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 6.5.2018אילת, 
 

 לכבוד
 הפעיליםוהסטודנטים החוקרים 

 במכון הבינאוניברסיטאי באילת
 
 

 ט"עתשמשרות מורים עוזרים / מלגות סטודנטים לשנת הלימודים הנדון: 
 

 
 .ט"עשנת הלימודים תשלמלגה /בקשות למשרת מורה עוזר מקבלהמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים 

לקורסים הבינאוניברסיטאיים  שיידרשוקבע על פי מס' המורים העוזרים י סטודנטיםבין ה שתחולקנהמלגות ה/מספר המשרות
 לרשות המכון. שיעמודוהתקציב  טתשע"ב

 כמורים עוזרים בשנים קודמות.תפקודם הם ועל סמך ציוני תיעשה הסטודנטיםהחלוקה של המשרות/מלגות בין 
 
 : הם טמהמכון הבינאוניברסיטאי בשנת תשע" מלגה/קבלת משרהל םתנאיה

המנחה ו/או על ידי שלו החסר לכיסוי מלוא שכר הלימוד  והשלמתבמלגה בסטודנט ה תמיכ – השלמת תמיכה )מצ'ינג( .1
  .על פי דרישת המכון אוניברסיטת האם

 .עבאופן קבו באילתמגורים  .2

 באחת ממעבדות המכון באילתבאופן פעיל ושוטף  מחקרביצוע  .3

 .השבועיהמכון שעות שבועיות( והשתתפות בסמינריון  30)=מזמן העבודה השבועי  75%של לפחות  עבודה במכון .4

בה  למרשם סטודנטים באוניברסיטה מהיחידה לחשבונות סטודנטים אואישור רשמי  - טאישור לימודים לתשע"הצגת  .5
 כל אישור אחר לא יתקבל. .ט"עשרשום ללימודי תואר שני או שלישי לשנת הלימודים תשעל  שוםר הסטודנט

פרטים על מקום למכון מציא י נוספתמועמד לקבל משרת מורה עוזר מקבל/סטודנט ש - אישור משרת הוראה נוספת .6
 והיקפה. הנוספת העבודה 

 .ישראלית ללא אזרחותסטודנטים רק  – ממחלקת האשרות של רשות האוכלוסין וההגירה אשרת עבודההצגת  .7
 

בהם יידרש מורה עוזר נוסף מעבר חריגים במקרים . ים הלומדים לאותו תוארהמכון מקפיד על מתן היקף משרה זהה לתלמיד
 סטודנטמקבל משרה מהמכון או סטודנט המתאים ביותר להדריך בקורס ) יקבל הסטודנטמכסות  למה שמשרות ההוראה

 .נפרדת עבור ההוראה בקורס תמורה מהצפון(
מכל סיבה ימים( תלמיד אשר נבצר ממנו  10בשל האופי המיוחד של קורסי המכון )המרוכזים בשבוע עד  !לתשומת ליבכם

 וזאת ללא תוספת שכר. תש"פ/טמכון בשנים תשע"של ה שונהפעילות /יידרש להדריך בקורס ,להדריך בקורס אליו שובץ שהיא
 

 להלן תנאי ההעסקה:
 

 .שנתייםלתקופה של עד משרה/מלגה  מעניקהמכון  לתלמיד תואר שני
 מתקופה זו תתאפשר רק באישור ועדת ההוראה של המכון וועדת חריגים באוניברסיטה העברית. כל חריגה

. במידה מסטרנטהפסקת לימודי ה ו/או אליו שובץ המסטרנט אי קיום הקורס/ביטולתתאפשר בנסיבות של הפסקת מינוי 
 הפסקת המינוי.עבורו עד לדריך בקורס אליו שובץ, הוא יהיה מחויב להחזיר את השכר שקיבל יהמסטרנט לא ומסיבות אלה 

 
 .חמש שניםלתקופה של עד משרה/מלגה  מעניקהמכון  לתלמיד תואר שלישי

 : מדריך המפורט להלן-העסקת דוקטורנט תהיה במסלול אסיסטנט
 לתקופה של עד שנתיים. –דרוג אסיסטנט א'  .1
מעבר לדרוג זה יתבצע לאחר המצאת אישור מהמזכירות האקדמית של הסטודנט על מעבר הסטודנט  –דרוג אסיסטנט ב'  .2

 שנים.  4לשלב ב'. תקופת ההעסקה בשני הדרוגים, אסיסטנט א' ואסיסטנט ב', לא תעלה על 

מעבר לדרוג זה יתאפשר בתום שנתיים ראשונות כתלמיד שלב ב' עם המצאת אישור על סיום לימודי  –דרוג מדריך  .3
 ההשלמה, שתי המלצות וקורות חיים.

 חריגות מהמסלול תתאפשרנה רק באישור ועדת ההוראה של המכון וועדת חריגים באוניברסיטה העברית.
 

לשתי תקופות של שנתיים )בכפוף להמשך לימודיו, התקדמותו  מינויההעסקה של דוקטורנט שלב א' ושלב ב' תיעשה בכתב 
לשנה  מינויהאקדמית וצרכי ההוראה( ודוקטורנט שממשיך לשנה חמישית מסיבות שאינן תלויות בו יועסק בכתב 

 הפסקת מינוי תתאפשר בתנאים הבאים: חמישית.
 

http://WWW.IUI.EILAT.AC.IL%20●%20IUI@MAIL.HUJI.AC.IL


ניברסיטאי למדעי הים באילת ן הבינאו המכו  
The Interuniversity Institute For Marine Sciences In Eilat     

 

  Israel Eilat 88103  ,P.O.Box 469  ● 88103אילת  ,469ת"ד 
 .Fax+  972-8-6374329פקס  ●  .Tel+ 972-8-6360111טל' 

WWW.IUI.EILAT.AC.IL ● IUI@MAIL.HUJI.AC.IL 

  
   

 

 
 

 ביטול או אי קיום הקורס. •
  דים.אי פתיחת הקורס בשל מיעוט תלמי •
ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות, ואפשרות  •

 וזמן מספיק לשיפור ההוראה.
 בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת. •
 צמצום )איחוד קורסים/תרגילים(. תינתן עדיפות לחבר סגל לפי ותק והתחייבות. •
 קדמי לא תקין ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור.מצב א •
 לימודיו של הדוקטורנט. הפסקת •

במידה ומסיבות אלה הדוקטורנט לא ידריך בקורס אליו שובץ, הוא יהיה מחויב להחזיר את השכר שקיבל עבורו עד להפסקת 
 המינוי.

 
 לרכזת ההוראה)המצורף למכתב זה( טופס הגשת המועמדות את  2018 ביולי 13-ה שישיעד ליום  בדואר אלקטרוני יש לשלוח

 :בצירוףוזאת 

ציוני הבוגר, המוסמך בפירוט  אישור אוניברסיטאי על סיום התואר הראשון )והשני, לתלמידי תואר שלישי(  .1
 עדכונים/אלא רק אישוריםאין צורך לשלוח שנית אישורים שנשלחו בעבר (. לתלמידי תואר שלישי ,והדוקטוראט)

 חדשים.

 .)טופס מצורף למכתב זה( על פי דרישת המכוןושכר הלימוד התחייבות המנחה להשלים את המלגה   .2

 והיקפה.  הנותן אותה נוספת, המוסדמשרת מורה עוזר פרטים על   .3
 
 טופס מועמדות להגיש חייביםגם להעסיקם שנתיים מצד המכון התחייבות  חבראשית תשע"קיבלו אשר וקטורנטים ד

 בצירוף המסמכים הנ"ל.
 

 בברכה,
 

 
 
 

 ד"ר ברכה פרסטיי
 רכזת הוראה

viviana.farstey@mail.huji.ac.ilmail: -e 
 

 
 ט"עטופס הגשת מועמדות למשרה/מלגה לשנה"ל תש לוט: 

 המלגהטופס התחייבות המנחה להשלים את  
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