
 

 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 : 
 

 
 
 
 

1 

"ה תמוז, תש"עכ  
2010, יולי 7  

 תש"עהחלטות הסנאט 
 

 29.10.2009, 1ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לשם כבוד .1
 

והוועד המנהל להעניק תארי דוקטור לפילוסופיה הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים 
לשם כבוד לאישים הבאים בקטגורית "מועמדים אישי ציבור": מר מיגל אנחל מורטינוס ומר 

 אלברט לינקולן.
   

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג למדעי המחשב  .2
 

' בנושא הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג למדעי המחשב. סעיף ג
ועדה מלווה, יוחזר לדיון בין החוג למדעי המחשב לבין הרשות ללימודים מתקדמים. בתום הדיון 

 יקבל הסנאט הבהרה בנושא.
 
 
 

 5.11.2009, 2ישיבה מס' 
 
 פתיחת מרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש הקהילתית  .1

ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מרכז להכשרה 
 הנפש הקהילתית.

 
 
 
 

 10.12.2009, 3ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר דב לאוטמן .1

הסנאט החליט לבקש מוועדת התארים לדון שנית בהצעתה לאור העמדות אשר 
 .הושמעו בסנאט

 
 

 בעיסוקמסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לריפוי  .2

 הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לריפוי בעיסוק. 
 
 

 ידי המוימדים-תקנון מינויים והעלאות: הצעת שמות נשאלים על .3

 
 ההצעה תועבר לניסוח בוועדת החוקה.

 
 



 

 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 : 
 

 
 
 
 

2 

 בקרה אתית של ניסויים בבני אדם באוניברסיטת חיפה .4

של ניסויים בבני אדם באוניברסיטת חיפה הסנאט מקבל את המלצות הוועדה לבקרה אתית 
 כדלקמן:

 
כל מחקר בבני אדם באוניברסיטת חיפה חייב לעבור בקרה של הוועדה המוסדית, לרבות  .1

 ידי סטודנטים, סמינר מחקר וכד'. -מחקר המבוצע על
כל חוקר העושה שימוש במשתתפים בני אנוש יעבור קורס מתוקשב של המוסד הלאומי  .2

 ) או קורס דומה.NIH( האמריקאי לבריאות
 ספר, שבו נערכים מחקרים בבני אדם, יקים ועדת בקרה משלו.-כל חוג, פקולטה או בית .3
 

ידי ועדה שתכלול נציגות מכל הפקולטות ונציג רשות המחקר. טיוטת -יגובש נוהל כולל בנושא על
 נוהל מחקרים בבני אדם תובא לאישור הסנאט.

 10.2001.14, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה לקריאה ראשונה –נוהל בחירת ועדת מחשב  .1

 הנושא יועבר לדיון נוסף בוועדת חוקה. 
 

 הצעה להקמת "מרכז בינלאומי לחקר אבדן, שכול וחוסן נפשי" .2

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז בינלאומי לחקר אבדן, שכול וחוסן נפשי". 
 

 המינויים וההעלאותהצעה לשינוי בסעיף ועדת ערעורים על החלטות ועדת  .3

 
: ערעורים מתוך תקנון 12בפרק  12.3-ו 12.2.1, 12.1.1הסנאט מאשר את שינוי סעיפים 

 מינויים והעלאות כדלקמן:
 

 הרכב ועדת הערעורים 12.1

בדרגת  שהיו בעבר חברים בוועדת המינויים, ,הוועדה מורכבת מחמישה חברים 12.1.1 
ידי הסנאט. חבר ועדת -הנבחרים על ,רסיטהבעלי קביעות באוניב פרופסור מן המניין

 הערעורים לא יכול לכהן בו זמנית כחבר ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט. 
 

  של הסנאט וההעלאות זכות ערעור על החלטה של ועדת המינויים 12.2

 של הסנאט זכות הערעור על החלטה שלילית של ועדת המינויים וההעלאות 12.2.1
  קביעות.הבגין אי קבלת אשר החלטה של ועדת המינויים גוררת פיטורין לכל מועמד שמורה 

 הליכי ערעור      12.3 

 של הסנאט שלילית של ועדת המינויים וההעלאותהחלטה ההודעה על הה 12.3.1
למינויים והעלאות,  חלקהמזכירות המ ידי-עלשלח למועמד בדואר רשום יתשגוררת פיטורין, 

 לעיל). 12.2אה סעיף זכאותו לערעור (רציון ב

 
: "מצאה ועדת הערעורים פגמים בהליכים, תועבר החלטתה לוועדת המינויים". 12.3.10סעיף 

 סעיף זה יועבר ליועץ המשפטי.
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: ועדת המינויים וההעלאות של 10הצעה לתוספת בתקנון מינויים והעלאות, פרק  .4
 סדרי עבודה וכללי ההצבעה  –: ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט 10.2הסנאט, סעיף 

 
, בתקנון מינויים והעלאות את הפיסקה 10.2.10הסנאט מאשר את ההצעה להוסיף בסעיף 

כדלקמן: כאשר ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט מחליטה בשלילה על מינוי או העלאה 
 או הענקת קביעות, יישלח למועמד מכתב מטעם הרקטור, המסביר את הנימוקים להחלטה. 

 
 

 4.03.2010, 5ישיבה מס' 
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לחינוך מתמטי .1

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לחינוך מתמטי. 
 

 אישור תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .2

  הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים:
 

 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": פרופ' אהרון צ'חנובר ופרופ' פאטריק מקגורי.
 בקטגוריית "אישי מעש וכספים": ד"ר אלפרד טאובר ומר פול אמיר.

 בקטגוריית "מועמדים אישי ציבור": ד"ר פרנסיס גארי ושייח מואפק טריף.
 

 שינוי שם הפקולטה למדעים והוראתם .3

ת שם "הפקולטה למדעים והוראתם" לשם "הפקולטה למדעי הסנאט מאשר את ההצעה לשנות א
 הטבע". 

 
 
 

 15.4.2010, 6ישיבה מס' 
 

 נוהל בחירת ועדת מחשב .1

 בתקנון האקדמי כדלקמן:  11.8הסנאט מאשר את ההצעה, בקריאה שנייה לשנות את סעיף 
 

 הסנאט יבחר את יו"ר הוועדה מבין חברי הסגל האקדמי בעלי הקביעות. 
 לכל אחד מהפקולטות יהיה חבר בוועדה. 

ידי מועצת הפקולטה לכהונה בת -אוניברסיטאית ייבחר על-נציג הפקולטה לוועדת המחשב הכלל
 שלוש שנים. 

 הראש האקדמי של היחידה להוראה נתמכת מחשב יהיה חבר בוועדה בתוקף תפקידו. 
 

 דייןהצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לגב' רות  .2

 הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לגב' רות דיין. 
 

 עצמאות ביה"ס לניהול .3

 הסנאט מאשר את הצעת עצמאות ביה"ס לניהול כדלקמן:
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על יסוד מסמך ההקמה של ביה"ס לניהול (למנהל עסקים בשמו דאז) ורוח הדברים שליוו את  .1

והוועדה הבי"ל להעניק לו עצמאות ניהולית ואקדמית, ועל יסוד הקמתו, על יסוד המלצת המל"ג 
התפתחותו האקדמית המרשימה, מחליט הסנאט כי ביה"ס לניהול על כל התכניות הכלולות בו 

 .1.10.10 -יהפוך ליחידה אקדמית ניהולית עצמאית באוניברסיטה החל מ
ל זה מוסדות בית הספר העצמאות האקדמית תבוסס על הסעיפים במסמך ההקמה המקורי, ובכל .2

ודרכי ניהולם, שיעודכן ויוגש לאישרור הסנאט בהקדם. ראש ביה"ס יהיה כפוף ישירות לרקטור 
 בנושאים האקדמיים.

מבחינה מינהלית וארגונית, יהווה ביה"ס לניהול יחידה אוטונומית בכל הקשור לתקציב,  .3
וחו ישירות לגורמי ההנהלה למשאבי אנוש, לתשתיות פיזיות. ראש ביה"ס ומינהלן ביה"ס ידו

 ולאגפיה המופקדים על נושאים אלה.
 הספר ומינויו יאושר על ידי הרקטור.-הספר ייבחר על ידי מועצת בית -ראש בית .4
ביה"ס לניהול יהווה גרעין להקמתה של פקולטה עתידית לניהול אשר תכלול תכנית לימוד  .5

 ומחקר בתחום הניהול.
ה של פקולטה עתידית אשר תכלול תכניות לימוד ומחקר ביה"ס לניהול יהווה גרעין להקמת .6

 בתחום הניהול.
 ביה"ס יציג/יביא לאישור הסנאט תקנון הפעלה/פעולה בדגם מקובל של פקולטה אוניברסיטאית.  .7

 
 
 

 13.5.2010, 7ישיבה מס' 
 
 בחירות לרקטור .1

 פרופ' דוד פרג'י נבחר לרקטור האוניברסיטה לשנים תשע"א, תשע"ב, תשע"ג.
 
 

 תש"עהחלטות הוועדה המתמדת 
 

 11.11.2009, 1ישיבה מס' 
 

 השלמות  –תקנון פעילות ציבורית בקמפוס  .1
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להשלמת תקנון פעילות ציבורית כדלקמן: 
 להוסיף בסוגרים את המילים (לרבות במתחם סגור) 1.1בסעיף 

הנהלת האוניברסיטה, בהתייעצות עם דיקן הסטודנטים תקבע מדי שנה   1.7להוסיף את סעיף 
ימים, שעות ומקום לפעילות ציבורית. דיקן הסטודנטים, בהתייעצות עם הנשיא, הרקטור וסגן 

 נשיא למנהל, יוכל לאשר פעילות כזו בזמנים אחרים. 
 נמחק.  4.5.2סעיף 

 
 תשע"אהצעה ללוח שנת הלימודים  .2

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח שנה"ל תשע"א. 
 
 

 בוריקיצור שם המגמה "בריאות בקהילה וסביבה" בביה"ס לבריאות הצ .3

ההצעה לקיצור שם המגמה "בריאות בקהילה וסביבה" לשם "בריאות הקהילה", הובאה 
 לידיעת הוועדה המתמדת.
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 תוכניות לימודים לתואר שני .4

 
 התוכניות כדלקמן הובאו ליידוע הוועדה המתמדת

 
תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי משטרה, מדינה וחברה (פו"מ משטרה),  .1

 במסגרת ביה"ס למדעי המדינה. 
 תכניות ייעודיות לתואר שני עבור עובדי הוראה בנהריה, במסגרת הפקולטה לחינוך: .2

החוג לייעוץ והתפתחות תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך, במסגרת -תכנית רב .א
 האדם.

 תכנית בפיתוח מערכות חינוך, במסגרת החוג ללמידה, הוראה והדרכה . .ב
תכנית לימודים מיוחדת לסטודנטים לתואר שני, ללא ספח של התמחות קלינית, במסגרת  .3

 החוג ללקויות למידה.
החוג  תכנית לימודים לתואר שני בניהול מערכות חינוך, ייעודית לחיילי צה"ל, במסגרת .4

 למנהיגות ומדיניות בחינוך.
 תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות ב"מקרא ועולמו" בבית שאן, במסגרת החוג למקרא. .5
 תכנית לימודים  מחקרית בנוירוקוגניציה, במסגרת החוג לפסיכולוגיה.  .6
תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות ב"יהדות: תולדות ותרבות" לאוכלוסיית מורים  .7

 מונה, במסגרת החוג לתולדות ישראל (מחשבת ישראל).בקרית ש
 
 

 שינוי השם של "תכנית לימודים מחקרית בנוירוקוגניציה"  .5

הובאה ליידוע הוועדה המתמדת כי שמה של התכנית "מדעי המוח הקוגניטיביים" שונה לשם 
 ."תכנית לימודים מחקרית בנוירוקוגניציה"

 
 

 16.12.2009, 2ישיבה מס' 
 

 לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי דמוקרטיהתוכנית  .1

 הלימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי דמוקרטיה הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. תכנית
 
 

 יידוע -עיגון החוג לציוויליזציות ימיות  .2

עיגון החוג לציוויליזציות ימיות, בביה"ס למדעי הים, בפקולטה למדעים והוראתם, הובא 
 . ההצעה תועבר לאישור ההנהלה.מתמדתליידוע הוועדה ה

 
 

 נוהל מורים מן החוץ / עמיתי הוראה .3

 הוועדה המתמדת מאשרת את נוהל מורים מן החוץ/עמיתי הוראה כדלקמן:
 



 

 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 : 
 

 
 
 
 

6 

בהתאם להסכם הקיבוצי הארצי שנחתם בין המוסדות להשכלה גבוהה לבין ארגוני הסגל האקדמי 
, שונתה הגדרת "עמית הוראה" ל"מורה מן החוץ" והתווסף מעמד חדש 14.12.2008הזוטר ביום 

הנקרא "עמית הוראה", (השונה ממעמד עמית הוראה הקודם). לאור זאת נוהל "עמיתי ההוראה" 
"עמיתי הוראה". -הופך לנוהל "מורים מן החוץ" ו 3.5.2001ישיבתו מיום שאושר בסנאט ב  

 

ידי הסכם העבודה עם הסגל הזוטר עפ"י הכנסתם.-מורים מן החוץ ועמיתי הוראה  מוגדרים על  
 

כללי -פרק א'   
מורים כוונת האוניברסיטה שהחוגים ימלאו ייעודם בנושאי ההוראה באמצעות סגל אקדמי קבוע. 

ידי החוגים כדי לסייע בידם למלא, באופן זמני, את משימות -יועסקו על החוץ/עמיתי הוראהמן 
 ההוראה המוטלות עליהם. 

לחוגים להעסיק מרצים שאין להם תקן במשרה מלאה באוניברסיטה בשני  לאפשרגם הוחלט 
ארבע ) להשלמת משרתם, לתקופה של עד מורה מן החוץ מעמדות שונים (על פי תקן ובמעמד של 

 . *שנים לכל היותר, בחוג שלהם או בחוגים שונים
 

 חל עליו נוהל זה.  אךמורה מן החוץ ג' (בכיר) אינו חלק מהסכם העבודה 

 . הגדרות1

  ספר"**; בכל מקום שייאמר דיקן -: "פקולטה", המונח כולל "ביתבכל מקום שייאמר" 1.1 
 ספר".-כולל "ראש בית המונח
 

 .20.2.2001מיום *החלטת הוועדה המתמדת 
 ספר בתוך פקולטה.-ספר עצמאי, לא לבית-**הכוונה היא לבית

 
 ימונו לאחד מארבעת המעמדים, כמפורט להלן:  מורים מן החוץ 1.2

 
הסמכות החותמת 

 על ההעסקה
תעריף השכר לפי  הסמכות המאשרת

טבלאות הועדה 
לתכנון ותיקצוב 

 (ות"ת)

 מעמד

 ****רקטור + נשיא
 במינוי ראשון.

ועדה 
+  ***יתטפקולט
 רקטור

רמה ג' (מקביל 
בשכר לפרופסור 

חבר ופרופסור מן 
 המניין).

מורה מן החוץ ג' 
עמית (לשעבר 

  )הוראה בכיר

 ית+טועדה פקולט דיקן 
 דיקן

רמה ב' (מקביל 
בשכר למרצה, 

מרצה בכיר, מורה, 
 מורה בכיר).

מורה מן החוץ ב' 
עמית (לשעבר 

 )הוראה א'

א' (מקביל רמה  דיקן  דיקן 
 ).בשכר למדריך

מורה מן החוץ א' 
עמית (לשעבר 

 )הוראה ב'
(מקביל  1רמה  דיקן  דיקן

 לתואר ראשון)
 1מורה מן החוץ 

עמית (לשעבר 
 )הוראה ג'

 
 

 המלמד באוניברסיטה מוכרת בארץ, הדיקן יאשר את מעמדו.מורה מן החוץ  ג'     ***
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 בכל מקום שייאמר הנשיא או הרקטור, הכוונה לכל מי שהנשיא או הרקטור האצילו לו ****
 זה. את סמכויותיהם בעניין        

   
 עמיתי הוראה ימונו לאחד משלושת המעמדות, כמפורט להלן:  1.3

 

הסמכות החותמת 

 על ההעסקה

הסמכות 

 המאשרת
 מעמד השכלה 

בעל תואר ד"ר או מי  דיקן דיקן 

שלפי החלטת המוסד 

ניסיונו המקצועי או 

ניסיונו בהוראה מכשירים 

אותו לביצוע התפקידים 

המוטלים על עמיתי 

 הוראה בדרגה זו. 

 עמית הוראה ב'

בעל תואר שני או מי  דיקן דיקן

שלפי החלטת המוסד 

ניסיונו המקצועי או 

ניסיונו בהוראה מכשירים 

 אותו לביצוע התפקידים

המוטלים על עמיתי 

 הוראה בדרגה זו.

 עמית הוראה א'

בעל תואר ראשון או מי  דיקן דיקן

שלפי החלטת המוסד 

ניסיונו המקצועי או 

ניסיונו בהוראה מכשירים 

אותו לביצוע התפקידים 

המוטלים על עמיתי 

 הוראה בדרגה זו.

 1עמית הוראה 

 

  ועדה בפקולטה 1.4

ספר ימנה הדיקן/ראש -תקנון מינויים והעלאות): בכל פקולטה/ביתפי התקנון האקדמי, -(על     
 שתקבע את דרגתם של אלה המוצעים לדרגת ספר ועדה בת שלושה חברים בראשותו,-בית

עבודתם העיקרי אינו באוניברסיטה מוכרת  שמקום, מורה מן החוץ ג'' או ב מורה מן החוץ
 ב'. -וועדה זו תקבע גם את מעמדם של עמיתי הוראה א' ו. בארץ ובחו"ל

רופסור חבר ומעלה.  הוועדה  תתמנה לתקופה של שלוש פחברי סגל בדרגת  עדה יתמנוולו 
 שנים. 

 
 מורה מן החוץ/עמית הוראה . העסקת 2
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 .העסקה זה קביעות במעמדאין  2.1    
 עמית ההוראה הם באחריותה   /ביצוע ההליכים לקביעת הדרגה של מורה מן החוץ 2.2    

 האקדמית של הפקולטה.          
 רים המנהליים ותנאי ההעסקה הם באחריות אגף משאבי אנוש, כמקובל.ההסד  2.3    

 
  מורה מן החוץ/עמית הוראהלולמינוי הליכים לקביעת הדרגה  -פרק ב' 

 . הליכי קביעת הדרגה: 1

 :מכים הבאיםהכנת תיק שיכלול את המס       1.1     
 קורות חיים 1.1.1
 תעודות המעידות על ההשכלה האקדמית. 1.1.2
 אישור על מינוי אקדמי אחרון במידה ומועסק באוניברסיטה מוכרת. 1.1.3
 המלצות ומסמכים. 1.1.4

 
 :   המלצת ראש החוג לדרגה, שתכלול את המרכיבים הבאים         1.2

 מטרת ההעסקה. 1.2.1       
 תחזית למשך תקופת ההעסקה. 1.2.2       
 פי דרגתו של המורה מן החוץ במוסד האם, לפי -המעמד המוצע על 1.2.3       

 .  1.2הכללים דלהלן וכמפורט בסעיף                              
 עמית ההוראה,  לפי הכללים דלהלן -פי דרגתו של -המעמד המוצע על 1.2.4       

 .1.3וכמפורט בסעיף                              
 הרקטור ודיקן הפקולטה יאשרו העסקתם של אמנים או מומחים שאין   1.2.5      

 להם תואר בוגר באוניברסיטה.                              
 
 . הליכי אישור הדרגה:2
 .1.4; 1.3; 1.2כמפורט לעיל בפרק א' סעיף  2.1       
 

 :.  הליכי ההעסקה3 
 הזנת המינוי כמקובל.  3.1

 
 . משך ההעסקה של מורה מן החוץ/עמית הוראה במהלך שנת לימודים, יהא לפי מטרת 4 
 ההעסקה, סוג השיעור וסוג ההוראה הנדרש לתקופה של:      

  (שמונה חדשים) לשני  8(ארבעה חדשים) לסמסטר או  4מורה מן החוץ:  4.1   
 סמסטרים, ובכלל זה הוראה המתקיימת בקיץ.         
 (שנים עשר) חדשים  12(ששה חדשים) לסמסטר או  6עמית הוראה: לתקופה של   4.2              

 לשנה.                              
 מורה מן החוץ/עמית הוראה יתמנה מחדש כל שנה. 4.3   

 
 

 תקופת ההעסקה:.  דרכי הבקרה וההערכה והליך הארכת 5
-פי הצרכים ועל-תישקל על מורה מן החוץ/עמית הוראההארכת תקופת ההעסקה של   5.1      

 ך המלצת ראש החוג מתוך התחשבות בגורמים הבאים:סמ 
  .נחיצות הקורס לביצוע תכנית הלימודים של החוג 
   מורה מן החוץ/עמית ההוראה של  והתרומהבדיקת איכות ההוראה 

פי דו"ח ביקור בשיעור וסקר שביעות רצון של -על היתר בין 
 הסטודנטים.

   ידי -על מורה מן החוץ/עמית ההוראה יכולת החוג למלא את מקום
  ידי תלמידי מחקר.-חבר סגל סדיר או על

   בתחום המקצועי או  מורה מן החוץ/עמית ההוראה בדיקת הישגיו של
 האקדמי. 
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 ן החוץ/עמית ההוראה אחת לחמש שנים תיבדק העסקתו של  מורה מ
 ותרומתו למערכת ההוראה של החוג.

  כמפורט בפרק ב'. תהליך הארכת ההעסקה יהיה   
           

 :מורה מן החוץ הליכים לשינוי דרגתו של  .6 
 שינוי בדרגתו של מורה מן החוץ שמקום עבודתו באוניברסיטה מוכרת אחרת יחול  6.1      

 בעקבות קידומו במוסד האם. התהליך יהא כדלקמן:             
 עדכון קורות החיים. 6.1.1  
 .םישור על עלייה בדרגה במוסד האא 6.1.2  
 המלצת ראש החוג.  6.1.3  
 
 הליכי אישור שינוי הדרגה:. 7

 ,  מורה מן החוץ א' ומורה מן החוץ ב'.1אישור הדיקן לדרגות מורה מן החוץ  7.1.1   
 .1.2אישור הרקטור לדרגת מורה מן החוץ ג', כמפורט לעיל בפרק א' סעיף  7.1.2   
 השינוי יתבצע רק מהסמסטר העוקב.  7.1.3   
 

 . הליכי אישור שינוי הדרגה של עמית ההוראה:8
 .      1.3בהתאם להשכלה כמפורט בסעיף  8.1.1                        

 
 

  של מורה מן החוץ/עמית הוראה  ההוראה יחידת הוראה והיקף -פרק ג' 
 יחידת הוראה .1

יחידת הוראה היא יחידה בסיסית, שעבורה נקבע תעריף שכר בהתאם לדרגתו    1.1
 מורה מן החוץ. של    
 

קיימת אבחנה בין הוראה במסגרת שיעור, פרונטאלי, להוראה במסגרת שיעור,   1.2
 אינו פרונטאלי, כגון הוראת שפות זרות, סדנאות, מעבדות, הדרכה וכדומה. 

 
נדרש ללמד עבור כל יחידת  שמורה מן החוץ חישוב מספר השעות השבועיות  1.3

 הוראה הוא כדלקמן:    
  לי, בכל אחת מדרכי אור אוניברסיטאי פרונטראה במסגרת שעבהו 1.3.1  

 באוניברסיטה, תהא יחידת הוראה אחת שוות ערך  הנהוגות ההוראה                      
 .)1( ל שעה שבועית אחתש לעומס הוראה                      

 
   לי תהא יחידת אהוראה שאינה במסגרת שעור אוניברסיטאי פרונטב 1.3.2 

  שעות מגע שבועיות. ) 1.5(לעומס הוראה של שעה וחצי ערך  שוות הוראה                     
 ידי הדיקן.  -על במתכונת זו תיעשה לשיעורים  קביעת עומס ההוראה                    

 
 במקרים חריגים יכול הדיקן לאשר הקלות בעומס הוראה. 1.4    

 
  החוץהיקף ההוראה של מורה מן . 2 

שמקום עבודתו העיקרי במערכת ההשכלה הגבוהה יוכל להיות  מורה  מן החוץ   2.1         
 יחידות הוראה שנתיות.    4מועסק בהיקף של עד    

 שמקום עבודתו העיקרי אינו במערכת ההשכלה הגבוהה יוכל  מורה מן החוץ   2.2         
 , כולל מורי שפות זרות.יחידות הוראה שנתיות 6עד  להיות מועסק                          

 
 עמית הוראה. 3 
 היקף ההוראה של עמית הוראה: 3.1      
 עמית הוראה מועסק לפי אחוז משרה (ולא לפי יחידות הוראה).  
 חדשים/     12שעות שבועיות לתקופה של  10משרה מלאה של עמית הוראה הינה               
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 חודשים. 6   
 

   מורה מן החוץ/עמית ההוראה תפקידי  -פרק ד' 
 ילמדו קורסים רגילים המופיעים בתכנית הלימודים ומורה מן החוץ ג' מורה מן החוץ ב'. 1

 של החוג.  במסגרת זו תוטלנה עליהם החובות כדלהלן:    
   הכנת סילבוס המפרט את תכניות הקורס, את רשימת הספרות המלווה ואת חובות  1.1    

 התלמיד.           
    פי לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה ולפי המתחייב מאופי הקורס-וראה עלה 1.2    

 ודרישותיו.           
 מתן ייעוץ לסטודנטים בשעות קבלה שתקבענה לשם כך.  1.3    
 בקורסים המסתיימים בבחינה: 1.4    

 חיבור הבחינה.  1.4.1          
 הופעה במועד הבחינה לשם ברור בעיות שתתעוררנה במהלך הבחינה. 1.4.2          
 בדיקת הבחינות ומסירת הציונים במועד.  1.4.3          
 כל אלה עבור כל מועדי הבחינה הנהוגים באוניברסיטה, לרבות מועד מיוחד.  1.4.4         

 
 בקורסים המסתיימים בהגשת עבודה: 1.5    

 מסירת נושאי העבודה לסטודנטים.   1.5.1          
 הדרכת הסטודנטים בביצוע עבודתם.  1.5.2          
 בדיקת העבודות ומסירת הציונים במועד. 1.5.3          

 
    יסייעו בהוראה וילמדו קורסים  1ועמית הוראה  1ומורה מן החוץ  . מורה  מן החוץ א'2
   -המופיעים בתכנית הלימודים של החוג על ליים ובהעברת תרגילים וסדנאותאפרונט    

   הם והדרכתם של חברי סגל החוג. במסגרת זו תוטלנה עליהם החובות יפי הנחיות  

 כדלהלן:  
  פי לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה, לפי המתחייב -הדרכה עלהוראה/ 2.1   

 על הקורס. ולפי הנחיות חבר הסגל המופקד מאופי הקורס ומדרישותיו          
 מתן יעוץ לסטודנטים בשעות קבלה שתקבענה לשם כך. 2.2   
 :בקורסים המסתיימים בבחינה 2.3   

  סיוע בארגון הבחינה ובדיקתה לפני הנחיות חבר הסגל המופקד על  2.3.1           

 הקורס.                                 

 נה הנהוגים באוניברסיטה, לרבות אלה עבור כל מועדי הבחיכל  2.3.2           

 מועד מיוחד.                                

 :קורסים המסתיימים בהגשת עבודהב 2.4  

 .סיוע במסירת נושאי העבודה 2.4.1          

 .בביצוע העבודה הסטודנטים הדרכת 2.4.2                      

 הקורס. חבר הסגל המופקד עלפי הנחיות -העבודות על בדיקת 2.4.3          

 

למורה מן החוץ        מיוחדים, רשאי ראש החוג, באישור הדיקן, לאפשרבמקרים  2.5
  המורה מן החוץ א'קורס באופן עצמאי.  במקרים אלו יחולו על  , להורות1-א' ו בדרגה 

 דלעיל).  1(כמפורט בפרק ד' סעיף  מורה מן החוץ ב'החובות של  1ומורה מן החוץ 
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 16.12.2009, 3ישיבה מס' 
 
 

 תשע"א ת הלימודיםאישור סיפי הקבלה לשנ .1

 הוחלט: 
 

הוועדה המתמדת אישרה את הצעתה של ועדת הקבלה בנושא ספי קבלה לשנת הלימודים תשע"א  
 כדלקמן:

 
 .400הציון הפסיכומטרי הגולמי הנדרש לקבלה  .א

 
 .440 -לקבלההציון המשוקלל המינימלי (פסיכומטרי + בגרות) הנדרש  .ב

 
ועדת הקבלה מעודדת מדיניות כללית שלא לרדת מסף זה. עם זאת, במקרים חריגים 

יוכלו ראשי החוגים לקבל באישור הדיקן מועמדים שציונם הפסיכומטרי המשוקלל נמוך 
.425 -, אך לא מתחת ל440 -מ  

 
ו ציון א 85 -סף הקבלה בפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית -הסף המינימלי באנגלית .ג

 יח''ל. 5-בלפחות  60יח''ל או  4-בלפחות  70בגרות באנגלית 
 

 הסף המינימלי בבחינת יע''ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות): .ד
-, ובתנאי שממוצע שני החלקים לא יהיה נמוך מ91-, חלק פתוח94-חלק סגור      
115 .  

                
יתקבלו ללימודים, אם הציון מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית  .ה

ומעלה. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה  560 -הפסיכומטרי שלהם יהיה מ
 בבחינה בעברית (יע''ל) עד סוף השנה השניה ללימודיהם באוניברסיטה.

 
 כמו כן, אישרה הוועדה המתמדת להחיל מתשע"א את הכללים הבאים: 

 
בבחינה  630בפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית וציון  130מועמדים בעלי ציון  .1

 ". 2הפסיכומטרית יקבלו פטור מקורס "אנגלית מתקדמים 
 

תלמידים שהתקבלו על תנאי בבחינה בעברית (יע"ל) יעברו קורס מיוחד במכינה, הכרוך  .2
 ור מבחינת יע"ל. בתשלום. התלמידים אשר יעמדו בהצלחה בדרישות הקורס, יקבלו פט

 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות קלינית בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות .2

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות קלינית בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות הובאה 
 ליידוע הוועדה המתמדת. 

 
 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בסוציולוגיה כלכלית .3
 

הוועדה  לתואר שני בהתמחות בסוציולוגיה כלכלית הובאה ליידועתכנית לימודים 
 . המתמדת

 
 התקציר שהוגש לוועדה המתמדת יתוקן. 
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 סדנא לשיפור ההוראה כתנאי להעסקה כעוזר הוראה .4
 

סדנא לשיפור ההוראה כתנאי ב השתתףהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לחייב עוזרי הוראה ל
 . הוראה יכעוזר תםלהעסק

 
ניסוח סופי של הגדרת הדרישה להכשרה בהוראה של עוזרי הוראה יובא בפני הוועדה המתמדת 

 לאחר היוועצות עם היועץ המשפטי.
 

 10.2003.10, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה ליום הסטודנט .1
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה כי יום הסטודנט לשנת הלימודים תש"ע יתקיים ביום ד', 
ויימשך במשך כל יום חמישי, כ"ט באייר תש"ע,  16:00, החל משעה 12.5.2010כ"ח באייר תש"ע, 

לא  13.5.2010. ביום חמישי, 16:00הלימודים יסתיימו בשעה  12.5.2010-. ביום רביעי ב13.5.2010
.יתקיימו לימודים  

 
 הצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שני בחוג להפרעות בתקשורת .2

 
הצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שני בחוג להפרעות הוועדה המתמדת מאשרת את ה

 בתקשורת.
 

 הצעה לפתיחת  מסגרת לימודים לתואר שני בחוג לפיזיותרפיה  .3
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שני בחוג לפיזיותרפיה.
 

 הצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני במח ולמידה .4
 

מאשרת את ההצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני במח ולמידה, במסגרת הוועדה המתמדת 
 החוג ללקויות למידה.

 
 

 14.04.2010, 5ישיבה מס' 
 

 ז שנה"ל תשע"א"הצעה לשינוי לו .1
 

דהיינו, ליום שנה"ל תשע"א בשבוע, מועד פתיחת הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לדחיית 
 ). שאר התאריכים בלוח שנת הלימודים נותרים בעינם. 10.10.2010-(במקום ה 17.10.2010-א', ה

 
 הצעה לשינוי שם החוג למערכות מידע ניהוליות ולשינוי התואר .2

 
לשם: החוג  "למערכות מידע ניהוליות"הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם החוג 

. החלטה זו דורשת אישור מל"ג. כמו כן מאשרת הוועדה המתמדת את ההצעה "למערכות מידע"
B.A -לשינוי התואר מ B.Sc -ל    .  
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