
 1 230-1107-3מא 

 2018 אוקטובר                                              

 

 

 תדריך לחברי הוועדות המקצועיות

 בכל המסלולים ובכל הדרגות

 

 עבור הליך למינוי / העלאה / הענקת קביעות
 ומעלה;  )מומחה/אמן( נלווה מרצה בכיר; מרצה בכיר ומעלה :לדרגות

 ומורה בכיר ומעלה מרצה בכיר במסלול האקדמי לרופאים
 

 מסלולים:  בשלושההליכי מינוי והעלאה של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה מתנהלים 

 .מיועד לחוקרים – המסלול האקדמי הרגיל – מסלול א'*

 .אמנים יוצרים, למורי שפות ומכינותלקלינאים ועובדי שדה,  ,מיועד למומחים – המסלול הנלווה*

 מיועד לרופאים. - המסלול האקדמי לרופאים * 

 

 

 המסלולים: בשלושתלהלן קווים מנחים לעבודת הוועדה המקצועית 

 

 

  : קריטריונים מרכזיים/ הענקת קביעות מינוי / העלאה.            1
 

 ופרסומים מחקריש לבחון את הישגי המועמד בתחומים הבאים:  האקדמי הרגילבמסלול 

יטה, מענקי מחקר, מילוי תפקידים במוסד ותרומה לאוניברס מחוץ , הוראה, פעילות מדעיתמדעיים

. מובן, שתחומים אלה אינם ניתנים להערכה מדויקת, וקיימת אפשרות של גמישות בתחומים לקהילה

השונים. ועדת המינויים וההעלאות של סנאט האוניברסיטה, אשר לפניה מונח דו"ח הוועדה המקצועית, 

, תוך כדי נסה לראות תמונה מאוזנת של נתוני המועמדמשקללת בין כל המרכיבים המצויים בתיק ומ

. אפשר שכנגד הישגים צנועים או אחר כשאלה קיימים הדעת כז תחום התייחסות למאפיינים ייחודיים של 

 יותר באחד התחומים יישקלו הישגים מרשימים בתחומים אחרים. 

. הוועדה שוקלת איזון דעייםלמחקר ופרסומים מבמסלול זה מייחסת ועדת המינויים חשיבות מירבית 

פי עמדת חברי הוועדה המקצועית, -מסוים בין כמות הפרסומים לבין איכותם, כאשר האיכות מוערכת על

בבמות  יפרסםהדעות המובעות במשאל החוץ ואיכות במות הפרסום. ועדת המינויים מצפה, כי מועמד 

יביא לחשיפת . פרסום זה ת מצויינות, וכי יצליח גם לפרסם בבמומדעישיפוט  מכובדות, שבהן מתבצע

כמות הפרסומים אינה יכולה להוות תחליף לאיכות, שהיא הקריטריון הקהילה הבינלאומית.  בקרבעבודתו 

  החשוב ביותר.

 

 במסלול הנלווה

ההכרה  סמך על בתחום מומחיותואת הישגי המועמד יש לבחון   - מסלול המומחים והאמנים בתת

נועד למינויים אקדמיים בכירים עבור מומחים ויוצרים שרכשו מעמד מסלול זה והמעמד להם הוא זוכה. 

לא בהכרח על  ,למכובד בתחום מומחיותם, ואשר סמכותם המקצועית הקנתה להם מוניטין בארץ ובחו"

גם מצוינות בהוראה. חברי הוועדה המקצועית במיוחד זה נבדקת  במסלולבסיס פרסומים מדעיים. 

 (אמנים) במסלול הנלווה ,(מומחים)הקריטריונים למינוי/העלאה במסלול הנלווה  מתבקשים לעיין בדף

 (. מצ"ב)

 

 ובתרומתו בהוראה, בתחום עיסוקו המקצועייש לבחון את הישגי המועמד  בתת מסלול ההוראה

. במסלול זה מצפים מן המועמד שיוכיח הצטיינות בהוראה, הצטיינות בעבודת לאוניברסיטה ולקהילה

ודרכי הוראה, חיבור ספרי לימוד וכו'. חברי הוועדה הוראה ומה משמעותית לשיפור שיטות שדה, תר

המקצועית מתבקשים לעיין בדף הקריטריונים למינוי/העלאה לדרגת מורה בכיר במסלול ההוראה 

 )מצ"ב(. 

 



 2 230-1107-3מא 

 

 

 

 

 במסלול האקדמי לרופאים
מד להם הוא זוכה. מסלול זה נועד מומחיותו על סמך ההכרה והמע הישגי המועמד בתחומיאת יש לבחון 

לרופאים מומחים אשר סמכותם המקצועית הקנתה להם מוניטין בארץ ובחו"ל, לא בהכרח על בסיס 

פרסומים מדעיים אך תוך התייחסות גם לפעילות מחקרית ומדעית. במסלול זה נבדקת במיוחד גם 

למינוי/העלאה במסלול האקדמי  חברי הוועדה מתבקשים לעיין בדף הקריטריונים מצויינות בהוראה. 

 .לרופאים

 

 

 

 עבודת הוועדה המקצועית.      2
הוועדה המקצועית מתבקשת לבחון את כישוריו המקצועיים של המועמד ולהעריך את עבודתו המדעית, 

 כשירותו הפדגוגית והאישית ותרומתו לאוניברסיטה ולקהילה.

 

 ראשונה של הוועדה המקצועיתהתייעצות  2.1

העיקרית של ההתייעצות הראשונה הינה לקבוע באם יש מקום להמשך ההליכים. אם התשובה מטרתה 

אחד או ברוב קולות של חברי הוועדה(, הוועדה מתבקשת להכין דו"ח מפורט ומנומק -שלילית )פה

 חוץ. -בהתאם. אם התשובה חיובית, יש לערוך משאל

בפניה אפשרות להציע השהיית ההליך עד במקרה שהוועדה חושבת שדרוש חיזוק כלשהו בתיק, קיימת 

לחיזוק התיק. הוועדה תפנה את הצעתה אל הרקטור )באמצעות מחלקת מינויים והעלאות( ולאחר קבלת 

 אישור הרקטור, יקבל על כך הדיקן הודעה על מנת שיכוון את המועמד.

 

דואר אלקטרוני, ) שתבחרהתייעצויותיה בכל דרך הנוהל מאפשר לחברי הוועדה המקצועית לערוך את 

   שיחת ועידה טלפונית או פגישה(. 

                                                                                                             

 של המועמד חיים ורשימת הפרסומיםהקורות  בדיקת 2.2

כי הוועדה חשוב  מועמד, אולםהאחריות על עריכת קורות החיים ורשימת הפרסומים מוטלת על ה

: סיווג מדויק של משלפי הנחיות האוניברסיטה )ל-שהללו ערוכים על ,תן אף היא דעתההמקצועית ת

ומבטאים כראוי את  (ספרים, פרסומים עם שיפוט או ללא שיפוט מדעי ומניעת כפילויות –הפרסומים 

 פעילות המועמד )ככל הידוע לה(.

 

 חוץמשאל  2.3      

חוץ אל מומחים מחוץ לאוניברסיטת -האקדמי של האוניברסיטה דורש כי הוועדה תפנה במשאל התקנון

חיפה, אם יבקשו זאת לפחות שניים מבין שלושת חברי הוועדה, אך ועדת המינויים מעדיפה, מלבד 

 המוגש לה.  בכל תיקבמקרים יוצאים מן הכלל, שייערך משאל חוץ 

 

בעלי רמה מגוון בינלאומי של מומחים נשאלים המייצגים  ישקףהחוץ -ועדת המינויים מצפה כי משאל

לא נהוג לפנות לנשאלים ששיתפו פעולה במחקר עם המועמד, שיש  .בתחוםמיים גבוהים ולא-ומוניטין בין

בהליך קודם למינוי או העלאה בדרגה של המועמד. בכל  ולהם קשר אישי עמו, או לכאלו שכבר נשאל

נות לנשאל כזה, יש לנמק את הסיבה ולקבל על כך מראש את אישור מקרה שבו מבקשת הוועדה לפ

נה לפחות כדרגה אליה מוצע המועמד וכי הוא בעל כמו כן יש לשים לב כי דרגתו של הנשאל הי הרקטור.

הרקטור )או מי מטעמו( הוא זה שמאשר את כל הנשאלים אליהם תהיה מינוי באוניברסיטה מכובדת. 

 פנייה במשאל החוץ.

 

שהדרגות באוניברסיטאות ישראליות אינן תמיד ניתנות ניתוח התשובות יש לשים לב לכך, ת בע

 לתרגום לפי סולמות הדרגות בחו"ל וכי אצלנו יש דרגות שאינן קיימות בחו"ל. 

 מחו"ל. מפורטות במכתב אותו אנו שולחים לנשאליםניברסיטת חיפה, הדרגות הנהוגות באו
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במקרים מיוחדים ועם  5)או אפילו  במסלול האקדמי הרגיל ייניותתשובות ענ 6לסכם תיק עם ניתן 

במקרה במסלול הנלווה ובמסלול האקדמי לרופאים. תשובות  5ועם מכתבים מפורטים וחיוביים במיוחד(, 

או במקרה של קבלת מכתב שלילי, הוועדה תשקול פנייה דיין של תשובות קצרות שאינן מנומקות 

 חוות דעת נוספות. לנשאלים נוספים לצורך קבלת

 

 

 

 

 משך עבודת הוועדה 2.4

לא כולל חופשות ) שישה חודשים תוך עבודתה בקשת לסייםתמ קובע, שהוועדה תקנון מינויים והעלאות

ת כלשהן מתקשה הוועדה לסיים את עבודתה בתוך פרק זמן זה, יכתוב יו"ר הוועדה (. אם מסיבוופגרות

המקצועית דו"ח ביניים לרקטור, ובו יפרט את מהלך הטיפול בתיק. פרק זמן זה של שישה חודשים מקבל 

משנה חשיבות לאור הוראת הממונה על השכר במשרד האוצר ומכתבו של נשיא האוניברסיטה מיום 

, יכנס לתוקף )פרט למינוי בדרגת מרצה במסלולים השונים( מינוי והעלאהכל בעים, כי הקו 19.11.03

 חודשים מפרעית משישהולא יותר מפרעית מראשית החודש העוקב את התאריך בו נפתחה הפרוצדורה 

 עלאות על הענקת הדרגה.  המיום החלטת ועדת המינויים וה

 

 

 

 דו"ח הוועדה 2.5

 יובא בדו"ח, אשר עליו יהיו חתומים כל חבריה. במקרה שדעות החבריםסיכום עבודת הוועדה המקצועית 

, יוגש לוועדת המינויים דו"ח המורכב מדעת הרוב ודעת המיעוט, כמיקשה אחת, בחתימת כל חברי חלוקות

 הוועדה. 

 

 נקודות עיקריות להתייחסות בדו"ח
. כמוזכר לעיל, למסלול לו כל מסלול והדגש המיוחד ,לנקודות הבאות להתייחסבדו"ח הוועדה רצוי 

במיוחד לצורך הערכת המועמד ולכן חשוב להתייחס הנלווה ולמסלול האקדמי לרופאים נוסחו קריטריונים 

 אלו בדו"ח הוועדה המקצועית. לקריטריונים 

לנוחות חברי הוועדה, מחלקת מינויים והעלאות תשלח אל חברי הוועדה לקראת תום ההליכים, קובץ 

Word  כל הנקודות החשובות לדו"ח המסכם את עבודת הוועדה המקצועית.המכיל את 

 

איכות במות הפרסום, ל, של המועמד תרומתו הייחודיתהתייחסות ל – איכות העבודה המדעית* 

 Impactציטוטים, דירוג כתבי העת, למעמדם האקדמי ולמידת שיפוטיותם של הוצאות הספרים, לל

Factor ולאינדיקציה , ספרים ולביקורות על הספרים )אם יש כאלה(וכן לדו"חות שיפוט מהוצאות ה

 כמו כן, הן באופן מצטבר מאז החל את פעילותו האקדמית והן מאז המינוי האחרון.למצויינות אקדמית, 

עת, חברות במערכות כתבי -לעריכת כתבילשיטות המחקר בהן נוקט המועמד, להתייחס  מצופה מהוועדה

ל מאפיין נוסף שלדעת חברי הוועדה עשוי לסייע לוועדת המינויים , ולכועת או שיפוט לכתבי עת

מכיוון שכל נושא ה"ביבליו מטריה" עדיין מעורר שאלות רבות ביחס לתוקפם של  .האוניברסיטאית

חשוב שהוועדה המקצועית תיתן דעתה גם למגבלות אלה, תוך שהיא מסייעת לוועדת  ,המדדים השונים

 תר בתוך תחום דעת נתון. ורים המבהירים ביהמינויים להבין מה הם הפרמט

 

של המועמד כפי שהיא משתקפת בפרסומיו.  התפתחותו המדעיתהכוונה ל – התפתחות מדעית* 

במקרה של העלאה לדרגת מרצה בכיר, למשל, רצוי לבחון אילו מן הספרים או המאמרים שפרסם 

והרחבת תחומי מחקרו מעבר לכך. מבוססים על עבודת הד"ר שלו, ואילו מייצגים התפתחות, העמקה 

הוועדה מתבקשת להתייחס אף ליכולת כתיבה עצמאית לצד כתיבה משותפת עם עמיתים ובחינת תרומת 

סייע לוועדת המינויים בהבהרת תרבות הפרסום ביחס מתבקשת להוועדה המקצועית  המועמד לצוות.

 כמיטב יכולתה. ,המחברים בתחום דעת נתוןוסדר להרכב 

                                                                                                                                     

התייחסות הערכת ההוראה, תיאור איכות ההוראה ) – טיב ההוראה והתרומה לאוניברסיטה* 

(, לתארים מתקדמים נחיית סטודנטים, הולחוות דעת הסטודנטים ביקור בשיעורראש החוג ולדוחו"ת 

  סעיף זה חשוב במיוחד בהענקת קביעות. תפקודו כעמית בחוג ותרומתו לאוניברסיטה ולקהילה.
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ארגון והשתתפות פעילה מעמד ומוניטין בקרב הקהילה המדעית בארץ ובחו"ל,  – מעמד ומוניטין* 

בדרגות גבוהות ו, , הרצאות מוזמנותסים, מלגות ופרתחרותיים זכייה במענקי מחקרהתמודדות ובכנסים, 

 הציטוטים, ללא ציטוטים עצמיים. יכמו כן רצוי להתייחס למדד ולבולטות בתחום.התייחסות למנהיגות  –

 

 

ומהות הקשר  , מדוע נבחרו,מידע מפורט על המשיבים, מעמדם המקצועי - מידע על הנשאלים* 

ביחס לבחירת הנשאלים )למשל,  הלעורר תמיה שעלול מידע ואם ישנ(. השלהם עם המועמד )אם ידוע

 אוניברסיטה שולית(, יש להסביר את הבחירה בנשאלמקשר קרוב עם המועמד, או נשאל ממכללה או 

  .המסויים

 

   

הבנתה של הוועדה  – ם )כולל התייחסות להסתייגויות(הנשאליל ניתוח חוות הדעת ש* 

ידי -)ניתן להדגיש על יוביות המובעות בחוות הדעתהמקצועית את תשובות הנשאלים. תאור הנקודות הח

. נושאים שהנשאלים לא ענו לגביהםלו סתייגויותלה ענייניתייחסות והת ציטוטים קצרים מתוך המכתבים(

מי מהנשאלים ציין שהמועמד היה זוכה לדרגה באוניברסיטה בה הוא מועסק או לציון היא, חשובה נקודה 

 לו.באוניברסיטאות אחרות המוכרות 

 

 

 

הערכותיהם המקצועיות של חברי הוועדה המקצועית  - חוות דעת חברי הוועדה המקצועית* 

טיבם ומעמדם האקדמי של בתי עצמם בתחומים השונים: התייחסות מפורטת ומנומקת לגבי הפרסומים, 

ן ויוקרתמאמרים הרמתן )המוחלטת והיחסית( של הבמות בהן פורסמו ספרים, הההוצאה שבהם נתפרסמו 

חשיבות מענקי המחקר בהם המקצועית, חשיבותם של הכינוסים המדעיים בהם הוצגו עבודות המועמד, 

 חומר שנאסף.שבאה לידי ביטוי באיכות ההוראה, כפי זכה המועמד ו

 

 

לאור חוות דעת  הענקת הקביעות/ין המינוי/ההעלאהימהי המלצת הוועדה המקצועית בענ– המלצה* 

 ברי הוועדה המקצועית ולאור החומר בתיק המועמד.הנשאלים, לאור דעתם של ח

 

 

 

 הדיון בוועדת המינויים וההעלאות של הסנאט .3
בכל מקרה, גם עלאות איננה מצפה שהדו"ח שיוגש לה יהיה בהכרח חיובי. הועדת המינויים וה

המועמד. התמודדות כזו חולשות מנומקת עם מפורטת, מאוזנת ו בדו"ח חיובי יש מקום להתמודדות

יעת לוועדת המינויים לקבל תמונה שלמה ואמינה ולקבוע בוודאות, שלא היתה הגזמה בהערכת מסי

 המועמד. 

 

יש לצפות למקרים שבהם לא . יש לזכור שדו"ח הוועדה המקצועית הוא בחזקת המלצה בלבדברם, 

. אוניברסיטאית -פרספקטיבה רחבה יותר, כללתתקבל המלצת הוועדה המקצועית. לוועדת המינויים 

אוניברסיטאית, וגם שיקולים אלו מנווטים -לוועדה ניסיון מצטבר ואחריות למדיניות המינויים הכלל

את המלצת  מאמצת שאינהועדת המינויים פנים ואופן אין לראות בהחלטה של בשום את החלטותיה. 

ה אמון במעמדם המקצועי, בכישוריהם ובשיפוטם של חברי הוועד-הוועדה המקצועית, הבעה של אי

 המקצועית. 

 

 

 חובת הסודיות.  4     
יש להקפיד שכל התכתבות ודיונים עם וכמו כן  חובת הסודיות חלה על כל חברי הוועדה המקצועית

 הרקטור בלבד. באישורייעשו פה, כולל הפנייה במשאל החוץ, -גורמים חיצוניים, בין בכתב ובין בעל
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 קשר עם מחלקת מינויים והעלאות.  5     
דרך  ועל על היעדרות ממושכת צפויהוהעלאות מינויים י הוועדה מתבקשים להודיע למחלקת חבר

 ההתקשרות עימם בעת ההיעדרות. 

 

 

 

 תודות. 6    
בכירים באוניברסיטת הסגל העבודת הוועדות המקצועיות קריטית להערכה וקידום נכונים של חברי 

וניברסיטה ולאקדמיה בארץ. אנו אסירי תודה חיפה. תרומה זו חשובה ביותר למועמדים, לחוגים, לא

 על נכונותכם לסייע לנו.

 

 

 ברכה,בבתודה ו

 

 

 גוסטבו משפרופ' 

 רקטור


