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 אוניברסיטת חיפהשל  האקדמי הבכיר ארגון הסגל

 

 מלאות ומאחל לךעם פרישתך לג ברך אותךשמח ל

 בריאות והמשך פעילות מוצלחת

 

 

י הסגל האקדמי ניינמקדם את ע ארגון הסגל האקדמי הבכיר

הבכיר וגמלאי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה ומטפל 

והפרישה  בענייניהם הפרופסיונליים, כולל בתנאי העבודה

 לגמלאות וזכויותיהם לאחר פרישתם של חברי הארגון.

 

 .נשמח לעמוד לרשותך בכל סוגיה שבה נוכל לסייע

 

 

 הארגון , יו"רצביקה קופליקפרופ' 

 נציגות הגמלאים , יו"רפרופ' אמריטוס יאיר צנזור
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 : תוכן עניינים

 6 שירותי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 טפסים :

 טופס אישור דמי חבר לגמלאים מקבלי גמלה מהאוניברסיטה* 

 טופס אישור דמי חבר לגמלאים בפנסיה צוברת* 

10-7 

 ביטוחים :

 (13-12) * ביטוח בריאות קולקטיבי בחברת 'איילון'

 (15-14) משלימה'* תכנית 'הגנה 

 (81-16) * ביטוח נסיעות חו"ל

81-11 

 20-19 יועצים : בתי השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ פיננסי

 גמלאיםקרן קשרי מדע ל

 נוהל זכויות חבר סגל בגמלאות

33-21 

 37-34 2021פברואר  –חוזר מידע לסגל אקדמי 

 –מדריך לחברי סגל אקדמי בכיר הפורשים לגמלאות 

 אוניברסיטת חיפה, המחלקה לסגל אקדמי

50-38 

 52-51 מידע שימושי לאחר פרישה : תקופת צינון, שומע חופשי

 53 כתובות וטלפונים גורמים פנים אוניברסיטאיים

 54 לארגון הסגל דרכי התקשרותשימושיים וטלפונים 
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 שירותי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

זכויות כמעט לחלוטין )פרט להצבעה באסיפה  יהם חברי סגל שווהגמלאים 
 לנושא שביתה(.

י "ר זכאים לכל השירותים הניתנים עגמלאים השייכים לארגון ומשלמים דמי חב
 משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 דמי חבר :

 ה החודשית.פרומיל מהקצב 4 –גמלאים בפנסיה תקציבית  .א

 .קבע לחודש המועברים בהוראת₪  66 –גמלאים בפנסיה צוברת  .ב

 : בלבד למשלמים דמי חברשירותי הארגון 

 .הצטרפות לרשימת הגמלאים של הארגון לקבלת הודעות הארגון לחברים 

  רכל הפרטים באת)תנאים של הארגון לדוגמא ההצטרפות לביטוחים לפי 
 הארגון( :

הארגון  – 'מועדון טובאמצעות 'בחברת 'איילון' ב מסובסד ביטוח בריאות
ניתוחים  / תרופות שאינן בסל ,הכולל בביטוח, בסיסהרובד  אתמסבסד 

 .ל"והשתלות בחו

ביטוח קבוצתי לתאונות אישיות ומחלות, היעדרות  הגנה משלימהתכנית 
מעבודה ואי כושר תפקודי לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני 

 משפחותיהם

 ל"ביטוח נסיעות חו

 לחץ כאן – תווי קנייה בהנחות בחגים 

  בחודשי הקיץ לפי הודעה ממשרד הארגון( יומניםקבלת( 

 מתחדש בסוף אוקטובר, לפי הודעה לחידוש  ת הטכניוןריכבמנוי ל(
 לחץ כאן – משרד הארגון(משמועברת 

  מנויים לתיאטראות, נסיעות ) לחץ כאן –באתר הארגון הטבות נוספות
 (ל, הלוואת ארגון"לחו

 http://astaff.haifa.ac.il:  אתר ארגון הסגל

 פרטי התקשרות :קרן השתלמות , קופת גמל ופנסיה מידע לגבי יועצים

 מידע לגבי זכויות באוניברסיטה :

 ב ניתן "למידע מדויק בנושא הצבירה בקקמ -ם יקרן לקשרי מדע לגמלא
או במייל  04-8240327איריס וינטרמן בטלפון גב' לפנות ל

iventer1@uni.hhaifa.ac.il 

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-briut-kolektivi
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-nesiot-le-hul
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tavim
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tavim
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/manuy-le-brichat-ha-technion
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/manuy-le-brichat-ha-technion
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim
http://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/images/210531_יועצים_קהש-קופג_-_דף_מרכז.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/210531_יועצים_קהש-קופג_-_דף_מרכז.pdf
mailto:iventer1@uni.hhaifa.ac.il
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 דמי חבר למקבלי גמלה מהאוניברסיטה

 דמי חבר למקבלי גמלה מקרן פנסיה
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 ביטוח בריאות 

 תכנית 'הגנה משלימה' - ביטוח תאונות אישיות ומחלות 

 ח נסיעותביטו 
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טוח בריאות קולקטיבי ביטוח בריאות בי

 קולקטיבי באמצעות מועדון טוב בחברת 'איילון'

עם  הביטוח הבריאות הקולקטיביהתחיל הסכם חדש של  2018החל מינואר 

 חברת איילון באמצעות מועדון טוב של עובדי המדינה הכולל :

 חינם לחברי הסגל() רובד בסיסי שמסובסד ע"י הארגון

 בחו"ל ניתוחים והשתלות .1

 תרופות שאינן בסל הבריאות .2

  המקנה מיוחדות רפואיות הוצאות ביטוח .3

 שח 50,000 עד קשה גילוי מחלה של במקרה רפואיות בהוצאות השתתפות

כיסוי לשירותי רופא מלווה, שירותי מניעה ואיכות חיים, ושירות רופא עד הבית  .4

ר עם מוקד יש ליצור קש -באמצעות פמי בריאות )שירותי רפואה מתקדמים )

 03-9535653( למספר הטלפון24/7השירות )

 רובדי רשות

 . משלים שב"ןבארץ רובד רשות לניתוחים  .1

 (טיפולים רפואיים נוספים) רובד רשות אמבולטורי .2

עבור כל רובד יש עלות חודשית על פי הגיל והתשלום בכרטיס האשראי של 

 חבר הסגל בהתאם לבחירתו 

לצפייה בפוליסה המלאה ולפרטים נוספים היכנס/י לאתר הארגון 

 תובת :בכ

-yoatzim-https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim

kolektivi-briut-halvaot/bituchim/bituach 

 

 

 

 

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-briut-kolektivi
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-briut-kolektivi
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ביטוח קבוצתי לתאונות אישיות ומחלות, 

 .היעדרות מעבודה ואי כושר תפקודי

 תכנית 'הגנה משלימה' באמצעות חברת 'איילון'

 ע"י סוכנות 'להבים'
 1/7/2020-30/6/2025תקופת הפוליסה 

ההצטרפות לביטוח הינה רצונית )וולונטרית( בכפוף להגשת בקשת הצטרפות 

 מפורט להלן, אשר ינוכה מתלוש השכר.ותשלום פרמיה כ

 

 תנאים כלליים של הפוליסה

לביטוח זה זכאים להצטרף חברי סגל המשלמים דמי חבר לארגון הסגל  .1

האקדמי הבכיר ובני משפחתם )בני זוג וילדים(, לרבות חברי סגל ובני 

משפחתם השוהים בתקופת שבתון בחו"ל וחברי סגל גמלאים )בני זוג 

 וילדים(

ודשית לתשלום ) הפרמיה משתנה במעבר בין קבוצת פרמיה ח .2

 גיל( 

 לחודש₪  28 – 21עד גיל 

 לחודש₪  59 – 35עד  21מגיל 

 לחודש₪  69 – 50עד  36מגיל 

 לחודש₪  79 – 60עד  51מגיל 

 לחודש₪  99 – 67עד  61מגיל 

 לחודש₪  149 –ומעלה  66מגיל 

 

מחיר הפרמיה ) ניתן לרכוש עד שתי יחידות ביטוח עבור כל מבוטח .3

החודשית יוכפל פי שתיים(, כל יחידה מזכה בפיצוי לפי הסעיפים 

ש"ח  1000המצוינים בפוליסה וכוללת אפשרות לפיצוי בסכום של 

לשבוע בגין אובדן כושר עבודה ו/או אובדן כושר תפקוד )סיעוד(.יובהר 

יהיה חייב במילוי שאלון כי מבוטח המבקש לרכוש שתי יחידות 

 ת והסכמת החברה לקבלו לביטוח.הצהרת בריאו

 

יובהר כי במסמך זה מובא מידע כללי. התנאים הקובעים הם אלה 

 המופיעים בפוליסה אשר ניתן יהיה לעיין בה בכל עת באתר האינטרנט.
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 עיקרי הפוליסה ליחידת ביטוח אחת: 

במקרה של  –למקרה של אובדן כושר עבודה₪  1000פיצוי שבועי בסך  .1
דה מתאונה או מחלה )הגדרה רחבה ביותר( לתקופה של היעדרות מהעבו

 חודשים !!!  60עד 

לתקופה של  -למקרה של אי כושר תפקודי ₪ 1000פיצוי שבועי בסך  .2
חודשים נותן מענה למקרים של אי כושר תפקודי , מצב סיעודי, גם  60עד 

 למי שאינם מועסקים )גמלאים, עקרות בית( לפי נקודות הביטוח הלאומי!!!.

 יצוי למקרה של אי כושר עבודה/ תפקוד חלקיפ .3

 פיצוי במקרים של  נכות או פטירה כתוצאה מתאונה .4

 פיצוי במקרים של שברים או כוויות כתוצאה מתאונה .5

פיצוי על היעדרות ילד מלימודים ופיצוי הפסקת לימודים של הילד  .6
 כתוצאה מתאונה או ממחלה

ו לתוכנית הביטוח, מקנה לחבר הסגל ובני המשפחה שהצטרפ -המשכיות  .7
במקרה של תום תקופת הביטוח או עזיבת המבוטח את הקבוצה, להמשיך 

בפוליסה אישית בכיסויים דומים ללא הוכחת מצב רפואי, בתעריף שיוצע ע"י 
 לכל חיי המבוטח! 20%חברת הביטוח באותה עת, ובהנחה מיוחדת של 

 

 פרטי סוכנות הביטוח המטפלת בחברי הסגל

 מר נמרוד אורןבאמצעות סוכן הביטוח , לביטוח קולקטיביהמרכז  "להבים"

 

 ניתן לצפות בפוליסה המלאה בקישור :

-tuchim/2019halvaot/bi-yoatzim-https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim

21-45-08-21-05 

 

 

lccins@gmail.com 

Tel. 08-6278241 

Fax. 08-6654605 

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
mailto:lccins@gmail.com
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 רשימת יועצים :

 קרן השתלמות , קופות פנסיה וגמל –יועצים 

 מנורה מבטחים

 רוית כהן
 מנהלת תיק עסקי

 ה והצפוןחטיבה עסקית חיפ
050-4049274 

cohenr@menoramivt.co.il 
 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

  

 מגדל מקפת

 יוסי כמיסה
 מנהל תיק אוני' חיפה

 054-8071145נייד: 
 דוא"ל :

yossic@migdal.co.il 

 עמרי נלסון
 מנהל תיק לקוחות

 050-6619646נייד: 
 דוא"ל :

 omrin@migdal.co.il 

 09:00-15:00ימי שלישי בין השעות קבלת קהל בקמפוס 
 בניין ראשי )מעל מוזיאון הכט( 245חדר 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ 
 03-5637635פקס:  49511, ק. אריה פ"ת, 2רח' היצירה 

   

 כלל

 עידן לוי 
 מנהלת קשרי לקוחות

 דוא"ל
 idanle@clal-ins.co.il 

  052-2694927נייד 

 ערן אזוגי 
 מנהלת קשרי לקוחות

 דוא"ל
 erana@clal-ins.co.il 

   052-2474222נייד 

 077-6385957מוקד לתאום פגישות אישיות 
ins.co.il-pgisha@clal 

 09:00-15:00ה בין השעות -שעות פעילות המוקד ימים א

 לתיאום פגישה אישית במקום העבודה
  

קרן השתלמות 
 אקסלנס מבית

 שרות לקוחות
03-7532000 

 פסגות גדיש
 אסף ליבסקינד

 050-7449642טלפון: 
asafli@psagot.co.il 

 

mailto:pgisha@clal-ins.co.il
mailto:asafli@psagot.co.il
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 לגמלאים קשרי מדע בנוגע לקרןארגון הסגל של הסבר 

 

לל מעודכן וכו נוהל זכויות חברי סגל בגמלאות פורסם 23.01.18בתאריך 

הסברים לגבי הזכאות להקצבה של חברי הסגל בגמלאות לצרכי קשרי מדע 

 )קקמ"ב גימלאים(, הקצאה וניצול. 

 חשוב לציין:

טופס בקשה לניצול  הבקשה לניצול הקצבה תוגש ללשכת הרקטור על גבי .1
במהלך  פירוט הפעילות האקדמית/המחקרית כמקובל. בצירוף קקמ"ב

טופס קריטריונים(,  -פח א' בנוהל המעודכןהשנתיים האקדמיות האחרונות )נס
 ותאושר בחתימתו.

ההקצבה מיועדת לכסות באופן חלקי הוצאות הקשורות בנסיעה למימון פעילות  .2
 מדעית/מחקרית.

 ימים בשנה. 45לשהייה של עד  בקשה לניצול ההקצבה תוגבל .3

חבר גמלאי בדרגת פרופ' אמריטוס יקבל החזר על ביטוח נסיעות חו"ל עד  .4
ליום )פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות  1.5$ה של לתקר

חבר סגל שחייב מסיבות בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי  -
מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על תשלום הפרמיה, וכן  50%יוכל לקבל 

עביר את פוליסת הביטוח ומסמכים רפואיים מתאימים(. לקבלת החזר יש לה
 .tlevy@univ.haifa.ac.il: פוליסה וקבלה לגב' תהילה ביטון במייל 

יש לקרוא את הנוהל בעיון ולפעול על פיו מספיק זמן לפני כל בקשת ניצול  .5
 מתוכננת.

 בנוהל( שתפקידה לדון ולאשר בקשות/מקרים 5.9קיימת "ועדת חריגים" )סעיף  .6
שבהם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הקצאה וניצול שנתיים, שלא על 

 פי הכללים שבנוהל.

 קהצביבכל מקרה שמתעורר קושי כלשהו אפשר לפנות ליו"ר הארגון )פרופ'  .7
' יאיר צנזור ( וליו"ר ועד הגמלאים בארגון )פרופtsvikak@is.haifa.ac.il קופליק

yair@math.haifa.ac.il.)  

mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il
mailto:tsvikak@is.haifa.ac.il
mailto:yair@math.haifa.ac.il
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 אוניברסיטת חיפה
 המחלקה לסגל אקדמי

 
 
 

 מדריך לחברי סגל אקדמי בכיר הפורשים לגמלאות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021יוני 
 תשפ"א
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 עובד/ת יקר/ה,

 

ריך זה נועד להקנות לך מידע אודות זכויותיך לקראת פרישתך הקרובה מד
 לגמלאות.

 

 המדריך כולל מידע המבוסס על ההסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר.

 

מטרת המדריך הינה להבהיר לך, ככל שניתן, את הנהלים, הזכויות ושלבי 
 ההכנה לפרישה.

 

פי הכתובת באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל עת בכל שאלה ובעיה ל
 המפורטת בסוף החוברת.

 

לתשומת לבכם, במדריך זה מילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה 
 ולהיפך, אלא אם כן התוכן יחייב אחרת.

 

 

 אנו מאחלים לך אריכות ימים ורוב נחת בחייך הפרטיים, 

 

 פרישה רכה והמשך פעילות אקדמית פורייה!

 

 

 מדור פרישה וסיומי העסקה             

 

 אגף משאבי אנוש                 
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 תוכן עניינים

 עמוד פנסיה תקציבית -סגל אקדמי בכיר

 37 כללי .א

 37 כללי זכאות לקצבת פרישה .ב

 38 הטיפול בעובד הפורש לגמלאות .ג

 38 הגדרות ועקרונות .ד

 39 תשלומים אחרים להם זכאי העובד בעת פרישתו .ה

 40 תשלום פיצוי בגין ימי מחלה לא מנוצלים .ו

 40 ורים שכולים, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבהה .ז

 41 הסכמי רציפות .ח

 41 פנסיה מגוף ציבורי אחר .ט

 41 הגבלות לאחר פרישה .י

 42 קרן השתלמות .יא

 42 זכויות שארים במקרה פטירה .יב
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 פנסיה תקציבית -סגל אקדמי בכיר

 כללי .א

כללי הפרישה לגמלאות של הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה, 

אי במ 21מתבססים על ההסכם הקיבוצי של הסגל האקדמי הבכיר מיום 

 .2016בדצמבר  4, ועדכונו מיום 1968

 

 כללי זכאות לקצבת פרישה .ב

על פי ההסכם הקיבוצי, גיל הפרישה לגימלאות לסגל אקדמי בכיר  .1

 )גבר ואישה(. 68באוניברסיטת חיפה הינו 

באוקטובר שלאחר הגיעו לגיל פרישה )על  1-יום פרישתו של העובד יחול ב

לו לבחור את מועד הפרישה לפני כן, ילידי אוקטובר נובמבר ודצמבר יוכ

 או אחרי(. 68שמלאו להם 

 חודשים ממועד הפרישה. 6 –תקופת הצינון הנדרשת 

 

שנים לפחות  25עובד אשר עבד באוניברסיטת חיפה  –פרישה מוקדמת  .2

שנים יוכל, לפי רצונו, לפרוש פרישה מוקדמת מאוניברסיטת  60והגיע לגיל 

 יטה.חיפה בכפוף לאישור הנהלת האוניברס

עובד הפורש פרישה מוקדמת לגמלאות )בטרם  -תקופת הצינון הנדרשת 

שנים  3שנים(, לא יוכל לעבוד באוניברסיטה לתקופה של  68מלאו לו 

)גיל פרישת חובה(, המוקדם  67ממועד פרישתו או עד להגעתו לגיל 

 מבניהם.

לא יוכל לעבוד  67עובד הפורש פרישה מוקדמת לגמלאות לאחר גיל 

 (.2חודשים ממועד פרישתו. )ראה גם סעיף י' 6ברסיטה במשך באוני

 

 הטיפול בעובד הפורש לגמלאות .ג

תהליך הטיפול בעובד הפורש לגמלאות נעשה כשנה מראש על מנת  .1

 להשלים נתונים הנדרשים לצורך הזכאות לפרישה בהתאם להסכם.

כשנה מראש יקבל העובד הודעה על מועד פרישתו לגמלאות בהתאם  .2

 דה שלו.לשנת הלי
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ראש מדור כשלושה חודשים לפני מועד הפרישה יוזמן העובד לפגישה עם  .3

באגף משאבי אנוש לשיחה על זכויותיו ועל וסיומי העסקה גמלאות פרישה ל

 כל הנושאים הקשורים בפרישתו. 

 ראש מדורלקראת מועד הפרישה יוזמן העובד לפגישת סיכום נוספת עם  .4

באגף למשאבי אנוש לקבלת מכתב וסיומי העסקה פרישה לגמלאות 

 הפרישה ומסמכים נוספים הקשורים בפרישתו.

לאחר העברת נתוני זכויותיו למחלקת שכר, העובד יוזמן ע"י מחלקת שכר  .5

להסבר המשמעות הכספית של נתונים אלו, הפורש יקבל מסמכים 

המיועדים לפקיד שומה אותם יצטרך להשיב ליחידת השכר לצורך המשך 

 שתו ותשלום הסכומים המגיעים לו.הטיפול בפרי

היות וחלק ממענקי הפרישה מחויבים במס מומלץ להתייעץ עם יועץ מיסוי  .6

 בנושא זה. ניתן לפנות לארגון הסגל הבכיר לקבלת ייעוץ בנושא.

 

 הגדרות ועקרונות .ד

המשכורת המשתלמת למעשה מזמן לזמן וכוללת  –משכורת קובעת" " .1

פת ותק, תוספת משפחה וכל תוספת משכורת יסודית, תוספת יוקר, תוס

אחרת הנחשבת לחלק מהמשכורת בהתאם לחוקת העבודה או הנוהג במכון 

 האוניברסיטאי כפי שהמקרה יחייב.

 סכום המשתלם מידי חודש לעובד שפרש לגמלאות. -"קצבת פרישה" .2

סכום המשתלם מידי חודש לשאיריו של עובד שנפטר בעת  -"קצבת שאר" .3

 מלאי.שירותו, או בהיותו ג

 הקצבה מחושבת עפ"י ותק העובד באוניברסיטה בהתאם לשיעורים הבאים: .4

 10  מהמשכורת הקובעת. 35% -שנות עבודה 

 לשנה מהמשכורת הקובעת 1% -15 -ועד השנה ה 11 -החל מהשנה ה 

 לשנה מהמשכורת הקובעת 2% -30 -ועד השנה ה 16 -החל מהשנה ה 

 ה בהתאם להיקף אחוז הצבירה הינו למשרה מלאה, האחוז משתנ

 העסקת העובד לשנה הרלוונטית.

 הקצבה משולמת על פי חלקיות המשרה המתאימה לכל שנת עבודה. .5
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  - תשלומים אחרים להם זכאי העובד בעת פרישתו .ה

 מענקים חד פעמיים

 בהתאם לדרוג הבא: מענק פיצוייםעם הפרישה העובד יקבל  .1

 אחרונה. סכום השווה למשכורת חודשית -שנות עבודה  12לאחר 

 סכום השווה לשתי משכורות כנ"ל. -שנות עבודה  18לאחר 

 בחשבון העובדהיתרה בצרוף הרווחים שהצטברו  -שנות עבודה  24לאחר 

 בקופ"ג תמר ולא פחות מאשר שתי משכורות אחרונות.

 פנסיה עבור 70%מענק זה ישולם לעובד שצבר מעל  -מענק שנים עודפות .2

 ד. עבודה באוניברסיטת חיפה בלב

 55משולם לפי הסכם ימי המחלה לעובד שגילו  -פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה .3

שנה ומעלה ופרש לגמלאות או לעובד שנפטר בשירות או עובד שפרש 

 מחמת מצב בריאות לקוי.

 שלומים חודשייםת

תשולם בהתאם לאחוז שנצבר לפי לוח הצבירה )מחושב משכר  – פנסיה .1

 וצמדו למדד.קובע*אחוז פנסיה(. הקצבאות י

 מגובה ההבראה השנתי(. 1/12תשולם באופן חודשי ) –קצובת הבראה  .2

 
 

 תשלום פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים .ו

פיצוי ימי מחלה יחול רק על חברי סגל אקדמי בכיר אשר פורשים לגמלאות  .1

 מאוניברסיטת חיפה.

 הפיצוי ישולם אך ורק בעת פרישת חבר הסגל האקדמי לגמלאות בנסיבות .2

 הבאות:

 שנה. 55 -בפרישה לקצבה בהתאם לחוק הגמלאות בגיל שאינו פחות מ .א

 בפרישה לקצבה מחמת מצב בריאותי לקוי, בהתאם לחוק הגמלאות. .ב

במקרה פטירה בנסיבות המזכות את השאירים בקצבת שאירים בהתאם  .ג

 לחוק הגמלאות.

 הפיצוי יינתן רק במקרים בהם ניצל חבר הסגל האקדמי, במשך כל תקופת .3

מסך כל חופשת המחלה המגיעה לו בעד כל  65% -שירותו, לא יותר מ

 תקופת שירותו הנושא זכות לחופשת מחלה.



 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il, דוא"ל 04-8257013, פקס 04-8240661ארגון הסגל האקדמי הבכיר טלפון 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר   

    منظمة كبار هيئة التدريس األكاديمي 
The Senior Faculty Association  

 ( 0073831-58ע"ר )   

44 

 סוף מעשה במחשבה תחילה

 יום הכנה לפורשי תשפ"א

חבר סגל אקדמי שהוראות הסכם זה חלות עליו המועסק בחלקיות משרה  .4

 ישולם לו פיצוי ביחס השווה לחלקיות המשרה.

 הפיצוי ישולם כמפורט להלן: .5

בסך  65% -פת עבודתו יותר מניצל חבר הסגל האקדמי במשך כל תקו .א

כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו בעד כל תקופת שירותו, לא ישולם לו 

 כל פיצוי.

בסך  65% -ניצל חבר הסגל האקדמי במשך כל תקופת עבודתו פחות מ  .ב

כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו בעד כל תקופת עבודתו עד חודש מרץ 

ימי מחלה והחל מחודש אפריל  30ימים לכל  6ישולם לו פיצוי של  1985

 יום מחלה. 30ימים לכל  8ישולם לו פיצוי של  85

 .1981הכל לפי הסכם פיצוי בגין אי ניצול מחלה שנחתם בחודש יוני 

 

 הורים שכולים, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה .ז

עובד שהוא "הורה שכול" או אלמנת חלל צה"ל כמשמעותם בחוק משפחות 

, יכולים לפרוש 1950כות ישראל )תגמולים ושיקום( תש"י חיילים שנפלו במער

)ולא בגיל  72שנים מגיל הפרישה כמוגדר בחוק , דהיינו בגיל  5לבקשתם עד 

 כפי שמופיע בהסכם(. 68

 

 הסדרים להסכמי רציפות .ח

הסכמים כללים בעניין שמירת זכויות לגמלאות של עובדים נחתמו עם  .1

 המוסדות הבאים:

 בירושלים האוניברסיטה העברית 

 הטכניון 

 מכון וייצמן למדע 

  אוניברסיטת תל אביב 

 אוניברסיטת בר אילן 

 אוניברסיטת בן גוריון 

 מבטחים 

 קופה מרכזית לתגמולים ופנסיה לפקיד 

 גלעד גמלאות לעובדים דתיים 

 שירות המדינה 
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עובד הפורש וקיים לגביו הסכם רציפות, הטיפול בפרישתו הינו תהליך  .2

לת מידע מהאוניברסיטה עמה נחתם הסכם הרציפות מורכב יותר הדורש קב

 בזמנו. 

מהמשכורת  70% -לא תשולם לעובד הנמצא ברציפות זכויות גמלה מעבר ל .3

 הקובעת הגבוהה ביותר.

 

 פנסיה מגוף ציבורי אחר .ט

לתשומת ליבך, במידה והנך מקבל פנסיה נוספת מגוף ממשלתי 

שיבחנו את  בדבר פרישתך כדי מתוקצב עליך לידע את הגוף הנוסף

 נושא כפל הגמלה.

 

 הגבלות לאחר פרישה .י

במידה ועובד שפרש מבקש להמשיך ללמד לאחר יציאתו לגמלאות עליו  .1

להמתין פרק זמן של חצי שנה לפחות ממועד הפרישה ועד לחזרתו 

 לעבודה.

 מגבלה זו נובעת עקב מגבלות מס הכנסה.

בשום עובד שפרש פרישה מוקדמת מהאוניברסיטה, לא יוכל לעבוד  .2

העסקה אחרת באוניברסיטה למשך שלוש שנים לפחות ממועד פרישתו 

 (.2המוקדמת. )ראה הסבר מפורט בסעיף ב'

 

 קרן השתלמות .יא

בעת הפרישה תשוחרר קרן ההשתלמות של העובד לזכותו, העובד יוכל למשוך 

את כספי הקרן הכוללים את חלק העובד וחלק המעביד לרבות כל הרווחים 

פטורים מתשלום מס הכנסה )כפוף לתקנות כפי שיהיו שנשאה הקרן כשהם 

 בתוקף באותו מועד( בתנאים הבאים:

 יוכל למשוך בכל גיל. -שנים בקרן 6אם השלים 

 שנים בקרן לפחות ממועד פתיחת הקופה. 3בגיל פרישה אם השלים  
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 זכויות שאירים במקרה פטירה .יב

 :שאירים של נפטר לצורך תשלום גמלאות הם .1

שהייתה אשתו של העובד בשעת מותו, לרבות מי שהייתה מי  -"אלמנה" .א

 ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה. או אלמן במשמע.

מי שהיה ילדו של העובד בשעת מותו ואינו עומד ברשות עצמו,  -"יתום" .ב

 ובכלל זה ילד חורג, ילד מאומץ ונכד שכל פרנסתם הייתה על המנוח.

 18, או מי שהגיע לגיל 18הגיע לגיל  מי שלא –"אינו עומד ברשות עצמו"  .ג

 אך אין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל את עצמו.

 :הינה בשיעורים כדלהלן –קצבת שאירים של גמלאי שנפטר  .2

להלן שיעורי הפנסיה החודשית באחוזים מן הפנסיה של הנפטר, בלבד 

יעה מן הפנסיה שהייתה מג 100%שסך כל תשלומי הפנסיה לא יעלה על 

 לנפטר:

 40% -מהקצבה, ולא יותר מ 60%לאלמנה, כל עוד לא נישאה  .א

 ממשכורתו הקובעת של הנפטר.

ליתום  15% –ליתומים, כאשר יש אלמנה הזכאית לתשלומים פנסיוניים  .ב

 .40% –לשני יתומים, לשלושה יתומים או יותר  30%אחד, 

יתום כל   -ליתומים, כאשר אין אלמנה הזכאית לתשלומים פנסיוניים .ג

לכולם גם אם אין  25%ובנוסף כל היתומים יחד יקבלו עוד  15%יקבל 

 יותר מיתום אחד. 

מהפנסיה של הנפטר, שניים  30%אם ישנו אחד יקבל  -הורים תלויים .ד

 ממנה. 20%יקבלו כל אחד 
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 בפנסיה צוברת -סגל אקדמי בכיר 

 כללי .א

ודשית מקרן חברי סגל המבוטחים בפנסיה צוברת, בעת הפרישה יקבלו קצבה ח

 הפנסיה בה היו מבוטחים בהתאם לתקנותיה.

 

 תהליך הפרישה .ב

תהליך הטיפול בעובד הפורש לגמלאות נעשה כשנה מראש על מנת להשלים  .1

 נתונים הנדרשים לצורך הזכאות לפרישה בהתאם להסכם.

כשנה מראש יקבל העובד הודעה על מועד פרישתו לגמלאות בהתאם לשנת  .2

 הלידה שלו.

ים לפני מועד הפרישה יוזמן העובד לפגישה עם הממונה על כשלושה חודש .3

פרישה לגמלאות באגף למשאבי אנוש לשיחה על זכויותיו ועל כל הנושאים 

 הקשורים בפרישתו. 

העובד יקבל ערכת טפסים למילוי, בהתאם לקרן הפנסיה בה היה מבוטח. את  .4

זיר את הטפסים יש למלא ולצרף את המסמכים הדרושים. לאחר מכן, יש להח

 הטפסים לאגף משאבי אנוש לידי הממונה על פרישה לגמלאות.

לקראת מועד הפרישה יוזמן העובד לפגישת סיכום נוספת עם הממונה על  .5

פרישה לגמלאות באגף למשאבי אנוש לקבלת הסכם הפרישה ומסמכים נוספים 

 הקשורים בפרישתו.

ל מנת למלא העובד יקבל פרטי התקשרות עם קרן הפנסיה בה הינו מבוטח ע .6

 טפסים נדרשים על ידי הקרן לצורך המשך הטיפול בקבלת הפנסיה מול הקרן.

לאחר העברת נתוני זכויותיו למחלקת שכר, העובד יוזמן ע"י מחלקת שכר  .7

 להסבר המשמעות הכספית של נתונים אלו.

היות וחלק ממענקי הפרישה מחויבים במס מומלץ להתייעץ עם יועץ מיסוי בנושא  .8

 לפנות לארגון הסגל הבכיר לקבלת ייעוץ בנושא.זה. ניתן 
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 הגבלות לאחר פרישה .ג

במידה ועובד שפרש מבקש להמשיך ללמד לאחר יציאתו לגמלאות עליו להמתין  *

 לפחות ממועד הפרישה ועד לחזרה לעבודה. שנה-חציפרק זמן של 

 מגבלה זו נובעת עקב מגבלות מס הכנסה.

יטה, לא יוכל לעבוד בשום העסקה אחרת *עובד שפרש פרישה מוקדמת מהאוניברס

לפחות ממועד פרישתו המוקדמת או עד להגעתו  שלוש שניםבאוניברסיטה למשך 

 )גיל פרישת חובה(, המוקדם מבניהם. 67לגיל 

לא יוכל לעבוד באוניברסיטה  67עובד שפרש פרישה מוקדמת לגמלאות לאחר גיל *

 חודשים ממועד פרישתו. 6במשך 

 

 קרן השתלמות .ד

ת הפרישה תשוחרר קרן ההשתלמות של העובד לזכותו, העובד יוכל למשוך את בע

כספי הקרן הכוללים את חלק העובד וחלק המעביד לרבות כל הרווחים שנשאה 

הקרן כשהם פטורים מתשלום מס הכנסה )כפוף לתקנות כפי שיהיו בתוקף באותו 

 מועד( בתנאים הבאים:

 גיל. יוכל למשוך בכל -שנים בקרן 6אם השלים 

 שנים לפחות. 3לאחר  62או אישה בגיל  67גבר בגיל 
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 מידע כללי

 קיצבת זיקנה מטעם המוסד לביטוח לאומי .א

 עובד הפורש לגמלאות מטעמי גיל זכאי לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. .1

גם אחרי הפרישה, זכאי הגמלאי לקצבת זקנה אם הוא עובד בעבודה כלשהי 
תנה מעת לעת. מומלץ שהגמלאי יברר תחילה עם ומשתכר עד לסכום מסוים המש

המוסד לביטוח לאומי את ההגבלות בעניין זה על מנת שלא יפסיד חלק ניכר 
 מקצבת הזקנה או את כולה.

 תשולם קצבת הזקנה בלא קשר להכנסתם. -70לאישה וגבר בגיל  .2

, עבר את גיל פרישת החובה מטעמי ביטוח לאומי, במידה 68עובד הפורש בגיל  .3
התחיל לקבל קצבת זקנה יוכל לקבל קצבה מוגדלת מהמוסד לביטוח לאומי  ולא

ועד  5%)על כל שנת עבודה מעבר לגיל פרישת חובה מקבל תוספת בשיעור של 
 סכום מכסימלי הקבוע בחוק(.

 המוסד לביטוח לאומי שולח לזכאים את טופסי התביעה לקצבת זקנה. .4

יש לגשת לסניף המוסד  –ה אם לא התקבל הטופס חודשיים לפני מועד הפריש
לביטוח לאומי הקרוב ולבקש טופס תביעה לקצבת זקנה. כמו כן, ניתן להפיק את 

 הטופס דרך האינטרנט באתר של המוסד לביטוח לאומי.

 1996 -חוק האזרחים הוותיקים התש"ן –"אזרח ותיק"  .ב

אמה )בהת 67וגבר מעל גיל  60החוק הנ"ל חל על כל תושב ישראלי, אישה מעל גיל 
 בהתאם לשינוי המדורג בחוק(.

בהתאמה לפי השינוי  60ואישה בגיל  67עם הגעה לגיל פרישה לפי חוק )גבר בגיל 
המדורג בחוק( תוענק לעובד ע"י משרד העבודה והרווחה תעודה של "אזרח ותיק", ואם 
לא התקבלה בפרק זמן סביר, רצוי לפנות אל משרד העבודה והרווחה ולדרוש את 

 התעודה.

 ווחהר .ג

להלן שירותים אותם הגמלאי רשאי להמשיך ולקבל בהתאם לנוהל זכויות חברי סגל 
 ( נכון להיום:20-05אקדמי בגמלאות )נוהל 

 שירותי ספרייה .1

 שירותי מחשב ומעבדות כפי שנהוג באוניברסיטה. .2

שירותי הדפסה וצילום לצורך ביצוע מחקרים ופרסומם, בהתאם למדיניות רשות  .3
 מעת לעת.המחקר כפי שתקבע 

שירותי מידע ודואר של האוניברסיטה לצורך קיום קשריו המדעיים והמחקריים  .4
 בהתאם למדיניות רשות המחקר כפי שתקבע מעת לעת.

הקצבה לגמלאים לצרכי קשרי מדע מיועדת לגמלאי הסגל האקדמי הפעילים  .5
 במחקר, ניצול והקצבה בהתאם לנהלים שיתקבלו מעת לעת.

 תו חניה. .6
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 תקופת צינון

 

 'שומע חופשי'
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 תקופת צינון
יש תקופת צינון של חצי שנה.  –( 68לחברי סגל שפורשים בגיל פרישה )

התעריף לאחר פרישה הוא שווה ערך ליחידות הוראה ונקבע על פי דרגתו של 
 חבר הסגל בזמן הפרישה. )פרופ' מועסקים לפי יחידות הוראה ממ"ה ג'(.

 תנדבות מחייבת פנייה בכתב לאגף משאבי אנוש, הגב' שרה ליהאני.הוראה בה

 

 שומע חופשי
 "שומע חופשי" :כשרוצים להיות שתי אפשריות ישנן 

מתאפשר בעיקר בהרצאות גדולות  –היכנס להרצאה ולא ליידע אף אחד ל .1
 שאין בהם הגבלת משתתפים.

 אם ההרצאה היא בכיתה קטנה או בהיקף קטן עם הגבלת משתתפים .2
 לחתום על טופס פטור משכר לימוד.יש שמחייב אישור, 

אך יחייב בזקיפת מס. זה יחשב  ,מזכה בפטור משכר לימודהפטור טופס 
 להטבה מוכרת במס.
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 כתובות וטלפונים באוניברסיטה :

 ממונה על פרישה לגמלאות .א
 2605חדר  26סהר, קומה -ליאת קרן
 04-8249330פקס:  04-8240875טלפון : 
 lkeren@univ.haifa.ac.ilדוא"ל : 

 רמ"ד שכר סגל אקדמי .ב
 2404חדר  24לנה טוסוב, קומה 

 04-8240038פקס:  04-8240404טלפון : 
 .ilytusov@univ.haifa.acדוא"ל : 

 ממונה על קרן קשרי מדע .ג
 2401חדר  24איריס וינטרמן, קומה 

 04-8240327טלפון : 
 iventer@univ.haifa.ac.ilדוא"ל : 

 21קומה  -רשות המחקר  .ד

 ראש לשכה -נבו -נגה אריאל
8240625-04 

nariel@univ.haifa.ac.il 

 משרדי ממשלה -איתי אספלר 
8288148-04 

iaspler@univ.haifa.ac.il 

 קרנות קטנות -אסף בן עוז 
8249240-04 

basaf@univ.haifa.ac.il 

 תקציבים פנימיים -אלון ברודר 
8240566-04 

abroder@univ.haifa.ac.il 

 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר .ה
 600-בניין ראשי, קומת ה 10:00-14:00ה בין השעות -שעות קבלה: ימים א

 623חדר 
 04-8240935, 04-8240568, 04-8240661טלפון : 
 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilדוא"ל : 
 http://astaff.haifa.ac.ilאתר : 

mailto:lkeren@univ.haifa.ac.il
mailto:ytusov@univ.haifa.ac.il
mailto:iventer@univ.haifa.ac.il
mailto:nariel@univ.haifa.ac.il
mailto:iaspler@univ.haifa.ac.il
mailto:basaf@univ.haifa.ac.il
mailto:abroder@univ.haifa.ac.il
mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
http://astaff.haifa.ac.il/
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 : טלפונים שימושיים

 בטחון:

04-8240360 

 בנק יהב:

04-8649273 

 

  דואר:

04-8249012 

  שכפול:

אי להפקת כרטיס גמל

שנמצא במערכות 

 04-8240937האוניברסיטה: 

יועץ פנסיוני  –אייל מנלדאוי 

  050-2218303 ופרישה

eyal@eyalmen.co.il 

 פרייה:ס

04-8240264 

ים ניס –מונית לנתב"ג 

 050-9095999 ו:אלב

 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 אוניברסיטת חיפה

 

 52568פנימי  8240568-04 טל :

 52661 פנימי 04-8240661

 52935פנימי  04-8240935

 8257013-04 פקס :

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il  דוא"ל :

 astaff.haifa.ac.il אתר הארגון :

 

 בריאות איתנה,בברכת 

 צוות המשרד

mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il

