הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה
אינו מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון
דברי הסבר  -מהו עמית הוראה
עמית הוראה הינו עובד בתפקיד הוראה בטכניון והעונה להגדרות אשר בהסכם
הקיבוצי הארצי עם ארגון סגל ההוראה .לעמית הוראה זכויות עדיפות (בשכר,
בתנאים הסוציאליים ובזכות להשתתפות בעלות נסיעה לכנסים בינלאומיים) על פני
מורים מן החוץ שהינם מורים אשר אינם עונים להגדרות שנקבעו בהסכם.
כדי להיחשב עמית הוראה יש למלא את טופס ההצהרה שלו שני חלקים :
חלק א' – קובע אם המצהיר נמצא בקבוצת העובדים המאפשרת צירופו להגדרת
עמית הוראה.
חלק ב' – הצהרה על רמת הכנסה כקבוע בהסכם הקיבוצי ,שהיא תנאי נוסף
לזכאות.
השתייכות למעמד עמית הוראה מותנית בכך שהמצהיר אינו משתייך לאף
אחת מ 4-הקטגוריות אשר בחלק א' שלהלן ,ומותנית בעמידה בקריטריונים
של תעסוקה וגובה השתכרות בחלק ב'.
יש למלא את שני החלקים – תנאי הזכאות הם מצטברים.
מי שנכלל באחת הקבוצות שבחלק א' – אינו צריך למלא את טופס ההצהרה ושכרו
ישולם על פי מעמד של מורה מן החוץ.

הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה כמורה מן החוץ או כעמית הוראה
בשנה"ל תשפ"ב ()1/10/2021-30/9/2022
אינו מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים בטכניון
חלק א' – הצהרת תעסוקה
בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר ,ולצורך קביעת
מסלול העסקתי בהוראה אקדמית בטכניון ,הנני מר/גב' ד"ר/פרופ' _________________________
ת.ז ________________________ .מצהיר/ה כי:
אני משמש כמורה מן החוץ בטכניון :
.1
.2
.3
.4

אינני מועסק/ת כחבר סגל בכיר בדרגת מרצה ומעלה (בכל המסלולים) במשרה מלאה בטכניון ו/או באחד
או יותר ממוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל (לרבות מכללות).
אינני סטודנט בטכניון ואינני מועסק/ת בטכניון בכל היקף כעוזר הוראה ,מסטרנט או דוקטורנט.
אינני מועסק/ת כחוקר/ת (כולל קמ"ע) במוסד הטכניון למו"פ בע"מ ב 100%-משרה.
אינני מועסק/ת בטכניון כעובד/ת מינהלי/ת במשרה מלאה שעיקרה אינה כולל חובות הוראה.

__________________
תאריך

_________________________
שם ושם משפחה

___________________________
חתימה

אם הנך מועסק באחת מהחלופות הנ"ל ,מסלול ההעסקה יהיה במינוי של המורה מן החוץ.
חלק ב'  -הצהרת הכנסה
סמן/י את התשובה הנכונה:
 .1הנני מצהיר/ה כי הכנסתי הצפויה מעבודה בשנת לימודים תשפ"ב:
תהיה רק מהוראה במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל -במקרה זה מסלול ההעסקה יהיה כעמית
הוראה .פירוט המוסד/המוסדות בהם אני מועסק/ת ___________________________
לא תהיה רק מהוראה במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל – במקרה זה יש להמשיך לסעיף .2
.2

הצהרה לבעלי הכנסה מעבודה
הנני מצהיר/ה כי הכנסתי הצפויה מעבודה בשנת הלימודים תשפ"ב מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מקצבה ו/או
כשכיר (לא כולל הכנסה מהוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל):
תעלה על  ₪ 221,568ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל ( ₪ 18,464בממוצע לחודש) – במקרה זה מסלול
ההעסקה יהי כמורה מן החוץ.
לא תעלה על  ₪ 221,568ברוטן לכל שנת הלימודים הנ"ל ( ₪ 18,464בממוצע לחודש) -במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כעמית הוראה.

.3

הצהרה לבעלי קצבת פנסיה
הנני מצהיר/ה כי פרשתי לגמלאות וכי הכנסתי הצפויה בשנת הלימודים תשפ"ב ,מסך כל הקצבאות ממעביד
ו/או מקרן פנסיה ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מעבודה כשכיר (לא כולל הכנסה מהוראה במוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה):
תעלה על  ₪ 126,612ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל ( ₪ 10,551בממוצע לחודש) -במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כמורה מן החוץ.
לא תעלה על  ₪ 126,612ברוטו לכל שנת הלימודים הנ"ל ( ₪ 10,551בממוצע לחודש) – במקרה זה מסלול
ההעסקה יהיה כעמית הוראה.
חלק ג' – הצהרה

ידוע לי כי הצהרה זו תשמש את הטכניון לצורך קביעת מסלול העסקתי כמורה מן החוץ או כעמית הוראה.
הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ,מלאים ומדויקים ואציג בפני רשויות הטכניון אסמכתאות ,אם
אדרש לכך.
כמו כן ,אני מתחייב/ת להודיע מידית על כל שינוי בקשר לפרטים שמסרתי לעיל וידוע לי כי מסירת פרטים כאמור
יכולה לגרום לשינוי מסלול ותנאי העסקתי בטכניון.

__________________
תאריך

_________________________
שם ושם משפחה

___________________________
חתימה

