דצמבר 0202

אגף משאבי אנוש ושכר
המכללה האקדמית ספיר
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 HRברשת  -בעידן של קורונה
ידיעון דיגיטלי מאת אגף משאבי אנוש ושכר

עובדים ומרצים יקרים,
ערב חג החנוכה ,אנו מבקשים לאחל לכם ולבני
משפחותיכם חג חנוכה שמח ,חג שיביא עמו
תקווה ,בשורות טובות והרבה אור.
בגיליון זה אנו מציעים פינה חדשה ומרעננת:
‘במילה אחת  -שתפו‘

במהדורה זו:

סקרנים? כנסו כנסו..



דבר פתיחה  -חג חנוכה
שמח

שלכם ,אגף משאבי אנוש ושכר



עובדים ומינויים חדשים
במילה אחת -שתפו!



פינת בריאות



נעים להכיר!



עזרה ראשונה



הרצאת פנסיה  -הלמן
אלדובי



עובדים מלמדים עובדים



זוכרים את אבי דן ז“ל



פעילות מחלקתית



עדכונים בנושא מס
הכנסה ושכר



צור קשר

עמוד 2

גיליון 41

במילה אחת

שתפו!

עובדים ומרצים יקרים,
אתם שגרירי הידע שלנו!
בימים אלו ,בהם סיגלנו שיטות עבודה חדשות ,רעיונות מחוץ לקופסא ,יוזמות ותהליכים חדשים,
טמונה גם הזדמנות.
אנו קוראים לכם לקחת חלק ולשתף אותנו ביוזמות שקורות באגפים שלכם ובמחלקות שלכם.

יש לכם רעיון חדש? מכירים חברי סגל עם רעיונות מעוררי השראה?
שתפו אותנו ואנחנו נדאג לשתף את כולם.

יש לך יוזמה שברצונך לשתף? מוזמנים לשלוח את
היוזמות לנעמי בכתובתnaomima@sapir.ac.il :

ברכות לעובדים חדשים ולמינויים חדשי ם ברבעון החולף

עובדים חדשים
אלה בוסקילה  -רכזת היחידה לאנגלית
שרון זגדון  -רכזת למחלקות למדעי המחשב ,כלכלה יישומית וכלכלה וחשבונאות.

עמוד 3
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פינת הבריאות
טיפים לשמירה על אורח חיים בריא
רגע לפני שמסתערים על הסופגניות והלביבות ):
פח השמן ופח הקלוריות
מאת :אתר כללית

נס גדול היה פה ,וזו סיבה טובה לחגוג .אבל לפני
שאתם מסתערים על הסופגניות ועל הלביבות ,הביאו
בחשבון את הישראלי הממוצע ,שבמהלך ימי החג
מוסיף שני ק"ג למשקלו .מדריך הישרדות
לפרטים ולמתכון לסופגניות אפויות לחץ כאן
נדלה בתאריך 2224020202

טיפ נוסף ששלחה דפנה שטרית ,חשבת שכר באגף משאבי אנוש ושכר
מהי ארוחת הבוקר המושלמת לחורף?
מאת :רועי סופר מרפאת עידנים  -רפואה עתיקה בעידן חדש
מערכת החיסון עובדת הרבה יותר במטרה לשמור עלינו ממחלות.
יש מגוון דרכים לעזור לה.
אחת מהן היא  -ארוחת הבוקר .הארוחה החשובה ביותר ביום!
אחד המזונות המצוינים לארוחת בוקר במיוחד בחורף הוא דגן השיבולת שועל.
שיבולת שועל עשירה במינרלים וויטמינים ,היא נחשבת כדגן מזין ומחזק ,מרגיע ,מחמם ,מניע
ומעט מלחלח.
בונה את מערכת העצבים ומניעה את הקיבה .מזון מושלם לארוחת
בוקר.
למתכון כנסו לכאן > הכנו לכם מתכון למעדן חורף במיוחד לארוחת
נדלה בתאריך 2224020202
יש לך טיפ בריא? נשמח לשמוע ולפרסם.
מוזמנים לשלוח את הטיפים לנעמי בכתובת:
 naomima@sapir.ac.ilהטיפים שיתקבלו יפורסמו
בגיליונות הבאים עם קרדיט לשולח.

עמוד 4

נעים להכיר ):
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פינת ‘’ :נעים להכיר’’ .בפינה זו נציג מדי רבעון עובד/ת מכללה .המטרה היא להכיר
אתכם קצת יותר ובדרך אחרת ):
במידה והנך מעוניין/ת לקחת חלק בפינה זו נשמח שתשלחו מייל לנעמי מנגשה
בכתובתnaomima@sapir.ac.il :

מי אני?
שמי :יעל ניצן
מחלקה 2אגף :המרכז הטכנולוגי להנדסאים
תפקיד :סגנית מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים
הגעתי לכאן :לפני  8שנים
קצת על התפקיד :במסגרת התפקיד ,אני אחראית על הפן
הפדגוגי של המרכז בעבודה משתופת מול ראשי המגמות של
המרכז .וקביעת כל לוחות הזמנים  ,עמידה בתקציבים ,תכלול
מול גורמים אחרים במכללה כדוגמת הדיקן ,מרכז מידע ,שכר

לימוד ועוד .כל זה קורה בזכות שיתוף פעולה מלא בין רכזות
המרכז ומנהל המרכז שמוביל את כל הדבר הנפלא הזה .מה
שאני אוהבת בתפקידי :אנחנו עובדים כצוות חשיבה דברים מתקבלים לאחר התייעצות וחשיבה משותפת.
פועלים על סמך מתווה ורציונל שמתקבל יחד פרי מחשבה משותפת .אני מאוד מאמינה בשיטת עבודה זו מה
שמוציא ממך את היצירתיות ואת הדברים הנכונים .אני מאוד אוהבת ומעריכה את הצוות שלי ואת ראשי
המגמות והמרצים שאנחנו עובדים איתם חבורה נפלאה של אנשים שנותנים  022אחוז בכדי שהמקום ישגשג
ויצליח .אני חייבת לציין שדווקא בתקופת הקורונה והאתגרים שהיא הביאה עמה ,המחויבות של כל המרצים
והצוות בא לידי ביטוי בהשקעה בלתי נגמרת וברצון שהכל יתפקד ויצליח .שמחה להיות חלק ממקום שהוא
לא פחות משליחות וציונות לחברה הישראלית.

קצת עליי...
מה משמעותי בעיני? משפחה ,אמון וחברות טובה.
מה גורם לך לחייך? הילדים שלי ,יום יפה בחוץ ובילוי טוב עם בן זוגי.
מה הטיפ הבריאותי שלך לניהול אורח חיים בריא? לא לשכוח את עצמך בתוך הלחץ .לתכנן מראש
ולהשקיע בלאכול את האוכל שנכון לי ולשלב פעילות גופנית.
מוטו לחיים? לדעת לאזן ולהאמין ביכולות הפנימיות שלך ובכוחות שלך.
מה את2ה מאחל2ת לסגל העובדים? בריאות איתנה ,ושירגישו מסופקים בעבודה שלהם ושתמיד ימשיכו
לרצות לגדול ולהתפתח.

עמוד 5
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עזרה ראשונה  -קורס החייאה
”כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו“ /מסכת סנהדרין פרק ד‘

החשיבות של עזרה ראשונה היא רבה ומצילת חיים .רבים מאיתנו נתקלים בחייהם באירועים שונים
המצריכים ידע בעזרה ראשונה .אנו רואים חשיבות רבה לעניין זה ,ולכן קיימנו קורס עזרה ראשונה/
החייאה בו השתתפו העובדים וקיבלו כלים הדרושים להצלת חיים ברגע האמת ,הקורס הועבר ע"י
מדריכת מגן דוד אדום ובהתאם לתקנות התו הסגול.

עמוד 6
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הדרכת זום בנושא פנסיה לעובדים ולמרצים
ביום רבעי  0.02.2929התקיימה הדרכה של קרן הפנסיה הלמן-אלדובי (קרן ברירת המחדל של המכללה)
שהועברה ע"י נדב טסלר ,סמנכ"ל מקצועי הלמן-אלדובי .
בהרצאה זו הועברו מספר נושאים מרכזיים וחשובים :הכרת מוצרי החיסכון הפנסיוני ,איזה כיסויים ביטוחים
קיימים בקרן הפנסיה ואיך הם שומרים עלינו ,הדוח השנתי ומה חשוב למצוא בו ,כיצד נגדיל את פנסיית
הזקנה ,הכיסויים הביטוחים לצד החיסכון הפנסיוני.
לצפייה בהרצאה לחץ כאן

עמוד 7
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עובדים מלמדים עובדים און ליין בזום
מרצים ועובדי מנהלה יקרים,
שמחים להמשיך כמידי שנה עם פרויקט "עובדים מלמדים עובדים" וכל זאת עדיין ברוח התקופה – כלומר
און ליין בזום.
לשמחתנו ,גם הפעם העובדים והמרצים שהתנדבו לפרויקט ,נרתמו לרעיון ואפשרו לנו בסיועם להוציאו אל
הפועל.
הפירוט המלא לגבי התכנים של ההרצאות והסדנאות במסגרת הפרויקט מופיע בחוברת המקוונת בקישור
המופיע מטה.

אתם מתבקשים להירשם באמצעות הקישור המצוין ליד הקורס המבוקש בתוך החוברת ולהזין
את מס' הקורס ושם הקורס בקישור.
לאחר ההרשמה ולקראת מועד הפעילות ישלח אליכם למייל לינק לזום לפעילות הרלוונטית אליה
נרשמתם.
לכניסה לחוברת המקוונת והרשמה לחצו כאן -עובדים מלמדים עובדים תשפ"א
שימו לב -ניתן לצפות בהרצאות בלוח הארועים שבאתר המכללה ולהירשם גם דרך האתר
אנו ממליצים לכם להירשם ולהנות ממגוון רחב של הרצאות וסדנאות מרתקות
תמיד כאן בשבילכם,
אגף משאבי אנוש ושכר

עמוד 8

גיליון 41

עובדים מלמדים עובדים און ליין בזום
הנה לכם טעימה קטנה מההרצאות המרתקות שהתקיימו וגם פידבקים מהמשתתפים ):

סדנא :מפגש מקוון שבועי להכרת תורת הבריאות העתיקה 'איור-וודה' ויישומה בחיינו.
מרצה :מר קצ'אן הלוי אלכס

במסגרת ”עובדים
מלמדים עובדים“ אני
רוצה להודות למרצה
אלכס אשר חשף בפנינו
את תורת הבריאות
העתיקה ’איור -וודה‘ ועל
הטיפים השבועיים לחיים
בריאים יותר ממליצה
בחום!
מאת :נורית אופיר

הרצאה :האם אדם יכול להתעשר באמצעות רכוש חברו ,בלי לשלם על כך?
מרצה :ד"ר ישראל  -פליסהואור עמוס

במסגרת "עובדים
מלמדים עובדים"
ניהלנו דיונים מרתקים
ולמדנו דברים חדשים
בנוגע לדיני קניין.
עמוס פקח את עינינו
ומחשבתנו בנוגע
לרעיונות ותובנות
בנושא.
תודה עמוס ,היה מפגש
מרתק ומלמד!
מאת :שלום דדון

עמוד 0
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זוכרים את אבי דן ז“ל
ב 11/11-מלאו  03לפטירתו של חברנו אבי דן ז"ל.
אבי עבד במכללה במשך  11שנים והיה איש יקר ורב פעלים,
חבר אהוב ,נעים הליכות ומצניע לכת.
לציון היום החלטנו להציב פינת זיכרון לזכרו .הפינה הוצבה
בכניסה לבניין  11ועמדה שם למשך חודש .בפינה הונח
אלבום זיכרון בו רבים מכם נגשו וכתבו זיכרון קטן שלהם

מאבי.
מי שנבצר ממנו להגיע לפינה ולכתוב ,מוזמן לשלוח עד
לתאריך  2222727171לנעמי בקובץ  Wordלכתובת
המייל naomima@sapir.ac.il:

אוהבים ומתגעגעים
משפחת ספיר

עמוד 09
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פעילות מחלקתית
שנה חדשה בפתח ואנו עדיין תחת מגבלות הקורונה ,אנו מודעים לכך שמפאת
המגבלות יש קושי בתיאום פעילות מחלקתית לכל הצוות .ויתרה מכך ,אנו מודעים
לכך שמפגשים הפרונטאליים עם כל הצוות חסרים משמעותית .אז עד שנוכל
להיפגש כולנו יחד במפגש פרונטאלי קיבצנו לכם כאן ,מספר רעיונות לפעילויות
המותאמות לעידן הקורונה.
מקווים שתמצאו פעילות שתתאים לכם לגיבוש בייחוד בימים אלו ומקווים שנוכל
לחזור לפעילויות מחלקתיות במתכונת הרגילה והמוכרת בקרוב.

רעיונות לפעילויות מחלקתיות לתקופת הקורונה


זום גיימס  -פעילות וירטואלית לגיבוש הצוות מרחוק  -לפרטים לחץ כאן



סדנאות תזונה ואורח חיים בריא  -לפרטים לחץ כאן



חדר הבריחה הביתי של פושרז ,און ליין .גרסת תיק מבצע  -לפרטים לחץ כאן



דביר שאבי אמן חושים  -לפרטים לחץ כאן



משחק טריוויה קבוצתי און ליין  -לפרטים לחץ כאן

מוזמנים לעיין בנוהל פעילות מחלקתית.
לפרטים נוספים לחץ כאן
יש לך רעיון לפעילות מחלקתית? נשמח לשמוע ולשתף.
מוזמנים לשלוח את הרעיונות לנעמי בכתובת:
naomima@sapir.ac.il

עמוד 00
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עדכונים בנושא מס הכנסה
הודעה חשובה!
לתשומת ליבך ,שנת המס  0202עומדת להסתיים .במידה ועליך להגיש תאום מס לשנת המס
 ,0202יש לעשות זאת במערכת  MyHRהמקוונת עד לתאריך .0224020202
לאחר תאריך זה תאומי המס לשנת המס הנוכחית לא יתקבלו.

לשימושכם ועיונכם:


מידע בעניין עריכת תאומי מס



מדריך הטבות במס להורים עם ילדים קטנים.



תכנית ”מענק עבודה ” מטרת התכנית הנה תמריץ השתתפות עובדים בשוק העבודה
והגדלת הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות .לבדיקת זכאות ופרטים
נוספים היכנס לקישור הבא :מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס 9312



מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה  -מאתר כל זכות

עדכונים בנושא שכר
מזכירים שריכזנו עבורכם את כל המידע הקשור לעבודה בשגרת קורונה במקום
אחד באתר משאבי אנוש.

עמוד 02
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סגל מנהלי  2נוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה
.1

יציאה לחופשה מותנית באישור הממונה ואגף משאבי אנוש ושכר .על העובד להחתים את
הממונה על טופס בקשה ליציאה לחופשה .מצ"ב קישור

.2

עובד רשאי להעביר עד  1ימים ממכסת ימי החופשה של שנה מסוימת לשנה שאחריה ועד
לתקרה של  55ימים בסה"כ .מצ"ב קישור

.3

לנוהל יציאה לחופשה ולטופס

לנוהל צבירה ופדיון של ימי חופשת מנוחה.

באתר משאבי אנוש ניתן למצוא את 'מחשבון ימי חופשה' שיסייע לכם לחשב את יתרת ימי
החופשה עד סוף השנה .מצ"ב קישור מחשבון ימי חופשה.

.4

כתמיד ,את כל החוזרים/נהלים/טפסים ניתן לראות בכל עת באתר משאבי אנוש.

סגל מנהלי  2מחשבון ימי חופשה

כדי להקל עליכם בחישוב ובקריאת התלוש ,יצרנו "מחשבון ימי חופשה" שיסייע
לכם להבין את הניצול ,היתרה ואת מקסימום הימים שיעמדו לרשותכם לקראת
השנה הבאה.

להתנסות במחשבון נא לחץ כאן

עמוד 03
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י מ י ב ח י ר ה ל ש נ ת 0204
להלן הקישור :ימי בחירה לשנת 2920
 .0ניתן לנצל  2ימי בחירה בכל שנה קלנדרית
 .2ימי הבחירה אינם נצברים משנה לשנה

טופס הצהרה על עבודה מהבית למורשים
בלבד
להלן הקישור :טופס הצהרה על עבודה מהבית

קלי בריאות
עובדים יקרים,
להלן פרטי איש הקשר של המכללה בנושא ביטוח בריאות:
רם דניאל ,סוכן קלי בריאות.
מס‘ טלפון נייד954-3030400 :
כתובת מיילRamd@kali.co.il:
לפרטים נוספים אודות ביטוח הבריאות לחץ כאן.

רענון נהלים רישום נוכחות
להלן הקישור :רענון נהלים-רישום נוכחות

עמוד 04
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זקיפת שכר לימוד
תזכורת לעובדים ממומני שכ"ל ע"י המכללה – הזקיפה תתבצע בנוהל
קבוע שלוש פעמים בשנה:
סמסטר א'  :משכורת דצמבר.
סמסטר ב' :משכורת מאי.
סמסטר קיץ :משכורת אוגוסט.

א פ ל י ק צ י ה ש ל מ ש ר ד ה כ ל כ ל ה —ל ע ו ב ד ו ת ו ל ע ו ב ד י ם
בהריון ובטיפולי פוריות
משרד הכלכלה והתעשייה פרסם ביום  1.0.9312הודעה בדבר הצגת
אפליקציה חדשה לעובדות ולעובדים – בהריון או בטיפולי פוריות .האפליקציה
מנגישה את הוראות החוק בעברית ובערבית ,מפרטת את זכויות העובד
והעובדת משלב טיפולי הפוריות ותכנון ההיריון ועד לאחר תקופת הלידה
וההורות .במקביל ,מפורטות חובותיו וזכויותיו של המעסיק בהקשר זה.

להמשך קריאה ולהורדת האפליקציה

זכויות בקשר להריון ,טיפולי פוריות ,לידה והורות

החל מהחודש החמישי להריון חלה על העובדת חובה להודיע למעסיק על
דבר הריונה .מעסיק חייב לתת לעובדת חופשת לידה...
חופשת הלידה הוארכה ל 92-שבועות לפרטים נוספים ,להלן קישור להסבר:
הארכת תקופת לידה והורות

גיליון 41

עמוד 05

גיליון 41

קישורים שימושיים באתר משאבי אנוש ושכר
עובדים יקרים,
לנוחיותכם ,ריכזנו עבורם את כל הקישורים הרלוונטיים באתר משאבי אנוש :לצפייה בכל הקישורים לחץ כאן

אתר ההטבות לעובדי המכללה
אתר ההטבות מתעדכן באופן שוטף ומציע לכם הנחות במגוון בתי עסק.
הפורטל מיועד לתת הטבות והנחות במוצרים ושירותים לכלל עובדי המכללה.

למעבר לאתר לחץ כאן

חוברת מידע לסגל המנהלי
שירות חדש לסגל המינהלי—חוברת מידע אשר מטרתה להנגיש לעובדי המכללה מידע עדכני
הקשור בחיי העבודה ,ולאפשר לכם להכיר טוב יותר את זכויות העובד לצד חובותיו.
אנו מאמינים שככל שהעובדים ידעו יותר ,כך יוכלו ליהנות יותר מסביבת העבודה העוטפת אותה אנו
משתדלים להעניק בספיר.
החוברת מתעדכנת באופן שוטף וזמינה לעובדים באתר משאבי אנוש (סגל מינהלי>-ידיעונים).
זוהי חוברת אחת מתוך סדרה של חוברות דומות שבדרך (חוברת
מידע לסגל האקדמי הבכיר ,חוברת לפורש/ת לגמלאות ועוד).

אה ..ויש לחוברת גם שם נחמד – iHR
תהנו!

אגף משאבי אנוש ושכר
המכללה האקדמית ספיר

עמוד 06
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עריכה:
נעמי מנגשה

אגף משאבי אנוש ושכר אמון על
מגוון תחומים ,ביניהם :גיוס ומיון
עובדים; ניהול ובקרה על השכר;
רווחת העובד ופיתוח ארגוני.
המשותף לכל תחומי העיסוק שלנו
הינו המשאב האנושי  -העובד ,ולו
אנו משתדלים להעניק את השירות
הטוב ביותר.
המכללה האקדמית ספיר
אגף משאבי אנוש ושכר
ד.נ .חוף אשקלון
0246122

תמיד כאן בשבילכם,
אגף משאבי אנוש ושכר

צור קשר ,נשמח לעזור ):
נורית אופיר

חשבת שכר

שכר מרצים ,גמל ופנסיוניות
רכזת משאבי אנוש ושכר

דנה דיין חליווה

גיוס ומיון עובדים ,סגל אקדמי ומינהלי,
ביטוח לאומי ,דמי לידה ,מילואים.

תמר לוין

מנהלת אגף משאבי אנוש ושכר

רכזת רווחה ופיתוח ארגוני
נעמי מנגשה

פרט ,הטבות ,הדרכות ,נהלים ,פיתוח
ארגוני

נופית פלד

ע .מנהלת אגף משאבי אנוש ושכר

רותם שמעון

דפנה שטרית

מזכירת האגף

כרטיסי עובד ,ארכיון ,שונות.

977-0892485
danad@sapir.ac.il
977-0892765
tamarl@sapir.ac.il
977-0892567
naomima@sapir.ac.il
977-0892509
nofito@sapir.ac.il
977-0892882
rotemsh@sapir.ac.il

חשבת שכר
977-0892546
שכר מינהלי וכללי ,טפסי  ,090תיאומי מס,
daphnash@sapir.ac.il

טפסי 060

פקס האגף

977-0892826
nurit@sapir.ac.il

700-3072089

בקרו באתר שלנו:

http://hr.sapir.ac.il

