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עננשושל המהמר
רואה החשבון שהימר על
כספי הפנסיה שלו בשוק
איבד את הזכות לפנסיה
של גרושתו
אפרת נוימן 23
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הימרת על הפנסיה
שלך? אל תחמוד את
הפנסיה של גרושתך

רואה חשבון נהג לסחור באופן ספקולטיבי והפסיד מאות אלפי שקלים
• המחוזי קבע כי מכיוון שהוא השקיע את כספי הפנסיה שלו ללא
ידיעה והסכמה של בת זוגו  -הוא לא יקבל חלק בזכויות הפנסיה שלה
אפרת נוימן
בית המשפט המחוזי הכריע
באחרונה בשאלה מעניינת :איך
מחלקים את הרכוש בעת גירו־
שים ,כשאחד מבני הזוג צבר
חובות בשל מבחר בפקולטיםי
בשוק ההון? האם הרכוש צריך
להתחלק שווה בשווה ,או שיש
להביא בחשבון שרק אחד הצ 
דדים הימר והפפיד?
בפסק הדין נקבע כי אף שהפ 
עולות של בן הזוג בשוק ההון נוע
דו להיטיב את מצבה הכלכלי של
המשפחה ונעשו בתום לב ,העובדה
שהשקיע בשוק ההון את כספי הפ
נסיה שלו ללא ידיעתה והסכמתה
של אשתו מאפשרת לשנות מהט־
תווה שקובע החוק לחלוקת הרכוש.
התוצאה היא שזכויות הפנסיה של
האישה יישארו בידיה מבלי שתח
לוק אותם עם בן זוגה לשעבר.
המקרה עסק בבני זוג שהתג
רשו אהרי כמעט שלושה עשורים
של נישואים ,שבמהלכם נהג בן
הזוג ,רואה חשבון בהשכלתו ,לס
חור בשוק ההון)עיקר הפעילות
היה ב .(2008-2007-בן הזוג הפ 
סיד מאות אלפי שקלים במסחר
בבורסה .בת הזוג טענה כי הוא פעל
להגדלת המשכנתא על ביתם ,ונ
טל את כספי ההלוואה שהתקבלו
לצורך השקעות בשוק ההון ,מב 
לי לשתפה וליידעה .הוא גם פדה,
לטענתה ,את הזכויות הסוציאליות
שנצברו לטובתו במהלך החיים
המשותפים ,שילם קנסות על פי 
רעון מוקדם ,והפסיד את הסכומים
בהימורי שוק ההון.
היא פנתה לבית משפט לענייני
משפחה בפתח תקוה ,בטענה כי יש
לחלק באופן שאינו שווה את הז
כויות שצברו הצדדים ,באופן שמ 
תחשב בהפסדים שגרם האיש לתא
המשפחתי .מנגד ,בן הזוג טען כי
אשתו לשעבר לא התעניינה בפ
עולותיו בשוק ההון ,הוא סחר לפי
שיקול דעת מקצועי אחרי שרכש
קורסים והכשרות באינטרנט  -ורק
בזכות זה המשפחה הצליחה לשמור
על התנהלות כלכלית מאוזנת.
בית המשפט מינה כמומחה
לשוק ההון את קובי נבון ,שק 
בע כי התנהלותו הכלכלית של
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האיש היתה ספקולטיבית וב 
לתי אחראית ,בהתייחס לאופי
המסחר ושיעורו .ב 2017-נפסק
כי שיקול הדעת של האיש היה
שגוי והוא נהג באופן ספקולנטי
בכל הקשור להתנהלותו הכלכ 
לית  -אך יש לראות את הת 
מונה המלאה לפיה לנגד עיניו
היתה טובת משפחתו.
עם זאת ,השופטת נאוה גדיש
קבעה כי אין להסיר אחריות
מהאיש בכל הקשור להחלטתו
לפדות את הזכויות הסוציאליות
והפנסיוניות שאותן צבר במהלך
השנים כדי להשקיע את הכס 
פים שפדה בשוק ההון .הפעולות
שלו בעניין זה ,מבלי לשתף את
האישה בהחלטותיו ,חרגו מחו 
בת הנאמנות שהוא חב בה כבעל
משפחה.
לגבי ההחלטה של האיש לה
גדיל את המשכנתא כדי להשת
מש בכסף לצורך השקעות בשוק
ההון ,ציינה השופטת כי אמנם
היא נראית כהחלטה פזיזה ולא
אחראית ,אך היא דרשה שיתוף
פעולה ,ולמעשה גם ידיעה של
האישה .האישה אכן אישרה כי
הלכה עמו לבנק ארבע פעמים ,וכן
נדרשה לחתום על מסמכים שונים
ולהציג מסמכים ותלושי שכר.
לסיכום נקבע כי הזכויות הסו
ציאליות שצברה האישה במהלך
החיים המשותפים יוחרגו מתוך
הנכסים אותם מחלקים ויישא
רו בבעלותה .יתר נכסי הצדדים
יאוזנו באופן שווה על פי המתווה
הרגיל הקבוע בחוק.

שני הצדדים לא היו
מרוצים מפסק הדין

שני הצדדים לא היו מרוצים
מפסק הדין ,והם עירערו לבית המ
שפט המחוזי מרכז באמצעות עוה״ד
רות דיין וולפנר)האישה( וניסים
שלם )האיש( .בשבוע שעבר ניתן
פסק הדין.
השופטים מיכל ברנט ,ורדה
פלאוט וצבי ויצמן ציינו כי לפי
פסיקת בית המשפט העליון ,השי 
תוף בנכסים כולל בתוכו גם שיתוף
בחובות .אבל בפסיקה נקבעו חרי 
גים ,למשל ,כשהחוב הוא בעל אופי
אישי מובהק ,כשבן הזוג מבזבז את
כספו על פילגש ,כשאחד מבני הזוג
מוציא הוצאות על רכוש נפרד שלו,
או כשאחד מבני הזוג מבצע מניפו
לציה כספית בעבור עצמו ,כך נק 
בע כי ככלל יראו בחובות הימורים
כחוב הרובץ רק על אחד מבני הזוג.
הם הסכימו עם הפסיקה של
בית משפט למשפחה ,ולפיה הת 
כלית של מעשי האיש היתה סיוע
למשפחה ,ולכן אין להטיל את
החובות שנוצרו מהתנהלותו עליו
בלבד  -אך בכל הנוגע למימוש
זכויות הפנסיה ללא ידיעת בת
זוגו הוא כבר לא יכול לקבל הנ 
חות .זאת מכיוון שפעילות שאינה
בתום לב שיכולה לקפח זכויות
עתידיות של בן הזוג יכולה להצ 
דיק בנסיבות מסוימות את החרי 
גה מהחלוקה הרגילה של חצי־חצי
בזכויות ובחובות.
לכן ,הם קבעו כי המתווה שנ 
קבע הוא ראוי ,גם אם ניתן למצוא
מתווים חלופיים אפשריים אחרים.

