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 סגל נכבד,  חבר

 

 שלום רב, 

 

 הבכיר  סל קליטה לחברי הסגל האקדמי הנדון:

 

 

בסך   הועמד לרשותך "סל קליטה" של האוניברסיטה העברית, הבכיר עם קבלתך כחבר בסגל האקדמי

 אשר נועד לשמש אותך למימון הוצאות/שירותים שונים אשר יפורטו להלן: ,ש"ח 356,171
 

 לחודש.  ש"ח 3,200עד לסך  – שכר דירה למגורים .1

מס   ,הוצאות הובלה, דמי תיווך ,שכ"ט עו"דכגון: –הוצאות הקשורות ברכישת דירה/בית  .2

הוצאות , ני שיפוץלצורך מגורים של חבר הסגל ) כולל: תשלומים לקבל , שיפוץ דירה/ביתרכישה

 .וכד'( לאדריכ

 .ש"ח לחודש 3,200עד לסך  - שאתה מתגורר בהבגין דירה בבעלותך  – תשלומי משכנתא .3

 . שאתה מתגורר בהבגין דירה בבעלותך  – תשלומי ביטוח דירה ותשלומי ארנונה .4

  כולל תשלומים לצהרונים , 12עד גיל  עבור ילדים –תשלומים למעונות יום/גני ילדים  .5

עד   ילדים בגין ילדיםגני /יום מעונות  עבור הקליטה מסל תשלומים .קייטנות וחוגים ולמטפלות,

ברמה של   2011" עפ"י הסכם השכר משנת מעונות "תוספת  לתשלום חליפיים הינם, 5גיל 

 "מעונות"תוספת  או ניתן לקבל החזר מסל הקליטה קלנדרית, באותה שנה היינו) .שנה קלנדרית

 .(עפ"י בחירת העובד

 .   בחו"ל והוצאות שכר דירה בחו"ל הוצאות על חינוך ילדים – הוצאות בעת שבתון בחו"ל  .6

 . החזר תשלום חודשי לספק האינטרנט לצורך התחברות מהבית  –הוצאות תקשורת קווית  .7

ביטוחי   ביטוחי בריאות בחברות הביטוח, ביטוחים משלימים לקופות החולים, – ביטוחי בריאות .8

 ביטוח סיעודי.  שינים,

לתקופה ך על שמ שנרשם בלבד אחדכלי רכב  לשח מקיף בלבד ביטוח חובה וביטו –ביטוח רכב  .9

 . הראשונות להעסקתך באוניברסיטה  שלא תעלה על שש שנים

 4%סבסוד הריבית על הלוואת משכנתא בשיעור ההפרש בין  –לרכישת/שיפוץ דירה הלוואה  .10

 .  150,000$סכום ההלוואה לא יעלה על  החל על ההלוואה בפועל.לשנה לבין % הריבית 

לשנה   4%סבסוד הריבית על הלוואה לרכישת רכב בשיעור ההפרש בין    -הלוואה לרכישת רכב  .11

 . ₪  60,000סכום ההלוואה לא יעלה על  לבין % הריבית החל על ההלוואה בפועל.

ניתן להעביר שישית מגובה הסל המלא ) עד לגובה    ראשונהההחל מהשנה  -הפקדה בקרן פנסיה  .12

ניתן יהיה להעביר את  ,שנות עבודה באוניברסיטה 12בתום   .ולהפקידה בקרן פנסיה היתרה בסל (

קרן הפנסיה  ל )ההפקדה הפנסיה  לקרן ,ותהיהבמידה  היתרה  הבלתי מנוצלת מכספי סל הקליטה,

 חייבת במס(. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 להלן עקרונות השימוש בכספי סל הקליטה:

 מהלוואה למענק.  סכוםהמ 1/12בתום כל שנת עבודה יהפוך  .סל הקליטה יחשב כהלוואה עומדת. א

בתחילת כל שנת עבודה  היינו, ,במהלך שש שנות העבודה הראשונותכבר הסל ניתן לניצול א ומל ב.

וניתנת לניצול במהלך   משנה לשנה היתרה הבלתי מנוצלת תועבר . (ש"ח 59,362) מהסכום 1/6 יופשר 

 שנות עבודתך באוניברסיטה . 

תתבצע שנים,  12לפני תום  ,, למעט פטירהמכל סיבה שהיא ,באוניברסיטהבמקרה של הפסקת עבודה  ג.

 . התחשבנות ובמידה ונוצלו כספי הלוואה, יהיה עליך להחזירם לאוניברסיטה 

 .אך השימוש בו כפוף לכללים הנ"ל הסל למענק יהפוךשנות עבודה באוניברסיטה  12בתום . ד

 מכספי סל הקליטה חייבים בניכוי מס במקור.  המשולמיםכל הסכומים  ה.

אך ורק כנגד קבלות או מסמכים אחרים המוכיחים את ביצוע  החזר הוצאות מכספי סל הקליטה יבוצע  ו.

 הסכם הלוואה וכד'(.כרטיסי טיסה,  )חוזה שכירות, ההוצאה
 

 :  למחלקת השכר ניתן לפנותלקבלת מידע בכל הקשור לנושא סל הקליטה 
 

   02 – 5882732:     פוןטל

        shlomogol@savion.huji.ac.il מייל: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שמח לעמוד לשירותכם א     

 

    ,בברכה

 ולן שלמה גרו"ח 

    חשב שכר
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