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 י"ג אב, תשס"ט         

 2009אוגוסט,  3
 החלטות הסנאט תשס"ט

 
 13.11.2008, 1ישיבה מס' 

 
הים הספר למדעי -ימיים במסגרת בית-חוג לימודים לתואר שני במדעים גיאו .1

 (בהקמה)
 

-ימיים במסגרת בית-הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני במדעים גיאו
-הספר יופיע בתעודה כאשר בית-הספר למדעי הים (בהקמה) בפקולטה למדעים והוראתם. שם בית

 הספר למדעי הים יאושר ע"י כל המוסדות.
   

 הסכם עם מכללת עמק יזרעאל  .2
 

הסנאט ממליץ לפעול באופן עקרוני לקידום הסכמי שיתוף פעולה עם המכללות בצפון ובכלל זה את 
ההסכם המוצע עם מכללת עמק יזרעאל.  כמו כן, יש לערוך רוויזיה בסעיפי ההסכם ברוח ההערות 

 שהושמעו בדיון. ההסכם המחודש יובא לאישור הסנאט. 
 
 

 18.12.2008, 2ישיבה מס' 
 

 תחומית לתואר שני בהתפתחות הילד-ביןתכנית  .1

תחומית לתואר שני בהתפתחות הילד, במסגרת -הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית בין
 הפקולטה למדעי החברה.

 
 קריאה שניה-תקופת כהונה של סגן נשיא ודיקן למחקר .2

 :הסנאט מאשר את ההצעה לתקופת כהונה של סגן נשיא ודיקן למחקר לקריאה שנייה כדלקמן
 

חדל הדיקן למחקר לכהן כסגן נשיא בעקבות סיום כהונת הנשיא, הוא יוסיף לכהן כדיקן  48.8
 לעיל. 48.2פי סעיף -למחקר. עם מינוי נשיא חדש יפעל הסנאט על

 וכן הלאה בהתאמה.  48.9-הנוכחי יהפוך ל 48.8סעיף 
 

 תקנון מינויים וההעלאות .3

. ההצעה תוחזר לוועדת החוקה למציאת נוסח יישאר במתכונתו הקיימת 9.1.2.1, סעיף 9פרק 
 הולם יותר למילה "יכול".

 בתקנון מינויים והעלאות לא ישונה. 2.2.5.5סעיף 
 
 

 22.1.2009, 3ישיבה מס' 
 

 הקמת מרכז אינטרדיסציפלינרי למחקר מחוננות והצטיינות (חמ"ה) .1

והצטיינות הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז אינטרדיסציפלינרי למחקר מחוננות 
 (חמ"ה). ההצעה תועבר לאישור הוועד המנהל, בהתאם לנוהל מכונים/מרכזים.
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 תכנית לימודים לתואר שני בחוג למערכות מידע ניהוליות .2

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בחוג למערכות מידע 
 ניהוליות.

 
 

 
 12.3.2009, 4ישיבה מס' 

 
 טור לפילוסופיה לשם כבודהמלצה להענקת תארי דוק .1

הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תארי דוקטור 
לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים: לפרופ' אונו בוקסמה, למר הרי זסלר, למר 

 סמי מיכאל, לגברת לילי ספרא ולמר ארנסט פרנקל.
 

 מגמת לימוד לתואר שני בחינוך מחוננים ומצטיינים .2

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מגמת לימוד לתואר שני בחינוך מחוננים 
 ומצטיינים.

 
 23.4.2009, 5ישיבה מס' 

 
 דיווח –ביה"ס לרפואה  .1

 הוחלט:
 

  הסנאט מקבל את הצעת ההחלטה בנושא ביה"ס לרפואה כדלקמן:
סנאט האוניברסיטה מאשר את הצטרפות האוניברסיטה ליוזמת הקמתו של ביה"ס לרפואה  •

ידי המועצה להשכלה -בגליל במשותף עם הטכניון ולהגשת תכנית משותפת למכרז שהוצא על
 גבוה בעניין זה.

 

הסנאט מסמיך את ההנהלה ואת צוותי הפעולה המשותפים שיוקמו בהיוועצות עם הדיקנים  •
הנוגעים בדבר להשתתף בהכנת התכנית שתוגש למכרז על יסוד קווי הפעולה המשותפים עליהם 

 ד כה בשני המוסדות. סוכם ע

 
 התכנית האקדמית ללימודי הרפואה בביה"ס בגליל תובא עם השלמתה לאישור הסנאט. •

 
הסנאט מברך על יוזמה משותפת זו ורואה במימושה צעד חשוב לקידום האוניברסיטה  •

 ולהשתלבותה בפיתוח הגליל ושדרוג רמת הרפואה בו ובישראל.

 
 מתמטיפתיחת חוג לימודים לתואר שני בחינוך  .2

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בחינוך מתמטי.
 

 פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בחוג לשירותי אנוש .3

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בחוג לשירותי אנוש.
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 הכנה לקריאה ראשונה –הרכב המועצה ללימודים מתקדמים  .4

הרכב המועצה ללימודים מתקדמים בקריאה  12.2עה לשינוי סעיף הסנאט מאשר את ההצ
 ראשונה כדלקמן: 

 "ארבעה עשר חברי סגל בעלי קביעות בדרגת מרצה בכיר לפחות כדלקמן: 
 ;2 -הפקולטה למדעים והוראתם  ; 3 -; הפקולטה למדעי החברה 3 -הפקולטה למדעי הרוח

 . 2 -; הפקולטה למשפטים 2 -ריאות; הפקולטה למדעי הרווחה והב 2 -הפקולטה לחינוך
 

 ההצעה תועבר לוועדת החוקה להכנתה לקריאה שניה.
 

 הצעה להקמת מרכז לשינויים גנטיים מקומיים בתא עצב במוח הבוגר .5

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לשינויים גנטיים מקומיים בתא עצב במוח הבוגר.
 ם, ראש המרכז.הערות חברי הסנאט יועברו לפרופ' קובי רוזנבלו

 21.5.2009, 6ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לד"ר מייקל דן .1

 הסנאט מאשר הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לד"ר מייקל דן. 
 

 הקמת ביה"ס בתוך הפקולטה למדעים –ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני  .2

הסנאט מאשר את ההצעה להקמת ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני בתוך הפקולטה למדעים 
 והוראתם. תקנון ההקמה של ביה"ס יובא לאישור הסנאט. 

 
תכנית לימודים לתואר שני בקרימינולוגיה, משפט וחברה, במסגרת הפקולטה למדעי  .3

 החברה

מינולוגיה, משפט וחברה, הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בקרי
 במסגרת הפקולטה למדעי החברה. 

 
 הצעה לפתיחת תכנית לתואר שני בלימודי גרמניה ואירופה המודרנית .4

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לתואר שני בלימודי גרמניה ואירופה המודרנית. 
 

 תכנית רב תחומית לתואר שני בחינוך והתפתחות בגיל הרך .5

ההצעה לפתיחת תכנית רב תחומית לתואר שני בחינוך והתפתחות בגיל הרך, הסנאט מאשר את 
 במסגרת הפקולטה לחינוך. 

 
 הצעה להקמת מרכז אקולוגי למחקר והוראה של הכרמל .6

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז אקולוגי למחקר והוראה של הכרמל. 
 

 קריאה שנייה –הרכב המועצה ללימודים מתקדמים  .7

 הרכב המועצה ללימודים מתקדמים כדלקמן: הסנאט מאשר את
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 –ארבעה עשר חברי סגל בעלי קביעות בדרגת מרצה בכיר לפחות כדלקמן: הפקולטה למדעי הרוח 
; 2 –; הפקולטה לחינוך 2 –; הפקולטה למדעים והוראתם 3 –; הפקולטה למדעי החברה 3

 . 2 –; הפקולטה למשפטים 2 –הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 
 
 
 

 18.6.2009, 7ישיבה מס' 
 

 תחומי בכרונו ביולוגיה" -הקמת "המרכז הארצי למחקר בין .1

תחומי בכרונו ביולוגיה.-הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מרכז ארצי למחקר בין  
 
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג ללימודי זיקנה (גרונטולוגיה) .2

שלישי בחוג ללימודי זיקנה הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר 
 (גרונטולוגיה).

 
 
 

 החלטות הוועדה המתמדת תשס"ט
 

 19.11.2008, 1ישיבה מס' 
 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות .1
 

ההצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהפרעות רגשיות ובעיות התנהגות, במסגרת החוג 
 הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.לחינוך מיוחד, 

 
 הצעה להרכב המועצה ללימודים מתקדמים .2

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי הרכב המועצה ללימודים מתקדמים כדלקמן: 
יתווסף נציג אחד לכל פקולטה שהיה לה נציג אחד בלבד במועצה. ההצעה תועבר לוועדת 

 החוקה להכנתה לקריאה ראשונה בסנאט. 
 
 
 

 10.12.2008, 2מס'  ישיבה
 

 דיווח על תכניות לימודים עם ספח .1

מעקב: בשבוע הרביעי של שנת הלימודים תש"ע יבדקו הספחים מחדש ויובאו לדיון בוועדה 
 המתמדת.

 
 הצעה לשינוי שם תכנית הלימודים לתואר שני בגיאוגרפיה של אזורי אסון .2

י אסון" ל"התמודדות עם מצבי שינוי שם תכנית הלימודים לתואר שני מ"גיאוגרפיה של אזור
 חרום", הובא לידיעת הוועדה המתמדת. לפיכך, ספח ההתמחות יעודכן בהתאם.

 הפחתת שעות הלימוד לתואר שני .3
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 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להפחתת שעות הלימוד לתואר שני כדלקמן: 
שש"ס, לא  28: מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף שלא יפחת ממסלול א'

 כולל לימודי עזר ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית. 
שש"ס, או  36-: מסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף שלא יפחת ממסלול ב'

של מסלול א' באותו תחום. מכסת הלימודים אינה כוללת יותר ממכסת שעות ההוראה  25%
 לימודי עזר ולימודי השלמה. מסלול זה כולל עמידה בבחינת גמר.

 
 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במינהל ציבורי לבכירים .4

תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות במינהל ציבורי לבכירים הובאה ליידוע הוועדה 
 המתמדת.

 
 ל מואץ לתואר שני בחוג לארכיאולוגיהפתיחת מסלו .5

 הוועדה המתמדת מאשרת פתיחת מסלול מואץ לתואר שני בחוג לארכיאולוגיה.    
 
 
 
 

 21.12.2008, 3ישיבה מס' 
 

אוניברסיטאית ודיון -דיון משותף עם ועדת הקבלה הכלל -מדיניות קבלת הסטודנטים .1
 בסיפי קבלה לשנת הלימודים תש"ע

 את סיפי הקבלה לשנה"ל תש"ע כדלקמן: הוועדה המתמדת מאשרת
; הציון המשוקלל המינימאלי (פסיכומטרי +  400 -הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה 

; ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם 440 -בגרות) הנדרש לקבלה
שציונם המשוקלל זאת, במקרים חריגים יוכלו ראשי החוגים לקבל באישור הדיקן מועמדים 

סף הקבלה בבחינה  -; הסף המינימאלי באנגלית425 -, אך לא מתחת ל440 -נמוך מ
 5-בלפחות  60יח''ל או  4-בלפחות  70או ציון בגרות באנגלית  85 -הפסיכומטרית באנגלית

, חלק 94 -יח''ל. הסף המינימאלי בבחינת יע''ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות): חלק סגור 
; המועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית 115 –, ממוצע שני החלקים 91 –פתוח 

ומעלה. המשך לימודיהם  560 -יתקבלו ללימודים, אם הציון הפסיכומטרי שלהם יהיה מ
באוניברסיטה יותנה בעמידה בבחינה בעברית (יע''ל) עד סוף השנה השנייה ללימודיהם 

 באוניברסיטה.
 

 באמנויותשינוי שם ביה"ס לטיפול  .2

אישור המועצה ללימודים מתקדמים לשינוי שם ביה"ס לטיפול באמנויות לשם "ביה"ס לטיפול 
 באמצעות אמנויות", הובא לידיעת הוועדה המתמדת.

 
 תכנית לימודים לתואר שני למטפלים מנוסים .3

ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני למטפלים מנוסים במסגרת ביה"ס לטיפול 
 נויות, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.באמצעות אמ

 
 
 

 חברתיים והיסטוריים של השואה-תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהיבטים פסיכו .4
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חברתיים והיסטוריים -ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהיבטים פסיכו
באה לידיעת של השואה במסגרת ביה"ס להיסטוריה ולפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הו

 הוועדה המתמדת.
 
 

 28.1.2009, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה להקמת קתדרת אונסק"ו .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת קתדרת אונסק"ו שתעסוק 
במחקר, הוראה והדרכה בנושא השונות התרבותית באמצעות האינטרנט 

)ICT .( 
 

 אינפורמטיקה-תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בביו .2

אינפורמטיקה בחוג לביולוגיה -הלימודים לתואר שני בהתמחות בביותכנית 
 אבולוציונית וסביבתית הובאה ליידוע הוועדה המתמדת.

 
 ימיים-הצעה לשינוי שם החוג למדעים גיאו .3

ימיים -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם החוג למדעים גיאו
 ימיים ע"ש משה שטראוס. -לשם החוג למדעים גיאו

 
 נית לימודים לתואר שני בהתמחות בהנחיית קבוצותתכ .4

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהנחיית קבוצות, במסגרת החוג 
 לחינוך והתפתחות האדם, הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. 

 
 הצעה ליום הסטודנט .5

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט לשנת הלימודים תשס"ט 
ויימשך עד יום שישי, כ'  08:00, משעה 11.6.2009י"ט בסיון תשס"ט,  יתקיים ביום ה',
 . 08:00, בשעה 12.6.2009בסיון תשס"ט, 

 
 .18:00הלימודים יסתיימו בשעה  10.6.2009-ביום רביעי ב

 
 

 פטור מאנגלית שפה זרה .6

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשנות  את המינוח "פטור" לגבי תלמידים 
 שניתן להם פטור בגין חוסר יכולת להשלים חובת אנגלית כדלקמן: 

 שחרור מחובת אנגלית".-"אישור מיוחד
 

 קביעת מסגרת זמן להגשת עבודת דוקטורט לאחר תיקונים .7

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לקביעת מסגרת זמן להגשת עבודת דוקטורט 
 לאחר תיקונים כדלקמן: 

 
 )21.3דיון בדו"ח השיפוט (סעיף 

אם יידרש התלמיד בהכנסת תיקונים, שינויים או השלמות אשר הינם בגדר חובה 
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המתנה את אישור העבודה, יהיה עליו להגיש עבודה מתוקנת בהתאם לדרישות. 
מידה ויידרש, בהתאם לחוות דעת השופטים, תישלח עבודת הדוקטור המתוקנת ב

מנת שיחוו דעתם אם העבודה, -לשופט או לשופטים המקוריים לצורך שיפוט חוזר, על
 במתכונתה החדשה, ראויה להתקבל כעבודת דוקטור. 

משך הזמן המקסימאלי לביצוע התיקונים הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה 
 ה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.טעונ

 
 

 18.3.2009, 5ישיבה מס' 
 

 ביטול שנתון מודפס .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יודפסו עד עשרה שנתונים אשר ימצאו 
בלשכת הרקטור. להדפסת השנתונים במספר מצומצם יש חשיבות היסטורית כהוכחה 

תוכלנה להזמין שנתון בשכפול. מר רק לצורך הסימבולי ולזיכרון ההיסטורי. יחידות 
 משה הרוש, מנהל השכפול יונחה בנושא.

 
 

 
 10.6.2009, 6ישיבה מס' 

 
תכנית לימודים לתואר שני בלימודי אסיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים ותכנית  .1

 לימודים לתואר שני בהיסטוריה כללית לתלמידי תואר ראשון במשפטים

תיחת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי אסיה לתלמידי הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפ
תואר ראשון במשפטים ותכנית לימודים לתואר שני בהיסטוריה כללית לתלמידי תואר ראשון 

 במשפטים. 
 

 ) בתקנון לימודי תואר שני12.1הצעה להוספת פיסקה בסעיף זכאות לתואר ( .2

), בתקנון לימודי 12.7אות לתואר (הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה להוספת פיסקה בסעיף זכ
 תואר שני, בדבר זכאות לתואר  כדלקמן:

"עם סיום לימודיו, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בבקשה לקבל אישור זכאות לתואר וקבלת 
הציונים על כל מטלות הלימודים, לרבות קבלת ציון בעבודת הגמר המחקרית (תזה) או בבחינת 

ר במזכירות החוג את פרטיו האישיים, ציוניו הסופיים, ציון הגמר שלו הגמר. התלמיד יבדוק ויאש
ותאריך הזכאות לתואר. האוניברסיטה תיזום סגירת תואר לתלמיד שלא פנה למזכירות החוג 
להסדרת אישור הזכאות. לתלמיד זה ניתנת האפשרות לערער על פרטי אישור הזכאות שנשלח אליו 

 דואר. חוסר תגובה יתקבל כאישור והסכמה".יום מתאריך קבלת האישור ב 30עד 

 
 

 24.6.2009, 7ישיבה מס' 
 

 אפיקי מעבר לפקולטה לחינוך .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוגים 
בפקולטה לחינוך המקיימים לימודי תואר ראשון: החוג לייעוץ והתפתחות האדם, החוג לחינוך 

 החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והחוג ללמידה, הוראה והדרכה.מיוחד, 
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 אתיקה-תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בדיני בריאות וביו .2

אתיקה הובאה ליידוע הוועדה -תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות בדיני בריאות וביו
 המתמדת.

 
 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בפילוסופיה של המדע ורציונאליות  .3

תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות בפילוסופיה של המדע ורציונאליות הובאה ליידוע הוועדה 
 המתמדת. 

 
 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול אסטרטגי של משאבי האנוש .4

הול אסטרטגי של משאבי אנוש הובאה ליידוע הוועדה תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות בני
 המתמדת. 

 
 מגמת לימודים לתואר שני בלוגיסטיקה .5

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני בלוגיסטיקה, בחוג 
 לסטטיסטיקה.  

  
 תכנית לימודים לתואר שני במחלקה למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית לתלמידי תואר .6

 ראשון במשפטים

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במחלקה למינהל 
 ציבורי ומדיניות ציבורית לתלמידי תואר ראשון במשפטים.

 
 נוהל פעילות ציבורית בקמפוס .7

בנוהל פעילות ציבורית בקמפוס נשאר ללא שינוי. 6סעיף    
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