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 ,בברכה
 אגס משאבי אנוש - המחלקה לנגל אקדמי

 

 

  (ד"ל תשע"בתחולה משנה)ם עדכון תעריףי שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיי .1
 

 הקצבה שנתית לקשרי מדע בינלאומיים

 

 01,710$ פרופסור מן המניין  

 7,041$ פרופסור חבר            

 5,481$ מרצה בכיר               

 4,106$ מרצה  

 .כוללת גם את דמי החברות באגודות מקצועיותבינלאומיים ההקצבה לקשרי מדע           

 

 דשל לחו"חודמי שבתון 

 

 6,784$ פרופסור מן המניין   

 5,476$ פרופסור חבר            

 4,118$ מרצה בכיר               

 1,527$ מרצה   

 . לתעריף הבסיסי המצוין לעיל מתווסף אחוז קידום לפי הוותק בדרגה          

                

  ,14-8241127: חיצוני, 2127 :פנימי טלפון, ממונה על זכויות סגל וחשבונאות שכר, איריס וינטרמן -  ?מי מטפל 

  iventer1@univ.haifa.ac.il: ל"דוא
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 אוניברניטאי-עדכון המענק האקדמי .2
הודעת  פי-ל על"העדכון הנ)אוניברסיטאי לזכאים יהיו  כדלקמן  -הסכומים המקסימאליים של המענק האקדמי

 (.06.10.2104הועדה לתכנון ולתקצוב מיום 

 

 ₪  01,101 'בפרופסור מן המניין  

 (שנים 22החל מותק של )

 ₪ 8,816 '    פרופסור מן המניין א

 ₪ 7,179 פרופסור חבר        

 ₪ 7,171 מרצה בכיר               

 ₪ 6,246 מרצה  

 

  14-8241414: חיצוני, 2414: טלפון פנימי, שכר במחלקת אקדמי סגל מדור אשר, לנה טוסוב -  ?מי מטפל 

 ytusov@univ.haifa.ac.il: ל"דוא

 

 (4201נכון לינואר )ן עם קבלות ובלעדיה, ל"ל מוכרות בחו"גובה הופאות אש .3
 

 ממחיר הכרטיס 011% -מחלקת תיירים ומחלקת עסקים  הוצאות נסיעה מוכרות

 ממחיר כרטיס במחלקת עסקים  011%  -לא יותר מ  -מחלקה ראשונה 

 הוצאות לינה מוכרות

 (עם הצגת קבלות)

 .ללילה$ 262עד  -לילות ראשונים  7

 $ 005 -לא פחות מ . מההוצאה 75% -לילות  91לילות עד  8 -מ 

 .ללילה$ 097 -ולא יותר מ 

 . החל מהלילה הראשון, ללילה$ 005 -לילות  91מעל 

 ל מוכרות"הוצאות אש

 

 .ליום$ 74עד  -ל "אם נדרשו הוצאות לינה כנ

 . ליום$ 021עד  -אם לא נדרשו הוצאות לינה 

 שכירות רכב

 (עם הצגת קבלות)

 . ליום$ 58 עד

 

 

 :25%  -ל גבוהות ב "במדינות הבאות תקרות ההוצאות המוכרות ללינה ואש

 

 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 טייוואן בלגיה

 
 ,  14-8241150: חיצוני, 2150: טלפון פנימי, ותשלומים כספים מדור ראש, אוה רובנר - ?מי מטפל 

 erovner@univ.haifa.ac.il : ל"דוא

 

mailto:ytusov@univ.haifa.ac.il
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 " ףניקנ"ביטוח חיים  .4
 

 "  פניקס"

נכות כתוצאה  , (כפל במקרה מוות מתאונה)מוות : למקרה. הינו ביטוח ריסק קולקטיבי" פניקס"הביטוח בחברת 

 .₪ 421,111סכום הכיסוי הביטוחי עומד על  .נכות מוחלטת וצמותה, מתאונה

לחודש וזוקפת זאת למשכורת העובד ₪  42 -האוניברסיטה משתתפת ב. לחודש₪  11עלות הפרמיה לעובד הינה 

 .כהכנסה החייבת במס

 .מסכום הביטוח למקרה מוות בלבד 51% -יהיה מבוטח ב  75 - 67חבר סגל בגיל 

 

 "פניקס"כתב מינוי מוטבים לחברת 

 . מומלץ לבדוק את כתב מינוי המוטבים שנקבעו בעבר ולעדכנם במידת הצורך

אגף משאבי אנוש  טפסי הארגון  בקמפוס נט  ניתן למצוא את הטפסים, כמו כן. לחץ כאןטפסי מוטבים הורדת ל

 ביטוח חיים. 

 rrichker@univ.haifa.ac.il: ל"דוא, 8241880-14: חיצוני, 2880: טלפון פנימי ,קר'רונית ריצ -  ?מי מטפל 

 

 

https://univportal.haifa.ac.il/Forms/Portal_Forms_lib/אגף%20משאבי%20אנוש/ביטוח%20חיים%20-%20הפניקס.pdf
mailto:rrichker@univ.haifa.ac.il

