
את תלוש הכירו 
השכר שלכם



?מה הארגון עושה למענכם

 לרווחתכםלדאוגאנחנו כאן כדי.

 לשמור על זכויותיכןאנחנו כאן כדי  .

 לשפר את השכר ותנאי ההעסקה שלכםאנחנו כאן כדי.



תלוש שכר 
–סגל אקדמי זוטר 
איך קוראים את  

?זה



?למה חשוב לבדוק את התלוש שלכם

תלוש השכר מכיל את כל המידע על השכר והתנאים הנלווים  
החזרי הוצאות נסיעה ועוד  , קרן השתלמות, קרן פנסיה)שלכם 

".  בטח הכל בסדר עם התלוש שלי"כולנו נוטים להניח ש(. ועוד
מאות עובדים המציאות היא שבכל שנה הארגון מאתר 

שטעויות בחישוב השכר והתנאים הנלווים שלהם גרמו להם  
. ח"אלפי שלהפסיד מאות ואפילו 

הקדשת זמן קצר לבדיקת התלוש תסייע לכם לאתר טעויות 
סמסטר מוזן  /מאחר שבכל שנה. ולהימנע מהפסדים, כאלו

כדאי לבדוק את  , למחשבי האוניברסיטה מינוי חדש עבורכם
.  התלוש לפחות אחת לסמסטר

zutar@bgu.ac.il: מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה במייל

mailto:zutar@bgu.ac.il


?איפה אפשר לצפות בתלוש

 ותגיעו לקישור" נט אוניברסיטת בן גוריון-חילן"גגלו  :
https://hilanauth.bgu.ac.il/my.policy

  הכניסה למערכת עם שם המשתמש והסיסמה הרגילים
.של מערכות האוניברסיטה

 שלכם106במערכת ניתן לצפות בתלושי השכר וטפסי  ,
.  שנים אחורה

סמנו שאינכם מעוניינים בקבלת תלוש  : למען הסביבה
☺אלא תלוש דיגיטלי בלבד , נייר

https://hilanauth.bgu.ac.il/my.policy


?מה כדאי לבדוק בתלוש השכר

 דירוג ודרגה= מסלול העסקה

קרן השתלמות

ותק לתשלום

החזרי הוצאות נסיעה

היקף משרה

מיסים

ביטוח חיים



דירוג ודרגה= מסלול העסקה 



מסלולי העסקה לסטודנטים

מי מועסק בודרגהדירוג

עוזר הוראה 
.ומח

א
ב

ג

תואר שני המועסק בהוראה
או תואר ראשון בהוראה" עזרה להוראה"תואר שני ב

"עזרה להוראה"תואר ראשון ב

סגל אקדמי  
זוטר

אסיס א
אסיס ב

מדריך

דוקטורנטים לפני אישור הצעה המחקר
דוקטורנטים לאחר אישור הצעת מחקר

דוקטורנטים לאחר לפחות שנה מאישור  –יכולים לקבל 
הצעת מחקר  ולפחות שלוש שנים בדוקטורט  

עובד לפי 
שעות 

(ש"עובל)

מכסה על כמות  )+עובדים בהיקף של פחות משמינית משרה 
(המינויים בדירוג זה

מורים מן  
החוץ

+ מחלה /מחליפים בחופשת לידה
משרה100%-העסקה מעבר ל

עמיתי  
הוראה

,  טיס" )תקציביות-חוץ"דוקטורנטים בסמסטר קיץ ובתוכניות א
(.  'ל וכו"תלמידי חו, ל"רפואה בינ



סטודנטים-מסלולי העסקה ללא

מי מועסק בודירוג

:סטודנטים פרט למפורט למטה-כל הלאעמית הוראה

כסגל בכיר במוסד  מלאהלמשרה נוספתחברי סגל בהעסקה מורה מן החוץ
( במסלול אחר)ג "זוטר בב/ג"מנהלי בב/אקדמי מוכר

לחודש מהשכר הממוצע  19,089₪-או בעלי הכנסה של יותר מ
במשק מחוץ לאקדמיה  

מחלה/או מחליפים בחופשת לידה

מורים לשפות זרות בפקולטה למדעי הרוח והחברה ומורים  מסלול מקביל זוטר
במחלקה לסיעוד



הטבה משתלמת–קרן השתלמות 

  כל חברי הסגל פרט למורים מן החוץ ולעובדים בשכר
.שעתי זכאים לקרן השתלמות

 י  "המופרשת עבורכם ע, 7.5%של תוספת שכר
אתם מפרישים  , במקביל. האוניברסיטה לחיסכון

.  משכרכם2.5%

6וניתן למשיכה , פטור ממס, החיסכון צובר תשואות
.  שנים מיום ההפקדה הראשונה



איפה בודקים אם יש לכם
?קרן השתלמות



?אין לכם קרן השתלמות

 משאבי אנוש בן גוריון קרן השתלמות"חפשו ברשת."

 (. הפנסיה לא)עיינו ברשימת קרנות ההשתלמות:

בחרו אחת מהקרנות המציעה הטבות לחברי הסגל.

ובקשו להצטרף, ת הקרן/צרו קשר עם נציג  .

  העבירו את טופס ההצטרפות למתאמת שלכם במדור
.  סגל אקדמי זוטר באגף משאבי אנוש

 רטרואקטיביותבקשו הפרשות   .



תוספת ותק

  כל חברי הסגל פרט למורים מן החוץ ולעובדים בשכר
.שעתי זכאים לתוספת ותק לשכר

לשכר0.7%-כל שנת ותק מוסיפה כ  .

האוניברסיטה לא  ? איך יכולה להיות טעות בותק
!?יודעת כמה שנים אתם עובדים אצלה



הטבה מעולה–ותק אקדמי מואץ 

 מספר שנות העבודה אינוהותק לפיו מחושב השכר
:אלא ותק אקדמי המחושב כך, באוניברסיטה

+  לאומי /מספר שנות שירות חובה

+  מספר השנים מזכאות לתואר ראשון 

מספר השנים מזכאות לתואר שני  מחצית

(עד לותק מקסימלי התלוי במסלול ההעסקה)

זכאות לתואר לא נקלטה  /אם תעודת השחרור
...וכסף, תפסידו שנות ותק–במחשבי האוניברסיטה 



?איפה בודקים את הותק בתלוש



?הותק שלכם נמוך מדי

  פנו למתאמת שלכם במדור סגל אקדמי זוטר במשאבי
.אנוש

זכאות  /ייתכן שתתבקשו להעביר תעודת שחרור
(. ל"תעודת שחרור אפשר להזמין באתר צה)לתואר 

 רטרואקטיביבקשו תיקון   .



החזרי הוצאות נסיעה

כל חברי הסגל זכאים להחזר הוצאות נסיעה לאוניברסיטה וממנה  ,
.  צ"תחבי עלות "עפ

צריכים להגיש  ש "עמיתי הוראה ומורים מן החוץ המתגוררים מחוץ לב
.  על ימי הנסיעה בפועלטופס דיווח חודשי

 ללא צורך  , חודשית" קצובת נסיעה"כל שאר חברי הסגל מקבלים
. בדיווח

וכדאי לבדוק אותה" קצובת הנסיעה"אנו נתקלים בכל שנה בטעויות ב.

חשוב לעדכן את המתאמת שלכם במדור סגל זוטר? שיניתם כתובת .



?איפה בתלוש החזר הוצאות הנסיעה



חישוב קצובת הנסיעה

(:ש"וגם עובדים לפי שעה מחוץ לב)ש "גרים בב
שבעי-באר"  חופשי חודשי"חצי מעלות –משרה 50%-פחות מ

50% חופשי חודשי"עלות –משרה ומעלה"

(:ש"לא כולל עובל)ש "גרים מחוץ לב
ימי נסיעה בחודש4–משרה 25%-פחות מ

ימי נסיעה בחודש8–משרה 50%( לא כולל)עד 25%-מ

50% ימי נסיעה בחודש12–משרה או יותר

 העלות המינימלית של הגעה וחזרה לקמפוס  = ההחזר ליום
(עלות חופשי יומי, כ"בד)צ "בתחב



היקף משרה

 (:  'סיור וכו, מעבדה, תרגול, הרצאה)עבור הוראה
.נקבע לפי מספר שעות הוראה בשבוע

 שעות  )עם הסטודנטים אקדמיתשעה = שעת הוראה
(נחשבות כאןאינןהכנה 

 מבחנים/בדיקת עבודות)" עזרה בהוראה"עבור  ,
:בקורס שאינכם מלמדים בו('קיום שעות קבלה וכו

. מחושב לפי הערכת שעות עבודה



-היקף משרה לשעת הוראה שבועית 
תלוי בסוג ההוראה ומסלול ההעסקה

/ שעת הרצאה מסלול העסקה
תרגול שבועית

סיור  /שעת הדרכת מעבדה
שבועית

עוזר הוראה 
מדריך/ואסיסטנט

9.09%= משרה 12.5%1/11= משרה 1/8

7.2%= משרה 10%1/13.75= משרה 1/10עמית הוראה

6.25%= משרה 1/16-למורי שפות מסלול מקביל
דברו איתנו, מסובך= במחלקה לסיעוד 

ולא לפי היקף משרה" יחידות הוראה"מועסקים לפי מורה מן החוץ

מועסקים לפי דיווח חודשי על שעות עבודה בפועל עובד לפי שעות
עד למספר מקסימלי של שעות  )ולא לפי היקף משרה 

(בסמסטר



הוראה בשעות לא קבועות

נקבע , בקורס בו ההוראה אינה בשעות קבועות כל שבוע
. הממוצעהיקף המשרה לפי מספר השעות השבועי 

 מספר שעות הוראה שבועי ממוצע =

סך כל שעות ההוראה בסמסטר

שבועות בסמסטר  13

שעות   6מעבדות של 4מדריך מעבדה מעביר : דוגמה
שעות 1.84= 24/13מלמד בממוצע . לאורך הסמסטר

משרה16.72%= 9.09%*1.84-זכאי ל. שבועיות



"  עזרה בהוראה"היקף משרה ל
(מלמדים בואינכםבקורס ש' בדיקה וכו)

 היקף המשרה  =

הערכת מספר השעות שידרשו לאורך הסמטר

מספר שעות למשרה מלאה בסמסטר

הערכת מספר השעות שידרשו בפועל , לכן =

מספר שעות למשרה מלאה בסמסטרXהיקף המשרה 

 לרשום את שעות העבודה בפועלחשוב.

הערכת השעות נמוכה משעות העבודה בפועל ?
.  אפשר וכדאי לדרוש תיקון



עזרה  "במספר שעות למשרה מלאה 
תלוי במסלול ההעסקה–"בהוראה

מספר שעות מסלול העסקה
למשרה מלאה 

בסמסטר 

מספר שעות שבועיות  
16לפי )למשרה מלאה 

(שבועות

עוזר הוראה בתואר 
ראשון

51232

עוזר הוראה בתואר 
שני  

מדריך/ואסיסטנט

35222

44027.5עמית הוראה



מטלות נלוות להוראה

 מותר לדרוש מכם  ,שאתם מלמדים בובקורס
:להוראה" מטלות נלוות"

.הכנת השיעורים1.

.בדיקת תרגילים ועבודות בית2.

.נוכחות בבחינות3.

(.לעיתים יחד עם מרצה בכיר)בדיקת בחינות 4.

.מתן ייעוץ לסטודנטים ומענה לשאלותיהם5.

.  קיום שעות קבלה כנהוג במחלקה6.



כמה זמן אמורים להקדיש 
?למטלות הנלוות להוראה

מספר השעות מסלול העסקה
הנלוות לכל שעת  

תרגול/הרצאה

מספר השעות הנלוות לכל 
סיור/שעת הדרכת מעבדה

עוזר הוראה בתואר 
,  שני

, מדריך/אסיסטנט
עמית הוראה

1.751

עוזר הוראה בתואר 
(דרגה ב)ראשון 

31.9

עובד  , מורה מן החוץ
לפי שעות

אין הגדרה בהסכםאין הגדרה בהסכם



כמה זמן אמורים להקדיש 
?למטלות הנלוות להוראה

את מספר השעות הנלוות יש לחשב במצטבר לסמסטר  .

13בסך הכל מלמדת . מתרגלת מלמדת שעתיים בשבוע: דוגמאות
X2 =2626אמורה להקדיש במצטבר . שעות בסמסטרX1.75

.שעות למטלות נלוות לאורך הסמסטר45.5= 

אמור להקדיש  , מדריך מעבדה מלמד שעתיים בשבוע בממוצע
.  שעות למטלות נלוות26X1 =26לאורך הסמסטר 

 בררו מהן המטלות הנלוות  –לפני שאתם מלמדים קורס חדש
. שידרשו

 בבירורמספר השעות הנלוות הנדרש מכם חורג
.  דברו איתנו? מהמוגדר בהסכם

אך לא כדאי לוותר מראש, הטיפול בנושא אינו פשוט.



?  לדרוש מכם כמטלות נלוותאסורמה 
:דוגמאות שנתקלנו בהן

עבודה בקורס אחר.

 לקבוצה שלכם או כמחליפים  )הוספת שעות הוראה
(.של חבר סגל אחר

 מעבר  )תחזוקה של המעבדה בתקופת הסמסטר
(.  להכנת המעבדות הספציפיות שאתם מדריכים

הקדשת : דוגמה. מה שחורג מהכנה סבירה לשיעור
.  למעבדה" סקריפטים"ימים שלמים לתכנות 

עבודה אדמיניסטרטיבית עבור המחלקה  .

ועוד ועוד



?מה לבדוק–מס הכנסה 

 אין מה לבדוק –אם אינכם משלמים מס הכנסה☺

? משלמים מס

ודאו שהם מופיעים בתלוש השכר? יש לכם ילדים.

יש לבצע תיאום מס ובסוף  ? עובדים בעבודה נוספת
. השנה כדאי לבדוק זכאות להחזר מס



...בלבולים נפוצים

".  דוקטורנטית אז את ממילא עובדת זמנית/כי את מסטרנטית, מותר לפטר אותך בהריון"❑

!לא נכון❖

.  ואין ללחוץ עליכן לוותר על מינוי בשל לידה, פיטורי אישה בהריון אסורים ככלל: האמת✓

"כתב התחייבות לדוקטורנט מבטיח רק מינימום משרה."

!לא נכון❖

.היקף המשרה בכתב ההתחייבות צריך להתאים להיקף העסקתכם בפועל: האמת✓

".  כל מחלקה קובעת אחרת את היקף המשרה של בודקי תרגילים"❑

!  לא נכון❖

יש למסור לכם . היקף המשרה של בודקים נגזר מהערכה סבירה של שעות העבודה השבועיות שלהם✓

.  תיאור מפורט של המשימות שלכםמראש



...נפוציםבלבולים 

"  ממילא נגמר לך כתב המינוי, זה לא פיטורים"❑

!לא נכון❖

,  לשימועכל מי שהעסקתו מסתיימת או מצטמצמת זכאי : האמת✓

.  בשימוע יכול ללוות אתכם נציג הארגון. שבו יוכל להעלות טענות

". תרגול אחד/היו שינויים במערכת אז אנחנו מבטלים לך קורס"❑

!  לא מספיק❖

כדי , סיום העסקה/לצמצוםברור ומפורט צריך למסור לכם נימוק ✓

.  שתוכלו להגיב וצריך להזמין אתכם לשימוע



כתבי התחייבות לדוקטורנטים

  בתחילת העסקתכם עליכם לקבל כתב התחייבות
.הקובע את היקף העסקתכם בכל סמסטר, לשנתיים

!כתב ההתחייבות אינו כתב המינוי

  בסוף השנתיים כתב ההתחייבות מתחדש לשנתיים
. נוספות

לא לחדש אותו כדי  /לבטל כתב התחייבותאסור
.למסור את המשרה שלכם לחבר סגל אחר

 מסיבות רלבנטיות  חמישיתאם אתם זקוקים לשנה
.  זכותכם לבקש זאת, שאינן תלויות בכם



זקוקים לאנשי קשר במחלקה

ת שימשיך לשמש כאיש הקשר  /אנו זקוקים למתנדב
.של הארגון במחלקה

במצטברבשנהשעתיים -תפקיד פשוט הדורש שעה.

  איש הקשר מסייע לנו לוודא שמידע מהארגון מגיע
בעיות ושאלות –ולהפך , לחברי הסגל במחלקה

.  מגיעות מחברי הסגל להנהגת הארגון

תודה? מוכנים להתנדב!



?הצעות? בעיות? שאלות

:אנחנו כאן בשבילכם

zutar@bgu.ac.il–במייל

(10:00-14:00)בית הסטודנט , 111חדר –במשרד

Segel–בפייסבוק Zutar Ben Gurion

www.zutar.org–באתר


