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 חברי הוועדה

בת, השופט שאול שוחט' כב ר הוועדה"יו,א"שופט בית המשפט המחוזי

 תנועת נשי� עובדות ומתנדבות# ארגו� נעמת,ד גלי עציו�"עו

 היועצת המשפטית של קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר,ד שרו� כפתורי שביט"עו

ג"יו,ר תקוה רגר"ד ת למע� הנשי� הגרושות והפרודות בישראל.י.נ.ר.ר עמותת

ד מיכל ששו� ממחלקת"עו; פרקליטות המדינה, מחלקת סכסוכי עבודה,ד אביגיל בורובי�"עו

 בשלבי� האחרוני� של עבודת הוועדההחליפתה, פרקליטות המדינה, סכסוכי עבודה

 בר איל�' אונ, הפקולטה למשפטי�, שחר ליפשי�' פרופ

 לשכת עורכי הדי� בישראל,ד יוסי מנדלסו�"עו

 איגוד קרנות הפנסיה בישראל, מר רונ� טוב

בע, מנהל מקצועי, מר משה וינרב מ"התאחדות חברות לביטוח חיי�

א,ד ארנו� שגב"עו  יגוד קופות הגמל היוע� המשפטי של

 משרד האוצר, מנהל מנהלת הגמלאות, מר יהונת� גרטי

 משרד האוצר, המשנה לממונה על אג& שוק ההו� וביטחו�,ד יואב ב� אור"עו

 משרד האוצר, הלשכה המשפטית,ד אסי מסינג"עו

 משרד האוצר, אג& תקציבי�, מר עופר אוברלנדר

ל"צה,ש מחלקת פרט"יועמ,ד רוני קציר"עו

 משרד המשפטי�, ממחלקת ייעו� וחקיקה,ר פר� סגל"ד

; משרד המשפטי� שריכזה את עבודת הוועדה, ממחלקת ייעו� וחקיקה) יעקוב(ד דארי� דניאל"עו

החליפה בשלבי� האחרוני� של עבודת, משרד המשפטי�,ד שי סומ' ממחלקת ייעו� וחקיקה"עו

 הוועדה 

בהה, שהתמנה לחבר בוועדה,מר מאיר אוז�  ודיע לפני תחילת עבודתה כי לא יוכל להשתת&
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 מבוא כללי: פרק ראשו	

 מטרות הוועדה והרקע למינויה

ח הוועדה לחלוקת זכויות�להל	(לוקת זכויות פנסיה בי	 בני זוג שנפרדו הוועדה הציבורית לבחינת

כב,)פנסיה בת, השופט שאול שוחט' בראשותו של מונתה,א"שופט בית המשפט המחוזי

דניאל פרידמ	 ושר האוצר דאז מר רוני' על ידי שר המשפטי� דאז פרופ 17.1.08לראשונה ביו� 

.בראו	

הצעת חוק חלוקת זכויות� של מספר הצעות חוק פרטיות ובכלל	 הוועדה הוקמה בעקבות הגשת	

חה) 2087/17פ( �2007ז"התשס, פנסיה בי	 בני זוג הצעת חוק חלוקת, וכ	'כ חיי� אורו	 ואח"של

חה �2007ז"התשס, זכויות פנסיה של בני זוג הצעות אלו ביקשו ). 2080/17פ(כ אורית נוקד"של

שרות מעשית לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג שנפרדו להתמודד ע� הבעיה של היעדר אפ

על א� שזכויות, פרידה של קבע או התגרשו לפני מועד הפרישה של ב	 הזוג החוס- בקר	 הפנסיה

של. אלו ה	 נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתו� או הסדר איזו	 המשאבי� בי	 בני הזוג חלוקתו

דה נועד לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו חיסכו	 זה סמו- למועד הגירושי	 או הפרי

. ולפתוח בחיי� עצמאיי�

והוחלט �18.11.07ו 16.5.07הצעות החוק האמורות נדונו בועדת השרי� לענייני חקיקה ביו�

משרדי משות� של משרד המשפטי� ומשרד האוצר שידו	 בנושא ויגבש� להקי� צוות בי	"� לגביה	

. על הרקע הזה מונתה הוועדה."חודשי�3ייני חקיקה תו- המלצותיו לועדת השרי� לענ

) החיסכו	 הפנסיוני(תפקיד הוועדה הוא לבחו	 את נושא חלוקת זכויות פנסיה, לפי כתב המינוי

בנוס�. בחינת האפשרות לביצוע חלוקה זו במועד הסמו- למועד הגירושי	, וכ	, בי	 בני זוג שנפרדו

את, לכ- זה, השאלות הפנסיוניות והמהותיות שמעלה הנושאהוטל על הוועדה לבחו	 , ובכלל

כתב המינוי מצור�( �1973ג"התשל,ל ולחוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג"השאלות הנוגעות לפנסיה מצה

א ).לדוח' כנספח

פרסמה הוועדה הודעה 2008ביוני5בתארי-. 2008למר/28הוועדה החלה את עבודתה ביו�

עמדות והצעות להסדרה המשפטית של נושא חלוקת זכויות פנסיה בי	 לציבור בה ביקשה לקבל 

מועדה והשלכותיה על קרנות הפנסיה ובני, הכללי� שיחולו לגבי דר- החלוקה, בני זוג שהתגרשו

המרכז;צו"וי: על ידי הארגוני� הבאי�, בי	 היתר, ניירות עמדה רבי� התקבלו. הזוג שהתגרשו

ע ו"לקידו� מעמד האישה עמותת; חברת החשמל; עמנואל רקמ	 מאוניברסיטת בר איל	ש רות

. המשפט בשירות הזקנה ועוד

ע 2009ביוני16מונתה הוועדה ביו�, בשל חילופי ממשלה יעקב'י שר המשפטי� פרופ"בשנית

של. נאמ	 ושר האוצר מר יובל שטייני/ כתב המינוי כלל הרכב מורחב יותר של נציגי� ולבקשתה

ג, האישה של הכנסתהועדה למעמד  ת היוזמי�.י.נ.ר.הוספו לוועדה ג� נציגי ארגו	 נעמת ועמותת

א(של הצעות החוק הפרטיות הוועדה קיימה כעשרי� ישיבות ). לדוח' כתב המינוי מצור� כנספח
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. בה	 נדונו עמדות הגופי� השוני� הקשורי� לנושא חלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוג שנפרדו

בהתא� לסוגי� השוני� של החיסכו	 הפנסיוני, הועלו הצעות רבות להסדרת הנושאבישיבות אלו

. קופת גמל וביטוחי חיי�, קרנות פנסיה וותיקות וחדשות, הסדר פנסיה תקציבית–

במקביל להקמת הוועדה קיימו ועדת חוקה חוק ומשפט וכ	 הועדה לקידו� מעמד האישה של

כ-.כ נוקד"כ חיי� אורו	 וחה"חההכנסת מספר דיוני� בהצעות החוק של  כי, בשל ולאור העובדה

פנתה, חלק מחברי הוועדה היו מעורבי� ג� בהכנת הצעות החוק הפרטיות וג� בדיוני הוועדה

הוועדה לחבריה וג� לכנסת בבקשה לאפשר לה להשלי� את עבודתה ללא שהצעות החוק 

על רקע בקשות אלה. ת� בדיוני�הפרטיות ידונו במקביל בכנסת וחברי הוועדה ייאלצו להשת

הואילו מציעי הצעות החוק הפרטיות לעכב את קידו� הצעות החוק בכנסת ואפשרו לוועדה 

.לסיי� את עבודה ולהגיע להסכמות על פתרונות מקיפי� המקובלי� על כלל חבריה

של, במהל- עבודתה  ביקשה הוועדה נתוני� ממרש� האוכלוסי	 לצור- בדיקות אקטואריות

הוועדה מודה למר חזי שאשא ממרש� האוכלוסי	 במשרד הפני� על שסייע בהעביר�. המלצותיה

הוועדה. שימשה כמזכירת הוועדה, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, ברכה הרשקובי/'גב. לוועדה

.מבקשת להודות לה על עבודתה המקצועית המדויקת והמסורה

 נושאי עבודת הוועדה והדוח

ליישב בי	 שתי מערכות דיני� המתקיימות בו זמנית�טלה משימה לא פשוטה על הוועדה הו

זו, במשפט הישראלי :שלעתי� אינ	 מתיישבות זו ע�

הנה מערכת דיני המשפחה המחויבת לשיתו� נכסי� בי	 בני זוג, המערכת הנורמטיבית הראשונה

זו. ולחלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני הזוג בפרט, בכלל ממוקדת בעיקר בבני הזוג, מערכת

של, מבחינה משפטית. ובאינטרסי� שלה� על" הלכת השיתו�"היא בנויה על שילוב אשר פותחה

על1".הדי	 הכללי"הקבוע בחוק יחסי ממו	 והשיתו� מכוח" איזו	 המשאבי�"והסדר, ידי הפסיקה

כ, פי דיני המשפחה - בתי המשפט החיסכו	 הפנסיוני מהווה נכס משות� ובר איזו	 ומשו�

העוסקי� ביחסי הרכוש בי	 בני זוג קובעי� באופ	 תדיר כי יש לחלק בי	 בני הזוג את הרכיב של

. הגמל והביטוח שנצברו במהל- החיי� המשותפי�, כספי הפנסיה

היא מערכת החיסכו	 הפנסיוני בישראל אשר חלי� לגביה הוראות, המערכת הנורמטיבית השנייה

ב. די	 שונות . מכשירי� פיננסיי� מורכבי� שכוללי� מרכיבי חסכו	 וביטוח לטווח ארו-המדובר

במסגרת החיסכו	 הפנסיוני שבו דנה הוועדה. מכשירי� אלה חלק� ציבוריי� וחלק� פרטיי�

קופות גמל, הסדרי פנסיה תקציבית): החיסכו	 הפנסיוני–להל	 ביחד(נכללו המוצרי� הבאי� 

זה(לקצבה  קופות,)קרנות פנסיה חדשות ופוליסות ביטוח חיי�, וותיקותקרנות פנסיה: ובכלל

. גמל לתגמולי� וקופות גמל אישיות לפיצויי�

זהלתיאור תמציתי של דיני השיתו� הזוגי בישר1 ג לדוח .אל ראו להל	 פרק
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, תקנוני�, כוללת מגוו	 של דברי חקיקה, הרגולציה של החיסכו	 הפנסיוני, ברמה הנורמטיבית

לב.ב"הסכמי� קיבוציי� וכיו כגו	, ני הזוגרגולציה זו מושפעת ממגוו	 של שיקולי� שה� חיצוניי�

. אינטרסי� של צדדי� שלישיי� שאינ� בני הזוג וההגנה עליה�, רגולטוריי��שיקולי� מוניטריי��

מערכת דיני החיסכו	 הפנסיוני מערבת שיקולי� נורמטיביי� החורגי� מההסדרי�, בנוס� לכ-

בה: כגו	, הקנייני� המקובלי� שביסוד השיתו� הזוגי גנה על מי שיקולי� סוציאליי� הממוקדי�

.שנסמכי� על משכורתו או קצבתו של המבוטח בעת מותו ובכלל� בני משפחתו החדשי�

לאור ההבדלי� בי	 מבנה השיתו� הזוגי בישראל והערכי� שבבסיסו לבי	 המבנה והתוכ	 הערכי

המחויבות המוצהרת של המשפט הישראלי לשיתו� זוגי בכלל, של דיני החיסכו	 הפנסיוני

, יתרה מזו. הלכה למעשה, במקרי� רבי�, החיסכו	 הפנסיוני בפרט אינה מיושמת ולשיתו� בנכסי

שא� החוס- יל- לעולמו לפני ב	 זוגו, הוועדה מצאה כי במקרי� רבי� נקבע בהסכמי גירושי	

. יהיה ב	 הזוג זכאי לקבל עד לפטירתו קצבת שאר בסכו� ששול� לו בחיי החוס-, לשעבר

הסכמי� קיבוציי� אט תקנוני קרנות, הוראות חקיקה(הפנסיה הסכמי� אלה מנוגדי� להסדרי

שלפיה� ב	 זוג לשעבר אינו מוגדר כשאר ולכ	 אינו זכאי לקצבת שאר במקרה) הפנסיה לפי העניי	

מטרתה של הוועדה הייתה לנסות ולגשר על הפערי� ולקבוע הסדרי� שישלבו. של פטירת החוס-

.השיתו� הזוגי בי	 דיני החיסכו	 הפנסיוני לבי	 דיני

:מבנה הדוח הוא כדלקמ	

בפרק השני נתאר בתמצית את מגוו	 מוצרי החיסכו	 הפנסיוני שבה� עסקה הוועדה ואת

.הסדרת� המשפטית

בפרק השלישי יינת	 רקע מקדמי על שיתו� הנכסי� בי	 בני זוג במשפט הישראלי והרציונל

כס. שבבסיסו פי החיסכו	 הפנסיוני כנכס משות� ובר כמו כ	 יתאר הפרק את המהל- שבו הוגדרו

. איזו	 על ידי החוק והפסיקה

בפרק הרביעי נתאר את הבעיות המרכזיות המתעוררות במפגש שבי	 דיני החיסכו	 הפנסיוני לבי	

בעיות המונעות במצב הקיי� את החלת דיני השיתו� הזוגי על החיסכו	 הפנסיוני, דיני המשפחה

.הלכה למעשה

.נצביע על הקווי� הנורמטיביי� שהנחו את הוועדה בקביעת המלצותיהבפרק החמישי

בפרק השישי נציג את המודלי� האפשריי� לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוג ואת

כמו כ	 נציע כי אי	 לבחור מודל אחד. בפרק זה נעמוד על הצור- במודלי� משולבי�. יתרונותיה�

וע מודלי� שוני� המתחשבי� בסוג המוצר ובמגבלות לכלל הכלי� הפנסיוניי� אלא שיש לקב

.הקיימות לגביו

בפרק השביעי נציג את המתווה הכללי של המלצות הוועדה תו- התייחסות פרטנית למגוו	 מוצרי

.החיסכו	 הפנסיוני שנדונו וסקירת עיקרי ההמלצות לגבי כל אחד מ	 הכלי� הללו
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 החיסכו	 הפנסיוני: פרק שני

 רקע כללי

:2יסכו	 לגיל פרישה בישראל מורכב משלושה רבדי�הח

oהכולל את קצבת הזקנה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, הרובד הממלכתי

שנועדו להבטיח הכנסה מסוימת לצורכי הקיו� הבסיסי שסכומה נגזר מהשכר הממוצע 

. והוא אינו תלוי בסכומי� שהמבוטח שיל� לביטוח הלאומי עד לפרישתו, במשק

oהפנסיוני 	, החיסכו	2008לשנת שעד,אשר יפורט בהרחבה להל 	אפיק במסגרת התקיי� ה 

 שה	 לקצבה גמל קופת,וחדשות וותיקות פנסיה קרנות,תקציבית הסדרי פנסיה: קצבתי

 גמל קופות: הוני אפיק במסגרת וה	,")ביטוח מנהלי�"הסדר המכונה(ביטוח קופות

.3לתגמולי�

oהפרטי של משק 	זה.י הביתהחיסכו נכלל החיסכו	 העומד לרשות הפרט בגיל, ברובד

ג�. שנחס- מתו- הכנסתו הפנויה של הפרט וביוזמתו, הפרישה במסגרת רובד זה נכללי�

ובמקרי��חיסכו	 זה נוס� לחיסכו	 הפנסיוני. נכסי� שצברו הפרטי� לאור- שנות חייה�

. לתיתאי	 בו כל מעורבות ממש, וככלל� מסוימי� א� במקומו 

כאשר אי	 לפרט. החיסכו	 הפנסיוני מהווה מקור עיקרי לפרנסה לאחר גיל הפרישה מעבודה

חיסכו	 פנסיוני הדבר עלול להביאו לאחר פרישתו למעגל העוני ולהשית את נטל הטיפול בו על 

ובמקרי� מסוימי�, כי הנזק שעשוי להיגר� בשל היעדר חיסכו	 פנסיוני, יש לזכור. כתפי הציבור

�בו, ג� בשל היעדר כיסוי פנסיוני מקי . הינו בנוס� לנזק לפרט ג� נזק כלכלי למשפחתו ולתלויי�

, ניתנות לציבור החוסכי� בקופות גמל הטבות מס שונות, לנוכח חשיבות החיסכו	 הפנסיוני

הטבות המס האלה באות לידי ביטוי בשלב הפקדת הכספי�. בהתא� לסוגי המוצרי� השוני�

הטבות אלה ניתנות באמצעות זיכוי.4בשלב צבירת החיסכו	 ובשלב משיכת הכספי�,לבקופת הגמ

, וכ	; הפחתת תשלו� מס הכנסה בגובה מכפלת שיעור הזיכוי בסכו� ההפקדה: היינו, מס

מס. הפחתת סכו� ההכנסה החייבת במס בגובה סכו� ההפקדה: היינו, באמצעות ניכוי מס הטבת

ש לא,ל התרת הוצאהנוספת ניתנת למעביד בדר- כ- שסכו� ששיל� עבור עובדו לקופת גמל

. ייחשב כחלק מההכנסה החייבת של המעביד

נ 3975/95/"בג: ראו למשל2 נג"פ, ממשלת ישראל' קניאל ח הועדה לבחינת שינויי� מבניי�"דו;)1999( 507, 459)5(ד

.36' בעמ,)1996ירושלי�(בשוק ההו	

,)www.mof.gov.il(ביטוח וחסכו	 במשרד האוצר, לפי נתוני� שפורסמו באתר האינטרנט של אג� שוק ההו	3

�11ו) מסלולי� 806(קופות גמל מסוגי� שוני� 427, קרנות פנסיה חדשות וותיקות�43פועלי� בישראל נכו	 להיו�

חברות לא עוסקות בתחו�2, חברות ביטוח יש רישיו	�13ל(חברות ביטוח אשר עוסקות בתחו� ביטוחי החיי�

 ). בכלל ועוד שתי חברות מספקות רק ריסקי�
סראו למ4 מס, �1961א"התשכ,]נוסח חדש[א לפקודת מס הכנסה45' של שעניינו ניכוי, לפקודה47'וס, שעניינו זיכוי

.הטבות מס בשלב המשיכה ניתנות ג� לגבי הסדרי פנסיה תקציבית. מס
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אפשרות של שבירת החיסכו	 הפנסיוני במהל- תקופת העבודה, ככל שנית	, על מנת לצמצ�

של� משיכה שלא כדי	, שמכונה�לצור- מטרות אחרות  נקבע כי על משיכה זו מוטל קנס בדר-

של מיסוי .35%5בגובה

המציאות מלמדת כי לפרטי� רבי� אי	 הסדר, למרות החשיבות הרבה של החיסכו	 הפנסיוני

: זאת בשל מספר סיבות וביניה	 אלה, חיסכו	 פנסיוני לגיל פרישה

הפרט אינו מערי- בצורה נכונה את חשיבותו של החיסכו	 הפנסיוני�קוצר ראות.1

את, לאחר גיל הפרישה ככלי שנועד להבטיח את רמת חייו והוא אינו צופה לעתיד

. הירידה הניכרת בהכנסתו א� הוא לא יחסו- לגיל פרישה

פרטי� מעדיפי� לממש את יכולת הצריכה שלה��העדפת ההווה על ידי הפרט.2

בהווה מבלי להביא בחשבו	 את הצריכה העתידית שלה� ולכ	 ה� חוששי� מהפקדת 

. ניתני� למשיכה עד הגיע� לגיל פרישה כספי� באפיק שבו ה� לא יהיו 

בהקשר לחיסכו	 פנסיוני מקובל לחשוב כי קביעת רמת�היעדר יכולת לתכנ	.3

היא שאלה מורכבת לגבי מי שיש לו רקע, במהל- תקופת החיסכו	, החיסכו	 הראויה

. וקל וחומר לגבי מי שאי	 לו רקע שכזה, כלכלי

� בישראל נותרו למעשה ללא כל הסדר של חיסכו	 ולאחר שעובדי� רבי, על רקע מציאות זו

בי	 לשכת התיאו� של הארגוני� הכלכליי� לבי	, 2007בנובמבר19ביו�, נחת�, פנסיוני

הסכ� זו כולל. הסכ� קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק, הסתדרות העובדי� הכללית החדשה

גמל לקצבה בשיעורי� שנקבעו חיוב של כל המעבידי� להפקיד עבור עובדיה� הפקדות לקופת

צו, חוקק שר התעשייה 2007בדצמבר30ביו�. בהסכ� ובתנאי� נוספי� המסחר והתעסוקה

.6הרחבה להסכ� הקיבוצי על כלל העובדי� והמעבידי� במשק

כי לנוכח חשיבות ההסדר הפנסיוני הופ/ לאחרונה על ידי משרד האוצר תזכיר חוק, עוד יצוי	

במסגרתו מוצע להחיל את חובת הפקדה לקופת גמל, �2010ע"התש, אי�פנסיה חובה לעצמ

.7לקצבה לעצמאי�

הסדרי פנסיה תקציבית

הסדר פנסיה תקציבית הינו הסדר פנסיוני לפיו משולמי� לאחר פרישתו של העובד מ	 העבודה

,י�מדובר בהסדרי� מפורט, ככלל. תשלומי פנסיה לו ולשאיריו מקופת הגו� בו העובד הועסק

.שלמי� ומקיפי� אשר מעגני� וקובעי� את הזכויות לקצבה לכל מי שההסדר חל עליו

ס5 כללי� בדבר חיוב במס על תשלומי� לקר	 שלא אושרה(לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה87' ראו

. �1962ב"התשכ,)מי� שלא כדי	ותשלו

.1736'עמ,ח"פ התשס"י6

7http://www.mof.gov.il/Units/Pages/awtazkir.aspx.
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:הסדרי הפנסיה התקציבית הוחלו באופני� הבאי�

� באמצעות חקיקה.1

[גמלאות(חוק שירות המדינה.א –להל	( �1970ל"התש,]נוסח משולב)

 עובדי שירותי, עובדי הוראה, לגבי עובדי מדינה�) חוק הגמלאות

.סוהרי� ושוטרי�, הביטחו	

עובדי תאגידי� שהוקמו בחוק ושתנאי עבודת� נקבעו כתנאי עבודה.ב

עובדי המוסד לביטוח�) לפי חוק הגמלאות, היינו(של עובדי מדינה 

עובדי שירות, עובדי רשות השידור, עובדי רשות ניירות ער-, לאומי

.'התעסוקה וכו

[לאותגמ(חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל.ג ,]נוסח משולב)

לגבי חיילי� משרתי�) חוק שירות הקבע–להל	( �1985ה"התשמ

.קבע

, �1969ט"התשכ, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטו	.ד

: וביניה�, והחלטות הגמלאות שהוצאו מכוחו לגבי נושאי משרה

.ושופטי�, שרי�, חברי כנסת

�ז"התשל,)ניוגמלאות לראש רשות וסג(המקומיות הרשויות חוק.ה

1977 ,�,]נוסח משולב[לחוק שירותי הדת היהודיי�14וסעי

והחלטות הגמלאות שהוצאו מכוח� לגבי ראש, �1971א"התשל

.רשות מקומית וסגניו וראש מועצה דתית וסגניו

�באמצעות הסכמי�.2

חלק� בשינויי�(שהחילו את ההסדרי� שנקבעו בחוק הגמלאות.א

רש, למשל�) קלי� חברת(עובדי רשות הנמלי�, ויות מקומיותעובדי

,)שבאו במקו� רשות הנמלי�,מ וחברות הנמל"הפיתוח והנכסי� בע

בע(עובדי רשות הדואר מ שבאה במקו� רשות"חברת דואר ישראל

).הדואר

�הכוללי� הסדרי� שוני� מההסדרי� שנקבע בחוק הגמלאות.ב

לחוק�32ו21כהגדרת� בסעי�, גו� מתוקצב או גו� נתמ-.1

או–להל	( �1985ה"התשמ, יסודות התקציב גו� מתוקצב

בע, למשל�) גו� נתמ- מ"עובדי חברת החשמל לישראל

. ועובדי חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה

בנק, מפעל הפיס, קר	 קיימת לישראל�גופי� אחרי�.2

.'לאומי לישראל וכו
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ל, ככלל נושא המשרה הפורש רמת חיי� דומה הסדרי הפנסיה התקציבית נועדו להבטיח לעובד או

לגבי התקופה שבה הוא היה זכאי להיכלל בהסדר, לזו שהייתה לו בתקופת עבודתו או כהונתו

.8הפנסיה

זכויות לקצבה מתגבשות בעת קרות האירוע המזכה בהתא� למצב, בהתא� להלכה שנקבעה

ת לקבלת הקצבה מתגבשת הזכו� במקרה של קצבת זקנה, למשל. המשפטי והעובדתי באותו מועד

הזכות לקבלת הקצבה מתגבשת ביו��ביו� פרישת העובד לקצבת זקנה או במקרה של פטירה

.9הלכה זו חלה ג� לגבי זכויות לקצבה בקרנות הפנסיה כפי שיפורט להל	. שבו נפטר העובד

.תמבוססי� על הוראות חוק הגמלאו, כפי שפורטו לעיל, מרבית הסדרי הפנסיה התקציבית

המכונה(נקבעו התנאי� לזכאות לקבלת קצבת זקנה, לחוק הגמלאות�18ו)2(15,17בסעיפי�

נסיבות, גילאי פרישה�ביניה�, ע� פרישה העובד מ	 העבודה") קצבת פרישה"בחוק הגמלאות 

ו17בסעי�.ב"פרישה וכיו לחוק הגמלאות נקבעו התנאי� להקפאת הזכות לקבלת)3(או)1(�17א

ז .לחוק הגמלאות46קנה לפי מועדי� שנקבעו בסעי� קצבת

המתבטאת,)בלשו	 החוק" תקופת שירות("חישוב הקצבה הוא פועל יוצא של מש- השירות

של. ביחידות של חודשי שירות 2%נוסחת הבסיס מעניקה לעובד הפורש זכות לגמלה בשיעור

מא- בכל מקר�) לחוק הגמלאות20סעי�: ראו(לכל שנת שירות לפי חלקיות �70%ה לא יותר

כשהוא מוכפל במשכורתו הקובעת של העובד ובחלקיות המשרה הממוצעת� 100%10משרה של 

.בכל תקופת שירותו

�, הזכות של שאיריו של העובד שנפטר לקצבה נקבעה לב	 זוגו שגר עימו במועד הפטירה, בנוס

הקצבה. קיימי� בה� תנאי� מסוימי�ילדו שאינו עומד ברשות עצמו וכ	 תלויי� נוספי� א� מת

ממשכורתו הקובעת והקצבה 40%שמשולמת לב	 זוגו של עובד שנפטר בעת שירותו עומדת על 

, מהקצבה ששולמה לו ערב הפטירה 60%המשולמת לב	 זוגו של זכאי לקצבה שנפטר עומדת על 

מ .11מהמשכורת הקובעת �40% ולא יותר

נ 1351/00ע"ע: ראו למשל8 (פורס� בנבו( קירשנבאו�' מדינת ישראל (2003.(

ש	"דב: לעניי	 זה ראו למשל9 כב"פד, רותקר	 הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתד'נ' ברק	 ואח 3�60/ע א"ע; 258ע

בע" אגד" 4269/90 נ"אגודה שיתופית לתחבורה בישראל מז"פ, דברת'מ אליאב 6460/02צ"בג;)1993( 160, 147)5(ד

(פורס� בנבו('בית הדי	 הארצי ואח'נ' ואח נ�שאוה 2673/06/"ובבג) 2006) 'בית הדי	 הארצי לעבודה ואח' שוע

(פורס� בנבו( (2009 .( 

'ס: ראו למשל(	 כי בהקשר זה ישנ	 הוראות שונות בדבר צירו� תקופות שירות קודמות שהחוק לא חל לגביה	 יצוי10

ס, בנוס�). לחוק הגמלאות 85 [גמלאות(לחוק שירות המדינה 100' הוראות חוק: להל	( �1970ל"התש,]נוסח משולב)

, באשר לעובד המועסק בתנאי עבודה מיוחדי� מקנות לנציב שירות המדינה סמכות להגדלת תקופת שירות) הגמלאות

�לחוק הגמלאות נקבעה20'בס,כ	�כמו. 85.14וכ	 לפי עילות מיוחדות שמפורטות בתקנו	 שירות המדינה בסעי

. חלופה לחישוב קצבה למי שפרש משירות מטעמי נכות

.לחוק הגמלאות�28ו26סעיפי�: ראו למשל11
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או בהתא� להסדרי� הקיימי� כיו� ב	 זוג לשעבר אינו זכאי לקצבה לאחר פטירתו של העובד

השווה המחוקק בי	 אישה שבעלה, לחוק הגמלאות38לעניי	 זה יצוי	 כי בסעי�. לקצבת שאר

אלא א� נתחייב(שא� היא אינה זכאית לקצבה, לאישה גרושה" פרידה של קבע"נפרד ממנה 

 12).בתשלו� מזונותיה על פי פסק די	 או הסכ� בכתב

תיקוני חקיקה להשגת יעדי(למת התמונה יצוי	 כי בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל להש

חוק התכנית–להל	( �2003ג"התשס,)�2004ו 2003התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי� 

שהסדר הפנסיה, חיילי� ונושאי משרה, נקבעה חובת השתתפות של עובדי�,)להבראת המשק

פ :במימו	 תשלומי הפנסיה באופ	 הבא, נסיה תקציביתהחל עליה� הוא הסדר

;ממשכורת� הקובעת1%– 2004בשל שנת.א

.ממשכורת� הקובעת2%–ואיל- 2005בשל שנת.ב

:החובה האמורה הוחלה רק לגבי מעביד שהוא אחד מאלה

;המדינה.א

;גו� מתוקצב או גו� נתמ-.ב

ר שר האוצר גו� אחר שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי	 או בעקיפי� ואש.ג

.קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא מעביד לעניי	 האמור

התשלו� נעשה מקופת המעביד, למעט ההשתתפות האמורה מימו	 הסדר הפנסיה התקציבית

שכאשר אי	 לעובד זכות לקבל קצבה לפי, עוד יצוי	.)ולגבי נושאי משרה וחיילי� מאוצר המדינה(

שנ, הסדר הפנסיה , לחייל או לנושא המשרה, וכו משכרו מוחזרי� לעובדהסכומי� האמורי�

.בהתא� לכללי� שנקבעו בתקנות

קרנות פנסיה

אשר ביקשה להעניק, קרנות הפנסיה ה	 ברוב	 קרנות שיוסדו על ידי הסתדרות העובדי� הכללית

לעובדי� ולשאיריה� ביטחו	 סוציאלי ע� הגיע� לגיל פרישה או ע� פרישת� מ	 העבודה קוד� 

ההצטרפות . 13וזאת כהשלמה לרובד הראשו	 הממלכתי,)נכות או מוות(מסיבות אחרות לכ	

 מכוח, לקרנות אלה הוסדרה בשנות החמישי� והשישי� לעובדי� שכירי� ומאורגני� היתה חובה

ש30' הסדר דומה נקבע בס12 [גמלאות(הגנה לישראל�ירות הקבע בצבאלחוק .�1985ה"התשמ,]נוסח משולב)

הועבר ניהול הקר	 מההסתדרות למנהלי�, 2003במסגרת הרפורמה בקרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר בשנת13

נמכרו חלק מהקרנות החדשות שהיו בבעלות	 2004מיוחדי� שמונו על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר ובשנת 

.הקרנות הותיקות לידי מספר חברות ביטוחשל 
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על ידי גורמי�, בקרנות שהוקמו בתקופה מאוחרת יותר. הסכמי� קיבוציי� וצווי הרחבה ענפיי�

ג, פרטיי� .�14 הצטרפות� של עצמאי�התאפשרה

כלומר כל העובדי�, ההצטרפות לקרנות בהתא� להסדרי� האמורי� היא על בסיס קיבוצי

מצטרפי� לקר	, וכל מי שהצטר� לעבוד באות� ענפי� לאחר מכ	, בענפי� שההסכ� חל לגביה�

הר(חובת ההשתתפות נובעת מכוחו החוקי של הסכ� עבודה קיבוצי. באופ	 אוטומטי חבה או צו

חייבי� להשתת� בביטוח, לפיו כל העובדי� במפעל שעליה� חל ההסכ�,)להסכ� קיבוצי

.15הפנסיוני

בהודעת הפיקוח על עסקי)3)(א(1כאמור בסעי�, קר	 פנסיה הינה מבטח בענ� ביטוח פנסיה

כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�, וקופת גמל, �1985ה"התשמ,)ענפי ביטוח(ביטוח 

המסגרת הנורמטיבית לפעולתה של הקר	 ). חוק קופות גמל� להל	( �2005ה"התשס,)קופת גמל(

,)חוק הפיקוח� להל	( �1981א"התשמ,)ביטוח(מוסדרת בחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

מס�להל	( �1964ד"התשכ,)כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(בתקנות מס הכנסה תקנות

.ג� בחוק קופות גמל 2005בנובמבר8מיו� והחל,)הכנסה

אי	 לקרנות הפנסיה מקור כספי חיצוני שיבטיח את אפשריות המבטח, להבדיל מחברות ביטוח

תשלומי הקצבאות למבוטחי�. לעמוד בהתחייבויותיו לשל� פנסיות בהתא� לתקנו	 הקר	

ה(מבוססות על דמי הגמולי� שהופרשו לקר	 הפנסיה  על ידי) מבוטחתכאחוז מהמשכורת

, פועל יוצא מכ- הוא. ובניכוי הוצאות התפעול שלה	, והתשואות שהושגה באמצעות�, המבוטחי�

כדי שס-, שתשלו� פנסיה גבוהה יותר לעמית אחד מחייב תשלו� נמו- יותר לעמית אחר

פועל יוצא זה יוצר את הערבות ההדדית בי	. התשלומי� יישאר זהה לס- הנכסי� שבידי הקר	

יהיה אחיד, בו נקבעות זכויות הפנסיה של העמיתי�, ומכ- מתחייב כי תקנו	 הקר	, עמיתי�ה

. 16על מנת למנוע אפליה בי	 עמיתי� שוני�, ושוויוני וכי תשלומי הקר	 ייעשו א- ורק לפי התקנו	

החובות ושאר, היות והוא קובע את הזכויות,על�משו� כ- יש לתקנו	 קר	 הפנסיה מעמד

ש מכ- מתחייב ג� שכל עניי	 שנוגע ליחסי� בי	 הקר	 . 17על פיה� פועלת קר	 הפנסיההענייני�

. לבי	 עמיתיה ומכלול זכויותיה� וחובותיה� של העמיתי� יהיו מפורשי� ומפורטי� בתקנו	

היבטי�–ביטוח עובדי� בקרנות פנסיה"גולדברג'מ: לסקירה מקיפה על הקמת קרנות פנסיה והתפתחות	 ראו14

פורס�('שר האוצר ואח'נ' משה אלחנתי ואח 2911/05/"בג: עוד ראו.94) 1992(ג שנתו	 משפט העבודה,"משפטיי�

ד2'ס,)בנבו כבלפסק ).2008(השופטת חיות' ינה של

 ). 1988( 227�230 הפנסיה והגמל בישראל, ספר ביטח החיי�, כהנא'י15
בע 5292/90צ"בג, 2010/90צ"בבג: ראו למשל16 נ"התאחדות חברות לביטוח חיי� מה"פ,'ואח.י.מ'מ  413, 405)1(ד

)1990(.

ה, אליאב עניי	: ראו למשל17 לע.9ש"לעיל סעוד ראו ,)קופת גמל(על שירותי� פיננסיי� לחוק הפיקוח16' ניי	 זה

מס41ותקנה �1981א"התשמ,)ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�)ב(ט78'ס, �2005ה"התשס  כו לתקנות

. �1964ד"התשכ,)כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה
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שמבטיחה תשלומי פנסיה למבוטח מגיל, תכנית פנסיית יסוד: תכניות הפנסיה ה	 משני סוגי�

, ותכנית פנסיה מקיפה, סיית לשאריו של הזכאי לקצבת זהקנה שנפטרזקנה ועד לפטירתו ופנ

הכוללת בנוס� לכ- תשלומי קצבה במקרה של אירוע נכות ותשלומי קצבת שאר במקרה

. שהמבוטח נפטר לפני הגיעו לגיל זקנה

קרנות פנסיה–להל	( 1995בשל גירעונות כספיי� שהצטברו בקרנות הפנסיה ה	 נסגרו בשנת

אשר קיבלו מבוטחי� שהצטרפו, בפני חברי� חדשי� ונפתחו קרנות פנסיה חדשות)ותוותיק

 18).קרנות פנסיה החדשות–להל	(לשוק הפנסיה לאחר מועד זה 

קרנות פנסיה וותיקות

ה	, 1995קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו כאמור בפני הצטרפות עמיתי� חדשי� בשנת ומאז

ות המעשית היא שהקרנות האמורות ממשיכות לבטח את המשמע. פועלות כקרנות סגורות

ומשלמות, אוכלוסיית המבוטחי� אשר הייתה מבוטחת בקרנות האמורות ערב סגירת הקרנות

. פנסיות לעמיתי� או שאירי� אשר זכאי� לקבלת קצבה בהתא� לתקנו	 הקר	

על, מרבית קרנות הפנסיה הוותיקות של�פועלות זכ"פי שיטת חסכו	 " ויותהגדרת

)defined benefit.(זו�על בהתא�(בקרות אחד מהאירועי� המזכי�, זכאי העמית, פי שיטה

לקבל מהקר	 קצבה בשיעור חלקי מהמשכורת הקובעת שלו,)לתכנית הפנסיה בה הוא מבוטח

ללא קשר לסכומי� שהוא שיל� בתקופת החיסכו	 שלו והתשואה שהושגה, לעניי	 הפנסיה

אי	 לעמית יתרה צבורה המנוהלת לזכותו,"הגדרת זכויות"מעצ� טיבה של שיטת.עליה�

ולכ	 לא ניתנת לו אפשרות לשנות את מסלולי השקעה במהל- תקופת החיסכו	, במסלול השקעה

 ). בניגוד לקרנות הפנסיה החדשות, זאת(

תקופת החיסכו	 עיקר הפעולות שהעמית בקר	 פנסיה וותיקה יכול לבצע במהל-, בהתא� לכ-

חד, היא שבירת החיסכו	 פעמי מהחיסכו	 שמחושב לפי נוסחת� משיכה חלקית או מלאה של סכו�

העמית יכול להקדי� את פרישתו עד לגיל פרישה מוקדמת, בנוס�. ערכי פדיו	 שקבועה בתקנו	

עת הקדמת הפרישה מתבצ). חוק גיל פרישה�להל	( �2004ד"התשס, כהגדרתו בחוק גיל פרישה

את. באמצעות הפחתה של הקצבה לפי מקדמי� אקטוארי� כמו כ	 ניתנת למעביד אפשרות לממ	

לפי חישוב אקטוארי בהתא� להוראות הממונה על שוק, יציאתו של העמית לפנסיה מוקדמת

זה) הממונה–להל	(ביטוח וחסכו	 במשרד האוצר, ההו	 .לעניי	

לק,כ	�כמו צבה ובהתא� לכ- הוא יכול להגדיל את שיעור יכול המבוטח לדחות את יציאתו

.הקצבה בהתא� לתקופת הדחייה

.14ש"ה, שי� ראו אלחנניחברי� חד על הרקע לסגירת קרנות הפנסיה בפני18

https://www.prisha.co.il/



15

 

קרנות פנסיה וותיקות שבהסדר

לאחר סגירת הקרנות הוותיקות להצטרפות עמיתי� חדשי� ומשלא נית	 פתרו	 לגירעונות

החליטה הממשלה על גיבוש תכנית הבראה, האקטוארי� של חלק מקרנות הפנסיה הוותיקות

במסגרת התכנית יינת	 סיוע ממשלתי. ברורה ומפורטת לקרנות שבהסדר, אחידה, ניתשוויו

שה	 גבוהות, על מנת לאפשר לממ	 את ההתחייבויות שלה	, בהיקפי� כספיי� חסרי תקדי�

הסיוע הממשלתי ועקרונות תכנית ההבראה בחוק התכנית. בהרבה ממה שביכולת	 לממ	 מנכסיה	

ני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי� תיקו(להבראת כלכלת ישראל 

ז, �2003ג"התשס,)�2004ו 2003 "1'שהוסי� לחוק הפיקוח פרק מינוי מנהל�קרנות פנסיה ותיקות:

כי המפקח על הביטוח,ט לחוק הפיקוח נקבע78בסעי�".תוכניות הבראה וסיוע ממשלתי, מיוחד

עקרונות. שבהסדר אשר יחלי� את תקנוני הקרנות הקודמי� יכי	 תקנו	 אחיד לכלל הקרנות

ובכלל	 נקבע כי בתקנו	 האחיד ייכלל מנגנו	 איזו	, התקנו	 האחיד נקבעו בפירוט ניכר בסעי� זה

החלי� התקנו	, בהתא� לכ-. שיבטיח כי הקר	 לא תיקלע שוב לגירעו	 האקטוארי, אקטוארי

. 200319אוקטובר האחיד את תקנוני הקרנות הקודמי� בחודש 

אשר מחושב" שכר קובע"חישוב קצבת הפרישה המגיעה לעמית בקר	 ותיקה שבהסדר נעשה לפי

לפי שיטת ממוצע יחסי השכר או שיטת שלוש שני� אחרונות משוקללת ע� שיטת ממוצע יחסי 

ב (שיעור הפנסיה"השכר כשהוא מוכפל על, אשר ככלל" של2%עומד לשנה עד לשיעור מירבי

. המגיע למבוטח) 70%

בהתא� לגילאי� שנקבעו בחוק, בתקנו	 האחיד האמור הועלה גיל הזכאות לקצבת זקנה בהדרגה

נקבע כי גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה יהיה גיל 1942לגבי גבר שנולד לאחר מאי, גיל פרישה

.6420יהיה גיל נקבע כי גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה 1953ולגבי אישה שנולדה לאחר מאי 67

קצבת הפרישה משולמת לעמית עד ליו� מותו בלא שנית	 משקל כלשהו לחישוב תוחלת החיי�

בהתא� לתקנו	 האחיד הקצבה מתעדכנת אחת לשנתיי� או כאשר המדד עלה. שלו או שלה

. לפי המוקד� מביניה�, ממועד העדכו	 הקוד� 4.25%בשיעור של 

ק אשר נגזרת,)יתו� או תלוי, ב	 זוג(צבת שארי� לשאריו לאחר מותו של הפנסיונר משולמת

אלמנת, כ- למשל. א� התקיימו התנאי� האחרי� שבתקנו	, מהקצבה לה היה זכאי העמית

פנסיונר זכאית לקבל החל מהחודש העוקב לחודש שבו נפטר בעלה ועד ליו� מותה קצבת שאר 

ב. מקצבתו של הפנסיונר 60%בשיעור של  יהיו זכאי�, תכנית מקיפה שנפטרשארי עמית פעיל

אלמנת מבוטח פעיל תהיה, כ- למשל. לקבלת קצבת שאיר בשיעור שנגזר מהשכר הקובע שלו

. מהשכר הקובע של המבוטח 40%זכאית לקבלת קצבה בשיעור של 

ע19 נ 8652/07א"ראו בע' אברה� (פורס� בנבו(מ"אגד אגודה שיתופית בישראל (2009.(

א" גיל קצבת זקנה"הגדרה: לעניי	 זה ראו20 .לתקנו	 האחיד' בפרק
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כי בתקנוני קרנות הפנסיה שבהסדר ובתקנו	 האחיד נקבע שיעור קצבה, להשלמת התמונה יצויי	

של, של עמיתה או של פנסיונרית שונה לאלמ	 לעומת שיעור הקצבה לאלמנה של עמית או

כי ההסדר שקובע , 21אלחנתינית	 פסק בית המשפט העליו	 בעניי	, 2008ביוני15ביו�. פנסיונר

, הינו הסדר מפלה המנוגד לתקנת הציבור, קצבת שארי� בשיעורי� שוני� לאלמני� ולאלמנות

גיבש הממונה הצעה, ולאחר בחינת החלופות השונות, נוכח פסק הדי	.בשל פגיעתו בער- השוויו	

, כ- שיושוו שיעורי קצבת שארי� של אלמ	 ואלמנה, לתקנו	 האחיד�23ו19לתיקו	 סעיפי� 

נוכח מהותה של ). הצעת התיקו	: להל	(ויועמדו על השיעור שנקבע באות� סעיפי� לגבי אלמנה

העלות הכרוכה בהשוואה זו תוטל, ארי שנקבע בתקנו	 האחידקר	 הפנסיה ומנגנו	 האיזו	 האקטו

את)ג(י78בהתא� לסעי�. על כלל המבוטחי� והפנסיונרי� בקר	 לחוק הפיקוח אישר שר האוצר

כה. הרווחה והבריאות של הכנסת, הצעת התיקו	 והדבר הובא לאישור וועדת העבודה , עד

.טר� אושרהתקיימו מספר דיוני� בהצעה אול� התיקו	 המוצע

קרנות פנסיה וותיקות שאינ	 בהסדר

קרנות וותיקות שההסדר אינו חל עליה	 וה	10בנוס� לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ישנ	

קרנות פנסיה ששיטת חישוב קצבת הפרישה וקצבת השארי� דומה: מתחלקות לשני סוגי�

חישוב קצבת הפרישה שונה וקרנות פנסיה ששיטת, לשיטת החישוב בקרנות הוותיקות שבהסדר

. והיא נעשית לפי חישוב של מנות פנסיה שהעמית צובר במהל- תקופת החיסכו	

קרנות פנסיה חדשות

שאליה� מצטרפי� עמיתי� חדשי� כאמור, שיטת החיסכו	 הנהוגה בקרנות הפנסיה החדשות

של, 1995משנת  (הפרשות מוגדרות"הינה "defined contribution.(כמ זכויות"ו בשיטה של שלא

 . 22לפיה בעת קרות האירוע מומר החיסכו	 הצבור של העמית לקצבה,"מובטחות

: קרנות הפנסיה החדשות נחלקות לשני סוגי�

עבור הכספי�. שבה תכנית יסוד ושעשויה לכלול ג� תכנית מקיפה, קר	 פנסיה חדשה כללית)1

.הנחסכי� בקר	 זו לא מונפקות אגרות חוב מיועדות

זו. שכוללת תכנית פנסיה מקיפה בלבד, קר	 פנסיה חדשה מקיפה)2 עבור הכספי� הנחסכי� בקר	

של" ערד"מונפקות אגרות חוב מיועדות מסוג  .30%בשיעור

שמורכב מס-�כאשר עמית זכאי לקבלת קצבת זקנה ממירי� את החיסכו	 שנצבר לזכותו בקר	

בתוספת התשואה שנוספה עליה� בתקופת, בידו לקר	דמי הגמולי� שהופרשו על ידו ועל ידי מע

בי	, ההמרה מבוצעת באמצעות מקדמי המרה אשר נקבעי�. לקצבה�החיסכו	 ובניכוי דמי ניהול 

בהתא� לכ- קיימת זיקה ישירה בי	 הסכומי�. שנת לידתו וגילו של המבוטח, בהתא� למינו, היתר

 
ה, אלחנניעניי	21 .14ש"לעיל

נ 4497/00/"בג: ראו למשל22 נו"פ,רשר האוצ' הסתדרות העובדי� הכללית החדשה ).2002( 608)3(ד
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� שהעמית זכאי לקבל מהקר	 בקרות האירוע לבי	 הסכו, שנחסכו בקר	 במהל- תקופת החיסכו	

. המזכה בקצבה

0% בי	 שהיא, לשארי� הכיסוי שיעור מכפלת לפי מחושבת פעיל של עמית זוגו לב	 שאירי� קצבת

 המבוטחת במשכורתו, לקר	 הצטרפותו ובהתא� גיל הוא מבוטח שבו במסלול,100%לבי	

שלכלל בדר-(בתקנו	 הקבוע לאלמנה הקצבה ובשיעור  קרנות בתקנוני כי יצוי	).60%שיעור

 הקצבה שיעור לעומת אלמ	 של שארי� קצבת שיעור בי	 הבחנה נקבעה לא החדשות הפנסיה

 100%לבי	 30%קצבת שארי� לב	 זוגו של פנסיונר מחושבת לפי שיעור שנע בי	.לאלמנה

בת, מהקצבה ששולמה לפנסיונר לפני מותו קנו	 הקר	 ולבחירת וזאת בהתא� לאפשרויות שנקבעו

של, ככלל(המבוטח   ). 60%ברירת המחדל עומדת על שיעור

והיא אינה מאפשרת קבלת, מצומצמת" אלמנה"יצוי	 כי בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות הגדרת

כי החישוב שעל, הטע� לכ- הוא. קצבת שארי� במקרה של נישואי	 לאחר יציאה לקצבת זקנה

, לפיכ-.ת הזקנה מותא� ספציפית לכל מבוטח במועד פרישתובסיסו מחושבת לפנסיונר קצב

כאשר יתר(קצבת הזקנה של פנסיונר שאינו נשוי גבוהה יותר מאשר קצבתו של פנסיונר נשוי

כ	). הפרמטרי� שלה� זהי� כלומר לאחר, נקבע בתקנוני� אלה שנישואי	 לאחר הפרישה, על

.לא יזכו את ב	 הזוג בקצבת שארי�, נשוישחושבה לפנסיונר קצבת זקנה בהנחה שהוא אינו 

פוליסות ביטוח חיי�

" גמלא"חברות לביטוח חיי� הנפיקו מימי קו� המדינה פוליסות לביטוח חיי� או פוליסות

לרבות יכולת לבצע הפרדה בי	 חלק התשלו� המיועד, ע� השני� שונה מבנה הפוליסה). קצבה(

, שמוסדרת מכוח חוק הפיקוח,)או אובד	 כושר עבודה ביטוח כנגד סיכוני מוות(לכיסוי ביטוחי 

שהיא קופת, קופת ביטוח�לבי	 חלק החיסכו	 לגיל פרישה, חוק קופות גמל ותקנות מס הכנסה

..שהסדרתה תפורט להל	, קופת גמל אישית לפיצויי� או קופת גמל לקצבה, גמל לתגמולי�

אשר חלי� עליו הוראות חוק, חברת הביטוחפוליסת הביטוח היא חוזה ביטוח בי	 המבוטח לבי	

מרבית התנאי� שבו קבועי� ואינ� ניתני�, מאחר שמדובר בחוזה. �1981א"התשמ, חוזה הביטוח

א� חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח, למשל. לשינוי במהל- תקופת הביטוח

חדשי� ולא לגבי מבוטחי� בעבור כיסוי ביטוח החיי� היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחי� 

.קיימי� בפוליסה

המבוטח, כלומר. חברת הביטוח היא אפוא זו שנושאת בסיכו	 הביטוחי הקיי� מכוח הפוליסה

וחברת הביטוח תשל�, משל� לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויי� הביטוחיי�

של, במקרה מות המבוטח את סכו� הביטוח למוטבי� שקבע המבוטח בפוליסה או תשל� במקרה

.אובד	 כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה
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על חשבו	 מרכיב(הכיסויי� הביטוחיי� אות� נית	 לרכוש במסגרת ההפקדות לקופת ביטוח 

הכיסויי� אשר הותרו בתקנות הינ� כיסוי. מוסדרי� במסגרת תקנות מס הכנסה) התגמולי�

עד למקרה מוות וכיסוי למקרה מהתגמולי� 3.5%אובד	 כושר עבודה תמורת פרמיה בגובה של

 ). עובד ומעביד(

לא הותרה רכישת כיסוי למקרה אובד	 כושר עבודה מתו- ההפקדות 2004בינואר1עד ליו�

של 2.5%אלא רק רכישת כיסוי תמורת פרמיה בגובה, לקופת הביטוח מההכנסה החייבת

, מרכיב תגמולי עובד5%בל ברוב תכניות ביטוח החיי� הוא לכ	 מבנה ההפקדות המקו. המבוטח

עד 8.33%, מרכיב תגמולי מעביד 5% �לרכישת כיסוי מפני אובד	 כושר 2.5%מרכיב פיצויי� ובנוס

. עבודה

הותרה רכישת הכיסוי לאובד	 כושר עבודה מתו- ההפקדות, לאחר שתוקנו תקנות מס הכנסה

למ, לקופת הביטוח כ- שכיו� נית	 לבחור בי	 רכישת אובד	 כושר עבודה, קרה מוותבדומה לכיסוי

. או כחלק מההפקדות לקופת הביטוח" מעל ההפקדות"

הרי שתוכנית חדשה לביטוח חיי� מאופיינת בגמישות, בשונה מהקיי� בקר	 פנסיה חדשה מקיפה

ר בכיסוי למקרה מבוטח יכול לבחו): במסגרת המגבלות(מרבית לעניי	 בחירת סוג הכיסוי וגובהו 

. לרכוש רק אחד מ	 הכיסויי� הללו או לא לרכש� כלל, מוות ובכיסוי למקרה אובד	 כושר עבודה

פוליסות ביטוח לקצבה

תוכניות. בדומה לקר	 פנסיה, קופת ביטוח לקצבה הינה קופת ביטוח אשר מיועדת למטרת קצבה

שנ. ביטוח אלו מאושרות לשיווק לשכירי� ולעצמאי� חסכו במסגרת קופת הביטוח הכספי�

כספי החיסכו	 נצברי� בחשבו	. משולמי� לחוס- כקצבה החל מתו� תקופת הביטוח לכל ימי חייו

כפי שנקבעו, ובתוספת רווחי השקעה, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסויי� הביטוחיי�, קופת הגמל

ק. בתנאי תכנית הביטוח צבה אשר ממיר את במועד הפרישה מוכפלי� הכספי� הצבורי� במקד�

. הסכו� שנצבר לקצבה חודשית

בתנאי התוכנית, בתכניות הביטוח למטרת קצבה חלו מספר שינויי� במהל- השני� בדמי הניהול

. ובמבנה התוכנית

חד, בתכניות אלו רוכש החוס-". גמלא"תכניות הביטוח הוותיקות נקראו או� תמורת תשלו� פעמי

�חי, תשלו� שוט הגימלה יכולה להשתל� באופ	 מיידי או לאחר תקופה.יוגימלה לכל ימי

תוכניות. בהתא� לתנאי התכנית, וא� החוס- נפטר יכול שישתל� סכו� ביטוח למוטביו, מסוימת

ה . והיוו חלופה לחיסכו	 בקר	 פנסיה,�80אלו שווקו בעיקר במהל- שנות

ה אש 2003ועד לסו� שנת�80החל משנות בתכניות אלו ". עדי�"ר כונו שווקו תכניות ביטוח

) 20%, ככלל(כאשר חלק מהתשלו�,)או לשכר(הופקד תשלו� אשר הוצמד למדד המחירי� לצרכ	 

וחלק מהסכו� שימש לצבירת חיסכו	 אשר נוהל בתיק) ריסק מוות(שימש לרכישת כיסוי ביטוחי
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ת אלו ה	 שיווק תוכניו. ההשקעות של חברת הביטוח ושול� כקצבה בתו� תקופת הביטוח

. 2003לשכירי� וה	 לעצמאי� הופסק בסו� שנת

המאפשרות לזהות את גובה רכיב דמי, משווקות תכניות חדשות למטרת קצבה 2004החל משנת

המיועדות" גמלא מיידית"נהוגות כיו� תכניות מסוג, בנוס�. הניהול שגובה חברת הביטוח

יקי� הוניי� המעונייני� להמיר סכו� הוני או מהוות אלטרנטיבה לחוסכי� באפ, לפרישה מוקדמת

. לקצבה

מפקיד המבוטח הפקדה חד פעמית ובתמורה מתחיל לקבל קצבה,"גמלא מיידית"בתוכניות מסוג

.מיד לאחר תשלו� ההפקדה האמורה, לכל ימי חייו

פוליסות ביטוח הוניות

גמ, קופת ביטוח לתגמולי� היא מכשיר חיסכו	 פנסיוני את,ל לתגמולי�בדומה לקופת שמשלמת

. פעמי בהגיעו לגיל פרישה או לזכאי� לה� לאחר מותו� הכספי� שנצברו לזכות החוס- בסכו� חד

כספי החיסכו	 נצברי� בחשבו	 קופת. תוכניות ביטוח אלו מאושרות לשיווק לעצמאי� ולשכירי�

כפי שנקבעו בתנאי,עהובתוספת רווחי השק, בניכוי דמי ניהול ועלות הכיסויי� הביטוחיי�, הגמל

חד. תכנית הביטוח .פעמי�בתו� תקופת הביטוח משול� לחוס- סכו�

ג� בתכניות ביטוח אלו חלו שינויי� במהל- השני� בדמי, בדומה לתוכניות הביטוח מסוג קצבה

תכניות הביטוח ההוניות הראשונות ששווקו על ידי. בתנאי התוכנית ובמבנה התוכנית, הניהול

תכניות אלו שילבו יחד ע� מרכיב כיסוי למקרה מוות ג� מרכיב ". מעורב"וח מכונות חברות הביט

משל� החוס- תשלו� חודשי צמוד מדד מחירי�" מעורב"בתוכנית מסוג. של חיסכו	 לטווח ארו-

א�, המשול� לחוס- ע� הגיעו לגיל פרישה" סכו� ביטוח"לצרכ	 ובתמורה נרכש  או למוטביו

ולעצמאי�, 2001שיווק תוכניות ביטוח אלו לשכירי� הופסק בשנת. יטוחנפטר במהל- תקופת הב

ההבדל העיקרי בי	 תכנית ". עדי�"סוג תכנית הונית ששווק מאוחר יותר מכונה. 2003בסו� שנת 

. הוא ביכולת לחלק את הפרמיה למרכיב סיכו	 ולמרכיב חיסכו	" עדי�"לבי	 תכנית" מעורב"

לע" מעורב"בפוליסת כ	לא נית	 נית	 לדעת מהי אותה" עדי�"ולעומת זאת בפוליסת, שות

. חלוקה

המאפשרות בנוס� לזהות, משווקות תכניות ביטוח חדשות המשלמות סכו� הוני 2004החל משנת

מרכיב הפיצויי� מנוהל במסגרת קופת ביטוח. את גובה רכיב דמי הניהול שגובה חברת הביטוח

ח למעט תנאי�, לי� עליה התנאי� הכלליי� של תכנית הביטוחשהיא קופת פיצויי� אישית אשר

. הנובעי� מכוח חוק פיצויי פיטורי� הגוברי� על תנאי תכנית הביטוח

לא נית	 להפקיד כספי� חדשי� בקופת גמל לתגמולי� ובקופת 2008כפי שיפורט להל	 החל משנת

. גמל אישית לפיצויי�
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חקופת גמל לתגמולי� שאינ	 קופות ביטו

ללא כיסויי�, בעל מרכיב של חיסכו	 בלבד, קופת גמל לתגמולי� הינה חיסכו	 לטווח ארו-

מס. ביטוחיי� . אול� נית	 לרכוש כיסויי� ביטוחיי� בנפרד בחברת ביטוח ועדיי	 לזכות בהטבות

ישול� על ידי קופת 2008החיסכו	 שנצבר בשל הפקדות שהופקדו לקופות האמורות לפני שנת

כ חדהגמל בהקשר זה יצוי	 כי קיימי� כללי משיכה. כשהחוס- יגיע לגיל הפרישה, פעמי�סכו�

ישנ� כספי� שהופקדו, כ- למשל. שוני� לגבי כספי� שהופקדו לקופות האמורות בתקופות שונות

הניתני� למשיכה) קופות גמל במעמד עצמאי(בקופות גמל באופ	 עצמאי ולא על ידי מעסיק 

. שנות הפקדה15לאחר 

מספר השני� שבה	(מש- החיסכו	: כגו	, סכו� הכס� שיצליח החוס- לחסו- תלוי במספר גורמי�

גובה התשלומי� שהועברו לחשבו	 החיסכו	, רציפות החיסכו	,)התמיד בחיסכו	 הפנסיוני שלו

) הרווחי� שהכספי� צברו בתקופת החיסכו	(שיעור התשואה, הפנסיוני שלו במהל- שנות העבודה

.בה דמי הניהול ששיל� לחברה המנהלת את החיסכו	 הפנסיוניוגו

קופות גמל אישיות לפיצויי�

הכספי� בקופה. קופת גמל שבה המעביד מפקיד כספי� להבטחת זכויות עובדו בפיצויי פיטורי	

א� חדל לעבוד אצל) כולל רווחי�(העובד יהיה זכאי לכספי� בחשבו	. רשומי� על ש� העובד

בדר- כלל החשבו	 על ש� העמית מתנהל. בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורי	אותו מעביד 

בצוותא ע� החשבו	 על שמו בקופת הגמל שנית	 לה אישור לפעול כקופת גמל לתגמולי� ואישית 

ג. לפיצויי� בנוס� להפרשות המעסיק והפרשות(' מרכיב הפיצויי� בחשבו	 העמית מסומ	 כטור

).העמית למרכיב התגמולי�

לחוק קופות גמל3' תיקו	 מס

מבי	 מגוו	 רחב, במטרה לאפשר לחוסכי� לבחור את הגו� שינהל את החיסכו	 הפנסיוני שלה�

התקבל בכנסת, וכדי לשכלל את התחרות בתחו�, יותר של גופי� שמנהלי� חסכו	 ארו- טווח

(קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 2008בינואר23ביו�  מס) �ח"התשס,)3' תיקו	

2008 .

יהיו שני סוגי� של קופות גמל 2008במסגרת תיקוני החקיקה האמורי� נקבע כי החל משנת המס

קופת–להל	(בהתא� לתקנונה�קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה לזכאי�: לקצבה

כס,)גמל משלמת לקצבה פי� שהופקדו בה וקופת גמל לקצבה אשר לא נית	 יהיה למשו- ממנה

אלא באמצעות העברת� לקופת גמל משלמת לקצבה, למעט כספי� ממרכיב הפיצויי�, במישרי	

עוד נקבע כי בקופת גמל משלמת לקצבה נית	 יהיה לבצע ). קופת גמל לא משלמת לקצבה–להל	(

ובלבד שסכו� הקצבה שיוותר, משיכת כספי� באמצעות היוו	 חלק מהקצבה לסכו� חד פעמי
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צמוד למדד המחירי� לצרכ	(5 3,850ו של עמית לאחר ביצוע היוו	 הקצבה יעמוד על ס- של ביד

 ). 2008מחודש מר/ 

�לא יהיה רשאי לית	 אישור קופת גמל לקר	 או לתוכנית ביטוח כקופת, נקבע כי הממונה, בנוס

� שהופקדו אלא לכספי, ואיל- 2008החל משנת, גמל לתגמולי� או כקופת גמל אישית לפיצויי�

לגבי כספי� אלה לא חל כל שינוי בכללי המס. 2008לקופות האמורות בשל שנות המס שלפני

ואיל- עמית בקופת גמל 2008על מנת שהחל משנת, יחד ע� זאת. החלי� לגבי קופות כאמור

יוכל להמשי- ולהפקיד כספי� לאותה קופת גמל שבה, לתגמולי� או בקופת גמל אישית לפיצויי�

או, את כספיו עובר למועד האמור ניהל ולא יהיה צור- בפתיחת חשבו	 חדש בקופת גמל אחרת

.יינתנו לקופות האמורות ג� אישורי קופת גמל לא משלמת לקצבה, פוליסת ביטוח חדשה

�כי עובד רשאי לבחור בכל עת בכל קופת גמל, לחוק קופות גמל נקבע20עוד יצוי	 כי בסעי

בכפו� להגבלות שחלות עליה, בה יופקדו תשלומיו ותשלומי מעבידו,כ�שנקבעה לפי די	 או הס

עוד נקבע בסעי� האמור כי מעביד אינו רשאי להתנות. בנוגע לצירו� עמיתי� על פי תקנו	 הקופה

. לרבות הסכ� קיבוצי, תנאי� בעניי	 בחירתו של העובד א� א� נקבע אחרת בדי	 או בהסכ�

.לבחור היכ	 יהיה מבוטחבהתא� לכ- רשאי העובד בכל עת

(קופות גמל(הותקנו תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 2008במר/3ביו� העברת כספי� בי	)

במסגרת תקנות הניידות נקבע כי עמית ). תקנות הניידות� להל	( �2008ח"התשס,)קופות גמל

כצעד משלי�.ניבקופת גמל רשאי בכל עת לבחור לשנות את בחירתו במוצר החיסכו	 הפנסיו

העברה בי	 קרנות הפנסיה החדשות: היינו(לחוזרי העברת כספי� במסגרת אותו סוג של מוצר 

את 2008רשאי עמית החל מחודש אוקטובר,)השונות והעברה בי	 קופות גמל ואיל- להעביר

החיסכו	 הצבור שלו מקופת גמל לקצבה אחת לקופת גמל לקצבה אחרת או מקופת גמל 

כ-, לקופת גמל לקצבה לפי רצונו בלבדלתגמולי�  בכפו� לכ-, זאת. ומעבידו לא יוכל להתנות על

. 23שלא התקיימו תנאי� שנקבעו בתקנות הניידות

קופות גמל אחרות

להשלמת התמונה יצוי	 כי אישור קופת גמל נית	 ג� לסוגי קופות שאינ	 חלק מהחיסכו	 הפנסיוני

קופת, בהקשר זה יוזכר כי קיימות קרנות השתלמות.ת אליה	ולכ	 המלצות הוועדה אינ	 מתייחסו

, כמו כ	 קיימות קופות גמל מרכזיות לפיצויי�.'גמל לדמי מחלה קופת גמל למטרה אחרת וכו

אשר בה	 העמית הוא המעביד ולכ	 המלצות הוועדה אינ	 מתייחסות, לקצבה ולסוגי� אחרי�

. אליה	

(קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי�4התנאי� פורטו בתקנה23 ,)העברת כספי� בי	 קופות גמל)
לא החל לקבל קצבת, העמית אינו מקבל קצבת נכות: וכוללי� את אלה).תקנות הניידות�להל	( �2008ח"התשס
על, זקנה . חשבונו של העמיתולא מוטל עיקול או שיעבוד
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ה בשי� לב למאפייני�, חיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוגהוועדה מונתה להציע הצעה לחלוקת

ולבעייתיות של התלות בי	 בני הזוג למש- תקופות ארוכות לאחר, המיוחדי� של חיסכו	 זה

היות וה	, דברי� אלה אינ� חלי� על סוגי הקופות האמורות. הגירושי	 ולאחר פטירתו של החוס-

י. אינ	 מהוות כלי� לחסכו	 ארו- טווח וזכר כי הוועדה ג� לא דנה במוצרי� פיננסיי� בהקשר זה

).קרנות נאמנות, מניות, תכנית חסכו	 בבנק: כגו	(אחרי� שיש לבני הזוג 
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 רקע ועקרונות� שיתו� נכסי� בי	 בני זוג: פרק שלישי

 רקע כללי

הז, לאור החקיקה והפסיקה, מחויבי�, דיני המשפחה .וגבאופ	 נחר/ לרעיו	 של שיתו� נכסי� בי	

על, הוא חזקת השיתו�, מודל אחד: שיתו� זה מתרחש באמצעות שני מודלי� עיקריי� שפותחה

 �197325ג"תשל, הסדר איזו	 המשאבי� הקבוע בחוק יחסי ממו	, והמודל השני הינו 24,ידי הפסיקה

 ). חוק יחסי ממו	: להל	(

ב 1974חלה על בני זוג שנישאו לפני שנתחזקת השיתו�, עקרונית כועל ידועי�"�ני זוג המסווגי�

קיימות, ע� זאת. 1974חל על בני זוג שנישאו לאחר שנתשהסדר איזו	 המשאבי�בעוד 26"בציבור

מחלוקות רבות בי	 שופטי� ומלומדי� הא� חזקת השיתו� או לפחות היבטי� מסוימי� שלה 

כ- 27.ממשיכי� לחול במקביל לחוק יחסי ממו	 י� מסוימי� נית	 במצב, על פי הפסיקה, נוס� על

 28.להכיר בשיתו� נכסי� בי	 בני זוג מכוח הדי	 הכללי

�בהיק� הנכסי� הנכללי�, המודלי� השוני� לשיתו� נבדלי� זה מזה בתנאי הס� להחלת השיתו

חזקת השיתו� ושיתו� המבוסס על הדי	 הכללי חלי� כבר במהל-. בו ובמיוחד במועד מימושו

, המשאבי� חל רק ע� פקיעת הנישואי� עקב גירושי	 ומוותבעוד מנגנו	 איזו	, הנישואי�

ג� במקרה של אירוע מפקיע , 29)תיקו	 לחוק יחסי ממו	–להל	(ובעקבות תיקו	 חוק יחסי ממו	

של, קרע(מוקד�  חודשי� מתו- תקופה של שנה או בחלו� שנה מיו� הגשת תביעות9פרידה

ר מדובר על חזקת השיתו� עצמה קיימי� בתוכה אפילו כאש, בנוס� לכ-). הדדיות בי	 בני הזוג

ע�. גווני� וגווני גווני� הנבדלי� זה מזה ה	 ברציונל המסביר את השיתו� וה	 בתכניו המעשיי�

חשוב להבהיר כי ההבדלי� בי	 המודלי� השוני� לשיתו� רלוונטיי� במיוחד עבור השופטי�, זאת

התמקדו, הדיוני� בוועדה, ניגוד לכ-ב. שעליה� לקבוע א� התקיי� השיתו� במקרה מסוי�

כ-. בשאלת יישו� השיתו� שנקבע בפסק די	 של בית המשפט ההבדלי� בי	 הסוגי�, משו�

30.השוני� של השיתו� לא היו רלוונטיי� בדר- כלל לעבודת הוועדה

ע24 נ 122/83א"ראו בי	 היתר מ"פ, בסיליא	' בסיליא	 נ 144/86א"ע). 1986( 287)1(ד מא"פ, קופלמ	' קופלמ	  356)1(ד
נ 1000/92/"ובג) 1987( מח"פ,'בית הדי	 הרבני הגדול ואח' בבלי  ). 1994( 221)2(ד

מס(ראו חוק יחסי ממו	, חוק יחסי ממו	 תוק	 לאחרונה. �1973ג"התשל, ראו חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג25 )4' תיקו	
. �2008ט"התשס

ע26 נ 52/80א"ראו לח"פ, פרידמ	' שחר נ 4178/04/"בג). 1984( 443)1(ד פורס�( הדי	 הרבני לערעורי� בית' פלונית
(בנבו ).2005(חההידועי� בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפושחר ליפשי/) 2006)

ע27 נ 1915/91א"ראו בנושא זה מט"פ, יעקובי' יעקובי ).1995( 529)3(ד
נ�אבו 8672/00א"ראו רע28 נו"פרומי� אבו' רומי בע.)2002( 175)6(ד נ 4951/06מ"וכ	 ) פורס� בנבו( פלוני' פלוני
נ 10734/06מ"בע�ו) 2006( (פורס� בנבו( פלונית' פלוני (2007) � ספציפית לאחר חוק יחסי ממו	הלכת שיתו).(

ס29 מס(א לחוק יחסי ממו	 אשר הוס� לחוק במסגרת חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג5' ראו .�2008ט"התשס,)4' תיקו	
30�באופ	 עיוני הפסיקה העוסקת בחזקת השיתו� ובחוק יחסי ממו	 מתלבטת רבות בשאלת מועד תחולת השיתו

בע. אחד מבני הזוג הזוגי על הנכסי� הרשומי� על ש� נ�ל"צה 10916/03מ"ראו בעניי	 זה  פלונית' מדינת ישראל
(פורס� בנבו( רע) 2007) נ 8791/00א"וכ	 פסק הדי	 בעניי	 בע' של� (פורס� בנבו(מ"טווינקו אול� כאמור ). 2006)

שיתו� הזוגי כבר הוחל על בטקסט הועדה דנה במצבי� שבה� כבר נית	 פסק די	 לשיתו� או לאיזו	 ועל כ	 ברור שה
.יחסי הצדדי�
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יחסי משפחה"ו 31על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתו�, על נכסי עבר"במאמרי� 

תוארו הרציונאלי� השוני� העומדי� בבסיס מחויבותו 32"בעקבות התיקו	 לחוק יחסי ממו	 וממו	

. של המשפט הישראלי לשיתו� הזוגי

בשלב מאוחר יותר הוסיפה. בראשיתה התבססה חזקת השיתו� על הסכ� משוער בי	 בני הזוג

לתרומתו ולמאמציו הפסיקה ג� רציונאלי� נורמטיביי� המדגישי� את הצור- לתת ביטוי קנייני 

את, בנוס� לכ-. של ב	 הזוג שבעיקר דאג לענייני הבית והמשפחה ביססה הפסיקה המאוחרת

יחידתי�בשלב מאוחר עוד יותר הוס� ג� הרציונל המשפחתי. שיתו� הנכסי� על עקרו	 השוויו	

ט בבני זוג יחידה כלכלית אחת בה מטשטשת האבחנה בי	 רכוש הפר, במצבי� מסוימי�, הרואה

הרציונאלי� הללו מנחי� ג� את הפסיקה העוסקת בחוק יחסי. לרכוש היחידה המשפחתית

 33.ממו	

�הסתפקה הפסיקה בהגדרת, בתחילה. במש- השני� הורחב ג� היק� הנכסי� הנכללי� בשיתו

נכסכל, על פי חוק יחסי ממו	 והפסיקה החדשה, בניגוד לכ-. השיתו� בנכסי� המשפחתיי� בלבד

ב ג� כאשר, מהל- הנישואי	 ממאמ/ משות� של הצדדי� הוכר כנכס משות� או בר איזו	שהופק

פי, בניגוד לנכסי� אלה שנחשבי� כפרי המאמ/ המשות� של בני השוג 34.מדובר בנכס עסקי על

 �אינ� כפופי� להסדר איזו	, ירושות ומתנות�נכסי� מלפני הנישואי�, לחוק יחסי ממו	)א(5סעי

את, זאתחר�. המשאבי� במצבי� מסוימי� החלה הפסיקה להפעיל את חזקת השיתו� או

הג� שלא מדובר, ירושות ומתנות�השיתו� מכוח הדי	 הכללי ג� על נכסי� מלפני הנישואי� 

, חלה בשני� האחרונות, התפתחות דרמטית 35.בנכסי� שה� תוצר מאמ/ משות� של בני הזוג

וכ�בהקשר למעמדו של הו	 אנושי , שנוצר או שופר במהל- הנישואי	, ושר השתכרותמוניטי	

�וכ	 על פי התיקו	 לחוק יחסי ממו	 יש להתחשב 36אשר על פי הפסיקה כפופי� לחזקת השיתו

 37.בה� בעת חלוקת הרכוש בי	 בני הזוג

על נכסי עבר על נכסי"על הרציונאלי� השוני� של חזקת השיתו� ועל פרטי החזקה ראו בהרחבה שחר ליפשי/31
�לדיו	 תיאורטי עקרוני ברציונלי� שוני� של שיתו� ). 2004(3לד משפטי�" עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתו

ג שלא בהקשר הישראלי ראו אהרו	 ברק ודניאל( 246 ספר מנשה שאוה" נכסי הנישואי�"פרנ/' חנו- דג	 וקרולי	
).ו"התשס, פרידמ	 עורכי�

על הסדר איזו	 המשאבי� בעקבות התיקו	 לחוק יחסי ממו	 ועל השיתו� המבוסס על הדי	 הכללי ראו לאחרונה32
) �2009ע"תש(א חוקי�" לחוק יחסי ממו	4'מס אתגרי� ומשימות בעקבות תיקו	: יחסי משפחה וממו	"שחר ליפשי/ 

227 .
חוק יחסי ממו	 אינו עוסק בנכסי� שאינ� תוצר מאמ/ משות� ומשו� כ- הוא, לפחות על פי לשונו, ע� זאת33

. מתאי� פחות לרציונל היחידתי
ע34 נ 488/89א"ראו מד"פ, נופרבר' נופרבר ).1990( 293)4(ד
ע35 נ 806/93א"ראו על כ- פסקי הדי	 מח"פ, הדרי' הדרי נ 2280/91א"וע). 1994( 685)3(ד �מז"פ, אבולו�' אבולו ד
בע). 1993( 596)5( נ 4951/06מ"העוסקי� שניה� בחזקת השיתו� ראו עוד (פורס� בנבו( פלוני' פלוני (2006 (

נ 5416/09/"ולאחרונה בג (פורס� בנבו(פלוני' פלונית ת שיתו� מכוח הדי	 הכללי על נכסי� העוסקי� בהחל(,)2010)
ה, ראו בנושא זה ג� ליפשי/). שרכשו לפני הנישואי� ג� כאשר מדובר על זוג שחל עליה� חוק יחסי ממו	 ש"לעיל

ג, 32 .פרק
נ 4623/04מ"בע36 (פורס� בנבו( פלונית' פלוני (2007.(
ס37 .לחוק יחסי ממו	 המתוק	8' ראו
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 � מ	 הכלל אל הפרט הפנסיה כנכס משות

מ	, בעבר.	 הפנסיוניבמניי	 הנכסי� המשותפי� שעליה� חלה חזקת השיתו� בא ג� חיסכו וכחלק

, אול� 38.נמנעה הפסיקה מהחלת השיתו� על תשלומי פנסיה, הגישה המצמצמת של השיתו� הזוגי

כי רכיב הפנסיה שנצבר, בעשורי� האחרוני� תמ-	 בית המשפט העליו	 הצורה נחושה בעמדה

כי, ממו	 קובעחוק יחסי, בדומה לכ- 39.במהל- החיי� המשותפי� מהווה נכס משות� ובר איזו	

, קרנות השתלמות, פיצויי פרישה, זכויות עתידיות לפנסיהבעת פקיעת הנישואי� יאוזנו ג�

ובדומה לאבחנה הקיימת בחוק, קבעה הפסיקה, לגבי הזכות לפנסיה 40.קופות תגמולי� וחסכונות

 וכי החלק, בי	 נכסי שה� פרי המאמ/ המשות� של בני הזוג לנכסי� חיצוניי�, יחסי ממו	

בעוד שזכויות פנסיה שהופקו לפני הנישואי	. המשות� הנו רק אותו חלק שנצבר במהל- הנישואי	

 41.או לאחר הגירושי	 אינ� משותפי� ולא חל לגביה� הסדר איזו	 המשאבי�

דיני השיתו� הזוגי כוללי� את הזכות של כל שות� לדרוש את מימוש חלקו, באופ	 כללי

�י המשפחה תומכי� במגמה זו שכ	 ה� שואפי� שע� הגירושי	 דינ 42.באמצעות פירוק השיתו

 43.ינותקו ככל האפשר היחסי� בי	 הצדדי� באופ	 שתיווצר פרידה נקייה

סוגיית השיתו� הזוגי בחסכו	 הפנסיוני מעוררת, ובניגוד לקו הכללי של דיני השיתו� הזוגי, אול�

השיתו� נוצר, לאמור. י	 מועד מימושהאבחנה חשובה בי	 מועד הצבירה של החיסכו	 הפנסיוני לב

בתקופת החיי� המשותפי� א- הוא ממומש רק לאחר שהזכות לקבלת פנסיה או סכו� חד פעמי 

דבר שמותיר את בני הזוג תלויי� אחד, דבר המתרחש לרוב שני� רבות אחרי הגירושי	, התגבשו

ו	 הפנסיוני במהל- תקופת חריג לכ- הוא כמוב	 מצב של שבירת החיסכ. בשני ג� אחרי הגירושי	

מס. החיסכו	 בקרנות הוותיקות לא נית	. שבירה זו מכונה משיכה שלא כדי	 ויש לשל� עליה

הסדר של משיכה כאמור. לבצע משיכה חלקית ומשמעות משיכה היא אובד	 כל החיסכו	 לקצבה

פנסיה לגבי חלק מהסדרי, ע� זאת. אינו אפשרי בהסדרי פנסיה תקציבית כפי שפורט לעיל

כי במקרה שבו עובד יוצא לקצבה בהקפאת זכויות הוא רשאי לבחור במקו�, תקציבית נקבע

).לדוגמה,א לחוק הגימלאות17לפי סעי�(יציאה לקצבה פיצויי פיטורי	 

נ 724/83א"ע38 לט"פ, נת	בר' בר נת	 ).1985( 551)3(ד
ע. כ- קובעות הלכות ותיקות שיצאו מלפני בית המשפט העליו	39 נ 841/87א"ראו מה"פ, רו	' רו	 ;)1991( 793)3(ד
נ 809/90א"ע מו"פ, לידאי' לידאי נ 964/92א"רע;)1992( 611�609, 602)1(ד מז"פ, אורו	' אורו	  768– 766, 758)3(ד
)1993.(

זה"):ג(5סעי� ראו40 �'בסעי , קרנות השתלמות, פיצויי פרישה, לרבות זכויות עתידיות לפנסיה–' כלל נכסי בני הזוג,
".קופות תגמולי� וחסכונות

חלוקת הקצבה בי	 בני הזוג, ככלל, לגבי הסדרי פנסיה תקציבית וקרנות וותיקות, בהקשר זה יצוי	 כי א� על האמור41
.הקובע של הקצבה ג� לאחר הגירושי	 כוללת ג� את התפתחות השכר

�ט"התשכ, לחוק המקרקעי	 34�37על הזכות של שותפי� ברגיל לדרוש את פירוק השיתו� הזוגי ראו למשל סעיפי�42
. 2005( 304�309קניי	 על פרשת דרכי� וכ	 חנו- דג	 1969 א קניי	ראו עוד מיגל דויטש) על הזכות).ז"התשנ( 493, כר-

� עיוני משפט" על ההסדרה האזרחית של הגישורי	! ברצוני להתגרש ומייד"הזוגי ראו שחר ליפשי/ לפירוק השיתו
על פי חוק יחסי ממו	 במהל- הנישואי� לא מתקיי� שיתו� זוגי והזכות, בנקודה זו חשוב להדגיש). 2005( 671כח

ב(לאיזו	 קמה רק ע� פקיעת הנישואי�  חזקת, לעומת זאת). תיקו	 האחרו	א� כי הגדרת פקיעת הנישואי� הורחבה
זה. השיתו� מכירה בשיתו� ג� במהל- הנישואי� חשיבות, להבדל בי	 חוק יחסי ממו	 וחזקת השיתו� בהקשר

משעבדי�, איזו	 לבי	 זכויותיה� של צדדי� שלישיי� כגו	 בעלי חוב/במצבי� של סתירה בי	 הזכות לשיתו�, מעשית
הו, לעומת זאת. או קוני� משו� כ- במקרה. ועדה מוקדו בשלב שלאחר הפירוד כאשר כבר נית	 פסק די	 לשיתו�דיוני

.מסוג זה אי	 כל ספק שחל השיתו� הזוגי ומטרת הוועדה הייתה לדאוג למימושו המלא
.ש�43
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חוק יחסי ממו	 מזהיר מפני מצבי� שבה� מימוש הזכויות הסוציאליות על ידי ב	 זוג עלול לפגוע 

שיקול דעת נרחב לבתי המשפט לבחינת הדר-, באופ	 כללי, ומעניק, זוגוברציפות זכויות של ב	 

 44.הראויה לקביעת אופ	 מימוש השיתו� הזוגי

ו44 �להתלבטות זו חשיבות. או לאיזו	/בפסיקה קיימת התלבטות רבה בהקשר לסיווג המשפטי של הזכות לשיתו
משעבדי�, איזו	 לבי	 זכויותיה� של צדדי� שלישיי� כגו	 בעלי חוב/במצבי� של סתירה בי	 הזכות לשיתו�, מעשית

של, בשלב שבו חל כבר השיתו�, במערכת היחסי� שבי	 בני הזוג, לעומת זאת. או קוני� דהיינו במהל- הקשר במצב
הללו אי	 בדר- כלל חשיבות מעשית להתלבטויות, חזקת השיתו� או לאחר פקיעתו במקרה של חוק יחסי ממו	

�.והמגמה הכללית של הפסיקה היא לשאו� למימוש מלא של השיתו
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המתח שבי	 החיסכו	 הפנסיוני לבי	 דיני המשפחה והקשיי�: פרק רביעי

 במצב המשפטי הקיי� 

	 השיתו� הזוגי קיימת כאמור המחויבות של הפסיקה והחוק בישראל לרעיו, במישור העקרוני

ה	, ברגיל. היא נחרצת ומבוססת, בכלל ושיתו� בחיסכו	 הפנסיוני בפרט זכות הבעלות מאפשרת

בפועל, אול�. הנאה כלכלית מ	 הזכות ופירותיה וה	 את השליטה בזכות ג� בטר� מימושה

הכלכליי�, המבנה המיוחד של מערכת דיני החיסכו	 הפנסיוני בישראל והעקרונות המשפטיי�

השוני� באופ	 מהותי מ	 העקרונות הרגילי� המנחי� את השיתו� הזוגי, והארגוניי� שהנחו אותה

הקושי. הוליכו לכ- שבסופו של דבר השיתו� הזוגי בחיסכו	 הפנסיוני לא יוש� למעשה, בישראל

לממש את זכותו של ב	 הזוג לשעבר בחיסכו	 הפנסיוני מכוח דיני המשפחה נוגע ה	 לאפשרותו 

ב	, ככל שנית	,ע על ניהול חלקו בחיסכו	 הפנסיונילהשפי בטר� מימושו וה	 לגבי האפשרות של

, הזוג לשעבר לקבל לאחר הפרידה חלק מהחיסכו	 אשר רשו� על שמו של ב	 הזוג הזכאי לחיסכו	

דנה הוועדה במקרה המיוחד של קצבת השארי� ובצור- המהותי, לצד זאת. אפילו לאחר מימושו

זולהגדיר מחדש  . את מעמדו של ב	 הזוג לשעבר לגבי קצבה

להל	 נסקור מגוו	 נושאי� אשר במצב המשפטי הקיי� מקשי� על מימוש השיתו� הזוגי בזכויות

ביסודה של הקמת הוועדהוהצור- בפתרו	 נושאי� אלו והתמודדות עימ� עמד. לחיסכו	 פנסיוני

. ובמרכז דיוניה

 החיסכו	 הפנסיוני הסדרי� משפטיי� האוסרי� על עבירות.1

הבעיה המיידית במימוש השיתו� הזוגי על הסדרי החיסכו	 הפנסיוני קשורה בחוקי� האוסרי� על

החוקי� המסדירי� את החיסכו	 הפנסיוני כוללי� הוראות, כ- למשל. עבירות החיסכו	 הפנסיוני

 45.ת גמלשעבוד או עיקול של זכויות פנסיה ושל זכויות עמית בקופ, האוסרות על העברה

הסדרי� אלה אינ� מתיישבי� ע� פסקי די	 בענייני משפחה המורי� על חלוקת החיסכו	 הפנסיוני

	"נדל, בעוד שפסקי די	 העוסקי� בשיתו� בנכסי� אחרי� כגו	 מניות בחברה. בי	 בני הזוג

 פסקי הדי	 העוסקי� בחלוקת החיסכו	 הפנסיוני אינ�, וחשבונות בנקי� ממומשי� באופ	 שגרתי

, חר� פסקי די	 המורי� על חלוקת הנכסי� הללו. מיושמי� על ידי חלק מהגופי� המשלמי�

המשיכו חלק מהגופי� המשלמי� להעביר באופ	 בלעדי לעמיתי� או לעובדי� את הזכויות

ג� כאשר הוצגו בפניה� פסקי די	 המורי� על חלוקת הזכויות, וזאת, שנצברו אצל אות� גופי�

נזה עמד ברקע לפסק הדי	 המפורס� בעניי	 בפרשת מצב ענייני�. הללו �להל	( 46פלונית' צהל

שבה הפ- בית המשפט העליו	 את פסיקת� של בית משפט לענייני משפחה ובית,)ל"פרשת צה

צה, המשפט המחוזי ל בכ- שהוא מסרב להעביר לבת זוגו"וקבע שבמצב החוקי הקיי� צודק

פסק די	 זה יצר מצוקה קשה אצל בני זוג.ה בפנסיהלשעבר של זכאי לפנסיה תקציבית את חלק

לשעבר ובעיקר בנות הזוג לשעבר של מקבלי פנסיה הנאלצות שני� לאחר הגירושי	 לחדש את 
 

ס45 כי) גמלאות(לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל62' ראו למשל , זכות לגימלה אינה ניתנת להעברה"הקובע
מהזכאי לגימלה לפי פסק די	 של בית אלא לש� תשלו� מזונות המגיעי�, לשעבוד או לעיקול בכל דר- שהיא, לערבות

יצוי	 כי בחוק הגמלאות. לחוק קופות גמל)א(25הוראה מעי	 זו מופיעה ג� בסעי� ". משפט או של בית די	 מוסמ-
 �לחוק)א(8חלק הקצבה שאינו עולה על סכו� שנקבע לעניי	 סעי�"כי החלק שלא נית	 להעבירו הוא58נקבע בסעי
 ". אלא לש� תשלו� מזונות.... הכל לפי הסכו� הגבוה יותר–או מחצית הקצבה, �1958ח"התשי, הגנת השכר

נ�ל"צה 10916/03מ"בע46 (פורס� בנבו( פלונית' מדינת ישראל (2007) ).ל"צהפרשת: להל	)
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במקרה של אי שיתו�. הקשר ע� בני זוג	 כדי לגבות מה� על בסיס חודשי את חלק	 בפנסיה

על ללא שתהיה לה	 כל טענה פעולה מצד בני הזוג לשעבר ה	 נאלצות לפנות להוצאה לפו

שופטי בית המשפט העליו	 היו מודעי� לכ- 47.משפטית כלפי קר	 הפנסיה או הגור� המשל�

מכביד מאד על בנות הזוג של הגמלאי� ולכ	 כללו, שהמצב החוקי הקיי� אשר לפיו נאלצו לפסוק

 . 48בפסק הדי	 המלצה לתיקו	 המצב החקיקתי הקיי�

של.2  זכויות ב	 הזוג לשעבר בידי העמית או העובד הותרת ניהול והשליטה

כל, דיני השותפויות עומדי� על כ- כי לכל שות� יש זכות החלטה לגבי פעולות בנכסי השותפות

דיני49.עוד ה� משותפי� וכ	 זכות מלאה להחליט על חלקו בשותפות לאחר פירוק השותפות

השותפות הזוגית במובני� הללו חלוקת החיסכו	 הפנסיוני הקיימי� אינ� מגשימי� את רעיו	

:בכמה היבטי�

קיי� פער, בשל המבנה ארו- הטווח של החיסכו	 הפנסיוני, ראשית� החלטות כלכליות.1.1

מתקיי�, לאור זאת. משמעותי בי	 התקופה שבה נצברה הזכות לבי	 מועד מימושה

בע, בדר- כלל פער זמני� בי	 המועד שלגביו מוכר השיתו� בחיסכו	 ת פסק בדר- כלל

חר� פער. לבי	 השלב שבו ממומשות זכויות החיסכו	 הפנסיוני, הדי	 לגירושי	 או לפירוד

קופות גמל לקצבה שאינ	 קופות ביטוח(בחלק ניכר ממוצרי החיסכו	 הפנסיוני, זה

רשאי� העמיתי� לקבל החלטות כלכליות אשר עשויות להשפיע באופ	) קלאסיות

החלטה על שינוי מסלולי, כגו	(ג� בטר� מימושה משמעותי על היתרה הצבורה בקופה 

והמשמעויות של המיסוי� משיכת כספי�, העברת כספי� לקופת גמל אחרת, השקעה

לא, בר�].ב"וכיו�לעניי	 זה  במצב המשפטי הקיי� העמית מקבל את ההחלטות הללו

.לשעבררק לגבי חלקו אלא ג� לגבי אותו חלק שהוכר בפסק הדי	 כחלקו של ב	 זוגו 

בעיות דומות מתעוררות במצבי� שבה� העמית� החלטות במשיכת כספי� בגיל פרישה.1.2

או העובד רשאי לקבל החלטות בדבר משיכת חלק מהחיסכו	 בדר- של היוו	 חלק 

או, בנוס�. מהפנסיה לסכו� חד פעמי יכול העמית או העובד להקדי� את יציאתו לקצבה

הרשו� יכול לקבל את ההחלטות הללו ג� לגבי במצב המשפטי הקיי� העמית. לדחותה

החלק השיי- לב	 זוגו לשעבר בעוד שב	 הזוג לשעבר אינו יכול לקבל את ההחלטות הללו 

.אפילו על חלקו הוא

בעיה אחרת מתעוררת בתקופת� שיקול הדעת בחלוקת מרכיבי החיסכו	 והביטוח.1.3

ה שיקול(ביטוחי הנרכש החיסכו	 במקרי� שבה� למבוטח שיקול דעת בבחירת הכיסוי

שאינה קר	, דעת זה מתקיי� בקופת גמל אשר כוללת כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות

שינוי שכזה יכול להשפיע על גובה עלות הכיסוי ). ותיקה או קופת ביטוח קלאסית

במקרה. הביטוחי היות והוא מפחית או מעלה את סכו� הכספי� הנצברי� לגיל הפרישה

 
ע47 נ 1176/08)א"ת(מ"ראו על כ- למשל לאחרונה (פורס� בנבו( משרד הביטחו	� מדינת ישראל' פלונית שבו) 2010)

נדחתה תביעה נזיקי	 של אשה כנגד רשויות הבטחו	 אשר העבירו באופ	 ישיר את הפנסיה לבעל למרות פסק די	 של 
.בית משפט המורה כי חלק מ	 הפנסיה שיי- לאשה

ה,ל"צהיה בפרשת'ראו למשל את דברי השופטת פרוקצ48 היה ראוי כי המחוקק ית	 דעתו, מעבר לאמור"46ש"לעיל
ולאפשרות להתאי� את ההסדר החקיקתי לצורכי החיי�, שי והמעשי הכרו- במצב המשפטי הקיי�לקושי האנו

".בסוגיה המורכבת שלפנינו
ה, קניי	 על פרשת דרכי�על דרכי� שונות לניהול משות� של שותפות ראו דג	49 יהושע; 494�501' בעמ,42ש"לעיל

).1997( 154�125 בעלות ושיתו�ויסמ	 
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ת מצב של ניגוד אינטרסי� בי	 העמית הרשו� הדואג לביטוח של עצמו כזה עשוי להיו

. כפי שפורט לעיל, ב	 הזוג לשעבר המעוניי	 בהגדלת קצבת הפרישה, ולשאיריו לבי	

במצב המשפטי הקיי� ההוראות לקר	 הפנסיה או לחברת הביטוח ניתנות א- ורק על ידי

. העמית הרשו�

 הגנה על זכויות מעבידי�.2

ה נוספת קשורה במתח שבי	 זכויות העמית בכספי� שנצברו לזכותו בקופה לבי	 הזכויות בעיה קש

בנסיבות מסוימות וזאת ). בעיקר מרכיב הפיצויי�(העומדות לזכות� של מעבידי� בכספי� הללו

מימוש מיידי של השיתו� או הפרדה מיידית של החיסכו	, בהתא� למערכת היחסי� ביניה�

.וג לאחר הגירושי	 עלולה לפגוע בזכויות המעבידי�הפנסיוני בי	 בני הז

 קצבת השאירי�.3

בהסדרי חיסכו	, זאת, לדעת הוועדה הבעיה המורכבת והסבוכה ביותר הינה קצבת השאירי�

פנסיוני אשר כוללי� תשלו� קצבה במקרה של פטירת העמית או העובד או במקרה של פטירת 

בני זוג לשעבר אינ� מוגדרי� כשאירי�, טי הקיי�במצב המשפ. כפי שפורט לעיל, הזכאי לקצבה

לרבות בני, בני זוג חדשי� של העמיתי�, לעומת זאת. ומשו� כ- אינ� זכאי� לקצבת השאירי�

זוג שחיי� ע� העמיתי� לאחר שמרבית הזכויות בקופה או בהסדר הפנסיה התקציבית או אפילו 

ומשו� כ- ה� יזכו, בעו בהסדר הפנסיהבכפו� לתנאי� שנק, מוגדרי� כשאירי�, כול� כבר גמלו

. לקצבת השאירי�

כי, אכ	. מצב זה הוא בלתי נסבל, מנקודת המבט של דיני השיתו� בחיסכו	 הפנסיוני נית	 לטעו	

קצבת השאירי� כמו יתר הזכויות שמוענקת בתכנית הפנסיה ניתנת לעובד או לעמית בעקבות 

כ-. עבודתו ובעטייה ב	, ב	 זוגו לשעבר של עובד או עמית, השיתו� הזוגיעל פי דיני, משו� שהיה

הוא שצרי- ליהנות מקצבת, זוגו של העמית או העובד בעת שנצברה הזכות א- לא בעת מימושה

חצי מתקופת החיי� המשותפי� מהחלק של התקופה(לפחות בשיעור חלקו היחסי, השארי�

קצבת השאר משולמת מתו- הנחה שהואכי, לעומת זאת יש לזכור). הכוללת שבה נצברה הזכות

.היה תלוי בפרנסתו בשכר או בקצבה ששולמו לעובד או העמית בעת הפטירה

בהקשר זה יצוי	 כי נית	 א� להבחי	 בי	 תשלומי קצבת שאר של עמית או עובד שנפטר לבי	

י שכ	 התשלומי� הראשוני� מקור� בכיסוי ביטוח, תשלומי קצבת שאר של זכאי לקצבה שנפטר

.בלבד שנית	 כחלק מתכנית הפנסיה

�בו, בנוס של. קצבת השארי� מתייחסת לא רק לעובד וב	 זוגו אלא ג� לילדיו התלויי� זכות�

הילדי� בקצבה ממחישה כי הרציונל של הקצבה הינו רציונאל סוציאלי וביטוחי הרלוונטי דווקא 

 ". החדש"לתלויי� בעמית בעת המוות ובכלל זה ב	 הזוג 

, מתאפשרת לפי שיטת החישוב של קרנות הפנסיה החדשות, שהוספת ב	 זוג לשעבר כשאר בעוד

לפיה	 היתרה הצבורה מומרת לקצבה בהתא� למקדמי� אקטוארי� ומצבו המשפחתי של העמית
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0הוספת ב	 זוג לשעבר כשאר, בהסדרי פנסיה תקציבית או בקר	 וותיקה, אול�. היוצא לקצבה

החבות שכזו מושתת בהסדר פנסיה תקציבית. ית של הגופי� האלהמגדילה את החבות האקטואר

על הגו� המשל� ובקרנות הפנסיה הוותיקות על העמיתי� והגמלאי� האחרי� בקר	 באמצעות 

הוספת ב	 הזוג לשעבר כשאר עלולה ג� ליצור הפלייה לטובת, בנוס�. מנגנו	 האיזו	 האקטוארי

ל . מעשה את עלות הגירושי	 על צדדי� נוספי�של זוגות גרושי� מכיוו	 שה� מחציני�

. הפסיקה שקדמה לעבודת הוועדה משקפת את הקושי במצב הקיי� ואת הצור- הדחו� בתיקונו

לפחות חלק. הסכמי גירושי	 רבי� כללו בפועל את זכותו של ב	 הזוג לשעבר לקצבת שארי�, מחד

נוצר, בפועל, ע� זאת.ק די	מ	 ההסכמי� הללו אושרו בבתי המשפט וא� קיבלו תוק� של פס

ואפילו, קושי רב לממש את ההסדרי� הללו שכ	 הגופי� המשלמי� טענו שאי	 בכוחו של ההסכ�

כ-. שאינו זכאי לקצבה על פי הוראות הסדר הפנסיה" שאר"להוסי�, הסכ� שאושר בבית משפט

תייחסות נוצר מצב שבני זוג לשעבר שהסתמכו על הבטחות מפורשות בהסכמי גירושי	 המ

נפתרה הבעיה באמצעות, בחלק מ	 המקרי�, אכ	. לזכות� לקצבת השארי� נותרו ללא מענה

החריג בחוק הגמלאות או בחוק שירות הקבע לפיו גרושה זכאית לקצבת שארי� א- ורק א� 

את, בהתא� לכ- 50.הזכאי התחייב במזונותיה כמה פסקי די	 של בית המשפט העליו	 ניסו לפתור

בפסקי, ע� זאת 51.של הרחבת המונח מזונות ג� למי שזכאי לחלק בקצבת הפרישההבעיה בדר- 

די	 אחרי� נקבע על ידי בית המשפט כי לא נית	 להרחיב בהסכ� את מעגל הזכאי� שקבע החוק 

ניסה בית המשפט להתמודד ע� מצוקת ב	 הזוג לשעבר או האלמנות, בפסקי הדי	 הללו. והתקנו	

עורר בית המשפט העליו	 שוב 53לאחרונה בפרשת שאוה 52.העיזבו	 בדר- עקיפה של מזונות מ	

בית המשפט קרא. את שאלת מעמד� של ב	 הזוג לשעבר כשארי� א- הותיר אותה בצרי- עיו	

ואכ	 הוועדה שמה לנגד עיניה את סוגיית זכאות� של בני, בפרשה זו להתערבות המחוקק בנושא

. רת של פעולתהזוג לשעבר לקצבת שארי� כאחת מגולות הכות

ס50 [גמלאות(לחוק שירות המדינה38'ראו למשל �לחוק שירות הקבע בצבא30'וס �1970ל"התש,]נוסח משולב)
ז) גמלאות(הגנה לישראל .המעניקי� קצבת שארי� לזכאי� למזונות ואת דיונו הנרחב בה� להל	 פרק

נ 7654/06א"ע51 בע' רוזנשטראו- (פורס� בנבו(מ"קר	 הגמלאות של חברי אגד (2007) זא). ת יש לשי� לב כי ע�
ש� דובר בשינוי תקנו	 מאוחר, בנוס�. במקרה זה מדובר היה בפנסיה צוברת ועל כ	 הבעיה התקציבית חלשה יותר

בית המשפט העליו	 עצמו הבהיר במקרה זה שמדובר ). אשר נטע	 כי הוא פגע במצבה של האלמנה רטרואקטיבית
.במקרה קצה

נ 4870/06מ"ראו בע52 (פורס� בנבו(המנוח פלוני עזבו	' פלונית (2008.(
נ 2673/06צ"ראו בג53 (פורס� בנבו( בית הדי	 הארצי לעבודה בירושלי�' שאוה שוע והשוו לפסק דינו של ). 2009)

ע נ 540/05ע"בית הדי	 הארצי לעבודה באותו המקרה תל' שאוה שוע (פורס� בנבו( אביב� אוניברסיטת שקבע,)2006)
ל בית המשפט העליו	 לא הכריע. הוסי� בהסכ� את הגרושה לרשימת השארי� הקיימת בחוקנחרצות כי לא נית	

.בנושא מאחר שבמקרה הספציפי הסכ� ממו	 בי	 המנוח לגרושתו קבע במפורש הפרדת רכוש
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 עקרונות מנחי� למימוש השיתו� בחיסכו	 הפנסיוני: פרק חמישי

בטר� קיבלה הוועדה הכרעות קונקרטיות והסדרי� ספציפיי� לגבי חלוקת זכויות בחיסכו	

. גיבשה הוועדה כמה קריטריוני� על פיה� יש לבחור את ההסדר הראוי, פנסיוני

 נסיהבפ קביעת הרכיבי� המשותפי�.1

, מבחינת קביעת הזכאות. הוועדה הבחינה בי	 קביעת הזכאות לשיתו� לבי	 מימוש השותפות

כי עלינו, הוועדה פסעה בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליו	 והוראות חוק יחסי ממו	 וסברה

לשאו� שכל רכיב בחיסכו	 הפנסיוני שהוא תוצר במישרי	 או בעקיפי	 של עבודתו של העמית 

רכיב שאינו תוצר של עבודה בתקופת, בניגוד לכ-. יוגדר כמשות�, החיי� המשותפי�בתקופת 

אלא תוצר של התפתחויות וזכויות שנצברו לאחר תקופה זו לא יחשב, החיי� המשותפי�

�להל	 נסביר כיצד מוצע לייש� קריטריו	 זה לצור- הקביעה אילו מבי	 הזכויות. כמשות

. מהווה נכס משות� הנית	 לחלוקה בי	 בני הזוג, יתי�המוענקות ברגיל לעובדי� או לעמ

 שותפות בפירות ובניהול.2

שאפה הוועדה, לכ	. ברגיל המשמעות של שותפות הנה ה	 הנאה מרווחי� וה	 יכולת שליטה

הייתה ליצור הסדר שיקל על ב	 הזוג לשעבר לקבל את חלקו ברכיבי� המשותפי� של החיסכו	 

�לו, הפנסיוני ובנוס זכות החלטה או השתתפות בהחלטה בכל צומת שבה לחוס- יש זכות לאפשר

על. החלטה לפי הסדר הפנסיה או הוראות כל די	 מוב	 כי זכות ב	 הזוג לשעבר לא יכולה לעלות

כ	. זכות ב	 הזוג העמית או העובד על זכותו של עמית או עובד רגיל ככל שמדובר בזכויות, על

.אי	 להעניק	 לב	 הזוג לשעבר,ת או העובדשלא בשלו ג� עבור ב	 הזוג העמי

ג.3 'הגנה על זכויות צד

לו, לדעת הוועדה אי	 זה ראוי כי ב	 הזוג לשעבר יוכל להרוויח מ	 החלוקה ולקבל זכויות שלא היו

יש, בעיקר כספי פיצויי�, א� חלק מכספי הפרישה, כ- למשל. במקור כפופי� לזכויות המעביד אזי

את, באופ	 כללי. תשמר ג� מול ב	 הזוג לשעברידשזכות המעבלדאוג  מצב שבו הגירושי	 ייטיבו

.מצבה של המשפחה לעומת המצב בהעדר גירושי	 אינו ראוי

 אי הרחבה של הזכאות המשפחתית הכוללת.4

א�, מתו- רצו	 שלא להרחיב את ס- החבות של מבטחי� שוני� יש להבטיח שההסדרי� שיקבעו

לא,ה הפנימית של יחסי הכוחות בי	 בני הזוג או בי	 השארי� השוני�א� ה� משני� את החלוק

,)בשי� לב למנגנו	 האיזו	 האקטוארי בקרנות(ישנו כמכלול את ס- החבות של קר	 הפנסיה

נציי	 בהקשר זה כי השתת העלות על כלל עמיתי. המבטח או של המעביד בהסדר פנסיה תקציבית

לכ	 ראתה.ד בפנסיה תקציבית יש לו השלכות רחבות מאדהקר	 והפנסיונרי� שלה או על מעבי

לא לאמ/ הצעות שהיה בה� בכדי, לאחר שמיעת הגורמי� המקצועיי� בעניי	, הוועדה לנכו	

להרחיב את המחויבות הכספית הכוללת של המדינה או של הגורמי� הפנסיוניי� הנוספי� כדי לא 

. לפגוע בעיקרו	 זה
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ה.5  קרנות והגורמי� המשלמי�צמצו� עלויות התפעול של

על, ככל שהדבר נית	 ביקשה הוועדה לעצב הסדרי חלוקה שיצמצמו את עלויות התפעול המוטלות

זו, ע� זאת. הגופי� המשלמי� ובמקרי� מסוימי� סברה, לא בכל המקרי� היה נית	 להשיג מטרה

מר, הוועדה בית הגופי� כי מעמד� של הגופי� כנאמני� של העמיתי� ומעמד� הציבורי של

המשלמי� בהסדרי פנסיה תקציבית מצדיק מאמ/ תפעולי מסוי� שמטרתו עשיית צדק למימוש 

.זכויות הצדדי� המעורבי�

 עקרו	 הפרידה הנקייה.6

דיני המשפחה המודרניי� מחויבי� לרעיו	 הפרידה הנקייה כדי לסיי� את ההתחשבנות הכלכלית

זו. בי	 הצדדי� בעת הגירושי	 לנ, ברוח סות לשאו� להסדרי� שיעודדו פרידה נקייה בי	 בני יש

דיני המשפחה המודרניי�, ע� זאת. הזוג ויצמצמו את הזדקקות� ההדדית זה לזה לאחר הגירושי	

מכירי� בכ- שעקרו	 הפרידה הנקייה לא תמיד נית	 למימוש ובדומה לכ- ג� דיני החיסכו	 

. מוחלטת בעת הגירושי	 הפנסיוני ועצ� מהותו של המוצר ימנעו לעיתי� הפרדה

 חופש החוזי� ומגבלותיו.7

כי ראוי, כחלק מחופש החוזי� המאפיי	 את יחסי הממו	 בי	 בני זוג בישראל סברה הוועדה

במיוחד במקרי� שבה� לשני. לאפשר לבני הזוג להגיע להסדרי� פרטיי� שיוכרו על ידי החוק

יש לעודד, חי� לעת הגירושי	 אינו גבוההצדדי� חיסכו	 פנסיוני אשר ההפרש ביניה� בערכי� נוכ

תו- קיזוז, את הצדדי� להגיע להסדר שיותיר לכל צד את זכויות החיסכו	 הפנסיוני המקוריות שלו

כדי לחסו- את העלויות והמגבלות הנגזרי� מכל הסדר, ההפרש ביניה� מכספי� חיצוניי� וזאת

בזכויות חיסכו	" סחר"רדת ממצבי� של הוועדה הייתה מוט, לצד זאת. של חלוקת חיסכו	 פנסיוני

כפי שה� פורטו, פנסיוני אשר עלול לסכל את המטרות העומדות בפני מערכות הדיני� הללו

בהקשר זה נדגיש כי החיסכו	 מטרתו לשמש מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל. בהרחבה לעיל

. הפרישה מעבודהמצב של היעדר חיסכו	 לפנסיה עלול להביא למצב של עוני לאחר. פרישה

א� נקבע צו ההרחבה, ולנוכח כשלי� אשר מאפייני� פרטי� בחסכו	 לגיל פרישה, לנוכח האמור

משו� כ- מוצע כי הוראות החוק יאפשרו. �2010ע"התש, ופורס� ג� תזכיר פנסיה לעצמאי�

חלוקה של עד חמישי� אחוזי� משיעור הקצבה שנצבר בתקופת החיי� המשותפת או הסכו� 

או עד חמישי� אחוזי� מהיתרה הצבורה בקופות הגמל, עמי שנצבר בתקופה האמורהפ�החד

וכי בני זוג המעונייני� בהסדר שבו, שאינ	 קרנות פנסיה וותיקות או קופות ביטוח קלאסיות

, עמית יעביר לב	 זוגו לשעבר יותר מהסכו� או הקצבה המרבית שלו הוא זכאי להעביר על פי חוק

הסדר כזה ייאכ� במנגנוני ההוצאה לפועל. טי שהוראות החוק לא יחולו עליויעשו זאת בהסדר פר

.הרגילי� בהתא� למצב הקיי� כיו�

 מניעת מניפולציות.8

. כי יש למנוע מצב ההסדר החדש יתמר/ גירושי	 או לחלופי	 יעודדו עיגו	 הדדי, הוועדה סברה

י חדיו ולעיתי� נדרשנו למערכת כפי שנראה להל	 לא כל הקריטריוני� הללו נתוני� למימוש

. איזוני� מורכבת בי	 השיקולי� השוני�
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 מודלי� אפשריי� לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג: פרק שישי

 האפשרויות הקיימות לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג

 העלתה הוועדה 54,לאחר שהוועדה חקרה את הנושא ותו- התייחסות לדיוני� והצעות קודמות

:ארבע אפשרויות לחלוקת הפנסיות בי	 בני הזוג

על פי פתרו	 זה אי	 לערו- שינויי�� הותרת המצב על כנו בכפו� לפתרו	 בעיית העבירות)1(

במצב הקיי� פרט לביטול החיקוקי� האוסרי� על עבירות החיסכו	 הפנסיוני לאחר החלטות 

יוני תהיה כולה בשליטת העמית או על פי פתרו	 זה השליטה בחיסכו	 הפנס. שיפוטיות בנושא

של, ע� זאת. העובד הרשו� ויעביר" צינור"בעת מימוש הזכויות יפעל הגו� המשל� בשיטה

לב	 זוגו לשעבר של העמית או של העובד הרשו� את הסכומי� שנקבעו לו על ידי בית 

.המשפט

פ, בדומה למודל הקוד�� וניהול משות� עד למימוש" חלוקת אור-")2( י פתרו	 זה בעת על

החלוקה תיער- בעת מימוש. ישמר החיסכו	 הפנסיוני מאוחד על ש� החוס-, הגירושי	

כאשר בניגוד למצב הקיי� שבו הגו� המשל� מסרב להעביר לב	 הזוג לשעבר, הזכויות בפועל

כ, את חלקו מ	" צינור"על פי מודל זה הגו� המשל� יפעל ויעביר לב	 הזוג לשעבר את חלקו

בניגוד לפתרו	, ע� זאת. בהתא� לחלקו היחסי, המתקבלי� בפועל על ידי החוס- הכספי�

זה, הקוד� המוגבל א- ורק לשאלת העבירות בתקופת הביניי� שבי	 הגירושי	, על פי פתרו	

למועד המימוש יקבעו הוראות שימנעו פעולות חד צדדיות של החוס- בחלקו של ב	 הזוג 

. הזכות לחיסכו	 פנסיוני עד למימושהלשעבר ויאפשרו ניהול משות� של 

)3" זה�" חלוקת רוחב) כבר בעת הגירושי	 יחולק החיסכו	 הפנסיוני לשני תיקי, על פי פתרו	

. משנה ולכל אחד מ	 הצדדי� יהיה מעמד עצמאי בחלקו כלפי הגו� המשל�

ב� פיצול הקופות בעת ההפקדה)4( שלב שינוי רדיקלי של מבנה הזכויות באופ	 שכבר

.ההפרשה לחיסכו	 הפנסיוני יפוצלו הסכומי� לשני חשבונות

התברר כי הפתרו	 הרביעי דורש שינוי מבני רדיקלי של החיסכו	 הפנסיוני בישראל, בדיוני הוועדה

הפתרו	. כלל לא ברור הא� מדובר בפתרו	 ראוי לגופו, מעבר לכ-. והוא איננו בסמכות הוועדה

שכ	 הוא עוסק א- ורק בנגזרת רזה וצרה,ת העבירות אינו מספקהממוקד בפתרו	 בעיי, הראשו	

של הבעיות הקיימות ואיננו מתמודד ע� בעיית השליטה והניהול של החוס- בחלקו של ב	 זוגו 

כ	. בעיות המיסוי ובעיית קצבת השארי�, לשעבר הדיו	 התמקד בבחירה בי	 החלופה השנייה, על

 �, וכ	, לבי	 החלופה השלישית של חלוקת רוחב, עד למימוששל חלוקת אור- מלווה בניהול משות

של, יצוי	. בעיצוב� של פתרונות ביניי� שוני� כי הבחירה בי	 החלופה של חלוקת אור- לזו

, דיוני הוועדה העלו יתרונות וחסרונות של כל אחת מ	 השיטות, ואכ	, חלוקת רוחב אינה פשוטה

: כמצוי	 להל	

שהוגשה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד �2007ז"התשס, ראו למשל הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בי	 בני זוג54
הל ב	 �2007ז"התשס, וכ	 הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בי	 בני זוג�17כנסת שהוגשה על ידי חיי� אורו	 מנח�

(מסמ- רקע בנושא חלוקת זכויות הפנסיה בי	 בני זוג גרושי�"עוד ראו. ששו	 וחברי כנסת נוספי� "24.3.2008 (
ג. שנכתב על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת � לדיוני� מוקדמי� יותר בעניי	 בועדות הכנסת המסמ- מתייחס

. ובמשרד האוצר
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"ר-חלוקת האו"יתרונותיה של 

:לחלוקת אור- כמה יתרונות ברורי� על פני חלוקת הרוחב

)1(�יתרונה, מנקודת המבט של הגור� המשל�� הימנעות מהתחייבות כלפי עמית נוס

הינו כי הגור� המשל� אינו נדרש לפצל את כספי החיסכו	" חלוקת האור-"הגדול של 

לעלויות התפעוליות של פתיחת מעבר. לשניי� ולפתוח חיסכו	 נוס� עבור ב	 הזוג לשעבר

�להתייחסות לב	 זוג לשעבר כחוס- עצמאי כמה השלכות מהותיות שה	, חיסכו	 נוס

מאחר שמרבית מכשירי החיסכו	, ראשית. בעייתיות מאד מבחינת הגופי� המשלמי�

מלאה משמעה הטלת חבות ביטוחית" חלוקת רוחב", הפנסיוני כוללי� מרכיב של ביטוח

מלאה" חלוקת רוחב", יתרה מזו. ס� ללא שנער- לו חיתו� מלכתחילהלגבי חוס- נו

וצירו� ב	 הזוג לשעבר כחוס- משמעה כי ג� שאריו של ב	 הזוג לשעבר יחשבו כזכאי� 

על. הג� שלא נחשבו כ- מלכתחילה, כלפי הגו� המשל� בכ- יש הכבדה כלכלית ניכרת

. הגורמי� המשלמי�

ב)2( , ככל שמדובר–י פנסיה תקציבית או בקרנות וותיקותבהסדר" חלוקת רוחב"קושי

בקופות גמל שאינ	 קרנות וותיקות או קופות ביטוח קלאסיות הסכו� העומד לחלוקה

לעומת זאת. ניתנת לביצוע" חלוקת רוחב"ידוע בעת הגירושי	 ועל כ	 לפחות מבחינה זו 

, פת ביטוח קלאסיותבקרנות הוותיקות או בקו, בהסדר פנסיה תקציבית" חלוקת רוחב"

בקרנות ובהסדרי� אלה לא נצבר סכו� ממשי, שכ	, מעלה שורה של בעיות חישוביות

בצבירת זכויות אשר אי	 בינה קשר לדמי הגמולי�, כפי שפורט לעיל, מכיוו	 שדובר

והתממשות� של הזכויות קשורה באירועי� עתידיי� שקשה מאד, שמעביר העמית לקר	

של, בהקשר זה55.לחזות� בעת הגירושי	 חלוקה שמשנה את ההתחייבויות האקטואריות

ועל, הקרנות הוותיקות משמעותה השתת עלות נוספת על עמיתי� ופנסיונרי� בקרנות

חלוקת אור- נעשית רק לאחר שהזכויות, בניגוד לכ-. המעבידי� בהסדר פנסיה תקציבית

ח לוקה של הזכויות לקצבה התגבשו ומשו� כ- אי	 צור- בספקולציה ונית	 לעשות

.שהתגבשו בפועל

וניתוק מוחלט בי	 חלקי בבני הזוג" חלוקת רוחב"–הגנה על זכויות מעבידי�)3(

רק, בעיקר(בחיסכו	 הפנסיוני עלולה לפגוע בזכויות המעבידי� בחלקו של העמית  , א- לא

ת הזכויות נשמרו" חלוקת אור-"ב, לעומת זאת). בזכויות מעבידי� במרכיב הפיצויי�

. כחיסכו	 אחד שכפו� כולו לזכויות צדדי� חיצוניי�

שכ	 בשיטת צבירת זכויות אי	, בפנסיה תקציבית לא קיימת יתרה צבורה המיועדת לאותו עובד או עמית, כזכור55
�את, באופ	 תיאורטי. קשר בי	 הסכומי� שהעמית מפקיד לבי	 הקצבה שתשול� לו לבסו נית	 היה לנסות ולהערי-

לנוכח אי הוודאות הרבה הכרוכה, בר�. גד הזכויות הנצבר לעת הגירושי	 בסכו� כספי כפי שנדרש בחלוקת רוחבא
מדובר בחישוב ספקולטיבי מאד שעשוי להכביד, על פי חוקי הגמלאות וכלליה� הסבוכי�, בהתממשות הזכויות הללו

.בסופו של דבר על התקציב של הגו� המשל�
ז ה את הגירעונות האדירי� שקרנות הפנסיה הוותיקות היו שרויי� בה	 לפני מת	 הסיוע למותר להזכיר בהקשר

, על פי חוקי הגמלאות וכלליה� הסבוכי�, הממשלתי לנוכח אי הוודאות הרבה הכרוכה בהתממשות הזכויות הללו
.מדובר בחישוב ספקולטיבי מאד שעשוי להכביד בסופו של דבר על התקציב של הגו� המשל�
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"חלוקת הרוחב"יתרונות

":חלוקת אור-"כמה יתרונות משמעותיי� על פני" חלוקת רוחב"ל

דבר המגשי� את עקרו	 הפרידה, העדר צור- בניהול משות� של התיק עד למימושו)1(

מל" חלוקת רוחב"ב� הנקייה  . אה בחלקו בחיסכו	 הפנסיונימלאה כל צד מקבל שליטה

, בנוס� לכ-. בכ- נפתר המתח בי	 בעלות לשליטה המתקיי� במצב המשפטי הקיי�

. חלוקת החיסכו	 הפנסיוני לשניי� מאפשרת את המימוש של עקרו	 הפרידה הנקייה

מאחר והתיק נשמר כתיק מאוחד עד למימוש החיסכו	,"חלוקת אור-"ב, לעומת זאת

ניהול משות� כזה. בניהול משות� של התיק עד למשיכת הכספי�יש צור-, הפנסיוני

עלול בסופו של דבר ליצור סרבול ולהולי- לתוצאות לא יעילות ובנוס� הוא מנוגד לרעיו	 

. הפרידה הנקייה שאליו מחויבי� דיני המשפחה המודרניי�

ב)2( פועלת" חלוקת אור-"כאמור–" חלוקת אור-"העדר פתרו	 לבעיית קצבת השארי�

מתחלק בי	 בני הזוג, שבו סכו� כספי שאותו אמור הגו� המשל� לשל�" שיטת הצינור"ב

חלוקה זו מתאימה מאוד לקצבת פרישה שבה, לכ	. בהתא� לשיעור שנקבע בפסק הדי	

אינה" חלוקת אור-", לעומת זאת. קיי� סכו� קונקרטי שאותו יש לחלק בי	 הצדדי�

בני זוג גרושי�, במצב הקיי�,י שהוסבר בהרחבהכפ, מספקת פתרו	 לקצבת השאירי�

, לעומת זאת. כלל אינ� מוכרי� כשארי� ומשו� כ- ה� לא יהיו זכאי� לקצבה זו

כל צד מקבל את חלקו הממשי בזכויות או בכספי� שנצברו עוד לפני" חלוקת רוחב"ב

כ-, מימוש� והפיכת� לאגד של זכויות רשו� אי	 צור- בהוספת ב	 הזוג הלא, ומשו�

.כשאר בחלקו של העמית המקורי

 הצור- בהתאמת דר- החלוקה לכלי הפנסיוני הספציפי

היא הגיעה למסקנות, לאחר שהוועדה שקלה את היתרונות והחסרונות של המודלי� השוני�

: הבאות

ועל כ	 הוחלט, כי לא נית	 להכריז על הסדר אחד המתאי� לכלל סוגי החיסכו	 הפנסיוני, ראשית

לגבי סוגי� מסוימי�, שנית. י� לכל אחד מהסוגי� את מנגנו	 החלוקה המתאי� לו ביותרלהתא

עוד הוחלט על קביעת מנגנו	 ". חלוקת אור-"ו" חלוקת רוחב"יש לבחור בפתרו	 ביניי� המשלב 

ייחודי לדיו	 בקצבת השארי� בקרנות הפנסיה הוותיקות ובהסדרי הפנסיה התקציבית וזאת מפאת 

. מורכבות�

בפרק הבא נתייחס לסוגי� השוני� של הקרנות והתשלומי� ונבהיר את המתווה הרלוונטי שנבחר

. על ידי הוועדה
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 המלצות הוועדה� חלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוג: פרק שביעי

: הוועדה חילקה את החיסכו	 הפנסיוני לשלושה סוגי� מרכזיי�

מבוססי� על הסכו� שנצבר בפועל עקב הפקדות הסדרי� אלו� הסדרי צבירה מוגדרת.1

שאינ	 קרנות פנסיה�לסוג זה משתייכי� החיסכו	 בקופות הגמל(העובד והמעביד 

).וותיקות וקופות ביטוח קלאסיות

.קרנות הפנסיה הוותיקות והסדרי פנסיה תקציבית� הסדרי צבירת זכויות.2

.אינ	 מופרדי�קופות ביטוח קלאסיות שבה	 מרכיב הביטוח והחיסכו	.3

. בפרק זה נסביר את עיקרי המודל שקבענו לגבי כל אחד מהסוגי� האמורי�

 חלוקת צבירה מוגדרת.1

ש דהיינו פיצול מסודר של החיסכו	,"חלוקת רוחב"במקרה של צבירה מוגדרת סברה הוועדה

. הפנסיוני לשני חסכונות משנה הוא הפתרו	 הראוי ביותר

:וקי� הבאי�הבחירה בכ- נבעה מהנימ

במקרה של צבירה מוגדרת, בניגוד להסדרי פנסיה תקציבית ולקרנות הפנסיה הוותיקות, אשיתר

. פיצול התיק לא יגדיל את המחויבות הכוללת של הקופה ולא ידרוש חישוב אקטוארי מורכב

עקרו	 הפעולה של קר	 פנסיה חדשה בנוי על המרת היתרה הצבורה של המבוטח בקר	, כזכור

"ובצורה דומה ג� לגבי קופות גמל לקצבה משלמות שאינ	 קר	 פנסיה 56צבת פרישהלק חלוקת.

.תפצל את החיסכו	 שנצבר בקופה ללא מחויבות אקטוארית נוספת מצד הקופה" הרוחב

כ, במקרה של צבירה מוגדרת, נוס� על כ- " צינור"הפתרונות המינימליסטי� המתייחסי� לקופה

לא יממשו את המחויבות של המשפט, קצבת הזקנה לב	 הזוג לשעבר להעברת אחוז מסוי� מגובה

�סכו� היתרה הצבורה מושפע ממסלול הביטוח שבחר העמית ובעת, כ- למשל. הישראלי לשיתו

אי	 ספק כי קיי� ניגוד אינטרסי� בי	. פרישה מבחירה על שיעור קצבת השאיר המיועד לשארי�

העמית עשוי לבחור בחירות אשק. ות האמורותהעמית הרשו� לבי	 ב	 הזוג לשעבר בבחיר

בעוד שהחלטה, בר�. משמעות	 הפחתת גובה קצבת הפרישה לטובת הגדלת הכיסויי� הביטוחיי�

אי	 לה שו� הצדקה כאשר מדובר בחלק ב	 הזוג לשעבר אשר יממ	, כזו לגבי חלקו היא לגיטימית

אי	 הצדקה במקרה, באופ	 כללי. מחלקו את הגדלת הכיסוי הביטוחי לשאריו החדשי� של העמית

.זה לאפשר לעמית לנהל את חלקו של ב	 זוגו לשעבר

ב כי אי	 זה ראוי לכפות על הקופה, סברה הוועדה,"חלוקת רוחב"לצד התמיכה העקרונית

ובוודאי שלא יעלה על הדעת שהקופה, התחייבות ביטוחית חדשה כלפי ב	 זוגו לשעבר של העמית

 
עלהית56 , ידי המבוטח ועל ידי מעבידו לקר	�רה הצבורה של המבוטח הינה למעשה ס- דמי הגמולי� שהופרשו

בצורה זו מתקיימת זיקה ישירה בי	 הסכומי�. בתוספת התשואה שנוספה עליה� בתקופת החיסכו	 ובניכוי דמי ניהול
ל מהקר	 בקרות האירוע המזכה לבי	 הסכו� שיהיה המבוטח זכאי לקב, שהופרשו לקר	 במהל- תקופת החיסכו	

.שנת לידה וגילו של המבוטח, בהתא� למי	, ההמרה מבוצעת באמצעות מקדמי המרה אשר נקבעי�.בקצבה
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ללא" חלוקת רוחב"חיפשה הוועדה פתרו	 שיאפשר, לכ	. של ב	 הזוג לשעברתתחייב כלפי שאריו 

הפתרו	 שנמצא הוא בחלוקת הכספי�. התחייבות ביטוחית נוספת וללא הרחבת מעגל השארי�

כשברירת המחדל תהיה מעמד של עמית, שנצברו ופתיחת חשבו	 חדש לב	 הזוג לשעבר בקופה

בכפו� להוראות הדי	 תקנו	 הפנסיה או תכנית,ב	קופת הגמל רשאית כמו, אול�. לא פעיל

, בנוס�. לאפשר לב	 הזוג לשעבר להפו- למעמד של עמית פעיל, וכללי הצטרפות למבטח, הביטוח

שכ	(יראו את מועד פתיחת החשבו	 החדש, ייקבע כי לעניי	 מועד ההצטרפות לקופת גמל לקצבה

ת גמל לתגמולי� או קופת גמל אישית ולעניי	 קופ) הדבר משלי- על הכיסויי� הביטוחיי�

שכ	(לפיצויי� יראו את מועד פתיחת החשבו	 כמועד שבו נפתח חשבונו של ב	 הזוג לשעבר

 ). לקופות לא נית	 להפקיד כספי� חדשי�

חלוקת"כי אי	 לבצע, לאור הרצו	 למנוע פגיעה בצדדי� שלישיי� סברה הוועדה, בנוס� לכ-

ומשו� כ- יש לשמור זכויות אלה בחשבונו, ופי� לזכויות מעבידי�במרכיב הפיצויי� הכפ" רוחב

בכספי� הללו בלבד מוצע להנהיג פרוצדורה של ניהול משות� המקנה זכות, לאור זאת. של החוס-

. וטו לב	 הזוג לשעבר על פעולות בחלקו

ל, לאחר התייעצות ע� רשויות המס , קצבהמציעה הוועדה לקבוע הסדר מיסוי לגבי קופות גמל

 57.שיאפשר הפרדה מלאה בי	 החסכונות ללא צור- בתאו� מס משות� בי	 הצדדי� לאחר הפרידה

�חלוקת"במקרי� בה� העמית כבר יצא לפנסיה בעת גירושיו כ- שלא נית	 לערו- עוד, לבסו

כי קצבת הפרישה, מוצע לקבוע, שכ	 אי	 יותר יתרה צבורה הרשומה על שמו של העמית,"רוחב

ב .והסדר ייחודי לקצבת השאירי�" חלוקת אור-"תחולק

:העקרונות המומלצי� על ידי הוועדה לחלוקת הסדר צבירה מוגדרת הינ� כדלקמ	, לסיכו�

.חישוב חלקו של ב	 זוג לשעבר בכספי� שנצברו בקופת הגמל בעת הגירושי	.1

.פתיחת תיק עצמאי לכל אחד מבני הזוג מייד לאחר הגירושי	.2

י.3 היו אות� שארי� המוכרי� כיו� על פי התקנו	 ולא יכללו את ב	 הזוג שאריו של העמית

. לשעבר

ע�, קביעת מעמדו ב	 הזוג לשעבר כעמית לא פעיל.4 תו- הותרת האפשרות שלו להתקשר

. הקופה בהסדר ביטוחי התוא� את נתוניו

וט.5 ו הגנה על כספי הפיצויי� של המעביד על ידי הותרת� בקופה המקורית וקביעת מנגנו	

.של ב	 הזוג לשעבר על פעולות בכספי� הללו עד להבשלת�

. פתרו	 מיסוי להסדרת הפיצול של החיסכו	 הפנסיוני.6

, אזי ככל שב	 הזוג לשעבר היה זכאי, א� הגירושי	 היו לאחר שהעמית כבר יצא לפנסיה.7

לעומת. הוא ימשי- להיות זכאי לקצבה כאמור, לקצבת שאר לכל חייו, אלמלא הפרידה

 
פיצול רוחב ללא מיסוי היה מעניק הטבת מס למתגרשי� שכ	 בעת מימוש הקצבה יוכלו בני הזוג ליהנות משיעורי57

הוועדה לא הוסמכה להציע הסדרי� שיש לה� השלכה, כזכור. מלאה המס המופחתי� יחסית לתשלו� המס על קצבה
לדרוש מהמתגרשי� לערו- תאו� מס משות� בעת מימוש, דר- אחת למנוע הטבת מס כזו הייתה. תקציבית חיצונית

זה. דר- כזו הייתה דורשת מה� המש- שיתו� פעולה ובכ- מנוגדת לכל רעיו	 חלוקת הרוחב, ע� זאת. הקצבה על רקע
זה. וחלט על פיצול רוחבי מלא המלווה בהסדר מיסוי ייחודי להסדרת הפיצולה כי בני זוג שלא, חשוב לציי	 בהקשר

על הסדר מסוג זה לא יחולו הוראות החוק, ירצו בתוצאות המס הללו יוכלו להתקשר בהסדר פרטי לחלוקת אור-
.המוצע אלא הדי	 הקיי�
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חד,זאת פעמי או תשלומי� חודשיי�� במקרי� שבה� יש למוטבי� זכות לקבל סכו�

יהיה זכאי ב	 הזוג לשעבר לקבל מתו- ס- הסכומי� את החלק שקבע�לתקופה קצובה 

�. לו בבית המשפט עד למגבלת מקסימו� של חצי משיעור הצבירה המשות

 חלוקת הסדרי צבירת זכויות.2

הוועדה עמדה על כ- שאופיי�,"חלוקת רוחב"ת העדיפה הוועדה בעוד שלגבי הסדר צבירה מוגדר

המיוחד של הסדר פנסיה תקציבית וקרנות הפנסיה הוותיקות אשר פועלי� על בסיס צבירת 

לגבי סוגי הפנסיה הללו העדיפה, לכ	 58.כבר בעת הגירושי	" חלוקת רוחב"זכויות מקשה מאד על 

וכינו	 הסדר מיוחד לגבי קצבאות השארי� וקצבת לגבי קצבת הפרישה" חלוקת אור-"הוועדה 

להל	 נסביר את אופי ההסדר שנבחר לגבי כל אחת מ	 הקצבאות הללו ואת תכניו. הנכות

. המיוחדי�

 חלוקת קצבת הפרישה בהסדר פנסיה תקציבית ובקרנות הפנסיה הוותיקות.2.1

ר בתקופת מנקודת המבט של דיני המשפחה אי	 כל ספק שהרכיב בקצבת הפרישה שנצב

כפי, ועדיי	. הנישואי	 הוא נכס משות� וכ- ג� פוסקי� בתי המשפט היו� כדבר שבשגרה

הסעיפי� שמגבילי� את העבירות והרישו� של הקצבה על ש� העמית או העובד, שראינו

בלבד מקשי� על ב	 הזוג לשעבר ה	 את קבלת חלקו בקצבה לאחר מימושה וה	 את ניהולה 

סברה בראש ובראשונה כי יש לבטל את מגבלות העבירות ולאפשר לב	 הוועדה. לפני מימושה

חלוקת"וזאת באמצעות, הזוג לשעבר לדרוש את חלקו בפנסיה במישרי	 מ	 הגו� המשל�

שכ	, הוועדה עמדה על כ- שביטול מגבלות העבירות בלבד אינו מספיק, ע� זאת". אור-

ת והוא עשוי לבצע פעולות חד צדדיות היו, בתקופת הביניי� הזכויות רשומות על ש� החוס-

לצד האפשרות הניתנת לעמית או לעובד לקבל את חלקו, לפיכ-. ג� בחלק של ב	 זוגו לשעבר

עיצבה הוועדה ג� מנגנו	, של ב	 זוגו בפנסיה באמצעות התקשרות פרטית בי	 שני בני הזוג

בשותפות בחיסכו	 לניהול משות� של הפנסיה באות� המקרי� בה� הצדדי� יחליטו להמשי- 

ניהול משות� זה כולל דרישה להסכמה מצד ב	 הזוג לשעבר. הפנסיוני עד מועד קבלת הקצבה

פירעו	 מוקד� ודחיית קבלת, בעיקר היוו	 חלק הקצבה המועבר אליו, לגבי פעולות שונות

. קצבה

,שהיצוי	 כי הסדרי פנסיה תקציבית כוללי� תשלומי� של סכומי� חד פעמיי� בעת הפרי

39ומענק שני� עודפות לפי סעי�) למשל, לחוק הגימלאות22לפי סעי�(מענק פרישה: כגו	

חד. ואשר מקובל ג� בקרנות הוותיקות,)למשל, לחוק הגימלאות מאחר שמדובר בתשלומי�

 
התייחסות לב	 הזוג כעמית במוב	 המלא לרבות מרכיבי ביטוח� חלוקת רוחב במובנה המלא משמעה, כזכור58

היא מטילה חבות. לדעת הוועדה חלוקה כזו אינה סבירה. עצמאיי� ואולי ג� התייחסות לשאריו כזכאי� חדשי�
נוספת ולא מוצדקת לגבי הגורמי� המשלמי� והיא מעניקה לבני זוג גרושי� יתרונות שאינ� מוענקי� לבני זוג 

היא עלולה להגדיל את החבות האקטוארית של המעבידי� בפנסיה תקציבית וקרנות הפנסיה, בהתא� לכ-. רגילי�
אכ	 באופ	 תיאורטי נית	 היה להציע נוסחה אקטוארית שתכמת את שווי. וזאת בניגוד להסכמת הוועדה, הוותיקות

רש, תחלק�, זכויות הפנסיה התקציבית בעת הגירושי	 ו� ותקזז אות� מ	 הזכויות המגיעות תעניק� לב	 הזוג הלא
מדובר בחישוב ספקולטיבי ולא מדויק המתייחס לזכויות תיאורטיות ואי	 כנגדו סכו� הצבור, בר�. לעמית הרשו�

כ-. לזכותו של העמית זו, משו� נציגי המדינה והקופות דחו אפשרות זו וג� יתר חברי הוועדה התרשמו כי אפשרות
עיו	 בהצעות החוק שתמכו בחלוקת. רבי� וסיכוני� אקטוארי� התומכי� בחלוקת אור-טומנת בחובה קשיי ביצוע 

לא, הרוחב מגלה כי ה� הסתפקו בקביעה סתמית על כ- שהעמית הלא רשו� יחשב כעמית לא פעיל אול� ה�
.הסבירו כיצד יחושבו זכויותיו וכיצד יופחתו בהתא� זכויות העמית הרשו�
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פעמיי� שנית	 להסדיר את חלוקת� ביו	 בני הזוג לא מצאה הוועדה לנכו	 להציע הסדר 

. לחלוקת�

, כי כפי שפורט לעיל בפרק הכללי בעניי	 הסדר פנסיה תקציבית, זה חשוב לציי	 בהקשר

לא נכללו, מעבידי� שחל עליה� ההסדר האמור נחלקי� לסוגי� שוני� ולמעט נציגי המדינה

כי אמנ� הוועדה פנתה בתחילת עבודתה לכלל, נזכיר. נציגי� של אות� מעבידי� בוועדה

כי לנוכח, אול� דומה, לעניי	 הנושאי� שהוועדה מטפלתהציבור בבקשה להשמיע עמדותיו 

המלצות הוועדה והפתרונות שנבחרו יש מקו� להעביר את המלצות הוועדה וטיוטת התזכיר 

.לצור- שמיעת עמדת הגופי� האמורי� בשלב הפצת תזכיר החוק

�מס, בנוס ל 1999בפברואר7מיו� 4845' יצוי	 כי בהחלטת ממשלה א נקבע כי הממשלה

אלא לאחר קבלת הסכמתה של הסתדרות העובדי�, תגיש הצעת חוק לתיקו	 חוק הגמלאות

אמנ� מדובר בהצעה כללית אשר מטפלת בכל הסדרי ). ההסתדרות–להל	(הכללית החדשה 

החיסכו	 הפנסיוני ואול� דומה כי יש מקו� ג� לשמוע את עמדת ההסתדרות ולהעביר 

טת תזכיר החוק שצורפה אליה בטר� תקוד� הפצת להתייחסותה את המלצות הוועדה וטיו

.התזכיר

העקרונות המוצעי� לחלוקה של קצבת פרישה בהסדרי פנסיה תקציבית ובקרנות, לסיכו�

: הוותיקות

כ,"חלוקת האור-"אימו/.1 שיעביר לב	 הזוג לשעבר" צינור"דהיינו הקר	 או הקופה ישמשו

. גובהו בהתא� לקביעת בית המשפטש, את חלקו במישרי	 בעת תשלו� הקצבה לחוס-

כל עוד לא חולקה, ללא הסכמת ב	 זוגו לשעבר, קביעת מגבלות שונות על פעילות החוס-.2

.ב"דחיית תשלו� הקצבה וכיו, שבירת החיסכו	, הקצבה כגו	 מגבלות על היוו	

. החלטות על היוו	 חלק הקצבה המועבר לב	 הזוג לשעבר יתקבלו בהסכמת ב	 הזוג.3

כפופה לחופש החוזי� כ- שב	 הזוג לשעבר שיחליט להותיר את כל הקצבה אצל החלוקה.4

על מנת למנוע את העברה, ע� זאת. העמית בתמורה לנכסי� אחרי� יוכל לעשות זאת

נקבעה מגבלה של חמישי� אחוזי� מס- הסכו�, לב	 הזוג לשעבר מעבר לחלקו בפנסיה

מ א� כאשר בית המשפט, כוח החוקהמשות� שאותו לא נית	 להעביר לב	 הזוג לשעבר

מ	. קבע אחרת צדדי� שירצו להתקשר בהסדר פרטי המעביר לב	 הזוג לשעבר יותר

הסכ� זה יהיה בתוק� במישור. המגבלה החוקית יוכלו לעשות זאת בהסכ� ביניה�

היחסי� הפנימי בי	 הצדדי� וימומש על פי הדיני� הכלליי� א- לא יחייב את הקופות 

. ואת הקרנות

את, בשל המגבלות המוטלות על החוס-, בנוס� לכ-.5 נקבעו כללי מינימו� המאפשרי�

. הפעלת הסדר זה רק לאחר מינימו� של עשר שנות צבירה משותפת
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 קצבת נכות ותשלומי� ממומני� על ידי מעביד בשל פרישה מוקדמת.2.2

דה כי השיתו� סברה הווע, שעיצבו את דיני השיתו� הזוגי בישראל, בעקבות הפסיקה והחוק

יחול רק על רכיב החיסכו	 הפנסיוני שהוא תוצר במישרי	 או בעקיפי	 של עבודתו של החוס- 

קביעת הרכיבי� המשותפי� בפנסיה נעשית על ידי בית, ברגיל. בתקופת החיי� המשותפי�

הוועדה לא הוסמכה ולא ביקשה להתערב בדיני� הללו. המשפט בהתא� לדיני השיתו� הזוגי

בדר- כלל פסק די	 של בית המשפט הד	 בחיסכו	 הפנסיוני, אול�. להקל על מימוש	אלא רק 

של חוס- פעיל אינו מתייחס למעמדה של קצבת נכות שנוצרה לאחר הגירושי	 או למעמד� 

הוועדה בקשה לצמצ� את אי הוודאות. של כספי פנסיה המתקבלי� עקב פרישה מוקדמת

ע זההקיימת כיו� בהיבטי� הללו באמצעות  59.יצוב קריטריוני� ועקרונות פעולה לסוג מקרי�

 מעמדה של קצבת הנכות.2.2.1

ב, כאמור זה' בפרק במקרי� מסוימי� חוס- זכאי בשל אי כושר עבודה ממנו, לדוח

קצבת הנכות מהווה חלק מ	 המרכיב, לדעת הוועדה. הוא סובל לקצבת נכות

� לשכר שהיה מרוויח הביטוחי של תכנית הפנסיה ומשו� כ- יש לראות בה כתחלי

סברה הוועדה כי כש� שב	 הזוג, לכ	. החוס- אלמלא הפגיעה שגרמה לאי הכושר

כ- אי	 זה ראוי להעניק, לשעבר אינו מתחלק בשכר עבודתו של מי שהוא נפרד ממנו

של, לו זכות לחלוק בקצבת הנכות היות והיא מהווה באופ	 מהותי תחלי� לשכרו

כי במקרה של יציאה מוקדמת לפנסיה בשל נכות,דהסברה הווע, ע� זאת 60.החוס-

יש להבחי	 בי	 תקופת העבודה שבה הקצבה מהווה תחלי� לשכר לבי	 התקופה שבה 

בתקופה שלאחר היציאה לגמלאות קצבת הנכות מהווה. הוא אמור לצאת לגמלאות

הצעת, לפיכ-. חלק מקצבת פרישה ועל כ	 ב	 הזוג לשעבר זכאי לחלקו היחסי בה

, וק שהוועדה מציעה קובעת כי עד לגיל הפרישה תיוחס קצבת הנכות לחוס- בלבדהח

אול� לאחר גיל פרישה הקבוע בחוק היא תחשב כקצבת פרישה ותחולק בהתא�

. לכללי� הרגילי�

 פרישה מוקדמת במקרה של הסדר פרישה.2.2.2

הממומנת על ידי" פרישה מוקדמת"בצורה דומה סברה הוועדה כי במקרה של

יש לראות בכספי הפנסיה המוקדמת כתחלי� שכר לעובד ולא כקצבת,דהמעבי

ג� במקרה זה ממליצה הוועדה שפסק הדי	 העוסק בחלוקת קצבת, לכ	. פרישה

זה, לפי החוק שחל עליו, הפרישה לא יחול עד למועד הפרישה ורק לכשיגיע לגיל

 61.יתחלקו הצדדי� בקצבה

כפופי� לשיקול, ועדה בהקשר לקביעת החלק המשות� להבדיל מדרכי מימוש השיתו�עדיי	 ההוראות שעיצבה הו59
הדעת של בית המשפט העוסק בנושא וניתני� לשינוי בהסדר פרטי בי	 הצדדי� או באמצעות פנייה לבית המשפט 

.לדיו	 נוס� עקב שינוי נסיבות
ל60 אחר גירושי	 היא תוצר של הו	 אנושי קוד� בדיוני הוועדה הוזכרה האפשרות של בית המשפט לקבוע כי משכורת

החלטנו להותיר לשיקול הדעת הנקודתי של בתי המשפט את הקביעה בדבר מעמד קצבת הנכות. ועל נכס בר חלוקה
ברירת המחדל שקבעה הוועדה הנה כי קצבת נכות איננה נכס משות� במקרה שבו יפסוק בית, ע� זאת. במקרי� אלה

.	 ימומש על ידי ההוצאה לפועל במישור יחסי הצדדי� והוראות החוק לא יחולו עליוהמשפט אחרת הרי שפסק הדי
רה, סיבה נוספת להחלטתנו בנושא זה הייתה61 ארגו	 והתייעלות והחשש�הרצו	 לעודד הסדרי פרישה שיאפשרו

הרגיל ע� בני א- לא בשכר, שהסדרי� כאלו לא יוסכמו על ידי העובדי� א� ידעו שעליה� לחלוק בפנסיה המוקדמת
.זוג� לשעבר
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פ 2.3  נסיה תקציבית או בקר	 פנסיה וותיקה קצבת שארי� של פנסיונר בהסדר

האתגר הקשה ביותר שמולו ניצבה הוועדה היה הסדרת מעמדו של ב	 הזוג לשעבר לגבי קצבת

. שארי� של החוס- המבוטח בפנסיה תקציבית או בקר	 ותיקה

בחלקי� הקודמי� של הדוח עמדנו על המורכבות הייחודית של קצבה זו ועל ההבדל בינה לבי	

נזכיר להל	 את עיקרי הדברי�.ת האחרות בהקשר לשאלת זכויותיה	 של בני זוג פרודי�הקצבאו

.ונציג את הפתרו	 שמוצע על ידי הוועדה

בעוד זכות� של בני זוג פרודי� למחצית קצבת הפרישה שנצברה במהל- הנישואי	 נשענת, ראשית

בשל תרומת� לעבודת החוס-, על רציונאל קנייני או מעי	 קנייני מכוח השותפות בי	 בני הזוג

זכות� של שארי� לפנסיה נשענת בעיקר על רציונאל סוציאלי, אשר זיכתה אותו בפנסיה

אלא בדאגה, הרציונאל הסוציאלי אינו מבוסס על זכותו של השאר בחיסכו	 הפנסיוני. וביטוחי

לא, לכ	. הפטירההילדי� ובני הזוג בעת, כלומר, הסוציאלית למי שהיה תלוי בעובד בעת פטירתו

בעוד שבנושאי�, שנית. שאינו תלוי במי שהוא נפרד ממנו שאר, נית	 לראות בב	 הזוג לשעבר

, נית	 היה להציע דר- לממש את שיתו� הנכסי� בכל סוגי הקצבאות, האחרי� שבה� דנו עד כה

לימב, בי	 בהסדרי צבירה מוגדרת ואפילו בקצבת זקנה בקופות הוותיקות ובפנסיה תקציבית

לעומת. לשנות את בסיס החבות של הקופה או של הגור� הפנסיוני מעבר לחבות הקיימת כיו�

של, זאת הוספת ב	 הזוג לשעבר למקבלי קצבאות השארי� מגדילה את בסיס החבות הקיי�

יש משמעות תקציבית כשמדובר במדינה והשתת עלות נוספת על כלל, לכ-. הגופי� הפנסיוניי�

. נרי� ככל שמדובר בקר	 וותיקההעמיתי� והפנסיו

כי בדיקות אקטואריות שהוצגו בפני הוועדה העלו כי חלוקת קצבת השארי�, לעניי	 זה יצוי	 ג�

, בי	 ב	 הזוג לשעבר לבי	 ב	 זוג חדש ומת	 חלק קצבת שאר לב	 הזוג לשעבר כשאי	 ב	 זוג חדש

.משמעות� עלות אקטוארית שנאמדת במאות מיליוני� שקלי� חדשי�

 של האקטואריות ההתחייבויות עתידות לוועדה שהוצגו אקטואריי� חישובי� לפי, כ- למשל

 וכולל קבע בשירות המשרתי� חיילי� כולל( תקציבית בפנסיה המבוטחי� לעובדיה ישראל ממשלת

 כתוצאהח"ש מיליארד משני בלמעלה לגדול,)הקיימת האוכלוסייה בגי	 להיצבר העתידות זכויות

.הוועדה לצותהמ מיישו�

חר� הקשיי� הללו סברה הוועדה כי הותרת המצב הקיי� לפיו ב	 הזוג לשעבר אינו זכאי לקצבת

:שארי� של פנסיונר הוא בלתי נסבל מ	 הנימוקי� הבאי�

קצבת השארי� בקרנות הותיקות או בפנסיה, אכ	�תרומת ב	 הזוג לשעבר ליצירת הזכות.1

ועל א� שאי	 התאמה בי	 הפרשת החוס-, אלי וביטוחיהתקציבית בנויה על רציונאל סוצי

למעט ההשתתפות המזערית–כאמור בפנסיה תקציבית אי	 הפרשה–כשיש הפרשה(

אי	 להתעל� מכ- שתכנית הפנסיה ניתנה, לזכות השארי� בפנסיה) כפי שפורטה לעיל

ה, לפנסיונר כחלק מתנאי שכרו של עובד בתמורה לעבודתו נאה וכי המדובר בטובת

הרציונאל, בהתא� להסבר שפורט בהרחבה במבוא. משמעותית שעומדת לזכות החוס-
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המרכזי להסדרי השיתו� הזוגי במשפט הישראלי נשע	 על התפיסה כי ב	 הזוג לשעבר של 

כ	. החוס- תר� באמצעות המאמ/ המשות� שלו למשפחה לעבודת החוס- לדעת, על

במצב שבו, לכ	. אה שמפיק החוס- מעבודתוהוועדה הוא צרי- להיות שות� בכל טובת הנ

, ב	 זוגו לשעבר שהיה ב	 זוג של החוס- בתקופת עבודתו ונפרד ממנו בעת שיצא לפנסיה

�.נישולו מקצבת השארי� שלה הוא תר� עומד בניגוד בסיסי לתפיסת השיתו

של, ג� מנקודת המבט הסוציאלית.2 אי	 סיבה להעדי� את צרכיו של ב	 הזוג הנוכחי

במקרי� רבי� ב	 הזוג לשעבר מבוגר יותר מב	. ס- לעומת צרכיו של ב	 הזוג לשעברהחו

ונוצרה אצלו תלות כלכלית רבה יותר בחוס- מאשר ב	 הזוג, הזוג הנוכחי של החוס-

ללא ספק זהו המצב כאשר מדובר בנישואי	 ראשוניי� ממושכי� שבו ב	 הזוג. הנוכחי

משו�, תי� וויתר על יצירת מקור הכנסה לעצמולשעבר לא עבד מחו/ לבית ולש� כ- לע

תא, זאת ועוד. שהסתמ- על תרומתו למי שהיה ב	 זוגו ב	 הזוג הנוכחי ידע בעת שהקי�

לכ	 הוא יכול. משפחתי חדש ע� החוס- על התלות הכלכלית של ב	 הזוג לשעבר בחוס-

כלל הוא בפרט שבדר-, היה לתכנ	 את צעדיו מראש לשעה שיקבל את קצבת השארי�

.צעיר לימי� לעומת ב	 הזוג לשעבר

הרציונאל הסוציאלי לגבי בני זוג לשעבר קיי� כיו� בחקיקה שקובעת כי בני זוג, שלישית.3

הסדרי� אלה אינ�, אכ	 62.הגרושי� או פרודי� פרידה של קבע זכאי� למזונות

:קוהרנטיי� וה� מעוררי� סדרה של בעיות מנקודת המבט של דיני המשפחה

קיימת עמימות פרשנית באשר לטבע� של המזונות שמקנה הזכות,תראשי•

יש לצמצ� את המונח מזונות רק למזונות, על פי גישה אחת. לקצבת השארי�

זו. המוכרי� על פי די	 יש לצמצ� את המונח מזונות רק למזונות לבת, לפי גישה

הפ, על פי גישה אחרת. זוג פרודה רידה על כאשר בני הזוג לשעבר הסכימו בעת

הדבר ייחשב למזונות ויקנה, תשלו� סכו� עיתי שנהג ביניה� בתקופת הזוגיות

נוסח החוקי� העוסקי� בענייני� הללו. לב	 הזוג לשעבר זכות לקצבת שארי�

אינו אחיד וכ- ג� העמדות של הרשויות השיפוטיות והמנהליות האמונות על 

 
:קובע) גמלאות(לחוק שירות המדינה38'ס62

 די	 אישה הזכאית למזונות
את, על פי פסק די	 או על פי הסכ� בכתב, אד� שנתגרש מאשתו ואגב כ- נתחייב בתשלו� מזונותיה)א( רואי�

זה, האשה לא, ובלבד שא� תגיע לה קצבה, כאילו לא נתגרשה ממנו, בעני	 הזכויות הקשורות במותו לפי חוק היא
. תעלה על ס- המזונות שהאד� היה חייב בה� ערב פטירתו

:יחולו כללי� אלה)א(לעני	 סעי� קט	)ב(
על תובעת הגמלה לפי�כי החיוב במזונות או השינוי בשיעור� נקבעו למראית עי	, היה לממונה יסוד להניח)1(

או, סעי� זה הראיה כ	 כי החיוב ; השינוי הוא
רשאי הממונה לשנות את קצבתה לפי, חל שינוי ניכר במשכורת הקובעת מאז נקבעה זכות הגרושה לקצבה)2(

. אילולא פטירתו של החייב, חישובי� ונימוקי� שבית משפט היה רשאי לעשות זאת לגבי מזונותיה
. א� א� לא השאיר אחריו אשה אחרת, גרושה דינה לעני	 חוק זה כדי	, אד� שנפרד מאשתו פרידה של קבע)ג(

ס :קובע) גמלאות(הגנה לישראל�א לחוק שירות הקבע בצבא33' בנוסח מעט שונה קובע
 די	 אשה הזכאית למזונות

, רואי� את האשה, חייל שנתגרש מאשתו ואגב כ- נתחייב בתשלו� מזונותיה לפי פסק די	 או לפי הסכ� בכתב)א(
ה זהבעני	 הזכויות על, ובלבד שא� תגיע לה קיצבה, כאילו לא נתגרשה ממנו, קשורות במותו לפי חוק לא תעלה

. סכו� המזונות שהאד� היה חייב בה� ערב פטירתו
רשאי הממונה לשנות את קיצבתה, חל שינוי ניכר במשכורת הקובעת מאז נקבעה זכות הגרושה לקיצבה)ב(

מ . אילולא פטירתו של החייב, שפט היה רשאי לעשות זאת לגבי מזונותיהלטובתה לפי חישובי� ונימוקי� שבית
, בי	 שהניח ובי	 שלא הניח אחריו אשה אחרת, דינה לעני	 חוק זה כדי	 גרושה, חייל שאשתו עזבה אותו מרצונה)ג(

: ובלבד שנתמלאו אחד מאלה
לפני מותו ולא הגישה תו- שנה לאחר שעזבה האשה עזבה את החייל לא יאוחר משנה לפני מותו ולא חזרה אליו)1(

; אותו תביעה למזונות לבית משפט או לבית די	 מוסמ- 
או שהחייל והאשה ערכו, תביעת האשה למזונות הסתיימה בפסק די	 של בית משפט או של בית די	 מוסמ-)2(

.הסכ� בכתב בדבר המזונות
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חד כאשר נלקח בחשבו	 פער עמימות זו אינה ראויה והיא בעייתית במיו.מימוש	

הזמ	 בי	 מועד הפרידה שבו נער- ההסכ� שבא להבטיח את הפנסיה לבי	 

.הדרישה למימושו לאחר מות מי שב	 הזוג נפרד ממנו

הוועדה צופה התדיינויות עתידיות מרובות, מעבר לעמימות הקיימת כבר כיו�•

מזונות: גו	כ, המתפתחי� כיו� בפסיקה" מזונות"בהקשר לסוגי� חדשי� של 

מזונות אזרחיי� לגבי הנשואי� בנישואי	 אזרחיי� ותשלומי�, לידועי� בציבור

, לדעת הוועדה 63".הו	 אנושי"עיתיי� לאחר גירושי	 כפיצוי על תרומה ליצירת 

מגמה זו עשויה להרחיב את מגוו	 המצבי� שבה� ב	 זוג לשעבר יוכל לקבל

.תשלומי פנסיה ג� במצב החוקי הנוהג היו�

התליית זכות ב	 הזוג לשעבר לפנסיה בזכות למזונות יתמר/ בני זוג, יתרה מזו•

שנפרדו להעדי� הסדרי מזונות ממושכי� על פני הסדרי רכוש שבה� הצד החלש 

על, מבחינה כלכלית מקבל חלק גדול יותר ברכוש המשות� בתמורה לוויתורו

דה הנקייה שדיני עניי	 זה מנוגד למדיניות הפרי. התמיכה הכלכלית העתידית

. המשפחה תומכי� בה

•�התלות במזונות מתמרצת בני זוג של עמיתי� לסרב להיפרד דבר, לבסו

.שמגביר את מצוקת הגירושי	 הקיימת כיו� בישראל

הפסיקה לא נותרה אדישה למצוקת 64,כפי שנסקר בחלקי� הקודמי�, נוס� על כל אלה.4

. הפסיקה בקריאה למחוקק לשינוי החוקבחלק מ	 המקרי� הסתפקה. בני הזוג הפרודי�

נקטו שופטי בית המשפט העליו	 כמו ג� שופטי בית המשפט לענייני, במקרי� אחרי�

משפחה בפרשנות יצירתית שהקנתה בסופו של דבר בדרכי� עקלקלות זכויות פנסיה לבני 

כי. הזוג לשעבר פסיקות אלה כמו ג� קריאותיה� המפורשות של בתי המשפט מבהירות

ש צור- בתיקו	 מסודר של המצב הקיי� והעיוותי� הגלומי� בו ולא בפתרונות חלקיי�י

.הוק� אד

השיקולי� השוני� מציעה הוועדה פתרו	 חדשני אשר משלב בי	 התפיסה, על רקע כל האמור

כי. הקניינית בדיני משפחה לבי	 ההיגיו	 הסוציאלי והביטוחי של דיני הפנסיה הפתרו	 המוצע הוא

זאת בכפו�, אול�. יתווספו לרשימת השארי�,ג לשעבר הזכאי� לקצבת פרישה בחיי החוס-בני זו

יחושב סכו� קצבת השאירי� שהיה, ראשית: כדלקמ	, לחלוקה רעיונית של קצבת השאירי�

ייקבע חלקו של ב	 הזוג לשעבר, שנית. אלמלא הפירוד, משול� לב	 זוג בעת פטירת החוס-

ש את, ככל שישנו, ב	 הזוג הנוכחי.ל חלקו בקצבת הפרישהבקצבת השארי� כפונקציה יקבל

. יתרת קצבת השארי� הפוטנציאלית

עלה כי דר- חישוב זו מגדילה בעיקר את החבות, מחוות הדעת האקטואריות שהוצגו בפני הוועדה

חבות שלא קיימת�האקטוארית כאשר לא קיי� ב	 זוג בעת הגירושי	 ואת חבות קופות הפנסיה 

. עד כה

נ 8256/99א"ראו רע63 נח"פ,פלוני' פלונית (2003( 213)2(ד נ 2232/03צ"בג). מזונות אזרחיי� מכח חוזה) ' פלונית
בת"ביה (פורס� בנבו( יפו�א"ד הרבני האיזורי (2006) נח) (בני יש, א� כי פסקי הדי	 הללו עסקו בנישואי� אזרחיי�).

ע נ 740/08)'חי(מ"המרחיבי� אות� ג� לנישואי� דתיי� ראו (פורס� בנבו( פלונית' פלוני (2008 .( 
ה64 .51�53ש"ראו לעיל
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וכדי שלא, בהתא� לגישת הוועדה שאי	 לפגוע בכלל המבוטחי� על ידי הגדלת חבות הקר	

נעזרה הוועדה בחוות דעת, להגדיל את העלות המושתת על מעבידי� בפנסיה תקציבית

זו. אקטוארית את, במקרה של גירושי	, לפי חוות דעת תופחת קצבת הפרישה בשיעור שיממ	

המקדמי�. הפחתת הקצבה תחולק באופ	 שווה בי	 שני בני הזוג.י�התוספת לקצבת השאר

בדומה למקדמי� אחרי� אשר משמשמי� לחישובי�, האמורי� ייקבעו לפי מינו של החוס-

בהתא� לבדיקות אקטואריות שבוצעו ה	 של התחייבויות אקטואריות. אקטוארי� בתחו�

נמצא,ת הפנסיה הוותיקות שבהסדרלתשלומי פנסיה תקציבית של ממשלת ישראל וה	 של קרנו

ו 1.2%כי המקדמי� להפחתה כאמור עומדי� על  .לגבר �2.8%לאישה

 קצבת שארי� של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית או בקר	 ותיקה 2.4

קצבת השארי� של חוס-, בשונה מקצבת השארי� של פנסיונר הניתנת בשל זכויות שנצברו בעבר

קצבת, בנוס� לכ-. מתחדש התלוי בהמש- השוט� של ביטוח החוס- מהווה למעשה מנגנו	 ביטוחי

השאירי� של החוס- היא מנגנו	 ביטוחי סוציאלי מובהק שנועד להג	 על שאריו של החוס- ולספק 

זו, לכ	. לה� תחלי� משכורת במקרה של פטירה רק לב	 זוגו" שייכת"סבורה הוועדה כי קצבה

כאשר החוס- צבר בזמ	 הפרידה זכויות פרישה הרי, זאתע�. בעת המוות ולא לב	 הזוג לשעבר

וזאת הג� שהחוס- כבר לא יהיה זכאי, שזכויות אלה ה� בעלות אופי קנייני ביחסי� בי	 בני הזוג

. ומשו� כ- לב	 זוגו לשעבר חלק בה� למרות שה� נפרדו, לכל קצבת פרישה

ע החוס- לגיל הפרישה תינת	 קצבת מוצע הסדר מורכב לפיו עד למועד בו היה מגי, על רקע זאת

במועד שבו היה מגיע החוס-, לעומת זאת. שארי� לתלויי� של החוס- כפי שהדבר נוהג כיו�

במתכונת, תחולק קצבת השארי� בי	 ב	 הזוג הנוכחי לב	 הזוג לשעבר, אלמלא נפטר, לגיל פרישה

של ההסדר והפגיעה בב	 הזוג בשל מורכבותו. דומה מנגנו	 שנקבע לגבי קצבת שאיר� של פנסיונר

מוצע להגביל הסדר זה לבני זוג שתקופת החיי� המשותפת עולה, לשעבר של החוס- הגלומה בו

בתקופת העבודה שחל עליה הסדר הפנסיה התקציבית או הביטוח בקרנות, חודשי� 120על 

. הפנסיה וותיקות

הוותיקות תחולק במתכונת לסיכו� קצבת שארי� בפנסיות בהסדר פנסיה תקציבית ובקרנות

:הבאה

.בני זוג לשעבר יתווספו יהיו זכאי� לקצבת שארי� במקרה של מות פנסיונר.1

תקבע נוסחה הקובעת את גובה קצבת השארי� של ב	 הזוג לשעבר כפונקציה של קצבת.2

השארי� המלאה שהייתה מגיעה לה� לו היו בני הזוג של החוס- בעת מותו ושל חלק� 

.י שהוא מתבטא בקצבת הפרישההיחסי בפנסיה כפ

של, במידה וקיי� ב	 זוג חדש בעת פטירת החוס-.3 חלקו יקבע מהשיעור הרעיוני המלא

.קצבת השארי� פחות חלקו של ב	 הזוג לשעבר

את.4 קצבת הפרישה של בני זוג לשעבר תופחת בהתא� לחישוב אקטוארי שיאפשר לממ	

. תוספת העלות שלה� לרשימת השארי�
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ל.5 עד,)שאינו פנסיונר(שעבר לא תהיה זכות של קצבת שארי� של חוס- שנפטר לב	 הזוג

.התקופה שבה היה החוס- אמור להגיע לגיל הפרישה

לאחר המועד שבו צפוי היה החוס- להגיע לגיל פרישה תחולק קצבת השארי� בי	 ב	 הזוג.6

הש, א� ישנו, לשעבר לבי	 ב	 הזוג הנוכחי . ארי�בהתא� לנוסחה שנקבעה לגבי קצבת

על, זאת בעת שחל, חודשי� 120כאשר תקופת החיי� המשותפת של בני הזוג עלתה

.הסדר הפנסיה התקציבית או ביטוח בקרנות הוותיקות על ב	 הזוג החוס-

 קופות ביטוח קלאסיות.3

של,"חלוקת רוחב"בעוד שלגבי הסדר צבירה מוגדרת העדיפה הוועדה כאמור אופיי� המיוחד ג�

מקשה מאד, בה	 אי	 חלוקה בי	 מרכיב החיסכו	 למרכיב הכיסוי הביטוחי, טוח קלאסיותקופות בי

" חלוקת אור-"לגבי קופות ביטוח כאמור העדיפה הוועדה, לכ	. בעת הגירושי	" חלוקת רוחב"על 

חד) בפוליסה לקצבה(לגבי קצבת הפרישה וכינו	) בפוליסה הונית(פעמי� או לגבי קבלת סכו�

ב . להל	 נסביר את אופי ההסדר שנבחר ואת תכניו המיוחדי�. מקרה של פטירההסדר מיוחד

מנקודת המבט של דיני המשפחה אי	 כל ספק שהרכיב בקצבת הפרישה או בסכו� ההוני

�, ועדיי	. וכ- ג� פוסקי� בתי המשפט באופ	 שגרתי, המתייחס לתקופת הנישואי� הוא נכס משות

ות והרישו� של הקצבה על ש� העמית הרשו� בלבד מקשי� על סעיפי� מגבילי עביר, כפי שראינו

לנהל אותה, פעמי לאחר שמומשה וה	�או בסכו� החד, ב	 הזוג לשעבר ה	 לממש את חלקו בקצבה

הוועדה סברה בראש ובראשונה כי יש לבטל את מגבלות העבירות ולאפשר לב	. בטר� מומשה

בס, הזוג לשעבר לדרוש את חלקו בקצבת הפרישה פעמי במישרי	 מ	 הקופות� כו� החדאו

הוועדה עמדה על כ- שביטול מגבלות העבירות לבדו אינו, ע� זאת". חלוקת אור-"באמצעות 

חד, שכ	, מספיק בתקופת הביניי� הזכויות רשומות על ש� העמית והוא עשוי לבצע פעולות

של החיסכו	 שייושמו עיצבה הוועדה מנגנוני ניהול משות�, לפיכ-. צדדיות ג� בחלק של ב	 זוגו

ניהול משות�. באות� המקרי� בה� הצדדי� יחליטו להמשי- במנגנו	 השותפות בה עד להבשלתה

זה כולל דרישה להסכמה מצד ב	 הזוג לשעבר לגבי פירעו	 מוקד� והעברת כספי� לקופת גמל 

לק, בנוס�. אחרת בל במקרה של פטירה של עמית בקופת ביטוח קלאסית יהיו זכאי� מוטביו

. פעמי שמחושב בהתא� לתכנית הביטוח�סכו� חד

זה, בשונה מזכויות לקצבת שארי� בקרנות הוותיקות ובהסדר פנסיה תקציבית התשלו� בהסדר

התשלו� לב	 הזוג לשעבר הוא. לפי בחירתו, במקרה של פטירת העמית נעשה למוטביו של העמית

זכות. פעמי שנצברו במהל- הנישואי	� מכוח זכותו לקבל מחצית קצבת הפרישה או הסכו� החד

של, זאת נשענת על רציונאל קנייני או מעי	 קנייני בנכסי� המשותפי� של בני הזוג בשל תרומתו

על כ	 סברה. ב	 הזוג לשעבר לעבודת החוס- אשר מזכה אותו בזכות לקצבה או לסכו� כאמור

אשר זכאי לקבל את השיעור הוועדה כי יש מקו� לקבוע את ב	 הזוג לשעבר כמוטב בלתי חוזר

פעמי שישול� למוטביו של החוס- בהתא� לתכנית� המשות� מתו- מרכיב החיסכו	 בסכו� החד

.הביטוח
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, בנוס�. בחלק מהפוליסות ההוניות קיימת לעמית אפשרות להמיר את הסכו� ההוני לקצבה

בסכו� 2000 בקופת גמל לקצבה נית	 בהתא� להוראות הדי	 למשו- כספי� שהופקדו עד לשנת

מאחר שההמרה לקצבה או משיכה בדר- של קצבה מתבצעת, לגבי משיכת כספי� אלה. פעמי� חד

מוצע לקבוע כי ב	 הזוג הגרוש יוכל להמיר את חלקו לקצבה או למשו-, לפי מקדמיו של העמית

.בדר- של קצבה רק א� העמית ביקש לעשות כ	

: קלאסית להל	 עקרונות החלוקה של בקופת ביטוח, לסיכו�

דהיינו הקופה תשמש כצינור שיעביר לב	 הזוג לשעבר את חלקו, אימו/ חלוקת האור-.1

. במישרי	 בהתא� לקביעת בית המשפט

לא, קביעת מגבלות שונות על פעילות העמית הרשו�.2 ללא הסכמת ב	 זוגו לשעבר כל עוד

.חולקה הקצבה של שבירת החיסכו	 והעברה לקופת גמל אחרת

ה לחופש החוזי� כ- שבני זוג לשעבר שיחליטו להותיר את כל הקצבה או החלוקה כפופ.3

ע�. פעמי אצל העמית הרשו� בתמורה לנכסי� אחרי� יוכלו לעשות זאת�הסכו� החד

על מנת למנוע סחר הפו- שבמסגרתו יועבר לב	 הזוג לשעבר יותר מחלקו בחיסכו	, זאת

ו� המשות� שעליו יחולו מנגנוני נקבעה מגבלה של חמישי� אחוזי� מס- הסכ, הפנסיוני

צדדי� שירצו להתקשר בהסדר פרטי המעביר לב	 הזוג לשעבר יותר מ	 המגבלה. החוק

הסכ� זה יהיה בתוק� במישור היחסי� הפנימי בי	. החוקית יוכלו לעשות זאת בהסכ�

. הצדדי� וימומש על פי הדיני� הכלליי� א- לא יחייב את הקופות

בר כמוטב בלתי חוזר אשר יהיה זכאי לקבל את השיעור המשות� קביעה של ב	 הזוג לשע.4

פעמי שישול� למוטביו של העמית בהתא� לתכנית� מתו- מרכיב החיסכו	 בסכו� החד

.הביטוח

.קביעת מגבלות על משיכה בדר- של קצבה בהתא� לאופ	 משיכת הכספי� על ידי העמית.5

מ, בשל המגבלות המוטלות על העמית הרשו�.6 ינימו� המאפשרי� את הפעלת נקבעו כללי

. המכניז� רק לאחר מינימו� מסוי� של צבירה משותפת

לסיכו�

מבקשת, אשר לשמה הוקמה הוועדה הצעת לחלוקת זכויות בי	 בני זוג שנפרדו גיבוש, לסיכו�

להתאי� לכל אחד מסוגי החיסכו	 הפנסיוני את טכניקת החלוקה התואמת את מאפייניו 

. הייחודיי�

זוברו של,ח ופיצול החיסכו	 לשני" חלוקת רוחב"מוצעת, חלוקת הסדרי צבירה מוגדרתבמקרה

מוצע, בנוס� לכ-. חיסכונות משנה כאשר מעמדו של ב	 הזוג לשעבר יהיה כעמית לא פעיל

לקבוע הוראות שמטרת	 הגנה על זכויות מעבידי� בכספי פיצויי� וכ	 טכניקת מיסוי שתאפשר 

על, לעומת זאת". חלוקת הרוחב"את  , של הסדרי צבירת זכויות" חלוקת אור-"ממליצה הוועדה

תו- קביעת מנגנוני ניהול משות� בתקופת הביניי� וביטול ההסדרי� האוסרי� על הגופי�
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גולת הכותרת של פעילות הוועדה. המשלמי� להעביר לבני הזוג לשעבר את חלק� באופ	 ישיר

זוהיא הטיפול בקצבת השארי� ותיקו	  . המצב הקיי� שבו בני זוג לשעבר נושלו מכל חלק בקצבה

תו- התחשבות באינטרסי� הלגיטימיי� של בני הזוג של העמיתי� בעת מות� ומבלי להוסי�, זאת

. על החבות האקטוארית של הגופי� המשלמי�

התחיל בפסיקות בתי המשפט שהכירו, הוועדה רואה בהצעת החוק סגירת מהל- היסטורי

המבנה המיוחד של החיסכו	 הפנסיוני הולי- לכ-, ע� זאת.	 הפנסיוני כנכס בר חלוקהבחסכו

כפי שהובהר במסמ- זה בהרחבה. שבמקרי� רבי� הפסיקות הללו לא מומשו הלכה למעשה

ובתחילת, רבי�, לאור זאת. הקשיי� בישוב דיני הפנסיה ודיני המשפחה ה� מגווני� ומהותיי�

ה וועדה הביעו עמדה ספקנית באשר ליכולת להתאי� את דיני הפנסיה הדר- אפילו חלק מחברי

המחויבות העמוקה של חברי הוועדה לצדק המשפחתי מחד, לשמחתנו. לדיני השיתו� הזוגי

ולשימור הרציונאליי� הייחודי� לחסכו	 הפנסיוני מאיד- הוליכו אותנו להציע הסדרי� יצירתיי� 

.ה לבי	 דיני השיתו� הזוגיהמאפשרי� לדעתנו לשלב בי	 דיני הפנסי

 �2010ע"התש, על בסיס דיוניה ממליצה הועדה על חקיקת חוק חלוקת חסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג

, �1970ל"התש,]נוסח משולב)[גימלאות(ובהתאמה לחוק זה על תיקו	 הוראות חוק שירות המדינה

מס �1985ה"התשמ,]נוסח משולב)[גימלאות(חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל ופקודת

. בנוסח שבפרק הבא,]נוסח חדש[הכנסה 
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 �2010ע"התש, תזכיר חוק חלוקת חסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג: פרק שמיני

ש� החוק המוצע.א

.�2010ע"התש, חוק חלוקת חסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג

בו.ב מטרת החוק המוצע והצור-

,)הוועדה�להל	(ויות פנסיה בי	 בני זוג שנפרדו הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכ

בת, השופט שאול שוחט' בראשותו של כב מונתה בעקבות,א"שופט בית המשפט המחוזי

הצעת חוק חלוקת זכויות פנסיה בי	 בני�הגשת	 של מספר הצעות חוק פרטיות ובכלל	

חה) 2087/17פ( �2007ז"התשס, זוג חוק חלוקת זכויות וכ	 הצעת'כ חיי� אורו	 ואח"של

חה �2007ז"התשס, פנסיה של בני זוג הצעות אלו ביקשו ). 2080/17פ(כ אורית נוקד"של

להתמודד ע� הבעיה של היעדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג 

א�. שהתגרשו לפני מועד הפרישה של ב	 הזוג החוס- בר, זאת על שזכויות אלו ה	 נכס

ה זה. לכת השיתו� או הסדר איזו	 המשאבי� בי	 בני הזוגחלוקה מכוח חלוקתו של חיסכו	

סמו- למועד הפרידה נועד לאפשר לכל אחד מבני הזוג ללכת בדרכו ולפתוח בחיי� 

. עצמאיי�

�18ו 2007במאי16הצעות החוק האמורות נדונו בועדת השרי� לענייני חקיקה ביו�

משרדי משות� של משרד המשפטי��י� צוות בי	להק"�והוחלט לגביה	 2007בנובמבר

3ומשרד האוצר שידו	 בנושא ויגבש המלצותיו לועדת השרי� לענייני חקיקה תו- 

. אשר לבסו� מונתה כוועדה ציבורית, על רקע זה מונתה הוועדה". חודשי�

הצעת החוק כוללת את הפתרונות שגובשו על ידי הוועדה והיא צורפה כנספח להמלצות

.ההוועד

עיקרי החוק המוצע.ג

כללי

במסגרת דיוני הוועדה נדרש ליישב בי	 שתי מערכות דיני� המתקיימות בו זמנית במשפט

זו, הישראלי :ושלעתי� אינ	 מתיישבות זו ע�
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הנה מערכת דיני המשפחה המחויבת לשיתו� נכסי� בי	, המערכת הנורמטיבית הראשונה

זו. ני בי	 בני הזוג בפרטולחלוקת החיסכו	 הפנסיו, בני זוג בכלל ממוקדת בעיקר, מערכת

של, מבחינה משפטית. בבני הזוג ובאינטרסי� שלה� הלכת"היא בנויה על שילוב

�הקבוע בחוק יחסי ממו	" איזו	 המשאבי�"והסדר, אשר פותחה על ידי הפסיקה" השיתו

פי".	 הכלליהדי"והשיתו� מכוח)חוק יחסי ממו	– להל	( �1973ג"התשל, בי	 בני זוג על

החיסכו	 הפנסיוני מהווה נכס משות� ובר איזו	 ומשו� כ- בתי המשפט, דיני המשפחה

העוסקי� ביחסי הרכוש בי	 בני זוג קובעי� באופ	 תדיר כי יש לחלק בי	 בני הזוג את 

. החיסכו	 הפנסיוני שנצבר במהל- החיי� המשותפי�

	 הפנסיוני בישראל אשר חלי� לגביה היא מערכת החיסכו, המערכת הנורמטיבית השנייה

 �1981א"התשמ,)ביטוח(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסי�: וביניה	, הוראות די	 שונות

 �2005ה"התשס,)קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�,)חוק הפיקוח–להל	(

ג(ותקנות מס הכנסה) חוק קופות גמל–להל	( ,)מלכללי� לאישור ולניהול קופות

. המדובר במכשירי� מורכבי� שכוללי� מרכיבי חיסכו	 וביטוח לטווח ארו-. �1964ד"התשכ

, הסדרי פנסיה תקציבית: כוללי�) החיסכו	 הפנסיוני–להל	 ביחד(סוגי החיסכו	 הפנסיוני

זה(קופות גמל לקצבה קרנות פנסיה חדשות ופוליסות, קרנות פנסיה וותיקות: ובכלל

. ות גמל לתגמולי� וקופות גמל אישיות לפיצויי�קופ,)ביטוח חיי�

מצב שבו אי	 לפרט. החיסכו	 הפנסיוני מהווה מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל פרישה

חיסכו	 פנסיוני עלול להביא אותו למעגל העוני לאחר הפרישה מעבודה ולהשית את נטל 

י להיגר� בשל היעדר כי הנזק שעשו, עוד יש לזכור. הטיפול באותו פרט על כתפי הציבור

�, הינו ומעבר לנזק לפרט, חיסכו	 פנסיוני ובמקרי� מסוימי� של היעדר כיסוי פנסיוני מקי

. נזק למשפחתו ולכל התלויי� בו כלכלית

ניתנות הטבות מס שונות בהתא� לסוגי המוצרי�, לנוכח חשיבות החיסכו	 הפנסיוני

ה. השוני� לציבור החוסכי� בקופות גמל אלה באות לידי ביטוי בשלב הפקדת הטבות המס

למרות החשיבות. בשלב צבירת החיסכו	 ובשלב משיכת הכספי�, הכספי� בקופת הגמל

וזאת, המציאות לימדה בעבר כי לפרטי� רבי� אי	 הסדר חיסכו	 לגיל פרישה, האמורה

: בשל מספר סיבות וביניה	 אלה

ו של החיסכו	 הפרט אינו מערי- בצורה נכונה את חשיבות�קוצר ראות)1(

את, הפנסיוני ככלי שנועד להבטיח את רמת החיי� לאחר גיל הפרישה ואינו צופה

. הירידה הניכרת שתהיה בעתיד בהכנסתו א� לא יחסו- לגיל פרישה

פרטי� מעדיפי� את הצריכה בהווה על פני הצריכה�העדפת הזמ	 של הפרט)2(

א ינ� ניתני� למשיכה עד בעתיד וחוששי� מהפקדת כספי� נזילי� באפיק שבו ה�

. הגיע� לגיל פרישה
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בהתייחס לחיסכו	 פנסיוני מקובל לחשוב כי קביעת רמת�היעדר יכולת לתכנ	)3(

, החיסכו	 הראויה במהל- תקופת החיסכו	 היא קשה ג� לגבי מי שיש לו רקע כלכלי

. ומקל וחומר לגבי מי שאי	 לו רקע כאמור

ל, אשר על כ	 מרות האמור לעיל ללא הסדר של חיסכו	 מאחר שעובדי� רבי� נותרו

נחת� הסכ� קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק בי	 2007בנובמבר19ביו�, פנסיוני

אשר, לשכת התיאו� של הארגוני� הכלכליי� לבי	 הסתדרות העובדי� הכללית החדשה

כולל חיוב של מעבידי� להפקיד בשל עובדיה� הפקדות לקופת גמל לקצבה בשיעורי� 

, התקי	 שר התעשייה 2007בדצמבר30ביו�. נקבעו בהסכ� האמור ובתנאי� אחרי�ש

. המסחר והתעסוקה צו הרחבה להסכ� הקיבוצי על כל העובדי� והמעבידי� במשק

כי לנוכח החשיבות כאמור הופ/ לאחרונה על ידי משרד האוצר תזכיר חוק, עוד יצוי	

ל, �2010ע"התש, פנסיה לעצמאי� החיל חובת הפקדת קצבה לקופת גמל במסגרתו מוצע

.לקצבה לעצמאי�

לאור ההבדלי� בי	 מבנה השיתו� הזוגי בישראל והערכי� שבבסיסו לבי	 המבנה והתוכ	

המחויבות המוצהרת של המשפט הישראלי, הערכי של דיני החיסכו	 הפנסיוני ומטרותיו

מ , במקרי� רבי�, יושמתלשיתו� זוגי בכלל ולשיתו� בנכסי החיסכו	 הפנסיוני בפרט אינה

במקרי� רבי� נקבע בהסכמי גירושי	 כי ככל שהחוס- יל-, יתרה מזו. הלכה למעשה

לו, לעולמו לפני ב	 זוגו יהיה ב	 הזוג זכאי לקבל קצבת שאיר בגובה הקצבה אשר שולמה

הסכמי� אלה מנוגדי� להוראות הסדרי. וזאת עד לפטירתו של ב	 הזוג, בחייו של החוס-

,)לפי העניי	, הסכמי� קיבוצי� או תקנוני קרנות הפנסיה, הוראות חקיקה(הפנסיה 

.שלפיה� ב	 הזוג אינו מוגדר כשאיר ואינו זכאי לפנסיה במקרה של פטירת ב	 הזוג

מטרתה של הוועדה הייתה לנסות ולגשר על הפערי� ולקבוע הסדרי� שישלבו בי	 דיני

אחר שחקרה את הנושא ותו- התייחסותל. החיסכו	 הפנסיוני לבי	 דיני השיתו� הזוגי

:העלתה הוועדה ארבע אפשרויות לחלוקת הפנסיות בי	 בני הזוג, לדיוני� והצעות קודמות

על פי פתרו	 זה אי	�הותרת המצב על כנו בכפו� לפתרו	 בעיית העבירות)1(

לערו- שינויי� במצב הקיי� פרט לביטול החיקוקי� האוסרי� על עבירות החיסכו	 

על פי פתרו	 זה השליטה בחיסכו	 הפנסיוני.י לאחר החלטות שיפוטיות בנושאהפנסיונ

בעת מימוש הזכויות יפעל הגו�, ע� זאת. תהיה כולה בשליטת העמית או העובד

את" צינור"המשל� בשיטה של  ויעביר לב	 זוגו לשעבר של העמית או של העובד

.הסכומי� שנקבעו לו על ידי בית המשפט

על פי פתרו	, בדומה למודל הקוד��וניהול משות� עד למימוש" חלוקת אור-")2(

החלוקה תיער-. ישמר החיסכו	 הפנסיוני מאוחד על ש� החוס-, זה בעת הגירושי	

כאשר בניגוד למצב הקיי� שבו הגו� המשל� מסרב, בעת מימוש הזכויות בפועל
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ה, להעביר לב	 הזוג לשעבר את חלקו �כעל פי מודל זה הגו ויעביר" צינור"משל� יפעל

בהתא�, לב	 הזוג לשעבר את חלקו מ	 הכספי� המתקבלי� בפועל על ידי החוס-

על, בניגוד לפתרו	 הקוד� המוגבל א- ורק לשאלת העבירות, ע� זאת. לחלקו היחסי

בתקופת הביניי� שבי	 הגירושי	 למועד המימוש יקבעו הוראות שימנעו, פי פתרו	 זה

ות של החוס- בחלקו של ב	 הזוג לשעבר ויאפשרו ניהול משות� של פעולות חד צדדי

. הזכות לחיסכו	 פנסיוני עד למימושה

זה�" חלוקת רוחב")3( כבר בעת הגירושי	 יחולק החיסכו	 הפנסיוני, על פי פתרו	

. לשני תיקי משנה ולכל אחד מ	 הצדדי� יהיה מעמד עצמאי בחלקו כלפי הגו� המשל�

שינוי רדיקלי של מבנה הזכויות באופ	 שכבר�ההפקדה פיצול הקופות בעת)4(

.בשלב ההפרשה לחיסכו	 הפנסיוני יפוצלו הסכומי� לשני חשבונות

ומאחר שלא נית	, לאחר שהוועדה שקלה את היתרונות וחסרונות של המודלי� השוני�

הומל/ להתאי� לכל אחד, להכריז על הסדר אחד המתאי� לכלל סוגי החיסכו	 הפנסיוני

לגבי סוגי� מסוימי� הומל/, בנוס�. מהסוגי� את מנגנו	 החלוקה המתאי� לו ביותר

על קביעת, עוד הומל/". חלוקת אור-"ו" חלוקת רוחב"לבחור בפתרו	 ביניי� המשלב 

מנגנו	 ייחודי לדיו	 בקצבת השאירי� בקרנות הפנסיה הוותיקות ובהסדרי הפנסיה 

. מפאת מורכבות�, וזאת, התקציבית

תרונות השוני� שגובשו שוני� בהתא� לשלושת סוגי החיסכו	 הפנסיוני הינ� כמפורט הפ

: להל	

הסדרי� אלו מבוססי� על סכו� שנצבר בפועל עקב–הסדרי צבירה מוגדרת)1(

קופות גמל, לסוג זה משתיי- החיסכו	 בקופות גמל לקצבה(הפקדות העובד והמעביד 

 )).3(�ו)2(אינו נמנה על האמור בפסקאותש, לתגמולי� וקופות גמל אישיות לפיצויי�

: אשר כוללי� שני סוגי�–הסדרי צבירת זכויות)2(

הסדר פנסיוני לפיו משולמי� תשלומי פנסיה�הסדרי פנסיה תקציבית.א

וכ	 לגבי נושאי משרה(לעובד ולשאיריו מקופת הגו� בו העובד הועסק 

:י�הסדרי הפנסיה התקציבית הוחלו באופני� הבא). ולחיילי�

) גמלאות(חוק שירות המדינה, כ- למשל–באמצעות חקיקה.1

חוק שירות) חוק הגמלאות–להל	( �1970ל"התש,]נוסח משולב[

[גמלאות(הקבע בצבא הגנה לישראל  �ה"התשמ,]נוסח משולב)

חוק גמלאות לנושאי משרה) חוק שירות הקבע–להל	( 1985

לאות שהוצאו והחלטות הגמ, �1969ט"התשכ, ברשויות השלטו	
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.מכוחו לגבי נושאי משרה

באמצעות הסכמי� שהחילו את ההסדרי� שנקבעו בחוק.2

עובדי, כ- למשל–) ולגבי חלק� בשינויי� קלי�(הגמלאות 

חברת הפיתוח והנכסי�(עובדי רשות הנמלי�, רשויות מקומיות

עובדי רשות,)שבאו במקו� רשות הנמלי�,מ וחברות הנמל"בע

בעחברת דוא(הדואר  )מ שבאה במקו� רשות הדואר"ר ישראל

. או הסדרי� אחרי�

ז�קרנות פנסיה וותיקות.ב 1'הכוללות קרנות וותיקות שחל לגביה	 פרק

. וקרנות פנסיה ותיקות שאינ	 קרנות כאמור, לחוק הפיקוח

שה�, המשות� להסדרי פנסיה תקציבית ולמרבית קרנות הפנסיה הוותיקות

זו". דרת זכויותהג"פועלי� על פי שיטה של  או, על פי שיטה זכאי העובד

בהתא�(העמית לקבל מהגו� המשל� בקרות אחד מהאירועי� המזכי� 

בהתא�. קצבה בשיעור משכורתו הקובעת,)לתכנית הפנסיה בה הוא מבוטח

בקר	 ותיקה אי	 קשר ישיר בי	 הסכומי� שנצברו במהל- כל תקופת, לכ-

. י	 הקצבה שאותה מקבל אותו עמיתהחיסכו	 והתשואה שהושגה עליה� לב

כי לגבי יתרת קרנות הפנסיה הוותיקות שיטת חישוב קצבת פרישה, יצוי	

שבה	 היא לפי חישוב של מנות פנסיה שצובר המבוטח במהל- תקופת 

שיטת חישוב קצבת שאירי� דומה במהותה לשיטת החישוב בקרנות. החיסכו	

.הוותיקות שבהסדר

לש)3( ושמרכיב הביטוח 2003בדצמבר31יווק עד יו� קופות ביטוח שאושרו

).קופות ביטוח קלאסיות–להל	(והחיסכו	 אינ� מופרדי� 

כי אישור קופת גמל נית	 ג� לסוגי קופות שאינ	 חלק, להשלמת התמונה יצוי	

קופת גמל למטרה,קופת גמל לדמי מחלה, קרנות השתלמות(מהחיסכו	 הפנסיוני 

כאמור. בהצעת החוק אינו מתייחס לסוגי� האמורי� ועל כ	 המוצע,)'אחרת וכו

וזאת בשי� לב למאפייני�, מטרת ההצעה היא חלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוג

ולבעייתיות של תלות בני הזוג אחד בשני לתקופות ארוכות, המיוחדי� של החיסכו	

, פות הנוספי�האמור אינו חל בסוגי הקו. או לאחר פטירתו של החוס-, לאחר הגירושי	

בהקשר זה יצוי	 ג� כי הצעת החוק אינה דנה. שאינ	 מהוות כלי� לחסכו	 ארו- טווח

קרנות, מניות, תכנית חסכו	 בבנק: כגו	(במוצרי� פיננסיי� אחרי� שיש לבני הזוג 

).נאמנות
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אשר בה	, לקצבה ולסוגי� אחרי�, כי קיימות קופות גמל מרכזיות לפיצויי�, עוד יצוי	

.הוא המעביד ועל כ	 ג� לגביה	 לא חל המוצע בהצעת החוקהעמית 

הצעת החוק כוללת חוק מסגרת אשר יסדיר את הפתרונות המוצעי� לעניי	 קופות גמל

. שאינ� מעוגני� בחוק הגימלאות או בחוק שירות הקבע, והסדרי פנסיה תקציבית

�וזאת בהתחשב, מוצעי� תיקוני� עקיפי� לחוק הגימלאות וחוק שירות הקבע, בנוס

בהוראות המפורטות של הסדרי הפנסיה שנקבעו בחוקי� האמורי� והצור- להתאימ� 

.מוצע לתק	 את פקודת מס הכנסה בהתא�,כ	�כמו. להסדרי� המוצעי�

)1(�18ו)1(1,17לסעיפי�

יצוי	. חוק הגימלאות וחוק שירות הקבע, מוצע לקבוע מספר הגדרות לצור- החוק האמור

מתייחסת להסדרי פנסיה אשר החילו את הוראות" פנסיה תקציבית הסכמית"כי ההגדרה 

. חוק הגימלאות

�2לסעי

כפי שפורט בחלק הכללי מוצע לקבוע כי מטרתו של החוק תהיה קביעת הוראות שיחולו

מבטח או מעביד, חברה מנהלת של קופת גמל(על גו� אשר מבצע את הסדר הפנסיה 

(בהסדר פנסיה תקציבית לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כפי שנקבעה) הגו� המשל�–להל	)

פסק די	 לחלוקת חיסכו	–להל	(בפסק די	 לחלוקת רכוש בי	 חוס- לבי	 ב	 זוג לשעבר 

).פנסיוני

�(9(3,17לסעי (�(9(�18ו)א לחוק הגימלאות המוצע42סעי (�א לחוק שירות הקבע47סעי

)המוצע

של, נסיונילנוכח חשיבותו של החיסכו	 הפ אשר מהווה כפי שפורט לעיל מקור עיקרי

מוצע לקבוע כי הוראות החוק יחולו לגבי פסק די	 לחלוקת, פרנסה לאחר גיל פרישה

חיסכו	 פנסיוני שנקבע בו כי הקצבה או הסכו� החד פעמי שיועברו לב	 הזוג הגרוש יהיו 

בני הזוג שחלה לפי שיעור שלא יעלה על מחצית היחס שבי	 התקופה המשותפת של 

השיעור�להל	(בתקופת צבירת החיסכו	 הפנסיוני לבי	 תקופת צבירת החיסכו	 הפנסיוני 

�את, בנוס�). המשות ובמטרה לפשט את אופ	 היישו� של פסק הדי	 ובהתא� להפחית

מוצע לקבוע כי השיעור האמור יהיה קבוע ולא ישתנה במהל- תקופת תשלומי, הטעויות

.הקצבאות
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�לחוק שירות הקבע קובעי� כי די	 אישה30לחוק הגימלאות וסעי�38סעי�,בנוס

כפי שיפורט להל	 מוצע. שנפרדה פרידה של קבע מבעלה כדי	 גרושה לעניי	 החוק האמור

במקו� ההסדר הקיי� מוצע להחיל את ההסדר שנקבע. לבטל את הסעיפי� האמורי�

ש או, מעובד נפרד פרידה של קבעלעניי	 שאירי� כפי שיפורט להל	 לגבי ב	 זוג חייל

לחוק יחסי ממו	 בדבר חלוקת)ב(5ושנית	 לגביו פסק די	 לפי סעי�, פנסיונר שנפטר

).פסק די	 לאיזו	–להל	(נכסי� בשל פקיעת נישואי	 עקב פטירה כאמור 

כי, אשר לחלוקת יתרה צבורה בהסדר צבירה מוגדרת ובהתא� לאמור מוצע לקבוע

. הצבורה תהיה בשיעור שלא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורהחלוקת היתרה 

(9(4,13,17לסעיפי� (�(9(�18ו)ב לחוק הגימלאות המוצע42סעי (�ב לחוק47סעי

)הגימלאות המוצע

מוצע לקבוע הוראות בדבר הסדרת רישו� פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ולעניי	 חוק

מוצע להטיל את הגשת הבקשה. פסק די	 לאיזו	הגימלאות וחוק שירות הקבע ג� לגבי 

במסגרת ההוראות האמורות מוצע לקבוע. לרישו� אצל הגו� המשל� על ב	 הזוג לשעבר

. את אופ	 הגשת הבקשה והפרטי� שירשמו

�מוצע לקבוע כי הגו� המשל� ישלח הודעה לב	 הזוג לשעבר ולחוס- בדבר רישו�, בנוס

מוצע לקבוע כי היא תישלח בדואר,ה לשני בני הזוגבשל חשיבות הגעת ההודע. הבקשה

.רשו� או בדר- אחרת שיורה עליה השר

כפי שיפורט להל	 חלוקת יתרה צבורה בהסדר צבירה מוגדרת תיעשה רק בחלו� ארבעי�

פרק. וחמישה ימי� מהמועד שבו נשלחה ההודעה לבני הזוג בדבר רישו� פסק הדי	 כאמור

וזאת בשי� לב לכ-, להשיג במידת הצור- על האמור בבקשההזמ	 האמור מאפשר לעמית 

שחלוקת היתרה הצבורה בי	 בני הזוג היא מהל- לא הפי- אשר יש לו משמעויות על 

מאחר שבהתא� להסכמי העבודה בי	 עובד למעבידו, בנוס�. הכיסוי הביטוחי של העמית

ישנ�,)פיצויי פיטורי�חוק–להל	( �1963ג"ובכפו� להוראות חוק פיצויי פיטורי� התשכ

17סעי�: ראו למשל(מצבי� שבה� הפקדות המעביד בשל מרכיב הפיצויי� יוחזרו לעובד 

מוצע לקבוע כי חלקו של ב	 הזוג לשעבר במרכיב הפיצויי� יועבר,)לחוק פיצויי פיטורי�

. אליו רק במועד שבו זכאי העמית למשו- את אות� כספי�

ח לק היתרה הצבורה שיש להעביר לב	 הזוג לשעבר בחשבונו בשני המצבי� האמורי� נותר

במטרה למנוע פגיעה של העמית בחלק האמור ולהג	 על החלק האמור מפני. של העמית

מוצע לקבוע מנגנו	 של רישו� הערת אזהרה לטובתו של ב	 זוג לשעבר, צדדי� שלישי�

לה, לרבות מרכיב הפיצויי�, על מלוא הסכו� עביר אילו החלוקה שעל הגו� המשל� היה
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של. הייתה מתבצעת במועד הרישו� מוצע לקבוע כי ההערה האמורה תימחק על פי צו

שנת	 את פסק,)הערכאה הראשונה–להל	(בערכאה הראשונה, בית המשפט או בית הדי	

.הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או בהתא� להוראות החוק

לבצע בכספי� שעליה� נרשמה ההערה משמעותה של הערת אזהרה היא כי לא נית	 יהיה

העברת כספי� לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר, פעולות של משיכת כספי�

או, בנוס�. אלא בהסכמת ב	 הזוג לשעבר, בקופת גמל מסלולית לא נית	 יהיה לעקל

.לשעבד את החלק האמור כל עוד לא נמחקה ההערה

�5לסעי

דהיינו חלוקת היתרה,"חלוקת רוחב"עת החלופה של בהסדרי� של צבירה מוגדרת מוצ

. הצבורה לזכותו של העמית לשני חלקי�

:בשל הנימוקי� הבאי�, בי	 השאר, ההצעה האמורה נובעת

לא.א בשל טיבו של הסדר צבירה מוגדרת חלוקת היתרה הצבורה לשני חשבונות

. וארי מורכבתגדיל את המחויבות הכוללת של קופת הגמל ולא תדרוש חישוב אקט

כ.ב בלבד להעברת אחוז מסוי� מגובה קצבת" צינור"הפתרונות המתייחסי� לקופה

. לא יממשו את המחויבות של המשפט הישראלי לשיתו�, הזקנה לב	 הזוג לשעבר

סכו� היתרה הצבורה מושפע ממסלול הביטוח שבחר העמית וכ	 בעת, כ- למשל

אי	 ספק כי קיי� ניגוד. יריופרישה מבחירת שיעור קצבת השאיר המיועד לשא

העמית. אינטרסי� בי	 העמית הרשו� לבי	 ב	 הזוג לשעבר בבחירות האמורות

עשוי לבחור בחירות אשר משמעות	 הפחתת גובה קצבת הפרישה לטובת הגדלת 

. הכיסויי� הביטוחיי�

מוצע לקבוע כי החלוקה תתבצע לפי השיעור מהיתרה הצבורה שנקבע בפסק הדי	 נכו	

התשואה שהשיגה הקופה בשל, לפי העניי	, מועד הפירוד ועליו תיווס� או תופחתל

בניכוי דמי הניהול שגבתה הקופה בשל אות�, התקופה שבי	 מועד הפירוד למועד החלוקה

לרבות לעניי	 תשלו�(מאחר שנית	 לראות את חלוקת הכספי� כמשיכת כספי�. כספי�

לק) מס שיש לשל� על משיכת כספי� כי לא יראו בחלוקת הכספי� כמשיכה, בועמוצע

, ע� זאת. אלא פיצול שיחולו עליו הכללי� האמורי� בחוק המוצע, מחשבונו של העמית

. מסכו� שמחולק בקופת גמל לקצבה ינוכה מס כפי שיפורט להל	
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ב	, אשר כוללת כיסויי� ביטוחיי�, מאחר שאי	 הצדקה לחייב את קופת גמל לבטח את

ש מוצע כי ברירת המחדל היא שב	 הזוג יהיה,ל העמית באופ	 אוטומטיהזוג לשעבר

, בכפו� להוראות הדי	, קופת הגמל רשאית כמוב	, ואול�. במעמד של עמית לא פעיל

לאפשר לב	 הזוג לשעבר, ולכללי הצטרפות למבטח, תקנו	 הפנסיה או תכנית הביטוח

. להפו- למעמד של עמית פעיל

�בהתא� למועד הצטרפות עמית, בי	 השאר,� הביטוחיי� נקבעי�ומאחר שהכיסויי, בנוס

יראו את מועד, מוצע לקבוע כי לעניי	 מועד ההצטרפות לקופת גמל לקצבה, לקופה

מס. פתיחת החשבו	 החדש לחוק הפיקוח על שירותי�3' מאחר שבהתא� לתיקו	

ד כספי� חדשי� לא נית	 להפקי 2008החל משנת, �2005ה"התשס,)קופות גמל(פיננסיי� 

של, לקופת גמל לתגמולי� או לקופת גמל אישית לפיצויי� ועל מנת לשמר את מעמד�

מוצע לראות את מועד פתיחת החשבו	 של ב	 הזוג, כספי� שהופקדו לקופות האמורות

. לשעבר כמועד שבו נפתח חשבונו של העמית

פסק הדי	 לחלוקת במקרי� שבה� העמית כבר יצא לקצבת פרישה לפני שנרש�,כ	�כמו

כ	, חיסכו	 פנסיוני בקופה כ- שלאי	 יותר יתרה צבורה הרשומה על שמו של העמית ועל

(חלוקת רוחב"לא נית	 לבצע  כי,)גימלאי בהסדר צבירה מוגדרת–להל	" מוצע לקבוע

ב בהתא� להסדרי� המוצעי� בהסדרי צבירת" חלוקת אור-"קצבת הפרישה תחולק

. זכויות

�7ו6לסעיפי�

�. לא יבוצע לגבי כספי� אשר הוטל עליה� עיקול או שיעבוד כדי	5ההסדר המוצע בסעי

במקרה כזה מוצע לייחס את העיקול או השעבוד באופ	 יחסי בי	 חלקו של העמית לבי	

את, חלקו של ב	 הזוג לשעבר אלא א� כ	 נקבע בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס

ב .י	 שני החלקי� באופ	 אחרסכו� העיקול או השעבוד

�במקרה שבו קיימת בחשבונו של העמית5עוד מוצע לא להחיל את ההסדר האמור בסעי

יתרת חוב בשל הלוואה שנלקחה מהקופה וסכו� ההלוואה לאחר העברת אות� כספי� 

. עולה על השיעור המירבי שעמית רשאי לקחת הלוואה מהקופה

(10(9,17,)1)(א(8לסעיפי� (10(�18ו) לחוק הגימלאות המוצע)1א(58� סעי) (�)ב(62סעי

)לחוק שירות הקבע המוצע

הבעיה המיידית במימוש השיתו� הזוגי על הסדרי החיסכו	 הפנסיוני קשורה בחוקי�

לחוק שירות הקבע כולל62סעי�, כ- למשל. האוסרי� על עבירות החיסכו	 הפנסיוני
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עי, הוראה האוסרת על העברה . קול של זכויות לקצבה לפי חוק שירות הקבעשעבוד או

�. לחוק קופות גמל בדבר איסור העברת זכויות עמית בקופת גמל)א(25בדומה נקבע בסעי

הסדרי� אלה אינ� מתיישבי� ע� פסקי די	 בענייני משפחה המורי� על חלוקת החיסכו	

כ-. הפנסיוני כ, משו� גו	 מניות בעוד שפסקי די	 העוסקי� בשיתו� בנכסי� אחרי�

פסקי הדי	 העוסקי� בחלוקת,	 וחשבונות בנקי� ממומשי� באופ	 שגרתי"נדל, בחברה

האמור יוצר מצוקה. החיסכו	 הפנסיוני אינ� מיושמי� על ידי חלק מהגופי� המשלמי�

קשה אצל בני זוג לשעבר של מקבלי פנסיה הנאלצי� שני� לאחר הגירושי	 לחדש את 

אי.ת מה� על בסיס חודשי את חלק	 בפנסיההקשר ע� בני זוג� כדי לגבו במקרה של

שיתו� פעולה מצד בני הזוג לשעבר נאלצי� בני הזוג לפנות להוצאה לפועל ללא שתהיה 

. לה	 כל טענה משפטית כלפי הגור� המשל�

מוצע לבטל את מגבלות העבירות לגבי העברת חלק מהקצבה בהסדר, לנוכח האמור לעיל

לב	 הזוג לשעבר לדרוש את חלקו בפנסיה כ- שיועבר אליו במישרי	 צבירת זכויות ולאפשר

ה, מ	 הגו� המשל� בהקשר זה יובהר כי בשיטה זו מיסוי ". צינור"וזאת באמצעות שיטת

. מלוא הקצבה יהיה לפי נתוניו של החוס-

מוצע לבטל את המגבלה האמורה ג� לגבי חלוקת קצבה בהסדר צבירה מוגדרת במקרה

ה די	 לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני מיוש� לאחר שהחוס- הפ- להיות גימלאי שבו פסק

.בקופת הגמל לקצבה

בדומה להסדר צבירה מוגדרת מוצע לקבוע כי העברת חלק מהקצבה כאמור ייעשה רק

בשל החודש שחל לאחר שחלפו ארבעי� וחמישה ימי� מהמועד שבו הודיע הגו� המשל� 

. לגימלאי בדבר רישו� פסק הדי	

מוצע לקבוע כי השיתו�, שעיצבו את דיני השיתו� הזוגי בישראל, בעקבות הפסיקה והחוק

יחול רק על רכיב בחיסכו	 הפנסיוני שהוא תוצר במישרי	 או בעקיפי	 של עבודתו של 

על, ברגיל. החוס- בתקופת החיי� המשותפי� קביעת הרכיבי� המשותפי� בפנסיה נעשית

בדר- כלל פסק די	 של בית, ע� זאת. יתו� הזוגיידי בית המשפט בהתא� לדיני הש

המשפט הד	 בחיסכו	 הפנסיוני של חוס- פעיל אינו מתייחס למעמדה של קצבת נכות 

. שנוצרה לאחר הגירושי	 או למעמד� של כספי פנסיה המתקבלי� עקב פרישה מוקדמת

ריוני� מוצע לצמצ� את אי הוודאות הקיימת כיו� בהיבטי� הללו באמצעות עיצוב קריט

: ועקרונות פעולה לסוג מקרי� זה באופ	 הבא

במקרי� מסוימי� עובד בהסדר פנסיה תקציבית זכאי בשל אי כושר�קצבת נכות.א

המכונה בחלק מההסדרי� קצבת פרישה בשל מצב(עבודה לקבל קצבת נכות 
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ג�). בריאות לקוי מ	. לגבי עמית בקר	 פנסיה, כ- קצבת הנכות מהווה חלק

ה ביטוחי של תכנית הפנסיה ומשו� כ- יש לראות בה כתחלי� לשכר שהיה המרכיב

כש� שב	 הזוג לשעבר, לכ	. מרוויח העובד אלמלא הפגיעה שגרמה לאי הכושר

דומה כי אי	 זה ראוי להעניק, אינו מתחלק בשכר עבודתו של מי שהוא נפרד ממנו

י תחלי� לשכרו היות והיא מהווה באופ	 מהות, לו את זכות לחלוק בקצבת הנכות

בהסדר פנסיה תקציבית במקרה של יציאה מוקדמת לפנסיה, ע� זאת. של החוס-

יש להבחי	 בי	 תקופת העבודה שבה הקצבה מהווה, בשל מצב בריאות לקוי

בתקופה. תחלי� לשכר לבי	 התקופה שבה העובד היה אמור לצאת לגמלאות

פרישה ועל כ	 ב	 הזוג שלאחר היציאה לגמלאות קצבת הנכות מהווה חלק מקצבת 

מוצע לקבוע כי עד למועד שבו יגיע החוס-, לפיכ-. לשעבר זכאי לחלקו היחסי בה

אול� לאחר גיל, לגיל פרישת חובה תשול� קצבת הנכות במלואה לחוס- בלבד

עוד מוצע. פרישה היא תחשב כקצבת פרישה ותחולק בהתא� לכללי� הרגילי�

לקבוע בפסק הדי	 לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני לגבי הסדר פנסיה תקציבית כי נית	 

ובלבד שבאותו גיל היה העובד, גיל מוקד� יותר שבו תחולק הקצבה האמורה

. מקבל קצבה באופ	 מיידי אילו היה יוצא לקצבה לפי הסדר הפנסיה

קיימי� הסדרי פרישה מוקדמת, ככלל–פרישה מוקדמת בקר	 פנסיה וותיקה.ב

המכונה(ני� על ידי המעביד באמצעות מימו	 שוט� בקרנות הוותיקות אשר ממומ

חד) הסדר שלמות פעמי לקר	 לפי הוראות שקבע�או באמצעות תשלו� סכו�

בדומה לאמור לעניי	. ביטוח וחיסכו	 במשרד האוצר, הממונה על שוק ההו	

תשלומי קצת נכות יש לראות בתשלומי הפנסיה המוקדמת כתחלי� שכר לעובד 

ג� במקרה זה מוצע לקבוע כי פסק הדי	 העוסק בחלוקת, לכ	.ולא כקצבת פרישה

ורק לכשיגיע, לפי החוק שחל עליו, קצבת הפרישה לא יחול עד למועד הפרישה

. לגיל זה יתחלקו הצדדי� בקצבה

פעמי בקופת ביטוח�עוד מוצע לבטל את מגבלת העבירות ג� לגבי חלוקת סכו� חד

ל ימי� מהמועד שבו הודיע הגו�45אחר שחלפו קלאסית וכי העברה כאמור תחול רק

. המשל� לעמית בדבר רישו� פסק הדי	

חד, יצוי	 פעמי� בעת פרישה�כי הסדרי פנסיה תקציבית כוללי� תשלומי� של סכומי�

חד, בנוס�). מענק פרישה ומענק שני� עודפות: כגו	( �ישנ� ג� תשלומי� של סכומי�

מענק שני� עודפות והחזר דמי: כגו	(תיקות פעמי� בעת פרישה בקרנות הפנסיה הוו

חד). גמולי� , שנית	 להסדיר את חלוקת� בי	 בני הזוג, פעמיי��מאחר שמדובר בתשלומי�

הוראות ההעברה לא יחולו, ומאחר שעשויות להתעורר שאלות לגבי השיתו� בה�

.לגביה�
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 �)3(�ו)2)(א(8לסעי

וע כי א� קצבתו חושבה בהנחה שב	 הזוג מוצע לקב, נפטר גימלאי בהסדר צבירה מוגדרת

הוא יהיה זכאי לקבל את הקצבה, לשעבר יהיה זכאי לקצבת שאיר בשל מותו של הגימלאי

.האמורה

�ככל שמוטביו או יורשיו של גימלאי כאמור זכאי� לקבל מהקופה תשלומי�, בנוס

הז, פעמי�חודשיי� לתקופה קצובה או סכו� חד כאי לקבל יהיה ב	 הזוג לשעבר מוטב

.מחצית מהשיעור המשות� מתו- הסכומי� האמורי�

מוצע כי ההסדר האמור יחול ג� לגבי תשלומי� מתו- מרכיב החיסכו	 בקופת ביטוח

.קלאסית במקרה של פטירת עמית

�(10(17,)ב(8לסעי (�(10(�18ו) לחוק הגימלאות המוצע)2א(58סעי (�לחוק)ג(62סעי

)שירות הקבע המוצע

מ נת שחלק הקצבה אשר מועבר לב	 הזוג לשעבר לא יהיה חשו� לעיקולי� של נושיו על

מוצע לקבוע איסור בדבר ביצוע, של החוס- או שהחוס- יוכל לשעבדו או להעבירו לאחר

.כל אחת מהפעולות האמורות

�(א)(10(,)7(עד)5(,)3(,)2(11,17,)ג(8לסעי (�לחוק הגימלאות)5א(עד)3א(58סעי

(10(�ו)7(עד)3(18,)וצעהמ (�)לחוק שירות הקבע המוצע)ו(עד)ד(62סעי

 קצבת שאירי פנסיונר

במצב המשפטי הקיי� בהסדרי חיסכו	 פנסיוני אשר כוללי� תשלו� קצבה במקרה של

כ-, פטירת זכאי לקצבה בני זוג לשעבר של גימלאי כאמור אינ� מוגדרי� כשאירי� ומשו�

ש בני זוג חדשי� של אותו, לעומת זאת. אירי� במקרה פטירה כאמוראינ� זכאי� לקצבת

לרבות בני זוג שחיי� עימו לאחר שמרבית הזכויות בקופה או בהסדר הפנסיה, גימלאי

בכפו� לתנאי� שנקבעו, מוגדרי� ככלל כשאירי�, התקציבית או אפילו כול� כבר גמלו

. ומשו� כ- ה� יזכו לקצבת השאירי�, בהסדר הפנסיה

בעוד זכות� של בני זוג לשעבר למחצית קצבת הפרישה שנצברה במהל- הנישואי	 נשענת

בשל תרומת� לעבודת, במישור היחסי� בי	 בני הזוג, על רציונל קנייני או מעי	 קנייני

זכות� של שאירי� לפנסיה נשענת בעיקר על רציונאל, החוס- אשר זיכתה אותו בפנסיה

הסוציאלי אינו מבוסס על זכותו של השאיר בחיסכו	 הרציונאל. סוציאלי וביטוחי
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הילדי�, כלומר, אלא בדאגה הסוציאלית למי שהיה תלוי בעובד בעת פטירתו, הפנסיוני

שאינו תלוי במי שהוא נפרד, לא נית	 לראות בב	 הזוג לשעבר, לכ	. ובני הזוג בעת הפטירה

השאירי� מגדילה את בסיס הוספת ב	 הזוג לשעבר למקבלי קצבאות, בנוס�. ממנו שאיר

יש משמעות תקציבית כשמדובר, לכ-. החבות האקטוארית הקיי� של הגופי� הפנסיוניי�

. במדינה והשתת עלות נוספת על כלל העמיתי� והפנסיונרי� ככל שמדובר בקר	 וותיקה

כי בדיקות אקטואריות שהוצגו בפני הוועדה העלו כי חלוקת קצבת, לעניי	 זה יצוי	

י� בי	 ב	 הזוג לשעבר לבי	 ב	 זוג חדש ומת	 חלק קצבת שאיר לב	 הזוג לשעבר השאיר

ש, כשאי	 ב	 זוג חדש .ח"משמעות� עלות אקטוארית שנאמדת במאות מיליוני

חר� הקשיי� האמורי� דומה כי הותרת המצב הקיי� לפיו ב	 הזוג לשעבר אינו זכאי

:ימוקי� הבאי�לקצבת שאירי� של פנסיונר הוא בלתי נסבל מ	 הנ

או, אכ	�תרומת ב	 הזוג לשעבר ליצירת הזכות.א קצבת השאירי� בקרנות הותיקות

ועל א� שאי	 התאמה בי	, בפנסיה התקציבית בנויה על רציונאל סוציאלי וביטוחי

למעט–כאמור בפנסיה תקציבית אי	 הפרשה–כשיש הפרשה(הפרשת החוס- 

תיקוני חקיקה(ת כלכלת ישראל השתתפות מזערית לפי חוק התכנית להברא

�ג"התשס,)�2004ו 2003להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי� 

אי	 להתעל� מכ- שתכנית הפנסיה ניתנה, לזכות השאירי� בפנסיה,)2003

וכי המדובר בטובת, לפנסיונר כחלק מתנאי שכרו של עובד בתמורה לעבודתו

ה הרציונל המרכזי להסדרי השיתו� הזוגי. חוס-הנאה משמעותית שעומדת לזכות

במשפט הישראלי נשע	 על התפיסה כי ב	 הזוג לשעבר של החוס- תר� באמצעות 

כ	. המאמ/ המשות� שלו למשפחה לעבודת החוס- הוא צרי- להיות שות�, על

במצב שבו ב	 זוגו לשעבר שהיה, לכ	. בכל טובת הנאה שמפיק החוס- מעבודתו

פת עבודתו ונפרד ממנו בעת שיצא לפנסיה נישולו מקצבת נשוי לחוס- בתקו

�.השאירי� שלה הוא תר� עומד בניגוד בסיסי לתפיסת השיתו

של, ג� מנקודת המבט הסוציאלית.ב אי	 סיבה להעדי� את צרכיו של ב	 הזוג הנוכחי

במקרי� רבי� ב	 הזוג לשעבר מבוגר. החוס- לעומת צרכיו של ב	 הזוג לשעבר

ונוצרה אצלו תלות כלכלית רבה יותר בחוס-, הנוכחי של החוס- יותר מב	 הזוג

ללא ספק זהו המצב כאשר מדובר בנישואי	 ראשוניי�. מאשר ב	 הזוג הנוכחי

ממושכי� שבו ב	 הזוג לשעבר לא עבד מחו/ לבית ולש� כ- לעתי� וויתר על 

.משו� שהסתמ- על תרומתו של מי שהיה ב	 זוגו, יצירת מקור הכנסה לעצמו

על, זאת ועוד ב	 הזוג הנוכחי ידע בעת שהקי� תא משפחתי חדש ע� החוס-

לכ	 הוא יכול היה לתכנ	 את צעדיו. התלות הכלכלית של ב	 הזוג לשעבר בחוס-

בפרט שבדר- כלל הוא צעיר לימי�, מראש לשעה שיקבל את קצבת השאירי�

.לעומת ב	 הזוג לשעבר
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כי, לנוכח כל האמור לעיל בני זוג לשעבר הזכאי� לקצבת פרישה בחיי מוצע לקבוע

זאת בכפו� לחלוקה רעיונית של קצבת, אול�. יתווספו לרשימת השאירי�, החוס-

יחושב סכו� קצבת השאירי� שהיה משול� לב	 זוג בעת, ראשית: כדלקמ	, השאירי�

ייקבע חלקו של ב	 הזוג לשעבר בקצבת השאירי�, שנית. אלמלא הפירוד, פטירת החוס-

.ונקציה של חלקו בקצבת הפרישהכפ

את יתרת קצבת השאירי�, בהנחה שקיי� כזה, יקבל ב	 הזוג הנוכחי, לאחר מכ	

. הפוטנציאלית

דר- חישוב זו מגדילה, כפי שנית	 לראות מחוות הדעת האקטואריות שהוצגו בפני הוועדה

וספת הגרוש בעיקר את החבות האקטוארית כאשר לא קיי� ב	 זוג בעת הגירושי	 כ- שה

. לרשימת השאירי� מוסיפה חבות שלא הייתה מלכתחילה

את, מוצע כי במקרה של גירושי	, אשר על כ	 תופחת קצבת הפרישה בשיעור שיממ	

. הפחתת הקצבה תחולק באופ	 שווה בי	 שני בני הזוג. התוספת לקצבת השאירי�

זאת בדומה, לחוק ויפורטו בתוספת, המקדמי� האמורי� ייקבעו לפי מינו של החוס-

. למקדמי� האקטוארי� האחרי� אשר משמשי� לחישובי� אקטוארי�

כי שר האוצר רשאי לשנות את השיעורי� האמורי� לפי חישוב, עוד מוצע לקבוע

אקטוארי שיבטיח כי הוספת כלל בני הזוג לשעבר כזכאי� לקצבת שאיר לא תיצור הגדלת 

.�התחייבויות אקטואריות של הגופי� המשלמי

ב	, ע� זאת מוצע לאפשר לקבוע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי לא תחול הוספת

, בנוס�. הזוג לשעבר כשאיר ובהתא� ג� לא תופחת קצבת הפרישה המשולמת לבני הזוג

וזאת, מוצע להגביל את המועד שבו נית	 לבצע רישו� כאמור א� יצא העובד לקצבה

מוצע לקבוע כי האמור לא יחול א� פסק, א� לכ-בהת. במטרה למנוע הפחתת הקצבה

הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני הוגש לרישו� לאחר שנתיי� מהמועד שבו נית	 או לאחר 

.לפי המועד המאוחר מביניה�, החודש שקד� לחודש שבו הפ- החוס- לגימלאי

 קצבת שאירי עמית או עובד

קצבת השאירי�, ות שנצברו בעברבשונה מקצבת השאירי� של פנסיונר הניתנת בשל זכוי

. בשל חוס- מהווה למעשה מנגנו	 ביטוחי מתחדש התלוי בהמש- השוט� של ביטוח החוס-

קצבת השאירי� בשל החוס- היא מנגנו	 ביטוחי סוציאלי מובהק שנועד להג	, בנוס� לכ-

זו, לכ	. על שאיריו של החוס- ולספק לה� תחלי� משכורת במקרה של פטירה קצבה
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כאשר החוס- צבר בזמ	, ע� זאת. רק לב	 זוגו בעת המוות ולא לב	 הזוג לשעבר"כתשיי"

, הפרידה זכויות פרישה הרי שזכויות אלה ה� בעלות אופי קנייני ביחסי� בי	 בני הזוג

ומשו� כ- לב	 זוגו לשעבר חלק, וזאת הג� שהחוס- כבר לא יהיה זכאי לכל קצבת פרישה

. בה� למרות שה� נפרדו

ר מוצע הסדר מורכב לפיו עד למועד שבו היה מגיע החוס- לגיל הפרישה, קע זאתעל

במועד שבו, לעומת זאת. תינת	 קצבת שאירי� לתלויי� של החוס- כפי שהדבר נוהג כיו�

או לגיל הזכאות לקבלת) לגבי הסדר פנסיה תקציבית(היה מגיע החוס- לגיל פרישה חובה 

תחולק קצבת השאירי� בי	 ב	 הזוג הנוכחי, נפטראלמלא, קצבה מקר	 הפנסיה הוותיקה

של, לבי	 ב	 הזוג לשעבר במתכונת המזכירה את המנגנו	 שנקבע לגבי קצבת שאירי�

בו. פנסיונר , בשל מורכבותו של ההסדר והפגיעה בב	 הזוג לשעבר של העמית הגלומה

ע, מוצע להגביל הסדר זה לבני זוג שתקופת החיי� המשותפת בודה שחל שחלה בתקופת

על, עליה הסדר בפנסיה תקציבית או ביטוח בקרנות הוותיקות . חודשי� 120עולה

)2(�18ו)4(10,17לסעיפי�

שכ	, במקרי� מסוימי� ביטול מגבלות העבירות בהסדר צבירת זכויות כמוצע אינו מספיק

י לבצע והוא עשו, בתקופת הביניי� זכויות של החיסכו	 הפנסיוני רשומות על ש� החוס-

של, לפיכ-. פעולות חד צדדיות ג� בחלק של ב	 זוגו לשעבר �מוצע מנגנו	 לניהול משות

ניהול משות� זה כולל דרישה להסכמה מצד. החיסכו	 הפנסיוני עד למועד קבלת הקצבה

. ב	 הזוג לשעבר לגבי פעולות שונות בהתא� לסוג החיסכו	 הפנסיוני

ותיו של החוס- לבצע בחירות לגבי החיסכו	 מאחר שהמנגנו	 האמור מגביל את זכוי

מוצע לקבוע כי המגבלות האמורות תחולנה רק במקרה שבו נקבע בפסק, הפנסיוני שלו

הדי	 לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני כי מתקיימת תקופה משותפת שחלה בתקופת החיסכו	 

להל	(תו וב	 הזוג לשעבר לא ויתר על דרישת הסכמ, חודשי� או יותר 120הפנסיוני שהיא 

 ). התנאי� להסכמה–

כ- לגבי קר	 ותיקה מוצע לקבוע כי ההסכמה תינת	 במקרה שבו העמית ביקש למשו-

עוד. משיכה כאמור משמעותה שבירת מלוא החיסכו	 בקר	. כספי� שלא בדר- של קצבה

מוצע לקבוע כי במקרה שבו ביקש עמית לדחות את יציאתו לקצבה לאחר שהגיע לגיל 

. לת קצבה תידרש הסכמת ב	 זוגו לכ-הזכאות לקב

לגבי קופת ביטוח קלאסית מוצע לקבוע כי הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר תידרש א� ביקש

 �משיכה כאמור. לחוק קופות גמל23העמית למשו- כספי� בניגוד להוראות לפי סעי

ב	, בנוס�.מס 35%מכונה משיכה שלא כדי	 ומשמעותה תשלו� של  תידרש הסכמתו של
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. הזוג לשעבר במקרה שבו ביקש העמית להעביר כספי� לקופת גמל אחרת

מוצע, ומאחר שתכליתו של ההסדר תשלו� קצבה לעובד, לגבי הסדר פנסיה תקציבית

פעמי במקו� מלוא זכותו�לקבוע כי במקרה שבו העובד יכול לבחור בתשלו� סכו� חד

. תידרש הסכמתו של ב	 הזוג לבחור באמור, לקצבה

ד מוצע לקבוע כי א� ביקש עמית בקר	 ותיקה לדחות יציאתו לקצבה לאחר שצבר את עו

תידרש, ועל כ	 לא אמורה להיות סיבה לדחייה האמורה, השיעור המירבי לפי תקנו	 הקר	

הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר לדחייה כאמור ג� א� לא מתקיימי� התנאי� הנדרשי� 

. להסכמתו של ב	 הזוג

�ק, בנוס שהיא קופת ביטוח, ופת גמל לתגמולי� או בקופת גמל אישית לפיצויי�לגבי

ולגבי החלק, אשר כוללת אפשרות להמיר את הכספי� הצבורי� בה לקצבה, קלאסית

יהיה, שהיא קופת ביטוח קלאסית, פעמי בקופת גמל לקצבה�המותר במשיכה כסכו� חד

שלאו, רשאי ב	 הזוג לשעבר להמיר את החלק המגיע לו לקצבה למשו- את חלקו בדר-

רק א� ביקש העמית לעשות כ	 וחישוב הקצבה ייעשה בהתא� לתנאי� שבה�, קצבה

.מחושבת הקצבה לעמית

)א)(12(�18ו)ב)(12(12,17לסעיפי�

לגבי בקשה להיוו	 חלק מהקצבה שמועבר לב	 זוג לשעבר מוצע לקבוע כי היוו	 כאמור

הזוג לשעבר בשיעור ולתקופה שביקש העמית ייעשה א� ניתנה לכ- הסכמתו של ב	 

מת	 אפשרות לשיעורי היוו	 או תקופות שונות לבני הזוג עשויה. בהתא� להסדר הפנסיה

.ליצור קשיי� בחישוב� של גימלאות כפל או ניכוי קופה ציבורית

(12(14,17לסעיפי� (�(12(�18ו) לחוק הגימלאות המוצע)8)(א(109סעי (�לחוק)8(69סעי

)שירות קבע המוצע

במטרה לאפשר לב	 הזוג לשעבר שמועברת לו קצבה מקופת גמל לקצבה או ממעביד

בפנסיה תקציבית לקבל מידע בדבר התשלומי� שמועברי� אליו מאותו הגו� והיחס בינ� 

ולגבי חוק שירות(מוצע להסמי- את שר האוצר, לבי	 מלוא הקצבה שמשולמת לגימלאי

לקבוע דוחות תקופתיי� ודוחות נוספי� שבה� ייכללו פרטי�)הקבע את שר הביטחו	

. המועדי� לשליחת� ותקופות הדיווח, וכ	 אופ	 שליחת הדוחות, שיקבע השר
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 �15לסעי

מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה ממונה על ביצוע החוק וכי הוא יהיה רשאי להתקי	

.תקנות בכל עני	 הנוגע לביצועו

�16לסעי

, גרת הוראות החוק נקבעו תנאי� לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני זוגמאחר שבמס

המועדי� שבה	 תתחיל להתבצע חלוקת קצבת, הגבלה בדבר שיעור החלוקה: וביניה�

יהיו רשאי�, מוצע לקבוע כי בני זוג אשר מעונייני� בהסדרי� שוני�,ב"פרישה וכיו

הסדר כאמור ייאכ�.ל עליולעשות כ	 באמצעות הסדר אשר הוראות החוק לא יחו

. במנגנוני ההוצאה לפועל הרגילי� בהתא� למצב הקיי� כיו�

�מאחר שהמוצע בהוראות החוק אינו כולל התייחסות לכל התשלומי� בשל פרישה, בנוס

מובהר כי אי	 באמור,)בי	 א� התשלומי� מוסדרי� בהסדר הפנסיה ובי	 א� לאו(מעבודה 

.די	 לעניי	 חלוקת זכויות בי	 בני זוג בשל תשלומי� כאמור בו כדי לגרוע מהאמור בכל

)8(�18ו)8(17לסעיפי�

�לחוק הגימלאות קובע כי די	 אישה שנפרדה פרידה של קבע מבעלה כדי	38כאמור סעי

נקבע בסעיפי� האמורי� כי א� העובד נתחייב, ע� זאת. גרושה לעניי	 החוק האמור

ור על פי פסק די	 או הסכ� בכתב יראו אותה כאילו לא בתשלו� מזונותיה של אישה כאמ

וא� תגיע לה קצבה היא לא תעלה על ס- המזונות שהאד� היה חייב בה� ערב, נתגרשה

עוד נקבע כי א� היה לממונה על תשלו� הגימלאות יסוד להניח כי החיוב. פטירתו

ל, במזונות או השינוי בשיעורי� נקבעו למראית עי	 , פי סעי� זה הראיהעל התובעת גמלה

.לחוק שירות הקבע קובע הסדר דומה30סעי�. כי החיוב או השינוי הוא כ	

הסדרי� אלה אינ� קוהרנטיי� וה� מעוררי� סדרה של בעיות מנקודת המבט של דיני

:המשפחה

על. קיימת עמימות פרשנית באשר לטבע� של המזונות שמקנה הזכות לקצבת השאירי�

ל, פי גישה אחת זו. צמצ� את המונח מזונות רק למזונות המוכרי� על פי די	יש , לפי גישה

כאשר בני, על פי גישה אחרת. יש לצמצ� את המונח מזונות רק למזונות לבת זוג פרודה

, הזוג לשעבר הסכימו בעת הפרידה על תשלו� סכו� עיתי שנהג ביניה� בתקופת הזוגיות

נוסח החוקי�. זכות לקצבת שאירי� הדבר ייחשב למזונות ויקנה לב	 הזוג לשעבר

העוסקי� בענייני� הללו אינו אחיד וכ- ג� העמדות של הרשויות השיפוטיות והמנהליות 
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עמימות זו אינה ראויה והיא בעייתית במיוחד כאשר נלקח בחשבו	. האמונות על מימוש	

ישה פער הזמ	 שבי	 מועד הפרידה שבו נער- ההסכ� שבא למבטיח את הפנסיה לבי	 הדר

. למימושו לאחר מות מי שב	 הזוג נפרד ממנו

יש להניח כי בעתיד יהיו התדיינויות מרובות בהקשר, מעבר לעמימות הקיימת כבר כיו�

, מזונות לידועי� בציבור: כגו	, המתפתחי� כיו� בפסיקה" מזונות"לסוגי� חדשי� של 

תיי� לאחר גירושי	 מזונות אזרחיי� לגבי הנישואי� בנישואי	 אזרחיי� ותשלומי� עי

מגמה זו עשויה להרחיב את מגוו	 המצבי� שבה� ". הו	 אנושי"כפיצוי על תרומה ליצירת 

.ב	 זוג לשעבר יוכל לקבל תשלומי פנסיה ג� במצב החוקי הנוהג היו�

התליית זכות בת הזוג לשעבר לפנסיה בזכותה למזונות תתמר/ בני זוג שנפרדו, יתרה מזו

,ת ממושכי� על פני הסדרי רכוש שבה� הצד החלש מבחינה כלכליתלהעדי� הסדרי מזונו

. מקבל חלק גדול יותר ברכוש המשות� בתמורה לוויתורו על התמיכה הכלכלית העתידית

התלות, בנוס�. עניי	 זה מנוגד למדיניות הפרידה הנקייה שדיני המשפחה תומכי� בה

שמגביר את מצוקת הגירושי	 במזונות מתמרצת בני זוג של עמיתי� לסרב להיפרד דבר 

.הקיימת כיו� בישראל

מוצע לבטל את ההסדרי� הקיימי� כיו� לגבי פרידה של קבע, לנוכח כל האמור לעיל

לעניי	 זה מוצע לקבוע תנאי� שיגדירו מצב של פרידה של קבע. ולקבוע הסדר חלופי

של: היינו, בהתא� לתנאי� שנקבעו בחוק יחסי ממו	 מת9פרידה ו- תקופה של חודשי�

עוד מוצע לקבוע כי במקרה. שנה או בחלו� שנה מיו� הגשת תביעות הדדיות בי	 בני הזוג

של פטירה ושנקבע בפסק די	 לאיזו	 כי הפרוד של קבע היה זכאי להעברת חלק מקצבת 

או, אלמלא נפטר העובד, הפרישה לפי הוראות חוק הגימלאות או חוק שירות הקבע החייל

חולו ההוראות לעניי	 קצבת שאירי� לגבי אותו פרוד של קבע כפי שחלי�י, הזכאי לקצבה

.על ב	 זוג לשעבר שנקבע לגביו פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

�)11(�18ו)11(17לסעי

�לחוק שירות הקבע נקבע כי במקו� שבו נשללה65לחוק הגימלאות ובסעי�62בסעי

או, כולה או מקצתה, הגמלה רשאי הממונה על תשלו�, שהופסק תשלומה מזכאי לקצבה

מוצע. למי שהאד� חייב בפרנסת�, כולה או מקצתה, הגימלאות להורות כי היא תשול�

לתק	 את הסעיפי� האמורי� כ- שנית	 יהיה להורות על תשלומ� ג� לגבי ב	 זוג לשעבר 

 �שירות לחוק62לחוק הגימלאות או סעי�58שמועבר לו חלק מהקצבה לפי הוראות סעי

. לפי העניי	, הקבע
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(12(17לסעיפי�  (�(12(�18ו) לחוק הגימלאות המוצע)7)(א(109סעי (�לחוק)7(69סעי

)שירות קבע המוצע

לנוכח הוצאות הכרוכות ביישו� הוראות החוק בכל הקשור לרישו� פסק די	 לחלוקת

) לעניי	 חוק הגימלאות(מוצע לית	 סמכות לשר האוצר, חיסכו	 פנסיוני או פסק די	 לאיזו	

לקבוע אגרות לרישו�,)לעניי	 חוק שירות הקבע(ולשר הביטחו	 בהסכמת שר האוצר

. פסקי הדי	 האמורי� ואופ	 תשלומ�

�19לסעי

מס, פיצול רוחב של יתרה צבורה בהסדר צבירה מוגדרת ללא מיסוי היה מעניק הטבת

בני הזוג ליהנות משיעורי המס בעת מימוש הקצבה יוכלו, שכ	, לבני זוג מתגרשי�

, דר- אחת למנוע הטבת מס כזו הייתה. המופחתי� יחסית לתשלו� המס על קצבה מלאה

דר- כזו, ע� זאת. לדרוש מהמתגרשי� לערו- תיאו� מס משות� בעת מימוש הקצבה

על רקע. הייתה דורשת מה� המש- שיתו� פעולה ובכ- מנוגדת לכל רעיו	 חלוקת הרוחב

ל בצע פיצול רוחבי מלא המלווה בהסדר מיסוי ייחודי להסדרת הפיצול אשר זה מוצע

זה. מחלקו של ב	 הזוג לשעבר 10%יעמוד על שיעור של  כי בני זוג, חשוב לציי	 בהקשר

על הסדר מסוג, שלא ירצו בתוצאות המס הללו יוכלו להתקשר בהסדר פרטי לחלוקת אור-

.	 הקיי�אלא הדי, זה לא יחולו הוראות החוק המוצע

עוד מוצע לקבוע כי יחיד ששיל� את המס האמור לא יהא זכאי לנכות הוצאות שהוצאו

קיזוז או פטור מההכנסה או מהמס החל, בייצור ההכנסה האמורה ולא יהא זכאי לזיכוי

.עליה

�20לסעי

מועד–להל	(מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה תו- שישה חודשי� מיו� פרסומו

. וזאת במטרה לאפשר לגופי� המשלמי� להיער- לביצועו,)התחילה

�מוצע לקבוע כי הוראות החוק בכל הקשור להסדר צבירה מוגדרת וכ	 הוראות, בנוס

יחולו ג� לגבי פסק די	, החוק בכל הקשור להעברת חלק הקצבה בהסדר צבירת זכויות

 ). די	 קיי�פסק–להל	(לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שנית	 לפני מועד התחילה 

ומאחר שה	 משליכות על זכויות, אשר להוראות בדבר קצבת שאירי� לגבי פסק די	 קיי�

, מוצע לקבוע כי ה	 יחולו ג� לגבי פסק די	 קיי�, ככל שקיי�, של ב	 זוג חדש של החוס-

ובלבד שבית המשפט או בית הדי	 שנת	 את פסק הדי	 קבע כי התמלאו הדרישות
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.לעניי	 זה והחוס- לא נפטר לפני מועד התחילה האמורות בסעיפי החוק

אשר לשינוי ההסדר הקיי� באשר לפרודי� של קבע מוצע כי הוא לא יחול לגבי מי

שניתנה לו התחייבות לתשלו� מזונות על פי פסק די	 או על פי הסכ� בכתב לפני מועד 

. תחילתו של החוק

השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�.ד

, חוק שירות הקבע, חוק הגימלאות: לל תיקוני� עקיפי� לחוקי� הבאי�החוק המוצע כו

חלק מהוראות החוק המוצע גוברות על הוראות חקיקה, בנוס�. ופקודת מס הכנסה

.הוראות חוק קופות גמל: קיימות וביניה	 למשל

השפעת החוק המוצע על התק	 המנהלי ועל תקציב המדינה.ה

,משרה נושאאו חייל,עובדשל לשעבר זוג בב	 הכרה,רהשא בי	,כולל המוצע החוק כאמור

 חייל,עובד אותושל כשאיר,זוגב	 לבי	 בינו תחולקלו המגיעה הקצבהכי די	 בפסק שנפסק

 משו�יש כאמור בהכרה.שנפטר כאמור קצבה לקבלת זכאישלאו שנפטר משרה נושא או

 בפנסיה המבוטחי�יהלעובד ישראל ממשלתשל האקטואריות ההתחייבויות הגדלת

 חיילי� כולל(ח"ש מיליארד �541כשל נוכחי בער- 2008 שנת בסו� שנאמדה,תקציבית

 לפי). הקיימת האוכלוסייה גי	ב להיצבר העתידות זכויות וכולל קבע בשירות המשרתי�

 מיליארד משני בלמעלה לגדול ההתחייבויות עתידות לוועדה שהוצגו אקטואריי� חישובי�

 העלותכי מוצע המוצע לחוק בהתא�,זאתע�.הוועדה המלצות מיישו�הכתוצאח"ש

 לגביו שיש משרה נושאאו חייל עובדשל הפרישה קצבת הפחתת באמצעות תמומ	 הנוספת

.כאמור די	 פסק

� אחרי� תקציבית פנסיה והסדרי הקבע שירות חוק,הגימלאות חוק הוראות ביישו�, בנוס

 לית	 החוק בהצעת מוצעזה בהקשר.תפעול הוצאות כרוכות,המדינה מאוצר ממוני� אשר

 שירות חוק לעניי	(האוצרשר בהסכמת הביטחו	 ולשר)הגימלאות חוק לעניי	(האוצר לשר

.תשלומ� ואופ	 האמורי� הדי	 פסקי לרישו� אגרות לקבוע)הקבע

:להל	 נוסח החוק המוצע.ו
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: מטע� הממשלהתזכיר חוק 

 �2010ע"התש, ו	 פנסיוני בי	 בני זוגחלוקת חסכתזכיר חוק

�בחוק זה.1הגדרות

;לרבות ידוע בציבור–" ב	 זוג"

ב	 זוגו של החוס- שנקבע בפסק די	 לחלוקת�" ב	 זוג לשעבר"

;רכוש כזכאי לחלוקת החיסכו	 הפנסיוני של החוס-

ב	 זוג לשעבר שהיה זכאי לקבל מהגו�–" ב	 זוג שהוא שאיר"

אילו החוס- נפטר, ל� קצבה בשל פטירת החוס-המש

; ערב מועד הפירוד

–" גיל הפרישה המוקדמת"�ו" גיל פרישת חובה","גיל הפרישה"

;כמשמעות� בחוק גיל פרישה

הגיל שבהגיעו אליו זכאי העמית–" גיל זכאות לקבלת קצבה"

לפי תקנו	 קר	 הפנסיה לקצבת פרישה ללא הפחתת סכו�

;ל פרישה באותו גילהקצבה בש

;מי שמשולמת לו קצבת פרישה–" גימלאי"

מבטח או מעביד בפנסיה, החברה המנהלת–" הגו� המשל�"

;לפי העניי	, תקציבית

,"מרכיב הפיצויי�","מבטח","הממונה","החברה המנהלת"

,"קופת גמל אישית לפיצויי�","קופת ביטוח","עמית"

קופת גמל","קופת גמל לתגמולי�","קופת גמל לקצבה"

קופת גמל לא","קופת גמל משלמת לקצבה","מסלולית

1כהגדרת� בסעי�–" קר	 ותיקה"�ו" משלמת לקצבה

;לחוק קופות גמל

תכנית הביטוח או, תקנו	 קופת גמל לקצבה–" הסדר הפנסיה"

;לפי העניי	, הסדר הפנסיה התקציבית
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לפיו ישולמו, סדר לפי די	 או הסכ�ה�" הסדר פנסיה תקציבית" 

או לשאירו, לנושא משרה, תשלומי� בשל פרישה לעובד

מאוצר המדינה או, מדי חודש באופ	 רצי�, של אחד מה�

למעט תשלומי�, במש- כל ימי חייו, מקופת מעבידו

:כאמור לפי כל אחד מאלה

;חוק הגימלאות)1(

)אותגימל(חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל)2(

;�198565ה"התשמ,]נוסח משולב[

;פנסיה תקציבית הסכמית)3(

:אחד מאלה–" הסדר צבירת זכויות"

;הסדר פנסיה תקציבית)1(

;קר	 ותיקה)2(

;קופת ביטוח קלאסית)3(

אחד מהמפורטי� להל	 שאינו האמור–" הסדר צבירה מוגדרת"

:"הסדר צבירת זכויות"להגדרה)3(�ו)2(בפסקאות

;קופת גמל לקצבה)1(

;קופת גמל לתגמולי�)2(

;קופת גמל אישית לפיצויי�)3(

"�היחס שבי	 התקופה המשותפת לבי	�" השיעור המשות

;תקופת הצבירה

;שר האוצר�" השר"

;לפי העניי	, עמית או גימלאי, עובד בפנסיה תקציבית�" חוס-"

;�200466ד"התשס,חוק גיל פרישה–" חוק גיל פרישה"

,]נוסח משולב)[גימלאות(חוק שירות המדינה�" חוק הגימלאות"

;�197067ל"התש

.142'עמ,ה"ח התשמ"ס65

.46'עמ,ד"ח התשס"ס66

.65'עמ,ל"ח התש"ס67
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חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�–" חוק הפיקוח על הביטוח" 

;�198168א"התשמ,)ביטוח(

;�197369ג"התשל, חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"

קופות(הפיקוח על שירותי� פיננסיי� חוק–" חוק קופות גמל"

;�200570ה"התשס,)גמל

הסדר צבירת זכויות או הסדר צבירה–" חיסכו	 פנסיוני"

;מוגדרת

;)ב(5הסכו� שמחושב לפי סעי�–" חלקו של ב	 הזוג לשעבר"

ההפרש שבי	 היתרה הצבורה במועד–" חלקו של העמית"

לבי	 חלקו)ב(5� ההעברה לחשבונו של הפרוד לפי סעי

;של ב	 הזוג לשעבר

הכספי� שנצברו לזכותו של–במועד מסוי�" יתרה צבורה"

העמית בחשבונו בהסדר צבירה מוגדרת עד מועד חישוב

;רווחי הקופה שקד� למועד האמור

זכאות לקבלת קצבה או תגמולי–" כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות"

ה בשל פטירת, גמלביטוח שלא בדר- של קצבה מקופת

;בהתא� לתקנו	 הקופה, העמית

זכאות לקבלת קצבת נכות–" כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות"

;בהתא� לתקנו	 הקופה

המועד שבו חל הפירוד בי	 החוס- לבי	 ב	 זוגו–" מועד הפירוד"

; לשעבר כפי שנקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש

נו–" עובד בפנסיה תקציבית" שהסדר, שא משרהעובד או

; הפנסיה שחל עליו הוא הסדר פנסיה תקציבית

עובד שהסדר הפנסיה שחל–" עובד בפנסיה תקציבית הסכמית"

;עליו הוא פנסיה תקציבית הסכמית

הערכאה הראשונה שדנה בחלוקת החיסכו	–" ערכאה ראשונה"

;הפנסיוני בי	 החוס- לבי	 ב	 זוגו לשעבר

.208'עמ,א"ח התשמ"ס68

.267'עמ,ג"ח התשל"ס69

.889'עמ,ה"ח התשס"ס70
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מא–" פירוד"  :להאחד

בחוק יחסי)ד(2כהגדרתה בסעי�, התרת נישואי	)1(

;ממו	

הסדר איזו	 משאבי� שהתקיימו בו התנאי� הקבועי�)2(

�;א לחוק יחסי ממו	5בסעי

לחלוקת רכוש בי	 בני זוג)2(הסדר שאינו לפי פסקה)3(

;בשל פרידה

הסכ� המחיל את הוראות חוק–" פנסיה תקציבית הסכמית"

;הגימלאות

בו–" פסק די	 לחלוקת רכוש" ,בי	 השאר, פסק די	 שנקבעה

;חלוקה של חסכו	 פנסיוני בי	 חוס- לב	 הזוג לשעבר

קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יו�–" קופת ביטוח קלאסית"

ושמרכיב החיסכו	) 2003בדצמבר31(ד"בטבת התשס'י

; בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי

תשלומי� המשולמי� מדי חודש באופ	 רצי� מאוצר–" קצבה"

לחוס- או, לפי הסדר הפנסיה, המדינה או מקופת מעבידו

; במש- כל ימי חייו, לשאירו

: אחד מאלה–" קצבת פרישה"

תשלומי� בשל פרישה המשולמי� מדי חודש באופ	)1(

�,לפי הסדר הפנסיה, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו,רצי

בד בפנסיה תקציבית או לעובד בפנסיה תקציביתלעו

;במש- כל ימי חייו,הסכמית

תשלומי� המשולמי� מדי חודש באופ	 רצי� מקופת)2(

,לעמית, לפי תקנו	 הקופה או תכנית הביטוח,גמל לקצבה

החל בהגיעו לגיל המזכה בכ- או בגיל,במש- כל ימי חייו

זה,מאוחר יותר מ: ובכלל חמת פרישתותשלומי� ששולמו

של עמית מעבודתו בשל גילו א� בטר� הגיע לגיל הפרישה

שנקבעו לגביה� בהסדר הפנסיה הוראות בדבר הפחתת

;הקצבה בשל הפרישה המוקדמת כאמור

;כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח�" תכנית ביטוח"
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ס- התקופה שבשלה שולמו תשלומי�–" תקופת הצבירה" 

ע מית או תקופת העבודה שחל לגביהלקופת הגמל בעד

;לפי העניי	, הסדר פנסיה תקציבית

התקופה שנקבעה בפסק הדי	 לחלוקת–" תקופה משותפת"

רכוש שבשלה מחולק החיסכו	 הפנסיוני ואשר חלה

.בתקופת הצבירה

מטרתו של חוק זה לקבוע הוראות שיחולו על גו� משל�2.2מטרה

בפסק די	 בי	 חוס- לבי	 ב	 זוגלחלוקת חיסכו	 פנסיוני שנקבעה

.לשעבר

פסק די	

לחלוקת רכוש

הוראות חוק זה יחולו לגבי פסק די	 לחלוקת רכוש שהתקיי� בו.3

:לפי העניי	,המפורט להל	

לגבי הסדר צבירת זכויות ולגבי גימלאי בהסדר צבירה)1(

–מוגדרת

)ב(בקופת גמל שאינה קופה כאמור בפסקה)א(

נקבע בו כי קצבת הפרישה�תקציביתובהסדר פנסיה

תחולק בי	 החוס- לבי	 ב	 הזוג לשעבר באופ	 שלב	 הזוג

לשעבר יועבר שיעור קבוע ממלוא הקצבה שהייתה

השיעור;משולמת לחוס- אילולא ההעברה האמורה

�;האמור לא יעלה על מחצית השיעור המשות

בקופת גמל לתגמולי� או בקופת גמל אישית)ב(

פעמי שיועבר לב	�נקבע בו כי הסכו� החד�י�לפיצוי

�ממלואהזוג לשעבר לא יעלה על מחצית השיעור המשות

פעמי שהיה משול� לחוס- אילולא ההעברה�הסכו� החד

ואול� א� הקופה האמורה כוללת אפשרות;האמורה

על חלוקת)א(להמיר כספי� לקצבה יחול האמור בפסקה

;רקצבה בי	 החוס- לב	 הזוג לשעב

נקבע�לגבי הסדר צבירה מוגדרת למי שאינו גימלאי)2(

בו כי חלק של היתרה הצבורה שיועבר לזכותו של ב	 הזוג

.לשעבר לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה

רישו� פסק די	

לחלוקת רכוש

ב	 זוג לשעבר רשאי להגיש לגו� משל� בקשה לרישו�)א(.4

.לפי טופס שהשר קבע,פסק די	 לחלוקת רכוש
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הגו� המשל� ירשו� את פסק הדי	 לחלוקת רכוש)ב( 

�את אורכה של, בי	 השאר, ויכלול2שמתקיי� בו האמור בסעי

�התקופה המשותפת ואת כל אלה

�לגבי הסדר צבירת זכויות)1(

חלק,)ב(בקופה שאינה מהקופות המנויות בפסקה)א(

�עוא� נקב,8מהקצבה שיועבר לב	 הזוג לשעבר לפי סעי

בפסק הדי	 כי נדרשת הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר

�;)2)(ד(או)ג(עד)א(10בהתקיי� האמור בסעי

בקופת גמל לתגמולי� או בקופת גמל אישית)ב(

פעמי שיועבר לב	 הזוג�חלק מהסכו� החד,לפיצויי�

�וא� נקבע בפסק הדי	 כי נדרשת,9לשעבר לפי סעי

האמור בסעי�הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר בהתקיי�

;)1)(ג(10

�לגבי הסדר צבירה מוגדרת)2(

חלק מהיתרה הצבורה–לגבי מי שאינו גימלאי)א(

�;5שיועבר לחשבונו של ב	 הזוג לשעבר לפי סעי

חלק מהקצבה שיועבר לב	 הזוג�לגבי גימלאי)ב(

�.8לשעבר לפי סעי

רתבהסדר צבירה מוגד)ב(במועד הרישו� לפי סעי� קט	)ג(

ירשו� הגו� המשל� הערת אזהרה לטובתו של ב	 הזוג לשעבר

שהיה על הגו�, לרבות מרכיב הפיצויי�,על מלוא הסכו�

�אילו מועד ההעברה היה חל)א(5המשל� להעביר לפי סעי

.במועד הרישו� כאמור

הגו� המשל� ישלח לב	 הזוג לשעבר ולחוס- הודעה בדבר)ד(

בדואר רשו� או בדר- אחרת)א(רישו� הבקשה לפי סעי� קט	

.שיורה עליה השר

לגבי קופת גמל שלעמית בה היה כיסוי ביטוחי לסיכוני)ה(

החל ממועד רישו� הערת האזהרה לפי סעי� קט	,נכות או מוות

יהיה הכיסוי הביטוחי האמור בהתא� לכיסוי שהיה אילו כבר)ג(

�)א(5הועבר חלק היתרה הצבורה של ב	 הזוג לשעבר לפי סעי

.והוא יחושב בהתא�
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השר רשאי לקבוע הוראות לעניי	 אופ	 הגשת בקשה)ו( 

).א(כאמור בסעי� קט	

חלוקת יתרה

צבורה

בהתקיי�, לחוק קופות גמל)א(25על א� האמור בסעי�)א(.5

התנאי� המפורטי� להל	 יפתח הגו� המשל� בהסדר צבירה

ר אליוויעבי,מוגדרת חשבו	 חדש על שמו של ב	 הזוג לשעבר

�)ב(את הסכו� המחושב לפי סעי� קט	

נית	 פסק די	 לחלוקת רכוש ונרשמה הבקשה לרישו�)1(

�;4לפי סעי

)2(�חלפו ארבעי� וחמישה ימי� מהמועד שבו שלח הגו

המשל� הודעה בדבר רישו� פסק הדי	 לחלוקת רכוש כאמור

�;)ד(4בסעי

א�שול� מס בגי	 חלקו של ב	 הזוג לשעבר בהת)3(

�.ז לפקודת מס הכנסה125להוראות סעי

יחושב לפי)א(הסכו� שיש להעבירו לפי סעי� קט	)ב(

השיעור מהיתרה הצבורה שנקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש נכו	

התשואה, לפי העניי	,למועד הפירוד ועליו תיווס� או תופחת

שהשיגה הקופה על החלק האמור בשל התקופה שבי	 מועד

מ ועד ההעברה לחשבונו של ב	 הזוג לשעבר לפיהפירוד לבי	

בניכוי דמי הניהול שגבתה הקופה בשל אות�,)א(סעי� קט	

.כספי� באותה תקופה

לעניי	 כל די	 יראו את מועד הצטרפותו של ב	 הזוג)ג(

):א(לשעבר לחשבו	 החדש בקופה שנפתח לפי סעי� קט	

הח�לעניי	 קופת גמל לקצבה)1( שבו	המועד שבו נפתח

;)א(החדש כאמור בסעי� קט	

לעניי	 הסדר צבירה מוגדרת שאינו קופת גמל לקצבה)2(

.המועד שבו הצטר� העמית לקופה�

לגבי כספי� ממרכיב,)א(על א� האמור בסעי� קט	)ד(

:הפיצויי� יחולו הוראות אלה
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הכספי� האמורי� יועברו לחשבו	 על שמו של ב	 הזוג)1( 

ש ,בו זכאי העמית למשו- את הכספי�לשעבר רק במועד

�לפקודת מס 164ובלבד שנוכה מס בהתא� להוראות סעי

�)א7(9הכנסה וזאת לגבי החלק שאינו זכאי לפטור לפי סעי

;לפקודת מס הכנסה

היה מעבידו של העמית זכאי למשיכת כספי� במרכיב)2(

;הפיצויי� וביקש למשו- אות� תימחק הערת האזהרה

בד)3( )2(בר מחיקת הערת אזהרה כאמור בפסקה הודעה

.תשלח לב	 הזוג לשעבר

לא יראו העברה לפי סעי� זה לחשבונו של ב	 הזוג)ה(

לשעבר כמשיכה לעניי	 כל די	 והקופה לא תהיה רשאית

.להפחית סכו� כלשהו מהיתרה הצבורה בשל העברה כאמור

במועד העברת כספי� מהיתרה הצבורה לחשבונו של ב	)ו(

תימחק הערת האזהרה לגבי,)א(לשעבר כאמור בסעי� קט	הזוג

.הכספי� המועברי�

נפטר עמית וטר� בוצעה חלוקת הכספי� לפי סעי� קט	)ז(

�)א(

)1(�תבוצע החלוקה לפי,)ב(4נרש� פסק הדי	 לפי סעי

ולעניי	 הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את)א(סעי� קט	

;ד רישו� פסק הדי	החלוקה כאילו התבצעה במוע

)2(�והגישה בת הזוג,)ב(4לא נרש� פסק הדי	 לפי סעי

60לשעבר בקשה לרשו� את פסק הדי	 לחלוקת רכוש בתו-

,ימי� ממועד מת	 פסק הדי	 או ממועד פטירתו של העמית

ולעניי	�5ו4יחול האמור בסעיפי�,לפי המאוחר מביניה�

א ת החלוקה כאילוהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו

.התבצעה ערב פטירתו של העמית

ייחוס עיקול או

שעבוד

הוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדי	 על יתרה צבורה של עמית.6

�על חלקו של ב	)ג(4לפני שנרשמה הערת אזהרה כאמור בסעי

באופ	 יחסי בי	, ייוחס סכו� העיקול או השיעבוד,הזוג לשעבר

אלא א� כ	, של ב	 הזוג לשעברחלקו של העמית לבי	 חלקו

נקבע בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את סכו� העיקול

.או השעבוד באופ	 אחר
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לא נית	 להעביר כספי� מיתרה צבורה,5על א� האמור בסעי�.7סייג לחלוקה

:לחשבו	 על ש� ב	 זוג לשעבר כאמור באותו סעי� במקרי� אלה

הא)1( ; מורי�מוטל עיקול על הכספי�

;מוטל שיעבוד שנעשה כדי	 על הכספי� האמורי�)2(

ולאחר העברת, קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב)3(

אות� כספי� יתרת החוב עולה על השיעור המירבי כפי

זה;שנקבע לפי הוראות הדי	 מחלקו של העמית ,לעניי	

יתרת חוב העמית לקופה בשל הלוואות שניתנו�"יתרת חוב"

;לו

העמית החל לקבל קצבת פרישה המחושבת לפי חלקו)4(

.של ב	 הזוג לשעבר

העברת קצבה

לב	 זוג לשעבר

בכל די	 או, לחוק קופות גמל)א(25על א� האמור בסעי�)א(ע.8

בהתקיי� התנאי� המפורטי� להל	, לרבות הסכ� קיבוצי,הסכ�

לגבי גימלאי בהסדר צבירת זכויות או לגבי גימלאי בהסדר

מ יעביר הגו� המשל� חלק מקצבת הפרישה לב	, וגדרתצבירה

�ואול�,)החלק המועבר לב	 הזוג לשעבר–להל	(הזוג לשעבר

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור אלא בשל החודש)1(

שחל לאחר שחלפו ארבעי� וחמישה ימי� מהמועד שבו

הודיע הגו� המשל� לגימלאי בדבר רישו� פסק הדי	 לחלוקת

;רכוש

בי הסדר פנסיה תקציבית ופנסיה תקציבית הסכמיתלג)2(

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור של גימלאי שפרישתו–

אלא בשל הקצבה,מעבודתו הייתה בשל מצב בריאותו הלקוי

בעד החודש המתחיל אחרי החודש שבו הגיע הגימלאי לגיל

זה;פרישה וא�, גיל פרישת חובה–" גיל הפרישה", לעניי	

י	 לחלוקת רכוש גיל אחר לגבי גימלאינקבע בפסק הד

ובלבד שא� הגימלאי היה, אותו גיל–שהתקיי� בו האמור

יוצא לקצבה לפי הסדר הפנסיה בהגיעו לאותו גיל הייתה

משולמת לו קצבה החל מהחודש לאחר החודש שבו הגיע

;לאותו גיל כאמור
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לא יועבר חלק מהקצבה כאמור של–לגבי קר	 ותיקה)3( 

שפרש מהקר	 לפני הגיעו לגיל זכאות לקבלת קצבהגימלאי

א� הפרישה האמורה מומנה על ידי מעבידו של העמית

פעמי לקר	 לפי הוראות הממונה�באמצעות תשלו� סכו� חד

אלא בשל הקצבה בעד,או באמצעות תשלו� רצי� לקר	

החודש המתחיל אחרי החודש שבו הגיע הגימלאי לגיל

;הזכאות לקבלת קצבה

לא יועבר חלק מהקצבה לפי סעי� זה א� התקבל)4(

צו של בית משפט שמונע)1(בתקופה האמורה בפסקה

.העברה כאמור

החלק המועבר לב	 הזוג לשעבר, על א� האמור בכל די	)ב(

.לשעבוד או להעברה לאחר,לא נית	 לעיקול

–לגבי הסדר פנסיה תקציבית וקר	 ותיקה)ג(

לאי תופחת בסכו�מלוא הקצבה המשולמת לגימ)1(

השווה למכפלת מלוא הקצבה כאמור בשיעור הקבוע

סכו�–להל	(בתוספת הראשונה לפי מינו של הגימלאי

;)להפחתה

השר רשאי לשנות את השיעורי� שנקבעו בתוספת)2(

הראשונה לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי הוספת כלל בני

�לא 11הזוג לשעבר כזכאי� לקצבת שאיר כאמור בסעי

תיצור הגדלת התחייבויות אקטואריות של הגופי� המשלמי�

אשר נקבעה לגביה� הוספת בני זוג לשעבר כזכאי� לקצבת

;שאיר לפי חוק זה

הסכו� להפחתה יופחת באופ	 שווה מהקצבה)3(

.המשולמת לגימלאי ומהסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר

העברת סכו�

פעמי לב	�חד

זוג לשעבר

בהתקיי� התנאי�, לחוק קופות גמל)א(25ר בסעי�על א� האמו.9

המפורטי� להל	 לגבי קופת גמל לתגמולי� או קופה אישית

חד, שהיא קופת ביטוח קלאסית,לפיצויי� � יועבר חלק מסכו�

�פעמי לב	 הזוג לשעבר

ההעברה תהיה לב	 הזוג לשעבר בלבד ובשיעור הקבוע)1(

;בפסק הדי	 לחלוקת רכוש
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;)ג(10האמור בסעי� התקיי�)2( 

ימי� מהמועד45לא יועבר הסכו� האמור אלא לאחר)3(

שבו הודיע הגו� המשל� לעמית בדבר רישו� פסק הדי	

;לחלוקת רכוש

לא יועבר הסכו� לפי סעי� זה א� התקבל בתקופה)4(

.צו של בית משפט שמונע העברה כאמור)1(האמורה בפסקה

תנאי� בהסדר

צבירת זכויות

קבע בפסק די	 לחלוקת רכוש כי מתקיימת תקופהנ)א(.10

חודשי� או יותר וב	 הזוג לשעבר לא ויתר 120משותפת שהיא

תידרש הסכמתו,)תנאי להסכמה–להל	(על דרישת הסכמתו

:של ב	 הזוג לשעבר בכל אחד מאלה

�לגבי קר	 ותיקה)1(

;ביקש עמית למשו- כספי� שלא בדר- של קצבה)א(

ע)ב( מית לדחות יציאתו לקצבה לאחר הגיעוביקש

.לגיל הזכאות לקבלת קצבה

�לגבי קופת ביטוח קלאסית)2(

ביקש עמית למשו- כספי� בניגוד להוראות לפי)א(

�;לחוק קופות גמל 23סעי

.ביקש עמית להעביר כספי� לקופת גמל אחרת)ב(

א� לעובד בפנסיה�לגבי הסדר פנסיה תקציבית)3(

,פעמי�יש ברירה בי	 קבלת קצבה לקבלת סכו� חדתקציבית

חד,למעט לעניי	 היוו	 קצבה �ואותו עובד ביקש לקבל סכו�

.פעמי כאמור

ביקש עמית בקר	 ותיקה לדחות יציאתו לקצבה לאחר)ב(

תידרש,שצבר את שיעור הקצבה המרבי לפי תקנו	 הקר	

הסכמה של ב	 הזוג לשעבר לדחייה כאמור ג� א� לא מתקיי�

.תנאי להסכמה

�לגבי קופת ביטוח קלאסית יחולו ההוראות הבאות)ג(

בקופת גמל לתגמולי� או בקופת גמל אישית)1(

�הכוללת אפשרות להמיר כספי� לקצבה,לפיצויי�
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חד)א(  –פעמי� ביקש העמית למשו- כספי� בסכו�

�יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי למשו- את חלקו בסכו� חד

.בלבד,פעמי

–ביקש העמית להמיר את החלק המגיע לו לקצבה)ב(

�יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי למשו- את חלקו בסכו� חד

פעמי או להמיר לקצבה במועד שבו החל העמית לקבל

וחישוב הקצבה ייעשה בהתא� לתנאי� שבה�,קצבה

.מחושבת הקצבה לעמית

בקופת גמל לקצבה לגבי החלק המותר במשיכה כסכו�)2(

לפ�חד �לחוק קופות גמל23י הוראות לפי סעי� פעמי

כל אחד מבני הזוג יהיה רשאי לבקש למשו- את)א(

.פעמי�חלקו בסכו� חד

חד)ב( –פעמי�ביקש העמית למשו- את חלקו בסכו�

יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי למשו- את החלק המגיע לו

.בלבד, פעמי�באמצעות סכו� חד

ר בדר- של קצבהמשיכת חלקו של ב	 הזוג לשעב)ג(

וחישוב,תהיה רק במועד שבו החל העמית לקבל קצבה

הקצבה ייעשה בהתא� לתנאי� שבה� מחושבת הקצבה

.לעמית

ביקש עמית בהסדר צבירה מוגדרת למשו- כספי�)ד(

�ממרכיב הפיצויי� שנרשמה בשלה� הערת אזהרה לפי סעי

.תידרש הסכמה של ב	 הזוג לשעבר למשיכה כאמור,)ג(4

לומי�תש

לשאירי�

לרבות, תקנו	 הקר	 או הסכ�, על א� האמור בכל די	)א(ב.11

: יחולו כל אלה,הסכ� קיבוצי

:בקר	 ותיקה ובהסדר פנסיה תקציבית)1(

נפטר עמית או עובד בפנסיה תקציבית ונקבע בפסק)א(

120הדי	 לחלוקת רכוש כי התקופה המשותפת היא

:יחולו כל אלה,חודשי� או יותר
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החל מהחודש שלאחר חודש הפרישה יהיה ב	 זוג)1( 

וכל עוד,לשעבר שהוא שאיר זכאי לקבל מהגו� המשל�

הוא היה זכאי לפי הוראות הסדר הפנסיה אילו הוא היה

בשעת מותו של העמית או עובד בפנסיה תקציבית ב	

קצבה בשיעור מחצית מהשיעור המשות� כשהוא–זוגו

.זוגמוכפל בסכו� קצבת שאיר לב	

כשיש בשעת מותו של העמית או העובד בפנסיה)2(

תקציבית ב	 זוג הזכאי לפי הוראות הסדר הפנסיה

וכל, לפי הוראות הסדר הפנסיה,לקצבה מהגו� המשל�

הוא יהיה זכאי לקצבה שתחושב באופ	,עוד הוא זכאי

:הבא

;קצבת שאיר לב	 זוג–עד לחודש הפרישה)א(

לפי�ש שלאחר חודש הפרישה החל מהחוד)ב(

ההפרש שבי	 קצבת שאיר לב	 זוג לבי	 סכו�

הקצבה לו זכאי ב	 הזוג לשעבר שהוא שאיר לפי

).1(פסקה

זכאי� יורשיו של העמית בקר	 ותיקה לקבל)3(

יהיה ב	 הזוג לשעבר זכאי לקבל,סכו� חד פעמי מהקר	

.את מחצית השיעור המשות� מתו- הסכו� האמור

זה)4( �לעניי	 סעי� קט	

�" חודש הפרישה"

החודש שבו היה–לגבי קר	 ותיקה)1(

העמית מגיל לגיל זכאות לקבלת קצבה אילולא

;נפטר

החודש–לגבי הסדר פנסיה תקציבית)2(

שבו היה העובד מגיע לגיל פרישת חובה אילולא

;נפטר

הקצבה שהייתה סכו�–" קצבת שאיר לב	 זוג"

משולמת לב	 זוג לפי הסדר הפנסיה כשאי	 ב	 זוג

;לשעבר שהוא שאיר
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נפטר גימלאי ונקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש כי)ב( 

חודשי� או יותר יחולו כל 36התקופה המשותפת היא

:אלה

ב	 זוג לשעבר שהוא שאיר יהיה זכאי לקצבת)1(

הוא מוכפלשאיר שתחושב לפי שיעור קצבה לב	 זוג כש

בסכו� הקצבה שהועבר לב	 הזוג לשעבר ערב פטירתו

�וכל עוד הוא זכאי לקצבה כאמור,8לפי הוראות סעי

לפי הסדר הפנסיה אילו היה ב	 זוגו של הזכאי ערב

;פטירתו

כשיש בשעת מותו של הגימלאי ב	 זוג הזכאי לפי)2(

וכל עוד,הוראות הסדר הפנסיה לקצבה מהגו� המשל�

יהיה זכאי לקצבה, ב	 הזוג לקצבה כאמורזכאי

שתחושב לפי שיעור הקצבה לב	 הזוג כשהוא מוכפל

בקצבה ששולמה לגימלאי ללא החלק המועבר לב	 הזוג

.לשעבר

זה)3( �לעניי	 סעי� קט	

היחס שבי	 הקצבה לה–" שיעור קצבה לב	 זוג"

זכאי ב	 זוג של גימלאי שנפטר לפי הוראות הסדר

הפנסיה אלמלא הוראות חוק זה לבי	 הקצבה

ששולמה לגימלאי ערב פטירתו אלמלא הוראות

.חוק זה

�נפטר גימלאי בהסדר צבירה מוגדרת)2(

ככל שקצבתו חושבה בהנחה שב	 הזוג לשעבר יהיה)1(

יהיה זכאי ב	,זכאי לקצבת שאיר בשל מותו של הגימלאי

ראות הסדרהזוג לשעבר לקצבת שאיר שתחושב לפי הו

.הפנסיה אילולא היה פירוד בי	 בני הזוג

ככל שמוטביו או יורשיו לפי די	 זכאי� לפי הסדר)2(

הפנסיה לקבל מהגו� המשל� תשלומי� חודשיי� לתקופה

יהיה ב	 הזוג לשעבר מוטב, פעמי�קצובה או סכו� חד

הזכאי לקבל את מחצית השיעור המשות� מתו- הסכומי�

.האמורי�
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עמית בקופת ביטוח קלאסית יהיה ב	 הזוג נפטר)3( 

לשעבר כמוטב בלתי חוזר ויהיה זכאי לקבל מחצית השיעור

פעמי שישול��המשות� מתו- מרכיב החיסכו	 בסכו� החד

.למוטביו של העמית בהתא� לתכנית הביטוח

לא יחולו)ג(8וסעי�)ב)(1)(א(הוראות סעי� קט	)ב(

:בהתקיי� אחד מאלה

ק הדי	 לחלוקת רכוש כי האמור בו יחול רקנקבע בפס)1(

;לעניי	 העברת חלק המועבר לב	 הזוג לשעבר

פסק הדי	 לחלוקת רכוש הוגש לרישו� לאחר שנתיי�)2(

מהמועד שבו נית	 או לאחר החודש שקד� לחודש שבו הפ-

. לפי המועד המאוחר מביניה�,העובד או העמית לגימלאי

רכוש בקופת גמל לקצבה או בהסדרנרש� פסק די	 לחלוקת.12היוו	

לא יותר היוו	 חלק הקצבה שמועבר לב	 הזוג,פנסיה תקציבית

�,בשיעור ולתקופה שביקש העמית או העובד,8לשעבר לפי סעי

אלא א� ניתנה לכ-, ההסכ� או התקנו	,בכפו� להוראות הדי	

.הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר

תוצאות של

הערת אזהרה

אז)א(נ.13 על חלק יתרה צבורה)ג(4הרה לפי סעי� נרשמה הערת

: יחולו כל אלה,וכל עוד לא נמחקה

לא יבוצע בכספי� שעליה� נרשמה הערה כאמור אחד)1(

אלא לאחר קבלת הסכמתו של,מהפעולות המפורטות להל	

:ב	 הזוג לשעבר

;משיכת הכספי�)א(

;העברת הכספי� לקופת גמל אחרת)ב(

ול השקעה אחד בקופת גמלהעברת הכספי� ממסל)ג(

;מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה

כל, לא נית	 יהיה לעקל או לשעבד את החלק האמור)2(

.עוד לא נמחקה ההערה

תימחק על פי צו של)ג(4הערה שנרשמה לפי סעי�)ב(

.הערכאה הראשונה או בהתא� להוראות חוק זה
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ר שמועברת לו קצבה לפיהגו� המשל� ישלח לב	 הזוג לשעבה.14דיווח

�שבה�, דוחות תקופתיי� ודוחות נוספי� שיקבע השר,8סעי

גובה הקצבה לה זכאי: וביניה�,ייכללו הפרטי� שיקבע השר

הגימלאי אלמלא חוק זה וחלק הקצבה המועבר לב	 הזוג

. במועדי� ולתקופות שיקבע, באופ	,לשעבר

ח.15ביצוע ותקנות וק זה והוא רשאי להתקי	 תקנותהשר ממונה על ביצועו של

.בכל עני	 הנוגע לביצועו

אי	 בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהאמור בכל די	 לעניי	)א(א.16סייג

חלוקת זכויות בי	 בני זוג של תשלומי� בשל פרישה מעבודה

.שאינ� נכללי� בהוראות חוק זה

זה)ב( ואול� בני הזוג, אינ	 ניתנות להתניה, הוראות לפי חוק

להסכי� ביניה� על חלוקת הזכויות הנובעות מההוראותרשאי�

האמורות שלא באמצעות הגו� המשל� ועל הסכמה כאמור לא

.יחולו הוראות חוק זה

תוספת ראשונה

)�))1)(ג(6סעי

לגבי גברלגבי אישה

1.2% 2.8% 

תיקו	 חוק

שירות המדינה

נוסח)[גימלאות(

]משולב

��197071ל"התש,]נוסח משולב)[לאותגימ(בחוק שירות המדינה.17

)1(��1בסעי

זה"אחרי)א( :יבוא"–בחוק

שנקבע בפסק, אחד מהמפורטי� להל	–" ב	 זוג לשעבר""

הדי	 לחלוקת רכוש כזכאי לחלוקת זכויות לקצבה

:לפי חוק זה

.120'עמ,ל"ח התש"ס71
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מי שהיתה אשתו של עובד או של זכאי לקצבת)1( 

יד,פרישה ;ועה בציבור כאשתולרבות מי שהייתה

,אשתו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה)2(

;שנפרדה ממנו פרידה של קבע

מי שהיה בעלה של עובדת או של זכאית לקצבת)3(

;לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה,פרישה

,בעלה של עובדת או של זכאית לקצבת פרישה)4(

;שנפרד ממנה פרידה של קבע

�ד"התשס, כהגדרתו בחוק גיל פרישה�" שת חובהגיל פרי"

200472;";

:יבוא" היו� הקובע"אחרי ההגדרה)ב(

""�היחס שבי	 התקופה המשותפת–" השיעור המשות

;לבי	 כל תקופת השירות

בחוק יחסי)ד(2כהגדרתה בסעי��" התרת נישואי	"

;";ממו	

:יבוא" חוק המשמעת"אחרי ההגדרה)ג(

חוק לחלוקת חיסכו	–" חוק חלוקת חיסכו	 פנסיוני""

;73 �2010ע"התש, פנסיוני בי	 בני זוג

�ג"התשל, חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"

197374";

: יבוא" עומד ברשות עצמו"אחרי ההגדרה)ד(

:אחד מאלה–" פירוד""

;התרת נישואי	)1(

מ)2( שאבי� שהתקיימו בו התנאי�הסדר איזו	

�;א לחוק יחסי ממו	5הקבועי� בסעי

.46'עמ,ד"ח התשס"ס72

.' ___עמ,ע"ח התש"ס73

.267'עמ,ג"ח התשל"ס74
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לחלוקת רכוש בי	 בני)2(הסדר שאינו לפי פסקה)3( 

;זוג בשל פרידה

לחוק יחסי)ב(5פסק די	 לפי סעי�–" פסק די	 לאיזו	"

ממו	 בדבר חלוקת נכסי� בשל פקיעת נישואי	 עקב

; מותו של עובד או זכאי לקצבה

בו–" פסק די	 לחלוקת רכוש" ,בי	 השאר, פסק די	 שנקבע

חלוקת קצבת פרישה המשולמת לפי חוק זה בי	

;עובד או זכאי לקצבת פרישה לבי	 ב	 זוג לשעבר

אחד מהמפורטי� להל	 שאינו ב	 זוג–" פרוד של קבע"

ובלבד שנקבע בפסק די	 לאיזו	 כי הוא, לשעבר

זה זכאי לחלוקת הזכות לקבלת :קצבה לפי חוק

,אשתו של עובד או של זכאי לקיצבת פרישה)1(

;שנפרדה ממנו פרידה של קבע

,בעלה של עובדת או של זכאית לקיצבת פרישה)2(

;שנפרד ממנה פרידה של קבע

:התקיי� אחד מאלה–" פרידה של קבע"

חלפה שנה מיו� שנפתח אחד מההליכי�)1(

הלי- לא נסגר בתקופההמפורטי� להל	 ואותו

:האמורה

;הלי- להתרת נישואי	)א(

לרבות, תביעה לחלוקת רכוש בי	 בני הזוג)ב(

תביעה לפירוק שיתו� במקרקעי	 המשותפי� לבני

;�196975ט"התשכ,הזוג לפי חוק המקרקעי	

תביעה לפסק די	 הצהרתי בדבר זכויות בני)ג(

;הזוג

א)ד( יזו	 משאבי� לפיבקשה לביצוע הסדר

;חוק יחסי ממו	

;לחוק יחסי ממו	11בקשה לפי סעי�)ה(

.259'עמ,ט"ח התשכ"ס75
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קיי� קרע בי	 בני הזוג או שבני הזוג חיי� בנפרד)2( 

א� א� תחת קורת גג אחת במש- תקופה מצטברת של

;."תשעה חודשי� לפחות מתו- תקופה רצופה של שנה

:יבוא" שירות"אחרי ההגדרה)ה(

מ"" התקופה שנקבעה בפסק הדי	–" שותפתתקופה

,לפי העניי	, לחלוקת רכוש או בפסק די	 לאיזו	

שבשלה מחולקי� הזכויות לקצבה לפי חוק זה

ואשר חלה בתקופת שירותו של העובד או הזכאי

;";לקיצבת פרישה

)2(��4בסעי

למעט א�"יבוא" בשעת מותו"אחרי,)1(בפסקה)א(

;"נפרדו פרידה של קבע

למעט א�"יבוא" בשעת מותה"אחרי,)2(בפסקה)ב(

;"נפרדו פרידה של קבע

:יבוא)2(אחרי פסקה)ג(

;ב	 זוגו לשעבר)א2"(

;";פרוד של קבע שלו)ב2(

)3(�:יבוא4אחרי סעי

די	 ב	 זוג"

לשעבר ופרוד

של קבע

36,)4(עד)2)(א(28,)4(עד)2)(א(26לעניי	 סעיפי�א4

;."יראו ב	 זוג לשעבר ופרוד של קבע כב	 זוג,�37ו

)4(�:יבוא)ב(אחרי סעי� קט	,א17בסעי

נרש� פסק די	 לחלוקת רכוש בשל עובד ונקבע בו כי)1ב"(

חודשי� או יותר וב	 120מתקיימת תקופה משותפת שהיא

הזוג לשעבר לא ויתר על דרישת הסכמתו לבחור בקבלת

סיו� השירות במקו� שיחול לגביו האמורפיצויי� עקב

לא יהיה העובד רשאי לבחור בקבלת,)א(בסעי� קט	

;."אלא בהסכמת ב	 הזוג לשעבר,פיצויי� כאמור

)5(��26בסעי
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כשאי	, לב	 זוג"יבוא" לב	 זוג"במקו�,)1(בפסקה)א( 

הזכאי, ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע,בשעת מותו

;",לקצבה

:יבוא)1(חרי פסקהא)ב(

ב	 זוג לשעבר או פרוד, ויש בשעת מותו, לב	 זוג)א1"(

כל עוד לא,)ב1(הזכאי לקיצבה לפי פסקה,של קבע

�נישא ב	 הזוג

בעד החודש שקד� לחודש שבו היה מגיע)א(

בסעי� זה(העובד לגיל פרישת חובה אילולא נפטר

;ארבעי� אחוז–) חודש הפרישה–

ההפרש שבי	�בעד חודש הפרישה ואיל-)ב(

;)ב1(ארבעי� אחוזי� לבי	 השיעור המנוי בפסקה

שנקבע בפסק, לב	 זוג לשעבר או לפרוד של קבע)ב1(

הדי	 לחלוקת רכוש כי מתקיימת תקופה משותפת

עשרי��כל עוד לא נישא, חודשי� או יותר 120שהיא

�;";אחוזי� מהשיעור המשות

�28עי�בס)6(

�)א(בסעי� קט	)א(

,לב	 זוג"יבוא" לב	 זוג"במקו�,)1(בפסקה)1(

,ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע,כשאי	 בשעת מותו

;",הזכאי לקצבה

:יבוא)1(אחרי פסקה)2(

ב	 זוג לשעבר או, כשיש בשעת מותו, לב	 זוג)א1"(

א�,)ב1(הזכאי לקצבה לפי פסקה,פרוד של קבע

היה ב	 זוגו לפחות שלוש שני� שקדמו לפטירתו

ההפרש שבי	�כל עוד לא נישא,או נולד לה� ילד

א-,)ב1(שישי� אחוז לבי	 השיעור המנוי בפסקה

לא יותר מארבעי� אחוז ממשכורתו הקובעת של

;הזכאי לקצבת פרישה שנפטר
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א� היה ב	, ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע)ב1( 

,או נולד לה� ילד, וגו לפחות שלוש שני�ז

ושנקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש או בפסק הדי	

36כי מתקיימת תקופה משותפת שהיא,לאיזו	

שלושי�–כל עוד לא נישא,חודשי� או יותר

�זה;אחוז מהשיעור המשות יראו את, לעניי	

המועד שבו חלה הפרידה של קבע כמועד שבו

;"להיות ב	 זוגוהפרוד של קבע הפסיק

�)ד(בסעי� קט	)ב(

"תבוא במקו� הקצבה"הסיפה החל במילי�)1(

;)1(תסומ	 כפסקה

:יבוא)1(אחרי פסקה)2(

,)א1(שמתקיי� בו האמור בפסקה, לגבי ב	 זוג)2"(

בעד החודש שקד� לחודש שבו�כל עוד לא נישא

א נפטראילול,היה מגיע העובד לגיל פרישת חובה

א- לא יותר מארבעי� אחוז, שישי� אחוז–

;"ממשכורתו הקובעת של העובד

:יבוא)ד(אחרי סעי� קט	)ג(

הוראות הסעי�,)ד(על א� האמור בסעי� קט	)ה"(

האמור יחולו לגבי ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע רק

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש או בפסק די	

120ימת תקופה משותפת שהיאלאיזו	 כי מתקי

;."חודשי� או יותר

)7(�: בסופו יבוא,36בסעי

זה)4"( �לב	, לא תשול� קצבת שאיר, על א� האמור בסעי

שהוא זכאי לקצבה לפי,הזוג לשעבר או לפרוד של קבע

אלא בעד החודש שלאחר החודש,34או)ד(28, 26סעיפי�

;."אילולא נפטר, חובהשבו היה מגיע העובד לגיל פרישת

)8(�;בטל–38סעי

)9(�:יבוא42אחרי סעי
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פסק די	" 

לחלוקת רכוש

ופסק די	 לאיזו	

הוראות חוק זה יחולו לגבי פסק די	)א(א42

:לחלוקת רכוש שהתקיי� בו כל אלה

נקבע בו כי קצבת פרישה המשולמת לפי)1(

חוק זה תחולק בי	 בני הזוג באופ	 שלב	 הזוג

עבר יועבר שיעור קבוע ממלוא הקצבהלש

שהייתה משולמת לזכאי לקצבה אילולא ההעברה

;האמורה

לא יעלה על)1(השיעור כאמור בפסקה)2(

�.מחצית השיעור המשות

הוראות חוק זה יחולו לגבי פסק די	 לאיזו	)ב(

שנקבע בו כי אלמלא פטירתו של העובד או הזכאי

יתה משולמת לפי חוקקצבת הפרישה שהי,לקצבה

זה הייתה מחולקת בי	 בני הזוג באופ	 שלב	 הזוג

לשעבר יועבר שיעור קבוע ממלוא הקצבה שהייתה

,משולמת לזכאי לקצבה אילולא ההעברה האמורה

�.אשר אינו עולה על מחצית השיעור המשות

רישו� פסק די	

לחלוקת רכוש

ב	 זוג לשעבר רשאי להגיש לממונה בקשה)א(ב42

שו� פסק די	 לחלוקת רכוש בטופס שקבעלרי

.השר

פרוד של קבע רשאי להגיש לממונה בקשה)ב(

.לרישו� פסק די	 לאיזו	 בטופס שקבע השר

השר רשאי לקבוע בתקנות את אופ	 הגשת)ג(

).ב(או)א(בקשה כאמור בסעי� קט	
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הממונה או מי שהסמי- לכ- ירשו� את)ד( 

;ש או פסק די	 לאיזו	פסק הדי	 לחלוקת רכו

במסגרת הרישו� יפורט חלק מהקצבה המגיעה

�לזכאי לקצבה שיועבר לב	 הזוג לשעבר לפי סעי

וא�, אורכה של התקופה המשותפת,)2)(ב(62

נקבע בפסק הדי	 כי מתקיימת תקופה משותפת

חודשי� או יותר וב	 הזוג לשעבר לא 120שהיא

י� כאמורויתר על דרישת הסכמתו לבחירה בפיצוי

�.א17בסעי

)ב(או)א(בקשה לרישו� לפי סעי� קט	)ה(

תוגש לא יאוחר משנתיי� מיו� פטירתו של העובד

הממונה רשאי להארי- תקופה;או הזכאי לקצבה

א� האיחור בהגשת הבקשה חל מסיבות,זו

.שלמבקש לא היתה שליטה עליה	

הודעה של הממונה או מי שהסמי- לכ-)ו(

בר רישו� בקשה לפסק די	 לחלוקת רכוש לפיבד

תישלח בדואר רשו� למבקש ולעובד)ד(סעי� קט	

או לזכאי לקצבת פרישה או באופ	 אחר שקבע

.השר בתקנות

לא יראו בהחלטה לרישו� או בסירוב)ז(

לרישו� פסק די	 על פי סעי� זה כהחלטה לעניי	

�;."43סעי

)10(��58בסעי

:יבוא)א(� קט	 אחרי סעי)א(

,48ובסעי�)א(על א� האמור בסעי� קט	)1א"(

בהתקיי� התנאי� המפורטי� להל	 יועבר חלק הקצבה

למי שהיה ב	 זוגו של הזכאי לקצבה ושנרש� פסק הדי	

��ואול�,)ב(א42לחלוקת רכוש לפי סעי

ההעברה תהיה לב	 הזוג לשעבר בלבד)1(

.	 לחלוקת רכושובשיעור הקבוע בפסק הדי
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לא יועבר חלק מהקצבה כאמור אלא בשל)2( 

החודש שחל לאחר שחלפו שישי� ימי� מהמועד

שבו הודיע הממונה בדבר רישו� פסק הדי	

.לחלוקת רכוש והעובד או הזכאי לקצבה

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור של זכאי)3(

�,א17או,)3(או)2)(א(15לקצבת פרישה לפי סעי

לא בשל הקצבה בעד החודש המתחיל אחריא

זה;היו� שבו הגיע לגיל הפרישה גיל", לעניי	

וא� נקבע בפסק, גיל פרישת חובה–"הפרישה

הדי	 לחלוקת רכוש גיל אחר לגבי זכאי לקצבת

ובלבד שא� הזכאי, אותו גיל–פרישה כאמור

לקצבת פרישה היה יוצא לקצבה בהגיעו לאותו גיל

לו קצבה החל מהחודש לאחרהייתה משולמת

;החודש שבו הגיע לאותו גיל כאמור

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור של זכאי)4(

�אלא בשל,)3(או)1(17לקצבת פרישה לפי סעי

הקצבה בעד החודש המתחיל אחרי היו� שבו הגיע

.60לגיל

חלק הקצבה שמועבר לב	 הזוג לשעבר לפי סעי�)2א(

.להעברה או לשעבוד, יהא נית	 לעיקוללא,)1א(קט	

מלוא הקצבה המשולמת לזכאי לקצבת פרישה)3א(

תופחת בסכו� השווה למכפלת מלוא הקצבה כאמור

בשיעור הקבוע בתוספת לחוק חלוקת חיסכו	 פנסיוני

סכו�–להל	(לפי מינו של הזכאי לקצבת פרישה

 ).להפחתה

בא)4א( ופ	 שווה מהקצבההסכו� להפחתה יופחת

המשולמת לזכאי לקצבת שאיר ומהסכו� המועבר לב	

.הזוג לשעבר

בהתקיי� אחד מהמפורטי� להל	 לא תחול הוראת)5א(

יחול האמור בו כשאי	28ולעניי	 סעי�)3א(סעי� קט	

:ב	 זוג לשעבר
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נקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש כי האמור)1( 

ח לק המועבר לב	 הזוגבו יחול רק לעניי	 העברת

;לשעבר

פסק הדי	 לחלוקת רכוש הוגש לרישו�)2(

לאחר שנתיי� מהמועד שבו נית	 או לאחר החודש

שקד� לחודש שבו הפ- העובד לזכאי לקצבת

;."לפי המועד המאוחר מביניה�,פרישה

)א(קטני�"יבוא)"א(קט	"במקו�,)ב(בסעי� קט	)ב(

;)"1א(�ו

)11(�או למי"יבוא" חייב בפרנסת�"אחרי,)א(62בסעי

�;)"1א(58שמועבר לו חלק מהקצבה לפי סעי

)12(�� 109בסעי

: בסופו יבוא,)א(בסעי� קט	)א(

)"7(�ואופ	,ב42גובה אגרה לרישו� פסק די	 על פי סעי

;תשלו� האגרה

שבה�, דיני� וחשבונות תקופתיי� לב	 זוג לשעבר)8(

טי� בדבר גובה מלוא הקצבה אשר בשלהיכללו פר

�וחלק)1א(58מועבר לב	 הזוג לשעבר חלק לפי סעי

והמועדי� לשליחת,הקצבה המועבר לב	 הזוג לשעבר

;."דיני� כאמור

:בסופו יבוא,)ב(בסעי� קט	)ב(

לא יותר, נרש� פסק די	 לחלוקת רכוש בשל עובד)4"(

הזוג לשעבר לפיהיוו	 חלק של הקצבה המועבר לב	

אלא,הסעי� האמור בשיעור ולתקופה שביקש הזכאי

;."א� ניתנה לכ- הסכמתו של ב	 הזוג לשעבר
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תיקו	 חוק

שירות הקבע

בצבא הגנה

לישראל

נוסח)[גימלאות(

]משולב

נוסח)[גימלאות(בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל.18

� �198576ה"התשמ,]משולב

)1(��1בסעי

זה"ריאח)א( :יבוא"–בחוק

אחד מהמפורטי� להל	 שנקבע בפסק–" ב	 זוג לשעבר""

הדי	 לחלוקת רכוש כזכאי לחלוקת זכויות לקצבה

:לפי חוק זה

מי שהייתה אשתו של חייל או של זכאי לקצבת)1(

;לרבות מי שהייתה ידועה בציבור כאשתו,פרישה

פר)2( ,ישהאשתו של חייל או של זכאי לקצבת

;שנפרדה ממנו פרידה של קבע

מי שהיה בעלה של חיילת או של זכאית לקצבת)3(

;לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה,פרישה

,בעלה של חיילת או של זכאית לקצבת פרישה)4(

;שנפרד ממנה פרידה של קבע

�ד"התשס, כהגדרתו בחוק גיל פרישה�" גיל פרישת חובה"

200477;";

: יבוא" חייל"אחרי ההגדרה)ב(

חוק חלוקת חיסכו	–" חוק חלוקת חיסכו	 פנסיוני""

;78 �2010ע"התש, פנסיוני בי	 בני זוג

�ג"התשל, חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"

1973";

:יבוא" נכה"אחרי ההגדרה)ג(

.142'עמ,ה"ח התשמ"ס76

.46'עמ,ד"ח התשס"ס77

.' ___עמ,ע"ח התש"ס78
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: אחד מאלה–" פירוד"" 

;התרת נישואי	)1(

הסדר איזו	 משאבי� שהתקיימו בו התנאי�)2(

�;א לחוק יחסי ממו	5הקבועי� בסעי

לחלוקת רכוש בי	 בני)2(הסדר שאינו לפי פסקה)3(

;זוג בשל פרידה

לחוק יחסי)ב(5פסק די	 לפי סעי�–" פסק די	 לאיזו	"

ממו	 בדבר חלוקת נכסי� בשל פקיעת נישואי	 עקב

; אי לקצבהמותו של חייל או זכ

בו–" פסק די	 לחלוקת רכוש" ,בי	 השאר, פסק די	 שנקבע

חלוקת קצבת פרישה המשולמת לפי חוק זה בי	

;חייל לבי	 ב	 זוג לשעבר

,אחד מהמפורטי� להל	 שאינו פרוד–" פרוד של קבע"

ובלבד שנקבע בפסק די	 לאיזו	 כי הוא זכאי

:זהלחלוקת הזכות לקבלת קצבה לפי חוק

,אשתו של חייל או של זכאי לקצבת פרישה)1(

;שנפרדה ממנו פרידה של קבע

,בעלה של חיילת או של זכאית לקצבת פרישה)2(

;שנפרד ממנה פרידה של קבע

:התקיי� אחד מאלה–" פרידה של קבע"

חלפה שנה מיו� שנפתח אחד מההליכי�)1(

ר בתקופההמפורטי� להל	 ואותו הלי- לא נסג

:האמורה

;הלי- להתרת נישואי	)א(

לרבות, תביעה לחלוקת רכוש בי	 בני הזוג)ב(

תביעה לפירוק שיתו� במקרקעי	 המשותפי� לבני

; �196979ט"התשכ,הזוג לפי חוק המקרקעי	

.259'עמ,ט"ח התשכ"ס79
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תביעה לפסק די	 הצהרתי בדבר זכויות בני)ג( 

;הזוג

� לפיבקשה לביצוע הסדר איזו	 משאבי)ד(

;חוק יחסי ממו	

;לחוק יחסי ממו	11בקשה לפי סעי�)ה(

קיי� קרע בי	 בני הזוג או שבני הזוג חיי� בנפרד)2(

א� א� תחת קורת גג אחת במש- תקופה מצטברת של

;."תשעה חודשי� לפחות מתו- תקופה רצופה של שנה

:יבוא"ל"הרמטכ"אחרי ההגדרה)ד(

""�היחס שבי	 התקופה המשותפת–" השיעור המשות

;לבי	 כל תקופת השירות

בחוק יחסי)ד(2כהגדרתה בסעי�–" התרת נישואי	"

;";ממו	

:יבוא" שירות קבע"אחרי ההגדרה)ה(

התקופה שנקבעה בפסק הדי	�" תקופה משותפת""

,לפי העני	, לחלוקת רכוש או בפסק די	 האיזו	

לקצבה לפי חוק זהשבשלה מחולקי� הזכויות

ואשר חלה בתקופת שירותו של החייל או הזכאי

;";לקיצבת פרישה

)2(�נרש� פסק די	 לחלוקת"בסופו יבוא,)1)(ב(א12בסעי

רכוש בשל חייל ונקבע בו כי מתקיימת תקופה משותפת

חודשי� או יותר וב	 הזוג לשעבר לא ויתר על 120שהיא

רור במקו� שיחולדרישת הסכמתו לבחור בקבלת מענק שח

לא יהיה החייל רשאי לבחור,)א(לגביו האמור בסעי� קט	

אלא בהסכמת ב	 הזוג,בקבלת מענק שחרור כאמור

;."לשעבר

)3(��21בסעי

למעט א�"יבוא" בשעת מותו"אחרי,)1(בפסקה)א(

למעט"יבוא" בשעת מותה"ואחרי"נפרדו פרידה של קבע

;"א� נפרדו פרידה של קבע

https://www.prisha.co.il/



96

: יבוא)1(אחרי פסקה)ב( 

;ב	 זוגו לשעבר)א1"(

;";פרוד של קבע שלו)ב1(

)4(�:יבוא21אחרי סעי

די	 ב	 זוג"

לשעבר ופרוד

של קבע

)2)(א(25,)ד(א23,23,)4(עד)2(22לעניי	 סעיפי�א21

יראו ב	 זוג לשעבר ופרוד של�29ו27,28,)4(עד

;."קבע כב	 זוג

)5(��22בסעי

כשאי	, לב	 זוג"יבוא" לב	 זוג"במקו�,)1(בפסקה)1(

הזכאי, ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע,בשעת מותו

;",לקצבה

:יבוא)1(אחרי פסקה)2(

ב	 זוג לשעבר או פרוד, ויש בשעת מותו, לב	 זוג)א1"(

כל עוד לא,)ב1(הזכאי לקיצבה לפי פסקה,של קבע

�ב	 הזוגנישא

בעד החודש שקד� לחודש שבו היה מגיע)1(

בסעי� זה(אילולא נפטר,העובד לגיל פרישת חובה

;ארבעי� אחוז–) חודש הפרישה–

ההפרש שבי	�בעד חודש הפרישה ואיל-)2(

;)ב1(ארבעי� אחוזי� לבי	 השיעור המנוי בפסקה

שנקבע בפסק, לב	 הזוג לשעבר או לפרוד של קבע)ב1(

הדי	 לחלוקת רכוש כי מתקיימת תקופה משותפת

עשרי��כל עוד לא נישא, חודשי� או יותר 120שהיא

�;";אחוזי� מהשיעור המשות

)6(��25בסעי

�)א(בסעי� קט	)א(

,לב	 זוג"יבוא" לב	 זוג"במקו�,)1(בפסקה)1(

קב,כשאי	 בשעת מותו ,עלב	 הזוג לשעבר או פרוד של

;",הזכאי לקיצבה
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:יבוא)1(אחרי פסקה)2( 

ב	 זוג לשעבר או, כשיש בשעת מותו, לב	 זוג)א1"(

א�,)ב1(הזכאי לקיצבה לפי פסקה,פרוד של קבע

היה ב	 זוגו לפחות שלוש שני� שקדמו לפטירתו

ההפרש שבי	–כל עוד לא נישא,או נולד לה� ילד

ה ,)ב1(מנוי בפסקהשישי� אחוזי� לבי	 השיעור

ובלבד שקיצבתו לא תעלה על ארבעי� האחוזי�

;ממשכורתו הקובעת של הנפטר

א� היה ב	, ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע)ב1(

,או נולד לה� ילד,זוגו לפחות שלוש שני�

ושנקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש או בפסק הדי	

פתכי מתקיימת תקופה משות, לפי העניי	,לאיזו	

–כל עוד לא נישא, חודשי� או יותר 36שהיא

�זה;שלושי� אחוזי� מהשיעור המשות ,לעני	

יראו את המועד שבו חלה פרידה של קבע כמועד

;"שבו הפרוד של קבע הפסיק להיות ב	 זוגו

�)ד(בסעי� קט	)ב(

"תבוא במקו� הקצבה"הסיפה החל במילי�)1(

;)1(תסומ	 כפסקה

:יבוא)1(פסקה אחרי)2(

,)א1(שמתקיי� בו האמור בפסקה, לגבי ב	 זוג)2"(

בעד החודש שקד� לחודש שבו�כל עוד לא נישא

היה מגיע החייל לגיל פרישת חובה אילולא נפטר

ובלבד שקצבתו לא תעלה על, שישי� אחוז–

;";ארבעי� אחוזי� ממשכורתו הקובעת של הנפטר

:יבוא)ד(אחרי סעי� קט	)ג(

הוראות הסעי�,)ד(על א� האמור בסעי� קט	)ה"(

האמור יחולו לגבי ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע רק

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש או בפסק הדי	

120לאיזו	 כי מתקיימת תקופה משותפת שהיא

;."חודשי� או יותר
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 )7(�: יבוא)3(אחרי פסקה,28בסעי

זהעל)4"( �לב	, לא תשול� קצבת שאיר, א� האמור בסעי

שהוא זכאי לקצבה לפי,הזוג לשעבר או לפרוד של קבע

אלא בעד החודש שלאחר החודש,)ד(25או,23, 22סעיפי�

;."אילולא נפטר,שבו היה מגיע החייל לגיל פרישת חובה

)8(�;בטל–30סעי

)9(�:יבוא47אחרי סעי

פסק די	"

רכושלחלוקת

ופסק די	 לאיזו	

הוראות חוק זה יחולו לגבי פסק די	)א(א47

:לחלוקת רכוש שיתקיימו כל אלה

נקבע בו כי קצבת פרישה המשולמת לפי)1(

חוק זה תחולק בי	 בני הזוג באופ	 שלב	 הזוג

לשעבר יועבר שיעור קבוע ממלוא הקצבה

שהייתה משולמת לזכאי לקצבה אילולא ההעברה

;האמורה

לא יעלה על)1(השיעור כאמור בפסקה)2(

�;מחצית השיעור המשות

הוראות חוק זה יחולו לגבי פסק די	 לאיזו	)ב(

שנקבע בו כי אלמלא פטירתו של החייל או הזכאי

קצבת הפרישה שהייתה משולמת לפי חוק,לקצבה

זה הייתה מחולקת בי	 בני הזוג באופ	 שלב	 הזוג

ק בוע ממלוא הקצבה שהייתהלשעבר יועבר שיעור

,משולמת לזכאי לקצבה אילולא ההעברה האמורה

�.אשר אינו עולה על מחצית השיעור המשות

רישו� פסק די	

לחלוקת רכוש

ב	 זוג לשעבר רשאי להגיש לממונה בקשה)א(ב47

לרישו� פסק די	 לחלוקת רכוש בטופס שקבע

.השר

פרוד של קבע רשאי להגיש לממונה בקשה)ב(

.לרישו� פסק די	 לאיזו	 בטופס שקבע השר

השר רשאי לקבוע בתקנות את אופ	 הגשת)ג(

).ב(או)א(בקשה כאמור בסעי� קט	

https://www.prisha.co.il/



99

הממונה או מי שהסמי- לכ- ירשו� את)ד( 

;פסק הדי	 לחלוקת רכוש או פסק הדי	 לאיזו	

במסגרת הרישו� יפורט חלק מהקצבה המגיעה

הזוג לשעבר לפי סעי�לזכאי לקצבה שיועבר לב	

אורכה של התקופה המשותפת וא� נקבע,)2)(ב(62

בפסק הדי	 כי מתקיימת תקופה משותפת שהיא

חודשי� או יותר וב	 הזוג לשעבר לא ויתר על120

דרישת הסכמתו לבחור במענק שחרור כאמור

�).ב(א12בסעי

)ב(או)א(בקשה לרישו� לפי סעי� קט	)ה(

משנתיי� מיו� פטירתו שלתוגש לא יאוחר

הממונה רשאי להארי-;החייל או הזכאי לקצבה

א� האיחור בהגשת הבקשה חל,תקופה זו

.מסיבות שלמבקש לא היתה שליטה עליה	

הודעה של הממונה או מי שהסמי- לכ-)ו(

תישלח)ד(בדבר רישו� הבקשה לפי סעי� קט	

בדואר רשו� למבקש ולחייל או לזכאי לקצבת

.רישה או באופ	 אחר שקבע השר בתקנותפ

לא יראו בהחלטה לרישו� או בסירוב)ז(

לרישו� פסק די	 על פי סעי� זה כהחלטה לעניי	

�;."48סעי

)10(��62בסעי

"לגימלה"במקו�,)א(האמור בו יסומ	 כסעי� קט	)א(

–" אלא לש�"והסיפה החל במילי�" לקיצבה"יבוא

;תימחק

סע)ב( �)א(י� קט	 אחרי

בהתקיי�,57ובסעי�)א(על א� האמור בסעי� קט	)ב"(

התנאי� המפורטי� להל	 יועבר חלק הקצבה למי שאינו

�זכאי לקצבה
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נית	 פסק די	 של בית משפט או של בית די	)1( 

מוסמ- בדבר תשלו� מזונות המגיעי� מהזכאי

האמור לא יחול לגבי חלק הקצבה;לקצבה

;)2(בר לב	 הזוג לשעבר לפי פסקהשמוע

נית	 פסק די	 לחלוקת רכוש ונרשמה)2(

��ואול�,)ב(א47הבקשה לרישו� לפי סעי

ההעברה תהיה לב	 הזוג לשעבר בלבד)א(

.ובשיעור הקבוע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור אלא בשל)ב(

ימי� מהמועדהחודש שחל לאחר שחלפו שישי�

שבו הודיע הממונה על רישו� פסק הדי	 לחלוקת

.רכוש

לא יועבר חלק מהקצבה כאמור של זכאי)ג(

�,א12או,)3(או)2)(א(10לקצבת פרישה לפי סעי

אלא בשל הקצבה בעד החודש המתחיל אחרי

זה.היו� שבו הגיע לגיל פרישה גיל", לעניי	

נקבע בפסק וא�, גיל פרישת חובה–"הפרישה

הדי	 לחלוקת רכוש גיל אחר לגבי זכאי לקצבת

ובלבד שא� הזכאי, אותו גיל–פרישה כאמור

לקצבת פרישה היה יוצא לקצבה בהגיעו לאותו

גיל הייתה משולמת לו קצבה החל מהחודש

.לאחר החודש שבו הגיע לאותו גיל כאמור

חלק הקצבה שמועבר לב	 הזוג לשעבר לפי סעי�)ג(

.להעברה או לשעבוד, לא יהא נית	 לעיקול,)1א(קט	

מלוא הקצבה המשולמת לזכאי לקצבת פרישה)ד(

תופחת בסכו� השווה למכפלת מלוא הקצבה כאמור

בשיעור הקבוע בתוספת לחוק חלוקת חיסכו	 פנסיוני

סכו�–להל	(לפי מינו של הזכאי לקצבת פרישה

 ).להפחתה

ה יופחת באופ	 שווה מהקצבההסכו� להפחת)ה(

המשולמת לזכאי לקיצבת פרישה ומהסכו� המועבר

.לב	 הזוג לשעבר
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בהתקיי� אחד מהמפורטי� להל	 לא תחול הוראת)ו( 

יחול האמור בו כשאי	 ב	25ולעניי	 סעי�)ג(סעי� קט	

:זוג לשעבר

נקבע בפסק הדי	 לחלוקת רכוש כי האמור)1(

י	 העברת החלק המועבר לב	 הזוגבו יחול רק לעני

;לשעבר

פסק הדי	 לחלוקת רכוש הוגש לרישו�)2(

לאחר שנתיי� מהמועד שבו נית	 או לאחר החודש

שקד� לחודש שבו הפ- החייל לזכאי לקצבת

;."לפי המועד המאוחר מביניה�,פרישה

)11(�או למי שמועבר לו חלק"בסופו יבוא,)א(65בסעי

�;)"2)(ב(62מהקצבה לפי סעי

)12(��69בסעי

ואול� נרש� פסק די	"בסופה יבוא,)2(בפסקה)א(

לא יותר היוו	 חלק של הקצבה,לחלוקת רכוש בשל חייל

המועבר לב	 הזוג לשעבר לפי הסעי� האמור בשיעור

אלא א� ניתנה לכ- הסכמתו של,ולתקופה שביקש הזכאי

;."ב	 הזוג לשעבר

:איבו)6(אחרי פסקה)ב(

)"7(�ואופ	,ב47גובה אגרה לרישו� פסק די	 על פי סעי

תקנות כאמור יותקנו בהסכמת שר.תשלו� האגרה

;האוצר

שבה�, דיני� וחשבונות תקופתיי� לב	 הזוג לשעבר)8(

יכללו פרטי� בדבר גובה מלוא הקצבה אשר בשלה

�וחלק)2)(ב(62מועבר לב	 הזוג לשעבר חלק לפי סעי

והמועדי� לשליחת,הקצבה המועבר לב	 הזוג לשעבר

;"דיני� כאמור

תיקו	 פקודת

מס הכנסה

:ו יבוא125אחרי סעי�,80בפקודת מס הכנסה.19

.120'עמ,6נוסח חדש, דיני מדינת ישראל80
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מיסוי חלוקת" 

קופת גמל

לקיצבה

1כהגדרתה בסעי�, על חלוקת יתרה צבורה)א(ז125

�ע"התש,לחוק חלוקת חסכו	 פנסיוני בי	 בני זוג

לקצבה שחלות עליה הוראותבקופת גמל , 201081

�של, לחוק האמור)א(3סעי 10%יחול מס בשיעור

�1על חלקו של ב	 הזוג לשעבר כהגדרתו בסעי

.לחוק האמור

יחיד ששיל� את המס האמור בסעי� קט	)ב(

לא יהא זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור)א(

קיזוז או,ההכנסה האמורה ולא יהא זכאי לזיכוי

מ .ההכנסה או מהמס החל עליהפטור

יראוה כהכנסה)א(הכנסה לפי סעי� קט	)ג(

�ויחולו עליה ההוראות לפי הסעי� 164לפי סעי

� )."5(2האמור כאילו הייתה הכנסה לפי סעי

תחילתו של חוק זה תו- שישה חודשי� מיו� פרסומו)א(ת.20תחילה ותחולה

די	 לחלוקתוהוא יחול לגבי פסק) מועד התחילה–בסעי� זה(

.רכוש שנית	 לאחר מועד התחילה

�)א(על א� האמור בסעי� קט	)ב(

�ו13עד9,11עד7,)ב(�ו)א(6עד1הוראות סעיפי�)1(

62,109,)2א(�ו)1א(58,ב42,א42,א1,17הוראות סעיפי�,15

)12(עד)9(,)4(,)1(16כנוסח� בסעיפי�,לחוק הגימלאות

,65,)ב(�ו)א(62,ב47,א47,א1,12סעיפי� הוראות,לחוק זה

עד)9(,)2(,)1(17כנוסח� בסעיפי�, לחוק שירות הקבע69

זה) 12( ,ז לפקודת מס הכנסה125והוראות סעי�, לחוק

�זה 18כנוסחו בסעי יחולו ג� לגבי פסק די	 לחלוקת, לחוק

ובלבד שהוגשה,רכוש שנית	 לפני מועד תחילתו של חוק זה

זה3לרישו� פסק די	 לחלוקת רכוש לפי סעי�בקשה ,לחוק

�לחוק)9(16כנוסחו בסעי�,ב לחוק הגימלאות42לפי סעי

כנוסחו בסעי�,ב לחוק שירות הקבע47או לפי סעי�,זה

זה)9(17 . לפי העניי	, לחוק

.' _____עמ,ע"ח התש"ס81
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,26,א4,4הוראות סעיפי�,�10ו)ג(6הוראות סעיפי�)2( 

כנוסח� בסעיפי�, חוק הגימלאותל)5א(עד)3א(28,36,58

זה)10(�ו)7(עד)5(,)3(,)2(16 ,21והוראות סעיפי�, לחוק

כנוסח�, לחוק שירות הקבע)ה(עד)ג(22,25,28,62,א21

זה)11(�ו)7(עד)3(17בסעיפי� יחולו ג� לגבי פסק די	, לחוק

ובלבד,לחלוקת רכוש שנית	 לפני מועד תחילתו של חוק זה

ת המשפט או בית הדי	 שפסק את פסק הדי	 קבע כישבי

והעמית או,התמלאו הדרישות האמורות בסעיפי� האמורי�

לחוק1כהגדרתו בסעי�, עובד,עובד בפנסיה תקציבית

לא, לחוק שירות הקבע1כהגדרתו בסעי�, וחייל,הגימלאות

.נפטרו לפני מועד תחילתו של חוק זה

)3(�לחוק)8(16כנוסחו בסעי�, לחוק הגימלאות38סעי

לחוק)8(17כנוסחו בסעי�, לחוק שירות הקבע30וסעי�,זה

,לא יחולו לגבי מי שניתנה לו התחייבות לתשלו� מזונות,זה

על פי פסק די	 או על פי הסכ� בכתב לפני מועד תחילתו של

.חוק זה
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