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 רקע ומטרה .1

מנהליים עמותות שלה עובדים בחברות הבת או ב, ככלל, לא יועסקו באוניברסיטה 1.1

במקרים בהם אלא  ,שפרשו לגמלאות ומקבלים פנסיה תקציבית מהאוניברסיטה

בכפוף ו של העובד או לפרק זמן מוגבל ו/או במקרים חריגים ותידרש מומחיות

 .לכללים המפורטים בהוראה זו

הכללים האמורים בהוראה זו לגבי חברות הבת והעמותות של האוניברסיטה יעוגנו  1.2

 בהסכמים שבינן לבין האוניברסיטה.

 הגדרה .2

 חברת בת או עמותה של האוניברסיטה 2.1

 .האוניברסיטה בשליטתממנה  51%שלפחות  העמותאו  חברה

 ומעלה( 06תנאים להעסקת גמלאים שפרשו בפרישת גיל )גיל  .3

העסקת גמלאים שמקבלים פנסיה מהאוניברסיטה באוניברסיטה או בחברות הבת/  3.1

 תיעשה בכפוף לתנאים שלהלן: ,העמותות שלה

 .ממועד הפרישה לפנסיה רק לאחר שחלפו שלושה חודשיםההעסקה תחל  3.1.1

השכר שיקבל  בצירוףהגמלאי צבה שמקבל של הק  ל הסכום הכול 3.1.2

מהמשכורת  111%לא יעלה על  ,מהעמותה מחברת הבת/ מהאוניברסיטה/

 הקובעת לפנסיה.  

 134-15הוראת הנהלה  ולפי שעות )רא תהיה באוניברסיטההעסקה  3.1.3

(; זאת לאחר שמנהל היחידה נימק את יים לפי שעותנהלהעסקת עובדים מ  

 .ידי מנהל מחלקת כוח אדם באגף משאבי אנוש-הבקשה והיא אושרה על

 (06)מתחת לגיל פרישה מוקדמת  .4

שפרשו פרישה מי  השלבעמותות /בחברות הבתאו  לא יועסקו באוניברסיטה 4.1

 ,דה רפואית(פי החלטת וע-)עלמסיבות בריאותיות לרבות פרישה  ,מוקדמת

 ומקבלים פנסיה מהאוניברסיטה.

ם ניתן להעסיק -את זכויותיהם לפנסיה  הקפיאומי שהפסיקו לעבוד ו 4.2

ללא הגבלה של היקף המשרה, וזאת  הבחברות הבת/העמותות שלבאוניברסיטה או 

 וממועד תשלום הפנסיה יחול עד למועד בו תשולם להם הפנסיה מהאוניברסיטה.

 לעיל. 3.1.3-ו 3.1.2 פיםשבסעי יםהכלל לגביהם

http://admin-regulations.huji.ac.il/05-034.pdf
http://admin-regulations.huji.ac.il/05-034.pdf
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 פיטורים מסיבות משמעתיות .5

שפוטרו מסיבות מי  עמותות שלהבבחברות הבת/או  בשום מקרה לא יועסקו באוניברסיטה

 שאינם מקבלים פנסיה מהאוניברסיטה.מי משמעתיות. סעיף זה חל גם לגבי 

 מקרים חריגים .0

  :ועדה כלהלןבפני אש ניתן להביא לדיון ולאישור מרמקרים חריגים  0.1

נכ"ל, סמנכ"ל משאבי מועדה שתורכב מ - לגבי העסקה באוניברסיטה 0.1.1

 אנוש והיועץ המשפטי של האוניברסיטה.

ועדה שתורכב  - של האוניברסיטה עמותותבלגבי העסקה בחברות הבת/ 0.1.2

והיועץ המשפטי של  נהלראש אגף מ  , סמנכ"ל משאבי אנושמ

 .האוניברסיטה

 רשמו בפרוטוקול. יהחלטות הוועדה יהיו מנומקות וי 0.2

 אחריות .7

הוא ו ,העמותות של האוניברסיטהיביא הוראה זו לידיעת החברות/ נהלראש אגף מ   7.1

 לעיל. 1.2אחראי לקיום האמור בסעיף ה

 


