
אבטלה/ מילואים/ נוהל טיפול בזכאות לחופשת לידה  אבטלה/ מילואים/ נוהל טיפול בזכאות לחופשת לידה 

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

, בהתקבל הודעה על לידת עובדת
העברת הודעה כי עליה להעביר 

אישור לידה למשאבי אנוש

90' ט

עדכון במשאבי אנוש בפרטי 
היולדת ותאריך הלידה לצורך 

רישום מועדי חופשת לידה ועדכון 
מערכת הנוכחות והשכר

מילוי טופס התביעה לתשלום דמי 
)355ביטוח לאומי (לידה 

קבלת אישור רשמי של 
הצבא על ביצוע שירות 
מילואים של עובד הרשות

העברת הפניה לשכר 
לעדכון ותשלום

טיפול יחידת השכר מול 
הביטוח הלאומי לקבלת 
שיפוי בגין ימי המילואים

131' ט

תיעוד המסמכים 
בתיק האישי

עובד בא לבקש אישור 
לצורך תביעה לקבלת דמי 

אבטלה

מילוי טופס תביעה לדמי אבטלה

השבת הטופס המלא לעובד 
לשעבר להמשך טיפולו

תיעוד המסמכים 
בתיק האישי

1500/בל' ט



נוהל טיפול בזכאות בגין תאונת עבודהנוהל טיפול בזכאות בגין תאונת עבודה

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

לאחר קבלת הודעה על תאונת עבודה ובירור 
מנהלו הישיר של העובד , פרטים נדרשים

בקשה : "של הביטוח הלאומי 250ימלא טופס 
 3 -ב, "למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

תיק אישי, ביטוח לאומי, ח"קופ: העתקים

הפניית העובד לקבלת עזרה במיון 
)אם טרם פונה(ח "או בקופ

קבלת אישורי מחלה על תקופת 
ההיעדרות ותעודה ראשונית 

ח"לנפגע בעבודה מקופ

, הודעה למחלקת שכר בדבר הזכאות
בצירוף הטופס מהביטוח הלאומי 

והחתמת העובד או מיופה כח רשמי

העברת הטופס החתום ליחידת השכר

250/בל' ט

של הביטוח  211מילוי טופס 
תביעה לתשלום דמי "הלאומי 

"פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

ח "העברת הטופס המלא והחתום לקופ
 -לביטוח הלאומי , בה מבוטח העובד

ליחידה לנפגעי עבודה ועותק שלישי 
יתוייק בתיקו האישי של העובד

הפגיעה הוכרה כתאונת עבודה 
י הביטוח הלאומי"ע

הפגיעה לא הוכרה כתאונת 
י הביטוח הלאומי"עבודה ע

 – יום 12 -העובד החסיר פחות מ
ימי היעדרות יוגדרו כימי תאונת 

עבודה במקום ימי מחלה והרשות 
תספוג ימים אלה

 – יום 12העובד החסיר מעל 
ימי ההיעדרות יוגדרו כתאונת 
עבודה והביטוח הלאומי ישלם 

עבור ימים אלה

הודעה לעובד כי ימי ההיעדרות 
יחשבו כימי מחלה ותיעוד השיחה

עדכון התוכנות בקוד המתאים 
למקרה



נוהל טיפול לצורך קצבת זקנהנוהל טיפול לצורך קצבת זקנה

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
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מתן טופס בקשה לקבלת 
קצבת זקנה לעובד

ציון עובדת המשך עבודתו 
בטופס

עובד ממשיך לעבוד

ציון תאריך סיום עבודה
ומילוי שאר פרטים נדרשים

עובד שאינו ממשיך לעבוד

480/בל' ט

העברת הטופס לשכר 
להשלמת גובה השכר וצירוף 

תלוש שכר/אישור מעביד

סריקה לתיק אישי ומתן 
הטופס המקורי לעובד 
להמשך התנהלות מול 

ל"המל



נוהל טיפול בהפרשי תשלום בגין תקופת הגמלה מהביטוח הלאומינוהל טיפול בהפרשי תשלום בגין תקופת הגמלה מהביטוח הלאומי

משאבי אנושמשאבי אנוש

ב
ל
ש

ב
ל
ש

התקבלה הודעה מהעובד בדבר 
זכאותו להפרשי תשלום מהרשות 

או עלה ספק בנושא במסגרת 
הרשות

שליחת הודעה לעובד על 
אי זכאותו

תיעוד המסמכים 
בתיק האישי

זכאי 
לפרשי תשלום

מילוי הודעה לשכר וצירוף 
הטופס מהביטוח הלאומי

שליחת הודעה לעובד על 
זכאותו

143' ט

בדיקת הסכום שהועבר לעירייה 
אל מול הסכום , י ביטוח לאומי"ע

ששולם לעובד בפועל

אינו זכאי 
להפרשי תשלום

144' ט 143' ט
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