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.1

מטרה
הוראה זו משלימה את התקנון בעניין מורים מן החוץ ומפרטת את תהליך מינוים
ו זכויותיהם .

.2

הגדר ות
2.1

.3

תקנון מורים מן החוץ

 תקנון מורים מן החוץ כפי שאושר על -ידיהאוניברסיטה ) כחלק מתקנון מינויים והעלאות ( ;
מצורף להוראה זו כנספח ה ' .

תהליך מינוי מורים מן החוץ
3.1

ככלל  ,העסקה כמורה מן החוץ לא נועדה להיות העבודה העיקרית של המורה  ,ולכן
היא מוגבלת לאחת מהקבוצות שלהלן :
3.1.1

מורים בעלי מינוי במשרה מלאה במוסד אחר להשכלה גבוהה .

3.1.2

עובדי סגל אקדמי ומינהלי באוניברסיטה העברית  ,בכפוף לכללים
המפורטים בהוראת הנהלה  - 05-002העסקה נוספת באוניברסיטה בשכר .

3.1.3

3.2

מי שהשכלתו  ,ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה  ,מכשירים אותו על -פי
תקנון מורים מן החוץ ללמד באוניברסיטה  ,ובלבד שמתקיים לגביו אחד
מהתנאים האלה :
3.1.3.1

מועסק במקום עבודה עיקרי מחוץ לאוניברסיטה ומבוטח
בתוכנית פנסיה  /ביטוח מנהלים .

3.1.3.2

מקבל פנסיה ממקום עבודה אחר .

מורים שאינם עונים על התנאים המפורטים בסעיפים  3.1.3.1או  3.1.3.2לעיל  ,יותר
להעסיקם לתקופה מוגבלת  ,שלא תעלה על שנתיים  .העסקה ליותר משנתיים
תותר רק באישורו של ראש אגף משאבי אנוש ובכפוף לתנאים שלהלן :

3.3

3.2.1

הדיקן המליץ על העסקת המורה תוך מתן הנמקה בדבר נחיצותו .

3.2.2

המורה יבוטח במסגרת קרן פנסיה חיצונית כפי שייקבע על  -ידי ראש אגף
משאבי אנוש  ,ובמסגרת זו יופרשו כספים על חשבון פיצויי פיטורין .

3.2.3

המורה יועסק לתקופות של  9חודשים  ,על מנת שלא לפגוע ברצף הביטוח
הפנסיוני .

העסקת מורים מן החוץ תיעשה בכפוף לנוהלי המינוי  ,המפורטים בסעיפים 10- 12
בתקנון מורים מן החוץ ) ראה נספח ה ' ( .היחידה המבקשת את ההעס קה תמלא
טופס בקשה ) ראה נספח א ' (  ,שבו תצוין רמת התעריף על -פיו יועסק המורה  .הדיקן
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יאשר מינויים ברמות תעריפים  , 1א ' ו -ב ' ,ואילו מינוי ברמת תעריף ג ' יועבר
לאישור הרקטור לאחר המלצת הדיקן  -זאת למעט מקרים של מינוי מורים בעלי
תואר פרופ ' מאוניברסיטה אחרת בארץ  .רמת התעריף תיקבע על -פי הכללים
המפורטים בסעיף  7בתקנון מורים מן החוץ ) ראה נספח ה ' (.
3.4

הדיקן ישלח מכתב הזמנה למורה ) ראה נספח ב '  /ג '; נספח ג ' מיועד למורה כאמור
בסעיף  3.2דלעיל  ,שיבוטח במסגרת קרן פנסיה חיצונית ( ; במכתב יפורטו מספר
יחידות ההוראה השבועיות  ,משך תקופת ה העסקה והתעריף )  , 1א ' ,ב ' ,או ג ' ( לפיו
ישולם השכר .

3.5

המורה יאשר בחתימתו את מכתב ההזמנה ) נספח ב ' (.

3.6

היחידה המבקשת את העסקת המורה תעביר למחלקת כוח אדם שבאגף משאבי
אנוש את טופס הבקשה למינוי מורה מן החוץ ) נספח א ' ( ותצרף את המסמכים
שלהלן :

3.7

3.6.1

אישור מאת הרקטור לגבי בקשה למינוי ברמת תעריף ג ' ,למעט למורים
בעלי תואר פרופ ' מאוניברסיטה אחרת בארץ .

3.6.2

מכתב הזמנה ) נספח ב ' (  ,שהמורה אישר בחתימתו את תוכנו .

3.6.3

אם מונתה ועדה מקצועית על -פי סעיף  11לתקנון מורים מן החוץ ) ראה
נספח ה ' (  ,תצורף החלטת הוועדה .

3.6.4

טופס לתשלום נסיעות .

3.6.5

טופס . 101

3.6.6

שאלון אי שי למורים מן החוץ .

3.6.7

תעודות ומסמכים לעניין השכלה  ,תואר וניסיון מקצועי .

3.6.8

לגבי בקשה למינוי מורה  ,המועסק במוסד אחר להשכלה גבוהה  :אישור
מהמוסד האחר  ,המפרט את היקף העסקתו של המורה  ,תקופת העסקתו
ודרגתו .

3.6.9

טופס הצהרה על מקום עבודה עיקרי או על זכאות לגמלה ממקום עבודה
אחר ) נספח ד ' (.

מחלקת כוח אדם שבאגף משאבי אנוש תבדוק את הבקשה  ,תוודא שקיים מימון
תקציבי מתאים ותכין כתב מינוי למורה  ,שיכלול בין היתר את רמת התעריף לפיו
תשולם משכורתו .
 3.7.1מחלקת כוח אדם תעביר לממונה האזורי על יחסי עבודה את מכתב
ההזמנה ) נספח ב ' ( ותדאג לקבל אישור ממשרד העבודה ) לצורך הכללת
הפיצויים בשכר ( .טופס האישור יישמר בתיק האישי של המורה  .סעיף זה
לא יחול על מורים  ,שיבוטחו בקרן פנסיה על -פי סעיף  3.2.2שלעיל .
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.4

תנאי העסקה
4.1

השכר שישולם למורים מן החוץ יהיה שכר חודשי  ,שיחושב כמפורט להלן  :מספר
יחידות הוראה שבועיות כ פול  30שבועות הוראה במשך שנת לימודים כפול התעריף
ליחידת הוראה מחולק ל  8-חודשי תעסוקה לשנה .

4.2

משך תקופת המינוי יהיה לסמסטר אחד לפחות )  4חודשים ( ולמורה שמלמד שנה
אקדמית מלאה  8 -חודשים  .בקשה חריגה למינוי שמעל  8חודשים עד שנה מחייבת
אישור הרקטור .

4.3

היקף ההעסקה ל א יעלה על  4יחידות הוראה שבועיות  .יחד עם זאת  ,בקורסים
מיוחדים או במקרים חריגים  ,בכפוף לאמור בתקנון מורים מן החוץ ) ראה סעיף 6
בנספח ה ' (  ,היקף ההעסקה יכול להיות עד  8יחידות הוראה שבועיות .

4.4

מחלקת כוח אדם באגף משאבי אנוש תפרסם מעת לעת את תעריפי התשלום
למורים מן החוץ .

4.5

האוניברסיטה רשאית לבטל כתב מינוי של מורה מן החוץ או לשנות את היקפו של
כתב המינוי במקרה של ביטול שיעורים )במלואם או בחלקם ( או מסיבות מוצדקות
אחרות  .במקרה זה המורה יקבל שכר של חודש אחד עבור כל סמסטר בו בוטלו
השיעורים  ,וחלק יחסי של השכר כאמור עבור ביט ול השיעורים בחלק מהסמסטר ;
זאת למעט מקרים של ביטול מינוי מסיבות של הפרת משמעת .

4.6

מורה מן החוץ זכאי לתשלומים שלהלן :
 4.6.1החזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית לעבודה וממנה ) כפוף למספר ימי
עבודתו (  ,בהתאם לתעריפים המתפרסמים על -ידי מחלקת כוח אדם .
 4.6.2דמי נופש על -פי הקבוע בצ ווי הרחבה  ,כפי שיפורסם מעת לעת  .החלק
היחסי של דמי הנופש משולם מדי חודש .
 4.6.3חופשה שנתית  -המורה ינצלה בתקופת הפגרה מלימודים בלבד ) בין
הסמסטרים (.

4.7

מורה מן החוץ אינו זכאי לזכויות שבתון  ,לקרן קשרי מדע בינלאומיים  ,לקרן
השתלמות שקלית  ,להחזר הוצאות רכב וטלפון  ,לפטור משכר לימוד  ,לביטוח חיים
ולזכויות פנסיה  ,למעט מורים המועסקים עם זכויות פנסיה על -פי סעיף  3.2.2לעיל .

4.8

בהתאם לסעיף  28לחוק פיצויי פיטורים תשכ " ג  1963-כלולים בשכר גם פיצויי
פיטורים  ,ולכן מורים מן החוץ אינם זכאים לפיצויי פיטורים עם סיום עבודתם .
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נספח א '
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נספ ח ב '
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נספח ג '
מיועד למורה שאין לו מקום עבודה או פנסיה ממקום אחר ומועסק מעל שנתיים

האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר הוראה

דף מספר

מתוך

בתוקף מתאריך

הוראות הנהלה

7.7.03
10
8
05-007
___________________________________________________________________________
נספח ד '
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נספח ה '
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נספח ה '
המשך

