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 ה"ב

 844127/2  יק ת

 אזורי תל אביב יפוהרבני בית הדין הב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד שני, הרב מרדכי מזרחי בר אור, ד" ראב—רב זבדיה כהן ה

 )ינת סיניעד "כ עו"ב י"ע( לוניפ  :תובעה
 גדנ
 )ויטל פאשהרד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 מועד הפרישה רםט' פנסיה רעיונית'חשיב  ת?איזון ת ב–נסיה מוקדמת  פ:נדוןה

 חלטהה

 חלטות קודמות והשאלות לדיוןה

ניתנה  החלטה  להגשת  סיכומים  בשאלת )  21.1.2015(ה  "בשבט  תשע'  בתאריך  א .א

וגם  בנושא ,  תשלום  הפנסיה  ומזונות  במקביל  מהתובע  לנתבעת  לגבי  אותה  תקופה

 .משכורתה של האישה הגבוהה מהפנסיה

וסיכומי האישה הוגשו ) 4.12.2015(ו "ב בכסלו תשע"סיכומי האיש הוגשו בתאריך כ .ב

 ).24.3.2015(ה "בניסן תשע' בתאריך ד

 .התעכבה ההחלטה עד כה, עקב חילופי גברי בהרכב בית הדין .ג

 :מעיון בסכומי הצדדים על בית הדין להכריע בשאלות אלו .ד

 ?כר ללא איזון שזכות בת איזון או חליף יאהאם פנסיה מוקדמת ה .1

 ?לקבל במקביל מזונות וזכויות פנסיה מהבעלאם האישה זכאית ה .2

אך , ישה שמחמת גילה צריכה לצאת לפנסיההאאם יש זכות לבעל בזכויות פנסיה של ה .3
 ?ובמקביל מקבלת זכויות פנסיה מהבעל שפרש לגמלאות, היא ממשיכה לעבוד ולקבל שכר

 ?זכות בת איזון או חליף שכר ללא איזון יאהאם פנסיה מוקדמת ה

עם  התרת  הנישואין  או  עם ):  "א  (5  סעיף  1973ג  "וק  יחסי  ממון  בין  בני  זוג  תשלעל  פי  ח

כלל  נכסי  בני  הזוג "זכאי  כל  אחד  מבני  הזוג  למחצית  שווים  של  [...]  פקיעת  הנישואין  

"[...] 

קרנות ,  פיצויי  פרישה,  כלל  נכסי  הזוג  לרבות  זכויות  עתידיות  לפנסיה:  ")ג  (5בסעיף  ו
 ."ם וחסכונותקופות תגמולי, השתלמות
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וקדמת כדין פנסיה רגילה לגבי איזון משאבים  מעיון בפסיקה האזרחית עולה כי דין פנסיהמ
כבוד  ידיל פסק ענבה ש) 18.12.2013(ד "ו בטבת תשע" מיום ט3514/13מ "ראה בע. בין בני זוג

 :דלהלן כהנדל בבית המשפט העליון ליהשופט נ

 

 יכ,  )1.2.2011(.  י.ק'  נ.  צ.  ק)ריותק(  16600-02ש  "קבע  בתמ  נמשל  לךכ[...]  
 תנאי  מלק  חינהה  שוציאלית  סם  הטבה  המוקדמת  הפנסיה  השלומית
 עובד  הכןש,  שכר  עבודה  לתחליף  כו  זגמלה  בראות  לין  אי  כאמרנ.  עבודהה
' נ'    צ42338-03-10  )א"ת(ש  "תמ  בםג.  הנגדכ  בודה  עפוקת  תיתן  לדרש  נינוא
 ל  ששאבים  דינה  מאיזון  לוג  זן  בלש  כותו  זעניין  לי  כפסק  נ)16.3.2011('  צ
 קו  מחד  אטע  קייצגים  מלה  אין  דסקיפ.  גילה  רנסיה  פדין  כוקדמת  מנסיהפ
 99783/99)  א"ת(ש  "מת:  משל  לאור(  ו  זישה  גל  עמלמד  הותר  יסיקה  ארוךפ
 םג.  ))30.11.2011(מ  .א'  מ  נ.  ש48482/07)  א"ת(ש  "מת;  )25.11.2004  (לוניפ'  לונית  נפ
'   נפרטוש  1018/04מ  "עב:  אור(  מתואר  הקו  בצעוד  לחליט  הה  זשפט  מיתב
 אםה  שאלה  בסק  עקרה  מותוא.  )הי'רוקצפ'    אשופטתה  –)  18.5.2005  (רטושפ
 צב  מקבס  ע"שב  בעבודתו  מוקדמת  מרישה  פאחר  למבקש  הצבה  שקיבלק
 קבענ.  וף  גזקי  נשל  בניתנת  הצבה  קו  אצבת  פנסיה  קיאה,  קוי  לריאותב
, ]שולב  מוסחנ)  [מלאותג  (מדינה  הרותי  שחוקל)  2(15  סעיף  לבהתאםש
 מחלוקת  הלע  סי  כעולה  שףא.  גילה  ררישה  פקצבת  בדובר  מ1970-ל"תשה
 אין  שריה,  שיתוף  הזקת  חלה  חזוג  הני  בל  עענייננו  מונה  ובשונה  שיהה
 אפשר  לנועדה  שגילה  רוציאלית  סדובר  בהטבה  מפיה  להקביעה  מהתעלםל
 ר  בכס  ניא  הוככזו,  גילה  ררישה  פקצבת  מיהנות  לבודתו  עת  אהפסיק  שמיל
 .לוקהח

 היה  יא  לכללכ,  נפרדו  שוג  זני  בכסי  נחלוקת  להעניין  נוגע  שכל  כי  כבורניס
 רישה  פגיל  להגיעו  בדם  אמקבל  שין  פנסיה  בדין  ההחלת  בהבדיל  לכון  נהז
 כוח  מיל  הפרישה  געד  ווקדמת  מרישה  פעת  בדם  אמקבל  שנסיה  פביןל
 –  לשונו  וחוק  להתאם  בחלוקה  בתפנסיוניו  הזכויות  הכללת  העצםל.  חוקה
 דייןע,  רישה  פיל  גטרם  בנסיה  פומר  אם  או  ארישה  פגיל  בנסיהר  פם  אוַמא
 שך  ממו  כיניהן  בסוימים  מבדלים  הל  עחשוב  ליתן  אמנםנ.  נסיה  פומרא
 נימיים  פבדלים  הל  עגם  ונושא  במימון  הגורםה,  זכויות  הל  שצבירהה
 –  רגילה  ווקדמת  מ–  ותקבוצ  השתי  בךא,  רלוונטי  הפנסיה  הסוג  להתאםב
פרש   שאחר  להתקיים  לעובד  הל  שכולתו  ית  אהבטיח  לועדה  נפנסיהה

 שר  קעין  מקייםו,  עבודה  החסי  יסתיימו  המעשה  למקרים  השניב.  מעבודתו
 זכויותה.  כספית  ההטבה  הבין  לעובד  הדי  יל  עעבודה  שבוצעה  הין  ביבתיס
. ודתועב  מפרש  שאחר  להוא  יספק  שבודה  עעבור  בעובד  ליתנות  נאל
  [...]פרישה הועד מטרם בהיו שעבודה החסי ינוכח למחו צזכויותה

 איזהב  –  רגילה  הפנסיה  לוקדמת  מפנסיה  היאה.  חרת  אצורה  באת  זגדה
 וקדמת  מינה  אאך,  סוים  מצפי  לזמן  בוקדמת  מהיא  שיא  התשובהה?  ובןמ
 כי  למד  ואצ.  העובד  ומעביד  הין  בקשר  היום  סרם  טשולמת  מהיא  שכךב

 איזון  ללוונטיות  רינן  אללכ,  פנסיה  הוגי  סני  שין  ביימותק  הההבחנות
 ם  אין  בשמר  נפנסיה  הל  שהעיקרי  ויסודי  המרכיבה.  ני  הזוג  בין  במשאביםה
 עבידמ-ובד  עיחסי  בקשר  היום  סואוה.  גילה  ריא  הם  אבין  ווקדמת  מיאה
 ין  בנימי  פסדר  המוקדמת  משקפת  הפנסיהה.  קשר  היום  סרך  דיא  הטפלהו
 ו  חשיבות  זנקודהל.  שמר  נפנסיה  הל  שרעיוני  היחודה  יך  אעובד  למעבידה
ל   כנוכחל.  נסיוניות  פכויותז  –  מון  מחסי  יחוקל)  ג(5  עיף  סשון  לקע  רל  עםג



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

3 

 נכון  לוצא  מינניא,  נישואים  היי  חמהלך  בצטברה  הזכות  הכיו,  עיל  להאמור
  [...]מחוזי המשפט ההכרעת בית בהתערבל

 צמחש"  סכוןח  "ל  שוג  סמוקדמתה  פנסיה  בש  לראות  יי  כפוא  אראהנ,  כןל
 .רישה פענק מם גמוכ, גילה ריזון כפנסיה אר בינוה ובודה עיחסיב

 .48482/07ש "ראה עוד בזה תמו

רור  לפי  הפסיקה  שדין  פנסיה  מוקדמת  כדין  פנסיה  רגילה  היא  בת  איזון  ואינה  נחשבת ב,  ךכ
 .לחליף שכר ללא איזון והאישה זכאית לקבל חלקה גם בפנסיה מוקדמת

 ?הבעל מנסיה פזכויות וזונות ממקביל בקבל לכאית זאישה האםה

וככל  שהבעל ,  צורך  מחייתה  ומחמתוהוא  ללדעת  בית  הדין  חיוב  מזונות  עבור  האישה  

משלם  לה  כספים  מזכויותיו  בפנסיה  האישית  שלו  במקביל  אין  סיבה  שלא  לקזז  לה  את 

מצינו ,  שאם  לא  כן,  מזונותוזכותה  לבחור  בין  לקבל  פנסיה  או  ,  כספי  המזונות  מהפנסיה

 .שהבעל לוקה בכפליים

שופט  נפתלי ה)  א"בבית  המשפט  לענייני  משפחה  במחוז  ת  (דברי  סגן  הנשיאהב  ראה  בעניין  זהו
 קבע  נכןא"  :פסקנבו    ש)17.10.2013(ד  "ג  במרחשוון  תשע"  י  מיום4080-04-13ש  "מבת,  שילה

 שלומי תם גמנית זו בכולה לקבל יא לישה אי כ)10.8.95  יום  ביתןנ( פשינ'  נפשי נ7033/93א "עב
 ."זונות מגם ונסיהפ

 .ןסקו כאמור כאשפ 6557/95א " וע1018/04מ " בע24461/01ש "ראה גם תמו

מי  המזונות  ששילם  לאישה  במקביל   דרשאי  הבעל  לקזז  מהפנסיה  את,  ך  שבשאלה  זוכ
 .הבמקביל רשאית האישה לבחור בין תשלום מזונות או פנסי, לתשלום הפנסיה

 יא  הך  אפנסיה  לצאת  לריכה  צילה  גמחמת  שישה  אל  שנסיה  פזכויות  בבעל  לכות  זש  יאםה
 ?גמלאות לפרש שהבעל מנסיה פכויות זקבלת מבמקבילו, כר שלקבל ועבוד למשיכהמ

) א"בית  המשפט  לענייני  משפחה  במחוז  ת(על  מדוכה  זו  ישבו  כבוד  השופטים  יהורם  שקד  

בית  המשפט  לענייני  משפחה (  וסגן  הנשיא  )30.11.2011  ,ב"כסלו  התשע'  ד(  48482/07ש  "בתמ

 .)3.3.2013, ד"התשע' באדר ב' א( 55595-02-12ש " אסף זגורי בתמ)בנצרת

 : כתב השופט יהורם שקד כדלהלן48482/07ש "תמב

 ינהה  מלך  הרך  די  כני  בדעהא,  מקרה  הל  שסיבותיו  נת  אשקלתי  שאחרל
 ואולם, תובע הל שפנסיה הפיכס בנתבעת הל שעקרונית הכאותה זת אקבועל
 תוךמ,  ה  זלקה  חת  אקבל  לכאית  זהא  תנתבעת  הי  כקבוע  לשימה  נאותהב
 .לה שפנסיה הכספי מקבל לוא המור אשר אתובע מהכספים הל שלקוח

 ככל  וםא,  שאלה  הל  עמומחה  השיב  יחשיב  ובמסגרתו  תיערךי  ;ומר  לוצהר
 הייתה  שגמלה  הובה  גיה  המה,  קובע  היום  בפנסיה  לוצאת  יייתה  ההנתבעתש
 .ועד מאותו בעבודתה מורשת פהייתה שהנחה בה לשולמתמ

, פנסיה לצאה ירם טנתבעת האשרב, וחשי מעיוני ולא רינוה ה זחשיב תמנםא
 שולמת  מהייתה  שגמלה  החודשית  הווי  שת  אהעריך  לה  זתחשיב  בש  יולםא
 .קרע המועד בפנסיה לוצאת יהייתה שככל וםא, נתבעתל
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 נתבעת  הל  שרעיונית  הפנסיה  בל  התובע  שלקוח,  גמאוד  הצורך  לםא[...]  
 נתבעת  הל  שלקה  חבין  שהפרש  הת  אנתבעת  לשלם  יתובע  הזיא,  A  ל  עומדע
 כרה שת אהמשוואה מסלק מניא, ו זדרךב. A בין ל)ח"  ש1,600כ־( לו שפנסיהב
 הבדילל,  צורך  התחשיב  ללוונטי  רבלתי  לותו  אהופך  ונתבעת  הלש
 עילה  לתחשיב  הם  ההכנסות  בפעריםה.  יבתחש  העצם  ללו  שהרלוונטיותמ
 .יזוז קותו אשל וחשיב תותו אל שהמשוואה מלק חם הין אאולם ולקיזוזו

 נתבעת  הל  שרעיונית  הפנסיה  בל  התובע  שחלקו  שככל  וםא,  את  זם  עחדי
 שלם  תא  לאזי,  תובע  הל  שממשית  הפנסיה  בנתבעת  הל  שחלקה  מדולג
 מועד  בתובע  לשולמוי  לו  אהפרשיםו,  לשהם  כפרשים  התובע  לנתבעתה
ל "נ  התחשיב  הי  כזכור  לשי.  נתבעת  הל  שידיה  לפועל  בספי  הפנסיה  כבלתק
 .עיקר ולל כנתבעת הל עהכביד לועד נא לוא האולם, תובע הל עהקל לועדנ

ית  הדין  מאמץ  גישה  זו  וסבור  כי  גם  בנידון  זה  יש  להורות  על  תחשיב  מפנסיה  רעיונית  של ב
 .האישה מיום זכאותה לכך

 ותסקנמ

 :לאור האמור פוסק בית הדין

 .האישה זכאית לחלק מהפנסיה של הבעל על פי חוק יחסי ממון .א

 .האישה אינה זכאית לקבל במקביל גם מזונות וגם פנסיה והיא זכאית לבחור אחד מהם .ב

מהזמן  שבו  הייתה  האישה  זכאית  לצאת  לפנסיה  אך  בחרה  להמשיך  בעבודתה  ולקבל  .ג

ומחה  תחשיב  של  פנסיה  רעיונית  שלפיה  יחושב  חלקו  של  הבעל ייערך  על  ידי  המ,  שכר

חלק  זה  יקוזז  מתשלום  חלקה  של  האישה .  בפנסיה  של  האישה  אילו  הייתה  יוצאת  לפנסיה

 .הבעל בפנסיה של

 ד"ראב –רב זבדיה כהן ה

 .מצטרפים לאמור

 רב דוד שניה רב מרדכי מזרחי בר אורה

 .נפסק כאמור

 ).30.11.2016 (ז"ן התשעווט במרחש"כיתן ביום נ

 רב דוד שניה רב מרדכי מזרחי בר אורה ד"ראב –רב זבדיה כהן ה


