
2022בספטמבר18-מנהלועדהחלטותסיכום

בישיבה נכחו זומית - יוסי יובל, תום שינברג,, משה פרנס, יערה ישורון, גלית יובל, אינה סלוצקי, אורי נבו, עידו
תבור, יוליה אגרנט, יניב אסף (משקיף) ואורי אשרי (משקיף)

קורא שנתי, אבל לוודא שהוא מוענק לפי קריטריונים- הוחלט להפיץ קולמלגת פוסט דוק נשים (לנסיעה לחו"ל)
תחרותיים, כלומר לא יוענק בהעדר מועמדת מתאימה. הקול הקורא יהיה פתוח לכל הבוגרות של חברי סגל בעלי

אפיליאציה בבית ספר סגול, שממשיכות לפוסט-דוק בתחום מדעי המוח (לא רק למסיימות דוקטורט בבית ספר
סגול).

כדיאש"ח).10(הספרמביתעידודמענקיקבלובחו"ללפוסט-דוקשיוצאיםביה"סשלשבוגריםהוחלטבנוסף
שנוכל לתת את המענק – הבוגרים יצטרכו להגיש בקשה כשהם עדיין תלמידים רשומים ולהציג אישור קבלה

למעבדת פוסט בחו"ל.

ההחלטהפברואר).(סוףהקרובהריטריטבמסגרתנוסףSNIPאירועלקייםממליץהועד–SNIPמענקי
הסופית בנושא מועברת לועדה המארגנת של הריטריט.

למתקבלים.ות200%שלמוגדלתמסטרמלגתלתתהוחלט-מצטייניםלתלמידים.ותמסטרמלגותהגדלת
ועדתהחלטתפיעלהמסטרבראיונותיבחרוהמצטייניםהמועמדים.מכל10-20%כ–שנילתוארמצטיינים

המסטר. ועדת המסטר תגדיר את הקריטריונים להצטיינות. ההצטיינות תהיה לשנה עם אפשרות להארכה לשנה
שניה על פי ההתקדמות.

להוסיף נקודת קבלה נוספת לדוקטורט רגיל (אחריהוחלטהוספת מועד להתכנסות ועדת הקבלה לדוקטורט -
תואר שני). הועדה תתכנס באותו תאריך כמו ועדת המעבר ממסטר לדוקטורט (סביב ספטמבר-אוקטובר).

מועמדים שיתקבלו יוכלו להתחיל מיד (סמסטר א') או בסמסטר ב' של אותה שנה.

של ביה"ס זוכה במלגה חיצונית, ההפחתהבמקרה שסטודנט.יתהונהג נוהג חלוקה בנושאי מלגות חיצוניות –
בתשלום המלגה למנחה ולביה"ס תהיה על פי התרומה היחסית (לטובת המנחה).

מסלול דוקטורט ישיר, יוקם צוות עבודה בראשות אורי– גיוס תרומה עתידית לביה"ס,נושאים נוספים שעלו לדיון
אשרי לחשיבה על נושא גיוס מועמדים לדוקטורט. בין היתר, תתחיל עבודה ממוקדת מול תלמידים מצטיינים של

שנה ג' (בתואר ראשון).

2022באפרילחמישה-מנהלועדהחלטותסיכום

בישיבה נכחו זומית - יוסי יובל, ליעד מודריק, תום שינברג, יניב אסף, גלית יובל, אינה סלוצקי, אורי נבו, נירית לב,
עידו תבור, יוליה אגרנט ואורי אשרי (משקיף)

המוח.חקרשלבליבהנמצאאינושלהםהעיקריהמחקרשתחוםחדשים,סגלחברישלבקליטהדןהועד.1
בעקבות הדיון הוחלט להוסיף את השאלה הבאה לטופס השאלון של מועמדים פוטנציאלים לביה"ס:



''ציינו את שני המאמרים הכי רלבנטים לתחום מדעי המוח שלכם

התקבלהלאלביה"ס).תרומתםלפי(למשלבאתרסגלחברישלבנראותהדיפרנציאציהנושאגםלדיוןעלה
החלטה והוחלט להביא להצבעה בהמשך כמה הצעות אפשריות.

ובכלל.ביה"סשלהסגללחבריגלויותשהיוכךבפומבי,הועדהחלטותכלאתמעתהלפרסםהוחלט.2

לסגולמשותפיםבתקניםהחישובייםהמוחמדעיבתחוםסגלחברישלקליטהלעודדלהמשיךהוחלט.3
המוחמדעיבתחוםסגלחבריכמהיקלטושלאשעדהוסכםסגול).שלתקניםחצאי(עםרלבנטיותולפקולטות

החישוביים, לא יורחבו הקליטות לנושאים נוספים.

Summer(קיץלקורסימימוןגםשיכלולכךקטניםלכנסיםביה"סשלהקוראהקולאתלהרחיבהוסכם.4
school(ומחו"ל.מהארץמצטייניםלסטודנטים

יפגעכזהשמסלולמחששהמוחבמדעיחטיבהעםבביולוגיהראשוןתוארמסלולשלהקמהלקדםשאיןהוחלט.5
במסלולים דומים בגלל חפיפה נושאית גדולה.

'מיסים'תשלוםבסגול,יקריםקורסיםשלמימוןכוללים:מעשיות)החלטות(ללאשנדונונוספיםנושאים.6
לביה"ס, מינוי יועצים לתלמידים בתכניות דו-חוגיות שתוקמנה בעתיד.

312022מינוארמנהלועדהחלטותסיכום

בישיבה נכחו זומית- יוסי יובל, ליעד מודריק, תום שינברג, יניב אסף, גלית יובל, אינה סלוצקי, אורי נבו, נירית לב,
עידו תבור, יוליה אגרנט ואורי אשרי (משקיף)

בישיבה התקבלו ההחלטות הבאות:

שלהםהראשונותבשנתייםא'קריטריוניםשלממעמדיהנוחדשיםסגלחברי.1

שניםלארבעיוגבלוביה"סועדותבכלהחברותמשך.2



בנושאמקצועיתחיפושועדתתוקם)1(בביה"ס:משותפתבקליטהחדשהמועמדתקבלתנוהלנקבע.3
תובאהמועמדתהרלבנטית,בפקולטהאישורלאחר)3(רלבנטית.פקולטה/בי"סעםקוראקוליצא)2(הרלבנטי

להצבעה בועד המנהל – בפני הועד יובאו המלצת ועדת האיתור המקצועית ומכתבי המלצה כולל מכתבים
חיצוניים.

ביה"ס.בועדותלהשתתפותכלליקוראקוליפורסם.4

בנושא.החלטההתקבלהלאאבללדוקטורטהישירהמסלולנושאנדון.5

2021באוקטובר31מה-מנהלועדהחלטותסיכום
בישיבה נכחו פיזית - יוסי יובל, ליעד מודריק, תום שינברג, יניב אסף, גלית יובל, אינה סלוצקי, נירית לב, עידו

תבור יוליה אגרנט ואורי אשרי (משקיף)

יניבשינברג,תוםמודריק,ליעדיובל,יוסי-פיזית(נכחו2022באוקטובר31ב-שהתקייםמנהלועדדיוןסיכום
אסף, גלית יובל, אינה סלוצקי, נירית לב, עידו תבור, יוליה אגרנט ואורי אשרי (משקיף). בדיון נדונו הנושאים

הבאים

במוחהדו-חוגיתהתכניתשלפתיחהלקראתמתקדםביה"ס-באוגוסט)(שהתקייםנמ"רמפורוםעדכונים.1
(עלה נושא מימון ההוראה בתכנית). פורום נמ"ר תמך בקליטת סגל משותפת עם פקולטות כאשר חצי מההוראה

תהיה בסגול. אורי אשרי הציע לצאת עם קול קורא לקליטה משותפת.

השקלול.אתלשקולואזהנוכחיהנסיוןבסבבהסגלחברימיפויאתלראותהוחלטהקריטריונים.נושאנדון.2
למצואנדרששנים.3ל-בי"סבוועדותהשתתפותלהגבילוכןלניקודאחתתזהעבודתבשיפוטלהסתפקהוחלט

פתרון להתחשבות בתרומה בשנים קודמות וכן נדרש להחליט מה קורה עם חברי סגל שאינם פעילים כלל.

פרונטליבאופןיתקיימוהבאהלשנההקבלהשועדותהוחלט.3

גדוליםשמותשלהזמנהשיאפשרמה-זומיחודשיספריביתסמינרלקייםהוחלט.4

מטה.טבלהראו-הקרובהלשנההתקציבאושר.5

רכישתשיאפשרורכיםבכספינותןשביה"ססטודנטמלגותכספילהמירסגללחברילאפשרהאפשרותעלתה.6
ציוד. השאלה המרכזית היא איך לפרסם יזמה כזו ?

בכספיםכךלשםנשתמשגבוה.באימפקטמשותפיםמאמריםפרסוםעבורבביה"ססגלחברילתגמלהוצע.7
נוסףבסעיףלא,SNIPל-שהוקצו



שרצוהועדהחבריכלמיילי.באופןבועדתלדיוןהובאההתכנית-2021ביולי29בתאריך-חומשתכניתאישור
בכך שלחו הערות שהוטמעו בתכנית. התכנית תועבר בשבוע הבא לנשיא והרקטור

2021בינוארמהחמישהמנהלועדהחלטותסיכום
בישיבה נכחו כולם (בזום) - יוסי יובל, ליעד מודריק, תום שינברג, יניב אסף, גלית יובל, ערן פרלסון, אורי נבו, ניר

גלעדי, עידו תבור,  יוליה אגרנט ואורי אשרי (משקיף)

):5/1/21בבדיון(אושרסגוללביה"סחדשחברקבלתנוהל

לביה"ס סגול מתקבלים/ות חוקרות וחוקרים שעבודתם/ן כוללת נדבך מרכזי באחד מתחומי המחקר של מדעי
המוח ובתנאי שהם/ן מוכנים/ות לתרום לביה"ס מזמנם. תרומה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בדמות הוראה, חברות

בועדות וכיו"ב (ראו רשימת קריטריונים שתובא בהמשך).

מועמדים/ות חדשים יוצגו בפני הועד המנהל של ביה"ס (אחד מחברי/ות הועד יציגו את התיק) ויאושרו בהצבעה
ברוב פשוט.

)5/1/21ב-בדיון(אושר2021ספטמבר-ינוארתקציב

חלוקת התקציב מפורטת בהמשך. התקציב מאפשר לנו (אם לא מעלים אותו) להמשיך ולנצל את התרומה במשך
עוד כמעט שש שנים. נושאי מלגות פוסט דוק וכספים לקליטת חברי סגל לא רלוונטים כעת (כבר הסתיימו לשנה

זאת) ונדון בהם לקראת השנה הבאה. התקציב הבא יאושר בספטמבר כדי לכסות שנה"ל מלאה.

כדי לחלק את כספי הציוד הצב"מי תוקם ועדה ויצא קול קורא. הוסכם שהצעות לציוד שמשמש כמה חוקרים יקבלו
עדיפות.




