חוזר מידע לסגל האקדמי הבכיר  -פברואר 2018
 .1עדכון תעריפי שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים
 .2עדכון תעריפי המענק האקדמי  -אוניברסיטאי
 .3עדכון גובה הוצאות אש"ל מוכרות בשהייה בחו"ל
בברכה,
המחלקה לסגל אקדמי
אגף משאבי אנוש
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 .1עדכון תעריפי שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים (בתחולה משנה"ל תשע"ח)
הקצבה שנתית לקרן קשרי מדע בינלאומיים
פרופסור מן המניין

$11,235

פרופסור חבר

$7,499

מרצה בכיר

$5,757

מרצה

$4,531

ההקצבה לקשרי מדע בינלאומיים כוללת גם את דמי החברות באגודות מקצועיות.

דמי שבתון לחו"ל לחודש
פרופסור מן המניין

$7,123

פרופסור חבר

$5,750

מרצה בכיר

$4,523

מרצה

$3,703

לתעריף הבסיסי המצוין לעיל מתווסף אחוז קידום לפי הוותק בדרגה.

מי מטפלת ? איריס וינטרמן  -מחלקת שכר ,טלפון ,2327 :חיצוני,04-8240327 :
דוא"לiventer1@univ.haifa.ac.il :

שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה  ,3498838טלפון ,04-8240881 :פקסwww.haifa.ac.il ,04-8249330 :
199 Aba Hushi Avenue, Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Tel: (972)-04-8240881, Fax: (972)-04-8249330

 .2עדכון המענק האקדמי-אוניברסיטאי
גובה המענק האקדמי  -אוניברסיטאי לזכאים למענק (מענק קריטריונים ומענק הקדשת זמן מלא למוסד)
ישולם המענק במהלך שנת לימודים ב  8 -תשלומים עפ"י דרגת חבר הסגל.
להלן הסכומים החודשיים עפ"י עדכון הות"ת מיום ( 01.01.2016נותר ללא שינוי):

פרופסור מן המניין ב'

( ₪ 9,891החל מותק של  22שנים)

פרופסור מן המניין א'

₪ 8,731

פרופסור חבר

₪ 7,292

מרצה בכיר

₪ 6,985

מרצה

₪ 6,172
מי מטפלת ? לנה טוסוב  -מחלקת שכר ,טלפון ,2404 :חיצוני,04-8240404 :
דוא"לytusov@univ.haifa.ac.il :

 .3גובה הוצאות אש"ל מוכרות בחו"ל ,עם קבלות ובלעדיהן (נכון לינואר )2018
הוצאות נסיעה מוכרות

מחלקת תיירים ומחלקת עסקים  100% -ממחיר הכרטיס
מחלקה ראשונה  -לא יותר מ  100% -ממחיר כרטיס במחלקת עסקים

הוצאות לינה מוכרות
(עם הצגת קבלות)

 7לילות ראשונים  -עד  $278ללילה.
מ  8 -לילות עד  90לילות  75% -מההוצאה .לא פחות מ $122 -
ולא יותר מ  $208-ללילה.
מעל  90לילות  $122 -ללילה ,החל מהלילה הראשון.
אם נדרשו הוצאות לינה כנ"ל  -עד  $78ליום.
אם לא נדרשו הוצאות לינה  -עד  $130ליום.
עד  $61ליום.

הוצאות אש"ל מוכרות
שכירות רכב
(עם הצגת קבלות)

במדינות הבאות תקרות ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב :25% -
אוסטרליה

בריטניה

יוון

צרפת

אוסטריה
איטליה
איסלנד
אירלנד
אנגולה
בלגיה

גרמניה
דובאי
דנמרק
הולנד
הונג-קונג
טאיוואן

יפן
לוקסמבורג
נורבגיה
ספרד
עומאן
פינלנד

קטאר
קוריאה
קמרון
קנדה
שבדיה
שוויץ

מי מטפלת ? אוה רובנר  -גזברות ,טלפון ,2051 :חיצוני,04-8240051 :
דוא"לerovner@univ.haifa.ac.il :
שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה  ,3498838טלפון ,04-8240881 :פקסwww.haifa.ac.il ,04-8249330 :
199 Aba Hushi Avenue, Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Tel: (972)-04-8240881, Fax: (972)-04-8249330

