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  26.11.2009הוראות הסכם קיבוצי בעניין הפנסיה התקציבית מיום 

, עד לאחרונה זכאותם של חברי הסגל האקדמי הבכיר לפנסיה תקציבית מהאוניברסיטה .1

תקנון ההתאגדות של קופת התגמולים לעובדים "הוסדרו ב, והתנאים לקבלתה

תקנון קופת התגמולים : "ןלהל" (מ"בע) 1965(אביב -אקדמאיים של אוניברסיטת תל

ופסיקת בית הדין האזורי לעבודה , בעקבות דרישת אגף שוק ההון במשרד האוצר"). הישן

קופת התגמולים לעובדים האקדמיים ' נ' איתמר אבן זהר ואח 4805/08בעב (אביב -בתל

לפיהן יש להסדיר את הוראות הפנסיה , )'ואח) 1965(אביב -של אוניברסיטת תל

 חתמו 26.11.2009ביום , סכם חיצוני ונפרד לתקנון קופת התגמולים הישןהתקציבית בה

, הסכם ביניים, ביניהם ארגון הסגל האקדמי הבכיר והאוניברסיטה על הסכם קיבוצי

 "). הסכם הביניים: "להלן(המעגן את הוראות הפנסיה התקציבית 

, )קופות גמל (חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםלנוכח שינויים חקיקתיים שנקבעו ב .2

נדרשו ארגון הסגל האקדמי הבכיר ,  בעניין התנהלותן של קופות גמל,2005- ה"תשס

והאוניברסיטה לערוך בהסכם הביניים מספר התאמות להוראות הפנסיה התקציבית 

 . שנקבעו בתקנון קופת התגמולים הישן

  :להלן תפורטנה ותובהרנה ההתאמות שבוצעו במסגרת הסכם הביניים .3

המשלב בין , באוניברסיטה קיים הסדר פנסיה תקציבית ייחודי, כידוע לך .3.1

הזכאות לפנסיה תקציבית לבין הפרשות עובד ומעביד לקופת התגמולים לעובדים 

על פי "). קופת התגמולים: "להלן) (1965(האקדמיים של אוניברסיטת תל אביב 

, פרישהבין אם מדובר ב(עובד הפורש לפנסיה תקציבית , הסדר הפנסיה הייחודי

 כל אחד מהמקרים הללו -נכות או פטירה /פרישה בשל מחלה, פרישה מוקדמת

מקבל מקופת התגמולים את הכספים שהפריש , ")אירוע מזכה: "יכונה להלן

ואילו הכספים שהפרישה האוניברסיטה , לקופה במשך השנים ואת הרווח עליהם

 ").יה הייחודיהסדר הפנס: "להלן. ( מוחזרים לאוניברסיטה- והרווח עליהם 

ניהול קופת התגמולים נעשה על ידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר , עוד כידוע לך .3.2

 . ועל ידי האוניברסיטה

 2005- ה"תשס, )קופות גמל( נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005בשנת  .3.3

בעקבות חקיקת חוק . 2008ולאחר מכן תוקן בשנת , ")חוק הפיקוח: "להלן(

 טען אגף שוק ההון במשרד האוצר מספר טענות בעניין אופן ,הפיקוח ותיקונו

יש לשנות את ההוראות בתקנון קופת : וביניהן, התנהלותה של קופת התגמולים

הקובעות השבת חלק הפרשות האוניברסיטה לאוניברסיטה , התגמולים הישן

משום שעל פי חוק הפיקוח כל הכספים המופרשים לקופת גמל , בעת אירוע מזכה

יש לשנות את הוראות תקנון קופת ; ספי העמית ולא כספי המעבידהם כ
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קרי את , התגמולים הישן באופן שיאפשר לכל עמית להחליף את המוצר הפנסיוני

 . שבו הוא חוסך את כספיו בכל עת שיבחר, קופת הגמל

זכויות הפנסיה של חברי , במסגרת הסדר הפנסיה הייחודי, לנוכח זאת שכאמור .3.4

נדרשו ארגון , השבת הפרשות האוניברסיטה לאוניברסיטההסגל משולבות ב

הסגל האקדמי הבכיר והאוניברסיטה למצוא פיתרון להשבת חלקה של 

האוניברסיטה בין במקרה שבו חבר הסגל יבחר להישאר בקופת התגמולים ובין 

 . במקרה שבו חבר הסגל ינצל את זכותו לעבור לקופת גמל אחרת

המנוהלת על ידי ארגון , וטח בקופת התגמוליםכל עוד חבר הסגל מב: ויוסבר .3.5

לאוניברסיטה יש אפשרות לפקח על הנעשה עם , הסגל האקדמי והאוניברסיטה

אם חבר הסגל יבחר לעבור לקופת , לעומת זאת. ההפרשות המתבצעות על ידה

לאוניברסיטה לא תהיה כל , המנוהלת כמובן על ידי גורמים חיצוניים, גמל אחרת

, במצב דברים כזה.  הנעשה עם ההפרשות המתבצעות על ידהאפשרות לפקח על

חבר הסגל יכול לבחור לעבור לקופת גמל שאפיקי ההשקעה שלה מבוססים על 

והדבר עלול לגרום לכך , נטילת סיכון גבוה יותר מאלה שבקופת התגמולים

חלק ההפרשות שלו זכאית האוניברסיטה יופחת באופן , שבמועד האירוע המזכה

 .ניכר

 : צב דברים זה קבעו הצדדים בהסכם הביניים כדלקמןבמ .4

 )בכל מקום להלן שהדברים מנוסחים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה(  

  

 ?על מי חל הסכם הביניים  

שהם חברי הסגל האקדמי הבכיר של , הסכם הביניים יחול על כל העובדים הפעילים .5

והיו , 1ת התגמולים הקודםבתקנון קופ" עובד"והם עונים על הגדרת , האוניברסיטה

   .30.9.2003עמיתי קופת התגמולים ביום 

    

  ?מהי תקופת הסכם הביניים  

תקופת הסכם הביניים היא מיום חתימתו או מיום התאמת תקנון קופת התגמולים לפי  .6

, ועד לחתימת הסכם קיבוצי קבע בין הצדדים) לפי המוקדם(הוראות משרד האוצר 

 .  התקציביתשיסדיר את הוראות הפנסיה 

  

                                                 
אדם הנמצא בשירותה של האוניברסיטה כעובד אקדמאי ": בתקנון קופת התגמולים הקודם כדלקמן" עובד" הגדרת 1

אסיסטנט ', אסיסטנט ב, ךמדרי) דוקטור(, מרצה מדריך, מרצה בכיר, פרופסור חבר, בדרגה של פרופסור מן המניין
והדרגות המקבילות במסלול המינויים האקדמאיים השונים בהוראה ובמחקר שאושרו על ידי הרשויות ', א

  ". האקדמיות של האוניברסיטה
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 ?או לקופת גמל אחרת/מהו שיעור ההפרשות לקופת התגמולים ו  

שיעור הפרשות  : או לקופת גמל אחרת נותר כשהיה/שיעור ההפרשות לקופת התגמולים ו .7

 –שיעור הפרשות חבר הסגל ;  ממשכורתו החודשית של חבר הסגל5% -האוניברסיטה 

 .    ממשכורתו החודשית של חבר הסגל5%

    

 ?ד תתבצע רכישת זכויותכיצ  

כספים לשם רכישת זכויות בתקופת היעדרות מעבודה ישולמו ישירות  ,בניגוד למצב בעבר .8

  .לאוניברסיטה

    

 ?או בקופת הגמל/מי הבעלים של הכספים שהצטברו ויצטברו בקופת התגמולים ו  

או לקופת גמל /הבעלות על הכספים שיופרשו לקופת התגמולים ו ,בניגוד למצב בעבר .9

  . של חבר הסגל בלבדהיא , חלק עובד וחלק מעביד, אחרת

 שאז האוניברסיטה לקחה באופן עצמאי את חלקה ,מצב בעברובניגוד ל, בעקבות זאת .10

 האחריות על חבר הסגלכעת מוטלת , בהפרשות מקופת התגמולים במועד האירוע המזכה

מל אחרת או לקופת ג/להשיב לאוניברסיטה את חלקה בהפרשות לקופת התגמולים ו

חלקה של האוניברסיטה בהפרשות כאמור יוחזר לה לאחר ניכוי מס . בתוספת הרווחים

 ").סכום ההשבה: "להלן(

    

מהו פרק הזמן שבמהלכו חבר הסגל נדרש להשיב לאוניברסיטה את סכום   

 ?ההשבה

 90בתוך נדרש לשלם לאוניברסיטה את סכום ההשבה , לפי העניין, חבר הסגל או שאריו .11

 .עד האירוע המזכה ממויום

    

  ? הימים ממועד האירוע המזכה90מה קורה בתקופת   

לפי , תעכב האוניברסיטה את מענקי הפרישה של חבר הסגל או שאריו  הימים90בתקופת  .12

:  להלן-" ב"מענק קקמ"או /ו" מענק שנים עודפות", "מענק ימי מחלה(", העניין

 .את סכום ההשבה, הענייןלפי , עד שתקבל מחבר הסגל או משאריו, ")המענקים"

 :שאיריו יכול לפעול באחת משלוש הדרכים הבאות/ הימים חבר הסגל הפורש90בתקופת  .13
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או לקופת גמל אחרת בקשה למשיכת הכספים /להגיש לקופת התגמולים ו .13.1

ולשלם לאוניברסיטה מכספים , המצויים בהן בגין תקופת העבודה באוניברסיטה

 .אלו את סכום ההשבה

ולשלם , או קופת גמל אחרת/הכספים בקופת התגמולים ולהשאיר את  .13.2

 .לאוניברסיטה את סכום ההשבה ממקורות פרטיים

להודיע לאוניברסיטה על רצון לקזז את סכום ההשבה מכספי המענקים נטו  .13.3

 לשלם לאוניברסיטה –וככל שתיוותר יתרת חוב לאוניברסיטה , לאחר ניכוי מס

  .את יתרת החוב ממקורות פרטיים

יראו אותו כאילו בחר בדרך , חבר הסגל לא ינקוט מאחת משלוש הדרכים האמורותככל ש .14

 . לעיל13.3השלישית כמפורט בסעיף 

האוניברסיטה תעכב רק חלק , כמובן שאם סכום ההשבה נמוך מסכומי המענקים .15

לאחר , ואת יתרת סכומי המענקים נטו, בסכום שווה ערך לסכום ההשבה, מהמענקים

  .במועד האירוע המזכה עצמו, לפי העניין, או לשאיריו/בר הסגל ותשלם לח, ניכוי מס

שאם סכומי המענקים לאחר ניכוי מס לא יספיקו לפירעון חובו של חבר הסגל , יובהר .16

,  הימים ממועד האירוע המזכה90אזי בתום תקופת , לאוניברסיטה בגין סכום ההשבה

לפי , ת חבר הסגל או שאריוהאוניברסיטה תקזז מדי חודש בחודשו חלק מקצבתו החודשי

הקיזוז ייעשה באופן שיותיר בידי חבר הסגל , בכל מקרה. עד לכיסוי החוב שנותר, העניין

תשלום חודשי בגובה השכר הממוצע לצורך גמלאות ודמי ביטוח , לפי העניין, או שאריו

 50%או , 1995-ה"תשנ, ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2לאומי לפי סעיף 

 . לפי הסכום הנמוך מבין השניים, צבה החודשיתמהק

  

 ?האם ניתן לשלם את סכום ההשבה בתשלומים  

כשהתשלום , ניתן לשלם לאוניברסיטה את סכום ההשבה לכל היותר בשני תשלומים .17

- והתשלום השני ישלים את סכום ההשבה ל,  מסכום ההשבה50%- הראשון לא יפחת מ

האוניברסיטה תשלם לחבר התשלום הראשון  ימים ממועד 7בתוך , במקרה כזה. 100%

תשלום הראשון של סכום ה לסכום זהה סכוםהסגל את החלק היחסי מהמענקים ב

  . ההשבה

 ? הימים במקרה שנותרה לחבר הסגל יתרת חוב90מה קורה בתום תקופת     

יתרתו הבלתי נפרעת של החוב ,  הימים ממועד האירוע המזכה90החל מתום תקופת  .18

 . הסגל לאחר ביצוע קיזוז המענקים תישא הפרשי הצמדההכספי של חבר 
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תוך כמה זמן ממועד תשלום סכום ההשבה לאוניברסיטה יקבל חבר הסגל את   

 ?המענקים

, לפי העניין, חבר הסגל הפורש או שאיריו, לאחר העברת סכום ההשבה לאוניברסיטה .19

 הסגל הפורש או והאוניברסיטה תשלם לחבר, תשלום ניכוי מסימציאו לאוניברסיטה 

 מהמועד שבו קיבלה את סכום  ימים7בתוך את המענקים בניכוי מס , לפי העניין, לשאריו

  .ההשבה

 מהמועד  ימים21תשלום ניכוי מס בתוך לאוניברסיטה לא ימציא אם חבר הסגל הפורש  .20

שיעור תנכה האוניברסיטה מהמענקים את , שבו האוניברסיטה קיבלה את סכום ההשבה

 .הקבוע בחוקהמס המרבי 

    

 ?האם חבר הסגל יקבל תזכורת בעניין חובת תשלום סכום ההשבה  

 , האוניברסיטה תיידע את חבר הסגל, הצפוי ימים לפני מועד הפרישה30- לא יאוחר מ .21

ושעד ,  יום ממועד הפרישה90נדרש לשלם לאוניברסיטה את סכום ההשבה בתוך שהוא 

גל הפורש את המענקים ובמידת האוניברסיטה לא תשלם לחבר הס, לקבלת הסכום

  . לעיל16בסעיף הצורך את הקצבה החודשית בכפוף לאמור 

  

 ?כיצד מחושב סכום ההשבה  

שבו סכום ההשבה הורכב מהפרשות האוניברסיטה לקופת התגמולים  ,בניגוד למצב בעבר .22

חבר , שכאמור, זאת משום. בהסכם הביניים נקבע מנגנון חישוב לסכום ההשבה, בפועל

שאפיקי ההשקעה שלה מבוססים על נטילת , כול לבחור לעבור קופת גמל אחרתהסגל י

משכך נקבע . ומעבר זה יגרום להפחתה ניכרת של הפרשות האוניברסיטה, סיכון גבוה

אלא (מנגנון חישוב אובייקטיבי ובלתי תלוי בהתנהלות חבר הסגל לחישוב סכום ההשבה 

, ובהתאם למועד האירוע המזכה, דאם זה בחר להישאר מבוטח בקופת התגמולים בלב

 ). הכל כפי שיובהר בהמשך

  

 ?מהו מנגנון חישוב סכום ההשבה  

 עד ליום –מועד האירוע המזכה ) א: (מנגנון חישוב סכום ההשבה תלוי בשני נתונים .23

התקופה : "להלן( ואילך 1.1.2012ומיום ") התקופה הראשונה: "להלן (31.12.2011
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 קופת התגמולים או קופת גמל –קופת הגמל שבה בחר להפקיד את כספיו ) ב(; ")השניה

  .אחרת

ולא מימש את האפשרות , חבר סגל שכל כספיו נשארו בקופת התגמולים .23.1

אם בתקופה (יהיה מועד האירוע המזכה אשר יהיה , להתנייד לקופת גמל אחרת

ות סכום ההשבה יהיה שווה להפרש: )הראשונה ואם בתקופה השניה

קרי מחצית סכום , לאחר ניכוי מס, האוניברסיטה לקופת התגמולים בפועל

הכספים שהצטבר בקופת התגמולים מהפרשות האוניברסיטה ומההפרשות 

 . לאחר ניכוי מס, הזהות והמקבילות של חבר הסגל

תוך , וממועד מסוים עבר לקופת גמל אחרת, חבר סגל שנשאר בקופת התגמולים .23.2

ים שהופרשו על ידו ועל ידי האוניברסיטה עד למועד שהוא משאיר את הכספ

סכום  :תקופה הראשונהומועד האירוע המזכה ב, המסוים בקופת התגמולים

בתוספת , ההשבה יהיה שווה להפרשות האוניברסיטה לקופת התגמולים בפועל

מחצית מהסכום שהצטבר בקופת גמל אחרת בפועל מהפרשות האוניברסיטה 

 .  והכל לאחר ניכוי מס, בילות של חבר הסגלומההפרשות הזהות והמק

תוך , וממועד מסוים עבר לקופת גמל אחרת, חבר סגל שנשאר בקופת התגמולים .23.3

שהוא משאיר את הכספים שהופרשו על ידו ועל ידי האוניברסיטה עד למועד 

 :בתקופה השנייהומועד האירוע המזכה , המסוים בקופת התגמולים

 סכום ההשבה יהיה שווה להפרשות – התגמוליםבאשר לכספים שנותרו בקופת   

  . האוניברסיטה לקופת התגמולים בפועל לאחר ניכוי מס  

 סכום ההשבה יהיה -  באשר לכספים שהופרשו לקופת גמל אחרת ממועד מסוים

שווה למחצית הסכום שהצטבר מהפרשות האוניברסיטה ומההפרשות הזהות 

בתוספת , 1.1.2012ן ליום והמקבילות של חבר הסגל לקופת גמל אחרת נכו

ההפרשות החודשיות של האוניברסיטה וההפרשות המקבילות והזהות של חבר 

כשהסכום שנצבר בתוספת ,  ועד למועד האירוע המזכה1.1.2012הסגל לאחר יום 

ממוצע התשואה בקופות "ההפרשות כאמור מוצמדים מדי חודש בחודשו ל

ות התגמולים וקופות הגמל שהוא ממוצע התשואה באשר לסך כל קופ" (הגמל

נט באתר האינטרנט -כפי שמתפרסם מעת לעת במערכת גמל, האישיות לפיצויים

  ).של אגף שוק ההון במשרד האוצר

חבר סגל שהעביר את כל הכספים שנצברו בקופת התגמולים לקופת גמל אחרת  .23.4

סכום ההשבה יהיה שווה למחצית  :ומועד האירוע המזכה בתקופה הראשונה

הצטבר בקופת גמל אחרת בפועל מהפרשות האוניברסיטה מהסכום ש

 .  והכל לאחר ניכוי מס, ומההפרשות הזהות והמקבילות של חבר הסגל

חבר סגל שהעביר את כל הכספים שנצברו בקופת התגמולים לקופת גמל אחרת  .23.5

סכום ההשבה יהיה שווה למחצית : ומועד האירוע המזכה בתקופה השנייה
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האוניברסיטה ומההפרשות הזהות והמקבילות של הסכום שהצטבר מהפרשות 

בתוספת ההפרשות החודשיות , 1.1.2012חבר הסגל לקופת גמל אחרת נכון ליום 

של האוניברסיטה וההפרשות המקבילות והזהות של חבר הסגל לאחר יום 

כשהסכום שנצבר בתוספת ההפרשות ,  ועד למועד האירוע המזכה1.1.2012

שהוא " (ממוצע התשואה בקופות הגמל"חודשו לכאמור מוצמדים מדי חודש ב

ממוצע התשואה באשר לסך כל קופות התגמולים וקופות הגמל האישיות 

נט באתר האינטרנט של אגף - כפי שמתפרסם מעת לעת במערכת גמל, לפיצויים

 ).שוק ההון במשרד האוצר

  : ב טבלה המסכמת את אופן חישוב סכום ההשבה לאוניברסיטה"מצ, לנוחותך .24

  

  

  

 

 1.1.2012החל מיום  31.12.2011עד ליום 

מחצית מהסכום שהצטבר בפועל  קופת התגמולים

מהפרשות האוניברסיטה 

ומההפרשות הזהות והמקבילות של 

 .בניכוי מס, חבר הסגל

מחצית מהסכום שהצטבר בפועל 

מהפרשות האוניברסיטה 

ומההפרשות הזהות והמקבילות של 

 .בניכוי מס, חבר הסגל

מחצית מהסכום שהצטבר בפועל  ל אחרתקופת גמ

מהפרשות האוניברסיטה 

ומההפרשות הזהות והמקבילות של 

 .בניכוי מס, חבר הסגל

מחצית מהסכום שהצטבר מהפרשות 

האוניברסיטה ומההפרשות הזהות 

לפי , והמקבילות של חבר הסגל

חישוב ממוצע התשואה בקופות 

 .  בניכוי מס, הגמל

 מחצית מהסכום - מקופת התגמולים

שהצטבר בפועל מהפרשות 

האוניברסיטה ומההפרשות הזהות 

בניכוי , והמקבילות של חבר הסגל

 .מס

ים חלק מהכספים בקופת התגמול

 וחלק מהכספים בקופת גמל אחרת

מחצית מהסכום שהצטבר בפועל 

מהפרשות האוניברסיטה 

ומההפרשות הזהות והמקבילות של 

 .בניכוי מס, חבר הסגל

 מחצית מהסכום -  תמקופת גמל אחר

שהצטבר מהפרשות האוניברסיטה 

ומההפרשות הזהות והמקבילות של 

לפי חישוב ממוצע , חבר הסגל

 .בניכוי מס, התשואה בקופות הגמל

 

והחליט להתנייד , חבר סגל הפורש בתקופה השניה: אנו מבקשים להדגיש בפניך .25

יב לאוניברסיטה יידרש להש) לא נשאר בקופת התגמולים, כלומר(לקופת גמל אחרת 

הוא ממוצע התשואה בקופות , סכום השבה המחושב לפי מנגנון חישוב אובייקטיבי

קרות אירוע 
 מזכה

 אופן הביטוח   
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 עלול להיווצר ,במצב דברים זה. ולא לפי הפרשות האוניברסיטה בפועל, הגמל כאמור

מצב שבו סכום ההשבה שחבר הסגל יידרש להשיב לאוניברסיטה יהיה גבוה מסכום 

וחבר הסגל יידרש להשלים את , ועל בקופת הגמלהפרשות האוניברסיטה שהצטבר בפ

רק הישארות בקופת התגמולים מבטיחה שחבר הסגל יצטרך . הסכום החסר מכיסו

   . לאחר ניכוי מס, להשיב לאוניברסיטה את ההפרשות שהאוניברסיטה ביצעה בפועל

    

 ? מהי חובת הדיווח שחלה על חבר הסגל  

ובחר , ד האירוע המזכה שלו בתקופה השניהלנוכח זאת שבעניינו של כל חבר סגל שמוע .26

מופעל מנגנון החישוב לפי ממוצע התשואה , להתנייד מקופת התגמולים לקופת גמל אחרת

אזי חבר הסגל נדרש לדווח לאוניברסיטה מהו הסכום שהצטבר לזכותו , בקופות הגמל

או בקופת הגמל האחרת מהפרשות האוניברסיטה ומההפרשות / ו2בקופת התגמולים

כך שבמועד ,  יום ממועד זה60בתוך  1.1.2012זהות והמקבילות של חבר הסגל נכון ליום ה

 . האירוע המזכה האוניברסיטה תוכל לחשב את סכום ההשבה

, שהעברת הדיווח כאמור מהווה תנאי לשחרור המענקים על ידי האוניברסיטה, יודגש .27

תעכב האוניברסיטה , ה הימים ממועד האירוע המזכ90לאחר תקופת , וככל שיהיה צורך

סכום .  לעיל13.3את תשלום חלק הקצבה השווה לחלק הניתן לקיזוז כמפורט בסעיף 

ההשבה לצורך קיזוז הקצבה במקרה כזה ייעשה בהתאם לממוצע התשואה בקופות 

 .הגמל

חבר הסגל יקבל תזכורת מארגון הסגל האקדמי הבכיר על חובתו להעביר דיווח כאמור  .28

 .  תקופה השנייהחודש לפני תחילת ה

    

 ?מה קובע הסכם הביניים במקרה של חילוקי דעות  

ל "הכוללת את מנכ,  חברים4חילוקי דעות בנוגעים להסכם הביניים ידונו בפני ועדה של  .29

וביניהם , ל למשאבי אנוש ושני נציגי ארגון הסגל האקדמי הבכיר"סמנכ, האוניברסיטה

כל צד יהיה רשאי ,  ימים60סכמה בתוך ככל שהוועדה לא תגיע לה. ר הארגון"יהיה יו

 .לפעול לפי כל זכות חוקית הנתונה לו

 

ב תרשים ובו עיקרי הפעולות שיש לבצע לצורך קבלת קצבה "מצ, לנוחותך .30

 .מהאוניברסיטה ושחרור תשלום מענקי הפרישה

  

                                                 
לא יופעל מנגנון חישוב ההשבה , אם חבר הסגל יבחר להישאר בקופת התגמולים עד למועד האירוע המזכה, כאמור 2

, גם אם במועד זה חבר הסגל נותר בקופת התגמולים, 1.1.2012 הדיווח נדרשת בכל מקרה במועד חובת. האובייקטיבי
  .למקרה שחבר סגל הפורש בתקופה השניה יחליט לעבור לקופת גמל אחרת בהמשך



  

  
  39040ד . ת69978תל אביב , אביב-רמת       
  03 -6406146 :פקס; 6407453/4-03: 'טל

vaadbhir~/il.ac.tau.www://http  
  

9

 

החליטו ארגון הסגל , לסיום יצויין שבשל סד הזמנים הקצר שעמד לרשות הצדדים .31

שעניינו עיגון הוראות , יברסיטה לחתום בשלב זה על הסכם ביניים בלבדהאקדמי והאונ

הפנסיה התקציבית הקיימות בשינויים המחויבים בשל השינויים החקיקתיים ופסיקת 

הצדדים יקיימו משא ומתן לצורך חתימת הסכם קיבוצי שיסדיר . בית הדין לעבודה

 . באופן כולל את סוגיית הפנסיה התקציבית
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 יש להעביר לאוניברסיטה דיווח על הסכום שהצטבר בקופת 1.1.2012 ימים מיום 60בתוך 
של או בקופת גמל אחרת מהפרשות האוניברסיטה ומההפרשות הזהות והמקבילות /התגמולים ו
 .חבר הסגל

 ימים קודם לקרות האירוע המזכה תעביר האוניברסיטה 30
 . לחבר הסגל הודעה בכתב המבהירה מהו גובה סכום ההשבה

פרישת , פרישה מוקדמת, פרישה לגמלאות(אירוע מזכה 
 ).נכות או פטירה/בשל מחלה

האוניברסיטה מעכבת את תשלום מענקי הפרישה בגובה 
 סכום ההשבה 

 ימים90

חבר הסגל או שאריו 
משלמים את סכום ההשבה 

או /מכספי קופת תגמולים ו
 ג אחרת "קופ

חבר הסגל או שאריו 
משלמים את סכום 

 ההשבה ממקורות פרטיים

חבר הסגל או שאריו מודיעים 
לאוניברסיטה שברצונם לקזז את 
, סכום ההשבה מכספי המענקים

ולשלם את יתרת החוב אם יהיה 
  .ממקורות פרטיים

הכספים מכסים את 
 סכום ההשבה

הכספים אינם מכסים את 
 סכום ההשבה

אפשר לשלם בשני 
ולקבל , תשלומים

חלק יחסי של 
המענקים בהתאם 
 לסכום ההשבה

או (קבלת מענקים 
וקצבה  ) חלק יחסי

ככל שכל סכום (
) ההשבה שולם

 אישור המסבהתאם ל

  ימים30

  ימים90

קיזוז סכום ההשבה מהקצבה 
כך שבידי חבר הסגל או 

שאיריו יוותר קצבה בגובה 
השכר הממוצע לצורך גמלאות 

 מהקצבה 50%לפי חוק או 
.לפי הנמוך

חוב לאוניברסיטה בגובה 
סכום ההשבה או חלק יחסי 

 שטרם שולם

ימים7

המצאת אישור ניכוי 
 מס ממס הכנסה

או חלק (קבלת מענקים 
ככל (וקצבה ) יחסי

שכל סכום ההשבה 
בניכוי מס ) שולם

 בשיעור הקבוע בחוק

אין המצאת אישור 
 מס ממס הכנסהניכוי 

ימים21

חבר הסגל או שאריו 
אינם מעבירים את 

 סכום ההשבה


