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מ ט ר ה:
מטרת הוראה זו לקבוע הכללים בדבר הזכאות לפטור משכר לימוד בגין לימודים באוניברסיטה,
והזכאות לקבלת החזר תשלום שכר לימוד בגין לימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה.

.2

ה ג ד ר ו ת:
בהוראה זו יהיה לביטויים שלהלן הפירוש הרשום בצידם ,דהיינו:
"האוניברסיטה"

אוניברסיטת תל-אביב.

"ע ו ב ד"
()30.12.2001

חבר הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב בעל מינוי במסלול הרגיל ,או בעל מינוי
במסלול המקביל ,או בעל מינוי במסלול חוקרים ,או בעל מינוי במסלול הנלווה ,או בעל
מינוי במסלול חברי הוראה או בעל מינוי במסלול עמית בתר-דוקטורי ,או בעל מינוי
במסלול אסיסטנטים ומדריכים.
חבר הסגל המנהלי של אוניברסיטת תל-אביב שהינו עובד מנהלי קבוע ,או שהינו עובד
מנהלי בתקן שהשלים במעמד זה שנת עבודה אחת לפחות ,או שהינו עובד מנהלי ארעי
שהשלים שלוש שנות עבודה לפחות.
ובלבד שהעסקתו של כל אחד מחברי הסגל האקדמי ו/או המנהלי המנויים לעיל ,הינה על
חשבון התקציב הרגיל של האוניברסיטה ובהיקף של  50%משרה לפחות.
לעניין נוהל זה:
עובד ,לרבות מי ששוהה בחל"ת ,ובלבד שתקופת החל"ת היא עד שנתיים ,ובתנאי
שהשלים חמש שנות עבודה באוניברסיטה בטרם יציאתו לחל"ת ,במעמד המזכה אותו
בפטור משכר לימוד .שיעור הפטור יחושב לפי היקף ההעסקה בחמש שנות העבודה
שקדמו לחל"ת.

.3

"קרוב משפחה"

בני זוג וילדים.

"מוסד אחר"

מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח .1958 -

"שנה אקדמית"

מיום  1באוקטובר עד יום  30בספטמבר ועד בכלל ,בכל שנה.

ז כ א ו ת ל פ ט ו ר:
3.1

3.2

זכאות לפטור משכר לימוד באוניברסיטה:
()5.2.2001
עובד וקרובי משפחתו וכן עובד שפרש לפנסיה מהאוניברסיטה ,לרבות בן/בת זוגו ,יהיו זכאים
לפטור מתשלום שכר לימוד בשל לימודיהם באוניברסיטה בכל מסלולי הלימודים הנוהגים בה
לשם קבלת תואר אקדמי  -לרבות פטור מדמי רישום ותשלומים בעבור שימוש בשירותים,
ציוד וכיו"ב שלהם נזקקים תלמידים לצורך לימודיהם באוניברסיטה.
זכאות לפטור משכר לימוד בביה"ס להנדסאים:
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עובד וקרובי משפחתו ,יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד בשל לימודים בביה"ס
להנדסאים שבאוניברסיטה בתוכנית הלימודים העל-תיכונית לתואר הנדסאים (למעט קורסי
ערב והשתלמויות).
3.3

זכאות לפטור משכר לימוד במכינה:
ילדי עובדים ,יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד בשל לימודים במכינה באוניברסיטה.

3.4

()5.2.2001
בכל מקרה לא יעלה שיעור הזכאות השנתי על גבולות וכללי שכר הלימוד הרגיל לקראת תואר,
הנוהג באוניברסיטה.

3.5

זכאות לפטור משכר לימוד עבור לימודים שלא לתואר באוניברסיטה:
()5.2.2001
עובד וקרובי משפחתו ,יהיו זכאים לפטור או להנחה מתשלום שכר לימוד בשל לימודיהם
באוניברסיטה באחד מן המסלולים הבאים:
 3.5.1לימודי תעודה:
יינתן פטור מלא ללימודים במסלול לימודים מיוחד שאינו לקראת תואר אקדמי,
המתנהל ביחידה אקדמית המקיימת הוראה באוניברסיטה בהיקף שלא נופל מ16 -
שעות סמסטריאליות ,המתפרש על שני סמסטרים לפחות ומקנה לבוגריו תעודת גמר.
פטור זה א י נ ו כ ו ל ל לימודים המתנהלים ב"תקציבים סגורים" ,כפי שיוגדרו ע"י
אגף הכספים.
 3.5.2לימודי העשרה:
יינתן פטור מלא משכר לימוד בקורסים אליהם יירשמו עובדים.
 3.5.3לימודי חוץ:
תינתן הנחה בשיעור של  25%משכר הלימוד המלא ,ללימודים בקורסים רגילים
במסגרת זו.

3.6

-- 3.6.1זכאות ילדים של עובדים שפרשו וילדים שארי עובדים:
()5.2.01( ; )1.1.98( ;)2.8.94
ילדים של עובדים שפרשו לפנסיה מהאוניברסיטה לאחר שהשלימו עשר שנות עבודה
לפחות ,וכן ילדים ,שארי עובדים שהשלימו עד למועד פטירתם עשר שנות עבודה
לפחות ,יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה,
ו/או להחזר שכר לימוד ללימודי תואר ראשון במוסד אחר בכפוף לתנאים הקבועים
בסעיף  4דלהלן ,ובלבד כי החלו בלימודיהם בטרם מלאת להם  26שנים וישלימו
לימודיהם ברציפות ,או אם גילם שונה ,ובלבד כי תתקבל הצהרה בכתב של ההורה,
לפיה הילד/ים סמוכ/ים על שולחנו ,עקב נסיבות אישיות חריגות ,או נסיבות
בריאותיות ,הנתמכות בתעודות רפואיות.
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 3.6.2זכאות קרובי משפחה לסיים לימודים בהם החלו:
()1.1.98 ;)2.8.94
קרוב משפחה של עובד  -אשר החל ללמוד באוניברסיטה במסלול לקראת תואר אקדמי
כלשהו או שהחל ללמוד במוסד אחר  -בטרם פרישתו לפנסיה מהאוניברסיטה או
פטירתו של העובד ,יהא זכאי לפטור מתשלום שכר לימוד או להחזר שכר לימוד במוסד
האחר ,אם החזר זה אושר לו בתחילת לימודיו עפ"י התנאים הקבועים בסעיף  4שלהלן,
בגין המשך לימודיו עד להשגת התואר לקראתו החל ללמוד ,ובלבד כי ישלים לימודיו
ברציפות.
.4

זכאות להחזר שכר לימוד במוסד אחר:
()1.9.16
עובדים וקרובי משפחתם יהיו זכאים לקבלת החזר תשלום שכר לימוד בגין לימודים במוסד אחר
בכפוף לתנאים אלה:
תנאי הזכאות:
4.1

הלימודים התקיימו במוסד אחר ולא באוניברסיטה בשל שהתלמיד לא התקבל ללימודים
באוניברסיטה.
(תנאי זה לא יחול על מי שהתקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה המאוגד בוועד ראשי
האוניברסיטאות (ור"ה).

4.2

שכר הלימוד שולם בעבור לימודים לקבלת תואר אקדמי במוסד אחר ובמסלול שהוכר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה לשם הענקת תואר.

4.3

לימודים כאמור לעיל ,שחלקם הסופי בלבד הינו לשם קבלת תואר אקדמי ,יינתן ההחזר רק
בעבור שכר הלימוד ששולם ללימודי שנת ההשלמה בעבור קבלת התואר.

4.4

אופן ההחזר:
()26.10.98( )1.1.98
ההחזר ייעשה באמצעות משכורתו של העובד וכנגד המצאת קבלות בדבר תשלום שכר הלימוד
ואישור לימודים ,בסמוך לאחר פתיחת שנת הלימודים.

.5

שיעור הפטור ו/או ההחזר:
()26.10.98( )22.8.93
5.1

שיעור הפטור ו/או ההחזר לו זכאי העובד יהא (בכפוף לאמור בס"ק  2להלן) בשיעור יחסי
להיקף משרתו של העובד באוניברסיטה ולתקופת העסקתו ממועד התחלת זכאותו ועד לתום
השנה האקדמית בכל אחת משנות לימודיו.
חרף האמור לעיל ,מי שזכאי לפטור משכ"ל ,יהא זכאי לפטור מלא מדמי הרישום ללא קשר
להיקף משרת העובד באוניברסיטה.
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שיעור ההחזר לזכאים לפי סעיף  4לעיל יהיה עד לסך המרבי של  17,220ש"ח לשנה ,כאשר
סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט ( 1997שפורסם ביום  )15.9.97או  -עד
לסך המירבי של  185%משכר הלימוד הנוהג באוניברסיטה באותה עת ,לפי הגבוה מבין שני
אלה.

ח ר י ג י ם:
הכללים האמורים לעיל יחולו גם על העובדים דלהלן בשינויים המחויבים כמפורט:
6.1

מורים במקצועות הקליניים:
()1.1.98
 6.1.1חברי הסגל האקדמי בפקולטה לרפואה המועסקים עפ"י הסכם המורים במקצועות
הקליניים והיקף העסקתם ב 25% -משרה לפחות (להלן" :מורים קליניים") ,יהיו
זכאים לפטור משכר לימוד באוניברסיטה בהתאם לכללים האמורים בסעיף  3דלעיל
בשינויים המחויבים דלהלן ,אך שיעור הפטור יהא מלא ללא קשר להיקף משרתם.
-

מורה קליני אשר סיים עבודתו באוניברסיטה לאחר שהשלים  10שנות עבודה
לפחות ,יהיה זכאי לפטור משכר לימוד בגין לימודיו שלו כהוראת סעיף  3.1אף
אם פרישתו לפנסיה היתה מבית החולים.

-

קרוב משפחתו של מורה קליני יהא זכאי לסיים לימודים בהם החל כהוראות
סעיף  3.6.2דלעיל ,אם המורה הקליני סיים עבודתו באוניברסיטה לאחר
שהשלים  10שנות עבודה לפחות אף אם פרישתו לפנסיה היתה מבית החולים.

 6.1.2כמו כן יהיו מורים קליניים זכאים להחזר שכר לימוד במוסד אחר בהתאם לכללים
האמורים בסעיף  4דלעיל ושיעור ההחזר לו יהיו זכאים ,ייקבע בהתאם להוראות סעיף
 5דלעיל.
6.2

מדריכים במקצועות הקליניים:
חברי הסגל האקדמי בעלי מינוי כמדריכים במקצועות הקליניים יהיו זכאים לפטור משכר
לימוד באוניברסיטה בהתאם לכללים האמורים בסעיף  3דלעיל ,אך שיעור הפטור יהא מלא
ללא קשר להיקף משרתם.
כמו כן יהיו הם זכאים להחזר שכר לימוד במוסד אחר בהתאם לכללים האמורים בסעיף 4
דלעיל אך שיעור ההחזר לו יהיו הם זכאים ייקבע בהתאם להיקף משרת ההוראה המקובלת
במחלקה של בית החולים בו מדריכים הם במהלך אותה שנת לימודים.

6.3

עוזרי הוראה ומחקר:
()1.1.98
עובדים בעלי מינוי במסלול עוזרי הוראה ,המועסקים במשרה מלאה משך עשרה חודשים
לפחות בשנה אקדמית ,יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר לימוד בלבד בשל לימודיהם
באוניברסיטה בכל מסלולי הלימודים הנוהגים בה לשם קבלת תואר אקדמי.
עוזר הוראה המועסק למשך תקופה קצרה מן האמור לעיל או במשרה חלקית יהיה זכאי
לפטור כאמור לעיל בשיעור שייקבע יחסית להיקף משרתו ומשך העסקתו.
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 .7מ י ס ו י:
קיבל העובד פטור ו/או החזר שכר לימוד בהתאם להוראות נוהל זה יחוייב הוא בתשלום המיסים
החלים עליו עפ"י דין.
 .8הפסקת זכאות או שינוייה:
הפסיק או שינה עובד את היקף משרתו באוניברסיטה בתוך השנה האקדמית ,יחוייב או יזוכה הוא
בהתאם.
.9

--9.1

הסדרת הזכאות לפטור באוניברסיטה:
הליכים להסדרת הזכאות לפטור מתשלום שכר לימוד בגין לימודים באוניברסיטה ייקבעו,
מעת לעת ,ע"י אגף משאבי אנוש והמרכז למרשם.
ההליכים שייקבעו כאמור יפורסמו כנספח לנוהל זה לאחר שיאושרו על ידי יו"ר ועדת
הנהלים.

9.2

הסדרת הזכאות להחזר שכר לימוד במוסד אחר:
()1.9.16
לשם הסדרת הזכאות לקבלת החזר תשלום שכר לימוד בגין לימודים במוסד אחר ,יפנה
העובד למדור כ"א ובקרה באגף משאבי אנוש ויגיש בקשתו המפורטת בהתאם.

.10

אישור מיוחד:
מקרים יוצאים מהכלל ,בהם מנהל האגף למשאבי אנוש צורך לסטות מהוראות נוהל זה ,יפנה הוא
בצירוף המלצתו להכרעת הוועדה המנהלית המצומצמת של האוניברסיטה.

.11

אחריות ביצוע:
האחריות לביצוע הוראה זו חלה על מנהל יחידת כח-אדם.

.12

ת ח ו ל ה:
הוראה זו מבטלת הוראה קודמת ("פרס לימודים" מיום  )1.1.73וחלה החל משנת הלימודים תשנ"ג
(.)1.10.92
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הליכים להסדרת הזכאות לפטור משכר לימוד באוניברסיטת תל-אביב

________________________________________________________________

לשם הסדרת הזכאות לפטור מתשלום שכר לימוד בגין לימודים באוניברסיטה יפעל העובד כדלקמן:
.1

חבר הסגל המנהלי  -המבקש פטור בגין לימודיו שלו  -ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד
כדוגמת נספח ב' ,יגישו לחתימת הממונה עליו וישלחו למשרד שכר לימוד שבמרכז למרשם.

.2

חבר הסגל האקדמי (שאינו נמנה על חברי הסגל המפורטים בסעיפים  6ו 7 -דלהלן)  -המבקש פטור
בגין לימודיו שלו  -ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד כדוגמת נספח ב' וישלחו למשרד שכר
לימוד שבמרכז למרשם.

.3

כל עובד  -המבקש פטור בגין לימודים של קרובי משפחתו  -ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד
כדוגמת נספח ב' וישלחו למשרד שכר לימוד שבמרכז למרשם.

.4

במקרים המנויים בסעיפים  3-1דלעיל יגישו העובדים את טופס הבקשה במועדים כדלקמן:
4.1

תלמידים חדשים  -יגישו את הטופס מיד לאחר תשלום המקדמה.

4.2

תלמידים ממשיכים  -יגישו את הטופס במהלך חודש יולי שלפני תחילת שנת הלימודים.

4.3

תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקה  -יגישו את הטופס מיד לאחר הגשת בקשתם
לחידוש לימודיהם.

.5

לשם הסדרת הזכאות לפטור מדמי רישום ימלא המועמד (במקרים המנויים בסעיפים  1עד  3דלעיל)
 במקום המיועד לכך בטופס הרישום באוניברסיטה  -את השם ומספר הזהות של העובד שבגינוזכאי הוא לפטור.

.6

--6.1

מורים ומדריכים במקצועות הקליניים כמוגדר בסעיף  6לנוהל  -המבקשים פטור מדמי
רישום בגין לימודים שלהם או של קרובי משפחתם  -יפנו בקשתם למזכירות הפקולטה
לרפואה.
מזכירת הפקולטה לרפואה תעביר את האישור בגין הפטור למשרד שכר לימוד שבמרכז
למרשם.

6.2

()26.10.98
מורים במקצועות הקליניים ,כמוגדר בסעיף  6.1לנוהל  -המבקשים החזר עבור תשלום שכר
לימוד בגין לימודים שלהם או של קרובי משפחתם  -יפנו ,בצירוף קבלות ואישורי לימודים,
למזכירות הפקולטה לרפואה.
ההחזר יבוצע בתלוש המשכורת של המורה ובניכוי מס כחוק.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

6.3

דף מספר
מתוך
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()26.10.98
מדריכים במקצועות הקליניים ,כמוגדר בסעיף  6.2לנוהל  -המבקשים פטור משכר לימוד בגין
לימודים שלהם או של קרובי משפחתם  -יפנו בקשתם למזכירות הפקולטה לרפואה על גבי
הטופס כדוגמת נספח ב'.

.7

עובד שפרש לפנסיה וילדי שארים  -המבקשים פטור מתשלום שכר לימוד ומדמי רישום בהתאם
לסעיף  3לנוהל  -יפנו את בקשתם למדור רישום ובקרת כח אדם ביחידת כח אדם.

.8

חבר הסגל האקדמי בעל מינוי במסלול אסיסטנטים ומדריכים וכן עוזרי הוראה ,הסדרת זכאותם
תהא אוטומטית לאחר הסדרת מינויים ללא צורך בהגשת בקשה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
שם ההוראה:

נספח ב':

דף מספר
מתוך

8
9

מספר ההוראה
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טופס בקשה לפטור משכר לימוד באוניברסיטת תל-אביב לשנה האקדמית ____________

________________________________________________________________
תאריך ____________
בקשה לפטור משכר לימוד לשנה האקדמית ______________
______ ( )1פטור עצמי
______ ( )2לבני משפחה
א.

פרטי המבקש (העובד):
שם משפחה____________________ :
שם פרטי:

מס' ת.ז_________________ .

____________________

פקולטה/יח' מעסיקה____________ :

___ סגל אקדמי

אחוז משרה____________________ :

___ סגל מנהלי

דירוג/דרגה_____________________ :
ב.

פרטי הנהנה (התלמיד)

(למילוי רק עבור בני משפחה):

שם משפחה________________________ :

מס' ת.ז_________________ .

שם פרטי:

________________________

קירבה למבקש (לעובד):
______ בן/בת זוג
ג.

____ בן

____ בת

__ עצמי

למילוי ע"י עובד מנהלי בלבד (המבקש פטור משכר לימוד עצמי):
.1

הבקשה הינה ללימודים באוניברסיטת תל-אביב לתואר __________________
בחוג ___________________ בפקולטה ______________________________

.2

הריני מצהיר בזה שידוע לי כי עובד מנהלי חייב להודיע לממונה עליו מראש על לימודיו .העובד
רשאי להעדר מעבודתו לצורך לימודיו בהסכמת הממונה עד  4שעות לשבוע ,בתנאי שיחזיר שעות
אלה באותו חודש.
חתימת העובד ______________

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

שם ההוראה:

ד.
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הריני מצהיר כי:
א .כל הפרטים הנ"ל נכונים.
ב.

ידוע לי שאחויב במס הכנסה בגין הפטור הנ"ל וכי המס ינוכה ממשכורתי בהתאם להוראות פקיד
השומה ,כפי שתתפרסמנה ובמועד שייקבע ע"י ההנהלה.

תאריך ____________________________ חתימה ____________________
ה.

התחייבות התלמיד:
אני החתום מטה ,מאשר ,כי קראתי את האמור בחוברת שכר הלימוד .אני מקבל על עצמי מראש את
הכללים שיהיו נהוגים באוניברסיטת תל-אביב בנושא שכר לימוד.
אני מסכים להעברת פרטי האישיים למוסד לביטוח לאומי ,כנדרש עפ"י תקנות הביטוח הלאומי.
תאריך ____________________________ חתימה ______________________

ו.

אישור הממונה לבקשת פטור משכר לימוד עצמי לעובד מנהלי בלבד:
הריני מאשר בזה כי לימודיו של העובד הנ"ל תואמו איתי מראש.
שם רמ"ה הפקולטה/מנהל היחידה ___________________________
תאריך ___________________________ חתימה ______________________

ז.

לשימוש פנימי של ענף שכר לימוד
נבדק והוזן ע"י ___________________________ תאריך ______________

