Human Resources Division

אגף משאבי אנוש

חוזר משאבי אנוש ושכר לחודשים ספטמבר-נובמבר 2017
עדכונים ותזכורות
 .1סגל מנהלי
 .1.1קידומי רמה בסולם שכר -עדכוני שכר בגין קידום שנתי ברמה בסולם השכר ובגין
עמידה בקריטריונים של מודל קידום השכר לסגל המנהלי יושמו במשכורת חודש
אוקטובר .2017
 .1.2דמי חבר באגודות מקצועיות-
תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת  2017בוצע במשכורת חודש אוקטובר
בהתאם לדירוגים.
 .1.3שעת תחילת עבודה  -הגשת בקשות לאישור שעות עבודה חריגות לשנה"ל תשע"ח
בקשות לאישור שעות עבודה חריגות )מעבר לשעות שבין  (7:45-8:10לשנה"ל תשע"ח ,יש
לתאם ולהסדיר מול הממונים ולהעביר למחלקת משאבי אנוש ע"ג הטופס המתאים )המצוי
בפורטל שירותי המידע באתר(.
תוקפם של האישורים הנוכחיים הסתיים ב.30/09/2017 -

 .2סגל אקדמי במשרה תקנית
 2.1בקשה לעבודה נוספת  /הצהרה על אי עבודה נוספת
חברי סגל אקדמי מן המניין המבקשים לעבוד בעבודה נוספת מעבר למשרתם,
נדרשים לקבל לכך אישור מראש .להלן מספר דגשים:
 3.2.1חל איסור לעסוק בעבודה נוספת בטרם קבלת האישור.
 3.2.2תוקפו של האישור והיקפו לתקופה המאושרת בלבד .על כן ,בכל מקרה של שינוי
יש להגיש בקשה מעודכנת.
 3.2.3חל איסור לעבוד בעבודה נוספת שיש בה אפשרות לניגוד עניינים עם העבודה במכללה
האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון או פגיעה בה.
 3.2.4חל איסור שהעבודה הנוספת תבוצע בין כתלי המכללה האקדמית ו/או
בציוד/מכשור/כוח אדם השייך לה ,אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב.
לתשומת לבכם ,אותו הטופס מיועד גם להצהרה על אי עבודה נוספת ,על כן יש
לבחור באפשרות זו במקרה הצורך.

אגף משאבי אנוש

Human Resources Division

ברכות ואיחולים
סגל אקדמי:
לרגל קליטתם במכללה:

 ד"ר ג'יואן אורי – ראש המרכז למחקרים יישומיים וליזמות
 ד"ר דלטרוף הדסה  -המחלקה להנדסת תוכנה קמפוס אשדוד
 ד"ר נזרי מיכאל  -היחידה לאנגלית קמפוס באר שבע
 ד"ר דייאן פרווספאר  -המחלקה להנדסת בניין קמפוס אשדוד
 מר בר אורי – המכינה הקדם אקדמית קמפוס אשדוד
 גב' ברונפמן אירינה  -המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה קמפוס אשדוד
 מר הכהן שלמה – המחלקה להנדסת מכונות קמפוס אשדוד
 מר ויצמן קובי  -המכינה הקדם אקדמית קמפוס אשדוד
 גב' ליבוביץ אורית  -המחלקה להנדסת בניין קמפוס אשדוד
 גב' מילר שמש לוסי  -המחלקה להנדסת מכונות קמפוס אשדוד
 גב' מנור אסתר  -המחלקה להנדסת מכונות קמפוס אשדוד
 מר מעוז דרור  -המחלקה להנדסת בניין קמפוס אשדוד
 מר רדוס רמון  -המחלקה להנדסה כימית קמפוס באר שבע
 מר שורין אביחי  -המחלקה להנדסת מכונות קמפוס אשדוד
 מר שטיין איתמר – היחידה למתמטיקה קמפוס באר שבע
לרגל קבלת חוזה ארוך טווח:
 ד"ר אבו עפאש עבד אלכרים – המחלקה להנדסת תוכנה קמפוס באר שבע
 ד"ר אונטמן אושרת – המחלקה להנדסה כימית קמפוס באר שבע
 ד"ר ביימל דמיטרי – המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה קמפוס באר שבע
 ד"ר טרבלסי ניר – המחלקה להנדסת מכונות קמפוס באר שבע
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סגל מנהלי:
לרגל קליטתם במכללה:
 גב' מרינה גרינשפון – עוזרת מנהלית – מחלקת יחסי ציבור ותקשורת שיווקית
 גב' אולגה מקסימוב– טכנאית מעבדות – המחלקה להנדסה כימית ,קמפוס באר-שבע
 גב' מירי דברא – יועצת אקדמית ללימודים ,קמפוס אשדוד
 מר ארטיום יוחננוב -מהנדס מעבדות מכטרוניקה -המחלקה להנדסת מכונות ,קמפוס ב"ש
 גב' אילת יוסף – חשבת שכר -מדור שכר
מילוי מקום
 גב' אלכסנדרה שקולניק -עובדת מכינה קד"א ,קמפוס ב"ש .מ"מ של נועה גבאי.
לרגל עדכון תפקיד  /שיוך ארגוני:
 גב' נעמי ויינברגר -סמנכ"ל כספים
 גב' טליה גרש -רמ"ח יחסי ציבור ותקשורת שיווקית
 גב' אילנה יאמין כהן -עוזרת מנהלית ביטחון ורכב
 גב' פינטו עינבל -ראש מדור רישום  -קמפוס אשדוד ומרכז מידע
 מר יואב מיסולובין -אנליסט שיווק ודיגיטל
 מדר לילך -ראש מרכז תמיכה לסטודנט -אשדוד
 ענת שוורצמן -ראש מרכז תמיכה לסטודנט -ב"ש
לחברי הסגל המנהלי והאקדמי
לרגל אירוע:
 מר ג'ורג'י איתמר – אגף מערכות מידע – להולדת הבן
 מר שחר ידידיה משה – המחלקה להנדסת בניין קמפוס באר שבע – להולדת הבת
 מר לוי יאיר -ממונה בטיחות אשדוד -להולדת הנכדה
 מר נאור יניב -אגף כספים -להולדת הבת
 גב' גליקסברג נטליה -המחלקה להנדסה כימית ,קמפוס אשדוד – להולדת הבת
 מר סולימני אבי -ביטחון ובטיחות -להולדת הנכדה

