
 
 הוראות המכללה האקדמית  

 יפו -אביב- של תל
    1דף מס'      
 2מתוך         

 תאריך פרסום
      5.3.99 

 ההוראהמס' 
   11-004 

 
 שם ההוראה:                         נוהל  ועדת מינויים למסלולים משניים )תשנ"ט( 

 
 

 
   

 הגדרות 
 :    בהוראה זו 1

- אביב-המכללה   האקדמית   של תל   -" ה מ כ ל ל ה "  1.1   
 יפו. 

 
מסלול המינויים האמור בתקנון   " ה מ ס ל ו ל   ה ר ג י ל"  1.2   

המינויים של המכללה האקדמית של  
יפו )תשנ"ו(, הוראה מספר  - אביב-תל

11-001 . 
 

   ׁ  
(2.3.2015 )  

 אחד מן המסלולים הבאים:  כל ל    מ ש נ י " " מ ס ל ו  1.3 
תקנון מינויים של אסיסטנטים 

ומדריכים, תקנון מינויים של מורים  
אורחים ותקנון מינויים במסלול  

 המקביל למורים.  
סגן נשיא המכללה לעניינים   " ס ג ן     ה נ ש י א "  1.4   

 אקדמיים. 
 

 " ה מ ו ע צ ה  1.5   
 א ק ד מ י ת "  ה

 המועצה האקדמית של המכללה. 
 
 

ועדת המינויים למסלולים משניים   " ו ע ד ת     מ ל " מ"  1.6   
 האמורה בתקנון זה. 

 
מטרת הוראה זו לקבוע את הרכב ועדת המינויים למסלולים משניים,   .2 מטרה 

 אופן מינויה, תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה. 
 

ועדת מל"מ פרופסורים מן המניין ופרופסורים חברים  ו כשירים לכהן ב .3 כשירות 14.3.2016
ובכלל זאת  פרופ'  , המכהנים במכללה או באחת משבע האוניברסיטאות

 ומרצים בכירים המכהנים במכללה.   אמריטוס, 
 

 הרכב ויו"ר 
2.3.2015) 

 

ועוד שלושה חברים   -שיעמוד בראשה  -תורכב מסגן הנשיא  ועדת מל"מ .4
   .שאחד מהם ימונה ע"י המועצה לשמש כממלא מקום יושב הראש ממונים 

 
 חברי ועדת המל"מ הממונים ימונו לתפקידם ע"י המועצה האקדמית.  .5 מינוי 

 
 
 
 

תחומי  
 לימוד

 

תקפיד המועצה האקדמית על כך    בבואה למנות את חברי ועדת המל"מ .6
שכל אחד משלושת חברי הוועדה יבוא מתחום לימודים, המיוצג במכללה,  

 השונה מזה של חבריו.
 

29.5.2017 
 (21.2.2023 ) 
  
(21.2.2023  ) 

ייצוג 
 מגדרי

כל  מ אחד/תחבר /ה    בהרכב של ועדת המל"מ  יהיה ייצוג של  לפחות  א.6
 כל אחד משני המגדרים.  מחברים/ות  2 שניתן, וככל אחד משני המגדרים

 
. לקראת תום  20.2.2026תוקף סעיף זה הוא לשלוש שנים, דהיינו עד ליום 

תוקף סעיף זה, ישוב וייבחן  נושא  הייצוג  המגדרי בהרכב  ועדת  
 .המינויים  ע"י המועצה  האקדמית

 
תקופת  

 כהונה
2.3.2015) 

( שנים. מי  3הממונים ימונו לתקופת כהונה של שלוש ) חברי ועדת המל"מ .7
שיסיים תקופת כהונה כחבר בועדה יוכל לשוב ולהתמנות לתקופות כהונה  

   רצופה.נוספת אחת 
 

.
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המניין החוקי שיידרש לקיום ישיבות הועדה יהיה היו"ר ועוד שניים   .8 מניין חוקי  

 מחברי הועדה. 
 

 הנשיא דעה מכרעת.יהיו הקולות בהצבעה שקולים תהיה לסגן   .9 הצבעות 

 
 

יהיו לדון במינויים, הארכת מינויים, העלאות   תפקידי ועדת המל"מ .10 תפקידים
בדרגה והפסקת עבודה של חברי סגל המכהנים או המועמדים לכהן  

 במסלולים משניים במכללה. 
 

ועדת המל"מ לא תהיה מוסמכת לדון בשום עניין הנוגע לחברי סגל  
 המכהנים, או המועמדים לכהן, במסלול הרגיל. 

 
סמכויות 

 )כללי( 
המל"מ תהיה מוסמכת לאסוף חומר בנוגע למועמדים וחברי סגל  ועדת  .11

מכל מקור ובכל צורה שתמצא לנכון )לרבות בדרך של משלוח מכתבי  
 משאל( והיא תהיה רשאית למנות ועדות מקצועיות. 

 
סמכויות 
 )מיוחדות( 

סמכויות ועדת המל"מ ונוהלי עבודתה בכל הנוגע למינויים, הארכת   .12
דרגה והפסקת עבודה של חברי סגל המכהנים או  מינויים, העלאות ב

המועמדים לכהן במסלולי המינויים המשניים השונים של המכללה,  
 מפורטים בתקנוני המינויים של המסלולים המשניים הללו. 

 
הוראת 
 מעבר

  2.3 -ו  (1)לתקנון מינויים לאסיסטנטים ומדריכים )תשנ"ו( 2.8בסעיפים  .13
אורחים )תשנ"ו( יוחלף המונח "ועדת  לתקנון מינויים של מורים  

 המינויים" במונח: 
 
 "ועדת המל"מ": ועדת המינויים למסלולים משניים. 

 
"ועדת   12בכל מקום בו נאמר באיזה מהתקנונים האמורים בסעיף   .14 

 המינויים" יבוא, במקום זאת, "ועדת המל"מ". 
 

 (.  3.3.99המועצה האקדמית )תחולתו של נוהל זה ביום אישורו ע"י  .15 תחולה 
 

   

   

   

   

   

   

 . 11-002( לשעבר תקנון המינויים של מורים במכללה )תשנ"ו( הוראה מס' 1)

 
 

    

 
 
 
X: \נוהל  ועדת מינויים למסלולים משניים.\ נהלי המכללה\ מכתביםDOC 


