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 מהות העדכון תאריך עדכון

  

  

 

 הארכת שירותנוהל 

 רקע .1

 

הינו שלב מרכזי בקביעת תכנית העבודה ובמסגרתו גם היערכות לפרישת עובדים,  בתאגידתכנון כח האדם 

 השנתית של אגף משאבי אנוש ואשר צריך להתבצע בסמוך לסיומה של כל שנת עבודה לקראת השנה החדשה. 

 תנים העולים מהשטח.  אל מול הצרכים והאתגרים המש בתאגידיבחנו צרכי כוח האדם בעת ביצוע תהליך זה י

חובה, הרישת בחוק הקובע את גיל פארכות שירות היא הדין הקיים יובהר, כי נקודת המוצא בבחינת בקשות לה

 .כאשר הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה הינה בגדר החריג לכלל זה

)לגבר  67גיל ל בהגיעוהגיל שבו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו ( 2004-התשס"ד)בהתאם לחוק גיל פרישה 

שירותו של העובד בהסכמתו. הארכה זו מותנת בקיום  להאריך את התאגידזאת, רשאי סמנכ"ל ם ולאשה(. ע

 שנקבעו ומפורטים בנוהל. התנאים הבאים

של העובד. בשני המקרים הנהלת התאגיד או החובה יכולה להיות של היוזמה להארכת השירות מעבר לגיל פרישת 

 .)מצ"ב( למלא טופס בקשה להארכת שירות על העובד

 שנים.  67נוהל זה חל בין היתר גם על עובדים שנקלטו בתאגיד עם הקמתו לאחר שמלאו להם 

 

 מטרה. 2

 .תאגיד והאחריות של בעלי התפקידים השונים בתהליךהעובד/ת ל הארכת השירותתהליך לפרט את 

 

 מניעים להארכת שירות. 3

 :הארכת שירות מטעמים ארגוניים 3.2

לתקופה של  מוסמך לאשר הארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובהסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש  3.2.1

 .מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי התפקידעד שנה, 

 אגף משאבי אנוש יבצע את ההליך הבא:  3.2.2

יפנה אל העובד, על מנת לקבל את הסכמתו בכתב, לפחות שלושה חודשים טרם הגעת העובד  -

 לגיל פרישה

כי הוא כשיר להמשיך לכהן  תיאישור מרופא תעסוקאגף משאבי אנוש ידאג לקבל מהעובד  -

 בתפקידו לאחר גיל פרישה 

 הארכת שירות מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי התפקיד 3.2.3

 ד.הנדרשת לתאגי, על מומחיות ייחודיתבעובד  3.2.3.1

בהמשך  חיוניותבגיל הסמוך לגיל פרישת חובה וקיימת  ניהולישמונה לתפקיד עובד  3.2.3.2

 ישת חובההעסקתו במשרה מעבר לגיל פר

 ,ארגון-בהתקיים נסיבות של חיוניות מוכחת של העובד, בעיצומו של מהלך לרפורמה, רה 3.2.3.3

 .שדרוג טכנולוגי מערכתי או סגירת יחידה
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 בהיערכות לפרישת העובד עיכוברכת שירות מטעמי הא 3.2.4

תקיים נסיבות מיוחדות, בהן למרות המאמצים בפועל של התאגיד, לא התאפשרה בה 3.2.4.1

)סעיף זה יכול להתרחש גם בתקופה הקצרה  קליטתו של מחליפו של העובדבחירתו או 

 משלושה חודשים טרם הפרישה(

לתקופה של עד חודש אחד ממועד גיל  -לצרכי חפיפה עם העובד המחליף את העובד החדש 3.2.4.2

 הפרישה של העובד. 

ההארכה תתאפשר לתקופה של עד שלושה חודשים, הארכה נוספת מחייבת אישור  3.2.4.3

 . התאגידלית מנכ"

 הארכת שירות מטעמים אישיים על פי בקשת העובד 3.3

ארבעה על העובד לפנות בכתב למנהלת משאבי אנוש באמצעות טופס הארכת שירות, לפחות  3.3.1

 .טרם מועד פרישתו הצפוי חודשים

 .על העובד לצרף לטופס זה אישור רפואי מרופא תעסוקתי המאשר את כשירותו להמשיך בתפקיד 3.3.2

 משאבי אנוש.למינהל וסמנכ"ל אישור לבקשת העובד תועבר  3.3.3

 הבקשה תתקיים בכפוף לכל התנאים הבאים: 3.3.4

חודשים הקודמים למועד גיל הפרישה, אירע אירוע שיש בו להשליך באופן  18 -כ  בתקופה של -

 .משמעותי על העובד באם לא יוארך שירותו

ת הארכת שירותו כדי המשך העסקתו של העובד חיונית לתפקוד הארגון ואין באירוע המצדיק א -

 לפגוע בתפקודו וזמינותו.

למען הסר ספק, שיקולים כלכליים לא יוכלו להוות שיקול בלעדי המצדיק הארכת שירות מעבר  -

 לגיל פרישה.

 

 שיקולים להתחשבות בבקשת עובד להארכת שירות מטעמי פרט 3.4

 .משך שנות שירות העובד במשרה ובתאגיד 3.4.1

 .חודשים טרם מועד גיל הפרישה 18  -כ קיומו של אירוע בתקופה של 3.4.2

 .יכולתו של העובד להמשיך לעבוד באופן סדיר וקבוע 3.4.3

 , אשר להארכת שירות השפעה עליהםהתאגידנסיבותיהם של יתר עובדי  3.4.4

 הערכות עובד, לרבות חוו"ד עדכנית של הממונה הישיר לעניין תפקוד העובד 3.4.5

 קיומו של מקור תקציבי להמשך העסקת העובד 3.4.6

 אי הארכת השירות על העובד בחינת השלכת 3.4.7

 

 

 

חודשים  שישהבסעיף זה, תהיה לתקופה של עד פי בקשת העובד, כמפורט -על אישייםהארכת שירות מטעמים 

הארכת שירות,  .חודשים נוספים לכל היותר שישהממועד גיל הפרישה, עם אפשרות להארכה לתקופה של עד 

 .ובהסכמתו הרלוונטיר היוועצות עם הרגולטור חככל שתינתן, תהיה לא
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 . אחריות4

 העובד אחראי להשלמת הטפסים הנדרשים כמפורט

 ך והבקרהאגף משאבי אנוש אחראי למכלול התהלי

 .משאבי אנוש אחראי על קבלת ההחלטה הסופית בדבר הארכת השירותלמינהל וסמנכ"ל 

 

 ומסמכים טפסים. 5

 בקשה להארכת שירותטופס  5.1

 תעסוקתי על המשך כשירות העובד לתפקיד מעבר לגיל פרישה\משפחהסיכום רפואי מרופא  5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חתימה שם 

   מינהל ומשאבי אנושלסמנכ"ל  –ינון אהרוני  הכין

   המנהלת הכללית –תניב רופא  אישרה
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  טופס בקשה להארכת שירות  5.1טופס 

 

 

 


