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משאבי אנושמשאבי אנוש
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יקבע , בהיעדר נתוני יום וחודש בתאריך הלידה
, תאריך לידה בהתאם לכללים החלים במדינה

.ויעודכן במערכת המידע של הרשות

שליחת הודעה לעובד על 
"השלמת תאריך לידה"

41' ט

ז עם .העובד יציג ת
תאריך מדוייק

העובד מתנגדהעובד לא התנגד

המשך פעילות בהתאם 
לתאריך שעודכן

עדכון תאריך הלידה במערכות 
המידע של הרשות



נוהל העסקה מעבר לגיל פרישהנוהל העסקה מעבר לגיל פרישה

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
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פניית מנהל האגף בהסכמת 
העובד לבקשה להמשך העסקה 

מעבר לגיל פרישה 
או הסכמה לפניית העובד /ו

78' טבנושא

כלל העובדים למעט 
עובד ממשפחה שכולה

עובד ממשפחה שכולה

הגשת אישור רפואי 
מרופא המשפחה על 

כשירות העובד 
להמשך עבודה

קיום ועדת הארכת 
שירות לקבלת החלטה 

78ג טופס "ורשומה ע

 אינםעובדים ש
 70גיל מעל סטטוטורים 

)במקרים חריגים(

 אינםעובדים ש
70גיל עד סטטוטורים 

תיעוד בתיקו האישי 
של העובד

אישור ראש הרשות

עדכון תאריך פרישה
הודעה לעובד על אי אישור המשך 

עבודתו והעברת עותק למנהל 
26' טהיחידה

חוק משפחות חיילים נספו "י "בדיקת זכאות עפ
י "ועפ" 1950-י"תש, )תגמולים ושיקום(במערכה 

-ל"חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה התש
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה "וב 1970

"1975-ו"תשל, העסקת עובדים מעבר לגיל פרישה(

עדכון תאריך הפרישה 
והודעה לעובד על כך

: ד הועדה"חוו
לאשר

: ד הועדה"חוו
לא לאשר

אושר 
י כל הגורמים"ע

לא אושר 
י כל הגורמים"ע

הודעה לעובד על אי אישור 
המשך עבודתו והעברת 

עותק למנהל היחידה

26' ט

המשך התנהלות 
בהתאם לתאריך 

החדש

25' ט

זכאי

לא זכאי

העברה לאישור 
מועצת הרשות

עובדים סטטוטורים עובדים שאינם סטטורים

במשרות ייעודיות 
בחינוך ניתן להמשיך 
עד סוף השנה ללא 

צורך בועדה



נוהל הודעה על פרישה לגמלאות בגין גילנוהל הודעה על פרישה לגמלאות בגין גיל

משאבי אנונשמשאבי אנונש
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הכנת רשימת שמות העובדים 
העתידים לפרוש בשנה הקרובה 

י החוק וקביעת "עפ, בגין גיל לגמלאות

תאריך הפרישה

הודעה על מועמדים “שליחת מכתב 

למנהל היחידה " לפרישה לגמלאות
רשימת העובדים ביחידה , הכולל

העתידים לפרוש לפנסיה במהלך 
22' טהשנה הקרובה

הוגש ערעור 
להארכת תקופת העבודה

עבור לנוהל העסקה מעבר 
לגיל פרישה

לא הוגש ערעור 
להארכת תקופת העבודה

הודעה על מועד "הפצת מכתב 
לראש , לעובד" פרישה לגמלאות

מנהל היחידה ולתיק האישי, הרשות

24' ט

בקרה על כך שהעובדים 
קיבלו את ההודעה

במקרה בו העובד מבקש לברר את 
תקויים פגישה עם נציג , זכויותיו

משאבי אנוש וירוכז המידע לגבי 
הודעה "ג טופס "הפגישה ע

4' ט"לתשלום גמלאות

עבור לנוהל הליכי 
רשימת  -סיום עבודה

בקרה

עובד מבקש 
פגישה

חישובי -אין חובה 
הפנסיה יבוצעו ללא 

כפי , הודעה נוספת
שנכתב במכתב

עובד לא ביקש 
פגישה
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