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הקדמה.א

ובהיעדר,עקרוניתכי,לראשונה,העליוןהמשפטביתפסק,זהדיתנשוא,כץבפרשת
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או"הפנסיהקרן":להלן)מקיפהפנסיהקרןוביניהןשונותגמלקופותמנהלת

כהגדרתה"ותיקהקרן"לנחשבתהיאלפיכך.שניםעשרותלפנינוסדההקרן.("הקרן"
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-

.אביב-ביבא
.(כץפרשת:להלן)493(5)נדר"פ,ולהגמוליםלפנסיהמרכזמקפתקרן'נכץ98/233א"ע1

493ג"תשסן'חהמשפט



הרדוףחנה

1964-ד"תשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות1בתקנה

.2("גמלקופותלאישורהתקנות":להלן)
,יסודילפנסייתהקרנותלרבות,הוותיקותהפנסיהבקרנותהיו1999שנתבסוף

בעלי)פעיליםבלתיחברים000,845-כבהןהיובנוסף.פעיליםחברים000,413-כ

וביניהם-תאגידיםשלושהבידי.'פנסיונרים000,211-וכ("מוקפאותזכויות"
הפנסיהקרנותכללשל(נטו)הנכסיםמערךאחוזים83מרוכזיםהיו-"מקפת" הוותיקות5

לתשלוםמיועדות,ונוספים,אלהתאגידיםשלהמקיפההפנסיהקרנות.

מתמתמעבודהפרישתולאחר-הקרןלחבר("קצבה"או"פנסיה"המכונה)חודשי
עלנצברתלקצבההדכות.מותולאחר(שאיריו)משפחתוולבני-לנכהבהפכואוגיל

הקרנות.ומעבידוהעובד-ההברלקרןשמשלמיםגמוליםבדמיומקורה,שניםפני
שיעורביןישירקשרואין,כלליתקופהמתוךהקצבאותאתמשלמותהוותיקות
והתשואה,מעבידוידיועלהקרןחברידיעלששולמוהגמוליםדמיסכוםוביןהקצבה
אשרהעבודהשנותלמספררבמשקלניתן,זאתלעומת.אלהגמוליםדמיעלהמושגת

דמיביןישירהזיקהקיימתהחדשותהפנסיהבקרנות.גמוליםדמישולמובגינן
רכהמידהלהבטיחהעשויהשיטה,הקצבהובין,צליהםוהתשואה,ששולמוהגמולים

שנקבעוהעקרונותאך,ותיקהפנסיהבקרןכאןענייננו,כאמור.אקטואריאיזוןשל
.החדשותהקרנותלגביגםישימיםכץבפרשת

לפנילראשנהוכאושרהפנסיהקרןהיאותיקהקרן,גמלקופותלאישורשכתקנותההגדרהפיעל2
חבריםבפניהוותיקותהקרנותנסגרו,95.3.29מיוםהממשלההחלטתבעקבות.95.1.1יום

(5)נכר"פ,י"מ'נשגיא95/7691צ"כבגבוטלהלמפרעהתחולה.95.1.1ביוםהחלחדשים

מיעלאלאיחוללאותיקהקרןאישורכי(ד)7כתקנהנקבעלפיכך.(שגיאעניין;להלן)577
.95.3.29יוםעדלקרןשהצטרפו

זקנהלקצבתזכאיהיההחבראםרקשאיריםלקצבתהחברשאיריזכאיםיסודלפנסייתבתכנית3
בטרםהחברמתאםאףשאיריםלקצבתהחברשאיריזכאיםמקיפהפנסיהבקק.מותובעת
אבדן)נכותביטוחכוללתאינה,מקיפהמפנסיהבשונה,יסודפנסיית.זקנהלקצבתזכאיהיותו
.העברנחלתהיאיסודפנסיית.(עבודהכושר

טבת)999גשנתיח"רווחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונה,האוצרמשרד,ישראלמדינת4

עלנתוניםכוללאינו,2002במרסלאוריצאאשר,2000שנתיח"ודו223(2000דצמבר,א"תשס
לקרןמשולמיםכנינםאשראלההם"פעיליםחברים".(הוותיקותהפנסיהבקרנותהחבריםמספר
אשרלשעברהבריסאוחבריםהם"מוקפאותזכויות"בעלי.שוטפיםגמוליםדמיפנסיה

ואינו-לבטחחייבשאינומעבידאצללעבודעוברםבגללכללבדרך)פסקובגינםהתשלומים
הכספיםאתמהקרןהוציאולאואשר(הכספיםנצברושבההמסוימתבקרןעובדיואת-מבטח

.ליכותםבהשנצברו
האחוז,260'בע,4הערהלעיל,2000שנתיח"דולפי.233'בע,4הערהלעיל,1999שנחיח"דו5

.2000שנתכסוף2.83היה
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כץבפרשתהעובדות.ג

לדוג."1אלמנה"תכונהאשר,אישה1955בשנתנשא("המנוח":להלן)כץיוסף
בנפרדמאודארוכהתקופהחיהמנוח.התערערוהנישואיןיחסי.ילדיםשלושהנולדו

לנהלהמנוחהחלהשמוניםשנותבמהלך.גירושיןביניהםנערכולאאך,1מאלמנה
."2אלמנה"תכונהאשר,אחרתאישהעםמשותפיםחיים

1994בשנת.=בזק"בעבודתובמסגרתהפנסיהולקרן"מקפת"להצטרףהמנוח

.נפטרהואמכןלאחרקצרזמן.זקנהקצבתלקבלוהחלמעבודתוהמנוחפרש
הפנסיהמקרןשעיעוהכספיםבלכיהוראההכוללתצוואהאחריוהשאירהמנוח
.בירושליםהמהוזיהמשפטבביתקוימההצוואה.2לאלמנהישולמו

ההתדחסותמהלך.ד

.61אלמנהונגד"מקפת"נגדתביעהבירושליםהמחוזיהמשפטלביתהגישה2אלמנה
קרןבתקנותזהביטוישלכמשמעו,"פנסיונראלמנת"שהיאיוצהרכיביקשההיא

כי2אלמנהביקשהעוד.1אלמנהבהסכמת,כאמורהצהירהמשפטבית.הפנסיה

."פנסיונראלמנת"להמגיעההפנסיהמלואאתלהלשלםתחויב"מקפת"
אלמנותשתייש,פנסיונרכאלמנת2אלמנהשלבמעמדההמשפטביתמשהכיר

יותראחריומשאירשפנסיונרבמקרהכיקובעותהפנסיהקרןתקנות.זהבמעמד
.האלמנותביןשווהבאופןהפנסיהתחולק,לפנסיההזכאיתאחתמאלמנה
הדיוןיתנהל"זהבשלב"כי,השארבין,הדיןבעליהסכימוהמחוזיהמשפטבבית
ממנהשיגיעוהכספיםכלכירצונועלבחייועוד"מקפת"להודיעשהמנוחבהנחה
בהנחה,אםהמשפטיתבשאלהלהכריעאפואנדרשהמשפטבית.2לאלמנהישולמו

בתקנותשנקבעכפיאוהמנוחשרצהכפיהאלמנהקצבתאתלשלם"מקפת"על,וו
.הפנסיהקרן

אוישראלמדינתשלזכות"שלדעתומפנילדיוןהצטרףלממשלההמשפטיהיועץ
."בהליךכרוכיםאומושפעיםלהיותעלוליםציבורין=ענ

פנסיהבקרןמוטבלשנותניתןאיןכיעמדתואתנימקלממשלההמשפטיהיועץ
."מקפת"שלעמדתהגםהייתהזו.לתקנותיהבניגודמוטבולקבוע
לאלמנתהמגיעההקצבהלמחציתרקזכאית2אלמנהכיפסקהמחוזיהמשפטבית
הערעוראתקיבלאשר,העליוןזהמשפטלביתערעורהגישה2אלמנה.פנסיתר
אכןאםבשאלהשיכריעכדיהמחוזיהמשפטלביתהוחזרהעניין.העקרוניבמישור

הודעהנתןלאואם;המוטבותהחלפתבדברהודעההפנסיהלקרןבחייוהמנוחנתן

(3)97מחוזיתקרין,(פורסםלא)ותגמוליםלפנסיהמרכזמקפתקרן'נכץ95/437(ם-י)א"ת6

.(כץא"ת:להלן)2186
.501'בע,1הערהלעיל,כץפרשתד
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אשרשאלה)בחייוהמנוחידיעללהינתןהייתהחייבתכזוהודעהאםבשאלה,כאמור
.(דיןפסקישלבשורההעליוןהמשפטביתשופטישלדעותיהםחלוקותהיולגביה

העליוןהמשפטביתשלדינופסקלמתןעדהמחוזיהמשפטלביתהתביעהמהגשת
ביתנשיאבידינדחתה"מקפת"שהגישהנוסףלדיוןבקשה.וחצישניםחמשעברו

,חדשהבהלכההמדובראםגם":זהבמשפטהמסתיימתבהחלטההעליוןהמשפט

הסוגיהשלנוסףבירורהמצדיקיםקשיותאוחידושאותואתבהמצאתישלאהרי
.8"זהמשפטביתבפני

כץדיןפסק.ה

,המחווימשפטביתשלהדיןפסקמתוךארוכהמובאההביאהעליוןהמשפטבית
:אלהסיכוםדברילרבות

אשרמיוחדתהסכמיםמערכתבפניאנועומדים"
שאינםכלליםשלומחייבתנוקשהמסגרתמהווהמחד

האינדיבידואליםורצונותיומידותיולפימתגמשיםאומיוחדים

הנוקשות'מחיר'ותמורתמהחבריםואחדאחדכלשל

וסוציאליתכלכליתודאגהשמירההחבריםמקבליםוהאחדות

עלוהכלבקרןמהחבריםאחדכלשלרווחתםעללשמורהבאה

.9"הדדיתועזרהשיויוניותבסיס
אחדכלוביןבינהחוזהשלככוחו,כידוע,הואפנסיהקרןשלתקנותשלכוחן

הפנסיהקרןתקנותאתבחןהמחוויהמשפטבית.!עצמם0וביןההבריםובין,מחבריה
הוא.תכליתןעםאחדבקנהעולהאינומוטביםמינויכיהמסקנהלידיוהגיעכמכלול

השיטהאתישבשבתקנותהקבועיםאלהבמקוםמוטביםמינויכיחששהביעאף
.הפנסיהקרןשביסוד
המנותשל(כוהבמובן)הזכותכי2אלמנהטענתאתקיבלהעליוןהמשפטבית
:להלן)1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק(ב)36מסעיףנובעתמוטביםלהחליף

:נוסחוזהאשר("החוזיםחוק"

פיעל,ביטוחחווהפיעל-אדםשלמותועקבלקיימושישבחיוב"
רשאי-דומהעילהפיעלאוהגמוליםבקופתאוקצבהבקופתחברות

(3)2001עליוןתקרין,(פורסםטרם)כץ'נותגמוליםלפנסיהמרכזמקפתקרן00/8955א"ת8

476.
.501'בע,1הערהלעיל,כץפרשת9

,'וה'דהאותיותליד.586'בע,2הערהלעיל,שגיאענייןלמשלראו.רבותאסמכתאותישלכך10
.שםהמאוזכריםהדיןופסקי
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לבטל,לחייבניתנהעליהשהודעהבצוואהאולחייבבהודעה,הנושה
שנודעאחריאף,אחרמוטבבמקומולהעמידאוהמוטבשלזכותואת

".זבוחועללמוטב

דיון.ו

החוזיםלחוק(ב)36סעיףתחולת(א
:האלההדבריםנאמרוהעליוןהמשפטביתשלהדיןבפסק

ושבה,החוזיםלחוקשקדמההפסיקהעללהסתמךמקוםעודאין"
אתמתיראינואומתירההסכםאםבשאלההמשפטבתיהתלבטו
הסכםבכלמצויה,החוזיםחוקחקיקתלאחר,כעת...המוטבהחלפת
עקרוניתהסמכה-זהלחוק(ב)36סעיףהוראתמכוחוזאת-פנסיה

.ח"המוטביםאתלהחליףקופהחברשל
באלול'באהעתההחוזיםהחוקשלתחילתו.להטעותעלולהזוגודפתקביעה
חוזיםעללחוליוסיףהקודםהדיןכיבחוקמפורשותנאמר;1973.8.29ג"התשל

חוזהבחוקשנאמרכפי-החוזיםבהוקנאמרלא.החוק12תחילתלפנישנכרתו
התחולהלענייןכי,41982י-ג"תשמ,האחידיםהחוויםובחוק1'1981-א"תשמ,הביטוח
תביעהעילת1לאלמנההייתהלפיכך.ככריתתואוכעשייתוהחוזהחידושאתרואים
1973.8.29ביוםנכרתהפנסיהקרןלביןהמנוחביןהחוזהאםרק(ב)36סעיףפיעל

.לאחריואו
המנוחשלהצטרפותותאריךצויןלאהטענותובכתביהדיןבפסקכיהדברמתמיה

עובדיעםנמנההמנוחכיהעלתה"מקפת"כוחבאאלזהבענייןפנייתי.הפנסיהלקרן

,הפנסיהלקרןהמנוחהצטרף1985בשנת."בזק"בלעבודשעברוהתקשורתמשרד
במקום,1951בשנתהחל,למפרעבקרןזכויותלרכישתכסףסכוםשולםלהאשר

קרןוביןהמנוחביןשהחוזהכיוון.מדינהי1כעובדהמנוחשצברלגמלאותהזכויות
בשאלהלדוןמקוםהיהאכן,לקרןהמנוחהצטרפותבעת,1985בשנתנכרתהפנסיה

ההוראהעל,2אלמנהשלהבלעדיתזכאותהבדבר,בצוואתוהמנוחקביעתגוברתאם
.האלמנותשתיביןבשווהשווההקצבהתחולקשלפיההקרןבתקנות

.17סעיף,503'בע,1הערהלעיל,כץפרשת11
.החוזיםלחוק64'ס12
.1981-א"תשמ,הביטוחחוזהלחוק(ב)75'ס13
.1982-ג"תשמ,האחידיםהחוויםלחוק(ב)27'ס14
.1982-ב"תשמ,(מ"בעלתקשורתהישראליתהחברה,"בוק"לעובדיםהעברת)הבזקחוקראו15
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(ב)36סעיףתחולתעלהתניה(ב
מצויהאיןהפנסיהקרןבתקנות.עליולהתנותניתן,מרשהדיןבבחינתהסעיףבהיות
המשפטבית.'במשתמע6התניהבהןישאםהשאלהמתעוררתלפיכך.מפורשתהתניה
ביטוילידיבאהלאזוסברה;בחיובזושאלהעללענותישכי,כנראה,סברהמחוזי
בדברלשאלההתשובהכיהטעיםהמשפטבית.הדיןמפסקעולההיאאךמפורש
הוראותכללשלהראויההפרשנותבסיסעללבואצריכה"מוטביםשלצדדי-חדשינוי
המשפטבית.17"מושתתותהןעליווהחברתיהכלכליוהבסיסייעודן,מטרתן,הקרן

מיהותבדברהקרןתקנותכילמסקנתוהיסודאתכאמורבפרשנותראההמחוזי
אתלבטלהכוחאתהקרןמחברנוטלותאשרנוקשותהוראותהןלקצבההזכאים
.במקומואחרמוטבלהעמידאומוטבשלזכותו

הקרןתקנותאתהעליוןהמשפטביתבחןלא,המחוזיהמשפטמביתבשונה
דןולא(ב)36סעיףעלמפורשתהתניהבתקנותשאיןבכךהסתפקהוא.כמכלול
טעתהמשפטיתטעותבאיזופירשלאאףהוא.במשתמעהתניהבהןישאםבשאלה
הערכאותשתיבמסקנותהשוניכיהרושםלהיווצרעלוללפיכך.הראשונההערכאה

גישהלעומת(הפרטרצץ)אינדיבידואליסטיתגישה:בגישותיהןמשונינובע

.8י(ושאיריהםהקרןחבריכללטובת)פטרנליסטית
מותובגיןהמגיעיםהכספיםאתהמייערותהיחידותהגמלקופותהןהפנסיהקרנות

על,האחרותהגמלבקופות.החברשלמשפחתולבני,דהיינו,שאיריםלקצבתחברשל
שיהיוהמוטביםאוהמוטבאתלקבוע(מנהליםבביטוחהמוטב-העובדאו)החבר
בקרןהחברשלמשפחתולבניהדאגה.מותובגיןלקצבהאופעמי-חדלתשלוםוכאים
שעליהמזוביסודהשונהשאינהפטרנליסטיתעולםהשקפתעלמושתתתפנסיה

חוקכגון,תקציביתפנסיההמעניקיםוהחוקיםהלאומיהביטוחמערכתגרעיןהושתתו
.1970-ל"תש,[משולבנוסח](גמלאות)המדינהשירות

:573,603(3)נר"פ,נפיסי'גכפיסי94/1558א"בדנברקהנשיאדבריוראו,החוזיםלחוק23'ס16

."במשתמעעליולהסכיםיכוליםהם,במפורשעליולהסכיםיכוליםשהצדדיםכל"
,(כלליחלק)החוזיםחוקלהצעת(ב)38סעיףלנוסחזההכמעטהחוזיםלחוק(ב)36סעיףנוסח
אחרתכוונהכשאיןוהוא":אלהמיליםמופיעותשבהצעההסעיףבסוףאולם,1970-ל"תש

,הסופיהנוסחמןהסיפאמהשמטתמסקנותלהסיקאיןכילינראה."ההתקשרותמןמשתמעת
.ממנוהמשתמעאחריהתחקות,כלומר,פרשנותטעוןתמידחוזהשכן

.13פסקה,6הערהלעיל,כץא"ת17
מופיעה"סוציאלית"שהמילהכעובדהמצויהעליוןהמשפטביתשללגישתורמזכידומה18

מכפייותרמורכבתהיאהתמונהכאןגם,"הסוציאל'להיבטבאשר":זהבמשפטכמרכאות
.502'בע,1הערהלעיל,כץפרשת."[המחוזי]המשפטביתשלההנמקהומןהטענותמןשעולה
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מקיפהאך,סגורהרשימההיאהזכאיםהשאיריםרשימתהוותיקותהפנסיהבקרנות
אלא)להעברהניתנתאינההיאבאשר,אישיתזכותהיאלקצבההוכנת.למדי19

תימהאין,אלהעקרונותנוכח.(דיןפסקפיעלמזונותלתשלוםכגון,מיוחדיםבמקרים
קבוצתמהווים,הפנסיהקרנותשלבתקנותיהןכהגדרתם,השאיריםכיסברהשהייתה
.הקרן20הברידיעללשינויניתנתשאינה,משוריינתמוטבים
זוהכרה.גמלהקופותלאישורהתקנותפיעלגמלכקופותהוכרוהפנסיהקרנותכל

הגמלקופותניהולאתמכפיפה-ולמעבידתלעובד,לקופהמסיתרונותהיוצרת-
הובאה"מקפת"מטעםשהוגשובכתבבסיכומים.האמורותהתקנותלהוראותלמיניהן
אליההתייחסלאהעליוןהמשפטביתאך,גמלקופותלאישורלתקנות41כותקנה
העמיתיםוחובותזנויות"כי,לענייננוהחשובבחלקה,קובעת41כותקנה.דינובפסק
לרבות-'העמיתיםזכויות',זהלענין;בתקנונהאלאייקבעולאלקצבהגמלבקופת
מוטבבמינוימלהכירפנסיהקרןמנועהזותקנהלפי."והזכאויותהזכאיםהגדרת
קופותלאישורהתקנותמהוראותהוראהקיום-איבשל;בתקנותיהשנקבעזהבמקום
אישורהביטוללרבות,סנקציהפנסיהקרןעללהטילהכנסהמסנציברשאי,גמל

אתחוסם,פנסיהקרנותעל41כותקנהשמטילההאיסורכידומה.גמל23כקופת

.הקרןבתקנותמהקבועבסטייהמוטבשלזכותאומוטבלשנותהקרןחברשליכולתו
שהתקנההגם.אותההזכירלאואף41כובתקנהדןלאהמשפטביתכיהדברמצער
חברכילהניחאין,בה24חברוביןפנסיהקרןשביןהיחסיםעלבמישריןחלהאינה
הוא,חבריהולכלללקרןנזקלהסבוהעלולההתקנהאתהנוגדתהוראהלקרןהנותן
.מקובלתובדרךלבבתוםשנוהגמיבחוקת

שימותלמקרהורקאךמוטבלמנותלחברהתקנותמרשותהחדשותהפנסיהמקרנותבאחדות19
-חרלסכוםאלאלקצבהזכאיאינוכאמורשמונהמוטב.לקצבההזכאישאיראחריולהותירבלא

.פעמי
"זוג-בניביןאיזון-כניאוחלוקה-בניכנכסים-אחריםפרישהונכסיפנסיהזכויות"גתפמןהראו20

.105,118(ג"תשנ)מאהפרקליט
הן,הכנסהמסלפקודת47סעיףפיעלסמכותובתוקףהאוצרשרבידישהותקנו,האלההתקנות21

טעונותהתקנותאין,כןפיעלאף.מסענייניהסדרתלשםלדרושמעברהרבה,ביותרמקיפות
.הכנסתמוועדותכלשהיועדהשלאישור

מסלפקודת(5)17-ו45,47א,(ה3)3,(2)9'ס:הםאלהיתרונותהמעניקיםהעיקרייםהסעיפים22
.[חדשנוסח]הכנסה

.גמלקופותלאישורלתקנות13תקנה23
ותשלומיםאושרהשלאלקרןתשלומיםעלבמסחיובבדברנכלליםהכנסהמסלתקנות3תקנה
בהלחברגמלקופתששילמהכספיםעל35בשיעורמסמטילה,1962-ב"תשכ,(כדיןשלא

.גמלקופותלאישורלתקנותבניגוד
.207,213-214(2)מהד"פ,מ"בעאגדחברישלגימלאותקרן'נבנדרלי87/303א"ע24

41כותקנהאיןאך,שוניםבהקשריםהפנסיהקרןבתקנותנזכרותגמלקופותלאישורהתקנות
.הקרןבתקנותמשתקפת

499ג"תשסן'חהמשפט



הרדוףחנה

פנסיהקרןלגבי(ב)36סעיףיישוםעלהגבלות(ג
אתלשבשהעלולותהסעיףביישוםאחדותבעיותעלעמדהמחוזיהמשפטבית

עלהגבלותהעליוןהמשפטביתהתווה,אלהבעיותלפתורכדי.הפנסיוניהמערך
:כיבהטעימו,היישום

.ומקרהמקרהכלשלהמיוחדותבנסיבותהןתלויותהאלהההגבלות"
שללהוראותנוקשותמראשהמקנההפוךכלליעיקרוןמבססותהןאין

(ב)36סעיףלהוראתבניגודעומדתשהייתהנוקשות,הקרןתקנות
.25"החוזיםלחוק

:ההגבלותהןואלה

השאיריםעםנמנהשאינואדם,חייוימילכללפנסיההזכאיכמוטבלקבועאין.1
;הפנסיהקרןבתקנותכהגדרתם

;בתקנותיההקבועהלמסגרתמעברהפנסיהקרןשלחבותהאתלהגדילאין.2

עלגםלהגןהעשויעיקרון,לבתוםשלהגדוללעיקרון"כפוףמוטביםשינוי.3
."המקוריהמוטב

:בעיותמעוררותהאלהההגבלותגם

קודם:פנסיונרלשאיריקצבהלתשלוםעדיפותסדרנקבעהפנסיהקרןבתקנות(1
לאהמשפטבית.הפנסיונרהוריולבסוףהפנסיונרילדיכךאחר,אלמןאואלמנהכול

סדרהפרתתוך,אחרבמוטבאלהממוטביםאחדלהחליףהקרןחבררשאיאםהבהיר
עדיפותדרגתאותהבעלישהםמוטביםהחלפתאף.הקרןבתקנותשנקבעהעדיפות
ילדיומבין)ביותרהצעירילדואתכמוטבקובעבקרןחברכינניח.בעיותמעוררת

אתהאפשרככללהאריךכדי,ביותרהגבוהשגילוהילדבמקום(בתקנותכהגדרתם
שהיאכיווןמותרתאינהשכזאתמוטביםהחלפת.יתוםלקצבותהזכאותתקופת
אםמותרתתהיהההחלפה.נוספתעתידיתכספיתחבותהקרןעלכללבדרךמטילה
ברור.להזכאייהיההלהעודכלרקממנוהבכירשללקצבתוזכאייהיההצעירהילד

קרןאצלמנהלייםולסרבוללמעמסהלגרוםעלולותמוטביםמינויבדברהודעותכי
.משפטיותלהתדיינויותוגםהפנסיה

בראש,גדולותאוכלוסיותשלמאפיוניםעלמושתתיםאקטוארייםחישובים(2
הנתון,פרטשלשבביטוחהסיכוןלהערכת.וגילמיןלפיתמותהשיעוריובראשונה
קרןבידיעתאינוזהנתון,ברגיל.פרטאותושלבריאותומצבהואביותרהחשוב
.פנסיה

אולם,המקוריהמוטבעללהגןעשויהלבתוםעקרוןכיסברהמשפטבית(3
,הדבריםמטבע,תיבחןמוטביםהחלפתבדברהוראה.בקשייםכרוךהעיקרוןיישום

לפנירבזמןניתנהשההוראהייתכן.יישמעולאהסבריו;ההוראהנותןמותלאחררק

.503'בע,1הערהלעיל,כץפרשת25
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בדברטענות.זכורותאינןהקודמותשהנסיבותאוהנסיבותהשתנוושבינתייםהמוות

,ההוראהנותןשלמשפחהקרובימפיכללבדרךתישמענה(היעדרואו)הלבתום
למיםלהיכנסעלולהמשפטבית.בכיפההרגשותשולטיםלרובביניהםוביחסים
.וטובענייםעמוקים
על)והעתידיתהמותניתזכותוכיהמשפטביתאתלשכנעהמקוריהמוטבעלהאם

העדפתכילשכנעעליושמאאולבבתוםשלאממנונשללה(פנסיהקרןתקנותפי
כיוון,הנכונההיאהראשונההחלופהכידומה?לבתוםבחוסרנגועההחדשהמוטב
אףעלכיזהבהקשריצוין.זולתועםאדםמיטיבמדועלבדוקנוהגיםאיןשברגיל
,זהסעיףפיעלכהעד,כנראה,בוטלהלא,צוואה26עלחלהחוזיםלחוק39שסעיף
.לפלונינכסלהנחילהבאהבצוואההוראה

הואאיןכיצייןהוא,(ב)36סעיףיישוםעלההגבלותאתהמשפטביתשמנהלאחר
בתקנותזומילהבמשמעות"אלמנה"שינויבדברהמנוחבהוראתאלאהלכהקובע

.הנידוןבמקרההמשפטביתלמסקנותאפואנפנה.הפנסיהקרן

הפרטאלהכללמן.ז

אקטואריתמשמעותבצוואתוהמנוחלהוראתאיןכיקבעהעליוןהמשפטבית
ביתאמרהלבתוםעקרוןלעניין.סוציאליתבתכליתפוגעתהיאאיןוכיממשית27

שלילתכאןואיןמאודארוכהתקופההראשונהמאשתונפרדהמנוח"כיהמשפט
אתליישםשלאסיבהאיןכיאפואנמצא."למחרתואחדמיוםשרירותיתזכאות

.(ב)36סעיף
המנוחשלהוראהכשרירותיתרואההיההמשפטביתאםלתמוהאלאיכוליםאיננו
עדייןושהמנוחילדיםשלושהלושילדההאישה,1לאלמנההקצבהמלואאתלשלם
אתהיטבמשרת2לאלמנהקצבהתשלוםכיייתכן.מותובעת(פורמלית)להנשויהיה

ששררוהממוןיחסיתוארולאהדיןבפסק.שוטפותלהכנסותכתחליףהקצבהמטרת

.זהבענייןידיעותהיולאהמשפטלביתכינראה;מאלמנותיואחתכללביןהמנוחבין
בציוןהיהדי,לבבתוםשלאניתנההמנוחהוראתכיראיותלפניוהובאולאאם

.זועובדה

'נמלמד98/4402א"ע;77-78(הצוואהפרסונות:הכרך,א"תשס)במשפטפרשנותברק'א26
כתב,199,281(1)נהד"ט,סלומון'נרוקר97/6339א"ברע;703,710(5)נגד"פ,סולומון
מזכותהנגזרתזכות-מותולאחררכושועללצוותאדםשללזכותוהנוגעבכלכי"ברקהנשיא
."ביותרמוגבלתהלב-תוםעקרוןשלתחולתו...האדםומכבודהקניין

השאלהנדונה,אכזע"פד,שמבור-הבניןפועלישלוהפנסיההביטוחקרן62-120/נגע"בתב27
הנותרתזכאית,אלמנהקצבתמחציתאחתכלהמקבלות,סנסיונראלמנותמשתיאחתבמותאם

עלולהאלמנותשתיביןהקצבהחלוקתכיהדברפירוש.כךשאכןנפסק;הקצבהלמלואבחיים
.הקרןחבותאתלהגדיל
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סעיפיםידיעלמוגניםאלמנהושלאישהשלהאינטרסיםכיהעירהמשפטבית
וכן,העיזבון28מןמזונותקבלתהמאפשרים,1965-ה"תשכ,הירושהבחוקמסוימים

.גרעהולאהוסיפהלאזוהערה.בנבסים29השיתוףהלכתידיעל
שבני(לסתירההניתנת)חזקהקיימת,הפסיקהיצירת,בנכסיםהשיתוףהלכתפיעל
דווקאלאו)משותףמאמץתוך,יחדתקיניםחיים,ארוכהתקופהבמשך,המנהליםזוג

זכויות.שוויםבחלקים,שניהםבבעלותיהיונכסיהםכיכוונתם,(הפרנסהבתחום
,לתגמוליםגמלבקופתוזכויותפנסיהזכויות,מעבודהפרישהפיצוייכגון,סוציאליות
.משותף30לרכושכללבדרךכיוםנחשבותהןגם,המשותפיםהחייםבמשךשנצברו
זהבתאריךשנישאוזוגבניעל;1974.1.1לפנישנישאוזוגבניעלחלההשיתוףהלכת

.1973-ג"תשל,זוגבניכיןממוןיחסיחוקחלאחריואו
,הסכסוךליישובביותרהצודקהפתרוןהיההנידתהמקרהבנסיבותכיייתכן
שבההכוללתהתקופהתוך-הזמןלפרקייחסיתהאלמנותשתיביןהקצבהחלוקת
.מהןאחתכלעםתקיניםמשותפיםחייםהמנוחניהלשבהם-פנסיהזכויותנצברו
עשייתובחוקהשיתוףבהלכתהגלומיםהעקרונותעםאחדבקנהעולהכזהפתרון
ההליךבמסגרתאפשריהיהלאהואאולם,1979-ט=תשל,במשפטולאעושר

.בצוואתוהמנוחהוראתשלנפקותהעלכולושנסבהליך,המשפטביתלפנישהתנהל

הענייניתהשיפוטסמכות.ח

.הערכאותבשתינידונהלאכץבפרשתלדוןהמחוזיהמשפטביתשלסמכותו
הסמכותאתלעבודהאזורידיןלביתמעניק,1969-ט"תשכ,לעבודההדיןביתחוק

קובעלחוק(3)(א)24סעיף.גמללקופותהנוגעותמסוימותבתובענותלדוןהייחודית
:לענייננוהנוגעבחלקו,הסעיףנוסחזה.האלההתובענותסוגיאת

בחוקכמשמעותן,גמלקופותנגד...חליפיהםאוחבריםשלתובענות"
...בקופותמהחברותנובעותהתובענותאם...1958-ח"תשי,השכרהגנת
."ומעבידעובדמיחסיהנובעתלקצבהתובענהכלוכן

נשויעדייןהיהומהמנוחכיוון,למזונותזכאית2אלמנהאין,הירושהלחוק(ג)57סעיףפיעל28
.מותובעת1לאלמנה

בהערת,107'בע,20הערהלעיל,גייפמן:בציבורידועיםעלגםהוחלהבנכסיםהשיתוףהלכת29
.13שולים

;(תגמוליםבקופותומהצטברוכספים)602,609-612(מתוד"פ,ליצאי'נלידאי90/809א"ע30

מהוונותופנסיהפיטוריםפיצויי)758,766-768(מא3ד"פ,אורון'נאורון92/964א"רע
,הגדולהרבניהדץ-בית'נבבאי99/2222צ"בגגםראו.(ל"בצהקבעשירותעקםשנתקבלו

401,415(5)נדד"פ
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פנסיהבקרןת/מוטבמינוי:אחתוקצבהאלמנותשתי

פיעלהסמכותכיאותנומלמדת,השכרהגנתבחוקאשר,"גמלקופת"שלההגדרה
(שכיר)עובדיהיהשהחברבכךמותניתל"הנ(3)(א)24סעיףשלהרישא

]3.
כיימצא,'שנפטר2זוגהבןשלחליפתואינהאלמנהכי,כמוני,שגורסמיגם
לדוןהייחודיתהסמכותלעבודההדיןלביתהייתה(3)(א)24סעיףשלהסיפאפיעל

הקרן;"בזק"בעבודתובמסגרתהפנסיהלקרןהצטרףהמנוח.2אלמנהשלבתביעתה
.מפעליתבסיסעל,בלבדשכיריםעובדיםלשורותיהקיבלה
הסמכותבדברלהקפידנוהגיםהמשפטבתיאין,גמללקופותהנוגעבכל העניינית34

לא,כאמור.ביזמתםהסמכותשאלתאתמעורריםהםאיןרביםבמקרים;

.כץבפרשתזושאלהנזכרה
הדיןבתיוביןהמשפטבתיבין"העבודהחלוקת"אתלהגמישהזמןהגיעאולי
הסמכותלעבודההדיןלביתכיטענהשלפיהלחקיקהמקוםשישייתכן.לעבודה
עלנטענהלאהיאאםלהייזקקולא,המשפטלביתשהוגשהבתובענהלדוןהייחודית

למנועעשויזהמעיןהסדר.התובענההגשתלאחרהראשונהבהזדמנותהנתבעידי
.ביזמתוהסמכותשאלתאתלעוררהמשפטביתמסמכותלגרועבלא,עקריםדיונים

סיכום.ט

חברשלמותועקבשאיריםלקצבתזכאיםמיקובעותהפנסיהקרנותשלתקנותיהן
סעיףאםלשאלה,לראשונה,העליוןהמשפטביתנדרשכאןשנסקרהדיןבפסק.בקרן

שאיר,צדדית-חד,להחליףהמשפטיהכוחאתבקרןלחברמעניקהחוזיםלחוק(ב)36
.אחרבשאיר,הקרןתקנותפיעלשאיריםלקצבתהזכאי

אחת,הקרןכתקנות"אלמנה"כהגדרת,אלמנותשתיהמנוחלחברהיוכץבפרשת
משותפיםחיםאתהשניהלואחת,בלבדלפורמלייםשהפכובנישואיןלהנשוישהיה
אמורההאלמנהקצבתהייתההקרןתקנותלפי.למותועד,למדיארוכהתקופה

ישולםהקצבהמלואכיבצוואתוהורההחברואולם.ביניהןבשווהשווהלהתחלק

ע"פד,ציבוריותרפסודותהבנעפרזלישלוהפנסיההביטוחקרן-ברוכים6-6/מחע"דב31
.307כ

.190-ו156סעיפים,(ז"תשנ)גמלבקופותעובדיםזרויותהרדוף'ח32
אלה-החדירותהקרנות.בלבדשכיריםלעובדים,הגדולרובן,נועדוהוותיקותהפנסיהקרנות33

לפיכך.לעצמאיםוהןשכיריםלעובדיםהןפתוחות-94.12.31יוםאחרילראשונהשאושרו
עלהמקשהדבריםמצב,לסירוגיןועצמאיםשכיריםעובדיםשהםחבריםבהןלהיותיכולים
.(3)(א)24סעיףיישום

שמורעותק)(פורסםלא)מ"בעלביטוח'חבהמגן'נשיראן94/5512("ח)א"ת,לדוגמה34
;(התובע,עובדולטובתמעבידשרכשמנהליםביטוחכפוליסתדןהשלוםמשפטבית)(במערכת

קצבהחישובאופן)106(1)2002מחוזיתקדץ,(פורסםטרם)י"מ'נזסלנסקי00/596(ם-י)פ"ה
תחילתלפני"מבטחים"במבוטחתהתתהאשרהמדינהבשירותעובדתשלמוקדמתפרישהבגין

לגילהעובדתהגיעעד"מבטחים"שמשלמתהקצבהאתמממנתהמדינהואשרהשירות
.(הפרישה
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הרדוףחנה

,כזהלמקרהאלאהלכהקובעהואשאיןהטעיםהמשפטבית.האלמנותמשתילאחת
נודעת,האמור(ב)36סעיףשלחלותובדברהסוגיהעקרוניתמשהוכרעהכיברוראך

.המשפטביתלושתחםהתחוםמןהחורגתחשיבותהדיןלפסק
חברמוסמך,שפורטומסוימותובהגבלותעקרוניתכיפסקהעליוןהמשפטבית
נוגדתהתניהאיןאם,מוטבים-שאיריםלהחליף,(ב)36סעיףפיעל,פנסיהבקרן
בתקנותהיתהלאהנידוןבמקרה.הקרןבתקנות,דהיינו,והחברהקרןשביובחוזה
הייתהאםבשאלהדןלאהמשפטבית.(ב)36סעיףתחולתעלמפורשתהתניההקרן

.במשתמעהתניהבתקנות
כללים)הכנסהמסתקנות:לענייןהנוגעחקיקהבדברדןלאגםהמשפטבית
בין,קובעתאלהלתקנות41כותקנה.1964-ד"תשכ,(גמלקופותולניהוללאישור
.הקופהבתקנותאלאייקבעולאלקצבהגמלבקופתוהזכאויותהזכאיםכי,היתר
.וובתקנהדןהיהלושונההייתההמשפטביתשמסקנתייתכן

הכנסהמסלתקנות41כוותקנהבמשתמעהתניה-אלהענייניםבשנידיוןהיעדר

.כתקדיםהדיןפסקשלממשקלוגורע-האמורות
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