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 והוועדה המתמדת תשס"והחלטות הסנאט 
 

 החלטות הסנאט תשס"ו
    

 17.11.2005, 2ישיבה מס' 
 

 תארי דוקטור בפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: דר' אנתוני ג'וליוס,הצעה להענקת  .1
 מר אלכס גלעדי ומר דארקו הוברט

 
ם הבאים: דר' הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישי

 אנתוני ג'וליוס, מר אלכס גלעדי ומר דארקו הורבט.
 

הצעה להקמת בי"ס לתרפיה באמנויות לתואר שני משותף לפקולטה לחינוך ולפקולטה  .2
 ללימודי רווחה ובריאות

 
הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית אקדמית של ביה"ס לתואר שני בתרפיה באמצעות 

כפוף לתיקונים מודי רווחה ובריאות ולפקולטה לחינוך, אמנויות, משותף לפקולטה ללי
במסמך);  14"התלמיד יחוייב ללמוד שנה נוספת אחרת לא יקבל תעודת תרפיסט" (ע' כדלקמן: 

חברי הסגל יועסקו במשרה ו); ראש ביה"ס 9(ע'  "כאשר יוקם ביה"ס לטיפול באמנויות וגו'"
ים נוספים; מועצת הפקולטה לחינוך תדון מלאה; תישקל האפשרות לקיים שיתוף פעולה עם חוג

באפשרות של הכנסת המגמה לביבליותרפיה לביה"ס המוצע; לתכנית יוכנס רכיב בגין הקשר 
 לקהילה. מסמך ההקמה של ביה"ס יובא לדיון נוסף בסנאט.

 
 

 522.12.200, 3ישיבה מס' 
 

 וההעלאותבתקנון מינויים  8פרק ב' סעיף  –דרגת "מורה נלווה" במסלול ההוראה  .1
 

 8הסנאט מאשר את ההצעה לבטל את דרגת "מורה נלווה" במסלול ההוראה פרק ב' סעיף 
 מתקנון מינויים וההעלאות. ההצעה תועבר לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שנייה בסנאט. 

 
 בתקנון לימודי תואר שני 10.8שינוי סעיף  .2

 
ואר שני כדלקמן: חוג רשאי בתקנון לימודי ת 10.8הסנאט מאשר את ההצעה לשנות את סעיף 

שש"ס זכות בתקופת לימודיו, עבור השתתפות בחמישה  2לאשר לתלמיד הלומד לתואר שני עד 
ימים מצטברים במשך שנתיים של כנסים מדעים/ימי עיון. כל חוג ובית ספר יחליט האם לאמץ 

 הסדר זה וכיצד ליישמו. 
 
 

 ודי תואר שניבתקנון לימ 8.12שינוי סעיף  –חובת לימודי השלמה  .3
 

בתקנון לימודי תואר שני כדלקמן: המינימום  8.12הסנאט מאשר את ההצעה לתוספת לסעיף 
. 80הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים אותם יסיים התלמיד בציון מינימאלי של 

יהיה, כאמור, כדלקמן: ב) מועמדים שאינם בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה  8.12סעיף 
) אולם השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין 7.3ואר שני (כפי שמפורטים בסעיף לת
בשני חוגי הלימוד, יוכלו להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת לימודי תואר שני  75-ל 70

 (במסגרת התואר הראשון).
ועמדות לאישור במידה והוועדה החוגית ללימודי תואר שני תמליץ על קבלתם, יועבר תיק המ

הדיקן ללימודים מתקדמים בצרוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג בהם. המינימום 
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 . 80הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים אותם יסיים בציון מינימאלי של 
לאחר אישור הדיקן, ניתן יהיה לבצע את הקבלה. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו 

 יציגו מועמדותם ללימודי תואר שני. התלמידים מחדש ו
במידה ותחליט הוועדה החוגית ללימודי תואר שני על דחייה, יועבר התיק ישירות לאגף מינהל 

 התלמידים. 
לא יוכלו להתקבל למסלול  70-מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ

ה אישור הדיקן ללימודים השלמות לקראת לימודי תואר שני. כל חריגה מכלל זה טעונ
 מתקדמים.

 
 אישור הקמת תכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית .4

 
הסנאט מאשר את ההצעה לאשר הקמת תוכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לביולוגיה 

 אבולוציונית וסביבתית. 
 
 

 200601.62., 4ישיבה מס' 
 

 ויקט גמר מחקרי כמסלול נפרד ועצמאיהצעה לביטול מסלול עם כתיבת פר .1
 

הסנאט מאשר את ההצעה לפיה יבוטל מסלול לימודים לתואר שני עם כתיבת פרויקט גמר 
 מחקרי כמסלול נפרד ועצמאי. 

 
 הצעה להענקת תואר דוקטור בפילוסופיה לשם כבוד .2

 
 ג. הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר אנדרי בולו

 
בתקנון מינויים  8פרק ב', סעיף  –ביטול סעיף דרגת "מורה נלווה" במסלול ההוראה  .3

 וההעלאות
 

 8פרק ב' סעיף  –לביטול סעיף דרגת " מורה נלווה" במסלול ההוראה הסנאט מאשר את ההצעה 
בתקנון מינויים וההעלאות. כמו כן, בכל מקום בתקנון מינויים והעלאות בו מאוזכרות המלים: 

 מורה נלווה" הן יבוטלו. "
 
 

  16.3.2006, 5ישיבה מס' 
 

הצעה להענקת תארי דוקטור בפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: פרופ' קרול גיליגן,  .1
פרופ' ננסי וודס, פרופ' אילן חת, מר מאיר עזרי, גב' אליזבט ומר טוני קומפר, מר גרהרד 

 שרדר
 

עד הפועל להענקת תואר דוקטור הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוו
לפילוסופיה לשם כבוד בקטגוריית "מועמדים אקדמיים", לפרופ' קרול גיליגן, לפרופ' ננסי וודס 
ולפרופ' אילן חת. כמו כן, בקטגוריית "תורמים" אושר מר מאיר עזרי ובקטגוריית "נציגי 

 רדר. ציבור"צלשנת תשס"ז, אושרו גב' אליזבט ומר טוני קומפר ומר גרהרד ש
 

 הצעת הוועדה הבינסנאטית –החרם האקדמי  .2
 

להגנה על העצמאות האקדמית (וב"ס) הסנאט מאשר את ההצעה של הוועדה הבינסנאטית 
 בנושא החרם כדלקמן:
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הסנאט רואה בחומרה את האיומים המתמשכים בחרם על מוסדות להשכלה גבוהה  .1
 בישראל. 

. חרם על מוסדות אקדמיים הסנאט מדגיש את חשיבות השמירה על החופש האקדמי .2
 מהווה פגיעה חמורה ביצירה המדעית ובקידמה האנושית. 

הסנאט קורא למוסדות להשכלה גבוהה ולגופים אקדמיים אחרים, בארץ ובעולם,  .3
 לפעול לסיכול כוונות חרם אקדמי מכל סוג. 

 
 לימודים לתואר שני בסיעודהצעה לפתיחת תכנית  .3

 
 נית לימודים לתואר שני בסיעוד.הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכ

 
 הצעה להקמת מגמה בבריאות הסביבה ובריאות העובד .4

 
 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מגמה בבריאות הסביבה ובריאות תעסוקתית.

 
 
 

 27.4.2006, 6ישיבה מס' 
 

 דיון בתואר "אמריטוס" .2
 

פרש לגמלאות,  המניין, אשר-חבר סגל אקדמי בגמלאות מדרגת פרופסור חבר, או פרופסור מן
האוניברסיטה תכלול בפרסומיה את שמות יהיה זכאי להשתמש בתואר "פרופסור אמריטוס". 

 חברי הסגל מדרגת פרופסור חבר ומעלה בגמלאות ובציון "אמריטוס" ליד שמם. 
 

 של משפט וטכנולוגיהתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות  .3
 

ואר שני בהתמחות של משפט הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לת
 וטכנולוגיה.

 
 

 25.5.2006, 7ישיבה מס' 
 

 הצעת החוג לסטטיסטיקה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלוגיסטיקה .1
 

הסנאט מאשר את הצעת החוג לסטטיסטיקה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות 
 בלוגיסטיקה. 

 
 

 22.6.2006, 8ישיבה מס' 
 

 א שינויים התקנון משמעת תלמידיםדיון בנוש .1
 

 הסנאט מאשר את השינויים בתקנון משמעת תלמידים כדלקמן:
 
 בעבירות הונאה בבחינה ובעבודה החמרה בענישה. 1

 
 א' שנוסחו כדלקמן:6סעיף   יתווסףבסעיף ה. לתקנון שכותרתו "עונשים" 
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הרחקה בפועל , יורחק 5.7או  5.5.    תלמיד שנמצא אשם בעבירה לפי סעיף 1א.6

 הפוסק בהתאם לחומרת העבירה.  ידי-עללתקופה שתיקבע 
 
, בתוך שלוש שנים 5.7או  5.5.   תלמיד שנמצא אשם פעם נוספת בעבירה לפי סעיף 2א.6

, יורחק מן האוניברסיטה 5.7או  5.5מיום שהורשע  לראשונה בעבירה לפי סעיף 
יפרט בהחלטתו, לצמיתות, אלא אם מצא הפוסק נסיבות מיוחדות, אותן 

 יחולו על סעיף זה. 6.20המצדיקות עונש קל יותר.  הוראות סעיף 
 
, יחליט הממונה על המשמעת 5.7או  5.5.   נמצא תלמיד אשם בעבירה לפי סעיף 3א.6

בהתיעצות עם ראש רשויות המשמעת, על דיווח המקרה ליועץ המשפטי 
 לממשלה. 

 יצוג. 2
 

 הדיון בפני הממונה על המשמעת":בסעיף ז. לתקנון שכותרתו "הליכי 
 טופס ההזמנה יבהיר לנתבע :

 . את הברירה, הטעונה הסכמת שני הצדדים, בין דיון בדרך של גישור לבין דיון משמעתי. 1
. כי הינו רשאי להיעזר במייצג שהינו תלמיד אחר או עובד אקדמי, בניהול טיעוניו לפני 2

 בכתב לכך . הממונה  על המשמעת וכי עליו ליפות כוחו 
או אחר. והיה והתובע בדיון הינו  דין-עורך –. מי מיועד לייצג את התביעה בדיון המשמעתי 3

 ,  רשאי הנתבע להיעזר במייצג שהינו עורך דין.דין-עורך
.רשאי הנתבע להיעזר לצורך הגנתו בפני רשויות המשמעת בעורך דין שאיננו תלמיד 4

ה הוא נתבע עלולה לגרור עונש של הרחקה בפועל האוניברסיטה, אם הרשעה בעבירה שבגינ
 מהאוניברסיטה.

. כי עליו להודיע לממונה על המשמעת, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מהיום שבו נמסרה לו  5
 א להלן.    9.5ההזמנה את הפרטים המצויינים בסעיף 

 
 

שבו נמסרה לו א הנתבע יודיע לממונה על המשמעת, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מהיום 9.5
 ההזמנה :

 .  על בחירתו בדרך של גישור או בדרך של דיון משמעתי.1
 . אם בחר להסתייע במייצג, 2

א. האם יש באפשרותו למנות לעצמו מייצג או שהוא מעוניין להפנות את הבקשה למנות 
 לו מייצג לממונה על המשמעת. 

 את שמו ומענו של המייצג. -ב. אם מינה לעצמו מייצג 
 

 בהתאמה כדלקמן: 9.9ור שינויים אלו ישונה סעיף לא
 

בהתאם להודעת הנתבע  –בשעת הדיון בתלונה יהיו נוכחים התובע, המתלונן, הנתבע ומייצג 
ידי הרקטור מתוך רשימת משקיפים -, המתמנה עלא' וכן תלמיד משקיף9.5כאמור בסעיף 

ה פוטרת את הנתבע מהתייצבות . נוכחותו של מייצג הנתבע בדיון אינשתגיש אגודת הסטודנטים
 לדיון על פי ההזמנה שקיבל. 

 
 . פרסום3
 

 י. פרסום      
 

הפך פסק הדין להיות סופי, יפורסם פסק הדין כולל שמו של הנתבע, על גבי לוחות  
המודעות של החוגים בהם לומד הנתבע וכן באתר רשויות המשמעת באינטרנט, אלא 

 דיקות אי פרסום. אם מצא הפוסק נסיבות מיוחדות המצ
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 הצעה להקמת המרכז לחקר בריאות הציבור .2
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לחקר בריאות הציבור.
 

 הצעה להקמת המרכז לחקר האנרגיה .3
 

הסנאט מאשר את ההצעה להקמת המרכז לחקר האנרגיה. מסמך מתוקן בעברית יובא לדיון 
 בישיבה הקרובה של הסנאט.

 
 
 "ותמדת תשסהחלטות הוועדה המ 
 

 26.10.2005, 1ישיבה מס' 
 

 חוגי בחוג ללשון עברית-הצעה להנהגת מסלול חד .1
 

 חוגי בחוג ללשון עברית.-הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להנהגת מסלול חד
 

 הצעה להאריך את משך הלימודים לתואר שלישי לארבע שנים                .2
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להאריך את משך הלימודים לתואר שלישי לארבע שנים.
 

 ת וסביבתיתב ועדת הדוקטורט של החוג לביולוגיה אבולוציוניהרכ .3
 

הוועדה המתמדת מסמיכה את המועצה ללימודים מתקדמים להחליט בדבר הקמת וועדת 
וזאת, במסגרת האישור של תכנית  דוקטורט חוגית בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

דוקטורט לחוג. המועצה ללימודים מתקדמים תביא את הצעתה לתכנית הדוקטורט ולהקמת 
 ועדת דוקטורט חוגית, לאישור הסנאט.

 
 
 

 23.11.2005, 2ישיבה מס' 
 

 המשך דיון –לימודים לאחר תואר  .1
 

 :הוועדה המתמדת מאשרת  את ההצעה "ללימודים לאחר תואר", כדלקמן
 

 חוגית-א. "חוג לאחר תואר" בתכנית דו
 

בעלי תואר "בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה", המבקשים ללמוד חוג לימודים נוסף מתוך 
ר הראשון, ידרשו לעמוד בדרישות של לפחות שני שליש ממכסת אחוגיות לקראת התו-תכניות דו

על סמך הישגים וקורסים  חוגית. פטור יינתן משליש נוסף-הנקודות של תכנית הלימודים הדו
 רלוונטיים ובאישור ועדת ההוראה של החוג. 

 
עם סיום הלימודים יקבל התלמיד אישור גמר על סיום חובותיו שיאפשר לו להציג מועמדותו 

 ללימודים לתואר שני בחוג הלימודים הנוסף אותו למד. 
 

 ב. תעודת "בוגר אוניברסיטה" נוספת
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להשכלה גבוהה" המבקשים ללמוד לתואר "בוגר אוניברסיטה" "בוגר ממוסד מוכר  בעלי תואר
חד או דו חוגית). פטור יינתן נוסף, יידרש ללמוד לפחות שני שליש מתכנית הלימודים המלאה (

 משליש נוסף על סמך הישגים וקורסים רלוונטיים ובאישור ועדת ההוראה של החוג. 
 

 טת חיפהתואר ראשון למצטיינים באוניברסי –תכנית "עידית"  .2
 

מצטיינים באוניברסיטת חיפה תובא לדיון מחודש בוועדה  .B.Scלתואר ראשון תכנית "עידית" 
 המתמדת לאחר ההערות והבעיות שהועלו בישיבה כדלקמן:

. 3. האם מדובר על תואר חדש; 2עיגון התכנית: בחוג או בפקולטה;  שלבדיקה מחדש  .1
העברת התכנית לאישור מועצת  . לשקול4בדיקת מספר נקודות הזכות הריאליות; 

. מבנה הלימודים: לשקול הענקת נקודות זכות בגין השתתפות וזכיה 5הפקולטה; 
. לשקול הכנסת 6באולימפיאדות של שחמט או רובוטיקה או מתמטיקה או מדעים; 

. B.Sc.  ;7אשכולות של קורסים בנושאים מגוונים. ביזור יתר של הלימודים בקורסי 
תוכן הקורסים שכל תלמיד לומד לקראת המשך הלימודים לתואר פיקוח על מספר ו

. לערוך 9. לשקול הענקת יותר נקודות זכות עבור השתתפות בכנסים וימי עיון; 8שני; 
. לקבוע מהו 10בדיקה של תנאי הקבלה לתכניות הדומות באוניברסיטאות האחרות; 

. לבדוק מקורות 11התואר שיקבלו בוגרי התכנית הלומדים מתמטיקה וביולוגיה; 
 . לבדוק מהן יחידות המדעים שבתעודת הבגרות.12המימון; 

 
 
 

 28.12.2005, 3ישיבה מס' 
 

 תנאי הקבלה לתכנית מצטיינים לתלמידי תיכון בחוג למדעי המחשב .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה בדבר תנאי הקבלה לתכנית בחוג למדעי המחשב 
 פי שהובאה לפניה.המיועדת לתלמידי תיכון מצטיינים כ

 
 התמחות בניהול מוסדות חינוך –תכנית מוסמך במינהל עסקים  .2

 
הוועדה המתמדת מאשרת את המלצת המועצה ללימודים מתקדמים להנהיג תכנית מוסמך 

התמחות בניהול מוסדות חינוך. הוועדה קוראת לביה"ס למינהל עסקים  –במינהל עסקים 
שלמות קורסים ולאיוש התכנית בקורסים הרלוונטיים להיוועץ בפקולטה לחינוך בכל הקשור לה

לדיסציפלינה החינוכית. הוועדה קוראת לביה"ס למינהל עסקים ולפקולטה לחינוך לבוא 
 בדברים באשר להגשת תכניות לימוד משותפות אשר תוגשנה לאישור המוסדות כמקובל.

 
 אישור סיפי קבלה לשנה"ל תשס"ז .3

 
 ל וועדת הקבלה בנושא סיפי קבלה לתשס"ז כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת את הצעתה ש

 .400הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה  .א
 .440 –הציון המשוקלל המינימלי (פסיכומטרי + בגרות) הנדרש לקבלה  .ב

ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים 
שור הדיקן מועמדים שציונם המשוקלל נמוך יוכלו ראשי החוגים במדעי הרוח לקבל באי

 . 425-, אך לא מתחת ל440-מ
או ציון  85 –סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית  –הסף המינימלי באנגלית  .ג

 יח"ל. 5-לפחות ב 60יח"ל או  4-לפחות ב 70בגרות באנגלית 
 הסף המינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות). .ד

 י הקבלה בבחינת יע"ל עמדו על:בתשס"ה סיפ
 .115 –; ממוצע שני החלקים 91 –, חלק פתוח 94 –חלק סגור 
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המועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, אם הציון  .ה
ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה  560-הפסיכומטרי שלהם יהיה מ

 ניה ללימודיהם באוניברסיטה. בבחינה בעברית (יע"ל) עד סוף השנה הש
 

 
 1.2.2006, 4ישיבה מס' 

 
 הצעה לשינוי שם היחידה לתלמידי חו"ל .1

 
הספר -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם היחידה לתלמידי חו"ל ל: "בית

-יחול על בית לא . התקנון האקדמי"International School"לתלמידי חו"ל" ובאנגלית ל: 
 ספר זה. 

 
 פורום כוחות הביטחוןהחלטת  .2

 
נ"ז במסגרת הב.א.  2 -הוועדה המתמדת מאשרת את החלטת פורום כוחות הביטחון להכרה ב

 בקורס לערבית מדוברת, לתלמידי המשטרה, במסגרת החוג להיסטוריה של המזה"ת. 
 

הצעה להקמת תכנית לימודים משותפת לחוג למערכות מידע ניהוליות ולפקולטה  .3
 למשפטים

 
תמדת מאשרת את ההצעה להקמת תכנית לימודים משותפת לחוג למערכות מידע הוועדה המ

 ניהוליות ולפקולטה למשפטים.
 

 המשך דיון –תכנית "עידית" למצטיינים  .4
 

בכפוף   .B.Scהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית "עידית" למצטיינים לתואר 
חר ולא מדובר בחוג חדש, שדורש אישור : מא4ידי הרקטור כדקלמן: סעיף -להערות שצויינו על

מל"ג, וכיוון שקיים אישור של ועדת ההוראה של הפקולטה, אין צורך באישור של מועצת 
 5: יחידות המדעים שבתעודת הבגרות יכללו 11הפקולטה אלא באישור הוועדה המתמדת. סעיף 

בכימיה או במחשבים. יחידות או בביולוגיה או בפיזיקה או  5או  4-יחידות במתמטיקה חובה ו
 פי תחומי התעניינותם.-ידי מנחים על-החל מהשנה הראשונה תלמידי התכנית יהיו מלווים על

 
 הצעה להקמת רשות לאחריות חברתית .5

 
נושא האחריות  הוועדה המתמדת מחזקת את ידי ההנהלה בפעולותיה לקידום )1

 החברתית. 
בנושא זה בהתחשב ממליצה לשקול את מתן השם לגוף שיטפל המתמדת הוועדה  )2

 בהערות שהושמעו בוועדה.
 
 

 8.3.2006, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתעודת הוראה בפסיכולוגיה ולקויות למידה .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים בתעודת הוראה בלקויות למידה 
 ובתחום דעת נלמד. 
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 ץ הפרסיהצעה לשינוי שם המרכז לחקר המפר .2
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשנות את שם "המרכז לחקר המפרץ הפרסי" ל: "מרכז 
 The Meir & Miriam Ezri Center"מאיר ומרים עזרי לחקר איראן והמפרץ" ובאנגלית: 

for Iran & Gulf Studies" . 
 

 היעדרות מהוראה .3
 

ידיעון לסגל האקדמי הבכיר מאשרת את שינוי סעיף "היעדרות מהוראה" בהוועדה המתמדת 
 כדלקמן:

 עדרות לתקופהיעד תשעה ימים במשך שנת לימודים. השל  ותעדרידיקן רשאי לאשר למורה ה
 חייבת גם את אישור הרקטור.מיותר ו ימים 10 של

 
 

 10.5.2006, 6ישיבה מס' 
 

 אישור מועד "יום הסטודנט" .1
 

תקיים ביום ה', כ"ז באייר י "יום הסטודנט" לפיהאת ההצעה  תהוועדה המתמדת מאשר
, בשעה 26.5.2006ויימשך עד יום שישי, כ"ח באייר תשס"ו,  08:00, משעה 25.5.2006תשס"ו, 

08:00 . 
 

 הצעה למיזוג החוג לניהול משאבי טבע וסביבה וביה"ס לניהול .2
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה למיזוג החוג לניהול משאבי טבע וסביבה וביה"ס לניהול.
 

 התמחות במלחמה ושלום –ה לתכנית לימודים לתואר שני מטעם ביה"ס להיסטוריה הצע .3
 

תכנית לימודים לתואר שני מטעם ביה"ס הקמת הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה ל
 .התמחות במלחמה ושלום -להיסטוריה

 
 שינוי שם מרכז מינרווה לחקר הנוער .4

 
ר הנוער" ל: "המרכז לחקר החברה" הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי שם מרכז מינרווה לחק

 ."The Center for the Study of Society"ובאנגלית: 
 
 
 

 28.6.2006, 7ישיבה מס' 
 

 תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות בעריכה לשונית .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות בעריכה 
 .לשונית בחוג ללשון עברית

 
 תכנית לימודים לתואר שני בפילוסופיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים .2

 
תכנית לימודים לתואר שני בפילוסופיה  פתיחתההצעה להוועדה המתמדת מאשרת את 
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 לתלמידי תואר ראשון במשפטים.
 

 תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות במימון לחשבונאים .3
 

נית לימודים לתואר שני עם התמחות במימון הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכ
 לחשבונאים במסגרת החוג לכלכלה.

 
 המדור לתולדות האמנות –מסלול לימודים במסלול ב' בחוג לאמנות  .4

 
 –הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים במסלול ב' בחוג לאמנות 

 המדור לתולדות האמנות. ההחלטה תועבר למל"ג ליידוע.
 

 מת "מכון המוח לחקר הרגשות"הק .5
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת מכון המוח לחקר הרגשות.
 

 הקמת "מרכז לחקר הספורט" .6
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת מרכז לחקר הספורט.
 

 הצעה לקריאה שניה –תואר "אמריטוס"  .7
 

 וס" כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה  בקריאה שנייה לתואר "אמריט
 

: חברי סגל 27בפרק ח', "חברי סגל במעמד מיוחד", בתקנון מינויים והעלאות, יתוסף סעיף קטן 
 "אמריטוס" כדלקמן:

 
"חבר סגל אקדמי בגמלאות בדרגת פרופ' חבר, או פרופ' מן המניין, אשר פרש לגמלאות, זכאי 

ת חברי הסגל מדרגת להשתמש בתואר "אמריטוס". האוניברסיטה תכלול בפרסומיה את שמו
 פרופ' חבר ומעלה בגמלאות ובציון 'אמריטוס' ליד שמם".
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