אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה
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חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז)

ה ג ד ר ו ת:
()25.4.2018
בהוראה זו:
1.1

"האוניברסיטה"

אוניברסיטת תל-אביב.

1.2

"חבר סגל"

חבר הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה במסלולי ההעסקה המיוצגים על ידי
ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

1.3

חבר סגל ותיק

חבר סגל המבוטח בפנסיה תקציבית.

1.4

חבר סגל חדש

חבר סגל המבוטח בפנסיה צוברת.

1.5

חבר סגל בהסכם
קליני
"ת ק נ ו ת"

חבר סגל אקדמי בכיר שמועסק במינוי בהסכם קליני בפקולטה לרפואה.

1.6
.2

תקנות הפנסיה התקציבית שבהסכם הקיבוצי מיום .29.11.09

גיל פרישה של חבר סגל ותיק:
()15.3.2017
()25.4.2018
גיל פרישת חובה של חבר סגל ותיק הינו:
2.1

גיל  ;68או

2.2

הגיל בו יפרוש משירות האוניברסיטה מטעמי בריאות ,בהתאם לתקנות; או

גיל פרישת רשות של חבר סגל ותיק:
2.3
.3

חבר סגל בן  60שנה ומעלה ועד לגיל  - 68הגיל בו יפרוש משירות האוניברסיטה ,בהסכמה הדדית ,בהתאם
לתקנות;

גיל פרישת חובה של חבר סגל חדש:
()25.4.2018
גיל פרישת חובה של חבר סגל חדש הינו גיל .70
גיל פרישת רשות של חבר סגל חדש:
גיל פרישת רשות של חבר סגל חדש נקבע לפי תקנות הנהוגות בקרן פנסיה /קופת ביטוח בה מבוטח חבר הסגל בביטוח
פנסיוני.
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גיל פרישה של חבר סגל בהסכם הקליני:
()25.4.2018
4.1

חבר סגל אקדמי בכיר המועסק במינוי בהסכם קליני בפקולטה לרפואה  -הגיל בו יפרוש לגימלאות מעבודתו
בבית חולים .ניתן יהיה להאריך את מינויו של חבר סגל כאמור עד שיגיע לגיל  ,68לפי החלטת ועדת המינויים
היחידתית של הפקולטה לרפואה ואישור הרקטור.

4.2

למרות האמור בסעיף  4.1לעיל ,ניתן יהיה להאריך מינויו של חבר סגל אקדמי בכיר בהסכם הקליני בפקולטה
לרפואה ,אשר לא פרש מבית החולים וממשיך לעבוד מעבר לגיל  ,68בתפקיד בכיר רלוונטי במחלקה מסונפת
לאוניברסיטה ,עד שיגיע לגיל  ,70וזאת לפי החלטת ועדת המינויים היחידתית של הפקולטה לרפואה ובאישור
הרקטור.

מועד פרישה:
()25.4.2018
חבר סגל אקדמי בכיר שהגיע לגיל פרישה – יפרוש מעבודתו בשירות האוניברסיטה בתום השנה האקדמית שבה הגיע
לגיל כאמור.

.6

הודעת פרישה:
()25.4.2018
הודעה על פרישה לגמלאות תישלח על ידי הרקטור לחבר הסגל העומד להגיע לגיל פרישה ,לא יאוחר מאשר בראשון
למרץ של השנה האקדמית שבה יגיע חבר הסגל לגיל כאמור.

.7

ז כ ו י ו ת:
()15.3.2017
()25.4.2018
זכויותיו של חבר סגל הפורש בגיל פרישה יהיו כדלהלן:
7.1

מיום פרישתו משירות האוניברסיטה יקבל חבר סגל ותיק ,או שאריו הזכאים ,פנסיה מן האוניברסיטה ,בהתאם
לתקנות( .לא תשולם פנסיה לחברי סגל בהסכם הקליני בפקולטה לרפואה ולחברי סגל אחרים שאינם זכאים
לפנסיה עפ"י התקנות) .חבר סגל חדש וחבר סגל בהסכם הקליני מבוטחים בפנסיה צוברת ויקבלו את תשלומי
הפנסיה מקרן הפנסיה בהתאם לתקנון הקרן.

7.2

יוזמן ,כחברי סגל אחרים ,לטקסים אקדמיים ואחרים הנערכים ע"י האוניברסיטה וישב במקום המיועד לחברי
הסגל האקדמי.

7.3

אם דרגתו פרופסור חבר ומעלה ,ייכלל שמו ברשימת האוניברסיטה בפרסומיה השנתיים ,כשליד שמו יצויין
"בדימוס" או "אמריטוס" ,הכל לפי העניין.

7.4

יורשה להשתמש בציוד האוניברסיטה ומעבדותיה על פי אפשרויות החוג או המחלקה עליהם הוא נמנה.

7.5

ניתן יהיה להזמינו ,לבקשת דקאן פקולטה ,להורות שיעורים ,קורסים וסמינריונים.

7.6

ניתן יהיה להזמינו ,לבקשת דקאן או ראש חוג/מחלקה ,לבצע משימות מיוחדות ,כגון שיפוט עבודות גמר.
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ח ו ב ו ת:
חבר סגל אקדמי שהגיע לגיל פרישה ,ימשיך בהדרכת עבודות גמר ועבודות דוקטורט של תלמידים ,בה החל לפני
הפרישה.

.9

חבר סגל בדימוס  -תואר:
בכפוף לאמור בסעיף  10שלהלן ,חבר סגל שהגיע לגיל פרישה זכאי ,לאחר פרישתו ,להוסיף ולשאת את דרגתו
האקדמית לפי מינויו האחרון ,בתוספת התואר "בדימוס".

.10

פרופסור אמריטוס  -תואר וזכויות:
()25.4.2018
 10.1פרופסור מן המניין ,בין שהינו חבר סגל ותיק ובין שהינו חבר סגל חדש הפורש משירות האוניברסיטה  ,בין
בפרישה רגילה ובין בפרישה מוקדמת ,יקבע הרקטור לפי שיקול דעתו האם למנותו לפרופסור
אמריטוס( .)EMERITUSהחליט הרקטור בשלילה ,יצורף לדרגתו התואר "בדימוס".
 10.2פרופסור אמריטוס יהיה זכאי לכל הזכויות המפורטות בסעיף  7דלעיל ,ובנוסף לכך:

.11

10.2.1

יוכל לכהן בוועדות אוניברסיטאיות מכל סוג ומין שהוא.

10.2.2

יוכל לעשות שימוש בחדר /מתחם עבודה בפקולטה ,לצורך המשך מחקרו ,על פי אפשרויות
הפקולטה.

העסקת חבר סגל שפרש לגימלאות:
()25.4.2018
 11.1האוניברסיטה תהיה רשאית להעסיק חבר סגל שפרש לגימלאות העסקה חלקית וזאת בין כמורה מן החוץ ובין
עפ"י הסכם העסקה מיוחד.
 11.2לא יהיה בהעסקה חלקית של חבר סגל ותיק שפרש לגימלאות כדי לפגוע בזכותו לקבל את מלוא שעור הפנסיה
החודשית המגעת לו עפ"י התקנות.

.12

ת ח י ל ה:
תחילתו של נוהל זה ביום אישורו בידי הסנאט (.)4.2.87

נהלי האוניברסיטה /חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה []223022
29.4.2018

