
 

 

 

 

 תקנון ועדת מחקר והשתלמויות

 מבוא .1

כללה וטיפוח הסגל האקדמי מטרת ועדת המחקר וההשתלמויות במכללה היא קידום המחקר במ

השתלמויות מקצועיות )הכוללות השתתפות בכינוסים מקצועיים, השתלמויות ממושכות, באמצעות 

וכן באמצעות  ,בהתאם להנחיות ות"ת ,סדנאות וכדומה(, באמצעות המרת שעות הוראה במחקר

 תקציב למימון מחקר ראשוני.הקצאת 

 

 פרסום פרוטוקולים של וועדת המחקר: .2

יהיו , בהסרת פרטים מזהים של חברי הסגל, בות וועדת מחקר וההשתלמויותייש הפרוטוקולים של

 זמינים לחברי הסגל האקדמי.

 

 רכב הועדה )בהתאם לתקנון האקדמי(ה .3

מרצה פרופסור או לחילופין חבר סגל בדרגת  חבר סגל בדרגתרצוי  –הועדה תורכב מיו"ר הוועדה 

 .גל נוספים בדרגת מרצה בכיר לפחות, רקטור, ושלושה חברי סהעוסק במחקר בכיר לפחות

 

 משך הכהונה .4

של חברי ועדת מחקר והשתלמויות יהיה שלוש שנים. חבר ועדת מחקר והשתלמויות משך הכהונה 

כדי לשמור על המשכיות יוחלפו לא יותר  .של שלוש שנים אחתנוספת  יוכל להיבחר לתקופת כהונה

 משני חברי ועדה בכל פעם.

 

 תקציב הועדה .5

עבור הסכמים עם נציגות הסגל הבכיר, תקציב להנחיות ות"ת והמכללה תקצה, בהתאם ל .5.1

  וכן הבכיר בתקן )כולל השתלמויות ממושכות( יציאה לכינוסים והשתלמויות של חברי הסגל

בנוסף,  או בפיתוח ההוראה והלמידה. בשעות מחקרת שעות הוראה מאגר שעות  להמריוקצה 

, מימון מחקר ראשוני, תקצה המכללה תקציב לאקדמיבהתאם להסכמים עם נציגות הסגל ה

 מקרן המחקר שהוקמה למטרה זו.

בספטמבר, כדי לאפשר שימוש כבר מתחילת  15 –תקציב הועדה יקבע כל שנה לא יאוחר מה  .5.2

 לחודש ספטמבר. -30לחודש אוקטובר ומסתיימת ב  1 -שנת תקציב מתחילה בשנת התקציב. 

של ועדת המחקר וההשתלמויות, כך שחברי הועדה יוכלו  ייעודיכספי הועדה ינוהלו בחשבון  .5.3

ציב בכל עת. בסעיפי תקציב הנצברים משנה לשנה, היתרות בתקציב לעקוב אחרי הפעילות בתק

 יועברו באופן אוטומטי לשנה"ל הבאה.

ככל שיתקבלו הנחיות ממשרד האוצר וות"ת הנוגעות לתקציבי כינוסים והשתלמויות, המרת  .5.4

הנוגעות לתקציבי הוועדה בשנת לימודים ספציפית, יעודכן יו"ר הוועדה ע"י הנהלת , שעות

 בקיומן של הנחיות מחייבות אלו.  המכללה

 

 כינוסים והשתלמויות .6

 חברי הסגל במכללה במסגרת פעילותה, הועדה אחראית על אישור מימון השתלמויות מקצועיות של 



 

 

ברי הסגל כגון השתתפות בכינוסים מקצועיים, סדנאות, ימי עיון וכדומה בתחום נושאי המחקר של ח

חברי הועדה ידונו בבקשות ויאשרו אותן בהתאם לאמור בנוהל . ההוראה והלמידה בפיתוחאו 

ובהתאם ליתרות תקציב הכינוסים סגל אקדמי בכיר, -השתתפות בכינוסים והשתלמויות

 וההשתלמויות.

 

בתקן שחל  מינוי בעלי, המכללה בכיר של אקדמי סגל לחבריתקציב הכינוסים וההשתלמויות מיועד 

  ובהתאם להסכם הקיבוצי עם נציגות הסגל הבכיר. של הסגל הבכיר עליהם ההסכם הקיבוצי

 

כינוסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל בהתאם להחלטת הועדה, בסמכות יו"ר הועדה לאשר   .6.1

בתקציב ההשתלמויות של חברי , בהתאם ליתרה שתקבע אחת לשנה על ידי חברי הוועדהבעלות 

לגבי חבר סגל בתקן המועסק במשרה חלקית, יו"ר הוועדה ללא צורך בכינוס הועדה. הסגל, 

של חלקיות המשרה ל בהתאם בכינוסים והשתלמויותרשאי לאשר תשלום עבור ההשתתפות 

 תצריך אישור של חברי הועדה. מים הנ"לסכוהחריגה מ. חבר הסגל

  .תקרת הסכום המאושר לחבר סגל לשנתיים, ותעדכן אותו לפי הצורךועדת המחקר תקבע את  .6.2

תעריפי קצובות שהייה ולינה בחו"ל: המימון לשהייה )אש"ל( ולינה בחו"ל יחושב לפי מסמך  .6.3

קצובת הלינה במסמך החשכ"ל נמוכה מהדרוש )ביחס הנחיות החשב הכללי. במקרים בהם 

אזור הכינוס(, יש בלעלות המלונות הממולצים על ידי מארגני הכינוס וביחס לעלות המלונות 

בסמכות יו"ר הועדה לאשר סכום גבוה מהמופיע במסמך החשכ"ל עד לסכום שיקבע בתאום 

 )ויתעדכן מעת לעת( ושאינו חורג מהנחיות מס הכנסה.  ,עם סמנכ"ל הכספים

במידה והכינוס מתקיים במהלך הסמסטר או במהלך תקופת בחינות, תאושר נסיעה לפרק זמן  .6.4

הנחוץ לצורך השתתפות בפעילויות הכינוס. לא תאושר היעדרות מצטברת של למעלה  ימינימל

 משבועיים בשנה בתקופת הלימודים.

רלוונטיות היובאו בחשבון, בין היתר, להשתתפות בכינוס או השתלמות בעת בחינת בקשה  .6.5

ומי ינוס(, הרלוונטיות לתח, פעילותו המחקרית )כולל הצגה בכתחומי המחקר של חבר הסגלל

 במהלך שלוש השנים האחרונות.אושר לו שוהמימון  ,הוראתו

 

 

 השתלמויות ממושכות .7

בכדי לסייע לחברי הסגל האקדמי הבכיר במכללה להתמקד בפעילות מחקרית, ועדת המחקר 

להגשת בקשות להשתלמות ממושכת, בהתאם לנוהל והשתלמויות תפרסם מידי שנה קול קורא 

ההשתלמות הממושכת של המכללה. חברי הועדה ידונו בבקשות ויאשרו אותן בהתאם לאמור בנוהל 

  .הכינוסים וההשתלמויותתקציב יתרות לההשתלמות הממושכת ובהתאם 

 בכיר של אקדמי סגל לחברימימון השתלמויות ממושכות מתקציב הכינוסים וההשתלמויות מיועד 

בתקן בהתאם למסלול המינוי האמור בתקנון המינויים של המכללה, המועסקים  מינוי בעלי, המכללה

 של הסגל הבכיר. ם ההסכם הקיבוציחל עליהש ,משרה 75%בהיקף של  במכללה

ממושכת  השתלמות תאשר ועדת המחקר וההשתלמויות,מך על המלצת תבהס, המכללה  .7.1

איננה זכות מוקנית,  להשתלמות לצאת הזכות. וצרכיה לכל שנה שיקוליה פי על, סגל לחברי

איננה נצברת ואיננה ניתנת לפדיון. חבר סגל שלא מימש השתלמות שאושרה לו, לא יוכל 

 לממשה במועד אחר ויצטרך להגיש בקשה חדשה לאישור הוועדה.



 

 

 העסקה שנות( 6) שש לפחות שהשלימו סגל לחברי רק תאושר ראשונה להשתלמות יציאה  .7.2

 (.ת"חל כולל לא) המכללה בשירות מלאות

 הבאה הממושכת להשתלמות אחת ממושכת להשתלמות יציאה בין המינימאלי הזמן פרק  .7.3

 ממושכת להשתלמות לצאת זכאי יהיה חלקית במשרה המועסק סגל חבר. שנים ארבע יהיה

 . מלאה משרה שנות ארבעל השקולות העסקה שנות במלאת

חודשים שיסתיימו לפני תחילת הסמסטר העוקב.  6רגילה יהיה עד ממושכת משך השתלמות   .7.4

 חצי כאשר שלמה, לשנה ההשתלמות הממושכת את ניתן יהיה, באישור הוועדה, להאריך

שנים,  12תוגדר כחופשה ללא תשלום. חבר סגל שלא יצא להשתלמות ממושכת במשך  מהשנה

בבקשה במידה והתקציב יאפשר  שנה. הועדה תדוןממושכת מיוחדת בת יוכל לבקש השתלמות 

 זאת.

 לצאת והמבקש, ממושכת להשתלמות ליציאה המוקדמים התנאים העומד בכל סגל חבר  .7.5

להעדרות בסמסטר  האקדמיתהיחידה /המחלקה ראש אישור נדרש לקבל, להשתלמות

 יושבי ,אקדמיות יחידותתפקיד )כגון ראשי מחלקות, ראשי  בעלהמבקש הינו המבוקש. במידה ו

  .הרקטוראישור  נדרשועדות וכדומה(,  ראש

, עפ"י משרת התקן המלאה משכורתו הסגל לחבר תשולם הממושכת ההשתלמות במהלך  .7.6

במהלך כמפורט בהנחיות ות"ת.  ,ההשתלמות ולקרן הפנסיה לקרן ההפרשות כל וישולמו בגינה

במקביל השתלמות ממושכת רשאי חבר הסגל להיות מועסק בהוראה כמרצה מן החוץ במכללה 

 .שש" 3בהיקף של עד  ,להשתלמות

בהתאם לתקנון  במכללה להוראה לחזור יתחייב ממושכת להשתלמות שיצא סגל חבר  .7.7

 האקדמי.

 במהלך תקופת ההשתלמות הממושכת חבר הסגל יהיה רשאי להגיש בקשה למימון נסיעה  .7.8

 (.seed moneyלכינוסים או השתלמויות וכן בקשה למימון מחקר ראשוני )

 

 

 שעות הוראה במחקרהמרת  .8

תנוהל על ידי ועדת  ופיתוח וקידום ההוראה מחקרעבור להמרת שעות הוראה המכללתית קרן ה

 המחקר וההשתלמויות. 

 ההוראה וקידום פיתוח בנושא והצעות הוועדה תפרסם אחת לשנה קול קורא להגשת הצעות מחקר

הסגל יוכלו להגיש את הצעות המחקר  חברי. בגינם, עבור השנה העוקבתובקשות להמרת שעות הוראה 

בכדי לאפשר פרק זמן סביר לבחינה ושיפוט  ,בדצמבר מידי שנה 31 –והבקשות להמרת שעות עד ה 

מבלי לגרום לעיכובים בתכנון מערכת השעות של שנת  , באם הועדה תחליט על כך,של ההצעות

פי קריטריונים שקופים ל עעל חלוקת שעות המחקר לחברי הסגל הלימודים הבאה. הועדה תחליט 

נוספות דוחות השיפוט במידה וניתנו, פרסומים, הצגות בכינוסים ופעילויות  ,בין היתר ,הכוללים

 תיידע את חברי הסגל בהחלטותיה.בתחום המחקר ופיתוח ההוראה. בסוף ההליך, הוועדה 

 

 מימון מחקר ראשוני .9

 ינוהלו על ידי ועדת המחקר וההשתלמויות. למימון מחקר ראשוני מהקרן הייעודיתהמכללה  הקצבות

. תאריך היעד להגשת יוליחודש  במהלךתפרסם אחת לשנה קול קורא להגשת בקשות למימון , הועדה



 

 

תקצה את המימון לחוקרים )בהתאם מדי שנה. הועדה  31.8 –הבקשות על ידי חברי הסגל יהיה ה 

. עודפי התקציב מהשנה בספטמבר 30 לתאריךעד  עבור שנת הלימודים הבאה לאמור בקול הקורא(

 לתקציב המימון פויתווסבידי החוקרים אלא  ושארילא יהקודמת )תקציב שלא נוצל על ידי החוקרים( 

  של השנה הבאה. הכולל

לפרט את תוצריו  נדרש ב מימון מחקר במשך שנתיים רצופותקיבל תקציחבר סגל ש  .9.1

 . מימון מחקרגיש לתקציב יש נוספת בבקשהבשנים אלה המחקריים 

 .זכה במימון מחקר במשך מספר שנים להגיש בקשה לקרן חיצוניתחבר סגל שמצופה מ  .9.2

 

 

 יישום החלטות וועדת מחקר  .10

גורם האמור להוציא לפועל ו החלטות הועדה יישומו על ידי היחידות המתאימות במכללה. במקרה

להפנות את תשומת לב הועדה החלטה של הועדה חושב שאין ביכולתו לקיימה מסיבה כלשהי, עליו 

  הנושא ידון שוב בוועדה.לכך ו


