
 

 

1998וקטובר א

 9' & מידע מסד
 

 ור משכר לימודפט
 
 ). 044026"  (טור משכר לימודפ"מוסדרת בנוהל  טור משכר לימודפזכאות לה

במימוש וכי7כרובכלל זה לפרט את התהליכי7 ה, והלנת האלהבהיר  ד6 מידע זה  נועד
 .הזכאות

 
  ?י זכאימ .1

עבור, ור עצמ7 עבמשכר לימוד טורלפאלה זכאי7 ובדי7 המשתייכי7 לקבוצות ע 
 . ועבור ילדי7 בת זוג/9ב

 
למעט חברי סגל במסלול אורחי7  (ברי הסגל האקדמי הבכיר והזוטרח .א

 ).וחברי סגל במסלול מורי7 עוזרי7
 
בתו7  הזמניי4 עובדי הסגל המינהלי ; קבועי4ה הליינובדי הסגל המע .ב

בתו7  ובדי4 מינהליי4 ארעיי4ע; 7מנייזשנה ממועד תחילת עבודת7 כ
 .שלוש שני7 ממועד תחילת עבודת7 כארעיי7

 
בתנאי  טור משכר לימודפיהיו זכאי7 לל "נהעובדי7 המשתייכי7 לקבוצות ה

 .ומעלה 50%וא השהיק6 משרת7 
 
בהתא7 לתנאי  טור משכר לימודפזכאי7 ל ובדי4 בחוזה העסקה מיוחדע .ג

 .חוזה ההעסקה שלה7
 
 .זכאי7 לפטור משכר לימוד עבור עצמ7 בלבד ראהוזרי הוע .ד
 
) ומעלה 25%בתנאי שהיק6 משרת7 הוא  (ורי4 במקצועות הקליניי4מ .ה

 .מדריכי4 במקצועות הקליניי4ו
 
א7 מתקיימי7 כל התנאי7  על חשבו7 תקציבי מחקר וקורסי4 ובדי4ע .ו

 :להאה
 .ומעלה 50%יק6 משרת7 ה )1
 .השלימו שלוש שנות עבודה )2
פטור משכר המנהל המחקר או הקורס החליט להעניק לה7 את  )3

 .)הקורס/חקרהמהמימו9 יהיה על חשבו9 תקציב  (לימוד
 



 

 שנות עבודה באוניברסיטה 10 א7 השלימו לפחות עובדי4 שפרשו לגימלאות .ז
 :ובתנאי7 אלה

עבור עצמ7 יהיו זכאי7 לפטור משכר לימוד באות7 תנאי7 של עובדי7  )1
 .לי7פעי

 יהיו זכאי7 לפטור משכר לימוד רק ללימודי התואר הראשו9 ילדיה4 )2
 . שנה26ובתנאי שהחלו את הלימודי7 לפני שמלאו לה7 

של עובדי7 אלה יהיו זכאי7 לפטור משכר לימוד עד לסיו7 בני משפחה  )3
ובתנאי שילמדו ברציפות עד סיו7, התואר שהתחילו לפני מועד הפרישה

 .התואר
 

 שנות עבודה באוניברסיטה10 לאחר שהשלימו לפחות י עובדי4 שנפטרושאיר .ח
 :בתנאי7 אלה

יהיו זכאי7 לפטור משכר לימוד רק ללימודי ילדי העובדי4 שנפטרו  )1
 26ובתנאי שהחלו את לימודיה7 לפני שמלאו לה7 , התואר הראשו9

 . שנה
לסיו7 אלה יהיו זכאי7 לפטור משכר לימוד עד בני משפחה של עובדי4  )2

ובתנאי שילמדו ברציפות , החלו את לימודיה7 לפני הפטירה התואר א7
 .עד סיו7 התואר

 עבור מה נית7 פטור משכר לימוד .
 לימודי4 לתואר אקדמי נית9 פטור משכר לימוד עבור אביב4באוניברסיטת תל .א

ס להנדסאי4 של "בביהבמעמד של סטודנט מ9 המניי9 וללימודי7 
לילדי ). ית הלימודי7 העל תיכונית לתואר הנדסאיבתכנ(האוניברסיטה 

 של לימודי4 במכינה האקדמיתעובדי7 נית9 פטור משכר לימוד ג7 עבור 
 .אביב4אוניברסיטת תל

 
 ר לימודקבל פטור משכיוכל ל) א> לא העובד עצמו(ב9 משפחה של עובד  .ב

 בתנאי שלא התקבל ללימודי7 שאליה7 נרש7 במוסד אקדמי אחר
ת תל אביב או שלימודי7 אלה אינ7 מתקיימי7 באוניברסיטת תלבאוניברסיט

פטור משכר לימוד עבור לימודי7 במוסד אקדמי אחר יינת9 א> ורק . אביב
והה להעניק את התואר למוסדות שהוסמכו על ידי המועצה להשכלה גב

 .האקדמי לקראתו לומד התלמיד
 

 כיצד מחושב גובה הפטור .
אחוז זכאות מתו> שכר הלימוד השנתי בו חייב  נקבע כשכר לימודפטור מ .א

 של העובד אחוז המשרה הממוצעאחוז הזכאות נקבע לפי מכפלת . התלמיד
). מאוקטובר ועד ספטמבר(שלו באותה שנת לימודי7 במספר חודשי העבודה 

א7 עבד עוזר .  חודשי עבודה בשנה10 יער> החישוב לפי לעוזרי הוראה
 החודשי7 10אותה שנה תקבע זכאותו על פי  חודשי7 ב10 –ההוראה יותר מ 

 .בה7 היה היק6 משרתו הגבוה ביותר
 יינת9 פטור משכר לימוד מלא למורי4 ומדריכי4 במקצועות הקליניי4

א> בהתא7 , ללא תלות בהיק6 משרת7, אביב4ללימודי7 באוניברסיטת תל
 .למספר חודשי העסקת7
 

 
2

3

 



 

 

 



 

 

תקבע בכל שנה  למכללות תקרת השווי הכספי של פטור משכר לימוד מלא .ב
 :לפי הסכו7 הגבוה מבי9 השניי7 האלה

 .אביב4 שכר לימוד של אותה שנה באוניברסיטת תל185% )1
 
 .1997ח בערכי מדד אוגוסט " ש17,220הסכו7 הצמוד של   )2

 תקרת השווי הכספי למכללות היא, ט"לשנת הלימודי7 תשנ
 .ח" ש17,761

  

 כיצד מממשי4 את הזכאות .

 יש למלא אביב;באוניברסיטת תלדי לממש זכאות לפטור משכר לימוד כ .א
הטפסי7 עומדי7 לרשות המבקשי7 בכל . טופס בקשה לפטור משכר לימוד

עובד מינהלי המבקש. מזכירויות החוגי7 ומזכירויות היחידות באוניברסיטה
את . שבה הוא מועסקללמוד בעצמו יחתי7 על הטופס את מנהל היחידה 

 .העביר ישירות לענ6 שכר לימוד במרכז למרש7הטופס יש ל
 מזוכי7 בפטור אוטומטי משכר לימוד עבורוחברי הסגל הזוטר עוזרי הוראה

 .ל"ואינ7 נדרשי7 למלא את הטופס הנ, לימודיה7
יקבלו החזר כנגד קבלות מקוריות של תשלו7 מורי4 במקצועות הקליניי4 

 המורי7 בפקולטה את הקבלות יש להעביר דר> מזכירות. שכר הלימוד
 .לרפואה

 
' האונ( באחת האוניברסיטאות האחרות פטור משכר לימוד כדי לממש .ב

יש ) גוריו9 ומכו9 ויצמ49ב9' אונ, חיפה' אונ, הטכניו9, איל49בר' אונ, העברית
את הטופס ". בקשה לפטור משכר לימוד באוניברסיטה אחרת"למלא טופס 
לאחר בדיקת .  משאבי אנושבאג6א "למדור רישו4 ובקרת כיש להעביר 

הזכאות יחתו7 המדור על הטופס שישמש מכתב התחייבות לאוניברסיטה 
התלמיד יגיש  את הטופס למרכז למרש7 באוניברסיטה בה הוא . ורההאמ

הזכאות אביב בתשלו7 על פי אחוז 4לומד והיא תחייב את אוניברסיטת תל
 .שלו

ות מקוריות של תשלו7  יקבלו החזר כנגד קבלמורי4 במקצועות הקליניי4
 .א באג6 משאבי אנוש"שכר הלימוד אותו יגישו למדור רישו7 ובקרת כ

 
לעיל' מופיעי7 בסעי6 בלהחזר שכר הלימוד במוסדות אחרי4 שאינ4 בקשה  .ג

יש להפנות למדור רישו7 ובקרה באג6 משאבי אנוש בצירו6 קבלות 
תואר אקדמי אישור על היות התלמיד רשו7 ללימודי7 לקראת , מקוריות

 .ואישור על גובה שכר הלימוד השנתי אותו הוא חייב
   

בטופסי הבקשה לפטור משכר לימוד יש להקפיד על רישו7 מדויק של מספר 
מספר זהות שגוי עלול . תעודת הזהות ה9 של הסטודנט וה9 של העובד הזכאי

ל ל ל
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 דמי רישו4פטור מ .
, למעט עוזרי הוראה, הזכאי7 לפטור משכר לימוד) ובני  משפחת7(כל העובדי7  

 כדי לממש את .אביב בלבד;באוניברסיטת תלזכאי7 לפטור מלא מדמי רישו7 
לציי9 את מספר תעודת הזהות של העובד , הנרש7 ללימודי7, על התלמיד, הפטור

 .הזכאי לפטור בטופסי הרישו7 במקו7 המיועד לכ>

 חיוב במס .
במקרי7 בה7 אי9 החזר לפי . פטור משכר לימוד מחויב במס על פי החוק .א

כפי שדיווח עליו ענ6 שכר לימוד , שוויו הכספי של פטור משכר לימוד, קבלות
יתווס6 לשכרו של העובד וכ> ייקבע שיעור , באוניברסיטה בה לומד התלמיד

 בדר> כלל יתבצע ניכוי המס ). זקיפה לצור> חישוב מסהפעולה נקראת. (המס
 מגובה המס השנתי ובפברואר ובמאי40% בנובמבר ינוכה :בשלושה תשלומי7

כאשר הדיווחי7 מהאוניברסיטאות האחרות מגיעי7 .  בכל פע30%7ינוכו 
יידחו ניכויי המס , או שהתלמיד נרש7 באיחור, )תופעה נפוצה(באיחור 
ימוד המגיעי7 תיקוני7 ועדכוני7 לגבי גובה שכר הל. בהתא7

 .יבוצעו לאלתר) א"כולל אוניברסיטת ת(ות השונות מהאוניברסיטא
 .מס עבור החזר שכר לימוד בסמסטר קי= יחויב בדר> כלל בחודש אוגוסט

ל להפקיד במדור משכורת "על חברי סגל אקדמי העומדי7 לצאת לשבתו9 בחו
 .ל"המחאה עבור החיוב במס העתיד להתבצע בעת היות7 בחו

 
 .וב במס לעובדי7 המקבלי7 החזר לפי קבלות יבוצע בצמוד להחזרהחי .ב

 אל מי לפנות ובאיזה עניי7 .
בשאלות בדבר הזכאות לפטור משכר לימוד וכ9 במקרי7 בה7 העובד נתקל  .א

א  יש לפנות למדור רישו7 ובקרת "בבעיות במימוש זכות זו באוניברסיטת ת
המדור מטפל ). 6131, 8203, 8713, 8568' טל(א באג6 משאבי אנוש "כ

ג7 במת9 פטור משכר לימוד באוניברסיטאות אחרות ובהחזר שכר לימוד 
 .במכללות

 
 הנתקלי7 בבעיות במימוש זכות7 לפטור משכר לימוד יפנו עוזרי הוראה .ב

 .למזכירות המורי7 בפקולטה שבה ה7 מועסקי7
 היפנו למזכירות המורי7 בפקולטה לרפואמורי4 במקצועות הקליניי4 

 .אביב4יברסיטת תללקבלת החזר עבור שכר לימוד באונ) 6409796' טל( 
 
בשאלות בנוגע לגובה שכר הלימוד של התלמיד ולגבי הסכומי7 שהועברו  .ג

) . 443047' טל(לצור> זקיפת מס יש לפנות לענ6 שכר לימוד במרכז למרש7 
ה9 ה7 תלמידי אוניברסיטאות אחרות יפנו בבירורי7 אלה לאוניברסיטאות ב

 .לומדי7
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