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 של נוהלי האוניברסיטה outlookמסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית 

 מטרה: .1
 לפרט כללי זכאות לפטור משכר לימוד.

 
 מסמכים ישימים .2

 סדרי העסקה של עוזרי הוראה 1.1
 סדרי העסקה של עוזרי מחקר 1.1

 אקדמית -נוהל העסקת מורים ביחידה הקדם 1.2
 
 הגדרות: .3

 בעל, אישה וילדים. -"בני משפחה"  2.1
ול הרגיל )א'( או בעל מינוי אקדמי, הכולל זכויות סוציאליות ומקצועיות במסל -"חבר סגל אקדמי"  2.1

 במסלול הוראה )ב'(, או במסלול הנלווה )ג'(, שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו העיקרי.

סגל הוראה המועסק עם זכויות סוציאליות ומקצועיות,  –"סגל הוראה אחר המועסק עם זכויות"  2.2
מרפאים  בהיקף של שליש משרה ויותר לפי דירוג עובדי הוראה, לפי דירוג  המח"ר או לפי דירוג

 . אקדמית-, להוציא מורים ביחידה הקדםבעיסוק

על פי קביעת האוניברסיטה מעת לעת: ההגדרות וכן פרוט אופן הפטור  -הוראה ומחקר"  י"עוזר 2.3
 מעוגנים בסדרי העסקה של עוזרי הוראה ומחקר שהם נספחים להסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר

 וניברסיטה מעת לעת. על פי קביעת הא -"מורים ביחידה הקדם אקדמית"  2.3

  .עובד קבוע או בעל קביעות מותנית מיום קבלת הקביעות -"חבר סגל מנהלי"  2.3

 לגמלאות מהאוניברסיטה. פרש עובד , אשר  –"גמלאי"  2.7

 שכר לימוד בסיסי, כמוגדר באוניברסיטה מעת לעת.  2.3
 
 שיטה: .4

 כללי 4.1
ינת יוהה, מעונ"האוניברסיטה"(, בהיותה מוסד להשכלה גב –אוניברסיטת חיפה )להלן  3.1.1

 -ידי הענקת פטור משכר -ההשכלה של עובדיה ובני משפחותיהם עללהעלות את רמת 
 לימודים אקדמיים. בלימוד 

פטור משכר לימוד ניתן עבור לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בכפוף להוראות  3.1.1
 נוהל זה להלן.

דמי )עפ"י רשימות אשר הוסמכו להעניק תואר אק –אוניברסיטה הפתוחה ובמכללות ב 3.1.2
באוניברסיטה  הבסיסי ניתן ההחזר בגובה שכר הלימוד –המל"ג, המתעדכנות מעת לעת( 

 בכפוף להוראות נוהל זה.

פטור מדמי הרשמה בגין לימודים באוניברסיטת חיפה ניתן ל: חבר סגל אקדמי קבוע וחבר  3.1.3
 סגל מינהלי קבוע ובני משפחותיהם.

ן הזכאים במהלך שנת לימודים אחת במוסד אחד משכר לימוד יינתן לכל אחד מפטור  3.1.3
 בלבד.

 פטור משכר לימוד יינתן באוניברסיטאות אחרות רק בגין לימודי בני משפחה. 3.1.3

בגינו ניתן פטור או החזר, נזקף במשכורת או בפנסיה כהכנסה חייבת לימוד, אשר שכר  3.1.7
  במס הכנסה.

 בסיסי ייקבע מעת לעת.לימוד  -גובה הפטור בתכנית אקדמית לתואר שהיא יקרה משכר 3.1.3

ועד  משכר לימוד יינתן יחסית להיקף משרה ולתקופת העסקה במהלך שנת לימודיםפטור  3.1.4
 .לימוד בסיסי-גובה שכר

 .עבודה במהלך השנה כרוכה בהפסד חלק יחסי של הזכאות לפטורהפסקת  3.1.14

 ללא תשלום איננה נחשבת כתקופת העסקה לצורך פטור משכר לימוד.חופשה  3.1.11

תעודה אקדמיים  –יינתן במסלולים הרגילים לתואר, בלימודי בסיסי  ימוד ל - פטור משכר 3.1.11
 וכן ביחידה הקדם אקדמית.
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 זכאות לפטור משכ"ל 4.2
 זכאות של סגל אקדמי וסגל הוראה אחר המועסק עם זכויות  3.1.1

 - רכבר סגל אקדמי וחבר סגל הוראה אחר המועסק עם זכויות זכאים לפטור משח .א
 .לימוד באוניברסיטה בלבד

שבתון אקדמי נחשב כתקופת העסקה לצורך זכאות לפטור משכר לימוד עבורו ועבור  .ב
 .בני משפחתו

 
 מינהליזכאות של סגל  3.1.1

חבר סגל מינהלי זכאי לפטור משכר לימוד באוניברסיטה. בהעדר תוכנית לימודים  .א
 - באוניברסיטה ובהמלצת מנהל היחידה, רשאי אגף משאבי אנוש לאשר פטור משכר

 .ברסיטה אחרת אם הלימודים דרושים להתפתחות המקצועית של העובדלימוד באוני
סגל מינהלי במשרה חלקית )מעל מחצית משרה(, העובד מעל עשר שנים, יהיה חבר  .ב

 לימוד עבורו ועבור בני משפחתו באוניברסיטה. -משכר זכאי לפטור מלא 
                  טור חבר סגל מינהלי העובד מעל חמש שנים, בחוזה דרוג דרגה יהיה זכאי לפ

הנהוגים לעובדים  ים בהתאם לקריטריונים ילימוד ללימודים אקדמ משכר
  מנהליים עבורו ועבור בני משפחתו.  

 גימלאיםזכאות של  3.1.2
 עבורו ועבור בת/בן זוג. לימוד באוניברסיטה - גמלאי /ת זכאי/ת לפטור משכר .א

 13ר ראשון ועד גיל לימוד ללימודים לתוא - ילדי גמלאי זכאים לפטור משכר .ב
 בלבד.

גמלאי שנפטר זכאים לפטור משכר לימוד שארי שארי עובד קבוע שנפטר או  .ג
 בלבד. 13ללימודים ראשון ועד גיל 

 
 מורים ביחידה הקדם אקדמיתזכאות של  3.1.3

הקדם אקדמית, הלומדים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה, זכאים מורים ביחידה   .א
נתית מעל שליש. מורה כאמור, אשר שף משרתם הלימוד אם היק –לפטור מלא משכר 

קטן משליש, גובה הפטור יהיה בשיעור זהה להיקף משרתו היקף משרתו השנתית 
 השנתית.

משפחה של מורים ביחידה הקדם אקדמית זכאים לפטור יחסי על פי היקף משרת -בני .ב
                      המורה. 

       
 מחקר-ועוזרי הוראה-עוזריזכאות  3.1.3

 "י סדרי העסקה של העוזרים.עפ .א

 לימוד אפשרי רק במהלך תקופת המינוי. -מימוש הפטור משכר .ב

ועוזר הוראה בפקולטה עוזר הוראה בחוג לכלכלה, הלומד במסלול חשבונאות שנה ד'  .ג
למשפטים שנה ד', המועסק בהיקף של חצי משרה שנתית לפחות, זכאים לפטור משכר 

 לימוד.  - לימוד מלא עד לתקרה של מחצית משכר

בלבד עפ"י  עוזר מחקר זכאי לפטור יחסי משכר לימוד עבור לימודיו באוניברסיטה .ד
 .האפשרויות התקציביות

 לימוד. - משפחה של עוזרי הוראה ועוזרי מחקר אינם זכאים לפטור משכר -בני .ה
 

 לימוד בלימודים מיוחדים באוניברסיטה  -פטור משכר  4.3
    

תנה ברווחיות הקורס בתכניות מיוחדות באוניברסיטה מו לימוד -מימוש פטור או הנחה משכר 
 פנוי ובאישור ראש מינהל הפקולטה. להלן התכניות המאושרות:ובקיום מקום 

 פטור בגובה מחצית שכר לימוד. -לימודי אנגלית ברמות טרום מתקדמים ומתקדמים  3.2.1
 .הלימוד  באישור ראש מינהל הפקולטה -פטור בגובה מחצית שכר  -קורסי קיץ  3.2.1
 לימוד. -לימודי חשבונאות שנה ד' פטור משכר  3.2.2

 לימוד, כפי שיקבע מעת לעת. -פטור משכר  -לימודי תעודה  3.2.3

 הלימוד  לאחר תשלום דמי הרשמה. -פטור בגובה מחצית שכר  -לימודי חוץ  3.2.3
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זכאות וגובה הפטור משכר לימוד בלימודים אקדמיים במסגרת תכניות מיוחדות ו/או  3.2.3
 –חלטות מעת לעת על פי המצב התקציבי. בשלב זה עומד פטור משכר בתקציב סגור טעונים ה

 הלימוד. -לימוד על לימודי קיץ ולימודי אנגלית )ברמת קדם( בגובה מחצית שכר 
 

  לימוד - הגשת בקשות לפטור משכר 4.4
 

באגף למחלקה לסגל אקדמי ו/או למחלקה לסגל מינהלי לימוד תוגשנה  -בקשות לפטור משכר
 :העניין לפימשאבי אנוש 

 .outlook -המחלקה לסגל מינהלי תשרת את חברי הסגל המנהלי באמצעות טופס ב 3.3.1
 באמצעות פניה אישית. האקדמיהמחלקה לסגל אקדמי תשרת את חברי הסגל 

לאחר אישור הבקשה על ידי אגף משאבי אנוש, יימסר הפטור למבקש תוך ארבעה ימי  3.3.1
 עבודה.

 בות הכוללת:יחתום המבקש על התחיי בעת קבלת הפטור, 3.3.2
 הצהרה על נכונות הפרטים. .א
 הרשאה לניכוי מס הכנסה במקור בגין ההטבה  הגלומה בפטור משכר לימוד. .ב
התחייבות להודיע לאגף משאבי אנוש על הפסקת העבודה באוניברסיטה ו/או  .ג

  .הפסקת הלימודים
הרשאה לקיזוז עלות שכר לימוד מהשכר ו/או מכספים אחרים, שלהם זכאי חבר  .ד

 .מקרים, שבהם הזכאות לפטור הוענקה בניגוד לנוהל זה כולו או חלקוהסגל ב

 קבלת פטור, יחתום המבקש על התחייבות הכוללת:בעת  3.3.3
בצרוף תדפיס מערכת שעות הלימודים  1חבר סגל מינהלי לומד, חייב למלא נספח מס' 

 עליה צפי שעות היעדרות בזמן לימודיו ולהחזירו לאגף משאבי אנוש. ולציין
לבן משפחה של חבר סגל המעוניין ללמוד בחוג שבו עובד אחד ההורים, יותנה באישור פטור  3.3.3

 (. 2ראש החוג על פי הנוסח המצ"ב )נספח מס' 

 

 החזר תשלום עבור לימודים במכללות  4.4
 

לימוד בגין לימודים אקדמיים במכללה יותנה בהצגת אישור  לימודים.  -החזר שכר  3.3.1
ישלם את שכר הלימוד  –במכללות לבן משפחתו המבקש החזר שכר לימוד  –חבר סגל 

זכאות. מסמכים אלה יועברו למחלקת משכורות  –בצירוף אישור  ויגיש קבלה מקורית 
 לצורך ביצוע ההחזר לעובד.

הבסיסי    שפחה בלבד  עד גובה שכר הלימודמ -החזרים בגין לימודים במכללות עבור בני  3.3.1
 באוניברסיטת חיפה.

 
 אחריות לבצוע  . 4

 .אחראי ליישום הנוהל אש אגף משאבי אנושר
 
 נספחים . 6

 טופס בקשה לפטור משכר לימוד לחברי סגל אקדמי 3.1
 טופס בקשה לפטור משכר לימוד לעובדי הסגל המנהלי 3.1
 .)לסגל מנהלי בלבד( טופס אישור ראש החוג ללימודי העובד או בן משפחתו בחוג בו מועסק העובד/ת 3.2
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 סגל אקדמי  -  1נספח 
 

 טופס בקשה ואשור לפטור משכר לימוד
 באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים __________

 
 מס'  ת.ז.  __________  )התלמיד/ה( 

 מס'  ת.ז.  __________  )המבקש/ת( 
 פרטי המבקש/ת )העובד/ת(

 
          __________________________        _________________________________ 

 שם משפחה ופרטי                                    החוג/היחידה                                       %  משרה      
 

 _________________-___________ עד-______________                 מ
 ת המנוי הנוכחי / קבוע  דרגה                                         תקופ             

 
 פרטי התלמיד/ה

 
____________        ____________         _____________          ___________________ 

 שם משפחה ופרטי                   הקרבה למבקש/ת             תאריך לידה              מצב משפחתי     
 

 הצהרת המבקש/ת:
 

 לי פטור משכר הלימוד ומצהיר בזה כדלקמן: אני מבקש /ת לאשר
 כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. .א
הנני מתחייב/ת בזה להודיע ליחידת שכ"ל ולאגף משאבי אנוש בכל מקרה של הפסקת עבודתי  .ב

 באוניברסיטה ולהשלים את שכר הלימוד בהתאם.

י מאשר/ת לכם בזה לנכות מס ידוע לי כי סכום שכר הלימוד ייחשב לי כהטבה לצורך מס הכנסה והננ .ג
 הכנסה במקור בגין הטבה זו.

הנני מאשר/ת לכם לקזז שכר הלימוד ממשכורתי ו/או מכספים אחרים המגיעים לי במידה ויתברר כי  .ד
פי הנהלים המחייבים באוניברסיטה ו/או יתברר כי הפרטים -אינני זכאי/ת לפטור משכר לימוד על

 שמסרתי לעיל אינם נכונים.

כי במידה ואתפטר מעבודתי באוניברסיטה במהלך לימודי. אהיה חייב להחזיר חלק יחסי משכר ידוע לי  .ה
הלימוד עד למועד התפטרותי.  הנני מאשר/ת לכם לקזז סכום זה ממשכורתי ו/או מכספים אחרים 

 שיגיעו לי מכם.
 

                                                              ______________       _____________________ 
 חתימת המבקש/ת         תאריך                    

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 אישור אגף משאבי אנוש

 לשכר לימוד באוניברסיטת חיפההמחלקה אל:   

 לימוד בשעור של %_____ -פי ההסדרים הקיימים לפטור משכר-כי הפונה זכאי/ת עלהנני לאשר 
)להוציא בחינות פסיכומטריות, תשלומים נילווים, סיורים, סדנאות וכדומה(.  נא הודיעונו את סכום שכר הלימוד 

 המתאים.
 

                                                           _______________       ________________________ 
 תאריך                                                                                   חתימה וחותמת אגף משאבי אנוש         



 

 אוניברסיטת חיפה
 נוהלי האוניברסיטה

 09 - 23 מספר הנוהל: 
 2008ינואר  בתוקף מתאריך: 

 7מתוך   3עמוד   3מהדורה:

 עובדי האוניברסיטה  –פטור משכר לימוד נוהל 
 בני משפחותיהםו

 ברוך מרזןמאשר הנוהל: 

 

 של נוהלי האוניברסיטה outlookמסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית 

 סגל מנהלי  -  2נספח 
 

 טופס בקשה ואשור לפטור משכר לימוד
 באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים __________

 
 מס'  ת.ז.  __________  )התלמיד/ה( 

 מס'  ת.ז.  __________  )המבקש/ת( 
 פרטי המבקש/ת )העובד/ת(

 
____________          __________________________        _____________________ 

 משרה  %                     שם משפחה ופרטי                                    החוג/היחידה                        
 
 

 פרטי התלמיד/ה
 

____________        ____________         _____________          ___________________ 
 שם משפחה ופרטי                   הקרבה למבקש/ת             תאריך לידה              מצב משפחתי     

 
 הצהרת המבקש/ת:

 
 ת לאשר לי פטור משכר הלימוד ומצהיר בזה כדלקמן:אני מבקש /

 כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. .ו
הנני מתחייב/ת בזה להודיע ליחידת שכ"ל ולאגף משאבי אנוש בכל מקרה של הפסקת עבודתי  .ז

 באוניברסיטה ולהשלים את שכר הלימוד בהתאם.

ה והנני מאשר/ת לכם בזה לנכות מס ידוע לי כי סכום שכר הלימוד ייחשב לי כהטבה לצורך מס הכנס .ח
 הכנסה במקור בגין הטבה זו.

הנני מאשר/ת לכם לקזז שכר הלימוד ממשכורתי ו/או מכספים אחרים המגיעים לי במידה ויתברר כי  .ט
פי הנהלים המחייבים באוניברסיטה ו/או יתברר כי הפרטים -אינני זכאי/ת לפטור משכר לימוד על

 שמסרתי לעיל אינם נכונים.

וע לי כי במידה ואתפטר מעבודתי באוניברסיטה במהלך לימודי. אהיה חייב להחזיר חלק יחסי משכר יד .י
הלימוד עד למועד התפטרותי.  הנני מאשר/ת לכם לקזז סכום זה ממשכורתי ו/או מכספים אחרים 

 שיגיעו לי מכם.
 

                                                        ______________             _____________________ 
 חתימת המבקש/ת         תאריך                    

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 אישור אגף משאבי אנוש

 לשכר לימוד באוניברסיטת חיפההמחלקה  אל:   

 לימוד בשעור של %_____ -פי ההסדרים הקיימים לפטור משכר-י לאשר כי הפונה זכאי/ת עלהננ
)להוציא בחינות פסיכומטריות, תשלומים נילווים, סיורים, סדנאות וכדומה(.  נא הודיעונו את סכום שכר הלימוד 

 המתאים.
 

                                                    _______________              ________________________ 
 תאריך                                                                                   חתימה וחותמת אגף משאבי אנוש         

 
  



 

 אוניברסיטת חיפה
 נוהלי האוניברסיטה

 09 - 23 מספר הנוהל: 
 2008ינואר  בתוקף מתאריך: 

 7מתוך   3עמוד   3מהדורה:

 עובדי האוניברסיטה  –פטור משכר לימוד נוהל 
 בני משפחותיהםו

 ברוך מרזןמאשר הנוהל: 

 

 של נוהלי האוניברסיטה outlookמסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית 

 אגף   משאבי אנוש

 

 תאריך:  _____________

 _____________מאת:__                      אל:   אגף משאבי אנוש 

 מספר זהות:____________                                

 יחידה_______________

 שלום רב,

 בקשת לימודים באוניברסיטת חיפה שנה"ל            .הנדון:                       

 הנני לומד/ת לימודים לתואר ________  חוג___________________________. .1

לימוד, הנני מתחייב/ת להעביר לאגף משאבי אנוש העתק תדפיס -עם קבלת פטור משכרידוע לי כי  .1

 מערכת שעות הלימודים שלי כפי שיופק ע"י אגף מינהל התלמידים/מדור רישום ומעקב.

הנני מבקש/ת להעדר לצורך לימודי בסמסטר א/ב בשנה"ל_____________           _____ שעות עבודה  .2

 ם במהלך החודש השוטף.שבועיות, שאותן אשלי

ידוע לי כי בקשתי זו תחייבני בהחתמת כרטיס השעון בכל יציאה וחזרה מהלימודים בהתאם לנוהל  .3

 .7.1.13-ו 1.1נוכחות והעדרות לעובדי הסגל המנהלי, סעיפים 

 

  _________________         __________________________        ________________ 

 חתימת העובד/ת                                 חתימת הממונה                                               תאריך         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אוניברסיטת חיפה
 נוהלי האוניברסיטה

 09 - 23 מספר הנוהל: 
 2008ינואר  בתוקף מתאריך: 

 7מתוך   7עמוד   3מהדורה:

 עובדי האוניברסיטה  –פטור משכר לימוד נוהל 
 בני משפחותיהםו

 ברוך מרזןמאשר הנוהל: 

 

 של נוהלי האוניברסיטה outlookמסמך זה תקף ומבוקר רק בגרסתו במחשב, בתיקיית 

 סגל מנהלי  -  2נספח 
 

 /תבחוג בו מועסק העובד תובן משפח העובד או ללימודיראש החוג  אישורטופס 
 באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים __________

 
 תאריך:________________

 
 

 מאת: אחראית הדרכה ורווחה                   אל: 
 

 ראש החוג ל_____________
 

 הפקולטה _______________
 
 
 

 שלום רב,
 
 

 הנדון: אישור לימודים לבן משפחה
 
 

 שהוא/היא/בן משפחה מבקש ללמוד בחוג בו העובד/ת מועסק.העובד/ת___________ העבירה בקשה 
 

ור תקדימי העבר קבע הנשיא כי יש להיענות לבקשה בתנאי שראש החוג יאשר ויודיע על הצעדים שינקוט כדי לא
 להבטיח את הדיסקרטיות הנדרשת.

 
 על כן אבקש את אישור והסכמתך:

 
 
 

__________________________________                                     __ 

 ראש החוגחתימת                                      תאריך                     

 


