
  ארגון הסגל האקדמי הבכיר
  אביב-של אוניברסיטת תל   

  

  39040ד . ת69978תל אביב , אביב-רמת 
  03 -6406146 :פקס; 6407453/4-03: 'טל

http://www.tau.ac.il/~vaadbhir  

20.11.2007 

  רענון ההנחיות: שביתת הסגל האקדמי

  

  . עם התמשכות השביתה ראינו צורך לרענן את ההנחיות לגבי היקפה ותחולתה

אין  .הפרונטאלית לתואר ראשון ולתארים מתקדמים כוללת שביתת הסגל האקדמי את כל ההוראה, ככלל

רי סגל בכיר המועסקים במוסד שלהם חב. החוץ או סגל זוטר לנהל כל מגעים בנושא הוראה עם מורים מן

ההשבתה אינה כוללת הנחיית תלמידי  בשלב זה .ישביתו גם הוראה זו ,החוץ  כמורים מן,בתעסוקה נוספת

 . או כל פעילות אקדמית אחרת, ועדותוהשתתפות ב, מחקר

  :לגבי הנחיות ספציפיות יותר נזכיר את הסעיפים הבאים

או בכל מוסד , אביב תל באוניברסיטת למשרתם בנוסף, החוץ מן מוריםכ שמלמדים, בכיר אקדמי סגל חברי. 1

  .אלה בקורסים גם ללמדמנועים מ, אחר

  .הקורס אותו אתבמקומו  למדיש החוץ מן מורה/זוטר במרצה הבכיר מהסגל מרצה להחליף אין. 2

, בכיר סגל חבר נוכחות ללא המעבדה תתקייםו יהה . במעבדות נוכחיםהיו י לא בכיר סגל חברי: מעבדות. 3

 האחראים על כל מעבדה .במקום שנוכחים המדריכים על, תאונה/תקלה של במקרה הפלילית האחריות תחול

  .מדריכים והסגל הטכני של כל מעבדהמתבקשים להעביר תוכן סעיף זה לידיעת ה

  .לקיימן ניתן לא ולכן הוראהחלק מתפקידי ה הן קבלה שעות. 4

  .לקיימה ואין דבר לכל הוראה היא האינטרנט דרך הוראה. 5

  .לימוד חומר לקרוא סטודנטים להנחות אין. 6

  . מותרת, הנחייה לפרויקטים לתואר ראשון שנעשים במסגרת תוכניות מחקר של החוקר. 7

 

  .מושבתים, שאינם במסגרת מחקר של החוקר המנחה, פרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון. 8

  

  . ההנחיה מותרת, או הנחיה לתזה,  אם הפרויקט הוא מחקר של החוקר-הנחייה לתארים מתקדמים . 9

  .בהתנדבות וגם החוץ מן כמורים גם, ללמדולפיכך מנועים מ, נם חברי הארגוןיה האקדמי הסגל גמלאי. 10

  .להעביר חומר למתרגלים/חברי הסגל הבכיר מנועים מלהדריך. 11

ל ותכניות "כניות חולמעט ת,  אין לקיים הוראה בתוכניות החוץ תקציביות18.11.2007חל מיום ה. 12

  .בטחוניות

  :הנחיות ספציפיות באשר ללימודי הרפואה

  .ת מורים קליניים בפקולטה לרפואהלרבו, אין לקיים הוראה על ידי סגל אקדמי בכיר* 

וכן הוראה בתוכנית לימודי המשך ברפואה , יש היתר זמני לקיים הדרכה יחידנית בלבד בבתי החולים* 

  .והתוכנית האמריקאית

  . על כך תצא הודעה נפרדת. בימים הקרובים תיתכן הסלמה במאבק ואפשר שתהיינה הנחיות מחמירות יותר

  7453/4  בטלפונים רונית הסגל ארגון רתלמזכי לפנות ניתן בשאלות
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