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 قال سبحانه وتعالى:

ِمُنوَن ﴾
ْ
ؤ
ُ ْ
ُه َواْل

ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك
َ
ُ َعَمل

ه
َسَيَرى َّللا

َ
وا ف

ُ
ِل اْعَمل

ُ
 ﴿ َوق

 [10: ةالتوب]سورة 
 

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه:

َ  ِإن  
ه

َعالى َّللا
َ
ا ُيِحب   ت

َ
ْم  َعِمَل  ِإذ

ُ
َحُدك

َ
  أ

ا
ْن  َعَمل
َ
 .ُيْتِقَنهُ  أ

 

 كرم هللا وجهه : -قال اإلمام علي بن أبي طالب

ُم 
ْ
ِعل
ْ
َعَمِل  َمْقُرون   ال

ْ
َمْن  ِبال

َ
ُم  ،َعِمَل  َعِلَم  ف

ْ
ِعل
ْ
  َوال

ُ
َعَمِل  َيْهِتف

ْ
ِإْن  ِبال

َ
َجاَبهُ  ف

َ
  أ

ه
 َوِإل

َحَل 
َ
 .َعْنهُ  اْرت

 

 وقال:

 .فيه الخلص ترك لالعم آفة
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  !עובדים יקרים
 

במסגרתו , ואשר C2Eבהצלחה פרויקט איכות ומצוינות  כזכור, אקדמיית אלקאסמי עברה לאחרונה

 .EFQM איכותהקרן האירופית לניהול מתו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות  הוענק לה

, עובדים, הכוחות כל התגייסות וךמת ובראשונה מראש נבעה, אלו לתוצאות להגיע היכולת

במטרה  העמידה את המשאבים הדרושים המכללה. זו מטרה להשגה יחד והנהלה ודנטיםסט

 ליישום הפרויקטים בצורה מושלמת. 

הדרך, השיטה, הייעוץ, הבקרה, המעקב והמון שיתופי פעולה, היו אבני הדרך להצלחת הפרויקטים. 

 אריה חלק םעובדי. ולהמטרה להשגת שגרמו אלו םה שנעשו הפעולות כל ךשס ספק ןאיכך ש

 הם.ל מודה אני ןכ ועל התוכנית בהצלחת

 

המכללה  את םלקד בידנו תסייע לאשלנו  העבר בהצלחות וההתבסמות הדפנה זרי על ישיבה ,םאול

  .ומטרותיה

 ורהאח םחוזרי עצמנו נמצא, לפתחנו םועומדי םהניצבי םוליעדי למטרות קדימה תמיד נביט לא םא

 .להימצא םחפצי איננו םבה למחוזות

 

 ההצלחה במארג םהעובדי של החשיבות הכרת ךמתו, עתיד פני צופה ,ןמהתכנו וכחלק ךכ םלש

 אנו עליו  EFQM -מהפנמת האיכות והמצוינות בתרבות הארגונית שלנו עפ"י מודל ה וכחלק

 השקיפות ממדיניות כחלק וזאת הזכויות מדריך את םהעובדי בפני להביא ןלנכו מצאנו ,םשוקדי

 .דגלנו על חרטנו אותה

  .םתמצית את אלא העובד וחובות זכויות כל את להביא מתיימר ואינ הז מדריך

 ,מחד םעבודתכ של מיטבי לביצוע םנוספי םכלי םהעובדי םלכ תקנה זו המדריך בחוברת ןיוע

 וההטבות שמגיעות לכם. םבזכויותיכ םעינכ את תאיר ךומאיד

 את םיעצי ףוא המכללה לטובת עבודתו את לבצע יטיב ,נפגעות םאינ שזכויותיו בדשעו ספק ןאי

 .שבו הטוב הכרת

 השירות מקבלי את ואיכותי מיטבי שירות לשרת עליונה חובה קיימת הזכות םע שיחד לזכור חשוב 

 .אלקאסמי במכללת בפרט והסטודנטים בכלל

לערבית לנוחיות הקורא במהדורתו  המדריך נכתב בשפה העברית בגרסתו הראשונה, יתורגם
 המשודרגת.

 הכוונה גם ללשון נקבה, לפי העניין. –בכל מקום בו מצוין לשון זכר 
 
 

 מחמוד אבו מוך
 מ. משאבי אנוש

 2016 יוני,
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 1עמ' 

 

 אנוש משאבי

 הקדמה

 .במכללה על ניהול המשאב האנושי תמופקד"( המחלקה)להלן: " משאבי אנושמחלקת 

קביעת תקני כוח  יתור צרכי המכללה למשאבי אנוש,במסגרת תפקידה, אחראית המחלקה על א

, טיפול בקידום דרגות ודירוג שכר, טיפול ברווחת העובד ניודם ופרישתם, גיוס ומיון עובדים, אדם

בשיתוף פעולה עם וועד העובדים, תנאי עבודה והסכמים, פעילויות חברה ותרבות, טיפוח ושדרוג 

והשתלמויות פנימיות וחיצוניות, פיתוח ושיפור תהליכי  הידע המקצועי של העובדים על ידי הדרכות

  .העובד – אשר המשותף לכולם הוא הטיפול במשאב האנושיעבודה פנים ארגוניים 

כוח האדם לרבות מעקב אחר נוכחות על ניהול המערכת הממוחשבת של  תאחראי המחלקהכמו כן 

חלקת השכר לצורך הכנת העובדים לעבודה, הכנת דוחות הנוכחות החודשיים והעברתם למ

 .המשכורות החודשיים

והסדרת של העובד להסדיר זכויותיו וחובותיו  הוא ,משאבי אנושמדריך זה של מחלקת מטרת 

 היחסים בינו לבין המכללה.

 

 תהגדרו

 ;מכללה אקדמי לחינוך )ע"ר( -אקדמיית אלקאסמי "המכללה"

 מחלקת משאבי אנוש; "המחלקה"

 אנוש. מנהל מחלקת משאבי "המנהל"

 כל אחת מיחידות המכללה; "יחידה" 

 .שקיימים בינו לבין המכללה יחסי עובד ומעבידעובד מנהלי  "עובד"

 ללא תקן עובד ארעי הוא עובד המועסק בעבודה שאינה צמיתה או במשרה "עובד ארעי" 

והתקבל לביצוע עבודה בעלת אופי ארעי והיא מסוג משימה חולפת, מילוי מקום 

ותה נובעת מעצם התפקיד או נקבעה בעת יה ואשר עובדת ארעאו לחץ בעבוד

קבלתו לעבודה ואינו זכאי לתבוע קביעות בעבודה כל זמן ביצוע עבודתו 

 הארעית.

 "עובד בשעות 

סטודנט במכללה שנתקבל לעבודה כעובד ארעי לתקופה קצובה מראש  סטודנטיאליות"

 ומזדמנת.

 "עובד זמני/ 

ה בתקן ובתקופת הניסיון. עובד שנתקבל לעבודה לתקופה עובד על חשבון משר לפי שעה"

קצובה מראש והוא מועסק על בסיס איסוף שעות ולפי זמן קצוב, ובד"כ עד סוף 

 שנה"ל.

עובד שעמד בתקופת הניסיון המקובלת במכללה ועמד בתנאיה, ואשר נתקבל  "עובד קבוע" 

וג עובדי לעבודה לא לתקופה קצובה והועסק לפי הסכם מיוחד ולפי דיר

 אלקאסמי;
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 2עמ' 

 

 .המנהליים העובדים        "הפקידים"

 "דירוג שכר

 דירוג שכר לפי הסכם עובדה מיוחד אשר רלוונטי לעובד הקבוע. "אלקאסמי

 טופס המשמש ועדת הראיונות להערכת המרואיין; "טופס ראיון"

 "ועדת

חידה הועדה המוסמכת לראיין את המועמדים לעבודה המורכבת ממנהל הי ראיונות"

ונציג  מנהל משאבי אנוש )להלן: "המנהל"(, יצטרף אליה במידה ויתקבלשהעובד 

 הועד המנהל של העמותה;

ן זוגו של כל אחד אחות, וב או בת, אחאו  בן או בת זוג, הורה, הורי הורה, בן "קרוב משפחה"

 אלה; מ

 מי שמוצע לקבלו לעבודה במכללה; "מועמד"

    "קשר

ירה או כל יחס של כפיפות ו/או תלות בין קרובי המשפחה זיקת עבודה יש גומלין"

 במסגרת עבודתם במכללה;

   "עבודה 

עבודה אחרת מחוץ למכללה, בשכר, בין אם היא נעשית בדרך קבע ובין אם  נוספת" 

באופן זמני או חד פעמי והיא מחייבת את העובד להקדיש מזמנו באופן פעיל 

 לביצועה;

או אירוע משפחתי או  ללא סיבה או בשל חופשת מחלה היעדרות מהעבודה "היעדרות"

 חופשה שנתית ונסיעה לחו"ל במהלך עבודתו;או , השתלמות

   "אישור

 אישור משלטונות צה"ל המעיד על ביצוע שירות מילואים;  מילואים"

 היעדרות העובד בשל מות קרב משפחה; "חופשת אבל"

 ,על פי ממצאים רפואיים ,הנובע אי כושר זמני של העובד לבצע את עבודתו, "מחלה"

 ממצב בריאותי לקוי;

 עובדת המכללה, לרבות עובדת ארעית או זמנית ו/או אם לילד עד גיל שנה; "עובדת"

 למידה בכל תחום הנעשית בכל מקום המכוונת להשיג את יעדי השתלמות."השתלמות"      

מכללות ובמוסדות להשכלה מרכז הדרכה ייעודי וייחודי לפיתוח סגלי מינהל ב "מרכז אדם"

גבוהה. המרכז מציע מגוון רחב של השתלמויות בנושאים שונים ופועל במכון 

 מופ"ת.

 הקניית נכס או שירות שלא בתמורה; "מתנה"

  "ועדת

ועדה אשר ימנה אותה נשיא המכללה והמורכבת בד"כ משלושה חברים  משמעת"

 שתפקידה לדון בתלונות על הפרת תקנון המשמעת;

 

  במכללה; מחלקת משאבי אנוש "א"מש"
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 3עמ' 

 

 גיוס עובדים 

תהליך הגיוס לרבות הפרסום, אישור התקן, שלבי הגיוס והמיון, עריכת מבדקים ומבחנים ו/או 

 ראיונות והמלצות עד להחלטה על הקבלה או הדחייה.

 גיוס עובדים חדשים מתבצע בצורה הבאה:

 .קיים צורך בקליטת עובד חדש ועפ"י תקן מאושר 

  העונים על  אשר מנוהלים במאגרוקורות חיים ופניות אישיות שהתקבלו במכללה איתור

 ;הגדרת התפקיד הדרוש

  בדפי התקשורת החברתיתמודעות באתרי האינטרנט או במידת הצורך, תפורסם; 

 ;מיון קורות החיים וניפוי הבלתי מתאימים 

 ;הזמנת המתאימים לתפקיד לראיון 

 דה או לא;הודעה בכתב לעובד באם התקבל לעבו 

 קליטת עובד חדש

 

 למחלקת  תשלחבקליטת עובד/ת חדש/ה  תהמעוניינבמכללה  מחלקה/יחידה מסוימת

בקשה לגיוס עובד חדש, שתכלול פירוט בדבר דרישות )להלן: "המחלקה"( משאבי אנוש 

 ותיאור התפקיד.

  תבדוק את הצורך בקליטת העובד, את המטרה שהוא משרת, ואת הכדאיות, ואת המחלקה

אפשרות איוש המשרה מול התקן תיבדק  ,מהממונים. בנוסף םהרלוונטייהאישורים 

או מי שהסמיכה לאיוש  מההנהלההמאושר. במידה ולא קיים תקן יש לקבל אישור מיוחד 

 המשרה.

  מועמדים את המחזיקה, ותאתר שהמחלקה סריקה במאגרי קורות החיים תתבצע

 המתאימים לתפקיד המוגדר.

 ון ויוזמנו המועמדים המתאימים להגדרות התפקיד.ייקבע מועד לראי 

 :המחלקה תכריז על הקמת ועדת ראיונות ותזמן לראיון את החברים הבאים 

o .גורם מקצועי רלוונטי 

o .נשיא המכללה או מי שמטעמו 

o .חבר ועד המנהל 

o .סמנכ"ל המכללה 

o )"מנהל מחלקת משאבי אנוש )להלן: "המנהל 

 או מי שמטעמו הישיר העתידי של המועמד  הממונה .ונותהמועמד יעבור ראיון ע"י ועדת הראי

 יהיה נוכח בראיון;

  מועמד על הוייתן את חוות דעתו  ,-עבודה ראיון טופס-נספח כל חבר בוועדת הראיונות ימלא

 שהתראיין;

 .למועמד שלא התקבל לעבודה, תימסר הודעה מתאימה 
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 ה עם המנהל לשם למועמד שהתקבל לעבודה תימסר הודעה מתאימה וייקרא לפגיש

 השלמת תהליך קליטתו.

  יקבל הסבר על תפקידו, תנאי העסקתו והדרישות למשרה אליה עם המנהל, העובד בפגישה

 ויידרש לחתום על הסכם העסקה; התקבלהוא 

 חתום באופן מיידי עם קבלתו לעבודה וסמוך לתחילת  -101טופס - נספח עובד חדש ימסור

 עבודתו;

 ימלא שאלון אישי המפרט את פרטיו האישיים של לרבות פרטי ש העובד החד, במידת הצורך

, ידיעת שפות, תעסוקה קודמת, פרטי חשבון הבנק, מסלול ההשכלתעודות משפחתו, 

 הנסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב.

  הודעה לעובד על פי חוק הודעה לו  ימים מיום קליטתו של העובד החדש תימסר 30תוך

העובד החדש יחתום על ההודעה לעובד כאמור  .2002 -לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

לעיל כמי שקיבל אותה ועל הסכם העסקה/חוזה עבודה והנספחים שלו. הסכם ההעסקה 

קובע בלעדית הוא שוהעובד לבין  המכללהסדיר את היחסים בין יפרט כל תנאי העבודה וי

 המכללה.על ידי  ואת תנאי העסקת

  ,העובד החדש יידרש לחתום על התחייבות לעבוד במידת הצורך ולפי דרישה מיוחדת

 לתקופה מסוימת.

  שמירת סודיותטופס חתימה על.  

  לאחר שעבר את שלבי הקבלה ולאחר שטופס כעובד חדש עובד חדש ייקלט במערכת

, הסכם העבודה שאלון ההערכה של ועדת ההקבלה, המועמדות, מסמכי העובד האישיים

 ;ידת השכרליח והועברשלו על נספחיו מולאו ו

 המשרה אליה התקבל,  הגדרת ותיאורכתב פרטי העובד לרבות ב ויועבר ליחידת השכר

במידה ותקופת  שיעור משרתו של העובד, תאריך תחילת עבודה, תאריך סיום עבודה

סעיף תקציבי אליו יש לשייך ובמידת הצורך, ה, דרגת העובד, וותק, ההעסקה קצובה מראש

נסיעות, , במידה ויש, כגון: גמול, והחזרי הוצאות ות שכראת משכורתו של העובד, תוספ

 וכיו"ב. השכלה, 

  ,הוא ו יידרש לעבור בדיקה רפואיתהעובד החדש במידת הצורך ולשיקול דעת המנהל

 למחלקה.כי יעביר את תוצאות הבדיקה בדיקות אלו וכי יעבור  בכתבמתחייב 

  השתלבותו בעבודה וביצוע חפיפה לפגישה עם המנהל לצורך  יוזמןמועמד שהתקבל לעבודה

 . מתאימה

 שלח לעובד הנו מובנה ומפרט את המסמכים שעליו להביאם לפגישה מכתב הזימון שיי

)תעודת זהות, תעודות השכלה, המלצות, מסמכי העסקה קודמים, אישור על חשבון בנק 

 (אח'אישי, אישורים רפואיים במידה ויש ו

 המכללה לו הסבר על נהלי  ויינתן תיאור התפקיד,מסמך  לו בסמוך לקליטת העובד, יונפק

 הנהוגים ועל הנהלים השונים הקשורים בעבודתו במכללה;

  עם אפשרות להארכה; מוגדרתעובד חדש ייקלט לתקופת ניסיון 

 במידת הצורך, העובד החדש ישלח למבחני הערכה במכון הערכה ו אחרי תום תקופת הניסיון

 שה;חיצוני או יקבל תקופת ניסיון חד
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  אחר עמידתו בהצלחה בתקופת הניסיון תישקל ללעובד ההחלטה בדבר מתן קביעות

תוצאות מבחני ההערכה וההמלצות  ובתהליך הקביעות כפי שנקבע על ידי הנהלת המכללה.

 םמטיב עבודתו של העובד הינם הקריטריוני, כולל התרשמות עבודתושנאספו במהלך 

 ;המכריעים בדבר קיבועו של העובד

 בדבר קליטתו של עובד חדש לגורמים שלהלןקה תעביר הודעה בכתב המחל: 

o .נשיא המכללה והסמנכ"ל 

o  יעבוד העובד שתחתיולמנהל הממונה. 

o  ציוד וריהוט ופתיחת הרשאות, יחידת המחשוב או כל גורם רלוונטי לצורך אספקת

 וציוד נלווה. טלפון, מחשב נייח,

o ת תפקידו.המכללה  ואת הגדרעובדי כלל במידת הצורך, ל 

o .התיק האישי 

 

 חוזה עבודה /הסכם העסקה

 העסקה שיסדיר ויפרט את היחסים בין העובד לבין  חוזה/כל עובד במכללה יחתום על הסכם

 , לרבות חובותיו וזכויותיו של העובד.המכללה

 יצהיר בהסכם העבודה שהינו בעל ידע וכישורים הנחוצים והמתאימים לתפקיד  העובד

 שיוגדר לו.

 נוהג, היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל  מסדיר את עבודהה חוזה

מו"מ, הבנה, התחייבות ו/או מצג אשר היו בין הצדדים, אם היו, בין במפורש ובין במרומז, 

 הצדדים עליו. בין בכתב ובין בעל פה, לפני חתימת

  ב ונחתם ע"י שני , אלא אם כן נעשה בכתהעבודהלא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה

 .הצדדים

 לבין  המכללההוא המסדיר את היחסים בין , ואישישל העובד מכל סוג הינו  חוזה העבודה

הסכם יחולו על הצדדים ה. תנאי המכללהעל ידי  ווהקובע בלעדית את תנאי העסקתהעובד 

או הסדרים  אחרים, הסכמים קיבוציים או הסדרים קיבוציים, ולא יחולו עליהם הסכמים

, למעט מכוח הדין או מכוח צווי הרחבה או מכוח התקנונים ונהלי חרים מכל סוג שהואא

 המכללה השונים.

  מלבד ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הכלל משקיים שייחולו על כלל עובדי המשק, לא

 יחולו הסכמים או חידושים אחרים.

 העבודה החדש  במקרה שבו ניתן לעובד הסכם עבודה חדש, מוסכם בזאת כי ההסכם

החתום עליו, בא להחליף את כל ההסכמים, ההסדרים, ההסכמות, הנוהגים, הטבות שהיו 

 קיימים במכללה ערב כניסתו לתוקף של ההסכם החדש.

 לכללי המשמעת והעבודה ף לנוהלי העבודה והיה כפובמסגרת חוזה העבודה, העובד י

 ו/או לגבי מסוימיםגבי עובדים ו/או לה מעת לעת, לגבי כלל עובדיכללה, שיקבעו ע"י המ

כללי המשמעת )גם אם לא  .(תקנון המשמעת של עובדי המכללה)פרק  באופן אישיהעובד 

ייקראו בשם זה( וההנחיות בד"כ מוצגים לעובדים בישיבות ומפורסמים דרך אמצעי 
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התקשרות כגון פרסום באתר האינטרנט של המכללה או בהודעות דואר אלקטרוני או בדפי 

 והנחיות הנתלים על לוח המודעות או במסירת הודעה לעובד בכל דרך אחרת. הסבר

  נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להן, ולא יינתן להן, כל  , ככל שקיימות,חוזההכותרות סעיפי

 .משקל בפירוש

  מובהר כי המכללה רשאית להגדיר מעת לעת מחדש את תפקידו של העובד ואף להעבירו

או לפצל עבודתו בין מספר תפקידים, בהתאם לצרכיה, מבלי  לתפקיד אחר באופן מלא

 לפגוע, ככל הניתן, במעמדו ותנאי העסקתו של העובד.

 .לעובד הזכות להתייעץ עם עו"ד מטעמו לפני חתימתו על הסכם העבודה 

  אם העובד הינו מועסק כעובד זמני ו/או עפ"י איסוף שעות, ההסכם יכלול גם את תקופת

 ההעסקה שלו.

 ם פג תוקפו בסיום תקופת ההעסקה, והמכללה ולפי הצורך רשאית להאריך תקופת ההסכ

 ההעסקה לתקופה זמנית נוספת.

 

 עובדים זמנייםו/או  העסקת עובדים לפי שעה

 השעה. עובדים אלה בד"כ עובדים בתקופ ילפשיועסקו מגייסת עובדים  ,מעת לעת ,המכללה 

ולפי הצורך. העובדים הנקלטים כעובדים זמנית וקצובה לפי דרישות היחידות והמחלקות 

 לפי חוזה העסקה מיוחד לעניין זה.הנה תקופת העסקתם במכללה כך שעל  מודעיזמניים 

 היקף משרה גמישה או קבועה מראש ובהתאם לסידור עבודה שיתואם ועסק בהעובד הזמני י

בודה עם העובד באמצעות הממונה הישיר. על העובד למסור דיווח מתאים של שעות הע

 המאושרות בהתאם לנוהלי המכללה ולהוראות שיתקבלו מעת לעת.

  מובהר כי המכללה אינה מחויבת להעסיק את העובד בהיקף מסוים. מובהר ומוסכם כי היקף

העבודה הינו משתנה, ויתכנו תקופות בהן לא תסופק לעובד כל עבודה. העובד לא יעלה כל 

אלה לא יידרש העובד  להגיע לעבודה על  טענה כלפי המכללה בגין העובדה כי בתקופות

 אף זמינותו וכפועל יוצא מכך לא יקבל שכר בגין תקופה זו.

  לעובד המועסק בחוזה עבודה זמני, תשלח הודעה מוקדמת בכתב  המפרטת את מועד סיום

העסקתו. העתק ההודעה יישלח לממונה הישיר. הממונה הישיר נדרש להודיע בכתב, 

 וא מעוניין להאריך את תקופת העסקתו של העובד.במידת הצורך,  באם ה

  החליט הממונה  להעסיק את העובד הזמני מעבר לתקופת העסקתו הראשונה, ימליץ על

הארכת חוזה העבודה שלו להנהלת המכללה. לאחר אישור הארכת החוזה מהממונה, חלות 

 .-העסקה/ ההתקשרותחוזה הארכת תקופת - פרקהוראות 

 סקת העובד הזמני הינה בסמוך לסיום שנה"ל.בד"כ סיום תקופת הע 

 העסקה/ ההתקשרותחוזה הארכת תקופת 

  הסכם העסקה שהסתיים יוארך לתקופה נוספת זמנית במידה וקיים צורך בהעסקת אותו

 עובד ובתנאי ששני הצדדים להסכם מסכימים לכך;

  את תקופת ההעסקהבתום תקופת ההתקשרות החדשה הנ"ל, לא יהיה ניתן להאריך 

הסכם עבודה מיוחד חדש בין הצדדים ואשר יפורטו בו תנאי  במסגרתלתקופה נוספת, אלא 

 העבודה מחדש.
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  בד"כ תקופת העסקה תהיה מתחילת שנה"ל עד לסיומה, והארכת תקופת ההעסקה נעשית

 ספטמבר.–בחודשים יולי 

 העסקת סטודנטים

  עניינים  יניגוד ימובתנאי שלא יתקיהמכללה רשאית להעסיק סטודנטים בשעות קצובות

 גישה למערכות המידע השונות במכללה.מחשש ואינטרסים לסטודנטים 

  כמו כן  שעות חודשיות. 96העסקת סטודנטים הרשומים ללימודים במכללה לא תעלה על

 35 -המכללה רשאית להעסיק סטודנטים במשך חופשת הסמסטר וחופשת הקיץ לא יותר מ

 שבועיות. שעות

 

 ההעסקת קרובי משפח

  באותה יחידה או ביחידות אשר ביניהן קיימים קשרי המכללה לא תעסיק קרובי משפחה

הנהלת המכללה תהיה רשאית לבצע את הפעולות הדרושות על  גומלין בעבודה היומיומית.

 מנת למנוע מצב שבו קרובי משפחה יעבדו בכפיפות ישירה לקרוב משפחתם.

 עילחריג לכלל האמור ל: 

o כעובד הוראה או כעובד זמני י ב משפחה של עובד מנהלבמקרה של העסקת קרו

)עשרה( חודשים, ובלבד שקרוב המשפחה המועסק  10לתקופה שאינה עולה על 

 כאמור לא יהיה כפוף במישרין לעובד המנהלה שהוא קרובו.

o  במקרה שבו קרוב המשפחה של עובד המנהלה הינו בעל כישורים ו/או מומחיות

ודית, הדרושים למכללה לצורך ביצועו של תפקיד ו/או השכלה מיוחדת או ייח

מסוים, מחלקת משאבי אנוש לאחר שבחנה את העניין החליטה שקיימת הצדקה 

 הכללי. של הסעיף בפרקלסטות במקרה זה מהכלל 

 :התערבות בתנאי העסקה של קרובי משפחה 

o  עובד מנהלה, שמי מקרוביו יגיש מועמדות לעבודה במכללה או יועסק על ידי

בין במישרין ובין בעקיפין, בין בגלוי ובין  ,ללה, לא יהיה מעורב באופן כלשהוהמכ

במסווה, בכל הקשור בהעסקתו של קרוב משפחתו במכללה, לרבות אך מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל: קבלה לעבודה, קביעת תפקיד, דרגה, שכר ותנאים 

 ו"ב.נלווים, קידום בתפקיד, בשכר או בדרגה, סיום העסקה וכי

 

 ומחקר העסקת עובדים במשרות אקדמיות ו/או בשעות תרגול

אקדמית ו/או בשעות תרגול ו/או  העובד המועסק בעבודה מנהלית אינו רשאי לעבוד במשר

 בעבודה במסגרת עוזר מחקר בנוסף לעבודתו המנהלית.

 העסקת עובדים מנהליים בעבודה אחרת

. לכן, אין תפקידולמילוי  זמנו ומאמציו עובד הממלא תפקיד מינהלי, חייב להקדיש את כל

עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ לתפקידו, אלא אם קיבל היתר ואישור ההנהלה 

 הסבר מהעובד כי קיימת אי פגיעה בעבודתו הנוכחית במכללה.קבלת לכך ולאחר 
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 קביעת השכר ורכיביו

  לטבלאות השכר הנהוגות בהתאם  שלו, וותקללדרגה ו, נקבע בהתאם לדירוגהעובד שכר

לו בהתאם להסכם תוספות הגמולים שונים המגיעים , העובד יקבל בנוסףבמכללה . 

 ההעסקה.

  עובד קבוע יהיה זכאי לתוספות שכר אשר מפורטות בפרק "תוספת שכר" ובהתאם להסכם

 ההעסקה.

 תוספת שכר

 העובד החתום על הסכם מיוחד עובדי אלקאסמי זכאי לתוספות השכר כלהלן:

 היעדרות;-מענק אי 

o  ,העובד הקבוע המדווח על נוכחותו באמצעות מכשיר שעון הנוכחות האלקטרוני

)כפול אחוז המשרה( במידה ולא נעדר ₪  500היעדרות בסך -זכאי למענק אי

 מהעבודה במשך תקופה רצופה של שלושה חודשים.

o  .הזכות למענק כאמור לעיל תיבחן בסוף כל רבעון 

o  שלא ייחשבו כהיעדרות:ן זה לענייימי ההיעדרות 

 .ימי השתלמות ששלחה המכללה את העובד במסגרת עבודתו 

  ימים במוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה )אב, אם,  3ימי אבל עד

 אח, אחות, ילד, נכד, בן זוג, סב, סבתא(.

  .עובד לא יהיה זכאי לכפל מענקים באותו חודש 

 :מתנה בשל אירועים משפחתיים 

o בכל אחד מהאירועים ₪  190כאי לתוספת "מתנת אירוע אישי" בסך עובד קבוע, ז

 הבאים:

 .לרגל נישואיו של העובד או של בנו/בתו 

 .לרגל יום הולדת של העובד 

 ;תוספת תואר 

o  עובד קבוע בעל תואר מוכר בישראל יהיה זכאי לתוספת תואר החל מהחודש

 העוקב של המצאת האישור לפי הבא:

 מהשכר המשולב. 3%ל תוספת תואר של בעל דיפלומה הנדסאי, יקב 

  בעל תואר ראשוןB.A מהשכר המשולב. 5%, יקבל תוספת תואר של 

  בעל תואר שניM.A מהשכר המשולב. 10%, יקבל תוספת תואר של 

   בעל תואר שלישיPH.D מהשכר  12.5%, יקבל תוספת תואר של

 המשולב.

 ;תוספת רישיון מקצועי 

ומשלם עליו אגרה שנתית, זכאי לתוספת רישיון  שיש לו רישיון מקצועיקבוע עובד 

מהשכר המשולב. לעניין זה אגרת רישיון מקצועי כוללת:  4%מקצועי חודשית של 

http://www.qsm.ac.il/


 

  www.qsm.ac.ilמכללה אקדמית לחינוך |  -כל הזכויות שמורות לאקדמיית אלקאסמי  ©  

 9עמ' 

 

אגרת רישיון יועץ מס, רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, רופא, אגרת נשק וכיו"ב. 

 )לעניין זה, לא תיחשב דמי חברות כאגרה לרישיון מקצועי(.

 ;תוספת ניהול 

שיש לו תפקיד של מנהל אגף, מנהל יחידה או מנהל מחלקה והינו קבוע ד עוב

מהשכר  10%ממונה על שני עובדים ויותר, יקבל תוספת ניהול חודשית של 

המשולב. לעניין זה, לא ייחשב במניין העובדים עובדים ארעיים העובדים לפי 

 שעות.  

 :תוספת גביה 

פקדות של כספים, יקבל תוספת שבמסגרת עבודתו מבצע קבלות וההקבוע עובד 

 כפול % המשרה.₪  800גביה חודשית בסך של 

 יעדים: תוספת /מענק 

o  העובד יקבל תוספת יעדים, במידה והושגו היעדים שקבעה הנהלת המכללה מדי

תקופה והכריזה עליהם כיעדים לעניין תוספת זו. ההנהלה, עפ"י חישובי אגף 

ים ואת גובה המענק ולפי היקף הכספים תקבע מעת לעת את היעדים הכמותי

 המשרה.

o  בנוסף, עובד אשר יוזם לשיפור ניכר בתהליכי עבודה, ומשיג משימות יעילות

ובולטות יוצאות דופן ואשר לא נכללות במסגרת תכנית העבודה של המחלקה 

שבה עובד, והגורמת  לייעול תהליכי העבודה וחסכון במשאבים, זכאי למענק/ 

טופס בקשה -נספח דורש ממלא טופס מיוחד לעניין זה תוספת יעדים. העובד ה

 ומתאר את מהות המשימות שביצע ושבגינם מבקש תוספת זו. -לתוספת יעדים

 :תוספת שמירה 

 2.5%שעובד בשמירה במשרה מלאה, יקבל תוספת חודשית של הקבוע העובד 

 מהשכר המשולב.

 :מענק עובד מצטיין 

חד כעובד מצטיין. העובד המצטיין מדי שנה תכריז הנהלת המכללה על עובד א

בתלוש משכורת החודש העוקב לחודש הכרזת ₪  1000פעמי של -יקבל מענק חד

 הצטיינותו. הקריטריונים לעובד המצטיין ייקבעו על ידי הנהלת המכללה.

 :תוספת מקצוע 

מהשכר המשולב אם העובד הינו  5%תוספת מקצוע של הקבוע תינתן לעובד 

קה לתחום עבודתו במכללה והנמנה עם אחד המקצועות בעל מקצוע שיש לו זי

 הבאים: חשמלאי, מסגר, טכנאי מזגנים, טכנאי מחשבים, וכיו"ב(.

 :תוספת חשב שכר 

 800עובדים, יקבל תוספת חודשית של  200 -העובד בהכנת משכורות ליותר מ

 כפול % המשרה.₪ 

 :תוספת ועד עובדים 

)תוספת זו ₪  600וספת חודשית של חברי ועד העובדים שיבחרו יהיו זכאים לת

 תוענק עד לשלושה חברים(.
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 קרנות השתלמות ופניסה/גמל

 ובהתאם להוראות  המכללה מבטחת את העובדים בביטוח פנסיה מקיפה, לפי השיעורים(

פיצויים.  8.33%תגמולים מהמעביד,  6.5%חלק העובד,  5.5%: החוק המוכרזים מעת לעת(

 לב.האחוזים מופרשים מהשכר המשו

  מהשכר המשולב  7.5%העובד הקבוע רשאי להצטרף לקרן השתלמות כשהמכללה מפרישה

 מהשכר המשולב מדי חודש. 2.5%והעובד יפריש 

  חודשים מיום  ששהעובד המתקבל לעבודה, זכאי ולפי החוק להצטרף לקופות פנסיה לאחר

 או בתום השנה לפי המוקדם. תחילת עבודתו

  על שמו קופת פנסיה, תיפתח לו קופת פנסיה בתום שלשה עובד המתקבל לעבודה וקיימת

 חודשי עבודה או בתם השנה לפי המוקדם.

  העובד מסכים כי המכללה רשאית לצרף אותו לקופת גמל ו/או לפנסיה ו/או לקרן השתלמות

לפי ברירת המחדל שקבעה לה המכללה. העובד רשאי לבחור בקופות אחרות, לשם כך עליו 

 ה ולדאוג למילוי הטפסים הרלבנטיים.להודיע בכתב למכלל

 סודיותשמירת 

  והן לאחריה,  מכללהבו על התחייבות לשמירת סודיות, הן במהלך העסקתחתימת העובד

מהווה  (,התחייבות לשמירת סודיותהעבודה )נספח ' המצורף להסכם אכמפורט בנספח 

 מהסכם ההעסקה והתחייבויות העובד על פיו. חלק בלתי נפרד

 יר ומתחייב כי בהיותו עובד המכללה ואף לאחר סיום עבודתו במכללה מכל סיבה העובד מצה

שהיא ולתקופה בלתי מוגבלת לאחריה, הוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש ו/או להעביר 

מידע על המכללה ו/או מידע שהגיע אליו במסגרת תפקידו במכללה ו/או בקשר עם המכללה, 

סודיות בכל מידע הקשור לסטודנטים ולתהליכי  ואשר אינו נחלת הכלל, וכן לשמור על

העבודה במכללה, ולהימנע מכל מעשה העלול לפגוע בדרך כלשהיא בשמה הטוב, ובכלל 

ידה, לשיטת פעולתה, -זה נתונים ו/או ידיעות הקשורים למכללה, לשירותים הניתנים על

  לתוכנותיה, לעובדיה, למנהליה, לספקיה וכיו"ב.

 העברת תפקיד / חפיפה

 העבודהבמכללה או פג תוקף הסכם ו הופסקה או תמה העסקתהועבר העובד מתפקידו או 

, ולערוך חפיפה באופן מסודר ויעיל מסיבה כלשהי, העובד מתחייב להעביר את תפקידושלו 

את כל הנושאים שבטיפולו או מידע כלשהו המצוי ברשותו  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

בצורה מסודרת ומלאה, וכן למסור למכללה, את  -תו במכללה והקשור בצורה כלשהי לעבוד

כל המסמכים, המידע, החומר, הציוד וכיו"ב, שהגיע אל העובד או הוכן על ידו בקשר לעבודתו 

 להפסקת עבודתו במכללה.להעברתו מתפקידו או במכללה, עד 

 רישום נוכחות

 להקפידאת. העובד מתחייב עובדי המכללה חייבים ברישום נוכחות, בכניסתם לעבודה וביצי 

 ויכבד את מועד תחילת וסיום העבודה.סדירה על הנוכחות 

  .על העובד להקפיד על החתמת אצבע )בכל כניסה/יציאה( בשעון הנוכחות בכל יום עבודה

החתמת נוכחות תיעשה בכניסה לעבודה וביציאה ממנה ולפי השעות שנקבעו. בד"כ יום 

 בבוקר; 8עבודה מתחיל משעה 

 ה מהעבודה וחזרה אליה במהלך יום העבודה מחייבת החתמה בשעון הנוכחות;יציא 
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 טיפול רפואי, בשעות  ך, לצורומח' משאבי אנוש באישור הממונה הישיר מהעבודה יציאה

 ם.והמצאת אישור רפואי מתאיטיס נוכחות העבודה מחייבת החתמת כר

  ות;יציאה להפסקה וחזרה ממנה מחייבת בחתמה בהתאם השעון הנוכח 

  על העובד להקפיד על עדכון אתרtlushim.co.il  בכל הנוגע לנוכחות )מחלה, חופשה, ימי

 .qsm@qsm.ac.il-hr וכן דיווח באמצעות הדוא"ל  עיון וכנסים מאושרים ופרטים נוספים(

  על כל סיבה י אנוש למחלקת משאבודרך מערכת הנוכחות באתר תלושים העובד ידווח

 לנוכחות שלו בעבודה. ותהקשורו/או הערות  להיעדרות

 

 יציאה להפסקה

  שעות ומעלה, מובהר כי  6דקות ביום עבודה של  30העובד זכאי להפסקה בעבודה בת

דקות לשם תפילתו. מועדי ההפסקה ייקבעו ע"י  15העובד זכאי להפסקה נוספת של עד 

 . 14:30 - 12:00השעות הממונה הישיר ובלבד שיהיו בין 

  העובד היוצא להפסקה יתאם זאת עם הממונה הישיר לשם מניעת מצב שבו יוצאים עובדי

 המחלקה ביחד המשפיעה על תפקוד המחלקה.

  ת שעון נוכחות.חתמהיציאה להפסקה וחזרה ממנה מחייבת 

 איחורים

 .כל עובד במכללה חייב לדייק לבוא לעבודה ולסיימה בזמנים שנקבעו לכך 

  חובת העובד לדווח לממונים ומחלקת משאבי אנוש על כל איחור צפוי בהגעתו לעבודה בכתב

עובד היודע מראש שלמחרת יצטרך לאחר לעבודה, יבקש רשות . עם בירור סיבת האיחור

לכך מאת הממונים עליו. רשות זו תינתן רק במקרים דחופים וכאשר נסיבות האיחור אינן 

 תלויות בעובד. 

 חשב לעובד המאחר החל מהדקה הראשונה שלאחר השעה שנקבעה להתחלת האיחור יי

 העבודה. לסיוםעבודתו ומשך האיחור ייחשב מהשעה שנקבעה 

 יקוזז משכר העובד, מהממונים ומח' משאבי אנוש איחור לעבודה שאינו מוסבר וללא אישור ,

 -המשמעת ןתקנוהפרת - בפרקובנוסף יינקטו נגדו צעדים בהתאם לכללי המשמעת כאמור 

 ביום העוקב אין העובדה שעובד הועסק עד שעה מאוחרת ביום הקודם מצדיקה איחור 

בהופעה לעבודה בזמן, אלא אם כן קבל אישור לכך מהממונים עליו ומלכתחילה אושר לו 

 .שעות 8 -מ תפחת לא למשנהו עבודה יום בין הפסקה, מקרה בכללאחר. 

 בלי הצגת אישור על ההיעדרות. לעובד הזמני יקוזזו שעות האיחור עם או  

 

 היעדרות מהעבודה

 ;חל איסור מוחלט על היעדרות מהעבודה ללא סיבה מוצדקת 

  ,לא יעדר עובד מהעבודה אלא מסיבת מחלה, לידה, נישואין, השתלמות, ימי עיון, אבל

 תאונת עבודה, או על פי אישור לצורך חופשה, וכנגד מסמכים מעידים רלוונטיים.
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  את מקום עבודתו במשך שעות העבודה כפי שנקבעו, יבקש רשות לכך לעזוב מבקש עובד

  . ומחלקת משאבי אנוש מאת הממונה עליו

  ומש"אעובד היודע שלמחרת יצטרך לאחר לעבודה יבקש רשות לכך מראש מאת הממונה. 

  הרשות לאחר או לצאת בשעות העבודה, תינתן רק במקרים דחופים וכאשר נסיבות

 איחור אינן תלויות בעובד. ההיעדרות או ה

 טיפול רפואי, בשעות העבודה  ך, לצורומש"א באישור הממונה הישיר מהעבודה יציאה

לפי  ,שעות היעדרות אלום. והמצאת אישור רפואי מתאיטיס נוכחות מחייבת החתמת כר

לרשות  םתקוזזנה ממכסות ימי המחלה העומדישיקול דעת ההנהלה ובהתאם לנסיבות, 

 .-חופשת מחלה-של פרק  םי הכלליעל פו העובד

  נעדר העובד מעבודתו יום שלם או יותר, ללא קבלת רשות, והממונים קבעו שסיבת היעדרו

יקוזז הינה מספקת ומוצדקת, תאושר לעובד את בקשתו לחופשה. זמן היעדרו של העובד 

על  אם לא נותרו לרשות העובד ימי חופשת מנוחה, ייזקף ממכסת ימי החופשה של העובד.

 -חשבון חופשת המנוחה של השנה הבאה ובתנאי שלא ינוכה מחופשת השנה הבאה יותר מ

 ימים.  3

  היעדרות העובד מעבודתו שאינה מוסברת ביום אחד או יותר ללא קבלת רשות, ינוכה זמן

לאמור  בנוסף . במידה והיעדרותו של העובד הייתה בהיקף לא סביר,היעדרו ממשכורתו

הפרת תקנון -בפרק נגדו צעדים בהתאם לכללי המשמעת כאמור יינקטו  בסעיף זה,

  .-המשמעת

 

  יציאה בתפקיד 

  נסיבות המחייבות העדר ליום עבודה שלם למכללה והעובד היוצא לשם מילוי תפקידו מחוץ

 .ואישור מש"א לממונים ובכפוף לאישורםאחד לפחות, יודיע על כך מראש 

 ך.העובד יצרף מסמכים ואישורים לפי הצור 

 

ב של המכללה וניטור הודעות ושימוש במערכות המחשושמירה על רכוש/ציוד 
 וטלפוןדוא"ל 

  עובד המכללה עשוי לקבל מחשב אישי )להלן: "המחשב"( ו/או מחשב נייד )להלן: "המחשב

הנייד"(, ו/או טלפון נייח ן/או טלפון נייד וכן חשבון דוא"ל אישי וכתובת דוא"ל )להלן: 

אחד מהם הינו רכושה של המכללה בלבד. מוסכם ומובהר כי המכללה הינה "הדוא"ל"(, שכל 

הבעלים היחידי של המחשב, המחשב הנייד והדוא"ל, והיא רשאית לנטר אותם, מעת לעת, 

באופן סביר, וכן לנטר את שיחות הטלפון והשימוש בטלפון הסלולארי, באופן קבוע ו/או 

כי פעולות כאמור )ותוצאותיהן( לא תהווינה מדגמי. העובד מסכים לניטור כאמור, ומאשר 

פגיעה בפרטיותו, וכי כל מידע אשר מצוי על המערכות של המכללה )לרבות מערכות 

 המכללה( הינם קניינה של המכללה. 

  העובד מתחייב שלא להתקין ו/או להוריד כל תוכנה או חומרה על גבי המחשב או המחשב

הנייד או כל מחשב אחר שברשות המכללה, אלא אם למכללה יש רישיון מספק ותקף; או אם 

 ניתן לכך אישור המכללה מראש ובכתב.
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  ,במסגרת העובד מאשר ומסכים לביצוע האזנות לשיחות טלפון המבוצעות ממשרדי המכללה

 בקרת איכות שמתבצעת במשרדי המכללה.

  ו/או  נזק או השמדה ברשלנות לרכוש המכללה;מובהר כי העובד ינהג באחריות ולא יגרום

 ברכוש המכללה שלא לצרכי העבודה במכללה;להשתמש 

 איסור קבלת מתנות ו/או טובות הנאה

  מתנה או טובת הנאה מגורם כלשהו; עובדי המכללה מנועים מקבלת 

 משך כל תקופת ההתקשרות של העובד, מתחייב העובד שלא לקבל כל תשלום או טובת ב

בקשר ישיר או עקיף עם עבודתו במכללה. מוסכם בין מכל גורם כלשה והקשור הנאה 

הצדדים כי הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית של הסכם עבודה שלו. ובנוסף על כך, 

הנם רכושה של קבלו על ידי העובד כאמור, בכפוף לכל דין, הסכום או טובת ההנאה שית

מכללה, שתהא זכאית לנכות סכום זה או ערך טובת ההנאה, מכל הכספים שיגיעו לעובד ה

 מידיה.

 היעדרות מהעבודה בתשלום

  ימים ובלבד שהודיע להנהלה  3היעדרות העובד בשל נישואין שלו או של בנו או בתו עד

 מראש עם ציון התאריכים.

 ד בשל לידת אשתו )ביום הלידה(.היעדרות העוב 

 .היעדרות העובד בשל היותו ביום השתלמות שנשלח אליה ע"י המכללה 

 .היעדרות העובד בשל ימי מועד וימי בחירות 

 

  חגים

 .הנהלת המכללה תודיע לכלל העובדים בכתב על ימי ותקופת החגים 

 :חופשות החגים תהיינה בד"כ לפי המפורט להלן 

o 5-4 בחודש  4בחודש "רמדאן" ועד יום  29לפטר: חופשה מיום ימים חופשת חג א

 "שואל".

o 7-5  ד'ו אלחג'ה. 15ד'ו אלחג'ה ועד יום  9ימים חופשת חג אלאדחא: מיום 

o  מוחרם. 1יום ראש השנה ההג'רית: יום 

o  רג'ב. 17יום " אלאסראא ואלמעראג' ": יום 

o  רביע אלת'אני. 12יום " אלמולד אלנבוי אלשריף ": יום 

o עצמאות : לפי לוח השנה הישראלי.יום ה 

 לעבוד בימי החג למעט אם הדבר נחוץ והכרחי ובאישור מראש. ולפי העניין  יהעובד לא רשא

 התעריף של שעות העבודה בחגים לפי החוק.

  אם אחד מהאירועים הנ"ל בא ביום מנוחתו השבועית של העובד, מובהר כי העובד אינו רשאי

 שום אופן.להחליף בין ימי העבודה שלו ב
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 לכל עובדאישי תיק 

 ;לכל מועסק במכללה ינוהל תיק אישי על שמו 

  שנתיים,  106, טופסי 101בתיק האישי יתויקו מסמכיו האישיים, חוזה העסקה, טופסי

, דוחות נוכחות, השתלמויות הערכות פנימיות וחיצוניות, המלצות, התכתבויות עם המכללה

 ;ואח'

 פנימיים וסודיים םהינתיק המידע והמסמכים האוצרות ב. 

 ו/או קצובת נסיעות החזר הוצאות אישיות

  עובד הנזקק בדרך כלל לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה

ציבורית ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או אחר, זכאי לקבל קצובת נסיעה בגבולות 

 בי אנוש במכללה.הסכומים המפורטים בהוראות החשב הכללי והאגף למשא

  נסיעות חודשיים לפי מרחק הק"מ ממקום מגוריו למכללה )עפ"י הצהרת דמי העובד יקבל

תקרת דמי שבועות בחודש.  4כפול מספר ימי העבודה בשבוע כפול ₪  1העובד( כפול 

 הנסיעות המקסימלית הינה עפ"י חוק.

 נשלח על ידי המכללההעובד זכאי להחזר הוצאות נסיעות בגין השתלמות אשר השתתף בה ו 

דמי הנסיעות ייקבע מעת לעת על ידי ההנהלה. העובד נדרש  .ובכפוף להוראות של המכללה

 נסיעות החזר-ובהתאם להוראות סעיף  -בקשה להחזר דמי נסיעותטופס -נספח למלאות 

 .-השתלמויות עובדים- בפרק, והשתלמויות סדנאות, עיון לימי

 בשליחות העמותה ו/או  יות או לימודיםלהשתלמו הוצאות אחרות במידה והעובד נשלח

 .המכללה

 יציאה לחופשה וניצול ימי חופשה צבורים

  חוק החופשה השנתיתהעובדים זכאים לימי חופשה לפי כל. 

 .חישוב ימי חופשה נעשה לפי הוותק וימי העבודה בשבוע 

  ,חוק חופשה תחשב זכאותו לימי החופשה לפי חישוב מיוחד להעובד הזמני כהגדרתו לעיל

 שנתית לעובדים זמניים.

  ימי עבודה,  22יהיה זכאי לחופשה שנתית בת ימים בשבוע,  5המועסק לפחות העובד הקבוע

ימים  16יהיה זכאי לחופשה בת החדש, חוזה הלאחר קבלת למעט בשנתיים הראשונות 

 .כשהוא בתקופת ניסיון

  לחלקיות משרתו יחסי ןשכרו באופ םבימי החופשה ישול –עובד במשרה חלקית. 

  אוגוסט, אם כי ניתן לשנות מועד   –מועד ימי החופשה השנתית לעובד יהיו בתקופה: יולי

זה למועדים אחרים באישור הממונה הישיר וההנהלה ובלבד כך שלפחות מחצית מימי 

 אוגוסט.  –החופשה ינוצלו בתקופה יולי 

 כל שנה הודעה בה יפורט לעובד יוני מ-מח' משאבי אנוש תשלח לכלל העובדים בחודשים מאי

את יתרת החופשה שלו עד לסוף השנה. ונדרש העובד למלאות את הימים שברצונו לצאת 

 לחופשה מרוכזת במהלך חודשי הקיץ

  באופן כללי, העובד המעוניין לצאת לחופשה בארץ או בחו"ל, יוודא כי קיימת יתרת ימי

 -בקשה ליציאה לחופשהטופס - נספחרת לזכותו ונדרש למלאות חופשה מספיקה נצב

ימים טרם מועד החופשה למח' משאבי  10ויחתים את המנהל הישיר ויגיש אותו חתום עד 
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אנוש. מח' משאבי אנוש תשלים את התהליך ותבדוק את אפשרות יציאת העובד לחופשה 

ותעביר המלצתה להנהלת המכללה. בסוף התהליך יועבר לעובד הטופס בחזרה כאשר 

 ת החלטת ההנהלה לגבי בקשת החופשה.מצוינים בו א

  העובד מצהיר כי ידוע לו שמידי פעם, לפי דרישת הנהלת המכללה, ייתכן שיצטרך לעבוד

 בימי חופשתו והוא מביע ומראש הסכמה לכך. 

 ההנהלה , צבורה ימי חופשת מנוחהו א נותרו לרשותלצאת לחופשה ול שהעובד המבק

על חשבון חופשת המנוחה של השנה  לזקוף ולאחר שבדקה את צורכו בחופשה תאשר לו

 ימים.  3 -הבאה ובתנאי שלא ינוכה מחופשת השנה הבאה יותר מ

  ,הגעתו לעבודה בימי המנוחה שלו לא תבוא להחליף העובד היוצא לחופשה לימים רצופים

ולא להחליפן בכל צורה שהיא. אלא במקרים ספציפיים ותבוא אישור ימי חופשה שיצא בפועל 

 .ההנהלה

  יום. 44העובד ובאישור ההנהלה, יוכל לצבור ימי חופשה של עד 

  למקרים מיוחדים בהתאם להוראות החוק אלא  צבורים חופשהימי  פדיוןידוע לעובד כי אין

 .ובכל מקרה רק אם סיים העובד עבודתו במכללה

  היעדרות העובד ביום זה, תהיה על ,מוכרז כיום שביתה כלליבנסיבות שונות ביום שבו 

 .חשבון ימי החופשה הצבורים לו

 דמי הבראה וביגוד

 בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו. הזכאות מתקיימת רק  דמי הבראהזכאי ל העובד

 .במקום העבודה לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה

  מגזר הציבורי נכון ליום תשלום דמי בהעובד יהיה זכאי לימי הבראה כחוק ובהתאם לתעריף

 ההבראה.

  .הקבוע העובד העובד הזמני זכאי לצבירת ימי הבראה בלבד ובתנאים שמפורטים בחוק

 יהיה זכאי לקצובת ביגוד במשכורת חודש אוגוסט מכל שנה, סכום קצובת הביגוד ייקבע ע"י

 ההנהלה מדי שנה כשהסכום המקובל במוסדות החינוך יהיה הסכום המנחה לעניין זה.

 תשלוםחופשה ללא 

 העובד יגיש טופס מיוחד לעניין ובהיקף זמן סביר העובד זכאי לדרוש חופשה ללא תשלום .

ויפרט את בקשתו לחל"ת, ויחתים את  -בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום-טופס זה 

 הממונים.

 יוצא לחל"ת ימלא את כל המשימות הנדרש לבצע בטרם יציאתו.העובד ה 

  ה שבה בתקופמשימות במקום העבודה ולא מוטלת עליו חובת נוכחותו  איןהעובד מצהיר כי

 חל"ת.מבקש 

  ,ייתכן שיצטרך לעבוד בימי החל"ת שהעובד מצהיר כי ידוע לו ולפי דרישת הנהלת המכללה

 והוא מביע ומראש הסכמה לכך.

 ימים במהלך רבעון מסוים, לא יהיה  10יוצא לחופשה ללא תשלום במצטבר מעל העובד ה

היעדרות. מניין ימי העבודה שנותרו ושבגינן יחושב המענק לאחר קיזוז ימי -זכאי למענק אי

 היעדרות.-החופשה ללא תשלום, אינו מצדיק זכאות למענק אי
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 חופשת אבל

  אבלו, כאשר הנפטר הוא אב, אם, בן, היעדרות העובד מעבודתו בימי חופשת האבל הינה

 ימים(. 3בת, אח, אחות, בעל או אישה, בהתאם לנהוג ולמקובל עפ"י דתו )בד"כ 

 ולא יקוזזו ממניין ימי החופשה שנצברו לזכות העובד ההיעדרות לעיל תחשבנה בתשלום. 

 חופשת מחלה

 יותו באי כושר עבודה כך שיוכל לנצלם בעת ההם הימים שהעובד יכול לצבור  ימי מחלה

 מחמת מחלתו.

  ימים.  90יום בעד כל חודש עבודה ועד למקסימום  1.5צבירת ימי המחלה הנם לפי חישוב 

 ו עידים על ניצול לא סביר שלכי במידה והתבררו אצל ההנהלה סימנים המ מובהר לעובד

-, רשאית ההנהלה להחיל את הוראות חוק דמי מחלה, התשל"וובנסיבות שונות ימי מחלהל

 על כל המשתמע מכך. 1976

  ,יחסי  המחלה שנצברו לעובד גם במקרה שהסתיימואין ניצול/מימוש כספי לימי עפ"י חוק

 עובד מעביד.

 55או עובד עבר גיל  שעות עבודה של אם לילד

  שעות  8שעות בשבוע,  40עובדת במשרה מלאה תהיה זכאית לעבוד שעות מקוצרות של

-8ילדים ויותר בגילאים שבין  2-או ל 8ביום במידה שמדובר בעובדת שהיא אם לילד עד גיל 

 .14, או במידה שהעובד הינו הורה יחיד שבחזקתו ילד אחד או יותר עד גיל 14

 ובדת במשרה מליאה תהיה זכאית לשעת הנקה. עובדת שהיא אם לילד עד גיל שנה הע

 העובדת תהיה זכאית לעבוד פחות שעה בכל יום עבודה.  

  ,עד שנה אחת לאחר הלידה העובדת במשרה מלאה  ל אםשעות עבודתה שבאופן כללי

שעות  37.5 -שעות ביום ולא פחות מ 7.5 -תהיינה לא פחות מוהזקוקה להניק בנה, 

 .שבועיות

 רוש להפחית היקף המשרה שלה במהלך תקופת ההיריון עד לשנה מיום העובדת זכאית לד

במהלך תקופת ההיריון עד  חלקיתהלידה. מובהר כי העובדת המועסקת בהיקף משרה 

 , אינה זכאית לדרוש הגדלת היקף המשרה בתקופה זו למשרה מלאה.לשנה מיום הלידה

  8.5שעות ביום במקום  8והעובד במשרה מלאה, זכאי לעבוד  55עובד אשר הגיע לגיל 

 .שעות

 שעות עבודה בחודש רמדאן

 לעובד המועסק במשרה מלאה לרבות עובדת שהיא אם,  העבודה יום יקוצר רמדאן בחודש

ו/או  חלקית משרה לבעלי. 14:30 בשעה ומסתיימות 8:30 משעה המתחילות שעות 6 -ל

 .8:30העבודה כששעת התחלת  הרגילות מהשעות 70% -ל יקוצרו העבודה שעות זמנית

  נוספות אלא באישור עבודה לא תחשב כשעות  14:30להבהיר כי העבודה לאחר שעה

 מראש מההנהלה ולפי דרישה מיוחדת.
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 שבועיתו יומית מנוחה

  8לומר, לפי החוק, אם אין הפסקה של כ .שעות 8בין יום עבודה למשנהו תבוא הפסקה של 

 .מדובר באותו יום עבודה -שעות 

 שבועי הנו יום שישי. במקרים מיוחדים, ובאישור ההנהלה, ניתן לשנות את יום יום המנוחה ה

 המנוחה ליום שבת או יום ראשון.

 שעות החל משעת סיום העבודה ביום שלפני יום  36 -אורך המנוחה השבועית לא יפחת מ

 המנוחה השבועי ועד לחזרתו בעבודה ביום שאחרי.

 מענק יובל

  כפול השכר המשולב  60%ר במכללה, יקבל מענק יובל לפי שנות ותק ויות 25עובד שצובר

משרה. מענק היובל משולם בחודש יולי מכל  100%בהתאם לאחוז המשרה שלו עד לתקרת 

 שנה עבור השנה הקודמת.

  למען הסר כל ספק, מובהר כי מענק יובל אינו שכר לשום עניין לרבות הפרשות לקופות

 פנסיה ולקרן השתלמות.

 העובד המזכה אותו למענק יובל עפ"י ותק במכללה בפועל מיום קבלתו  יחושב הותק של

 למכללה ולא עפ"י ותק לעניין חישוב השכר.

 .תקופת חל"ת אינה כלולה במניין התקופה הנדרשת של וותק, לצורך זכאות למענק יובל 

 

 מענק לימודים אקדמייםלימודים, לימודי תעודה ו

 וניין לרכוש לימודים אקדמיים ו/או מקצועיים עובד המכללה בסטאטוס עובד קבוע והמע

בתחום העבודה שלו במכללה, יגיש בקשה בכתב להנהלת המכללה ובה יבהיר את הקשר 

בין הלימודים לתפקיד שלו במכללה ויפרט את זמן הלימודים ושכר הלימוד לתוכנית. גובה 

 ה. המענק נקבע לכל שנת לימוד בנפרד בהתאם לתקציב שיעדה המכללה לכל שנ

 .מודגש כי העובד המקבל  העובד יחתום על הסכם מיוחד שיפרט את כל התנאים הספציפיים

 מענק לימודיים מתחייב להתמיד במקום העבודה לתקופה סבירה ולפי קביעת המכללה. 

  העובד המבקש ללמוד במכללה, יקבל אישור מיוחד מההנהלה לאחר שזו בדקה כי אין מניעה

 מודים לא ישפיעו על טיב עבודתו.שהעובד ילמד במכללה והלי

  העובד המבקש מענק לימודים והלימודים מתקיימים במכללה, נדרש אישור מיוחד מהממונים

בהיותו עובד המכללה ולא תהיה לו  םכי אין מניעה לכך, ושאין ניגוד עניינים וניגוד אינטרסי

בחנים ו/או מטלות בכל צורה שהיא למערכת השעות שלו ו/או למ ןגישה במישרין או בעקיפי

 ו/או קשר עם העובדים והמרצים ובעלי התפקידים במכללה בכל הקשור ללימודיו במכללה.

  התברר לכאורה כי התקיימו הקשרים לעיל, העובדים המעורבים בכך צפויים להוראות פרק

 .-פרת תקנון המשמעתה-

  מתפקידו ואף באם יתברר כי קיים חשש כלשהו כפי שמפורט לעיל, העובד עלול להעבירו

 ביטול לימודיו במכללה.

 .עובד הלומד במכללה וזכאי למענק לימודים, לא יהיה זכאי למלגות אחרות 
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  העובד מתחייב להודיע למכללה באם קיבל מלגות מכל סוג מכל גורם בגין לימודיו אשר

עבורם ביקש מענק. למען הסר ספק, העובד אינו זכאי לתשלום שנקבע לו מהמכללה בגין 

לימודיו באם יתברר כי קיבל מלגות אחרות מכל סוג שהוא. המכללה תשקול אפשרות שכר 

 בהגשת הוכחת תשלום. -ככל הניתן–תשלום מענק יחסי לסכום שנותר לעובד 

  מגובה שכר הלימוד ששילם העובד  50%מענק הלימודים שהעובד רשאי לקבל הנו עד

 לעניין זה. והכל בכפוף לתקציב שיועדהמשרה שלו. שיעור ובהתאם ל

 .תקציב המענק הינו מתקציב הכללי של המכללה 

 .העובד הזמני אינו זכאי למענק לימודים זה 

  פתמענק לימודים נוס יגיש בקשתמענק הלימודים המאושר הינו לשנת לימודים אחת. העובד 

 בשנת הלימודים הבאה ותבוא לבדיקת ההנהלה מחדש.

 3קופת הלימודים תהיה בד"כ לתקופה של התקופה בה העובד זכאי למענק שיאושר לכל ת-

 שנים לתואר ראשון, ולתקופה של שנתיים לתואר שני. 4

  העובד יגיש למכללה במידה ונתבקש, מאזן תשלומים ו/או אישור לימודים עדכני או מסמכים

 אחרים.  םרלוונטיי

 לום המענק ישולם לעובד לאחר שהגיש הוכחת תשלום שכר הלימוד ששולם על ידו. מועד תש

שכר הלימוד ישולם ע"י  המענק יהיה בחודש העוקב לחודש בו הוגשה הוכחת שתשלום.

 העובד.

  ימי הלימודים לא באות על חשבון ימי העבודה של העובד ולא נחשבות כאל ימי השתלמויות

 .-יום השתלמות הינו במקום יום עבודה-כפי שמפורט בסעיף 

 ולימודי תעודה והסבה במכללה, לא יוצא  מובהר כי העובד אשר התקבל ללימודים סדירים

 ללמוד בשעות העבודה המוגדרות לו והוא חייב להחתים יציאה בשעות הנוכחות.

  העובד היוצא ללמוד בימים המוגדרים לו כימי עבודה, לא יוכל לחשב ימי הגעתו לעבודה

בכל צורה  בימי המנוחה שלו כאל פיצוי לימי העבודה שיצא בגינם ללמוד, ולא יכול להחליפן

 שהיא אלא באישור הממונים.

עבודה גמישות לעבוד בשעות  המכללה תשתדל ככל הניתן, להעניק לעובד אישורמאידך, 

 ותתחשב בזמן הלימודים האישיים שלו בצורה שלא תפגע באיכות העבודה במכללה.

 השתלמות וקורסים במכללה- ודים, לא חלות לגביו הוראות פרקהעובד הזכאי למענק הלימ- 

 

 השתלמות עובדים

  ייעוד ההשתלמות הנו הקניית הידע הדרוש למילוי התפקיד, הגברת יעילות העובד, שיפור

הרמה המקצועית, פיתוח מיומנות בתחום העבודה ובין אישית והכשרת העובדים למילוי 

 תפקידיהם;

  המכללה תשתתף בהוצאות השתלמות או בחלקן, לאחר שנוכחה לדעת כי ההשתלמות

עובד לצורך מילוי תפקידו, לרכישת מקצוע, לקידום בהתאם למסלולי קידום, וכן נחוצה ל

 לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו ולהרחבת ידיעותיו הכלליות.

 

http://www.qsm.ac.il/


 

  www.qsm.ac.ilמכללה אקדמית לחינוך |  -כל הזכויות שמורות לאקדמיית אלקאסמי  ©  

 19עמ' 

 

 השתלמות במרכז אדם 

o  בכל שנה מח' משאבי אנוש מפיצה תוכנית השתלמויות שנתית של מרכז אדם

, לאחת ההשתלמויות שבחוברת. העובדבמכון מופ"ת ונדרשים העובדים להירשם 

יבחר קורס אחד בכל שנת לימודים המתאים לו מקצועית, והעונה על  ,ככל שניתן

 צרכיו ועיסוקיו במכללה במטרה לשפר וללמוד ולהפנים כלים חדשים.

o .התקציב של סעיף זה הינו מתקציב מחלקת משאבי אנוש 

o  השתלמות מסוימת, העובד המבקש לבטל את הרשמתו והשתתפותו בקרוס או

יגיש את בקשתו לביטול השתתפותו בכתב למחלקת משאבי אנוש ויפרט את 

 סיבות ביטול השתתפותו וזאת לא יאוחר מחודש ימים בטרם פתיחת הקורס.

o  ביטול השתתפות העובד ממכון מופ"ת מכל סיבה שהיא,  בקשתנתקבלה לא באם

דמי  ה לשלם עבורוהעובד עלול לשאת בעלות הקורס שבגינה התחייבה המכלל

 .ההשתלמות

 השתלמות אחרת 

ולמכללה אם קיימת השתלמות נחוצה לעובד לפיתוח מיומנות ויעילות בעבודתו 

ואינה מוצעת במרכז אדם, זכאי העובד להגיש בקשה עניין רב בהשתלמות זו 

להנהלה ובה יפרט את הקשר והזיקה בין ההשתלמות ובין עבודתו, את ימי 

משך התקופה, ואת העלויות הכרוכות בכך, ההנהלה תבחן ההשתלמות ומיקומם ו

 ותשקול את השתתפות העובד בהשתלמות זו.

 השתלמות וקורסים במכללה 

o  עובד בסטטוס קבוע יזכה בפטור משכ"ל בקורסים שמתקיימים במכללה עד מכסה

ש"ש מעבר למכסה.  1בשכ"ל לכל  50%ש"ש בכל שנה, ויזכה להנחה של  2של 

ת עבודה את שעות הלימודים שלו במכללה בתיאום עם העובד יפצה בשעו

 ההנהלה.

o  יש להבהיר כי השתלמות קורסים במכללה מיועדת למי שאינו נתמך ממענק

 .-מענק לימודים אקדמיים-בפרק לימודים שאמור 

o  השתלמויות וקורסים במכללה, לא יוצא התקבל ללימודי מובהר כי העובד אשר

 ו והוא חייב להחתים יציאה בשעות הנוכחות.ללמוד בשעות העבודה המוגדרות ל

o ו/או לימודי תעודה והסבה  מובהר כי העובד שלומד במכללה לימודים סדירים

 , אינו כפוף להוראות סעיף זה.אקדמית

 :השתלמות ו/או לימודים בשליחות העמותה/המכללה להכשרת סגל אקדמי עתידי 

o מית ו/או מקצועית עובד שיישלח ע"י ההנהלה במטרה להכשרתו בהכשרה אקד

 100%לתפקיד מסוים או לביצוע משימות מסוימות, יזכה בכיסוי המגיע לכדי 

 משכר הלימוד, בכפוף לאישור הועד המנהל של העמותה. 

o .העובד יחתום על הסכם מיוחד שיפרט את כל התנאים הספציפיים 

 עפ"י  המכללה להחליט/לשנות/להוסיף/לגרוע אחרתת הנהלת למרות האמור לעיל, רשאי

או שיש למכללה  מיוחדותלימודים והשתלמויות להבלעדית ביחס לקורסים ו דעתהשיקול 

 עניין מיוחד בהם.
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  תמורת השתתפות המכללה בהוצאות ההשתלמות ו/או לימודים ו/או ימי עיון המפורטות

לעיל, יתחייב העובד  להתמיד בהשתתפותו בקורסי ההשתלמות ו/או הלימודים ו/או ימי 

מסור את כל  המטלות במסגרת ההשתלמות,  להשתתף בבחינות הסיום במידת העיון, ל

 הצורך.

 ו/או עלות השתתפותו המענק ו/או עלות ההשתלמות  העובד מתחייב להחזיר את מלוא סכום

שהמכללה ממנה ו/או הנסיעות ששולמו לעובד בגין נסיעותיו להשתלמות בימי עיון ובכנסים 

 התקיים לפחות תנאי אחד מהתנאים הבאים:ב -או חלק מהסכום לפי העניין-

o ו/או הורשע בוועדת משמעת. או כללי המשמעת העובד הפר את נוהלי המכללה 

o .העובד נשר מלימודיו 

o סמוך לאחר קבלת המענק. 50% -שינוי היקף משרה בפחות מ 

o  בהתברר העדר קשר בין התפקיד של העובד לבין הלימודים שבגינם קיבל העובד

 מענק.

 למות הינו במקום יום עבודהיום ההשת 

o  יום ההשתלמות נחשב ליום עבודה לעניין הנוכחות, דהיינו היעדרות מהעבודה

 בשל השתלמות לא תיחשב כהיעדרות.

o אין זה נחשב ליום עבודה  ,במידה ויום ההשתלמות נפל ביום מנוחה או חופשה

 ואין העובד רשאי להחליף את יום החופשה או המנוחה ליום עבודה אחר.

o של העובד במידה ושעות ההשתלמות מתקיימות מחוץ לטווח שעות עבודתו ,

לחשב את שעות ההשתלמות  ואינו יכולזכאי לסיים את יומו מוקדם,  אינוהעובד 

 כאל שעות עבודה בכל צורה שהיא.

 החזר נסיעות לימי עיון, סדנאות והשתלמויות 

o תפותו בימי העובד יזכה להחזר נסיעות ששילם עבור נסיעותיו בגין השת

עיון/סדנאות/השתלמויות שאושרו ע"י ההנהלה. החזר הנסיעות יחושב עפ"י 

בקשה  טופס- נספח עם שיקול ואישור ההנהלה ובהתאם לדוח נסיעות שיגיש

 למחלקת משאבי אנוש. -להחזר דמי נסיעות

o  יובהר כי העובד המשתתף בהשתלמות ו/או ביום עיון, זכאי להחזר דמי נסיעות

 ברכבו ו/או בתחבורה הציבורית ונכח בפועל בהשתלמות. במידה ונסע

 השתתפות בימי עיון/ כנסים/ סמינרים/ סדנאות

  כרוכה באישור ההנהלה וזה  ,או לא בתשלום בתשלוםשהינה בימי עיון העובד השתתפות

בקשה לאישור השתתפות טופס - נספחמיוחדת לעניין זה לאחר שהעובד הגיש בקשה 

שבו תפורט הזיקה בין נושא יום העיון לבין , -דנה/סמינר/פעילותעיון/השתלמות/ס ביום

 התפקיד שהעובד ממלא במכללה.

  השתתפות המכללה בעלות יום העיון הנה לפי שיקול דעת ההנהלה ובהתאם לשיעור

 המשרה של העובד.

  .העובד ישלם למארגנים את עלות השתתפותו ביום העיון ויגיש את הוכחת התשלום להנהלה

 המאושר ייזקף למשכורת העובד בחודש העוקב.הסכום 

http://www.qsm.ac.il/


 

  www.qsm.ac.ilמכללה אקדמית לחינוך |  -כל הזכויות שמורות לאקדמיית אלקאסמי  ©  

 21עמ' 

 

  בגין השתתפותו ביום  -בקשה להחזר דמי נסיעותטופס - נספחבנוסף, העובד זכאי להגיש

 העיון או בכנסים.

  אם מדובר ביום מנוחה. למעטהשתתפות העובד בימי עיון בד"כ נחשבות כאל יום עבודה 

 

 בחזקת העובד עבור סטודנט מלגות לימודים אקדמיים או מקצועיים

  שמחזיק ומממן ש"ל סטודנט הלומד במכללה, זכאי לבקש מלגת לימודים עבורו.עובד 

  של העובד בת זוגאו בד"כ הסטודנט שעבורו מבקש העובד או העובדת מלגה יהיה בן/בת. 

  בחזקת הנמצא בקשת מלגה לסטודנט טופס - נספחמיוחד לעניין זה העובד ימלא טופס

 התנאים הספציפיים. שבו מפורטים כל -עובד

  משכר הלימודים ובהתאם למוגבלות התקציב ולפי שיקול ההנהלה. 50%גובה המלגה עד 

  ,דרך תלוש המשכורת של העובד המבקש, תשלום המלגה יבוצע לפי כללי מחלקת הכספים

 ובגינה יחויב בשווי מס כחוק.

 עביד ו/או בהתברר העובד מתחייב להחזיר את מלוא סכום המלגה אם הסתיימו יחסי עובד מ

 כי הסטודנט שעבורו ביקש מלגה, נשר את לימודיו.

 שעות נוספות

  העובד מצהיר כי ידוע לו שמידי פעם, לפי דרישת הנהלת המכללה, ייתכן שיצטרך לעבוד

 בשעות נוספות והוא מביע ומראש הסכמה לכך. 

  ,לת המכללה, הנהובתיאום עם ובאישור המחלקה  מנהללפי בקשת במקרה בו נדרש העובד

שעות ביום, יהיה שכר שעת העבודה הנוספת של העובד  8.5 -לעבוד שעות נוספות מעבר ל

מהשעה הנוספת השלישית  150%בגין השעתיים הנוספות הראשונות ולפי  125%לפי 

 ואילך. 

  150% תעריף תחושב לפי)או ביום המנוחה השבועי באם נקבע אחרת( עבודה בימי שישי 

ועד לשעה השביעית. החל מהשעה השמינית ועד לשעה התשיעית,  נההחל מהשעה הראשו

  .200%. בעד כל שעה נוספת לפי תעריף 175%התעריף הנו 

  בקשה לאישור עבודה בשעות טופס - בנספחלשעות נוספות תלווה  הדרישהמובהר כי

 החתום בידי מחלקת משאבי אנוש בטרם ביצוע בפועל של השעות הנוספות. -נוספות

 טופס -נספח ישור טופס הבקשה וביצוע השעות הנוספות, העובד יגיש טופס נוסף, לאחר א

אותו עם טופס הבקשה המאושר ויגיש אותו למח'  דוייצמ -תהצהרת שעות עבודה נוספו

 משאבי אנוש לשם טיפול.

 .מובהר כי טופס הצהרת שעות עבודה נוספות ללא טופס הבקשה, לא יטופל 

 ועד עובדים

 על להגשת תמיכה בעובדי המכללה באופן כללי ולעובדים החברים בוועד ועד העובדים פו

באופן ספציפי ופועל לייצוגם בפני הנהלת המכללה בהתאם לתרבות הארגונית שלה תוך 

יישום תקני האיכות, המצוינות במילוי תפקידם על כל רבדיו. הועד יטפל בצרכי הפקידים 

בקרב הפקידים  םמור על ערכים הומניסטייהשונים דרך ההדרכות, ההרצאות והמפגשים ויש
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וישביח את הביצועים של הפקידים דרך תקשורת בינאישית והכל נעשה בתיאום עם 

 ההנהלה.

 ;תפקידי ומשימות הוועד 

o  תכנון פעילויות הוועד במהלך השנה בהתאם לכללים המוגדרים ובשיתוף החברים

 בוועד.

o .להווה דוגמא אישית לכלל העובדים 

o  הגומלין בין הנהלת המכללה והמחלקות השונות בכל הבקשות וצרכי תיאום יחסי

 העובדים.

o  טיפול בסוגיות אישיות וכלליות של הפקידים וייצוגם בפני הנהלת המכללה בהתאם

 לדרישתם.

o  לפעול לרווחת הפקידים באמצעות פעילויות בלתי פורמליות מתואמות עם הנהלת

התרבותית והחברתית של  המכללה ולפעול למען שיפור הרמה המקצועית,

 הפקידים.

o  שמירה על זכויות ורווחת הפקידים בהתאם לחוקי העבודה תוך ציות לנהלי וכללי

 המכללה הפנימיים.

o  לפעול למען הפנמת כללי הכבוד ההדדי הנגזרות מהתרבות הארגונית של המכללה

 בהתאם לאמנת המכללה. 

o מסיבות וטיולים למען הידוק ארגון כנסים, הרצאות, ימי עיון תרבותיים וחברתיים ,

 היחסים החברתיים בין הפקידים.

o  הגשת המלצות להנהלה הקשורות בתהליכי העבודה ומתן דעת בכל הקשור

 בדרישות הפקידים שמשרתות את יעדי המכללה.

o .למנוע סכסוכים שעשויים להתרחש בקרב העובדים 

o דים ולייצגם השתתפות בוועדות השימוע או וועדות המשמעת ולעמוד לצד הפקי

 בפני וועדות אלו ובכפוף לבקשת ורצון הפקיד.

o .ניהול חשבונות הוועד ושמירה על מצב חשבון תקין, ולפעול לגיוס תרומות 

o  התקשרות עם ספקי חוץ וניהול משא ומתן איתם להבאת שירותים והצעות מחירים

 שהועד מארגן. תלפעילויו

 הועד; נציגי 

o  'המועמדים( שיבחרו דרך בחירות ישירות על שני חברים עד שלושה )בהתאם למס

 ידי העובדים החברים בועד.

o חתימה של הוועד. עובד במחלקת הכספים שהנו מורשה 

 לנציגות הוועד תנאים להגשת מועמדות; 

o  עפ"י הסכם דירוג עובדי אלקאסמיהעובד קיבל קביעות. 

o .העובד לא חבר בוועד עובדים אחר 
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o הפרת תקנון המשמעת-ור בפרק העובד לא הפר את תקנון המשמעת כאמ- 

 שנתיים לפחות מיום הבחירות.

 ;תנאים לחברות בוועד העובדים 

o  עפ"י הסכם דירוג עובדי אלקאסמיהעובד קיבל קביעות. 

o  100%בהיקף עובד המועסק עפ"י הסכם זמני והמועסק במסגרת עבודה תקנית 

 והוותק שלו לפחות שנה.

o  ר בוועד ואינו זכאי להשתתף בבחירות אינו זכאי להיות חבאו מזדמן עובד ארעי

 הוועד.

o התקנון על העובד חתם על כל התנאים הספציפיים של החברות בוועד העובדים ו

 של הועד.

o  .ההצטרפות לוועד לכלל העובדים בד"כ נעשית ההצטרפות לוועד הנה למשך שנה

 לא יהיה ניתן להצטרף כחברעד חודש מיום ההודעה על הצטרפות לוועד העובדים. 

 .של כהונת נציגי הועד במהלך השנהאלא אם כן קיבל אחד העובדים קביעות בוועד 

o  הועד יעבוד ויפעל בהתאם לנהלי וכללי המכללה. על המעוניינים להצטרף לכבד

 אותם נהלים ועפ"י התקנון של הועד.

o  ,חלה בתקופת ההטבה הזכות להטבות שוועד העובדים מפרסם ושבכוונתו להעניק

 .ות להטבות לאחר תום תקופת ההטבה שתפורסםבלבד. אין זכא

o .חל איסור מוחלט על העברת זכויות בין הפקידים 

o של הוועד הינה לחברים בוועד בלבד. לא ניתן לממש את ההטבות לעובד  תהפעילויו

אשר חבר בוועד עובדים אחר כלשהו ואין כפל הטבות בכל צורה שהיא ואין מעבר 

 בין הוועדים במהלך השנה.

o  ולא ניתן להחזירו עד סוף כהונת הוועדמהוועד במהלך השנה  זכאי לצאתהעובד. 

 ;דמי חברות בוועד 

o  לחודש אלא אם הוועד קבע אחרת. דמי החברות יקוזזו  ₪ 70בד"כ דמי חבר הנה

 מהמשכורת של העובד.

o .העובד היוצא מהוועד אינו זכאי להחזר דמי החברות 

o ו זכאי להחזר התשלומים שבגינם הוועד, אינ תהעובד אשר לא משתתף בפעילויו

 שילם דמי החברות בוועד.

 בחירות; 

o  בתחילת כל שנה קלנדרית תישלח הודעת מייל לכל העובדים המודיעה על תאריך

 הבחירות.

o  תנאים לחברות -רשאים להגיש מועמדות רק אלו העונים על התנאים בסעיף

 בכתב למחלקת משאבי אנוש.ו -בוועד העובדים

o נת לכל הפקידים במכללה כולל העובדים הזמניים למעט זכות ההצבעה נית

 העובדים הארעיים או המזדמנים.
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o  לא יתקיימו בחירות והמועמדים יכהנו 2במידה ומספר המועמדים אינו עולה על ,

 כנציגי הוועד בתנאי המלצת רוב העובדים.

o  )"תהליך הבחירות יתנהל על ידי אדם שאינו זכאי להצביע )להלן: "המפקח

 בל על הפקידים והחלטתו מחייבת לכל עניין.והמקו

o  אופן ההצבעה נעשה בד"כ ע"י בחירת שתי פתקיות מכלל הפתקיות של מועמדים

 אלא אם כן המפקח החליט אחרת.

 קשר עם סטודנטים

 מדים במכללה. על מול הסטודנטים לרבות העובדים הלו תהעובד ינקוט באחריות ובמקצועיו

ם ולא ועבודתם לא תושפע לא במישרין ולא בעקיפין ולא מקשרים אישיהעובדים להימנע 

 יופעל שום שיקול לא מקצועי לשם קידום עניין ואינטרס אישי בכל צורה שהיא.

  כל פעולה חלה חובה על העובד לדווח לממונים על קיום  ניגוד עניינים כלשהו או על ביצוע

 המתואר לעיל. במצבו אחרת העלולה להעמיד אות

 של המשמעת תקנון-ת סעיף זה מהווה הפרה לכללי המשמעת על פי פרק מובהר כי הפר 

 .-הפרת תקנון המשמעת-ויחולו הוראות פרק  -המכללה עובדי

 קשר עם העובדים

 מול העובדים במכללה, ולא יעשה איתם קשר אישי לא  תהעובד ינקוט באחריות ובמקצועיו

 עניין ואינטרס אישי בכל צורה שהיא.וכן שיקול לא מקצועי לשם קידום  ,במישרין ולא בעקיפין

  עם העובד עניין אישיו עניין או נושא לגביהם יש ל חובה לעובד למסור לממונים אם קייםחלה 

 המתואר לעיל. במצבו או על כל פעולה אחרת העלולה להעמיד אות

  של המשמעת תקנון-פרק מובהר כי הפרת סעיף זה מהווה להפרת כללי המשמעת על פי 

 .-הפרת תקנון המשמעת-ויחולו הוראות פרק  -כללההמ עובדי

 תקנון המשמעת של עובדי המכללה

  ו, על פי נהלי המחלקות על פי כל דין ועל פי הסכם העבודה שלתפקידו  את ימלאעובד

ולא  יםנוהג או הוראה כללית או מיוחדת, שניתנו לו על ידי הממונעל פי , השונות במכללה

 אמור; יתרשל בקיום המוטל עליו כ

  ניסיונו לתועלת ו כישוריובהעובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, להשתמש

מתחייב העובד לפעול בהתאם , . בנוסףבמידה רבה של מקצועיותהמכללה ולקידומה וזאת 

המשמעת לכללי סדרי העבודה, ללמדיניות המכללה הנוגעת לאופן ביצוע העבודה, 

 ידי המכללה, מעת לעת.וההתנהגות, כפי שייקבע על 

 העובד . עניינים במצב של ניגוד ו העלולה להעמיד אות בצע כל פעולהללא העובד מתחייב ש

עניין אישי או ו מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא לגביהם יש ל מכללהלהודיע ל מתחייב

 במצב כמפורט לעיל.ו על כל פעולה אחרת העלולה להעמיד אות

 עסוק בתקופת ההסכם בכל עבודה או עיסוק אחר במידה ואותו עיסוק ללא העובד מתחייב ש

 המכללה ולטובתה.מנוגד לאינטרסים של 

  העובד. הונקיי הנאות, מכובדת הופעה לעלהקפיד  נדרשהעובד העבודה במכללה במסגרת 

ואת המכללה ההולם את רוח , מכובד צנוע, להקפיד להגיע לעבודה בלבוש נקי מתבקש

  ..., כפכפיםשורט ,צמוד בגדייה, פ, גוקרוע ,חשוף שקוף,ביגוד  :הוא מכובדלא ביגוד  .ותפקיד
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  עובד יתנהג התנהגות הוגנת בשעת מילוי תפקידו ובכל הקשור לתפקידו, ויפעל במסגרת

 סמכויותיו החוקיות.

  עפ"י  תפקידו במכללההגדרת עובד ישתמש רק בתואר תפקיד אשר אושר רשמית לגבי

 מסמך תיאור- נספחי והוראות הממונה הישיר, ולרבות חוזה העבודה ו/או כתב מינו

 .-תפקידה

  עובד יציית בעבודתו במכללה להוראות הממונה, גם אם הוא מערער עליהן, פרט אם נדרש

העובד רשאי לבקש את ההוראה בכתב אם  .חריג בעיניוע"י  הממונה לעשות מעשה שהוא 

לערער, לאחר הביצוע, בפני דרג גבוה יותר  רשאי כן העובד-. כמוהוגנת היא נראית לו בלתי

  .ההוראהבדבר ביצוע 

  .עובד ישמור על הסדר והשקט במקום עבודתו 

 התחייבות לשמירת  -נספחהצהרה שהוא חתום עליה העובד ישמור על סודיות כמתחייב מה

 סודיות.

 חר, לא יתקוף אותו ולא יתקוטט עמו עובד לא יאיים ולא יפגע בגופו או בכבודו של עובד א

  . מעליביםולא ישתמש כלפיו בביטויים 

 הפרת תקנון המשמעת

 הפרת תקנון אחד או יותר מתנאי תקנון המשמעת ה שלהפרות תקנון המשמעת הנה הפר .

 המשמעת תכלול גם את: 

o ;הפרת נהלי העבודה במכללה 

o  עבודתו של העובד; בביצועהתרשלות 

o המוסמך; מהגורםיעדרות מהעבודה ללא רשות ה 

o  הממונהאיחור חוזר ונשנה לעבודה ללא הסכמת; 

o  הפרעות;והפרת סדר במקום העבודה, הקמת רעש 

o  קידום אינטרס ועניין אישי של סטודנט הלומד במכללה בהתאם לשיקול דעת לא

 מקצועי;

o  רכוש המכללה; לשגרימת נזק או השמדה ברשלנות 

o ללה שלא לצרכי העבודה במכללה;שימוש ברכוש המכ 

o .התנכלות או הטרדה מינית כמשמעה בחוק למניעת הטרדה מינית 

  עשה אחת מאלה אשם בעבירת משמעת:ש המכללהעובד 

o  עובדי המכללה;של משמעת בכללי ה עד כדי פגיעהעשה מעשה או התנהג באופן 

o ,הוראה ייל, אימנוהג,  לא קיים את המוטל עליו כעובד המכללה על פי חוק, תקנה

 בקיום המוטל עליו כאמור; כללית או מיוחדת שניתנה לו כדין, או התרשל

o  בצורה התנהג  שאינה הולמת את תפקידו כעובד המכללה או בצורההתנהג

 המכללה; העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של

o  בלתי הוגנת במילוי תפקיד;בצורה התנהג 
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o בהעלמת עובדה  דיעה כוזבת אוהשיג את מינויו כעובד המכללה במסירת י

 או באמצעים פסולים אחרים; ין או בשימוש באיומים או בכוחיהנוגעת לענ

o .הורשע בעבירה שיש עמה קלון 

 תועבר לדיון בפני  -הפרת תקנון המשמעת-פרק כל תלונה על הפרת משמעת כהגדרתה ב

ות הסעיף בהוראאחראי משאבי אנוש או בפני ועדת המשמעת אשר תמונה בהתאם לאמור 

 הבא.

 נשיא המכללה או מי ועדת המשמעת שהם  חבריהמכללה או מי שמטעמו, ימנה את  נשיא

 ונציג ועד העובדים;, מנהל משאבי אנוש מנכ"ל המכללהס, שמטעמו

  כל תלונה על הפרת תקנון המשמעת תוגש תחילה לאחראי משאבי אנוש והוא יטפל בה

ונה לפני העברתה ליו"ר הועדה. החלטתו בהתאם לסמכויותיו. הוא רשאי לגנוז את התל

 המנומקת תימסר בכתב למתלונן. 

 יום מיום שהחליט יו"ר הועדה להעביר את התלונה  30 -דיון בערעור יתקיים לא יאוחר מ

 ;ערעוריםלדיון בפני ועדת 

 ;תלונה יכולה להיות מוגשת ע"י כל מי שמוצא עצמו נפגע 

 עדת המשמעתותועבר ישירות לוה מינית או התנכלות דתלונה שעניינה הטר; 

  וזמן להופיע בפני ועדת המשמעת הן כנתבע, הן כתובע והן כעד יכל מי שחלה חובה על

 . אי הופעה ללא סיבה מוצדקת תחשב גם היא להפרת משמעת;להופיע

 ;עובד שנגדו הוגשה תלונה יקבל העתק ממנה שבועיים לפני מועד הדיון 

 מוצדקת, תישלל ממנו הזכות לערעור;שלא הופיע לדיון, ללא סיבה  עובד 

 101/106טופס 

  חתום על ידו. 101בתחילת כל שנת עבודה או בעת קליטת עובד חדש ימסור העובד טופס 

 בגין השנה  106לעובדים טפסי  יימסרשלאחר תום שנת הכספים,  ץמהלך חודש מרב

 שהסתיימה.

 הפסקת עבודה

 ק פיצויי פיטורים, תשכ"ג לחו 14סעיף  מובהר בזה כי העובד והמעביד מסכימים על החלת

– 1963. 

 ;ייערך שימוע לפני ההחלטה לפטר עובד 

 ;הודעת פיטורין 

הודעה על הפסקת עבודה תימסר לעובד ע"י הנהלת המכללה במסירה אישית או 

 בהודעה בכתב חתומה בדואר רשום לכתובתו הפרטית.

 ;פיטורי עובד קבוע 

טר על סמך הודעה מוקדמת חתומה עובד קבוע המקבל משכורת חודשית יפו

בכתב של חודש ימים על ידי הנהלת המכללה, לאחר מיצוי הנהלים הקשורים 

בתהליך כולל הליך שימוע כדין, כפי שיבואו לידי ביטוי בהסכמם או עפ"י הוראות 

 החוק. 
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 ;פיטורי עובד זמני 

ת עובד זמני אשר מועסק לתקופה של שישה חודשים, תשלח אליו הודעה מוקדמ

של יום לכל חודש עבודה. עובד המועסק מעל לשישה חודשים, תישלח אליו 

הודעה מוקדמת של שבועיים ימים. עובד המועסק עד שנתיים, תישלח אליו 

ימים. ועובד זמני המועסק מעל שנתיים תישלח אליו  16הודעה מוקדמת של 

ם הודעה מוקדמת של חודש ימים. והכל נעשה לאחר מיצוי הנהלים הקשורי

 בתהליך כולל הליך שימוע כדין.

 ;פיטורי עובד ארעי 

o פה. -הנהלת המכללה מוסמכת לפטר עובד ארעי תוך הודעה על כך בכתב או בעל

 אף כי אין חובה להודיע על כך מראש, רצוי למסור לעובד הודעה מוקדמת בכתב.

o  עובד ארעי אשר קיבל כתב מינוי לתקופה ארוכה משישה חודשים, יש להודיעו על

 הפסקת עבודתו בהודעה מוקדמת של יום לכל חודש עבודה.

 

  משך תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק -טבלה מסכמת: 

 

 עובד בשכר שעתי או יומי עובד במשכורת חודשית ותק בעבודה

עד 
 שנה

 יום בגין חודש עבודה 1 יום בגין חודש עבודה 1 1-6עבור חודשים 
 עבור חודשים

7-12 
 יום בגין חודש עבודה 1 חודש עבודה ימים בגין 2.5

 ימים 14 חודש ימים שנה
 בשנה זו ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה 14 חודש ימים בין שנה לשנתיים

 ימים 21 חודש ימים שנתיים
 בשנה זו ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה 21 חודש ימים בין שנתיים לשלוש שנים

 ימיםחודש  חודש ימים שנים 3

 

 ;התפטרות 

עובד המודיע על כוונתו להתפטר, חלה עליו חובת הודעה מוקדמת לממונים ובהתאם 

 לקטגוריית השתייכותו כעובד עפ"י הסעיפים הנ"ל.

  המכללה רשאית לסיים את העסקתו של העובד, בנסיבות המותרות לכך על פי דין, ובכלל

 זה בכל אחד מהמצבים הבאים:

o ובד בגין ביצוע עבירה פלילית הקשורה לעבודה או בגין הוגש כתב אישום נגד הע

 ביצוע עבירה שיש עמה קלון; 

o   העובד הפר את חובת הנאמנות למכללה או ביצע מעשה שיש בו משום ניגוד

 עניינים; 

o  התחייבות -בנספח העובד הפר את התחייבותו לשמירת סודיות כמפורט

 על נספחיו; ההעסקההסכם , וב-שמירת סודיותל

o בד גרם נזק בזדון או כתוצאה מרשלנות חמורה למכללההעו; 

  ,באם נתגלתה אי התאמה כלשהי בין הכתוב בהוראות הסעיפים לעיל לבין הוראות החוק

 הוראות החוק הן המחייבות.
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 יםנספח

  תפקיד. תיאורמסמך 

 עבודה טופס ראיון. 

 .טופס בקשה לתוספת יעדים 

  שמירת סודיות.התחייבות לנספח 

 יציאה לחופשה.טופס בקשה ל 

 .טופס בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום 

 .טופס בקשה לאישור השתתפות ביום עיון/השתלמות/סדנה/סמינר/פעילות 

 .טופס בקשה להחזר דמי נסיעות 

 .טופס בקשת מלגה לסטודנט הנמצא בחזקת העובד 

 .טופס בקשה לאישור עבודה בשעות נוספות 

 .טופס הצהרת שעות עבודה נוספות 

  101טופס. 
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