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  אל חברי סגל המכון דבר הנשיא

 

והדינמיים במערכת ההשכלה הגבוהה, והוא מצוי  מאז הקמתו הפך המכון לאחד מהמוסדות הייחודיים

בתנופה אקדמית רבה, באישור תכניות לימודים מחקריות וחדשניות, במתן הסמכה למינוי פרופסורים 

  חברים, בפיתוח תשתיות מחקר מודרניות ועוד.

המחקר והיותו  תאוניברסיטאומרכיב מהותי בהתפתחות המכון ובקידום שאיפתו לעמידה בקו אחד עם 

בעל סגל ראוי ואיכותי, ציבור סטודנטים מעורב ותשתיות הוראה ומחקר ראויות, מהווים הגופים 

 והמנהליים, הן המוסדיים והן הפקולטתיים. םהמנהלים האקדמיי

המפרטת את כל בתשפ"א לאור זאת אני שמח להציג לכם בזה חוברת מעודכנת של ועדות המכון 

ערך הניהולי, האקדמי והמנהלי של המכון תוך ציון נהלי עבודתן , הגדרת הועדות המתפעלות את המ

 תפקידן והרכבן הפונקציונלי והאישי.

עם הכנת החוברת גם ערכנו שינויים בהרכב הועדות ובאופי תפקידן, ובמסגרת המדיניות לחזק את 

 הפקולטות חלק מסמכויות הועדות האקדמיות המוסדיות תועברנה בהדרגה לפקולטות.

 אני בטוח כי האמור בחוברת יתרום לתפקוד מושכל, ממוקד ויעיל של ועדות המכון ובכך יסייע לקידומו. 

 אני מברך את יו"ר הוועדות השונות ואת חבריהן הנוטלים חלק במלאכה חשובה זו, ומאחל להם הצלחה.

 הצלחתכם הינה הצלחת המכון כולו.

 

 

 בברכה,

 פרופ' אדוארד יעקובוב

 HIT -נשיא המכון הטכנולוגי חולון 
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 ומנהליותאקדמיות : נוהלי העבודה של הועדות
 

 כינונן של ועדות הקבע הליכיא. 

, תפיץ לשכת הנשיא לדיקנים ולראשי המחלקות רשימה שמית של חברי בתחילת שנת הלימודים .1

 להרכבי הועדות. הועדות המוסדיות השונות לקראת השנה העוקבת, ותבקש הערותיהם

מוצע, בתוך פרק הדיקנים וראשי המחלקות יעבירו הערותיהם ללשכת הנשיא, בדבר ההרכב ה .2

 .שבועיים ימיםזמן שלא יעלה על 

עם קבלת ההערות, תעבד לשכת הנשיא את המידע שנתקבל ותכין רשימה מוצעת של חברי  .3

 .העליונה הועדות לאישור המועצה האקדמית

דיון בהרכב העליונה של שנת הלימודים האקדמית, תקיים המועצה האקדמית  הראשונהבישיבה  .4

 המוצע של הועדות.

 המוצע או להעיר לגביו. הועדות המועצה תוכל לאשר הרכב .5

. בסמכות הנשיא יו"ר הוועדות והחברים שנבחרו לכהן בהם, יקבלו הודעה על מינויים מהנשיא .6

מושכת או פורשים לגמלאות ומסיבות נוספות יהיה להחליף חברי ועדה היוצאים להשתלמות מ

 הנוגעות לתפקודם בעבודת הועדות.

בסופו של הליך זה, תפיץ לשכת הנשיא את הרכב הועדות בצירוף סמכויותיהן לדיקנים, לראשי  .7

 המחלקות, חברי הסגל וקהילת המכון.

 לינואר. 1 -עבודתן של ועדות המכון תחל מידי שנה ב .8

, ולתקנון האקדמי של פקולטה, מוסמכת מועצת הפקולטה להקים בהתאם לנוהל ועדות המכון .9

הוק. שומה על כל דיקן לדווח לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים על הרכבן -ועדות קבועות וועדות אד

ותפקידיהן של ועדות הפקולטה, במסגרת תכנית העבודה השנתית של הפקולטה, ולקבל את 

 אישורו.

 
 

 הוק-ב. ועדות אד

הוק לבדיקה ולבירור -הצורך בכך, רשאי כל גוף מוסמך במכון, למנות ועדת אדכאשר מתעורר  .1

 .ענין מוגדר

הוק יוצא ע"י הגוף המוסמך, יקבע את מטרות הועדה, ינקוב בשם יו"ר -כתב המנוי לועדת אד .2

 הועדה וחבריה, ויציין המועד להשלמת עבודתה. 

אחת מתחילת פעילותה, ותוקפה הוק לא תארך מעבר לשנה -בכל מקרה, עבודתה של ועדת אד  .3

 יפוג בתום השנה.
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 ג. תקופות כהונה וצינון

, והוא יוכל לחזור ולהיבחר שנים 2תהיה בת   של חבר סגל בועדת קבעראשונה תקופת כהונה  .1

של  ראשונה תקופת כהונהשנים.  2לתקופת כהונה אחת נוספת וזאת לאחר תקופת צינון בת 

שנים  2בת יוכל לחזור ולהיבחר שוב לתקופת כהונה נוספת , והוא שנים 4בת יו"ר ועדה תהיה 

 וזאת כדי לשמור על גיבוש עבודת הועדה ורצף דיוניה. 

, כדי לאפשר )פרט לממלאי תפקיד( חבר סגל לא יכהן ביותר משתי ועדות בעת ובעונה אחת .2

  השתתפות רחבה ככל שניתן של חברי הסגל בפעילות האקדמית של המכון.

 בהן בתוקף תפקידם. וועדות המכהנים יאמור לעיל אינו חל על יו"ר הוועדות או חברה .3

 
 

 ודיווח על פעילותן ד. עבודת הועדות

 כל ועדה תתכנס לפחות אחת לסמסטר. לא נתכנסה הועדה בתום סמסטר א', יימסר על כך דיווח .1

 או למנכ"ל בהתאם לאופי הועדה. מטעם יו"ר הועדה, לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים מנומק

 כל ועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה, כאמור בנוהל ועדות המכון. .2

ולמנכ"ל, בהתאם לאופי  םלסגן הנשיא לעניינים אקדמיי מסכם על עבודתה דיווחועדת קבע תוציא  .3

נשיא  , וזאת על פי תבנית דיווח שתשלח ליו"ר הוועדות.וזאת לא יאוחר מסוף חודש יוליהועדה 

 .  ןהמכון יקבל עותק מדיווחי הוועדות למיניה

הוק תוציא מסמך מסכם לגוף שמינה אותה ולנשיא המכון, הכל לפי כתב המינוי של -ועדת אד .4

 הועדה.

 

 הערה:

 נהלי העבודה של הוועדות המנהליות

הוק, -אדכינונן של הועדות המנהליות ייעשה בשיתוף פעולה עם מנכ"ל המכון. כל האמור לגבי ועדות 

 תפרט לוועדו תתקופות כהונה וצינון, ועבודת הועדות האקדמיות, יחולו גם על הועדות המנהליו

 מקצועיות לעניין מוגדר.
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 פורום הנהלת המכון

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נשיא המכון יו"ר:

סמנכ"ל סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות, סגן נשיא לעניינים אקדמיים, מנכ"ל המכון,  חברים:

ראש מערך מחשוב ומערכות מידע, מ"מ מנהל כספים, יועצת נשיא להוגנות מגדרית, סמנכ"ל שיווק, 

 הנשיא ויועץ בכיר

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר מרכז:

 

 
 

  :הפורוםתפקידי 

 תכנון תקופתי של פעילות המכון. .1

 המכון.תיאום פעילותן של יחידות  .2

 אישור תכניות עבודה ומעקב אחר ביצוען. .3

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדוארד יעקובוב

, מר גל שטיינהרט, גב' מירי הוד,  ד"ר רפאל ברכאןפרופ' דוד שויחט, מר שמואל גולדברג,  חברים:

 גב' תמר שמואלי, מר מוטי משען   ,קופלוביץעו"ד אורנה 

 מר מוטי משען מרכז:
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 הנהלה אקדמית –פורום משנה 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

ראש  , סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות נשיא המכון, סגן נשיא לעניינים אקדמיים,  חברים:

 מערך הנשיא ויועץ בכיר

 ראש  מערך הנשיא ויועץ בכיר מרכז:

 

 
 

 :פורוםתפקידי ה

 מחקר, יצירה(.תאום הפעילות האקדמית )הוראה,  .1

 אישור תכניות עבודה. .2

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' דוד שויחט, ד"ר רפאל ברכאן, מר מוטי משען  חברים:

 מר מוטי משען מרכז:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 הנהלה מנהלתית –פורום משנה 

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

מנכ"ל, סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות, נשיא המכון, סגן נשיא לעניינים אקדמיים,  חברים:

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכירמ"מ מנהלת כספים, , סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר מרכז:

 

 
 

 תפקידי הועדה:

  .פעילות במכוןהניהול שוטף של 

 

 ההרכב האישי של הועדה

מר שמואל גולדברג, מר גל ד"ר רפאל ברכאן, שויחט,  פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' דוד חברים:

 שטיינהרט, גב' מירי הוד, מר מוטי משען

 מר מוטי משען מרכז:
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 פורום דקאנים

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נשיא המכון יו"ר:

, ראש דקאני פקולטותסגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות, , םסגן נשיא לעניינים אקדמיי חברים:

בפוטנציאל ראש היחידה , דקאנית הסטודנטים, יועצת הנשיא להוגנות מגדריתמחלקה עצמאית, 

 ללימודי אנגלית

נציב קבילות הסטודנטים,  מזכיר אקדמי, ראש מנהל הסגל האקדמי, סמנכ"ל שיווק,  משקיפים:

 בכירראש מערך הנשיא ויועץ 

 מנהלת לשכת הנשיא :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 תיאום פעילות בין הפקולטות. .1

 דיווחים ועדכונים של דיקאנים. .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר:

פרופ' עזרא זאב, פרופ' יוסף בן עזרא, פרופ' שאול ד"ר רפאל ברכאן, פרופ' דוד שויחט,  חברים:

עו"ד אורנה פרופ' יאיר למפל, ד"ר נאווה שקד, ראב"ד, פרופ' גילה קורץ, לב, פרופ' דוד -בר

 קופולוביץ, ד"ר יוליה עינב 

 מר אהרון כהן,  גב' יפעת רוזנטל, גב' מירי אבישר, גב' תמר שמואלי, מר מוטי משען משקיפים:

 גב' נינה רשף :תמרכז
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 פורום ראשי יחידות אקדמיות

 
 הועדהההרכב הפונקציונלי של 

 נשיא המכון יו"ר:

דקאנים, ראשי יחידות  סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות, סגן נשיא לעניינים אקדמיים, חברים:

 בפוטנציאל ראש היחידה ללימודי אנגלית, ומחלקות וראשי מסלולים

ראש נציב קבילות סטודנטים, מזכיר אקדמי, ראש מנהל הסגל האקדמי, סמנכ"ל שיווק,  משקיף:

 מערך הנשיא ויועץ בכיר

 מנהלת לשכת הנשיא :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 תיאום עבודת היחידות האקדמיות. .1

 עדכונים של הנהלת המכון. .2

 דיווחים של ראשי היחידות. .3

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר:

פרופ' עזרא זאב, פרופ' יוסף בן עזרא, פרופ' שאול ד"ר רפאל ברכאן, פרופ' דוד שויחט,  חברים:

, פרופ' גילה ד"ר כהן וקס דןפרופ' אמנון פרוכטמן, פרופ' יאיר למפל, לב, פרופ' דוד ראב"ד, -בר

מר אורי בן צבי, אדר' אודי קרמסקי, , ד"ר נאווה שקד, פרופ' אנטולי גולברג, ד"ר איילת בוטמןקורץ, 

קמינסקי, ד"ר יוליה עינב, ד"ר אייל בריל, ד"ר גילה אלברט, ד"ר עמוס ברדע, פרופ' חנן מר צחי דינר, 

 ד"ר בוריס למבריקוב, פרופ' דוד פרי

 מר אהרון כהן, גב' יפעת רוזנטל, גב' מירי אבישר, גב' תמר שמואלי, מר מוטי משען משקיף:

 גב' נינה רשף :תמרכז
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 ועדות שעניינן טיפול בסגל אקדמי

 

 מינויים עליונה ועדת

 )ראה תקנון המינויים(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 פרופ' מן המניין יו"ר:

 פרופסורים מן המניין מהמכון ומחוצה לו. בהתאם לתחומי ההתמחות במכון 5 חברים:

 נשיא המכון חבר בתוקף תפקיד:

 מנהלת לשכת הנשיא :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 למינוי ולקידום אנשי סגל לכלל הדרגות כולל דרגת פרופ' מן המניין.  םגיבוש קריטריוני .1

המלצה לוועדות המינויים העליונות  הארציות מטעם המל"ג על מינויים לדרגות פרופ' חבר ופרופ'  .2

 מן המניין.

 הענקת קביעות לחבר סגל אקדמי )עם או בלי העלאה בדרגה(. .3

 בכיר על פי המלצת וועדת המינויים המוסדית. אישור סופי של מינויים והעלאות לדרגת מרצה .4

 ערר על החלטת ועדת המינויים המוסדית. תלשמש כוועד .5

 לסיים עבודתו של חבר סגל אקדמי בדרגת פרופ' חבר שאיננו בעל קביעות. .6

 לאשר את הרכב ועדת המינויים. .7

 

 ההרכב האישי של הועדה

 )מכון ויצמן למדע( יו"ר: פרופ' רשף טנא

אביב(, -יוש כהנא, פרופ' אמיר אברבוך )אוניברסיטת תלפרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ'  חברים:

 אביב(, פרופ' בוריס פיינברג, פרופ' דוד פרי-פרופ' יורם רייך )אוניברסיטת תל

 גב' נינה רשף :תמרכז
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 ועדת מינויים 

 )ראה תקנון המינויים(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

אחד מחברי הוועדה בדרגת פרופ' מן המניין )אם איננו חבר בוועדת המינויים העליונה יוזמן  יו"ר:

 לדיוניה כמשקיף(

 חברים שרובם בדרגת פרופסור מבין חברי המועצה האקדמית העליונה ו/או 5 -לא פחות מ חברים:

 מבין חברי הסגל האקדמי של המכון

בתחום החדשנות הרפואית יועץ הנשיא  ,אקדמייםנשיא המכון, סגן נשיא לעניינים משקיפים: 
 והבריאות הדיגיטלית

 : רכזת מינויי סגל אקדמי בלשכת הנשיאתמרכז

 

 תפקידי הועדה:

תאשרר בקשת פקולטה למינוי או להעלאה בדרגה של חבר סגל בדרגת מרצה לאחר שהפקולטה  .1

או אי הקמה של  תכין את תיק המועמד, כולל הוצאת מכתבי משאל מוקדם, החלטה על הקמה

ועדה מקצועית, מינוי ועדה מקצועית, דיון בהמלצות הועדה המקצועית וכל הנדרש בתהליך המינוי. 

אשרור ועדת המינויים לדרגת מרצה יהיה סופי ולא יהיה צורך בהעברתו לאשרור הועדה העליונה. 

 קולטות(.)שינוי זה של מינוי חבר סגל לדרגת מרצה מצוי בתהליך גיבוש וביצוע מול הפ

תטפל בכל הליכי המינוי או העלאה בדרגה של חבר סגל בדרגת מרצה בכיר והכנת תיק המועמד  .2

כולל הוצאת מכתבי משאל מוקדם, החלטה על הקמה או אי הקמה של ועדה מקצועית, מינוי ועדה 

 מקצועית, דיון בהמלצות הועדה המקצועית וכל הנדרש בתהליך המינוי.

 ות.  קביע ללא בכיר מרצה לדרגת  םמינויי על ותחליט תדון  .3

 המינויים ועדת של סופי לאישור בכפוףתדון ותחליט על מינויים לדרגת מרצה בכיר עם קביעות  .4

 .העליונה

 .בדרגה העלאה ובלי עם ,קביעות הענקת על העליונה המינויים לוועדת תמליץ .5

 הנחיות פי על המניין מן ופרופסור חבר פרופסור לדרגות בדרגה והעלאות המינויים בהליכי תטפל .6

 .העליונה המינויים ועדת

 .)קביעות ללא( הניסיון בתקופת סגל חבר של דרגתו בקביעת תדון .7

 .הניסיון בתקופת סגל חבר של זמני מינוי הוצאת על תחליט .8

 בדרגה סגל חבר או הניסיון בתקופת סגל חבר של העסקה חידוש אי על סופית ותחליט תדון .9

 .לקביעות מובילה שאינה

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' עוזי אפרון
פרופ' עמוס נוטע, פרופ' גד צ'רני, פרופ' לב רפפורט, פרופ' יוג'ין לבנר, פרופ' אלכס  חברים:

 , פרופ' זינובי לנדזמןסמורדניצקי, פרופ' תמיר שפר
רפואה בהקשר ל, פרופ' מרדכי שני )במינויים פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' דוד שויחטמשקיפים: 

 דיגיטלית(
 גב' רחל קליין :תמרכז
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 ועדת מינויים למורים מן החוץ וסגל עמית וקביעת דרגתם

 )ראה נוהל מורים מן החוץ(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים יו"ר:

 חברי סגל אקדמי תקני של המכון, מתוכם אחד יכהן כיו"ר 4 חברים:

 ראש מנהל הסגל האקדמי :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

לדון במינוי מועמד כמורה מן החוץ ולקבוע את התאמתו להוראה במכון על פי קורות חייו, תעודות  .1

המעידות על השכלתו האקדמית, דרגתו במוסד אחר להשכלה גבוהה ומשרתו שם. חומרים אלה 

יועברו ע"י הפקולטה או המחלקה המעוניינת להעסיק מורה מן החוץ בצירוף המלצת הדקאן או 

 .ראש המחלקה

 לקבוע את דרגתו של המועמד על פי הכללים הנקובים בנוהל מורים מן החוץ והנחיות ות"ת. .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' דוד שויחט

 , ד"ר אלכס ספיבקניסן וורשבסקיפרופ' אורי מחלב, אדר'  חברים:

 גב' מירי אבישר :תמרכז
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 ועדת השתלמות והשתתפות בכנסים

 השתלמויות והשתתפות בכנסים()ראה נוהל 

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

 הסגל האקדמי הבכירועד חבר אחד מכל פקולטה, מתוכם אחד יכהן כיו"ר, נציג  חברים:

 מ"מ מנהל הכספים משקיפים:

 לשכת סגן נשיא לעניינים אקדמייםראש מטה  :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

המעוניין בכך השתתפות מדעית, מחקרית או בתחומי היצירה הכוללת לאשר לחבר סגל  .1

השתתפות בכנסים, בסימפוזיון מדעי ובהשתלמות מקצועית המאפשרת לחבר הסגל האקדמי 

 להתעדכן בחידושים שבמקצועו ולהיות מעורב בתחומי האקדמיה והיצירה.

קציב שהמכון ייעד לאשר את ההשתתפות בפעילות המדעית/מחקרית של חבר הסגל בהתאם לת .2

 לצורך כך.

 לאשר הוצאות לתמיכה בפעילות מחקרית. .3

 

 ההרכב האישי של הועדה

 ד"ר דוד גרבר יו"ר:

ד"ר , גב' שלומית באומן , ד"ר מיטל אמזלג נלקה,-ד"ר בוריס אפטר, ד"ר סופיה אמדור חברים:

 (הסגל האקדמי הבכירועד  תנציג) נעמה קופלמן

 גב' מירי הודמשקיפים: 

 גב' רויטל בן יאיר :תמרכז
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 ועדת השתלמות ממושכת/שבתונים

 )ראה נוהל השתלמות ממושכת והשתתפות בכנסים(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נשיא המכון יו"ר:

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים,  חברי סגל אקדמי, נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר חברים:

 אקדמיים לשכת סגן נשיא לענייניםראש מטה  :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 ונהלים לחלוקת ההקצבה המיועדת להשתלמות ממושכת. םקביעת קריטריוני .1

 אישור ליציאת חבר סגל האקדמי הבכיר להשתלמות ממושכת בהתאם לנוהל. .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר:

, פרופ' אלי גרשון, פרופ' אריק שדה, פרופ' דוד שויחט, פרופ' יוש כהנא, פרופ' אלה זאק חברים:

 ד"ר עמוס ברדע )נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר(,  גב' מירי אבישר

 גב' רויטל בן יאיר :תמרכז
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 הועדה להפחתת עומס הוראה

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 :  אחד מחברי הוועדה יו"ר

 הבכירהסגל האקדמי ועד נציג לפחות חבר אחד מכל פקולטה, חברים: 

 םסגן נשיא לעניינים אקדמיימשקיפים: 

 ראש מנהל הסגל האקדמי :תמרכז

 

 

 תפקידי הועדה:  

 להקצות לפקולטות ולמחלקות במכון את השעות להפחתת עומס הוראה בהתאם לכללים    .1

 מסך אנשי סגל תקניים(. 30%מסך השעות התקניות ועד  10%המקובלים ע"י מל"ג/ות"ת )עד     

 לאשרר את הפחתת עומסי ההוראה לאנשי הסגל שהומלצו ע"י הפקולטות והמחלקות במכון תוך    .2

 כדי בקרה לגבי עמידה בקריטריונים של פעילות מחקרית לצורך הפחתת עומס בהוראה.      

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' יוג'ין קנציפר יו"ר:

, אדר' לילך שיטאט, ד"ר גילי פלג, ד"ר ערן גל,           ד"ר יוסי טנאי, פרופ' אלכסנדר בוכמן חברים:

 (הסגל האקדמי הבכירועד  תנציג) אירנה מילשטייןד"ר דרור מלכה, ד"ר 

 פרופ' דוד שויחט משקיפים:

 גב' מירי אבישר :תמרכז
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 בית דין משמעתי לסגל אקדמי

 )ראה תקנון משמעת סגל אקדמי(

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה בית הדין: אב

הסגל האקדמי ועד לפחות בדרגת פרופ' מן המניין, נציג  3מכל פקולטה ומתוכם  חבר אחד חברים:

 הבכיר

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים תובע:

 אחד מחברי הסגל נציב תלונות משמעת:

 יראש מנהל הסגל האקדמ :תמרכז

 

 תפקידי הועדה: 

 עברת משמעת של חבר הסגל על פי תקנון משמעת סגל אקדמי.לקיים דיון בתלונה שהוגשה על  .1

 להחליט אם הנלון זכאי או חייב בדין. .2

 לקבוע את העונש שיושת על הנלון שנמצא חייב בדינו. .3

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יוש כהנאפרופ'  יו"ר:

ד"ר אירנה  , פרופ' אריק שדה, איליה ריפספרופ' אורי מחלב, פרופ' לב רפפורט, פרופ' חברים: 

 (הסגל האקדמי הבכירועד  תנציגמילשטיין )

 פרופ' דוד שויחט תובע:

 : מר אהרון כהןנציב תלונות משמעת

 גב' מירי אבישר :תמרכז
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 בית דין לערעורים למשמעת סגל אקדמי

 )ראה תקנון משמעת סגל אקדמי(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה וכן ממלא מקומו אב בית הדין:

 חברים בדרגת פרופ' מן המניין שאינם נמנים על חברי בית הדין למשמעת 5 חברים:

 : נציג ועד הסגל האקדמי הבכירמשקיף

 ראש מנהל הסגל האקדמי :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

עליו עונש לדון בערעור חבר סגל שנמצא אשם בדינו ע"י בית הדין למשמעת הסגל האקדמי והושת 

 בהתאם לתקנון משמעת סגל אקדמי.

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אהרון פלד יו"ר:

פרופ' בוריס פיינברג, פרופ' עמוס נוטע, פרופ' דנה אריאלי, פרופ' יוג'ין קנציפר, פרופ' יוג'ין  חברים:

 לבנר

 (הסגל האקדמי הבכירועד נציג פרופ' אורי מחלב )משקיף: 

 אבישרגב' מירי  :תמרכז
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 ועדה לאישור עבודות חוץ

 )ראה נוהל עבודות חוץ של חברי סגל אקדמי(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים יו"ר:

 חבר אחד מכל פקולטה חברים:

 לשכת סגן נשיא לעניינים אקדמייםראש מטה  :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

עבודת חוץ שאינה סותרת את מחויבותו למכון או להעמידו במצב של ניגוד  לאשר לחבר סגל .1

 אינטרסים עימו, כאמור בנוהל עבודות חוץ של חברי הסגל האקדמי ובהנחיות ות"ת/מל"ג.

 לאשר הבקשה, לדחותה או להתנות את אישורה במגבלות שתקבענה. .2

 

חברי סגל בראשות  3ת ערר שתכלול חבר הסגל או דקאן הפקולטה יוכלו להגיש ערר על החלטה לוועד

 נשיא המכון.

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' דוד שויחט יו"ר:

 היילי וויגלט מרום  , גב' ג'ודית אשר, ד"ר דוד רז, פרופ' אלי גרשון, ד"ר ירמיהו קמינסקיד"ר  חברים:

 גב' רויטל בן יאיר :תמרכז
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 ועדת ערר לוועדה לאישור עבודות חוץ

 

 הפונקציונלי של הועדהההרכב 

 נשיא המכון: יו"ר

, סגן נשיא ליזמות, ובכללם נשיא המכון כיו"ר, סגן נשיא לעניינים אקדמיים חברי סגל אקדמי 3חברים: 

 חדשנות ובינלאומיות, מנכ"ל המכון

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכירמרכז: 

 

 תפקידי הועדה:

 הועדה לאישור עבודות חוץלטת חלדון בערעור חבר הסגל או דקאן הפקולטה על ה

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר:

 , מר שמואל גולדברגד"ר דורתי לנגליד"ר רפאל ברכאן, פרופ' דוד שויחט,  חברים:

 מר מוטי משען מרכז:
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 ועדה מוסדית לנושא הצטיינות של חברי הסגל האקדמי

 בהוראה סגל אקדמי בכיר( )ראה נוהל גמול הצטיינות

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה ר:"יו

הסגל האקדמי ועד נציג , העליונה חברי המועצה האקדמית הםמתוכם  4 -חברי סגל ש 5: חברים

 הבכיר

 ראש מנהל הסגל האקדמי :תמרכז

 

 

 :תפקידי הועדה

 הע"י חבר הסגל ועברו בדיקה בוועד לאחר שמולאו י הצטיינותשל שאלונ ואשרור בקרה .1

 הפקולטתית להצטיינות.

מחקר/יצירה, תחומי עשייה אקדמית:  3 -החלטה לגבי חברי הסגל הזכאים לגמול הצטיינות ב .2

 . בהתאם להמלצות הפקולטה. למכון ולקהילה הוראה ותרומה

 .הכספים בכל הנוגע להיבטים כספייםה עם מחלקת אינטראקצי  .3

 

 

 הועדה ההרכב האישי של

 פרופ' אלה זאק יו"ר:

 ד"ר ערן גל,פרופ' יוש כהנא, פרופ' דוד פרי, , פרופ' אלכס סמורודניצקי, פרופ' דוד שויחט חברים:

 (הסגל האקדמי הבכירועד נציג , ד"ר מאיר ארבל )לוקה אורי-אורטנאי, מר  ףד"ר יוס

 גב' מירי אבישר :תמרכז

 

 

 

  



 

26 

 

 

 מגדריתפורום קידום נשים באקדמיה והוגנות 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 : יועצת הנשיא להוגנות מגדריתיו"ר

 חברי סגל אקדמי ובעלי תפקיד מנהלי חברים:

 מנהלת פרוייקטים, היחידה לקידום נשים באקדמיה :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 הצעות ופעולות לקידום נשים באקדמיה במסגרת המכון. .1

 מגדרי.מניעת עיוותים ואפליה על בסיס  .2

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 לוביץעו"ד אורנה קופ יו"ר:

ד"ר מיכל גורדון, ד"ר אמיר הנדלמן, ד"ר מיכל בלברג, גב' חמדה כהן, גב' תמר שמואלי,  חברים:

 גב' נופר כהן, גב' טוני לוי, מר מוטי משען

 גב' תמי בן חמו :תמרכז

 

הנדונים בה, ביוזמת יועצת הנשיא להוגנות הערה: הרכב הועדה משתנה בהתאם לנושא ולפעילות 

 מגדרית.
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 ועדת אתיקה מוסדית

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 : נשיא המכוןיו"ר

נציג ונציג חבר הנאמנים,  חבר אחד מכל פקולטהלפחות מנכ"ל המכון, נציג חבר הנאמנים,  :חברים

 חדשנות ובינלאומיות שות למחקרהר

 הסטודנטים או נציג מטעמו: יו"ר אגודת משקיפים

 לשכת סגן נשיא לעניינים אקדמיים ראש מטה  : תמרכז

 

 תפקידי הועדה

 .םלאשר מחקרים שמעורבים בהם בני אד  .1

 .להטמיע נוהל של אתיקה במחקר  .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדוארד יעקובוב

  ד"ר חגית מישר טל סיו"ר:

ד"ר שמעון פרידקין, , מר יהודה מאירי, ד"ר רונן שושניק, ד"ר הדס לוי מר שמואל גולדברג, חברים:

 נון-, פרופ' חמי בן, עו"ד אורנה קופלוביץפרופ' חנן קמינסקי

 יו"ר אגודת הסטודנטים או נציג מטעמו משקיפים:

 גב' רויטל בן יאיר: תמרכז
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 ועדות שעניינן טיפול בסטודנטים

 

 ועדת סטטוס

 

 של הועדהההרכב הפונקציונלי 

 אחד מחברי הועדה ר:"יו

 .מנהלת המרכז לקידום הסטודנטמזכיר אקדמי,  חבר אחד מכל פקולטה,: חברים

 , יועצת סטודנטים ללקויות למידה, יו"ר אגודת הסטודנטיםעו"ד: משקיפים

 עובדת המזכירות האקדמית: תמרכז

 

 

 

 :תפקידי הועדה

   של המחלקות לגבי סטודנטים המצויים במצב אקדמי לא תקין  מן הפקולטות ומהיועציםקבלת מידע   .1

 עפ"י האמור בתקנון.    

 של סטודנטים אלה ומשלוח מכתבי אזהרה. טיפול בעניינם  .2

 קבלת החלטות המתייחסות לשנת לימודים חוזרת או סיום לימודים.  .3

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' איליה ריפס

, מר אילון ערמון, ד"ר אריאל בניס, ד"ר מאיר רדאל בן אב לנגלי, ד"ר שי גול, ד"רד"ר דורתי  חברים:

 כהן, גב' מיכל זכריה-ארבל, גב' יפעת רוזנטל

 עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר, יו"ר אגודת הסטודנטים/רמ"ד אקדמי, גב' גוני ויטרבו :משקיפים

 יוסף-: גב' שושי בןתמרכז
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 ועדת משמעת לסטודנטים 

 )ראה תקנון ועדת משמעת לסטודנטים(

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

יו"ר/ רמ"ד , האקדמית המזכירהחברי סגל אקדמי שהם לפחות מדרגת מרצה/מורה בכיר,  3: חברים

 אקדמיה אגודת הסטודנטים

 עו"ד: משקיפים

 עובדת המזכירות האקדמית: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

   לדון בתלונות על סטודנטים המוגשות ע"י ממלאי תפקיד כגון משגיחות בבחינות, חברי סגל וקציני   .1

 בטחון.    

   לזמן לדיון משמעתי את הסטודנטים המואשמים בעבירת משמעת, ובמידת הצורך גם גורמים   .2

 אחרים הנוגעים בדבר.    

 בדין עונש על פי התקנון.להטיל על הסטודנטים שנמצאו חייבים   .3

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 ד"ר מאיר ארבליו"ר: 

פרופ' איליה ריפס, ד"ר  ,ד"ר ג'רבי יוחאי, ד"ר חן פרימן, ד"ר שמעון פרידקין, ד"ר שי גול חברים:

כהן, יו"ר/נציג )רמ"ד -גב' יפעת רוזנטל מה קופלמן, גב' רות פלמון, ד"ר חגית מישר טל,נעמ

 אקדמיה(, אגודת הסטודנטים

 : עו"ד שרון ווסוקי שפינדלרמשקיף

 גב' יערה גולן :תמרכז
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 ועדת משמעת לסטודנטיםלועדת ערעורים 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר הסטודנטים, דיקאנית, לפחות חבר אחד מכל פקולטה: חברים

 יו"ר/נציג אגודת הסטודנטיםעו"ד, מזכיר אקדמי, : משקיפים בתוקף תפקידם

 עובדת המזכירות האקדמית: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

 לשמש כערכאת ערעור על החלטת ועדת המשמעת לסטודנטים.  .1

 לדון ולהחליט בערעורו של סטודנט שנענש ע"י ועדת המשמעת.  .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 אסן-יו"ר: ד"ר יעל אילת ואן

ד"ר הלל אייל, ד"ר גילה מורגינשטיין, ד"ר מיכל בלברג, , ד"ר יוליה עינב, אלעד שגבד"ר  חברים:

 מר מוטי משען ד"ר מיכאל בנדרסקי,ד"ר אמזלג מיטל, 

 , גב' יפעת רוזנטל כהן, יו"ר/נציג אגודת הסטודנטים,      עו"ד שרון ווסוקי שפינדלרמשקיפים: 

 גב' יערה גולן :תמרכז
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 ועדת קבלה מוסדית

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

 לפחות חבר אחד מכל פקולטה: חברים

 מערך הנשיא ויועץ בכירראש , נית הסטודנטים, מנהלת המכינה הקדם אקדמיתאדיק: משקיפים

 מנהלת מדור רישום: מרכזת

 

 

 תפקידי הועדה:

 החלטה על סטטוס קבלת מועמדים כסטודנטים במכון  .1

 ולאחר קבלת המלצת ראשי מחלקות הרלוונטיים.חריגים, קבלת מועמדים בעלי סיפי קבלה   .2

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' יוג'ין מנדרסקו

 , ד"ר חן פרימן, ד"ר דמיטרי גולדשטיין ד"ר ענת מאיר שדהד"ר מצי אליהו, אדר' יורם נידם,  חברים:

 ד"ר יוליה עינב, גב' שרה בר, מר מוטי משען  :משקיפים

 גב' מירי זקהיים :תמרכז
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 ועדת מלגות

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נית הסטודנטיםאדיק יו"ר: 

 נציג אגודת הסטודנטים, ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר, כל פקולטהמאחד חבר : חברים

 נציג מחלקת כספים: משקיפים

 עובדת דיקאנט הסטודנטים: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

 .יות באשר להקצאת מלגות לסטודנטיםקביעת מדינ  .1

 .קבלת דיווח על מצב הקצאת המלגות  .2

 .ועדה ובאישור הנשיאיו"ר ההקצאת יתרת תקציב מלגות ע"פ שיקול דעת של   .3

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר יוליה עינב

בולמש, ד"ר היילי ווינגלט בן ד"ר גילה מורגנשטיין, מר עופר זיק, ד"ר דרור לדרמן, ד"ר  חברים:

 טוב, מר מוטי משען-מרום, נציג אגודת הסטודנטים, גב' סמדר שם

 גב' נופר כהן :תמרכז
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  ועדת היגוי לתכנית "תקווה ישראלית"

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 דקאנית הסטודנטים : יו"ר

 מנהליממלאי תפקיד חברי סגל אקדמי ו: חברים

 םציגי סטודנטים מן המגזרים השוניממלאי תפקידים מנהליים ונ: משקיפים

 עובדת דקאנט הסטודנטים: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

 .יניות תכנית תקווה ישראלית במכוןיישום וקידום מד  .1

 .הגברת והגדלת הגיוון בקרב סטודנטים ועובדים  .2

 .יישום מדיניות הנהלת המכון בנושא  .3

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר יוליה עינב

כהן, גב' תמר שמואלי,      -גב' שרה בר, גב' יפעה בנר, גב' מירי אבישר, גב' יפעת רוזנטלחברים: 

האשם זועבי, ד"ר הראל מנשרי, מר גל שטיינהרט, גב' פרופ' גב' מירי זקהיים, ד"ר ליאורה ביגון, 

 מיכל זכריה, נציגי סטודנטים

' גוני ויטרבו, סטודנטים מהמגזרים גב' לימור ענבר, חגי ניסן )אחראי תחום חרדים(, גב משקיפים:

 השונים

 גב' יפה סיטבון: תמרכז
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 ועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית, הדרוזית

 והצ'רקסית

 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

  נשיא המכון: יו"ר

 מנכ"ל ס/יו"ר:

 מינהליממלאי תפקיד חברי סגל אקדמי ו: חברים

 םציגי סטודנטים מן המגזרים השוניתפקידים מנהליים ונממלאי : משקיפים

 עובדת דקאנט הסטודנטים: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

 םהרחבת קליטתם של סטודנטים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ללימודים אקדמיי .1

  במכון.  

    פעילות להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה של בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית   .2

 ותמיכה במהלך לימודיהם.התאם לתכנית החומש של מל"ג בללימודים      

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדוארד יעקובוב

 מר שמואל גולדברג :סיו"ר

כהן, גב' תמר -ד"ר יוליה עינב, מר אהרון כהן, גב' שרה בר, גב' יפעה בנר, גב' יפעת רוזנטלחברים: 

האשם זועבי, ד"ר ליאורה ביגון, נציגי פרופ' שמואלי, גב' מירי זקהיים, פרופ' יוג'ין מנדרסקו, 

 סטודנטים מהחברה הערבית/דרוזית/צ'רקסית, מר מוטי משען

 גב' מיכל זכריה, גב' גוני ויטרבו משקיפים:

 רשא כנעאןגב' : תמרכז
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 ועדות  שעניינן טיפול בנושאים אקדמיים כלליים

 

 ועדת הוראה 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אקדמיים םסגן נשיא לענייני יו"ר:

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר, דקאנית הסטודנטים, כל פקולטהמאחד חבר לפחות : חברים

 המזכירה האקדמית: מרכזת

 

 :תפקידי הועדה

 לבחון את תכניות הלימוד לתואר המוצעות ע"י הפקולטות ולאשרן, בשים לב לנושאים הבאים: .1

 עמידה בהנחיות הכלליות של המכון באשר לתכנית הלימודים. .א

 עמידה בהנחיות המכון באשר לעומס שעות ההוראה ומינימום ימי הלימוד. .ב

 בהתאם לכללים שנקבעו ע"י המכון.בחינת שיבוץ מרצים  .ג

 לפקח על רמת ההוראה במכון ולקבוע מדיניות בכל הנוגע לסדרי הוראה במכון. .2

 להמליץ על מינוי ועדת בדיקה אקדמית להערכת רמת ההוראה במסלולי הלימוד השונים.   .3

 ייעודיות.לקבוע מדיניות בנוגע למתן פטורים על בסיס לימודים אקדמיים קודמים ולאוכלוסיות    .4

    האקדמיים של כלל הסטודנטים במכון, ולהמליץ במידת הצורך למועצה  םההישגילבחון את    .5

 האקדמית על קביעת מדיניות בנושא.    

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' דוד שויחט

, ד"ר דוד רז, גב' ג'ודית אשר, גב' ישראל , ד"ר יהונתן שלרד"ר אלכס ספיבקד"ר טירר נונל,  חברים:

 , מר מוטי משעןד"ר יוליה עינבפישלזון רותם, 

 כהן-גב' יפעת רוזנטל :תמרכז
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 ועדת קוריקולום

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים יו"ר:

 חבר אחד מכל פקולטה חברים:

 מזכיר אקדמי :תמרכז

 

 תפקידי הועדה: 

 קורסים חדשים בתכנית הלימודים המוצעים ע"י הפקולטות מתוך ראייה כלל מכונית.לאשרר  .1

 לבחן התאמתם של קורסים חדשים המוצעים להוראה, ביותר מפקולטה אחת. .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' דוד שויחט

, ד"ר אלעד ד"ר אלכס אקסלביץד"ר יונתן הורביץ, ד"ר ניסים הראל, ד"ר חגית מישר טל,  חברים:

 , ד"ר ירון כץד"ר אריאל בניסשגב, 

 כהן-גב' יפעת רוזנטל :תמרכז
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 ועדת קניין רוחני

 )ראה תקנון קניין רוחני(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 בינלאומיותסגן נשיא לחדשנות, יזמות ו יו"ר:

מהם הינם אנשי סגל אקדמי תיקני ואחד מהם הוא  2חברי סגל אקדמי ו/או מנהלי שלפחות  4 חברים:

 חברת המסחור של המכון )ע.י.י.ט(סמנכ"ל 

על פי בקשת יו"ר הוועדה ושיקול דעתו: ראש מערך הכספים, היועץ המשפטי של המכון,  משקיפים:

 יועץ חיצוני

 זמות ובינלאומיותראש מערך לשכת סגן נשיא לחדשנות, י :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 ידי-על הוגשו אשר השגות ,ובחברה במכון רוחני לקניין הנוגעים בנושאים החלטות ולקבל לדון .1

 אדם של הכללה אי או הכללה ,שירות המצאת על ויתור ,שירות כהמצאות המצאות סיווג ,ממציאים

 כל של היחסית והתרומה השתתפות שיעור וקביעת כלשהי משותפת המצאה של ממציאים ברשימת

 .ב"וכיו רכאמו בהמצאה ממציא

 לתקנון ועדכונים שינויים להציע ,זה בתקנון המפורטים בנושאים המחקר רשות ולראש לנשיא לייעץ .2

 נוהל קניין רוחני.  פי-על לוועדה המוקנית אחרת סמכות בכל ולהשתמש

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר רפאל ברכאן

 ד"ר אריאל בניס, ד"ר מיכל בלברג, גב' טלי מלאך בנאים, מר ארז בכר חברים:

 ו/או עורך פטנטים, גב' מירי הוד: יועץ משפטי משקיפים

 כהן-גב' דנית ממרוד :תמרכז
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 ועדת ערר על הועדה לקניין רוחני

 )ראה תקנון קניין רוחני(

 
 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נשיא המכוןיו"ר: 

 ל המכון"מנכסגן נשיא ליזמות, חדשנות ובינלאומיות, סגן נשיא לעניינים אקדמיים,  חברים:

 יועץ משפטי ו/או עורך פטנטיםמשקיפה: 

 ראש מערך לשכת סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות מרכזת:

 

 תפקידי הועדה:

 .ערער לדון בכל נושא שהובא להחלטת הועדה לקניין רוחני ושעליו הוגש ערער לועדת

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדוארד יעקובוב

 מר שמואל גולדברגד"ר רפאל ברכאן, פרופ' דוד שויחט,  חברים:

 עו"ד עינת קצנלמשקיפה: 

 כהן-גב' דנית ממרוד :תמרכז

 

  



 

39 

 

 

 ועדת ספריה

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

 חבר אחד מכל פקולטה, מנהלת הספריה חברים:

 עובדת המכון :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 לייעץ להנהלת המכון בעניינים הנוגעים לפעילות הספריה. .1

לקבוע את מדיניות הרכש של הספרייה בין היתר בהתאם לסילבוס הקורסים המועברים ע"י  .2

 המרצים.

לאיתור מקורות מידע, מאגרי מידע  םלשקוד על צעדים לקידום הספריה בשימוש בכלים מודרניי .3

 וכתבי עת אלקטרוניים.

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר אדוה רודיטי גרשון

, ד"ר ,  מר שלונסקי חנן, ד"ר יעקב דמטובד"ר דורתי לנגליגב' מיכל חיל, ד"ר בוריס אפטר,  חברים:

 , גב' לימור ענבר סהרתומס קרפטי

 גב' איריס המבר :תמרכז
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 לקשרי אקדמיה קהילה/מעורבות חברתית ועדה

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 דקאנית הסטודנטים יו"ר:

חדשנות ובינלאומיות,  ,, נציג אקדמי של הרשות למחקרכל פקולטהמאחד חבר לפחות : חברים

 נציגות דיקאנט הסטודנטים, ראש מערך הנשיא יועץ בכיר סמנכ"ל שיווק, 

 מ"מ מנהל הכספיםמשקיף: 

 עובדת דיקאנט הסטודנטים: מרכזת

 

 תפקידי הועדה

 הצעת דרכים לשיפור ומעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה.  .1

 .קבלת דיווח על ביצוע "הקול הקורא" של ות"ת בנושא מעורבות חברתית  .2

 קביעת מדיניות לגבי "הקול הקורא" הבא.  .3

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר יוליה עינב

, מר גיל אחרק, גב' ברכה אינהורן, פישלזון-רותם ישראלד"ר ירון כץ,  מר יואב מאירי, גב'  חברים:

          , גב' יפעה בנר, ד"ר אלכס לייכטמן, ד"ר דרור מלכה, מר אוריאל ישראלי, גב' מלה ברסלבסקי

 גב' תמר שמואלי, מר מוטי משען, 

 גב' מירי הוד משקיף:

 גב' יפה סיטבון  מרכז:
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 ועדה לקידום הפעילות הבינלאומית

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 ובינלאומיותסגן נשיא למחקר, חדשנות יו"ר: 

ראש מערך מית, כל פקולטה, המזכירה האקדמאחד חבר לפחות , ראש המשרד הבינלאומי: חברים

 הנשיא ויועץ בכיר

 יועצת הנשיא,  פיםכס מ"מ מנהל: משקיפים

 יועצת לעניין חלופי סטודנטים מרכזת: 

 

 

 :תפקידי הועדה

 בטיה השונים.יעל התהליכי הבינלאומיות במכון קידום   .1

 ר לקידום הבינלאומיות בכל פקולטה.בחינת הצרכים השונים של הפקולטות השונות באש  .2

  נושאים הקשורים לקבלת סטודנטים מחו"ל במסגרת חילופי הסטודנטים ובמסגרת של דיון וקידום   .3

 , הן ברמה האקדמית והן ברמת התשתיות.תכניות קצרות טווח    

  .בתכניות חילופי סטודנטיםסטודנטים מהמכון  קידום השתתפות  .4

  אקדמיות לסטודנטים בינלאומיים בפקולטות השונות.הבחינת האפשרויות   .5

 בחינת מודלים שונים לפעילויות בינלאומיות.  .6

שיפור ושדרוג מערכות ותשתיות המכון לטובת לצורך  בחינת הצרכים והתשתיות ברמה המכונית .7

 )לדוגמא בחינת צרכים(.  הבינלאומיות

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר רפאל ברכאן

ד"ר הדס  אסן,-, ד"ר אירנה מילשטיין, ד"ר יעל אילת ואן, ד"ר עמוס ברדעפרופ' אודי רוטיץ חברים:

 כהן, מר מוטי משען-רוזנטלגב' דבורה שרעבי,  גב' יפעת לוי, 

 גב' מירי הוד, גב' ג'ודית חיימוב משקיפים:

 גוואטה-גב' אירה איבשין :תמרכז
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 ועדה להענקת תואר לשם כבוד

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 נשיאיו"ר: 

סגן נשיא יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועד המנהל, ס/יו"ר הועד המנהל, יו"ר ועדת מינויים, : חברים

ראש יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, סמנכ"ל שיווק, יועצת הנשיא, למחקר, חדשנות ובינלאומיות, 

 מערך הנשיא ויועץ בכיר

 עובדת לשכת הנשיא מרכזת: 

 

 

 :תפקידי הועדה

 לדון ולהחליט לגבי הענקת תואר לשם כבוד מטעם המכון ופרס על מפעל חיים.

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדוארד יעקובוב

ד"ר רפאל מר פנחס )פיני( כהן, פרופ' אדיר פרידור, מר איציק מלאך, פרופ' רשף טנא,  חברים:

 עו"ד אורנה קופולוביץ, , גב' תמר שמואלי, גב' ג'ודית חיימוב, מר מוטי משעןברכאן, 

 -– :תמרכז
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 ועדת תר"ש )תכנית רב שנתית(

 

 הפונקציונלי של הועדהההרכב 

 יו"ר הועד המנהל  יו"ר:

חבר  סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות,נשיא המכון, סגן נשיא לעניינים אקדמיים,  חברים:

 ויועץ בכיר הנשיאראש מערך המועצה האקדמית העליונה, 

 ויועץ בכיר הנשיאראש מערך  :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 המכון בהתאם ליעדים שנקבעו בתכנית החומש.גיבוש התכנית הרב שנתית של 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' אדיר פרידור

פרופ' אהרון פלד, ד"ר רפאל ד"ר רפאל ברכאן, פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' דוד שויחט,  חברים:

 ברכאן, מר מוטי משען

 מר מוטי משען : תמרכז
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 ועדת בינוי ופיתוח

 

 הפונקציונלי של הועדהההרכב 

 סגן יו"ר הועד המנהל יו"ר:

 מנכ"ל, חבר בחבר הנאמנים, יועץ כלכלי, יועץ הנדסי, יועץ משפטי, מהנדס הקמפוס חברים:

 יועץ משפטי :חבר ומרכז הועדה

 

  תפקידי הועדה:

 .תכנון אסטרטגי של תכניות בינוי ופיתוח קמפוס המכון .1

 .מעקב אחר ביצוע בנייה חדשה .2

 .פרוייקטים של הסבות, התאמות ושיפוצים בקמפוס המכוןאישור  .3

 .קבלת דיווח מגורמי בינוי ותחזוקה במכון על פעילותם השוטפת .4

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר יצחק מלאך

, , עו"ד רענן הר זהבמר מוני יוקלה, מר ערן שקד, ציון פוזיילוב-מר בןמר שמואל גולדברג,  חברים:

 , אינג' נמרוד ברג

 עו"ד אורי אדלשטייןמרכז: 
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 ועדת תקנונים ונהלים

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 אחד מחברי הועדה יו"ר:

העליונה,  . מתוכם שניים לפחות יהיו חברי המועצה האקדמיתכל פקולטהמאחד  חברלפחות : חברים

 נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר

 הסטודנטיםמ"מ מנהל כספים, נציג אגודת  :משקיפים

 ראש מערך הנשיא ויועץ בכיר :מרכז

 

 :תפקידי הועדה

  .ליזום ולהתוות את מערך הנהלים של המכון .1

 ן.להמליץ בפני הגורמים המוסמכים בנושאי נוהלי המכו .2

 .להוציא פרשנות לנוהלי המכון לפי בקשת הגורמים המוסמכים .3

 המוסמכים. לבדוק ולסכם כל נוהל בטרם יובא לאישור הגורמים .4

 לתאם ולמנוע כפילויות וסתירות בנהלים המתפרסמים. . 5

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 לוביץעו"ד אורנה קופיו"ר: 

, ד"ר מיטל אמזלגד"ר מיכל בלברג, פרופ' זינובי לנדסמן, מר ארז בכר, ד"ר דוד רז, ד"ר  חברים:

 ירון כץ )נציג ועד הסגל האקדמי הבכיר(

 גב' מירי הוד, נציג אגודת הסטודנטים משקיפים:

 מר מוטי משען מרכז:
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 ועדת היגוי לגלריה "ויטרינה" ע"ש ג'וליה מזרחי

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 חבר סגל בכיר מן הפקולטה לעיצוב יו"ר:

 תפקיד רלוונטי,  בעליחברי סגל אקדמי, אוצרת הגלריה, סמנכ"ל שיווק, נציגת התורמים,  חברים:

 עובדת מערך השיווק :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .לדון ולקבוע אילו תערוכות תוצגנה בגלריה .1

 .לתמוך בפרוייקטים של פקולטות במכון ע"י הצגתם בגלריה .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' חנן קמינסקי

, גב' מלה ברסלבסקיאוצרת הגלריה, גב' שלומית באומן, מר רוני מזרחי, גב' אורנה גטניו,  חברים:

 ד"ר נאווה שקד, אדר' ברכה קונדה, גב' תמר שמואלי

 גב' הילה אמיתי :תמרכז
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 ועדת לוגיסטיקה ופיתוח

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 מנהל תפעולומערכות מידע, ל מחשוב הכספים, סמנכ"מ מנהלת מ" חברים:

 מנכ"ל ראש מטה לשכת :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .בחינה ואישור של  בקשות לפיתוח ולרכש שהוגשו ע"י הפקולטות ומחלקות מינהליות במכון

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

  איליה לויגב' מירי הוד, מר גל שטיינהרט, מר  חברים:

 ענבר סיניגב'  :תמרכז
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 ועדת מכרזים לעובדים מינהליים למשרות בכירות

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע, יועצת הנשיא , מ"מ מנהל הכספים, מנהל משאבי אנוש חברים:

 , יו"ר ועד העובדים המינהלילהוגנות מגדרית

 ראש מטה מנכ"ל :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .בחינה ואישור מועמדים למשרות מנהליות בכירות

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

יו"ר ועד העובדים נר, מר גל שטיינהרט, גב' מירי הוד, עו"ד אורנה קופלוביץ, -גב' הדס בר חברים:

  המינהלי

 ענבר סיניגב'  :תמרכז
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 ועדת מכרזים לעובדים מינהליים

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 , עו"ד מתמחה בדיני מכרזיםנציג היחידה המעסיקה, יו"ר ועד עובדיםמנהל משאבי אנוש,  חברים:

 רכזת משאבי אנוש :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .בחינה ואישור של מועמדים למשרות מינהליות

 

 הועדהההרכב האישי של 

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

 נציג היחידה המעסיקה, יו"ר ועד עובדים, עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר ,נר-גב' הדס בר חברים:

 מאיה מסקילסוןגב'  :תמרכז
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 ועדת בטיחות

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנהל תפעול יו"ר: 

 מנהל משק ואחזקהס/יו"ר: 

 סגל ם וחברייירלוונטאנשי מנהל  חברים:

 יועץ הועדה מרכז:

 

  תפקידי הועדה:

 .לבצע ביקורות שוטפות בנושא בטיחות במכון .1

 .לפרסם נהלים והנחיות בנושא בטיחות ובטחון .2

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

  מר אילה לוייו"ר: 

 מר תמיר גלוסקא ס/יו"ר:

מר , ד"ר דוד גרבר, מר שמואל גולדברג, מר נמרוד ברג,  מר איציק נאור, ד"ר איגור לפסקרחברים: 

 פשטיין, מר יעקב גוטליביגיא קל

 מר בני עג'מי :יועץ
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 ועדת השתלמויות/קורסים/ימי עיון )לסגל המינהלי(

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 נציג ועד עובדי המינהל מנהל משאבי אנוש, סמנכ"ל מחשוב ומערכות, מ"מ מנהל הכספים, חברים:

 רכזת משאבי אנוש :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .ליהבחינה  ואישור בקשות ליציאה להשתלמויות, קורסים ויימי עיון של הסגל המינ

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

 נר, מר גל שטיינהרט, גב' מירי הוד, נציג ועד עובדי המינהל-גב' הדס בר חברים:

 מאיה מסקילסוןגב'  :תמרכז
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 ועדת מכרזים

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ליו"ר: 

סמנכ"ל מחשוב ומערכות, מ"מ מנהל הכספים, עו"ד המתמחה בדיני מכרזים, סמנכ"ל כספים  חברים:

ראש מערך ופיתוח עסקי )עייט(, מנהל משק ואחזקה, מהנדס המכון,  מנהל תפעול, מהנדס הקמפוס, 

 (הסטודנטים )במכרזים הנוגעים במישרין לסטודנטים אגודתנציג ההוראה הדיגיטלית במכון, 

 רכז לוגיסטיקה ורכש מרכז:

 

 תפקידי הועדה: 

אישור התקשרויות המכון על פי תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה, 

 (.2010 –התש"ע 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 שמואל גולדברג מריו"ר: 

תמיר מר , בנאיםטלי מלאך גב' , עו"ד שרון ווסוקי שפינדלרמירי הוד, גב' , מר גל שטיינהרטחברים: 

הסטודנטים  אגודתנציג  ,ד"ר דוד אלבזמנהל תפעול, ד"ר משה דקלו,  ,מר נמרוד ברג גלוסקא,

 ()במכרזים הנוגעים במישרין לסטודנטים

 : מר יבגני רבינוביץמרכז
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 ועדת פטור ממכרז

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סגן נשיא לעניינים אקדמיים יו"ר:

 חבר סגל מינהלי ,ייועץ משפטי חיצונ ס/יו"ר הוועדה המנהל, מנכ"ל, חברים:

 מנכ"ל ראש מטה לשכת :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .לבחון ולאשר התקשרות בפטור ממכרז

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: פרופ' דוד שויחט 

 יועץ משפטי חיצונישמואל גולדברג, מר איציק מלאך,  מר חברים:

 גב' ענבר סיני :תמרכז
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 פורום שיווק

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סמנכ"ל שיווק יו"ר:

 חברי סגל אקדמי ואנשי מינהל רלוונטים  ברים:ח

 אירועים בשיווקרכזת  מרכז:

 

  הועדה:תפקידי 

 .עדכון הפורום אודות הפעילות השיווקית .1

 .חשיבה משותפת לגבי רעיונות חדשים ודרכי מימושם .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: גב' תמר שמואלי

              גב' מירי זקהיים, מר ישראל אוחנוב,   מר גאון גל, ד"ר אלעד שגב, ד"ר נאווה שקד, חברים:

ב' מירי אבישר, גב' דבורה שרעבי, גב' ליאת בלבן, מר אהרון רטנר, גב' ג'ודית חיימוב, גב' איריס ג

 זילברמן, מר מוטי משען

 גב' הילה אמיתי :מרכז
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 פורום אינטרנט

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות, יועצת בכירה לנשיא יו"ר:

 םרלוונטייחברי סגל ועובדי מינהל  חברים:

 אחראית אתר המכון :תמרכז

 

  תפקידי הועדה:

 .קידום אתר המכון בעברית ובאנגלית .1

 .קידום תשתיות האינטרנט במכון .2

 .קידום נראות, מיצוב ומיתוג באתר וברשתות החברתיות השונות .3

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: ד"ר רפאל ברכאן

תמר שמואלי, מר גב' , תומס קרפטיד"ר  מר צחי דינר,גב' ג'ודית חיימוב, מר גל שטיינהרט,  חברים:

 ב' מירי אבישר, גב' דבורה שרעביערן פיק, מר אורן בן אהרון, ג

 גב' נילי סיוון :תמרכז
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 פורום תפעולי לרישום

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 םרלוונטייעובדי מינהל :  חברים:

 לשכת מנכ"לראש מטה  מרכז:

 

  תפקידי הועדה:

 .סטטוס רישום סטודנטים לשנת הלימודים הקרובהשל בחינה ומעקב שוטף  .1

 .יעול וקידום תהליך הרישוםימתן פתרונות ל .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

 , גב' מירי זקהיים, מר גל שטיינהרט, גב' שרה ברשמואלי תמרגב'  חברים:

 גב' ענבר סיני מרכז:
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 ועדת שכר לימוד לסטודנטים 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מזכיר אקדמי יו"ר:

 םרלוונטייעובדי מינהל  חברים:

 רכזת מזכירות אקדמית מרכז:

 

  תפקידי הועדה:

 טיפול בפניות סטודנטים לגבי נושאי שכר לימוד

 

 ההרכב האישי של הועדה

 כהן-גב' יפעת רוזנטליו"ר: 

 גב' נופר כהן, גב' סמדר שם טוב חברים:

 גב' יערה גולן :מרכז
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 ועדת השתתפות בשכר לימוד לעובדים מנהליים

 )ראה נוהל לימודים אקדמיים והשתתפות בשכ"ל(

 

 ההרכב הפונקציונאלי של הועדה

 מנכ"ליו"ר: 

 רכזת משאבי אנושמרכז: כספיםהמשאבי אנוש, מ"מ מנהלת  מנהלחברים: 

 

 תפקידי הועדה: 

זאת  ,בגין לימודים אקדמיים שלהם במכון ובמוסד אחר שכ"ללדון בבקשות עובדים במכון להחזר  .1

 .לאחר שניתנה המלצת הממונה הישיר של העובד בעניין

 .הועדה תהיה רשאית לזמן את  העובד ואת הממונה הממליץ עליו .2

 

תווספו נציג סגל אקדמי או מינהלי בכפוף הוועדה יובא בפני ועד מורחבת אליה לה י קביעתערעור על 

 סופית.ובד הנדון ונציג נוסף שיימנה נשיא המכון. החלטת הועדה המורחבת תהה עלשיוך ה

 

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

 נר, גב' מירי הוד-גב' הדס ברחברים: 

 מקסילסון מאיהגב' : מרכז   
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 מינהלועדת משמעת לעובדי 

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 מערכות, סמנכ"ל שיווקוסמנכ"ל מחשוב  חברים:

 נציג ועד העובדים המינהלי משקיף:

 עו"ד :תובע

 מנהל משאבי אנוש מרכז:

 

  תפקידי הועדה:

 .מתן המלצות בנושאים משמעתיים של עובדי מינהלובירור  ה,בדיק

 

 ההרכב האישי של הועדה

 מר שמואל גולדברגיו"ר: 

 מר גל שטיינהרט, גב' תמר שמואלי חברים:

 נציג ועד העובדים המינהלי משקיף:

 עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר :תובע

 נר-גב' הדס ברמרכז: 
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 ועדת הצטיינות סגל מינהלי

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 , מזכיר אקדמיראש מערך הנשיא ויועץ בכיר, בדי מינהל, יו"ר ועד עועו"דמנהל משאבי אנוש,  חברים:

 רכזת משאבי אנוש :תמרכז

 

 תפקידי הועדה:

 .הצטיינות עובדי הסגל המינהליל םקביעת קריטריוני .1

 .בחירה העובדים המצטיינים .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

, גב' יפעת מר מוטי משעןירונסקי, ה , מר מששפינדלרעו"ד שרון ווסוקי , נר-גב' הדס ברחברים: 

 כהן-רוזנטל

 גב' מאיה מסקילסון: תמרכז
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 פורום חזות המכון

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנכ"ל יו"ר:

 עובדי מינהל רלוונטים חברים:

 מנכ"ל ראש מטה לשכת :תמרכז

 

 תפקידי הועדה: 

 .מעקב ובקרה אחר חזות הקמפוס .1

 .חזות המכוןהצעת רעיונות לשיפור וייעול  .2

 

 ההרכב האישי של הועדה

 יו"ר: מר שמואל גולדברג

אילנה , גב' הילה אמיתי, גב' פדי מרגי מרמר תמיר גלוסקא, מר איליה לוי, מר נמרוד ברג, חברים: 

גב' לאה קריכלי,  בן נון סיסקל, גב' מירי זקהיים, גב' רויטל בן יאיר, מר רון הלפרין, גב' לימור סבן, 

 מנהל תפעול

 גב' ענבר סיני: תמרכז
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 פורום המועצה הירוקה

 

 ההרכב הפונקציונלי של הועדה

 מנהל התפעול יו"ר:

 חברי סגל אקדמי ומינהל רלוונטים חברים:

 מזכירת המערך הלוגיסטי :תמרכז

 

 תפקידי הועדה: 

 .ליזום פרוייקטים בנושאים ירוקים, איכות הסביבה וקיימות בקמפוס ובקהילה

 

 ההרכב האישי של הועדה

 איליה לוייו"ר: מר 

   נמרוד ברג, מר גל שטיינהרט,  מרד"ר חן פרימן, אדר' ברכה קונדה, מר תמיר גלוסקא, חברים: 

גב' ב גוטליב, מר יעק, גב' אורה אלפי, גב' אורנה גטניו, מר איליה לוי, מר איציק נאור, מר גיל אחרק

 נציג אגודת הסטודנטים. ברכה אינהורן, 

 אורה אלפיגב' : תמרכז

 

 

 

 

 


