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של    ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 אוניברסיטת חיפה 

ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת  

חיפה הינו עמותה בה מאורגנים חברי הסגל  

האקדמי המועסקים על ידי אוניברסיטת חיפה  

ומשתייכים לסגל ההוראה והמחקר של  

  אוניברסיטת חיפה, מדרגת מרצה ומעלה

ובדרגות המקבילות: מסלול ב' )מסלול  

 הוראה( ומסלול ג' )מסלול נלווה(. 

 פרטי התקשרות עם הארגון : 
, הר כרמל, חיפה  199אבא חושי  שד' כתובת: 

  3498838מיקוד 
 8257013פקס:  8240935, 8240661נים: טלפו

  )חלי( 52935)רונית(,  52568 :טלפון פנימי
 )נאוה(  52661

Irgun_Hasegel@univ.haifa.ac.ilMAIL: -E 
 600 –בקומת הבבניין הראשי, המשרד נמצא 

 .623חדר 
: ימים א' עד ה' בין השעות  שעות קבלת קהל

14:00 –  10:00 
 astaff.haifa.ac.il :אתר הארגון 

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:Irgun_Hasegel@univ.haifa.ac.il
http://astaff.haifa.ac.il/
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ארגון הסגל האקדמי הבכיר של   תפקידי

 אוניברסיטת חיפה הם :

   המוסדות בפני  וייצוגם  הסגל  ענייני  קידום 

לה   ומחוצה  באוניברסיטה  והאחרים  האקדמיים 

 עמם מקיים הסגל האקדמי הבכיר קשר.  

   ובזכויותיהם הפרסונאליים  בענייניהם  טיפול 

תנאי   כולל  הארגון,  חברי  של  הסוציאליות 

לגמ  והפרישה  לאחר  העבודה  וזכויותיהם  לאות 

 הפרישה. 

   אשר פעולות  וקיום  שונים  בנושאים  טיפול 

לעת,   מעת  עליהם  מחליטה  הכללית  האסיפה 

 כולל בנושאים הקשורים לסגל ברמה ארצית.

   הארגון חברי  של  לשאירים  שירותים  מתן 

 שנפטרו. 

  .קיום עזרה הדדית בין החברים 

 

 חברות בארגון הסגל  

קיבוצי  בהתאם   הסגל   , מיוחדלהסכם  חברי  על 

בגובה   חבר  דמי  העברת  חובת   0.42%חלה 

או    ,)למי שרוצה להצטרף כחבר לארגון(  ,מהשכר

משכרם )למי שלא רוצה    0.32%בגובה    דמי טיפול

זכאי   יהיה  לא  ולכן  לארגון  כחבר  להצטרף 

הארגון( האקדמי   ,לשירותי  הסגל  ארגון  בהיות 

הבכיר  האקדמי  הסגל  של  היציג  הארגון  הבכיר 

 ברסיטת חיפה. באוני

https://astaff.haifa.ac.il/
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 בעלי תפקידים בארגון הסגל 
 חברי הוועד של הארגון : 

 

 דוא"ל תפקיד שם

צביקה  פרופ' 

 קופליק 
 tsvikak@is.haifa.ac.il יו"ר

 פרופ' יאיר צנזור 
יו"ר ועד  

 גמלאים 
yair@math.haifa.ac.il 

 Roee.d@univ.haifa.ac.il בר ועד ח דיאמנט  רועי פרופ'

 Amiviselter.math@gmail.com חבר ועד  עמי  "ר ויסלטרד

 חברת ועד  ד"ר לוי ליאור דינה 
levyliord@gmail.com 

ר לזר מייקל  ד"

 אריק
 mlazar@univ.haifa.ac.il חבר ועד 

-מאיראור ר "ד

 שלום
 ormeir@cs.haifa.ac.il חבר ועד 

 smaayan@univ.haifa.ac.il חברת ועד  דאי יין סוד"ר מע
 

 חבר ועד  פרופ' קדר סנדי
sandykedar@gmail.com 

 חבר ועד  ף רם ד"ר רש
reshefr@sci.haifa.ac.il 

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:Roee.d@univ.haifa.ac.il
mailto:Amiviselter.math@gmail.com
mailto:levyliord@gmail.com
mailto:mlazar@univ.haifa.ac.il
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 עדת ביקורת של הארגון : ו ריחב

  דוא"ל  תפקיד שם

פרופ' דוד  

 בלנק

 blanc@math.haifa.ac.il  

  YUVAL@STAT.HAIFA.AC.IL  דר נוב יובל 

 צוות משרד : 

טלפון   דוא"ל  תפקיד שם

 פנימי 

רונית  

 צ'רבינסקי  

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 52568 מנהלנית 

רכזת  גבאי  חלי

 רווחה 

irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 52935 

רכזת  נאוה פלד 

ביטוחים  

סגל   /

 חדש

irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 52661 
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 ברי הסגל ארגון לחשירותי ה

 (: חבר)המשלמים מיסי  
 

 פניה אישית  ✓
חבר סגל בבקשת   בכל פניה אישית של טיפול

 ייעוץ או עזרה מהארגון.

 הלוואות  ✓
 הלוואה רגילה הלוואת גישור /  :  הלוואת ארגון

 יומנים 
החל מאוגוסט   חלוקת יומנים במשרד הארגון

 לשנת הלימודים העוקבת 

השתלמות  נציגי קרנות   -  ונציגים יועצים ✓
 :  יהופנס 

, פרטים מלאים  וית כהןר :   מנורה מבטחים
 34עמוד 

יוסי כמיסה, פרטים מלאים    :   מגדל מקפת
 35 עמוד

, פרטים מלאים  ערן אזוגי     :  כלל
 36-37 עמוד

 ייעוץ פיננסי 

 לוי בן מתכנן פנסיוני ופיננסי מומחה לפרישה 

 

  )השתלמות ופנסיה(  ** ההחלטה בבחירת הקרן
 באחריות חבר הסגל בלבד.

https://astaff.haifa.ac.il/
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 ייעוץ מס  ✓
ואה  די רעל ישבתון, דוחות שנתיים תקופת ל

פרטים   . תעריף מוזל בהסדר של   –חשבון 
 38-40 םיעמודמלאים  

 ייעוץ פנסיוני  ✓

 ייעוץ פיננסי  ✓
 לוי בן מתכנן פנסיוני ופיננסי מומחה לפרישה 

 ביטוחים  ✓
  "איילון"  בחברת  יביטוח בריאות קולקטבי

 מסובסד ע"י הארגון 
החל    רובד הבסיס זכאי לסבסודדש חבר סגל ח

בשלושת החודשים מיום  . מתחילת העסקתו
לרבדים   תחילת העסקה תתאפשר הצטרפות

ללא    משפחה בתשלוםהנוספים ו/או צירוף בני  
 הצהרת בריאות. 

   מצורפים :

 44-45 ים עמוד סגל חדש ברלחדף מידע  -
 46-48 יםעמוד שכיחותשאלות תשובות ל -
 

' איילון'בחברת  'הגנה משלימה'כנית ת
באמצעות סוכן הביטוח נמרוד אורן מסוכנות  

 סוכנות לביטוח' 'להבים
כוללת ביטוח תאונות אישיות,  ה ייחודית תכנית

  ות, היעדרות מעבודה ואובדן כושר מחל
 .תפקודי
 :   מצורף

 התכנית עיקריאת  כולל  הידע דף מ -
 50-52 יםעמוד

 

https://astaff.haifa.ac.il/
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בהנחות חג )ראש השנה ופסח(    תווי קנייה ✓
 פי הפירוט : ל

 שופרסל ת רש
 7.50%בהנחה של   'תו הזהבכרטיסי '

 רמי לוי
 7%בהנחה של  'התו המלא'כרטיסי 

 יינות ביתן )כולל מגה( 
 8% בהנחה של 'תו פלוס'כרטיסי 

 מצורפים חוזר ורשימת חנויות 
 60-66ים בעמוד

 67-69עמודים  נוסעים לחו"ל הטבות ל  ✓

הסדר משיכת מט"ח מזומן 

 כרטיס אשראי–UNIQ 

 בחברת 'הפניקס'  עות חו"ל ביטוח נסי

באמצעות סוכן הביטוח נמרוד אורן, מסוכנות  
 'להבים המרכז לביטוח' 

נתב"גשירותי מוניות מוזלים ל 

 

   81-87 ים עמוד   כרטיסי אשראי ✓
 ישראכרט תשלובת 

UNIQ  לאומי קארד 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 סל קליטה

יר,  חבר סגל בכניתן ל טהיסל הקל

יברסיטה על פי ונבא היום שמועסק 

 ,כתב מינוי למשרה מלאה

הנושא זכויות במסלול האקדמי  

הרגיל או הנלווה ואינו זכאי לפנסיה 

 . תקציבית

הסל ניתן החל מתום השנת   

 .העבודה הראשונה

 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 הלוואות 
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 הלוואת ארגון

בהתאם לעמידה   ההלוואה תינתן לכל מטרה

 ים : בקריטריונים הבא

ים באפשרות  ריטריונים מזכרק קיום כל הק 
 . לקבלת ההלוואה

 רציףבאופן  חבר הסגל משלם מסי חבר  .1

 חבר הסגל מועסק בחצי משרה ומעלה   .2

 קבלת הלוואה תתאפשר אחת לחמש שנים 

 :  לקבלת הלוואה

ולהעבירו   בקשת הלוואה יש למלא טופס .1

למייל 

 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il הארגון

יש לקבל אישור להלוואה )רק חבר סגל   .2

ובים מעלה יוכל  שעומד בקריטריונים הכת 

 ל הלוואה( לקב

חשוב לסמן בטופס מהי הדרך הנוחה   .3

   ביותר לפירעון ההלוואה

ההלוואה תועבר   -לאחר קבלת אישור  .4

ישירות לחשבון הבנק של חבר הסגל  

 .)ההלוואה מיידית(

  :פירעון ההלוואה יתאפשר בשני אופנים

ההלוואה תוחזר    - ןולוואת בל ה .1

תן  בהמחאה אחת )קרן + מדד( שתינ

 ואה. במעמד קבלת ההלו

פירעון ההמחאה : בחודש  תאריך 

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/images/220127_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf
mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
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)מועד   2021אוגוסט או ספטמבר 

 .קבלת סל הקליטה( 

לפי התנאים   - הלוואה בהחזר חודשי .2

הנקובים )קרן + מדד( באחת  

 : מהאפשרויות המפורטות

פירעון ההלוואה   -הורדה משכר  . א

תשלומים בלבד.   10 -יתאפשר ב

דה  בהתאם לאישור חבר הסגל להור

 .ינתן במיידימשכרו ההלוואה ת

ההלוואה   -המחאות למשרד הארגון  . ב

  1000המחאות של  15עד   5תפרע ב 

₪ לתשלום בהתאם לסכום  

וואה שניתנה, המחאה ראשונה  ההל

תכלול את המדד. ההמחאות יועברו  

למשרד הארגון במעמד קבלת  

 .ההלוואה

ההלוואה תינתן  –הוראת קבע  .ג

בצמוד להמצאת הוראת קבע של  

מדד(  סכום ההלוואה )קרן+

₪   1000בתשלומים חודשיים של  

 .בהתאם לסכום ההלוואה שתינתן

 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 :  יועצים

 קרן השתלמות  ✓

 קופות פנסיה וגמל ✓

 נסיוני ייעוץ פ ✓

טיפים    - ייעוץ פיננסי ✓

 סגל חדש לחבר
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 :   יועציםריכוז 

 קופות פנסיה וגמל •

 קרן השתלמות  •

 ופיננסי  פנסיוניותכנון יעוץ י •

מנורה 

  מבטחים 

פנסיה  

 וגמל בע"מ 

 מנהלת תיק עסקי  - רוית כהן 

 חטיבה עסקית חיפה והצפון 

 cohenr@menoramivt.co.ilדוא"ל  050-4049274נייד 

מגדל  

 מקפת 

מנהל   - כמיסה יוסי 

 אוני' חיפה תיק 

 054-8071145נייד: 

  דוא"ל 

yossic@migdal.co.il 

 לקוחות מנהל תיק  - עמרי נלסון 

 050-6619646נייד: 

 omrin@migdal.co.ilדוא"ל 

 כלל 

 ערן אזוגי  

 מנהלת קשרי לקוחות 

     052-2474222נייד 

 דוא"ל 

 ins.co.il-erana@clal 

 עידן לוי  

 מנהלת קשרי לקוחות 

 052-2694927נייד 

 דוא"ל 

ins.co.il-idanle@clal 

ייעוץ  

ותכנון  

  פנסיוני

 ופיננסי

 המרכז לתכנון פרישה 

 טיפים לחבר סגל חדש 

 לוי בן

 מומחה לפרישה  פיננסי מתכנן פנסיוני ו

 center.co.il-Ben@prishaדוא"ל   278-8123-054נייד 

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:yossic@migdal.co.il
mailto:omrin@migdal.co.il
mailto:erana@clal-ins.co.il
mailto:idanle@clal-ins.co.il
mailto:Ben@prisha-center.co.il
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 מנורה מבטחים: 
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 : מגדל מקפת 
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   ייעוץ מס

 

פי  ח כס)חזרה משבתון, דו"

 י(רו"ח כלל תי וייעוץשנ
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   , רו"חניר יגודה

 , חיפה 2 ן הסנדלר רח' יוחנ

 , חיפה 3125402מיקוד  25591ת.ד 

|  073-2900209| פקס:  073-2900290טלפון: 

   cpa.co.il-nir@shavit:  כתובת דו"אל

 , רו"ח משה אשרת

רואי   - קר, לוגסי, אפלמג'רהורוביץ, אושרת,  

 שבון ויועצים עיסקיים ח

חיפה   -, צ'ק פוסט  32דרות שדרות ההסת

31251 

 04-8416797ס: פק  04-8416789טל: 

  CPA@HOMAL.CO.IL:  כתובת דוא"ל

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:nir@shavit-cpa.co.il
mailto:CPA@HOMAL.CO.IL
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 ביטוחים
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הסגל ארגון ביטוח בריאות קולקטיבי של  

 איילון" באמצעות מועדון טוב חברת "ב
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 'הגנה משלימה'תכנית 

 ילון ת איבחבר
ביטוח תאונות אישיות מחלות היעדרות  

 מהעבודה ואובדן כושר תפקודי 
 /201/7-/2530/6:  הפוליסה  תקופת

 

  תכנית קולקטיבית ייחודיתהינה   'הגנה משלימה'תוכנית  

ות  אישי ונותהעונה על הצרכים הביטוחים הבאים : ביטוח תא

ר תפקוד  י כושר תעסוקתי וביטוח אובדן כוש, ביטוח אומחלות

 ומותאמת לאוכלוסיית חברי הסגל הבכיר. 

 הגנה משלימה'הפוליסה של תכנית  על פי תנאי הפיצוי'  ,

שיתקבלו מכל גוף אחר )קצבת נכות,   ניתן ללא תלות בהכנסות

 (.קצבאות הביטוח הלאומי, קופת חולים, ביטוחים נוספים

 מכסה   'הגנה משלימה'תוכנית   - 67גיל י סגל עד לחבר

פיצוי שבועי  ובנוסף תאונות אישיות ומחלות    י במקרה שלפיצו

 ₪ מקרה של אובדן כושר עבודה .  1000של 

  מכסה   'הגנה משלימה'תוכנית   - 67לחברי סגל מעל גיל

ובנוסף   80עד גיל תאונות אישיות ומחלות פיצוי במקרה של  

אובדן כושר תפקודי ללא  מקרה של    ₪ 1000של בועי שוי פיצ 

)מקביל לביטוח סיעודי, המבוטח ייבדק ע"י חברת   הגבלת גיל

של הביטוח   'מבחן התלות'הביטוח לפי הקריטריונים של 

 הלאומי(. 

 '4)להסבר בעמוד   אינה ביטוח סיעודי 'הגנה משלימה –  

 ( ןכא ץ לח

https://astaff.haifa.ac.il/
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 )ולונטרית )ו   רצונית  הינה לביטוח  ההצטרפות

 ותשלום הצטרפות בקשת שתלהג בכפוף

 .השכר מתלוש ינוכה, להלן כמפורט פרמיה 
 

 תנאים כלליים של הפוליסה 

לביטוח זה זכאים להצטרף חברי סגל המשלמים דמי   .1

חבר לארגון הסגל האקדמי הבכיר ובני משפחתם )בני  

שוהים  משפחתם ה ובני  סגל  זוג וילדים(, לרבות חברי 

ם )בני זוג  ופת שבתון בחו"ל וחברי סגל גמלאיבתק

 וילדים( 

פרמיה חודשית לתשלום ) הפרמיה משתנה במעבר   .2

 בין קבוצת גיל(  

 ₪ לחודש  28 – 21עד גיל 

 ₪ לחודש   59 – 35עד   21מגיל 

 ₪ לחודש   69 – 50עד   36מגיל 

 ₪ לחודש   79 – 60עד   51מגיל 

 חודש ₪ ל  99 – 67עד   61מגיל 

 ₪ לחודש  914 –מעלה ו  66מגיל 

  ח מותנית במילוי שאלוןהצטרפות לתוכנית הביטו  .3

רפואי ובהסכמת החברה לקבל את חבר הסגל  

 . לביטוח

  ניתן לרכוש עד שתי יחידות ביטוח עבור כל מבוטח .4

)מחיר הפרמיה החודשית יוכפל פי שתיים(, כל יחידה  

וללת  ה וכמזכה בפיצוי לפי הסעיפים המצוינים בפוליס

ש"ח לשבוע בגין   1000ם של יצוי בסכואפשרות לפ

 כושר עבודה ו/או אובדן כושר תפקוד )סיעוד(.  אובדן 

 

יובהר כי במסמך זה מובא מידע כללי. התנאים  

הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסה אשר ניתן יהיה  

 לעיין בה בכל עת באתר האינטרנט. 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 ליחידת ביטוח אחת:     עיקרי הפוליסה 

ה של אובדן כושר  ₪ למקר 1000עי בסך  וי שבפיצו .1

העבודה מתאונה או מחלה  היעדרות מ  במקרה של –עבודה

 חודשים !!!   60)הגדרה רחבה ביותר( לתקופה של עד  

 -₪למקרה של אי כושר תפקודי  1000פיצוי שבועי בסך   .2

חודשים נותן מענה למקרים של אי   60לתקופה של עד 

קים  אינם מועסלמי שגם   כושר תפקודי , מצב סיעודי,

 ח הלאומי!!!. ים, עקרות בית( לפי נקודות הביטו)גמלא

 פיצוי למקרה של אי כושר עבודה/ תפקוד חלקי .3

 פיצוי במקרים של נכות או פטירה כתוצאה מתאונה  .4

 פיצוי במקרים של שברים  או כוויות כתוצאה מתאונה  .5

פיצוי על היעדרות ילד מלימודים ופיצוי הפסקת לימודים  .6

 ד כתוצאה מתאונה או ממחלה של היל

המשפחה שהצטרפו   מקנה לחבר הסגל ובני -המשכיות  .7

כנית הביטוח, במקרה של תום תקופת הביטוח או  לתו

עזיבת המבוטח את הקבוצה, להמשיך בפוליסה אישית  

ריף שיוצע ע"י  בכיסויים דומים ללא הוכחת מצב רפואי, בתע 

לכל    20%חברת הביטוח באותה עת, ובהנחה מיוחדת של 

 חיי המבוטח! 

 

 פרטי סוכנות הביטוח המטפלת בחברי הסגל 

באמצעות סוכן   המרכז לביטוח קולקטיבי 'להבים'

שהוכיח את יעילותו כסוכן  מר נמרוד אורן, הביטוח 

 הנסיעות לחו"ל של הארגון.

  -אתר האינטרנט של סוכנות הביטוח 

s.comin-http://www.lcc /  

  lccins@gmail.com מייל :

 08 .-6654605פקס  08- 6278241טלפון:

https://astaff.haifa.ac.il/
http://www.lcc-ins.com/
mailto:lccins@gmail.com
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 הטבות

לנוסעים  

 לחו"ל

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/manuim/tayarut
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 לום רב, לחברי הסגל ש 

 :   הטבות מיוחדות לחברי הסגל

מן מקקמ"ב בבנק  הסדר משיכת מט"ח מזו

 יהב סניף האוניברסיטה :

הסדר משיכת מט"ח מזומן מהקרן  במסגרת 

  לקשרי מדע בבנק יהב סניף אוניברסיטת חיפה

  םנהנים חברי הסגל מהטבה חסרת תקדי

 בפעולות מט"ח מזומן,  

ת חוץ : ניתן לבצע משיכה של שלושת סוגי מטבעו

 דולר , אירו ולירה שטרלינג )אין הגבלה למטבע( 

ת משיכת מט"ח מזומן במסגרת קקמ"ב חבר  בע •

פטור מלא מעמלת חליפין  הסגל מקבל 

והפרשי שער וקבלת הסכום במלואו ללא  

 עמלות  

למשיכת  ניתנת לחבר הסגל האפשרות  •

הדולרית המאושרת במספר   ה המכס

)דולר,   מטבעות בהתאם ליעד הנסיעה

רו, ליש"ט( ללא קונברסיה )המרה בין מספר  אי

 מטבעות(. 

וחבר סגל מבצע העברה לחשבונו )ולא  במידה  •

הוא מוותר על    מושך מזומן מחשבון הקרן( 

ההטבות הניתנות במשיכת הסכום  

 במלואו ללא כל עמלות

הסגל   ידף מידע להטבות כלליות לחבר

   לחצו כאן – בסניף האוניברסיטה, בנק יהב

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/images/210308_אוניברסיטת_חיפה_למייל.pdf
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פוליסה קולקטיבית   -ביטוח נסיעות חו"ל  •

בחברת הפניקס באמצעות סוכן הביטוח  

  נמרוד אורן מסוכנות להבים 

ת עיקרי אהמפרט   חוזר ביטוח נסיעות חו"ל •

הפוליסה הקולקטיבית בחברת הפניקס  

וח נמרוד אורן מסוכנות  באמצעות סוכן הביט

 לחץ כאן  –  להבים

קישור ישיר לאתר סוכנות להבים לביצוע   •

  לחצו כאן –ת ביטוח נסיעו

פרטים לגבי ביטוח הנסיעות )הסכם, פוליסה(   •

 חצו כאןל  – באתר הארגון

 מייל : -פרטי התקשרות עם סוכנות להבים  •

 lccins@gmail.com : 6278241-08, טלפון   

 

ריאות ליוצאים לחו"ל  ב החזר עבור ביטוח ה •

 ניתן לקבל לפי נוהל קקמ"ב :

היוצא   יל או חבר סגל גמלאיחבר סגל פע 

מיות  להשתלמות באישור הרשויות האקד

ומשתמש בכספים הרשומים   המוסמכות 

לזכותו בקרן למימון הפעילות האקדמית  

זכאי לקבל מהאוניברסיטה   - בחו"ל

השתתפות בהוצאות ביטוח בריאות שלו ושל  

  הנלווים אליו 18זוג וילדים עד גיל  ןבת/ ב

 שרה לו. למשך תקופת הפעילות שאו

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/images/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C_2021.pdf
https://www.lcc-ins.com/116572/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-nesiot-le-hul
mailto:lccins@gmail.com
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תשלום הפרמיה לביטוח הבריאות ייעשה  

 כדלקמן: 

בר סגל פעיל יקבל החזר עד לתקרה של  א. ח 

 ליום.  0.75$

ב. חבר סגל גמלאי יקבל החזר עד לתקרה של  

 ליום.  1.5$

ג. פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות  

חבר סגל שחייב מסיבות בריאות בביטוח   -ת וכרוני

ום המקסימלי יוכל לקבל  מיוחד העולה על הסכ

ות על  מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבל 50%

תשלום הפרמיה, וכן את פוליסת הביטוח  

 ומסמכים רפואיים מתאימים.

השתתפות האוניברסיטה בכל החלופות   -מיסוי 

  לעיל, תיזקף לשכרו של העובד כהטבה חייבת

 במס.  

העובד יהיה זכאי להחזר רק לאחר הצגת פוליסה  

ם מדובר בנסיעה רגילה או בתקופת  ודיווח הא

 שבתון. 

עביר פוליסה וקבלה  לקבלת החזר יש לה 

 tlevy@univ.haifa.ac.ilתהילה ביטון במייל : 

)פנימי   04-8240138פרטים ניתן לקבל בטלפון 

 תהילה ביטון. ( 52138

 

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il
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יס אשראי של מועדון הצרכנות של  כרט  •

 UNIQמועדון  –האקדמיה  

בנקאי מבית לאומי קארד עם  -טיס אשראי חוץכר

תנאי אשראי מעולים, הטבות ייחודיות ממוקדות  

חו"ל ועוד מגוון רחב של הטבות והנחות מפנקות  

 ברחבי הארץ. 

חברי סגל ולבני/בנות זוגם   ההצטרפות •

   ללא עלות וללא התחייבות  הינה

פטור  חברי הסגל ובני/בנות זוגם מקבלים  •

ללא התניית   מלא מעמלת דמי כרטיס

 בזמן. ה שימושים וללא הגבל

כניסות   3: הטבות חו"ל משמעותיות לסגל •

יסות  כנ  3בנוסף א התניה ו לללטרקלין דן 

סקאות חודשי של  זור עספות )בהתניית מחנו

  30ומעלה( בדמי כניסה סמליים של  ₪ 2,000

רית, דחיית חיובי חו"ל ללא  דנלק ה נש ל כב ₪

 ות.ריבית בעסקאות ומשיכ

הנחה בהשכרת רכב בחו"ל עם   16%עד 

AVIS .0.7%   עמלת מט"ח בעסקאות ומשיכות

בחו"ל. המרת מט"ח ברכישות בחו"ל לפי שער  

 יציג ועוד.

מידע נוסף ניתן לצור  ו לשאלות, שירות לקוחות  •

niqservice@u-ל "עמנו קשר בכל עת: בדוא 

club.co.il  בשעות   7507506-03או בטלפון

 (18:00-09:00ה' -הפעילות )א'

 לחצו כאן לפירוט כל ההטבות •

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:service@uniq-club.co.il
mailto:service@uniq-club.co.il
https://astaff.haifa.ac.il/images/220519_210429_%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%A1%D7%92%D7%9C_%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8.pdf
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 תיירותשירותי נסיעות ו  •

נסיעות   - שירותי מוניות מוזלים לנתב"ג •

₪    350נית לשדה התעופה בעלות מוזלות במו

לכיוון אחד )מחיפה לנתב"ג ומנתב"ג לחיפה(  

 , ניסים אלבוכל השנה, בכל שעות היממה

 . 050-9095999בטלפון 

ה להזמנת  טרשימת ספקי האוניברסי  •

לסגל האוניברסיטה מעודכן   נסיעות לחו"ל

 כאולחצו לפרטי התקשרות    לחצו כאן

 

 בברכת נסיעה טובה 

 צוות המשרד

 

אוניברסיטת  , ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

-04, 04-8240935,  04-8240661טל: |חיפה 

|  04-8257013| פקס:  8240568

el@univ.haifa.ac.ilirgun_haseg   

 

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/images/220904_%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_-_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_24.02.2021_003.pdf
https://astaff.haifa.ac.il/images/220904_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf
mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
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 'הפניקס'חברת ב - חו"ל  תנסיעוביטוח 
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  מנויים 
 והטבות
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   שנתי לבריכת הטכניון מנוי  
מילוי   מתחדש בסוף אוקטובר כל שנה

 חתימה על הטפסים במשרד הארגון ו

)   במנוי לבריכת הטכניון לשנת תשפ"

  31-עונה נוכחית, עד ה -(   2202/1202

 . 2202באוקטובר 

י  מרכישת המנוי תתאפשר לחברי סגל אקד

הינה    בכיר, המשלמים דמי חבר ומשרתם

 רוט : משרה לפי הפי 50%מעל 

  2202/1202לשנה הנוכחית שנת   מנוי חדש

 31/10/2022 -בתוקף עד ה 

 ₪   800עלות מנוי בודד 

  ₪   1,400עלות מנוי משפחתי 

לקבלת טפסים לרכישת המנוי יש ליצור קשר   

או במייל   52935חלי גבאי )בטלפון פנימי 

@univ.haifa.ac.ilirgun_hasegel    כדי לקבל )

 את טפסי הרישום לבריכה. 

תשלום עבור המנוי יתבצע בבריכה בלבד ,  

 במעמד הרישום בבריכה.

https://astaff.haifa.ac.il/
mailto:irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il
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 astaff.haifa.ac.ilבאתר הארגון 

 כל המידע למנויים הבאים :

  מנוי תיאטרון חיפה 

 צקין ומנוי היכל מ 

  מנוי תיאטרון הצפון 

 תזמורת סימפונית חיפה 

 יפה סדרת המחול ח 

 

 

https://astaff.haifa.ac.il/
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כרטיסי  

 אשראי 
 לחצו כאן 

 

https://astaff.haifa.ac.il/
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/manuim-mivtzaim/mivtzaim/kartisey-ashrai
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 IQUN מועדון 
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 תשלובת ישראכרט 
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טלפונים  

  םחשובי

 בקמפוס 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 טלפונים  גורם

( 52568) רונית, מנהלת המשרד משרד הארגון 

 (52661) נאוה(  52935חלי )

  ביטחון 

 52360,52340 חון ובטיחות יחידת ביט

כונן בכיר )לאחר השעה  

16:00) 

52360 

 57000 ביטחון חרום  מוקד

אחראי בניינים/ תחזוקה/ 

 משק ומבנים: 

 

 52243 אחראי בנין ראשי 

 53515 חראי בנין מדעי החברה א

 58230 אחראי בנין חינוך 

 52792 בנין מדרגה  אחראי

 52595 אחראי בנין רב תכליתי 

 52392 וקה אגף תחז

https://astaff.haifa.ac.il/
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 טלפונים  גורם

 58000 מוקד תחזוקה 

 52419, 52877 אגף משק ומבנים 

 26095 מוקד מחשבים 

 53154 מחשוב )רכישת תוכנות ( 

 52111 –פנימי  מרכזיה 

 04-8240111יצוני ח

 -864927304 יהב בנק 

 52497 ספריה  

 52579/52688 ורט/ חדר כושר מרכז הספ

 56313 בית הסטודנט 

 (52365) 8240365 מעונות 

 (52937) 8240937 שכפול 

 (52703) 8240703 מרפאת האוניברסיטה 

 56220 מרכז הסעדה 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 טלפונים  גורם

מזנון "שנטל" בחדר  

 המורים

8240284 (52284) 

בשדרת   דוארסוכנות ה

 החנויות

8249012 (53012) 

חנות כלי כתיבה  מכלול )

 וציוד משרדי(

8240210 (52210) 

 חדר כושר

אולם הספורט בשעות  

 אחה"צ וערב 

8240688 (52688) 

8240579 (52579) 

 (52711) 8240711 מדור בחינות 

 (52622) 8240622 רשות מחקר 

https://astaff.haifa.ac.il/
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 אגף משאבי אנוש  

 ל אקדמי בכיר גהמחלקה לס 

 מייל  טלפון  שם  תפקיד 

מנהלת המחלקה  

 לסגל אקדמי

גב' שרה  

 להיאני

04-

8240603 

פנימי 

52603 

nsarah@univ.haifa.ac.il 

ממונה על תחום 

 סגל אקדמי בכיר 

גב' רונית  

 עבאס

04-

8288228 

פנימי 

58228 

rabas@univ.haifa.ac.il 

מרכזת תחום סגל 

 אקדמי בכיר 

גב' ענבל  

 קופמן 

04-

8249367 

פנימי 

53367 

iheflinger@univ.haifa.ac.il 

ויות מרכזת זכ

 אקדמיות

גב' רונית  

 ריצ'קר 

04-

8240881 

פנימי 

52881 

rrichker@univ.haifa.ac.il 

זכויות ממונה על 

 ומינויים

גב' טניה  

-קרפצ'ן 

 לנדא

04-

8288227 

פנימי 

58227 

tlanda@univ.haifa.ac.il 

פרישה  ראש מדור 

 וסיומי העסקה

יאת גב' ל

 קרן סהר 

04-

8240875 

פנימי 

52875 

lkeren@univ.haifa.ac.il 

מרכזת העסקה  

 וזכויות אקדמיות

גב' טלי 

 רייזמן

04-

6146254 

פנימי 

57254 

traizman@staff.haifa.ac.il 
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   ר שכר סגל אקדמימדו

 לנה טוסוב   -ראש מדור שכר סגל אקדמי 

 ( 2404)פנימי:  8240404 - לפון ט

   ytusov@univ.haifa.ac.il  - דואר אלקטרוני

   8240038 - מס' פקס

 24דל אשכול קומה גמ – מיקום

שם ושם  

  משפחה

טלפון    טלפון

  פנימי

דואר  

  לקטרוניא

תחום  

  אחריות

-04 רעות שילוח 

8240643 

52643 rravid@staff

.haifa.ac.il 

טיפול 

בשכר סגל  

אקדמי  

בכיר, שכר  

סגל 

אקדמי  

זוטר,  

מורים 

בדרוג 

עובדי  

הוראה,  

העסקה  

 עפ"י שעות 

  

  

-04 ענת שניידר

8288647 

58647 aschneide@

univ.haifa.a

c.il 

-04 אנה עבו 

8240419 

52419 apetrunin@

univ.haifa.a

c.il 

-04 עדי סופר 

8240854 

52854 Sadi1@univ

.haifa.ac.il 

-04 לבנת זיני

8288001 

58001 ini@univ.hzl

aifa.ac.il 

 

-04 ראיסה ואניאן 

8240853 

52853 nrvanian@u

iv.haifa.ac.il 
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 דרכי התקשרות 

 ארגון הסגל האקדמי הבכיר 

  :  טל

 52661פנימי  04-8240661

 52935פנימי  04-8240935

 52568פנימי  04-8240568

 : פקס 

04-8257013 

 : דוא"ל 

irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il 

 : אתר הארגון 

a.ac.ilastaff.haif 

 

 בברכת שנה טובה ופורייה 

 צוות המשרד 


