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תקנות שירות המדינה )גמלאות( )רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון 
פנסיוני(, התשע"ח-2018

משולב[,  ]נוסח  )גמלאות(  המדינה  שירות  לחוק  42ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  באישור  החוק(,   - )להלן  התש"ל-11970 

ובהמלצת ועדת השירות לפי סעיף 104 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

בתקנות אלה -  .1
לפי פנסיוני  חיסכון  לחלוקת  דין  פסק  פרטי  של  לרישום  בקשה   - לרישום"   "בקשה 

סעיף 42א לחוק;

"בקשה מלאה" - בקשה לרישום שצורפו לה המסמכים הנדרשים בתקנה 3; 

"הגשת בקשה" - מסירת בקשה לרישום לממונה;

"הערה" - כמשמעותה בסעיף 42ב לחוק;

"זכאי" - זכאי לקצבת פרישה לפי החוק;

"יום עסקים"  - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-21994, למעט 
פגרת פסח ופגרת סוכות, כהגדרתן בתקנות בתי המשפט )פגרות(, התשמ"ג-31983;

לפי  פרישה  קצבת  לקבלת  הזכאות  מועד   - פרישה"  קצבת  לקבלת  הזכאות  "מועד 
החוק;

"קליטת בקשה" - רישום במערכות הממונה לפיו התקבלה במשרדי הממונה בקשה 
לרישום.

פרק ב': בקשה לרישום, קליטתה ורישומה

בקשה לרישום תוגש לממונה לפי הטופס שבתוספת. )א(   .2
הפרטים  לבין  שבתוספת  בטופס  שצוינו  כפי  הדין  פסק  פרטי  בין  סתירה  קיימת  )ב( 
הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה לרישום על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים 

אלה יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

לבקשה לרישום יצורפו המסמכים האלה:  .3
פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין;  )1(

צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר.  )2(

הממונה  שפרסם  לכתובת  אישית  במסירה  או  רשום  בדואר  תוגש  לרישום  בקשה   .4
באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

קליטת בקשה לרישום תיעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד הגשת בקשה   .5
מלאה.

הממונה ירשום ברישומיו הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לא יאוחר  )א(   .6
מעשרים ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה.

1  ס"ח התש"ל, עמ' 65.

2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

3 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1602.

הגדרות

הגשת בקשה 
לרישום

המסמכים שיצורפו 
לבקשה לרישום

אופן הגשת הבקשה 
לרישום

מועדים לקליטת 
בקשה

מועדים לרישום 
בקשה
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על אף האמור בתקנת משנה )א(, לעניין זכאי שקצבתו משולמת בידי המשטרה,  )ב( 
שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, או 
גוף משלם אחר שאינו מינהלת הגמלאות, ירשום הממונה את ההערה כאמור בתקנת 

משנה )א( לא יאוחר משלושים ימי עסקים ממועד הגשת בקשה מלאה.

פרק ג': מתן הודעות ומועדים למסירתן

42ב)ג(  סעיף  לפי  הערה  רישום  בדבר  לשעבר  זוגו  ולבן  לזכאי  הממונה  הודעת  )א(   .7
לחוק תכלול, בין השאר, את הפרטים שנרשמו לפי סעיף 42ב)א( לחוק.

הודעה  לשלוח  רשאי  הממונה  רשום,  בדואר  כאמור  הודעה  משלוח  על  נוסף  )ב( 
הזוג  ובן  הזכאי  שמסרו  אלקטרוני  דואר  לכתובות  לשעבר  זוגו  ולבן  לזכאי  כאמור 

לשעבר, ובלבד שנתנו את הסכמתם לכך. 

נרשמה הערה לפי סעיף 42ב)א( לחוק לפני שהחלה להיות משולמת קצבה, ישלח  )א(   .8
הממונה הודעה לבן הזוג לשעבר על מועד התשלום של קצבת הפרישה לגמלאי, בתוך 

ארבעה עשר ימי עסקים מהמועד שבו קבע הממונה את זכאותו של הגמלאי לקצבה.

הודעה כאמור בתקנת משנה )א( תכלול את הפרטים והמסמכים הנדרשים לפי  )ב( 
החוק לצורך תחילת תשלום קצבה לבן זוג לשעבר.

עד היום החמישה עשר בחודש שבו החל הממונה להעביר לבן זוג לשעבר חלק  )א(   .9
מקצבת פרישה של זכאי, ישלח גוף משלם לבן הזוג לשעבר שמועבר לו חלק מקצבת 

פרישה לפי סעיף 58א לחוק דוח אשר יכלול את הפרטים האלה: 

סכום הקצבה המלאה לאחר הפחתה כמשמעותה בסעיף 21א לחוק, ככל   )1(
שיש כזאת;

סך כל ההפחתה כמשמעותה בסעיף 21א לחוק, ככל שיש כזאת;  )2(

השיעור להעברה;  )3(

הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה לפי סעיף 58א לחוק;  )4(

הבקשה,  קליטת  מועד  לפני  חד–פעמי  לסכום  מקצבתו  חלק  זכאי  היוון   )5(
ובמועד שבו החל הממונה להעביר את קצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר טרם 
השיעור  יצוין  הקצבה,  מסכום  המהוון  הקצבה  חלק  של  ההפחתה  הסתיימה 
שלגביה  התקופה  ומשך  ההיוון  בשל  לשעבר  הזוג  בן  של  מהקצבה  שמנוכה 

בוצע ההיוון;

במקרה שבן זוג לשעבר התחייב לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר   )6(
חיסכון  לחלוקת  לחוק  30)ב()2()ד(  בסעיף  כהגדרתם  התשלום  כללי  יפורטו   -

פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-42014.

נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, ישלח הממונה לבן זוג לשעבר של זכאי, אחת  )ב( 
)4(, וכל   )א()1( עד  לשנה לפחות, דוח תקופתי שיכלול את הפרטים שבתקנת משנה 
עוד מנוכים מהקצבה שיעורים בשל היוון כאמור בתקנת משנה )א()5( - גם הפרטים 

שבאותה תקנת משנה.

החיסכון  לחלוקת  הדין  שפסק  קצבה  סכומי  בחשבון  יובאו  לא  זו,  תקנה  לעניין  )ג( 
אינו חל לגביהם.

 הודעה בדבר
רישום הערה

הודעה על תחילת 
תשלום קצבה לבין 

זוג לשעבר

דוחות והודעות 
לבן זוג לשעבר של 

גמלאי

4  ס"ח התשע"ד, עמ' 686.
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פרק ה': תחילה

תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.  .10

תוספת
)תקנה 2(

טופס - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בפנסיה תקציבית

לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-1970

לכבוד,

הממונה על תשלום הגמלאות

 ....................... מיום  פנסיוני  חיסכון  לחלוקת  הדין  פסק  פרטי  את  ברישומכם  לרשום  אבקש 
בהתאם לפרטים שלהלן:

פרטי מגיש הבקשה )בן הזוג לשעבר(

שם
פרטי

שם
מס' זהות/דרכוןמשפחה

 תאריך
מיןלידה

שם משפחה
)קודם(

................................................................................. .........................  ................. ..................................   

מיקודדירהביתרח'יישוב

...........................................................................................   ................ ...........................................      

טלפון ניידטלפוןדוא"ל

..............................................................................................       .................................................   

פרטי הזכאי

שם
פרטי

שם
מס' זהות/דרכוןמשפחה

 תאריך
מיןלידה

שם משפחה
)קודם(

................................................................................. .........................  ................. ..................................   

מיקודדירהביתרח'יישוב

...........................................................................................   ................ ...........................................      

טלפון ניידטלפוןדוא"ל

..............................................................................................       .................................................   

פרטי פסק הדין*

ערכאה ........................ מס' הליך .................................... תאריך מתן פסק דין .......................................... 

משך התקופה המשותפת ............... מועד הפירוד ......................... שיעור להעברה .........................
    

 *  יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין,
       תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלה יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

תחילה
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אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה:

האם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת   •
שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות 

בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של הזכאי?  

כן/לא

המלאה  מהקצבה  חלק  העברת  כי  הדין  בפסק  נקבע  האם   •
לבן הזוג לשעבר, במקרה שהעובד זכאי לקצבת פרישה לפי 
סעיפים 15)2( או )3( או 17א לחוק שירות המדינה )גמלאות( 
בעד  תהיה  החוק(,   - )להלן  התש"ל-1970  משולב[,  ]נוסח 
מגיל  אחר  לגיל  העובד  הגיע  שבו  החודש  שלאחר  החודש 

פרישת חובה, כאמור בסעיף 58א)ב()2()ב( לחוק ואילך? 

כן/לא

 120 היא  המשותפת  התקופה  כי  הדין  בפסק  נקבע  אם   •
חודשים לפחות )סעיף 17א)ב( לחוק(:  

האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה 
סיום  עקב  בפיצויים  העובד  של  לבחירה  הסכמתו  לקבלת 

שירותו, לפי סעיף 17א לחוק?   

כן/לא

חתימת מגיש הבקשה: ............................ תאריך: .......................

מסמכים שיש לצרף לבקשה: 

□ צילום ת"ז של בן הזוג לשעבר. 

□ פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין. 

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
)חמ 3-5296(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות שירות המדינה )גמלאות( )היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי( 
)תיקון(, התשע"ח-2018

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 109 לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל-
11970 )להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת השירות לפי סעיף 104 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

שלישי(,  צד  נגד  ותביעות  קצבאות  )היוון  )גמלאות(  המדינה  שירות  בתקנות   .1
התשנ"ט-21999, בתקנה 8, האמור בה יסומן )א( ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בתקנת משנה )א(, זכאי לקצבת פרישה אינו רשאי להוון שיעור 
מהסכום המועבר לבן זוג לשעבר כאמור בסעיף 58א לחוק, אלא אם כן ביקש להוון 
את אותו שיעור גם מהחלק מקצבת הפרישה שנותר לו לאחר ההעברה, ובעד אותה 

תקופה, וניתנה לכך הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר." 

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
)חמ 3-2834(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

1  ס"ח התש"ל, עמ' 65; התשע"ד, עמ' 703.

2  ק"ת התשנ"ט, עמ' 142; התשס"ג, עמ' 410.

תיקון תקנה 8
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תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, 
התשע"ח-2018 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145ג ו–265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:  

בתקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"ד-22014 )להלן   .1
- התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

אחרי ההגדרה "הממונה על הקרינה" יבוא:  )1(

""הנדסאי מבנים" -  הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 
ההנדסאים  לחוק  17)ב(  בסעיף  כמשמעותו  בניין,  או  מבנים  תכנון  במדור 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-32012;";

אחרי ההגדרה "כבל הזנה" יבוא:  )2(

""כשל מבני" - מצב של חוסר תפקוד בשלד;";

אחרי ההגדרה "מהנדס מבנים" יבוא:  )3(

כמשמעותו  מבנים,  להנדסת  במדור  הרשום  מהנדס   - רשום"  מבנים  ""מהנדס 
בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים;";

בהגדרה "מיתקן תשתית", המילים "אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה" - יימחקו.  )4(

אחרי תקנה 4א לתקנות העיקריות יבוא:    .2
"אישור הנדסאי 

מבנים או מהנדס 
מבנים רשום 

לרשות  הודעה  במסגרת  המצורף  מבנים  מהנדס  אישור  4ב. 
לפי  מצללה   ,11 תקנה  לפי  וגגון  סוכך  התקנת  על  רישוי 
תקנה 12, מיתקן פוטו–וולטאי לפי תקנה 24 וסככת הצללה 
בידי  גם  שיינתן  יכול  24א,  תקנה  לפי  צנרת  במסגרת 
שהמיתקן  ובלבד  רשום  מבנים  מהנדס  או  מבנים  הנדסאי 

האמור מותקן על הקרקע או על גבי מבנה פשוט."

בתקנה 8)א()1( לתקנות העיקריות, המילים "ושל מיתקן לקידוח מי שתייה" - יימחקו.  .3
בתקנה 11)ד( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא   .4

יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

בתקנה 12)3( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש   .5
בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

במקום תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:  .6
אנרגיה "מיתקן פוטו–וולטאי  ישירות  הממירה  חשמל  לייצור  מערכת  התקנת   .24

פטורה  פוטו–וולטאי(  )מיתקן  חשמלית  לאנרגיה  סולרית 
מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548 - דרישות   )1(
;4)PVׂ( תכן בעבור מערכות פוטו–וולטאיות

הספק המיתקן )זרם ישיר( אינו עולה על 700 קילו ואט   )2(
למבנה;

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 1532; התשע"ז, עמ' 1175.

3 ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

4 י"פ התשע"ב, עמ' 6145.
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תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12

החלפת תקנה 24

הוספת תקנה 4ב
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יבלוט  ולא  כדין  שהוקם  מבנה  גג  על  יותקן  המיתקן   )3(
ככל  לגג,  בצמוד  המיתקן  יונח  משופע  בגג  הגג;  מהיקף 
האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן 

ממעקה הגג;

המיתקנים  כל  להתקנת  מקום  נותר  המבנה  גג  על   )4(
סולרית  מערכת  לרבות  המבנה,  גג  על  הנחוצים  האחרים 
לאספקת מים חמים ודרכי מוצא כהגדרתן בתקנות התכנון 

והבנייה;

לפי  ערוכה  זו,  תקנה  לפי  עבודה  ביצוע  על  הודעה   )5(
ימים   45 בתוך  הרישוי  לרשות  תימסר  שבתוספת,  הטופס 
ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל 
מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו–וולטאי 
ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן 
וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל 
כאמור  הודעה  למבנה;  העיגון  בנקודת  או  במבנה  מבני 
תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, 
קילוואט,   50 על  עולה  שהספקו  מיתקן  התקנת  על  הודעה 

תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה."

בסככת  מבני  כשל  כי  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  24א)ב()8()א(  בתקנה   .7
ההצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

יתרחש  לא  בתורן  מבני  כשל  כי  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  33)ג(  בתקנה   .8
בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

אחרי תקנה 34 לתקנות העיקריות יבוא:  .9
34א. )א( בתקנה זו -"מיתקן שיעור זעיר 

מייננת,  הבלתי  הקרינה  בתקנות  כהגדרתו   - סוג"  "היתר 
התשס"ט-52009; 

"מיתקן שידור זעיר" - מיתקן, המשמש או המיועד לשמש 
לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה כהגדרתה בחוק 
ס"מ   30X35X55 על  עולות  אינן  שמידותיו  הבזק, 
בהספק  היותר  לכל  שידור  ערוצי  בשני  משדר  והוא 
שידור שאינו עולה על 5 וואט לכל ערוץ שידור ויכול 

שיכלול אנטנה פנימית; 

מיועד  או  המשמש  מיתקן   - מיקרוגל"  עורק  "קצה 
לנקודה  מנקודה  אלחוטית  תמסורת  לצורכי  לשמש 

ושמידותיו אינן עולות על 30X30X30 ס"מ;

יעלו  שלא  במידות  חיצונית  אנטנה   - חיצוניים"  "רכיבים 
על 10X30X30 ס"מ, כבלי חשמל ותקשורת המחוברים 

למיתקן שידור זעיר, קצה עורק מיקרוגל.

תיקון תקנה 24א

תיקון תקנה 33

הוספת תקנה 34א

ק"ת התשס"ט, עמ' 381.  5
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התקנת מיתקן שידור זעיר ורכיבים חיצוניים )בתקנה  )ב( 
פטורה  קיים  מיתקן  או  בניין  גבי  על  המיתקנים(   - זאת 

מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

המיתקנים יותקנו לפי היתר סוג שניתן ולתנאים   )1(
שנקבעו בו;

התקנת המיתקנים תיעשה בידי בעל רישיון לפי   )2(
חוק הבזק או מי מטעמו;

אנטנה  לרבות  שהאנטנה,  כך  יותקנו  המיתקנים   )3(
פנימית, תהיה בגובה שלא יפחת מ–2.5 מטרים מעל 

פני הקרקע;

בצמוד  או  לבניין  בצמוד  יותקנו  המיתקנים   )4(
למיתקן הקיים;

ערוכה  זו,  תקנה  לפי  עבודה  ביצוע  על  הודעה   )5(
לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 
הסוג  היתר  לה  ויצורף  ביצועה  ממועד  ימים  שבעה 

שניתן."

יתרחש  לא  בתורן  מבני  כשל  כי  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  37)ב(  בתקנה   .10
בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

יתרחש  לא  בתורן  מבני  כשל  כי  "וכן  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  38)ד(  בתקנה   .11
בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה".

בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "34)3(" יבוא "34א)ב()5(".  .12
כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(

)חמ 3-4861(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות( )שינוי התוספת לחוק(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב( לחוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, 
אני  הכנסת,  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשנ"ב-11992 

מתקין תקנות אלה: 

בתוספת לחוק, אחרי פרט 10 יבוא:    .1
"11. ירוק עכשיו." 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .2
ב' בניסן התשע"ח )18 במרס 2018(

)חמ 3-5422(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

תיקון תקנה 37

תיקון תקנה 38

תיקון התוספת

ס"ח התשנ"ב, עמ' 184; התשנ"ו, עמ' 55.  1

שינוי התוספת 
לחוק

תחילה




