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תקנון מועצת מדעני הסגל(Staff Scientists) 1
 .1מדעני הסגל במכון ויצמן מהווים גוף גדול ומגוון .מועצת מדעני הסגל )להלן ״המועצה״) הינה ועדה
מייצגת הדנה ופועלת בנושאים כלליים הנוגעים במהות המסלול .המועצה מורכבת משבעה ( )7מדעני
סגל ,ומנוהלת ע"י שלושת חברי ועדת השלושה שבראשם עומד היו״ר .ועדת השלושה מייצגת את מדעני
הסגל בדיונים מול הנהלת המכון וגורמים נוספים .כמו-כן ,חברי ועדת השלושה הם הנציגים של מדעני
הסגל במועצה המדעית.
 1.1אין בהקמת המועצה כוונה לפגוע בזיקה של מדעני הסגל לשאר חברי הסגל האקדמאי הבכיר .כמו
כן  ,חשוב לציין שמאחר ובמסגרת הסכמי השכר מדעני הסגל הינם חלק מהסגל הבכיר ותנאי העסקתם
נגזרים באופן ישיר מהסכמי המסגרת הארציים של כלל הסגל הבכיר ,ייצוג מדעני הסגל בענייני עובד-
מעביד יתבצע ע״י וועד המדענים.
 1.2המועצה תקדם נושאים הקשורים למדעני הסגל כגון:
•
•
•
•
•
•

ייצוג מדעני הסגל בפני הנהלת המכון והמועצה המדעית
גיבוש הצעות לשיפור מסלול מדעני הסגל
עידוד מעורבות מדעני הסגל בפעילות האקדמאית במכון
ריכוז מידע בנושאים שקשורים למסלול מדעני הסגל
ייזום הקמת ועדות לנושאים שונים לפי הצורך
איתור והמלצה על מדעני סגל כנציגים לוועדות המכון

 .2מבנה המועצה כפי שהוחלט באספת מדעני הסגל הכללית מיום ה 18-לפברואר ,2008 ,ועודכן באסיפה
הכללית שנערכה בתאריך  1במרץ  2021הוא כדלקמן:
 2.1ועדת השלושה שמנהלת את המועצה .חברים בה שלושה נציגים שנבחרים על ידי כלל מדעני
הסגל:
 2.1.1יו"ר מועצת מדעני הסגל.
 2.1.2שני חברים נוספים שמכהנים גם כנציגים מגזריים )סקטוריאליים – ראה סעיף .)2.2
 2.2הנציגים המגזריים .בסה״כ יהיו שישה נציגים מגזריים ,ארבעה שייבחרו על ידי חברי המגזר
שלהם ושניים שהם חברים בוועדת השלושה שייבחרו ע"י כלל מדעני הסגל:
 2.2.1שלושה נציגים ממדעי החיים (דהיינו מהפקולטות לביוכימיה וביולוגיה).
 2.2.2שני נציגים מהפקולטה לכימיה.
 2.2.3נציג אחד שמייצג את הפקולטות לפיסיקה ,מתמטיקה ,הוראת המדעים ומרכז
החישובים.
 2.3מכיוון שמדעני הסגל נחלקים לשתי קבוצות עיקריות – מדעני סגל ביחידות תשתיות מחקר
ומדעני סגל בקבוצות מחקר – לפחות אחד הנציגים בוועדת השלושה יהיה מיחידת תשתיות
מחקר ולפחות אחד מקבוצת מחקר .כמו-כן ,הנציגים בוועדת השלושה יהיו לפחות משני מגזרים
שונים.
 2.4המועצה תבדוק לפני כל בחירות את היחסים המספריים של מדעני הסגל במגזרים השונים,
ובמידת הצורך ,תעדכן בהתאם את מספר הנציגים המגזריים.
 .3בחירות למועצת מדעני הסגל
 3.1המועצה תיבחר ע"י כלל מדעני הסגל והבחירות ינוהלו על ידי המזכיר האקדמי/הלשכה
לענייניים אקדמיים.
 1הערה :התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד.
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 3.2כל אחד ממדעני הסגל רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד יו"ר המועצה ו/או לוועדת השלושה
ו/או למועצה .
 3.3בחירת המועמדים תתבצע בדוא"ל ,כאשר כל שלב הצבעה ימשך שלושה ימי עבודה.
 3.4יתקיימו שני שלבי הצבעה ,כדלקמן:
 3.4.1בשלב הראשון יצביעו כלל מדעני הסגל עבור המועמד ליו"ר המועצה ולשני הנציגים
המגזריים בוועדת השלושה .הקולות ייספרו והתוצאות ידווחו לכלל מדעני הסגל באופן
מיידי.
 3.4.2בשלב השני ,כל מגזר יבחר את הנציגים המגזריים שלו שאינם חברים בוועדת השלושה.
ההצבעה תתקיים בכל אחד משלושת המגזרים בנפרד ,ובהצבעה ישתתפו רק מדעני הסגל
מהמגזר הרלוונטי .הקולות ייספרו והתוצאות ידווחו לכלל מדעני הסגל באופן מיידי.
 3.5בסיבוב ההצבעה הראשון תהיה דרישה לקוורום של לפחות  33%ממדעני הסגל .במידה ולא יושג
קוורום ,משך ההצבעה יוארך ביום נוסף .בסוף ההארכה ,ההצבעה תהיה סופית ,אפילו אם יעד
הקוורום לא הושג .לא יהיה מספר מינימאלי של קולות בסיבוב ההצבעה השני.
 3.6הבחירות למועצה יתקיימו אחת לשלוש שנים באוקטובר בתיאום עם מועדי תחילת השנה
האקדמית ופעילות המועצה המדעית של המכון .בשנים שבהן אין בחירות ,אם תהיה דרישה
מהמועצה המדעית של המכון לאשר את שלושת הנציגים של מדעני הסגל למועצה המדעית ,הם
יאושרו ע״י יו״ר מועצת מדעני הסגל על פי תוצאות הבחירות האחרונות שהתקיימו.
 3.7כל אחד ממדעני הסגל יכול להיות חבר בוועדת השלושה ו/או במועצה עד שלוש פעמים רצופות.
יו"ר המועצה יכול להיבחר לשתי קדנציות ברציפות לכל היותר .מדען סגל יוכל להציג שוב את
מועמדותו לאחר תקופת צינון של שנתיים לפחות מסיום תפקידו במועצה.
 3.8פרסום תוצאות הבחירות :מספר מדעני הסגל שהצביעו ושמות הנציגים הנבחרים יפורסמו עם
סיום ספירת הקולות על ידי המזכיר האקדמי/הלשכה לענייניים אקדמיים .כל מועמד רשאי
לקבל מידע מהמזכירות האקדמית לגבי מספר מדעני הסגל שבחרו בו ,אולם נתונים אלו לא
יפורסמו ברבים.
 3.9במידה ובמגזר מסוים אין מספיק מועמדים לנציגים המגזריים ,יצורף למועצה מועמד ממגזר
אחר שקיבל באופן יחסי את מספר הקולות הגבוה ביותר במגזרו אך לא נבחר.
 3.10היו"ר יהווה איש קשר למזכיר האקדמי/הלשכה לענייניים אקדמיים בנושאים מנהליים
הקשורים לבחירות.
 .4נהלי המועצה
 4.1ישיבות המועצה יתקיימו על פי החלטתו של היו"ר ו/או ועדת השלושה ,או לפי בקשתם של לפחות
שלושה חברי מועצה.
 4.2סדר היום יקבע ע"י היו"ר ו/או ועדת השלושה .נושאים נוספים לדיון יכולים להיות מוצגים ע"י
כל אחד מחברי המועצה בהתאם לתאום מראש עם היו״ר.
 4.3קוורום של  5חברי מועצה נדרש לקיום ישיבה וקבלת החלטות.
 4.4החלטות במועצה יתקבלו ברוב רגיל .במידה וארבעה מחברי המועצה מבקשים לפני תחילת
ההצבעה לקיים הצבעה אלקטרונית ,ההצבעה תתקיים בדוא"ל.
 4.5היעדרויות תכופות של נציג מועצה מהישיבות ומפעילות המועצה ,ובכפוף לאזהרה מיו"ר
המועצה ,תוביל להליך פיטורים של הנציג מהמועצה .החלטה על הפיטורים תתקבל אך ורק ברוב
מוחלט של חברי המועצה .במקרה ואחד מחברי המועצה יפוטר או יעזוב את המועצה ,הוא יוחלף
על ידי המועמד בעל מספר הקולות הגדול ביותר שלא זכה לתפקיד במגזר הרלוונטי .במקרה
שאין מועמד נוסף במגזר זה ,יצורף למועצה מועמד ממגזר אחר שקיבל באופן יחסי את מספר
הקולות הגבוה ביותר אך לא נבחר .אפשר שבמקרים חריגים המועצה תתפקד בהרכב חסר עד
לבחירות הכלליות הבאות.
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 4.6במידה ויש צורך להחליף את אחד מחברי ועדת השלושה ,תמנה המועצה את אחד מחבריה כממלא
מקום .
 4.7ממלא מקומו של יו"ר המועצה יהיה הנציג בוועדת השלושה שקיבל בבחירות יותר קולות מהנציג
השני.
 4.8ניתן לפזר את המועצה במידה ויש דרישה לכך מלמעלה מחמישים אחוזים ממדעני הסגל ו/או שני
שליש מהמועצה (חמישה נציגים) .במקרה כזה  ,יתקיימו בחירות חדשות תוך חודש מפיזור
המועצה .המועצה החדשה תכהן עד חודש אוקטובר אך לא פחות משנתיים ולא יותר משלוש
שנים מתחילתה.
 4.9יו"ר המועצה ישמור סיכום של כל אחת מפגישות המועצה .כל מדען סגל רשאי לבקש מהיו"ר
לעיין בסיכומים .על פי שיקול המועצה ,יפיץ היו"ר סיכומים מסוימים בדוא"ל .
 4.10לפני ישיבה רשמית של ועדת השלושה עם ההנהלה ,על היו"ר או נציג אחר מוועדת השלושה
לקיים ישיבת מועצה לתאום עמדות .לאחר הישיבה עם ההנהלה ,תעדכן ועדת השלושה את
המועצה לגבי תוצאות הפגישה.
 .5אסיפה כללית
 5.1בכל שנה תקיים המועצה לפחות אסיפה כללית אחת שבה יעודכנו מדעני הסגל לגבי פעילות
המועצה .לפני האספה הכללית ,המועצה תתכנס ותקבע את סדר היום של המפגש ,והיו"ר ינהל את
האסיפה הכללית .בנוסף ,מדעני סגל המעוניינים ליזום פגישת מליאה מיוחדת יוכלו לעשות זאת
במידה וקיבלו תמיכה מ 10%-ממדעני הסגל.
 5.2לא יגובש הסכם עם ההנהלה לגבי כל אחד מהנושאים הבאים ללא אישור מליאת מדעני הסגל:
א .שינויים בדרגות ,בהגדרות התפקיד ובקריטריונים לעליה בדרגה במסלול מדעני הסגל.
ב .קביעת/שינוי תנאי ההעסקה במסלול מדעני הסגל.
ג .קביעת/שינוי תקנון מועצת מדעני הסגל.
 5.3קיום אסיפה כללית לצורך קבלת החלטות מותנה בנוכחות של לפחות  25%מכלל מדעני הסגל.
במידה ועשרים דקות אחרי המועד שנקבעה למפגש לא נמצא מנין חוקי ,ייקבע מועד חדש למפגש שבו
הצבעות וקבלת החלטות יהיו חוקיות בכל מספר נוכחים.
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