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 5מתוך  1עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 כללים למתן מסגרת לתהליך עבודה מקיף בסיום עבודתו של עובד בשל פרישתו לגמלאות.

 

 כללי .1

תאריך הלידה לגבי להיות מעודכנת צריכה המערכת  ,כאשר עובד מגיע לגיל פרישה .1.1

חוק וצרכי  על פיהמדויק של העובד ועל סמך זאת להודיעו על מועד פרישתו לגמלאות 

האריך את שירותו של עובד מעבר לגיל פרישת ל אפשר הרשות. במקרים מסוימים

 חובה.

 

 המקורות בדין על פי הגדרות .2

 בו נולד אדם הכולל יום, חודש ושנה. שהתאריך  –תאריך לידה  .1.1

 76כיום גיל  .1004-לחוק גיל פרישה, תשס"ד 4הגיל הקבוע בסעיף  –גיל פרישת חובה  .1.1

 לגברים ולנשים.

לת פנסיה מיידית. בעקבות הפרישה מקבל סיום עבודה המזכה בקב –פרישה לגמלאות  .1.2

הפורש פנסיה מקרן הפנסיה )במקרה של ביטוח בפנסיה צוברת( או מהמעביד )במקרה 

 לפרנסתו לאחר הפרישה. תשל ביטוח במסלול פנסיה תקציבית( המשמש

מתן הודעה מראש על סיום יחסי עובד  –בפיטורים או בהתפטרות  –הודעה מוקדמת  .1.4

התפטרות, ובמקרה של הוצאה או  או מצד העובד בעת פיטוריםומעביד מצד המעסיק 

)גמלאות( )הודעה מוקדמת שי"ר חודשים בהתאם לתק שלושהומעלה,  70לגמלה מגיל 

)מוגבל עד פרישת חובה ולא ישולם בהגעה לגיל  1671-על הוצאה לקצבה(, תשכ"ח

 .פרישת חובה(

חוק כהגדרתו ב –( שהלצורך המשך העסקה מעבר לגיל פרי)ממשפחה שכולה עובד" .1.2

אלמנה או הורה " :1620-משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, תש"י

של נספה, לרבות הורה חורג והורה מאמץ, אולם אם היה לנספה הורה מלידה והורה 

חורג או מאמץ, שניהם בני מין אחד, לא יראו כהורה של נספה אלא אותו הורה שקצין 

 ."יקתו של הנספה לאותו הורה חזקה יותרהתגמולים החליט כי ז
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 5מתוך  2עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 השלמת תאריך לידה חסר .3

עובד שהתקבל לעבודה ברשות או שאותר כפורש לפנסיה ותאריך הלידה שלו חסר,  .2.1

קבע תאריך הלידה שלו יובהיעדר צו בית משפט או תיקון על ידי גורם מוסמך אחר, י

 של אותה השנה. יראה כאילו נולד בא' בניסןיהכללים החלים במדינה, ו על פי

 לתשומת לב, התאריך הלועזי בו חל א' בניסן משתנה משנה לשנה.

 (.41עדכון העובד על השלמת תאריך הלידה )טופס  .2.1

 שבה מופיעז "העובד טוען לנתונים שונים מאלו הרשומים ברשות, עליו להמציא ת אם .2.2

 המדויק.הלידה תאריך 

בד ביצע התהליך הנדרש ברשות יכול להתבצע רק לאחר שהעו כל שינוי בתאריך הלידה .2.4

 , בהינתן רשומות הרשות יבוצעאת עדכן ל אפשר האוכלוסין וההגירה, ולאחר מכן

 תעודת זהות מעודכנת.

למען הסר ספק, תיקון שנעשה לאחר פרישת העובד לא יקנה לו זכויות חזרה לעבודה,  .2.2

 על פי התיקון טרם הגיע לגיל פרישה.אם גם 

 

 העסקה מעבר לגיל פרישה  .4

 הנוהל לא חל על משרת מנכ"ל ועל עובדים המועסקים במשרות אמון. .4.1

 ככלל, אין להאריך את שירותם של עובדים מעבר לגיל פרישה. .4.1

יחד עם זאת, לרשות המקומית יש סמכות להאריך את שירותם של עובדים מעבר לגיל  .4.2

נתונה לאחר דיון בוועדה להארכת שירות שהרכבה הוא בעניין הפרישה. ההחלטה 

 רכב חברי ועדת הפיטורים או מועצת הרשות, לפי העניין.כה

, המתבצעת באופן ישיר עם תלמידים, ניתן במשרה ייעודית בחינוךכאשר מדובר  .4.4

 .שנת הלימודיםלהמשיך העסקת העובד עד סוף 

חודשים לפחות טרם הגעתו  7אשר הועסק  –)של חללי צה"ל(  עובד ממשפחה שכולה .4.2

המשך העסקתו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים שא בנולגיל פרישת חובה יעודכן 

רצונו של אותו עובד בהארכת שירותו. לא ניתן אם ממועד הגעתו לגיל פרישת חובה, 



 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 פרישה לגמלאות – גמלאות

 
 
 

 

 

 

 

 5מתוך  3עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

שור יאלא בכפוף לקבלת א ,להפסיק העסקתו של עובד זה טרם התקופה האמורה

 ל ללא צורך בדיון בוועדה להארכת שירות.והכ תעסוקה של משרד הביטחון.העדת ומו

ובהסכמתו, הפנייה לבקשת המשך העסקה מעבר לגיל פרישה תהיה על דעת העובד  .4.7

 .61ולפי הצורך בהמלצת הממונה, באמצעות טופס 

כל עובד המבקש העסקה מעבר לגיל פרישה חייב להמציא אישור כשירות רפואי מרופא  .4.6

משפחה. לאחר מכן ניתן יהיה לקיים ועדת הארכת שירות לצורך קביעת המלצותיה 

 ראש הרשות. ל ידיוהאישור הסופי יינתן ע ,תפקידלבהתאם לנתוני העובד ו

באותה משרה ובאותו  ראש הרשות המקומית יהיה רשאי לאשר את המשך ההעסקה .4.1

שנה מ תימשך יותרתפקיד שבהם הועסק העובד קודם להגשת הבקשה, לתקופה שלא 

 .60וחצי בכל פעם, וזאת עד הגיעו של העובד לגיל 

שיירשמו  אלא מטעמים מיוחדים ,לא תתאפשר 60הארכת שירותו של עובד מעבר לגיל  .4.6

ועדה ומלצתה של הה על פי החלטת ראש הרשות המקומית באישור המועצה ולאחר

 .להארכת שירות

הארכת שירות לנושא משרה סטטוטורית )לא נדרש דיון  אישרראש הרשות  אם .4.10

 (. 61מועצת הרשות )טופס לדבר מאת בוועדה(, נדרש אישור 

ראש הרשות )טופס מאת נדרש אישור  הארכת שירות ועדהובו אישרה השבכל מקרה  .4.11

61.) 

על תאריך פרישתו החדש באמצעות מכתב  לאחר אישור כל הגורמים יעודכן העובד .4.11

 (.12"עדכון תאריך פרישה" )טופס 

 הנוהל לקייםלתקופה של עד שנה וחצי. להארכה נוספת יש  השירות היא תהארכ .4.12

 .מתחילתו

העתק ו( עם 17בקשת העובד, יישלח לעובד מכתב דחייה )טופס  לא אושרה אם .4.14

 .(2)סעיף  פרישה לגמלאות"הודעה על מועד "נוהל  על פי התהליךוהמשך  ,לממונה
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 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 

 הודעה על מועד פרישה לגמלאות בגין גיל .5

בתחילת השליש האחרון של השנה הלועזית יש להתארגן לקראת פרישתם של  .2.1

הכנת רשימת שמות העובדים  באמצעותהעובדים שיגיעו לגיל פרישה בשנה העוקבת 

 .הרלוונטיים העתידים לפרוש לגמלאות בשל גילם בשנה הקרובה ועדכון המנהלים

לעובד מוקדם ככל הניתן טרם מועד הפרישה  רהודעה על מועד פרישה לגמלאות תימס .2.1

בין תקופת ו)יש להבחין בין הודעה זו, אשר נעדה להכין את העובד לקראת פרישתו, 

חודשים טרם מועד הפרישה,  שלושהההודעה המוקדמת במקרה של פרישה שהיא 

 שלחו העתקיםיוי 14ת חובה( באמצעות טופס ובכל מקרה לא תינתן אחרי גיל פריש

 לראש הרשות ולמנהל האגף. מהודעה זו

 יש לוודא שהעובד קיבל את ההודעה.  .2.2

טופס ההודעה ב משאבי אנוש וריכוזם ל ידישל העובד ע ביצוע חישוב זכאויותיו .2.4

 (.4לתשלום גמלאות )טופס 

בין נציג ושה בינו זכויותיו טרם פרישתו, תתקיים פגיאת העובד מעוניין לברר  אם .2.2

 משאבי אנוש.

שהוא  המידעיצוין כי במהלך הפגישה העובד רשאי לרשום את מרכיבי החישוב ושאר  .2.7

לעובד סימולציה יש לציין על גביה כי היא אינה סופית ואינה אם מוצגת מקבל. 

 מחייבת. 

 .(מורשי חתימה)( גמלאות יועבר לאישור בכירי הרשות 4טופס ההודעה לתשלום )טופס  .2.6

 

 נספחים .6

 גמלאות 12.1נספח  –תרשימי זרימה  .7.1

 4טופס  .7.1

 14טופס  .7.2

 12טופס  .7.4

 17טופס  .7.2



 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 פרישה לגמלאות – גמלאות

 
 
 

 

 

 

 

 5מתוך  5עמוד 
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  41טופס  .7.7

 61טופס  .7.6

  

 מקורות  .7

 1620-חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, תש"יא ל22סעיף  .6.1

–תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה )העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה(, תשל"ו .6.1

1662 

 תקשי"רל 11.224פסקה  .6.2

 1672-וק קביעת גיל, תשכ"דח .6.4

 1004-חוק גיל פרישה, תשס"ד .6.2

 411014חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .6.7

 111012חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .6.6

 1671-צבה(, תשכ"חלאות( )הודעה מוקדמת על הוצאה לקמתקנות שירות המדינה )ג .6.1

 


