נוהל כח אדם
זכאות חברי הסגל האקדמי הבכיר
להשתתפות המכללה בשכר לימוד בגין לימודי בני משפחותיהם
במכללה ובמוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל
(אוקטובר )1025

.2

תחולה והגדרות
1.1

נוהל זה מסדיר את התנאים בהם יהיו חברי הסגל האקדמי הבכיר במכללה זכאים
להשתתפות המכללה בתשלום שכר הלימוד עבור לימודי בני זוגם וילדיהם במכללה
ובמוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל.
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1.1

תוקפו של נוהל זה הוא החל מיום  ,11.2.1.11מועד פרסומו וכניסתו לתוקף של ההסכם
הקיבוצי המיוחד מיום  ,12.1.1.11החל על העסקתם של חברי הסגל האקדמי הבכיר
במכללה האקדמית ספיר (ע"ר).
תוקף מהדורת אוקטובר  1.12של נוהל זה החל מיום  ,11.1..1.12מועד תחילת שנת
הלימודים תשע"ו.

1.1

לענין נוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הבאה:
(א)

"ההסכם הקיבוצי" – ההסכם הקיבוצי מיום .12.1.1.11

(ב )

"המכללה" – המכללה האקדמית ספיר ,ע"ר.

(ג)

"הסגל האקדמי הבכיר" – חברי הסגל האקדמי הבכיר במינוי במכללה,
כהגדרתו בהסכם הקיבוצי.

(ד )

"חבר סגל" – חבר הסגל האקדמי הבכיר במכללה.

(ה)

"מוסד אחר להשכלה גבוהה" – מוסד מוכר להשכלה גבוהה ,כהגדרתו בסעיף 9
לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח.1921-

(ו)

"קרוב משפחה" – בן/בת זוג וילדים של חבר הסגל.

(ז )

"שכר לימוד" – דמי הרשמה ושכר לימוד עבור לימודי קרוב משפחה במכללה;
או דמי הרשמה ושכר לימוד ששולמו עבור לימודי קרוב משפחה במוסד אחר
להשכלה גבוהה בישראל.
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.1

זכאות להנחה בשכר לימוד במכללה או להשתתפות בשכר לימוד במוסד אחר להשכלה
גבוהה
חבר סגל ,אשר סיים שנת עבודה אחת ( )1לפחות כחבר הסגל האקדמי הבכיר במינוי במכללה,
זכאי מהמכללה להנחה בשכר לימוד עבור לימודי קרוב משפחה במכללה או לתשלום
השתתפות בשכר לימוד עבור לימודי קרוב משפחה במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל,
בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
1.1

שכר הלימוד ישולם למכללה /שולם למוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל עבור לימודי
קרוב המשפחה לקבלת תואר אקדמי במכללה /במוסד אחר להשכלה גבוהה ,ובמסלול
שהוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה לשם הענקת תואר (להלן – "מסלול הלימודים").
להסרת ספק מובהר ,שהזכות להשתתפות בשכר לימוד ,כאמור בפתח סעיף זה לעיל,
לא תחול בהתייחס לשכר לימוד עבור לימודי קרוב משפחה במכללה /במוסד אחר
להשכלה גבוהה בקורסים ו/או בתכניות ו/או במסגרות לימודים לא אקדמיות.

.3

1.1

חבר הסגל טרם הגיע לגיל פרישת חובה ,כהגדרתו בחוק גיל פרישה ,תשס"ד,1..2-
במועד תחילת שנת הלימודים שבגין לימודי קרוב המשפחה במהלכה מבוקשת
ההשתתפות בשכר הלימוד.

1.1

כאשר מבוקשת השתתפות בשכר לימוד במוסד אחר להשכלה גבוהה  -מסלול
הלימודים אינו קיים במכללה ,ולחילופין  -מסלול הלימודים קיים במכללה אולם קרוב
המשפחה לא התקבל ללימודים בו.

שיעור ההנחה /ההשתתפות בשכר הלימוד
1.1

המכללה תיתן הנחה בשכר לימוד /תשתתף בשכר לימוד לכל היותר עד לסכום דמי
ההרשמה ושכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל ,באותה שנת
לימודים.

1.1

חבר סגל ,המועסק במכללה במשרה מלאה במהלך כל שנת הלימודים ,יהיה זכאי
להנחה /להשתתפות מלאה בשכר לימוד ,בכפוף לאמור בסעיף  1.1לעיל; וחבר סגל,
המועסק במכללה במשרה חלקית במהלך כל שנת הלימודים ,יהיה זכאי להנחה/
להשתתפות חלקית ,בהתאם לשיעור משרתו.

1.1

חבר סגל המועסק במכללה במהלך חלק משנת לימודים – יהיה זכאי להנחה/
להשתתפות חלקית בשכר הלימוד ,בהתאם לחלק היחסי של העסקתו.
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1.2

הפסיק חבר הסגל עבודתו במהלך שנת לימודים ,או השתנה היקף העסקתו במכללה
במהלך שנת לימודים – יותאם שיעור ההנחה /החזר שכר הלימוד לו הוא זכאי ,בהתאם
לשינויים האמורים.

1.2

על אף האמור בסעיף  1.1לעיל ,במקרה של מסלול לימודים הקיים במכללה ,שקרוב
המשפחה לא נרשם ללימודים בו או שהתקבל ללימודים בו אולם בחר ללמוד במוסד
אחר להשכלה גבוהה – יהיה חבר הסגל זכאי להשתתפות המכללה בשכר הלימוד
בשיעור ( 2.%חמישים אחוז) משיעור ההשתתפות לו היה זכאי אלמלא כן בהתאם
להוראות סעיפים  1.1-1.2לעיל.

1.1

תקרת השתתפות בשכר לימוד
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  1.1-1.2לעיל ,חבר סגל יהיה זכאי להשתתפות בשכר
לימוד עד לתקרות כמפורט להלן:
(א)

עד לסכום השווה ל( 112%-מאה שמונים וחמישה אחוז) משכר הלימוד לתואר
ראשון במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה בישראל ,במהלך שנת לימודים
אחת.

(ב )

עד לסכום השווה ל( 1-שלוש) פעמים שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה
גבוהה בישראל ,בגין לימודי קרוב משפחה לתואר ראשון.

(ג)

עד לסכום השווה ל( 1-שתי) פעמים שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה
גבוהה בישראל ,בגין לימודי קרוב משפחה לתואר שני.

(ד )

עד לסכום השווה ל( 1-שתי) פעמים שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה
גבוהה בישראל ,בגין לימודי קרוב משפחה לתואר שלישי.
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.4

סייג לזכאות
2.1

על אף האמור בסעיף  1לעיל ,חבר סגל לא יהיה זכאי להנחה או להשתתפות בשכר
לימוד כאמור שם בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות:
(א)

שכר הלימוד שולם מכספי הפיקדון של קרוב המשפחה ,לפי סעיף  11לחוק
קליטת חיילים משוחררים ,תשנ"ד( 1992-להלן " -החוק");

(ב )

קרוב המשפחה זכאי להחזר שכר לימוד מאת הקרן לעידוד לימודי השכלה
גבוהה ,לפי סעיף 7א לחוק ,ותקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד
לימודי השכלה גבוהה) ,תשע"א.1.11-
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(ג)

2.1

.5

חבר הסגל ו/או קרוב משפחתו קיבל/עתיד לקבל ממעסיק אחר השתתפות בשכר
הלימוד.

על אף האמור בסעיף  2.1לעיל ,במקרה שכספי הפקדון או החזר שכר הלימוד או
השתתפות המעסיק האחר לא יכסו את מלוא סכום שכר הלימוד ,יהיה חבר הסגל זכאי
להנחה או להשתתפות המכללה בסכום ההפרש ,בכפוף להוראות סעיפים  1ו 1-לעיל.

הגשת בקשה להנחה בשכר לימוד או להשתתפות בשכר לימוד ותשלום ההשתתפות
2.1

חבר סגל המבקש לקבל הנחה /השתתפות בשכר לימוד ,יגיש למדור שכר לימוד עד לא
יאוחר ממועד תחילת שנת הלימודים אליה מתייחסת הבקשה ,בקשה להנחה/
השתתפות על גבי הטופס המצורף כנספח "א" לנוהל זה ,בצירוף אישור קבלה
ללימודים במכללה /במוסד אחר להשכלה גבוהה.

2.1

במקרה שמבוקשת הנחה בשכר לימוד במכללה – המכללה תיתן לחבר הסגל הנחה
בשכר לימוד בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  1לעיל.
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2.1

במקרה שמבוקשת השתתפות בשכר לימוד במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל –
המכללה תשלם לחבר סגל הזכאי לכך ,השתתפות בשכר הלימוד בהתאם ובכפוף
להוראות סעיף  1לעיל ,כנגד קבלות על תשלום שכר לימוד ,שיגיש למדור שכר.
קבלות שיוגשו עד ה 12-בחודש קלנדרי מסוים – תשולם ההשתתפות במצורף
למשכורתו של חבר הסגל בגין אותו חודש .קבלות שיוגשו לאחר ה 12-בחודש קלנדרי
מסוים – תשולם ההשתתפות במצורף למשכורתו של חבר הסגל בגין החודש הקלנדרי
שלאחר מכן.
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2.2

על אף האמור בסעיף  2.1לעיל ,השתתפות בשכר לימוד במוסד אחר בשנת לימודים
אקדמית מסוימת ,תשולם רק החל ממשכורות חודש אוקטובר בשנה הקלנדרית בה
תיפתח שנת הלימודים עד משכורת חודש ספטמבר בשנה הקלנדרית שלאחר מכן.
בהתאם לכך ,תשלום השתתפות בהתאם לקבלות שיוגשו לפני  1באוקטובר בשנה
הקלנדרית בה תפתח שנת הלימודים ,יבוצע במצורף למשכורת אוקטובר; ולא תשולם
השתתפות בגין קבלות שיוגשו לאחר  1.בספטמבר בשנה הקלנדרית בה מסתיימת שנת
הלימודים ,אלא אם כן חבר הסגל יציג נימוקים מיוחדים שיצדיקו את האיחור בהגשת
הקבלות.
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2.2

המכללה תנכה משכרו של חבר הסגל כל מס ו/או תשלום חובה שהיא חייבת בניכוים
בגין סכום ההנחה שקיבל /סכום ההשתתפות בשכר הלימוד ששולם לו ,בהתאם
להוראות סעיפים  2.1או  2.1לעיל.
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.1

כל דבר בנוהל זה הכתוב בלשון זכר – יתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל דבר הכתוב בלשון רבים
– יתייחס גם ליחיד ולהיפך.

אורנה גיגי ,מנכ"לית

תאריך11/1./1.12 :

LF-Sapir-reg-002B.doc
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נספח "א"
בקשה להנחה בשכר לימוד במכללה /להשתתפות המכללה בשכר לימוד
בגין לימודי בני משפחה במכללה /במוסד אחר להשכלה גבוהה בישראל
.2

פרטי חבר הסגל המבקש
שם  ;__________________________ :מס' ת.ז_______________ .
מחלקה_________________________ :
מועד קבלת מינוי__________________ :
היקף משרה בשנת הלימודים בגינה מבוקשת ההשתתפות___________ :
האם עובד במהלך כל שנת הלימודים בגינה מבוקשת ההשתתפות :כן  /לא
קירבה לסטודנט שבגין לימודיו מבוקשת ההשתתפות________ :

.1

פרטי הסטודנט שבגינו מבוקשת ההשתתפות
שם  ;__________________________ :מס' ת.ז_______________ .

.3

פרטי הלימודים בגינם מבוקשת ההשתתפות
לימודים במכללה  /במוסד המוכר להשכלה גבוהה_________________ :
מסלול לימודים___________________ :
לימודים לקראת תואר אקדמי מסוג_________ :
שנת לימודים לתואר_________________ :
לימודים בשנת הלימודים______________ :
חלקיות לימודים_____________ :



יש לצרף אישור המכללה /המוסד האקדמי האחר בדבר קבלה ללימודים ,בו יפורט מסלול
הלימודים.



השתתפות המכללה הינה בהתאם ובכפוף להוראות נוהל כח אדם – זכאות חברי הסגל
האקדמי הבכיר להשתתפות המכללה בשכר לימודי בני משפחותיהם במכללה ובמוסד אחר
להשכלה גבוהה בישראל

הצהרת המבקש
הנני מצהיר בזה כדלקמן:
.1

הפרטים שציינתי לעיל הינם נכונים ,מלאים ומדויקים.

.1



שכר הלימוד לא שולם מכספי הפיקדון של קרוב משפחתי ,לפי סעיף  11לחוק קליטת
חיילים משוחררים ,תשנ"ד.1992-



שולם מכספי הפיקדון חלק משכר הלימוד ,בסך _______________ ( ₪יש לצרף
אסמכתאות).
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.1

.2



קרוב משפחתי אינו זכאי ו/או לא אושרה זכאותו להחזר שכר לימוד מאת הקרן לעידוד
לימודי השכלה גבוהה ,לפי סעיף 7א לחוק ,ותקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן
לעידוד לימודי השכלה גבוהה) ,תשע"א.1.11-



קרוב משפחתי קיבל/יקבל מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה החזר של חלק משכר
הלימוד ,בסך _______________ ( ₪יש לצרף אסמכתאות).



אני ו/או מי מבני משפחתי לא קיבלנו /נקבל ממעסיק אחר השתתפות מלאה או חלקית
בשכר לימוד ,בגין הלימודים בגינם מבוקשת השתתפות המכללה כאמור לעיל.



אני ו/או מי מבני משפחתי קיבלנו/נקבל ממעסיק אחר השתתפות בשכר הלימוד ,בגין
הלימודים בגינם מבוקשת השתתפות המכללה כאמור לעיל ,בגין סכום שכר הלימוד
העולה על סכום ההנחה בשכר לימוד /סכום השתתפות המכללה ,כך שהסכום הכולל
שיתקבל מהמכללה ומהמעסיק האחר לא יעלה על הסכום הכולל של שכר הלימוד.
יש לציין את שם המעסיק האחר ,זהות המועסק על ידו ,וסכום ההשתתפות
שהתקבל/יתקבל ממנו___________________________________________ :
____________________________________________________________

.2

ידוע לי שהגשת בקשה המכילה נתונים שאינם נכונים ,מלאים ומדויקים עלולה להיחשב
כביצוע עבירת משמעת בהתאם להוראות תקנון המשמעת לחברי סגל ההוראה והמחקר
האקדמי של המכללה.

חתימת חבר הסגל המבקש_____________________________ :
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