
 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 שארים

 
 
 

 

 

 

 

 8מתוך  1עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

שלהם ובשינויים האישיים לאור הסטטוס )עובד או גמלאי( סוגי השארים והטיפול בהם 

 המשפחתיים של השארים לאורך השנים שלאחר מכן.ו

 

 כללי .1

. כשם שעל של שארי עובד או שארי פנסיונר שנפטרכללים שונים חלים על סוגים שונים  .1.1

דכן את הרשות על שלם קצבת שארים על פי חוק, כך מחובתם של השארים לעלהרשות 

 כל שינוי במצבם האישי ו/או המשפחתי.

 

 הגדרות .2

למשרד הפנים המתבצע פעם בחודש  דוח דינמי בין הרשויות –דוח אימות גמלאים  .2.1

 לצורך סנכרון מידע בין גמלאי הרשות לקובץ נפטרים חודשי של משרד הפנים.

 נשוי או ידוע בציבור כמשמעותם בחוק. –בן/בת זוג  .2.2

 ה או פטירתם. ננישואי אלמן/ –שפחתי שינוי במצב מ .2.2

 הזוג. /בתגירושין או פטירת בן –פקיעת נישואים  .2.2

 

עובד לשעבר שהקפיא את או  קיבל גמלה מהרשותשטיפול בשאר של פנסיונר  .4

 זכויותיו לפנסיה תקציבית ונפטר

בהתקבל הודעה )באמצעות דוח אימות גמלאים או עדכון מבני המשפחה( על פטירת  .2.1

ירת עובד לשעבר שהקפיא את זכויותיו לגיל פרישת חובה מתקיימת גמלאי או פט

 קיומם של שארים. לגביבדיקה במערכות המידע של הרשות 

עדכון מערכות המידע בממצאי הבדיקה ומילוי טופס "הודעה לשכר על פטירת  .2.2

(. החתמת הגורמים המוסמכים על הטופס ושליחתו ליחידת 23גמלאי/עובד" )טופס 

 השכר.
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 8מתוך  2עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

בו ש( 21)טופס  "הודעת זכאות לקבלת גמלת שארים"טופס צריך למלא  שאריםיש  אם .2.2

בקשה להמצאת מסמכים נדרשים לצורך אישור גמלת השארים ושליחתו למשפחת 

 הנפטר.

הזכאות  והזנתם למערכת המידע. /תוילדי הנפטר /תבדיקת זכאות בן/בת הזוג הנפטר .2.2

 /האלמלא נפטר /תמקבל /הייתההיה /יתלאחוזים מתוך הקצבה שהפנסיונרהיא 

 :(1711-תשל"ז 11)לפי תיקון מס'  כדלקמן

 –זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד  זוג, אם היה בן לבן (1

באין אחרי הזכאי לקצבת פרישה שנפטר בן זוג לשעבר או פרוד של קבע  .א

ר שישים אחוזים, אך לא יות –הזכאים לקצבה, וכל עוד לא נישא בן הזוג 

 מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

אם הותיר אחריו הזכאי לקצבת פרישה שנפטר, במועד פטירתו, בן זוג  .ב

א(, וכל עוד לא 1לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה )

תה מגיעה יההפרש שבין שישים אחוזים מהקצבה שהי –נישא בן הזוג 

אך לא יותר מארבעים אחוזים א)א(, 21לנפטר בלא הפחתה לפי סעיף 

ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור להעברה בשישים 

 אחוזים;

א( לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, אם 1)

נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי 

דשים לפחות ולא מתקיים חו 23העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 

א)ב(, וכל עוד לא נישא בן הזוג 21( של סעיף 2( או )1האמור בפסקאות )

מכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים;  –לשעבר או הפרוד של קבע 

לעניין זה, לגבי בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין 

לא נפטר, כקצבה תה מגיעה לזכאי אילוילאיזון, יראו את הקצבה שהי

 א)א(;21המלאה שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 

-חמישה –זוג הזכאי לקצבה  ד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בןליתומים, כל עו (2

 עשר אחוז לכל יתום;
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 8מתוך  3עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

-חמישה –זוג הזכאי לקצבה  אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן ליתומים, כל עוד (2

וחמישה אחוזים לכלל היתומים, אף אם אין עשר אחוז לכל יתום בתוספת עשרים 

 יותר מיתום אחד;

זוג ולא  שות עצמם ובאין אחרי הנפטר לא בןלתלויים כל עוד אינם עומדים בר (2

 עשרים אחוז לכל אחד. –יתום הזכאים לקצבה 

(, יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע 2( עד )2( לעניין סעיף קטן )א()1א) .א

 זון, כבן זוג.שניתן לגביו פסק דין לאי

כאמור ברישה לסעיף קטן )א(  –תה מגיעה לזכאי אילולא נפטר יקצבה שהי .ב

היא הקצבה שהיה מקבל אותה תכוף לפני פטירתו אילולא הוראות  –

א, ככל שהיה 7)ב(, או )ד( בצירוף תוספות לפי סעיף 23-ו 23, 22, 22סעיפים 

 זכאי להן.

, יראו כקצבתו 31או  32 הופחתה או נשללה קצבתו של זכאי לפי סעיפים .ג

תה מגיעה לו אילולא נפטר את הקצבה כאמור בסעיף קטן )ב( כפי ישהי

 שהופחתה או נשללה.

 בהקפאת זכויות:

 מימוש הקפאת הזכויותלבן זוג של מי שבחר בזכויות לקצבה ונפטר בטרם היה זכאי ל

צבה לפי פסקה והותיר אחריו, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לק

תה מגיעה לנפטר אם במועד י(, תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה באחוזים מהקצבה שהי2)

 הפטירה היה כבר זכאי לה, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

עד החודש שבו היה מגיע הנפטר לגיל פרישת חובה אילולא נפטר )בסעיף  .א

עים אחוזים שישים אחוזים, אך לא יותר מארב –החודש הקובע(  –זה 

 ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

ההפרש שבין שישים אחוזים, אך לא  –החל בחודש שלאחר החודש הקובע  .ב

יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור 

 להעברה בשישים אחוזים;
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בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, של מי  .ג

( ונפטר כאמור באותה פסקה, 1ת לקצבה כאמור בפסקה )שבחר בזכויו

תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה בסכום השווה למכפלת השיעור להעברה 

תה מגיעה לנפטר אם במועד הפטירה היה יבשישים אחוזים מהקצבה שהי

א)א(, אם 21כבר זכאי לה, שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 

ן פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכו

חודשים לפחות, ואולם לא  123העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 

אלא החל  ,תשולם לבן הזוג לשעבר או לפרוד של קבע קצבה כאמור

 מהחודש שלאחר החודש הקובע.

 השאיר גובה הקצבה

מהמשכורת  23%מהקצבה ולא יותר   60%

 הקובעת

 שנים 2ות עם המנוח בן זוג )שהיה בזוגי

 (לפחות

 33%קצבאות של  12בשווי  פעמי-מענק חד

 מהקצבה של הנפטר

-בן זוג )שהיה בזוגיות עם המנוח פחות מ

 שנים( 2

 יתום )כאשר העובד הניח אחריו בן זוג( מהקצבה שקיבל המנוח  15%

מהקצבה שקיבל המנוח ובנוסף יחולקו בין   15%

נוספים מהמשכורת )גם אם  23%כל היתומים 

 יש רק יתום אחד(

יתום )כאשר העובד לא הניח אחריו בן 

 זוג(

תלויים )כאשר העובד לא השאיר אחריו  מהקצבה  20%

 בן זוג או יתומים(

 

שכר בדבר הודעה על קליטת השארים במערכות אחראי ההכנת מכתב ושליחתו ל .2.3

 (.22המידע של הרשות וחישוב פנסיית השארים )טופס 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%97%D7%93_%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%9F_%D7%96%D7%95%D7%92_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8_%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95_3_%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
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 8מתוך  5עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

 (.22רים )טופס שליחת מכתב לשארים בדבר הזכאות לגמלת שא .2.3

 בתיק האישי של הנפטר.מסמכים תיעוד ה .2.1

 

 פנסיה תקציביתהסכם שנים ב 3-יותר מ עבדשטיפול בשארי עובד  .5

שפחתו יעודכנו מערכות מבהתקבל הודעה על פטירת עובד ממקום העבודה או מ .3.1

 המידע.

ותיעוד  23יחידת השכר באמצעות טופס צריך ליידע את  אין שארים אם .3.1.1

 .של העובד ישיבתיק האהמסמכים 

יבדקו נתוני ההעסקה של הנפטר, לרבות דירוג דרגה, דרגת ייש שארים,  אם .3.1.2

 חופש.ימי פרישה, צבירת ימי פדיון מחלה ו

 (.23יידוע יחידת השכר על פטירת העובד )טופס  .3.1.2

( ובקשה להמצאת מסמכים 21יידוע השארים לגבי זכויותיהם )טופס  .3.1.2

 נדרשים לצורך המשך טיפול.

 על עבודת הנפטר כבסיס לחישוב זכויות הגמלה של השארים.ריכוז מידע  .3.1.3

 הזנת הנתונים למערכות המידע של הרשות. .3.1.3

שכר על חישוב פנסיית השארים והעברת החישובים אחראי הכנת מכתב ל .3.1.1

והעברה של העובד בתיק האישי המסמכים לבקרת הגורם הממונה. תיעוד 

 שכר לביצוע.אחראי הל

י העניין( לדאוג להשלמת המסמכים. במקרה של באחריות השארים/היורשים )לפ .3.2

פיצול השארים/היורשים )לפי העניין( את כל הטפסים לגבי פטירתו של העובד יביא 

 בן/בת הזוג או המבוגר מבין הילדים או האפוטרופוס.

 ./תמהמשכורת הקובעת של הנפטר 23% /תקבליקבל –רק בן/בת זוג שאר  יש אם .3.2

מהמשכורת הקובעת של  23%בן/בת הזג  /תקבלבליק – בן/בת זוג ושארים אם יש .3.2

לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד.  3%מהמשכורת +  13%הנפטר וכל יתום 

 לכלל היתומים. 13% לכל היותר
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 8מתוך  6עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

 13%מהיקף ההעסקה של הנפטר +  13%רק ילדים, יקבל כל יתום הם שארים ה אם .3.3

 לכלל השארים. 13%עד  יותרולכל האף אם אין יותר מיתום אחד,  ,לכלל היתומים

לחייל בשירות חובה או עד שחרורו  21או עד גיל  23ילדים זכאים לגמלה עד גיל  .3.3

 13%מצה"ל, המוקדם מבניהם. ילדים תלויים )שאינם עומדים ברשות עצמם( יקבלו 

 לכל אחד לכל החיים. 13%כל אחד, ובאין לנפטר בן/בת זוג, יקבלו 

 

שנים  3-פחות מ עסקשהו לול פנסיה צוברת אובוטח במסשטיפול ביורשי עובד  .6

 ובוטח במסלול פנסיה תקציבית

 ימי חופש, פדיון יתרת ימי מחלה וזכאות לביגוד.וחישוב  בדיקה זכויות העובד בתחום .3.1

קופות, קרנות  –יה למשפחת העובד בדבר זכויותיו יבירור יורשי עובד על פי דין: פנ .3.2

 א'(.121ויות עובד המוקנות לשארים )טופס טופס זכבאמצעות  – ושאר זכויות שנצברו

 (.23מילוי טופס הודעה לקופות על הפסקת עבודה ושליחתו )טופס  .3.2

 

 שינוי נתונים אישיים של אלמן של פנסיונר/עובד .7

 על ידישישלח באופן יזום  131טופס  באמצעותנתוניו של האלמן יעודכנו בכל שנה  .1.1

 משאבי אנוש.

 131, יש לפנות ולקבל טופס 131לא במסגרת טופס בהתקבל הודעה על נשואי אלמן, ש .1.2

 מעודכן.

 משפחתי של השאר.השכר בעקבת שינוי מצבו אחראי שליחת הודעה ל .1.2

 ההתחשבנות מיום הפטירה.מופסקת  ,נפטר השאר אם .1.2.1

. בשני תשלומיםפעמי שישולם -, הוא זכאי למענק חדנישא האלמןאם  .1.2.2

ית, כפי ששולמה עד חודשים כפול גובה הקצבה החודש 23חישוב המענק: 

 כה.

שכר תכלול בקשה להפסקת הקצבה השוטפת ומתן אחראי הההודעה ל .1.2.2

חודשים כפול גובה הקצבה(, עם הגשת  11תשלום ראשון של המענק )



 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 שארים

 
 
 

 

 

 

 

 8מתוך  7עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

בקשתו של האלמן לכך, בתחולה מיום השינוי במצבו המשפחתי של האלמן 

 (. 23)ולא לפני נישואיו( )טופס 

קבות שינוי משפחתי במצב השאר" שליחת מכתב לשאר: "עדכונים בע .1.2.2

בו עדכון פרטי זכאותו למענק במקום קצבה ובקשה להעברת ש (23)טופס 

 אישור רשמי על שינוי במצבו המשפחתי.

מצבו המשפחתי של  בענייןמיום תשלום המענק הראשון יערך בירור  יםחודש 21לאחר  .1.2

 שישלחו אליו. 131( וטופס 21האלמן באמצעות מכתב "ברור מצב משפחתי" )טופס 

חודשים  22יחידת השכר, בחלוף  על ידיהתשלום השני של המענק ישולם אוטומטית  .1.3

 (.21מיום הנישואים, כל עוד לא קיבלו הודעה אחרת ממשאבי אנוש )טופס 

 בעקבות מצב זהפקעו הנישואים השניים, זכאי האלמן להשבת הקצבה החודשית.  אם .1.3

בהתייחס למספר החודשים מיום החזרת יקוזז החלק היחסי מהמענק שקיבל מראש, 

 .בחודשו הקצבה )אך לא יותר ממחצית הקצבה(, מידי חודש

פקעה זכותו של האלמן לקצבה לפני שסך כל ההפחתות הגיע לשיעור המענק שקיבל,  .1.1

 חוב של האלמן או של עזבונו לאוצר המדינה.ה תתהיה יתר

 בתיק האישי של העובד. יש לתעד את המסמכים .1.1

 

 ני גמלאי שאריםאימות נתו .8

ביצוע בדיקת התאמה בין קובץ רשות האוכלוסין וההגירה לקובץ עובדי הרשות מידי  .1.1

 .בחודשו חודש

 איתור עובדי רשות או שארים נפטרים. .1.2

 מעבר לתת הנוהל המתאים בנוהל זה. .1.2

 (.21עדכון מערכת המידע של הרשות לגבי הפטירה והודעה על כך ליחידת השכר )טופס  .1.2

אגף בכיר בקרת הון אנושי לא מאשר יותר חישובי  12.2.2311 יוםיובהר כי החל מ .1.3

הרשויות המקומיות. הרשות המקומית אחראית לביצוע החישוב  גמלאות של עובדי

 כאמור, וזאת בהתאם להוראות החוק וההסכמים הקיבוציים. 

 



 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 שארים

 
 
 

 

 

 

 

 8מתוך  8עמוד 

 
בלבד. אם קיימת קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר 

סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

 נספחים .9

 שארים 13.3נספח  –תרשימי זרימה  .7.1

 23טופס  .7.2

 23טופס  .7.2

 21טופס  .7.2

 בן זוג בלבד( –ה לשכר וחישוב פנסיית שארים )הודע א22טופס  .7.3

 בן זוג וילדים( –)הודעה לשכר וחישוב פנסיית שארים  ב22טופס  .7.3

 22טופס  .7.1

 23טופס  .7.1

 23טופס  .7.7

 21טופס  .7.13

 21טופס  .7.11

 א'121טופס  .7.12

 237טופס  .7.12

 213טופס  .7.12

 ת(מבוטלהמחאה טופס פרטי חשבון בנק )אישור רשמי מהבנק או  .7.13

  

 מקורות  .01

 21–23, סעיפים 1' : ס1713-ת נוסח משולב, תש"להמדינה גמלאו חוק שירות .13.1

 1, סעיף 1731-וק הגנת השכר, תשי"חח .13.2

 3, סעיף 1732-חוק פיצויי פיטורים, תשע"ג .13.2

 


