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 "א תשרי, תשס"חי
 2007ספטמבר,  23

 והוועדה המתמדת תשס"זהחלטות הסנאט 
 

 החלטות הסנאט תשס"ז
 

 9.11.2006, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר יונס נזריאן .1
 

 יאן.הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר יונס נזר
 

במשפטים עם התמחות במשפט )LL.M(הצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני  .2
 ובריאות

 
הסנאט מאשר את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני במשפטים עם התמחות במשפט 

 ובריאות בכפוף לתיקונים לפיהם כל מקום שבו רשום תקציב סגור ישונה לתקציב מותנה.
 

) בביולוגיה של האדם במסגרת הפקולטה  M.Scתואר שני (הצעה להקמת חוג לימודים ל .3
 למדעים והוראתם

 
) בביולוגיה של האדם M.SCאת ההצעה להקמת חוג לימודים לתואר שני (הסנאט מאשר 

תיעשה פניה  –במסגרת הפקולטה למדעים והוראתם כפוף לתיקונים כדלקמן: הקורס בבלשנות 
לתכנית של קורסי הבחירה; דרגות המרצים  שש"ס 2לחוג ללשון עברית להכנסת קורס של 

 יהיה מאוזן.יעודכן כך שיעודכנו; התקציב 
 
 

 14.12.2006, 3ישיבה מס' 
 

 תקנון לימודי תואר שניב 8.11סעיף  -בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל .1
 

בתקנון לימודי  8.11נוי סעיף יהסנאט מאשר את ההצעה של המועצה ללימודים מתקדמים לש
 ן:תואר שני כדלקמ

 
שש"ס אותם  16המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא ארבעה קורסים בהיקף כולל של 

לפחות).  3לפחות. אחד מתוך הקורסים יהיה סמינריון (דרג  80יש להשלים בציון ממוצע של 
 .GREמועמדים לקראת לימודי תואר שני במסלול א' (עם תזה) יחויבו בבחינת 

 
 אות מחו"ל, בתקנון לימודים תואר שני יהיה, לכן כדלקמן:בוגרי אוניברסיט 8.11סעיף 

 
מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של 

יוכלו אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, 
 ללימודים:  לבחור באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה

 
     -ון הוזולהימצא באח  (General Test)הכללי  GRE -הלעמוד בהצלחה במבחן  .א

אחד מתנאי הקבלה  בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה 70%
לערכת ההרשמה וכן אישור  GRE -ללימודים. המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה
שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של 

(במידה והוא בוגר שלוחה). לאחר קבלת האישורים הנ"ל, יועבר תיקו של המועמד 
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לדיקן ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור הדיקן, יועבר התיק לדיון בוועדות 
 .(קיים בתקנון הנוכחי) החוגיות

 הסעיף שנוסף ואשר אושר בתקנון:              
ות ללימודי השלמות (במסגרת התואר הראשון) לקראת לימודי תואר להציג מועמד .ב

שני. במידה והוועדה החוגית תמליץ על קבלתם, יועבר תיק המועמדות לאישור הדיקן 
ללימודים מתקדמים בצירוף היקף הקורסים הנדרש. המינימום הנדרש להשלמות 

להשלים בציון שש"ס אותם יש  16במסגרת זו הוא ארבעה קורסים בהיקף כולל של 
 לפחות).   3לפחות. אחד מתוך הקורסים יהיה סמינריון (דרג  80ממוצע של 

 .עם סיום ההשלמות כנדרש, ירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם לתואר שני
אופציה זו קיימת רק לגבי מועמדים לקראת לימודי תואר שני במסלול ב'. מועמדים 

. כל חריגה  GREעם תיזה) יחויבו בבחינת לקראת לימודי תואר שני במסלול א' (
 מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים. 

 
 המועצה לענייני סטודנטים .2

 
 " בהתאם להערות כדקלמן:לענייני סטודנטיםמייעצת מועצה "הקמת ההצעה להסנאט מאשר 

 לדיקן לפעול להקמת מועצה מייעצת ברוח המסמך שהוגש. . הסנאט ממליץ1
מועצה תורכב מנציג אחד מכל פקולטה ונציג אחד נוסף מהסטודנטים. כמו כן יבחר נציג של . ה2

 המועצה ללימודים מתקדמים.
 . הדיקן יתייחס להערות ויביא לסנאט נוסח מתוקן להפעלת המועצה, הרכבה וסמכויותיה.3
   . הדיקן ידווח לסנאט, אחת לשנה, לפי הצורך על פעולות המועצה. 4
 
 

 ענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' מנפרד לנשטייןהצעה לה .3
 

סנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' מנפרד ה
 .לנשטיין

 
 רפורמה בפקולטה לחינוך .4

 
 הסנאט מקדם בברכה את תכנית הארגון מחדש של הפקולטה לחינוך. .1
ל חוג חדש מבחינת שם ותואר בלבד (כלומר תכניות לימוד קיימות אשר תלוקטנה לכל .2

ללא שינוי המבנה האקדמי של התכניות) תוצגנה בקובץ המורחב של תכנית הארגון 
מחדש. הקובץ יועמד לעיון חברי הסנאט בלשכת הרקטור, במזכירות הפקולטה לחינוך 
ובאתר האינטרנט שלה. חברי הסנאט אשר ירצו להציג הערות ועמדות ביחס לתכניות 

! עם קבלת ההערות, תתייחס אליהן דיקן 7/1/2007-ה, מתבקשים לעשות כך עד האל
הפקולטה בכתב, ותעריך במידת הצורך שינויים בתכנית המוגשת. הסנאט ידון ויאשר 

בהתייחס לכלל החומר שיצטבר. תכניות אלה תועברנה -תכניות אלה בישיבתו הבאה
 טה ומחוצה לה.לאחר מכן לאישורי הגופים הרלוונטיים באוניברסי

תובאנה לסנאט לאחר אישור כמקובל ברשות ללימודים  -תכניות הלימוד לתואר שני  .3
 מתקדמים.

תובאנה לאישור הסנאט, ההנהלה, הוועד הפועל  -תכניות לימוד חדשות לתואר הראשון  .4
 ותוגשנה למל"ג כמקובל. 

 
 18.01.2007, 4ישיבה מס' 

 
 הצעה למינוי סגן נשיא למחקר .1

 
יברסיטה ממליץ בפני הנשיא לפנות לוועד הפועל למינויו של דיקן המחקר לסגן נשיא סנאט האונ
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למחקר. בעל התפקיד ישא בשם דיקן מחקר וסגן נשיא למחקר. מינוי זה לא יגרור שום שינוי 
 בתקנון האקדמי, בדרכי בחירת דיקן המחקר ובסמכויותיו כמוגדר בתקנון האקדמי. 

 
 משך דיוןה –תקנון מינויים וההעלאות  .2

 
הסנאט מאשר את ההצעה למנות את פרופ' אילן אלדר, פרופ' גדעון פישמן ופרופ' יאיר צנזור 

 הוק לבדיקת נושא תקנון מינויים והעלאות. -לוועדת אד
 

 הצעה להקמת חוג לימודים לתואר שני ביישוב סכסוכים וגישור .3
 

ובאו לדיון פנימי בין ההערות של הסנאט לגבי חוג, תכנית, שם מדויק ותיקונים קלים י
הדיקנים, מציע התכנית והרקטור. לאחר מכן יועברו התיקנים למועצה ללימודים מתקדמים. 

 המסמך המתוקן יועבר לאישור הוועדה המתמדת. 
 
 

 8.03.2007, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה .1
 

ד הפועל להעניק תואר סנאט האוניברסיטה מאשר את המלצתם של ועדת התארים והווע
 דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: 

 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' שמואל נח אייזנשטדט ופרופ' בנימין קדר.
 בקטגוריית "אישי ציבור" למר אנריקו מסיאס.

 בקטגוריית "תורמים" למר מלקולם פורבס.
 

 ) בפקולטה למדעים B.Scל דו חוגי (הצעה להקמת חוג לימודים במדעי הרפואה, מסלו .2
 והוראתם     

 
) B.Scהסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג לימודים במדעי הרפואה, מסלול דו חוגי (

 בפקולטה למדעים והוראתם. 
 

 הצעה להקמת חוג לקוגניציה .3
 

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג ללימודי תואר ראשון במדעי הקוגניציה.
 
 

 .4.200712, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' ולדיסלב ברטושבסקי .1
 

הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' ולדיסלב 
 ברטושבסקי. 

 
 המשך דיון –מסמך ועדת הרכב הוועד הפועל  .2

 
גבי ניסוח סעיפי הדו"ח המסכם "הסנאט מאמץ במלואו את מסמך ההסכמות אשר הוצג בפניו ל

של הצוות לבחינת הרכב ומבנה הוועד הפועל, ומסמיך את נציגיו בוועד הפועל לפעול לקבלת 
 מסמך ההסכמות כמקשה אחת בישיבת הוועד הפועל שתדון בנושא.
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נותר לניסוח מוסכם והסנאט מייפה את כוחו של הרקטור להשגת נוסח מוסכם עוד לפני  6סעיף 
 עד הפועל".ישיבת הוו

 
 הסכמות בהתייחס לשינויים בחוקהמסמך ה

 
 וסכם על הסבת שם הוועד הפועל ל"וועד מנהל".ה .1

 
של התקנון הכללי יתוקן כדלקמן: "החלטות הוועד הפועל בעניינים  8.2וסכם כי סעיף ה .2

אקדמיים יתקבלו תוך מתן משקל הולם להחלטות הסנאט ולהמלצות הנשיא ובלבד 
גרידא, החלטת הוועד הפועל, אם היא בניגוד להחלטת הסנאט, שבעניינים אקדמיים 

מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד  2/3תתקבל אם קיבלה לפחות 
 הפועל".

 
של התקנון הכללי באופן שיכלול את הנוהל בדבר הרכב  8.2וסכם כי יתוקן סעיף ה .3

 ללומר, הנוהל לא ייכלכ By reference.הוועדות, סמכויותיהן ודרכי פעולתן רק 
בתקנון אך ייאמר בתקנון הכללי: "הרכב הוועדות, סמכויותיהן ודרכי פעולתן נקבעו 

בנוהל. שינויים ותיקונים לנוהל זה ייעשו רק במליאת הוועד הפועל ויאושרו ברוב 
 רגיל".

 
וסכם כי "חברי הסגל האקדמי, שאינם חברי הוועד הפועל, ייבחרו לוועדות עפ"י ה .4

 משותפת של יו"ר הוועד הפועל והנשיא בהתייעצות עם הרקטור".המלצה 
 

בתקנון הכללי יתוקן כדלקמן: "הוועד הפועל ידון בהמלצת ועדת  10.5וסכם כי סעיף ה .5
החיפוש על מועמד לכהונת נשיא. המלצת וועדת החיפוש תתקבל אם קיבלה לפחות 

 ".מקולות החברים הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד הפועל 60%
 

 בקרת איכות אקדמית היא באחריות הסנאט. הוועד הפועל יוודא שבקרה זאת מופעלת .6
 באופן סביר ותדיר.*

 
 ייכתב "יכללו כישוריו האקדמיים והניהוליים". 15.5וסכם כי בסעיף ה .7

 
 מסמך זה יובא לדיון בצוות ההרכב ולאחר מכן יועבר לדיון בסנאט ובוועד הפועל. .8

 
 יסוח מוסכם של סעיף זה עד לישיבת וועד הפועל.*ייעשה ניסיון להגיע לנ

 
 דוקטורט משותף עם מוסדות אוניברסיטאיים מחו"ל .3

 
בד לקיום דוקטורט משותף עם מוסדות אוניברסיטאיים בחו"ל. תעּו הסנאט מאשר את ההצעה

 סנאט.סופי בהצעה שלא תהיה גורפת. התקנון הסופי, לאחר שתי שנות הרצה, יובא לאישור 
 
 
 

 17.05.2007, 7מס' ישיבה 
 

 קריאה שנייה –תיקון חקיקה דיקן למחקר וסגן נשיא למחקר  .1
 

 דיקן למחקר וסגן נשיא למחקר כדלקמן: בנושא תיקון החקיקה ההצעה להסנאט מאשר את 
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 א. השינויים בתקנון האקדמי:
 

 "הדיקן למחקר וסגן נשיא למחקר". ישונה ל 48סעיף 
בחר ע"י הסנאט ברוב יחסי של הבוחרים בבחירות חשאיות. ישונה ל"הדיקן למחקר י 48.1סעיף 

 .והנשיאהבחירה תעשה עפ"י הצעת הרקטור 
(שאר הסעיפים ימוספרו בהתאם): הסנאט רשאי להמליץ בפני הוועד המנהל  48.2יתוסף סעיף 

על מינוי דיקן המחקר לסגן נשיא למחקר. ההמלצה תובא בפני הוועד המנהל בידי הנשיא 
 והרקטור.

 ישן) (משך כהונה): ראה הערה כדלהלן.  48.3. (חדש, 48.4יף סע
 ישן) (מינוי ממלא מקום לדיקן המחקר) יבוטל. 48.7. (חדש, 48.8סעיף 

 
) בתקנון האקדמי, אישר הסנאט, בקריאה ראשונה, את 48.3באשר לתקופות הכהונה, (סעיף 

ם מתקדמים ודיקן ההצעה לקבוע את תקופות הכהונה של דיקן למחקר, הדיקן ללימודי
שנות כהונה ראשונה עם אפשרות להיבחר מחדש לשתי שנים נוספות, כפי  4-הסטודנטים ל

 שנהוג ביחס לדיקני הפקולטות.
 

 ב. השינויים המוצעים בחוקה ובתקנון הכללי:
 

 השינויים המוצעים בחוקה: 1ב.
 

נשיא ודיקן למחקר.  סנאט האוניברסיטה רשאי להמליץ בפני הוועד המנהל על מינוי סגן 7.5.1
ההמלצה תובא בפני הוועד המנהל בידי הנשיא והרקטור. בהמלצת הנשיא יוכל הוועד המנהל 
לבטל את מינוי דיקן המחקר לסגן נשיא למחקר. אין באמור לעיל כדי לשנות את מעמדו כדיקן 

 מחקר. 
 

אוניברסיטה עפ"י לסגן נשיא ודיקן למחקר יהיו כל הסמכויות שנאצלו לו על ידי סנאט ה 7.5.2
 התקנון האקדמי וכן כל הסמכויות שיאצול לו הנשיא. 

 
 השינויים המוצעים בתקנון הכללי: 2ב. 

 
ידי הנשיא -ידי הוועד המנהל בהמלצת הסנאט שתובא על-הדיקן למחקר ימונה על 12.1

 לתקנון האקדמי. 48.3פי סעיף -והרקטור לסגן נשיא למחקר. תקופת כהונתו היא על
 

 משך כהונתם של דיקני הרוחבשינוי  .2
 

הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה להארכת תקופת כהונתם של דיקני הרוחב. ההצעה 
 תועבר לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שנייה.

 
 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .3

 
לפילוסופיה הסנאט החליט לבקש מהנשיא כי ימציא מידע נוסף על המועמדים לתואר דוקטור 

 לשם כבוד.
 

 הרכב הסנאט .4
 

 הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי הרכב הסנאט בקריאה ראשונה כדלקמן:
 

 49 –חברים נבחרים 
 1 -רקטור               
 1 -נשיא                 
 1 -משנה לרקטור  
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 6 -דיקני פקולטות 
 3 -דיקני רוחב       
 3 -סטודנטים        

 
 64 -   סה"כ             

 
 : משתתפים בתוקף תפקידם

 
 סגן הנשיא למינהל

 הראש האקדמי של הספריה
 מזכיר אקדמי

 
 הצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לתקשורת .5

 
הסנאט מאשר את המלצת הרשות ללימודים מתקדמים למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג 

מכסת ההוראה לתלמידי בדיקת ובכלל זה  לתואר שלישילתקשורת בהתאם לתקנון לימודים 
 דוקטורט.

 
 הצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג ללקויות למידה .6

 
בהתאם  בחוג ללקויות למידה יהסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שליש

מספר מספיק של חברי סגל שהדריכו תלמידי  ,מחזורים של תואר שני 3 לדרישות כדלקמן:
בדיקת שיפוט של עבודות מ"א והישגי  ,או מחוץ לאוניברסיטה דוקטורט באוניברסיטה

התלמידים. על החוג להקפיד כי תצורף רשימה של אנשי הסגל ואחוזי המשרה. אם כל התנאים 
 ימולאו, ניתן יהיה לאשר את התכנית.

 
 

 14.6.2007, 8ישיבה מס' 
 

 בחירות לרקטור .1
 

 ספת של שלוש שנים. ארצי נבחר לרקטור לתקופת כהונה נו-פרופ' יוסי בן
 שינוי הרכב הסנאט  .2

 
 הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בהרכב הסנאט כדלקמן:

 
 49-חברים נבחרים

 
 חברים בתוקף תפקידם:

 
 6 -דיקני פקולטות כמניינם

 1-נשיא
 1-רקטור

 1-דיקן הסטודנטים
 1-דיקן הרשות ללימודים מתקדמים

 1-סגן נשיא ודיקן למחקר
  1-משנה לרקטור

 3 -ם סטודנטי
 

בדרגת  1באשר לדרגות של שלושת החברים הנבחרים המתווספים לסנאט הם יהיו כדלקמן: 
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 בדרגת מרצה בכיר.  1בדרגת פרופ' חבר,  1פרופ' מן המניין, 
 
 

 קריאה שניה –הצעה לתיקון בתקופת כהונתם של דיקני רוחב  .3
 

 כדלקמן:  ה שנייההסנאט מאשר את ההצעה לתיקון בתקופת כהונתם של דיקני הרוחב בקריא
דיקני רוחב יבחרו לתקופת כהונה של ארבע שנים. עם תום כהונתם אפשר יהיה לבחור בהם 
לתקופת כהונה של שנתיים נוספות לכל היותר. לדיקן מכהן תהיה האופציה להחליט באם הוא 

פי -מעוניין בהארכת מינויו, בהתאם לשינוי בתקנון, או שיבחר לסיים את תקופת כהונתו על
התקנון הקודם, דהיינו שלוש שנים עם אפשרות הארכה של שנתיים נוספות. החלטה זו אינה 

 מהווה תקדים לגבי שינויים תקנוניים בעתיד.
 

 התיקון יכנס לתוקף מיד.
 

 תקנון הקמה –הצעה להקמת ביה"ס לתרפיה באמנויות  .4
 

היא יחידה  ספר בין פקולטטי-א' כדלקמן: בית 30הסנאט מאשר את הצעה לתוספת סעיף 
אקדמית שאושרה לצורך פעולה משותפת של יחידות מפקולטות שונות, שתיים או יותר. מסמך 

ידי מועצות הפקולטות -ההקמה של בי"ס בין פקולטטי יובא לאישור הסנאט לאחר אישורו על
 המעורבות. 

 לקריאה שניה.הצעה ועדת חוקה תנסח ותביא לסנאט 
 

 דיון במסמך ההקמה
 

כפוף להערות כדלקמן: סעיף  ת מסמך ההקמה של ביה"ס לתרפיה באמנויותהסנאט מאשר א
ידון  –(ד): זמן סביר  38.1יתוקן כדלקמן: המועצה תכונס לפחות פעם בסמסטר. סעיף  33.1

 בוועדת החוקה.  
 
 

 זהחלטות הוועדה המתמדת תשס"
 

 18.10.2006, 1ישיבה מס' 
 

 ודהצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כב .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להעניק למר מיכאיל סאקאשווילי תואר דוקטור 
 לפילוסופיה לשם כבוד בקטגוריה של "נציגי ציבור".

 
 הצעה לשינוי שם החוג ללימודי מזרח אסיה .2

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם החוג "ללימודי מזרח אסיה" לשם  החוג: 

 "החוג ללימודי אסיה".
 

 הצעה לשינוי שם הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות .3
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות ל"פקולטה 
 למדעי הרווחה והבריאות".

 
 

 15.11.2006, 2ישיבה מס' 
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 הכרה בקורס ערבית לחניכי המשטרה .1

 
להכרה בקורס לערבית  הביטחון המלצת פורום תלמידי כוחותהוועדה המתמדת מאשרת את 

לכל רמה במסגרת קורסי  נ"ז 2מתחילים ומתקדמים בהיקף של לחניכי המשטרה, מדוברת 
נ"ז לרמת  2-נ"ז לרמת מתחילים ו 2הבחירה לב"א בביה"ס למדעי המדינה ובמדעי הרוח (

 מתקדמים).
 

 )הכרה בלימודים קודמים בקורס טרום צבאי (טר"ץ .2
 

בקורס טר"ץ של  הלהכר מלצת פורום תלמידי כוחות הביטחוןאת ההוועדה המתמדת מאשרת 
 .נ"ז במסגרת לימודי הב.א. בחוג להיסטוריה של המזה"ת 6אמ"ן מחקר בהיקף של 

 
 תשלום גמול תפקיד בעת היעדרות ארוכה של נושא בתפקיד .3

 
הנושא של תשלום גמול תפקיד בעת היעדרות ארוכה של בעל תפקיד יועבר לוועדה לגמולי 

 תפקיד לשם ניסוח נוהל בהתאם להערות חברי הוועדה המתמדת כדלקמן: 
 

 כל בעל תפקיד אשר נעדר לתקופה שעולה על חודש, ימנה ממלא מקום. .1
מוצע כי בהיעדרות מעל חודש יש להעביר את גמולי התפקיד, או חלקם, לממלא  .2

 המקום. רצוי שהנ"ל ייעשה בתיאום בין בעל התפקיד לממלא מקומו.
דיקנים חייבים לדווח לרקטור על נסיעות לחו"ל בכל היקף זמן שהוא, ועל ממלאי  .3

 מקומם.
 
 

 דואר אלקטרוני לכל סטודנט .4
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לחייב כל סטודנט לדואר אלקטרוני ולהעביר, הדרגתית, 
 את התקשורת עם הסטודנטים לדואר אלקטרוני.

 
 ", "עובר"דיון במינוחים: "השלים", "השתתף .5

 
 כדלקמן:  הוועדה המתמדת מאשרת את המונחים 

 
"השלים",  -בגיליון הציונים בשפה העברית יופיעו הציונים הלא מספריים כלשונם  .א

 "עובר", "השתתף".    
 ".Passבתרגום הגיליון לשפה האנגלית יתורגמו כל הציונים הנ"ל למונח " .ב

 
 
 

 20.12.2006, 3ישיבה מס' 
 

 בתקנון לימודי תואר שני 12.6שינוי סעיף  –סיום במסלול ב'  הקטנת אחוז מטלת .1
 

ת הגמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר בחינ ציון לפיה הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה
פי החלטת מועצת החוג ובאישור הדיקן -בשקלול הציונים לתואר, על 30%-20%יעמוד על 

 ללימודים מתקדמים.
 

 יר ומרים עזרי לחקר אירן והמפרץ"הצעה לשינוי שם המרכז: "מרכז מא .2
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הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשנות את שם "מרכז מאיר ומרים עזרי לחקר איראן 

 The Meir"והמפרץ" לשם: "מרכז מאיר ומרים עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי" ובאנגלית: 
& Miriam Ezri Center for Iran &  Persian Gulf Studies". 

 
 ודנטמועד יום הסט .3

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט לשנת הלימודים תשס"ז יתקיים 

ויימשך עד יום שישי, כ"ב בסיון תשס"ז,  08:00, משעה 7.6.2007ביום ה', כ"א בסיון תשס"ז, 
 . 08:00, בשעה 8.6.2007

 
 
 

 24.01.2007, 4ישיבה מס' 
 

 אישור ספי קבלה לשנת הלימודים תשס"ח .1
 

 המתמדת מאשרת את ההצעה לספי קבלה לשנת הלימודים תשס"ח כדלקמן: הוועדה
הציון המשוקלל המינימלי ; ב. 400הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה א. 

ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא ; 440 -(פסיכומטרי + בגרות) הנדרש לקבלה
ם במדעי הרוח לקבל לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים יוכלו ראשי החוגי

הסף ; ג. 425 -, אך לא מתחת ל440 -באישור הדיקן מועמדים שציונם המשוקלל נמוך מ
או ציון בגרות  85 -סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית -המינימלי באנגלית

הסף המינימלי בבחינת יע''ל ; ד. יח''ל 5-בלפחות  60יח''ל או  4-בלפחות  70באנגלית 
; ממוצע שני 91 –, חלק פתוח 94 –חלק סגור  עברית לשפות זרות):(בחינת ידע ב

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, ; ה. ה115 –החלקים 
ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה  560 -אם הציון הפסיכומטרי שלהם יהיה מ

 לימודיהם באוניברסיטה.יותנה בעמידה בבחינה בעברית (יע''ל) עד סוף השנה השניה ל
 

 הצעה לשינוי בפרק "ועדת מחשב" בתקנון האקדמי .2
 

ההצעה לשינוי בפרק "ועדת מחשב" בתקנון האקדמי, תועבר לוועדת החוקה, להכנה לקראת 
בכל מקום שצויין: "ראש אגף המיחשוב" ישונה ל: "ראש אגף  קריאה ראשונה כדלקמן:

 ת".המיחשוב" ו"ראש אגף מערכות מידע ניהוליו
 

 ועדת מחשב
הוועדה תקבע את מדיניות מערך המחשבים של האוניברסיטה במסגרת  )א(

 סמכויות הסנאט, ותפקח על ביצועה. 
 עשר חברים לפי הפירוט הבא:-בוועדה יהיו אחד )ב(

  ידי הסנאט בהמלצת הרקטור.-חברים מהסגל האקדמי אשר ייבחרו על 7
 1וניברסיטה ומתוכם ידי הנהלת הא-חברים מהסגל המינהלי אשר ימונו על 4

"ראש אגף מערכות מידע  -חבר 1-"ראש אגף מיחשוב" בתוקף תפקידו ו -חבר
 מינהליות" בתוקף תפקידו. 

ידי הסנאט בהמלצת הרקטור מבין חברי הסגל האקדמי -יו''ר הועדה ייבחר על )ג(
 בוועדה שדרגתם פרופ' חבר ומעלה. 

 תפקידי יו''ר הועדה וסמכויותיו:  )ד(
 קוד ועדת המחשב וועדות המשנה שלה.היו''ר אחראי לתפ -
 היו''ר ייצג את ועדת המחשב בפני רשויות האוניברסיטה. -
 היו''ר יכנס את ועדת המחשב וועדות המשנה בהתאם לצורך. -
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היו''ר יוכל להזמין משקיפים ומומחים מהאוניברסיטה ומחוצה לה לישיבות  -
 הוועדה וועדות המשנה שלה.

וב בהכנת הצעת התקציב השנתי של אגף היו''ר ילווה את ראש אגף המיחש -
 המיחשוב. 

מנהל מחלקת הסנאט וועדותיו ירכז את עבודת ועדת המחשב בתאום עם  -
 פי הנחיותיו של יו"ר הועדה.-אגף המיחשוב על

 
 

 גמולי תפקיד: תשלום גמול תפקיד בעת היעדרות ארוכה של נושא תפקיד .3
 

תפקידים המקבלים גמול תפקיד הוועדה המתמדת מאשרת את נוהל ממלאי מקום לבעלי 
 כדלקמן:

 
, ימנה ממלא מקום בכתב. עשרה ימיםכל בעל תפקיד אשר נעדר לתקופה שעולה על  .1

 מינוי ממלא המקום יהיה באישור הדיקן.
שמעל לחודש ועד לחודשיים מחייב רצופה מקרה של היעדרות בעל תפקיד לתקופה  .2

ציעו את החלוקה של גמולי חלוקה בגמולי התפקיד. בעל התפקיד וממלא מקומו י
ידי דיקן הפקולטה ובהמלצת ראש החוג. הדיקן יידע -התפקיד וחלוקה זו תאושר על

מראש את בעל התפקיד ואת ממלא המקום באשר לחלוקת הגמולים. הודעה על חלוקת 
 הגמולים תועבר לאישור הוועדה לגמולי תפקיד.

ועבר מלוא גמול התפקיד שלו כל בעל תפקיד אשר נעדר לתקופה העולה על חודשיים, י .3
 המקום. הודעה על כך תועבר לאישור הוועדה לגמולי תפקיד. ילממלא

 דיקנים חייבים לדווח לרקטור על נסיעות לחו"ל בכל היקף של זמן, ועל ממלאי מקומם. .4
 

הוועדה לגמולי תפקיד ממליצה כי הנוהל לגבי גמולי תפקיד לממלאי מקום לבעלי תפקיד לא 
 תפקיד הנעדר בגין מחלה או מילואים.יחול על בעל 

 
 יעביר לרקטור את הצעתו לגבי מילוי מקום לראשי מכונים/מרכזים. הדיקן למחקר

 
 

 ידי אותו סטודנט ללא אישור המרצה-הגשה של אותה עבודה בשני קורסים שונים על .4
 

ם אלא ייעשה רענון לגבי טופס הצהרות של תלמידים לא להגיש אותה עבודה לשני מרצים שוני
 אם ישנו אזכור בעבודה לגבי החלק שנלקח מאותה עבודה שהוגשה למרצה אחר.

 
  28.2.2007, 5ישיבה מס' 

 
 המשך-חוץ וללימודי-בחירות השלמה לוועדות הסנאט: הוועדה ללימודי .1

 
 חוץ וללימודי המשך-נבחר לוועדה ללימודי

 
 ד"ר יאיר זלמנוביץ נבחר לשנים תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט.

 
 לתיקון נוהל עבודת נציב קבילות הסטודנטיםהצעה  .2

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתיקון נוהל עבודת נציב קבילות הסטודנטים כדלקמן:

, לאחר המילים "הנשיא ו/או הרקטור" יבוא: "בעניינים מנהליים 6.3בסעיף  .1
מובהקים תועבר הפסיקה לנשיא. בעניינים אקדמיים מובהקים תועבר הפסיקה 
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ר. בעניינים מנהליים ואקדמיים מעורבים, או כשקיים ספק בדבר סיווג לרקטו
 העניין, תועבר הפסיקה, לנשיא ולרקטור". 

, יימחק המשפט האחרון, ובמקומו יבוא: " הנשיא ו/או הרקטור יאשר/ו 6.6בסעיף  .2
את הפסיקה, זולת אם מצא/ו כי שיקולים עקרוניים בעלי אופי מערכתי שוללים את 

 אישורה".
 

 הצעה לנוסח תעודת הבוגר בתכניות משותפות לפקולטה למשפטים ולחוגים נוספים .3
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להעניק תעודה אחת בלבד לבוגרי התכניות המשותפות 
 למשפטים וחוגים אחרים. 

 
 הצעה לביטול חובת השתתפות בשיעורי חינוך גופני .4

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה כדלקמן:

 
ועדה המתמדת מחליטה לבטל את חובת ההשתתפות בשיעורי חינוך גופני כחלק הו .1

 מדרישות הלימודים לתואר ראשון החל משנה"ל תשס"ח.
 הוועדה קוראת לוועדה לחינוך גופני לפעול ל:  .2

 רשות.         -א. עידוד המשך פעילות חינוך גופני 
 סטודנטים, סגל אקדמי    –וניברסיטה לקהיליית האב. עידוד המשך פעילות חינוך גופני        

 .                                                                וסגל מינהלי           
 ג. עידוד פעילות הנבחרות.

הרקטור יפנה לדיקני הפקולטות ליצירת תכניות אקדמיות לחינוך גופני, או שילוב  .3
 רגילות. קורסים אקדמיים לחינוך גופני בתכניות

מתוך כוונה להרחיב את היצע פעילות הספורט באוניברסיטה ומתוך הבנה  כל הנ"ל .4
 .שייחסכו ישמשו לשכלול מרכז הספורט ולהקמת בריכת שחייהשהכספים 

 
 

 28.3.2007, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה לנוסח תעודת מוסמך לתלמידי מסלול ישיר לדוקטור .1
 

עודת המוסמך לתלמידי מסלול ישיר הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להוסיף בת
לדוקטורט את המשפט: " במסלול הישיר לתואר דוקטור לפילוסופיה". המילה "בהצטיינות" 

 פי המדיניות של החוג והרשות ללימודים מתקדמים ולא תהיה גורפת. -תתווסף על
 

 הצעה להקמת "מרכז לחקר הטרור באינטרנט" .2
 

מרכז לחקר טרור באינטרנט" בכפוף להערות הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת "
 כדלקמן:

 
. הפרק 2פי נוהל מכונים/מרכזים, גוף הניהול נקרא: ועד מנהל. -בפרק "ניהול המרכז" : על

. יש צורך 3"חוקרי המרכז" : יש לכתוב ליד כל אחד מהחוקרים מהו התחום שבו הוא עוסק. 
 הם להשתתף. לברר בפקולטות השונות לגבי חוקרים בתחום ולהציע ל

 הצעה ללוח שנת הלימודים תשס"ט  .3
 

 הוועדה המתמדת מאשרת ההצעה ללוח שנת הלימודים תשס"ט. 
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 30.5.2007, 7ישיבה מס' 
 

 סיום שביתת הסטודנטים .1
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח הזמנים החדשים לסיום הסמסטר כדלקמן:
 
 

 6.7.2007יום שישי,  –סיום סמסטר ב' תשס"ז  .1
 נות יוזז בהתאמה. ייעשה ניסיון לפתור בעיות פרטניות, במידת האפשר . לוח הבחי .2

 מורה אשר סיים את חומר הלימודים רשאי לנצל את השבוע האחרון ללימודים לבחינה       
 תוך הבנה עם הסטודנטים ובחדר הכיתה המקורי. ניתן לקבל משגיחות ממינהל       
 פי בקשה.-תלמידים על      

    27.7.2007עד יום  שישי     8.7.2007ד א':        מיום ראשון  בחינות מוע .3
     17.8.2007עד יום שישי    29.7.2007בחינות מועד ב':        מיום ראשון        

 

  (לאחר בדיקה נשערכה): : טקסי חלוקת התעודות.   4
   

  10.7.2007יום שלישי    -מדעי הרוח והחברה  -טקס בוגרים   •

 11.7.2007יום רביעי    -רווחה ובריאות, מדעים והוראתם, חינוך  -גרים  טקס בו •
 12.7.2007יום חמישי  –משפטים   -טקס בוגרים   •
   16.7.2007יום שני      -טקס מ.א.      •

 

וביום שישי  26.7.2007הבחינה הפסיכומטרית של חודש יולי תתקיים  ביום חמישי  .5
27.7.2007  

  14.00משעה  7.6.2007מיום חמישי ,   -ימודים הפסקת ל –יום הסטודנט  .6
 .08.00שעה   8.6.2007עד  יום שישי 

 . ( ניתן לקבוע תאריך חלופי).15.7.2007יחל   ביום ראשון    –סמסטר קיץ  .7
 לא יתקיים בסמסטר ב' תשס"ז.  –סקר שביעות רצון מהוראה  .8

 
 שיקלול ציון נכשל בגיליון הציונים של הסטודנט .2

 
בגיליון הציונים  ויישאר רשום קללויש "נכשל"מדת מאשרת את ההצעה כי הציון הוועדה המת

כל עוד לא השלים התלמיד את מכסת לימודיו לתואר וכל עוד לא תיקן את ציונו באותו הקורס 
יימחק הציון מגיליון הציונים. השלים התלמיד  -תיקן התלמיד את ציון ה"נכשל" . שבו נכשל

 יימחקו מגיליון הציונים כל ציוני ה"נכשל". את מכסת לימודיו לתואר,
 
 

 לימודי חינוך –אפיק מעבר לאוניברסיטה הפתוחה  .3
 

לימודי לאוניברסיטה הפתוחה מהאפיק מעבר הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה על כינון 
 .חינוך

 
 20.6.2007, 8ישיבה מס' 

 
 טה למשפטיםפקוללהצעה לתכנית לימודים משותפת לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ו .1

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתכנית לימודים משותפת לסוציולוגיה 

 . פקולטה למשפטיםלואנתרופולוגיה ו
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 המשך דיון -מנגנון מוצע -גמולי תפקיד .2

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה למנגנון גמולי תפקיד כדלקמן:

 
ת לאחר תחילת ארבעה שבועוכאגף משאבי אנוש ידאג להפקת דו"חות השעת"ם  .1

  .וכארבעה שבועות אחרי תחילת סמסטר ב' הלימודים
תמונה ועדה בהרכב של: מזכיר אקדמי + ממ"ח סגל אקדמי במשאבי אנוש + נציג אגף  .2

הכספים. הוועדה תבדוק את החומר ותדאג למשלוח המכתבים לראשי החוגים. ראשי 
חלוקת הגמולים  יקנים., תוך יידוע הדהחוגים יתבקשו להודיע למי מוענקים הגמולים

הוועדה תתכנס  בין חברי הסגל בחוגים תובא לידיעת הרקטור והנשיא לפני שתאושר.
 לפחות פעם בכל סמסטר.

 
 בקשות לגמולים חריגים יובאו להכרעת הנשיא והרקטור. .3

 
הנוסחה של חישוב שווה ערך תלמיד מלא נקבעה בהחלטת הוועדה המתמדת מיום  .4

 :כדלקמן 3.4.97
 1.00חוגי = -תלמיד הלומד במסלול לימודים חד              

 0.50תלמיד הלומד במסלול דו חוגי =                
 2.00תלמיד הלומד לתואר תואר שני =               
 3.00תלמיד הלומד לתואר דוקטור =               

 
 

 הצעה לשינוי סעיפים בתקנון לימודי תואר שני .3
 

 את ההצעה לשינוי סעיפי תקנון לימודי תואר שני כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת 
 

 : 10.2-ו 10.1סעיפים 
במסלול א', במסלול אישי, במסלול מואץ ובמסלול ישיר לדוקטורט יכתוב  10.1

 ערך.-התלמיד שתי עבודות סמינריוניות בלבד, או מטלות מקבילות שוות
בד, או מטלות מקבילות שוות במסלול ב' יש לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות בל 10.2
 ערך.

 
 :12.5סעיף 

ד. למעט עבודות סמינריוניות, יש לסיים כל מטלת סוף קורס עד תום מועדי בחינות א' 
 וב' של הסמסטרים.

שבועות מיום קבלתה או מועד  4ה. מורה הקורס חייב למסור את ציון המטלה בתוך 
 אחר שיקבע.

 
 : בדיקת ידע בעברית8.10סעיף 

 
ם בעלי תואר ראשון מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, מועמדי

ידי האוניברסיטה. כל חוג יקבע -חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על
אם התלמידים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודים, או את מועד ביצועה תוך 

 הדיקן ללימודים מתקדמים.   כדי לימודיהם כתנאי לזכאותם לתואר, וזאת באישור
 סעיף זה אינו חל על תכניות ששפת ההוראה בהן אינה עברית.

 
 

 18.7.2007, 9ישיבה מס' 
 



 

 חיפהמזכירות אקדמית                                                               אוניברסיטת   

  UNIVERSITY OF HAIFA                                                           ACADEMIC SECRETARIAT                                                          
 

 

 

 
  : Mount Carmel,  Haifa  31905 , Israel, Phone: 04-8240628טל' 31905הר הכרמל, חיפה 

  E-MAIL:slandman@univ.haifa.ac.ilפקסימיליה Fax:  972 4-8342101 : 
 

 
 
 
 

14 

 המשך דיון –הצעה להענקת תואר דוקטור לשם כבוד  .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד 
ר ארנולד שוורצנגר, בקטגוריה של "אישי לגב' אודרי גרוס, למר סטיבן הרפר ולמ

 ציבור".  
 
 

 הצעה לדחיית מועד פתיחת שנת הלימודים תשס"ח .2
 

הוועדה המתמדת החליטה על דחיית מועד פתיחת שנת הלימודים תשס"ח בשבוע, 
 . אין שינוי נוסף בלוח שנת הלימודים כפי שנקבע בזמנו.21.10.2007דהיינו, ליום 

 
 

 מינוי מפוצל .3
 

 המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בבקשה ליציאה לחל"ת כדלקמן:הוועדה 
 

חבר סגל אקדמי בכיר (להלן: מרצה) המבקש לצאת לחופשה ללא תשלום (להלן:  .1
חל"ת), יגיש בקשה מנומקת בכתב לראש החוג וייצרף לבקשה כל אישור או מסמך 

  רלוואנטיים. בקשה כאמור תוגש גם לצורך הארכת החל"ת.
שנועץ בראש החוג ובדיקן הפקולטה, רשאי לאשר את הבקשה לתקופה  הרקטור, לאחר .2

  שלא תעלה על שנה.
נתבקשה בקשה ליציאה לחל"ת למטרת מילוי תפקיד ניהולי בכיר (נשיא, דיקן, וכד')  .3

הרקטור  –במוסד להשכלה גבוהה בישראל או תפקיד של נבחר ציבור (ח"כ, שר, וכד') 
  שנה עד תום מילוי התפקיד.יהיה רשאי להאריך את האישור מדי 

הרקטור יהיה רשאי להאריך את האישור בשנה נוספת אחת לכל  –בכל מקרה אחר  .4
  .בכל פעם, תוך היוועצות עם דיקן הפקולטה, היותר

 יהיה כפוף לצרכי ההוראה והמחקר של החוג. 4מתן אישור לחל"ת ובמיוחד להארכתו לפי סעיף 
 
 

 חוג למערכות מידע ניהוליותאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ל .4
 

חוג על כינון אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה להוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה 
 .למערכות מידע ניהוליות

 
 

 שינוי תקנון לימודי תואר שלישי –מכסת שעות לימוד בדוקטורט  .5
 

בתקנון לימודי תואר שלישי  12.1הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי סעיף 
 לקמן:כד

 
ועדת הדוקטורט, בהתייעצות עם מנחה העבודה תקבע לתלמיד המחקר את תכנית 

שש"ס (ולא יותר מארבעה  16הלימודים שלו ואת היקפה. היקף התכנית לא יעלה על 
קורסים). הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים 

 נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים 
 
 

 הצעה לשינוי סעיף תנאי קבלה בתקנון לימודי תואר שלישי .6
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הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי סעיף תנאי קבלה בתקנון לימודי תואר 
 שלישי כדלקמן:

 
תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי א) מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב  9.2

) הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או 1התנאים הבאים: (למלא את 
 לפחות. 80בחו"ל והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 

 


	הסנאט מאשר את ההצעה של המועצה ללימודים מתקדמים לשינוי סעיף 8.11 בתקנון לימודי תואר שני כדלקמן:
	המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא ארבעה קורסים בהיקף כולל של 16 שש"ס אותם יש להשלים בציון ממוצע של 80 לפחות. אחד מתוך הקורסים יהיה סמינריון (דרג 3 לפחות). מועמדים לקראת לימודי תואר שני במסלול א' (עם תזה) יחויבו בבחינת GRE.
	סעיף 8.11 בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל, בתקנון לימודים תואר שני יהיה, לכן כדלקמן:
	מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יוכלו לבחור באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה ללימודים:
	א. לעמוד בהצלחה במבחן ה- GRE הכללי (General Test)  ולהימצא באחוזון ה-     70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים. המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה- GRE לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת...
	הסעיף שנוסף ואשר אושר בתקנון:
	ב. להציג מועמדות ללימודי השלמות (במסגרת התואר הראשון) לקראת לימודי תואר שני. במידה והוועדה החוגית תמליץ על קבלתם, יועבר תיק המועמדות לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים בצירוף היקף הקורסים הנדרש. המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא ארבעה קורסים בהיקף כולל ...
	אופציה זו קיימת רק לגבי מועמדים לקראת לימודי תואר שני במסלול ב'. מועמדים לקראת לימודי תואר שני במסלול א' (עם תיזה) יחויבו בבחינת GRE . כל חריגה מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
	2. המועצה לענייני סטודנטים
	הסנאט מאשר ההצעה להקמת "מועצה מייעצת לענייני סטודנטים" בהתאם להערות כדקלמן:
	1. הסנאט ממליץ לדיקן לפעול להקמת מועצה מייעצת ברוח המסמך שהוגש.
	2. המועצה תורכב מנציג אחד מכל פקולטה ונציג אחד נוסף מהסטודנטים. כמו כן יבחר נציג של המועצה ללימודים מתקדמים.
	3. הדיקן יתייחס להערות ויביא לסנאט נוסח מתוקן להפעלת המועצה, הרכבה וסמכויותיה.
	4. הדיקן ידווח לסנאט, אחת לשנה, לפי הצורך על פעולות המועצה.
	3. הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' מנפרד לנשטיין
	הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' מנפרד לנשטיין.
	4. רפורמה בפקולטה לחינוך
	1. הסנאט מקדם בברכה את תכנית הארגון מחדש של הפקולטה לחינוך.
	2. תכניות לימוד קיימות אשר תלוקטנה לכלל חוג חדש מבחינת שם ותואר בלבד (כלומר ללא שינוי המבנה האקדמי של התכניות) תוצגנה בקובץ המורחב של תכנית הארגון מחדש. הקובץ יועמד לעיון חברי הסנאט בלשכת הרקטור, במזכירות הפקולטה לחינוך ובאתר האינטרנט שלה. חברי הסנאט ...
	3. תכניות הלימוד לתואר שני - תובאנה לסנאט לאחר אישור כמקובל ברשות ללימודים מתקדמים.
	4. תכניות לימוד חדשות לתואר הראשון - תובאנה לאישור הסנאט, ההנהלה, הוועד הפועל ותוגשנה למל"ג כמקובל.
	סנאט האוניברסיטה מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד הפועל להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים:
	בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' שמואל נח אייזנשטדט ופרופ' בנימין קדר.
	בקטגוריית "אישי ציבור" למר אנריקו מסיאס.
	בקטגוריית "תורמים" למר מלקולם פורבס.
	2. הצעה להקמת חוג לימודים במדעי הרפואה, מסלול דו חוגי (B.Sc) בפקולטה למדעים       והוראתם
	הסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג לימודים במדעי הרפואה, מסלול דו חוגי (B.Sc) בפקולטה למדעים והוראתם.
	3. הצעה להקמת חוג לקוגניציה
	הסנאט מאשר את ההצעה להקמת חוג ללימודי תואר ראשון במדעי הקוגניציה.
	הסנאט מאשר את ההצעה לקיום דוקטורט משותף עם מוסדות אוניברסיטאיים בחו"ל. תעוּבד הצעה שלא תהיה גורפת. התקנון הסופי, לאחר שתי שנות הרצה, יובא לאישור סופי בסנאט.
	משתתפים בתוקף תפקידם :
	סגן הנשיא למינהל
	הראש האקדמי של הספריה
	מזכיר אקדמי
	החלטות הוועדה המתמדת תשס"ז
	ועדת מחשב
	(א) הוועדה תקבע את מדיניות מערך המחשבים של האוניברסיטה במסגרת סמכויות הסנאט, ותפקח על ביצועה.



