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 7מתוך  1עמוד 

 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 

מור בחקיקה סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהא
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

לוועדה רפואית בעניין עובד המבוטח במסלול פנסיה תקציבית והמשך התנהלות  לפנייהכללים 

 עדה.והו בעקבות החלטותהרשות(  –המקומית )להלן הרשות 

 

 כללי .1

ה לוועדה רפואית יבהם העובד או המעביד מוצאים שיש צורך בפנישישנם מקרים  .1.1

 מגבלה רפואית כלשהי. ה בשלאישור המשך עבוד-לצורך אישור או איהוועדה(  –)להלן 

 בעת פרישה, ניתן לקבל תוספת גמלה בשל מצב בריאותי. ,במקרים מסוימים .1.1

 משרד הבריאות.מוגש לשלו הערעור ו, ועדהועובד רשאי לערער על החלטת ה .1.1

 נוהל זה מתייחס לעובדים המבוטחים במסלול פנסיה תקציבית בלבד. .1.1

 

 הגדרות .2

 יום 13נמשכת היא ו ,רופא ל ידיעאושרו  ימי המחלה שלהשמחלה  –מחלה ממושכת  .1.1

 .לפחות

ו/או מגבילה את ביצוע המשימות  הדורשת קיצור יום עבודה מגבלה –מגבלה רפואית  .1.1

המשך עבודתו את שאינה מאפשרת ו/או מגבלה  הנדרשות מתפקידו של העובד

 הנוכחית של העובד.

דנה במצבו  ה. הוועדועדה המתקיימת בלשכת הבריאות המחוזית –ועדה רפואית  .1.1

באמצעות  היאיה לוועדה יהבריאותי של העובד וקובעת את כושר עבודתו. הפנ

 המעסיק בלבד.

ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות הדנה במגבלותיו של העובד ביחס  –ועדת כשירות  .1.1

 לתפקיד ספציפי המוצע לו.

וד כשירות של העובד לעב-קביעה של ועדה רפואית בדבר אי –כשירות מוחלטת -אי .1.2

 בתפקידו ובכל תפקיד אחר.

קביעה של ועדה רפואית כי ניתן להעסיק את העובד,  –כשירות שאינה מוחלטת -אי .1.2

 בהתאם למגבלות.
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 

מור בחקיקה סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהא
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

, מנכ"ל הרשות, גזבר הרשות ומנהל יועץ משפטי שבה חבריםועדה  –ועדת סינון  .1.2

ועדה ול ןהפניות הרלוונטיות בטרם מפנים אותעדה עוסקת בסינון ומשאבי אנוש. הו

 .רפואית

פנסיה המשולמת על בסיס הוראות חוק שירות המדינה )גמלאות(  –פנסיה תקציבית  .1.2

, מקופת הרשות, ללא ניכוי מעובד, אך בכפוף לתשלום 1723-]נוסח משולב[, התש"ל

 מהמשכורת המבוטחת על חשבון העובד. 1%דמי ניהול בשיעור 

 

כעובד מן המניין,  הליך קבלתותהפניה לוועדה רפואית לבדיקת כשירות עובד ב .3

 לאחר שהצהיר על בעיות בריאות

הצהרת  אםלהגיש הצהרת בריאות.  חייבהליך קליטה לעבודתו תעובד הנמצא ב .1.1

 העובד אליה שובץשהבריאות מעידה על בעיה בריאותית, יש לבקש ממנהל היחידה 

 חוות דעת בכתב לגבי רלוונטיות הבעיה הבריאותית לתפקיד הנדרש.

הבעיה רלוונטית למילוי התפקיד, יופנה אם מנהל הישיר והמלצתו, ה לאחר בירור עם .1.1

העובד לוועדת כשירות רפואית לעובד חדש, באמצעות מילוי טופס בדיקת התאמה 

משאבי אנוש והחתמת  ל ידי( ע112רפואית של מועמד לתפקיד מוצע ברשות )טופס 

 העובד על הטופס.

 ימשיך לעבוד באופן סדיר.הוא  העסקתו של העובד,את  המאשרת תשובהקבלת לאחר  .1.1

 יוזמן לוועדת שימוע. הוא העסקת העובד, את  אינה מאשרתקבלת תשובה אשר לאחר  .1.1

 האישי של העובד.  תיקבהמסמכים יש לתעד את  .1.2

מאפשרת את ביצוע  המגבלהכל עוד  ,חל איסור שלא לקלוט עובד לעבודה בשל מגבלה .1.2

 .כנדרש התפקיד

 

בדיקת כשירות העובד עקב תלונות העובד או נוהל הפניה לוועדה רפואית ל  .4

 המעסיק
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 

מור בחקיקה סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהא
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

למשאבי אנוש בדבר בעיות רפואיות המשפיעות על עבודתו עליו להעביר  בפניית עובד .1.1

 .מסמכים רפואיים רלוונטייםפנייתו בכתב ולצרף את 

בדבר בעיות בתפקוד עובד בשל בעיה רפואית, על המנהל להעביר  בפניית מנהל ישיר .1.1

 .רלוונטיים שיגיש מסמכים רפואיים כדילידע על כך את העובד פנייתו בכתב ואת 

עובד אשר נמנע מהגשת מסמכים רפואיים, לאחר שקיבל תזכורת והתראה, יזומן  .1.1

 בעקבותיו יוחלט על המשך ההליכים בעניינו.ולבירור 

את כל המסמכים לוועדה  הרשות, תפנה קבלת המסמכים הרפואיים מהעובדלאחר  .1.1

העובד נבדק על ידו(, בצירוף טופס הפניה אם שור רופא תעסוקתי, הרפואית )לרבות אי

 ל ידיעדה עו( והתחייבות כספית )חתומה בידי הגזבר( לתשלום עבור הו21)טופס 

 (. 111הרשות )טופס 

 ישלח מכתב הודעה לעובד:יועדה ובהתאם לתשובת ה .1.2

 .111טופס יישלח עובד כשיר להמשך עבודה סדירה אם ה .1.2.1

, יזומן איננה מוחלטת, אך היא כשירות-אי מצביעה על החלטת הוועדה אם .1.2.1

או  ,העובד לפגישה לצורך דיון באפשרויות העסקתו )ניוד( בהתאם למגבלות

 .העסקה מתאימותאין חלופות אם סיום עבודתו ברשות לדיון בנושא 

שימוע טרום  , יש לזמןכשירות מוחלטת-אי החלטת הוועדה מצביעה על אם .1.2.1

מנהל משאבי אנוש עם העובד ו עםפגישה  זמןולשקילת סיום העסקה 

לתכנון פרישה, בהתאם לנתוני העובד ולזכויות המגיעות לו בהתאם למצבו 

  ."(אחוזי ניצול ל פיאישור ימי מחלה להפניה ע"נוהל  )ראו הרפואי

 ,(11הלי סיום עבודה )נספח ונ על פיתיעשה  בפנסיה תקציבית פרישת עובד .1.2.1

 ות.הליך פרישה בגין מצב בריא

 האישי של העובד. בתיקהתהליך  יש לתעד את .1.2

 

 הפניה לוועדה רפואית לאישור מחלה ממושכת .5

, ניתן חודשייםמ יותרברציפות  נעדר המבוטח במסלול פנסיה תקציבית העובד אם .2.1

 . ועדה רפואיתול להפנותו
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 

מור בחקיקה סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהא
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 

 

על  חובה, חלה חודשים 6-יותר ממהעבודה בגין מחלה ממושכת נעדר עובד אם העובד  .2.1

 לפנות לוועדה רפואית.הרשות 

בצירוף טופס הפניה לוועדה  ,את כל המסמכים לוועדה תעבירהרשות  .2.1.1

ועדה תמשיך ו(, ורק לאחר אישור ה23רפואית בגין מחלה ממושכת )טופס 

 .לעובד ימי מחלההרשות לשלם 

 עדה הרפואית:והמשך העסקה בהתאם לתשובת הו .2.1

כמחלה ממושכת, העובד יכול להמשיך ולנצל ימי  אושרה ת העובדמחלאם  .2.1.1

 מחלה.

לעובד על חזרתו יש להודיע כמחלה ממושכת,  לא אושרה ת העובדמחלאם  .2.1.1

 התוכנות בהתאם. ולעדכן אתלעבודה 

עובד אשר לא חזר לעבודה על אף החלטת הגורם הרפואי המוסמך, ינוכו  .2.1.1

שקל זימון ה לוועדה הרפואית וייימהפני כספי ימי המחלה ששולמו לו

 לשימוע בשל זניחת עבודה/היעדרות ללא אישור. 

 

 הגדלת גמלה  הפניה לוועדה רפואית לאחר ועדת סינון לצורך .6

עובד הפורש לפנסיה תקציבית שאינה מטעמי בריאות וטוען לבעיות בריאות לו או לבן  .2.1

דש ופירוט הוצאות )עלויות( כספיות עבור חו רלוונטייםהזוג, יצרף מסמכים רפואיים 

 .הרפואית האמורה אחד בגין הבעיה

בהתאם לנתוני העובד ו 112ת משאבי אנוש, באמצעות מילוי טופס יפני – ועדת סינון .2.1

, ובדיקת המסמכים לאור הקריטריונים הנדרשים להגדלת הגמלה עקב בעיות בריאות

 להלן: כפי שמפורט 

  במשך השנה  ממצב בריאותי לקוי שנתגלה לראשונה /תסובלהעובד או בן/בת זוגו

 חודשים ממועד הפרישה. 2-אך לא פחות מ ,שקדמה למועד הפרישה

 הוצאות חודשיות קבועות קיימות ש או, נוכחות של העובדאו  נפגע כושר השתכרותו

 בגין המחלה.
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 בגין  הכנסהאו  תשלום כלשהו יםמקבל םאינזוגו  /בתהצהרת העובד כי הוא או בן

 המצב הבריאותי. 

המקרה את הנדרשים יקבל הודעה כי לא ניתן להפנות  ריטריוניםשאינו עומד בקעובד  .2.1

 (.112לוועדה רפואית )טופס 

במימונה ו יופנה באמצעות הרשות ועדת סינון ל ידיואושר ע העומד בקריטריוניםעובד  .2.1

 .(111טופס )( לצורך הגדלת אחוזי הפרישה 111לוועדה רפואית )טופס 

 %13לכל  %1 נתוני הגמלה ביחס של הגדלת גמלה, יעודכנו מאשרתועדה והאם  .2.2

יודגש  (.117)טופס לעובד  על כך הודעה שלחיות מאחוזי הנכות שאושרו מיום הפרישה

בגין מצבו הרפואי  כי עדכון אחוזים רפואיים ייעשה כל עוד אין העובד מקבל קצבה

ממקור אחר )ביטוח לאומי(. ככל שמקבל קצבה מטעם המוסד לביטוח לאומי, הרי 

אחוזית כאמור תשולם רק עם הגיעו של העובד לזכאות לקצבת זקנה מטעם שתוספת 

לאומי, היות ואחוזי הקצבה שניתנו בגין מצבו הרפואי מתבטלות )וזאת כדי הביטוח ה

 למנוע כפל קצבה בגין אותו מצב רפואי(.

 (.117שלח הודעה לעובד )טופס יהגדלת הגמלה, ת אינה מאשרתעדה והו אם .2.2

 תיק האישי של העובד.בם המסמכי יש לתעד את .2.2

 

 אישור עבודה חלקית בגין מגבלה רפואית זמנית  .7

, שהגיש אישור רפואי בדבר מגבלה פנסיה תקציביתעבור עובד המבוטח במסלול  .2.1

 רוף המסמכים הרפואיים.י( בצ23שלח טופס הפניה לוועדה רפואית )טופס ירפואית, י

שובץ העובד (, יכעבור ימים אחדים) את המגבלה מאשרתאם הוועדה  .2.1.1

 (פיזימאמץ מספר שעות עבודה ביום, )התאם למגבלות המפורטות באישור ב

 (.111)טופס  ולתקופת המוגבלות

להמציא אישורי מחלה רציפים מרופא לאורך כל תקופת צריך העובד  .2.1.1

 (. 113המגבלה שאושרה )טופס 

 יצא לחופשת מחלה. הוא לא נמצא שיבוץ מתאים לעובד,  אם .2.1.1
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ועליו לשוב  שלח הודעה על כך לעובדי, תהמגבלה מאשרתאינה אם הוועדה  .2.1.1

 (.113לעבודה סדירה )טופס 

חזרתו  פרטי בתום תקופת המגבלה יש לוודא חזרת העובד לעבודה סדירה ולעדכן .2.1

 בתוכנת השכר.

 תיק האישי של עובד.בהמסמכים  יש לתעד את .2.1

 

 עדה הרפואית ותשלום העובדונוהל הגשת ערעור על החלטת הו .8

 עדה הרפואית יממן את עלות הערעור.ועוניין בהגשת ערעור על החלטת הועובד המ .2.1

 מנהל משאבי אנוש יכתוב מכתב הפניה נלווה לערעור העובד. .2.1

 לוועדת הערעור:  האלהשלחו המסמכים יי .2.1

 ערעור העובד; 

  מכתב נלווה מהרשות; 

  מסמכים רפואיים שלא צורפו בעבר, ככל שיידרש; 

  תשלום בגובה עלות הערעור. 

 האישי של העובד. בתיקהמסמכים  יש לתעד את .2.1

 והרשות תפעל בהתאם. ,תיקו האישי של העובדבתתועד  ת הערעורתשוב .2.2

 .בלבדעל הערר ערר שהגיש העובד תהיה מיום ההחלטה ההחלטת ועדת  החלת .2.2
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 ועדות רפואיות לעובדים המבוטחים במסלול פנסיה תקציבית
 

 
 

 

 

 

 

 7מתוך  7עמוד 

 
קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 

מור בחקיקה סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהא
 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
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 1.2נספחים ופרק כולל  דן תנאי שירותגולא 2.11סעיף  .13.1

 פרק י"א לחוקת העבודה .13.1

 2/1332וזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ח .13.1

מקרה של חל לגבי עובדי מדינה, אולם משמש מקור נורמטיבי ב)לתקשי"ר  11.1פרק  .13.1
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