נספח א' -נוהל מענק קליטה לחבר סגל אקדמי בכיר
הנספח הינו חלק מהסכם שנחתם ב  05.05.2015בנושא "הפחתת מענק פרישה והגדלת מענק
קליטה".
 .1תקופת המימוש של מענק הקליטה המיוחד
 1.1חבר/ת הסגל ת/יוכל לממש את "מענק הקליטה" לשם מימון הוצאות ו/או שירותים
שיפורטו בהמשך ,במשך תקופה של לא יותר מ 6-שנים ,החל מתחילת עבודתו/ה
באוניברסיטה (להלן"-תקופת המימוש").
 1.2בכל שנה ת/יוכל חבר/ת הסגל לנצל עד  ₪ 1/6מסכום המענק.
 1.3יתרות שלא ינוצלו בשנה מסוימת יועברו לשנה הבאה ויצטרפו לסכום שניתן למימוש
באותה שנה.
 1.4חבר/ת סגל אשר ת/יעתיק את מקום מגוריו לבאר שבע או לרדיוס של  40ק"מ
מהקמפוס בו הוא/היא מלמד/ת ת/יוכל לממש בשנה הראשונה ו/או השנייה סכום מצטבר
של עד  1/2מסכום המענק כולו לטובת רכישת דירה.
 .2התחייבות חבר/ת הסגל
 2.1הזכות לקבלת המענק מותנית בכך שחבר/ת הסגל ת/יעבוד באוניברסיטה במשך  12שנים
לפחות.
 2.2במקרה של הפסקת עבודה מסיבה כלשהי ,כולל בגין אי מתן קביעות וכולל פרישה לגמלאות
(למעט במקרה של פטירה) לפני שמלאו  12שנים מיום תחילת עבודתו/ה באוניברסיטה (לא
כולל חל"ת)  ,יוחזר לאוניברסיטה ההפרש שבין החלק היחסי של המענק שהינו סכום המענק
ששולם בפועל מוכפל במספר השנים שנותרו להשלמת  12השנים חלקי ( .12לצורך הדגמה:
הפסקת עבודה לאחר  8שנים תחייב בהחזר של סכום המענק שהתקבל כפול  4חלקי .)12
מובהר כי האמור לעיל חל גם במקרה בו קיבל/ה חבר/ת הסגל את מלוא המענק וגם במקרה בו
קיבל/ה את חלקו – החישוב מתבצע על בסיס הסכום שנתקבל ע"י חבר/ת הסגל בפועל.
 2.3ריבית והפרשי הצמדה – הסכום שיוחזר יהיה חייב בריבית 3ט' עפ"י תקנות מס הכנסה ויהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע למן מדד הבסיס שהינו המדד הידוע ביום קבלת הקצבה ועד
למדד הידוע ביום קבלת ההחזר.
 2.4מיסוי המענק :הכספים שישולמו מתוך "מענק הקליטה" ירשמו כמענק ביום קבלתם וינוכה מהם
מס כדין.

 .3פירוט ההוצאות עבורן יינתן המענק:
להלן פירוט השימושים:
 3.1לדיור -כל התשלומים מתייחסים לדירה שבה מתגורר/ת חבר/ת הסגל.
 oשכר דירה למגורים.
 oשיפוץ דירה ,רכישת מגרש ורכישת דירה.
 oהוצאות הקשורות ברכישת דירה/שכ"ד בגין :שכ"ט לעו"ד ,דמי תיווך ,החזר הוצאות
העברה בארץ ,הוצאות הובלה והתקנה וכו'.
 oתשלומי משכנתא בגין דירה בבעלות חבר/ת סגל
 oהוצאות שהוצאו לרכישת ריהוט וציוד ראשוני לבית לרבות מוצרי חשמל.
 3.3רכישת רכב
 3.3כללי
 oמימון תשלומים למעונות יום/גני ילדים
 oמימון קייטנות לילדים עד כתה ו'.
 oמימון ביטוח בריאות -ביטוח משלים לקופת חולים ,ביטוח שיניים וביטוח סיעודי
גם לבן/בת זוג ולילדים עד גיל .18
 3.4הפקדת המענק או כל חלק ממנו באפיק פנסיוני ומימון יעוץ פנסיוני.
 .4בנוסף לסכום המענק תממן האוניברסיטה את הובלת המטען ועלויות כרטיסי הטיסה של חבר/ת הסגל
ובני משפחתו/ה מחו"ל (בן/בת משפחה = בן/בת זוג ,בן/בת עד גיל  ,18לרבות ילדים מאומצים כחוק) -
בהתאם לסכומים המצוינים במדריך לסגל האקדמי.
 .5אופן קבלת המענק:
 5.1לצורך קבלת החלק היחסי של המענק בכל שנה ,על חבר/ת הסגל לפנות למדור סגל אקדמי בכיר על
גבי טופס הבקשה המצורף כנספח לנוהל זה.
 5.2לטופס יש לצרף העתקי קבלות בסכום המענק המבוקש ובהתאם להוצאות שפורטו בסעיף .3
 5.3חבר/ת הסגל ת/יחתום על כתב התחייבות (ראה נספח ב' מצ"ב)

טופס בקשה למשיכת כספי "מענק קליטה"

שם________________ :

ת.ז_____________ .

טל' משרד __________

טל' נייד __________

מחלקה _____________

 .1ברצוני למשוך מתוך מענק הקליטה שעומד לרשותי עד  1/6מסכום המענק:
____________
 .2הנני מצהיר/ה כי ניצלתי את הסכום המבוקש לצורך ביצוע ההוצאות המפורטות להלן
(יש לסמן את ההוצאות הרלוונטיות).
לדיור -כל התשלומים מתייחסים לדירה שבה מתגורר/ת חבר/ת הסגל.
 oשכר דירה למגורים.
 oהלוואה לשיפוץ דירה ,לרכישת מגרש ולרכישת דירה.
 oתשלומי משכנתא -בגין דירה בבעלות של חבר/ת הסגל.
 oהוצאות הקשורות ברכישת דירה/שכ"ד בגין :שכ"ט לעו"ד ,דמי תיווך ,החזר
הוצאות העברה בארץ ,הוצאות הובלה והתקנה וכו'.
 oהוצאות שהוצאו לרכישת ריהוט וציוד ראשוני לבית לרבות מוצרי חשמל.
לרכב-
 oרכישת רכב
כללי-
 oמימון תשלומים למעונות יום/גני ילדים
 oמימון קייטנות לילדים עד כתה ו'.
o

מימון ביטוח בריאות -ביטוח משלים לקופת חולים ,ביטוח שיניים וביטוח סיעודי
גם לבן/בת זוג ולילדים עד גיל .18

 oיעוץ פנסיוני או השקעה באפיק פנסיוני.
ידוע לי כי סכום המענק שאקבל ייזקף לשכרי וינוכה ממנו מס כחוק.
חתימה __________
תאריך _________

נספח ב' – התחייבות חבר/ת סגל בעניין הפחתת מענק פרישה ע"ח
הגדלת מענק קליטה
אני החתום/ה

מטה מאשר/ת

בזאת כי ידוע האמור במסמך זה

ובנספחיו מקובל עלי ומחייב אותי לכל דבר ועניין כי ידוע לי
שמחויבות זאת היא תנאי לקבלת מענק הקליטה האמור במסמך זה.
בלא למעט מכלליות האמור לעיל אני מאשר/ת כי ידוע לי שמענק
הקליטה ניתן לי כנגד הסכמתי המפורשת כי מענק הפרישה שלי
יעמוד על  2.33%בגין השלמת פיצויי פרישה עפ"י דין בלבד .אני
מאשר/ת כי היה ואתבע את האוניברסיטה בניגוד לאמור לעיל
ותביעתי תתקבל ,כי אז אחויב בהשבת מענק הקליטה שקיבלתי על
פי הסכם זה ,כשהוא צמוד למדד ונושא ריבית חח"ד בבנק לאומי,
מיום קבלתו ועד ליום החזרו בפועל ,או בקיזוזו ממענק הפרישה
שלי.
שם_______________
תאריך____________

חתימה_______________

