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 .1מטרה:
 .1.1להגדיר שיטה לאיתור ,מיון וגיוס כ"א למכללה.
 .2מסמכים ישימים:
 .2.1נוהל  – 70 - 02קליטת עובד חדש
 .2.2נוהל  – 70-03הגדרות מאפייני תפקיד
 .2.3נוהל  - ,70-15נוהל למניעת ניגוד עניינים
 .3הגדרות:
 .3.1תקן – משרה מתוקצבת .היקף המשרה עד .100%
 .3.2עובד חדש – עובד שהתקבל לעבודה במכללה.
 .3.3עובד בתקופת ניסיון – עובד חדש הנמצא בתקופת ניסיון לתקופה של עד 9
חודשים.
 .3.4ועד המנהל – קבוצה המורכבת ממספר אישי ציבור המרכיבים יחד את הועד המנהל
של העמותה .בראשם עומד יו"ר הממונה ע"י חברי הוועד המנהל.
 .3.5ועדת מש"א – ועדה בראשות מנכ"ל וחברים בה סמנכ"ל כספים ,מנהל מש"א.
 .3.6ועדת כ"א – ועדה בראשות יו"ר הועד המנהל וחברים בה נציגי עמותה ונשיא
המכללה .שותפים קבועים – מנכ"ל המכללה ,סמנכ"ל כספים ומנהל מש"א.
 .3.7מקורות אחרים – רכזי גיוס כ"א העובדים מטעם עמותות ,גופים או מוסדות.
 .3.8קרבה משפחתית– ראה נוהל  ,70-15הגדרה ל"קרוב משפחה".
 .4שיטה:
 .4.1העלאת הצורך:
 .4.1.1מנהל מחלקה יציג צורך לגיוס עובד למחלקתו ע"ג טופס .70-01/01
הדרישה תכיל :הגדרת הצורך ,מרכיבי תפקיד ,היקף המשרה ,האם יש צורך
בתקן חדש ,האם גיוס העובד הוא על תקן קיים ועוד.
 .4.1.2לצורך הגדרת מרכיבי התפקיד ייעזר מנהל המחלקה בהגדרות מרכיבי
תפקיד המפורטות בנוהל .70 – 03
 .4.1.3הפנייה תועבר למנהל משאבי אנוש ולידיעת נשיא המכללה ,מנכ"ל וסמנכ"ל
כספים וחשב.
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 .4.1.4תקן קיים:
.4.1.4.1

תהליך לאיתור ,מיון וגיוס ייעשה כמוסבר בהמשך.

 .4.1.5תקן חדש:
.4.1.5.1

במידה והצורך המועלה הוא לתקן חדש יזמן מנהל מש"א דיון

בראשות מנכ"ל ובהשתתפות סמנכ"ל כספים וחשב ,מנהל מש"א ומנהל
המחלקה אשר יציג בדיון את הצורך.
.4.1.5.2

לא אושר הצורך  -יפסק הטיפול.

.4.1.5.3

אושר הצורך  -הבקשה תועלה לאישור ועדת מש"א ,באחריות מנהל

מש"א.
.4.1.5.4

במידה והועד המנהל (במסגרת אישור ת"ע שתוצג ע"י מנכ"ל לשנת

התקציב) אישר את הצורך ובכפוף למציאת מקור תקציבי למימונו ,ימשך
תהליך איתור ,מיון וגיוס כמוסבר להלן.
 .4.2איתור מועמדים:
 .4.2.1מנהל משאבי אנוש בשיתוף מנהל המחלקה יכין הצעה לפרסום .הפרסום
יכלול :תיאור המשרה והיקפה ,דרישות תפקיד ,כישורים נדרשים למילויה.
בקשות תשלחנה לכתובת דוא"ל של מנהל מש"א.
 .4.2.2פרסום וניהול המכרז:
.4.2.2.1

מנהל מש"א יכין את פרטי המכרז ויעבירו לעיון ולאישור מנכ"ל

המכללה ואל מנהל המחלקה שהתפקיד לאיוש מיועד אליו.
.4.2.2.2

מנהל מש"א יעביר לפרסום את פרטי המכרז באמצעות העברת מייל

למחלקת שפ"י ובו הקובץ לפרסום.
.4.2.2.3

הפרסום יבוצע במהלך שבועיים בעיתונות המקומית ובעיתונות

האזורית .בנוסף ,תעביר מזכירת מש"א את המכרז לפרסום באתר
המכללה .מנהל מש"א ישלח את הקובץ בתפוצה פנימית במייל לכל
העובדים.
.4.2.2.4

פניות שיתקבלו יועברו לרישום במערכת פריוריטי .באחריות מזכירת

מש"א לעדכן באופן שוטף פניות שהתקבלו ואשר הועברו אליה.
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.4.2.2.5

לקראת סיום המכרז תתאם מזכירת מש"א ,האחראית על הנושא,

ועדת מש"א לבחירת המועמד/ת .בנוסף ,בפקיעת תאריך המכרז תבקש
מזכירת מש"א להסיר את המודעה מאתר המכללה.
.4.2.2.6

מזכירת מש"א תכין תיקים שבהם יהיו כל קורות החיים של

המועמדים שפנו למכרז ותוסיף רשימה המרכזת את המועמדים .התיקים
יועברו למנכ"ל ,מנהל מש"א ומנהל מחלקה.
.4.2.2.7

כל אחד מבעלי התפקידים שקיבל תיק ימליץ על מועמדים לזימון

לוועדה.
.4.2.2.8

מנהל מש"א יבצע קורלציה של ההמלצות ויזמן מועמדים שלפחות

שניים בחרו בהם.
.4.2.2.9

מנהל מש"א יעביר למנהל המחלקה את שמות המועמדים שנבחרו

ויבקש לדעת ממנו האם יש לו בקשה לזימון מועמדים נוספים אף שלא
נבחרו על ידי האחרים אלא רק על ידו.
 .4.2.2.10לאחר המכרז יפרסם מנהל מש"א מסמך המסכם את תהליך ביצוע
המכרז.
 .4.2.3מיון מועמדים:
.4.2.3.1

המועמדים שנבחרו לאחר המיון הראשוני שתואר לעיל יזומנו לראיון

בפני ועדת מש"א שבה יבחר המועמד לתפקיד.
.4.2.3.2

מצאה הועדה טעם לשליחת מועמדים למבדקי הערכה היא תעשה

זאת .באחריות מנהל מש"א לתאם מבחנים אלו עם מרכז הערכה מוסמך.
לאחר קבלת התשובה ממרכז ההערכה תתקבל החלטה ע"י מנכ"ל
המכללה בשיתוף עם יתר חברי הועדה לגיוס המועמד שיבחר לתפקיד.
.4.2.3.3

במידה והמשרה לאיוש היא של מנהל ,יתבצעו השלבים הבאים:

.4.2.3.3.1

מנכ"ל ומנהל מש"א יקיימו פגישה לצורך איתור מועמדים

מתאימים העונים על תנאי המכרז.
.4.2.3.3.2

המועמדים יזומנו לראיונות בפני ועדת מש"א בראשות נשיא

המכללה ויוחלט את מי מבין המועמדים לשלוח למרכז הערכה.
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מנהל מש"א יעדכן את המועמדים שאינם ממשיכים בתהליך
טלפונית ולאחר מכן בכתב ,באמצעות מכתב שישלח במייל.
.4.2.3.3.3

מנהל מש"א יתאם את מבדקי ההערכה עם מרכז הערכה

מוסמך וידאג לקבל את תוצאות המבחנים.
.4.2.3.3.4

בחירת המועמד תתבצע בוועד המנהל/ועדת כ"א לאחר

שיונח לפניהם תיק המכיל את כל המסמכים שהצטברו ובהם :קורות
חיים ,פרוטוקול ישיבות קודמות ,חוות דעת של מרכז הערכה,
המלצות ,תעודות וכיו"ב ,.הוועד המנהל יחליט על המועמד שיבחר
למשרה.
.4.2.3.4

הודעה למועמדים שלא התקבלו תשלח בדואר אלקטרוני ו/או תימסר

טלפונית [במקרה של הודעה טלפונית בכל מקרה תישלח הודעה בכתב]
באחריות מנהל משאבי אנוש.
.4.2.3.5

הודעה למועמד שנבחר תוכן ע"י מנהל משאבי אנוש ותועבר

בחתימת מנכ"ל המכללה ,תוך שבוע מקבלת ההחלטה.
.4.2.3.6

העיתוי לתחילת עבודתו של המועמד שנבחר יקבע ע"י אחד מבין

אלה :ועדת מש"א או ועדת כ"א או מנהל מש"א בתאום עם מנהל
המחלקה.
.4.2.3.7

תהליך לקליטת המועמד שנבחר יתבצע לפי נוהל  70-02לקליטת

עובד חדש במכללה.
 .4.3גיוס עובד שעתי:
 .4.3.1דרישה לעובד שעתי תועלה למנהל משאבי אנוש ע"ג טופס .70-01/01
 .4.3.2באם הצורך קיים תועבר הבקשה לאישור מנכ"ל לאחר אישור תקציבי של
סמנכ"ל כספים וחשב המכללה.
 .4.3.3תקופת העסקה
 .4.3.3.1במידה והעובד השעתי הוא במעמד סטודנט לא תהיה מגבלה
בתקופת העסקתו.
 .4.3.3.2עובד שעתי ,שאינו סטודנט ,יועסק לתקופה שלא תעלה על חצי
שנה .הארכה נוספת תתבצע לאחר דיון המכללה בועדת מש"א .הארכת
ההעסקה תהייה לתקופות קצובות של  6חודשים נוספים עד לתקופת
העסקה של שנה וחצי.
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 .4.3.3.3במידה והצורך קיים לתקופה נוספת ,העולה על שנה וחצי ,תידון
האפשרות להכניס את העובד לתקן או לאשר העסקה נוספת כחריגה
בוועדת מש"א.
 .4.4התהליך כולו יתועד ע"י מנהל משאבי אנוש.
 .4.5כללי:
 .4.5.1מועמד המגיע לראיון ימלא לפני כניסתו לראיון טופס ניגוד עניינים וימסור
אותו למנהל מש"א.
 .4.5.2מועמדים לעבודה שיש להם קרבה משפחתית לאחד מעובדי המכללה.
יטופלו כאמור בנוהל  :70-15נוהל לאיתור ניגוד עניינים.
 .4.5.3ככלל ,יתקבלו עובדים חדשים למכללה שהשכלתם היא לכל הפחות "תואר
ראשון" המוכר ע"י המוסד להשכלה גבוהה ובכפוף להוראות בנוהל 70-03
 .4.5.4עובד חדש ייקלט כעובד בתקופת ניסיון.
 .4.5.5כל חריגה מכללים אלו טעונה אישור ועדת כ"א .סמכות הערעור על ועדת
כ"א היא הועד המנהל.
 .5אחריות:
 .5.1אחריות לביצוע הנוהל היא של מנהל משאבי אנוש ומנהלי המחלקות.
 .6נספחים:
 .6.1טופס העלאת צורך לגיוס עובד.
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טופס בקשה לגיוס עובד
 .1תקן קיים :כן/לא

תקן חדש :כן/לא (מחק את המיותר)

עובד שעתי :כן/לא

 .2פרטי המשרה:
שם תפקיד

מחלקה

היקף
משרה/שעות

 .3מרכיבי תפקיד:

 .4הסבר לבקשה (באם תקן חדש  /עובד שעתי בתפקיד חדש)

 .5האם קיים מימון תקציבי מגוף חיצוני לצורך? כן  /לא .אם כן פרט:

 .6פרטי מנהל המחלקה

שם ומשפחה

תפקיד

תאריך

חתימה

טופס 70-01/01
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך

חדשה

ביצוע עדכון

-01ללא שינוי

 12יולי 2010

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור עדכון/נימוקים

4.2.4.8

שינוי אופן הודעה למועמד בהתאם
למבדק מיום 16/6/2010

4.3

העסקת עובד זמני .התיקון לנוהל
אושר בישיבת הנהלה מספר 12/10
מיום  9/8/2010ויובא לאישור הועד
המנהל.

4.5.1 ;4.2.4

התאמת אופן מיון וגיוס מועמדים
למציאות .התיקון לנוהל אושר
בישיבת הנהלה מספר  12/10מיום
 9/8/2010ויובא לאישור הועד המנהל

מהדורה

02

02

02

 29אוגוסט
2010

 29אוגוסט
2010

 18אוגוסט
2011

3.5

02

27/10/2011

3.6 ;4.3.3 ; 4.2.4;4.5.1

02

20/12/2012

;3.5

02

05/03/2014

3.6

1

25/08/2015

02

01/01/2018

הוספת הגדרה לוועדת מש"א
והחלפת שם "ועדת קידום שכר" בשם
"ועדת משאבי אנוש" (מש"א)בהמלצת
מנכ"ל וע"פ החלטת הועד מנהל,
בהנהלה ואושר לאחר
שאושרו.2011
עדכונים הנ"ל ינואר
מכן בישיבת ועד מנהל מיום ,26/10/11
פרוטוקול 71-5/11

02

4.2.4.2
4.2.4.4.2
4.2.2

עדכון הגדרות לוועדת מש"א
עדכון הגדרת ועדת כ"א וקידום שכר לועדת
כ"א-מבדק מס' 2014-04
מועמדים מתאימים יזומנו ישירות לוועדת מש"א
התאמת המציאות התפעולית לנוהל .עודכן כל
החלק שדן בפרסום המכרז וניהולו
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