
פנסיונרנוהל טיפול בשארי פנסיונרנוהל טיפול בשארי 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

בהתקבל הודעה על פטירת גמלאי או 
, הודעה על פטירת עובד לשעבר

, שהקפיא את זכויותיו לגיל פרישת חובה
מתקיימת בדיקה האם יש לנפטר שארים

עדכון מערכת המידע בממצאי הבדיקה 
ומילוי טופס הודעה לשכר על פטירת 

עובד והחתמת הגורמים /גמלאי
המוסמכים על הטופס ושליחתו ליחידת 

30' טהשכר

מילוי טופס הודעת זכאות לקבלת 
גמלת שארים ובו בקשה 

להמצאת מסמכים נדרשים 
ושליחתו למשפחת הנפטר לצורך 

אישור הגמלה

יש שארים

31' ט

בת זוג /בדיקת זכאות לבן
הנפטר וילדיו של הנפטר

בדיקת נתוני היקף 
הפנסיה של הנפטר

סוף נוהל

אין שארים

הזנת הנתונים והזכאות 
למערכת המידע

הכנת מכתב ושליחתו לשכר בדבר 
הודעה על קליטת השארים במערכת 
המידע של הרשות וחישוב פנסיית 

32' טהשארים

שליחת מכתב לשארים בדבר 
הזכאות לגמלת השארים

תיעוד החומר בתיק האישי

33' ט



עובדנוהל טיפול בשארי עובדנוהל טיפול בשארי 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

, בהתקבל הודעה על פטירת עובד
, ממקום העבודה או המשפחה

יבוצע בירור לגבי שנות עבודתו של 
העובד וסוג הפנסיה שלו

שנים ומעלה 3עבד 
במסגרת פנסיה תקציבית

 שנים 3 -עבד פחות מ
או 

במסגרת פנסיה צוברת

בדיקת נתוני העסקה של נפטר 
, דרגת פרישה, דרגה, לרבות דירוג

צבירת ימי פדיון מחלה וחופשה

עדכון מערכות המידע ברשות 
ויידוע יחידת השכר

אין שאריםיש שארים

30' ט

תיעוד בתיק האישי 
יידוע יחידת השכר על פטירת העובד

30' ט

יידוע השארים לגבי זכויותיהם 
ודרישה להמצאת מסמכים לצורך 

31' טהמשך טיפול

ריכוז מידע על עבודת הנפטר כבסיס 
לחישוב זכויות הגמלה של השארים

הזנת הנתונים למערכת המידע

הכנת מכתב לשכר על חישוב פנסיית 
השארים והעברת החישובים לבקרת 

הגורם הממונה

תיעוד בתיק האישי והעברה 
ליחידת השכר לביצוע

בדיקה וחישוב זכויות עובד 
פדיון יתרת , ימי חופשה: בתחום

ימי מחלה וזכאות לביגוד

י דין ופניה "בדיקת יורשים עפ
 –למשפחת העובד בדבר זכויותיו 

ושאר זכויות שנצברו , קרנות, קופות
זכויות עובד המוקנות "ג טופס "ע

"לשארים
א127' ט

מילוי טופס הודעה לקופות על 
והודעה לשכר (הפסקת עבודה 

של ) על הפסקת משכורתו
20' טהעובד



י שר הפנים"קצבת שאר שנקבעה ע י שר הפנים"קצבת שאר שנקבעה ע

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

לפי התחשיב שבוצע 
בנוהל שארי עובד

לפי התחשיב שבוצע 
בנוהל שארי פנסיונר

 *
השיעור הקיצוני

יש לפנות לממונה 
במשרד הפנים

הנפטר 
השאיר אחריו 
?יותר מבן זוג אחד

?או יתומים מיותר מבן זוג אחד
או שהיתומים אינם 
סמוכים על שולחן 

?אחד

יטופל ויחושב 
במסגרת היחידה

כן

לא

בדיקת סך כל הקצבאות 
המגיעות לשאריו של הנפטר

סך כל 
הקצבאות המגיעות 

לשארים עולה 
?*70%על 

סך כל 
הקצבאות המגיעות 

לשארים עולה 
?*90%על 

גמלאי עובד

כן כן

לא לא

הודעה לשארים שהטיפול בהם 
עבר לממונה במשרד הפנים

קבלת תשובת הממונה 
במשרד הפנים ועדכון מערכות 

המידע בהתאם

יידוע השארים בצירוף 
תשובת הממונה

יידוע יחידת השכר בפרטי 
התשלום

209' ט

210' ט



עובד/נוהל שינוי נתונים אישיים של אלמן של פנסיונר עובד/נוהל שינוי נתונים אישיים של אלמן של פנסיונר

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

בהתקבל הודעה על נשואי שאר 
יש לפנות ולקבל טופס , ה/אלמנ
לצורך עדכון פרטי השארים 101

שליחת הודעה ליחידת השכר 
בעקבות שינוי במצב משפחתי של 

35ט השאר

קבלת אישור על שינוי במצב 
משפחתי ותיעודו בתיק האישי

מעקב ושליחת מכתב לשאיר 
בצרוף " ברור מצב משפחתי"

37' ט101טופס 

ביצוע  -ה /חודש מיום נישואי האלמן 24
 תשלום שני של המענק

נישואים פקעועדיין נישואים 

הודעה לשכר בעקבות שינוי "שליחת 
:ובו" במצב המשפחתי של השאר

השבת זכות גמלת השארים בתחולה . 1
.מיום שינוי המצב המשפחתי

קיזוז החלק היחסי מהמענק שקיבל . 2
בהתייחס למספר החודשים , מראש

אך לא יותר , מיום החזרת הקצבה
35' טממחצית הקצבה מידי חודש

עדכונים "שליחת מכתב לשאיר 
, "בעקבות שינוי משפחתי של שאר

ועדכון פרטי זכאותו למענק במקום 
הקצבה ובקשת אישור רשמי על 

36' טשינוי מצבו המשפחתי

38' ט

מעקב

עדיין נשואים

נישואים פקעו



נוהל אימות נתוני גמלאי שאריםנוהל אימות נתוני גמלאי שארים

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

:עבור לנוהל המתאים
נוהל טיפול בשארי פנסיונר➢
נוהל טיפול בשארי עובד➢
נוהל טיפול בשאר ראש רשות➢
ה של /נוהל טיפול באלמן➢

ית/פנסיונר

הודעה לשכר על פטירת 
עובד/גמלאי

31' ט

ביצוע בדיקת התאמה בין 
קובץ משרד הפנים לקובץ 
עובדי הרשות מידי חודש

איתור עובדי רשות או 
שארים נפטרים

פטירת עובד רשותפטירת שאר

יש שאריםאין שאריםעדכון רשומות הרשות
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