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0%

$TS1$0%ה$TS1$

$DN2$0%ה$DN2$40,הנוהריםמהרביםאחדלחייו

לאחרההון.שוקעללקורסיםבאחרונה

התוודעשבהםלימודים,חורשישלושה

ראועלשמע100תל־אביב־למרדמעט

החלפיננסיות,נגזרותעלוקראג׳ונס

המשפחתייםבחסכונותלנגוסהמתווך

הואמעו״ף.באופציותהשקעהלטובת

למ־אךמהשקעותיו,רווחיםגרףאפילו

רבה

$TS1$למרבה$TS1$

$DN2$למרבה$DN2$,והשקיעאומץכשאזרדווקאהצער

הנוסחהפעלהשקל,אלף600אחתבבת

לטמיון.ירדהכסףוכללרעתו

יחסיההיוכךשגםרעייתו,מבחינת

ששברהקשזההיהזמן,זהעכוריםעמו

גי־בהליכיפתחוהשנייםהגמל.גבאת

רושין,

$TS1$,גירושין$TS1$

$DN2$,גירושין$DN2$בי־הנכסיםחלוקתעלובמו״מ

ניהם

$TS1$ביניהם$TS1$

$DN2$ביניהם$DN2$שלבהפסדלשאתהאישהסירבה

אתלקבלזכאיתשהיאוטענהזוגהבן

לגרם־עליו,ש״הימר"הסכוםמחצית

תה,

$TS1$,לגרםתה$TS1$

$DN2$,לגרםתה$DN2$המ־ביתשרכש.האופציותבתיק

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$שההפסדוקבעעמדתהאתדחה

״זההזוג.בניביןבשווהשווהיחולק

שיריעו״דאומרתפשוט׳/לאמקרה

״הגברמשפחה.בדינימומחיתמלכה,

מודעתהייתהשהאישהלהוכיחהצליח

ההשקעות,בתחוםהכוללתלפעילותו

מהרווחיםנהנתהשהיאברורהיהוגם

שו־שלהםהחייםרמתלהפסד.שקדמו

דרגה

$TS1$שודרגה$TS1$

$DN2$שודרגה$DN2$למשל,התבטא,וזהזאת,בעקבות

ביתקבעלכן,הבית.שלרציניבשיפוץ

בהפס־גםלשאתצריכהשהיאהמשפט

דים.

$TS1$.בהפסדים$TS1$

$DN2$.בהפסדים$DN2$מטושט־יותרהמציאותזאת,עם

שת,

$TS1$,מטושטשת$TS1$

$DN2$,מטושטשת$DN2$יודעתהאישההייתהשאםוייתכן

סכוםלהוציאעומדזוגהשבןבוודאות

למשפ־המשמעותיכך,כלגדולכסף

חה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$היאהביניים,ממעמדשלהם,כמו

זה״.אתלעצורמנסההייתה

מתייחסתשאליההמורכבתהמציאות

בתיפתחאלויותריותרמגיעהמלכה

במקרה.ולאמשפחה,לענייניהמשפט

שלהפיננסיתהפעילותבהיקףהעלייה

במעורבו־והגידולמהיישובישראלים

תם

$TS1$במעורבותם$TS1$

$DN2$במעורבותם$DN2$התנו־האחרון,בעשורההוןבשוק

דתיות

$TS1$התנודתיות$TS1$

$DN2$התנודתיות$DN2$והזעזועיםהזהבשוקהגבוהה

ברחבישנרשמוהחריפיםהכלכליים

אלהכל2008ספטמברמאזהעולם

חלוקתעלזוגבניביןסכסוכיםהפכו

לתופעה.ההוןבשוקוהפסדיםרווחים

שהעבו־אנשיםהיו״תמירמלכה:עו״ד

דה

$TS1$שהעבודה$TS1$

$DN2$שהעבודה$DN2$מת־כיוםההון.לשוקנוגעתשלהם

רבים

$TS1$מתרבים$TS1$

$DN2$מתרבים$DN2$רחוקשלהםשהעיסוקהאנשים

אבלפיננסי,רקעלהםואיןמהתחום

כמתכוןלהםשקורציםבזקקורסיבגלל

מוכניםהםכביכול,ברגע,להתעשרות

גםואזמשפחתיים,כספיםלסכןיותר

הזוג״.בניביןחיכוכיםנוצרים

הבדלגםלראות״אפשרלדבריה,

רצי־קורסיםישהקורסים.שלבעומק

ניים,

$TS1$,רציניים$TS1$

$DN2$,רציניים$DN2$רקשמציעיםכאלהגםישאבל

שבעיקרכאלהאומפגשים,שלושה

נתוניםלקרואאירבסיסי,ידעמקנים

מה־דיווחיםאובעיתונותפיננסיים

בורסה,

$TS1$,מהבורסה$TS1$

$DN2$,מהבורסה$DN2$הכשרהנותניםלאעדייןאבל

אנשיםהמקרים,במקצתבהשקעות.

מתחיליםכאלהקורסיםשבעקבות

באופציותאומניותבתיקילהשקיע

לאמסוכן,למכשירשנחשבותמעו״ף,

כספםאתששמיםמאלהכךכלשונים

רולטה״.על

מומחיתפרילינג,שרוןעו״דד״ר

כספיםשל״שאלותמשפחה:לדיני

ביןיותרעולותבפירושההוןשוקשל

לקוחותעםשלימהניסיוןכיום.זוגבני

מתר־אנישלי,מהתחוםאנשיםועם

שמת

$TS1$מתרשמת$TS1$

$DN2$מתרשמת$DN2$חוסרבגללהאחרונה,שבתקופה

מתאריםזוגבנייותרבשוק,היציבות

ביניהםביחסיםהבעייתיותבסיסאת

אחהמצרההון.שוקלכספיכקשור

אנשיםהגלובליהמשברבגללדווקא

ומודעיםההוןבשוקיותרמתעניינים

הרבהסופגיםגםהםאחר,ומצדיותר,

מפתיעים״.הפסדיםפעמים

הרפתקהאדהשקעה

פעילותהואההוןבשוקהמסחר

אפ־האםומורכבת.מסוכנתכלכלית

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$כשהואבייחוד״הימור״,בולראות

מקצוע?איששאינואדםידיעלנעשה

הגברעשהאחר״במקרהמלכה:עו״ד

מט״חרכשכלומרפורוורד,עסקאות

והורהמסויםשערלפימסויםבתאריך

בני־נקוב,בתאריךלמט״ההמרתועל

סיון

$TS1$בניסיון$TS1$

$DN2$בניסיון$DN2$המט־ביןהשערמהפרשילהרוויח

בעות.

$TS1$.המטבעות$TS1$

$DN2$.המטבעות$DN2$גבוהסיכויעםבעסקאותמדובר

כשתנודותבייחודלהפסד,וגםלרווח

העסקאותבעקבותגבוהות.השוק

וב־רב,כסףהמשפחההפסידההאלה

מהלך

$TS1$ובמהלך$TS1$

$DN2$ובמהלך$DN2$שצריךהאישהטענההגירושין

הזוגבןמצדלהימוריםזאתלהקביל

להפסדים,מאחריותאותהולפטור

עליהם.אותהלפצותכלומר

לה־בקשתהאתדחההמשפטבית

שבת

$TS1$להשבת$TS1$

$DN2$להשבת$DN2$שצריךוקבעההשקעות,כספי

״הימור״.המילהאתבצמצוםלפרש

פו־הזוגבניששניהיאהמוצאנקודת

עלים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$ולאהמשפחתי,התארווחתלשם

שהאישהמכיווןמהיר.יתרסיפוקלשם

שלמהעסקאותמהרווחיםבעברנהנתה

כסףסכומילעתמעתשהעבירהזוג,בן

לאהיאהשוטפות,להוצאותששימשו

נגדיותרמאוחרבשלבלטעוןיכולה

הזאת״.הפעילות

שלמרותמסבירהפרילינגעו״ד

בייחודהון,בהשקעותהטמוןהסיכון

ואףהולמים,והשכלהניסיוןבהיעדר

ברובהגברהזוגמבניאחדרקשלרוב

המשפטבתיבעניין,פעילהמקרים

הנו־הפסדיםלהטילממהריםאינם

בעים

$TS1$הנובעים$TS1$

$DN2$הנובעים$DN2$כתפיעלרקכושלתמהשקעה

הזוגבןרוב,פי״עלהמשקיע:הזוגבן

מסו־בהשקעותלראותמבקשהנפגע

כנות

$TS1$מסוכנות$TS1$

$DN2$מסוכנות$DN2$שיש׳הימור׳,שלסוגההוןבשוק

לטובתשאינהחריגהכפעולהלראותו

בה־לחייבאיןכןועלהמשפחתי,התא

פסדים

$TS1$בהפסדים$TS1$

$DN2$בהפסדים$DN2$שו־היהשלאהנפגעהזוגבןאת

תף

$TS1$שותף$TS1$

$DN2$שותף$DN2$.היאהמשפטיתהחזקהזאת,עםלכך

תקינים,נישואיןבהתנהלותזוג,שבני

ולטובתהמשפחתיהתאלמעןפועלים

הוברחולאעודכללכן,האחר.הזוגבן

במ־חריגותפעולותנעשוולאכספים

שאבי

$TS1$במשאבי$TS1$

$DN2$במשאבי$DN2$הצדידיעתבלאהמשפחתיהתא

המשאבים,ואיזוןהגירושיןבעתהשני,

אתגםלחלוקעקרוניתיצטרכוהזוגבני

כשמדו־גםההפסדיםאתוגםהרווחים

בר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$המשפטוביתההון,בשוקבמשחקים

ר״רעו״זשרוןפריזינג:

האחרונה,₪1

היצימתחוסרבגלל

זוגבנייותרבשוק,

אתנסיסמתארים

ביחסיםהבעייתיות

נקשורביניהם

ההון״שוקלכספי

ש״דשירימלנח;

האנשים'׳ניוםחהובים

משוד!רחוקשעיסוקם

ננללקורואגלההון,

להםשקורציםבדק

להתעשרותשתנו!

לסנןתוכניםהםברגע

משפחתיים״נספים



שמעצםכהימורזאתלראותנוטהלא

המשפחתי״.התאאתמסכןטיבו

אתגםמזכירדון־יחייאבניעו״ד

השי־כלומרהמטבע,שלהשניהצד

תוף

$TS1$השיתוף$TS1$

$DN2$השיתוף$DN2$מסחרלשאתשעשויברווחים

גדולים:רווחיםאפילוולעתיםבהון,

לשלשהצליחהסדרתית״משקיעה

בבורסהמסחרבאמצעותכספיהאת

גירושיהבזמןנישואיה.שנותבתשע

זכאיאינוזוגהשבןהמשקיעהטענה

ממוןהסכםלאורבכספים,נתחלשום

נקבעובוהנישואיןלפניאיתושערכה

המשפטביתבחסכונותיה.חלקלושאין

אמנםאיןשלגברוקבעטענתהאתדחה

לרווחיםזכותלוישאךהקרן,עלזכות

נוצרוהםכיהנישואין,בזמןשהצטברו

נישואיה.מאזהאישהלעבודתהורות

להתח־אמוריםהזאתהעבודהפירות

לק

$TS1$להתחלק$TS1$

$DN2$להתחלק$DN2$חוקלפיהזוג,בניביןשוויוניבאופן

ממון״.יחסי

אחרדנה?ירדעתהאישה

ופעולותרכישותלעומתזאת,בכל

בשוקהמסחראתאחרות,כלכליות

להסוות.אולהסתיריחסיתקלההון

הפעילהצדהםהגבריםהמקריםברוב

ולעתיםהזוגית,במשוואהההוןבשוק

באופןערותאינןזוגםבנותקרובות

אז?קורהמהלתכניה.מלא

מהלפעםמפעםשבדקה״אישה

בןושלשלההמשותףבחשבוןקורה

דיין־וולפנר,רותעו״דאומרתזוגה״,

החשבוןאתנתונהזמןבנקודת״ברקה

כעבורשקל.אלף700שםשישוראתה

נדהמההיאשוב,כשבדקהחודשיים,

שקל.אלף100רקשםשנותרולראות

הכסףכלאתהשקיעשהגברהתברר

שהיהמגוון,לאמאודערךניירותבתיק

מזוןחברתשלממניותבעיקרמורכב

ממוצריבאחדפגםכשהתגלהמסוימת.

אחת,בבתלמטההמניותצנחוהחברה,

ביוםשקליםאלפימאותהפסידוהוא

הזה״במקרהדיין־וולפנר:עו״דאחד״.

בשלוםואפילובהסכמההתיקהסתיים

התוצאההייתהמהברורלאאבלבית,

הואאחד,מצדממשיך.הסכסוךהיהלו

מצדשלה.לאףמתחתהכסףאתהבריח

הייתהרווחיםנושאהתיקהיהאילואחר,

מש־כלאיןהאםמכך״.נהניתהאישה

מעות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$שלוהמעורבותהידיעהלמידת

כמולכך,דוגמהשכן.נראההשני״?״הצד

שהת־זוגהיאפרילינג,עו״רשאומרת

נהל

$TS1$שהתנהל$TS1$

$DN2$שהתנהל$DN2$לחלוטיןסיכוןכשונאהשניםבמשך

עלאףסולידי.באופןרקכספיםוהשקיע

ירו־השנייםלידישהגיעהאחריכן,פי

שה

$TS1$ירושה$TS1$

$DN2$ירושה$DN2$הכסףאתהגברנטלבמיוחד,גדולה

בא־אותווהשקיעהאישהיריעתבלא

פיק

$TS1$באפיק$TS1$

$DN2$באפיק$DN2$לנסותמרצונוכחלקמאודמסוכן

פרילינג:עו״דההון.בשוקמזלואת

אתכמעטהפסידשהואהייתה״התוצאה

שקל.אלף300כ־כלומרהכסף,מחצית

מאחוריבפעולהשמדוברטענההאישה

החרי־בידיעה,ולאבהסכמהשלאהגב

גה

$TS1$החריגה$TS1$

$DN2$החריגה$DN2$המקובלת.המשפחתיתלהתנהלות

המשפטביתעמדתנטתההדיוןבמשך

דברשלבסופוהאישה.טענתלטובת

פו־שבהפשרה,להסכםהצדדיםהגיעו

צתה

$TS1$פוצתה$TS1$

$DN2$פוצתה$DN2$ההפסד״.עלהאישה

עולההכוללתמהתמונהזאת,עם

נקו־הסכמהחוסראויריעהשחוסר

דתיים

$TS1$נקודתיים$TS1$

$DN2$נקודתיים$DN2$יספיקולאהזוגבתאובןמצד

ההון.בשוקמההפסדהתנערותלצורך

בהחלטהידיעה״שאלתדיין־וולפנר:

אבלהמשפט,בביתבחשבוןמובאת

זוג,בניביןשבסכסוכיםלזכורחשוב

נסיבותיו.פיועללגופונבחןמקרהכל

בנילשניהייתהשבהןבנסיבותלמשל,

המקצו־והעיסוקבכלכלה,השכלההזוג

עי

$TS1$המקצועי$TS1$

$DN2$המקצועי$DN2$דחהההון,לשוקקשורהיההגברשל

להטילהאישהבקשתאתהמשפטבית

כריהגברשלהבנקחשבוןעלעיקול

טענהמתוךבבורסה,לסחוריוכלשלא

שלהם.המשותףהרכושאתמסכןשזה

ערההאישההייתההמשפט,ביתפיעל

בהוןהמסחרלפעילותהדרךכלבמשך

לפרנ־תרםגםהואשממנההגבר,מצד

סת

$TS1$לפרנסת$TS1$

$DN2$לפרנסת$DN2$יכולהלאהיאולכןהמשפחתי,התא

הזאת".הפעילותנגדעכשיולטעון

מקרהעלמספרתקירשנברגענתעו״ד

בתחוםעצמאיםהםהזוגבני״שנידומה:

במשךבמניותסוחרהיההגברהפיננסי.

במשרדשניצבמחשבבאמצעותשנים

הצליחואפילוהשניים,שלהמשותף

בש־עתק.סכומיזאתבעקבותלצבור

נת

$TS1$בשנת$TS1$

$DN2$בשנת$DN2$2008חוד־ובתוךהכיוון,השתנה

שים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$מיליוניכמההפסידהואספורים

הגי־בהליךטענהכשהאישהשקלים.

רושין

$TS1$הגירושין$TS1$

$DN2$הגירושין$DN2$עלאותהלפצותצריךזוגהשבן

עמדתה.אתהמשפטביתדחהההפסד,

חללמתוךפעלשהגברהדגישהשופט

מהפעי־שחלקהזוג,לבנימשותףפיזי

לויות

$TS1$מהפעילויות$TS1$

$DN2$מהפעילויות$DN2$המשותפיםהבנקבחשבונותהיו

אתשללולכןבכספים,מבינהוהאישה

נעשתהשהפעילותהעובדתיתהטענה

גבה״.מאחורי

המשפט״בתימסכמת:פרילינגעו״ר

עלישפיעההוצאהאופירקשלאקבעו

חריגה,כהוצאהלראותהישאםהשאלה

במשךהצדדיםהתנהלותאופןגםאלא

סוגהאםכלומרהנישואין.חייכל

האםממושכת,תקופהנעשהההוצאה

זוכלליתהתנהלותעלהשניהצדידע

הדבריםהשפיעווכיצדדבר,אמרולא

ומשאביו״.המשפחתיהתאעל

לארפצירתארפציה

לר־הנוגענוסףאקטואלינושא

ווחי

$TS1$לרווחי$TS1$

$DN2$לרווחי$DN2$סלעקרובותלעתיםוהנעשההון

הואפרידהבשעתזוגבניביןמריבה

אומניותלרכישתאופציותשלמעמדן

במסגרתמקבלהזוגמבנישאחדמניות

בתחוםבעיקרשמקובלכמועבודתו,

ההיי־טק.

מכךנובעתהענייןממורכבותחלק

אינןלעובריםהניתנותשאופציות

קבלתן,בזמןלמימושבשלותתמיד

לעתיםמותניתאותןלממשוהאפשרות

אחר,״במקרהדון־יחייא:עו״דבוותק.

ממקוםאופציותלקבלאמורהגברהיה

הוכרזו.לאעדייןהןאךהעבודה,

הסכםלפניאוגירושין,סףעלכשהיה

אמורותשהאופציותלונודעהגירושין,

הח־הואקצר.זמןבתוךלתוקףלהיכנס

ליט

$TS1$החליט$TS1$

$DN2$החליט$DN2$להסלמהגרםהתהליך,אתלהאיץ

לחתימההובילוהדברהסכסוך,של

אחרמידהגירושין.הסכםשלמיידית

קלטההגרושההאופציות.הוכרזוכך

תביעהוהגישהתרגיללהעשהשהוא

התפשרו״.הםבסוףההסכם.לביטול

״אופציותדיין־וולפנר,עו״רלדברי

נחש־העבודהבמסגרתמקבלזוגשבן

בות

$TS1$נחשבות$TS1$

$DN2$נחשבות$DN2$בנותוהןהמשותף,מהרכושלחלק

אפשרשאימאחרזאת,עםחלוקה.

נשא־נתונה,תקופהבמשךאותןלממש

לת

$TS1$נשאלת$TS1$

$DN2$נשאלת$DN2$השני.הצדזכאיחלקלאיזההשאלה

תמורתשניתןשהחלקאמרההפסיקה

המשו־החייםבמשךשנעשתהעבודה

תפים

$TS1$המשותפים$TS1$

$DN2$המשותפים$DN2$שאופציותבעודמשותף,הוא

אותןשקיבלהזוגשבןבכךהכרוכות

כללבדרךהפירור,אחרילעבודימשיך

האופציותאםהזוג.בןבידייישארו

הצדיהיההגירושין,לפנימעטהתקבלו

מע־יחסיתקטןלחלקלרובזכאיהשני

רכן״.

מחלוקות

$TS1$מעמחלוקות$TS1$

$DN2$מעמחלוקות$DN2$כמובןנוגעותנוסףמסוג

שללהשתנות,הנוטההדינמי,לערכן

מלכה:עו״דהמניות.ושלהאופציות

אופציותגברקיבלשבומקרה״היה

עםבה.שעבדההיי־טקבחברתומניות

מחציתאתזוגומבתקנההואגירושיו

בסכוםלה,זכאיתשהייתההמניות

הזמן.באותוערכןפיעליחסית,נמוך

החברהעשתההגירושיןלאחרסמוך

לגובהנסקהמניותוערךענק,אקזיט

שהואלטעוןניסתההאישהעצום.

כיהחדשה,התשואהלמחציתזכאי

הגי־מועדביןדברעשהלאהגבר

רושים

$TS1$הגירושים$TS1$

$DN2$הגירושים$DN2$המניהערךעלייתמועדובין

לאהמשפטביתערכה.העלאתלצורך

ששנייםכמוהריזהעמדתו.אתקיבל

שטחהזוגמבנילאהדויישאריתגרשו,

שלוהייעודאתשמשניםחקלאיאדמה

דו־אלף50מ־עולהערכואזלנדל״ני.

לר

$TS1$דולר$TS1$

$DN2$דולר$DN2$נכסשלהשבחהזודולר.מיליוןל־

חלו-אחריהזוגבןבידינשארשכבר

והואגירושין,לצורךהמשאביםקת

הזאת.מההשבחהלהרוויחשאמורזה

לקנותעדיףאםבשאלהההחלטהלכן,

אתלחלוקאוהשנימהצדהמניותאת

שישהימורתמירהיאעצמןהמניות

בנ־כשמדוברתמידכמובצדו,סיכון

כסי

$TS1$בנכסי$TS1$

$DN2$בנכסי$DN2$.הון״

עו״דרותר״ן־וולפןר:

זוגשנן״אופציות

ענורוהןחלךןנל110

אנ/המשותף,חהתוש

לפני01111התקנלוחןאט

הצריהיההגירושין,

לחלקלרעדכאיני

piynn'on'iop

s7z7vuגליוווסיכוניםמפחיתים

7nהככינ17עיניים,תעצמרjn

ונמנעלמכהתרופהנקדיםאיךאז

רקעעלזוגבניביןמחלוקותמראש

ההון?בשוקהשקעה

זוגבת״אםדיין־וולפנר:רותעו״ד

בהפסדיםלהתחלקרוציםלאזוגבןאו

לה־צריכיםהםמסיכונים,חוששיםאו

ביע

$TS1$להביע$TS1$

$DN2$להביע$DN2$פיננסילמסחרברורהסכמהחוסר

זאתבכלאתםאםהמשותפים.בכספים

ליהנותורוציםהשניהצדעלסומכים

בחש־להביאצריכיםאתםמהרווחים,

בון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$גדוליםהפסדיםלהיותשעלולים

בהם״.לשאתתצטרכואתםושגם

רותעו״דאומרתזאת״,״מלבד

למהעריםלהיות״חשובדיין־וולפנר,

החש־אתלבדוקהכספים,עםשקורה

בון

$TS1$החשבון$TS1$

$DN2$החשבון$DN2$למשל,אם,הכסף.עללשמורוגם

מחזיקההיאשבוחשבוןישלאישה

יס־שהגבררוצהאינהשהיאכספים

כן,

$TS1$,יסכן$TS1$

$DN2$,יסכן$DN2$בטו־לסיסמהלדאוגצריכההיא

חה

$TS1$בטוחה$TS1$

$DN2$בטוחה$DN2$.דברלכלבכללטובזהלחשבון

כמוהפתעותלמנועכדיוגםבחיים,

גדולים״.הפסדיםאוכספיםהברחת

״במציאותפרילינג:שרוןעו״ד

לפעילותמסכיםאינוזוגבןשבה

לע־איןזוגו,בןשמבצעהכלכלית

צום

$TS1$לעצום$TS1$

$DN2$לעצום$DN2$,הפסקתאתלדרושאלאעיניים

בכתבזהאתלעשותורצויהפעילות,

הזה.בענייןהברורהלדרישהכראיה

מפ־להימנעמסכיםאינוהזוגבןאם

עולות

$TS1$מפעולות$TS1$

$DN2$מפעולות$DN2$אתליישבאפשרההון,בשוק

סיכוןרמתעלבהסכמההמחלוקת

לכללהגיעאפשראיאםיותר.נמוכה

מסו־בהסכםלהסדיראפשרהסכמה,

דר

$TS1$מסודר$TS1$

$DN2$מסודר$DN2$הכספיהסכוםחלוקתאתבכתב

מראש,הצדדיםביןלהשקעההמיוער

הבלעדילניהולויקבלצדשכלכך

הבלע־האחראייהיהוהואחלקו,את

די

$TS1$הבלעדי$TS1$

$DN2$הבלעדי$DN2$רווח.לכלהזכותובעלהפסדלכל

ביןמראשיחולקוהכספיםכלומר,

בעתולאהנישואיןבעתעורהצדדים

שיתוףבלאכנפרדיםויוגדרוהפירוד,

בהם״.עתירי


