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 ארגון הסגל האקדמי הבכיר            המזכירות האקדמית –האוניברסיטה העברית 

 

 מדריך ליוצאים לתקופת שבתון

 

מדריך זה נועד לספק מידע בנושא השבתון בצורה נגישה ונוחה ככל האפשר לחברי הסגל האקדמי. המדריך 
, אשר רק הנוסח שלהם הוא כמובן המחייב. בנוסף כללנו כאן גם "תורה התקנונים הרשמייםאינו בא במקום 

שבעל פה", היינו כללים והצעות לא רשמיים, אשר מטבע הדברים יכולים להשתנות מעת לעת ואינם מחייבים. 
 עדכן זאת מידי שנה.המשיך ולוהכוונה היא ל 2016ינואר עודכן נכון להאמור כאן מ

 תוכן עניינים
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 פרק א: מחשבות על שבתון )מידע כללי לתכנון מוקדם(

 מושגי יסוד

  תקופת השתלמות" היא היעדרות מאושרת מהאוניברסיטה לתקופה של סמסטר לפחות )או"
 טרימסטר ביחידות שבהן נהוג(, או תקופת קיץ, לטובת הקדשת הזמן למחקר, בארץ או בחו"ל. 

 לחברי סגל על פי הסכמי העבודה, אותו ניתן לנצל בתקופת  "מענק שבתון" הוא המענק המגיע
 ההשתלמות. 

  ישנה הפרדה בין עצם האישור לצאת לתקופת השתלמות )אישור אשר נותנת ועדת ההשתלמויות
וההיעדרויות( לבין שאלת הניצול של מענק שבתון. חברי סגל שאושרה להם תקופת השתלמות יכולים 

לזכותם הם מבקשים לנצל בתקופת ההשתלמות. אפשר לצרף  להחליט כמה מהמענקים הצבורים
תקופות של שבתון בתשלום עם תקופת השתלמות ללא תשלום )מעין חל"ת(. כמו כן ניתן לצרף 

 תקופות של שבתון בחו"ל עם תקופת של פטור מהוראה )פטמ"ה(.

 כמה חודשי "מענק שבתון" צברתי?

  במסלול הרגיל, חודשיים עבור כל שנת עבודה )החל ממועד המינוי בדרגת מרצה(. כלומר: אחרי שש
 חודשים(.  12שנות עבודה צוברים שנת שבתון שלמה בתשלום )

  הזכויות למענק שבתון ממשיכות להיצבר עד לניצולן, אולם לא ניתן לנצלן לאחר סיום העבודה
 להסכמי מעבר בין מוסדות(.  באוניברסיטה, מכל סיבה שהיא )בכפוף

  במהלך תקופת השתלמות ללא תשלום וגם במהלך תקופת שבתון/פטור מהוראה לא צוברים זכויות
 שבתון.

  השבתון , תחת "שבתון", מתעדכנת באופן שוטף יתרת מענק מידע אישי ופעילות תקציביתבמערכת
 העומדת לזכותך.

 האם אני זכאי/ת לצאת לשבתון? 

 .ניתן לנצל את מענק השבתון בפעם הראשונה לאחר ארבע שנות עבודה 

  ניתן לצאת לתקופת השתלמות/שבתון נוספת בחלוף שלוש שנים לפחות מההשתלמות הקודמת או
תן לצאת תה לתקופה קצרה משנה, ניימתקופת חל"ת קודמת. ]אבל: אם הפעם הקודמת הי

להשתלמות נוספת בתנאי שפרקי הזמן שחלפו ממועד החזרה משתי ההשתלמויות הקודמות עולים על 
 שנתיים וחצי בממוצע.[

  תקופת השתלמות מיועדת לטובת מחקר/פעילות מדעית בלבד. היעדרות למטרות אחרות אפשרית
דה בתפקיד ניהולי עקרונית רק במסגרת חל"ת. בפרט, לא ניתן לנצל את תקופת ההשתלמות לעבו

 /גיוס משאבים במוסד אחר להשכלה גבוהה, אלא באישור חריג מהוועדה המתמדת. מנהליאקדמי/

 לאיזו תקופה אני יכול/ה לצאת לשבתון?

  ככלל, תקופת השתלמות של סמסטר אחד תהיה בת שישה חודשים ותקופת השתלמות של שני
טרימסטרים במקום סמסטרים, ניתן לבקש חודשים. ביחידות שבהן נהוגים  12סמסטרים תהיה בת 

השתלמות בת ארבעה או שמונה חודשים. לעניין תאריך סיום תקופת ההשתלמות, סמסטר כולל גם 
 את השבועיים שלפני תחילתו.

  .ועדת ההשתלמויות רשאית לאשר השתלמות )או הארכת השתלמות( עד לתקופה כוללת בת שנתיים
 הוועדה המתמדת. בקשות שחורגות מכך מועברות להחלטת

 .ניתן לבקש לפצל השתלמות בת שנה לשתי תקופות נפרדות של סמסטר 

 .תקופת המינימום לניצול מענק שבתון בגין שהות בחו"ל היא חודש 

https://www.huji.ac.il/dataj/controller/finance/
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  חברי סגל עם קביעות זכאים לקבל "מקדמה" ולנצל מענקי שבתון על חשבון צבירה עתידית, ובלבד
ק. במקרה של עזיבה/פרישה מוקדמת יש צורך להחזיר שיתרת החובה לא תעלה על תשעה חודשי מענ

 את השווי הכספי של המקדמה.

 חודשי מענק שבתון.  24-בחמש השנים שלפני גיל פרישה לא ניתן לנצל יותר מ 

  יוכל לנצל  1.10.1992לא ניתן לצאת להשתלמות לאחר הפרישה. ]אולם: מי שצבר מענקי שבתון לפני
יתה לו בין אותו מועד יעור יתרת חודשי השבתון הנמוכה ביותר שהגם לאחר גיל פרישה מענקים בשי

לבין גיל הפרישה. במקרה כזה, יש לנצל את המענק שנותר מיד לאחר סיום השירות הפעיל 
 באוניברסיטה.[

 שבתון קיץ

 .השתלמות בקיץ אפשרית לתקופה בת חודשיים או שלושה חודשים 

 שלושה חודשי מענק שבתון בכל פעם, זכאים לקבל  חברי סגל שיצאו פעמיים לשבתון קיץ, וניצלו
שחרור מהוראה למשך סמסטר אחד )באישור ראש החוג והדיקן(. במקרים כאלה, חלה חובה להיות 
באוניברסיטה לפי הכללים החלים על חברי סגל שמלמדים. זכות זו אינה ניתנת לצבירה ליותר 

 צבירה לשנה. מסמסטר אחד, אם כי במקרים חריגים יכול הרקטור לאשר

 שבתון בארץ ופטור מהוראה )פטמ"ה(

  ניתן לבקש תקופה של פטור מהוראה )פטמ"ה( כדי להתרכז במחקר באוניברסיטה העברית. במקרים
 כאלה, יתרת חודשי השבתון תופחת בחודש על כל חודש של פטור מהוראה.

  השתלמות/שבתון. הליך הגשת הבקשה לתקופת פטור מהוראה ואישור הבקשה הם כמו לתקופת
ההבדל הוא שבמקום לבצע "השתלמות" )מחקר/עבודה מדעית( במקום אחר, ממשיכים לעשות את 

 המחקר באוניברסיטה העברית, כלומר שוהים בארץ.

  בתקופת פטור מהוראה חלים הכללים הרגילים לגבי המגבלות על עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה
 עבודה אקדמית באותו אופן כמו בשבתון בחו"ל(. )בניגוד לשבתון בארץ שבמסגרתו מותרת

 בחודש( ולתקופות רצופות של חודשיים לפחות.  1-פטור מהוראה יינתן לחודשים מלאים בלבד )מ
כלומר, במסגרת תקופת השתלמות של שישה חודשים )למשל(, שמשלבת בין שבתון בחו"ל ופטור 

 שיים רצופים, וגם לא לחלק מחודש.מהוראה, לא ניתן לקבל פטור מהוראה לתקופה קצרה מחוד

 חברי סגל במסלול המקביל

  :הכללים המפורטים למעלה חלים גם על חברי סגל במסלול המקביל, בכפוף לשינויים הבאים 
o  ,)צבירת מענק השבתון היא בשיעור של חודש אחד לכל שנת עבודה )בהתאמה להיקף המשרה

אשר לא יובאו בחשבון יותר מארבע בחישוב החל מהמינוי כמורה משנה בדרגת מדריך, כ
 שנים לפני העלאה לדרגת מורה. 

o .ניתן לנצל את מענק השבתון בפעם הראשונה לאחר חמש שנות עבודה 
o  ניתן לצאת לתקופת השתלמות/שבתון נוספת בחלוף ארבע שנים לפחות מההשתלמות

 הקודמת או מתקופת חל"ת קודמת.
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 למי לפנות בשאלות

 גב' אירית בוחבוט, המזכירות  –אה לשבתון, תקופת הזכאות וכיוצא בזה בנושאים הקשורים ליצי

 .iritb@savion.huji.ac.il,  5881036-02האקדמית, 

  5882929-02גב' דבורה דייני, יחידת שירותי חשבות,  –בנושאים כספיים ,dvorad@savion.huji.ac.il ,

, daliak@savion.huji.ac.il, 6758071-02. בעין כרם יש לפנות לגב' דליה קריקסמן, 5883594-02פקס 
 .02-6757489פקס 

  ניתן לפנות:בנושאים של קרן פנסיה/השתלמות 

o 5881080-02גב' ויקי בוסו טיקר,  -וכנות ב. טיקר לס ,ins.co.il-vicky@btiker . 

o  4049314-050יצחק אסודרי  -בירושלים –למנורה מבטחים ,newmivt.co.ilessoudryi@ 

 battashn@newmivt.co.il ,4049413-050ניר בטש -ברחובות                                

  )גב' סימה  –בנושאים הקשורים לביטוחים באמצעות האוניברסיטה )כמו ביטוח נסיעות לחו"ל

 . simaa@savion.huji.ac.il, 5881409-02אביטל, 

  )גב' לימור  –בנושאים הקשורים לביטוחים באמצעות ארגון הסגל )כמו ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי

 . limorc@savion.huji.ac.il, 6585333-02כהן, 

 

 ב: לפני/לקראת הנסיעה פרק

 הגשת הבקשה לצאת לשבתון

  בקשה לתקופת השתלמות יש להגיש לדיקן/ית עד סוף סמסטר א' בשנה שלפני ההשתלמות
המבוקשת. במהלך חודש נובמבר מידי שנה מפיצה המזכירות האקדמית את טופס הגשת הבקשה 

 ומועד ההגשה המדויק.

 מלצת הדיקן/ית.הבקשה מועברת לוועדת ההשתלמויות בצירוף ה 

 תקופת וסיום מועדי תחילת להכניס שינויים קלים ב )במידת הצורך( לבקש במועד מאוחר יותר ניתן
, בסמסטר ההשתלמות דחיית כגון, משמעותיים , בהתאם לתקופת השהות בחו"ל. שינוייםהשבתון

  .חדשה בקשה הגשת מחייבים

  בדוא"ל( לראש היחידה, ולאחר אישורו בקשה לביטול יציאה להשתלמות יש להעביר בכתב )אפשר
 למשרד הדיקן. משרד הדיקן יעביר את ההודעה אל  המזכירות האקדמית.

 פניה ליחידת שירותי חשבות

  לאחר קבלת האישור לתקופת ההשתלמות, ולקראת תחילתה, יש לפנות ליחידת שירותי חשבות
 )שלעיתים מוכרת כיחידת מט"ח( כדי:

o תלמות )שבתון חו"ל / פטמ"ה / שבתון בארץ(, ובכלל זה פרטים לעדכן בדבר סוג תקופת ההש
 על מועדי השהייה בחו"ל. 

o .לקבל פירוט לגבי הסכומים המגיעים עבור כרטיסי טיסה 
o  לקבל פירוט לגבי הסכום נטו שיגיע בכל חודש במהלך השבתון )חישוב המענק לאחר הניכויים

 הנדרשים(.

mailto:iritb@savion.huji.ac.il
mailto:dvorad@savion.huji.ac.il
mailto:daliak@savion.huji.ac.il
mailto:vicky@btiker-ins.co.il
mailto:essoudryi@newmivt.co.il
mailto:battashn@newmivt.co.il
mailto:simaa@savion.huji.ac.il
mailto:limorc@savion.huji.ac.il
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 אישור לצורך קבלת ויזה

 יזה למגורים במדינה זרה, בדרך כלל נדרש אישור מהאוניברסיטה על כך שחבר הסגל לצורך הוצאת ו
מתוכנן לשוב לעבודתו בישראל וכן על כך שהוא יקבל מימון מהאוניברסיטה במהלך התקופה. לקבלת 

, 02-5882706אישור כזה יש לפנות לד"ר יצחק חופי, מנהל מחלקת כוח אדם, 

oritra@savion.huji.ac.il . 

 שמירת רצף ביטוחי 

  החל מתשע"ה האוניברסיטה מוציאה תלושי שכר גם במהלך שבתון בחו"ל, והניכויים עבור הביטוחים
 השונים ממשיכים באופן שוטף ומבטיחים רצף ביטוחי. 

  לגבי ביטוח הבריאות הקבוצתי )"מתנת חיים"(, הניכויים ימשיכו באופן אוטומטי )בהעדר הנחיה
אחרת( כמו לגבי הביטוחים האחרים. עם זאת, הכיסוי אינו בתוקף במקרה שבו מתגוררים בחו"ל 

ימים בשנה. לפיכך כדאי לשקול הפסקת הביטוח לתקופת שבתון בחו"ל. עם  183תקופה העולה על 
יש לתת את הדעת לכך שבמקרה כזה, הצטרפות מחודשת )עם החזרה לארץ( תחייב הצהרת זאת, 

 כאשר המשמעות היא שהביטוח לא יכסה בעיות בריאות שקדמו לתחילת הביטוח המחודש. –בריאות 

 ( כדי להסדיר 02-6584790המבוטחים בביטוח "ניתוחית" באמצעות ברכה שרון צריכים לפנות אליה )
 ביטוח בתקופת השבתון.את התשלומים ל

  האוניברסיטה ממשיכה לנכות תשלומים בגין אלה ולהעבירם  –ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי
למוסד לביטוח לאומי, לצד חלקה כמעביד, כך שנשמרת רציפות זכויות מלאה ללא צורך בנקיטת 

 צעדים כלשהם. 

 זכויות פנסיה ותשלומי פנסיה

  ממשיכים לצבור זכויות לפנסיה בגין תקופת השבתון, והאוניברסיטה  בפנסיה תקציביתחברי סגל
 (.2%מנכה ממענק השבתון את דמי ההשתתפות בפנסיה תקציבית )בשיעור 

o  ,במקרה של תקופת השתלמות שבגינה חבר/ת הסגל מנצל/ת מענק שבתון רק באופן חלקי
, כל עוד הנוספתתשלום תקופת ההשתלמות זכויות הפנסיה התקציבית יצטברו גם בגין 

 שישה חודשים.מהתקופה שבגינה נוצלו מענקי השבתון ולא עולה על  ארוכהתקופה זו אינה 

  ההפרשות לקרן הפנסיה ממשיכות באופן אוטומטי גם בתקופת השבתון בפנסיה צוברתלחברי סגל ,
 ואין צורך בפעולה כלשהי. 

o  .במקרה של יציאה עם זאת, בתקופה של חל"ת לא מבוצעות הפרשות לקרן הפנסיה
להשתלמות ללא תשלום לתקופה העולה על חמישה חודשים יש ליצור קשר עם קרן הפנסיה 
על מנת לשמור על רצף זכויות במרכיב הביטוחי. במקרה כזה יידרש תשלום מסוים עבור 

 מרכיב הביטוח במהלך תקופת החל"ת. 
o י שבתון, והתשלום של במקרה של תקופת השתלמות שבה ישנו רק כיסוי חלקי מבחינת מענק

 מולה ולבדוק הפנסיה לקרן לפנות מענקי השבתון נפרס על פני תקופה ארוכה יותר, מומלץ
 עבודה. כושר אובדן עבור הכיסוי את

 

 

 

 

 

mailto:oritra@savion.huji.ac.il
mailto:oritra@savion.huji.ac.il


7 
 

 כרטיסי טיסה

  לצד זכויות מענק השבתון נצברת גם זכאות לכרטיסי טיסה, בשיעור של שני כרטיסי "הלוך" לכל

מידע אישי ופעילות ארבע שנות עבודה )חמש שנות עבודה לחברי סגל במסלול המקביל(. במערכת 

 תן למצוא את מספר כרטיסי הטיסה שצברת., תחת "שבתון", ניתקציבית

 .הכרטיסים מיועדים לניצול בעת יציאה לשבתון בחו"ל 

  שווי הכרטיס הינו לפי העיר הרחוקה ביותר שבה שוהים בשבתון יותר מחודשיים, בהתאם למחיר

(. ניתן לברר את סכום הזכאות ביחידת שירותי חשבות. Y classהמלא של כרטיס במחלקת תיירים )
 שוהים פחות מחודשיים בכל יעד, החישוב נעשה לפי ממוצע שני היעדים העיקריים.[  ]אם

  וילדים בשירות חובה  18ניתן לנצל את הזכאות גם לטובת רכישת כרטיסים לבן/בת זוג, ילדים עד גיל
או שירות לאומי )דבר שמתאפשר בזכות העובדה שהמחיר של כרטיסי הטיסה בפועל בדרך כלל נמוך 

שמנוכה  35%המלא שלפיו מחושבת הזכאות(. כרטיסים לבני המשפחה חייבים במס בשיעור מהמחיר 
 במקור מתוך כספי השבתון.

  למטרות עבודה במהלך ארצה וחזרה לצורך טיסות גם המיועד לכרטיסי טיסה  בסכוםניתן להשתמש
 השבתון. 

 יטה )נכון לאוקטובר ידי האוניברס-ניתן לרכוש את כרטיסי הטיסה רק בסוכנויות המאושרות על
 )כל הסניפים( או דיזנהאוז )סניף הר הצופים בלבד((.  , אופיר טורס2014

  חברי סגל שמנצלים מקדמה על חשבון תקופת השבתון יוכלו לקבל מקדמה גם על חשבון זכאות
 לכרטיסי טיסה.

 לשלם, ללא ניכוי מס, את  גםהסגל  יחבר יםיכול ם לטובת כרטיסי טיסהבסכום העומד לרשות
המשלוח של ספרים ליעד השבתון ו/או בחזרה, וכן תשלום על מטען אישי חורג שהם הוצאות 

 500-דולר עבור כל מזוודה נוספת ולא יותר מ 100ומשפחתם נושאים עמם בטיסה, עד לתקרה של 
 דולר בסך הכל )כולל משלוח הספרים(.

  המיועדים לשבתון לטיסה במחלקת עסקים. עם זאת, חברי כעקרון לא ניתן לנצל את כרטיסי הטיסה
בכך יכולים לרכוש בסוכנות הנסיעות המאושרת כרטיס במחלקת עסקים, כאשר  סגל המעוניינים

ידם מקרן קשרי -(, ישולם עלclass Yהעלות שמעבר למחיר טיסה במחלקת תיירים )מחיר מלא, הפרש 
 מדע או מכיסם הפרטי. 

 משלוח ספרים

 לוח ספרים ליעד השבתון על חשבון האוניברסיטה, בדואר ים )עשוי לקחת מספר חודשים ניתן לש
ק"ג. חברי/ות סגל שמעוניינים לשלוח ספרים בדואר אויר יכולים לעשות  20להגיע(, במשקל של עד 

 ניתן לפנותבשאלות  זאת גם באמצעות האוניברסיטה, אך יידרשו לשלם על כך מתקציב שלהם.
 .באוניברסיטה שירותי הדוארל

 ביטוח רפואי בחו"ל

  קיימת אפשרות לרכוש ביטוח רפואי לתקופת שבתון בחו"ל באמצעות האוניברסיטה, לפי תנאים

. היא באתר ארגון הסגלשהושגו במכרז שערך ארגון הסגל. פוליסת הביטוח, של חברת הראל, זמינה 
( על 2014דולר, וכן כיסוי מסוים לרכוש. הפרמיה עומדת )נכון לאוקטובר  1,000,000סוי עד כוללת כי

(. ישנן גם אפשרויות שונות 70עד  51דולר ליום )מגיל  5.90( או 50דולר ליום )עד גיל  4.90סך של 
 להרחבת הכיסוי לספורט אתגרי וכיוצא בזה.

 ( ללא תשלום. כלומר, משפחה בת 21ואילך )עד גיל  התעריף זהה לבן/בת זוג ולילדים, אולם ילד שני
שני הורים וילד אחד תשלם את הסך הנ"ל כפול שלוש, משפחה עם שלושה ילדים תשלם את אותו 

 הסכום.

https://www.huji.ac.il/dataj/controller/finance/
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  (, כאשר 70עד  51דולר )מגיל  2.5( או 50דולר בלבד )עד גיל  2יום ומטה, התעריף הוא  90בשבתון של
  ואילך ללא תשלום.  שלישירק ילד 

  למען שלמות התמונה נציין כי ישנה אופציה נוספת, לביטוח מינימלי, מקביל ל"ביטוח הצף" בנסיעות
דולר  2.80, 50דולר ליום עד גיל  2.20קצרות. ביטוח זה ניתן לרכוש לתקופה של עד שנה, והעלות היא 

הנחה של חזרה  . שימו לב כי ביטוח זה מיועד בעיקרו למצבי חירום, על בסיס70עד  51ליום מגיל 
 לארץ אם נדרש טיפול יקר; כלומר עקרונית זו אינה פוליסה שמתאימה לשבתון.

 דולר ליום  1.25( או 50דולר ליום )עד גיל  1הנ"ל בשיעור של  יםהאוניברסיטה מסבסדת את הביטוח
הטבה נזקפת לזכות חברי סגל ומשלמים מס סבסוד זה חל גם על בני משפחה. ה(. 70עד  51)מגיל 

 (.2015במאי  1)סכומי הסבסוד עודכנו בתוקף מיום גינה. ב

  מומלץ לבדוק בכל מקרה ומקרה את כדאיות רכישת הביטוח הנ"ל מול אופציות חלופיות במדינת
היעד. את הסבסוד כאמור לעיל ניתן לקבל גם עבור רכישת ביטוח בריאות באופן עצמאי בחו"ל )כנגד 

  : , מתבקשים לשוחח לפני כן עםקבלות(. חברי/ות סגל אשר שוקלים זאת

ולהתעדכן כדי לוודא הבנת היתרונות של  simaa@savion.huji.ac.il, 5881409-02: סימה אביטל
 הביטוח באמצעות האוניברסיטה.

  במקרה של רכישת ביטוח מקומי בארץ היעד, יש לתת את הדעת לכך שהוא לא בהכרח כולל כיסוי
עבור נסיעות )לכנסים למשל( שבהן יוצאים למדינה אחרת. כדי להקל על חברי הסגל במצבים אלה, 
ה"ביטוח הצף" שממנו נהנים חברי הסגל בנסיעות קצרות לחו"ל, שככלל אינו חל במהלך שבתון 

 10ובלבד שמשך כל נסיעה אינו עולה על למדינה שלישית הוחל גם על נסיעות בתקופת שבתון בחו"ל, 
 ימים. 

 פרק ג: בעת השבתון

  מענק השבתון

  בתקופת שבתון בחו"ל מענק השבתון מחושב לפי סכום בסיס דולרי בצירוף תוספת ותק אחוזית– 
 "ברוטו" בתקופת השבתון. מענק התוצאה היא ה

  סכום הבסיס מתעדכן מעת לעת )הסכום המעודכן מתפרסם מספר חודשים קודם לעדכון ב"הודעות
 סכומי הבסיס הם:  1.10.2014האגף" באתר האגף למשאבי אנוש(. החל מיום 

o  6919לפרופ' מן המניין $ 
o  5585$לפרופ' חבר 
o  4394$למרצה בכיר 
o  3597$למרצה 

 שמופיע בתלוש השכר(, בצירוף שנה נוספת, כפול  תוספת הוותק מחושבת לפי הוותק בדרגה )כפי
 , עד לתוספת מקסימלית לפי הפירוט הבא:2.5%
o  77.5%ומגיע לתוספת מקסימלית של  27.5%פרופ' מן המניין מתחיל עם תוספת ותק של . 
o  45%ומגיע לתוספת מקסימלית של  20%פרופ' חבר מתחיל עם תוספת ותק של . 
o 30%ומגיע לתוספת מקסימלית של  12.5%ק של מרצה בכיר מתחיל עם תוספת ות. 
o  17.5%ומגיע לתוספת מקסימלית של  7.5%מרצה מתחיל עם תוספת ותק של. 

  תחת "שבתון", ניתן למצוא את "ערך חודש שבתון" שהוא מידע אישי ופעילות תקציביתבמערכת ,
 ם מענק השבתון )ברוטו( המעודכן. סכו

  עבור תקופת שבתון אין זכאות לתוספת הקדשת זמן מלא. עם זאת, תוספת הקדשת זמן מלא בגין
ועד  1.8.2015-השנה שקדמה לשבתון תשולם במהלך השבתון. לדוגמא, במקרה של שבתון מ

, ומקבלים 2015יולי -מצהירים על הקדשת זמן מלא בחודשים מרץ 2015, בחודש אוקטובר 31.7.2016
 ( כרגיל.2016, פברואר 2015את התוספת עבור תקופה זו בשני תשלומים )נובמבר 

mailto:simaa@savion.huji.ac.il
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  ,בתקופה שבה מקבלים מענק שבתון לא מקבלים שום תוספת אחרת )תוספות מחקר, תוספות תפקיד
 בתון.מענק קריטריונים, דמי הבראה(. כמו כן אין הפרשות לקרן השתלמות, ואין צבירה של זכויות ש

  בתקופת שבתון בתשלום ממשיכה לחול הזכאות לפטור משכר לימוד לחברי הסגל ולקרוביהם. במקרה
 של תקופת השתלמות ללא תשלום, הזכאות לפטור הינה בגין השנה הראשונה של חל"ת בלבד.  

  ניתן לעשות שימוש בסל הקליטה גם עבור הוצאות בחו"ל בעת שבתון, כל עוד לא נדרשו הוצאות
ילות בישראל באותה תקופה )לדוגמא: ניתן לבקש החזר עבור הוצאות דיור בחו"ל, אך לא ניתן מקב

לבקש גם החזר עבור הוצאות דיור בישראל בגין אותה תקופה(. את הקבלות יש להגיש לאחר החזרה 
 .02-5882732, לשלמה גולןמשבתון וההחזר יתקבל אז. בשאלות לגבי מימוש סל הקליטה ניתן לפנות 

  ,מס מסכום הברוטו מנוכים במקור )כלומר לפני העברה לחבר/ת הסגל( מס הכנסה, ביטוח לאומי
דמי ההשתתפות בפנסיה(, וכן  –בריאות ממלכתי, הפרשות לקרן פנסיה )או לבעלי פנסיה תקציבית 

להשכלה ]נציבות מס הכנסה אשרה למוסדות הלוואות, חסכונות וביטוחים פרטיים היכן שרלבנטי. 
 זה סכום. מסכומים העולים על עבור כל יום השתלמות ללא ניכוי מס במקורדולר  122ה לשלם גבוה

 .[מס בריאותווכן ביטוח לאומי  35%מנוכים במקור 

  לקראת הנסיעה יש לפנות ליחידת שירותי חשבות כדי לקבל פירוט לגבי הסכומים, הניכויים, ובהתאם
 סכום הנטו שיגיע בכל חודש. 

 בדרגה תוך כדי השבתון יעודכן מענק השבתון בהתאם, ויש לקבל גם תוספת  במקרה של עליה
 רטרואקטיבית בהתאם למועד כניסת הדרגה החדשה לתוקף.

o  מועד כניסה לתוקף של קידום בדרגה: בקידום הכולל ועדה אוניברסיטאית ומשאל חוץ
ועדה באוקטובר שלפני המועד שבו קיבל הדיקן את המלצות הו 1המועד הקובע הינו 

המקצועית. בקידום לדרגת פרופסור חבר שאינו כולל ועדה אוניברסיטאית ו/או משאל חוץ, 
 באוקטובר שלפני מועד מינוי הוועדה המקצועית.  1המועד הקובע הוא 

  בתקופת השתלמות מאושרת בארץ )שבתון בארץ( מקבלים את המשכורת הרגילה כמענק שבתון, לא
מחקר א' שניתן לקבל בידיעת והסכמת הגורם המממן(, תוספות כולל תוספות מחקר )למעט תוספת 

תפקיד, תוספת הקדשת זמן מלא וקריטריונים. הפרשות לקרן השתלמות ולקרן פנסיה מבוצעות 
 כרגיל. 

  בתקופת פטור מהוראה מקבלים את המשכורת הרגילה כמענק שבתון, כולל תוספות מחקר, תוספות
 ות לפנסיה, וצבירת זכויות בקרן קשרי מדע. תפקיד, הפרשות לקרן השתלמות, הפרש

o  .ניתן לדווח על הקדשת זמן מלא )עבור מענק הקדשת זמן מלא( בגין תקופה זו 
o  ניתן לקבל מענק קריטריונים במהלך תקופת הפטור מהוראה )בגין פעילות אקדמית בשנה

 הקודמת(.
o בשנה שלאחר מכן,  ניתן לדווח על פעילות בתקופת פטמ"ה לצורך קבלת מענק קריטריונים

חודשים לפחות. אחרת  6ובלבד שבמהלך אותה שנה נכללה עבודה רגילה ו/או פטמ"ה למשך 
)כלומר אם מירב השנה חבר הסגל היה בשבתון בחו"ל(, ניתן לדווח על הפעילות בשנה קודמת 

 )בהתאם לנוהל המקובל לגבי שבתון חו"ל/חל"ת(. 

 פתיחת חשבון וקבלת המענק

  עם היציאה לשבתון תעביר יחידת שירותי חשבות תשלום כפול, עבור החודש הראשון והאחרון, כדי
בשכירת דירה וכולי(. ניתן לקבל תשלום זה לקראת  פיקדוןלסייע בהוצאות המעבר )רכישת ציוד, 

היציאה לחו"ל במזומן, או בהעברה לחשבון בארץ )בין אם חשבון בשקלים או במט"ח(, או לבקש 
 רתו לחו"ל לאחר פתיחת חשבון שם. העב

  עם ההגעה למדינת היעד בתחילת תקופת ההשתלמות יש לפתוח חשבון בנק ולהעביר את פרטיו

 .5883895-02או בפקס  dvorad@savion.huji.ac.ilליחידת שירותי חשבות, במייל 

mailto:dvorad@savion.huji.ac.il
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  בהתאם לחישוב שפורט לעיל, למעט בחודש האחרון שהועבר מראש. לאחר מכן יועבר סכום קבוע
 התשלום מועבר בסמוך לתחילת כל חודש ולא בסופו כמו המשכורת בישראל.

  יש להיערך לכך שבסוף השנה יהיה פער משמעותי בין התשלומים. ]לדוגמא: במקרה של שנת שבתון
באוגוסט. לאחר מכן  1בסמוך לאחר  ביולי, התשלום הראשון )כפול( מועבר 31באוגוסט ועד  1-מ

מועבר תשלום חודשי בתחילת כל חודש, בפעם האחרונה בתחילת יוני )שכן יולי, החודש האחרון, כבר 
בספטמבר, כלומר  1-שולם מראש(. משכורת רגילה עבור אוגוסט מועברת לחשבון הבנק בישראל רק ב

 כשלושה חודשים לאחר העברת התשלום הקודם.[ 

 ואילך מונפקים תלושי שכר גם במהלך השבתון, ומועברים לחברי/ות הסגל בדוא"ל. משנת תשע"ה 

 שמירת קבלות ובקשת אורכה ממס הכנסה

  מס ההכנסה אשר צריך להשתלם עבור תקופת שבתון בחו"ל תלוי בהוצאות, שכן בניגוד למצבו של
כנסה החייבת במס. עובד המקבל משכורת בישראל, במהלך שבתון ניתן לקזז הוצאות מסוימות מהה

לפיכך, תשלומי המס המנוכים ממענק השבתון הם "מקדמות" בלבד, כאשר לאחר תום השנה יש 
להגיש דו"ח למס הכנסה ובהתאם נקבע שיעור המס. לעיתים קרובות התוצאה היא שלחברי הסגל 

  מס בעקבות הגשת הדו"ח. החזרמגיע 
o  מספר עם מס אמנות קיימות .השבתוןחלה חובה לדווח גם על הכנסות בחו"ל בתקופת 

אולם ככל ששולם מס בכל זאת בחו"ל,  ;מיםמסוי בתנאים מס מנכים לאלפיהן ש מדינות
  מובא תשלום זה בחשבון בעת קביעת החיוב במס בישראל.

  לצורך הדו"ח יש לשמור במהלך השבתון מסמכים המפרטים הכנסות )ככל שישנם(, וכן קבלות )או
 אסמכתא אחרת( לגבי ההוצאות הבאות: 

o חשמל, ועד, מקומיים מיסים השאר בין כולל) דירה החזקת וכן הוצאות דירה שכר תשלומי ,
 הוצאות זאת לעומת, מוכרות אינן וציוד רהוט רכישת . ]הוצאות'(וכו תחזוקה, מים, חימום
 .[מוכרות וציוד רהוט שכירת

o מלון בנסיעות לצרכי עבודה. בבתי לינה 
o חודשים(. 10 על העולה לתקופה השבתון במסגרת ל"בחו )לשוהים ילדים חינוך 
o ציבורית אחרות בתחבורה כמו גם נסיעות השבתון במהלך ליעד השבתון, וכן טיסות טיסות 

 העבודה שאינן מוכרות(. למקום וחזור הלוך לל נסיעות)לא כו בלבד עבודה לצרכי
o  כולל פירוט הנסיעות  –שכירת רכב או שימוש ברכב לצורך נסיעה לכנס/מחקר/ביקור מקצועי

 מוכרות(.  שוטפות אינן רכב שבוצעו ומספר הקילומטרים בכל נסיעה )הוצאות אחזקת

o עבודה ויזות בהפקת הוצאות הקשורות. 

o פגישות, מקצועיים סיורים, מקצועיים בכנסים בהשתתפות הקשורותנוספות  הוצאות 
 מאמתים. מסמכים בצרוף – מקצועיות

o אישיים. חפצים משלוח 
o מקצועית )כולל שם הספר שנרכש(. ועיתונות ספרות רכישת 
o תקשורת., אחזקה קניה, שכירות, – הוצאות הנוגעות למחשבים 
o ומשרדי. מקצועי ציוד רכישת 
o ל."בחו רפואי ביטוח 
o או ההשתלמות לצורך שנעשו או, בשבתון המקצועית העבודה עם אחרות הקשורות הוצאות 

 ההשתלמות )אך לא כולל הוצאות מחייה למעט מה שפורט לעיל(. במקומות השהות בשל
o  יש להדגיש כי לא בהכרח כל ההוצאות הנ"ל יוכרו בסופו של דבר. אולם מומלץ לשמור קבלות

 ות, ולהציגן בפני רואה החשבון לאחר מכן.אלה, שעשויות להיות מוכר
o בטלפון, לב שעובד עם ארגון הסגל-בכל מקרה של ספק או שאלה ניתן לפנות לרו"ח בועז בר 

 . barlevb@barak.net.il במייל או 7675264-09

mailto:barlevb@barak.net.il
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 פי שנה קלנדרית )ינואר עד דצמבר(. לפיכך להגיש דו"חות לרשויות המס היא על  פיה יש-שנת המס על
היוצאים לשנת שבתון במהלך שנה אקדמית נדרשים להגיש שני דו"חות בגין תקופות שבתון. המועד 
הרגיל להגשת דו"ח הוא בסוף חודש אפריל, אולם ניתן ומקובל לבקש אורכה באופן שיאפשר את 

. 2015ביולי  31ועד יום  2014באוגוסט  1 הכנת הדו"ח לאחר החזרה מהשבתון. ]לדוגמא: שבתון מיום
, שכולל את ההכנסות וההוצאות בשבתון עד 2014יש להגיש דו"ח למס הכנסה בגין  2015בסוף אפריל 

. לאחר מכן בסוף אפריל 2014סוף דצמבר. ניתן לבקש אורכה להגשת הדו"ח, למשל עד סוף ספטמבר 
 .[ 2015יש להגיש דו"ח נוסף, בגין  2016

 שת הארכה נעשית באמצעות פניה לפקיד המס, בין אם ישירות או באמצעות רו"ח או יועץ הגשת בק
 לב לשם כך.  -מס. ניתן להיעזר ברו"ח בר

 קרן קשרי מדע ותקציבי מחקר

 ניתן לקבל החזר מקרן קשרי מדע לפי הכללים הרגילים )הגשת בקשה, קבלת אישור  במהלך שבתון
דיקן, הגשת דו"ח לאחר הנסיעה בצירוף קבלות וכרטיסי טיסה(. עם זאת, לאחר סיום השבתון יש 
לכלול את דו"ח ההוצאות שהוגש )שמפרט את ההחזר שהתקבל מקק"מ( בדו"ח שמוגש לרשות 

 המיסים.  

 קרן קשרי מדע לטובת נסיעות עבודה לישראל ובחזרה. ניתן גם לנצל את 

 זכויות קרן קשרי מדע. ממשיכים לצבורשבתון שבה מקבלים מענק  הבתקופ 

 ביקורים בארץ

  30ימים בממוצע בחודש )כלומר  2.5במהלך שבתון בחו"ל ניתן לשהות בישראל תקופה שלא תעלה על 
שהות בישראל לתקופה העולה על כך תהפוך את חודשים(.  12ימים במקרה של שבתון בחו"ל למשך 

 תקופת ההשתלמות באופן חלקי לשבתון בארץ )והתשלומים המגיעים יעודכנו בהתאם(.

  אבל של קרוב שמחה או  שללא נכללים ביקורים לצורך אירועים משפחתיים הנ"ל תקופה הבתוך
ימים(. כמו כן לא נכללים )עד שבעה הורים, אחים, בני זוג וילדים  , כלומרמדרגת קרבה ראשונה

 ביקורים אחרים לצרכי עבודה לפי בקשת האוניברסיטה, באישור מיוחד של הרקטור. 

 ימי  על )ראו להלן(, שכוללת גם הצהרה השבתון בגין המס לרשויות דיווח חובת מוטלת הסגל חברי על 
 החיוב הסופי במס יהיה בהתאם. –בארץ  השהיה וימי ל"בחו השבתון

 השבתון עבודה בזמן

  במוסד אחר להשכלה גבוהה,  מנהליבתקופת ההשתלמות אסור לעבוד בתפקיד ניהולי אקדמי או
ואסור גם לגייס משאבים במישרין או בעקיפין עבור מוסד כזה, אלא אם ניתן אישור חריג לכך 

 מהוועדה המתמדת. 

 טה, או בכלל עם פעילות אסור לחבר סגל לעסוק בפעילות שיש בה ניגוד עניינים עם תפקידו באוניברסי
 האוניברסיטה, או פגיעה אחרת באינטרסים של האוניברסיטה.

 הוראתית, לרבות ריכוז סמינר/סדנה/בית ספר קיץ.-מותר לעסוק בעבודה אקדמית 

 זכויות יוצרים והתקשרויות עם גורמים עסקיים

  .כלומר, המצאה שפותחה הכללים בנושא קניין רוחני והמצאות שירות בפרט חלים גם בתקופת שבתון
במהלך שבתון שייכת לאוניברסיטה, והכללים שחלים לגביה זהים להמצאה שפותחה בשנת עבודה 

 רגילה.

  שצריכה להיעשות באמצעות חברת יישום בלבד  –גם הכללים לגבי התקשרות עם גורמים עסקיים– 
 חלים כרגיל במהלך שבתון.
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 פרק ד: לאחר החזרה

 חשבותעדכון אגף משאבי אנוש וה

 מנת שאגף משאבי אנוש יחדש את תשלומי -אדם ביחידה על-בתום השבתון יש לעדכן את רכז/ת כוח
 השכר הרגיל.

  בתום השבתון יש לגשת ליחידת שירותי חשבות ולהגיש כרטיסי טיסה וכרטיסי עליה למטוס ליעד
השהייה בארץ הרחוק ביותר שעבורו התקבל המימון עבור כרטיסי טיסה, וכן דיווח על מספר ימי 

  בתקופת השבתון.

 הגשת דו"ח  –מס הכנסה 

 לב שעובד -לאחר תקופת שבתון בחו"ל יש חובה להגיש דו"ח למס הכנסה. ניתן להיעזר ברו"ח בועז בר

. הוא מקבל קהל בבית barlevb@barak.net.il, 7675264-09עם ארגון הסגל. ליצירת קשר ישירות: 

(. ניתן כמובן segel@mail.huji.ac.il, 6584674-02נעשה באמצעות הארגון ) עמובלגיה, תיאום הפגישות 
 גם להיעזר בכל בעל מקצוע אחר.

 ביטוח לאומי

 סד לביטוח לאומי מספר חודשים חברי/ות סגל שיוצאים לשבתון עם ילדים צפויים לקבל מכתב מהמו
לאחר היציאה מהארץ, שלפיו יש כוונה להפסיק את תשלום קצבת הילדים. למעשה, הזכאות לקצבת 
ילדים עדיין קיימת גם במהלך שבתון; יש להעביר לביטוח הלאומי אישור מהאוניברסיטה בדבר 

מי קצבת הילדים העובדה שמדובר בשבתון לתקופה קצובה, ועל בסיסו אמורים להמשיך תשלו
כסדרם. עם זאת יש לתת את הדעת לכך שדווקא לאחר החזרה לארץ נוטה המוסד לביטוח לאומי 
להפסיק את תשלומי הקצבה וזאת אף מבלי להודיע על כך )בדיעבד, כאשר מגלים כי תשלומי הקצבה 

למוסד  הופסקו, הם טוענים כי היה צורך לעדכן אותם בדבר החזרה לארץ(. חשוב על כן להודיע
 לביטוח לאומי עם החזרה לארץ ולוודא המשכיות קבלת קצבת הילדים.

 בשנה החולפת  מענק קריטריונים/הקדשת זמן מלא/דמי הבראה

  בכל שנה בתום חודש ספטמבר מתבקשים חברי הסגל למלא טופס "קריטריונים" לצורך קבלת המענק
יס לתשלום המענק בשנה השוטפת. האקדמי. הטופס מתייחס לפעילות בשנה שהסתיימה, ומהווה בס

בסיום שנת השבתון ניתן למלא את הטופס על בסיס פעילות בשנה שקדמה ליציאה לשבתון. ]לדוגמא: 
)כלומר  2015, בעת מילוי הטופס בספטמבר 31.7.2015ועד  1.8.2014במקרה של שבתון בתשע"ה מיום 

 ד. התשלומים עצמם יתקבלו בתשע"ו.[תחילת שנת תשע"ו( ניתן לדווח על עמידה בקריטריונים בתשע"

  לתקופה שעולה על שנת לימודים מלאה, לא ניתן למלא את הטופס ולקבל את  היעדרותבמקרה של
המענק; אולם לאחר שנת הפעילות הרגילה ניתן יהיה לקבל עבור שנתיים. ]לדוגמא: במקרה של 

תשע"ה, -שנות הלימודים תשע"ד, כלומר ב31.7.2015ועד  1.8.2013מיום  והיעדרותתקופת השתלמות 
, בתום שנת הלימודים תשע"ו, ממלאים 2016לא ניתן למלא הטופס. בספטמבר  2015בספטמבר 

 הטופס לגבי שנה זו, ובהנחה שיש זכאות למענק הוא יינתן רטרואקטיבית בגין שנתיים.[ 

 בתשע"ה  לא ניתן לקבל תוספת הקדשת זמן מלא בגין שנת השבתון. לפיכך, מי שיצא לשבתון
)לדוגמא(, לא יכול לדווח על הקדשת זמן מלא באוקטובר שלאחר מכן, ולכן לא יקבל את תוספת 
הקדשת זמן מלא בחודשים נובמבר ופברואר שבמחצית הראשונה של תשע"ו )שבהם משתלמת בדרך 

 כלל התוספת עבור תשע"ה(. 

 הנמצאים בשבתון באותה  דמי הבראה משולמים בדרך כלל באוניברסיטה בחודש אפריל. חברי סגל
   עת יקבלו את דמי ההבראה לאחר שובם )למעט עבור חודשי חל"ת(.
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