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 מזכירויות יחידות האוניברסיטהאל: 

 
 

 שלום רב,
 
 

 3220 - גפ"תשלשנה"ל  כניסה אישוריהנפקת ל קריטריוניםהנדון: 
  
   

  .2022ה של שנת רק אישורי הכניסהשנה יוחלפו  .1

 .םתו תאושר באופן אוטומטי בשערישהגיש בקשה, כניס מי .2

  , באמצעות המערכת הממוחשבת.2022ובר מאוקטתחל  גתשפ"לשנה"ל  סהיהכנ יאישורהנפקת  .3

 :שאים הבאיםמסמך זה דן בנו .4
 

 .כניסה אישוריהגדרת הזכאות לקבלת  - כניסהלהנפקת אישור קביעת הקריטריונים  .א

 ל יחידה.רמ"ה/מנהלחלוקה ביחידות, עפ"י החלטת  יםחריג כניסה אישוריהקצבת  .ב

 ת.באמצעות המערכת הממוחשב יומיים-חד כניסה אישוריהנפקת  .ג

 לספקים, קבלנים ונותני שרות. כניסה אישוריהנפקת  .ד

 באמצעות מזכירויות יחידות האוניברסיטה. הכניסה ישוריאנוהל הנפקת  .ה

 נוהל הסדרת כניסת מוזמנים/אורחים לאירועים המתקיימים בשעות אחה"צ, באמצעות המערכת   .ו

 הממוחשבת. 

 .ג"פתשלשנה"ל  -הוראות חניה ותנועה בקמפוס  .ז
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 :גפ"תשלשנה"ל  הכניסהים להנפקת אישורי קריטריונ
 

 מס'
 סד'

קבוצת 
 הזכאים

 ה ע ר ו ת   צבע התו פרוט הקריטריונים

 סגל .1
 אקדמי בכיר

 מכל הפקולטות
 

 ירוק
 רב שנתי

 

עובדים  .2
 מנהליים

 א.  עובדים קבועים מכל יחידות 
 האוניברסיטה      

 ירוק
 רב שנתי

 

 ומעלה  50ב.  עובדים שהיקף משרתם % 
 1.10.2017שהחל עבודתו לפני      

 

 ירוק
 רב שנתי

 וארעיים ג. עובדים לפי מכסות זמניים 
 ומעלה ושהחלו  50%שהיקף משרתם      
 1.10.2019 בודתם לפניע את    

 2023ירוק  
 

 3-מעובדים פחות  
שנים והיקף משרתם 

לא  50%-מ פחות
 .יתווזכאים לת

  2023כחול  ומעלה 50%ד. עובדים שהיקף משרתם 
 50% -. עובדים שהיקף משרתם פחות מה

  2023ל  כחו שנים 3ועובדים מעל     

  165עובדים לפי שעות שהיקף משרתם מעל   ו.
יתר העובדים לפי שעות  2023כחול  שנים 5מעל   ועובדים שעות     

 אינם זכאים לתו חניה
 על שמם משרד התחבורהנכה של בעלי תו  נכים .3

לצרף לבקשה  יש רב שנתי לבן 
 צילום של התו הרפואי

  2023כתום  האוניברסיטגמלאים של ה גמלאים .4
 סגל זוטר .5

 אסיסטנטים
 מדריכים

 

   משרה ומעלה   50% - בקולטות כל הפא.  מ
 הוא העסקתם במינוי של סגל זוטראשר       
 שנים ברציפות. 10לפחות       

  2023ירוק 

 משרה ומעלה,  25% -ב.  מכל הפקולטות ב
  ועד תחילת עבודתם הוא פחותאשר מ      
  שנים 10 –מ       

  2023כחול 

  2023 סגול רה.מש 25% -ג.   בפחות מ

 מורים  .7
/  מן החוץ

עמיתי 
 הוראה

 החוץ ברמה ג'-מורים מןא.  
 

  2023ירוק 

 , אשר היקף החוץ ברמה ב'-מורים מןב.  
 ומעלהיחידות הוראה  4העסקתם      

 רמה ב',  עמיתי הוראה 2023ירוק 
אשר היקף העסקתם 

 משרה ומעלה 40%
 , אשר היקףהחוץ ברמה ב'-ןמורים מג.   
 יחידות הוראה  4 -מ פחות  העסקתם     

 רמה ב', עמיתי הוראה 2023כחול 
היקף העסקתם   אשר

 משרה 40% –פחות מ 
 היקף אשר  , החוץ ברמה א'-מורים מןד.  
 ומעלההוראה  יחידות 4משרתם      

, רמה א' עמיתי הוראה 2023כחול 
אשר היקף העסקתם 

 משרה ומעלה 40%
 היקף , שץ ברמה א'החו-מורים מן  ה.

 יחידות הוראה  4 –מ פחות משרתם      
רמה א',  עמיתי הוראה 2023 סגול

היקף העסקתם   אשר
 משרה 40% -פחות מ 

 +הרשאה יומית 
 , אשר היקף ' 1החוץ ברמה -ז.   מורים מן

 ה.יחידות הוראה ומעל 2משרתם       
 ,1רמה  עמיתי הוראה 2023 סגול

היקף העסקתם   אשר
 המשרה ומעל 20%

 

  מילגאים .8
 1,2לגאים ברמות א. מ

 סגולות/חלוקת תוויות  2023 חום
עפ"י הסיכום  כחולות

 2023סגול  עם ועד הסגל הזוטר

 2023כחול 

  2023כחול  5 -ו 4, 3ב. מילגאים ברמות 
  2023כחול  ג. מלגאים מצטיינים  



 
 
 

תלמידים הרשומים כדוקטורנטים ואינם  דוקטורנטים .9
אשר הסדירו שכר לימוד לשנה"ל  מילגאים

 .גפ"תש
 
 
 

חל משעה כניסה ה 2023חום 
15:00 

חל משעה כניסה ה
15:00 

  /2023חום 
 

 2023 סגול

משרה  20%אשר היקף משרתם עוזרי הוראה 
 .ומעלה

 .10 ראהעוזרי הו

 עפ"י הקריטריונים

 

כחול 
2023/ 

חול רב כ
 / שנתי

ירוק רב 
 שנתי

 

רופאים  יניים מביה"ס לרפואהרופאים קל
 קליניים

11. 

לימודי  תלמידי ביה"ס ללימודי המשך ברפואה. 2023חום  
המשך 

 ברפואה

12. 

לבן יום  
 2023שישי 

בקשת היחידות עבור הסטודנטים, 
סה בימי שישי לכל כני₪  12.5בתשלום של 

 בלבד

סטודנטים 
בתוכניות 
מיוחדות 

 םלמנהלי

13. 

לקריטריונים של  בזהה ניהישורי חיקבלו א  
 עובדי האוניברסיטה

עובדי 
 מכון/תאגיד 

14. 

רשימות המועברות 
 מבית התפוצות

 2023צהוב 
 

עובדי בית  משרה 50%מעל עובדים קבועים 
 צותוהתפ

15 . 

 17פירוט ראה בסעיף 
 במסמך זה

 אדום
2023 

נותני שירות/  עפ"י המלצות ובתשלום
 ספקים/
 קבלנים 

16. 

 באקדמיהם הזכאים לתו חניה ירוק, העובדים בבניין רקנאטי או ים קבועיבדעו
 למוזיקה, זכאים לתו חניה ירוק רקנאטי.

  רקנאטי

 עובדים קבועים הזכאים לתו חניה ירוק, העובדים בבניין מיטשל או בבניין     
 זכאים לתו חניה ירוק מיטשל.טון, דה בו

  מיטשל

 

  :ריוניםבלת הקריטהבהרות לט .5
 באם:  כניסה זכאים לקבל אישורהעונים לקריטריונים שנקבעו  עובדים  

 .זוגם רשום ע"ש בן/בתרשיון רכב בבעלותם או יצרפו לבקשה צילום  .א

כלי רכב הרשומים על שמו או ע"ש  2ובבעלותו ם כתו או , לבן נכההוראה קלינית עובד הזכאי לתו חניה בצבע ירוק, כחול .ב
 עליו יצוינו מספרי שני כלי הרכב. נייד כניסהבאישור הקבוע  שור הכניסהאיהמיר את וגו, יהיה זכאי לבן/בת ז
 .לרכב אחד בלבדבו זמנית  כניסהזכות  יאפשרזה כניסה אישור 

  יצרף לבקשה:  ד לרשותו,ב זה הועמוהרכב אינו בבעלותו אך רככניסה  לאישורעובד הזכאי  .ג

 עשה על ידו בלבד.הצהרה שכניסת הרכב לקמפוס ת 

 ל הרכב )הנהלת החברה(, כי הרכב הועמד לשימושו של העובד.אישור מבע 
  

  :)החניה הינה על בסיס מקום פנוי( אכיפת הוראות החניה .6
 עובד/ת שתרשם לו/ה עבירת חניה, יודבק על השמשה בדלת הרכב דו"ח חניה.  .א

 .ף של משרד הרישוית נכה בתוקינים על גבי תעודחניה בחניית נכים מיועדת לנכים בלבד שפרטיהם מצוי        

 עבירות חניה! 4 -תחשב כעבירה חמורה ותשוקלל כ -חניה במקום חניה שמור לנכה 
 יידרש לשלם קנס כספי בגובה הר"מ:, ומעלה עבירות חניה 2 בעל אישור חניה אשר נזקפו לחובתו 

 ₪. 100תשלום קנס בגובה של  –עבירות חניה  2ר שצב עובד (1
 ₪. 200לום קנס בגובה של תש –חניה  עבירות 3שצבר  בדעו (2

 ₪. 350תשלום קנס בגובה של  –עבירות חניה  4עובד שצבר  (3

 נוספים.₪  150-בייקנס נהג הרכב  עבור כל עבירה נוספת (4

   יחידת הביטחון. לטלפונית מויעשה  תשלום באשראי עבור עבירות החניה שנצברו .ב

 במהלך כל שנה"ל. כניסהיונפק אישור לא ר צבר, אש עבירות החניה את הקנס בגין טרם שילםעובד אשר ל .ג

 אין להשאיר את הרכב בקמפוס לחניית לילה. .ד
 
 



 
 
 
 עפ"י הקריטריונים כניסהלא זכאים לקבל אישור  .7

 פקת אישורי חניה המצ"ב(..ו' בנספח הקריטריונים להנ2)למעט האמור בסעיף  עובד לפי שעות .א
 יטריונים שנקבעו.עובדים אשר אינם עומדים בקר .ב
 חניה. לאישורהחניה/אישור שנופק לו לידי אדם אשר איננו זכאי  אישורהעביר את עובד אשר  .ג

 הקנס אשר נקבע לו. אתטרם שילם אשר עובד  .ד

 .עבירות חניה במהלך שנה"ל 5 -ל עובד אשר נזקפו לחובתו מעל  .ה

 אישור חניה בניגוד להוראות החניה. / העתיק / סרק יףזיעובד אשר  .ו

 הכניסהשברשותו ו/או להחזיר את אישור  אישור הכניסהיברסיטה יידרש להסיר את באונ בודתועובד שמפסיק את ע .ז
 הנייד שהונפק לו.  

   
 הגשת ערעור .8

 .ליחידת הביטחוןבכתב ניתן יהיה להגיש  בקשת ערעור לדו"ח חניה, .א
 .ריגיםהמשנה של ועדת החניה לטיפול בחועדת מסגרת ב בהקדם וןתיד בקשה הערעור .ב

 

  הור הכניסישבאשימוש  .9

  ו., מיד עם קבלתמצד ימיןיש להדביק על שימשת הרכב הקדמית  אישור הכניסהאת  .א
 אפשר כניסת הרכב לקמפוס.יכנדרש  מודבק  אישור כניסהרק         

  דבקות מקשה על הזיהוי בשערים(.וי המ)ריב םהקוד אישור הכניסהעל בעל הרכב להסיר את  .ב

 .של הרכב בולט ע"ג לוח השעוניםם להניחם במקום מתבקשי ייםזמנ /ניידים  היסכנבעלי אישורי  .ג
 

 כניסה איסור העברת אישור .10

  בטופס הבקשה. צוינונמסר לעובד/ת אישית ומיועד אך ורק לעובד/ת ולכלי הרכב שפרטיו  הכניסה אישור .א

ת הזכאות /ל מהעובדתישל. בנוסף, ביטחון ולא יוחזר לבעליוהע"י עובדי  לקחייכב אחר, שיועבר לאדם/ר אישור כניסה .ב
 .חליפי כניסה אישורלקבלת 

 

 החלפת רכב .11

ולהגיש בקשה להחלפת מעל רכבם הקודם  אישור הכניסהבעת החלפת רכב, העובדים נדרשים להסיר את  .א
 אישור כניסה לרכב חדש.

 ביטחון את האישור הקודם.דת היחיידים/זמניים, חייבים להחזיר למזכירות בעלי אישורי חניה ני .ב
 לופי של  עובדיםהכנסת רכב ח ג.  
 יתבצעו כלהלן:הכנסת כלי רכב חלופיים של העובדים  

בתי ספר ובאמצעות מערכת בקרת  / אגפים / טופל באופן ישיר ע"י הפקולטותי האישור -והשלישי השני ביום הראשון,  -
 הממוחשבת.  הכניסה

 .ך הטיפוללצורך המש 5555משו"ב בטלפון: ות לניתן לפנ ואילך הרביעימהיום  -
 

 כניסה ובדן אישורא .12

 איננו זכאי לאישור חניה חליפי. - הכניסהעובד אשר מאבד אישור  .א

 חליפי. כניסהניתן להגיש ערעור בכתב לוועדת חניה לחריגים ולהסביר את נסיבות האובדן והבקשה לאישור  .ב

 באשראי מול יחידת הביטחון. ₪ 100 המבקש לשלםת הערעור ע"י הוועדה תחייב את קבל .ג
 ₪. 400לשלם , יידרש העובד/נותן שירות אובדן אישור חניה שלישי בגין       
 

 לחריגים אישורי כניסה .13
של  ה מכסהלכל המבקשים זאת, נקבעה לכל פקולטה/יחיד אישורי כניסהמכיוון שעפ"י הקריטריונים לא ניתן להנפיק 

ריטריונים והבאים לאוניברסיטה נם עומדים בקעובדים, מרצים מבחוץ ואח"מ אשר אילחלוקה ללחריגים  אישורי כניסה
על ידי ראש מנהל / מנהל היחידה לאישור מנהל  מחייב הגשת בקשה מנומקתחריג  כניסה. הנפקת אישור לצורכי עבודה
 יחידת ביטחון.

 

 ורענון. תזכורת -אור מערכת אישור החניה הממוחשבת תי - יומיים-חד כניסה אישורי .14

רכב מוזמנים ולכניסת מוזמנים לאירועים, מושתתת על תוכנה אשר  וחשבת להכנסתהממ הכניסהמערכת אישורי  .א
 פותחה ע"י אגף מחשוב וטכנולוגית מידע בשת"פ עם אגף הנדסה ותחזוקה ויחידת ביטחון .

פרטי המוזמנים ולו"ז הגעתם כנס למערכת, למלא את יצעותו ניתן יהיה להבאמ לכל יחידה הוקצה קוד גישה למערכת .ב
 . לקמפוס

אגפים תהיה אפשרות להסמיך יחידות משנה שלהן, ע"מ להכניס מוזמנים לקמפוס באמצעות מתן קוד גישה לפקולטות/ .ג
 )יש להגביל למינימום הכרחי בלבד את מספר המורשים לתפעל את המערכת(. משני 

 5 -ל אישור-דוגמאפעמית לאורחים בטווח זמן שיקבע ) כת הממוחשבת, ניתן יהיה לאשר גם כניסה רבבאמצעות המער .ד
 (.30.10. עד יום 1.10כניסות יומיות לאורח מסוים מיום 

 מותקניםמידית במסוף המחשב הממוקם במזכירות הביטחון, משם יגיעו למסופי הבקרה אשר  יוזנופרטי המוזמנים  .ה
 .בכל שערי הרכב

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 . בקרהדרך מערכת ה שומר וימסור לו שהוא הוזמן לקמפוסעם הגעת המוזמן לשער, יזדהה בפני ה .ו
 במידה והמוזמן אכן הוזמן לקמפוס באמצעות המערכת הממוחשבת, תורשה כניסת הנהג עם רכבו לקמפוס.

ישת אישורי הכניסה תתבצע לקראת תחילת שנה"ל ובמהלך השנה, תוכל כל יחידה לרכוש אישורי כניסה חד פעמיים. רכ .ז
יבי עם יתרה מספקת לכמות האישורים זנת סעיף תקצ. תהליך הרכישה מחייב ה"ERPערכת "באופן ממוחשב במ

 . ביום העוקב לאחר הרכישההמוזמנים. המכסה שהוזמנה תעמוד לרשות היחידה למימוש במהלך השנה 
האורח במערכת הממוחשבת. במידה ו ופס הזמנת אורחבמעמד מילוי טשל היחידות יתבצע  הכניסהחיוב מכסת אישורי 

 אוטומטי.ים של היחידה באופן מכסת האישור לא יגיע ביום המבוקש, תזוכה
תהיה לקמפוס  ת רכבעלות רכישת אישורי כניסבעקבות מצוקת החניה הקשה בקמפוס, החליטה וועדת החניה ש .ח

יחידות ל וועדת החניה ממליצה. ושבת ובימי שישי 16:00לכניסה לאחר השעה ₪  24-לכניסת יום, ו₪  50 כדלקמן:
  רש החיצוני בעלות נמוכה באופן משמעותי מעלות החניה בקמפוס.בחניון סמולאלהפנות רכבי אורחים לחניה 

 .חל איסור לגבות כספים עבור הנפקת שוברי חניה חד פעמיים למוזמנים .ט

 

 כניסת מוזמנים לאירועים / טכסים .15

 .16:00ים / טכסים תתאפשר אך ורק לאחר השעה כניסת מוזמנים לאירוע .א
ערכת בקרת הכניסה ולמלא את פרטי טופס הבקשה לכניסת מוזמנים ע, להיכנס למעל היחידה המזמינה/מארגנת אירו .ב

  . בהתראה של שבוע ימים מראש לפחות עם רכב לאירוע

 עפ"י הנסיבות ומצב מגרשי עם קבלת הבקשה במסוף יחידת הביטחון, תיבדק הבקשה לגופה ותאושר/לא תאושר .ג
 .16:00ה ניה לפני השעקת החניה בקמפוס, לא תאושר בקשת חעקב מצו החניה.

 אשר יקבע לאחר אישור האירוע. מספר קודלכל בקשה שתאושר ע"י יחידת ביטחון יוקצה  .ד

ירוע, שער הכניסה עם קבלת אישור ההזמנה, תנפיק היחידה המזמינה הזמנות לאירוע בהן יצוינו פרטי האירוע, לו"ז הא .ה
  .המ, הזמנה לדוגעל היחידות להעביר ליחידת הביטחון. ומספר הקוד של האירוע

)ע"ג ההזמנה יצוין מס' המוזמנים לאירוע יגיעו עם ההזמנות לשער המתאים, ימסרו לשומר את ההזמנה לאירוע/טכס  .ו
  הקוד של האירוע!(.

ן, יורשה בעל ה וההזמנה לאירוע אושרה ע"י יחידת הביטחוהשומר יקיש את מספר הקוד המצוין ע"ג ההזמנה, ובמיד .ז
  הרכב להיכנס לקמפוס.

)ולא לפי כמות הרכבים  שתצוין בהזמנהוהריאלית המשוערת מינה אירוע, תחויב לפי כמות הרכבים היחידה המז .ח
 .לרכב₪  5החיוב יתבצע לפי  בפועל(.שיכנסו 

 ייני חניה.נוע כניסה לקמפוס של רכב חשוד, או של עברבאמצעות המערכת הממוחשבת ניתן יהיה בין היתר, למ .ט

 ר ליחידת הביטחון דוגמאות של ההזמנה לאירוע.האירוע להעביעל היחידה המארגנת את  .י
 

 חד יומי. כניסההוראות תנועה וחניה לבעלי אישור  .16

   .ב' + ג' שבאזורי חניהחנית המוזמנים תותר אך ורק במגרשי החניה  .א

 .וביה"ס לכלכלה יטשל, מגילמן, משפטים, רקנאטי, שרת –י החניה חל איסור לחנות במגרש .ב

להחנות את רכבם אך ורק במגרשי החניה להודיע למוזמניה שעליהם  ,גנת אירועזמינה / המארעל היחידה המ .ג
 .ובמקומות חניה המוסדרים בלבד, בכפוף לתמרור ולשילוט הקיים ג' בלבד( -)אזורי חניה ב' ו המותרים

 כאותו להיכנסה ועבר עבירת חניה, תישקל שלילת זשר הוכנס לקמפוס באמצעות מערכת בקרת כניסאורח/מוזמן א .ד
 לקמפוס באמצעות מערכת הבקרה.

 
 לעובדים כניסה אישורינוהל הנפקת  .17

 יחידתבבדקנה יאשר תועברנה ליחידת הביטחון באמצעות המערכת הממוחשבת, ת כניסהבקשות לקבלת אישורי  .א
  באמצעות שליח בלבד. הכניסהישורי הבקשות, יונפקו ליחידות ובאופן מרוכז, א הביטחון. לאחר אישור

, כאשר לכל באופן אישילעובדים  הכניסהלהקפיד על חלוקת אישורי  ישמיחידת הביטחון,  הכניסהורי עם קבלת איש .ב
 אישור חניה יצורף דף הוראות חניה ותנועה בקמפוס.

אישור חליפי במקום  כניסה אישורלכסות את עלות הנפקת  ,עובד / קולטהפ / יחייב את היחידה אישור כניסהאובדן  .ג
 .הכניסהולהצהיר במכתב על אובדן אישור  ₪( 100ההנפקה לתשלום )עלות   שאבד הכניסה

 לעובדים, יש להחזירם ליחידת הביטחון. חולקוזמניים אשר לא  אישורי כניסה .ד

: טלפון –למר ישראל נזרי מאגף מערכות מידע שאלות באשר להפעלת המערכת הממוחשבת ניתן להפנות  .ה
 .5599טלפון ב או ליחידת הביטחון 6450

 
 
 
 



 
 
 

  ()תו חניה אדום / נותן שרות  לספק / קבלן כניסהאישורי  .18

בחתימת אחד מבעלי הבקשה תוגש ע"ג טופס  ,מומלציםונותני שירות עבור ספקים  כניסהאישור קשה מנומקת לב  .א
   מצורפת(. )דוגמת טופס ה, מנהל יחידה עצמאיתנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל אגף, ראש מינהל פקולטסגן נשיא, מ התפקידים:

את  .לאישור חודשיש"ח  100או  לאישור חניה שנתי, ש"ח  1000ה מאושרת תחייב את נותן השירות בתשלום של בקש .ב
כבו נותן שירות/ספק עם רכניסה חד פעמית של  .טלפונית מול יחידת הביטחון )באשראי בלבד(התשלום יש לבצע 

  ה חד יומי באמצעות המערכת הממוחשבת.רו אישור חניעבו להסדירייב את היחידה המזמינה לתחום הקמפוס, תח

ולהחנות את רכבו אך ורק  יד בתעודת משלוח תקפה, יורשה להיכנס עם רכב השירות לקמפוסנותן שירות המצו ספק /     .ג
 .על פי הוראות התנועה והחניה

 
 קבלה במזכירות יחידת ביטחון לנושאי חניה שעות .19

 

מזכירויות היחידות מתבקשות לא  .ביטחוןהחידת ר עומס רב בינוצ ,החניה אישורי הנפקתבתקופת 

 .חניהבנושא העובדים לטיפול אישי  ליחידת הביטחוןלהפנות 

  00:12 – 00:90ה' בין השעות , ב, ג, בימים א' בלבדחריגות קבלת קהל לטיפול בבעיות 
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