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 מבוא

 

מטרתה של חוברת זו לרכז בצורה נוחה עבור חבר הסגל האקדמי הבכיר את זכויותיו העיקריות, בעת 

 סכמים, הוראות האוניברסיטה, נוהג ובהתאם להוראות כל דין.פרישה לקצבה. זכויות אלה מעוגנות בה

שירותם מעוגנות בתקנות  מסיימיםהמבוטחים בפנסיה תקציבית ושל חברי הסגל  לקצבה זכויותיהם

( בע"מ )להלן "קופת 1965ביב )א-גמולים לעובדים אקדמאים של אוניברסיטת תלת-קופתהקודמות של 

ובכפוף לשינויים בתקנות  2009בנובמבר סכם הקיבוצי שנחתם כפי שצורפו כנספח לה התגמולים"(,

 .   2016יבוצי מדצמבר קה בהסכםאלה, כפי שעוגנו 

 

אין לראותו כאסמכתא מחייבת אלא המידע הנמסר בחוברת זו מובא בצורה תמציתית. אי לזאת, 

 כמו כן, אין חוברת זו מיועדת לעסוק במקרים חריגים. כמידע כללי בלבד.

 

זכויות חברי סגל המבוטחים בפנסיה תקציבית לבין  זכויותקיימים בתחומים מסוימים הבדלים ב כעקרון,

חברי סגל המבוטחים בפנסיה צוברת. השתדלנו לציין בחוברת זו הבדלים אלה ואולם אין מידע זה נועד 

 להחליף את הוראות התקנונים והנהלים הרלבנטיים. 

 

של גמלאי הסגל האקדמי, המבוטחים בפנסיה התקציבית, לקצבה כל נושא שנגיעתו ועניינו בזכויותיהם 

קצבה של חברי סגל זכויותיהם ל יידון ויוכרע עפ"י הוראות המקורות ככתבם וכלשונם ועפ"י אלה בלבד.

 צוברת, נקבעות בהתאם לתקנון הקופה בה הם מבוטחים ועל פי הוראות כל דין.   המבוטחים בפנסיה

 

אוניברסיטה הבכיר בהאקדמי הסגל ר בחוברת זו מיועד לסייע לגמלאי מודגש בזה כי המידע הנמס

בהכרת זכויותיהם, בהתאם לידוע במועד עריכתה של חוברת זו. במקרה של סתירה בין המידע במסמך 

זה לבין הוראותיהם של רשויות המדינה, נוהלי האוניברסיטה ותקנוניה או של הסכמים תקפים, כפי 

 .ותבעהוראותיהם של אלה האחרונים קו –שאלה יהיו מזמן לזמן 

 

 

 

 האמור בעלון זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד, אלא אם נאמר אחרת.

 .הכתוב מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות
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 זכאי פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת -נוהל פרישה לגמלאות

  
ובע, בין היתר, את ק 11-007תקנון חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה )תשמ"ז( הוראה מספר  

 ההוראות האלה:

המבוטח בפנסיה תקציבית יפרוש מעבודתו בשירות האוניברסיטה בתום השנה בכיר חבר סגל אקדמי 

 שנה. 68האקדמית שבה ימלאו לו 

המבוטח בפנסיה צוברת יפרוש מעבודתו בשירות האוניברסיטה בתום השנה בכיר חבר סגל אקדמי 

 שנה. 70האקדמית שבה ימלאו לו 

לגבי חברי סגל אקדמי בכיר, שאינם חלק מהאוכלוסיות המיוצגות על ידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר, גיל 

  .םהרלוונטיינקבע בהסכמים קיבוציים מול ארגוני העובדים הפרישה 

הודעה על הפרישה לגמלאות תישלח על ידי הרקטור לחבר הסגל, לא יאוחר מאשר באחד במרץ של 

 ע חבר הסגל לגיל פרישה, כאמור.השנה האקדמית שבה יגי

חבר סגל אקדמי שהגיע לגיל פרישה, ימשיך בהדרכת עבודות גמר ועבודות דוקטורט של תלמידים, בהן 

 החל לפני הפרישה.

חבר הסגל יורשה להשתמש בציוד האוניברסיטה ומעבדותיה על פי אפשרויות החוג או המחלקה עליהם 

 הוא נמנה. 

  ש בשירותי ספריות האוניברסיטה.חבר סגל שפרש יורשה להשתמ

 .לפי בקשת דקאן הפקולטה, ניתן יהיה להזמין חבר סגל שפרש להורות שיעורים, קורסים וסמינריונים

לבקשת דקאן פקולטה או ראש בית הספר/חוג/מחלקה, ניתן יהיה להזמין חבר סגל שפרש לבצע 

 .משימות מיוחדות, כגון שיפוט עבודות גמר

ר סגל שפרש לפנסיה ומימש את זכותו לקבלת פטור ממס הכנסה על מענקי פרישה חבמודגש בזאת כי, 

 בכל העסקה שהיא, יוכל להיות מועסק כגמלאי ,יים עבור שנים עודפות וכו'()כגון פדיון ימי מחלה, פיצו

 רק לאחר תקופת צינון של שישה חודשים לפחות מהמועד בו פרש לפנסיה וקיבל את מענקי הפרישה.

 

סיטה תהיה רשאית להעסיק חבר סגל שפרש לגמלאות בהעסקה חלקית בלבד בהוראה האוניבר

. לא יהיה בהעסקה זו כדי לפגוע בזכותו של או על פי הסכם העסקה מיוחד אקדמית כמורה מן החוץ

  הגמלאי לקבל את מלוא שיעור הפנסיה החודשית המגיעה לו על פי התקנות.

 

ה יוזמן, כחברי סגל אחרים, לטקסים אקדמיים ואחרים הנערכים שהגיע לגיל פרישבכיר אקדמי חבר סגל 

 ע"י האוניברסיטה וישב במקום המיועד לחברי הסגל האקדמי.
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אקדמי שהגיע לגיל פרישה יהיה רשאי לאחר פרישתו להוסיף ולשאת את דרגתו האקדמית לפי חבר סגל 

 בתוספת התואר "בדימוס".  ,מינויו האחרון

 

, ייכלל שמו ברשימת מורי האוניברסיטה בפרסומיה השנתיים, כשליד שמו ומעלה דרגתו פרופ' חבראם 

 . לפי הענייןל כוהאו "אמריטוס"  יצוין "בדימוס"

 

פרופסור מן המניין הפורש משירות באוניברסיטה לקצבה,  יקבע הרקטור, לפי שיקול דעתו, אם למנותו 

 רף לדרגתו התואר "בדימוס".. החליט הרקטור בשלילה, יצו(EMRITUS)לפרופ' אמריטוס 

 פרופ' אמריטוס יהיה זכאי לכל הזכויות המפורטות לעיל, ובנוסף לכך:

 יוכל לכהן בוועדות אוניברסיטאיות מכל סוג ומין שהוא -

יוכל לעשות שימוש בחדר/מתחם עבודה בפקולטה, לצורך המשך מחקרו, על פי אפשרויות  -

 הפקולטה.
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 )למשרה מלאה( קציביתלזכאים לפנסיה ת שיעורי הגמלה
 (קופת התגמוליםא' לתקנות  40 ף)סעי

 

ויחסי העבודה בינו לבין האוניברסיטה נסתיימו בנסיבות המזכות אותו חבר סגל שהועסק באוניברסיטה 

חודשית כל  קצבהתשולם לו התקציבית,  הפנסיהההסכם הקיבוצי בעניין פנסיה תקציבית עפ"י בקבלת 

השנים הנקובות בטבלה  . להלןבטבלה ש שיעורים המפורטיםעבודה בהת התאם למספר שנוימי חייו ב

 משכורת הקובעת. השיעורים שבטבלה יוכפלו בהינם במונחי שנות עבודה רצופה במשרה מלאה. 

 המשכורת הקובעת לצורך חישוב הגמלה כוללת את הרכיבים הבאים:

 תוספת שחיקה ה.    דמי הבראה ד.תוספת אקדמית    ג.   ותק  ב.  שכר משולב  א.

 גמולים כמפורט להלן תוספות  ז.  השלמת תוספת יוקר ו.

 

 :עבודה רצופה במשרה מלאהטבלת שיעורי זכאות בהתאם למספר שנות 

  68% -זכאי ל  שנים 29לאחר    35% -זכאי ל שנים  10לאחר 

   70% -זכאי ל  שנים 30לאחר    36% -זכאי ל שנים  11לאחר 

   37% -י לזכא  שנים 12לאחר 

   38% -זכאי ל שנים  13לאחר 

   39% -זכאי ל שנים  14לאחר 

   40% -זכאי ל שנים  15לאחר 

   42% -זכאי ל שנים  16לאחר 

   44% -זכאי ל שנים  17לאחר 

   46% -זכאי ל שנים  18לאחר 

   48% -זכאי ל שנים  19לאחר 

   50% -זכאי ל שנים  20לאחר 

   52% -זכאי ל שנים  21לאחר 

   54% -זכאי ל שנים  22לאחר 

   56% -זכאי ל שנים  23לאחר 

   58% -זכאי ל שנים  24לאחר 

   60% -זכאי ל שנים  25לאחר 

   62% -זכאי ל שנים  26לאחר 

   64% -זכאי ל שנים  27לאחר 

   66% -זכאי ל שנים  28לאחר 
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  השבת חלק המעסיק בעת פרישה -התגמולים קופת
 

לקופת תגמולים, כאשר כספים עבודתו של איש הסגל מפרישה האוניברסיטה באופן שוטף  במהלך שנות

חשבון/קופה ב'( וחלק מנוכים משכרו של  –חלק מכספים אלה משולמים על ידי המעסיק )חלק המעסיק 

"מנורה חשבון/קופה א'(. קופת ברירת המחדל הינה כיום  –)חלק העובד העובד ומועברים לקופה 

של אוניברסיטת תל אביב  םאקדמייאליה הועברו הכספים מקופת התגמולים לעובדים )מבטחים" 

 ( בע"מ(, אלא אם בחר איש הסגל קופה אחרת.1965)

 

, ישוחררו לזכותו כספי התגמולים עם הגיעו של חבר הסגל המבוטח בפנסיה תקציבית לגיל פרישה

 '. שנצברו בחשבון א' )חלק העובד( בתוספת הרווחים של חשבון א

הכספים שנצברו בחשבון ב' )חלק המעביד( בתוספת הרווחים של חשבון ב', יוחזרו לידי האוניברסיטה 

 במועד הפרישה.

לאוניברסיטה בהתאם למנגנון ההשבה  סיקו בעת הפרישה להשיב את חלק המעחברי סגל יידרש

  בעניין הפנסיה התקציבית.  2009שנקבע בהסכם הקיבוצי משנת 

 

גון הסגל האקדמי הבכיר ובהתאם אביב לבין אר-, בין אוניברסיטת תל26.11.2009ום עפ"י ההסכם מי

 עסיקונו בקופת התגמולים את חלק המבהסכם, רשאי חבר סגל הפורש להשאיר בחשב 10לסעיף 

בתוספת רווחים ובתמורה יהיה עליו לשלם לאוניברסיטה את הסכום הנ"ל כולל רווחים ממקורותיו 

 ניברסיטה קיימת זכות קיזוז מתשלומי גמר חשבון המשולמים לעובד בעת הפרישה. האחרים. כמו כן לאו

 

בחשבונו, יהיה עליו  סיקרישה, המבקש להשאיר את חלק המעחבר סגל שישהה בשבתון לאחר פ

 .במועד הפרישה ובטרם יציאתו לשבתוןלהסדיר את החזרת הכספים לאוניברסיטה 
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 תוספות גמולים לפנסיה

 

ומענקים אקדמיים  ל חבר הסגל מתווספות תוספות בגין גמולי תפקיד, תוספות מחקרלקצבתו ש

 אוניברסיטאיים שצבר במהלך עבודתו באוניברסיטה.

 .תוספות אלה מחושבות על בסיס סכום רכיבי הפנסיה הרלבנטי לתוספות אלה

 

 תפקיד  גמול תוספת בגין .1

 

שצבר חבר הסגל  האקדמי התפקיד  יגמול סה"כ :תחושב כלהלן לפנסיהבגין גמול תפקיד תוספת 

 בתקופה הנ"ל. םחודשיה מספרחלקי  ,ממועד קבלת הקביעות ועד מועד הפרישה לגמלאות

תחושב התוספת עפ"י סה"כ  ,באותם מקרים בהם קיבל חבר הסגל גמולי תפקיד לפני מועד הקביעות

ה הנ"ל ובלבד ששיעור מספר החודשים בגין התקופי חלקלי התפקיד שצבר עד למועד הפרישה גמו

 ממועד הקביעות. ת התוספתה מחושבתהתוספת עפ"י חישוב זה לא יפחת מאחוז התוספת אילו הי

 

 לדוגמה:

תפקיד  גמול חודש( 60) שנים 5במשך קיבל  אשרו ,חודש( 360) שנה 30 בעל ותק מזכה של חבר סגל 

ושב גמול התפקיד לגמלה יח, 25%בשיעור  גמול תפקיד חודש( 60) שנים 5במשך ו 20%בשיעור 

 כלהלן:

 

%5.7
360

%)2560(%)2060(


 xx
 

 
 

 

 א' וב'תוספות מחקר  .2

 

ב' שקיבל במהלך תקופת או /ממוצע של תוספות המחקר א' והשיעור הלקצבתו של חבר הסגל יתווסף 

מועד להם( ועד ניאו החל מיום תחילת עבודתו במינוי מזכה )המאוחר מב 1.10.1983מיום  החל שירותו

 ו, למעט תקופות בהן שהה בחל"ת.פרישת

 

 כאמור לעיל.שיעור התוספת יהיה השיעור הממוצע של כל תוספות המחקר שצבר במהלך עבודתו 

 )מהרכיבים המהווים בסיס לתשלום תוספות(. מהגמלה התוספת יחשב כאחוז שיעור 
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 30.9.2021' לעובד שפרש ביום ב-דוגמה לחישוב התוספת בגין מחקר א' ו

  1.10.1988  -בוד בוהתחיל לע

 

 ים.חודש 132במשך  10%=    1,320%  -צבירה בגין מחקר א' 

 ים.חודש 60במשך  %20=    %1,200  -צבירה בגין מחקר ב' 

 2,520% סה"כ 

 (.יםחודש 396=  30.9.2021עד  1.10.1988)מיום 

 
 366.%=        ,%0522  שיעור התוספת יהיה  

                                    396 

 

 תוספת בגין מענקים אקדמיים אוניברסיטאיים )הקדשת זמן מלא וקריטריונים( .3

 

לקצבתו של חבר הסגל יתווסף אחוז הממוצע של המענקים )הקדשת זמן מלא וקריטריונים( שקיבל 

 1.1.1994תו שחל לאחר או מיום התחלת עבוד 1.1.1994במהלך תקופת שירותו באוניברסיטה מיום 

 ניהם( ועד למועד פרישתו, למעט תקופות חל"ת ושבתון.מב)המאוחר 

חבר הסגל שיעור התוספת יהיה השיעור הממוצע של המענקים האקדמיים אוניברסיטאיים שצבר 

 .הלןבמהלך עבודתו כמפורט ל

 

 :30.09.2021דוגמה לחישוב התוספת בגין מענקים אקדמיים אוניברסיטאיים לעובד שפרש ביום 

 

 (1.1.1996)סך שיעור מענק מיום  2,620%   -ת זמן מלא צבירה בגין הקדש

 (.19961.1)סך שיעור מענק מיום  ,%9582   -צבירה בגין קריטריונים 

 5,515%     סה"כ 

 חודש( 309=  30.9.2021עד  1.1.1996)מיום 

 

 .%8517 =   ,%1555      שיעור התוספת יהיה 
                            309   

 

 .27%על  לא יעלהתוספת בגין המענקים שיעור ה
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 תשלומים חד פעמיים בעת פרישה 
 

 פיצויים בגין שנים עודפות  .1

 

למעלה משלושים שנות שירות באוניברסיטת תל אביב חבר סגל המבוטח בפנסיה תקציבית שצבר 

ם , יהיה זכאי לתשלום פיצויי70%)בערכים של משרה מלאה( המזכות בפנסיה תקציבית בשיעור של 

 .60בתנאי שפרש משירותו באוניברסיטה לאחר הגיעו לגיל , בעבור כל שנת שירות עודפת

ממשכורתו החודשית של  65%יצוי יהיה בגובה השנים( הפ 30-שנים הראשונות )שמעבר לה 5בגין 

י יהיה בגובה הפיצוהשנים הראשונות,  5-מעבר לבגין כל שנה עודפת שחבר הסגל בגין כל שנה מלאה. 

 . לכל שנהת חודשית מלאה, משכור

הפנסיוני שלו )קרן מהמבטח זכות זו הוא זכאי לחבר סגל המבוטח בפנסיה צוברת צריך לבדוק האם 

 .מבטחפנסיה/ביטוח מנהלים וכיוצ"ב( וזאת בהתאם לתקנון ה

 ימי מחלה לא מנוצלים  פיצויתשלום בגין  .2

 

של ימי  פיצויהמפורטים להלן, לתשלום  חבר סגל יהיה זכאי, בעת הפרישה לגמלאות, בהתקיים התנאים

המחלה שנצברו לזכותו ואשר לא נוצלו במהלך תקופת העבודה, וזאת לפי מפתח המרה שנקבע 

בהתאם להיקף הניצול בפועל של ימי המחלה שנצברו בתקופה שמיום תחילת המינוי כחבר סגל אקדמי 

 . 31.3.1981ועד ליום 

 

 :ןהחישוב נעשה כדלקמ 1.4.1981 -החל מ

 

 פיצוימסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו, יהיה זכאי לתשלום  36% -ניצל חבר הסגל פחות מ .1

 ימי מחלה שלא נוצלו. 30של שמונה ימים בעד כל 

 מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו,  64.99%-ל 36%ניצל חבר הסגל בין  .2

של שישה ימים בעד כל  פיצויעד לפרישתו לגמלאות, יהיה זכאי לתשלום ו 1.4.81-בגין עבודתו מ

 ימי מחלה שלא נוצלו. 30

ימי  פיצויומעלה מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו, לא יהיה זכאי  65%ניצל חבר הסגל  .3

 .מחלה כלל

 

אינו זכאי   חבר סגל שלא דיווח על היעדרות או אי היעדרות בשל מחלה, כמתחייב מנוהלי האוניברסיטה,

 גין התקופה שעליה לא דיווח.ימי מחלה ב פיצוי לתשלום
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  תשלום מענקי פרישה .3
 

 קרןהופדיון כספי עודפות  ניםימי מחלה, פיצויים בגין ש פיצויחבר סגל הפורש וזכאי למענקי פרישה כגון 

לצורך קבלת אישור על גובה המס  161יופנה לפקיד השומה באזור מגוריו בצרוף טופס  ,מדעקשרי ל

רק לאחר מכן  השכר.חידת ימדור פרישה ופיצויים שבישור יש להחזיר לשיש לנכות מהמענקים. את הא

 ניתן יהיה לבצע את התשלום.

  שבתון לאחר פרישה

 

 קובע כך: 04-109הוראה מספר   תשמ"ח -"נוהל שבתון" 

חבר סגל שפרש לגמלאות יוכל לנצל, באישור הרשויות המוסמכות, זכויות שבתון שנצברו על ידו ובתנאי 

אחר הפרישה לגמלאות )אך לא של( החודשים 12זכויות כאמור ייעשה במהלך שנים עשר ) כי: מימוש

( חודשים 12לאחר מכן( וכן, משך השבתון המכסימלי של חבר הסגל שפרש לגמלאות יהיה שנים עשר )

 לכל היותר, יהיה שיעור זכויותיו הבלתי מנוצלות אשר יהיה. 

 

צורך לא תיחשב כשנת עבודה ולא תילקח בחשבון לשל חבר סגל שפרש לגמלאות  תקופת השבתון

 . כמו כן, לא יהיה זכאי לתשלומי פנסיה ולא יצבור זכויות ותק פנסיוני.חישוב זכויותיו הסוציאליות

 

או  האקדמי באוניברסיטה לא מומשו מכל סיבה שהיא על ידי חבר סגל בתקופת מינויושזכויות שבתון 

יהיו ניתנות )בכפוף לאמור לעיל( ולא  בתום תקופה זו, יפקעו לאחר הפרישהשחודשים  12בתקופה של 

 עוד למימוש בשום מקרה.

 

ניתנות לפדיון, ולפיכך, חבר סגל שפרש לגמלאות בטרם מימש זכויות השבתון  ןזכויות השבתון אינ

 ה בגינן.רשצבר, כולן או חלקן, אינו זכאי לפדיון זכויות אלה או לכל תמו

 

ועברות בירושה, ולפיכך, יורשיו של חבר סגל שנפטר אינם זכאים לתמורה כלשהי השבתון אינן מ זכויות

 בגין זכויות השבתון שלא מומשו על ידו.

 

ר פדיון ותשלום בעבה לקבלת יהיה זכאי מיד לאחר מועד פרישתושבתון  שינצל יתרת חודשיחבר סגל 

סיים את יש רק לאחר, (אם זכאי להם) ופיצויים בגין שנים עודפות שלא נוצלו )אם זכאי להם( ימי מחלה

 .שלאחר פרישה תקופת השבתון

 

 .ERP-HRטופס בקשה לשבתון ו/או פטור מהוראה לאחר פרישה ניתן להגיש באמצעות מערכת 
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  101חובת דיווח טופס  -פנסיה 

 

)הצהרה  101בתחילת כל שנת מס, על פי פקודת מס הכנסה, קיימת חובת דיווח על גבי  טופס  .1

ה(. הטופס  נשלח מדי שנה לגמלאים על ידי יחידת השכר או שניתן להורידו ממערכת למס הכנס

 חילנט/תיק אישי.

 בינואר בכל שנה . 15-יש להחזירו ליחידת השכר עד ה

 tauex.tau.ac.ildalian@, או במייל: 6408571-03לשלחו גם באמצעות פקס ניתן 

 

גמלאי שיש לו הכנסות, בנוסף לפנסיה מהאוניברסיטה )למעט קצבאות מהביטוח הלאומי( ואינו  .2

מדי שנה תיאום  יערוךמעוניין שהאוניברסיטה תנכה לו מס מקסימלי מהפנסיה באוניברסיטה, 

את אישור פקיד השומה עם קבלתו, ליחידת השכר. וימציאמס אצל פקיד השומה באזור מגוריו 

  

 

 מדע בינלאומיים והפרשי שבתון קרן לקשרי
 

 קרן לקשרי מדע בינלאומיים

חבר סגל אקדמי שפרש לגמלאות לא יהיה זכאי להמשך צבירת ההקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים 

להשאיר בקרן את יתרת כספי הקרן לקשרי מדע בינלאומיים ניתנת האפשרות גמלאי ל)להלן "הקרן"(. 

 בכל עת, בניכוי מסים כחוק.את היתרה בקרן  לפדותהעומדת לזכותו בעת הפרישה, או 

 

, ובתנאי כי הוא פעיל אקדמית/מחקרית ניתן לנצל את יתרות הכספים בקרן, באישור מראש של הרקטור

בארץ ובחו"ל,  למטרות המפורטות בתקנון הקרן בלבד: השתתפות פעילה בקונגרסים ובכנסים מדעיים

 . דעיות ומקצועיותדמי חבר באגודות משיתוף פעולה מדעי ו

 .ונהלי האוניברסיטה ניצול הכספים ייעשה בכפוף להוראות רשויות המס

 

נפטר גמלאי שהשאיר כספים בקרן, יהיו יורשיו זכאים לקבל את יתרת הכספים בחשבונו, בכפוף 

 להמצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. הכספים הללו חייבים בתשלום מסים כחוק.

 

mailto:Zahavac@tauex.tau.ac.il
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 קרן מחקר לגמלאים 

 

גמלאים מקרב חברי הסגל האקדמי הבכיר הפעילים אקדמית/מחקרית זכאים לקבל הקצבה מיוחדת 

 לקיום פעילות זו. 

 :* לצורך הזכאות להקצבה השנתית לגמלאי, יידרש הגמלאי לעמוד בכל התנאים המרכזיים הבאים

 .הגמלאי פעיל אקדמית/מחקרית בהתאם לכללי האוניברסיטה 

 את האוניברסיטה. בפעילותו האקדמית מייצג 

 .הגמלאי אינו ממלא תפקיד ניהולי במוסד אקדמי או מחקר אחר 

 ( 50%הגמלאי אינו מועסק אצל מעסיק אחר, לרבות מוסד אקדמי או מחקרי, בהיקף ניכר.) 

 .מרכז חייו האקדמיים של הגמלאי הוא באוניברסיטה 

 

סכום השווה להקצבה השנתית תקצה האוניברסיטה לתקציב מחקר אישי של הגמלאי,  בהתאם לזכאות 

 דרגתו של הגמלאי ושיעור הפנסיה המשולמת לו.על פי לקרן קשרי מדע בינלאומיים של חבר הסגל 

באמצעות המערכת הממוחשבת ישלח טופס הצהרה שנתי לחתימת הגמלאי המאשר את העמידה 

רן מחקר בתנאים שצוינו, ההצהרה תועבר לאישור הדיקאן ובהתאם לאישור תועבר ההקצבה לק

 גמלאים.

 

קרן מחקר גמלאים מנוהלת ברשות המחקר והיא תאפשר לגמלאים הפעילים להשתתף ולהציג מחקרים 

במחלקת תיירים בסיסי בלבד באישור הדיקאן והרקטור(,  תאושרבכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל )הנסיעה 

רות וכתבי עת מקצועיים, ן צרכי מחקר, לשלם דמי חברות באגודות מדעיות ומקצועיות, לרכוש ספומילמ

 .האוניברסיטה בשטח מחקר לצרכי לשימוש נייח מחשבמרים לצורכי מחקר, וציוד וח

 

כספי קרן זו ישמשו את הגמלאי להענקת מלגה לסטודנט לתואר מתקדם, המונחה על ידו, בכפוף 

 לאישור הרקטור.

 לא ניתן לממן העסקת עובדים על חשבון קרן זו.

מסוימת יעמדו לרשותו של הגמלאי בשנים העוקבות ובתנאי שעומד בתנאי  יתרות שלא נוצלו בשנה

 הזכאות להקצבה השנתית.

 

כספי קרן גמלאים אינם ניתנים לפדיון ואינם עוברים בירושה. יורשי הגמלאי, שאיריו, או כל אדם אחר, 

 לא יהיו זכאים לכספים כלשהם מקרן גמלאים.
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 לאחר פרישהתוספת בגין ניהול מחקרים 

חברי סגל שפרשו לגמלאות והם חוקרים ראשיים בקרנות מחקר חיצוניות זכאים לתוספות שכר מסוג א' 

 או ב', בגין ניהול המחקר, בהתאם לסוג הקרן המממנת.

 
 וספת מחקר א' לגמלאיםת .1

 

תוספת  ניתנת בגין מחקרים הכוללים בתקציבם תשלום תוספת לחוקר הראשי מכספי המענק עצמו. ה

  .2021תוספת השכר החל מאוקטובר המדרגות לחישוב פירוט להלן 

 

 אחוז התוספת מהפנסיה סכום מענק בדולר עד סכום מענק בדולר מ

 לא תינתן 8,288 1

8,289 66,304 30% 

66,305 103,600 40% 

 50% ומעלה 103,601

 
 

 תוספת מחקר ב' גמלאים .2
 

הראשי והיא ניתנת מתקציב  תוספת ניתנת בגין מחקרים שלא ניתן לשלם בהם שכר לחוקרה

 האוניברסיטה.

נקבע על פי סה"כ סכום המחקרים אותם מנהל הגמלאי בחישוב שנתי, החל מאוקטובר התוספת חישוב 
2021 . 

 

 אחוז התוספת מהפנסיה סכום מענק בדולר עד סכום מענק בדולר מ

 לא תינתן 8,288 1

8,289 16,576 6% 

16,577 27,627 12% 

27,628 62,160 20% 

 25% ומעלה 62,161

$ כל מחקר, יהיה זכאי לתוספת  10,000חוקר שמנהל במקביל יותר ממחקר אחד בסכום מעל 

 .5%ב' של 
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 שחרור כספים –קרן השתלמות 

 

אי, עם פרישתו, למשוך את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן ההשתלמות זכחבר סגל שפורש לגמלאות 

 שיהיו במועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים.בכפוף לתקנות שלטונות המס, כפי 

 

  לשארים  )פנסיה תקציבית(קצבה 

 

מהקצבה שהייתה לו טרם שנפטר, תשולם לשאיריו קצבה באחוזים במסלול פנסיה תקציבית  גמלאי

 הפטירה:

מהשכר ממנו  40% -מקצבתו/ה )ולא יותר מ 60% –מחדש , כל עוד לא נישאואלמן/אלמנה .1

 נגזרת הקצבה(

כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש אלמן/אלמנה הזכאי/ת לקצבת שאירים,  - *ליתומים  .2

 לשני יתומים,  30%מקצבתו ליתום אחד,  15%תשולם קצבה בשיעור של 

 לשלושה יתומים או יותר. 40%  -ו

כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, כשאין אלמן/אלמנה הזכאי/ת לקצבת שאירים,  -* ליתומים .3

 לכל יתום. 15%, בתוספת של 25% שיעור שלתשולם קצבה ב

 להורה אחד תשולם  –הורים תלויים שהיו נתמכים על ידי הגמלאי שנפטר  .4

 .40%מהקצבה, לזוג הורים תשולם קצבה בשיעור של  30%קצבה בשיעור של  

 בכל אחד מהמקרים הנ"ל לא יעלו כל התשלומים לכל בני משפחת הנפטר   .5

 ר.של פנסיית הנפט 100%על  

 עד תום יהיו זכאים גם להשלמת הפנסיה הגמלאי שנפטר,של  איריוש  .6

 החודש שבו נפטר.  

 

  ובהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. קופת התגמולים הקודמות של ראה הגדרות בתקנות*
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   קצבת זקנה –ביטוח לאומי 

 

ין זה. בהתאם לכללים קצבת הזקנה משולמת ע"י הביטוח הלאומי בהתאם לכללים הנוהגים במדינה לעני

 לקביעת זכאות לקצבת זקנה: רלוונטייםקיימים שני מועדים  הנוכחיים של הביטוח הלאומי,

 

 בכפוף למבחן הכנסהלקצבת זקנה  זכאיםהגיל שבו  – עם מבחן הכנסה גיל פרישהזכאות ב .א

ר כאש .לחודש₪  5,348 קסימלית בסךהכנסה מהינו . הסכום שנקבע )לא כולל פנסיה( מעבודה

 7,078קיים בן/בת זוג ללא הכנסות ההכנסה המקסימלית מעבודה המזכה בקצבת זקנה הינה 

 (.2017ש"ח לחודש )נכון לשנת 

 

 .השנ 70הזכאות הינו גיל  -מעבודה  הלא קשר למבחן הכנסגיל זכאות ל .ב
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   ביטוחים

 

 "מנורהביטוח חיים " .א

 

 יו הכללים האלה:משלם פרמיית ביטוח, חלים על הגמלאיחבר הסגל כל עוד 

  שנה חלות על חבר הסגל/הגמלאי המבוטח גם הרחבות ביטוח  65עד הגיעו לגיל  

 הנכויות.

  בסכום הביטוח  שנה מבוטח חבר הסגל/הגמלאי בביטוח חיים בלבד, 70שנה ועד לגיל  68מגיל

 המלא.

  סכום במחצית  שנה מבוטח הגמלאי בביטוח חיים בלבד, אולם רק 75שנה ועד לגיל  70מגיל

 הביטוח הרגיל.

 75 לגמלאיבה ימלאו  ביטוח החיים מסתיים, וכך גם ניכוי הפרמיה לביטוח, בתום שנת הלימודים 

 שנה.

 ,אין החזר פרמיה.  בפוליסה אין מרכיב חיסכון כלשהו ולכן בתום הביטוח, מכל סיבה שהיא 

 

 ים נוספים ביטוח .ב

 

 " בר פג במועד פרישתו של ח למחלות קשות תוקף פוליסת הביטוח  - )כלל לשעבר( "איילוןביטוח

                                  הסגל לגמלאות.

 

 "ללא הגבלת יטוח בריאות שניתן להמשיך גם לאחר הפרישה וב – ביטוח בריאות "מנורה מבטחים

ישירות  תשלומי דמי הביטוח החודשיים, יבוצעו באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי, זמן.

  הביטוח. רתלחב

 .03-6408850המעוניינים בהמשך הביטוח יפנו ישירות לסוכנות הביטוח "בלה לבון", טלפון 

 

 ל וכיבכיר שפורש י אקדמחבר סגל  – לחברי הסגל האקדמי הבכיר – "הראלשיניים " חביטו

עות הוראת קבע צבאמ בוצעלהמשיך את תכנית ביטוח השיניים. תשלום דמי הביטוח החודשיים י

  ".הראל"ית או כרטיס אשראי לחברת הביטוח איש

 .03-6408850טלפון  ,"בלה לבון" סוכנות הביטוחל לפרטים ניתן לפנות
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 פטור משכר לימוד 

 

)לאחר שהשלים עשר שנות  ובן/בת זוגושפרש לפנסיה  עובדקיימת זכאות להחזר שכר לימוד עבור  .א

הלימודים הנהוגים בה לשם קבלת תואר בכל מסלולי  באוניברסיטת תל אביב בלבדעבודה לפחות( 

 אקדמי.

של עובד שפרש לפנסיה )לאחר שהשלים עשר שנות  ילדיוקיימת זכאות להחזר שכר לימוד עבור  .ב

ראשון עבודה לפחות(, ובלבד כי החלו ילדיו בלימודיהם באוניברסיטה או במוסד אחר לקראת תואר 

 הם ברציפות לתואר זה.שנה ובתנאי שישלימו לימודי 26, בטרם מלאו להם בלבד

 החזר שכר הלימוד כאמור לעיל יהיה בהתאם לאחד מתנאים אלה:

 הלימודים מתקיימים באוניברסיטת תל אביב. .1

 הלימודים מתקיימים במוסד להשכלה גבוהה המאוגד בור"ה. .2

הלימודים מתקיימים במוסד אקדמי אחר שאינו תחת ור''ה, במסלול שהוכר על ידי המועצה  .3

 , ובתנאי שהתלמיד יציג אישור שלא התקבל ללימודים באוניברסיטת להשכלה גבוהה

 אביב.-תל

הלימודים מתקיימים במוסד אקדמי אחר שאינו תחת ור''ה, במסלול שהוכר על ידי המועצה  .4

 ביב.א-להשכלה גבוהה, ובתנאי שהתואר הנלמד אינו קיים באוניברסיטת תל

אשר החלו ללמוד  ת זוגוב/ילדיו או בןפנסיה, שפרש ל עובדקיימת זכאות להחזר שכר לימוד עבור  .ג

באוניברסיטה או במוסד אחר לקראת תואר אקדמי כלשהו בטרם פרישתו של העובד, עד סיום 

 התואר עבורו קיבלו את הפטור ובתנאי שישלימו ברציפות את לימודיהם לתואר זה.

ו הממוצע בתקופות שיעור הפטור ו/או ההחזר לו זכאי הגמלאי יהא בשיעור יחסי להיקף משרת .ד

 העסקתו באוניברסיטה ולמשך העסקתו ממועד התחלת זכאותו לפטור משכ"ל.

ח אדם ובכל מקרה, הזכאות הינה בכפוף לנוהל שכ"ל ועל סמך בדיקה פרטנית שמתקיימת במדור כ .ה

 ובקרה באגף משאבי אנוש.

 

 לפרטים נוספים יש לעיין בנוהל שכר לימוד.
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 רווחה

 

  .יםגמלאהו האוניברסיטה רווחה באגף משאבי אנוש עומד לרשות עובדיהדרכה וייעוץ ארגוני, מדור 

 הנכם מוזמנים לפנות לרכזות הרווחה במדור בנושאים כמפורט להלן:

 לבעיה אישית ו/או  ידע בכל הקשורמהתייעצות וקבלת לעובדת סוציאלית, אפק, -מיכל שוורץ

 משפחתית.

  ,בנושא בדיקות רפואיות תקופתיות. , רווחהוייעוץ ארגוני, הדרכה רכזת  קרול ברהמי                                                                                                       

 

 זכאות גמלאי האוניברסיטה:

 שתועבר אליכם בהקדם.  עם פרישתכם הנכם זכאים לתעודה - תעודת גמלאי אוניברסיטאי

ניתן להגיש בקשה להנפקת תעודה חדשה דרך אתר ן תעודת הגמלאי במקרה של אובד

סגל אקדמי בכיר(.  -טופס בקשה לתעודת גמלאי -)יש להקיש בשורת החיפוש  האוניברסיטה

 ם נוספים ניתן לפנות לקרול ברהמי.לפרטי

 יות האחרות המוזכרות בהמשך.הזכותעודת הגמלאי משמשת לצורך קבלת 

 פורשים  גמלאי הסגל האקדמי הבכיר הינם חברים מלאים בארגון הסגל האקדמי הבכיר

פנסיה הסדר פנסיה תקציבית ממשיכים אוטומטית את חברותם בארגון. פורשים ב בהסדר

 .פנות אל הארגון בעניין זהצוברת מוזמנים ל

 ם לקבל אישור כניסה עם רכבם, ניתן להגיש בקשה גמלאים זכאי - אישור כניסה ברכב לקמפוס

 . MYTAUלאישור הכניסה במערכת 

 12:00 – 09:00בין השעות  ה–את אישור הכניסה החדש תוכלו לקבל ביחידת הביטחון בימים א

 לשאול ספרים. והשונות בקמפוס זכאים להיכנס לספריות גמלאים  ספריות 

  לפרטים נוספים  – (מועדון הסגל)ניברסיטת תל אביב ע"ש מרסל מועדון אובחברות 

 .shlomitr@tauex.tau.ac.ilשלומית רוטנברג בדוא"ל ניתן לפנות ל

  לעובדי האוניברסיטה.נוהגים ביחס , בתנאים הספורטעלית למנוי במרכז רכישת 

 שתתפות כספית בבדיקות רפואיות מקיפותהגמלאים זכאים ל –יות בדיקות רפואיות תקופת 

יבחר במכון המתאים ויעביר קבלה מקורית לידי קרול ברהמי לקבלת  יבמכונים המורשים. הגמלא

השתתפות האוניברסיטה בסכום  ₪. 170הינו  א"פתששנת סכום ההשתתפות נכון לההחזר. 

 הנ"ל תיזקף להטבה לצרכי מס.

 

https://hrweb.tau.ac.il/renewal
https://hrweb.tau.ac.il/renewal
https://hrweb.tau.ac.il/renewal
mailto:shlomitr@tauex.tau.ac.il
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 תפקידים בעלי
 

 https://hrweb.tau.ac.il/travel -  מדור זכויות ונסיעות אקדמיות

  

 שם יחידה מלא שם
 התפקיד

 במשרד טלפון דוא"ל אחריות תחום

 מדור כץ לאה
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 מנהלת
 המדור

 עמד שריק קרן
  , ופדיון צבירה

 ,תדמיוח מחקר קרן
 ומימוש נסיעות

 שבתונים

leahk@tauex.tau.ac.il 6409684-03 

 מדור רבור מירה
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

  וזרתע
 ראש

 המדור

 ,שבתונים דיווח
  קקמ"ב פדיון

 זכויות העברתו
 אקדמיות

miraw@tauex.tau.ac.il 6407272-03 

 מדור נגה וייס
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 רכזת
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 ושבתונים נסיעות
 מדויקים :פקולטותל
 משפטיםו

nogaweiss@tauex.tau.ac.il 6406217-03 

 דבורה
 מלמד

 מדור
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 רכזת
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 ושבתונים נסיעות
 מדעי :פקולטותל
 מדעי חברה,ה
 ניהולו חייםה

devorame@tauex.tau.ac.il 6406132-03 

 מדור סביון ליאת
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 רכזת
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 ושבתונים נסיעות
 רפואה, :פקולטותל

 ולאגף אמנויות
 חוץ קשרי

iatsa@tauex.tau.ac.ill 6408632-03 

 נבון רוני
 ליפשיץ

 מדור
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 רכזת
 נסיעות
 וזכויות

 אקדמיות

 ושבתונים נסיעות
 הנדסה :פקולטותל

 רוחה ומדעי

au.ac.ilronnienl@tauex.t 6406129-03 

  
 

 מדור כוח אדם ובקרה
 

 שם יחידה מלא שם
 התפקיד

 במשרד טלפון דוא"ל אחריות תחום

בטי 
 רוזנבלום

 אגף
 משאבי

 / אנוש
 חוכ מדור
 אדם

 ובקרה

 מנהלת
 חוכ מדור
 אדם

 ובקרה

  לימוד שכר
 מיי גיןב ופיצוי
 נוצליםמ לא מחלה

 
bettyr@tauex.tau.ac.il 

6409741-03 
6404305-03 

 

 

 

https://hrweb.tau.ac.il/travel
mailto:leahk@tauex.tau.ac.il
mailto:miraw@tauex.tau.ac.il
mailto:nogaweiss@tauex.tau.ac.il
mailto:devorame@tauex.tau.ac.il
mailto:liatsa@tauex.tau.ac.il
mailto:ronnienl@tauex.tau.ac.il
mailto:bettyr@tauex.tau.ac.il
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 המזכירות האקדמית
 

 במשרד טלפון דוא"ל אחריות תחום התפקיד שם יחידה מלא שם
 מזכירות אבישר אורלי

 אקדמית
 דורמ מנהלת

 האקדמי הסגל
 קריטריונים

 חוץמ עבודהו
 לאוניברסיטה

orlya@tauex.tau.ac.il 6408871-03 

 מזכירות פלמון מור
 אקדמית

 ולייתח ראש
 מעקב

 וביקורת

 ופטור שבתון
 מהוראה

morpalmon@tauex.tau.ac.il 6408873-03 

  
 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 

 שרדבמ טלפון דוא"ל התפקיד שם יחידה מלא שם
 אקדמיה הסגל ארגון הן חגית

 הבכיר
 מנהלת

 אדמיניסטרטיבית
vaad@tauex.tau.ac.il 6407453-03 

 פרופ'
 ברק שגב

 אקדמיה הסגל ארגון
 הבכיר

 barakseg@tau.ac.il 6408969-03 הארגון יו"ר

 

 

 רשות המחקר

 

 טלפון במשרד דוא"ל תחום אחריות שם התפקיד יחידה מלאשם 

סמדר קופר 
 בוצר

רשות 
 המחקר

אחראית טרום 
מחקר קרנות 

 פנימיות

אחריות לפתיחת 
 תקציבי גמלאים

smadark@tauex.tau.ac.il 624403-640 

כהן  ליאורה
 סמורז'יק

רשות 
 המחקר

אחראית 
תפעול 

 מחקרים

אחראית להפעלת 
 גמלאיםתקציבי 

liorasm@tauex.tau.ac.il 627903-640 

 

 יחידת השכר
 

 תחום התפקיד שם יחידה מלא שם
 אחריות

 במשרד טלפון דוא"ל

 אשורי רינה

  
 יחידת
 השכר

 rinaa@tauex.tau.ac.il פרישה פרישה ע.

6408594-03 

 יחידת קומר רונית
 השכר

רכזת פנסיה 
 פיצויים

 ronitku@tauex.tau.ac.il פרישה

6406814-03 

 יחידת טייב חיים
 השכר

סגן וראש מדור 
 פרישה ופיצויים

 Taieb@tauex.tau.ac.il פרישה

6406130-03 

 

 פרישה פוריה ומוצלחתמאחלים 

mailto:orlya@tauex.tau.ac.il
mailto:morpalmon@tauex.tau.ac.il
mailto:vaad@tauex.tau.ac.il
mailto:barakseg@tau.ac.il
mailto:smadark@tauex.tau.ac.il
mailto:rinaa@tauex.tau.ac.il
mailto:ronitku@tauex.tau.ac.il
mailto:Taieb@tauex.tau.ac.il

