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תקנון בית הספר למדעי המתמטיקה
דצמבר 2000
בית הספר למדעי המתמטיקה נועד לקבץ במסגרת אחת את המחקר וההוראה באוניברסיטה
בתחומים העיוניים והשימושיים של מתמטיקה ,סטטיסטיקה וחקר ביצועים.
בית הספר מורכב משלושה חוגים המייצגים את שטחי המחקר וההוראה המוזכרים לעיל:
.1

החוג למתמטיקה עיונית

.2

החוג למתמטיקה שימושית

.3

החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

א .מועצת בית הספר
מועצת בית הספר היא הגוף העליון בבית הספר ותקרא להלן המועצה.
.1

חברי המועצה יהיו כל אנשי הסגל האקדמי של בית הספר שהיקף משרתם בבית הספר
הוא לפחות  50%ושהם בעלי מנוי במסלול הרגיל או בעלי קביעות במסלול חוקרים
ובמסלול מורים.
גמלאי בית הספר ובעלי מנוי במסלול מורים ובמסלול חוקרים שאינם בעלי קביעות

.2

יוכלו להשתתף בישיבות המועצה במעמד של משקיפים.
המועצה תנחה את עבודת הגופים המבצעים של בית הספר ותפקח עליהם.

.3

המועצה תבחר את ראש בית הספר.

.4

המועצה תבחר את חלק מהמומלצים לכהן בועדת המנויים כמפורט בסעיף ז'.3

.5
.6

המועצה תאשר את תקנוני הקבע של בית הספר.
המועצה תתכנס לפחות פעם אחת בכל סמסטר במשך השנה האקדמית )לא כולל סמסטר קיץ(.
ראש בית הספר יכנס את המועצה לישיבות נוספות ביוזמתו ,או אם יידרש לעשות כך ע"י
לפחות  10מחברי המועצה או לפחות מחצית מחברי המועצה השייכים לאותו חוג.

.7

ראש בית הספר הוא יושב ראש ישיבות המועצה.
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.8

המועצה תקבל את החלטותיה ברוב רגיל של המצביעים ובלבד שיהיו נוכחים בתחילת הישיבה
לפחות  25%מחברי המועצה .במקרה שלא יהיה קוורום בישיבה תערך ההצבעה על הנושאים
שנידונו בישיבה באמצעות משאל בין חברי המועצה .לפני קיום המשאל יפיץ ראש בית הספר
סיכום של הדיון שנערך בישיבה לכל חברי המועצה.
במקרה של קולות שקולים יכריע קולו של ראש בית הספר .סעיף זה לא יחול על:
בחירת ראש בית הספר.
הכנסת שינויים בתקנון.

.9

שינויים בתקנון יובאו לדיון בישיבת המועצה .ההצבעה תערך במשאל בין כל חברי המועצה.
השינוי יתקבל ברוב של  2/3מהמשתתפים במשאל ובלבד שהשתתפו במשאל לפחות  50%מחברי
המועצה הנמצאים בארץ.

.10

מנהלת בית הספר רשאית להפיץ בכתב ,ולהודיע על כך בדואר האלקטרוני ,הצעות לאישור
מועצת בית הספר .אם לא תתקבלנה הסתייגויות בכתב ו/או בדואר אלקטרוני תוך שבועיים
מיום ההפצה בתקופת הלימודים ,או תוך חודשיים בתקופת חופשת הקיץ ,תחשב ההצעה
כמאושרת על-ידי המועצה.

ב .ראש בית הספר
.1

ראש בית הספר פועל במסגרת הסמכויות המוענקות לו על פי תקנון האוניברסיטה ובהתאם
להחלטות מועצת בית הספר.

.2

ראש בית הספר ייבחר לתקופה של שנתיים .בתום תקופת כהונתו הראשונה יוכל להבחר
לתקופה נוספת של שנה .ראש בית הספר שסיים את תפקידו לא יוכל להבחר שנית לתפקיד זה

.3

אלא לאחר הפסקה של שלוש שנים לפחות.
תחילת כהונתו של ראש בית הספר תהיה באחד באוקטובר שלאחר בחירתו.

.4

ראש בית הספר לא יישא בכל תפקיד ניהולי בכיר אחר ,באוניברסיטה או מחוצה לה.

.5

ראש בית הספר יהיה בדרגת פרופסור מן המנין או פרופסור חבר במשרה קבועה בבית הספר,

.6

היקף משרתו באוניברסיטה יהיה  100%והיקף משרתו בבית הספר יהיה לפחות .50%
א .ראש בית הספר ייבחר ע"י מועצת בית הספר בבחירות חשאיות באמצעות מעטפות כפולות,
וייבחר ברוב מוחלט של המשתתפים בבחירות ,ובלבד שהצביעו לפחות  50%מחברי המועצה.
ב .אם לא תושג הכרעה בסבוב הראשון יערך סבוב בחירות שני ,בין שני המועמדים שקבלו את
מספר הקולות הגדול ביותר וההכרעה תהיה ברוב רגיל ,ובלבד שהצביעו לפחות  50%מחברי
המועצה .במקרה שלא תושג הכרעה ,יערכו סבובי בחירות נוספים עד להכרעה בין שני
המועמדים .סבובי הבחירות יערכו באמצעות מעטפות כפולות וההכרעה תהיה ברוב רגיל.
ג .אם הוצע רק מועמד אחד ,ההצבעה תהיה באחת משלוש הצורות :בעד ,נגד ,נמנע,
וההכרעה
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תהיה ברוב רגיל .במקרה של אי הכרעה תמונה ועדת חפוש כמפורט בסעיף .9
.7

חברי המועצה השוהים בחו"ל או הנמצאים בשרות מילואים יהיו זכאים להשתתף בבחירות
לראשות בית הספר באמצעות מעטפות כפולות או באמצעות פקסים/מברקים )שיועברו

.8

למעטפות כפולות ע"י המזכירות(.
הבחירות ייערכו באמצע מאי .כחודש לפני הבחירות תקבע מנהלת בית הספר ועדת בחירות
שתורכב משני חברי המועצה .ועדה זו תדאג לכל סדרי הבחירות.

.9

מועמד לראשות בית הספר יוצע בכתב ע"י שלושה מחברי המועצה לועדת הבחירות עד שלושה
שבועות לפני מועד הבחירות .להצעה יצורף מכתב שבו מביע המועמד את הסכמתו לקבל על
עצמו את התפקיד אם ייבחר .אם לא יוגשו מועמדים עד תאריך זה ,תכונס מנהלת בית הספר
שבועיים לפני מועד הבחירות ותמנה ועדת חיפוש שתנסה למצוא מועמדים שיעמדו בתנאים
דלעיל .אם תוך שבוע לא יימצא מועמד בתנאים הנ"ל ,יציעו חברי ועדת החיפוש שני מועמדים.
אלו יחשבו כמועמדים לראשות בית הספר גם אם לא הביעו בכתב את הסכמתם לקבלת
התפקיד.

.10

אם ייבצר מראש בית הספר להמשיך בתפקידו תוך כדי כהונתו יתקיימו בחירות לראשות בית
הספר במתכונת הרגילה לכל המאוחר חודש לאחר שתתברר עובדה זו .ראש בית הספר הנבחר
יכנס לתפקידו מיד לאחר הבחרו או ברגע שתפקיד ראש בית הספר התפנה ,וישרת בו עד תום
הכהונה הרגילה של קודמו .ראש בית הספר הנכנס לתפקידו בנסיבות כאלה יוכל בתום הכהונה
של קודמו להבחר לכהונה רגילה ,אך לא יוכל לשמש בתפקיד יותר משלוש שנים רצופות .בזמן
שבין הפסקת פעולתו של ראש בית הספר ועד לבחירתו של ראש בית הספר החדש ,ימלא את
מקום ראש בית הספר סגן ראש בית הספר.
סגן ראש בית הספר

ג.
.1

ראש בית הספר ימנה חבר מנהלת בית הספר לסגן ראש בית הספר.

.2

ראש בית הספר יאציל מסמכויותיו בתחומי פעולה שונים לחברי מנהלת בית הספר ובפרט לסגן
ראש בית הספר.
מנהלת בית הספר

ד.

מנהלת בית הספר היא הגוף המנהל את בית הספר .בראש המנהלה יעמוד ראש בית הספר וחבריה
יהיו ראש בית הספר ושלושת ראשי החוגים .בישיבות מנהלת בית הספר ישתתף הרכז הניהולי של
בית הספר.
.1

א .ראש בית הספר יכנס את המנהלה לפחות פעם בחודש במשך השנה האקדמית ,ובחופשת
הקיץ במידת הצורך.
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ב .כל אחד מחברי המנהלה רשאי ליזום ישיבה מיוחדת של המנהלה.
.2

מנהלת בית הספר תהיה אחראית בפני מועצת בית הספר על כל הצדדים של חיי בית הספר.

.3

מינויים לועדות בבית הספר פרט לועדת המינויים יעשו על ידי מנהלת בית הספר ויובאו לידיעת
חברי המועצה.

.4

ראש בית הספר יביא בפני מנהלת בית הספר את תכנית התקציב .מנהלת בית הספר תדון
בפרטי התקציב ותפקח על ביצועו.

.5
.6
ה.

מנהלת בית הספר תקבל את החלטותיה ברוב מוחלט של חבריה.
נושאי הדיון וההחלטות של ישיבות מנהלת בית הספר יופצו לכל חברי מועצת בית הספר.
החוגים

.1

החוגים יהיו כפופים לתקנון בית הספר ולהחלטות מועצת ומנהלת בית הספר.

.2

כל חבר סגל בית הספר במסלול האקדמי הרגיל מדרגת מרצה ומעלה או מהדרגות המקבילות
במסלולי מורים וחוקרים ישתייך לאחד או יותר מחוגי בית הספר .חבר סגל יכול לבקש להחליף
את השתייכותו החוגית בראשית השנה האקדמית .בקשה זו טעונה אישור החוגים הנוגעים
בדבר.

.3

חברי מועצת בית הספר השייכים לחוג מסויים מהווים את מועצת החוג הזה .כל שאר חברי

.4

החוג יוכלו להשתתף בישיבות מועצת החוג במעמד של משקיפים.
ראש חוג ייבחר לתקופה של שנתיים ,ויוכל להבחר לכהונה של שנה נוספת .אם ראש חוג ייבחר
להיות ראש בית הספר ,ייבחר ראש חוג אחר במקומו .ראש חוג לא יכהן בתפקידו יותר משלוש
שנים רצופות .ראש חוג שסיים את תפקידו ,לא יוכל להבחר שנית לתפקיד זה אלא לאחר
הפסקה של שנתיים לפחות .תחילת כהונתו של ראש חוג תהיה באחד באוקטובר שלאחר
בחירתו.

.5

א .ראש החוג ייבחר ע"י מועצת החוג בבחירות חשאיות בהן ישתתפו לפחות שני שליש
מחברי מועצת החוג וברוב מוחלט של המשתתפים בהצבעה .במקרה ששום מועמד לא
יקבל רוב מוחלט ,יבחר החוג שבוע לאחר מכן באחד משני המועמדים שקבלו את מספר
הקולות הגדול ביותר .גם בחירה זו חייבת להיות ברוב מוחלט של המשתתפים
בבחירות .במקרה של אי הכרעה יערכו סבובי בחירות נוספים עד להכרעה בין שני
המועמדים ברוב רגיל.
ב .אם הוצע רק מועמד אחד ,ההצבעה תהיה באחת משלוש הצורות :בעד ,נגד ,נמנע,
וההכרעה תהיה ברוב רגיל .במקרה של אי הכרעה יערכו סבובי בחירות נוספים עד
להכרעה.
ג .אם לא ימצא מועמד לראשות חוג תמונה ועדת חפוש ברוח סעיף ב. 9

.6

מועמד לראשות חוג יכול להיות כל חבר מועצת החוג בדרגת פרופ' חבר ומעלה עם קביעות.
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.7

ראש חוג יכנס את מועצת חוגו לפי הצורך ולפחות פעם בסמסטר )לא כולל סמסטר קיץ(.
ישיבות מיוחדות יכונסו על פי דרישה של לפחות רבע מחברי מועצת החוג .ראש החוג הינו יו"ר
ישיבות מועצת החוג ,וידווח למועצת החוג על דיוני מנהלת בית הספר.

.8

החלטות מועצת החוג יהיו תקפות אם בעת קבלתן היו נוכחים לפחות מחצית מחברי מועצת
החוג הנמצאים בארץ .מועצת החוג תקבל את החלטותיה ברוב רגיל של חברי מועצת החוג
הנוכחים ,כאשר קולו של ראש החוג מכריע במקרה שהקולות שקולים .סעיף זה לא יחול על
הבחירות לראשות החוג.

.9

אם ראש חוג אינו יכול למלא את תפקידו יבחרו חברי החוג ברוב רגיל בראש חוג אחר ,וזה יכהן
עד תחילת השנה האקדמית הבאה.
שבוץ לקורסים

ו.
.1

ראשי החוגים יהיו אחראים על שבוץ המורים לקורסים שבאחריות החוגים.

.2

שבוץ המורים לקורסי החובה של תואר ראשון ,המשותפים לכמה חוגים ,יהיה באחריותו של
ראש בית הספר ,ויעשה בתאום עם ראשי החוגים הנוגעים בדבר.
ועדות המינויים

ז.
.1

הגופים המוסמכים בבית הספר לטפל במינויים ,העלאות בדרגה וקביעות וכן במדיניות הפיתוח
האקדמי של בית הספר הם:
ועדות המינויים החוגיות.
ועדת המינויים של בית הספר )ועדה יחידתית(.
החלטות ועדות המינויים החוגיות הן בגדר המלצה לועדת המינויים של בית הספר שהיא בעלת
הסמכות העליונה בבית הספר להחליט בנושאים אלה .ועדת המינויים החוגית תיזום פתיחת
הליכים למינוי ,העלאה בדרגה או הענקת קביעות ותעביר את המלצותיה לועדת המינויים
היחידתית .המשך הטיפול יהיה בידי ועדת המינויים היחידתית .ועדת המינויים היחידתית
תחליט אם לקיים משאל מוקדם ולמי לפנות בבקשה לחוות דעת .החוג לא יקיים משאל מוקדם
אלא באישור ועדת המינויים היחידתית ,למעט משאל מוקדם לגבי מועמדים חדשים ,כאשר
מטרת המשאל היא להגיע למיון ראשוני מקרב מספר מועמדים ,או לקראת הגשת מועמדות

.2

למלגות )כגון מלגות אלון ,גואסטלה וכד'(.
מועצת החוג תקבע את הרכב ועדת המינויים של החוג שתכלול את חבריו מדרגה מסוימת
ומעלה בעלי קביעות ואת ראש החוג שיכהן כיו"ר הועדה .ועדת המינויים החוגית תתווה את
מדיניות הפיתוח האקדמי של החוג .בדיונים על העלאות בדרגה ישתתפו רק חברי הועדה שהם
בעלי דרגה שהיא לפחות הדרגה המוצעת .אם ראש החוג אינו רשאי להשתתף בדיון ימלא את
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מקומו כראש הועדה חבר החוג שהוא פרופסור מן המנין וחבר ועדת המינויים של בית הספר.
ההחלטות תתקבלנה ברוב מוחלט של חברי ועדת המינויים החוגית המשתתפים בישיבה ,ובלבד
שישתתפו בה לפחות מחצית מחברי ועדת המינויים החוגית .ההחלטות תתקבלנה בהצבעה
חשאית .במקרים מיוחדים ,לפי שיקול דעתו של ראש הועדה ,ניתן לערוך משאל בין חברי
הועדה וההחלטה תתקבל ברוב מוחלט של כל חברי ועדת המינויים החוגית.
.3

לפי התקנון האוניברסיטאי הדקאן מגיש לאישור הרקטור את הצעתו לאיוש ועדת
המינויים היחידתית ,ואת הצעתו לממלא מקומו כיו"ר ועדת המינויים היחידתית שחייב
להיות פרופסור מן המנין.
ועדת המינויים היחידתית של בית הספר תהיה מורכבת משבעה פרופסורים מן המנין
כאשר ראש בית הספר הוא פרופסור מן המנין ,ומששה פרופסורים מן המנין ופרופסור חבר
אחד כאשר ראש בית הספר הוא פרופסור חבר.
ראש בית הספר ימליץ בפני הדקאן על שבעת המומלצים לכהונה בועדה היחידתית ועל
המומלץ לכהן כיו''ר הועדה.
רשימת שבעת המומלצים לכהונה בועדה היחידתית תמלא התנאים הבאים:
הרשימה תכלול :
) (Iאת ראש בית הספר.
) (IIאת כל חברי מנהלת בית הספר בדרגת פרופסור מן המניין.
) (IIIשלושה חברים מהחוג למתמטיקה עיונית ,שני חברים מהחוג למתמטיקה שימושית
ושני חברים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים.
) ( IVחבר לא יומלץ לכהונה בוועדה ליותר מ 4 -שנים ברציפות ,אלא באישור המועצה,
ובכל מקרה לא יותר משש שנים רצופות .תקופת הצינון לאחר כהונה בת 4
שנים רצופות )או יותר( היא של שנתיים.
תהליך הבחירה של המומלצים שאינם נכללים ברשימה מתוקף ) (I) – (IIיעשה בשני
שלבים .בשלב הראשון ,המועצה של כל חוג שראשו אינו פרופסור מן המנין ,תבחר בהצבעה
חשאית ,מבין חבריה פרופסור מן המניין אחד לרשימת המומלצים.
בשלב השני ,חברי מועצת בית הספר יבחרו את שאר הפרופסורים מן המניין שיכללו
ברשימת שבעת המומלצים שתקיים את הדרישות ).(IV) ,(III
ה .המומלץ לכהונת יו"ר הועדה היחידתית יהיה ראש בית הספר אם דרגתו פמ"ה .במקרה
שראש בית הספר איננו בדרגת פמ"ה ,תבחר מועצת בית הספר מבין הפמ"ה המומלצים

.4

לכהונה בועדה היחידתית את המומלץ ליו"ר הועדה.
בכל מקרה בו הרכב הועדה אינו תואם את התקנון ,עקב תחלופת חברים ,רשאית מנהלת בית
הספר להמליץ בפני הדקאן ,על הפסקת מינויו של חבר לפני תום המינוי.

.5

הבחירות לחברי ועדת המינויים תהיינה חשאיות ותקפות רק אם השתתפו בהן לפחות 50%
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מחברי המועצה הנמצאים בארץ .הזכות להשתתף בבחירות מוקנית גם לחברי סגל הנמצאים
בחל"ת או שבתון
)בהליך כמו בבחירות לראש בית הספר(.
.6

חברי ועדת המינויים בדרגת פרופ' מן המנין יהוו את ועדת המינויים המצומצמת )המטפלת
במינויים והעלאות לדרגת פרופ' מן המנין( .יו"ר ועדת המינויים היחידתית יהיה גם יו"ר ועדת
המינויים המצומצמת .לא תתקיים ישיבה של הועדה המצומצמת ללא נוכחות נציג אחד לפחות
מהחוג בו חבר או אליו מיועד המועמד הנדון.

.7

ועדת המינויים של בית הספר תכונס ביוזמת יו"ר הועדה או על פי דרישת שניים מחברי הועדה.

.8

המניין הדרוש לישיבת ועדת המינויים הוא לפחות מחצית חברי הועדה או הועדה המצומצמת
)בהתאם למקרה( .בהתאם לתקנון האוניברסיטה ההחלטות הפורמליות של ועדת המינויים
היחידתית בדבר מינוי ,העלאה בדרגה ,מתן קביעות או הארכת עבודה יהיו תקפות כאשר יו"ר
הועדה נוכח ,והצביעו בעדן לפחות ארבעה מחברי הועדה.

.9

דיוני ועדת המינויים יהיו סודיים.

ח.

ועדת קוריקולום

.1

ועדת הקוריקולום תפקח על פיתוח תכניות הלימודים ומפרטי הקורסים שבשטחי המחקר
וההוראה של בית הספר ,ותעקוב אחרי טיב ההוראה וביצוע תכניות הלימודים בשטח.

.2

הועדה תורכב משלושה חברים – נציג אחד לכל חוג ,ותצרף אליה משקיפים לפי הצורך .יו"ר
הועדה יהיה בדרגת פרופסור חבר לפחות.

.3

תכניות הלימודים ומפרטי הקורסים שבשטחי המחקר או ההוראה של החוגים השונים יהיו
באחריות החוגים הנוגעים בדבר ובפיקוח ועדת הקוריקולום.

.4

תכניות הלימודים ומפרטי הקורסים המצויים בשטחי המחקר או ההוראה של יותר מחוג אחד
יהיו באחריות משותפת של החוגים הנ"ל ובפיקוח ועדת הקוריקולום.

.5

תכניות הלימודים ומפרטי הקורסים בקורסי החובה של תואר ראשון ,המשותפים לכמה חוגים,
יהיו באחריות ועדת הקוריקולום.

.6

המלצות החוגים לועדת הקוריקולום לגבי תכניות לימודים ,מפרטי קורסים וסדרי הוראה
יובאו לדיון במנהלת בית הספר ,שתעביר אותן למועצת בית הספר.

.7

הועדה תמנה מבין חבריה אחראי לקורסי החובה המשותפים לשנה א' ואחראי לקורסי החובה
המשותפים של שנים ב' ג' של תואר ראשון.
האחראים יתאמו את ביצוע תכניות הלימודים בקורסים הנ"ל.

ט .ועדות אחרות
.1

תוקמנה ועדות קבועות לטיפול בנושאים אקדמיים או אדמיניסטרטיביים שונים.

7

הוועדות העיקריות הן ועדות ההוראה לתואר ראשון ,לתואר שני ולתואר שלישי ,ועדת
הקבלה ,ועדת מחשב ,ועדת קוריקולום ,ועדת ספריה ,ועדת מלגות וועדת ביקורת .בנוסף,
חברי סגל בית הספר ממונים על ידי מנהלת בית הספר לתפקידים שונים.
ועדת ההוראה לתואר שלישי היא ועדה אוניברסיטאית הנקראת "ועדת תלמידי מחקר
יחידתית" ,ופועלת על פי תקנון האוניברסיטה.
.2

ועדת הקבלה תטפל בקבלת תלמידים לשנה ראשונה לתואר ראשון .הועדה תורכב מחבר
המייצג את החוג ל"סטטיסטיקה וחקר ביצועים" ומחבר המייצג את שני החוגים למתמטיקה.
מנהלת בית הספר תקבע ,תוך התייעצות עם החוגים הנוגעים בדבר ,מהו מספר התלמידים
החדשים הרצוי ,וועדת הקבלה תפעל לקבלת מספר זה של תלמידים ע"פ קריטריונים
אקדמיים .היו"ר יהיה אחראי על הקשר עם המרכז למרשם ויהיה חבר בועדת הקבלה של
הפקולטה.

.3

ועדות ההוראה תאשרנה הענקת תארים ,תחלטנה על הפסקת לימודים ,תאשרנה פטורים ע"ס
לימודים קודמים ומעבר בין חוגים ותטפלנה בפניות שוטפות של תלמידים בענייני לימודיהם.

.4

ועדות ההוראה לתואר שני ושלישי ישמשו גם כוועדות קבלה לתארים אלה .ועדת ההוראה
לתואר ראשון תהיה אחראית על קבלת תלמידים לשנים מתקדמות בתואר ראשון.

.5

ועדת ביקורת בת שלושה חברים ,תכלול נציג מכל חוג שיבחר ע"י החוג .תפקידה לטפל בתלונות
במידה ותתעוררנה.

.6

כל החוגים יוצגו בוועדות .מנהלת בית הספר תאייש את ועדות בית-הספר עם תחילת שנת
הלימודים .האיוש יופץ בכתב בין חברי מועצת בית-הספר.

.7

ראשי החוגים ימנו אנשים מחברי החוג למילוי התפקידים השונים בוועדות החוג ובוועדות בית-
הספר.

י.

המעבדה לסטטיסטיקה
 .1המעבדה לסטטיסטיקה פועלת במסגרת החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים הבוחר מידי
שנה איש סגל העומד בראש המעבדה.
 .2המעבדה מעניקה ייעוץ סטטיסטי לחוקרים באוניברסיטת תל אביב ומחוצה לה
תמורת
תשלום.
 .3המעבדה מספקת תשתית יישומית לתכניות הלימוד של החוג.
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