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 ט"ו אדר תש"פ
11.03.2020 

 אל: המחלקה לסגל אקדמי
 ,  _____________ת"ז:  _______________שם חבר/ת הסגל:  
 

 9201 ספטמבר - 9201מרץ לתקופה  - טתשע"סמסטר ב'  - למוסדהצהרה על הקדשת זמן מלא 
  המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד ניתן כדי לתגמל את חברי הסגל האקדמי הבכיר המועסקים באוניברסיטה, במשרה מלאה, 

 בעבודה נוספת כלשהיא.והמקדישים את כל זמנם להוראה ומחקר ואינם עוסקים בעבודות נוספות לכן זכאי למענק רק מי שלא עוסק 
  ם אם קיבל עבור ג, לא זכאי למענק, אלא אם כן, מי שסך הכנסותיו )מכל המקורות גם יחד( אינו עולה על הסכומים הרשומים מטה

 התקופה האמורה, תשלום או תשלומים מזדמנים במועדים כלשהם.
 rrichker@univ.haifa.ac.il לאגף משאבי אנוש בדוא"ל: חויש למלא ולשל .הצהרה על הקדשת זמן מלא למוסדהלהלן טופס 

רטרואקטיביות.  יש לשלוח את הטפסים המלאים בשנה האקדמית בה מדובר וכי לא נוכל לכבד בקשותברצוננו להדגיש כי 
***************************** 

 להלן, לא עסקתי בהוראה, מחקר,  חתמתי בראשי תיבותה שבתקופה בה חמישה חודשים שלגביהם הנני מאשר/ת ומצהיר/ה בז
  ייעוץ או בכל עיסוק סדיר או מתמשך אחר מחוץ לאוניברסיטה בין כשכיר בין כקבלן עצמאי, בין כיועץ, בין כמקבל שכר סופריםתכנון, 

 בתמורה כספית או  ,בין כשותף ובין בכל צורה אחרת ,(בתחום התמחותילא כולל תמלוגים עבור: ספרים מדעיים. פטנטים שנעשו )
 :)להלן "תקרת ההכנסה"( ברוטו )לפני ניכוי מס(אחרת ששווייה 

 למרצה או מרצה בכיר.לחודש ₪  ,5023       
 לפרופסור חבר או פרופסור מן המניין לחודש₪  ,5863 
 -תשלום מזדמן ממקור כלשהו העולה על בתקופה האמורהו/או לא קיבלתי                

 למרצה או מרצה בכיר₪  16,251
 לפרופסור חבר או פרופסור מן המניין ₪ 18,291

 האמור לעיל אינו חל במקרים הבאים ובתנאי שזו העסקתך היחידה:
במכינות קדם אקדמיות, קורסים לתלמידי חו"ל )המתוקצבים ומאושרים ע"י הסוכנות היהודית(, תכניות  כמורה מן החוץהוראה  .א

לימוד המיועדות לכוחות הביטחון )לא כולל עובדי משרד הביטחון( ותכניות לימוד מיוחדות לאוכלוסיות יעד לאומיות: חרדים, בני 
 שעות שבועיות. 4וזאת עד מיעוטים ויוצאי אתיופיה 

בהוראה, בלימודים לצורך קבלת תואר אקדמי )שאינם לימודי חוץ( באחת מן האוניברסיטאות בארץ,  כמורה מן החוץסקה הע .ב
 שעות שבועיות. 4עד וזאת  לכל סמסטר בהיתר מיוחד שיינתן ע"י הרקטורים של שני המוסדות

בהוראה, בתוכנית לימודים לצורך קבלת  בפקולטה אחרת באותה האוניברסיטה, באופן חריג, כמורה מן החוץ העסקה נוספת .ג
 שעות שבועיות. 4עד וזאת  באישור מיוחד של הרקטורתואר אקדמי, 

 לאוניברסיטה. מחוץנחשבת כעבודה ועבודה בחברת בת של האוניברסיטה באוניברסיטה כל עבודה אחרת  .ד
 

   ש"ש( ומקורות נוספים, קובעת תקרת ההכנסה לגבי  4הכלל )העסקה כממ"ה עד -במקרה בו יש שילוב בין המקרים היוצאים מן** 
 המקורות יחד.  כלל    

 .( חודשים = מלוא המענק5המענק. עבור חמישה ) 1/5( =  1***יש אפשרות לקבל חלקיות המענק. עבור חודש אחד )
 מובהר כי הכנסה בעד עבודה שנעשתה במהלך חודשים הכלולים בהצהרה, תובא בחשבון בחישוב הזכאות למענק ****

 מהחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר(. 2גם אם התשלום בגינה ניתן במהלך חודשים שהצהרת חבר הסגל אינה מתייחסת אליהם )     
 

2019ספטמבר  9201אוגוסט   9201יולי   2019יוני    9201מאי   9201אפריל   9201מרץ    חודש 

        
 

 חתימה

 מבין חודשי הקיץ הנ"לחודש אחד ניתן לדווח על                                                                                                   

 
 תאריך _______________                   חתימה _________________

______________________________________________________________________________ 
 לתוספת של הקדשת זמן מלא. לא אהיה זכאי/ת הנני מחזיר/ה את הטופס הנ"ל ללא מילוי החלק העליון. ידוע לי, כי במקרה זה

 
 תאריך _______________                   חתימה _________________

 
 (017 - 0199 - 01 -)אמ"א                                                                                לברורים ניתן לפנות אל המזכירות האקדמית.
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