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מוניטין אישי , נכסי קריירה
 וכושר השתכרות

ח"רו, ליטל נאור

דיון בסוגיות להם נדרשים  
מומחים ודרכי החישוב  

 בהתאם לפסיקה בישראל

 "מוניטין אישי וכושר השתכרות, נכסי קריירה"

בתחום איזון המשאבים, סוגיה אשר נדונה רבות בפסיקה. 

  קיימות מספר גישות הן באשר לקיומו של נכס והן באשר

 .להערכתו

  השפעה סובייקטיבית הנובעת מהתפיסה האישית של

 .המושג

קושי בהערכת הנכס בשל מרכיביו . 
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 נתיב התקדמות של אדם במטרה להשיג  -מקצועי מסלול
 . רווחים אישיים

 

  יכולה לנבוע מלימודים אקדמאיים או מעיסוק פרקטי
 .מתמשך

 

 שבהן  , לחייו של אדם 20-החל משנות ה -מסלול קריירה
ועד הגיעו לגיל  , הוא רוכש מקצוע ומשתלב בכוח העבודה

 .פרישה

 ?קריירה מהי  –המונחים 

 האישיתהיכולת הינה שנכסי קריירה הינם שיפור התפיסה,  
ההשתכרות של  עודף  –ממוניטין אישי כלשהם  כ"בדרהנובעת 

 . אדם

   –כאן קיימות מחלוקות וגם 

 שכר ריאלי  , שכר ממוצע במשק: בהשוואה לאיזו רמת שכר
 ?דרגה / תפקיד / בהתאם לתחום 

כי מדובר בכושר ההשתכרות הצפוי והעתידי  , אומרת הסברה
של אדם הנובע מנכסים שאינם מוחשיים ומקבל ביטוי ביכולת  

הכרה  (מוניטין אישי : היתר כתוצאה מ בין . מוגברתכלכלית 
שמאי מקרקעין , עורך דין, רואה חשבון(רישיון מקצועי , )וכוח
, אקדמי) תעודה(תואר , )שכיר בכיר(דרגה מקצועית , )ב"וכיוצ
 .ועוד

 נכסי קריירה -המונחים  
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 אשר נצבר , של אדם" שמו הטוב"אישי מהווה את מוניטין
לאורך חייו המקצועיים ואשר קובעים את מעמדו המקצועי ואת  

 .ערכו של האדם כבעל מקצוע

 

 מוניטין משקללים בתוכם מכלול של  , המקצועילניסיונו מעבר
תכונות הקשורות באדם עצמו והמעמידות אותו בפני ציבור  

 .כאטרקטיבי יותר על פני אחרים, לקוחות

 מוניטין אישי -המונחים  

 

 

 של אדם " יכולת ההשתכרות"ל משקפים את "הביטויים הנכל
 .אישינכס = 

 

  מדובר בנכסים אישיים שאינם נפרדים מהאדם עצמו ועצם
זוג אחד  -ההכרה בהם לשני בני הזוג כמוה כשעבוד בן 

 .למשנהו

 

החלה ההכרה בנכסי  , בפסקי הדין שנתנו בשנים האחרונות
הכוונה לפער בין , בדרך כלל, כאשר, קריירה כנכס בר איזון

כושר ההשתכרות של בן הזוג האחד לבין כושר ההשתכרות  
 .של בן הזוג האחר

 כושר השתכרות -המונחים  
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 כושר השתכרות -המונחים  

של כבוד המשנה  , כושר השתכרות הוגדר בפסק דינו
בבית  , )4623/04 מ"בבע(אליעזר ריבלין , לנשיאה

:  כך, 2007, באוגוסט 26מיום , המשפט העליון

מה בעל  -הוא היכולת לעשות וליצור דבר.... כושר השתכרות הוא נכס השייך לאדם "
האישיים של   כשרונותיובהם , הוא מושפע ממשתנים רבים ומגוונים. ערך אובייקטיבי

חלק מכושר . ניסיונו והמוניטין האישי שרכש, השכלתו, המקצוע שבו בחר, האדם
הוא פרי  . הוא אינו טבוע בצופן הגנטי שלו. ההשתכרות אינו בא לאדם מן הטבע

, בעיקר רכישתה של השכלה, רכישתם של חלק מאלה. למידה והתנסות, שקידה ומאמץ
והקצאתם , עומדים לבני הזוג באופן מוגבל, בדרך כלל, הללו. מצריכה זמן וכסף

שבני הזוג עשויים לעמול  , העיקר הוא. שלו-כל זוג וסיפורו. תלויה בשיקולים שונים
.  לרווחת המשפחה כולה, מביניהםיחד למען יגבר כושר ההשתכרות של אחד 

אלא גם  , של אותו פרט לא נועדה אך לשם הערך האינדיווידואלי הטמון בה" קריירה"ה
, אכן. פרנסתו של בן הזוג השני ופרנסתה של המשפחה כולה –לשם הערך הקולקטיבי 

היכולת של כל אחד מבני הזוג להשיא  . והוא נוצר בשניים, הוא אחד" משפחתי"הזמן ה
מצדו של ) ומשאבים אחרים(זמן -את יכולת ההשתכרות שלו תלויה לא מעט בתרומת

."בן הזוג האחר

 כושר השתכרות -המונחים  

, 4תיקון מספר (תוקן חוק יחסי ממון , 2008בשנת 
) 2(8במסגרת התיקון נקבע בסעיף ). 2008ט "תשס
:כי, לחוק

,  רשאי הוא, נסיבות מיוחדות המצדיקות זאתראה בית המשפט או בית הדין . 8"
אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת   -לבקשת אחד מבני הזוג 

:  לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים -נישואין 

....

,  לא יהיה מחצה על מחצה, כולם או מקצתם, שאיזון שווי הנכסיםלקבוע )2(
לרבות בכושר  , בנכסים עתידיים, בין השאר, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב

 ";של כל אחד מבני הזוג ההשתכרות

)הדגשה אינה במקור(

כושר ההשתכרות הוכר כגורם שיש להתחשב בו בעת איזון המשאבים רק , דהיינו
 ".זאתנסיבות מיוחדות המצדיקות "ב
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 כושר השתכרות -המונחים  

בבית המשפט לענייני  , )52231-09 ש"בתמ(של כבוד השופטת שפרה גליק , בהתאם לפסק דינה
 :  עולה כי , 2011, בנובמבר 1מיום , א"משפחה במחוז ת

תיעשה בכפוף לתנאים מסוימים ובהם ניתן  " נכסי הנישואין"הכללת כושר ההשתכרות ב"
"  קרייריסטי"מחד גיסא ובן זוג " ביתי"בן זוג . א: שלושה יסודות, "מעוף הציפור"למנות מ

נישואים לאורך . ג; בכושר ההשתכרות של בני הזוג" פער דרמטי"קיים . ב; מאידך גיסא
 ..."זמן

 

בבית המשפט לענייני משפחה , )3640/10 ש"בתמ( פלקסגם מפסק דינו של כבוד השופט נמרוד 
:עולה כי , 2012, במאי 15מיום , בירושלים

כי הצורך להיזקק לחלוקה של נכסי הקריירה יתעורר  , הכלל הנוהג בפסיקת בתי המשפט הוא"
בעיקר במקרים מובהקים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות  

פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות   –שלהם 
 ."ובכך אפשר לבן הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו, המקצועית והתמקד במרחב הביתי

 

רק במקרים  , מומחה אשר מונה מטעם בית משפט נדרש להעריך שווי נכסי קריירה –מסקנה 
 !בהם הורה בית המשפט במפורש לעשות כן

 שווי נכסי קריירההערכת 

יש לגרוע מן  . עקב הנישואין, מדובר אך ורק בפער שנוצר במהלך הנישואין"
 ....אישיהפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון 

גילם של  , משך תקופת הקשר הזוגי: ובכללם, יש להתחשב גם בנתונים נוספים
בין ראשית   –הזוג -הפרשי ההשתכרות של בני, הזוג ואופק השתכרותם-בני

,  נתונים על רכישת השכלה ועל צבירת ניסיון ומוניטין –הקשר הזוגי לבין סופו 
ככל שניתן   –הזוג עבור העזר שכנגד -וכן מרכיב הוויתור שעשה כל אחד מבני

."לאתר מרכיב זה

:נקבע כי , פלקסדינו של כבוד השופט נמרוד בפסק 
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 שווי נכסי קריירההערכת 

  ניסיון מקצועי

השכלה

  כישורים אישיים

כישרון

 ניסיון
מעשי

מחקר

 תחומי
 התמחות
משניים

התמחויות

מודשנות ל 
בסיסיות

 לימודים
אקדמאיים

 לימודי
תעודה

 הכשרות
מקצועיות

 תפקידים
זוטרים

 ניסיון
אקדמי

 ?כיצד מעריכים כישורים אישיים  –קושי ראשוני 

 מכלול המיומנויות ויכולות של אדם התורמים   –כישורים אישיים
 :מכתוצאה , בין היתר, לקידום מעמדו האישי והמקצועי

אישיים-קשרים בין; 

 אחריםעם אנשים תקשורת; 

 הזדמנויות/ לאתר מידע יכולת; 

 בחירה/ החלטות קבלת; 

 אצל האחר" מניותיו"בין היכולות השונות להעלאת שילוב.
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 ?כיצד מעריכים כישורים אישיים  –קושי ראשוני 

 

 33%) שליש מהשכר( –שיטה אחידה : 

שיעור אחיד המשקף את מרכיב הכישורים האישיים  קביעת 
בהתבסס על נתונים סטטיסטיים בגין הפער הממוצע המשולם  

 .בהשוואה לשכר הממוצע הנהוג בתחום והענף, בעודףלאדם 

 

מה המשקל שיש לתת לכישוריו האישיים של אדם וכיצד  
?ניתן להפרידם מהמוניטין האישי

 ?כיצד מעריכים כישורים אישיים  –קושי ראשוני 

 

 פרטנית בדיקה: 

הכישורים האישיים יקבע בהתבסס על נתונים בפועל בגין  שיעור 
הפער בין השכר בפועל בהשוואה לשכר הריאלי הממוצע בהתאם  

 .לתחום והענף

 

מה המשקל שיש לתת לכישוריו האישיים של אדם וכיצד  
?ניתן להפרידם מהמוניטין האישי
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 ?מהי הנוסחה לחישוב  –קושי מרכזי 

ידי  -אשר נצברו על, "נכסי הקריירה"כי הערכה אקטוארית של שווי , אין ספק".......
 אפשרית-עלולה להיות קשה ואף בלתי, בני הזוג במהלך הנישואין

...

שפסק הדין מתחיל בעיצוב הפתרון לו אך מציע , דידןהעיקרי הנותר בנידון הקושי 
של  כימותםהוא כמובן , "עקב בצד אגודל"להותיר את המשכו לימים יבואו ולפיתוח 

 ."המוניטין

 

:כי , פלקסכפי שצוין בפסק דינו של כבוד השופט נמרוד , וכן
דומה כי לא נמצא אפילו פסק דין אחד החוזר על אותה נוסחה שמצא חברו  "...

לחישוב ערכו של נכס זה והתחושה שנוצרה הייתה כי לא עסקינן בחישוב חשבונאי  
המצוי בתחום התמחותם של רואי חשבון וכלכלנים אלא בסוג של הערכה שרב בה 

."הניחוש וחיזוי העתיד על אומדן ריאלי ראוי

,  אליעזר ריבלין, של כבוד המשנה לנשיאה, דינובפסק 
:צוין כי 

 

 ?ברוטו או נטו

:נכון יותר לחשב לפי השכר ברוטו
החישוב צריך לתת ביטוי  , אולם מאחר שעסקינן בפער השתכרות

 .נכון לפער שנוצר בין הצדדים מבחינת רמת חיים

.במקרה זה הנטו משקף את הפער שנוצר

ברוטו הינו השכר המשקף את שוויו של העובד בעיני  
.הערכת העובד –המעסיק 

.מורכב מניכויים אינדיבידואלים –נטו 
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 01/01/1969 תאריך לידה אופן החישוב

 31/12/2015 המועד הקובע

 47 גיל במועד הקובע

  67 גיל פרישה

  20 תקופה עד לפרישה

 לאחר חלוקה       משקל בחישוב סכום לשיתוף    ) :למועד הקובע(נתונים 

  23,750    30,000.00 נטו, שכר בעל

שכר  / שכר ממוצע במשק / נטו , שכר אישה
 ריאלי

5,000.00    11,250  

 12,500    25,000.00 הפרשי השתכרות

   01/01/1991 31/12/2015  25.00 וותק נישואים

   01/01/1993 31/12/2015  23.00 לאחר השכלה -וותק מקצועי 

     33% 100% שיעור השיתוף

   33% 0% כישורים אישיים

לפי חלק יחסי  -רכישת השכלה אקדמית 
 בתקופת הנישואין

50% 33% 4 2   

 12,500    12,500 למועד הקובע, שווי פער חודשי

       50% 6,250 חלקו של בן הזוג

            

 שווי נוכחי     תשלום שנתי מראש תשלום חודשי   היוון

   -לדיון  -  14.88% 1.24% ריבית

      20  240.06 תקופה

   69,289   6,250 פריסת תשלומים
שיעור משכר  

20.83% 
  477,872 

האיזוןביצוע אופן 

שיטת התשלום עדיפה , וככל שהדבר אפשרי ומועיל, על דרך הכלל"
אולם אין לקבוע . פעמי על פני שיטת התשלומים העיתיים-החד

ניתן לרכך את החשש , פעמי-מקום שבו נקבע תשלום החד... מסמרות
מפני הטלת נטל כבד מידי על המשלם בדרך של חלוקת הסכום למספר  

."תשלומים שישולמו במועדים ובסכומים קבועים מראש

של כבוד המשנה , אופן החלוקה בהתאם לפסק דינו
:  אליעזר ריבלין, לנשיאה

 
 פעמי-עדיפה שיטת התשלום החד
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 השיקולים -שיעור ההיוון 

שיעור הריביתהשיקולים

2.50%סיכוןשיעור ריבית חסרת 

3.00%או, "זדה"הלכת  -. ע.כ.ריבית היוון בגין א

3.74%מקיפהריבית היוון פנסיה 

1.64%ריבית על השקעות של מכשירי חוב ממשלתיים

5.78%פרמיית גודל

4.5%קונצרניםריבית על השקעות של מכשירי חוב 

6.60%כגבוה, סיכון ספציפי של הענף/ סיכון השוק בישראל , בנוסף

14.88%לאחר מס, שיעור הריבית להיוון

חלופות

תודה

 
...הערכת שווי אופציות לצורך איזון –לדיון הבא 


