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 מטרה .1

 . ולגמלאיִמנהלילעובד ,  תעודה לעובד אקדמילהנפקתנוהל הגדרת 

 הגדרות .2

      עובד 2.1

מורי� מ* , קרי� חו,קליני, נלווה, מקביל,  במסלול רגילאקדמי חבר סגל 2.1.1

 .ראהעובדי הוו החו+

 ).חוזה ועובד לפי שעות/ ארעי,  מינוי קבועעלב( ִמנהלי חבר סגל 2.1.2

 התעוד 2.2

 : ומשמש למטרות אלוגמלאי/ עובדשל כרטיס מגנטי שמכיל פרטי זיהוי 

 .אמצעי ייצוג וזיהוי 2.2.1

נושא דיווח נוכחות מפורט  (ִמנהלי עובד לשנוכחות על אמצעי לדיווח  2.2.2

 .)035 05  ו033 05 ,043 05ת הנהלה ובהורא

 .להשאלת ספרי� בספריות האוניברסיטהאמצעי  2.2.3

 .גמלאיה/ העובד לידיעת שיובאושימושי� שוני�  2.2.4

 יחידה  2.3

 .מחלקה מנהלית, בית ספר, פקולטה, רשות, אג�  

  הנפקת תעודה .3

 ראשונה ההנפק 3.1

  .תחילת העבודה באוניברסיטההתעודה תונפק ע�  3.1.1

 .ה תעודל את עבודתו באוניברסיטה ללא קבלתלא יח עובד 3.1.2

בקשה  טופס  החדשעבור העובד ביחידה ימלא ִמנהלעוזר / עוזר כוח אד� 3.1.3

 בהתא� של העובדעדכנית יצר� תמונה , )' אנספח( הלהנפקת תעוד

טופסי שאר ויעביר לאג� משאבי אנוש ע�  ,סלהנחיות המפורטות בטופ

 .פי ההוראות ל ע הנדרשי�הקליטה

 . לעובד באמצעות יחידתוה ויעבירהתעודהאג� משאבי אנוש יפיק את  3.1.4
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   חוזרתההנפק 3.2

שינוי , בלאי, שבירה, בהגֵנ, אובד�עקב ה של תעודבקשה להנפקה חוזרת  3.2.1


באמצעות  היא ג� וגשת   תיקו� כרטיס, שינוי תואר, שינוי מעמד, ש

 . אל מנהל הארכיב באג� משאבי אנוש שיועבר)'נספח א(טופס בקשה 

 תהיי שהמתהקודתעודה יחזיר העובד את ההחדשה תעודה הבעת קבלת  3.2.2

רכיב אג� משאבי אנוש  היחידה תעביר את התעודה לא; ליחידהברשותו

 .ב העובד בתשלו
מקרי
 שהתעודה אבדה או נגנבה יחויב .לצור� ביטולה

 .החיוב יתבצע באמצעות מערכת השכר

 לשנה בתוק�תהיה תעודה ה עובדי� לפי שעותלובדי הוראה ועל, מורי� מ* החו+ל 3.3

לצר� בקשה להנפקת  יש , ע� הגשת הבקשה להארכת המינוי,בכל שנה .תנהישבה נ

 .)'נספח א(תעודה עדכנית 

 התעודה החזרת הפסקת עבודה ו .4

 .דתויחי להתעודהלהחזיר את חייב  ד באוניברסיטהועובד המפסיק לעב 4.1

 .עבודההתצוי* במכתב ההודעה על הפסקת  התעודהחובת החזרת  4.2

 אג� משאבי אנושלארכיב ה תעודהועסק העובד תדאג להעביר את הה שבה היחיד 4.3

 .הצור� ביטולל

 גמלאיל תעודה .5

חל ממועד קבלת הפנסיה גמלאי ה תיקבל תעודעובד אוניברסיטה שפרש  5.1

 בגי* עבודתו בה הוא מבוטחש( ניתיצופנסיה חמהאוניברסיטה או מקר* 

  .)באוניברסיטה

 באמצעות לכתובת מגוריושלח יתידי אג� משאבי אנוש ו פק עלנלגמלאי תוהתעודה  5.2

 . לעיל5.1אמור בסעי� המהמועד זאת ; מדור פנסיה ופיצויי� במחלקת שכר

  .  נמנה ע� גמלאי האוניברסיטה העבריתהמחזיק בהבתעודה יירש� כי 

 תאחריו .6

 .כמפורט בהוראה זוהתעודות  אחראי להנפקת אג� משאבי אנוש 6.1

 :אחראיתהיחידה  6.2

 /העבודה טר� התחלת י�חדשי� עובדל ותתעודהנפקת להעביר בקשות ל 6.2.1

 .) לעיל3.3סעי� (מינוי הע� הארכת 

אנוש במקרי� אג� משאבי בכוח אד� לארכיב  ותהתעודאת  רילהחז 6.2.2

  .4.3  ו3.2.2שפורטו בסעיפי� 
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