
לחברינו וחברותינו הגמלאים, שלום וברכה,

עם פרישתכם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, אנו מגישים לכם חוברת העוסקת 

בזכויות הגמלאים.

אתם עומדים בפתחה של תקופה חדשה בחייכם - הממשיכה ושוות ערך בחשיבותה 

בתקופה  העברית.  באוניברסיטה  עבודתכם  של  והמיוחדת  המשמעותית  לתקופה 

תחומי  של  אחרים  הדגשים  ביטוי  לידי  ולהביא  להגשים  לכם  יתאפשר  זאת  חדשה 

העניין, הכישרונות והיכולות שלכם.   

המורים  המינהל,  עובדי  הטכנאים,  הספרנים,  המעבדה,  עובדי  המשק,  עובדי   - אתם 

של  המורחבת  המשפחה  חברי  נשארים  ביתכם  ובני   – ומסור  גדול  צוות   – והחוקרים 

האוניברסיטה העברית. גם בעתיד תוכלו להתגאות בהישגיו של המוסד הזה – המטביע 

את חותמו על דמותה התרבותית והמדעית של מדינת ישראל. 

האוניברסיטה העברית מודה לכם על תרומתכם הרבה ועל שותפותיכם הנאמנה לאורך 

מדעי  למחקר  המפואר  מפעלה  של  וקידומו  האוניברסיטה  של  קידומה  למען  השנים 

והוראה.    

אני מזמין אתכם להוסיף ולהשתתף בפעילויות המוסד גם בדרכים אחרות - להשתתף 

בתוכניות השתלמות, להיעזר בספריות האוניברסיטה, לפעול בהתנדבות ועוד.

אני מאחל לכם אריכות ימים ובריאות טובה.     

 

בברכה,  

מנחם בן-ששון  

נשיא  
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גמלאים יקרים,
ימים. ואריכות  בריאות  לכם  מאחלים  אנו  באוניברסיטה,  משירות  פרישתכם  ערב 

לגבי  העדכני  המידע  לכם  להקנות  מבקשים  אנו  בחייכם  החדש  לשלב  יציאתכם  עם 

זכויותיכם כגמלאי האוניברסיטה.

                       . יות כלשהן זכו כדי להקנות  ן בה  אי ומוגשת כשירות אך  נערכה  החוברת 

האוניברסיטה מחויבת אך ורק על פי ההסכמים והנהלים הרלבנטים כפי שהם בתוקף 

מעת לעת. כל המידע המתיחס לזכויות על פי חוק הביטוח הלאומי, פקודת מס הכנסה 

וחוקים אחרים, כפוף להוראות החוקים ולשינויים שעשויים לחול בהם. 

הנותנים   אחרים  גופים  ידי  על  לנו  שנמסר  מידע  גם  זו  בחוברת  כללנו  הנוחות,  למען 

שירות לגימלאים. מידע זה הינו באחריותם בלבד.

נשמח אם תמשיכו לראות בנו את ביתכם השני. אנו מקווים כי תשמרו על קשר הדוק עם 

יחידותיכם ועם האוניברסיטה העברית. 

אנו מודים לכם על פעילותכם רבת השנים באוניברסיטה העברית ועל תרומתכם לה.

תודתי נתונה לכל אלה שסייעו בהכנת חוברת זו.

בברכה חמה,  

 

שמחה שמחוביץ  
סמנכ”ל משאבי אנוש  
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1.  שיעורי הקצבה לגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית
        )סעיף 20 א’ להסכם הפנסיה(

עובד האוניברסיטה שהועסק לפחות 10 שנים וסיים את עבודתו בה בנסיבות המזכות 

אותו בתשלום גמלה, תשולם לו קצבה חודשית כל ימי חייו בשיעורים המפורטים להלן:

עבור 10 שנים זכאי ל-  35% מהמשכורת הקובעת בעת הפרישה.

עבור 5 שנים נוספות 5% מהמשכורת הקובעת בעת הפרישה.

עבור כל שנה נוספת ועד בסה”כ 30 שנה זכאי ל-2% כל שנה.

עבור 30 שנים ומעלה זכאי ל- 70% מהמשכורת הקובעת בעת הפרישה.

2. תשלומי הקצבה
       )סעיף 20 ג’ להסכם הפנסיה(

 100% בגובה  קצבה  לעובד  תשולם  לפרישה  הראשונים  החודשים  שלושת  במשך 

מהרכיבים הפנסיוניים )המשכורת הקובעת(, לפי דרגת העובד בעת הפרישה, ומהחודש 

הרביעי ואילך תשולם קצבה חודשית בכפוף לאחוז הקצבה וחלקיות משוקללת בגין 

תקופת העבודה במוסד כמפורט בסעיף 1.

3. חישוב חלקיות המשרה לצורך תשלום הקצבה
       )סעיף 11 להסכם הפנסיה(

תקופת  כל  במשך  נשתנה  לא  חלקיותה  ששיעור  חלקית  במשרה  שהועסק  עובד  א.  

שירותו תשולם לו הקצבה על פי החלקיות שהועסק בה ערב פרישתו מהשירות.

ב.  עובד שהועסק במשרה חלקית ששיעור חלקיותה נשתנה מתקופה לתקופה תשולם 

לו הקצבה על פי הממוצע המשוקלל של שיעורי משרתו בתקופות השונות של שירותו.  

זאת, אם תקופת שירותו אינה עולה על 30 שנה.

אם תקופת עבודתו עלתה על 30 שנה, יחושב השקלול לפי החלקיות הגבוהה במשך 

בגין  הפיצויים  תשלום  את  להמיר  יכול   60 גיל  לאחר  הפורש  עובד  עבודתו.  תקופת 

במקום  מלאה  ממשרה  יותר  לא  אך  המשרה  חלקיות  בהגדלת  עודפת  שירות  תקופת 

תשלום פיצויים.
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4. תשלום פיצויי פיטורים לעובדים שצברו ותק פנסיוני   
מעל ל -30 שנה

       )סעיף 39 ו’ להסכם הפנסיה(

בהתאם לסעיף 39 ו’ להסכם הפנסיה, עובד שהתקיימו לגביו כל התנאים המפורטים 

להלן זכאי לפיצויים, עבור תקופת השירות העודפת שמעבר ל - 30 שנה, שהן כאמור, 

המזכות אותו בשיעור הקצבה המירבי של 70%.

א. פרש מהשירות לאחר שהגיע לגיל 60.

 30 היתה  בפנסיה  המזכה  בלבד(  העברית  )באוניברסיטה  בפועל  השירות  תקופת  ב. 

שנה לפחות.

ג. היה זכאי לקיצבה המירבית.

חישוב הפיצויים נעשה ע"פ משכורת קובעת לפנסייה.

                              

תשלום מענק נוסף על הקצבה  .5
         )סעף 22 א’ להסכם הפנסיה(

עובד שפוטר מהשירות לפני הגיעו לגיל 60 והוא זכאי לקצבה לפי סעיף 14, ס”ק.

משכרו   50% בשיעור  מענק  הקצבה,  על  בנוסף  לו,  ישולם  להלן,  כמפורט  ד  או  ג,  ב, 

האחרון, )ע"פ משכורת קובעת(, לכל שנת שירותו באוניברסיטה, המוכרות לצרכי הפנסיה.

ודרגת  לקויה  בריאות  מחמת  שירות  שנות  חמש  לאחר  שפוטר  מי  סעיף 14 ס”ק ב - 

נכותו היא 25% או יותר.

מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מחמת בריאות לקויה שפסקה )ב(  סעיף 14 ס”ק ג  - 

אינה חלה עליו.

בגיל   כשהוא   אחרת  מסיבה  שירות  שנות  עשר  לאחר  שפוטר  מי  סעיף 14 ס”ק ד -  

ועדת  נפסל לשירות האוניברסיטה על פי החלטות  ולא  יותר  או   40

המשמעת ועל פי תקנוני המשמעת.

6



6. קצבה ומשכורת
גמלאי, המקבל גם משכורת מהאוניברסיטה העברית או מ”קופה ציבורית” )שנקבעה על 

ידי הממשלה(, קצבתו תופחת. אם המשכורת הקיימת פחותה מ”המשכורת הקובעת” 

“המשכורת  לבין  הקיימת  משכורתו  שבין  ההפרש  בסכום  לקצבה  זכאי  יהיה  שלו  

הקובעת”.

א.  לאחר הגיעו של הגמלאי לגיל 65, לא תפחת קצבתו בכל מקרה משליש הקצבה 

שהיה זכאי לה.

כל עוד לא הגיע לגיל 60, לא תפחת קצבתו משני שלישים הקצבה שהיה זכאי לה. ב.   

במדור  לקבל  ניתן  פרטים  גמלאות.  כפל  תשלומי  מניעת  בדבר  הוראות  קיימות   

הפנסיה. יש לדווח למדור הפנסיה על השתכרות נוספת מגוף ציבורי. רשימת גופים 

www.gimlaim.mof.gov.il - בקופה הציבורית ניתן למצוא באתר של מנהל הגמלאות

7. פדיון ימי חופשה )לעובד מינהלי( 
נוצלו עד למועד  ימי החופשה שלא  עם הפרישה לגמלאות ישולם לעובד פדיון יתרת 

פרישתו לגמלאות.  התשלום יהיה עבור הימים שהעובד היה זכאי להם 

עד למועד הפרישה ולא יותר מ-3 מכסות שנתיות.

8. פיצוי בעבור ימי מחלה בלתי מנוצלים
א. הסגל המינהלי:

אם פרש העובד בגיל 55 ומעלה, או מתחת לגיל 55 מחמת בריאות לקויה, או נכות, על 

פי קביעת ועדה רפואית מוסמכת, הוא זכאי לפדיון ימי מחלה על פי הנוסחה המפורטת 

להלן:

ניצל פחות מ-  35% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו במשך כל תקופת    .1

עבודתו, ישולם לו פיצוי של שמונה ימים בעבור כל 30 יום מיתרת ימי המחלה.

ניצל בין 35% ל-  65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו, ישולם לו פיצוי של   .2

ששה ימים בעבור כל 30 יום מיתרת ימי המחלה.

ניצל  65% ומעלה - לא ישולם לו כל פיצוי.  .3
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ערך יום לתשלום עבור פדיון ימי מחלה הוא לפי   שכר קובע 

                               22 יום

 ; ו-ב’  א’  השתלמות  גמול  אחוזיות;  תוספות  שכר;  ותק  משולב;  שכר  קובע:   שכר 

דמי ביגוד

ב.  הסגל האקדמי:
בהסכם נקבע כי בעת הפרישה לגמלאות יהיו חברי הסגל זכאים לפיצוי של ששה ימי 

מחלה לכל שנת שירות ששירתו עד 31 במרס 1981.

החל מ - 1 באפריל 1981 הפיצוי יהיה בהתאם למפורט לעיל: סעיף 8א’.

חבר סגל שלא דיווח על ניצול או על אי ניצול ימי מחלה, כמפורט לעיל, לא יהיה זכאי 

לפיצוי בגין התקופה שבעבורה לא דיווח.

ערך יום לתשלום עבור פדיון ימי מחלה הוא לפי   שכר קובע 

                25 יום

שכר קובע: שכר משולב; ותק שכר; תוספת אקדמית; קידום וותק מחצית ת. אקדמית; 

תוספת שחיקת שכר; תוספות אחוזיות )ממוצעות תוספות המוכרות לפנסיה בסעיף 11 

ו - 12 להלן(.

9. פרישה מטעמי בריאות
       )סעיף 20 ד להסכם הפנסיה(

עובד שוועדה רפואית קבעה סמוך לפרישתו כי הוא נכה בעל דרגת נכות בשיעור 50% 

וכן עובד שפוטר מן השירות בגלל נכות בשיעור נמוך מזה, אך לא פחות מ-   יותר,  או 

25% תשולם לו קיצבה בשיעור 35% בתוספת שלושה פרומיל לכל אחוז  מדרגת נכותו 

שנקבעה בידי הוועדה הרפואית של האוניברסיטה, או לפי שנות הוותק הפנסיוני שצבר 

בעת שהותו באוניברסיטה )ראה סעיף 1(, הגבוה בין השניים.
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10. זכויות סגל אקדמי שפרש לפנסיה
פרופסור באוניברסיטה העברית, בין אם הוא פרופסור מן המניין או פרופסור חבר, עם 

פרישתו מן השירות הפעיל ייקרא: “פרופסור אמריטוס”, ולאשה: “פרופ’ אמריטה”

כל זכויות הייצוג, כגון: הופעה ברשימת המורים בספרי השנה, הזמנה לטקסים, ישיבה 

בטקסים במקום הנועד למורים, וכדומה, תישמרנה למורים היוצאים לפנסיה.

מורה שיצא לפנסיה רשאי להגיש בקשה למענק מחקר לקרן חיצונית תחרותית בלבד, 

בהמלצת ראש החוג / המחלקה ובאישור הדיקן.

לתקנון  בכפוף  מוסמך,  ותלמידי  מחקר  תלמידי  להדריך  יורשו  לפנסיה  שיצאו  מורים 

תלמידי מחקר.

לענין זכויות נוספות של חבר סגל אקדמי בגמלאות ניתן לעיין בתקנון.

11.  תוספת תפקיד סגל אקדמי
התוספת תכלל בהגדרת “המשכורת הקובעת” לצורך תשלום גמלה בעת פרישתו של 

חבר הסגל. לשם כך ייקבע השיעור הממוצע של התוספות אותן קיבל בתקופת שירותו 

כקבוע, ולא יותר מ-30 שנה.

לדוגמא: אדם שהיה קבוע 20 שנה ומהן קיבל 5 שנים תוספת תפקיד בשיעור של 

20% ו -5 שנים תוספת בשיעור 25%, תשולם תוספת התפקיד לגמלה לפי החישוב הבא:

)5 X 20%( + ) 5 X 25%( =11.25%

                                                                20

הסבר: המונה מכיל צבירת כפולות של אחוז תוספת התפקיד במספר שנות הזכאות 

לתוספת זו. המכנה הוא שווה  ערך לסך כל השנים בהן היה העובד קבוע באוניברסיטה 

ולא יותר מ-30 שנה.  אם שירת העובד מעל 30 שנה, יביאו בחשבון במכנה רק 30 שנה. 

לא יובאו בחשבון תקופות שבתון.
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12.  תוספות מחקר
א.  תוספת מחקר

בעת   גמלה  תשלום  לצורך  הקובעת”  “המשכורת  בהגדרת  תיכלל  המחקר  תוספת 

פרישתו של חבר הסגל.  לשם כך ייקבע השיעור הממוצע של התוספות אותן קיבל חבר 

הסגל בין 1.10.1983 לבין מועד פרישתו.

לדוגמא:  חבר סגל שפרש בשנת 2012 אחרי 29 שנות שרות וקיבל במהלך עבודתו 5 

שנים תוספת מחקר בשיעור 25% ו-4 שנים תוספת מחקר בשיעור 30%, תשולם תוספת 

המחקר לגמלה לפי החישוב הבא: 

)5 X 25%( + ) 4 X 30%( =8.45%

                                                                  29

)מ 10/83 עד למועד פרישתו(   

ב.  מענקי הקדשת זמן מלא למוסד ומענק עפ”י קריטריונים אקדמיים  
התוספות ייכללו בהגדרת ה”משכורת הקובעת” לצורך תשלום גמלה, בעת פרישתו של 

בין  ייקבע השיעור הממוצע של התוספות אותן קיבל חבר הסגל  כך  חבר סגל. לשם 

1.1.1994 לבין מועד פרישתו. 

      

13. הנחה ממס ההכנסה על הקצבה המשולמת          
לפנסיונר    

פנסיונר זכאי להנחה ממס ההכנסה בשיעור 43.5% מהקצבה המזכה. שיעור ההנחה  א. 

ילך ויגדל בשנים הבאות באופן הבא: החל מ-1/1/2016 - 49%,    החל מ 1/1/2020 

- 52%,  החל מ 1/1/2025 - 67% וישאר קבוע.

הזכאות להנחה: נשים - החל מגיל 62, גברים - החל מגיל 67. ב.   

עד  הכנסה  ממס  פטורה  וליתומים  אלמנה  לאלמן/  המשולמת   - שאירים    קצבת   

תקרת הקצבה המזכה.

סכום הקצבה המזכה, נכון לינואר 2015, הוא 8,460 ש”ח.  
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14. מיסוי על "מענקי פרישה" )פיצויים ופדיון ימי מחלה(
מתשלום הפיצויים על השנים העודפות )מעל 32 שנה( יש פטור ממס הכנסה כדלקמן:

עד לתקרה של 12,340 ש”ח לכל שנת עבודה, נכון ליום  1.1.15 ולא יותר ממשכורת        א.  

אחרונה.

מעל 12,340 ש”ח חייב במס הכנסה. ב. 

פדיון ימי מחלה מוגדר כפיצויי פרישה לצורך חישוב מס הכנסה. ג.  

הערה: ניתן להמיר את ההנחה ממס על הקצבה )ראה סעיף 13(, בפטור מתשלום מס על 

מענקי הפרישה. המרה זו מחייבת אישור פקיד שומה.

15. קרנות השתלמות
בקרן   שצבר  הכספים  את  למשוך  רשאי  לגמלאות  שפרש  מנהלי  או  אקדמי  עובד 

ההשתלמות עד לפרישתו. הכספים פטורים ממס הכנסה במידה עברו 6 שנים ממועד 

המשיכה האחרונה.

16. עמותות לקידום מקצועי   סגל מנהלי
בשנה הראשונה לפרישה יש לבדוק מידע בנוגע לזכאות ליציאה לסמינרים המאורגנים 

ע”י עמותות מקצועיות.

17. תעודת גמלאי
עובד הסגל האקדמי והמנהלי שפרש זכאי לתעודת גמלאי. תעודה זו תשמש כמסמך 

זיהוי לצורך השאלת ספרים בספריות האוניברסיטה ועוד. 

ביחידתך אשר  יש לשלוח את תעודת העובד לפקיד כח אדם  גמלאי  לקבלת תעודת 

יעבירה לאגף משאבי אנוש לצורך הכנת תעודת גמלאי.
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18. קרן לקשרי מדע בינלאומיים
חבר סגל אקדמי בכיר יהיה זכאי להקצבות לתקציב המחקר למורים בגמלאות כמפורט 

בסעיף 20 להלן. גמלאי רשאי להשאיר את יתרת חשבונו בקרן לקשרי מדע בינלאומיים, 

או להעבירו לתקציב המחקר למורים בגמלאות.

יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונו אלא למטרות  גמלאי שהשאיר כספים בקרן   לא 

וכינוסים  בקונגרסים  השתתפות  השתלמות,  הוצאות  הנ”ל:  הקרן  בתקנון  המפורטות 

בארץ ובחו”ל, דמי חברות באגודה מדעית ומקצועיות.  נפטר גמלאי שהיה חבר בקרן, 

יהיו יורשיו זכאים לקבל את יתרת הכספים בחשבונו, בתנאי שהומצאו צו ירושה או צו 

קיום צוואה, וכן תאום מס שהונפק על שם היורשים.

19. תקציב המחקר לגמלאי הסגל האקדמי
לממן  במטרה  באוניברסיטה  מתנהל  בכיר  אקדמי  סגל  לחברי  המחקר  תקציב 

הוצאות נסיעה לצורכי מחקר והשתלמות בארץ ובחו”ל, דמי חברות באגודות מדעיות 

ומקצועיות, רכישת ספרים וכתבי -עת, העסקת עובדים, רכישת ציוד וחומרים לצורכי 

מחקר והוצאות אחרות כיוצא באלו, המותרות לניצול על חשבון תקציבי מחקר.

בתחילת כל שנה  XX/י10 ובכפוף לחתימה על טופס הצהרה לגבי פעילותו האקדמית, 

יוקצב לכל חבר סגל אקדמי שפרש לגמלאות תקציב מחקר למורים בגמלאות לאותה 

המחקר  תקציב  הפרישה.   ערב  לדרגתו  בהתאם  ייקבע  הסכום  גובה  אקדמית.   שנה 

מותנים  בתקציב  היתרות  צבירת  או  השימוש  ארה”ב.  של  הדולר  שער  פי  על  יתנהל 

בחתימה על טופס הצהרה שנתי ובכפוף לכללים. הסכומים יעודכנו באוקטובר של כל 

שנה, בהתאם לחוזר ועדת השכר של ור”ה.  גמלאי יהיה רשאי למשוך כספים מהתקציב 

בהתאם לנהלים ולכללים הנהוגים לגבי תקציבי מחקר. 

פטירת  של  במקרה  בירושה.   עוברים  אינם  בגמלאות  למורים  המחקר  תקציב  כספי 

זכאים  יהיו  לא  ושאריו  הגמלאי  יורשי  לאוניברסיטה.   התקציב  יתרת  תחזור  גמלאי, 

לכספים כלשהם מתקציב המחקר.
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20. פטור משכר לימוד
פנסיונר של האוניברסיטה, לרבות:

עובד לאחר 25 שנות שירות אשר הקפיא זכויותיו הפנסיוניות באוניברסיטה והיה בן   א.  

50 לפחות בעת פרישתו, זכאי לפטור משכר לימוד. 

לימוד  משכר  לפטור  זכאים  שארים  קצבת  ומקבלי  פנסיונר  של  וילדים  זוג  בני  ב.  

באוניברסיטה העברית בלבד, כל עוד משולמת קצבת הפרישה לפנסיונר או קצבת 

השארים. אם הופסק תשלום הקיצבה והתלמיד החל לימודיו באוניברסיטה, יקבל 

את הפטור עד להשלמת התואר אותו הוא לומד.

גמלאים שנפטרו לאחר 10 שנות שירות באוניברסיטה, יהיו ילדיהם זכאים לפטור  ג.  

משכר לימוד לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, וזאת בתנאי שיחלו ללמוד לפני 

שמלאו להם 26 שנה ויקיימו לימודים ברציפות.

שארים וקרובי משפחה של גמלאים אינם זכאים לפטור משכר לימוד במוסד מוכר  ד.  

אחר.

על אף האמור לעיל, ילדי גמלאים ושארים אשר החלו את לימודיהם לתואר ראשון  ה.  

וגילם אינו עולה על 26 שנה )בעת תחילת הלימודים(, זכאים לפטור כל עוד משולמת 

קצבת הפרישה או קצבת השארים.

לימודים  בגין  זוג  ובן/בת  ילדיו  ועבור  עבורו  לימוד  משכר  לפטור  זכאי  גמלאי  ו.  

במסגרת תכנית “מעלה” במכון מגיד, למעט לימודי שפות, בהתאם לכללים שפורטו 

לעיל.

פטור משכר לימוד  לפנסיונר יינתן בהתאם להיקף המשרה המחושב לפנסייה.

אצל  ההדרכה,  ביחידת  לקבל  ניתן  אקדמיות  במכללות  ללימודים  מלגות  לגבי  מידע 

עוזר רכז השתלמויות וקורסים, טל’ , 02-5882717, 02-5881871.

שווי הפטור ייזקף להכנסה כמתחייב עפ”י החוק.
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21. קצבה לשאריו של זכאי לקצבת פרישה
           )סעיף 28 להסכם הפנסיה(

זכאי לקצבת פרישה שנפטר  תשולם לשאריו קצבה באחוזים מהקצבה שהייתה מגיעה 

לזכאי אילולא נפטר, כמפורט להלן:

לבן- זוג, כל עוד לא נישא - 60% מקצבתו של זכאי לקצבת הפרישה שנפטר. א.  

שארים,  לקצבת  הזכאי  בן -זוג  ויש  עצמם  ברשות  עומדים  אינם  עוד  כל  ליתומים,  ב.  

תשולם קצבה בשיעור של 15% לכל יתום עד גיל 20, ואם הוא משרת בשירות חובה 

בצה”ל עד גיל 21.

ליתומים שהיו סמוכים על שולחן הוריהם, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין  ג.  

 60% אחד,  ליתום   45% בשיעור  הקיצבה  תשולם  שארים,  לקצבת  הזכאי  בן -זוג 

לשני יתומים, ו-75% לשלושה יתומים או יותר.

קצבה  תשולם  אחד  להורה   - שנפטר   הפרישה  זכאי  בידי  נתמכים  שהיו  הורים  ד.  

בשיעור 30%, לשני הורים תשולם קיצבה בשיעור 40% מהקצבה של הנפטר.

חודשי   3 בגובה  פטירה  מענק  לשאירים  ישולם  לקצבה  זכאי  של  פטירה  במקרה  ה.  

גמלה של הנפטר.  

כל התשלומים לכל בני משפחת הנפטר לא יעלו על 100% מקצבת הנפטר.

22. זכויות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי
יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי לשם מימוש הזכויות המפורטות להלן:

לקצבת זקנה על פי חוק הביטוח הלאומי זכאי מבוטח הממלא אחר שלושת התנאים 

זיקנה; השלים תקופת אכשרה; שילם דמי ביטוח  לגיל המזכה בקצבת  הבאים: הגיע 

כחוק.
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א. גיל פרישה
גיל פרישה לגבר - 67, ולאישה - 62.

גברים ונשים בגילים אלו זכאים לקצבת זקנה גם אם יש להם הכנסה מעבודה והיא אינה 

עולה על התקרה שנקבע בחוק.
 

הכנסה שאינה מעבודה לא נחשבת להכנסה לעניין זה . )הכנסה שלא מעבודה - הכנסה 

שמקורה בגמלה המשתלמת על פי חוק ישראלי או חוק זר( .  גבר או אשה בגיל המותנה 

אשר הכנסתם עולה במעט על סכום ההכנסה המזכה בקצבת זקנה מלאה, עשויים להיות 

זכאים לקצבת זקנה יחסית.  לבדיקת הזכויות מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 

בגובה ההכנסה.  וללא התחשבות  אוטומטית  זקנה  לזכאות לקצבת  גיל פרישה מוחלט 

גבר - גיל 70. אישה גיל 62-70 - בהתאם לתאריך הלידה . )גיל הפרישה המוחלט מתקדם 

באופן מדורג בכפוף לתאריך הלידה( .

ב. תקופות אכשרה
זכאי  שיהיה  כדי  הלאומי  בביטוח  מבוטח  להיות  צריך  שאדם  השנים  מספר   - אכשרה 

בבוא העת לקבל גמלה.

5 שנות ביטוח רצופות מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת     .1

זקנה. 

12 שנים רצופות או בלתי רצופות ) 144 חודשים(.    .2

או בלתי -רצופים, בתנאי  שמספר  )5 שנים( רצופים  ביטוח  לא פחות מ-60 חודשי    .3

החודשים שבהם היה מבוטח, אינו פחות ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.  

תושב ישראל שהשלים אחת מתקופות אכשרה אלה - זכאי לקצבת זיקנה גם אם לא 

היה מבוטח ערב הגיעו לגיל המזכה אותו בקצבת זיקנה.

מבוטחים )עובדים( גבר ואשה מעל גיל 70 המקבלים קצבה מבטוח לאומי  פטורים   

מתשלום דמי ביטוח לאומי, אם הם ממשיכים לעבוד כשכירים.

זכאי לקצבת זיקנה שנעשה גם זכאי לקצבת שאירים, יקבל קצבת זיקנה מלאה ובנוסף 

היה  לא  אם  אף  אכשרה,  תקופת  שהשלים  בתנאי  לו,  המגיעה  השאירים  מקצבת   50%

חייב בה.
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23. השתתפות המוסד בתשלום לביטוח הלאומי
          )סעיף 29 להסכם הפנסיה(

התשלומים המגיעים לפי חוק הביטוח הלאומי מהפנסיונר, ישולמו מחציתם ע”י הפנסיונר 

ומחציתם ע”י האוניברסיטה, עד הגיעו לגיל שבו זכאי לגמלאות זקנה מהמוסד לביטוח 

לאומי. 

התשלומים המגיעים לפי חוק ביטוח בריאות ישולמו במלואם ע”י הפנסיונר.

המידע שנמסר החל מסעיף 24 ואילך הוא באחריות הגורם המפרסם 

24. ביטוח בריאות
החל מתאריך 1/7/2012 ביטוח הבריאות מתנהל בחברת “אילון”.

הפוליסה מחולקת ל- 3 מדרגים:

ותרופות  ובחו”ל  ומוח בארץ  לב  ניתוחי  חיים מכסה: השתלות,  מתנת   - מדרג הבסיס 
שלא בסל הבריאות.

- כולל את המדרג הבסיסי ובנוסף: התייעצויות, רפואה משלימה, ניתוחים  מדרג זהב 
ועוד, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ועוד,  ביקור-רופא  מיוחדות,  בדיקות  ובנוסף:  הזהב  הדרג  את  כולל   - פלטינום  מדרג 
בהתאם לתנאי הפוליסה.

* המידע באחריות העמותה לרווחה של הועד

25. ביטוח תאונות אישיות
החל מתאריך 1/7/2012 מתנהל ביטוח תאונות אישיות בחברת “אילון”.

הפוליסה מכסה תאונה לפי ההגדרה בפוליסה “נזק חיצוני בלתי צפוי, תאונה מכל סוג 

שהוא במשך 24 שעות ובכל מקום שהוא”.
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כמו כן, הפוליסה מכסה מקרה מוות כתוצאה מתאונה עד לסך של 150,000 ש”ח ומקרה 

נכות כתוצאה מתאונה עד לסך של 150,000 ש”ח. סכום הפיצוי השבועי לאובדן כושר 

עבודה מלא כתוצאה מתאונה הוא 850 ש”ח לשבוע, וזאת בכפוף לאישור רפואי המעיד 

על מספר ימי ההיעדרות מעבודה או אי כושר לעבוד, כאשר ישנם 10 ימי המתנה.

הביטוח הוא על בסיס אישי. פנסיונרים מעל גיל 75 אינם מבוטחים. מי שמעוניין או אינו 

מעוניין עליו להודיע על כך לסוכנות הביטוח “ב. טיקר”  בטלפון – 02-5881080, ו/או 

לעמותה לרווחה ותרבות.

פוליסת הביטוח נמצאת באתר ועד העובדים.

נוהל הגשת תביעה: במקרה של תאונה יש לפנות באופן מידי למשרדי סוכנות הביטוח 

“ב. טיקר” ולמלא טופס תביעה.

* המידע באחריות "העמותה לרווחה ותרבות לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית"

26. ביטוח סיעודי
החל מתאריך 1/9/2011 הביטוח הסיעודי של עובדי וגמלאי האוניברסיטה ובני/ות זוגם 

מתנהל בחברת “כלל”, באמצעות סוכנות הביטוח “ב. טיקר”.

פנסיונר המשלם ברציפות את דמי הביטוח זכאי במקרה שהוכר כסיעודי לקבלת פיצוי 

כספי חודשי בסך של עד 5,000 ש”ח עד 5 שנים, וזאת לאחר חודשיים המתנה )בכפוף 

לכתוב בפוליסה(.

פוליסת הביטוח נמצאת באתר ועד העובדים.

“ב. טיקר” בבניין פרנק סינטרה,  ניתן לפנות לסוכנות הביטוח  נוספים  לקבלת פרטים 

הר הצופים, בטלפון : 02-5881080 ו/או קמפוס אדמונד י’ ספרא בניין המנהלה, טלפון: 

.02-6585577
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מידע כללי:

אם פרשת בפנסיה תקציבית - הביטוחים ימשיכו וינוכו מהתלוש כרגיל.

אם פרשת בפנסיה צוברת - עליך לפנות לעמותה לרווחה ותרבות הממוקמת בקמפוס 

– 02-6585333, על מנת לקבל טופס הוראה  בניין המנהלה, טלפון  י’ ספרא,  אדמונד 

לחיוב חשבון )הוראת קבע( עבור הביטוחים.

* המידע באחריות העמותה לרווחה ותרבות לעובדי וגמלאי האוניברסיטה

27.  רווחה 
לפני  עובדיה  אל  האישית  בהתייחסות  מרובה  חשיבות  רואה  האוניברסיטה  הנהלת 

משמעותית  תרומה  שתרם  רחב  ציבור  הם  האוניברסיטה  גמלאי  ולאחריה.  הפרישה 

למוסד והאוניברסיטה עושה ככל יכולתה לסייע להם.

עובדים מנהליים-טכניים שפרשו לגמלאות, מוזמנים מידי שנה לטקס שנתי, בהשתתפות 

נשיא האוניברסיטה, סגן הנשיא והמנכ”ל, סמנכ”ל משאבי אנוש ויושבי-ראש-הוועדים. 

בהזדמנות זו מעניק המוסד לפורשיו שי צנוע למזכרת.

משאבי  באגף  ההדרכה  יחידת  אותו  מזמינה  מהאוניברסיטה,  העובד  פרישת  לפני 

אנוש להשתתף בקורס הכנה לפרישה. לקורס מוזמנים חברי הסגל האקדמי והמנהלי. 

התכנית כוללת מפגשים והרצאות העוסקים בזכויות הפנסיה, מעמדו של הפורש, עולם 

הפנאי, קידום בריאות כאורח חיים ועוד.

 

28.  ועד ארגון הגמלאים
מועצת הארגון נבחרת ע”י סגל הגמלאים המנהליים והטכניים.

לרווחת  הפועלות  השונות  הועדות  ואת  המזכירות  הארגון,  יו”ר  את  בוחרת  המועצה 

הגמלאים.
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הארגון מארגן פעילויות חברתיות, טיולים, נופשים, הרצאות, חוגים שונים כגון: ידיעת 

הארץ, תנ”ך, מספרי סיפורים, ברידג’, מסורת, ערבית, מחשבים ועוד.

הארגון מסייע בנושאי רווחה, עזרה והפניה לקבלת מענק מצוקה לחגים ומייעץ בנושאים 

הקשורים בביטוחים השונים.

הגמלאים מקבלים שי לחגים: לראש השנה, פסח וט”ו בשבט ושי שמחות אישיות.

ציבור הגמלאים נהנה ממידע חודשי שוטף באמצעות ידיעון המופץ מידי חודש ומצורף 

לתלוש הגמלה.

הארגון מקבל בברכה חברים המוכנים לתרום מזמנם ומידיעותיהם.

משרד ארגון הגמלאים ממוקם בבניין המנהלה, קומה תחתונה )1-(, בקמפוס אדמונד י. 

ספרא. 

קבלת קהל בימים א’-ה’, בשעות 9:00-12:00. 

טלפון – 02-6586655, פקס- 02-6586665. 

חשוב לזכור 

לימודים במסגרת תכנית מעל”ה )מרכז מרטין בובר(, מסלול מיוחד למבוגרים )מגיל   >
ומותאמים לרצון הלומדים.  הגמלאים פטורים מתשלום  +40(.  הלימודים מגוונים 

שכר לימוד.

גמלאי האוניברסיטה זכאים לתוויות כניסה לקמפוס.  >

גמלאי האוניברסיטה זכאים להנות מחברות בבית בלגיה ובבית מאידרסורף )ונהנים   >
מההנחה הנלווית לחברות(.

למדור  בכתב  להודיע  יש  בנק,  חשבון  הכתובת,  המשפחתי,  במצב  שינוי  כל  על   >
פנסיה ופיצויים, אגף משאבי אנוש, בניין המנהלה, הר  הצופים.

טלפון: 02-5881712, פקס: 02-5881887.  
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29.  פנאי ונופש
מועדון מרכז לרנר, הר הצופים ירושלים

 100 מעל  וגדול,  חדש  כושר  מרכז  למנויים  מציע  בישראל,  המתקדם  הספורט  מרכז 

מכשירי כושר, מתחם גמישות ומתיחות, מכשיר קינזיס וכל זאת בשתי קומות של כושר 

המשקיפות אל נוף ירושלים. בריכת שחיה חצי אולימפית מקורה ובצמוד לה מדשאה 

אולמות  מגוון שיעורי סטודיו בשני  רגל כדורסל.  ומגרשי קט  טניס  10 מגרשי  מזמינה. 

בית-  תזונתי.  וייעוץ  רפואיות  לבדיקות  קליניקה  גדול.  חנייה  מגרש  נפרד(.  )בתשלום 

קפה מסעדה.

www.cosell.co.il  :לפרטים 02-5881234, ובאתר האינטרנט שלנו

שעות פעילות משרד הלקוחות

בשעות 11:00 - 18:00 ביום א’   

בשעות 09:00 - 18:00 בימים ב’ – ה’  

מועדון מרכז הספורט החדש בקמפוס אדמונד י' ספרא
מרכז הספורט החדש מציע למנוייו: קומפלקס כושר המתקדם בישראל, הכולל למעלה 

מ-70 מכשירי כושר מהמתקדמים בעולם.

בריכת שחייה מחודשת, הגדולה והאיכותית בירושלים, מקורה ומחוממת.

ושיעורי  קלה  אתלטיקה  אצטדיון  חדשים,  טניס  מגרשי  למנויים:  מציע  המרכז  בנוסף 

ופעילויות  שיעורים  של  רחב  מגוון  עם  סברי  של  הסטודיו  לגמלאים.  מיוחדים  סטודיו 

)בתשלום נפרד(, אולמות סקווש, מלתחות מפוארות, בית קפה מסעדה, חנות ספורט, 

חניה חופשית ועוד.

מתחם הבריאות-ספא )בתשלום נפרד(

www.cosell.co.il  :טלפון 02-658-66-11, ובאתר האינטרנט שלנו

שעות פעילות משרד הלקוחות:

בשעות 11:00 - 18:00 ביום א’            

בשעות 09:00 - 18:00 בימים ב’ – ד’  

בשעות 09:00 - 17:00 ביום ה’            
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מועדון מרכז הנופש והספורט בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

ובאווירת  המתחדש  הנופש  במרכז  פנאי  מאווירת  ליהנות  אתכם  מזמין  הנופש  מרכז 

ייחודית, מאולם כושר עם ציוד הכושר המתקדם בעולם, בריכת שחייה  נופש  ספורט 

פתוחה )מקורה בימי החורף(, בריכת פעוטות מגלשת מים, מגרש טניס ומגרש משולב 

לכל  רחבות   ומדשאות  לילדים  משחקים  ,מתקני  ג’קוזי  סאונה,  וקט-רגל,  לכדורסל 

המשפחה.

המרכז פועל 7 ימים בשבוע.

שעות פעילות משרד הלקוחות:

בשעות 11:00 - 18:00 ביום א’             

בשעות 09:00 - 18:00 בימים ב’ – ה’ 

בשעות 08:30 - 13:00  בתאריכים 01.03 30.10 בימי ו’              

www.cosell.co.il  טל 08-9489777   ובאתר האינטרנט שלנו
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30.  החברה לניהול קופות גמל של העובדים       
  באוניברסיטה העברית בירושלים

עובד יקר, עובדת יקרה, 

ברכות עם יציאתך לגמלאות ואיחולים לשנות פרישה בריאות וטובות. 

רגע זה מהווה  הזדמנות להתבונן אחורה ולסכם בסיפוק את הדרך המקצועית שעשית 

זו,   עד כה,  אך זהו גם הזמן להתבונן קדימה ולתכנן את עתידך הפיננסי. בנקודת זמן 

עולות שאלות רבות שעלולות לגרום לך תחושת בלבול וחוסר ודאות. 

אנחנו כאן בשבילך.  כמו תמיד. 

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית – כשמה כן היא.  היא שייכת לעובדים 

לעובדי  לתת  מנת  על  שנים  כשלושים  לפני  הוקמה  הקופה  עבורם.   ורק  אך  ופועלת 

ניכרת.   בהצלחה  זה  את  עושה  היא  ומאז   – וזול  מעולה  חסכון  מוצר  האוניברסיטה 

הקופה מנוהלת על ידי העמיתים וכל הרווחים מפעילות ההשקעות מופנים לחשבונות 

עמיתיה,  לטובת  ורק  אך  פועלת  הקופה  כך,  בלבד.   ההוצאות  ניכוי  לאחר  העמיתים, 

עובדי וגימלאי האוניברסיטה. 

עומדים  אנו  כך  העברית,  באוניברסיטה  העבודה  שנות  במשך  לרשותך  שעמדנו  כפי 

נבחן  ובו  קפה  כוס  על  אישית  לפגישה  אותך  מזמינים  אנו  הפרישה.   בעת  לרשותך 

לצרכיך  בהתאם  לעשות,  עליך  מה  להחליט  לך  ונעזור  העדכני  הפיננסי  מצבך  את 

דיין בדוא”ל פגישה עם המשווק הפנסיוני שלנו, דרור  נא תאם  כך,   ורצונותיך.   לשם 

dror@gemel.huji.ac.il  או בטלפון  02-5680903.

עובדות שכדאי לדעת

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית הינה קופת גמל ענפית הנמצאת   >
בבעלות ובשליטת עמיתיה, עובדי וגימלאי האוניברסיטה העברית. 

הקופה איננה מחויבת לאף גורם עסקי או אחר, והיא פועלת אך ורק לטובת עמיתיה   >
ללא ניגוד עניינים. 
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ביותר,  מהטובות  הענפית  הגמל  כקופת  עצמה  את  מיצבה  הקופה  השנים  לאורך   >
וכמי שעומדת בשורה אחת עם הקופות הפרטיות הטובות ביותר בישראל. 

העמיתים  ידי  על  הנבחרים  חברים  שמונה  בן  דירקטוריון  ידי  על  מנוהלת  הקופה   >
בכירים  פרופסורים  הינם  מתוכם  ארבעה  שנים.   שלוש  מדי  ישירות,  בבחירות 

וארבעה הינם עובדים או גימלאים מקרב הסגל המינהלי.

לצידם, מכהנים שני דירקטורים חיצוניים מהבכירים והמנוסים בארץ, אשר כיהנו   >
בעבר כרגולטורים של שוק ההון ומערכת הבנקאות בישראל. 

מאנשי  המורכבת  השקעות  ועדת  בידי  ובנאמנות  בתבונה  מנוהלים  הקופה  נכסי   >
מקצוע מהמעלה הראשונה ומפרופסורים לכלכלה ומנהל עסקים. 

ימים  חמישה  העמיתים  לשירות  ופתוחים  רם  בגבעת  ממוקמים  הקופה  משרדי   >
בשבוע מהשעה 8:00  עד השעה 16:00.   אין צורך בקביעת פגישה מראש )פרט 

לפגישות עם המשווק הפנסיוני דרור דיין(. 

הקופה חרתה על דגלה את השירות לעמית ומחויבת לספק שירות אישי, מקצועי,   >
נגיש ומהיר במגוון ערוצי תקשורת.

מוצרי החסכון שלנו

הקופה מנהלת ארבעה מוצרי חסכון פנסיוני בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש”ח. 

1. קופת התגמולים במסלול כללי

מתאפיין  ההשקעות  תיק  אז.   עד  שפעלה  הפנסיה  קרן  במקום   1982 בשנת  הוקמה 

בגיוון ובפיזור וכולל כ- 30% מניות בישראל ובחו”ל, כ- 25% באגרות חוב של חברות 

וכ- 15% באגרות חוב ממשלתיות.  כ- 15% מהתיק מושקע בנכסי נדל”ן מניב )בעיקר 

בנייני מגורים בת”א( המהווים עוגן של תשואה יציבה ללא תלות בשוק ההון.   כ- 5% 

יוצאות  מהן  )רבות  הזנק  וחברות  סיכון  הון  קרנות  השקעה,  בקרנות  מושקע  מהתיק 

האוניברסיטה העברית(. 

23



2. קופת התגמולים במסלול עד 10% מניות

המסלול הוקם בסוף 2008 ומיועד לעמיתים המעוניינים לצמצם את החשיפה לתנודתיות 

של שוק ההון.  נכסי המסלול אינם מושקעים במניות )למרות שמו של המסלול...( אלא 

באגרות חוב של ממשלת ישראל ושל חברות עסקיות בעלות דירוג אשראי גבוה.

ניתן לעבור בין המסלולים ללא כל הגבלה, ואף ניתן ליצור תמהיל בין שני המסלולים 

באופן שיתאים לרמת החשיפה הרצויה לך. 

 3.  קופה אישית לפיצויים

קופה המקבלת הפקדות מעביד בלבד. במסגרת הסכמי שכר בין העובדים לאוניברסיטה 

מעבירה האוניברסיטה 1.25% מהשכר כתוספת לפיצויים.   עם הפרישה יש למשוך את 

הכספים כחלק ממענק הפרישה, בכפוף לתיאום מס.  עם משיכת הכספים, ניתן לשוב 

ולהפקיד אותם כקופת גמל נזילה החייבת במס רווחי הון.  

4. קרן השתלמות

קופה המקבלת הפקדות עובד ומעביד בלבד, 2.5% על חשבון העובד ו- 7.5% על חשבון 

המעביד.  ניתן ואף מומלץ )בכפוף לבחינת מכלול הצרכים( להשאיר את הכספים בקרן 

השתלמות  מקרן  כספים  להעביר  גם  ניתן  לגימלאות.  הפרישה  לאחר  גם  ההשתלמות 

אחרת לקרן של עובדי האוניברסיטה, כל עוד הם במעמד ‘שכיר’. 

מה ייעודם של כספי החסכון

כספי החשבון שלך בקופת הגמל נצברו לזכותך לאורך שנות העבודה וכעת הם עומדים 

לרשותך למספר ייעודים אפשריים:

השלמה לפנסיה.  ככל שקצבת הפנסיה אינה מספקת, ניתן להשלים אותה מכספי  א.  

החסכון בקופת הגמל במשיכה חד פעמית או במשיכות חודשיות. 

ב.  המשך חסכון.  יתכן שברצונך לחסוך לצורך כלשהו שיתעורר בעתיד:  דירה, עזרה 

לילדים וכו’.  במקרה זה, כדאי להשאיר את הכספים בקופת התגמולים ולהמשיך 

להנות מהתנאים העדיפים מהם נהנת עד כה )כולל פטור ממס על רווחי ההון(.  זאת 

ועוד, קופת התגמולים שלנו מהווה תחליף אטרקטיבי לערוצי חסכון אחרים )תיק 

הון  רווחי  על  ממס  הפטור  לאור  בנקאיות(  חסכון  תכניות  נאמנות,  קרנות  מנוהל, 

והעלויות הנמוכות. 
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העברה לדור הבא. עמיתים רבים מייעדים את  הכספים שצברו בקופת התגמולים  ג.   

אלו  כספים  האחרונה,  מהתקופה  חקיקה  שינויי  לאור  הבא.   לדור  הורשה  לצורך 

יכולים לעבור ליורשים כקופת גמל נזילה למשיכה בסכום אחד. לחילופין, ניתן יהיה 

למשוך אותם בקצבה חודשית, בפטור מלא ממס הכנסה וממס רווחי הון. בחלופה 

זה  דבר  הילד.   של  הפנסיה  קרן  להיות  הופכת  ההורה  של  התגמולים  קופת  זו, 

עשוי להיות הטבה משמעותית ביותר, לאור דמי הניהול הגבוהים בקרנות הפנסיה 

הפרטיות.  

הלוואות

אחת ההטבות המשמעותיות לעמיתי הקופה היא האפשרות לקבלת הלוואות בתנאים 

עדיפים מאשר התנאים המוצעים לציבור במערכת הבנקאית.   ההלוואה יכולה להינתן 

בסכום הנע בין 30% ל- 80% מיתרת החשבון שלך בקופה )בהתאם ובכפוף לתנאים 

וניתן  אין כל עמלה  ביותר,   נמוכה  המפורטים באתר האינטרנט של הקופה(, הריבית 

לפרוע את הלוואה בכל עת.   עמיתים רבים הנזקקים להלוואה בוחרים ליטול אותם 

מקופת התגמולים בעוד החשבון שלהם בקופה ממשיך לעבוד בשבילם. 

הכסף שלך.  רק בשבילך

נשמח להפגש איתך ולבחון ביחד את מכלול הצרכים והאפשרויות העומדים בשבילך.  

רק  ולעבוד  להמשיך  ישמח  העברית  האוניברסיטה  לעובדי  התגמולים  קופת  צוות 

בשבילך גם בשנים הבאות. 

    www.gemel.huji.ac.il   צרו איתנו קשר לפי הפרטים באתר הבית 

או בטלפון 02-5680900

לשרותך תמיד, 

חנוך רפפורט, מנכ”ל
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