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הצהרה
(נכון לתאריך 01.09.2019)
על פי ההסכמים הקיבוציים החלים על העסקת סגל אקדמי זוטר נעשית הבחנה בין עמיתי הוראה למורים מן החוץ על פי מבחני הכנסה ומבחנים נוספים. אשר על כן, כל עובד/ת שמבקש/ת להיות מועסק/ת כעמית/ת הוראה נדרש/ת למלא ולהחזיר את ההצהרה שלהלן למחלקה המעסיקה בתוך 10 ימים ממועד קבלתה, ובכל מקרה, לא יאוחר משבוע לפני פתיחת הסמסטר. עובד/ת שלא ימלא/תמלא את ההצהרה יועסק/תועסק כמורה מן החוץ ויוכל/תוכל לתקן את מעמדו/ה רק בסמסטר ההעסקה העוקב. 
מובהר כי ההצהרה צריכה להתייחס להכנסה הצפויה (שלא ממשרה זו) במהלך תקופת ההעסקה.
בכל מקרה, שינויים באופן ההעסקה לא יבוצעו במהלך סמסטר אלא רק בסמסטר ההעסקה העוקב*. יחד עם זאת, בכל מקרה שחל שינוי בהצהרתך להלן את/ה נדרש/ת לעדכן את המחלקה המעסיקה בהקדם האפשרי, על מנת שיערך תיקון בסמסטר העוקב. 
ההצהרה להלן היא הצהרה שעל בסיסה ניתנים תנאי העסקה מיטיבים על אלה של מורה מן החוץ. אשר על כן, יש חשיבות למילוי ההצהרה בכנות תוך הקפדה על מילוי פרטים נכונים. האוניברסיטה רשאית לבקש ממך כל מסמך שהיא תראה לנכון לצורך בחינת הצהרתך להלן. אנא המנע/י מאי-נעימויות.
* למעט תיקון רטרואקטיבי של אופן ההעסקה כתוצאה ממילוי שגוי או מוטעה של הצהרה זו

מורה אשר יסמן באחד הסעיפים תשובה חיובית, ידווח על ידי המחלקה כעמית הוראה.
הצהרה לשנת הלימודים ____________


אני, החתום/ה מטה, ________________, ת.ז. _______________ מחלקה________________ טל': _____________ מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
(יש לסמן רק את השדות שבהם תשובתך חיובית)
אני מועסק/ת כחבר/ת סגל אקדמי בכיר במשרה חלקית בלבד (בכל מסלול שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, מסלול אורחים, נלווים, קליני וכיו"ב) במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.

אני מועסק/ת כחבר/ת סגל מנהלי וטכני או כחבר סגל קמ"ע במשרה חלקית בלבד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 מקור הכנסתי היחיד הוא מעבודה כעוזר הוראה או דוקטורנט או מורה במסלול המקביל הזוטר או עמית הוראה או מורה מן החוץ במוסדות מוכרים אחרים להשכלה גבוהה בישראל

אני מועסק/ת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במשרה חלקית במחלקה נוספת כעוזר הוראה או אסיסטנט או מדריך או מורה במסלול המקביל הזוטר או עמית הוראה 

אין לי הכנסה כלשהי מעבודה או מגמלה (למעט גמלת נכים של ביטוח לאומי)

ככל שהצהרתך חיובית בכל הנוגע לסעיף 6 ומטה יש לצרף טופס 106 לשנת המס האחרונה (שקדמה לנוכחית) מכל מקומות עבודתך. עצמאי יצרף אישור רו"ח על גובה הכנסתו החודשית הממוצעת לאותה שנה ו/או שומת מס הכנסה סופית אחרונה.
אני מועסק/ת רק באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחוזה אישי (כל סוג של העסקה בחוזה, שאינו לצרכי הוראה) ומשתכר/ת פחות מהכנסה ממוצעת של 19,089 ₪ ברוטו בחודש

הכנסתי השנתית כשכיר ו/או כעצמאי ו/או מקצבה, ממקומות שאינם ממשרה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה, אינה עולה על הכנסה ממוצעת של  19,089 ₪ ברוטו בחודש. 

פרשתי לגמלאות ** והכנסתי השנתית (גמלה + קצבאות + שכר) אינה עולה  על הכנסה ממוצעת של 9,789 ₪ ברוטו בחודש

** פרישה לגמלאות הינה על פי חוק, גיל 62 לנשים וגיל 67 לגברים.

אני מצרף/ת להצהרתי זאת את טפסי 106 שלי לשנת המס האחרונה מכל מקומות עבודתי ו/או אישור רו"ח על גובה הכנסתי החודשית הממוצעת לאותה שנה ו/או שומת מס הכנסה סופית אחרונה וידוע לי שהם מהווים חלק בלתי נפרד מתצהירי זה .
אני מאשר/ת בחתימתי למטה שתוכן תצהירי אמת.
                                                   ________________                                _________________
                                                                                                         תאריך	                                                        חתימה

