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 5מתוך  1עמוד 

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

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

 

פנות לרופא תעסוקתי בעניין עובד המבוטח במסלול פנסיה הבהם יש צורך לשמקרים ל כללים 

 תשובת הרופא.בעקבות  הרשות( –המקומית )להלן צוברת והמשך התנהלות הרשות 

 

 כללי .1

ה לרופא תעסוקתי יבהם העובד או המעביד מוצאים שיש צורך בפנישישנם מקרים  .1.1

 מגבלה רפואית כלשהי. דה בשלאישור המשך עבו-לצורך אישור או אי

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

 

 הגדרות .2

 .לפחות יום 03רופא ונמשכת  ל ידיעימי המחלה שלה אושרו שמחלה  –מחלה ממושכת  .1.1

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

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

  הנוכחית של העובד.

כשירות של העובד לעבוד -קביעה של רופא תעסוקתי בדבר אי –כשירות מוחלטת -אי .1.0

בו שבתפקידו ובכל תפקיד אחר. במקרה כזה יטפל העובד למיצוי זכויותיו מול הגוף 

 מבוטח במסלול פנסיה צוברת. הוא

קביעה של רופא תעסוקתי כי ניתן להעסיק את העובד  –מוחלטת כשירות שאינה -אי .1.2

 בהתאם למגבלות.

 0.0.1333הסדר פנסיה צובר על פי הסכם המעבר לפנסיה צוברת מיום  –פנסיה צוברת  .1.2

מעסיק לקרן פנסיה/תוכנית ביטוח, כאשר של העובד וההקובע הפרשות שוטפות של 

: פרישה בהגעה האלההאירועים תוכנית הפנסיה אמורה להבטיח קצבה בקרות אחד 

  לגיל פרישה, פטירה, אובדן כושר עבודה ו/או נכות.
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הפניה לוועדה רפואית לבדיקת כשירות עובד בהליך קבלתו כעובד מן המניין,  .3

 לאחר שהצהיר על בעיות בריאות

הצהרת  אםלהגיש הצהרת בריאות.  חייבהליך קליטה לעבודתו תעובד הנמצא ב .0.1

 העובד אליה שובץשעיה בריאותית, יש לבקש ממנהל היחידה הבריאות מעידה על ב

 חוות דעת בכתב לגבי רלוונטיות הבעיה הבריאותית לתפקיד הנדרש.

הבעיה רלוונטית למילוי התפקיד, יופנה אם המנהל הישיר והמלצתו,  לאחר בירור עם .0.1

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

משאבי אנוש והחתמת  ל ידי( ע112ואית של מועמד לתפקיד מוצע ברשות )טופס רפ

 העובד על הטופס.

 ימשיך לעבוד באופן סדיר.הוא העסקתו של העובד, את  המאשרת תשובהקבלת לאחר  .0.0

 יוזמן לוועדת שימוע. הוא העסקת העובד, את  אינה מאשרתבקבלת תשובה אשר לאחר  .0.2

 י של העובד. האיש בתיקהמסמכים יש לתעד את  .0.2

מאפשרת את ביצוע  המגבלהכל עוד  ,חל איסור שלא לקלוט עובד לעבודה בשל מגבלה .0.3

 .כנדרש התפקיד

 

 הפניה לרופא תעסוקתי לבדיקת כשירות לעובד עקב תלונות העובד או המעביד  .4

למשאבי אנוש בדבר בעיות רפואיות המשפיעות על עבודתו עליו להעביר  בפניית עובד .2.1

 .מסמכים רפואיים רלוונטייםולצרף  פנייתו בכתבאת 

בדבר בעיות בתפקוד עובד בשל בעיה רפואית, על המנהל להעביר  בפניית מנהל ישיר .2.1

 .רלוונטיים שיגיש מסמכים רפואיים כדיפנייתו בכתב ולידע על כך את העובד את 

עובד אשר נמנע מהגשת מסמכים רפואיים, לאחר שקיבל תזכורת והתראה, יזומן  .2.0

  קבותיו יוחלט על המשך ההליכים בעניינו.בעולבירור 

 שלח מכתב הודעה לעובד:יבהתאם לתשובת הרופא התעסוקתי י .2.2

  .111טופס יישלח עובד כשיר להמשך עבודה סדירה אם ה .2.2.1
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, יזומן איננה מוחלטת, אך היא כשירות-אי החלטת הוועדה מצביעה על אם .2.2.1

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

העסקה מתאימות, זאת אין חלופות אם סיום עבודתו ברשות לדיון בנושא 

 .בכפוף לשימוע

שימוע טרום  , יש לזמןכשירות מוחלטת-אי החלטת הוועדה מצביעה על אם .2.2.0

מנהל משאבי אנוש עם העובד ו עםפגישה  ולזמןשקילת סיום העסקה 

לתכנון פרישה, בהתאם לנתוני העובד ולזכויות המגיעות לו בהתאם למצבו 

  הרפואי

, הפניית העובד לביטוח הפנסיוני במסגרתו הוא בפנסיה צוברתפרישת עובד  .2.2.2

 מבוטח במסלול פנסיה תקציבית. 

 האישי של העובד. התהליך בתיק יש לתעד את .2.2

 

 ממושכתהפניה לוועדה רפואית לאישור מחלה  .5

ורם להערכה אצל גישלח עניינו ימהעבודה בגין מחלה ממושכת, אם העובד נעדר  .2.1

 מוסמך לקביעת יכולת תעסוקתית.

 המשך העסקה בהתאם לתשובת הרופא התעסוקתי: .2.1

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

 מחלה.

לעובד על חזרתו דיע יש להוכמחלה ממושכת,  לא אושרה ת העובדמחלאם  .2.1.1

 התוכנות בהתאם. ולעדכן אתלעבודה 

עובד אשר לא חזר לעבודה על אף החלטת הגורם הרפואי המוסמך, ינוכו  .2.1.0

ה לוועדה הרפואית ויישקל זימון יהחל מהפני כספי ימי המחלה ששולמו לו

 לשימוע בשל זניחת עבודה/היעדרות ללא אישור. 
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 ת זמניתאישור עבודה חלקית בגין מגבלה רפואי .8

, המגיש אישור רפואי בדבר מגבלה רפואית, המבוטח במסלול בפנסיה צוברתעובד  .1.1

יבוצע ניצול מתוך שעות המחלה. ניצול זה . כך אישור מרופא תעסוקתי צריך להמציא

 חודשים. 3של  מרביתמוגבל לתקופה 

התאם למגבלות , ישובץ העובד באת המגבלה המאשרתבהתקבל תשובה  .1.1.1

ולתקופת  (פיזימאמץ מספר שעות עבודה ביום, ) המפורטות באישור

 (.121)טופס  המוגבלות

להמציא אישורי מחלה רציפים מרופא לאורך כל תקופת צריך העובד  .1.1.1

 (. 123המגבלה שאושרה )טופס 

 יצא לחופשת מחלה. הוא לא נמצא שיבוץ מתאים לעובד,  אם .1.1.0

 ,עובדשלח הודעה על כך לי, תהמגבלה את שאינה מאשרתבהתקבל תשובה  .1.1.2

 (.123ועליו לשוב לעבודה סדירה )טופס 

חזרתו  פרטיבתום תקופת המגבלה יש לוודא חזרת העובד לעבודה סדירה ולעדכן  .1.1

 בתוכנת השכר.

 תיק האישי של עובד.בהמסמכים  יש לתעד את .1.0

 

 נספחים .9

 חופשות 3נספח  –תרשימי זרימה  .13.1

 12טופס  .13.1

 111טופס  .13.0

     112טופס  .13.2

 112טופס  .13.2

 123טופס  .13.3

 121טופס  .13.2
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 מקורות  .11

 נספחיםכולל  גדן תנאי שירותולא 2.12סעיף  .13.1

 פרק י"א לחוקת העבודה .13.1

 


