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 ואמב

 
י המשפט במדינת ישראל הכירו בזכות4 המהותית של בני זוג גרושי4 לחלוקת  הרכוש בת

בתו9 הגדרת רכוש משות: הכיר בית המשפט ג4 . המשות: אשר נצבר במהל9 החיי4 המשותפי4

לפי תקנות הפנסיה וחקיקת . 'כוקופות גמל  ו, ויות וכספי4 אשר נצברו  כגו" קרנות פנסיהבזכ

להוו" את : איזו" משאבי4 בעת הגירושי" קיימות כיו4 שתי אפשרויות לחלוקת של הפנסיה 

בשני המקרי4 נפגע ב" הזוג שאינו בעל הקר" או מי . להמתי" לגיל פרישה. 2הפנסיה בעת הגרושי" 

  .וב המקרי4 אלו ה" הנשי4בר. ב בעל הפנסיה הקטנה יותר שהוא לרו
 : יימות מספר בעיות טכניות במימוש זכותה המהותית של האישה בקר" הפנסיה של ב" זוגהק

א נית" להעביר זכויות עמית של קר" או ל  �)) 2) (א (7תקנה ( פי תקנות מס הכנסה על •

 הגרושה בקר" ואי" היא זכאית  כ9 שלא נית" להבטיח את זכותה של;שעבוד" לאחר

ת ישירות מקופת הפנסיה או מ" המדינה והיא איכזלתבוע את הסכומי4 לה4 היא 

 .נשארת תלויה בחסדיו של ב" זוגה לשעבר בעת מימוש"

וא: מפסידה את חלקה בכספי4 , הגרושה אינה זכאית לפנסיה, יקרה של פטירת הבעלמב •

קנו" הפנסיה הקובעת כי רק שאריו של הנפטר לאור החקיקה בת, לטובת שאריו של בעלה

ולאור העובדה כי גרושה של חבר קר" לא " פנסית שארי4"ת בלבעל הקר" זכאי4 לק

שאריו של עמית בקר" פנסיה ה4 אלמנתו וילדיו כאשר אלמנה מוגדרת " (שארו"נחשבת ל

ת מי שהיתה אשתו של חבר שנפטר וגרה עמו שנה רצופה לפחו"בתקנו" קר" הפנסיה כ

 ..") 'בסמו9 לפטירתו וכו

את קר" ) להפו9 להו" מזומ"(שה מאד להוו" ק �" גרושיהקרה של הוו" הפנסיה בעת מב •

והדבר מוביל לאובד" התמיכה הפנסיונית של האשה ,  ולהערי9 את שוויה;פנסיה

 .בזיקנתה

 
 :הוצעו מספר פתרונות, ל מנת לפתור בעיות סבוכות אלוע

 יועצת משפטית של שדולת ;ד אסתר סיוו""רו" באמצעות עויזמה פת" גרנית"ותת עמ •

 הצעה זו תבוטל הוראת אי העבירות הקיימת בתקנוני הקרנות ובחוקי פיעל . י4שהנ

במקביל לביטול הוראת אי העבירות ייקבע כי בהנת" פסק די" הקובע חלוקת . הגמלאות

נסיה כ9 שיעשה חישוב זכיות פנסיה ואיזונ" בי" שני בני זוג המתגרשי4 תפוצל קר" הפ

 .יות תמומשנה בהדרגה ע4 הגיע בני הזוג לגיל פרישהוהזכ. נפרד לכל ב" זוג לזכויות אלו 
אשר כיו4 אינ" , וס: מוצע לשנות את החקיקה לגבי גרושות של פנסיונרי4 שנפטרובנ

ונמצאות , זכאיות לקצבאות שארי4  על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי תקנוני הקרנות

 . ות ע4 מות בעליה" לאחר חיי4 משותפי4 במש9 שני4 ארוכותנפסד

ת עבור מרכז "ד פוליאק ושו"ד יפית זלמנובי> ממשרד עו"י עו"מדה שנכתב עהעיייר בנ •

י" ב �המחקר והמידע בכנסת הוצע לתק" את את תקנות מס הכנסה ולאפשר הגנה בפועל 

כפי שהוכרו על ידי , יות הגרושהל זכוע �או עיקול" /באמצעות שיעבוד חלק מ" הזכויות ו

במקביל יש לפעול לשינויי4 של . אושר בדי"  שהסכ4 ממו"בערכאה משפטית מוסמכת או 

 .תקנוני קרנות הפנסיה ולחייב4 להכיר בזכויות הגרושה
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טרת מסמ9 זה היא לסקור הסדרי4 חקיקתיי4 במדינות שונות בעול4 לסוגיה משפטית סבוכה מ

" ישהוא ב, הסקירה מתמקדת בחוק האנגלי. נות אפשריי4 בישראלכבסיס לגיבוש פתרו, זו

 .ובתוספות משמעותית הקיימות בחוקי מדינות אחרות , בעול4 בתחו4 זה 4 המתקדמי

 

 גליהאנ
 Welfare נחקק החוק 1999ב .  קיקה באנגליה בנושאי4 אלו  נחשבת לאחת המתקדמות בעול4הח

Reform And Pensions Act 1999סדיר מחלוקות בי" בני זוג נפרדי4  בנושא חלוקת שר בא לה א

אשית הדר9 הוכר באנגליה העיקרו" כי זכויות פנסיוניות שהצטברו בעת מר. סיוניותנזכויות פ

בתקופה  .  נישואי" ה" נכס כלכלי גדול ומשות: ולכ" עומדת לחלוקה בי" הנפרדי4 בזכות שווה

הדי"  על ;לאישה פיצוי כספי במסגרת פסקשלפני חקיקת החוק החדש נהגו בתי המשפט להעניק 

חוק החדש אומצה גישה  באול4, לאחר חישוב ער9 הזכויות הפנסיוניות חלוקת נכסי משפחה

. הדוגלת בהפרדת הזכויות הפנסיוניות בכדי להבטיח לאישה זכויות פנסיה ולא רק נכס כלכלי

תיק נפרד לאישה בתו/ פתיחת : * החוק מונה מספר אופציות להעברת  הזכויות הפנסיוניות

הזכויות עוברות אליה תו/ שמירה על  , ת בקר1 אחרקבמידה ולאישה יש תי*הקר1 של הבעל  

 .הזכויות' רציפות'
ל פי החוק חלה חובת מסירת מידע מלאה לבית המשפט באופ" הדדי על ידי שני ע: ירת מידעמס  

 .ישואי"י קר" הפנסיה על זכויות פנסיה שהצטברו בעת הנ"בני הזוג וע
נסיה לפי ההפרשות לקופה בעבר הפבר נהגו לחשב  את ער9 זכויות בע: שוב ער/ זכויות הפנסיהחי

. והתשואה עליה" אול4 במש9 הזמ" עברו לחשוב אקטוארי  ובחוק החדש זהו החישוב הבלעדי 

החוק קובע תדרי9 לכמה הנחות לחישוב אקטוארי אול4 עיקר ההנחות נשארות לקביעה על ידי 

ת המשפט בעתיד במקרי4 יהחוק ג4 מתיר את פסיקת ב. טואר המוזמ" על ידי בית המשפטהאק

או הבדלי4 משמועתיי4 בתקנות או בהקשר , בה" הנחות האקטאוריה יתבדו באופ" קיצוני

)  והזכויות יוצאות ממנה;הקר" בה נחסכה קר" הפנסיה(' מייצאת'גרעונות עודפי4 בי" הקרו ה

החוק מפרט בעיות ייחודיות העלולות לצו> בהערכת ). ות  קר" הפנסיהאת זכוי(' מיבאת'לקר" ה

וקובע ,  בה לא קיימת קר";כגו" בפנסיה תקציבית, זכויות הפנסיה במקרי4 יחודיי4 במערכת

שבמקרה כזה  הערכה של הקר" תעשה לפי הקיצבה שתתקבל אחרי הפרישה וחישוב אקטוארי 

 1. 'לאחור'
ור העלות הגבוהה של חלוקת הזכויות של קרנות  לא:סוי עלות חלוקת הזכויות הפנסיוניותכי

רשאי בית המשפט לפסוק על פיצוי כספי לכיסוי עלויות החלוקה  , ) 'ובי4 סבוכי4 וכדישח(פנסיה 

 .י הקטנת" בהתא4"ע, מתו9 זכויות הפנסיה
. מסתב9 חישוב החלוקה,  עקב זה  של זכויות פנסיהל הבעל והפסד שקרה של פרישה מוקדמתבמ

ת החישוב המדוייק לבית  איר את הבעייה וקובע שעיקרו" החלוקה נשאר שווה ומשאירכהחוק מז

 . המשפט

                                                 
של שווי ער9 הזכויות הפנסיוניות הופ9 לסבו9 במיוחד לאור ' זכות שווה'לוקה של שובי האקטואריה וכללי החחי 1

  לאשה יש תוחלת חיי4 כיכמו ג4 לאור העובדה .  הקיימות באנגליה)  65(ולגבר ) 60(תקנות הפרישה השונות לאישה 
 .   בית המשפטהחוק לא מפרט פתרונות לדילמות אלו ומשאיר" ל. ארוכה יותר א9 נטייה קטנה יותר לנכות
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החוק ,  " א4 הוא פנסיונר או עדיי" עובדבי ,ת תהלי9 הגרושי"בעקרה של פטירה של הבעל  במ

מענק הפטירה מחולק לגרושה . פנסיה שלו לגרושה מפרט לקר"  כיצד יש להעניק את זכויות ה

 . י4רולשאר השא
כגו" מעבר מקופה אחת (יבות שונות מס' תאומוקפ'ויות פנסיה  זכחוק מורה כיצד לטפל ולחלק ה

 . שנצברו בזמ" תקופת הנישואי") לשניה
יסוי חר ובאנגליה יש מס הכנסה על הפנסיה ללא הנחה מיוחדת הרי ג4 בהעברה יש ממא ;יסוימ

 .א9 ע4 הנחות המפורטות בחוק
ה החוק מפרט במיד. ד מקובלת שיטת הנאמ" במצבי4 מסוג זהאאנגליה מב �טת הנאמ1שי

מטפל בעדכונ" , מסויימת את תפקידו ואת זכויותיו של הנאמ" המקבל לידיו את זכויות האישה

 .ומעביר אליה את מה שמגיע לה על פי התקנות
לוקה חבפרישה יש לבצע . יננה עומדת לחלוקה עד הגיע לגיל פרישהסיית נכות אפנ �סיית נכות פנ

 .שבזכות שווה  כאשר בית המשפט קובע את הפרטי4 מרא
 5%ע4 תקרה של , על פי המדד, עדכו" שווי הפנסיה הוא שנתי(כו" שווי הפנסיה עד ;כו1 הפנסיהדע

  .ניות שביד4 שונה זה מזהג4 א4 ער9 הזכויות הפנסיו, יחול  באופ" זהה על שני הצדדי4 ) בשנה
     
 קוטלנד ס
קיימת טרו4 ה וטלנד דומי4 במידה רבה לחקיקה ולפסיקה האנגלית שהייתקוק והנוהג בסהח

 ולכ" יש בו  עדיי" יותר אפשרויות לפיצוי כספי מאשר העברת 1999חקיקתו של החוק החדש בשנת 

שני7  בהעברת הכספי7 בי1 בני יוחד בחקיקה הסקוטית הוא בקביעת זמ1 של שלוש המ.  זכויות

 עלבכדי לתת שהות לבית המשפט לבחו1 התפתחויות המשפיעות ) ההעברה אינה מיידית(זוג  

 .החלוקה בתקופה הראשונה אחרי הגרושי1
 .שה לפי חישוב אקטוארי ולא לפי ער9 ההפרשות והתשואה עליה"נע:  שוב ער/ זכויות הפנסיהיח

 

 ב"רהבא
יות פנסיה ו החלוקה בזכות שווה אול7 יש נטייה לפיצוי כספי עבור זכב  קיי7 עקרו1" בארהג7

 .מתלות כלשהיא בעתידע בכדי להביא להפרדה מלאה בי1 המגורשי7 ולהמנ
ב אי" ביטוח חובה לפנסיה ורוב הזכויות מצטברות בקרנות "מחד בארה, ור העובדה כילא

חלוקה שווה  של ,  לפנסיה מוקדמתומאיד9 ישנ4 רבי4 היוצאי4, מפעליות גדולות בבעלות המפעל

 .לו היא סבוכה מאדאקרנות הפנסיה  במקרי4 

 

 

 ברטהלא�דה קנ
קרו" החלוקה השווה והכללית לזכויות הפנסיה בנכסי משפחה העומדי4  ע נקבע1985ר בשנת כב

על פי חקיקה זו הדיו" הוא באופ" מוגדר על זכויות פנסיה שנוצרו בעת נישואי" ואילו . לחלוקה

 .ות לכל  ב" זוג בנפרדכיות פנסיה שנוצרו לפני הנישואי" לא עומדות לחלוקה ושייזכו
 יחסי7 כספיי7 בי1 בני הזוג לאחר הגרושי1 כאשר ניתנת ו7 בחקיקה זו החוק שוא: למינימג7

דגש מיוחד . עדיפות לשימוש בנכס הפנסיוני להבטחת זכויות פנסיה ולא לחלוקת רכוש כספי
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חלוקה של הלכ1 הבטחת מזונות לילדי7 קודמת למימוש . זכויות הילדי7נית1  בחקיקה זו על 

 .נכסי המשפחה לרבות חלוקת זכויות הפנסיה
 � פי החוק הקנדי המיסוי על קר" הפנסיה יתחשב במדרגות המס השונות של בני הזוג על � ויסימ

 .מיסויתעשה לפי ער9 הנטו של הקרנות לאחר ה, "זכות שווה", לכ" החלוקה השוויוניתו
על פי חוק .  ולא לפי הפרשות מ" העברתושב בשיטה האקטוארימח ;שוב ער/ זכויות הפנסיהחי

. יות לא יקחו בחשבו" סיכוי לעליית שכר או את מצב הקר" וסיכוייה בעתידארזה  ההנחות האקטו

כגו" (חלוקת הזכויות נעשית לפי תוחלת חיי4 רגילה לפי מי" ולא לפי הערכות יחודית של בני זוג 

ט מותר לשנות את החלוקה בעתיד במידה פלבית המש, אול4). 'סכנת פטירה לפי מצב בריאות וכד

 .ויחולו שינויי4 חשובי4 בערכי הפנסיה
וק הקנדי מתייחס במפורש לפנסיה תקציבית ואומר כי חישוב הער9 של הזכויות יעשה לפי חה

 . הפנסיה הצפוייה ובניית אקטואריה בהתא4
 ).קרנות הפנסיה, בני הזוג(י כל המשתתפי4  "יימת חובת מסירת מידע עק � ירת מידעמס
 . תחולק עד גיל פרישהלא ;סיית נכותפנ
ל פי החוק ישנה עדיפות לקביעת נאמ" שיחזיק בזכויות הפנסיה הרשומות ויטפל  ע; נאמ1עתיקב

 .בה4 עד גמר מימוש"

 

 נטריווא�דה קנ
עשר שני4 ראשונות של (ההכשרה בקר" הפנסיה וק הקנדי ישנה התיחסות יחודית לתקופת בח

תו7 עשר שני7 ב  (ל פי החוק זכויות הפנסיה תתחלקנה רק לאחר גמר ההכשרהע). חברות בקר"

ההפרשות יהפכו , במידה ותקופת ההכשרה עוד לא הסתיימה. של בעל הזכויות)  של חברות

    2.לחיסכו1 ויחולקו במסגרת רכוש המשפחה
צוי על פרישה מוקדמת של הבעל ישול4 לאישה בצורה כספית בעת הגירושי" פי;ישה מוקדמתפר

 .באופ" מיידי ולא בצורה של זכויות פנסיה
היו זכות האישה שבעת  יויות השארי7 הנובעות מתקופת הנישואי1זכ � של פטירה רהקבמ

 .רהיבנוס: תקבל האשה חלק ממענק הפט. " ולא של האישה השניההגרושי

 

 לנדהו
יתרונה של  .  כאילו בעלה נפטר' שארי7'ויות הפנסיה של האשה בעת הגירושי1 ה1 לפי תקנות זכ

בית המשפט ההולנדי הוא הקובע א7 זכות זאת . ביצוע והשיטה זו היא בפשטות של החישוב 

 � יבמידה ומדובר על פיצוי כספ. ל ידי זכויות פנסיה בעתידי פיצוי כספי מיד או ע"תמומש ע

 . חישוב הוא אקטואריה
 .ל קר" הפנסיה ולא על המתגרשי4 עוצאות כל הטיפולה

 

 סטרליהאו
החוק האוסטרלי זכויות פנסיוניות אינ1 י על פ, אול7. רונות ופרקטיקות בדומה לאנגליהעק

 .מות הבעל הפנסיה לא תשמש לירושה" בלכ. יכולות להיות מומרות בכס: בשו7 מקרה

                                                 
 .אי זה מתו9 התחשבות בצרכי הגרושה בזכויות פנסיוניותוב המדינות בוטל תנבר 2
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מת" ער9 . 2. להתחשב בצורכי המתגרשי4 לפי מצב4. 1:  חלוקת הפנסיהתחיות בית המשפט לעהנ

וקה המדוייקת החל. 3 )בלי הפיכתה לכס:(לפנסיה והכללתה בחישוב הרכוש העומד לחלוקה 

. ישובי4 הדרושי4בית המשפט יקבע את ההנחות האקטואריות לח. 4. תעשה בעת מימוש הפנסיה

  .ית אומד" לתשואות מחושבות לגבי העבר והעתידעבית המשפט יקבע לפי חוות דעת מקצו. 5
   

 כו7סי
 
יה חברתית עיחקיקה ברחבי העול4 בנושא זכויות פנסיוניות לנשי4 גרושות מנסה לתת מענה לבה

והגיע" לגיל מבוגר אשר יתכ" כי  ע4 גירושיה" ,  מת" זכויות פנסיוניות לנשי4 גרושות;חשובה

כי לנשי4 גרושות יש זכות בזכויות , מוסכ4 על כול4. נותרו ללא פנסיה וללא יכולת קיו4 ממשית

כאשר  ההבדלי4 בחקיקה נוגעי4 , הפנסיוניות של הבעל כחלק מהרכוש המשות: של בני הזוג

 :  למספר נקודות עקרוניות לנושא

ל ער9 כספי או השארת" כזכויות פנסיוניות בע'  נכס'שרות מימוש זכויות פנסיוניות כאפ •

 .שנה בהגיעה לגיל פנסיהמלאשה אשר תמו

הגישה השלטת כיו4 היא של אקטואריה . ופ" הערכת ערכ" של הזכויות הפנסיוניותא •

נות הלוקחת בחשבו" הנחות שונות כגו" תוחלת קרכלומר תחזית פיננסית של ערכ" של ה

 .חיי4 וגידול אוכלוסיה 

 .מה חלקה של הגרושה בה". על הקרנות' שארי4'נוגע לפטירת הבעל  וזכויות יקה בקח •

 .קיקה הנוגעת לפרישה מוקדמת ופגיעה בזכויות הפנסיונית הנובעת מכ9ח  •

מקבל לידיו את זכויות  ה'נאמ"'מדינות מסוימות מקובל השימוש בב �" אמבנמוש יש •

 . ל פי התקנותמטפל בעדכונ"  ומעביר אליה את המגיע לה ע, האישה

 . נות בנוגע למיסוי קרנות הפנסיהקת •

 .  מתי היא תתחלק בני בני הזוג, במקרה קיומה פנסיית נכות : סיית נכותנפ •

על מי   ;הבמידה ויש עלות גבוהה לתהלי9 החלוק: סוי עלות חלוקת הזכויות הפנסיוניותיכ •

 .  בני הזוג הנפרדי4 או על קר" הפנסיה, היא מוטלת

 
, כיו4, יכולת הסדרת הנושא, סיהנלאור תקנות מס הכנסה ותקנוני קרנות הפ, כי באר>,  ספק"אי 

יש צור9 בחקיקה מתקנת ומפורטת  על מנת שכל הנושאי4 המוזכרי4 לעיל אכ"  . מוגבלת מאד

 .        יוסדרו כחוק
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 :ורותקמ
. וקה או בני איזו" ביו בני זוגנכסי4 בני חלכ �זכויות פנסיה ונכסי פרישה אחרי4 , יפמ" יהושועגי

 1993א "הפרקליט מ
סמ9 מוזמ" על ידי מרכז מחקר מ.  התחיקה  בארצות שונות;סדרי פנסיה בגרושי"ה. דב , פלג 

 11 /2000.  ומידע בכנסת 
נייר .  ד פליאק ושות"שרד עומ .  בקרנות פנסיהי4יר עמדה בנושא זכויות נשני. למנובי> יפיתז

 7 /2000.   מחקר ומידע בכנסת מוזמ" על ידי מרכז
ולת הנשי4 שד. חקיקה ובתקנוני קופות גמלב �כויות גרושה בגמלאות פנסיה ז, יוו" אסתר ס

 בישראל  
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