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תקנון מינויים ,קביעות והעלאות בדרגה
למסלול הנלווה *
1

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כל האמור בתקנון משמעו לנשים ולגברים כאחד

א

כללי

1

הסנט החליט להנהיג באוניברסיטה מסלול מינויים נוסף אשר ייקרא "המסלול הנלווה" בשני תחומים:
מסלול נלווה-יוצרים ומסלול נלווה-מומחים.

2

תקנון זה נועד לאפשר מינוי ,קביעות והעלאה בדרגה של אמנים/יוצרים או מומחים במסלול הנלווה,
להבדיל מהמסלול האקדמי הרגיל באוניברסיטה (להלן" :המסלול הרגיל") ,ועל פי קריטריונים שייקבעו
מפעם לפעם בסנט.

3

המינוי יתבסס על הישגיהם ,סמכותם ופעילותם המקצועית ,הספרותית או האומנותית של המועמדים ועל
פי המוני טין שרכשו במקצועם או בעיסוקם כאמור ,בין עמיתיהם בארץ ובחו"ל ,אף שהישגיהם במחקר
המדעי הטהור ו/או היישומי אינם מאפשרים את מינוים במסלול הרגיל.

4

המסלול אינו בא להקל בדרישות האקדמיות המקובלות על פי תקנון המינויים הרגיל ,ואינו משמש תחליף
למסלול קידומו המקובל של חבר סגל בעל מינוי אקדמי אחר באוניברסיטה.

5

מספר המינויים במסלול הנלווה במחלקה אחת לא יעלה על  15%של כלל בעלי הדרגות במסלול הרגיל
ובמסלול הנלווה באותה מחלקה (להוציא חברי המסלול המקביל למורים).

6

כל הצעה למינוי במסלול הנלווה חייבת לקבל אישור מוקדם של הוועדה למסלול נלווה.

7

מועמד שיעבור את הליך המינוי כמתואר להלן יוכל להיות מועסק כמורה מן החוץ ביחידות הוראה.

8

בכפוף לאמור לעיל יחולו על המסלול הנלווה כל הוראות תקנון המינויים ,הקביעות והעלאות בדרגה של
המסלול הרגיל ,כפי שהינן כיום או כפי שישונו מפעם לפעם.

ב

הוועדה למסלול נלווה

1

חברי הוועדה
הוועדה למסלול נלווה תורכב מתשעה חברים :שמונה פרופסורים מן המניין המשתייכים לשמונה
פקולטות שונות ,וכן דקן הפקולטה היוזמת את המינוי הנדון .רצוי כי החברים יהיו מי ששירתו בעבר
בוועדת המינויים ו/או מי שבמחלקתם יש חברי סגל במסלול הנלווה.

2

תפקידי הוועדה
א

להציע ולעדכן מפעם לפעם את הקריטריונים למסלול הנלווה.

ב

לבדוק את התאמתו של המועמד לקריטריונים הכלליים של המסלול הנלווה דווקא (בניגוד למסלולי
מינוי אחרים) ,תוך הקפדה על הדרישות האקדמיות המקובלות ,בזיקה להנחיות הסנט דלהלן.

3

פרוטוקול
בכל דיון של הוועדה למסלול נלווה בעניינו של מועמד מסוים יירשם פרוטוקול אשר יצורף לחומר המועבר
לוועדת המינויים.

ג

הליך המינוי

1

ההליכים למינוי ולהעלאה בדרגה במסלול הנלווה יהיו זהים לאלה שבמסלול הרגיל.

2

א

אין קביעות אלא במשרה מלאה (בשני התחומים).

ב

אין קביעות בדרגה שהיא נמוכה מדרגת מרצה בכיר נלווה (בשני התחומים).

3

בכל ועדה מקצועית לצורך מינוי ,קביעות והעלאה בדרגה של חבר סגל במסלול הנלווה יכהן לפחות חבר
אחד בדרגת פרופסור חבר ומעלה .לא יכהן בוועדה זו יותר מחבר אחד שהוא בעל מינוי במסלול הנלווה.

4

מעבר ממסלול למסלול

5

א

נוהלי מעבר בין מסלולי המינויים (רגיל ,מקביל ,נלווה (יוצרים/מומחים)) יהיו זהים לנהלים החלים
על העלאה בדרגה לדרגה המוצעת במסלול החדש.

ב

מעמדו של חבר סגל שעבר ממסלול מינויים אחד למסלול מינויים אחר יהיה כשל חבר סגל חדש
שהתמנה לאותו מסלול אליו עבר ,למעט חבר סגל קבוע במסלול הנלווה (יוצרים/מומחים) שעבר
למסלול הרגיל ,שאז תישמר קביעותו.

הוראות מיוחדות
חבר סגל במסלול הנלווה יהיה חייב להורות מספר שעות שבועיות הזהה לזה שבמסלול הרגיל .בנוסף
לכך יחולו על חברי הסגל במסלול הנלווה חובות העבודה כמקובל לגבי חברי סגל בשאר מסלולי המינויים
באוניברסיטה.

ד

מסלול נלווה-יוצרים

1

ואלו דרגות המסלול הנלווה-יוצרים לצורך תקנון זה במוזיקה ,ספרות (עברית או אנגלית) ואמנות:
מרצה בכיר נלווה-יוצר
פרופ' חבר נלווה-יוצר
פרופ' מן המניין נלווה-יוצר

2

מקביל למרצה בכיר במסלול הרגיל
מקביל לפרופ' חבר במסלול הרגיל
מקביל לפרופ' מן המניין במסלול הרגיל

משך השהות בדרגה ומתן קביעות
משך השהות בדרגה וכללי מתן קביעות יהיו זהים לאלו שבמסלול הרגיל.

3

זכויות שבתון וקקמ"ב
זכויות השבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים של חברי סגל במסלול הנלווה (יוצרים) בדרגות המפורטות
בסעיף ד (( )1א) תהיינה זהות לאלה של חבר סגל בדרגה מקבילה במסלול הרגיל.

ה

מסלול נלווה-מומחים

1

ואלו דרגות המסלול הנלווה-מומחים:
מרצה נלווה-מומחה
מרצה בכיר נלווה-מומחה
פרופ' חבר נלווה-מומחה
פרופ' מן המניין נלווה-מומחה

מקביל למרצה במסלול הרגיל
מקביל למרצה בכיר במסלול הרגיל
מקביל לפרופ' חבר במסלול הרגיל
מקביל לפרופ' מן המניין במסלול הרגיל

2

ככלל ,עיקר עיסוקו של בעל מינוי במסלול נלווה-מומחים יהיה מחוץ לאוניברסיטה.

3

מינוי למסלול הנלווה-מומחים יהיה במשרה חלקית בלבד ,אלא אם כן אושרה החריגה במפורש על ידי
הוועדה למסלול נלווה.

4

משך השהות בדרגה

5

א

כל מינוי במשרה חלקית במסלול הנלווה-מומחים יהיה לחמש שנים ,וניתן להאריכו ,בהמלצת
הוועד ה למסלול נלווה ,בכל פעם לחמש שנים ,ללא מגבלה על מספר הפעמים.

ב

לא תינתן קביעות לחבר סגל במסלול הנלווה-מומחים אלא אם כן שירת אותו חבר סגל במשרה
מלאה באוניברסיטה חמש שנים לפחות ,בכפוף להמלצה של הוועדה למסלול נלווה ,ובתנאי נוסף
שוועדה מקצועית אשר מונתה לעניין זה על ידי ועדת המינויים ,המליצה על מתן קביעות לחבר
הסגל על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הסנט.

ג

תמה תקופת המינוי של חבר סגל שאין לו קביעות ,יחדל להיחשב כחבר סגל ולא יהיה זכאי
לזכויות כלשהן בגין התקופה שלאחר תום המינוי ,בתנאי שהודעה על כך בכתב תימסר לחבר
הסגל שישה חודשים לפחות לפני תום שנת הלימודים שבסופה יתבטל המינוי.

זכויות שבתון וקקמ"ב
זכויות שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים של חברי סגל במסלול הנלווה-מומחים בדרגות המפורטות
בסעיף ה ( )1תהיינה זהות לאלה של חבר סגל בדרגה מקבילה במסלול המקביל.

הנחיות הסנט לוועדות המקצועיות
במסלול הנלווה
1

הוועדות המקצועיות ישקלו ויעריכו את מעמדו המקצועי של המועמד ואת המוניטין שרכש בתחומו
המקצועי ,את יצירותיו והמוניטין שהקנו לו ,את כושר ההוראה שלו ,את תכונותיו האישיות ,את יכולתו
לשתף פעולה עם אחרים ,את כושרו המנהלי-אקדמי ,את יכולתו לייצג את האוניברסיטה או את המחלקה
שבה הוא משרת כלפי חוץ ואת חיוניות עבודתו או המשך עבודתו באוניברסיטה .בנוסף ,בדיון על מתן
קביעות ,תרומת חבר הסגל למחקר טהור ו/או יישומי שזכתה לפרסום בספרות מדעית כמקובל ,הינה
תנאי בל יעבור להמלצה על מתן קביעות.

2

מבלי לגרוע משיקול הדעת של הוועדות המקצועיות או מן הנאמר בסעיף  ,1המועמדים לדרגותיהם
יידרשו לעמוד בדרישות הבאות ,בהתאם למקצוע.

דרישות לדרגות באמנויות היוצרות
(ספרות ,מוזיקה ואמנות)
הנאמר בכל דרגה בא להוסיף על הדרישות של הדרגה שלפניה.

1

מרצה בכיר נלווה

בעל תואר שלישי (ד"ר במקצועו או שווה ערך) ,בעל מספר ניכר של מחקרים ו/או
יצירות מקוריות שפורסמו והייתה בהם תרומה משמעותית לשטח עיסוקו ,בעל
מעמד מוכר ,בעל יכולת להנחות סטודנטים בעבודות תזה.

2

פרופ' חבר נלווה

בעל הכרה במישור הלאומי והבינלאומי בערכם וברמתם של יצירותיו המקוריות.
פרסם בהיקף רחב מעבר למה שפורסם עד הדרגה האחרונה ,הנחה סטודנטים
בעבודות תזה ו/או דוקטורט (או פעילות יוצרת בהיקף וברמה דומים).

3

פרופ' מן המניין
נלווה

בעל הכרה ,נראות ומעמד במישור הלאומי והבינלאומי .פרסם בהיקף משמעותי
מעבר למה שפורסם עד הדרגה האחרונה ,הנחה סטודנטים בעבודות תזה ו/או
דוקטורט (או פעילות יוצרת בהיקף וברמה דומים) מעבר למה שהנחה עד הדרגה
האחרונה.

דרישות לדרגות במסלול הנלווה-מומחים
בעת הגשת מועמד למסלול זה תידרש המחלקה לפרט את הדרישות במקצוע הספציפי והתאמתן
למסגרת הדרישות הכללית.
העלאה בדרגה מחייבת הצגת הישגים מוכחים ושנות ניסיון משמעותיות מעבר לדרגה הקודמת.
הנאמר בכל דרגה בא להוסיף על הדרישות של הדרגה שלפניה.

1

מרצה נלווה-
מומחה

בעל תואר שלישי (ד"ר) או שווה ערך במקצועו ,בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר,
כושר הדרכה של צוות מקצועי ,כושר הוראה ,כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות
התיאורטיים והמעשיים של המקצוע ,חבר בארגון המקצועי המתאים ומוסמך
מטעמו לעסוק או לפקח במקצוע.

2

מרצה בכיר נלווה-
מומחה

בעל תרומה מוכחת לקידום המקצועי בפרסומים מקצועיים בכתבי עת ,בכתיבת
פסקי דין ,בחוות דעת מקצועיות ,במונוגרפיות ,בהרצאות ובכינוסים ,ובתפקידים
משמעותיים .יכולת הנחיה אקדמית – יתרון.

3

פרופ' חבר נלווה-
מומחה

בעל הכרה במישור הלאומי בהישגיו המקצועיים ,ופעילות מקצועית ציבורית
במישור הלאומי .בעל מחקרים (אקדמיים/קליניים/יישומיים) משמעותיים לקידום
המקצוע.

4

פרופ' מן המניין
נלווה-מומחה

בעל הכרה בינלאומית מוכחת במעמדו הבכיר בתחום מקצועו או עיסוקו.

*

בכל מקום בו מופיע המונח "מסלול נלווה" ללא פירוט ,הכוונה לשני התחומים :יוצרים ומומחים.

1

השינויים בתקנון אושרו בסנט ,בישיבה מיום י' בסיון תש"פ (.)2.6.2020
תחולת השינוי1.7.2020 :

