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 מטרה .1

 .משרות אקדמיותהוראה זו קובעת כללי� בעניי$ 

  אקדמיותהקצאת משרות .2

גדירו הנשיא פי שי כ,המשרות האקדמיות מוקצות לתקופה של מספר שני� 2.1

 .והרקטור מעת לעת

להל$  ( עצמאיס"בי/  לכל פקולטההמוקצות על מספר המשרות מודיעהרקטור  2.2

 . )2.1סעי� (תקופה שהוגדרה  ל)"יחידה"

 פי�בסעיפי המפורט �עלפי האמור לעיל ו�רישו� המשרות המוקצות לכל יחידה על 2.3

  ".מכסת היחידה" להל$ כונה י,בהמש� �5 ו4

לשכת הרקטור ליחידות בכתב על מודיעה , במהל� הסמסטר הראשו$, די שנהמ 2.4

עותק מהמכתב . ה העוקבת לשנ)מתו� מכסת היחידה(שאושרה  ההקצאה השנתית

 תקני� וסיווג תלמחלקת תקציבי� וכלכלה ולרכז, למזכירות האקדמיתעבר ומ

  . שאג� משאבי אנוב

  אקדמיתהמשראיוש  .3

מדרגת מרצה במסלול  חבר סגל אקדמי מינויידי �נית$ לאייש משרה אקדמית על 3.1

 כרהמקבלי� ש (מדרגת מורה במסלול מקביל או , נלווה/קליני /רגיל

נו$  מפורטי� בתק, מהמסלולי� כאמורהכללי� למינוי בכל אחד .)מהאוניברסיטה

 . שמתפרס� באתר המזכירות האקדמיתהאקדמי

 נדרש אישור מראש של הנשיא ,לאיוש משרה במסלול המקביל כאמור לעיל

 . והרקטור

 לאחר ,לאישור הנשיא והרקטורלמינוי מוגשת למזכירות האקדמית בקשה  3.2

 . בתקנו$ האקדמיהלי� המפורט התהשלמת 

תכי$  , ובהתא� להחלטת הנשיא והרקטור) לעיל3.2סעי� ( לאחר אישור המינוי 3.3

. שתכלול את מועד תחילת המינוי ,מינויכתב  הוצאתהמזכירות האקדמית בקשה ל

 ,רכזת תקני� וסיווג באג� משאבי אנושללמנהל מחלקת כוח אד� ו עברותבקשה ה

 .והכנת המינוי) קביעת מספרה( משרההפתיחת  לצור� זאתו

, משרה מעבר להקצאה השנתית שנקבעה ליחידה לאותה שנה אקדמיתפתיחת 

 .עשה בכפו� לקבלת אישור מלשכת הרקטורית
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והמשרות החדשות ) מתו� מכסת היחידה(המעקב אחר הקצאת המשרות השנתית  3.4

 . � משאבי אנושידי לשכת הרקטור ורכזת תקני� וסיווג באג� ייעשה על,שנפתחו

 של "המשרותספר "ב תעוג$ )לעיל 3.3בסעי� כאמור  (נפתחהש המשרה 3.5

  .רכזת תקני� וסיווגידי �עלמנוהל ה ,האוניברסיטה

ידי אות� גורמי� � ועלדר�ייעשה באותה , מכל סיבה שהיא) ומשרה(ביטול מינוי  3.6

 , תקני� וסיווגתתועבר לרכזבנושא הנחיה . בפתיחת משרההמטפלי� במינוי חדש ו

 . בטל את המשרה כפי שהוחלטתש

 מעבר ליחידה אחרת .4

 בתמורה ;תו ע� משריעבורהוא , אחרתעובר ליחידה חבר סגל אקדמי ש במקרה 4.1

מכסת המשרות העומדת משרה מתו�  ליחידת הא� היחידה הקולטתתעביר לכ� 

 :מפורט להל$הבהיק�  וזאת, הלרשות

 תעביר , 40קבוע עד גיל  חבר סגל או כל גילארעי ב חבר סגלשל משרה בגי$  4.1.1

היק� זהה להיק� המשרה של חבר במשרה היחידה הקולטת ליחידת הא� 

  .הסגל שקלטה

היחידה תעביר  ,45 עד 40 שגילוע וחבר סגל קבשל מלאה משרה בגי$  4.1.2

  .משרה 3/4ליחידת הא�  הקולטת

היחידה תעביר  ,55  עד45שגילו חבר סגל קבוע של מלאה בגי$ משרה  4.1.3

 .משרה 1/2ליחידת הא� ולטת הק

היחידה  תעביר, 60  עד55  שגילוחבר סגל קבועשל מלאה משרה בגי$  4.1.4

  .משרה 1/4הקולטת ליחידת הא� 

היחידה הקולטת אינה  ,ומעלה 60 גילובר סגל קבוע שחל שמשרה בגי$  4.1.5

  .פצות את יחידת הא�נדרשת ל

לעיל  פי האמור�עלחידת הא� בה� תזוכה יהמשרות וחלקי המשרות ש 4.1.6

סעי�  (עומדת לרשותההכסת המשרות יתווספו למ ,)4.1.4�4.1.1סעיפי� (

  .) לעיל2.3

מעבר של חבר סגל אקדמי ליחידה אחרת מחייב אישור מראש של הנשיא  4.2

 .והרקטור
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 הביטול משר .5

המשרה שנפתחה עבורו תבוטל  ,עוזב את האוניברסיטהבמקרה שחבר סגל אקדמי  5.1

 תזוכה במשרה שתתווס� למכסת המשרותבה עבד היחידה ; )עיל ל3.5סעי� (

  :להל$מפורט הבהיק� זאת ו ,עומדת לרשותהה

לפני קבלת  שהיא סיבהמכל שעזב סגל חבר  ידי�שאוישה עלמשרה בגי$  5.1.1

  .טלהוהמשרה שבזה של היחידה תזוכה במשרה בהיק� זהה ל � הקביעות

היחידה  � 40&גילו פחות משקבוע גל חבר סידי �אוישה עלבגי$ משרה ש 5.1.2

סגל  ובלבד שחבר ה,טלהוהמשרה שב ללזה שתזוכה במשרה בהיק� זהה 

 . אחרת היחידה לא תקבל שו� פיצוי�  זכאי לפנסיה תקציביתאינו

היחידה  � 45 עד 40גילו שקבוע  סגל חברידי �שאוישה עלמלאה משרה בגי$  5.1.3

 .משרה �3/4תזוכה ב

 היחידה � 55 עד 45גילו שסגל קבוע חבר ידי �אוישה עלשמלאה רה שבגי$ מ 5.1.4

 . משרה�1/2תזוכה ב

היחידה  � 60עד  55גילו שגל קבוע חבר סידי �שאוישה עלמלאה שרה מבגי$  5.1.5

 . משרה�1/4תזוכה ב

חבר סגל שעזב את האוניברסיטה מכל סיבה ידי �משרה שאוישה עלבגי$  5.1.6

 .דה לא תקבל שו� פיצויהיחי , ומעלה60 ווגילשהיא 

 באוקטובר הראשו� לאחר שהוחלט 1& בחבר הסגלהגיל הקובע הוא גילו של  5.2

 .סופית על הפסקת עבודתו

 פי האמור בסעיפי�� עלהמשרות וחלקי המשרות שבה� תזוכה היחידה 5.3

 ). לעיל2.3סעי� (עומדת לרשותה היתווספו למכסת המשרות ,  5.1.5�5.1.1

  ת אקדמיהל משרניצול כספי ש .6

 אלא במסגרת מינוי של חבר סגל אקדמי בתהלי� משרה אקדמית לא תנוצל כספית

 .  שלעיל3המפורט בסעי� 


