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 נוהל זכויות וחובות חברי סגל הפורשים לגמלאות 
 

            של התקנון האקדמי. 7.1.1.3תוארם של חברי סגל הפורשים מן השרות יהיה כפי שנקבע בסעיף   . 1 

"בדימוס"  אשר פרש לזכויות חברי סגל פורשים זכאי כל בעל תואר "פרופסור אמריטוס", וכל חבר סגל  1.2  
 לגמלאות בהיותו בעל קביעות. 

 הרקטור רשאי לאשר מתן זכויות חבר סגל פורש גם בתנאים של פרישה שלא לגמלאות.  1.3  

 זכויות חברי סגל שפרשו   . 2 

כל זכויות הייצוג, כגון:  הופעה ברשימת חברי הסגל בספר השנה )בציון התואר "פרופסור אמריטוס" או   2.1  
 "בדימוס"(,  הזמנה לטכסים, ישיבה בטכסים במקומות המיועדים לחברי הסגל, וכדומה. 

  2.2 
חבר סגל שפרש יוכל לקבל מקום במשרד, שטח למעבדה ומשאבים למחקר בכפוף לאפשרויות  א' 

 ולצרכים הכוללים של המחלקה והפקולטה. 
 שטחים ומשאבים כנ"ל. שנה לפני פרישתו הוא רשאי לפנות לראש המחלקה בבקשה להקצאת ב'
 שיקוליו של ראש המחלקה יתייחסו בין השאר: ג'

 לפעילותו המחקרית העכשווית.-  
 לכספי המחקר העומדים לרשותו.-  
 לתלמידי המחקר המודרכים על ידיו. -  

 הקצאת שטחים ומשאבים כנ"ל תאושר לתקופה של עד שנתיים עם אפשרות לחידוש,  ד'
 באותה המתכונת.  

 על החלטת ראש המחלקה בנידון אפשר יהיה לערער )הן ע"י חבר הסגל הפורש והן   ה'
 ע"י אחרים( בפני ועדה אוניברסיטאית, כמפורט להלן. 

 הועדה האוניברסיטאית לערעורים תוקם ע"י הועדה המרכזת. ו'

 שרותיהם. לחבר סגל שפורש תשמר זכות השימוש בספריות האוניברסיטה ובמחשביה על כל  2.3  

לעיל, רשאי חבר סגל שפרש להגיש בקשות למענקי מחקר, בהמלצת ראש המחלקה ובאישור  2.2בכפוף לסעיף  2.4  
 הדיקן.

חבר סגל שפרש יוכל להתמנות כמנחה לתלמידים לתואר שני ולתלמידי מחקר, ביחד עם מנחה חבר סגל, וכן  2.5  
 כשופט לעבודת גמר. 

  2.6 
זכאי להשתמש בכספי הקרן לקשרי מדע ובכספי קתדרה שנותרו לזכותו בהתאם לתקנון החל חבר סגל שפרש 
 על חברי הסגל. 

חבר סגל שפרש יכול להשתמש בכספי קרן המחקר לגמלאים שיועמדו לרשותו, בהתאם להוראות   2.7  
 האוניברסיטה.

בקמפוס, כגון תו חניה, שרותי מנזה ומועדון חבר סגל שפרש זכאי לשירותים והנחות הניתנים לחבר הסגל   2.8  
 הסגל וכיו"ב. 
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הוק. כמו כן יוכלו להשתתף בגופים אקדמיים  -חברי הסגל שפרשו יוכלו להשתתף כחברים בוועדות אד
 קבועים, אם נקבע כך בנוהל מפורש או על פי אישור הסנאט.

 פרישההעסקה לאחר גיל   . 4 

לא יוארך שירותו של חבר סגל שהגיע לגיל פרישה, והפרישה תחול בתום השנה האקדמית בה הגיע לגיל  4.1  
 הפרישה. 

פי הסכם העסקה -האוניברסיטה רשאית להעסיק חבר סגל שפרש בהעסקה חלקית, כמורה מן החוץ או על 4.2  
חבר הסגל שפרש, או בכל זכות אחרת, לרבות תוארו,  מיוחד.  אין בהעסקה כזו כדי לפגוע בזכויות הפנסיה של 

 המופיעה בתקנון זה. 
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