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נספח כ"ד

התקנון האקדמי

תקנון המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
.1

מבוא
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין ,להלן "המכונים" נועדו להיות מוקד לאומי לחקר
ישוב אזורים צחיחים וישמשו גוף מחקר והכשרה לתלמידי מחקר ומשתלמים.
המכונים מהווים חלק בלתי נפרד מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב .חלים עליהם כל כללי התקנון
האקדמי והוראות ההנהלה .למילוי מטרותיהם ישתפו המכונים פעולה עם הפקולטות והיחידות
האקדמיות של האוניברסיטה.
במכונים יתקיימו מסגרות אשר יאפשרו לחוקרים נוספים ממוסדות המדע בארץ ובחו"ל לפעול
יד ביד עם חוקרי המכונים לשם קידום מטרות המכונים.
תקנון המכונים המפורט להלן ,מבוסס על נוהלי האוניברסיטה .בכל מקרה של סתירה יקבע
התקנון האקדמי של האוניברסיטה.

.2

מטרות
מטרת המכונים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא ליזום ולבצע מחקרים ופעולות ,אשר יביאו
ליצירת ידע הנדרש לשם ישוב ופיתוח המדבר בכלל ומדבר הנגב בפרט .מטרה כללית של
המכונים היא להתפתח כמרכז ידע ומחקר לאומי ובין-לאומי בנושא ישוב מדבריות.
לשם כך:

.3

2.1

יעמידו המכונים קבוצות מחקר בינתחומיות ויקצו אמצעים מתאימים לביצוע המחקרים
הנדרשים.

2.2

יקימו מרכזי מחקר במשותף עם יחידות אחרות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומחוצה לה,
לשם ריכוז מאמץ מחקרי הולם לקידום הידע הנדרש בנושא ישוב ופיתוח המדבר.

2.3

יקיימו כנסים ,ימי עיון וסדנאות ,בנושאי המדבר וישובו ,אשר יביאו לליבון ולקידום הידע
ולהפצתו.

2.4

יקיימו ספריה מקצועית כשלוחה של הספריה המרכזית באוניברסיטה לשירות החוקרים
ומתעניינים אחרים ,בנושאי המדבר ,פיתוחו וישובו.

2.5

ילוו בהגות ובעצה את פעולות הפיתוח של הנגב.

2.6

יקיימו הוראה למתמחים ומשתלמים בנושאי המדבר במסגרת הפקולטות הקיימות אשר
תהיינה אחראיות לטיפול האקדמי בתלמידים.

2.7

יקיימו קשרים בינלאומיים עם מוסדות ועם חוקרים אשר עניינם ישוב המדבר ופיתוח
משאביו.

מוסדות המכונים
במסגרת המכונים פועלים המוסדות המפורטים מטה .מסגרות אלו נועדו להתוות מדיניות
המחקר של המכונים ותאום מימושה בפועל.

נספח כ"ד
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התקנון האקדמי

הועדה האקדמית
3.1.1

תפקידי הועדה האקדמית לדון ,להעריך ולהמליץ על מדיניות הפיתוח והמחקר
של המכונים ותחומי פעילותם.

3.1.2

הרכב הועדה
הועדה האקדמית תורכב מנציגים של הסינאט ,המכונים ,מוסדות מחקר שונים
בארץ ונציגי המועצה להשכלה גבוהה.
יו"ר הועדה יהיה אחד מחברי הועדה על-פי החלטת הרקטור ויו"ר-חבר ,יהיה
מנהל המכונים.

3.2

מועצת המכונים לחקר המדבר
מועצת המכונים הינה המסגרת הפנים-אוניברסיטאית הגבוהה במכונים.
הרכב המועצה להלן:
3.2.1

הרקטור מכוח תפקידו

3.2.2

מנהל המכונים
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3.2.3

חברי סגל האוניברסיטה (כמוגדר בתקנון האקדמי בסעיף  )7.1.1.1בעלי מינוי
במכונים כמחלקת האם בדרגת מרצה-בכיר ומעלה או חוקר ב' ומעלה.
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3.2.4

נציג אחד של המרצים ונציג נוסף של החוקרים במכונים שאינם בדרגת מרצה
בכיר ומעלה או חוקר ב' ומעלה ,אשר נבחרו על ידי המרצים שאינם בדרגת
מרצה בכיר ומעלה והחוקרים שאינם בדרגת חוקר ב' ומעלה ,בהתאמה.
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3.2.5

שני נציגי סינאט.

3.2.6

יו"ר מועצת המכונים יהיה מנהל המכונים.

סמכויות מועצת המכונים
3.2.7

לחוות דעה ,בהצבעה חשאית ,על המועמד למנהל המכונים שהוצע לפניה על-
ידי ועדת החיפוש לפי סעיף  4.7להלן.

3.2.8

לאשר מינויו של משנה למנהל ושל ממלא מקום המנהל ,שיוצע על-ידי מנהל
המכונים.

3.2.9

לבחור בועדות ולהאציל להן מסמכויותיה.

3.2.10

לאשר עקרונות למגמות מחקר והוראה בשיתוף עם הפקולטות.

כינוס מועצת המכונים
3.2.11

מועצת המכונים תתכנס לפחות  3פעמים בכל שנה.

3.2.12

מנהל המכונים ימנה ממלא מקום כיו"ר מועצת המכונים לתקופת העדרו ,אשר
לא תעלה על שלושה חודשים ,ויעביר לו מסמכויותיו.
במקרה שאין אפשרות שמנהל המכונים יציע ממלא מקום ,תציע מועצת
המכונים ממלא מקום ליו"ר המועצה.

3.2.13

המזכיר המדעי של המכונים ישמש כמזכיר המועצה.
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3.2.14

יו"ר מועצת המכונים יהיה רשאי להזמין לישיבות המועצה אורחים בהתאם
לנושאי הדיון.

3.2.15

שלושה חברי המועצה רשאים להעלות לדיון כל נושא במועצת המכונים
הקרובה או בזו שאחריה על-ידי פניה אל יו"ר מועצת המכונים.
עשרה מחברי המועצה זכאים לדרוש כינוס המועצה לישיבה מיוחדת.

3.2.16

החלטות מועצת המכונים תתקבלנה ברוב רגיל של חברי המועצה הנוכחים
בישיבה ,למעט החלטה לשינוי תקנון המכונים וכן החלטה בנוגע לחוות דעת
המועצה למינוי מנהל המכונים ,שתתקבלנה ברוב רגיל של כל המשתתפים
בהצבעה.
ההצבעות על החלטה לשינוי תקנון המכונים והחלטה בנוגע לחוות דעת
המועצה למינוי מנהל המכונים תהיינה חשאיות ,בכתב ,ותנוהלנה על ידי רמ"ן
המכונים .קולות הבוחרים יופקדו בקלפי.
הקולות ייספרו על ידי ועדת קלפי שתורכב משני נציגי מועצת המכונים והרמ"ן.
ההצבעה תתקיים במשך שבוע מיום משלוח מעטפות הבחירה לבוחרים.
החלטה בנושאים הנ"ל מחייבת רוב  50%ומעלה מסך כל המשתתפים
בהצבעה.
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3.3

נספח כ"ד

הגדרת יחידה במכונים
יחידה במכונים מורכבת מחוקר שעומד בראשה ,ומספר חוקרים וטכנאים או עוזרים
מתאימים .לכל יחידה מטרת מחקר סגולי ומוסכם.
3.3.1

3.4

איש סגל המכונים לחקר המדבר המדורג בדירוג האקדמי (מרצה עד פרופ')
חייב להורות באוניברסיטה במחלקה המתאימה ,לפי מקצועו ,בהיקף של חצי
מעומס ההוראה וההדרכה הנהוגים באותה מחלקה .מטלת הוראה זו לא
תחשב כמשרה נוספת.

הועדות הפועלות במכונים
ועדות המכונים פועלות מכוח סמכותה של מועצת המכונים ומדווחות לה.
3.4.1

ועדת המכונים
ועדת המכונים תורכב מכל ראשי היחידות שבמכונים אשר הם חברי מועצת
המכונים .יו"ר הועדה יהיה מנהל המכונים וישתתפו בה כמוזמנים:
המשנה למנהל המכונים ,מזכיר המכונים והאחראי על תקציב וכספים.
הועדה תקבל דיווח אודות הפעילות השוטפת במכונים .כמו כן ,ידווח על-ידי
מנהל המכונים על הקצאת התקציב השוטף מראש לכל שנת עבודה אקדמית.
הועדה תדון בפיתוח תחומים חדשים ותפעל להידוק הקשר שבין הפרוייקטים
השונים במכונים וטיפוח מסגרתם הבין תחומית.

3.4.2

ועדת המשנה למינויים
ועדת המשנה למינויים תורכב על-ידי הסינאט במתכונת של ועדת משנה
למינויים פקולטית .המינויים בדרוג האקדמי יהיו מינויים משותפים עם
המחלקות המתאימות בפקולטות או שיהיו בהסכמתן .כמו-כן יוכל לקבל מינוי
אקדמי חוקר בתחום שאינו חופף את אחת המחלקות בפקולטה בתנאי שתינתן
הסכמת הפקולטה הנוגעת בדבר.
כמו-כן תדון הועדה ותחליט על מינויים לדרגות מחקר ועל המלצות לקביעות.
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הרכב ועדת המשנה למינויים
הרכב ועדת המשנה למינויים יהיה כדלקמן :פרופ' או פרופ'-חבר,
אחד מכל אחת מן הפקולטות והמכונים .בכל מקרה רצוי שהנציג
יהיה פרופסור .מנהל המכונים יהיה יו"ר ועדת המשנה למינויים.

3.4.2.2

.4

במכונים לחקר המדבר יהיה קיים דרוג חוקרים לפי התנאים
המקובלים במכוני המחקר של הממשלה (קמ"ג ,משרד החקלאות,
רפא"ל).

מנהל המכונים
4.1

בראש המכונים עומד מנהל שהוא בעל הסמכות המנהלית-אקדמית העליונה במכונים.
בידי המנהל כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו בהתאם לתקנות האוניברסיטה
ולתקנון זה.

4.2

המנהל אחראי לקידום וטיפוח המחקר במכונים ולהפעלה תקינה של ההתמחות בהם.

4.3

המנהל מייצג את המכונים בפני הרקטור ,הסינאט והרשויות האחרות באוניברסיטה
ומחוצה לה.

4.4

המנהל רשאי להשתתף בכל הועדות שהוקמו על-ידי מועצת המכונים.

4.5

המנהל ירכז את הדרישות התקציביות של כל היחידות הארגוניות והפרוייקטים במכונים
ויקבע לאחר התיעצות עם ראשי היחידות והפרוייקטים את החלוקה התקציבית.

4.6

המנהל יביא לפני הועדה המרכזת של הסינאט את הצעותיה של מועצת המכונים
הטעונות דיון והחלטה של הסינאט.

4.7

הועדה המרכזת תקים ועדת חיפוש שתורכב מנציג הועדה המרכזת ,נציג הוועד המנהל
ונציג מועצת המכונים .תפקידה יהיה להציע לועדה המרכזת מועמד למשרת מנהל
המכונים .לאחר קבלת חוות-הדעת של מועצת המכונים על הצעת הועדה ,יובא המינוי
להחלטת הועדה המרכזת.
המינוי טעון אישרור הסינאט.
ועדת החיפוש תוכל להציג עד שני מועמדים לצורך קבלת חוות הדעת.
מנהל המכונים יהיה פרופסור מן המניין באוניברסיטת בגן-גוריון בנגב .על המועמד
הנבחר למנהל המכונים לעבוד במשרה מלאה במכונים לחקר המדבר עם היכנסו
לתפקידו.

4.8

מנהל המכונים יהיה בעל קביעות באוניברסיטה .כאשר ימונה מועמד לתפקיד המנהל
ואין לו קביעות באוניברסיטה ,תמליץ הועדה המרכזת בפני ועדת המינויים על מתן
קביעות.

4.9

תקופת כהונתו של המנהל היא ל 4-שנים עם אפשרות להתמנות שנית לתקופה שלא
תעלה על  4שנים נוספות .מי שכהן כמנהל יוכל להתמנות לתפקיד זה מחדש רק אחרי
הפסקה של  4שנים לפחות.
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 4.10בקשה מנומקת בכתב אל הרקטור לשם הדחת המנהל ,חייבת להיתמך לפחות על-ידי
 2/3של חברי מועצת המכונים או להיות מוגשת על-ידי הנשיא ,הרקטור והמנכ"ל יחד
לועדה המרכזת.
 4.11מנהל המכונים לא ימלא כל תפקיד מינהלי או מינהלי-אקדמי אחר קבוע באוניברסיטה
(כגון :רמ"ח ,דיקן ,ראש מכונים אחר וכיו"ב) ולא יהיה רשאי להשתייך למוסד אחר,
בנוסף על עבודתו באוניברסיטה.
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 4.12המנהל יוכל למנות ,באישור הועדה המרכזת והמועצה ,משנה למנהל אשר תקופת
כהונתו חופפת את תקופת כהונתו של המנהל .המנהל רשאי להאציל למשנה למנהל
מסמכויותיו.
 4.13בהעדר המנהל לתקופה שמעל שלשה חודשים תמנה הועדה המרכזת ,בהתיעצות עם
ועדת המכונים ,ממלא מקום לתקופה שלא תעלה על שנה.
העדרות של מעל לשנה תחייב מינוי מנהל חדש.

