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 7201 אוגוסט -יולימשאבי אנוש ושכר לחודשים חוזר 

 
  עדכונים ותזכורות

 כללי:  .1
 לנוחיותכם.  לוח החופשות לשנת תשע"ח עודכן באתר המכללה -לוח חופשות  1.1

http://www.sce.ac.il/upload/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D
-%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%207%A9%D7%95%D7%AA%20%D7

%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf 
 

 הרמת כוסית תתקיים במועדים המפורטים להלן: -הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 1.2

  12:00-13:00בין השעות , יום ראשון ,17/9/17בתאריך  -קמפוס אשדוד

  12:00-13:00בין השעות  ,יום שני, 18/09/17בתאריך  -ב"שקמפוס 

 

 . טחים בפוליסההודעה למבו מצ"ב נספח בנושא הכולל -כלל ביטוח -ממשק אינטרנטי 1.3

 

 סגל מנהלי .2
 ,לחופשה יםמנהלי שיוצאהסגל י החברנבקש להזכיר כי  –אישור חופשה מראש  2.1

בטרם  -מראשלמדור שכר ע"י הממונה, להעביר את טפסי החופשה המאושרים  יםמתבקש
היחידות השונות נדרשים לתאם גיבוי/  / עובדי המנהלה במחלקותכמו כן,   היציאה לחופשה.

 לטובת מענה ראשוני וטלפוני. ,מילוי מקומם

 מחלקה, טרם היציאה לחופשה.  / יש לוודא גיבוי במחלקה בתאום מול ראש היחידה

 יות אינה באה בחשבון.ומפאת חופשות והעדר חלופה של סגירת המחלקה

 

יישם פיצול במחלקות לטובת מענה אדמיניסטרטיבי לבהמשך להנחיה  –עבודה מפוצלת 2.2

 להלן תזכורת בנושא:בשעות אחה"צ, 

ובלבד פי ביצוע בפועל -עלעובדים שיעבדו יום עבודה מפוצל בשבוע יהיו זכאים לגמול פיצול 

 שימלאו התנאים כדלקמן:

 שעות לאם עובדת). 7.5שעות עבודה ביום ( 8 –העובד עבד לא פחות מ  •

התקיימה  העובד עבד לפחות שעתיים בכל פרק זמן, לפני הפיצול ולאחריו, וכן •

 הפסקה של לפחות שעתיים, בין שני פרקי זמן העבודה. 

 

http://www.sce.ac.il/upload/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.sce.ac.il/upload/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.sce.ac.il/upload/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
http://www.sce.ac.il/upload/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97.pdf
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 זלשנה"ל תשע"מנהליים הערכת עובדים   2.3
, מתבקשים לעשות זאת זממונים שטרם השלימו תהליך הערכת עובדים לשנה"ל תשע"

 משאבי אנוש בהקדם.  לאגףבדחיפות ולהעביר טפסי המשוב 

המשוב השנתי מהווה קריטריון חובה ומשמעותי לקידום בשכר ע"פ מודל –לתשומת לבכם 

 קידום השכר לסגל המנהלי .

 
 ברכות ואיחולים

 סגל אקדמי
 לרגל עדכון תפקיד:

 ראש ביה"ס למוסמכים -פרופ' תפוחי סעד 

  קמפוס באר שבע -רמ"ח הנדסה כימית – בורג אריאלהד"ר 

  ראש היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים–פרופ' עדי וולפסון 

 
 סגל מנהלי

 לרגל קליטתם במכללה:
  בית הספר למוסמכים –עוזרת מנהלית  –גולן קרני 

 קמפוס אשדוד -עובדת מדור חשבונות סטודנטים – כרמית אזולאי 

 קמפוס ב"ש  -המחלקה להנדסת תוכנה - מזכירה -לייטנר דוד רחלי 

 
 לרגל עדכון תפקיד / שיוך ארגוני:

  'רכזת במדור קשרי ציבור – אוה ץאנצלוביגב 

  שבע-עוזרת מנהלית במחלקה להנדסה כימית, קמפוס באר –גב' בן אבט גלית 

 שבע-הפקולטה להנדסה בקמפוס באר ,מנהלנית –'ניק אולגה זגב' פוט 
  הפקולטה להנדסה בקמפוס אשדוד ,מנהלנית –גב' לוין לורי 

  רכזת מסע +בינלאומיים רכזת ביחידה לקשרים  –גב' גוברמן מגי 

  קמפוס אשדוד -רכז תחום אחזקה ומחסן במחלקת תפעול –מר מלאכי אלון 
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 לחברי הסגל המנהלי והאקדמי

 לרגל אירוע:
 להולדת הנכדה - , קמפוס אשדודתעו"נהמחלקה להנדסת  -ד"ר אילני חגי 
 להולדת הבן -אשדוד , קמפוסהמחלקה להנדסת תוכנה -ד"ר ארונשטם ליאור 
 להולדת הנכדה -קמפוס אשדוד ,המחלקה להנדסה כימית -ד"ר ברק תמר צביה 
  להולדת הבן –מחלקת תפעול, קמפוס אשדוד  –מר אסף מרסיאנו 

 הנכדתו והולדת בלנישואי  –מחלקת תפעול, קמפוס ב"ש  – מר מנשה דגן 

  להולדת הבן –מנהל הסטודנטים, קמפוס אשדוד  מדור –גב' קרן אלקובי 
 להולדת הבת –המחלקה להנדסת מכונות, קמפוס אשדוד  -מר אפי פרופוס 
  לנישואי הבן –ביטחון ובטיחות  –מר אספיט מנחם 
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