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בעקבות  ולפרקי זמן שוניםשונות או טיפול בהיעדרויות מסיבות ו/אישור ימי מחלה כללים בדבר 

 .רשות( –מקומית )להלן  , בתקופות שונות במהלך העבודה ברשותמחלה

 

 כללי .1

ושעות עבודה שנקבעו מראש. לעיתים נעדר העובד עבודה  לכל עובד יש מסגרת ימי .1.1

כפי שהוגדרו  ,בהתאם למקורות) של בן משפחתומעבודתו בשל סיבות רפואיות שלו או 

 (.11בסעיף 

 

 הגדרות .2

 מחלקתי., או דיווח או דיווח מרוכז ,העובד ל ידידיווח אישי ע – דיווח תקבל .2.1

 ו.של העובד לבצע עבודת האו קבוע תזמני יכולת-אי – מחלה .2.2

 ה.מחל הזכות הניתנת לעובד להיעדר מהעבודה בשל –ימי מחלה  .2.2

 בחזקת העובד המחייבת היעדרות מהעבודה.של אחד הילדים מחלה ש –מחלת ילד  .2.2

 קרוב משפחה: הורה, ילד. –בן משפחה  .2.1

מוגבלות ית, נפשית או שכלית, לרבות זאדם עם לקות פי –אדם עם מוגבלות  .2.2

באופן מהותי של האדם מוגבל תפקודו  גינהבקוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר 

 .קרייםבתחום אחד או יותר מתחומי החיים העי

מתן סיוע לעובדים קבועים הנעדרים מהעבודה עקב אפשרות ל – תרומת ימי מחלה .2.2

, באמצעות קרן לזכותם ימי מחלה ויום, ולא נותר 23מחלה, לתקופה העולה על 

 ייחודית שמוקמת לצורך מטרה זו.

, בחזרה מהעבודה או עבודה, בדרך לעבודהבזמן התאונה שאירעה  –תאונת עבודה  .2.2

 כללי הביטוח הלאומי. על פיוהוכרה כתאונת עבודה  ודהכתוצאה מהעב

זכאות עובד לניצול ימי מחלה שנותרו לו במקום עבודתו הקודם,  –גרירת ימי מחלה  .2.2

 לאחר שניצל את כל ימי המחלה במקום עבודתו הנוכחי.

 ימים אלה לצבור אפשר .ימי מחלה בשנה 23-העובד זכאי ל –מחלה אישית של עובד  .2.13

 ם לא נוצלו.א ,משנה לשנה
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הצהרה על מחלה בגין היעדרות של עובד, ללא אישור רפואי  –ימי הצהרה על מחלה  .2.11

ימים לצבור אפשר -איימי מחלה, פעמיים בשנה עד יומיים בכל פעם.  ל חשבוןעלא ו

 משנה לשנה.אלה 

 . באישור צריכים להופיע:בן משפחהאו על שם  העובד ל שםאישור ע –אישור רפואי  .2.12

פירוט , כולל מספר רישיון , חותמת הרופאחתימת הרופא ,המוטב ז של"מספר ת

 מספר ימי המחלה שהרופא אישר.הבעיה הרפואית ו

לרבות עובד שהוא הורה במשפחת הורה כחוק, שהוא עובד  –ילד בחזקת העובד  .2.12

 אומנה.

ידי מי ששר הרווחה על לה משמורת על ילד, משפחה שאושרה  – משפחת אומנה .2.12

  ים הסמיכו לכך.והשירותים החברתי

 .לפחות יום 23רופא ונמשכת  ל ידיעימי המחלה שלה אושרו שמחלה  –מחלה ממושכת  .2.11

מגבלות על מגבלות זמניות בעבודה )על רופא ה ממליץמחלה בגינה  –מחלה חלקית  .2.12

 חלק משעות העבודה(., או על חלק ממשימות התפקיד

 ה.העבודה לעיתים קרובות בגין מחלמהיעדרות  – מחלה תכופה .2.12

 לרבות הורה של בן/בת הזוג. ,דיווח ימי מחלת הורה של העובד –מחלת הורה  .2.12

-םפעולות יו /הלבצע לבדו /תמסוגל /הבן/בת זוג שאינו –לחלוטין  /הבן/בת זוג תלוי .2.12

יומית כגון: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית. בכפוף 

 לאישור רפואי.

דנה במצבו הבריאותי , יימת בלשכת הבריאות המחוזיתועדה המתק –ועדה רפואית  .2.23

באמצעות המעסיק היא ועדה הרפואית ויה לישל העובד וקובעת את כושר עבודתו. הפנ

 מובטח במסלול פנסיה תקציבית. עובדה אםה לוועדה זו רלוונטית רק יהפניבלבד. 

סקה שלו בהתאם לנתוני ההע ,הצורך על פיאישור פרטני לכל עובד  –אישור העסקה  .2.21

 היקף משרה בפועל(.ו )תפקיד

 

 הצהרה על ימי מחלה .2

 מחלה. בעקבותהגשת הצהרת עובד שנעדר מהעבודה  .2.1
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ותיעוד תוכנת השכר בהתאם  שנותרו לעובד, עדכון ימי הצהרה ומחלהת מספר בדיק .2.2

 .של העובד מסמכים בתיק האישי

 

 אישור ימי מחלה .2

העובד או דיווח ל ידי ח אישי עהיעדרות בגין ימי מחלה )דיוובנושא בקבלת דיווח  .2.1

 הרופא המטפל.של  ה(חותמת וחתימ)חתום  יחידתי מרוכז( נדרש אישור רפואי

 , כמפורט להלן:ימי המחלה, בכפוף לאישור רפואי תקין וליתרת ימי המחלה אישור .2.2

יתרה לניצול,  אין: אם ניצול ימי מחלה תבדיקת יתר –העובד  םשל אישור ע .2.2.1

 ;למחצית משכורת בתום זכאות לימי מחלה" יש לעבור ל"נוהל זכאות

יש יתרה לניצול ימי מחלה וההיעדרות החלקית הינה נקודתית,  קיימת אם 

 אם .של העובד בתיק האישיולתעד  ההיעדרות בתוכנות הרלוונטיות לעדכן 

 –ההיעדרות ממושכת, יש לעבור ל"נוהל אישור מחלה ממושכת ו המחלה

 עדה רפואית".והפניה לו

 ."נוהל היעדרות בשל מחלת ילד"יש לעבור ל –על מחלת ילד אישור  .2.2.2

היעדרות נוהל עבור ל"יש ל – זוג /בתבןאו  הורה –אישור מחלת בן משפחה  .2.2.2

 .בשל מחלת בן משפחה"

יש לעבור  –לידה של בת הזוג או  ריוןיזוג מחמת טיפולים בה /בתבןהיעדרות  .2.2.2

 לידה של בת הזוג". או ריוןיזוג מחמת טיפולים בה /בתבןהיעדרות ל"נוהל 

עבור ל"נוהל יש ל – היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות .2.2.1

 .היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות"

יש לעבור ל"נוהל היעדרות ללא  ,אחד הסעיפים שלעילמתאים לאם לא צורף אישור  .2.2

 אישור".

 

 (וגז /בתבןאו  הורה)נוהל היעדרויות בשל מחלת בן משפחה  .1
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או בהתקבל  ,לחלוטין בעזרת הזולת /הזוג התלוי /בתבהתקבל אישור בגין מחלת בן .1.1

אישור בגין מחלת הורה, באמצעות טופס הצהרה על היעדרות בגין מחלת הורה )טופס 

22.) 

שהוא בדיקת זכאות בהתאם לצבירת ימי המחלה השנתיים האפשריים עבור חולה  .1.2

 קרוב משפחה:

  שנהימים ב 2עד  –מחלת הורה; 

  יום נוספים בהסכמת המעביד. ההיעדרות תהיה  23-ושנה ביום  23 –מחלת בן זוג

על חשבון ימי החופש ואם אין ימי מחלה צבורים על חשבון ימי מחלה צבורים, 

 ;של העובד

  עבד מעל שנה ברשות.העובד יום, ובתנאי ש 23 –במחלה ממארת 

 .של העובד תיק האישיבתיעוד האישורים  .1.2

 

 של מחלת ילדהיעדרות ב .2

קריטריונים  באמצעותבקבלת אישור בגין מחלת ילד, הזכאות לימי מחלה נקבעת  .2.1

הורה כחוק, לרבות הורה  – תנאי הכרחי: הילד בחזקת העובדהוא אחדים אשר קיומם 

 מנה.ובמשפחת א

ימי זכאי לזקוף על חשבון ימי מחלתו הצבורים )בכפוף לבדיקת  12הורה לילד עד גיל  .2.2

 מחלת ילד כדלקמן:צבירה( ימי ה

 /הולא נעדר /תאו עצמאי /תעובד /היאהואזוגו של העובד  /בתבןאם   .2.2.1

 2עד עסק, יהיה העובד זכאי לנצל ימי מחלה לפי מספר ילדיו: ה/ממעבודה

-)לימים בשנה  12 ילדים( ועד 2 -)ל ימים בשנה 13; עד בשנה )לילד אחד(ימים 

 ויותר(.ילדים  2

 ניית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחידהילד נמצא בחזקתו הבלעדאם   .2.2.2

ימים  12עד  , יהיה העובד זכאי לנצל ימי מחלה לפי מספר ילדיו:של הילד
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 2-בשנה )לימים  23עד ו ילדים( 2-בשנה )לימים  12, עד (לילד אחד)בשנה 

 (.ויותרילדים 

החולה במחלה  12הורה לילד עד גיל רשות בעל ותק של יותר משנה, והוא בעובד  .2.2

 ממארת, תבוצע בדיקת זכאות בהתאם לצבירת ימי המחלה, כדלקמן:

ימי על חשבון יתרת בשנה  ימי היעדרות 23זכאי לזקוף עד העובד יהיה   .2.2.1

 חופש, לפי בחירתו.ימי מחלה או יתרת 

חופש לפי  ימי מחלה אוימי ימי היעדרות ) 113לזקוף  העובד יהיה זכאי  .2.2.2

 /הלא נעדרו של העובד זוג /בתבןאם ימים,  23בחירתו( במקום 

או שהילד נמצא בחזקתו  ני,או שהעובד הוא הורה יחידעסק, מה/העבודהמ

 .הבלעדית

 מנה בשל מחלת ילד".ועבור ל"נוהל היעדרויות במשפחת אל יש – מנהוילד במסגרת א .2.2

 .של העובד תיק האישיבעדכון הדיווח במחשב ותיעוד המסמכים  .2.1

 

 בלותהיעדרות לצורך מתן סיוע לילד עם מוג .2

מחלה הימי מחלה מיתרת ימי  12משנה זכאי לנצל עד בעל ותק של יותר עובד ברשות  .2.1

(, וכן להיעדר לצורך שעות סיוע לילד עם 113לצורך סיוע לילד עם מוגבלות )טופס 

 מוגבלות.

 ובכפוף לזכאותוחופש נוספים בהתאם לבקשת העובד ימי ימי מחלה או  12ניתן לאשר  .2.2

 :האלהובכפוף להצהרות  מי החופש,ת ימי המחלה או יבצביר

 האדם הזקוק לסיוע נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד; 

  לזקוק לסיוע ניהורה יחידהוא העובד; 

 היאאאו שהו ,לשם אותו סיוע /המעבודתו /ההזוג של העובד אינו נעדר /בתבן/ 

 ./תעצמאי

 שעות סיוע על חשבון המעסיק: .2.2

שעות בשנה לצורך  12 היעדר עדלזכאי הורה לילד עם מוגבלות  שהואעובד   .2.2.1

 לילד עם מוגבלות, ללא ניכוי משכרו ועל חשבון המעסיק. סיוע אישי
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או לא  /הח זכאותוומכ /המעבודתו /הלא נעדרזוגו של העובד  /בתבןאם   .2.2.2

עם המוגבלות  ילד, או שהניהורה יחיד הואהעובד אם  , או/המעסקו /הנעדר

לשעות )בנוסף  שעות 12יהיה זכאי העובד להיעדר עד  ,בחזקתו הבלעדית

 , ללא ניכוי משכרו ועל חשבון המעסיק.(לעיל 2.2.1בסעיף  הנקובות

 תיק האישי של העובד.בעדכון הדיווח בתוכנות הרלוונטיות ותיעוד  .2.2

 

 מנה בשל מחלת ילדוהיעדרות במשפחת א .2

טיפול בילד חולה או ילד מנה ונעדר מעבודתו לצורך והורה במשפחת אהוא כאשר עובד  .2.1

ההורה הצהרה בכתב על כך שההורה הטבעי או  עם מוגבלויות שבאחריותו, עליו למלא

לא מימש באותם ימים או שעות את  או הילד עם המוגבלויות המאמץ של הילד החולה

 (.232)טופס  ח אותה זכותוזכאותו לזקיפה או להיעדרות מכ

תתועד כן ות ותדווח כמאושרת במחשב והגשת ההצהרה כנדרש תאושר ההיעדרלאחר  .2.2

 .של העובד בתיק האישי

 

עדה והפניה לוותכופה , מחלה חלקית, מחלה אישור ימי מחלה ממושכת .2

רופא תעסוקתי  או רפואית )לעובדים המבוטחים במסלול פנסיה תקציבית(

  )לעובדים המובטחים במסלול פנסיה צוברת(

להיעדרות מהעבודה בגין מחלה לעיתים בהתקבל פנייה ממנהל ישיר של עובד בטענה  .2.1

, חודשייםיותר מאו שנראה בדיווחי הנוכחות כי העובד חולה במחלה רציפה  ,קרובות

עובד הציג המלצה רפואית למגבלות זמניות בעבודה, יש לבקש מהעובד להמציא האו ש

 ל האישורים הרפואיים המעידים על מצבו.לאת כ

קורת היעדרות מסיבת יטופס "ביש למלא ית, עובד מבוטח במסלול פנסיה תקציבה אם .2.2

החודשים  12משך היעדרויות בגין המחלה בשל הפירוט , לצרף (23מחלה" )טופס 

בקשה לאשר את תקופת כולל  ,לוועדה הרפואית מידעהולשלוח את  האחרונים

 ההיעדרות.
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 11מתוך  7עמוד 
 

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 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

 הרפואית ועדהותשובת האת ר יהעביש לעובד מבוטח במסלול פנסיה תקציבית, ה אם .2.2

 .22באמצעות טופס שלו ובד ולמנהל הישיר לע

ימי את להמשיך ולנצל רשאי את ימי ההיעדרות, העובד  אישרהועדה וה אם  .2.2.1

עליו להמשיך ולהציג אישורי מחלה כנדרש לצורך  שלו, אךהמחלה הצבורים 

 תשלום שכר.

דית לעבודה, יאת ימי ההיעדרות, על העובד לחזור מי לא אישרהועדה והאם   .2.2.2

 שכרו.מאו שלו רות ינוכו מימי המחלה וימי ההיעד

 .לקביעת מצבו הרפואי לרופא תעסוקתי יופנה הוא ,עובד מבוטח בפנסיה צוברתה אם .2.2

 בתיקו האישי של העובד.הרפואית ועדה ותיעוד המסמכים ותשובת ה .2.1

 

 נוהל זכאות לתשלום מחצית משכורת בתום זכאות לימי מחלה .13

וא מכסת ימי שנה ברשות, אשר ניצל את מלמ בעל ותק של יותרה של עובד יבקבלת פני .13.1

בעניין זכאותו והוא יעודכן  ,בדק זכאותויימי מחלה נוספים, תים לו שודרהמחלה ו

 .21באמצעות טופס 

 –אישור תקופת מחלה נוספת במחצית משכורת לתקופה הנדרשת עד לתקרת הזכאות  .13.2

צבירה של ימי  )בתקופה זו איןלכל היותר חודשים  2שבועיים לכל שנת עבודה, עד 

 , אך קיימת צבירת זכויות לפנסיה בהתאמה להיקף השכר בפועל(.ימי חופשמחלה ו

ותיעוד  122שת באמצעות טופס עדכון מערכת השכר בהיקף המשרה לתקופה הנדר .13.2

 האישי של העובד. בתיק

 

 נוהל תרומת ימי מחלה לעובד .11

שלו, לרבות לה ניצל את כל ימי המחוהוא כאשר עובד מוגדר כחולה במחלה קשה,  .11.1

עליו נזקק לתרומת ימי מחלה מעובדים אחרים, הוא , ומחלה במחצית המשכורת

 לגורם המנהל את מאגר ימי המחלה ברשות. לפנות

( על מספר ימי המחלה המאושרים 111מנהל משאבי אנוש ימליץ לראש הרשות )טופס  .11.2

 :האלההקריטריונים  על פילפונה 
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 11מתוך  8עמוד 
 

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 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

  לתרומת ימי מחלה( יהיה זכאי לתקופה חולה בודד )כל עובד שחולה וזקוק

 תרומות. ימים( לניצול ימי מחלה באמצעות 23דשים )חו 2 של מרבית

  ימים. 1,233 היאשל סך כל התרומות לכל הנזקקים  המרביתהתקרה 

 .112יענה לפונה באמצעות טופס ראש הרשות  .11.2

 .של העובד עדכון תוכנת השכר ותיעוד בתיק האישי .11.2

ימי תרומה יאפשרו הקצאת  23כל  אוגדן תנאי שירותו הקיבוצי ההסכם ל פיעכי  יצוין .11.1

 החולה. על ידיימי מחלה לניצול  2

הסבר על משמעות ולקבל  112התורמים ימי מחלה צריכים לחתום על טופס העובדים  .11.2

 התרומה.

 ימי מחלה צבורים 23 ולעובד התורם לא ייוותרלא תתאפשר תרומת ימי מחלה אם  .11.2

 .לפחות

הנחיית המרכז לפי  ולתרום אותם.צבורים לזכותו אי "לפדות" ימי חופש עובד אינו רש .11.2

 .יםצבור חל איסור לתרום ימי חופש ,2.11.2312לשלטון מקומי מיום 

 

גרירת ימי מחלה לבעלויות אחרות )רשויות מקומיות( לצורך ניצול בפועל  .12

 לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית

יהיה זכאי לחופשת מחלה בשכר בהתאם  ובבעלות חדשה עבורלעבוד עובד העובר  .12.1

לנוהל בבעלות המקבלת. עמדה לזכותו חופשת מחלה צבורה בבעלות המעבירה, 

 שמר לו זכותו לימי המחלה העומדים לזכותו בבעלות המקבלת.ית

הבעלות המעבירה תעביר לבעלות המקבלת את דמי המחלה ששילמה לעובד על בסיס  .12.2

 ד התשלום על חשבון הבעלות המקבלת.השכר הקובע של העובד העובר במוע

 בבעלות החדשה )רשות מקומית(,נצברו ימי מחלה אם סדר הניצול של ימי המחלה:  .12.2

 וכך הלאה. מהבעלות החדשה ואחר כך מהבעלות הקודמתישולמו ימי המחלה קודם 

יש צורך בניצול ימי מחלה בפועל, לאחר ניצול אם העברת ימי המחלה תהיה אך ורק  .12.2

 לה בבעלות המקבלת.כל ימי המח
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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 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

ת בקשעניין ה מעובד לשעבר או ממעסיקו הנוכחי )רשות מקומית( ביקבלת פניעת ב .12.1

 לפונה. 112גרירת ימי מחלה לצורך ניצול בפועל, תעביר הרשות המעבירה טופס 

אישור העסקה הכולל את יתרת  יוכןלאחר קבלת הטופס החתום מהמעסיק הנוכחי  .12.2

 הזכאות.ימי המחלה הנותרים לניצול מול 

לאחר החתמת הגורם המוסמך ברשות המעבירה )גזבר, סגן גזבר, מנהל יחידת שכר  .12.2

של העובד  בתיק האישי יתועדו(, יועבר הטופס לביצוע תשלום, והעתקים ממנו מהוכדו

 לעובד ולמעסיק הנוכחי. וישלחו

 

 תשלום עבור תאונת עבודה .12

רשים עבור הביטוח במקרה של תאונת עבודה יופנה העובד למילוי הטפסים הנד .12.1

הלאומי. כל עוד אין אישור ביטוח לאומי לתאונת העבודה, ינוכו ימי ההיעדרות מימי 

 בכפוף לקבלת אישור רפואי. ,המחלה

 ל ידיקבלת תשובת הביטוח הלאומי תבוצע התאמה של הימים שאושרו עלאחר  .12.2

 הביטוח הלאומי לימי ההיעדרות.

 .של העובד תיק האישיבים הזנת הנתונים לתוכנת השכר ותיעוד המסמכ .12.2

, ימי היעדרות בשל תאונת עבודה, שבעדם זכאי העובד הנפגע תנאי שירות האוגדן על פי .12.2

ראו כתקופת עבודה לצורכי קביעת מכסת ימי חופשת ילאומי, יהלדמי פגיעה מהביטוח 

 הבראה ותוספת ותק.קצבת רכי תשלום ומנוחה ולצ

 

 נספחים .12

 אישורים רפואייםמחלה ו 2.1נספח  –תרשימי זרימה  .12.1

 22טופס  .12.2

 23טופס  .12.2

 21טופס  .12.2

 22טופס  .12.1

 113טופס  .12.2
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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 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. ובנוהל ה
 

 111טופס  .12.2

 112טופס  .12.2

 112טופס  .12.2

 122טופס  .12.13

 232טופס  .12.11

 

 מקורות  .11

 1222-חוק דמי מחלה, תשל"ו .11.1

 1222-תקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, תשל"ז .11.2

 1222-חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, תשנ"ג .11.2

)הגדרות( לחוק שוויון  1ס'  ,1222-ות בשל מחלת ילד(, תשנ"דתקנות דמי מחלה )היעדר .11.2

 1222-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 1222-חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, תשנ"ד .11.1

 1222-תקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, תשנ"ד .11.2

 1222-חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, תשנ"ח .11.2

 1222-לה )היעדרות בשל מחלת בן זוג(, תשנ"טתקנות דמי מח .11.2

 2333-ריון ולידה של בת זוג(, תש"סיחוק דמי מחלה )היעדרות עקב ה .11.2

-ריון ולידה של בת זוג(, תשס"איתקנות דמי מחלה )כללים בדבר היעדרות עובד עקב ה .11.13

2333 

 פרק י"א לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות .11.11

 גדן תנאי שירותולא 12פרק  .11.12


