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 כללי .1

 
 ממנו נגזרת פעילות יחידות האוניברסיטה.קובץ נהלי האוניברסיטה הינו בסיס התפעול הארגוני  1.1
 שבכפיפות או םהפונקציונאלייהנהלים מתייחסים לתחומי המינהל הכללי המחייבים את הגורמים   1.2

 בתאום ארגוני של המנהל הכללי.
לתקנון ניברסיטה, התקנון הכללי, ותואם קובץ נהלי האוניברסיטה כפוף לחוקי מדינת ישראל , חוקת האו 1.3

  י ולהסכמים הקיבוציים.האקדמ
 מטרה .2
 

 הנוהל מסדיר את מסגרת הנהלים, קובע את תוקפם, את סוגיהם )כלל אוניברסיטאי או יחידתי( אופן  
 כנתם, אישורם, פרסומם והחזקתם.ה ייזומם,

 
 הגדרות .3
 

 לצורך נוהל זה תשמשנה ההגדרות הבאות. 
 

 רשויות האוניברסיטה  3.1 
 וועדותיו, הנהלת האוניברסיטה )נשיא, רקטור,מנהל גוריון, הוועד ה-אוניברסיטת בןל חבר הנאמנים ש  
 מנהל כללי וסגני נשיא(.  
 ראש היחידה  3.2 
 ידי בעלי-נשיא, רקטור, סגן נשיא, מנכ"ל או כל ממלא תפקיד ניהולי הכפוף או מתואם ישירות על  

 התפקידים הנזכרים. 
 נוהל  האוניברסיטה 3. 3 
. הנהליםתפעולהמסמך המגדיר את עיקרי הפעילות המבוצעת והממשקים הארגוניים הנדרשים לצורך   

 יפורסמו במסגרת קובץ נהלי האוניברסיטה והם יכללו: 
 ויות, מבנה  וארגון לרבות כפיפותהנחיות מדיניות כללית, הגדרות וייעוד, תפקידים וסמכ  3.3.1

 וזיקה.
 ודיים המחייבים ממלאי תפקידים ביותר מיחידה אחת.נהלי עבודה כלליים ותפק 3.3.2

 הוראה יחידתית 3.4
מסמך הכפוף לנהלי האוניברסיטה המפרט את תהליכי העבודה: שיטות העבודה, אופן  זרימת 

רת טפסים, אחריות וסמכות ביצוע. ההוראות היחידתיות יפורסמו ע"י ראש היחידה במסג המידע,
 נהלי האוניברסיטה )ע"פ נספח ג'(. למבנה ההוראות היחידתיות ובהתאםקובץ 

 

 תוכן הנוהל .4
 

 ייעוד הנהלים  4.1 
  נהלי  האוניברסיטה  עוסקים בתחומי מינהל  כללי וייעודם הוא:  

 בתחום המבנה לאפשר יישום מדיניות כללית והחלטות עקרוניות  של רשויות  האוניברסיטה 4.1.1
 הארגוני, האחריות  והסמכות הכללית.

 להתאים את עיקרי  תהליכי העבודה למדיניות כפי שנקבעה ע"י רשויות האוניברסיטה. 4.1.2
 

 להגדיר בכתב את עיקרי תהליכי העבודה ולתת להם תוקף מחייב, לוודא תאום ואחידות ולשמש 4.1.3
 בסיס להדרכת עובדים.

 

 לאפשר פיקוח ובקרה על תהליכי העבודה ואופן ביצועם. 4.1.4
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 קובץ נהלי האוניברסיטהמבנה  24.
 

 בתחילת הקובץ תופיע רשימת הפרקים ע"פ נושאים ובכל פרק יפורסמו  הנהלים הכלולים בו 4.2.1

 פרקי קובץ הנהלים הינו ע"פ נספח ב'. 
 הפרקים יופרדו  באמצעות חוצץ המציין את שם הפרק ומספרו. 4.2.2
 לימין כדלהלן:כל נוהל יצוין ע"י מספר בין חמש ספרות משמאל  4.2.3

XX  YYY 
 מספר פרק מס' נוהל

 
 מבנה נוהל אוניברסיטה 4.3

 
  מבנה נוהל אוניברסיטה יהיה אחיד ויכלול הסעיפים כדלהלן: 4.3.1

 כללי .1
  רקע לצורך, למדיניות, ליעדים  ולעקרונות המנחים את כתיבת הנוהל.

 מטרה .2
  .הסבר לכוונת הנוהל 

 הגדרות .3
 המוזכרים בנוהל.מושגים עיקריים  

 תוכן הנוהל .4
 הסבר הנוהל: תאור התהליכים העיקריים הכלולים בו . 

 אחריות ביצוע .5
 הגדרת הגורם האחראי לישום הנוהל. 

 תחולה .6
  תאריך כניסת הנוהל לתוקף. 

 חתימת המנכ"ל .7
 שמו המלא של סגן הנשיא ומנכ"ל האוניברסיטה, וחתימתו. 

 נספחים .8
 , תרשימים, טפסים ודוגמאות המפרטים את הנוהל.  הנספחים יסומנו  על פיטבלאות 

 ינו בכותרות העמוד הראשון שבנוהל.האלף בית ויצו
 

 ההפניות יצוינושמו, מספרו ותאריך פרסומו. בעמוד הראשון  יצויןבכותרת כל עמוד בנוהל  4.3.2
 והנספחים.

 תאריך העדכון )חודש/שנה( לידי הסעיפים ןיצוי-עדכון סעיפים בודדים בנוהל במקרה של 4.3.3
 המתוקנים.

  
 ייזום, הכנה, אישור ופרסום -נהלי האוניברסיטה  4.4

 
 ייזום  4.4.1

 ייזום נהלי האוניברסיטה מתייחס לגיבוש נוהל חדש, עדכון נוהל קיים או ביטולו. 4.4.1.1
 ייזום נהלי האוניברסיטה יעשה  באחת מהדרכים הבאות: 4.4.1.2
 בהתאם להחלטת רשויות האוניברסיטה. א.  
 ביוזמת ראש יחידה. ב.  
ם ל תוך בדיקת הנהלים הקשורים לתחוהגורם היוזם יגבש את עיקרי הנוה 4.4.1.3

י ין טיוטא מודפסת שתועבר  ע"י ראש)אוניברסיטאיים או חיצוניים(,  היוזם יכ
ן ויקבע את מסגרת הפרסום אשר יבח -היחידה האחראי לנושא, לארגון ושיטות 

 אוניברסיטה או הוראות יחידתיות(.)נהלי 
 מחובת ראשי היחידות ליזום נהלים על מנת לוודא השגת הייעוד כמוגדר לעיל. 4.4.1.4

 הכנה 4.4.2
 

'( גיחידת או"ש תערוך ותעדכן את הנוהל כטיוטא לדיון ועדת הנהלים )ראה נספח  .א
 הגורם היוזם. בתאום עם

 תידון ותעודכן במסגרת ועדת הנהלים. טיוטת הנוהל .ב
 טיוטת הנוהל תועבר להתייחסות והיערות הסמנכ"לים. .ג
 נציגי הלשכה המשפטית יתנו יעוץ בסוגיות משפטיות לאורך כל הדרך. .ד

 
 



 
 גוריון בנגב –אוניברסיטת בן 

 מס' נוהל  תאריך פרסום 
 נהלי האוניברסיטה

 01 – 001   2008   אפריל 3  דף 
  חתשס"  אדר 3מתוך  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור 4.4.3

 

 נתונה בידי המנהל הכללי, למעט  הסמכות לאשר נהלי אוניברסיטה ולתת להם תוקף 4.4.3.1
  ים אשר יובאו לאישור מוקדם של הרקטור.יבנושאים אקדמנהלים הדנים 

 מנכ"ל.ההנוהל יאושר בחתימת  4.4.3.2
 פרסום 4.44.

 

 יגדיר ניברסיטה יצורף חוזר אשר לכל פרסום של נהלי או. הנוהל יפורסם באתר האינטרנט

 הנוהל: את
 כנוהל חדש. - 

 כנוהל מעודכן. -  
 

  אישור פרסום והחזקהייזום, הכנה,  -הוראות יחידתיות  .54
 

 תהליך הייזום, ההכנה, האישור, הפרסום וההחזקה יהיה זהה בעיקרו לתהליך שפורט 4.5.1
 לעיל. 4.4  בסעיפים

 האחריות ליישום ההוראה מוטלת על ראש היחידה. 4.5.2
 ויביאה לאישור  ראש היחידה יתאם את תוכן ההוראה ויישומה עם היחידות הנוגעות בדבר, 4.5.3

 מנכ"ל בהתאם לצורך. 
 באחריות ראש היחידה להפיץ את ההוראות היחידתיות לכל הגורמים הנוגעים בדבר. 4.5.4

  מבנה קובץ ההוראות היחידתיות: .554.
 מבנה הקובץ והפרקים יהיה בהתאם למבנה  קובץ נהלי האוניברסיטה. 4.5.5.1
  :ספרות  משמאל לימין כדלהלןשמונה כל הוראה יחידתית תצויין ע"י מספר בן  4.5.5.2

ZZZ  YYY  XX 
 

  מספר הפרק מס' הנוהל   מספר ההוראה 
  בקובץ נהלי  בקובץ נהלי בקובץ ההוראות   
 האוניברסיטה האוניברסיטה   היחידתיות 

 
 אחריות ביצוע . 5

 

 האחריות לביצוע הנוהל הינה על מנכ"ל האוניברסיטה. 
 

 תחולה .6
 

 31.1.76 -והוא מחליף את הנוהל הקיים )שמספרו ושמו זהה לקיים( מ פרסומומיום -נוהל זה תקף מ 
 .12.84 -ואשר נערך מחדש ב 
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 מר דוד ברקת  
  סגן נשיאה ומנכ"ל 


