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 (, 3חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו )תיקון מס' הצעת 

 2018–התשע"ח

 

ט"ז באייר נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום  זוהצעת חוק 

 .העבודה הרווחה והבריאותוועדת (, והועברה ל2018במאי  1) התשע"ח

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות  ללא –הצעת החוק מוגשת 

 (.2018 ביוני 4)בסיוון התשע"ח  כ"גביום השלישית 

 

 בקשות רשות דיבור. הוגשולהצעת החוק 

 

 

 

 מרב מיכאלי, מיכל רוזין, אלי אלאלוף י הכנסת: חברמיםיוז
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 2018–התשע"ח(, 3לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו )תיקון מס' חוק 

, בסעיף 20141–לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"דבחוק  .1 30תיקון סעיף 

 :יבוא" – עד המילים "לעניין זה הרישה במקום, ()ד(2)ב()30

 שהתקיים או, מאוחרת בקשה הגשת בשל להפחתה סייג התקיים לא (1)"  

 הוגשה פנסיוני חיסכון לחלוקת דין פסק פרטי לרישום והבקשה כאמור סייג

המועד  –)בפסקת משנה זו  (2019בדצמבר  31עד ליום ג' בטבת התש"פ )

לגוף המשלם, לאחר המועד הקובע, פסיקתה שנערכה לגבי  הוגשה; הקובע(

פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שבקשה לרישום פרטיו הוגשה עד המועד 

את אותה פסיקתה, לעניין פסקת משנה זו, כאילו הוגשה גם היא  יראוהקובע, 

 ;עד המועד הקובע

 –ך על הפחתה כאמור בהוראות ההפחתה ממועד הקצבה ואיל נוסף (2)  

ניתנה התחייבות לגוף המשלם לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר 

; התחייבות כאמור תינתן במועד הגשת שישולם בהתאם לכללי התשלום

הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, אולם בן הזוג 

לשעבר רשאי לחזור בו מההתחייבות בתוך שבעה ימים מיום שהגוף המשלם 

 בכתב מהו סכום ההפחתה לגבי העבר; הודיע לו

 ".–בפסקת משנה זו  (3)  

 (.2018בפברואר  6תחילתו של חוק זה ביום כ"א בשבט התשע"ח ) .2 תחילה 
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 .886; התשע"ו, עמ' 686התשע"ד, עמ'  ח"ס 1
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2018–(, התשע"ח3להצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו )תיקון מס' 
 

 הסתייגויות
 אין הסתייגויות

*************************************************************************************** 

 

 בקשות רשות דיבור
 מרב מיכאליהכנסת  חברת

*************************************************************************************** 

 

 


