
 

 

  

  

  *2014–ד"התשע, חוק לחלוקת חיסכו� פנסיוני בי� בני זוג שנפרדו

  

  מטרה והגדרות: 'פרק א    

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרי� בעניי	 חלוקה של חיסכו	 פנסיוני בי	   .1  מטרה

, חלוקת חיסכו	 פנסיוניחוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק די	 ל

באמצעות גו� משל� לרבות גו� המשל� תשלומי� לפי הסדר פנסיה 

  .תקציבית בחוק או לפי הסכ� המאמ  את חוק הגמלאות

   –בחוק זה   .2  הגדרות

  ; לרבות הידוע בציבור כב	 זוגו–של חוס� , "ב	 זוג"    

ע בפסק די	 ונקב,  מי שהיה ב	 זוג של חוס�–של חוס� , "ב	 זוג לשעבר"    

  ;לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כזכאי לחלק מהחיסכו	 הפנסיוני של החוס�

  :לפי העניי	,  כל אחד מאלה–" גו� משל�"    

 החברה המנהלת –לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת גמל   )1(      

  ;את קופת הגמל

  ; המבטח–לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח   )2(      

חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה לגבי   )3(      

ואול� א� קצבת הפרישה לפי ;  מעסיק בפנסיה תקציבית–תקציבית 

ההסדר כאמור משולמת באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או 

 יהיה –באמצעות קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית 

  ;הגו� המשל� החברה המנהלת את קופת הגמל

  ; כמשמעותו בחוק גיל פרישה–" גיל פרישת חובה"    

   –" גיל זכאות לקבלת קצבת פרישה"    

                                                      
 'טמיו� , 635 –הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה ; )2014ביולי  28(ד "באב התשע' תקבל בכנסת ביו� א ה*

 .176 'עמ, )2011 בדצמבר 5 (ב"בכסלו התשע
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לפי ,  הגיל שבהגיעו אליו זכאי עמית–לגבי עמית בקר	 ותיקה   )1(      

לקצבת פרישה שאינה מופחתת בשל פרישה באותו גיל , תקנו	 הקר	

  ;ואינה ממומנת על ידי מעסיקו

 גיל פרישה –לקצבה שאינה קר	 ותיקה לגבי עמית בקופת גמל   )2(      

  ;כמשמעותו בחוק גיל פרישה, מוקדמת

  ; מי שמשולמת לו קצבת פרישה–" גמלאי"    

פוליסת ביטוח שהוצאה על פי קופת ,  תקנו	 קופת גמל–" הסדר חיסכו	"    

  ;לפי העניי	, ביטוח או הסדר פנסיה תקציבית

 88סכ� כהגדרתו בסעי�  הסדר לפי די	 או ה–" הסדר פנסיה תקציבית"    

שלפיו תשול� קצבה מקופת , לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל

לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל , המעסיק

לעובד או , או מאוצר המדינה, מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 –ולאחר מותו , במש� כל ימי חייו, לנושא משרה שיצא לקצבה

למעט הסדר פנסיה ,  התקופה הקבועה באותו הסדרבמש�, לשאירו

  ;תקציבית בחוק והסכ� המאמ  את חוק הגמלאות

  : הסדר פנסיה תקציבית לפי אחד מאלה–" הסדר פנסיה תקציבית בחוק"    

  ;חוק הגמלאות  )1(      

  ;חוק שירות הקבע  )2(      

ש  הסכ� שלפיו תשול� קצבה מדי חוד–" הסכ� המאמ  את חוק הגמלאות"     

�מקופת המעסיק לעובד בשל פרישה מעבודה , בחודשו באופ	 רצי

 לשאירו במש� התקופה הקבועה –ולאחר מותו , במש� כל ימי חייו

את ההסדרי� שנקבעו בחוק , בי	 השאר, אשר מחיל, באותו הסדר

הגמלאות שעניינ� העברת חלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת 

זוגו לשעבר של עובד או של זכאי פרישה לב	 זוגו לשעבר וזכותו של ב	 

  ;לקצבת פרישה לקבלת קצבה בשל פטירת�

קופת ", "מרכיב הפיצויי�", "הממונה", "מוטב", "מבטח", "חברה מנהלת"    

קופת גמל ", "קופת גמל אישית לפיצויי�", "קופת גמל", "ביטוח

, "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "מסלולית

קופת גמל לא ", "קופת גמל לקצבה", "ית לקצבהקופת גמל מרכז"

 כהגדרת� בחוק קופות –" קופת גמל לתגמולי�"ו" משלמת לקצבה

  ;גמל
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  ;לפי העניי	, עמית או גמלאי,  עובד בפנסיה תקציבית–" חוס�"    

 2004–ד"התשס,  חוק גיל פרישה–" חוק גיל פרישה"    
1
;  

–ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(ק שירות המדינה  חו–" חוק הגמלאות"    

1970 
2
;  

 1973–ג"התשל,  חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"    
3
;  

, )ביטוח( חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� –" חוק הפיקוח על הביטוח"    

 1981–א"התשמ
4
;  

, )קופות גמל( חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� –" חוק קופות גמל"    

 2005–ה"התשס
5
;  

) גמלאות( חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל –" חוק שירות הקבע"    

 1985 –ה"התשמ, ]נוסח משולב[
6
;  

 חוק התכנית להבראת כלכלת –"  ישראלחוק התכנית להבראת כלכלת"    

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (ישראל 

2003–ג"התשס, )02004  ו2003לשנות הכספי� 
7
;  

 חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות או חיסכו	 –" חיסכו	 פנסיוני"    

  ;פנסיוני באמצעות צבירת כספי�

  : כל אחד מאלה–" יסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויותח"    

  ;צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית  )1(      

  :חיסכו	 באמצעות אחד מאלה  )2(      

  ;קר	 ותיקה  )א(        

  ;קופת ביטוח ישנה  )ב(        

                                                      
 .46' עמ, ד"ח התשס" ס1
 .65' עמ, ל"ח התש" ס2
 .267' עמ, ג"ח התשל" ס3
 .208' עמ, א"ח התשמ" ס4
 .889' עמ, ה"ח התשס" ס5
 . 142' עמ, ה"ח התשמ" ס6
 .386' עמ, ג"ח התשס" ס7
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 חיסכו	 באמצעות קופת גמל –" חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי�"    

קופת גמל , קופת ביטוח ישנה, ינה קר	 ותיקהשא, המנויה להל	

  :מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

  ;קופת גמל לקצבה  )1(      

  ;קופת גמל לתגמולי�  )2(      

  ;קופת גמל אישית לפיצויי�  )3(      

 חשבו	 חדש בקופת גמל שפתח גו� משל� על –" חשבו	 של ב	 זוג לשעבר"    

  ;)א(6	 זוג לשעבר של עמית בהתא� להוראות סעי� שמו של ב

–ד"התשנ,  כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות–" יו� עסקי�"    

1994 
8
;  

 הכספי� שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו –במועד מסוי� , "יתרה צבורה"    

  ;דעד מועד חישוב רווחי הקופה שקד� לאותו מוע, בקופת גמל

 זכאות בהתא� להסדר –בקופת גמל , "כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות"    

, לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדר� של קצבה, החיסכו	

  ;בשל פטירת העמית, מקופת הגמל

 זכאות בהתא� להסדר –בקופת גמל , "כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות"    

ו לעמית לקבלת תשלומי� המשולמי� מדי חודש בחודש, החיסכו	

כולו או , בשל מקרה שבו העמית איבד את כושרו לעבוד, מקופת הגמל

  ;חלקו

  ; מדד המחירי� לצרכ	 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–" מדד"    

 ימי� מהיו� שבו גו� משל� שלח הודעה לחוס� ולב	 45 –" מועד ההעברה"    

וא� , )ג(4בהתא� להוראות סעי� , זוגו לשעבר בדבר רישו� הערה

  ; יו� העסקי� הראשו	 לאחר מכ	–המועד חל ביו� שאינו יו� עסקי� 

 המועד שנקבע בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כמועד –" מועד הפירוד"    

  ; שבו חל פירוד בי	 חוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר

 מי שמשל� לעובד בפנסיה תקציבית קצבה לפי –" מעסיק בפנסיה תקציבית"    

  ;תקציביתהסדר פנסיה 

                                                      
 .308' עמ, ד"ח התשנ" ס8
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 הסכו� המגיע לעמית במשיכת כספי� –" סכו� הוני בקופת ביטוח ישנה"    

בהתא� לפוליסת הביטוח שהוצאה על , מקופת ביטוח ישנה הונית

  ;פיה

  :לפי העניי	,  אחד מאלה–במועד מסוי� , "הסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר"    

 של  סכו� מהיתרה הצבורה–לעניי	 העברה מיתרה צבורה   )1(      

שעל גו� משל� להעביר באותו מועד לחשבו	 של ב	 זוגו לשעבר , עמית

 �לפני החיוב במס כאמור , 7או ) ב(0 ו) א(6של העמית לפי הוראות סעי

 �  ;)ג(6בסעי

 סכו� מקצבת הפרישה של –לעניי	 העברה מקצבת פרישה   )2(      

שעל גו� משל� להעביר באותו מועד לב	 זוגו לשעבר של , גמלאי

אחרי החיוב במס שחל על , )ב(או ) 1)(א(14אי לפי הוראות סעי� הגמל

  ;הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטר� ההעברה

לעניי	 העברה מכספי� שנמשכו בידי עמית מקר	 ותיקה או   )3(      

 הסכו� שעל גו� –שלא בדר� של קצבה , מקופת ביטוח ישנה קצבתית

 לפי הוראות משל� להעביר באותו מועד לב	 זוגו לשעבר של העמית

 �אחרי החיוב במס שחל על העמית , לפי העניי	, )3(או ) 2)(א(14סעי

  ;בשל מלוא הכספי� בטר� ההעברה

לעניי	 משיכת כספי� בידי ב	 זוג לשעבר מסכו� הוני בקופת   )4(      

 הסכו� ההוני שעל גו� משל� לשל� באותו מועד לב	 –ביטוח ישנה 

 �אחרי החיוב במס שחל על העמית , 17זוגו לשעבר של העמית לפי סעי

  ;בשל מלוא הכספי� בטר� ההעברה

,  אחד מאלה–במועד מסוי� , בידי עמית או בידי גמלאי, "הסכו� הנותר"    

  :לפי העניי	

 היתרה הצבורה שהיתה נותרת –לעניי	 העברה מיתרה צבורה   )1(      

 �  ;6בידי העמית באותו מועד לאחר ביצוע ההעברה לפי סעי

 סכו� הקצבה שהיה נותר בידי –לעניי	 העברה מקצבת פרישה   )2(      

וההפחתה לפי , לאחר ביצוע ההעברה כאמור, הגמלאי באותו מועד

 �  ;ככל שחלה) 2(0ו) 1)(א(16סעי
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לעניי	 העברה מכספי� שעמית מוש� מקר	 ותיקה או מקופת   )3(      

  הסכו� שהיה נותר בידי–שלא בדר� של קצבה , ביטוח ישנה קצבתית

, )3(או ) 2)(א(14לאחר ביצוע ההעברה לפי סעי� , העמית באותו מועד

  ; לפי העניי	

לעניי	 משיכת כספי� בידי ב	 זוג לשעבר מסכו� הוני בקופת   )4(      

 הסכו� ההוני שהיה משול� באותו מועד לעמית לאחר –ביטוח ישנה 

 �  ;17ביצוע ההעברה לפי סעי

שחל עליו הסדר פנסיה ,  נושא משרה עובד או–" עובד בפנסיה תקציבית"    

  ; תקציבית

וכ	 מי שמשולמת לו ,  כהגדרתו בחוק קופות גמל שאינו גמלאי–" עמית"    

  ;קצבת פרישה חלקית ויש לזכותו יתרה צבורה בקופת גמל

 הערכאה השיפוטית הראשונה שדנה בחלוקת חיסכו	 –" ערכאה ראשונה"    

  ;פנסיוני בי	 חוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר

  :  כל אחד מאלה–" פירוד"    

      )1(   �  ;לחוק יחסי ממו	) ד(2התרת נישואי	 כהגדרתה בסעי

קביעת הסדר איזו	 משאבי� בידי בית המשפט או בית הדי	 על   )2(      

 �או קביעת הסדר אחר בידי , א לחוק יחסי ממו	5פי בקשה לפי סעי

דו ובכלל זה בית המשפט או בית הדי	 לחלוקת רכוש בי	 בני זוג שנפר

  ;לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ביניה�

, בי	 השאר,  פסק די	 שנקבעה בו–" פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני"    

  ;חלוקה של חיסכו	 פנסיוני בי	 חוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר בשל פירוד

  ;ולמעט פטירה,  לרבות פרישה מכהונה כנושא משרה–" פרישה מעבודה"    

בטבת '  קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יו� ו–" קופת ביטוח ישנה"    

ומרכיב החיסכו	 בה אינו נפרד ממרכיב ) 2003 בדצמבר 31(ד "התשס

  ;הכיסוי הביטוחי

) ב(13 קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעי� –" קופת ביטוח ישנה הונית"    

לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולי� או כקופת גמל אישית 

  ;לפיצויי�
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) ב(13 קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעי� –" ביטוח ישנה קצבתיתקופת "    

  ;לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה

מאוצר , באופ	 רצי�,  תשלומי� המשולמי� מדי חודש בחודשו–" קצבה"    

  ;לחוס� או לשאירו, לפי הסדר חיסכו	, המדינה או מגו� משל�

  :  כל אחת מאלה–" קצבת פרישה"    

בשל פרישה , משולמת לעובד בפנסיה תקציביתקצבה ה  )1(      

  ;מעבודה

קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות   )2(      

  ;לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות

קצבה המשולמת מקר	 ותיקה למי שטר� הגיע לגיל זכאות   )3(      

  ;לתקנו	 הקר	לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כ� בהתא� 

שפוליסת הביטוח , קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית  )4(      

שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכו� ההוני בקופת 

  ;הביטוח הישנה

 קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה –" קצבת פרישה חלקית"    

  ;ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה

קצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה  קופת גמל ל–" קר	 ותיקה"    

  ;)1995 בינואר 1(ה "ט בטבת התשנ"לפני יו� כ

מקצבת הפרישה או מסכו� ,  השיעור מהיתרה הצבורה–" השיעור להעברה"    

, לפי העניי	, פעמי שנמש� מקופת הגמל שלא בדר� של קצבה0חד

זוג שנקבע בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כשיעור שיועבר לב	 ה

  ;לשעבר

    "� השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד –" השיעור המשות

  ;למועד הפירוד בתקופת הצבירה שעד למועד הפירוד

שנקבע לגביה ,  תקופה החלה בתקופת הצבירה–" התקופה המשותפת"    

בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי נצבר במהלכה חיסכו	 פנסיוני 

  ;זוגו לשעברהמשות� לחוס� ולב	 

  :לפי העניי	,  התקופה כמפורט להל	–" תקופת הצבירה"    
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 התקופה –לעניי	 חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי�   )1(      

  ;שבעדה שולמו בשל החוס� תשלומי� לקופת גמל

  –לעניי	 חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות   )2(      

ת העבודה או תקופת  תקופ–לגבי הסדר פנסיה תקציבית   )א(        

  ;שחל לגביה הסדר פנסיה תקציבית, לפי העניי	, הכהונה

 התקופה שבעדה –לגבי קר	 ותיקה או קופת ביטוח ישנה   )ב(        

שולמו בשל החוס� תשלומי� לקר	 הוותיקה או לקופת הביטוח 

ולא נמשכו בשל , הישנה בהתא� להוראות הסדר החיסכו	

י� מהקר	 הוותיקה או כספ, כולה או חלקה, אותה תקופה

  ;מקופת הביטוח הישנה

  . שר האוצר–" השר"    

  רישו! פרטי פסק די� לחלוקת חיסכו� פנסיוני: 'פרק ב    

בקשה לרישו� של 

פרטי פסק די	 

לחלוקת חיסכו	 

  פנסיוני

ב	 זוג לשעבר שנית	 לגביו פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ומתקיימי� לגבי   .3

רשאי להגיש לגו� המשל� , לפי העניי	, ורט להל	פסק הדי	 התנאי� כמפ

  :בקשה לרשו� ברישומיו את פרטי פסק הדי	

ולגבי , לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות  )1(    

פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� של חוס� שהוא 

  –גמלאי 

אמצעות קופת גמל לקצבה או א� החיסכו	 הפנסיוני הוא ב  )א(      

 נקבע בפסק –באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית 

וכ	 , הדי	 כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד

כי קצבת הפרישה תחולק בי	 החוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר באופ	 

שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבוע מס� קצבת הפרישה שהיתה 

חוס� אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה משולמת ל

�  ;על מחצית מהשיעור המשות

א� החיסכו	 הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית   )ב(      

 נקבע בפסק הדי	 כי הסכו� שיועבר לב	 הזוג לשעבר שווה למכפלת –

ובלבד ששיעור , השיעור להעברה בסכו� ההוני בקופת הביטוח הישנה

�  ;ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשות
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לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� של   )2(    

 נקבע בפסק הדי	 כי היתרה הצבורה של החוס� תחולק –חוס� שאינו גמלאי 

בי	 החוס� ובי	 ב	 זוגו לשעבר באופ	 שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית 

ויהיה אחיד , )ב(6ועד הפירוד המחושבת לפי סעי� מס� יתרתו הצבורה במ

  .למרכיבי התגמולי� והפיצויי� ביתרה הצבורה

הוגשה לגו� משל� בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 לחלוקת חיסכו	   )א(  .4  רישו� הערה

 �ירשו� הגו� , 3פנסיוני שמתקיימי� לגביו התנאי� המפורטי� בסעי

 ויכלול בה בי	 השאר את הערכאה המשל� ברישומיו הערה בדבר פסק הדי	

מועד הפירוד והשיעור , מש� התקופה המשותפת, שנתנה את פסק הדי	

 –בחוק זה (והכול לפי פסק הדי	 , לפי העניי	, וכ	 את כל אלה, להעברה

  ): הערה

לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות   )1(      

  –קציבית קר	 ותיקה או לפי הסדר פנסיה תב

א� נקבע בפסק הדי	 כי האמור בו יחול רק לעניי	   )א(        

העברת שיעור מקצבת הפרישה לב	 הזוג לשעבר ולא לעניי	 

  ;זכויות ב	 הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוס�

א� נקבע בפסק הדי	 כי התקופה המשותפת היא כאמור   )ב(        

 �דרישה לקבלת וא� ב	 הזוג לשעבר ויתר על ה) א(19בסעי

�  ;הסכמתו לביצוע הפעולות המנויות באותו סעי

א� החיסכו	 הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי   )ג(        

 א� נקבע בפסק הדי	 כי החלק –הסדר פנסיה תקציבית 

במקרה של פרישת החוס� , שיועבר לב	 זוגו לשעבר של החוס�

פרישה יהיה מס� קצבת ה, מעבודתו בשל מצב בריאות לקוי

המגיעה לחוס� בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע החוס� 

  ;ואיל�, )ב)(2)(ב(14כאמור בסעי� , לגיל אחר מגיל פרישת חובה

לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות   )2(       

 א� נקבע בפסק הדי	 כי מתקיימי� התנאי� לפי –בקופת ביטוח ישנה 

 �� נדרשת הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר שבה) 2)(א(19סעי

�  ;לביצוע הפעולות המנויות באותו סעי
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, לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי�  )3(      

 הסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר במועד –של חוס� שהוא עמית 

הסכו� יעודכ	 במועד שבו נזקפת תשואה ליתרה ; רישו� ההערה

  ;)ב(6מית לפי הוראות סעי� הצבורה של הע

לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 , )3(בלי לגרוע מהוראות פסקה   )4(      

פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בקופת גמל לקצבה שבה משולמת 

 א� נקבע בפסק הדי	 כי חלוקת היתרה הצבורה בי	 –קצבה חלקית 

ית העמית ובי	 ב	 זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמ

 �  ).ב(7לאחר תשלו� קצבת הפרישה החלקית לפי הוראות סעי

ממועד קליטת , )ב(0ו) א(019ו) א(18, )1)(א(9נוס� על האמור בסעיפי�   )ב(    

בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בגו� המשל� ועד 

לא יבוצעו הפעולות , הערההלהחלטתו של הגו� המשל� בדבר רישו� 

  . בסעיפי� האמורי� ללא הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעברהמנויות

הגו� המשל� ישלח לחוס� ולב	 זוגו לשעבר הודעה בדבר רישו�   )ג(    

בדואר רשו� או בדר� נוספת שקבע ,  ימי� ממועד הרישו�14בתו� , ההערה

 �  .5השר לפי סעי

תקנות לעניי	 

  רישו� הערה

רשאי לקבוע , יאות של הכנסתבאישור ועדת העבודה הרווחה והבר, השר  .5

  : הוראות בענייני� אלה

    )1(   �, 3בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי סעי

ובכלל זה אופ	 הגשת הבקשה ופרקי הזמ	 , פרטיה והמסמכי� שיצורפו אליה

המרביי� ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה וממועד קליטת הבקשה ועד 

  ;4 סעי� לפי, רישו� הערה

דרכי� נוספות , )ג(4 סעי� בהתא� להוראותהודעה על רישו� הערה   )2(    

  ;ושינוי המועדי� למסירת ההודעה, למסירתה

דרכי ההודעה של ב	 הזוג לשעבר על בחירתו בדבר העברת הסכו�   )3(    

 �  .והמועדי� למסירתה) 1)(ה(6ממרכיב הפיצויי� לפי סעי

  ה של חיסכו� פנסיוני באמצעות צבירת כספי!הוראות לעניי� חלוק: 'פרק ג    
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העברת חלק 

מהיתרה הצבורה 

של עמית לחשבו	 

חדש של ב	 זוגו 

  לשעבר

לחוק קופות גמל ובכפו� להוראות סעי� ) א(25על א� האמור בסעי�   )א(  .6

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	 , )ה(קט	 

יפתח הגו� המשל� , 4ונרשמה הערה לפי סעי� , ברעמית ובי	 ב	 זוגו לשע

במועד , ויעביר אליו, חשבו	 חדש בקופת הגמל על שמו של ב	 הזוג לשעבר

אלא , מהיתרה הצבורה של העמית) ב(סכו� כאמור בסעי� קט	 , ההעברה

בי	 בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 , א� כ	 בית המשפט הורה לעכב את ההעברה

  .חרתפנסיוני ובי	 בהחלטה א

) א(הסכו� שיועבר לחשבו	 של ב	 הזוג לשעבר לפי הוראות סעי� קט	   )ב(    

יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בס� היתרה הצבורה של העמית במועד 

התשואה , לפי העניי	, ולסכו� האמור תיווס� או תיגרע ממנו, הפירוד

ברה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבי	 מועד הפירוד ובי	 מועד ההע

 הרווחי� וההפסדי� שזקפה הקופה על –" תשואה", לעניי	 זה; כאמור

  .הנכסי� העומדי� כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול

של מרכיב התגמולי� בקופת גמל לקצבה או ) א(העברה לפי סעי� קט	   )ג(    

הוראות תחויב במס בהתא� ל, של מרכיב הפיצויי�) א)(1)(ה(לפי סעי� קט	 

פקודת מס הכנסה
9
.  

ינוכה באופ	 שווה מהסכו� ) ג(סכו� המס שחויב כאמור בסעי� קט	   ) ד(    

שיועבר לחשבונו של ב	 הזוג לשעבר ומהסכו� שנותר בחשבונו של העמית 

  .לאחר ההעברה לב	 הזוג לשעבר

ממרכיב הפיצויי� ביתרה , )ב(עי� קט	 על העברה של סכו� כאמור בס  )ה(    

  : יחולו הוראות אלה, הצבורה של העמית

הסכו� ממרכיב הפיצויי� יועבר לפי בחירתו של ב	 הזוג   )1(       

לאחר המועד שבו נודע לגו� המשל� כי העמית זכאי למשו� , לשעבר

לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד , את הסכו� לפי די	 או הסכ�

  : לאחד מאלה, לפי המאוחר, ג לשעברבחירת ב	 הזו

למרכיב התגמולי� בחשבו	 של ב	 הזוג לשעבר שנפתח   )א(    

הסכו� ממרכיב הפיצויי� ; )א(בהתא� להוראות סעי� קט	 

 ;)ג(יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתא� להוראות סעי� קט	 

                                                      
 . 120' עמ, 6נוסח חדש ,  דיני מדינת ישראל9
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לחשבו	 חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה כאמור   )ב(    

 �לחוק קופות גמל ויחול לגביה� האמור באותו ) א2)(א(23בסעי

�הסכו� ממרכיב הפיצויי� יועבר לאחר שנוכה ממנו מס ; סעי

 � ; לפקודת מס הכנסה164בהתא� להוראות סעי

הסכו� ממרכיב הפיצויי� יועבר לאחר ; לב	 הזוג לשעבר  )ג(    

 � לפקודת מס 164שנוכה ממנו מס בהתא� להוראות סעי

 ;הכנסה

לא יהיה ב	 הזוג לשעבר , )1(ועברו הכספי� כאמור בפסקה ה  )2(      

  ;רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה

למשו� את , לפי די	 או הסכ�, היה מעסיקו של העמית זכאי  )3(      

תימחק לגבי סכו� זה , הסכו� ממרכיב הפיצויי� וביקש למשו� אותו

 �הזוג לשעבר הגו� המשל� ישלח לב	 ; 4ההערה שנרשמה לפי סעי

  .הודעה בדבר מחיקת ההערה

, לא יראו העברה לפי סעי� זה לב	 הזוג לשעבר כמשיכה לעניי	 כל די	  )ו(    

והגו� המשל� לא יהיה רשאי להפחית סכו� כלשהו מהיתרה הצבורה של 

  .העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתא� להוראות סעי� זה

פת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לגבי עמית בקו, )1)(ב(9הוראות סעי�   )ז(    

ימשיכו , מסכו� היתרה הצבורה, בי	 השאר, לסיכוני מוות שעלותו מושפעת

  .לחול ג� לאחר העברה לפי סעי� זה לב	 זוגו לשעבר

תימחק לגבי הסכו� , ע� ההעברה לב	 הזוג לשעבר לפי סעי� זה  )ח(    

 �  .4המועבר ההערה שנרשמה לפי סעי

העברת חלק 

ה מהיתרה הצבור

של עמית 

שמשולמת לו 

קצבת פרישה 

לחשבו	 , חלקית

חדש של ב	 זוגו 

  לשעבר

לגבי עמית , 6של סעי� ) ב(0ו) א(על א� האמור בסעיפי� קטני�   )א(  .7

שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל 

יחושב הסכו� שיש להעביר לחשבו	 של ב	 הזוג , לאחר התשלו� כאמור

 בהתא� להוראות הסעיפי� הקטני� האמורי� מהיתרה הצבורה לשעבר

אשר , שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית

 �שהושגה לגבי היתרה הצבורה ) ב(6תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעי

  .שנותרה לעמית לאחר תשלו� קצבת הפרישה החלקית
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בע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 לא יחולו א� נק) א(הוראות סעי� קט	   )ב(    

פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בי	 העמית ובי	 ב	 זוגו לשעבר תיעשה 

  . מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלו� קצבת הפרישה החלקית

הוראות לעניי	 

  חשבו	 חדש של

  ב	 זוג לשעבר

את יראו ,  לחוק קופות גמל23לעניי	 דיני המס והוראות לפי סעי�   )א(  .8

כמועד שבו הופקדו הסכומי� שהועברו , לפי העניי	, המועד כמפורט להל	

 �  : 7 או 6לחשבונו של ב	 זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעי

 המועד שבו הועברו הכספי� לחשבונו של –בקופת גמל לקצבה   )1(      

  ;ב	 הזוג לשעבר

ו  המועד שבו הופקד–בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה   )2(      

והוראות פסקה זו יחולו ג� , הכספי� לחשבונו של העמית בקופה

ככל , , לעניי	 הבטחת תשואה בקופת גמל כאמור שאינה קופת ביטוח

בהתא� למגבלות הקיימות לגבי החוס� , שקיימת הבטחת תשואה

  .בהסדר החיסכו	

נפתח חשבו	 חדש של ב	 זוג לשעבר בקופת ביטוח תהיה פוליסת   )ב(  

 .ניי	 חשבו	 זה בהתא� לתנאי� הנהוגי� בעת פתיחת החשבו	הביטוח לע

נוס� על הסכומי� , לא יופקדו תשלומי� לחשבונו של ב	 הזוג לשעבר  )ג(    

 �אלא א� כ	 הגו� המשל� אישר כי ב	 , 7 או 6שהועברו לחשבונו לפי סעי

הזוג לשעבר הצטר� לקופה כעמית בהתא� לכללי ההצטרפות לאותה קופה 

  . סכו	 ובכפו� להוראות הדי	ולהסדר החי

  תוצאות רישומה

  של הערה על

  הסכו� המועבר

  לב	 זוג לשעבר 

נרשמה ברישומיו של גו� משל� הערה על הסכו� המועבר לב	 הזוג   )א(  .9

  : הוראות אלה, כל עוד לא נמחקה ההערה, יחולו, 4לפי סעי� , לשעבר

 פעולות אלה הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר תידרש לביצוע  )1(      

נוס� על כל הוראה אחרת לפי , לגבי הכספי� שנרשמה לגביה� הערה

  :כל די	

  ;משיכת הכספי� בידי העמית  )א(        

  ;קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אות� כספי�  )ב(        

  ;העברת הכספי� לקופת גמל אחרת  )ג(        
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העברת הכספי� ממסלול השקעה אחד בקופת גמל   )ד(        

  ;למסלול השקעה אחר באותה קופהמסלולית 

  ;נטילת הלוואה מקופת הגמל  )ה(        

  ;שעבוד הכספי� או העברת� לאחר  )ו(        

יראו את הכספי� שלגביה� נרשמה , לעניי	 עיקול לפי כל די	  )2(      

  ;ההערה כאילו הועברו לחשבונו של ב	 הזוג לשעבר

) 4)(א)(א7(9י� החוס� לא יהיה רשאי לבחור בהחלת הוראות סע  )3(      

לפקודת מס הכנסה על הכספי� שנרשמה לגביה� הערה או להודיע על 

 �) ז)(א7(9רצונו להמשי� ולהשאיר� למטרת תשלו� קצבה לפי סעי

  .לפקודה האמורה

לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות   )1( )ב(  

 יחול שינוי לא, מסכו� היתרה הצבורה, בי	 השאר, שעלותו מושפעת

, בכיסוי הביטוחי רק בשל ייעוד הכספי� להעברת� לב	 הזוג לשעבר

כל עוד לא נמחקה ההערה לפי סעי� , ועלות הכיסוי הביטוחי תחושב

בהתא� ליתרה הצבורה של העמית אילו הסכו� המועבר , )1)(ג(קט	 

לב	 הזוג לשעבר היה מועבר לחשבו	 של ב	 הזוג לשעבר במועד רישו� 

בהתא� להוראות הסדר , והכל אלא א� כ	 העמית ביקש, ההערה

  .לשנות את הכיסוי הביטוחי, החיסכו	

הגו� המשל� ישלח לעמית הודעה בדבר השינוי בעלות הכיסוי   )2(   

הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניי	 ; )1(הביטוחי כאמור בפסקה 

 .אופ	 משלוח ההודעה ותוכנה

 4לפי סעי� שנרשמה הערה , )ח(או ) 3)(ה(6בלי לגרוע מהוראות סעי�   )ג(    

  :תימחק ג� במקרי� אלה

וא� הוגש ערעור על החלטתה , על פי צו של הערכאה הראשונה  )1(   

 ; על פי צו של ערכאת הערעור–

 במשיכת הכספי� שנרשמה לגביה� הערה בידי העמית לאחר   )2(   

 ;)1)(א(קבלת הסכמה לפי סעי� קט	 

פרישה המחושבת לפי הכספי� שנרשמה לגביה� בקבלת קצבת   )3(   

, )1)(א(הערה לאחר קבלת הסכמת ב	 הזוג לשעבר לפי סעי� קט	 

 �  .13ויחולו לגבי הפעולה האמורה הוראות סעי
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, )ג)(1)(א(הועברו הכספי� לקופת גמל אחרת כאמור בסעי� קט	   )ד(    

רת�  לחול על הכספי� ג� לאחר העב4לפי סעי� שנרשמה תמשי� ההערה 

  .לקופת הגמל האחרת

, הממונה יית	 הוראות לעניי	 אופ	 מת	 ההסכמה לפי סעי� זה  )1( )ה(  

לרבות נוסח המידע שיימסר לב	 הזוג לשעבר על תוצאות פעולה 

 .שלגביה הוא מתבקש לתת את הסכמתו

, אי	 חובה לפרסמ	 ברשומות, הוראות הממונה לפי סעי� זה  )2(   

שומות הודעה על מת	 הוראות כאמור ועל ואול� הממונה יפרס� בר

וההוראות האמורות וכל שינוי בה	 יועמדו לעיו	 , מועד תחילת	

הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד 

 .ורשאי השר לקבוע דרכי� נוספות לפרסומ	, האוצר

פטירה בטר� 

העברת חלק 

מהיתרה הצבורה 

לחשבו	 של ב	 הזוג 

  לשעבר 

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	   )א(  .10

עמית ובי	 ב	 זוגו לשעבר ומתקיימי� התנאי� להעברת חלק מהיתרה 

 � או 6הצבורה של העמית לחשבו	 של ב	 הזוג לשעבר בהתא� להוראות סעי

ולפני שנפתח החשבו	 של , 4 סעי� לפיונפטר העמית לאחר רישו� ההערה , 7

ולעניי	 , יחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, וג לשעברב	 הז

 � כאילו 7 או 6הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעי

  .והכל על א� האמור בהסדר החיסכו	, התבצעה במועד הרישו� של ההערה

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	   )ב(    

 ובי	 ב	 זוגו לשעבר ומתקיימי� התנאי� להעברת חלק מהיתרה עמית

 � או 6הצבורה של העמית לחשבו	 של ב	 הזוג לשעבר בהתא� להוראות סעי

ונפטר ב	 הזוג לשעבר לאחר הגשת בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 , 7

יועבר , ולפני שנפתח החשבו	 של ב	 הזוג לשעבר, לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 או 6רה לחשבו	 על ש� ב	 הזוג לשעבר בהתא� להוראות סעי� הסכו� להעב

  .ויחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר ב	 הזוג לשעבר, 7
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נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	   )ג(     

, )2(3מתקיימי� לגביו התנאי� המפורטי� בסעי� , עמית ובי	 ב	 זוגו לשעבר

' יחולו הוראות פרק ב, 4 סעי� לפיני רישו� ההערה ונפטר העמית לפ

ולעניי	 הכיסוי הביטוחי לסיכוני , והוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית

 � כאילו התבצעה ערב פטירתו של 7 או 6מוות יראו את ההעברה לפי סעי

ואול� א� לא הוגשה בקשה ; והכל על א� האמור בהסדר החיסכו	, העמית

יהיה ,  לפני פטירת העמית3די	 בהתא� להוראות סעי� לרישו� פרטי פסק ה

 ימי� ממועד מת	 30רשאי ב	 זוגו לשעבר להגיש את הבקשה כאמור בתו� 

  . לפי המאוחר, פסק הדי	 או ממועד פטירתו של העמית

, ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, )ג(חלו הוראות סעי� קט	   )ד(    

יהיו זכאי� שאיריו של העמית , הצבורהמסכו� היתרה , בי	 השאר, מושפעת

לפי הסדר החיסכו	 לקצבה בסכו� השווה למכפלת הקצבה שהשאירי� 

  :זכאי� לה לפי הסדר החיסכו	 ביחס שבי	 שני אלה

ההפרש שבי	 התחייבויות קופת הגמל ובי	 הסכו� המועבר לב	   )1(   

 הסכו� –" התחייבויות קופת הגמל", בסעי� קט	 זה; הזוג לשעבר

המהוו	 של קצבאות השאירי� שקופת הגמל צפויה לשל� לשאיריו של 

כפי שהונח לצור� חישוב עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות , העמית

 ;ערב פטירת העמית

  . התחייבויות קופת הגמל  )2(   

ייחוס עיקול או 

  שעבוד שהוטלו

  על יתרה צבורה

  של עמית 

לפני , על יתרה צבורה של עמית, די	הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כ  .11

 �לפי , ייחס הגו� המשל� את העיקול או השעבוד, 4שנרשמה הערה לפי סעי

בהתא� , לסכו� הנותר בידי העמית ולסכו� המועבר לב	 זוגו לשעבר, העניי	

, ליחס שבי	 הסכו� הנותר בידי העמית ובי	 הסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר

אלא א� כ	 נקבע בפסק הדי	 לחלוקת , אמורוהכל במועד רישו� ההערה כ

חיסכו	 פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או 

  .השעבוד באופ	 אחר

  סייג להעברת

  חלק מיתרה

  צבורה של עמית

  לב	 זוגו לשעבר 

לא יעביר גו� משל� כספי� מיתרה , 07 ו6על א� האמור בסעיפי�   )א(  .12

  :שבו	 של ב	 זוגו לשעבר בהתקיי� אחד מאלהלח, צבורה של עמית

בהתא� להוראות , לכספי� האמורי� יוחס עיקול או שעבוד  )1(      

 �  ; כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור– 11סעי
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קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואות שניתנו לו   )2(      

יתרת החוב ולאחר העברת אותו חלק של כספי� תעלה , מקופת הגמל

בחשבונו על סכו� ההלוואה המרבי שהעמית רשאי לקבל כהלוואה 

וכל עוד מתקיי� , מהקופה בהתא� להוראות לפי חוק קופות גמל

  ;האמור

 ויראו 13לעניי	 זה יחולו הוראות סעי� ; העמית הפ� לגמלאי  )3(      

את השיעור להעברה מקצבת הפרישה כשיעור להעברה מהיתרה 

  ;ע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוניהצבורה כפי שנקב

      )4(   � והסכו� שיש להעביר לפי אותו סעי� 7מתקיי� האמור בסעי

לב	 הזוג לשעבר עולה על היתרה הצבורה של העמית שנותרה בקופת 

 היתרה –בסעי� זה (הגמל לאחר תשלו� קצבת הפרישה החלקית 

  ;)הצבורה הנותרת

ל בית משפט המונע את התקבל עד מועד ההעברה צו ש  )5(      

  . ההעברה

התקיי� סייג מהסייגי� להעברת כספי� לחשבו	 של ב	 זוג לשעבר לפי   )ב(    

  :לפי העניי	, יחולו ההוראות כמפורט להל	, )א(סעי� קט	 

הגו� המשל� ישלח לעמית ולב	 זוגו לשעבר הודעה בדבר קיומו   )1(      

וחה והבריאות של באישור ועדת העבודה הרו, השר; של הסייג כאמור

רשאי לקבוע הוראות לעניי	 פרטי ההודעה והמועדי� , הכנסת

  ;למסירתה

רשאי� העמית או ב	 זוגו , )4)(א(לגבי הסייג כאמור בסעי� קט	   )2(      

לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה למת	 הוראות לעניי	 אופ	 

  .חלוקת קצבת הפרישה החלקית והיתרה הצבורה הנותרת

לעניי	 הוראות 

  חלוקת החיסכו	

  של גמלאי 

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	   )א(  .13

יעביר הגו� המשל� , 4ונרשמה הערה לפי סעי� , גמלאי ובי	 ב	 זוגו לשעבר

חלק מקצבת , כל עוד ב	 הזוג לשעבר בחיי�, לב	 זוגו לשעבר של הגמלאי

ויחולו לעניי	 ההעברה , )א(14 סעי� הפרישה שיחושב בהתא� להוראות

 �  .021  ו20, 18, 15, )3(0 ו) 1)(ב(14כאמור הוראות סעי

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי� בי	   )ב(    

יחולו , ונפטר הגמלאי, 4נרשמה הערה לפי סעי� , גמלאי ובי	 ב	 זוגו לשעבר

  :לפי העניי	, ההוראות כמפורט להל	
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ב	 זוגו לשעבר של הגמלאי יהיה זכאי לקבל מהגו� המשל�   )1(      

בסכו� השווה לקצבה שהיתה , קצבה בשל פטירתו של הגמלאי

ובלבד , משולמת לב	 הזוג של הגמלאי לפי הסדר החיסכו	

  : שמתקיימי� שניי� אלה

הוא היה זכאי לקבלת קצבה לו היה ב	 הזוג של הגמלאי   )א(        

  ;ערב פטירתו

בי	 , קצבת הפרישה שלה היה זכאי הגמלאי חושבה  )ב(        

 �השאר בהתחשב בכ� שב	 הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל מהגו

בי	 א� יהיה ב	 זוגו , המשל� קצבה בשל פטירתו של הגמלאי

  ;ערב פטירתו ובי	 א� לאו

תהיה בסכו� ) 1(הקצבה שתשול� לב	 הזוג לשעבר לפי פסקה   )2(      

אי בהתא� להוראות הסדר החיסכו	 לו השווה לקצבה שלה היה זכ

  ;היה ב	 הזוג של הגמלאי ערב פטירתו

בהתא� להוראות הסדר , היו מוטביו של הגמלאי זכאי�  )3(      

0לקבל מהגו� המשל� לאחר פטירתו של הגמלאי סכו� חד, החיסכו	

על א� הוראות הסדר , יהיה ב	 זוגו לשעבר של הגמלאי זכאי, פעמי

, לקבל מהגו� המשל�, יי	 אופ	 חלוקת הסכו�החיסכו	 האמורות לענ

סכו� השווה למכפלת השיעור להעברה בסכו� , מתו� הסכו� האמור

ולעניי	 אופ	 חלוקת יתרת , פעמי שלו זכאי� כל המוטבי� כאמור0החד

  .פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכו	0 הסכו� החד

בירת כספי� בי	 נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צ  )ג(  

 �, 4גמלאי ובי	 ב	 זוגו לשעבר ונפטר הגמלאי לפני רישו� הערה לפי סעי

ובלבד שהבקשה לרישו� פרטי פסק הדי	 , )ב(יחולו הוראות סעי� קט	 

 � ימי� 30או בתו� ,  הוגשה לפני פטירת הגמלאי3בהתא� להוראות סעי

 .אוחרלפי המ, ממועד מת	 פסק הדי	 או ממועד פטירתו של הגמלאי

  הוראות לעניי� חלוקה של חיסכו� פנסיוני באמצעות צבירת זכויות: 'פרק ד    

העברת חלק 

מקצבת פרישה של 

גמלאי לב	 זוגו 

  לשעבר 

לחוק קופות גמל וכ	 בכל די	 או הסכ� ) א(25על א� האמור בסעי�   )א(  .14

 �נית	 פסק די	 ,  לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל88כהגדרתו בסעי

וקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בי	 חוס� ובי	 ב	 זוגו לחל

, כל עוד ב	 הזוג לשעבר בחיי�, יחולו, 4 סעי� לפיונרשמה הערה , לשעבר

  :לפי העניי	, ההוראות כמפורט להל	
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מקצבת הפרישה המגיעה , הגו� המשל� יעביר לב	 הזוג לשעבר  )1(      

 הקצבה –בפרק זה (ו	 לחוס� שהוא גמלאי בהתא� להסדר החיסכ

במועד שבו הוא משל� לגמלאי את הקצבה החל ממועד , )המלאה

  : לפי העניי	, סכו� כמפורט להל	, ההעברה

לעניי	 חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקר	   )א(        

 ההפרש שבי	 מכפלת –ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית 

 מסכו� ההפחתה השיעור להעברה בקצבה המלאה ובי	 מחצית

 �וא� מתקיי� סייג מהסייגי� להפחתת , )א(16כאמור בסעי

 � סכו� השווה למכפלת –) ב(16קצבת הפרישה כאמור בסעי

  ;השיעור להעברה בקצבה המלאה

לעניי	 חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה   )ב(        

 סכו� השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה –קצבתית 

  ; המלאה

פעמי שיעור 0ביקש חוס� שהוא גמלאי להוו	 לסכו� חד  )2(      

מהסכו� המועבר לב	 זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו 

יעביר , ) ג(19בהתא� להוראות סעי� , בכתב של ב	 הזוג לשעבר להיוו	

הגו� המשל� לב	 זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכו� המהוו	 בשיעור 

במועד שבו הוא משל� לגמלאי את , רמהסכו� המועבר לב	 הזוג לשעב

  ;הסכו� המהוו	 באותו שיעור מהסכו� הנותר בידי הגמלאי

ביקש חוס� שהוא עמית למשו� כספי� מקר	 ותיקה או מקופת   )3(      

ביטוח ישנה קצבתית שלא בדר� של קצבה ושלא בדר� של היוו	 חלק 

, ברוניתנה הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשע, פעמי0 מהקצבה לסכו� חד

 �יעביר , )א)(2(או ) א)(1)(א(19א� היא נדרשת בהתא� להוראות סעי

במועד שבו הוא משל� את הכספי� , הגו� המשל� לב	 הזוג לשעבר

סכו� השווה למכפלת השיעור להעברה בס� הכספי� שהיו , לעמית

  .משולמי� לעמית אילולא ההעברה כאמור

   –) א(על א� האמור בסעי� קט	   )ב(    
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א יועבר לב	 זוג לשעבר של חוס� שהוא גמלאי סכו� כאמור ל  )1(      

אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד , )1)(א(בסעי� קט	 

הסכו� האמור מהקצבה ; החודש שלאחר רישו� ההערה ואיל�

לא , המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה

תשלו� הקצבה ישול� לחוס� והוא יועבר לב	 הזוג לשעבר במועד ל

  ; החל ממועד ההעברה

א� החיסכו	 הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר   )2(      

לא יועבר לב	 זוג לשעבר של חוס� שהוא גמלאי , פנסיה תקציבית

במקרה שבו פרישתו של הגמלאי , )1)(א(סכו� כאמור בסעי� קט	 

המגיעה אלא מהקצבה המלאה , מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי

  : ואיל�, לפי העניי	, לגמלאי בעד אחד מהחודשי� כמפורט להל	

בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל   )א(        

  ;פרישת חובה

בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר   )ב(        

א� נקבע גיל כאמור בפסק הדי	 לחלוקת , מגיל פרישת חובה

לבד שהגיל האמור אינו נמו� מהגיל שבו וב, החיסכו	 הפנסיוני

לפי הסדר החיסכו	 היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו 

שלא בשל פיטורי� , דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל

קצבה החל בחודש שבו פרש , וללא צור� בהסכמת מעסיקו

  ;מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו

) א( סכו� כאמור בסעי� קט	 לא יועבר לב	 זוג לשעבר של חוס�  )3(      

צו של , עד המועד לתשלו� הקצבה באותו חודש, א� התקבל) ב(או 

  ;בית משפט המונע את ההעברה

וא� הוגש , נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה  )4(      

תופסק העברת ,  על פי צו של ערכאת הערעור–ערעור על החלטתה 

והחוס� יהיה זכאי למלוא , הכספי� מאותו מועד לב	 הזוג לשעבר

  ;ללא הפחתה, הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעי� זה

ישול� לחוס� מאותו מועד הסכו� , נפטר ב	 הזוג לשעבר  )5(      

 �שאמור היה להיות מועבר לב	 הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעי

  ).4)(א(16
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ר לו חלק מקצבת גו� משל� ישלח לב	 זוגו לשעבר של גמלאי שמועב  )א(  .15  דיווח 

 �בהתא� ,  דוחות תקופתיי� ודוחות נוספי�14פרישה לפי הוראות סעי

  ). ב(להוראות שיקבע השר לפי סעי� קט	 

לרבות לעניי	 , )א(השר יקבע הוראות לעניי	 דוחות כאמור בסעי� קט	   )ב(    

וכ	 לעניי	 הפרטי� שייכללו בדוחות , אופ	 מסירת� והמועדי� למסירת�

לל זה פרטי� על סכו� הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור ובכ, כאמור

 �  . והסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר מקצבת פרישה16בסעי

  הפחתת חלק

  מקצבת פרישה

בשל פסק די	 

לחלוקת חיסכו	 

  פנסיוני 

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקר	   )א(  .16

נרשמה , בי	 גמלאי ובי	 ב	 זוגו לשעבר, יתותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציב

 �יחולו , לעניי	 ההעברה) א(14ומתקיימות הוראות סעי� , 4הערה לפי סעי

  : הוראות אלה

הקצבה המלאה תופחת בסכו� , על א� הוראות הסדר החיסכו	  )1(      

בהתא� , השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע בתוספת

  ;) סכו� ההפחתה–סעי� זה ב(, למינו של ב	 הזוג לשעבר

והעברת הסכו� ) 1(לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה   )2(      

 �ייוותר בידי הגמלאי ) א(14המועבר לב	 הזוג לשעבר לפי הוראות סעי

ההפרש שבי	 הסכו� הנותר בידי הגמלאי לפני ההפחתה ובי	 מחצית 

הסכו� הנותר בידי גמלאי לפני ", בסעי� זה; סכו� ההפחתה

 ההפרש שבי	 הקצבה המלאה ובי	 הסכו� שהיה מועבר –" תהההפח

 �  ;)א)(1)(א(14לב	 זוגו לשעבר של הגמלאי אילולא ההפחתה לפי סעי

לעניי	 התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי   )3(      

 �  : יחולו הוראות אלה, 14סעי

תבוצע בעד התקופה שהחל ) 1(הפחתה כאמור בפסקה   )א(    

ודש שלאחר החודש הראשו	 שבו שולמה קצבה לגמלאי או מהח

וא� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת , החודש שבו חל מועד הפירוד

חיסכו	 פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות ב	 הזוג לשעבר 

והכול לפי ,  החודש האמור–לקבלת חלק בחיסכו	 הפנסיוני 

 ;המאוחר
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בתוספת יחושבו ) א(ההפחתות כאמור בפסקת משנה   )ב(    

שינוי המדד שפורס� לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכו� 

כאמור לעומת המדד שפורס� לאחרונה לפני המועד שבו 

, , )א(שולמה לגמלאי קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה 

  ;)2(ויחולו לגביה	 הוראות פסקה 

) 1(תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה , נפטר ב	 הזוג לשעבר  )4(      

  .קצבה המלאה המשולמת לחוס�מסכו� ה

  :לא יחולו בהתקיי� אחד מאלה) א(הוראות סעי� קט	   )ב(    

נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי האמור בו יחול רק   )1(      

לעניי	 העברת חלק מקצבת הפרישה לב	 הזוג לשעבר ולא לעניי	 

  ;זכויות ב	 הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של החוס�

הבקשה לרישו� פרטי פסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי   )2(      

 � הוגשה לגו� המשל� לאחר שחלפו שנתיי� מהמועד שבו נית	 3סעי

פסק הדי	 או לאחר החודש שקד� לחודש שבו הפ� העובד בפנסיה 

  .לפי המאוחר, תקציבית או העמית לגמלאי

משיכת חלק 

  מהסכו� ההוני

של עמית בקופת 

  בידי, הביטוח ישנ

  ב	 זוגו לשעבר 

נית	 פסק די	 לחלוקת , לחוק קופות גמל) א(25על א� האמור בסעי�   )א(  .17

בי	 עמית ובי	 ב	 זוגו , חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית

וביקש ב	 הזוג לשעבר למשו� סכו� , 4לפי סעי� נרשמה הערה , לשעבר

, ) הסכו� ההוני המלא–	 להל(מהסכו� ההוני בקופת הביטוח הישנה 

 �ישל� הגו� המשל� לב	 זוגו לשעבר של , )ד(19בהתא� להוראות סעי

במועד ההעברה או במועד שבו הוא משל� לעמית את הסכו� ההוני , העמית

מהסכו� ) ב(סכו� כאמור בסעי� קט	 , לפי המאוחר, מקופת הביטוח כאמור

א� ,  לשעבר של עמיתואול� לא ישול� סכו� כאמור לב	 זוגו; ההוני המלא

  .צו של בית משפט המונע את התשלו�, עד מועד ההעברה, התקבל

) א(הסכו� שישול� לב	 זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעי� קט	   )ב(    

  .יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסכו� ההוני המלא

איסור שעבוד או 

העברה לאחר של 

הסכו� המועבר 

לב	 זוג לשעבר 

ניי	 והוראות לע

  עיקול

הסכו� המועבר לב	 זוגו לשעבר של חוס� מקצבת הפרישה המשולמת   )א(  .18

 �לא נית	 לשעבוד או , 17 או מהסכו� ההוני המלא לפי סעי� 14לו לפי סעי

אלא בהסכמה בכתב של ב	 הזוג לשעבר ובכפו� , להעברה לאחר בידי החוס�

  . להוראות כל די	
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בר של חוס� מקצבת הפרישה המשולמת הסכו� המועבר לב	 זוגו לשע  )ב(    

 �כל עוד לא , יראו אותו, 17 או מהסכו� ההוני המלא לפי סעי� 14לו לפי סעי

ככספי� שלה� זכאי ב	 הזוג , בלבד, לעניי	 עיקול לפי כל די	, נמחקה ההערה

  .לשעבר

יחולו ג� לעניי	 הסכו� המועבר לב	 ) ב(0ו) א(הוראות סעיפי� קטני�   )ג(    

מקצבת פרישה המשולמת לו לפי הסכ� המאמ  את , בר של גמלאיזוגו לשע

  .חוק הגמלאות

תנאי� לפעולות 

מסוימות לגבי 

הסכו� המועבר 

  לב	 זוג לשעבר

נקבע , על א� האמור בכל די	 או בהסדר חיסכו	 לרבות הסכ� קיבוצי  )א(  .19

בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות כי מש� התקופה 

תידרש , 4ונרשמה הערה לפי סעי� ,  חודשי� לפחות120המשותפת הוא 

הסכמתו בכתב של ב	 זוגו לשעבר של החוס� לביצוע כל אחת מהפעולות 

אלא א� כ	 נקבע בפסק הדי	 כי ב	 הזוג לשעבר ויתר על , המפורטות להל	

  :כול	 או חלק	, הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוע	

   – באמצעות קר	 ותיקה לגבי חיסכו	 פנסיוני  )1(      

למשיכת כספי� בידי העמית שלא בדר� של קצבה ושלא   )א(        

  ;פעמי0בדר� של היוו	 חלק מקצבה לסכו� חד

לדחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד   )ב(        

  ;שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה

   –שנה לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח י  )2(      

  ;)א)(1(למשיכת כספי� בידי העמית כאמור בפסקה   )א(        

  ;להעברת כספי� לקופת גמל אחרת  )ב(        

 לבחירה של –לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית   )3(      

, פעמי במקו� קצבת פרישה0 העובד בפנסיה תקציבית לקבל סכו� חד

  .בהתא� להוראות הסדר החיסכו	

 הערה וביקש עמית בקר	 ותיקה לדחות את יציאתו לקצבה נרשמה  )ב(    

תידרש הסכמתו , לאחר שצבר את שיעור הקצבה המרבי לפי תקנו	 הקר	

ג� א� לא נקבע בפסק הדי	 , בכתב של ב	 הזוג לשעבר לדחייה כאמור

  . לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי נדרשת הסכמתו לכ�
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סכו	 פנסיוני באמצעות קופת נרשמה הערה לעניי	 פסק די	 לחלוקת חי  )ג(    

גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ישנה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר 

פעמי שיעור מחלקו בסכו� 0 וביקש החוס� להוו	 לסכו� חד, פנסיה תקציבית

רשאי , בהתא� להסדר החיסכו	, בעד תקופה מסוימת, הנותר בידי החוס�

0� המשל� להוו	 לסכו� חדלבקש מהגו, במועד הגשת הבקשה כאמור, הוא

, פעמי את אותו שיעור ג� מהסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר מקצבת הפרישה

  .ובלבד שניתנה לכ� הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר, בעד אותה תקופה

שלגביו נרשמה , לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה  )ד(    

  :יחולו ההוראות כמפורט להל	, הערה

א� החיסכו	 הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית   )1(      

להמיר לקצבה את הסכו� , בהתא� להסדר החיסכו	, והעמית רשאי

   –ההוני בקופת הביטוח 

ביקש העמית למשו� את הסכו� ההוני בקופת הביטוח   )א(        

  ;לא יהיה ב	 זוגו לשעבר רשאי להמיר את חלקו לקצבה, הישנה

עמית להמיר לקצבה את הסכו� ההוני בקופת ביקש ה  )ב(        

יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי למשו� סכו� , הביטוח הישנה

 �מהסכו� ההוני המלא או לבקש ) ב(17בשיעור האמור בסעי

להמיר את הסכו� האמור לקצבה שתשול� החל במועד שבו 

וא� ביקש ב	 הזוג לשעבר להמיר , החל העמית לקבל קצבה

בה שישול� לו בהתא� לתנאי� כאמור יחושב סכו� הקצ

  ;שבה� מחושב סכו� הקצבה שמשול� לעמית

א� החיסכו	 הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה   )2(      

פעמי בהתא� 0 קצבתית יחולו לגבי החלק שנית	 להוו	 לסכו� חד

 �  : לחוק קופות גמל הוראות אלה23להוראות סעי

 למשו� את חלק� העמית וב	 זוגו לשעבר יהיו רשאי�  )א(        

  ;פעמי0בסכו� חד

יהיה ב	 , פעמי0ביקש העמית למשו� את חלקו בסכו� חד  )ב(        

ולא , פעמי0הזוג לשעבר רשאי למשו� את חלקו רק בסכו� חד

  ;בדר� של קצבה
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משיכה של חלקו של ב	 הזוג לשעבר בדר� של קצבה   )ג(        

וסכו� , תהיה רק החל במועד שבו החל העמית לקבל קצבה

קצבה שישול� לב	 הזוג לשעבר יחושב בהתא� לתנאי� ה

  .שבה� מחושב סכו� הקצבה שמשול� לעמית

לעניי	 דר� מת	 ההסכמה כאמור בסעי� זה יחולו הוראות לפי סעי�   )ה(  

 ).ה(9

ייחוס עיקול או 

  שעבוד שהוטלו

, על קצבת פרישה

על סכו� שנמש� 

שלא בדר� של 

  קצבה או על

  סכו� הוני 

על חלק , על חלק מקצבת פרישה, יקול או הוטל שעבוד שנעשה כדי	הוטל ע  .20

 �, )3(או ) 2)(א(14מסכו� שמבקש עמית למשו� שלא בדר� של קצבה לפי סעי

 4לפני שנרשמה הערה לפי סעי� , או על חלק מסכו� הוני בקופת ביטוח ישנה

וא� הוגש ערעור על , וכל עוד לא נמחקה על פי צו של הערכאה הראשונה

ייחס הגו� המשל� את העיקול או ,  על פי צו של ערכאת הערעור–לטתה הח

לסכו� הנותר בידי העמית או בידי הגמלאי ולסכו� , לפי העניי	, השעבוד

בהתא� ליחס שבי	 הסכו� הנותר בידי העמית או , המועבר לב	 זוגו לשעבר

ק אלא א� כ	 נקבע בפס, בידי הגמלאי ובי	 הסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר

הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את 

  .העיקול או השעבוד באופ	 אחר

סייג להעברת חלק 

, מקצבת פרישה

מסכו� שנמש� 

שלא בדר� של 

קצבה או מסכו� 

הוני של עמית לב	 

  זוגו לשעבר 

� לא יעביר גו� משל� כספי� מהסכו, 017  ו14על א� האמור בסעיפי�   .21

, המועבר לב	 הזוג לשעבר א� לכספי� האמורי� יוחס עיקול או שעבוד

 �  . כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור– 20בהתא� להוראות סעי

תשלומי� לב	 זוג 

לשעבר של חוס� 

  שנפטר 

נית	 , על א� האמור בכל די	 או בהסדר חיסכו	 לרבות הסכ� קיבוצי  )א(  .22

בי	 חוס� ובי	 ב	 , סיוני באמצעות צבירת זכויותפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנ

יחולו ההוראות ,  ונפטר החוס�4נרשמה הערה לפי סעי� , זוגו לשעבר

  :לפי העניי	, כמפורט להל	

לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקר	 ותיקה או   )1(      

   –לפי הסדר פנסיה תקציבית 

	 ותיקה או עובד א� החוס� שנפטר הוא עמית בקר  )א(        

בפנסיה תקציבית ונקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי 

  – חודשי� לפחות 120מש� התקופה המשותפת הוא 
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יהיה זכאי ב	 זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל   )1(          

, החל בחודש שלאחר החודש הקובע, מהגו� המשל�

קצבה בסכו� השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבת 

, והכול כל עוד ב	 הזוג לשעבר היה זכאי, לב	 זוגשאירי� 

לקבל מהגו� המשל� , בהתא� להוראות הסדר החיסכו	

קצבה בשל פטירתו של העמית או העובד לו היה ב	 זוגו 

  ;ערב פטירתו

ב	 זוג חדש , ערב פטירתו, היה לעמית או לעובד  )2(          

תהיה הקצבה שיקבל ב	 הזוג החדש בשל , שהוא שאיר

והכול כל עוד הוא , לפי העניי	,  כמפורט להל	הפטירה

לקבלת קצבה , בהתא� להוראות הסדר החיסכו	, זכאי

  : כאמור

 בסכו� השווה לקצבת –עד החודש הקובע   )א(            

  ;שאירי� לב	 זוג

 –החל בחודש שלאחר החודש הקובע   )ב(            

בסכו� השווה להפרש שבי	 קצבת שאירי� לב	 

ה שלו זכאי ב	 זוגו לשעבר של זוג ובי	 סכו� הקצב

בהתא� להוראות , שהוא שאיר, העמית או העובד

וא� פקעה זכאותו של ב	 הזוג לשעבר , )1(פסקה 

 ההפרש שבי	 קצבת –לקבלת קצבה כאמור 

השאירי� לב	 זוג ובי	 סכו� הקצבה שלו היה 

זכאי ב	 הזוג לשעבר לפי אותה פסקה אילולא 

  ;פקעה זכאותו

ס� שנפטר הוא עמית בקר	 ותיקה ויורשיו א� החו  )3(          

לקבל מהקר	 , בהתא� לתקנו	 הקר	, של העמית זכאי�

יהיה ב	 זוגו , פעמי0לאחר פטירתו של העמית סכו� חד

על א� הוראות הסדר החיסכו	 , לשעבר של העמית זכאי

, לקבל מהקר	, האמורות לעניי	 אופ	 חלוקת הסכו�

לת השיעור סכו� השווה למכפ, מתו� הסכו� האמור

פעמי שאותו זכאי� לקבל כל 0להעברה בס� הסכו� החד

ולעניי	 אופ	 חלוקת יתרת הסכו� , היורשי� כאמור

  ; פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכו	0החד
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ונקבע בפסק הדי	 , א� החוס� שנפטר הוא גמלאי  )ב(        

 36לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי מש� התקופה המשותפת הוא 

) ב(16של סעי� ) 1(ות ולא מתקיי� האמור בפסקה חודשי� לפח

) 2(והבקשה לרישו� פסק די	 הוגשה עד המועד כאמור בפסקה 

 �   –של אותו סעי

יהיה זכאי ב	 זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל   )1(          

מהגו� המשל� קצבה בסכו� השווה למכפלת שיעור 

קצבה לב	 זוג של גמלאי בסכו� שהיה מועבר לב	 זוג 

, )א)(1)(א(14 בעד אותו חודש לפי הוראות סעי� לשעבר

והכול כל עוד ב	 הזוג לשעבר היה , אילולא נפטר הגמלאי

לקבל מהגו� , בהתא� להוראות הסדר החיסכו	, זכאי

המשל� קצבה בשל פטירתו של הגמלאי לו היה ב	 זוגו 

  ;ערב פטירתו

ב	 זוג חדש שהוא , ערב פטירתו, היה לגמלאי  )2(          

היה הקצבה שיקבל ב	 הזוג החדש שהוא שאיר ת, שאיר

בסכו� השווה להפרש שבי	 קצבת שאירי� לב	 זוג ובי	 

סכו� הקצבה שלו זכאי ב	 זוגו לשעבר שהוא שאיר 

וא� פקעה זכאותו של ב	 , )1(בהתא� להוראות פסקה 

 סכו� השווה להפרש –הזוג לשעבר לקבלת קצבה כאמור 

ו� הקצבה שלו היה שבי	 קצבת שאירי� לב	 זוג ובי	 סכ

זכאי ב	 הזוג לשעבר בהתא� להוראות אותה פסקה 

והכול כל עוד זכאי ב	 הזוג החדש , אילולא פקעה זכאותו

לקבל , בהתא� להוראות הסדר החיסכו	, שהוא שאיר

  ;מהגו� המשל� קצבה בשל פטירתו של הגמלאי

ובהתא� , פקעה זכאותו לקצבה של ב	 זוג לשעבר  )ג(        

ר החיסכו	 זכאי ב	 זוג שפקעה זכאותו לקצבה להוראות הסד

יהיה זכאי ב	 הזוג , פעמי מהגו� המשל�0 לקבל סכו� חד

פעמי אשר יחושב 0לשעבר לקבל מהגו� המשל� סכו� חד

  בהתא� להוראות הסדר החיסכו	 לעניי	 תשלו� סכו�

וא� חודשה זכאותו , פעמי לב	 זוג שפקעה זכאותו כאמור0חד

 יחולו ההוראות שנקבעו לעניי	 זה של ב	 הזוג לשעבר לקצבה

  ;ג� על ב	 הזוג לשעבר, בהסדר החיסכו	 לגבי ב	 זוג
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 א� היו –לגבי חיסכו	 פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה   )2(      

לקבל , בהתא� להוראות הסדר החיסכו	, מוטביו של העמית זכאי�

יהיה ב	 , פעמי0 סכו� חד, לאחר פטירתו של העמית, מהגו� המשל�

על א� הוראות הסדר החיסכו	 האמורות , גו לשעבר של העמית זכאיזו

לקבל מהגו� המשל� מתו� הסכו� , לעניי	 אופ	 חלוקת הסכו�

סכו� השווה למכפלת השיעור להעברה במרכיב החיסכו	  האמור

ולעניי	 , פעמי שאותו זכאי� לקבל כל המוטבי� כאמור0 מהסכו� החד

מור יחולו הוראות הסדר פעמי הא0אופ	 חלוקת יתרת הסכו� החד

  .החיסכו	

   –בסעי� זה   )ב(    

בהתא� להוראות , הזכאי,  ב	 זוג של חוס�–" ב	 זוג חדש שהוא שאיר"    

  ;לקבל מהגו� המשל� קצבה בשל פטירת החוס�, הסדר החיסכו	

בהתא� להוראות ,  ב	 זוג לשעבר שהיה זכאי–" ב	 זוג לשעבר שהוא שאיר"    

א� , הגו� המשל� קצבה בשל פטירת החוס�לקבל מ, הסדר החיסכו	

  ;החוס� היה נפטר ערב מועד הפירוד

   –" החודש הקובע"    

 החודש שבו היה העמית מגיע לגיל זכאות –לגבי קר	 ותיקה   )1(      

  ;לקבלת קצבת פרישה אילולא נפטר

 החודש שבו –לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית   )2(      

  ; תקציבית מגיע לגיל פרישת חובה אילולא נפטרהיה העובד בפנסיה

,  סכו� הקצבה שהיה משול� לב	 הזוג של עמית–" קצבת שאירי� לב	 זוג"    

בהתא� להוראות הסדר , לפי העניי	, עובד בפנסיה תקציבית או גמלאי

  ;לולא היה לו ב	 זוג לשעבר, החיסכו	

חלוקת הקצבה  השיעור המתקבל מ–" שיעור קצבה לב	 זוג של גמלאי"    

בהתא� להוראות הסדר , המשולמת לב	 זוג של גמלאי שנפטר

בקצבה המלאה שהיתה , לולא היה לגמלאי ב	 זוג לשעבר, החיסכו	

  . משולמת לגמלאי
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, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, השר רשאי  )א(  .23  שינוי התוספת 

ב אקטוארי שיבטיח כי לא לפי חישו, לשנות את השיעורי� הקבועי� בתוספת

של , ייווצר הפרש בי	 ההתחייבויות האקטואריות של הקרנות הוותיקות

של המדינה לפי חוק הגמלאות ולפי חוק , מעסיקי� בהסדר פנסיה תקציבית

שירות הקבע ושל גו� המשל� תשלומי� לפי הסכ� המאמ  את חוק 

ו מחושבות ובי	 ההתחייבויות האקטואריות האמורות כפי שהי, הגמלאות

אילולא הוראות חוק זה ואילולא ההסדרי� שנקבעו בחוק הגמלאות ובחוק 

שירות הקבע שעניינ� זכותו של ב	 זוג לשעבר של חוס� לקבלת קצבה בשל 

  .פטירת החוס�

עובד ,  חייל כהגדרתו בחוק שירות הקבע–" חוס�", בסעי� זה  )ב(    

י חוק שירות הקבע או כהגדרתו בחוק הגמלאות ומי שזכאי לקצבת פרישה לפ

  .לפי חוק הגמלאות

  תיקוני! עקיפי!: 'פרק ה    

תיקו	 חוק שירות 

  )גמלאות(המדינה 

  ]56' מס[

 1970–ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(בחוק שירות המדינה   .24
10
 –   

    )1(   �   – 1בסעי

  :יבוא" גמלה"לפני ההגדרה   )א(      

   –" בני זוג""      

ואשתו לרבות הידועה , עובד או זכאי לקצבת פרישה  )1(        

  ;בציבור כאשתו

ובעלה לרבות הידוע , עובדת או זכאית לקצבת פרישה  )2(        

  ;בציבור כבעלה

או של זכאי או זכאית לקצבת , של עובד או עובדת, "ב	 זוג לשעבר"      

 די	 לחלוקת שנקבע בפסק,  אחד מהמפורטי� להל	–פרישה 

חיסכו	 פנסיוני כי יועבר לו חלק מקצבת פרישה המגיעה לעובד 

  :או לעובדת שפרשו משירות

                                                      
 .604' עמ, ד"התשע; 65' עמ, ל"התשח " ס10
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מי שהיתה אשתו של העובד או של הזכאי לקצבת   )1(        

  ;לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו, פרישה

מי שהיה בעלה של העובדת או של הזכאית לקצבת   )2(        

  ;ידוע בציבור כבעלהלרבות מי שהיה , פרישה

  ;פרוד של קבע  )3(        

  ;";2004–ד"התשס,  כמשמעותו בחוק גיל פרישה–" גיל פרישת חובה"      

  :יבוא" היו� הקובע"אחרי ההגדרה   )ב(      

  ;";לחוק יחסי ממו	) ד(2 כהגדרתה בסעי� –" התרת נישואי	""      

  :יבוא" חוק המשמעת"אחרי ההגדרה   )ג(      

 חוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 –" ת חיסכו	 פנסיוניחוק לחלוק""      

  ;2014–ד"התשע, בני זוג שנפרדו

 1973–ג"התשל,  חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"      
11
;";  

  :יבוא" חוק שירות בטחו	"אחרי ההגדרה   )ד(      

הממונה או מי שהוא  ימי� מהמועד שבו מסר 45 –" מועד ההעברה""      

הוראות סעי� בהתא� להסמיכו לכ� הודעה בדבר רישו� הערה 

  ;)ג(ב42

 המועד שנקבע בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או –" מועד הפירוד"      

כמועד שבו חל פירוד בי	 עובד או , לפי העניי	, בפסק די	 לאיזו	

  ;";זכאי לקצבת פרישה ובי	 ב	 זוגו לשעבר

  : יבוא" עומד ברשות עצמו"ההגדרה אחרי   )ה(      

  : אחד מאלה–" פירוד""      

  ;התרת נישואי	  )1(        

קביעת הסדר איזו	 משאבי� בידי בית משפט או בית די	   )2(        

 �או קביעת הסדר , א לחוק יחסי ממו	5על פי בקשה לפי סעי

אחר בידי בית משפט או בית די	 לחלוקת רכוש בי	 בני זוג 

  ; זה לחלוקת קצבת פרישה ביניה�שנפרדו ובכלל
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בדבר , לחוק יחסי ממו	) א(5 פסק די	 לפי סעי� –" פסק די	 לאיזו	"      

חלוקת נכסי� בי	 בני זוג שנפרדו בשל פקיעת נישואי	 עקב 

מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה או פסק די	 אחר 

ובכלל זה לחלוקת קצבת , לחלוקת רכוש בי	 בני זוג שנפרדו

שה ביניה� שנית	 עקב מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרי

  ; פרישה

, בי	 השאר,  פסק די	 שנקבעה בו–" פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני"      

חלוקה של קצבת פרישה המגיעה לעובד שפרש משירות או 

בי	 העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובי	 , לזכאי לקצבת פרישה

  ;בשל פירוד, ב	 זוגו לשעבר

 כל אחד –של עובד או של זכאי לקצבת פרישה , "פרוד של קבע"      

  :מאלה

שחלה , אשתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה  )1(        

  ;בינה ובי	 העובד או הזכאי כאמור פרידה של קבע

שחלה , בעלה של העובדת או של הזכאית לקצבת פרישה  )2(        

  ;ל קבעבינו ובי	 העובדת או הזכאית כאמור פרידה ש

שנקבע ,  פרוד של קבע–" פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	"      

בפסק די	 לאיזו	 כי הוא היה זכאי לחלק מקצבת הפרישה 

שהיתה מגיעה לעובד שנפטר אילולא פטירתו או לחלק מקצבת 

  ;הפרישה של זכאי לקצבת פרישה שנפטר

  :ג אחד מאלה מצב שבו מתקיי� לגבי בני זו–" פרידה של קבע"      

חלפה שנה מיו� שנפתח אחד מההליכי� המפורטי�   )1(        

  :להל	 ואותו הלי� לא נסגר בתקופה האמורה

  ;הלי� להתרת נישואי	  )א(          

לרבות תביעה , תביעה לחלוקת רכוש בי	 בני זוג  )ב(          

לפירוק שיתו� במקרקעי	 המשותפי� לבני הזוג לפי חוק 

 1969–ט"התשכ, המקרקעי	
12

במסגרת הליכי פירוד בי	 , 

  ;בני הזוג
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תביעה לפסק די	 הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג   )ג(          

  ;ברכוש במסגרת הליכי פירוד בי	 בני הזוג

בקשה לקביעת הסדר איזו	 משאבי� בידי בית   )ד(          

 �לחוק יחסי ממו	 או ) א(א5משפט או בית די	 לפי סעי

הסדר אחר בידי בית משפט או בית די	 לחלוקת לקביעת 

רכוש בי	 בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה 

  ;ביניה�

לפי סעי� , בקשה לנקוט אמצעי� לשמירת זכויות  )ה(          

  ; לחוק יחסי ממו	11

א� א� , קיי� קרע בי	 בני הזוג או שבני הזוג חיי� בנפרד  )2(        

 חודשי� 20קופה מצטברת של במש� ת, תחת קורת גג אחת

  ;";לפחות מתו� תקופה רצופה של שנתיי�

  :יבוא" שוטר"אחרי ההגדרה   )ו(      

 השיעור מקצבת הפרישה שנקבע בפסק –" השיעור להעברה""        

די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כשיעור שיועבר לב	 הזוג 

או השיעור שנקבע בפסק די	 לאיזו	 כשיעור , לשעבר

פרוד של קבע מקצבת הפרישה שהיתה שהיה מועבר ל

  ;מגיעה לזכאי לה אילולא נפטר

        "� השיעור המתקבל מחלוקת התקופה –" השיעור המשות

המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת השירות שעד 

  ;";למועד הפירוד

  :יבוא" שירות"אחרי ההגדרה   )ז(      

,  תקופה החלה בתקופת השירות–" התקופה המשותפת""    

קבע לגביה בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או שנ

כי נצברה במהלכה קצבת , לפי העניי	, בפסק די	 לאיזו	

פרישה המשותפת לעובד או לזכאי לקצבת פרישה ולב	 

  ;";זוגו לשעבר

    )2(   �   –) א(4בסעי

ולמעט מי "יבוא " וגרה עמו אותה שעה"אחרי , )1(בפסקה   )א(      

  ;"של קבע שלושבשעת מותו היתה פרודה 
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ולמעט מי "יבוא " וגר עמה אותה שעה"אחרי , )2(בפסקה   )ב(      

  ;"שבשעת מותו היה פרוד של קבע שלה

  :יבוא) 2(אחרי פסקה   )ג(      

  ;ב	 זוגו לשעבר  )א2"(        

  ;";פרוד של קבע שלו שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	  )ב2(        

  )3(   � ;"37 "יבוא)" א(38, 37"במקו� , ב9בסעי

    )4(   �ואול� א� נקבע בפסק די	 לחלוקת "בסופו יבוא , )ב(א17בסעי

,  חודשי� לפחות120חיסכו	 פנסיוני כי מש� התקופה המשותפת הוא 

תידרש הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר , )א(ב42  סעי�ונרשמה הערה לפי

אלא א� כ	 , של העובד לבחירת העובד בקבלת פיצויי� עקב סיו� שירותו

נקבע בפסק הדי	 כי ב	 הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו 

  ;."כאמור

    )5(   �  : יבוא21אחרי סעי

הפחתת חלק "    

מקצבת פרישה 

בשל פסק די	 

לחלוקת חיסכו	 

  פנסיוני

, נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני  )א(  .א21

 �ומתקיימות הוראות , ב42נרשמה הערה לפי סעי

 �  : יחולו הוראות אלה, 	 ההעברהא לעניי58סעי

תופחת קצבת הפרישה המגיעה   )1(       

 הקצבה –בסעי� זה (לזכאי לקצבת פרישה 

בסכו� השווה למכפלת הקצבה ) המלאה

בהתא� למינו של  ,המלאה בשיעור הקבוע

בתוספת לחוק לחלוקת , ב	 הזוג לשעבר

 סכו� –בסעי� זה (חיסכו	 פנסיוני 

 ;)ההפחתה
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לאחר ביצוע ההפחתה כאמור   )2(       

והעברת הסכו� המועבר לב	 ) 1(בפסקה 

 �א ייוותר 58הזוג לשעבר לפי הוראות סעי

בידי הזכאי לקצבת פרישה ההפרש שבי	 

הסכו� הנותר בידי הזכאי לקצבת פרישה 

; לפני ההפחתה ובי	 מחצית סכו� ההפחתה

הסכו� הנותר בידי זכאי ", בסעי� זה

 ההפרש –" הלקצבת פרישה לפני ההפחת

שבי	 הקצבה המלאה ובי	 הסכו� שהיה 

מועבר לב	 הזוג לשעבר אילולא ההפחתה 

 � ;)1)(א(א58לפי סעי

לעניי	 התקופה שקדמה למועד   )3(       

 �, א58העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעי

  : יחולו הוראות אלה

) 1(הפחתה כאמור בפסקה   )א(        

תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש 

שלאחר החודש הראשו	 שבו שולמה 

קצבה לזכאי לקצבת פרישה או 

וא� , החודש שבו חל מועד הפירוד

נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 

פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות 

ב	 הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכו	 

והכול ,  החודש האמור–הפנסיוני 

 ;לפי המאוחר
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ההפחתות כאמור בפסקת   )ב(        

יחושבו בתוספת שינוי ) א (משנה

המדד שפורס� לאחרונה לפני 

המועד שבו הופחת סכו� כאמור 

לעומת המדד שפורס� לאחרונה 

לפני המועד שבו שולמה לזכאי 

לקצבת פרישה קצבה בתקופה 

ויחולו  ,)א(האמורה בפסקת משנה 

לעניי	 ; )2(לגביה	 הוראות פסקה 

 מדד המחירי� לצרכ	 –" מדד", זה

כה המרכזית שמפרסמת הלש

 ; לסטטיסטיקה

תבוצע מלוא , נפטר ב	 הזוג לשעבר  )4(       

מסכו� ) 1(ההפחתה כאמור בפסקה 

הקצבה המלאה המשולמת לזכאי לקצבת 

  .פרישה

לא יחולו בהתקיי� ) א(הוראות סעי� קט	   )ב(            

  :אחד מאלה

נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	   )1(              

ול רק לעניי	 פנסיוני כי האמור בו יח

העברת חלק מקצבת הפרישה לב	 הזוג 

לשעבר ולא לעניי	 זכויות ב	 הזוג לשעבר 

לקבלת קצבה בשל פטירתו של העובד או 

  ;של הזכאי לקצבת פרישה

הבקשה לרישו� פרטי פסק הדי	   )2(              

 �א 42לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי סעי

הוגשה לממונה לאחר שחלפו שנתיי� 

ית	 פסק הדי	 או לאחר מהמועד שבו נ

החודש שקד� לחודש שבו החל העובד 

  ;."לפי המאוחר, לקבל קצבת פרישה

    )6(   �  – 26בסעי

   –) א(בסעי� קט	   )א(      
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  :יבוא) 1(במקו� פסקה   )1(        

   –כל עוד לא נישא , לב	 זוג  )1"(          

באי	 אחרי הנפטר ב	 זוג לשעבר או פרוד   )א(            

  ; ארבעי� אחוזי�–לקצבה של קבע הזכאי� 

 ,במועד פטירתו, א� הותיר אחריו הנפטר  )ב(            

ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאי� לקצבה 

  –) א1(לפי פסקה 

עד החודש שבו היה מגיע העובד לגיל   )1(              

 –בסעי� זה (פרישת חובה אילולא נפטר 

  ; ארבעי� אחוזי�–) החודש הקובע

דש שלאחר החודש הקובע החל בחו  )2(              

 ההפרש שבי	 ארבעי� אחוזי� למכפלת –

  ;";השיעור להעברה בארבעי� אחוזי�

  :יבוא) 1(אחרי פסקה   )2(        

או לפרוד של קבע שנית	 לגביו , לב	 זוג לשעבר  )א1"(           

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 , פסק די	 לאיזו	

כי מש� , יי	לפי הענ, פנסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	

החל ,  חודשי� לפחות120התקופה המשותפת הוא 

בחודש שלאחר החודש הקובע וכל עוד לא נישא ב	 הזוג 

 מכפלת השיעור להעברה –לשעבר או הפרוד של קבע 

  ;";בארבעי� אחוזי�

  :יבוא) א(אחרי סעי� קט	   )ב(      

או , יראו ב	 זוג לשעבר, )4(עד ) 2)(א(לעניי	 סעי� קט	   )1א"(        

  ;."כב	 זוג, פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

    )7(   �  :בסופו יבוא, 27בסעי

ופרוד של קבע שנית	 ,  למעט ב	 זוג לשעבר–" שאיר", בסעי� זה  )ג"(      

  ;."לגביו פסק די	 לאיזו	

     )8(   �   – 28בסעי

   –) א(בסעי� קט	   )א(      



  

 

 0 37 0

" נולד לה� ילד"ילי� במקו� הסיפה החל במ, )1(בפסקה   )1(        

   –נולד לה� ילד "יבוא 

באי	 אחרי הזכאי לקצבת פרישה שנפטר ב	 זוג   )א(          

וכל עוד לא , לשעבר או פרוד של קבע הזכאי� לקצבה

א� לא יותר מארבעי� ,  שישי� אחוזי�–נישא ב	 הזוג 

  ;אחוזי� ממשכורתו הקובעת של הנפטר

,  פרישה שנפטרא� הותיר אחריו הזכאי לקצבת  )ב(          

ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאי�  ,במועד פטירתו

 –וכל עוד לא נישא ב	 הזוג , )א1(לקצבה לפי פסקה 

 מהקצבה שהיתה מגיעה ההפרש שבי	 שישי� אחוזי�

 �א� לא יותר , )א(א21לנפטר ללא הפחתה לפי סעי

, אחוזי� ממשכורתו הקובעת של הנפטרמארבעי� 

  ;";רה בשישי� אחוזי�למכפלת השיעור להעב

  :יבוא) 1(אחרי פסקה   )2(        

או לפרוד של קבע שנית	 לגביו , לב	 זוג לשעבר  )א1"(          

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 , פסק די	 לאיזו	

כי מש� , לפי העניי	, פנסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	

 חודשי� לפחות ולא מתקיי� 36התקופה המשותפת הוא 

וכל עוד לא , )ב(א21של סעי� ) 2(או ) 1(אות האמור בפסק

 מכפלת –נישא ב	 הזוג לשעבר או הפרוד של קבע 

לגבי ב	 זוג , לעניי	 זה; השיעור להעברה בשישי� אחוזי�

, או פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	, לשעבר

, יראו את הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר

סכו� ההפחתה כאמור כקצבה המלאה שממנה מופחת 

 �  ;)."א(א21בסעי

  :יבוא) א(אחרי סעי� קט	   )ב(      

או , יראו ב	 זוג לשעבר, )4(עד ) 2)(א(לעניי	 סעי� קט	   )1א"(        

  ;."כב	 זוג, פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

  :יבוא) ד(אחרי סעי� קט	   )ג(      

   –) ד(על א� האמור בסעי� קט	   )ה"(        



  

 

 0 38 0

          )1(   �לב	 זוג של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעי

17 �, )ג(46א ונפטר בטר� היה זכאי לה לפי האמור בסעי

ב	 זוג לשעבר או פרוד של , במועד פטירתו, והותיר אחריו

כל עוד לא , תשול�, )2(קבע הזכאי� לקצבה לפי פסקה 

קצבה באחוזי� מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר , נישא

בהתא� למפורט , ה היה כבר זכאי להא� במועד הפטיר

  : לפי העניי	, להל	

עד החודש שבו היה מגיע הנפטר לגיל   )א(            

 החודש –בסעי� זה (פרישת חובה אילולא נפטר 

א� לא יותר מארבעי� ,  שישי� אחוזי�–) הקובע

  ;אחוזי� ממשכורתו הקובעת של הנפטר

 –החל בחודש שלאחר החודש הקובע   )ב(            

א� לא יותר , ש שבי	 שישי� אחוזי�ההפר

מארבעי� אחוזי� ממשכורתו הקובעת של 

למכפלת השיעור להעברה בשישי� , הנפטר

  ;אחוזי�

או לפרוד של קבע שנית	 לגביו , לב	 זוג לשעבר  )2(          

של מי שבחר בזכויות לקצבה כאמור , פסק די	 לאיזו	

 כל עוד, תשול�, ונפטר כאמור באותה פסקה) 1(בפסקה 

קצבה בסכו� השווה למכפלת השיעור להעברה , לא נישא

בשישי� אחוזי� מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר א� 

 שממנה מופחת סכו� ,במועד הפטירה היה כבר זכאי לה

 �א� נקבע בפסק הדי	 , )א(א21ההפחתה כאמור בסעי

לפי , לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	

 חודשי� 120פת הוא כי מש� התקופה המשות, העניי	

ואול� לא תשול� לב	 הזוג לשעבר או לפרוד של , לפחות

קבע קצבה כאמור אלא החל מהחודש שלאחר החודש 

   ;."הקובע

    )9(   �  :יבוא) א(אחרי סעי� קט	 , 30בסעי
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או פרוד של קבע , יראו ב	 זוג לשעבר, )א(לעניי	 סעי� קט	   )1א"(      

ואול� האמור באותו סעי� קט	 ,  זוגכב	, שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

או , לא יחול א� השאיר אחריו הנפטר ב	 זוג אחד וב	 זוג לשעבר אחד

  ; ."ב	 זוג אחד ופרוד של קבע אחד שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

    )10(   �  : יבוא) ו(אחרי סעי� קט	 , 31בסעי

שנית	 או פרוד של קבע , לעניי	 סעי� זה יראו ב	 זוג לשעבר  ) ז"(      

  ;."כב	 זוג, לגביו פסק די	 לאיזו	

    )11(   �  : יבוא) ג(אחרי סעי� קט	 , 36בסעי

או פרוד של , יראו ב	 זוג לשעבר) ב(0 ו) א(לעניי	 סעיפי� קטני�   )ד"(      

  ;."כב	 זוג, קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

    )12(   �  : ואחריו יבוא)" א"(האמור בו יסומ	 , 37בסעי

או פרוד של קבע שנית	 , יראו ב	 זוג לשעבר) א(לעניי	 סעי� קט	   )ב"(      

בשינוי ) א(ויחולו הוראות סעי� קט	 , כב	 זוג, לגביו פסק די	 לאיזו	

  ;"."התקופה המשותפת"יקראו " תקופת הנישואי	"במקו� : זה

    )13(   �  ; בטל– 38סעי

    )14(   �  :יבוא) א(אחרי סעי� קט	 , 42בסעי

יהיה , נית	 פסק די	 לאיזו	, )א(א� האמור בסעי� קט	 על   )1א"(      

רק א� , הפרוד של קבע רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירי�

  :מתקיימי� לגבי פסק הדי	 כל אלה

נקבע בו כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר   )1(        

  ;מהמועד שבו חלה הפרידה של קבע

או של הזכאי נקבע בו כי אילולא פטירתו של העובד   )2(        

לקצבת פרישה היתה קצבת הפרישה מחולקת בי	 העובד או 

באופ	 שהיה מועבר , הזכאי לקצבת פרישה ובי	 הפרוד של קבע

לפרוד של קבע שיעור קבוע מס� קצבת הפרישה שהיתה 

משולמת לעובד לאחר פרישתו או לזכאי לקצבת פרישה אילולא 

מחצית והשיעור האמור אינו עולה על , ההעברה האמורה

�  .מהשיעור המשות
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ב	 זוג לשעבר רשאי להגיש , )א(על א� האמור בסעי� קט	   )2א(   

ב או 42רק א� נרשמה הערה לפי סעי� , תביעה לקצבת שאירי�

 � ;)."ב(א42שהתקיימו נסיבות כאמור בסעי

    )15(   �  : יבוא42אחרי סעי

 לרישו� בקשה"    

 די	 פסק פרטי של

 חיסכו	 לחלוקת

  פנסיוני

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני   )א(  .א42

ומתקיימי� לגבי פסק הדי	 התנאי� כמפורט 

רשאי ב	 הזוג לשעבר להגיש , לפי העניי	, להל	

לממונה בקשה לרשו� ברישומיו את פרטי פסק 

  :הדי	

נקבע בו כי התקופה המשותפת   )1(              

  ;מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד

 כי קצבת הפרישה תחולק נקבע בו  )2(              

בי	 העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובי	 ב	 

זוגו לשעבר באופ	 שהשיעור להעברה 

שיועבר לב	 הזוג לשעבר יהיה שיעור קבוע 

מס� קצבת הפרישה שהיתה משולמת 

לזכאי לקצבת פרישה או שתשול� לעובד 

, אילולא ההעברה האמורה, לאחר שיפרוש

מחצית והשיעור האמור אינו עולה על 

�  .מהשיעור המשות

נפטר העובד או הזכאי לקצבת פרישה לפני   )ב(            

שהגיש ב	 זוגו לשעבר בקשה לרישו� פרטי פסק 

, )א(הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי סעי� קט	 

יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי להגיש תביעה לקצבת 

 � ג� בלי שהגיש בקשה 42שאירי� לפי סעי

ובלבד , לפי סעי� זהלרישו� פרטי פסק הדי	 

שמתקיימי� לגבי פסק הדי	 התנאי� המפורטי� 

ולעניי	 ב	 זוג לשעבר של זכאי , )א(בסעי� קט	 

במועד הגשת ,  ג� טר� חלפו–לקצבת פרישה 

  .שנתיי� מהמועד שבו נית	 פסק הדי	, התביעה
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הוגשה לממונה בקשה לרישו� של פרטי   )א(  .ב42  הערה רישו�    

כו	 פנסיוני שמתקיימי� פסק די	 לחלוקת חיס

 �ירשו� , )א(א42לגביו התנאי� המפורטי� בסעי

הממונה ברישומיו הערה בדבר פסק הדי	 ויכלול 

  ): הערה–בחוק זה (את כל אלה , בי	 השאר, בה

מש� , הערכאה שנתנה את פסק הדי	  )1(              

  ;התקופה המשותפת ומועד הפירוד

  ;השיעור להעברה  )2(              

א� נקבע בפסק הדי	 כי האמור בו   )3(              

יחול רק לעניי	 העברת שיעור מקצבת 

הפרישה לב	 הזוג לשעבר ולא לעניי	 זכויות 

ב	 הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של 

  ;העובד או של הזכאי לקצבת פרישה

א� נקבע בפסק הדי	 כי התקופה   )4(              

 �וא� , )ב(א17המשותפת היא כאמור בסעי

לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת ב	 הזוג 

הסכמתו לבחירת העובד בקבלת פיצויי� 

  ;עקב סיו� שירותו

א� נקבע בפסק הדי	 כי העברת חלק   )5(              

במקרה , מהקצבה המלאה לב	 הזוג לשעבר

שהעובד זכאי לקצבת פרישה לפי סעיפי� 

תהיה בעד החודש , א17או ) 3(או ) 2(15

יל אחר שלאחר החודש שבו הגיע העובד לג

כאמור בסעי� , מגיל פרישת חובה

  .ואיל�, )ב)(2)(ב(א58

0ו) ב(א17נוס� על האמור בסעיפי�   )ב(      

ממועד קליטת בקשה לרישו� של פרטי ) 1)(ג(א58

פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ברישומיו של 

הממונה ועד להחלטתו של הממונה בדבר רישו� 

בסעיפי� לא יבוצעו הפעולות המנויות , ההערה

 .האמורי� ללא הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר
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הממונה או מי שהוא הסמיכו לכ� ישלח   )ג(            

, לעובד או לזכאי לקצבת פרישה ולב	 לזוגו לשעבר

 ימי� ממועד 14הודעה בדבר רישו� ההערה בתו� 

בדואר רשו� או בדר� נוספת שקבע שר , הרישו�

 �  .ג42האוצר לפי סעי

 יראו החלטה לפי סעי� זה בבקשה לא  )ד(            

  .43כהחלטה לעניי	 סעי� , לרישו�

 לעניי	 תקנות    

  רישו� הערה

באישור ועדת העבודה הרווחה , שר האוצר  .ג42

רשאי לקבוע הוראות , והבריאות של הכנסת

  :בענייני� אלה

בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 לחלוקת   )1(      

 �רטיה והמסמכי� פ, א42חיסכו	 פנסיוני לפי סעי

ובכלל זה אופ	 הגשת הבקשה , שיצורפו אליה

ופרקי הזמ	 המרביי� ממועד הגשת הבקשה ועד 

קליטתה וממועד קליטת הבקשה ועד רישו� 

 �  ;ב42הערה לפי סעי

  ;)1(אגרה בעד הגשת בקשה כאמור בפסקה   )2(            

            )3(   �, ב42הודעה על רישו� הערה לפי סעי

ירתה ושינוי המועדי� דרכי� נוספות למס

  ;למסירתה

דיווחי� שיימסרו לב	 זוג לשעבר שהגיש   )4(            

לרבות לעניי	 אופ	 , )1(בקשה כאמור בפסקה 

וכ	 לעניי	 , מסירת� והמועדי� למסירת�

ובכלל זה פרטי� לגבי , הפרטי� שייכללו בדוחות

גובה הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור 

 �לב	 הזוג לשעבר והסכו� המועבר ) א(א21בסעי

 �  ;."א58מקצבת הפרישה בהתא� לסעי

    )16(   �  ;"לקצבה"יבוא " לגמלה"במקו� , בכותרת השוליי�, 58בסעי

    )17(   �  : יבוא58אחרי סעי



  

 

 0 43 0

 חלק העברת"    

  פרישה מקצבת

  לשעבר זוג לב	

נית	 פסק , 058 ו49על א� האמור בסעיפי�   )א(  .א58

 הערה לפי ונרשמה, די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 �, כל עוד ב	 הזוג לשעבר בחיי�, יחולו, ב42סעי

  :לפי העניי	, ההוראות כמפורט להל	

במועד שבו משולמת לזכאי לקצבת   )1(              

, קצבת הפרישה)  זכאי–בסעי� זה (פרישה 

יועבר לב	 זוגו , החל ממועד ההעברה

לשעבר סכו� מהקצבה המגיעה לזכאי 

השווה , ) הקצבה המלאה–בסעי� זה (

להפרש שבי	 מכפלת השיעור להעברה 

בקצבה המלאה ובי	 מחצית סכו� 

 �וא� , )א(א21ההפחתה כאמור בסעי

מתקיי� סייג מהסייגי� להפחתת קצבת 

 � סכו� –) ב(א21הפרישה כאמור בסעי

השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה 

 הסכו� המועבר לב	 –בסעי� זה (המלאה 

  ;)זוג לשעבר

פעמי 0 קש זכאי להוו	 לסכו� חדבי  )2(              

שיעור מהסכו� המועבר לב	 זוגו לשעבר 

וניתנה הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר 

 �, )4)(ב(109להיוו	 בהתא� להוראות סעי

יועבר הסכו� המועבר כאמור לב	 זוגו 

במועד שבו משול� , לשעבר של הזכאי

לזכאי הסכו� המהוו	 באותו שיעור 

  .מהסכו� הנותר בידי הזכאי

  –) א(על א� האמור בסעי� קט	   )ב(            
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לא יועבר לב	 זוג לשעבר של זכאי   )1(              

אלא , )1)(א(סכו� כאמור בסעי� קט	 

מהקצבה המלאה המגיעה לזכאי בעד 

; החודש שלאחר רישו� ההערה ואיל�

הסכו� האמור מהקצבה המלאה המגיעה 

לזכאי בעד החודש האמור ועד מועד 

� לזכאי והוא יועבר לב	 לא ישול, ההעברה

הזוג לשעבר במועד לתשלו� הקצבה החל 

  ;ממועד ההעברה

לא יועבר לב	 זוגו לשעבר של זכאי   )2(              

א סכו� 17או ) 3(או ) 2(15לפי סעיפי� 

אלא מהקצבה , )א(כאמור בסעי� קט	 

המלאה המגיעה לזכאי בעד אחד 

, לפי העניי	, מהחודשי� כמפורט להל	

  –ואיל� 

בעד החודש שלאחר החודש   )א(                

  ;שבו הגיע הזכאי לגיל פרישת חובה

בעד החודש שלאחר החודש   )ב(                

שבו הגיע הזכאי לגיל אחר שנקבע 

, בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 או גיל 60ובלבד שאינו נמו� מגיל 

  –לפי העניי	 , כמפורט להל	

לעניי	 זכאית שהיא   )1(                  

 מגיל הפרישה –ותיקה גננת 

גיל ", לעניי	 זה; לגננת

גננת "ו" הפרישה לגננת

 כהגדרת� בסעי� –" ותיקה

64;  
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לעניי	 זכאי שהוא   )2(                  

שוטר שהיו מתקיימי� בו 

 �כפי , )4(17התנאי� לפי סעי

 �, א72שהוא נקרא בסעי

ליציאה לקצבה בלי שתידרש 

הסכמתו של המפקח הכללי 

יצא אילולא , של המשטרה

או ) 2(15לקצבה לפי סעיפי� 

 מגיל הפרישה –א 17או ) 3(

גיל ", לעניי	 זה; לשוטר

 כהגדרתו –" הפרישה לשוטר

 �  ;א69בסעי

לא יועבר לב	 זוג לשעבר של זכאי   )3(              

, א� התקבל, )א(סכו� כאמור בסעי� קט	 

, עד המועד לתשלו� הקצבה באותו חודש

  ;צו של בית משפט המונע את ההעברה

נמחקה ההערה על פי צו של   )4(              

וא� הוגש ערעור על , הערכאה הראשונה

,  על פי צו של ערכאת הערעור–החלטתה 

תופסק העברת הכספי� מאותו מועד לב	 

והזכאי יהיה זכאי למלוא , הזוג לשעבר

 �הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעי

  ;ללא הפחתה, זה

ישול� לזכאי , רנפטר ב	 הזוג לשעב  )5(              

מאותו מועד הסכו� שאמור היה להיות 

ויחולו הוראות , מועבר לב	 הזוג לשעבר

 �  ).4)(א(א21סעי

הסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר של   )1( )ג(      

זכאי מקצבת הפרישה המשולמת לו או 

לא נית	 לשעבוד או , מהסכו� ההוני המלא

אלא בהסכמה , להעברה לאחר בידי הזכאי

 ב	 הזוג לשעבר ובכפו� להוראות בכתב של

   .כל די	
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הסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר של   )2(       

זכאי מקצבת הפרישה המשולמת לו או 

כל עוד , יראו אותו, מהסכו� ההוני המלא

לעניי	 עיקול לפי כל , לא נמחקה ההערה

ככספי� שלה� זכאי ב	 הזוג , בלבד, די	

  .לשעבר

� המועבר לב	 יראו את כל הסכו  )3(       

 �  ;)."ב(58הזוג לשעבר כקצבה לעניי	 סעי

    )18(   �   – 62בסעי

  ;"או ב	 זוג לשעבר"בסופה יבוא , בכותרת השוליי�  )א(      

ולעניי	 קצבת "יבוא " חייב בפרנסת�"אחרי , )א(בסעי� קט	   )ב(      

 ג� לב	 זוג לשעבר של אותו אד� שהיה מועבר לו חלק –פרישה 

א אילולא נשללה מאותו אד� הקצבה 58אות סעי� מהקצבה לפי הור

  ;"או הופסק לו תשלומה

    )19(   �  ;)"א(30"יבוא )" 2)(ב(38, )א(30"במקו� , )א(102בסעי

    )20(   �  :יבוא) 3(אחרי פסקה , )ב(109בסעי

לא יורשה בה	 היוו	 של שיעור מהסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר   )4"(      

 � ביקש הזכאי לקצבת פרישה להוו	 את אלא א� כ	, א58כאמור בסעי

, אותו שיעור ג� מהחלק מקצבת הפרישה שנותר לו לאחר ההעברה

  ;."וניתנה לכ� הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר, ובעד אותה תקופה

, "2013קצבת חודש אפריל "בטור ', בחלק ד', בתוספת שלישית א  )21(    

  ".1.1619"יבוא " 1.619"במקו� 

ת תיקו	 חוק שירו

הקבע בצבא הגנה 

  )גמלאות(לישראל 

  ]29' מס[

–ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גמלאות(בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל   .25

1985 
13
 –   

    )1(   �   – 1בסעי

  :יבוא" גמלה"לפני ההגדרה   )א(      

                                                      
 .229' עמ, ד"התשע; 142' עמ, ה"ח התשמ" ס13
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   –" בני זוג""        

ואשתו לרבות , ת פרישהחייל או זכאי לקצב  )1(          

  ;הידועה בציבור כאשתו

ובעלה לרבות , חיילת או זכאית לקצבת פרישה  )2(          

  ;הידוע בציבור כבעלה

או של זכאי או זכאית , של חייל או חיילת, "ב	 זוג לשעבר"        

שנקבע בפסק ,  אחד מהמפורטי� להל	–לקצבת פרישה 

ק מקצבת די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כי יועבר לו חל

  :פרישה המגיעה לחייל או לחיילת שפרשו משירות

מי שהיתה אשתו של החייל או של הזכאי לקצבת   )1(          

  ;לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו, פרישה

מי שהיה בעלה של החיילת או של הזכאית   )2(          

  ;לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה, לקצבת פרישה

  ;עפרוד של קב  )3(          

–ד"התשס,  כמשמעותו בחוק גיל פרישה–" גיל פרישת חובה"        

2004;";  

  : יבוא" גמלה"אחרי ההגדרה   )ב(      

  ;";לחוק יחסי ממו	) ד(2 כהגדרתה בסעי� –" התרת נישואי	""        

  :יבוא" חייל"אחרי ההגדרה   )ג(      

 חוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני –" חוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני""        

  ;2014–ד"התשע, בי	 בני זוג שנפרדו

–ג"התשל,  חוק יחסי ממו	 בי	 בני זוג–" חוק יחסי ממו	"        

1973;";  

  :יבוא" חוק שירות ביטחו	"אחרי ההגדרה   )ד(      

 ימי� מהמועד שבו מסר הממונה או מי 45 –" מועד ההעברה""        

שהוא הסמיכו לכ� הודעה בדבר רישו� הערה לפי 

�  ;)ג(ב47 הוראות סעי
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 המועד שנקבע בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 –" מועד הפירוד"        

כמועד שבו חל , לפי העניי	, פנסיוני או בפסק די	 לאיזו	

פירוד בי	 חייל או זכאי לקצבת פרישה ובי	 ב	 זוגו 

  ;";לשעבר

  :יבוא" נכה"אחרי ההגדרה   )ה(      

  :אחד מאלה–" פירוד""        

  ; התרת נישואי	  )1(          

קביעת הסדר איזו	 משאבי� בידי בית משפט או   )2(          

 �או , א לחוק יחסי ממו	5בית די	 על פי בקשה לפי סעי

קביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בית די	 לחלוקת 

רכוש בי	 בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה 

  ;ביניה�

וק יחסי ממו	 לח) א(5 פסק די	 לפי סעי� –" פסק די	 לאיזו	"        

בדבר חלוקת נכסי� בי	 בני זוג שנפרדו בשל פקיעת 

נישואי	 עקב מותו של חייל או של זכאי לקצבת פרישה 

או פסק די	 אחר לחלוקת רכוש בי	 בני זוג שנפרדו ובכלל 

זה לחלוקת קצבת פרישה ביניה� שנית	 עקב מותו של 

  ; חייל או של זכאי לקצבת פרישה

בי	 ,  פסק די	 שנקבעה בו–" חיסכו	 פנסיוניפסק די	 לחלוקת "        

חלוקה של קצבת פרישה המגיעה לחייל שפרש , השאר

בי	 החייל או הזכאי , משירות או לזכאי לקצבת פרישה

  ;בשל פירוד, לקצבת פרישה ובי	 ב	 זוגו לשעבר

 כל אחד –של חייל או של זכאי לקצבת פרישה , "פרוד של קבע"        

  :מאלה

,  של החייל או של הזכאי לקצבת פרישהאשתו  )1(          

  ;שחלה בינה ובי	 החייל או הזכאי כאמור פרידה של קבע

, בעלה של החיילת או של הזכאית לקצבת פרישה  )2(          

שחלה בינו ובי	 החיילת או הזכאית כאמור פרידה של 

  ;קבע
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,  פרוד של קבע–" פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	"        

פסק די	 לאיזו	 כי הוא היה זכאי לחלק מקצבת שנקבע ב

הפרישה שהיתה מגיעה לחייל שנפטר אילולא פטירתו או 

  ;לחלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה שנפטר

  : מצב שבו מתקיי� לגבי בני זוג אחד מאלה–" פרידה של קבע"        

חלפה שנה מיו� שנפתח אחד מההליכי�   )1(          

  :ו הלי� לא נסגר בתקופה האמורההמפורטי� להל	 ואות

  ;הלי� להתרת נישואי	  )א(            

לרבות , תביעה לחלוקת רכוש בי	 בני זוג  )ב(            

תביעה לפירוק שיתו� במקרקעי	 המשותפי� לבני 

, 1969–ט"התשכ, הזוג לפי חוק המקרקעי	

  ; במסגרת הליכי פירוד בי	 בני הזוג

בר זכויות בני תביעה לפסק די	 הצהרתי בד  )ג(            

  ;הזוג ברכוש במסגרת הליכי פירוד בי	 בני הזוג

בקשה לקביעת הסדר איזו	 משאבי� בידי   )ד(            

 �לחוק יחסי ) א(א5בית משפט או בית די	 לפי סעי

ממו	 או לקביעת הסדר אחר בידי בית משפט או 

בית די	 לחלוקת רכוש בי	 בני זוג שנפרדו ובכלל 

  ;ביניה�זה לחלוקת קצבת פרישה 

לפי , בקשה לנקוט אמצעי� לשמירת זכויות  )ה(            

 �  ; לחוק יחסי ממו	11סעי

, קיי� קרע בי	 בני הזוג או שבני הזוג חיי� בנפרד  )2(          

במש� תקופה מצטברת של , א� א� תחת קורת גג אחת

  ;"; חודשי� לפחות מתו� תקופה רצופה של שנתיי�20

  :יבוא" ל"הרמטכ"אחרי ההגדרה   )ו(      

 השיעור מקצבת הפרישה שנקבע בפסק –" השיעור להעברה""        

די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני כשיעור שיועבר לב	 הזוג 

או השיעור שנקבע בפסק די	 לאיזו	 כשיעור , לשעבר

שהיה מועבר לפרוד של קבע מקצבת הפרישה שהיתה 

  ; מגיעה לזכאי לה אילולא נפטר
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        "�עור המתקבל מחלוקת התקופה  השי–" השיעור המשות

המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת השירות שעד 

  ;";למועד הפירוד

  :יבוא" שירות קבע"אחרי ההגדרה   )ז(      

,  תקופה החלה בתקופת השירות–" התקופה המשותפת""        

שנקבע לגביה בפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני או 

 במהלכה קצבת כי נצברה, לפי העניי	, בפסק די	 לאיזו	

פרישה המשותפת לחייל או לזכאי לקצבת פרישה ולב	 

  ;";זוגו לשעבר

  )2(   � ;"29"יבוא )" א(30, 29"במקו� , ב6בסעי

    )3(   �ואול� א� נקבע בפסק די	 לחלוקת "בסופו יבוא , )1)(ב(א12בסעי

,  חודשי� לפחות120חיסכו	 פנסיוני כי מש� התקופה המשותפת הוא 

תידרש הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר , )א(ב47לפי סעי� ונרשמה הערה 

אלא א� כ	 נקבע בפסק הדי	 , של החייל לבחירת החייל בקבלת מענק שחרור

  ;."כי ב	 הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו כאמור

    )4(   �  : יבוא14אחרי סעי

 חלק הפחתת"    

 פרישה מקצבת

 די	 פסק בשל

 חיסכו	 לחלוקת

  פנסיוני

, נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני  )א(  .א14

 �ומתקיימות הוראות , ב47נרשמה הערה לפי סעי

 �  : יחולו הוראות אלה, א לעניי	 ההעברה62סעי

תופחת קצבת הפרישה המגיעה   )1(       

 הקצבה –בסעי� זה (לזכאי לקצבת פרישה 

בסכו� השווה למכפלת הקצבה ) המלאה

בהתא� למינו של , המלאה בשיעור הקבוע

בתוספת לחוק לחלוקת , ב	 הזוג לשעבר

 סכו� –בסעי� זה (חיסכו	 פנסיוני 

 ;)ההפחתה
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לאחר ביצוע ההפחתה כאמור   )2(       

והעברת הסכו� המועבר לב	 ) 1(בפסקה 

 �א ייוותר 62הזוג לשעבר לפי הוראות סעי

בידי הזכאי לקצבת פרישה ההפרש שבי	 

קצבת פרישה הסכו� הנותר בידי הזכאי ל

; לפני ההפחתה ובי	 מחצית סכו� ההפחתה

הסכו� הנותר בידי זכאי ", בסעי� זה

 ההפרש –" לקצבת פרישה לפני ההפחתה

שבי	 הקצבה המלאה ובי	 הסכו� שהיה 

מועבר לב	 הזוג לשעבר אילולא ההפחתה 

 � ;)1)(א(א62לפי סעי

לעניי	 התקופה שקדמה למועד   )3(       

, א62רישה לפי סעי� העברת חלק מקצבת פ

  : יחולו הוראות אלה

) 1(הפחתה כאמור בפסקה   )א(        

תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש 

שלאחר החודש הראשו	 שבו שולמה 

קצבה לזכאי לקצבת פרישה או 

וא� , החודש שבו חל מועד הפירוד

נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 

פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות 

עבר לקבלת חלק בחיסכו	 ב	 הזוג לש

והכול ,  החודש האמור–הפנסיוני 

 ;לפי המאוחר

ההפחתות כאמור בפסקת   )ב(        

יחושבו בתוספת שינוי ) א(משנה 

המדד שפורס� לאחרונה לפני 

המועד שבו הופחת סכו� כאמור 

לעומת המדד שפורס� לאחרונה 

לפני המועד שבו שולמה לזכאי 

לקצבת פרישה קצבה בתקופה 

ויחולו , )א(אמורה בפסקת משנה ה

 ;)2(לגביה	 הוראות פסקה 
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תבוצע מלוא , נפטר ב	 הזוג לשעבר  )4(       

מסכו� ) 1(ההפחתה כאמור בפסקה 

הקצבה המלאה המשולמת לזכאי לקצבת 

  .פרישה

לא יחולו בהתקיי� ) א(הוראות סעי� קט	   )ב(            

  :אחד מאלה

חיסכו	 נקבע בפסק הדי	 לחלוקת   )1(              

פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניי	 

העברת חלק מקצבת הפרישה לב	 הזוג 

לשעבר ולא לעניי	 זכויות ב	 הזוג לשעבר 

לקבלת קצבה בשל פטירתו של החייל או 

  ;של הזכאי לקצבת פרישה

הבקשה לרישו� פרטי פסק הדי	   )2(              

 �א 47לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי סעי

אחר שחלפו שנתיי� הוגשה לממונה ל

מהמועד שבו נית	 פסק הדי	 או לאחר 

החודש שקד� לחודש שבו החל החייל 

  ;."לפי המאוחר, לקבל קצבת פרישה

    )5(   �   – 21בסעי

ולמעט מי "יבוא " וגרה עמו אותה שעה"אחרי , )1(בפסקה   )א(      

וגר עמה אותה "ואחרי " שבשעת מותו היתה פרודה של קבע שלו

  ; "למעט מי שבשעת מותה היה פרוד של קבע שלהו"יבוא " שעה

  : יבוא) 1(אחרי פסקה   )ב(      

  ;ב	 זוגו לשעבר  )א1"(        

  ;";פרוד של קבע שלו שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	  )ב1(        

    )6(   �   – 22בסעי

   –ובו , )"א"(האמור בו יסומ	   )א(      

  :יבוא) 1(במקו� פסקה   )1(        

   –כל עוד לא נישא , גלב	 זו  )1"(          
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באי	 אחרי הנפטר ב	 זוג לשעבר או פרוד   )א(            

  ; ארבעי� אחוזי�–של קבע הזכאי� לקצבה 

, במועד פטירתו, א� הותיר אחריו הנפטר  )ב(            

ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאי� לקצבה 

  –) א1(לפי פסקה 

עד החודש שבו היה מגיע החייל לגיל   )1(              

 –בסעי� זה (רישת חובה אילולא נפטר פ

  ; ארבעי� אחוזי�–) החודש הקובע

החל בחודש שלאחר החודש הקובע   )2(              

 ההפרש שבי	 ארבעי� אחוזי� למכפלת –

  ;";השיעור להעברה בארבעי� אחוזי�

  :יבוא) 1(אחרי פסקה   )2(        

או לפרוד של קבע שנית	 לגביו , לב	 זוג לשעבר  )א1"(          

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 , ק די	 לאיזו	פס

כי מש� , לפי העניי	, פנסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	

החל ,  חודשי� לפחות120התקופה המשותפת הוא 

בחודש שלאחר החודש הקובע וכל עוד לא נישא ב	 הזוג 

 מכפלת השיעור להעברה –לשעבר או הפרוד של קבע 

  ;";בארבעי� אחוזי�

  :יבוא) א(י סעי� קט	 אחר  )ב(      

או , יראו ב	 זוג לשעבר, )4(עד ) 2)(א(לעניי	 סעי� קט	   )ב"(        

  ;."כב	 זוג, פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	

    )7(   �  :בסופו יבוא, 23בסעי

או פרוד של קבע שנית	 , יראו ב	 זוג לשעבר, לעניי	 סעי� זה  )ו"(      

  ;."כב	 זוג,  לתגמולי�שזכאי, לגביו פסק די	 לאיזו	

    )8(   �יראו ב	 זוג , לעניי	 זה"בסופו יבוא , )ד(בסעי� קט	 , א23בסעי

  ;."כב	 זוג, או פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	, לשעבר

    )9(   �  :בסופו יבוא, 24בסעי
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ופרוד של קבע שנית	 ,  למעט ב	 זוג לשעבר–" שאיר", בסעי� זה  )ד"(      

  ;."די	 לאיזו	לגביו פסק 

    )10(   �   – 25בסעי

   –) א(בסעי� קט	   )א(      

" נולד לה� ילד"במקו� הסיפה החל במילי� , )1(בפסקה   )1(        

   –נולד לה� ילד "יבוא 

באי	 אחרי הזכאי לקצבת פרישה שנפטר ב	 זוג   )א(          

וכל עוד לא , לשעבר או פרוד של קבע הזכאי� לקצבה

א� לא יותר מארבעי� ,  אחוזי� שישי�–נישא ב	 הזוג 

  ;אחוזי� ממשכורתו הקובעת המשוקללת של הנפטר

 ,במועד פטירתו, א� הותיר אחריו הזכאי שנפטר  )ב(          

ב	 זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאי� לקצבה לפי 

 ההפרש שבי	 –נישא ב	 הזוג וכל עוד לא , )א1(פסקה 

  מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר ללאשישי� אחוזי�

 �לא יותר מארבעי�  א� ,)א(א14הפחתה לפי סעי

 ,אחוזי� ממשכורתו הקובעת המשוקללת של הנפטר

  ;";למכפלת השיעור להעברה בשישי� אחוזי�

  :יבוא) 1(אחרי פסקה   )2(        

או לפרוד של קבע שנית	 לגביו , לב	 זוג לשעבר  )א1"(          

א� נקבע בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 , פסק די	 לאיזו	

כי מש� , לפי העניי	, נסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	פ

 חודשי� לפחות ולא מתקיי� 36התקופה המשותפת הוא 

וכל עוד לא , )ב(א14של סעי� ) 2(או ) 1(האמור בפסקאות 

 מכפלת –נישא ב	 הזוג לשעבר או הפרוד של קבע 

לגבי ב	 זוג , לעניי	 זה; השיעור להעברה בשישי� אחוזי�

, ל קבע שנית	 לגביו פסק די	 לאיזו	או פרוד ש, לשעבר

, יראו את הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר

כקצבה המלאה שממנה מופחת סכו� ההפחתה כאמור 

 �  ;)."א(א14בסעי

  : יבוא) א(אחרי סעי� קט	   )ב(      
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או , יראו ב	 זוג לשעבר, )4(עד ) 2)(א(לעניי	 סעי� קט	   )1א"(        

  ;."כב	 זוג, ו פסק די	 לאיזו	פרוד של קבע שנית	 לגבי

  :יבוא) ד(אחרי סעי� קט	   )ג(      

   –) ד(על א� האמור בסעי� קט	   )ה"(        

          )1(   �לב	 זוג של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעי

12 �, )ג(54א ונפטר בטר� היה זכאי לה לפי האמור בסעי

 ב	 זוג לשעבר או פרוד של ,במועד פטירתו, והותיר אחריו

כל עוד לא , תשול�, )2(ע הזכאי� לקצבה לפי פסקה קב

קצבה באחוזי� מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר , נישא

בהתא� למפורט , א� במועד הפטירה היה כבר זכאי לה

  :לפי העניי	, להל	

עד החודש שבו היה מגיע הנפטר לגיל   )א(            

 החודש –בסעי� זה (פרישת חובה אילולא נפטר 

א� לא יותר מארבעי� , וזי� שישי� אח–) הקובע

אחוזי� ממשכורתו הקובעת המשוקללת של 

  ;הנפטר

 –החל בחודש שלאחר החודש הקובע   )ב(            

א� לא יותר , ההפרש שבי	 שישי� אחוזי�

מארבעי� אחוזי� ממשכורתו הקובעת 

למכפלת השיעור להעברה , המשוקללת של הנפטר

  ;בשישי� אחוזי�
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פרוד של קבע שנית	 לגביו ו לא, ב	 זוג לשעברל  )2(          

של מי שבחר בזכויות לקצבה כאמור , פסק די	 לאיזו	

כל עוד , תשול�, ונפטר כאמור באותה פסקה) 1(בפסקה 

קצבה בסכו� השווה למכפלת השיעור להעברה , לא נישא

בשישי� אחוזי� מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר א� 

� שממנה מופחת סכו, במועד הפטירה היה כבר זכאי לה

 �א� נקבע בפסק הדי	 , )א(א14ההפחתה כאמור בסעי

לפי , 	 פנסיוני או בפסק הדי	 לאיזו	לחלוקת חיסכו

 חודשי� 120כי מש� התקופה המשותפת הוא , העניי	

ואול� לא תשול� לב	 הזוג לשעבר או לפרוד של , לפחות

קבע קצבה כאמור אלא החל מהחודש שלאחר החודש 

   ;."הקובע

    )11(   �  : יבוא) ב(אחרי סעי� קט	 , 26בסעי

או פרוד של קבע שנית	 , יראו ב	 זוג לשעבר, לעניי	 סעי� זה  )1ב"(      

לא יחול ) א(ואול� האמור בסעי� קט	 , כב	 זוג, לגביו פסק די	 לאיזו	

א� השאיר אחריו הנפטר ב	 זוג אחד וב	 זוג לשעבר אחד או ב	 זוג 

  ;."י	 לאיזו	אחד ופרוד של קבע אחד שנית	 לגביו פסק ד

    )12(   �  : יבוא) ז(במקו� סעי� קט	 , 27בסעי

   –לעניי	 סעי� זה   )ז"(      

או פרוד של קבע שנית	 לגביו פסק , יראו ב	 זוג לשעבר  )1(        

  ;כב	 זוג, די	 לאיזו	

  ;." לרבות במות ב	 הזוג–" פקיעה"  )2(        

    )13(   �  : ואחריו יבוא)" א"(האמור בו יסומ	 , 28בסעי

או פרוד של קבע שנית	 , יראו ב	 זוג לשעבר, לעניי	 סעי� זה  )ב"(      

  ;."כב	 זוג, לגביו פסק די	 לאיזו	

    )14(   �  :  בסופו יבוא29בסעי

או פרוד של קבע שנית	 , יראו ב	 זוג לשעבר) א(לעניי	 סעי� קט	   )ג"(      

בשינוי ) א(ויחולו הוראות סעי� קט	 , כב	 זוג, לגביו פסק די	 לאיזו	

  ;"."התקופה המשותפת"יקראו " תקופת הנישואי	"במקו� : זה

    )15(   �  ; בטל– 30סעי
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    )16(   �  :יבוא) א(אחרי סעי� קט	 , 47בסעי

יהיה , נית	 פסק די	 לאיזו	, )א(על א� האמור בסעי� קט	   )1א"(      

רק א� , הפרוד של קבע רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירי�

  :ק הדי	 כל אלהמתקיימי� לגבי פס

נקבע בו כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר   )1(        

  ;מהמועד שבו חלה הפרידה של קבע

נקבע בו כי אילולא פטירתו של החייל או של הזכאי   )2(        

לקצבת פרישה היתה קצבת הפרישה מחולקת בי	 החייל או 

באופ	 שהיה מועבר , הזכאי לקצבת פרישה ובי	 הפרוד של קבע

פרוד של קבע שיעור קבוע מס� קצבת הפרישה שהיתה ל

משולמת לחייל לאחר פרישתו או לזכאי לקצבת פרישה אילולא 

והשיעור האמור אינו עולה על מחצית , ההעברה האמורה

�  .מהשיעור המשות

ב	 זוג לשעבר רשאי להגיש , )א(על א� האמור בסעי� קט	   )2א(   

ב או 47רה לפי סעי� רק א� נרשמה הע, תביעה לקצבת שאירי�

 � ;)."ב(א47שהתקיימו נסיבות כאמור בסעי

    )17(   �  : יבוא47אחרי סעי

 לרישו� בקשה"    

 די	 פסק פרטי של

 חיסכו	 לחלוקת

  פנסיוני

נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני   )א(  .א47

ומתקיימי� לגבי פסק הדי	 התנאי� כמפורט 

 להגיש רשאי ב	 הזוג לשעבר, לפי העניי	, להל	

לממונה בקשה לרשו� ברישומיו את פרטי פסק 

  :הדי	

נקבע בו כי התקופה המשותפת   )1(              

  ;מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד
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נקבע בו כי קצבת הפרישה תחולק   )2(              

בי	 החייל או הזכאי לקצבת פרישה ובי	 ב	 

זוגו לשעבר באופ	 שהשיעור להעברה 

היה שיעור קבוע י שיועבר לב	 הזוג לשעבר

מס� קצבת הפרישה שהיתה משולמת 

לזכאי לקצבת פרישה או שתשול� לחייל 

, אילולא ההעברה האמורה, לאחר שיפרוש

והשיעור האמור אינו עולה על מחצית 

�  .מהשיעור המשות

נפטר החייל או הזכאי לקצבת פרישה לפני   )ב(            

שהגיש ב	 זוגו לשעבר בקשה לרישו� פרטי פסק 

, )א(לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפי סעי� קט	 הדי	 

יהיה ב	 הזוג לשעבר רשאי להגיש תביעה לקצבת 

 � ג� בלי שהגיש בקשה 47שאירי� לפי סעי

ובלבד , לרישו� פרטי פסק הדי	 לפי סעי� זה

שמתקיימי� לגבי פסק הדי	 התנאי� המפורטי� 

ולעניי	 ב	 זוג לשעבר של זכאי , )א(בסעי� קט	 

במועד הגשת ,  ג� טר� חלפו–לקצבת פרישה 

  .שנתיי� מהמועד שבו נית	 פסק הדי	, התביעה

הוגשה לממונה בקשה לרישו� של פרטי   )א(  .ב47  הערה רישו�    

פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שמתקיימי� 

 �ירשו� , )א(א47לגביו התנאי� המפורטי� בסעי

ויכלול , הממונה ברישומיו הערה בדבר פסק הדי	

  ): הערה–בחוק זה (את כל אלה , שארבי	 ה, בה

מש� , הערכאה שנתנה את פסק הדי	  )1(              

  ;התקופה המשותפת ומועד הפירוד

  ;השיעור להעברה  )2(              

א� נקבע בפסק הדי	 כי האמור בו   )3(              

יחול רק לעניי	 העברת שיעור מקצבת 

הפרישה לב	 הזוג לשעבר ולא לעניי	 זכויות 

עבר לקצבה בשל פטירתו של ב	 הזוג לש

  ;החייל או של הזכאי לקצבת פרישה
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א� נקבע בפסק הדי	 כי התקופה   )4(              

 �, )1)(ב(א12המשותפת היא כאמור בסעי

וא� ב	 הזוג לשעבר ויתר על הדרישה 

לקבלת הסכמת לבחירת החייל בקבלת 

�  ;מענק שחרור כאמור באותו סעי

העברת חלק א� נקבע בפסק הדי	 כי   )5(              

במקרה , מהקצבה המלאה לב	 הזוג לשעבר

שהחייל זכאי לקצבת פרישה לפי סעיפי� 

תהיה בעד החודש , א12או ) 3(או ) 2)(א(10

שלאחר החודש שבו הגיע החייל לגיל אחר 

כאמור בסעי� , מגיל פרישת חובה

  .ואיל�, )ב)(2)(ב(א62

) 1)(ב(א12נוס� על האמור בסעיפי�   )ב(            

ממועד קליטת בקשה לרישו� של , )1)(ג(א062 ו

פרטי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ברישומיו 

של הממונה ועד להחלטתו של הממונה בדבר 

רישו� ההערה לא יבוצעו הפעולות המנויות 

בסעיפי� האמורי� ללא הסכמתו בכתב של ב	 

  .הזוג לשעבר

הממונה או מי שהוא הסמיכו לכ� ישלח   )ג(            

, לזכאי לקצבת פרישה ולב	 זוגו לשעברלחייל או 

 ימי� ממועד 14הודעה בדבר רישו� ההערה בתו� 

בדואר רשו� או בדר� נוספת שקבע שר , הרישו�

 �  .ג47הביטחו	 לפי סעי

לא יראו החלטה לפי סעי� זה בבקשה   )ד(            

  .48כהחלטה לעניי	 סעי� , לרישו�

 לעניי	 תקנות    

  רישו� הערה

באישור ועדת העבודה הרווחה , שר הביטחו	  .ג47

והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע הוראות 

  :בענייני� אלה
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בקשה לרישו� של פרטי פסק די	 לחלוקת   )1(      

 �פרטיה והמסמכי� , א47חיסכו	 פנסיוני לפי סעי

שיצורפו אליה ובכלל זה אופ	 הגשת הבקשה 

ופרקי הזמ	 המרביי� ממועד הגשת הבקשה ועד 

ועד קליטת הבקשה ועד רישו� קליטתה וממ

 �  ;ב47הערה לפי סעי

; )1(אגרה בעד הגשת בקשה כאמור בפסקה   )2(            

  ;תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר

            )3(   �, ב47הודעה על רישו� הערה לפי סעי

דרכי� נוספות למסירתה ושינוי המועדי� 

  ;למסירתה

וג לשעבר שהגיש דיווחי� שיימסרו לב	 ז  )4(            

לרבות לעניי	 אופ	 , )1(בקשה כאמור בפסקה 

וכ	 לעניי	 , מסירת� והמועדי� למסירת�

ובכלל זה פרטי� לגבי , הפרטי� שייכללו בדוחות

גובה הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור 

 �והסכו� המועבר לב	 הזוג לשעבר ) א(א14בסעי

 �  ;."א62מקצבת הפרישה בהתא� לסעי

    )18(   � 2004–ד"התשס, כמשמעותו בחוק גיל פרישה"המילי� , )ג(54בסעי

  ; יימחקו–)"  גיל פרישת חובה–בסעי� קט	 זה (

    )19(   �  :  יבוא62אחרי סעי

 חלק העברת"    

 לב	 פרישה מקצבת

  לשעבר זוג

נית	 פסק , 062 ו56על א� האמור בסעיפי�   )א(  .א62

די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני ונרשמה הערה לפי 

�כל עוד ב	 הזוג לשעבר בחיי� , יחולו, ב47 סעי

  :לפי העניי	, ההוראות כמפורט להל	
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במועד שבו משולמת לזכאי לקצבת   )1(              

, קצבת הפרישה)  זכאי–בסעי� זה (פרישה 

יועבר לב	 זוגו , החל ממועד ההעברה

לשעבר סכו� מהקצבה המגיעה לזכאי 

השווה , ) הקצבה המלאה–בסעי� זה (

	 מכפלת השיעור להעברה להפרש שבי

בקצבה המלאה ובי	 מחצית סכו� 

 �וא� , )א(א14ההפחתה כאמור בסעי

מתקיי� סייג מהסייגי� להפחתת קצבת 

 � סכו� –) ב(א14הפרישה כאמור בסעי

השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה 

 הסכו� המועבר לב	 –בסעי� זה (המלאה 

  ;)זוג לשעבר

פעמי 0 סכו� חדביקש זכאי להוו	 ל  )2(              

שיעור מהסכו� המועבר לב	 זוגו לשעבר 

וניתנה הסכמתו בכתב של ב	 הזוג לשעבר 

 �, )ג)(2)(א(69להיוו	 בהתא� להוראות סעי

יועבר הסכו� המועבר כאמור לב	 זוגו 

במועד שבו משול� , לשעבר של הזכאי

לזכאי הסכו� המהוו	 באותו שיעור 

  .מהסכו� הנותר בידי הזכאי

  –) א(על א� האמור בסעי� קט	   )ב(            

לא יועבר לב	 זוג לשעבר של זכאי   )1(              

אלא , )1)(א(סכו� כאמור בסעי� קט	 

מהקצבה המלאה המגיעה לזכאי בעד 

; החודש שלאחר רישו� ההערה ואיל�

הסכו� האמור מהקצבה המלאה המגיעה 

לזכאי בעד החודש האמור ועד מועד 

יועבר לב	 לא ישול� לזכאי והוא , ההעברה

הזוג לשעבר במועד לתשלו� הקצבה החל 

  ;ממועד ההעברה
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לא יועבר לב	 זוגו לשעבר של זכאי   )2(              

א סכו� 12או ) 3(או ) 2)(א(10לפי סעיפי� 

אלא מהקצבה , )א(כאמור בסעי� קט	 

המלאה המגיעה לזכאי בעד אחד 

, לפי העניי	, מהחודשי� כמפורט להל	

   –ואיל� 

בעד החודש שלאחר החודש   )א(        

 ;שבו הגיע הזכאי לגיל פרישת חובה

בעד החודש שלאחר החודש   )ב(                

שבו הגיע הזכאי לגיל אחר שנקבע 

, בפסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 או לגבי 60ובלבד שאינו נמו� מגיל 

אילולא , זכאי שהיו מתקיימי� בו

) 3(או ) 2(10יצא לקצבה לפי סעיפי� 

או ) 1(12התנאי� לפי סעי� , א12או 

 מהגיל שבו –ליציאה לקצבה ) 2(

 �או ) 1(12היה יוצא לקצבה לפי סעי

בהתא� לחודש , מהגיל הקבוע לגביו

, בתוספת השלישית' בחלק ב, לידתו

  ;לפי העניי	

לא יועבר לב	 זוג לשעבר של זכאי   )3(              

, א� התקבל, )א(סכו� כאמור בסעי� קט	 

, � הקצבה באותו חודשעד המועד לתשלו

  ;צו של בית משפט המונע את ההעברה

נמחקה ההערה על פי צו של   )4(              

וא� הוגש ערעור על , הערכאה הראשונה

,  על פי צו של ערכאת הערעור–החלטתה 

תופסק העברת הכספי� מאותו מועד לב	 

והזכאי יהיה זכאי למלוא , הזוג לשעבר

 סעי� הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות

  ;ללא הפחתה, זה
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ישול� לזכאי , נפטר ב	 הזוג לשעבר  )5(              

מאותו מועד הסכו� שאמור היה להיות 

מועבר לב	 הזוג לשעבר ויחולו הוראות 

 �  ).4)(א(א14סעי

הסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר של   )1( )ג(      

זכאי מקצבת הפרישה המשולמת לו או 

בוד או לא נית	 לשע, מהסכו� ההוני המלא

אלא בהסכמה  ,להעברה לאחר בידי הזכאי

בכתב של ב	 הזוג לשעבר ובכפו� להוראות 

  ; כל די	

הסכו� המועבר לב	 זוג לשעבר של   )2(       

זכאי מקצבת הפרישה המשולמת לו או 

כל עוד , יראו אותו, מהסכו� ההוני המלא

לעניי	 עיקול לפי כל , לא נמחקה ההערה

� זכאי ב	 הזוג ככספי� שלה, בלבד, די	

 ;לשעבר

יראו את כל הסכו� המועבר לב	   )3(       

 �  ;."62הזוג לשעבר כגמלה לעניי	 סעי

    )20(   �   – 65בסעי

  ;"או ב	 זוג לשעבר"בסופה יבוא , בכותרת השוליי�  )א(      

 ג� לב	 זוג –ולעניי	 קצבת פרישה "בסופו יבוא , )א(בסעי� קט	   )ב(      

שהיה מועבר לו חלק מהקצבה לפי הוראות לשעבר של אותו אד� 

 �א אילולא נשללה מאותו אד� הקצבה או הופסק לו 62סעי

  ;."תשלומה

    )21(   �   – 69בסעי

במקו� הסיפה החל , )2(בפסקה , ובו)" א"(האמור בו יסומ	   )א(   

 –ובלבד "יבוא " ובלבד שלא יותר"במילי� 

חמישה אחוזי� שלא יותר היוו	 של למעלה מעשרי� ו  )א(    

 ;ממנה

שהיוו	 של קצבת פרישה לא יביא בחישוב קצבת שאיריו   )ב(    

 � ; לידי הפחתת קצבת השאירי�25של הזכאי לפי סעי
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שלא יותר היוו	 של שיעור מהסכו� המועבר לב	 הזוג   )ג(    

 �אלא א� כ	 ביקש הזכאי לקצבה , א62לשעבר כאמור בסעי

 מקצבת הפרישה שנותר לו להוו	 את אותו שיעור ג� מהחלק

וניתנה לכ� הסכמתו בכתב , ובעד אותה תקופה, לאחר ההעברה

 ;."של ב	 הזוג לשעבר

 :יבוא) א(אחרי סעי� קט	   )ב(   

, לעניי	 היוו	 לכל חיי הזכאי) 2)(א(תקנות לפי סעי� קט	   )ב"(    

טעונות אישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

 ."הכנסת

  ודתתיקו	 פק

  מס הכנסה

  ]204' מס[

 בפקודת מס הכנסה  .26
14
 –  

    )1(  �  : יבוא" חוק לעידוד השקעות הו	"אחרי ההגדרה , 1בסעי

 חוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני בי	 –" חוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני""   

 ;";2014–ד"התשע, בני זוג שנפרדו

  )2(  � :יבוא) 6ה(אחרי סעי� קט	 , 3בסעי

סכומי� שהועברו לחשבו	 חדש בקופת גמל לקצבה על   ) 1( )7ה"(   

או ) א(6לפי הוראות סעי� , ש� ב	 זוג לשעבר של עמית בקופה

יראו אות� כהכנסה , לחוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני) א)(1)(ה(

 . שהתקבלה בידי העמית

 ממרכיב פיצויי� בקופת גמל לקצבה של עמית סכומי�  ) 2(    

שהועברו לקופת גמל לא משלמת לקצבה על ש� ב	 זוגו לשעבר 

לחוק לחלוקת חיסכו	 ) ב)(1)(ה(6לפי הוראות סעי� , של העמית

או שנמשכו מקופת הגמל לקצבה של העמית בידי ב	 , פנסיוני

כו	 לחוק לחלוקת חיס) ג)(1)(ה(6לפי הוראות סעי� , זוגו לשעבר

 .יראו אות� כהכנסה שהתקבלה בידי העמית, פנסיוני

 –" ב	 זוג לשעבר"ו" עמית", לעניי	 סעי� קט	 זה  )3(    

  ;."כהגדרת� בחוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

  )3(  �  – 9בסעי

                                                      
 ...'עמ, ד"ח התשע"ס; 120' עמ, 6חדש נוסח ,  דיני מדינת ישראל14
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 :יבוא) ז(אחרי פסקת משנה , )א7(בפסקה   )א(   

הוראות פסקה זו לא יחולו על סכומי� ממרכיב   )ח"(    

 �לחוק לחלוקת חיסכו	 ) 1)(ה(6הפיצויי� שחל עליה� סעי

פנסיוני וב	 זוג לשעבר של עמית בחר להעביר� לפי הוראות 

אלא א� , אותו סעי� ולא יראו בסכומי� כאמור מענק פרישה

כי על כספי� , בהסכמת ב	 זוגו לשעבר, כ	 הודיע העמית למנהל

 �ק האמור לחו) א)(1)(ה(6שבחר ב	 הזוג להעביר� לפי סעי

העברת הסכומי� לפי ; )3(עד ) 1)(א(יחולו הוראות פסקת משנה 

 �, האמור) 1)(ה(6בחירת ב	 הזוג לשעבר בהתא� להוראות סעי

לא יראו בה חזרה של העמית מבחירתו בהחלת פסקת משנה 

או , ככל שבחר בהחלה, על הכספי� שנותרו בידי העמית) 4)(א(

, כספי� שנותרו בידיולעניי	 ה) ז(מהודעתו לפי פסקת משנה 

" ב	 זוג לשעבר", לעניי	 פסקת משנה זו; ככל שהודיע כאמור

 ;"; כהגדרת� בחוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני–" עמית"ו

  :יבוא) 17(אחרי פסקה   )ב(   

חלוקת כספי� "   

מקופת גמל לב	 זוג 

 לשעבר

סכומי� שהועברו לחשבו	 חדש על   )א( )א17(

בקופת גמל ש� ב	 זוגו לשעבר של עמית 

 �) א)(1)(ה(או ) א(6לקצבה לפי הוראות סעי

 –להל	 (לחוק לחלוקת חיסכו	 פנסיוני 

עד לגובה הסכו� כמפורט ) הסכו� המועבר

 :להל	

היתה היתרה הצבורה עד   )1(        

 הסכו� המועבר –גובה התקרה 

 ;כולו

היתה היתרה הצבורה גבוהה   )2(        

וי  הסכו� המועבר בניכ–מהתקרה 

ההפרש שבי	 היתרה הצבורה ובי	 

 .00 ולא פחות מ, התקרה
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נכללו בסכו� המועבר סכומי�   ) ב(       

מהיתרה הכוללת שה� תשלומי� פטורי� 

 �וסכומי� בחשבו	 חדש כמשמעותו בסעי

לרבות הרווחי� שנצמחו , א של העמית9

 יירשמו אצל ב	 הזוג לשעבר כקר	 –מה� 

פני וכרווחי� ביחס השווה ליחס של

ויראו אות� כרווחי� בידי ב	 , העברת�

הזוג לשעבר ממועד צבירת� אצל העמית 

וסכומי� שלפני העברת� , לפני ההעברה

 �א על 9היו בחשבו	 חדש כמשמעותו בסעי

 יועברו לחשבו	 חדש –ש� העמית 

 . במשמעותו כאמור על ש� ב	 הזוג לשעבר

) א(על א� האמור בפסקאות משנה   ) ג(       

פטור כאמור יינת	 לכל מרכיב בסכו� , )ב(0 ו

המועבר בהתא� לחלקו היחסי ביתרה 

  ;הכוללת

  –לעניי	 פסקה זו   )ד(        

חיסכו	 פנסיוני ", "ב	 זוג לשעבר"       

" עמית"ו, "באמצעות צבירת זכויות

 כהגדרת� בחוק לחלוקת חיסכו	 –

 ;פנסיוני

       " � –" א9חשבו	 חדש כמשמעותו בסעי

) 2(ו	 חדש כמשמעותו בפסקה חשב

בסעי� " תשלומי� פטורי�"להגדרה 

  ;א9

 היתרה בכל קופות הגמל –" יתרה כוללת"       

המחושבת לפי , לקצבה שיש ליחיד

 �לחוק לחלוקת ) ב(6הוראות סעי

למעט חיסכו	 , חיסכו	 פנסיוני

 ;פנסיוני באמצעות צבירת זכויות
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עט  יתרה כוללת למ–" יתרה צבורה"       

תשלומי� פטורי� וסכומי� בחשבו	 

 �לרבות , א9חדש כמשמעותו בסעי

הרווחי� שנצמחו מה� המחושבי� 

 �לחוק ) ב(6לפי הוראות סעי

  ;לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 מכפלת תקרת הקצבה המזכה –" תקרה"       

  ;במכפיל ההמרה להו	

תקרת הקצבה ", "מכפיל ההמרה להו	"       

 –" טורי�תשלומי� פ"ו" המזכה

 �  ;."א9כהגדרת� בסעי

   )4(  � : יבוא) ז(אחרי סעי� קט	 , א9בסעי

 יראו כתשלומי� פטורי� כספי�, לעניי	 סעי� זה  )ח"(    

שהועברו לחשבו	 חדש בקופת גמל לקצבה על ש� ב	 זוג לשעבר 

 �והיו תשלומי� פטורי� בידי העמית ) א17(9על פי הוראות סעי

 ; ";ה הועברובקופת הגמל לקצבה שממנ

   )5(  � :ב יבוא124אחרי סעי

שיעור המס על "   

העברה לב	 זוג 

 לשעבר של עמית

שיעור המס על , 121על א� האמור בסעי�  .ג124

 �יהיה בשיעור , )1)(7ה(3הכנסה לפי סעי

 �בלא זכאות ) ג)(1)(ב(121האמור בסעי

לזיכוי או לקיזוז , לניכוי, להנחה, לפטור

 ;)."א17(9ר לפי סעי� למעט פטו, כלשה�

   )6(  �או של "יבוא " ,)5(2הכנסה לפי סעי� "אחרי , 164בסעי

 � ".,)7ה(3סכומי� ותשלומי� שחל עליה� סעי

  הוראות שונות: 'פרק ו    

השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקי	 תקנות בכל עניי	   .27  ביצוע ותקנות

  .הנוגע לביצועו
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כפי שהוחלו בהסכ� המאמ  את ' אי	 בהוראות חוק זה וכ	 בהוראות פרק ה  .28  שמירת דיני� 

חוק הגמלאות כדי לגרוע מהוראות כל די	 לעניי	 חלוקה בי	 בני זוג של 

תשלומי� בשל פרישה מעבודה אשר לא נקבעו לגביה� הוראות לפי פרקי� 

ידי לרבות תשלומי� כאמור בשל פרישה מעבודה הממומני� ב', או ה' ד', ג

  . המעסיק

כפי שהוחלו בהסכ� ' ההוראות לפי חוק זה וכ	 הוראות פרק ה  )א(  .29  איסור התניה

  .המאמ  את חוק הגמלאות אינ	 ניתנות להתניה

בני זוג רשאי� להסכי� ביניה� על , )א(על א� האמור בסעי� קט	   )ב(    

ה ובלבד שחלוק, חלוקת חיסכו	 פנסיוני שלא בהתא� להוראות לפי חוק זה

כאמור לא תיעשה באמצעות גו� משל� ולא יחולו לגביה ההוראות לפי חוק 

  .זה

תחולה , תחילה

  והוראות מעבר 

 יו� –בסעי� זה (תחילתו של חוק זה שישה חודשי� מיו� פרסומו   )א(  .30

והוא יחול ג� לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שנית	 לפני , )התחילה

  . יו� התחילה

  –) א( האמור בסעי� קט	 על א�  )ב(    

      )1(   �, )א(4וכ	 הוראות סעיפי� , לחוק זה) א)(1)(א(22הוראות סעי

 24כנוסח� בסעי� ,  לחוק הגמלאות037 ו36, 31, 30, )ה(28, 27, 26

 לחוק שירות 29 עד 026 ו) ה(25, 24 עד 21והוראות סעיפי� , לחוק זה

 די	 לחלוקת יחולו לגבי פסק,  לחוק זה25כנוסח� בסעי� , הקבע

חיסכו	 פנסיוני בי	 עמית או עובד שאינו גמלאי ובי	 ב	 זוגו לשעבר 

  : רק בהתקיי� שניי� אלה, שנית	 לפני יו� התחילה

העמית או העובד שאינו גמלאי כאמור לא נפטר לפני יו�   )א(        

  ;התחילה

בית המשפט או בית הדי	 שנת	 את פסק הדי	 קבע ביו�   )ב(        

 120אחריו כי מש� התקופה המשותפת הוא התחילה או ל

  ;חודשי� לפחות
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וכ	 הוראות , לחוק זה) ב()1)(א(022  ו16, 14הוראות סעיפי�   )2(      

,  לחוק הגמלאות037  ו36, 31, 30, )1א(עד ) א(28, א21, )א(4סעיפי� 

 �) 1א(עד ) א(25, 21, א14והוראות סעיפי� ,  לחוק זה24כנוסח� בסעי

יחולו ,  לחוק זה25כנוסח� בסעי� , ירות הקבע לחוק ש29 עד 026 ו

רק , לגבי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שנית	 לפני יו� התחילה

  :בהתקיי� כל אלה

  ;החוס� לא נפטר לפני יו� התחילה  )א(        

בית המשפט או בית הדי	 שנת	 את פסק הדי	 קבע ביו�   )ב(        

 36וא התחילה או לאחריו כי מש� התקופה המשותפת ה

  ;חודשי� לפחות

בסעי� , לחוק זה) 1)(ב(16לא התקיי� סייג כאמור בסעי�   )ג(        

או ,  לחוק זה24לחוק הגמלאות כנוסחו בסעי� ) 1)(ב(א21

 � לחוק 25לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעי� ) 1)(ב(א14בסעי

לעניי	 בחינת קיומו של סייג כאמור לא , ואול�; לפי העניי	, זה

ביעת בית המשפט או בית הדי	 כאמור באותה תובא בחשבו	 ק

  ;פסקה שהיתה לפני יו� התחילה

 ,לא התקיי� סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת  )ד(    

או שהתקיי� סייג כאמור והבקשה לרישו� פרטי פסק די	 

 –לחלוקת חיסכו	 פנסיוני הוגשה בתו� שנה מיו� התחילה וכ	 

תה ממועד הקצבה נוס� על הפחתה כאמור בהוראות ההפח

 סכו�  ניתנה התחייבות לגו� המשל� לשאת במלוא–ואיל� 

לעניי	 ;  שישול� בהתא� לכללי התשלו�ההפחתה לגבי העבר

 –זה 

 הסכו� השווה למכפלת הקצבה –" סכו� ההפחתה לגבי העבר"     

בשיעור הקבוע בתוספת בהתא� , המלאה של החוס�

קדמו להגשת בעד החודשי� ש, למינו של ב	 הזוג לשעבר

, הבקשה לרישו� פרטי פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

החל במועד הקבוע בהוראות ההפחתה עבור תקופת 

  ;ובתוספת מדד כקבוע בהוראות האמורות, העבר
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 סייג כאמור –" סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת"     

 �לחוק ) 2)(ב(א21בסעי� , לחוק זה) 2)(ב(16בסעי

או בסעי� ,  לחוק זה24בסעי� הגמלאות כנוסחו 

,  לחוק זה25לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעי� ) 2)(ב(א14

  ;לפי העניי	

 הוראות סעי� –" הוראות ההפחתה עבור תקופות העבר"     

לחוק הגמלאות ) 3)(א(א21בסעי� , לחוק זה) 3)(א(16

 �לחוק ) 3)(א(א14או בסעי� ,  לחוק זה24כנוסחו בסעי

  ;לפי העניי	,  לחוק זה25 בסעי� כנוסחו, שירות הקבע

 הוראות –" הוראות ההפחתה ממועד קבלת הקצבה ואיל�"     

 �לחוק ) 2(0 ו) 1)(א(א21סעי� , לחוק זה) 2(0ו) 1)(א(16סעי

או סעי� ,  לחוק זה24כנוסחו בסעי� , הגמלאות

 25כנוסחו בסעי� , לחוק שירות הקבע) 2(0ו) 1)(א(א14

  ;לפי העניי	, לחוק זה

  :  כל אלה–" כללי התשלו�"     

פעמי או במספר 0ביצוע התשלו� בסכו� חד  )1(     

 חודשי� ממועד הגשת הבקשה 12תשלומי� בתו� 

ונית	 , לרישו� פרטי פסק הדי	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני

 ;להפחית� מקצבה

אלא א� כ	 , ביצוע התשלו� בידי ב	 הזוג לשעבר  )2(     

ה אחרת שדנה בנושא קבעה הערכאה הראשונה או ערכא

הוראות , חלוקת החיסכו	 הפנסיוני בי	 בני הזוג לשעבר

נקבע בפסק די	 ; אחרות לעניי	 הנשיאה בתשלומי� אלה

על א� , לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שנית	 לפני יו� התחילה

כי ב	 הזוג לשעבר זכאי לחלק , הוראות הסדר החיסכו	

ר מות לרבות לאח, מהחיסכו	 הפנסיוני לכל ימי חייו

ישולמו הסכומי� האמורי� בחלקי� שווי� בידי , החוס�

 ;החוס� וב	 זוגו לשעבר

      )3(   � לחוק זה 24 לחוק הגמלאות כאמור בסעי� 38ביטול סעי

 �לא ,  לחוק זה25 לחוק שירות הקבע כאמור בסעי� 30וביטול סעי

על פי פסק די	 , יחולו לגבי מי שניתנה לו התחייבות לתשלו� מזונות

  . על פי הסכ� בכתב שניתנו לפני יו� התחילהאו
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ולא מתקיי� , נית	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני לפני יו� התחילה  )ג(    

תנאי מהתנאי� להגשת בקשה לרישו� פרטי פסק הדי	 בהתא� להוראות 

 לחוק זה או 24א לחוק הגמלאות כנוסחו בסעי� 42בהתא� לסעי� ', פרק ב

 �לפי ,  לחוק זה25ירות הקבע כנוסחו בסעי� א לחוק ש47בהתא� לסעי

רשאי ב	 הזוג לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה להורות בדבר , העניי	

אופ	 חלוקת החיסכו	 הפנסיוני באמצעות הגו� המשל� לפי הוראות פרקי� 

או לפי ,  לחוק זה24כנוסחו בסעי� , לפי הוראות חוק הגמלאות', עד ד' ב

בסעי� זה (לפי העניי	 ,  לחוק זה25כנוסחו בסעי� , הוראות חוק שירות הקבע

מצאה הערכאה הראשונה כי נית	 לחלק את ; ) החוקי� המסדירי�–

יחולק באמצעות , כולו או חלקו, החיסכו	 הפנסיוני כ� שהחיסכו	 הפנסיוני

  :יחולו הוראות אלה, הגו� המשל� בהתא� להוראות החוקי� המסדירי�

ת	 הוראות לעניי	 חלוקת החיסכו	 הערכאה הראשונה תי  )1(      

ויראו את החלטתה , באמצעות גו� משל�, כולו או חלקו, הפנסיוני

כאמור כחלק מפסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני שהוראות החוקי� 

  ;)ב(המסדירי� חלות לגביו בכפו� להוראות סעי� קט	 

חלק החיסכו	 הפנסיוני שהערכאה הראשונה החליטה שלא נית	   )2(      

חלקו בי	 החוס� לבי	 ב	 זוגו לשעבר באמצעות גו� משל� לפי ל

הוראות החוקי� המסדירי� יחולק בי	 החוס� לבי	 ב	 זוגו לשעבר 

שלא באמצעות גו� משל� ולא יחולו לגבי החלוקה כאמור הוראות 

  .החוקי� המסדירי�

לעניי	 פסק די	 לחלוקת חיסכו	 פנסיוני באמצעות צבירת כספי�   )ד(    

הודיע הגו� המשל� כי אי	 ברשותו נתוני� בדבר , לפני יו� התחילהשנית	 

תקבע , היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד ואישר הממונה את הודעתו

הערכאה הראשונה את הסכו� שייחשב כיתרה הצבורה במועד הפירוד לעניי	 

 �  .6ביצוע הוראות סעי

   –בסעי� זה   )ה(    

של� תשלומי� לפי הסדר פנסיה תקציבית  לרבות גו� המ–" גו� משל�"    

  ;בחוק או לפי הסכ� המאמ  את חוק הגמלאות

 לרבות עובד שאינו גמלאי וכ	 מי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק –" חוס�"    

  ;הגמלאות או לפי חוק שירות הקבע

  ; כהגדרתו בחוק שירות הקבע–" חייל"    
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י לקצבת פרישה מהגו� שאינו זכא,  כל אחד מאלה–" עובד שאינו גמלאי"    

  : המשל�

  ;עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות  )1(      

      )2(   �  ;א לחוק הגמלאות17מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעי

  ;חייל  )3(      

      )4(   �  ;א לחוק שירות הקבע12מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעי

 כהגדרתה בחוק הגמלאות או, 2 כהגדרתה בסעי� –" התקופה המשותפת"    

  . לפי העניי	, כהגדרתה בחוק שירות הקבע

  תוספת      

  ))ד)(2)(ב(030ו, )4(25, )5(24, )1)(א(16סעיפי� (      

  שיעורי הפחתת קצבת פרישה בשל פסק די� לחלוקת חיסכו� פנסיוני      

  לגבי ב	 זוג לשעבר שהוא אישה  לגבי ב	 זוג לשעבר שהוא גבר      

1.2%  2.8%  
  

  

  

  

  

  

  נתניהו בנימי	  

  הממשלה אשר

  לפיד יאיר  

  האוצר שר

  

  

      

  

  ריבלי	 ראוב	

  המדינה נשיא

  אדלשטיי	 יואל יולי  

  הכנסת ראש יושב

  

  

  


