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 קטיקהרבראי הפ -בהליך גירושין חלוקת רכוש 
 יאל דרורעו"ד אר

 

באופן מקיף ונהיר את כל הסוגיות המרכזיות הרלבנטיות בכל הנוגע לחלוקת רכוש בין בני זוג, הן  מציג עו"ד אריאל דרור שלו ספר
 שנה  14-לאחר ניסיון של למעלה מהחוסים תחת משטר חוק יחסי ממון. ביחס לאלו החוסים תחת הלכת השיתוף, והן ביחס לאלו

מדי  לסוגיות פרקטיות העולות בבתי המשפט למשפחהמעשי כמענה זה  חדשני ומקיף י משפט, נולד ספר בכתיבה ובהתנהלות בבת
מהווה אבן דרך בישום הפן ות סיכומי ההלכות העדכניות, ובכל סוגיה וסוגיה, לרבהספר מביא פסיקה מקיפה ועדכנית  .יום ביומו

 הפרקטי בהלכות הרכוש בין בני זוג. 

הנסתר  בהן רב, מבט פרקטית, תוך הבנת הצורך בהסבר מהיר, מקצועי ויעיל של סוגיות אלוכושיות, מנקודת ר ספר זה יורד לסוגיות
 ן.על הגלוי, ומתווה ברור אי

, 4מס'  שטרם גיבשו צורה סופית בפסיקה. כך למשל, לאור תיקוןחדשניות, סוגיות ספר מקיף זה אף מסדיר באופן מפורט וברור  
חישובי  יחסי ממון, טרם התגבשו מבנים ומתווים משפטים בסוגיות רבות כגון: נכסי קרירה/ההון האנושי,  ושינוים מהותים בחוק

   . ( לחוק 2)8)סעיף  חלוקה לא שווה של רכוש ביצוע והיום הקובע,  -מועד איזון המשאביםמוניטין אישי ועסקי, קביעת והקדמת 
 .2/15ן בני זוג , שנכנס לתוקף בחודש ון פנסיוני ביככמו כן כולל הספר התיחסות נרחבת לחוק לחלוקת חס

 :בספר הנדונים הנושאים בין

 
o אופן חישובם 
o אופן תשלומם 

 פרוצדורה בתביעה רכושית 
o 'צירוף צד ג 
o צירוף בני משפחה 
o צירוף חברות וגופים ממשלתיים 

 החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג 
o הדרישות לצורך קבלת פסק דין 
o אופן רישום פסק דין 
o הבחנה בין סוגי הפנסיות השונות 
o  מטרת החוק, והמצב טרם

 חקיקתו

 הפיכת נכס חיצוני לנכס משותף 
o במהלך הנישואין מתנה שנתקבלה 
o פיצוי או גמלה 
o נכס שהוסכם ששויו לא יאוזן 

 ע"פ הלכת השיתוף וע"פ  -חובות משותפים
 חוק יחסי ממון

o מועד גיבוש השיתוף 
o עיקרון השיתוף 
o ובות יוצאי דופןח 

 

 עליית ערך נכס עסקי 

 דין השבחת נכסים 

 מהי מסת הרכוש המשותף 

 אימתי  -חלוקה לא שווה של הרכוש המשותף
 :וכיצד

 סטיה מעיקרון חלוקה שווה
הוצאת נכסים מגדר מסת הנכסים 

 המשותפת
 הקדמת מועד הערכת שווים של הנכסים          

 קביעת היום הקובע ע"פ הלכת השיתוף 

 עת היום הקובע ע"פ חוק יחסי ממוןקבי 

  תחלוף ועירוב נכסים 

 סעדים זמניים בתביעה רכושית 
o עיקול 
o גילוי מסמכים 
o  11סעדים לפי סעיף 
o צו מניעה 
o צו להגבלת שימוש בנכס 

  מוניטין אישי ועסקי, לרבות אופן חישובו
 וחלוקתו

 נכסי קריירה 
o אימתי יוכרו 

  
 :המחבר אודות

, תואר ראשון ותואר שני שלושה תאריםבעל . 2001ליו של משרד בוטיק לדיני משפחה, אשר הוקם בשנת עו"ד אריאל דרור הינו בע
 תואר ראשון במדעי ההתנהגות.ו, םבמשפטי

כממלא מקום יו"ר ועדת בתי משפט למשפחה שליד הועד המרכזי בלשכת עורכי הדין, חבר בועדת נשיאויות עו"ד אריאל דרור שימש 
לענייני משפחה שליד כסגן יו"ר ועדת בתי משפט ו בתי דין רבנים שליד ועד המרכזי, המרכזי, חבר  בועדת  בתי משפט שליד הועד

 הועד המרכזי.

 


