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 העסקת קרובי משפחה באוניברסיטה שם ההוראה:
 תרשים זרימה לקבלת מועמד לקרוב משפחה לעובד האוניברסיטה -נספח א'  :נספחים

 מינהלי" –טופס "בקשה להעסקת קרוב משפחה  -נספח ב' 
 הצעה למינוי חדש" –"נספח  –נספח ג' 
 עמית הוראה/מורה מן החוץ" –הרה "הצ –טופס  –נספח ד' 
 בקשה להעסקת ........ע"ח תקציב מחקר –נספח ה' 

 

 כללי .1

כפיפות או קשרי עבודה  יחסילעורר חשש לקיום עלולה העסקת קרובי משפחה  .1.1

 בלתי רצויים ולניגוד אינטרסים ביחידות האוניברסיטה.

ככלל, קרבת משפחה לעובד לא תמנע מינוי של מועמד למשרה באוניברסיטה  .1.1

וכל מועמד ייבחן על פי כישוריו ולא ייפסל רק בשל סיבה שיש לו קרוב משפחה, 

 אלא אם קיים חשש שבנסיבות העסקה של קרובי משפחה ייווצר ניגוד עניינים.

הוראת הנהלה הזאת תחול גם על אנשי ציבור במוסדות העמותה של  .1.1

 האוניברסיטה ובכפוף להוראת כל דין.

 הוראת ההנהלה הזאת לא תחול על העסקת סטודנטים. .1.1

 מטרה .2

 לקבוע את הכללים להעסקת קרובי משפחה באוניברסיטה. .1.1
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 הגדרות .3

מי שקיימים בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד  – "עובד האוניברסיטה" .1.1

מעביד )כל עובד המועסק במינהל או באקדמיה או ע"ח תקציב מחקר(. לעניין ו

חבר בלבד מתנדב באוניברסיטה ייחשב כאילו עובד האוניברסיטה ונוהל זה 

 .גת סמנכ"לבדר עובד האוניברסיטהייחשב כאילו היה במוסדות העמותה 

עובד מינהלי/אקדמי/ע"ח תקציב מחקר/מתנדב/חבר  – "קרוב משפחה" .1.1

זוג לרבות ידוע/ה בציבור,  בן/בתתה, למעט סטודנטים שהוא ומוסדות העמ

בן/בת אח/אחות, גיס/גיסה, דוד/דודה אחיין/אחיינית  ,סבא/סבתא הורה,

ו קרבה חותנת, חם/חמות חתן/כלה נכד/נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת א

 הנוצרת עקב אימוץ.

עובד מדרגת סמנכ"ל ומקביליה )לרבות אקדמיה( או חבר  -"נושאי משרה"  .1.1

 מוסדות העמותה.

 ."כמפורט בנוהל "קבלת עובדים מינהליים באוניברסיטה –"ועדת המיון"  .1.1
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 במינוי מינהלי  מועמד במינהל בעל קרבת משפחה לעובדהעסקת "ועדה לאישור  .1.3
 " )להלן "ועדת המינהל"(:מינוי ע"ח תקציב מחקראו ב אקדמיבמינוי או 

 

 סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש  .1.3.1

  קהסמנכ"ל תכנון ארגון ולוגיסטי .1.3.1

 יועץ משפטי  .1.3.1

  ע/ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש .1.3.1

 יו"ר ועד עובדים .1.3.3

 "לנושאי משרה בעל קרבת משפחה ימינהלמינוי מועמד ב העסקת"ועדה לאישור  .1.3
 רה"()להלן: "ועדת נושאי מש

 

 )יו"ר( –נציג ציבור  .1.3.1

 נציג ציבור  .1.3.1

 יועץ משפטי .1.3.1

  סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש .1.3.1

 יו"ר ועד עובדים .1.3.3

בעל קרבת משפחה סגל האקדמי הבכיר כחבר המועמד העסקת "ועדה לאישור  .1.3
  ("מינוייםלאישור ועדת "" )להלן אקדמימינוי מועסק בש לעובד

 

 .הברסיטהאונימינויים כהגדרתה בתקנון לאישור  הוועדה .1.3.1
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בעל קרבת משפחה  העסקת מועמד כחבר הסגל האקדמי הזוטרועדה לאישור " .1.3
 )ועדת "הסגל הזוטר"(: "אקדמיבמינוי לעובד שמועסק 

 

 סגן הרקטור )יו"ר( .1.3.1

פרופ' מן המניין )חבר מהוועדה לעבודה נוספת מתחום מדעי הטבע,  1 .1.3.1

ן שיקבעו ע"י סג -וחבר מהוועדה לעבודה נוספת מתחום מדעי האדם 

  הרקטור(

 סמנכ"ל למשאבי אנוש .1.3.1

"ועדה לאישור מועמד באקדמיה בסגל הבכיר בעל קרבת משפחה לעובד המועסק  .1.3
" )להלן: "ועדה משותפת לסגל ע"ח תקציב מחקרבמינוי או  ימינהלמינוי ב

 הבכיר"(

 
  רקטור .1.3.1

 מנכ"ל .1.3.1

"ועדה לאישור מועמד באקדמיה בסגל הזוטר בעל קרבת משפחה לעובד המועסק  .1.13
" )להלן: "ועדה משותפת לסגל ע"ח תקציב מחקרבמינוי או  ימינהלמינוי ב

 הזוטר"(

 
 סגן הרקטור .1.13.1

  סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש .1.13.1
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בעל קירבת על חשבון תקציב מחקר למינוי  מועמד העסקת"ועדה לאישור  .1.11
על חשבון  במינויאו  ,אקדמימינוי או ב ימינהלמינוי בהמועסק  משפחה לעובד
 ועדה לאישור ע"ח תקציב מחקר"( )להלן " "תקציב מחקר

 

 סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש )יו"ר( .1.11.1

 מנהל רשות המחקרובהעדרו  סגן נשיא למחקר .1.11.1

  ראש מדור כוח אדם להעסקת עובדים ע"ח תקציב מחקר .1.11.1

 יועץ משפטי .1.11.1

 יו"ר ועד עובדים .1.11.3

 כללים לקבלת קרוב משפחה .4

ללא יוצא כל בקשה להעסקת עובד לקרוב משפחה העובד באוניברסיטה תובא  .1.1

, )ראה תרשים זרימה לוועדות השונות בנספח א'( מהכלל לוועדה המתאימה

כל  לאישור ועדת הקבע וועדת הביקורת כאמור בנוהל זה. –ובמידת הצורך 

 תעוגן בפרוטוקול.וכל גורם מאשר נוסף החלטה של הוועדה הרלוונטית 

רים לא יתמנו ולא יועסקו מועמדים לקרובי משפחה באוניברסיטה במק .1.1

 הבאים:

אקדמית ישירה או כפיפות כאשר ההעסקה תביא ליחסי כפיפות  .1.1.1

בין במישרין ובין בעקיפין בין עובד  ישירה או עקיפהמנהלית 

 האוניברסיטה לבין המועמד ולהיפך.
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כאשר ההעסקה עלולה להביא לחשש לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה  .1.1.1

קיימת תלות לעובד אחר )כגון דיונים בהם נערכת הצבעה, כאשר 

פונקציונאלית כגון: עובד בכספים האחראי על תקציב של היחידה בה 

 אמור בן משפחתו המועמד לעבוד וכיו"ב(.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולמרות כל הוראה אחרת בנוהל זה,  .1.1.1

 לא יועסק קרוב משפחה של חבר ועדת הביקורת.

 –מ תה בשכר יותר ו בעמומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יועסק .1.1.1

עובדים שהם קרובי משפחה של חברי ועד, וכן, ולחילופין, לא  13%

מהשכר שמשולם ע"י העמותה לקרובי משפחה  13% –ישולם למעלה מ 

כאמור, למעט מקרים חריגים בהם אופי העמותה יצדיק חריגה מכלל 

 זה.

ד קרבת משפחה לעובכל מועמד ייבחן על פי כישוריו ולא ייפסל רק בשל  .1.1

 האוניברסיטה, אלא אם ההעסקה אינה אפשרית על פי נוהל זה.

, כאשר צרכי וחריגים ניתן למנות קרובי משפחה במקרים מיוחדים .1.1

האוניברסיטה וכישורי המועמדים מצדיקים זאת בהיתר מנומק בכתב של 

 –ובכפוף לכל התנאים האמורים בנוהל זה, ובכל מקרה  ,הוועדה המתאימה

חו שלא תתקיים כפיפות ישירה או עקיפה ושלא יתעורר בכפוף לתנאים שיבטי

 .חשש לניגוד עניינים
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פעולה או בועדה או ובודיון או עובד האוניברסיטה לא יהיה מעורב בכל  .1.3

החלטה הקשורה או העשויה להשפיע על מעמדו או תנאי העסקתו של קרוב ב

 משפחה כגון: קביעות, העלאה בדרגה ושינוי בתנאי העבודה.

 עובדי האוניברסיטהבה משפחתית בין שני עובדים מכהנים, חובה על נוצרה קר .1.3

על הקרבה המשפחתית.  ימים ( למשאבי אנוש 11 –לדווח בכתב )לא יאוחר מ 

מתאימה בהתאם לעקרונות נוהל החלטה תדון בעניין ותקבל הוועדה המתאימה 

 העברה לתפקיד אחר מחייבת קיום שימוע כמפורט בנוהל "השימוע כשלב זה.

לפני הפסקת עבודתו של עובד או שינוי לרעה במעמדו ו/או בתנאי העסקתו" 

 .ושמירה על תנאי העסקתו של העובד (33 – 313שמספרו 

האוניברסיטה שיש לא יועבר עובד בה משפחתית לא תחול, וחובת הדיווח על קר .1.3

ולא תופסק העסקתו, על סמך  ,מתפקידולו קרוב משפחה באוניברסיטה 

אם שובץ העובד לתפקידו לפני פרסומו של נוהל  ,טים בנוהל זההכללים המפור

 זה.
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 העסקת קרוב משפחה כעובד מינהלי .5

כל מועמד למשרה במינהל לרבות באמצעות מכרז פנימי ולרבות באמצעות מכרז  .3.1

 חיצוני חייב לדווח לוועדת המיון על קרוב משפחתו המועסק באוניברסיטה.

למלא טופס בקשה "להעסקת קרוב ו להחתים את העובדמנהל היחידה אחראי  .3.1

על המועמד שקרוב משפחתו  שוועדת המיון המליצה'( לאחר במשפחה" )נספח 

 .אנושעובד האוניברסיטה. הטופס יועבר למשאבי 

סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש או מי מטעמו ידאג לכנס את ועדת המינהל או  .3.1

ה בשאלת ( לקבלת ההחלטלסוג ההעסקה)בהתאם  נושאי המשרהאת ועדת 

 אפשרות קבלתו של המועמד לתפקיד. 

רשאי להגיש ערור לפני מנכ"ל האוניברסיטה על ו/או המועמד מנהל היחידה  .3.1

לנשיא יוגש  על החלטת הוועדה לנושאי משרהערור  החלטת הוועדה הרלוונטית.

מוסדות העמותה חבר לקרובו של אלא אם ההחלטה מתייחסת  האוניברסיטה

 ר ועדת הקבע.שאז הערעור יוגש ליו"
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 אקדמיהבהעסקת קרוב משפחה כעובד  .6

כל מועמד למשרה באקדמיה חייב לדווח לראש המחלקה על קרוב משפחתו  .3.1

 העובד באוניברסיטה. 

סגל הבכיר ואם קרוב המשפחה מועסק כעובד עשוי לכהן כעובד אם המועמד  .3.1

אקדמי, תצוין הקרבה בחתימת המועמד בנספח לטופס "הצעה למינוי במינוי 

ועדת המינויים ולאישור המלצת ל'(. ההצעה למינוי חדש תועבר גש" )נספח חד

ה ועדהורקטור יעדכן מראש את ה הוועדה לאישור מינויים )ועדה פריטטית(.

מינויים להצעת מינוי של מועמד חבר סגל אקדמי שיש לו קרוב משפחה  לאישור

אם  ,ינוייםמלאישור  הועדהועל פי המידע הזה תחליט , העובד באוניברסיטה

 .לזמן לצורך הדיון בעניינו של המועמד את סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש

סגל הבכיר ואם קרוב המשפחה מועסק כעובד עשוי לכהן כעובד אם המועמד  .3.1

'( גתועבר "ההצעה למינוי חדש" )נספח או ע"ח תקציב מחקר  ימינהלמינוי ב

רות קבלתו של בשאלת אפש ההמלצהלקבלת  לסגל הבכיר לוועדה המשותפת

ועדה אישור ולועדת המינויים לו ההמלצההרקטור יעביר את המועמד לתפקיד. 

מינויים להצעת  ה לאישורועדהורקטור יעדכן מראש את ה .לאישור מינויים 

, מינוי של מועמד חבר סגל אקדמי שיש לו קרוב משפחה העובד באוניברסיטה

אם לזמן לצורך הדיון בעניינו  ,מינוייםלאישור  הועדהועל פי המידע הזה תחליט 

 של המועמד את סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש
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סגל הזוטר ואם קרוב המשפחה מועסק כעובד  עשוי לכהן כעובדאם המועמד  .3.1

עמית הוראה/מורה מן החוץ"  –אקדמי, תצוין הקרבה בטופס "הצהרה מינוי ב

פחה מהסגל '(. הטופס יועבר להמלצת הוועדה לאישור העסקת קרוב משד)נספח 

 פקולטה.להאקדמי הזוטר ו

סגל הזוטר ואם קרוב המשפחה מועסק כעובד עשוי לכהן כעובד אם המועמד  .3.3

יועבר הטופס לוועדה המשותפת  ע"ח תקציב מחקרבמינוי או  ימינהלמינוי ב

לקבלת ההחלטה בשאלת אפשרות קבלתו של המועמד לתפקיד. לסגל הזוטר 

 פקולטה. להזוטר ו הסגל תדוועל ,סגן הרקטור יעביר את ההחלטה

לנשיא  על החלטת הוועדה נושאי משרהו/או המועמד רשאי להגיש ערור  דיקן .3.3

אלא אם ההחלטה מתייחסת לקרובו של חבר מוסדות העמותה  האוניברסיטה

 שאז הערעור יוגש ליו"ר ועדת הקבע.

 העסקת מועמד קרוב משפחה כעובד האוניברסיטה ע"ח תקציב מחקר .7

ע"ח תקציב מחקר חייב לדווח במינוי כעובד האוניברסיטה  כל מועמד למשרה .3.1

)הן באקדמיה הן במינהל  לחוקר הראשי על קרוב משפחתו העובד אוניברסיטה

 .והן ע"ח תקציב מחקר(
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עובד לפי  –להעסקת/ להארכת העסקה בקשה "אחראי למלא טופס  החוקר .3.1

קדמי ( )לכל עובד מינהלי או א'( ה" )נספח היקף משרה ע"ח תקציב מחקר

העסקת עובדים ע"ח כ"א להחתים את המועמד ולהעביר את הטופס למדור 

 מחקר. יתקציב

הוועדה מחקר ידאג לכנס את  יהעסקת עובדים ע"ח תקציבכ"א לראש מדור  .3.1

 .לאישור העסקה ע"ח תקציב מחקר

)לפי סטטוס  סגן הרקטוראו לפני מנכ"ל  רוערעו/או המועמד רשאי להגיש  חוקר .3.1

אלא אם ע"ח תקציב מחקר, מינוי לאישור  לטת הוועדהעל הח התפקיד(

ההחלטה מתייחסת לקרובו של חבר מוסדות העמותה שאז הערעור יוגש ליו"ר 

 ועדת הקבע.

 אישורים נוספים .8

בנוסף לכל האמור בנוהל זה, העסקת קרוב משפחה של חבר ועדת הקבע וכן העסקת 

)ראש  מקבילה לדרגה זוקרוב משפחה של  עובד האוניברסיטה מדרגת סמנכ"ל או 

או מינוי קרוב משפחה של עובד האוניברסיטה לדרגה  מחלקה ודיקן באקדמיה,

כאמור, טעונה אישור ועדת הקבע וועדת הביקורת )ללא השתתפותם של החברים 

שבהם מדובר(. במקרה כאמור, החלטת הוועדה הרלוונטית תיחשב כהמלצה בלבד, 

לאישור ועדת הביקורת. מועמד לתפקיד  – ותובא לאישור ועדת הקבע, ולאחר מכן

 כאמור בסעיף זה נדרש לדווח מראש על קרבת המשפחה.
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 סדרי עבודתם של הוועדות .9

יום מקבלת  13 -כינוס ועדה לאישור העסקת קרובי משפחה תעשה לא יאוחר מ  .3.1

 הבקשה.

 יום מכינוס הוועדה. 11עבר לגורם המבקש לא יאוחר מ  והחלטה של כל ועדה ת .3.1

 בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים:מנומקת הוועדה תקבל החלטה  .3.1

, ושם יחידתועובד האוניברסיטה הגדרת התפקיד של קרוב המשפחה  .3.1.1

 .הזיקה בין תפקידו לתפקיד המועמד

 . דרגת קרבת המשפחה .3.1.1

 .לעבודה המועמדהליך קבלת  .3.1.1

 .מספר המועמדים אשר היו למשרה .3.1.1

 .מקום גיאוגרפי של המשרות .3.1.3

 קה המבוקשת עבור העובד החדש;תקופת ההעס .3.1.3

 ידי אדם מסוים;-חיוניות המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועל .3.1.3

 מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; .3.1.3

האפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין  .3.1.3

 קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרותיהם;
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החלטתה תנאים וסייגים שונים בקשר עם במידת הצורך, תקבע הוועדה ב .3.1

העסקתו של המועמד, על מנת לצמצם ככל האפשר את החשש מפני ניגוד 

 עניינים או פגיעה בטוהר המידות.

כל החלטה של ועדה תתויק הן בתיק  האישי של המועמד )אם התקבל לעבודה(,  .3.3

 והן בתיק של העובד המכהן עם הקרבה המשפחתית למועמד.

 אחריות .10

 היחידות/דיקנים/ סמנכ"לים אחראים לא להעסיק קרוב משפחה ללאמנהלי  .13.1

 קבלת האישור מראש ובכתב מהוועדה המתאימה.

תהווה עבירה  האוניברסיטהאי דיווח של מועמד על קירבה משפחתית לעובד   .13.1

 משמעתית )אם התקבל העובד למשרה(.
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 אחריות ביצוע .11

 חברי הוועדות. .11.1

 דקנים .11.1

 ראשי ומנהלי מחלקות. .11.1

 תחולה .12

ראת הנהלה זאת תחול על עובדים חדשים שהתקבלו לאוניברסיטה לאחר מועד הו

 פרסום הוראה זו.

 

 

 

 

 

               _________________ 
 מר מנחם גרינבלום                         

 מנכ"ל                   



 

 תרשים זרימה לקבלת מועמד –נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מועמד שיש לו קרוב 

משפחה עובד 

 האוניברסיטה

ועמד האם המ
במינוי יועסק 
וקרוב   ימינהל

משפחתו במינהל 
או באקדמיה או 

ע"ח תקציב 
 מחקר

האם למועמד 
קרוב משפחה 
 מנושאי משרה

האם יועסק 
כחבר סגל 

זוטר וקרוב 
 המשפחה

  אקדמי  ויבמינ

האם המועמד 
במינוי יועסק 

 אקדמי 

 

 
המלצת 
ועדת  
נושאי 
 משרה

ועדת 
ע"ח 

תקציב 
 מחקר

 תועד
 מינהל

 לא

 ןכ

 לא

 לא

 ןכ

המלצת ועדת 
משותפת 

לסגל זוטר 
ואישור ועדת 

 סגל זוטר

האם יועסק 
כחבר סגל בכיר 

 וקרוב משפחה
במינהל  במינוי 

 ע"ח תקציבאו 
 מחקר

לא

 �   
המלצת ועדת 

משותפת ה
לסגל בכיר 

ועדת  המלצת
ואישור  מינויים

ועדה לאישור 
 מינויים

 ןכ

 כן

האם המועמד 
ע"ח נוי במייועסק 

תקציב מחקר וקרוב 
מינוי משפחתו ב

 אקדמיאו  ימינהל
או מועסק ע"ח 
 תקציב מחקר 

 כן

 
התייחסות 
של ועדת 

הקבע 
ולאחר 
אישור 
ועדת 

 ביקורת

 כן
 המלצת

 תועד
 מינויים
ואישור 
ועדה 

לאישור 
 מינויים

האם יועסק 
כחבר סגל 

בכיר וקרוב 
משפחה 
במינוי  
 אקדמי 

אישור ועדת 
  סגל זוטר

 

לא

 �   

 ןכ

לא

 �   

האם יועסק 
זוטר  כחבר סגל 

 משפחהוקרוב 
במינהל  במינוי 

 ע"ח תקציבאו 
 מחקר

 ןכ



 

 

 טופס בקשה להעסקת קרוב משפחה בסגל המינהלי – 'בנספח 

 טופס בקשה להעסקת קרוב משפחה בסגל המנהלי
 פרטי המועמד/ת .א

 ביחידה מועמד/ת לעבודה בתפקיד שם פרטי שם משפחה

           

 

 /מתנדב/חבר מוסדות העמותהפרטי העובד/ת .ב
ירשם ע"י ראש  )* סמן את הנכוןסגל  טישם פר  שם משפחה 

 (מינהל פקולטה/מנהל היחידה
ירשם ע"י ראש  )* סמן את הנכוןמעמד 

 (מינהל פקולטה/מנהל היחידה
   

 ] [ מנהלי ] [ אקדמי ] [ מחקר
 

 ] [ קבוע ] [ העסקה בחוזה  ] [ זמני
 ] [ ממלא מקום 

  תפקיד מועסק ביחידה )* סמן את הנכון(קירבה משפחתית 
 
 

 
 

 
 

 
 : ( הם05 – 21על פי הוראת הנהלה ) קירבה משפחתית 

בן/בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור, הורה, הורי הורה, בן/בת אח/אחות, , גיס/גיסה, דוד/דודה אחיין/אחיינית חותנת, חם/חמות חתן/כלה 
 .לרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ/ נכד/נכדה סב/סבא

 

 תאריך _____________     __________________מועמד חתימת ה

 המלצת ראש מנהל הפקולטה / ראש היחידה  .ג
 נימוקי המלצה

 
______________________________________________________________________________________________________

____ 
 

______________________________________________________________________________________________________
____ 

 

 
 

 שם הממליץ ______________תפקיד _______________ תאריך ____________ חתימה _______________ 
 

 



 

 החלטת הועדה להעסקת קרובי משפחה  .ד
 נימוקים להחלטת הועדה החלטה 

 

 הבקשה לאשר     
 

 לדחות הבקשה     

       
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
              

 
 חברי הועדה 

 
שם יו"ר הועדה ____________________ חתימה ___________________ תאריך 

________________________ 

 
שם חבר הועדה ____________________ חתימה ___________________ תאריך 

________________________ 
 

____________________ חתימה ___________________ תאריך  שם חבר הועדה
________________________ 

 
שם חבר הועדה ____________________ חתימה ___________________ תאריך 

________________________ 
 
 

 _____________ תאריך

 

 

 

___שם וחתימת יו"ר הוועדה ___________________________ תאריך_____



 

 

 'גנספח 

/העלאה בדרגה + טופס הצעה למינוי חדשל ( )למינוי חדש בלבדנספח 
 אילן-כחבר סגל באוניברסיטת בר קביעות

 
 תאריך: _________________ 

 

 :נתונים אישיים .1

 "ז:________________מס' ת _______________שם המועמד/ת בעברית: 

 

או לחבר מוסדות עמותת  דב, למתנהאוניברסיטהקרבה משפחתית לעובד  .1

  האוניברסיטה

 לא קיים    קיים  

בן/בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור, הורה, הורי הורה, בן/בת אח/אחות, , גיס/גיסה, דוד/דודה אחיין/אחיינית   

)יש .לרבות קרבה משפחתית חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ/ חותנת, חם/חמות חתן/כלה נכד/נכדה סב/סבא

 בעיגול את הקרבה ( להקיף
 מועסקהאוניברסיטה  עובד  

  במינהל   

 באקדמיה   

 ע"ח תקציב מחקר   

 העמותה מוסדות   

 מתנדב   

 _____________/שם החבר בוועדת העמותההאוניברסיטהשם עובד  

 ___קרבה_________קרוב המשפחה  /מתנדבמועסק ובהגוף  

 )מההגדרה לעיל(                 

 

 

 תאריך_____________ חתימת המועמד _____________  

  

 

 

 

 

 



 

 

 'דנספח 

 31-1311תאריך גרסת טופס: 

 עמית הוראה/מורה מן החוץ –טופס הצהרה 
 ימולא ע"י העובד ויועבר ע"י הפקולטה ליחידת כ"א סגל אקדמי

 

 מזכירות הפקולטהאל:  

   שנה"ל          מחלקה        פקולטה 
 

אילן -במינוי האקדמי המיועד לי באוניברסיטת בר בנוסף לעבודתי אני החתום מטה מצהיר כי
 :       לשנה"ל 

 

הצהרת 
 הכנסה 

   ממוסד להשכלה גבוהה, כשכיר  שלא ממשרה אקדמית השנתיתהכנסתי
 133%עולה על   אינהו/או ממשלח יד ו/או מקצבה ממעביד או מקרן פנסיה 

 מהשכר הממוצע במשק   
 (1311לחודש ינואר נכון ₪  133,133  -)כ 

   133מצ"ב טופס     /     לכ"א סגל אקדמי  133אני מתחייב להעביר טופס
 ידייבמ

 שלא ממשרה אקדמית ממוסד להשכלה גבוהה( 133)הכוונה לטופס 

1.    אני מועסק במשרה מלאה במוסד להשכלה גבוהה כלשהו כסגל אקדמי בכיר
 ווים וכיוב'(בכל המסלולים לסגל בכיר )לרבות אורחים, נל

1.   ד"ר או כעוזר -אילן כאסיסטנט או כמדריך או כמדריך-אני זכאי למינוי בבר
 הוראה 

 עד למשרה מלאה

1.   אילן עד למשרה מלאה במסלול מקביל בדרגות הזוטרות -אני מועסק בבר 
)מורה ד', מורה ה'( בתפקידים כגון מורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים 

ת עזר, בשטחי מיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה בסדנאות ובמקצועו
 מעשית.

1.   אילן במשרה מלאה-אני חוקר במסלול קמ"ע בבר 

3.   אילן במשרה מלאה-אני עובד סגל מינהלי בבר 

3.    מהשכר הממוצע במשק  133%אני פנסיונר והכנסתי השנתית עולה על 
 (1311נכון לחודש ינואר ₪  133,313  -)כ

, הנך עונה להגדרת  1-3אחד מהסעיפים הנ"ל, הצהרת הכנסה וסעיפים אם לא סימנת אף  ٭
 . 'מורה מן החוץ'

הנ"ל ו/או אם הנך מועסק במשרה מלאה כאמור  3 -ו 1אם סימנת אחד מהסעיפים  ٭
 הנ"ל   1, 1, 1בסעיפים 

 הנך פטור מהצהרת הכנסה ואינך עונה להגדרת 'עמית הוראה'.

הנ"ל, הנך עונה  3עד  1אף אחד מהסעיפים  אם סימנת 'הצהרת הכנסה' ולא סימנת ٭
 . 'עמית הוראה'להגדרת 

עליך למלא בנוסף טופס ותק )הטופס נמצא במשרדי המחלקה/פקולטה או במאגר 
הטפסים של כ"א סגל אקדמי במערכת לוטוס נוטס( וכן לסמן את אחת מהאפשרויות 

 : הבאות

 . עמית הוראה       אני בעל תואר שלישי )ד"ר( . מצ"ב אישור זכאות[
 ב'[

 אילן לתואר שלישי. מצ"ב -אני בעל תואר שני ואינני תלמיד באוניברסיטת בר
  אישור זכאות. 

 ]עמית הוראה א'[              

 אילן לתואר שני או שלישי. -אני בעל תואר ראשון ואינני תלמיד באוניברסיטת בר 
 [1]עמית הוראה           מצ"ב אישור זכאות  



 

 

 
 

עמותת האוניברסיטה  במוסדות חברמתנדב/חתית לעובד מכהן באוניברסיטה/קרבה משפ ٭
: 

 לא קיים  □   קיים □ 
בן/בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור, הורה, הורי הורה, בן/בת אח/אחות, , גיס/גיסה,  : הגדרת קרוב משפחה 

משפחתית חורגת או קרבה לרבות קרבה / דוד/דודה אחיין/אחיינית חותנת, חם/חמות חתן/כלה נכד/נכדה סב/סבא
 )יש להקיף בעיגול את הקרבה (.הנוצרת עקב אימוץ

חבר מוסדות  □ע"ח תקציב מחקר  □באקדמיה  □  במינהל □ :עובד האוניברסיטה מועסק 
 העמותה

 חבר/שם חבר מוסדות העמותה_________ המחלקה בה מועסק/ האוניברסיטה שם עובד 
 _________________בוועדה העמותה ותמוסד

 ________)מההגדרה לעיל( קרבה  

 
 אני מתחייב להודיע ליחידת כ"א סגל אקדמי על כל שינוי שיחול במידע המדווח בטופס זה.

 
   

 חתימת המצהיר תאריך חתימה שם המצהיר   ות"ז
 

  אישור הפקולטה

 שם וחתימת  
 ראש מחלקה/סגן מינהלי

 שם וחתימת  תאריך
 ראש מינהל פקולטה

 תאריך

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


