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חוק לחלוקת חיסכו פנסיוני בי בני זוג שנפרדו ,התשע"ד–2014
כידוע ,החיסכו הפנסיוני הוא אחד הנכסי המשמעותיי ובעלי הער ,שנצברי על ידי בני
זוג במהל חייה המשותפי ,אול בשל מאפייניו הייחודיי של נכס זה ,יש קושי ממשי
לחלק אותו בעת פירוד בי בני זוג .גרושות ,גרושי וידועי בציבור )"ב זוג לשעבר"( רבי
מצאו את עצמ במצב מתסכל של חוסר יכולת לממש בפועל את החלק שנפסק לטובת
בזכויות הפנסיוניות של ב הזוג העמית ,למרות פס"ד חלוטי שניתנו לטובת בבתי
המשפט לענייני משפחה.
בתארי  6.8.14נחקק חוק המהווה פריצת דר ומהפכה של ממש בתחו ואשר מטרתו
להסדיר את חלוקת החסכונות הפנסיוניי שנצברו בתקופת החיי המשותפת ,לאחר שבני
הזוג נפרדו ונקבע בפס"ד לאיזו החסכו הפנסיוני כי ב הזוג זכאי לחלק מהחסכונות
הפנסיוניי של העמית הרשו.
עד למועד חקיקת החוק הנ"ל נאל& בי הזוג של העמית הרשו ,ג כאשר החזיק בפסק די
או בהסכ גירושי הקובעי את זכויותיו ,לתבוע את זכויותיו בדר עיקולי שבוצעו
באמצעות ההוצאה לפועל )שכ קיי איסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות,
וכ ערעורי שהוגשו על ידי מעסיקי גדולי במשק על פסקי די אשר הורו לה לבצע
העברת ישירה לב הזוג( .יתרה מזאת ,ג כאשר הוגשה בקשה מוסכמת על ידי שני בנה"ז
לגו' המשל )קופות וקרנות למיניה ( ,רק חלק מהגופי המשלמי הסכימו לעשות כ ,
וזאת כשירות ללקוח בלבד ,ולא מתו חובה.
במקרי רבי לא הסכי הגו' המשל להפריד את חלק ב הזוג לשעבר ברישומיו ולשל
לו ישירות את חלקו ,כ שקבלת זכותו של ב הזוג היתה באמצעותו של העמית הרשו .דבר
זה יצר תלות והמש כפוי של קשר בי בנה"ז א' לאחר הפירוד ,ובכ פגע באחת מהמטרות
החשובות בפסיקה שהיא סופיות הקשר בי בנה"ז.
בעיה קשה נוספת נוצרה בעת פטירת העמית הרשו ,אז במקרי רבי לא הוכרו זכויות ב
הזוג לשעבר כשאיר על ידי קרנות הפנסיה )לרבות פנסיה תקציבית(.
מטרת החוק החדש הינה להבטיח את זכויותיו של ב הזוג לשעבר )לרבות הידוע בציבור כב
זוג( ,כ שהגו' המשל יהא חייב לבצע ברישומיו הפרדה מלאה של חלקו של ב הזוג
לשעבר ,או העברה פיזית של חלקו לחשבו חדש .הפרדה זו נועדה להבטיח את חלקו של ב
הזוג ,ובמקביל להג על חלקו מפני עיקולי ושעבודי ,אשר יכולי להיות מוטלי על כלל
כספי העמית הרשו לאחר מועד הפירוד.
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להל תקציר הוראות החוק )עליה יורחב בהמש +המאמר( :
.1

הוראות החוק יופעלו רק א בידי ב הזוג לשעבר פסק די שעומד בדרישות

המפורטות בחוק ,שקובע שהחיסכו הפנסיוני הוא נכס משות' לבני הזוג ,וקובע את השיעור
מהחיסכו הפנסיוני שב הזוג לשעבר )שהחיסכו הפנסיוני אינו על שמו( יהיה זכאי לקבל.
הפעלת ההוראה תלויה בפעולה אקטיבית ,של רישו פסק די  ,או עידכו פס"ד שניתנו בעבר
כ שיתאימו לנדרש.
.2

ב הזוג לשעבר – לרבות מי שידוע בציבור כב זוג ,בתק' החיי המשותפת.

נית להחיל את החוק רטרואקטיבית על פסקי די והסכמי מ העבר ,ובתנאי
.3
שהעמית הרשו/העמית הרשו עדיי בחיי )וסייגי נוספי הקבועי בחוק(.
.4

ב הזוג לשעבר יתחיל לקבל את חלקו מתו הקצבה המגיעה לחוס ,מהמועד שבו

החוס או העובד בפנסיה התקציבית מתחיל להיות זכאי לקצבתו ,זאת למעט בשני מצבי:
א .קצבה במקרה של פרישה מוקדמת ,שממומנת בידי המעסיק והיא למעשה תחלי'
שכר.
ב .קצבה שהיא קצבת נכות ,שלגביה רק מהמועד שבו הגמלאי יגיע לגיל  67או לגיל
אחר שנקבע בפסק הדי  ,שבו הייתה זכאות לקבלת קצבה.
במקרה שב הזוג לשעבר נפטר ,יחזור החוס לקבל את הקצבה במלואה.
.5

החוק מג על ב הזוג לשעבר ג במקרי של פטירת העמית הרשו ,ומכיר בו כשאיר

של העמית הרשו .לפי המצב היו ,ג כאשר ב הזוג לשעבר קיבל את חלקו היחסי
מהקצבה ,באמצעות תשלו מדי חודש כגמלאי ,הרי שמעת פטירתו של הגמלאי אי לב
הזוג לשעבר כל מעמד ,ולקצבת השאירי היה זכאי ב זוגו החדש של החוס.
.6

בקופות הגמל וקרנות הפנסיה החדשות שהחסכו בה מבוסס על צבירת כספי,

נית לחלק את הכספי הצבורי בעי  ,כ שהחוק מחייב את הגו' המשל להפריד את
הכספי הצבורי לשני חשבונות נפרדי .ב הזוג לשעבר יקבל את חלקו בחסכו במועד
הזכאות ללא תלות בחוס ,ומתו חשבו הרשו על שמו.
בקרנות הפנסיה הוותיקות ,פנסיה תקציבית וביטוחי חיי ישני ,בה עד למועד
.7
הזכאות קיימת בידי העמית הרשו רק הזכות לקבל קצבה ,החוק מחייב את הגו' המשל
להעביר במועד הזכאות את חלקו של ב הזוג לשעבר ישירות לחשבונו ,וא' להנפיק דיווחי
תקופתיי על תשלומי שבוצעו ומצב הזכויות.
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חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
לגבי הכספי שהועברו ממרכיב פיצויי הפיטורי נקבעו הוראות מיסוי מיוחדות:
.8
המיסוי בשיעור האמור יחול כאשר הכספי מועברי לחשבו החדש שאליו הועברו ג
רכיבי התגמולי לפי היחס שהיה בי הרכיבי ,ואול החוס רשאי ,בהסכמת ב הזוג
לשעבר ,להודיע לרשות המסי כי במקו החיוב במס בשיעור האמור תחול הוראת הפטור
למענק הפרישה שהוא היה נהנה ממנה לפי סעי' 7)9א( לפקודת מס הכנסה .בנוס' ,יובאו
בחשבו לפטור תשלומי פטורי שהיו בחשבונו של החוס .במקרה שב הזוג לשעבר בחר
למשו את חלקו מפיצויי הפיטורי או להעבירו לחשבו חדש אחר ,יחול ניכוי מס במקור
לפי שיעורי המס השולי החלי על החוס.
.9

מעת הרישו ,ולענייני מסוימי א' מעת קליטת הבקשה לרישו ,חלות הגבלות

שונות על הכספי שלגביה נרשמה ההערה ,וזאת כדי למנוע סיכול של הוראות פסק הדי .
כ למשל נדרשת הסכמת ב הזוג לשעבר לביצוע פעולות בידי החוס ,שעלולות לסכל את
זכותו של ב הזוג לשעבר או לפגוע בה ,כגו משיכת הכספי מהקופה ,או במקרה של חיסכו
– באמצעות צבירת זכויות ,המרת הקצבה בזכאות אחרת או דחיית הפרישה .הסכמת ב
הזוג לשעבר תידרש ג להטלת עיקול על הכספי או שעבוד ,ולמעשה ,ממועד רישו
ההודעה ייחשבו הכספי לעניי עיקול כאילו כבר הועברו לב הזוג לשעבר.
.10

החוק יכנס לתוק' שישה חודשי ממועד הפרסו ,ויחול ג על פסקי די לחלוקת

חיסכו פנסיוני שיינתנו לפני יו התחילה .א פסקי הדי אינ עומדי בכללי הנדרשי
לפי החוק לרישו פסקי די  ,נית יהיה להביא שוב בפני בית0המשפט כדי שיוכל להתייחס
לנקודות הטעונות קביעה בפסק הדי לפי החוק .יחד ע זאת ,התחולה לגבי פסקי די
שקדמו ליו התחילה מסויגת בכל הנוגע להוראות לעניי קצבת השאירי בכמה תנאי,
ואלה החשובי שביניה :תנאי חשוב ראשו הוא שהחוס טר נפטר .משמעותו היא שבני
זוג לשעבר של מי שנפטר לפני יו התחילה לא יקבלו מעמד של שאירי; תנאי עיקרי שני,
התחולה של הסדר קצבת השאירי לגמלאי כפופה לרישו פסק הדי בתו שנה מיו
התחילה ,ולכ שב הזוג לשעבר יתחייב לשאת בסכו ההפחתה על מלוא הקצבה )בסייגי
הקבועי בחוק( – ההפחתה היא בשיעור של  2.8%לאישה שהיא ב הזוג לשעבר ,או 1.2%
לגבר מסכו הקצבה ,וב הזוג לשעבר יעשה חשבו כלכלי שלו הא כדאי לו לרכוש קצבת
שאירי.

3

כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
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חשוב לציי שלוש בעיות בחוק הדורשות תשומת לב :
א.

תוספות שכר שמקבל העובד לאחר המועד הקובע ,אשר נובעות מהשתלמויות
וקידו בדרגות ובוותק .שיעור החלוקה שנקבע לפי יחס תקופת השיתו' לתקופת
צבירת הזכויות ,כאשר הוא מוכפל במלוא הגימלה שתתקבל בעת הפרישה ,גור
לכ שג תוספות השכר שנצמחו לאחר המועד הקובע ,מתחלקות לפי שיעור
החלוקה שנקבע .משמע במועד הקובע יש לקבע את השכר הקובע ,אשר ישוער עד
למועד התשלו בפועל ,לפי שיעור תוספות השכר והיוקר שנצברו על שכר זה בלבד.

ב.

א' שהחוק מאז פנסיה מוקדמת של כל הגופי הגדולי – משטרה ,צבא וכו',
פנסיה מוקדמת שמוגדרת עדיי כתחלי' שכר לא תחולק.

ג.

נשי שהגרוש שלה נפטר לפני יו התחילה לא יקבלו מעמד של שאירי.

לסיכו יש לבר על החקיקה הנ"ל אשר מטפלת ביסודיות רבה בכל אפיקי החסכונות
הפנסיוניי ומבטיחה לב הזוג הרשו רוגע ובטחו באשר לקבלת חלקו ,מהזכויות שנצברו
בתקופת החיי המשותפת.
כמו כ המסקנה המתבקשת בהתא להוראות החוק ,כי נית ורצוי לבצע שינויי נדרשי
והתאמות בהסכמי גירושי ובפסקי די  ,שנכרתו בתקופה שלפני תחולת החוק ,כ שנית
יהיה לרשו את הזכויות הפנסיוניות ,באופ שיבטיח את חלקו של ב הזוג לשעבר ,ובמיוחד
במקרי של פטירת העמית הרשו )פנסיית שאירי(.
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חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
להל יובאו הגדרות וסעיפי הוראות חוק נבחרות ,וכ הבהרות לגבי סעיפי אלו :
סקירת חלק מההגדרות בחוק :
•

"ב זוג" ,של חוס – +לרבות הידוע בציבור כב זוגו.

• "ב זוג לשעבר" ,של חוס – +מי שהיה ב זוג של חוס ,+ונקבע בפסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני
כזכאי לחלק מהחיסכו הפנסיוני של החוס.+
• "חיסכו פנסיוני" – חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות או חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת
כספי.
) (1צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית.
)( 2

חיסכו באמצעות אחד מאלה) :א( קר ותיקה) .ב( קופת ביטוח ישנה.

• "חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת כספי" – חיסכו באמצעות קופת גמל המנויה להל  ,שאינה
קר ותיקה ,קופת ביטוח ישנה ,קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות
בפנסיה תקציבית:
)( 1
)( 2

קופת גמל לקצבה.
קופת גמל לתגמולי.

)( 3

קופת גמל אישית לפיצויי.

• "חשבו של ב זוג לשעבר" – חשבו חדש בקופת גמל שפתח גו -משל על שמו של ב זוג לשעבר
של עמית בהתא להוראות סעי)6 -א(.
•

"מועד ההעברה" –  45ימי מהיו שבו גו -משל שלח הודעה לחוס +ולב זוגו לשעבר בדבר
רישו הערה ,בהתא להוראות סעי)4 -ג( ,וא המועד חל ביו שאינו יו עסקי – יו העסקי
הראשו לאחר מכ .

•

"מועד הפירוד" – המועד שנקבע בפסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני כמועד שבו חל פירוד בי חוס+
ובי ב זוגו לשעבר.

•

"הסכו המועבר לב זוג לשעבר" ,במועד מסוי – אחד מאלה ,לפי העניי :
לעניי העברה מיתרה צבורה – סכו מהיתרה הצבורה של עמית ,שעל גו -משל להעביר
)(1
באותו מועד לחשבו של ב זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעי)6 -א( ו)ב( או  ,7לפני החיוב
במס כאמור בסעי)6 -ג(.
לעניי העברה מקצבת פרישה – סכו מקצבת הפרישה של גמלאי ,שעל גו -משל
)(2
להעביר באותו מועד לב זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעי)14 -א() (1או )ב( ,אחרי החיוב
במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטר ההעברה.
לעניי העברה מכספי שנמשכו בידי עמית מקר ותיקה או מקופת ביטוח ישנה
)(3
קצבתית ,שלא בדר +של קצבה – הסכו שעל גו -משל להעביר באותו מועד לב זוגו לשעבר של
העמית לפי הוראות סעי)14 -א() (2או ) ,(3לפי העניי  ,אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל
מלוא הכספי בטר ההעברה.
לעניי משיכת כספי בידי ב זוג לשעבר מסכו הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכו
)(4
ההוני שעל גו -משל לשל באותו מועד לב זוגו לשעבר של העמית לפי סעי ,17 -אחרי החיוב
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
במס שחל על העמית בשל מלוא הכספי בטר ההעברה.
•

"עמית" – כהגדרתו בחוק קופות גמל שאינו גמלאי ,וכ מי שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ויש
לזכותו יתרה צבורה בקופת גמל.

•

"פירוד" – כל אחד מאלה:
התרת נישואי כהגדרתה בסעי)2 -ד( לחוק יחסי ממו .
)(1
קביעת הסדר איזו משאבי בידי בית המשפט או בית הדי על פי בקשה לפי סעי5 -א
)(2
לחוק יחסי ממו  ,או קביעת הסדר אחר בידי בית המשפט או בית הדי לחלוקת רכוש בי בני זוג
שנפרדו ובכלל זה לחלוקת חיסכו פנסיוני ביניה.

•

"פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני" – פסק די שנקבעה בו ,בי השאר ,חלוקה של חיסכו פנסיוני
בי חוס +ובי ב זוגו לשעבר בשל פירוד.

•

"השיעור להעברה" – השיעור מהיתרה הצבורה ,מקצבת הפרישה או מסכו חדפעמי שנמש+

מקופת הגמל שלא בדר +של קצבה ,לפי העניי  ,שנקבע בפסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני כשיעור
שיועבר לב הזוג לשעבר.
"השיעור המשות – "-השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת הצבירה
שעד למועד הפירוד.
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
סקירת ההוראות בחוק :
כללי
הוראות חוק זה מתבססות על המלצת ועדה בראשות השופט שאול שוחט ,שדנה בשאלת
דר החלוקה בפועל של חיסכו פנסיוני שהוא רכוש המשות' של בני זוג שנפרדו .החיסכו
הפנסיוני הוא נכס משמעותי ,הוא בעל ער רב ,שנצבר על0ידי בני זוג במהל חייה
המשותפי ,אול בשל מאפייניו הייחודיי של נכס זה ,יש קושי ממשי לחלק אותו בעת
פירוד בי בני זוג.
ועדת שוחט בראשותו של כבוד השופט שוחט ,המליצה להתאי את דר החלוקה בי בני
הזוג למכשירי הפנסיוניי השוני באופ שיבטיח הפרדה בי בני הזוג כאשר אפשר לעשות
כ ללא פגיעה בחיסכו הפנסיוני.
החוק מבחי בי הסדר שייעשה במקרה שבו מדובר בחיסכו באמצעות צבירת כספי,
דהיינו חיסכו בקר פנסיה חדשה או בקופת גמל לקצבה ,או בקופת ביטוח חדשה,
שבמסגרתו כל עוד לא הוחל בתשלו הגמלה ,אפשר לחלק בעי את הכספי הצבורי בי
בני הזוג ,לבי חיסכו באמצעות צבירת זכויות ,בקר ותיקה ,בהסדר פנסיה תקציבית או
בקופת ביטוח ישנה ,שבה עד למועד היציאה לקצבה כל שיש בידי החוס הוא הזכות לקבל
קצבה ,ולפיכ חלוקה בי בני הזוג יכולה להתבצע רק ממועד הזכאות לקצבה.
הוראות החוק יופעלו רק א בידי בני הזוג פסק די שעומד בדרישות המפורטות בחוק,
שקובע שהחיסכו הפנסיוני הוא נכס משות' לבני הזוג ,וקובע את השיעור מהחיסכו
הפנסיוני שב הזוג לשעבר ,אשר החיסכו הפנסיוני אינו על שמו ,יהיה זכאי לקבל .הפעלת
ההוראה תלויה בפעולה אקטיבית ,של רישו פסק די  ,ולמעשה בני הזוג יכולי לקבוע
ביניה דרכי חלוקה אחרות ,ובלבד שהגו' המשל את הקצבה לא יבצע את החלוקה.
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
פרק ב'  רישו פרטי פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני
ב זוג לשעבר שנית לגביו פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני ומתקיימי לגבי פסק הדי התנאי כמפורט
להל  ,לפי העניי  ,רשאי להגיש לגו -המשל בקשה לרשו ברישומיו את פרטי פסק הדי :
סעי: 3 -
לגבי פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות ,ולגבי פסק די לחלוקת חיסכו
)(1
פנסיוני באמצעות צבירת כספי של חוס +שהוא גמלאי –
א החיסכו הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר
)א(
פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדי כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד ,וכ כי
קצבת הפרישה תחולק בי החוס +ובי ב זוגו לשעבר באופ שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבוע מס+
קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוס +אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית
מהשיעור המשות.-
א החיסכו הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדי כי הסכו
)ב(
שיועבר לב הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכו ההוני בקופת הביטוח הישנה ,ובלבד
ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשות.-
לגבי פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת כספי של חוס +שאינו גמלאי – נקבע
)(2
בפסק הדי כי היתרה הצבורה של החוס +תחולק בי החוס +ובי ב זוגו לשעבר באופ שהשיעור להעברה
לא יעלה על מחצית מס +יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעי)6 -ב( ,ויהיה אחיד למרכיבי
התגמולי והפיצויי ביתרה הצבורה.
סעי 4 -לחוק  רישו הערה :
הוגשה לגו -משל בקשה לרישו של פרטי פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני שמתקיימי לגביו התנאי
המפורטי בסעי ,3 -ירשו הגו -המשל ברישומיו הערה בדבר פסק הדי ויכלול בה בי השאר את
הערכאה שנתנה את פסק הדי  ,מש +התקופה המשותפת ,מועד הפירוד והשיעור להעברה ,וכ את כל אלה,
לפי העניי  ,והכול לפי פסק הדי )בחוק(.

בתו  45ימי מהמועד שבו נמסרה לשני בני הזוג ההודעה על רישו פסק הדי תבוצע
חלוקת הכספי בפועל כפי שיפורט להל  .במהל  45ימי אלה תתאפשר פנייה לערכאות
במקרה שהדבר נדרש למניעת החלוקה .יחד ע זאת ,מעת הרישו ,ולענייני מסוימי א'
מעת קליטת הבקשה לרישו ,חלות הגבלות שונות על הכספי שלגביה נרשמה ההערה,
וזאת כדי למנוע סיכול של הוראות פסק הדי  .כ למשל נדרשת הסכמת ב הזוג לשעבר
לביצוע פעולות בידי החוס ,שעלולות לסכל את זכותו של ב הזוג לשעבר או לפגוע בה ,כגו
משיכת הכספי מהקופה ,או במקרה של חיסכו – באמצעות צבירת זכויות ,המרת הקצבה
בזכאות אחרת או דחיית הפרישה .הסכמת ב הזוג לשעבר תידרש ג להטלת עיקול על
הכספי או שעבוד ,ולמעשה ,ממועד רישו ההודעה ייחשבו הכספי לעניי עיקול כאילו
כבר הועברו לב הזוג לשעבר.
ההערה תלווה את הכספי בגלגוליה השוני ,ג בעת שיועברו מקופה אחת לאחרת,
בניגוד למצב כיו לפיה נית להעביר את כספי בצורה חופשית בתו ארבעה ימי עסקי
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
מקופה אחת לקופה אחרת .ההערה תימחק רק בהתא להוראות החוק ,כגו א נית צו של
בית0המשפט למחיקתה או שנסתיימה העברת הכספי לב הזוג לשעבר.
פרק ג' :הוראות לעניי חלוקה של חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת כספי
6

על א -האמור בסעי)25 -א( לחוק קופות גמל ובכפו -להוראות סעי -קט )ה( ,נית פסק
)א(
די לחלוקת חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת כספי בי עמית ובי ב זוגו לשעבר ,ונרשמה הערה
לפי סעי ,4 -יפתח הגו -המשל חשבו חדש בקופת הגמל על שמו של ב הזוג לשעבר ,ויעביר אליו,
במועד ההעברה ,סכו כאמור בסעי -קט )ב( מהיתרה הצבורה של העמית ,אלא א כ בית המשפט
הורה לעכב את ההעברה ,בי בפסק הדי לחלוקת חיסכו פנסיוני ובי בהחלטה אחרת.
הסכו שיועבר לחשבו של ב הזוג לשעבר לפי הוראות סעי -קט )א( יהיה שווה
)ב(
למכפלת השיעור להעברה בס +היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד ,ולסכו האמור תיווס -או
תיגרע ממנו ,לפי העניי  ,התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבי מועד הפירוד ובי מועד
ההעברה כאמור; לעניי זה" ,תשואה" – הרווחי וההפסדי שזקפה הקופה על הנכסי העומדי
כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.

חלוקת חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת כספי – כשמדובר בחיסכו פנסיוני באמצעות
צבירת כספי ,וטר החל תשלו קצבה ,מועבר חלק מהחיסכו לחשבו חדש של ב הזוג
לשעבר ,שמעמדו בו הוא של עמית לא0פעיל .העברת הכספי לב הזוג לשעבר ,כאמור ,לא
תיחשב כמשיכה של הכספי ולא תפגע בזכויות של החוס ,למשל לעניי הכיסויי
הביטוחיי שיש לחוס .כ ג לעניי כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות המושפע מגובה היתרה
הצבורה ,יישמר לחוס הכיסוי הביטוחי המלא ,בכפו' לכ שישל את ההפרש הכספי
הכרו בכ .הסכו שיועבר לב הזוג לשעבר נקבע לפי היתרה הצבורה במועד הפירוד,
ובמסגרת הוראות המעבר נקבע כי במקרה שיש לגו' המשל קושי אובייקטיבי בזיהוי יתרה
זו ,יקבע בית0המשפט את הנתו .
החוק מבהיר כי העברת הכספי תתבצע ג א החוס נפטר ,ובלבד שבקשה לרישו פסק
הדי תוגש בתו  30ימי לכל המאוחר לאחר הפטירה או לאחר מת פסק הדי  ,כדי למנוע
מצב שבו הכספי נמשכי בינתיי בידי המוטבי .כ ג במקרה שב הזוג לשעבר נפטר
לאחר שהגיש בקשה לרישו פסק הדי  ,יועברו הכספי לחשבו על שמו באופ שיורשיו
ייחשבו כמוטבי לגבי כספי אלה.
לגבי מרכיב פיצויי הפיטורי ,שלגביו ייתכ מצב שבו מעסיקו של החוס יהיה זכאי לחלק
מהסכומי ,נקבע שממרכיב זה יועברו הכספי לב הזוג לשעבר רק כאשר קמה זכאות
למשיכת הכספי בידי החוס ,וב הזוג לשעבר יוכל לבחור א להעביר את הכספי לחשבו
שאליו יועברו יתר הכספי או לחשבו חדש אחר ,או למשו את הכספי.
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
לגבי הכספי שהועברו ממרכיב פיצויי הפיטורי נקבעו הוראות מיסוי מיוחדות :המיסוי
בשיעור האמור יחול כאשר הכספי מועברי לחשבו החדש שאליו הועברו ג רכיבי
התגמולי לפי היחס שהיה בי הרכיבי ,ואול החוס רשאי ,בהסכמת ב הזוג לשעבר,
להודיע לרשות המסי כי במקו החיוב במס בשיעור האמור תחול הוראת הפטור למענק
הפרישה שהוא היה נהנה ממנה לפי סעי' 7)9א( לפקודת מס הכנסה .הסעי' קובע כי פיצויי
פיטורי  ,מענק פרישה ,פדיו ימי מחלה ,תשלו בגי אי הודעה מוקדמת 0חל עליה פטור
ממס בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה לפי המשכורת האחרונה ועד לתקרה של 12,360
ש"ח לשנה נכו לשנת  .2014בנסיבות מסוימות ובהתקיי תנאי מסוימי נית להגיש
בקשה לקבלת פטור מוגדל א בכל מקרה לא יותר מהתקרה.
כדי למנוע תכנוני מס אסורי של חלוקת כספי הפנסיה רק על0מנת ליהנות משיעורי מס
נמוכי יותר ,נקבע כי העברת הכספי לחשבו החדש על ש ב הזוג לשעבר תיחשב אירוע
מס ,ויחול בו חיוב מס מיוחד שינוכה במקור .החיוב יהיה בשיעור של  ,21%ואול יחול רק
ככל שהיתרה הצבורה בכלל החסכונות לקצבה באמצעות צבירת כספי של החוס עולה על
מכפלת התקרה המזכה במכפיל ההמרה להו  ,דהיינו על סכו שמתקרב היו למיליו וחצי
.3
מעת שהחוס החל לקבל קצבה בחיסכו באמצעות צבירת כספי ,לא נית עוד לבצע חלוקה
לחשבונות שוני ,ולפיכ הקצבה תחולק בי בני הזוג בהתא לשיעור ההעברה .חלוקה זו
תתבצע כל עוד החוס בחיי ,וא הוא נפטר ,לא יהיה מעמד לב הזוג לשעבר ,אלא א כ
היה ביטוח לשאירי שנקבע לפי הנתוני של אותו ב זוג בעת היציאה לקצבה.
פרק ד' :הוראות לעניי חלוקה של חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות
) 14א( על א -האמור בסעי)25 -א( לחוק קופות גמל וכ בכל די או הסכ כהגדרתו בסעי 88 -לחוק
התכנית להבראת כלכלת ישראל ,נית פסק די לחלוקת חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בי חוס+
ובי ב זוגו לשעבר ,ונרשמה הערה לפי סעי ,4 -יחולו ,כל עוד ב הזוג לשעבר בחיי ,ההוראות כמפורט
להל  ,לפי העניי :
) (1הגו -המשל יעביר לב הזוג לשעבר ,מקצבת הפרישה המגיעה לחוס +שהוא גמלאי בהתא
להסדר החיסכו )בפרק זה – הקצבה המלאה( ,במועד שבו הוא משל לגמלאי את הקצבה החל ממועד
ההעברה ,סכו כמפורט להל  ,לפי העניי :
לעניי חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקר ותיקה או לפי הסדר פנסיה
)א(
תקציבית – ההפרש שבי מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובי מחצית מסכו ההפחתה כאמור
בסעי)16 -א( ,וא מתקיי סייג מהסייגי להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעי)16 -ב( – סכו השווה
למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;
לעניי חיסכו פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית – סכו השווה
)ב(
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אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;
גו -משל ישלח לב זוגו לשעבר של גמלאי שמועבר לו חלק מקצבת פרישה לפי הוראות
)א(
15
סעי 14 -דוחות תקופתיי ודוחות נוספי ,בהתא להוראות שיקבע השר לפי סעי -קט )ב(.
הסכו המועבר לב זוגו לשעבר של חוס +מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעי 14 -או
) 18א(
מהסכו ההוני המלא לפי סעי ,17 -לא נית לשעבוד או להעברה לאחר בידי החוס ,+אלא בהסכמה
בכתב של ב הזוג לשעבר ובכפו -להוראות כל די .
הסכו המועבר לב זוגו לשעבר של חוס +מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעי-
)ב(
 14או מהסכו ההוני המלא לפי סעי ,17 -יראו אותו ,כל עוד לא נמחקה ההערה ,לעניי עיקול
לפי כל די  ,בלבד ,ככספי שלה זכאי ב הזוג לשעבר.
על א -האמור בכל די או בהסדר חיסכו לרבות הסכ קיבוצי ,נקבע בפסק די לחלוקת
) 19א(
חיסכו פנסיוני באמצעות צבירת זכויות כי מש +התקופה המשותפת הוא  120חודשי לפחות ,ונרשמה
הערה לפי סעי ,4 -תידרש הסכמתו בכתב של ב זוגו לשעבר של החוס +לביצוע כל אחת מהפעולות
המפורטות להל  ,אלא א כ נקבע בפסק הדי כי ב הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו
לביצוע  ,כול או חלק .

חיסכו באמצעות צבירת זכויות ,בקר ותיקה ,בהסדר פנסיה תקציבית או בקופת ביטוח
ישנה ,שבה עד למועד היציאה לקצבה כל שיש בידי החוס הוא הזכות לקבל קצבה,
החלוקה בי בני הזוג יכולה להתבצע רק ממועד הזכאות לקצבה.
לפיכ באחריות הגו' המשל להעביר לב הזוג לשעבר ,את חלקו מקצבת הפרישה המגיעה
לחוס הגימלאי ,במועד שבו הוא משל לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה.
הסכו המועבר הינו ההפרש שבי מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובי מחצית
מסכו ההפחתה כאמור בסעי' )16א(.
בהסדרי של חיסכו באמצעות צבירת זכויות ,קיי איסור שעבוד או העברה לאחר של
הסכו המועבר לב זוג לשעבר וכ קיימות הוראות המגינות על חלקו של ב הזוג לשעבר
מעיקולי שמוטלי על חסכונות של העמית .כמו כ נדרשת הסכמתו של ב הזוג לשעבר
לפעולות מסוימות ,כגו  :משיכת כספי בידי העמית שלא בדר של קצבה ושלא בדר של
היוו חלק מקצבה לסכו חד0פעמי ,משיכת כספי על ידי העמית ,או העברת לקופה
אחרת ,דחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת
קצבת פרישה ,וזאת לרוב רק א התקופה המשותפת שבה צברו בני הזוג את הזכויות
הייתה של עשר שני לפחות.
ב הזוג לשעבר יתחיל לקבל את חלקו מתו הקצבה המגיעה לחוס ,מהמועד שבו החוס
או העובד בפנסיה התקציבית מתחיל להיות זכאי לקצבה הזו ,זאת למעט בשני מצבי:
א .קצבה במקרה של פרישה מוקדמת ,שממומנת בידי המעסיק והיא למעשה תחלי' שכר;
ב .קצבה שהיא קצבת נכות ,שלגביה רק מהמועד שבו הגמלאי היה מגיע לגיל  67או לגיל
אחר שנקבע בפסק הדי  ,שבו הייתה זכאות לקבלת קצבה.
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אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
במקרה שב הזוג לשעבר נפטר ,יחזור החוס לקבל את הקצבה במלואה.
א פסק הדי לחלוקת חיסכו פנסיוני נית בי בני זוג כאשר החוס כבר היה גמלאי,
והתקופה המשותפת שבה צברו זכויות הייתה של שלוש שני לפחות ,יופחת מהקצבה
הכוללת שמחולקת בי בני הזוג שיעור שקבוע בתוספת ,והצדדי יישאו בהפחתה בחלקי
שווי .הפחתה זו נועדה לממ את העלות של הוספת ב הזוג לשעבר כשאיר למקרה של
פטירת החוס .סכו ההפחתה מחושב החל מהמועד המאוחר מבי אלה :המועד שבו
החוס הפ לגמלאי ,או מועד הפירוד או מועד אחר שנקבע בפסק הדי לתחילת זכאותו של
ב הזוג לשעבר לחלק מקצבת החוס ,למשל מועד הגשת התביעה לאיזו משאבי.
תשלומי לב זוג לשעבר של חוס +שנפטר
החידוש העיקרי של החוק נוגע לזכאות של ב הזוג לשעבר לקבל חלק מקצבת שאירי בעת
פטירתו של החוס .לפי המצב היו ,ג כאשר ב הזוג לשעבר קיבל את חלקו היחסי
מהקצבה ,באמצעות תשלו מדי חודש כגמלאי ,הרי שמעת פטירתו של הגמלאי לא יהיה
לב הזוג לשעבר כל מעמד ,ולקצבת השאירי היה זכאי ב זוגו החדש של החוס – זה
בייחוד אצל אנשי צבא קבע שמתגרשי ומתחתני מחדש ,או יש ידועות בציבור שה לפתע
הופכות להיות השאירי ,ולא האישה לשעבר.
לפי החוק ,ב הזוג לשעבר ייחשב ג הוא כשאיר של החוס בעת פטירתו ,בכפו' לכ
שתקופת הצבירה המשותפת בעת הנישואי שלה הייתה עשר שני לפחות .זאת התקופה
שמקנה זכויות פנסיוניות .עבור תקופה פחות מעשר שני קיימת זכאות לקבלת סכו חד
פעמי ,במידה שהסכו הוא פחות מ 80,0000שקל ,שכ אז הסכו הצבור לא מקנה זכויות
פנסיוניות בהוראת קצבה ,בקצבה חודשית ,אלא מזכה במענק שפטור אז ממיסוי.
התנאי הקיימי ה  :עשר שני לפחות במקרה שהנפטר עדיי לא החל לקבל קצבה ,או
שלוש שני משותפות לפחות במקרה שהנפטר כבר היה זכאי לקצבת פרישה.
ב הזוג לשעבר יהיה זכאי ,כל עוד לא נישא ,למכפלת השיעור להעברה בקצבת השאירי
בניכוי סכו ההפחתה .א לנפטר היה ג ב זוג חדש ,ב הזוג החדש יהיה זכאי רק ליתרת
הסכו מקצבת השאירי ,א ללא ניכוי סכו ההפחתה .גובה קצבת השאירי של ב הזוג
החדש ושל ב הזוג לשעבר לא ישתנה ,ג א ב הזוג האחר נפטר לאחר זמ .
פרק ה' :תיקוני עקיפי
"פרוד של קבע שנית לגביו פסק די לאיזו " – פרוד של קבע ,שנקבע בפסק די לאיזו כי הוא היה זכאי
לחלק מקצבת הפרישה שהיתה מגיעה לעובד שנפטר אילולא פטירתו או לחלק מקצבת הפרישה של זכאי
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אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
לקצבת פרישה שנפטר.
"פרידה של קבע" – מצב שבו מתקיי לגבי בני זוג אחד מאלה:
חלפה שנה מיו שנפתח אחד מההליכי המפורטי להל ואותו הלי +לא נסגר בתקופה האמורה:
)(1
הלי +להתרת נישואי ;
)א(
תביעה לחלוקת רכוש בי בני זוג ,לרבות תביעה לפירוק שיתו -במקרקעי המשותפי לבני הזוג
)ב(
1
לפי חוק המקרקעי  ,התשכ"ט– , 1969במסגרת הליכי פירוד בי בני הזוג;
תביעה לפסק די הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש במסגרת הליכי פירוד בי בני הזוג; )ד(
)ג(
בקשה לקביעת הסדר איזו משאבי בידי בית משפט או בית די לפי סעי5 -א)א( לחוק יחסי ממו
או לקביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בית די לחלוקת רכוש בי בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת
קצבת פרישה ביניה;
בקשה לנקוט אמצעי לשמירת זכויות ,לפי סעי 11 -לחוק יחסי ממו ;
)ה(
קיי קרע בי בני הזוג או שבני הזוג חיי בנפרד ,א -א תחת קורת גג אחת ,במש +תקופה
)(2
מצטברת של  20חודשי לפחות מתו +תקופה רצופה של שנתיי".

תחולה על פנסיה תקציבית בשירות המדינה ובשירות הקבע בצה"ל – ההסדר שחל כאמור
על חיסכו באמצעות צבירת זכויות ,חל ג לגבי הסדר הפנסיה התקציבית בשירות המדינה.
מאחר שבחוקי אלה יש כיו הכרה במעמדו של פרוד של קבע – דהיינו מי שחל פירוד בינו
לבי העובד או החייל בלא שחל הלי פורמלי של פירוק הקשר הזוגי ,מתייחס החוק
בתיקוני העקיפי באות חוקי ג למעמדו של פרוד של קבע ,וכ נקבע מה ייחשב
לפרידה של קבע .לפרוד של קבע יהיה מעמד ג א במקו פסק די לחלוקת חיסכו
פנסיוני ,נית לטובתו פסק די לאיזו משאבי במקרה של פטירתו של העובד או החייל.
מעמדו של פרוד של קבע הוא כמעמדו של ב זוג לשעבר ,ואול הוא זכאי לפנות ישירות
בתביעה לקצבת שאירי על בסיס פסק הדי לאיזו משאבי.
תחילה ,תחולה והוראות מעבר
החוק יכנס לתוק' שישה חודשי ממועד הפרסו ,ותחול ג על פסקי די לחלוקת חיסכו
פנסיוני שיינתנו לפני יו התחילה .א פסקי הדי אינ עומדי בכללי הנדרשי לפי החוק
לרישו פסקי די  ,נית יהיה להביא שוב בפני בית0המשפט כדי שיוכל להתייחס לנקודות
הטעונות קביעה בפסק הדי לפי החוק .יחד ע זאת ,התחולה לגבי פסקי די שקדמו ליו
התחילה מסויגת בכל הנוגע להוראות לעניי קצבת השאירי בכמה תנאי ,ואלה החשובי
שביניה :תנאי חשוב ראשו הוא שהחוס טר נפטר .משמעותו היא שבני זוג לשעבר של
מי שנפטר לפני יו התחילה לא יקבלו מעמד של שאירי; תנאי עיקרי שני ,שהופיע בחוק
המקורי ,דרש שטר חל' חודש מאז הפ החוס לגמלאי ,או שטר חלפו שנתיי מיו
פסק הדי  .משמעות תנאי זה הינה הוצאת ציבור גדול של בני זוג לשעבר של מי שכבר הפכו
בעבר לגמלאי וחילקו את נכסיה לפני יותר משנתיי ,מגדר האפשרות להיכלל בהסדר
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כה איזוני פיננסיי בע"מ
אבי כה  ,רו"ח M.B.A ,מנהל עסקי
חוות דעת כלכליות ואקטואריות ,הערכות שווי חברות ,נכסי קריירה ומוניטי
קצבת השאירי לפי החוק .לפיכ ,בחוק קיי תנאי חלופי למגבלת המועדי ,האמורה
לאפשר תחולה של הסדר קצבת השאירי לגמלאי בכפו' לרישו פסק הדי בתו שנה מיו
התחילה ,ולכ שב הזוג לשעבר יתחייב לשאת בסכו ההפחתה על מלוא הקצבה –
ההפחתה היא בשיעור של  2.8%לאישה שהיא ב הזוג לשעבר ,או  1.2%לגבר מסכו
הקצבה ,וב הזוג לשעבר יעשה חשבו כלכלי שלו הא כדאי לו לרכוש קצבת שאירי.
ב הזוג לשעבר יוכל לבדוק בצורה מושכלת א הוא הול למהל הזה א לאו – החל
מהמועד שבו החוס הפ לגמלאי ,ממועד הפירוד או מהמועד שנקבע בפסק הדי לתחילת
הזכאות לקצבה ,לפי המועד המאוחר מביניה .סכומי הפחתה אלה ישולמו בתשלו אחד
או ב 120תשלומי וייווספו על סכו ההפחתה הנגבה מהגמלה בעד המועדי שמתחילת
הזכאות לגמלה.
בית0משפט יכול לקבוע הסדר אחר לנשיאה בסכו הפחתה נוס' זה ,דהיינו לחייב בו ג את
החוס ,ובכל מקרה שני בני הזוג יישאו בסכו זה באות מקרי שבה פסק הדי שנית
לפני יו התחילה קבע כי הקצבה תשול ג אחרי מותו של החוס ,א' שהדבר לא היה
אפשרי מבחינת הדי שחל באותו זמ .

אבי כה רו"ח
הכותב הינו מומחה הממונה על ידי בתי המשפט לענייני משפחה למת חוות דעת אקטואריות )איזו
משאבי בגירושי ( ,לרבות הערכת נכסי קריירה ,מוניטי אישי והפרשי השתכרות ,הערכת שווי חברות
ועסקי.
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