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 2021____ בספטמבר תאריך: 

 לכבוד 

 ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר, ע"ר 

 

 קורסים פנויים לאיוש הליכים הנדון:

 

 זה: מכתבב .1

 מי שמועסק במכללה כחבר סגל עמית בשנת הלימודים בה מתבצע השיבוץ לקורס הפנוי.  - "חבר סגל עמית"  

 מי שמועסק במכללה כמורה מן החוץ בשנת הלימודים בה מתבצע השיבוץ לקורס הפנוי.  -"מורה מן החוץ" 

אה על  שמיועד להור, הפנוי לאיוש, למעט קורס  חדש או קיים(  )שיעור או תרגול אקדמי    קורס  -"  "קורס פנוי 

 ידי סגל בכיר. 

חבר סגל עמית או מורה מן החוץ שעל פי    -רה מן החוץ מתאים להוראת הקורס"  חבר סגל עמית או מו" 

 בית הספר, מתאים ללמד את הקורס הפנוי. ראש המחלקה/ שיקול דעתו האקדמי הבלעדי של

 . הפנויבית הספר שבמסגרתו יילמד הקורס ראש המחלקה/ –בית הספר"  ראש המחלקה/"

  

המכללה         .2 של  האינטרנט  באתר  כך  על  הודעה  המכללה  תפרסם  פנוי,  קורס  יהיה  בו  מקרה  בכל 

 .    להלן  3סעיף בתוך ציון מועד אחרון להגשת מועמדות בהתאם למפורט   )להלן: "האתר"(

 

בסעיף   .3 כאמור  באתר  הודעה  המכללה  פרסמה  בו  מהמועד  ימים  שבעה  חבר          2עד  כל  יוכל    לעיל, 

הסר  רס הפנוי, בדרך שתפורט באתר. למען סגל עמית או  מורה מן החוץ להציע עצמו ללמד את הקו

מן החוץ    פק, המועד האמור לא יוארך, מכל סיבה שהיא, לא לכלל חברי הסגל העמית והמוריםס

 א לחבר סגל עמית או מורה מן  החוץ ספציפי. ול

 

אם נמצא מבין חברי הסגל העמית או המורים מן החוץ שהציעו עצמם, על פי שיקול דעתו האקדמי   .4

ראש    יבחרבית הספר, מורה/ים מתאים/מים ללמד את הקורס הפנוי,  ראש המחלקה/   הבלעדי של 

עלהמחלקה/ ביותר  המתאים  את  הספר  שיקול    בית  החלטתפי  הבלעדי.  האקדמי  ראש    דעתו 

ובכפוף להוראות    תהא סופית  המחלקה/בית הספר ויינקטו הליכים להעסקת חבר הסגל בהתאם 

 . , לרבות בהתייחס לביטול קורסההסכם הקיבוצי ומכתב הבטחון התעסוקתי

 

        אם לא נמצא מבין חברי הסגל העמית או המורים מן החוץ שהציעו עצמם מועמד מתאים להוראת  .5

        3הפנוי, או שלא הציע עצמו חבר סגל עמית או מורה מן החוץ כלשהו במועד הקבוע בסעיף    הקורס 

          ביטול ות  )או תפעל בכל דרך אחרת, לרבלפי ראות עיניה  המכללה לאיוש הקורס הפנוי    לעיל, תפעל 

כי אין מבין חברי    ראש המחלקה/בית הספר  הקורס, על פי שיקול דעתה הבלעדי(. מובהר כי החלטת

או העמית  תהיה    הסגל  הפנוי  הקורס  להוראת  מתאים  מועמד  עצמם  שהציעו  החוץ  מן  המורים 

 . סופית
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  מן   ומורים  עמיתעביר לארגון העובדים לפחות אחת לשנה דיווח אודות מספר חברי סגל  ת  המכללה .6

קורסים שאוישו על  הגתם, וכן פירוט  חדשים וקיימים שאיישו את הקורסים האמורים, ודר  החוץ 

 . םיד

 

עומד   2021____ בספטמבר   זה תקפות ולא ישונו כל עוד ההסכם הקיבוצי מיום  י כל הוראות מכתב .7

 בתוקף.  

 

 

 בכבוד רב,           

 אורנה גיגי           

 ית מנכ"ל           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


