
חוברת לעובד חדש
בסגל המנהלי תשפ”ג

-חיתל
המכללה האקדמית



אנחנו בתל-חי
מאמינים,

שמאחורי כל ההישגים האנושיים שאי פעם הושגו, ומאחורי כל 
מופלא:  אחד  דבר  עומד  בעתיד,  שיושגו  האנושיים  ההישגים 
היכולת המדהימה של אנשים יוצאי דופן, לפרוץ את אזור הנוחות 
גילויים  של  אמיצים  למסעות  ולצאת  והמרדים  המקבע  המוכר, 
ופריצות דרך שפירותיהם הופכים ויהפכו את עולמנו למקום טוב 

יותר.

אנחנו מאמינים שתפקידנו כאקדמיה לבנות ולטפח דור חדש של 
היא  ולהצליח,  להתקדם  שהדרך  המבינים  אמיצים  סטודנטים 
וכישורים  יכולות  בעצמם  ולגלות  הנוחות  אזורי  את  לפרוץ 

חדשים.
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מוסד אקדמי 
מוביל בגליל

חזון

המעודד פיתוח ידע 
יזמות,  מצוינות,  אנושי,  והון 
חדשנות ומהווה מנוף לקידום 

החברה הישראלית
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מטרות על
המכללה האקדמית תל-חי:

שואפת להכרה כבסיס לאוניברסיטת הגליל,
שתהווה מנוף משמעותי לפיתוח הגליל.

תוביל את ההוראה והמחקר בגליל.
על דגלה חרותות המצוינות, היוזמה ורוח החלוציות של 

מייסדיה.

תכשיר את בוגריה למצוינות אקדמית וערכית
תורמים  כאזרחים  הישראלית  בחברה  ולהשתלבותם 

ומשפיעים.

תתבסס על משאבי האזור הייחודיים, ההון האנושי,
לקידום  לחדשנות,  בסיס  עבורה  המהווים  והנוף,  הטבע 

המחקר ולעיצוב דור העתיד.
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יעדים
בוגרי המכלל יובילו שינוי, ויתרמו לקידום ערכים של שוויון, גיוון וסובלנות בחברה.

פיתוח  לטובת  האקדמי,  הסגל  חברי  של  מעיסוקם  נפרד  בלתי  חלק  יהיה  המחקר 
הידע המדעי והפיתוח האזורי.

תוך  והמשתנה,  החדש  העבודה  לעולם  המותאמות  מיומנויות  יקנו  הלימוד  תכניות 
שילוב גישות הוראה ולימוד מתקדמות, מרחבי למידה חדשניים, יזמות וטכנולוגיה.

מהארץ  ולסטודנטים  לחוקרים  בינלאומיות  ותשתיות  סביבה  תיצור  המכללה 
ומחו”ל.

באמצעות  האזור  של  וחינוכי  חברתי  כלכלי,  בפיתוח  מרכזי  חלק  תהיה  המכללה 
מחקר יישומי, שותפות עם הקהילה ויזמות.
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הקוד האתי
הקוד אתי, שלאורו פועלת המכללה, נשען על ערכים בסיסיים ומחייב את כל באי המכללה:

סגל אקדמי, מנהלי, סטודנטים ואורחים.

שמירה על יושר אישי ומקצועי תוך 1.
כיבוד דעות של אחרים 6.דבקות בעקרונות מוסריים אוניברסאליים.

וזכותו של כל אדם לדעה משלו.

הכרה בחשיבות החופש האקדמי, שהוא 7.
החופש לחקור, ללמוד לפתח ולהביע ביקורת.

אחריות ומחוייבות למוסד, לעמיתים8.
לעבודה ולסטודנטים.

הכרה בחשיבות המעורבות9.
החברתית והתרומה לקהילה.

הקפדה על לבוש הולם ומכבד.10.

אמת, הגינות, אמינות, סובלנות,2.
פתיחות ומתן כבוד לכל אדם.

התייחסות שווה לכל אדם ללא3.
אפליה מטעמי דת, גזע, מין ומוצא.

יחס מכבד בין מרצים, עובדים4.
וסטודנטים האחד כלפי השני.

שימוש הוגן וחוקי במידע אישי5.
על סטודנטים ועל עמיתים.
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1. שעות עבודה:  

1.1. סגל מנהלי: שעות העבודה במכללה הינן בימים א' עד ד', בשעות 8:00 עד 16:30, 

וביום ה' בשעות 8:00-16:00 הפסקת צהרים של חצי שעה בין השעות 13:00 עד 13:30. 

1.2. אין הפסקה לארוחת בוקר.

1.3. משרת הורה: זכאות לשעת הורה מיועדת להורים לילד עד גיל 8 או שני ילדים 

עד גיל 12. בתקופה זו שעות העבודה הינן  8:00 עד 15:45. 

טופס  למילוי  ובכפוף  הבאים  בקריטריונים  לעומדים  מיועדת  הורה  לשעת  זכאות 

הצהרה.  לקישור לטופס - לחץ כאן

• עובדים אשר מועסקים בהיקף של 100% משרה.

• מסגרת שעות העבודה של העובד במכללה הינה בין השעות 8:00-16:30.

• בן/בת הזוג עצמאי/ת או שכיר/ה בהיקף של 100% ואינו/ה מסיים/ת את יום 

   עבודתו/ה לפני השעה 16:30.

1.4. תפעול: שעות העבודה לעובדי התפעול הינן בימים א' עד ה', בין השעות  6:00 

עד 14:30. הפסקת צהריים בין השעות 12:00- 12:30.

1.5. ספריה: עבודה במשמרת צהרים בין השעות 12:00 עד 19:00.

בכל  המכללה.  לצרכי  בהתאם  משמרות  בשלוש  העבודה  שעות  ביטחון:   .1.6

משמרת הפסקה של חצי שעה בהתאם לשעות המשמרת.

1.7. כל שינוי משעיעות העבודה הסטנדרטיות, מצריך אישור ממונה ואישור בכתב 

ממשאבי אנוש. 

2. נוכחות

2.1. על כל עובדי הסגל המנהלי לחתום באמצעות הכרטיס המגנטי כניסה ויציאה. 

החתמת  מחייבת  העבודה  שעות  במהלך  המכללה  לכותלי  מחוץ  באישור  יציאה 

כרטיס ואישור ממונה.

ההפרש  משכרו  ינוכה  שלו,  היומי  השעות  סך  את  ימלא  לא  ועובד  במידה   .2.2

לקרן             בהפרשות  וגם  ברוטו  בשכר  היא  הפגיעה  מלא.  עבודה  יום  להשלמת 

ההשתלמות ולקרן הפנסיה. אנא הקפידו לעבוד את שעות העבודה המוגדרות לפי 

היקף משרתכם.

2.3. במידה ועובד החסיר מס' דקות ביום מסוים, הוא יכול להשלימן ביום אחר. 

שימו לב כי  מדובר במקרים חריגים ובודדים בחודש ולא כשגרת עבודה.

וקיבלו אישור היעדרות, תקף האישור במהלך הסמסטרים  2.4. עובדים הלומדים 

במערכת        לימודים  קוד  להזין  יש  ההיעדרות  בעת  סמסטר)  בחופשת  (לא  בלבד 

הנוכחות.
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3. חופשה

3.1. המכללה מעודדת יציאה לחופשה שנתית. מטרת יציאה לחופשה בכלל ויציאה 

כוחות  צבירת  ריענון,  לצורך  ומשמעותית  חשובה  הינה  בפרט  מרוכזת  לחופשה 

ושבירת שיגרה.

3.2. ריכוז החופשות מפורסם אחת לשנה בספטמבר ומופיע ב"טיפ". שימו לב כי סך 

ימי החופשה בעבור חופשות מרוכזות (כולל ערבי חג וחוה"מ) עומד על כ- 9-10 ימים 

בשנה, כשמספר הימים הרלבנטי לאותה שנה מצוין במכתב פירוט החגים. בתשפ''ב 

סך ימי החופשה עבור חופשות מרוכזות עומד על כ-11.5 ימים בשנה. 

ללוח חופשות תשפ''ב לחץ כאן

3.3. לא ניתן לדווח על פחות מחצי יום חופש (לפי היקף המשרה).

סוכות)  וחוה"מ  פסח  חוה"מ  אוגוסט,  חודש  במהלך  (שבוע   – מרוכזת  חופשה   .3.4

מראש  אישור  הדורשים  חריגים  מקרים  (למעט  המכללה.  עובדי  כל  על  תחול 

מסמנכ"ל משאבי אנוש). יש לתכנן את היציאה לחופשות כך שיותרו ימי חופשה 

לחגים ולימי החופשה המרוכזת.

3.5. לא ניתן להיכנס ליתרת חופש שלילית. 

3.6. אין לאשר חופשה לעובד שאין לו יתרות ימי חופשה ללא תאום עם משאבי 

אנוש.

3.7. חופשות מיוחדות: 

וע"פ  המכללה  ע"ח  בתשלום  חופשה  לעובד  תינתן  מיוחדים  אישיים  באירועים 

הפירוט הבא:

3.8. עובד חייב לצאת במהלך שנה לפחות לחופשה אחת של שבוע ימים רצופים 

(חודש  זו תהיה בחופשה המרוכזת  בקיץ  כי חופשה  (על פי חוק). במכללה נקבע 

אוגוסט). במחלקות בהן לא ניתן לצאת בחודש זה לחופשה מרוכזת בשל פעילות 

המחלקה, יתואם מועד חלופי בתיאום עם מנהל היחידה. 

להלן טבלת ימי חופשה 

לפי ותק להיקף משרה של 100% :

1 ימי חופשההולדת בן / בת

1 ימי חופשה

3 ימי חופשה

1 ימי חופשה

1 ימי חופשה

ברית/ה לנולד/ת

נישואי עובד/ת

נישואי בן / בת

בר / בת מצווה

ימי חופשהותק בשנים

14

16

18

20

24

1

2

3-6

7-9

+10
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4. מחלה והצהרה

ימים בשנה   30 הינה  ימי המחלה לעובדים בשכר חודשי  4.1. מחלה - מכסת 

למשרה מלאה.

היעדרות  בנוהל  כמפורט  הקבוע  בסגל  לעובדים  ישולם  מחלה  ימי  תשלום 

וכוללים את הפירוט הבא:

• מחלת הורה: עד 6 ימי מחלה למשרה מלאה בשנה לטיפול בהורה על חשבון

   ימי המחלה שלו.

• מחלת בן/בת זוג: עד  6 ימי מחלה למשרה מלאה בשנה לטיפול בבן/בת הזוג 

  על  חשבון ימי המחלה שלו.

• מחלת ילד: עד 8 ימי מחלה למשרה מלאה בשנה לילד עד גיל 16 על חשבון 

   ימי המחלה שלו (גם במקרה של יותר מילד אחד).

בשל            להיעדר  זכאית  מלאה  במשרה  עובדת   - הריון  בדיקות  שעות   .4.2

הבדיקות עד 40  שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון. שעות אלו לא ינוכו 

במערכת  לדווח  יש  עבודה.  כשעות  ונחשבות  והחופשה  המחלה  ימי  ממכסת 

הנוכחות בצירוף האישורים המתאימים.

4.3. ימי הצהרה - יום ההצהרה הינו יום מחלה בודד (ללא צורך באישור רפואי) 

בשנה  ימים   5 ועד  בחודש  אחד  יום  היותר  לכל  לנצל  ניתן  בלבד.  העובד  של 

למשרה מלאה. ימי ההצהרה הינם חלק ממכסת ימי המחלה. לא ניתן לנצל יום 

הצהרה בצמוד לחופשה.

תנוכה  הורה,  מחלת   / ילד  מחלת   / הצהרה  ימי  בניצול  חריגה  לב,  *שימו 

מימי חופשה.

ניתן לעיין בנוהל היעדרויות הכולל בתוכו מידע בדבר מחלה, הצהרה, חופשה 

וכו' בטיפ או בקישור הבא

5. מילואים 

עובד היוצא למילואים, יעביר טופס  3010 (אישור על תקופת שירות מילואים), 

למשאבי אנוש בתום תקופת המילואים.

6. חופשת לידה  

6.1. על פי חוק עבודת נשים משך זמן חופשת הלידה הוא 26 שבועות מתוכם 15 

להאריך  המעוניינת  עובדת  לאומי.  לביטוח  המוסד  ידי  על  בתשלום  שבועות 

מוגדרת  זו  תקופה  מראש.  ליידע  צריכה  המפורטים.  שבועות   15 ל  מעבר 

בעבור  ששולמו  בכך  מותנית  לידה  לדמי  הזכאות  תשלום.  ללא  כחופשה 

יציאה לחופשת  היולדת דמי ביטוח לאומי כנדרש בחוק. על עובדת לקראת 

יציאה  ותהליך  לידה, להיפגש עם מנהלת תחום סגל מנהלי להסדרת תנאים 

לחופשת לידה וביניהם המשך תשלום להפרשות סוציאליות בתקופת החל"ד.

6.2. חופשת אבהות: עובד שבת זוגו ילדה רשאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימי 

ההיעדרות              ימי   3 הבא:  באופן  ינוכו  אלו  ימים  הלידה.  יום  לאחר  עבודה 

ימי  ממכסת  הנוספים  ההיעדרות  ימי  ו-2  החופשה  ימי  ממכסת  הראשונים 

המחלה.
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7. הפקדות לפנסיה וקרן השתלמות

עובדי הסגל המנהלי הקבוע זכאים להפקדות מלאות לקרן הפנסיה כמפורט - 

7% תגמולי מעסיק, 6.5% תגמולי עובד, 8.33% הפקדות לפיצויים. בנוסף זכאים 

להפקדות לקרן השתלמות - 7.5% ע"ח מעסיק, 2.5% ע"ח העובד.

8. ביטוח בריאות איילון 

ביטוח בריאות לעובד, הטבה הניתנת ע"י המעסיק. הצטרפות לרובד הבסיסי 

ע"ח המעסיק בשווי בשכר בלבד.  עובד המעוניין להרחיב את הביטוח לו או 

יכול לעזות זאת באופן עצמאי מול חברת הביטוח בתעריפים  לבני משפחתו 

מיוחדים לתל-חי. 

לחוברת מידע לחץ כאן

9. השתתפות במעונות יום

עובד/ת מכללה זכאי/ת לתשלום מעונות בגין ילדים עד גיל 5 ובכפוף למילוי 

טופס הצהרה. התנאי לקבלת ההטבה הוא שבן/בת הזוג אינם  מקבלים תשלום 

טופס  למילוי  בכפוף  מעונות  לתשלום  הזכאות  עבודתם,  במקום  מעונות 

והצהרת בן/בת  הזוג. לטופס הצהרה - לחץ כאן

10. שעות נוספות ועבודה בימי שישי 

בהם  מקרים  למעט  נוספות,  בשעות  לעבודה  אישור  אין  כמדיניות   .10.1

מאושרות ומתוקצבות שעות אלו מראש.

10.2. עובד אשר עובד בשעות נוספות ללא אישור ממונה – השעות לא ישולמו.

10.3. שעות העבודה בימי שישי מיועדות להשלמת שעות העבודה של הימים 

תשלום  מחלקה.  מנהל  באישור   (100% של  לשעה  בתעריף  (כלומר  ה'  עד  א' 

שעות ב 150% בימי שישי ישולמו רק לאחר השלמת התקן השבועי, 42 שעות 

עבודה. 

ניתן לעיין בנוהל שעות נוספות

11. תעסוקה נוספת

באחריות העובד להעביר בקשה מסודרת, לאחר המלצת מנהל, דרך משאבי 

אנוש לקבלת אישור מנכ"ל לעבודה נוספת. האישור הניתן לעובד תקף לשנה 

אחת מיום קבלת ההודעה. יש להגיש בקשה מדי שנה לחידוש האישור במידה 

והעובד ממשיך בעבודתו הנוספת. 

ניתן לעיין בנוהל תעסוקה נוספת  בקישור הבא
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12. העסקת קרובי משפחה

ויישום  בדיקה  מחלקה  מנהל  באחריות  משפחה,  קרובי  העסקת  נוהל  עודכן 

הנוהל. ניתן לעיין בנוהל בהעסקת קרובי משפחה בקישור הבא

13. דיווח נסיעות ברכב פרטי

עובד אשר משתמש ברכבו הפרטי לביצוע נסיעות בתפקיד ימלא טופס דיווח 

נסיעות ברכב פרטי, יחתים ממונה וישלח את הדוח לאגף משאבי אנוש עד ל- 

26 בכל חודש. הטופס מופיע בטיפ: משאבי אנוש, או  בקישור הבא.

14. החזר הוצאות חודשי

עובד אשר מבקש לקבל החזר הוצאות (עבור חניה, תחבורה ציבורית וכד') יגיש 

ובחתימת ממונה. הטופס מופיע בטיפ: משאבי אנוש,  בקשה בצירוף קבלות 

טפסים. ובקישור הבא.

15. החזר הוצאות אש”ל

15.1. תשלום אשל מחוץ למכללה (מותנה בכך שלעובד אין ארוחות במהלך יום 

- עובד יהיה זכאי  העבודה מחוץ למכללה והוא  נדרש לשלם על כך בעצמו) 

לקצובת אש"ל כדלהלן:

15.2 תשלום אש”ל בתוך המכללה - עובד המועסק מעל 10 שעות ברצף ולאחר 

מתבצע                  התשלום  ליום.   ₪  10 בגובה  אשל  לתשלום   זכאי   19:00 השעה 

אוטומטית בשכר.

משך שהותסוג תעריף
בתפקיד

תעריף

תעריף א’

תעריף ב’

תעריף ג’

מעל 4 שעות (כולל)

מעל 8 שעות (כולל)

מעל 12 שעות (כולל)

& 29.50

& 59.50

& 88.50

ניתן לעיין בנוהל קצובת אש”ל ולמלא את הטופס בקישור הבא
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זכאי  16. סבסוד ארוחת צהריםעובד מנהלי קבוע המועסק מעל 75% משרה 

לסבסוד ארוחת צהריים העומד על 10 ₪ לארוחה. לעובדים בדרגות 2-3, במדרג 

עיסוקים והשכר, סבסוד של עד 20 ארוחות בחודש. לעובדים בדרגות 4,5 ו-6  

נוכחות  בשעון  להנפיק  ניתן  השובר  את  בחודש.  ארוחות   12 עד  של  סבסוד 

בסמוך לקפטריה בין השעות 11:00-14:30. ההטבה ניתנת לניצול לארוחת צהרים 

בלבד  (ארוחה חמה, סלט, כריך, מאפה וכד'). 

השובר ניתן למימוש ביום הרכישה בלבד, ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת 

להעברה.

 

17. הבראה

אחת לשנה בחודש יוני, משולמת קצובת הבראה לפי תעריף הנקבע במשק. 

להלן טבלת זכאות ימי הבראה לפי ותק (למשרה מלאה) וקישור לנוהל

18. ביגוד

בסכום  ביגוד  עבור  תשלום  בשכר  משולם  יולי  בחודש  לשנה  אחת  משולם 

משוער של כ-  2,150 ₪ (בנטו) ועפ"י הוראות משרד האוצר.

מספר ימי הבראהוותק בשנים

1

2-3

4-10

11-15

16-19

20-24

25+

7

9

10

12

13

14

15



19. קוד לבוש

לכבדם    עלינו  ומגוונת,  רבות  לאוכלוסיות  שירות  נותנים  המכללה  עובדי 

בלבוש הולם. אנא שימו לב להגיע לעבודה בלבוש אשר מכבד את האחר (לא 

גופיות ומכנסיים קצרים, בלי כפכפי ים או קרוקס וכדומה).

20. מענה קולי

כחלק ממהות השירות והיותנו נותני שירות, הוחלט בהנהלת המכללה של כל 

עובד יהיה מענה קולי פעיל.

במידה ואין לעובד מענה קולי, יש לפנות למערכות מידע.

21. מתנה לכבוד אירוע

חתונת  באירועי  (ניתנת  העובד  של  אישי  אירוע  לכבוד   ₪  300 בסך  מתנה 

באמצעות  המתנה  את  מקבל  העובד  ולידה)  עובדים  ילדי/ות  ו/או  עובד/ת 

צ'ק/העברה בנקאית מאגף משאבי אנוש. באחריות מנהל היחידה לעדכן את 

משאבי אנוש בכל אירוע של עובד ביחידתו. 

22. קייטנה

אחת לשנה בשבועיים הראשונים של חודש אוגוסט, מתקיימת קייטנת ילדי 

עובדים במחיר מסובסד. פרטים על הקייטנה יימסרו בתחילת הקיץ.

23. הלוואות

בנק  ניתן לקבל בבנק הפועלים,  ותנאים מיטיבים לעובדי המכללה  הלוואות 

המזרחי ובבנק לאומי. 

הלוואות באמצעות בנק המזרחי מוגבלות בסכום של עד 25,000 ₪, מותנות 

ניכוי  את  לבצע  המכללה  לעובדי  ומאפשרות  אנוש  משאבי  אגף  באישור 

התשלום החודשי בשכר העובד.
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24. השתתפות בלימודי עובדים ובני משפחותיהם 

במימון  משתתפת  המכללה   - למכללה  מחוץ  עובדים  בלימודי  השתתפות   .24.1

המל"ג.  ע"י  המוכרים  גבוהה  להשכלה  במוסדות  זוג  בני  ו/או  עובדים  ילדי  לימודי 

פרטים נוספים מופיעים בנוהל לימודי עובדים ובני משפחותיהם בטיפ. ניתן לעיין 

בנוהל השתתפות בלימודים במוסדות חיצוניים  בקישור הבא

לימודי  במימון  משתתפת  המכללה   - במכללה  עובדים  בלימודי  השתתפות   .24.2

נוספים  פרטים  חי  תל  האקדמית  במכללה  עובדים  ילדי  ו/או  זוג  בני  ו/או  עובדים 

מופיעים בנוהל לימודי עובדים ובני משפחותיהם בטיפ. ניתן לעיין בנוהל  השתתפות 

בלימודים בתוך המכללה    האקדמית תל-חי בקישור הבא

25. שי לחג

47 ₪ עבור השתתפות העובד בשי לחג הניתן  מדי חודש מנוכה לעובדים קבועים 

לעובדים פעמיים בשנה:  בראש השנה ובפסח.

***מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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