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 31.1.2018נוהל השתלמות ממושכת  -ירושלים  להנדסה אקדמית מכללה - עזריאלי

 בתקן. מינוי בעלי שהנם האקדמי הסגל חברי של, ל"ובחו בארץ, ממושכות השתלמויות בדבר כללים

 להנדסה ירושלים. אקדמית מכללה -עזריאלי - "המכללה" . הגדרות1
 מינוי לפני גיל פרישה, בעל, המכללה בכיר של אקדמי סגל חבר - "חבר סגל"

בתקן בהתאם למסלול המינוי האמור בתקנון המינויים של המכללה, 
 ומעלה. משרה 75%בהיקף של  המועסק במכללה

לבצע מחקר,  לחבר סגל לאפשר פעילות שמטרתה "השתלמות ממושכת"
, האקדמי או בנושאי הוראה בתחומו בנושאים ולהתעדכן מיומנויות לרכוש

האקדמי.  הסגל חברי של המקצועית הרמה להעלות את וזאת במטרה
 של כספי ובהיקף) חודשים 6 עד של זמן הממושכת תהיה לפרק ההשתלמות

 "(השתלמות( )"שנתית משרה 50% עד
 

המכללה, המועסקים  הבכיר בתקן של האקדמי הסגל חברי על נוהל זה יחול . תחולה2
 בהתאם להנחיות ות"ת, החל משנת הלימודים תשע"ח.

 
וצרכיה לכל  שיקוליה פי על, סגל ממושכת לחברי השתלמות תאשר המכללה . מהות הזכות3

איננה זכות מוקנית, איננה נצברת ואיננה  להשתלמות לצאת הזכות. שנה
שאושרה לו, לא יוכל לממשה  ניתנת לפדיון. חבר סגל שלא מימש השתלמות

 במועד אחר ויצטרך להגיש בקשה חדשה לאישור הוועדה.
 

 שנות( 6) שש לפחות שהשלימו סגל לחברי רק תאושר להשתלמות יציאה . ותק4
 (.ת"חל כולל לא) המכללה בשירות מלאות העסקה

 

 זמן  . פרק5
 מינימאלי

 יהיה הבאה להשתלמות אחת להשתלמות יציאה בין המינימאלי הזמן פרק
 להשתלמות לצאת זכאי יהיה חלקית במשרה המועסק סגל חבר. שנים שש

  .מלאה משרה שנות 6-ל השקולות העסקה שנות במלאת ממושכת
 

המכללה  לצרכי בהתאם יהיה בשנה שיאושרו ההשתלמויות מספר, ככלל . מספר הזכאויות6
תקציב ההשתלמויות של ולתקציב שהוגדר לנושא זה על ידי הוועדה, מתוך 

 המכללה.
 

 . קריטריונים7
 להערכה ודרוג

 הבקשות
 להשתלמות

 כל חבר סגל העומד בתנאים לעיל יכול להגיש בקשה להשתלמות ממושכת.
 הבקשות תאושרנה לפי סדר הקריטריונים הבאים:

הוותק של חבר הסגל במכללה או מספר השנים שעברו מאז היציאה  א.
 .הקודמתלהשתלמות הממושכת 

 ב.  תרומה למכללה.
 ג.  מצויינות בהוראה

 מחקריים. ג.  הישגים
 ד.  איכות המחקר המוצע.

  
. מקום 8

 ההשתלמות
 ,גבוהה להשכלה אקדמי אחר במכללה או במוסד להשתלם יוכל סגל חבר

תעשייתי בארץ ו/או בחו"ל, במסגרת אקדמית/  במפעל או מחקר במכון
הבקשה, על חבר הסגל להציג מכתב הזמנה מחקרית בלבד. לאחר אישור 

מהמוסד או מהחוקר המארח על נכונותו לאפשר לחבר הסגל לבצע מחקר 
 במוסד, תוך חודש מקבלת ההודעה על אישור הבקשה.

 
היחידה למחקר ופיתוח תוציא אחת לשנה קול קורא לחברי הסגל להגשת  . בקשה9

בקשות להשתלמות לשנת הלימודים שאחרי השנה העוקבת. הקול הקורא 
 יכלול את תאריכי הגשת הבקשות ומידע נדרש אחר בהתאם לתקנון זה. 
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 לצאת והמבקש, להשתלמות ליציאה המוקדמים התנאים העומד בכל סגל חבר
בקשה באתר הרשות למחקר של המכללה בהתאם להנחיות  ישיג, להשתלמות

קורות חיים של המבקש, תכנית מחקר  יצורפו שתפורסמנה בו. לבקשה
לתקופת ההשתלמות והמלצת ראש המחלקה. אם המבקש הינו ראש מחלקה, 
תצורף לבקשה המלצת הרקטור. על הבקשה להיות מוגשת עד לתאריך שנקבע 

תלמות על ידי חבר סגל מהווה הסכמה לתנאי בקול הקורא. הגשת בקשה להש
 תקנון זה.

 

המחקר  ידי על תתקבל להשתלמות יציאה סגל לחבר ההחלטה לאשר . הוועדה10
 וההשתלמויות של המכללה, בהתאם לכללים שבנוהל זה. 

 

מקרים חריגים בלבד, שאין להם מענה הולם במסגרת נוהל זה, יופנו על ידי  . חריגים11
המלצה מתאימה להחלטת הנשיא, בהתאם לשיקול דעתו ולצרכי הוועדה עם 

 המכללה.
 

 . משך12
 ההשתלמות

חודשים שיסתיימו לפני תחילת הסמסטר  6משך השתלמות רגילה יהיה עד 
 לשנה ההשתלמות הממושכת את העוקב. ניתן יהיה, באישור הוועדה, להאריך

גל שלא יצא תוגדר כחופשה ללא תשלום. חבר ס מהשנה חצי כאשר שלמה,
שנים, יוכל לבקש השתלמות של שנה. הועדה  12להשתלמות ממושכת במשך 

 תדון בבקשה במידה והתקציב יאפשר זאת.
 

 על כך הודעה לו תימסר להשתלמות, סגל חבר יציאה של לאשר היה ויוחלט אישור . הודעת13
 משך, היציאה מועד: יצוינו ימים מיום ההחלטה שבה 7בתוך  בכתב

  .ומטרותיה ההשתלמות מקום, ההשתלמות
  

. ויתור על 14
השתלמות 

 שאושרה

לוותר על הזכות  וכליציאה להשתלמות ממושכת ישאושרה בקשתו לחבר סגל 
חבר סגל שלא יודיע לועדה על השינוי בכוונתו האישור.  יום מקבלת 30במהלך 

 לדוןלא יש בסמכות הועדה , שאושרה לא יצא להשתלמותלצאת להשתלמות ו
 הבאות.השנים  3במהלך  ממושכת שלו ליציאה להשתלמות חוזרת בבקשה

 
 או . שכר15

 הוצאות
הרגילה האחרונה,  השוטפת משכורתו הסגל לחבר תשולם ההשתלמות במהלך

 לקרן ההפרשות כל לא כולל תוספת תפקיד, אם וככל ששולמה, וישולמו בגינה
 את הסגל משכרו של חבר ההשתלמות. המכללה תנכה ולקרן הפנסיה

תהיינה בהתאם לשכר  אלו בשמו. ההפרשות לקרנות להעביר שעליה הסכומים
 חבר שבו תפקד האחרון לתפקיד בהתאם הבסיס על פי טבלאות ות"ת ולא

 טיסה כרטיס עלות המכללה באם ההשתלמות מתבצעת בחו"ל, תכסה. הסגל
 והכל, לו רשאוש ההשתלמות למקום תיירים במחלקת ושוב, הלוך, אחד

לא יאושר . אלה תשלומים על לעת מעת שיחולו ככל ת"ות להנחיות בהתאם
החזר הוצאות נוספות. במהלך השתלמות ממושכת רשאי חבר הסגל להיות 
מועסק בהוראה כמרצה מן החוץ במכללה במקביל להשתלמות בהיקף של עד 

 ש"ש. 3
 

 . כינוסים,16
 השתלמויות ומימון

  מחקר ראשוני

תקופת ההשתלמות הממושכת חבר הסגל יהיה רשאי להגיש בקשה במהלך 
למימון נסיעה לכינוסים או השתלמויות וכן בקשה למימון מחקר ראשוני 

(seed money.) 
 

 פי על המכללה של למחקר הרשות באתר השתלמות ח"דו יגיש הסגל חבר ח". דו17
 מתום חודשים משלושה יאוחר לא, הרשות באתר שיפורסם טופס

 .ההשתלמות
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, ההשתלמות  בעקבות בכינוס הרצאה מתן או/ו הסגל חבר שיפרסם מאמר בכל . פרסומים18

 .למכללה הסגל חבר השתייכות תצוין
 

 למשך במכללה להוראה לחזור יתחייב ממושכת להשתלמות שיצא סגל חבר . העסקה19
 .לפחות סמסטרים ארבעה

 

נושאי תפקיד לא יוכלו להמשיך בתפקידם במהלך יציאה להשתלמות  . נושאי תפקיד20
ממושכת. נושא תפקיד שלא נמצא עבורו מחליף למשך תקופת ההשתלמות, 
יוכל לקבל פטור מהוראה למשך תקופת ההשתלמות )סמסטר אחד( כדי שיוכל 
לעסוק בפעילות מחקרית. לצורך העניין, פטור זה מהוראה ייחשב כיציאה 

 מושכת. להשתלמות מ
 

 תקנון . תחולת21
 קניין רוחני

תקנון הקניין הרוחני של המכללה יחול על חבר הסגל בתקופת ההשתלמות 
 הממושכת. 

 

 


