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 פסק די�

  1 

 2, הזוג בני התגוררו זו בדירה. בעלה ע יחד בעבר רכשה אותה, מגורי דירת אישה בבעלות

 3 במתנה בדירה זכויותיו את הבעל העביר 2000 בשנת. שני עשרות במש�, ילדיה יחד

 4 כיו. בלבד לאישה שייכת הדירה לפיו ממו� הסכ יותר מאוחר נחת הזוג בני ובי�, לאישה

 5 לשל הבעל זכאי זו דירה רכישת בעת הא. חדשה מגורי דירת במשות� הזוג בני רוכשי

 6 מגורי דירת רכישת בעת החל בשיעור, לו השייכת הדירה למחצית בייחס, רכישה מס

 7  ?יחידה

 8    יגאליגאליגאליגאל, 3178/12 א"בע שנקבעה ההלכה ביישו עוסקת, שלפנינו בערר השאלה, זו שאלה

 9 נסיבות על") שלמי די� פסק: "להל�) (17.11.2014( נתניהנתניהנתניהנתניה    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    שלמישלמישלמישלמי

 10  .שלפנינו המקרה

  11 

 12  העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    עיקריעיקריעיקריעיקרי

 13: להל�( פדלו� טינה' והגב") העוררהעוררהעוררהעורר: "להל�( פדלו� הרצל מר נישאו 15.3.1975 בתארי� .1

 14"). הזוגהזוגהזוגהזוג    בניבניבניבני: "להל� יכונו ואשתו העורר; זה ביטוי של השונות ההטיות על", העוררהעוררהעוררהעורר    אשתאשתאשתאשת"

 15 .משותפי ילדי ארבעה, והיחידי הראשוני נישואיה ה שאלה, הזוג לבני
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 1 ברחוב והמצויה 143 חלקה 8014 כגוש הידועה קרקע הזוג בני רכשו 30.5.1983 בתארי� .2

 2 בתארי�"). היסמי�היסמי�היסמי�היסמי�    ברחובברחובברחובברחוב    הביתהביתהביתהבית: "להל�( בית את עליה ובנו, יהודה באב� היסמי�

17.3.1988  3 .היסמי� ברחוב מהבית מחצית של כבעלי הזוג מבני אחד כל נרש

 4 ברחוב מהבית במחצית זכויותיו את לאשתו במתנה העורר העביר 3.12.2000 בתארי� .3

 5 הערת המקרקעי� במרש נרשמה 18.1.2001 ובתארי�, למשיב דווחה זו העברה. היסמי�

 6 . ביצועה להבטחת אזהרה

 7 היחסי במערכת כשל על להתגבר" מרצו� נבעה לאשתו שהעניק המתנה, העורר לדברי

 8 ).העורר לתצהיר 8 סעי�" (משפטיי ומאבקי דעות מחילוקי בעתיד להימנע בכדי וה�

4.  9 במכר, היסמי� ברחוב בבית הזכויות העברת המקרקעי� במרש נרשמה 10.3.2009 ביו

 10 .לאשתו מהעורר, תמורה ללא

5.  11 ברחוב הבית, הממו� להסכ בהתא. ממו� הסכ הזוג בני בי� נחת 1.12.2009 ביו

 12 המשפט בית ידי/על הממו� הסכ אושר 31.1.2010 ביו. בלבד העורר לאשת שיי� היסמי�

 13 . סבא בכפר משפחה לענייני

 14 לאשתו במתנה היסמי� ברחוב בבית חלקו נתינת מועד בי� הזמני פער, העורר לדברי .6

 15 הממו� הסכ אישור ולמועד המקרקעי� במרש המתנה רישו למועד), 2000 בשנת(

) 16 עיקולי( הזוג בבני תלויות שאינ� מסיבות" / נבע), בהתאמה, 2010 /ו 2009 בשני

 17 הזמני פער הוסבר, העורר אשת לתצהיר 9 בסעי�). העורר לסיכומי) ב(10 סעי�)" (בנקי

 18 ובנק המזרחי בנק ידי על ביסמי� הבית מחצית על עיקול צו והוטל מאחר": דומה באופ�

 19 ... ".  זוגי ב� של חלקו בגי� דיסקונט

 20 עד וילדיה הזוג בני התגוררו היסמי� ברחוב בבית, בחקירתו העורר מדברי שעלה כפי .7

� 21 של חשיבות זה לעני� שאי� אלא, שונות גרסאות הוצגו זה מועד לגבי( 2014 שנת סו

 22 ). ממש

 23 עליה שנבנתה לאחר, 2016 בשנת. בהרצליה מקרקעי� העורר אשת רכשה 2009 בשנת .8

 24 באופ� רלוונטית אינה זו עסקה. העורר אשת ידי/על המקרקעי� נמכרו, מגורי דירת

 25 בה למצוא ביקשו הצדדי שני אול, זה בערר לפנינו העומדת המשפטית לשאלה ישיר

 26 ועל אשתו של הכלכלית עצמאותה על ממנה נלמד כי ביקש העורר. לטענותיה חיזוק

 27 השבח כנגד לקזז ביקש העורר כי לציי� בחר, מנגד המשיב. ביניה הכלכלית ההפרדה

 28 פג על, המשיב לדעת, שמלמד מה, הוא בעסקיו שנוצרו הפסדי, אשתו אצל שנוצר

 29 .הרכושית בהפרדה
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 1 השכירות הסכ על. הביטחו� למשרד היסמי� ברחוב הבית הושכר 20.8.2015 בתארי� .9

 2 . לחשבונה שולמו השכירות ודמי העורר אשת חתמה

 3 במקו בוצע היסמי� ברחוב הבית להשכרת קוד כי עלה לפנינו העורר של מעדותו

 4 בפנינו הוכח לא, בהמש� שיפורט כפי. הביטחו� משרד לצרכי להתאימו כדי, רחב שיפו1

 5 . העורר אשת של מחשבונה מומ� זה שיפו1 כי

10.  6 מאלה משמעותית בצורה גבוהות העורר של הכנסותיו, המשיב שהציג לנתוני בהתא

 7 בני ידי/על המוחזקות מחברות משולמות העורר אשת של משכורותיה. אשתו של

 8 .השומה לפקיד משות� דיווח מגישי הזוג ובני, המשפחה

 9 מהעורר תשלומי עקבי באופ� הועברו, השני במרוצת. נפרדי בנק חשבונות הזוג לבני .11

 10 לקחה אשר הלוואה להחזר נועדו אלה תשלומי כי בפנינו נטע�. אשתו של לחשבונה

 11 לזהות אכ� נית� כי א, משתני התשלומי סכומי. העורר של חוב למימו�, העורר אשת

 12 . הלוואה כהחזרי בכרטסת שהוגדרו קבועי תשלומי ג בתוכ

 13 הידועי במקרקעי�, יהודה באב� התות ברחוב בית הזוג בני רכשו 15.8.2016 בתארי� .12

 14 ").התותהתותהתותהתות    ברחובברחובברחובברחוב    הביתהביתהביתהבית: "להל�( 79 חלקה 9127 כגוש

 15, לכ� בהתא. שווי בחלקי התות ברחוב הבית רכישת על למשיב דיווחו הזוג בני .13

 16 דירה רכישת בעת החל בשיעור רכישה מס מהזכויות מחצית על שילמה העורר אשת

 17 רכישה מס הזכויות במחצית חלקו על לשל ביקש העורר ואילו, יחידה דירה שאינה

 18 .יחידה דירה רכישת בעת החל יותר הנמו� בשיעור

 19 הערר ומכא� / נדחתה העורר שהגיש השגה, העורר עמדת את לקבל סירב המשיב .14

 20 . שלפנינו

  21 

 22    הצדדיהצדדיהצדדיהצדדי    טענותטענותטענותטענות    עיקריעיקריעיקריעיקרי

 23 בסעי� הקבועה המשפחתי התא חזקת הזוג בני על חלה, המשיב לטענת: המשיב טענות .15

 24 ולכ�"), החוקהחוקהחוקהחוק: "להל�( 1963/ג"התשכ), ורכישה שבח( מקרקעי� מיסוי לחוק) ג)(4)(ג1ג(9

 25 לטענת, משכ�. היסמי� ברחוב הבית – נוספת מגורי דירת שברשותו כמי נחשב העורר

 26 מס לשל, התות ברחוב בבית הזכויות מחצית רכישת בעת זכאי אינו העורר, המשיב

 27 .יחידה דירה שרוכש מי על החל בשיעור, מופחת רכישה

 28. מס בתכנו� נגועה הייתה, 2000 בשנת היסמי� ברחוב הבית העברת כי טוע� אינו המשיב

 29  :לסיכומיו 46 סעי� בסו� טוע� המשיב, טיעוניו ייתר ובי� זאת ע
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 1    לשמורלשמורלשמורלשמור    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    ולאולאולאולא    מנושימנושימנושימנושי    להתחמקלהתחמקלהתחמקלהתחמק    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    דווקאדווקאדווקאדווקא    נעשהנעשהנעשהנעשה    הממו�הממו�הממו�הממו�    הסכהסכהסכהסכ    כיכיכיכי    נראהנראהנראהנראה""""

 2    ההיאההיאההיאההיא    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה: ": ": ": "הנכבדההנכבדההנכבדההנכבדה    הועדההועדההועדההועדה    בפניבפניבפניבפני    העוררהעוררהעוררהעורר    שהעידשהעידשהעידשהעיד    כפיכפיכפיכפי    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , רכושיתרכושיתרכושיתרכושית    הפרדההפרדההפרדההפרדה    עלעלעלעל

 3        )")")")"33333333' ' ' ' שששש, , , , 10101010' ' ' ' עמעמעמעמ' ' ' ' פרופרופרופרו..." (..." (..." (..." (    מזרחימזרחימזרחימזרחי    בנקבנקבנקבנק    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    מעוקלימעוקלימעוקלימעוקלי    היוהיוהיוהיו    שלישלישלישלי    החשבונותהחשבונותהחשבונותהחשבונות    כלכלכלכל

 4, תהא אשר העורר אשת ש על היסמי� ברחוב הבית רישו מטרת תהא, אחרת או כ�

 5. המחוקק שקבע המשפחתי התא מחזקת לחרוג יש בו המקרה זה לא – המשיב לטענת

 6 ע יחד בו התגוררו וה, הזוג בני שני ידי על הנישואי� בשנות שנרכש בנכס מדובר

 7 לדעת, הזוג בני בי� הרכושית ההפרדה א�, מזו יתירה. שני עשרות במש� ילדיה

 8 . כדבעי הוכחה לא כלל, המשיב

 9. בלבד לרעייתו אלא, לו שיי� אינו יסמי� ברחוב הבית, 2000 שנת מאז: העורר טענות .16

 10 להלכה בהתא. הנישואי� בחיי ממשבר כתוצאה נעשתה אשתו ש על הנכס העברת

 11 טוע� כ�, בעניינו. לסתירה ניתנת המשפחתי התא חזקת, שלמי די� בפסק שנפסקה

 12 וההפרדה, רבות שני מזה תק� אשתו לבי� בינו הממו� הסכ. זו חזקה נסתרה, העורר

 13 כ�, רבות שני לפני נקבעו הרכושית וההפרדה הממו� הסכ. בפועל נשמרה הרכושית

 14 לא התות ברחוב הבית רכישת בעת, זאת לאור. מס תכנו� בכל נגועי ה אי� כי שברור

 15 יש, מהזכויות למחצית ביחס, ומשכ�, אחרת מגורי בדירת זכות העורר בידי הייתה

 16 .יחידה מגורי דירת רכישת בעת החלות הרכישה מס מדרגות את עליו להחיל

  17 

 18    והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 19 מס הקלות קבע), לעניינינו" החוק, "לעיל כאמור, הוא( מקרקעי� מיסוי בחוק, המחוקק .17

 20 פטור בדמות / המכירה בעת חלות אלה הקלות. יחידה מגורי לדירת בייחס החלות

 21 רכישה מס שיעורי בדמות / הרכישה ובעת), לחוק) 2(ב49 סעי� בעיקר ראו( שבח ממס

 22 ). לחוק) 3)(ג1ג( סעי� ראו( נמוכי

18.  23 כ�. המשפחתי התא הוא, אלה הטבות מכוונות אליו הגור, המחוקק לקביעת בהתא

 24 בערר לנו הרלוונטי המס, רכישה מס ולעני�, לחוק) ב(49 בסעי� – שבח מס לעני�, נקבע

 25 :  נקבע בו, לחוק) ג)(4)(ג1ג(9 בסעי�, זה

 26    מלאומלאומלאומלאו    שטרשטרשטרשטר    וילדיהוילדיהוילדיהוילדיה, , , , בנפרדבנפרדבנפרדבנפרד    קבעקבעקבעקבע    בדר�בדר�בדר�בדר�    הגרהגרהגרהגר    זוגזוגזוגזוג    ב�ב�ב�ב�    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , זוגוזוגוזוגוזוגו    וב�וב�וב�וב�    רוכשרוכשרוכשרוכש    יראויראויראויראו""""

 27    ".".".".אחדאחדאחדאחד    כרוכשכרוכשכרוכשכרוכש    ////    נשוינשוינשוינשוי    ילדילדילדילד    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , שנישנישנישני    18181818    להלהלהלה

� 28 פיקציה. אחד כרוכש, הקטיני וילדיה זוגו ב�, רוכש יראו לפיה, פיקציה קובע זה סעי

 29, שלמי די� בפסק שנקבע כפי". המשפחתי התא חזקת" / לכנות שנהוג את קבעה, זו

 30 המשפחתי התא את לקבוע – החיובית מהזווית: כפולה, המשפחתי התא חזקת מטרת

 31 ומהזווית; יחידה דירה רכישת בעת הניתנת המס הקלת את המחוקק מכוו� אליה כיחידה
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 1, המשפחתי התא יחידי ש על דירות רישו באמצעות מס תכנוני למנוע – השלילית

 2 . יחידה לדירה ביחס בחוק הקבועות המס הקלות של ניצול למקס מטרה מתו�

 3 בשני העליו� המשפט בבית נית� אשר המרכזי הדי� פסק הנו, שלמי בעני� הדי� פסק .19

 4 המשפחתי התא חזקת כי נקבע שלמי די� בפסק. המשפחתי התא חזקת בעני� האחרונות

 5 ממו� הסכ ישנו כי יוכח בה במקרי, תיסתר החזקה. לסתירה הניתנת חזקה היא

� 6 רכושית הפרדה שניכרת כ� בפועל מיוש זה ממו� הסכ כי ובתנאי, הזוג בני בי� תק

 7, הדי� בפסק לדבריו 66 בפסקה, דנציגר' י השופט כבוד קבע זה לעני�. הזוג בני בי�

 8 :  כדלקמ�

 9    ידועיידועיידועיידועי    בי�בי�בי�בי�    הפרדההפרדההפרדההפרדה    הסכהסכהסכהסכ    אואואואו((((    ממו�ממו�ממו�ממו�    יחסייחסייחסייחסי    הסכהסכהסכהסכ    בהצגתבהצגתבהצגתבהצגת    יהיהיהיהיהיהיהיה    דידידידי    לאלאלאלא"... "... "... "... 

 10    פיפיפיפי    עלעלעלעל    פעלופעלופעלופעלו    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הזוגהזוגהזוגהזוג    בניבניבניבני    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלא, , , , החזקההחזקההחזקההחזקה    אתאתאתאת    לסתורלסתורלסתורלסתור    כדיכדיכדיכדי) ) ) ) בציבורבציבורבציבורבציבור

 11" " " " הניירהניירהניירהנייר    עלעלעלעל""""    נותרהנותרהנותרהנותרה    לאלאלאלא    הרכושיתהרכושיתהרכושיתהרכושית    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה    כיכיכיכי    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    הלכההלכההלכההלכה    ההסכההסכההסכההסכ

 12        . . . . בפועלבפועלבפועלבפועל    התקיימההתקיימההתקיימההתקיימה    אלאאלאאלאאלא

 13    מפנימפנימפנימפני    החששהחששהחששהחשש    עומדעומדעומדעומד    בפועלבפועלבפועלבפועל    התקיימההתקיימההתקיימההתקיימה    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הדרישההדרישההדרישההדרישה    ביסודביסודביסודביסוד

 14    כ�כ�כ�כ�. . . . המיסיהמיסיהמיסיהמיסי    מדינימדינימדינימדיני    התחמקותהתחמקותהתחמקותהתחמקות    לשלשלשלש    ורקורקורקורק    א�א�א�א�    הוקהוקהוקהוק////אדאדאדאד    הפרדההפרדההפרדההפרדה    הסכמיהסכמיהסכמיהסכמי    כריתתכריתתכריתתכריתת

 15    הפרדההפרדההפרדההפרדה    עלעלעלעל    ביניהביניהביניהביניה    שמסכימישמסכימישמסכימישמסכימי    לבלבלבלב    תמיתמיתמיתמי    נישומינישומינישומינישומי    בי�בי�בי�בי�    להבחי�להבחי�להבחי�להבחי�    יהיהיהיהיהיהיהיה    נית�נית�נית�נית�

 16    נישומינישומינישומינישומי    לבי�לבי�לבי�לבי�    במסבמסבמסבמס    מחבותמחבותמחבותמחבות    להתחמקלהתחמקלהתחמקלהתחמק    מנסימנסימנסימנסי    ולאולאולאולא    בדירותיהבדירותיהבדירותיהבדירותיה    רכושיתרכושיתרכושיתרכושית

 17    במבחניבמבחניבמבחניבמבחני    להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש    נית�נית�נית�נית�    כ�כ�כ�כ�    לשלשלשלש. . . . לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    בלתיבלתיבלתיבלתי    מסמסמסמס    תכנו�תכנו�תכנו�תכנו�    לבצעלבצעלבצעלבצע    שמבקשישמבקשישמבקשישמבקשי

 18    בנכסיבנכסיבנכסיבנכסי    שנוצרשנוצרשנוצרשנוצר    השיתו�השיתו�השיתו�השיתו�    לבחינתלבחינתלבחינתלבחינת    המשפחההמשפחההמשפחההמשפחה    בדיניבדיניבדיניבדיני    נהוגינהוגינהוגינהוגי    אשראשראשראשר    העזרהעזרהעזרהעזר

 19    שלשלשלשל    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר((((    5/20115/20115/20115/2011    הביצועהביצועהביצועהביצוע    בהוראתבהוראתבהוראתבהוראת    ממילאממילאממילאממילא    מופיעימופיעימופיעימופיעי    ואשרואשרואשרואשר, , , , חיצונייחיצונייחיצונייחיצוניי

"""" 20    אתאתאתאת    לשלוללשלוללשלוללשלול    אואואואו    לאשרלאשרלאשרלאשר    כדיכדיכדיכדי), ), ), ), הביצועהביצועהביצועהביצוע    בהוראתבהוראתבהוראתבהוראת    כהגדרתכהגדרתכהגדרתכהגדרת" " " " חיצונייחיצונייחיצונייחיצוניי    נכסינכסינכסינכסי

 21    משכנתאמשכנתאמשכנתאמשכנתא    תשלותשלותשלותשלו, , , , משות�משות�משות�משות�    מימו�מימו�מימו�מימו�, , , , במשות�במשות�במשות�במשות�    מגורימגורימגורימגורי    ––––    הרכושיתהרכושיתהרכושיתהרכושית    ההפרדהההפרדהההפרדהההפרדה

� 22    כיכיכיכי    יודגשיודגשיודגשיודגש. . . . בבבב""""וכיווכיווכיווכיו    משות�משות�משות�משות�    בנקבנקבנקבנק    לחשבו�לחשבו�לחשבו�לחשבו�    המשתלמיהמשתלמיהמשתלמיהמשתלמי    שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי, , , , משות�משות�משות�משות

 23 ".".".".נוספינוספינוספינוספי    עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני    וייתכנווייתכנווייתכנווייתכנו, , , , עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני    שלשלשלשל    סגורהסגורהסגורהסגורה    ברשימהברשימהברשימהברשימה    מדוברמדוברמדוברמדובר    לאלאלאלא

 24 ובפסקה, סולברג' נ' הש כבוד של דינו לפסק 18 בפסקה ראו, דומה ובאופ� זה בהקשר(

 25 ).ארז/ברק' ד' הש כבוד של דינה לפסק 6

 26 לבחו� עלינו, שלמי די� בפסק שנקבעו בתנאי עומד שלפנינו המקרה הא לבחו� בבואנו .20

 27 הא – ושנית; תק� ממו� הסכ� הזוג בני בי� נחת הא – ראשית: ענייני שני אפוא

 28 העני� לבחינת. רכושית הפרדה אכ� יש הזוג בני שבי� כ�, בפועל מיוש הממו� הסכ

 29 . עזר מבחני מספר שלמי די� בפסק כאמור נקבעו, השני

 30 והתשובה, שלפנינו במקרה ופשוטה קלה, תק� ממו� הסכ של קיומו, הראשונה הבחינה .21

 31, רבות שני לפני די� פסק של תוק� וקיבל שנחת ממו� הסכ הזוג בני בי�. חיובית לה

 32 בי�, וזאת רכושית הפרדה הזוג בני בי� יש הא, השניה הבחינה, מנגד. 2010 בשנת כבר
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 1 של בחינה דנ� במקרה דורשת, שלמי די� בפסק שנקבעו העזר למבחני לב בשי, השאר

 2 .ממש

22.  3, שלפנינו הערר עוסק בה הדירה כי לכ� הדעת את לתת ראוי, זו לבחינה שנפנה קוד

 4 למונח נתייחס זה שוני על לעמוד כדי. בפסיקה נדו� שעניינ� הדירות ממרבית שונה

" 5 להבהרת. לעיל שצוטטו בדבריו שימוש דנציגר השופט' כב עשה בו", חיצוניי נכסי

 6 רשות של הביצוע הוראת, דנציגר השופט' כב הפנה אליו המקור אל נפנה, זה מונח

 7, המשפחה בדיני למקובל בהתא", חיצוניי נכסי" הביטוי הוגדר בה, 5/2011– המסי

 8  :הבא באופ�

 9    שהתקבלושהתקבלושהתקבלושהתקבלו    לדירותלדירותלדירותלדירות    ביחסביחסביחסביחס    וה�וה�וה�וה�, , , , המשפחתיהמשפחתיהמשפחתיהמשפחתי    התאהתאהתאהתא    יצירתיצירתיצירתיצירת    לפנילפנילפנילפני    שנרכשושנרכשושנרכשושנרכשו    לדירותלדירותלדירותלדירות    ביחסביחסביחסביחס    ה�ה�ה�ה�"... "... "... "... 

 10        ")."")."")."")."חיצונייחיצונייחיצונייחיצוניי    נכסינכסינכסינכסי: ": ": ": "להל�להל�להל�להל�((((    המשפחתיהמשפחתיהמשפחתיהמשפחתי    התאהתאהתאהתא    שלשלשלשל    קיומוקיומוקיומוקיומו    במהל�במהל�במהל�במהל�    במתנהבמתנהבמתנהבמתנה    אואואואו    בירושהבירושהבירושהבירושה

" 11 ושרכישת המשפחתי לתא מחו1 הכלכלי שמקור נכסי, אפוא ה" חיצוניי נכסי

 12 דירה של רכישה ג כי להבהיר נבקש זו הגדרה בעני�. הזוג בני שני ידי/על מומנה לא

 13 ממקורות או לנישואי� קוד למוכר שהייתה אחרת לדירה כתחלי�, הנישואי� לאחר

 14, הכלכלי למקורה בהתא, עשויה, המשפחתי התא ליצירת ברור באופ� שקדמו מימו�

 15  . חיצוני כנכס בצדק להיחשב

 16 מחזקת לסטות האפשרות בשאלת עסקו, בפסיקה שנדונו המקרי מרבית, לעיל כאמור

 17 שנדו� במקרה, לדוגמה כ�. חיצוניי לנכסי ביחס, המחוקק שקבע המשפחתי התא

 18 הייתה, המשפחתי התא חזקת תחולת נבחנה לגביה אשר המגורי דירת, שלמי די� בפסק

 19 העניי� ג כ�. הקודמי נישואיו בעת האחד הזוג ב� ידי/על נרכשה היא שכ�, חיצוני נכס

 20 מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רוזנבוירוזנבוירוזנבוירוזנבוי    קר�קר�קר�קר�, 16836/03/17 ע"ו במסגרת, זה מותב לפני שנדו�

 21, למגוריה שימשה אשר ובדירה הזוג בני בי� ראשוני בנישואי� אמנ עסק), 30.1.2019(

 22 ממקורותיו הזוג מבני אחד ידי/על שנרכשה דירה – חיצוני בנכס ברור באופ� דובר אול

 23 דובר, אחרי רבי די� בפסקי ג וכ�. הנישואי� לפני רבות שני, העצמאיי הכלכליי

 24    בארבארבארבאר    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    מורמורמורמור    דינהדינהדינהדינה, 2979/97 ש"עמ: לדוגמה ראו[ חיצוניי בנכסי

 25 א"ע); 13.7.2003( עבריעבריעבריעברי    מרימרימרימרי    א�א�א�א�' ' ' ' ננננ    חיפהחיפהחיפהחיפה    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל, 3489/99 א"ע); 15.7.1998( שבעשבעשבעשבע

 26    צביצביצביצבי, 59905/05/13 ע"ו); 19.8.2004( פלפלפלפל    שחרשחרשחרשחר' ' ' ' ננננ    מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל, 3185/03

 27    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    קויתיקויתיקויתיקויתי    איל�איל�איל�איל� 37792/09/14 ע"ו); 14.5.2015( מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רפפורטרפפורטרפפורטרפפורט

 28  )].22.3.2017( חיפהחיפהחיפהחיפה    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי

 29 ברחוב הבית. חיצוני בנכס המדובר אי� שלפנינו בערר, לעיל שנזכרו למקרי בניגוד

 30 ברחוב הבית. המשות� ובמימונ הזוג בני שני יד/על, הנישואי� לאחר נרכש, היסמי�

 31 כעבור ורק, לזה וחצי לזה חצי, הזוג בני שני ש על המקרקעי� במרש נרש היסמי�
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 1 המדובר אי�. לאשתו בבית חלקו את במתנה יית� הבעל כי הזוג בני החליטו ארוכות שני

 2 חיצוני נכס שאינו בנכס היא א� שעסקה לפסיקה[ פנימי בנכס אלא, חיצוני בנכס אפוא

� 3    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    טויסטרטויסטרטויסטרטויסטר, 721/09/15 ע"ו ראו, זה עני� להדגיש לנכו� נמצא בה וא

 4  )]. 9.4.2017( טבריהטבריהטבריהטבריה

 5 לנכס הנוגע בכל. גרידא טכני עני� אינה, כזה שאינו נכס לבי� חיצוני נכס בי� ההבחנה .23

 6 במקור מדובר כאשר ובעיקר המשפחתי התא מנכסי אינו מימונו מקור אשר, חיצוני

 7 רכושית הפרדה כי מלמד החיי ניסיו�, לנישואי� קוד עוד הזוג מבני לאחד השיי� מימו�

 8 התא בכספי מקורו אלא, חיצוני נכס שאינו בנכס מדובר כאשר, מנגד. ומקובלת שכיחה

 9, הזוג בני לשני שיי� זה נכס. מאליו מוב�, הרכושית בהפרדתו הקושי, עצמו המשפחתי

� 10, משכ�. המשפחתי התא חזקת במסגרת מקרקעי� מיסוי חוק שקבע הפיקציה ללא א

 11 .  יותר קשה, המשפחתי התא נכסי מתו� חילוצו

 12 בדר� השלכותיה אשר, המשפחה בדיני הרכוש חלוקת לשאלת בניגוד, לזכור יש וזאת .24

 13 לחופש מירבי דגש לתת מקו יש ולכ� – בלבד להסכ הצדדי לשני בעיקר נוגעות כלל

 14 אמנ עוסקי המס דיני. יותר מורכבת התמונה – המס לדיני הנוגע שבכל הרי, החוזי

 15. הציבור בקרב הנטל חלוקת באופ� ה עוסקי מכ� פחות לא אול, הפרט של בעניינו

 16 תתבצע הנטל חלוקת כי להבטיח לגיטימי ציבורי אינטרס יש בו במצב עסקינ�, משכ�

 17 אופ� כלל דר� נגזר פיה/ועל המשפחתי התא חזקת בחוק משנקבעה. ושוויוני הוג� באופ�

 18 מוצדק כי הוכח בה במקרי רק תיעשה זו מחזקה מקלה סטיה כי להבטיח יש, המיסוי

 19 . זו בחריגה להכיר

 20 המשפחתי התא מחזקת סטיה כי לקבוע יהיה נכו� כי סבור אני, כה עד האמור לאור .25

 21 ראייתי בר� לעמידה בכפו� רק תיעשה, חיצוני נכס שאינו בנכס מדובר בה במקרי

 22 . במיוחד גבוה

 23  די� בפסק שנקבעה ההלכה. מס תכנוני למנוע כדי בעיקר נקבעה המשפחתי התא חזקת

 24 לא שלמי די� פסק כי ברור אול, חלוטה חזקה אינה זו חזקה כי אמנ קבעה, שלמי

 25, משכ�. ולצמצומ מס תכנוני למניעת ככלי המשפחתי התא בחזקת הצור� את ביטל

 26 חיצוניות בראיות המגובי כאלה לרוב, ביותר חריגי במקרי רק כי נראה

 27 הנגזרת מזו שונה באופ� הרכוש חלוקת על אור לשפו� כדי בה� יש אשר ואובייקטיביות

 28 התא מחזקת לסטות יהיה נית�, המשפחתי התא ומחזקת המשות� המימו� ממקור

 29  . חיצוני בנכס המדובר אי� בו במקרה א� המשפחתי
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 1 הזוג בני ושל הפרט של באוטונומיה המס דיני של ההכרה את חידד שלמי די� פסק, אכ�

 2 מהדרישות התעלמות, זו הכרה של פירושה אי� אול, הכלכליי יחסיה את להגדיר

 3 האיזו� כי דומה. הציבור בקרב הנטל חלוקת בקביעת העוסקי המס דיני את המייחדות

 4 התא מחזקת לסטות שמבקש מי בפני, יותר גבוה ראייתי ר� הצבת ידי על, ימצא

 5  . חיצוני נכס שאינו לנכס ביחס המשפחתי

26.  6 ביחס המשפחתי התא מחזקת סטיה להצדיק כדי הנדרש הראייתי בר� העורר עמד הא

 7 ? חיצוני נכס שאינו לנכס

 8, רבות שני לפני נער� הממו� הסכ. תק� ממו� הסכ ישנו הזוג בני בי�, לעיל כאמור

 9 של קיומו שלצד אלא. מס תכנו� של מטעמי נער� הוא כי לטעו� סביר זה שאי� כ�

 10 בהתא, השאר בי�, וזאת, בפועל נשמרה הרכוש הפרדת הא לבחו� יש, ממו� הסכ

 11 .שלמי די� בפסק שנזכרו העזר למבחני

 12 מענה לצור� לבחו� יש אות, הבאי הענייני את וקבע מנה דנציגר השופט' כב, כזכור .27

 13 :רכושית הפרדה של קיומה לשאלת

"""" 14    שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי, , , , משות�משות�משות�משות�    משכנתאמשכנתאמשכנתאמשכנתא    תשלותשלותשלותשלו, , , , משות�משות�משות�משות�    מימו�מימו�מימו�מימו�, , , , במשות�במשות�במשות�במשות�    מגורימגורימגורימגורי

 15    שלשלשלשל    סגורהסגורהסגורהסגורה    ברשימהברשימהברשימהברשימה    מדוברמדוברמדוברמדובר    לאלאלאלא    כיכיכיכי    יודגשיודגשיודגשיודגש. . . . בבבב""""וכיווכיווכיווכיו    משות�משות�משות�משות�    בנקבנקבנקבנק    לחשבו�לחשבו�לחשבו�לחשבו�    המשתלמיהמשתלמיהמשתלמיהמשתלמי

 16 """"נוספינוספינוספינוספי    עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני    וייתכנווייתכנווייתכנווייתכנו, , , , עזרעזרעזרעזר    מבחנימבחנימבחנימבחני

 17  :שלפנינו הערר בנסיבות, העזר ממבחני אחד כל של נפרדת לבחינה נפנה

 18 כי סבור אני, לעיל מהאמור שעולה וכפי השוני המבחני מבי�: המימו� מקורות  .א

 19, המימו� מקורות זיהוי. הנכס מימו� מקורות את הבודקי למבחני רב דגש לתת יש

 20  . לאו א חיצוני בנכס אכ� מדובר הא השאלה על להשלי� עשוי

 21 בעני� אחרות טענות כל לפנינו שנטענו ומבלי נראה שהדבר כפי, שלפנינו במקרה

 22 הזוגיות בשנות, הזוג בני ידי/על משות� במימו� מומ� היסמי� ברחוב הבית, זה

 23  . המשותפת

 24, ילדיה ע יחד, היסמי� ברחוב בבית במשות� התגוררו הזוג בני: במשות� מגורי  .ב

 25    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רוזנבוירוזנבוירוזנבוירוזנבוי    קר�קר�קר�קר�, 16836/03/17 ע"ו במסגרת, אכ�. שני עשרות במש�

 26 משותפי מגורי כי, הרוב בדעת זה מותב קבע) 30.1.2019( מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�

 27 בכ�[ המשפחתי התא מחזקת סטיה הוכחת לשלול כדי לבד בה אי�, כשלעצמ

 28' ב השופט' כב בראשות, אחרות ערר ועדות ידי/על שהובעה לזו דומה בעמדה נקטנו

 29    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רפפורטרפפורטרפפורטרפפורט    צביצביצביצבי, 59905/05/13 ע"ו: בהתאמה, ראו, אלטוביה' מ השופט' וכב ארנו�

 30)]. 16.4.2018( אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל' ' ' ' ננננ    בלנקבלנקבלנקבלנק    רועירועירועירועי, 18027/10/16 ע"ו); 14.5.2015( מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי
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 1. עיקר כל משקל אי� המשותפי שלמגורי סבורי אנו כי אומר הדבר שאי� אלא

 2 א א�. בנכסי שיתו� על מצביעי, למדי ארוכה תקופה פני על, משותפי מגורי

 3 אפשרות ולשלול הכ� את להטות, ולבדה כשלעצמה, זו בעובדה לדעתנו יהיה לא

 4 שעה בחשבו� שיילקח נתו� להוסי� כדי בכ� שיהיה הרי, רכושית הפרדה הוכחת

 5 .המתקבלת הכללית התמונה את ונבח� הנתוני כלל את שנשקלל

 6 אשראי וכרטיסי נפרדי בנק חשבונות הזוג לבני: אשראי וכרטיסי בנק חשבונות  .ג

 7 מלאה ראייתית תשתית לפנינו מלהציג נמנע העורר כי לציי� יש זאת ע. נפרדי

 8 הפרדה בעניינ נשמרה בפועל והא, הבנק בחשבונות ההתנהלות אופ� אודות

 9 הזוג בני ולשני יכול שהרי, נפרדי בנק חשבונות של בקיומ די אי�. רכושית

 10 הצרכי למכלול בערבוביה משמשי החשבונות בפועל אול, נפרדי בנק חשבונות

 11 . המשותפי

� 12 מעביר קבע דר� העורר כי, לעיונינו הועברו שכ� בפרטי לראות היה נית�, בנוס

 13 הלוואה לקחה שאשתו בכ� ידו/על הוסברו אלה העברות. אשתו של לחשבונה כספי

 14 משתת� הוא זו בדר� כי בטענה ג כמו, עליו החלי חובות שילמה במסגרתה

 15 מה מסמכי לפנינו הציג לא העורר. מתגורר הוא א� בו, הבית החזקת בהוצאות

 16. לאשתו ידו/על הועברו לה החזרי אשר, ההלוואה נועדה למה ללמוד היה נית�

 17 בנטל עמד הוא כי סבור ואיני העורר על במלואו מוטל אלה פרטי להוכיח הנטל

 18 הפרדה העדר ע להתיישב עשויות הכספי העברות, ושיטתי ברור הסבר בהעדר. זה

 19  .מלאה רכושית

 20 בפרק שהתקבלו השכירות דמי אכ� כי נראה העורר שהציג מהסכ: שכירות דמי  .ד

 21 .  העורר אשת של הבנק לחשבו� שולמו, היסמי� ברחוב הבית מושכר בו הזמ�

 22. מלאה רכושית הפרדה על ללמוד היה נית� מה ראיות די בפנינו הציג לא העורר, כאמור .28

 23 כגו� בעני� להקל מקו יש מסוימי ובמקרי יכול, השוטפת ההתנהלות שלגבי בעוד

 24 .כ� הדבר אי� – היסמי� ברחוב לבית הקשור למימו� הנוגע שבכל הרי, זה

 25 לשיפו1 הנדרש משמעותי מימו� כי לצפות מקו היה, היסמי� ברחוב לבית הנוגע בכל

 26 לא העורר, מיד שיובהר כפי. הבית שיי� לה – בלבד העורר אשת מכספי ייעשה הבית

 27  .הדברי פני היו כ� כי להוכיח הצליח

 28, היסמי� ברחוב בבית לאחרונה שנער� נרחב שיפו1 העורר תיאר לפנינו עדותו במהל�

 29, 12.11.18 מיו פרוטוקול( זה בעני� העורר אמר וכ�. הביטחו� למשרד להשכרתו קוד

 30  ):1/2 שורות 7' ועמ 27/35 שורות 6' עמ

 31        ....בביתבביתבביתבבית    שיפו1שיפו1שיפו1שיפו1    ערכתערכתערכתערכת    2015201520152015    אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר    ועדועדועדועד    2014201420142014    שנתשנתשנתשנת    שמסו�שמסו�שמסו�שמסו�    מבי�מבי�מבי�מבי�    אניאניאניאני        ....שששש
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 1, , , , שפונושפונושפונושפונו    מחסנימחסנימחסנימחסני, , , , דברידברידברידברי    המו�המו�המו�המו�    היוהיוהיוהיו, , , , לשוכרלשוכרלשוכרלשוכר    אותואותואותואותו    להתאילהתאילהתאילהתאי    צריכיצריכיצריכיצריכי    היינוהיינוהיינוהיינו, , , , ענקענקענקענק    ביתביתביתבית    זהזהזהזה        ....תתתת

 2        . . . . שנסתמהשנסתמהשנסתמהשנסתמה    שחייהשחייהשחייהשחייה    ובריכתובריכתובריכתובריכת    שפונתהשפונתהשפונתהשפונתה    סוסיסוסיסוסיסוסי    אורוותאורוותאורוותאורוות

 3        ????עשיתעשיתעשיתעשית    הביתהביתהביתהבית    בתו�בתו�בתו�בתו�    שיפו1שיפו1שיפו1שיפו1        ....שששש

 4    זהזהזהזה    אתאתאתאת    השכרתיהשכרתיהשכרתיהשכרתי. . . . מבחו1מבחו1מבחו1מבחו1    צבעצבעצבעצבע, , , , חשמלחשמלחשמלחשמל, , , , אינסטלציהאינסטלציהאינסטלציהאינסטלציה, , , , קירותקירותקירותקירות    צבעוצבעוצבעוצבעו, , , , רצפותרצפותרצפותרצפות    שששש    החליפוהחליפוהחליפוהחליפו        ....תתתת

 5    אניאניאניאני    לאלאלאלא    זהזהזהזה    השכירההשכירההשכירההשכירה    טינהטינהטינהטינה. . . . בהתאמהבהתאמהבהתאמהבהתאמה    שיפוצישיפוצישיפוצישיפוצי    נדרשונדרשונדרשונדרשו    והוהוהוה    גדולגדולגדולגדול    ממשלתיממשלתיממשלתיממשלתי    למשרדלמשרדלמשרדלמשרד

 6        . . . . שהשכרתישהשכרתישהשכרתישהשכרתי

 7        ????שילמתשילמתשילמתשילמת    אתהאתהאתהאתה    גגגג    השיפו1השיפו1השיפו1השיפו1    שעלויותשעלויותשעלויותשעלויות    נכו�נכו�נכו�נכו�        ....שששש

 8        . . . . לאלאלאלא        ....תתתת

 9    ....בעצמהבעצמהבעצמהבעצמה    השיפו1השיפו1השיפו1השיפו1    עליותעליותעליותעליות    כלכלכלכל    אתאתאתאת    שילמהשילמהשילמהשילמה    שטינהשטינהשטינהשטינה    מסמכימסמכימסמכימסמכי    לילילילי    תציגתציגתציגתציג        ....שששש

 10    נכנסנכנסנכנסנכנס    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . להוציאלהוציאלהוציאלהוציא    צריכהצריכהצריכהצריכה    שהיאשהיאשהיאשהיא    מהמהמהמה    אתאתאתאת    תוציאתוציאתוציאתוציא    שהיאשהיאשהיאשהיא? ? ? ? שלהשלהשלהשלה    לחשבו�לחשבו�לחשבו�לחשבו�    נכנסנכנסנכנסנכנס    אניאניאניאני        ....תתתת

 11        ....שלהשלהשלהשלה    לחשבו�לחשבו�לחשבו�לחשבו�

 12 בעני� ותשובתו, אשתו חשבו� על נעשתה זו מרכזית הוצאה כי להוכיח הנטל העורר על

 13 הרי לא שהעורר רק לא. עליו המוטל הנטל להרמת הנדרש הר� את מלספק רחוקה זה

 14 בבית שנער� המקי� השיפו1 אודות העורר אשת שכשנשאלה אלא, זה בעני� הנטל את

 15' עמ, 12.11.18 מיו פרוטוקול( כ�, זה בעני� נאמר, מחשבונה העורר לטענת מומ� ואשר

 16  ):11/12 שורות 12

 17        ????משהומשהומשהומשהו    עשיתעשיתעשיתעשית, , , , שיפצתשיפצתשיפצתשיפצת, , , , הביתהביתהביתהבית    אתאתאתאת    התאמתהתאמתהתאמתהתאמת, , , , נכנסנכנסנכנסנכנס    הביטחו�הביטחו�הביטחו�הביטחו�    שמשרדשמשרדשמשרדשמשרד    לפנילפנילפנילפני        ....שששש

 18        . . . . שינויישינויישינויישינויי    אי�אי�אי�אי�. . . . שהואשהואשהואשהוא    כמוכמוכמוכמו    שעומדשעומדשעומדשעומד    ביתביתביתבית    זהזהזהזה, , , , לאלאלאלא        ....תתתת

 19, העורר אשת של חשבונה על מומ�, שתואר מהסוג נרחב שיפו1 בו מצב להלו קשה

 20 העורר כי, להפריכו הנטל היה העורר על אשר, החשד מתעורר. אודותיו יודעת אינה והיא

 21 לאור. העורר אשת מכספי בא לא לו והמימו�, לשיפו1 אחראי היה, במקצועו קבל� שהינו

� 22 ששאלת הבית בשיפו1 שמדובר לכ� לב ובשי, העורר ידי על שתואר כפי, השיפו1 היק

 23 הפרדה הוכחת אי, לבחינה העומדת היא המשפחתי התא מנכסי מס לצרכי הפרדתו

 24  . לרוע1 לעורר עומדת זה מרכזי בעני� רכושית

 25 למ�, שמה/על נרשמה אשר, בהרצליה �"נדל עסקת ביצעה העורר אשת כי נראה, אכ� .29

 26 אלא, רכושית והפרדה כלכלית עצמאות על להצביע עשוי זה נתו�. למכירה ועד הרכישה

 27 :עמדתי את אסביר. שלפנינו במקרה הנדרש הראיות ר� את להרי כדי די בו שאי�

 28 נעשה, העורר אשת ש על היסמי� ברחוב הבית רישו כי החשד את העלה המשיב

 29 העורר מתצהירי שעולה כפי, אכ�. העורר על נושי ידי/על עיקולו את למנוע רצו� מתו�

 30 עיקולי היו, העורר אשת ש על הבית העברת בוצעה בה למועדי סמו�, ורעייתו

 31 לא העורר אול, זה בעני� מסמרות לקבוע כמוב� בידיי אי�. העורר נכסי על שרבצו

 32  .הדברי פני היו כ� לא וכי המשיב בטענות ממש אי� כי לשכנע הצליח
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 1 הא השאלה, משותפי ילדי רק ולה שני עשרות הנשואי זוג בבני מדובר כאשר

 2 רק ולא שוני משיקולי להיגזר עלולה, האישה או האיש ש על פלוני נכס לרשו

 3 רבות נישואי� שנות בחלו�, דבר של לאמיתו. אמתית רכושית הפרדה לבצע רצו� מתו�

 4 של משמעות הזוג בני מבחינת אי� כי יתכ�, בלבד משותפי ילדי הזוג לבני ובהיות

 5 את המנחי ה, אחרי שיקולי כי יתכ�, אז או. אחרת או כזו בדר� נכס לרישו ממש

 6  .הרישו אופ�

 7 במקרה הדברי פני ה כ� כי לקבוע בידיי אי� כי, ברור באופ� אומר הזהירות למע�

 8, העורר לטענת, שהוא, הנישואי� בחיי משבר בדבר ההסבר מעיניי נעל ולא, שלפנינו

 9 שאלת ללב דבר של בסופו הנוגע, זה שספק אלא. אשתו ש על הבית לרישו שהביא

 10 לדיני הנוגע בכל, יעמוד כי ראוי, להסיר העורר השכיל לא ושאותו הרכושית ההפרדה

 11  . העורר לרעת, המס

 12 מעמד את הצדדי של החוזי לחופש לתת מקו יש בה המשפחה לדיני בניגוד

 13 האינטרס את ג עינינו לנגד לראות עלינו חובה המס בדיני, לעיל שכאמור הרי, הבכורה

 14 שאינו בנכס עוסקי שאנו שעה, משכ�. שוויוני באופ� המס נטל חלוקת של הציבורי

 15 בנוגע המתעוררי השאלה סימני כי ראוי, משות� במימו� שנרכש בנכס אלא חיצוני נכס

 16 המגורי ע יחד שקלול תו� – הזוג בני בי� האמתית הרכושית ההפרדה למידת

 17 כי הוכח בו המקרה זה אי� כי לקביעה יביאו / לעיל שהוזכרו הענייני וייתר המשותפי

 18  . המשפחתי התא מחזקת לסטות יש

 19 התא חזקת נסתרה לא כי לקבוע מקו יש, שלפנינו הערר בנסיבות כי עולה האמור מכל .30

 20 שימת ומתו�, שלפנינו הספציפי המקרה נתוני בחינת לאור באנו זו לקביעה. המשפחתי

 21 נכס שאינו בנכס שמדובר שעה להציב יש כי סבורי שאנו הגבוה הראייתי לר� לב

 22 .חיצוני

 23, בה שעלה את לבחו� שיש יכול אול, שלפנינו למקרה הבנתי למיטב נכונה, זו הכרעה

 24 מקרי בי� הבחנה: אחרי במקרי ג לעזר לנו לשמש העשויה בוח� אב� קביעת לצור�

 25 בנכס מדובר בו מקרה לבי�, לנישואי� קד שמקורו כזה ודאי, חיצוני בנכס מדובר בה

 26 שמומ� בנכס אלא, חיצוני נכס שאינו בנכס מדובר כאשר. הזוג בני שני במימו� שנרכש

 27 התא מחזקת הסטיה את ייחד אשר גבוה ר� להציב יש, משות� במימו� הזוג בני ידי/על

 28  . בלבד ומוכחות חריגות לנסיבות, אלה במקרי המשפחתי

 29 הבחנה היא, לאו א הוא חיצוני א – הנכס מימו� במקור הנעוצה ההבחנה

 30 הפרדה כי המלמד, החיי בניסיו� בסיס זו להבחנה יש. לבדיקה לרוב וקלה אובייקטיבית
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 1 בי� מההתדיינויות חלק לחסו� עשויה והיא, חיצוניי בנכסי בעיקר מצויה רכושית

 2 . המשפחתי התא חזקת בסוגית הצדדי

 3 

31. � 4 : דבר סו

  5 

 6 את העורר הרי לא שלפנינו המקרה בנסיבות כי ולקבוע, הערר את לדחות לחברי אציע

 7 על, משכ�. המשפחתי התא מחזקת בעניינו לסטות יש כי להוכיח כתפיו שעל הנטל

 8  .יחידה דירה שאינה דירה רכישת בעת החל בשיעור רכישה מס בתשלו לשאת העורר

 9 

 10 הוצאות. 5 25,000 של בס�, המשיב בהוצאות לשאת העורר את לחייב אציע, כ� כמו

 11 לה יתווספו כ� לא שא, הדי� פסק מת� ממועד ימי 30 תו� למשיב ישולמו אלה

 12  . כדי� וריבית הצמדה הפרשי

  
  אבי גורמ�, שופט
   יושב ראש הוועדה

  13 

  14 

  15 

 16        ::::לולולולולולולולו    ב�ב�ב�ב�    מיכאלמיכאלמיכאלמיכאל    דדדד""""עועועועוחבר הוועדה, חבר הוועדה, חבר הוועדה, חבר הוועדה, 

 17 המשפחתי התא חזקת נסתרה שלא כ� לגבי ה� הוועדה ר"יו של דינו פסק ע מסכי אני

 18  . ההוצאות לגבי וה� יחידה שאינה כדירה רכישה מס לשל המערער על ומשכ�

 19 לאחרונה זו וועדה י"ע שנית� הדי� מפסק זה מקרה לאבח� שיש ואכתוב אוסי� ואול

 20), 30.1.2019( מרכזמרכזמרכזמרכז    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    רוזנבוירוזנבוירוזנבוירוזנבוי    קר�קר�קר�קר�, 16836/03/17 ע"ו בתיק דעות ברוב

 21  . שלמי הלכת ליישו דומה בשאלה

1.  22 . וכדי� כדת ממו� הסכ על חתמו הצדדי זה במקרה וג ש ג אומנ

 23 דירה, מובהק חיצוני בנכס שמדובר ברור היה הדירה לגבי שששש שכ� בכ� די לא א� .2

 24 טר עוד העצמאיי הכלכליי ממקורותיו הזוג מבני אחד ידי/על שנרכשה

 25 .משותפי היו הדירה לרכישת המקורות כי חולק אי� דנ� במקרה כאשר, הנישואי�
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3.  1 למימו� המקורות וכא� למעשה הלכה התקיימה" חיצוניי מקורות" של ההגדרה ש

 2 זו לדירה המימו� מקורות את לכנות יהיה נכו� לא כ� ועל משותפי ה הדירה

 3 כגו� המשפחתי התא את בהגדירו המחוקק התכוו� לכ� ובדיוק חיצוניי כמקורות

 4 .אחד

4.  5 בי� הבנק בחשבונות ברורה הפרדה נעשתה כי הוועדה חברי רוב לדעת הוכחה ש

 6 בעוד, לחשבו� מחשבו� שהועברה הפקדה לכל הדעת את מניח הסבר ונית� הצדדי

 7 לחשבו� מחשבונו הכספי העברת מטרת את להוכיח דיו המערער טרח לא, שכא�

 8 שלקחה הלוואה להחזר נועדו ברוב אלה שכספי בעלמא באמירה והסתפק אשתו

 9 וכ�, הלוואה שנלקחה תדפיס ולא, הלוואה הסכ הציג לא, חובותיו לכיסוי אשתו

 10 .ההוכחה נטל את להרי הצליח לא כ� ומשו בגרסתו לתמו� שיכלו בנק תדפיסי לא

5.  11 טר הדירה שיפו1 לגבי והאישה הבעל בחקירת שנתגלעו המהותיות הסתירות ג

 12 של גרסתו את נקבל א וא�, לאמינות הוסיפו לא, הביטחו� למשרד השכרתה

 13 .האישה י"ע הוצאו השיפו1 כספי כי ראיה כל הוצגה לא, שופ1 הבית כי העורר

 14    כיכיכיכי    נראהנראהנראהנראה"""" למציאות קרובה יותר זה במקרה המשיב עמדת כי נראה לעיל האמור מכל .6

 15    הפרדההפרדההפרדההפרדה    עלעלעלעל    לשמורלשמורלשמורלשמור    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    ולאולאולאולא    מנושימנושימנושימנושי    להתחמקלהתחמקלהתחמקלהתחמק    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    דווקאדווקאדווקאדווקא    נעשהנעשהנעשהנעשה    הממו�הממו�הממו�הממו�    הסכהסכהסכהסכ

 16 ".רכושיתרכושיתרכושיתרכושית

 17 כדי ג בו יש, המשפחתי התא חזקת נסתרה שלא זה די� בפסק לאמור מעבר כ� על .7

 18 ייהנה המס להטבת זכאי שבאמת מי ורק לקיימ כדי נחקקו שחוקי מסר להעביר

 19  .ממנה

 

  מיכאל ב� לולו, עו"ד
  חבר הוועדה

  20 

  21 

 22        מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שמאישמאישמאישמאי, , , , לילילילילילילילי    אלו�אלו�אלו�אלו�    מרמרמרמר, , , , הוועדההוועדההוועדההוועדה    חברחברחברחבר

 23 התא מחזקת לסטות אי� דנ� במקרה כי לקביעתו מצטר� ואני הועדה ר"יו פסיקת את קראתי

 24 די, נישואיה לאחר במשות� הזוג בני י"ע נרכש המגורי בית כי העובדה לאור, המשפחתי

 25  . הזוג בני על המשפחתי התא חזקת את להחיל כדי זאת בעובדה
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 1 הזוג בני על המשפחתי התא חזקת להחלת נוספי חיזוקי קיימי דנ� במקרה, זאת ע

 2  : היתר ובי�

 3  .  רבות שני במש� ילדיה ע ביחד בבית התגוררו הזוג בני כי העובדה /

 4  .הבעל התערבות וללא האישה של מלא במימו� נער� הבית ששיפו1 הוכח לא כי העובדה /

 5  .ההוצאות לעניי� הועדה ד"יו לפסיקת מצטר� הנני, כ� כמו

 
 

  מר אלו� לילי, שמאי מקרקעי�,
  חבר הוועדה

  6 

  7 

  8 

 9 של בס�, המשיב בהוצאות לשאתעל העורר הוחלט לדחות את הערר וכי לאור כל האמור, 

 10 כ� לא שא, הדי� פסק מת� ממועד ימי 30 תו� למשיב ישולמו אלה הוצאות. 5 25,000

 11  .כדי� וריבית הצמדה הפרשי לה יתווספו

  12 

  ,� 13  , בהעדר הצדדי�.2019אפריל  04, כ"ח אדר ב' תשע"טנית� היו

                   14 

 15 

  
 

 
 

  אבי גורמ�, שופט
   יושב ראש הוועדה

  לולו, עו"דמיכאל ב� 
  חבר הוועדה

  מר אלו� לילי, שמאי מקרקעי�,  
  חבר הוועדה

 16 

  17 

  18 




