
העסקה מסלול קביעת לצורך הצהרה
(01.01.2022 ליום מעודכן)

בהתאם להסכמים הקיבוציים המחייבים בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות, 
ולצורך קביעת מסלול העסקתי בהוראה אקדמית באוניברסיטת יפה בחוג                                                    , בשנה"ל תשפ"ג, 

הנני                                                        ת"ז                                             , מצהיר/ה בזאת: 
"הוראה עמית" העסקה מסלול "החוץ מן מורה" העסקה מסלול

 בכל המסלולים( בכיר אקדמי סגל ת/כחבר ת/מועסק הנני( 
המוכרים מהמוסדות יותר או באחד או/ו חיפה באוניברסיטת 

 .מלאה ממשרה בפחות בישראל גבוהה להשכלה

  בכיר אקדמי סגל ת/כחבר ת/מועסק הנני  
המוכרים מהמוסדות יותר או באחד (המסלולים בכל) 

 .מלאה במשרה בישראל גבוהה להשכלה

1 

תוכנית במסגרת ת/כחוקר חיפה באוניברסיטת ת/מועסק הנני
 .מלאה ממשרה בפחות ת/מינהלי ת/כעובד או במדע קליטה

  מלאה במשרה חיפה באוניברסיטת ת/מועסק הנני
 .במדע קליטה תוכנית במסגרת ת/כחוקר

2 

 מלאה במשרה חיפה באוניברסיטת ת/מועסק הנני: 
 עוזר ,תלמיד מחקר ,ר"מדריך ד /מדריך /כאסיסטנט

 במחלקה מיוחד מורה או וותיק מורה ,במינוי הוראה
 .מיוחד בהסכם המועסק זרות לשפות

3 

 ,באחת מהחלופות בעמודה זו ""במידה וסימנת 
 מסלול לקביעת "ההכנסה הצהרת" את י/מלא אנא

:העסקתך

 בעמודה מהחלופות באחת "" וסימנת מידהב  ב
 צורך ואין הדף בתחתית י/חתום אנא ,זו

 .הכנסה הצהרת י/שתמלא

:ההכנסה הצהרת חלק את יש למלא ,מעלה שצוינו מהקריטריונים אחד על ענית ולא במידה
ס ה נ ה כ ת ר ה ה צ

שלא) מעבודה הצפויה השנתית הכנסתי כי ה/מצהיר הנני
 :ממשרה אקדמית ממוסד כלשהו להשכלה גבוהה בישראל

 ג כמוסד מוכר"י המל"ומכללות שהוכרו ע אוניברסיטאות
 לא כולל השתתפות המעסיק)ה /כשכיר( להשכלה גבוהה
 או מקצבה /ו ,או ממשלח יד/ו ,או מעסק/ו, )בהוצאות נסיעה

 או נמוכה ,ג"תשפ הלימודים בשנת -פנסיה  מקרן או ממעביד
 הממוצע במשק האחרון הידוע במועד השכר 175% -ל שווה
לחוק הביטוח  2כפי שמתפרסם לפי סעיף  ,ההצהרה  מתן

 ברוטו ₪ 8,464.251( 1995 ,ה"תשנ ,]משולב נוסח] הלאומי
 לחודש נכון לשנה בממוצע ברוטו ₪ 221,571 בחודש בממוצע

)2202 ינואר

שלא) מעבודה הצפויה השנתית הכנסתי כי ה/מצהיר הנני
 :ממשרה אקדמית ממוסד כלשהו להשכלה גבוהה בישראל

 ג כמוסד מוכר"י המל"אוניברסיטאות ומכללות שהוכרו ע
 לא כולל השתתפות המעסיק)ה /כשכיר( להשכלה גבוהה
 או מקצבה /ו ,או ממשלח יד/ו ,או מעסק/ו, )בהוצאות נסיעה

 גבוהה ,ג"בשנת הלימודים תשפ -ממעביד או מקרן פנסיה 
 השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן 175% -מ

 לחוק הביטוח הלאומי 2כפי שמתפרסם לפי סעיף  ,ההצהרה
בממוצע ברוטו ₪ 18,464.25( 1995 ,ה"תשנ ב[,משול נוסח]

 (2022 ינואר לחודש נכון לשנה בממוצע ברוטו ₪ 221,571 בחודש

כי ה/מצהיר הנני )לגברים 67 ,לנשים 64 גיל( ית/פנסיונר הנני 
 ממשרה אקדמית ממוסד שלא(הכנסתי השנתית הצפויה מעבודה 

 אוניברסיטאות ומכללות :כלשהו להשכלה גבוהה בישראל
 ה/או כשכיר/ו ,)ג כמוסד מוכר להשכלה גבוהה"י המל"שהוכרו ע

 או/ו ,או מעסק/ו ,)לא כולל השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה)
 בשנת -פנסיה מקרן או ממעביד מקצבה או/ו יד ממשלח

  השכר הממוצע 100% -ל נמוכה או שווה ,ג"הלימודים תשפ
 כפי שמתפרסם לפי ,במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה

1995 ,ה"תשנ [,משולב נוסח] הלאומי הביטוח לחוק 2סעיף 
בממוצע ברוטו ₪ 126,612 ,בחודש בממוצע ברוטו ₪ 10,551(

(2022 ינואר לחודש נכון לשנה

כי ה/מצהיר הנני )לגברים 67 ,לנשים 64 גיל( ית/פנסיונר הנני 
ממשרה אקדמית  שלא(הכנסתי השנתית הצפויה מעבודה 

אוניברסיטאות  :כלשהו להשכלה גבוהה בישראל  ממוסד
או /ו ,)ג כמוסד מוכר להשכלה גבוהה"י המל"שהוכרו ע ומכללות

או /ו ,)לא כולל השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה) ה/כשכיר
 -פנסיה מקרן או ממעביד מקצבה או/ו יד ממשלח או/ו ,מעסק
במשק   השכר הממוצע 100% -מ גבוהה ,ג"הלימודים תשפ בשנת

 2סעיף   כפי שמתפרסם לפי ,האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה
 1995 ,ה"תשנ [,משולב נוסח] הלאומי הביטוח לחוק

 בממוצע ברוטו ₪ 126,612 ,בחודש בממוצע ברוטו ₪ 10,551(
 (2022 ינואר לחודש נכון לשנה

 ותנאי העסקתי יהיו )כמורה מן החוץ או כעמית הוראה(ידוע לי כי הצהרה זו תשמש את האוניברסיטה לצורך קביעת מסלול העסקתי 
 שמסרתי הפרטים כל וכי דלעיל הפרטים כל את מלאתי כי ה/מצהיר הנני .ל"הנ הטופס החזרת עם רק תתאפשר מינוי הזנת .לכך בהתאם

 .אם אדרש לכך על ידי רשויות אלה ,או אחרות/מלאים ומדויקים ואציג בפני רשויות האוניברסיטה אסמכתאות נוספות ו ,לעיל הם נכונים
 להפסיק העסקתי ולחייבני בנזקים שנגרמו לה כתוצאה ,לפי שקול דעתה ,ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים תקנה לאוניברסיטה הזכות

 אני מתחייב למסור לאוניברסיטה מיידית על כל שינוי שעלול לחול או שחל לפרטים שמסרתי כאמור לעיל וידוע ,כמו כן .מהצהרתי הכוזבת
 רשאית האוניברסיטה כי לי ידוע .באוניברסיטה העסקתי ותנאי מסלול לשינוי לגרום יכולה כאמור חדשים פרטים מסירת כי היתר בין

 .לעת מעת זה הצהרה טופס לשנות
הטופס על החתימה ממועד שבועיים עד תתאפשר ,העסקה מסלול קביעת לצורך ההצהרה מילוי טופס לאחר העסקה מעמד שינוי ***

. חדש הצהרה טופס למילוי ובכפוף

חתימה תאריך

לחוג להחזיר יש החתומה ההצהרה את


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Text10: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off


