לשכת הרקטור
Office of the Rector
ג' תמוז ,תשע"ז
 27יוני2017 ,
קליטת חברי סגל באוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה הינה אוניברסיטת מחקר הכוללת שבע פקולטות (רוח ,חברה ,ניהול ,חינוך,
מדעי הטבע ,רווחה ובריאות ,משפטים)  ,מכוני מחקר ,מרכזי מחקר ומעבדות מחקר .בסך הכל
יש באוניברסיטה כ  60 -חוגים.
המטרה העיקרית של האוניברסיטה היא קידום הידע והנחלתו ,ובתוקף כך שואפת
האוניברסיטה לגייס חברי סגל העומדים בסטנדרטים של מצוינות אקדמית בכל הנוגע
לפרסומים ,לזכייה במענקי מחקר ולפעילות אקדמית מעולה לצד הוראה מצטיינת.
הפקולטות מובילות את תהליכי הגיוס בהתאם לתחומים הנדרשים בחוגים.
להלן שלבי הגיוס:
 . 1פרסום קול קורא למועמדים;
 . 2הגשת פנייה בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים (בכל נושא ניתן לפנות לאיש הקשר
המופיע בקול הקורא).
 . 3בחירת המועמדים הפוטנציאליים מתוך רשימת הפונים;
 . 4פגישה או הזמנה להרצאת אורח בחוג הקולט;
 . 5אישור המועמדות ע"י החוג ,הדיקן והרקטור בהתבסס על מצוינות המועמד/ת וחיוניותו/ה
לחוג/לתחום;
 . 6בדיקת צרכי מעבדה ,הצטיידות ,מרחב פיזי ,בינוי.
 .7סיוע רקטור הניתן בקליטת חברי סגל חדשים:
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במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד קליטתם של חברי סגל אקדמי חדשים מוענק מדי
שנה סיוע תקציבי בקליטתם של חברי סגל חדשים שהצטרפו לאוניברסיטה .
הסיוע לחברי הסגל האקדמי החדשים יינתן בשני ( )2תחומים כמפורט להלן:
א .החזר הוצאות נסיעה מחו"ל  -החזר מלא בגין הוצאות הנסיעה של חבר הסגל .
ב .השתתפות בהוצאות העברת מטען  -השתתפות בהוצאות העברת מטען של חבר הסגל
בהתאם לאזור המוצא.
הסיוע בהוצאות הנסיעה ובהעברת המטען יינתן כהלוואה עומדת לארבע ( )4שנים ,ההופכת
למענק בתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות עליו יידרש חבר הסגל לחתום.
בנוסף ,סל קליטה מוצע לחברי סגל אקדמי בכיר המועסקים באוניברסיטה במשרה שנתית
מלאה ושאינם זכאים לפנסיה תקציבית .בהתאם לסל הקליטה ,האוניברסיטה מאפשרת
קבלת מענק על סך של  189,000ש"ח (ערך סל הקליטה יתעדכן אחת לשנה ,בהתאם למדד
המחירים לצרכן ,כך שמדד הבסיס הוא חודש מאי שנת  .)2013המענק מתפרס על פני 7
השנים הראשונות לעבודה בפועל (בסכום של  27,000ש"ח מדי שנה) .המענק ניתן לצורך
כיסוי הוצאות הקליטה האישיות הבאות :שכר דירה למגורים ,משכנתא לדירה ,רכישת
דירה ,רכישת רכב או לקיחת הלוואה לרכישה ,תשלומי ביטוח עבור רכב ,החזר תשלומי
מעונות/גני ילדים/צהרונים/מטפלות/מוסדות לחינוך מיוחד ,ביטוח בריאות וזאת בכפוף
להצהרת העובד/ת .

לתבנית לכתיבת קורות חיים ורשימת פרסומים וכן למידע אודות תקנון מינויים והעלאות
וקריטריונים לקידום ראה:
ראהhttp://www.haifa.ac.il/index.php/he/2015-11-30 -11-47-34 :
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