
 

 

 :  ________לשנה"ל                      הצהרה       
 (01.10.2017)נכון לתאריך  

  .עליך למלא את הטופס הר"ממי העבודה בהתאם להסכ
 באוניברסיטת בן גוריון בנגב.  אקדמית בלבדבהוראה  תךמסלול העסק המחלקה תקבע את

ימים מקבלתו. מועמד אשר לא יחזיר את הטופס, האוניברסיטה  10תוך  את הטופס יש להחזיר למחלקה המעסיקה
 תראה בו כמי שלא עומד בהגדרה של עמית הוראה ולכן יקבל מינוי של מורה מן החוץ.

 אמיתית.מלאה והאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות ההצהרות ולנקוט באמצעים הנדרשים במידה ותתגלה הצהרה שאינה 

    ___________: מחלקה __________ ת.ז. _______________הנני  מר/גב'/דר'/פרופ' _____________
 משני המסלולים,  באחדטל: _________________מצהיר בזאת כי )נא לבחור 

 

 (:לסמן יותר מהצהרה אחת באותו מסלוליש  במידה והנך מועסק/ת ביותר ממקום אחד

משרה(  100%)עד מסלול העסקה "עמית הוראה"
 ולמועסקים )לבעלי תואר ראשון ומעלה

 (פרונטלית/מעבדהאקדמית בהוראה 

               
 החוץ"-מסלול העסקה "מורה מן

 ( מדרגת מרצה הנני מועסק כחבר סגל בכיר מן המניין
משרה במוסדות  100%בכל המסלולים( בפחות מ  ומעלה

כולל אוניברסיטת בן  להשכלה גבוהה בישראלהמוכרים 
. היקף המשרה בו אני מועסק במוסד אחר: גוריון בנגב

)*( ._________ 

 ( מרצה  מדרגתהנני מועסק כחבר סגל בכיר מן המניין
 .בכל המסלולים(  ומעלה

 גבוהה כסגל זוטר  להשכלה הנני מועסק במוסדות אחרים
כעוזר הוראה או דוקטורנט מדרגת אסיסטנט ועד מדריך )
 .ו/או מורה מן החוץ /המסלולים(/ עמית הוראהכל ב

 במשרה מלאה כסגל מנהלי וטכני  הנני מועסק
 באוניברסיטת בן גוריון

          

       או הנני מועסק כחוקר קמ"ע או כסגל מנהלי וטכני
 100%באוניברסיטת בן גוריון בפחות מ  כעמית הוראה

גבוהה, . או כחוקר קמ"ע במוסדות אחרים להשכלה משרה
  קף המשרה.יה לא משנה

  או כעמית במשרה מלאה הנני מועסק כחוקר קמ"ע
באוניברסיטת בן גוריון עוזר הוראה/דוקטורנט  /הוראה

          במשרה מלאה.

        וללכבשכר  ת בן גוריון הנני  מועסק באוניברסיט 
מהשכר הממוצע במשק, דהיינו  175%ומשתכר פחות מ 

 לחודש.ברוטו ₪  16,381

 ומשתכר  בשכר כולל ת בן גוריוןהנני מועסק באוניברסיט
מהשכר הממוצע במשק, דהיינו  175%מ  יותר

 לחודש. ברוטו 16,381₪

 .אינני עובד כלל 
 

 

 

 במידה ואינך עונה על הקריטריונים הרשומים מעלה, נא להתייחס לקריטריונים הבאים:
  מסלול עמית הוראה, הרשום מטה, ב הכנסההלמבחן במידה והתייחסת 

 .)עצמאי יצרף אישור רו"ח על גובה הכנסתו החודשית הממוצעת לאותה שנה
 

 שאינם מוסדות  ממקומות  הכנסתי השנתית
או  מקבל קצבהכעצמאי ו/או כו/או   להשכלה גבוהה

מהשכר  175% -מ פחות ומשתכר  ללא הכנסה
 ברוטו לחודש . ₪  16,381הממוצע במשק דהיינו 

  מועסק במקומות אחרים שאינם מוסדותהנני 
ו/או עצמאי ו/או מקבל קצבה   להשכלה גבוהה

שק מהשכר הממוצע במ  175% -מ יותרומשתכר 
 רוטו לחודש.ב₪  16,381 דהיינו

     עולה  פרשתי לגמלאות על פי חוק והכנסתי אינה
על השכר הממוצע במשק )בממוצע שנתי(. דהיינו 

 *(*לחודש. )ברוטו ₪  9,361

 פרשתי לגמלאות על פי חוק והכנסתי עולה על 
דהיינו  .במשק )בממוצע שנתי(  שכר הממוצעה

 ברוטו לחודש. )*(₪  9,361

 )*( במקרה של דיווח היקף משרה, על המחלקה לתאם את אופן דיווח המינוי מול מדור סגל אקדמי זוטר.
 כל שינוי במינויך יתבצע רק מהסמסטר העוקב.  לגברים. 67לנשים  62פנסיונר על פי חוק הינו גיל *( *)

 . תוך חודש מיום השינוי יקה על כל שינוי שיחול בהצהרה זוהנני מתחייב להודיע למחלקה המעס
  .תיבכדי לתמוך בהצהרע"י האוניברסיטה שיידרש   מסמךלספק כל  כמו כן אני מתחייב 

 

אני מצהיר שאני מועסק ב____ מקומות עבודה  - גבוההמועסקים מחוץ לאוניברסיטה שלא במוסדות להשכלה העבור 
 מקומות עבודתי. מכל לשנת המס האחרונה )שקדמה לנוכחית( 106נוספים. אני מצרף לתצהירי זה טופסי 

 

     חתימת חבר הסגל: ______________________                                  תאריך:_____________
 החוץ בלבד.-אקדמי המינוי ידווח כמורה מןהוראה שאינה לתואר 


