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 מטרה

 

- בתי שיעמדו בראש  ות/ הדקניםמטרת הוראה זו הינה לקבוע את אופן מינוי  .1

ואת    ן/כהונתם תקופת משךאת  יפו,- אביב-במכללה האקדמית של תל ספר

 .  ן/עיקר תפקידיהם
 

 _ _ _  .2 הגדרות

 יפו. - אביב-המכללה האקדמית של תל  :"המכללה" 2.1  

  2.2 

2.3      

 המכללה.  : כל אחד מבתי הספר של"ביה"ס"

 לעמוד בראש אחד מבתי הספר. תמונה /": מי שימונהית/"דקן

": מסלול המינויים האמור בתקנון המינויים של  הרגיל  המסלול" 2.3  

 יפו )תשנ"ו(. -אביב- המכללה האקדמית של תל

  –": מסלול המינויים האמור בתקנון המינויים הנלווה המסלול" 2.4  

 מסלול נילווה )תשס"ב( של המכללה. 

הסגל האקדמי של המכללה   ת/: חבר"סגל אקדמי בכיר ת/חבר" 2.5  

 מי   מינוי במסלול הרגיל או במסלול הנלווה, או ת/בעל  ה/ שהנו

למסלולים אלה  מינוי במסלול מינויים מקביל ת /בעל היא /שהוא

 במוסד אחר להשכלה גבוהה, בארץ או בחו"ל. 

 

 כשירות

 

 

(21.2.2023  ) 

   

3. 

 

 

         

סגל אקדמי בכיר, מדרגת מרצה בכיר ומעלה,   ת/ חבר  תמונה/ימונה ית /לדקן

 וכושר ניהולי.  עשייה אקדמית ה/או דרגה מקבילה במוסד אחר, שהוכיח 

 

  אקדמי סגל ת /חברתיבחר  /ייבחר  ית/דקן, המכללה תשאף כי לתפקיד ככלל

 . זה בתפקיד לכהןה / ראויתימצא /שיימצא, המכללה מקרב בכיר

 -  - -  .4 מינוי

  1 

.4 

)להלן:   ועדת חיפושתוקם  ית/ חיפוש מועמד מתאים לשמש כדקן לצורך

       בהרכב שלהלן: ( "הוועדה"

 "(, שישמש כראש הוועדה. הנשיא" :נשיא המכללה )להלן 4.1.1   

 . הנשיא לעניינים אקדמיים ית /סגן 4.1.2   

     

הבכיר של ביה"ס, סגל אקדמי של ה ות/ם( חברי4) ארבעה 4.1.3   ( 21.2.2023)

 הסגל האקדמי הבכיר של ביה"ס ות/ על ידי חברי שייבחרו

 "ס ביה ת/דקן   .שישתתפו בהצבעה ות/ ברוב של החברים

הסגל    ות/חברי    4 להימנות עם  תוכל /לא יוכל   ת /היוצא

 האקדמי  הבכיר הנ"ל. 
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איש ציבור, מקרב חברי חבר הנאמנים של המכללה, שימונה   4.1.4   

 הנשיא. על ידי 

טרם תתחיל הוועדה בדיוניה לגבי המועמדים/ות, יצהירו   4.1.5   ( 21.2.2023)

חברי/ות הוועדה כי לא קיים בהשתתפותם בדיון ניגוד  

 עניינים עם מי מהמועמדים/ות.

  3המניין החוקי שיידרש לקיום ישיבת הוועדה יהיה הנשיא ועוד  4.2  

 חברים/ות. 

  ן/הסגל האקדמי של המכללה כי הם  ות/תודיע לחברי הוועדה  4.3  

בית הספר, ובכלל   יתן/ לתפקיד דק ות/להציע לה מועמדים ות/רשאים

 . ן/ת/שלהם  ן/ זאת את מועמדותם

  , לדעתה, להתמנותה/ הראוי ת/ ביחס למועמד ועדת החיפוש המלצת   4.4  

 .  ביה"ס תתקבל ברוב רגיל ת/לדקן

קולות חברי/ות הוועדה באשר למועמד/ת הראוי/ה, שווה  נחלקו   ( 21.2.2023) 

בשווה, יכריע קולו של הנשיא, ובתנאי שהנשיא השתתף בהצבעה ולא  

 הצביע "נמנע".  

 (221.2.202

3 ) 

4.5 

 

4.6   

 

ועדת החיפוש לא תוכל להמליץ על מועמד/ת שהנשיא התנגד למינויו.  

 וי.מובהר כי הצבעה של "נמנע" לא תיחשב כהתנגדות למינ

החלטת ועדת החיפוש תהיה טעונה אישור של המועצה האקדמית,  

שיתקבל בהצבעה חשאית ברוב רגיל של מצביעים/ות. כתב המינוי של  

 דקן/ית יוצא בחתימת הנשיא.

מועמד/ת  הנמנה/ת עם הסגל האקדמי    מונה/מונתה  לתפקיד דקן/ית 4.7  

הבכיר של המכללה, המכהן/ת במינוי שאין עמו קביעות, הרי שאם  

יתקיימו במועמד/ת כאמור תנאי הסף לקבלת קביעות, האמורים  

בתקנון המסלול הרגיל או בתקנון המסלול הנלווה, יבקש הנשיא  

מוועדת המינויים לפתוח בהליכים להענקת קביעות למועמד/ת  

 מור/ה/ית. הא

על אף האמור לעיל, מינוי דקן/ית לבית ספר המצוי בשלבי הקמה       4.8  

מבלי שתוקם ועדת   ייעשה על ידי הנשיא באישור המועצה האקדמית

 חיפוש. 
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 תקופת 

 כהונה

(21.2.2023 ) 

 

 

5. 

 

 

ימונה/תמונה    דקן/ית   )ככלל,  שלוש  של  כהונה  שנים3לתקופת  הנשיא,    .( 

הסגל האקדמי הבכיר של בית הספר, יוכל לשוב    לאחר התייעצות עם חברי/ות 

נוספת של    רצופהלתקופת כהונה     -באישור המועצה האקדמית    -  ה/ ולמנותו

לשש שנים,     בר לתקופת כהונה רצופה  שלישית, מע  ית/ שלוש שנים.   מינוי דקן

רק   חריגיםייעשה   אקדמיים,     סגן/יתובאישור    במקרים  לעניינים  הנשיא 

דקן מינוי  להליך  בהתאם  כמפורט     ית/ ויתבצע  ראשונה  כהונה  לתקופת 

   לעיל.  4.6-4.1בסעיפים  

 

 

תפקידים 

 וסמכויות 

 עיקר תפקידי דקן/ית וסמכויותיו/ה הנם:  .6

ביה"ס, על יחידות המשנה ומסלולי הלימוד   כוללת לפעילות אחריות  6.1 

 . השונים שבו

 

 6.2 

 

ספר  הלהנהלת המכללה בכל הנושאים הקשורים בפעילות בית   סיוע

 ובפיתוחו. 

 סגל זה.  סגל הוראה לביה"ס ובקידומו ופיקוח כללי על טיפול בגיוס 6.3 

 עדכונן.  לבית הספר ולהכנת תכניות לימודים  יות כוללתאחר 6.4 

 . ביה"סשל לביצוע תכניות הלימודים  יות כוללתאחר 6.5 

בישיבות ביה"ס וישיבות גופי המכללה, המנהליים והאקדמיים,  השתתפות  6.6 

 .ה/ככל שיידרש לביצוע תפקידו 

ות  האקדמי  החלטות רשויות המכללה המוסמכות,לביצוע של  ות אחרי 6.7 

 נוגעים לביה"ס. היים מנהלהאקדמיים ו הבעניינים   ,מנהליותוה

 

 הספר. לביצוע החלטות וועדות בית   ות אחרי 6.8 

, לרבות  מחקרייםו בקרה ודיווח בנושאים אקדמיים של  שוטף תהליך קיום 6.9 

 הכנת דוחות אקדמיים עבור המועצה להשכלה גבוהה או גופים אחרים. 

 6.10 

 

 .  בשנה החולפת ביה"סהתנהלות בדבר לנשיא  ,, אחת לשנההגשת דוח
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  להפעלה סדירה של ועדות - ה/ וסגנו בהתייעצות עם הנשיא -אחריות  6.11  

 מצב  את  ,שנתית רב ותבמסגרת בדיק שיבדקו, אחרות, וסוקרות  

י  הישגהלימודים של בית הספר, את הישגיו בכלל ואת  תוכניות

 הסגל האקדמי בפרט. ות/חברי

בתי   דקני/ות ויה המועצה האקדמית להטיל על כל תפקיד נוסף שעש 6.12  

 ספר, מזמן לזמן. 

 

מינוי ממלא  

 מקום דקן/ית 

(21.2.2023 ) 

 

 7. 

 

, ימנה הנשיא  יידרש ממלא/ת מקום זמני לדקן/יתבהן  בנסיבות

מקרב הסגל האקדמי הבכיר של  ביה"ס  כאמור  מקום זמני  ת/ממלא

בתקופה זו ייפתחו  במידת הצורך   לתקופה של עד שישה  חודשים. 

במקרים  , עפ"י המפורט בנוהל  זה. ה/חדש  ן/ית הליכים למינוי דק

חריגים, ובמידה שבתם השישה חודשים טרם ימונה/תמונה דקו/ית  

ופה של עד  חדש/ת, יהיה רשאי הנשיא להאריך את המינוי הזמני  לתק

)שנים עשר(  12  תוםגם ב אם. )שנים עשר( חודשים נוספים 12

  נושא  יובאטרם ימונה/תמונה דקן/נית חדש/ה,   החודשים הנוספים  

 .  האקדמית המועצה   להחלטתמינוי ממלא/ת המקום הזמני 

 

(21.2.2023 ) 

 

  הסגל  מקרב מתאים  ת /מועמד תימצא /יימצא לא אם, האמור אף על  

  יהיה,   הזמני  המקום  ת/ממלא לתפקיד"ס  ביה  של   הבכיר  האקדמי

   "ס.ביה סגל  עם  ית/נמנה   ה/שאינו  מי זה לתפקיד   למנות הנשיא רשאי

 

אי  כהונה   
בתפקיד דקן 

וסגן/ית  נשיא  
לעניינים  

אקדמיים בו  
 זמנית 

(21.2.2023 ) 
 

לשמש בו זמנית גם כסגן/ית נשיא   תוכל/ביה"ס לא יוכל  דקן/ית . 8 

 . אקדמיים יםלעניינ 

לא ניתן יהיה למנות כדקן/ית  מי שמכהן/ת כסגן/ית נשיא לעניינים   

    אקדמיים.

ככל שדקן/ית  ימונה/תמונה   לתפקיד סגן/ית נשיא לעניינים   

   אקדמיים, יהיה עליו/ה לפרוש מתפקידו/ה כדקן.
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 הוראת מעבר 

(21.2.2023 ) 

9 . 

 

 

 

 

 

 

 

  תחול לא,  לעיל 5 בסעיף כמפורט כהונה תקופות   לשתי ית / דקן כהונת  הגבלת

  היא /והוא, זה מתוקן  נוהל  של תוקפו תחילת במועד ית/ כדקן ת /שמכהן מי על

  בנות, רצופות כהונה  תקופות שלוש  משך זה בתפקיד לכהן   תוכל /יוכל

מובהר כי גם הארכת הכהונה לתקופה השלישית   . אחת כל  שנים  שלוש

תיעשה על ידי הנשיא  לאחר התייעצות עם חברי/ות  הסגל האקדמי הבכיר  

 של בית הספר, ובאישור המועצה האקדמית. 

 

תחולת נוהל זה, שאושר על ידי המועצה האקדמית ]כנוהל מינוי ראשי בתי ספר   .10 תחולה 

ביום   מיום14/6/2009וסמכויותיהם[  ביום    ,  החליטה    22.3.2010פרסומו. 

 המועצה האקדמית על החלפת המונח ראש בית ספר במונח דקן. 

 

)הוראה   .11  ותפקידיהם  מגמות  ראשי  מינוי  נוהל  את  מחליף  זה  (  10-001נוהל 

 )תשנ"ו( ובא במקומו. 

      

 

 

  

 הערה:       

 

 

  
 
 
 
 
 

וכן   , ולהיפך,הכוונה גם ללשון נקבהבכל מקום בנוהל זה בו נוקט הנוהל לשון זכר, 
 . הנוהל בלשון יחיד הכוונה גם ללשון רבים   בכל מקום בו נוקט

 

   


