
  11.2016מרכזים פקולטיים  נוהל
  
  
  

  הגדרות .1
  

 מהפקולטהאקדמי  חברי סגלגוף המאגד בתוכו  הינו  -מרכז מחקר פקולטי (להלן המרכז)   1.1
  העוסקים בתחום מחקר המשותף להם.

אבל מרבית חבריה ויו"ר המרכז יהיו מן  חוקרים שאינם מהפקולטהגם במרכז יכולים לפעול   
  .הפקולטה

  
 חברי הסגל (מדרגת מרצה/חוקר/מורה ומעלה) המשתתפים בפעילות המרכז –מועצת המרכז    1.2   

לו לכהן חברי סגל כבמועצה יודיקן הפקולטה בתוקף תפקידו. ו ומטבע הדברים הינם חברי המרכז
    .גוריון בנגב-מחוץ לאוניברסיטת בן

  
הועדה תמונה ועדה אשר נקבעת על פי תקנון המרכז ומפקחת על פעילותו השוטפת.  -ועדת היגוי    1.3

ההיגוי  ועדת .הפקולטה למנות ועדת היגוי זמניתדיקן  בתקופת ההקמה יכול, דיקן הפקולטהע"י 
  .זהה למועצת המרכז להיות יכולה

  
אשר \מבין חברי מועצת המרכז , ומעלה בכיר בדרגת מרצהבעל קביעות  חבר סגל -יו"ר המרכז   1.4

  יבחר ע"י מועצת המרכז
צג את המרכז בפני מוסדות הפקולטה, יאחראי לפעילותו השוטפת של המרכז ומייו"ר המרכז   

  .האוניברסיטה וגופים חיצוניים
  

  
האחראית מטעם הפקולטה על שתמונה ע"י הדיקן ותהיה ועדה  - תהפקולטיועדת המרכזים    1.5 

יכולה להיות גם ועדת הפקולטה (ראשי הפקולטית ועדת המרכזים  המרכזים בפקולטה.פעילות 
  .)מחלקות

  
  
  יעוד המרכזים  .2
  

ו/או  שירותים, שאינם , פעילות עם הקהילה פעילות מחקרית, היעוד העיקרי של מרכז הוא פיתוח  
המרכז יכול לשמש מבוצעים במסגרות הקיימות בפקולטה ובאוניברסיטה בכלל או בהיקף ראוי. 

גם כמנוף לקידום ההוראה בתחומים רלוונטיים (בתאום עם המחלקות הרלוונטיות). יעדי המרכז 
  יוגדרו בתקנון המרכז.

  
  

   ועדת מרכזים הפקולטית  .3
  

  ועדת המרכזים תורכב מהחברים הבאים:    3.1
  הועדה יו"ר   
  יו"ר -ועדת המרכזים האוניברסיטאיתונציג הפקולטה ל  
  ידי הדיקן. -מחלקות / יחידות אקדמיות שונות בפקולטה שימונו על שתינציגים מ שני  
    
  במידה והוועדה מורכבת מוועדת הפקולטה, הוועדה תורכב מהחברים הבאים:  
  דיקן יו"ר  
  עדת המרכזים האוניברסיטאיתונציג הפקולטה לו  
  ראשי המחלקות בפקולטה  

  
 

 תפקידי ועדת המרכזים הפקולטית:  3.2
ועל סגירת מרכז על הפסקת פעילות מרכז קיים ,להמליץ בפני הדיקן על הקמת מרכז חדש    -             

  לא פעיל.
  להציע לדיקן סדרי עדיפויות בייזום הקמת מרכזים חדשים, ועידוד פיתוח מרכזים קיימים.   -
  השנתי של כל מרכז פקולטי.המדעי לאשר את התקנון ואת הדו"ח    -
  ליץ בכל עניין הנוגע למרכזים הפקולטיים.לדון ולהמ   -

  



 דלעיל יהיה בסמכות הוועדה לבקש ולקבל כל חומר הנוגע למרכזים 3.2לצורך האמור בסעיף    3.3
  הפקולטיים.

  
  
  

  המרכז  .4
  

  ויאושר על בהתאם לנוהל המרכזים הפקולטיים על ידי ועדת ההיגוי יכתב ילכל מרכז יהיה תקנון ש   4.1
   .המרכזידי מועצת 

  התקנון יכלול בין השאר את הסעיפים הבאים:   
  

  מטרות המרכז   -  
      הרכב מועצת המרכז ודרכי פעולתה     -
  הרכב ועדת ההיגוי ודרכי פעולתה   -

  
    מועצת המרכז תתכנס לפחות פעם בשנה ותקבל דיווח של יו"ר המרכז.   4.2

  
תעשה באישור ובפיקוח המחלקות  ,הקשורה לקידום ההוראה בתחומו ,כל פעילות של מרכז   4.3

  וסגן דיקן לענייני הוראה/ דיקן. הנוגעות בדבר
  
  
  הקמת מרכז .5
  

חברי הסגל האקדמי בפקולטה, הנהלת הפקולטה והנהלת בידי  הנתונהקמת מרכז היוזמה ל
האוניברסיטה או גורמי חוץ בתאום עם הסגל האקדמי בפקולטה. בשלב ראשון, ועדת המרכזים 

תחליט על רישום המרכז כ"מרכז בהקמה". ועדת המרכזים הפקולטית תקבל דיווח על  הפקולטית
פעילות המרכז, בתום השנה הראשונה להקמתו, כולל גיוס כספים, תקציבי מחקר ייעודיים או 

  תרומות. "מרכז בהקמה" לא יהיה במעמד זה יותר משנתיים.
  

  
  יושב ראש מרכז .6
  

מועצת המרכז. משך כהונתו יהיה שלוש שנים עם אפשרות להיבחר יו"ר המרכז ייבחר על ידי     6.1
, לקדנציה נוספתעל הארכת הכהונה של היו"ר   מועצת המרכזהחלטת . לתקופות כהונה נוספות

  ולאישור הרקטור. תובא לידיעת הדיקן וועדת המרכזים הפקולטית
  

יוכל לשמש יו"ר מרכז לתקופה של שלוש שנים באישור מיוחד של  חבר סגל אקדמי בגמלאות
  ועדת המרכזים הפקולטית. 

  
  .הפקולטה וועדת הדיקן באישור רק מחלקה/ יחידהיו"ר מרכז יוכל לכהן במקביל כראש 

, אלא למנות את היו"ר הראשון או הדיקן  בעת הקמת מרכז, רשאית ועדת המרכזים הפקולטית  6.2
  בהסכם עם התורם.אם נקבע אחרת 

  
  

  חברות במרכזים  .7
  

  .ועל פי תקנון המרכז באישור ועדת ההיגוי ,כל חבר סגל בפקולטה יוכל להתקבל כחבר בו   7.1
חברות במרכז מקנה זכאות להשתתף בפעולות המרכז וליהנות מתקציבים אשר עומדים לרשות 

  המרכז על פי החלטת ועדת ההיגוי.
  

יוכל לערער על ההחלטה בפני ועדת המרכזים  ,להתקבל למרכז נדחתהחבר סגל אשר בקשתו    7.2
  הפקולטית. פסיקת ועדת המרכזים הפקולטית היא סופית.

  
המרכז יכול לצרף חברים שאינם נמנים עם סגל האוניברסיטה באישור ועדת ההיגוי, כחברים    7.3

  נלווים.
  

  דיקן הפקולטה יהיה חבר בכל מרכז מתוקף תפקידו.   7.4
  



  סדרי הכספים של המרכזים  .8
  

יתנהלו כל הפעולות הנוגעות לכספים העומדים  בהם יעמדו סעיפים תקציביים נפרדיםלכל מרכז    8.1
פי ההנחיות של הגורמים המוסמכים -עלברשות למו"פ לרשות המרכז. הניהול התקציבי ייעשה 

  לכך באוניברסיטה.
   
  

דרך הגופים המוסמכים לכך באוניברסיטה ובתאום  רק המרכז יגייס תרומות והקצבות ייעודיות   8.2
  עימם.

  
  

  דיווחים  .9
  

ועל  ,עדת המרכזים הפקולטית על פעילות המרכז בשנה הקודמתויו"ר המרכז ידווח אחת לשנה לו   9.1
תכניות המרכז לשנה הבאה. דו"ח זה יכיל פרטים על ניצול תקציב השנה הקודמת והצעת תקציב 

  ידי מועצת המרכז.-לשנה הבאה ויוגש אחרי אישורו על
  

  ועדת המרכזים הפקולטית תדווח למועצת הפקולטה אחת לשנה על פעילות המרכזים בפקולטה.   9.2
  
  

  אדם- חוכ .10
 

ח האדם שיועסק במסגרתם יהיה מושתת על מינויים וומשרות קבועות. כ  תקניםבמרכזים לא יהיו    10.1
ח אדם מפרותיה. וארעיים בלבד, גם אם ברשות המרכז קרן צמיתה המסוגלת לממן העסקת כ

  עובדים קבועים על חשבון תקני מחלקות יכולים לכהן בהשאלה במרכז על חשבון תקציבי המרכז.
  

  .תקציב המרכזועל חשבון  ככלל אין תגמול כספי ליו"ר מרכז. מקרים חריגים יאושרו על ידי נמ"ר  10.2  
  

  
  
  נהלי מינויים ומלגות  .11
  

ידי המרכז, כולל העסקה לפי שעות, יהיו בהתאם למקובל לגבי העסקת כ"א -נהלי המינויים על   11.1
  ובכפיפות לנוהלי האוניברסיטה.מענקי מחקר, באמצעות הפקולטה והיחידות הרלוונטיות 

  
  הענקת מלגות על חשבון תקציב המרכז תעשה בהתאם למקובל באוניברסיטה.  11.2

  
  המינויים הארעיים הם אך ורק בדרוגים ובמשרות הקיימים באוניברסיטה.  11.3

  
מוסמך (בתאום עם דיקן הפקולטה וראשי תואר ראשון,  בתלמידיבסמכות המרכז לתמוך   11.4

בדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים (בתאום עם דיקן הפקולטה ובאישור המחלקה ,הרלוונטיות) המחלקות
  על פי נהלי האוניברסיטה הרלוונטית)

  
  
  הכנסות משירותים  .12
  

מרכזים המספקים שירותים בתשלום (כגון שירותי מעבדה, הכשרת כ"א, יעוץ וכו'), יעשו זאת בהתאם 
לנוהלי האוניברסיטה. יתרות הכספים שהצטברו מהשירותים הנ"ל בתום שנת התקציב, יועברו לסעיף 

  המתאים לפי סוג הפעילות ובהתאם להנחיות הניהול התקציבי.התקציבי 
שימוש בכספי המרכז, חייבת אישור ועדת ההיגוי ו/או מועצת המרכז (בהתאם כל החלטה עקרונית על 

  לתקנון המרכז).
  

  כללי .13
 

למשך ועדת המרכזים הפקולטית רשאית במקרים מיוחדים להמליץ למועצת הפקולטה לאשר תקנון זמני 
  למרכז שחורג מתקנון זה, כמו כן רשאית מועצת הפקולטה לאשר סעיפים חריגים.  שנה

  



 
 אינטרנטאתר  .14
 
 בשפה יהיה האתר. לעת מעת האתר את ויעדכן האוניברסיטאית במערכת אינטרנט אתר יקיים מרכז כל

באחראיות המרכז, הפעילות המרכזית, חברי המרכז ונושאי תפקיד במרכז.  מטרות את ויציין האנגלית
  .בפקולטה הפעיליםרשימת המרכזים  אתאינטרנט שלה הבאתר הפקולטה לציין 

 
   

  
  

 


