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  ה"באלול התשס' ג,     ירושלים
  2005 בספטמבר 7
    
    

  9/2005 ' חוזר מס
  

  
  משרד החינוך, א בהוראה" מנהל אגף בכיר לכ-מר ציון שבת   :אל

  
  ,שלום רב

  
  י משרד החינוך"תנאי פרישה למורים המועסקים ע :הנדון

  31.8.2005הסכם קיבוצי מיום  :  סימוכין
  
   

  .62 והינם עד גיל 31.8.2005רשים ביום תנאי הפרישה ינתנו למורים הפו
  

נוסח ) [גימלאות(מורה הפורש לגימלאות וזכאי לקיצבת פרישה בהתאם לחוק שירות המדינה 
  : זכאי לתנאים הבאים1970-ל"התש, ]משולב

  
 זה ובהתאם בהתאם למפורט בחוזר, במשרד החינוךי ועדת הגימלאות "תנאי הפרישה יקבעו ע

  .ורהלנתוניו האישיים של המ
  

מורה המצוי בהליך משמעת וסגן נציב שירות המדינה  מובהר שתוכנית הפרישה לא תחול על
  .לא יאשר את הפרישה המוקדמת) משמעת(
  

  .מובהר כי תנאי הפרישה לא יחולו על מורים אשר פוטרו בפיטורים פדגוגיים
  

  . בכפיפות לחלקיות המשרה5% עידוד פרישה  עד – הגדלת שירות
  

  . ממשרה מלאה70%א יעלה שיעור הקיצבה מעל בכל מקרה ל
  

  :מענק הסתגלות
  
  

  חודשי הסתגלות  ותק בהוראה במדינה
  

  3   שנים10
  4   שנים11-17
  5   שנים18-23

  6   ומעלה24
   

  
בחישוב המשרה תילקח בחשבון העסקה , המענק ישולם בכפיפות לחלקיות המשרה המשוקללת

  .המשוקללת בהיקף של עד משרה מלאה
  
  
  

https://www.prisha.co.il/



 
  גימלאות והאגף הבכיר לפרישה 

   3 מתוך 2עמוד 
  

  
  
  
  
  
  

  פיצויי פיטורין
  

, ]נוסח משולב) [גימלאות(י חוק שירות המדינה "עובד הוראה אשר אינו זכאי לקיצבה מיידית עפ
יהיה זכאי לתשלום ) 40-42( שנות שירות ואינו בגיל זכאות 10דהיינו לא צבר לפחות , 1970-ל"התש

  :י המפורט להלן"פיצויים עפ
  
  

ותק  בהוראה בשירות 
  המדינה

  פיצוייםשיעור ה
  

1  110%  
2  125%  
3  140%  

4-7  150%  
8  160%  
9  170%  

10-15  175%  
  180%   ומעלה16

  
  

בחישוב היקף המשרה המשוקללת תלקח , הפיצויים ישולמו בכפיפות לחלקיות משרה משוקללת
  .בחשבון העסקה בהיקף של עד משרה מלאה

  
  .עיל כוללים את פיצויי הפיטוריןעובד אשר בוטח בפנסיה צוברת אחוזי הפיצויים המפורטים ל

  
לחוק )  א(א17י סעיף "  בהקפאת זכויות עפהמזכות שנות שירות 10עובד אשר צבר לפחות 

  .100%-שיעור הפיצויים אשר הינו זכאי ב יפחת " בהקפאת זכויות"הגימלאות ויבחר 
  
  

  מענק הסתגלות
  
  

ותק בהוראה בשירות 
  המדינה

  מספר חודשי הסתגלות
  

6  1  
7  2  
8  3  
9  4  

10-11  5  
12-13  6  
14-15  7  

  8   ומעלה16
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  גימלאות והאגף הבכיר לפרישה 

   3 מתוך 3עמוד 
  

  
  
  

  מענק פרישה מיוחד
  
  

ותק בהוראה בשירות 
  המדינה

  מענק פרישה
  

   ₪ 25,000   שנים5עד 
   30,000₪   שנים10 שנים ועד 6-מ

   35,000₪   שנים ומעלה11-מ 
  
  

ה משוקללת בחישוב היקף מענק ההסתגלות ומענק הפרישה המיוחד ישולם בכפיפות לחלקיות משר
  .המשרה המשוקללת תלקח בחשבון העסקה בהיקף של עד משרה מלאה

  
ינתנו בנוסף לתנאי הפרישה אשר זכאים להם הפורשים בכפיפות , התנאים המפורטים לעיל

  .ר"להוראות התקשי
  
  
  
  

  ,בברכה    
  

  ציון לוי    
  )בפועל(מנהל האגף     

  
  
  
  

   המדינה נציב שירות-מר שמואל הולנדר   :העתק
  משרד החינוך, לית" מנכ–רונית תירוש ' גב  

  משרד האוצר,  הממונה על התקציבים–מר קובי הבר 
  משרד האוצר,  החשב הכללי–מר זליכה ירון   

  משרד האוצר,  סגן בכיר לחשב הכללי–מר אילן לוין 
  משרד החינוך,  חשב בכיר–מר מוטי מרוז 

  משרד האוצר, כר סגנית בכירה לממונה על הש-טוב -עופרה בר
  משרד החינוך,  מנהל תחום גימלאות–מר נתן מרקו 

  משרד החינוך, )שכר פקידים ומפקחים(  מנהל תחום -מר בני בנימין 
  מינהלת הגימלאות,  מנהלת תחום בכיר לגימלאות–חנה שוורץ ' גב

  משרד החינוך, מנהל מחוז ירושלים
  משרד החינוך, א"מנהל מחוז ת

  ד החינוךמשר, מנהל מחוז מרכז
  משרד החינוך, מנהל מחוז חיפה
  משרד החינוך, מנהל מחוז דרום
  משרד החינוך, מנהל מחוז צפון

  משרד החינוך, מנהל מחוז להכשרת מורים
  משרד החינוך, מנהל מחוז לחינוך התיישובתי

  משרד החינוך, מנהל מחוז חינוך מבוגרים
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