
 
 
  

2020 

 מכללת סכנין
 תקנון אקדמי



1 
 

 
 תוכן עניינים 

 

   מס' עמוד              : הנושא

         

 המועצה האקדמית פרק ראשון:  .1

 3 ................................................................ תפקידי המועצה האקדמית  1.1

   4 ...................................................................הרכב המועצה האקדמית  1.2

   5 ...........................................................דרכי עבודת המועצה האקדמית 1.3

 6 ................................................... כהונת חבר במועצה האקדמיתסיום  1.4

 6 .......................................................... תפקיד יו"ר המועצה האקדמית 1.5

 6 ........................... כהונתו ךאופן מינויו של יו"ר המועצה האקדמית ומש 1.6

    

    ההנהלה האקדמית של המכללה פרק שני:  .2

   7ההנהלה האקדמית .................................................................. תפקידי  2.1

   7.......................................................... הרכב הועד האקדמי של המכללה 2.2

  7 ................................................................הנהלת המכללה דרכי עבודת  2.3

   

        פרק שלישי:  ועדות אקדמיות  .3

  8.....................................................................נהלי הוועדות האקדמיות  3.1

    8..........................................................................................ועדות קבע 3.2

 

     פרק רביעי: נושאי תפקידים במכללה  .4

  18......................................................................................נשיא המכללה 4.1

  19....................................................................................... משנה לנשיא 4.2

  20דיקן אקדמי........................................................................................ 4.3

  20.................................................................................דיקן הסטודנטים 4.4

   21.................................................................................רכז לימודי חינוך 4.5

  21.............................................................................רכז הדרכה פדגוגית 4.6

  21............................................................לימודרכזי התמחויות/ תוכניות  4.7

 21.............................................................רכז התמחות במכללה )סטאז'( 4.8

  22...............................................................................רכז לימודי המשך 4.9

     

       אקדמיהסגל לפרק חמישי:  הנחיות  .5

  23העסקת חבר סגל................................................................................. 5.1

 23זכויות חברי הסגל האקדמי.................................................................. 5.2

  24.....................................................במכללה  הסגל האקדמיחברי חובות  5.3

 25.......................................................................... שימוש בשם המכללה 5.4

 25................................................................ נוהל העסקת וקידום מרצים 5.5

 25............................................................................ מרצים חדשיםגיוס  5.6



2 
 

 26חברי הסגל ומעמדם החינוכי................................................................... 5.7

 26......................................................תוכניות הקורסים והקלדת סילבוסים 5.8

 26מבנה שנת הלימודים.............................................................................. 5.9

 27................................................................סטודנטים עם צרכים מיוחדים 5.10

  27.................................................................במכללההמרצה ות חובת נוכח 5.11

 27שעות הוראה ביום.................................................................................. 5.12

 28......סיום העסקה של עובדי הוראה מטעמים מנהליים................................ 5.13

 31.................................. שמעתייםמ מטעמיםסיום העסקה של עובדי הוראה  5.14

 31נוהלי נוכחות והיעדרות משיעורים............................................................ 5.15

 32וצילומים..................................................................................שכפולים  5.16

 32השתלמויות במופ"ת................................................................................ 5.17

 32................................השתלמויות אחרות................................................. 5.18

  32הנחיות לסגל בדבר הסטודנטים................................................................ 5.19

      

      :  תקנון קידום סגל אקדמישישיפרק  .6

 37........כלליות..................................................................................הוראות    6.1

 38....................................................................מסלולי קידום במכללת סכנין     6.2

 38...................................................................מהות התקנון ותהליכי הקידום    6.3

 41......................................ועדת מינויים מוסדית...........................................   6.4

 43.........................................ועדות מקצועיות.................................................  6.5

  44..............................................................דרגת מרצה  ................................   6.6

 48קריטריונים עיקריים לדרגת מרצה בכיר .......................................................   6.7

  53...............................................ל"ג ..........................דרגת פרופ' חבר לפי המ   6.8

 55מינוי במסלול המקביל/המקצועי/הנלווה .....................................................    6.9

  

  נספחים  .7

 57...................................קורות חיים.............................................. -נספח א'   7.1

 58....................................מכתב בקשה............................................ -נספח ב'   7.2

 59........................................הצהרת חבר הסגל המועמד לקידום........ -נספח ג'   7.3

 60.......................................ם................................הרכב תיק הקידו -נספח ד'   7.4

 61..............טופס הערכת הוראה...................................................... -נספח ה'   7.5

 63...............................קריטריונים לאישור מתן תואר פרופסור )מל"ג( -נספח ו'   7.6

  68..............................חברי ועדת המינויים .................................... –נספח ז'    7.7

 69............................תקנון המשמעת לסגל...................................... -נספח ח'   7.8

 74........למרצים................................................................קוד אתי  -נספח ט'   7.9

     

 

  



3 
 

  

 )ע"ר(מכללת סכנין 
 תקנון אקדמי

 
 תקנון זה נכתב בהתאם להנחיות ולהחלטות המועצה להשכלה גבוהה. 

או  "המכללה", –מכללת סכנין )ע"ר( )להלן גם להלן הוראות הנוגעות לניהול האקדמי של 

מוסדות, ועדות קבע, נושאי משרות מרכזיות, בעלי תפקידים ודרכי מינויים. כן  –( "העמותה"

קליטתו, הערכתו  –עקרונות וכללים הנוגעים לסגל האקדמי  , בין היתר,כולל התקנון האקדמי

 .ודרכי קידומו וכללי אתיקה

 : פרק ראשון
 
 : המועצה האקדמיתראשוןפרק  .1

 של המכללה. הגוף האקדמי העליוןהיא "( האקדמית המועצה)להלן: " המועצה האקדמית

להתוות  העיקריים הינם היתפקיד .את כל הגופים האקדמיים של המכללה החלטותיה מחייבות

על מדיניות העמותה בכל התחומים האקדמיים, לעקוב  חבר הנאמניםמדיניות ולהמליץ בפני 

 אחרי ביצוע המדיניות המאושרת של המכללה ולפקח על יישומה על ידי כל הגופים האקדמיים.

  תפקידי המועצה האקדמית 1.1

 במסגרת תפקידיה תעסוק המועצה האקדמית, בין השאר, בנושאים הבאים:

 לרבות המלצות לפתיחה, סגירה ושינוי תכניות לפיתוח אקדמי של המכללה, אישור הכנה ו

 המנהל של העמותה דלוועלאסיפה הכללית או  של תכניות וגופים אקדמיים ומתן המלצות

 באשר לתכניות שיש להן משמעויות כספיות.

  לרבות יחידות משנה אקדמיות מכל  במכללההאקדמיות פיקוח אקדמי על כל היחידות

 ות, גלריות וכל גוף אקדמי אחר של המכללה.הסוגים, מכונים, מרכזים, ספריות, מעבד

  למנות את הועד האקדמי, שהינו ועדת קבע של המועצה האקדמית והינו אחראי על הניהול

 השוטף של המכללה, וכן לקבל דיווח אודות פעילותו.האקדמי 

 שנוי מבנה אקדמי, כגון איחוד יחידות אקדמיות או סגירה של גופים אקדמיים. המליץל 

  איכותם של כתבי עת ופרסומים אקדמיים היוצאים לאור מטעם המכללה.לפקח על 

 כבוד שאין )למעט דוקטור לשם  לדון ולייעץ בנושא כללים להענקת תארי כבוד אקדמיים

 בכפוף לאישור הועד המנהל. בסמכות המכללה להעניק(,

 ומשרד החינוך ות ותארים בכפוף לאישור המל"גדלקבוע כללים למתן תעו. 

 עקרונות להענקת מלגות ופרסים ומענקים לסגל האקדמי )כגון פרסי הוקרה על  לקבוע

 הצטיינות בהוראה(.

 ועדות או צוותי עבודה מטעמה לבדיקת נושאים אקדמיים שונים, לפי הצורך. להקים 

 תכניות לימודים, בכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, נהליה והחלטותיה ופיקוח על  לאשר

  .דרי הבחינות בהןההוראה ועל ס רמת

 המוסדית ועדת המינויים לבחור את. 
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 בהתבסס על  -תקנון המינויים והכללים להעלאות בדרגה של הסגל האקדמי לקבוע את

קריטריונים וכללים שתציע/ שיציעו ועדת/ ועדות המינויים של המכללה בכפוף לעקרונות 

 שהותוו על ידי המל"ג.

 ועדת המינויים המוסדית באשר למינויים שבסמכותה דיווח על המלצות לקבל . 

 הכנות המוסד לקראת הליכי הערכת האיכות מטעם המל"ג ואח"כ  קבלת דיווח אודות

 מהלכה של הבדיקה על ידי הוועדה המעריכה החיצונית.

  המועצה האקדמית תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה כל

 עוד הם עומדים בהנחיות המל"ג וכלליה. 

 לפי שיקול דעתה, לרבות ועדות קבע )כגון: ו או צוותי עבודה מטעמה ועדות שונות להקים

דת משמעת( ועדת מינויים וקידום, ועדת הוראה, ועדת סטטוס, ועדת מחקר והערכה, וע

והאצלת סמכויות אליהן. הוועדות תדווחנה למועצה האקדמית באופן שוטף  הוק-וועדות אד

על פעולותיהן. ועדות הקבע ימונו ע"י המועצה האקדמית על בסיס קדנציאלי עפ"י תקנון 

  המכללה.

 עדות הקבע. ותקופתיים מו יווחיםד לקבל 

 כללים מנחים לקידום המחקר. לקבוע 

  לקבוע את תקנון האתיקה של חברי הסגל האקדמי במוסד ואת תקנון המשמעת של

 הסטודנטים. 

 .לדון בכל נושא אחר שקשור לחיים האקדמיים של המכללה 

  הקבלה של הסטודנטים למכללה, תנאי מעבר משנה לשנה, תנאי הפסקת  תנאיקביעת

 . ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תכנית לימודים ותנאי סיום לימודים

 בהתאמה לכללי משרד החינוך ו/או מל"ג/ ות"ת בנושאים אלה.

 

בעניינים בעלי השלכות כספיות, לרבות נושאים של תקנים ותנאי העסקה של סגל אקדמי, 

נים תהיינה החלטות המועצה האקדמית כפופות לאישור הנשיא וחבר הנאמנים. חבר הנאמ

רשאי לבקש מהמועצה האקדמית לדון מחדש בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המכללה 

 או את תקציביה. 

 

 הרכב המועצה האקדמית 1.2

ועל  1.1צריך שיאפשר לה לעמוד בהגדרות ובתפקידים המנויים בסעיף  המועצה האקדמיתהרכב 

 כן:

  פרופסור, רצוי פרופסור מן איש אקדמיה בכיר בדרגת בראש המועצה האקדמית יעמוד

 המניין.

  בהתייעצות עם בעל . נשיא המכללההרכבה הפרסונאלי של המועצה האקדמית ייקבע ע"י

 התפקיד האקדמי הבכיר הנוסף במכללה.

 חברי המועצה האקדמית לא ימלאו תפקידים אקדמיים או אחרים מחוץ למכללה, 

 שעלולים להעמידם במצב של ניגוד עניינים מול המכללה.

 40ולא יעלה על  12 -מספר חברי המועצה האקדמית לא יפחת מ. 
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 פרופסורים היכולים להיות מן המכללה עצמה  2/3 המועצה האקדמית תורכב מלפחות

מן  רבע לפחות. וסוממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, כולל פרופסורים אמריט

 הפרופסורים יהיו פרופסורים מן המניין. 

  כגון: דיקנים/ ראשי תפקידם בעלי תפקידים בכירים מתוקף במועצה האקדמית יכהנו(

 המועסקים במכללה בהיקף של לפחות חצי משרה. -כולם או חלקם -(חוגים

  למועצה האקדמית ייבחרו שני נציגים של הסגל: נציג אחד של המרצים ונציג אחד של

צים הבכירים. נציגים אלה יהיו בעלי תואר שלישי המועסקים במכללה בהיקף של המר

לפחות חצי משרה, כאשר מקום עבודתם העיקרי הינו במכללה ואין להם תפקיד שעלול 

להעמידם במצב של ניגוד עניינים. המרצים והמרצים הבכירים יבחרו את נציגיהם 

ישמש כמשקיף. המוסד יוכל  אגודה()רצוי יו"ר ה נציג סטודנטים למועצה האקדמית.

במקרה שנציג  לצרף כחברים במועצה האקדמית גם נציג סגל זוטר ונציג סטודנטים.

 סטודנטים ישמש כחבר במועצה האקדמית לא יהיה נציג סטודנטים כמשקיף.

  חברי המועצה האקדמית הבאים מחוץ למכללה יבואו ממגוון מוסדות וממגוון תחומים

  מהתחומים בהם עוסקת המכללה(.)ולא בהכרח 

  שתי מכללות עד אקדמית יכול שיהיה חבר במועצות אקדמיות של החבר במועצה

 . לכל היותר אקדמיות

 

 דרכי עבודת המועצה האקדמית 1.3

 המועצה פעמים בשנה.  3 -לא פחות מו ,המועצה האקדמית תתכנס לישיבות סדירות

יו"ר המועצה האקדמית או עפ"י בקשה  הנשיא או ישיבות נוספות עפ"י בקשת תקיים

 מחברי המועצה האקדמית. 25%בכתב של לפחות 

  מניין חוקי )קוורום( בישיבות המועצה האקדמית יהיה מחצית מחבריה. אם לא יהיה

ותתנהל הנדחית הישיבה היא תידחה בשעה, ואז תיפתח הישיבה  המניין הנדרש לפתיחת

 . י המועצהרבלפחות שליש מחתנאי שנכחו כדת וכדין ב

  ,החלטות המועצה האקדמית יתקבלו בהצבעה גלויה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה

היו הקולות שקולים, תכריע הצבעתו   ויחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה.

של מי שישמש כיו"ר הישיבה, שיהא לו לצורך זה קול אחד  -ובהעדרו מועצה של יו"ר ה

  נוסף.

 למועצה להשכלה גבוהה על  תמסור בתחילת כל שנה דו"ח בכתב המועצה האקדמית

 פעילותה, וכן על שינויים בהרכב חבריה.

  ימים לפני מועד הישיבה ויפרט  10יו"ר המועצה יזמן בכתב את חברי המועצה לפחות

 בהזמנה את מועד הכינוס, מקומו וסדר היום שנקבע לו. 

 אי להעלות על סדר היום נושאים נוספים, ובתנאי שמסר שכל חבר במועצה האקדמית ר

 ימים לפני מועד הישיבה. 7ליו"ר המועצה האקדמית לא פחות מאשר  הודעה בכתב על כך 

 ישלח יישלח לכל חברי המועצה. הפרוטוקול ה תתועד ע"י פרוטוקול אשר בכל ישי

 בתחילת כל ישיבה עוקבת.  אושריומועצה הלחברי בדוא"ל 
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  הוק, ולהאציל להן מסמכויותיה. -האקדמית תוכל להקים ועדות קבע וועדות אדהמועצה

על בסיס קדנציאלי ע"פ תקנון  , מקרב חבריה,ועדות הקבע ימונו ע"י המועצה האקדמית

 המוסד. וועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית באופן שוטף אודות פעולותיהן.
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 סיום כהונת חבר במועצה האקדמית  1.4

 במועצה האקדמית יחדל מלכהן בתפקידו בגין כל אחת מהסיבות הבאות:חבר 

   פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה והחלטות המועצה

   האקדמית.

 שעות  72בהודעה בכתב ליו"ר המועצה. התפטרות זו תיכנס לתוקף החבר  ותהתפטר

  .ממועד מסירתה

 בעבירה שיש עמה קלון. הרשעה 

 של המועצה, ואף לאחר מן המניין, רצופות  ישיבות שלושנמנע מלהופיע לבמידה ו

  ת.שנמסרה לו התראה בכתב שב ונמנע מלהופיע לאסיפה נוספ

 פרש לגמלאותבמידה ו. 

 בה  ופקיעת חברותו ד.  -ה על הוצאתו של חבר מהמועצה האקדמית לפי ס"ק א. והחלט

 .תהא מנומקת, והיא תימסר לחבר הנוגע בדבר

 ו ניתנה לאם ולהפקיע חברותו בה, אלא המועצה להוציא חבר מלא יוצע  הבכל מקר

 את טענותיו.חברי המועצה הזדמנות נאותה להשמיע בפני 

 

 תפקיד יו"ר המועצה האקדמית  1.5

 בהתייעצות עם  בות המועצה, יקים ועדות משנהיהמועצה האקדמית יכין וינהל את ישיו"ר 

עבודתן, יהיה אחראי בפני המועצה האקדמית על ביצוע ויקבל דיווח אודות  המועצה

 החלטותיה.  

 

 ומשך כהונתואופן מינויו של יו"ר המועצה האקדמית  1.6

  ימונה ע"י נשיא המכללה. מינוי זה כפוף יהיה הנשיא או  ראש המועצה האקדמית

 מחבריה המשתתפים בהצבעה. 2/3לאישורה של המועצה, ברוב של 

  שנים  4-שנים, עם אפשרות להארכה ל 4משך כהונתו של יו"ר המועצה האקדמית הוא

 משתי כהונות רצופות. למעלה נוספות. בכל מקרה, לא יוכל אדם לכהן כיו"ר המועצה 

  הנזכרים על אף האמור בסעיף ב' לעיל, כהונתו של היו"ר תפקע בכל אחד מהמקרים

 לעיל.  1.4בסעיף 
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  המכללה האקדמית שלה נהלהה: ינש פרק .2

אשר  המכללה של ההנהלה האקדמית המועצה האקדמית תמנה ותסמיך גוף אשר יהווה את 

 (האקדמית" "ההנהלה -)להלן האקדמית המועצה של קבע ועדתייחשב גם כו

 ההנהלה האקדמית  תפקידי  2.1

  הועד האקדמי הינו אחראי על הניהול האקדמי השוטף של המכללה.

האקדמיים המכללה היא הגוף הניהולי העליון, המפעיל ומנתב את חיי היומיום הועד האקדמי של 

 במכללה. 

 .יעמוד המשנה לנשיא המכללההאקדמית של המכללה בראש ההנהלה 

  תחומי פעולתה ואחריותה של ההנהלה מקיפים את חיי היומיום של המכללה- 

העדיפויות של פעילות כלל , לרבות קביעת סדרי םהפרופסיונאליי האקדמיים הפדגוגיים,

 חיי המכללה.

 לביצוע המדיניות הנקבעת ע"י המועצה האקדמית.אחראי היה ת 

  תהיה אחראית ותעקוב אחר פעילות הועדות האקדמיות וראשי החוגים ובעלי התפקידים

 .האקדמיים במכללה

 ודיווחים נוספים מהוועדות האקדמיות ומבעלי התפקידים וראשי  תוכנית שנתית תקבל

 החוגים ותיתן הנחיות לגביה.

 והמלצותיה האקדמית המועצה החלטות ביצוע על פקחת. 

 החומר לישיבות המועצה האקדמית. אתכין ת 

 הבפני נשיא המכללהשיעלה בנושאים דון ת. 

 ראשי תוכניות/ ראשי התמחויות.מנה ת 

  תוכניות לימוד חדשות.תציע ותכין 

 .תיזום פרויקטים לקידום המכללה 

  אחראית לאיכות הרמה האקדמית של המכללה.תהיה 

 המכללה ועד האקדמי של ההרכב   2.2

  מנכ"ל המכללה, , משנה לנשיא )יו"ר(, נשיא המכללהורכב מי המכללההועד האקדמי של

שיכהנו , , או יותרנוספים בעלי תפקידים בכירים י, ושנלמחקרסגן נשיא דיקן אקדמי, 

 .תפקידםבתוקף 

 הנהלת המכללהדרכי עבודת  2.3

 הצורך"י ועפ לחודש הנהלת המכללה תתכנס אחת. 

 הכהונה תקופת את להאריך ניתן. שנים ארבעעד  הנה האקדמי הוועד חברי כהונת תקופת 

 לתקופות נוספות.
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 י: ועדות אקדמיותשלישפרק  .3

 נהלי הוועדות האקדמיות 3.1

מספר וועדות אקדמיות שונות, חלקן כוועדות קבע וחלקן כוועדות לעניין מסוים  פועלות במכללה

 ., כזרוע הארוכה של המועצה האקדמיתאו לתקופה מסוימת

  .הוראות בדבר ועדות הקבע והוועדות הזמניות, מטרותיהן וסמכותן, מפורטות להלן

הוועדות האקדמיות  הרכבשינוי ב מעת לעת ולפי צרכי המכללה הנהלת המכללה תציע

 במכללה אשר יובא לאישור המועצה האקדמית.

  על פעולות הוועדה.  להנהלת המכללההאקדמית או יו"ר כל ועדה אקדמית ידווח למועצה 

  תתכנסנההוק -. ועדות אדאו בהתאם לצורך שלוש פעמים לפחות בשנהתתכנס כל ועדה 

 על פי הצורך או על פי כתב מינוי.

  ועדה יוגש למועצה האקדמית לפני תום שנת הלימודים.דיווח שנתי של כל 

  המועצה האקדמית תאשר את נהלי עבודתה של כל ועדה, באופן שיעלה בקנה אחד עם

 נהלי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

  החלטות הועדות האקדמיות בנושאים שנכללים במסגרת סמכויות המועצה האקדמית

, אלא אם כל קדמית ותהיינה טעונות אישורהתובאנה כהמלצות בפני המועצה הא

עדה שתפקידה ובו .החברים בה הם חברי המועצה האקדמית שאז לא יידרש אישור נוסף

 לייעץ או להמליץ בלבד למועצה האקדמית, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי המועצה.

 

 ועדות קבע 3.2

  מוסדית מינויים עדתו 3.2.1

  מהמועצה האקדמית.ועדת המינויים המוסדית שואבת את סמכותה 

 מרצה בכיר )כולל( ולהכנת התיקים לוועדות  עד הועדה תהא אחראית למינוי לדרגות

 המינויים העליונות )של המל"ג(.

  יישומי )מקביל( -מחקרי )רגיל( ופרקטי-אקדמי -קבע מסלולי קידום מקביליםתהמכללה

 ובשניהם תוענקנה הדרגות האקדמיות המקובלות בלבד.  -

 המוסדית המינויים ועדת תפקידי

  דרגות עד מרצה לועדת המנויים המוסדית הינה ועדת משנה של המועצה האקדמית למנוי

דרגות עד מרצה  בכיר )כולל(, ולהכנת התיקים לוועדות המינויים העליונות )של המל"ג(.

המינויים המוסדית,  תבכיר יוענקו לחברי הסגל ע"י המוסד בהתאם להחלטת ועד

 שהחלטותיה תדווחנה למועצה האקדמית. 

  :מרצהועדת המינויים תתייחס אך ורק לדרגות המקובלות בעולם האקדמיה בישראל ,

בהתאם  תוענק)עד מרצה בכיר( הדרגה  .המניין מן ופרופסורחבר  פרופסור, בכיר מרצה

 לקריטריונים המקובלים באקדמיה, ללא התניה במכסות כלשהן. 

 נוי ולקידום מרצים לכל הדרגות, כולל לדרגת יועדת המנויים תגבש קריטריונים למ

פרופסור מן המניין, ותעביר קריטריונים אלה לאישור המועצה האקדמית. קריטריונים 

אלה ישקפו את הקריטריונים המקובלים באקדמיה תוך התאמתם לאופי הייחודי של 

תפעל בהתאם  םאוניברסיטה. ועדת המינויי מוסד להשכלה גבוהה שאינו ולהיותוהמוסד 

 לקריטריונים שתאשר המועצה האקדמית.
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  המוסד  ולחוק המל"ג, לפי 15בהליכי קידום, יילקחו בחשבון צורכי המכללה, ברוח סעיף"

 האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו". ענייניוהינו בן חורין לכלכל 

 א זה להחלטת הנהלת המכללה. הועדה תעביר את המלצותיה בנוש 

  החלטות ועדת המינויים המוסדית שיש להן השלכות תקציביות יובאו לאישור נשיא

 .ולאישור הוועד המנהל המכללה

  מקרב הנוכחים  בהצבעה רוב רגיל תעשה קבלת החלטות בדיוני ועדת המינויים המוסדית

 .המינוייםועדת היו הקולות שקולים, תכריע הצבעתו של יו"ר . בהצבעה

 

 המוסדית המינויים ועדת הרכבכינוס ו

  המועצה האקדמית תמנה ועדת מינויים מוסדית שיהיה בה רוב לפרופסורים מן המכללה

איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור מן המניין, רצוי שיהיה  היה הוועדה ייו"ר  ומחוץ לה.

  .מכללהמועסק ב

  המניין יכול לשמש כיו"ר ועדת המינויים נשיא המכללה שהוא גם בעל דרגת פרופסור מן

  .בכפוף לאמור בס"ק ד להלן המוסדית

 בוועדת המינויים המוסדית.מתוקף תפקידם חברים יהיו  המשנה לנשיאנשיא המכללה ו 

 שהוא פרופסור מן המניין, לא יהיה בו זמנית יו"ר המועצה האקדמית של  נשיא המכללה

יחליט לכהן כיו"ר המועצה האקדמית, ימונה לתפקיד אם המכללה ויו"ר ועדת המינויים. 

. אם יחליט לכהן כיו"ר כללהיו"ר ועדת המנויים, פרופ' מן המניין, רצוי מי שמכהן במ

 יו"ר המועצה האקדמית איש סגל בכיר בדרגת פרופסור.ועדת המנויים, ימונה לתפקיד 

  אך עמוד בראש המועצה האקדמית כול ליהוא הוא פרופסור חבר,  נשיא המכללהאם

באישור  נשיא המכללהימונה ע"י אשר פרופסור מן המניין  יעמוד בראש ועדת המינויים

 . ורצוי שיועסק במכללה המועצה האקדמית

  מתחומי דעת שונים מתוך  חברים 9-חברים ולא יותר מ 5לפחות ועדת המינויים תמנה

חברי המועצה האקדמית ומתוך חברי סגל המכללה הבכיר בדרגת פרופסור מן המניין 

)במידה ואין מספיק פרופסורים מן המניין במכללה ניתן למנות פרופסורים ממוסדות 

 . אחרים להשכלה גבוהה(

 .חברי הוועדה ימונו ע"י הנשיא בהתייעצות עם יו"ר הוועדה 

 נוי ראשון לדרגת מרצה ים תתכנס לכל הפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית. במועדת המנויי

 בכיר ומרצה, יכול היו"ר להסמיך את הועדה לאשר את המנוי ללא כינוס הועדה.

 הוועדה  חברים לפחות. 3 נוכחות של לקיום ישיבות ועדת המינויים הוא מניין החוקי ה

 לא תתכנס ללא היו"ר.

  המוסדית ת/ירכז את עבודה הוועדה.מזכיר/ת ועדת המנויים 

  אשר ניתן יהיה , שנים 3יכהנו לתקופה שלא תעלה על ועדת המנויים המוסדית חברי

. בכל מקרה לא להאריכה, בהחלטת המועצה האקדמית, לכהונה אחת נוספת בלבד

מהחברים בכל מועד,  1/3אלא לכל היותר יוחלפו כל חברי הוועדה בעת ובעונה אחת, 

לשמור על רציפות ותקינות עבודת הועדה. במידה ולא ימצא חבר מתאים העונה כדי וזאת 

תקופות כהונה  2על דרישות התקנון, ניתן יהיה להאריך את מינויו של חבר הועדה לעד 

 .)ובסך הכל שלוש תקופות כהונה רצופות( נוספות
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ון קידום סגל תקנ 6בפרק פירוט נוסף לעניין תפקידה של וועדת המנויים המוסדית יפורט *

 אקדמי.

 

 ועדת ההדרכה הפדגוגית 3.2.2

 .ועדת ההדרכה הפדגוגית היא ועדת קבע של המועצה האקדמית 

  תפקיד הועדה:

  התנסות המעשית בהוראה ה נושאועדה זו אחראית לתכנון, להפעלה ולהערכה של

 ובחינוך. 

  הרכב הועדה:

  ,)רכז ההתמחות בהוראהועדת ההדרכה הפדגוגית תורכב מרכז ההדרכה הפדגוגית )יו"ר 

 . , מתוקף תפקידיהםהתמחויות/ ראשי תוכניותראשי ו

 חברים לפחות. 4קיום ישיבות ועדת הערכה פדגוגית הוא הקוורום ל 

  ,ישיבות שנתיות. 3ותקיים לפחות הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

 במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי  .הנוכחים בהצבעת: חלטות הועדהאופן קבלת ה

 יו"ר הועדה.

 לסטודנטים מוסדיתהקבלה הועדת  3.2.3

 ועדת הקבלה המוסדית היא ועדת קבע של המועצה האקדמית.  

  :התמחות/ התוכניתשני נציגים של הנהלת המכללה וראש ההרכב הועדה 

 .נשיא המכללה או מי מטעמויו"ר הועדה יהא או ממלא מקומו.  תהרלוונטי

 מקיימת דיון לגבי המלצות ועדת הקבלה לחוג קבלה ה ועדת -תפקיד הועדה

האם לאשר או לדחות את  ומחליטה ורשאית להזמין את המועמד לראיון נוסף

  .קבלתו של המועמד

  ,לקראת תחילת שנת הלימודיםהוועדה תתכנס בהתאם לצורך. 

 במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה  .אופן קבלת החלטות הועדה: בהצבעת הנוכחים

 בידי יו"ר הועדה.

 חברים לפחות 3 הקוורום לקיום ישיבות ועדת קבלה מוסדית הוא. 

 ו/או לתוכניות )תואר שני( )תואר ראשון( התמחותועדות קבלה ל 3.2.4

 ועדת קבלה ללימודים.תמונה  חוג לכל 

  :ההתמחותאיש סגל נוסף מ ,)יו"ר( או תוכנית התמחותמראש הוועדה תורכב הרכב הועדה 

)לתואר שני, ימלא את התפקיד ראש היחידה  ואיש סגל מתחום לימודי החינוך או התוכנית

  .ללימודים מתקדמים או מי מטעמו(

  :הקבלה  תלוועדולהעביר המלצותיה  לזמן ולראיין את המועמדיםתפקיד הועדה

 המוסדית.

  ,הלימודים.לקראת תחילת שנת הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

  :2מניין חוקי. 
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 ועדת הוראה 3.2.5

 .עדת ההוראה היא ועדת קבע של המועצה האקדמיתו

 הרכב הועדה

)יו"ר(,  דיקן אקדמי, את בעלי התפקידים הבאים: בין היתרתכלול, ועדה והללימודי תואר ראשון, 

וראש  רכז ההדרכה הפדגוגית ודיקן הסטודנטים רכז לימודי חינוך, ,התמחויות/ תכניותראשי 

הוועדה תכלול, בין היתר, את בעלי התפקידים ללימודי תואר שני, . לאיכות ומצוינותהיחידה 

דיקן סטודנטים וראש היחידה  ,תכניות)יו"ר(, ראשי  יו"ר היחידה ללימודים מתקדמיםהבאים: 

 לאיכות ומצוינות.

או מי מטעמו, יוזמנו לכל ישיבה ויוכל להשתתף בה כחברים בעלי זכות הצבעה.  נשיא המכללה

 הוועדה רשאית לצרף אליה חברים נוספים בהתאם לנושאים שיידונו.

 

  ועדהוהתפקידי 

מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה האקדמית בדבר תוכניות לימודים חדשות ובדבר שינויים 

אחר תוכניות הלימודים ויישומן, מעקב אחר תכנית ההוראה בתוכניות לימודים קיימות, מעקב 

 ועדכון תקנון הלימודים בהתאם להחלטות המועצה האקדמית.

ה, ההורא ועדת באחריותהינה  ההערכת ההוראה והתפקוד של חברי סגל ההוראה במכללכמו כן, 

דעת רכז  . הערכת ההוראה תתבסס, בין היתר, על חוותבאמצעות רכז היחידה לאיכות ההוראה

אליו שייך המרצה ועל הערכת הסטודנטים המתבצעת בסוף כל  התוכניתההתמחות/ ראש 

 סמסטר.

ועדת ההוראה תבצע בדיקותיה לגבי הערכת התפקוד של כל מרצה פעמיים בכל שנת לימודים, 

. מסקנות ועדת הנהלת המכללהתרכז את ממצאיה מהבדיקות, תנתחם, ותעביר את מסקנותיה ל

אודות קידומם של המרצים, וכן אודות כל  בהחלטותיה נהלת המכללהאת ה נהתשמשההוראה 

  עניין רלוואנטי אחר בקשר עם העסקת המרצים.

 .ישיבות בשנה שלוש ותקיים לפחותהוועדה תתכנס בהתאם לצורך, 

 .חבריםמה 2/3לפחות  מנין חוקי לקיום ישיבות הועדה הינו:

 הנוכחים.החלטות הועדה תתקבלנה בהצבעת רוב 

 . במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי יו"ר הועדה

 

 מחקר ה רשות 3.2.6

. הקריטריונים להליכי הפעילות האקדמית המועצה של קבע ועדת היא המחקר רשות 

 די המועצה האקדמית.על י רשות המחקר יאושרו ב

 

 רשות המחקר מטרות 

המרצים לבצע מחקרים לפי תחומי העניין וההתמחות שלהם, בנושאים חברי סגל מקרב  עידוד

ולתחומי חינוך, הוראה ולמידה, לפיתוח סגל ההוראה  וריםמהרלוונטיים להכשרת 

 ובחינת במכללה הערכה -למידה -הוראהציר  הערכתוכן, ולדיסציפלינות הנלמדות במכללה 

 .ולקידומ דרכים
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 רשות המחקר הרכב 

, ראש יחידת דיקן הסטודנטים)יו"ר(,  סגן נשיא המכללה לענייני מחקר המחקר יהיוחברי רשות 

סגל, שיוצעו ע"י היו"ר ויאושרו ע"י המועצה ה חבריבעלי תפקידים וו המחקר או מי מטעמו,

 האקדמית.

 מניין חוקי, הרכב ותפקידי הוועדה

 פעילות יצירתית, , לפתח ולטפח בכלל ודרך יחידת המחקר לקדם את המחקר במכללה

לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך או להוראה, לעודד מחקרים וקשרי מחקר בין 

המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, לספק שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך 

קבלת קרנות מימון, לסייע לפרסום מחקרים, להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני 

 בנושא ולהגיש דו"חות פעילות והמלצות למועצה האקדמית.הגופים השונים הנוגעים 

  המחקר תקבע את נהליה באישור המועצה האקדמית.רשות 

 ישיבות בשנה 3 -לא פחות מתקיים תתכנס בהתאם לצורך, ו רשות המחקר. 

  חבריםמה 2/3הינו:  רשות המחקר מנין חוקי לקיום ישיבות. 

  הנוכחים.תתקבלנה בהצבעת רוב רשות המחקר החלטות 

 רשותבמקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי יו"ר ה . 

 

   במחקר תמיכה נוהל

 המחקר לצורך קבלת תקצוב לעבודת מחקר שלו.רשות יוכל לפנות לאקדמי  חבר סגל 

  משעות ההוראה  10%בקרן יופקדו . רשות המחקרתוקם קרן שעות מחקר שתנוהל על ידי

 של הסגל במינוי.

 הוראה בתשלום  לאשר, למרצים העוסקים במחקר, הפחתת שעותתוכל  מחקרה רשות

מחברי  30% –לכל היותר ל  ממשרה מלאה ובלבד שאישורה יינתן 33% בהיקף של עד

 האקדמי הבכיר.  הסגל

  יוכל לפנות לקרן לצורך הפחתה בעומס ההוראה בשל פעילותהאקדמי הבכיר סגל החבר 

 . מבצע אותה הואהמחקר, ש רשותמאושרת ע"י מחקרית 

  ולתקופה של  שעות שבועיות 4יעשה עד למקסימום הפחתה של ההוראה עומס הפחתת

 שעות הוראה 8 -בכל מקרה מתחת לשנה אחת, ובלבד שעומס ההוראה לא יפחת 

 שבועיות.

  התקדמות הפעילות יווח בכתב על יגיש חבר הסגל לוועדה דשנת לימודים בתום

 שלו.  המחקרית

 

 בתחום המחקר רשות המחקר פעולות 

  לבצע מחקרים, להעריך תכניות שפותחו ביוזמתם ולהגיש הצעות האקדמי עידוד הסגל

למימוש המחקר או  ת כספי תמיכהמחקר או תכניות עבודה לוועדה, במטרה לקבל 

 הפרויקט.

  קביעת דפוס להצעת מחקר או לתוכנית המוגשת לוועדה, וכן קריטריונים להערכתה

 ולאישורה.
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  ההצעות המוגשות לחוות דעת מקצועיות, דיון בהצעות המוגשות והקצאת הפניית

מענקים לחוקרים, הן לביצוע המחקר והן לפרסום בכנס מדעי מוכר בארץ או בחו"ל )דמי 

 הרשמה לכנס, נסיעות, אש"ל(.

  שעבורם אושר מענק, עד לשלב הפרסום. והפרויקטיםריכוז מידע אודות המחקרים  

 

 להגשת בקשת מענקתנאים מוקדמים 

 מעל משרתם שהיקף במכללה הקבועים, האקדמי הסגל לחברי מיועדת במחקר התמיכה 

 מענק קיבלו שלאו להבמכל עבודתם שעיקראקדמי  סגל לחברי תינתן עדיפות. משרה חצי

 .בעבר המחקררשות מ כספי

 רשאי חבר סגל להגיש בקשת מענק אחת בלבד )אף כחלק מצוות(. בכל שנה 

 העבודה סיום לאחר רק נוספת בקשה להגיש רשאי מחקר מוועדת מענק המקבל סגל חבר 

 .בגינה פרסום /מסכם"ח דו והגשת שתוקצבה

  פרסום שאינם מהווים חלק מתיזה לקראת  תכנית/ רק בקשות מענק עבור מחקר/תידונה

 שני או שלישי.תואר 

 

 מטרות המענק

  עבור מחקר, פיתוח תכנית  יתבטא בסיוע כספי רשות המחקרהמענק שיאושר על ידי

 , פרסום מחקר או השתתפות בכנס )הצגת מחקר בכנס(.פרויקט לימודים/

  המענק הכספי מיועד להוצאות שוטפות הכרוכות בביצוע המחקר )איסוף נתונים

סטודנטים תוך עידוד להעסקת -ועיבודם, ניסויים, בדיקות מעבדה, שכר לעוזרי מחקר

הפרויקט, בפרסום המחקר )עריכה  בפיתוח התוכנית/סטודנטים של מכללת סכנין(, 

לשונית שלא בשפת האם, תרגום, הוצאה לאור( וכן עבור פרסום ממצאי המחקרים על 

 ידי השתתפות בכנס מדעי מוכר בארץ או בחו"ל )דמי רשמה, נסיעות, אש"ל(. 

  ע אשר סיומוסמכת לשכר עבודה לחוקר עצמו, ואינה רשות המחקר אינה מוסמכת לממן

 כספי לרכישת ציוד קבע, כגון ריהוט ומחשבים.

 

 נוהל הגשת הבקשה למענק

 רשות הבקשות למענק הכספי, בצירוף הצעות המחקר או התכנית והנספחים, תוגשנה ל

 המחקר בשלושה עותקים.

  החוקר/ים יצהיר/ו בטופס הבקשה )של יחידת המחקר וההערכה( על מקורות מימון

 ורך המחקר או הפרויקט הלימודי שפותח.נוספים בהם הם מסתייע/ים לצ

 

 נוהל הטיפול בבקשה ואישורה

  המחקר רשות בקשה העומדת במתכונת ההנחיות הנ"ל תועבר לשיפוט מדעי לחברי

וההערכה ולאנשי סגל נוספים על פי תחומי התמחותם )כל בקשה מועברת לחוות דעתם 

 תטופל.שני מעריכים(. בקשה שלא תוגש בהתאם להנחיות, לא  של

 .חוות דעת חיובית )לעיתים כוללת בקשה לתיקונים( היא תנאי לקבלת המענק 
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 קריטריונים להערכה של בקשת המענק

 .איכות הרקע המדעי והרשימה הביבליוגרפית 

 לבין מטרותיה. )המחקר( מידת ההתאמה בין שיטות העבודה 

 המחקר( )הערך המדעי של העבודה )המחקר( מידת התרומה של נושא העבודה(. 

 פרויקטאו פיתוח  מחקרהסיכויים להצלחת ה. 

 .מידת המקוריות של המחקר או הפרויקט 

 "חות מסכמים של עבודות קודמות )מחקר/פרויקט( שנתמכו במענק מוועדתהגשת דו 

 מחקר.

 ה. המשרה של המרצה במכלל חלקיות 

 הערות לשיפור,  המוגשת, וכן )המחקר( ההערכה כוללת הערות כלליות לגבי העבודה

 במידת הצורך )מועברות אל מגיש הבקשה(.

 

 אופן מימוש המענק

חשבוניות אך ורק עבור הוצאות המפורטות בסעיפי  המענק ימומש כנגד הגשת קבלות/

 נרכש ממענק המחקר הינו רכוש המכללה.אשר ציוד הפירוט התקציבי של הבקשה שאושרה. 

 

 משך מימוש המענק

ניתן למימוש בשנת הלימודים בה אושר  רשות המחקר,המענק הכספי המוענק באמצעות 

שנות לימודים אקדמיות, עד תום חודש אוגוסט  3)במהלך  ובשתי שנות הלימודים העוקבות

 בשנת הלימודים השלישית(.

 

 סיום העבודה ופרסומה

 החוקר מתבקש:

  עד  –המענק( בתקופה שנקבעה להשלים את שלבי המחקר/התכנית )שהיוו בסיס לאישור

 לתום שתי שנות לימוד עוקבות למועד אישור הבקשה.

  להגיש דו"ח מסכם שיתייחס לשלבי המחקר/הפרויקט שבוצעו או העתק של מאמר/ספר

 שפורסמו.

  היוצא לאור מטעם המכללה עם עידוד לפרסם את המחקר/הפרויקט הממומן בכתב עת

  לפרסם גם בכתבי עת מקצועיים.

  בפרסום המחקר/התכנית, יצוינו בדרך נאותה העידוד והתמיכה של ועדת המחקר של

 .הפרויקט בפיתוח התכנית/ המכללה בביצוע המחקר/

 ( או עותק של כל פרסום יועבר ליו"ר הוועדה.)ראש היחידה למחקר והערכה 

  מאמר תשמש כקריטריון להערכה של בקשות מענק שיופנו ה המסכם/הגשת הדו"ח

 בעתיד. מחקר רשות הל
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  יחידת איכות ומצוינות 3.2.7

אחראית על טיוב ההוראה, הדגשת איכות אקדמית גבוהה של המרצים יחידת האיכות 

לידי ביטוי במצוינות בהוראה ובתכני הקורסים הנלמדים, ליווי החוגים בהכנת הבאה 

 דוחות בקרת האיכות מטעם המל"ג.

 

  ומנוי חבריה הרכב היחידה

והמסלולים  , התכניותהאיכות מורכבת מראש יחידה וחברי יחידה אשר הם ראשי החוגיםוועדת 

 במכללה.

 תפקיד היחידה

  ניהול מערך האיכות במכללה והטמעת תהליכי הבטחת איכות, תוך כדי התאמת

 המכללה לדרישות והתקנים של המל"ג ומשרד החינוך. 

  אחריות על איסוף נתונים, ניתוח מגמות, הגדרות של פעילויות שיפור, מעקב יישום

 פעולות מתקנות. 

  .קביעת יעדי איכות שנתיים ותוכניות איכות שנתיות 

  .ביצוע מבדקי איכות פנימיים והכנה ולווי מבדקי איכות חיצוניים 

 יווי גורמים מקצועיים, מבדקי לקוחות וגופי התעדה. ל 

 עדכון מסמכים לרבות נהלים, הנחיות ודוחות. כתיבה ו 

  אחריות על בקרת דיווחי אי שביעות רצון של לקוחות / ספקים כולל טיפול בתלונות

 לקוח וניתוח כשלים. 

  .הכנה, ביצוע והצגת ממצאי סקרים למקבלי החלטות במכללה 

 .קיום ישיבות איכות בתוך המכללה 

 

  סגל הוראה –ועדת משמעת  3.2.8

ופעילותה מוסדרת בתקנון המשמעת  היא ועדת קבע של המועצה האקדמית ,סגל הוראה ועדת משמעת

 . המצ"ב כנספח ח' לתקנון זה

 

 הרכב הועדה

 חברים שימונו לפי העקרונות כדלקמן: 5 -ועדת המשמעת לסגל תהא מורכבת מ

 "ר יו, בהתייעצות עם יתמנו ע"י נשיא המכללה רחברי ועדת המשמעת, לרבות היו"

 .האקדמית המועצה

  יו"ר הוועדה יהיה בדרגת מרצה בכיר לפחות, חבר סגל בעל שיעור קומה, ותיק ובעל

 – חבר במקרה של תלונה נגד חבר סגל בדרגת פרופ' ניסיון במילוי תפקידים במכללה.

 יישב בראש הוועדה פרופסור מן המניין.

 ,)שימונו באופן  שאר חברי הוועדה יהיו חברי/ חברות סגל בכיר )בדרגת מרצה ומעלה

 שמשקף את כלל הסגל האקדמי של המכללה.

 .חברי ועדת המשמעת יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות הדיונים ותוכנם 

 .הרכב ועדת המשמעת יובא לאישור המועצה האקדמית 
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 .במקרה של תלונת סטודנט נגד מרצה, יצורף לוועדה דיקן הסטודנטים 

 המשמעת ועדת את לפזר רשאי, האקדמית המועצה עם בהתייעצות, המכללה נשיא 

   .לקוי תפקוד של במקרה

 

 הועדהתפקידי 

  במכללה. משמעת של סגל ההוראהבעבירות דיון והחלטה 

 תפעל בהתאם לסמכויות המוקנות לה בתקנון המשמעת לחברי סגל ההוראה  הועדה

 .("לסגל תקנון המשמעת" –)להלן 

  :מוחלט של חברי הוועדה. הוא רובמניין חוקי לקיום ישיבת הוועדה 

  המכללה. נשיאהמלצות הוועדה יועברו לאישורו של 

  ועדת המשמעת תדון בהתאם לנהלים שקבעה לעצמה ואושרו על ידי המועצה האקדמית

ובכפוף לכך שנערך לחבר הסגל שימוע בפני נשיא  ובהתאם להנחיות משרד החינוך

 .המכללה

  לשמירה על סודיות הדיונים ותוכנםחברי ועדת המשמעת יחתמו על התחייבות. 

 וכל ישיבותיה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול. הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

 שנים. ארבעהנה  ת המשמעת לסגלחברי ועד תקופת כהונת 

  חברותו של חבר בוועדת המשמעת תקופות כהונה ברציפות.  2חברי הועדה יוכלו לכהן עד

 :תסתיים בקרות אחד מהמקרים הבאים

 אם הודיע בכתב לנשיא המכללה על רצונו לסיים את כהונתו כחבר הועדה. .1

אם החליט נשיא המכללה על סיום כהונתו בוועדה בגלל תפקוד לקוי או עקב  .2

  .היעדרות מרובה מישיבותיה

  .ידי המכללה, מכל סיבה שהיא-אם הסתיימה העסקתו על .3

 .חבר אחר במקומו מכללהנשיא הימנה  הוועדה,כל מקרה של סיום חברותו של חבר ב

 

 משמעת  ועדת ערעורי

 תלוועדערעורו  יהיה רשאי להגיש - במידה וחבר סגל ירצה לערער על החלטות ועדת המשמעת

 .לענייני משמעת הערעורים

 

 ת הערעוריםהרכב ועד

 3 תישבו בוועדכאשר שניים מהם לא  פרופסור מן המנייןבדרגת  , אחד מהם לפחותחברי סגל 

 .ואשר מונו על ידי נשיא המכללה אד הוק לה את ההחלטה נשוא הערעורהמשמעת אשר קיב

  ימי עבודה ממועד מתן  10ערעור בדבר החלטות ועדת המשמעת ניתן יהא להגיש תוך

 ההחלטה.

  ימים ממועד קבלת הערעור ותתעד את ישיבתה בפרוטוקול. 15הועדה תתכנס תוך 

 ולמערער. החלטת הועדה תועבר לנשיא המכללה 

 .החלטת ועדת הערעורים תהיה סופית 
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 ועדת מלגות 3.2.9

 הרכב הועדה

  חברים נוספים,  3-חברים, ביניהם מנכ"ל המכללה, דיקן הסטודנטים ו 5הועדה תורכב מ

 ניהם ימונה יו"ר הועדה.יאשר מב

 .מבקר פנים ישמש משקיף בועדה 

  חברים. 3מניין חוקי: לפחות 

  .)במקרה של שוויון יו"ר הועדה יכריע )או ממלא מקומו 

 הועדה סמכויות

 זה ובכלל, המלגות כספי הקצאת במדיניות הטיפול על אחראית תהא הוועדה: 

  גיבוש ואישור תנאי הזכאות והקריטריונים לקבלת מלגות, בהתאם לדרישות התורמים, ככל

 וישנם.

 המלגות. קביעת אופן חלוקת המלגות לרבות גיבוש סוגי 

 .קביעת מדיניות 

 .איסוף מידע אודות סטודנטים זכאים ודיון בהתאם לבקשות המתקבלות בכל תקופה 

 הועדה התכנסות

 אקדמית לשנה אחת ולפחות לצורך בהתאם תתכנס הועדה. 

 בפרוטוקול יתועדו הועדה דיוני. 

 

 ועדת ספרייה 3.2.10

 הרכב הועדה

 .)יו"ר( ומנהל הספרייה ראשי חוגים/ תוכניותועדת הספרייה תורכב מ

  פקידי הועדהת

 .לפתח את הספרייה ולפעול בהתאם לנהלים שקבעה לעצמה ואושרו ע"י המועצה האקדמית  

 ישיבות בשנה. 3-לא פחות מתקיים הוועדה תתכנס בהתאם לצורך, ו 

 להוראה במכללה ועדת ראיונות למועמדים חדשים 3.2.11

 הרכב הועדה

 .םיהרלוונטי חוג/ התוכניתהוראש  דיקן אקדמי, או מי מטעמו )יו"ר( נשיא מכללה

 תפקידי הועדה

 הוועדה תעביר את המלצותיה חדשים ואנשי סגל מקצועי רציםגיוס מקיום ראיונות ל .

 להנהלת המכללה. כל מועמד לגביבכתב 

 .הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 
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 : נושאי תפקידים במכללהרביעיפרק  .4

 נשיא המכללה 4.1

הסמכות העליונה בפעולותיה האקדמיות, המנהלתיות והתקציביות המכללה הוא בעל נשיא 

ה אחראי המכלל נשיא .המכללה, ולפי כך, כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לו השוטפות של

והמועצה האקדמית  מסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהלב המכללהלניהול השוטף של ענייני 

ויהיה נתון  בכפוף לתקנון המכללה יפעל המכללהנשיא . בהתאם לדרישות משרד החינוך והמל"ג

 .הלל, והמועצה האקדמית של המכהנהלת המכללה, של העמותה חבר הנאמנים לפיקוח

 נשיא המכללה מכללה ייצג את המכללה כלפי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.הנשיא 

אחת או יותר נשיא המכללה יהיה רשאי להאציל  .חבר בתוקף תפקידו במועצה האקדמית

 מסמכויותיו למשנה לנשיא או לבעל תפקיד בכיר אחר, בהתאם לצורך.

  ומינוי הכשרה

 ויש לו ניסיון ניהולי מן המניין  , רצוי פרופסורבדרגת פרופסור נשיא, הינו איש אקדמיהה

במכללה במשרה מלאה, והמכללה תהיה מקום עבודתו היחיד. כעובד יועסק מתאים. הנשיא 

 תרבות הערבית.את השפה ואת העדיפות תינתן לאדם המבין 

  לא יוכל לכהן בו זמנית כיו"ר המועצה האקדמית של אם הנשיא הינו פרופ' מן המניין, הוא

מכללה( המכללה וכיו"ר ועדת המינויים. במקרה כזה הוא יוכל לכהן )בנוסף לתפקידו כראש 

, באישור נשיא המכללהלתפקיד השני ימונה ע"י . רק באחד משני התפקידים לפי בחירתו

המועצה האקדמית, פרופסור מן המניין שמחויבותו למכללה תבוא לידי ביטוי בהעסקתו 

 במכללה. 

  אם הנשיא אינו פרופסור מן המניין, הוא יוכל לשמש כיו"ר המועצה האקדמית אך לא כיו"ר

ת המינויים. כיו"ר ועדת המינויים יכהן פרופ' מן המניין שימונה ע"י הנשיא באישור דוע

 .במשרה ק במכללהשיהיה מועסהמועצה. רצוי 

  לפי הצעת הועד המנהל. הצעת הוועד המנהל תהיה לפי  חבר הנאמניםהנשיא ימונה בידי

, נציג מטעמואו  חברים שזה הרכבה: יו"ר הועד המנהל 5-6המלצה של וועדת איתור בת 

חברי סגל אקדמי מהמוסד או  1-2, או נציג מטעמו חבר הנאמניםשיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר 

אנשים מקרב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל.  2 -ו חבר הנאמניםשימנה מחוצה לו 

 הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת. 

 

 :העיקריים תפקידיו

 הז ולתקנון העמותה תקנוןהנשיא ינהל את כל ענייני המכללה בהתאם ל. 

  והוועד המנהל לניהול המוסד, איכותו ורמתו האקדמית. חבר הנאמניםיישא באחריות בפני 

 .ייצג את המוסד כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים שלו 

  והוועד המנהל. חבר הנאמניםיהיה אחראי לביצוע החלטות 

  (התקציב יהיה לשנת לימודים אקדמית)יכין את תקציב המוסד ויביאו לאישור הועד המנהל. 

  יגיש לאסיפה הכללית ולוועד המנהל דוחות תקופתיים ושנתיים על פעילות המוסד

ותכניותיו וכן דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף  יווהתקדמותו במימוש מטרותיו, יעד

ין, יביא לאישור הוועד המנהל וירכז את ביצוע התוכניות שיקבע הועד המנהל. ייזום, יכ
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לקידום המוסד ולפיתוחו, לרבות מימון תקציבי המוסד, גיוס אמצעים עבורו, תכנון אקדמי 

 ופיתוח פיזי.

 המועצה האקדמית העליונה. יימנה את חבר 

 ימליץ למועצה האקדמית על חברים, פרופסורים, ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. 

 אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה. יהיה 

 .יקבל לעבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שיקבע הועד המנהל 

  הוועד המנהל וידווח לו על פעולותיו. ישיבותישתתף בכל 

 

  תקופת כהונה

 ארבע בהתאם לתקנון שלא תעלה על לתקופת כהונה  חבר הנאמניםנבחר ע"י  נשיא המכללה

חבר אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת התקופה תהיה בהחלטת ו שנים

. סך כל תקופות , לפי הצעת הועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של ועדת האיתורהנאמנים

  שנים. 12הכהונה, אף אם אינן רצופות לא יעלה על 

 

 פיטורין כהונה/הפסקת 

המנהל  דבוועלא אם כן הוחלט על כך שלה מונה א כהונתו של נשיא לא תופסק לפני תום התקופה

 לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. חבר הנאמנים ,בו

 

 נבצרות

מי שכפוף  , מקרבנשיא למלא את תפקידו, ימנה הועד המנהל ממלא מקום לנשיאהנבצר מאם 

   במצטבר על ששה חודשים. לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו 

 

 משנה לנשיא ה 4.2

המשנה לנשיא יהיה ראש המכללה האחראי לניהולה השוטף של המכללה: בין היתר, אחראי על 

קבלת סטודנטים, מערכת השעות המותאמת לכל מסלול והתמחות, מערכת השעות של חברי 

פדגוגית, ניהול ישיבות הסגל האקדמי, הניהול הסטודנטיאלי של כלל הלומדים במכללה, הדרכה 

הרחבת החוגים  פרויקטעל  אחראיקישור ותיאום עם רמ"א,  ,פדגוגיות, ישיבות סגל אקדמי

 חוגים פתיחת ונושא ריכוז, לרבות, במכללה"ג המלהאקדמיים הקיימים והמאושרים ע"י 

 על בקרה פיתוח ומחקר אקדמי.  אחראי, אקדמיים מנויים על אחראי, ובינתחומיים משיקים

 ייקבעו ע"י נשיא המכללה באישור הוועד המנהל. הסמכויות המשנ

 . המשנה יהיה כפוף לנשיא המכללה ויפעל בהתאם להנחיותיו

 

 תקופת כהונה ופיטורין

, שנים 5 של לתקופה, המשנה לנשיא המכללה ימונה כממלא מקום הנשיא באישור הוועד המנהל

. הארכת התקופה תהיה שנים 5של עד  נוספות לתקופות או נוספת לתקופה להאריכה ניתן אשר

 .המנהל הועדהחלטת ב
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 דיקן אקדמי 4.3

 מתאם את מכלול הפעולות הכרוכות בהוראה, בתכנון מערכת הלימודים  אקדמידיקן הה

השנתית ובבניית לוח המבחנים המכללתי, ומסייע בידי המועצה האקדמית בתפעול 

 התקין של תהליכי ההכשרה להוראה. 

 עובד בשיתוף פעולה עם ראשי המסלולים ורכזי ההתמחויות למען קידום  האקדמידיקן ה

תוכניות ההכשרה להוראה, שיפור רמת הלמידה וההוראה ושמירה על נהלי עבודה 

 אקדמיים בתוך המכללה. 

 הוא יו"ר ועדת ההוראה. דמיקאדיקן הה 

 מינוי

 בהמלצת הנשיא, בידי הנהלת המכללה.נבחר 

  תקופת כהונה

 .תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל אחתשתי , אפשרות להארכה לקדנציה אחת של ארבע שנים

 כהונה הפסקת

 בגין כל אחת מהסיבות הבאות:דיקן יחדל מלכהן בתפקידו 

  יום ממועד  30אם התפטר בהודעה בכתב לנשיא המכללה. התפטרות זו תיכנס לתוקף תוך

 מסירתה.

 את חובותיו המהותיות כדיקן ואף לאחר שנמסרה לו א מילא דעת הממונים עליו לאם ל

 התראה בכתב שב ונמנע מלמלא חובותיו אלה.

  אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירת אתיקה לפי תקנון האתיקה של הסגל

 האקדמי.

 .אם יצא לגמלאות ולא התבקש על ידי נשיא המכללה להמשיך בתפקידו 

 הכשרה:

 באחד ממקצועות ההוראה.בעל תואר שלישי בחינוך או 

 

 דיקן הסטודנטים 4.4

 תפקידיו העיקריים

 הכרוכות בטיפול בסטודנטים. אחראי על מכלול הפעולות 

 .מייצג את הסטודנטים בפני הנהלת המכללה ושאר מוסדותיה 

 .אחראי לשירותי הרווחה של הסטודנטים 

 משמעת.והפרעות  יםמטפל בחריג 

  מינוי

  .נשיא המכללה המלצתוב המכללהנהלת ע"י הלתפקידו הדיקן יבחר 

 כהונה הפסקת

 בגין כל אחת מהסיבות הבאות:דיקן יחדל מלכהן בתפקידו 

  יום ממועד  30אם התפטר בהודעה בכתב לנשיא המכללה. התפטרות זו תיכנס לתוקף תוך

 מסירתה.

  אם לא מילא את חובותיו המהותיות כדיקן ואף לאחר שנמסרה לו התראה בכתב שב

 חובותיו אלה. ונמנע מלמלא
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  אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירת אתיקה לפי תקנון האתיקה של הסגל

 האקדמי.

 .אם יצא לגמלאות ולא התבקש על ידי נשיא המכללה להמשיך בתפקידו 

  תקופת כהונה

עד שתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל , עם אופציה להארכה לקדנציה אחת של ארבע שנים

 אחת.

 בעל תואר שלישי בחינוך או באחד ממקצועות ההוראה. הכשרה:

 

 רכז לימודי חינוך 4.5

 .אחראי ללימודי החינוך בכל המסלולים ובכל ההתמחויות 

 .מגייס מרצים ללימודי החינוך 

 ועובד בשיתוף פעולה עם היחידה לאיכות ההוראה והמצוינות מפקח על רמת ההוראה ,

 ההתמחויות.בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המסלולים ורכזי 

  מינוי

 הנהלת המכללה, בהמלצת הנשיא.נבחר ע"י 

 תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  קדנציה אחת של ארבע שנים

 אחת.

 הכשרה 

 .וריםמבעל תואר שלישי בחינוך עם ניסיון מוכח בתחום הכשרת 

 

 רכז הדרכה פדגוגית 4.6

רכז ההדרכה הפדגוגית עומד בראש ועדת ההדרכה הפדגוגית, ומתאם את מכלול הפעולות 

הכרוכות בהדרכה הפדגוגית ובארגון ההתנסות בהוראה ובחינוך. רכז ההדרכה מופקד על גיוס 

ם הצוותים המתאימים לביצוע ההדרכה הפדגוגית, עידוד ההתפתחות המקצועית של המדריכי

 הפדגוגיים ופיתוח כלים לבקרה ולהערכת העבודה של המדריכים הפדגוגיים.

 הנהלת המכללה בהמלצת הנשיא.נבחר ע"י  מינוי:

 תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  ,קדנציה אחת של ארבע שנים

 אחת.

 הכשרה

 .מרציםבעל תואר שלישי בחינוך עם ניסיון מוכח בתחום הכשרת 

 

 רכזי התמחויות/ תוכניות לימוד )רכזי חוגים( 4.7

לקבלת אמות מידה , קובע תוכנית/ בחוגמרכז את תוכנית הלימודים ב התוכנית /כז ההתמחויותר

תוכנית הההתמחות/ . ראש ם במישור הלימודי, החברתי והאישיסטודנטים ועוקב אחר התפתחות

 .ת המכללהלת הנהיהיה כפוף להוראו

  , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

  . , בהמלצת הנשיאהנהלת המכללהנבחר ע"י ה
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 יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

 תקופת כהונה:

, עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל קדנציה אחת של ארבע שנים

 אחת.

 הכשרה

 .התמחות/ תוכניתשלישי בתואר 

 

 רכז התמחות במכללה )סטאז'( 4.8

רכז הסטאז' במכללה אחראי לניהול ומעקב אחר פרחי ההוראה הנוטלים חלק בפרוייקט 

 הסטאז'.

 , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

 , בהמלצת הנשיא.הנהלת המכללהנבחר ע"י 

 יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

  תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  אחת של ארבע שניםקדנציה 

 .אחת

  הכשרה

 .או באחת מהתמחויות ההכשרה במכללה בעל תואר שלישי בחינוך

 

 רכז לימודי המשך 4.9

 רכז לימודי ההמשך מתאם ואחראי על מכלול ההשתלמויות ולימודי ההמשך.

 , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

  ., בהמלצת הנשיאנהלת המכללההנבחר ע"י 

 יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

  תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  קדנציה אחת של ארבע שנים

 אחת.

  הכשרה

 ההתמחויות המכללה.מ תבעל תואר שלישי בחינוך או באח
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 אקדמיהסגל ל הנחיות: חמישי פרק .5

, המכללה מטעם מחקר או הדרכה, הוראה משרת שנושא מי כל הוא אקדמי סגל חבר -הגדרה

 .מנהלי -אקדמי תפקיד שממלא מי לרבות

 

 העסקת חבר סגל 5.1

 :כדלקמן, שונים באופנים במכללה מועסק להיות יכול אקדמי סגל ברח

 חבר  באחת מהדרגות, מרצה בכיר, פרופסורכל חבר סגל הוראה  -חבר סגל אקדמי בכיר

 ופרופסור מן המניין.

 וטרם הגיע  הינו בעל תואר שלישי או בעל תואר שני בתחום מקצועי -אקדמי סגל חבר

 .לדרגת מרצה בכיר

 שעות לפי כלל בדרך, זמני בחוזה במכללה המועסק סגל חבר הוא -מרצה מן החוץ 

 .קטיביותפא

 

 זכויות חברי הסגל האקדמי 5.2

 כמוסד המכללה למעמד תנאי שהינו, אקדמי לחופש מוקנית זכות יש האקדמי הסגל חברי

 :משמעו אקדמי חופש. גבוהה להשכלה

 את נושאי ההוראה במסגרת תכנית הלימודים שהוא מועסק  לבחור סגל חבר של הזכות

 בה, ללמד בשיטות הוראה ולקבוע דרכי הערכה לפי בחירתו.

 אופן חופשי וללא לקבוע את נושאי המחקר שלו כרצונו, ולהציג את ממצאי מחקריו ב

 התערבות חיצונית.

 למילוי נאות של חובות אקדמיות: עבודה מקצועית  המורהזכות לחופש אקדמי נקנית בת

באיכות גבוהה, חתירה לאמת באורח רציונלי וקידום ערכים חברתיים כגון שיווין 

הזדמנויות, אי אפליה לרעה מטעמים של השקפת עולם, דת או מגדר; שמירה על צורת 

ומרת על ביטוי הולמת ושאינה פוגענית ביחס לעמיתים, לתלמידים ולכלל הציבור, וש

כבוד המכללה, חזונה ויעדיה. למעשה, חבר סגל אקדמי התובע לעצמו את הזכות לחופש 

לנהוג בצורה מוסרית ואקדמי, חייב לעמוד גם בחובות החלות עליו לפעול במקצועיות 

 ואנושית. 

 כזי על אף האמור לעיל, על תכני הלימודים ואופן ההערכה להיות מתואמים עם ר

כחלק מרצף ההכשרה המקצועית ומדיניות הגופים  כניותההתמחויות ו/או התו

 הרגולטורים החיצוניים כמו גם מדיניות פנימית של הנהלת המכללה.

  חבר סגל אקדמי ייקלט במכללה, יוערך ויקודם בה בהתאם לנהלי התקנון האקדמי של

 המכללה, ולא יופלה לרעה מטעמים של השקפת עולם, לאום, עדה, דת ומגדר.

 מיד לרשות חברי הסגל האקדמי משאבי מחקר, בהתאם לכללים שנקבעו המכללה תע

 י רשות המחקר.נון האקדמי וע"בתק

  לחברי הסגל הזכות להשתתף בחיים האקדמיים של המכללה, ולהציג את מועמדותם

 מנהליים. -למילוי תפקידים אקדמיים

 יאה, יש לבקש אישור לפני יצוכנסים המכללה מעודדת השתתפות בהשתלמויות. 
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  חבר סגל שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה לומד במכללה זכאי להנחה בשכ"ל בהיקף

 שיקבע ע"י הועד המנהל.

 

 במכללה חובות חברי הסגל האקדמי 5.3

  חבר סגל אקדמי חייב למלא את תפקידי ההוראה, המחקר והמנהל שלשמם נתמנה או

עבורו לאורך כל השנה האקדמית,  ובהוראה לפי מס' השעות שנקבע השתתפות -נבחר

קיום הרצאות, תרגילים, הדרכה מכל הסוגים, סמינרים, מעבדות, מבחנים, עבודות וכל 

 צורה אחרת של הוראה והדרכה כמקובל בתחום התמחותו.

 באופן סביר ובשעות העבודה חבר סגל אקדמי חייב להיות זמין ונגיש לתלמידיו ,

עניק להם ייעוץ והנחיה לצורך יו ע"י המרצההמקובלות, באמצעי תקשורת שיוגדר 

 כתיבת עבודות ותרגילים, ולתת להם ידע והכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. 

  כל מרצה חייב לקבוע שעות קבלה )יחס של שעת קבלה שבועית לחצי משרה( לשם מפגש

שעות כאמור לעיל תהינה קבועות העם סטודנטים, להנחיה, עזרה וליבון בעיות. רצוי ש

 ותובאנה לידיעת התלמידים במפגש הראשון של כל קורס. 

 חבר סגל אקדמי חייב למלא את הוראות תקנון הלימודים בנושא ההוראה השוטפת. 

 בספטמבר 30שנת הלימודים ) תחפתי לפני אישי מידע למערכת מעודכן סילבוס העלאת 

 קורסים עבור בינואר 30'; א בסמסטר הנלמדים קורסים /שנתיים קורסים עבור

 '(.ב בסמסטר הנלמדים

  עדכון שוטף ועדכני של חומרי הקורס במהלך הפעלתו, העלאת מצגות ויתר חומרי הקורס

 הנדרשים.

 ג', וכן קיום בחינות ועבודות ובדיקתן והחזרתן  -ו ', ב'הכנת שאלוני בחינות למועדים א

 עם הערות מפורטות בפרק הזמן שנקבע לכך בתקנון הלימודים.

 .על חבר הסגל להיות נוכח בזמן הבחינה, לצורך מענה על שאלות 

  האקדמית אליה הוא שייך, בישיבותיה ויתרום את  ההיחיד תבעבודחבר הסגל ישתתף

 חלקו בנושאים עליהם הוא מופקד.

  חבר הסגל ישתתף בוועדות קבלה ומבחני מיון, לפי הצורך, בימים פתוחים, ומפגשי

 מתעניינים כאלה ואחרים שהמכללה עורכת וכן במשימות נוספות כפי שיוגדרו מעת לעת.

 מכללתיים כגון טקס  -ון, אירועים וטקסים כללחבר הסגל ישתתף, ככל הניתן בימי עי

 הענקת תארים ותעודות.

 לתקנוןוהן בהתאם  חבר הסגל ינהג לפי כללי האתיקה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה 

 , הן ביחס למוסדות המכללה והן ביחס לעמיתיו ותלמידיו.האתי של המכללה

  התמחות/ מסלול, בישיבות חובתם של מרצי המכללה להשתתף בישיבות של צוותי

, ובימי עיון מרוכזים שיזומנו על ידי ההנהלה. חובה זו מוטלת מרציםכלליות של סגל ה

 המרצה מלמד בו.  ישיבות צוותים נקבעות ביום שאין גם כאשר

 שמסיבות מוצדקות אינו יכול להשתתף בפעילויות אליהן הוזמן, ינמק היעדרותו  מרצה

 ההזמנה. בכתב לבעל התפקיד החתום על
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 או בעל התפקיד החתום על יחידה שיעדר מפעילות ללא אישור מאת ראש ה המרצ

יקבל הערה לתיקו האישי ו/או כל סנקציה אחרת בנסיבות העניין לשיקול דעת  –ההזמנה 

 הנהלת המכללה.

 ( מיועדת לבחינות ופעילויות  4הפסקת הלימודים בין הסמסטרים )שבועות לכל היותר

חייבים להופיע לפעילויות  מרציםתלמויות, ימי עיון וכיו"ב. מסוג ישיבות, הש

 המתבצעות בין הסמסטרים, כולל ישיבות הערכה והערכות.

  לא מסתיימת עד אשר הוא מסיים את כל חובותיו לכל הקורסים שהוא  מרצהחובת

 מלמד כפי שמפורט בתקנון.

נות של המכללה כמרכיב * המכללה רואה בהשתתפות המרצים הפעילה ומרצון בפעילויות השו

 חשוב שיילקח בחשבון בעת הערכת תפקודו של המרצה.

 

 שימוש בשם המכללה 5.4

 חבר סגל אקדמי, חייב לציין את השתייכותו למכללה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 .בעת פרסום מאמרים בספרות מקצועית או מדעית בארץ ובעולם 

 .פרסום ספרים 

 .פרסום דוחות מקצועיים 

  לקרנות חיצוניות לשם קבלת מענקים.הגשת בקשות 

 .הופעה בכלי התקשורת בנושאים מקצועיים 

  .בהשתתפות כנסים או בפעילות ציבורית אחרת 

 .בהרצאות בכנסים מדעיים ובימי עיון בארץ ובעולם 

 

 מרציםנוהל העסקת וקידום  5.5

ובהתאם להנחיות המועצה  המכללה תפעל בהתאם להנחיות האגף להכשרת עובדי הוראה

בכל הקשור להעסקת מרצים, מינוי בעלי תפקידים, דרגות קידום, נוהלי פיטורים  להשכלה גבוהה

ותנאים סוציאליים אחרים ובכל ההנחיות האחרות כפי שמתפרסמות מידי שנה בחוברת מינהל 

 סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

 

 חדשים מרציםגיוס  5.6

יפנו בכתב מיוזמתם או לאחר פרסום בעיתונות  ההמעוניינים לעבוד בהוראה במכללים אאקדמ

ובאתר המכללה על משרות פנויות. המועמדים יגישו קורות חיים מפורטים למזכירת מינהל 

. המזכירה תמיין את המועמדים העונים על דרישות הסף לפי חוגים/ התמחויות ותזמין יםורמ

ות למועמדים חדשים. הוועדה תעביר את המלצותיה בכתב על כל אותם לראיון עם ועדת ראיונ

מועמד להנהלת המכללה וזאת תודיע למועמדים על החלטתה תוך שבועיים מהיום בו התקיים 

 איון. יהר

 ארבעל תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בעולם, או בעל תוהיות על המועמד ל

 מתקדם לקראת תואר שלישי.נמצא במהלך לימודים ואשר שני 
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 חברי הסגל ומעמדם החינוכי 5.7

ומחנכים,  מרציםחברי סגל המכללה הנם חלק ממערכת, שמטרתה להכשיר עובדי הוראה, 

 שישתלבו במערכות החינוך של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

המכללה את עצמם כדמויות חינוכיות, על כל המתחייב מכך במערכת היחסים  מרצי לפיכך, יראו

עם הסטודנטים, במאמציהם להשגת שליטה בחומר ההוראה ובדרכי הקנייתו, ובמעורבותם 

 בעבודת המכללה ופעילויותיה ובקשרים שהמכללה מקיימת עם מסגרות החינוך השונות.

ה, קידום ערכים חברתיים כגון שוויון מצופה עבודה מקצועית באיכות גבוהמן המרצים 

אפליה לרעה מטעמים של השקפת עולם, דת או מגדר; שמירה על צורת ביטוי -הזדמנויות, אי

 הולמת ושאינה פוגענית ביחס לעמיתים, לתלמידים ולכלל הציבור, ושמירה על כבוד המכללה,

לה והתנהגות מוסרית חזונה ויעדיה. חבר סגל חייב לעמוד בחובות של פעילות מקצועית מעו

 על חבר הסגל להתנהג בהתאם לקוד האתי של המכללה.מבחינה אנושית, חברתית וציבורית. 

 

 

 תוכניות הקורסים והקלדת סילבוסים 5.8

  האקדמי הדיקן הממונה על תכניות הלימודים של המכללה היא וועדת ההוראה, שבראשה

 המכללה.של המכללה. תוכניות חדשות מאושרות במועצה האקדמית של 

  התמחויות/ תוכניותההם ראשי  התמחות או תוכניתהאחראים לקורסים שבמסגרת כל. 

  יבחן מחדש את סילבוס הקורס אשר ילמד על כל מרצה לפני תחילת שנת הלימודים כל

מרכיביו: מטרות הקורס, נושאי הקורס, דרכי הוראה, חובות התלמיד ודרכי הערכתו, חובת 

 ית, עברית ולועזית(.  לתלמיד )ערבעדכנית קריאה 

  ,לא ייעשה אלא כל שינוי בסילבוס, לרבות דרכי ההערכה וההוראה המפורטים בסילבוס

 . של ראש החוג הרלוואנטי והדיקן האקדמימראש ובכתב לאחר אישור 

  פורטל הלמידה המתוקשבת של המכללה בוהמאושר יעלה את הסילבוס העדכני מרצה כל

, או כל מערכת הדומה לה אשר המכללה עושה בה שימוש בשבוע Moodleלדוגמא מערכת 

 הראשון של הקורס. 

  במכללה להכיר את תכניות הלימודים של המרצים חייבים כל  מרציםכמופקדים על הכשרת

בהתאם למסלולים ולהתמחויות שבהם הם מלמדים, ולהיות מודעים להיבטים  -בתי הספר

 דים דידקטיקה של הוראת המקצוע.המתודיים והדידקטיים גם אם אינם מלמ

 

 מבנה שנת הלימודים 5.9

ויביאם לאישור העתידית יתכנן את מבנה ולוח השנה האקדמית לשנת הלימודים הדיקן האקדמי 

הנהלת המכללה תאשר או תעיר הערות . טרם פתיחת שנה"ל מאי חודש הנהלת המכללה עד סוף

 ימים ממועד קבלתו.   7ללוח השנה האקדמי בתוך 

הלימודים הסדירים במכללה בנויים משני סמסטרים; סמסטר א' וסמסטר ב'. בכל סמסטר 

שבועות לימודים. בין שני הסמסטרים תתקיים תקופת בחינות של סמסטר א'  15-13 יתקיימו

. במידת הצורך ובחינות מועד ג' לשני הסמסטרים ובסוף השנה תתקיים תקופת בחינות סמסטר ב'

רסים מסוימים בחודשי הקיץ. הלימודים יופסקו במהלך סמסטר א' יתקיימו לימודים בקו

 לחופשת חורף וימי חג ובמהלך סמסטר ב' לחופשת אביב, יום העצמאות וימי חג. 
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ידי מי שהוסמך לכך במכללה, -על קיומה של עבודה מעשיתתתקבל החלטה בדבר בכל מקרה שבו 

, הנחיה ובצפייה בשיעורים והערכת הסגל ייטול חלק פעיל בהדרכהאחד מבין חברי כל שהרי 

יקדיש לעניין זה זמן השווה לפחות מרצה סטודנטים בתיאום עם המדריכים הפדגוגיים. כל 

 להיקף העסקתו במכללה.

 

 מיוחדים צרכים עם סטודנטים 5.10

הסטודנט וזה יעביר  חלה על דיקן הסטודנטיםחובת הצגתם של האישורים וההתאמות בפני ה

  .המלצותיו למרצים הרלוונטיים

הדיקן הסטודנטים בעניין חייבים להתחשב בגיליון ההתאמות שמוצג לפניהם ע"י מרצים 

 . םעם צרכים מיוחדי טודנטיםסה

 

  במכללה המרצה חובת נוכחות 5.11

 :כדלקמן הם במכללה תפקידים ובעלי המרצים של ההעסקה ימי מספר

  ימים 5 – משרה מעלהעסקה בהיקף של 

  ימים 4 –אחת העסקה בהיקף של משרה 

   ימים 3  -משרה  3/4העסקה בהיקף של 

  ימים 2 -משרה  1/2העסקה בהיקף של 

  ימים 1 –משרה  1/3העסקה בהיקף של עד 

לצורכי המערכת בצורה שונה מרצה על ימים ו/או שעות מערכת. ניתן לשבץ למרצה אין כל חזקה 

 משנה לשנה.

  

 ביום הוראה שעות 5.12

  אישור נשיא את חריגה מכללים אלה מחייבת  שעות ביום אחד. 6 -לא ילמד יותר ממרצה

 המכללה.

  כל משרה, תפקיד, או סמכות כלשהן,  –לעניין ההוראות שלהלן, "עבודה נוספת" משמע

 ובין אם לאו, אשר מבצע המרצה.  מורהבעלי אופי מתמשך, בכל נושא או עניין, בין אם בת

  ויגיש תצהיר בו יפרט את כל מקומות התעסוקה בכל סוג שהוא בהם הוא כין מרצה יכל

 מועסק טרם תחילת פתיחת שנת לימודים. 

  מרצה המעוניין לקבל אישור לעבודה נוספת יפנה בכתב אל הנהלת המכללה ויפרט את

אופי העבודה הנוספת, היקף המשרה בעבודה הנוספת, המועד בו הוא מעוניין להתחיל 

 עבוד בעבודה הנוספת, וכל מידע נוסף בעל חשיבות לעניין. ל

  ,ימנעו מעיסוקים נוספים  ,המועסקים במכללה בתקן מרציםהיא כי  ציפייההככלל

סקים וכלפי הסטודנטים. ככל שהם מוע מכללהכלפי השעלולים לפגוע במילוי חובותיהם 

או משרד מל"ג להנחיות הבהתאם יד לבצע עבודה זו פקבמקום עבודה נוסף, עליהם לה

בה את מקום עבודתם העיקרי יראו המועסקים במכללה במשרה מלאה  מרצים החינוך.

למכללה את מלוא הזמן הנדרש למילוי תפקידיהם בה. במידה והם מועסקים יקדישו ו

על מקום מאי( במקום עבודה נוסף עליהם לדווח למכללה אחת לשנה )במהלך חודש 

המועסקים במשרה חלקית בתקן חייבים אף  מרצים. העסקתם בועבודתם האחר והיקף 
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על מקום עבודתם האחר והיקף  מאי( הם לדווח למכללה אחת לשנה )במהלך חודש

 .העסקתם בו

  עם זאת, הנהלת המכללה תשקול את פניית המרצה לעבודה נוספת ובין היתר תשקול את

 :השיקולים הבאים

 ההוראה או המחקר של המרצה.העבודה הנוספת אינה פוגעת בחובות  .1

העבודה הנוספת אינה פוגעת ביכולתו או בנכונותו של המרצה למלא את תפקידו  .2

 במכללה.

 העבודה הנוספת אינה פוגעת בשמה הטוב של המכללה, במעמדה או בזכויותיה. .3

במכללה או עם  המרצהניגוד עניינים עם תפקידו של משום אין בעבודה הנוספת  .4

      מטרותיה ופעולותיה של המכללה.

 .אין העבודה הנוספת מתבצעת על חשבון נכסי המכללה, מתקניה וציודה .5

 .בעבר ידי הנהלת המכללה-ניתן אישור לעבודה נוספת על .6

המועסק בתנאי ההסכם הקיבוצי עם של מרצה היקף משרתו במכללה בכל מקרה,  .7

מרצה . במצטבר משרה 140%לא יעלה על )דירוג עובדי הוראה(, מרציםהסתדרות ה

)דירוג עובדי הוראה( יוכל  מרציםהמועסק בתנאי ההסכם הקיבוצי עם הסתדרות ה

משרה בתנאים אלה, לרבות שילוב עבודה כמרצה  140%לעבוד בהיקף מצטבר של עד 

 ., הכל באישור הנהלת המכללה ובהתאם לנוהל עובדי הוראהמן החוץ

משרה כאמור לעיל מתייחסת לעו"ה בלבד. לעומת  140% -בלת היקף העסקה להג .8

 משרה.  150%ראשי מכללות ומנהלי מוסדות רשאים לעבוד עד  זאת, נשיאי/

מרצה שחלק ממשרתו היא במכללה וחלק במוסד חינוך בה חלה אחת מהרפורמות:  .9

מן  או אופק חדש, הרי שעל חלק המשרה במוסד חינוך שבאחת ורהמעוז לת

באופק חדש  הרפורמות, תחולנה הוראות משרד החינוך, הרלבנטיות לאותה רפורמה

 .127%עד  – הורמ, בעוז לת117%עד  –

 

 מנהליים מטעמים עובדי הוראהשל  סיום העסקה 5.13

שיהיה צורך לסיים את העסקתם של עובדי הוראה בשל אחד או יותר מהטעמים ככל 

יתועד בפרוטוקולים ובמסמכים רלבנטיים, על הליך ה ,כפי שיפורטו בהמשך ,המנהליים

לגורם המוסמך לקבל את החלטתו באופן מושכל וענייני, על סמך  מנת לאפשר

הקריטריונים והשיקולים הרלבנטיים לצורך העניין. כמו כן, יש לקיים את ההליך 

 בשקיפות מלאה ככל הניתן, תוך שמירת כבודו של העובד המועמד לסיום ההעסקה.

 

 תבצע בהתאם לשלבים שיפורטו להלןיההליך  5.13.1

  בטרם יחל הליך סיום ההעסקה, הגורם האחראי במכללה יביא  לידיעת ראש היחידה בה

יתבצעו הליכי הצמצום, כי עומד להתחיל הליך סיום העסקה מטעמים מנהליים. ראש 

היחידה אחראי לבדוק האם יש בקרב העובדים כאלה העונים על הקריטריונים, 

 במסמך ההנחיות ומעוניין לפרוש.המפורטים 

 .העובד המועמד לסיום העסקה יוזמן  בשלב הראשון יוזמן העובד לשיחה מקדימה

לשיחה מקדימה עם נשיא המכללה או מי מטעמו. בשיחה זו יקבל העובד הסבר על הכוונה 

 במכללה. עבודתו שקול הפסקת ל
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  שנוצר ובכלל זה לבקש לפרוש השיחה נועדה לאפשר גם לעובד להציג את ציפיותיו במצב

 .לא בפרישה )אם אינו זכאי לפרוש()אם זכאי לפרוש( או לסיים את העסקתו ש

 .לאחר השיחה המקדימה כאמור לעיל, יוגשו  בשלב השני תערך פנייה לארגון המייצג

לארגון המייצג בהסכמת העובד, פרטיו של העובד במכללה שהוחלט להמליץ על סיום  

את ההמלצה  כללו את נתוניו של העובד ואת הטעמים המבססיםהעסקתו. הפרטים י

פרטי העובד יועדו לעיני הארגון המייצג בלבד וכי הארגון כי לסיום העסקה. יודגש 

 המייצג יחתום על כתב סודיות לעניין פרטים אלו. כתב הסודיות יועבר למוסד. 

 שני כאמור לעיל,  . בתום שלבהשלישי תתכנס ועדה פריטטית עם הארגון המייצג שלבב

ואם לא הושגה הסכמה עם העובד על הפסקת עבודתו, תכונס ועדה פריטטית. הוועדה 

)ככל שמדובר בעובד החינוך , נציגי משרד מכללהבהשתתפות נציגי ה תיערךהפריטטית  

ככל שמדובר בעובד  העסקה. לסיוםץ שהומל העובד,המייצג, לגבי ן הארגו מדינה( ונציגי

ונציגי הארגון המייצג. בישיבה ישתתף  כללהמכללה, הועדה תהיה בהשתתפות נציגי המ

גם משקיף מטעם משרד החינוך, שהינו בעל סמכות לסייע במציאת פתרון ככל הניתן 

מיום  מיםבמועד מתואם בין הצדדים, בתוך שלושים יישיבה תכונס בנסיבות העניין. ה

מטרת ישיבה זו היא קיום  .המועמד להפסקת עבודה לארגון המייצגהגשת פרטי העובד 

 הדברות בין הצדדים בעניינו של העובד, בניסיון להגיע להסדר מוסכם עליהם.

 .ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בוועדה הפריטטית  בשלב הרביעי יזומן העובד לשימוע

על קבלת החלטה בטרם  העסקה, יזומן לשימועלגביו נשקל סיום כאמור לעיל, העובד 

סיום העסקתו. בהזמנה יפורטו הטעמים בגינם שוקלת הנהלת המכללה, ככל שמדובר 

בעובד המכללה, או הנהלת המכללה בתיאום עם משרד החינוך, ככל שמדובר בעובד 

מדינה, לסיים את העסקתו. כמו כן יצורפו המסמכים המבססים את הטעמים. לעובד 

האישי ולצלם מסמכים מתוכו. ההזמנה לשימוע תשלח אל  תינתן אפשרות לעיין בתיקו

העובד עם ההזמנה אל הועדה הפריטטית ובה יצוין, כי השימוע יערך ככל שהועדה 

ימים  10הפריטטית לא תגיע להסכמה. בכל מקרה ההזמנה לשימוע תשלח לעובד לפחות 

 לפני קיום מועד השימוע. 

 .או נציג/י משרד החינוך בשיתוף עם נציג/י נציג/י המכללה  בשלב החמישי יערך השימוע

 המכללה )לגבי עובד של המכללה או עובד משרד החינוך בהתאמה(, יקיימו את השימוע

תוך שמיעת כל טענותיו של העובד. העובד רשאי להזמין לשימוע  בלב פתוח ובנפש חפצה

נציג של הארגון המייצג או עורך דין מטעמו וכן תינתן לו אפשרות חלופית להגיש טענותיו 

 בכתב.

  השימוע יתועד בפרוטוקול. פרוטוקול השימוע יכלול את הטעמים העומדים בבסיס

 ד. זימונו של העובד לשימוע ואת טענותיו של העוב

  בתום השימוע, ישקלו נציגי המכללה )לגבי עובד המכללה( או נציגי משרד החינוך בשיתוף

נציגי המכללה )לגבי עובד משרד החינוך( את טענותיו של העובד, ותגובש המלצה שתובא 

בפני הגורם המוסמך במכללה )לגבי עובד המכללה( או משרד החינוך )לגבי עובד משרד 

 ם ההעסקה. החינוך( להחליט על סיו

 .סיים העסקת ככל שהתקבלה החלטה ל בשלב שישי תתקבל החלטה בעניין העובד

 בכל שנה.  31.5 -, ישלח מכתב בדואר רשום לעניין זה אל העובד לא יאוחר מהעובד
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  על ההחלטה יהא זכאי העובד לערער בפני הגורם המוסמך, כפי שיפורט במכתב הפסקת

 העבודה.

 השימוע כאמור לעיל, ייחשב כוויתור על שלב השימוע. זאת  אי הופעתו של העובד להליך

להופיע  מים של ממש בצירוף אסמכתאות להעדר אפשרות ללמעט מצב בו העובד הציג טע

לשימוע. במקרה כזה יתואמו המועדים בין המכללה, משרד החינוך והעובד בהתאם 

ראה שלב ראשון, לנסיבות כל מקרה. יצוין, כי אותו דין יחול על השיחה המקדימה )

 לעיל(.

 בנסיבות שפורטו לעיל, הרי שלבקשת העובד  31.5 -ככל שהליך זה לא התקיים לפני ה

המאפשר  , בתנאי שיוותר על כל טענה בדבר חלוף המועד31.5-יקוים השימוע לאחר ה

. ההחלטה תגיע לעיונו מחדש של הגורם המוסמך להחליט על סמך סיום העסקתו

יובהר, כי  בכל מקרה מכתב סיום העסקה ישלח לא  ליך זה.ההמלצה שגובשה בתום ה

 . 31.5  -יאוחר מ

  הרי שככל שהארגון המייצג  יבקש 31.5לא התקיימה לפני  ככל שהועדה הפריטטית ,

לקיים את הועדה הפריטטית במועד מאוחר יותר, ויוותר על כל טענה בדבר חלוף המועד, 

. החלטת הגורם המוסמך תגיע לעיונו מחדש 31.5 -ניתן יהיה לקיים הליך זה אף אחרי ה

 בהסתמך על תוצאת הליך זה.  

ובדי הוראה המועמדים להלן הטעמים לסיום העסקה מסיבות מנהליות לצורך בחירת ע 5.13.2

  לסיום העסקה

 סטודנטים; התות, ירידה במספר י, כגון: הגדלת כמכללהתהליכי  התייעלות ב .1

 יחידות, סגירת יחידות; חוד אי, כגון: כללהביצוע שינויים מבניים במ .2

 ; כללההטמעת שינויים בתוכניות הלימודים במ .3

 קיצוצים בתקציב; -שיקולי תקציב לדוגמא .4

: רשימת הטעמים לעיל אינה רשימה סגורה. יתכנו טעמים מנהליים נוספים, המחייבים הערה

אחר, שאינו  מנהליסיום העסקתם של עובדים במכללה. ככל שיתעורר הצורך בשימוש בטעם 

מפורט לעיל, הוא יפורט בפני העובד בשלב הראשון, ובפני הארגון המייצג בשלב השני כאמור 

 לעיל.

 :ההעסקה לסיוםישקלו בעת בחינת האפשרות אשר  השיקוליםלהלן  5.13.3

הערכת ממונים לגבי אופן התנהלותו של עובד במכללה, בנושאים כגון: איחורים,  .1

 חיסורים, אי קבלת מרות  וכו'.

איכות הוראה ע"פ המדדים הקיימים במוסד לעניין זה, כגון: משובים, שיחות   .2

 .תקופתיות, משובי תלמידים וכו'

פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים, פרסום ספרים בתחום -הישגים אקדמיים  .3

 . 'ההוראה, השתתפות בכנסים אקדמיים וכיו

מילוי תפקידים במכללה, הכנת ועדכון תכניות  -מידת מעורבותו של העובד במכללה  .4

לימודים, קבלת משימות ומטלות מעבר להוראה, פיתוח יוזמות חדשות, התורמות 

 '. ולשיפור ההוראה וכ

תואר אקדמי רלוונטי ו/או תחום התמחות רלוונטי לקורסים הנלמדים במכללה,   .5

 כני בהוראת הקורסים הנלמדים.בהתחשב במידת הניסיון העד
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נסיבות אישיות ובכלל זה, מצב משפחתי, מצב בריאותי, מצב אישי, נסיבות  .6

  הקשורות בהעסקה, וכיו"ב.

 : שמעתייםמ מטעמיםסיום העסקה של עובדי הוראה  5.14

של חברי הסגל,  סיום העסקת עובדי הוראה מטעמי משמעת, יבוצע בהתאם לתקנון המשמעת

 .ז'כנספח המצורף לתקנון זה 

 נוהלי נוכחות והיעדרות משיעורים 5.15

 היעדרויות מרצים ושינויים במועדי קורסים א.

מוקדם ככל  חייב להודיע על כך למזכירותמרצה אשר נאלץ להיעדר משעור,  .1.א

. במקרים דחופים יודיע ביום הלימודים האפשר ולא יאוחר מיום לפני הלימודים

 בבוקר, מוקדם ככל האפשר.

שינויים במועדי שעורים עם הסטודנטים או על ידי חילופים בין אין לתאם  .2.א

 מרצים ללא תיאום ואישור המזכירות.

 במהלך הלימודים אינן מקובלות. מרצים המבקשים לצאת לחו"ל  נסיעות לחו"ל .3.א

, שבועיים לפחות לפני מועד נשיא המכללה, יפנו בבקשה לבזמן הלימודים

, ואם יחזיר המרצה את השעות הנסיעה. תקופת ההיעדרות תנוכה מהשכר

 החסרות, יקבל תשלום בהתאם על כך.

טעונה אישור רפואי. מרצה רשאי להיעדר מהעבודה ליום  היעדרות מפאת מחלה .4.א

או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה 

רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה. על 

ימים בשנה(, יש להביא אישורים רפואיים. ללא  6היעדרות לרגל מחלת ילד )עד 

 אישורים אלה תנוכה תקופת ההיעדרות מהשכר.

ככלל מעודדת  –כחלק מהקידום המקצועי  השתתפות מרצים בכנסים וימי עיון, .5.א

נוהל בכנסים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות. ראו  מרציההמכללה השתתפות 

בסוף קובץ זה. המרצים מתבקשים לפנות על פי הנוהל המקובל  השתלמויות

ולרוב תהיה היענות לבקשה. במקרים בהם חלו שיבושים ברצף הלימודים 

מתבקשים להמעיט  מרציםומהלכם מסיבות שונות תיתכן דחיית הבקשה. 

 בפניה לאישור היעדרות מעבר לפעם המותרת בתקנון.

שבועות ולא, יודיע על כך למזכירות  13מרצה ילמד בפועל בכל סמסטר לפחות  .6.א

 לתיאום שיעורי השלמה.

מרצה שיחסיר שיעור במהלך הסמסטר מחויב להשלימו, בתיאום עם המזכירות,  .7.א

יום ולא, ינוקה ממשכורתו בחודש שאחריו. החזר התשלום ייעשה לאחר  30תוך 

 השלמת השיעורים הסופית כנאמר בסעיף לעיל.

 חופשותב. 

בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכן הקבועות י לחופשות אכל מרצה זכ . 1ב.

לחופשת הקיץ המתחילה בתום המועד האחרון שקבעה המכללה למבחני מועד 

א' באותה שנת לימודים )מועד המתפרסם מדי שנה בלוח השנה האקדמית של 

כמתואר לעיל, מהוות חופשה )וחופשת הקיץ(, כל חופשות הלימודים המכללה(. 

 חוק חופשה שנתית. של המרצה, בהתאם להוראות שנתית 

 שתתף בפעילויות המכללתיות בין הסמסטרים.יחבר סגל מבלי לגרוע מהאמור, 
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לכל יציאה לחופשה שאינה במועדים אלה, יש לקבל אישור מיוחד של ראש  . 2ב.

 התוכנית/ החוג ונשיא המכללה. לאחר קבלת האישור יש להגיש בקשה לחל"ת.

 

 וצילומיםשכפולים  5.16

( חומרי הוראה/ למידה מרציםהמרצה רשאי לשכפל/ לצלם בעצמו )בחדר  -שכפול לצורכי הוראה

 לתלמידיו. אם חפץ בכך, יוכל לבקש זאת מהמזכירות שבוע ימים לפני השיעור. 

 

 השתלמויות במופ"ת 5.17

יבחרו באלה  במכון מופ"ת מתקיימות השתלמויות רבות ומגוונות. מרצים ומדריכים פדגוגיים

 שאינן מתקיימות בימי ההוראה שלהם.

מדריך יוכל להיעדר מיום הוראה אחד בסמסטר, אם הוא מרצה בהשתלמות/ יום עיון/  מרצה/

 כנס אקדמי, או שהנושא חשוב מאד לקידומו המקצועי.

, ויודיעו על כך חוגמקצועיים יקבלו אישור להיעדרותם מראש ה מרציםמדריכים פדגוגיים או 

כירות האקדמית כנדרש בתקנון. יש להגיש את הבקשות להיעדרות, כולל תוכנית למז

 ההשתלמות/ הכנס שבועיים לפני מועד ההיעדרות.

 

 השתלמויות אחרות 5.18

חודש  נשיא המכללההמעוניינים בהשתתפות בכנסים ובהשתלמויות מקצועיות, יפנו בכתב ל

רכז התמחות. כל  /תוכניתלפחות לפני המועד, בצירוף תוכנית הכנס/ השתלמות והמלצת ראש ה

  בנפרד יפורסמו, המכללה סגל מחברי רבים משתתפים שבהם כנסים לגבי. בקשה תידון לגופה

 .ותשלום רישום דרכי על הנחיות

 

 הנחיות לסגל בדבר הסטודנטים  5.19

 כללי -מטלות 5.19.1

  את התקנון לסטודנטים אשר מופיע באתר המכללה.על המרצה להכיר גם 

  הסטודנטים מודעים לקיומו של פורטל כי כל קורס על המרצה לוודא בתחילת

הלמידה המתוקשבת, ויפנה את הסטודנטים להכוונה ביחידת התקשוב לצורך 

 קקו.דהדרכה, ככל שיז

  לתלמידי הקורס מהן חובות התלמיד, ומהן על המרצה להבהיר בתחילת הקורס

את הקריטריונים המרצה המטלות שיוטלו במהלך הקורס ובסיומו. כמו כן יבהיר 

 .ת ציוני הסטודנט בקורסשלו להערכ

 מטלה שיעלה המרצה בפורטל הלמידה, כאמור לעיל, תכלול הסבר מפורט.  כל

שיש לכלול תחומים  המטלה,ההסבר צריך לכלול את הפרטים הבאים: מטרת 

או פרקים מחייבים, היקף רצוי, דרכי השימוש והרישום של המקורות במטלה 

לעבודה, השיקולים והקריטריונים להערכת העבודה, מועד אחרון להגשה, אופן 

ההגשה )חובת הדפסה או הנחיות אחרות(. יש להנחות את התלמידים למבנה 

 (.האחיד בהתאם לכללי הציטוטהנכון של עבודה עיונית ) האקדמי
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 קריאת טקסטים מדעיים 5.19.2

  הקריאה במקורות מידע כתובים ו/או אלקטרוניים היא חלק אינטגראלי מהלימודים

 במכללה ומרכיב יסודי בהתפתחותו של הסטודנט כלומד עצמאי.

  .כל קורס אקדמי )אם הוא עיוני או סדנא( חייב להיות מלווה בחובת קריאה 

  ממאמרים בסיסיים בתחום בצד מאמרים חובת הקריאה צריכה להיות מורכבת

 מעודכנים וחדישים יותר, מחמש השנים האחרונות.

  10מאמרים. בקורס שנתי ניתן להציע יותר, בין  8-5בקורס סמסטריאלי ראוי להציע בין 

 בהתאם. בליוגרפייםיבבעים ספרים יש להציע פחות ערכים . אם מוצ12-ל

 להציג את חובת הקריאה. כל שנה צריכים מרציםהסילבוסים שמגישים ה 

  בספריה. זמינים ספרים יהיו ה /לדאוג שהמאמרים מרצהעל 

 .טקסטים שאינם בספריה ניתן לסרוק למאגר ממוחשב. לקבלת מידע ניתן לפנות לספריה 

  'אין לוותר על קריאת מאמרי מפתח באנגלית. רצוי לדרוש קריאה באנגלית משנה ב

 ואילך. 

 חובת עריכת מחקרים. 

 חופשות. 

 הסטודנטיםהערכת  5.19.3

  הערכת הישגיו של הסטודנט תיקבע באמצעות בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות שונות

בהתייעצות עם רכז ההתמחות ובהתאם לסיווגו של השיעור  מרצהעפ"י שיקול דעתו של ה

)שיעור, שיעור ותרגיל, תרגיל, סדנה, מעבדה, סמינריון(. מומלץ לגוון בדרכי ההערכה בכל 

 קורס ולייחס להשתתפות פעילה משקל בהערכה.

 הסמסטר מהן חובות הסטודנט, מהן  בתחילת השנה/ המרצה בסילבוס הקורס יבהיר

 במהלך הקורס ובסיומו ומה הקריטריונים שלו להערכה.המטלות שיוטלו 

  המרצהעל הסטודנט להגיש עבודות במועד שנקבע ע"י. 

 רשאי שלא לקבל עבודות שלא הוגשו במועד שנקבע ללא תיאום מראש. המרצה 

 רשאי לדרוש מטלה חוזרת אם הסטודנט לא עמד בדרישות הקורס. מרצה 

 יב לשוב וללמוד אותו שנית. במידה ולא סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס יהיה חי

 יעמוד בדרישות הקורס פעם נוספת, יופסקו לימודיו בהתמחות זו.

 ציון מעבר במכללה  5.19.4

. מלבד לשון ערבית )לימודי יסוד(, עבודה מעשית וכן קורסים 60ציון המעבר הנמוך ביותר הוא 

 . 70בהתמחויות הראשיות אשר בהם ציון המעבר הנמוך ביותר הוא 

 קיום מבחנים נוהל  5.19.5

  לעדכן את הסילבוס ואת הסטודנטים בדרך ההערכה שהוא מתכוון לקיים  המרצהעל

להעביר למזכירות חודש לאחר בסוף הקורס. במידה והוא מתכוון לקיים בחינה עליו 

 . על כךתחילת כל סמסטר הודעה 

 עד שבועיים ממועד הבחינה את השאלונים לבחינות  מעלה למערכת הממוחשבת  המרצה

. שאלון הבחינה יכלול הוראות לנבחן הנוגעות למשך הבחינה 'גומועד  , ב'מועד א'

 והשימוש או איסור השימוש בחומר עזר.
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 קבע את מועדי הבחינות תוך דאגה לפיזורן המקסימאלי, בחינה אחת י דיקן האקדמיה

ינות מתקיימות באותו יום הסטודנט רשאי לקבל מועד לכל היותר ביום. במידה ושתי בח

 נוסף באחת הבחינות.

 כדי לענות לשאלות הבהרה לסטודנטים חייב להיות נוכח במכללה בזמן הבחינה המרצה ,

במידה ולא יוכל להגיע ונבצר ממנו להיות נוכח בבחינה עליו לדאוג למרצה אחר מהחוג 

 .להחליפו

  רות את מחברות הבחינה בעילום פרטים מזהים מקבל מהמזכי המרצהבתום הבחינה

  )שם ומס' ת. זהות(.

 .המרצה יקליד את הציונים למערכת הממוחשבת תוך שבועיים ממועד הבחינה 

 על  צמוד ככל הניתן להקלדת הציונים יחזיר למזכירות את המחברות הבדוקות  המרצה

תסרוק את מחברות המזכירות על מנת ש ממועד הבחינה בעייםגבי הספח המצורף תוך ש

 הבחינה.

 הגשת עבודות 5.19.6

על סמך עבודות במקום או בנוסף לבחינות, הסטודנטים שגי יבשיעורים שבהם נעשית הערכת ה

 יונהגו הנוהליים הבאים:

 .למסירת עבודות ייקבע מועד אחד בלבד 

 מתום תקופת הבחינות של הסמסטר.לא יאוחר משבועיים  -בסמסטר א 

  .לעבודות יהיה משקל על הציון של הסטודנט בקורס, בהתאם לסילבוס של כל קורס 

  ומעלה, מובהר כי סטודנט  20%באשר לעבודות שמשקלן על הציון הסופי בקורס הוא

שלא הגיש את העבודה בזמן, או סטודנט שקיבל ציון נכשל עבור העבודה שהגיש, יהיה 

העניין, עד לסיום הסמסטר הרלוונטי. הציון  רשאי להגיש עבודה נוספת או באיחור, לפי

אשר יתקבל עבו העבודה הנוספת שהוגשה יהא לכל היותר ציון "עובר". סטודנט שלא 

 הגיש עבודה כלל או סטודנט שקביל ציון "נכשל" ייאלץ לחזור על הקורס.

  המבקש להגיש עבודה באיחור יפנה, בצירוף נימוקים ואישורים אל המזכירות סטודנט

. הוועדה תשקול בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים דמית לשם דיון בוועדת הוראההאק

ותקבע מועד לעבודות  האם הנימוקים מצדיקים מתן אישור להגשה מאוחרת של העבודה

 . שיוגשו באיחור

 :בעבודות נוהל הגשת ציונים 5.19.7

 מיום קבלת העבודה. חודשיבדוק את והעבודות וימסור את הציונים בתוך  המרצה 

  חודשייםלא יאוחר מ יימסר ע"י המרצה או עבודת סיון שנה עבודה סמינריוניתציון של 

 .הסטודנטמיום הגשת העבודה ע"י 

 להחזרת העבודות ויודיע  וידאגקליד את הציונים במערכת הממוחשבת, י המרצה

 .לסטודנטים דרך מנהל התלמידים

 טיפול בערעור על ציונים:

, רת הבחינה במערכת הסריקהבאו במחלאחר בדיקתה  עבודתויוכל לעיין בהסטודנט 

רשאי לערער בפני  הסטודנט. לאחר העיון, בכפוף לתשלום בגין עלות העותק הסרוק

בתוך שבועיים מיום  , וזאתעבודהבשקיבל על הציון  על ציון שקיבל בבחינה או  המרצה
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הגשת העבודה )באמצעות  החזרתסריקת הבחינה )דרך המערכת הממוחשבת( או מיום 

 . (בקשה בכתב למזכירות

יבדוק שוב את הבחינה/ העבודה ויחזיר תשובה על גבי טופס מיוחד  המרצהבמקרה כזה 

 .הדיקן האקדמישיקבל מהמזכירות. אישור שינוי בציון ייעשה ע"י 

 

 היעדרויות סטודנטים משעורים

 לבדיקת נוכחות. יקבל מהמזכירות רשימת סטודנטים רשומים לקורסמרצה  כל 

 מומלץ להודיע בראשית הקורס שחלה חובת נוכחות מלאה ועל הסטודנט להשתתף ב-

)יש לשים לב כי ימי חג לסטודנטים מוסלמים, נוצרים ודרוזים לפחות  מהשיעורים  80%

בעיות  ימי ההיעדרות המותרים(.  20% -ופעילויות מטעם המכללה, אינם כלולים ב

לגופן, לאחר שהסטודנט יפנה לדיקנט  הות ממושכת תישקלנמיוחדות הכרוכות בהיעדר

 הסטודנטים.

  אחר, מדריך מרצה המלמד את הקורס. אין המרצה כל שעור הוא באחריותו המלאה של

, בודדים או קבוצות, משעור ללא אישורו של סטודנטיםאו רכז מסלול רשאי להוציא 

  .המרצה

 וכניסות של סטודנטים.עורים לא יופרעו בשל יציאות ישהיש להקפיד ש 

  רשימת הנוכחות של החודש את למזכירות המרצה כל חודש יעביר בבשבוע הראשון

 מעקב אחרי השתתפות הסטודנטים.צורך החולף וזאת ל

  זכאים  שאינםרשימת הסטודנטים  את למזכירותהמרצה בסוף הסמסטר יעביר

 20%-להשתתף בבחינה )או בהערכה בכלל( בשל היעדרות לא מוצדקת ביותר מ

 מהשיעורים. 

  זכותו של המרצה להחשיב איחור או עזיבה מוקדמת של השיעור כהיעדרות הסטודנט

 מהשיעור.
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 האקדמי  לסגל קידום שישי: תקנון רקפ .6

 הוראות כלליות  16.

  גם ללשון נקבה, לפי העניין.כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס 

 .כל הכתוב בתקנון זה בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים, לפי העניין, ולהיפך 

  כותרות הסעיפים מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד, אין בהן כדי להשפיע על תוכנם

 של סעיפים ולא יסתמכו עליהן לצרכי פרשנות.

  .)קורות יש להכין את קורות חיים לפי פורמט המועצה להשכלה גבוהה )ראה נספח א

 מודל להגשת קורות חיים(.  –)ראה נספח א  ופי פורמט זה לא יתקבלל נושלא הוכחיים 

 .מובהר, כי הסכם השכר של משרד החינוך הינו מחייב 

 הדרגות הנהוגות לקידום לחברי סגל אקדמי במכללת סכנין:

 חקר/נלווה(מרצה )מ .1

 מרצה בכיר )מחקר/נלווה( .2

 פרופ' חבר )מחקר/נלווה( .3

 פרופ' מן המניין  .4

 תנאי סף לדרגות אקדמיות:

 במסלול אקדמי. 50%לפחות מהם  60%קביעות בהיקף משרה  - מרצה

 במסלול אקדמי.  50%לפחות מהם  65%קביעות בהיקף משרה  - מרצה בכיר

במסלול  75% משרה מהם 100%קביעות של היקף - פרופסור מן המניין  ,פרופסור חבר

 אקדמי.

, 65%לפחות האחרונות הינו שנים ה 6איש סגל שהיקף קביעות משרתו במשך  - הוראת שעה

במסלול אקדמי, והתיק מוכן לדרגת מרצה בכיר יכול להגיש מועמדות לפחות  50%ם מתוכ

 .2018-2020ישירות לדרגת מרצה בכיר בין השנים 

משרה  100%שנים בהיקף  6גל שהיקף קביעות משרתו היתה במשך איש ס - הוראת שעה

במסלול אקדמי, והתיק מוכן לדרגת פרופ' חבר, יכול להגיש מועמדות לדרגת פרופ'  75%מהם 

 .2018-2022השנים  ןחבר בי

 הבהרות 

  .פרק הזמן הנדרש בין דרגה לדרגה הינו שלוש שנים לפחות 

  ידי מומחה בתחום שיכול להמליץ על פסילת תיק הפרסומים של המועמד ייבדק על

 התיק, על דחייתו כדי לחכות למספר פרסומים נוספים וכמובן, על העלאה בדרגה.

  קבלת ההמלצות של המומחה או דחייתן מסורה בלעדית לשיקול דעתה של ועדת

 המינויים במכללה. 

 ינויים היה והוועדה קיבלה את המלצת המומחה, יישלח מכתב מטעם יו"ר ועדת המ

עמידה -העליונה המאשר קבלת הדרגה ו/או הדחייה ו/או פסילת התיק בשל אי

 בקריטריונים.

  מועמד שלא עמד בקריטריונים הנדרשים לדרגה המבוקשת זכאי לחזור פעם אחת נוספת

 על בקשת הקידום, כעבור שנה. 
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 וועדה מועמד רשאי לערער על החלטת הוועדה. במקרה כזה יכנס היו"ר דיון נוסף של ה

ויצרף להרכב הישיבה שני פרופסורים שאינם חברי הוועדה. החלטת הוועדה המורחבת 

 תהיה סופית. 

  מועד הזכאות לדרגה האקדמית יהא באחד לחודש ספטמבר של שנת הלימודים בה

אושרה הדרגה לפי כללי הניהול או באחד לחודש העוקב למועד הגשת הבקשה לדרגה 

 המאוחר מבין שני המועדים.האקדמית שאושרה כאמור, לפי 

 

 מסלולי קידום במכללת סכנין  26.

 קיימים שני מסלולי קידום במכללה:

 מסלול מחקר/רגיל עבור חוקרים. .1

 במומחים מדובר .יוצרים-אמנים ועבור בתחומם מומחים עבור מקצועי/נלווה מסלול .2

, הוראה, ויישום( )פיתוח לימודים תכניות במכללת סכנין: הנלמד תחום בכל וביוצרים

 משוררים, סופרים: יוצרים -אמנים; וכדומה תרפיסטים, קלינאים, הדרכה פדגוגית

 .וכדומה

 

 הבהרות כלליות

 גם במסלול הנלווה/מקצועי נדרשת תשתית מחקרית מוכחת. 

: מועמדים בעלי דרגת "מרצה", שקיבלו בעבר את דרגתם ללא פרסומים השלמת פערי פרסום

לדרגת "מרצה בכיר", חייבים בכמות הפרסומים הנדרשת לדרגת "מרצה" ומבקשים לעלות 

 .(פרטים בהמשך) בתוספת ההשלמות הנדרשות לדרגת "מרצה בכיר"

: מועמדים המבקשים לעבור ממסלול קידום נלווה למסלול קידום מעבר ממסלול למסלול

כל הנדרש מן  מחקר, או מנלווה למחקר לאחר קבלת דרגת המרצה, יהיו חייבים להשלים את

המסלול המבוקש, כמותית ואיכותית, החל בדרגת מרצה. בנוסף, חייבת להיות הלימה ברורה 

 בין תחום ההוראה ותחום המחקר והפרסום.

 :התנאים להעלאה בדרגה 

 ( תואר שלישיPh.D למעט יוצרים בתחומי האמנויות ומדעי הרוח, תחומים קליניים ,).

 על בסיס אישי.  ומומחים שיוכרו באופן יוצא דופן

  .עמידה בכל חובות הסגל היא כמובן תנאי סף לדיון בהעלאה לכל דרגה שהיא 

  :בעת העלאה בדרגה מוקנה משקל לשלושה מרכיבים עיקריים 

 איכות וחדשנות בהוראה א.

 הישגים מחקריים, פדגוגיים ואמנותיים )לפי העניין(. ב.

 ות וכיו"ב(.תרומה למכללה ולקהילה )מילוי תפקידים, יוזמ ג.

 

 מהות התקנון האקדמי ותהליכי הקידום  36.

  כמתחייב מהחלטות המועצה להשכלה גבוהה בהתייחס לניהול האקדמי של המוסדות

להשכלה גבוהה, מתקינה בזה מכללת סכנין, ע"ר, תקנון אקדמי להליכי קידום לחברי 

 סגל ההוראה האקדמי במכללה. 
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  תהליך קביעת דרגת קידום מבטא את היעדים של הפעילות האקדמית של חברי הסגל

האקדמי במכללה בהתאם למטרות, לכללים ולערכים של המכללה כמוסד האקדמי 

המתמקד בהוראה ובמחקר בתחום החינוך. התקנון הנוכחי פותח בהתאם להנחיות 

של הוועדה לבחינת הניהול  356/10ולרוח המסמכים של  המל"ג בנושא זה, לרבות דו"ח 

ותקנון  4.11.2003האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות מיום 

וועדות המינויים העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה 

 3.3.2015,  28.10.2014, 8.7.2014שאינם אוניברסיטאות שנקבע בהחלטות מל"ג ביום: 

 ראה נספח ו.  .12.1.2016-ו

  התקנון מציע סטנדרטים לדרגות קידום אקדמי של סגל ההוראה במכללה, שיעמידו את

 חברי הסגל על רמת הפעילות האקדמית המקובלת במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. 

  התקנון לקביעת דרגות הקידום מפרט בשקיפות מלאה את מסלולי הפיתוח והקידום

. תהליך הקידום מתקיים בסודיות מלאה, ורק האקדמי בפני חברי הסגל במכללה

 תוצאות של עלייה בדרגה מפורסמות לסגל.

 מכללת סכנין'. -התקנון עוסק אך ורק בהיבט הפעילות האקדמית, במובנה הרחב, ב'

הבסיס לשיקולים לקידום הם הישגי המועמד בפועל, והתקנון מתמקד בהישגים שצבר 

קודמת. התקנון הוא אחיד לכל הסגל המועמד בכלל ומאז קבלת דרגת הקידום ה

האקדמי במכללה ללא תלות במין, בגיל, בתפקיד או בוותק במכללה או במוסד אקדמי 

 או חינוכי אחר.

 מרצה בכיר, פרופסור  התקנון קובע ארבע דרגות לקידום אקדמי במכללת סכנין: מרצה

בדרגה לכל חברי פרופסור מן המניין. עבור כל הדרגות נקבע מסלול אחיד לקידום , חבר

הסגל. הקריטריונים לקידום כוללים דרישות מתחומים שונים, ותהליך ההערכה אמור 

לשקול שילוב סביר שלהם. הקריטריונים המפורטים בתקנון מתייחסים למגוון רחב של 

פעילות אקדמית, הוראתית וחינוכית, שכוללות בין היתר, מילוי חובותיו האקדמיות של 

ב הוראתו, לרבות סיכום סקרי הוראה, מידת שיתוף הפעולה בינו המועמד במכללה, טי

לבין עמיתיו, לרבות השתתפותו הפעילה בדיוני החוג וישיבותיו, התפתחותו המקצועית 

והתאמתו המקצועית לתוכניות הפיתוח של המחלקה והמכללה ותרומתו למכללה 

. 1בטים עיקרים: ולקהילה. כך שעבור כל דרגה, מוערכת פעילות המועמד בארבעה הי

-. הישגים בתחום העשייה ההוראתית2מחקרית -הישגים בתחום העשייה האקדמית

 .  פעילות קהילתית.4חינוכי -. פעילות בתחום הארגוני3פדגוגית 

  תהליך הקידום לכל דרגה אקדמית כולל יוזמה לפתיחת התהליך, הכנת תיק קידום

ועדת המינויים המוסדית היא והערכתו ודיון מסכם בוועדת המינויים המוסדית. 

הסמכות העליונה בנושא דרגות הקידום המוענקות מטעם המכללה. עבור כל דרגות 

הקידום יש לקיים תהליך מעמיק של הערכת הישגי המועמד בכל רכיבי פעילותו 

האקדמית. לצורך זה, יש להרכיב ועדה להערכת הישגי המועמד עבור דרגות הקידום 

 מ'מרצה בכיר' ואילך. 

  לכל דרגה נקבעו תנאי סף שעל המועמד לעמוד בהם לצורך פתיחת תהליך הקידום. תנאי

סף בהירים מאפשרים לראש החוג ולמועמד לבנות מסלול התפתחות מקצועית ארוך 
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טווח. למען הסר ספק, יובהר כי עמידה בתנאי הסף מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק 

 לקבלת דרגת קידום.

  

 רגות קידוםהליכי המינויים לד

  ראש החוג, הממונה הישיר על חבר הסגל, יפנה לדיקן האקדמי במכללה בבקשה לפתיחת

תתבצע הפעולה המתוארת  –תהליך קידום. במידה והמועמד לקידום הוא נשיא המכללה 

מול יו"ר ועדת המינויים המוסדית. ראש החוג יגיש מכתב המצהיר על עמידת חבר הסגל 

והתימוכין לפתיחה בתהליך קידום. במכתב  בתנאי הסף לקידום, ומנמק את הסיבות

הבקשה יש להתייחס בפירוט לכל ההיבטים והדרישות המפורטות בתקנון זה, בהתאם 

לדרגה המוצעת דוגמא למכתב, ראה )נספח ג(. אין במכתב זה התחייבות כלשהי להענקת 

 הדרגה. 

 ות פרופסור ראש החוג ינמק את דעתו בנוגע לפתיחת תהליך הקידום. לגבי קידום לדרג

חבר, יזמן דיקן המכללה פגישה עם המועמד להבהרת ההיבטים של תהליך הקידום 

 המוצע. 

  אם הדיקן יאשר את פתיחת תהליך הקידום, יעבירו הוא וראש החוג הממונה על המועמד

בקשה בכתב לוועדת המינויים המוסדית לפתוח בתהליך הקידום. לבקשה יצורף גם 

מכתבו של הדיקן יכלול התייחסות מפורשת להיבטים מכתבו של המועמד בנושא. 

הבאים: הדרגה המבוקשת ותחום העיסוק; המעמד האקדמי והמקצועי של המועמד 

בארץ ובחו"ל; תכונות אישיות התומכות בהענקת הדרגה; כושר ניהול וארגון ותרומה 

תיק  למוסד ולתחום. כמו כן, תכלול הפנייה הצעה להרכב הוועדה המקצועית שתבחן את

 המועמד ותאושר ע"י וועדת המינויים המוסדית. 

  בישיבת ועדת המינויים המוסדית שלאחר קבלת הפנייה, תחליט הוועדה אם המועמד

עומד בתנאי הסף ואם לפתוח בתהליך הקידום. ההחלטה תתקבל בהצבעה חשאית. חשוב 

שהו לציין כי החלטה לפתיחה בתהליך הקידום אין בה אישור או הבטחה מסוג כל

 להענקת הדרגה.

  אם החלטתה של ועדת המינויים המוסדית תהיה שלילית, תימסר ההחלטה בצירוף

נימוקים לממונה הישיר, והוא יעבירה למועמד. המועמד והממונה הישיר, ובמקרה 

הצורך הדיקן, יסכמו על כיווני פעילות אקדמית ומסגרות זמן לביצועם כתנאי לפתיחת 

 תהליך הקידום בעתיד. 

 חלטה על פתיחת התהליך תימסר למועמד. המועמד יודיע בכתב על הסכמתו להכין הה

את תיק הקידום ועל אישורו לוועדה המקצועית להשתמש במידע הקיים במכללה לצורך 

הערכת עיסוקיו כחבר סגל וכחוקר. במכתב זה המועמד מתחייב להכנת התיק בתוך 

לושה חודשים בדרך כלל(. תקופה מוסכמת מראש עם הממונה והדיקן האקדמי )ש

המועמד רשאי לציין שמות של מומחים שהוא מבקש לא לפנות אליהם לצורך הערכת 

 תיק הקידום. 

 דגם מכתב זה מופיע בנספח ד. 

 המועמד יכין את תיק הקידום שלו בהתאם למבנה התיק המופיע בנספח ה. 

 תיק הקידום. המועמד מומלץ למועמד להתייעץ עם מזכירת ועדת המינויים המוסדית בהכנת

הוא האחראי הבלעדי להכנת התיק, לרבות כל המידע, המסמכים, הפרסומים, החומרים 
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ועדויות נוספות. עם זאת, ועדת המינויים המוסדית רשאית לבקש מהמועמד חומרים 

רלוונטיים נוספים הנדרשים לדעתה להערכת התיק. נוסף על כך, יכתוב המועמד מכתב 

מוסדית ולוועדה המקצועית המתאר את מכלול הפעילות האקדמית שלו לוועדת המינויים ה

ואת התכניות המחקריות והמקצועיות שלו לעתיד. מכתב זה יצורף לקורות החיים של 

 המועמד.

 

 ועדת מינויים מוסדית  46.

 כינוס והרכב הועדה 

  ,יכולה הועדה תתכנס לכל הפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית. במינוי ראשון לדרגת מרצה

 הועדה להסמיך את יו"ר הועדה לאשר את המינוי ללא כינוס הועדה.

  מתחומי דעת שונים מתוך חברי חברים,  9-ל 5בין ועדת המינויים המוסדית תכלול

המועצה האקדמית ומתוך חברי סגל המכללה הבכיר בדרגת פרופסור חבר או  מן המניין 

, ניתן למנות פרופסורים מהמוסדות )במידה ואין מספיק פרופסורים מן המניין במכללה

 להשכלה גבוהה(.

  .יו"ר ועדת המינויים המוסדית ירכז ויכנס את הוועדה לדיונים 

 3  חברים כולל היו"ר של הוועדה, בדרגת פרופסור מן המניין, שימונו על ידי המועצה

האקדמית, מקרב חברי הסגל האקדמי הבכיר במכללה או במוסדות להשכלה גבוהה 

 בישראל.

 . מזכירת ועדת המינויים המוסדית תרכז את עבודת הועדה 

 תקופת כהונה 

תקופות כהונה ברציפות.  2שנים, ויוכלו לכהן עד  3חברי הועדה יבחרו לתקופת כהונה של 

בכל מקרה לא יוחלפו כל חברי הועדה בעת ובעונה אחת, כדי לשמור על רציפות ותקינות 

אים העונה על דרישות התקנון, ניתן יהיה להאריך עבודת הועדה. במידה ולא ימצא חבר מת

 תקופות כהונה נוספות.  2את מינויו של חבר הועדה ל עד 

 מניין חוקי 

חברים לא כולל את יו"ר הוועדה.  5הקוורום לקיום ישיבות ועדת המינויים המוסדית הוא 

 הוועדה לא תתכנס ללא נוכחותו של היו"ר.

בר לא ישתתפו חברי הועדה שהינם בדרגה נמוכה יותר. בדיון למתן המלצה לדרגת פרופ' ח

בדיון בקידום בדרגה של חבר סגל המשתייך למסלול מחקרי לא ישתתפו חברי הועדה 

 המשתייכים למסלול הוראה או למסלול מומחים ויוצרים.

 לגבי נציג הסגל האקדמי בועדה )ראו נספח ז'(.

 סמכויות הוועדה

  בקביעת הדרגה האקדמית הראשונה של חברי הסגל, ועדת מינויים מוסדית תדון

בקידומם לדרגת מרצה/ מרצה בכיר, חברי ועדת המינוים בדרגת פרופ' חבר ומעלה 

ישתתפו במתן המלצה למועצה האקדמית ולוועדת המינויים של המל"ג לקידום חברי 

 סגל לדרגות פרופ' חבר ופרופ' מן המניין.

  מורים לכלל הדרגות, כולל לדרגת פרופ' מן המניין, גיבוש קריטריונים למינוי ולקידום

ותעביר קריטריונים אלה לאישור המועצה האקדמית. קריטריונים אלה ישקפו את 
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הקריטריונים המקובלים באקדמיה תוך התאמתם לאופי הייחודי של המכללה. ועדת 

 מינויים המוסדית תפעל בהתאם לקריטריונים שתאשר המועצה האקדמית.

 

 ועדההחלטות ה

  החלטות ועדת מינויים יתקבלו ברוב קולות המשתתפים. במקרה של שוויון יהיה ליו"ר

 הועדה קול מכריע .

  ועדת מינויים רשאית לקבל או לדחות את חוות דעתה של הועדה המקצועית, כאמור

 להלן, או לקבל החלטה שונה מהמלצתה של הועדה המקצועית. 5בסעיף 

  ראשון רשאית ועדת מינויים לקיים הליך קידום לדרגת במקרים מיוחדים בגין מינוי

חוות דעת  3מרצה בכיר ללא ועדה מקצועית. במקרה כזה תפנה ועדת מינויים לקבלת 

סמכא ממוסדות אקדמיים אחרים. על סמך חוות דעת אלו תחליט ועדת -מאקדמאים ברי

 מינויים אם המועמד ראוי לקידום .

 החלטות ועדת מינויים הינן סופיות . 

 . החלטות ועדת מינויים ידווחו למועצה האקדמית 

 סודיות 

דיוני ועדת מינויים, כל המידע והמסמכים שיוגשו לה ו/או יוכנו על ידה, יישמרו בסודיות; 

ואולם המידע אודות הדיון שקיימה ועדת המינויים בעניינו יימסר למועמד שסורב, לפי 

באמצעות סיכום דיון שיכלול את הפרטים בקשתו, בפרק זמן הולם בטרם יערך לו שימוע, 

 הבאים:

  ,ציון שמות חברי הוועדה שהשתתפו בדיון, למעט כאשר מדובר בוועדה מקצועית

 ומבלי שיצוינו שמות מחווי הדעה בעניינו; 

  פירוט התשתית העובדתית שעמדה בבסיס קביעת ההחלטה. כלומר, מהות החומר

של המועמד, וציון עיקר תוכנן של חוות שהונח בפני הוועדה לצורך הדיון בעניינו 

 הדעת ללא חשיפת שמות כותביהן או כל פרט מזהה ביחס אליהם; 

  התחומים בהם נבחנה איכותו האקדמית של המועמד )מחקר, הוראה, הנחיית

תלמידים לתארים מתקדמים, השתלבות ביחידה האקדמית, תרומה כללית ליחידה 

אחד מהם. ככל שנשמעו דעות סותרות  ועוד(, ומידת התאמתו של המועמד בכל

 יש לציינן;   –בהיבט זה 

 ; הנימוקים שהועלו לקראת קבלת ההחלטה, כלומר, העניינים שבהם דנה הוועדה 

  השיקולים שהנחו את הוועדה לגבי ההחלטה הסופית, תוך התייחסות לתחומים

השונים שבהם נבחנה התאמתו האקדמית של המועמד ופירוט הדעות שהושמעו 

 בדיון בעד ונגד קידומו ;

  .השורה התחתונה של ההחלטה 

  סיכום הדיון יערך על בסיס תרשומת שנרשמה במהלך הדיון, ויושב ראש הוועדה

 יחתום עליו ויהיה אחראי לכך שהסיכום משקף נאמנה את מהלך הדיון.
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 ועדות מקצועיות  56.

 דרגת מרצה בכיר  –ועדה מקצועית במסלול מחקר    6.5.1

  כחלק מהליכי המינוי/ הקידום בדרגה לדרגת מרצה בכיר ומעלה תמנה ועדת מינויים

 )ג( לעיל.  4.5ועדה מקצועית )להוציא מקרים מיוחדים כאמור בסעיף 

  חברי סגל,  3ועדה מקצועית למינוי/לקידום חבר סגל לדרגת מרצה בכיר תמנה לפחות

אפשר, חבר הסגל האקדמי הבכיר בדרגת מרצה בכיר ומעלה, יו"ר הועדה יהיה, במידת ה

חברים נוספים, אחד מהם נמנה על עובדי המכללה, בעלי שם בתחום  2-במכללה ו

 התמחותו של המועמד .

  סוקרים חיצוניים, ותשים דגש על הקריטריונים האקדמיים  3הועדה המקצועית תפנה ל

 .()א 6של המועמד, המפורטים כאמור בסעיף 

  לוועדת המינויים המוסדית דוח מסכם של ממצאיה, בצירוף הועדה המקצועית תגיש

מידע ומסמכים בנוגע למועמד. במידה והיו הדעות חלוקות, תגיש הועדה המקצועית דוח 

 מטעם הרוב ודוח מטעם המיעוט .

  במקביל לעבודת הועדה המקצועית, יאסוף ראש החוג, ויגיש לוועדת המינויים המוסדית

לוי חובותיו האקדמיות של המועמד במכללה, טיב הוראתו, מידע ומסמכים הנוגעים למי

לרבות סיכום סקרי הוראה, מידת שיתוף הפעולה בינו לבין עמיתיו, התאמתו המקצועית 

 לתוכניות הפיתוח של המחלקה והמכללה ותרומתו למכללה ולקהילה. 

 ועדה מקצועית במסלול הוראה  6.5.2

 חברים, שיכללו:  3רגת מרצה בכיר תמנה ועדה מקצועית למינוי/לקידום חבר סגל לד

חברים נוספים שאינם  - 2חבר סגל בכיר אחד מהמחלקה אליה משתייך המועמד, ו

 משתייכים למחלקה אליה משתייך המועמד.

  הועדה המקצועית תבחן את מידת הצלחתו של המועמד בתפקידו, והאם הוא ראוי

 )ג(.  6ם המפורטים בסעיף למינוי/לקידום לדרגת מרצה בכיר, בהתאם לקריטריוני

  הועדה המקצועית תאסוף חוות דעת בנוגע למועמד מכל מקור שיראה לה מתאים, לפי

 שיקול דעתה, במכללה ומחוצה לה, בכל אופן שתמצא לנכון.

  הועדה המקצועית תגיש לוועדת מינויים דוח מסכם של ממצאיה. חוות הדעת תכלול

ן מפורט ומנומק על הכשרתו וכישוריו מידע ומסמכים בנוגע למועמד, דין וחשבו

המקצועיים, המוניטין המקצועי של המועמד, מסמכים הנוגעים למילוי חובותיו 

האקדמיות של המועמד במכללה, טיב הוראתו, מידת שיתוף הפעולה בינו לבין עמיתיו, 

התאמתו המקצועית לתוכניות הפיתוח של המחלקה והמכללה ותרומתו למכללה 

 ולקהילה.

 ת יועדה מקצועית במסלול המקביל/ מומחים ויוצרים כולל הדרכה פדגוג  6.5.3

  הליך מינוי וקידום בכל הדרגות של חברי סגל במסלול המקביל/ מומחים ויוצרים יכלול

מומחים מובילים בתחומו של המועמד.  3הקמת ועדה מקצועית מיוחדת, שתמנה לפחות 

ית וייחוד תרומתו המקצועית של המועמד, ועדה זו תבחן את האיכויות, הרמה המקצוע

 ותסכם המלצותיה בנושא המינוי/הקידום בדרגה.

  בעניין קידום לדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המניין במסלול זה תפעל המכללה בהתאם

 מל"ג. הלהנחיות 



44 
 

  חודשים  6הועדה המקצועית תסיים את עבודתה ותגיש לוועדת מינויים דוח מסכם בתוך

יו"ר וכל יו"ר הועדה המקצועית לפנות לועד מינויה. במקרים חריגים ילכל היותר ממ

חודשים להגשת הדוח  3ועדת מינויים בבקשה מנומקת בכתב לקבל ארכה של עד 

 המסכם, תוך עדכון המועמד.

 –דרגות פרופסור חבר ופרופ' מנן המניין בשני מסלולי הקידום  -ועדה מקצועית   6.5.4

 מקצועי/נלווה-מחקר/נלווה

בקידום לדרגות פרופ' חבר ופרופ' מן המניין תפעל המכללה בענייני מינוי כאמור בתנאי 

הדרישות לקידום של ועדת המל"ג העליונה למינוי פרופסורים ולשים דגש על הקריטריונים 

 האקדמיים של המועמד )ראו נספח ו(.

 סודיות: -ועדות מקצועיות 

 קצועיות: כל המידע והמסמכים שיוגשו להן ו/או יוכנו על ידן, יישמרו דיוני הועדות המ

בסודיות; ואולם המידע אודות הדיון שקיימה הוועדה המקצועית בעניינו יימסר למועמד 

שסורב, לפי בקשתו, בפרק זמן הולם בטרם יערך לו שימוע, באמצעות סיכום דיון שיכלול 

ת שעמדה בבסיס קביעת ההחלטה. את הפרטים הבאים: פירוט התשתית העובדתי

כלומר, מהות החומר שהונח בפני הוועדה המקצועית לצורך הדיון בעניינו של המועמד, 

וציון עיקר תוכנן של חוות הדעת ללא חשיפת שמות כותביהן או כל פרט מזהה ביחס 

 אליהם;

  התחומים בהם נבחנה איכותו האקדמית של המועמד )מחקר, הוראה, הנחיית תלמידים

לתארים מתקדמים, השתלבות ביחידה האקדמית, תרומה כללית ליחידה ועוד(, ומידת 

 יש לציין;  –התאמתו של המועמד בכל אחד מהם. ככל שנשמעו דעות סותרות בהיבט זה 

  הנימוקים שהועלו לקראת קבלת ההחלטה, כלומר, העניינים שבהם דנה הוועדה

 המקצועית;

 ת לגבי ההחלטה הסופית, תוך התייחסות השיקולים שהנחו את הוועדה המקצועי

לתחומים השונים שבהם נבחנה התאמתו האקדמית של המועמד ופירוט הדעות 

 שהושמעו בדיון בעד ונגד קידומו;

  .השורה התחתונה של ההחלטה 

  שמות חברי הוועדה המקצועית לא יפורטו בסיכום הדיון. סיכום הדיון יערך על בסיס

, והמזכיר האקדמי יחתום עליו לאחר שיוודא עם יו"ר תרשומת שנרשמה במהלך הדיון

 הועדה המקצועית שהסיכום משקף נאמנה את מהלך הדיון.

 

 מדדים עיקריים לקביעת דרגה אקדמית בשני המסלולים )מחקר/רגיל ונלווה/מקצועי(:

ועדת המינויים תבחן את כישורי המועמד לקידום לדרגה, בהתאם למשקלם המצטבר של 

 המפורטים להן: הקריטריונים

 דרגת מרצה  66. 

לדרגת הקידום 'מרצה' ישמש מכתב מפורט ומנומק של ראש החוג, מכתבי הסוקרים וסקרי 

ההוראה בסיס לדיון בתיק המועמד בוועדת המינויים המוסדית. הוועדה תשקול היטב את 

כל ההיבטים והמידע בתיק כדי להימנע מהשפעת יתר של אחד מרכיבי פעילות המועמד. 

מחקריים והגותיים, אך תביא בחשבון גם היבטים -דמייםהוועדה תיתן עדיפות לשיקולים אק
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של פעילות אקדמית ארגונית ומנהיגותית של המועמד. כמו כן, תוודא הוועדה את מידת 

רשאית –העמידה בקריטריונים המופיעים בתקנון. אם יידרש לה מידע נוסף לקבלת ההחלטה 

וצה לה ולבקש ממנו חוות הוועדה לפנות למומחה מתחום הדעת של המועמד במכללה או מח

דעת נוספת. החלטתה של ועדת המינויים המוסדית על קידום בדרגה תהיה שקולה ועניינית, 

ותתקבל על סמך הצבעה חשאית שתתקיים אחרי דיון מעמיק בתיק המועמד. החלטת 

הוועדה תירשם בפרוטוקול הישיבה של ועדת המינויים המוסדית. יו"ר ועדת מינויים עליונה, 

יר למועמד את ההחלטה שהתקבלה בהקדם האפשרי. החלטת הוועדה תדווח גם למועצה יעב

 האקדמית של המכללה לפי נהלי המל"ג.

 מחקר/רגיל ונלווה/מקצועי -מדדים להערכה בשני המסלולים 

מדדים אלה הם בחזקת תנאי סף שבלעדיהם לא תיפתח פרוצדורה. ועדת המינויים המוסדית  

ונח לפניה, לאשר את הדרגה, לדחות את הבקשה וגם להשהות את רשאית, לאור החומר שי

 המשך הדיון עד לעמידה בדרישות שהועלו על ידי הוועדה.

 

 מחקר ונלווה  –קריטריונים להערכה בשני המסלולים   6.6.1

  פרסומים: על סמך שיפוט פרסומיו של המועמד על ידי בעלי מקצוע בתחום המחקר ו/או

 התמחות המועמד. 

  יכולת ההוראה, היחס לסטודנטים: על פי משובי סטודנטים, חוות דעת על סמך שני

 ביקורים בשיעורים, על ידי שני מבקרים שונים, כחלק מן הפרוצדורה. 

  .תרומה לחוג ולמכללה: חוות דעת של הדיקן ושל ראש החוג/תכנית 

 ם וחוץ על תרומה ומעורבות מחוץ למכללה: על סמך עדותו של המועמד ועדויות פני

 פעילות המועמד בתוך המכללה ומחוצה לה.

 

 מסלול מחקר –קריטריונים לדרגת מרצה   6.6.2

  ארבעה עד ששה פרסומים )בחו"ל ובארץ(, בכתבי עת ובספרי מחקר שפיטים, אחד מהם

לפחות בכתב עת ידוע ובעל מוניטין מקצועי ואקדמי בתחום בארץ ובעולם )עדיפות לכותב 

 מוביל(. –ראשון יחיד או לכותב 

  ספר שפורסם בהוצאת ספרים בעלת מוניטין, המפעילה הליכי שיפוט אקדמיים מוכרים

 ויש בו שינויים מהותיים מן הדוקטורט, יכול להיות שווה ערך למספר מאמרים.

  היה והספר מבוסס על הדוקטורט יפרט המועמד את השינויים והתוספות שהוכנסו לספר

תשקול ועדת המינויים תוך הסתייעות בהמלצת הלקטורים, לעומת המקור. במקרה כזה 

 מהו שווה הערך של הספר מבחינת המאמרים

  ,עריכה מדעית של ספר מאמרים, אסופת הרצאות של כנס מדעי, עריכת כתב עת מדעי

 שיפוט של מאמרים בכתבי עת מדעיים.

 .על  השתתפות פעילה )הצגת מאמר או פוסטר( בשנים עד שלושה כנסים אקדמיים

הכנסים להיות בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי בתחומם )עדיפות לכנס בחו"ל במידה 

 שהלקטורים יציינו זאת(. 
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  דוחות מחקר המוזמנים על ידי גורמים שונים הם בעלי ערך, אך באם לא עברו עיבוד

למאמר, לא פורסמו בכתב עת שפיט, או שלא הגיעו לתפוצה גם מעבר למכללה, ערכם 

 כך שהם מעידים על פעילות מחקרית אך אינם יכולים להיחשב כפרסום.וחשיבותם ב

  יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן לאוכלוסיית

 הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה, הנחיית סטודנטים, וכדומה. 

 משובים, מתן  קיום מערכת יחסים טובה עם ציבור הסטודנטים. עמידה בלוח זמנים, מתן

 ציונים לפי קריטריונים ברורים וכדומה.

 .יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדיים במכללה ומחוצה לה 

  תרומה למכללה, תרומה לחוג, לתכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות וארגון

 ימי עיון

 ה ומחוצה הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: הכותבים עבודת גמר מורחבת במכלל

 לה )עבודת תזה, דוקטורט(.

  תרומה לקהילה מחוץ למכללה: פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמית מקצועית

 בבתי ספר, בוועדות שונות, בתפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון ובייעוץ.

 

 מסלול נלווה )מומחים/יוצרים( –קריטריונים להענקת דרגת מרצה   6.6.3

נועד ליוצרים ולמומחים בעלי מקצוע בתחומם, שהם בראשית צעדיהם, אך  המסלול הנלווה

פועלם ופרסומיהם מעידים על עשייה יצירתית ומקצועית ועל התחלה של רכישת מוניטין 

בקהילת היוצרים והמומחים בתחום, במכללת סכנין, בארץ וגם מחוצה לה. זאת אף אם אינם 

לי תואר אקדמי פורמלי, ובלבד שהם בעלי עוסקים בפעילות מחקרית אקדמית ואינם בע

מוניטין מוכר ומוכשרים להנחיל לסטודנטים ידע הנסמך על ניסיון ועל פרקטיקה רלוונטית 

 בתחומם.

 

 קלינאים,  פסיכולוגים, מומחים להכשרת מורים ומחנכים -מומחים מקצועיים  

 להלן הקריטריונים:

  .ם לתחום מומחיות המועמד מחוץ יטימאמרים בכתבי עת מקצועיים רלוונ 2-3פרסומים

למכללת סכנין )מאמר אחד יכול להיות בכתב העת "אלנבראס", היוצא מטעם מכללת 

 סכנין(, שאחד מהם לפחות בכתב עת ידוע ובעל מוניטין מקצועי ואקדמי בתחום. 

 כנסים. השתתפות פעילה בכנסים בעלי מעמד בתחום 

  גורמים שונים, אך לא עברו עיבוד למאמר, דוחות מחקר. דוחות מחקר המוזמנים על ידי

לא פורסמו בכתב עת שפיט, או שלא הגיעו לתפוצה גם מעבר למכללת  סכנין, ערכם 

 וחשיבותם בכך שהם מעידים על פעילות מחקרית אך אינם יכולים לחשב כפרסומים.

 .נדרשת תשתית מחקריות ותיאורטיות הולמת 

 ה.הצלחה במילוי תפקידי הוראה אחרים במכלל 

 .הצלחה במילוי תפקידים הקשורים במקצוע מחוץ למסגרת המכללה 

  תכונות אישיות, מסירות לתפקידים, השתתפות בוועדות ומידת שיתוף הפעולה עם

 חברים בעבודה.
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  הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: הכותבים עבודת גמר במכללת סכנין ומחוצה לה

 )עבודת תזה, דוקטורט).

  המועמד בתחומי הארגון והמנהל האקדמי של המכללה.תרומתו והצלחתו של 

  ,נכונותו של המועמד ליטול על עצמו תפקידים נוספים במכללה כגון השתתפות ב ועדות

 בנוסף להוראה ולמחקר, ומידת הצלחתו במילוי תפקידים אלו.

 .נכונותו של המועמד לפעול ולתרום מכישוריו לטובת הקהילה והחברה 

 המועמד, ובכלל זאת מסירותו לתפקידו, יחסיו ומידת שיתוף  תכונותיו האישיות של

הפעולה שלו עם עמיתיו, יחסיו עם עובדי המנהל במכללה ועם תלמידיו ומידת התאמתו 

 למכללה.

 .קיום חובותיו של המועמד כמרצה וכחבר הסגל במכללה 

 מינוי קודם לדרגה אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל /ו או במוסד מוכר 

 להשכלה גבוהה בחו"ל.

 

 קריטריונים למסלול מומחים: הכשרת מורים ומחנכים  6.6.4

  בעלי מוניטין בתחום תכניות לימודים, ספרי לימוד, חוברות לימוד וחומרי עזר

 לתלמידים ולמורים. 

  הובלת תהליכי שינוי בית ספרים, ביזמות חינוכית, בטיוב הפיתוח המקצועי של עובדי

 ובהשפעה על מדיניות חינוכית במכללת סכנין ומחוצה לה. הוראה, במעורבות

  פרסום של תכניות לימודים, תכניות לקורסים או יוזמות חינוכיות שפורסמו כדוח או

 בכל דרך מוכרת אחר.

 פרסום מאמר סקירה המתמקד בתחומי המומחיות החינוכית בכתבי עת מקצועיים-

 חינוכיים. 

  לבתי הספר בהם מנחים סטודנטים, מעבר תיעוד אודות קידום ההוראה כתרומה

 לתפקיד ההדרכה הפדגוגית.

  חוות דעת ממנהלים או ממורים על אודות הערך המוסף של פעילות חינוכית משמעותית

 של המועמד.

  זכייה בקרנות מטעם משרד החינוך, השתתפות בוועדות מקצועיות, מתן חוות דעת

 להערכת עבודות של עמיתים.

 

 יוצרים בתחום האמנות הוויזואלית -ם למסלול מומחים: אמניםקריטריוני  6.6.5

  השתתפות בשתיים עד שלוש תערוכות קבוצתיות בגלריות בעלות מוניטין ויוקרה, אחת

מהן בתערוכת יחיד, או ביצוע פרויקטים מיוחדים )באמנות הפלסטית(, כגון: עבודה 

 תיותסביבתית, איורים, ציורי קיר, תפאורה והדפסת סדרות אומנו

  פרסום של כשלוש עד ארבע מסות בכתבי עת, מוספים ספרותיים או אמנותיים מוכרים

שיש בהם שיפוט, בקטלוגים של תערוכות וכדומה, מחוץ למכללת סכנין. אחת מהן 

 לפחות בבמה בעלת מוניטין מקצועי בתחום.
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  להוכיח פעילות אמנותית מצטברת שוות ערך לנדרש במסלול המחקר בתחום האמנות

 הכתובה. 

  ,פרסומי יצירה: כשנים עד שלושה פרסומי יצירה משמעותיים )סיפורת, שירה, דרמה

 תרגום וכדומה(.

 .פרסום משמעותי אחד לפחות בבמה ידועה ובעלת מוניטין מקצועי ואקדמי בתחום 

 הזמנות להשתתף באסופות נחשבות 

  .על המועמד להוכיח פעילות אמנותית מצטברת שוות ערך לנדרש במסלול המחקר 

  כנסים: השתתפות פעילה בשנים עד שלושה כנסים רלוונטיים. על הכנסים להיות בעלי

 מוניטין מקצועי ואקדמי בתחומם. 

  יכולות הוראה: יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות

 וסיית הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה והנחיית סטודנטים.  והתאמתן לאוכל

  .עבודת צוות: יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדיים במכללה ומחוצה לה 

  תרומה למכללה: תרומה לחוג/לתכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות וארגון

 ימי עיון.

  הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, הכותבים עבודת גמר מורחבת במכללה ומחוצה

 לה )עבודת תזה, דוקטורט(. 

  תרומה לקהילה מחוץ למכללה: פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמית מקצועית

 בבתי ספר, בוועדות שונות, בתפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון ובייעוץ.

 

 בשני המסלולים–עיקריים לדרגת מרצה בכיר קריטריונים  76.

קריטריונים אלה הם בחזקת תנאי סף שבלעדיהם לא תיפתח פרוצדורה. ועדת המינויים 

המוסדית רשאית, לאור החומר שיונח לפניה, לאשר את הדרגה, לדחות את הבקשה וגם 

 להשהות את המשך הדיון עד לעמידה בדרישות התקנון, שנקבעו על ידי הוועדה.

 (ריטריונים להערכה בשני המסלולים )מחקר ונלווהק

  הערכת הפרסומים: על סמך שיפוט פרסומי המועמד על ידי בעלי מקצוע בתחום

 התמחותו של המועמד.

  הערכת יכולת ההוראה: היחס לסטודנטים ועבודת הצוות: על פי משובי תלמידים וחוות

מבקרים שונים, כחלק מן  דעת על סמך שני ביקורים בשיעורים, שדווחו על ידי שני

 הפרוצדורה; חוות דעת של הדיקן ושל ראש החוג/תכנית

  תרומה ומעורבות: על סמך עדות המועמד ועדויות פנים וחוץ על פעילות המועמד בתוך

 המכללה ומחוצה לה.

 מסלול מחקר -קריטריונים לדרגת מרצה בכיר   6.7.1

 ידי הוראה.כישוריו האקדמיים והצלחתו של המועמד במילוי תפק 

  ,פרסום מאמרים מדעיים ועיוניים בכתבי עת ובספרים, כתיבת ספרי מחקר, עיון ולימוד

פרסומי חוץ בחו"ל ובארץ,  4-6 -פיתוח תכניות לימודים, טיב הפרסומים והיקפם  )כ 

כולל פרסומי דרגת "מרצה בכיר"( בכתבי עת וספרי מחקר  8-10 -לדרגת "מרצה", וכ
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פחות בכתבי עת ידועים ובעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכר  שפיטים. שניים מהם ל

 בתחום .

  עריכה מדעית של ספר מאמרים, אסופת הרצאות של כנס מדעי, עריכת כתב מדעי, שיפוט

 של מאמרים בכתבי עת מדעיים.

  הצגת תוצאות העבודות המחקריות של המועמד בשלושה עד ארבעה כנסים אקדמיים

 לאומיים בעלי מוניטין מקצועי ובהרצאות מוזמנות בכנסים בארץ. -בין

  נדרשת תשתית מחקרית / תיאורטית הולמת ורצף פרסומי נאות לאורך ציר הזמן בין

 דרגה לדרגה.

  עבודת גמר במכללת סכנין ומחוצה לה הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: הכותבים

 )עבודת תזה, דוקטורט(.

 .קבלת מלגות, פרסים ומענקים מקרנות מחקר 

  כישוריו, רמתו והצלחתו של המועמד בביצוע פעילויות נלוות בתחום ההוראה, ובמילוי

 תפקידים רלוונטיים אחרים. 

 פרית, לפחות משוב חיובי מצד הסטודנטים על הוראתו של המועמד,  כולל הערכה מס

 ברמת הממוצע במכללה או בחוג, ללא בעיות עקרוניות.

 .המוניטין המקצועי של המועמד 

  .תרומתו והצלחתו של המועמד בתחומי הארגון והמנהל האקדמי של המכללה 

  ,נכונותו של המועמד ליטול על עצמו תפקידים נוספים במכללה כגון השתתפות בוועדות

 הצלחתו במילוי תפקידים אלו. בנוסף  הוראה ולמחקר, ומידת 

 .נכונותו של המועמד לפעול ולתרום מכישוריו לטובת הקהילה והחברה 

  תכונותיו האישיות של המועמד, ובכלל זאת מסירותו לתפקידו, יחסיו ומידת שיתוף

הפעולה שלו עם עמיתיו, יחסיו עם עובדי המנהל במכללה ועם תלמידיו ומידת התאמתו 

 למכללה. 

 יו של המועמד כמרצה וכחבר הסגל במכללה. קיום חובות 

  מינוי קודם לדרגה אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסד מוכר

 להשכלה גבוהה בחו"ל.

מסלול נלווה/מסלול מומחים )קלינאים,  –קריטריונים לדרגת מרצה בכיר   6.7.2

 פסיכולוגים והכשרת מורים ומחנכים(

נועד ליוצרים ולמומחים בעלי מקצוע בתחומם שפועלם כבר זוכה מרצה בכיר מסלול בדרגת 

למוניטין. כמו כן, פרסומיהם מעידים על עשייה יצירתית ומקצועית שזוכה להערכה גוברת 

בקהילת היוצרים והמומחים בתחום, בארץ וגם מחוצה לה, אף אם אינם עוסקים בפעילות 

בלבד שהם מוכשרים להנחיל מחקרית אקדמית ואינם בעלי תואר אקדמי פורמלי, ו

 לסטודנטים ידע הנסמך על ניסיון ועל פרקטיקה רלוונטית בתחומם.

 פרסומים בנוסף לפרסומים לדרגת "מרצה"

  ספר בהוצאת ספרים בעלת מוניטין, המפעילה הליכי שיפוט אקדמיים מוכרים, יכול

ועדת להיות שווה ערך למספר מאמרים בהתאם להמלצת הלקטורים ושיקול דעתה של 

המינויים. במידה שהספר מבוסס על הדוקטורט יפרט המועמד את השינויים והתוספות 
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שהוכנסו לספר לעומת המקור. במקרה כזה תשקול ועדת המינויים ובהתחשב בהמלצת 

 הלקטור, מהו שווה הערך של הספר מבחינת המאמרים.

 רגת "מרצה"פרסום של כחמישה עד שישה מאמרים בחו"ל ובארץ, בנוסף לפרסומים לד 

  ,דוחות מחקר, תכניות לימודים, דיווחים קליניים וכדומה, בתחום התמחות המומחה

בכתבי עת שפיטים ובספרי מחקר. שניים מהם לפחות בכתבי עת ידועים ובעלי מוניטין 

 מקצועי ו/או אקדמי בתחום

  נדרשת תשתית מחקרית ותיאורטית הולמת ורצף פרסומי נאות לאורך ציר הזמן בין

גה לדרגה. הפרסומים אמורים להתבסס על תחומי התמחות המועמד ו/או על עבודתו דר

קלינית כגון: פיתוח ויישום של תכניות לימודים, חומרי למידה, עזרי הוראה, -הטיפולית

 פרסום סוגיות טיפוליות, תיאור התערבויות טיפוליות ופיתוח מודלים טיפוליים. 

  ציבוריים מוכרים. דוחות מחקר מוזמנים על ידי מוסדות 

  ,דוחות מחקר מוזמנים על ידי מוסדות ציבוריים מוכרים וגורמים שונים הם בעלי ערך

אך באם לא עברו עיבוד למאמר לא פורסמו בכתב עת מקצועי שפיט, או שלא הגיעו 

לתפוצה גם מעבר למכללת סכנין ערכם וחשיבותם בכך שהם מעידים על פעילות מחקרית 

 להיחשב כפרסום.אך אינם יכולים 

  השתתפות פעילה בשלושה עד ארבעה כנסים בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכר )עדיפות

 לכנס בחו"ל במידה שהלקטורים יציינו זאת). 

 .עריכה מדעית של ספר מאמרים, עריכה בכתב עת מקצועי 

 .שיפוט של תכניות לימודים מטעם מוסדות מוכרים 

 שיפוט של מאמרים בכתבי עת שפיטים. 

 .יישום והטמעה של חומרים חדשים: חדשניות בקהילה האקדמית ובשדה 

  קבלת מלגות, פרסים ומענקים: מקרנות מחקר במכללת ובעיקר מחוץ למכללת סכנין

 בתחומים הרלוונטיים.

 .הנחיה של עבודות גמר מורחבות של סטודנטים לתואר שני 

  .בעל ניסיון מוכח בתחום בו הוא עוסק ואותו הוא מלמד 

 הפגין יכולת הוראה ברמה גבוהה של גישות ושיטות טיפוליות ואחרות, מיומנויות ל

 טיפוליות ואחרות, פרטניות ומערכתיות. 

  .הדרכה והנחיה של קבוצות של סטודנטים ושל מנחי פרקטיקום 

 .פיתוח קורסים ועדכונם בהתאם להתפתחויות ולחידושים בתחומי התמחות המומחה 

 שם את המיומנות שלו, לחלוק את הידע שלו ולשפר את ההבנה נדרשת הוכחה ליכולת ליי

 בתחום מומחיותו, במסגרות אקדמיות ו/או בשדה. 

  על פרסומי המועמד להוכיח יכולת של הערכת פרויקטים, פיתוח תיאורטי של רעיונות

 וגישות ו/או פיתוח תכניות לימודים.

  התמחותו, שעשויים להוות להוכיח שהוא מבצע אישית פרויקטים או עם שותפים בתחום

 גשר בין המסגרת האקדמית לבין השדה.

  .לשמש שגריר של תחום התמחותו בכנסים, בסדנאות, וביוזמות מקצועיות אחרות 
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  להוכיח שהוא מחנך ומכשיר דור חדש מיומן של סטודנטים מתחילים, סטודנטים

 ללימודים מתקדמים ואנשי מקצוע בתחום התמחותו. 

  וחדשנות בפעילותו המקצועית.להוכיח יצירתיות 

 קריטריונים נוספים להערכה 

  יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן

 לאוכלוסיית הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה והנחיית סטודנטים.

  קיום מערכת יחסים טובה עם ציבור הסטודנטים ככלל ועם הסטודנט כפרט. עמידה

 , מתן משובים ומתן ציונים לפי קריטריונים ברוריםבלוח זמנים

  .יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדיים במכללה ומחוצה לה 

 .תרומה לחוג, לתכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות וארגון ימי עיון 

  הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, הכותבים עבודת גמר מורחבת במכללה

 ומחוצה לה.

  תרומה לקהילה מחוץ למכללה: פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמית מקצועית

 בבתי ספר, בוועדות שונות, בתפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון ובייעוץ.

  

 

 קריטריונים למסלול מומחים להכשרת מורים ומחנכים   6.7.3

  לימוד וחומרי עזר בעלי מוניטין בתחום תכניות לימודים, ספרי לימוד, חוברות

לתלמידים ולמורים. כמו כן, בהובלת תהליכי שינוי בית ספרים, ביזמות חינוכית, בטיוב 

הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, במעורבות ובהשפעה על מדיניות חינוכית במכללת 

 סכנין ומחוצה לה.

 וח או פרסום של תכניות לימודים, תכניות לקורסים או יוזמות חינוכיות שפורסמו כד

 בכל דרך מוכרת אחרת.

 פרסום מאמר סקירה המתמקד בתחומי המומחיות החינוכית בכתבי עת מקצועיים-

 חינוכיים. 

 .זכייה במענקים לפיתוח תכניות לימודים או ליישומן, לפיתוח יוזמות חינוכיות אחרות 

 .)פרסום מאמרים וספרים )כשלושה פריטים לפחות 

  לתפקיד ההדרכה הפדגוגית, כתרומה לבתי ספר תיעוד אודות קידום ההוראה, מעבר

בהם מנחים סטודנטים ו/או בתי ספר אחרים: חוות דעת ממנהלים או ממורים על אודות 

 הערך המוסף של פעילות חינוכית משמעותית של המועמד. 

 .זכייה בקרנות מטעם משרד החינוך/ מופ"ת 

  של עמיתים.השתתפות בוועדות מקצועיות, מתן חוות דעת להערכת עבודות 

 בתחום האמנות הוויזואלית  יוצרים מרצה בכיר נלווה-קריטריונים למסלול אמנים  6.7.4

 חמש עד שש תערוכות,  -פרסומי יצירה )מעבר לפרסומים לדרגת מרצה(: השתתפות ב

עם קטלוג היא שוות ערך  -ביניהן כשתי  תערוכות יחיד )תערוכת יחיד במוזיאון מוכר 

ערוכה קבוצתית  היא שוות ערך למאמר או לפרק בספר ערוך(, לספר במדעי הרוח. ת
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מוכרות, או ביצוע פרויקטים מיוחדים (באמנות הפלסטית) כגון: עבודה  בגלריות

 סביבתית, איורים, ציורי קיר, תפאורה, הדפסת סדרות אמנותיות.

  פרסום של כשתיים עד שלוש מסות בכתבי עת, מוספים מקצועיים מוכרים שיש בהם

וט, בקטלוגים של תערוכות וכדומה מחוץ למכללה, לפחות אחת מהן בבמה בעלת שיפ

 מוניטין מקצועי ואקדמי בתחום.

  על המועמד להוכיח פעילות אמנותית מצטברת שוות ערך למועמד במסלול המחקר 

  השתתפות פעילה בשלושה עד ארבעה כנסים בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכר )עדיפות

 דה שהלקטורים יציינו זאת( פעילות מקצועית נוספת שתילקח בחשבון.לכנס בחו"ל במי

  .הצגת עבודות במקומות ציבוריים, מוסדיים ו/או באוספים פרטיים חשובים 

  .עריכה של כתב עת בתחום יצירתו 

 .זכייה במלגות ופרסים נחשבים בעולם האמנות 

  

 

 קריטריונים למסלול מרצה בכיר נלווה בתחום האמנות הכתובה   6.7.5

  כחמישה עד ששה פרסומי יצירה משמעותיים )אחד מהם ספר בהוצאה מוכרת( ורציפים

לאורך הזמן מאז דרגת המרצה )סיפורת, שירה, דרמה, תרגום וכדומה(. לפחות שניים 

 ום.מהם בבמות ידועות ובעלות מוניטין מקצועי ואקדמי בתח

  פרסום של כשתיים עד שלוש מסות בכתבי עת, מוספים ספרותיים מוכרים שיש בהם

שיפוט, מחוץ למכללת סכנין. אחת מהן לפחות בבמה ידועה ובעלת מוניטין מקצועי 

 ואקדמי בתחום. 

  להוכיח פעילות פרסומית מצטברת שוות ערך לנדרש ממי שקיבל דרגת מרצה בכיר

 במסלול המחקר.

 עדיפות ) ה בשלושה עד ארבעה כנסים בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכרהשתתפות פעיל

 לכנס בחו"ל במידה שהלקטורים יציינו זאת(.

 .תרגומים של יצירות של המועמד לשפות זרות בבמות בעלות מוניטין 

 .מחזות שזכו להכרה ציבורית והועלו על במה בתיאטרון בעל מוניטין 

 המועמד.  עריכה של כתב עת בתחום יצירתו של 

 .זכייה במלגות ופרסים נחשבים בתחומו של המועמד 

 .הזמנות להשתתף באסופות בעלות ערך 

  יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן לאוכלוסיית

 הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה והנחיית סטודנטים.

  .קיום מערכת יחסים טובה עם ציבור הסטודנטים 

 ידה בלוח זמנים, מתן משובים ומתן ציונים לפי קריטריונים ברורים.  עמ 

  .יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדיים במכללה ומחוצה לה 

  תרומה למכללת סכנין, תרומה לחוג, לתכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות

 וארגון ימי עיון.
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  עבודת גמר מורחבת במכללת סכנין הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: הכותבים

 ומחוצה לה )עבודת תזה, דוקטורט(. 

  תרומה לקהילה מחוץ למכללת סכנין: פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמית

 מקצועית בבתי ספר, בוועדות שונות, בתפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון ובייעוץ.

 

 מן –חבר נלווה"  ו "פרופסור -"פרופסור חבר" ו-קריטריונים למינוי לדרגת "פרופסור 86.

 וועדות מינויים עליונות של המל"ג ( -המניין" )ראו נספח ו 

חבר יתמנה מועמד שעבודתו מצביעה על חדשנות אמפירית, ,תיאורטית ו/או -כפרופסור 

מתודולוגית, יצירתיות ופוריות מחקרית או מקצועית מתמשכת ואשר עבודתו זכתה להכרה 

ים או המומחים באותו תחום, בארץ/ בעולם, שאיכות ההוראה שלו במוסד בקרב החוקר

 מוערכת ושהוא תורם תרומה ניכרת למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית.  

חבר". אישור -הקריטריונים שלהלן הם הקריטריונים להמלצה להעלאה לדרגת "פרופסור

של המועצה להשכלה גבוהה.  ידי הוועדה העליונה למינוי פרופסורים-סופי של הדרגה ניתן על

 חבר": -במכללות האקדמיות לחינוך קיימים שני מסלולי קידום לדרגת "פרופסור

 מחקרי  -א. מסלול א': אקדמי 

 הדרכה פדגוגית, יצירה אמנותית או מקצועית  -ב. מסלול ב': מסלול נלווה 

 אקדמי/מחקרי -מסלול א'

  .ותק של שלוש שנים לפחות בדרגת מרצה בכיר 

 במסלול אקדמי.  75%משרה מהם  100%-קביעות במכללת סכנין ב 

 פי אמות מידה מכללתיות -איכות הוראה טובה שתיבדק על 

  פרסומים רציפים בעיתונות מקצועית מוכרת או באסופות, המקיימות הליכי שיפוט של

המאמרים המתפרסמים בהן ובמות הפרסום מן החשובות בתחום. הפרסומים ייבדקו 

 מותית ואיכותית. מבחינה כ

  למועמדים ממדעי הרוח והחברה: פרסום ספר שיצא לאור בהוצאה מכובדת המקיימת

 הליכי שיפוט ראויים מהווה יתרון. 

  השתתפות פעילה )נשיאת הרצאה( בכנסים אקדמיים רלוונטיים לתחום התמחותו של

 המועמד. 

 לאומי וארצי מוכח בתחום פעילותו. -מוניטין בין 

 ולקהילה בארץ ובחו"ל.  תרומה למכללה 

  המלצות דיקן ונשיא המכללה 

 מסלול ב'  

   .ותק של שלוש שנים לפחות בדרגת מרצה בכיר 

 משרה לפחות.  %100-קביעות במכללת סכנין ב 

 פי אמות מידה מכללתיות.  -איכות הוראה טובה שתיבדק על 

 לאומי וארצי. -מעמד מוכר ומבוסס בתחומו מוניטין בין 

 ת מאז קבלת הדרגה מרצה בכיר  בתחום פעילותו. פעילות מתמשכ 

 .פיתוח תכניות לימודים ו/או חומרי למידה/הדרכה. ופיתוח יוזמות בתחומי היצירה 
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 .יינתן משקל ניכר להישגים בתחום ההדרכה הפדגוגיה 

   .תרומה למכללה ולקהילה בארץ ובחו"ל 

  המלצות דיקן ונשיא המכללה 

 מצופה ממועמדים במסלול זה )קלינאים/יועצים להבהרת נושא הקידום במסלול ב':

ליישם את מיומנויותיהם, לחלוק את הידע שלהם ולשפר את ההבנה בתחום  (ואמנים/יוצרים

 מומחיותם במסגרות אקדמיות ו/או בשדה. 

 יצירה אמנותית   –מסלול ב' 

  באמנויות פלסטיות ישנה חשיבות למספר תערוכות, ליחס בין תערוכות יחיד לעומת

תערוכות קבוצתיות, ליוקרת המקום בו מוצגת התערוכה )גלריה פרטית, גלריה ציבורית, 

 מוזיאון עירוני, מוזאון לאומי בישראל, מוזיאון בחוץ לארץ(. 

 ידי הקטלוג הנלווה לתערוכה, אוצר -"יוקרת המקום". התערוכה נמדדת בין היתר על

 התערוכה וכן כותבי המאמרים בקטלוג. 

 האמן לתצוגה זמנית, מתחלפת או קבע, במוזאון בארץ או בעולם. הזמנת יצירה מ 

  באמנויות פלסטיות ביצוע פרויקטים מיוחדים כגון: עבודה סביבתית, איורים, ציורי

 קיר, תפאורה, הדפסת סדרות אמנותיות. 

  .מעורבות חברתית בתחום היצירה בארץ ובעולם 

 יבות למספר היצירות: לסופרים באמנות המילולית, היינו סופרים ומשוררים, יש חש

לפחות רומן אחד ו/או רומן או נובלה מתורגמים, למשוררים לפחות ספר שירה ו/או ספר 

 תרגום אחד.  

  .יוקרת בית ההוצאה שבמסגרתו התפרסמו היצירות והתרגומים 

  .תרגום היצירות לשפות זרות והוצאתן בבית הוצאה יוקרתי מהווה יתרון 

 ת על היצירות. רשימות ומאמרי ביקור 

  .שימוש ביצירות בספרי מחקר, בהוראה, בכתיבת תזות ודיסרטציות מהווה יתרון 

  יוזמות יצירתיות חוגיות או לכלל המכללה ומחוצה לה 

  . השתתפות בכנסים, פסטיבלים ליוצרים ותערוכות חשובים ויוקרתיים 

  בשיפוט מהווים פרסים מוכרים ויוקרתיים, או מועמדות לפרסים שהגיעו לשלב גבוה

 יתרון. 

 יצירה מקצועית  –מסלול ב' 

  ,פרסומי המועמד מצביעים על כתיבה מקורית איכותית במחקר, הערכת פרויקטים

פיתוח תאורטי ומעשי של רעיונות וגישות בתחום מומחיותו ו/או פיתוח תכניות לימודים 

 או חומרי למידה. 

 טני או עם שותפים בתחום המומחה מבצע מחקרים או מפתח פרויקטים באופן פר

 התמחותו, שעשויים להוות גשר בין המסגרת האקדמית לשדה. 

  השתתפות פעילה בכנסים חשובים ויוקרתיים בסדנאות וביוזמות מקצועיות אחרות

 בארץ ובחו"ל. 

  .המומחה יצירתי וחדשני בפעילותו המקצועית 
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 מינוי במסלול המקביל/ המקצועי/הנלווה  96. 

המקביל מיועד למועמדים מתחום היצירה האמנותית או מתחום היצירה המסלול  (1)

המקצועית, שהישגיהם הייחודיים והצטיינותם הינם בתחומים של יצירה אומנותית או 

 מקצועית והם שקולים להישגים במחקר.

 כשירות למינוי:  (2)

בעלי מקצוע המניין במסלול המקביל נועדו ליוצרים ו-חבר ופרופסור מן-תארי פרופסור א.

מעולים שהישגיהם המיוחדים בתחום היצירה האומנותית או המקצועית הקנו להם מוניטין 

ייחודי בקהילה האומנותית או המקצועית הרלוונטית, בארץ או מחוצה לה, גם אם אין הם 

עוסקים בפעילות מחקרית או אם אין הם בעלי תואר אקדמי, ובלבד שהם מוכשרים להנחיל 

הנסמך על הניסיון שצברו ביצירה האמנותית או המקצועית שהיא תחום  לסטודנטים ידע

 התמחותם.

הצטיינות בהוראה היא תנאי הכרחי לקבלת תואר פרופסור במוסדות להשכלה  גבוהה,  ב.

ובמיוחד במסלול המקביל, ומצד שני, הצטיינות בהוראה לבדה אינה  מצדיקה קבלת תואר 

 פרופסור.

  

 ר במסלול המקביל יהיו אלה:שמות תארי הפרופסו (3)

פרופסור יוצר )המיועד לפרופסורים מתחומי היצירה השונים( ובתרגומו לאנגלית  א.

Professor of Creative Arts 

פרופסור מקצועי )המיועד לפרופסורים מכל שאר התחומים, ללא יוצא מהכלל( ובתרגומו  ב.

 Professor of Practiceלאנגלית 

מסלול המקביל ייגזר משם היחידה האקדמית אליה משתייך "תחום ההתמחות" ב (4)

המועמד. במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לרשום תחום התמחות ייחודי )כגון "יזמות 

תעשייתית"( שאינו בהכרח קיים. למוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן 

התיק, והיא טעונה עצמאי, בחירת "תחום  ההתמחות" תיעשה על ידי המוסד המגיש את 

 אישור הוועדה העליונה.  

סך חברי הסגל לתואר פרופסור במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה יהיה לפי  (5)

 המפתח  הבא:

בכל מוסד להשכלה גבוהה, מספר חברי הסגל בעלי תואר פרופסור במסלול הרגיל לא  א.

 מכלל הפרופסורים המכהנים בו. 50%יפחת מ 

ה גבוהה "כללי", בו רוב היחידות האקדמיות אינן מתחום העשייה במוסד להשכל ב.

האמנותית או המקצועית, סך חברי הסגל בעלי תואר במסלול המקביל לא יעלה על שליש 

 ( מכלל חברי הסגל בעלי תואר פרופסור המכהנים בו.33%)

 

הרגיל או מוסד המעוניין לקדם חבר סגל לתואר פרופסור יחליט אם להגישו למינוי במסלול 

המקביל. למען הסר ספק, המתווה למתן תואר פרופסור במסלול המקביל, המעוגן בתקנון 

זה, אינו פוסל את האפשרות שיצירה אמנותית יכולה להיחשב כמחקר. יובהר כי, בכל מקרה, 

לאשר מתן תואר פרופסור  \בסמכות הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג לשקול

יצירה )חלק זה נלקח ממסמך "וועדות המינויים העליונות  \במוסדות אמנות במסלול הרגיל

של המל"ג: קריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות )במוסדות להם 
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,   8.7.2014אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי( נקבע בהחלטות מל"ג ביום: 

 ראה נספח ו(. - 12.1.2016-ו 3.3.2015,  28.10.2014
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 נספחים
 חיים א': קורות נספח

 פרסומים ורשימת חיים קורות להגשת מודל
 

 נספחים

 נספח א: קורות חיים

 מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים

( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט המל"ג תוך CVקורות חיים ) .1

שאינו מוקפד על פי הפורמט  CVהקפדה יתרה על המבנה הפורמאלי ועל הנחיות ההגשה. 

 הזה לא יתקבל.

 כל פריט חדש, מאז הדרגה האחרונה יסומן בכוכבית )*( . .2

 CV –אין לנפח את ה  יש למלא רק פרטים ועניינים התורמים וחשובים לקידום המועמד. .3

 בעניינים שוליים.

 בכל מקרה של ספק ניתן לפנות למזכירת הוועדה. .4

הוא ייבדק על ידי ראש וועדת המינויים המוסדית ועל ידי מומחה  CV -לאחר הגשת ה .5

 בתחומו של המועמד.

בתנאי הסף  (על כך להלן) ויצדיק פתיחת פרוצדורה, יקבל  CV -במידה ועל פניו יעמוד ה .6

המועמד מכתב המאשר פתיחת הליכים להעלאה בדרגה. בכך ייפתח התהליך הרשמי 

 לקידום.

המועמדים ל"מרצה", יכינו שני תיקי פרסומים ואישורים, המכילים עותקים של  .7

בהתאם למסלול  פרסומים/ עבודות/ תכניות לימודים/יצירות/דו"חות מחקר וכדומה,

הקידום המבוקש. פריטים שלדעת המועמד מייצגים בצורה המיטבית את התפתחותו 

 המקצועית. שני תיקים אלה יוגשו למזכירות האקדמית.

(, בשני תיקי פרסומים, המכילים 3-4המועמדים ל"מרצה בכיר" יגישו מבחר עותקים )עד  .8

ו"חות מחקר וכדומה בהתאם עותקים של פרסומים/עבודות/תכניות לימודים/יצירות/ד

למסלול קידומם. פריטים שלדעת המועמד מייצגים בצורה המיטבית את התפתחותו 

 המקצועית. שני תיקים אלה יוגשו למזכירת הועדה.
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 מכתב בקשה של ראש החוג לפתיחת תהליך לקידום בדרגה :נספח ב

 

  אל: 

 ומרצה בכיר[לדרגות מורה, מרצה ] –דיקן אקדמי  

 []לדרגות פרופסור חבר –יו"ר ועדת המינויים המוסדית 

 

 הנדון: פתיחת תהליך קידום לדרגת _______________

 

 שלום רב,

 

בשיחה שקיימתי עם _____________ בתאריך, _________________ נבדקה בדיקה 

יר על המועמד ראשונית האפשרות לפתיחת תהליך קידום לדרגת ._____________ כממונה היש

בחנתי את קורות החיים שלו ואת הישגיו המקצועיים ועל בסיסם אני ממליץ על פתיחת תהליך 

 קידום. להלן

 תמצית נימוקיי:

  

 הישגים אקדמיים ופרסומים: •

 

 איכות ההוראה: •

 

 מעורבות מקצועית וניהולית בתחום העיסוק של המועמד במכללה: •

 

 

 בברכה,

 

 ]ראש החוג[
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 ג: הצהרת חבר הסגל המועמד לקידוםנספח 
 

 אל: ועדת המינויים המוסדית במכללה.

 

לאחר אישור פתיחת תהליך הקידום לדרגת _________ אני מתחייב להכין את החומרים לתיק 

הקידום שלי בתוך שלושה חודשים. בכוונתי לשתף פעולה עם כל הגורמים המעורבים בתהליך 

 ת החומרים ואת המידע הנדרש במלואם ובמועד הנקוב.הערכת תיק הקידום שלי, ולהגיש א

 

אני מסכים שבתהליך ההערכה ייאספו חומרים הנמצאים ברשות המכללה ונוגעים לעבודתי 

במוסד. )אפשרי עבור מועמדים לדרגות מרצה בכיר ומעלה( אבקש שלא לכלול את האנשים 

 לגבי הקידום:הבאים בוועדות אשר יעסקו בשיפוט חומרים או בקבלת ההחלטה 

1___________________________________________. 

2___________________________________________. 

3___________________________________________. 

 

 ברור לי כי פתיחת תהליך הקידום אינה מבטיחה את מתן הדרגה.

 

 בברכה,

 

 [שם המועמד]
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 נספח ד: הרכב תיק הקידום

 

 המועמד יכין את המסמכים ואת החומרים הבאים:

 לפי פורמט המל"ג –. קורות חיים 1

 . רשימת פרסומים והשתתפות פעילה בכנסים2

. מכתב המתאר את מכלול הפעילות האקדמית והמקצועית הרלוונטית ותכניות מחקריות 3

 ומקצועיות עתידיות.
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 ה נספח
 )בקידום דיון לקראת המעריך י"ע למילוי(הוראה  הערכת טופס

 

 :למעריך הנחיות

  .לימד שהמועמד לפחות אחת בסדנה או אחד בשיעור צפייה לאחר למלא יש הטופס את .1

 היבטים מסוימים אם בטופס. המצוינים התכנים לכל הדעת את לתת יש ההערכה בתהליך .2

 .במפורש זאת לציין יש – הפעילות אופי בשל רלוונטיים אינם

תועבר אך ורק לגורמים העוסקים בתיק הקידום של המועמד.  הערכה זו חסויה והיא .3

 מסמך זה לא ישמש לכל מטרה אחרת.

 

 תאריך: ______________

 

 ____________________ שיעור במהלך  __________________ב שצפיתי לאחר

 י: צפית שבהן בפעילויות שהשתקפה כפי ההוראה איכות הערכת של סיכום להלן

 

 .בטבלה מוצג ההוראה מרכיבי דירוג

 1 

 הרבה 

 מתחת

 לממוצע

 במכללה

2 

 מעט 

 מתחת

 לממוצע

 במכללה

3 

 סביב 

 הממוצע

 במכללה

4 

 מעט 

 מעל

 הממוצע

 במכללה

5 

 ברבה 

 מעל

 הממוצע

 במכללה

      ההכנה מידת

      ההוראה בחומר בקיאות

      העברתו ואופן החומר ארגון

 וכלים שיטות במגוון שימוש

 ולעידוד להוראהלהנחיה, 

 למידה

     

 עצמאית חשיבה עידוד

 וביקורתית

     

 מכבד ויחס בכיתה שליטה

 ומאפשר

 לתלמידים

     

      

 

 :לטובה בולטות נקודות
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 נקודות לשיפור:

 

 

 

 

 פרטי המעריך:
 אקדמית דרגה _____________ משפחה ושם פרטי שם
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 נספח ו

 וועדות המינויים העליונות של המל"ג 
 קריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות 
 )במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי( 

  12.1.2016-ו 3.3.2015,  28.10.2014,   8.7.2014נקבע בהחלטות מל"ג ביום: 

 
 תחולה  .א

להשכלה גבוהה שלא קבלו אישור/הסמכה להעניק תקנון זה חל על מוסדות  

 .1המניין באופן עצמאי-חבר ו/או פרופסור מן –בעצמם תוארי פרופסור

 מבוא .ב

מטרתו של מסמך זה להגדיר עקרונות פעולה וקריטריונים ברורים ושקופים  

לקידום חברי סגל לתואר פרופסור, אשר לפיהם יפעלו הוועדות העליונות של 

המל"ג למינוי פרופסורים. הקווים המנחים את המל"ג בהגדרת הקריטריונים 

סדות המנין במו-חבר או פרופסור מן-הם השאיפה שהענקת תואר פרופסור

להשכלה גבוהה תיעשה על פי עקרונות דומים לאלה הקיימים באוניברסיטאות 

שלהן ותק וניסיון משמעותיים בעניין זה, עם שינויים הכרחיים בדגשים הנובעים 

מהיות חלק מהמוסדות להשכלה גבוהה מוסדות שתפקידם העיקרי הוראה. 

-או פרופסור מן חבר-משום כך, במערכת השיקולים לקביעת תוארו של פרופסור

המנין במוסדות אלה יהיה משקל גדול יותר לכישורי ההוראה והתרומה למוסד 

ולקהילה מאשר באוניברסיטאות המחקר אך עדיין, כפי שמקובל 

באוניברסיטאות, ההישגים המחקריים של המועמד ימשיכו להיות הציר המרכזי 

 על פיו נקבעת תוארו האקדמי של המועמד.

  ג. כשירות למינוי

תואר פרופסור חבר נועד לחוקר שעבודתו מצביעה על חדשנות אמפירית  (1)

 או מתודולוגית,/תיאורטית ו, )לדוגמא, מחקר בתחום שלא נחקר עד היום(

יצירתיות ופוריות מחקרית מתמשכת ואשר עבודתו זכתה להכרה בקרב 

בעולם, שאיכות ההוראה שלו במוסד  \החוקרים באותו תחום, בארץ

  שהוא תורם למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית.מוערכת ו

תואר פרופסור מן המניין נועד לחוקר שעבודתו מצביעה על חדשנות  (2)

או מתודולוגית, יצירתיות ופוריות מחקרית /אמפירית, תאורטית ו

                                                           
חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי -לעניין זה ראה מוסדות  שקבלו אישור המועצה להעניק תואר פרופסור 1

 .19.4.2005בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 
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מתמשכת ואשר טבע את חותמו על התחום שהוא עוסק בו ורכש בו מעמד 

שלו במוסד מוערכת ושהוא תורם ומנהיגות בינלאומית, איכות ההוראה 

  .למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית

הערכת המחקר תתבצע בין היתר לפי מכתבי המלצה, זכיה במענקי מחקר  (3)

)תחרותיים ולא תחרותיים(, שיפוט מאמרים לכתבי עת מקצועיים, שיתופי 

פעולה עם חוקרים אחרים בארץ ובעולם, הנחיית סטודנטים, תהודה של 

  ,הזמנות להרצאות  ,ם המדעיים, הזמנות לכנסים בינלאומייםהפרסומי

חברות בוועדות עריכה של  , מינויים לתפקידים באגודות מקצועיות

עיתונים מדעיים, תפקידי שיפוט בוועדות להענקת מענקי מחקר, השתתפות 

  .בוועדות ארגון כנסים בינלאומיים וכו'

יה, תוך ציון כותרות ברורות המועמד יגיש את קורות החיים בצורה ראו (4)

, תשקול הוועדה העליונה את סך הנתוניםלכל מרכיב ומרכיב. בעת הדיון  

ותשים דגש על איכות המחקר ומעמדו המקצועי של המועמד ופחות על 

 .כמות המאמרים שפורסמו על ידו

תואר פרופסור יוענק רק למי שהינו חבר סגל ליבתי )כהגדרתו בהחלטת  (5)

  ( במוסד המגיש.מל"ג בנדון

 ד. הליך פנימי במוסד המגיש והכנת התיק להגשה 

קודם להגשת התיק לוועדה, יקיים המוסד הליך פנימי אקדמי משמעותי בתיק.  ( 1)

 כלהלן:

דיון בוועדת המינויים המוסדית בהצעה למתן תואר פרופסור חבר או  .א

פרופסור מן המניין וקבלת החלטה בוועדת המינויים המוסדית על 

 המשך ההליכים בתיק. 

החלטה בוועדת המינויים המוסדית על הקמת ועדה מקצועית חיצונית  .ב

 למוסד, שתדון ותמליץ על התאמת המועמד לקבלת תואר פרופסור.

י ועדה מקצועית מתאימה, בה יהיו חברים פרופסורים מן התחום מינו .ג

הרלוונטי, לפחות שלושה מהם מחוץ למוסד. בוועדות מקצועיות 

לתואר פרופסור מן המניין יהיו כל החברים פרופסורים מן המניין. 

בוועדות מקצועיות לתואר פרופסור חבר יהיה לפחות יו"ר הוועדה 

 פרופסור מן המניין.

עדה המקצועית יערוך מטעם הוועדה המקצועית משאל חיצוני יו"ר הוו .ד

פרופסורים, לפחות, בעלי מעמד אקדמי בולט   5-ידי פנייה בכתב  ל-על

גבוה מהתואר המבוקש, בארץ ובחו"ל, וישאל לחוות  \בתואר השווה

דעתם על התאמת המועמד לתואר פרופסור. במשאל חיצוני בתחום 

אנשי מקצוע  1-2ב, תתאפשר גם פניה ל יצירה, עיצוב, אדריכלות וכיו"

 בולטים, לאו דווקא פרופסורים.

מכתב הפנייה יהיה בעל נוסח אחיד בכל תחום וינוסח על ידי הוועדה  .ה

העליונה המתאימה. המכתב יכלול קריטריונים ושאלות מפורטות 

 להערכת המועמד.
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רשימת הפרופסורים שישתתפו במשאל החיצוני תיקבע אך ורק על ידי  .ו

ועדה המקצועית וללא מעורבות המועמד, ותישמר סודיות הו

 שמותיהם.

לפני דיון הוועדה בנושא זה, המועמד רשאי לבקש כי המשאל החיצוני   .ז

לא יכלול פרופסורים שעלולים לחוות דעה על המועמד שלא על בסיס 

 שיקולים ענייניים, ולציין את שמותיהם.

ת תועברנה לוועדת מסקנות הוועדה המקצועית והמלצותיה המפורטו .ח

 המינויים המוסדית שתדון בהן. 

כל המסמכים הנ"ל, לרבות כל מכתבי המשאל של הוועדה המקצועית  .ט

וכל התשובות שהגיעו מהממליצים  אליהם פנתה, כולל תשובות 

שליליות אם היו, יועברו ע"י המוסד לוועדה העליונה למינוי 

נוספים אם סברה פרופסורים. הוועדה העליונה רשאית לבקש מכתבים 

 שיש צורך בכך.

לבקשה המוגשת לוועדה העליונה למינוי פרופסורים, יצרף ראש המוסד,  ( 2)

מסמך )בעברית ובאנגלית( שבו יפורטו תיאור המוסד, מטרותיו 

והקריטריונים לפיהם מבקש המוסד מוועדת המינויים העליונה להעריך את 

סד להיבט המגדרי בהליכי כן, יתייחס המו-אנשי הסגל האקדמי שלו.  כמו

מסמך זה יועבר על ידי ראש המוסד לוועדת  2המינוי והקידום המוסדיים

המינויים העליונה לאחר אישורו במועצה האקדמית של המוסד. המסמך 

 יוגש בפניה הראשונה של המוסד ומדי פעם כאשר מסמך זה יעודכן.

במלואו, אשר יובא ועדת המינויים של המוסד תדון בהצעה על סמך התיק  ( 3)

 אחר כך בפני הוועדה ואשר יכלול:

 )א(         קורות חיים באנגלית; 

 רשימת פרסומים;          )ב( 

ביוגרפיה מדעית באנגלית, שבה יפרט המועמד את תרומותיו  )ג( 

המדעיות החשובות לתחום מחקרו ויציין את תוכניותיו לעתיד. כן 

סומים שבהם אין הוא יפרט בקצרה מה תרומתו היחסית בפר

 מחבר יחיד )כשלושה עמודים(; 

 עותקים של יצירותיו, עבודותיו המדעיות והמקצועיות המרכזיות; )ד( 

תיאור והערכה של הפעילות בהוראה לרבות טיב ההוראה, משאלי  )ה(

הוראה, תרומה בפיתוח תוכניות לימודים, שימוש באמצעי הוראה 

עמד יהיה אחראי לתיאור וכיו"ב. )ראש המחלקה בה מכהן המו

 זה(.

דו"ח הוועדה המקצועית החיצונית שמונתה לתיק, יחד עם מכתבי  )ו(  

הנשאלים אליהם פנתה הוועדה  \ההמלצה שהגיעו מכל הממליצים

 המקצועית במסגרת עבודתה.

                                                           
 בנושא קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה. 30/6/2015-בהתייחס להחלטת מל"ג מ  2

 



66 
 

המלצות מפורטות של ראש החוג, המחלקה, או המכון,  )ז(  

ור צורכי המחקר שתתייחסנה בפירוט גם לנחיצות המינוי לא

 וההוראה של היחידה ופירוט תוכנית הקליטה של המועמד.  

הוועדה רשאית לבקש מהמוסד או מכל מקור אחר נתונים משלימים כולל  (4)

מכתבים נוספים או חומר מסייע נוסף לקבלת החלטותיה; כל נתון משלים 

 או חומר מסייע שיצטבר במהלך הדיון במועמד ירשם בתיקו.

לאחר קבלת ההחלטה ע"י וועדת המינויים העליונה של המל"ג, יוחזרו כל   (      5)

 המסמכים הנ"ל למוסד.

 

 מינוי במסלול המקביל .1ד

המסלול המקביל מיועד למועמדים מתחום היצירה האמנותית או מתחום  (1)

היצירה המקצועית, שהישגיהם הייחודיים והצטיינותם הינם בתחומים של 

 מקצועית והם שקולים להישגים במחקר.יצירה אומנותית או 

 : כשירות למינוי (2)

המנין במסלול המקביל נועדו -חבר ופרופסור מן-תארי פרופסור .א

ליוצרים ובעלי מקצוע מעולים שהישגיהם המיוחדים בתחום היצירה 

האומנותית או המקצועית הקנו להם מוניטין ייחודי בקהילה 

מחוצה לה, גם אם אין  האומנותית או המקצועית הרלוונטית, בארץ או

הם עוסקים בפעילות מחקרית או אם אין הם בעלי תואר אקדמי, ובלבד 

שהם מוכשרים להנחיל לסטודנטים ידע הנסמך על הניסיון שצברו 

 ביצירה האמנותית או המקצועית שהיא תחום התמחותם.

הצטיינות בהוראה היא תנאי הכרחי לקבלת תואר פרופסור במוסדות  .ב

, ובמיוחד במסלול המקביל, ומצד שני, הצטיינות להשכלה  גבוהה

 בהוראה לבדה אינה  מצדיקה קבלת תואר פרופסור.

המנין במסלול -חבר או פרופסור מן-מועמד לקבלת תואר פרופסור .ג

משרה  50%המקביל נדרש להתחייב מפורשות בכתב לעבוד בהיקף של  

 התואר.לפחות, ולשלוש שנים לפחות, במוסד המעוניין להעניק לו את 

 שמות תארי הפרופסור במסלול המקביל יהיו אלה: (3)

פרופסור יוצר )המיועד לפרופסורים מתחומי היצירה השונים( ובתרגומו  .א

 Professor of Creative Artsלאנגלית 

פרופסור מקצועי )המיועד לפרופסורים מכל שאר התחומים, ללא יוצא  .ב

 Professor of Practiceמהכלל( ובתרגומו לאנגלית 

חום ההתמחות" במסלול המקביל ייגזר משם היחידה האקדמית אליה "ת (4)

משתייך המועמד. במקרים מיוחדים, ניתן יהיה לרשום תחום התמחות ייחודי 

)כגון "יזמות תעשייתית"( שאינו בהכרח קיים. למוסדות להם אין הסמכה 

להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, בחירת "תחום  ההתמחות" תיעשה על ידי 

 מוסד המגיש את התיק, והיא טעונה אישור הוועדה העליונה.  ה

סך חברי הסגל לתואר פרופסור במסלול המקביל במוסדות להשכלה גבוהה יהיה  (5)

 לפי המפתח  הבא:
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בכל מוסד להשכלה גבוהה, מספר חברי הסגל בעלי תואר פרופסור  .א

 מכלל הפרופסורים המכהנים בו. 50%במסלול הרגיל לא יפחת מ 

השכלה גבוהה "כללי", בו רוב היחידות האקדמיות אינן במוסד ל .ב

מתחום העשיה האמנותית או המקצועית, סך חברי הסגל בעלי תואר 

( מכלל חברי הסגל בעלי תואר 33%במסלול המקביל לא יעלה על שליש )

 פרופסור המכהנים בו.

מוסד המעוניין לקדם חבר סגל לתואר פרופסור יחליט אם להגישו למינוי  (6)

ל הרגיל או המקביל. למען הסר ספק, המתווה למתן תואר פרופסור במסלו

במסלול המקביל, המעוגן בתקנון זה, אינו פוסל את האפשרות שיצירה אמנותית 

יכולה להיחשב כמחקר. יובהר כי, בכל מקרה, בסמכות הוועדות העליונות למינוי 

יל לאשר מתן תואר פרופסור במסלול הרג \פרופסורים של המל"ג לשקול

 יצירה. \במוסדות אמנות

 

 תנאים לשימוש בתואר פרופסור ה.      

החליטה הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג לאשר את בקשת המוסד כי 

חבר או פרופסור מן המנין, בעל התואר יישא אותו על פי -מועמד ראוי לתואר פרופסור

שייקבעו בתקנון האקדמי שלו תנאי המוסד )אופן השימוש בתואר פרופסור ומשכו( 

 .)מינויים והעלאות לתואר פרופסור(

 

ו.     אישור מתן תואר פרופסור לחבר סגל המחזיק בתואר פרופסור ממוסד להשכלה 

 גבוהה מוכר אחר

  מוסד להשכלה גבוהה החפץ לאשר תואר פרופסור של חבר סגל שהחזיק בתואר

תואר פרופסור שאושר ע"י פרופסור מממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או 

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, רשאי לעשות כן במסגרת הליכיו 

הפנימיים על פי התקנון האקדמי שלו, מבלי להזדקק לפניה אל הוועדות העליונות 

 .למינוי פרופסורים של המל"ג

  בתואר זה מוסד להשכלה גבוהה החפץ לאשר תואר פרופסור של חבר סגל שהחזיק

ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל וכן מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י מל"ג יו"ש אשר 

מתן תואר הפרופסור האמור לא עבר אישור של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים 

  . של המל"ג, יגיש בקשה לוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, כמקובל

 נות למינוי פרופסורים שיקול הדעת לנקוט במקרה זה, שמור לוועדות העליו

 פרוצדורה מקוצרת או לקיים הליך מלא של מינוי.
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 ספח זנ
 

 :ת סכניןהרכב ועדת מינויים עליונה במכלל
 
 )פרופ' מן המניין( אוני' חיפה.  פרופ' אוסייד חטיב, יו"ר ועדה. -

. )פרופ' ממלא מקום יו"ר הועדה – פרופ' אסמעיל אבו סעד, חבר ועדה -
 מן המניין( אוני' בן גוריון בנגב.

 פרופ' שמעון ספיר, חבר ועדה. )פרופ' מן המניין( אוני' חיפה. -

 פרופ' ויליאם פרידמן, חבר ועדה. )פרופ' מן המניין( אוני' חיפה. -

 פרופ' מחמוד גנאיים, חבר ועדה. )פרופ' מן המניין( אוני' ת"א. -

סכנין. נציג הסגל  פרופ' היתאם טאהא, חבר ועדה. )פרופ' חבר( מכללת -
 בדרגת פרופסור חבר. האקדמי במכללה

נציגת דר' נסרין חג יחיא, חברת ועדה. )מרצה בכירה( מכללת סכנין.  -
 ל האקדמי במכללה בדרגת מרצה בכיר.גהס
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 'חנספח 

 אקדמי סגל משמעת תקנון

 

עלולה להביא הפרת הכללים והחובות המפורטים בתקנון זה ובתקנון הלימודים של המכללה 

 לפתיחת הליך משמעתי כנגד המפר אותם בפני המוסדות הממונים על המשמעת במכללה.

 

איש הסגל הינה מרצה או אם יתברר בסיומו של ההליך המשמעתי כי התלונה שהוגשה כנגד 

 מוצדקת, ינקטו כנגדו צעדים משמעתיים, כמפורט להלן.

 

העושה אחת מאלה במסגרת עבודתו ותפקידו כחבר סגל אקדמי במכללה עובר עבירת  הגדרה:

 משמעת:

 אינו ממלא את תפקידיו בהוראה כפי שנקבע בתכנית העבודה שלו. .א

מפר את כללי התקנון האקדמי או תקנון הלימודים של המכללה או כל הוראה אחרת  .ב

 שנקבעה באופן מוסמך על ידי רשויות המכללה.

ידי הממונים עליו במכללה או פועל בניגוד להנחיות -הנחיות שנתנו לו על אינו ממלא .ג

 .האמורות

כדין בהיתר ו/או שלא שלא או רכוש עובדיה או תלמידיה  רכוש המכללהומשתמש בנוטל  .ד

 ו/או פוגע בזדון ברכוש המכללה.

 מנהלי.-מנצל לרעה את מעמדו במילוי תפקידו כמרצה או כבעל תפקיד אקדמי .ה

 .או בפרסומה ר הגינות או בתרמית בעבודתו המדעיתפועל בחוס .ו

פועל בניגוד לכללים שהוגדרו לגבי מחקר ופרסומו, לרבות חוקים הקשורים לשמירת   .ז

 זכויות יוצרים וקניין רוחני.

 משיג לעצמו הטבות או זכויות במרמה או בתחבולה. .ח

הטרדה מינית בחוק למניעת  ןאו התנכלות כהגדרתמינית של הטרדה עושה מעשה של  .ט

. בהתאם לחוק הנ"ל מעשה של או בנוהל ותקנון למניעת הטרדה מינית 1998 –תשנ"ח 

 הטרדה מינית ו/או התנכלות הינה בגדר הפרה חמורה של כללי משמעת.

 גורם נזק לרכוש המכללה ביודעין או ברשלנות. .י

ו ללא הרשאה שניתנה בסמכות ועשה שימוש מטעה בתואר מנהלי אכללה ייצג את המ .יא

 אקדמי.

בפסק דין סופי בעבירה  או של ערכאה שיפוטית המדינהעובדי הורשע על ידי בית דין של  .יב

 שיש עמה קלון.

 איש סגל אקדמי.מרצה או פועל שלא באופן ההולם  .יג

דינו של הנסיון, השידול או הסיוע לעבור עבירה להפרת כללי המשמעת מהסעיפים דלעיל  .יד
 כדין העבירה ההפרה עצמה.

 

 המשמעת ותחומי פעילותהועדת . 1

 ועדת המשמעת לסגל מיועדת לטפל בעבירות משמעת של חברי הסגל האקדמי. .א
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נשיא המשנה לעבירות קלות, חד פעמיות, שבוצעו יטופלו ככל הניתן ע"י הדיקן/  .ב

 .המכללה

ועדת המשמעת של הסגל אינה כפופה לסדר הדיון ולדיני הראיות הנהוגים במערכת  .ג

 המשפט במדינה אולם תחויב לנמק את החלטותיה. 

 דיוני ועדת המשמעת יתקיימו בדלתיים סגורות. .ד

ועדת המשמעת לסגל לא תדון בעבירות פליליות. הללו יועברו לטיפול גורמי אכיפת  .ה

 בפלילים תיחשב מבחינת המכללה כעבירת משמעת.במדינה. ואולם, הרשעה  החוק

הליכי הבירור והדיון המשמעתי לסגל, שיתקיימו במכללה, לא יפגעו בחופש האקדמי,  .ו

לא יפגעו בזכותו של חבר סגל אקדמי למתוח ביקורת על המכללה, מוסדותיה וממלאי 

רשויות  תפקידים בה, ולא יחולו על סכסוכי עבודה בין הארדון היציג של הסגל לבין

 המכללה.

 

 הרכב ועדת המשמעת לסגל ודרכי מינויה. 2

 ועדת המשמעת לסגל היא ועדת קבע של המועצה האקדמית. .א

 חברים שימונו לפי העקרונות כדלקמן: 5 -ועדת המשמעת לסגל תהא מורכבת מ .ב

חברי ועדת המשמעת, לרבות היו"ר יתמנו ע"י נשיא המכללה, בהתייעצות עם יו"ר  .ג

 האקדמית.המועצה 

יו"ר הוועדה יהיה בדרגת מרצה בכיר לפחות, חבר סגל בעל שיעור קומה, ותיק ובעל  .ד

 ניסיון במילוי תפקידים במכללה.

שאר חברי הוועדה יהיו חברי/ חברות סגל בכיר )בדרגת מרצה ומעלה(, שימונו באופן  .ה

 שמשקף את כלל הסגל האקדמי של המכללה.

נושא תפקיד בכיר )דיקן, ראש חוג, נשיא, נשיא במקרה של הגשת תלונה משמעתית נגד  .ו

לעניינים מנהליים( תוקם ועדת משמעת ייעודית, שחבריה אינם כפיפים של בעל התפקיד 

 נגדו הוגשה תלונה. 

, הנילון או המתלונן, או כל אדם אחר אשר עקב תפקידו במכללה חברי ועדת המשמעת .ז

ת כאמור תחשב הפרת משמעת אלא נחשף לפרטיה, מחוייב בשמירת סודיות. הפרת סודיו

 אם רשות של המדינה או צו שיפוטי חייב חשיפת מידע כאמור. 

 שנים, ללא אפשרות להארכת כהונתם. 4חברי ועדת המשמעת ימונו לקדנציה בת  .ח

 הרכב ועדת המשמעת יובא לאישור המועצה האקדמית. .ט

המשמעת נשיא המכללה, בהתייעצות עם המועצה האקדמית, רשאי לפזר את ועדת  .י

 .  ובלבד שלא מתקיים נגדו הליך משמעתי באותה העת במקרה של תפקוד לקוי

 חברותו של חבר בוועדת המשמעת תסתיים בקרות אחד מהמקרים הבאים:  .יא

 אם הודיע בכתב לנשיא המכללה על רצונו לסיים את כהונתו כחבר הוועדה. .1

עקב היעדרות מרובה אם החליט נשיא המכללה על סיום כהונתו עקב תפקוד לקוי או  .2

 מישיבותיה.

 אם הסתיימה העסקתו ע"י המכללה, מכל סיבה שהיא. .3

סיום חברותו של חבר בועדת המשנה ימנה נשיא המכללה חבר אחר  לבכל מקרה ש .4

 במקומו.
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  תלונה לועדת המשמעת הגשת. 3

כל חבר סגל אקדמי ומנהלי, וכל סטודנט הלומד במכללה רשאי להגיש תלונה נגד חבר  .א

 סגל אקדמי.

כל תלונה של חבר סגל כנגד חבר סגל אחר בגין עבירת משמעת תוגש על ידי המתלוננים  .ב

 בכתב למזכירות האקדמית. 

הגשת התלונה חייבת להיות אישית. הוגשה התלונה על ידי מספר אנשים, יחתום כל אחד  .ג

סגל  חבר כנגד מהם על הגשת התלונה. ועד מרצים יכול להגיש תלונה לוועדת משמעת 

כלשהו. ראש חוג אינו יכול להגיש תלונה לוועדת המשמעות בשמו של חבר סגל המלמד 

 בחוג שלו.

תלונות של סטודנטים נגד חברי סגל יועברו )בכתב( למזכירות האקדמית ע"י דיקן  .ד

 הסטודנטים.

 ר תלונה אנונימית.בורלא ת .ה

 תלונה נגד אחד מחברי ועדת המשמעת תועבר ישירות לנשיא המכללה.  .ו

 תלונה בענייני משמעת כנגד נשיא המכללה תועבר אל יו"ר הוועד המנהל. .ז

שמות מלאים של המתלוננים, לרבות פרטי  על התלונה לכלול את הפרטים הבאים: .ח

התקשרות עימם )כתובת, מייל, נייד(, מהות התלונה ופירוט כל העובדות הרלוונטיות 

מתלונן מציעים להזמינם לדיון, למקרה, מסמכים רלוונטיים ככל שישנם, שמות עדים שה

 .ככל שישנם, לרבות פרטי התקשרות עם עדים אלה

 

 טיפול בתלונה. 4

משנה המזכירות האקדמית תמסור העתקים של התלונה, לרבות המסמכים הנלווים, ל .א

 ת ולדיקנים הרלוונטיים.ע, ליו"ר ועדת המשמהמכללהנשיא ל

)או יו"ר הוועד המנהל ככל ומדובר בתלונה נגד נשיא המכללה(  המשנה לנשיא המכללה .ב

ויו"ר ועדת המשמעת יקיימו התייעצות )במידת הצורך גם בהשתתפות נשיא המכללה 

והדיקנים הרלוונטיים( בדבר השאלה האם יש מקום להעביר את התלונה לדיון בוועדת 

 המשמעת או להחזירה לטיפול הדיקן הרלוונטי. 

בנושא התלונה משפטי  ץרשאים לקבל ייעוהמכללה נשיא המשנה לשמעת ויו"ר ועדת המ .ג

 .וכן רשאים להזמין יועץ משפטי לדיוני וועדת המשמעת והטיפול בה

רשאי לדחות תלונה, לאחר קיום ההתייעצות כאמור לעיל, אם המכללה נשיא המשנה ל .ד

ל פניה, ואינה לדעתו אין בה משום עבירת משמעת חמורה, או שהיא טורדנית וקנטרנית ע

 ראויה להערכתו, שייפתחו בגינה הליכי בירור משמעתיים.

תלונה, יודיע על כך בכתב למתלונן ןלאיש הסגל אשר כנגדו המכללה נשיא המשנה לדחה  .ה

 הוגשה התלונה.

כי יש מקום להליך משמעתי, יועבר העתק של התלונה, המכללה נשיא המשנה להחליט  .ו

 .לרבות המסמכים הנלווים, לנילון

הנילון זכאי לדרוש הבהרות ופרטים נוספים לגבי התלונה שהוגשה כנגדו. יו"ר הוועדה  .ז

 רשאי לבקש במקרה זה מן המתלוננים לספק פרטים אלה, אם הדבר ניתן.
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  הדיון סדר. 5

של ועדת המשמעת, תתכנס הוועדה לדון  סמכותה נמצא כי התלונה שהוגשה היא בתחום  .א

 יום ממועד קבלת ההחלטה בדבר העברת התלונה לבירור בפני ועדת המשמעת. 30בה תוך 

הודעה בכתב בדבר זימון ישיבה של ועדת המשמעת תשלח לחברי הועדה, למתלונן,   .ב

 ימים לפני המועד שנקבע לישיבה. 15לנילון ולכל גורם רלוונטי לפחות 

סגל הינו נוכחותם של שלושה מחברי  -החוקי לקיום ישיבה של ועדת המשמעת המניין   .ג

 הועדה לפחות.

החלטות של ועדת המשמעת יתקבלו ברוב רגיל של משתתפים, בכל מקרה של שיוויון   .ד

 יכריע קולו של היו"ר. 

לא הופיע המתלונן במועד שבו נקבע הדיון ללא סיבה מספקת, רשאית הועדה לבטל את  .ה

לא הופיע הנילון במועד שבו נקבע הדיון ללא סיבה מספקת,  ללא זכות לחדשה.התלונה, 

 .רשאית ועדת המשמעת לדון בעניינו שלא בפניו

במקרה של ניגוד עניינים בין הנילון לבין אחד מחברי הוועדה, יפסול עצמו חבר הוועדה  .ו

 מהשתתפות בדיון.

 בעובדות המפורטות בתלונה.  בפתח הדיון ישאל יו"ר הוועדה את הנילון האם הוא מודה .ז

לא הודה הנילון בעובדות או בחלקן, תינתן לו הזדמנות להציג במפורט את עמדתו  .ח

 ולהביא ראיות לחיזוקה.

 .המתלונן והנילון רשאים להזמין עדים שיעידו לטובתם, בתיאום מראש עם יו"ר הועדה .ט

 ועדת המשמעת רשאית אף היא להזמין עדים מטעמה, אם יש צורך בכך. .י

כל עובד מכללה מן הסגל האקדמי והמנהלי וכן כל סטודנט שהוזמן להעיד בפני ועדת  .יא

  זומן. אליוהמשמעת של הסגל חייב להופיע ולהעיד במועד 

באישור יו"ר הוועדה, המתלונן והנילון רשאים להיות מיוצגים, בהודעה מראש, על ידי  .יב

 המשמעת יועץ משפטי מטעמה.עורך דין או על ידי אדם אחר. במקרים כאלה תזמן וועדת 

יו"ר הוועדה רשאי להרחיק אדם מן מהישיבה אם השתכנע שהוא מפריע למהלך התקין   .יג

 של הדיון.

לאחר סיום הצגת התלונה והראיות באמצעות מסמכים ועדים, תדון ועדת המשמעת  .יד

בנושא שלפניה, כדי לקבל החלטה בנוגע לתלונה. אם לא יסתיים הדיון בתלונה בישיבה 

, תתכנס ועדת המשמעת לישיבות נוספות, לפי הצורך, ובלבד שמשך זמן הדיון אחת

 . ימים רצופים בסך הכל 30בתלונה לא יעלה על 

ימי עבודה ממועד  10החלטה מנומקת בכתב של ועדת המשמעת תועבר בדואר רשום תוך  .טו

 השימוע של התלונה למתלונן, לנילון, לנשיא המכללה ולדיקן.

 לעריכתו של פרוטוקול.יו"ר הוועדה ידאג  .טז

תיעוד מלא בכתב של כל הדיונים המקדימים, הישיבות של הוועדה, המסמכים והעדויות  .יז

 .יישמר במזכירות האקדמית

 

  עונשים. 6

ועדת המשמעת רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להטיל את העונשים הבאים על חבר סגל 

 שהתלונה שהוגשה נגדו נמצאה מוצדקת:

 הערה לתיק האישי.התראה/ נזיפה עם  .א
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 נזיפה והודעה למועצה האקדמית. .ב

 .העברת בעל תפקיד אקדמי מתפקידו, באופן זמני או לצמיתות .ג

 חיוב הנילון בשיפוי או פיצוי כספי לטובת המכללה, לפי העניין. .ד

השעיה מפעילות מסוימת במכללה ולתקופה מוגדרת כגון: איסור לכהן בוועדות, למלא  .ה

 . וכיו"בתפקידים, להשתתף בכנסים 

 ביטול קביעות. .ו

התקבלה ההמלצה יזומן הנאשם לשימוע בפני ידי המכללה. -פסקת העסקה עלמלצה להה .ז

 .הממונה עליו בעבודתו

 :ת ועדת המשמעת לעשות שימוש באמצעים הבאים בנוסף על העונשים דלעיל מוסמכ .ח

 להתנצל בפני המתלונן בכתב או בפני כל גורם אחר.ילון לחייב את הנ (1)

בפעולה/ות לתיקון המעוות או לצמצום הנזק או להשבת המצב ילון הנ לחייב את (2)

 לקדמותו במידת האפשר.

 לפי תקנון זה. משמעתהלהפרה של כללי לציית להחלטה ייחשב ילון סירוב הנט. 

 

 ועדת ערעורים לענייני משמעת לסגל האקדמי. 7

 התפקידים כדלקמן:ועדת הערעורים לענייני משמעת לסגל האקדמי תהיה מורכבת מממלאי 

 .נשיא המכללה 

 המכללה )הרקטור(נשיא המשנה ל. 

 .חבר סגל נוסף בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין, שימונה ע"י נשיא המכללה 

 

 הגשת ערעור. 8

ימי עסקים  10המתלונן ו/או הנילון יוכלו להגיש ערעור בכתב למזכירות האקדמית תוך  .א

 מיום מסירת ההחלטה בידיהם. 

 כתב הערעור יכלול פירוט נימוקיו של המערער. .ב

 ותק של כתב הערעור יכלול פירוט נימוקיו של המערער.ע .ג

יום ממועד הגשתו ויזמן את ועדת הערעורים,  15הנשיא יקבע מועד לשמיעת הערעור תוך  .ד

 המתלונן והנילון למועד שנקבע.

א המכללה וכן לצד בנוסף, עותק של כתב הערעור, לרבות כל החומר בתיק, יועבר לנשי .ה

 השני, לפי העניין.

במקרה של ערעור על פיטורים עקב עבירות משמעת חמורות, תתאפשר נוכחות בדיון של  .ו

 נציג האיגוד המקצועי של הסגל האקדמי וזאת בהסכמת המרצה הנתבע. 

 ועדת ערעורים רשאית: .ז

 להביא בפניה ראיות נוספות. ילון להרשות למתלונן או לנ( 1) 

את הערעור, במלואו או בחלקו, ולשנות את החלטת ועדת המשמעת כפי קבל ( ל2)

  שתמצא לנכון.

 להחזיר את הנושא לוועדת המשמעת לדיון נוסף.( 3)

 לדחות את הערעור.( 4)

 הינה סופית.החלטת ועדת הערעורים  .ח
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 'טנספח 

 מכללת סכנין - קוד אתי למרצים

 

 - והולמת למעמדם ובכלל זאת התנהגות ראויהמרצי המכללה באשר הם יקפידו על 

 

 המרצה ישמש דוגמא אישית לערכים המבטאים את רוח המכללה. .1

 ובאיה. , תלמידיהכלפי כל עובדי המכללהובתום לב  , בכבודהמרצה יפעל בהגינות .2

 המרצה יפעל ללא משוא פנים ובכבוד כלפי הסטודנטים. .3

המרצה יפתח את יכולותיהם של הסטודנטים לקראת מימוש ייעודם המקצועי, תוך גילוי  .4

 רגישות לצרכים הייחודים של כל סטודנט.

 סטודנטים.שלו עם היחסים המערכת ריחוק מתחייב בהמרצה ישמור על  .5

היותו בתפקיד מחנך ודמות שעיני הסטודנטים נשואות אליה  המרצה מבין ומקבל את .6

תוך כותלי ומשכך הוא מתחייב לשמור על סטנדרטים גבוהים של התנהגות בין אם ב

 מחוצה לה.אם מכללה ובין ה

 המכללה. או יתיימר לייצג את עמדת המרצה לא יביע דעות פוליטיות באופן שיזוהה  .7

 המרצה מחויב בשמירה על רכוש המכללה. .8

 המרצה ישתמש במעמדו ובסמכותו רק באופן ענייני.  .9

 המרצה יתמיד בפיתוח כושרו המקצועי והפדגוגי. .10

המרצה ישמור כל כבודם של עמיתיו למקצוע הן בכתב, הן בע"פ, הן בכותלי המכללה והן  .11

 מחוצה לה.

 המרצה יפעל בהתאם לתקנון המכללה. .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 


