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 ועד ארגון הסגל

 האקדמי הבכיר

 

 מברך אותך

 על הצטרפותך למשפחת

 חיפהאוניברסיטת 

 

  ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 פועל ללא לאות להבטחת זכויות

 חברי הארגון ולרווחתו.

 

 נשמח לעמוד לרשותך בכל סוגיה  

 שבה נוכל לסייע

 

 בברכת הצלחה

 בשם הוועד

 

 , יו"רשולי וינטנר
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 תוכן עניינים

 7 גון הסגל האקדמי הבכיראר

 8 תפקידי הארגון

 8 חברות בארגון הסגל

 9-10 בעלי תפקידים בארגון

 11-14 שירותי הארגון

 16-19 סל קליטה

 22 שבתון

 24 הלוואת ארגון

  בנקים

 26-31 בנק יהב

 34 יועצים קרן פנסיה / קרן השתלמות

 35 'מנורה מבטחים'

 36 'מגדל מקפת'

 37 'כלל'

 40 לשבתון ולדוחות כספיים ייעוץ מס

 42 לפרישהפנסיוני ייעוץ 
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  ביטוחים

 44-46 ביטוח בריאות קולקטיבי 'הראל'

 47-50 תשובות לשאלות שכיחות

 51-52 טופס הצטרפות

 53-55 'איילון' –תכנית 'הגנה משלימה' 

 56-57 טופס הצטרפות

 58 ביטוח תאונות אישיות 'כלל'

 59 פס הצטרפותטו

 60-61 ביטוח נסיעות חו"ל 'הפניקס'

  תווים

 64-65 :לכל הרשתות תוויםחוזר 

 66 שופרסל

 67 'רמי לוי'

 68 'יינות ביתן/מגה' חוזר

טופס הזמנה לכל הרשתות ראש השנה 

2017 

69-70 
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 78 תזמורת סימפונית חיפה

 79  סדרת המחול חיפה

  כרטיסי אשראי

MasterCard Corporate 82-83 

UNIQ 84 

  טלפונים

 86-88 טלפונים חשובים במקמפוס

 אגף משאבי אנוש מחלקת סגל אקדמי

 בכיר

89 

 90 אקדמימדור שכר לימוד סגל 
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של  ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 אוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת 

חיפה הינו עמותה בה מאורגנים חברי הסגל 

האקדמי המועסקים על ידי אוניברסיטת חיפה 

 ומשתייכים לסגל ההוראה והמחקר של

אוניברסיטת חיפה, מדרגת מרצה ומעלה 

ובדרגות המקבילות: מסלול ב' )מסלול 

 הוראה( ומסלול ג' )מסלול נלווה(.

 

 פרטי התקשרות עם הארגון :
, הר כרמל, חיפה 199אבא חושי שד' כתובת: 

  3498838מיקוד 
 8257013פקס:  8240935, 8240661נים: טלפו

 2661 ()חלי 2935)רונית(,  2568 :טלפון פנימי
 )נאוה(

Irgun_Hasegel@univ.haifa.ac.ilMAIL: -E 
 600 –בקומת הבבניין הראשי, המשרד נמצא 

 .623חדר 
: ימים א' עד ה' בין השעות שעות קבלת קהל

14:00 – 10:00 

mailto:Irgun_Hasegel@univ.haifa.ac.il


 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

The Senior Faculty Association 
 

8 
 

תפקידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר של 

 הם :אוניברסיטת חיפה 

  קידום ענייני הסגל וייצוגם בפני המוסדות

האקדמיים והאחרים באוניברסיטה ומחוצה לה 

 עמם מקיים הסגל האקדמי הבכיר קשר. 

  טיפול בענייניהם הפרסונאליים ובזכויותיהם

הסוציאליות של חברי הארגון, כולל תנאי 

העבודה והפרישה לגמלאות וזכויותיהם לאחר 

 הפרישה.

 ונים וקיום פעולות אשר טיפול בנושאים ש

האסיפה הכללית מחליטה עליהם מעת לעת, 

 כולל בנושאים הקשורים לסגל ברמה ארצית.

  מתן שירותים לשאירים של חברי הארגון

 שנפטרו.

 .קיום עזרה הדדית בין החברים 

 

 חברות בארגון הסגל 

על חברי הסגל  ,מיוחדלהסכם קיבוצי בהתאם 

 0.42%חלה חובת העברת דמי חבר בגובה 

או  ,)למי שרוצה להצטרף כחבר לארגון( ,מהשכר

משכרם )למי שלא רוצה  0.32%בגובה  דמי טיפול

להצטרף כחבר לארגון ולכן לא יהיה זכאי 

בהיות ארגון הסגל האקדמי  ,לשירותי הארגון(

הבכיר הארגון היציג של הסגל האקדמי הבכיר 

 באוניברסיטת חיפה.
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 בעלי תפקידים בארגון הסגל

 הוועד של הארגון :חברי 

טלפון  דוא"ל תפקיד שם

 פנימי

פרופ' 

שולי 

 וינטנר

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 8180 יו"ר

פרופ' 

דורון 

 קליגר

 KLIGER@ECON.HAIFA.AC.IL 8086 

 ד"ר יובל

 פינשטיין

 YUVALFEINSTEIN@GMAIL.COM 3646 

ד"ר ליאור 

 לוי

 levyliord@gmail.com  

פרופ' 

 יאיר צנזור

 yair@math.haifa.ac.il  

דר' ארנה 

-בלומן

 גולדברג

 ORNAB@RESEARCH.HAIFA.AC.IL  

רועי  דר'

 דוידזון

 roei@com.haifa.ac.il  

mailto:levyliord@gmail.com
mailto:ORNAB@RESEARCH.HAIFA.AC.IL
mailto:roei@com.haifa.ac.il
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 עדת ביקורת של הארגון :חברי ו

טלפון  דוא"ל תפקיד שם

 פנימי

פרופ' דוד 

 בלנק

 BLANC@MATH.HAIFA.AC.IL 3758 

פרופ' רונן 

 שאלתיאל

 ronen@cs.haifa.ac.il 3952 

 צוות משרד :

טלפון  דוא"ל תפקיד שם

 פנימי

רונית 

 צ'רבינסקי 

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il מנהלנית

 

2568 

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 2935 מזכירה רחל גבאי

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 2661 מזכירה נאוה פלד
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 שירותי הארגון לחברי הסגל

 (:חבר)המשלמים מיסי 

 
  טיפול בכל פניה אישית של חבר סגל

 בבקשת ייעוץ או עזרה מהארגון.

  הלוואות–  

וואה הלוואת ארגון: הלוואת גישור / הל

 רגילה

 

 מפורט באתר הארגון – הלוואות בנקאיות

  יהב בנקפירוט הטבות 

 

 ונציגים יועצים –  

  -נציגי קרנות השתלמות ופנסיה  

מלאים פרטים  ,דניאל אילת - מנורה מבטחים

 35 : בעמוד

מלאים פרטים יוסי כמיסה,  - מגדל מקפת

 36: בעמוד

 37 : בעמודמלאים פרטים , סרוסי גיא - כלל

 

)השתלמות  ** ההחלטה בבחירת הקרן

 באחריות חבר הסגל בלבד. ופנסיה(
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על ידי רואה לשבתון, דוחות שנתיים  ייעוץ מס

 .תעריף מוזל בהסדר של –חשבון 

 39פרטים מלאים בעמוד : 

 –על ידי רואה חשבון  - לפרישה ייעוץ מס

 .תעריף מוזל בהסדר של

 41אים בעמוד : פרטים מל

 

על ידי עורך הדין של הארגון  - ייעוץ משפטי

 תעריף מוזל. בהסדר של

 עו"ד אילן גורביץ או עו"ד קרן אבידן 

  04-8682020בטלפון פרטים 

 

  40-57עמודים  –ביטוחים 

 "הראל" בחברת יביביטוח בריאות קולקט

  – מסובסד ע"י הארגון

ס עם מילוי טופ הצטרפות אוטומטיתל הזכאות
)לאחר אימות תשלום ראשון של דמי  הצטרפות

 . וועד
ללא הצהרת בריאות הצטרפות  –חלון הזדמנויות 

 .)שלושה חודשים מיום תחילת העסקה(
 .אפשרות לצרף בני משפחה בתשלום

  מצורפים :

 43-45בעמוד  לחבר סגל חדשדף מידע 

 46-49בעמוד   שכיחותשאלות תשובות ל
 50-51בעמוד  טופס הצטרפות
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 בחברת איילון כנית "הגנה משלימה"ת
כוללת ביטוח תאונות אישיות,  ייחודית התוכנית

  מחלות, היעדרות מהעבודה ואובדן כושר תפקודי
 מצורפים : 
 52-54בעמוד כנית כולל עיקרי התדף מידע 

 55-56בעמוד  טופס הצטרפות

 
  ביטוח תאונות אישיות

פוליסה ה)ת וולונטרי הצטרפות לביטוח היא
 תחילת הביטוח בחודש אפריל. (קולקטיבית

 57בעמוד  כולל עיקרי התכנית דף מידע 
 58בעמוד  טופס הצטרפות

 
 ביטוח נסיעות חו"ל

 המרכז"להבים" סוכנות  שי, ישירות מולביטוח אי
 60-59מצורף חוזר בעמוד  – לביטוח קולקטיבי

 
 63-69ים עמוד -תווי קנייה  

  רשת שופרסל
 7.75%כרטיסי "תו הזהב" בהנחה של 

 רמי לוי
 7%כרטיסי "התו המלא" בהנחה של 

 יינות ביתן )כולל מגה(
 7.78%ו פלוס" בהנחה של כרטיסי "ת

  לכרטיס₪  500כרטיסים מגנטיים בלבד בערכים של 
 

 מוניות במחיר מוזל לשדה התעופה : 

או מהשדה  התעופה נסיעה מחיפה לשדה
 ₪ 350של  בעלות לחיפה )כיוון אחד(

  050-9095999  - ניסו
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 מנויים / הטבות במחירים מוזלים - 

 71-78ים עמוד 

צאים באתר/ מלאים וטפסים נמפרטים 

 הנחות ומבצעים

התיאטרון העירוני חיפה, תיאטרון הצפון, 

האופרה הישראלית החדשה כולל מנוי מוזל 

לסדרות מחול ומוסיקה, התזמורת הסימפונית, 

סינמטק חיפה, עיתון הארץ )תשלום בניכוי 

מהמשכורת(, בריכת הטכניון )תשלום בניכוי 

 מהמשכורת(.

 

  81-83עמוד  –כרטיסי אשראי 

 .מבוגרים, כניסה לאתרים בארץצגות ילדים וה
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 סל קליטה

חבר סגל בכיר, ניתן ל טהיסל הקל

באוניברסיטה על פי היום שמועסק 

 ,כתב מינוי למשרה מלאה

הנושא זכויות במסלול האקדמי  

הרגיל או הנלווה ואינו זכאי לפנסיה 

 .תקציבית

הסל ניתן החל מתום השנת  

 .העבודה הראשונה
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דוגמא להצהרה שתועבר לחתימת חבר הסגל ביוני 

בראשון לאוגוסט )לאחר חתימה על  –קבלת הסל לפני 

את קרן יש, לוכל המסמכים הדרושים באגף משאבי אנ

 .(04-8240875סהר 

 
 סל קליטה -החזר הוצאות הצהרה בנושא  הנדון:

אני מבקש/ת לקבל מהאוניברסיטה החזר בגין הוצאות סל 
 קליטה.
מיום תחילת העסקתי באוניברסיטה על פי הצהיר כי הריני ל

כתב מינוי )במשרה מלאה במסלול האקדמי הרגיל או במסלול 
ועד  1.10.2015, החל מיום ובמהלך שנה"ל תשע"הנילווה( 

, על ש"ח 27,000היו לי הוצאות בסך של  ,לתאריך הצהרה זו
עבור במכתב "סל הקליטה",  2הסעיפים המפורטים בסעיף 

 ם או יותר כדלקמן:אחד מה

 שכר דירה למגורים 

 החזר משכנתא לדירה בבעלותי 

 רכישת דירה 

 החזר הלוואה לרכישת רכב בבעלותי 

  תשלומי ביטוח רכב בבעלותי 

 צהרונים /  / גני ילדים / החזר תשלומים למעונות יום
 מטפלות / מוסדות לחינוך מיוחד

 ביטוח בריאות 
ו/או מסמכים לות עלי לשמור, באופן זמין, קבידוע לי כי 

שנים  7, לתקופה של אחרים המעידים על ההוצאות הנ"ל

במסגרת בקרה מצד האוניברסיטה במידה ואדרש לפחות, ו

ידוע לי כי במידה שלא  אעבירם בהתאם לדרישה. -להציגם 

אציג מסמכים אלו, על פי דרישת האוניברסיטה, אדרש 

 3להשיב את כספי סל הקליטה בהתאם לאמור בסעיף 

 כתב "סל הקליטה".למ

 ת"ז כולל ספרת ביקורת   שם מלא

 חתימה    תאריך
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 שבתון



 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

The Senior Faculty Association 
 

22 
 

 



 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

The Senior Faculty Association 
 

23 
 

 

 

 

 

 הלוואות
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 הלוואת ארגון

בכפוף הלוואה מידית במשרד הארגון 

 : לאישור ועדת הלוואות

₪  30בריבית של ₪  5,000-15,000סכומי ההלוואה 
 (.₪0.6% ) 5,000על כל 

שרה מלאה זכאות להלוואה חבר סגל בכיר במ
 בלבד.

שנים. )כפוף לאישור  5-זכאות להלוואה אחת ל
 ועדת הלוואות(.

 פירעון הלוואה :
 הלוואת גישור :א. 

המחאה אחת לחודש אוגוסט או ספטמבר של 
 אותה שנה. )מועד קבלת סל הקליטה(.

 
 הלוואה רגילה :ב. 
לתשלום ההלוואה ₪  1,000תשלומים של  15עד 

יכלול את הריבית )התשלום האחרון  שהתקבלה
 בהתאם להלוואה שנלקחה(.

 
 .טופס הלוואה ניתן לקבל במשרד הארגון 

 

 : חלי  רכזת הלוואות במשרד הארגון

 (2935)פנימי  04-8240935גבאי 
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בנקים
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 בנק יהב
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 : יועצים

 קרן השתלמות 

  קופות פנסיה

 וגמל
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קרן השתלמות קופות  – יועצים

 וגמל פנסיה

 :מנורה מבטחים
 דניאל אילת

 050-4049269נייד: 
 1-533-7555481פקס: 

eilatd@newmivt.co.il 
 

 :מגדל מקפת
 יוסי כמיסה

 054-8071145 :נייד
 03-5637635פקס: 

  yossic@migdal.co.il  
 

 כלל )כולל "תמר"(
 גיא סרוסי

 052-3331759נייד: 
 077-6385957פקס: 

ins.co.il-GuySa@clal 

 

mailto:eilatd@newmivt.co.il
mailto:yossic@migdal.co.il
mailto:GuySa@clal-ins.co.il
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 מנורה מבטחים:
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 :מגדל מקפת
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 :כלל פנסיה וגמל
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  ייעוץ מס

 

)חזרה משבתון, דו"ח כספי 

 שנתי וייעוץ רו"ח כללי(
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 , רו"חמשה אושרת

רואי  -הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי 

 חשבון ויועצים עיסקיים

 משרד ראשי והנהלה:

 31251חיפה  -, צ'ק פוסט 32שדרות ההסתדרות 

 04-8416797פקס:   04-8416789טל: 

 CPA@HOMAL.CO.ILאימייל: 

 www.horovitz-cpa.co.ilאתר: 

 אחיה רוזן

 סמנכ"ל וכלכלן ראשי

 מומחה בכלכלת פרישה ובקרה פנסיונית

 , קיבוץ יגוראזימוט פיננסים

  04-8212222טל': 

 03-7254843פקס מייל: 

 052-7364123נייד: 

 www.azimuth-finances.com 

mailto:CPA@HOMAL.CO.IL
http://www.horovitz-cpa.co.il/
http://www.azimuth-finances.com/
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 ייעוץ

פנסיוני 

פרישהל
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 י, רו"חאייל מנדלאו

 רואה חשבון מומחה לייעוץ מס ופרישה

 , יבנה1שדרות ירושלים 

 050-2218303טל: 

 153502218303פקס: 

 eyal@eyalmen.co.ilאימייל: 

 eyalmen@co.ilאתר: 
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 ביטוחים
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ארגון ביטוח בריאות קולקטיבי של 
 "חברת "הראלבהסגל 

 
 (.2012חל מדצמבר )ה

 
)חוברת  פוליסה מלאה באתר הארגון

 ניתן לקבל במשרד הארגון(
 

 דף מידע לחבר סגל חדש 

וח הרפואי כחלק חשוב ביותר הארגון רואה את הביט
על העובד ובני משפחתו. ביטוח הבריאות  הבהגנ

האמור נבנה מתוך כוונה לתת מענה אופטימאלי 
אות והביטוחים למגבלות הכיסוי הנובעות מחוק הברי

 המשלימים של קופות החולים.
חבר הסגל החדש מצורף לביטוח עם הגשת טופס 

 ההצטרפות המצ"ב בלבד.
יש להעביר את טופס ההצטרפות למשרד ארגון הסגל 

האקדמי הבכיר במייל : 
irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 04-קס : או בפ

8257013  
בשלושת החודשים להצטרפותך  –חלון הזדמנויות 

בן/בת זוג,  :ללא הצהרת בריאות ניתן לצרף לביטוח
 ילדים.

פרטים  מה כולל הביטוח ? וכמה זה עולה לנו ?

 .מלאים בפוליסה

 
 

mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
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 פוליסת הביטוח הקולקטיבי בחברת "הראל"
  כוללת את הרבדים הבאים :

 רובד בסיסי
 תלות, טיפולים וניתוחים בחו"ל )פרק ד(.א. ביטוח הש

ב. ביטוח תרופות וטיפולים שאינן כלולים בסל הבריאות )פרק 

 ה(.

ג. ביטוח ניתוחים פרטיים, טיפול מחליף ניתוח ושירותי שיקום 

 והחלמה לאחר ניתוח, לאחר מיצוי הזכאות בשב"ן )פרק י(.

 

 כמה עולה ? למי ?

 ממומן ע"י – 0 68חבר סגל עד גיל 

 הארגון

)מבוטח  21בן/בת זוג, ילדים מעל גיל 
 ( 68עד גיל  21מגיל 

 לחודש₪  40

 לחודש₪  11 21ילדים עד גיל 

 

 רבדי רשות )תוספת וולונטרית בתשלום( :

 : פרקים ו,ז,ח,טIרובד רשות הרחבה 

 סכום בש"ח גיל המבוטחים

 20 68עד גיל  21מבוטח מגיל 

 6 21מבוטח עד גיל 

 : פרק ז' IIהרחבה  רובד רשות
 (I)למי שלא רכש את רובד הרשות הרחבה 

 .בדיקות אבחון ויעוץ עם מומחה 

 סכום בש"ח גיל המבוטחים

 5 68עד גיל  21מבוטח מגיל 

 1.5 21מבוטח עד גיל 
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 : פרק י"אIIIרובד רשות הרחבה 

 סכום בש"ח גיל המבוטחים

 25 68עד גיל  21מבוטח מגיל 

 9 21מבוטח עד גיל 

 
 

 לפרטים נוספים :
  – רכזת ביטוחים במשרד הארגון

 04-8240661( 2661נאוה )
 פרטי סוכני הביטוח המטפלים בחברי הסגל 

, סוכני פתרונות פיננסיים" -סוכנות הביטוח "מגן 
 הביטוח שלומי ומשה מגנזי.

 -ל לפרטים נוספים, ניתן לפנות 
  4שלוחה  052-2903913משה מגנזי: 

 .2שלוחה  0774-180060איציק : 
 0774-180061פקס :
 ins.co.il-office@magen:  דוא"ל

 
 

דמי הביטוח עבור הוספת הרבדים לחבר הסגל 
 -וצירוף בני המשפחה לרובדי הפוליסה  השונים 

ישולמו בגבייה אישית )כרטיס אשראי או הוראת 
 קבע(

ים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה התנאים הקובע
 החתומה בין הצדדים.

 

mailto:office@magen-ins.co.il
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 תשובות לשאלות שכיחות
 למי מיועד הביטוח ? .1

חבר סגל במשרה מלאה המשלם מיסי חבר לארגון הסגל 

 הבכיר )פעיל/גמלאי(.

אינני רואה בתלוש השכר הורדה בגין ביטוח הבריאות,  .2

 האם אני מבוטח?

ברובד הבסיס ללא כל חברי הסגל הזכאים לביטוח מבוטחים 

 עלות כספית כדלקמן :

(, השתלות, ניתוחים וטיפולים פרק י') ניתוחיםפעילים : 

( ותרופות וטיפולים רפואיים שאינם פרק ד') רפואיים בחו"ל

 (.פרק ה'מכוסים בסל הבריאות )

פרק : השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל ) גמלאים

נם מכוסים בסל הבריאות '( ותרופות וטיפולים רפואיים שאיד

  (.פרק ה')

 מהם עיקרי הפוליסה ? .3

הפוליסה המלאה ותקציר עקרי הפוליסה נמצאים באתר 

, בלשונית  /http://astaff.haifa.ac.ilהארגון בלינק : 

שירותים/ ביטוחים .)כניסה לאתר תתאפשר עם שם וסיסמא 

שהם מספר תעודת הזהות של חבר הסגל ללא האפסים 

 בהתחלה(.

 מה הכוונה כשנאמר "הביטוח שלנו משלים שב"ן"? .4

הביטוח משלים את שירות הביטוח הנוסף של קופות 

במקרים  –( פרק י'החולים ככל שמדובר בניתוחים בארץ )

ניתן לבחור מנתח מרשימת המנתחים בהסדר ובלבד כאלה 

שאינו מנתח של קופת החולים בה מבוטח החבר. במקרים 

( פרק ד') של השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל

ותרופות וטיפולים רפואיים שאינם מכוסים בסל הבריאות 

(הכיסוי הביטוחי אינו תלוי בשירותי קופת החולים. פרק ה')

תנאים הקובעים הינם תנאי ההסכם המלאים מובהר כי ה

 כפי שמצוינים בפוליסה המלאה.

http://astaff.haifa.ac.il/
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 איך חברי סגל חדשים מצטרפים לביטוח ? .5

חבר סגל חדש יכול להצטרף , ללא הצהרת בריאות, 

באמצעות מילוי טופס הצטרפות הנמצא במשרד ארגון הסגל 

 הבכיר.

 כיצד מצרפים בני משפחה )בן/בת זוג, ילדים וילדי ילדים( .6

? 

ללא בני משפחה של חבר סגל חדש יכולים להצטרף, 

, במהלך שלושת החודשים הראשונים מיום הצהרת בריאות

 30ההצטרפות לאוניברסיטה )פרט לילדים מעל גיל 

המחויבים במילוי הצהרת בריאות(. בני משפחה של חברי 

סגל מבוטחים יכולים להצטרף , בכל עת, במילוי הצהרת 

 בריאות.

 ?ניתן להוסיף לרובד הבסיסי הרחבותאילו  .7

(, בדיקות פרק ו'הוצאות רפואיות מיוחדות )  - 1הרחבה 

(, כתב שירות פרק ז'אבחוניות והתייעצות עם מומחים )

'(, פרק חרופא ובדיקות בבית הלקוח ומוקד מידע טלפוני )

שירותי רפואה מונעת ואיכות  –כתב שירות לחיות בריא 

 '(.פרק טחיים )

 (פרק ז'וניות והתייעצות עם מומחים )אבח - 2הרחבה 

 '(פרק יאשירותים רפואיים נוספים ) – 3הרחבה 

 כיצד ניתן לבצע את הרחבות ? .8

 ניתן לבצע הרחבות בכל עת, צריך למלא הצהרת בריאות.

 האם ניתן לבטל הרחבות ? .9

כן, באמצעות משלוח הבקשה בפקס בצירוף חתימה לפקס : 

 לידי משה מגנזי. 077-4180061

ם חברת הראל יכולה להחליט לבטל פוליסה הא .10

 שמשולמת ע"י הארגון?

לא, למעט במקרה שהמבוטח אינו משלם או לא שילם דמי 

ביטוח כסדרם, במקרה זה יבוטל הביטוח לאותו מבוטח 

 שעבורו לא שולמו דמי הביטוח.
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האם הביטוח תקף בזמן שהיית המבוטח בחו"ל )שבתון ,  .11

 חל"ת ( ?

חו"ל על חבר הסגל להקפיא את הביטוח לא. לפני היציאה ל

 באמצעות פניה לארגון הסגל הבכיר.

מהם השלבים להפעלת הביטוח במקרה של ניתוח בארץ  .12

? 

-077יש לפנות במקביל גם לסוכנות הביטוח מגן )טלפון 

 ( ולביטוח המשלים של קופת החולים.4180060

דחיית התביעה לחלוטין ע"י הביטוח המשלים במקרה של 

 - "חשל קופ

במקרה זה יינתן כיסוי מלא ע"י חברת הביטוח בתנאי 

 שהמבוטח זכאי לכיסוי בחברת הביטוח.

)אישור  במקרה של אישור קופ"ח במסגרת הסכמי השב"ן

התביעה ע"י הביטוח המשלים של קופ"ח והכרה בניתוח 

המבוצע ע"י רופא הסכם של הביטוח המשלים, בבי"ח המצוי 

 -בהסכם עם הביטוח המשלים( 

במקרה כזה יקבל המבוטח מהביטוח המשלים בקופ"ח 

התחייבויות לביצוע הניתוח ויידרש לשלם השתתפות עצמית 

החזר מחברת הביטוח הראל עבור  -לצורך ביצוע הניתוח 

תשלום זה יתקבל כנגד הצגת קבלה מקורית, סיכום 

 ניתוח וטופס תביעה מתאים.

 ןבמקרה של אישור קופ"ח שלא במסגרת הסכמי השב"

)אישור התביעה ע"י הביטוח המשלים כאשר המנתח/ בי"ח 

 - אינם מצויים בהסכם עם הביטוח המשלים(

במקרה כזה לא ניתן לקבל מהביטוח המשלים התחייבויות 

לביצוע הניתוח, אלא רק החזר כספי בדיעבד לאחר הצגת 

 קבלות מקוריות וסיכום ניתוח. 
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קופת החזר מהמבוטח יידרש לשלם לרופא ולביה"ח. 

יינתן לאחר הגשת את הקבלות המקוריות לביטוח  החולים

החזר מחברת הביטוח הראל יינתן לאחר הגשת המשלים. 

העתקי הקבלות ואישור על גובה ההחזר שנתקבל 

 מהביטוח המשלים, וכן סיכום ניתוח וטופס תביעה.

ההחזר יבוצע במסגרת תכנית הביטוח לבעלי שב"ן לפי 

הסכם של הראל ובניכוי ההחזר  הסכום שהיה משולם לספקי

 שנתקבל מהביטוח המשלים.

 

 בגין מהם השלבים להפעלת הביטוח במקרים של החזר .13

תרופות וטיפולים רפואיים שאינם מכוסים בסל 

 הבריאות? 

יש למלא טופס תביעה מתאים, יש להעביר לסוכן הביטוח 

: קבלה מקורית והפניה מרופא מקצועי, טופס תביעה  בדואר

 ום.מלא וחת
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לביטוחטופס הצטרפות 
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  תכנית "הגנה משלימה"
 בחברת איילון

ביטוח תאונות אישיות מחלות 
היעדרות מהעבודה ואובדן כושר 

 תפקודי
  תוכנית קולקטיבית ייחודיתתוכנית "הגנה משלימה" הינה 

העונה על הצרכים הביטוחים הבאים : ביטוח תאונות אישיות 

קתי וביטוח אובדן כושר תפקוד ומחלות, ביטוח אי כושר תעסו

 ומותאמת לאוכלוסיית חברי הסגל הבכיר.

 על פי תנאי הפוליסה של תוכנית "הגנה משלימה" ,  הפיצוי

עיקרי הפיצוי מובאים בטבלה המצויה בסוף המסמך )לצפייה 

בלו מכל גוף שיתק ניתן ללא תלות בהכנסות(, לחץ כאןבטבלה 

אחר )קצבת נכות, קצבאות הביטוח הלאומי, קופת חולים, 

 ביטוחים נוספים(.

  תוכנית "הגנה משלימה" מכסה   - 67לחברי סגל עד גיל

פיצוי שבועי ובנוסף תאונות אישיות ומחלות פיצוי במקרה של  

 מקרה של אובדן כושר עבודה .₪  1000של 

  הגנה משלימה" מכסה תוכנית   - 67לחברי סגל מעל גיל"

ובנוסף  80עד גיל תאונות אישיות ומחלות פיצוי במקרה של  

מקרה של אובדן כושר תפקודי ללא ₪  1000פיצוי שבועי של 

)מקביל לביטוח סיעודי, המבוטח ייבדק ע"י חברת  הגבלת גיל

הביטוח לפי הקריטריונים של "מבחן התלות" של הביטוח 

 הלאומי(.

  "4)להסבר בעמוד  ה ביטוח סיעודיאינ"הגנה משלימה – 

 (לחץ כאן
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 :  תכנית "הגנה משלימה"

 תנאים כלליים של הפוליסה

לביטוח זה זכאים להצטרף חברי סגל המשלמים דמי  .1

חבר לארגון הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם )בני 

שפחתם השוהים זוג וילדים(, לרבות חברי סגל ובני מ

בתקופת שבתון בחו"ל וחברי סגל גמלאים )בני זוג 

 וילדים(

פרמיה חודשית לתשלום ) הפרמיה משתנה במעבר  .2

 בין קבוצת גיל( 

 לחודש₪  28 – 21עד גיל 

 לחודש₪  59 – 35עד  21מגיל 

 לחודש₪  69 – 50עד  36מגיל 

 לחודש₪  79 – 60עד  51מגיל 

 לחודש₪  99 – 67עד  61מגיל 

 לחודש₪  149 –ומעלה  66יל מג

הצטרפות לתוכנית הביטוח מותנית במילוי שאלון  .3

רפואי ובהסכמת החברה לקבל את חבר הסגל 

 .לביטוח

 ניתן לרכוש עד שתי יחידות ביטוח עבור כל מבוטח .4

)מחיר הפרמיה החודשית יוכפל פי שתיים(, כל יחידה 

מזכה בפיצוי לפי הסעיפים המצוינים בפוליסה וכוללת 

ש"ח לשבוע בגין  1000שרות לפיצוי בסכום של אפ

 אובדן כושר עבודה ו/או אובדן כושר תפקוד )סיעוד(. 

 

יובהר כי במסמך זה מובא מידע כללי. התנאים 

הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסה אשר ניתן יהיה 

 לעיין בה בכל עת באתר האינטרנט.
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 ליחידת ביטוח אחת:   עיקרי הפוליסה

למקרה של אובדן כושר ₪  1000בסך  פיצוי שבועי .1

במקרה של היעדרות מהעבודה מתאונה או מחלה  –עבודה

 חודשים !!!  60)הגדרה רחבה ביותר( לתקופה של עד 

 -למקרה של אי כושר תפקודי ₪ 1000פיצוי שבועי בסך  .2

חודשים נותן מענה למקרים של אי  60לתקופה של עד 

נם מועסקים כושר תפקודי , מצב סיעודי, גם למי שאי

 )גמלאים, עקרות בית( לפי נקודות הביטוח הלאומי!!!.

 פיצוי למקרה של אי כושר עבודה/ תפקוד חלקי .3

 פיצוי במקרים של נכות או פטירה כתוצאה מתאונה .4

 פיצוי במקרים של שברים  או כוויות כתוצאה מתאונה .5

פיצוי על היעדרות ילד מלימודים ופיצוי הפסקת לימודים  .6

 ה מתאונה או ממחלהשל הילד כתוצא

מקנה לחבר הסגל ובני המשפחה שהצטרפו  -המשכיות  .7

לתוכנית הביטוח, במקרה של תום תקופת הביטוח או 

עזיבת המבוטח את הקבוצה, להמשיך בפוליסה אישית 

בכיסויים דומים ללא הוכחת מצב רפואי, בתעריף שיוצע ע"י 

לכל  20%חברת הביטוח באותה עת, ובהנחה מיוחדת של 

 המבוטח! חיי

 

 פרטי סוכנות הביטוח המטפלת בחברי הסגל

באמצעות סוכן  המרכז לביטוח קולקטיבי "להבים"

שהוכיח את יעילותו כסוכן מר נמרוד אורן, הביטוח 

 הנסיעות לחו"ל של הארגון.

 -אתר האינטרנט של סוכנות הביטוח 

ins.com-http://www.lcc/ 

  lccins@gmail.com מייל :

 08-6654605 .פקס  08-6278241 טלפון:

 

 

http://www.lcc-ins.com/
mailto:lccins@gmail.com
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)ניתן לקבל במשרד  טופס הצטרפות

 ארגון הסגל(
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  ביטוח תאונות אישיות
 בחברת "כלל"

הפוליסה קולקטיבית, ההצטרפות הינה וולונטרית )לפי בקשת 
כנות "איתן הורוביץ" ע"י חברת "כלל חבר הסגל( באחריות סו

 חידוש אוטומטי בחודש אפריל.  –ביטוח" 

בהורדה משכר בארבעה  ₪ 285 -פרמיה שנתית ליחידה 
 תשלומים או בהמחאות.

 ** ניתן לצרף לביטוח את בן / בת הזוג.
** הביטוח תקף גם בשנת שבתון, בתנאי שאין שינוי במשלח 

 ידו.
 . מהות הכיסוי 1

ית כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי, אשר תגרום חבלה גופנ
ל: מותו או נכותו , חו"ח, של המבוטח אי כושרו הזמני של 

המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו עפ"י הרשום 
 בהצעת הביטוח, באופן מלא או באופן חלקי.

 כיסוי. גבולות ה2
 ₪. 250,000 -למקרה מוות חו"ח 

 ₪.  250,000 -ועה למקרה נכות מלאה וקב
 ₪. 1200 -פיצוי שבועי במקרה של אי כושר עבודה 

 .70גיל  –תום כיסוי ביטוחי 
 שבועות מיום קרות המקרה 104צוי משך הפי

 ימים. 5ת השתתפות עצמי
* במקרה של תאונה שתצריך אשפוז בבית חולים או הוצאות 

רפואיות אחרות כדי להחזיר את המבוטח לאתנו תשלם החברה 
 לנפגע ע"י קבלות שיומצאו לשביעות רצון החברה.₪  3,500

 ₪. 250השתתפות עצמית 
* הפוליסה מורחבת לכסות היזק גופני עקב נהיגה ברכב מנועי 

 דו גלגלי.
* הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות טיפול שיניים כתוצאה 

ועד ₪  3,500מתאונה המכוסה על פי תנאי הפוליסה עד לסך 
 ₪. 250עצמית השתתפות  לשן.₪  550

. התנאים המחייבים הינם התנאים הרשומים בפוליסה. ניתן 3
 .לקבל את פוליסת הביטוח במשרד הארגון
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 טופס הצטרפות :

 ביטוח תאונות אישיות
 2017/2018לשנת בחברת "כלל" 

 
 מספר יחידות :

  )יש לסמן את כמות היחידות הרצויה לך( : 
 ג()כולל בן/בת זו 2)רק חבר הסגל( ,  1
 

 בן/בת הזוג חבר סגל 

   שם מלא

   ת.ז.

   תאריך לידה

 
 טלפון פנימי:_________ ____חוג: ________
 טלפון בבית:_________ ____כתובת: ______

  __טלפון נייד:______
 

 ________חתימה:________________
 __תאריך מילוי הטופס:_____________

 



 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

The Senior Faculty Association 
 

60 
 

 

 נסיעות חו"לביטוח 
 קס""הפניבחברת 
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 תווים
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 רשתות המכבדות את 'תו פלוס' יינות ביתן
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ההזמנות  –החוזר והטופס לדוגמא בלבד 

עבור תווי ראש השנה כבר בוצעו. ההזמנה 

הבאה תהיה בפסח תשע"ח. )בחודש מרץ 

2018) 
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 יםמנוי
  – 2018-2017מנויים לעונת 

 מידע מלא באתר הארגון

 נחות ומבצעים/מנויים(.)ה

 

 7201המחירים נכונים לינואר 
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 מנוי שנתי לבריכת הטכניון

 מתחדש בסוף אוקטובר כל שנה

 מילוי וחתימה על הטפסים במשרד
 הארגון
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 2018-2017לתיאטרון הצפון מנוי 

 

המחיר לאחר  –הבכיר  ארגון הסגלשל אין סבסוד ** 
 . הנחת ועדים
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 2018-1720מנוי לתיאטרון חיפה 

 רכישת המנוי בקופות התיאטרון :** 
 1שלוחה  04-8600500טלפון : 

המחיר לאחר  –הבכיר  ארגון הסגלשל אין סבסוד ** 
 . הנחת ועדים
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 מנוי להיכל התיאטרון מוצקין

2018-2017 

 
 רכישת המנוי בקופות התיאטרון :** 

של אין סבסוד ** 1שלוחה  8806000-04טלפון : 
 . המחיר לאחר הנחת ועדים –יר הבכ ארגון הסגל
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 תזמורת סימפונית חיפה

2018-2017 

טלפון : תזמורת סימפונית חיפה  –רכישת המנוי ** 
 04-8107925. פקס 04-8338888

dima@ethos.co.ilMail to:  

המחיר לאחר  –הבכיר  ארגון הסגלשל אין סבסוד ** 
 . ועדים הנחת

mailto:dima@ethos.co.il
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 סדרת המחול חיפה

2018-2017 

 

טלפון : תזמורת סימפונית חיפה  –רכישת המנוי ** 
 04-8107925. פקס 04-8338888

dima@ethos.co.ilMail to:  

המחיר לאחר  –הבכיר  ארגון הסגלשל אין סבסוד ** 
 . הנחת ועדים

 

mailto:dima@ethos.co.il
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כרטיסי 

 אשראי
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תשלובת ישראכרט
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UNIQ  

מועדון הצרכנות הרשמי של מערכת ההשכלה 

 הגבוהה בארץ
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טלפונים 

חשובים 

 בקמפוס
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 טלפונים גורם

רונית, מנהלת  משרד הארגון

( חלי 2568המשרד )

 (2661) נאוה(  2935)

  

  ביטחון

 2360,2340 יחידת ביטחון ובטיחות

כונן בכיר )לאחר 

 (16:00השעה 

2360 

 7000 מוקד

אחראי בניינים/ 

תחזוקה/ משק 

 ומבנים:

 

 2243 אחראי בנין ראשי

אחראי בנין מדעי 

 החברה

3515 
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 טלפונים גורם

 8230 אחראי בנין חינוך

 2792 אחראי בנין מדרגה

 2595 אחראי בנין רב תכליתי

 2392 אגף תחזוקה

 8000 מוקד תחזוקה

 2419, 2877 אגף משק ומבנים

  

 2609 מוקד מחשבים

 3154 מחשוב )רכישת תוכנות (

 0 –פנימי  מרכזיה

 04-8240111חיצוני 

 8649273 יהבבנק 

 2497 ספריה 

מרכז הספורט/ חדר 

 כושר 

2579/2688 
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 טלפונים גורם

 6313 בית הסטודנט

 (2365) 8240365 מעונות

 (2937) 8240937 שכפול

 (2703) 8240703 מרפאת האוניברסיטה

 6220 מרכז הסעדה

מזנון "שנטל" בחדר 

 המורים

8240284 (2284) 

בשדרת  דוארסוכנות ה

 החנויות

8249012 (3012) 

מכלול )חנות כלי 

 כתיבה וציוד משרדי(

8240210 (2210) 

 חדר כושר

אולם הספורט בשעות 

 אחה"צ וערב

8240688 (2688) 

8240579 (2579) 

 (2711) 8240711 מדור בחינות

 (2622) 8240622 ת מחקררשו
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 אגף משאבי אנוש 

 המחלקה לסגל אקדמי בכיר

 

 מייל טלפון שם תפקיד

אחראית תחום 

סגל אקדמי 

 בכיר

גב' רונית 

 עבאס

8288228 rabas@univ.haifa.

ac.il 

מרכזת זכויות 

 אקדמיות

גב' רונית 

 ריצ'קר

8240881 rrichker@univ.haif

a.ac.il 

מרכזת זכויות 

 ומינויים

' טניה גב

 לנדא

8288227 tlanda@univ.haifa

.ac.il 

ממונה על 

סיומי העסקה 

ופרישה 

 לגמלאות

גב' ליאת 

 קרן סהר

8240875 lkeren@univ.haifa

.ac.il 
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  מדור שכר סגל אקדמי

 לנה טוסוב  -ראש מדור שכר סגל אקדמי 

 ( 2404)פנימי:  8240404 - טלפון

  ytusov@univ.haifa.ac.il - דואר אלקטרוני

  8240038 - מס' פקס

 24מגדל אשכול קומה  – מיקום

שם ושם 

  משפחה

טלפון   טלפון

  פנימי

דואר 

  אלקטרוני

תחום 

  אחריות

tbar@univ.h 2643 8240643 אמון-תמי בר

aifa.ac.il  

 טיפול

בשכר סגל 

אקדמי 

בכיר, שכר 

סגל 

אקדמי 

זוטר, 

מורים 

בדרוג 

עובדי 

הוראה, 

העסקה 

 עפ"י שעות

  

  

@aschneide 8647 8288647 ענת שניידר

univ.haifa.a

c.il 

@apetrunin 2419 8240419 אנה עבו

univ.haifa.a

c.il 

lzini@univ.h 8001 8288001 לבנת זיני

aifa.ac.il 

 

rvanian@un 2853 8240853 ראיסה ואניאן

iv.haifa.ac.il 

     

    

    

mailto:ytusov@univ.haifa.ac.il
mailto:tbar@univ.haifa.ac.il
mailto:tbar@univ.haifa.ac.il
mailto:apetrunin@univ.haifa.ac.il
mailto:apetrunin@univ.haifa.ac.il
mailto:apetrunin@univ.haifa.ac.il
mailto:lzini@univ.haifa.ac.il
mailto:lzini@univ.haifa.ac.il
mailto:rvanian@univ.haifa.ac.il
mailto:rvanian@univ.haifa.ac.il
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 דרכי התקשרות

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 04-8240661 טל:

04-8240935 

 04-8257013 פקס:

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 lhttp://astaff3.haifa.ac.i אתר הארגון

 

 בברכת שנה טובה ופורייה

 צוות המשרד

 רונית, חלי ונאוה

mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
http://astaff3.haifa.ac.il/

