
2017י יול עובדיםועד המידעון  
 

  הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

 
 דו"חות נוכחות

לאחרונה נבדקו דוחות הנוכחות של העובדים ע"י ההנהלה ביתר תשומת לב. נציגות העובדים פנתה להנהלת הפקולטה, לאחר 
שנבדקו הוראות ההנהלה בנושא. לאחר שיחה משותפת עם דיקן המשנה ובהמשך התייעצות עם נציגות ההסתדרות,  אנו מוצאים 

לנכון לחדד את הנהלים באופן שלא ישתמע לשתי פנים לטובת ציבור העובדים:  

יש להקפיד על הנהלים ולהחתים כרטיס בכניסה וביציאה מהמוסד (רחובות, ירושלים) כשמגיעים או מסיימים את יום העבודה. 
מומלץ לכל עובד, שהמנהל הישיר שלו יהיה מיודע ויאשר בכתב כל פעילות המתחילה או מסתיימת מחוץ למוסד. עם החזרה למקום 

להחתים כרטיס בכניסה לקמפוס.   העבודה מומלץ

במידה ועובד נדרש להתחיל או לסיים את יום עבודתו מחוץ למוסד, מומלץ שיצרף לגיליון הנוכחות אישור בכתב מהמנהל הישיר 
 . לפעילות החוץ מוסדית במועד המדובר

מלבד זאת, מטרת דוחות הנוכחות להגן על העובד/ת במידה ויצא/ה את המוסד במסגרת עבודתו/ה בהיבט ביטוחי. היה ועובד/ת 
התחיל/ה או סיים/ה את יום עבודתו/ה במקום מרוחק, ללא יידוע המנהל/ת הישיר/ה או מי מהנהלת המוסד, והיה/תה מעורב/ת 

בתקרית כלשהי המחייבת הפעלת ביטוח, הדבר יהווה בעיה.   

לתשומת לבכם: יש השלכות משפטיות רחבות הנוגעות למימוש או אי מימוש זכויות העובד/ת במקרים של פגיעה כלשהי 
בזמן היעדרות או נוכחות בעבודה.  

לקישור הוראות ההנהלה בנושא: לחץ כאן 

 אסיפת עובדים

ענת גזית  ביקורת: תלוועדיגות אסיפת העובדים אשר התקיימה השבוע ביום ראשון, היתה חלק מהליך הבחירות. באסיפה נבחרו נצ
ויסמן, עפרה חמדי, סוזנה גורמן, -ארטמאיה כובאני, דבורה  ועדת הבחירות:ול םנציגיכמו כן, נבחרו בוטון, גניה פייגלסון, ג'נין הרפז. 

 .ביאלה יערית

לאחר שוועדת הבחירות תתכנס,יפרסמו המועדים להגשת מועמדות לוועד, וכן המועדים לבחירות. 

 לכל העוסקים במלאכה.בהצלחה 

 פעילות קיץ ועוד..

ועד העובדים סיים היערכותו בכל הקשור לרכישת תיקים לתלמידים העולים לכיתה א'. בקרוב תצא הודעה לכלל העובדים שהנושא  ◄
 נוגע אליהם, והם יוזמנו לקבל את התיקים. שיהיה בהצלחה לילדים החמודים הנכנסים למערכת החינוך בשנת תשע"ח.

בימים אלה יושב הוועד עם סוכנים המציעים לנו אפשרויות לשי לראש השנה. אנו עמלים על בחינת אפשרויות הבחירה הטובה  ◄
ביותר עבור כולנו. בין ההצעות: אתרי רכישות, כרטיסים שונים בשווי שונה, הטבות גדולות , קטנות.. ואנחנו מתלבטים ולעיתים אף 

טיבו. בסופו של דבר, תבחר האפשרות הטובה ביותר עבור כולנו. שרק נעבור את הקיץ בשלום עם  נוסעים כדי לבחון את ההיצע ואת
 כל החמסינים ונזכה לחגוג את ראש השנה עם השי הנפלא המחכה לנו.

לאור הצלחת הפנינג הקיץ של השנה שעברה, נקיים גם השנה הפנינג שכזה. מועד ההפנינג צפוי לחודש אוגוסט. מידע יותר  ◄
 . בהמשךורט יופץ מפ

 חדשות בקמפוס ומסביב



לעובדים החדשים שהתקבלו לקמפוס שלנו: ד"ר דפנה שטרן-פרייפלד,במכון לביוכימיה מדעי המזון 
והתזונה, ד"ר נרדי למפל, במכון למדעי הצמח, גב' חנה אינהורן במחלקה לקרקע ומים, ד"ר איתן סלומון 
ועדי זרנקין, במחלקה למיקרוביולוגיה ומחלות צמחים, לירון דיין-בן מנחם והלנה דהב, במדור ללימודי חוץ 

ובית הספר הבינלאומי.  
 בהצלחה לכולכם! 

 :ליברכות לילידי חודש יו
ליק גורודסקי, נעה ויגודה, רגינה בורוכוב, דרורה בלגה, אלעד בנסל, ישי גדסי, שמו

  פאיט, כריס סבסטיאן, יריב סופר, איריס רון-ארי, טניה משי-מתוקה לב

 5/7/17 – מכירת ביגדי ספורט 
 10/7/17 – אופנת אורית" , מכירת בגדי נשים, ג'ינסים ועוד" 
 17/7/17 –  "מכירת בגדי נשים –"התחדשות  

 12:30 – 9:30שעות ין הב 13/7/17 בוועד העובדים בתעמוד קלפי  :קופת התגמוליםבחירות לדירקטוריון של 

 מועדון זאפההטבות ב
club.co.il-https://www.zappa/ 

 למימוש ההטבה יש להיכנס בכניסת הועדים מצד ימין למטה. 
 הפקולטה שם משתמש:

 1לחקלאות סיסמה:
 יש לבחור הופעה וכרטיסים. המחיר שיופיע הוא לאחר הנחה.

 lior@zappagroup.comבכל מקרה של בעיה/שאלה ניתן לפנות ל:

 תהנו!

 מכירות ועוד

; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר ; 89535 –(אחיד) יעל קלרמן ; 89913 –(ביוכימאים) חברי הוועד: אלעד לנדאו 
 ; 89152 –(טכנאים והנדסאים) שושי שלום ; 20198 –(אחיד)  סיון חלימי; 89435 –(ביוכימאים) אה נווה ל
 08-9489330  - מזכירת הוועד: מאיה כובאני. 20662/  89219 –יו"ר (מחר) קפת כלב ר

 ברכות החודש

https://www.zappa-club.co.il/
mailto:lior@zappagroup.com


 2017יולי       גמלאון

  ה, וסביבהפקולטה לחקלאות, מזון

 - החודש תגימלאי
 נילי בן יחזקאל

התנסחות ו חיתוך דיבור רגוע, צלילות דעה
מדויקת, אפיינה את נילי בתקופת עבודתה 

סימן ההיכר  ,כמו גם היום ,בפקולטה והיו אז
 שלה.

נילי נולדה בגן רות (התיישבות קטנה בין ר"ג 
, למשפחת 25/12/1940-לבני ברק) ב

חלוצים מצד אחד ומשפחה שורשית 
ארצישראלית מצד שני. השורשיים: מצד 

דור שישי בארץ, הוא נצר  –אימו, אביה 
לשניאור זלמן מלאדי ומצד אביו נצר לרב 
שמואל הומינר (שהוציא את היהודים מחומות 

יקה לשכונת מאה שערים). העיר העת
המשפחה עברה לרמת גן כאשר סבה מרד 

סבתה  –בהווי השכונה. החלוצים: הורי אימה 
החלוצה עלתה ארצה בעלייה של בן גוריון, 
וסבה היה אגרונום מומחה להכלאות פרחים 

 לימים רמת גן.  –בעיר גנים 

הוריה של נילי נפגשו בר"ג ונישאו בגיל צעיר. 
ברה לנתניה, והייתה בין כל משפחת אביה ע

בתים  3מקימי שכונת נווה איתמר. הם בנו 
 במשולש חצרות. ממש חמולה.

עד כיתה ו' למדה נילי בבי"ס ביאליק בנתניה, 
ומכיתה ו' עד י' למדה בפנימייה באלוני יצחק. 
מכיוון שסיימה את התיכון מוקדם מהרגיל 

וחצי) והוריה לא הרשו לה לצאת  16(בגיל 
רון היה לימוד בסמינר למורים לעבוד, הפת

בנתניה. כשסיימה את הסמינר התגייסה 
לצבא לפיקוד דרום, בהתחלה כמורה חיילת 
מתנדבת ואח"כ כמזכירת ועדות החקירה של 

 ביטחון שדה.

אבי ואחיו, שעבדו  -ועכשיו בגוף ראשון 
ביהלומים, התבקשו ע"י ראש עיריית נתניה 

ם שותף עמי, לפתוח מפעל יהלומים ע-דאז, בן
צרפתי באשדוד, עיר שהייתה אז בשלבי 
הקמה. עבדתי כמזכירתו במפעל כשנה ואז 

עברו הורי לרחובות.  1960בסוף שנת 
נשארתי לגור בנתניה ועבדתי כספרנית 
בתיכון האזורי עמק חפר. לימים שאל אותי 
שכן של הורי מדוע אינני עוברת לרחובות 

 במקוםוהסביר שהוא יכול למצוא לי עבודה 
וכך נוצר השידוך עם יהודית בירק, שראיינה 
אותי ולמרות חוסר כישורי הבולטים קיבלה 

. כך הפכתי 1961אותי לעבודה בדצמבר 
מחלקות ונתתי שרותים לבמהרה למזכירה 

גד"ש, ביוכימיה, אנטומולוגיה ובע"ח. זה 
בערך היה כל הפקולטה ולכן כינו אותי 

 מזכירת הפקולטה.

תי מחסרת כישורים, יהודית בירק הפכה או
לעורכת אנגלית ועברית של מאמרים 

דבר שאני עוסקת  ,דוקטורמקצועיים ועבודות 
בו עד היום, למרות שפרשתי מהפקולטה כבר 

. כדי להעצים את היכולות שלי 2000בשנת 
) בבית 1988-1992למדתי עריכה ותרגום (

ברל, תוך כדי עבודה במשרה מלאה וכמובן 
מודי החלטתי לרדת בית. כשסיימתי את לי

לחצי משרה בפקולטה ולעבוד כעצמאית גם 
עם מוסדות מחקר נוספים כמו מכון ויצמן 
ואוניברסיטת ת"א. ערכתי מאמרים ועבודות 
בנושאים מגוונים מפיסיקה עד פסיכולוגיה וכל 

 .2005מה שביניהם עד 

את אברהם ז"ל, אישי היקר, הכרתי דרך 
הארוכים . הנישואין 1970-חברים ונישאנו ב

 1972-שלנו הניבו את שרון (ביתי) שנולדה ב
. אברהם שחלק 1975-ויואב (בני) שנולד ב

גדול מהקריירה המקצועית שלו שהה בחו"ל: 
דנמרק וארה"ב, בסוף שב הביתה ועבד 
בתעשייה האווירית עד לפרישה. אברהם 
נפטר לפני שנתיים לאחר מאבק ארוך ומתיש 

 במחלתו.

ב בחיפה, היא עצמאית שרון ביתי, למדה עיצו
ועסוקה בתיקון עולם. הנחת הרבה שלי ממנה 
מלווה בשני נכדים מקסימים בן ובת. יואב בני, 
למד מחשבים ועובד בתעשיית עתירת ידע 
ברעננה. גם הנחת הרבה שלי ממנו מלווה 

 בשני נכדים בנים.

את הידע המקצועי שלי תרגמתי גם 
להתנדבות וערכתי במשך שנים רבות את 

תון על"ה. אני מתנדבת גם היום בגמל"א עי
(עמותה שמסייעת ליצואי אתיופיה) ומסייעת 
לסטודנטים ולאנשי השטח בכתיבה, 

 באוריינות וכדו'.

נאחל לנילי בן יחזקאל המשך  -ומכאן ברכתנו:
מלאים דבות ועשייה ברוכה, וכפי שאנו הגהתנ

יודעים מה באמת חשוב, אז אריכות ימים 
 ן נחת מדור ההמשך.בבריאות טובה והמו

 הברכותפינת 
ת ילידי חודש יוני בברכת אנו מברכים א

חמה ליום הולדתם ומאחלים מזל טוב 
 להם רק בריאות ונחת.

 ,ודה יבלקוביץ',יהז'ק אבקסיס
נינה , שרה מעודה, סביחה גאווי

, דבורה וייסברגר,  יונה ניר, דפני
 חנה שפיגלשטיין

 

 כללידיווח 
דרך  106תלושי שכר וטפסי 
 האינטרנט

קיבלו את  שעובדי האוניברסיטה לאחר 
כנס לתלושי השכר שלהם דרך יהאפשרות לה

האינטרנט ביקשנו מדותן זיידל (ראש האגף 
לאפשר את אותו יתרון גם  ,למשאבי אנוש)

זה מתאפשר עכשיו מלאים. לשמחתנו לג
הקישור. בנפרד נשלח לכם חוברת ולהלן 

 הנחיות שנשלחה אף היא ע"י דותן.

-https://portal.malam
payroll.com/Salprd3Root/fac

=es/login.jspx?p_index_num
-adf.ctrl&_6500

state=jw3gv8u2x_3 

 יםטיול
ננסה שוב לקיים את הטיול לירושלים שלא ◄

יצא עקב מיעוט נרשמים. נשמור על אותה 
מתכונת ונקווה שהפעם ירשמו יותר. התאריך 

 . 19/10/17המתוכנן הוא יום חמישי 

סיור במוזיאון, סיור רגלי  :תכלולהתוכנית 
בשכונת ימין משה (משכנות שאננים), ארוחת 
צהרים בקיבוץ רמת רחל וסיור מודרך בגן 

 הפסלים במקום.

נשוב לרחובות ו 09:00-נצא מהפקולטה ב
על רישום ותשלום תצא  .18:00-(משוער) ב

 הודעה בהמשך.

מתוכנן טיול בן יומיים לגליל  2018באפריל ◄
 תרשמו ביומנים החדשים. עם לינה בנצרת.

שת"פ עם נווה עמית. בשבוע שעבר ◄
התקיימה פגישה עם המנהל וצוות התרבות 
של נווה עמית. פרטים על התוכניות 

 והאפשרויות בהמשך.

רצינו להזכיר לכם שאנחנו מאיישים את 
-בימים ב' ג' ו 8חדר ועד הגמלאים בצריף 

 .12:00 - 10:00ד' בשעות 

הישמרו מהשמש  ומכאן קיץ נעים וקל,
 הקופחת ושתו הרבה מים.

 : מירי בן חייםכתבה וערכה

 

 08-9489199 –לפניות  , צילי סדובסקי . טל'בתיה וינטרובועד הגמלאים: נתנה ארליך, מירי בן חיים, ישראל גרוס, 

 

  
      

https://portal.malam-payroll.com/Salprd3Root/faces/login.jspx?p_index_num=6500&_adf.ctrl-state=jw3gv8u2x_3
https://portal.malam-payroll.com/Salprd3Root/faces/login.jspx?p_index_num=6500&_adf.ctrl-state=jw3gv8u2x_3
https://portal.malam-payroll.com/Salprd3Root/faces/login.jspx?p_index_num=6500&_adf.ctrl-state=jw3gv8u2x_3
https://portal.malam-payroll.com/Salprd3Root/faces/login.jspx?p_index_num=6500&_adf.ctrl-state=jw3gv8u2x_3
https://portal.malam-payroll.com/Salprd3Root/faces/login.jspx?p_index_num=6500&_adf.ctrl-state=jw3gv8u2x_3


  מתוך     דף מספר  האוניברסיטה העברית בירושלים

14          1                                                                                  הוראות הנהלה
__________________________________________________________________________

מספר ההוראהשם ההוראה

05-043סגל מינהלי -ימי עבודה ושעות עבודה 

בתוקף מתאריך נספחים מצורפים
 פרסום

 ימי מועד, ימי עבודה מקוצרים וימי בחירה .א

 17.9.07ימי מנוחה שבועית וימי מועד לעובדים שאינם יהודים .ב

טפסים בתהליך

 עבודה הגדרת תנאי  - 102טופס 

בקשה לאישור העסקה לפי חישוב שעות חודשי - 057טופס 

עמודתוכן עניינים

 .    מטרה1

 הגדרות .    2

 סמכויות ואחריות.    3

 .    ימי עבודה ושעות עבודה4

 .    קיצור יום העבודה5

 .    שעון גמיש 6

.    העסקה לפי חישוב שעות חודשי7

 .    ימי בחירה8

 ימי עבודה מקוצרים .9

 עבודה ביום שישי .10

 איחורים .11

 כרטיס מגנטי אישי .12

 דו"ח נוכחות .13

 .  נספחים14

2

2

2

3

4

6

6

8

8

9

9
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13
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 מטרה .1

מטרת הוראה זו להגדיר ביחס לסגל המינהלי את ימי העבודה ושעות העבודה, את ימי 

 הבחירה והמועד באוניברסיטה ואת סדרי הנוכחות הנובעים מכך.

 הגדרות .2

 עובד 2.1

 פי מינוי/בחוזה מיוחד באוניברסיטה )למעט עובד על פי שעות(. -עובד מינהלי המועסק על

 מנהל היחידה 2.2

 שנה/מנהל מחלקה מינהלית, סגן מנהל בית ספר.ראש אגף/דיקן מ

 ממונה ישיר 2.3

הממונה ביחידה בה מועסק העובד בעיסוקו היומי כגון: מנהל בית המלאכה, 

 הממונה האקדמי על מעבדת המחקר או הוראה, ראש מדור וכד'.

 עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה 2.4

לרכז את הטיפול בכוח מזכירת היחידה או כל עובד אחר שמנהל היחידה הסמיכו 

 אדם ביחידה.

 דו"ח נוכחות ראשוני 2.5

פלט מחשב ראשון, המסכם את הנוכחות לפי חתימות בפועל של כל עובד ועובד 

 באמצעות הכרטיס המגנטי.

 מחלקת כוח אדם 2.6

 מחלקת כוח אדם שבאגף משאבי אנוש.

 סמכויות ואחריות .3

נוכחות בתחילת אחראי להעביר את הכרטיס המגנטי האישי שלו בשעון ההעובד  3.1

יום העבודה ובסיומו, ולאשר את דו"ח הנוכחות שהתקבל בהתאם למפורט 

 בהוראה זו.

 אחראי: עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה 3.2

 לדאוג שכל עובד יקבל כרטיס מגנטי אישי ממחלקת כוח אדם. 3.2.1

 ( לכל עובד חדש.102טופס דה )והגדרת תנאי עבטופס למלא  3.2.2

מסור ולקבל מכל עובדי היחידה את דו"חות הנוכחות הראשוניים, ולדווח ל 3.2.3

 על תיקונים למערכת הנוכחות הממוחשבת.

לבדוק את דו"חות הנוכחות הסופיים לעומת דו"חות הנוכחות הראשוניים  3.2.4

 יקונים נדרשים למערכת הנוכחות הממוחשבת.לדווח על ת

לברר סיבת החתמת כרטיס מגנטי בשעון נוכחות אחר, אם צוין כך בדו"ח  3.2.5

 הנוכחות הראשוני.

 לעקוב אחר ניצול ימי הבחירה של העובדים הארעיים. 3.2.6

 לדווח למחלקת כוח אדם על שעוני נוכחות מקולקלים. 3.2.7

http://admin-regulations.huji.ac.il/102.pdf
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אחראים בחתימתם על דו"ח הנוכחות הראשוני  מנהל היחידה והממונה הישיר 3.3

 לאשר את הדיווחים הידניים בו.

 אחראית:מחלקת כוח אדם  3.4

(, 102טופס לדווח למערכת הממוחשבת את פרטי טופס הגדרת תנאי עובדה ) .א

 שהתקבל מהיחידות.

 כל עובד.להנפיק כטיס מגנטי אישי ל .ב

 להעביר את דו"חות הנוכחות הראשוניים והסופיים ליחידות. .ג

 אחראית להפקת דו"חות הנוכחות. המחלקה למערכות מידע 3.5

רשאי לאשר העסקה לפי חישוב שעות חודשי לפני השעה  מנהל מחלקת כוח אדם 3.6

 (.7.4)סעיף  07.30

 ימי עבודה ושעות עבודה   .4

ה' -חמישה ימים וימי העבודה הם א'שבוע העבודה הנהוג באוניברסיטה הוא בן  4.1

 בכל ימות השנה, להוציא ימי מועד כמפורט בטבלה שבנספח א'.

 ומעלה חייב להיות נוכח בעבודה כל יום. 3/4 -עובד המועסק בחלקיות משרה מ

מכסת שעות העבודה של העובדים הטכניים והמינהליים, המועסקים במשרה  4.2

 שעות שבועיות. 40מלאה, היא 

 המפרטת את שעות העבודה ביום בהתאם להיקפי המשרה השונים:להלן טבלה  4.3

 שעות העבודה חלקיות המשרה

1/1 8 

15/16 71/2 

7/8 7 

3/4 6 

2/3 51/3 

5/8 5 

1/2 4 

3/8 3 

1/3 22/3 

1/4 2 
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 ויוצאים מכלל זה: 16:00עד  08:00הן  שעות העבודה במשרה מלאה 4.4

במחלקת בינוי ותחזוקה, אשר  טכנאים ועובדים מקצועיים בבתי מלאכה 4.4.1

 .15:00עד  07:00 -יעבדו מ

 .14:00עד  06:00 -, אשר יעבדו ממפקחי ניקיון 4.4.2

)תיכון  שנה הלומדים בבית ספר ערב 18נערים ונערות שטרם מלאו להם  4.4.3

 , יעבדו פחות שעה אחת ביום.מקצועי( ומועסקים במשרה מלאה או

בבוקר בביה"ס  שנה, הלומדים 18נערים ונערות שטרם מלאו להם  4.4.4

, זכאים להיעדר יום אחד בשבוע לצורך לימודים. יום ההיעדרות לחניכים

ידווח בדו"ח הנוכחות כיום לימודים ויצורף אישור ביה"ס על נוכחות 

 בלימודים. יום הלימודים לא ינוכה מהשכר.

שעות  35המועסקים במשרה מלאה, יעבדו  מפעילים במרכז החישובים 4.4.5

 מפורט להלן:ה' כ-בשבוע בימים א'

  15:00עד  08:00 - משמרת ראשונה

  22:00עד  15:00 -      משמרת שניה

 06:00עד  22:00 - משמרת שלישית

שעות ביום, בהתאם לקביעת  7אשר יעבדו במשמרות של  מוקדני תקשורת 4.4.6

 הממונה הישיר.

שעות העבודה של מוקדני התקשורת כוללות הפסקה בת חצי שעה ונקבעות 

 העבודה. בהתאם לצורכי

 קיצור יום העבודה .5

 במשרה מלאההמועסקים  - אמהות, גרושים )שילדיהם מוחזקים אצלם( ואלמנים 5.1

, זכאים לקיצור יום העבודה 15או שני ילדים עד גיל  12ובביתם ילד אחד עד גיל 

 בחצי שעה.
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)למשמרת  קבלת ילד מאם פונדקאית/אימוץחופשת לאחר חופשת לידה/עובדת  5.2

 .יום העבודה וזאת עד מלאת לילד שנה אחתלקיצור זכאית  כ"הורה מיועד"(

)ונמסרה הודעה על כך לפקיד  שנים 10ילד שגילו אינו עולה על אימוץ במקרה של 

 הראשון של האימוץ.תקפה במשך שנה מהיום תהיה הזכאות  ,הסעד כאמור בחוק(

 להלן טבלה המפרטת את זמני הקיצור באופן יחסי לחלקיות המשרה:

 קיצור יום העבודה בדקות המשרה חלקיות

1/1 60 

15/16 561/4 

7/8 521/2 

3/4 45 

2/3 40 

5/8 371/2 

1/2 30 

3/8 221/2 

1/3 20 

1/4 15 

 

 5.2 -ו 5.1עובד זכאי ליהנות מקיצור יום העבודה בגין הורות כאמור בסעיפים  5.3

 :(214טופס ויוגש תצהיר ) שלעיל, ובלבד שיתקיים אחד מהתנאים שלהלן

בת הזוג עובדת )באוניברסיטה או מחוצה לה( ואינה נעדרת מעבודתה בשל  5.3.1

 אותה זכאות.

 הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של האב. 5.3.2

, זכאים לקיצור יום העבודה במשרה מלאההמועסקים  ומעלה 55עובדים מגיל  5.4

 .יוםבחצי שעה כל 

פי אחד או יותר מהמקרים שצוינו לעיל, יקבל -עובד הזכאי לקיצור יום העבודה על 5.5

 הגבוה מביניהם )לא יינתן קיצור כפול(. -קיצור אחד בלבד 
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 שעון גמיש .6

הן שעות העבודה הנהוגות באוניברסיטה. יחד  4.4שעות העבודה שפורטו בסעיף  6.1

ועיים בבתי המלאכה עם זאת, כל העובדים, למעט טכנאים, עובדים מקצ

שבמחלקת בינוי ותחזוקה, מפעילים במרכז החישובים ומוקדני תקשורת, יוכלו 

ולסיימו לאחר ביצוע מספר  08:15 -ל 07:45בין השעות להתחיל את יום העבודה 

 .4.3השעות הנדרשות בהתאם להיקפי המשרה השונים כמפורט בטבלה שבסעיף 

לו לסיים את יום העבודה לאחר ביצוע יוכ עובדים הזכאים לקיצור יום העבודה 6.2

 .5מספר השעות הנדרשות בהתאם להיקף המשרה וכמפורט בסעיף 

יוכלו  טכנאים ועובדים מקצועיים בבתי המלאכה במחלקת בינוי ותחזוקה 6.3

ולסיימו לאחר ביצוע מספר  07:30 -ל 07:00להתחיל את יום העבודה בין השעות 

 .4.3ונים כמפורט בטבלה שבסעיף השעות הנדרשות בהתאם להיקפי המשרה הש

 העסקה לפי חישוב שעות חודשי .7

 גיש בקשהעובד רשאי לבחור לעבוד בהעסקה לפי חישוב שעות חודשי; העובד י 7.1

 .והעסקתו זו תהיה מותנית באישור בכתב ומראש של מנהל היחידה(, 057טופס )

מנהל יחידה יכול לבטל את האישור שנתן להעסקה לפי חישוב שעות חודשי, וזאת 

 יום מראש. 30בהודעה בכתב של 

הגדרת  102טופס עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה ידווח למחלקת כוח אדם ב 7.2

עות חודשי, כאמור בסעיף לעבוד לפי חישוב ש תנאי עבודה על עובד שקיבל אישור

 .(057טופס לעיל, ויצרף את טופס הבקשה שאושר ) 7.1

עובד לפי חישוב שעות חודשי יתחיל את יום העבודה כמתחייב מצורכי העבודה  7.3

 הל יחידתו.ביחידתו, בשעה שעליה קיבל אישור בכתב ממנ

מותנית  07:30לפני השעה שלעיל, התחלת יום העבודה  7.1יחד עם האמור בסעיף  7.4

הפנייה  .שבאגף משאבי אנוש אדםבקבלת אישור מראש לכך ממנהל מחלקת כוח 

טופס בקשה לאישור העסקה לפי אמצעות בלמנהל מחלקת כוח אדם תיעשה 

והוא יהיה תקף עד סוף  האישור יינתן בכתב. (057טופס חישוב שעות חודשי )

 חודש ספטמבר, לאחר מכן יש להגיש בקשה חדשה.
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 )שעון גמיש(. 6עובד שיועסק לפי חישוב שעות חודשי, לא יחול לגביו סעיף  7.5

באותו ימלא בכל חודש את מכסת השעות, הנדרשות עובד לפי חישוב שעות חודשי  7.6

. אם עבד פחות מהמכסה, ינוכו השעות החסרות מיתרת חופשתו, ואם אין לו חודש

 חופשה ינוכו שעות ההיעדרות מהשכר.

באותו חודש, יזוכה בשעות נוספות  שמילא יותר ממכסת השעות הנדרשתעובד  7.7

אם יש לו אישור לשעות נוספות, והזיכוי ייעשה עד לגובה מכסת השעות הנוספות 

 .המאושרת לו

עובד שיש לו אישור לשעות נוספות יזוכה, כאמור, עד לגובה מכסת השעות  7.8

 הנוספות המאושרת לו. החישוב ייעשה כלהלן:

שעות או פחות מכך בהתאם להיקף המשרה,  8יצורפו שעות העבודה בכל יום )עד 

(, המכסה החודשית תיקרא "מכסה בפועל" )ותכלול שעות 4.3ראה טבלה בסעיף 

סוגי היעדרויות כגון: חופשה, מחלה, מילואים וכו'( ושעות שמעבר עבודה וכן כל 

 למכסה בפועל ייחשבו כשעות נוספות.

 :להלן שתי דוגמאות להבהרה

 שעות נוספות בחודש. 30 -*     לעובד אישור ל

 שעות. 180המכסה הנדרשת באותו חודש 

 שעות. 200שעות נוספות סה"כ  30שעות +  170המכסה שנעשתה בפועל 

 .שעות נוספות 20עובד יזוכה עבור ה

 שעות נוספות בחודש. 20 -*      לעובד אישור ל

 שעות. 180המכסה הנדרשת באותו חודש 

 שעות. 170המכסה שנעשתה בפועל 

 שעות נוספות. 30העובד מילא 

 שעות נוספות. 20העובד יזוכה עבור 
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 ימי בחירה .8

 ימי הבחירה מפורטים בטבלה שבנספח א'. 8.1

 .שלושה ימי בחירהזכאי לבחור  עובד קבוע 8.2

יום בחירה אחד בתום כל ארבעה חודשי זכאי לבחור  עובד ארעי/בחוזה מיוחד 8.3

 .העסקה

. שנה לעניין ימי בחירה ימי הבחירה אינם ניתנים לצבירה או לפדיון משנה לשנה 8.4

 תהא השנה מהאחד באוקטובר עד השלושים בספטמבר בשנה שלאחר מכן.

 לאישור הממונה הישיר כנהוג לגבי יציאה לחופשה.ניצול ימי הבחירה כפוף  8.5

ידי המערכת -המעקב אחר ניצול ימי הבחירה של העובדים הקבועים נעשה על 8.6

ידי -הממוכנת. המעקב אחר ניצול ימי הבחירה של העובדים הארעיים ייעשה על

 עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה.

 ימי עבודה מקוצרים .9

בשלוש שעות )כמפורט בטבלה שבנספח א'(, בימים שבהם יום העבודה מקוצר  9.1

 יהיה הקיצור בהתאם להיקף המשרה כמפורט להלן:

 קיצור בשעות חלקיות המשרה

1/1 3 

3/4 21/4 

2/3 2 

1/2 11/2 

1/3 1 

1/4 3/4 

( לא יהיו העובדים זכאים לקיצורים  9.1בימי עבודה מקוצרים )כאמור בסעיף  9.2

 לעיל. 5הנוספים, כפי שפורטו בסעיף 
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 עבודה ביום שישי .10

. במקרים חריגים, כפוף העסקה ביום שישי היא משעתיים ועד חמש שעות בלבד 10.1

 לאישור מראש של ראש אגף משאבי אנוש, ניתן להעסיק עובד מעבר לחמש שעות.

מנהל יחידה אשר מבקש להעסיק עובד, משעתיים ועד חמש שעות, בימי שישי,  10.2

בבקשה יפנה מראש, בבקשה למנהל מחלקת כוח אדם ויקבל את אישורו להעסקה, 

יפרט את תקופת ההעסקה לגביה מבוקש האישור, או יפרט את רשימת תאריכי 

 .ימי השישי בהם מתוכננת העסקת העובד

 1.6ל מהשעה הראשונה לעבודתו בימי שישי, היא התמורה לה זכאי העובד הח 10.3

, כולל באותם מקרים בהם אושרה העסקתו שעות חופשה עבור כל שעת עבודה

 מעבר לחמש שעות.

ידי ראש אגף משאבי אנוש, יקבל העובד -רק במקרים חריגים שאושרו מראש על 10.4

 150%תשלום שכר בגין עבודתו בימי שישי החל מהשעה הראשונה, בשיעור של 

 עבור כל שעת עבודה, כולל באותם מקרים בהם אושרה העסקה מעבר לחמש שעות.

 העסקה כנ"ל היא במסגרת מכסת השעות הנוספות בדיווח המאושרות לעובד.

אין לפצל את התמורה בגין העסקה בימי שישי, כלומר לקבל חלק ממנה בשעות 

 .חופשה וחלק ממנה בתשלום שכר

 10.2 -ו 10.1קבלת אישור מראש, כמפורט בסעיפים אין לעבוד ביום שישי ללא  10.5

 לעיל.

 
 איחורים .11

ויציאה מוקדמת של עד חמש משעת תחילת העבודה  איחור של עד עשר דקות 11.1

, אלא ייחשבו כחלק מיום העבודה לא ינוכו מהשכרמשעת סיום העבודה  דקות

 בהתאמה "לשעון הגמיש". הסדר זה אינו חל על עובד שבחר לעבוד לפי "חישוב

 (.7שעות חודשי" )ראה סעיף 

פעמים בחודש ומילא את מכסת השעות הנדרשת  6לעובד אשר איחר לעבודה, עד  11.2

באותו חודש, לא ינוכו האיחורים. עובד כנ"ל, אשר לא מילא את מכסת השעות 

הנדרשת באותו חודש, יחויב בחופשה, ואם אין לו יתרת חופשה, יחוייבו 

 האיחורים משכרו.

כסת שעות נוספות, הצבירה מעבר למכסת השעות היומית, תחושב עובד שאין לו מ

איחורים לחודש. עובד שיש לו מכסת שעות נוספות,  6 -כהשלמת איחורים עד ל

 6 -יקבל קודם תשלום עבור שעות נוספות ורק לאחר מכן השלמה לאיחורים עד ל

 פעמים בחודש.
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ך אישור מהממונה, יחוייבו פעמים בחודש ולא היה לו על כ 6לעובד שאיחר מעל  11.3

האיחורים )החל מהאיחור הראשון( משכרו; גם יציאה לפני מועד סיום העבודה, 

תיחשב כאיחור ותנוכה משכרו. עובד כזה צפוי להיות מובא לדיון בפני ועדת 

 המשמעת.  

 כרטיס מגנטי אישי .12

ודה" "הגדרת תנאי עב  עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה ימלא עבור העובד טופס 12.1

 ( ויעבירו למחלקת כוח אדם.102טופס )

למערכת הממוחשבת,  הגדרת תנאי עבודהבמחלקת כוח אדם יוכנסו נתוני טופס  12.2

ובהתאם יינתן לעובד הקוד המתאים לצורך חישוב המשכורת, ויופק עבורו כרטיס 

 מגנטי אישי.

 יתחיל עבודתו באוניברסיטה ללא קבלה מראש של כרטיס מגנטי אישי. עובד לא 12.3

 העברת הכרטיס המגנטי האישי בשעון הנוכחות 12.4

 העובד יעביר אישית אך ורק את כרטיס האישי בשעון הנוכחות. 12.4.1

ככלל, כל עובד חייב להעביר את הכרטיס האישי בשעון הנוכחות הסמוך  12.4.2

האישי בשעון הנוכחות ליחידה, שבה הוא מועסק. העברת הכרטיס 

תיעשה פעמיים ביום; בתחילת יום העבודה מיד עם ההגעה לעבודה 

 ובסיום יום העבודה.

עובד המתחיל ו/או המסיים לעבוד במקום שאינו מקום עבודתו הרגיל  12.4.3

וקיבל אישור מראש מהממונה הישיר, יעביר את הכרטיס האישי בשעון 

מקום לא מצוי שעון הנוכחות המצוי בקרבת אותו מקום. אם באותו 

נוכחות, יציין העובד בדו"ח הנוכחות הראשוני את היום והמקום שבו 

 (.13התבצעה העבודה וכן את שעת ההתחלה ו/או שעת הסיום )ראה סעיף 

עובד היוצא במהלך יום העבודה ממקום עבודתו, שלא לצורכי העבודה,  12.4.4

חזרתו. יעביר את כרטיסו האישי בשעון הנוכחות ביציאתו מהעבודה וב

 זמן ההיעדרות ינוכה משכרו/חופשתו.

 כל היעדרות מהעבודה טעונה אישור הממונה. 12.4.5

  

http://admin-regulations.huji.ac.il/102.pdf
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בעניין היעדרות בגין לימודים מחוץ לאוניברסיטה והשתלמויות, ראה  12.4.6

 .013-05הוראת הנהלה 

העסקה בשעות נוספות  12.4.7

עובד יועסק בשעות נוספות רק אם קיבל אישור לכך מהממונה ובכפוף 

"עבודה  בשעות  004-05לאישור העסקה בשעות נוספות )הוראת הנהלה 

 נוספות"(.

, יעביר את הכרטיס האישי עובד המועסק בשעות נוספות ברציפות .א

 נוכחות בתחילת יום העבודה ובסיום השעות הנוספות.בשעון ה

, יעביר את הכרטיס עובד המועסק בשעות נוספות שלא ברציפות .ב

האישי בשעון הנוכחות עם סיום יום העבודה הרגיל וכן בתחילת 

 עבודתו בשעות הנוספות ובסיומן.

להחזיר את הכרטיס האישי ליחידתו. חייבעובד המסיים לעבוד באוניברסיטה,  12.5

עובד שהכרטיס האישי שלו יצא מכלל שימוש עקב בלאי, ימסור את הכרטיס 12.6

לעוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה, אשר יעבירו למחלקת כוח אדם. מחלקת כוח 

 אדם תפיק לעובד כרטיס אישי חדש.

עובד שאיבד את הכרטיס האישי יקבל כרטיס חדש תמורת תשלום בסכום שיעודכן 12.7

 מעת לעת.

דו"ח נוכחות .13

"חות נוכחות ראשוניים יופקו באמצעות המחלקה למערכות מידע בשלושה ימי דו 13.1

העבודה הראשונים של כל חודש; הדו"חות יימסרו ליחידות באמצעות מחלקת כוח 

 אדם תוך שני ימי עבודה נוספים ממועד קבלתם.

בתחילת כל חודש יקבל כל עובד באמצעות עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה את 13.2

 חות הראשוני.דו"ח הנוכ

העובד יציין במקום המיועד לכך בדו"ח את הערותיו. ויצרף את האישורים 13.3

המתאימים לאותם ימים בהם נעדר. כל תיקון ידני בזמני הנוכחות בדו"ח, ייעשה 

בציון הסיבה. העובד יחתום על הדו"ח ויעבירו לעוזר כוח אדם/עוזר מינהל 

 ביחידה.

לחזרה לעמוד ראשי

http://admin-regulations.huji.ac.il/05-013.pdf
http://admin-regulations.huji.ac.il/05-004.pdf
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ירכז את הדו"חות של כל עובדי היחידה,  עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה 13.4

 ויחתים את הממונה הישיר ואת מנהל היחידה על הדו"חות.

הממונה הישיר יאשר בחתימתו על דו"ח הנוכחות הראשוני את החתימות הידניות,  13.5

שאינן במקום הרגיל של העובד, ויוודא שהעובד פירט ליד כל חתימה כזו את שעת 

 ום שבו נעשתה העבודה.התחלת העבודה וסיומה ואת המק

, באותם מקרים שבהם חסרה חתימה אחת ביום 13.5בנוסף לאמור בסעיף  13.6

ובמקומה חתם העובד ידנית, או שחסרות שתי חתימות ביום והעובד חתם ידנית 

, רשאי מנהל היחידה לפי שיקול דעתו 12.4.3והסיבה לכך אינה כאמור בסעיף 

זו חוזרת על עצמה ינוכו ימים אלו לאשר את החתימות או לא לאשרן. אם תופעה 

 מחופשתו של העובד כלהלן:

 .חצי יום חופשהינוכה  -   חסרה חתימה אחת ביום

 .יום חופשהינוכה  - חסרות שתי חתימות ביום

עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה ידווח למערכת הנוכחות על התיקונים, כפי  13.7

 ה.ידי הממונה/מנהל היחיד-שאושרו בדו"ח הנוכחות על

המחלקה למערכות מידע תפיק ותעביר למחלקת כוח אדם דו"חות נוכחות סופיים  13.8

 ידי עוזר כוח אדם/עוזר מינהל ביחידה.-בהתאם לתיקונים, שדווחו על

יועברו באמצעות מחלקת כוח אדם ליחידות בתחילת החודש  הדו"חות הסופיים 13.9

הסופיים מול  את הדו"חות יבדקוהעוקב. עוזרי כוח אדם/עוזרי מינהל ביחידות 

הדיווחים בדו"חות הנוכחות הראשוניים, וידווחו מחדש על תיקונים שלא נקלטו 

 בדו"ח הסופי. דו"חות הנוכחות של כל חודש יישמרו במזכירות היחידה. 
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 נספח א'
 ימי מועד וימי עבודה מקוצרים

 הערות המועד  הערות המועד

 ערב ראש השנה
 כ"ט באלול

          פורים  
 ט"ו באדר

 בירושלים לא עובדים

          ראש השנה
 ב' בתשרי-א'

          ערב פסח 
 י"ד בניסן

 

      ערב יום כיפור
 ט' בתשרי

            א' פסח 
 ט"ו בניסן

              יום כיפור
 י' בתשרי

   חול המועד פסח 
 כ' בניסן-ט"ז

 שעות 3 -יום העבודה מקוצר ב

         סוכותערב 
 י"ד בתשרי

             ז' פסח  שעות 3 -יום העבודה מקוצר ב
 כ"א בניסן

 

           א' סוכות
 ט"ו בתשרי

יום הזיכרון לחללי   
 מערכות ישראל

 וערב יום עצמאות
 ד' באייר

 שעות 3 -יום העבודה מקוצר ב
לבני משפחה של חללי 

)הורים, הורי  מערכות ישראל
בני זוג, ילדים, אחים הורים, 

זה מוכר כיום ואחיות(. יום 
האוניברסיטה  חופשה ע"ח

)ולא ייכלל במניין ימי 
 הבחירה(

 חול המועד סוכות
 כ' בתשרי-ט"ז

  שעות 3 -יום העבודה מקוצר ב

 הושענה רבה
 כ"א בתשרי

     יום העצמאות  
 ה' באייר

 

      שמחת תורה
 כ"ב בתשרי

       ערב שבועות 
 ה' בסיון

 שעות 3 -יום העבודה מקוצר ב

                יום האישה עובדת
 ל' בשבט

 לנשים
 3 -יום העבודה מקוצר ב 

 שעות

          חג שבועות 
 ו' בסיון

 

          ערב פורים
 י"ג באדר

לעובדים בכל הארץ להוציא 
העובדים בירושלים, יום 

 שעות 3 -העבודה מקוצר ב 

 ט' באב 

          ערב פורים
 י"ד באדר

  בירושלים יום העבודה מקוצר
שעות, ביתר חלקי הארץ  3 -ב 

 לא עובדים

יום בחירות  
 לכנסת

 בהתאם לחוק

 

 
 ימי בחירה

                                      חנוכה
ימי בחירה  בשלושהניתן לבחור 

 ב' בטבת -בימים שבין כ"ה בכסלו ל

מערכות יום הזיכרון לחללי 
 ישראל וערב יום העצמאות

 ד' באייר

                                ל"ג בעומר
 י"ח באייר

 כ"ח באייר יום שחרור ירושלים כ"ב בניסן יום המימונה

      יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 כ"ז בניסן

יום זיכרון אישי לבן משפחה   במאי 1
 שנפל במערכות ישראל
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ב'  נספח 

 

וימי מועד לעובדים שאינם יהודים ימי מנוחה  שבועית 

עובד שאינו יהודי רשאי לבקש להיעדר מהעבודה גם בימי המנוחה השבועית  . 1

ויימי המועד המקובלים על דתו. ההיעדרות בגין ימים אלה תהיה על חשבון ימי 

זו תהיה על חשבון ימי  3הבחירה )עד  ימים בשנה(; היעדרות מעבר למכסה 

 החופשה. 

 פירוט "ימי המועד המקובלים" לעובדים לפי דתם:להלן  . 2

 מוסלמים

  )עיד אלפטר(  ימים 3 -חג הפסקת צום הרמדאן 

  )ימים 4 -חג הקורבן )עיד אלאדחא 

  )יום 1 -ראש השנה )מחרם 

  )מולד אלנבי(  יום 1 -הולדת הנביא  

 דרוזים

  )עיד אלנבי שעיב(  ימים 4 -חג הנביא יתרו 

  )ימים 4 -חג הקורבן )עיד אלאדחא 

  יום 1 -חג הנביא סבלאן 

 נוצרים

*  (  (NEW YEARראש השנה  

*  (  EPIPHANY)יום ההתגלות  

*  (  (GOOD FRIDAYיום שישי לפני הפסחא  

*  (  (EASTER SUNDAYיום ראשון של הפסחא  

*  (  (EASTER MONDAYיום שני של הפסחא  

*  (  (ASCENSION DAYעלית ישו השמיימה  

*  (  (WHITE SUNDAYיום ראשון של שבועות  

*  (  (WHITE MONDAYיום שני של שבועות  

*  (  (CHRISTMASחג המולד  

*  (  (SECOND DAY OF CHRISTMASיום שני של חג המולד  

יום  שעתיים לעבודה במשך  . 3 עובד מוסלמי הצם בחודש רמדאן, רשאי לאחר בכל 

  אותו חודש. ההיעדרות תהיה על חשבון החופשה של העובד.
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