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' תמוז, תשע"בח  
2012יוני,  28  

 החלטות הסנאט תשע"ב
 

 17.11.2011, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1

כבוד לאישים הבאים:   הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם
למר אבי נאור, למר בני לנדא, לשופט סלים ג'ובראן, לפרופ' דן שכטמן ולד"ר אנתוני 

 פאפאדימיטריו.
 

 
ידי -הצעה לתוספת פיסקה לתקנון מינויים והעלאות: הצעת שמות נשאלים על .2

 הצעה לקריאה שנייה –המועמדים 

 הוחלט: 
 

 ההצעה תועבר לניסוח ועדת חוקה כדלקמן:
 

המועמד יהיה רשאי להעביר למחלקת מינויים והעלאות עד שלושה שמות של מומחים בתחום 
עדה המקצועית אינה מתחייבת התמחותו, שניתן יהיה לפנות אליהם לקבלת חוות דעת. הוו

.לפנות לנשאלים אלה, ולכן המועמד אינו צריך לבקש רשותם  
 
 

 ביטול "ציון מעולה" בעבודת דוקטורט .3

.  בדוקטורט "מעולה"ההצעה לביטול הציון  הסנאט מאשר את  
 
 

 
 15.12.2011, 3ישיבה מס' 

 
 –סדרי עבודה וכללי הצבעה  –בתקנון מינויים והעלאות  10.2.10הוספת פיסקה בסעיף  .1

 הצעה לקריאה שניה בסנאט

 
בתקנון מינויים והעלאות כדלקמן:  10.2.10הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי פיסקה בסעיף 

ת המינויים בשלילה על המינוי או ההעלאה בדרגה או על הענקת קביעות, ישלח החליטה ועד
 הרקטור למועמד תוך שבוע מכתב המפרט את הנימוקים שהעלו חברי הוועדה בתמיכה לעמדתם. 

 
 מסמך הקמה ופעולה –עצמאות ביה"ס לניהול  .2

 הסנאט מאשר את מסמך ההקמה והפעולה של ביה"ס לניהול כדלקמן:
 
 

על יסוד מסמך ההקמה של ביה"ס לניהול (למנהל עסקים בשמו דאז) ורוח הדברים שליוו את "
הקמתו, על יסוד המלצת המל"ג והוועדה הבי"ל להעניק לו עצמאות ניהולית ואקדמית, ועל יסוד 

התפתחותו האקדמית המרשימה, מחליט הסנאט כי ביה"ס לניהול על כל התכניות הכלולות בו 
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.1.10.10-קדמית ניהולית עצמאית באוניברסיטה החל מיהפוך ליחידה א  
 

 מועצת בית הספר
 

 הרכב מועצת בית הספר .1
 

מועצת ביה"ס מורכבת מכל חברי הסגל של בית הספר בדרגת מרצה ומעלה, המועסקים  1.1
 בהיקף של  חצי משרה ומעלה.

 במועצה יהיה נציג אחד לסגל זוטר ונציג אחד לסטודנטים.  1.2
ראש מועצת ביה"ס. -ביה"ס הוא יושבראש   1.3            

 
 סמכויות מועצת ביה"ס .2

מועצת ביה"ס תישא באחריות לעניינים האקדמיים של ביה"ס ותעביר הצעות, שתובאנה  2.1
 לפניה, אל המוסדות המתאימים של האוניברסיטה.

מועצת ביה"ס תדון בתכניות הלימודים ותאשרן וכן תפקח באמצעות ועדותיה על תחומי  2.2
והמחקר במסגרת בית הספר. מועצת בית הספר תאציל מסמכויותיה לוועדות ההוראה 

 נבחרות מטעמה.
מועצת ביה"ס תדון בהצעות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים או  2.3

תכניות לימודים קיימים/ות. הצעות אלה תובאנה מטעם ועדת ההוראה, ולאחר דיון 
 במועצת בית הספר תועברנה לרקטור.

 
 ינוס מועצת ביה"סכ .3

המועצה תכונס לפחות פעמיים בשנה; אחת בראשית שנת הלימודים האוניברסיטאית,  3.1
 בסופה, לפי לוח תאריכים שיפורסם בראשית שנת הלימודים. –והשנייה

פי בקשת רבע מכלל -פי החלטת ראש ביה"ס או על-המועצה תתכנס לישיבה מיוחדת על 3.2
יכנס ראש ביה"ס את המועצה  –שה כזאת חברי המועצה הנמצאים בארץ.  הוגשה בק

 בהקדם, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הבקשה. 
            

 מניין חוקי .4
מחצית מכלל חברי המועצה הנוכחים בארץ יהיו מניין חוקי בכל דיוניה מלבד בישיבה 

הבוחרת את ראש ביה"ס. באין רוב כזה בישיבה הראשונה, יהווה כל מניין נוכחים 
 לאחריה מניין חוקי. מועד הישיבה ייקבע ע"י ראש ביה"ס.בישיבה ש

 
 ניהול הישיבות .5

 ראש ביה"ס יכין ויביא את סדר היום אל מועצת ביה"ס.  5.1
הודעה על סדר היום של המועצה תישלח לחבריה כשבוע לפני מועד כינוסה. סדר היום יופץ  5.2

 ע"י ראש מינהל בית הספר.
 היום.-דרועדות המועצה זכאיות להעלות סעיפים לס 5.3
 היום באמצעות ראש ביה"ס.-כל אחד מחברי המועצה רשאי להציע נושא לסדר 5.4
היום, זכותו של כל אחד מחברי המועצה להעלות -סירב ראש ביה"ס להעלות הצעה לסדר 5.5

 הצעתו, אם היא נתמכת בידי חמישה מבין חברי המועצה, לכל המאוחר בישיבה העוקבת.
להגיש בכתב עד עשרה ימים לפני כינוס ישיבת המועצה, יש  5.4, 5.5הצעות לפי סעיפים  5.6

 שנועדה לדון בהן.
החלטות מועצת ביה"ס תתקבלנה ברוב יחסי של המצביעים (פרט למקרים בהם נקבע  5.7

 הראש.-אחרת בחוקה או בתקנון זה). במקרה של קולות שקולים תהיה זכות הכרעה ליושב
פי -חרת בחוקה, בתקנון זה או עלההצבעות תהיינה גלויות. רק במקרים שבהם נקבע א 5.8

 דרישת חמישה מחברי מועצת ביה"ס, תהיינה ההצבעות חשאיות.
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ראש מנהל ביה"ס אחראי לניהול הפרוטוקולים של מועצת ביה"ס. הפרוטוקולים של  5.9
 ישיבות 

 ראש הוועדות הנוגעות לעניין.-ביה"ס יועברו לחברי מועצת ביה"ס, לרקטור וליושבי
 

 ל מועצת ביה"סהוועדות הקבועות ש .6
הוועדות של מועצת ביה"ס תפעלנה לפי סדרי העבודה שנקבעו לוועדות הסנאט (בשינויים 

 הנובעים מן העניין), פרט למקרים שבהם נקבע אחרת בפרק זה.
הוועדות הקבועות של מועצת בית הספר הן:             
 ועדת הוראה 6.1

 ראה במסגרת בית הספר.הוועדה תדון ותמליץ על תכניות הלימודים ועל סדרי ההו .א
הוועדה תדון בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן תדון  .ב

בהצעות שינויים בתכניות וחוגים קיימים, ותביאן לדיון במועצת ביה"ס. בכל דיון ישותפו 
 נציגי החוג הנוגע בדבר.

ים לחוגים בכפיפות להחלטות הוועדה תדון ותמליץ על המדיניות של קבלת תלמידים חדש .ג
 הסנאט.

מי שראש בית הספר ימנה מבין  –ראש וועדת ההוראה הוא ראש בית הספר, ובהעדרו -יושב .ד
 חברי הועדה.

בוועדה יהיו חברים כמספר החוגים בבית הספר מדרגת מרצה ומעלה לפי בחירת מועצת  .ה
 ומעלה.ביה"ס ובלבד שיהיו בה לפחות שני חברים בדרגת פרופסור חבר 

 חברי הוועדה ייבחרו לתקופה של שלוש שנים בלבד. .ו
 ועדת ראשי החוגים 6.2
 ועדת ראשי החוגים תהיה מורכבת מראשי החוגים בבית הספר ומראש ביה"ס. .א
הוועדה תייעץ לראש בית הספר בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי  .ב

 ביה"ס.
 יושב ראש ועדת ראשי החוגים הוא ראש ביה"ס. .ג

 ביה"ס רשאית לבחור ועדות נוספות ולהאציל להן מסמכויותיה. מועצת 6.3
 

 ערעורים .7
יש זכות ערעור על החלטות מועצת ביה"ס ועל החלטות כל אחת מוועדותיה בפני וועדת 
החוקה של האוניברסיטה. ניתן לערער על החלטות מועצת ביה"ס או אחת מוועדותיה 

 תוך שלושים יום מיום פרסום ההחלטה
 

 
ספרראש בית ה  

 ה"סקביעות בבי-ע"י הרקטור והנשיא, בהתייעצות עם המורים בעלי היתמנראש ביה"ס  .1
  לשנתיים נוספות. ולתקופה של שלוש שנים עם אפשרות לחדש את מינוי

המועמד לתפקיד ראש ביה"ס צריך להיות חבר סגל בעל קביעות באוניברסיטה בדרגת  .2
השיקולים המרכזיים בבחירת ראש ביה"ס ייכלל פרופסור מן המניין או פרופסור חבר. בין 

 גם כושר הניהול של המועמד.
 על כתב המינוי של ראש ביה"ס יחתמו במשותף הנשיא והרקטור.  .3
ראש ביה"ס החדש ייכנס לתפקידו באחד באוקטובר שלאחר מינויו, אם התפקיד אינו  .4

 כן.-מתפנה לפני
עם אפשרות לשוב ולהיתמנות  ) שנים,3ראש ביה"ס ימונה לתקופת כהונה בת שלוש ( .5

) שנים 5) שנים בלבד, ובסה"כ עד חמש (2לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד של עד שתי (
 רצופות.
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ראש ביה"ס ינהל את ענייני ההוראה והמחקר בביה"ס לפי התקנון האקדמי, מוסדות  .6
 הסנאט ומועצת ביה"ס.

 של האוניברסיטה. ראש ביה"ס ייצג את בית הספר בפני הרקטור והרשויות האחרות .7
ראש ביה"ס יהיה חבר מתוקף תפקידו במוסדות או בוועדות באוניברסיטה בהם ישנו   .8

 בדרך כלל ייצוג לדיקן פקולטה. 
ראש בית הספר רשאי להשתתף בכל הישיבות של הוועדות, החוגים, המחלקות או  .9

 הספר.-היחידות האחרות של בית
חירת מועצת החוג. אם יתנגד ראש בית פי ב-ראש בית הספר ימנה את ראשי החוגים על .10

הספר לנבחר, יערער על הבחירה בפני הסנאט. אישר הסנאט את  התנגדותו, יפעל ראש 
 בסעיף כמוגדר מועמד אין א' בתקנון האקדמי. אם 54.1בית הספר עפ"י המוגדר בסעיף 

 החוג. מועצת עם בהתייעצות החוג ראש את ראש בית הספר  א' להלן, ימנה
הספר רשאי להאציל מסמכויותיו לחברי הסגל האקדמי או לוועדות. ידיעה על  ראש בית .11

 כך תימסר למועצת בית הספר.
הרקטור ימנה את  ממלא מקום ראש בית הספר לתקופת היעדרו, בהתייעצות עם ראשי  .12

 החוגים וראש בית הספר.
ם מועצת ביה"ס רשאית להסיר מכהונתם את ראש ביה"ס, את ממלא מקומו, או חברי .13

פי המניין -שנבחרו לוועדות מטעמו, בהצבעת רוב של שני שלישים מבין החברים הנוכחים על
החוקי. הצעה להסרה מכהונה תוגש בכתב, כשהיא חתומה ע"י לפחות שליש אחד מבין 

 חברי מועצת ביה"ס. המועצה תכונס לישיבה שלא מן המניין. 
  

 
 

 2.20101.26, 4ישיבה מס' 
 

 דוקטור לפילוסופיה לשם כבודהצעה להענקת תואר  .1

 
: לפרופ' הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים

 נל נודינגס, למר ארון ספנסר ולזמר שלמה ארצי. 
 
 

 הצעה לשינוי בתקנון ועדת התארים .2

 הוחלט: 
 

נקתם" והחליט הסנאט דן בבקשת ועדת התארים לשינוי בסעיף "מספר התארים ומועד הע
 כדלקמן:

 
"מספר התארים שיוענקו מדי שנה יהיה מוגבל ולא יעלה על תשעה, תוך כדי קיום  -2.1סעיף 

 איזון הולם בין סוגי המועמדים".
 
 

 שינוי בהרכב מועצת פקולטה .3

 הוחלט: 
 

, בתקנון האקדמי כדלקמן:23הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בהרכב מועצת פקולטה, סעיף   
 : "נציגי הדרגות האחרות, המסלול המקביל והסטודנטים":23.2סעיף  

 להסיר מהתקנון את הדרגות: מדריכים, מורה משנה ב', אסיסטנטים, מורה משנה א', מאחר   
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 ואין כיום שימוש בדרגות אלו.
 

גדולה בין הפקולטות במספר עוזרי ההוראה, ממליצה  עוזרי הוראה: לאור העובדה שיש שונּות
נציג בכל פקולטה. פקולטה המעוניינת להגדיל ייצוג  1-להוריד את ייצוג עוזרי ההוראה להוועדה 

"מועצת הפקולטה רשאית לצרף חברי סגל אחרים  : ...23.1פי סעיף -זה, יכולה לעשות זאת על
 במקרים מיוחדים".

 
 

 הצעה לשינוי בהרכב ועדת ספרייה .4

 וועדת ספרייה. הסנאט מאשר את ההצעה כי לכל פקולטה יהיה נציג ב
 
 
 

 2.20103.15, 5ישיבה מס' 
 

 רציונל ומסמך הקמה –ביה"ס לאמנויות בפקולטה למדעי הרוח  .1

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת ביה"ס לאמנויות הפקולטה למדעי הרוח. 
 
 

 2.20104.19, 6ישיבה מס' 
 

 חוגי-קידום בריאות במסלול דו –) BHScהצעה לתואר ראשון במדעי הבריאות ( .1

קידום בריאות  –) BHScהסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תואר ראשון במדעי הבריאות (
 חוגי וחד חוגי. -במסלול דו

 
 

 התאמות במבנה תוכנית "דרך הרוח" .2

 הסנאט מאשר את ההצעה להתאמות במבנה תכנית דרך הרוח כדלקמן: 
נקודות זכות.  6-א. היקף לימודי החובה בתוכנית יעלה ל  

דים תוחל על כל תלמידי האוניברסיטה הלומדים תואר ראשון.ב. חובת הלימו  
 ג. התלמידים המשתתפים בתוכנית לא יוכלו ללמוד בה תחומי ידע המשיקים ללימודיהם בחוגי 

האם.       
 
 
 

 2.20105.17, 7ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1

 הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר ג'ייסון קני. 
 
 

 בקשה לאישור הקמת מרכז לביואינפורמטיקה .2
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. הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לביואינפורמטיקה ע"ש טאובר  
 

 
 הצעה לקריאה שניה –שינוי בהרכב מועצת הפקולטה  .3

 
שאר . בהרכב מועצת פקולטה כדלקמן 23.2סעיף הסנאט מאשר בקריאה שניה את ההצעה לשינוי 

 הסעיפים נשארים ללא שינוי:
 

הרכב מועצת הפקולטה. 23  
מועצת הפקולטה מורכבת מכל חברי הסגל של הפקולטה בדרגת מורה בכיר ומרצה בכיר  23.1

 .מחצי משרה ומעלהומעלה, המועסקים 
 מועצת הפקולטה רשאית לצרף אליה את כל חברי הסגל בדרגת מרצה/מורה המועסקים  

באוניברסיטת חיפה; מועצת הפקולטה רשאית לצרף חברי סגל  מחצי משרה ומעלה
 .אחרים במקרים מיוחדים

 נציגי הדרגות האחרות, המסלול המקביל והסטודנטים:  23.2
 בעלי הדרגה)(אם לא הוחלט על צירוף כל  )5(     מרצים  
 (אם לא הוחלט על צירוף כל בעלי הדרגה) ) 2(     מורים   
 ) 1(    עוזרי הוראה 
 ) 3(    סטודנטים  

 ראש מועצת הפקולטה. -דיקן הוא יושבה 23.3
 חוגים את ממלא מקומו.-בהיעדרו של הדיקן תקבע ועדת ראשי 23.4

 
 

 הצעה לקריאה שניה –שינוי בהרכב ועדת הספריה  .5

  בקריאה שניה את ההצעה לשינוי בהרכב ועדת הספריה כדלקמן:הסנאט מאשר 
 

ועדת הספריה תורכב מהראש האקדמי של הספריה. לכל אחת מהפקולטות ולביה"ס לניהול 
יהיה חבר בוועדה. מנהל הספריה ישתתף בישיבות הוועדה בתוקף תפקידו. שאר הסעיפים 

 בהרכב ועדת הספריה, נשארים על כנם. 
 
 

 עבודת הוועדה המקצועיתמשך זמן  .6

 בתקנון מינויים והעלאות יישאר על כנו. 9.2.9סעיף 
 
 
 

 החלטות הוועדה המתמדת תשע"ב
 
 

 26.10.2011, 1ישיבה מס' 
 
 

 הענקת תואר ד"ר לשם כבוד לפרופ' אלינור סטרום .1

 
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' 

סטרום.אלינור   
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פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בעריכה ספרותית ותרגום במסגרת החוג  .2
 לספרות עברית והשוואתית

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בעריכה ספרותית ותרגום במסגרת החוג לספרות 
 עברית והשוואתית הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. 

 
 

 ימודי תואר שלישיבתקנון ל 11.1-ו 9.3שינוי סעיפים  .3

 
 הוחלט:

 
בתקנון לימודי תואר  11.1-ו 9.3הוועדה המתמדת מאשרת האת ההצעה לשינויים בסעיפים 

 שלישי כדלקמן: 
הקבלה למסלול זה תתאפשר בסמסטר א' או בסמסטר ב'. 9.3סעיף   
משך הזמן ללימודים במסלול הישיר לדוקטורט הוא חמש שנים. 11.1סעיף   

לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.משך הלימודים   
 
 
 

 30.11.2011, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה לשינוי תקנון: א. מבחני אמצע סמסטר ב. מבנה ורמת המבחנים במועדים השונים .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה הבחינות בכל המועדים ובדיקתן יהיו במתכונת 
 וברמה דומות ככל הניתן.

 
בציון הסופי.  20%רת את ההצעה כי משקלו של מבחן אמצע לא יעלה על הוועדה המתמדת מאש  

 
 

 28.12.2011, 3ישיבה מס' 
 

 אישור סיפי קבלה לשנת הלימודים תשע"ג .1

  הוועדה המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה כדלקמן:
 

 סיפי הקבלה ייקבעו ע"י החוגים באישור של הדיקן והרקטור.  .א
 

או ציון בגרות  85 -סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית -הסף המינימלי באנגלית .ב
 יח''ל. 5-בלפחות  60יח''ל או  4-בלפחות  70באנגלית 

 

בבחינה  630בפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית וציון  130מועמדים בעלי ציון  .ג
 ". 2הפסיכומטרית יקבלו פטור מקורס "אנגלית מתקדמים 

 

 ינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות):הסף המ .ד



 

 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 : 
 

 
 
 
 

8 

 , ובתנאי שממוצע שני החלקים לא יהיה נמוך 91 –, חלק פתוח 94 –חלק סגור              
 .115-מ             

 

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, אם הציון  .ה
לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה ומעלה. המשך  560-הפסיכומטרי שלהם יהיה מ

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

תלמידים שהתקבלו על תנאי בבחינה בעברית (יע"ל) יעברו במהלך שנה א' קורס  .ו
מיוחד במכינה, הכרוך בתשלום. תלמידים אשר יעמדו בהצלחה בדרישות 

ל. עמידה בקורס או בבחינת יע"ל הוא תנאי הקורס, יקבלו פטור מבחינת יע"
מעבר לשנה ב'. לא תאושרנה הארכות על תנאי, דהיינו מועמד שהתקבל על תנאי 
ולא עמד בו בתום שנת הלימודים הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר 

 לא ישלים את התנאי שהוטל עליו. 
 

 לקרימינולוגיהתכניות לימודים לתואר שני במסגרת ביה"ס  .2

 
לתואר שני תכניות הלימודים  והובא ולשיקום ותיקון בהתמחות בחקר פשיעה ועבריינות 

ת.ליידוע הוועדה המתמד  
 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במשפט ועסקים באסיה .3

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במשפט ועסקים באסיה הובאה ליידוע הוועדה 
 המתמדת.

 
 
 

 2.2012.1, 4 ישיבה מס'
 

 השתייכות לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות –ביה"ס לטיפול באמנויות  .1

ינוהל אקדמית לטיפול באמצעות אמנויות שבית הספר הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה 
 ומנהלית תחת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

 
 

 הצעה להקמת קתדרה לחקר אסטרטגיה ימית .2

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת קתדרה לחקר אסטרטגיה ימית. 
 

 הצעה ללוח שנה"ל תשע"ג .3

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה ללוח שנה"ל תשע"ג כדלקמן: 

 
  2012/2013ע"ג לוח שנת הלימודים תש

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 . 21.10.12ן, ה' חשוון, תשע"ג, יום ראשו   תחילת הלימודים:

 .9.12.12, כ"ה כסלו, תשע"ג, יום ראשון    חופשת חנוכה:
 . 27.1.13ראשון, ט"ז שבט, תשע"ג, יום     סיום סמסטר א':
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 , עד יום ראשון, ז' 28.1.13שני, י"ז שבט, תשע"ג, מיום   מועד א': בחינות סמסטר א': 
 . 17.2.13אדר, תשע"ג,                                                                            

 , עד יום שני, כ"ב 18.2.13ח' אדר, תשע"ג, , שנימיום    מועד ב':                      
 . 4.3.2013אדר, תשע"ג,                                

      
 (הלימודים  21.2.13חמישי, י"א אדר, תשע"ג, יום     תענית אסתר:

 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                         
 . 24.2.13ראשון י"ד אדר , תשע"ג, יום     חופשת פורים:

 
 סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 . 5.3.13כ"ג אדר, תשע"ג, , שלישייום    תחילת הלימודים:
, עד יום שישי, כ"ה 24.3.13ם ראשון, י"ג  ניסן, תשע"ג, ומי חופשת פסח:

 . 5.4.13ניסן, תשע"ג, 
 . 7.4.13הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ג, 

 .7.4.13יום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ג,   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 
 ) 18:00הלימודים מסתיימים בשעה (                                                                             

 -12:00(בין השעות  8.4.13יום שני, כ"ח ניסן, תשע"ג,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
      14:00( 

-12:00(בין השעות  14.4.13תשע"ג, יום ראשון, ד' אייר,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל
                    14:00(  

 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       
 . 15.4.13ם שני, ה' אייר, תשע"ג, יו :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 . 16.4.13שלישי, ו' אייר, תשע"ג, יום    חופשת יום העצמאות:*
 ייקבע    יום הסטודנט:

 .14.5.13-15.5.13ו' סיוון, תשע"ג, -רביעי, ה'-שלישי ימים   חג השבועות: חופשת
 . 20.6.13יום חמישי, י"ב תמוז, תשע"ג,    סיום סמסטר' ב':
  . 21.6.13:                                            יום שישי, י"ג תמוז, תשע"ג,    השלמת שיעורים

 , עד יום חמישי, ד' 23.6.13ט"ו תמוז, תשע"ג,  ,אשוןר מיום  מועד א': בחינות סמסטר ב':
 . 11.7.13אב, תשע"ג,      
 , עד יום חמישי, י"ח14.7.13אשון, ז' אב, תשע"ג, מיום ר  מועד ב':   

 .25.7.13אב, תשע"ג, 
 
 

 . 14.7.13יום ראשון, ז' אב, תשע"ג,                  תחילת סמסטר קיץ:
 .30.8.13יום שישי, כ"ד אלול תשע"ג,                                             סיום סמסטר קיץ:

 
ועד ליום שלישי, י"ג תשרי  1.9.13מועד א':         יום ראשון, כ"ו אלול תשע"ג,          בחינות סמסטר קיץ:

 .17.9.13תשע"ד,                
ועד ליום שישי,                         4.9.2013: יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ג, חופשת ראש השנה   חופשות:

 6.9.2013ב' בתשרי תשע"ד,                  
עד ליום שבת,        13.9.2013: יום שישי, ט' בתשרי תשע"ד, חופשת יום הכיפורים                                             

          14.9.2013' בתשרי תשע"ד, י                 
ועד ליום חמישי, כ"ב      18.9.2013: יום רביעי, י"ד בתשרי תשע"ד, חופשת סוכות

 26.09.2013בתשרי תשע"ד,                
  
ועד ליום   29.09.13מועד ב':            יום ראשון, כ"ה תשרי תשע"ד,               

 .11.10.13תשע"ד,                        שישי, ז' חשון 
 13.10.13        :ע"דפתיחת שנת הלימודים תש

 * במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים 
 

 
תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודים אטלנטיים במסגרת החוג  .4

 להיסטוריה כללית
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במסגרת החוג להיסטוריה כללית התכנית ללימודים לתואר שני בהתמחות בלימודים אטלנטיים 
 הובאה ליידוע הוועדה המתמדת.

 
 

תכנית לימודים בינתחומית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר במסגרת הפקולטה למדעי  .5
 הרוח

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה  לפתיחת תוכנית לימודים בינתחומית לתואר שני בלימודי 
.נשים ומגדר במסגרת הפקולטה למדעי הרוח  

 
 

  


	החלטות הוועדה המתמדת תשע"ב

