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7.2.4

בתוקף
ממרץ 2015

7.2.5

התקנון האקדמי

קביעות
 7.2.4.1דיון בהענקת קביעות בעניינו של חבר סגל שנקלט כמרצה או כמורה,
יתקיים לאחר קידום בדרגה.
עם זאת ,אין לראות בקידום בדרגה הצהרת כוונות לגבי הענקת
קביעות בעתיד.
ככלל ,פתיחת הליכים לקביעות מותנית בקידום בדרגה .חבר סגל
שעלה בדרגה באוניברסיטה אחרת בישראל )או במוסד אקדמי שהוכר
לצורך קידום בדרגה ע"י הרקטור וראש היחידה העל-אקדמית( טרם
הצטרפותו לאוניברסיטה ,יפתח לו הליך לקביעות עם תום תקופת
הנסיון.
 7.2.4.2ראש היחידה האקדמית רשאי ,לאחר התייעצות עם ראש יחידת-העל
האקדמית ,לפתוח בהליך להענקת קביעות לחבר סגל שנקלט בדרגת
מרצה בכיר או פרופסור חבר ולא קודם תוך  4שנים מיום קליטתו וכן
לחבר סגל שנקלט בדרגת מורה בכיר .הליך זה יכלול קבלת שתי חוות
דעת לפחות ,כמשאל מקדים .החלטה ברוב של  2/3של פורום
הקביעות שתתבסס על מכתבי המשאל המקדים ,דוחות הערכת
ההוראה וכל חומר רלוונטי נוסף לפי שיקול דעת ראש היחידה
האקדמית.
ראש היחידה האקדמית יעביר את כל החומר הנ"ל בנוסף למכתב
מלווה לועדת המשנה ,על מנת שזו תדון בבקשה ותקים ועדה מקצועית
לעניין הקביעות.
הרכב הועדה המקצועית כמפורט בסעיף .7.5.2
הועדה המקצועית תסתמך בהמלצתה על לפחות  2מכתבי המלצה
נוספים לקביעות שיוזמנו על ידה ,דוחות הערכת ההוראה ,תרומת חבר
הסגל ליחידה האקדמית ,ליחידה העל האקדמית ולאוניברסיטה כפי
שיפורט על ידי ראש היחידה האקדמית והחלטת פורום הקביעות.
הדוח יועבר לאישור ועדת המשנה ולאישור הועדה העליונה.
שישה חודשים לפני תום תקופת המינוי הראשונית או בתוך תקופת המינוי
המוארכת ,יביא ראש היחידה האקדמית לדיון את מועמדותו של חבר הסגל
לקביעות בפני פורום הקביעות ביחידה האקדמית ,המורכב מחברי הסגל
ביחידה האקדמית בעלי קביעות .במקרה שאין ביחידה האקדמית לפחות
חמישה חברי סגל בעלי קביעות ,תשמש ועדת המשנה של יחידת העל
אקדמית ,כפורום הקביעות לאחר התייעצות עם חברי הסגל הקבועים ביחידה
האקדמית .במקרים חריגים רשאי הרקטור לאשר הקדמת הליך הקביעות.
7.2.5.1

7.2.5.2

7.2.5.3

המועמד יוצג ע"י ראש היחידה האקדמית או ע"י אחד הפרופסורים
שיזמו את הליך הקידום האחרון.
בפני הפורום יוצגו מכתבי היוזמים ודו"ח הוועדה המקצועית
להעלאה האחרונה בדרגה ,כולל מכתבי הממליצים שהתקבלו,
בהשמטת פרטים מזהים של הכותבים.
אם בין החלטת הועדה העליונה על קידום בדרגה לבין מועד
פתיחת הליך הקביעות חלפו למעלה משנתיים ,תמציא היחידה
האקדמית לפחות שני מכתבי המלצה עדכניים אשר ישמשו יחד
עם תיק הוועדה המקצועית של הליך הקידום כבסיס לדיון
בקביעות.
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7.2.5.4

7.2.5.5

7.2.5.6

להחלטה להענקת קביעות נדרש רוב של שני שלישים של חברי
פורום הקביעות.

7.2.5.8

7.2.7

7.2.8

7.2.9

הפורום יקיים דיון על הענקת קביעות למועמד תוך חודש מיום
אישור העלאתו בדרגה ,בהתבסס על מכתבי הממליצים וסיכום
החלטת הועדה המקצועית ,איכות ההוראה של המועמד ותרומתו
ליחידה האקדמית ,ליחידת העל האקדמית ולאוניברסיטה ויחסי
האנוש של המועמד.
בתום הדיון יצביע פורום הקביעות בהצבעה חשאית בדבר הענקת
קביעות למועמד.

7.2.5.7

7.2.6

התקנון האקדמי

במקרה של החלטה שלילית ,יזמן ראש יחידת-העל האקדמית את
המועמד וימסור לו את ההחלטה ואת הנימוקים להחלטה .למועמד
תהיה זכות להשמיע את תגובתו בפני פורום הקביעות ביחידה
האקדמית ,בנוכחות ראש יחידת-העל האקדמית ולאחריה תתקיים
הצבעה נוספת ,בהשתתפות ראש יחידת-העל האקדמית .במקרה
של החלטה שלילית חוזרת ,יהיה רשאי המועמד לערער על
ההחלטה בפני הרקטור .השתכנע הרקטור שיש בסיס לערעור,
יביא העניין להכרעת ועדת המינויים העליונה .לדיון יוזמן ראש
היחידה האקדמית או נציגו שיבחר מקרב חברי הסגל האקדמי
ביחידה האקדמית .החלטת הועדה העליונה ,תתקבל ברוב של
שני שלישים של חברי הועדה.
ראש היחידה האקדמית יודיע בכתב על החלטות פורום הקביעות
לועדת המשנה .הקביעות טעונה אישור ועדת המשנה והוועדה
העליונה לקידום אקדמי .אם ועדת המשנה לא קיבלה את המלצת
היחידה למתן קביעות ,רשאית היחידה האקדמית לערער על
ההחלטה לפני הרקטור .השתכנע הרקטור שיש בסיס לערעור,
יביא העניין להכרעת הועדה העליונה .לדיון יוזמנו ראש היחידה
האקדמית וראש יחידת -העל האקדמית ,או מי שהוסמך על ידם.

החלטה לחיוב או לשלילה ,תתקבל תוך תקופת המינוי הרגילה או המוארכת.
הודעה על אי מתן קביעות ,תימסר למועמד לפחות חצי שנה לפני תום מועד
העסקתו.
למען הסר ספק ,לא נמסרה הודעה לחבר סגל על אי מתן קביעות תוך תקופת
המינוי הראשונית או המוארכת ,לא יפורש ו/או ייחשב הדבר כהמלצה
לקביעות.
היה ולא ניתנה הודעה בזמן מכל סיבה שהיא ,תתחייב האוניברסיטה להעסיק
את חבר הסגל חצי שנה נוספת בלבד מהיום בו ניתנה לו ההודעה ,והמינוי
יסתיים בתום התקופה הנוספת.
הרקטור רשאי ליזום פתיחת הליכי הענקת קביעות לאחר התייעצות עם ראש
יחידת העל האקדמית וראש היחידה האקדמית הנוגעים בדבר.
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