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 "ח תמוז, תשס"חי
 2008יולי,  21

 חוהוועדה המתמדת תשס"החלטות הסנאט 
 

 חהחלטות הסנאט תשס"
 

 7.11.2001, 1ישיבה מס' 
 

 ביה"ס לבריאות   -בריאות והתנהגותהצעה לתכנית לימודים לתואר שני במגמה לתזונה,  .1
 הציבור

 
ביה"ס בהלימודים לתואר שני במגמה לתזונה, בריאות והתנהגות  תכניתהסנאט מאשר את 

שיתוף פעולה עם  הספר לבריאות הציבור לקיים-. כמו כן, הסנאט ממליץ לביתלבריאות הציבור
לביולוגיה של האדם, כאשר יפתח החוג שיתוף פעולה עם והפקולטה לחינוך בנושא ההדרכה 

 .במסגרת הפקולטה למדעים והוראתם
 
 

 8.11.2007, 2ישיבה מס' 
 

 
 ביה"ס למדעי המדינה -הצעה לתכנית לימודים לתואר שני במינהל ומדיניות ציבורית  .1

 
-תביבתכנית לימודים לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית פתיחת הצעה לההסנאט מאשר את 

. כמו כן, מבקש הסנאט מהדיקן ללימודים מתקדמים להתאים את נוסח ינההמד-למדעי הספר
 .).M.P.Aהתעודה בהתאם לתואר הניתן (

 
ביה"ס  –הצעה לתכנית לימודים לתואר שני במגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית  .2

 לבריאות הציבור
 

הסנאט מאשר את ההצעה לתכנית לימודים לתואר שני במגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית 
  .ביה"ס לבריאות הציבורב
 
 

 13.12.2007, 3ישיבה מס' 
 

הצעה להקמת "המרכז הבינתחומי לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש אליזבת וטוני  .1
  קומפר

 
ישמיות והגזענות ע"ש אליזבת הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז בינתחומי לחקר האנט

 ".וטוני קומפר
 

 הצעה להענקת דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .2
 

הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תארי דוקטור לפילוסופיה 
לשם כבוד בקטגוריית "אישי ציבור", לד"ר ג'יין גודול, לפרופ' מוחמד יונוס, לרבי בריאן לורי ולגב' 

 ג'ון ווקר.  
 

 הצעה לביטול דרגה מוצעת מרצה ושינוי בהליכי מינוי לדרגת מרצה .3
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 ל דרגה מוצעת מרצההצעה לביטו

 
הסנאט מאשר את ההצעה לביטול דרגה מוצעת מרצה בקריאה ראשונה. ההצעה תועבר לניסוח 

 בוועדת החוקה לקריאה שנייה.
 

 הצעה לשינוי בהליך לדרגת מרצה
 

 הוחלט: 
  
     הליכי מינוי – דרגת מרצה          

  -ראש בית/של ראש החוג המלצותיהםלאחר קבלת  יחליט על מינוי לדרגת מרצההרקטור 
 פי סעיף א' במבוא -הספר על-בעקבות ההיוועצות בחוג/בית בדבר יםוהדיקן הנוגע הספר
  .לעיל

 ההיוועצות תתקיים לאחר מכרז ו/או הרצאות המועמד ו/או היכרות על סמך שהות 
   הספר. בפני הרקטור יוצגו קורות החיים ורשימת הפרסומים, המלצות חיצוניות -בחוג/בית

 תהליך בחירת המועמד שנבחר.  ותאור
    יחליט  להתמנות לתקופה ראשונה של עד שלוש שנים. בתום תקופה זו  יכולמרצה 

על הארכת הספר והדיקן -הספר והמלצות ראש החוג/ראש בית-הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית
בדרגה הגוררת  העלאהל םפתיחת הליכי על המשרה, על שינוי היקף ,שנתיים של עדלתקופה המינוי 

       .אי חידוש המינויאו על קביעות, 
תיכללנה גם תקופות  במניין זהמרצה. ת דרגלהמינוי חל ממועד מרצה בכיר י השנים לדרגת חמשמניין 

 שהייה בשבתון או בחופשה ללא תשלום (חל"ת) שאושרו מסיבות אקדמיות.
חברי סגל אלא במקרה של חברת סגל שילדה או  מצטברבלא ישהה אדם בדרגת מרצה יותר מחמש שנים 

הורית המטופלים בילד/ים עד גיל שש, זכאים להינות מתוספת של שנתיים בחישוב תקופת -במסגרת חד
 שהותם בדרגת מרצה.

 
 דרגה זו אינה מקנה קביעות.

 
 ההצעה תעבור לוועדת חוקה להכנה לקריאה שנייה.

 
 

 לנוירוביולוגיה ואתולוגיההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג  .4
 

 .הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה
 
 
 

 17.01.2008, 4ישיבה מס' 
 

 דיון על השביתה .1
 

 הסנאט מאשר את ההצעה של הרקטור כדלקמן:

הסנאט רושם לפניו את הצהרת הרקטור בדבר עצמאות הסנאט ובשליטתו בסדר היום  .1
האקדמי ומחויבותו להגן על מעמדו של הסגל האקדמי בניהול האקדמי של 

 . והאקדמי וברוח תקנוןה "יהאוניברסיטה עפ
ה מהסכנה של ביטול שנה"ל "האוצר וורמשרד הסנאט מביע את דאגתו מהתעלמותם של  .2

 ופגיעה בסטודנטים ובעתיד ההשכלה הגבוה בישראל.
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קה לעצירת הפגיעה המתמשכת הסנאט מחזק את הנהלת האוניברסיטה במאב .3
 בתקציביה של אוניברסיטת חיפה ובפיתוחה.

 
 

 6.03.2008, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1
 

של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תארי דוקטור לפילוסופיה הסנאט מאשר את המלצתם 
איז'נדורן, לנזיר יוחנן אליחי -לפרופ' מרינוס ואןלשם כבוד בקטגוריית "מועמדים אקדמיים", 

 ולפרופ' קרולין באום.
 

 הצעה לרפורמה בפקולטה לחינוך .2
 

 הסנאט מאשר את ההצעה לרפורמה בפקולטה לחינוך. 
 
 

 הצעה לקריאה שנייה –מינוי לדרגת מרצה  .3
 

 למינוי בדרגת מרצה כדלקמן: את ההצעה יה יקריאה שנבסנאט מאשר ה
 

 שבתקנון מינויים והעלאות: 4יחליף את פרק הנוסח שלהלן 
 

  הליכי מינוי - דרגת מרצה. מינוי ל4          
    

 הספר -ראש בית/של ראש החוג המלצותיהםלאחר קבלת  יחליט על מינוי לדרגת מרצההרקטור  4.1
 הספר. -בעקבות ההיוועצות בחוג/בית בדבר יםוהדיקן הנוגע

 
 יתנהל כדלקמן:תהליך ההיוועצות בחוג  4.2

הספר יזמן ישיבת היוועצות בהשתתפות חברי -ראש החוג/ראש בית -הספר -היוועצות בחוג/בית
הספר, שדרגתם היא מדרגת מרצה בכיר ומעלה או מרצה בכיר נלווה -הסגל בחוג/בבית

(מומחה/אמן) ומעלה, שיש להם לפחות חצי משרה בחוג. בדיון על מועמד במסלול האקדמי הרגיל 
ו רק חברי סגל ממסלול זה. בדיון על מועמד מהמסלול הנלווה ישתתפו חברי סגל מכל ישתתפ

 ספר השוהים בשבתון יהיו רשאים להשתתף בדיון ובהצבעה. -המסלולים. חברי חוג/בית
 

בישיבה ירשם פרוטוקול. חברי סגל השוהים בשבתון בחו"ל יוכלו להעביר חוות דעתם בכתב, אשר 
 רוטוקול ותיספר במניין הקולות.  תוקרא בישיבה, תרשם בפ

 
 הספר יעביר לדיקן דו"ח המסכם את ההיוועצות, יצרף את פרוטוקול   -ראש החוג/ראש בית 4.3

הישיבה הכולל את התפלגות הקולות בעד, נגד והנמנעים וכן את קורות החיים ורשימת פרסומי 
 המועמד. 

 
בין אם חיובית) בצירוף דו"ח ראש החוג/ראש הדיקן יעביר את המלצתו (בין אם היא שלילית ו 4.3.1

 הספר, קורות חיים ורשימת פרסומי המועמד לרקטור ומכתבי המלצה.-בית
 

יחליט  או במהלכה להתמנות לתקופה ראשונה של עד שלוש שנים. בתום תקופה זו יכולמרצה  4.4
על הספר והדיקן -הספר והמלצות ראש החוג/ראש בית-הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

בדרגה  העלאהל פתיחת הליכים על על שינוי היקף המשרה, לתקופה של עד שנתיים,הארכת המינוי 
  .אי חידוש המינויאו על הגוררת קביעות, 



 

 מזכירות אקדמית                                                               אוניברסיטת חיפה  

  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 : 
 

 
 
 
 

4 

 
במניין זה תיכללנה גם תקופות . לדרגה זומניין חמש השנים בדרגת מרצה יחלו ממועד המינוי  4.5

 שהייה בשבתון או בחופשה ללא תשלום (חל"ת) שאושרו מסיבות אקדמיות.
 

 לא ישהה אדם בדרגת מרצה יותר מחמש שנים. 4.6
 

או פחות וכן חברי סגל  6על אף האמור לעיל, חברות סגל המטופלות בילד/ילדים אשר הינם בני  4.7
הורית, זכאים להינות -או פחות במסגרת חד 6ילדים אשר הינם בני (גברים) המטופלים בילד/

מתוספת של שנתיים בחישוב תקופת שהותם בדרגת מרצה. בכל מקרה, תקופת השהיה בדרגת מרצה 
 שנים. 7לא תעלה על 

 
 דרגה זו אינה מקנה קביעות. 4.8

 
 

 10.4.2008, 6ישיבה מס' 
 

 כבודהצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם  .1
 

הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה 
לשם כבוד בקטגוריית "אישי ציבור ותורמים", לסנאטור דניאל אינויי, למר יצחק חופי, למר אלן 

 ב. סליפקה, לרב אברהם אלימלך פירר ולמר אנדרס רסמוסן, ראש ממשלת דנמרק. 
 

 ן מינויים וההעלאותשינויים בתקנו .2
 

ת רועהה הסנאט מאשר את ההצעה לשינויים בתקנון מינויים וההעלאות בכפוף להערות החברים.
 של חברי הסנאט יועברו לוועדת חוקה להכנה לקריאה שנייה בסנאט.

 
 הצעה לפתיחת לימודים לתואר שני ביחסים בינלאומיים בביה"ס למדעי המדינה .3

 
לימודים לתואר שני ביחסים בינלאומיים בביה"ס למדעי תכנית הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת 

 המדינה.   
 

 הצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בביולוגיה של האדם .4
 

 .    הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בביולוגיה של האדם
 

 סיעודהצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני ב .5
 

 .הסנאט מאשר את ההצעה להקמת תכנית לימודים לתואר שני בסיעוד
 
 

 22.5.2008, 7ישיבה מס' 
 

 הצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בפקולטה למשפטים .1
 

 .למסגרת לימודים לתואר שלישי בפקולטה למשפטיםהסנאט  מאשר את ההצעה 
 

 טבע וסביבההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לניהול משאבי  .2
 

 .הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה
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 הצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בלימודי גישור ויישוב סכסוכים .3
 

 .הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בלימודי גישור ויישוב סכסוכים
 

 הצעה לקריאה ראשונה –בתקנון מינויים וההעלאות  27.1הצעה לתיקון סעיף  .4
 

 בתקנון מינויים וההעלאות כדלכמן: 27.1הסנאט מאשר את הצעה לתיקון סעיף 
ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט תהיה מורכבת מן הרקטור ותשעה חברים בדרגת פרופסור 

ות באוניברסיטה. סמכותו של הרקטור למנות עד מן המניין במסלול האקדמי הרגיל, בעלי קביע
חמישה חברים נוספים בדרגת פרופסור מן המניין במסלול האקדמי הרגיל, לוועדה זו, על 

 הספר השונים. -להבטיח ייצוג הולם לפקולטות ולבתי  מנת
        ההצעה תועבר לוועדת חוקה להכנה לקריאה שנייה.

 
 שנות כהונהלאחר חמש -שנת צינון של חברי סנאט .5

 
 תועבר לוועדת חוקה להכנה נוספת ולהבהרה. ההצעה

 
 בחירות לדיקן פקולטה .6

 
 כדלקמן: 51.1יש לתקן את סעיף 

 לכל פקולטה יהיה דיקן נבחר.
 

 הדיקן יבחר במועצת הפקולטה בסמסטר השני.
 

 הדיקן יבחר בנוכחות של לפחות שני שלישים ממספר חברי המועצה הנמצאים בארץ.
 

 :51.2להוסיף סעיף חדש יש 
 

אם עד חצי שעה ממועד כינוס מועצת הפקולטה, כפי שהוא מופיע בסדר היום, לא תהיה נוכחות של  
 קוורום נדרש, יודיע  יו"ר הישיבה על דחית מועד הבחירות.

 
ימי עבודה מיום כינוס המועצה האחרונה, למעט חגים. גם אם  14בחירות חדשות יתקיימו לאחר 

ה ממועד הכינוס החוזר של מועצת הפקולטה כפי שמופיע בסדר היום, לא יהיה קוורום עד חצי שע
של שני שלישים ממספר חברי המועצה הנמצאים בארץ, יתקיימו הבחירות בכל מספר של נוכחים. 

 הדיקן יבחר בהצבעה חשאית ברוב מוחלט של חברי המועצה הנוכחים בישיבה.
 

 וחזר המנדט לוועדת החיפוש.אם בפעם השנייה לא ייבחר הדיקן, י
 ועדת החיפוש תסיים את עבודתה לא יאוחר ִמתום חודש מיום ההצבעה השנייה.

 הבחירות החוזרות תערכנה לפני סיום שנה"ל.
 

 ההצעה תועבר לוועדת החוקה להכנתה לקריאה שנייה.
 
 

 19.6.2008, 8ישיבה מס' 
 

 הצעה להקמת בי"ס לטיפול באמנויות לתואר מוסמך .1
 

 .הצעה להקמת בי"ס לטיפול באמנויות לתואר מוסמךאת הסנאט מאשר 
 

 קריאה שנייה –תקנון מינויים והעלאות  .2
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נושאים עקרוניים יועלו לדיון בישיבות  הסנאט מאשר את תקנון מינויים וההעלאות בקריאה שנייה.

 הקרובות של הסנאט.
 

 לקריאה שנייה הצעה –בחירות לדיקן פקולטה  –הצעה לשינוי בתקנון אקדמי  .3
 

 כדלקמן:  בחירות לדיקן פקולטה בקריאה שנייה –הצעה לשינוי בתקנון אקדמי הסנאט מאשר את ה
 

 לכל פקולטה יהיה דיקן נבחר. 
הדיקן יבחר במועצת הפקולטה במהלך הסמסטר השני. הבחירות תתקיימנה לא יאוחר מאמצע 

 חודש יוני.
 

 ברי המועצה הנוכחים בישיבה.הדיקן יבחר בהצבעה חשאית ברוב מוחלט של ח
 

 :51.2יש להוסיף סעיף חדש 
 

אם עד חצי שעה ממועד כינוס מועצת הפקולטה, כפי שהוא מופיע בסדר היום, לא יהיה  קוורום 
 לעיל, יודיע  יו"ר הישיבה על דחית מועד הבחירות. 51.1כנדרש בסעיף 

 
ימי עבודה מיום כינוס המועצה האחרונה. אם עד חצי שעה  14בחירות חדשות יתקיימו לאחר 

ממועד הכינוס החוזר של מועצת הפקולטה כפי שמופיע בסדר היום, לא יהיה קוורום כנדרש בסעיף 
 לעיל, תתקיימנה הבחירות בכל מספר של נוכחים.  51.5

 
 ט לוועדת החיפוש.אם בפעם השנייה לא ייבחר הדיקן, יוחזר המנד

 
 ועדת החיפוש תסיים את עבודתה בפעם השנייה לא יאוחר ִמתום חודש מיום ההצבעה השנייה.

 
 הבחירות החוזרות תערכנה לפני סיום שנת הלימודים.

 
 הצעה לקריאה שנייה –בתקנון מינויים והעלאות  27.1הצעה לתיקון סעיף  .4

 
ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט תהיה הסנאט מאשר בקריאה שנייה את ההצעה כדלקמן: 

מורכבת מן הרקטור ותשעה חברים בדרגת פרופסור מן המניין במסלול האקדמי הרגיל, בעלי 
קביעות באוניברסיטה. סמכותו של הרקטור למנות עד חמישה חברים נוספים בדרגת פרופסור מן 

הספר -ג הולם לפקולטות ולבתילהבטיח ייצו  המניין במסלול האקדמי הרגיל, לוועדה זו, על מנת
 השונים.

 
 

 חהחלטות הוועדה המתמדת תשס"
 

 7.10.20071, 1ישיבה מס' 
 

 הצעה לשינוי שם המכינה הקדם אקדמית .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם המכינה הקדם אקדמית ל"מכינה 
 אוניברסיטאית". פרופ' אורה גילבר התבקשה להציע שם באנגלית. 

 
 ייעודיות מכינות .2

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לקיים מכינות ייעודיות כפוף להערות כדלקמן:
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. מאשרים למכינה לקיים מסלול/אשכול בתחומי המדעים והבריאות, כבר למכינת האביב 1

. הפקולטות המעורבות 2הקרובה. תכנית הלימודים תיעשה בהיוועצות עם הדיקנים הרלוונטיים. 
. המסקנות יוצגו 3ל שמירת מקומות לתלמידי המכינה הייעודית מתחת לסכם. יבדקו אפשרות ש

. לגבי 4לוועדה המתמדת לאחר הניסוי ואז יישקל אם לקיים רק מכינה רגילה או מכינות ייעודיות. 
תיעשה חשיבה נוספת בשיתוף המשנה לרקטור כדי לתת מענה הולם  -משפטים וכלכלה  -ההצעה 

 יש לבחון מחדש את ההיצע למכינות ייעודיות מבחינה שיווקית. לשאלות שנשאלו. במקביל
 
 

 21.11.2007, 2ישיבה מס' 
 

 חוגי-חוגיים עם חוג דו-הצעה לשילוב לימודים חד .1
 

-חוגיים עם חוג דו-הצעה לשילוב לימודים חדהוועדה המתמדת מאשרת הקמת וועדה לבדיקת ה
לנדאו, פרופ' רותם קובנר, גב' שושי לנדמן וגב' רותי . החברים יהיו: פרופ' דוד פרג'י, פרופ' גדי חוגי

 רבינוביץ.
 
 

 19.12.2007, 3ישיבה מס' 
 

 הצעה להקמת מרכז לחקר המוח ולקויות למידה .1
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת מרכז לחקר המוח ולקויות למידה.  
 

 הצעה להקמת מרכז חיפה ללימודי גרמניה ואירופה .2
 

 .מאשרת את ההצעה להקמת מרכז חיפה ללימודי גרמניה ואירופההוועדה המתמדת 
 
 

 חזרה ללימודים לאחר הפסקת לימודים .3
 

תלמיד שלימודיו הופסקו בשל כישלון בקורס חובה : הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה כדלקמן
רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופת צינון של שלוש שנים, ועליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה 

  החוג. אחרי שלוש שנים הסטודנט נחשב לסטודנט חדש וכל הקורסים שלמד לא יוכרו לו. של
 

 
 23.01.2008, 4ישיבה מס' 

 
 הצעה לסיפי קבלה לשנת הלימודים תשס"ט .1

 
 הוחלט: 

 
באחת מישיבותיה הקרובות של הוועדה המתמדת יוזמנו חברי ועדת הקבלה אשר יביאו נתוני  .1

 באשר לסיפי הקבלה.
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לסיפי קבלה לשנה"ל תשס"ט כדלקמן:    .2

 . הציון המשוקלל המינימלי    400הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה       
 . ועדת הקבלה מעודדת מדיניות  440 -(פסיכומטרי + בגרות) הנדרש לקבלה      
 יגים יוכלו ראשי החוגים  כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חר      
 ,     440  -לקבל באישור הדיקן מועמדים שציונם הפסיכומטרי המשוקלל נמוך מ      
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 סף הקבלה בבחינה  -. הסף המינימלי באנגלית 425 -אך לא מתחת ל      
  4-בלפחות  70או ציון בגרות באנגלית  85 -הפסיכומטרית באנגלית     
 יח''ל. הסף המינימלי בבחינת יע''ל (בחינת ידע בעברית  5-ב לפחות  60יח''ל או       
 . 115 –; ממוצע שני החלקים 91 –, חלק פתוח 94 –לשפות זרות): חלק סגור      
 מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, אם הציון      
 וניברסיטה יותנה ומעלה. המשך לימודיהם בא 560 -הפסיכומטרי שלהם יהיה מ     
 בעמידה בבחינה בעברית (יע''ל) עד סוף השנה השניה ללימודיהם      

 באוניברסיטה.            
 

הצעה להרחבת תוכנית ב"א למצטיינים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לתלמידים במסלול  .2
 חוגי -דו

 
בסוציולוגיה הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להרחבת תכנית ב"א למצטיינים 

 חוגי.-ואנתרופולוגיה לתלמידים במסלול דו
 
 

 אקרדיטציה –קורס קציני משטרה  .3
 

נ"ז לב.א.  8ההצעה של פורום כוחות הביטחון להכרה גלובלית של הוועדה המתמדת מאשרת את 
 כללי וייעודי, לתלמידים הלומדים בחוג ללימודים רב תחומיים. –בקורס קציני משטרה 

 
 

 12.03.2008, 5ישיבה מס' 
 

 הצעה לשינויים במסלול אישי לתואר שני .1
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינויים במסלול האישי לתואר שני כדלקמן:
  

מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום אינטרדיסציפלינרי, אותו הוא מעוניין 
מחוגים שונים. תוכנית  לחקור ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה), ולכן מחייב לימוד קורסים

הלימודים תבנה בהתאם לתחום המחקר, ותכלול לכל הפחות ארבעה קורסים מתחום ההתמחות 
ידי התלמיד ומנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה), -הספציפי של התלמיד. התכנית תיבנה על

 ותקבל את אישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים.
 מחויב התלמיד במכסת שעות לימוד כמו במסלול א'. במסלול זה

 
 דרישות לימודיות

 
 פי הצורך.-התלמיד חייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' בתוספת קורסי עזר והשלמות על )א
ומעלה. יתר הקורסים יכולים  להיות בדרג  4מקורסי החובה והבחירה יהיו בדרג  70%לפחות  )ב

 אך לא בדרג נמוך יותר. 3
שש"ס  16 -שווה ערך לבהיקף התלמיד חייב ללמוד לכל הפחות ארבעה קורסים או קורסים  )ג

 בתחום ההתמחות.
 התלמיד חייב בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). )ד
 
 

 הצעה לשינויים במסלול מואץ לתואר שני .2
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינויים במסלול מואץ לתואר שני כדלקמן: 
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 אקדמיים(א) תנאים 
 

המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ולמועמדים  )1
 המעוניינים במסלול ללא תיזה (מסלול ב')

המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע כולל  )2
 לפחות.  90של 

בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד  )3
שש"ס). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו  12 -(ולא יותר מ

 קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים למ"א.
 לפחות. 90התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של  )4
ואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר במהלך שנה ג' ללימודי הת )5

 הראשון. 
התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי", במידה  )6

   ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א.
על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי  )7

 ר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'.התוא
 ידי החוג. -במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על )8
 

 :מסלול עם כתיבת תיזה
 

 התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו. )1
אר שני להצעה עד תום על התלמיד להגיש הצעת תזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתו )2

 שנה ד', ולא יאוחר מתחילת שנה"ל העוקבת.
 השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התיזה. )3
 עבודת התזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, כולל חופשת הקיץ. )4
משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד  )5

 .חמש שנים  על
 

 בחינת גמר: מסלול עם
 

 התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו. )1
 התלמיד יגש לבחינת הגמר בתום שנה רביעית, כולל חופשת הקיץ. )2
יעמוד   משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר )3

 .ארבע שנים  על
 

 (ב) הסדרים כספיים (לאישור הנהלה)
 

 הנחה בתשלום שכ"ל 100%ביטול  )1
ידי חוגו להירשם למסלול המואץ יהיה פטור מדמי הרשמה ומתשלום עבור -תלמיד שיומלץ על )2

סמך מכתב הפניה מתאים -ערכת ההרשמה ללימודי המ.א., ויוכל לקבלה במחלקת הרשמה על
 מראש החוג.

למ"א שלמד בשנה תלמיד שיתקבל למסלול המואץ יהיה פטור מתשלום עבור שלושת הקורסים  )3
ג'. במידה והתלמיד לא יעמוד בתנאי המסלול, יעבור למסלול רגיל וישלם בדיעבד על הקורסים 

 שלמד.
תלמידי המסלול יהיו זכאים למלגות הצטיינות. תלמידי המסלול עם כתיבת תיזה יהיו זכאים  )4

    למענק סיום תיזה (בכפוף לתקנון המלגות).  גם
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 בתקנון לימודי תואר שלישי – .519הצעה לשינויים בסעיף  .3

 
ב' בתקנון לימודי תואר שלישי  19.5הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינויים בסעיף 

כדלקמן: פרק הממצאים יהיה מורכב מן המאמרים, אשר יסודרו עפ"י רצף ההתקדמות במחקר. 
 טיביים.המאמרים ישוכפלו לגודל ופורמט אחידים, זהה לאלו של המבוא והסיכום האינטגר

 .המאמרים, בצורתם האותנטית יופיעו כחלק מנספחי עבודת הדוקטורט
 
 

הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בטכנולוגיה וחברה במסגרת החוג  .4
 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 
 מוסמכי תכנית זו יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציין את תחום התמחות.

 
 

 לימודים לתואר שני בהתמחות בדיני פטנטים במסגרת הפקולטה למשפטיםהצעה לתכנית  .5
 

 מוסמכי תכנית זו יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות המציין את תחום התמחות.
 
 

הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי אירופה המודרנית במסגרת החוג  .6
 להיסטוריה כללית

 
 ור זכאות בצירוף ספח התמחות המציין את תחום התמחות.מוסמכי תכנית זו יקבלו איש

 
 
 

 9.04.2008, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה לשינוי תקנון משמעת תלמידים .1
 

 לתקנון משמעת תלמידים כדלקמן: 9הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בסעיף 
 

משטרתית, ידי קיום חקירה -הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה איננה נשללת על
 הליכים פליליים או פסק דין בגין אותו מעשה.

 
 
 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בתולדות המשטרה בישראל ובעולם המודרני (ספח .2
 התמחות) במסגרת החוגים לתולדות ישראל, היסטוריה כללית ולימודי א"י

 
טוויין התבקשו להציע שם אחר פרופ' דוד פרג'י, פרופ' סופיה מנשה, פרופ' מנחם מור ופרופ' דני גו

לתכנית. הצעתם תובא לדיון במועצה ללימודים מתקדמים. החלטת המועצה תועבר לידיעת הוועדה 
 המתמדת.

 
 

הספר -הצעה לתכנית לימודים לתואר שני במדעי הדתות (ספח התמחות) במסגרת בית .3
 להיסטוריה 

 
 המציין את תחום התמחות.מוסמכי תכנית זו יקבלו אישור זכאות בצירוף ספח התמחות 
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 בתקנון לימודי תואר שני 16.9הצעה לשינוי בסעיף  .4
 

בתקנון לימודי תואר שני כדלקמן:  16.9הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בסעיף 
במקרים חריגים, ולאחר התייעצות עם מנחה/י העבודה, רשאית הוועדה החוגית לתואר שני 

תקדמים שלא להעביר את עבודת הגמר המחקרית (תיזה) לפרסום להמליץ בפני הדיקן ללימודים מ
 בספריה. הדיקן ללימודים מתקדמים יחליט האם לאשר המלצה זו. 

 
 
 

 15.5.2008, 7ישיבה מס' 
 

 מועד יום הסטודנט .1
 

הסנאט מאשר את ההצעה כי יום הסטודנט לשנת הלימודים תשס"ח יתקיים ביום ה', כ"ד באייר 
 .30.5.2008ויימשך עד יום שישי, כ"ה באייר תשס"ח,  16:00משעה , 29.5.2008תשס"ח, 

הבחינות יתקיימו  לא יתקיימו לימודים למעט לימודים בתכניות המיוחדות. 30.5.2008ביום שישי 
 כסדרן.

הודעה  םרסופתמזכירות אקדמית תבדוק את האפשרות להזיז את הבחינות קדימה בשעה אחת. ה
 בנושא. 

 
 בתקנון לימודי תואר שלישי 13.2בסעיף הצעה לשינויים  .2

 
בתקנון לימודי תואר שלישי כדלקמן:  13.2הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינויים בסעיף 

עדה כלל אוניברסיטאית וי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/דבדיקת ההצעה נתונה בי
ם ושינויים, לאחר לתלמידי מחקר, הרשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש תיקוני

 וחוקרים נוספים באוניברסיטת חיפה ואו מחוצה לו. התייעצות עם המנחה
 בתקנון לימודי תואר שני יתוקן בהתאם. 14.2כמו כן, סעיף 

 
 

 2.7.2008, 8ישיבה מס' 
 

 שנה"ל תשס"ח -הארכת הגשת מועדי עבודות .1

ללא חיוב בשכ"ל נוסף, הן  הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להארכת מעדי הגשת העבודות
 לשנה"ל תשס"ח כדלקמן:   לתואר ראשון והן לתואר שני

 
 .26.11.2008העבודות בתואר ראשון יוגשו עד 

 . 31.12.2008העבודות בתואר שני יוגשו עד 
 

 . תזההחלטה זו אינה תקפה על הגשת עבודות 
 
 

 הצעה ללוח שנת הלימודים תש"ע .2

 
 , כמתוכנן.26.10.08 -שנה"ל תשס"ט תתחיל ב

 
 .הוועדה המתמדת מאשרת את לוח שנת הלימודים תש"ע
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הצעה לתכנית לימודים במסלול ב' במגמה למחקר חברתי יישומי ובמגמה לסוציולוגיה  .3

 עיונית

ההצעה לתכנית לימודים לתואר שני במסלול ב' במגמה למחקר יישומי ובמגמה לסוציולוגיה 
 עיונית, במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת. 

 
 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי .4

בפקולטה   ני בהתמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי,ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ש
 .למשפטים, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת

 
 

-הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות, בבית .5
 הספר למדעי המדינה

בבית  ,ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
 .הספר למדעי המדינה, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת

 
 

   Ottawaהצעה לתכנית לימודים לתואר שני במשפטים משותפת עם אוניברסיטת  .6

הובאה לידיעת 0ttawa,  ההצעה לתכנית לימודים לתואר שני במשפטים משותפת עם אוניברסיטת
 .הוועדה המתמדת

 
 

 ימודי תואר שלישיבתקנון ל - 10.3הצעה לשינויים בסעיף  .7

 כדלקמן: בתקנון לימודי תואר שלישי - 10.3הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינויים בסעיף 
 

 תיק המועמד לקבלה יכלול: 10.3

 טופס בקשת קבלה ללימודים.

 צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.

 גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.

 פרסם בספרות המקצועית.העתק מעבודת הגמר ומאמרים שהמועמד 

 אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור.

לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים 

אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה 

 עבודת הגמר המחקרית.

שא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה הצהרת כוונות של המועמד לגבי נו

 המיועד.

 קורות חיים של המועמד.
 קורות חיים באנגלית              
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 תמצית נושא המחקר באנגלית
 

 9.3תוכנס גם לסעיף  כמו כן, התוספת של קורות חיים באנגלית ותמצית נושא המחקר באנגלית
 7.7ועמדים במסלול ישיר לד"ר ולסעיף בתקנון לימודי תואר שלישי, המתייחס לתיקי קבלה של מ

 המקביל לו, בתקנון לימודי תואר שני.
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