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 ירות בגין בריאותהגדלת שהנדון :  
 

אם מתקיימים בקשה להגדלת שירות בגין מצב בריאותן של עובד/ת ו/או של בן/בת זוג תידון 
 להלן : 3-ו 2, 1שלושת התנאים הבאים כמפורט בסעיפים 

 
בעת פרישת העובד/ת, המבקש סובל ממצב בריאות לקוי שהתגלה לראשונה )או נתגלתה  .2

ת קיים( במשך השנה שקדמה למועד פרישתו לראשונה החמרה משמעותית במצב בריאו
 חודשים ממועד הפרישה. 1 -של העובד לגמלאות, אך לא פחות מ

 

לפחות באחד משני התנאים הבאים  עומד המבקש  –בהשוואה לקדמה לגילוי הליקוי  .1
 סעיף א' או ב'( :)

 
בתקופת הליקוי נפגע כושר השתכרותו של המבקש כך שמתקיים  .א

 הבאים :אים לפחות אחד משלושת התנ
 

  החודשי )ברוטו( של פחת ממוצע שכר עבודתו בתקופת הליקוי
 2/1-המבקש )כולל שעות נוספות, כוננות, שכר עידוד וכד'( ב

 לפחות מתקופת הליקוי.
  2/1-וי, בק, בשל מחלה הקשורה בלינעדר מעבודתוהמבקש 

 לפחות מתקופת הליקוי.
  ל הליקוי המבקש בש של משרתוהופחת שיעור בתקופת הליקוי

 משרה לפחות. 2/1-ב
 

 בשל הליקוי נגרמו למבקש, בתקופת הליקוי, הוצאות חודשיות .ב
 27%ידי ביטוח רפואי כלשהו, העולות על -קבועות שאינן מכוסות על

 משכר מינימום.
 

 .   המבקש אינו מקבל תשלומים כלשהם, ממקור אחר בגין הליקוי.1
 

 
 

 ון בקשתו בשני תנאים :באם המבקש הוא בן/בת הזוג של העובד, תיד
 

משכר  2/1בשנה שקדמה לתקופת הליקוי השתכר למחייתו ושכרו החודשי היה לפחות  .1
 המינימום.

 עמד לפחות באחד משלושת התנאים לעיל. .2
 

עובד העומד בכל התנאים כמפורט לעיל, יופנה ע"י ועדת הגמלאות לוועדה הרפואית בלשכת 
 עותק מהחלטתה לוועדת הגילמאות. ותעביר הבריאות המחוזית, שתשיב למשרדנו

 
 
 
 



ועדת הגמלאות בנציבות שירות המדינה תמליץ בפני נציב שרות המדינה על הגדלת תקופת שירותו 
של עובד, בגין פגיעה בכושר ההשתכרות ו/או בגין ההוצאות הנובעים מהליקוי, אם עומד המבקש, 

 לעיל, זאת בהתאם לכללים הבאים : 1-ו 1, 2בתנאים 
 

ניתן להמליץ על הגדלת שירותו בגין בריאות עד לשנתיים  עובד הוא המבקש .א
 בשיעור קיצבתו. 4%-אך לא יותר מ

, ניתן להמליץ על תקופת שירותו של העובד בגין הזוג-בןאם המבקש הוא  .ב
בשיעור קיצבתו של  3% -אך לא יותר מהזוג, עד לשנה וחצי, -ליקוי בן

 העובד.

 והןבגין ליקוי העובד  הןותו של העובד, ניתן להמליץ על הגדלת תקופת שיר .ג
בשיעור קיצבתו של  6% -אך לא יותר מבן הזוג, עד לשלוש שנים, בגין ליקוי 

 העובד.

, הופנה עובד ע"י ועדת הגמלאות, ערב פרישתו, לוועדה בשל הליקויאם  .ד
)בהתחשב  שיעור נכותרפואית בלשכת הבריאות המחוזית, וזו קבעה לעובד 

קבע לעובד בעת קליטתו בשירות המדינה(, ניתן להמליץ על בשיעור הנכות שנ
 11%לכל  1% -יוגדל עד להגדלת תקופת שירותו כך ששיעור קיצבתו 

 משיעור הנכות.

 ד' לעיל.-יותר מבין סעיפים א' וועדת הגימלאות תמליץ על השיעור הגבוה  .ה

 ד' לעיל. -ועדת הגימלאות תמליץ על השיעור הגבוה מבין סעיפים ג' ו .ו
 

המצורפים : טופס  ימלא את הטפסיםעובד המבקש להגדיל תקופת שירותו בגין ליקוי שלו, 
בקשה להגדלת שירות, אישור הרופא המטפל לעובד/ת, הצהרת עובד/ת על הוצאות רפואיות 

 והצהרת העובד/ת.
 

: טופס הגדלת  , ימלא את הטפסים המצורפיםהזוג-עובד המבקש להגדיל שירותו בגין ליקוי בן
רות, אישור הרופא המטפל לבן/בת הזוג של העובד/ת, הצהרת בן/בת הזוג העובד/ת על הוצאות שי

 רפואיות, אישור המעסיק של בן/בת זוג העובד/ת והצהרת בן/בת זוג העובד/ת.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                      
 

                                                                                       אורי פרידמן                                
 כ"א מחוז ת"א תחום       

 
 
 


