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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן -תקנון "פרסי מצוינות" 

 :מטרת הפרס. 1

ביטוי והוקרה לעובדים מצטיינים באוניברסיטה ועידוד עובדים למצוינות.

 :תפרסי הצטיינו 6שנה יוענקו עד ה

  שיאפרס הנ 

 ומנכ"ל פרסי סגן נשיא 2 

  הוקרהפרסי  3 

 :קריטריונים לבחירה. 2

יכות עבודתו, מקצועיותו, מקרין מאישיותו החיובית, משפיע על יחידתו עובד הבולט בא .א

 ו"מושך קדימה" את אנשי היחידה.

 נותן שרות "מעל ומעבר" ללקוחותיו הפנימיים והחיצוניים. .ב

 מתנדב ויוזם משימות שמעבר לתפקידו המוגדר. .ג

 מהווה דוגמא אישית לעובדים שסביבו, נתפס כסמן ימני לעובד מצטיין. .ד

 :תהליך הבחירה. 3

 התהליך יכלול שלושה שלבים:

 -שלב ראשון 

)הערכות ביצוע, שאלון תיקוף, נוסף על המועמדים ואיסוף מידע  המלצות המתקבלותמיון ה 

 .יהווה בסיס להעלאת המועמד לשלב הבא ףונתונים נוספים( המידע שייאס שונות המלצות

 -שלב שני 

 מועמדים. 10ותבחר עד  ע שהתקבל לגבי כל אחד מהמועמדיםתעיין בהמלצות ובמידועדה ראשונית    

 -שלב שלישי 

 .2בסעיף  בהתאם לקריטריונים המפורטיםותדרגם  עובדים מצטיינים 6ועדה ראשית תבחר עד  

 :הרכב הועדות .4

יג מנהלה, נציג סמנכ"ל משאבי אנוש, נציג הסגל האקדמי, נצ -יו"ר הועדה: ועדה ראשונית  .1 

המכונים, נציג עובדים מצטיינים, נציג מועצת העובדים סגל מנהלי וטכני.הפקולטות, נציג      

 סמנכ"ל , המשנה לרקטור, "ל, נציג הנשיאומנכ סגן נשיא-: יו"ר הועדהועדה ראשית .2 

משאבי אנוש, נציג מועצת העובדים.     
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 :זכאים להשתתף בתחרות .5

 5 תאשר מועסק לפחו ,כל הדרגות כולל רמ"דבעובד בסגל המנהלי והטכני  .א

  )כולל עובדים המועסקים על חשבון תקציב(. שנים במוסד

, לפרס סגן נשיא ומנכ"ל ולפרס לפרס הנשיא השנים האחרונות בשלושעובד שלא נבחר  .ב

 הוקרה )אין מניעה להמליץ על עובדים שהומלצו בעבר אך לא נבחרו(.

 

 :המלצות לפרס העובד המצטיין .6

 לקוחות וסטודנטים )כמקבלי שרות ולא     עובדים, עמיתים, ממונים,המלצות יתקבלו מ:  א. 

  כעובדים ביחידה(.         

המלצות לפחות מהשנה האחרונה למועמד )לא כולל המלצות ממונה ישיר  3 תקבלוהובמידה  ב. 

 סות.עקיף(, הן תועברנה במרוכז לממונה הישיר ולממונה העקיף להתייחממונה ו

 משאבי אנוש יכנסו ועדה  בה יהיו  -ביחידה בה יתקבלו המלצות על שלושה מועמדים ומעלה

 שותפים נציג מש"א )יו"ר( ומנהל שידרגו את המועמדים.

  :את טופס ההמלצה ניתן למצוא באתר משאבי אנוש

.ac.il/hr/Pages/excellence_codex.aspxhttp://in.bgu 

  :במידת הצורך ניתן לשלוח מכתבי המלצה המעידים על הצטיינותו של העובד לכתובת 

excellence@exchange.bgu.ac.il 

  :הפרסים. 7
 

 ₪ 0003,מענק כספי של   -הנשיאפרס   

 .לכל אחד מהזוכים₪  2,000מענק כספי של  -ומנכ"ל  פרסי סגן נשיא ניש  

 לכל אחד מהזוכים. ₪ 1,000מענק כספי של  -פרסי הוקרה לושה ש  
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