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 אוניברסיטת חיפהשל  האקדמי הבכיר ארגון הסגל

 

 מלאות ומאחל לך עם פרישתך לג ברך אותךשמח ל

 בריאות והמשך פעילות מוצלחת 

 

 

י הסגל האקדמי  ניינ מקדם את ע  ארגון הסגל האקדמי הבכיר

הבכיר וגמלאי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה ומטפל  

והפרישה   בענייניהם הפרופסיונליים, כולל בתנאי העבודה

 לגמלאות וזכויותיהם לאחר פרישתם של חברי הארגון. 

 

 . נשמח לעמוד לרשותך בכל סוגיה שבה נוכל לסייע

 

 

 הארגון  , יו"רצביקה קופליקפרופ' 

 נציגות הגמלאים  , יו"רפרופ' אמריטוס יאיר צנזור
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 : תוכן עניינים 

 4 שירותי ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

 ביתתקצי  -לפי פנסיה   – דמי חבר

 טופס אישור דמי חבר לגמלאים מקבלי גמלה מהאוניברסיטה 
6-5 

לום תוספות תש  תקופת צינון, מידע שימושי לאחר פרישה : 

 שומע חופשי מחקר, 
7 

 18-8 הארגון הסבר של  –  גמלאיםקרן קשרי מדע ל

 19 סגל האקדמי הבכיר דרך ארגון ה שלך הביטוחים 

 20-37 קשרי מדע בינלאומיים לנוהל קרן 

 40-38 2022פברואר  –קדמי  לסגל אחוזר מידע 

 05-41 )אוניברסיטת חיפה(  בגמלאות האקדמי סגל הוהל זכויות חבר נ

 :  ביטוחים

 (53-52) ביטוח בריאות קולקטיבי בחברת 'איילון' ✓

 (55-54) משלימה' תכנית 'הגנה   ✓

 (58-56) "ל ביטוח נסיעות חו ✓

58-51 

  –לגמלאות מדריך לחברי סגל אקדמי בכיר הפורשים 

 אוניברסיטת חיפה, המחלקה לסגל אקדמי 
71-59 

 74-73 ץ פיננסי יועצים : בתי השקעות, יועץ פנסיוני, יוע

 76-75 וניברסיטאיים כתובות וטלפונים גורמים פנים א

 77 לארגון הסגל  דרכי התקשרותטלפונים שימושיים ו
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 יר דמי הבכון הסגל האקתי ארגרושי
זכויות כמעט לחלוטין )פרט להצבעה באסיפה    יהם חברי סגל שווהגמלאים 

 תה(. לנושא שבי
י  "ר זכאים לכל השירותים הניתנים עגמלאים השייכים לארגון ומשלמים דמי חב

 משרד ארגון הסגל האקדמי הבכיר. 
 דמי חבר : 

ההורדה   – שיתהחודצבה פרומיל מהק 4 –בית גמלאים בפנסיה תקצי 
 ב טופס. מצ" – דרך השכר אוטומטיתא  הי

 :  בלבד  למשלמים דמי חברשירותי הארגון  
 הארגון לקבלת הודעות הארגון לחברים. ת הגמלאים של הצטרפות לרשימ ✓
 רכל הפרטים באת)תנאים של הארגון לדוגמא ההצטרפות לביטוחים לפי  ✓

 הארגון( : 
הארגון   – ' מועדון טובאמצעות 'ון' ב'אייל בחברת מסובסד  ביטוח בריאות 

ניתוחים   / תרופות שאינן בסל :  הכולל בביטוח, בסיסהרובד  אתמסבסד 
ופתית,  קר תת סקמהיר, ליווי רפואי, בדיקון אבח , ל"והשתלות בחו

ביקור בית  -בגילוי מחלה קשה, כתב שירותת מיוחדו יות רפואהוצאות 
 ( ת, רופא מומחה און לייןפא עד הבירו)

ות מחלות, היעדרת ושיוביטוח קבוצתי לתאונות אי  שלימה הגנה מתכנית 
בודה ואי כושר תפקודי לחברי הסגל האקדמי הבכיר ובני  עמ

 משפחותיהם 
 ל "ביטוח נסיעות חו

 לחץ כאן  – ות בחגיםתווי קנייה בהנח ✓
 ה ממשרד הארגון( )בחודשי הקיץ לפי הודע   יומניםקבלת  ✓
)מתחדש בסוף אוקטובר, לפי הודעה לחידוש   ריכת הטכניוןבמנוי ל ✓

 לחץ כאן  – משרד הארגון(משמועברת 
)מנויים לתיאטראות, נסיעות  לחץ כאן  –באתר הארגון הטבות נוספות  ✓

 לחו"ל, הלוואת ארגון( 
 astaff.haifa.ac.ilp://htt:  ל אתר ארגון הסג

פרטי  ה, יועץ פיננסי  , קופת גמל ופנסי :קרן השתלמות מידע לגבי יועצים 
 התקשרות

 ת באוניברסיטה : מידע לגבי זכויו
ב ניתן  "א הצבירה בקקמבנושויק למידע מד -ם  ילאלגמקרן לקשרי מדע  ✓

או במייל   04-8240327איריס וינטרמן בטלפון גב'  לפנות ל
haifa.ac.iliventer1@uni.h 

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-briut-kolektivi
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-nesiot-le-hul
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tavim
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/manuy-le-brichat-ha-technion
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim
http://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff3.haifa.ac.il/images/220816_יועצים_קהש-קופג-פיננסי_-_דף_מרכז.pdf
https://astaff3.haifa.ac.il/images/220816_יועצים_קהש-קופג-פיננסי_-_דף_מרכז.pdf
mailto:iventer1@uni.hhaifa.ac.il
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 תקופת צינון ✓

 ון קופת צינתם תוספות מחקר לגמלאים אחרי פרישה ללא תשלו ✓

 חופשי' 'שומע ✓
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 קופת צינוןת
יש תקופת צינון של חצי שנה.   –( 68לחברי סגל שפורשים בגיל פרישה )

על פי דרגתו של  ליחידות הוראה ונקבע שווה ערך  הואיף לאחר פרישה  התער
 ג'(.  הפרישה. )פרופ' מועסקים לפי יחידות הוראה ממ"ה  חבר הסגל בזמן 

  תב לאגף משאבי אנוש, הגב' שרה ליהאני.הוראה בהתנדבות מחייבת פנייה בכ
(nsarah@univ.haifa.ac.il) 

 

 

  תללא תקופתשלום תוספות מחקר לגמלאים אחרי פרישה 
 צינון

  6ל פי תקנות מס הכנסה לא ניתן לשלם מענקי מחקר ללא תקופת צינון של ע
י  שתקציב המחקר האייתן להעביר את הסכומים ל. כמו כן לא נתחודשים לפחו

 (lkeren@univ.haifa.ac.ilסהר -ת קרן)לברורים ניתן לפנות לגב' ליא  של החוקר.

 

 

 שומע חופשי 
 "שומע חופשי" : כשרוצים להיות   שתי אפשריותישנן 

ות  ת גדולעיקר בהרצאומתאפשר ב –יידע אף אחד היכנס להרצאה ולא לל .1
 . פיםשאין בהם הגבלת משתת

הגבלת משתתפים  אם ההרצאה היא בכיתה קטנה או בהיקף קטן עם .2
 לחתום על טופס פטור משכר לימוד. יש שמחייב אישור, 

חייב בזקיפת מס. זה יחשב אך י  ,מזכה בפטור משכר לימוד הפטור טופס 
 להטבה מוכרת במס. 

 משאבי אנוש  אגף רונית ריצ'קר מלגב' לברורים בנושא ניתן לפנות 

rrichker@univ.haifa.ac.ilדוא"ל  04-8240881טלפון 

mailto:nsarah@univ.haifa.ac.il
mailto:rrichker@univ.haifa.ac.il
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 י הקרן לקשרי מדע )קקמ"ב( לגמלאיםשימוש בכספ✓

 הסבר של הארגון בנוגע לקקמ"ב ✓

 "ב לניצול קקמ טופס בקשה ✓
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 שימוש בכספי הקרן לקשרי מדע )קקמ"ב( לגמלאים 

 

הצבורים לזכותכם יש  לקשרי מדע )קקמ"ב(  כדי להשתמש בכספי הקרן

 : (on-line)להגיש בקשה מקוונת 

יש להגיש   –רי מדע לגמלאים את הבקשה לשימוש בכספי הקרן לקש .1

online בפורטל האישי . 

    ןכא לחץ  – נט-כניסה לפורטל האישי דרך הקמפוס .2

בסרגל בראש  >- דרך : אתר האוניברסיטה  ס לפורטל גם)ניתן להיכנ

בתפריט לבחור שירותי    >- מנהל  העמוד, סרגל כחול, לבחור סגל ו

  בעמוד החדש שנפתח, תחת הכותרת "מערכות  >- מחשוב לסגל 

 ". NETבשירות הסגל", בצד השמאלי של העמוד, לבחור "קמפוס 

   . שם משתמש וסיסמהיס: בחלון קמפוס נט יש להכנ .3

יש לפנות    – גמלאי שלא יודע את פרטי שם המשתמש והסיסמה שלו .4

 04-8240609 למוקד מחשבים בטלפון

עם הכניסה לפורטל האישי מופיע סכום הזכאות )יתרת חשבון(  .5

 . של הקרן לקשרי מדע שעומד לרשות חבר הסגל 

ת יח פת >- טפסים >- לאחר הכניסה לפורטל, יש לגשת לפורטל שלי .6

 ניצול קקמ"ב ה לבקש  >- טופס חדש

מסכימ/ה  לקרוא את אודות הטופס ולאחר מכן ללחוץ על  חשוב

 ך מילוי הטופס. יפתח מסאז י  רק – להמשך

 .בראש הטופס: חובה לבחור שנה אקדמית .7

)ניתן    ( את כל הפרטים הדרושיםline-onממלאים בטופס המקוון ) .8

 גם לצרף קבצים לפי הצורך( :  

 אגודה מקצועית.  ו"ל או דמי חבר הנסיעה בארץ או בח  - מטרת הנסיעה

נסיעה )מקדמה  כמקדמה או כהתחשבנות לאחר ה -כיצד לקבל את הכסף 

ל מקקמ"ב: בבחירת נסיעה לחו"ל בלבד, יש לבחור כיצד  לפני נסיעה לחו"

בבחירת האפשרות  יש לבחור אחת מהאפשרויות.  .ברצונך לקבל מקדמה 

סניף  -ג / בנק יהבנתב"ף מקום לקבלת הכסף )"מזומן", יש לבחור בנוס

 .על מנת לאשר את ההצהרה(   Vלסיום, חובה לסמן אוניברסיטה.  

 )פירוט פעילות אקדמית/מחקרית(   קריטריונים

הנחיות מפורטות כיצד למצוא את טופס הבקשה לשימוש בקרן לקשרי  .9

   לחץ כאן –מדע לגמלאים 

לבקשת מידע על הכספים בקרן לקשרי מדע ניתן גם לקבל מאיריס   .10

 (. iventer1@univ.haifa.ac.il או במייל  8240327וינטרמן )בטלפון 

https://campusnet.haifa.ac.il/sites/Login/Pages/LogIn.aspx
https://astaff.haifa.ac.il/images/220822_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%A7%D7%9E%D7%91_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99.pdf
mailto:iventer1@univ.haifa.ac.il
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פר תחנות של אישורים עד לאישור הסופי  ה עובר מסטופס הבקש .11

 ניתן לעקוב אחרי האישורים בפורטל האישי.   –של אגף כספים 

 

 :  לידיעתכם 

נסיעה למימון  לכסות באופן חלקי הוצאות הקשורות בההקצבה מיועדת  .1

 מדעית/מחקרית , כנס בארץ / בחו"ל , דמי חברות באגודה   פעילות

 קדמיתימים בשנה א 45שהייה של עד בקשה לניצול ההקצבה תוגבל ל .2

היתרה בקרן מצטברת ואינה נמחקת )קרן אמריטוס נפתחת רק כשיתרת  .3

 הקרן כמרצה פעיל מתרוקנת(.  

 

 כאן  ולחצ  –ע קיים באתר הארגון כל המיד

 כאן  ולחצ –לחו"ל  הטבות לנוסעים 

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/gimlaim/kkmb-gimlaim
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tayarut
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 קולקטיבי   ביטוח בריאות  ✓

ית 'הגנה  תכנ -  תאונות אישיות ומחלות קבוצתי לטוח בי ✓

 משלימה' 

 ח נסיעותביטו ✓
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וב' של  ת 'מועדון ט'איילון' באמצעוביטוח בריאות קולקטיבי בחברת 

 עובדי המדינה 
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עבודה ואי כושר  ביטוח קבוצתי לתאונות אישיות ומחלות, היעדרות מ

 .ודיתפק

 תכנית 'הגנה משלימה' באמצעות חברת 'איילון' 

 'להבים' ע"י סוכנות 
 1/7/2020-30/6/2025תקופת הפוליסה 

בכפוף להגשת בקשת הצטרפות  רצונית )וולונטרית(  ההצטרפות לביטוח הינה

 ינוכה מתלוש השכר.  תשלום פרמיה כמפורט להלן, אשרו

 

 תנאים כלליים של הפוליסה 

חברי סגל המשלמים דמי חבר לארגון הסגל  טרףלהצ ביטוח זה זכאים ל .1

משפחתם )בני זוג וילדים(, לרבות חברי סגל ובני   האקדמי הבכיר ובני

תקופת שבתון בחו"ל וחברי סגל גמלאים )בני זוג  משפחתם השוהים ב

 לדים( וי

הפרמיה משתנה במעבר בין קבוצת  פרמיה חודשית לתשלום )   .2

 גיל(  

 ₪ לחודש 28 – 21עד גיל 

 ₪ לחודש  59 – 35עד  21יל מג

 ₪ לחודש  69 – 50עד  36מגיל 

 ₪ לחודש  79 – 60ד ע 51מגיל 

 ₪ לחודש  99 – 67עד  61מגיל 

 ₪ לחודש 149 –ומעלה  66מגיל 

 

)מחיר הפרמיה    ור כל מבוטחניתן לרכוש עד שתי יחידות ביטוח עב .3

י הסעיפים  דשית יוכפל פי שתיים(, כל יחידה מזכה בפיצוי לפהחו

ש"ח  1000וליסה וכוללת אפשרות לפיצוי בסכום של בפ  ניםהמצוי

אובדן כושר עבודה ו/או אובדן כושר תפקוד )סיעוד(.יובהר   לשבוע בגין

ן  יהיה חייב במילוי שאלוח המבקש לרכוש שתי יחידות  כי מבוט

 לקבלו לביטוח. הצהרת בריאות והסכמת החברה 
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 חת:  עיקרי הפוליסה ליחידת ביטוח א

במקרה של  –רה של אובדן כושר עבודה₪ למק 1000סך פיצוי שבועי ב .1
היעדרות מהעבודה מתאונה או מחלה )הגדרה רחבה ביותר( לתקופה של 

 חודשים !!!   60עד 

לתקופה של    -₪למקרה של אי כושר תפקודי  1000סך י בפיצוי שבוע .2
עודי, גם  נותן מענה למקרים של אי כושר תפקודי , מצב סים חודשי 60עד 

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

 פיצוי למקרה של אי כושר עבודה/ תפקוד חלקי  .3

 ונה מתאאה פיצוי במקרים של  נכות או פטירה כתוצ  .4

 פיצוי במקרים של שברים או כוויות כתוצאה מתאונה  .5

ים של הילד  על היעדרות ילד מלימודים ופיצוי הפסקת לימוד ויפיצ .6
 מתאונה או ממחלה כתוצאה 

המשפחה שהצטרפו לתוכנית הביטוח,  מקנה לחבר הסגל ובני    -המשכיות  .7
יך  במקרה של תום תקופת הביטוח או עזיבת המבוטח את הקבוצה, להמש

יוצע ע"י  ש ליסה אישית בכיסויים דומים ללא הוכחת מצב רפואי, בתעריףבפו
 מבוטח! לכל חיי ה 20%ת של חברת הביטוח באותה עת, ובהנחה מיוחד

 

 פרטי סוכנות הביטוח המטפלת בחברי הסגל

 מר נמרוד אורןבאמצעות סוכן הביטוח , המרכז לביטוח קולקטיבי   להבים""

 

 ור : קישה בניתן לצפות בפוליסה המלא

-halvaot/bituchim/2019-imyoatz-://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchimhttps

21-45-08-21-05 

 

 

.comail@gmlccins 

Tel. 08-6278241 

Fax. 08-6654605 

 

הם אלה  ים  ובעזה מובא מידע כללי. התנאים הק  יובהר כי במסמך

אתר האינטרנט. פיעים בפוליסה אשר ניתן יהיה לעיין בה בכל עת ב המו

https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/2019-05-21-08-45-21
mailto:lccins@gmail.com
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 "ל ביטוח נסיעות חו
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רשימת יועצים : 
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 : טלפונים באוניברסיטה כתובות ו

 מלאות לגוסיומי העסקה פרישה מ"ד ר . א
 2605חדר  26סהר, קומה  -ליאת קרן
 04-8249330פקס:  04-8240875טלפון : 
 lkeren@univ.haifa.ac.il דוא"ל :

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

 04-8240038פקס:  04-8240404טלפון : 
 ytusov@univ.haifa.ac.ilל : דוא"

 על קרן קשרי מדעממונה  .ג
 2401 חדר 24יריס וינטרמן, קומה א

 04-8240327טלפון : 
 v.haifa.ac.iliventer@uniדוא"ל : 

 21קומה  -רשות המחקר   .ד

 ראש לשכה -נבו -יאלנגה אר 
8240625-04 

ll@univ.haifa.ac.inarie 

 לה משרדי ממש -איתי אספלר 
8288148-04 

iaspler@univ.haifa.ac.il 

 ות קטנותקרנ  -בן עוז  אסף
8249240-04 

basaf@univ.haifa.ac.il 

 פנימיים תקציבים   -אלון ברודר 
6824056-04 

abroder@univ.haifa.ac.il 

 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר . ה
  600-ת ה בניין ראשי, קומ 10:00-14:00ת ה בין השעו-א שעות קבלה: ימים

 623חדר 
 04-8240935, 04-8240568, 04-8240661ון : טלפ

 un_hasegel@univ.haifa.ac.ilirgדוא"ל : 
 aifa.ac.ilhttp://astaff.hאתר : 
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 ac.ilasegel@univ.haifah_Irgun. וא"ל  ד  8257013-04פקס    8240661-04לפון  כיר טסגל האקדמי הבארגון ה

 

 טלפונים שימושיים : 

 בטחון: 

04-8240360 

 בנק יהב: 

04-

8649273 

 

 ספרייה: 

04-8240264 

   שכפול: 

  להפקת כרטיס גמלאי

במערכות  שנמצא 

-04טה: האוניברסי

8240937 

יועץ    –אוי אייל מנלד

-050 פנסיוני ופרישה

2218303  

eyal@eyalmen.co.il 

תכנון   –בן לוי 

 054-8123278 פנסיוני

ben@prisha.center.co.il 

  –מונית לנתב"ג 

-050 ו:ים אלבניס 

9095999 

 

 י הבכיר ארגון הסגל האקדמ

 אוניברסיטת חיפה

 

 52568פנימי  8240568-04 טל : 

 52661 פנימי 04-8240661

 52935פנימי  04-8240935

 8257013-04 פקס :

 segel@univ.haifa.ac.ilirgun_ha  דוא"ל :

 a.ac.ilastaff.haif אתר הארגון :

 

 איתנה, בריאות בברכת 

 צוות המשרד 


