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.1

מטרה
הוראה זו קובעת כללי בעניי $משרות אקדמיות .

.2

הקצאת משרות אקדמיות
2.1

המשרות האקדמיות מוקצות לתקופה של מספר שני  ,כ פי שי גדירו הנשיא
והרקטור מעת לעת .

2.2

הרקטור מודיע על מספר המשרות המוקצות לכל פקולטה  /בי " ס עצמאי ) להל$
" יחידה " ( ל תקופה שהוגדרה ) סעי . ( 2.1

2.3

רישו המשרות המוקצות לכל יחידה על פי האמור לעיל ו על פי המפורט בסעי פי
 4ו  5בהמש  ,י כונה להל " $מכסת היחידה ".

2.4

מ די שנה  ,במהל הסמסטר הראשו , $מודיעה לשכת הרקטור ליחידות בכתב על
ההקצאה השנתית שאושרה ) מתו מכסת היחידה ( לשנ ה העוקבת  .עותק מהמכתב
מ ו עבר למזכירות האקדמית  ,למחלקת תקציבי וכלכלה ולרכז ת תקני וסיווג
ב אג משאבי אנו ש .

.3

איוש משר ה אקדמית
3.1

נית $לאייש משרה אקדמית על ידי מינוי חבר סגל אקדמי מדרגת מרצה במסלול
רגיל  /קליני  /נלווה  ,או מדרגת מורה במסלול מקביל ) המקבלי ש כר
מהאוניברסיטה (  .הכללי למינוי בכל אחד מהמסלולי כאמור  ,מפורטי בתק נו$
האקדמי שמתפרס באתר המזכירות האקדמית .
לאיוש משרה במסלול המקביל כאמור לעיל  ,נדרש אישור מראש של הנשיא
והרקטור .

3.2

בקשה למינוי מוגשת למזכירות האקדמית לאישור הנשיא והרקטור  ,לאחר
השלמת הת הלי המפורט בתקנו $האקדמי .

3.3

לאחר אישור המינוי ) סעי  3.2לעיל ( ובהתא להחלטת הנשיא והרקטור  ,תכי$
המזכירות האקדמית בקשה ל הוצאת כתב מינוי  ,שתכלול את מועד תחילת המינוי .
ה בקשה ת ו עבר למנהל מחלקת כוח אד ו ל רכזת תקני וסיווג באג משאבי אנוש ,
ו זאת לצור פתיחת ה משרה ) קביעת מספרה ( והכנת המינוי .
פתיחת משרה מעבר להקצאה השנתית שנקבעה ליחידה לאותה שנה אקדמית ,
ת י עשה בכפו לקבלת אישור מלשכת הרקטור .
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3.4

המעקב אחר הקצאת המשרות השנתית ) מתו מכסת היחידה ( והמשרות החדשות
שנפתחו  ,ייעשה על  ידי לשכת הרקטור ורכזת תקני וסיווג באג  משאבי אנוש .

3.5

ה משר ה ש נפתחה ) כאמור בסעי  3.3לעיל ( תעוג $ב " ספר המשרות " של
האוניברסיטה  ,ה מנוהל על ידי רכזת תקני וסיווג .

3.6

ביטול מינוי ) ומשרה ( מכל סיבה שהיא  ,ייעשה באותה דר ועל ידי אות גורמי
המטפלי במינוי חדש ו בפתיחת משרה  .הנחיה בנושא תועבר לרכז ת תקני וסיווג ,
ש ת בטל את המשרה כפי שהוחלט .

.4

מעבר ליחידה אחרת
4.1

במקרה ש חבר סגל אקדמי עובר ליחידה אחרת  ,הוא יעבור ע משר תו ; בתמורה
לכ תעביר היחידה הקולטת ליחידת הא משרה מתו מכסת המשרות העומדת
לרשות ה  ,וזאת בהיק ה מפורט להל: $
4.1.1

בגי $משרה של חבר סגל ארעי ב כל גיל או חבר סגל קבוע עד גיל  , 40תעביר
היחידה הקולטת ליחידת הא משרה ב היק זהה להיק המשרה של חבר
הסגל שקלטה .

4.1.2

בגי $משרה מלאה של חבר סגל קב ו ע שגילו  40עד  , 45תעביר היחידה
הקולטת ליחידת הא  3/4משרה .

4.1.3

בגי $משרה מלאה של חבר סגל קבוע שגילו  45עד  , 55תעביר היחידה
הק ולטת ליחידת הא  1/2משרה .

4.1.4

בגי $משרה מלאה של חבר סגל קבוע שגילו  55עד  , 60תעביר היחידה
הקולטת ליחידת הא  1/4משרה .

4.1.5

בגי $משרה ש ל ח בר סגל קבוע ש גילו  60ומעלה  ,היחידה הקולטת אינה
נדרשת ל פצות את יחידת הא .

4.1.6

המשרות וחלקי המשרות ש בה תזוכה י חידת הא על פי האמור לעיל
) סעיפי  , ( 4.1.44.1.1יתווספו למ כסת המשרות ה עומדת לרשותה ) סעי
 2.3לעיל ( .

4.2

מעבר של חבר סגל אקדמי ליחידה אחרת מחייב אישור מראש של הנשיא
והרקטור .
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.5

ביטול משר ה
5.1

במקרה שחבר סגל אקדמי עוזב את האוניברסיטה  ,תבוטל המשרה שנפתחה עבורו
) סעי  3.5ל עיל ( ; היחידה בה עבד תזוכה במשרה שתתווס למכסת המשרות
ה עומדת לרשותה  ,ו זאת בהיק ה מפורט להל: $
5.1.1

בגי $משרה שאוישה על ידי חבר סגל שעזב מכל סיבה שהיא לפני קבלת
הקביעות  היחידה תזוכה במשרה בהיק זהה ל זה של המשרה שב ו טלה .

5.1.2

בגי $משרה ש אוישה על ידי חבר ס גל קבוע ש גילו פחות מ &  40היחידה
תזוכה במשרה בהיק זהה לזה ש ל המשרה שב ו טלה  ,ובלבד שחבר ה סגל
אינו זכאי לפנסיה תקציבית  אחרת היחידה לא תקבל שו פיצוי .

5.1.3

בגי $משרה מלאה שאוישה על ידי חבר סגל קבוע ש גילו  40עד   45היחידה
תזוכה ב  3/4משרה .

5.1.4

בגי $מ ש רה מלאה ש אוישה על ידי חבר סגל קבוע ש גילו  45עד   55היחידה
תזוכה ב  1/2משרה .

5.1.5

בגי $מ שרה מלאה שאוישה על ידי חבר ס גל קבוע ש גילו  55עד   60היחידה
תזוכה ב  1/4משרה .

5.1.6

בגי $משרה שאוישה על ידי חבר סגל שעזב את האוניברסיטה מכל סיבה
שהיא וגיל ו  60ומעלה  ,היחי דה לא תקבל שו פיצוי .

5.2

הגיל הקובע הוא גילו של חבר הסגל ב & 1באוקטובר הראשו לאחר שהוחלט
סופית על הפסקת עבודתו .

5.3

המשרות וחלקי המשרות שבה תזוכה היחידה על פי האמור בסעיפי
 , 5.1.55.1.1יתווספו למכסת המשרות ה עומדת לרשותה ) סעי  2.3לעיל (.

.6

ניצול כספי ש ל משר ה אקדמי ת
משרה אקדמית לא תנוצל כספית אלא במסגרת מינוי של חבר סגל אקדמי בתהלי
המפורט בסעי  3שלעיל .

