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 ד' חשון, תשס"ד 
  2003אוקטובר,  30 
 

 תשס"ג    –החלטות הסנאט והוועדה המתמדת 
 

 החלטות הסנאט תשס"ג
 

 24.10.2002, 1ישיבה מס' 
 

 קריאה שניה  –הצעה למסלול נלווה ומסלול הוראה  .1
 

 הוחלט:
 

 הסנאט מאשר את ההצעה למסלול נלווה ומסלול הוראה כפוף לתיקונים כדלקמן:

 כללי .א
 

, מקצועית ניברסיטת חיפה פועלים חוגים ומסלולים בעלי אורינטציה אקדמיתבאו
כמו: משפטים, סיעוד, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, הוראה, חינוך, מגמות 

וכו', אשר בהם מועסקים  , מוסיקהיצירה-יישומיות בפסיכולוגיה, תיאטרון, אמנות
תחומיהם המקצועיים. יש כיום וימשיכו להיות מועסקים חברי סגל מצטיינים ב

עם הסגל  חשיבות להמשך הטיפוח של סגל מקצועי והוראתי אשר יפעל בשיתוף
 מחקרי לקידום מטרות האוניברסיטה.-האקדמי

 
    מחקרית                    כאוניברסיטה  כדי לשמור על אופיה המיוחד של האוניברסיטה וכל יחידותיה       
 המכריע של  התקנים יוקצה למסלול מחקרי, מסלול   א'.  לחתור לכך שהרוביש        
 

 ב.  מסלולי  מינוי וקידום באוניברסיטת חיפה.
 בנוסף למסלול א' (המסלול הרגיל) יתקיימו באוניברסיטת חיפה מסלולי מינוי     

 וקידום נוספים כלהלן:     
 

 מסלולים:-המסלול הנלווה (לשעבר מסלול ג') שיכלול שני תת .1
  מומחים 1.1     
 אמנים 1.2     

 
 

 מסלולים:-תת 4מסלול הוראה (לשעבר מסלול ב') שיכלול  .2
 

 מורי שפות זרות   2.1     
 מורי מיומנויות בפקולטות   2.2
 ורי מכינות בפקולטותמ  2.3
 .ם ביחידה לחינוך גופנימורי  2.4

 
ה מחוץ : דוגמאות לקטגוריה מורי מיומנויות בפקולטות : הוראת מתמטיקהערה

לחוג למתמטיקה; הוראת שימושי מחשב מחוץ לחוג מדעי המחשב; לטינית; 
 קליני בחוג לפסיכולוגיה. אבחון סטטיסטיקה בחוג לחינוך; 

המורים המלמדים כיום ברוב הקורסים הנ"ל והדומים להם מועסקים בחוזה 
 בהתאם לתקנון).משך העסקתם ומיוחד,  או כעמיתי הוראה (
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 נוח בכל מסלולטווח הדרגות ומי .ב

 
 המסלול  הנלווה: . 1     

  
 דרגות ומינוח:טווח   1.1    

 
  אמן)/מרצה (מומחה 1.1.1
 מרצה בכיר (מומחה/אמן) 1.1.2
 פרופסור חבר (מומחה/אמן) 1.1.3
 פרופסור מן המניין (מומחה/אמן) 1.1.4

Lecturer (Adjunct)  
Senior Lecturer (Adjunct)  

Associate Professor (Adjunct)  
Professor ( Adjunct)  

   
 מסלול הוראה:. 2
 

 טווח הדרגות: 2.1   
 

 מורה 2.1.1    
 מורה בכיר 2.1.2          

 
 
 קריטריונים לקידום ג.  

 
 סלול הנלווה ומסלול המב' מוצגים קריטריוני המינוי והקידום המומלצים עבור +בנספחים א'    

 ההוראה. 
 
 ועדות מינוייםד.  

 
 ומורה בפקולטות למדעי הרוח ומדעי  ,)אמן/המומחהמינויים לדרגות מרצה (

 המינויים הפקולטתיות. המינויים לדרגות הנ"ל בשאר הפקולטות החברה יידונו בועדת        
 אוניברסיטאית. המינויים לדרגת מרצה בכיר נלווה, -ידונו בוועדת המינויים הכללי       
 -ה, פרופסור נלווה ומורה בכיר יידונו בוועדת המינויים הכלללוונחבר -פרופסור       
 אוניברסיטאית.       

 
 . שהות בדרגה ה 
 
 נלווה:ה. במסלול 1

 
מרצה (אמן/מומחה). המינוי יהיה לתקופה ראשונה של עד שלוש שנים.  בתום תקופה  1.1

 להחליט על הארכה, על העלאה או על הפסקת עבודה. ניתן   זו
 תקופות קצובות.הארכה תיעשה ל

    
    

   שנים. (אמן/מומחה). המינוי הינו לתקופת מינוי ראשונה של עד שלוש מרצה בכיר 1.2
  הפסקת או  הארכה לפרקי זמן קצובים ,בתום תקופה זו ניתן להחליט על העלאה           
 עבודה.          

     
 דרגה זו אינה מקנה קביעות.         

       
 (אמן/ מומחה). המינוי הינו בדרך כלל לתקופת מינוי ראשונה של עד  -חבר   פרופסור  1.3  

    או הארכה לפרקי זמן קצובים, בתום תקופה זו ניתן להחליט על העלאה שלוש שנים.         
 עבודה. הפסקת         
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 במסלול  ההוראה:             . 2 

     
     יומנויות ומכינות בפקולטות יוכלו להתמנות מורי מו מורים לשפות זרות, - מורה 2.1    

 בתום תקופה זו ניתן להחליט על הארכת המינוי   ם.לתקופה ראשונה  של עד שלוש שני           
  כן תינתן הארכה נוספת על סמך -העלאה או על הפסקת העבודה. כמועל  עד שנתיים,           
 הרקטור. המלצת ראש החוג, הדיקן והחלטת           

           
 דרגה זו אינה מקנה קביעות.          

     
 על המורים ביחידה לחינוך גופני לא תחול מגבלה על שהות בדרגה זו.         

 
 המינוי הינו בדרך כלל לתקופת מינוי ראשונה של עד שלוש שנים. -מורה בכיר  2.2   

   ביעות, הארכה לפרקי זמן קצובים, בתום  תקופה זו ניתן להחליט על המלצה לק        
 עבודה. הפסקת        
         

 ו.   היקף המשרה
 

רמת המומחיות ור על קשר עם השדה כדי לשמ יקיימוחברי הסגל המועסקים במסלול הנלווה 
ולכן  (במידה ויש כאלה)מחוץ לאוניברסיטה שלהם, וכדי לא לפגוע בקידומם בתפקידיהם 

 .מלאה היה המינוי בהיקף הנופל ממשרהמומלץ שברוב המקרים י
המקרה, צרכי  אין מניעה להעסיק חברי סגל במסלול הנלווה במשרה מלאה אם נסיבות

 האוניברסיטה וכישורי המועמד יצדיקו זאת.
     

 קביעותז.  
 המועסק בחצי משרה ומעלה.  למורה בכיר במסלול ההוראהניתן יהיה להעניק קביעות  .1

    אוניברסיטאית רק לאחר פרוצדורה -ע"י ועדת המינויים הכלל הענקת הקביעות תיעשה
 מיוחדת ונפרדת מהפרוצדורה להענקת הדרגה.

מינוי או העלאה לדרגת מרצה בכיר או פרופ' חבר במסלול הנלווה (מומחים ואמנים)  .2
 אינם מקנים קביעות.

הנלווה (מומחים ואמנים) במסלול פרופסור מן המניין ניתן יהיה להעניק קביעות ל .3
 .מלאהמשרה בהמועסק 

העלאה לדרגת פרופ' מן המניין במסלול הנלווה (מומחים ואמנים) גוררת קביעות,  .4
בתנאי שהמועמד הועסק באוניברסיטה במשך חמש שנים לפחות עד למינויו כפרופסור 
מן המניין והוא מועסק בה בזמן המינוי במשרה מלאה. מועמדים לקביעות שהועסקו 

ות מחמש שנים או מונו במישרין לדרגת פרופ' מן המניין במסלול באוניברסיטה פח
הנלווה, ייפתחו להם הליכים נפרדים לקביעות, בתנאי שהם מועסקים במשרה מלאה 

 באוניברסיטה.
 
 הליכים למינוי, העלאה והענקת קביעותח.          
 

 מורה/מורה בכיר.   1    
       לדרגת מורה/מורה בכיר והענקת קביעות דורשות פתיחת הליכים למינוי /העלאה  1.1          

 המלצת הראש האקדמי של היחידה/ המחלקה/החוג והמלצת הדיקן הנוגע בדבר.                
 פותח בהליכים לאחר קבלת ההמלצות הנ"ל. הרקטור 1.2          

 
 

 נספח א'
 

 הנלווהקריטריונים למינוי וקידום במסלול 
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 מומחים .א

  .א
מוגשות בזה הן בבחינת נייר עבודה בלבד אשר בא לעזור לוועדות המקצועיות למקד ההצעות ה

 את דיוניהן.
 

 תרומה מדעית ומקצועית: פרסומים. (רצף; רצוי). 1
  

 פרסומים בכתבי עת מדעיים.        
 פרסומים בביטאונים של אגודות מקצועיות.        
 פרסומים בכלי התקשורת הציבוריים.        

 
 דרגת השכלה (משתנה סף) .2
 

 תואר שני לפחות, כתנאי הכרחי לדרגת "מרצה".       
   או דרגת ההשכלה הגבוהה ביותר  תואר שלישי, כתנאי הכרחי לדרגת "מרצה בכיר" ומעלה       

 המקובלת בתחום.        
 
 ניסיון ומיומנות אישית (משתנה סף; הכרחי בכל הדרגות למן דרגת "מרצה" .3

    
 קימות עדויות לרמה אישית גבוהה של מיומנות מקצועית בתחום הנידון, ניסיון מעשי        

 בתחום המומחיות.        
 
 השתתפות בכנסים (משתנה סף) .4
 
 לדרגת מרצה: השתתפות פעילה (מתן הרצאות) במספר כנסים.     

 לדרגת מרצה בכיר: השתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים.     
 דרגת פרופסור חבר: השתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים וכן, השתתפות מרכזית (יו"ר     ל     
 סימפוזיון, מוזמן לשאת הרצאה מרכזית; חבר הוועדה המארגנת) במספר כנסים בארץ.     
 לדרגת פרופסור מן המניין: כנ"ל בכנסים בינלאומיים.     
 
 מעמד בקהילה המקצועית .5
 

 הרישוי הפורמלי (משתנה סף).א.   סוג        
 תנאי הכרחי לדרגת מרצה: מומחה מורשה (או רישוי מקביל)               
   תנאי הכרחי לדרגת מרצה בכיר ומעלה: מדריך מורשה (או רישוי מקביל ובלבד שזו               

 רמת הרישוי הגבוהה ביותר האפשרית בתחום).               
 
 במוסדות הקהילה המקצועית (רצף).ב.   מעמד        

 חבר             
 חבר וועדה             
 חבר הנהלה             
    

 ג.   בכירות בתפקיד המקצועי (רצף)    
 איש צוות מן השורה             
 ראש צוות (ניהול זוטר)             

 מנהל יחידה (ניהול בכיר)             
 מערכת (ניהול בכיר)מנהל              

 
 טיב הוראה (משתנה סף, הכרחי בכל הדרגות). .6
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 תרומה להוראה באמצעות  רצוי:קיימות עדויות לרמה אישית גבוהה של הוראה. בנוסף     
 כתיבת ספרי לימוד, מקראות, יישום שיטות הוראה חדשניות, הקמת מרכזי הכשרה     
 והתמחות.    

 
 תרומה לקהילה (רצף) .7
 
 תרומה לחיי אוניברסיטה (רצף) .8
 
 חיוניות למחלקה (חיוני) .9
 

 על סמך דיווח ראש החוג והדיקן: חיוניות המועמד לטווח קצר, בינוני וארוך.    
 

 יוצרים -אומנים ב. 
ההצעות המוגשות בזה הן בבחינת נייר עבודה בלבד אשר בא לעזור לוועדות המקצועיות למקד 

צועיות וועדת המינויים וההעלאות תתחשבנה בקריטריונים הבאים הוועדות המק את דיוניהן.
 בעת דיוניהן. 

 
 כללי

 
אמן יוצר יהיה אדם, אשר מקצועו הוא באחד התחומים הבאים: ציור, פיסול, מוזיקה, במה, 

 סיפורת, שירה, מחול או בתחומים קרובים.
 
 השכלה והכשרה. 1
 

 רצוי אך לא הכרחי. ,לימודים והכשרה מקצועית בתחום היצירה הנדון
 
 יצירתית -תפוקה אמנותית . 2

 א.      המימדים העיקריים באמנויות הפלסטיות הם: 
 מספר תערוכות. -מימד כמותי          
 תערוכות יחיד לעומת תערוכות קבוצתיות.         
 ני,   יוקרת המקום בו מוצגת התערוכה (גלריה פרטית, גלריה ציבורית, מוזיאון עירו         
 מוזיאון לאומי בישראל, מוזיאון בחוץ לארץ).          
  גון: עבודה סביבתית, איורים, ציורי קיר, כ (באמנות פלסטית) פרוייקטים מיוחדים         
 תפאורה, הדפסת סדרות אמנותיות וכו'.         

 
 המימדים העיקריים לסופרים ומשוררים הם:      ב.

 כמות היצירות. -מימד כמותי          
 הזמנות להשתתף באסופות.         
 יוקרת בית ההוצאה שבמסגרתו התפרסמו היצירות.         
 האם היצירות תורגמו לשפות זרות והיכן התפרסמו. -רגומים ת         

 
 טיב ההוראה. 3

 
רמת הוראה גבוהה הכרחית. רצויה תרומה להוראה ע"י ייזום שיטות הוראה חדשניות, 

 ת מרכזי הכשרה והתמחות, ייזום וניהול סדנאות.הקמ
 

 (הכרחי) חיוניות למחלקה. 4
 

 על סמך דיווח ראש החוג והדיקן הערכת חיוניות המועמד לטווח קצר, בינוני וארוך.
 

 תרומה לחיי האוניברסיטה (רצף).. 5
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 תרומה לקהילה (רצף)..  6
 
 פרסים.7

 
 פרס ברמה עירונית.
 פרס ברמה לאומית.

 רמה בינלאומית.פרס ב
 

 )Impact( חותם תרבותי 8
 

 האם נכתבו ביקורות, כמה, היכן וטיבן.   
       האם נערכו דיונים ציבוריים בזיקה ליצירות, האם המועמד הוזמן לאירועים כאלה (בארץ 

 ובחו"ל).
 האם היצירות נכללו בתכניות לימודים כלשהן (מחוץ לאוניברסיטה).

 
 
 ב'ספח נ
 

 מינויים והעלאות  וקביעות במסלול ההוראהקריטריונים ל
 

 א. מינויים והעלאות
 
 השכלה והכשרה .1
 

 -תנאי מינימום  1.1
 לדרגת מורה:  מ.א. 1.1.2
 לדרגת מורה בכיר: ד"ר.  1.1.3

 
: במקרים יוצאים מן הכלל, ייפתחו ההליכים לדרגת מורה בכיר לבעל כישורים הערה

 ויים וההעלאות או גוף שייקבע לכך.ידי וועדת המינ-שיוכרו כמקבילים על
 ניסיון .2              

 
  -תנאי מינימום .        2.1 

 .לדרגת מורה:  חמש שנים של ניסיון בהוראת המקצוע      2.1.1             
 לדרגת מורה בכיר:  שבע שנים של ניסיון בהוראת המקצוע.     2.1.2 

                           
 מצויינות דידקטית. 3          

 
   לדרגת מורה ולדרגת מורה בכיר: על סמך דו"חות ביקורים בשיעורים, תוצאות  3.1    

 .ראשי יחידות וכיו"ב משאלי סטודנטים, חוות דעת ממרכזי מקצוע/                      
 

 פיתוח חומרי לימוד.   4         
 

 ת לימוד, פיתוח מקראות, פיתוח מערכי שיעור, פיתוח לדרגת מורה: פיתוח חוברו 4.1            
 עזרי לימוד והדרכה.                   

 
 כתיבת ספרי לימוד, פיתוח תכניות לימוד  -ל הנ"ל ובנוסף כלדרגת מורה בכיר:   4.2           

 וחדשנות בדרכי הוראה.                      
 

 רסיטהתרומה ליחידה ולאוניב. 5             
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   לדרגת מורה:  תרומה לפעילות היחידה שבה מועסק המורה (באמצעות חברות  5.1     

 .אקדמיים, וכו')-בוועדות, מילוי תפקידים מנהליים                       
 

  תרומה לפעילות בפקולטה/באוניברסיטה;  -כל הנ"ל ובנוסף  לדרגת מורה בכיר: 5.2                 
 אקדמי.-משנה ולמורים; ריכוז מינהלי-הדרכה מקצועית/דידקטית למורי                        

 
 דידקטית בישראל-מעורבות בקהילה המקצועית.  6            

 
   ותמקצועי ותלדרגת מורה: השתתפות פעילה בכנסים דידקטיים, חברות באגוד 6.1      

 ות.דידקטיו                    
 

   מוניטין בישראל, חברות בוועדות לאומיות,  -ורה בכיר:  כל הנ"ל, ובנוסף לדרגת מ 6.2 
 ארגון כנסים.                                

 
 .חיוניות ליחידה/ לפקולטה/ לאוניברסיטה.     7                         

  
 ת.חובה לנמק את החיוניות ליחידה/מחלקה/חוג בכל הדרגו  7.1              

 
 

 המשך דיון –הצעה להקמת מרכז ללימודי דמוקרטיה  .2
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לחקר הדמוקרטיה.
 
 

 21.11.2002, 2ישיבה מס' 
 

 הרכב ועדת חיפוש לבחירת הרקטור .1
 

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה יתווסף נציג של הפקולטה למדעים במקום "נציג ללא הגבלה" 
וועדת החיפוש לרקטור תורכב, אפוא, מן הנשיא, שישמש כיו"ר לוועדת החיפוש לרקטור. 

) חברים כדלקמן: שני חברי סנאט מכל אחת מן הפקולטות הגדולות (רוח 8הוועדה ועוד שמונה (
 וחברה), חבר סגל אחד מכל אחת מן הפקולטות: רווחה ובריאות, משפטים, חינוך ומדעים.

 
 בוועדה המתמדתהצעה לצרף נציג של אגודת הסטודנטים כחבר  .2

 
הסנאט מאשר את ההצעה לצרף נציג של אגודת הסטודנטים כחבר בוועדה המתמדת לקריאה 

 ראשונה. ההצעה תועבר לוועדת החוקה לקראת הכנתה לקריאה שניה.
 
 

                                                                              
 :12.12.2002, 3ישיבה מס' 

 
 תשס"ב  -דו"ח יו"ר ועדת החוקה   .2
 

ההצעה לפיה האם קיים ניגוד אינטרסים בין חברות בוועדת חוקה לחברות בארגון הסגל 
 האקדמי תובא לדיון בוועדה המתמדת.

 
 הצעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת .  3
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הסנאט מאשר את ההצעה לפיה דיקן הסטודנטים יהיה חבר בעל זכות הצבעה בוועדה 

דת. כדי לשמור על האיזון ייתוספו לוועדה שני חברי סנאט, שאחד מהם הוא נציג המתמ
הסטודנטים. הרכב הוועדה המתמדת יהיה כדלקמן: חברי הוועדה יהיו הרקטור (יו"ר), הנשיא, 
דיקני הפקולטות, דיקן לימודים מתקדמים, דיקן למחקר ודיקן הסטודנטים בתוקף תפקידם 

פי בחירתו. ההצעה תועבר לניסוח בוועדת החוקה לקראת הכנה ל -ועוד שמונה חברי סנאט 
 לקריאה שניה בסנאט.

 
 אוניברסיטאית על החלטות ועדת -דיון ברעיון לשינוי הרכב ועדת הערעורים הכלל .4

 המינויים והעלאות  ׂ     
 

אוניברסיטאית על החלטת ועדת -הסנאט החליט להשאיר את הרכב ועדת הערעורים הכלל
לאות כפי שהוא היום, דהיינו: הוועדה תהיה מורכבת מחמישה חברים בדרגת המינויים והע

 פרופ' מן המניין, שאינם חברי ועדת המינויים וההעלאות.
 
 
 

 02.01.2003, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה לפיצול המגמה לחקר היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של החינוך לשתי מגמות.  1
 

לחקר היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של החינוך הסנאט מאשר את ההצעה לפיצול המגמה 
. חינוך חברה ותרבות. ההצעה תועבר לאישור 2. חינוך והתפתחות האדם. 1לשתי מגמות: 

 המל"ג.
 

 השתתפות משקיף אגודת הסטודנטים בוועדת חיפוש לרקטור .2
 

הסנאט מאשר את ההצעה לשתף משקיף מטעם אגודת הסטודנטים בוועדת חיפוש לבחירת 
 ר.הרקטו

 
 דיון - לץאילן והמלצות דו"ח מ-חופש אקדמי באוניברסיטת בר.  3

 
סנאט אוניברסיטת חיפה מגנה את הניסיון הכוחני הנעשה בימים אלה באוניברסיטת  •

צדדי ומגמתי, ללא הסכמת -אילן לשנות את מבנה מוסדות האוניברסיטה באופן חד-בר
 אילן.-סנאט אוניברסיטת בר

אילן ומדעניה -מחזק את ידיהם של חוקרי אוניברסיטת ברסנאט אוניברסיטת חיפה   •
במאבקם למען העצמאות האקדמית ושמירת מעמדם בניהול העניינים האקדמיים של 

 האוניברסיטה.
 

 שינוי שם החוג לגיאוגרפיה.  4
 

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה שם החוג לגיאוגרפיה ישונה לשם: החוג לגיאוגרפיה ולימודי 
 סביבה.

 
 נוי פוסק לרשויות המשמעת מקרב העובדים המינהליים מי.  5

 
ישי כפוסקת ברשויות המשמעת מקרב העובדים -הסנאט מאשר את מינויה של גב' רחל בן

 המינהליים. 
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 הצעה לשינויים בתקנון משמעת תלמידים.  6
 

 הסנאט מאשר את השינויים בתקנון משמעת תלמידים כדלקמן:
 

נון זה תהיינה למונחים הרשומים להלן המשמעויות הרשומות : בתק3פרק הגדרות, סעיף קטן 
לצד כל אחד מהם. בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו וכן להיפך. בתקנון זה 

 האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.
 

ורך תקנון זה דוקטורט לא יחשב כ"תלמיד" לצ-(ו): תלמיד בתר 37: 3.7ייתוסף סעיף בהגדרות 
 ויחול בעניינו תקנון משמעת אקדמי. 

 
א: לתלמיד הנתבע, או לבא כוחו, תהיה זכות לעיין בהחלטות  9.7ייתוסף סעיף    9.7אחרי סעיף 

דומות שניתנו במקרים דומים ושפורסמו ע"י רשויות המשמעת בעילום שם, במהלך השנתיים 
 שקדמו לדיון, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

 
 ב' יועבר להתייעצות נוספת עם פרופ' אמנון כרמי. 9סעיף 

 
: תחולתה של ההחלטה היא ממועד הקראתה לנתבע, ואם לא נכח הנתבע במועד זה, 9.21סעיף 

ממועד מסירתו לנתבע. סעיף א': בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש בכתב למרכזת רשויות 
סעיף  ב' (סעיף א' הוחלף בסעיף ב'):  יום מיום שיודע המבקש על העונש. 20המשמעת, תוך 

הוגשה בקשה לדחות מועד ביצוע העונש, רשאי הממונה על המשמעת לדחות את ביצועו למועד 
 אחר ולהתנות את הדחייה בתנאים שיימצא לנכון.

 
 וסעיף י' ידונו באחת מישיבות הסנאט הקרובות. 11.5; 11.1; 9.17הסעיפים: 

 
 

 20.02.2003, 5ישיבה מס' 
 

 קריאה שניה  -צעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת ה .1
 

בקריאה שניה כדלקמן: חברי  -הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת
הוועדה יהיו: הרקטור (יו"ר), הנשיא, דיקני הפקולטות, דיקן ללימודים מתקדמים, דיקן 

לפי בחירתו, ובלבד  -למחקר, ודיקן הסטודנטים בתוקף תפקידם, ועוד שמונה חברי סנאט
 שאחד מהם יהיה נציג אגודת הסטודנטים.

 
  )M.Sc.בנוירוביולוגיה ואתולוגיה ( הצעה להקמת חוג ללימודי תואר שני   .2

 
 .M.Sc)(.הסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג ללימודי תואר שני בנוירוביולוגיה ואתולוגיה  

 
 ת יצירהמוסמך באמנו -  M.F.Aתכנית לימודים מעודכנת לקבלת  .3

 
מוסמך  - M.F.Aהסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים מעודכנת לקבלת תואר 

 באמנות יצירה.
 

 הצעה לתיקונים בתקנון לימודי תואר שני ותקנון לימודי תואר שלישי  .4
 

הסנאט מאשר את התיקונים והתוספות לתקנון לימודים לתואר שני ולתקנון לימודים לתואר 
; 9.6; 9.5; 9.1; 8.13; 8.12ב';  7.4ייבדק;  -ב'  4.1ח';  2.3שלישי כדלקמן: תואר שני: סעיפים: 

 - 5.5י"ד;  3.2מאושר בכפוף להשמטת המלה: הנורמטיבית. תואר שלישי: סעיפים:  - 9.7
 יועבר לניסוח מחדש לרשות ללימודים מתקדמים. - 13.4ייבדק; 
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 6.03.2003, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד   .1
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להענקת ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: 
 פרופ' משה אידל, פרופ' אנדל טולבינג ומר אליעזר רפאלי.

 
 ית לימודים לתואר שני בתכנון ופיתוח משאבי תיירותהצעה לפתיחת תכנ .2
   

הדיון בהצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בתכנון ופיתוח משאבי תיירות בחוג 
לגיאוגרפיה נדחה. הערות חברי הסנאט יועברו למועצה ללימודים מתקדמים לשם הכנת 

 התכנית לדיון נוסף בסנאט.
 

 תשס"ב   -חוץ -ודידו"ח יו"ר הוועדה ללימ.  3     
 

 חוץ יתקיים בסנאט בעוד כשנה.-דיון מסודר בנושא היחידה ללימודי
 
 
 

 3.04.2003, 7ישיבה מס' 
 הצעה  להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .3

 
הסנאט מאשר את ההצעה להענקת דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: פרופ' יצחק 

 זמיר ופרופ' לורנס סאמרס.
 

 שינוי שם היחידה ללימודי חוץ .4
 

-המשך וללימודי-הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי שם היחידה ללימודי חוץ ל"יחידה ללימודי
 חוץ ".

 
 המשך דיון –מסלול נלווה ומסלול הוראה  .5

 
 הסנאט מאשר את השינויים בתקנון מסלול נלווה ומסלול הוראה כדלקמן:

 
 מורה בכיר. 2.1.3מורה  2.1.2מורה נלווה  2.1.1טווח דרגות:  2.1: מסלול הוראה, 2סעיף 

סעיף ז' קביעות: ניתן יהיה להעניק קביעות למורה בכיר במסלול ההוראה המועסק במשרה 
אוניברסיטאית רק לאחר -ידי ועדת המינויים הכלל-מלאה בלבד. הענקת הקביעות תיעשה על

נקת קביעות לדרגת מורה פרוצדורה מיוחדת ונפרדת מהפרוצדורה להענקת הדרגה. אישור הע
אוניברסיטאית. אישור הענקת -בכיר תיעשה ברוב רגיל בוועדת המינויים וההעלאות הכלל

קביעות לדרגת פרופ' מן המניין (מומחה/אמן) במסלול הנלווה תיעשה ברוב רגיל בוועדת 
 אוניברסיטאית.-המינויים וההעלאות הכלל

 
 

 15.05.2003, 8ישיבה מס' 
 

 ודים לתואר שלישי בחוג לשפה וספרות אנגליתהרחבת מסגרת לימ .1
 

הסנאט מאשר את ההצעה להרחבת מסגרת הלימודים לתואר שלישי בחוג לשפה וספרות 
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 אנגלית לתחומי השפה והבלשנות בנוסף לתחום הספרות.
 

 הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני לשופטים המכהנים במסלול מחקרי .2
 

כנית לימודים לתואר שני לשופטים מכהנים במסלול הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת ת
 מחקרי. 

 
 החלטת המועצה ללימודים מתקדמים בענין עבודת המ.א. של מר תדי כ"ץ (דיווח ודיון) .3

 
 הסנאט רשם לפניו את החלטת מועצת הרשות ללימודים מתקדמים בעניינו של מר תדי כ"ץ.

 
ו בהגינות בעניינו של מר תדי כ"ץ הסנאט שוכנע שהרקטור והדיקן ללימודים מתקדמים פעל

ועשו מאמצים להפעיל תהליך תקין בקבלת החלטות לגבי עבודת הגמר שלו הסנאט עומד 
מאחרי ההחלטה של המועצה ללימודים מתקדמים ומביע הוקרה לטיפול בנושא רגיש ומורכב 

 זה.
 
 
 

 12.06.2003, 9ישיבה מס' 
 

 תואר שני הצעה להקמת מגמה לחינוך וטכנולוגיה בלימודי .1
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מגמה לחינוך וטכנולוגיה בלימודי תואר שני בחוג לחינוך.
 

 הצעה לתכנית לימודים בתכנון ופיתוח משאבי תיירות .2
 

הסנאט מאשר את ההצעה להקמת תכנית לימודים בתכנון ובפיתוח משאבי תיירות בחוג 
 לגיאוגרפיה.

 
 ולוגיההצעה להקמת מרכז מחקר למשפט וטכנ .3

 
 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז מחקר למשפט וטכנולוגיה.

 
 
 
 
 

 תשס"ג –החלטות הוועדה המתמדת 
 

 9.10.2002, 1ישיבה מס' 
 

 חוגי-תחומיים במסגרת המסלול החד-הצעה לפתח תכניות לימודים בחוג ללימודים רב .1
 

לפיתוח תכניות הוק לקידום הנושא ולהבאת הצעות ספציפיות -הרקטור יקים וועדת אד
 חוגי.-לימודים במסלול חד

 
 דיון מקדמי –הצעה ללימודי תואר ראשון בשנתיים  .2

 
 הרקטור יקים צוות להקמת תכנית פיילוט.
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 החוג למתמטיקה –הצעה לשינוי נוסח תעודת "מוסמך האוניברסיטה"  .3

 
תלמידי התואר השני "ותיקים" שחרגו ממשך הלימודים הנורמטיבי לתואר שני בחוג 

מתמטיקה, והחלו את לימודיהם לפני ששונה שם החוג למתמטיקה בלבד, ואשר לא יסיימו את ל
לימודיהם עד סוף שנת הלימודים תשס"ג, יקבלו תעודה על סיום לימודיהם בחוג למתמטיקה 

 בלבד.
 
 

 30.10.2002, 2ישיבה מס' 
 

 אישור הסדרי הקבלה החדשים לאוניברסיטה .1
 

את ההמלצות של הוועדה המקצועית בסייג לפיו אם יהיו  הוועדה המתמדת מאשרת עקרונית
 עיוותים גדולים אחרי עריכת הסימולציות, יוחזר הדיון לוועדה המתמדת. 

 
 החלת הסדרי הקבלה החדשים על המועמדים למכינה

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה  לפיה תלמידי המכינה יעברו בסוף שנה"ל בחינות 

ידי שלושה חברי וועדת המומחים שתקים -. הבחינות יאושרו עלמיוחדות במקצועות המצרף
 ידי מורי המכינה (שני מורים שאינם מורי הכיתה).-האוניברסיטה ויבדקו על

 
 הצעה לטופס חדש לדין וחשבון על ביקור בשיעור .2

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לקיים פיילוט על הטופס המוצע. המבקרים ימלאו את 

 שלב זה הטופס הישן יהיה קביל באשר לתהליכי הקידום.שני הטפסים. ב
 

 הצעה לדרגה חדשה עבור עמית מרכז/מכון .3
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להוסיף דרגה חדשה: עמית בכיר במרכז/במכון.
 

 שינוי בדרך הפצת הפרוטוקולים של ישיבות ועדות הסנאט .4
 

ה שינוי דהיינו, הפרוטוקולים של ועדות ברישום הפרוטוקולים של ישיבות ועדות הסנאט לא יהי
 הסנאט יהיו מילוליים. 

 
 

 4.12.2002, 3ישיבה מס' 
 

 אישור פרוטוקול .1
 

 תיקון נוסח ההחלטה בנושא החלת הסדרי הקבלה החדשים על המועמדים למכינה כדלקמן:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תלמידי המכינה יעברו בסוף שנת הלימודים בחינות 
ידי -מיוחדות במקצועות המצרף (שפה עברית, מתמטיקה, אנגלית). טפסי הבחינות יאושרו על

וועדת מומחים שתקים האוניברסיטה למקצועות המצרף. הבחינות של תלמידי המכינה 
 ידי שני מורים מהמכינה(שני מורים שאינם מורי הכיתה).-תיבדקנה על

 
 ה בתכניות תואר שני נלמדהצעה לשיתוף פעולה אקדמי עם אוניברסיטת חיפ .2
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 חי.-הוועדה המתמדת מסמיכה את הרקטור לבדוק המשך שיתוף פעולה עתידי עם מכללת תל
 

 בקשה לדיון בנוהל בחינות וציונים .3
 

בנוהל הבחינות ישמט סעיף משנה:  1.1הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה בסעיף 
כמו כן, יתווסף סעיף נפרד בנוהל בחינות בחינות כניסה לחוגים (לקראת כל סמסטר מועד אחד). 

: נוהל בחינות וציונים אינו חל על בחינות כניסה חוגיות אלא אם חוג 1.2וציונים כדלקמן: 
 יחליט אחרת.

 
 הצעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת .4

 
 ידי ועדת החוקה תועבר לדיון בסנאט.-ההצעה להרכב הוועדה המתמדת כפי שהובאה על

 
 חיים-ול חברותו של הדיקן למחקר כחבר הוועדה לניסויים בבעליהצעה לשקול ביט .5

 
הוועדה המתמדת דוחה את הבקשה לשקול ביטול חברותו של הדיקן למחקר בתוקף תפקידו 

 בוועדה לניסויים בבעלי חיים של וועדת האתיקה.
 

הצעה לשינויים בתקנון לימודים לתואר ראשון בפרק: "הכרה בלימודים אקדמיים  .6
 קודמים"

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את התיקונים בתקנון הלימודים לתואר ראשון כדלקמן: 

פרק ראשון: "הכרה בלימודים אקדמיים קודמים": בסעיף א' להשמיט את המלים ל"השכלה 
גבוהה". סעיף א' יהיה אפוא כדלקמן: א. תלמיד המבקש להתקבל לאוניברסיטת חיפה על סמך 

עם הרשמתו אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למד.  לימודים קודמים במוסד אחר, יגיש
באישור יפורטו לימודיו וציוניו. סעיף ה': יושמטו המלים: "ממוסדות להשכלה גבוהה" סעיף ה' 

ידי החוגים לצורך המשך לימודים באוניברסיטת -יהיה אפוא כדלקמן: לימודים שהוכרו על
 פי המשוקלל.חיפה ידווחו ללא ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסו

יוכנס סעיף ז' נוסף: הכרה בלימודים קודמים איננה פוטרת אוטומטית משכר לימוד בהתאם. 
בסיפא של הפרק: "לימודים לתואר ראשון" ייאמר: תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד 

 היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו, בזמן הלימודים התקני.
 

 הצעה ללוח שנה"ל תשס"ה .7
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה ללוח שנת הלימודים תשס"ה.
 
 

 25.12.2002, 4ישיבה מס' 
 
  ידי הוולפ"ח-נקודות זכות בגין פעילות חברתית המאושרת על. 3
 

נקודות זכות  4 -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה פעילות התנדבותית תזכה בפטור מ 
 ולטה למשפטים ולחוגים אחרים אשר יקבלו פטור למעט התלמידים בתכניות המשותפות לפק

 נקודות זכות.   2 -מ 
 
  הצעה לשינוי בתקנון לימודים לתואר ראשון, סעיף הארכת זמן אוטומטית בבחינות. 4
 

ידי דיקן הסטודנטים. לחוגים הרלוונטיים יועבר מידע לפיו ניתן -צוות של מומחים יקבע על
 ים. תוקף ההחלטה החל משנת הלימודים תשס"ד.להעביר קורסים לבדיקה לצוות המומח
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 רישום לכפל קורסים המתקיימים בזמן נתון. 5
 

 ידי המזכיר האקדמי בדיקת נתונים לפני קבלת החלטה באשר לרישום כפל קורסים.-תיערך על
 

 22.1.2003, 5ישיבה מס' 
 

 דיון בספי קבלה לשנת הלימודים תשס"ד  .1
 

 . 400 -רש לקבלה/ ממוצע תקן מצרף כללי א. הציון הפסיכומטרי הגולמי הנד
(ללא  440 -ב. הציון המשוקלל המינימלי (פסיכומטרי/מצרף כללי + בגרות) הנדרש לקבלה 

 שינוי). 
ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים יוכלו 

, אך 440 -נם המשוקלל נמוך מראשי החוגים במדעי הרוח לקבל באישור הדיקן מועמדים שציו
 . 425 -לא מתחת ל

או ציון  85 - אמי"רסף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית/ -ג. הסף המינימלי באנגלית
 יח''ל (ללא שינוי). 5 -לפחות ב 60יח''ל או  4 -לפחות ב 70בגרות באנגלית 

 ד. הסף המינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות). 
 .110 -; ממוצע שני החלקים 100 -; חלק פתוח 91 -ק סגור חל

 המרכז הארצי שינה את סולמות ציוני בחינת היע"ל.
 בעקבות שינוי הסולמות, סיפי הקבלה לתשס"ד יהיו כדלקמן:

 .110-;  ממוצע שני החלקים91-; חלק פתוח94-חלק סגור 
דים, אם הציון הפסיכומטרי/ ה. מועמדים שלא יעמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימו

ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה  560 -ממוצע תקן מצרף כללי שלהם יהיה מ
 בעמידה בבחינה בעברית (יע''ל) עד סוף השנה השניה ללימודיהם באוניברסיטה.

יועבר מסמך עבודה ובו נתונים על התפלגויות הציונים וההשלכות של השינויים בספי הקבלה על 
 המתקבלים לאוניברסיטה.

 ייבדקו האפשרויות לקיום קורסים בשפה העברית. 
 

 הצעה לשאלון שביעות רצון מההוראה בקורסי מ"א  .2
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להפעלה ניסויית של שאלון שביעות רצון מההוראה 
ימודים לסטודנטים בקורסי מ"א. החלק השלישי, החלק הייחודי, יהיה אופציונלי בשנת הל

 תשס"ג וייושם רק באותם חוגים שיהיו מוכנים עם השאלות.
 

 12.02.2003, 6ישיבה מס' 
 
 

הצעה לתכניות משותפות לתואר בוגר במשפטים ותקשורת ובמשפטים ולימודי מזרח  .1
 אסיה 

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכניות משותפות לתואר בוגר במשפטים 

 מזרח אסיה. ותקשורת ובמשפטים ולימודי
 

 מעמד חדש של פרופ' עמית בחוג  .2
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה המסמך, אשר יכלול את הערות חברי הוועדה 
 המתמדת, יועבר לדיקנים לדיון עם ראשי החוגים, ינוסח מחדש ויועבר לסנאט.

 
 מדיניות באשר לתכניות לימודי ערב  .3
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יניות תכניות ערב כדלקמן: אם הדיקן הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה באשר למד
ערב סבור כי לא ניתן לקיים תכנית אקדמית נאותה, הוא רשאי -האחראי על תכנית לימודי

 להחליט על סגירתה.
 

 הצעה להעלאת השנתון לאינטרנט  .4
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תודפס כמות מספקת של שנתונים לכל תלמידי שנה 
 ותקים לחוגים.א' ומספר נוסף של ע

 
 בקשה לחופשת יום הסטודנטים תשס"ג  .5

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט בשנת הלימודים תשס"ג יתקיים 

 . ביום זה לא יתקיימו לימודים.18.5.2003ביום א', ט"ז באייר, 
 
 

 12.03.2003, 7ישיבה מס' 
 

 ודי המשך ולימודזי חוץ"חוץ ל: "יחידה ללימ-הצעה לשינוי שם היחידה ללימודי .1
 

המשך ולימודי חוץ תועבר לדיון -חוץ ל: יחידה ללימודי-ההצעה לשינוי שם היחידה ללימודי
 בסנאט.

 
 שיתוף פעולה עם מכללת שאנן .2

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשיתוף פעולה עם מכללת "שאנן".

 
 הצעה להוספת סעיף בנוהל בחינות וציונים לעניין בחינה חוזרת .3

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להוסיף לנוהל בחינות וציונים את הסעיף כדלקמן: 

במקרה של חשש לפגיעה בטוהר הבחינה, דיקן הפקולטה, על דעת הרקטור, רשאי לבטל בחינה 
 ולהורות על בחינה חוזרת בקורס.

 
 לוח שנה"ל תשס"ו .4

 
ר ויובא לאישור באחת לוח שנת הלימודים תשס"ו יועבר לבדיקה נוספת בלשכת הרקטו

 הישיבות הקרובות של הוועדה המתמדת.
 

 9.06.2003, 8ישיבה מס' 

 
 בתקנון לימודי תואר שלישי 13.4אישור סעיף  .1

 
 בתקנון לימודי תואר שלישי כדלקמן:  13.4הוועדה המתמדת מאשרת את סעיף 

 
אלה יישמרו  הצעת מחקר לדוקטורט, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה להערות

במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים, ויהיו זמינים לעיון על פי החלטת ראש 
 החוג.

 
 M.Sc-ו B.Scתארי  .2
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לתלמידים שהחלו את   .M.Sc -ו B.Scהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להעניק תארי 

ואר לתלמידים לימודיהם בחוג למתמטיקה, בפקולטה למדעים בשנה"ל תשס"א. נושא הת
 הרשומים בתכנית המשותפת של חינוך ומתמטיקה יועלה לדיון נוסף.

 
 המשך דיון –אירועי תרבות לתלמידי התואר הראשון  .3

 
ועד  11:45הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לקיים אירועי תרבות בימי ד' החל משעה 

. 14:00סתיימו בשעה וי 12:30. לצורך קיום האירועים השיעורים יתחילו בשעה 12:30השעה 
 ההסדר יהיה לשנה אחת. בתום השנה ייבדק הנושא בשנית. 

 
 הצעה להכנסת נוהל הטרדה מינית לשנתון .4

 
יצחק וחברי הוועדה למניעת -ידי פרופ' חיה בר-שינויים בתקנון למניעת הטרדה מינית ינוסחו על

 דת.הטרדה מינית.התקנון יוכנס לשנתון לאחר אישור סופי של הוועדה המתמ
 

 מסמך עקרונות –דיון במעמד החטיבה לביולוגיה אבולוציונית והמכון לאבולוציה  .5
                                                      

הוועדה המתמדת מאשרת את מסמך העקרונות של מעמד החטיבה לביולוגיה אבולוציונית 
 והמכון כדלקמן: 

 
ביולוגיה אבולוציונית כמפורט משאבי המחקר המעוגנים היום בחטיבה ל .א

בנספח א' יועברו למכון לאבולוציה. למכון תהיה עצמאות תקציבית בדומה לזו 
הקיימת בשאר מכוני המחקר; עם זאת, כיתר המכונים, המכון יהיה כפוף 

 לרשות המחקר. 
החל משנה"ל תשס"ד החטיבה לביולוגיה אבולוציונית תהיה חלק מחטיבה  .ב

לוגיה אבולוציונית וסביבתית שתקרא "החטיבה נרחבת יותר בחוג לביו
למדעים". פרופ' נבו ימשיך לעמוד בראש החטיבה לביולוגיה אבולוציונית עד 

 סוף תקופת מינויו בסוף תשס"ד.
לראש החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית  1.5.03 -פרופ' יוסי מרט מונה  ב  .ג

)M.Scים. ) ויעמוד, בתוקף תפקידו, בראש החטיבה למדע 
בקביעת הוראתם של חברי הסגל בחטיבה לביולוגיה אבולוציונית תנתן עדיפות  .ד

ראשונה להדרכתם של תלמידי הדוקטורט (בהתאם לתקנון האוניברסיטה) 
). רק M.Scבמכון לאבולוציה ולהוראה בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (

הוראה בחטיבה לאחר מילוי צרכי ההוראה הללו יופנו המשאבים הנותרים ל
 לביולוגיה אבולוציונית, שבמסגרת החטיבה למדעים.

האוניברסיטה מקדמת בברכה תכניתו של פרופ' נבו להגדלת מספר  .ה
הדוקטורנטים בתחום האבולוציה.  תוקם ועדת דוקטורט חוגית לחוג 

ועדות דוקטורט: -לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. הוועדה תפוצל לשתי תת
בולוציה והשניה לנושא הסביבה. תת הוועדה לאבולוציה האחת, לנושא הא

תהיה מורכבת מחברי המכון לאבולוציה שהם גם חברים בחוג לביולוגיה 
אבולוציונית וסביבתית. תת הוועדה לסביבה תהיה מורכבת ממורי החוג 
לביולוגיה אבולוציונית העוסקים בנושא הסביבה. ראש החוג יהיה חבר בשתי 

 קידו. הסדר זה ייבחן מחדש בסוף שנת הלימודים תשס"ה. הוועדות מתוקף תפ
פרופ' אביתר נבו יפרוש לגמלאות בתום תקופת המינוי הנוכחית (בסוף  .ו

פי נוהל מכוני מחקר ומרכזי מחקר יוארך מינויו של פרופ' נבו -תשס"ד). על
לתפקיד ראש המכון לאבולוציה לשנתיים נוספות החל מתום תקופת המינוי 

 ס"ה, תשס"ו).   הנוכחית (תש
תקני חברי הסגל שהיו מעוגנים בחטיבה לביולוגיה אבולוציונית, כמפורט  .ז
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  ).M.Scבנספח ב' , יעוגנו בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (
 

 הערה: הנספחים טרם נכתבו.
 

 18.06.2003, 9ישיבה מס' 

 

למתמטיקה ולחוג הצעה למגמה במתמטיקה וחינוך לתואר שני, מסלול ב', משותפת לחוג  .1

 לחינוך
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במגמת מתמטיקה 

 וחינוך במסלול ב', משותפת למתמטיקה ולחוג לחינוך.

 

 הצעה לשינוי שם המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית .2
 

 -קלינית" ל "נוירופסיכולוגיה -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם המגמה מ

 "מגמה קלינית במסלול נוירופסיכולוגי". אין באישור שינוי בתעודה או בספח.

 

 )LIRTהצעה לפתיחת מעבדה לחידושים בטכנולוגיות בשיקום ( .3
 

 )LIRTהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מעבדה לחידושים בטכנולוגיות בשיקום (

 

 המשך דיון –תקנון למניעת הטרדה מינית  .4
 

 טור יקיים התייעצות עם אנשי מקצוע לגבי הכנסת הנוהל לשנתון.הרק

 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בנושא: התמחות ב"גיאוגרפיה של אזורי אסון" .5
 

תכנית הלימודים לתואר שני ב"גיאוגרפיה של אזורי אסון" תובא לאישור סופי בישיבה הקרובה 

  ים.של הוועדה המתמדת לאחר ביצוע התיקונים הנדרש

 

 הצעה לשיתוף פעולה עם צפת .6
 

הוועדה המתמדת מסמיכה את הרקטור למנות צוות לדון בשיתוף הפעולה עם מכללת צפת. 

 הצוות יביא לוועדה המתמדת דו"ח ביניים, לפני הצעה סופית שתובא לאישור הסנאט.
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 שינוי נוסחת השעת"מ .7
 ים בחוג בזמן נורמטיבי.ייעשה מאמץ מצד ראשי החוגים להביא לסיום לימודיהם של תלמיד

 
 
 

 28.07.2003, 10ישיבה מס' 
 

 –הצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני בנושא: התמחות בגיאוגרפיה של אזורי אסון  .1
 המשך דיון

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני בנושא: התמחות 

 בגיאוגרפיה של אזורי אסון.
 

 ים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לחרדיםאישור תכנית לימוד .2
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לאשר תכנית לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית 
 לחרדים.

 
 לוח שנה"ל תשס"ו .3

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח שנה"ל תשס"ו בכפוף לתיקון הנ"ל.


	ישיבה מס' 1, 24.10.2002
	1. הצעה למסלול נלווה ומסלול הוראה – קריאה שניה
	א. כללי


	1.2 מרצה בכיר (אמן/מומחה). המינוי הינו לתקופת מינוי ראשונה של עד שלוש שנים.
	א. מומחים
	א.
	נספח ב'
	קריטריונים למינויים והעלאות  וקביעות במסלול ההוראה


	א. מינויים והעלאות
	1. השכלה והכשרה
	2. הצעה להקמת מרכז ללימודי דמוקרטיה – המשך דיון

	ישיבה מס' 2, 21.11.2002
	1. הרכב ועדת חיפוש לבחירת הרקטור
	2. הצעה לצרף נציג של אגודת הסטודנטים כחבר בוועדה המתמדת

	ישיבה מס' 5, 20.02.2003
	1. הצעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת - קריאה שניה
	3. תכנית לימודים מעודכנת לקבלת M.F.A  - מוסמך באמנות יצירה
	4. הצעה לתיקונים בתקנון לימודי תואר שני ותקנון לימודי תואר שלישי
	ישיבה מס' 6, 6.03.2003


	ישיבה מס' 7, 3.04.2003
	3. הצעה  להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
	4. שינוי שם היחידה ללימודי חוץ
	5. מסלול נלווה ומסלול הוראה – המשך דיון
	1. הרחבת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לשפה וספרות אנגלית
	2. הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני לשופטים המכהנים במסלול מחקרי
	3. החלטת המועצה ללימודים מתקדמים בענין עבודת המ.א. של מר תדי כ"ץ (דיווח ודיון)
	1. הצעה להקמת מגמה לחינוך וטכנולוגיה בלימודי תואר שני
	2. הצעה לתכנית לימודים בתכנון ופיתוח משאבי תיירות
	3. הצעה להקמת מרכז מחקר למשפט וטכנולוגיה

	ישיבה מס' 1, 9.10.2002
	ישיבה מס' 2, 30.10.2002
	1. אישור הסדרי הקבלה החדשים לאוניברסיטה
	2. הצעה לטופס חדש לדין וחשבון על ביקור בשיעור
	3. הצעה לדרגה חדשה עבור עמית מרכז/מכון
	4. שינוי בדרך הפצת הפרוטוקולים של ישיבות ועדות הסנאט

	ישיבה מס' 3, 4.12.2002
	1. אישור פרוטוקול
	2. הצעה לשיתוף פעולה אקדמי עם אוניברסיטת חיפה בתכניות תואר שני נלמד
	3. בקשה לדיון בנוהל בחינות וציונים
	4. הצעה לשינוי בהרכב הוועדה המתמדת
	5. הצעה לשקול ביטול חברותו של הדיקן למחקר כחבר הוועדה לניסויים בבעלי-חיים
	7. הצעה ללוח שנה"ל תשס"ה
	ישיבה מס' 5, 22.1.2003


	ישיבה מס' 6, 12.02.2003
	ישיבה מס' 7, 12.03.2003
	1. הצעה לשינוי שם היחידה ללימודי-חוץ ל: "יחידה ללימודי המשך ולימודזי חוץ"
	2. שיתוף פעולה עם מכללת שאנן
	3. הצעה להוספת סעיף בנוהל בחינות וציונים לעניין בחינה חוזרת
	4. לוח שנה"ל תשס"ו

	ישיבה מס' 8, 9.06.2003
	1. אישור סעיף 13.4 בתקנון לימודי תואר שלישי
	2. תארי B.Sc ו-M.Sc
	3. אירועי תרבות לתלמידי התואר הראשון – המשך דיון
	4. הצעה להכנסת נוהל הטרדה מינית לשנתון
	5. דיון במעמד החטיבה לביולוגיה אבולוציונית והמכון לאבולוציה – מסמך עקרונות
	2. הצעה לשינוי שם המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית
	5. הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בנושא: התמחות ב"גיאוגרפיה של אזורי אסון"
	6. הצעה לשיתוף פעולה עם צפת
	7. שינוי נוסחת השעת"מ



