק סעיף מהוראות
 החוק הוראות את מיישמים תמיד לא, בדין היושבים השופטים, ואחרים כאלו טיעונים

 כך. דווקא איזון בר הוא, איזון בר שאינו חיצוני רכוש כי פוסקים הם לעיתים. בפסיקתם
 אישה או בעל שהביא מגורים מדירת מחצית, מפסיקותיהם בחלק המשפט בתי מעבירים

  ).1398/11 מ"בבע : לדוגמה (שקל בה השקיעו שהם בלי, השני לצד, לנישואיהם

 שהם או, כהלוואה מדירה חלק וא, במתנה דירה לילדיהם לתת מבקשים אשר הורים
 מול לעיתים עצמם מוצאים, מס משיקולי ילדיהם שם על הדירה את לרשום מעוניינים

 פסיקה בשל, לטמיון יורדים מכך ולמעלה שקלים אלפי מאות כאשר, שבורה שוקת
  . ההורים מצד משפטית מוכנות והעדר אחרת או כזו תמוהה

, שלהם הדירה מן במחצית זכויות תובעים, םילדיה של לעתיד הגרושה או הגרוש כאשר
 הם ממנה מתנה להם נתנו כי או, הלוואה לילדים נתנו כי וטוענים חמס ההורים זועקים
 להוכיח צריך הלוואה מתן אך. הזוג בת/ בן של מחפירה התנהגות בשל, לחזור מבקשים
 ועל במתנה מדובר, לילדיהם דירה או כספים נתנו ההורים שאם, היא המשפטית והחזקה

  . כך שטוען מי על מוטלת, בהלוואה מדובר כי ההוכחה חובת, כן

. זילברג השופט כבוד י"ע ויסוצקי נגד גולדקורן 180/51 א"בע נקבעה בנושא ההלכה
 הלוואה נתנו שהם טוענים ההורים אם. מתנה לילדיהם נותנים שהורים היא החזקה
, "הפוכה חזקה "המשפטית הההלכ קובעת, דנן במקרה מתנה שזו טוען ת/והנתבע
 זוגם ולבני לצאצאים שכזו נתינה, החיים וניסיון הדברים הגיון על בהתבסס: "דהיינו
 תמורה כנגד או הלוואה בגדר ניתנה הנתינה כי מפורשות יוכח כן אם אלא, כמתנה תסווג

   ".מוגדרת

 המשפטי המאגר מתוך, לערעור הרקע. פרי' נ פרי 343/87 א"בע ערעור הוגש זה בנושא
. שמו על נרשמה והדירה מערערתל נישואיו לפני דירה רכש המשיב: כדלקמן הנו, נבו

, זאת. אשתו שם על תמורה ללא הדירה את העביר הוא בנם לידת לאחר חודשים כשלושה
 את ייפתה לפיו, כללי כוח-ייפוי על חתמה "אף האישה. עבודיםשיומ נושיםמ חשש בשל
 ן"נדל נכס כל להעביר, היתר ובין, שונות פעולות ומטעמה בשמה לעשות המשיב של כוחו
 קשה אופן המשיב נפגע וחצי כשנתיים כעבור. לנכון שימצא מי ואל לנכון שמצא ממי

 את המערערת עזבה ,מכן לאחר וחצי כשנה. 100% של נכות לו ונותרה דרכים בתאונת
 המשפט לבית עתר שיבהמ. גירושין בהליכי ופתחה בנם את עמה נטלה, המשיב ואת הדירה
  . בדירה הזכויות מלוא לו שמורות לפיו, הצהרתי דין- פסק למתן המחוזי

 נגמרת נתינתה. הסכם היא. צדדית-דו סקהע היא מתנה :"כי פסק העליון המשפט בית
 המתנה חוזה על. במתנה ניתן שהדבר ביניהם הסכמה תוך למקבל הנותן ידי-על בהקנייתה

-דו חוזה הוא חיוב.... "החוזים דיניוב המתנה חוקב ":חוק ותהורא של מערכות שתי חלות
, החיוב למתנה נתלווה, דנן במקרה. המתנה עומדת החיוב את ליטול ההסכמה מול. צדדי
 בדירה הבעלות העברת. המשותפים בחייהם בצוותא הזוג בני שני את תשמש הדירה לפיו



 העברת. כמקודם משפחה חיי םולקיי ביחד להתגורר יוסיפו הזוג שבני ההנחה מן נבעה
 שם על המקרקעין במרשם הדירה רישום העברת עם הושלמה - עצמה המתנה - הדירה

" מחפירה התנהגות "לטענת רלוואנטיות אין, דנן במקרה ).א159, ד, ב-א158 ( המערערת
 לתת בהתחייבות הדן, המתנה לחוק) ג(5 סעיף לפי רלוואנטית זאת טענה. המערערת כלפי
 אין.... כדין רישומה ידי-על בהקנייתה נסתיימה שנתינתה במתנה כשמדובר לאו מתנה

 את להפוך וכדי וניתן שנעשה כל אחורה לגלגל כדי הנישואין בחיי משבר של באירועו
 מתלה בתנאי מתנה להתנות שמבקש מי. לבטלות הנישואין חיי במשך שהוחלפו המתנות

 לעשות צריך, העניק אותה אשר, למתנה חיוב להצמיד שמבקש מי או, מפסיק בתנאי או
 אומד בחינת תוך לגלותו שניתן בעניין שידובר צריך. לזיהוי הניתנת, ברורה בצורה זאת
. בכתב או פה- בעל ביניהם שהוחלפו דברים על ראיות שמיעת תוך או הצדדים דעת

, העובדה .)ג.י שלי הדגשה( הדירה ובלתי סופית היא שהוקנתה שמתנה, היא ההנחה
, ראיות בהיעדר. כבטלה המתנה לראיית עילה, כשלעצמה, אינה, מתבדות לעתיד שתקוות

 כשזה, אליה הצמוד חיוב לקיום לטעון ואין, תנאי¬על מתנה של לקיומה לטעון מקום אין
 על הוסכם ולא כלשהו תנאי הותנה לא, דנן במקרה. המתנה מתן בעת מעיקרו גובש לא
 דבר בנוסחו נאמר לא. כלשהי אפקטיבית התנאה הכוח בייפוי לראות אין. כלשהו חיוב
 תוספת ללא ניתנה המתנה. זה בנושא דבר נתינתו בעת נאמר ולא, למתנה לזיקתו בקשר
 היא. חיוב ליצור או להתנות כוונה להביע ניתן בה אחרת בדרך או בחוזה, במסמך כלשהי
  . בכך נסתיימה וההקניה, המקרקעין במרשם נרשמה

, דנן במקרה .מפסיק לתנאי בכפוף המתנה ניתנה, דנן במקרה: לוין' ד דשופט אליבא
 לפי במקרקעין לנהוג, המערערת לו שהעניקה הכללי הכוח ייפוי מכוח - למשיב שמורה
  ."לעצמו הבעלות החזרת ידי-על הכוח ייפוי את להפעיל הזכות גם - ושיקולו החלטתו

 התנהגות מחמת המתנה לביטול לטעון ניתן, פרי דין מפסק שעולה וכפי המתנה חוק י"עפ
 לא, מוגמרת ממתנה. מוגמרת במתנה ולא מתנה לתת בהתחייבות כשמדובר רק, מחפירה

 כלשהו בחיוב המותנית במתנה מדובר אם כי קובע הדין פסק, ועוד זאת. לחזור ניתן
  .ביסוס או ראיה כל ללא, בעלמא טענה לטעון ולא במפורש זאת לציין יש, למתנה הצמוד

 דירה כי הקובעת הפסיקה את למנוע חוקיות דרכים מספר קיימות, לעיל האמור אף על
 הסכם על לחתום היא, מכולן הטובה הדרך. הצדדים שני בין לחלק יש, במתנה שניתנה
 קיימת. הצדדים מן מי של נעימות חוסר בשל, ליישום בעייתית לעיתים היא זו דרך. ממון
 בני שם על בטבו נרשמה שלא בדירה מדובר בו מקרהב. הדירה את" להציל "נוספת דרך
  .   המקרקעין ובחוק המתנה בחוק להיעזר אפשר, מהם מי או הזוג

 המתנה דבר הקניית בעת נגמרת אשר מתנה: "כך מתנה מוגדרת המתנה לחוק 2 בסעיף
  ". במתנה עסקינן כי הסכמה תוך למקבל מהנותן

 עסקה כי, קובע המקרקעין לחוק 7 ףסעי, דירה כגון המקרקעין בתחום מתנה לגבי
 עסקה כאשר כי, עוד קובע החוק. ברישום נגמרת והיא רישום טעונה במקרקעין
  ".עסקה לעשות התחייבות"ב רק מדובר, ברישום נגמרה לא במקרקעין

 רישום בלשכת (בטבו רישומה עם רק מסתיימת) דירה כגון (במקרקעין מתנה
 מדובר, הרישום בוצע לא עוד כל אך, המתנה מן ורלחז ניתן לא רגע ומאותו )המקרקעין

 ניתן מתנה לתת מהתחייבות, המתנה לחוק 5 סעיף י"עפ. מתנה לתת בהתחייבות רק
 לטעון ניתן, בטבו נרשמה לא ה/הילד שם על ההורים שהעבירו הדירה אם, ומכאן. לחזור

 בשל מהלדוג, ממנה בהם חוזרים שההורים, בלבד מתנה לתת בהתחייבות מדובר כי
, בעיות בחובו טומן והוא אידיאלי פתרון לא הוא, זה פתרון שגם מובן. מחפירה התנהגות

  . קסם פתרונות יש בעיה לכל לא אבל



 על הן גןי המקרים ברב אשר, ביותר הטוב המשפטי הפתרון הוא, ממון הסכם, כאמור
 פתרון גם, רכאמו אך, דירה אותה נרשמה שמם על אשר, הבת על או הבן על הןו ההורים

 עניינים בשל מחליט השני הצד מסוימים שבמקרים מאחר, אפשרי תמיד לא הוא זה
. ממון הסכם על לחתום דרישה בפניו מוצבת עוד כל להתחתן לא, ואחרים כאלו רגשיים
 שהדירה מי. בדבר הנוגעים כל של וערכית הוגנת התנהגות כמובן הוא האידיאלי הפתרון
 ידרוש לא כי הראוי מן, מאומה תמורתה נתן לא או, בה יעהשק לא הוא, ה/שלו אינה

  . לחוד ומציאות לחוד אידיאלים, לכולנו כידוע אך. ממנה מחצית

 בתיק. לו לא מדירה מחצית מרעהו לקחת מנסה הצדדים אחד בהם, רבים מקרים קיימים
 רהמדי מחצית דרשה, נישואיהם שנות 5 במשך בבעלה בגלוי" בגדה"ש אישה, טיפלתי בו

 עצם אך, בתביעתה זכתה לא אמנם היא. הנישואין לפני הרבה הוריו עבורו רכשו אותה
 לאותה ואופן צורה בשום שייכת לא החוק פי שעל, דירה על ובהגנה בתביעה העיסוק
 פסיקותיהם כי, כך על הדעת את יתנו המשפט בתי כי הראוי מן. מיותר הוא, אישה

 פתח פותחות, ממון יחסי לחוק בניגוד, אותה רכש שלא לצד מדירה מחצית המעבירות
 אחד אף לטובת שלא, ממושכים סרק הליכי ובניהול סרק בתביעות המשפט בתי להצפת

  . בדבר הנוגעים מן

  

  




