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  הקדמה 
  

העולות בתדירות רבה בקרב עובדי מענה לשאלות רבות לצורך מתן   נכתבמדריך זה 

    במשרדי הממשלה. ורכזי פרישה וגימלאות יחידות משאבי אנוש

  

הפורשים  מדינהה דרכי הטיפול בעובדי את מסבירמרכז את הכללים ומדריך זה 

בנוסף המדריך עוסק בנושאים של הארכת  לגימלאות ועל שמירת הקשר עם הגימלאים.

שפרשו לגימלאות  לאחר עובדים בשירות המדינהלהעסקת וההגבלות  הכללים ,שירות

  משירות המדינה.

  

    , 1970-ל"תש ]משולב נוסח [גימלאות( המדינה שירות חוקמדריך זה מתבסס על 

  ,1969- התשכ"ט  ]"חוק הצינון" [הגבלות לאחר פרישה)( הציבור שירות חוק

  התקשי"ר וכל התקנות והנהלים שנגזרו מהם.

  

  ייתן מענה לכל השאלות והבעיות שהועלו בפנינו. אני מקווה כי מדריך זה

  

בכל סתירה בין האמור והתקנות,  החוק הוראות של תמצית מהווה זה מסמך

   .גוברות החוק והתקנותהוראות  זה לבין החוק והתקנות, במדריך
  האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

  

  

  ציון לוי

  מנהל אגף בכיר פרישה וגימלאות

  נציבות שירות המדינה
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  נוהל הטיפול בעובד הפורש לגמלאות
"ר    82.56פרק משנה מס'   - 8חלק מס'  –תקשי

  
  
  

  הנהלים לטיפול בעובד הפורש לגמלאות, הינם חלק ממחויבות המעסיק    (א)
 .לעובדיו שעבדו שנים רבות במשרד  

  
  בידי עובד מיחידתהטיפול בעובד הפורש לגמלאות מופקד בכל משרד    (ב)

  .משאבי אנוש שסיים קורס רפרנטים לענייני גמלאות 
  

  העובד יפעל בשיתוף עם האחראי לשירותי רווחה במשרד ובתיאום עם    (ג)
  מנהל משאבי אנוש במשרד. 

  
  
  
  

    שיחה אישית לפני הפרישה
ו שנה לפני הפרישה יוזמן העובד הפורש לשיחה אישית עם הרפרנט לענייני גמלאות ו/א

עובד הרווחה. השיחה תוקדש לבדיקה ואימות הפרטים בנושאים הקשורים בקביעת 
של  אחרים(שירות קודם, צירוף שירות, הגדלת שירות וכדומה) ובהיבטים  זכויות

  הפרישה.
  
  
  
  
  

  הכנה לפרישה
 

  כל עובד יוזמן במרוצת השנה שלפני הפרישה, לאחר קיום השיחה האישית   (א)
  .ידי נציבות שירות המדינה-במשרדו, למפגשי הכנה לפרישה המאורגנים על 
  

  לעובד הפורש  המגיעותשונות  מתן מידע על זכויותמפגשים אלה יוקדשו ל   (ב)
  ), ולדיון בהיבט החברתי והאנושי ביטוח לאומי(זכויות לגמלאות, מס הכנסה ו     
  .של הפרישה     

  
  המפגשים מיועדים לעובדים ולבני/בנות זוגם, נערכים בשעות העבודה ועל    (ג)

  חשבון תקציב המשרד.     
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    שמירת קשר עם גמלאים
"ר    82.565  -סעיף  - 8חלק מס'  –תקשי

 
  .גמלאי המשרד הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרד   (א)

  
הטיפול בשמירת הקשר עם גמלאי המשרד ייעשה בשיתופם הפעיל של הגמלאים   (ב)

  .באמצעותו של עובד הרווחה במשרד
  

הקשר יקוים בין יחידת המוסד לבין הגמלאים ויש לקיימו בכל התחומים    (ג)
  .המפורטים

   
ומעלה), ועם  60עם הגמלאים שפרשו מטעמי גיל (מגיל  תקויםשמירת הקשר   (ד)

  .גמלאים שפרשו מטעמי בריאות
  

שמירת הקשר עם גמלאים שפרשו בגילים נמוכים יותר תהיה בהתאם להחלטת   (ה)
   .האחראי לשירותי הרווחה והנהלת המשרד

  
עובדים שנפטרו בשירות ועם בני זוגם של כמו כן יישמר הקשר עם בני זוגם של     (ו)

  .גמלאים שנפטרו
  

  הדרכים לשמירת הקשר הן:    (ז)
  

  הזמנת הגמלאים לאירועי המשרד או היחידה, כגון: הזמנת הגמלאים      .1
  פעמיים בשנה בחגים להרמת כוסית (לקראת ראש השנה ולקראת         
  וכת מבנה או מתקן פסח), הזמנת הגמלאים לפתיחת תערוכה, חנ        
  .חדש וכדומה        

  
  בתלוש הגמלה לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה: שיקבלת     .2
  

  לגמלאים בפנסיה תקציבית א)
  יוענק באמצעות מינהל  השילגמלאים בפנסיה תקציבית,               
   .הגמלאות במשרד האוצר              

  
  לגמלאים בפנסיה צוברת ב)
  לגמלאים שפרשו מעבודתם בשירות המדינה אשר אינם מבוטחים    

  ידי המשרד ממנו פרשו לאחר -בפנסיה תקציבית, השי יוענק על              
  שהתקיימו לגביהם כל התנאים הבאים:              

  
   60הפורש פרש מעבודתו בשירות המדינה לאחר שמלאו לו  .1
  .ידי נציבות שירות המדינה-או בתכנית פרישה מאושרת על                    
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  שנים או 10במשך תקופה של הפורש עבד בשירות המדינה  .2
  .יותר                    

  
  הפורש סיים את עבודתו בשירות המדינה לאחר חודש אפריל .3
                    2002.  

  
  כמו כן קבלת השי תחול על עובד שהתקיים לגביו אחד  .4
  מהתנאים הבאים:                    

  
  הוא מבוטח, כמיידי קופת הגמל שבה -עובד שנקבע על א.

  שבשל מצב בריאותו אינו מסוגל לעבוד בשירות המדינה                          
  .והוכר כזכאי לקצבה מקופת הגמל בשל האמור                         

  
  שאיר של עובד שנפטר במהלך עבודתו בשירות המדינה,   ב.
  ו חוק שירות המדינה גמלאות ואשר היה זכאי לקצבה איל                          
  חל העובד.                          

  
  מחלקת משאבי אנוש תעביר את רשימת העובדים והשאירים 
  ב) לעיל, לאגף בכיר2העונים על התנאים, כמפורט בנסמן (ז) 

  פרישה וגמלאות בנציבות שירות המדינה, אשר יבחן ויאשר את                  
  בהתאם    זכאותו של העובד שפרש או של שאירו של העובד לשי                 
  לאמור בנסמן זה.                 

  
  כינוס הגמלאים מספר פעמים בשנה לשמיעת הרצאות ופעילויות  .3

  .אחרות     
  

  שיתוף הגמלאים בטיולים הנערכים לעובדי המשרד או עריכת טיולים .4
  .בנפרד     

  
  ידי המשרד-במסגרת קבוצתית המאורגנת על נופשונים לגמלאים .5

  .בתיאום עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ    
  

  סיוע כספי    קיום קשר אישי עם הגמלאים הזקוקים לסיוע ולתמיכה, כגון: .6
  באמצעות קרנות החברה למפעלי כלכלה ותרבות בע"מ; "קרן מיכאל"      
  .ה, קרן סיוע לגמלאים וכדומהלעובדי המדינה במצוק     

  
  משלוח פרסומי המשרד, כדי להגביר את תחושת השותפות בין .7
  .ההנהלה לבין הגמלאים     
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  .עריכת ביקורים אצל גמלאים חולים והענקת שי .8
  
  קבלת קהל הגמלאים במשרד בימים קבועים מראש, לקבלת מידע .9

  .ולהעלאת בעיות שונות שבהן נתקל הגמלאי     
  

  ידי גמלאים.-בעת חירום ניתן לאייש משרות חיוניות על .10
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  העסקת עובדים שפרשו לגמלאות

"ר    16.7פרק מס'   - 1חלק מס'  –תקשי
  

    סייגים להעסקת גמלאים מעבר לגיל פרישת חובה
  

-, התשס"דחוק גיל הפרישהככלל, אין להעסיק גמלאים מעבר לגיל פרישת חובה, לפי   (א) 
   ."גיל פרישת חובה") -(להלן  82.510, כאמור בפסקה 2004

   
במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר מדובר בעובד שחיוני ביותר להעסיקו ולא ניתן לגייס   (ב)

או להכשיר עובד אחר מתאים לתפקיד, ניתן יהיה להעסיקו מעבר לגיל פרישת חובה, 
קשה מנומקת ומפורטת של פי ב-בכפוף לאישור מוקדם של נציבות שירות המדינה, על

  מנכ"ל המשרד או מנהל יחידת הסמך, ובכפוף לסייגים המפורטים להלן.
  

ידי נציבות שירות -על העסקת גמלאי, שהעסקתו מעבר לגיל פרישת חובה אושרה על
  המדינה, יחולו הסייגים הבאים:

 
העסקת גמלאי כאמור תהיה לפי חוזה מיוחד לתקופה של שישה חודשים  (א)

    .פעם, בכפוף לאישור נציבות שירות המדינהבכל 
אין להעסיק גמלאי מעבר לגיל פרישת חובה ביותר מאשר חצי משרה, אלא  (ב)

  .באישור חריג של נציבות שירות המדינה
אין להעסיק גמלאי כאמור באותו התפקיד שמילא טרם פרישתו לגמלאות,   (ג)

  אך ניתן להעסיקו בתפקיד אחר בתחום שהתמחה בו.
למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע משאר התנאים, הסייגים והמגבלות 

  החלות על עובדים המועסקים במתכונת ההעסקה בה מועסק הגמלאי.
  
  

 סייגים ותנאים להעסקת עובדים אשר פרשו פרישה מוקדמת משירות המדינה
  

אין להעסיק עובד אשר פרש פרישה מוקדמת משירות המדינה, אלא אם לאחר 
תו נבחר כדין למשרה אחרת בשירות המדינה טרם הגיעו לגיל פרישת חובה, פריש

בכפוף לסייגים ולתנאים המפורטים להלן, לרבות חובת השבת הטבות הפרישה 
  .כאמור בסעיף 

  
  אין להעסיק עובד שפרש בפרישה מוקדמת באותו התפקיד שמילא (א)
  .טרם פרישתו המוקדמת מהשירות        

  
  אין להעסיק עובד שפרש פרישה מוקדמת, במסגרת תקופה בה  (ב)
  משולם לו שכר "חודשי ההסתגלות" עקב פרישתו משירות המדינה,         
   .פעמי-גם אם אלה שולמו כמענק חד        
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  ידי ועדה רפואית ומבקש לחזור לשירות-עובד אשר נפסל לשירות על (ג)
  פני ועדה רפואית לצורך קביעת כושר בכל תפקיד, יחויב לעמוד ב       
  עבודתו כתנאי לחזרתו לשירות.       

  
  למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע משאר התנאים, הסייגים והמגבלות 

  החלות על עובדים המועסקים במתכונת ההעסקה בה מועסק העובד.    
  

 

  השבת הטבות פרישה שהתקבלו בעת פרישה מוקדמת
  

פרישה מוקדמת מרצון משירות המדינה במסגרת מדיניות עידוד תנאי לאישור 
הפרישה משירות המדינה, כפי שתהיה מעת לעת, הינה הסכמת העובד הפורש, 
פי -בכתב, כי ידוע לו  שהטבות הפרישה הניתנות לו מעבר לזכויות להן הוא זכאי על

ופה מסוימת חוק, ניתנו מתוך הנחה ועל תנאי כי הוא לא יועסק בשירות המדינה תק
לאחר פרישתו, כמפורט להלן, וכי ככל שהוא ייקלט חזרה לעבודה בשירות המדינה 

בתקופה האמורה, יהיה חייב הוא להשיב את הטבות הפרישה, כולן או חלקן, בהתאם 
  למפורט להלן.

  
עובד שפרש מרצון משירות המדינה בפרישה מוקדמת ועם פרישתו קיבל הטבות 

"הטבות הפרישה"), וחזר  -פי חוק (להלן -ן היה זכאי עלפרישה מעבר לזכויות לה
לשירות בתוך התקופות המפורטות להלן, ישיב לאוצר המדינה את הטבות הפרישה 

האמורות שניתנו לו במסגרת תכנית הפרישה, בהתאמה לתקופה שחלפה ממועד 
  הפרישה, כמפורט להלן:

  
ת מלוא הטבות ישיב א -(א) עובד שחזר לשירות עד שנה ממועד פרישתו 

  הפרישה;
  

 50%ישיב  -(ב) עובד שחזר לשירות בין שנה לשנתיים ממועד פרישתו 
  מהטבות הפרישה;

  
ישיב  -(ג) עובד שחזר לשירות בין שנתיים לשלוש שנים ממועד פרישתו 

  מהטבות הפרישה.  30%
למען הסר ספק, הוראות סעיף זה לא תחולנה לגבי זכויות להן היה זכאי 

  י חוק עם פרישתו, כגון: גמלה ופיצויי פיטורים.פ-העובד על
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  הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה
  

   ,ייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילוהגיל שבהגיעו אליו, ניתן לח - "גיל פרישת חובה"
  .לגבר ולאישה 67הוא גיל 

  
   המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל הפרישה

"ר    82.54סעיף מס'  – 8חלק מס'  –תקשי
  

, רשאי נציב שירות המדינה, באישור ועדת השירות 82.531למרות האמור בפסקה 
 ת חובהובהסכמת העובד, להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל פריש

    קשי"ר.בת 82.510כמשמעו בפסקה 
  

  אישור המשך ההעסקה, אם נתמלאו בעובד כל התנאים המנויים נתון לשיקול    (א)
  .דעתם של נציב שירות המדינה ושל ועדת השירות       

  א)18ס'  1970-[נוסח משולב], התש"לחוק שירות המדינה (גמלאות) (        
  

  ועדת השירות רשאית במקרים מיוחדים, להתנות את אישור הארכת שירותו של  (ב)
  , בעשיית מאמצים מצד המשרד (בדרך מכרז, פנייה אל68עובד, שהגיע לגיל      
  .לשכת העבודה וכדומה) למציאת עובד מתאים אחר     

  
  לאחראי את ההחלטה, והאחראי יודיע על כך לעובד. נציבות שירות המדינה תודיע    (ג)

  
     זמה להארכת השירות יכולה להיות של מנהל כללי או של העובד. בשניוהי   )ד(

  .טופס בקשה להארכת שירות לאחר גיל הפרישה המקרים, על האחראי למלא     
       

  מעבר לגיללהמשיך ולמלא את תפקידיו  בכתבחובה לקבל את הסכמתו של העובד   )ה(
  הפרישה.     

  
  הסכים העובד כאמור, ידאג מנהל משאבי אנוש להעמדתו לבדיקה בפני ועדה   )ו(

  בתקשי"ר. 33.24בהתאם לנוהל שנקבע בסעיף  רפואית מחוזית    
  
  .זו תקבע אם כשיר העובד להמשיך לכהן במשרתו רפואית ועדה   )ז(

טופס נתקבלה חוות דעת חיובית של הוועדה הרפואית, יעביר המנהל הכללי את    )ח(
להארכת שירות, לנציבות שירות המדינה לאחר שיציין בו את נחיצות  הבקשה

ו ויציין שהעובד מסוגל להוסיף המשך מילוי משרתו של העובד ואת הארכת שירות
  ולמלא את תפקידיו. לטופס יצורפו:

אישור הוועדה הרפואית , הסכמתו בכתב של העובד להוסיף למלא את תפקידיו
  .תיק גיליונות הערכה ומשוב של העובד, שהעובד כשיר להמשיך ולכהן במשרתו
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  ההמאפיינים להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל פרישת חוב
"ר    82.545סעיף מס'  – 8חלק מס'  –תקשי

), רשאי נציב שירות 27.3.2012( התשע"ב ועדת שירות מיום ד' בניסןבהתאם להחלטת  (א)
המדינה, להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל פרישת חובה, כמשמעו 

המאפיינים , בהסכמת העובד, בהתקיים אחד מ2004-, התשס"דחוק גיל פרישהב
  הבאים:

וזאת  -עובד במקצוע במחסור או בעל מומחיות ייחודית, ברמה לאומית או אזורית     .1
בתנאי שיפורסם מכרז לאיוש המשרה, אחת לתקופה שתיקבע באישור נציב שירות 

  המדינה;

רופא באחד מהמקצועות, אשר הוגדרו על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות      .2
במערכת הבריאות. יש למלא  כמקצועות במצוקהירות המדינה, באישור נציב ש

  );2875דף מטופס בקשה להארכת שירות (

עובד שמונה למשרה שתקופת הכהונה בה קצובה בזמן, ובמהלך תקופת הכהונה      .3
      עד לסיום תקופת הכהונה במשרה; -הגיע לגיל פרישת חובה 

עובד שמונה לתפקיד חיוני בגיל הסמוך לגיל פרישת חובה, וקיימת חיוניות בהמשך      .4
  העסקתו במשרה מעבר לגיל פרישת חובה;

בהתקיים נסיבות מיוחדות, בהן לא התאפשרה בחירתו ו/או קליטתו של מחליפו של     .5
  העובד, או לצורכי חפיפה עם העובד המחליף;

בהתקיים נסיבות של מובילות ישירה, פעילה ומוכחת או חיוניות מוכחת של העובד,      .6
כתי או סגירת ארגון, שדרוג טכנולוגי מער-, רהרביזיהבעיצומו של מהלך לרפורמה, 

      יחידה;

זאת,  -בנסיבות של אי ביצוע ההליכים הנדרשים לאיוש משרה חיונית מבעוד מועד      .7
בכפוף לפרסום מיידי של מכרז לאיוש המשרה ולאחר בחינת האפשרות למלא את 

התפקיד באופן זמני עד לאיושה דרך קבע. במקרים כאמור, תבחן נציבות שירות 
  קיטת אמצעים כנגד המשרד, בהתאם לנסיבות העניין;המדינה את הצורך בנ

פי בקשת הממונה על המשרה, ולתקופה שלא -עובד המועסק במשרת אמון על     .8
  תעלה על תקופת כהונת הנבחר או נושא המשרה הממונה על העובד;

) לעיל, יהיה רשאי נציב 8( -) 1במקרים שאינם עונים על קריטריונים בנסמנים (     .9
  המדינה, לאשר הארכת שירות חד פעמית למשך שלושה חודשים.שירות 

  נציב שירות המדינה מוסמך להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר
  , לתקופה של לא יותר משנה אחת 82.510הפרישה, כמשמעו בפסקה  לגיל      

   .70מעבר לגיל  ולא בכל פעם      
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  הגבלות לאחר פרישה
"ר    43.6פרק משנה מס'  – 4חלק מס'  –תקשי

  
  "חוק -(להלן  1969-חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט   (א)
  הצינון") קובע את ההגבלות החלות על עובדי הציבור, ובכללם עובדי המדינה,       
  לאחר הפרישה משירות הציבור, במטרה למנוע חשש לפגיעה בטוהר המידות        

  .ולהבטיח את אמון הציבור בשירות הציבורי ובעובדיו       
  
  ובראשונה, על יודגש, כי האחריות על קיום הוראות חוק הצינון מוטלת, בראש )ב(

  והפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית. העובד הפורש,      
  
  

  הגבלות המוטלות על עובד שפרש מן השירות
"ר    43.62סעיף מס'  – 4חלק מס'  –תקשי

  
 איסור הייצוג בעניין שהיה בטיפול המייצג

  מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, בעניין פלוני של אדם פלוני, לא ייצג  (א)

  אחרי פרישתו מהשירות את האדם באותו עניין כלפי המוסד של שירות הציבור      

  .שבו שירת     

  . ללא מגבלת זמןהגבלה זו חלה על עובדים שפרשו משירות המדינה,   (ב)

  

 שהיה כפוף למייצגאיסור הייצוג לפני מי 

  מי שפרש מהשירות וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים המפורטים בנסמן (ב) להלן, לא ייצג     
  אדם לפני עובד בשירות שהיה כפוף לו ערב פרישתו ולא יבקש ממנו להעניק זכות לו עצמו ולצורך    
  והוא,  .לשיקול דעתו של אותו עובדעסקו, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, כשההענקה מסורה     
  .מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות כל עוד לא עברה שנה אחת    
  
  

 איסור עבודה או טובת הנאה בעסקים שהיו בטיפולו של עובד הציבור 

  פי-מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על (א)

  לאחר, או להמליץ על הענקת זכות כאמור, או שהיהשיקול דעתו על הענקת זכות      

  ממונה על עובד אחר בשירות הציבור המוסמך כאמור, לא יקבל זכות מאדם     

  .שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום הסמכות האמורה     
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  -לעניין פסקה זו, אין נפקא מינה   (ב)

  אם העובד שפרש היה מוסמך לבדו או ביחד עם אחרים;  .1

  אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זכות או על קביעתה;  .2

  דרך הסכם או כמעשה של רשות; ההייתאם ההחלטה   .3

  אם הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של האדם שהיה  .4

  להחלטה או להמלצה, או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות עם  נזקק            

  לשירות לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת, או אם היא זכות בעסק אדם אותו            

  להחלטתו או להמלצתו או שלטובתו החליט או המליץ; שנזקק           

  -ידי העובד עצמו שפרש או על-לעיל על 4אם הזכות נתקבלה כאמור בנסמן  .5

  ידי קרובו.            

  פסקה זו לא תחול בכל אחד המקרים האלה: (ג)

  ;מיום פרישתו של העובדעברה שנה   .1

  שעברו שנתיים מיום גמראישרה  חוק הצינוןהוועדה למתן היתרים לפי  .2

  טיפולו של העובד בהחלטה או בהמלצה;            

  . ניתן היתר מהוועדה למתן היתרים לקבלתה של הזכות. 3

  
  הגבלות בפרישה משירות בחוץ לארץ

       
לארץ, לא יעשה, ללא היתר מהוועדה למתן -מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ

, אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו חוק הצינוןהיתרים לפי 
        תוך שנתיים לפני שגמר אותו, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו, והם: 

  או שלא כשכיר, אלא בדרך שלקבלת משרה, תפקיד או עבודה כשכיר,  (א)
  .בלתי מוגבלת מראש התקשרות לתקופה מסוימת או      
  רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת.  (ב)
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  הצינון בתקופת התנהגות

 
  , או בתקופת הצינון שנקבעה 43.624-ו 43.623בתקופת הצינון, כאמור בפסקאות 

  על העובד הפורש לקיים קשרי עבודה חל איסורידי הוועדה למתן היתרים, -על 
  כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, עם מקום עבודה שלגביו חלה עליו תקופת  
  צינון כאמור, זולת אם קבעה הוועדה למתן היתרים אחרת. 
  

  התנהגות עובדי המשרד מול עובד שפרש מן השירות
  

  מבלי לפגוע באחריותו של העובד הפורש לקיום הוראות חוק הצינון, על עובדי  (א)
  המשרד ממנו פרש העובד להקפיד שלא לקיים קשרי עבודה עם העובד הפורש       
  במצבים העומדים בניגוד להוראות חוק הצינון, כמפורט בסעיף זה, ובפרט      
  .43.622-ו 43.621אות להגבלות בדבר איסור הייצוג, כמפורט בפסק      

  
  בכל מקרה של ספק, יש להיוועץ ביועץ המשפטי של המשרד, אשר יתייעץ במידת (ב)
  הצורך, ביועץ המשפטי לנציבות שירות המדינה.      
  

  נוהל הגשת בקשות לגמול בשל הגבלות לאחר פרישה

  ), 31.12.2016(   עובד שיפרוש משירות המדינה עד ליום ב' בטבת התשע"ז(א)    
  מיום ט"ז בחשוון  797החלטת הממשלה מס' רשאי להגיש בקשה לתגמול לפי   
  ישור הסדר תגמול לפורשים משירות המדינה ) בדבר א20.10.2013התשע"ד (  
  ") ולעדכונים שנערכו להסדרההסדר" -בשל הגבלות לאחר פרישה (להלן   
  התשע"ד  מיום כ"ח בסיוון 1748בהתאם להחלטות הממשלה מס':   

  מיום ח' 932-) ו5.2.2015התשע"ה ( מיום ט"ז בשבט 2435), 26.6.2014(  
  ). 7.1.2016בשבט התשע"ו (  

באופן מפורט ובצירוף כל  2309בטופס מדף    ידי הפורש-הבקשה כאמור תוגש על   (ב)
ממנו פרש וזאת בתוך   רדהמסמכים הנדרשים בטופס, ליחידת משאבי אנוש במש

  ימים ממועד הפרישה; 45
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 2מתוך  1עמוד 

 גמלאות הנחיות נציב שירות המדינה
 

 2016באפריל  4תאריך: כ"ה באדר ב' התשע"ו, 
 8.3מספר הנחיה: 

 מעבר לגיל פרישת חובה  נוהל הארכת שירות
 3מהדורה: 

 

 מעבר לגיל פרישת חובה  נוהל הארכת שירות
  

 כללי
 

מעבודתו בשל , הגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש 2004-בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד
 "גיל פרישת חובה"(. -לגבר ולאשה )להלן  67גילו הוא הוא גיל 

 

"חוק  -)להלן  1970-לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב(, התש"ל 18בהתאם לסעיף 
הגמלאות"(, חייב נציב שירות המדינה להוציא לקצבה עובד שהגיע לגיל פרישת חובה, ואולם 

ועדת השירות ובהסכמת העובד, להרשות את המשך העסקתו של  נציב השירות רשאי, באישור
"הארכת שירות"(, אם הוכח להנחת דעתה של ועדת  -עובד מעבר לגיל פרישה חובה )להלן 

 השירות שהעובד מסוגל להמשיך בעבודה במשרתו.
 

הארכת השירות מותנית בקיום התנאים שנקבעו בתקנות שירות המדינה )גמלאות( )המשך 
"התקנות"( ובהוראות סעיף  -)להלן  1968-ל עובד מעבר לגיל פרישה(, התשכ"טהעסקתו ש

 לתקשי"ר.  82.54
 

)ב( לחוק הגמלאות, רשאי נציב שירות המדינה, באישור ועדת השירות, 102בהתאם לסעיף 
 לאצול מסמכותו להאריך שירות מעבר לגיל פרישת חובה. 

  

עדת השירות לתת אישור כללי לנציב שירות ( החליטה ו27.3.2012ביום ד' בניסן התשע"ב )
המדינה להאריך שירותו של עובד מעבר לגיל פרישת חובה, בהתקיים אחד מהמאפיינים 

 לתקשי"ר.  82.546המפורטים בפסקה 
 

לנציב שירות המדינה  המדינה ועדת שירות( אישרה 18.3.2014ביום ט"ז באדר ב' התשע"ד )
לגיל פרישת חובה למנהלים הכלליים של משרדי לאצול מסמכותו להארכת שירות מעבר 

ידי הנציב וכן לממונים על משרדי -הממשלה ולמנהלי יחידות הסמך הממשלתיות שייקבעו על
הממשלה בנציבות שירות המדינה, וזאת בתנאים ובנסיבות שנקבעו בהחלטת ועדת השירות, 

חודשים ממועד  18כמפורט גם בנוהל זה. תוקף החלטת ועדת השירות נקבע לתקופה של 
אצילת הסמכות, כאשר בסיום תקופה זו תבחן ועדת השירות את הצורך בעדכון ושינוי 

 ההחלטה. 
 

 מיום כ"ט בכסלו התשע"ה  8עה/בהתאם לאישור ועדת השירות, במסגרת הודעת נש"מ מס' 
(, החליט 14.1.2015מיום כ"ג בטבת התשע"ה ) 11עה/( ובהתאם להודעת נש"מ 21.12.2014)

נציב שירות המדינה לאצול מסמכותו להאריך שירות מעבר לגיל פרישת חובה באופן מדורג 
 18של מספר משרדים ויחידות סמך ממשלתיות כפיילוט לתקופה של למנהלים הכלליים 

חודשים. רשימת משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות אשר למנהלים הכללים 
 -שבראשם האציל הנציב את סמכותו לאשר הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה )להלן 

 "משרדי הפיילוט"( מצורפת למסמך זה כנספח א'.
 

 מטרה
 

נוהל זה לפרט את הנוהל והתנאים לבחינת בקשות להארכת שירות מעבר לגיל פרישת מטרת 
ידי מי שהואצלה לו סמכותו של נציב שירות המדינה. יחד עם זאת, נוהל זה מחייב -חובה על

את כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות אשר יחויבו מיום פרסום נוהל זה 
ה לנציבות שירות המדינה לאשר הארכת שירות מעבר לגיל לפעול בהתאם להנחיותיו בעת פניי

 פרישה.
 

 דגשים להפעלת הנוהל
 

החלים על כלל משרדי הממשלה ויחידות  להלן יפורט נוהל הארכת שירות מן הטעמים השונים
למשרדי הממשלה  התנאים לאישורהו הכלליםהסמך הממשלתיות וכן סמכויות האישור ו

הואצלה הסמכות. יובהר, כי הוראות נוהל זה יחולו בנוסף ויחידות הסמך הממשלתיות להם 
לתקשי"ר, ואין באמור בנוהל זה כדי  82.54לכללים ולתנאים המפורטים בתקנות ובסעיף 

 לגרוע מההוראות האמורות.
  

http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashah8.pdf
http://www.csc.gov.il/DataBases/NashamPosts/Documents/tashah11.pdf
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ידי מי שהואצלה לו סמכות נציב שירות המדינה להארכת -יודגש, כי הפעלת הסמכות על
, כמפורט בנוהל זה, כפופה לתנאים ולהליכים הנדרשים שירות מעבר לגיל פרישת חובה

בהתאם לתקנות, להחלטות ועדת השירות, להוראות התקשי"ר ולהנחיות נציב שירות 
 המדינה, כפי שיהיו מעת לעת. 

 

מטרות אצילת הסמכות הינן לעודד  נקיטת הליכי תכנון ארוך טווח בתחום ההון האנושי  
לה ותקינה של המשרדים ויחידות הסמך במימוש תהליכי בהיבטי פרישה לאפשר פעילות יעי

 פרישה ולייעל ולקצר את הבירוקרטיה הכרוכה בטיפול בהארכות שירות .
 

תכנון חלק ממעגל הובמסגרתו גם היערכות לפרישת עובדים, הינו תכנון כח האדם במשרד 
בחנו צרכי תכנית העבודה יי גיבושממשלתי והמשרדי, בו בכל שנה במהלך הערכת המצב וה
ח האדם במשרד אל מול הצרכים והאתגרים המשתנים, כשלים ארגוניים צפויים, כשלי וכ

 שוק וצרכי הפרט.
  

לחוק  18כי נקודת המוצא בבחינת בקשות להארכות שירות היא הדין הקיים בסעיף  ,יובהר
 הארכת שירות מעבר לגיל הפרישהת חובה, כאשר הגמלאות הקובע חובת פרישה בגיל פריש

 .זה הינה בגדר החריג לכלל
 

לקראת תום תקופת הפיילוט תבחן ועדת השירות את הצורך בעדכון ושינוי החלטה זו על 
בסיס הניסיון שייצבר במהלך התקופה והנתונים המרוכזים בדבר הארכות שירות שיימסרו 

 ידי המשרדים ותובנות האגף לבקרת ניהול ההון האנושי.-על
 

חראי" הכוונה לסמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש/סמנכ"ל בכיר בכל מקום שבו מוזכר ה"א
 בבתי החולים. ילניהול ההון האנושי/המנהל האדמיניסטרטיב

 

 מיום ג' באדר התשע"ג  8.1הנחייה זו מחליפה את הנחיית נציב שירות המדינה מספר 
(13.2.2013.) 
 

 שת חובה:להלן הכללים וההנחיות להארכת שירות של עובדים מעבר לגיל פרי
 

 כללי - של עובד מעבר לגיל הפרישהשירותו  ארכתהנוהל  . 1

, לצורך היערכות מבעוד מועד הן מבחינה ארגונית והן מבחינת הטיפול הראוי בפרט .א
וכחלק בלתי נפרד מתהליך הערכת המצב בנושאי ההון האנושי לקראת שנת העבודה 

שימת העובדים העוקבת, על המשרד להפיק אחת לשנה לפחות בחודש יולי את ר
העומדים להגיע לגיל פרישת חובה, כולל עובדים ששירותם הוארך מסיבות שונות, 

  בשנתיים העוקבות למועד הפקת הרשימה.
הרשימה תכלול, מעבר לפרטי העובד, את תאריך הלידה, תאריך הכניסה לשירות, 
 תאריך הפרישה הסטטוטורי ופרטים אחרים הנוגעים למעמדו של העובד בשירות.
פורמט הזנת הנתונים במערכת המרכב"ה נמצא בימים אלה בפיתוח ויעודכן בקרוב 

 במערכת )עם השלמתו תפורסם הודעה נפרדת(.
( וכן ישלח 2865האחראי ישלח לעובד הודעה מוקדמת על פרישה לקצבה )טופס מדף  .ב

העובד.  העתק ממנה לממונה על העובד לפחות שנה אחת לפני מועד פרישת החובה של
ת משלוח ההודעה היא לאפשר לעובד לערוך את כל ההכנות והסידורים לקראת מטר

פרישתו  ולהגיש את תביעותיו ומשאלותיו בנושא כגון: צירוף שירות קודם, בקשה 
 להגדלת השירות, בקשה להארכת שירות וכדומה. 

ההודעה המוקדמת תשמש גם תזכורת לממונה על העובד בדבר הצעדים שעליו לנקוט 
רישתו הצפויה של העובד ותאפשר היערכות מבעוד מועד לאיוש המשרה לאור פ

 המתפנה ולהכשרת מחליף.
יוזמן העובד הפורש לשיחה בסמוך למתן ההודעה המוקדמת בדבר מועד פרישתו,  .ג

עובד הרווחה. השיחה תוקדש עם ו/או במשרד אישית עם הרפרנט לענייני גמלאות 
של  אחריםובהיבטים  זכויותבקביעת  ואימות הפרטים בנושאים הקשורים תלבדיק

ישה ביוזמת המשרד או ובכללם אפשרות הארכת שירותו מעבר לגיל הפר הפרישה
בהתאם לבקשתו. למען הסר ספק יובהר כי יש ליידע את העובד באופן ייזום על 

 אפשרותו להגיש בקשה להארכת שירות תוך פירוט הקריטריונים שנקבעו לאישורה.

http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/90FF5A34-0A9E-45EF-ABBD-C913E33E3E0B/0/gimlaotguide2.pdf
http://www.gimlaim.mof.gov.il/mof/gimlaim
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היוזמה להארכת השירות מעבר לגיל פרישת החובה יכולה להיות של המנהל הכללי  .ד
של העובד. בשני המקרים יש למלא טופס בקשה  של המשרד/מנהל יחידת הסמך או

 (.2875מדף להארכת שירות )טופס 
הארכת שירות מן הטעמים השונים חלה -על כל החלטה בדבר הארכת שירות או אי .ה

ויק בתיקו האישי של חובת הנמקה. ההחלטה, בצירוף מסמכים רלוונטיים, תת
 העובד והעתקה יועבר לנציבות שירות המדינה מיד עם קבלתה. 

יודגש כי בכל מקרה, מתן אישור להארכת שירות מותנה בקבלת חוות דעת חיובית  .ו
בתקשי"ר, כנדרש בתקנות  33.24של  הוועדה הרפואית בהתאם לנוהל שנקבע בסעיף 

בלבד, אולם  הארכת שירות ראשונהחובה זו חלה רק על לתקשי"ר.  82.542ובפסקה 
רשאי המנכ"ל לקבוע כי העובד יועמד לבדיקה נוספת טרם הארכה נוספת אם לדעתו 

 מתחייב כך הדבר.
מובהר, כי ההחלטה על הארכת שירותו של עובד לא תיעשה במועד בו המשרד חורג  .ז

ידי נציבות -ממסגרת האיוש המאושרת לו, מכל סיבה שהיא. חריגים יאושרו על
 ירות המדינה.ש
 

 נוהל הארכת שירות מטעמים ארגוניים . 2
-המנהל הכללי של המשרדים ויחידות הסמך הממשלתיות שהואצלה לו הסמכות על .א

ידי נציב שירות המדינה )כמופיע בנספח א' למסמך זה(, מוסמך לאשר הארכת שירות 
מעבר לגיל פרישת חובה מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי התפקיד ומטעמי כשל 
בהיערכות לפרישת העובד, לעובדי המשרד, למעט עובדים הנמנים על הסגל הבכיר של 

 להלן. 2.1שירות המדינה,  וזאת בכפוף לתנאים ולהנחיות המפורטות בסעיף 
העסקתו של עובד מעבר לגיל  או מנהל יחידת סמך המעוניין בהארכתמנהל כללי  .ב

ה חודשים טרם הגיעו לפחות שישבכתב לכך הפרישה יקבל מהעובד את הסכמתו 
 לגיל פרישה.

הסכים העובד כאמור, ידאג מנהל משאבי אנוש להעמדתו לבדיקה בפני ועדה רפואית  .ג
 את כשירותותקבע בתקשי"ר, אשר  33.24בהתאם לנוהל המפורט בסעיף מחוזית 

 להמשיך לכהן במשרתו. חובה זו חלה רק על הארכת שירות ראשונההבריאותית 
כ"ל לקבוע כי העובד יועמד לבדיקה נוספת טרם הארכה בלבד, אולם רשאי המנ

 נוספת אם לדעתו מתחייב כך הדבר.
או מנהל יחידת המנהל הכללי יאשר נתקבלה חוות דעת חיובית של הוועדה הרפואית  .ד

הבקשה תוך הנמקת החלטתו, טופס הארכת השירות ע"ג את הסמך, לפי העניין, 
 בהארכת השירות. ויעבירו למנהל משאבי האנוש להמשך הטיפול

קבע המנהל הכללי לאור מכלול הנתונים כי העובד כשיר להמשך מילוי תפקידו.  .ה
 )הערכת עובד, היעדרויות חריגות ממקום העבודה, עבירות משמעת וכדומה(.

מנהל משאבי האנוש יודיע לעובד על ההחלטה להאריך את שירותו וינקוט בכל  .ו
העתק של ההחלטה לנציבות שירות הפעולות הנדרשות כתוצאה מכך, וכן יעביר 

 המדינה.
 

 מטעמים ארגונייםכללים ותנאים להארכת שירות  2.1
 

 הארכת שירות מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי התפקיד .א
תנאי מקדמי לאישור הארכת שירותו של עובד מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי 

סמכות נציב שירות  ידי מנהל כללי או מנהל יחידת סמך שהואצלה לו-התפקיד, על
המדינה הוא כי המשרד הגיש לנציבות שירות המדינה תכנית שנתית לפרישת עובדים 
מטעמי גיל, הכוללת את הבקשות להארכת השירות מטעמים ארגוניים, והתוכנית 

 ידי נציבות שירות המדינה. -אושרה על
ת שנתית יובהר כי כלל המשרדים ויחידות הסמך הממשלתיות מחויבים להעביר תכני

 לפרישה. 

מנהל כללי של אחד ממשרדי הפיילוט שהואצלה לו סמכות הנציב להארכת  (א
שירות )כמופיע בנספח א' למסמך זה(, יהיה מוסמך לאשר הארכת שירות 

http://csc.gov.il/DataBases/Forms/Documents/2875.doc
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מעבר לגיל פרישת חובה, לתקופה של עד שנה, וזאת בהתקיים אחד 
 מהטעמים הארגוניים הנוגעים לאופי התפקיד המפורטים להלן:

במקצוע במחסור או בעל מומחיות ייחודית, ברמה לאומית או  עובד (1)
ידי נציבות שירות -אזורית, בהתאם לרשימת מקצועות שתפורסם על

המדינה אחת לשנה, בחודש אוגוסט לכל המאוחר. זאת, בתנאי 
שיפורסם מכרז לאיוש המשרה, אחת לתקופה של שנה בהתאם 

רת מקצוע במחסור להנחיות נציבות שירות המדינה. יודגש, כי הגד
אינה מחייבת בהכרח את הארכת שירותו של העובד, אשר תידון 

 בהתאם לצרכי המשרד.
עובד שמונה לתפקיד חיוני בגיל הסמוך לגיל פרישת חובה וקיימת  (2)

חיוניות בהמשך העסקתו במשרה מעבר לגיל פרישת חובה. במקרה זה 
יוניות יש לפרט את ההיבטים הנוגעים הן לחיוניות המשרה והן לח

העובד. ניתן לאשר הארכת שירות המתבססת על עילה זו ובלבד 
שהעובד מונה לתפקיד חיוני כאמור לכל היותר שלוש שנים קודם 

 למועד גיל פרישת חובה.
בהתקיים נסיבות של מובילות ישירה, פעילה ומוכחת או חיוניות  (3)

ארגון, -מוכחת של העובד, בעיצומו של מהלך לרפורמה, רביזיה, רה
 דרוג טכנולוגי מערכתי או סגירת יחידה. ש

במקרה זה האישור יכלול התייחסות להיבטים הבאים: פירוט אודות 
המהלך בגינו נדרשת הארכת השירות ובכלל זאת המועד הצפוי 
לסיומו; כלל המידע הרלוונטי בכל הנוגע ל"מובילותו" של העובד 

וכן מועד  ול"חיוניותו למהלך"; היבטים הנוגעים לחיוניות המשרה
 צפוי לסיום התהליך. 

מנכ"ל משרד הבריאות, רשאי לאשר הארכת שירותו מעבר לגיל פרישת  (ב
חובה של רופא המועסק בעבודה קלינית באחד המקצועות שהוגדרו על ידו 

המדינה, כמקצועות במצוקה במערכת הבריאות.  שירות באישור נציבות
עד שנה בכל פעם  הארכת שירות כאמור בסעיף זה, תאושר  לתקופה של

, במשרה מלאה או חלקית, בהתאם לצורך. הבקשה תוגש 70ולא מעבר לגיל 
 (.2306)מחליף את טופס מדף  2875מדף ע"ג טופס 

 

 הארכת שירות מטעמי כשל בהיערכות לפרישת העובד .ב
די הפיילוט לו הואצלה סמכות  נציב שירות המדינה להארכת המנהל הכללי של משר

שירות )כמופיע בנספח א' למסמך זה(, מוסמך לאשר הארכת שירות מעבר לגיל 
 פרישת חובה מטעמי כשל בהיערכות לפרישת העובד כמפורט, בנסיבות הבאות:

בהתקיים נסיבות מיוחדות, בהן למרות מאמצים בפועל של המשרד, לא  (א
לתקופה של עד  -ירתו ו/או קליטתו של מחליפו של העובד התאפשרה בח

ממועד גיל פרישת  שלושה חודשים בכל פעם ועד תשעה חודשים לכל היותר
 חובה. 

יש לפרט את המאמצים שנעשו לאיוש המשרה, החלופות שנבחנו  ואת  (1)
 הנסיבות בגינן נדרשת הארכת השירות ובכללן חיוניות התפקיד.

לה מותנית בפרסומו של מכרז פומבי לאיוש הארכת שירות בנסיבות א (2)
המשרה דרך קבע )במידה ומכרז פנימי לא העלה מועמדים לאיוש 

 המשרה(.
 לתקופה של עד חודש -לצרכי חפיפה עם העובד המחליף את העובד הפורש  (ב

ממועד גיל פרישת חובה. יש לפרט מדוע נדרשת חפיפה ומדוע לא תוכל  אחד
 ודם למועד הפרישה.ידי עובד אחר או ק-להתבצע על

העתק מההחלטה המאושרת על הארכת שירות מטעמי כשל בהיערכות 
לפרישת העובד תועבר לנציבות שירות המדינה  לכל המאוחר חודש ימים 

 קודם למועד הפרישה הצפוי של העובד.
 

http://csc.gov.il/DataBases/Forms/Documents/2875.doc
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 פי בקשת העובד-כללים ותנאים להארכת שירות מטעמים אישיים על . 3
מטעמים אישיים, ק לאחר הגיעו לגיל הפרישה להמשיך ולהיות מועסהמבקש עובד  .א

המנהל הכללי של אל  2875באמצעות מנהל משאבי אנוש ע"ג טופס מדף יפנה בכתב 
המשרד או אל מנהל יחידת הסמך, לפי העניין, לפחות כחצי שנה טרם מועד פרישתו 
הצפוי. לבקשתו יצרף אישור רפואי של רופא תעסוקתי המאשר את כשירותו 

 משך השירות.הרפואית לה
טרם בחינת הבקשה, תיערך לעובד שיחה עם האחראי אשר בה תינתן לעובד  .ב

האפשרות להציג את בקשתו ונימוקיה טרם קבלת ההחלטה. פרוטוקול שיחה זו 
 יתועד בתיקו האישי של העובד ויובא בפני בעל הסמכות בעת קבלת ההחלטה.

שרדית בראשות האחראי, ידי מנהל משאבי האנוש לוועדה מ-בקשת העובד תועבר על .ג
לפי העניין,  ובהשתתפות מנהל משאבי האנוש, והממונה הישיר על העובד וכן מנהל 
בכיר נוסף במשרד. הוועדה תדון בבקשה ותעביר המלצתה למנכ"ל המשרד/מנהל 

 יחידת הסמך, בהתייחס לנושאים הבאים:
 משך שנות שירות העובד במשרה ובשירות המדינה. (1
חודשים הקודמים למועד גיל הפרישה, אשר יש  18תקופה של קיומו של אירוע, ב (2

בו כדי להשליך באופן משמעותי על העובד באם לא יוארך שירותו מעבר לגיל 
 הפרישה.

 יכולתו של העובד להמשיך ולשרת בתפקידו באופן סדיר וקבוע. (3

נסיבותיהם של יתר עובדי המשרד, אשר להארכת השירות השפעה עליהם,  (4
 עובדים אחרים לקידום בעקבות פרישת העובד.לרבות ציפיות 

 הערכות עובד, לרבות חוות דעת עדכנית לעניין תפקודו. (5

צורך בהמשך מילוי המשרה, וקיומם של שיקולים ניהוליים/ארגוניים אחרים  (6
 להארכת השירות המבוקשת.

 קיומו של מקור תקציבי להמשך העסקת העובד. (7

 בחינת השלכת אי הארכת השירות על העובד. (8
 התייחסות נוספת ככל הנדרש. (9

לצורך כך, תהא הוועדה רשאית להסתייע בממונה הרווחה במשרד, או בגורמים 
מקצועיים אחרים כפי שתראה לנכון, ובכלל זאת על מנת לבחון מסמכים או 

ידי העובד. בנוסף, הוועדה תהא רשאית לדרוש מן העובד -טענות שתועלינה על
 ראה לנכון.השלמות עובדתיות שונות, ככל שת

בעל הסמכות ישקול את הבקשה ויהיה רשאי לאשרה במשרדי הפיילוט וביתר 
המשרדים להמליץ לנציבות שירות המדינה, רק בהתקיים נסיבות חריגות 

 ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים המצטברים הבאים:

 הארכת שירות מטעמי פרט .ד

אירוע אשר יש בו  חודשים הקודמים למועד גיל הפרישה, אירע 18בתקופה של  (1
כדי להשליך באופן משמעותי על העובד באם לא יוארך שירותו מעבר לגיל 

 הפרישה.
המשך העסקתו של העובד חיוני לתפקודו של המשרד, ואין באירוע המצדיק את  (2

 הארכת שירותו כדי לפגוע בתפקודו ובזמינותו למשרה אותה הוא ממלא.

 של העובד.הוועדה המשרדית המליצה על הארכת שירותו  (3
למען הסר ספק, שיקולים כלכליים של העובד לא יוכלו להוות שיקול בלעדי  (4

 המצדיק הארכת שירות מעבר לגיל פרישה.

פי בקשת העובד, כמפורט בסעיף זה, תהיה -הארכת שירות מטעמים אישיים על .ה
עד שלושה חודשים ממועד גיל הפרישה, עם אפשרות להארכה לתקופה לתקופה של 
 .ה חודשים נוספים לכל היותרשל עד שלוש

שוקל בעל הסמכות להאריך את שירותו של עובד מעבר גיל פרישת חובה, יקבל  .ו
מהעובד את הסכמתו בכתב על כך, הסכים העובד כאמור, ידאג מנהל משאבי האנוש 

 82.542להעמדתו לבדיקה בפני ועדה רפואית מחוזית בהתאם להוראות פסקה 
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ע אם רשאי העובד להמשיך ולכנן במשרתו. חובה זו לתקש"יר. הוועדה הרפואית תקב
 חלה רק על הארכת שירות ראשונה.

התקיימו בעובד כל התנאים המפורטים לעיל ואושרה כשירותו הרפואית של העובד  .ז
להמשיך ולכהן במשרתו, רשאי בעל הסמכות לאשר את הבקשה להארכת השירות 

שלושה חודשים ממועד גיל ע"ג טופס הבקשה תוך הנמקת החלטתו, לתקופה של עד 
עם אפשרות להארכה לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים לכל פרישת חובה, 

 היותר.
מנהל משאבי האנוש יודיע לעובד על ההחלטה להאריך את שירותו ויעביר העתקה  .ח

 לנציבות שירות המדינה, בצירוף חוות הדעת של הוועדה המשרדית.
 

 המדינההארכת שירות בסמכות נציבות שירות  . 4
הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך, הממונה על מערכת הבריאות, הממונה  .א

"הממונים  -על מערכת הביטחון והממונה על הסגל הבכיר בשירות המדינה )להלן 
בנש"מ"(, לפי העניין, מוסמכים לאשר בקשה להארכת שירותו של עובד מעבר לגיל 

ד לתקופה של עד שנה בכל פעם הפרישה שאינה בסמכות המנהל הכללי של המשר
חודשים ממועד גיל פרישת החובה  15ולתקופה מצטברת, מקסימלית, שלא תעלה על 

 של העובד.
יובהר, כי סמכות הממונים בנש"מ כאמור בסעיף זה חלה הן על בקשות להארכת  .ב

שירות של עובדים ממשרדי הפיילוט, שאינם בסמכות המנהל הכללי של המשרד, והן 
 הארכת שירות של עובדים שאינם ממשרדי הפיילוט.על בקשות ל

בקשה להארכת שירות בהתאם לסעיף זה תידון בהתאם להוראות התקשי"ר ולאמות  .ג
( 27.3.2012המידה שנקבעו בהחלטת ועדת השירות מיום ד' בניסן התשע"ב )

 לתקשי"ר ובהתאם לנוהל זה.   82.546המפורטים בפסקה 
הנמנים על הסגל הבכיר של שירות המדינה לא הסמכות להאריך שירות של עובדים  .ד

הואצלה למנהלים הכללים במשרדי הממשלה המפורטים בנספח א', והנה בסמכות 
 הממונה על הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה או נציב שירות המדינה, לפי העניין. 

הארכת שירותו של עובד שמונה למשרה שתקופת הכהונה בה קצובה בזמן ובמהלך  .ה
ת הכהונה הגיע לגיל פרישת חובה,  הנה בסמכות  הממונה על הסגל הבכיר תקופ

 -בנציבות שירות המדינה עד לסיום הכהונה במשרה, גם אם תקופה זו הנה מעבר ל
 חודשים.  15

הארכת שירות של עובד הנמנה על הסגל הבכיר בשירות המדינה המכהן בתפקידו  .ו
שירות המדינה לאחר שהתקבלה  טעונה אישור נציב -האחרון למעלה משש שנים 

 המלצת מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה.
כל בקשה להארכת שירות שאינה בהתאם לקריטריונים, לתבחינים או לתקופות  .ז

 שפורטו בנוהל זה ובמסגרת אצילת הסמכות הנה בסמכות נציב שירות המדינה בלבד.
ציבות שירות המדינה לפחות חצי כל בקשה להארכת שירות לפי סעיף זה, תוגש לנ .ח

 שנה לפני מועד פרישתו הצפוי של העובד.
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 בקרות לנוהל הארכת שירות לעובד מעבר לגיל פרישת חובה . 5
  כללי .א

האגף לבקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה יישם בקרות לנוהל הארכת שירות 
ורת הבקרה בהתאם לת ,"נוהל חליפת בקרה"מעבר לגיל פרישת חובה, באמצעות 

 לניהול ההון האנושי ולתפישת ההפעלה הנובעת ממנה.
 מטרות הבקרות לנוהל .ב

 בחינת אופן השגת המטרות של פיילוט אצילת סמכויות, כמפורט להלן: (1

 פרישה. עידוד נקיטת הליכי תכנון ארוך טווח בתחום ההון האנושי בהיבטי (א

מך במימוש איפשור פעילות יעילה ותקינה של משרדי הממשלה ויחידות הס (ב
 תהליכי פרישה.

 ייעול וקיצור הבירוקרטיה הכרוכה בטיפול בבקשות להארכות שירות. (ג

בדיקת היקף מימוש הנוהל, רוחו וכלל הנחיותיו ואת האפקטיביות של  (2
 השפעותיו.

 ניטור תהליך הטיפול בהארכת השירות וזיהוי מוקדי שיפור אפשריים. (3
יות לנוהל בהתאם להישגיו המלצה על אימוץ/עדכון שינויי נוסח או מדינ (4

 המתוכננים אל מול אלו המושגים בתום תקופת הפיילוט.

בחינה והמלצה לנציב שירות המדינה, בהתבסס על תוצאות הפיילוט והישגיו,  (5
בדבר אופן הרחבת אצילת הסמכויות בתחום לכלל משרדי הממשלה ויחידות 

 . הסמך
 שיטה וכלים לבקרה .ג

פי ארבעה מימדים של -בניתוח הנוהל על הבסיס המרכזי לשיטת הבקרה נעוץ (1
 משאבים ותהליכים עם יחסי גומלין ביניהם:

  

 
 

שיטת הבקרה מתמקדת בניטור מידת ההצלחה בהשגת המטרה/ות המרכזיות  (2
מכך. הנחת היסוד בקביעת מידת  יעדי המשנה הנגזריםשל הנוהל וביישום כלל 

ת "התווים" בתרשים במונחי ארבע מושגיםהנוהל  יעדי"אם ההצלחה היא כי 
 .לעיל, הרי שתוכן הנוהל ומימושו מוצלחים המה"

 



 גמלאות הנחיות נציב שירות המדינה
 

 2016באפריל  4תאריך: כ"ה באדר ב' התשע"ו, 
 8.3מספר הנחיה: 

 מעבר לגיל פרישת חובה  שירותנוהל הארכת 
 3מהדורה: 

 

 

 9מתוך  8עמוד 

של הנוהל הוא אבן יסוד לפיתוח  ויעדי המשנההגדרת המטרות המרכזיות  (3
ופרישת המדדים, ובהיעדר הגדרות בהירות ונהירות לכל, תיפגם היכולת לקבוע 

 הולם.(, והנוהל יידרש לתיקון נאות ו100%את נורמת ההצלחה הרצויה )תקן 
 כלי הבקרה המרכזיים ב"חליפת הבקרה" הינם: (4

מדדי הצלחה למימוש הנוהל העונים על  8-מדדי ביצוע: ייקבעו עד כ (א
 מודדים? באילו יחידות מידה? ומתי זה מבוצע )מופע(? מההשאלה 

מודדים? הממדים שנקבעו  האיפמימדי ביצוע:  המימדים עונים על השאלה  (ב
 בנוהל זה הם "משרדי הפיילוט".

 שגרות בקרות נוהל ברמת משרדי הממשלה ויחידות הסמך: .ד

עד להשלמת פיתוח פתרון מערך דיווח במערכת מרכב"ה )הנמצא בימים אלה  (1
מכלל משרדי בתהליך פיתוח(, ייאספו במהלך הפיילוט נתוני הארכות השירות 

, מצ"ב ז'באמצעות דו"ח אקסל מרוכז )ראה סעיף הממשלה ויחידות הסמך 
אחת לחציון ו"ח יועבר בדוא"ל לאגף הבקרה לניהול ההון האנושי '(. הדבנספח 

. עם השלמת מערך הדיווח במערכת )כתובת המייל תישלח במועד מאוחר יותר(
 מרכב"ה, יבוצע הדיווח באמצעות מערכת ניטור ודיווח אוטומטית.

)ראה  למשרדי הפיילוט לקראת תום תקופת הפיילוט יופץ דו"ח מדדי ביצוע (2
' כדוגמא(. הדוח יועבר בדוא"ל לאגף הבקרה לניהול ההון גמצ"ב נספח , ז'סעיף 

  חודשים מיום תחילת הפיילוט בהתאם למדדים שנקבעו. 14-מ לא יאוחרהאנושי 
 מעטפת אגף הבקרה לבקרות הנוהל  .ה

במשרד וביחידות הסמך, יבקר אגף  הגורמים הרלוונטייםמבלי לגרוע מאחריות  (1
שירות המדינה את הצלחת מהלך האצילה הבקרה לניהול ההון האנושי ב

בהארכת שירות, תוך שימוש בכלים של "חליפת הבקרה" כמצוין לעיל, 
 באות: באמצעות הפעילויות

שנה מיום תחילת הפיילוט יגבש סגן נציב שירות המדינה  - דו"ח ביניים (א
לבקרת ניהול ההון האנושי, דו"ח ביניים. הדו"ח יתייחס לעמידת משרדי 

ידות הסמך המשתתפים בפיילוט, בהנחיות נוהל זה, בהתייחס הממשלה ויח
 '.בלנתונים שנאספו בנספח 

, יציג סגן נציב שירות חודשים מיום תחילת הפיילוט 15 – דו"ח מסכם (ב
המדינה לבקרת ניהול ההון האנושי, דו"ח מסכם המתייחס להצלחת 
 התהליך במשרדי הממשלה וביחידות הסמך המואצלים. הנתונים שיאספו

', ייבחנו באופן השוואתי בין משרדי גהביצוע בנספח -יתבססו על מדדי
 הממשלה ויחידות הסמך שהשתתפו בפיילוט.

יעביר אגף לבקרת ניהול  חודשים מיום תחילת הפיילוט 15 – שאלון משוב (ג
במשרדי הממשלה וביחידות סמך.  לאחראיההון האנושי שאלון משוב 

עדכון ותיקוף המדיניות בתחום תוצאות השאלון יועבדו ויהוו בסיס ל
 הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובה.

 אחריות  .ו

במשרד הממשלתי וביחידת הסמך ליישם את הבקרות לנוהל האחראי באחריות  (1
 כשם שמופיעות בפרק זה.

לסייע ביישום  אגף לבקרת ניהול ההון האנושי בשירות המדינהבאחריות  (2
י ויחידת הסמך, לבסס תהליכי "חליפת הבקרה", בתיאום עם המשרד הממשלת

איסוף וניתוח נתונים, בשיתוף עם הנתונים אותם ידווחו משרדי הממשלה 
 ויחידות הסמך.

 תבניות בקרה לנוהל הארכת שירות: .ז

כלל ההארכות השירות שבוצעו  נתוניהאוסף  - "גיליון לדיווח" –' בנספח  (1
 במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

 . ביצוע לנוהל הארכת שירות המדווח על מדדי - "דוח מדדי ביצוע" –' גנספח  (2

 



 גמלאות הנחיות נציב שירות המדינה
 

 2016באפריל  4תאריך: כ"ה באדר ב' התשע"ו, 
 8.3מספר הנחיה: 

 מעבר לגיל פרישת חובה  שירותנוהל הארכת 
 3מהדורה: 

 

 

 9מתוך  9עמוד 

 משרדי פיילוט -ספח א' נ
 

 שרד הכלכלהמ .1

 שרד המדע טכנולוגיה וחללמ .2

 ירותי דתששרד למ .3

 שרד בריאותמ .4

 מ"גמ .5

 ילל יפההיה"ח ב .6

 שרד החינוךמ .7

 שות ממשלתית למים וביובר .8

 שות האכיפה והגביהר .9

 שות להגבלים עסקייםר .10

 שרד האוצרמ .11

 שרד החקלאותמ .12

 שפטיםמד השרמ .13

 ניםפשרד המ .14

 ווחה ושירותים חברתייםרשרד המ .15

 מבוטל .16

 מבוטל .17

 יה"ח אסף הרופאב .18

 ורייהפיה"ח ב .19

 יה"ח ברזיליב .20

 יה"ח נהריהב .21

 משרד התחבורה .22

 השירות המטאורולוגי .23

 
 לחץ כאן -גיליון לדיווח  –נספח ב' 

 
 לחץ כאן -מדדי ביצוע לנוהל  –נספח ג' 

 
    

 

http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine8.3Appendix2.xlsx
http://www.csc.gov.il/DataBases/CommissionGuidelines/Documents/GuideLine8.3Appendix3.xlsx
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2013הלשממה תוטלחההלשממה תוריכזמהלשממה שאר דרשמ

  השירפ רחאל תולבגה לשב הנידמה תורישמ םישרופל לומגת רדסה רושיא

 הלשממה תוריכזמ

20.10.2013 םוימ הלשממה לש 797  רפסמ הטלחה
 והינתנ ןימינב 33 - ה הלשממה

הטלחהה אשונ

 השירפ רחאל תולבגה לשב הנידמה תורישמ םישרופל לומגת רדסה רושיא

םיטילחמ

 הנידמה תורישמ םישרופל לומגת" הניינעש ,2013 ץרמב 10 םוימ 5382 'סמ הלשממה תטלחהל 3 ףיעסל ךשמהב .1
 טרופמה ,השירפ רחאל תולבגה לשב הנידמה תורישמ םישרופל לומגתה רדסה תא רשאל ,"השירפ רחאל תולבגה לשב
.)רדסהה – ןלהל( וז הטלחה לש אפיסב

 רדסהה ,ןכ ומכ .2015 לירפאב  19 םויל דע 2013 רבוטקואב 20 םוימ הנידמה תורישמ שורפיש ימ לע לוחי רדסהה .2
 הנש הפלח םרט 2013 רבוטקואב 20 םויבש ימ יבגל ,רכשה לע הנוממה עבקיש םיביוחמה םייונישבו תומאתהב ,לוחי

 תורישמ ותשירפ דעוממ הנש םות דעו 2013 רבוטקואב 20 םוימש הפוקתה יבגל תאזו הנידמה תורישמ ותשירפ דעוממ
.הנידמה

 דרשמב הדובע ימכסהו רכשל ףגאה לש טנרטניאה רתאב ומסרופי ,רדסהל םאתהב ,לומגת ןתמ רבדב תוטלחהה .3
.הנידמה תוריש ביצנו רכשה לע הנוממה ועבקיש םיללכל םאתהב ,הנידמה תוריש תוביצנ לש וא רצואה

:רכשה לע הנוממה לע ליטהל .4
 הצלמה ,םינפה ןוחטיבל רשהו ןוחטיבה רש ,הלשממה שאר םע תוצעייתה רחאלו םוי 90 ךותב ,הלשממה ינפל איבהל .א
 עדימה לכ תלבקל ףופכבו ,םהב םימייקה השירפה ירדסהל בל םישב ,ןוחטיבה תוחוכמ םישרופ לע רדסהה תלוחת יבגל
.ןוחטיבה תוחוכמ ,ותעד לוקיש יפל ,ךכ ךרוצל ול שרדנה
 ,דעומ ותואל דע רדסהה םושיי תא םכסמה חוד ,2 ףיעסב הרומאה הפוקתה םות ינפל שדוח דע ,הלשממל שיגהל .ב
 םתשקבש םישרופה רפסמו לומגת תלבקל השקבב ונפש םישרופה רפסמ :םיאבה םיניינעל תוסחייתה ,רתיה ןיב ,לולכיש
.ותוללכב רדסהה תולעו ותרשמ גרדל בל םישב שרופל עצוממה לומגתה ,הרשוא

 םולשת תיינתה ,הלשממל יטפשמה ץעויה םע םואיתב ,ןוחבל הנידמה תוריש ביצנו רכשה לע הנוממה תא ךימסהל .5
 ןתמב וא הטלחה תלבקב ,תוכמס תלעפהב תוכורכ ןניא רשא ,ריבס ףקיהב ,רזע תולטמ עוציבב ,רדסהה יפל לומגתה
.תרדוסמ הרוצב דיקפתה תרבעהו ינוגראה ןורכיזה רומיש םשל ,הצלמה

 ינפל שדוח דע ,ושבגי הנידמה תוריש ביצנו םיביצקתה לע הנוממה ,הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ ,רכשה לע הנוממה .6
 ןפואב ,תונושה תורשמה גוויס יפל עבקיי יוציפה רועיש םהיפ-לעש ,םייללכ םילהנ ,2 ףיעסב הרומאה הפוקתה םות
 .2014 רבמצדב 31-ה דע הלשממה רושיאל ואבוי םיללכה .הרשמל יונימה תעב ,ןתינה לככ ,תואדווה תא ריבגיש

 :וז הטלחה ןיינעל .7
.ןוחטיבה תוחוכ טעמל ,ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמ – "הנידמה תוריש"
 ןיעידומל דסומהו יללכה ןוחטיבה תוריש ,רהוסה יתב תוריש ,לארשי תרטשמ ,לארשיל הנגה אבצ – "ןוחטיבה תוחוכ"
.םידחוימ םידיקפתלו
:השירפ רחאל תולבגה לשב הנידמה תורישמ םישרופל לומגת רדסה ןלהל

תורדגה .1
:הז רדסהב

;םמעטמ ימ וא ,הנידמה תוריש ביצנו רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממה - "םיכמסומה םימרוגה"
;רוביצה תוריש קוחל 11 ףיעס יפל המקוהש הדעווה - "הדעווה" וא "םירתיה ןתמל הדעווה"

 הנידמה תדמע שוביג" הניינעש ,2012 ילויב 16 םוימ 1.1711 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה - "ץעויה תייחנה"
;"רוביצה תורישמ םישרופל היוארה ןוניצה תפוקת יבגל
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;תורישהמ ותשירפל רבוע שרופה אלימ ותואש דיקפתב תוריש םייתנש לש ילמינימ קתו - "ילמינימ קתו"

;רוביצה תוריש קוחל 4 ףיעסב התועמשמכ - "תוכז"

;1970–ל"שתה ,]בלושמ חסונ[ )תואלמג( הנידמה תוריש קוח - "תואלמגה קוח"

;1951-א"ישתה ,תיתנש השפוח קוח - "תיתנש השפוח קוח"

;2004-ד"סשתה ,השירפ ליג קוח - "השירפ ליג קוח"

;1969-ט"כשתה       ,)השירפ רחאל תולבגה( רוביצה תוריש קוח - "קוחה" וא "רוביצה תוריש קוח"

;1951-א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוח - "החונמו הדובע תועש קוח"

;1963-ג"כשתה ,םירוטיפ ייוציפ קוח - "םירוטיפ ייוציפ קוח"
 ןיעידומל דסומה ,יללכה ןוחטיבה תוריש ,רהוסה יתב תוריש ,לארשי תרטשמ ,לארשיל הנגה אבצ - "ןוחטיבה תוחוכ"
;םידחוימ םידיקפתלו

;3 ףיעס יפל השקב שיגה רשא שרופ - "שקבמ"

;)ג(6 ףיעס יפל ,ר"ישקתב הנידמה תוריש ביצנ עבקיש להונ - "להונ"

;ןוחטיבה תוחוכמ שרפש ימ טעמל ,רוביצה תוריש קוחל 4 ףיעס ויבגל לחו ,הנידמה תורישמ שרפש דבוע - "שרופ"

.תעל תעמ וחסונכ ,הנידמה תוריש ןונקת - "ר"ישקת"
לומגתל תואכזה .2
 ,ןלהל םיטרופמה םיניחבתל םאתהב ,םיכמסומה םימרוגה ינש וענכתשה םא ,הז רדסה יפל לומגתל יאכז היהי שקבמ )א(
 ונויסינ ,ותדובע םוחתב בשחתהב ,יתוהמו ישממ ןפואב לבגומ אוה ,רוביצה תוריש קוחל 4 ףיעס תוארוה לשב יכ
 .ויבגל יטנוולרה הדובעה קושב דובעלמ ,ותוחמתהו
 תוברל ,םתטלחהב ומשרייש םילוקישמ לומגת רשאל אלש םיאשר םיכמסומה םימרוגה ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ב(
 .קוחהמ תועבונ ןניאש תורחא תוביסנ וא הנידמה תורישמ ותשירפ תוביסנ לשב
השקב תשגה .3
 ונממש דרשמה תועצמאב ,השקב שיגהל ,לומגת תלבקל ותשקבב ונודי םיכמסומה םימרוגה יכ ןיינועמה שרופ לע )א(
:הלא לכ ןייצי הבו ,ר"ישקתב עבקנש להונל םאתהב ,שרפ
.הנידמה תורישב ןורחאה דיקפתב ותקסעה ךשמ ןויצ ךות ,ילאמינימ קתו לעב אוה )1(
:ולא לכל ,רתיה ןיב ,סחייתהב ,ךכל ויקומינו ,)א(2 ףיעסבש הדימה תומא ויבגל תומייקתמ יכ רובס אוה )2(
;ורואיתו יטנוולרה הדובעה קוש תרדגה )א(
;תורישהמ ותשירפל ומדקש םייתנשב קסע םהבש םיאשונה ירקיע טוריפ )ב(
 תושרדיה ךות ,תורישהמ ותשירפל ומדקש םייתנשב דבע םלומ ,הנידמה תורישל ץוחמ ,םיירקיעה םימרוגה טוריפ )ג(
 לוקיש יפ לע ץילמהל וא םימרוג םתואל תוכז תקנעה לע ותעד לוקיש יפ לע טילחהל ךמסומ היה ןפוא הזיאבו םאה היגוסל
.רומאכ ךמסומה הנידמה תורישב רחא דבוע לע הנוממ היה םאהו ,רומאכ תוכז תקנעה לע ותעד
 הלבקתהש הנידמה תוריש תוביצנ לש תעד תווח וא ,םירתיה ןתמל הדעווה לש הטלחה שרופה לש וניינעב הנתינ םא )ב(
 עדימ לכ םע דחיב ,ותשקבל הפרצי ,וניינעב ןוניצה תפוקת תא רצקל ןיא היפל ר"ישקתל 43.634 הקספב טרופמל םאתהב
.ןיינעל עגונה
.ינולפ םרוגמ תוכז ןתמל תועצה ותשקבל ףרצי אל שקבמ ,)ב( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילבמ )ג(
 תטלחה ןתמ רחאל תוביסנ יוניש לח םא ,םלואו .תורישהמ השירפה םוימ םימי 45 םותמ רחואי אל שגות השקב )ד(
 עגונה עדימה לכ תא ףרצל וילע היהי הילא ,הטלחהב שדחמ ןויעל השקב שיגהל שקבמה יאשר היהי ,םיכמסומה םימרוגה
 .ןיינעל
 רבמבונב 30 םויל דע הנידמה תורישמ שורפי וא שרפש ימ ,רדסהה םושייל ךרעיהל ךרוצה לשב ,ליעל רומאה ףא לע

 .2014 ראוניב 15 םויל דע 2013 רבמצדב 1 םוימ השקב שיגהל יאשר היהי 2013
:םיניחבתה .4
:ףס יאנת )א(
 ,רחאל תוכז ןתמל עגונב ץילמהל וא ותעד לוקיש יפ לע טילחהל ךמסומ היה שרופה יכ אוה השקבה רושיאל ףס יאנת )1(
 .רומאכ ךמסומה רוביצה תורישב רחא דבוע לע הנוממ שרופה תויה וא
 ,היצלוגר :הלא םימוחתב ול תונקומ ויהש תויוכמסה ,רתיה ןיב ,ונחביי ,רומאכ ךמסומ היה שרופה םאה העיבקה םשל )2(
 טרופתש  תרחא תוכמס וא ,הנידמה םשב בייחתהל האשרה לעב ותויה וא ,םיבאשמ תאצקה ,הפיכא ,הרקבו חוקיפ
.םיכמסומה םימרוגה תטלחהב קמונתו
 לכ ונחביי ,ויבגל יטנוולרה הדובעה קושב דובעלמ יתוהמו ישממ ןפואב ,שקבמהמ ענמייו ענמנ םאה הניחבה תרגסמב )ב(
:הלא
 ונויסינו ותרשכה ןכו ,)1( הקספב טרופמכ שרופה לש ותוכמס םוחתל בל םישב שרופה יבגל יטנוולרה הדובעה קוש  )3(

 .שרופה לש
 ףנע וא םוחתל וא ילארשיה קשמה ללכל סחייתהב ,רצ וא בחר קוש אוה שרופל יטנוולרה הדובעה קוש הדימ וזיאב )4(
 .םיוסמ יעוצקמ
 תועצקמתה לע דמלמ ,ויתורשכהלו ותלכשהל ,ולש יתקוסעתה עקרל בל םישב ,שקבמה לש ונויסינ הדימ וזיאב )5(
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.יעוצקמ-יתוחמתהה םוחתב וא ילוהינה םוחתב אוה ונויסינ רקיע םאהו בחר םוחתב וא יפיצפס םוחתב
השקבה רושיא ךילה .5
 ,רתיה ןיב ,לולכת רשא ,ותוסחייתה תא הילא ףרציו םיכמסומה םימרוגל השקבה תא ריבעי ,שקבמה שרפ ונממש דרשמה
:הלא לכ תא
;היקומינו השקבל עגונב ותדמע )1(
 תוביצנ לש תעד תווח םניינעב הלבקתהש וא הדעווה תניחבל ועיגהש ,ויה םא ,שקבמה לש הזל םימוד םירקמ טוריפ )2(

;הנידמה תוריש
 יופצ אוהש וא ותוריש וא ודיקפת םויס לשב שקבמה לביקש ,)ד(5 ףיעסב טרופמכ ,םימולשתהו תובטהה לכ טוריפ )3(
 .ךכ בקע לבקל
לומגתה םולשתו השקבה רושיא .6
 דעוממ שדוח םותמש הפוקתה דעב ,ישדוח סיסב לע לומגתה םלושי ,השקבה תא רשאל םיכמסומה םימרוגה וטילחה )א(
:)לומגתה תפוקת – ןלהל( שקבמה לש ותרשמ גרדל םאתהב ,ןלהל תטרופמה הפוקתה ךשמל ,תורישהמ השירפה
הלעמו עברא עבראמ תוחפו םייתנש לעמ םייתנש דע )םינשב( דיקפתב קתו
)םישדוחב( לומגתה תפוקת 

 דיקפתב קתו

םייתנש דע)םינשב(

 םייתנש לעמ

הלעמו עבראעבראמ תוחפו

)םישדוחב( לומגתה תפוקת

 יפל ריכב גרד

0511ץעויה תייחנה

 יפל םייניב גרד

025ץעויה תייחנה

 יפל רטוז גרד

012ץעויה תייחנה

 ליג קוחל 4 ףיעסב ותועמשמכ ,הבוח תשירפ ליגל שקבמה לש ועיגה דעש הפוקתה דעב רחואמה לכל םלושי לומגתה )ב(
.ותדובע תליחת דע וא ,השירפ
 םע הנמנ אוהש הרבח תרגסמב ,יאמצעכ ,דיבעמו דבוע יסחי תרגסמב תישענ ותדובע םא הנימ אקפנ ןיא ,הז ןיינעל
.תרחא תרגסמ לכב וא ,הילעב
 ,ליעל ןיוצמש יפכ תרחא ךרד לכב וא דיבעמו דבוע יסחי תרגסמב םא ןיב ,הסנכהל יאכז היהי שרופהש לככ יכ ,רהבומ )ג(

 .ידיימ ןפואב לומגתה תלבקל ותואכז קספות
 :ןלהל טרופמכ ,םירוטיפ ייוציפ קוח יפל ,םירוטיפ ייוציפ בושיחל עבוקה רכשהמ רועיש לע דומעי ישדוחה לומגתה הבוג )ד(
 – ןלהל( ויבגל לח וניא החונמו הדובע תועש קוחו ללוכ רכשב תורישהמ ותשירפל רבוע קסעוה שקבמה םא - 70% )1(

;)ללוכ רכש
.ללוכ רכשב אלש קסעוה שקבמה םא - 85% )2(
:לומגתה תא לבקמ אוה ודעבש שדוחב םהל יאכז שקבמה םא ,הלאמ דחא לכ ותחפוי ישדוחה לומגתה םוכסמ )ה(
;רושיג תייסנפב וא תיביצקת היסנפב הבצק )1(
;ישדוח סיסב לע ,ודיקפת וא ותוריש םויס בקע ,קיסעמכ העבוכב ,הנידמהמ שקבמל םלושמה רחא םוכס )2(
 וא ותוריש םויס בקע שקבמל םלושמה רחא םוכס לכ לש ,שקבמל ורשואש תואכזה ישדוחל םאתהב ,ישדוח עצוממ )3(

 ךא ,תמדקומ העדוה ףלח םולשתו תולגתסה וא השירפ יקנעמ ,הלצונ אלש הלחמ תשפוח דעב יוציפ תוברל ,ודיקפת
 – ןלהל( 100%-ל םירוטיפ ייוציפ קוח יפל םירוטיפ ייוציפ תמלשה וא תיתנש השפוח קוח יפל ,השפוח ימי ןוידפ טעמל
;)השירפ ימולשת
 ,ב"ויכ וא םידומיל וא תומלתשה תשפוח ,השירפ תשפוח ,תולגתסה תשפוחל ודיקפת םויס םע יאכז שקבמה היה םא )4(
;השירפה ימולשת בושיחל ףסוותי ,הלא תובטה לש יפסכה ךרעה
 .ישדוחה לומגתה םוכסמ םה ףא ותחפוי ,הלטבא ימד שקבמל ומלושש לככ ,ןכ ומכ )ו(
 תומילשמ תוארוה .7
 –  )א(2 ףיעסב רומאה ףא לע )א(
 לע לבקתת וניינעב הטלחהה ,רצואה דרשמב הדובע ימכסהו רכשל ףגאב ,תורישהמ ותשירפל רבוע ,שקבמה קסעוה )1(
 .הנידמה תוריש ביצנ ידי
 לע הנוממה ידי לע לבקתת וניינעב הטלחהה ,הנידמה תוריש תוביצנב ,תורישהמ השירפל רבוע ,שקבמה קסעוה )2(
 .רכשה
.רצואה רש ידי לע לבקתת וניינעב הטלחהה ,ומצע הנידמה תוריש ביצנ וא רכשה לע הנוממה אוה שקבמה וב הרקמב )3(
 תשגה ןפואל רשאב תוארוה תוברל ,הז רדסה ןוגיעל להונ ,ר"ישקתב העש תארוהכ ,עבקי הנידמה תוריש ביצנ )ב(
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 תוארוה תוברלו ,)5()ד(6 ףיעס יפל הלטבא ימד תלבקל וא )ב(6 ףיעס יפל ותדובע תליחת יבגל שקבמה חווידלו השקבה
 .הז רדסה תוארוה רבד תא שרופ לכ תעידיל איבהל תובייחמה

 .הלשממה תוריכזמב רומשה חסונה וניה הלשממה תוטלחה לש בייחמה חסונה
 .תומושרב םסרפתמה חסונה וניה תוטלחהב םירכזנה הקיקח ירבדו קוח תועצה לש בייחמה חסונה
.יתנשה ביצקתה קוחל תופופכ תויביצקת תוטלחה
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