
 

 

 
 

 2022אפריל  28
 חבר/ת סגל יקר/ה,

 
 ג"תשפסל קליטה הנדון: 

 
₪,  189,000אנו שמחים על השתייכותך לסגל הבכיר של אוניברסיטת חיפה ומתכבדים להציע לך סל קליטה בסך כולל של 

 המפורטים להלן.אשר עומד לרשותך בתנאים 
 

המועסקים באוניברסיטה  , בתקופת העסקתם כחברי סגל אקדמי בכיר,ככלל, סל הקליטה מוצע לחברי סגל אקדמי בכיר
, הנושא זכויות במסלול האקדמי הרגיל או במסלול למשרה מלאהואילך, על פי כתב מינוי  ד"סהחל משנת הלימודים תש

 יה תקציבית, ואשר מועסקים באוניברסיטה על פי כתב מינוי כיום.הנלווה )"כתב מינוי"(, שאינם זכאים לפנס
 את סל הקליטה הראשון בשנה העוקבת. ובמשרה מלאה החל מסמסטר ב' יקבל וסגל שנקלט יחבר

 
באוניברסיטה על פי כתב מינוי כאמור  סגל אקדמי בכיר ת/כחבר לנצל את סל הקליטה במהלך תקופת עבודתך ניתן

 ובתנאים הבאים:
 

לנצל את סל הקליטה במהלך שבע השנים הראשונות לעבודתך בפועל על פי כתב מינוי כאמור,  בסכום שעד  ניתן .1
 ואילך. גתשפ"מידי שנה החל משנת הלימודים ₪  27,000

 טבלת סכומי סל הקליטה שהאוניברסיטה תעמיד לזכותך מצורפת כנספח א' למסמך זה.

 יטה האישיות הבאות:סל הקליטה יינתן לצורך כיסוי הוצאות הקל .2

 שכר דירה למגורים. 2.1

 החזר משכנתא לדירה בבעלות חבר הסגל. 2.2

 רכישת דירה. 2.3

 החזר הלוואה לרכישת רכב בבעלות חבר הסגל. 2.4

 רכישת רכב בבעלות חבר הסגל. 2.5

 תשלומי ביטוח רכב בבעלות חבר הסגל. 2.6

 החזר תשלומים למעונות יום/גני ילדים/צהרונים/מטפלות/מוסדות לחינוך מיוחד. 2.7

 ביטוח בריאות. 2.8

של סגל אקדמי  סל הקליטה יינתן על בסיס הצהרה שנתית שלך, לפיה היו לך, מיום תחילת העסקתך בכתב מינוי 
(, הוצאות על הסעיפים הנ"ל בגובה תשלום סל הקליטה השנתי שעליהן לא הצהרת כנגד סל ג"תשפ)ולא לפני  בכיר

ל ידי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש הקליטה בשנים קודמות. ההצהרה תהיה בנוסח שיתבקש ע
 קבלות ומסמכים אחרים המעידים על ההוצאות הנ"ל. 

 זכאותך בגין אותה שנה ומשכה הכולל של התקופה המזכה יופחת בהתאמה. י/בהעדר הצהרה כנדרש, תאבד 

להשיב  י/תידרשלעיל,  2ככל שכספים שקיבלת בגין סל הקליטה לא ינוצלו לאיזו מן המטרות המפורטות בסעיף  .3
 להלן. 7לאוניברסיטה את הכספים שקיבלת כאמור, בצירוף הריבית הקבועה בדין כאמור בסעיף 

ן אותה תקופה אולם לתשלומי סל קליטה בגי ת/זכאי תהיי/לחל"ת שמשכה חצי שנה לפחות, לא תהיה י/היה ותצא .4
 זכאותך תידחה לתקופה שלאחר שובך מהחל"ת ומשכה הכולל של התקופה המזכה לא יופחת.

 



 

 

 
 

כל המיסים ותשלומי החובה שיחולו על תשלומי סל הקליטה יחולו עליך וינוכו משכרך במועד התשלום בהתאם  .5
 לדין.

באוניברסיטה תיפסק מכל סיבה שהיא, למעט פרישה לגמלאות סגל אקדמי בכיר  ת/חברבדירוג במידה שעבודתך  .6
שנה ממועד תחילת עבודתך  12או אבדן כושר עבודה או פטירה חו"ח, לפני תום \או פרישה בגין נכות ו

להשיב לאוניברסיטה אותם סכומים שקיבלת כסל קליטה וטרם הפכו  י/כאמור, תידרשבאוניברסיטה בכתב מינוי 
( לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור 2)2בצירוף הריבית הקבועה בתקנה לאמור להלן,  פטורים מהחזר בהתאם

 .1985 -הריבית( התשמ"ח 

שנות עבודתך באוניברסיטה, ממועד תחילת העסקתך  12סכומי סל הקליטה שיינתנו יהפכו פטורים מהחזר במשך  .7
( מסל הקליטה לסל קליטה 0.6944%) 1/144אקדמי בכיר בכתב מינוי, כך שבתום כל חודש יהפוך החלק ה  כסגל

 פטור מהחזר. 
 טבלת הפיכת סכומי סל הקליטה לפטורים מהחזר מצורפת כנספח ב' למסמך זה.

 
 תשלום סל הקליטה מותנה ביכולות הפיננסיות של אוניברסיטת חיפה. .8

   . rabas@univ.haifa.ac.il כלו להפנות לכתובת הבאה:שאלות בנושא סל הקליטה תו .9
     

 בכבוד רב,

     

 

 ענת ברון                 יוני לאופר                                                                        
 ובקרה כספים יתסמנכ"ל      אש אגף משאבי אנוש                       ר                                           

 
 העתקים:

 , סגן נשיא ומנכ"למיכאל ויינרמר 
 , מזכיר אקדמיד"ר ורדית גרבר

 גב' דניאלה פינקלשטיין, מנהלת יחידת השכר
 
 

*  *  * 
 כתב התחייבות

 
הנובעות מכלל ההוראות הנ"ל ובמיוחד החזר לידי האוניברסיטה של סכומי סל הקליטה י יהתחייבויותכי  הריני לאשר 

סגל אקדמי  ת/חברבדירוג  שאקבל ואשר טרם הפכו פטורים מהחזר כאמור לעיל, וזאת במידה שעבודתי באוניברסיטה
או אבדן כושר עבודה או פטירה חו"ח, לפני \או פרישה בגין נכות ו תיפסק מכל סיבה שהיא, למעט פרישה לגימלאות בכיר
 שנה ממועד תחילת עבודתי באוניברסיטה בכתב מינוי במשרה מלאה המזכה אותי בסל קליטה כמפורט לעיל. 12תום 

 
 כי ת/מאשרהריני עוד ומבלי לגרוע מהתחייבותי להשיב לאוניברסיטה כל סכום אשר יגיע לה מכח המסמך הנ"ל, 

כאמור, מכל סכום שיגיע לי מידי האוניברסיטה ובכלל זה  ת/האוניברסיטה תהיה רשאית לנכות כל סכום שאהיה חייב
 שכר, פיצויי פיטורים וכיוצ"ב.

 
  .לקבלת החזר בגין הוצאות סל קליטה ת/אין בכוונתי לחתום על כתב ההתחייבות וידוע לי כי לא אהיה זכאי 

 
             ____________                            __________________                                    _______________  

 ת/חתימת העובד                                     ת/שם העובד                                                       תאריך           

mailto:rabas@univ.haifa.ac.il


 

 

 
 

 נספח א'
 

 סכומי סל הקליטה שיעמדו לזכותך 
 
 

אחוז זכאות לסל  שנה אקדמית שנה
קליטה מתוך 

סה"כ סל 
 הקליטה

סכום זכאות לסל קליטה מתוך 
סה"כ סל הקליטה )שקלים 

 חדשים(

 27,000 14.28% גתשפ" . 1
 27,000 14.28% ד"תשפ . 2
 27,000 14.28% ה"תשפ . 3
 27,000 14.28% ו"תשפ . 4
 27,000 14.28% ז"תשפ . 5
 27,000 14.28% חתשפ" .6
 27,000 14.28% טתשפ" . 7

 189,000 100%  סה"כ
 
 
 
 

 נספח ב'
 

 טבלת הפיכת סכומי סל הקליטה לפטורים מהחזר 
 
 
 

 שנת
עבודה 
במינוי 

במשרה 
 מלאה

האחוז המצטבר 
ההופך לסל 

קליטה  פטור 
 מהחזר

 הסכום המצטבר
שהופך לסל קליטה  פטור 

 מהחזר
 )שקלים חדשים(

1 8.33% 15,750 
2 16.67% 31,500 
3 25.00% 47,250 
4 33.33% 63,000 
5 41.67% 78,750 
6 50.00% 94,500 
7 58.33% 110,250 
8 67.67% 126,000 
9 75.00% 141,750 
10 83.33% 157,500 
11 91.67% 173,250 
12 100% 189,000 
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