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  מינהל  מתן אישור לעבודה נוספת לעובדי שם ההוראה:
 טופס "בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה" -נספח א'  נספחים: 

 "בקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת "טופס  -נספח ב'    
 

 מטרה .1

 מטרת הנוהל לקבוע את התנאים בהם רשאי עובד מינהלי לעסוק בעבודה נוספת .1.1

 בשכר באוניברסיטה או מחוצה לה ואת תהליך אישור בקשה זו.

המועסקים במשרה מלאה ובמשרה חלקית  עובדי המינהל הנוהל מתייחס לכל .1.1

 .באוניברסיטה 

 הגדרות  .2

ד המועסק על פי "חוזה עובד קבוע או עובד זמני או עוב -"עובד מינהלי"  .1.1

 ארעי המועסק באוניברסיטה המועסק בחוזה אישי או עובד או עובדמיוחד" 

 .למעט עובדים המועסקים ע"ח תקציב מחקר

  – "עבודה נוספת" .1.1

כל עבודה המתבצעת תמורת שכר או עיסוק בעסק שמטרתו רווח,  .1.1.1

מתייחסת הן לתעסוקה מינהלית והן לתעסוקה אקדמית של עובד 

וניברסיטה ומחוצה לה  והנעשית מעבר למסגרת שעות מינהל בא

כל עבודה נוספת בשכר או בלא שכר אסורה  עבודתו המינהלית הרגילה.

 .במצב של חשש לניגוד עניינים
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בעבודה נוספת לא נכללת עבודה רוחנית )כתיבת ספרים, מאמרים,  .1.1.1

הלחנה וכו' ( בתנאי שהעובד אינו עושה זאת במסגרת שעות  עבודתו 

אינו עושה זאת בקביעות ושעבודה רוחנית זו אינה מהווה  ,לותהרגי

 מקצוע משני של העובד.

דנה ומחליטה המתכנסת אחת לרבעון, ועדה  - "ועדה לאישור עבודה נוספת" .1.2

שביקש העובד )באוניברסיטה או המינהלית אם לאשר את העבודה הנוספת 

 .דה"("הווע להלן) מחוצה לה ( ואת המגבלות והתנאים לעבודה זו

 חברי הוועדה יהיו: .1.2.1

 סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש )יו"ר( .1.2.1.1

 עוזר ראשי לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש .1.2.1.1

 נציג ההנהלה על פי קביעת המנכ"ל .1.2.1.2

 יו"ר ועד עובדים .1.2.1.2

 הוועדה שימונה על פי הצעת היו"ר. מרכז .1.2.1.2
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  הקריטריונים לאישור עבודה נוספת .3

 יון האוניברסיטה ובייחודה.העבודה הנוספת אינה פוגעת בכל דרך שהיא בצב .2.1

 של העובד ובעיסוקבעבודה הנוספת אין התנגשות אינטרסים ו/או פגיעה אתית  .2.1

 באוניברסיטה.

העבודה הנוספת לא תפגע בעבודתו של העובד ולא תפחית מיכולתו לתפקד  .2.2

כנדרש בשעות העבודה הרגילות שלו באוניברסיטה.)הועדה בשיקוליה תיקח 

משמרות/עבודת  -יחודיות המבוקשות ע"י העובד בחשבון גם שעות עבודה י

 אם תהיינה כאלה.( -לילה /שעות בוקר מוקדמות וכו' 

השעות בהן מבקש העובד לעבוד עבודה נוספת אינן חופפות את שעות עבודתו  .2.2

הוראה אקדמית  בעבודה שהינהבאוניברסיטה )כולן או חלקן( למעט 

 .באוניברסיטה

במשרה מלאה, בעבודה נוספת  ספר שעות העסקה של עובד מינהלמ .2.2

ממכסת שעות העבודה  20% היקף באוניברסיטה ומחוצה לה לא יעלו ביחד על

  .במינהל השבועיות הנהוגות באוניברסיטה
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מספר שעות העסקה של עובד במשרה מלאה, בעבודה נוספת במינוי אקדמי  .2.3

ם, ה אקדמית ביחידות כגון: תוכנית ברוקדייל, השתלמויות מורי)לרבות הורא

המרכז להשתלמות בניהול, אולפנים, מכינות קדם אקדמיות ומכללות 

 באוניברסיטה או מחוצה לה( יהיה כדלקמן:

 שעות אקדמיות. 3מספר שעות העסקה בשבוע לא יעלו על  .2.3.1

תוגבל עבודתו הנוספת בימים אם העובד עוסק בעבודה נוספת בימי ו'  .2.3.1

שעות שבועיות.  2עד כן שעות שבועיות ובימי ו' גם )ארבע(  2עד ה' -א'

מנכ"ל ניתן יהיה רקטור האוניברסיטה וה)במקרים חריגים ובאישור 

 .לחרוג מהאמור בסעיף זה(

היקף העבודה הנוספת המותרת לעובד מינהל המועסק באוניברסיטה במשרה  .2.3

 ויובא לדיון בוועדה. אנושחלקית, יחושב על ידי משאבי 

 סיטה ומחוצה להמגבלות לעבודת העובד בעבודה נוספת באוניבר .4

הן , על העובד חל איסור מוחלט לעסוק בכל פעילות הקשורה לעבודתו הנוספת .2.1

 עבודתו המנהלית הרגילה באוניברסיטה. במהלךבאוניברסיטה והן מחוצה לה 

 תוקף האישור לעבודה נוספת לא יעלה על שנה ויפוג אוטומטית בתאריך שנקבע. .2.1

 למשאבי אנושיהיה להגיש ייב עובד המבקש להמשיך ולעבוד בעבודה נוספת ח .2.2

 מראש לאישור עבודתו הנוספת.בקשה חדשה 
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במקרים של עבודה נוספת מתחייב העובד שלא להשתמש במתקנים ובציוד של  .2.2

ציין אלא אם כן  ות,מועסק לצורך ביצוע העבודה הנוספ היחידה שבה הוא

 .מהוועדהקבל אישור בכתב אחרת בטופס הבקשה ו

 עבודה נוספת תהליך הגשת בקשה לאישור .5

  עבודה נוספת באקדמיה .2.1

חוזר בו משאבי אנוש יפרסם  (אפריל לחודש 12 -בכל שנה )עד ה  .2.1.1

 האקדמיב המבקשים לעבוד בעבודה נוספתלעובדים  תזכורת מפורטת

 .במאי מדי שנה( 21) ובו יצוין המועד האחרון להגשת הבקשה

לה המבקש לעבוד עבודה אקדמית בנוסף לעבודתו הרגי עובד מינהל .2.1.1

 לקמן:דיפעל כ באוניברסיטה

"בקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה" העובד ימלא טופס  .2.1.1.1

במאגר הטפסים של מעת לעת  כפי שהוא מעודכןהטופס 

של אנוש בלוטוס נוטס ובאתר האינטרנט  משאבי

 רסיטה . האוניב

Http://www.biu.ac.il/administration/forms/manganon-forms.html 

טפסים  טפסים סגל ]אתר האינטרנט של האוניברסיטה

 משאבי אנוש מינהלי[. לסגל מינהלי

http://www.biu.ac.il/administration/forms/manganon-forms.html
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למלא את כל הפרטים בטופס ולהחתים את בעלי  העובד ידאג .2.1.1.1

התפקיד המפורטים בטופס, ובין היתר לציין את סוג המינוי 

, היקף השעות בכל סמסטר, מספר הקורס וסוג המבוקש

ההעסקה, ולקבל אישורם של ראש המחלקה האקדמית, ראש 

מינהל הפקולטה/ ממונה הבכיר וראש המחלקה המנהלית בה 

הוא מועסק, וכן למסור כל פרט נוסף או אישור, כפי שיידרש 

 .בטופס 

למשאבי אנוש הבקשה לאישור עבודה נוספת באקדמיה תוגש  .2.1.1.2

בקשות שיוגשו באיחור לא .  במאי 21-לעד אוחר לכל המ

על ידי ויתועדו יטופלו, אלא מנימוקים מיוחדים שיאושרו 

. עובד המבקש לעסוק יותר מעבודה נוספת או משאבי אנוש

 תעסוקה אקדמית אחת  יגיש את כל הבקשות במרוכז.

 ויפעל כדלקמן:משאבי אנוש יבדקו את התאמת הבקשה לנוהל  .2.1.2

 יועברו  אילן –באוניברסיטת בר וספת בקשות לעבודה נ .2.1.2.1

, לאישור סמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש לאישורו של הרקטור

 ולאישור מנכ"ל )טופס נספח א'(.
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לעבודה נוספת המוגשים ע"י הכפיפים למנכ"ל יועברו  בקשות .2.1.2.1

לאישור סמנכ"ל למינהל  ולאישור הרקטורלהמלצת המנכ"ל 

 .ולמשאבי אנוש ולאישור מנכ"ל 

יהיו כדין עבודה  מחוץ לאוניברסיטהלעבודה נוספת בקשות  .2.1.2.2

 .להלן( 2.1)ראה סעיף  הוועדהלאישור  ויועברנוספת מינהלית ו

אקדמית לגבי  בעבודהין לעבוד ימשאבי אנוש יידע את העובד המעונ .2.1.2

ההחלטה שנתקבלה .העתק ההחלטה יועבר למנהל יחידת כ"א סגל 

ורת )אם  החלטה ליחידת משכ ,למנהל יחידתו של העובד ,אקדמי

 חיובית( ולראש המחלקה האקדמית בה הוא יועסק בעתיד.

מנהל יחידת כ"א סגל אקדמי יחל בתהליך קליטת העובד להעסקה  .2.1.2

 . המתאימים כאמור לעיל יםאקדמית רק לאחר קבלת האישור

 אקדמית בשעות שלאחר יום עבודתו הוראהעובד שאושר לו לעסוק ב .2.1.3

עם יציאתו לעבודה חות שלו המינהלית, יחתים את כרטיס הנוכ

 .האקדמית ועם חזרתו לעבודה המינהלית

יום  במהלךבאוניברסיטה אקדמית  הוראהעובד שאושר לו לעסוק ב .2.1.3

עם יציאתו לעבודה יחתים את כרטיס הנוכחות שלו עבודתו המינהלית, 

ינוכו שעות האקדמית ועם חזרתו לעבודתו המינהלית. לעובד 

 דמית, משעות עבודתו המינהלית.ההיעדרות, לצורך ההוראה האק
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 נוספת עבודה מינהלית .2.1

עובד מינהלי המבקש לעבוד עבודה מינהלית בנוסף לעבודתו הרגילה  .2.1.1

 יפעל כדלקמן: באוניברסיטה

 . "בקשה לאשור עבודה מנהלית נוספת"העובד ימלא טופס  .2.1.1.1

במאגר הטפסים של  כפי שהוא מעודכן מעת לעת, נמצאהטופס 

של , ס ובאתר האינטרנטמשאבי אנוש בלוטוס נוט

 האוניברסיטה,: 

Http://www.biu.ac.il/administration/forms/manganon-forms.html 

טפסים  טפסים סגל ]אתר האינטרנט של האוניברסיטה

 .משאבי אנוש מינהלי[ לסגל מינהלי

http://www.biu.ac.il/administration/forms/manganon-forms.html
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למלא את כל הפרטים בטופס  ולהחתים את בעלי  העובד ידאג .2.1.1.1

התפקיד המפורטים בטופס, ובין היתר לציין את סוג העבודה 

הנוספת, מהות התפקיד/העיסוק, התקופה, היקף השעות 

ועיתוין וכן כל פרט נוסף או אישור, כפי שיידרש בטופס. העובד 

-ל ממונהיעביר את הטופס לחוות דעתו של הממונה הישיר וש

העל/ראש מינהל הפקולטה, אשר ידאג להעביר את המלצתו 

 לוועדה. 

יום לפני המועד  20לפחות למשאבי אנוש להגיש את הטופס על העובד  .2.1.1

 .המבוקש להתחלת העבודה הנוספת

סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ידאג לתעד בפרוטוקולים של הוועדה  .2.1.2

בקשות שהגישו את הנימוקים לדחייה/אישור לעבודה נוספת ואת ה

 העובדים.

עדה ויפרט לפי הצורך והחלטת הו העובד לגבימשאבי אנוש יידע את  .2.1.2

 את התנאים וההגבלות לגבי עבודתו הנוספת.

לממונה הישיר, לממונה העתק ההחלטה משאבי אנוש יעביר את  .2.1.2

של  של העובד ולתיקו האישי העל/ראש מינהל הפקולטה

.)ליחידת משכורת תועבר ההחלטה לפי הצורך שיקבע ע"י העובד

 .אנוש( משאבי
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 תוקף אישור לעבודה נוספת .6

תוקפו של כל אישור לעבודה נוספת מותנה בנכונות הנתונים וההצהרות שנמסרו  .3.1

 במסגרת הבקשה.

הוועדה, או המנכ"ל ו/או הסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש רשאים לבטל  .3.1

ת, אם יתברר שהעובדות, הנתונים או אישורם לעבודה נוספת בכל ע

 ההתחייבויות שנמסרו במסגרת הבקשה אינם נכונים.
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 מנהלי יחידות וראשי מינהל. .3.3
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         _________________ 
 מר מנחם גרינבלום                      

 מנכ"ל                  



 

 
 
 
 
 

 5318519/22טלפון: 
 ......תשת באקדמיה לשנה"ל בקשה לאישור עבודה נוספ

 (05-004)עפ"י הוראת נוהל     

    
 היקף המשרה המחלקה )כעובד מינהלי( שם פרטי שם משפחה

 

 ימולא ע"י ראש המחלקה בה יועסק בתעסוקה אקדמית –חלק א' 
 

 הנ"ל מועמד/ת לקבלת מינוי אקדמי  במחלקה ______________
 

 )נא להקיף בעיגול(שעות /מחקר/ _____ משרה.   יחידות הוראה/ -סוג המינוי המיועד: 
 

 בדיקת עבודות / אחר )פרט(____________ סוג ההעסקה: הוראה / תירגול /
 יש לצרף סילבוס של הקורס/ים – השבועית –מועדי הפעילות האקדמית 

 היום בשבוע ___ משעה  _______   עד  שעה    ___________   מס' הקורס _____ סמסטר א' 
 
  היום בשבוע ___ משעה  _______   עד  שעה    ___________ _____   ס' הקורסמ
 

 היום בשבוע ___ משעה  _______   עד  שעה    ________________   מס' הקורס
 _______ סה"כ שעות

 

 היום בשבוע ___ משעה  _______    עד  שעה    ___________מס' הקורס _____  סמסטר ב'  
  

    היום בשבוע ___ משעה  _______    עד  שעה    ___________ _____     מס' קורס
 

 היום בשבוע ___ משעה  _______    עד  שעה    ________________   מס' הקורס 
 _______ סה"כ שעות

 

----------------  ---------------------- ------------------------------- 
 חתימה     מחלקהשם ראש ה    תאריך     

========================================================= 
 ימולא ע"י העובד/ת -חלק ב'

 

 . הריני מתחייב/ת כי במידה ותאושר העסקתי זו , לא אעסוק במסגרת שעות עבודתי המינהלית1
 בכל פעילות הקשורה לעבודה הנוספת. 

 

 _____ ש"ש. בבקשה/ות נוספת/ות אושרו לי השנה __1
 

 -------------------  -----------------------------------  ------------------------------- 
 חתימה            שם העובד/ת       תאריך

 

 אישורים-חלק ג'
 

 :ראש המחלקה בה מועסק העובד בעבודתו המנהלית                                                                   
 מאשר/לא מאשר   שם:____________  תאריך:________ חתימה:______________

 

 :ראש מנהל הפקולטה בה מועסק העובד בעבודתו המנהלית                                                                   
 __________ מאשר/לא מאשר         שם:___________תאריך:__________חתימה:___

 

 :בבקשה קודמת:  סמ' א':____ סמ' ב': ____ שאושרוסה"כ שעות                משאבי אנוש 
 

 בטופס זה:        סמ' א':____  סמ' ב': ____ מבוקשותסה"כ שעות      
 

 סה"כ השעות: סמ' א: ____ סמ' ב':____  
 

 _____________שם:_______________  תאריך:________________  חתימה:___ 

 :רקטור 

 ____________:מאשר/לא מאשר         שם:____________תאריך:__________חתימה 

 :מאשר/לא מאשר סה"כ שעות סמ' א:____ סה"כ שעות סמ' ב':____ סמנכ"ל למנהל ומ"א 
 

 שם:_____________תאריך:__________חתימה:___________   
 מנכ"ל

  __________תאריך:__________חתימה:___________מאשר/לא מאשר          שם:___ 

-אוניברסיטת בר .2

 אילן

מערך משאבי           .1

 אנוש

 



 

 

 

 5318519/22טלפון: 
 

 ......תשבקשה לאישור עבודה מינהלית נוספת לשנת 
 

 ימולא ע"י העובד/ת

 שם ושם משפחה
 
 

 היקף משרה היחידה תעודת זהות

   דרגה ודרוג תפקיד
 
 

 :וספת כמפורט להלןהנני מבקש/ת לאשר לי לעסוק בעבודה נ
 

 העסקה מקום העבודה                        מהות התפקיד/העיסוק   לתקופת 
 )שם וכתובת(                                                                                            מוערכת )עד שנה(

 מ _______ עד________                                                                                                                 
 

 
 שעות עבודה

 
 
 

 סה"כ לשבוע

 יום ג' יום ב' יום א'

 משעה ___________
 עה__________ש עד

 משעה ____________
 עד שעה___________

 משעה ____________
 עד שעה___________

 יום ו' ה' יום יום ד'
 משעה ___________
 עד שעה__________

 משעה ___________
 עד שעה__________

 משעה ___________
 עד שעה__________

 

  )מחק את המיותר( כשכיר/עצמאי : העסקה היא
 הנני מצהיר כי:

עות עבודתי הנוספת לא תפגע באוניברסיטה ולא תפחית מיכולתי להקדיש לעבודתי באוניברסיטה את ש .1
 העבודה, כפי שתפקידי דורש זאת ממני.

ולא אעסוק במסגרת שעות עבודתי  הנני מתחייב/ת לבצע את העבודה הנוספת בשעות שאושרו לי בלבד* .1
 .המינהלית בכל פעילות הקשורה  לעבודתי הנוספת

אשתמש במתקני *הנני מתחייב/ת שלא להשתמש במתקני האוניברסיטה לצורך העבודה הנוספת / * .2
ברסיטה הנתונים לרשותו ולפקוחו של מעסיקי בעבודה הנוספת הנ"ל והקשורים לצורך ביצועה. האוני

 (מחק את המיותר)*
 אין בעבודה הנוספת התנגשות אינטרס עם עבודתי באוניברסיטה. .2

 חתימת העובד/ת  __________           תאריך _____________    

 ימולא ע"י הממונה הישיר בעבודה הנוספת
 ממליץ על אישור הבקשה עפ"י המדווח בטופס. הנני

 

 שם_______________ חתימה _____________ תפקיד ______________תאריך _______
=========================================================== 

 במשבצת המתאימה(: X –ימולא ע"י הממונה הישיר )נא לסמן 
 ]  [ אינני ממליץ על אישור הבקשה    ה ]  [ הנני ממליץ על אישור הבקש

 נימוקים והערות ___________________________________________________
 

 שם_______________ חתימה _____________ תפקיד ______________ תאריך _______
=========================================================== 

 הל הפקולטה/ראש היחידה המינהלית:ימולא ע"י ראש מינ
 ]  [ אינני ממליץ על אישור הבקשה   ]  [ הנני ממליץ על אישור הבקשה

 נימוקים והערות:__________________________________________________
 

 שם_______________ חתימה _____________ תפקיד ______________ תאריך _______
=========================================================== 

 החלטת הועדה לאישור עבודה נוספת:
 הוחלט: ____________________________________________________________    

 

 הערות: ____________________________________________________________      
 

 חתימה ___________ תאריך ____________ חתימה __________ חתימה ____________
=========================================================== 

מערך משאבי           .3-אוניברסיטת בר .4

 


