
נוהל הפנית עובד לוועדה רפואית במסגרת הליך קבלתו כעובד מן המנייןנוהל הפנית עובד לוועדה רפואית במסגרת הליך קבלתו כעובד מן המניין

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

בדיקת הצהרת הבריאות 
שהגיש העובד בעת קליטתו 

ד המנהל לרלוונטיות "וקבלת חו
הבעיה לתפקיד הנדרש

125מילוי טופס 
בדיקת התאמה רפואית 

והפניית העובד לוועדת כשירות

125' ט

מגבלה /קיימת בעיה
המשפיעה על איכות עבודתו 

?של העובד
המשך עבודה כרגיל

עבור לנהלי סיום 
עבודה

המשך העסקת העובד

לא כן

יש התאמהאין התאמה



נוהל הפניה לועדה רפואית עקב תלונת העובד או המעבידנוהל הפניה לועדה רפואית עקב תלונת העובד או המעביד

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

קבלת פניה מהעובד או 
מהמנהל הישיר בדבר בעיה 
רפואית המשפיעה על העבודה

הפניית העובד לוועדת רפואית 
במימון הרשות

124' ט

זימון העובד לשימוע עקב 
וניצול ימי , החלטת הועדה

מחלה עד לקיומה של הועדה

הודעה לעובד על כשירות 
החלקית וקביעת פגישה לסיכום 
על ניודו לתפקיד חליפי או סיום 

עבודתו

הודעה לעובד על כשירותו והמשך 
עבודה כרגיל

עובד בפנסיה צוברת עובד בפנסיה תקציבית

אי כשירות רפואית כשירות רפואית

קבלת מסמכים רפואיים המעידים 
על מצבו הרפואי של העובד

84' ט
הפניית העובד לרופא תעסוקתי

קבלת תשובה

121' ט

חלקית/שאינה מוחלטתמוחלטת



נוהל הפניה לוועדה רפואית לאישור מחלה ממושכתנוהל הפניה לוועדה רפואית לאישור מחלה ממושכת

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

 – מעל חודשייםבמקרה בו עובד נעדר 
ד הממונה הישיר "העברת פניה לחו

האם יש לפנות לוועדה רפואית, בשאלה
 – חודשים 6 במקרה בו עובד נעדר מעל

חובת פניה לוועדה רפואית

הפניית העובד לוועדת רפואית

80' ט

המשך ניצול ימי המחלה
הודעה לעובד על חזרתו לעבודה 

או טיפול בסיום עבודה

עובד בפנסיה צוברת עובד בפנסיה תקציבית

אושרה המחלה הממושכת לא אושרה המחלה הממושכת

הפניית העובד לרופא תעסוקתי

קבלת תשובה

121' ט



נוהל הפניה לוועדה רפואית וועדת סינון לאישור הגדלת גמלהנוהל הפניה לוועדה רפואית וועדת סינון לאישור הגדלת גמלה

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

פניית עובד שפרש לפנסיה תקציבית 
,בת זוגו/בנושא בעיות בריאות לו או לבן

בצירוף מסמכים רפואיים ופירוט הוצאות 
כספיות עבור חודש בגין הבעיה) עלויות(

דיון בוועדת הסינון וקבלת 
החלטה

שליחת הודעה לעובד כי לא 
ניתן להפנות המקרה לועדה 

רפואית

בקבלת תשובה המאשרת הגדלת 
עדכון העובד על אחוזי , אחוזי פרישה

הנכות שאושרו

הודעה לעובד על תשובתה השלילית 
של הועדה

לא עומד בקריטריונים עומד בקריטריונים

תשובה שליליתתשובה חיובית

החתמת העובד על הצהרה כי 
בת הזוג הכנסה /אין לו או לבן

נוספת בגין הבעיה הבריאותית

מילוי טופס הפניה לועדת סינון 
במסגרת , בהתאם לנתוני העובד

138' טעבודתו ברשות

137' ט

הפניה לועדה רפואית לצורך 
142' טהגדלת אחוזי הפרישה

החתמת גזבר על התחייבות 
לתשלום הוצאות הועדה  

124' ט

המתנה לתשובת הוועדה

139' ט139' ט



נוהל אישור עבודה חלקית בגין מגבלה רפואית זמניתנוהל אישור עבודה חלקית בגין מגבלה רפואית זמנית

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

התקבל מאת העובד אישור רפואי בדבר 
הדורשת קיצור יום , מגבלה רפואית

או מגבלה פיזית בביצוע עבודתו/עבודה ו

הפניית העובד לוועדת רפואית

80' ט

הודעה לעובד על תשובת הוועדה 
ושיבוצו בזמני בהתאם למגבלותיו

הודעה לעובד על המשך עבודתו 
כרגיל

עובד בפנסיה צוברת עובד בפנסיה תקציבית

אישור המגבלה אי אישור המגבלה

הפניית העובד לרופא תעסוקתי

/קבלת תשובה מהועדה
והודעה , מהרופא התעסוקתי

לעובד בהתאם

140' ט

מתן הנחיה למנהל היחידה 
לשיבוץ העובד בהתאם למגבלות 

141' טהמפורטות באישור 

קבלת דיווח על מצב שיבוץ העובד

הודעה לעובד על תשובת הוועדה 
י נוהל "והוצאתו לחופשת מחלה עפ

אישור ימי מחלה 140' ט140' ט

בעיית שיבוץנמצא שיבוץ



נוהל הגשת ערעור ותשלום העובד על החלטת הוועדה הרפואית נוהל הגשת ערעור ותשלום העובד על החלטת הוועדה הרפואית 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

הגשת ערעור על החלטת הועדה 
י העובד ובמימונו"הרפואית ע

הפניית הערעור לוועדה בצירוף 
מכתב נלווה מהרשות ומסמכים 

, שלא צורפו בעבר, רפואיים נוספים
)י העובד"ע(ותשלום הערעור 

קבלת תשובת הועדה ופעילות 
הרשות במקרה של קבלת הערעור
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