
לצמצםהתחילו״בתי־המשפט
הידועים־בציבור,זכויותאת

מוגזמים״לממדיםשהגיעו
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שהרכושעד
בינינויפריד

לני־נינריבאלה

מיליארדרשלהתמוה־הזויסיפורואחרובחששבסקרנותהשבועעקבוידועות־בציבורהרבה
יחסיםמערכתחשףילדיו,ואםחברתו־לחייםמולסכסוךשבמסגרתחשאי,ישראלי
שנה!(18התקטנןשבמהלכההשופט,כהגדרתפתולוגיים׳/״סממניםבעלתביזארית

שקמצנותומתבררהתפרניםאחרוןהיהמשלשהוציאה,שקלכלעללחייםזוגתועם
קפדנותוכיוקבעריקות,בידייםלביתההאישהאתשיגרבית־המשפטעצמה:אתהוכיחה
מעמדםעלמעתהיהיהמהאזמוחלטתרכושיתהפרדהעלמלמדתהמיליארדרשל

לני־נינריבאלהזוגםובנותבניברכושזכויותיהםועלהידועים־בציבורשל

פירסםש״גלובם״פי■■
םאגתהשבוע,
טרםהדוסכן״״המיליארדר

התככים,האמוציות,הסתיימה.
ההדדיותוההשמצותהטענות
יגיעומסגרת()ראובפרשה
בית־המשפטשללפתחובקרוב
במסגרתבתל־אביב,המחוזי
הידועה־בציבורשתגישערעור
עלהמיליארדרשללשעבר
לענייניביהמ״שהחלטת
זכאיתאינההיאכימשפחה,
שצברמהרכושלמחצית

שנות20כ־במשךהמיליארדר
זוגיותם.
בית־המשפטשללפתחו

רקלאלמעשהתיכנסהמחוזי
והמסקרנתהפרטיתהסאגה

שאלהאלאהנ״ל,בני־הזוגשל
שהתשובהיותר,הרבהרחבה
כללעללהשפיעעשויהעליה

בישראל.הידועים־בציבור
לאלהכריעיצטרךביהמ״ש

יחסיהםטיבהיהמהבשאלהרק
הספציפייםבני־הזוגשל

אםכיבפניו,שיתייצבו
שהואהמדיניותמהבשאלה

מעמדםבענייןלהנהיגרוצה
בחברההידועים־בציבורשל

הישראלית.
סכסוךעםיחדזו,פרשה
אילן,חנישלהמתוקשרהירושה
האחרונותחייובשנותבת־זוגו

הטלוויזיהואישהעיתונאישל
עםקירשנבאום,מוטיהמנוח
העלוקירשנבאום,שלילדיו
הדיוניםבמתקדמתאלשוב

השאלותאתהציבורית
שללמעמדםבנוגעהמתבקשות

וזכויותיהםהידועים־בציבור
זוגם.ובנותבניברכוש

חרףכיטוענת,אילןחני
היאשבהצוואהשלקיומה
ישכיורשת,מוזכרתאינה

שלכידועה־בציבורבהלהכיר
למחציתהזכאיתקירשנבאום,

מעיזבונו.

חוקאיו
בציבורידועים

בישראלחיו2014בשנת
מהם%59כ־זוגות,מיליון7.1כ־

(,%5הזוגותויתרנשואים,זוגות
החייםבני־זוגהםאלף,88כ־

לזו.זהנשואיםאינםאךיחד,
מפותחותלמדינותבהשוואה

יחסיתנמוךבשיעורמדובר
%31בארה״ב,%21באיטליה,%7

%12באירלנד,%41כגרמניה,
%72ו־בדנמרק%42בהולנד,

בנורבגיה.
בני־זוגהםידועים־בציבור

משפחתית,מסגרתהמקיימים
כללאאךלזה,זהנשואיםואינם

מולידיםו/אויחדשמתגוררמי
אוטומטיתנכנסיםילדים,יחד

ישראלבמדינתהזאת.להגדרה
הםמיהמגדיראחדחוקאין

בצורהמסדיראוידועים־בציבור
וזכויותיהם.מעמדםאתרוחבית

הירועים־בציבור״.׳׳חוקאין
ידוע/ה־בציבורהזההמעמר
לאוררטלאיעלטלאינתפר
שהכירושונים,כחוקיםהשנים

לאזוגובנותבנישלבזכויותיהם
שהרחיבהבפסיקהוכןנשואים,
אלה.זכויות

לענייניביהמ״שסגן־נשיא
לשעבר,מרכזבמחוזמשפחה
כהן,יעקבבדימוסהשופט
הידועה־של״מעמדהכימסביר,
בציבור

$TS1$הידועהבציבור$TS1$
$DN2$הידועהבציבור$DN2$בפסיקהלמעשהנוצר

מדוברהעליון.בית־המשפטשל
בחקיקה,ולאמשפטיות,בהלכות

הירועים־בציבור.חוקאיןכי
עוגנוהשניםבמהלךבמקביל,

ידועים־שלשונותזכויותונוצרו
בציבור

$TS1$ידועיםבציבור$TS1$
$DN2$ידועיםבציבור$DN2$שונים,חקיקהבדברי
לידועים־בציבור,מעמדשנתנו

עובדישלגמלאותחוקכדוגמת
שהכירהציבורי,בשירותמדינה

שאינםבני־זוגשלבזכאותם
בני־זוגם;שללקצבאותנשואים

שהכירהלאומיהביטוחוחוק
נהרגושבני־זוגןבידועות־בציבור

במלחמה.
חשוביםהכיהסעיפיםאחד
לחוק55סעיףהואהזה,בעניין

שלמעמדהאתשהשווההירושה,
למעמדהאדםשלידועה־בציבור

קובע,החוקנשואה.אישהשל
במשק־יחדחיוואישהאיששאם
בית

$TS1$במשקבית$TS1$
$DN2$במשקבית$DN2$,משפחה,חייקיימומשותף

הנותראתיראונפטר,מהםואחד
לו׳׳.נשויהיהכאילו

ידוע/ה־בציבור,ירושתבענייני
לעשותהגדילאףביהמ״ש

בני־זוגשלבזכויותיהםוהכיר
בני־זוגם,אתלרשתחד־מיניים

השופטלדברינשואים.היוכאילו
איששכתוב״למרותכהן:בדימוס
בנצרתהמחוזיביהמ״שואישה,
עלגםחלשזהכךזאתפירש
ואישה.אישהעלוגםואישאיש
אומרשהחוקלמרותשוב,זאת,

וברורואישה/׳אישבמפורש
שלהמקוריתהכוונהלאשזו

מבהירמקרה,בכלהמחוקק״.
לאשזה׳׳כיווןברימ',השופט
מקוםבכלאחת,בחקיקהנעשה

הםהידועות־בציבורשלהתנאים
שונים״.תנאים
העניקההשניםבמהלךכך,

מעונייניםשאינםלזוגותהמדינה
על־להינשאיכוליםאינםאו
פי

$TS1$עלפי$TS1$
$DN2$עלפי$DN2$חיתון,)פסוליהמדינהחוקי

חד־מינייםזוגותוכהן,גרושה
הדומיםוחובותזכויותועוד(,
גםנוצרהוכך,נשואים.לזוגות

אישהאוגברשכהסיטואציה
לידועים־בציבורלהיחשביכולים
להיותלאאךאחד,לעניין
לענייןכידועים־בציבורמוכרים

אחר.
אחתלאתה,המצבנוכח
לאבני־זוגעצמםאתמוצאים
גדוליםסימני־שאלהעםנשואים
פירוד,בעתלמעמדםבנוגע

בתאובןשלברכושולזכויותיהם
בדימוםהשופטלדבריאךהזוג.
מאודצמצמההפסיקהכהן,

סימני־אתהאחרונותבשנים
השאלה

$TS1$סימניהשאלה$TS1$
$DN2$סימניהשאלה$DN2$.הכירוהשנים״עםהללו

ובזכויותבמעמדויותריותר
הפסיקהאךידועים־בציבור,של
כמוכסטטוס,בכךהכירהלא

ידועהאוידוענשוי.שלסטטוס
מצבזהסטטוס.לאזהבציבור
היהתמידהוכחה.טעוןעובדתי

כידוע־מעמדךאתלהוכיחצורך
בציבור״.

כהן

$TS1$כידועכהן$TS1$

$DN2$כידועכהן$DN2$,שטוען׳׳מיכימציין
להוכיחצריךידוע־בציבורשהוא
הזוג,בן/בתעםיחדחישהוא
משק־קיימו/מקיימיםושהם
בית

$TS1$משקבית$TS1$
$DN2$משקבית$DN2$.לזכויותבאשרמשותף

הידועים־שלהמעמדברכוש,
בציבור

$TS1$הידועיםבציבור$TS1$
$DN2$הידועיםבציבור$DN2$משנותוהתחזקהלך

ביהמ״ששלבפסיקה50ה־
האחרונותבשניםאבלהעליון.
אתלבדוקיותרנוטההפסיקה
ולומרשיתוף׳,׳כוונתהמושג

כוונההייתהשלאשבמקומות
זהאתזהלשתףבני־הזוגשל

שיתוףנעשהלאאנחנוברכוש,
מבני־הזוג׳׳.אחדעלכפוי

חסכניתהתנהלות
רכוקויתהפרדה

חלנשואיםבני־זוגשעלבעוד
ככלל,הקובע,ממון״,יחסי״חוק

ייערךנישואיםפקיעתבעתכי
הצדדיםביןמשאבים״״איזון
בני־הזוגשלרכושםכלכלומר,
גםביניהם,שוויםבחלקיםיחולק

שניהםעל־שםרשוםלאהואאם
מבנילאחדשניתןרכוש)למעט

לפנינרכשאובירושההזוג
פעולותבונעשוולאהנישואים

כוונתעללהעידכדיבהםשיש
דומההוראהאיןבו(שיתוף
"החוקידועים־בציבור.עלהחלה
ידועים־בציבורעלחללאהזה

כוונתלהוכיחצריכיםואלה
מהמהללמודניתןשאותהשיתוף

חשבוןקיוםכמואלמנטים

מימוןיחד,עסקניהולמשותף,
אומרועוד״,יחדהביתהוצאות
כהן.בדימוסהשופט
שקדיהורםהשופטכך,

הידועה־שלבעניינםשהכריע
בציבור

$TS1$הידועהבציבור$TS1$
$DN2$הידועהבציבור$DN2$החסכן״,ו״המיליארדר
פסק־שלמוקרםדיבשלבהבהיר
דינו,

$TS1$,פסקדינו$TS1$
$DN2$,פסקדינו$DN2$בני־שלבהיותםדיאיןכי
זוג

$TS1$בניזוג$TS1$
$DN2$בניזוג$DN2$ומקיימיםיחדשחייםכמי

כאשרואףמשותף,משק־בית
ידועים־היותםעלמחלוקתאין

בציבור,
$TS1$,ידועיםבציבור$TS1$

$DN2$,ידועיםבציבור$DN2$שיתוףלקבועכדי
הםאםלבחוןישלדבריו,בנכסים.

להפרדה.אולשיתוףהתכוונואכן
בפסק־כתבשקרהשופט

דינו,
$TS1$,בפסקדינו$TS1$

$DN2$,בפסקדינו$DN2$מערכתשל״אופייהכי
נישאושלאבני־זוגביןהיחסים

וביןבמפורש)ביןוהםכמותיהם
היקףאתשקובעיםהםמכללא(,

האחדהצדדים,שלזכויותיהם
כיוהוסיף,משנהו״,שלברכושו

ידוע/ה־לכלאולתובעת״אין

״המשוואה

$TS1$ידוע/ה״המשוואה$TS1$

$DN2$ידוע/ה״המשוואה$DN2$חולניתשקמצנותהיא
מאוד,חשהתוצאהזאתנישול?שווה

כמדיניותוגםהספציפיבתיקגם
זכאיתלאשהיאלהגידשיפוטית.

קשהתוצאהזושנה,18אחרילכלום
המדיניותעםאחדבקנהעולהשלא
רואהשהואומההמחוקקשל

יהיהמענייןמאודבידועות־בציבור.
הערעור"ערכאתעמדתאתלראות



לחלקקנויהזכותאחר/תבציבור
ישלדבריו,בן/בת־הזוג״.כנכס־
לכלישיתוףמקביעתלהיזהר
זאתקבעולאשהצדדיםמקום

ביניהם.
כיהשופטמצאזה,במקרה

זוגיותשנות20לאחרגם
ללמודניתןילדים,ושלושה
הפרדהעלבני־הזוגחיימאורח

עלהיתר,ביןזאת,רכושית.
באורח״חסכנית״התנהלותרקע

והמעקבהמיליארדר,שלקיצוני
אחרשניהלכמעטהכפייתי
האישה.שהוציאהההוצאות

בנוגעכעתחלוקיםהמומחים
מנחיתהזופסיקהאםלשאלה
הידועים־מוסדעלמהלומה
בציבור

$TS1$הידועיםבציבור$TS1$
$DN2$הידועיםבציבור$DN2$מעמדאתמחזירהאו
הראוילמקוטהנישואיםמוסד

התבניותלעומתמעמד־עללו
האחרות.הזוגיות
דיין־וולפנר,רותעו״דלדברי
מדוברמשפחה,לדינימומחית

שמכשירמאוד,קשהבפסק־דין
שהייתהאישהשלנישול

ופוגעועניין,דברלכלבנשואה
במידההידועים־בציבורבמוסד

נישאיםהיוהם״אםמשמעותית.
לנשלאופציהכלהייתהלא

מהסכםמתעלמיםואםאותה,
בני־הזוגחתמושעליוהפירוד
ביניהםהקשרתוםלקראת

כמעטממנומתעלםהשופטשגם
ישעליהםגםאזלחלוטין
עלשחליםהכלליםאתלהחיל

נשואים.
אומר,נישואיםלגבי״החוק
ידועים־עלוגםמשותףשהכול
בציבור

$TS1$ידועיםבציבור$TS1$
$DN2$ידועיםבציבור$DN2$חזקתאתהחילו

היאשלהשהמטרההשיתוף,

אזנשוי.לזוגאותםלהשוות
אתהשאםאומר?פםק־הדיןמה
מספיקשנה,20מישהיעםחי

בקמצנותאיתהשתתנהג
הרכושעלתגןוככהחולנית,
מתקבלתבלתיתוצאהזושלך.
הדעת".על

דיין־עו״דמוסיפהעוד
וולפנר,

$TS1$,דייןוולפנר$TS1$
$DN2$,דייןוולפנר$DN2$שלהמסקנותהסקתכי
בני־שלחייהםמאורחביהמ״ש

הזוג
$TS1$בניהזוג$TS1$

$DN2$בניהזוג$DN2$.מתנהגשגבר״מכךשגויה
כזאת,חולניתבצורהלאישה
שיתוףשוםביניהםשאיןלהסיק
שאניבטוחהלאאנירכושי
מסקנהעםלהשליםיכולה
מוסדשאצלנובמיוחדכזאת.

מעמרקיבלהידועים־בציבור
אפשרותלנושאיןבגללמיוחד

בנישואיןבארץלהינשא
אזרחיים״.

לדיןמפנהאףדיין־וולפנר
במקרהידועים־בציבור,עלהחל
אתלהבהירכדיירושה,של

מפסק־הדיןשעולההאבסורד
מיליארדראותו״אםלטענתה.

צוואה,עורףהיהולאמתהיה
יורשתהייתההיאהחוקלפיאז

כאשתו.אותו
בידועה־בציבורראה״המחוקק

שלבמקרהלאישהכשווה
שהבעלבמקריםלמעטירושה,
להדירומחליטצוואהעושה
היאנפטר,הואאםאזאותה.
שהואבגללאבללחצי,זכאית
במשךאיתהוחיממנהנפרד

כפיחולנית,בצורהשנה18
היאלאאזהשופט,זאתשהגדיר
לכלום?זכאית

שקמצנותהיא״המשוואה
זאתנישול?שווהחולנית

בתיקגםמאוד,קשהתוצאה
כמדיניותוגםהספציפי
לאשהיאלהגיד,שיפוטית.

זושנה,18אחרילכלוםזכאית
בקנהעולהשלאקשהתוצאה

המחוקקשלהמדיניותעםאחר
בידועות־רואהשהואומה

בציבור.
$TS1$.בידועותבציבור$TS1$

$DN2$.בידועותבציבור$DN2$יהיהמענייןמאור

ערכאתעמדתאתלראות
הערעור״.

נשואיםביןההבדל
לידועינו־בציבור

דעהעםמסכימיםכולםלאאך
מעורכי־ירקוני,יורםעו״דזו.

הדין
$TS1$מעורכיהדין$TS1$

$DN2$מעורכיהדין$DN2$המשפחה,בתחוםהמובילים

מחזירפםק־הדיןכ־סבור,
הידועים־בצ־בורמעמדאת

עםומתכתבלו,הראוילמקום
בשניםבנושאהקיימתהפסיקה

האחרונות.
קודמות״בשניםירקוני:עו״ר

הזכויותאתהרחיבההפסיקה
בממדיםידועים־בציבורשל

אתכברעברושהםמוגזמים,
גליםהיוהנשואים.הזוגות

80וה־70ה־בשנותבפסיקה.
לצבורקשהשמאודברורהיה

אבלכירועים־בציבור,זכויות
הדתישהממסדככללאט־לאט

אזלהתחתן,בעיותיותרעשה

העניקההמשפטיתהמערכת
לידועים־זכויותויותריותר

בציבור.
$TS1$.לידועיםבציבור$TS1$

$DN2$.לידועיםבציבור$DN2$כברעורכי־הדץ
נתנוכאשרלהילחץהתחילו
שאםשאומר,לבני־זוגייעוץ

ואיןמשותףחשבוןלהםאין
זכותאץאזמשותפת,קורת־גג
היולאכברהםברכוש.לשיתוף
ככה".יהיהבאמתשזהבטוחים
״לפניירקוני,לדבריאולם,
בחיפה,במחוזישניםכשלוש
שקצתשאומרתפסיקהניתנה

אתלעצורהזמןוהגיעהגזמנו,
איןשכאילוהזאתהתופעה
לידועים־נשואיםביןהבדל

בציבור.
$TS1$.לידועיםבציבור$TS1$

$DN2$.לידועיםבציבור$DN2$,בתי־המשפטמאז
זכויותאתלצמצםהתחילו

והתחילוהידועים־בציבור,
זוגותביןהבחנהלעשות
שיכלוזוגותלביןשנישאו
שלאזוגותלביןלהתחתן,

רוצהשלאמילהתחתן.יכלו
הוכחותלהביאצריךלהתחתן
שיתוףאץשיתוף.לכוונת

אוטומטי.
שקד,שלפסק־הדץ״אז
בפסיקהמשתלבירקוני,אומר

האחרונות.בשניםהקיימת
עוצרבסר־הכולפסק־הדץ

הזכויותשלההשתוללותאת
לאשבחרוידועים־בציבורשל

בזכויותפוגעלאזהלהתחתן.
להתחתן,היהיכולשלאמישל

נישואים״.ללאלחיותונאלץ
סבורכהןבדימוסהשופטגם
והואחדש,בפסק־הדיןשאין

בתי־שלהמגמהאתממשיר
המשפט

$TS1$בתיהמשפט$TS1$
$DN2$בתיהמשפט$DN2$האחרונות.מהשנים

למוסדמהלומהכאן״אץ
לאפסק־הדץהידועות־בציבור.

בכלהפסיקהזוכידבר,מחדש
בב־ת־המשפטהאחרונותהשנים
הוכחהדורשתהפסיקההעליון.
פסקי־דץ־שהשיתוף.לכוונת

הקנולאשבהםמאודרבים
נשואים,לאלבני־זוגזכויות

הייתהשלאלמסקנההגיעוכי
שיתוף.כוונת

המיליארדר,של"במקרה
בו,עוסקשקדשלשפסק־הדין

רצהלאשהמיליארדרנראה
ש־שדברבשוםאחדאףלשתף

מערכתאתראהוהשופטלו,
כנפרדתהצדדיםביןהיחסים
רכושית".מבחינה

העומדתהמרכזיתהשאלה
שלבסוגיההדיוןבלבכיום

הנכסיםיחולקוכןמתי
הוכרושכברבני־זוגבץ

רצומההיאכידועים־בציבור,
מנסהבית־המשפטהצדדים.
הזההרצוןאחרלהתחקות

המוצגותהעובדותעל־סמר
משקללתתומבקשבפניו,
ל׳׳אוטונומ״ת־הרצוןכבד
הקשרבעיצובבני־הזוגשל

ההסדרובקביעתביניהםהזוגי
נכסיהם"עלהחלהרכושי

העליוןביהמ״שזאתשניסחכפ־
מפסק־־הדץ.באחד

יהיהמהאז
בערעור?

״המיליארדרשלבפסק־הדץ
יהורםהשופטסוקר

ביהמ״ששלהפסיקהאתשקד
בני־זוגלעיתיםשלפיההעליון,

משותפיםזוגיותהיימקיימים
נישואיןשלפורמליאקטללא
אתלמסדשלאבחירה,מתוף
והדברביניהם,הזוגיהקשר
הקשרארעיותעללהעידעשוי

מחייבבלתיקשרהיותועלאו
שיתוף.כוונתהשוללבאופן

אחתלאצוטטהזובפסיקה
ליפשיץ,שהרפרופ׳שלעמדתו

באקדמיההמוביליםמהמומחים
ומ־המשפחה,דיניבתהום
שנמנה

$TS1$ומשנמנה$TS1$
$DN2$ומשנמנה$DN2$שלההגנהצוותעם

בספרוהחסכף,״המיליארדר
בפרק״הידועים־בציבור״,

שלפיהכורחם״,בעל״נשואים
מכפייתלהימנעחייבתהמדינה
ידועים־שלבמקרהשיתוף

בציבור,
$TS1$,ידועיםבציבור$TS1$

$DN2$,ידועיםבציבור$DN2$לכך.התכוונושלא
התערבותכאןישלטענתו,
האדםשלהחופשיתבבחירה
הפרטי.

כיקבע,שקדהשופט
שלבמקרההעובדותמכלול

כזההואהחסכןהמיליארדר
באופןהשיתוףכוונתאתהשולל

שלדינההאםאךוברור.חר
זהבמקרההידועה־בציבור

שנים18בן־זוגהעםשהיהאישה
לעולםילדיםעימווהביאה
האםירועה־בצ־בור?כלכדין

הזוגיות,נמשכהשבוהזמןפרק
לאורךבותמכההיאכיוהעובדה
בחינתאתמצדיקיםלאהשנים,

לדבריאחר?באופןהעובדות
ידועים־"ישדיין־וולפנר,עו״ד

בציבור
$TS1$ידועיםבציבור$TS1$

$DN2$ידועיםבציבור$DN2$ירועים־בציבור״,ויש
ידועים־הרי״לאכיומציינת
בציבור

$TS1$ידועיםבציבור$TS1$
$DN2$ידועיםבציבור$DN2$שלוש־ארבעיחדשחיו
ביניהםואץנישאו,ולאשנים
יחדשחיובני־זוגלביןדבר,שום
לעולם,ילדיםהביאושנה,18

תומכתהאישהשבומצבוקיבעו
שהבעלבזמןהמשפחתיבתא
נכסים״.צובר

לאכהןבדימוסהשופט
שקדשל״פםק־הדיןמסכים.
שקייםהקושיאתמדגים

הזהובמקרהשיתוף,בהוכחת
הוכיחהלאהידועה־בציבור

איתהלחלוקהתכווןשבן־זוגה
הסיפור".כלזהרכושו.את

לערעורסיכויאיןאז
שתגיש?
כהן:בדימוסהשופט

ב־ת־המשפטשל"ההתערבות
בממצאיםרקתהיההמחוזי

השתיתהשופטהמשפטיים.
ממצאיעלשלוהמסקנותאת

רכושיתהפרדהשהייתהעובדה
הערעורערכאותובזהמוחלטת,

הסיפור,פניעלמתערבות.לא
נמוכים״.הערעורסיכוי־

הרחיבההפסיקהקודמות״בשנים
ידועים־בציבורשלהזכויותאת

כברעברושהםמוגזמים,בממדים
בתי־מאז,הנשואים.הזוגותאת

המשפט
$TS1$בתיהמשפט$TS1$

$DN2$בתיהמשפט$DN2$זכויותאתלצמצםהתחילו
לעשותוהתחילוהידועים־בציבור,

לביושנישאוזוגותביוהבחנה
זוגותלביולהתחתן,שיכלוזוגות
רוצהשלאמילהתחתן.יכלושלא

לכוונתהוכחותלהביאצריךלהתחתו
אועומטי"עויתוףאיושיתוף.

לותינויבאלה

כימשותףרכושלנואין
ולאהונואתמסתירהוא

שמועלנכסיםרושם
נפרשובת־זוגוהחסכןהמיליארדרשלזוגיותםסיפור
מביהמ״ששקדיהורםהשופטשלבפסק־דץבהרחבה
מערכתהשופטמגוללבפםק־הדיןבת״א.משפחהלענייני
שמצאלאחרכלשונו,פתלוגיים״״סממניםבעלתיחסים

עלבת־זוגועםהמיליארדרהתחשבןשנה20כ־במשךכי
שהוציאה.ושקלשקלכל

לומרשלאהחסכנית,התנהלותומתוארתבפםק־הדין
שהוציאההוצאהכלבחןאשרהמיליארדר,שלקמצנית,
הייתההאישההמשותפים.חייהםשנותכלבמשךהאישה
שרכשהמצרכיםשלבכתב־יררשימותלעיונומביאה

נבחנההוצאהשכללאחרורקששילמהוהוצאות
הוצאות.החזרמקבלתהייתההיאבדקדקנות,

אינוהוצאותבאילוהרשימותגביעלציץאףהגבר
כאלה,מסמכיםמאותלביהמ״שהגישהגברלשאת.מוכן

הוצאה.כלעלכפייתיבאופןהתחשבןכיעולה,שמהם
האישהשלעדויותיהדווקאכיהשופט,קבעלכך,בהמשך

לחלוקהתכווןלאהואכימוכיחותהאיששלקמצנותועל
רכושו.אתאיתה
למדהצדדיםשניהלוהרכושיתההפרדהיחסיעל

סנקחשבונותניהלולאהשנייםכימהעובדה,גםהשופט
והבחשבונותחתימהזכותבעליהיולאואףמשותפים,

מעולםמשותפים,כרטיסי־אשראילהםהיולאזה,של
היוהמיליארדרונכסימשותף,נכסכלידםעלנרכשלא

דירתהגםכךהשנים.כללאורךבלבדשמועלרשומים
כמושמה.עלרקרשומההקודמים,מנישואיההאישהשל
שלזהלדוחותנחשפוולאנפרדים,מסדוחותהגישוהםכן,
משותפים.זכויותאוחובותלהםואץזה,

האישהבכוונתהשבוע,ב״גלובס״שפורסםכפיאולם,
היתרוביןהמחוזי,בבית־המשפטאלהקביעותלתקוף
הקניותרשימותוכישיתוף,חייניהלוהשנייםכילטעון

בן־זוגהשלהכפייתיהצורךאתסיפקורקוההוצאות
נובעתמשותףרכושלהםשאיןהעובדהוכן,לשליטה;

וממעטהעצום,רכושואתמסתיר)לשעבר(שבן־זוגהמכך
שמו.עלנכסיםלרשום


