
פנסיה תקציבית –הליך פרישה בגין בריאות  פנסיה תקציבית –הליך פרישה בגין בריאות 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

עם קבלת תשובת הועדה 
, הרפואית לאי כשירות עובד

תבוצע בדיקה באשר לרמת 
אי הכשירות

בדיקה האם ניתן לשבץ את 
העובד בתפקיד חלופי

יידוע העובד על החלטת 
/הועדה וזימונו לפגישה

שימוע

אי כשירות מוחלטתכשירות חלקית

קיים שיבוץ חלופי

יש הסכמת עובד

עבור לנוהל ניוד 
עובדים

לא קיים שיבוץ 
חלופי

אין הסכמת עובד

זימון העובד 
/לפגישת פרישה

שימוע

הכנת נתוני פרישה לקראת הפגישה עם 
לרבות קביעת תאריך פרישה וקביעת , העובד

בהתאם , זכאות העובד לפנסיה או לפיצויים
י ההגדרות"לוותק ולאחוזי הנכות עפ

קיום הפגישה עם העובד לצורך מתן 
פיצויים ותאריך סיום /הסברים לגבי הפנסיה

עבודתו

 28ג טופס "ע/סיכום הפגישה באמצעות
המהווה את הבסיס למילוי טופס פרישה 

שמועבר ליחידת השכר, פיצויים/לפנסיה

28' ט

תיעוד בתיקו האישי של העובד



נוהל חישוב פנסיית בריאותנוהל חישוב פנסיית בריאות

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

קביעת וועדה רפואית סמוך לפרישת עובד 
 או יותר 50%שהינו בעל דרגת נכות של 
, או לחילופין

שנות שירות ומעלה שנקבעו לו  5עובד בעל 
נכות והוחלט לפטרו 25% מעל

פנסיית מינימום  20%
פרומיל לכל  3 בתוספת

.אחוז נכות שנקבע בועדה

חישוב אחוזי פרישה 
לבעל משרה מלאה 

נוהל חישוב "כמפורט ב
"אחוז הפנסיה התקציבית

נכות  10% לכל 1%+  
י הוועדה"שנקבעו ע

 -חישוב פנסיית בריאות ב
:אופנים חלופיים 2

בחירת הגבוה מבין
החישובים 2 



נוהל זיהוי סוג הפנסיה וביצוע בהתאםנוהל זיהוי סוג הפנסיה וביצוע בהתאם

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

מילוי ושליחת טופס הודעה לקרן 
הפנסיה בהתאם לזכאות העובד וטופס 

ולא (י יחידת השכר "המופק ע 161
)משאבי אנוש

י הנוהל "ביצוע חישובים נדרשים עפ
:המתאים

.פדיון ימי מחלה. א
.פדיון ימי חופשה. ב
.השלמת ביגוד. ג

" פנסיה צוברת/הודעה על סיום עבודה"
ליחידת שכר לבדיקה ואישור

תיעוד המידע בתיקו 
האישי של העובד

20' ט

16' ט

זיהוי סוג הפנסיה בהתאם לנתוני העובד

פנסיה צוברת

קביעת תאריך ניתוק 
מעביד-יחסי עובד

ביצוע החישובים הנדרשים 
לתשלומים נלווים לפורשים לפנסיה 

:י הנוהל המתאים"תקציבית עפ
חישוב אחוז הפנסיה. א

פדיון ימי מחלה. ב
פדיון ימי חופשה. ג

השלמת ביגוד. ד
תוספת בגין רציפות זכויות . ה

בחינת זכאות לדרגת פרישה       . ו

פנסיה תקציבית

מילוי טופס הודעה על תשלום 
4' טגמלאות למחלקת שכר

חובת הודעה "שליחת מכתב לפורש 
"משפחתי/בדבר שינויים במצב אישי

15' ט



נוהל חישוב אחוז הפנסיה התקציביתנוהל חישוב אחוז הפנסיה התקציבית

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

מילוי טופס הודעה לתשלום גמלאות 
:כולל את השלבים הבאים

חישוב הותק

בדיקת זכאות לתוספת 
אחוזי גמלה בגין בריאות

בדיקת היקף המשרה 
במהלך כל שנות 

העבודה

בדיקת זכאות לתוספת 
בגין רציפות זכויות

בדיקת זכאות לדרגת 
פרישה

בדיקת זכאות לדמי 
הודעה מוקדמת

בדיקת זכאות למענק 
יובל

בדיקת זכאות להשלמת 
הבראה וביגוד

עדכון יתרת חופשה 
ופיצוי בעד ימי מחלה 

בלתי מנוצלים בהתאם 
לזכאות

נוהל הודעה על סיום "י "המשך עפ
"רשימת בקרה-עבודה

בדיקת זכאות למענק 
שנים עודפות



נוהל חישוב פיצוי בעד ימי מחלה בלתי מנוצליםנוהל חישוב פיצוי בעד ימי מחלה בלתי מנוצלים

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

מספר ימי המחלה שניצל העובד 
Aנתון - ניצול ימי מחלה %=    --------------------------------------

סך הימים אותם היה זכאי לנצל

לא

נוהל קביעת סוג פנסיה "חזור ל
"וביצוע בהתאם

כן

לא לא

8 או 6שיעור הזכאות= A
אחוז הזכאות בהתאם לגיל= B

 8 -זכאי ל: נוסחה גבוהה
יום ביתרה 30 ימים על כל

: Bנתון 
30% – לא כולל 51 עד 50 סיום שירות בגיל. 1
40% – לא כולל 52 עד 51 סיום שירות בגיל. 2
50% – לא כולל 53 עד 52 סיום שירות בגיל. 3
60% – לא כולל 54 עד 53 סיום שירות בגיל. 4

70% –  לא כולל 55 עד 54 סיום שירות בגיל. 5

80% – לא כולל 56 עד 55 סיום שירות בגיל. 6
90% – לא כולל 57 עד 56 סיום שירות בגיל. 7
100% –             ומעלה 57 סיום שירות בגיל. 8

אינו זכאי לפדיון ימי 
מחלה

כל הטבלה –פנסיה צוברת =לא

5-1סעיפים  –פנסיה תקציבית =לא

ניצול 65%מעל 

מתקיימים
: התנאים הבאים 2 
העובד נפטר ועבד .א

שנים ברציפות  3 לפחות
בסמוך לפטירתו

?עובד קבוע.ב

פנסיה תקציבית 
והפורש נולד לפני 

1.1.1966?

 6 -זכאי ל: נוסחה בינונית
יום ביתרה 30 ימים על כל

מתקיימים
: התנאים הבאים 3 
 50הפורש מעל גיל .א
 שנות 10עבד מעל .ב

עבודה רצופות 
?עובד קבוע.ג

 B נתון 100%גמול בשיעור של 

כן

הפורש מגיל
?ומעלה 55 

בדיקת ימי המחלה שניצל 
או בקלסר /העובד במנכול ו

הרקורד

מתקיימים
: התנאים הבאים 3 

, העובד נפסל לתפקיד.א
מטעמי בריאות

שנים  5עבד לפחות .ב
 ברציפות

?עובד קבוע.ג

לא

 Bנתון - 100%גמול בשיעור של 

כן כן

אינו זכאי לפיצוי בעד ימי 
מחלה בלתי מנוצלים

מילוי במקום המיועד בטופס 
"הודעה לתשלום גמלאות"

 B פיצוי /בירור גובה הגמול 

כן

 A פיצוי /בירור סוג הגמול

לא

סך הימים אותם היה זכאי לנצל  -מספר ימי המחלה שנוצלו               
X A X B -----------------------------------------------------------------------        

     30

ניצול 36% -מתחת לניצול 36%-65%ביו 



נוהל קביעת זכאות וחישוב לפדיון –יתרת ימי חופשה  נוהל קביעת זכאות וחישוב לפדיון –יתרת ימי חופשה 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

בדיקת יתרת ימי 
חופשה לניצול בעת 

סיום העבודה

דיווח על קיזוז כספי 
י חישוב החריגה "עפ

בטופס סיום העבודה 
הרלוונטי

ניצול יתר

העובד יכול לצאת 
לחופשה לפני פרישתו 

או לפדות ימים אלו 
בכסף

יתרה לניצול

הפעלת הקיזוז 
במסגרת גמר חשבון

עדכון בטופס סיום העבודה 
/פדיון מספר הימים, הרלוונטי

שעות שביתרה



נוהל בירור זכאות לדרגת פרישהנוהל בירור זכאות לדרגת פרישה

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

עובד הפורש לגמלאת בפנסיה 
זכאי לתוספת של , תקציבית

כאשר יעמוד , דרגת פרישה
:בתנאים הבאים במצטבר

דרגה אחתדרגה אחת

חצי דרגהחצי דרגה

דרגה אחתדרגה אחת

מופיע ברשימת 
הדירוגים הזכאים 
י "לדרגת פרישה עפ

האוגדן

צבר , בתאריך הפרישה
אך צבר , לדרגתו פחות משנה

שנות שירות 40מעל 

 3 -מ לדרגתו יותר מ"צבר פז
שנים או לחליפין צבר לדרגתו 

עם ותק , שנים 1-3 מ בין"פז
שנה ומעלה 40 של

מ "בתאריך הפרישה צבר פז
עם ותק , שנים 1-3לדרגתו בין 
שנות שירות  40 -של פחות מ

ונפטר

יש , נמצא העובד זכאי
לציין את שיעור הזכאות 
בטופס ההודעה לתשלום 

גמלאות בסעיף דרגה 
וסיבה

4' ט



"קופות ציבוריות"נוהל הצהרה וחישוב  "קופות ציבוריות"נוהל הצהרה וחישוב 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

ביצוע בירור על קבלת 
משכורת נוספת לעובד 
הפורש וזכאי לפנסיה 

15' טתקציבית

ריכוז כל הנתונים על אחוזי 
הפנסיה שהעובד מקבל ובדיקת 
גובה השכר הקובע בכל אחד 
ממקומות העבודה בהם עבד 

"קופות ציבוריות"הפורש ב

חישוב גובה המשכורת במקום 
העבודה בו השתכר את 

המשכורת הגבוהה ביותר וחישוב 
אחוזי הפנסיה אותם ניתן לאשר 
לעובד עד התקרה המותרת בחוק

חישוב הגמלה המשוערת 
י הגורם המשלם את "לתשלום ע

המשכורת הנמוכה ביותר

עדכון האחוז המאושר במסגרת 
הרשות בטופס הפנסיה

שליחת הודעת עדכון לעובד

74' ט

מתן הוראה תואמת 
ליחדת השכר ותיעוד 

בתיקו האישי של העובד
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