
  תאריך: _______________
  

  לכבוד
  דוד ברקת

  סגן נשיאה ומנכ"ל
  

  נכבדי שלום רב,
  

  אב"ג –בטחון תעסוקתי הנדון : 
  

 16.9.18האוניברסיטה תצטרף למכתב הביטחון התעסוקתי המעודכן ששלח יו"ר ור"ה ביום 
  (להלן: "המכתב המעודכן") בכפוף לשינויים האמורים במכתב זה. 

  
כל האמור במכתב המעודכן ובמכתב זה באשר לעמיתי הוראה יחול גם על מורים במסלול 

  , בשינויים המחויבים.ההזוטר, קרי: בדרגות מורה עוזר ומורה משנ המקביל
  

  בפרק א' במכתב המעודכן:
 (ב) יחול הסעיף הבא:  1במקום סעיף  .1

 
 מתקיים לגביו לפחות אחד התנאים הבאים:

השלים לפחות שמונה מתוך תשע שנים רצופות בהוראה באוניברסיטה כעמית   .א
 הוראה; 

  
 או 

 
 אליהן מצרפים אם אך, הוראה כעמית רצופות העסקה שנות משמונה פחות השלים  .ב

 כעמית ראשונה העסקה שלאחר באוניברסיטה החוץ מן כמורה העסקתו שנות את
כעמית הוראה בצירוף שנות  העסקה שנות מתשע שמונה לפחות השלים, הוראה

 ;ההעסקה כמורה מן החוץ כאמור
  

שנת לימודים שבה היתה העסקה בפועל לפחות בסמסטר  –בסעיף זה "שנות העסקה רצופות" 
  אחד. 

  
למרות האמור לעיל, עמית הוראה שביקש שלא להיות מועסק בשנה התשיעית, וחזר להעסקה 
בשנה העשירית כך שממוצע העסקתו בשנה העשירית זו ובשנתיים הקודמות לה בהן הועסק 

  .העשירית השנה בתוםק לפחות, יהיה זכאי למעמד של מתמיד ר 50%בפועל, יהיה 
  
 (ד) כדלקמן:1יתווסף סעיף  .2

(ג), העסקה בסמסטר רגיל בתכנית שאינה תקנית ואינה 1למרות האמור בסעיף   .א
בינלאומית וכן בבית הספר לרפואה בינלאומית, תחשב כשנת העסקה לעניין רציפות 

 ה.ההעסקה. העסקה בסמסטר קיץ בלבד תחשב כחצי שנת העסקה לעניין רציפות ההעסק
ככל שתכנית שאינה תקנית תהפוך לתכנית תקנית יוכרו ההיקף והרציפות רטרואקטיבית   .ב

 כאילו הייתה מלכתחילה תכנית תקנית לכל דבר ועניין. 
 הפיכת מרגע יוחלו המתמיד ההוראה עמיתהנגזרות ממעמד  זכויותהסר ספק,  למען

  .רטרואקטיבית ולא לתקנית התכנית
מכתב (להלן: " 2012(ג) ממכתב הביטחון התעסוקתי משנת 7למען הסר ספק, סעיף   .ג

 ") על כל תתי סעיפיו ימשיך לחול על העסקתם של עמיתי הוראה מתמידים.2012
  

, בשורה האחרונה (כל סיבה אחרת) בטור ג' (פיצוי רק במקרה של הפסקת 3בטבלה בסעיף  .3
הפיצוי המוגדל בסעיף העסקה) יתווסף המשפט: "למען הסר ספק, מובהר שבכל מקרה גובה 

חודשי משכורת, בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת, בין אם האוניברסיטה  6-זה לא יפחת מ
 ויתרה על עבודה בפועל בתקופה זו ובין אם לאו."

 
(ד) יחול הסעיף הבא: "הפיצוי המפורט בטור ד' יחושב וישולם במועד סיום 3במקום סעיף  .4

המוקדם מבין השניים, וככל  –יחסי עבודה או בחלוף שנה וחצי ממועד צמצום המשרה 



שמדובר בסיום יחסי העבודה הפיצוי יוגדר כמענק פרישה ויתווסף ככזה לסכום מענק 
 מס כדין.  וינוכה ממנו 161הפרישה שבטופס 

  
מובהר שככל שהפיצוי ישולם בחלוף שנה וחצי ממועד צמצום המשרה במקרה של המשך 
העסקה, הוא ישולם כחלק מהשכר וינוכו ממנו מסים ותשלומים על פי דין. למען הסר ספק, 
מובהר שתשלום הפיצוי לא יזכה בהפרשות סוציאליות (הפרשות פנסיוניות, קרן השתלמות, 

  ח בחשבון לצורך חישוב זכויות כלשהן. וכיו"ב) ולא ילק
  

  הזכאות לפיצוי תשולם בתנאים המצטברים הבאים: 
הפיצוי יחול רק לגבי אותו חלק משרה שצומצם ביחס להיקף המשרה הממוצע   .א

 שלימד עמית ההוראה המתמיד במשך שלוש שנות הלימוד האחרונות לפני הצמצום.
  

לל קורס חדש, קרי קורס שלא היה מובהר שבהיקף הממוצע כאמור בסעיף זה לא יכ
קיים בתכנית הלימודים עד אותו מועד, ועמית ההוראה המתמיד לימד אותו פעם 
אחת שלאחריה הוחלט להוריד את הקורס מתכנית הלימודים. כמו כן, לא יכללו 
קורסים שלימד עמית ההוראה באופן חד פעמי עקב החלפה של חבר סגל אחר (בכיר 

: חופשת לידה, שבתון, חופשה ללא ובגינן בלבדהסיבות שלהלן או זוטר) בגין אחת מ
  תשלום או מחלה. 

  
כל זאת, ובלבד שעמית ההוראה המתמיד יקבל הודעה בכתב כי מדובר בהוראה חד 

  פעמית (או חשש להוראה חד פעמית במקרה של קורס שלא הוצע קודם להוראה).   
 

, כן ייחשב קורס שלימד עמית למען הסר ספק, בכל מקרה אחר, בלא יוצא מן הכלל
  ההוראה המתמיד כקורס לעניין ההיקף הממוצע וחישוב הפיצוי האמור בסעיף זה.    

  
במהלך שנה וחצי מצמצום המשרה לא הציע המוסד לעמית ההוראה המתמיד   .ב

להגדיל את היקף משרתו באותו היקף של חלק המשרה שצומצם כאמור בסעיף קטן 
 (א) לעיל.

  
יאושר מנגנון הפקדה לקופת גמל פטורה ממס באוניברסיטת תל אביב, הצדדים כמו כן, ככל ש

  יבואו בדברים על מנת לבחון את אפשרויות החלת המנגנון גם באוניברסיטת בן גוריון.
  

  (ז) חסר כל משמעות אופרטיבית. 3למען הסר ספק, סעיף 
 

 יחול הסעיף הבא:  5במקום סעיף  .5
  

 מתמיד הוראה עמית, בקורסים ההוראה רציפות על לשמור האוניברסיטה של הצורך לאור
 כל את ללמד עליו יהיה מסוימת לתקופה מינוי כתב שיקבל לאחר כי העסקתו בכתב יתחייב

 המתמיד ההוראה עמית עמד לא. סיומם עד המינוי לכתב בהתאם זו בתקופה הקורסים
 חודשי שלושה עד של בגובה מוסכם פיצוי למוסד לשלם חייב יהיה, כאמור בהתחייבות

   .משכורתו
  

המוסד יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצוי האמור מכל הטבה או סכום שיגיע לעמית ההוראה 
  המתמיד. 

  
  הפיצוי כאמור בסעיף זה ישולם בהתקיים כל התנאים הבאים:

 אי עמידתו של עמית ההוראה המתמיד בתקופת ההתחייבות לפי האמור לעיל אינה  .א
נובעת מהרעה מוחשית בתנאי העבודה שעליה נתן עמית ההוראה המתמיד הודעה 

 יום. 30והיא לא תוקנה תוך 
סיכום תנאי ההעסקה נשלח לעמית ההוראה המתמיד בדואר אלקטרוני לפחות חודש   .ב

ושבוע לפני תחילת הסמסטר ועמית ההוראה המתמיד לא דחה בכתב את הצעת 
 המינוי בדואר אלקטרוני.  המינוי עד שבוע לאחר שליחת כתב

ההודעה על ההתפטרות נשלחה בדואר אלקטרוני חודש או פחות לפני תחילת   .ג
 הסמסטר.

 
  האוניברסיטה תודיע לעמית ההוראה המתמיד על כוונתה לדרוש את הפיצוי. 

  



עמית ההוראה יהיה רשאי לפנות לאוניברסיטה בבקשה מנומקת לפטור אותו מתשלום 
לא תגבה את הפיצוי או את חלקו או תשיב אותו אם כבר נגבה,  הפיצוי, והאוניברסיטה

אם השתכנעה שהתקיימו נסיבות אישיות המצדיקות את ההתפטרות. למען הסר ספק, 
  מובהר שכדאיות העבודה לא תחשב לנסיבה אישית לצורך סעיף זה.

 
רגה זו ) במכתב המעודכן תתווסף ההבהרה הבאה: מובהר, למען הסר ספק, שהח2(ג)(6לסעיף  .6

לא תחול על מורים במסלול המקביל הזוטר במחלקה לסיעוד, קרי: המועסקים בדרגות מורה 
 עוזר ומורה משנה, ולמען הסר ספק מובהר כי הם אינם מועסקים כסגל קליני.

   
 לעניין דוקטורנטים, שיכלולו את ההוראה שלהלן:  1א פרקפרק א, יתווסף  לאחר

תתאפשר  2012(ג) במכתב 1בנוסף להוראה בעניין מתן כתב התחייבות לשנה חמישית בסעיף 
הארכת המינוי בשנה נוספת (חמישית) מסיבות מוצדקות (כגון: לידה, שירות מילואים 

להתקדמות הדוקטורנט בלימודיו ולעמידתו ממושך, הפסקת לימודים זמנית וכיו"ב) בכפוף 
בדרישות האקדמיות ובכפוף לאפשרויותיה של היחידה האקדמית. היחידה האקדמית תהיה 
רשאית להאריך את המינוי על פי סעיף זה מכל סיבה שתמצא לנכון ולא תהיה מוגבלת 

  לסיבות שבסעיף זה או לכל הגבלה אחרת.

  , שיכלול את את הסעיפים שלהלן: וותיקים הוראה עמיתי לעניין 2א פרק יתווסף, לאחריו

עמית הוראה שמועסק באוניברסיטה במשך שלוש השנים האחרונות להעסקתו בהיקף  .1
משרה בממוצע (ולפיכך אינו נכלל בהגדרת "עמית הוראה  50%עד (לא כולל)  30%של 

  מתמיד") יכונה להלן "עמית הוראה וותיק". 
הוראה וותיק בתקופת כתב ההתחייבות באחת במקרה של הפסקת העסקה של עמית  .2

, למעט העילות של עבירות משמעת חמורות והגעה 2012מהעילות המפורטות במכתב 
 לגיל פרישה וסגירת יחידה יחולו ההוראות הבאות:

שנים (סיים שנה  9עמית הוראה וותיק שהועסק באוניברסיטה ברציפות  .א
יצויי הפיטורים פיצוי שנים, יקבל בנוסף לפ 12תשיעית של העסקה) עד 

שכר חודש אחד, בתנאי שאינו זכאי לפיצוי אחר על פי  רמוסכם בשיעו
 .2012למכתב  7.2ו  7.1)2(-)1(ב)(7סעיף 

 
שנים ומעלה  13עמית הוראה וותיק שהועסק באוניברסיטה ברציפות  .ב

חודשי שכר, פיצוי זה יבוא במקום כל פיצוי אחר  2יקבל פיצוי בגובה 
 .2012למכתב   7.2 –ו  7.1שחבר הסגל זכאי לו על פי סעיפים 

 
עמית הוראה וותיק שזכאי לפיצוי נוסף על פי סעיפים קטנים (א) או (ב)  .ג

י לדחות את מועד קבלת הפיצוי בשנה אקדמית אחת. לעיל יהיה רשא
במקרה שעמית ההוראה הוותיק בחר בדחיית מועד קבלת הפיצוי 
והוחלט על המשך העסקתו בתום השנה האקדמית, אזי השנה שחלפה 
לא תחשב להפסקת רציפות העסקתו והוא לא יהיה זכאי לתשלום 

פיצוי לא יאוחר הפיצוי. ככל שלא יוחלט על המשך העסקתו ישולם לו ה
מתום השנה האקדמית (משכורת ספטמבר של השנה האקדמית 

 העוקבת למועד סיום העסקתו). 
 

במקרה של צמצום העסקה יחול הפיצוי המיוחד רק על חלק המשרה  .ד
שצומצם, בהתאם להיקף המשרה הממוצע בשלוש השנים האחרונות, 

יעה ורק אם במשך שנת לימודים וחצי לפחות האוניברסיטה לא הצ
להשיב את היקף משרתו של עמית ההוראה הוותיק להיקף שהיה ערב 
הצמצום. הפיצוי ישולם בסיום העסקתו באוניברסיטה או בתום שנה 

 וחצי מיום שהוחלט על צמצום העסקתו, המוקדם מבין השניים.
  

מובהר שבהיקף הממוצע כאמור בסעיף זה לא יכלל קורס חדש, קרי 
הלימודים עד אותו מועד, ועמית ההוראה קורס שלא היה קיים בתכנית 

הוותיק לימד אותו פעם אחת שלאחריה הוחלט להוריד אותו מתכנית 
הלימודים. כמו כן, לא יכללו קורסים שלימד עמית ההוראה הוותיק 
באופן חד פעמי עקב החלפה של חבר סגל אחר (בכיר או זוטר) בגין אחת 



בתון, חופשה ללא : חופשת לידה, שובגינן בלבדמהסיבות שלהלן 
  תשלום או מחלה. 

  
כל זאת, ובלבד שעמית ההוראה הוותיק יקבל הודעה בכתב כי מדובר 
בהוראה חד פעמית (או חשש להוראה חד פעמית במקרה של קורס שלא 

  הוצע קודם להוראה).   
 

למען הסר ספק, בכל מקרה אחר, בלא יוצא מן הכלל, ייחשב קורס 
שלימד עמית ההוראה הוותיק כקורס לעניין ההיקף הממוצע וחישוב 

  הפיצוי האמור בסעיף זה.    
  

  
לעיל יחול  2בפרק א 1לעניין סעיפים (א) ו (ב) לעיל וכן לעניין סעיף  .ה

פועל של האמור להלן: שנת העסקה היא שנה שבה הייתה העסקה ב
סמסטר אחד לפחות. הפסקה של שנה אחת בתקופת ההעסקה לא תפגע 
ברציפות ובלבד שבסה"כ הועסק העובד את מספר השנים הנדרש לצורך 

שנים, עם שנה אחת של  13סעיפים אלה (לדוגמה: אם העובד הועסק 
 12הפסקה בהעסקתו, תחשב תקופת העסקתו לעניין סעיפים אלה כ 

, יבואו בחשבון במניין השנים שנות העסקה שנים רצופות). בנוסף
 כמורה מן החוץ שלאחר העסקה ראשונה כעמית הוראה.

 
בסעיף זה, שכר לצורך חישוב הפיצוי יהיה השכר כפי שהיה משתלם  .ו

אילולא צמצום או סיום ההעסקה, על כל רכיביו המובאים בחשבון 
 בשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים. 

  
תתווסף הוראה  2012יחול הסעיף הבא: למכתב  2במקום סעיף כן: בפרק ב' במכתב המעוד

), של עמית הוראה ב' (לפי סעיף 1לפיה במקרה של הפרת התחייבותו של דוקטורנט (לפי סעיף 
) לרבות עמיתי הוראה ותיקים, לפי 4), או של מי שמשתייך לקבוצות מיוחדות (לפי סעיף 2

תקופת ההתחייבות או ההתחייבות לטווח ארוך, המקרה, ולאחר הוצאת כתב מינוי, לעבוד ב
לפי המקרה, הוא יהיה חייב בתשלום פיצוי מוסכם לאוניברסיטה בגובה חודש משכורת. למען 

 הסר ספק, האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי מכל תשלום או זכות שיגיעו לנ"ל.
  

  הפיצוי כאמור בסעיף זה ישולם בהתקיים שני התנאים הבאים:
כום תנאי ההעסקה נשלח בדואר אלקטרוני לעובד לפחות חודש ושבוע לפני תחילת סי .1

הסמסטר והעובד לא דחה בכתב את הצעת המינוי עד שבוע לאחר שליחת כתב המינוי 
 בדואר האלקטרוני. 

ההודעה על ההתפטרות נשלחה בדואר אלקטרוני חודש או פחות לפני תחילת  .2
 הסמסטר. 

 
  האוניברסיטה תודיע לחבר הסגל על כוונתה לדרוש את הפיצוי. 

  
חבר הסגל יהיה רשאי לפנות לאוניברסיטה בבקשה מנומקת לפטור אותו מתשלום 
הפיצוי, והאוניברסיטה לא תגבה את הפיצוי או תשיב אותו אם כבר נגבה, אם השתכנעה 

פק, מובהר שכדאיות שהתקיימו נסיבות אישיות המצדיקות את ההתפטרות. למען הסר ס
 העבודה לא תחשב לנסיבה אישית לצורך סעיף זה.

  
  

  ' בעניין הודעה מוקדמת מיוחדת, כדלקמן:1יתווסף פרק ג
 

עמית הוראה או חבר סגל אקדמי זוטר במסלול המקביל שיש לו כתב התחייבות (לרבות  .1
ם בסיום תקופת ההתחייבות) שהתקבלה החלטה ראשונית על סיום העסקתו או צמצו

  היקף העסקתו בשל אחת מהסיבות הבאות:
 סגירת יחידה. .א
קליטת חבר סגל אקדמי בכיר חדש או החלפה בחבר סגל אקדמי בכיר קיים, למעט  .ב

 עקב ביטול שבתון.



למעט במקרים של קיצוץ  –ביטול קורס או הקטנת היקף שעות ההוראה בקורס  .ג
 רוחבי על ידי גורם חיצוני וירידה במספרי סטודנטים.

החלפה בחבר סגל זוטר אחר שאינו תלמיד מחקר (בסיום תקופת ההתחייבות  .ד
 בלבד). 

שלפני שנת הלימודים הרלוונטית, וזאת  15.7תמסר לו הזמנה לשימוע לא יאוחר מיום   
   ועניינם העסקה לשנת תשפ"א.החל מזימונים לשימוע שימסרו בשנת תש"פ 

יועסק עמית  –לעיל בהתקיים התנאים המפורטים בו  1לא נמסרה הודעה כאמור בסעיף  .2
ההוראה או חבר הסגל האקדמי הזוטר במסלול המקביל למשך שנה נוספת באותו היקף 
משרה שנתי על לפי ממוצע היקף העסקתו בשלוש השנים הקודמות. מובהר כי הוראה זו 

תשלום שכר שלא בגין עבודה בפועל. למען הסר ספק, סירב עמית הוראה לא תביא ל
ללמד בקורס אחר, המתאים להשכלתו וכישוריו, שהוצע לו כתחליף בהתאם לסעיף זה, 

 2012) למכתב 2(-)1(ב)(7תפקע זכותו להעסקה כאמור בסעיף זה ולא יחול לגביו סעיף 
 בנוגע לקורס שאותו סירב ללמד.

 
לעיל תמסר במועדים המפורטים  1לשימוע מסיבות שאינן מפורטות בסעיף הזמנה  .3

 ובמסמך זה. 2012במכתב 
 

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב יקיימו הצדדים דיון על מנת לבחון את האפשרות  .4
 כבר בשנת לימודים זו. 30.6להקדים את ההודעה כאמור בסעיף זה ל 

 
מזכויות המוקנות מכוח מכתב הביטחון  למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע .5

 או מכוח דין אחר, אלא אם נכתב במפורש אחרת.  2012התעסוקתי משנת 

  

  :' כדלקמן2יתווסף פרק ג

לארגון  רותשפ"א יימס )1.10.2019(החל מיום זומן חבר סגל אקדמי זוטר לשימוע בשנים תש"פ 
האקדמי הזוטר, בכלל העילות  עותק מהזימון לשימוע שנשלח לעובד, וזאת לכלל חברי הסגל

  והנסיבות לסיום או צמצום העסקה. 

ההסדר מחדש והאוניברסיטה תבחר באחת משתי  ללאחר תום התקופה האמורה, יישק
 אפשרויות:

אם לא  –שעות ממועד מסירת הזימון  72הכללת משפט בזימון לשימוע לפיו בתוך  .1
, ושליחת המכתב בהתאם ישלח עותק מהמכתב לארגון –תתקבל התנגדות של העובד 

 השעות. 72לתגובת העובד, בתום 
 המשך אותו הסדר אשר חל בשנים תש"פ ותשפ"א. .2

הקודם לתחילת שנת  1.8האוניברסיטה תשלח הודעה על החלטתה כאמור, לא יאוחר מ 
 הלימודים תשפ"ב.

  :המעודכן במכתב' ג לפרק

חברי הסגל ביחידה, במקרה של סגירת סגירת יחידה על  השלכות לעניין ,חלף האמור בפרק זה
חצי שנה לפני ביצוע ההחלטה אלא אם לארגון הסגל האקדמי הזוטר  כך המוסד יודיע על יחידה

ההחלטה על הסגירה נבעה מדרישה של גורם חיצוני לאוניברסיטה שאז המוסד יודיע על כך 
  לארגון בסמוך לאחר שהדבר הובא לידיעתו. 

ינהל משא ידי המוסד ובין אם על ידי גורם חיצוני כאמור, המוסד בין אם ההחלטה התקבלה על 
ומתן עם הארגון על השלכות סגירת היחידה על חברי הסגל האקדמי הזוטר, ועל עניין זה בלבד. 

של פרק א במכתב המעודכן, בשורה של סגירת יחידה, יבוטל האמור בעמודות  3בטבלה שבסעיף 
  .ד-ב

  

  



  

  

  : המעודכןלפרק ד' במכתב 
  

, מובהר כי האמור רלבנטי למועסקים כסגל אקדמי בכיר או סגל מנהלי 2לעניין סעיף  .1
 2012וטכני במשרה מלאה בלבד. לגבי השאר, יחולו הסדרי הביטחון התעסוקתי ממכתב 

והמכתב המעודכן לפי העניין, על חלק העסקתם כעמיתי הוראה בלבד, ועל חלק העסקתם 
הלי יחולו הסדרי הביטחון התעסקותי שבהסכמים הרלוונטיים כסגל אקדמי בכיר או מנ

 להעסקתם זו. 
יחול הסעיף הבא: בכפוף לאמור לעיל, הוראות המכתב המעודכן והוראות  5במקום סעיף  .2

 31.3.2023כפי ששונו במכתב זה ובמכתב המעודכן, תקפות ולא ישונו עד  2012מכתב 
 (אלא אם סוכם אחרת בסעיף ספציפי).

  
  מכתב כולל התיקונים מצורף למכתבי זה.נוסח ה

  
  

  בכבוד רב,
  

  פרופ' דניאל חיימוביץ
 נשיא


