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האוניברסיטה מעודדת את עובדיה לרכוש במהל2 עבודת' ידע מקצועי וכללי בתחו' מקצ
להשלמת , לשיפור רמת' המקצועית, יי' לתרו' למילוי תפקיד'עיסוק' ובנושאי' העשו

להתעדכנות בתחומי' ובנושאי' שחלו בה' שינויי' וחידושי' ולהשלמת ידיעות והרחבת8
ה8 באמצעות השתתפות במימו8 השת, היא מסייעת ה8 באמצעות ארגו8 קורסי' במסגרתה

 . צעות תשלו' שכר עבור זמ8 ההשתלמותבמסגרת מוסדות אחרי' וה8 באמ
 

בכל יציאה בעיקרו8 .  להל8 מפורטי' כללי הדיווח על העדרות מהעבודה לצור2 השתלמות
וידוו") יציאה בתפקיד"לא " (יציאה"ידווח העובד בכרטיס הנוכחות , )פרט להדרכת פני'(

 : ל ההשתלמות כמפורט להל8על העובד לצר; לדוח הנוכחות שלו אישור ע. בשובו
 
 היעדרות לצור2 השתלמות על פי הסכ' שכר או אישור ממונה .1

מהנדס, טכנאי', ר"מח(הזכאות לחופשת השתלמות לעובדי' בדרוגי' המקצועיי'  >
 .הינה על פי הסכמי השכר) רפואיי'>משפטני' ופרא, מ"בכ, מ"     עמ

 .פירוט המכסות ראה במדרי2 לעובד המנהלי >
2מ עד "מ והעמ" לעובדי הבכ.  יו'90לצבירה עד תקרה של ימי ההשתלמות ניתני'  >
 מנהל אג; > על פי הסכ' השכר יאושרו על ידי המנהל המוסמ2 בקשות להשתלמות >

 .     ראש מינהל פקולטה
שהסכ', מנהל אג; או ראש מינהל פקולטה רשאי' לאשר לעובדי' בדירוג המינהלי >

 .היעדרות לצור2 השתלמות,   השכר אינו מזכה אות' בחופשת השתלמות    
 .חודשי/ התקופתילדיווח הנוכחותצילו' אישור המנהל המוסמ2 יצור;  >
 .495בסמל חיוב ימי ההשתלמות מופיע בדוח הנוכחות המסכ'  >
בשלב זה רק לעובדי' במשרה מלא, יתרות ההשתלמות מופיעות בתלוש המשכורת  >

 .ובקרוב ג' לעובדי' במשרה חלקית      
תגרו,  שנצברה לעובדהעולה על המכסה, על פי ההסכ', העדרות לצורכי השתלמות >

 .חיוב בימי חופשה     
 

 הדרכת פני' באוניברסיטה .2
  לכלכזמ8 עבודהנחשבת , י הממונה על ההדרכה"הדרכת פני' המאורגנת ומזומנת ע

ת על הדרכה זו המתקיימת בקמפוס האוניברסאי8 לדווח בנפרד בכרטיס הנוכחו.  דבר
 

י הממ"עובדי' שהוזמנו להדרכת פני' הנערכת בשעות העבודה והשתתפות' אושרה ע
 .חייבי' להשתת; בה עליה' 

 
 אביב>לימודי' לקראת תואר באוניברסיטת תל.    3

אב, עובדי' הלומדי' לקראת תואר במסגרת האוניברסיטה רשאי' להעדר מעבודת'
היק; העדרות הע. אות8 יש להחזיר בשעות אחרות, עד שמונה שעות שבועיות, הממונה
 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

  עדכו(2השתתפות במימו( השתלמות בקורסי3 חיצוניי3 
 הרינו להביא לידיעתכ' קווי' מנחי' להשתתפות האוניברסיטה במימו8 השתלמויות עובדי'

 .בקורסי' חו= אוניברסיטאיי'
 
 ועדת השתלמויות. 1

  חו= אוניברסיטאיות הינה הסמכות המאשרת השתתפות במימו8 השתלמויות  1.1     
 .                 ועדת השתלמויות

 ח" ש2200הוועדה האצילה סמכות לאישור השתלמות שעלותה הכוללת אינה עולה על   1.2 
 . מנהל אג; או ראש מינהל פקולטה>למנהל המוסמ2 ) הסכו' מתעדכ8 מעת לעת(   
 עדת ההשתלמויות המתכנסת ל נידונות בוו"השתלמויות שעלות8 מעבר לסכו' הנ  1.3 

 .                מעת לעת
 
 תנאי' לקבלת מענק השתלמות .2

 .ותק של שנה לפחות בעבודה באוניברסיטה במשרה תקנית או ארעית  2.1 
 :שתתייחס ל, המלצת אג; משאבי אנוש, ולפי הצור2, המלצת הממוני'  2.2 
 

 .דחיוניות ההשתלמות לשיפור תפקידו של העוב 2.2.2   
 .התועלת שהיחידה או האוניברסיטה תפיק מההשתלמות 2.2.3   
 

 .עלות הקורס ומקור המימו8  2.3 
 .מש2 ההעדרות מהעבודה  2.4 

 
 סוגי השתלמויות .3

 לימודי השלמה לבגרות  3.1 
 עובד המבקש להשלי' לימודי' לקראת זכאות לתעודת בגרות יהנה ממענק 3.1.1   
 . משכר הלימוד100%השתלמות בשיעור של      

 
 לימודי' לקראת תואר במוסד אחר  3.2 
 עובד הלומד לקראת תואר באוניברסיטה הפתוחה זכאי להחזר תשלו' עבור 3.2.1   
 ועד לגובה מכסימלי של שכר הלימוד המקובל באוניברסיטה, שכר הלימוד השנתי     
 .באותה שנה ובאופ8 יחסי לאחוז המשרה     
 .י העובד ליחידה לתשלומי שכר"י קבלות המוגשות ע"ע עפהתשלו' מבוצ     

 
 ולימודיו הינ', עובד הלומד לימודי' לקראת תואר אקדמי במוסד אחר 3.2.2   
 .הכל לפי העניי8, בעלי זיקה לתחו' עיסוקו זכאי למימו8 חלקי     

 
 לימודי אנגלית  3.3 
 י להשתתפות חלקיתעובד המבקש לשפר את ידיעתו בשפה האנגלית זכא 3.3.1   
 .בשכר הלימוד     
 .80%ההשתתפות במימו8 תהיה בשיעור  3.3.2   



  
 

 

 

 
 

 לימודי העשרה 3.4
יהיה זכאי , שתוכנ' אינו קשור ישירות לתפקידו, עובד המעוניי8 בלימודי העשרה

 400 > מעלות הקורס א2 לא יותר מ 50%להשתתפות במימו8 שכר הלימוד בשיעור של עד 
 .ח לקורס שנתי" ש800ח לקורס סמסטריאלי או "ש
 

  לימודי' ביחידה ללימודי חו= 3.5
 והממונה עליו, השתת; בקורס הקשור עניינית לתחו' תפקודועובד המבקש ל 3.5.1

 ייהנה מהשתתפות במימו8 שכר הלימוד בשיעור של,            ממלי= על השתתפותו
 .  מעלות הקורס80%           

 והממונה עליו, עובד המבקש להשתת; בקורס לשיפור ידיעת השפה  האנגלית 3.5.2
  יהנה מהשתתפות במימו8 שכר הלימוד בשיעור של,           ממלי=  על השתתפותו

 . מעלות הקורס90%           
 עובד המבקש להשתת; בקורסי העשרה יהנה מהשתתפות במימו8 שכר הלימוד 3.5.3

 . לעיל3.5כמפורט בסעי; ,  מעלות הקורס50%             בשיעור של 
 

 השתתפות עצמית .4
 בי8 א' ביוזמת העובד ובי8 א' , טאיבכל מקרה של השתתפות בקורס חו= אוניברסי

 .תידרש השתתפות מינימלית של העובד במימו8 שכר הלימוד, ביוזמת הממונה
 . מעלות הקורס10% >ההשתתפות העצמית לא תפחת מ 

 ,לפי חוות דעת והמלצת הממוני', בהשתלמויות המתחייבות לצור2 מילוי תפקידו של העובד
  10%העובד יממ8 . 100%מו8 שכר הלימוד בשיעור של  יינת8 אישור עקרוני להשתתפות במי

 בתו' הלימודי' וע' הצגת תעודת סיו' וקבלה יוחזרו. מעלות הקורס ע' תחילת לימודיו
 .לו דמי ההשתתפות העצמית

 
  התחייבות העובד .5

ח יתחייב כלפי האוניברסיטה " ש6000. >שאושר לו מענק  השתלמות העולה על סכו' של , עובד
לעמוד בדרישות הקורס ולעבוד עד תו' תקופת , ל כתב התחייבות להתמיד בלימודי'בחתימתו ע

ולא יותר מחמש שני' מיו' סיו' , י הוועדה"ההשתלמות ותקופה נוספת שאורכה ייקבע ע
 .הלימודי'

 התפטרות או הפסקת לימודי' מסיבה לא מוצדקת תחייב את,   אי קיו' התחייבות העובד
 ) 11סעי; (הכל לפי המפורט בנוהל השתלמות עובדי' , ' המענק  העובד  להחזיר את סכו

 .  ובכתב  ההתחייבות
 

 .   לא יתקיימו לימודי העשרה בשעות העבודה .6
 
 .בלבד, כל האמור מתייחס להשתלמויות באר=   .7
 

 

 


