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 מבוא
 )הניסוח בלשון זכר אך מכוון גם לנקבה(

 )הסכם בעניין הרפורמות במכללות להכשרת עובדי הוראה(,  2018החל מראשית ספטמבר 

 קידום הסגל האקדמי.ת במכללת "שאנן" נהוגות הדרגות הבאות במסגר

 ;שאנן""ראשונית הניתנת אוטומטית לכל המתקבללסגל ההוראה של מכללת -דרגה כללית –מורה  .1

 ;מרצה / מרצה נלווה .2

 ;מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה  .3

 ;פרופ' מקצועי –פרופ' חבר / פרופ' חבר נלווה  .4

 ן.פרופ' מן המני .5

 תקנון המינויים של המכללה

מוסדית ם אנשי הסגל האקדמי. האחת ועדת מינויים תי ועדות מינויים לקידוש במכללת "שאנן" קיימות .א

המחקרי,  –לדרגות מרצה ומרצה בכיר )בשני המסלולים: הרגיל  ל האקדמילקידום של חברי הסג פנימית

ועדת המינויים העליונה של המכללה לקידום של חברי הסגל  –מקצועי(. הוועדה השנייה  –והנלווה 

 מקצועי(. –המחקרי, והנלווה  –)גם כן בשני המסלולים: הרגיל  פרופסור ותהאקדמי לדרג

חברי הסגל האקדמי הבכיר של המכללה + יו"ר בדרגת פרופסור  3 -מ בת ועדת המינויים הפנימית מורכ .ב

מונה חבר סגל נוסף כממלא מקום בוועדת המינויים הפנימית. ועדת המינויים ממהמכללה. כמו כן, 

פרופסורים )מהמכללה ומבחוץ( חברי המועצה האקדמית העליונה של  5-לה מורכבת מכלהעליונה של המ

 .אולשטיין תהיא פרופ' עליכיום  – יכהן אחד הפרופסורים מן המניןמינויים המכללה. כיו"ר ועדת ה

ועדת המינויים הפנימית תפעל לקידום לדרגות מרצה ומרצה בכיר עפ"י קריטריונים למינויים ולהעלאות  .ג

ות, בהתאם לכללים המנחים של "הסכם בענין הרפורמות במכללות להכשרת עובדי הוראה" רגבד

תפעל בהתאם לכללי המועצה להשכלה  ת "שאנן". ועדת המינויים העליונה של מכלל1.9.2018שתחולתו 

 גבוהה בנוגע לקידום לדרגות פרופסורה. 

 בוהה.ג המועצה להשכלהואישור ובאו לידיעת ההרכבי ועדות המינויים  .ד

 תקופת כהונה .ה

נים ה של שלוש שלתקופת כהונהעליונה של המכללה בחרו ע"י המועצה האקדמית נחברי ועדות המינויים 

 ופות כהונה נוספות ללא הגבלה.ר לתקלהיבח והם יוכלו

 מניין חוקי .ו

 המניין החוקי הדרוש בישיבות ועדות המינויים יהיה רוב חברי הפורום. 

 קריטריונים לקביעת דרגה .ז
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ואה לקבוע את הדרגה שתוענק למועמד ובבואה להחליט על העלאת מועמד בדרגה, תבחן כל אחת בב

 ריונים הבאים:ועפ"י קורות החיים שלו לאור הקריט ינויים בהתאם, את כישורי המועמדמוועדות המ

 המוניטין המקצועי של המועמד. . 1

 מוסד אחר להשכלה גבוהה.ת הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגרת האקדמיה או במסגר . 2

 במסגרת אחרת. הצלחה בביצוע פעילויות נלוות בתחום ההוראה, בין במסגרת האקדמיה ובין . 3

 מיה.במקצוע מחוץ לאקד תפקידים הקשורים הצלחה במילוי . 4

 כתיבת ספרי לימוד ו/או פיתוח תכניות לימודים או חומרי למידה. . 5

 מי עיון כנסים ופעילות קהילתית.י יוזמות חינוכיות, כמו: ארגון . 6

וע, תרגומים שיש עימם פרסום של חיבורים ומאמרים בתחום המקצוע או בתחום הוראת המקצ . 7

 רגום מוער.עותית מבחינה אקדמית או מקצועית ותתרומה משמ

 תכונות אישיות, מסירות לתפקידיו ומידת שיתוף הפעולה בין המועמד לחבריו בעבודה. . 8

, נשיא המכללה יציג ליו"ר המועצה האקדמית את המועמד למינוי או העלאה רגות פרופסודרלקידום ל .ח

ה של המכללה. לוועדת המינויים העליונ –ות דעתו עצה יעביר את ההצעה, בלוויית חובדרגה ויו"ר המו

ועדת המינויים תרכז את המידע בקשר למועמד מכל מקור באקדמיה ומחוצה לה, בין באמצעות מכתבי 

 ל ובין בכל דרך אחרת והיא תהיה חייבת למנות ועדה מקצועית חיצונית ולפעול עפ"י הנחיות המל"ג.שאמ

 יותסוד .ט

ות דעת בכתב )וזהות כל אדם אחר בו לה חו ת בתקנון זה, זהות מי שנתנודיוני כל ועדה מאלה האמורו 

נם סודיים ואין ליתן מידע הינועצה(, כל המסמכים שנאספו על ידה במסגרת ולצרכי דיוניה, וחוות דעתה, 

ית העליונה של לגביהם או למסרם לכל גורם שהוא פרט לנשיא המכללה, וליו"ר המועצה האקדמ

עיון במסמך שהינם סודיים עפ"י סעיף זה לגורם ללה יהיה רשאי להתיר מתן מידע או המכללה. נשיא המכ

 ה.כלשהו אם יסבור, כי הדבר דרוש לשם פעילותה התקינה של האקדמי
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ל"מרצה בכיר", ל"מרצה נלווה", תקנון לקידום דרגות ל"מרצה", ה. 1

 "ול"מרצה בכיר נלווה

 הבהרות

קיימת אפשרות למקרים  ,אף על פי כן שנים לפחות. 3 –ה לדרגה כלל, פרק הזמן הנדרש בין דרג רךבד .1

קידום לדרגה והוא עונה על כל הקריטריונים של כאשר חבר סגל חדש מתקבל לעבודה במכללה  חריגים

במקרה  .שנים בין דרגה לדרגה 3אינו חייב לעמוד בתנאי של להמתין  ,)מרצה או מרצה בכיר(שת המבוק

ונדגיש תוך כדי ה( מרצ)ללא מעבר דרך דרגת כזה ניתן להעניק לדוגמה ישירות דרגת מרצה בכיר ישירות 

מצא חבר סגל נה חריג נוסף, אם קרבמ רסומים בהתאם.עמידה בכל התנאים מבחינת איכות ההוראה ופ

ם לדרגת מרצה בכיר להוציא את ונמצא כעבור שנתיים לפחות שהוא עומד בכל תנאי הקידו בדרגת מרצה

זמן בין דרגה לדרגה, הרי ועדת המינויים יכולה לדון ואף לאשר קידום טרם מעבר הזמן של הנושא של ה

 שנים. 3

(, 3)-)ג(5(, סעיף 1.9.2018 ולתו)תח "כשרת עובדי הוראהבעניין הרפורמות במכללות לה סכםהעל פי " .2

או "מרצה נלווה" על פי הסכם זה, על המורה להיות מועסק  דמית "מרצה""כתנאי לקבלת דרגה אק

 .שרה במסלולים אקדמיים"מ 50%ומעלה כאשר לפחות  60%של  באותה מכללה בהיקף משרה קבועה

(, 4)-)ג(5(, סעיף 1.9.2018ו לתו)תח "שרת עובדי הוראהבעניין הרפורמות במכללות להכ כםהסעל פי " .3

על פי הסכם זה, על המורה להיות מועסק  או "מרצה בכיר נלווה" מרצה בכיר""כתנאי לדרגה אקדמית "

 .משרה במסלולים אקדמיים 50%ומעלה כאשר לפחות  65%בועה של באותה מכללה בהיקף משרה ק

(, 7)-)ג(5(, סעיף 1.9.2018 ולתו)תח "להכשרת עובדי הוראהכם בעניין הרפורמות במכללות "הסעל פי  .4

של שנת הלימודים בה אושרה הדרגה  יהה באחד לחודש ספטמבראקדמית דרגה  לקבלת מועד הזכאות"

גה האקדמית שאושרה כאמור, לפי ודש העוקב למועד הגשת הבקשה לדרלפי כללי הניהול או באחד לח

יחד עם זאת, עובדי הוראה, אשר  ".ועד הזכאות לדרגה האקדמיתוחר מבין שני המועדים )להלן: "מהמא

חל מהמועד הקובע של ההסכם תנאים המפורטים לעיל יהיו זכאים לדרגת הקידום ההתקיימו לגביהם ה

– 1.9.2018. 

לת התיק, על דחייתו יים המוסדית היכולה להמליץ על פסידק על ידי ועדת המינוועמד/ת ייבהתיק של המ .5

 העלאה בדרגה. מספר פרסומים נוספים וכמובן, עלכדי לחכות ל

נשיא המכללה המאשר קבלת הדרגה ל המועמד/ת, יישלח מכתב מטעם היה והוועדה החליטה על התיק ש .6

 עמידה בקריטריונים. -ו/או הדחייה ו/או פסילת התיק בשל אי

ת נוספת על זכאי/ת לחזור פעם אח ,ה המבוקשתלדרג בקריטריונים הנדרשים ה/א עמדמועמד/ת של .7

 ום, כעבור שנה. בקשת הקיד

כזה ייכנס היו"ר דיון נוסף של  מינויים המוסדית. במקרהלערער על החלטת ועדת ה ת/מועמד/ת רשאי .8

דה המורחבת תהיה שאינם חברי הוועדה. החלטת הווע הוועדה וייצרף להרכב הרשימה שני פרופסורים

 סופית.

 ליות נוספותהבהרות כל .9

 מוכחת. תשתית מחקריתדרשת גם במסלול הנלווה נ
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בלו, בעבר את דרגתם ללא פרסומים : מועמדים בעלי דרגת "מרצה", שקיהשלמת פערי פרסום -

לדרגת "מרצה" בתוספת  ומבקשים לעלות לדרגת "מרצה בכיר", חייבים בכמות הפרסומים הנדרשת

 בהמשך.נדרשות לדרגת "מרצה בכיר". פרטים ההשלמות ה

קידום נלווה למסלול קידום מחקר, המבקשים לעבור ממסלול מדים : מועמעבר ממסלול למסלול -
כל הנדרש מן המסלול  קר לאחר קבלת דרגת המרצה, יהיו חייבים להשלים אתמח-נלווה ל-או מ

 חל בדרגת מרצה.המבוקש, כמותית ואיכותית, ה
 

 ליםקריטריונים עיקריים בשני המסלו – דרגת "מרצה"א. 

 רה.ושבלעדיהם לא תיפתח פרוצדתנאי סף חזקת קריטריונים אלה הם ב הבהרה:

דרגה, לדחות את הבקשה וגם להשהות ור החומר שיונח לפניה, לאשר את הועדת המינויים המוסדית רשאית, לא

 ות שהועלו על ידי הוועדה.את המשך הדיון עד לעמידה בדריש

 
 הערכה לשני המסלוליםות למקור

ו/או  ל ידי בעלי מקצוע בתחום המחקרסומיו של המועמד ע: על סמך שיפוט פרקדמי)פרסומים(לתחום הא

 התמחותו של המועמד.

 על פי משובי סטודנטים, וחוות דעת של ראש החוג בו מועסק המועמד. :לת ההוראה, היחס לסטודנטיםכולי

 ל ראש החוג/תכנית.ל הדיקן ושחוות דעת ש :מה לחוג ב"שאנן" רולת

דותו של המועמד ועדויות פנים וחוץ על פעילותו של המועמד סמך ע: על מה ולמעורבות מחוץ ל"שאנן"לתרו
 אנן" ומחוצה לה.בתוך מכללת "ש

 

 הקריטריונים לדרגת "מרצה" 

 ימחקרהרגיל מסלול ה –דרגת "מרצה"  .1א.

 פרסומים

אחד מהם לפחות בכתב עת ידוע  ,(, בכתבי עת ובספרי מחקר שפיטיםרץבחו"ל ובאפרסומי חוץ ) 4-3: ריםמאמ

 ום בארץ ובעולם.בעל מוניטין מקצועי ואקדמי בתחו

 לכותב ראשון/מוביל.עדיפות לכותב יחיד או  הערה:

ויש בו שינויים  שפורסם בהוצאת ספרים בעלת מוניטין, המפעילה הליכי שיפוט אקדמיים מוכרים ספר:

 מאמרים. היות שווה ערך למספרלקטורט, יכול מהותיים מן הדו

 יפרט המועמד את השינויים והתוספות שהוכנסו לספר לעומת המקור. ,דוקטורטההיה והספר מבוסס על  *

כזה תשקול ועדת המינויים )תוך הסתייעות בהמלצת מומחים( מהו שווה הערך של הספר מבחינת רה במק

  .המאמרים

כתב עת מדעי, שיפוט של מאמרים  של כנס מדעי, עריכתאסופת הרצאות  של ספר מאמרים, עריכה מדעית:

 בכתבי עת מדעיים.

ל(. על הכנסים להיות בעלי מוניטין מקצועי כנסים אקדמיים )רצוי גם בחו" 2-3 -: השתתפות פעילה בכנסים

 בתחומם.ואקדמי 
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רו עיבוד למאמר, לא פורסמו לא עבונים הם בעלי ערך, אך באם המוזמנים על ידי גורמים ש דו"חות מחקר:

ערכם וחשיבותם בכך שהם מעידים על פעילות מעבר ל"שאנן",  הגיעו לתפוצה גםת שפיט, או שלא בכתב ע

 לים להיחשב כפרסום.מחקרית אך אינם יכו

 

 קריטריונים נוספים להערכה
לאוכלוסיית שיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש ביכולות הוראה: 

 דומה.יווט כיתה, הנחיית סטודנטים, וכהסטודנטים, יכולת של נ

סטודנט כפרט. עמידה בלוח קיום מערכת יחסים טובה עם ציבור הסטודנטים ככלל ועם ה יחס לסטודנטים:

 ם ע"פ קריטריונים ברורים וכדומה.זמנים, מתן משובים, מתן ציוני

  ומחוצה לה. ב"שאנן"גופים מוסדיים יכולת לעבוד עם עמיתים, עם  ות:עבודת צו

כנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות, ארגון ימי עיון חוג, לתתרומה ללמכללת "שאנן": תרומה 

 וכדומה.

  עבודת תזה, דוקטורט.,  הכותבים עבודת גמרהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: 

י ספר, אקדמית מקצועית בבת בזיקהציבורית פעילות במערכת ה"שאנן": מכללת לתרומה לקהילה מחוץ 
 ארגון קורסים, ימי עיון, בייעוץ וכדומה.ניהול, בבתפקידי בוועדות שונות, 

 

מקצועיים בחינוך ובהוראה, מומחים מומחים  : מקצועימסלול  –" נלווה דרגת "מרצה .2א.

 ת לימודים וכדומה.ולתוכני

אך פועלם ופרסומיהם קצוע בתחומם, שהם בראשית צעדיהם, ים ולמומחים בעלי מה נועד ליוצרהמסלול הנלוו

בתחום,  ה של רכישת מוניטין בקהילת היוצרים והמומחיםשייה יצירתית ומקצועית ועל התחלמעידים על ע

מלי, ובלבד בארץ וגם מחוצה לה, אף אם אינם עוסקים בפעילות מחקרית אקדמית ואינם בעלי תואר אקדמי פור

 ל פרקטיקה רלוונטית בתחומם.לסטודנטים ידע הנסמך על ניסיון ועשהם מוכשרים להנחיל 

 ם / כנסים / דו"חות מחקרומיפרס

חות בכתב לתחום מומחיותו של המועמד. אחד מהם לפ מאמרים בכתבי עת מקצועיים רלוונטים 2-3מאמרים: 

 בתחום.ידוע ובעל מוניטין מקצועי ואקדמי  עת

 בעלי מעמד בתחום.כנסים  2-3 -: השתתפות פעילה בםכנסי

  למאמר, לא פורסמו בעלי ערך, אך באם לא עברו עיבודוזמנים על ידי גורמים שונים הם המ דו"חות מחקר:

 נן", ערכם וחשיבותם בכך שהם מעידים על פעילות יעו לתפוצה גם מעבר ל"שאבכתב עת שפיט, או שלא הג

 יחשב כפרסום.מחקרית אך אינם יכולים לה

 .ת הולמתת / תיאורטיתשתית מחקרינדרשת 
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 נוספים להערכהקריטריונים 

ת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן לאוכלוסיית וליכיכולות הוראה: 

 הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה, הנחיית סטודנטים, וכדומה.

ככלל ועם הסטודנט כפרט. עמידה בלוח ה עם ציבור הסטודנטים קיום מערכת יחסים טוב יחס לסטודנטים:

 טריונים ברורים וכדומה.מתן משובים, מתן ציונים ע"פ קריזמנים, 

 ים ב"שאנן" ומחוצה לה. יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדי עבודת צוות:

ון בוועדות, ארגון ימי עיפקידים במכללה, חברות תרומה לחוג, לתכנית, מילוי תתרומה למכללת "שאנן": 

 וכדומה.

 .מרהכותבים סמינריונים ועבודות ג: הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

מקצועית בבתי ספר,  פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמיתתרומה לקהילה מחוץ למכללת "שאנן": 
 ן, בייעוץ וכדומה.תפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיובוועדות שונות, ב

 י המסלוליםקריטריונים עיקריים בשנ –ו"מרצה בכיר נלווה" " בכיר דרגת "מרצה .3א.

 ה.ורשבלעדיהם לא תיפתח פרוצדתנאי סף לה הם בחזקת קריטריונים א הבהרה:

ניה, לאשר את הדרגה, לדחות את הבקשה וגם להשהות אית, לאור החומר שיונח לפועדת המינויים המוסדית רש

 על ידי הוועדה.התקנון שנקבעו ה בדרישות ת המשך הדיון עד לעמידא

 וליםמקורות להערכה לשני המסל

 של המועמד על ידי בעלי מקצוע בתחום התמחותו של המועמד. פוט פרסומיו: על סמך שיפרסומיםהערכת ה

ת של ראש החוג , וחוות דעתלמידיםעל פי משובי היחס לסטודנטים ועבודת הצוות: וראה: כולת הההערכת י

 מועסק המועמד.הם ב תוכנית/

מועמד בתוך מכללת "שאנן" ויות פנים וחוץ על פעילותו של העל סמך עדותו של המועמד ועד : תרומה ומעורבות

 לה. ומחוצה

 

קבלת דרגת  לאחר, ותם ומשקלםסדר חשיב" על פי בכיר הקריטריונים לדרגת "מרצה

 "מרצה"

 ימחקרהרגיל ל מסלוה –" בכיר דרגת "מרצה .4א.

 מרצה"(")בנוסף לפרסומים לדרגת  פרסומים

(, בכתבי עת ובספרי מחקר מרצה"בנוסף לפרסומים לדרגת ", ובארץ בחו"לפרסומי חוץ ) 5-4-כ מאמרים:

  .םמוניטין מקצועי ואקדמי בתחו ילובע יםעת ידוע ימהם לפחות בכתב שניים ,שפיטים

 מוביל./עדיפות לכותב יחיד או לכותב ראשון הערה:

יש בו שינויים ים בעלת מוניטין, המפעילה הליכי שיפוט אקדמיים מוכרים והוצאת ספרשפורסם ב ספר:

 .בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המינויים יכול היות שווה ערך למספר מאמריםורט, מהותיים מן הדוקט

 ספר לעומת המקור.יפרט המועמד את השינויים והתוספות שהוכנסו ל ,הספר מבוסס על הדוקטורטבאם 
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ה הערך של הספר מבחינת ה תשקול ועדת המינויים )תוך הסתייעות בהמלצת מומחים( מהו שווה כזבמקר

 המאמרים.

 עדיפות לכותב יחיד או לכותב ראשון/מוביל. הערה:

 וריים מוכרים.די מוסדות ציבמוזמנים על י דו"חות מחקר:

, לא ם לא עברו עיבוד למאמרים הם בעלי ערך, אך באדו"חות מחקר שמוזמנים על ידי גורמים שונ הערה:

יבותם בכך שהם מעידים על פוצה גם מעבר ל"שאנן", ערכם וחשפורסמו בכתב עת שפיט, או שלא הגיעו לת

 מחקרית אך אינם יכולים להיחשב כפרסום. פעילות

דמיים )עדיפות לכנס כנסים מדעיים בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכר אק 2-3 -: השתתפות פעילה בםכנסי

 ו"ל(. בח

 ריכת כתב עת מדעי, שיפוט של מאמריםשל ספר מאמרים, אסופת הרצאות של כנס מדעי, ע עריכה מדעית:

 בכתבי עת מדעיים.

 נן".קר מחוץ ל"שאב"שאנן" ובעיקבלת מלגות, פרסים ומענקים מקרנות מחקר: 

 גה לדרגה.על המועמד להראות רצף פרסומי נאות לאורך ציר הזמן בין דר
 

 ערכהקריטריונים נוספים לה

שיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן לאוכלוסיית יכולת יישום של תחום הדעת, שימוש ביכולות הוראה: 

 הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה, הנחיית סטודנטים, וכדומה.

לוח רט. עמידה בקיום מערכת יחסים טובה עם ציבור הסטודנטים ככלל ועם הסטודנט כפ דנטים:יחס לסטו

 זמנים, מתן משובים, מתן ציונים ע"פ קריטריונים ברורים וכדומה.

 יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופים מוסדיים ב"שאנן" ומחוצה לה.  ות:עבודת צו

תכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברות בוועדות, ארגון ימי עיון תרומה לחוג, לתרומה למכללת "שאנן": 

 וכדומה.

  דוקטורט.ועבודת תזה , עבודת גמר סמינריונים, הכותביםרים מתקדמים: טודנטים לתאהנחיית ס

פעילות במערכת הציבורית בזיקה אקדמית מקצועית בבתי ספר, קהילה מחוץ למכללת "שאנן": תרומה ל

 קידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון, בייעוץ וכדומה.בוועדות שונות, בתפ
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 מומחים מקצועיים( ה )מסלול נלוו –דרגת "מרצה בכיר"  ב.

מקצוע בתחומם, שפועלם כבר זוכה למוניטין,  מסלול בדרגת "מרצה בכיר" נועד ליוצרים ולמומחים בעליה

הערכה גוברת בקהילת היוצרים והמומחים שפועלם ופרסומיהם מעידים על עשייה יצירתית ומקצועית שזוכה ל

ת מחקרית אקדמית ואינם בעלי תואר אקדמי סקים בפעילובתחום, בארץ וגם מחוצה לה, אף אם אינם עו

 סטודנטים ידע הנסמך על ניסיון ועל פרקטיקה רלוונטית בתחומם.פורמלי, ובלבד שהם מוכשרים להנחיל ל

 

 בנוסף לפרסומים לדרגת "מרצה"()פרסומים 
למספר  ות שווה ערךהיליכול בהוצאת ספרים בעלת מוניטין, המפעילה הליכי שיפוט אקדמיים מוכרים,  פר:ס

יפרט המועמד את  ,דוקטורט. במידה שהספר מבוסס על המאמרים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המינויים

מהו שווה הערך של השינויים והתוספות שהוכנסו לספר לעומת המקור. במקרה כזה תשקול ועדת המינויים 

 המאמרים. הספר מבחינת

פרסומים לדרגת "מרצה": דו"חות מחקר, תכניות בנוסף לץ(, בחו"ל ובארפרסומי חוץ ) 4-5 -כ מאמרים:

, בתחום התמחותו של המומחה, בכתבי עת שפיטים ובספרי מחקר. שניים לימודים, דיווחים מעשיים וכדומה

 טין מקצועי ו/או אקדמי בתחום. מוני יעת ידועים ובעלת בכתבי מהם לפחו

 ורך ציר הזמן בין דרגה לדרגה.נאות לא ומירצף פרסנדרשת תשתית מחקרית / תיאורטית הולמת ו-

פיתוח  מעשית כגון:-המועמד ו/או על עבודתו הטיפוליתהפרסומים אמורים להתבסס על תחומי התמחותו של 

, פרסום סוגיות טיפוליות )כגון בייעוץ ובבעיות של ויישום של תכניות לימודים, חומרי למידה, עזרי הוראה

 פיתוח מודלים טיפוליים.טיפוליות ו ר התערבויותיאו(, תובלמידה קשיים בהוראה

וריים מוכרים. דו"חות מחקר מוזמנים על ידי גורמים שונים הם מוזמנים על ידי מוסדות ציב דו"חות מחקר:

פורסמו בכתב עת שפיט, או שלא הגיעו לתפוצה גם מעבר בעלי ערך, אך באם לא עברו עיבוד למאמר, לא 

 על פעילות מחקרית אך אינם יכולים להיחשב כפרסום. שהם מעידים ל"שאנן", ערכם וחשיבותם בכך

 כנסים בעלי מוניטין מקצועי ואקדמי מוכר אקדמיים )עדיפות לכנס בחו"ל(. 2-3 -: השתתפות פעילה בכנסים
 

 שבון: פעילויות נוספות שתלקחנה בח
 של ספר מאמרים, עריכה בכתב עת מקצועי. עריכה מדעית:

 ם מוסדות מוכרים וכדומה.: מטעימודיםשיפוט של תוכניות ל

 עת שפיטים.י בכת :שיפוט של מאמרים

 בקהילה האקדמית ובשדה. חומרים חדשים יישום והטמעה של

חוץ למכללת "שאנן" בתחומים במכללת "שאנן" ובעיקר מ מקרנות מחקרקבלת מלגות, פרסים ומענקים : 

 הרלוונטים.

 י.ים לתואר שנשל עבודות גמר מורחבות של סטודנט הנחייה

 מקצועי:-הבהרות נוספות למסלול נלווה

נלווה" אמור להיות בעל ניסיון מוכח בתחום בו הוא עוסק ואותו  מומחה המבקש קידום לדרגת "מרצה בכיר

טות טיפוליות ואחרות, מיומנויות טיפוליות ואחרות, פרטניות הוא מלמד. הוראה ברמה גבוהה של גישות ושי

 ;ומערכתיות

וצות סטודנטים ושל מנחי פרקטיקום. פיתוח קורסים ועדכונם בהתאם להתפתחויות נחייה של קבהדרכה וה

 לחידושים בתחומי התמחותו של המומחה.ו
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ע שלו ולשפר את ההבנה בתחום מומחה נדרשת הוכחה ליכולתו ליישם את המיומנות שלו, לחלוק את הידהמ

 מומחיותו, במסגרות אקדמיות ו/או/ בשדה.

יח יכולת של הערכת פרויקטים, פיתוח תיאורטי של רעיונות וגישות ו/או פיתוח המועמד להוכעל פרסומי 

 וכניות לימודים.ת

שעשויים תחום התמחותו, פרויקטים ותפים באו עם ש ,המומחה אמור להוכיח שהוא מבצע אישית פרויקטים

 להוות גשר בין המסגרת האקדמית לבין השדה.

 בכנסים, בסדנאות וביוזמות מקצועיות אחרות. חום התמחותומומחה אמור לשמש שגריר של תה

מיומן של סטודנטים מתחילים, סטודנטים ללימודים ומכשיר דור חדש המומחה אמור להוכיח שהוא מחנך ו

 מתקדמים ואנשי מקצוע בתחום התמחותו.

 מחה אמור להוכיח יצירתיות וחדשנות בפעילותו המקצועית.המו
 

 כהקריטריונים נוספים להער

 כלוסייתיכולת יישום של תחום הדעת, שימוש בשיטות הוראה רלוונטיות והתאמתן לאווראה: יכולות ה

 הסטודנטים, יכולת של ניווט כיתה, הנחיית סטודנטים, וכדומה.

ובה עם ציבור הסטודנטים ככלל ועם הסטודנט כפרט. עמידה בלוח קיום מערכת יחסים ט יחס לסטודנטים:

 ע"פ קריטריונים ברורים וכדומה. מתן ציונים זמנים, מתן משובים,

 ים מוסדיים ב"שאנן" ומחוצה לה. יכולת לעבוד עם עמיתים, עם גופ עבודת צוות:

ת בוועדות, ארגון ימי עיון תרומה לחוג, לתכנית, מילוי תפקידים במכללה, חברותרומה למכללת "שאנן": 

 וכדומה.

 .עבודות גמרמינריונים והכותבים סהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים: 

ה אקדמית מקצועית בבתי ספר, פעילות במערכת הציבורית בזיקתרומה לקהילה מחוץ למכללת "שאנן": 
 בוועדות שונות, בתפקידי ניהול, בארגון קורסים, ימי עיון, בייעוץ וכדומה.

 



 

12 

 ד"סב

 "שאנן" תקנון המינויים לדרגת פרופסורה במכללת .2

 מטרה

 י למורים אקדמאיים מעולים, לדרגת פרופסורה במכללת "שאנן".מטרתו של תקנון זה לאפשר מינוי אקדמ

 

 דרגות

 דרגת פרופסור נחלקים לשתי דרגות:המורים ב

 ;"פרופ' מקצוע" –מחקרי, או פרופ' חבר במסלול המקביל  -פרופ' חבר  .1

 פ' מן המניין.פרו .2

 

 

 כישורים

הכישורים הנדרשת למתן מינוי  רמת הכישורים שתידרש לשם מתן מינוי לדרגת פרופסורה, לא תיפול מרמת

 בדרגה מקבילה במסלול הרגיל במוסדות האקדמיים.

 

 קריטריונים לקביעת דרגה

ופסורה, תבחן ועדת בבואה לקבוע את הדרגה שתוענק למועמד ובבואה להחליט על העלאת מועמד בדרגה לפר

ועדת המינויים העליונה תבחן ים העליונה של המכללה את כישורי המועמד, לאור הקריטריונים דלהלן. המינוי

 רגה המבוקשת: את תיק המועמד לפי שיקול דעתה ותקבע התאמתו לד

המוניטין המקצועי והישגיו של המועמד בארץ ו/או בחו"ל, על סמך עבודתו והפרסומים המדעיים  .1

 שלו.

 תפקידים הקשורים במקצוע, מחוץ לאקדמיה.הצלחה במילוי  .2

 ת האקדמיה או במסגרת אחרת.הצלחה במילוי תפקידי הוראה במסגר .3

 גרת האקדמיה או במסגרת אחרת.הצלחה בביצוע פעילויות נלוות בתחום ההוראה, במס .4

 תכונות אישיות, מסירות לתפקידיו ומידת שיתוף הפעולה עם חבריו לעבודה. .5

 בארץ ו/או מחוצה לה. ותרומתו לקהילה. דו בקהילה המקצועיתמעמ .6

 

 הליכי מינוי והעלאה בדרגה

קנון ם והגופים שיטפלו במינויים והעלאה בדרגה, הינם ההליכים והגופים הנוהגים בתההליכי .1

 המינויים.

בכל הליך שיקויים לצורך מינוי מועמד ו/או העלאתו לדרגת פרופסור, תמנה ועדת המינויים  .2

 דה מקצועית שתחווה בפניה דעה ביחס למועמד.ליונה של המכללה ועהע
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-)ג(5(, סעיף 1.9.2018במכללות להכשרת עובדי הוראה" )תחילת על פי "הסכם בעניין הרפורמות  .3

(5,) 

לת דרגה אקדמית "פרופסור חבר" או "פרופסור חבר נלווה", או "פרופסור מן המניין" "כתנאי לקב

, כאשר  100%ה מכללה בהיקף משרה קבוע של ה להיות מועסק באותעל פי הסכם זה, על המור

 ם". משרה במסלולים אקדמיי 75%לפחות 

, 2018-2022שנים על פי ההסכם הנ"ל, בתקנון המנויים תיכלל גם הוראה זמנית לפיה במהלך ה .4

שנים לפחות, המועסק בהיקף  6מורה קבוע המועסק בפועל במכללה להכשרת עובדי הוראה במשך 

ים האקדמיים, יהיה פטור מדרישת פרק הזמן המינימלי הנדרש בדרגת במסלול 100%שרה של מ

ור ורך קבלת המלצה של הוועדה העליונה של המכללה, לדרגת "פרופסור חבר", "פרופס"מרצה" לצ

 חבר נלווה" או "פרופסור מן המניין".

 

 ו פרופ' מן המנייןא פרופ' מקצועי,-והפירוט המהלך למינוי פרופ' חבר במסלול הרגיל, או פרופ' חבר נלו

 המועמד יכין את בקשתו שתכלול: .1

. שיכללו: מאמרים שפורסמו, ספרי לימוד, ת הנדרשת ע"י המל"גקורות חיים, לפי המתכונ .א
ות, מאמרים אחרים, השתתפות בכנסים מקצועיים ובוועדות, ניירות ספרים ומונוגרפי

 ו"חות, משובי הוראה ועוד.עבודה, פיתוח תכניות ותוכניות לימודים, ד

מומחיותו, רציונל המתאר את פעילותו האקדמית והמקצועית, המבטאים את ייחודו ו .ב
 מחוצה לה )בדומה ל"אני מאמין"(.במכללה ו

לוועדת המינויים העליונה של המכללה, לצורך פתיחת הליכים בקשה מנומקת של המועמד  .ג
 מכללה".-למינויו כ"פרופסור חבר

 המכללה הממליץ על המועמד. פנייה של נשיא .ד

 

ד ם היא מוצאת שהמועמא.  ועדת המינויים העליונה של המכללה תקבל את החומר ותדון בו. א .2

בדוק את נתוני המועמד, ולהמליץ על ראוי, אזי צריכה לבחור ועדה מקצועית חיצונית על מנת ל

, יעמוד פרופ' מן הקידום בדרגה בהתאם. בראש הוועדה המקצועית לקידום לדרגת פרופ' כלשהי

 והה ממנה!.המניין. שאר חברי    הוועדה יכולים להיות בדרגה מקבילה לזו המבוקשת או גב

נים את התהליך והמהלך, יפרופסורים לפחות, שמכירים ומב 3ועדה החיצונית, שתכלול ב.   הו

וניים החומר ותדון בו. אם היא מוצאת שהמועמד ראוי, אזי היא תפנה למעריכים חיצתקבל את 

בארץ ובחו"ל, מתוך רשימת ממליצים שהוועדה המקצועית תרכיב. כל ממליץ יכתוב חוות דעת 

 ישלח לוועדה.ו

וועדה המקצועית לכתיבת לאחר קבלת כל חוות הדעת של המעריכים החיצוניים, תתכנס הג.   

 העליונה של המכללה. המינוייםשלה והמלצותיה המופנים לוועדת הדו"ח 

של המכללה תכתוב את המלצתה, אשר יחד עם כל החומר תישלח לממונה  ועדת המינויים .ד

 תאימה במל"ג.רופסורים המבמל"ג, שמפנה זאת לוועדת הפ

 זי ניתן אישור למינוי. אם במל"ג, ועדת הפרופסורים תמצא שהמועמד ראוי, א  .ה
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 קריטריונים למינוי לדרגת פרופסורה 

 ין"קריטריונים למינוי לדרגת "פרופסור מן המני

 באותו תחוםין תרם תרומה משמעותית לתחום הידע שלו, ופעילותו גרמה לחידושים ניכרים פרופסור מן המנ 

 תחום מומחיותו בארץ ובחו"ל.סמכא ומנהיג ב-התמחותו. הוא בעל מוניטין מדעי מכובד כמומחה, בר

ידי הוועדה -רגה ניתן עלאישור סופי של הד ן.להלן הקריטריונים להמלצה להעלאה לדרגת פרופסור מן המני

ת לחינוך קיימים שני מסלולי במכללות האקדמיו העליונה למינוי פרופסורים של המועצה להשכלה גבוהה.

 מחקרי ב. מסלול ב': יצירה אמנותית או מקצועית. -דמיקידום לדרגת "פרופסור מן המניין: מסלול א': אק

 מסלול א': אקדמי מחקרי

 חבר.-גת פרופסורותק של שלוש שנים לפחות בדר .1
  משרה לפחות. 50%-קביעות במכללת שאנן ב .2
 .ת מידה מכללתיותפי אמו-תיבדק עלאיכות הוראה טובה ש .3
יימים בהן הליכי שיפוט של פרסומים רציפים בעיתונות מקצועית מוכרת או באסופות, שמתק .4

מבחינה המאמרים המתפרסמים בהן, ובמות הפרסום הן מן החשובות בתחום. הפרסומים ייבדקו 
 כמותית ואיכותית.

בהוצאה  "חבר-"פרופסורלאחר קבלת דרגת למועמדים ממדעי הרוח והחברה: פרסום ספר שיצא לאור  .5
 מכובדת המקיימת הליכי שיפוט ראויים מהווה יתרון. 

 תתפות פעילה ונשיאת הרצאה בכנסים אקדמיים רלוונטיים לתחום התמחותו של המועמד.הש .6
לאומי וארצי בתחום מחקרו של המועמד, כגון: הרצאות -מוניטין ביןהוכחות למנהיגות מדעית ו .7

לאומיים וארציים, היות המועמד יושב ראש בסקציות -גון כנסים ביןים יוקרתיים, ארמוזמנות בכנס
ידי מו"לים חשובים, עריכה או חברות בצוות -ספרים, סקירות ומאמרים המוזמנים על בכנס, חיבור

לים, זכייה בפרסים אקדמיים יוקרתיים, זכייה במענקי מחקר מקרנות העורכים של כתבי עת מובי
וט בכתבי עת, שיפוט הצעות מחקר לקרנות תחרותיות, שיפוט תזות א תחרותיות, שיפתחרותיות ול

לאומיים וארציים -ם, הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים, חברות בארגונים ביןלתארים מתקדמי
 .אקדמי-חשובים בעלי אופי מחקרי

 תרומה בתחום מומחיותו למכללה ולקהילה בארץ ובחו"ל. .8
     מכללה.המלצות של דיקן ונשיא ה .9

 

ולים שהישגיהם המיוחדים נועדה ליוצרים ובעלי מקצוע מע במסלול הנלווהין דרגת פרופסור מן המנ ול ב':מסל

נותית או המקצועית הקנו להם מוניטין ייחודי בקהילה האמ העשייה המקצועיתאו  היצירה האמנותיתבתחום 

או אם אין הם בעלי תואר  מחקרית,-ת אקדמיתהרלוונטית, בארץ או מחוצה לה, גם אם אינם עוסקים בפעילו

ם ידע הנסמך על ניסיון ומודעות שצברו ביצירה אקדמי פורמלי, ובלבד שהם מוכשרים להנחיל לסטודנטי

העשייה המקצועית ולכן המל"ג נתן לכך כינוי אמנותית או בעשייה מקצועית מיוחדת. למכללת שאנן רלוונטית 

 של פרופ'  מקצועי. 
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 במכללת שאנן פרופ' מן המניין מקצועי(:) יצירה מקצועית -מסלול ב'  

 חבר. -ורותק של שלוש שנים לפחות בדרגת פרופס .1
 משרה לפחות. 50%-קביעות במכללת שאנן ב .2
  .פי אמות מידה מכללתיות-איכות הוראה טובה, שתיבדק על .3
  .פרסום רציף של מאמרים מקצועיים בעיתונות ואסופות .4
  .רציתלאומית וא-רה ביןספרים מקצועיים בעלי הכ .5
 רומה למקצוע.לאומית וארצית בת-תרומה משמעותית לקידום המקצוע וליישומו והכרה בין .6
 ניסיון בתפקידי ניהול ומנהיגות וכושר הדרכה מיוחד ובולט של צוותים מקצועיים. .7
  .לאומיים וארציים מקצועיים יוקרתיים וחשובים-נים ביןחברות בארגו .8
אורטיים ומעשיים של המקצוע; פיתוח תכניות לימודים ו/או כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התי .9

 ופיתוח יוזמות בתחומי המקצוע.חומרי למידה/הדרכה 
מל"ג, משרד החינוך הזמנה לשמש שופט, סוקר, מעריך בוועדות למתן פרסים, השתתפות בוועדות של ה .10

 לאומי וארצי.-ות בקנה מידה ביןאו לוועדות אחרות בעלות יוקרה וחשיב
 לאומיים וארציים חשובים ויוקרתיים.-לכנסים בין הזמנה .11
 .תחום פעילותו והוכחת מנהיגות מקצועיתלאומי ב-מוניטין ארצי ובין .12
 תרומה למכללה ולקהילה בארץ ובעולם. .13
 .ההמלצות של דיקן ונשיא המכלל .14

 

  חבר"-קריטריונים למינוי לדרגת "פרופסור

ו מצביעה על חדשנות אמפירית, תיאורטית ו/או חבר יתמנה מועמד שעבודת-שאנן כפרופסורבמכללת 

מחקרית או מקצועית מתמשכת ואשר עבודתו זכתה להכרה בקרב החוקרים, יצירתיות ופוריות  ,מתודולוגית

רת שאיכות ההוראה שלו במוסד מוערכת ושהוא תורם תרומה ניכאו המומחים באותו תחום, בארץ/ בעולם, 

יטריונים שלהלן הם הקריטריונים להמלצה להעלאה לדרגת הקר למוסד מבחינה אקדמית ומקצועית.

ידי הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המועצה להשכלה -סופי של הדרגה ניתן עלאישור  חבר".-"פרופסור

-: מסלול א': אקדמיחבר"-לחינוך קיימים שני מסלולי קידום לדרגת "פרופסור במכללות האקדמיות .גבוהה

 יצירה אמנותית או מקצועית. מחקרי ב. מסלול ב':

 מסלול א': אקדמי/מחקרי 

 ת בדרגת מרצה בכיר.ותק של שלוש שנים לפחו .1
 משרה לפחות. 50%-קביעות במכללת שאנן ב .2
 כללתיות.פי אמות מידה מ-איכות הוראה טובה, שתיבדק על .3
רים אסופות, המקיימות הליכי שיפוט של המאמפרסומים רציפים בעיתונות מקצועית מוכרת או ב .4

 כמותית ואיכותית. המתפרסמים בהן ובמות הפרסום מן החשובות בתחום. הפרסומים ייבדקו מבחינה
ט למועמדים ממדעי הרוח והחברה: פרסום ספר שיצא לאור בהוצאה מכובדת המקיימת הליכי שיפו .5

 ראויים מהווה יתרון.
 ו של המועמד.כנסים אקדמיים רלוונטיים לתחום התמחותהשתתפות פעילה )נשיאת הרצאה( ב .6
 לאומי וארצי מוכח בתחום פעילותו.-מוניטין בין .7
  .לקהילה בארץ ובחו"לתרומה למכללה ו .8
 המלצות דיקן ונשיא המכללה. .9
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  מסלול ב': נלווה/מקצועי

 גת מרצה בכיר.ותק של שלוש שנים לפחות בדר .1
 לפחות.משרה  50% -קביעות במכללת שאנן ב  .2
 ת מידה מכללתיות.פי אמו-איכות הוראה טובה, שתיבדק על .3
 לאומי וארצי.-מעמד מוכר ומבוסס בתחומו מוניטין בין .4
ת מתמשכת מאז קבלת הדרגה מרצה בכיר בתחום פעילותו, כולל פרסומים אקדמיים בבמות פעילו .5

 "ל.פרסום שפיטות בארץ ובחו
 כה.פיתוח תוכניות לימודים ו/או חומרי למידה/הדר .6
 .תרומה למכללה ולקהילה בארץ ובחו"ל .7
 צות דיקן ונשיא המכללה.המל .8

ליישם  לול זה )קלינאים/יועצים ואמנים/יוצרים(להבהרת נושא הקידום במסלול ב': מצופה ממועמדים במס

 ום מומחיותם במסגרות אקדמיואת מיומנויותיהם, לחלוק את הידע שלהם ולשפר את ההבנה בתח


