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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו )תיקון מס' 3( )הארכת התקופה להגשת 
בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה(, התשע"ח–2018 *

בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014 1, בסעיף 30)ב()2()ד(, במקום 1 תיקון סעיף 30
"שלוש" יבוא "ארבע".

תחילתו של חוק זה ביום כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(.2 תחילה 

זוג שנפרדו,  בני  בין  פנסיוני  חיסכון  לחלוקת  חוק 
)להלן – החוק(, קובע את דרכי החלוקה  התשע"ד–2014 
זוג. סעיף  בני  פירוד  של החיסכון הפנסיוני במקרה של 
30 לחוק מאפשר להחיל את הוראותיו גם לגבי פסק דין 
לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של החוק 
)ביום י"ז בשבט התשע"ה )6 בפברואר 2015((. בין היתר, 
נקבעו הוראות שמאפשרות להכיר באדם כשאיר של בן 
זוגו לשעבר כדי שלא ייוותר ללא כל הכנסה לאחר מות 

בן הזוג. 

פנסיה  לעניין הסדר  ואולם, החלת הוראות אלה 
זכויות אפשרית רק בהתקיים כמה תנאים  של צבירת 
מצטברים. בין השאר, נדרש – בעת חקיקת החוק – כי אם 
חלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין לחלוקת חיסכון 
פנסיוני או שהחלה זכאותו של בעל הפנסיה לגמלה, לפי 
יאוחר  לא  תוגש  הדין  פסק  לרישום  המאוחר, הבקשה 
מתום שנה מיום תחילתו של החוק, קרי, עד יום כ"ז בשבט 

התשע"ו )6 בפברואר 2016(. בתיקון לחוק הוארכה התקופה 
לשלוש שנים מיום תחילתו של החוק, עד יום כ"א בשבט 

התשע"ח )6 בפברואר 2018( )ס"ח התשע"ו, עמ' 533(.

ואולם, עד עתה מתגלעים קשיים בהטמעת החוק 
וביישומו לעניין זכאות לקצבת שאירים, וטרם הושלמה 
התקנת כל התקנות לעניין הגשת בקשה לרישום פסק דין. 

זוג לשעבר שמתקיימים  לפיכך, מוצע לאפשר לבן 
מהזכות  ליהנות  לחוק   30 סעיף  לפי  התנאים  יתר  בו 
לקצבת שאירים בהסדר של צבירת זכויות לאחר מות בן 
זוגו הזכאי לגמלה, ולהאריך את התקופה לרישום פסק 
דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של 
החוק עד לארבע שנים מיום התחילה. מכיוון שהתקופה 
להגשת בקשה לרישום פסק דין כבר חלפה, מוצע לקבוע 
כי תחילתו של התיקון המוצע תהיה ביום כ"א בשבט 

התשע"ח )6 בפברואר 2018(.
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