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מטרה

.1

מטרת הוראה זו הינה לקבוע את אופן מינוי הדקנים שיעמדו בראש בתי-ספר
במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו ,את משך תקופת כהונתם ואת עיקר
תפקידיהם.

הגדרות

.2

___
2.1
2.2
2.3
2.3

כשירות

.3

לדקן ימונה חבר סגל אקדמי בכיר ,מדרגת מרצה בכיר ומעלה ,או דרגה
מקבילה במוסד אחר ,שהוכיח עשייה אקדמית וכושר ניהולי.

מינוי

.4

--4. 1

2.4
2.5

()2.3.2015

4.2

"המכללה" :המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו.
"ביה"ס" :כל אחד מבתי הספר של המכללה.
"דקן" :מי שימונה לעמוד בראש אחד מבתי הספר.
"המסלול הרגיל" :מסלול המינויים האמור בתקנון המינויים של
המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו (תשנ"ו).
"המסלול הנלווה" :מסלול המינויים האמור בתקנון המינויים –
מסלול נילווה (תשס"ב) של המכללה.
"חבר סגל אקדמי בכיר" :חבר הסגל האקדמי של המכללה שהנו
בעל מינוי במסלול הרגיל או במסלול הנלווה ,או מי שהוא בעל מינוי
במסלול מינויים מקביל למסלולים אלה במוסד אחר להשכלה
גבוהה ,בארץ או בחו"ל.

לצורך חיפוש מועמד מתאים לשמש כדקן תוקם ועדת חיפוש בהרכב
שלהלן:
 4.1.1נשיא המכללה (להלן "הנשיא") ,שישמש כראש הוועדה.
 4.1.2סגן הנשיא לעניינים אקדמיים.
 4.1.3דקן בית הספר היוצא.
 4.1.4שלושה ( )3חברים של הסגל אקדמי הבכיר של ביה"ס,
שייבחרו על ידי חברי הסגל האקדמי הבכיר של ביה"ס
ברוב של החברים שישתתפו בהצבעה.
 4.1.5איש ציבור ,מקרב חברי חבר הנאמנים של המכללה ,שימונה
על ידי הנשיא.
המניין החוקי שיידרש לקיום ישיבת הוועדה יהיה הנשיא ועוד שלושה
חברים.
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4.3

הוועדה תודיע לחברי הסגל האקדמי של המכללה כי הם רשאים
להציע לה מועמדים לתפקיד דקן בית הספר ,ובכלל זאת את
מועמדותם שלהם.

4.4

המלצת ועדת החיפוש ביחס למועמד הראוי ,לדעתה ,להתמנות לדקן
ביה"ס תתקבל ברוב רגיל ,ובלבד שנשיא המכללה יימנה עם
רוב זה .נחלקו קולות חברי הוועדה באשר למועמד הראוי ,שווה
בשווה ,יכריע קולו של הנשיא.
החלטת ועדת החיפוש תהיה טעונה אישור של המועצה האקדמית,
שיתקבל בהצבעה חשאית ברוב רגיל של מצביעים .כתב המינוי של
דקן יוצא בחתימת הנשיא.
מונה לתפקיד דקן מועמד הנמנה עם הסגל האקדמי הבכיר של
המכללה ,המכהן במינוי שאין עמו קביעות ,הרי שאם יתקיימו
במועמד כאמור תנאי הסף לקבלת קביעות ,האמורים בתקנון
המסלול הרגיל או בתקנון המסלול הנלווה ,יבקש הנשיא מוועדת
המינויים לפתוח בהליכים להענקת קביעות למועמד האמור.
מינוי דקן לבית ספר המצוי בשלבי הקמה ייעשה על ידי הנשיא
באישור המועצה האקדמית מבלי שתוקם ועדת חיפוש.

4.5

4.6

4.7

תקופת
כהונה

.5

דקן ימונה לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים .הנשיא ,לאחר התייעצות עם
חברי הסגל האקדמי הבכיר של בית הספר ,יוכל לשוב ולמנותו  -באישור
המועצה האקדמית  -לשתי תקופות כהונה נוספות ,של עד שלוש שנים כל
אחת.

תפקידים
וסמכויות

.6

עיקר תפקידי דקן וסמכויותיו הנם:
6.1
6.2
6.3
6.4

אחריות כוללת לפעילות ביה"ס ,על יחידות המשנה ומסלולי הלימוד
השונים שבו.
סיוע להנהלת המכללה בכל הנושאים הקשורים בפעילות בית הספר
ובפיתוחו.
טיפול בגיוס סגל הוראה לביה"ס ובקידומו ופיקוח כללי על סגל זה.
אחריות כוללת להכנת תכניות לימודים לבית הספר ועדכונן.
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6.5

אחריות כוללת לביצוע תכניות הלימודים של ביה"ס.

6.6

השתתפות בישיבות ביה"ס וישיבות גופי המכללה ,המנהליים
והאקדמיים ,ככל שיידרש לביצוע תפקידו.

6.7

אחריות לביצוע של החלטות רשויות המכללה המוסמכות,
האקדמיות והמנהליות ,בעניינים האקדמיים והמנהליים הנוגעים
לביה"ס.

6.8

אחריות לביצוע החלטות וועדות בית הספר.

6.9

קיום תהליך שוטף של בקרה ודיווח בנושאים אקדמיים ומחקריים,
לרבות הכנת דוחות אקדמיים עבור המועצה להשכלה גבוהה או
גופים אחרים.
הגשת דו"ח ,אחת לשנה ,לנשיא בדבר התנהלות ביה"ס בשנה
החולפת.
אחריות -בהתייעצות עם הנשיא וסגנו  -להפעלה סדירה של ועדות
סוקרות ואחרות ,שיבדקו ,במסגרת בדיקות רב שנתית ,את מצב
תוכניות הלימודים של בית הספר ,את הישגיו בכלל ואת הישגי
חברי הסגל האקדמי בפרט.
כל תפקיד נוסף שעשויה המועצה האקדמית להטיל על ראשי בתי
ספר ,מזמן לזמן.

6.10
6.11

6.12

הוראת מעבר

.7

מי שמכהן כדקן במועד תחילת תוקפו של נוהל זה יוכל לשוב ולהתמנות
לתפקיד האמור ,על פי נוהל זה ,לשתי תקופות כהונה נוספות (יהיה מספר
תקופות הכהונה שכיהן כראש בית ספר עד כה אשר יהיה).

תחולה

.8

תחולת נוהל זה ,שאושר על ידי המועצה האקדמית [כנוהל מינוי ראשי בתי
ספר וסמכויותיהם] ביום  ,14/6/2009מיום פרסומו .ביום 22.3.2010
החליטה המועצה האקדמית על החלפת המונח ראש בית ספר במונח דקן.

.9

נוהל זה מחליף את נוהל מינוי ראשי מגמות ותפקידיהם (הוראה )10-001
(תשנ"ו) ובא במקומו.
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