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 והוועדה המתמדת תשס"ההחלטות הסנאט 
 
 

 החלטות הסנאט תשס"ה
    

 4.11.2004, 2ישיבה מס' 
 

קריאה  –הצעה להוספת חבר נוסף לוועדת תארים להענקת תואר דוקטור לשם כבוד  .1
 שנייה 

 
הסנאט מאשר את ההצעה לפיה מספר חברי ועדת התארים להענקת תואר דוקטור לשם כבוד 

 הודעה על כך תימסר ליו"ר הוועד הפועל.  .יוגדל לארבעה חברים
 
 
 

 2.12.2004, 3ישיבה מס' 
 

) במדע, טכנולוגיה וניהול בפקולטה B.Scלפתיחת חוג ללימודי לתואר ראשון (. הצעה .1
 למדעים והוראתם

 
הסנאט מאשר באופן עקרוני את ההצעה להקמת חוג למדע, טכנולוגיה וניהול לתואר ראשון 

הספר למינהל עסקים -ה לניהול וכלכלה תגובש בהתייעצות עם ביתכאשר התכנית לגבי החטיב
והחוג לכלכלה ובתיאום בין דיקן הפקולטה למדעים והוראתם לבין דיקן הפקולטה למדעי 

 תכנית מפורטת תוגש להנהלה. החברה. 
 
 
 

 13.1.2005, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד .1
 

) לקבלת תואר דוקטור Myra Kraftותה של גב' מיירה קרפט (הסנאט מאשר את מועמד
 לפילוסופיה לשם כבוד.

 
 קריאה שנייה –הצעה להקמת ועדת מינויים פקולטית בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות  .2

 
ועדת המינויים  27.2הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בתקנון מינויים וההעלאות, סעיף 

 ועדה כדלקמן:הרכב הו –וההעלאות הפקולטתית 
 

ועדת המינויים וההעלאות הפקולטתית למינוי לדרגת מרצה תהיה מורכבת מהדיקן  27.2.1
 וחמישה חברים נבחרים בדרגות פרופסור חבר או פרופסור מן המניין. 

 לפחות שניים מחברי הוועדה יהיו בדרגת פרופסור מן המניין.  27.2.2
ים נוספים לוועדה זו, על מנת להבטיח ייצוג הולם בסמכותו של הדיקן למנות עד שני חבר 27.2.3

 . 27.2.1לחוגים השונים בפקולטה ובכפוף להתניה בסעיף 
 

 הצעת הפקולטה לחינוך לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בחינוך מתמטי .3
 

הסנאט מאשר את הצעת הפקולטה לחינוך לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בחינוך מתמטי 
 מן:בכפוף לתיקונים כדלק
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 .חוגית בפני וועדת קבלה ועמידההשלמות ל דרישהלתנאי הקבלה יתוספו קיום ראיונות, 

הקורסים בחינוך מתמטי שהוגדרו כשיעורי בחירה יהפכו לשיעורי חובה שהמכסה שלהם תוגדר 
 בתכנית מתוך היצע הקורסים בתחום.

 
ים לתלמידי שינוי במדיניות הארכות הלימודים, הפסקות הלימודים וחידוש הלימוד .4

 התואר השני
 

 הסנאט מאשר את ההצעה כדלקמן:
 

 א' בתקנון לימודים לתואר שני: 17.3סעיף 
תלמיד לתואר שני אשר לא סיים את לימודיו במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר 

לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה,  הארכת) ומבקש 11.5-11.1(ראה סעיף 
ומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיו"ר הוועדה החוגית יפנה בבקשה מנ

 :לתואר שני. תלמידים אשר כותבים עבודת גמר מחקרית יצרפו גם את המלצת המנחה/ים
), יוכל לקבל הארכת תזהתלמיד במסלול לימודים המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית ( )1(

רק במידה וסיים את כל חובות  תזהלימודים לשנה ד' לצורך סיום כתיבת עבודת ה
השמיעה, הגיש את כל העבודות, וקיבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני על הצעת 

 .תזהה
יקט גמר מחקרי), יוכל לקבל הארכת ל ב' (בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרותלמיד במסלו )2(

 לימודים לשנה ג' רק במידה וסיים את כל חובות השמיעה.
 

 דים לתואר שני:בתקנון לימו 17.2סעיף 
תלמיד שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת  )א

הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה לחדש את 
לימודיו, לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ 

 התנאים לאישור בקשתו.שובו ללימודים ועל מים על בפני הדיקן ללימודים מתקד
 

 .הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה )ב
 

תלמיד שלא סיים חובותיו לתואר שני, לאחר שקיבל הארכת לימודים (בהתאם לסעיף  )ג
א'), ובשל כך הופסקו לימודיו, יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה  17.3

הפסקת הלימודים. תלמיד זה יורשה לסיים את  בתום שנה מיוםימודיו לחדש את ל
 לימודיו בתנאים הבאים:

), להגיש את העבודה תזהעל תלמיד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית ( .1
 .חידוש לימודיולשיפוט בעת 

עבר במסגרת תכנית על תלמיד במסלול ב' להגיש את כל העבודות על קורסים ששמע ב .2
 על מנת שלא יידרש לשמוע את הקורסים בשנית.ים בעת חידוש לימודיו, הלימוד

 
 כל חריגה מכללים אלה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 
 

 הקמת מסלול לימודים ישיר לדוקטורט במקום תואר שני ושלישי משולב .5
 

ל הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מסלול לימודים ישיר לד''ר, מסלול שיחליף את מסלו
 לימודי תואר שני ושלישי משולבים הקיים היום, בכפוף למספר תיקונים כדלקמן:

בעל תואר ראשון  א. מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד''ר חייב להיות
בשני השיג בלימודי התואר הראשון אשר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, ו

 . לפחות 90ל של ציון משוקלהחוגים בהם למד 
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 ב. בתעודת המוסמך יושמט המשפט: "במסלול ישיר לדוקטורט".
 שש''ס  26ג. תלמיד נדרש לשמוע קורסים מתכנית המ''א של החוג במסלול א' בהיקף של 

 פי שיקול דעתו, מספר נקודות רב יותר.-. כל חוג יהיה רשאי לקבוע, עללפחות    
 מיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. בחוגים בהם אין ד.במסגרת היקף הלימודים הנ''ל על התל

   מוטלת החובה על החוג לדרוש עבודה/ מטלה המוגדרת  חובת הגשה של עבודות סמינריוניות,   
 כשקולה לעבודה סמינריונית.   

 
 
 
 

 3.3.2005, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה להקמת מרכז ללימודים אסטרטגיים של עיראק והמפרץ הפרסי .1
 

 אשר את ההצעה להקמת מרכז ללימודים אסטרטגיים של עיראק והמפרץ הפרסי. הסנאט מ
 

 "סדרי עבודה וכללי הצבעה" בתקנון מינויים והעלאות 29.7הצעה לשינוי סעיף  .2
 

בתקנון מינויים  29.7הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה לשנות את נוסח סעיף 
 והעלאות כדלקמן: 

 
ה לא התקבל רוב מוחלט לאישור ההחלטה או לדחייתה, אך אם בהצבעה הראשונ 29.7סעיף 

תיערכנה שתי הצבעות  –ישנם נמנעים, ששינוי הצבעתם לחיוב עשוי לשנות את ההחלטה 
 ).6( חוזרות, לכל היותר. סיכום התוצאות שלהן ייעשה בהתאם לסעיף

 
 ההצעה תועבר לוועדת חוקה לניסוח לקראת קריאה שנייה בסנאט.

 
 
 

 31.3.2005, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור בפילוסופיה לשם כבוד .1
 

הסנאט מאשר את מועמדותם של האישים הבאים לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם 
 אשר, פרופ' אליזבט לופטוס, פרופ' סוזן גרינפילד ופרופ' שלי זקס.-כבוד: פרופ' משה בר

 
 

היבטים תרבותיים  –עברי הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במשפט  .2
 והיסטוריים, משותפת לפקולטה למשפטים ולחוג לתולדות ישראל

 
הסנאט מאשר את הצעת הפקולטה למשפטים והחוג לתולדות ישראל לפתיחת תכנית לימודים 

 היבטים תרבותיים והיסטוריים.  –משותפת לתואר שני במשפט עברי 
 
 

 5.5.2005, 7ישיבה מס' 
 
 קת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר דיוויד בלנקטהצגת מועמדות להענ .1
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הסנאט מאשר את מועמדותו של מר דיוויד בלנקט לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם 
 כבוד.

 
 להקמת מסלול ב' לתואר שני בחוג לריפוי בעיסוקהצעה  .2
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מסלול ב' לתואר שני בחוג לריפוי בעיסוק. 
 

לקריאה  –" בתקנון מינויים והעלאות "סדרי עבודה וכללי הצבעה  29.7לשינוי סעיף  הצעה .3
 שנייה

 
"סדרי עבודה וכללי הצבעה" בתקנון מינויים  29.7הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי סעיף 

 והעלאות, בקריאה שנייה, כדלקמן:
 

לדחייתה, אך  : אם בהצבעה הראשונה לא התקבל רוב מוחלט לאישור ההחלטה או29.7סעיף 
תיערכנה שתי הצבעות חוזרות, לכל  –ישנם נמנעים, ששינוי הצבעתם עשוי לשנות את ההחלטה 

 ). 6היותר. סיכום התוצאות שלהן ייעשה בהתאם לסעיף (
 

 קריאה שנייה, המשך דיון –הצעה לתוספת סעיף לתקנון מינויים והעלאות 
 

 לתקנון מינויים והעלאות כדלקמן: הסנאט מאשר בקריאה שנייה את ההצעה להוסיף סעיף 
 

 . פרופ' נספח27סעיף 
 

) בדרגות פרופ' חבר ופרופ' מן המניין במסלול הרגיל Affiliated Professorכפרופ' נספח ( 27.1
 יתמנה מורה שיש לו מינוי אקדמי בדרגות אלה באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו''ל.

 
לאחר קבלת מכתב פניה מנומק בצירוף קורות חיים  ,רקטורמינוי פרופ' נספח ייעשה ע''י ה 27.2

חבר סגל בכיר מדרגת פרופ' חבר  ה כתובה ומנומקת שלעל סמך המלצעדכניים מהמועמד ו
 ומעלה ודיקן הפקולטה, ללא הליכים נוספים.

 
 .27.2על פי סעיף  מינוי פרופ' נספח הינו לשנה אחת, עם אפשרות של חידוש 27.3

 
 ת במעמד זה.אין קביעו 27.4

 
 הרקטור רשאי לבטל את המינוי בכפוף להודעה לסנאט. 27.5

 
 הרקטור ידווח לסנאט על המינויים של הפרופסורים הנספחים. 27.6

  
 
  

 9.6.2005' 8ישיבה מס' 
 

הצגת מועמדות להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר קולין פאוול ולמר  .1
 ואצלב האבל

 
 דותו של מר קולין פאוול לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד.הסנאט מאשר את מועמ

 הסנאט מאשר את מועמדותו של מר ואצלב האבל לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד.
 

 הצעה לשינוי שם ביה"ס למינהל עסקים ל"ביה"ס למוסמכים בניהול" .2
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לניהול". ההחלטה יה"ס הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי שם "ביה"ס למינהל עסקים" ל"ב
 תועבר לאישור המל"ג. 

 
 ) במגמת ניהול נדל"ןMBAלימודים לתואר מוסמך במינהל עסקים ( תכניתהצעה להקמת  .3
 ושמאות             

 
) MBAלימודים לתואר מוסמך במינהל עסקים ( תכניתהסנאט מאשר את ההצעה להקמת 

 בכפוף להערות כדלקמן: במגמת ניהול נדל"ן ושמאות
  
   יש צורך לפרט יותר בתנאי הקבלה. נאמר: יוכלו להירשם לתכנית מועמדים העונים על . 1

   ערה לגבי הלפחות בלימודי התואר הראשון. חסרה ה 80התנאים הבאים: בעלי ציון     
 מים כמו, למשל, ספרות וחינוך.השלמות לבוגרים בתחומים מסוי    

 ה"ס למינהל עסקים ובפקולטה.לנצל קורסים קיימים בבימאמץ  יעשהי. 2
  קורסים בנושאי סביבה, היסטוריה של המקרקעין ואתיקה ידי -על גווןשלב ולל. ייעשה מאמץ 3

 בסיסית.    
 .הסנאט רואה בחיוב את התפתחות התכנית לכיוון מגמה ואולי   MBA. מאושר ספח לתעודת 4

 גם חוג.    
 
 
 

 "ההחלטות הוועדה המתמדת תשס
 
 

 17.11.2004, 1ישיבה מס' 
 

 צורך בנוהל להגשת ערעורים על עבודות .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את הצורך בנוהל ערעורים על עבודות סמינריוניות או עבודה שבגין 
ניתן ציון הקורס. הרקטור ימנה וועדה אשר תכין את ההצעה לנוהל. הוועדה תכליל את אחד 

ד מכל פקולטה (חשוב כי יהיה נציג לכל פקולטה וזאת הדיקנים שישמש כיו"ר הוועדה; נציג אח
כדי ללמוד מניסיונה של כל פקולטה). כמן כן ישתתפו בוועדה דר' עדו גל (יוזם ההצעה) וגב' 

 אורה ווגשי מאגף מינהל התלמידים. 
 

 א' סמסטר –הארכת תקופת הבחינות  .2
 

מסטר א' בשבוע הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה תוארך תקופת הבחינות של ס
ותוארך שנת הלימודים בשבוע, בהתאמה ולתקופת ניסיון של שנתיים, דהיינו, לשנים תשס"ו 

 ותשס"ז. 
 
 

 15.12.2004, 2ישיבה מס' 
 

 דיון בנושא סיפי קבלה .1
 

 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשס''ו כדלקמן:
 . 400 -לההציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקב .א
; ועדת הקבלה 440 -הציון המשוקלל המינימלי (פסיכומטרי+ בגרות) הנדרש לקבלה .ב
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מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים יוכלו ראשי החוגים 
 .425 -, אך לא מתחת ל440 -לקבל באישור הדיקן מועמדים שציונם הפסיכומטרי נמוך מ

או ציון בגרות  85 -סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית -הסף המינימלי באנגלית .ג
 יח''ל. 5 -לפחות ב 60יח''ל או  4 -לפחות ב 70באנגלית 

 הסף המינימלי בבחינת יע''ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות) יהיה: .ד
 .115 -; ממוצע שני החלקים91 -, חלק פתוח94 -חלק סגור

ת יתקבלו ללימודים, אם הציון הפסיכומטרי מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברי .ה
ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה בבחינה בעברית  560 -שלהם יהיה מ

 (יע''ל) עד סוף השנה השנייה ללימודיהם באוניברסיטה.
 

 מכינת עולים מצרפת .2
 

ת  הוועדה המתמדת מאשרת את ההחלטה לפיה ניתן יהיה לשחרר מועמדים הבאים מארצו
אשר תעודת הבגרות שלהם שקילה מחובת השתתפות במכינה באוניברסיטת חיפה. אם מספר 

 , יפתח אולפן עברית, אם יהיו בודדים, נספוג אותם במערכת הקיימת.100העולים יעלה על 
 

 אישור תכנית לתואר בוגר במשפטים ועבודה סוציאלית .3
 

לתואר בוגר במשפטים ועבודה הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית משותפת 
 סוציאלית. התלמידים שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו שני תארי בוגר בתעודה אחת.

 
 

 19.1.2005, 3ישיבה מס' 
 

 B.Sc.פיזיקה בחוג למתמטיקה לתואר -הצעה לפתיחת מסלול מתמטיקה .1
 

פיזיקה בחוג למתמטיקה -מדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מסלול מתמטיקההוועדה המת
 ..B.Scלתואר 

 
חוגי בהוראת ביולוגיה ומדעי המחשב לתואר ראשון -הצעה לפתיחת מסלול לימודים דו .2

B.Sc מדעי המחשב-פיזיקה-בחוג להוראת מתמטיקה 
 

חוגי בהוראת ביולוגיה ומדעי -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מסלול לימודים דו
 מדעי המחשב.-יזיקהפ-בחוג להוראת מתמטיקה B.Scהמחשב לתואר ראשון 

 
 
 

 9.3.2005, 4ישיבה מס' 
 

 שמירת הריון כסיבה מוצדקת להיעדרות ולמועד חריג  .1
 

מאשרת את ההחלטה לפיה יש לעגן בתקנון לימודים לתואר ראשון את נושא הוועדה המתמדת 
 שמירת ההיריון בכל הקשור להיעדרות מוצדקת ולמועד חריג. השינוי ייערך כדלקמן: 

וסיף את המשפט: " הנמצאת בשמירת הריון רשאית להעדר בכל התקופה לה 102בעמ'  .1
לגביה יש אישור על שמירת הריון", לאחר המשפט בו נאמר "סטודנטית יולדת רשאית 

 להיעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה במהלך שלושה שבועות לאחר הלידה".
 "אישור על שמירת הריון". -יתוסף המשפט:  108בעמ'  .2
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 לנוהל להגשת ערעורים על עבודותהצעה  .3
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לנוהל להגשת ערעורים על עבודות, כדלקמן: 
 

 זכות ערעור תחול על ציוני עבודות שבגינן נקבע ציון הקורס. .1

רעור על ציון עבודה יוגש תוך חודש מיום הזנת הציון במערכת הממוחשבת. המרצה ע .2

יום הגשתו. ניתן יהיה להאריך מועדים אלה משיקולים יבדוק את הערעור תוך חודש מ

 ראויים, בעיקר כאשר הציון פורסם או הערעור הוגש בתקופת חופשה. 

 הערעור יהיה מנומק בכתב.  .3

המרצה יהיה רשאי לבדוק את העבודה כולה מחדש, ויהיה רשאי גם להפחית את הציון.  .4

 ערער עליו שנית.הציון בתום הערעור יהיה ציון סופי ולא ניתן יהיה ל

 הנוהל ייכנס לתקופתו החל משנת הלימודים תשס"ז. .5
 

 ההצעה תוחזר לדיון נוסף בוועדה המתמדת. 
 
 

 6.4.2005, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה למועד יום הסטודנט .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט בשנת הלימודים תשס"ה יחל ביום 
 . 3.6.2005ויימשך ביום שישי, כ"ה באייר,  12:00 משעה 2.6.2005חמישי, כ"ד באייר, 

ביום זה לא יתקיימו לימודים סדירים, כולל מועדים חריגים. חופשת יום הסטודנט לא תחול על 
 התכניות המיוחדות אשר מתקיימות בימי שישי. 

 
 הצעה לנוהל להגשת ערעורים על עבודות .2

 
 , כדלקמן:עבודות ציוני ים עללנוהל להגשת ערעור הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה

 
 נקבע ציון הקורס.ה שבגינ העבוד ןזכות ערעור תחול על ציו .1
על ציון עבודה יוגש תוך חודש מיום הזנת הציון במערכת הממוחשבת. המרצה  ערעור .2

יבדוק את הערעור תוך חודש מיום הגשתו. ניתן יהיה להאריך מועדים אלה משיקולים 
 ורסם או הערעור הוגש בתקופת חופשה.ראויים, בעיקר כאשר הציון פ

 הערעור יהיה מנומק בכתב. .3
המרצה יהיה רשאי לבדוק את העבודה כולה מחדש, ויהיה רשאי גם להפחית את הציון.  .4

החלטת המרצה  הציון בתום הערעור יהיה ציון סופי ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית.
 תהיה מנומקת.

 .ום תשס''הנוהל ייכנס לתוקפו החל משנת הלימודי .5
 

 
 הארכת זמן בבחינות לבוגרי בתי ספר ששפת ההוראה בהם אינה עברית .3
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להארכות זמן לבוגרי בתי ספר ששפת ההוראה בהם אינה  הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה
 עברית, כדלקמן:

"לתלמידים, אשר שפת אימם אינה עברית, ושלא למדו בשפה זו כשפה ראשית בביה''ס תיכון או 
שעה לכל  1/4 -מי מוכר, יוארך משך הבחינה, בקורסי החובה, דרג אחד, שנה א' לבמוסד אקד

 שעה לכל הבחינה". 1/2 -שעת בחינה אבל לא יותר מ
 

 "לימודים לאחר תואר" (תכנית לימודים נוספת בלימודי תואר ראשון) .4
 

בחן את נושא גב' אורה ווגשי, פרופ' רות לורנד ופרופ' דוד פרג'י נבחרו לכהן בוועדה אשר את ת
הלימודים לאחר תואר, על כל היבטיו ותביא הצעה לדיון באחת מישיבותיה הקרובות של 

 הוועדה המתמדת.
 
 
 

 15.6.2005, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה ללוח שנת הלימודים תשס"ח .1
 

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

 דיון בנושא הפסקת לימודים בתענית אסתר .2
 

עדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה הפסקת הלימודים בתענית אסתר תחל משעה הוו
18:00 . 

 
(במקום  10:00-12:00הצעה לקיים את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה החל משעה  .3

 )12:00-14:00משעה 
 

הוועדה המתמדת החליטה כי טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ימשיך להתקיים במתכונתו 
 . 14:00-12:00נו בין השעות הקודמת, דהיי

 
 

 הצעה לתכנית מצטיינים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה .4
 

הוועדה המתמדת מאשרת התכנית לב.א. למצטיינים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בכפוף 
. הוספת מטלות לסטודנטים כמו: עזרה לסטודנטים חלשים, 2. שם: תכנית. 1להערות כדלקמן: 

 . הוספת קורסים ייעודיים. 3ימי עיון/כנסים. /ארגון אירועים
 

 אקדמית-בקשות היחידה הקדם .5
 

 תכנית לימוד חלופית במתמטיקה לתלמידים בעלי קשיים מיוחדים
 

הוועדה המתמדת מאשרת עקרונית את תכנית לימוד החלופית במתמטיקה לתלמידים בעלי 
עצות עם ראש מכינה בהיווידי ועדת ההוראה של ה-קשיים מיוחדים. תוכן הקורס יקבע על

התכנית ונציג החוג למתמטיקה. כמו כן, מבקשת הוועדה המתמדת דיווח בכתב על הקורס 
 אקדמית.-שנערך ביחידה הקדם

 
 ללא בחינה פסיכומטרית –קבלת בוגרי מכינה מצטיינים לאוניברסיטה 

 
 –יברסיטה הוועדה המתמדת מאשרת עקרונית את ההצעה לקבלת בוגרי מכינה מצטיינים לאונ
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 ללא בחינה פסיכומטרית. 
 

אקדמית מתבקש לבוא בדברים עם הדיקנים באשר לחוגים אשר אליהם -ראש היחידה הקדם
יוכלו להתקבל בוגרי המכינה המצטיינים ללא הבחינה הפסיכומטרית. ההחלטה תועבר לוועדת 

 אוניברסיטאית. -הקבלה הכלל
 

 
 

 21.9.2005, 7ישיבה מס' 
 
 

 כפל תפקידים .1
 

 וועדה המתמדת מאשרת את ההצעה באשר לגמולי תפקיד על כפל תפקידים כדלקמן:ה
ככלל, כפל תפקידים הכרוך בגמולי תפקיד, אינו רצוי באוניברסיטה, אך בנסיבות  .1

מסוימות יש צורך למנות חבר סגל ליותר מתפקיד אחד הגורר בעקבותיו כפל גמול 
 תפקיד.

ק באישור דיקן הפקולטה. גמולי התפקיד אנשי סגל לא ימונו לכפל תפקידים, אלא ר .2
 מהשכר.  30%המצורפים לא יעלו על 

 ראשי חוגים לא יוכלו למלא, בתשלום, כפל תפקידים בחוגיהם.  .3
 

 הצעה לשינוי שם הקתדרה לגאואסטרטגיה ע"ש ראובן חייקין   .2      
 

ן חייקין הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם הקתדרה לגאואסטרטגיה ע"ש ראוב
 ל:"קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה". 

 
 סקר שביעות רצון של סטודנטים מהוראה בקורסי מ"א . 3       

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להמשיך ולקיים את הסקר לשבועות רצון מההוראה 
בקורסי תואר שני. השאלון יועבר רק בכיתות מעל עשרה תלמידים. השאלון יורכב מחלק כללי 

 ק ייחודי. בקורסים שנתיים, ייערך הסקר בסמסטר א'. את גודל יקבעו בעלי מקצוע. וחל
 
 


