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\ 0 :מספדו ו
עו״ד יצחקי, שלמה. ״הארגון״)

עבו׳•- יחסי על הראשי המכונה

הנהוגה הפנסיה שיטת 'שינוי שעניינו הסכם הצדדים כין נחתם 31.5.2007 וביום הואיל:

המעבר"); "הסבם (להלן: צוברת לפנסיה תקציבית מפנסיה באוניברסיטה

חדש" ל״עובד חדש" אקדמי סגל לחבר מינוי "תחולת על הוסכם המעבר להסכם 2 ובנספח :והואיל
•------------ ;להלן "וה ובהסכם המעבר בהסכם כהגדרתו

:(להלן האוצר במשרד השכר על הממונה אישור קבלת לצורך שנדרשו התיקונים ובמסגרת :והואיל

 בעניין הסכמותיהם את לעגן הצדדים התבקשו המעבר להסכם השכר") על "הממונה

; נפרד קיבוצי בהסכם חדש״ ל״עובד חדש״ אקדמי סגל לחבר מינוי ״תחולת

:כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה נספחיו על זה להסכם המבוא .1

הגדרות .2

חוקרים, נלווה/ / מקביל / הרגיל במסלול הבכיר האקדמי בסגל מינוי בעל עובד - חדש״ ״עובד

 באחד כעובד מינויו תחילת מועד אשר תנ״ל, במסלולים המקבילה בדרגה או ומעלה, מרצה בדרגת

לאחריו. או הקובע במועד חל האמורים המסלולים

.1.10.2003 ־ הקובע״ ״המועד

.3.1

חדש אקדמי סגל לחבר מינוי תחולת .3

 הכנה חדש") "עובד בהגדרת (כמשמעותו חדש בכיר אקדמי סגל לחבר לאפשר מנת על

 להקדים האוניברסיטה החליטה באוניברסיטה, עבודתו ותחילת קליטתו לקראת נאותה

:כדלהלן חודשים בשלושה הראשון המינוי תחילת מועד את

באוקטובר. 1 במקום ביולי 1 א.

באפריל. 1 במקום בינואר 1 ב.

הצורך. במידת יתוקנו הרלוונטיים התקנונים לעיל, האמור לאור

 בהגדרת (כמשמעותו חדש בכיר אקדמי סגל חבר על יחול לא לעיל 3.1 בסעיף האמור

 ליום ועד 1.10.2003 שמיום בתקופה באוניברסיטה העסקתו שהחל חדש״) ״עובד

חדש בכיר אקדמי סגל חבר על יחול לא זה בסעיף הקבוע ההסדר כי (מובהר .30.9.2017
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סגל ראשון־ -שקיבל-כתס־מימי־ חבר חך-ועל־ שע״ ת מודיכד- תהלי שנ חול ל רי מו א כ מי־ קד  א

ב־ לו שישולם פעמי חד למענק זכאי יהיה כאמור עובד לעיל). 3.1 בסעיף הקבוע ההסדר

 ולכל 2017 נובמבר חודש בעד המשולמת מהמשכורת החל שווים, חודשיים תשלומים 120

 הצהרה על לחתימתו בכפוף ,2017 דצמבר חודש בעד המשולמת מהמשכורת החל המאוחר
 שטרם ובלבד למינויו, שקדמו החודשים בשלושת האוניברסיטה לרשות עצמו העמיד לפיה

 שקדמו החודשים בשלושת עבודה בגין תשלומים לו שולמו לא זה הסכם חתימת מועד

 שהעסקתו חדש בכיר אקדמי סגל חבר המצטברים"). התנאים "שני . (להלן למינויו

 את יקבל - התשלומים 120 מלוא לו שולמו בטרם כלשהי מסיבה תסתיים באוניברסיטה

העסקתו. בסיום האוניברסיטה שתבצע חשבון" ב״גמר המענק יתרת

:הבא התחשיב לפי יחושב פעמי החד המענק שסכום יובהר

 אלף וששה ושבעים מיליון ושמונה עשרים :(ובמילים ₪ מיליון 28,076,000 של כולל סך

 הנובעות המעסיק עלויות בניכוי מעסיק) עלויות כולל זה סכום כי (מובהר שקלים)

לחלוקה"). "הסלים :(להלן לעובדים. פעמי החד המענק מתשלום

 תחילת שמיום בתקופה המשוקללות, המשרות היקפי בסך יחולק לחלוקה הסכום

 בשני שיעמדו החדשים הבכיר האקדמי הסגל חברי של ,30.9.2017 יום ועד ההעסקה

המצטברים. התנאים

 המשוקללת משרתו להיקף בהתאם החדש הבכיר האקדמי הסגל לחבר ישולם המענק

.30.9.2017 יום ועד העסקתו תחילת שמיום בתקופה

 כלשהם אחרים תשלומים חישוב לצורך בחשבון יובא לא פעמי החד המענק כי מובהר .3.3

כלשהן. הפרשות בגינו יבוצעו ולא החדש הבכיר האקדמי הסגל לחבר המשולמים

 העסקתו שיחל חדש" "עובד כל לגבי וכלשונו ככתבו יחול לעיל 3.1 בסעיף האמור .3.4

תשע״ח. הלימודים משנת באוניברסיטה

לרישום הגשה .4
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30.5.07 גרסה

ם סכ ה
d'(< 2007 לחודש-31 ביום בתל-אביב, ונחתם שנערך

ביו

תל-אביב אוניברסיטת
טה") בשם הקיצור לשם להלן, (שתיקרא ברסי "האוני

אחד, מצד

ן י ב ל

הבכיר האקדמי הסגל ך ארגו

") בשם הקיצור, לשם להלן, (שייקרא ארגון ה "

שני, מצד

 הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-
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א ו ב מ

ל י א ו האוניברסיטה, קופת על כבד כספי עול מהווה באוניברסיטה כיום הנהוגה התקציבית והפנסיה ה

ל י א ו ה  לפנסיה תקציבית מפנסיה באוניברסיטה הנהוגה הפנסיה שיטת שינוי על הצדדים בין והוסכם ו

זה, בהסכם להלן לאמור בכפוף צוברת,

ל י א ו ה (להלן: גבוהה להשכלה המועצה של ולתקצוב לתכנון הועדה לבין האוניברסיטה בין והוסכם ו

ת")  שעובדים היתר, בין בתנאי, האוניברסיטה של ההבראה לתוכנית תסייע ות״ת כי "וונ"

 הפנסיה זכויות אלא התקציבית, הפנסיה הסדר במסגרת יכללו לא זה, בהסכם כמוגדר חדשים

צוברת, בפנסיה יובטחו שלהם

ל י א ו ה  סגל חברי עוד יבוטחו לא תשס״ד, האקדמית הלימודים משנת התל כי הצדדים, בין והוסכם ו

 וכי תקציבית, בפנסיה זו), בשנה החל באוניברסיטה לעבודה (שהתקבלו חדשים בכיר אקדמי

להלן, כהגדרתה צוברת בפנסיה יבוטח להלן, כהגדרתו חדש עובד כל (תשס״ד) זה ממועד החל

ל י א ו ה  להיות ימשיכו תקציבית בפנסיה המבוטחים הבכיר האקדמי הסגל חברי כי הצדדים, בין ומוסכם ו

 חתימת במועד גמלאי שהוא מי ועל שאיריהם, ועל אלה עובדים על וכי פנסיה, בקופת מבוטחים

בהתאמה, לגמלאות, פרישתם ולאחר באוניברסיטה עבודתם בעת לחול יוסיפו ושאיריו, זה הסכם

 ו/או (נכות בריאות מטעמי לגמלאות פרישה בריאות, מטעמי שאינה לגמלאות פרישה במקרי

 וכמפורט כאמור התקציבית, הפנסיה הסדרי כל (חו״ח), פטירה או רפואית), ועדה קביעת עפ"י

 "קופת (להלן: בע״מ )1965( ת"א אוניברסיטת של אקדמיים לעובדים התגמולים קופת בתקנות
 הפנסיה זכויות את ויבטיח יעגן אשר הצדדים בין שיוסכם אחר מסמך בכל או התגמולים"),

 התקציבית הפנסיה הוראות ספק, הסר למען התקציבית"). "הפנסיה (להלן: בעתיד התקציבית

 גמלאי שהוא מי ועל ושאיריהם, לגמלאות, פרישתם לאחר גם ותיקים עובדים על לחול ימשיכו

 שינויים שהוא,למעט וסוג מין מכל בתנאיהם שינוי ללא ושאיריו, זה הסכם חתימת במועד

דין, עפ״י שיחולו

ל י א ו ה  הסגל חברי של לביטוחם הנוגע בכל ביניהם, היחסים מערכת את להסדיר מבקשים והצדדים ו

 של ביטוחם המשך ואת להלן), כהגדרתם חדשים" "עובדים (להלן: צוברת בפנסיה בכיר האקדמי

 עפ״י הכל להלן), כהגדרתם ותיקים" "עובדים (להלן: תקציבית בפנסיה בכיר אקדמי סגל חברי

זה, בהסכם להלן והמפורט האמור

פיכך ה, ל תנ : הצדדים בין !הוסכם הוצהר הו ן ל ה ל ד כ

1.

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווים לו והנספחים' זה להסכם המבוא 1.1

 בהם להשתמש ואין בלבד, מקומות כמראי זה להסכם הוכנסו הסעיפים כותרות 1.2
הוראותיו. לפירוש

 רבים לשון ו/או נקבה ללשון גם הכוונה זכר, בלשון דובר בו זה בהסכם מקום בכל 1.3
במפורש. אחרת, צוין כן אם אלא להיפך, ו/או

 ותיקים עובדים שהיו ובגמלאים ותיקים בעובדים עתידית פגיעה למניעת הסדר -1 נספת
 חדש בכיר אקדמי סגל לחבר מינוי תחולת - 2 נספח
קליטה סל - 3 נספח
חדשים אקדמי סגל לחברי ביטוחי כיסוי - 4 נספח

הנכיי האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-
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הגדרות: .2

ק" "עובד תי ו

שי יעובד חד

 הרגיל/ במסלול הבכיר, האקדמי בסגל מינוי כתב פי על המועסק עובד

 במסלולים מקבילה בדרגה או ומעלה, מרצה בדרגת חוקרים, נלווה/ מקביל/

התגמולים. בקופת תקציבית בפנסיה מבוטח הקובע למועד עובר אשר הנ״ל,

 ותיק עובד בהגדרת המפורטים האקדמיים המסלולים באחד מינוי בעל עובד

 חל האמורים המסלולים באחד כעובד מינויו תחילת מועד אשר לעיל,

לאחריו. או הקובע במועד

בע" "המועד 1.10.2003.הקו

פנסיוני 'הסדר

קרן " צוברת פנסיה "

ח טו ם" "בי הלי מנ

 ביטוח ו/או לשכירים גמל קופת ו/או מנהלים ביטוח ו/או צוברת, פנסיה קרן

העובד. בחירת לפי להלן, כהגדרתם עבודה כושר אובדן כנגד

 או מקיפה המיוחד) בניהול הקרנות זה ובכלל ותיקה או (חדשה פנסיה קרן

 פנסיה קרן או כללית, פנסיה קרן או בלבד) (לזקנה יסוד לפנסיית קרן

 ההון, שוק על הממונה ידי על המאושרת לעת, מעת שתהייה כפי אחרת,

האוצר. במשרד וחסכון ביטוח

 מסלול ו/או הוני מסלול ו/או קצבה במסלול ביטוח בחברת ביטוחי הסדר

 ביטוח ההון, שוק על הממונה ידי על המאושר לעת, מעת שיהיה כפי אחר

האוצר. במשרד וחסכון

 גמל "קופת
ם" רי שכי ל

 על הממונה ידי על המאושרת לעת, מעת שתהיה כפי לשכירים גמל קופת

האוצר. במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק

טוח דן כנגד "בי ב  או
שר עבודה" כו

 שוק על הממונה ידי על המאושר עבודה, כושר אובדן כעד ביטוחי הסדר

 בביטוח או פנסיה בקרן המשולב האוצר, במשרד וחסכון ביטוח ההון,

עצמו. בפני העומד כהסדר או מנהלים

ת שכור מ  ב', ו- אי מחקר תוספת הבראה, דמי אקדמית, תוספת ותק, משולב, שכרקובעת" "

 תוספת, וכל "קריטריונים", ובגין למוסד" מלא זמן "הקדשת בגין תוספות

 תהווה כי ויוחלט הוחלט עליה תפקיד, לגמול ותוספת יוקר תוספת לרבות

הקובעת. מהמשכורת חלק

ר שו אי ה " "  במקום ביטוח ולקופת פנסיה לקרן מעבידים תשלומי בדבר הכללי האישורהכללי

 פיצויי לחוק 14 סעיף לעניין לעת, מעת שיהיה כפי בנוסח פיטורים, פיצויי

.1963התשכ"ג- פיטורים

תחולה: .3

 מהמועד החל לעיל, כועדרתם האוניברסיטה, בשירות העובדים על יחולו זה הסכם הוראות 3.1

הקובע.

בזאת: מתחייבת האוניברסיטה 3.2

ל־אןמבךס ת ת ט בי ב א
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 חודש מידי ברצף, יבוטחו פנסיוני, בהסדר שיבוטחו החדשים העובדים כל כי 3.2.1
והכל מקנה, זה שהסכם הזכויות במלוא ותוכו עבודתם, תחילת החלימיום בחודשו,

הפנסיוני. ההסדר על החלים לפוליסה, ו/או לדין לתקנון, בכפוף

 האמור שעפ״י התחייבויותיה להבטיח מנת על עליה, החלות העלויות בכל לשאת 3.2.2

לעיל. 3.2.1 בסעיף

ק עובד תי : ו ריו א ש ו

 הפנסיה הוראות לחול ימשיכו ושאריהם, ותיקים עובדים על כי הצדדים, בין בזאת מוסכם 4.1
 ובין זקנה פנסיית קבלת בגין (בין פרישתם ובתקופות עבודתם, תקופת כל משך התקציבית,

שאיריס). פנסיית קבלת בגין ובין נכות פנסיית קבלת בגין

 או לביטול ניתנות ואינן ושאריו, ותיק עובד כל של אישיות זכויות גם הינן זה סעיף הוראות 4.2
קיבוצי. בהסכם לו שהוקנתה זכות על לוותר עובד רשאי שבהם ובדרך באופן אלא ויתור,

התקציבית: הפנסיה במסלול לשנות כדי זה בהסכם אין כי בזאת, מובהר ספק הסר למען

ו/או: זה; של עדכונו אופן ואת הפנסיוני השכר בסים את 5.1

ו/או: התקציבית; הפנסיה בהוראות זו של כהגדרתה הקובעת" "המשכורת את 5.2

אלה ובין זה, הסכם חתימת ערב הקיימות אלה בין קבועות", "תוספות של הגדרתן את 5.3
הקובע. המועד לאחר שיוכרו

והיקפו. התשלום מועדי זה ובכלל הקצבה תשלום הסדרי את 5.4

 התקציבית הפנסיה במסלול הקובעת המשכורת לחישוב הבסיס כי הצדדים, בין בזאת מוסכם 6.1
 העובדים של לפנסיה הקובעת למשכורת תתווסף ו/או שהתווספה תוספת כל גם יכלול

פנסיוני. בהסדר יבוטחו ו/או שבוטחו החדשים

כי: בזאת, מובהר ספק כל הסר למען 6.2

 ימשיך תקציבית, לפנסיה הקובעת המשכורת בבסיס הקובע, למועד עד הכלול רכיב 6.2.1
זה. פנסיה במסלול הקובעת המשכורת בבסיס להכלל

 כלשהי תוספת ו/או הקובעת במשכורת כלשהו רכיב כי בעתיד, יוסכם ו/או יוחלט 6.2.2
 גם הקובעת במשכורת אלה תוספות ו/או רכיבים יכללו הפנסיוני, בהסדר יכללו לה,

 בעת גמלאי שהוא מי ישל פרישתם), ולאחר עבודתם (בעת ותיקים עובדים של

 באותם התקציבית, הפנסיה במסלול אלה, של שאריהם ושל זה, הסכם חתימת

המחויבים. ובשינויים התנאים

לא כי בזאת, ומוסכם מובהר זה, בהסכם מקום בכל האמור חרף ספק, הסר למען 6.2.3
 מבין לכך, הזכאים לאלה עודפות" שנים בגין "פיצויים חישוב באופן שינוי יחול

, לגמלאות. הפורשים הוותיקים העובדים

הככיי האקדמי הסגל ארגון
תל-אביב אוניברסיטת
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 באוניברסיטה םגיהנהו לכללים בהתאם יקבלם פיטורים לפיצויי הזכאי ותיק עובד_ 6.2.4
התקציבית. בפנסיה הותיקים לעובדים זה הסכם חתימת בעת

חדש: עובד .7

 המועד מן החל באוניברסיטה עבודתם שהחלו חדשים עובדים כי הצדדים, בין בזאת מוסכם 7.1
התקציבית. הפנסיה מסלול עליהם יחול ולא פנסיוני, בהסדר יבוטחו הקובע

 פנסיוני להסדר להפרשה הבסיס ואילך, הקובע מהמועד החל כי הצדדים, בין בזאת מוסכם 7.2
הקובעת. המשכורת יהיה החדשים העובדים בעבור

 נהג אשר את לשנות כדי זה הסכם בהוראות אין כי בזאת, מובהר ספק הסר למען 7.3
 בעניינים לרבות וחישובו, שכר לתשלום הקשור בכל הקובע למועד עד באוניברסיטה

הבאים:

 ההגדרות בסעיף כמפורט תקציבית פנסיה במסלול הקובעת" "המשכורת הגדרת 7.3.1

לעיל). 6 ו- 5 בסעיפים לאמור (בכפוף לעיל

פיטורים. פיצויי לעניין בחשבון המובאים המשכורת רכיבי 7.3.2

ההשתלמות. לקרן הסכומים מופרשים מהם המשכורת רכיבי 7.3.3

עבודה/שעה. יום ערך חישוב 7.3.4

ם ההפרשות8.8. כויי הני פנסיוני: בהסדר ו

 עפ״י באוניברסיטה, העובד של עבודתו תחילת ממועד לחילופין או הקובע, מהמועד החל 8.1
 ההפרשות שיעור כאשר בחירתו, לפי פנסיוני בהסדר חדש עובד כל יבוטח מביניהם, המאוחר

 החדש העובד של ממשכורתו וינוכו האוניברסיטה ידי על בחודשו חודש מדי שיופרשו

כדלקמן: יהיו בחודשו), חודש מידי הפנסיוני להסדר שיועברו והפרשות (ניכויים

 ההצטרפות לכללי (בהתאם המיוחד שבהסדר ותיקה צוברת פנסיה בקרן העובד בחר 8.1.1
כלהלן: והניכויים, ההפרשות שיעורי יהיו זה), לענין

 בגובה תגמולים חשבון על הקובעת מהמשכורת שיעור תפריש האוניברסיטה

 שיקבעו וכפי מעסיק הפרשות לגבי ההון שוק על הממונה בהוראות הנקובה התקרה

 חשבון על הקובעת מהמשכורת 8.1% האוניברסיטה תפריש בנוסף, לעת. מעת

פיטורים. פיצויי

 בגין הקובעת מהמשכורת שיעור החדש העובד של ממשכורתו תנכה האוניברסיטה

לעת. מעת שיקבעו כפי ההון שוק על הממונה בהוראות כנקוב העובד תגמולי

 כלהלן והניכויים ההפרשות שיעורי יהיו אחרת, צוברת פנסיה בקרן העובד בחר 8.1.2
 ההון שוק על הממונה הוראות עפ״י לעת מעת יחולו, אס שיחולו, לשינויים (בכפוף

גמל)): קופות וניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות פי ועל

בנוסף, תגמולים. חשבון על הקובעת מהמשכורת 6% תפריש האוניברסיטה

פיטורים. פיצויי חשבון על הקובעת מהמשכורת 8.1% האוניברסיטה תפריש

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
בת אוניברסיטת א ביל-
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על הקובעת ,מהמשכורת 5.5% החדש העובד לש כורתוממש תנכה האוניברסיטה.......
 שיעור את להגדיל לאוניברסיטה להורות זכאי יהא העובד עובד. תגמולי חשבון

 המקסימלי לשיעור עד הצוברת הפנסיה לקרן העברה לשם ממשכורתו הניכוי

 מהמשכורת 7%( גמל] קופות וניהול לאישור [כללים הכנסה מס לתקנות המאושר

העובד. להוראת בהתאם תפעל והאוניברסיטה )2007 ינואר לחודש נכון הקובעת,

 על הקובעת מהמשכורת 5% תפריש האוניברסיטה מנהלים: בביטוח העובד בחר 8.1.3

 ל- ועד פיטורים פיצויי חשבון על הקובעת מהמשכורת 8.1% תגמולים, חשבון

5% חדש עובד כל של ממשכורתו ותנכה עבודה, כושר אובדן בגין לביטוח 2.5%
המנהלים. לביטוח ותעבירם הקובעת, מהמשכורת

 לשם ממשכורתו הניכוי שיעור את להגדיל לאוניברסיטה להורות זכאי יהא העובד

 הכנסה מס לתקנות המאושר המקסימלי לשיעור עד המנהלים לביטוח העברה

 ינואר לחודש נכון הקובעת, מהמשכורת 7%( גמל] קופות וניהול לאישור [כללים

העובד. להוראת בהתאם תפעל והאוניברסיטה )2007

 הקובעת מהמשכורת 5% תפריש האוניברסיטה לשכירים: גמל בקופת העובד בחר 8.1.4

 ותנכה פיטורים, פיצויי חשבון על הקובעת מהמשכורת 8.1% תגמולים, חשבון על

 עד תפריש האוניברסיטה כן, כמו הקובעת. מהמשכורת 5% העובד של ממשכורתו

עבודה. כושר אובדן בגין לביטוח הקובעת מהמשכורת 2.5%ל-

 לשם ממשכורתו הניכוי שיעור את להגדיל לאוניברסיטה להורות זכאי יהא העובד

 הכנסה מם לתקנות המאושר המקסימלי לשיעור עד לשכירים גמל לקופת העברה

 ינואר לחודש נכון הקובעת, מהמשכורת 7%( גמל] קופות וניהול לאישור [כללים

העובד. להוראת בהתאם תפעל והאוניברסיטה )2007

 הפרשות שיעור לעיל, 8.1.4ו- 8.1.3 בסעיפים האמור חרף ספק, הסר למען 8.1.5

 כושר ואובדן תגמולים פיטורים, פיצויי בגין 8.1.4ו־ 8.1.3 בסעיפים המעסיק

 (כיום לעיל 8.1.2 בסעיף הכוללים ההפרשות שיעורי על יעלו לא יחד גם עבודה

עבודה). כושר אובדן רכיב (הכוללים ותגמולים פיטורים פיצויי בגין )14.1%

 הפרשות שיעור בתקרת שינוי ויחול היה כי הצדדים בין מוסכם לעיל, האמור חרף 8.1.6
 אך אביב, תל באוניברסיטת גם זה שינוי יחול העברית, באוניברסיטה המעסיק

דין. כל להוראות בכפוף

 להיות עובד אותו ימשיך לעיל, 8.1 בסעיף כאמור פנסיוני בהסדר חדש עובד בחר לא 8.2
 סיום מועד עד שבוטח, ככל לכן, קודם באוניברסיטה מבוטח היה בו הפנסיוני בהסדר מבוטח

 כמפורט יהיה ההפרשות ושיעור המוקדם, כאמור,לפי בחירתו על שיודיע עד או עבודתו

הפנסיוני. להסדר בהתאם לעיל, 8.1 בסעיף

 בחר ולא כלשהו, פנסיוני בהסדר לכן קודם האוניברסיטה ידי על החדש העובד בוטח לא

 ממועד העובד יבוטח עבודתו, מתחילת ימים 30 תוך לעיל 8.1 בסעיף כאמור פנסיוני בהסדר
 לפי כאמור, בחירתו על שיודיע עד או עבודתו סיום מועד ועד באוניברסיטה עבודתו תחילת

 הקבוע המנגנון פי על זה להסכם הצדדים ידי על במשותף שיוסכם פנסיה בהסדר המוקדם,

 להסדר בהתאם לעיל, 8.1 בסעיף כמפורט יהיה ההפרשות ושיעור להלן, 12 בסעיף

הפנסיוני.

 ביטוח המשלב פנסיוני בהסדר לבחור זכאי יהיה חדש עובד כי בזאת, מובהר ספק הסר למען 8.3
 כושר אובדן כנגד בביטוח ו/או לשכירים גמל בקופת ו/או מנהלים בביטוח ו/או פנסיה בקרן

הקובעת. משכורתו ממלוא ייעשו שיבחר הפנסיוני להסדר והניכויים וההפרשות עבודה,

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת ) אבי תל-
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ומראש. בכתב לאוניברסיטה, הודעה כך על שיתן ובלבד זר, בו בהם

 והניכויים ההפרשות שיעורי ישונו אם כי בזאת מובהר לעיל, 8.1.6ו- 8.1.5 לסעיפים בכפוף 8.5
זאת, מאפשר שהדין ככל הצדדים בין בהסכמה ישונו, שיחול, תקנון או שיחול דין כל עפ״י

 באמור אין בהתאם. להלן, 9.1 בסעיף והאמור זה בהסכם והניכויים ההפרשות שיעורי

 להסדר המעבר בגין 2.1% בשיעור המעסיק הפרשות לשיעור בתוספת לפגוע כדי זה בסעיף
 היום והמשתלמת לעיל זה בסעיף כאמור שיקבע חדש הפרשות שיעור לכל שתתווסף פנסיוני

).2.1%+6%( 8.1% בשיעור פיטורים לפיצויי המעסיק הפרשות במסגרת

 עבור האוניברסיטה תפריש בשבתון, חדשים עובדים ישהו בה בתקופה גם כי בזאת, מובהר 8.6
 את השבתון מדמי האוניברסיטה תנכה כן, כמו הפנסיונים. להסדרים חלקה את אלה עובדים

הפנסיוני. להסדר אלה סכומים ותעביר לעיל, כאמור ,בהפרשות העובד של חלקו

 משולמת שהיתה הקובעת המשכורת ממלוא ייעשו השבתון בתקופת והניכויים ההפרשות

.8.4.1999 מיום האוניברסיטה נשיא מכתב פי על מהוראה" "בפטור היה לו לעובד

 זכויות רציפות לשמירת האחריות תחול חל״ת, בתקופות כי בזאת, מובהר ספק הסר למען 8.7
 הפנסיוני להסדר לפנות יהיה העובד על בלבד. העובד על לצבירתן, ו/או הפנסיוני ההסדר

 בתקופות לצבירתן ו/או הזכויות רציפות שמירת לצורך ולשלם בעצמו, אלה חל״ת בתקופות

זה. בעניין הפנסיוני ההסדר להוראות בהתאם אלה,

יי השלמה .9 צו פי ם: ל רי טו פי

 תבוא פיטורים, פיצויי בגין הפנסיוני להסדר ההפרשה כי הצדדים, על ומוסכם בזאת מובהר 9.1

 במקום הכללי, האישור ועפ״י 1963תשכ"ג- פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף הוראות עפ"י

 לעניין בחשבון המובאים המשכורת רכיבי בגין וזאת הפיטורים, מפיצויי 97.2% מלוא
 של בגינם ואשר לעת, מעת יהיו שאלה כפי או זה, בהסכם כאמור פיטורים, פיצויי חישוב

ההפרשות. בוצעו בגינה התקופה ובעד הפנסיוני, להסדר ההפרשה בוצעה אלה רכיבים

9.2
 מענה נותנות אינן 1963תשכ"ג- פיטורין פיצוי לחוק 14 סעיף והוראות הואיל 9.2.1

 לבחור לעובדים לאפשר מבקשים והצדדים והואיל לשכירים, גמל לקופת להפרשה

 למעסיק נוספות עלויות בגינו ייגרמו שלא בתנאי אך זה, מסוג פנסיוני בהסדר גם

 סעיף הוראות עפ״י יפעלו כי הצדדים הסכימו זה, להסכם 9.1 בסעיף למפורט מעבר
 גמל לקופת הפרשות לגבי גם לעיל, 9.1 בסעיף כאמור פיטורים, פיצויי לחוק 14

לשכירים.

 לעובד הפיצויים את לשלם חייבת האוניברסיטה כי יקבע לעיל האמור למרות אם 9.2.2
 זה פער יקוזז הגמל, לקופת הפרשותיה לגובה מעבר עלות תוספת שגורם באופן

להלן. 10.1 בסעיף המפורט הפרישה ממענק

 חדש עובד של העסקתו תסתיים בו במועד כי הצדדים, על ומוסכם בזאת מובהר 9.3
 או הזכאים לשאריו לחילופין, או, העובד של לזכותו האוניברסיטה תשחרר באוניברסיטה,

תגמולים. (בגין הפנסיוני להסדר הצדדים שני מהפרשות שהצטברו הסכומים כל את למוטביו,

לעיל). 8 בסעיף כאמור פיטורים, פיצויי ובגין
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"TO שה: מענק =....-.....־■■ —- ״ - פרי ---------------...... ......-------־

 תסתיים בו במועד כי הצדדים, בין בזאת מוסכם לעיל, 9 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי 10.1
שאריו, לחילופין או העובד זכאי יהיה בהן בנסיבות באוניברסיטה, חדש עובד של העסקתו

 העובד פטירת עקב או נכות, לפנסית או זקנה, לפנסית פרישתו עקב אם ובין דין עפ״י אם בין
 מענק הזכאים, לשאריו לחילופין או החדש לעובד האוניברסיטה תשלם פיטורים, לפיצויי -

 להיקפי יחסית האחרונה החודשית הקובעת ממשכורתו 28% למכפלת השווה בסכום פרישה
 בפיצויי המזכות באוניברסיטה עבודתו שנות במספר פיטורים פיצויי לתשלום משרתו

פיטורים.

 המבוטחים הותיקים העובדים על חלות אינן לעיל 10.1 סעיף הוראות ספק, הסר למען 10.2
התקציבית. הפנסיה במסלול

 לפיצויי כמעביד תשלומיה להחזר לה להיות שיכולה זכות כל על מראש מוותרת האוניברסיטה .11
 שהעובד או שנשלל, ובמידה חלוט דין בפסק פיטורים לפיצויי העובד זכות נשללה אם זולת פיטורים,

מוות, - מזכה" "ארוע זה לעניין מזכה. ארוע בשל שלא הביטוח מקופת או הפנסיה מקרן כספים משך

יותר. או 60 בגיל פרישה או נכות

מחדל: כברירת פנסיוני הסדר בחירת .12

 בהתאם מחדל, כברירת שישמש פנסיוני הסדר הדדית בהסכמה יבחרו והארגון האוניברסיטה 12.1

בפועל. ליישומו תדאג והאוניברסיטה לעיל, 8.2 לסעיף

 של במקרה הפנסיונית, בתוכנית שינויים והכנסת מחדש בחינה לדרוש הזכות שמורה לארגון 12.2
 באותה הנוהגות לתקנות בכפוף והכל הפנסיונית", "בסביבה עתידיים משמעותיים שינויים

עת.

 בין ובהסכמה, במשותף ייעשו בפועל, ויישומם השינויים בדבר ההחלטה מחדש, ההערכה 12.3

והאוניברסיטה. הארגון

ל .13 פרישה: גי

.68 גיל יהיה ותיק עובד של הפרישה גיל .70 גיל יהיה חדש עובד של הפרישה גיל 13 1

 הגיע בה האקדמית בשנה בספטמבר 30 ב- יהיה ותיק ועובד חדש עובד של הפרישה מועד 13.2

.13.1 בסעיף כהגדרתו הפרישה, לגיל העובד

ת: .14 שונו

 בהסכמי! לרבות הצדדים, בין

זה. הסכם מהוראות בהוראה



______________תשלומים בגין העובדים על דין עפ"י החל מס בכל תישא לא רסיטההאוניב כי את,בז מובהר ..14.2
 וככל (אם הרווחה קרן בכספי משימוש הנובעים תשלומים לרבות זה, בהסכם המוסדרים

בגינם). מס שיחול

9

תחולה: .15

הקובע. במועד זה הסכם של תחילתו

 לפנסיה תקציבית מפנסיה עובדים במעבר הקשור בכל הצדדים תביעות מוצו זה הסכם חתימת עם .16
באוניברסיטה. צוברת

ם: .17 שו רי

קיבוצי. כהסכם חתימתו עם לרישום יוגש זה הסכם

האוצר. במשרד השכר על הממונה של באישורו מותנה נספחיו על זה הסכם . 18

ל הצדדים באו ולראיה החתום: ע

ה ט י ס ר ב י נ ו א ןה ו ג ר א  הבכיר האקדמי הסגל ארגון ה
ב אוניברסיטת תל-אבי

V\ ״,״
x '"



30.5.07 גרסה

1 נספח
ותיקים עוגדים שהיו ובגמלאים ותיקים .בעובדים עתידית פגיעה למניעת הסדד

 (להלן: חדש בכיר אקדמי סגל של צוברת לפנסיה המעבר ובהסכם זה בנספח שנזכר מונח .1
אחד. במסמך מדובר כאילו יתפרש "ההסכם"),

 מן אחד כל וכלפי "הארגון"), (להלן: הבכיר האקדמי הסגל ארגון כלפי מתחייבת האוניברסיטה .2
ת, הוותיקים העובדים שי  לעקרונות בהתאם הוותיקים, העובדים של הפנסיה שחיקת למנוע אי

זה. במסמך המפורטים

הבאים: הנתונים ישמשו מעקב לצורך .3

 באוניברסיטה הבכיר האקדמי הסגל חברי עם הנמנים העובדים של השכר עלויות כל סך 3.1
בזאת, מובהר זה. בנספח המוסכם בדיקת לצורך בדיקות ייערכו בו עתידי מועד ובכל כיום,

 בחשבון יילקחו לא קליטה), (סל כיום הנהוגות חדש סגל לקליטת המוענקות הטבות כי

שלהלן. 7.3 סעיף ועפ"י זה סעיף עס"י השכר עלויות

 הסגל חברי עם הנמנים לעובדים המשולמים הפנסיונים המרכיבים של העלויות כל סך 3.2
 לצורך בדיקות ייערכו בו עתידי מועד ובכל והגמלאים, כיום באוניברסיטה הבכיר האקדמי

זה. בנספח המוסכם בדיקת

 בחלוקה שהסתיימה, הכספים שנת לגבי דלעיל הנתונים לארגון יימסרו ההסכם, חתימת לאחר בסמוך .4
חדשים. ולעובדים לגמלאים, ותיקים, לעובדים

 או האקדמי, הסגל לחברי כלכלי ערך בעלות הטבות מתן עקב או שכר הסכם בעקבות רשאי, הארגון .5
כי: טענה להעלות האקדמי, הסגל לחברי אישיים חוזים הנהגת עקב

 המרכיבים עלות לבין החדשים העובדים של השכר עלויות בין היחס השתנה לכאורה, 5.1
 בשיעור השכר בעלויות הפנסיוני החלק (קטן הנ״ל העובדים של במשכורותיהם הפנסיונים

).1% על העולה מצטבר

 ההתפתחות שחיקת תוצאתה או שכוונתה החדשים, לעובדים כלכלית תועלת או הטבה ניתבה 5.2
פנסיה"). שחיקת בדבר "טענה (להלן: הוותיקים העובדים של הפנסיה של התקינה

 לבורר לפנייה עילה תהווה לעיל, זה בנספח כאמור המלאים הנתונים מסירת אי כי בזאת, מוסכם .6
להלן. כמפורט

הבא: התהליך יופעל לעיל, 5 בסעיף כמפורט פנסיה שחיקת בדבר טענה הועלתה .7

טענותיו. ו/או ממצאיו את ובכתב, מיד לאוניברסיטה, יעביר הארגון 7.1

2..״ לעיל. 5.1 הבציי האקדמי הסגל ארגון בסעיף האמורה הבדיקה ביצוע לאפשר מנת על המלאים הנתונים את תספק האוניברסיטה 2

ב אוניברסיטת אבי ־/ תל-
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 או במיסוי, תנודות בחשבון יילקחו לא לעיל, המפורט העלויות בחישוב כי בזאת, מובהר 7.3
יחולו. אם שיחולו - אחרים חובה היטלי או לאומי, ביטוח תשלומי

 להודות או פנסיה; שחיקת מתקיימת כי בטענה, עובדתית לכפור זכאית תהיה האוניברסיטה 7.4

 המפורטים התנאים כל מתקיימים כי להצדקתה, לטעון אולם פנסיה, שחיקת שמתקיימת בכך
מצטברים): (תנאים להלן

 מידה אמות עפ״י פנסיונית שאיעה חדשים, לעובדים שניתנה בהטבה מדובר 7.4.1
במשק. מקובלות

 מקבלי כמו עובדים לגבי והמקובל מהסביר חריגה בלא לב, בתום ניתנה ההטבה 7.4.2
בישראל. החריגה ההטבה

וגמלאים, ותיקים עובדים של זכויותיהם מכיבוד להתחמק בכוונה ניתנה לא ההטבה 7.4.3
בזכויותיהם. לפגוע כוונה מתוך או

סעיף עפ״י הנסיבות מתקיימות אם לברר מנת על לב, בתום רציף ומתן משא ינהלו הצדדים 7.5

 האוניברסיטה תהיה האמורות, הנסיבות שהתקיימו להסכמה הצדדים הגיעו לעיל. 7.4
 הנסיבות התקיימו שלא יסכימו והצדדים היה הוותיקים. הגמלאים את מלפצות פטורה

הוותיקים. לגמלאים נאות פיצוי למצוא במטרה ידונו האמורות,

 יפנו לעיל, 7.1 בסעיף האמורה ההודעה ממועד יום 30 תוך להסכמה הצדדים הגיעו לא 7.6
 הארצי הדין בית נשיא אותו ימנה המגשר, זהות על הסכמה בהעדר לגישור. יחד הצדדים

לב. בתום פעולה ישתפו והצדדים יום 30 מ- יותר לא יימשך הגישור הליך לעבודה.

 על הסכמה בהעדר מוסכם. לבורר הצדדים יפנו המחלוקת, את יסיים לא הגישור והליך היה 7.7
 פטורה אם להחליט יידרש הבורר לעבודה. הארצי הדין בית נשיא אותו ימנה הבורר, זהות

לעיל, 7.4 סעיף נסיבות שמתקיימות מחמת הוותיקים הגמלאים את מלפצות האוניברסיטה
 הגמלאים של הפנסיה לשחיקת ערך שווה פיצוי מהווה האוניברסיטה הצעת אם או

הוותיקים.

 נאות, פיצוי מהווה האוניברסיטה הצעת כי שקבע או האוניברסיטה, טענות את הבורר קיבל 7.8
 במלואן הוותיקים, העובדים טענות את הבורר קיבל לפסיקה. בהתאם האוניברסיטה תפעל

הראוי. הפיצוי של שיעורו או גובהו את גם יקבע בחלקן, או

 נחוץ סיוע כל העניין, לפי לבורר, או למגשר וימסרו לזה, זה ויגלו פעולה ישתפו הצדדים 7.9
ולאשורו. במלואו העובדתי המצב את לברר ולמסייעים למתדיינים שיאפשר חומר וכל

 הטענות יועלו בו מקרה בכל לעיל ר בסעיף המפורט התהליך את לקיים מתחייבת האוניברסיטה .8

ממש. בהן היה לא האוניברסיטה לדעת אם גם ,5 בסעיף המפורטות

 בגין האחרונה הקצבה שתשולם ועד חתימתו מיום זה, נספח עפ״י האוניברסיטה התחייבויות תוקף 9
 המאוחר לפי גמלאי, או עובד ולשאירי הוותיקים העובדים מבין לגמלאי האחרונה התקציבית הפנסיה

מביניהם.

 או כהסדר העניין, לפי האוניברסיטה, את יחייב .בי ובכוונתנו מחייב, משפטי תוקף בעל הוא זה נספח .10
שלהם. חליף וכל גמלאי כל ותיק, עובד כל כלפי אישית וכהתחייבות קיבוצי כהסכם

< הנכיד האקדמי הסגל ארגה /

3אבי“לת אתיבדסיטת
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2 נספח
חדש אקדמי סגל לחבר מינו• תחולת

 המעבר בהסכם 2 בסעיף חדש" "עובד בהגדרת (כמשמעותו חדש בכיר אקדמי סגל לחבר לאפשר מנת על

 באוניברסיטה, עבודתו ותחילת קליטתו לקראת נאותה הכנה חדש) בכיר אקדמי סגל של צוברת לפנסיה

כדלהלן: חודשים, בשלושה הראשון המינוי תחילת מועד את להקדים האוניברסיטה החליטה

באוקטובר. 1 במקום ביולי 1 .1

באפריל. 1 במקום בינואר 1 .2

הצורך. במידת יתוקנו הרלוונטיים התקנונים לעיל, האמור לאור

הבכיי האקדמי הסגל ארגון
ב—תל אוניברסיטת נא י
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 3 נספח

קליטה סל

 להשכלה האחרים המוסדות עם להתחרות לאוניברסיטה לאפשר כדי

באוניברסיטה. שייקלט חדש סגל חבר לכל קליטה" "סל יינתן
ומצוינים, חדשים אקדמי סגל אנשי על גבוהה

 לו שיעזרו להלן כאמור מוסכמים, ומוצרים שירותים לרכישת הקליטה סל בכספי להשתמש יוכל הסגל חבר

באוניברסיטה. קליטתו במהלך

להלן: זה בסעיף לאמור בהתאם ₪, 220,000 של בסכום יהיה הקליטה סל הקליטה: סל ערך

 חבר שיצטרך הקליטה מסל וסכומים נוצלו שלא יתרות הקליטה, סל של ערכו

 בכיר מרצה לשכר צמודים יהיו - יצטרך אם - לאוניברסיטה להחזיר החדש הסגל

מינימלי. בותק

תק " "ו מלי מיני

" "הבסיס כון ד ע  ל

" "המודד כון ד ע ל

דכון הע " " חרון א ה

שנים. )2( שתי

.10.6.2001ל- נכון מינימלי, בותק בכיר מרצה שכר

שנה. מדי לאוקטובר 1ב- מינימלי, בותק בכיר מרצה שכר

 סל לאחרונה עודכן בה בשנה לאוקטובר 1ב- מינימלי בותק בכיר מרצה שכר
הקליטה.

פן או " " כון ד ע  מבין המאוחר לפי האחרון, לעדכון או לעדכון לבסיס בהשוואה לעדכון המודד עלה ה

 מסל וסכומים נוצלו, שלא יתרות הקליטה, סל של ערכו בהתאם יעודכנו השניים,

יצטרך. אם לאוניברסיטה, להחזיר החדש הסגל חבר שיצטרך הקליטה

ש מו שי הקליטה בסל ה

 שיפורטו שירותים ו/או הוצאות מימון לשם הקליטה בסל להשתמש יוכל חדש, אקדמי סגל חבר 2.1

 לעבוד התחיל שבו בחודש שתחילתה שנים, 6מ- פחות לא של תקופה במשך בהמשך,

באוניברסיטה. עובד הוא עוד וכל באוניברסיטה,

 מ־ יותר לא שנה מדי לנצל יוכל הסגל חבר שנים. 6מ־ פחות לא פני על תתפרש השימוש תקופת 2.2

הקליטה. מסל 1/6

 לסכום ויצטרפו הבאה לשנה יועברו מסוימת, בשנה נוצלו שלא יתרות ,2.2 בסעיף האמור אף על 2.3

שנה. באותה לניצול העומד

 חודש, כל בסוף עומדת. כהלוואה יירשמו הקליטה, סל חשבון ועל מתוך הסגל חבר משיכות 2.4

למענק. הסל מערך )0.6944%( 1/144ה- החלק יהפוך

 כלשהי, מסיבה החדש הסגל חבר של עבודתו תופסק אם היא: למענק ההלוואה הפיכת משמעות

צמוד כשהוא לאוניברסיטה ידו על יוחזר למענק, הפך ולא ידו על שנוצל הקליטה מסל חלק אותו

שלהלן: הטבלה לפי מינימלי, בותק בכיר מרצה לשכר

fa,הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-
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.... למזוז- «רתו• דיןיילי....-.... שגת

(מצטבר) ב שו הלוואה החזר חי אה) (נחשב כהלוו עבודה

18,334 18,333 36,667 1

36,668 18,333 36,667 2

55,002 18,333 36,667 3

73,336 18,333 36,667 4

91,670 18,333 36,667 5

110,004 18,333 36,667 6

91,671 18,333 7

73,338 18,333 8

55,005 18,333 9

36,672 18,333 10

18,333 18,333 11
— 18,333 12
— 220,000 220,000 סה״כ

 למטרות הסל מלוא את לבצל יכולת אי מוגדרים. שירותים ו/או הוצאות לכיסוי מיועד הקליטה סל 2.5
אחרת. בדרך היתרה את למשוך החדש הסגל לחבר יאפשר לא נועד שלשמן

טה כספים החזר לאוניברסי

 חבר יעזוב אם שגם שפירושו למענק, ההלוואות יהפכו באוניברסיטה, עבודה שנות 12 בתום 3.1
לאוניברסיטה. כספים להחזיר יצטרך לא הוא האוניברסיטה, את הסגל

 ;,וראות יחולו בו פטירה של במקרה (למעט שהיא סיבה מכל באוניברסיטה, העבודה הפסקת 3.2

 שבסעיף בטבלה שהוצג כפי ההלוואה מכספי חלק להחזיר תחייב שנים, 12 תום י*פני ),3.1 סעיף

לעיל. 2.4

שונות

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

 את תנכה האוניברסיטה הקליטה. בסל השימוש על שיחולו המיסים בכל ישא האקדמי הסגל חבר

במועדם. המיסים

 רוצה הוא ושאותן נושא, הוא בהם ההוצאות את שיוכיחו מסמכים להמציא יהיה הסגל חבר על

הקליטה. מסל לממן

 הכרוכה בעלות ותישא (מס״ק), הקליטה סל מערכת את שיפעיל הגוף את תקבע האוניברסיטה

בכך.
 הסגל וארגון האוניברסיטה מנציגי שתורכב משותפת לוועדה ידווח מס״ק את שיפעיל הגוף

הבכיר. האקדמי

 והמוצרים השירותים לסל המשותפת, הוועדה של בהחלטה
הסגל. חבר בקליטת הקשורים נוספים שירותים להוסיף/לגרוע

/ ־ / ™ הסגל ארמן ׳ מי ד ק א ה
ת/ ט סי ר ב ני או ב / אבי תל-
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«למדיי שייק 5 ל- אחת יהיה. אפשר המשותפת ועדההו להסכמת—46--------- י-רריזיי" התליו״ויז -יייייוי «
־ שלעיל. הקליטה סל ערך במסגרת הכל ורכב, דירה רכישת למטרת

ם סל .5 תי רו שי ם ה צרי מו ה ו

ת 5.1 או ת: הלוו לדיור/משכנתאו

 בהפניית ויינתנו ,$150,000 על יעלה שלא בסכום יהיו הלוואות/משכנתאות

למדד). צמוד 4% (כיום, הכנסה זקיפת מחייבת שאינה בריבית לבנק האוניברסיטה

 לגבות עשוי אשר לבנק ההלוואות ניהול את להעביר בחרה שהאוניברסיטה מאחר

 הקליטה מסל תנכה האוניברסיטה כי הצדדים בין מוסכם ניהול. דמי מהאוניברסיטה
 ינוכה הניהול דמי של הנוכחי הערך הבנק. ע״י שייגבו הניהול דמי את הסגל חבר של

לזכותו. העומדת היתרה קביעת לצורך הסגל חבר של הקליטה מסל

 יתפרם הקליטה, בסל לרשותו העומדים הסכומים את לנצל יוכל הסגל שחבר מנת על

 קבלת מיום נותרו שעוד השנים כל פני על הניהול דמי של הנוכחי הערך של הניכוי

 שהערך ובלבד ,3 בסעיף לאמור בכפוף הקליטה, סל שנות 12 תום עד ההלוואה
 סל מתוך הסגל חבר לזכות שעומדת היתרה על יעלה לא הניהול דמי של הנוכחי

הקליטה.

ת * ת ההלוואות/המשכנתאו עדו ל: מיו
דירה רכישת -

בית/דירה בניית -

בדירה/בבית שיפוצים -

הלוואות/משכנתאות. לאישור המסחריים הבנקים לתנאי כפופות והן

 כספים להחזיר יצטרך בו למקרה ערבות להמציא יצטרך הסגל חבר כמחוגות: *

זה. מסמך בתאריך באוניברסיטה כמקובל יהיו הבטחונות/ערבויות לאוניברסיטה.

 שכר בגובה למגוריו דירה שכר הקליטה סל מתוך לממן רשאי סגל חבר דירה: שכר תשלום 5.2

לחודש. $500 מ- יותר לא אך לו, שהתחייב החודשי הדירה

ת 5.3 או שת הלוו רכב: לרכי

שמו. על שיירשם רכב לרכישת הלוואה לקבל יוכל הסגל חבר *

דומות. להלוואות המסחריים הבנקים לתנאי כפופים יהיו ההלוואה תנאי *

 לגבות עשוי אשר לבנק ההלוואות ניהול את להעביר בחרה שהאוניברסיטה מאחר *

 הקליטה מסל תנכה האוניברסיטה כי הצדדים בין מוסכם ניהול. דמי מהאוניברסיטה

 ינוכה הניהול דמי של הנוכחי הערך הבנק. ע״י שייגבו הניהול דמי את הסגל חבר של

לזכותו. העומדת היתרה קביעת לצורך הסגל חבר של הקליטה מסל

 יתפרס הקליטה, בסל לרשותו העומדים הסכומים את לנצל יוכל הסגל שחבר מנת על
 קבלת מיום נותרו שעוד השנים כל פני על הניהול דמי של הנוכחי הערך של הניכוי

 שהערך ובלבד ,3 בסעיף לאמור בכפוף הקליטה, סל שנות 12 תום עד ההלוואה
סל מתוך הסגל חבר לזכות שעומדת היתרה על יעלה לא הניהול דמי של הנוכחי

הקליטה.

 כספים להחזיר יצטרך בו למקרה ערבות להמציא יצטרך הסגל חבר בטחונות: *
 לגבי זה מסמך בתאריך באוניברסיטה כמקובל יהיו הבטחונות/ערבויות לאוניברסיטה.

דיור. הלוואות

ת 5 4 ת הוצאו שת הקשורו ת: ברכי  הוצאות הקליטה סל מתוך לממן רשאי הסגל חבר דירה/בי
: ה ר די ת/ כי ש^ ר^^^ שו ק 7הובלה. והוצאות תיווך משפטי, ייעוץ ה
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___יוס/גנים: מעונות 5.5______
 5-0 בגילאים העובד לילדי יום/גנים למעונות תשלומים של הקליטה סל מתוך מימון *

(כולל).

 טיפוליים מיוחד/מוסדות לחינוך למוסדות תשלומים של הקליטה סל מתוך מימון *

גיל. הגבלת ללא - העובד לילדי

חי 5.6 טו ת: בי או  ובני הסגל לחבר בריאות לביטוחי תשלומים של הקליטה סל מתוך מימון ברי
 "ברות ביטוח לרבות משלים ביטוח סיעודיים, ביטוחים שיניים, ביטוחי אשפוז, לרבות משפחתו,

להסכם. 4 בנספח כמפורט ביטוח"

 הסגל חבר יהיה באוניברסיטה, להעסקתו הראשונות השנים בחמש הרכב: לביטוח פרמיות 5.7
רכבו. לביטוח הפרמיות תשלום את הקליטה, סל מתוך לממן, רשאי

ח 5.8 טו  במקרים הסגל חבר של הפנסיוני ההסדר לתגבור הקליטה מסל סכומים הפניית פנסיוני: בי
הפנסיוני): להסדר מעביד הפרשות במקום יבואו לא אלו (הפרשות חלקם או כולם הבאים,

על יעלה לא שסכומו - העובד תגמולי הגדלת בגין הפנסיוני להסדר הסגל חבר תשלום 5.8.1
 [כללים הכנסה מם בתקנות המאושר המקסימלי התגמולים שיעור שבין ההפרש מכפלת

 העובד של חלקו שיעור לבין )2007 לינואר נכון 7%( גמל] קופות וניהול לאישור

 הבכיר האקדמי הסגל ארגון לבין האוניברסיטה שבין להסכם 8 בסעיף כאמור בתגמולים

הקובעת. במשכורת ,_______________מיום

 במעמד ,5.8.1 בסעיף האמור במסגרת שלא פנסיוני, להסדר הסגל חבר תשלום 5.8.2

"עצמאי".

 מהיתרה 40% עד להעביר הסגל חבר יוכל באוניברסיטה, לעבודתו שנים 6 בתום 5.8.3
פנסיוני. להסדר כזו, תהיה אם עת, באותה שהיא כפי הקליטה סל של מנוצלת הבלתי

 הבלתי היתרה את להעביר הסגל חבר יוכל באוניברסיטה, לעבודתו שנים 12 בתום 5.8.4
פנסיוני. להסדר כזו, תהיה אם הקליטה, סל של מנוצלת

לעיל. 3 בסעיף האמור מן לגרוע כדי 5 בסעיף לעיל באמור אין

 (מס״ק) הקליטה סל מגגגוך .6

הבאות: הפעולות את יבצע המס״ק

והפצתו. )FA.Q( הסבר דף הכנת 6.1

באוניברסיטה. שנקלטים החדשים האקדמי הסגל חברי עם הסבר פגישות 6.2

סגל. חבר כל עם הכספית ההתחשבנות ניהול 6.3

כספיים. דו"חות הפקת 6.4

הסגל. לאנשי תשובות למתן כתובת 6.5

הקליטה. מסל המשיכות אישור 6.6

לאוניברסיטה. הכספיים בהחזרים טיפול 6.7

י .7 ל ל כ
תון: שנת 7.1 הקליטה. סל לעניין עבודה תקופת כדין שבתון שנת דין שב

או

הבכיר הסגלהא^רמי ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-



30.5.07 גרסה
4 נספח

חדשים אקדמי סגל לחבר• .ביט!ח• כיסוי

 הסגל חבר של (הו״ח) פטירה של שבמקרה להבטיח וכדי צוברת, לפנסיה חדשים בכיר אקדמי סגל חברי מעבר לאור

 החליטה בכבוד, להתקיים שאיריו או הבכיר האקדמי הסגל חבר יוכל נכות, של במקרה או הסגל), חבר (להלן, החדש

 החדשים, הבכיר האקדמי הסגל לחברי נוסף ביטוחי כיסוי רכישת עבור ומלא בלעדי באופן לשלם האוניברסיטה הנהלת

ם"), הביטוח "הסדר (להלן: התקציבית הפנסיה בהסדר ייכללו שלא שלי מ להלן: כמפורט ה

 בכיר אקדמי סגל כחבר עבודה שנות 8 תום לאחר נכות למקרה בביטוח מבוטח יהיה הסגל חבר כי מוסכם .1

 באוניברסיטה בכיר אקדמי סגל כחבר עבודה שנות 4 תום לאחר פטירה של למקרה ובביטוח באוניברסיטה,
שרה "תקופת (להלן: ת" למקרה האכ  האכשרה תקופת בהתאמה). פטירה" למקרה האכשרה ו-"תקופת נכו

אכשרה. תקופות להלן ייקראו יחד גם פטירה למקרה האכשרה ותקופת נכות למקרה

ף .2 רו טוח להסדר הסגל חבר צי ם הבי שלי המ

 ביטוח לערוך הוחלט האכשרה, תקופות בתום ביטוח בר יהיה הבכיר האקדמי הסגל שחבר להבטיח כדי 2.1
 בתום ונכות פטירה למקרה לביטוח הסגל חבר קבלת את להבטיח שמטרתו ביטוח" "ברות המכונה

בי) בנספח (המפורטים הביטוח בסכומי הרפואית, הבדיקה במועד הרפואי מצבו ע״פ האכשרה תקופות

זה. בנספח כאמור החיתום ובתנאי

 (להלן הביטוח חברת להוראות בהתאם רפואית בדיקה לעבור עליו כי הסגל לחבר תודיע האוניברסיטה 2.2

 סגל כחבר מינויו תחילת מיום חודשים 5מ- יאוחר ולא האפשרי בהקדם הרפואית") "הבדיקה

האוניברסיטה.

 יהיה לא הביטוח, מחברת בכתב ממנה פטור קיבל לא או הרפואית הבדיקה את העובד ביצע לא עוד כל 2.3
הביטוח". "ברות לביטוח זכאי

 ותודיע הבדיקה תוצאות לפי הרפואי החיתום את הביטוח חברת תערוך הרפואית, הבדיקה את העובד ביצע 2.4
הסגל. לחבר כך על תודיע וזו לאוניברסיטה כך על

 הסגל חבר את האוניברסיטה תבטח כלשהם, בתנאים הסגל חבר ביטוח את הביטוח חברת התנתה לא 2.5
המשלים. הביטוח בהסדר האכשרה, תקופות ובתום הביטוח", ב"ברות

 את האוניברסיטה תמסור המשלים, הביטוח להסדר הסגל חבר את לצרף שלא הביטוח חברת החליטה 2.6

הסגל. לחבר האמור

הנוספים"), "התנאים (להלן; כלשהם בתנאים הסגל חבר של צירופו את להתנות הביטוח חברת החליטה 2.7
הביטוח" ב"ברות לביטוחו התנאים מהם לו ותודיע הסגל לחבר האמור המידע את האוניברסיטה תמסור

 1ילב הסגל חבר בין הנוספים התנאים בגין הפרמיה חלוקת אופן ועל המשלים הביטוח ובהסדר
 הנובעות במגבלות הסגל חבר את לבטח הביטוח לחברת האוניברסיטה תורה בבד בד האוניברסיטה.

 תורה לעיל כאמור הפרמיה לחלוקת הסגל חבר הסכמת קבלת לאחר ומיד הנוספים, מהתנאים

הנוספים. לתנאים בהתאם הביטוח את להשלים הביטוח לחברת האוניברסיטה

 ר הבב האקדמי הסגל ארגון
בת אוניברסיטת בי א ל-



- 2 -

-----------------------י בגיךהסדריזזביטוזז הפרמיות ?.־תשלונז

האוניברסיטה. ע״י תשולם הנוספים, התנאים למעט המשלים, והביטוח הביטוח ברות בגין הפרמיה 3.1

משכרו. ניכוי באמצעות הסגל חבר ע״י תשולם שיהיו, ככל הנוספים, התנאים בגין הפרמיה 3.2

 כל של לאוקטובר 1 ב- העובד גיל עפ"י נקבעים ב' בנספח כמפורט הסגל חברי יבוטחו בהם הביטוח סכומי .4

מי (להלן: מעלה כלפי מעוגל כשהוא שנה, סכו טוח״). "  לאוקטובר 1 ב- וחודשיים, 41 בן (לדוגמא: הבי
בטבלה). 42 כבן ייחשב

 חברי של העובד) לגיל (בהתאם הממוצע הפנסיוני השכר על מבוססים בי בנספח המפורטים הביטוח סכומי .5

 סכומי חישוב אופן אי. בנספח כמפורט ,2006 יוני לחודש נכון תל־אביב, באוניברסיטת הבכיר האקדמי הסגל
די. במספח מפורט נכות ולמקרה ג' בנספח מפורט פטירה למקרה הביטוח

 יבוטח ,36 לגיל הגיעו לפני מסתיימת פטירה, למקרה או נכות למקרה שלו, האכשרה תקופת שתום סגל, חבר .6
.36 שגילו סגל חבר מבוטח שבו הביטוח בסכום

מי ההצמדה עקרונות .7 טוח לסכו הבי

 "ברות בביטוח הראשון הסגל חבר של ביטוחו לתחילת עד בתוקף הינם ב' בנספח הנקובים הביטוח סכומי 7.1
 הקבוע העדכון מנגנון עפ״י לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו מכן ולאחר הביטוח, חברת ע"י הביטוח"

האוניברסיטה. הוראת עפ״י שתוצא הביטוח בפוליסת

 אחרים עדכון ושיטת מנגנון על הצדדים יסכימו מדד, צמודות פוליסות לבצע הביטוח מחברת ימנע אם

הביטוח. חברת על גם המוסכמים

 צמודים ב' בנספח הסכומים יהיו ,2007 יולי 31 עד הסגל חברי את לבטח האוניברסיטה תחל לא אם 7.2

 יולי 31 ביום הידוע הבסיס מדד לעומת הפוליסה הנהגת ביום הידוע למדד בהתאם המדד עליית לשיעור

 הקבוע המנגנון עפ״י לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו מכן ולאחר )2007 יוני חודש (מדד 2007
האוניברסיטה. הוראת עפ״י שתוצא הביטוח בפוליסת

 שתיקבע רפואית ועדה קביעת עפ״י נכות, למקרה הביטוח סכום לקבלת זכאי יהיה בכיר אקדמי סגל חבר .8
הוועדה. הרכב בעניין הסגל ארגון עם תתייעץ האוניברסיטה והאוניברסיטה. הביטוח הברת בין בהסכמה

 חברת בין ייקבעו קיימים, כאלה אם להלן, 11.2 בסעיף האמור בגדר שאינם ככל הרפואי החיתום תנאי .9
הסגל. ארגון עם היוועצות תוך לאוניברסיטה הביטוח

 ו/או ביטוחים בגין לתגמולים בנוסף מקרה בכל יבואו פטירה, או נכות בגין הביטוח סכומי ספק, הסר למען .10
 או נכות) (במקרה הסגל לחבר וישולמו הבכיר, האקדמי הסגל לחבר שקיימים ככל אחרים, פנסיוניים הסדרים

הפוליסה. בתנאי לאמור בהתאם פטירה) (במקרה לשאריו

u — .11
 בסעיף כאמור למדד המוצמדים זה, בנספח האמורים הביטוח סכומי הגדלת כי הצדדים, בין בזאת מוסכם 11.1

 האקדמי הסגל חברי של שכרם הגדלת בעקבות רק תיעשה כאמור, ההצמדה מתוקף לגרוע ומבלי לעיל, 7
 באוניברסיטת הבכיר האקדמי הסגל על שיחולו שכר בהסכמי ביטוייה את תמצא זו שהגדלה כפי הבכיר,

האוצר. במשרד השכר על הממונה ע״י יאושרו אלה שהסכמים וככל אביב, תל

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-
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 בכל־פעכדבשיעור־הממוצע׳־ברייוגדלהשכר׳לחבדי"הםגל־האקדמי־הבכיר תיעשה הביטוח בסכומי ההגדלה—

 שיעור ובקיזוז זה שכר יוגדל בו במועד האמור, השכר הסכם מיישום כתוצאה אביב תל באוניברסיטת

בכלל.. ועד השכר הגדלת למועד ועד ההצמדה מועד מתחילת המדד, עליית

 הועדה "ולהרכב החיתום" "לתנאי הנכות" "להגדרת מתייחסים שאלה ככל הביטוחי, הכיסוי תנאי 11.2
 ידי על הקרוב במועד להיחתם העומד המשלים הביטוח בהסכם שיקבעו כפי תנאים אותם יהיו הרפואית"

זו. אוניברסיטה של הבכיר האקדמי הסגל חברי מבוטחים יהיו בה הביטוח וחברת העברית האוניברסיטה

זה. מסמך מחתימת יום 90 תוך הביטוח פוליסת את להסדיר יכולתם כמיטב יעשו הצדדים

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת תל-אבי
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א' נספח

העובדים. גיל ע״פ בממוצע הבכיר האקדמי הסגל שכר את מפרטת המצ״ב הטבלה . 1

 שנעשו לשינויים מעודכנים כשהם ,2005 ספטמבר עד 2004 אוקטובר של שנתי ממוצע על מבוססים הנתונים .2

.2006 ליוני נכון

והבראה. מחקר תוספות האקדמיות, התוספות הפנסיוני, השכר את כוללת הממוצעת המשכורת .3

ז-
דוככיד האקדמי הסגל ארגון

ג אוניברסיטת בי א תל-



העובדים. לגיל בממוצע הבכיר האקדמי הסגל עובדי שכר את המפרטת טבלה מצ״ב

2005 ספטמבר עד 2004 אוקטובר של שנתי ממוצע על מבוססים הנתונים
.20 (6 ליוני נכו שנעשו לשינויים כנים מעוד כשהם

והבראה. מחקר תוספות האקדמיות, התוספות כד את כולל השכר

REPORT DMN178 \ I
6 בגילאים לעובדים ממוצעת משכורת 8 -3 3

2006.06 למשכורת נכון

משכורת
ממוצעת

מספר
משרות

מספר
עובדים ל; גי

14144.08 5.00 5 33
13343.04 10.00 10 34
16182.86 5.00 5 35
14242.53 7.00 7 36
15286.83 10.00 10 37
15142.10 9.33 10 38
16750.61 17.00 17 39
16170.79 19.00 19 40
16909.02 24.00 25 41
18249.31 21.00 21 42
17309.13 33.00 34 43
17436.00 25.50 26 44
18254.57 19.00 20 45
17392.60 23.50 24 46
18209.50 29.75 31 47
18837.84 33.50 34 48
19773.97 32.50 33 49
18356.33 32.83 37 50
17327.74 24.00 24 51
19691.53 26.65 28 52
19527.20 44.15 46 53
19548.39 35.25 36 54
19332.18 35.50 38 55
21466.23 36.00 38 56
20577.76 38.55 43 57
20937.95 31.55 34 58
20378.39 55.50 58 59
21916.02 52.50 53 60
21404.34 37.10 40 61
20862.32 44.17 46 62
23763.50 28.00 28 63
22344.57 31.75 33 64
21675.00 32.25 34 65
21242.22 28.75 30 66
22592.16 29.50 30 67
21241.26 18.95 20 68

t״ y l? ילר• 

M g
הבכיר האקדמי הסגל ארגון

תל-אביב אוניברסיטת



-5־

בי נספח

מי מוצע שכר סולם לפי ביטוח סכו מ

מ ו ל ז ג 2״«wfw מ
ת ט סי בר ^ אוני א ל־־ 3ת



טוח סכומי ר סולם לפי בי מוצע שג מ

גיל
טוח סכום  למקדה בי

פטירה

טוח סכום  למקרה בי

ת נכו

1,356,354 1,092,623 36
1,433,183 1,131,063 37
1,391,551 1,103,382 38
1,567,502 1,227,342 39
1,441,012 1,131,722 40
1,508,449 1,179,096 41
1,653,863 1,286,064 42
1,479,582 1,154,305 43
1,452,906 1,133,175 44
1,512,343 1,178,489 45
1,359,424 1,060,520 46
1,410,848 1,101,266 47
1,433,121 1,120,682 48
1,481,793 1,162,901 49
1,279,254 1,001,873 50
1,145,145 892,830 51
1,338,081 1,029,395 52
1,288,721 973,213 53
1,256,982 930,653 54
1,203,477 870,929 55
1,357,364 964,644 56
1,242,347 856,562 57
1,235,140 825,983 58
1,151,427 741,642 59
1,235,843 767,087 60
1,156,220 683,509 61
1,076,459 600,985 62
1,244,599 653,006 63
1,100,578 531,448 64

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-
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’ג נספח

פן ב או שו פטירה למקרה הביטוח סכומי חי

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-



גבר מיו
2נ+ משפחתי מצב

שכר גרף לפיבשכר ריאלי גידול קצב
d

שנה זוג בני בין גילאי□ הפרש
שנה הילדים בין גילאים הפרש

׳ לצוברת תקציבית בין השאיריס ■בפנסיית רש3הה
(ש״ח) )3% (ריבית

12 13 14 15 16 17 18 19 20 101121

 לא יןזרה
מנוסה

צבירת
פ״צו״ם

2.33%

 צבירה
 לא בקרן

מסובסדת

לשאירים פנסיה הפרשי היוון לשאירים פנסיה הפרשי צוברת לפי פנסיה ת״א אוני תקציבית פנסיה

פנסיוני שכר

אישיים פרטים

סה״כ 2 לילד 1 לילד לאלמנה

הפרש
פנסיה

2 לילד

הפרש
 לילד פנסיה

1

הפרש
פנסיה

לאלמנה
פנסיה

2 לילד
פנסיה

1 לילד
פנסיה

לאלמנה
פנסיה

2 לילד
 פנסיה

1 לילד
פנסיה

לאלמנה
 ילד גיל

2
 גיל
1 ילד

ג״ל
זוג בת גיל

1.356.35,14 3,982 0 1 ,360 ,337(75 ,245 79,506 1,205,586 549 549 3,966 1,299 J 1,299 1,9491 1,848 | 1 ,8 4 8 ' 5 ,9 1 5 ’ 14,243■ 7 6 35 36

1,433.183 8.548 0 ; 1,441,732176,766 81,524 1,283,441 595 595 4,265 1,389 1,389 2,083 1,984 37 36 7 8 15,287 •6 ,3 4 1ן 8 ,9 8 4 i
1,391,55(1 1 2 ,7 0 1 1 0 1,404,252 71,016 75,861 1,257,375 588 588 4,222 1,377 1,377 2,066 1,965 6׳ 15,142 9 8 37 38 ,2 8 8 1 ,9 6 5 1 !

1,567.502 18,734( 0 1,586,236 82,812 89,074 1,414,350 737 737 4,802 1,437 1,437 2,155 2,174 2 ,174) 6 ,956( 16 ,751; 10 9 38 39

1,441,01(2 22,6071 0 1,463,619 67,365 73,057 1,323,198 650 650 4,543 1,448 1,448 2,172 2,099 2,099■ 6 ,7 1 5 ; 16,1711 11 10 39 40
1,508,44(9 28 ,367 ( 0 1,536,815 69,509 76,138 1,391,169 735 735 4,833 1,459 1,459 2,189 ( 2 ?  94 2,194 7 ,0 2 2 ! 16 ,909 ! 12 11 40 41

1,653,863 35,717 0 1,689,580 76,606 84,954 1,528,021 899 899 5,374 1,470 1,470 2,205 2,368 2,368 7,578 i 1 8 .2 4 9 :. 13, 12 41 42

1,479,592 38,717 0 1,518,299 58,012 65,350 1,394,936 767 767 4,968 1,480 1,480 2,220 2,246 2,246 7 ,188( 17 ,309 ' 14 13“  42 43

1,452,966 43,876 0 1,496,782 50,908 5B.538 1,387,335 773 773 5,007 1,489 1,489 2,234 2,263 2,263 7,241 17,436; 1 5 ' 14, 43 44
1.512,3^3 51,038 0( 1,563,381 48,451 57,300 1,457,630 871 871 5,333 1,498 1,498 2,247 2,369 2,369 7,581 45 44 15 '1 1, ־6 8 ,254
1.359,4(24 53,494 011,412,917 33,898 41,756 1,337,263 750 750 4,963 1,507 1,507 2,260 2,257 2,257 7,223 17,393 ! 17* 16 45 46

1.410.643 61,095 0 (1 ,47 1 ,94 3 29,166 38,320 1,404,458 848 848 5,289 1,515 1,515 2,272 2,363 2,363 7,562 18,209( 18 17 46 47

1,433,121 68,472 0( 1,301,594' 21,457 31,713 1,448,424 922 922 5,539 1,522 1,522 2,284 2,445 2,445 7 ,8 2 3 ' 1׳ 19 18 47 48 8 ,8 3 8
1,481,7)63 77,403 0 j  1,559,197 12,239 24,118 1,522,840 1,037 1,037 5,917 1,530 1,530 2,294 2,566 2,566 8,212 19,774,' 20 19 48 49
1,279,254 76,985 0 |1 ,3 5 6 ,2 3 9 9,988 1,346,251 846 5,319 1,536 2,304 2,382 7 ,6 23 ! 16 ,356( 20 49 50
1,145,1(45 77,519 0 ' 1,222,664 1,222,664 4,914 2,282 I 7 ,1 96 ; 17 ,326( 50 51
1,338,0(81 93,600 0(1 ,431,681 1,431,681 5,858 2,320 52 51 ;1 9 ,6 9 2 ,8 ,1 7 י 8
1.288,75(21 98,275 0 | 1,386,996 1,386,996 5,781 2,328 ! 8 ,109( 19 ,527; 52 53

1,256,982 103,847 0 ! 1,360,829 1,360,629 5,782 2,336 ! 8 ,118) 19 ,548( 53 54

1.203,477 108,105  0 1,311,582 1,311,582 5,686 2,342 I 8 ,0 2 8 ; 1 9 , 3 3 2 5 5 ׳ 54 
1,357,?64 126,0401 0 1,483,403 1,483,403 6,566 2,349 ,5 8׳ 21,466 55 6 ,9 1 4 !
1.242,347 126,579( 0 (1 ,36 8 ,92 6 1,368,926 6,191 2,354 57 56 !2 0 ,5 7 8 '8 ,5 4 ן 6
1.235,140 134,648; 0 |1 ,3 6 9 ,7 8 8 1,369,788 6,336 2,359 58 57 !2 0 ,9 3 8 :8 ,6 9 ו 5
1,151,427 136,745) 0 ,1 ,2 8 8 ,1 7 2 1,288,172 6,099 2,364 59 58 ■2 0 ,3 7 8׳ 8 ,4 6 3 )

1,235,$43 153,193( 0 :1 ,389 ,0361 1,389,036 6,737 2,364 ■ : 60 59 21,916 (9 ,1 0 י 1
1,156,220 !0 1 1 ,3 1 1 ,8 1 1׳ 9 5 5 ,5 9 9 1,311,819 6,525 2 ,364; 2׳ 60 61 1 ,4 0 4 8,8891 '
1,0 7 6 |5 9 1 5 7 .49 1 ' 0 ; 1 ,233,950 ' 1,233,950 6,300 2 ,364 ! 8׳ 20,862 61 62 3 ,6 6 4 ;

־1,244^),99 186,036( 0 | 1 ,430 ,6351 1,430,635 7,505 j 2,364 1 ' 9 ,8 68 : 23 ,763 , 62 63 3
1,100,(578 181,174: 0 (1 ,28 1 ,75 2 ( !1 ,281,752 — 6,915 I 2 ,364! 3 64 63 ,2 2 ,3 4 ו 9,279 4



די נספח

פן ב או שו מי חי נכות למקרה הביטוח סכו

הבכיר האקדמי הסגל ארגון
ב אוניברסיטת אבי תל-



2נ+ זתי
שכר גרף לפיבשכר ר׳אי* גידול קצב

7v'?׳ד

A /  V
* ר־׳י• \

X>' y«<■* XT
ת ההסרש סיי סנ ת ב גו ת ביו הג בי צי ק  לצוברת ת

(ש״ח) )3% (ריבית
13

1
2
ג
4
6
6
7
8
8

10
11
12
13
14 
18 
18
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
26 
28
27
28
29
30
31

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

עלות
שנתית

לשחרור

עלות
שנתית
 % ב לנכות

מהשכר

עלות
שנתית
לנכות

פרמ״ה
 שבתית

 לא לקרן
מסובסדת

ביטוח סכו□
 מסי לפי

ת1ר1משכ

 של טכח• ערך
ג ההפרש
ת פנסיית ס הנ

 פנסיית הפרש
ת ס בש״ה נ

פנסיית
נכות

בצוברת
גטו

פנסיית
נכות

תקציבית
נטו

פנסיית
נכות

תקציבית
ברוטו

שכר
פנסיוני גיל

0.39% 870 0 77 1,092,623 4,104 4.331 0,526 9,970 14,243 38

0 0.42% 765 0 74 1,131,063 4,414 4,630 9,044 10,701 15,287 37

0 0.45% 826 0 73 1,103,382 4,382 4,591 8,972 10,599 15,142 38

23 0.51% 1,021 1,973 73 1,227,342 4,983 4,768 9.752 11,728 18,751 36

3 0.55% 1,059 235 70 1,131,722 4,665 4,827 9,492 11,320 16.171 40

0.61% 1,239 1,593 76 1,179,096 4,959 4.864 9,823 11,830 16,909 41

58 0.70% 1,525 4,383 70 1,286,064 5,524 4,809 10,423 12,774 18,249 42

23 0.75% 1,549 1,768 67 1,154,305 5,069 4,932 10,002 12.116 17,309 43

23 0.82% 1,721 1,675 65 1,133,175 5,094 4,964 10,059 12,205 17,436 44

46 0.92% 2,022 3,208 65 1,175,489 5,431 4,994 10,425 12,778 18.254 45

12 0.98% 2,051 764 61 1,060,520 5,017 5,023 10,039 12,175 17,393 48

38 1.10% 2,405 2,302 60 1,101,266 5.355 5,050 10,405 12.746 18,209 47

60 1.22% 2,751 3,376 59 1,120,602 5,612 5,075 10,887 13,187 18,838 48

99 1.36% 3,217 5,168 59 1,162,901 0,008 5,099 11.1D6 19,774 49

29 1.41% 3,115 1,419 55 1,001,673 5,350 5,121 10,471 12.849 18,356 50

0 1.50% 3,120 0 52 892,830 4,939 5,071 10,010 12,130 17,328 51

06 1.71% 4,038 3,722 52 1,029,395 5,914 5,155 11,069 13,784 19,692 52

72 1.02% 4,271 2,906 50 973,213 5,822 5,173 10,998 13,809 19,527 53

87 1.95% 4,568 2,528 48 930,653 5,815 5,190 11,008 13,684 19,548 54

45 2.06% 4,782 1,585 45 870,929 5,703 5,205 10,908 13,532 19,332 55

187 2.29% 5,909 6,165 45 964,644 6,845 5,219 11,864 15,026 21,466 56

117 2.37% 5,844 3,634 42 858,562 6,235 5,232 11,486 14,405 20,578

138 2.50% 8,271 4,033 39 825,983 8,385 5,243 11,620 14,657 20,938

79 2.58% 8,263 2,263 35 741,642 6,124 3,253 11,377 14,265 20,378 59

191 2.74% 7,196 5,424 35 757,067 5,813 5,253 12,066 15,341 21,918 60

131 2.77% 7,116 3,759 32 683,509 6,584 5,253 11,836 14,983 21,404 61

64 2.77% 8,932 2,018 29 600,985 6,341 5,253 11,594 14,603 20,862 62

196 2.92% 8,340 8,371 27 653,006 7,640 5,253 12,893 16,634 23,783 63

30 2.00% 7,511 4,558 24 531,448 7,005 5,253 12,258 15,641 22,344 84

1415

כ ה״  ת1על ס
30ל

עובדים
ח ש״ ב

 סה״כ
 % ב עלות

מהשכר

עלות
שנתית

 ב לשחרור
מהשכר %

י 20,113 0.39% 0.00%
22,938 0.42% 0.00%
24,786 0.46% 0.00%
31,325 0.52% 0.01%
31,863 0.55% 0.00%
37,747 0.62% 0.01%
47,414 0.72% 0.03%
47,158 0.76% 0.01%
52,305 0.03% 0.01%
62,048 0.94% 0.02%
81,907 0.99% 0.01%
73,302 1.12% 0.02%
84,330 1.24% 0.03%
99,494 1.40% 0.04%
94,342 1.43% 0.01%
93,597 1.50% 0.00%

123,875 1.74% 0.04%
130,298 1.85% 0.03%
139,061 1.98% 0.03%
144,622 2.08% 0.02%
182,882 2.37% 0.07%
178,827 2.41% 0.05%
192,219 2.55% 0.05%
190,286 2.59% 0.03%
221,614 2.81% 0.07%
217,399 2.82% 0.05%
209,059 2.79% 0.03%
258,071 2.99% 0.07%
226,248 2.01% 0.01%

23 22 « 21 2U 10 1/
הצעה

 סהייב
ת 3ל עלו 0

עובדים
ח ש״ ב

0

 טה״כ
 % ב עלות

קיהשכר

עלות
שנתית

 ב לשחרור
מהשכר %

עלות
שנתית

לשחרור

עלות
שנתית
 ב לנכות

מהשכר %

עלות
שנתית
לנכות

סכום
 לפי ביטוח

מס'
משכורות

סכום
ביטוח

למקרה
ת כו נ

״ T

15 731 0.31% 0.00% - 0.31% 524 60 054,580

18 601 0.34% 0.00% - 0.34% 020 60 917,226

20.409 U W 0.00% - 0.37% 680 80 908,520

25 777 0.4334 0.01% 23.03 0.42% 836 80 1,005,060

27 329 0.47% 0.00% 2.81 0.47% 908 60 970,260

27 233 0.45% 0.01% 19.72 0.44% 888 50 845,450

34,125 0.52% 0.03% 55.71 0.40% 1082 50 912,450

35,532 0.57% 0.01% 23.31 0.56% 1161 50 805,450

40 399 0.64% 0.01% 22.89 0.63% 1324 50 871,800

48,365 0.74% 0.02% 45.96 0.72% 1566 50 912,700

50.830 0.81% 0.01% 12.09 0.81% 1682 50 869,650

60 000 0.93% 0.02% 38.25 0.91% 1988 50 910,450

84 231 0.95% 0.03% 60.40 0.92% 2081 45 847,710

76.831 1.08% 0.04% 99.42 1.04% 2462 45 889,630

77,937 1.18% 0.01% 29.31 1.17% 2569 45 826,020

01 744 1.31% 0.00% - 1.31% 2725 45 779,780

106,024 1.51# 0.04% 06.43 1.47% 3474 45 880,140

117 056 1.68% 0.03% 72.04 1.85% 3857 45 878,715

131 552 1.87% 0.03% 86.99 1.84% 4318 45 879,680

144 659 2.08%' 0.02% 44.96 2.06% 4777 45 869,940

5 611 0.07% 0.07% 187.04 0.00% 0 0

נ 512 0.05% 0.05% 117.08 0.00% 0 0’

4,093 0.05% 0.05% 136.45 0.00% 0 0

2.375 0.03% 0.03% 79.18 0.00% 0 0

5 738 0.07% 0.07% 191.26 0.00% 0 0

3,931 0.05% 0.05% 131.05 0.00% 0 0

1,913 0.03$ 0.03% 83.76 0.00% 0 0

5 881 0.67% 0.07% 196.02 0.00% 0 0

909 0.01% 0.01% 30.31 0.00% 0 0



office of the director general הכללי הל המג משרד

 תש״ע סיון י״ג
20 באפריל 18 1 0

לכבוד
רייס ניר מר

 השכר על לממונה בביר משנה
 האוצר משרד

ירושלים

הבכיר האקדמי הסגל לחברי קליטה" "סל הפעלת הנדון:

 שונים בנושאים השבר על הממונה נציגי עם תקופה מזה מקיימים שאנו לדיונים בהמשך
 תל באוניברסיטת הבכיר האקדמי הסגל הברי של צוברת לפנסיה המעבר להסבם הקשורים

 מאז לעבודה שהתקבלו הסגל לתברי להעניק האוניברסיטה החליטה עימך, ובתיאום אביב,
20 אוקטובר חודש 0  לזה בדומה קליטה" "סל החדשה, הצוברת בפנסיה והמבוטחים 3

בארץ. אחרות באוניברסיטאות סגל לחברי המוענק

בארץ). בקליטתם - מהמקרים (ובחלק באוניברסיטה בקליטתם להם לסייע מנת על -זאת,

מנכ״ל כ/ן, מרדכי

העתק:
 אביב תל אוניברסיטת נשיא, קלפטר, יוסף פרופ׳

 השכר על לממונה בכיר סגן כהן, יוסי מר
אביב תל אוניברסיטת אנוש, למשאבי סמנכ״ל שדה, מריאנה
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