תקנות שבתון
כפי שאושרו ע"י הסנט בישיבותיו מהתאריכים,27.11.88 ,22.3.87 ,3.4.86 ,2.6.85 :
,29.4.01 ,26.11.00 ,23.5.99 ,15.11.98 ,21.6.98 ,24.12.95 ,12.11.95 ,12.11.92
.24.6.12 ,27.11.11 ,16.05.04 ,23.12.01 ,20.5.01
כללי
.1

חבר סגל אקדמי מהקטגוריות הבאות רשאי לבקש שבתון לשם ביצוע עבודת
מחקר או השתלמות מדעית:
(א) חבר סגל במשרה מלאה בדרגות :מרצה ,פרופסור משנה ,פרופסור חבר
או פרופסור.
(ב) חבר סגל אקדמי במשרה מלאה בעל קביעות.
(ג) חבר סגל בפקולטה לרפואה הנמנה עם סגל "הקלינאים" בעל מינוי חלקי
או מלא בדרגות :מרצה ,פרופסור משנה ,פרופסור חבר או פרופסור.
(ד) חבר סגל בפקולטה לרפואה בעל מינוי קליני בדרגות :פרופסור משנה
קליני ,פרופסור חבר קליני או פרופסור מן המניין קליני.

סוגי שבתון
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חבר סגל כאמור לעיל רשאי לבקש שבתון על פי אחד מהאופנים הבאים:
(א) שבתון לשנה שלמה (זמן א' ,זמן ב' ,זמן ג').
(ב) שבתון לסמסטר אחד (זמן א' או זמן ב').
(ג) שבתון לסמסטר קיץ (זמן ג').
(ד) שבתון מוגדל (שתי שנים שלמות או שנה שלמה ועוד סמסטר אחד) -
במקרים מיוחדים לפי סעיף  13להלן.
(ה) חבר סגל בפקולטה לרפואה ,בעל מינוי קליני או הנמנה עם סגל
"הקלינאים" ,בהיקף חלקי של משרה בדרגות האמורות לעיל ,רשאי
לבקש שבתון שיהיה קצר מסמסטר ובלבד שלא יפחת מהצבירה השנתית
של חבר הסגל ולא יהיה קטן מחודש ימים( .חבר הסגל יהיה רשאי לצאת
לשבתון כזה לא רק במשך חופשת הקיץ ,אלא גם במהלך השנה
האקדמית).
לצורכי תקנות אלה ,סמסטר ראשון פירושו  5 - 7חודשים בתוך התקופה  -יום
לאחר גמר בחינות סמסטר האביב עד  28בפברואר של השנה העוקבת;
סמסטר שני פירושו  5 – 7חודשים בתוך התקופה  -מ 1 -במרץ ועד 30
בספטמבר; סמסטר קיץ פירושו  2חודשים בתוך התקופה  -יום לאחר גמר
בחינות סמסטר האביב ועד  30בספטמבר.

.3

הנשיא ימנה ועדה מבין חברי הוועדה המרכזת של הסנט אשר בפניה תובאנה
כל הבקשות לשבתון (ועדה זו מהווה תת ועדה של הוועדה המרכזת – להלן:
"הוועדה").

הליך הגשת בקשה לשבתון
 .4אם השבתון המבוקש אמור להתחיל בראשית הסמסטר הראשון ,תוגש הבקשה
לא יאוחר מה 1 -לינואר הקודם .אם השבתון אמור להתחיל בראשית הסמסטר
השני ,תוגש הבקשה לא יאוחר מה 1 -למאי הקודם .אם השבתון אמור להתחיל
בסמסטר הקיץ ,תוגש הבקשה לא יאוחר מה 1 -במרץ הקודם לקיץ.
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הבקשה תכיל את הפרטים הבאים:
(א) משך השבתון המבוקש.
(ב) מטרת השבתון ותוכנית קצרה של העבודה האקדמית בזמן השבתון בציון
הארצות והמרכזים המדעיים שבהם מתכוון חבר הסגל לבלות את
השבתון .אם פרטים אלה אינם ידועים לחבר הסגל בשעת הגשת הבקשה,
יוכל להשלים אותם בתאריך מאוחר יותר.
(ג) פרטים אחרים העשויים לסייע לוועדה לדון ולהחליט בדבר הבקשה.

.6

הבקשה תאושר על ידי ראש היחידה האקדמית שאליה משתייך חבר הסגל.
ההוראה בזמן היעדר חבר הסגל בשבתון ,צריכה להסתדר ,בדרך כלל ,בעזרת
כוחות ההוראה המצויים בטכניון ,לפי הצעה שתוגש על ידי ראש היחידה
האקדמית בהתייעצות עם חבר הסגל ,מבלי שיהיה צורך להזמין לשם כך כוחות
הוראה נוספים( .יצא חבר הסגל לחופשה ללא תשלום ,מותר להשתמש
במשכורתו המשתחררת לצורכי הוראה ארעית).

.7

הוועדה תדון בבקשה בהתחשב עם זכות חבר הסגל לקבל את השבתון ועם צרכי
הטכניון .גם אם הגיע המועד שבו רשאי חבר הסגל לבקש שבתון ,תוכל הוועדה
לקבל החלטה שלילית ,אם לדעתה עלולים צרכי ההוראה להיפגע ,או אם יש
"זכות בכורה" לחבר סגל באותו מקצוע ,או אם חבר הסגל היה קודם לכן
בהשתלמות ממושכת אחרת .אם בגלל צרכי ההוראה נדחתה בקשת חבר הסגל
פעמיים ,לא תידחה הבקשה בפעם השלישית מאותה סיבה.

.8

החלטת הוועדה טעונה אישור סופי של הוועדה המרכזת של הסנט.

.9

לפני צאתו לשבתון חייב חבר הסגל לערוך את כל הסידורים בהוראה ,הנחיה
ומחקר .הסידורים חייבים באישור ראש היחידה האקדמית ,דיקן בית הספר
לתארים מתקדמים והמשנה לנשיא למחקר.

 .10אישור סופי לשבתון יינתן ע"י המנל"א לאחר אישור הוועדה קבלת האישורים
עפ"י סעיף  9לעיל .האישור הסופי יקבע את תוכנית השבתון ,תאריכי התחלה
וסיום וכן תנאים מיוחדים כלשהם שבהם מותנה האישור.

אילוצים והתניות
 .11הזכות לשבתון מוקנית לאחר שירות של  6שנים 1כחבר הסגל האקדמי של
הטכניון .שבתון לשנה שלמה או לסמסטר על פי סעיף 2א' ו2-ב' לעיל ינוצל בדרך
כלל בשנה השביעית .אם קיימים טעמים בעלי משקל כגון :צורך ליציאה
לשבתון של חבר הסגל בטרם קיבל קביעות ,רשאית הוועדה להקדים את יציאתו
ולאשר ניצול חלקי בהתאמה של מענק השבתון .במקרים כאלה ,יהיה מועד
תקופת השבתון הבא לא לפני שמלאו שלוש שנים משובו של חבר סגל משבתון
קודם .הוועדה רשאית גם לדחות את יציאתו של חבר הסגל לשבתון ,מטעמים
בעלי משקל.
 .12הוועדה רשאית לאשר שבתון קצר (על פי סעיף 2ג' לעיל לחבר סגל שניצל לפחות
שבתון ממושך אחד .במסגרת שבתון קצר שכזה ניתן לאשר ניצול של עד 2/6
מהמענק השנתי (לשבתון עפ"י סעיף 2א' לעיל) ובתנאי שהניצול לא יחרוג מ-
 2/3מסה"כ מענקי השבתון שנוצלו לשבתונים ממושכים קודמים (עפ"י סעיף
2א'2 ,ב' ו 2-ד' לעיל).
 .13הוועדה רשאית לאשר שבתון מוגדל על פי סעיף 2ד' לעיל לחבר סגל אשר זכותו
הצבורה מספיקה לכך ,הן בגין צבירה מואצת והן משום שלא ניצל זכותו
לשבתון במשך תקופה ממושכת.
 .14הוועדה רשאית לאשר שבתון מקוצר (על פי סעיף 2ה' לעיל) לחבר סגל בפקולטה
לרפואה במשרה חלקית בעל מינוי קליני או הנמנה עם סגל ה"קלינאים"
בתנאים הבאים:
(א) שבתון כנ"ל ניתן לבקש רק אחרי  4שנות שירות רצוף בפקולטה לרפואה.
(ב) התקופה המינימלית בין שבתונים כנ"ל תהיה שנתיים.
(ג) ניתן לפצל שבתון כזה לשני חלקים במסגרת אותה שנה אקדמית .כל חלק
משבתון מפוצל יהיה בחודשים מלאים.
(ד) המנל"א מוסמך לאשר שבתון מקוצר כנ"ל לתקופה של עד חודשיים ללא
דיון בוועדה או בוועדה המרכזת (סעיף זה אינו מתייחס לשבתון בסמסטר
קיץ על פי סעיף 2ג' לעיל).
 .15לחברי סגל הפקולטה לרפואה במשרה מלאה בעלי מינוי קליני או הנמנים עם
סגל ה"קלינאים" תינתן אפשרות לפיצול לשניים של שבתון של סמסטר (על פי
סעיף 2ב' לעיל) ,במהלך שנה אקדמית .כל חלק משבתון מפוצל כנ"ל יהיה
בחודשים מלאים.
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אישור שבתון של חבר סגל בפקולטה לרפואה בעל מינוי קליני מותנה בכך
שמינויו יהיה תקף לפחות שנה לאחר שובו מהשבתון ,זאת בכפיפות לאמור
בסעיף  16.1להלן.

לגבי הנשיא ,משנים לנשיא ,סגני הנשיא (אם הם חברי הסגל האקדמי) וראשי היחידות האקדמיות ,תיחשב
כל שנת שירות בתפקיד כשנה וחצי לגבי שבתון.

 16.1הוועדה רשאית לאשר שבתון על פי סעיף 2ה' לעיל לחברי סגל בפקולטה לרפואה
שמינויים הוארך לאחר פרישתם מבית החולים המסונף לטכניון (כמפורט
בנספח  1לחלק ב' של התקנות האקדמיות  -הסגל האקדמי) ,ועל פי סעיף
181.3ב' לתקנות האקדמיות ,בתנאים הבאים:
א .במהלך תקופת הארכת המינוי לשנה לא תעלה תקופת השבתון על 4
חודשים.
ב.

במהלך תקופת הארכת מינוי לסמסטר לא תעלה תקופת השבתון על
חודשיים.

מספר המענקים שניתן לנצל במסגרת שבתון כנ"ל לא יעלה על מספר חודשי
השבתון .סך כל המענקים שניתן לנצל במסגרת שבתון בעת הארכת מינוי על
פי סעיף 181.3ב' לתקנות האקדמיות לא יעלה על מחצית מסך כל המענקים
שנוצלו בעת שבתונים קודמים.
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בעל תפקיד רשאי לצאת לשבתון קיץ (עפ"י סעיף 2ג' לעיל) ,לתקופה של
חודשיים במקום ניצול חופשתו השנתית ,אחת לשלוש שנים .יציאה כנ"ל
מותנית במינוי פורמלי של ממלא מקום בתקופת היעדרותו בתנאים הבאים:
(א) היחידות האקדמיות תקיימנה התייעצות בעניין ממלא המקום בוועדה
המכינה היחידתית או במועצת הפקולטה ,ותעברנה את דו"ח הישיבה
כנספח לבקשת השבתון.
(ב) בעלי תפקידים אחרים המתמנים על ידי הסנט או על ידי הוועדה המרכזת
(ובאין תקנה מחייבת אחרת) ,יגישו את הצעתם לממלא מקום לאישור
הוועדה המרכזת.
(ג) בכל המקרים ,דרוש רוב רגיל לאישור ממלא המקום.

הארכת שבתון
 .18הוועדה רשאית להאריך את השבתון אחרי התייעצות עם ראש היחידה
האקדמית ,אם ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות את הארכתו .על חבר הסגל
המבקש הארכת שבתון לפי סעיף זה לפנות בבקשה לוועדה לא יאוחר מ3 -
חודשים לפני תום השבתון ,אם יצא לסמסטר אחד ,ולא יאוחר מ 6 -חודשים
לפני תום השבתון ,אם יצא לשבתון של שני סמסטרים .לחבר הסגל היוצא
לשבתון לסמסטר הקיץ ,לא יוארך השבתון בדרך כלל ,אלא אם כן קיבל אישור
לכך לפני יציאתו לשבתון ,או בנסיבות חריגות ביותר.
אי חזרה משבתון
 .19אי שובו של חבר סגל לתפקידו בטכניון עם תום השבתון המאושר ללא
קבלת רשות מראש ,דינו כדין התפטרות חבר הסגל מעבודתו בטכניון .דין זה
לא יחול על מקרים בהם תיווכח ההנהלה ,תוך  30יום מתום השבתון,
שהיעדרו של חבר הסגל נבע כתוצאה מהתערבותו של גורם שאינו בשליטתו.

שבתון בסמוך לפרישה לגמלאות
 .20במקרה של שבתון אחרון של חבר הסגל לפני פרישתו לגמלאות ,רשאית
הוועדה לאשר את השבתון גם אם לא חלפו שלוש שנות שירות רצופות מאז
שובו משבתון קודם ,כנדרש בסעיף  11לעיל.
חבר סגל היוצא לשבתון אחרון לפני פרישה מחמת גיל והמועד המתוכנן של
שובו מהשבתון הוא תוך שלוש שנים או פחות לפני גיל הפרישה המתוכנן ,יוכל
לבקש לנצל מראש את זכויות השבתון שתיצברנה לו ,לפני המתוכנן ,עד
למועד פרישתו .חבר סגל המבקש ניצול הזכויות מראש ,יתחייב להחזיר את
יתרת מענקי שבתון שקיבל מעל לצבירה ,במקרה ששירותו יפסק לפני מועד
הפרישה המתוכנן ,וזאת פרט למקרה של פטירת חבר הסגל.
אם יבצר מחבר הסגל לצאת לשבתון בשנה בה מגיע לו שבתון ,לא תיפגע זכותו
לקבל את השבתון במועד מאוחר יותר ,גם אם הגיע בינתיים לגיל פרישה.
הפסקת צבירת זכויות שבתון
 .21חבר סגל ינצל בדרך כלל את השבתון בשנה השביעית .לפחות אחרי  12שנות
שירות רצוף (שנות שירות קלנדריות) בתנאים המזכים אותו לכך ,חייב חבר
הסגל לצאת לשבתון אלא אם כן הביא נימוקים בעלי משקל בפני הוועדה על
סיבות אי ניצול זכות זו .לא יצא חבר הסגל לשבתון ללא אישור מראש
מהוועדה ,לא תובאנה השנים מעבר לשנה ה 12 -בחשבון השנים המזכות אותו
בשבתון .יציאה לשבתון קיץ אינה מבטלת את הפסקת הצבירה.
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הפסקת הצבירה של זכויות שבתון אצל חברי סגל הפקולטה לרפואה במשרה
חלקית בעלי מינוי קליני או הנמנים עם סגל "הקלינאים" תהיה אחרי  9שנים.
במקרים אלה חידוש צבירה לאחר הפסקתה יהיה עם יציאה לשבתון של
חודשיים או יותר במקרה של חברי סגל הפקולטה לרפואה בעלי מינוי קליני
במשרה חלקית ,ושלושה חודשים במקרה של חברי סגל הפקולטה לרפואה
הנמנים עם סגל ה"קלינאים" במשרה חלקית.

שונות
 .23שנות שהותו של חבר הסגל בשבתון בחו"ל או בארץ ,לא ייכללו בחישוב זכותו
לשבתון ,אלא אם כן יצא חבר הסגל בשליחות שהטכניון מעוניין בה ,או
בשליחות לאומית ,ואם נקבע מראש כי משך שהותו בחו"ל ,ייחשב כמשך
שירות בטכניון.

***

