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 ה"ב

 1115144/5יק ת

 ורי פתח תקווהאזהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אלון אבידר, הרב דוד בר שלטון, ריאל ינאיארב ה

 )ן גינסברגחד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )ועי קורץרד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 יזון זכויות פנסיוניות בין צד שפרש לפנסיה מוקדמת לצד שפרישתו הצפויה רחוקה א:נדוןה

 סק דיןפ

וסיכומי  באי  כוחם  של  הצדדים  במכלול  ענייני  הרכוש  שבהם  הם  חלוקים  הונחו ,  תגובות,  שותבק

 . לפנינו

[...] 

 פנסיה המוקדמת של התובע ה

  אם  יש  להגדיר  פנסיה  מוקדמת  בגין  נסיבות –בשאלה  זו  חלוקים  באי  כוחם  של  הצדדים  

ספי  פיצויים  שאינם  ברי או  שיש  להגדירה  ככ,  בריאותיות  ככספי  פנסיה  רגילה  שהיא  בת  איזון

 . איזון

ס בשל נסיבות "הוא פרש מעבודתו בשב. דובר בכספי פנסיה המשולמים לתובע על בסיס חודשימ
  ולדברי 2עיל  בסעיף  לפיצויי  הפיטורין  הוזכרו  .  בריאותיות  ואושרה  לו  פנסיה  מוקדמת  ופיצויי  פיטורין

 . לרכישת רכבשו התובע הם שימ

היא  בכלל וובר  בפנסיה  לכל  דבר  דמה  פישלבא  כוחה  של  הנתבעת  קרונית  יש  לקבל  את  עמדת  ע
לא  מדובר  בפיצוי  גוף  שניתן  לאדם  אלא  בהקדמת  זכויותיו .  איזון  המשאבים  הנערכים  בין  בני  זוג

אלא  שנסיבות  רפואיות  מצערות  גרמו  להקדמת  מועד ,  צבר  במהלך  עבודתו  אותןשהפנסיוניות  
ויפה  ציין  בא  כוחה  של  הנתבעת  לפסיקות  השונות ,  חתאכן  זוהי  הגישה  המשפטית  הרוו.  ןפירעונ

ו   שב)מפי  השופט  הנדל(  3514/13מ  "וראו  גם  בע;    בעניין  פרטוש1018/04מ  "שניתנו  בנושא  כמו  בבע
 :נכתבו הדברים הבאים

כבר   –  הפנסיוניות  בין  בני  הזוג  שנפרדו  שר  לחלוקת  מענק  הפרישה  והזכויותא
דבר הכיום  מופיע  .  חלוקת  הרכוש  בין  בני  זוגנפסק  כי  זכויות  פנסיוניות  נכללות  ב

לוקה חמורה  על  ה  1973  –  ג"התשל,  וק  יחסי  ממון  בין  בני  זוגחל  5סעיף  ב
 . נישואיהםני הזוג עם התרת בשוויונית של כלל נכסי 

טענת  המבקש  מתייחסת  לאיזון  משאבים  של  זכויות  פנסיוניות  כאשר  מדובר   אמנם
אך  בכך  אין  הצדקה  להחלת  דין  שונה  נוכח  לשון  החוק ,  בפרישה  מוקדמת

 . והפסיקה
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ככלל  לא  יהיה  זה  נכון  להבדיל ,  כל  שהעניין  נוגע  לחלוקת  נכסי  בני  זוג  שנפרדוכ
בהגיעו  לגיל  פרישה  לבין  פנסיה  שמקבל בהחלת  הדין  בין  פנסיה  שמקבל  אדם  

אף  כי  יש  הבדלים .  אדם  בעת  פרישה  מוקדמת  ועד  גיל  הפרישה  מכוח  החוק
בשתי  הקבוצות  הפנסיה  נועדה  להבטיח  את  יכולתו  של  העובד ,  מסוימים  ביניהן

 . להתקיים לאחר שפרש מעבודתו

לכן סקינן  בהטבה  שמוענקת  לעובד  בעת  פרישתו  כחלק  מיחסי  העבודה  שהיו  וע
הפנסיה  היא  מוקדמת .  אם  הושגה  בעת  הנישואים  הרי  זהו  משאב  בר  חלוקה
אך  אינה  מוקדמת  בכך ,  לפנסיה  הרגילה  בכך  שהיא  מוקדמת  בזמן  לצפי  מסוים

 . שהיא משולמת טרם סיום הקשר בין המעביד והעובד

ההבחנות  בין  שני  סוגי  הפנסיה  אינן  רלוונטיות  לאיזון  המשאבים  בין  בני ,  פיכךל
ין  אם ביא  מוקדמת  והין  אם  בהמרכיב  היסודי  והעיקרי  של  הפנסיה  נשמר  .  הזוג

עביד  וטפלה  היא  דרך  סיום ־מהעיקר  הוא  סיום  הקשר  ביחסי  עובד.  יא  רגילהה
אין ,  ונוכח  הצטברות  הזכות  במהלך  חיי  הנישואים,  נוכח  כל  האמור.  הקשר

 .להתערב בעניין זה במקרה דנן

והיא , קשה הבאה בעקבותיה ובעטיה של פסיקה עקרונית זוך  עם  זאת  יש  לתת  את הדעת לבעיה א
חלוקה  זו  עלולה  לגרור  את  בעל  הפנסיה  המוקדמת .  בעיית  חוסר  הצדק  החלוקתי  בפן  המעשי  שלה

 . הפסיק לעבוד ולהשתכר גופני הקיים בלאו הכי שבגינוהמלבד השבר , למשבר כלכלי קשה

' דמיום    48482/07ש  "השופט  יהורם  שקד  בתמ  כבוד(אביב  ל  לענייני  משפחה  בת  טשפהמת  החלטת  ביב

על  מדוכה  זו  ועסק  בשאלת  איזון  המשאבים   טשפהמת  ישב  בי  )  פורסם;30.11.2011  –ב  "בכסלו  תשע
 . קרי בפרקטיקה המעשית של החלוקה –בפנסיה המוקדמת 

 :בהיר את הקושי הקיים בנושאנ

יש  הסתברות  גבוהה ,  תמקרים  של  פרישה  לפנסיה  מוקדמת  בשל  נסיבות  רפואיות  או  נכוב
ד בשל ובעל שהפסיק לעב, למשל. להיווצרות משבר כלכלי קשה עם הגירושין וביצוע איזון המשאבים

ייאלץ  לשלם  ממועד  הגירושין  מדי  חודש  בחודשו  חלק  נכבד   –  נכות  והכנסתו  ממוצעת  בשוק
, ה  ורגילהשכורת  מלאמרושתו  ממשיכה  לעבוד  ולהשתכר  גבעוד  ,  סיה  החודשית  שלו  לגרושתונמהפ

הפער  המשמעותי  ביחסי  הכנסות  הצדדים  שנוצר .  נו  דמי  מזונות  קטיניםמם  לה  מיספתווופעמים  גם  מ
, םיסבירם  אינ  –עלול  הבעל  להיקלע  לאחר  גירושיו  מאשתו    אליהשלאחר  הגירושין  והמצוקה  הקשה  

 !ואינם הוגנים, םימוצדק אינם

אישה העד  למועד  הפרישה  של    )רות  שניםופעמים  גם  עש(על  הבעל  יהיה  להמתין  עוד  שנים  רבות   
ולצייר  בעיני   קשה  לדמיין.  כדי  לקבל  את  חלקה  בפנסיה  החודשית  שלה  בהתאם  לאיזון  המשאבים

מעבר  למצוקתו  הגופנית   ,רוחנו  את  הקושי  הכלכלי  שאליו  עלול  להיקלע  הבעל  הנכה  לאחר  גירושיו
  .חדל לעבוד שבגינה

 אם  זו  חלילה  –והפעם  כחרב  פיפיות  על  האישה    –וכה  ציאות  זו  יכולה  כמובן  לבוא  בצורה  הפמ
טטיסטי  ידוע   סתון  נאם  נוסיף  לכך  גם.  בנסיבות  המצערות  שהוזכרו  לפנסיה  מוקדמתת  צא  ליאלץת

ולבעל ,  פיו  במדינת  ישראל  כושר  ההשתכרות  של  נשים  נמוך  מכושר  ההשתכרות  של  גבריםשלּוְמַצֵער  
הרי  שמצוקתה  הכלכלית  של  האישה  לאחר   –נסיה  עוד  נותרו  שנים  רבות  על  למועד  יציאתו  לפ

סגרת  איזון מנטילת  מחצית  מהפנסיה  של  האישה  בו  במציאות  ז.  להיות  קשה  שבעתייםה  גירושיה  עלול
  .ואין לתת לכך יד, המשאבים תגרום עוול קשה לאישה

 עוד  בגמלאות  ליצאי'    בדצעוד  ב,  גמלאות  לתה  עה  זצאי'    אד  צו  שבו  טול  מקרה  אחרא
 א  לכללבעוד  ב',    אד  צל  שגמלתו  בלקו  חת  אידיו  לקבלי'    בדצ,  ה  זבמצב:  נים  או  יותר  שרהחמש־עש

 .' בד צל שגמלתו בלקו חת אקבל לזכהי'  אצד שטוחב
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ואנו ,  בנקודה  זו  )השופט  יהורם  שקד'  כב(  48482/07ש  "או  בעניין  זה  דברים  שנכתבו  שם  בתמר
ואלה  דבריו ,  )לקמן  כפי  שיובא(תיק  שלפנינו  בפרט  בנסיבות  של  ה,  סבורים  שיש  לאמץ  ולקבל  אותם

 : )'מיני רציו'כפי שתומצתו ב( הנכוחים שם

, לכאורה?  תובע  הל  שמוקדמת  הפנסיה  הל  שידית  מלוקה  חל  עהורות  לש  יאםה
 כר  שחת  תלא  ונסיה  פחת  תסווגים  מוקדמת  מנסיה  פספי  כי  כעיל  למסקנה  הוכחנ

 חלקו  להתאם  בתה  עיניהם  בלוא  ספים  כחלקו  יזוג  הבני  שדין  המן  שריה,  ודשיח
 ווה  שלוקה  חצדדים  השאבי  מלוקת  חיא  המחדל  הרירת  בכןש,  הם  מחד  אל  כלש
 . זכויות הבלת קמועדב

 א  דגון  כמצב  בנוצרת  ההבעייתיות  מתעלמת  ממשפטית  המחדל  הרירת  בולםא
 עוד  בחודשח  ל"  ש5,400  כ־אמצעות  בצמו  עכלכל  לתובע  הת  אאלץ  ישרא

דובר בנתונים שנידונו בתיק המשפטי מ[ח " ש10,600 כ־ל  שךס  עמוד  ינתבעת  הרשותשל
 וד  עמקטין  שהמ,  בנותיו  לזונות  משלם  מודנו  עתובע  הי  כהוסיף  לש  ילכך.  ]י"א,  שם

 .מחייתו לנותר הפנוי הסכום הת אותרי

 הכלל  מסטותל,  תאימים  ממקריםב,  טפמשת  הבי  לאפשר  מחוק  ל8  עיף  סמנםא
 לוקת  חהיא  וותר  יעלה  נטרה  מהגשיםל  נת  מל  עזאתו,  ווה  שלוקה  חקובעה
 סטותש  ל"ביהמ  להוענקה  שסמכות  הרףח,  אולםו.  זוג  הני  בין  בודקת  צשאביםמ
 מקרים  בעשה  יו  זסמכות  בשימוש  הי  כראוי  הןמ,  שוויונית  החלוקה  הכללמ
 .כללותה בתמונה הל עבט מתוך ובמשורה ויוחדיםמ

[...] 

 או  ללוקה  חרכי  דל  עהורות  לטפמשת  הי  בת  אסמיך  מחוק  ל8  עיףס,  את  זם  עחדי
 צורה  בלאא,  )זכות  התגבשות  המועד  בחצה  מל  עחצהמ(  קלאסית  הצורתה  בווקאד
 כס  נחרגת  הל  שרך  דל  עווקא  דאול,  הוגנות  וודקות  צטרות  מתגשים  שזוכ,  חרתא
 . סויםמ

 כאותה  זת  אקבוע  לינהה  מלך  הרך  די  כדעה  בטשפהמת  יב,  מקרה  הנסיבותב
 י  כקבוע  לשימה  נאותה  באולם  ותובע  הל  שפנסיה  היכספ  בנתבעת  הל  שעקרוניתה
 שר  אהכספים  מתובע  הל  שלקו  חתוךמ,  ה  זלקה  חת  אקבל  לכאית  זהא  תנתבעתה
 . לה שפנסיה הכספי מקבל לוא המורא

 ל  שרעיונית  הפנסיה  הספי  כין  בכשווית  עתחשבנות  הציע  מטפמשת  היב:  לומרכ
 ל  שלקו  שחךכ,  תובע  הל  שהפנסי  הספי  כבין  ל)קטוארי  איד  על  ייקבעוש(  נתבעתה
 הסךמ,  עת  כה  לשולמים  מיו  השל  מקוזזו  ינתבעת  הל  שפנסיה  התגמולי  בתובעה
 ל  שחלקו  שככל  וםא(  תובע  הל  שפנסיה  הספי  כתוך  מנתבעת  הטובת  לעת  כנזקףה
, תובע  הל  שממשית  הפנסיה  בנתבעת  הל  שחלקה  מדול  גנתבעת  הל  שרעיונית  הפנסיה  בתובעה
 בלת  קמועד  בתובע  לשולמו  ילו  אהפרשיםו,  לשהם  כפרשים  הובעת  לנתבעת  השלם  תא  לזיא
 .)נתבעת הל שידיה לפועל בפנסיה הספיכ

 .ברים כדורבנותד

מצא   ניותרת  מתווה  הפתרון  לחלוקה  צודק,  וכאמור,  בעיה  קיימת  כבר  ברובד  העקרוני  שלהה
וכלשון ,  אביםהמאפשר  החרגה  באופן  חלוקת  המש,    לחוק  יחסי  ממון8בסעיף    בבסיס  הרעיון  הגלום

 : החוק

, וא  השאיר,  את  זמצדיקות  היוחדות  מסיבות  נדין  הית  בו  אמשפט  הית  באהר.  8
 התרת  לין  דפסק  בממון  החסי  ידבר  בפסק  נא  לםא  –  זוג  הבני  מחד  אבקשתל
 :משאבים היזון אמסגרת באלה מותר יו אחת אעשותל – ישואיןנ

)1[...] ( 
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 ל  עחצה  מהיה  יאל,  קצתם  מו  אולםכ,  נכסים  הווי  שאיזון  שקבועל)  2(
, תידיים  ענכסיםב,  שאר  היןב,  התחשב  ביקבע  שחר  אחס  יפי  ללאא,  חצהמ
 .זוג הבני מחד אל כל שהשתכרות הכושר ברבותל

בנסיבות ,  נראה  הגיוני,  ל"  הנ2לאור  הרציונל  שבבסיס  תת  סעיף  ,  טשפהמת  יבע  שם  ציפתרון  שהה
 :)פסק הדיןל 57–52סקאות פ( ואלה הדברים שנכתבו שם, שלפנינו

 ל  שפנסיה  הכספי  בנתבעת  הל  שעקרונית  הכאותה  זת  אקבוע  לינה  המלך  הרךד
, ה  זלקה  חת  אקבל  לכאית  זהא  תנתבעת  הי  כקבוע  לשימה  נאותה  באולם  ותובעה
 .לה שפנסיה הכספי מקבל לוא המור אשר אהכספים מתובע הל שלקו חתוךמ

 ככל  ואם:  להשא  הל  עמומחה  השיב  יבמסגרתו  וחשיב  תייערך,  ומר  לוצהר
 הייתה  שגמלה  הובה  גיה  ההמ,  קובע  היום  בפנסיה  לוצאת  יייתה  ההנתבעתש
 .ועד מאותו בעבודתה מורשת פהייתה שהנחה בה לשולמתמ

 ולםא, פנסיה לצאה ירם טנתבעת  האשרב,  וחשי  מלא  ועיוני  רינו  הה  זחשיב  תמנםא
 םא,  עתנתב  לשולמת  מהייתה  שחודשית  הגמלה  הווי  שת  אהעריך  לה  זתחשיב  בשי
 ל  שלקו  חת  אקזז  לציעא,  ן  כעשותיב.  קרע  המועד  בפנסיה  לוצאת  יהייתה  שככלו
 נזקף  ההסךמ,  עת  כה  לשולמים  מיו  השלמ,  נתבעת  הל  שפנסיה  התגמולי  בתובעה
 . תובע הל שפנסיה הספי כתוך מנתבעת הטובת לעתכ

, A  ל  עומד  ענתבעת  הל  שרעיונית  הפנסיה  בתובע  הל  שלקו  חאם:  וגמא  הדצורךל
כ־(  לו  שפנסיה  בנתבעת  הל  שלקה  חבין  שהפרש  הת  אנתבעת  לשלם  יתובע  הזיא

 הופך  ונתבעת  הל  שכרה  שת  אהמשוואה  מסלק  מניא,  ו  זדרךב.  A  בין  ל)ח"  ש1,600
. תחשיב  העצם  ללו  שהרלוונטיות  מהבדילל,  תחשיב  הצורך  ללוונטי  רבלתי  לותוא
 ל  שהמשוואה  מלקח  ם  הין  אאולם  ולקיזוז  ותחשיב  לעילה  הם  ההכנסות  בפעריםה
 .יזוז קותו אשל וחשיב תותוא

 דול  גנתבעת  הל  שרעיונית  הפנסיה  בתובע  הל  שחלקו  שככל  וםא,  את  זם  עחדי
 תובע  לנתבעת  השלם  תא  לזיא,  תובע  הל  שממשית  הפנסיה  בנתבעת  הל  שחלקהמ
 פועל בפנסיה הספי כבלת קמועד בתובע לשולמו  ילו  אהפרשיםו,  לשהם  כפרשיםה
 . תנתבע הל שידיהל

ילו  הייתה  האישה  יוצאת  כעת  לגמלאות  ולפי  יחסי  הזכויות כאערוך  תחשיב  רעיוני    ליש:  לומרכ
ק  את  פער  הזכויות  העודפות  לבעל  והמגיעות ר.  זכותו  של  האיש  נגדכההדדיים  תחושב  זכות  האישה  

 .האישה מהפנסיה החודשית של הבעל תיטול אותו –לאישה 

ממזערת  באופן  משמעותי והשזו  היא  הדרך  הטובה  יותר  דומה    –מסגרת  ביצוע  איזון  המשאבים  ב
את  הנזק  הכלכלי  שעלול להיווצר בגירושין כאשר אחד מהצדדים יוצא לפנסיה מוקדמת ועליו להמתין 

ובינתיים  להיקלע  לקושי  כלכלי  בגין  ניכוי ,  שנים  רבות  עד  למועד  גמילת  הפנסיה  של  הצד  השני
 . השנימשמעותי מהפנסיה החודשית שלו לטובת הצד 

 ן הכלל אל הפרטמ

  אפשר )ס"מהחשב  הכללי  באוצר  וממחלקת  חשבות  בשב(מעיון  בנספחים  שצורפו  לסיכומי  התובע  

  ובהתאם  לכך  הוא  זכאי  לפנסיה 89%לראות  כי  לתבוע  נקבעה  נכות  תעסוקתית  בשיעור  של  

התובע  הפסיק  לעבוד  ויצא  לפנסיה  מוקדמת .  ס"  מגובה  השתכרותו  בשב46.7%בשיעור  של  

 ). 1.10.2013(ד "ז בתשרי תשע"ום כבי

במסגרת  ההתדיינות  על  גובה )  12.9.17(ז  "א  באלול  תשע"דיון  האחרון  שנערך  לפנינו  ביום  כב
 : מזונות הקטינים הוצגו לפנינו הנתונים הבאים
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 2,300  מקבל  קצבת  נכות  מהביטוח  הלאומי  בסך  ;ח"ש  3,800תובע  מקבל  פנסיה  חודשית  בסך  ה
 –"  אין  לי  עבודה  קבועה("לחודש  מעבודות  שונות  ח  "  ש2,000־  עובד  ומשתכר  כולדבריו  הוא  גםח  "ש

 .)118ורה שקול הדיון ופרוט

יש לציין כי . לחודשח "ש 2,800בור מזונות ומדור ילדיו בסך בעתום  הדיון  האחרון  חויב התובע ב
תו בושבהם  ח'  יםנקטני  קט'א  מדובר  בלו,  שנים  בעשילד  הקטן  ביותר  מבין  הקטינים  הוא  כ  הגילו  של

 . של האב היא מוחלטת ובלעדית

 .ח" ש6,900 –משכורת חודשית : נסותיה של האישההכ

ם  נאמץ  כעת  את  איזון  המשאבים  ככתבו  וכלשונו  ונורה  על  העברת  מחצית  מהפנסיה  שלו א
 ,רתומשכח  "ש  6,900(חודש  ח  ל"ש  11,600לנתבעת  מהפנסיה  נמצא  כי  בידי  הנתבעת  יצטבר  סכום  של  

 2,000הם  משח  "  ש6,200־וותרו  כיי  וביד  התובע  ;)מזונות  קטיניםח  "  ש2,800מחצית  פנסיה  ו־ח  "  ש1,900
ה לתובע  הנכ:  כלומר!  )89%(ומדובר  באדם  נכה    –מהשתכרות  מעבודות  מזדמנות  ולא  קבועות  ח  "ש

גם  אם  נאמר  שיש  להחריג  את  מזונות  הקטינים  ולהוציאו  מפערי   .ייוותר  כמחצית  ממה  שיש  לגרושתו
מדובר   דיין  ע–  )םהזונותימויש  לשקול  את  השתתפות  הנתבעת  ב'  יםנקטני  קט'א  מדובר  בלף  על  פי  שא(ס  יחה

ם  גביית  מחצית  הפנסיה  המוקדמת  תתבצע  כעת אליה  אבמצוקה  כלכלית  קשה  שהתובע  עלול  להיקלע  
 ". לפי הספר"

הגיוני נראה  לנו  סביר  ו  ייני  משפחה  בתל  אביבנלע  טשפהמת  בי  דובכע  ציל  שה"פתרון  הנה
 :בנסיבות אלה

סיה נגובה  הפנסיה  הרעיונית  של  הנתבעת  אילו  הייתה  יוצאת  לפל  ל  האקטואר  לערוך  חישוב  שע
 –ח  "  ש1,900שהיה  מגיע  לתובע  ולקזז  אותו  מסך  ק  חשב  את  החלל,  2013מוקדמת  בחודש  אוקטובר  

 .לה זכאית הנתבעת מהתובעשחצית הפנסיה מ

התובע  יהיה  זכאי  לקבל  את  ההפרש   –ב  הזכויות  ההדדי  עודף  לזכותו  של  התובע  בחישו  ם  יהיהא
 –  ערהפאת    קרלזכות  הנתבעת  היא  תקבל    ואם  העודף  יהיה,  של  הנתבעת  לפנסיה  במועד  יציאתה

 . חלקו של התובעמחודשו בהעודף הזה מדי חודש 

 )2ר  מגדלי  בס,    בני  ברק1רחוב  בן  גוריון  (נו  ממנים  את  רואה  החשבון  והאקטואר  מר  אבי  יחזקאל  א
  .במתכונת שצוינה לעיל ת שווי הזכויות ההדדיותאשיחשב 

 רב אריאל ינאיה

 .אנו מצטרפים לדברים

 הרב דוד בר שלטון                 הרב אלון אבידר

 . הוחלט כאמור

 . ניתן לפרסם בהשמטת שמות ופרטים מזהים אחרים

 ).20.2.2018(ח "באדר התשע' ניתן ביום ה

 הרב אלון אבידר הרב דוד בר שלטון יאל ינאיהרב אר


