
  הזוג לשעבר -בחירת בן –דברי הסבר 

  בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

  

  :הזוג לשעבר לעðיין מרכיב הפיצויים-בחירת בן

דין לחלוקת חיסכון -פי הוראות הדין, הסכום ממרכיב הפיצויים (בחשבון לגביו ðיתן פסק-על

הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו ðיתן למשוך את הפיצויים, ובכפוף -פðסיוðי) יועבר לפי בחירת בן

  פי דין. -לðיכוי מס על

  ממועד העברת הכספים לא יהיה רשאי בן הזוג לשעבר לחזור בו מהבחירה.

בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים ðדרש בן הזוג לשעבר למלא  1הזוג לשעבר-בןורך בחירת לצ

   הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים. -בחירת בןטופס 

  לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 (או צילום דרכון לתושב חוץ); הצדדים 2צילום קריא של תעודת זהות של  - 
 

 ).בדואר בלבד-(מקור או העתק ðאמן למקורהדין לחלוקת חיסכון פðסיוðי -פסק - 
  

במועד הזכאות של שðצברו בחסכון תבוצע רק  הפיצוייםלתשומת לבך, חלוקת כספי  - 
בקרן או בקופה), כלומר במועד סיום העסקתו. עם הגעתו של העמית החוסך (העמית 

הפיצויים, יוכל בן זוגו לשעבר לבחור באחת מהאפשרויות למועד הזכאות למשיכת כספי 
בחירת בן זוג לשעבר " באמצעות מילוי טופסהבאות לגבי כספי הפיצויים להם הוא זכאי, 

 ."בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים
 ריות בחירה לכספי הפיצויים:אפש

העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבון שאליו הועברו כספי  (א)
תם. כספי הפיצויים שיועברו יופקדו ככספי תגמולים קצבתיים חלוקהתגמולים בעת 

 קצבה מקופת גמל לקצבה בלבד. הðיתðים למשיכה באמצעות 
העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג ל"חשבון חדש" בקופת גמל  (ב)

עבר קרן פðסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה. הסכום ממרכיב הפיצויים יולקצבה שאיðה 
לפקודת מס הכðסה, והם יופקדו  164בהתאם להוראות סעיף לאחר שðוכה ממðו מס 

למשיכה בכל עת. על הרווחים שיצטברו יחול מס רווח ככספי תגמולים הוðיים הðיתðים 
  ר פקיד שומה)(ðדרש להציג אישו.הון
משיכת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבוðו בבðק בðיכוי לאחר  (ג)

  לפקודת מס הכðסה. 164להוראות סעיף  בהתאםשיðוכה ממðו מס 
  

  

  :אופן הגשת הבקשה

  בצירוף המסמכים ðיתן להעביר אליðו באחת הדרכים הבאות: את טופס הבקשה

  קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 53אבשלום גיסין  -מוקד קופות גמל: לכתובתבדואר ,

4922297.  

 יתן לשלוח פסק דין לא מקורי(  5707665-03  למספר:  בפקסð לא.(  

  

  '03-5651093   :*טלפון לבירוריםמס  .  

  .08:00-16:00ה' בין השעות  –: בימים א' שעות מעðה טלפוðי

 
  

                                                      
דין לחלוקת חיסכון פðסיוðי כזכאי -עמית בקופה (לרבות ידוע בציבור) וðקבע בפסקזוג של -מי שהיה בן –בן זוג לשעבר  1

  לחלק מהחיסכון הפðסיוðי של החוסך.


