
00 • דיני משפחה

תי בפעם האחרונה נשאלתם כמה אתם שווים אם מישהו היה קונה אתכם? מ
את הכישרון שלכם? את הפוטנציאל שלכם? את המותג שבכם שטרם פרץ 

החוצה? בקיצור את ההון אנושי שלכם - נכסי הקריירה שלכם?
או  לגבי סלב  ומתייחסות  כלכליים  בעיתונים  אלו מתפרסמות  כלל שאלות  בדרך 

כוכב ידוע כזה או אחר, ולגבי אנשי עסקים אמידים מאוד.
אך - הפתעה! בשנים האחרונות גם בבתי המשפט לענייני משפחה, בעת חלוקת 
רכוש בין בני זוג בהליך גירושין, דנים בשווי נכסי הקריירה של כל בן זוג או במילים 

אחרות - מהו פוטנציאל ההשתכרות של אחד מבן הזוג )הונו האישי(.
נכסי קריירה או מוניטין אישי הוכרו בפסיקה כסוג של נכס. נכס בעל שווי כלכלי 

השווה לפעמים ממון רב, אשר ניתן לאומדו בכלים מקובלים במהלך הליכי גירושין.
הרציונל שעומד מאחורי הפסיקה בנושא נכסי קריירה וחלוקתם הוא, כי על פי רוב, 
התפתחותם המקצועית של בני-זוג קשורה זה בזו. בני זוג עשויים לוותר על השכלה 
או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף 
לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שבן הזוג האחר יוכל להתפתח בעצמו למען 

טובתו-שלו וטובתה של המשפחה כולה.
לנגד עיני בית המשפט עומד שיקול הנובע ממניעים של צדק ושוויון, סוג של פיצוי 
שווה,  מוצא  בעמדת  להיות  לו  מאפשרים  אשר  הזוג  בן  של  קריירה  הפסדי  בעבור 

ולהתחיל חיים חדשים שלא מאפס.
כאן המקום להזכיר את היתרון בתכנון אסטרטגית גירושין חכמה תוך ניצול מרוץ 
הסמכויות בסוגית נכסי הקריירה, המבוססת על השוני בין בתי הדין הרבניים לבין 

בתי המשפט.
בתי הדין הרבניים מסרבים לדון בכל סוגיית נכסי קריירה, ופוסקים על פי הלכה 
היהודית )דין תורה( השונה מן החוק האזרחי. מודגש, כי בתי הדין מכבדים את חוקי 

מדינת ישראל ובכלל זה חוק יחסי ממון, אך מפרשים אותו על פי ההלכה היהודית.

שווי נכסי הקריירה שלכם 
בגירושין?

נכסי קריירה או מוניטין אישי הוכרו בפסיקה כסוג 
של נכס בעל שווי כלכלי, אשר ניתן לאומדו בכלים 

מקובלים במהלך הליכי גירושין עו"ד יצחק-ארז קרט

קרט ושות' הינו משרד בוטיק המתמחה בדיני 
משפחה, גירושין וירושה ומחויב להעניק 
ללקוחותינו יחס אישי ותומך, תוך בניית 

אסטרטגיה ייחודית לכל לקוח ולקוחה. זאת, 
מתוך מודעות שתחום המעמד האישי נוגע 
בנושאים רגישים, ועל כן ההתמודדות עמו 

דורשת מקצועיות גבוהה והתמחות ספציפית. 
מקצועיות ללא פשרות, ליווי אישי, והתמחות 

בנכסי קריירה הופכים את משרדנו לחיוני 
לאנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים 

ובכירים, בעלי רכוש רב להגן עליו.
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