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לכבוד
פרופ' יצחק מסתאי
יו"ר איגוד הסגל הבכיר
כאן

שלום רב,
הנדון :מענק הצטיינות בהוראה לחברי הסגל במסלול המקביל ,המסלול הנלווה והמסלול הנלווה
מומחה -עדכון
בהמשך לדיון שהתקיים בפורום הדקנים ביום י"ט בכסלו תשע"ט ( )27.11.18ולמכתבך שבסימוכין,
מצ"ב מסמך הנחיות מעודכן.
בברכה,

פרופ' מרים פאוסט
רקטור

העתקים :דקני הפקולטות
ראשת היחידה ללימודים בין-תחומיים
ראש המג"ל
ראשת המד"ל
מנהלת יחידת כ"א לסגל אקדמי

אוניברסיטת בר אילן (ע״ר) רמת גן Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8536/7| F: 03 535 2423| rector.office@biu.ac.il | 5290002
www.biu.ac.il

לשכת הרקטור
פרופ' מרים פאוסט
רקטור

Office of the Rector
Prof. Miriam Faust
Rector

בס"ד ,י"ד בשבט התשע"ט
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מענק הצטיינות בהוראה לחברי הסגל במסלול המקביל ,המסלול הנלווה והמסלול הנלווה מומחה
עדכון בעקבות דיון בפורום דקנים מיום 27.11.18

 .1בהסכם השכר הארצי של הסגל האקדמי ,נקבע מענק אקדמי לחברי סגל במסלול המקביל
ובמסלול הנלווה ,במשרה מלאה ,בדרגה שוות ערך למרצה ומרצה בכיר.
 .2מענק זה ישולם רק למצטיינים בהוראה ,ובמכסה שלא תעלה על  25%מכלל חברי הסגל הנ"ל.
 .3לזכאים ישולם המענק כלהלן:
א 15% .מהם יקבלו מענק בשיעור של  10%ממשכורתם ,לפי שיקול הרקטור.
ב 10% .מהם יקבלו מענק בשיעור של  15%ממשכורתם ,לפי שיקול הרקטור.
 .4קביעת המצטיינים בהוראה תתבסס על בדיקת כללי הזכאות (קריטריונים) שבמסמך המצורף,
ועל מתן "העדפה מתקנת" לאנשים צעירים במערכת.
 .5אין לכלול בין המומלצים חברי סגל ששהו בשבתון במשך השנה בגינה משולם המענק (אין מניעה
לכלול חבר סגל ששהה בשבתון בסמסטר אחד בלבד) וחברי סגל שהועסקו בחוזה מיוחד ולא היה
להם מינוי אקדמי בשנה זו.
 .6חבר סגל המומלץ למענק ההצטיינות בהוראה אשר שהה בשבתון בשנה הקודמת לשנת המענק,
המבחן לגביו יתבסס על הפעילות האקדמית שלו כחבר סגל בכיר בשנה שקדמה ליציאתו לשבתון.
 .7יש לציין לגבי כל אחד מהשמות המומלצים את פרטי עמידתם בשלושה מתוך הקריטריונים
המפורטים במסמך המצורף ,כולל תוצאות סקרי ההוראה ,ואת שנת הפעילות אליה מתייחסים
קריטריונים אלו.
 .8ניתן יהיה להגיש חבר סגל כמועמד במשך שנתיים רצופות בלבד .חריגות יידונו ע"י הדקנים.
 .9הגשת המועמדות תיעשה ע"י חבר הסגל לראשי המחלקות .הבחירה תיעשה ע"י הדקנים.
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קריטריונים למתן "מענק הצטיינות בהוראה"
על חבר סגל לענות לפחות על שלושה קריטריונים.
הקריטריונים לקביעת ה"מענק להצטיינות בהוראה" הם:
 .1הערכה חיובית בסקר רמת ההוראה שנערך בקרב הסטודנטים באחריות האוניברסיטה.
אם לא נערך סקר כזה ,ניתן להשתמש בחוות דעת של הסטודנטים בקורסים שונים בסקר
פנימי מחלקתי ו/או שיטות חלופיות לבחינת רמת ההוראה הנקבעות ע"י ועדות ההוראה של
הפקולטות.
 .2הערכה חיובית מביקור בשיעורים ומילוי טופס הערכה.
 .3הכנת חומרי עזר להוראה כגון :הכנת חוברות תרגילים ,תוכנות/לומדות וכו'.
 .4פעילות חוץ הוראתית –התורמת למחלקה ולפקולטה ,ובלבד שחבר הסגל איננו מקבל גמול או
המרת שעות על פעילות זו .דוגמאות לפעילות כזאת:
א .פיתוח קורסים חדשים (כולל מקוונים)
ב .מעורבות במערך ההוראה בפקולטות/מחלקות
קריטריונים נוספים שייקבעו מעת לעת עפ"י החלטת הרקטור והדקנים.
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