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 "סוף מעשה במחשבה תחילה"

 

 יום ההכנה מאורגן ע"י ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 2019באוקטובר  24ויתקיים ביום חמישי, 

 .700-בניין ראשי, קומת ה 702בחדר  10:00החל מהשעה 

 

 על סדר היום :

פרופ' שולי התכנסות וברכת יו"ר ארגון הסגל האקדמי,  – 10:15-10:00

 וינטנר

מנהלנית ארגון הסגל הבכיר,  : משולחן ארגון הסגל הבכיר – 10:30-10:15

 רונית צ'רבינסקי

פרופ' יו"ר וועד הגמלאים של ארגון הסגל האקדמי הבכיר,  – 10:45-10:30

 יאיר צנזור

הסבר בנושא זכויות ותנאי פרישה, ממונה על פרישה לגמלאות  – 11:00-10:45

 . ליאת קרן סהרוסיומי העסקה

הסבר בנושא זכויות כספיות, ראש מדור שכר סגל אקדמי,  – 11:30-11:00

 לנה טוסוביחידת השכר. 

 הפסקה – 12:00-11:30

נציגת ביטוח לאומי: מידע חיוני בכל הקשור לגמלאות מבחינת  – 13:15-12:00

 הגב' מהא אבו סלאחהביטוח הלאומי, 

 , רו"ח אייל מנדלאויהרצאה בנושא מיסוי פרישה – 14:30-13:30

 מנורה מבטחים פנסיה וגמל אתגרים – הרצאה תכנון פרישה – 14:30-15:30

 

 בברכה,

 צוות המשרד
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 : תוכן עניינים

 

o (3 'עמ) מכתב לפורשים 

o (4 'עמ) מהאוניברסיטה טופס אישור דמי חבר לגמלאים מקבלי גמלה 

o (6-5 'עמ) לגמלאים בפנסיה צוברתפס אישור דמי חבר טו 

o (7עמ' ) : בתי השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ פיננסירשימת יועצים 

o (8עמ' ) לקרן קשרי מדע לגמלאים בר של ארגון הסגל בנוגעהס 

o (13-9עמ' ) חבר סגל בגמלאות ותנוהל זכוי 

o (16-14עמ' ) 2019פברואר  – חוזר מידע לסגל אקדמי 

o אוניברסיטת חיפה  –אקדמי בכיר הפורשים לגמלאות  מדריך לחברי סגל

 (17-27עמ' ) המחלקה לסגל אקדמי

o (82עמ' ) גורמים פנים אוניברסיטאיים כתובות וטלפונים 

o :נספחים 

 (30עמ' ) שרות לאומי למבוגר –של"מ 

 (31עמ' ) יחידת סגולה במרכז הרפואי כרמל
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 מכתב לפורשים חדשים

 שירותי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

ווה זכויות כמעט לחלוטין )פרט להצבעה באסיפה הגמלאים הם חברי סגל ש

 לנושא שביתה(.

גמלאים השייכים לארגון ומשלמים דמי חבר זכאים לכל השירותים הניתנים על 

 ידי משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 דמי חבר :

 פרומיל מהקצבה החודשית. 4 –גמלאים בפנסיה תקציבית  .א

 עברים בהוראת קבע.ש"ח לחודש המו 66 –גמלאים בפנסיה צוברת  .ב

 

 בלבד : למשלמים דמי חברשירותי הארגון 

  חברים.להצטרפת לרשימת הגמלאים של הארגון לקבלת הודעות הארגון 

  כל הפרטים באתר )הצטרפות לביטוחים לפי תנאים של הארגון לדוגמא

 :  הארגון(

הארגון  –בחברת 'איילון' באמצעות מועדון טוב  ביטוח בריאות מסובסד

 רק רובד בסיס הכולל חלק תרופות / ניתוחים והשתלות בחו"ל.מסבסד 

 ביטוח נסיעות חו"ל

 יומנים 

 ת הטכניוןכמנוי לברי 

 .)מנויים בהנחות ועדים לתיאטראות )חיפה, מוצקין, צפון 

 תווי קנייה בהנחות בחגים 

 

  : אתר ארגון הסגלc.ilhttp://astaff.haifa.a 

 

 מידע לגבי זכויות באוניברסיטה :

  למידע מדויק בנושא הצבירה בקקמ"ב ניתן  –קרן לקשרי מדע לגמלאים

או במייל  04-8240327לפנות לאיריס וינטרמן בטלפון 

iventer1@univ.haifa.ac.il 

 יש לתאם מול  –י הסגל המנהליים גמלאים זכאים לאינטרנט חינם כמו חבר

 בקשה להגיש על טופס מצורף. – 1שלוחה  04-8240609מוקד תמיכה 

 

http://astaff.haifa.ac.il/
mailto:iventer1@univ.haifa.ac.il
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 _______________________________________ תאריך :

 _________________________________ :שם מקבל הגמלה 

 _______________________________________ : מס' ת.ז.

 _________________________________  : טלפון ניידה

 _________________________________ כתובת דואר אלקטרוני :

 

 טופס אישור דמי חבר / דמי טיפול לארגון הסגל האקדמי הבכיר

 לגמלאים מקבלי גמלה מהאוניברסיטה

הינו עמותה בה מאורגנים חברי הסגל  ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה
מי המועסקים על ידי אוניברסיטת חיפה ומשתייכים לסגל ההוראה והמחקר של האקד

 אוניברסיטת חיפה, מדרגת מרצה ומעלה ובדרגות המקבילות.

ובהם הוראות לעניין ניכוי והעברת דמי חבר ודמי  בהתאם להסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים
ל הסגל האקדמי הבכיר בהיותו הארגון היציג שטיפול מקצועי ארגוני לארגון הסגל 

 , באפשרותך לבחור את אופן התקשרותך לארגון :באוניברסיטה

 אנא סמן במשבצת הרצויה 

  הנני מעוניין/נת להמשיך להיות חבר בארגון הסגל האקדמי הבכיר ומאשר לנכות
לפי  0.4%לארגון הסגל האקדמי הבכיר, גמלאים ) דמי חברמהגמלה שלי, מידי חודש, 

וצי. דמי החבר בכמקובל בהסכם הקי (,2012האחרונה מנובמבר ההחלטה העדכנית 
 י הבכיר.ממזכים קבלת שירותי כלליים והטבות מארגון הסגל האקד

 

 ת וומאשר לנכ רני מעוניין/נת להמשיך להיות חבר בארגון הסגל האקדמי הבכינאי
לפי  0.3%לארגון הסגל האקדמי הבכיר, גמלאים ) דמי טיפולמהגמלה שלי, מידי חודש, 

וצי. דמי הטיפול לא בכמקובל בהסכם הקי (,2012ההחלטה העדכנית האחרונה מנובמבר 
 מזכים בקבלת שירותים כלליים והטבות מארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 

 

___________________________ 

 חתימה מקבל הגמלה

 

 מחלקת שכר העתק :

 אגף משאבי אנוש, תיק אישי
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 רשימת יועצים :

 ''מנורה מבטחיםנציג 

 אסף סנה

 050-3179561טלפון: 

asafsn@menoramivt.co.il 

 נציג 'מגדל מקפת'

 יוסי כמיסה

 054-8071145טלפון: 

yossic@migdal.co.il 

 

 עמרי נלסון

 050-6619646טלפון: 

omrin@migdal.co.il 

 נציג 'כלל' תמר

 מורן דגן

 052-2423898ן: טלפו

ins.co.il-morandag@clal 

  נציג קרן השתלמות 'אקסלנס'

 איתי דורון

 052-5782937טלפון: 

iati.doron@xnes.co.il 

 נציג פסגות גדיש

 אסף ליבסקינד

 050-7449642טלפון: 

asafli@psagot.co.il 

  מומחה למיסוי פרישה

 אייל מנדלאוירו"ח 

 050-2218303טלפון: 

eyal@eyalmen.co.il 

 אזימוט פיננסים –יועץ פיננסי 

 אחיה רוזןרו"ח 

 052-7364123טלפון: 

 

  

mailto:yossic@migdal.co.il
mailto:morandag@clal-ins.co.il
mailto:iati.doron@xnes.co.il
mailto:asafli@psagot.co.il
mailto:eyal@eyalmen.co.il
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 בר של ארגון הסגל בנוגע לקרן קשרי מדע לגמלאיםהס

 

וכולל  מעודכן נוהל זכויות חברי סגל בגמלאות פורסם  23.01.18 -בתאריך ה

הזכאות להקצבה של חברי הסגל בגמלאות לצרכי קשרי מדע הסברים לגבי 

 , הקצאה וניצול.(גימלאים )קקמ"ב

 חשוב לציין :

טופס בקשה לניצול  על גבי הבקשה לניצול הקצבה תוגש ללשכת הרקטור .1

במהלך  האקדמית/המחקרית פעילותהפירוט  כמקובל. בצירוף קקמ"ב

טופס קריטריונים(,  -השנתיים האקדמיות האחרונות )נספח א' בנוהל המעודכן

 ותאושר בחתימתו.

ההקצבה מיועדת לכסות באופן חלקי הוצאות הקשורות בנסיעה למימון פעילות  .2

 .מדעית/מחקרית

 .ימים בשנה 45לשהייה של עד  ול ההקצבה תוגבלבקשה לניצ .3

עד על ביטוח נסיעות חו"ל אמריטוס יקבל החזר חבר גמלאי בדרגת פרופ'  .4

פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות ) ליום 1.5$לתקרה של 

חבר סגל שחייב מסיבות בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי  -

מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על תשלום הפרמיה, וכן  50%יוכל לקבל 

לקבלת החזר יש להעביר  .(את פוליסת הביטוח ומסמכים רפואיים מתאימים

 .tlevy@univ.haifa.ac.il: פוליסה וקבלה לתהילה ביטון במייל 

לפני כל בקשת ניצול ו מספיק זמן יש לקרוא את הנוהל בעיון ולפעול על פי .5

 מתוכננת.

בנוהל( שתפקידה לדון ולאשר בקשות/מקרים  5.9קיימת "ועדת חריגים" )סעיף  .6

שבהם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הקצאה וניצול שנתיים, שלא על 

 פי הכללים שבנוהל.

 בכל מקרה שמתעורר קושרי כלשהו אפשר לפנות ליו"ר הארגון )פרופ' שולי .7

( וליו"ר ועד הגמלאים בארגון )פרופ' יאיר צנזור shuly@cs.haifa.ac.ilוינטנר 

yair@math.haifa.ac.il.) 

mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il
mailto:shuly@cs.haifa.ac.il
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  המטרה  1.0

מטרת הנוהל היא לקבוע זכויות חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה, אשר פרשו  1.1

 לגמלאות.

 ידי האוניברסיטה-נו עלשיינת םהשירותי 2.0

חבר סגל בגמלאות יהיה זכאי לקבל שירותי ספרייה, שרותי מחשב ומעבדות כפי שנהוג   2.1

 באוניברסיטה.

חבר סגל בגמלאות יהיה זכאי לקבל שרותי הדפסה וצילום לצורך ביצוע מחקריו   2.2

 ופרסומם, בהתאם למדיניות רשות המחקר כפי שתקבע מעת לעת.

ות יהיה זכאי לקבל שירותי מידע ודואר של האוניברסיטה לצורך קיום חבר סגל בגמלא 2.3

 קשריו המדעיים והמחקריים בהתאם למדיניות רשות המחקר כפי שתקבע מעת לעת.

 התואר 3.0

חבר סגל אקדמי בדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המניין אשר פרש לגמלאות, יהיה זכאי  3.1

סגל אקדמי בדרגות אלו תהיה זכאית להשתמש להשתמש בתואר "פרופ' אמריטוס". חברת 

 בתואר "פרופ' אמריטה".

 המשך פעילות של  חברי סגל  בגמלאות באוניברסיטה 4.0

האוניברסיטה תכלול בפרסומיה את שמות חברי הסגל מדרגת פרופ' חבר ומעלה בגמלאות   4.1

 ובציון "אמריטוס" או "אמריטה" ליד שמם.

יה את חברי הסגל שיצאו לגמלאות. יש להושיבם במקום המיועד האוניברסיטה תזמין לטקס  4.2

 לסגל האקדמי.

הפקולטות או בתי הספר, יהיו רשאים עפ"י אפשרויותיהם, להעמיד חדר לרשות חבר סגל   4.3

 בגמלאות לצורך המשך מחקריו.

מן האוניברסיטה תהיה רשאית להעסיק חבר סגל שפרש לגמלאות בהעסקה חלקית, בין כמורה   4.4

 החוץ ובין עפ"י הסכם מיוחד.

חודשים  6עובד שפרש לגמלאות יוכל לשוב להעסקה חלקית לאחר תקופת צינון של  לתשומת לב:

 לפחות.

 3עובד שפרש לפרישה מוקדמת לגמלאות יוכל לשוב להעסקה חלקית לאחר תקופת צינון של        

, 67מת חל אחרי שמלאו לו גיל . במידה ומועד פרישתו המוקד67שנים לפחות או עד שמלאו לו 

 חודשים בלבד. 6מספיקה תקופת צינון של 

העסקה חלקית של חבר סגל בגמלאות לא תפגע בזכותו לקבל את מלוא שיעור הפנסיה  4.5

 החודשית, המגיעה לו עפ"י הסכם הפנסיה.

 הקצבה לחברי סגל בגמלאות לצרכי קשרי מדע 5.0

לגמלאי הסגל האקדמי, רכי קשרי מדע מיועדת לצ חברי סגל בגמלאותהקצבה להזכאות ל  5.1
 כמפורט כדלקמן:
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 הגמלאי פעיל  במחקר.  5.1.1

 בפעילותו האקדמית מייצג את האוניברסיטה. 5.1.2

 הגמלאי אינו ממלא תפקיד ניהולי במוסד אקדמי או מחקרי אחר. 5.1.3

הגמלאי אינו מועסק אצל מעסיק אחר, לרבות במוסד אקדמי או מחקרי, בהיקף ניכר  5.1.4
 (50%)מעל 

 .באוניברסיטה הוא הגמלאי של האקדמיים חייו מרכז 5.1.5
 

 לאלה שממשיכים בפעילותם המחקרית, במסגרת האוניברסיטה. –במסלול האקדמי הרגיל   5.2

משיכים בפעילותם המחקרית, המקצועית, לאלה שמ –מומחים/אמנים  -במסלול הנלווה  5.3
 .האוניברסיטההקלינית והיצירתית במסגרת 

למורים בכירים שהיו זכאים לקרן לקשרי מדע בינלאומיים במהלך  – מורים -הנלווה במסלול  5.4
 .לגמלאות לפרישתםעבודתם עד 

 מדי שנה, תקבע הנהלת האוניברסיטה את סה"כ ההקצבה.   5.5

למימון פעילות  בנסיעהת לכסות באופן חלקי הוצאות הקשורות ההקצבה מיועד  5.6
 מדעית/מחקרית:

 -א. השתתפות בכנס )טיסה ואש"ל לימי הכנס, דמי השתתפות וסיורים הכלולים בתכנית הכנס(
 יש לצרף תכנית רשמית של הכנס.

 ב. נסיעה לארכיון רלוונטי לתחום המחקר של הגימלאי

 חוקר ותחום המחקר המשותףג. מפגש עם חוקר תוך ציון שם ה

 יש לצרף את ההזמנה –ד. הזמנה לתת הרצאה 

 ה. השתתפות בהתכנסות של ועדות מדעיות של עיתונים, כנסים וקרנות מחקר

ימים בשנה, ובכל אופן החזר הוצאות אש"ל  45בקשה לניצול ההקצבה תוגבל  לשהייה של עד   5.7
לא יותר מזה, בכפוף להנחיות ותקנות רשויות ימים, ו 45בגין הנסיעה יינתנו עד לתקופה בת 

 המס להוצאות מוכרות. 

בצירוף הבקשה לניצול הקצבה תוגש ללשכת הרקטור על גבי טופס ניצול קקמ"ב כמקובל,   5.8
)נספח א'(,    פירוט פעילותו האקדמית/המחקרית במהלך השנתיים האקדמיות האחרונות

 ותאושר בחתימתו.

 -ועדת חריגים 5.9

ת/מקרים שבהם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הקצאה וניצול שנתיים, שלא בקשו 
על פי הכללים לעיל, ייבחנו ע"י ועדת חריגים של האוניברסיטה, שתוקם ע"י ההנהלה וכוללת 

 בהרכבה חבר סגל אקדמי בכיר שזהותו תקבע בהיוועצות עם ארגון הסגל של המוסד. 

 ה אך לא ניתנים לפדיון ו/או הורשה.כספי הקקמ"ב ניתנים לצביר  5.10

 כספי הקקמ"ב אינם ניתנים להעברה לתקציבי מחקר אלא באישור ועדת חריגים. 5.11

 שבתון 6.0

הזכות לניצול השבתון ) וכן כרטיס הטיסה ( תקפים עד לפרישה לגמלאות. חבר סגל העומד   6.1

 ני יציאתו לגמלאות.חודשי שבתון בהתאם לצבירה לפ 12בפני פרישה, רשאי לנצל עד 

 דמי שבתון ) וכן כרטיס הטיסה ( שלא נוצלו, אינם ניתנים לפדיון, וכן אינם עוברים בירושה. 6.2
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 אחריות 7.0

 לשכת הרקטור.  7.1

 נספחים           8.0

 פירוט פעילות אקדמית/מחקרית בשנתיים האקדמיות האחרונות ותנאים להקצבה.  -נספח א'  8.1            

 

 'נספח א

 טופס פירוט פעילות אקדמית/מחקרית

 גמלאי/ת יקר/ה,

 נא למלא את הטופס בשלמותו -
 יש להגיש את הטופס במצורף לבקשה לאישור נסיעה לחו"ל, ו/או להזמנת רכש -

 
 טלפון חוג דרגה ת.ז. פרטי ומשפחה שם

     

 דוא"ל כתובת מגורים קבועה תאריך פרישה

   

קרן לקשרי מדע בינלאומיים, כמקובל לאנשי סגל פעילים, בכפוף גמלאי זכאי לעשות שימוש בכספי ה
 לקריטריונים הבאים.

נא השב/י על השאלות בחלק א' ובחלק ב' והוסף/י פרטים/נתונים, מפורטים ככל הניתן )ראה/י פירוט 
 בהנחיות למטה(:
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 :חלק א'

 

 
 פרטים לא כן

בשנתיים האקדמיות האחרונות פרסמתי  .1

 ד או יותר( ככותב יחידמאמר מדעי )אח

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות פרסמתי  .2

פרק בספר/מאמר/אנציקלופדיה/עריכת 

 ספר

   

האקדמיות האחרונות פרסמתי שנתיים ב .3

 ספר מדעי ככותב יחיד

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות אני מנחה  .4

 לפחות דוקטורנט אחד 

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות אני מנחה  .5

 מ"א אחד או יותר כמנחה יחיד תלמיד

  

 

 

בשנתיים האקדמיות האחרונות אני  .6

 -( או כחוקר PI)  משמש כחוקר ראשי

 ( במענק מחקר פעיל CO-PIראשי שותף )

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות אני  .7

 משמש כשופט מדעי פעיל

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות אני חבר  .8

 בוועדות באוניברסיטה

   

האקדמיות האחרונות ארגנתי בשנתיים  .9

 כנס מדעי / השתתפתי בפאנל בכנס מדעי

   

בשנתיים האקדמיות האחרונות הצגתי  .10

 מאמר בכנס מדעי

   

 2בשלוש השנים האחרונות לימדתי  .11

 קורסים לפחות  באוניברסיטה

   

 

  

* 

* 

* 
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 חלק ב'

 הנני מצהיר כי אני עומד בכללי המוסד עפ"י **העקרונות המרכזיים הבאים: 

 

 
 פרטים לא כן

בפעילותי האקדמית הנני מייצג את  .1

 אוניברסיטת חיפה

   

איני ממלא תפקיד ניהולי במוסד אקדמי  .2

 או מחקרי אחר

   

איני מועסק אצל מעסיק אחר, לרבות  .3

במוסד אקדמי או מחקרי, בהיקף שהוא 

 משרה 50%מעל 

   

מרכז חיי האקדמיים הינו באוניברסיטת  .4

 חיפה

   

או /ו חיצוני, באוניברסיטה המחקר מימון מקורות מכלכי סך ימי נסיעתי/נסיעותיי הנני מתחייב 
 ימים בשנה הנוכחית 45לא יעלה על  ,פנימי

 הנני מאשר את נכונות הפרטים שמסרתי לעיל

 תאריך חתימה

 

 מתנגד מאשר את הפרטים דלעיל וממליץ לאשר    המלצת ראש החוג/ראש ביה"ס   

 לאי ההמלצההערות /נימוקים 

 

 

 הנחיות והערות: 

 על המבקש לעמוד בשני קריטריונים בחלק א' ובכל הקריטריונים בחלק ב'. -

בקשות/מקרים שבהם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הקצאה וניצול שנתיים, שלא על פי  - 

 הכללים לעיל, ייבחנו ע"י ועדת חריגים של האוניברסיטה. 

 .בשנתיים האחרונות, תחשב כשני קריטריונים בחלק א'* פעילות באחת מהשנים 

 .4.12.2016בחלק ב', נקבעו בהסכם ארגון הסגל הבכיר שנחתם בתאריך  1-4** קריטריונים 
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 2019פברואר  -חוזר מידע לסגל האקדמי הבכיר 

 עדכון תעריפי שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים .1
 אוניברסיטאי -עדכון תעריפי המענק האקדמי  .2
 עדכון גובה הוצאות אש"ל מוכרות בשהייה בחו"ל .3

 

 בברכה,

 המחלקה לסגל אקדמי 

 אגף משאבי אנוש

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 עדכון תעריפי שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים )בתחולה משנה"ל תשע"ט( .1
 

 

  הקצבה שנתית לקרן קשרי מדע בינלאומיים

 11,524$ פרופסור מן המניין  

 7,692$ פרופסור חבר            

 5,905$ מרצה בכיר               

 4,647$ מרצה  

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

 דמי שבתון לחו"ל לחודש

 7,306$ פרופסור מן המניין   

 5,898$ פרופסור חבר            

 4,639$ מרצה בכיר               

 3,798$ מרצה   

 לתעריף הבסיסי המצוין לעיל מתווסף אחוז קידום לפי הוותק בדרגה. 

 ,8240327-04, חיצוני: 2327מחלקת שכר, טלפון:   -איריס וינטרמן  ? מי מטפלת

 v.haifa.ac.iliventer1@uniדוא"ל: 

 

  

mailto:iventer1@univ.haifa.ac.il
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 אוניברסיטאי-עדכון המענק האקדמי .2
 

 אוניברסיטאי לזכאים למענק )מענק קריטריונים ומענק הקדשת זמן מלא למוסד(  -גובה המענק האקדמי 
 תשלומים עפ"י דרגת חבר הסגל.  8 -ישולם במהלך שנת לימודים ב 

 :01.01.2019נכון ליום  אוניברסיטאי -להלן עדכון הסכומים מהות"ת, עבור המענק האקדמי
 

 מענק הקדשת זמן מלא מענק קריטריונים דרגה

 פרופסור מן המניין  ב'

 שנים( 22)החל מותק של 

10,619 ₪ 9,989 ₪ 

 ₪ 8,817 ₪ 9,429 פרופסור מן המניין א'    

 ₪ 7,364 ₪ 7,952 פרופסור חבר        

 ₪ 7,055 ₪ 7,637 מרצה בכיר               

 ₪ 6,233 ₪ 6,803 מרצה  

 

 , 8240404-04, חיצוני: 2404מחלקת שכר, טלפון:  -לנה טוסוב ?  מי מטפלת

 ytusov@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

 (2019גובה הוצאות אש"ל מוכרות בחו"ל, עם קבלות ובלעדיהן )נכון לינואר  .3
 

 ממחיר הכרטיס 100% -ת תיירים ומחלקת עסקים מחלק הוצאות נסיעה מוכרות

ממחיר כרטיס במחלקת  100%  -לא יותר מ  -מחלקה ראשונה 
 עסקים 

 הוצאות לינה מוכרות

 )עם הצגת קבלות(

 ללילה. 284$עד  -לילות ראשונים  7

  125$ -מההוצאה. לא פחות מ  75% -לילות  90לילות עד  8 -מ 

 ללילה. 213$-ולא יותר מ 

 ללילה, החל מהלילה הראשון.  25$ -לילות  90מעל 

 הוצאות אש"ל מוכרות

 

 ליום. 80$עד  -אם נדרשו הוצאות לינה כנ"ל 

 ליום.  133$עד  -אם לא נדרשו הוצאות לינה 

 שכירות רכב

 )עם הצגת קבלות(

 ליום.  62$עד 

 

  

mailto:ytusov@univ.haifa.ac.il
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 :25%  -במדינות הבאות תקרות ההוצאות המוכרות ללינה ואש"ל גבוהות ב 

 

 צרפת יוון בריטניה אוסטרליה

 קטאר יפן גרמניה אוסטריה

 קוריאה לוקסמבורג דובאי איטליה

 קמרון נורבגיה דנמרק איסלנד

 קנדה ספרד הולנד אירלנד

 שבדיה עומאן קונג-הונג אנגולה

 שוויץ פינלנד טאיוואן בלגיה

 
 , 5182400-04, חיצוני: 2051גזברות, טלפון:  -אוה רובנר  ? מי מטפלת

 erovner@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

  

mailto:erovner@univ.haifa.ac.il
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 כתובות וטלפונים גורמים באוניברסיטה :

  -ממונה על פרישה לגמלאות 
 2605חדר  26סהר, קומה -ליאת קרן

 04-8249330פקס:  04-8240875טלפון: 
 lkeren@univ.haifa.ac.il"ל: דוא

  -רמ"ד שכר סגל אקדמי 
 2404חדר  24לנה טוסוב, קומה 

 04-8240038פקס:  04-8240404טלפון 
 ytusov@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

  -ע ממונה על קרן קשרי מד
 2401חדר  24איריס וינטרמן, קומה 

 04-8240327טלפון 
 iventer@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

  - קקמ"ב –לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית
 2806חדר  28ניר אדלסברג, קומה 

 04-8240461טלפון 
  nadelsber@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

  -ארגון הסגל האקדמי הבכיר 
 10:00-14:00 ה בין השעות-שעות קבלה: ימים א
 623חדר  600-בניין ראשי, קומת ה

 04-8240661טלפון: 
 .ilirgun_hasegel@univ.haifa.acדוא"ל: 
 http://astaff.haifa.ac.ilאתר: 

 טלפונים שימושיים :

 איסתא:

04-8118888 

 

 בטחון:

04-8240360 

 בנק יהב:

04-8649273 

 

  דואר:

04-8249012 

 –מונית לנתב"ג 

-050 ניסו:

9095999 

 

 מרפאה:

04-8240237 

 

 ספרייה:

04-8240264 

 

 04-8240937פקת כרטיס גמלאי שנמצא במערכות האוניברסיטה: לה שכפול:

 

  

mailto:lkeren@univ.haifa.ac.il
mailto:ytusov@univ.haifa.ac.il
mailto:iventer@univ.haifa.ac.il
mailto:nadelsber@univ.haifa.ac.il
mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
http://astaff.haifa.ac.il/
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 נספחים :

 

o  שרות לאומי למבוגר –תנועת של"מ 

o יחידת סגולה במרכז הרפואי כרמל 
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