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נוהל :כיבוד ואירוח
------------------------------------------------------------------------------

נספח א'  :טבלת פירוט מדרגי הכיבוד לפי סוג האירועים
נספח ב' :טופס אירוח אורחים מהארץ/מחו"ל
הפניה :לנוהל  07-005אירוח אורחים מחו"ל

-----------------------------------------------------------------------------

.1

כללי

.2

מטרה

.3

הגדרות:

3.1

אירוע :התכנסות לרבות :ישיבות ,כנסים וסמינרים ,אירוח ,הרמת כוסית לחגים ,אירועים כלל
אוניברסיטאיים.
כנס :אירוע שמטרתו היא קידום מחקר וקשרים אקדמיים ,ויש לו תכנית מסודרת ,חוקרים ו/או
סטודנטים מציגים עבודות אקדמיות במסגרתו והוא בעל אופי חד פעמי .
סמינר :אירוע שמטרתו הינה הוראה או מחקר ,ויש לו תוכנית מסודרת ,חוקרים ו/או סטודנטים
מציגים בסמינר ,האירוע מתקיים במסגרת מחלקתית או פקולטית ,כחלק מתכנית הלימודים או מחוץ
לה ,על בסיס קבוע או חד פעמי.
כיבוד בסיסי :שתיה חמה ומוצרי מדף מאוחסנים כגון עוגיות יבשות וכו'.
בעלי תפקידים בכירים :נושאי משרה באוניברסיטה מרמת דיקן /סמנכ"ל ומעלה.
חדר האירוח :חדר נפרד שהוקצה לאירוח מבקרים בעלי שם ונמצא בקמפוס .האירוח בחדר זה ייערך
בהתאם לתפריט קבוע ומוסכם מראש ,אשר נקבע ומשתנה מעת לעת ע"י הזכיין בתיאום עם גורמי
האוניברסיטה.

.4

תוכן הנוהל

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

במסגרת פעילותם מארחים גופי האוניברסיטה גורמים שונים ,ונדרשים למתן כיבוד ו/או אירוח
בהתאם.

מטרת הנוהל לקבוע כללים לכיבוד ואירוח.

כיבוד ואירוח במסגרת פעילות אקדמית ,מחקרית או מנהלתית יאושר בכפוף לכללי המפורטים מטה:
 4.1כיבוד ואירוח בתוך המוסד  ,בין אם במסגרת היחידה ובין אם במקומות ההסעדה השונים ברחבי
הקמפוס ,יהיה בהתאם לפירוט בנספח א'.
 4.2אירוח תורמים ואורחים רמי מעלה או בעלי שם יתקיים בחדר האירוח בתפריט ובתעריפי חדר
האירוח.
 4.3אל כל אורח שיוזמן לארוחה יכולים להתלוות עד  3חברי סגל .בבקשת אירוח לכנס/סמינר יש לצרף
את תכנית הכנס ואת רשימת המשתתפים/מוזמנים.
 4.4כאשר האירוח מתקיים במסעדה ,התשלום יבוצע ע"י המארח ויוגש לאגף הכספים לקבלת החזר
ההוצאות.
 4.5אירוח גורמי חוץ ע"י בעלי תפקידים בכירים מחוץ לאוניברסיטה יהיה בהתאם לתעריפי האירוח
המפורטים מטה לגבי תקציבי המחקר.
תשלום האירוח יבוצע באמצעות טופס הוראת תשלום בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורי.
 4.6לא תאושר רכישה של מכונות קפה וקפסולות קפה.
 4.7כיבוד במסגרת מסיבות פרישה לעובדי אוניברסיטה יטופל בהתאם להנחיות משאבי אנוש ואינו
נכלל בנוהל זה.
 4.8אירוח תורמים ואורחים רמי מעלה בשדה בוקר יאושר עד לסכום של  ₪ 120בצהריים ועד ₪ 180
בערב.
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נספח א'  :טבלת פירוט מדרגי הכיבוד בתוך הקמפוס לפי סוג האירועים
סוגי אירוח

שם אירוח
מועצת מחלקה

ישיבות

סמינר מחלקתי
כנס תלמידי מחקר
מפגשי אוריינטציה לסטודנטים
כנס פרויקטים
כנסים יומיים בתוך הקמפוס בהשתתפות
אורחים חוץ-אוניברסיטאיים
אורח (מנהלי)

אירוח

גורמי פנים

כיבוד
בסיסי

ועדות פנימיות
ישיבות צוות
ישיבות רמ"ח
ישיבות מחלקה
ישיבות מקצועיות
ישיבות מנהלה
אירוח חברות או גורמי חוץ אחרים
אירוח פורומים אוניברסיטאיים
ועדות אוניברסיטאיות

כנסים וסמינרים

גורמי
פנים /חוץ בסיסי/אחר

חוקר ממוסד אחר
חוקר מחו"ל
מרצה אורח
שופט עבודת מחקר
ראיון מועמדים

סכומי מקסימום לאדם
ערב
צהריים
בוקר

הערות

0

0

גורמי חוץ

אחר

₪ 40

₪ 60

גורמי חוץ

אחר

₪ 40

₪ 60

גורמי פנים
וחוץ

אחר

גורמי חוץ

אחר

0

₪ 60
עד  ₪ 150לאדם ליום כנס ללא ארוחת
ערב או עד  ₪ 250לאדם כולל
ארוחת ערב

₪ 40

₪ 60

 ₪ 180לאדם

שופט/מרצה אורח שהתארח על חשבון
המוסד לא יהיה זכאי לתשלום
אש"ל
אירוח מועמד יעשה רק בתוך הקמפוס
ראה סעיף 4.10
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סוגי אירוח
הרמת כוסית
ראש השנה/פסח
ישיבות מועצת
פקולטה

שם אירוח
ברמה המחלקתית
ברמה אגפית/פקולטית
ברמה אוניברסיטאית

גורמי פנים/
חוץ

בסיסי/אחר

גורמי פנים

כיבוד בסיסי

₪ 30

גורמי פנים וחוץ

גורמי פנים

כיבוד בסיסי

₪ 20

חלוקת תארים

גורמי פנים וחוץ

אחר

בתוך המוסד

₪ 25

סכומי מקסימום לאדם

לפי מפתח של
בוגר*80*3
%

הערות

חלוקת תארים

