חברת סגל יקרה,
חבר סגל יקר,
מוגש לך בזה תקנון ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הבכיר במכללה האקדמית ספיר ,ע"ר (" -המכללה").
הוראותיו של התקנון מבוססות על הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום " -( 51.5.1.51ההסכם הקיבוצי"; נכנס לתוקף ביום
 ,)51.1.1.51בין המכללה לבין ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר ,ע"ר ,וכן על הוראות המועצה להשכלה גבוהה בדבר
"תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות" ,ממרץ " -( 1..2הוראות המל"ג") ,תוך
התאמתן לתנאי ההעסקה הנוהגים במכללה.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות ההסכם הקיבוצי  -יגברו הוראות ההסכם הקיבוצי .בעניינים שאינם
מוסדרים בהסכם הקיבוצי ובהיעדר כוונה אחרת משתמעת ,יש לפרש את הוראות התקנון בהתאם להוראות המל"ג .עותקים של
ההסכם הקיבוצי ושל הוראות המל"ג מצויים באתר משאבי אנוש של המכללה באינטרנט (בכתובת )http://hr.sapir.ac.il :וניתן לעניין
בהם.
תנאי ההעסקה המפורטים בתקנון ניתנים לשינוי בהתאם לשינויים עתידיים בהסכם הקיבוצי ו/או בהוראות המל"ג ו/או להחלטות
המכללה בעניינים שאינם מוסדרים בהסכם הקיבוצי .אם יהיו שינויים שכאלה תימסר על כך הודעה בכתב.
בחלק מסעיפי תקנון זה קיימת חפיפה להוראות התקנון האקדמי של המכללה ו/או להוראות תקנונים ו/או נהלים אחרים של
המכללה .יובהר ,שפירוט ו/או אזכורן בתקנון זה של הוראות התקנון האקדמי ו/או תקנונים ו/או נהלים אחרים של המכללה ,מיועד
לצרכי נוחות בלבד ,וכי במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה להוראות התקנון האקדמי ו/או התקנונים ו/או הנהלים האחרים -
יגברו ההוראות האחרונות.
אנו מקווים שתקנון זה יפרט בפניך את תנאי העסקתך במכללה ואת זכויותיך וחובותיך כחבר הסגל האקדמי הבכיר במכללה ,ויהיה
לך לעזר.
אני מאחל לך הצלחה רבה בעבודתך האקדמית במכללת ספיר.
בברכה,
פרופ' עמרי ידלין
נשיא

תקנון העסקה לחברי הסגל האקדמי הבכיר
(אוקטובר )1023
המכללה
.2
המכללה הינה עמותה רשומה ,המנהלת ומפעילה מכללה אקדמית בקרית החינוך בשער הנגב.
הסגל האקדמי הבכיר – הגדרה
.1
הסגל האקדמי הבכיר במכללה כולל את מי שקיבל מינוי במסלול מחקרי או במסלול מומחים ויוצרים או במסלול הוראה באחת הדרגות
הבאות (להלן – "חברי הסגל האקדמי הבכיר" או "חברי הסגל"):
מסלול מחקרי (המסלול הרגיל) :עליו נמנים חברי סגל בדרגות מרצה ,מרצה בכיר ,פרופסור חבר ופרופסור מן המנין.
1.2
מסלול מומחים ויוצרים (המסלול הנלווה/מומחים)  :עליו נמנים יוצרים ובעלי מקצוע מעולים ,שהישגיהם בתחום היצירה
1.1
האומנותית או העשייה המקצועית הקנו להם מוניטין בקהילה האומנותית או המקצועית הרלוונטית ,בארץ או מחוצה לה ,גם אם
אין הם עוסקים בפעילות אקדמית ,ואפילו משאין הם בעלי תואר אקדמי ,אם הם מוכשרים להנחיל לסטודנטים ידע הנסמך על
הניסיון שצברו ביצירה אומנותית או בעשייה מקצועית; בדרגות מרצה ,מרצה בכיר ,פרופ' חבר נלווה ופרופ' מן המנין נלווה.
מסלול הוראה (המסלול המקביל/מורים)  :עליו נמנים חברי סגל העוסקים בהוראת מקצועות ו/או מיומנויות (כגון שפות ,אומנויות,
1.3
מחשוב ולימודי יסוד אחרים) ,ו/או חברי סגל בעלי מיומנויות מוכחות בתחומי ההוראה במכללה ,בדרגות מורה ומורה בכיר.
הליכי מינוי וקידום בדרגות של חברי הסגל
.3
הלי כי המינוי והקידום בדרגות אקדמיות של חברי הסגל הינם כמפורט בפרק ה' לתקנון האקדמי של המכללה (להלן – "התקנון האקדמי"),
שניתן לעיין בו באתר משאבי אנוש של המכללה באינטרנט (בכתובת ;http://hr.sapir.ac.il :להלן – "אתר האינטרנט").
כתב המינוי ותקופת המינוי
.4
חברי הסגל האקדמי הבכיר מועסקים במכללה ,כמרצים מן המנין ,בהתאם לכתב המינוי שקיבלו מנשיא המכללה (להלן – "כתב
4.2
המינוי").
העסקתו של חבר הסגל האקדמי הבכיר על ידי המכללה הינה לתקופה קצובה בת שנה אחת (מינוי בשלב א') או לתקופה קצובה של 1
4.1
שנים (מינוי בשלב ב') ,הקבועה בכתב המינוי (להלן – "תקופת המינוי").
חידוש המינוי ו/או סיום העסקתו של חבר הסגל בתום תקופת המינוי יהיו בהתאם להוראות המפורטות בפרק ה' לתקנון האקדמי.
4.3
הפסקת עבודה של חברי הסגל האקדמי הבכיר תהיה בהתאם להוראות פרק ז' לתקנון האקדמי.
4.4
עם הפ סקת עבודתו במכללה על חבר הסגל להעביר את תפקידו בצורה מסודרת ולמסור למי שייקבע על ידי הממונה עליו את כל
4.4
המסמכים ,המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בביצוע עבודתו במכללה.
תקנון קביעות
.4
זכותם של חברי הסגל לקבלת קביעות ,והליכי קבלת מינוי קביעות יהיו בהתאם להוראת פרק ו' לתקנון האקדמי.
תפקיד וכפיפות
.6
חבר הסגל מועסק במכללה ,כמרצה מן המנין בדרגה הקבועה בכתב המינוי ,בהוראה ובמחקר (להלן – "התפקיד") ,ובמסגרתו יבצע
6.2
כל תפקיד וכל מטלה הקשורים בכך ,כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת המכללה.
בתפקידו יהיה חבר הסגל כפוף ל נשיא המכללה ו/או למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (להלן – "המשנה לנשיא") ו/או למי שהנהלת
6.1
המכללה תקבע מפעם לפעם ,בין כפיפות כללית ובין כפיפות בתחומים מסוימים (להלן – "הממונה") .מלבד הכפיפות האמורה
והמקובלת במוסדות להשכלה גבוהה בתחום זה ,ייהנה חבר הסגל מחופש אקדמי במסגרת תפקידו.
זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי
.7
לצרכי נוחות מובאות להלן הוראות פרק ב' לתקנון האקדמי:
כללי
7.2
מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי מסויגת של חברי הסגל האקדמי של המכללה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם
(א)
האקדמית .המכללה תעודד חופש זה המהווה תנאי לקיומ ה כמוסד פתוח להוראה ,למחקר ולטיפוח רעיונות חדשים .החופש
האקדמי מלווה באחריות אקדמית ,שבלעדיה לא יתכנו חיים אקדמיים מלאים וחופשיים.
תפקידיו של חבר הסגל האקדמי במכללה כוללים :הוראה ,הדרכה ומחקר .כמו-כן הוא ייקח חלק בחיים האקדמיים וימלא
(ב)
תפקידים שאליהם ייבחר או יתמנה.
על כל חבר סגל חלה החובה להתנהג בצורה ההולמת חבר סגל ביחסיו עם מוסדות המכללה ועובדיה ,עם חבריו להוראה
(ג)
ולמחקר ,עם תלמידיו ועם כלל הציבור ,לשמור על כבוד המכללה ולקיים את הוראות ההסכם הקיבוצי (לאחר כניסתו
לתוקף) והתקנונים השונים של המכללה ,המחייבות את כל חברי הסגל.
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7.1

7.3

7.4

חבר סגל יתמנה ,יועלה בדרגה ,יקבל קביעות ויסיים העסקתו במכללה בהתאם להוראות המפורטות בתקנון האקדמי,
(ד)
ובלבד שכללים אלה לא יגבילו את חופש הדעה והמצפון .מועמד למינוי ,להעלאה בדרגה ולקביעות ,לא יופלה מטעמי
השקפת עולם ,דת ,עדה ,מוצא אתני ומין.
חבר סגל שנתמנה לדרגת מרצה\מורה או לדרגה גבוהה ממנה ,יש לו זכות להורות במכללה באופן עצמאי ,במסגרת תוכניות
(ה )
ומערכות הלימודים שאושרו על ידי מוסדות המכללה ,ולקבוע את ציוני תלמידיו.
חובות חברי הסגל האקדמי הבכיר
מעבר למכסת שעות ההוראה שעליו ללמד ,חייב חבר הסגל האקדמי הבכיר במכללה לקיים מגוון רחב של פעולות ומטלות,
(א)
המתחייבות מההוראה ומהפעילויות האקדמיות הנלוות לה ו/או נדרשות על ידי הנהלת המכללה ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל:
להכין סילבוסים לקורס/ים אותם הוא מלמד בהתאם להנחיות מל"ג ,ולהגישם במועד למזכירות המחלקה;
()5
ללמד כל קורס בשטח התמחותו ,אותו הוא יכול ללמד ,במגבלת שעות ההוראה בהתאם להיקף העסקתו;
()1
להקפיד על מתן השיעורים באופן סדיר ,וברמה אקדמית ראויה;
()1
לדווח למזכירות המחלקה בכל מקרה של ביטול שיעור ,דחייתו או מילוי מקומו על ידי אחר ,ולוודא פרסום הודעה
()4
מתאימה;
לקיים שעות קבלה לתלמידיו ,לייעץ לתלמידים ,להדריכם ולהושיט להם כל סיוע נדרש לשם התקדמותם
()1
בלימודים;
להכין בחינות למועדים א ,ב ומיוחד ,ולהעבירן במועד למדור בחינות;
()1
להיות נוכח בבחינות בהתאם לנוהל הקיים במכללה;
()7
לבדוק בחינות ,בחנים ,תרגילים ועבודות ולהחזיר במועד ציונים ומחברות בחינה;
()2
לבדוק ערעורים על ציונים ולתת תשובות במועד;
()9
( )5.לבדוק עבודות גמר;
( )55להיות חבר בכל הועדות/פורומים/גופים של המכללה/המחלקה אליה הוא שייך ,להם יבקשו הנהלת
המכללה/הרמ"ח למנות ו/או לצרף אותו ,אולם לא יותר מ( 1-שלוש) ועדות בו זמנית .לענין סעיף זה:
חברות בועדת משמעת סטודנטים של המכללה תחשב כחברות ב 1-ועדות.
(א)
חברות בועד ארגון הסגל האקדמי במכללה תחשב כחברות בועדה אחת.
(ב)
לצורך גיוס חברים בועדות יפורסם "קול קורא" לחברי הסגל.
(ג)
( )51להשתתף בישיבות צוות ובישיבות כל הועדות ,הפורומים והגופים בהם הוא חבר;
( )51לקיים את כל הפעולות המתחייבות מתפקידו כחבר הסגל האקדמי הבכיר במכללה ,ולתרום כמיטב יכולתו לקידום
ולשיפור איכות ההוראה במכללה ופעילות המכללה.
היקף העסקה ,מכסת שעות הוראה ונוכחות במכללה
חברי הסגל יועסקו על ידי המכללה במשרה מלאה או במשרה חלקית של חצי משרה ומעלה ,כמפורט בכתב המינוי שהוצא
(א)
להם.
מכסת שעות ההוראה של חבר סגל במסלול מחקרי ,במסלול מומחים ויוצרים ובמסלול הוראה בדרגות מרצה\מורה ומרצה
(ב)
בכיר\מורה בכיר (לא כולל במחלקה לאנגלית) הינה  51שעות הוראה שבועיות (להלן – "ש"ש") למשרה מלאה ,וחלק יחסי
למשרה חלקית.
מכסת שעות ההוראה של חבר סגל בדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המנין ובדרגת פרופ' נלווה במסלול מומחים ויוצרים ,הינה
(ג)
 5.ש"ש למשרה מלאה ,וחלק יחסי למשרה חלקית.
מכסת שעות ההוראה של חבר סגל במסלול הוראה במחלקה לאנגלית הינה  51ש"ש למשרה מלאה ,וחלק יחסי למשרה
(ד)
חלקית.
לעניין מילוי מכסת שעות ההוראה ,כמפורט בפסקאות (ב)(-ד) לעיל מובהר בזה:
(ה )
 1שעות הוראה בסמינר חדש או בקורס חדש (במהלך השנה הראשונה בה מתקיים הסמינר/הקורס בלבד) ייחשבו כ-
()5
 1ש"ש – בכפוף לאישור המשנה לנשיא .חבר סגל לא יהיה זכאי להפחתת יותר מ 1-ש"ש בשנה אקדמית ,בהתאם
להוראות סע יף זה לעיל; והוראת סעיף זה לעיל לא תחול לגבי חבר סגל המצוי במהלך שנת המינוי הראשונה (שלב
א').
 1חברי סגל המלמדים קורס אחד – יזוכה כל אחד מהם במחצית ה-ש"ש בגין הקורס ,או בכל חלוקה אחרת
()1
שתוסכם ביניהם ,ובלבד שההיקף הכולל של השעות בו יזוכו לא יעלה על היקף השעות שהוקצו לקורס.
ימי ושעות ההוראה של חברי הסגל ייקבעו על ידי הרמ"ח/ים ,לפי יכולת המחלקה והמכללה ובתיאום עם חברי הסגל.
(ו)
חבר סגל המועסק במשרה מלאה חייב לראות במכללה את עיסוקו העיקרי ,ולהקדיש לעבודתו במכללה את מיטב מרצו
(ז)
וזמנו.
על חבר הסגל להופיע לעבודה באופן רצוף ,ולא להיעדר ממנה אלא מסיבה מוצדקת.
(ח )
חבר סגל חייב להיות נוכח ולהשתתף בכל פעילות מחלקתית ,לרבות ימים פתוחים ,ישיבות ,ועדות מחלקתיות ,השתלמויות
(ט)
ועוד.
חבר סגל הנעדר מעבודתו במכללה יודיע על כך לראש המחלקה אליה הוא שייך מייד עם היוודע לו על סיבת ההיעדרות
(י)
(מילואים ,מחלה וכיו"ב) .חבר סגל יגיש דיווח על היעדרויות עקב מחלה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי (כאשר ייכנס
לתוקף).
(יא) חבר סגל לא ייסע לחו"ל בתקופת סמסטר בו הוא מלמד ,אלא לצרכים אקדמיים חיוניים ,ובתנאים המצטברים הבאים:
הנסיעה תהיה לפרק זמן קצר ככל האפשר ,שלא יעלה על  7ימים;
()5
יקבל את אישור ראש המחלקה וועדת השתלמויות ומחקר;
()1
ייעשו על ידי חבר הסגל הסידורים הדרושים לצורך מילוי מקומו בתקופת היעדרותו.
()1
עבודה נוספת
עבודתו של חבר סגל מחוץ למכללה ,בין בהוראה ובין שלא בהוראה (להלן – "עבודת חוץ") ,כפופה למילוי כל חובותיו כלפי
(א)
המכללה.
חבר סגל חייב להימנע מביצוע עבודת חוץ העלולה לפגוע במחויבותו למכללה או ביכולתו למלא כראוי את תפקידו כחבר
(ב)
הסגל במכללה או העלולה להעמידו במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר הסגל במכללה.
חבר סגל במשרה מלאה מנוע מלעסוק בניהול אקדמי או מעין אקדמי – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בכל מוסד אחר
(ג)
להשכלה גבוהה.
עבודתו של חבר סגל בתפקיד יועץ אקדמי או בתפקיד שמהותו הינה מתן ייעוץ אקדמי ,או כהונתו בועדות אקדמיות קבועות
(ד)
– בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בכל מוסד אחר להשכלה גבוהה ,טעונה אישור הועדה לעבודת חוץ ,כאמור בפסקה (ה)
להלן.
חבר סגל המבקש לעסוק בעבודת חוץ כאמור בפסקה (ד) לעיל ,או מבקש לחרוג מהתקרה המותרת של עבודת חוץ ,כאמור
(ה )
בפסקה (ז) להלן ,או מבקש לעסוק בעבודת חוץ שקיים חשש לניגוד עניינים בינה לבין עבודתו במכללה – יפנה בבקשה לועדה
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לעבודת חוץ של המכללה (כהגדרתה בסעיף  51.51לתקנון האקדמי)  .חבר סגל לא יתחיל בעבודת חוץ הטעונה היתר טרם
קבלת היתר בכתב מהועדה לעבודת חוץ.
סברו ראש המחלקה אליה שייך חבר הסגל ו/או הנשיא ו/או המשנה לנשיא ,שקיים חשש לניגוד עניינים בין עבודת חוץ של
(ו)
חבר סגל ,שלא ניתן לו היתר לגביה ,לבין עבודתו במכללה ,יפנו לועדה לעבודת חוץ בבקשה לדון בעניין .הועדה תזמן את חבר
הסגל לטעון טענותיו בעניין טרם קבלת החלטתה ,והחלטתה תחייב את חבר הסגל.
חבר סגל המועסק במכללה במשרה מלאה לא יעבוד או יועסק במקום אחר ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,בהיקף העולה על 24
(ז)
שעות עבודה בשבוע.
בעלי תפקידים מן האקדמיה ,המפורטים להלן :נשיא ,משנה לנשיא ,דיקן ,ראש בי"ס ,ראשי חוגים/מגמות/מחלקות ,יועסקו
(ח )
במכללה במשרה מלאה ,ולא יהיו רשאים לעבוד במקום עבודה נוסף.
בעלי תפקידים מן האקדמיה ,שאינם מנויים בפסקה (ח) לעיל ,אשר מועסקים במכללה במשרה חלקית בלבד ,יוכלו לעבוד
(ט)
בעבודת חוץ עד להיקף של משרה אחת סך הכול – בכפוף לקבלת אישור בכתב ומראש מהועדה לעבודת חוץ ,בהתאם לפסקה
(יב) להלן.
על אף האמור בפסקה (ח) לעיל ,ראשי מגמות/מחלקות ,שהמכללה תומכת בהשתלבותם בהוראה/מחקר בתחום התמחותם,
(י)
במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה ,יוכלו להיות מועסקים במוסד כאמור בהיקף של עד  4ש"ש כמורים מן החוץ – בכפוף
לקבלת אישור בכתב ומראש מהועדה לעבודת חוץ ,בהתאם לפסקה (יב) להלן.
(יא) חבר סגל ,המועסק במכללה בהיקף נמוך ממשרה מלאה ,שאין לו עיסוק אחר כלשהו מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל ,יוכל להשלים את ההפרש עד למשרה מלאה ( ) 5..%במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה; ובנוסף יהיה רשאי לעבוד
כמרצה מן החוץ במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה/במחלקה אחרת במכללה ,בהיקף שווה ערך לעד  1.%משרה ביחידות
הוראה ,הכול בכפוף לקבלת אישור כאמור בפסקה (ב) להלן.
חבר סגל המעוניין ללמד במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה ,כאמור בפסקאות (ט)( ,י) או (יא) לעיל ,צריך לקבל אישור לכך
(יב)
מהועדה לעבודת חוץ .הפניה לועדה לעבודת חוץ תכלול את התכנית בה מיועד חבר הסגל ללמד ואת היקף השעות .חבר הסגל
נדרש לחדש אישור זה לפני תחילת כל שנת לימודים במהלכה הוא מבקש להמשיך ללמד כאמור.
יציאה לשירות מילואים ,הודעה על הריון
שירות מילואים :המכללה תשלם לחבר הסגל את שכרו הרגיל בגין ימי שירות מילואים פעיל אליו יצא ,אך לא פחות מסכום תגמולי
8.2
המילואים שישולמו לה על ידי המוסד לביטוח לאומי .מיד עם שובו של חבר סגל משירות המילואים עליו להמציא למכללה את
האישור המיועד לתביעת תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
היה ושעות ההוראה שהחסיר חבר הסגל במהלך שירות מילואים אליו יצא ,לא הושלמו ע"י מרצה מחליף ולא שולם עבורן למרצה
מחליף ,וחבר הסגל ישלים אותן לאחר שובו משירות המילואים – באישור מראש של הרמ"ח ,ובתיאום מראש עם מזכירות המחלקה
– תשלם לו המכללה עבורן שכר לפי תעריף השכר הרלוונטי של מורה מן החוץ ,אך לא יותר מסכום תגמולי המילואים שיתקבלו
אצלה מהמוסד לביטוח לאומי.
הודעה על הריון :על פי דין חובה לדווח על הריון לא יאוחר מן החודש החמישי .חברת הסגל תדווח על הריונה לראש המחלקה אליה
8.1
היא שייכת ,על מנת לאפשר למכללה להיערך למילוי מקום במהלך תקופת שמירת הריון ,אם תדרש חו"ח ,או במהלך תקופת חופשת
הלידה.
הצהרות והתחייבויות חברי הסגל האקדמי הבכיר
בקבלו את כתב המינוי חבר הסגל האקדמי הבכיר מצהיר ומתחייב כדלקמן:
לא קיימת כל התחייבות מצדו כלפי צד שלישי כלשהו ו/או מניעה חוקית או אחרת המגבילה ו/או אוסרת עבודתו במכללה בהתאם
9.2
לכתב המינוי ולתקנון האקדמי ו/או קיום התחייבויותיו לפיהם.
הוא מתחייב למלא תפקידו ולקיים את התחייבויותיו כלפי המכללה במיומנות ,במסירות ,בחריצות ,בנאמנות ובהגינות כשהוא מנצל
9.1
לצורך כך את מיטב ידיעותיו ,כשרונותיו ,ניסיונו ויכולתו ומקדיש לשם כך את מיטב מרצו ואת כל הזמן הדרוש לביצוע התפקיד,
ולקיים את הוראות נהלי העבודה המקובלים במכללה.
משכורת
 20.2משכורתם של חברי הסגל האקדמי הבכיר תשולם בהתאם לטבלאות השכר לסגל ההוראה במוסדות שאינם אוניברסיטאות
ומכללות ,המוצאות על ידי מל"ג (להלן – "טבלאות השכר ") ,בהתאם לדרגה הקבועה בכתב המינוי של כל חבר סגל .המשכורת
תעודכן בהתאם לעדכון טבלאות השכר ,כפי שיבוצע על ידי מל"ג מעת לעת.
 20.1הותק לצורך תשלום מש כורתו של חבר הסגל האקדמי הבכיר הינו הוותק מאז קיבל את הדרגה הקבועה בכתב המינוי שלו.
מרצה/מורה בשנת המינוי הראשונה זכאי ל 1-שנות ותק ,המזכות בתוספת בשיעור  7.1%לשכר המשולב לפי טבלאות השכר .כל שנת
מינוי נוספת תזכה אותו בתוספת בשיעור  1.1%לשכר המשולב ,עד שבשנת המינוי העשירית יגיע לוותק מכסימלי של  55שנה
ותוספת מכסימלית בשיעור  1.%לשכר המשולב.
מרצה בכיר/מורה בכיר בשנת המינוי הראשונה זכאי ל 4-שנות ותק ,המזכות בתוספת בשיעור  51.1%לשכר המשולב לפי טבלאות
השכר .כל שנת מינוי נוספת תזכה אותו בתוספת בשיעור  1.1%לשכר המשולב ,עד שבשנת המינוי ה 59-יגיע לוותק מכסימלי של 11
שנה ותוספת מכסימלית בשיעור  17.1%לשכר המשולב.
פרופסור חבר בשנת המינוי הראשונה זכאי ל 7-שנות ותק ,המזכות בתוספת בשיעור  1.%לשכר המשולב .כל שנת מינוי נוספת תזכה
אותו בתוספת בשיעור  1.1%לשכר המשולב ,עד שבשנת המינוי ה 55-יגיע לוותק מכסימלי של  57שנה ותוספת מכסימלית בשיעור
 41%לשכר המשולב.
פרופסור מן המנין בשנת המינוי הראשונה זכאי ל 5.-שנות ותק ,המזכות בתוספת בשיעור  17.1%לשכר המשולב .כל שנת מינוי
נוספת תזכה אותו בתוספת בשיעור  1.1%לשכר המשולב ,עד שבשנת המינוי ה 11-יגיע לוותק מכסימלי של  11שנה ותוספת
מכסימלית בשיעור  22%לשכר המשולב.
 20.3משכורתם של חברי הסגל האקדמי הבכיר תשולם במהלך  51חודשים בשנה.
 20.4תפקידיהם של חברי הסגל האקדמי הבכיר הינם תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ,ועל כן לא יחולו על העסקתם
הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א.5915-
תנאים נלווים
 22.2חופשה שנתית – חברי הסגל יהיו זכאים לחופשה שנתית ,שתנוצל על ידם במלואה בתקופות הפגרה מלימודים במכללה ,לא תהיה
ניתנת לצבירה משנת לימודים אחת למשניה ולא תהיה ניתנת לפדיון .חברי הסגל יהיו רשאים לנצל את חופשתם השנתית אך ורק
במהלך התקופות שבהן לא יהיה בכך כדי לגרום להפרעה או לשיבוש הלימודים ו/או המבחנים בקורס/ים אותם הם מלמדים .חברי
הסגל יתאמו את מועדי יציאתם לחופשה עם ראש המחלקה אליה הם שייכים.
 22.1דמי מחלה (בתוקף החל מיום )26.4.1023
להלן עיקרי הוראות נוהל כח אדם :חברי הסגל האקדמי הבכיר  -צבירה ,ניצול ופדיון של ימי מחלה ,שניתן לעיין בו באתר
האינטרנט:
חבר סגל המועסק במשרה מלאה ,יהיה זכאי להיעדרות או צבירה של  1.ימי מחלה בתשלום מלא לכל שנת עבודה ,וחלק
(א)
יחסי בתשלום מלא עבור חלק של שנה.
חבר סגל המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לחלק יחסי מהמכסה הקבועה בפסקה (א) לעיל ,בהתאם לחלקיות משרתו.
(ב)
ימי המחלה יהיו ניתנים לצבירה ללא הגבלה ,אולם לא יהיו ניתנים לפדיון במהלך תקופת קיום יחסי עובד ומעביד בין חבר
(ג)
הסגל למכללה.
חבר סגל במהלך שנת המינוי הראשונה ,המועסק במשרה מלאה ,יהיה זכאי להיעדרות ולצבירה של  1.1ימי מחלה בתשלום
(ד)
מלא לכל חודש עבודה במהלך שנת המינוי הראשונה ,וחלק יחסי עבור משרה חלקית.
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חבר סגל יהיה זכאי להיעדר מעבודתו בתשלום מלא בשל מחלת ילד ,בן-זוג או הורה ,על חשבון מכסת ימי המחלה העומדת
(ה )
לרשותו כאמור בפסקאות (א)(-ד) לעיל ,בהתאם לתנאים הקבועים לענין זה בדין ,ובכפוף להמצאת תעודות מחלה של בן
המשפחה ,בהתאם להוראות פסקה (ו) להלן.
חבר סגל ידווח על היעדרות בשל מחלה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
(ו)
חבר הסגל ידווח על כל הימים בהם נעדר מעבודתו בשל מחלה ,בסוף כל  1חודשים קלנדריים בתקופת עבודתו
()5
במכללה.
הדיווח על אי-היעדרות/היעדרות בשל מחלה יבוצע בטופס הצהרה שימלא חבר הסגל באתר האינטרנט .תזכורת
()1
בדבר הצורך להגיש את הדיווח תשלח לחברי הסגל בדואר אלקטרוני בתום כל  1חודשים קלנדריים.
לא ניתן למלא ולהגיש את טופס ההצהרה לאחר תום החודש הקלנדרי ,שלאחר תום החודשיים אליהם הוא
מתייחס.
בגין ניצול של עד  1ימי מחלה רצופים – נדרש דיווח בטופס ההצהרה ,ללא צורך באישור רפואי.
()1
בגין ניצול של  4ימי מחלה רצופים ומעלה – נדרש דיווח בטופס ההצהרה ,בצירוף תעודות מחלה חתומות ,הנושאות
()4
את מועד מתן תעודת המחלה ,מספר ימי המחלה המאושרים ופירוט המחלה.
בתלוש המשכורת של כל חבר סגל יבוצע רישום חודשי של הצבירה והניצול של ימי המחלה של חבר הסגל.
()1
הגשת הצהרה כוזבת ו/או לא נכונה עלולה להיחשב כביצוע עבירת משמעת על ידי חבר הסגל ,בהתאם להוראות
()1
תקנון המשמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר האקדמי של המכללה,
 22.3פיצוי בעד ימי מחלה לא מנוצלים (בתוקף החל מיום )26.4.1023
החל ממועד כניסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי ( ,) 51.1.1.51זכאים חברי הסגל לפיצוי בעד ימי מחלה לא מנוצלים ,בכפוף לתנאים
המפורטים להלן:
חבר סגל שסיים עבודתו במכללה בנסיבות מסוימות ,או בנסיבות מסוימות שאריו במקרה של פטירתו ,יהיו זכאים לתשלום
(א)
פיצוי בעד ימי מחלה לא מנוצלים ,לפי הנהוג בשירות המדינה בהתאמה להוראות סעיף  11.17.לתקשי"ר ,כפי שיעודכן מעת
לעת.
לצורך חישוב הפיצוי בעד ימי מחלה בלתי מנוצלים ,כאמור בפסקה (א) לעיל יובאו בחשבון רק ימי המחלה שנצברו ונוצלו על
(ב)
ידי חבר הסגל במהלך התקופה שהחל ממועד מינויו כחבר הסגל האקדמי הבכיר במכללה או במהלך התקופה שהחל מיום
 -51.1.1.51לפי המאוחר מבין מועדים אלו.
בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי ,לצורך חישוב הפי צוי בעד ימי מחלה בלתי מנוצלים לא יובאו בחשבון חודשים שבגינם
(ג)
לא הגיש חבר הסגל דיווח על ניצול ימי מחלה ,בהתאם להוראות סעיף  22.1לעיל.
 22.4דמי הבראה – לאחר שהשלימו שנת עבודה מלאה במכללה ,יהיו חברי הסגל זכאים לדמי הבראה .הזכאות לימי הבראה והתעריף
ליום הבראה יהיו לפי הנהוג בשירות המדינה ,ובהתאמה לסעיף  12.145לתקשי"ר ,כפי שיעודכן מעת לעת.
 22.4ביטוח פנסיוני –
כל אחד מחברי הסגל האקדמי הבכיר יהיה זכאי ,ממועד תחילת עבודתו במכללה ,להפרשות לזכותו לקרן פנסיה או לקופת
(א)
גמל לא משלמת לקצבה או לביטוח מנהלים ,לפי בחירתו על פי חוק.
הפרשות המכללה תהיינה בשיעור של  2.11%בגין פיצויי פיטורים ו 1%-או  1%לתגמולים (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים,
(ב)
בהתאמה) .משכרו של חבר הסגל ינוכו  ,1%או שיעור גבוה יותר ,בהתאמה לתנאי הפוליסה ,בגין חלק העובד בהפרשה
לתגמולים.
בחר חבר הסגל בביטוח מנהלים ,תבטח אותו המכללה בביטוח בפני אובדן כושר עבודה ,בשיעור של עד  1.1%משכרו.
אם וככל שחבר סגל חדש לא יודיע למכללה ,עד תום החודש הראשון בתקופת המינוי הראשונה ,לאיזה הסדר פנסיוני בחר
(ג)
להצטרף כאמור בסעיף זה לעיל ,הוא יצורף על ידי המכללה לקרן הפנסיה "מבטחים החדשה" ,שהינה קרן פנסיה ברירת
המחדל של המכללה.
הבסיס לביצוע תשלומי חבר הסגל והמכללה ,כמפורט בפסקה (ב) לעיל ,יהיה המשכורת הכוללת לפי טבלאות השכר (שכר
(ד)
משולב כולל ותק בצירוף תוספת אקדמית; להלן – "המשכורת הכוללת").
בהתאם להוראות סעיף  54לחוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג( 5911-להלן – "החוק") ,תשלומי המכללה לקרן פנסיה ,לקופת גמל
(ה )
או לפוליסת ביטוח מנהלים ,בשיעור  2.11%מהמשכורת הכוללת עבור פיצויי פיטורים ,יבואו במקום  200%מפיצויי
הפיטורים המגיעים לחבר הסגל או לשאריו לפי החוק ,בגין המשכורת הכוללת ולתקופה הכוללת עבורה שולמו.
המכללה מוותרת מרא ש על כל זכות שיכולה להיות לה להחזר כספים מתוך תשלומיה ,כאמור בפסקה (ב) לעיל ,אלא אם כן
(ו)
נשללה זכות חבר הסגל לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים  51או  57לחוק ,ובמידה שנשללה ,או שחבר הסגל משך
כספים מקרן הפנסיה או מקופ"ג או מפוליסת ביטוח המנהלים שלא בשל אירוע מזכה .לעניין זה "אירוע מזכה" משמע:
מוות ,נכות או פרישה בגיל  1.או יותר.
 22.6קרן השתלמות שקלית – המכללה תצרף את חברי הסגל האקדמי הבכיר לקרן השתלמות שקלית ,ותעביר עבורם מדי חודש סכומים
כדלקמן:
ניכוי של חבר הסגל בשיעור של  1.1%מן המשכורת הכוללת.
(א)
הפרשה של המכללה בסכום השווה ל 7.1%-מן המשכורת הכוללת.
(ב)
 22.7השתתפות בשכר לימוד בגין לימודי בני משפחה במכללה ובמוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ – חברי הסגל זכאים להשתתפות
המכללה בתשלום שכר הלימוד עבור לימודי בני זוגם וילדיהם במכללה ובמוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל ,בתנאים המפורטים
בנוהל כח אדם :זכאות חברי הסגל האקדמי הבכיר להשתתפות המכללה בשכר לימוד בגין לימודי בני משפחותיהם במכללה ובמוסד
אחר להשכלה גבוהה בישראל ,אשר ניתן לעיין בו באתר האינטרנט.
 22.8מיסים ותשלומי חובה  -המכללה תנכה מכל התשלומים שישולמו לחברי הסגל האקדמי הבכיר את כל המיסים ,ההיטלים ותשלומי
החובה ,אשר היא מחויבת לנכותם על פי כל דין ו/או הסכם .המכללה תנכה משכרם של חברי הסגל דמי חבר או דמי טיפול מקצועי
ארגוני ,לפי הענין ,בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי ,ותעביר את הניכויים לארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר,
ע"ר.
 22.9תמורה מלאה  -המשכורת והתנאים הנלווים המפורטים במסמך זה לעיל מהווים תמורה מלאה ,כוללת ,קבועה וסופית המגיעה
לחברי הסגל האקדמי הבכיר בגין עבודתם במכללה.
פעילות מחקר
התנאים להפחתת חובת ההוראה של חבר סגל בגין מחקר ,והקריטריונים ,התנאים והנהלים להקצאת תקציבי מחקר לחברי הסגל האקדמי
הבכיר במכללה ולניצולם – הינם בהתאם להוראות תקנון השתלמות ומחקר של המכללה ,שניתן לעיין בו באתר האינטרנט.
גמול הצטיינות
גמול הצטיינות ישולם לחברי הסגל בהתאם להוראות סעיף  5.להסכ ם הקיבוצי ולהוראות מל"ג .התנאים ,הקריטריונים והנהלים לקביעת
זכאותם של חברי הסגל לתשלום גמול הצטיינות – הינם בהתאם להוראות תקנון גמול הצטיינות ,שניתן לעיין בו באתר האינטרנט,
ולהחלטות ועדה אקדמית להצטיינות.
תנאי העסקת בעלי תפקידי מן האקדמיה
 24.2הפחתת שעות הוראה
באישור מראש ובכתב מהנשיא ,יהיו בעלי תפקידים מן האקדמיה זכאים להפחתת מכסת שעות ההוראה בה הם מחויבים ,בהתאם
להוראות סעיף  7.1לעיל ,ובלבד שהיקף שעות ההוראה שלהם לא יפחת מ 2-ש"ש למשרה מלאה ,וחלק יחסי למשרה חלקית.

-1 24.1תוספת תפקיד
חבר סגל אקדמי בכיר ,הממלא תפקיד בהתאם להגדרות המזכות בתוספת תפקיד בהנחיות ות"ת ,יהא זכאי לתוספת שכר
(א)
ששיעורה יקבע בהתאם לאמור בהנחיות ות"ת כפי שיאושרו על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר.
הזכות לתשלום תוספת תפקיד מותנית בכך שבעל התפקיד ילמד במלואה את מכסת שעות ההוראה בה הוא מחויב .לפיכך,
(ב)
תוספת תפקיד לא תשולם לבעל תפקיד שלא ילמד את מלוא מכסת שעות ההוראה כאמור.
תוספת תפקיד לא תהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא תובא בחשבון לעניין פיצוי פיטורים והפרשה לקרן השתלמות או לחישוב
(ג)
ערך שעה.
תוספת תפקיד תחשב לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני ,ויופרשו בגינה כספים (חלק העובד וחלק המעביד) לביטוח הפנסיוני
(ד)
של בעל התפקיד.
השתלמויות וכנסים
.24
 24.2השתלמות מיועדת להעלות את רמתם המקצועית של חברי הסגל האקדמי הבכיר ,לשפר את רמתם המקצועית ,להשלים מיומנויות,
לקבלת עדכונים בדבר שינויים וחידושים ,ולאפשר מעורבות במתרחש בעולם האקדמי.
 24.1יציאה להשתלמות אינה חלק מתנאי ההעסקה האישיים של חברי הסגל האקדמי הבכיר ,ואינה מהווה זכות קנויה.
 24.3זכאותם של חברי הסגל האקדמי הבכיר ליציאה להשתלמות וכנסים תהיה בהתאם להוראות תקנון השתלמויות ומחקר של
המכללה ,שניתן לעיין בו באתר האינטרנט.
 24.4אם תאושר לחבר ה סגל האקדמי הבכיר יציאה להשתלמות ממושכת ,המכללה תמשיך לשלם לו כסדרה את משכורתו בתקופת
ההשתלמות ,למעט גמול תפקיד והחזר הוצאות נסיעה ,שלא ישולמו בתקופה זו.
דמי חבר באגודות
.26
 26.2חברי הסגל האקדמי הבכיר זכאים להחזר הוצאות דמי חבר שנתיים ב 1-אגודות מדעיות בארץ ,עד לתקרה המפורטת בחוזרי
הממונה על השכר באוצר .בדמי החבר לא ייכלל מנוי על כתבי עת או פרסומים .חברי סגל המעוניינים בהחזר כאמור יגישו לועדת
השתלמויות ומחקר של המכללה בקשה מתאימה ,בצירוף קבלות המעידות על תשלום דמי החבר – הכל בהתאם להוראות תקנון
השתלמויות ומחקר ,שניתן לעיין בו באתר האינטרנט.
 26.1חברי הסגל האקדמי הבכיר ,רשאים להגיש לוועדת השתלמויות ומחקר בקשות להחזר תשלומים ששולמו על ידם כדמי חבר בעד 1
אגודות מדעיות בחו"ל .ועדת השתלמויות ומחקר תדון בבקשות אלה בהתאם לקריטריונים אקדמיים ולפי שיקול דעתה – הכל
בהתאם להוראות תקנון השתלמויות ומחקר.
אתיקה אקדמית ומשמעת
.27
חברי סגל ההוראה האקדמי במכללה מחויבים לנהוג על-פי קוד האתיקה האקדמית לחברי הסגל ,המפורסם באתר האינטרנט ,ולהימנע
מביצוע עבירות משמעת כהגדרתן בתקנון המשמעת לחברי הסגל ,המפורסם באתר האינטרנט של המכללה.
חיוב המכללה
.28
חבר הסגל האקדמי הבכיר אינו רשאי ולא מוסמך להתחייב בשם המכללה בהתחייבות כלשהי הכרוכה בהוצאה כספית אלא באישורו מראש
של מנכ"ל המכללה .נתן חבר הסגל התחייבות כאמור ללא אישור כאמור ,מתחייב הוא לשאת בה אישית ובמקרה שהמכללה תחויב בתשלום
ההוצאה – מתחייב הוא לשפותה ,מייד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שהמכללה תחויב בתשלומו ובהוצאות שיהיו לה בקשר לכך.
שמירת סודיות ומסמכים ,פרסומים וקנין רוחני
.29
 29.2חבר הסגל האקדמי הבכיר חייב לשמור על סודיות מוחלטת בכל הקשור בעבודתו במכללה ,לא לגלות ולא למסור בזמן כלשהו ,הן
בתקופת עבודתו במכללה והן בכל מועד לאחר מכן ,לאדם ו/או לגוף כלשהם ,כל ידיעה ו/או מידע בנוגע למכללה ולפעילותה ,שהגיעו
לרשותו תוך כדי ו/או עקב ו/או אגב עבודתו במכללה ואשר אינם נחלת הכלל .לענין זה" ,מסירת מידע" – בין בעל-פה ,בין בכתב ובין
בכל דרך אחרת .כן מתחייב חבר הסגל שלא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין המכללה.
 29.1חבר הסגל האקדמי הבכיר אינו רשאי להוציא מהמכללה מסמכים ו/או ציוד ו/או כל חפץ אחר השייכים למכללה ,זולת הדרוש
לצורך ביצוע תפקידו ועבודתו עבורה ,ועליו להחזיר למכללה כל מסמך ,ציוד וחפץ כאמור מייד עם סיום הצורך בהוצאתם מתחומי
המכללה לצורך ביצוע תפקידו ,או מיד עם הידרשו לכך – לפי המוקדם מביניהם .לחבר הסגל לא תהיה זכות עכבון ,מכל סיבה
שהיא ,על מסמך ,ציוד ו/או חפץ אחר השייכים למכללה .חבר הסגל רשאי להשתמש בציוד המכללה אך ורק לצורך מילוי תפקידו
ולא למטרה אחרת כלשהי.
 29.3חבר הסגל נדרש לציין בראש כל פרסום מטעמו את עובדת היותו חבר הסגל האקדמי במכללה.
 29.4זכויות היוצרים וכל זכות אחרת של קנין רוחני בכל עבודה שתבוצע על ידי חבר הסגל במסגרת תפקידו ו/או עבודתו עבור המכללה
ו/או באמצעות ציוד של המכללה תהיינה בבעלותה הבלעדית של המכללה בהתחשב בתמורה המשולמת לחבר הסגל על ידי המכללה
עבור עבודתו עבורה.
שונות
.10
 10.2כל הודעה שתשלח על ידי המכללה לחבר הסגל ,למען עליו הודיע למשרד משאבי אנוש במכללה ,במכתב בדואר רשום ,תחשב
כנתקבלה על ידי חבר הסגל בתום ( 71שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר .מברק שנשלח למען כאמור יחשב
כנתקבל למחרת שליחתו.
 10.1לשון זכר בתקנון זה ,ביחס לחברי הסגל האקדמי הבכיר ,לרבות לשון נקבה – לפי הענין.
 10.3כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות ההתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
______
אישור

מצהיר ומאשר בחתימתי מטה ,שקראתי בעיון את
 ,בעל ת.ז .מס'
אני הח"מ,
הוראות התקנון דלעיל ,המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי העסקתי במכללה ,הבנתי אותן והסכמתי להן ,ואני מקבל על עצמי ומתחייב לפעול לפיהן.
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