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 .1כללי
המכללה מעוניינת לשלם את השכר לעובדי מינהל המועסקים בשעות אפקטיביות,
על פי חוק ,בתשיעי לכל חודש.
 .2מטרה
הגדרת תהליך תשלום השכר לעובדי מנהל המועסקים בשעות אפקטיביות
 .3מסמכים יישומיים ודרישות החוק
זכויות העובדים בישראל – דיני עבודה.
 .4הגדרות
 .4.1תעריף גלובלי
תעריף המוגדר ע"י ההנהלה.
 .4.2שעות אפקטיביות
שעות עבודה של עובד זמני ,המשולמות עפ"י ביצוע עבודה בפועל בכל חודש בחודשו.
תעריף לשעות עבודה אלה הינו תעריף גלובלי.
 .5אחריות
האחריות להפעלת הנוהל היא בידי ראש מנהלת הקמפוס/מנהל כספים ומש"א.
 .6שיטה
 .6.1על העובד לנהל יומן נוכחות באמצעות טביעת אצבע בשעון הנוכחות.
 .6.2מילוי טופס דווח שעות ע"י העובד.
 .6.3הגשת דו"ח הדיווח לראש המחלקה /ראש היחידה תתבצע עד ל 2 -לכל חודש ע"י העובד.
 .6.4חתימת ראש המחלקה  /ראש היחידה תתבצע עד ל –  3לכל חודש.
 .6.5העברת הדיווחים המאושרים לאחראי ממדור שכר.
 .6.6אישור הדיווחים ע"י הנהלת המכללה עד ל 5 -לכל חודש
 .6.7העברת הנתונים לחשבת השכר עד ל 6 -לכל חודש.
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הגדרת תהליך

פעילות

תאור הפעילות

אחראי ביצוע

מועד אחרון
לביצוע

מסמכים
הדרושים

.1

הטבעת אצבע בשעון

העובד

עם תחילת

יומן נוכחות

העבודה
ובסיומה

ממוחשב/דו"ח
ידני

.2

הגשת הדו"ח ע"י העובד
לרמ"ח /ר .היחידה

העובד

עד ל 2-לכל
חודש

טופס דווח שעות

.3

החתמת הדיווחים ע"י
רמ"ח /ר .היחידה

רמ"ח /ר .היחידה

עד ל 3 -לכל
חודש

טופס דווח שעות

.4

אישור הדיווחים ע"י
ההנהלה

ראש מנהלת
הקמפוס/נשיא
המכללה

עד ל 5 -לכל
חודש

דפי ריכוז שעות
לפי מחלקות

.5

העברת הנתונים לחשבת

מחלקת משאבי

עד ל 6-לכל

דפי ריכוז שעות

השכר

אנוש

חודש

לפי מחלקות
החתומים ע"י
ההנהלה

נוכחות/דיווח ידני

 .8מדדים
 .8.1שיעור התשלומים שבוצעו לאחר ה  9 -לחודש.
 .9חתימות

