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לה גבוהה להשכדות במוס גודירו ההעסק יתנא

 יותמאקד לותבמכלוניברסיטאות ונם אשאי
גבוהה  הלכת להשודסבמו ג של סגלוירדוה נאי העסקר לתבאשמעודכנות יות הנח להלן

ועצה להשכלה רה של המבהכ ר אויתהב ,דמיותקאהכללות ובמ שאינם אוניברסיטאות

  .גבוהה

 
, חלו מספר שינויים במערכת יחסי העבודה 2008מאז הפרסום האחרון של חוברת זו במרץ 

של הסגל האקדמי במכללות, ביניהם בין היתר יישום הסכם שכר לסגל האקדמי הבכיר 

, שינויי חקיקה בנושא זכויות עובדים כדוגמת צווי הרחבה בנושא פנסיה חובהו במכללות

 אשר יאפשר אקדמיכמו כן ובעקבות הצורך במסלול העסקה  בו שינוי ההנחיות.אשר חיי

הסדרת בעיות בהעסקת מורים מן החוץ במכללות, נוסף להנחיות מסלול העסקה  בין היתר

 חדש בשם "סגל עמית". 

 השינויים העיקריים בהנחיות אלו הם:

 2011מיוני  בכיר במכללותאקדמי ההתאמת ההנחיות להסכם הסגל ה 

 תנאי העסקה של מורים מן החוץעדכון הנחיות ל 

 סגל עמית תמסלול העסק 

  בגין זכייה השתלמות ממושכת, תוספות  -בנושאים שוניםועדכונים הבהרות

 .וכו' במענקי מחקר חיצוניים

 

 .2008מרץ מחליפות את ההנחיות מלו אות יהנח

 
גל האקדמי סל ים )הןדבותנאי הפנסיה לע יהיו ,לגביהם חלות הנחיות אלה דותסהמו לבכ

 לבד.ת ביה צוברס( מסוג פננהליוהן לסגל המ

 

וועדה לתכנון ולתקצוב הואמות את הסדרי ההעסקה והשכר שאושרו על ידי תלו אות יהנח

.  לא ניתן להנהיג שינויים אוצרהבמשרד  השכר ה עלנהממוו ה גבוההלועצה להשכל המש

 ות"תודת השכר ותנאי העסקה ביחיללא אישור  שכר ותנאי העסקהמסלולי העסקה, ב

 והממונה על השכר במשרד האוצר. 

 
 זכייה במענקי מחקרבגין תוספות השכר באשר ל הנחיות מהוות מסגרת מרביתה

  .גמול הצטיינות ושכר בעלי תפקידים חיצוניים,

ניתן לפנות או בנושאי שכר ותנאי העסקה שאינם מפורטים בהנחיות אלה  םורירבי רבבד

 .ות"תוב תנאי העסקהו שכרה ליחידת
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 דמי ה אקראהול סג -א' פרק 

 

 כללי

 אקדמי סגל תפקיד

 לקיים, ההוראה שעות למכסת ומעבר, לו שניתן המינוי במסגרת חייב אקדמי סגל חבר

 לשם עזרה כל להם ולהושיט להדריכם, לתלמידיו לייעץ כמו, פעולות של רחב מגוון

 את לבדוק, הבחינות בזמן נוכח להיות, בחינות שאלוני להכין; בלימודיהם התקדמותם

 שהטילו גמר עבודות לבדוק; תלמידיו של בכתב עבודות לתקן; בערעורים ולדון הבחינות

 הוועדות כל של בישיבות להשתתף; במועד ציונים להעביר; המוסד של הרשויות עליו

 אשר תהמטלו כל את ולבצע בחירה פי על או שלו המינוי בתוקף חבר הוא שבהם והגופים

 .במסגרת תפקידו עליו תטיל המוסד הנהלת

 

 

 רדמי בכיה אקהוראסגל  .1

ינם לה גבוהה שאלהשכדות מוסב רי בכימדקה אהוראסגל בר ח -רהדהג

 1א' )על פי סעיף  ל מינוי אקדמישקיבהוא מי  ,יותמאקד לותבמכלאוניברסיטאות ו

  .מנייןהמן  סורפפרוו חבר סורפורפ ,ריבכ המרצ ,צהמר תדרגות מהבאח (כלהלן

 

 נויהמי הליך .א
 
 להבמכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה והשכלסד לבמוקדמי וי אמינ הליך  (1

רצה ה ומים של המוסד לדרגות מרציונת המידעו צעותבאמ הוא תמיקדא

למינוי פרופסורים של המל"ג  העליונותת המינויים ובכיר ובאמצעות ועד

רופ' פ ות פרופ' חבר,לדרגבמוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות 

 (.4ן ופרופ' נילווה )ראה סעיף מניימן ה

 

מינוי ה ךיהל ,תויטאסיברנאו ית שלאקדמיות באחרש םימיים אקדלבמסלו (2

ת אמצעובות רגדהל לכה שיעי המועסק ע"י המכללהסגל איש של  האקדמי

למסלול  ינוייך מ)כהלועדת מינויים של האוניברסיטה נותנת החסות 

 .1ניברסיטאי(האו ינומיהאקדמי ולא ה

 

                                                      
1
 של מסלולים אלה אמורה להסתיים עד תשע"ח. על פי החלטות מל"ג וות"ת הפעלתם 
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על  סד המקבל.מומחדש בע ציתב ין מוסדות, הליך המינויבל סג ברעמ בעת (3

ינויים המתאימה את הבקשה למינוי ת המוועדיש לקבל להגד המהמוס

 .במהלך הסמסטר הראשון להעסקתו של חבר הסגל במוסד

 

ויים באמצעות ועדות המינ נלוויםפרופסורים ניתן למנות  - פרופסורים נלווים (4

מועמדים למינוי זה יהיו אנשי העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים. 

שעיקר עבודתם מחוץ למכללה. על אנשי מקצוע מומחים בתחומם מקצוע 

ולהתחייב להמשיך  ,אלה ללמד במכללה ברצף מספר שנים קודם למינוי

ללמד במכללה אחרי המינוי. המינוי כפרופסור נלווה יפקע עם הפסקת 

 במכללה. ההוראה

 

מעמדו האקדמי קודם ל פי תנאי העסקת חבר סגל בהליך מינוי אקדמי יהיה ע (5

עד לסיום יהיו ממוסד אחר עובר תנאי העסקת חבר סגל הלתחילת התהליך. 

 דרגתו מהמוסד הקודם.  ל פי הליך המינוי ע

 

שכרו של חבר מיידית יעודכן  ,עם קבלת הדרגה האקדמית ,בתום הליך המינוי (6

ולא יותר מחצי שנה  ,מתחילת תהליך המינויאם לדרגתו החדשה הסגל בהת

 אחורה.

 

במקרים בהם הליך המינוי הינו למי שמיועד להיות חבר סגל אקדמי בכיר אך  (7

המוסד בעל מינוי אקדמי ממוסד אחר טרם הליך המינוי למוסד החדש, אינו 

שת, להעסיק את המיועד בחוזה אישי בגובה סך כל השכר לדרגה המבוקיכול 

 , כאשר: בשנת הוותק ההתחלתית לאותה דרגה

שיקולי המוסד )או האוניברסיטה נותנת לפי  - צה בכירת מרצה ומרולדרג

 החסות האקדמית(.

 פנייה מנומקת של ל סמך באישור ות"ת ע - ת פרופ' חבר ופרופ' מן המנייןולדרג

 .המוסד המבקש

אקדמי בחוזה אישי משך הזמן שבו ניתן להעסיק חברי סגל בתהליך למינוי 

ואישור מראש יהיה עד שנתיים. אי סיום התהליך בפרק זמן זה מחייב תיאום 

 ות"ת להמשך העסקת המועמד. של יחידת השכר ותנאי העסקה בו

לא יהיה חבר הסגל במעמד  דרגת פרופסורהמינוי למשך הליך ביובהר כי 

 , ולא יהיה רשאי להשתמש בתואר זה. אקדמי של פרופסור
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במסגרת סעיף גמישות ניהולית כאמור בהסכם הסגל הבכיר  -ם אישייםחוזי (8

יש לפעול על ליישום מהסגל בחוזים אישיים מיטיבים.  15%ניתן להעסיק עד 

 . בעניין זה פי הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת

 

 קההעס היקף .ב
 

חלקית של ה ו במשרארה מלאה שבמבמוסד בכיר, יועסק  ימדאה אקרוהסגל  (1

 . חצי משרהפחות ל

 

ד במוסשאינה מלאה מועסק במשרה  ר סגל אקדמי בכיראם חב -העסקה נוספת (2

 100% פרש עד ללמלא את הה יכולעיקרי, ה יסוקוע ושר בא ,גבוהה שכלהלה

משרה  100%-. מעבר ל(1 'ה )בכפוף לסעיף בגבוהכלה השלר ד אחוסבמה משר

)בהתייחס לחובת פים נוס 50% עד שווה ערך שליכול חבר הסגל להיות מועסק 

השכלה חר לסד אבמו וץן החרה מכמו -ביחידות הוראהההוראה למשרתו( 

אחרת/בבית ספר אחר ממקום עיסוקו  בפקולטהבמחלקה אחרת/גבוהה/

. היתר זה ניתן לחברי סגל אקדמי בכיר שאין להם עיסוק מחוץ למערכת העיקרי

 ההשכלה הגבוהה. 

 

עליו ללמד מחוץ למוסד בו משרתו העיקרית חבר סגל אקדמי בכיר יוכל בכדי ש (3

ייבחן אשר אישור בקשת המוסד האחר,  על פי, ממוסד האם אישור מראשלקבל 

פנייה  יפל אפשר שאישור מוסד האם לחבר סגל, יעשה ע. ככל שנדרש מידי שנה

ובתנאי שהאישור יכלול את  ,בקשת המוסד האחרל פי של חבר הסגל ולא ע

 סגל להורות והיקף השעות המאושר. התכנית בה מיועד חבר ה

 

כתב תאושר ב - (לפחותמחלקה  ברמת) דתת נפרידמקאה דייחב ספתוה נקהעס (4

במנגנון אישור כפי שיקבע המוסד. המחלקות ע"י הראש האקדמי ושני ראשי 

 .האישור יחודש מדי שנה
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 אקדמיות להנדסה מכללות

חברי סגל ר מוגבל של מספלהעסיק יכולות  האקדמיות להנדסההמכללות  (5

חברי סגל  ;באותה מחלקה מעבר למשרתם )שאינם בעלי תפקיד במכללה(

נוסף יחסוך גיוס חברי השהתמחותם נדרשת ע"פ תוכנית הלימודים ועיסוקם 

שלא יעלה על שש תהיה ביחידות הוראה בהיקף זו סגל אחרים. העסקה נוספת 

 -עסקה של מורה מן החוץיחידות הוראה בשבוע כמורה מן החוץ )לגבי תנאי ה

בתנאי שלחברי סגל אלו אין כל עיסוק אחר )לאו דווקא בהוראה( , וראה פרק ד'(

  מחוץ למוסד. 

 מחובת המוסד לוודא כי חברי הסגל עומדים בקריטריונים הנ"ל. 

 

כהוראה לכל דבר,  בתחש האקדמיות להנדסהבמכללות הנחיית פרויקט גמר  (6

הנהלות המכללות יישומי במכללות אלו.  טפרויקעקב חשיבותו המיוחדת של 

פרויקטים כחלק משעת  4ליווי של עד  רשאיות להחשיב האקדמיות להנדסה

פרויקט גמר תחשב עד כל הוראה פרונטלית להן מחויב חבר הסגל. חניכה של 

יחידת הוראה. היקף שעות ההוראה הפרונטליות לא יפחת בכל מקרה ( 0.5)חצי 

 שעות שבועיות.  10-מ

ארבעה פרויקטים נוספים כשהגמול יהיה ע"פ יחידת עוד תן להנחות עד ני

במסגרת הדיווח  זו תדווח העסקה של מורה מן החוץ. העסקה הוראה בתנאי

   .הממוחשבהסמסטריאלי למאגר הסגל 

 

יכולים  הנדסהמוסדות אחרים אשר חלק מתוכניות הלימוד בהם הנם מקצועות  (7

 .הרלוונטיותיות בתוכנ לפעול גם כן ע"פ הוראה זו

 

 

 נויש מיחידו .ג

שאינו  ההלה גבוכשהסד לובכיר במ יאקדמ סגל והקידום של חבר ינויש המחידו (1

 ומתועל סמך איכות ההוראה, תריקר בע היהי מיתאקד במכללהאוניברסיטה ו

 הישגים מחקריים ומקצועיים.ו ולקהילה סדלמו

 

, הפסקת ופת המינויוי של חבר סגל, אורך תקנהמי ושדיח ,ןיויסהנת תקופמשך  (2

 יהיו על פי התקנון האקדמי בכל מוסד. קביעות מתן ואפשרות ל מינוי,

 

 

 

 



6 
 

 וותקכר ש .ד

אקדמי ר לסגל ההשכ לאותתאם  לטבסגל אקדמי בכיר יהיה בהי רחבשל ם רשכ (1

טבלאות השכר . מעת לעת תות" "יע מותסומפור ותשרהמאו במכללותהבכיר 

ל האקדמי הבכיר במכללות הסכם השכר הקיבוצי של הסגנסמכות על 

  אוצר.משרד העל השכר בהמאושר על ידי הממונה   האקדמיות

 

במעבר מדרגה לדרגה שכרו של חבר הסגל יקבע על פי השכר בשנת הוותק  (2

( בדרגתו החדשה, ללא קשר לוותק האישי של 0ההתחלתית )לאחר שנת ותק 

 חבר הסגל. 

 כלומר, חבר סגל שיקודם ל:

 ק. תשנות ו 2קבע על פי שכרו י -צה רת מגדר

 .שנות ותק 4שכרו יקבע על פי  -כיר בצה רת מגדר

 .שנות ותק 7שכרו יקבע על פי  -חבר רופ' ת פגלדר

 .שנות ותק 10שכרו יקבע על פי  - ןן המניימופ' רת פגלדר

 

 אינו מאפשר קידום בשכר. הוותק מעבר לשיא קידום הוותק בכל דרגה  (3

 

הקודמת גבוה מהשכר ושכרו בדרגה  ,ה בדרגהחבר סגל אקדמי בכיר אשר עול (4

ייפגע שכרו, כלומר שכרו לא לא  –בשנות הוותק הראשונות בדרגתו החדשה 

 וותק המתאים בדרגתו החדשה.שכר בעד הגיעו לישתנה 

 
חבר סגל אקדמי בכיר זכאי להחזר הוצאות כמפורט בהסכם  -החזר הוצאות (5

יעה ישולם על פי הנחיות החזר הוצאות נסהסגל האקדמי הבכיר במכללות. 

יודגש כי אין החשב הכללי במשרד האוצר להחזר נסיעות בתחבורה ציבורית. 

פת לשלם החזר הוצאות בגין רכב, טלפון וביגוד מאחר ואלו מעוגנים בתוס

   האקדמית המשולמת לחבר הסגל.   

 
לאחר השלמת שנת עבודה מלאה, יהיו חברי הסגל האקדמי הבכיר  -הבראה (6

דמי הבראה. הזכאות לימי הבראה והתעריף ליום הבראה יהיו לפי זכאים ל

לתקשי"ר כפי שיעודכן מעת  28.241הנהוג בשירות המדינה ובהתאמה לסעיף 

 לעת.
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יהיה זכאי החל משנת העבודה בכיר כל חבר סגל אקדמי  -קרן פנסיה ופיצויים (7

בה או הראשונה להפרשות לזכותו לקרן פנסיה או לקופת גמל לא משלמת לקצ

שיעורי ההפרשות ייקבעו בהתאם  לביטוח מנהלים לפי בחירתו על פי חוק. 

  . הסכם השכר של הסגל הבכיר במכללותלאמור ב

 

מכללות החתומות על  -)כגון קרן השתלמות, ימי חופשה ומחלה( זכויות נוספות (8

או שהודיעו לוות"ת על יישום מלא של במכללות הסכם הסגל האקדמי הבכיר 

   הסכם זה.  שאיות לפעול על פי ר ,הסכםה

 

 אההור מכסת שעות .ה
 

 1-6סעיפים ) על פי הסכם של הסגל הבכיר במכללותלהלן מכסת שעות ההוראה 

  :בכיר(אקדמי הליישום במכללות המפעילות את הסכם הסגל הבלשון ההסכם. 

שעות הוראה בשבוע למשרה מלאה  12חובת ההוראה של חבר סגל במינוי תהא  (1

 .רבכל  סמסט

שעות הוראה  10ובת ההוראה של פרופסור חבר ופרופסור מן המניין תהא ח (2

  בשבוע בכל סמסטר.

 12-מקביל לא תפחת מהוראה אחר/מכסת שעות ההוראה של חברי סגל במסלול  (3

 שעות הוראה בשבוע בכל סמסטר 16שעות הוראה בכל סמסטר ולא תעלה על 

 וכל זאת בהתאם לדרגתו. 

על ידי  בפעם הראשונה ר חדש או בקורס חדש הניתןשתי שעות הוראה בסמינ (4

שעות הוראה של חבר סגל במשרה. הפחתת שעות  3-ייחשבו כ ותיק מרצה

 הוראה בגין סעיף זה לא תעלה על שתי שעות הוראה שבועיות.

 :הפחתת חובת ההוראה בגין מחקר (5

)להלן הוועדה  תוקם קרן שעות מחקר שתנוהל על ידי ועדה אקדמית (א

 האקדמית(.

  .משעות ההוראה של הסגל במינוי 10%בקרן יופקדו  (ב

הפחתת שעות  ,למרצים העוסקים במחקר ,תוכל לאשרהאקדמית עדה והו (ג

ממשרה מלאה ובלבד שאישורה יינתן  33%עד בהיקף של בתשלום  הוראה

 מחברי הסגל במינוי במסלול הרגיל.  30% - לכל היותר ל

   לתקציב הקרן. תוכל לאשר הפחתה זו בהתאםהאקדמית  ועדהוה (ד

 .יובא לידיעת כל חברי הסגלאשר  ח זמניםתכין תקנון ולו הוועדה האקדמית  (ה
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חבר סגל במינוי יוכל לפנות לקרן לצורך הפחתה בעומס ההוראה בשל פעילות  (ו

מחקרית אותה הוא מבצע ו/או בגין התנאים שנקבעו בעבר, והכול בכפוף 

ן הוא מבקש להציג בפני לתוכנית מחקר מוגדרת ו/או לנסיבות אחרות אות

 הוועדה.

שעות שבועיות  4הפחתת חובת ההוראה כאמור תעשה עד להפחתה של  (ז

שעות הוראה  8 -ולתקופה של שנה אחת, ובלבד שעומס ההוראה לא יפחת מ 

 שבועיות.

 בתום השנה יגיש חבר הסגל לוועדה דו"ח התקדמות הפעילות המחקרית. (ח

 

שעות  8-עומס ההוראה לא יפחת מ, עילל 1-5בסעיפים יובהר כי למרות האמור  (6

 הוראה שבועיות. 
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 חיצוניים תוספות שכר בגין זכייה במענקי מחקר .ו
 13.11.11הנחיות בעניין מיום  מחליף

 

משרה, יכול  50% -חבר סגל אקדמי בכיר שמועסק בהיקף של למעלה מ (1

ל פי התנאים לקבל תוספת שכר בגין זכייה במענק מחקר חיצוני ע

  המפורטים בפרק זה.

 

מענקי מחקר הם כספים הממומנים ע"י גורם שמחוץ למוסד  -מענקי מחקר (2

ולגופים הקשורים עמו, המשמשים לצורך מחקרים המבוצעים בתוך המוסד 

)מלגות לסוגיהן אינן נחשבות כמענקי  במענקים זכוע"י חברי סגל אשר 

  מחקר(.

 
י מחקר תשולמנה לחברי סגל אשר תוספת השכר בגין זכייה במענק/ (3

משמשים כחוקרים ראשיים במחקרים הממומנים על ידי גורם שמחוץ 

 למוסד.

 
התוספת תשולם לחבר סגל שהגיש בקשה לקבלת התוספת, ושבקשתו  (4

  אושרה על ידי המכללה ועל ידי ות"ת על פי הכללים המפורטים במסמך זה.

 

ל מותנה באישור פרטני כל תשלום של תוספת שכר בגין מחקר לחבר הסג (5

ככל או לפי כללים ורשימת קרנות  תת"וויחידת השכר ותנאי העסקה במ

לפני תחילת תקופה של תשלום  .שיקבעו על ידי אגף התקצוב בוות"ת

פרטי המענק על פי הנחיות יחידת השכר ת שלוח אתוספת השכר, יש ל

עבור  הסכמי המענק וכל מסמך רלוונטי אחר. ניתן להגיש בקשהבצירוף 

 פנייה אחת. מספר מענקים ב

ובהסכמת  בתקופת המחקרר, רשאי להמיר מענק זה, מי שקיבל מענק מחק (6

שעות שבועיות.  4על  , בשעות הוראה. היקף ההמרה לא יעלהנותן המענק

שעה שבועית  1סה"כ עלות ההמרה תופחת מהמענק, כאשר עלות המרה של 

 תקבע על פי הנוסחה הבאה:

                                                    

  2עלות שכר כוללת של משרת מקבל המענק =שעה שבועית 1עלות המרה של  

 שעות  12       

קבלת תוספת שכר בגין אינה מאפשרת כאמור לעיל המרת השעות יובהר כי 

  . אותו מחקר

                                                      
2
 לתקופה בה תתבצע ההמרה )סמסטר, שנה( 
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תוספת השכר בגין זכייה במענק מחקר תשולם בשיעור של מספר אחוזים  (7

רו האישי של חבר הסגל. בסיס השכר לחישוב תוספת השכר הינו השכר משכ

הטבלאי הכולל את השכר המשולב כולל ותק, תוספת שחיקה, תוספת 

 אקדמית ותוספת קידום ותק על מחצית התוספת האקדמית.

 

גובה תוספת השכר ייקבע על בסיס חישוב שנתי של מענק המחקר. ניתן  (8

 ת הנוסחה הבאה:לחשב שווי שנתי של המענק בעזר

 

 12)סה"כ גובה המענק(*

 מספר חודשים בתקופת המענק                   

 

תוספת שכר לחבר סגל שאינו מועסק במשרה מלאה, תחושב על בסיס שכרו  (9

 האישי לפי חלקיות משרתו.

 

לצורך חישוב גובה תוספת המחקר יש להבחין בין שני סוגים של מענקי  (10

 מחקר: 

 שאינם כוללים תוספת שכר לחוקרמחקר וחוזי  םמענקי  . 

 מחקר הכוללים בתקציבם תשלום תוספת שכר לחוקר הראשי וחוזי  םמענקי

 .עצמוהמחקר מכספי 

 

חישוב גובה תוספת השכר בגין שני סוגי המענקים ייעשה על פי המפורט 

 .11-12בסעיפים 

 

מענק מחקר שאינו ב ,בהליך תחרותי ,זכייהתוספת שכר לחבר סגל בגין  (11

 איזון תקציבי )יישום האמור בכפוף ל תחושב באופן הבא לל שכר לחוקר,כו

 :(וסדשל המ

  כל המענקים בו/בהם זכה חבר הסגל נמוך מענק המחקר או סך אם גובה  

 לא תינתן כל תוספת. - בחישוב שנתי₪  25,000 -מ

  5%בחישוב שנתי, תהיה התוספת ₪  50,000 -ל₪  25,001אם המענק/ים בין 

 ₪. 5,000לכל עליה של  1% - של חבר הסגלשכרו מ 10%עד 

  בחישוב שנתי יזכה/יזכו את חבר ₪  50,001מענק/י מחקר העולה/ים על

במענק המחקר וזאת עד ₪  10,000נוסף על כל גידול של  1% -הסגל ב

במקרה של יותר ממענק  25%משכרו, או עד  20%תוספת של  למקסימום

  בחישוב שנתי.₪  50,000 -מאחד ובלבד שסכום כל אחד מהם גבוה 
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 שכר לחוקרתוספת עלות תוספת שכר לחבר סגל בגין מענק מחקר שכולל  (12

 תחושב באופן הבא: ,)לרבות עלויות העסקה נלוות(

 אם גובה מענק המחקר או סך כל המענקים בו/בהם זכה חבר הסגל נמוך מ- 

 לא תינתן כל תוספת. -$ בחישוב שנתי6000

  בחישוב שנתי, תהיה התוספת עד ל48,000 -$ ל6,001אם המענק/ים בין $- 

 משכרו של חבר הסגל. 30%

  בחישוב שנתי, תהיה התוספת עד ל75,000 -$ ל48,001אם המענק/ים בין $- 

 משכרו של חבר הסגל. 40%

 בחישוב שנתי, תהיה התוספת עד ל75,001העולה/ים על  קרלמענק/י מח $- 

 משכרו של חבר הסגל. 50%

 

הערך הדולרי של המענקים הנקובים בשקלים או בכל מטבע לצורך קביעת  (13

אחר יילקח בחשבון שער החליפין היציג או המשוער של הדולר בחתימת 

ההסכם. אם המענק מתייחס לתקופה של למעלה משנה, ייעשה החישוב 

 בנפרד לכל שנה.

 

( תמומן 12שכר לחוקר )סעיף  תוספת השכר בגין מענק מחקר הכולל (14

מענק המחקר. אם המענק מאפשר תשלום נמוך יותר במלואה מכספי 

מהתוספת המקסימלית, יקבל חבר הסגל את התוספת החלקית המתאפשרת 

למען הסר ספק לא ניתן לשלם בגין מענק  ע"י התקציב המאושר של המחקר.

  מתקציב המכללה.שכר תוספת ( 12)סעיף שכולל שכר לחוקר 

 

בתוספת שכר מכספי המענק  מענק המזכהמענקים,  2חבר הסגל שלזכותו  (15

( בעת 11( ומענק המזכה בתוספת שכר שאינה מכספי המענק )סעיף 12)סעיף 

ובעונה אחת, יחושב גובה תוספת השכר מכספי המענק הכולל שכר לחוקר, 

ולאחר מכן גובה תוספת השכר מכספי המענק שאינו כולל שכר לחוקר עד 

 משכרו של חבר הסגל. 50%לתקרה של 

 
כולל יותר מחוקר ראשי אחד, סך התוספות מענק המחקר במקרה בו  (16

 לחוקרים הראשיים לא יעלה על תוספת השכר המקסימאלית לחוקר ראשי

בכמה מוסדות מועסקים ראשיים החוקרים הגם במצב בו הדבר נכון  .בודד

 שונים.
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תוספות השכר של חבר סגל )תוספת תפקיד, תוספת שכר בגין מענק סך   (17

משכרו הטבלאי של חבר הסגל  50%יעלה על ינות( לא מחקר ומענקי הצטי

 לעיל.  7כפי שמוגדר בסעיף 

 
לפנסיה צוברת, ויופרשו בגינה כספים  תחשב לצורך הפרשותתוספת השכר   (18

עקב היותה  .ולקרן השתלמות )חלק העובד וחלק המעביד( לקרן הפנסיה

כר תוספת השתוספת זמנית המשתנה מעת לעת ומותנה בזכייה במענקים, 

 בגין מענק מחקר לא תובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורין.

 
גובה התוספת ייקבע מדי חודש בחישוב שנתי על פי גובה מענקי המחקר   (19

 העומדים לרשות חבר הסגל.

 
חבר סגל בתקופת השתלמות ארוכה או בתקופת חופשה ללא תשלום אינו   (20

 זכאי לתוספת שכר בגין מחקר.

 

קדמי/ סגן נשיא/ רקטור תוספת שכר בגין מחקר אין להעניק לנשיא/ראש א (21

 בעת תקופת הכהונה. כל סכום שיתקבל בגין פעולות אלה יועבר למוסד.
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 חרא אההור סגל .2

 
כמו  תוומנויימבמורים במקצועות ונים מנ ,רטזו ור איר, בכהאח דמיאקה הארוגל ההס לע

  רים.חד איסו מודיב ולימחשואומנויות,  שפות,

 הרר ומובכי מורה רגותר בדבכיחר אה אהור לסגלאקדמי האחר נחלק האה רההו סגל

 מדריך, מורה משנה ב', ,ה א'משנ מורהאחר זוטר בדרגות ראה והגל סול

 .וסגל עמית ההוראזר עו ,אסיסטנט

 

 על פי סת שעות ההוראה של חבר הסגל ת מכל אולאחר כ אהשל סגל הורה משרה היקף

ילויות האקדמיות והפע וראהעות הפעילות עבור כל המשימות הכלולות בהדרגתו ואת ש

 .דהמוסכפי שייקבע ע"י  הילוות אלנה

 

 
 

 3בכיר  -חר אאה רהו ל. סגא
 

 . רבכי ורהה וממור דרגות: שתי וללזה כ  סגל     

 
 ינויך המ( הלי1

ת דתעובעלי  ני לפחות,אר שי תובעל יר ומורה, תאושר למי שהם ה בכמור דרגת (א

אלא מי ר רה בכיויתמנה מ אל .תוחים לפנש 3של  אהרובה ןיוסוני וראהה

 שהועסק כמורה/מרצה שנתיים לפחות.

תו של המורה בהוראה יינוהצט עפ"יעסיק, המ דוסמה"י בע עקה תיהדרג (ב

 תרומתו לעיצוב ההוראה. ובכיתה 

ר יבכ המרצ י שלמינויך הלכתה הוא בכירשל כל  סגל הוראה אחר נוי המי הליך (ג

ראה ית )מאקדכללה ה או במרסיטשאינו אוניב ההלה גבוכשהסד לבמו ומרצה

 .(בפרק זה 'א 1סעיף 

עדת המינויים, ולו יץם להמלדימיוח קריםי במ, רשאעסיקהמנשיא המוסד  (ד

ומוניטין מוכח  ניסיון לומחה" ובענו "מי שהלמ ,ניש רלוותר על  דרישה לתוא

 ומיוחד בתחום.

 
 
 
 

                                                      
3
 . הנחיות חלק זה מתייחסות לסגל הבכיר במסלול המקביל כפי שמוגדר בהסכם הקיבוצי של הסגל הבכיר במכללות 
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 הסקהע אינת(  2

י צח לפחות לשאו במשרה חלקית  ,לאהמ משרהק בסיוע בכיר-ראחה הוראגל ס (א

 .משרה

 

מכסת שעות ההוראה של חברי  -הבכיר במכללותהאקדמי על פי הסכם הסגל  (ב

שעות הוראה בכל  12-מקביל לא תפחת מ/בכיר הוראה אחרסגל במסלול 

וכל זאת בהתאם  שעות הוראה בשבוע בכל סמסטר 16סמסטר ולא תעלה על 

  .לדרגתו

 
יהיו לה עה וממשר 75% -של מורה ומורה בכיר המועסקים בקתם העס תנאי (ג

אם )בהת כשל מרצה ומרצה בכיר בסגל ההוראה האקדמי הבכיר באותו מוסד

 באם הנה פחות ממשרה מלאה(: ות המשרה,חלקיל

 

החוץ מן  מורהחר כא סדוה במרמש 150% -השלמה ל עד דועבל ותאפשר (1)

 המתחדש מדי שנה(.האם ממוסד מראש  ישור)בא

 ם יהיה בעיקר על סמך רמת ההוראה והתרומהדווהקי ינויש המחידו (2)

 למוסד.

וי של חבר סגל, אורך תקופת המינוי נהמי ושדיוח ןיויסהנת תקופמשך  (3)

ם של נהלימים הובכלל זה האפשרות של קביעות ניתנים בידי הגופ

 המוסד.

מעת  "י ות"תמות עתפרסעפ"י טבלאות השכר המיה יה םרימוה רכש (4)

 .לעת
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 זוטר  -חר אאה רהו ל. סגב
 
יכללו מורה משנה א', מורה משנה ב', מדריך , גרת סגל ההוראה האחרסבמ, רזוטה סגלב

  .וסגל עמית הוראהעוזר  ,אסיסטנט מדריך, ד"ר,

 

 העסקת סגל בדרגות מורה משנה, מדריך ד"ר, מדריך, אסיסטנט ועוזר הוראה

 

 רותהגד (1

 מורה משנה (א

אקדמי ראשון לפחות או בעל ' יכול להתמנות בעל תואר נה אה משכמור (1)

 ועו.צבמקאה רבהו יוןיסונים למינוי זה קבילמיים כישורים מקצוע

 ול להתמנות בעל תואר אקדמי שני לפחות או בעל' יכבנה ה משכמור (2)

 ועו.צבמק אהרובה ןיווניסשורים מקצועיים מקבילים למינוי זה יכ

 ך ד"רמדרי (ב

 .תואר שלישיכמדריך ד"ר יועסק מי שהנו בעל 

 מדריך (ג

כמדריך יועסק תלמיד מחקר מהאוניברסיטה אשר חלפו שנתיים מאישור 

 תכנית המחקר שלו ואשר שימש שלוש שנים לפחות כאסיסטנט.

 אסיסטנט (ד

 .כאסיסטנט יועסק תלמיד מחקר הרשום לדוקטורט

 עוזרי הוראה (ה

 .תואר שניכעוזרי הוראה יועסקו תלמידים ל

 

 תפקידי חברי הסגל הזוטר: (2

הכנת חומר  בדיקת בחינות, הדרכה בסיורים, מתן תרגילים, -סיוע בהוראה (א

 וכללית. ביבליוגרפיתהדרכה  עזר לשיעורים,

 וצאים מן הכלל באישור הנשיאכמילוי מקום או במקרים י - הוראה ישירה  (ב

 הוראה(.ללמד בכל מסגרת  יכול אשר ומורה משנה)למעט מדריך ד"ר 

 
 
או לדרגות השונות ייעשה על פי החלטת הנשיא מינוי  – אקדמי זוטרמינוי סגל  (3

הממונה מטעמו. הכול בכפוף, למפורט בתקנון האקדמי של המוסד אשר יכלול 

 התייחסות לאופן המינוי וקביעת הדרגות.
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 סקהי העתנא (4

 
מלאה יועסקו בהיקף של עד משרה אחת כאשר משרה מורה משנה ומדריך ד"ר  (א

  לפחות. תעיוושבהוראה   תשעו 16תחשב העסקה בהיקף של 

 

מעמדם וותקם אסיסטנט ועוזר הוראה יהיו עפ"י תנאי השכר של מדריך,  (ב

סגל הזוטר השכר של הכמפורט בטבלאות ושכרם יהיה  ,באוניברסיטה

  .במכללות

 
עוזרי הוראה יועסקו בהתאם לצורכי הוראה בהיקף של עד משרה אחת כאשר  (ג

 שבועיות לפחות.הוראה שעות  24בהיקף של מלאה תחשב העסקה  משרה

 

הוראה בהיקף של עד משרה אחת בהתאם לצורכי  ומדריך ואסיסטנט יועסק (ד

 שבועיות לפחות.הוראה שעות  20כאשר משרה מלאה תחשב העסקה בהיקף של 

 
 

הוראה יועסקו סמסטר אחד או שניים בשנה ולא יותר אסיסטנט ועוזר  ,מדריך (ה

. ניתן להאריך לתקופה של עד חודש נוסף ובשים לב וחצי חודשים לסמסטר 4 -מ

קיימת אפשרות להעסקה למילוי המשימות שהוגדרו בתוך תקופת העסקתו. 

 בסמסטר קיץ במינוי נפרד ומיוחד.

 

ההוראה זכאים להפרשות סוציאליות כמקובל  ולהחזר אסיסטנט ועוזר  מדריך, (ו

על פי הנחיות החשב הכללי במשרד  החזר הוצאות נסיעה ישולם הוצאות.

  האוצר להחזר נסיעות בתחבורה ציבורית.

 

שעות תרגול/הדרכה  2הוראה הינה שעת הוראה פרונטאלית אקדמית או  תשע (ז

  .בשבוע במשך סמסטר

 
למען הסר ספק אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק שעות עבודה  (ח

 (.1951-י"אומנוחה )תש

 
 

 

 

 



17 
 

 

 סגל עמית

 
 ניתן להעסיק עובד על פי נוהל זה ובתנאי שעומד לפחות בקריטריונים הבאים: (1

 
מינימום תקופת העסקה והיקף הוראה מינימאלי כפי שיקבע  -היקף העסקה קודם .א

 .4על ידי המוסד

 משרה )על פי הגדרתה בסעיף 33%-כ  -סגל עמית במוסד להעסקה מינימאלי היקף  .ב

 .4 ( ( א.2

צפויה מעבודה )כולל כל עבודה, לרבות הכנסה כסגל ההכנסה השנתית הכוללת ה .ג

עמית( בשנת הלימודים, על פי הצהרת חבר הסגל, אינה עולה על ההכנסה השנתית 

 175%-בסכום השווה ל 12המרבית. הכנסה שנתית מרבית מוגדרת כמכפלה של 

השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה כפי שהשכר הממוצע 

 . 1995-חוק ביטוח לאומי תשנ"המתפרסם לפי 

 במשרה מלאה במוסד או במקום עבודה אחר כלשהו.  עובדאינו  .ד

 

 תנאי העסקה ושכר (2
 
 שוות הינה הוראה שעת הוראה.שעות  14-16משרה מלאה של סגל עמית תהיה  .א

בשבוע במשך סמסטר  ,הדרכה/תרגול שעות 2, פרונטאלית הוראה שעת 1-ל ערך

ת לפעילויות אלה לפי קביעת הרשויות האקדמיות של הכוללות ביצוע מטלות נלוו

  .המוסד, וכאמור בפרק כללי  בעניין תפקידו של חבר סגל אקדמי

 

סגל עמית יכול להיות מועסק במספר  -היקף העסקה והיתר העסקה נוספת .ב

משרה בכלל מסלולי  150%-מוסדות כאשר סך חלקי המשרות לא יעלה על ש"ע ל

עסקה מעל משרה מלאה יוכל להינתן רק לסגל שאין לו העסקה. יודגש כי היתר לה

 עיסוק מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה. 

 

במינוי של סמסטר אחד )סמסטר א' או ב'( תקופת העסקה תהיה  -תקופת העסקה .ג

חודשים. במינוי של שני סמסטרים  )סמסטר א' או ב'(, תקופת העסקה תהיה  6בת 

 חודשים.  12בת 

 

 

 

                                                      
4
באישור  ,תשע"דב בפרט ,סעיפים אלו יתאפשר לקבוע הסדרי מעבר למורים מן החוץ המועסקים במוסדלגבי   

  .יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת
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כמפורט  1סגל עמית ב, סגל עמית א, סגל עמית  –שלוש דרגות סגל עמית יועסק ב .ד

 להלן:

 

בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או  -סגל עמית ב

ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה 

 .זו

   

סיונו המקצועי או בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ני -סגל עמית א

ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה 

 זו.

 

בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או  -1 סגל עמית

ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה 

 .זו

 

ישולם על פי טבלאות השכר למכללות שתפרסם יחידת  תעמישכרו של סגל  -שכר .ה

השכר ותנאי העסקה בוות"ת וכפי שיתעדכנו מעת לעת. חישוב ותק סגל עמית 

 יהיה על פי נוסחה שיקבע המוסד באישור יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת. 

 

סגל עמית זכאי להחזר הוצאות ולהפרשות סוציאליות כמקובל  -זכויות נוספות .ו

לחבר סגל במשרה. החזר הוצאות נסיעה ישולם על פי הנחיות החשב הכללי 

במשרד האוצר להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. יודגש כי אין לשלם 

החזר הוצאות בגין רכב, טלפון וביגוד מאחר ואלו מעוגנים בתוספת האקדמית 

  .עמיתמת לסגל המשול

 

לדרגות השונות ייעשה על פי החלטת הנשיא או הממונה מינוי  -מינוי סגל עמית  .ז

בכפוף, למפורט בתקנון האקדמי של המוסד אשר יכלול התייחסות הכול מטעמו. 

 לאופן המינוי וקביעת הדרגות.  
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  ות לסגל האקדמי הבכיריניצטל המוג. 3
  ר במכללותהבכיהאקדמי עודכן כאמור בהסכם הסגל 

  

במכללות אקדמיות יוגדרו מידי שנה, עם תום ו מי שאינו אוניברסיטהאקד מוסדבכל  .א

בהיקף של המועסקים  כירי הבמאוכלוסיות של סגל ההוראה האקד 4שנת הלימודים, 

ות צקבוהש מושל -ובמחקר הבהורא םתטיינות הצמיד יעפ" ,משרה 50%לפחות 

ולא יותר, מסך עלות  5%תקציב בהיקף של המוסד יעמיד  .גמול הצטיינותתקבלנה 

  השכר של הסגל במינוי עבור גמול ההצטיינות ויעניק את מלוא הסכום מידי שנה.

גמול ההצטיינות יינתן בכפוף להחלטה של ועדה פנימית של המוסד ובהתאם  .ב

לפרמטרים הבאים: הצטיינות בהוראה, פעילות מחקרית, הקדשת זמן בכמות 

 ובאיכות למכללה.

ועדה פנימית תגדיר את הקריטריונים הנדרשים לקביעת מצוינות. ל מוסד, בכ .ג

 כתנאי להפעלת הגמול. קריטריונים אלה יועברו לאישור ות"ת 

 

  חלוקה לקבוצות: פי-לעיינתן ות טיינההצ גמול .ד

 .הטבלאי םלשכר 20%יקבלו תוספת של עד נים ראשוה 20%עד  (1

 .הטבלאי םלשכר  15%לו תוספת של עד קבים באיה 20% דע (2

 .הטבלאי םרלשכ 7.5% קבלו תוספת של עדי םיהאחרש 20% דע (3

 . קבלו גמול בגין סעיף זהא יל יתר חברי הסגל (4

 

אי עמידה בה תגרום להעברת חבר  , אשרגדר רמת הצטיינות מינימליתוה תצקבו בכל .ה

 הסגל לקבוצה הבאה.
 

 ת: הערו

 תוספת ותק , תוספת אקדמית, ב כולל ותקשכר משולכולל הטבלאי  שכרה

 תוספת שחיקה.לתוספת האקדמית ו

 ות.הקבוצ דלאין לחרוג מגו 

שנת הלימודים בגין הצטיינות ב אחת שך שנת לימודיםמלמשולם  תנוטייההצ גמול .ו

 הקודמת.

הגמול לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורין והפרשה  .ז

 לקרן השתלמות או לחישוב ערך שעה.

ול ייחשב לצורך הפרשות לפנסיה צוברת, ובשנת קבלתו יופרשו בגינו כספים )חלק הגמ .ח

 העובד וחלק המעביד( לקרן הפנסיה.
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ות"ת כל שנה יחידת השכר בודווח ליקבוצות בכל מוסד הסגל עפ"י רמת הרוג ט דיפירו .ט

 ימית.דה הפנועהושל  ודתהעב וםלאחר סי

בוצות בקוזים אישיים לא יכללו נשיא, סגני נשיא וסגל אקדמי בכיר המועסק בח .י

 . הזכאיות לגמול הצטיינות

 לנתון לשיקוראשי בתי ספר, שהומלצו על ידי הועדה ונות לדיקאנים מתן גמול הצטיי .יא

תוספות השכר של בעלי תפקידים אלו )תוספת  ךדעתו של נשיא המוסד, ובתנאי שס

מהשכר  50%על מחקר ומענקי הצטיינות( לא יעלה תוספת שכר בגין מענק תפקיד, 

 סגל ללא תוספות השכר.השל חבר  הטבלאי
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 ויות לסגל האקדמי הבכירמלת. הש4
 בכיר במכללות אקדמי העודכן כאמור בהסכם הסגל ה

 
ר הרמה המקצועית להשלמת מיומנויות לשפ בכדימות קיימת תמויוהשתל .1

הרמה את במטרה להעלות  ולהתעדכן בנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים,

 .הבכיר המקצועית של חברי הסגל האקדמי

ב עורות מ, להיבכיר יגל הוראה בעל מינוי אקדמבר סר לחלאפשה דנוע מותלהשת .2

 מיה.ומו באקדחתבנעשה ב

אינה חלק מתנאי ההעסקה האישיים של הסגל ולא מות השתליאה לליצ רותשהאפ .3

 תיצור זכות אישית מוקנית מכוח הסכם כלשהו.

שיתוף נציגי הסגל האקדמי בה, ב ועדת מחקר והשתלמותבכל מכללה תוקם  .4

התקנון יכלול  . ה זוקבע תקנון לוועד. המוסד יהשתלמותבקשות לשמטרתה לבחון 

כללים ותנאים להגשת בקשות להשתלמות. בקשת ההשתלמות תכלול תכנית 

בה מפורטת של ההשתלמות אשר תיבחן על ידי הוועדה. הוועדה תקבע את גו

תקופתה וכיוצ"ב. בישיבות הוועדה ינוהלו ההקצבה הכספית להשתלמות, 

 .פרוטוקולים אשר יהיו פתוחים לעיונם של חברי הסגל

עמיד מדי שנה תקציב להשתלמויות ולעידוד המחקר י המוסד -תקציב השתלמויות .5

 80%. התקציב השנתי יהיה שווה ערך למכפלה של וסדלחברי הסגל הבכיר במ

התקציב מיועד $ ארה"ב. 5000 -ות של חברי הסגל האקדמי הבכיר בממספר המשר

מימון השתתפות של אנשי סגל בכנסים מדעיים, קיום שיתוף פעולה מחקרי, ל

 התמחות מקצועית, השתלמויות קצרות והשתלמויות ארוכות של עד שנה.

 התקציב האמור הינו שנתי ולא נצבר.

באגודות מדעיות בתנאים שתקבע ניתן לממן דמי חבר במסגרת התקציב האמור  .6

 הוועדה.

בע על פי הצרכים העולים מן הבקשה, בהתאם שייקענק לם מלמשתצות קהלניתן  .7

 למיקום ההשתלמות ולתקופת השהות, בכפוף לכללי המוסד ותקציבו.

ל פי ע, הוצאות טיסה ואש"ל וכיוצ"ב ורסיס/בכנ פותתהשת ידמ לולכן לתני קמענב

 ות הציבורי.בשיר ובלקהמ

למות, תשולם לחבר הסגל משכורתו השוטפת )למעט תוספות ההשתופת בתק -שכר .8

תפקיד ותוספות מחקר(. יובהר כי בתקופת ההשתלמות חבר הסגל מועסק על ידי 

 המוסד וחלות עליו מגבלות העסקה נוספת כאמור בפרק א'. 

יובהר כי היציאה להשתלמות ממושכת מותנית בחזרה של חבר הסגל למוסד. לא  .9

בתום עבודתו במוסד שר השתלמות ממושכת לחבר סגל אשר צפוי לסיים את תאו

 ההשתלמות )לרבות עקב פרישה(.  
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 פקידיםת יעלב -ב' ק רפ

 

  אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בעלי תפקידים במוסדות שאינם

 

 הגדרות

 

 

 בעל תפקיד אקדמי

 

ופה מוגבלת לעמוד בראש לתקשמונה/נבחר חבר סגל אקדמי בכיר ינו בעל תפקיד אקדמי ה

   ו'. כולל קתדרה, מכון וכ מוסד או בראש יחידה אקדמית )בכל רמה(

כמו כן, ייחשב כבעל תפקיד אקדמי מי שמשמש בתפקיד מטה אקדמי כמו רקטור, ראש 

 וכו'.  אקדמי

 

 

 בעל תפקיד מינהלי

 

תי ההגדרות שמי שמונה לתפקיד המוגדר כתפקיד בכיר ועונה על ינו בעל תפקיד מינהלי ה

 הבאות:

)אין בעל תפקיד מינהלי הכפוף באופן ישיר לנשיא או מי שכפוף לו או  מנכ"ל .1

 או עוזרים(.מדובר במזכירות 

)ראה בכירים התפקיד תואם עם ות"ת במסגרת תיאום בעלי תפקידים מינהליים  .2

  ג'(.-ב' ו 4סעיף 
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 תנאי העסקה -פקידיםת יעלב

 
 בוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללותבמוסדות להשכלה ג ידיםתפק בעלי .1

ל פי ה עתהי המינויופת תק) דיקול תפלגממינוי ה תקופתב כאיםזו ייה, תמיואקד

 .תקנון המוסד(

 

ואינו חל על מוסדות  ,ס רק למוסדות המוכרים או הפועלים בהיתרתייחזה מפרק  .2

 .אקדמית של אוניברסיטאותת אחרים לרבות המסלולים האקדמיים שבחסו

 

 :אקדמיים ידיםתפק בעלי .3

גמול שכרו יהיה על בסיס דרגת פרופ' מן המניין בשיא הוותק בתוספת  – נשיא .א

 . 75%תפקיד של עד 

גמול שכרו על פי דרגתו האקדמית בוותק אישי +  –סגן נשיא/יאקדמראש  .ב

יחידת של יותר מסגן נשיא אחד ייעשה באישור  מינוי. 55%תפקיד של עד 

   ות"ת. השכר ותנאי העסקה בו

  .30%+ בוותק אישי תיהאקדמ רגתופי דל ע -קולטה( ל פשדיקן ) .ג

 . 25%+ בוותק אישי האקדמית ורגתד פי לע -ס ביה"ראש  .ד

יהיו זכאים לתוספות תפקיד  ת/ראשי מחלקותמושי מגאר/םגיחו שירא .ה

 בשיעורים כדלהלן:

 . 5%של  יעורת בשתוספ -  תלמידים 100ם בו עד ומדישל/מגמה/מחלקה גבחו

  .20% ה שללתקרעד  5%-יד בהתפק וספתדל תים נוספים תוגמידלת 100ל כעל 

סך כל תוספות השכר לבעלי התפקידים הבאים: דיקאן, ראש בית ספר, ראשי  .ו

מהשכר הטבלאי )שכר טבלאי הוא  50%חוגים/מגמות/מחלקות לא יעלה על 

השכר בטבלאות השכר, המתפרסמות על ידי ות"ת, הכולל את הרכיבים: שכר 

ולב כולל ותק, תוספת אקדמית, תוספת שחיקה ותוספת ותק לתוספת מש

 .האקדמית(

 

 . "כלליות "הנחיות 6להנחיות נוספות ראו סעיף 
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 מנהליים ידיםתפק בעלי. 4

 
בהתבסס על שכר רמות שכר  שלושב יםירבכל אישיבחוזה  ועסקי המנכ"ל -"למנכ .א

ידת השכר ותנאי רמות השכר מתפרסמות על ידי יחמנכ"ל בשירות המדינה. 

 :כלהלן גודל המוסדעל פי העסקה בוות"ת ויקבעו 

 סטודנטים 3,000על מ - ולד גדמוס -

משכר מנכ"ל  85% שכר המנכ"ל -( סטודנטים 3,000 עד 1,501 -מ) נוניד בימוס -

 מוסד גדול 

 משכר מנכ"ל מוסד גדול 75% שכר המנכ"ל  -( סטודנטים 1,500 ן )עדד קטמוס -

 

  :תהערו
שכה המרכזית נתוני הלל פי ם הוא המספר הידוע עדנטיהסטו פרמס -

 למועד  קביעת השכר. לסטטיסטיקה 

ביחס  םווחיהמדהקדם אקדמיות  מכינותה מידיתלאת ל כול םנטידסטוהמס'  -

 .1:2 של

 
 - "לסמנכ .ב

 של אותו מוסד. המנכ"ל רכשמ  80%ד ע היהיושכרו  ישיזה אבחוסמנכ"ל יועסק 

 ה כלהלן:היי סדום במהסמנכ"לי  י שלמרב מספר (1
 4     דול:סד גבמו
  3   י:ינונסד בבמו
  2    טן: סד קבמו

יחידת השכר  בתיאום עםים ייעשו ושינויים למנכ"סני הקהגדרת ת (2
 ת.ות"ותנאי העסקה בו

 
  - בכירים   . ג

 שכרבבחוזה אישי נדרש  תחוםם ביומחמים/נוספים פקידבעלי תסיק להע ניתן

 במוסד כלהלן: נכ"לר הממשכ 70%עד  שלרמה ב יםירכב

 :ניםהתק מספר (1
  םידיקתפ יבעל 5    : ולדגד סובמ
 ם קידיי תפבעל 4   ני:בינווסד במ
 קידיםי תפבעל 3     קטן:וסד במ

 

יחידת באישור שה עיתר זה כשבהמשרות הבכירות המזכות  תקני תהגדר (2

  .תת"והשכר ותנאי העסקה בו

 

די יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת רמות השכר יעודכנו מעת לעת ויפורסמו על י

 לגבי כל בעלי התפקידים לעיל. 
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 םטידנטוס דיקן.  5

 20%+ בוותק אישי גתו האקדמית פ דרע" -יאקדמם בעל מינוי ידנטוסט ןדיק . 

 הזחוב יהיהו כרושי מנהלם שאין לו מינוי אקדמי יקבל מינוי דנטיסטו דיקן 

במסגרת . המינוי ייכלל  וסדשל אותו מ כ"לר מנמשכ 70% עד בכיריםלשי יא

 .(לעיל ג 4 סעיףכאמור בבמוסד  דיםיבעלי התפקהתקנים של 

 

 : הנחיות כלליות. 6

 העסקה נוספת

לא  "לנכומדיקאן/ראש בית ספר , ראש אקדמישיא, : ניםבאידים התפקה בעלי .א

 .בוד במקום עבודה נוסףלע יוכלו

אם  במקום עבודה נוסףאקדמיים ומנהליים יוכלו לעבוד  ם אחרים,קידיי תפבעל .ב

להשלמה של , עד ת באישור הנהלת המוסד()וזא לאמ נואיד במוסקתם העס היקף

אקדמי או מינהלי כבעל תפקיד יועסקו , אך בכל מקרה לא משרה מלאה אחת

 . במוסד אחר להשכלה גבוהה

יוכלו להיות מועסקים בנוסף לתפקידם במוסד  ותראשי מגמות/מחלקות אקדמי

ש"ש כמורים מן  4בהיקף של עד  ,חר באישור הנהלת המוסדלהשכלה גבוהה א

 החוץ.

זהה להליך בסעיף ב' לעיל  להשכלה גבוהה אחרהליך האישור להעסקה במוסד  .ג

)ראו  אישור עבודה נוספת מחוץ למוסד של חבר סגל אקדמי שאינו בעל תפקיד

 .(ב' 1פרק א' סעיף 

 

 חובת הוראה

 תטליופרונהוראה הות הף שעיקהבה להפחתאים זכ אקדמיים ידיםתפק בעלי .ד

ת לא ופרונטליההוראה השעות מספר ובתנאי ש ,באישור הנשיא והראש האקדמי

 . למשרה מלאה ש"ש 8-יפחת מ

 

 תוספות שכר וזכויות נוספות

 .מעבר למפורט בפרק זה ת שכר אחרת/נוספתתוספינתן כל ת אם לדייפקי תלבעל .ה

/רקטור( ראש אקדמי/סגן נשיאא, לבעלי תפקידים אקדמיים בכירים )נשיכמו כן, 

 לא תינתן תוספת שכר בגין מחקר.

 

 ליים.אסימקפי שמופיעים בפרק זה הנם מכר כי השהיקפ .ו
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נם זכאים לגמול אי האל תאורובה ורשבמפ אחרים שאינם מצוינים ידיםתפק בעלי .ז

 .קידםבגין תפשהו לכ

 

 פקידים זכאים להפרשות סוציאליות כמקובל. בעלי הת .ח

בעלי תפקידים מינהליים יהיו זכאים להחזרי הוצאות כמקובל לבעלי תפקידים 

בכירים מקבילים בשירות המדינה על פי הוראות החשב הכללי והממונה על השכר 

במשרד האוצר, ובכלל זאת החזר הוצאות רכב, נסיעות בתחבורה ציבורית )או 

 צמוד(, קצובת ביגוד, קצובת כלכלה וכו'. לחילופין רכב

יובהר כי בעלי תפקידים אקדמיים זכאים להחזר הוצאות לסגל אקדמי בכיר 

 , פרק א' סעיף ד. 6עמוד כאמור בהנחיות אלה, 

 

מתן תנאי העסקה ושכר גבוהים מהנחיות אלה מחייב אישור מראש לנוסח   .ט

מיחידת השכר ותנאי העסקה  ,לפני החתימה על ההסכם ,ההסכם של בעל התפקיד

 בוות"ת. 

 

יחידת השכר ותנאי העסקה אלה יש לפנות לת יומפורט בהנחשאינו בכל דבר ועניין  .י

 .בוות"ת
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 מן החוץים רמו - ג'פרק 

 כללי.  1
 
 או ,םאחרי בוההלה גהשכלות דמוס של רבכי ברי סגל אקדמיחיק סלהע יתןנ .א

ף בהיקינם נמנים עם חברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ם שאחיוממ

שעות  4) 'ץהחו  ןמורה מ'מד של במע משרהשל חצי  ערך שווהעולה על ינו שא

רים למובוע ת בשעוש 6 ,תויטאיברסנואאחת המ בכיר ץבשבוע למורה מן החו

 .(בכירים ממוסדות אחריםחוץ מן ה

חבר גל אקדמי ממוסד אחר, לוודא כי סר חב קיעסלה בקשסד המל מועל כ .ב

 ר לעבודה נוספת זו ולהיקפה מהמוסד שבו עיסוקו העיקרי.ושייבל אקהסגל 

הוא לגבי המורים, אשר מתבקשים ללמד מור ר האההסד -ינויתקופת המ .ג

 היהיי ונת המיפתקו משך .מודים אחתשנת לי במשך, סמסטר אחד לפחות

מינוי לסמסטר בודד יועסק לתקופה קבל ה הממור חד או שניים.ר אטסלסמ

ובשים  ניתן להאריך לתקופה של עד חודש נוסף  ארבעה וחצי חודשים. עדשל 

 . בפרק זה ה 3כאמור בסעיף בתקופה זו מותיו לב למילוי משי

מומחים בתחומם שאינם ל של מוגב מספרסיק להע ניתןים יוחדים מבמקר .ד

 )גם כמורים מן החוץ(, נמנים עם חברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה

)ולא בשבוע הוראה  יחידות 6על במעמד של "מורה מן החוץ"  בהיקף העולה 

 שבועיות(. ה הורא יחידות 12-יותר מ

באישור  תיעשה מלאה  העסקת מורים מן החוץ מעבר לשווה ערך משרה .ה

רק למי שאינו מועסק מחוץ ותתאפשר  ות"תובותנאי העסקה יחידת השכר 

  למוסד )לאו דווקא בהוראה(.

 הנ"ל. ןמחובת המוסד לוודא כי חברי הסגל עומדים בקריטריו

כהגדרתה  שרה שלמהמערך שווה  דעמורים מן החוץ זוטרים סיק להע ניתן .ו

ובתנאי שחבר הסגל אינו מועסק במוסד אחר  לחברי הסגל האקדמי הזוטר

 ביותר משווה ערך לחצי משרה.

 מורה מן החוץ אינו יכול לשמש כבעל תפקיד אקדמי או מינהלי.  .ז

 
 וראהות היחיד.  2

 
כאמור  קצובהמן זוץ יועסקו לפי "יחידות הוראה", לתקופת ן החים ממור .א

 זה. לובמסל שךממתנוי ת מיאפשרות לקבל בלי ,לעיל

שעות  2או  תפרונטאלי וראההעת שהינה למורים מן החוץ  וראההת היחיד   .ב

   .ך סמסטרמששבוע בבתרגול/הדרכה 
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 שכר.  3
 

, בכמפורט בסעיף  תרמו 4-בחלוקה ליהיה ם מן החוץ האחרים מוריום להתשל .א

דת השכר ותנאי העסקה יחי ע"ימים תפרסהמאושרים והמהתעריפים על פי 

 "ת.תובו

 השכר: גדירו .ב

 עפ"י תעריף ג': שלוםם לתזכאי (1

 "תואר מוכר" של פרופסור מן המניין או פרופסור חבר  לבע והינשמי 

 לה גבוהה בישראל.להשכוסד במ

 עפ"י תעריף ב': שלוםם לתזכאי (2

, י הראוי להתמנות כמרצה בכיר/מורה בכירשליש וארבעל ת (א

 הה.ובגשכלה לה סדובמ בילהגה מקבעל דר וה, אמרצה/מור

קצועית שהשכלתו, ניסיונו המקצועי או ניסיונו  ות מהתמחבעל  (ב

בהוראה, מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על מורים  מן 

 החוץ בתעריף זה.

 עפ"י תעריף א': שלוםם לתזכאי (3

  משנה בעל ורהממך או בוגר הראויים להתמנות כמוס תוארבעל  (א

 מוסד להשכלה גבוהה. מקבילה ב דרגה

יסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה, מכשירים  אותו תו, נכלהשש מי (ב

 .לביצוע התפקידים המוטלים על מורים מן החוץ בתעריף  זה

 :1עפ"י תעריף  שלוםם לתזכאי (4

 .ההוראזרי ועו וארלא תים למור                     

מן החוץ )סופר,  םקים כמוריועסמים מיוחדים בתחומם המומחיף להתער .ג

פט וכו'( ייקבע ע"י הנשיא מבין התעריפים הנ"ל  וזאת שו, "ד, עו"חו, רקאימוזי

 מעמדם ודרגתם של המומחים.ל פי ע

אות סיטרבימהאונ חתבא קדמיוי אשהם בעלי מינ וץן החמ יםמורניתן לשלם ל .ד

ה  התעריף ליחידת הורא, על פי בישראל,  בדרגות פרופסור חבר ופרופ' מן המניין

 באוניברסיטה בה יש לו מינוי.למורים מן החוץ 

ות כל המשימות  הכלול מלאה עבור הרמותה וומה ת הוראהיחידיף להתער .ה

 :דמיות הנלוות אליה לפי הפירוט הבאהאק תויועילופ אההורב

וני בחינה, השלמות שיעורים, להכנת שא , ייעוץ לתלמידים,תפרונטאליאה הור

, בדיקת עבודות ותרגילים, בדיקת בחינות הנכה השתתפות בפגישות תיאום וזמן

 ונוכחות בבחינות.
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 תבכ תוצאה תבעשב שיחווץ יהיה שכר חודשי רים מן החלמו ולםשיש השכר .ו

ת תידות הוראה שעל המורה ליחל ש נוי, באמצעות הכפלת המספר הכוללהמי

המינוי, בתעריף ליחידת הוראה על פיו מועסק המורה וחלוקת ת ך תקופמש

 ה במספר חודשי המינוי.התוצא

 

 זכויות נוספות

 

הרחבה בנושא פנסיה חובה, יש לבחון עבור כל עובד וי הבהמשך לצו -פנסיה .ז

  האם מתקיימים התנאים לתשלום פנסיה מכוח צו ההרחבה הרלבנטי. 

בנוסף  ,יש לאפשר למורים מן החוץ לנצל בפועל את ימי החופשה -חופשה שנתית .ח

  עבודה.לשכר הכולל שנקבע בחוזה ה

אם יתקיימו יחסי עובד  1951)ג( לחוק חופשה שנתית, תשי"א 3עפ"י סעיף 

מעביד רק במשך חלק מהשנה, מספר ימי החופשה יחושב כיחס בין מספר 

ה במוסד גמוכפל בכמות ימי החופשה לשנה הנהו 240הימים שעבד לבין 

 לעובדים מינהליים במשרה מלאה.

כאות לדמי הבראה הוא השלמתה של התנאי הבסיסי המקנה ז  -דמי הבראה .ט

אשר מועסקים על פי ההנחיות שנת עבודה במקום העבודה. מורים מן החוץ 

צו בהתאם לזכאים לדמי הבראה אינם לעיל ולתקופה שאינה עולה על שנה 

  .ההרחבה בעניין

 זכאים לדמי מחלה בהתאם לדין החל על עובדים שעתיים.  -ימי מחלה .י

אם מרחקי הנסיעה  הם מעל  רקישולם ץ מן החו וריםיטול זמן למין בם בגתשלו .יא

כשעת נסיעה והתשלום בגין זמן זה לא  ובשק"מ יח 60ק"מ לכל כיוון. כל  60

 מהתעריף ליחידת הוראה. 15%יעלה על 

 

  :אדוגמלנוסחה 

 %15אה * הור יחידתיף ל* תער מרחק

60 

 

ת נסיעה אוצוישולם למורים מן החוץ החזר ה ליחידת הוראה,ף עריף לתבנוס .יב

בהתאם להוראות החשב הכללי  םהורימג וםמק לפי מקום העבודה וחזרהל

 במשרד האוצר להחזר נסיעות בתחבורה ציבורית. 
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מכללה יכולה  -לסגל מורים מן החוץ אשר עיקר עיסוקם באוניברסיטהפיצוי  .יג

לפצות מורה מן החוץ אשר עיקר עיסוקו )בהיקף של משרה מלאה( 

 , בתנאים הבאים:הקדשת זמן מלאמענק  י קבלה שלאבגין באוניברסיטה 

 . לו זכאי חבר סגלליחידת הוראה נוספים מהתעריף  50%הפיצוי עד  -

העסקתו היחידה מהווה שעות שבועיות  4בהיקף של עד העסקה במכללה  -

 . מחוץ לאוניברסיטה

והודיעה בכתב כי אינה מזכה את במכללה, האוניברסיטה אישרה את העסקתו  -

למרות שהיה זכאי לכך לולא  ,במענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד חבר הסגל

 הועסק במכללה כמורה מן החוץ.

מורה מן החוץ אינו זכאי לתשלומים נוספים מעבר למפורט בפרק זה )הפרשה  .יד

 מות, אחזקת רכב וכו'(.השתללקרן 

 אין בהנחיות אלה לגרוע מהוראות כל דין .טו

 

 הערה: 

פורטים לעיל מבוססים על העסקת מורים מן החוץ תשומת לבכם כי תנאי ההעסקה המ

לסמסטר אחד או לכל היותר שניים, כמתחייב מתכליתה של דרך העסקה זו. במקרים 

בהם נוצר צורך מיוחד להעסיק מורה מסוים כמורה מן החוץ במשך יותר משנת לימודים 

יימים מסלולים השונים הקבהתייחס ל, עבודתו יותאמו לכךאחת יש להבטיח כי תנאי 

  אלה. בהנחיות 
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 מכינות קדם אקדמיות 
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 מכינות קדם אקדמיות במכללות

 הראהוהגל סל קה שהעס תנאי
 

הוראה במכינות הקדם אקדמיות ה לשל סג גובאשר לתנאי העסקה ודירות יהנח להלן

 מכללה.מי בהאקדראה על סגל ההו מניםנם נשאיחברי סגל ל במכללות

 .  ששיידרשתיושם הרפורמה במכינות יותאמו הנחיות פרק זה ככל ככל 

 

 ל הוראה אקדמי שעיקר הוראתו במכללה ובמסגרת המכינה, תהיה ל סגש קההעס -הערה

 ילות כחבר סגל הוראה במסגרת הלימודים האקדמיים הרג ודירוג עסקההות יהנח עפ"י

 במכללה.

 
  במשרה ההוראסגל  .1

מורה משנה א' ומורה  ורה,מ, בכיר הרומהן  במשרהה דרגות העסקה של סגל ההורא

 משנה ב'

 

 נויהמי הליך .א

 
 ורהר ומכיב רהת מודרגו (1

בעלי תעודת כן ושר למי שהם בעלי תואר שני לפחות וה תאמור דרגת (א

 .תחום לפשני 3ל ש אהורהוראה וניסיון בה

 רה שנתיים לפחות.כמו קעסוהש ימ לאא ,ירכה כמורה במור תמנהלא י (ב

המינויים של  דתעו ותצעאמביהיה רה בכיר ומורה ומ שלוי נימה הליך (ג

 . להלבמכ הליך המינוי של מרצה בכיר ומרצהבדומה להמוסד 

ני ש רלתוא השיהמינויים, לוותר על דר ועדת תיאשרם ייוחדים מבמקר (ד

 .תחוםומחה ובעל ניסיון ומוניטין מוכח ומיוחד בנו מי שהלמ

 

 ב' ומורה משנה א' שנהרה מת מודרגו (2

ון או בעל אשר מי' יכול להתמנות בעל תואר אקדנה אה משכמור (א

 .וועקצמה באעיים מקבילים למינוי זה וניסיון בהורורים מקצוכיש

ני או בעל כישורים ש יאקדמ ראו' יכול להתמנות בעל תכמורה משנה ב (ב

 במקצועו. וראהם בהשני 3מקצועיים מקבילים למינוי זה וניסיון של 

מכללה ייעשה עפ"י שיקולו של מנהל המכינה ה משנה במור י שלמינו (ג

 באישור המנכ"ל.
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 קההעס תנאי .ב

משרה ולא  50%בהיקף של לפחות ה הקדם אקדמית יועסקו מכינים בהמור (1

שאינם מועסקים במוסד  . העסקתם במשרה מלאה בתנאי יותר ממשרה מלאה

 אחר כעובדים במשרה. 

 חדשי השנה. כלב קסעוי המועסק במשרה מורה (2

שעות הוראה  24כינה הקדם אקדמית הנה מב מורים לשוראה הה תשעו מכסת (3

 שבועיות.

משרה במוסד אחר כמורים מן החוץ  150% -עד השלמה לבוד לעוכלו יים המור (4

 )באישור מראש המתחדש מדי שנה(.

 לכלוב נויייסיון וחידוש המינוי של חבר סגל, אורך תקופת המת הנתקופמשך  (5

 ם של המוסד.ילהם המניפוידי הגשרות של קביעות ניתנים בפהאה ז

ורה בהוראה ל המתו שיינועיקר עפ"י הצטב יהיהוהקידום  ינויש המחידו (6

 ב ההוראה.וציבכיתה ותרומתו לע

ה במכינה קדם אקדמית חייב במסגרת המינוי שניתן לו ומעבר הוראסגל חבר  (7

ייעוץ לתלמידים,  כמו:, ותולעפ שלב חן רולמכסת שעות ההוראה לקיים מגו

ום וזמן יאת ות, השלמות שיעורים, השתתפות בפגישהניני בחולאת שהכנ

תרגילים, בדיקת בחינות ונוכחות בבחינות, תפקיד ות ודבועיקת דב הכנה,

 פדגוגי עפ"י הנחיית הנהלת המכינה.

החל ממועד  היה עפ"י טבלאות השכר המתפרסמות ע"י ות"תים  יהמורשכר  (8

 המינוי לדרגה.

 ספים:ר נוי שכגמול (9

 ריתציבוורה תחבי תעריפ על פיהבית למוסד מ עהסינאות הוצ החזר (א

 ובהתאם לחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר

 קובל לקרן פנסיה או ביטוח מנהליםליות כמאציוות סהפרש (ב

 השתלמות כמקובלקרן ות להפרש (ג

 תיתה שנחופש (ד

 ההבראדמי  (ה

 גמול שכר אחר.כל  שולםלא י 

 20 ףקייהיה בההשבועיות וראה מה, היקף שעות ההגמ כזמרהמורה  לגבי (10

 בד.לב שעות
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 ץהחו ם מןמורי .2

 
ם בהיקף שאינו עולה  על  חצי משרה אחרידות מוס חברי סגל אקדמי שלסיק להע ניתן .א

 (. 'מורה מן החוץ')עפ"י יחידות הוראה במעמד של 

דות להשכלה מומחים בתחומם שאינם נמנים עם חברי סגל אקדמי במוס סיקעלה ןנית

ועד לשווה  שווה ערך חצי משרה  בהיקף העולה על  'ה מן החוץרמו'ל ש דמעבמ וההבג

 וזאת בתנאי שהמוסד המבקש הנו מקום רטניור פאיש עפ"י, ערך משרה מלאה

 עבודתו היחידי של המומחה מעבר לעיסוקו העיקרי.

 
 לסגה רבחש אינובת החוץ עד משרה שלמה מןמורים כ זוטרל סגי חברסיק להע ניתן .ב

 משרה. יצסק במוסד אחר ביותר מחאינו מוע

 
 8שלא תעלה על  ובההוראה", לתקופת זמן קצ יחידותיועסקו לפי " 'וץן החים ממור' .ג

ניתן להאריך את תקופת  ות לקבלת מינוי מתמשך במסלול זה.אפשרבלי , חודשים

  .העסקה בחודש נוסף ובשים לב למילוי משימותיו בתקופה זו כאמור בסעיף ו'

 
ים מן החוץ במכינות קדם אקדמיות למורהוראה עפ"י טבלאות שעת יף להתער .ד

 .ות"תע"י רסמות המתפ

 
 :1עפ"י התעריף  ברמה  שלוםם לתזכאי (1

 .ההולה גבכשהבעל דרגה מקבילה במוסד ל ר, אויכורה בומה מור (א

 אה,    בהורונו  קצועית שהשכלתו, ניסיונו המקצועי או ניסיות מהתמחבעל  (ב

התפקידים המוטלים על מורים  מן החוץ, בתעריף  תו לביצועוא שיריםכמ     

 זה.

 :2עפ"י התעריף ברמה  שלוםם לתזכאי (2

 סד להשכלה גבוהה.ובמה ליבמק  הדרג או בעל ה ב' משנ מורה (א

צועי או ניסיונו בהוראה, מכשירים אותו קמהיונו סניתו, השכלמי ש (ב

 וץ, בתעריף  זה.ן החים ממור ם עלימוטלה םפקידיתלביצוע ה

 :3 מהעפ"י התעריף בר שלוםתם לזכאי (3

 או בעל  דרגה  מקבילה במוסד להשכלה גבוהה.ה א' משנ מורה (א

תו וא עי או ניסיונו בהוראה, מכשירים וקצהמ וניוסו, ניהשכלתמי ש (ב

  מוטלים על מורים מן החוץ, בתעריף  זה.ה םפקידיתע  הוצילב

 
פים המאושרים התשלום למורים מן החוץ במכינות הקדם אקדמיות יהיה עפ"י התערי .ה

 .והמפורסמים ע"י ות"ת
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בהוראה  עבור כל המשימות הכלולות  מלאהורה ה תמהוראה מהוושעת יף להתער  .ו

 ופעילויות האקדמיות הנלוות אליה.

הוצאת כתב המינוי,  עתב בשויחש יודשחלמורים מן החוץ יהיה שכר ולם שיש השכר .ז

משך תקופת  ללמדשל שעות הוראה שעל המורה  ללופר הכסמהבאמצעות הכפלת 

תוצאה במספר חודשי קת הוחלוורה ף לשעת הוראה על פיו מועסק המהמינוי, בתערי

 המינוי.

בהמשך לצווי ההרחבה בנושא פנסיה חובה, יש לבחון עבור כל עובד האם  -פנסיה .ח

 מתקיימים התנאים לתשלום פנסיה מכוח צו ההרחבה הרלבנטי.  

בנוסף לשכר  ,לנצל בפועל את ימי החופשהיש לאפשר למורים מן החוץ  -חופשה שנתית .ט

 הכולל שנקבע בחוזה העבודה.

אם יתקיימו יחסי עובד מעביד רק  1951)ג( לחוק חופשה שנתית, תשי"א 3עפ"י סעיף 

 240במשך חלק מהשנה, מספר ימי החופשה יחושב כיחס בין מספר הימים שעבד לבין 

 ם מינהליים במשרה מלאה.ה במוסד לעובדיגמוכפל בכמות ימי החופשה לשנה הנהו

התנאי הבסיסי המקנה זכאות לדמי הבראה הוא השלמתה של שנת  -דמי הבראה .י

עבודה במקום העבודה. מורים מן החוץ אשר מועסקים על פי ההנחיות לעיל ולתקופה 

 ל שנה אינם זכאים לדמי הבראה בהתאם לצו ההרחבה בעניין.שאינה עולה ע

 ם לדין החל על עובדים שעתיים. זכאים לדמי מחלה בהתא -ימי מחלה .יא

 60ולם רק אם מרחקי הנסיעה  הם מעל ישהחוץ  מןמורים ל מןז יטולב ןגים בלושת  .יב

שעת נסיעה והתשלום בגין זמן זה לא יעלה על בו כיחש ק"מ 60לכל כיוון. כל  מ"ק

 מהתעריף לשעת הוראה. 15%

 חה: סנו לא שמדוג       

 %15*  השעת הוראף לי* תער מרחק                     

                                               60 

 
העבודה   ים הנ"ל ישולם למורים מן החוץ החזר הוצאות נסיעה למקוםעריפף לתבנוס  .יג

להוראות החשב הכללי במשרד האוצר להחזר הם, בהתאם יורמג םומק ילפה, וחזר

 רה ציבורית.נסיעות בתחבו

אי לתשלומים נוספים מעבר למפורט בפרק זה )הפרשה לקרן מורה מן החוץ אינו זכ .יד

 מות, אחזקת רכב וכו'(.השתל

יבל ק ללוודא כי הנ" ,גל אקדמי ממוסד אחרסר חב קיעסלה בקשסד המל מועל כ  .טו

 ר לעבודה נוספת זו ולהיקפה מהמוסד שבו עיסוקו העיקרי.ושיא
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 הערה: 

ססים על העסקת מורים מן החוץ תשומת לבכם כי תנאי ההעסקה המפורטים לעיל מבו

לסמסטר אחד או לכל היותר שניים, כמתחייב מתכליתה של דרך העסקה זו. במקרים 

בהם נוצר צורך מיוחד להעסיק מורה מסוים כמורה מן החוץ במשך יותר משנת לימודים 

 אחת יש להבטיח כי תנאי עבודתו יותאמו לכך.
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 נהלייהסגל המ
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 הליל מנסג -ה' פרק 

  
 
 יכלל .1

 
 .קווים מנחים בלבד הווהמה ז רקפ כןתו .א

 
   מועסקים על פי כולל את כל  העובדים למעט חברי סגל ההוראה הי נהליהמ גלהס .ב

 .יםיקדמא םינויימ

 

 שלוש קבוצות:י נהליהמ גלבס .ג

 
 הלי ניהמ הסגל  (1

 י נכהט סגלה  (2

 ם ייישהסכמים אבגל  ס  (3

 

 

 קההעס תנאי .2

 

הסגל המינהלי נסמכת על המסגרת הנהוגה במגזר  ככלל מסגרת העסקה של .א

ם סכמיההי פ"ע לינהיהמל הסגל קה שהעס תנאית א ץן לאמתינ הציבורי.

ונחתמו בין כל  דירוג ודירוג כפי שנערכו  לגבימים יהקי צייםהאר  הקיבוציים

 לית החדשה.הכל םידבת העוורדמעסיקים במגזר הציבורי ובין הסת

ת להגיע עם עובדיהן המינהליים להסכם מפעלי )פנימי( יכולוהמעוניינות מכללות  .ב

ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר. יחידת השכר ותנאי העסקה בואישור ב

לא ניתן להפעיל מודל יודגש כי  יש לפנות לאישור טרם חתימה על הסכם.

 כאמור. ללא אישור המינהלי סגל להעסקה 

 
 
 
 
 
 
 

 


