
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נוהל העסקת קרובי משפחה

 קרע . 1
 נוהל זה דן בהעסקת קרובי משפחה בעמותה. 1.1
  :הגדות בנוהל זה 1.2

  קרוב משפחה בדרגה א' או ב' כמוגדר להלן, לרבות קירבה חורגת וקירבה הנובעת מאימוץ. -"קרוב"

  הנובעת מאימוץ;                

  בת;, אם, אח, אחות, בן בן/בת זוג, -"קרוב בדרגה א"
בן, אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, נכד,  ;שהם אח או אחות של הורה -דודה דוד, -"קרוב בדרגה ב"
שהם אח או אחות של בן הזוג, וכן בן/בת הזוג של אח או אחות; נו/ חותן, חותנת, חם,  -נכדה, גיס גיסה

  חמות, חתן, כלה.
  

  בעמותה לרבות יחידת המלווים, אגף תכניות חינוכיות.יחידה עצמאית  -" מינהל"
  מוסד, לדוגמא בית ספר, גן. -"אגף"

  .מסויםמשכונה מסוימת למוסד  Xמסלול, לדוגמא מסלול מספר  -מחלקה" "
  

 מטרה . 2
 חריג של העסקת קרובי משפחה בעמותה. אישורקביעת נהלי עבודה וההליך לקבלת   2.1

  
 םרלוונטייקישור לנהלים  . 3

  נוהל קבלת עובד חדש  3.1
בעניין נוהל העסקת  11.15.11מיום  3/2011נוהל זה בא להוסיף על הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים   3.2

 קרובי משפחה ברשויות המקומיות ויש לפרש נוהל זה בהתאם להוראות החוזר.
 

 יטהש . 4
 סייגים על קבלה לעבודה של קרובי משפחה  4.1

לא יועסק ולא יתקבל לעבודה בעמותה אדם שיש לו קרוב משפחה בין עובדי מטה העמותה, אלא  -הכלל
  במקרים חריגים ע"י וועדת חריגים. יאושרלפי הוראות נוהל זה אשר 
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  חה:לגבי שיבוץ קרובי משפ סייגים  4.2
  

  לא יועסק עובד בכפיפות ישירה לקרוב שלו.   4.2.1
  באותה מחלקה.  -בדרגה א' באותו אגף, ובדרגה ב' לא יועסקו שני קרובים   4.2.2

  כל מוסד חינוכי (כגון: גן ילידם, בית ספר) ייחשב כמחלקה. -לעניין זה           
   מאלה: מנהל אגף, סגן מנהל אגף, חבר  לא יועסק עובד באגף פלוני אם הוא קרוב של אחד   4.2.3

  אדם או עוזר למינהל באותו אגף. -כוחהממונה על האגף, מנהל מח' מועצה            
  

  משפחה כתוצאה מינשואים: קירבת  4.3
  
 יש לדווח על כך למנהל משאבי אנוש, שיהיה  -משפחה בין עובדים כתוצאה מינשואים קירבתנוצרה  4.3.1

  רשאי לפועל כלהלן:
  אחד מהם לאגף אחר. יועבד -א. אם בני הזוג עובדים באותו אגף

   -ב. אם נוצרה קירבת משפחה בין עובדים אחרים (קרובים של בני הזוג) יש ביניהם יחסי כפיפות ישירה
  .3יועבר אחד מהם לתפקיד אחר, בכפוף להוראות סעיף     

  ג. לשקול את סיום העסקת אחד מהעובדים.
  

  :מניעת ניגוד אינטרסים  4.4
  

הכללים בעניין ניגוד אינטרסים. עובד עמותה לא הוראות נוהל זה באות להוסיף ולא לגרוע מתוקפם של 
ישתתף בדיון הנוגע לקרוב שלו, כגון בוועדת קבלה, ולא יתערב בשום דרך ישירה או עקיפה, בעניין לקרוב 

  שלו.
  

  ההחלטה של וועדת החריגים ותסמכ  4.5
  

     ,אנוש למשאבימסמכיו של מועמד לעבודה שיש לו קרובים בין עובדי בעמותה, יועבר אל האגף      4.5.1.1
  נוהל זה. להוראות, בהתאם שיבוצובלתו לעבודה ולהחליט על קבסמכותו לאשר את שרק     

    ושכר, היועץ אנושמסמנכ"ל משאבי כל חריגה מהוראות נוהל זה טעונה אישור ועדה, שתורכב    4.5.1.2
  המשפטי לעמותה ונציג האגף הנוגע בדבר.              

  על פי הצורך, ולכל היותר אחת לחודש.הועדה תתכנס    4.5.1.3
  יש להוסיף את ההוראות של רישום בתיק אישי.   4.5.1.4
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