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 .1מטרה:
 .1.1לקבוע את כללי המשמעת על עובדי הסגל המנהלי במכללה.
 .2מסמכים ישימים:
 .2.1חוק העונשין ,תשל"ז – .1711
 .2.2החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח – .1771
 .2.2נוהל  – 17-71סיום העסקה במכללה.
 .2הגדרות:
 .2.1הפרת משמעת -הפרת תנאי מתנאי נוהל זה בדרך של אי ציות להוראות הממונה
עליו ,אי מילוי חובותיו ,אי מילוי תפקידו תוך התנהגות שאינה הולמת את תפקידו
כעובד מכללה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של המכללה.
בנוסף להפרת משמעת כאמור בסעיף  2.1לעיל ,יכללו במונח זה של הפרת
משמעת גם:
 .2.1.1התרשלות – לא קיים את המוטל עליו כעובד המכללה על פי נוהג ,הסכם,
נוהל ,או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין או התרשל בקיום המוטל עליו
כאמור.
 .2.1.2עבירה על החוק – התנהגות ו/או ביצוע מעשה האסורים ע"פ החוק ו/או
תקנות החוק ו/או הורשע בעברה שיש עמה קלון ו/או הטריד מינית או התנכל
התנכלות כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית ,בתחום המכללה או בקשר
למילוי תפקידו במכללה.
 .2.1.2טובת הנאה – התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו ,
לרבות קבלת דבר (למשל ,תשורה ,הנחה בתשלום ,הטבה לעובד ו/או לאחד
מבני משפחתו וכיו"ב) שאינו עולה בקנה אחד עם הנורמות המקובלות ואשר
עולה חשש ממנו לדבר פסול.
 .2.2שימוע – ראה נוהל מספר  -17- 71סיום העסקה ו/או שינוי בהיקף המשרה ו/או
בתפקיד
 .2.2ועדת משמעת – הרכב בראשות מנכ"ל המכללה בהשתתפות מנהל המחלקה,
מנהל משאבי אנוש ומוזמנים נוספים לפי הצורך.
 .4שיטה:
 .4.1חובות כלליות של העובד וכללי התנהגות במכללה האקדמית
צפת לכל עובד/ת:
 .4.1.1העובד יבצע את עבודתו בנאמנות וביושר ,בהתאם להנחיות ולנהלים
הנהוגים במכללה ועפ"י הדין הנוהג.
 .4.1.2עובד ישאף לבצע את עבודתו תוך מתן כבוד לעמיתו ולכל אדם אשר
הוא נמצא עימו בקשרי עבודה.
 .4.1.2העובד ישאף למתן שירות באיכות הראויה ובשאיפה לספק את צרכי
הלקוח תוך עמידה על מדיניות המכללה.
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 .4.1.4העובד יבצע את עבודתו בהתאם להנחיות שקיבל ממנהלו הישיר ומכל
מי שהוסמך לכך ע"י הנהלת המכללה תוך גילוי אחריות ואכפתיות למילוי
המטלות בצורה הטובה ביותר.
 .4.1.4העובד יקפיד על כללי החוק ,תקנות וכל דין אחר ונוהלי המכללה
כמתחייב ממנו כאדם וכעובד במכללה האקדמית צפת.
 .4.1.4עובד לא יבצע עבירה פלילית .כל עבירה פלילית כמשמעה בחוק
העונשין ,התשל"ז –  ,1711תיחשב גם היא עבירת משמעת.
 .4.1.1עובד לא יבצע עבירה שיש בה הפרה של חוק "הטרדה מינית" .כל
עבירה כזו תיחשב גם כעבירת משמעת.
 .4.1.1עובד ינהג ע"פ כללי הבטיחות הנהוגים במכללה וכמצופה ממנו לנהוג
כ"אדם סביר" ,ולא יבצע דבר העלול לסכן אותו ו/או את עמיתיו ו/או
אנשים בקרבתו.
 .4.1.7עובד יכבד את מקום עבודתו ,לא ישמיץ ולא יוציא דיבה רעה כנגד עמיתו
לעבודה ו/או מנהליו.
 .4.1.17עובד יקפיד על דו שיח מכובד בינו לעמיתו ובינו לבין אנשים הבא
עימם במגע .חל איסור מוחלט בשימוש בשפה גסה או בקללות.
 .4.1.11העובד יקפיד על לבוש הולם כיאה לנותן שירות בסביבה רב תרבותית,
ינהג באחריות וברגישות כלפי בני לאום ,גזע ,השקפות עולם וכיו"ב
אחרים ממנו.
 .4.1.12עובד לא יעדר מהעבודה ו/או יעזוב את מקום עבודתו  ,במסגרת שעות
עבודתו ,ללא סיבה סבירה ובלא קבלת רשות מן הממונים עליו.
 .4.1.12העובד אחראי אישית להחתמת כרטיס הנוכחות מדי יום ביומו ,מיד
עם הגיעו לעבודה וביציאתו ממנה ,כאשר חריגה באי החתמת כרטיס
תובא לידיעת העובד עם העתקים למנהל המחלקה ולתיקו האישי .כמו
גם ,איחור חוזר ונשנה לעבודה ,יחשב הפרת משמעת.
 .4.1.14עובד המועסק במשרה מלאה במכללה לא יעסוק בעבודה נוספת
בשכר ,מבלי שקיבל אישור לכך מראש ובכתב ממנכ"ל המכללה .היה
ומועסק העובד במשרה חלקית ,יוכל לעבוד בעבודה נוספת שאינה
עולה על שיעור המשלים למשרה מלאה לעבודתו במכללה ,וזאת רק
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בתנאי שלא מתקיים ניגוד עניינים בין שתי העבודות ובלבד שהעובד
יעמוד לרשות המכללה בהתאם לצורך.
 .4.1.14עובד לא ישתמש בציוד ו/או רכוש המכללה אלא למטרות העבודה
ולצורך ביצוע המטלות הנובעות מהגדרת עיסוקו.
 .4.1.14כל עובד חייב לשמור על הציוד ,על החומרים ,ועל שאר הנכסים
הנמסרים לשימושו ,לטיפולו ,או להשגחתו ,ועליו להשתמש בהם
בחסכנות.
 .4.1.11חל איסור מוחלט על השמדה ,אובדן או גרימת נזק אחר ביודעין או
ברשלנות של עובד לרכוש המכללה.
 .4.1.11עובד לא יקבל טובות הנאה ו/או מתנות .חל איסור על עובד לקבל
מתנה בקשר לעבודתו או מגורם שהוא עומד אתו בקשרי עבודה,
למעט מתנות לאירועים אישיים של העובד ובלבד שאינן חורגות
מהמקובל וכן מתנות סמליות וקטנות ערך.
 .4.1.17על העובד מוטלת חובת סודיות בכל הנוגע לנושאים שבתחום טיפולו
ואחריותו .אין העובד רשאי למסור מידע מקצועי ו/או מידע על
העובדים ו/או מידע מתוך מאגרי המידע של המכללה וכיו"ב  ,בין אם
בכתב או במדיה אלקטרונית ו/או בכל דרך אחרת,אלא למי שהוסמכו
לקבלן.
 .4.1.27חל איסור מוחלט על הפרעה בעבודה ,הקמת רעש ,גרימת קטטה או
הפרה אחרת של הסדר במקום העבודה ו/או בשעת ביצוע העבודה.
 .4.1.21חל איסור מוחלט על עישון במשרדים ,כיתות ,מבנים סגורים של
המכללה וכיו"ב.
 .4.1.22עובד לא יקיים אסיפת עובדים על דעתו ,בין כתלי המכללה ובשעות
העבודה ,ללא אישור מראש של הממונה הישיר ושל מנכ"ל המכללה.
 .4.1.22עובד לא יעסוק ,במתחם המכללה ,בעניין אשר יש בו היבט פוליטי וכן
לא יערוך פולמוס פוליטי ביו עמיתיו ו/או אנשים הבא עימם במגע
במתחם המכללה.
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 .4.2טיפול בעבירת משמעת
 .4.2.1כל תלונה על הפרת משמעת כהגדרתה בסעיפים  2ו  , 4ותובא ע"י מנהל
המחלקה ו/או הממונה הישיר ,לאחר בירור הנתונים והעובדות עם העובד
ועם אנשים אחרים ,לידיעת מנכ"ל המכללה.
 .4.2.2דיווח ראשוני יימסר טלפונית למנכ"ל המכללה ע"י מנהל המחלקה בסמוך
לזמן ביצוע עבירת המשמעת .בנוסף ,יועבר דיווח בכתב ,בדוא"ל ,ע"י מנהל
המחלקה למנכ"ל ולמנהל משאבי אנוש לא יאוחר מחלוף  24שעות מהדיווח
הטלפוני .יש לכלול את מירב הפרטים באשר לאירוע בדגש על מרכיבי
התנהגות העובד ,תאור פרטי האירוע וכיו"ב.
 .4.2.2לשיקול מנכ"ל המכללה ,בהתייעצות עם מנהל המחלקה ו/או מנהל מש"א
ו/או נשיא המכללה לנהוג באחת הדרכים הבאות:
.4.2.2.1

הוצאת מכתב לעובד עם העתק לתיקו האישי של העובד חתום ע"י
מנהל המחלקה או מנהל משאבי אנוש.

.4.2.2.2

הוצאת מכתב לעובד עם העתק לתיקו האישי של העובד חתום ע"י
מנכ"ל המכללה.

.4.2.2.2

זימון העובד לברור משמעתי בועדת משמעת והוצאת פרוטוקול
לעובד ולתיקו האישי.

.4.2.2.4

זימון העובד לשימוע בראשות מנכ"ל ,בהשתתפות היועץ המשפטי
ובהשתתפות מנהל המחלקה ,מנהל משאבי אנוש ומוזמנים נוספים
לפי העניין כאמור בנוהל  – 17-71סיום העסקה.

.4.2.2.4

במקרה של חשש לעבירה פלילית יובא העניין להתייעצות היועץ
המשפטי של המכללה.

 .4.2.4כל החלטה בעניינו של העובד תועבר לידיעתו של העובד עם העתק למנהל
משאבי אנוש שיעבירו לתיקו האישי.
 .4.2.4להלן הפרות משמעת לגביהן יוחלט על פיטוריו של העובד לאחר ביצוע
שימוע וללא מתן הודעה מוקדמת –
 .4.2.4.1הפרת משמעת המבוצעת באופן חמור.
.4.2.4.2

החתמת כרטיס נוכחות ע"י עובד אחר.

.4.2.4.2

גרימה חבלה בגין אלימות פיזית ו/או גרימת נזק נפשי בגין אלימות
מילולית.
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.4.2.4.4

ביצוע חבלה במכוון לציוד המכללה.

.4.2.4.4

גניבה.

.4.2.4.4

שימוש במאגרי המכללה שלא כדין.

.4.2.4.1

עבודה בתשלום ,במקום עבודה אחר ,בעת שהעובד נעדר מחמת
מחלה ו/או מחמת תאונת עבודה.

.4.2.4.1
.4.2

עבירה פלילית.

להלן הפרות משמעת שבגינן יבוצע שימוע לעובד –

 .4.2.1אי ציות עובד להנחיות מנהל המחלקה ו/או לממונה עליו באופן
בוטה וחריג.
 .4.2.2עבודה של העובד בעבודה נוספת ללא אישור בכתב.
 .4.2.2העברת דיווח כוזב ו/או זיוף חתימה וכיו"ב.
 .4.2.4התבטאות מילולית חריגה ו/או גידוף ו/או ניבול פה וכיו"ב.
 .4.2.4המנכ"ל בהתייעצות עם נשיא המכללה יחליט האם להוציא את
העובד לחופשה מאולצת על חשבון המכללה למספר ימים עד
לקיום השימוע.
.4.4

להלן הפרות משמעת בגינן יועבר מכתב לעובד ולתיקו האישי לאחר
ביצוע ברור וללא ביצוע שימוע לעובד –

 .4.4.1יציאה ממקום העבודה ללא אישור ממונה ובלא סיבה חריגה.
 .4.4.2היעדרות מהעבודה ללא סיבה מוצדקת.
 .4.4.2עבירת משמעת שלדעת מנהל המחלקה יש בה חריגה
והמצדיקה מכתב לעובד ולתיקו האישי.
.4.4

להלן עונשים אפשריים:

 .4.4.1התראה בכתב ו/או בעל פה בנוכחות אחרים או שלא בנוכחותם.
 .4.4.2נזיפה בכתב ו/או בעל פה בנוכחות אחרים או שלא בנוכחותם.
 .4.4.2הורדה בדרגה לתקופה שתיקבע ואשר לא תעלה על שנה תוך חזרה
אוטומטית לדרגה הקודמת בתום התקופה..
 .4.4.4הקפאת קידום בדרגה לתקופה מוגבלת בזמן.
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 .4.4.4העברתו של העובד למשרה אחרת בין בהגבלת זמן או ללא הגבלה זו
(בכפוף לשימוע).
 .4.4.4פיטורים בתשלום פיצויים מלאים או חלקיים ,או בלא פיצויים.
 .4.4.1הפקעת משכורת עד  1/4ממנה לתקופה שלא תעלה על  4חודשים או חיוב
חופשה עד  4ימים ללא תשלום או בתשלום חלקי או שניהם יחד.
 .4.4.1פסילה ממילוי תפקידים מסוימים.
 .4.4.7הטלת תשלום על נזק שנגרם או על חלק ממנו עד להורדה של  2ימי עבודה.
.4.4.17

פרסום העונשים ברבים על גבי לוחות המודעות במכללה עם או ללא

ציון שם העובד.
.4.4.11

העונשים המצוינים לעיל אפשר שיוטלו כעונש על תנאי לתקופה

שתקבע.
 .4.4ערעור:
 .4.4.1בהתקיים שימוע לעובד יהיה רשאי העובד לערער בכתב על החלטה בעניינו
לנשיא המכללה תוך הצגת נימוקים לערעור.
 .4.4.2נשיא המכללה ישקול אופן הטיפול בערעור ותשובה לעובד תימסר לעובד ע"י
נשיא המכללה לידיעת מנכ"ל ,מנהל משאבי אנוש ומנהל המחלקה לא יאוחר
מחמישה ימי עבודה מיום הגשת הערעור.
 .4אחריות:
 .4.1האחריות לקיום הנוהל הזה היא של מנכ"ל המכללה ,מנהל מש"א ומנהלי
המחלקות.
 .4נספחים:
 .4.1אין
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המכללה האקדמית צפת

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

(ע"ר)

מחלקת משאבי אנוש

תקנון משמעת לסגל המנהלי
מהדורה8 :
נוהל מספר07- 81 :
עמוד  0מתוך 0
בתוקף מתאריך8/87/0788 :
מאשר הנוהל:ישיבת הנהלה מס'  71/0788מיום 80/0/0788
[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור העדכון

10

0121020101

כל סעיפי הנוהל

עדכון סעיפים[טכני],
לפי הערות מבדק מס'
0101-13

010101-01

איחוד סעיפים

414

בכל מקרה יבוצע בירור
עם העובד

41310

שינוי ניסוח

110

הדגשת האחריות של
מנהל מש"א על קיום
הנוהל
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