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 מידע למדריך קליני

 

 מדריך קליני

 המינוי למדריך קליני ניתן לרופא שסיים את מלוא תקופת ההתמחות וקיבל תואר רופא מומחה. 

 משך המינוי

של מדריך קליני יהיה לכל היותר לשנה אחת. המינוי ניתן לחידוש בתנאי שמשך כל מינוי וכל חידוש מינוי 

 בתקנות האקדמיות(.  . ג'3.3.3קליני לא יעלה על שש שנים. )תקנה לב'  השירות הכולל כמדריך

 

המינוי למדריך קליני יינתן לסמסטר אחד או שניים. משך ההעסקה )כולל חופשה( בכל סמסטר הוא 

 חמישה חודשים. 

 X.01.10 – Y.28.02 סמסטר א' 

 Y.01.03 – Y.31.07 סמסטר ב'

 

 היקף המינוי יכול להיות במשרה חלקית או מלאה.

 שכר מדריך קליני

 השכר משולם בהתאם לדרגה האקדמית בכתב המינוי שהוצא ע"י הרשות האקדמית. 

 מזה הניתן ל"מרצה קליני".  2/3מגמול הוראה בגובה  בעלי מינוי במשרה מלאה בדרגה זו יהנו

 מזה הניתן ל"מרצה קליני".  1/3בדרגה זו יהנו מגמול הוראה בגובה  50%בעלי מינוי בהיקף 

 מזה הניתן ל"מרצה קליני". 1/6בדרגה זו יהנו מגמול הוראה בגובה  25%בעלי מינוי בהיקף של  

 סטר. גמול הוראה ישולם בתשלום אחד בסוף כל סמ

 . 2016ש"ח נכון לאוקטובר  3,741ר לבעלי מינוי במשרה מלאה הינו הסכום לסמסט

 הפרשה לקרן פנסיה צוברת

זכאי כל עובד בישראל כי  ,הקובע הוראות בדבר ביטוח פנסיוני מקיף במשק ,על פי הוראות צו הרחבה
 . על פי בחירת העובד לקרן פנסיה או קופת גמל לקצבה,וינכה משכרו כספים המעסיק יפריש עבורו 

 ההפרשות יחושבו על דמי ההוראה המשולמים מהטכניון.
 .חודשי עבודה 6לאחר הזכאות חלה 

 פורט בהמשך.כקבוע בצו הרחבה כמ, יתחלקו בין המעביד לעובד , ות לקרן הפנסיהשיעורי ההפרש

 
זכותך לבקש כי הכספים יופקדו בקרן פנסיה או קופת גמל  הטכניון יצרפך לקרן הפנסיה "מקפת אישית" .

ע"י פניה לראש מדור סגל אקדמי באגף עפ"י בחירתך. עליך להודיע על כך בכתב לטכניון,  אחרת  לקצבה
מקפת" -. ניתן לקבל מידע מנציגת קרן "מגדל liatm@ technion.ac.il, בכתובת:ליאת מיינצרמשאבי אנוש, 

  .052-3584611 –קרן 
 

 לטכניון הסכם המקנה הנחה ניכרת בדמי ניהול לכספים הנצברים בקרן הזו. 



 

 

 

 

 : להלן שיעורי ההפקדות בקרן 

  

 

 

 

 

 פטור משכר לימוד

בני משפחתו של מדריך קליני זכאים, יחסית להיקף המשרה, לפטור מתשלום שכר לימוד עבור לימודים 

באגף מראש מדור סגל אקדמי בטכניון ובאוניברסיטאות בארץ. אישור לפטור בהתאם לנהלים ניתן לקבל 

 (.2733)טלפון  8בניין הסנט, חדר , מיינצר ליאתמשאבי אנוש, 

 הכרה שקיבלו אלו רק ת,במכללו ד,בלב תואר לימודי עבור גם החזר יינתן ,ה"תשע הלימודים משנת החל

 .ידה על שאושרו ובמסלולים ג"המל של והסמכה

 היקף ולפי השנה כל במשך בטכניון בפועל הסגל חבר של העבודה לתקופת יחסי יהיה ל"שכ החזר גובה

 .כחוק במיסים חייב והוא זו,  בתקופה העסקה

  .נלווים ותשלומים הרשמה דמי כולל ואינו בלבד הלימוד שכר תשלום על ניתן הפטור

 קרן לקשרי מדעי בינלאומיים

מדריך קליני יהנה מקרן לקשרי מדע בינלאומיים. סכום ההקצבה נקבע בהתאם לדרגה והיקף המשרה, 

 ומעודכן מעת לעת. 

 ת מקצועיות בחו"ל. קרן לקשרי מדע בינלאומיים כוללת גם את ההקצבה עבור דמי חברות באגודו

 

 הוא:  גובה ההקצבה לשנה האקדמית תשע"ח

  $1,382-יזוכה ב 50%ריך בהיקף משרה של מד

 $691-יזוכה ב 25%בהיקף משרה של   מדריך

 

 

 

 

 

 

  

  עסיקהפרשות המ

  

  ניכויי עובד

 סיקהפרשות המע

 לפיצויים 

  

 סך הכל 

 18.5% 8.3%או  6% 6.00% 6.50%



 

 

המבקשים לנצל את כספי הקרן למטרת השתתפות בכנסים ו/או סיורים מקצועיים בארץ או בחו"ל 

מתבקשים למלא טפסים )ניתן לקבל בלשכת הדיקן או מאתר האינטרנט של לשכת הסגל האקדמי 

www.admin.technion.ac.il/lsegel/  ולמסרם לדיקן הפקולטה אשר יעבירם בצירוף המלצתו ללשכת )

ניצול כספי הקרן חייב, בכל מקרה, לקבל אישור המשנה לנשיא לעניינים  (1490דמי )טלפון הסגל האק

 אקדמיים. 

המדריך הקליני יקבל אישור לנסיעה באמצעות לשכת הסגל האקדמי. בדרך כלל, לא תאושר יציאה 

פרט באוקטובר ועד למועד סיום הבחינות,  1-להשתלמות בתקופה בה מתקיימים לימודים סדירים )מה

 לחופשות וחגים(. 

 

 קרן לקשרי מדע בינלאומיים בתוך תקופת מינויים בטכניון.העל אנשי הסגל לנצל את 

 

לפי קביעת שלטונות מס הכנסה, ניתן לנצל את כספי הקרן אך ורק בתוך תקופת המינוי. כספים 

 שיוותרו בקרן עם סיום המינוי ישולמו למדריך הקליני בשקלים ובניכוי מס כחוק. 

 

 . כדי למנוע סרבול, דף המידע בלשון זכר אך כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

 

 

 

 


