אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

.1

דף מספר
מתוך

1
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

מ ט ר ה:

מטרת הוראה זו להגדיר מהותן של קתדרות ,לפרט את התנאים וההליכים להקמתן ,למינוי המופקדים עליהן
ולביטולן ,ויתר הנושאים הקשורים בפעילותן.
.2

ה ג ד ר ו ת:

בהוראה זו:
()24.9.2012

.3

2.1

"האוניברסיטה"

אוניברסיטת תל-אביב.

2.2

"ק ת ד ר ה"

פעילות אקדמית (לרבות מחקר ,הוראה ופרסומים) בתחום או במקצוע מדעי
מסוים ,המיוצג באוניברסיטה ,או שברצונה שיהיה מיוצג בה ,פעילות
שמימונה בא מתרומה מיוחדת ושהאוניברסיטה החליטה לקשרה בשמו של
אדם או מוסד שהיא חפצה ביקרו.

2.3

"קתדרה מיוחדת"

כהגדרתה בסעיף .15

2.4

"ה נ ש י א"

נשיא האוניברסיטה.

2.5

"ה ר ק ט ו ר"

רקטור האוניברסיטה.

2.6

"ה ס נ א ט"

סנאט האוניברסיטה.

2.7

"הוועדה המרכזת"

הוועדה המרכזת של הסנאט.

2.8

"הוועדה
הפקולטאית"

כהגדרתה בסעיף .5

2.9

"ק ת ד ר ה
למדענים צעירים"

כהגדרתה בסעיף .18

ה ק מ ה:

()24.9.2012
3.1

קתדרה תוקם ,על פי הצעה משותפת של הנשיא והרקטור ,כשתושג תרומה מתאימה להקמתה.

3.2

הצעת הנשיא והרקטור להקמת קתדרה בתחום או במקצוע מדעי מסוים טעונה אישורם של הוועדה
המרכזת והסנאט.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

3.3

.4

2
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

ייעשה מאמץ ליתן הגדרה רחבה לתחום ולשם הקתדרה ,תוך מתן הדגש מסוים ,שניתן יהיה
להחליפו ,כדי שלא להגביל את האפשרות למינוי מופקדים ולאפשר קריאת מספר קתדרות באותו
תחום אקדמי( .שינוי שם קתדרה ייעשה בהסכמת התורם ובאישור הוועדה המרכזת והסנאט).

ת ר ו מ ה:

()24.9.2012

.5

4.1

הסכום המינימאלי שיידרש להקמת קתדרה ייקבע ע"י ההנהלה מעת לעת.

4.2

הסכום המינימאלי שיידרש להקמת קתדרה מיוחדת כהגדרתה בסעיף  15להלן ,יהיה כפול מהסכום
שייקבע להקמת קתדרה רגילה.

4.3

חרף האמור לעיל ,יהיו הנשיא והרקטור רשאים לאשר הקמת קתדרה ,או קתדרה מיוחדת ,כנגד
קבלת תרומה בסכום הנופל מזה האמור בסעיפים  4.1או  ,4.2ובלבד שיימשך המאמץ להשלמת
סכום התרומה עד שיגיע לסכום המינימאלי הנדרש.

רשימת מועמדים פקולטאית:
5.1

הוועדה הפקולטאית:

- - - 5.1.1
5.1.1.1

בכל פקולטה ימנה הדקאן ועדה פקולטאית לעניין קתדרות .הפקולטה תקבע את
מספר חברי הוועדה ,סדרי בחירתם ותקופת כהונתם ,והכל בכפוף לאמור בסעיף
 5.1.2שלהלן.

5.1.1.2

בוועדה הפקולטאית יכהן הדקאן כיו"ר הוועדה מכח תפקידו ,וכן לפחות
שלושה חברי סגל אקדמיים מהפקולטה המופקדים על קתדרות.
היה ואין בפקולטה לפחות שלושה חברים המופקדים על קתדרות ,ימנה הדקאן
לוועדה הפקולטאית מופקדים על קתדרות הנמנים עם פקולטות אחרות ,על מנת
להשלים את מספר חברי הוועדה הפקולטאית לשלושה ,בנוסף על הדקאן.

 5.1.2סדרי עבודה:

הוועדה הפקולטאית תקבע את סדרי עבודתה.
 5.1.3הכנת הרשימה:

()2.3.2016
הוועדה הפקולטאית תכין את רשימת מועמדי הפקולטה להפקדה על קתדרות (להלן:
"הרשימה").
הרשימה תהיה ערוכה על פי סדר קדימויות אקדמי.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

3
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

 5.1.4עדכון הרשימה:

הוועדה הפקולטאית תהיה מוסמכת להוסיף ,מעת לעת ,שמות לרשימה ,לגרוע ממנה שמות
ולשנות את סדר הקדימויות בה.
הוועדה הפקולטאית תהיה חייבת לבחון ,לפחות אחת לשנה ,אם מן הראוי לעדכן את הרשימה.
 5.1.5העברת הרשימה:

()24.9.2012
הרשימה וכל עדכון שלה יועברו באמצעות דקאן הפקולטה לנשיא ולרקטור.
5.2

.6

()24.9.2012
הנשיא והרקטור יבחרו ,מתוך הרשימה ,מועמד או מועמדים מטעמם – שבהשגת קתדרות בשבילם
ירוכזו מאמצי האוניברסיטה – וידווחו על בחירתם לדקאני הפקולטות הנוגעים בדבר.

()24.9.2012
בכל הנוגע לקתדרות בנושאים בין-תחומיים בתוך פקולטה אחת או בפקולטות שונות ,ימנה הרקטור ועדת
אד-הוק מקרב חברי הוועדות הפקולטאיות לצורך הכנת רשימת המועמדים של הפקולטות הנוגעות בדבר
להפקדה על קתדרות אלה .בוועדה האמורה יכהנו חברי סגל המופקדים על קתדרות מתחומים סמוכים
בפקולטות הנוגעות בדבר.
רשימת המועמדים האמורה לעיל תועבר לנשיא ולרקטור ,לבחירת מועמד מטעמם.

.7

.8

כשירות להפקדה:

7.1

על קתדרה יופקד חבר סגל אקדמי ,בעל שם בתחום או במקצוע המדעי שהקתדרה מוקדשת לו.

7.2

הואיל ובהפקדה על קתדרה יש משום כבוד מיוחד שמעניקה האוניברסיטה לאחד מבכירי מדעניה,
יופקד על קתדרה חבר סגל שדרגתו פרופסור מן המניין.

הליכי הפקדה:

8.1

()24.9.2012
הנשיא והרקטור יבחרו ,מתוך הרשימות ,במועמד מטעמם להפקדה על קתדרה.

8.2

עם בחירת המועמד ידווחו הנשיא והרקטור על כך לדקאן הפקולטה הנוגעת בדבר.

8.3

הצעה להפקדת מועמד על קתדרה תובא ע"י הנשיא והרקטור לאישור הוועדה המרכזת והסנאט.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

.9

4
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

תקופת כהונה וסיומה:

9.1

הפקדת חבר סגל על קתדרה תיעשה לתקופה שאינה נופלת משלוש שנים.

9.2

תקופת הפקדתו של מופקד על קתדרה לא תיפסק עקב יציאתו לשבתון.

9.3

()2.3.2016
חבר סגל המופקד על קתדרה ,אשר יוצא לחל"ת שאינה עולה על שנה ,ימשיך לנהל את הקתדרה.
קתדרה של חבר סגל בחל"ת העולה על שנה תנוהל בידי הרקטור ,שיפעילה תוך התייעצות עם
הדקאן ועם המופקד על הקתדרה.

9.4

הפקדתו של מופקד על קתדרה תסתיים:
9.4.1

כשיחדל להימנות עם הסגל האקדמי של האוניברסיטה.

9.4.2

עם פרישתו לגמלאות ,ואולם:
9.4.2.1

()31.10.2007
()24.9.2012
ניתן יהא להאריך את הפקדתו של מופקד על קתדרה שפרש לגמלאות,
לתקופה אחת נוספת של שנתיים ,בהתאם להליכים המפורטים להלן.

9.4.2.2

בשנה האקדמית האחרונה לפני פרישתו ,ימסור המופקד על הקתדרה
לוועדה הפקולטאית ,באמצעות הדקאן ,דו"ח פעילות.

9.3.2.3

המליצה הוועדה הפקולטאית בפני הדקאן על הארכת תקופת ההפקדה ,יגיש
הדקאן לנשיא ולרקטור בקשה להארכת תקופת ההפקדה ,אליה יצורף דו"ח
הפעילות הנזכר לעיל.

9.4.2.4

המלצת הנשיא והרקטור להארכת תקופת ההפקדה כאמור לעיל ,תובא
לאישור הוועדה המרכזת והסנאט.

9.4.2.5

()31.10.2007
()24.9.2012
ההחלטה על הארכת הפקדתו על קתדרה של מי שפרש לגמלאות תתבסס על
המשך פעילותו המחקרית בתחומי המחקר של הקתדרה.
לא תוארך הפקדתו של מופקד על קתדרה שפרש לגמלאות ,אם יש
בהעסקתו מחוץ לאוניברסיטה משום חשש לניגוד עניינים עם ענייניה של
אוניברסיטת תל-אביב ,כגון היותו איש סגל במוסד אחר להשכלה גבוהה.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

.10

דף מספר
מתוך

5
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

קתדרה לא מאוישת:

)24.9.2012( 10.1
הוועדה המרכזת והסנאט יהיו רשאים להחליט ,על פי המלצת הנשיא והרקטור ,להקים קתדרה בלי
למנות עליה מופקד ,אם התחום המדעי לו תוקדש הקתדרה נראה להם חשוב וראוי להיות נושא
למחקר והוראה באוניברסיטה.
)24.9.2012( 10.2
הוקמה קתדרה בלי שימונה לה מופקד ,או התפנתה משרת המופקד על קתדרה ,יהיה הרקטור ,או
נציגו ,אחראי לקתדרה עד שימונה לה מופקד.
 10.3האוניברסיטה תמעיט ככל האפשר בהקמתן של קתדרות בלתי מאוישות.
.11

ביטול קתדרה:

 11.1הנשיא או הרקטור רשאים ליזום ביטול קתדרה אם התרומה המיועדת להקמתה לא נתקבלה
באוניברסיטה ,כולה או חלקה.
)24.9.2012( 11.2
החלטה על ביטול קתדרה תתקבל בוועדה המרכזת ובסנאט.
.12

הקצאת כספים:

 12.1בסעיף זה:
"התרומה"  -הסכום שנתרם לצורך הקמת קתדרה.
 12.2סכום שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת האוניברסיטה ייועד ,מדי שנה ,לפעילות אקדמית (מחקר,
הוראה ,פרסומים מדעיים וכדומה) של הקתדרה ,ואילו כל הכנסה נוספת שתהיה ,או שיכולה להיות,
לאוניברסיטה מהתרומה ,תיועד לתקציב האוניברסיטה השוטף ,לכיסוי שכרו של המופקד על
הקתדרה ,או חלק ממנו ,ולתקורה.
המופקד על קתדרה לא יקבל עקב הפקדתו תוספת לשכרו.
 12.3במקרים מיוחדים יהיו הנשיא והרקטור רשאים להחליט ,יחדיו ,להגדיל את הסכום השנתי המיועד
לפעילותה האקדמית של קתדרה.
)24.9.2012( 12.4
החליטו הנשיא והרקטור לאשר הקמת קתדרה או קתדרה מיוחדת בנסיבות כאמור בסעיף  ,4.3תקבע
הנהלת האוניברסיטה איזה אחוז מסכום התרומה ייועד למימון הפעילות האקדמית של הקתדרה או
הקתדרה המיוחדת.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

.13

6
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תאריך פרסום
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מספר ההוראה
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ת ק צ י ב:

()24.9.2012
 13.1התקציב השנתי לכל קתדרה ייקבע ע"י הנהלת האוניברסיטה .יתרות תקציב שלא נוצלו ,יעמדו
לרשות הקתדרה בשנים שלאחר מכן.
 13.2כל חלק מהסכום המיועד למימון הפעילות האקדמית של הקתדרה ,שלא ינוצל ע"י המופקד בשנה
מסוימת ,יעמוד לרשות הקתדרה בשנה או בשנים שלאחר מכן.
.14

פ ע י ל ו ת:

 14.1המופקד על הקתדרה אחראי לקיים:
14.1.1

מחקר והוראה ברמה נאותה בתחום המקצוע שהקתדרה מוקדשת לו.

14.1.2

פעילויות אחרות מטעם הקתדרה כמו ימי עיון ,סימפוזיונים ,הרצאות תקופתיות,
פרסומים וכיו"ב.

15.1.3

אירוע אקדמי שנתי לציון פעולתה של הקתדרה.

)24.9.2012( 14.2
המופקד על הקתדרה יסכם ,אחת לשנתיים ,את פעילות הקתדרה בשנים החולפות ויעביר את הסיכום
לנשיא ולרקטור ,בצירוף תדפיסי הפרסומים החדשים של הקתדרה .עותק מהסיכום יועבר לאגף
לקשרי חוץ לצורך העברתו לתורם ולרשות המחקר.
 14.3המופקד על הקתדרה ישתמש ,לצורך תכתובות בעניינים מדעיים ואקדמיים ,בנייר מכתבים מיוחד
שיישא את שם הקתדרה.
 14.4בכל פרסום של עבודה מדעית שנעשתה במסגרת פעילות הקתדרה ,יצוין שמה של הקתדרה ,בכפוף
לנהוג באותו תחום ,בית הוצאה ו/או כתב עת.
.15

קתדרות מיוחדות ):(University Chair

"קתדרה מיוחדת"  -קתדרה שהמופקד עליה יהיה בדרגת פרופ' מן המניין באוניברסיטת תל-אביב ,מדען
בעל שם בינלאומי ,יוצא דופן בתחומו ,ובלבד שהתקבלה תרומה בסכום הכפול מתרומה לקתדרה רגילה.
 15.1לשם הקמת "קתדרה מיוחדת" תוקם ועדה אוניברסיטאית בוחרת (להלן" :הוועדה הבוחרת") ,אשר
תורכב מאנשי מדע בולטים מהאוניברסיטה ,מהארץ ומהעולם .הוועדה הבוחרת תמונה ע"י הנשיא
והרקטור ,אשר יכהנו כיושבי ראש שלה.
מינוי הוועדה הבוחרת יובא לידיעת הוועדה המרכזת והסנאט.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך
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קתדרות (תשס"ז)

שם ההוראה:

)24.9.2012( 15.2
הוועדה הבוחרת תחליט על מינוי מופקדים על קתדרות המיוחדות ,לאחר שתקיים דיון על בסיס
החומר שיובא בפניה ע"י יושבי הראש שלה .המלצות הוועדה הבוחרת יובאו לאישור הסנאט.
.16

קתדרה תקציבית:

)24.9.2012( 16.1
()2.3.2016
הוועדה המרכזת והסנאט ,יהיו רשאים להחליט על פי המלצת הנשיא והרקטור ,על הקמת קתדרה
תקציבית ,אשר תמומן מתקציב האוניברסיטה.
 16.2על קתדרה תקציבית יחולו ההליכים המנויים בנוהל זה ,בשינויים המחויבים.
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דיווח הנשיא:

אחת לשנה ימסור הנשיא לוועדה המרכזת ולסנאט דו"ח שיכלול ,בין היתר ,פרטים בדבר מספר הקתדרות
שהוקמו בשנה החולפת ,התחום לו הוקדשה כל אחת מקתדרות אלה ושמות חברי הסגל שהופקדו עליהן.
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קתדרות למדענים צעירים ):(Career Development Chairs

 18.1מטרת הקתדרות למדענים צעירים הינה לתרום משמעותית לבניית ההון האנושי של האוניברסיטה.
 18.2הפקדה על קתדרה זו תהיה למדענים צעירים מצטיינים עד דרגת פרופסור חבר ,לתקופת זמן
מוגבלת ,שתיקבע ע"י הנשיא והרקטור.
 18.3הפעלת הקתדרה תהא בהתאם לכללים הנוהגים לגבי קתדרות רגילות.
.19

א ח ר י ו ת:

האחריות לביצוע:
 19.1המופקד על הקתדרה יהיה אחראי לפעילותה האקדמית.

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

שם ההוראה:

8
8

תאריך פרסום
6.6.2007

מספר ההוראה
10-007

קתדרות (תשס"ז)

)24.9.2012( 19.2
רשות המחקר תנהל את הקתדרה מבחינה תקציבית שוטפת בהתאם לנוהלי מענקי מחקר ,ותבטיח את
הכנת הדו"חות התקופתיים.
 19.3לרקטור האחריות הכוללת לנוהל זה.
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ת ח ו ל ה:

תחולת נוהל זה מיום אישורו בסנאט (.)6.6.2007
נוהל זה מחליף את נוהל קתדרות אשר פורסם ביום  ,25.6.1990ובא במקומו מיום פרסומו.
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