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' אלול, תשע"גט  
2013אוגוסט,  15  

 גע"תשהחלטות הסנאט 
 

 8.11.2012, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה להקמת מרכז קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים .1

 
גגות ירוקים.הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז קדס לאקולוגיה של   

 
 דיווח חברי הוועדה הבינסנאטית .2

 הוחלט: 
 

הסנאט מאשר את הצעת ההחלטה בנושא מעורבות המל"ג בעניינים האקדמיים של 
 האוניברסיטאות:

הסנאט קורא למועצה להשכלה גבוהה לכבד את העצמאות האקדמית של  .1
האוניברסיטאות ולהימנע מניסיונות ליטול לעצמה סמכויות החלטה בנושאים אקדמיים, 

 הנתונים על פי החוק לשיקול דעתן הבלעדי של הרשויות המוסמכות באוניברסיטאות. 
 ת. הסנאט סבור שיש תועלת רבה בוועדות הערכה בינלאומיו  .2
הניסיון שהצטבר בהפעלת ועדות הערכה בינלאומיות ע"י המל"ג מחייב דיון מעמיק על  .3

דרכי יישומן של ההמלצות ע"י האוניברסיטאות עצמן, על מנת להבטיח כי הדו"חות של 
ועדות אלה יזכו להתייחסות נאותה מבלי לפגוע בעצמאות האקדמית של 

 האוניברסיטאות. 
 
 

 20.12.2012, 3ישיבה מס' 
 

 קריאה שנייה –הצעה לשינוי בפרק עמיתי מחקר וחוקרים נלווים  .1

 
 הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בפרק עמיתי מחקר וחוקרים נלווים בקריאה שניה כדלקמן: 

 
: עמיתי מחקר וחוקרים נלווים13פרק   

Research Fellow)מינוי לעמית מחקר ( ניתן לחוקרים בעלי תואר   Ph.D מהארץ ומחו"ל  
 ממוסדות אוניברסיטאיים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים במחקר באוניברסיטת חיפה. 
Adjunct Researcher)מינוי לחוקר נלווה ( ניתן לחוקרים ללא תואר   Ph.D מהארץ ומחו"ל  
 ממוסדות אוניברסיטאיים ולא אוניברסיטאיים אשר עוסקים במחקר באוניברסיטת חיפה. 

נועדו לאפשר לחוקרים להגיש הצעות מחקר לקרנות מחקר חיצוניות ולשתף פעולה  מינויים אלה
 עם חוקרים במסלול האקדמי הרגיל באמצעות תקציבי מחקר ותמריצי מחקר שינוהלו על ידם.

 זכאים למינויים אלה:
חוקרים השוהים באוניברסיטת חיפה תקופה ממושכת או חוקרים השוהים באוניברסיטת          א.
פה כאורחים לתקופות מוגבלות (מספר חודשים) ללא תשלום (או בתשלום על חשבון חי

 תקציבי מחקר או הקצבות חיצוניות).
דוקטורליות של -דוקטורנטים. (אופן מינויים מפורט בתקנון מלגות בתר-בתר          ב.

 אוניברסיטת חיפה הנמצא ברשות המחקר).
 

נויהקריטריונים למינוי או להארכת מי 13.1  
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המרכיב העיקרי למינוי או להארכת מינוי עמיתי מחקר או חוקרים נלווים הינו תרומת המועמד 
 לקידום המחקר ביחידה בה הוא מועסק (כגון מרכז/מכון מחקר). 

הליכי המינוי או הארכת המינוי    13.1.1  
ראש מכון/מרכז יעביר המלצתו לסגן נשיא ודיקן למחקר     13.1.1.1

למינוי מועמד כעמית מחקר או כחוקר נלווה. ראש חוג/ראש   בבקשה
ספר/ראש קתדרה/ראש מעבדה יעביר המלצתו לדיקן הפקולטה -בית

 אשר יצרף המלצתו לבקשה זו ויעבירה לסגן נשיא ודיקן למחקר.

להמלצה זו יצורפו קורות החיים ורשימת הפרסומים של המועמד וכן     13.1.1.2
 המועמד.תכנית מחקר מעודכנת של 

סגן נשיא ודיקן למחקר רשאי להתייעץ עם חוקרים בתחום בטרם ימנה     13.1.1.3
 חוקר כעמית מחקר או כחוקר נלווה. 

ידי ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים -מינוי עמית מחקר יעשה על    13.1.1.4
 להלן).  13.2נלווים(ראה סעיף 

 ידי סגן נשיא ודיקן למחקר. מינוי חוקר נלווה יעשה על                
משך המינוי הוא עד שלוש שנים וניתן להאריכו לתקופות קצובות     13.1.1.5

נוספות של עד שלוש שנים כל פעם. הבקשה להארכת המינוי תכלול 
הגשת דו"ח מטעם עמית המחקר או החוקר הנלווה לרשות המחקר על 

, פרסומים, פעילותו המחקרית של החוקר כגון: הגשת הצעות מחקר
 השתתפות וארגון כנסים ואירועים מחקריים אחרים. 

 
 

ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים   13.2  
 

 הרכב הוועדה      13.2.1
הרכב ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים: סגן נשיא       13.2.1.1

ודיקן למחקר וארבעה חברים בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן 
 המניין בעלי קביעות באוניברסיטה. 

ראש הוועדה וחבר בתוקף -סגן נשיא ודיקן למחקר יהיה יושב      13.2.1.2
 תפקידו.

 ועדה ייבחרו ע"י הסנאט לתקופה של שלוש שנים.חברי הו      13.2.1.3
חבר ועדה יוכל להיבחר שנית לוועדת המינויים לעמיתי מחקר       13.2.1.4

 וחוקרים נלווים רק לאחר הפסקה של שנה אחת.
בכל שנה תיערכנה בחירות להשלמת מניין חברי ועדת המינויים.       13.2.1.5

הסנאט והחברים הנבחרים הבחירות תיערכנה בישיבה הראשונה של 
 ייכנסו לתפקידם מיד לאחר בחירתם.

ספר כחבר ועדת המינויים  -לא יכהן דיקן פקולטה/ראש בית      13.2.1.6
 לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים. 

 13.2.2    סדרי עבודה וכללי הצבעה
ועדת המינויים של עמיתי מחקר וחוקרים נלווים תתכנס לפחות       13.2.2.1

ראש -פי דרישת יושב-לסמסטר במשך שנת הלימודים. עלאחת 
הוועדה או שני חברים לפחות, תכונס הוועדה לישיבה שלא מן 

 המניין.
ישיבת ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים תתקיים       13.2.2.2

חברים). 2בהשתתפות שלושה חברי הוועדה לפחות (יו"ר+   
אושרה תיחשב כהצעה אשר נדחתה ע"י ועדת  הצעת החלטה אשר לא    13.2.2.3

 המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים.
אם החליט סגן נשיא ודיקן למחקר להתייעץ עם חוקרים נוספים       13.2.2.4

בתחום, תובאנה חוות הדעת שלהם לפני ועדת המינויים לעמיתי 
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 מחקר וחוקרים נלווים.
רת רק אם הצביעו בעדה רוב חברי הצעת החלטה תיחשב כמאוש      13.2.2.5

ועדת המינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים הנוכחים בישיבה 
 2ובתנאי שישתתפו בישיבה זו שלושה חברים לפחות (יו"ר + 

 חברים).
 

ראש היחידה הנוגעת בדבר יציג את התיק של המועמד/ת בעל פה או      13.2.2.6
חוקרים נלווים.בכתב בפני ועדת המינויים לעמיתי מחקר ו  

דיוני הוועדה הינם סודיים.      13.2.2.7  
 

חובות אקדמיות     13.3  
במשך כל תקופת מינויו באוניברסיטת חיפה יהיה עמית המחקר או החוקר הנלווה כפוף 

ידי הגופים המוסמכים ולנהלים -למדיניות האוניברסיטה כפי שתיקבע מעת לעת על
י מחקר וחוקרים נלווים.וההנחיות של ועדת המינויים לעמית  

 
תנאי המינוי     13.4  

שתי אפשרויות למינוי: בתשלום וללא תשלום.        13.4.1  
על חשבון תקציבי מחקר או הקצבות חיצוניות המיועדות למטרה זו  -בתשלום         13.4.2

פי תנאי התשלום שייקבעו בין המממן לאוניברסיטה ובכפוף לתנאים -על
ית המחקר או החוקר הנלווה לאוניברסיטה. שיוסכמו בין עמ  

בכתב המינוי יצוין באם המינוי הינו בתשלום או ללא תשלום.         13.4.3  
 

קביעות     13.5  
 מינוי זה אינו מקנה קביעות.

 
 קריאה ראשונה –ספר -ראשי בתי – 52.2הצעה להרחבת סעיף  .2

 
  קריאה ראשונה כדלקמן: -ספר -בתיראשי  - 52.2הסנאט מאשר את ההצעה להרחבת סעיף 

 ראשי בתי ספר עצמאיים יהיו חברי הסנאט והוועדה המתמדת בתוקף תפקידם.
 ההצעה תועבר לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שניה.

 
 

 פרופ' יוסי ציגלר –דיווח על מצב הספריה  .3

 
ה יותר הסנאט קורא להנהלת האוניברסיטה להעמיד את תקציב הרכישה של הספרים במקום גבו

 בסדר העדיפויות בתקציב האוניברסיטה. 
 
 

 24.1.2013, 4ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1

הסנאט אישר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה 
 לשם כבוד לאישים הבאים: 

 
סירליף, לגברת קונדוליזה -שפילברג, לגברת אלן ג'ונסוןבקטגוריית "אישי ציבור": למר סטיבן 

 רייס, לגברת שולמית אלוני, למר יוסל ברגנר ולגברת קתי גיוסטי.
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למר מוריס קאנבר, למר לי קורמן ולגברת טובה סגול.  בקטגוריית "אישי מעש וכספים":  
 

 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' עמוס נור ולפרופ' רות ברמן.
 
 

 
 

 14.3.2013, 5ישיבה מס' 
 

 תיקון לאור פסיקת הבג"ץ בעניין זכות הייצוג –תקנון משמעת תלמידים  .1

הסנאט מאשר את השינוי בתקנון משמעת תלמידים לאור פסיקת הבג"ץ בעניין זכות הייצוג 
 כדלקמן: 

 תקנון משמעת תלמידים
 

 א. פתיחה
 ב. הגדרות

 ג. כללי משמעת
 ד. עבירות משמעת

 ה. עונשים
 ו. רשויות המשמעת

 ז. הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת
 ח. החלטות ביניים

 ט. הדיון בערעור
 י.  פרסום

 

 א. פתיחה
. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים 1

 התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של תלמיד.

ידי הסנאט ובמועד -תלמידים (להלן: "התקנון"), נכנס לתוקפו לאחר אישורו על. תקנון משמעת 2
פרסומו, שאז יפקע תוקפו של תקנון המשמעת שקדם לו. על עבירות שנעברו לפני כניסת התקנון 

 לתוקפו יחולו הוראות תקנון המשמעת שהיה בתוקף בזמן שנעברה העבירה.

 ב. הגדרות

 הרשומים להלן המשמעויות הרשומות לצד כל אחד מהם.. בתקנון זה תהא למונחים 3

בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו, וכן להיפך. בתקנון זה האמור בלשון יחיד 
 אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.

אוניברסיטת חיפה, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או "האוניברסיטה"  3.1
 מסונף אליה.

ספר של האוניברסיטה וראש יחידה אקדמית שאיננה -לרבות ראש בית "דיקן פקולטה"  3.2
 כלולה במסגרת פקולטה.

מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה, תרגול או מחקר בכל המסלולים והדרגות "עובד אקדמי"  3.3
 באוניברסיטה או מטעמה.

-שמירה חיצונית והוסמך בכתב עלידי חברת -עובד מינהלי או מי שמועסק על"עובד בטחון"  3.4
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 ידי הממונה על הביטחון והבטיחות  לשמש   כעובד בטחון.

עובד האוניברסיטה, או אדם המועסק מטעם האוניברסיטה (אף בהעדר "עובד מינהלי"   3.5
 יחסי עובד מעביד עם האוניברסיטה) ואיננו עובד אקדמי. 

ראש רשות המשמעת, הממונה על המשמעת, הפוסקים, יו"ר ועדת  "רשויות משמעת" 3.6
 הערעורים וחברי ועדת הערעורים. 

(א) מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה, בין אם ללימודים לתואר ובין אם "תלמיד"   3.7
אקדמית, ותלמידי היחידה -ללימודים שאינם מקנים תואר, לרבות תלמידי היחידה הקדם

קבל על ידה תלמיד, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לתלמידי חו"ל, ונת
לימודים. (ב) מי שביקש להתקבל כתלמיד, וטרם נתקבלה החלטה בבקשתו, מעת הגשת בקשתו 

מעת הגשתה ועד קבלת ההחלטה. (ג) מי שסיים את חוק  -ועד קבלת החלטה נדחתה בקשתו 
היה תלמיד במועד העבירה.  (ה) תלמיד המתפקד כעובד לימודיו אך טרם קיבל תעודה. (ד) מי ש

-אקדמי אלא אם כן יובא לדין משמעתי לפני בית הדין המשמעתי לסגל האקדמי. (ו) תלמיד בת
 דוקטורט לא ייחשב כ"תלמיד" לצורך תקנון זה ויחול בעניינו תקנון משמעת אקדמי.

יה ומתקניה, לרבות שיכונים, חצרי האוניברסיטה, בניינ"תחומי קריית האוניברסיטה"  3.8
בבעלותה, בין אם מוחכרים או מושכרים לה  מעונות סטודנטים ומתקנים של האוניברסיטה בין 

גם אם הם נמצאים מחוץ לתחומי הקריה, ולרבות שטחים ומבנים אשר בבעלות האוניברסיטה, 
 בחכירתה, מושכרים לה או בחזקתה ובשימוש גורמים אחרים.

 
 ג. כללי משמעת

 
 . תלמיד חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:4

לשמור על כבוד האוניברסיטה ועל כבוד עובדיה האקדמיים, עובדיה המינהליים, מוריה,  4.1
תלמידיה ואורחיה, להימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם, ולהתנהג בצורה ההולמת את 

הציבורי. היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות החוק והמוסר   
למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות, המשמעתיות והאחרות, כפי שהן חלות על  4.2

 התלמידים לפי חוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה.
לציית להוראות רשויות האוניברסיטה, עובדיה האקדמיים ועובדיה המינהליים, ושליחיה,  4.3

לחוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה.הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם בהתאם   
לשמור על רכוש האוניברסיטה ועל הניקיון והסדר בתחומיה. 4.4  
על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים, באוניברסיטה  4.5

 ומחוצה לה, ומעשה או מחדל  ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון:
מילוי הוראות עובדיה -ידי רשויות האוניברסיטה או אי-ונהלים, הנקבעים עלציות לתקנונים -אי -

 האקדמיים או עובדיה המנהליים;
בית, עבודות -הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות-אי -

-בעלסמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי הקפדה על כללי יושר והגינות בעת פניה בכתב או 
 פה לרשויות האוניברסיטה;

התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן בעובדים אקדמיים ועובדים מנהליים; -  
התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים;  -  
התנהגות הפוגעת במתקנים ובטיפול בציוד וברכוש האוניברסיטה. -  
 

 עבירות משמעת ד.
 

 ידי תלמיד.-רה על. עבירת משמעת היא אחת העבירות דלקמן שנעב5
התנהגות הפוגעת בכבוד האוניברסיטה, ברכושה או בפעולותיה 5.1  
התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של עובדיה האקדמיים, עובדיה המינהליים,  5.2

תלמידיה או אורחיה של האוניברסיטה אם נעשתה בקשר למעמדם של הנפגעים כעובדים 
כתלמידים או כאורחים.אקדמיים, כעובדים מינהליים,   

התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, בין בהימצאו בתחומי קריית האוניברסיטה או בכל מקום  5.3
אחר שבו יימצא בתוקף היותו תלמיד (כגון: פעילויות המיועדות להכשרת עובדים אקדמיים או 

ם; לימודי תלמידים; תכניות להכשרה מעשית בעבודה סוציאלית; אתרי חפירה; סיורים לימודיי
 שדה; פעילות ספורטיבית ציבורית; פעילות בלשכות משפטיות וכד').

הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות אחרת שנתאשרה  5.4
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ידי המוסדות המתאימים  באוניברסיטה, וכן סיוע לכל הפרעה כזו.-על  
ת לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעו 5.5

לתלמיד אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה מתלמיד אחר או מתן אפשרות 
 לתלמיד אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר.

שינוי כלשהו בבחינה לאחר תום  הדברות או ניסיון הדברות עם גורם חוץ בעת הבחינה. הכנסת 5.6
 מועד הבחינה.

הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד  5.7
לעשות  בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של  הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר

 מעשה כזה.
בין במטרה להתקבל כתלמיד ובין במטרה לסייע לאחר  הונאה בבחינת כניסה לאוניברסיטה, 5.8

 להתקבל כתלמיד באוניברסיטה.
מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר  5.9

 ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.
האוניברסיטה ובכלל זה לעובדיה האקדמיים ועובדיה  אי ציות להוראות של רשויות 5.10

המינהליים, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, וכן אי ציות להוראות כאמור גם אם ניתנו מחוץ 
 לתחומי קריית האוניברסיטה.

עשיית מעשה שיש בו משום מרמה, הונאה או זיוף, בין אם הניב המעשה טובת הנאה ובין אם  5.11
 לאו, ובכלל זה:

מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, הימנעות ביודעין ממסירת מידע נדרש, חיבור מסמך  -
כוזב ו/או  הגשתו לרשויותיה, לעובדיה האקדמיים או לעובדיה המינהליים לשם קבלת זכויות 
באוניברסיטה, או בקשר ללימודים באוניברסיטה, אם לטובת מוסר הידיעה, מחבר המסמך או 

ו כאמור, ואם לטובת אחר.תהמגיש או  
הכנסת שינוי בכל מסמך, תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה, ללא הרשאה מרשויותיה  -

 המוסמכות.
פגיעה ברכוש ספריות האוניברסיטה ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר דיגיטלי, חומר  5.12

, הפרת תקנון או נהלי ויזואלי או חומר אחר, הסתרתם, הוצאתם ללא רשות, השחתתם-אודיו
 ספריות האוניברסיטה, וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספריות.

הפרה של תקנות, הוראות והסכמים -הפרת תקנות, הוראות ונהלי האוניברסיטה, ובכלל זה  5.13
  -המתייחסים

 א. לנוהל פעילות ציבורית בקמפוס.
 ב. לעישון במקום האסור לעישון.

ניברסיטה, כולל ספריות, חדרי מעבדות, אולמות, מעונות ושיכונים, ג. לשימוש במתקני האו
 מועדונים, משרדים, מתקני ספורט ושטחים פתוחים,

 ד. לעבירות חניה,
ה. למעשה או מחדל שגרם או שעלול היה לגרום למניעת מימוש זכותם של תלמיד, עובד אקדמי, 

ל, לספרים, לאמצעי הוראה ולמידה עובד מנהלי, או אורח האוניברסיטה,  מגישה למתקנים הנ"
 אחרים או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין. 

סירוב להזדהות בפני עובד אקדמי או עובד מינהלי במסגרת מילוי תפקידם. 5.14  
אי הופעה לפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהן. 5.15  
עת.מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמ 5.16  
ידי רשויות המשמעת.-אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנה על 5.17  
התנהגות הנוגדת את החוק או את עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה  5.18

 קלון.
התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה, בתחומי  5.19

 קריית האוניברסיטה.
ימוש ברכוש האוניברסיטה לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך, ובכלל זה שימוש בזמן ש 5.20

 מחשב לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך. פריצה או הסגת גבול לאוניברסיטה או לרכושה.
 

 ה. עונשים 
 

 . תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים המנויים להלן:6
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אזהרה. 6.1  
נזיפה.        
נזיפה חמורה.       
פסילת התלמיד מקבלת פרס לימודים, הנחה בשכר לימוד, הלוואה או מלגה או ביטול הזכות  6.2

 לקבלם לתקופה שתיקבע.  ביטול זכויות או הישגים שנרכשו כתוצאה ממרמה.
ם, מניעת כניסה ושימוש במתקני האוניברסיטה וברכושה כולל מעבדות, ספריות, מחשבי 6.3

 שיכונים ומעונות סטודנטים, מועדונים, מתקני ספורט ומגרשי חניה למשך תקופה שתיקבע.
פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת תרגיל, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת  6.4

 גמר, עבודת דוקטור, או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.
יטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהתלמיד השתתף איסור השתתפות או ב 6.5

 בהם.
איסור להיבחן בבחינה או בבחינות מסוימות במועד מסוים או במועדים מסוימים. 6.6  
עיכוב מתן כל מסמך מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים. 6.7  

, למשך תקופה עיכוב מתן תעודה או אישור המעידים על לימודי התלמיד או סיום לימודיו
 שתיקבע.

ביטול מסמך, תעודה, תואר או אישור מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים, בכפוף לאישור  6.8
 הרקטור.

קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לתלמיד מן המניין. כל  6.9
עד למועד הפרעון קנס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו ו

 בפועל.
ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. ביטול בדיעבד של שנת לימודים או חלקה. 6.10  
הרחקת התלמיד מן האוניברסיטה לתקופה מוגדרת לרבות איסור כניסת התלמיד, במשך  6.11

 תקופת ההרחקה, לתחומי קריית האוניברסיטה.
ות, לרבות איסור כניסת התלמיד לתחומי קריית הרחקת התלמיד מן האוניברסיטה לצמית 6.12

 האוניברסיטה.
 עונש הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה טעון אישורו של הרקטור.

מניעת הרשמה או מניעת חידוש לימודים. 6.13  
נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת ועקב העבירה נגרם נזק חומרי לרכוש האוניברסיטה,  6.14

בדי האוניברסיטה או תלמידיה, ניתן לחייבו בפיצוי כספי.ובכלל זה הספרייה, או לעו  
כל פיצוי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו ועד למועד הפרעון 

 בפועל.
חיוב התלמיד לעשות שירות לאוניברסיטה או מטעמה או לציבור בתנאים ובמועדים  6.15

ידי רשויות המשמעת.-שייקבעו על  
ירת רכב ו/או סינדולו.גר 6.16  
מניעת העסקה של התלמיד באוניברסיטה, בכל תפקיד או בתפקיד מסויים כלשהו, בין אם  6.17

 בשכר ובין אם ללא שכר, לתקופה קצובה או עד גמר לימודיו באוניברסיטה.
עונש על תנאי. 6.18  

, על תנאי. התנאי ידן יהיה, כולו או מקצתו-רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש שהוטל על
ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.-הוא שתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על  

תלמיד שנדון לעונש על תנאי לא ישא את עונשו, אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה אחת  6.19
תחיל העבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך תקופת התנאי או אחריה. תקופת התנאי ת

 מיום ההחלטה אלא אם נקבע בגוף ההחלטה אחרת.
ידי רשויות המשמעת ולא יהא בכך כדי לגרוע -הורשע תלמיד כאמור, יופעל התנאי על 6.20

מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על התלמיד, בחופף או במצטבר, עונש או עונשים בגין 
 העבירה החדשה שבגינה הופעל התנאי.

וגזר הדין ירשמו בתיקו האישי של התלמיד שהורשע, המנוהל  ביחידה תמצית ההחלטה  6.21
 האקדמית בה הוא לומד ובמחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל.

 
א' 6  

 
, יורחק הרחקה בפועל לתקופה שתיקבע 5.7או  5.5.  תלמיד שנמצא אשם בעבירה לפי סעיף 1א.6
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ידי הפוסק בהתאם לחומרת העבירה. -על  
 

, בתוך שלוש שנים מיום 5.7או  5.5אשם פעם נוספת בעבירה לפי סעיף .   תלמיד שנמצא 2א.6
, יורחק מן האוניברסיטה לצמיתות, אלא אם 5.7או  5.5שהורשע  לראשונה בעבירה לפי סעיף 

מצא הפוסק נסיבות מיוחדות, אותן יפרט בהחלטתו, המצדיקות עונש קל יותר.  הוראות סעיף 
יחולו על סעיף זה. 6.20  

 
, יחליט הממונה על המשמעת בהתייעצות 5.7או  5.5נמצא תלמיד אשם בעבירה לפי סעיף .   3א.6

 עם ראש רשויות המשמעת, על דיווח המקרה ליועץ המשפטי לממשלה.
 

 ו. רשויות המשמעת
 

 . רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים:7
 רשויות המשמעת באוניברסיטה הינן: א. 

. ראש רשות המשמעת.1  
על המשמעת  והפוסקים. . הממונה2  
 . יו"ר ועדת הערעורים וחברי הועדה.3

 ב. בעלי תפקידים אחרים: התובע הראשי, התובעים והמרכז כהגדרתם בתקנון.
 

 ראש רשות המשמעת     
סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדים האקדמיים של    7.1

המשמעת. ראש רשות המשמעת אחראי על ארגון, ניהול והפעלה של האוניברסיטה את ראש רשות 
 רשויות המשמעת.

 
 הממונה על המשמעת והפוסקים  7.2

סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדים האקדמיים  7.2.1
של האוניברסיטה את הממונה על המשמעת  וכן ימנה מבין העובדים האקדמיים, העובדים 

המנהליים, התלמידים ואישי ציבור את הפוסקים, במספר שייקבע מדי פעם בפעם ע"י  הסנאט. 
 המנוי יהיה לתקופה קצובה.

 בתלונות על עבירות משמעת. -כדן יחיד  -הממונה על המשמעת ידון ויחליט  7.2.2
 7.2.4עיף פרט לסמכויותיו לפי ס -כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת על פי תקנון זה   7.2.3
נתונה גם לכל אחד מהפוסקים. דין  החלטה של  פוסק כדין החלטה של הממונה על  -להלן 

 המשמעת לכל דבר ועניין.
פי -חלוקת התיקים בין הממונה על המשמעת  לפוסקים וקביעת מועדי הדיון תעשה על 7.2.4

יין או לעניינים הנחיות כלליות שיקבע הממונה על  המשמעת מעת לעת, או על פי קביעתו לענ
לעיל, לממונה על המשמעת הסמכות לקבוע  בהתאם  7.2.2מסוימים. על אף האמור בסעיף 

ידי מותב של שלושה המורכב מן הממונה -לשיקול דעתו, כי בתלונות מסוימות יתקיים הדיון על
ידו.-על המשמעת ושניים מבין  הפוסקים שייקבעו על  

לעיל לפוסק או לפוסקים. 7.2.4פי סעיף -סמכויותיו עלהממונה על המשמעת רשאי לאצול  7.2.5  
משתמה תקופת המינוי של הממונה על המשמעת או של אחד מהפוסקים, מוסמכים הם  7.2.6

להמשיך ולסיים את הדיון  בכל תלונה שהוגשה בפניהם קודם לכן, וכן בתלונות חדשות עד למינוי 
 מחליפיהם.

 
ועדת ערעורים 7.3  

ידי סנאט האוניברסיטה, -הערעורים יהיו שמונה עובדים אקדמיים שימונו עלחברי ועדת  7.3.1
ידי ועד  אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה וארבעה אישי ציבור -ארבעה תלמידים שימונו על

ידי הסנאט בהמלצת הרקטור -ידי נשיא האוניברסיטה. יו"ר ועדת הערעורים ימונה על-שימונו על
ת העובדים האקדמיים  או מבין ארבעת אישי הציבור כאמור. המינוי ועל דעת הנשיא מתוך שמונ

 יהיה לתקופה קצובה.
ועדת הערעורים תדון בהרכב של שלושה עובדים אקדמיים, תלמיד אחד ואיש ציבור אחד. 7.3.2  
ידי יו"ר ועדת הערעורים מבין חברי ועדת -הרכב ועדת הערעורים לדיון בכל ערעור ייקבע על 7.3.3
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ם, וכן יקבע יו"ר ועדת הערעורים את יו"ר המותב.הערעורי  
משתמה תקופת המינוי של יו"ר ועדת הערעורים או של חבריה, מוסמכים הם להמשיך  7.3.4

ולסיים את הדיון בכל ערעור שהוגש  בפניהם קודם לכן וכן בערעורים חדשים עד למינוי 
 מחליפיהם.

מרכז ותובע 7.4  
"המרכז"). -שישמש כמרכז של רשויות המשמעת (להלן  הרקטור ימנה עובד מינהלי 7.4.1  
הנשיא והרקטור, ימנו עובדי אוניברסיטה מינהליים, עובדים אקדמיים ותלמידים שישמשו  7.4.2

(כל אחד מהם "התובע"). מינוי התלמידים יהיה   -כתובע ראשי וכתובעים בדיון המשמעתי  (להלן 
 יקן הסטודנטים.בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים ובשיתוף ד

. שמירת סמכויות8  
סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם של עובד  8.1

לשם מניעת הפרעות  -שבגדר סמכותם  -אקדמי או עובד מינהלי לתת הוראות או לנקוט צעדים 
 יטה.מצד תלמיד למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת באוניברס

פי -אין בהוראות התקנון כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לעובד אקדמי או לעובד מינהלי על 8.2
 תקנונים אחרים באוניברסיטה.

 
 ז. הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת

ידי קיום חקירה -. הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה איננה נשללת על9
פסק דין בגין אותו מעשה. משטרתית, הליכים פליליים או   

ידי המתלונן בכתב בשני עותקים לתובע.-תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על 9.1  
התובע יטפל בתלונה סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, והוא רשאי לבקש הסברים מהמתלונן,  9.2

 מהתלמיד הנתבע, אם הלה חפץ לתת הסבר, ומכל מקור אחר.
ין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, רשאי הוא לגנוז את התלונה. הגיע התובע להחלטה שא 9.3

התובע יודיע למתלונן ולנתבע על  החלטת הגניזה, ועל זכות המתלונן לערער על החלטה זו בפני 
) ימים מיום קבלת הודעה זו. הערעור יתקבל אם הרקטור 14הרקטור והנשיא תוך ארבעה עשר (

ר והנשיא תהא סופית. אחת לשנה יגיש התובע דווח מפורט  והנשיא החליטו על כך. החלטת הרקטו
 לוועדה המתמדת על התלונות שנגנזו.

החליט התובע שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, יכין את טופס התביעה ויעבירו  9.4
 לממונה על המשמעת תוך ציון הפרטים  הבאים:

 א. פרטי המתלונן ותאורו.
וחסים לתלמיד הנתבע.ב. תאור המעשים או המחדלים המי  

וכן אם התביעה מתכוונת לדרוש הטלת אחד ג.  פרוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע, 
לעיל  6.11לעיל ו/או עונש כאמור בסעיף  6.12, או 6.10, 6.8מן העונשים האמורים בסעיפים 

 לתקופה של שנה ומעלה (עונשים אלה יכונו בהמשך "עונשים חמורים").
עדי התביעה ומסמכים.ד. רשימת   

דין (במקרים שבהם כך יוחלט על ידי התובע).-. כי התביעה תהיה מיוצגת בהליכים על ידי עורךה  
הממונה על המשמעת באמצעות המרכז, ישלח לנתבע, לתובע, למתלונן וליו"ר אגודת  5.9

בצירוף הסטודנטים, בהקדם האפשרי, הזמנה בכתב על המקום והמועד שנקבע לדיון בתלונה, 
 טופס התביעה ועותק של התקנון.

 טופס ההזמנה יבהיר לנתבע:
. את הברירה, הטעונה הסכמת שני הצדדים, בין דיון בדרך של גישור לבין דיון משמעתי. 9.5.1  
. כי הינו רשאי להיעזר במייצג שהינו תלמיד אחר או עובד אקדמי. 9.5.2  
על ידי עורך דין ו/או כי התובע מתכוון לדרוש  במקרים בהם נקבע כי התביעה תהיה מיוצגת. 9.5.3

להטיל על הנתבע עונשים חמורים כהגדרתם לעיל (באותם המקרים בהם החליט כך 
דין. -על ידי עורךבדיון המשמעתי  כי הנתבע רשאי להיות מיוצג -התובע)   

מסרה לו לממונה על המשמעת, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מהיום שבו נ למסור. כי עליו 9.5.4
את הפרטים הבאים:  הודעה בכתב הכוללתההזמנה,   

 (א)  על בחירתו בדרך של גישור או בדרך של דיון משמעתי.
לעיל או בעורך דין (בהתקיים התנאים  9.5.2כאמור בסעיף (ב) אם בחר להסתייע במייצג 

-ורךאת שמו ומענו של המייצג/ע -.א' בתקנון זה) 9.5או בסעיף  9.5.3האמורים בסעיף 
. הדין  
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אם לטענת התלמיד קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או שקיימות .א' 9.5
-נסיבות מיוחדות המצדיקות לטענתו להתיר לו להיות מיוצג בהליכים המשמעתיים על ידי עורך

. 9.5.4דין, עליו לפנות בבקשה להתיר לו ייצוג כאמור וזאת ביחד עם ההודעה האמורה בסעיף 
שתו יפרט התלמיד את הנימוקים המצדיקים לטענתו להיעתר לבקשתו ויצרף ראיות בבק

התומכות בנימוקיו, ככל שיהיו כאלה. הממונה על המשמעת יודיע לתלמיד על החלטתו בבקשה 
(ארבעה) ימים לפני המועד שייקבע לדיון בתלונה. על החלטת הממונה על המשמעת על פי  4לפחות 

-ר. החליט הממונה על המשמעת להתיר לתלמיד להיות מיוצג על ידי עורךסעיף זה אין זכות ערעו
דין, תהיה התביעה זכאית גם היא לייצוג כזה, אף אם לא הודיעה מראש על כוונתה להיות 

דין בהליך המשמעתי.-מיוצגת על ידי עורך  
שבמדור כל הודעה, הזמנה או מסמכים שיישלחו לנתבע ולמתלונן בדואר רשום לפי כתובתו   9.6

לרישום ומעקב באוניברסיטה או כתובתו בחוג לימודיו, או שנמסרו לידי הנתבע באמצעות שליח 
אם נשלחו בדואר כאמור או ביום  -) ימים לאחר שיגורם 7ייחשבו כאילו נמסרו לנתבע שבעה (

ידי שליח כאמור.-אם נמסרו על -מסירתם בפועל לידי הנתבע   
) ימי עבודה מיום 30בתלונה יהיה לא מאוחר מאשר שלושים (המועד שייקבע לתחילת הדיון  9.7

) 100ידי התובע  ובמקרה של חופשות בהן אין פעילות באוניברסיטה מאה (-שנתקבלה התלונה על
לעיל לנתבע. תובע או  9.5) ימים מהיום בו נמסרה ההזמנה לפי סעיף 7ימים, ולא מוקדם משבעה (

ודיע על כך  לממונה על המשמעת, בצירוף נימוקים, תוך נתבע, המבקש לדחות את מועד הדיון, י
) ימים מיום שנמסרה לו הזמנה. החלטת הממונה על המשמעת בבקשת הדחייה תימסר 3שלושה (

 לנתבע, לתובע, למתלונן וליו"ר אגודת הסטודנטים או מי שימונה על ידו, בהקדם האפשרי.
 דומים במקרים שנתנו דומות בהחלטות יןלעי זכות תהיה, כוחו לבא או, הנתבע לתלמיד' א 9.7

 אתר באמצעות, לדיון שקדמו השנתיים במהלך, שם בעילום המשמעת רשויות ידי-על ושפורסמו
.הרשות של האינטרנט  

הדיון בתלונה יכול שיתנהל בהעדר הנתבע אם זה לא יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן  9.8
בנסיבות כמתואר לעיל, יהיה הממונה על המשמעת רשאי כראוי. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע 

ליתן כל החלטה אף שלא בפני הנתבע. ניתנה החלטה שלא בפני הנתבע ימציא לו המרכז עותק 
) ימים מהמועד בו הומצא לו עותק מן 7ממנה והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטול  תוך שבעה (

ה מוסמך לבטל החלטתו או לשנותה ההחלטה. העתירה תתברר בפני הממונה על המשמעת שיהי
 מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקיים דיון חוזר בתלונה בנוכחות הנתבע.

לאמור בהתאם  אם מונהבשעת הדיון בתלונה יהיו נוכחים התובע, המתלונן, הנתבע ומייצג ( 9.9
מתוך ידי הרקטור -) וכן תלמיד משקיף, המתמנה עללעיל וניתן לו יפוי כח בכתב על ידי התלמיד

רשימת משקיפים שתגיש אגודת הסטודנטים. נוכחותו של מייצג הנתבע בדיון אינה פוטרת את 
 הנתבע מהתייצבות לדיון על פי ההזמנה שקיבל. 

המרכז יזהה את הנתבע ויציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידם. 9.10  
את  -אם יתבקש לכך  הממונה על המשמעת יקרא את טופס התביעה בפני הנתבע ויסביר לו, 9.11

האמור בו. הממונה על המשמעת יסביר לנתבע ולתובע את האפשרות של קיום הדיון בדרך של 
גישור. בהעדר הסכמה הדדית של הצדדים בדבר קיום הדיון בדרך של גישור, יתקיים הדיון 

 המשמעתי.
משסיים, יציג  לא הודה הנתבע, יציג התובע את גירסתו, וראיותיו, וירצה את טיעוניו.  9.12

 את גירסתו וראיותיו, וירצה את טיעוניו. מי שמייצג אותוהנתבע או 
בתום דיון זה, ובהקדם האפשרי, יכריע הממונה על המשמעת בכתב על דבר זיכויו או   9.13

הרשעתו של הנתבע. הודה הנתבע בביצוע  העבירה, יכריע הממונה על המשמעת בהקדם האפשרי 
 על דבר הרשעתו.

הנתבע בביצוע העבירה, יציג התובע את ראיותיו וטיעוניו לעניין העונש. משסיים, יציג  הורשע
 הנתבע את ראיותיו וטיעוניו לעניין העונש.

היושב או היושבים בדין, הנתבע והתובע, רשאים לחקור את העדים, לרבות המתלונן  9.14
במהלך הדיון וימנעו שאלות  והנתבע. היושבים בדין ידאגו להגן על העדים מפני פגיעה והטרדה

 בלתי רלוונטיות או חוזרות תוך ניצול לרעה של הדיון.
הממונה על המשמעת ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה, תוך  9.15

 הקפדה על כללי הצדק הטבעי.
במהלך הדיון יירשם בידי המרכז פרוטוקול שיחתם בידי הממונה על המשמעת. 9.16  
-הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם הממונה על המשמעת יחליט אחרת, על 179.
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 פי בקשת התובע או הנתבע.
סמוך ככל האפשר לסיום גביית הראיות והשמעת טענות הצדדים, ייתן הממונה על המשמעת  9.18

 החלטה מנומקת, בכתב.
טה שבה לומד הנתבע, למתלונן, המרכז ישלח עותקים של ההחלטה לתובע, לדיקן הפקול 9.19

לנתבע, לאגודת הסטודנטים וכן לגורמים אחרים באוניברסיטה הנוגעים בדבר. עותק אחד 
 מההחלטה יתוייק בתיקו האישי של הנתבע.

המצאת החלטה לידי התלמיד הנתבע תהיה במשלוח עותק ממנו לתלמיד בדואר רשום לפי  9.20
ירותי תלמיד ושכ"ל באוניברסיטה או בחוג לימודיו, כתובתו של התלמיד כפי שרשומה במח' לש

או במסירת עותק של ההחלטה לידי התלמיד באמצעות שליח, ויראו את ההחלטה כאילו הומצאה 
לידי התלמיד כאמור שבעה ימים לאחר שיגורה אם נשלחה בדואר, או ביום מסירתה בפועל לידי 

ידי שליח כאמור.-התלמיד  אם נמסרה על  
תחולתה של ההחלטה היא ממועד הקראתה לנתבע, ואם לא נכח הנתבע במועד זה, ממועד  9.21

 מסירתו לנתבע. 
יום  20בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש תוגש בכתב למרכזת רשויות המשמעת, תוך  .א

 מיום שיודע המבקש על העונש.
את ביצועו הוגשה בקשה לדחות מועד ביצוע העונש, רשאי הממונה על המשמעת לדחות  .ב

 למועד אחר ולהתנות את הדחייה בתנאים שיימצא לנכון.
לא הוגש ערעור, תהיה ההחלטה של הממונה על המשמעת סופית. אולם אם הטיל הממונה  9.22

על המשמעת עונש של הרחקה, או ביטול  שנת לימודים או חלקה, טעון עונש זה אישור מטעם 
קומם המוסמכים, בהתאם לסוג  העבירה, נשיא האוניברסיטה או הרקטור, או ממלאי מ

 המוסמכים להפחית את העונש, או להחליפו בעונש קל יותר, מן העונשים המנויים בתקנון זה.
 

 ח. החלטות ביניים
 

. הרקטור או הדיקן (בהתייעצות עם הממונה על המשמעת) או הממונה על המשמעת רשאים, 10
ביניים (כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לאחר שהוגשה תלונה לתובע, לתת החלטות 

 לבחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה וכד').
החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד מתן החלטה בתלונה, או מועד מוקדם יותר כפי שיקבע 

ושה שבועות, כפוף ידי נותן ההחלטה אך בכל מקרה תוקפה של החלטת ביניים לא יעלה על של-על
להלן. 10.1לאמור בסעיף   

ביקש התלמיד הנתבע לדחות המועד הקבוע לדיון נגדו, והממונה על המשמעת נעתר לבקשת  10.1
 הדחייה, יהא הממונה על המשמעת רשאי להאריך תוקפה של החלטת הביניים עד למתן ההחלטה.

נן, לדיקן הפקולטה ולראש החוג העתקים מהחלטות הביניים יישלחו לנתבע, לתובע, למתלו 10.2
 שבהם לומד הנתבע ולאגודת הסטודנטים.

החלטת ביניים תינתן במידת האפשר לאחר שנותן ההחלטה איפשר לתלמיד או למייצג  10.3
 מטעמו להשמיע טענותיו.

ניתנה החלטת ביניים בהעדר התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לבקש מן הממונה על המשמעת  10.4
לטה בנוכחותו. אישר  הממונה על המשמעת קיום דיון חוזר, ייערך דיון זה לא דיון חוזר בהח

 יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.
החלטת הממונה על המשמעת בדיון חוזר כאמור תהיה סופית. 10.5  
החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני ועדת הערעורים. 10.6  
או לשנות בכל עת, החלטת ביניים שנתן, בין ביוזמתו הממונה על המשמעת מוסמך לבטל  10.7

 ובין ביוזמת התלמיד או המתלונן.
 

 ט. הדיון בערעור
 

. החלטה ניתנת לערעור בזכות.11  
הודעת ערעור תוגש אל מרכז ועדת הערעורים בשלושה עותקים, תוך עשרים יום מיום  11.1

 שהודעה למערער ההחלטה.
הערעור אל יו"ר ועדת הערעורים, ועותק אל המשיב. המשיב המרכז יעביר עותק מהודעת  11.2

רשאי להגיש תשובתו להודעת הערעור בשלושה עותקים אל מזכיר ועדת הערעורים תוך שבועיים 
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 מיום שהומצאה לידיו הודעת הערעור.
מרכז ועדת הערעורים יעביר עותק של תשובת המשיב אל יו"ר ועדת הערעורים, ועותק אל 

 המערער.
יו"ר ועדת הערעורים יקבע את הדיון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר, ויודיע לצדדים על  11.3

 מועד זה בהקדם. כללי המצאת ההחלטה יחולו על המצאת הודעה זו.
צד המבקש לדחות את מועד הדיון יודיע על כך ליו"ר ועדת הערעורים, בצרוף נימוקים, תוך  11.4

. החלטת יו"ר ועדת הערעורים בבקשת הדחיה תימסר שלושה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה
 לצדדים בהקדם האפשרי.

בטיעוניו בפני בשעת הדיון בערעור יהיו נוכחים המערער והמשיב. התלמיד יהא רשאי להיעזר  11.5
דין -אם היה רשאי להיות מיוצג על ידי עורך -או בתלמיד אחר או בעובד אקדמי,  ועדת הערעורים

מתן יפוי כוח  דין. התלמיד יתן יפוי כח בכתב למייצג מטעמו.-על ידי עורך - בדיון נשוא הערעור
פי ההזמנה שקיבל. אי הופעת העובד -כאמור אינו פוטר את  התלמיד מהתייצבות לדיון על

 האקדמי או התלמיד האחר כאמור לדיון בערעור לא תעכב הדיון בערעור או תגרע מתוקפו.
בהעדר התלמיד שהוא צד לערעור (בין כמערער ובין כמשיב) אם  הדיון בערעור יכול שיתנהל 11.6

הוא לא  יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים הדיון שלא במעמד התלמיד בנסיבות 
כמתואר לעיל, תהיה ועדת הערעורים רשאית ליתן כל  החלטה אף  שלא בפניו. ניתנה החלטה  

ק ממנה והתלמיד יהיה רשאי לעתור לביטולם תוך שבעה שלא בפני התלמיד, ימציא לו המרכז עות
) ימים מהמועד בו נמסר לו עותק מן ההחלטה. העתירה תתברר בפני ועדת הערעורים שתהיה 7(

מוסמכת לבטל החלטתה או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקיים דיון חוזר בערעור 
 בנוכחות התלמיד.

ר יטען ראשון, המשיב לאחריו.סדר הדיון בערעור יהא כך: המערע 11.7  
פי -הדיון בערעור יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם יו"ר ועדת הערעורים יחליט אחרת, על 11.8

 בקשת המערער או המשיב.
ועדת הערעורים תנהל הדיון בערעור בדרך שנראית לה צודקת ויעילה. 11.9  

החלטה מנומקת בכתב. סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת הצדדים תתן ועדת הערעורים 11.10  
ועדת הערעורים רשאית בהחלטתה לעשות אחת מאלה: 11.11  

א. לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את ההחלטה של הממונה על המשמעת, או 
לבטלה וליתן אחרת במקומה, או להחזיר את הדיון עם הוראות  אל הממונה על 

 המשמעת.
 ב. לדחות את הערעור.

להחלטה כל החלטה אחרת שהממונה היה מוסמך לתיתה.ג. ליתן בקשר   
ההחלטה של ועדת הערעורים תהיה סופית. אולם אם החליטה ועדת הערעורים על עונש של  11.12

הרחקה או ביטול שנת לימודים או חלקה, טעון עונש זה אישור מטעם נשיא האוניברסיטה או 
ה, המוסמכים להפחית את העונש, הרקטור או ממלאי מקומם המוסמכים, בהתאם לסוג העביר

 להחליפו בעונש אחר קל יותר, מן העונשים המנויים בתקנון זה.
היה העונש טעון אשורם של הנשיא או הרקטור בהתאם לסוג העבירה, יהיה הנתבע רשאי להגיש 

 לנשיא או לרקטור השגותיו בכתב, תוך שבועיים מיום שהומצאה לו ההחלטה .
רקטור בהתאם לסוג העבירה, עונש של הרחקת הנתבע מן האוניברסיטה אישרו הנשיא או ה 11.13

שנים  3לצמיתות, רשאי הנתבע לפנות אל  הנשיא או הרקטור בהתאם לסוג העבירה לא לפני תום 
מיום הוצאת הנתבע מהאוניברסיטה בבקשה לאפשר לו לחדש את לימודיו באוניברסיטה. אם 

ר לחון אותו, ואז יעבירו את הבקשה ליחידה ימצאו זאת לנכון רשאים הנשיא או הרקטו
 האקדמית הנוגעת בדבר, לדיון ענייני בדבר תנאי חידוש הלימודים.

 
 י. פרסום

הפך פסק הדין להיות סופי, יפורסם פסק הדין כולל שמו של הנתבע, על גבי לוחות  המודעות של 
מצא הפוסק נסיבות  החוגים בהם לומד הנתבע וכן באתר רשויות המשמעת באינטרנט, אלא אם

 מיוחדות המצדיקות אי פרסום.

 
 25.4.2013, 6ישיבה מס' 
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 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לניהול, מידע וידע .1

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע, 
 במסגרת ביה"ס לניהול.

 
 
 

 23.5.2013, 7ישיבה מס' 
 

 לרקטורבחירות  .1

בהתאם לתוצאות ההצבעה, פרופ' דוד פרג'י נבחר לרקטור האוניברסיטה לתקופת כהונה 
 נוספת של שלוש שנים דהיינו: תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו.

 
 אשרור הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר ג'יאני פיטלה .2

פיטלה.הסנאט מאשרר הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר ג'יאני   
 

 ימי חופשה מלימודים לדתות השונות .3

הסנאט מאשר את ההצעה לאשר הפסקה מלימודים לכלל הסטודנטים בשלושה ימי חג של 
מוסלמים, נוצרים ודרוזים כדלקמן: –הדתות השונות   

יום סיום צום הרמדאן (עיד אל פיטר) –. למוסלמים 1  
)25.12חג המולד (קריסמס  –. לנוצרים 2  
חג הקורבן (עיד אל אדחא) –. לדרוזים 3  
 
 

 20.6.2013, 8ישיבה מס' 
 

 הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד למר פול מרטין .1

 הסנאט מאשר את ההצעה להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד: למר פול מרטין.
 

 הארכת מינוי –הראש האקדמי של הספריה  .2

ציגלר לראש האקדמי של הספריה לתקופת הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' יוסי 
 כהונה נוספת של שנתיים, דהיינו: תשע"ד ותשע"ה.

 
 ספר עצמאיים, קריאה שניה -ראשי בתי – 52.2הרחבת סעיף  .3

 ספר עצמאיים כדלקמן: -ראשי בתי -  52.2הסנאט מאשר את ההצעה להרחבת סעיף 
 דה המתמדת בתוקף תפקידם".ספר עצמאיים יהיו חברי סנאט והווע-: "ראשי בתי52.2סעיף 

 
 משך כהונה של דיקן הנבחר בסמסטר ב', קריאה שניה .4

משך הכהונה של דיקן נבחר כדלקמן:   סעיף  -  51.7הסנאט מאשר את ההצעה להוספת סעיף 
, אם החילופים 51.5: "במקרה של חילופי דיקנים שלא במועד הקבוע כפי שנאמר בסעיף 51.7

נערכים במהלך סמסטר א' משך תקופת כהונתו של הדיקן הנבחר תהיה כשל דיקן שהחל 
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 ים הנוכחית.עבודתו בתחילת שנת הלימוד
אם החילופים נערכים במהלך סמסטר ב' משך תקופת כהונתו של הדיקן הנבחר תהיה כשל 

 דיקן שיתחיל את כהונתו בתחילת שנת הלימודים הבאה". 
 

 מסלול אקדמי לרופאים .5

הסנאט מאשר את ההצעה למסלול אקדמי לרופאים. להלן הקריטריונים למינוי וקידום חברי 
 : לרופאיםסגל במסלול האקדמי 

 
 קריטריונים למינוי וקידום חברי סגל במסלול האקדמי לרופאים

 דרגת השכלה ורישוי. 1
 MDתואר השכלה:            

 
 תפקידים מקצועיים ותפקידי ניהול מקצועיים בתחום הרפואי במקום העבודה העיקרי. 2

   כגון: חברות בצוות, ראשות צוות (ניהול זוטר), ניהול יחידה (ניהול בכיר), ניהול מערכת      
 (ניהול בכיר).     

 
 ניסיון, מיומנות מקצועית  ותרומה מקצועית לקהילה. 3

 ברמה הלאומית;  –לדרגת מרצה בכיר (במסלול האקדמי לרופאים) 
 ברמה הבינלאומית. –לרופאים) לדרגת פרופסור חבר ומעלה (במסלול האקדמי 

 ייעוץ לגופים מקצועיים;   -כגון:             
 הדרכת קבוצות מקצועיות והקמת מרכזי הכשרה;    -        
 חברות בוועדות ומילוי תפקידים בארגונים מקצועיים שונים;     -        
 מתן חוות דעת מומחה;    -        
 פעילויות אחרות המעידות על מיומנות מקצועית ותרומה לקהילה.    -        

 טיב ההוראה. 4
 עדויות לרמה גבוהה של הוראה.

 
 תרומה מדעית ומקצועית: פרסומים . 5

 רצף פרסום בכתבי עת מדעיים ומקצועיים בתחום;        -כגון:           
 ל אגודות מקצועיות;פרסום בביטאונים ש    -                   
 כתיבת דוחות מקצועיים;    -                   
 השתתפות בתכניות מחקר;    -                   
 מענקי מחקר (אפשרי אך לא חובה).    -                   

 
 
 השתתפות בכנסים . 6

 ובינלאומיים;לדרגת מרצה בכיר (במסלול האקדמי לרופאים): השתתפות פעילה בכנסים ארציים 
לדרגת פרופסור חבר (במסלול האקדמי לרופאים): השתתפות פעילה בכנסים ארציים, 

בינלאומיים וכן השתתפות מרכזית (יו"ר סימפוזיון, מוזמן לשאת הרצאה מרכזית, חבר הוועדה 
 המארגנת) במספר כנסים בארץ.

ה בכנסים ארציים לדרגת פרופסור מן המניין (במסלול האקדמי לרופאים): השתתפות פעיל
ובינלאומיים וכן השתתפות מרכזית (יו"ר סימפוזיון, מוזמן לשאת הרצאה מרכזית, חבר הוועדה 

 המארגנת) בכנסים בחו"ל.
 
 תרומה לחוג, לפקולטה ולאוניברסיטה. 7

כגון: מילוי תפקידים בחוג ובאוניברסיטה, השתתפות בוועדות סטטוטוריות ואד הוק בחוג, 
 סיטה.בפקולטה ובאוניבר

 
 פרטי המסלול במלואם יוכנסו לתקנון מינויים והעלאות כמקובל.
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 הצעה להפיכת ביה"ס לניהול לפקולטה .6

 הסנאט מאשר את ההצעה להפיכת ביה"ס לניהול לפקולטה. 
 
 

 חוגי בחוג למוסיקה-הצעה להנהגת מסלול חד .7

 . חוגי בחוג למוסיקה-הסנאט אישר את ההצעה  להנהגת מסלול חד
 
 

 מסלול חוקרים –בחירות השלמה לוועדת הסנאט  .8

 פרופ' נעמי יוסמן נבחרה לוועדת המינויים וההעלאות למסלול חוקרים.
 
 
 

 הדין למשמעת אקדמית-אב בית .9

הדין למשמעת אקדמית ייבחר מבין -הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה כי אב בית
-אינו מתאפשר, יוכל להיבחר לאב ביתחברי הסנאט בדרגת פרופ' מן המניין. במקרה והדבר 

הדין פרופ' מן המניין שאינו חבר סנאט ובלבד שאחד החברים יהיה חבר סנאט. ההצעה הועברה 
 לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שניה. 

 
 
 

 הרכב הסנאט .10

הסנאט החליט כי הבחירות הקרובות באוקטובר יתקיימו במבנה הסנאט הקיים. בישיבה 
יתקיימו  2014הלימודים תשע"ד יתקיים דיון על ייצוג הפקולטות. בחירות הראשונה של שנת 

 לפי המספרים החדשים.
 
 

 
 גע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 

 
 

 2.10.20117, 1ישיבה מס' 
 
 

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד  .1
 2012-למשמורת או אומנה), תשע"ב 

 הוחלט: 
 

הוועדה המתמדת מאשרת את החלת החוק: כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, 
  2012-היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב
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כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת 
 *2012-תשע"בילד למשמורת או אומנה), 

 (להלן  2007-ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19סמכותה לפי סעיף בתוקף  
 החוק), קובעת בזה המועצה להשכלה גבוהה כללים בדבר התאמות עקב  –           
 טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה,           
 :וראות בדבר התאמות כמפורט להלןשלפיהם יקבע מוסד ה          

 פרק א': פרשנות

 –בכללים אלה  .1

 השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי  –"דרישה מוקדמת"  
 להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת              
 לימודים מתקדמת;             

 הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים  –"הוראות המוסד"  
 אלה, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;             

 ב(ג) לחוק בשל 19היעדרות כמפורט בסעיף  –"היעדרות בשל אירוע מזכה"  
 ימים לפחות במהלך 21ב(א) בו, לתקופה של 19אחת הסיבות המנויות בסעיף             
 סמסטר;            

 לחוק, למעט 1) של סעיף 7(-) ו6), (4) עד (1כהגדרתו בפסקאות ( –"מוסד"  
 );5מכינה במסגרת מוסד המנוי בפסקה (             

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט; –"מטלה"  

 תואר אקדמי שני או שלישי. –"תואר מתקדם"  

 פרק ב': רכז התאמות

 מוסד ימנה רכז התאמות לשם יישום הוראות המוסד. (א) .2

 המוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים  (ב) 
 הדרושים לשם פנייה אליו.                   

 תפקידי רכז ההתאמות יהיו אלה: (ג) 

המוסד ובתיאום עם קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות  )1(
 המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג';

מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים  )2(
 במוסד לצורך ביצוען;

 טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות. )3(

 רכז ההתאמות ישמור על חסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו. (ד) 

 שה להתאמותפרק ג': בק

 מוסד יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות. (א) .3

 סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה  (ב) 
 להתאמות לרכז ההתאמות במוסד.                   

 פרק ד': התאמות

 מכלל השיעורים בכל 30%-בשל אירוע מזכה, מ סטודנט זכאי להיעדר (א) .4
 קורס שחלה בו חובת נוכחות.                   

 במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור  (ב) 
 .30%-ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ                   

 מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור  (ג) 

                                                 
 .1081עמ'  29.4.2012מיום  7113מס'  תשע"ב"ת קפורסמו  *

 הגדרות

ותפקידיו ת   

להתאמות ה   

שיעורים   
מודים    

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7113.pdf
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 עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.                   

 סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו,  .5
 יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, בתוך            
 שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.           

 מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, (א) .6
 נריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית להשלים את שהחסיר או יפטור סמי                  
 אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר,                   
 בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר;                   
 ם בעניין זה ולפרסומם.המוסד יפעל לקביעת נהלי                  

 מוסד יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים  (ב) 
 להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות                  
 כאמור לדחות את ההשתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מן                  
 הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.                 

 סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף (א) .7
 אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.                   

 סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה  (ב) 
 שבועות מיום הלידה, האימוץ או קבלת ילד למשמורת,  14בתקופה של עד                  
 זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.                 

 סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה. (ג) 

 25%-ה שלא תפחת מסטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינ (ד) 
 ממשך זמן הבחינה.                   

 במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת,  (ה) 
 ייקבע שיעור התוספת הכולל בהתאם לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת                    
 .25%-מ                   

 סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא  .8
 הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס            
 המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם          
 לזכאותו לפי כללים אלה.           

 סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני  .9
 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.           

 מוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להיריונה עד חודש לאחר הלידה,  .10
 לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.           

 לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע  (א) .11
 -מזכה; מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל                   
 שבועות. 14                   

 יהיה הסטודנט זכאי להארכה של המלגה עם תום תקופת המלגה (ב) 
 לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.                   

 תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד. (ג) 

 –מוסד יקצה בקמפוס  .12

מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות  )1(
 ישיבה וכתיבה;

חדר או בהתאם לצורך כמה חדרים, לצורך הנקה; חדר ההנקה  )2(
יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת 

 מקום גם כיור מים;

 משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש, ויפרסם את מקומם. )3(

 שהתרחש במהלךבן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה  (א) .13

 מטלות

,מינריונים   
יורים    
עשית    

 בחינה

או בחינה   
ההוו    
קדמת    

לימודים הארכת  

וס   
תו    

למחקר מלגה  

 תשתיות

זוג בני  
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 הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך                    
 שבוע ימים.                   

 בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה  (ב) 
 שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים                   

 המקובלים במוסד.         

 פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד, שאמת המידה להענקתם היא .14
 ע מזכה בהפחתה משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנט שנעדר בשל אירו           
 של תקופת היעדרותו.           

 צילומים או  20-סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל .15
 הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר.           

 פרק ה': כללי

 מוסד יפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו את  (א) .16
 הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.                   

 רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי (ב) 
 הסגל האקדמי והמינהלי.                   

 הוראות מוסד לפי כללים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנת  .17
 הלימודים התשע"ג.            

 

 
 )2012בפברואר  21כ"ח בשבט התשע"ב (

 
 

 נוכחות מרצים בבחינות .2

 הוחלט: 
 

 1.12הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בתקנון ב"א, נוהל בחינות וציונים סעיף 
 כדלקמן:  

בבחינה יהיה נוכח המורה או מי שהוסמך מטעמו לכך באישור החוג. למעט במועד א' חובת 
 נוכחות המרצים בבחינה תהיה בחצי השעה הראשונה. 

 
 

 26.12.2012, 2ישיבה מס' 
 
 

 אישור תנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ד .1

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את תנאי הקבלה לשנה"ל תשע"ד. 

 
סיפי הקבלה כפי שאושרו לשנת הלימודים תשע"ד: להלן  

 
 סיפי הקבלה ייקבעו ע"י החוגים באישור של הדיקן והרקטור. .א
 
את טווח  15.3.13-הוועדה ממליצה כי ראשי החוגים ימסרו למחלקת ההרשמה על ה .ב

 הקבלה של החוגים לשנת תשע"ד.
 

הצטיינות נקי   

 צילום

 פרסום

ד   
סד    
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או ציון בגרות  85 -סף הקבלה בבחינה הפסיכומטרית באנגלית -הסף המינימלי באנגלית .ג
 יח''ל.  5-בלפחות  70יח''ל או  4-בפחות ל 75באנגלית 

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

 ". 2הפסיכומטרית יקבלו פטור מקורס "אנגלית מתקדמים 
 

  .115 מינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות):סף הה .ה
 

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

 טה.ללימודיהם באוניברסי השנה הראשונה בבחינה בעברית (יע"ל) עד סוף 
 

לקחת במהלך שנה א'  יוכלותלמידים שהתקבלו על תנאי בבחינה בעברית (יע"ל)  .ז
קורס מיוחד במכינה, הכרוך בתשלום. תלמידים אשר יעמדו בהצלחה בדרישות 
הקורס, יקבלו פטור מבחינת יע"ל. עמידה בקורס או בבחינת יע"ל הוא תנאי מעבר 

מועמד שהתקבל על תנאי ולא לשנה ב'. לא תאושרנה הארכות על תנאי, דהיינו 
עמד בו בתום שנת הלימודים הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר לא 

 ישלים את התנאי שהוטל עליו.
 

 תנאי קבלה לשנים מתקדמות .2

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתנאי קבלה לתואר ראשון לשנים מתקדמות 
 כדלקמן: 

סטודנט אשר למד בשנה א' במכללה יוכל על בסיס אישי ובאישור החוג להתקבל לשנה ב' 
באוניברסיטת חיפה באם סיים שישה קורסים במכללה, מתוכם ארבעה קורסים בהיקף של 

 לפחות.   90שש"ס בלימודי הדיסציפלינה בחוג אליו הוא מבקש להתקבל בציון של  16
באנגלית. כמו כן, ציון  1ת לפחות ברמת מתקדמים  סטודנט המתקבל לשנה ב' חייב להיו

 ספרם לא היתה עברית.-בבחינת יע"ל למועמדים ששפת ההוראה בבית 115מינימום 
ההכרה בקורסים הדיסציפלינאריים תהיה בהתאם להחלטת החוג אליו מבקש התלמיד 

 להתקבל ובסמכותו.
 

 לתקנון לימודי תואר שלישי 18.2הוספת סעיף  .3

  18.2דת מאשרת את ההצעה להוסיף לתקנון לימודים לתואר שלישי את סעיף הוועדה המתמ
 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.  350כדלקמן: היקף עבודת הדוקטורט לא יעלה על 

 
 

 שינוי שם תעודות המוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית .4

כדלקמן: "מוסמך הבקשה של ביה"ס לעבודה סוציאלית, בדבר שינוי שם תעודת המוסמך 
 האוניברסיטה בעבודה סוציאלית", הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.

 
 

 שינוי שמות התארים באנגלית בביה"ס לבריאות הציבור .5

 
 בקשת ביה"ס לבריאות הציבור בדבר שינוי שמות התארים באנגלית כדלקמן:

Master of Health Administration (MHA) 
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Master of Public Health (MPH) 
Master of Nutrition (MAN) 

 
 הובאה לידיעת הוועדה המתמדת. 

 
 תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בהתמחות במדינת ישראל ויהדות זמננו .6

בהתמחות במדינת ישראל  בינלאומית לתואר שני ההצעה לפתיחת תכנית לימודים
הובאה לידיעת ויהדות זמננו, במסגרת החוג ללימודי ישראל והחוג לתולדות ישראל, 

 הוועדה המתמדת.
 
 

 30.01.2013, 3ישיבה מס' 
 
 

 הגשת עבודות סמינריוניות ללומדים בסמסטר קיץ .1

הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה להוסיף לתקנון לימודים תואר ראשון, פרק עבודות 
 סמינריוניות, את הסעיף כדלקמן: 

 
 כמו כן תלמידים אשר למדו בסמסטר א׳ . עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס    
 תלמידים. את הקורס רשאים להגיש את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב׳    
 אשר למדו בסמסטר ב׳ את הקורס רשאים להגיש את העבודה הסמינריונית עד     
 תחילת שנת הלימודים העוקבת ואילו תלמידים אשר למדו בסמסטר קיץ את     
 '. שאים להגיש את העבודה הסמינריונית עד תחילת סמסטר בהקורס ר    

 
פתיחת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה (לתלמידי תואר ראשון) בחוג למדעי  .2

 המחשב

הוועדה המתמדת, אישרה את ההצעה על פתיחת אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג 
 למדעי המחשב. 

 
 תמחות בקיימותתכנית לימודים לתואר שני בשפה האנגלית בה .3

בשפה האנגלית  בהתמחות   בינלאומית לתואר שני ההצעה לפתיחת תכנית לימודים
בקיימות, במסגרת החוג למנהל עסקים והחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, הובאה לידיעת 

 הוועדה המתמדת. 
 

 שינוי שם תכנית התמחות בחוג לתקשורת .4

 בחוג לתקשורת, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת  שינוי שם תכנית ההתמחות
 תקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור"

 
 

 ימיים-הצעה לפתיחת תכנית בינלאומית לתואר שני בחוג למדעים גיאו .5

 
בשפה האנגלית  בחוג למדעים   בינלאומית לתואר שני ההצעה לפתיחת תכנית לימודים

 ימיים, הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.-גיאו
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 ספח ההתמחות בתכנית דיני הים ומשאבי הסביבה הימית  תיקון .6

 
תיקון ספח ההתמחות בתוכנית דיני הים ומשאבי הסביבה הימית, הובא לידיעת הוועדה 

 המתמדת. התיקון הוא ציון שם ביה"ס למדעי הים על גבי ספח ההתמחות. 
 

 תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בהתמחות בלימודי ביטחון לאומי .7

בשפה האנגלית  בהתמחות   בינלאומית לתואר שני ההצעה לפתיחת תכנית לימודים
בלימודי ביטחון לאומי, במסגרת ביה"ס למדעי המדינה, הובאה לידוע הוועדה 

 המתמדת.
 

 תחומית בלימודי שואה בשפה האנגלית-שינוי עיגון התוכנית הרב .8

שפה האנגלית מביה"ס תחומית בלימודי שואה ב-ההצעה לשינוי עיגון התוכנית הרב
 להיסטוריה לפקולטה למדעי הרוח, הובאה לידוע הוועדה המתמדת.

 
 
 

 6.3.2013, 4ישיבה מס' 
 

 שינוי שם החוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה .1

הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לשנות את שם החוג לנוירובילוגיה ואתולוגיה ל"חוג 
 The Joseph Sagol Department ofלנוירוביולוגיה ע"ש יוסף סגול" ובאנגלית: 

Neurobiology”   .  
 

 לוח שנת הלימודים תשע"ד .2
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את  לוח שנה"ל תשע"ד כדלקמן: 
 

 לוח שנת הלימודים תשע"ד 2013/2014 

 סמסטר א' - סמסטר חורף

 . 13.10.13ן, ט' חשוון, תשע"ד, יום ראשו   תחילת הלימודים:

 .1.12.13, כ"ח כסלו, תשע"ד, יום ראשון    חופשת חנוכה:
 . 19.1.14ראשון, י"ח שבט, תשע"ד, יום     סיום סמסטר א':

, עד יום 20.1.14שני, י"ט שבט, תשע"ד, מיום   מועד א': בחינות סמסטר א': 

 ראשון, ט' 

 . 9.2.14אדר א', תשע"ד,                                                                            

, עד יום 10.2.14י' אדר א', תשע"ד, , שנימיום    מועד ב':                      

 שני, כ"ד 

 . 24.2.2014אדר א', תשע"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 : 
 

 
 
 
 

22 

סמסטר אביב –סמסטר ב'      
 .  25.2.14כ"ה אדר א', תשע"ד, , שלישייום    תחילת הלימודים:

( הלימודים  13.3.14חמישי, י"א אדר ב', תשע"ד, יום     תענית אסתר:

 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                          

 .  16.3.14ראשון י"ד אדר ב' , תשע"ד, יום     חופשת פורים:

 

, עד יום שישי, 10.4.14ם חמישי, י' ניסן, תשע"ד, ומי חופשת פסח:

 .  25.4.14כ"ה ניסן, תשע"ד, 

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ד, 

27.4.14  . 

 .27.4.14יום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ד,   ולגבורה:ערב יום הזיכרון לשואה  

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                              

(בין  28.4.14יום שני, כ"ח ניסן, תשע"ד,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 -12:00השעות 

      14:00( 

-12:00(בין השעות  4.5.14יום ראשון, ד' אייר, תשע"ד,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

                    14:00(  
 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       

 .  5.5.14ם שני, ה' אייר, תשע"ד, יו :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .  6.5.14ייר, תשע"ד, שלישי, ו' איום    חופשת יום העצמאות:*

 ייקבע    יום הסטודנט:

 .3.6.14-4.6.14ו' סיוון, תשע"ד, -רביעי, ה'-שלישי ימים   חופשת חג השבועות:

 .   12.6.14יום חמישי, י"ד סיון, תשע"ד,    סיום סמסטר' ב':

  . 13.6.14:                                            יום שישי, ט"ו סיון, תשע"ד,    השלמת שיעורים

, עד יום 15.6.14י"ז סיון, תשע"ד,  ,אשוןמיום ר  מועד א': בחינות סמסטר ב':

 חמישי, ה' 

 .  3.7.14תמוז, תשע"ד,      

, עד יום 6.7.14אשון, ח' תמוז, תשע"ד, מיום ר  מועד ב':   

 שי, י"טחמי

 . 17.7.14תמוז, תשע"ד, 

 

 

 . 13.7.14יום ראשון, ט"ו תמוז, תשע"ד,                  תחילת סמסטר קיץ:

 . 29.8.14יום שישי, ג' אלול תשע"ד,                                             סיום סמסטר קיץ:
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ועד ליום שישי, י"ז  31.8.14מועד א':         יום ראשון, ה' אלול תשע"ד,          בחינות סמסטר קיץ:

 .12.9.14תשע"ד,                אלול 

                                         

ועד ליום שלישי,   14.9.14מועד ב':            יום ראשון, י"ט אלול תשע"ד,               

 .30.9.14תשע"ה,                        ו' תשרי

ועד ליום  24.9.2014: יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ד, חופשת ראש השנה   חופשות:

 . 26.9.2014ב' בתשרי תשע"ה,                  שישי,                        

 

 

 פתיחת שנת הלימודים תשע"ה:        26.10.14

  
 

לתאריכים המצוינים* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר   
 

 סגירת תואר במספר נקודות גבוה מהנדרש .3
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לסגירת תואר במספר נקודות גבוה מהנדרש כדלקמן: 
תלמיד, שלמד קורסים מעבר למכסה הנדרשת, זכאי לבקש חישוב ממוצע סיום תואר מסך 

  נקודות. 8ית לא יעלה על הנקודות שלמד ובתנאי שסך הנקודות מעבר למכסה הנורמטיב
 

 
 

 10.4.2013, 5 ישיבה מס'
 

 הוספת סעיף בנוהל למניעת הטרדה מינית .1

כדלקמן: 3הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לתיקון סעיף   
 

 מטרה  .1

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין 
ים. אלה גם מעשים פליליים, עבירות משמעת ועילה לתביעה בנזיקין. הטרדה מינית המינ

והתנכלות פוגעות ביחסי עבודה, ועומדות בניגוד למדיניות האוניברסיטה והאוניברסיטה לא 
 תשלים עמן. 

מטרת נוהל זה להבטיח כי אוניברסיטת חיפה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים, שאין אם בהת
 בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.
 

. הגדרות:2  
 

 אוניברסיטת חיפה. "אוניברסיטה"
 

וחוק שוויון הזדמנויות  , על תקנותיו1998החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח  "הדין"
 .1988בעבודה התשמ"ח 

 
 לחוק  7(א) לחוק מניעת הטרדה מינית וכהגדרתה בסעיף 3הגדרתה בסעיף כ מינית" "הטרדה
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                           עבודה, מצד חבר סגל, עובד או תלמיד כלפי אחד מהם, ב שוויון הזדמנויות            
הטרדה מינית היא אחת התאם להוראות הדין,  הלימודים. במסגרת מקום העבודה או 

מיני. לדוגמה: אופי  חיטת אדם לביצוע מעשה בעלס - תנהגות הבאותהה מחמש צורות
שם דם לעשה מגונה. לדוגמה, נגיעה בא; מאיום בפיטורין על רקע סירוב לקיים יחסי מין

אי אין צורך להראות ני. ; ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיי ללא הסכמהינגירוי מ
צעות חוזרות ; הבין מרצה לסטודנט/ית) סכמה במקרים של ניצול יחסי מרות (לדוגמה,ה

; האדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהןאף ש בעלות אופי מיני
הראה על אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות ם, תייחסות חוזרת למיניות האדה
פן המיני במראה האדם למרות שההתייחסות ת ל. לדוגמה, התייחסומעוניין בהן אינוש

מינית של אדם, בין אם ה הלמינו או לנטייומשפילה התייחסות מבזה ;מפריעה לו
 ההתייחסות מפריעה לו ובין אם לאו. 

הסכמה מתוך בה טוחיזורים הנעשים ברוח  -מעשים שלא יחשבו להטרדה מינית 
 .ו לא נעשים תוך ניצול יחסי כפיפות או מרותכל עוד אלורצון חופשי,  הדדית

 
 לחוק  7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, וכהגדרתה בסעיף 3כהגדרתה בסעיף     "התנכלות"

    בעבודה, מצד חבר סגל, עובד או תלמיד כלפי אחד מהם,  שוויון הזדמנויות                        
 העבודה או הלימודים.מסגרת מקום                        

 

בהתאם להוראות הדין התנכלות אסורה הינה כל פגיעה בעובד/ת או במבקש/ת 
עבודה או בסטודנט שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה על הטרדה כזו, או כל 
פגיעה במי שסייע/ה או העיד/ה לטובת האמורים בתלונה על הטרדה מינית. דין 

 המתנכל עד שלוש שנות מאסר.

 
 –על המתלונן/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה  הסכמה""אי 

 במילים או בהתנהגות.
 

של ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול אי הסכמה במקרה  הוכיח ל חובהאין 
של קטין או חסר ישע, ניצול תלות במסגרת טיפול נפשי או רפואי, ניצול יחסי תלות 

 ..התייחסות מבזה או משפילה או חיטהסאו כפיפות בעבודה, 

 
יחסי אקדמיים מרות כוללים, אך אינם מתמצים בזה, הוראה ישירה (השתתפות  "יחסי מרות

 בקורס המועבר 
על ידי המרצה בכיתת לימוד / תרגיל / מעבדה / הנחיה בקבוצות / הנחיה  אקדמיים"

סים אקדמיים מעשית); הנחיית תלמידי מחקר; הענקת מלגות, מענקי מחקר, פר
או הטבות נוספות; חברות בוועדות של היחידה, הפקולטה או האוניברסיטה בהן 

נידונים עניני התלמיד/ה, ונטילת חלק בכל פעולה שיש בה הכרעה כלשהי לגבי 
 התלמיד/ה; 

 
  או כל מקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם ו/האוניברסיטה  "מסגרת מקום העבודה

 תוך ניצול מרות ביחסי  ,לימודים אוו/האוניברסיטה תוך כדי עבודה                 או הלימודים" 
 .או לימודיםו/עבודה                                           

     חבר סגל, עובד או תלמיד שבוצעה כלפיו הטרדה מינית ו/או התנכלות,  "קורבן"
 .בדיןכמשמעותן                            

 
  מי שביום האירוע וביום הגשת התלונה הנו חבר סגל, עובד או תלמיד והוגשה   "חשוד"

 .בדיןטרדה מינית ו/או התנכלות כמשמעותן ה   ןנגדו תלונה בגי                           
 

 לענייני הטרדה מינית. התלונותנציב  "ה/"נציב
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 האוניברסיטה.מי שביום האירוע נמנה עם חברי הסגל האקדמי של  "חבר סגל"
 

  מי שביום האירוע התקיימו בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד ומעביד, לרבות   "עובד"
 עובד זמני, עובד ארעי, עובד קבוע, עובד בחוזה אישי וכן כל מי שפועל מטעם                           
 ולרבות עובד של קבלן  ,הרגילההאוניברסיטה ובשמה כחלק מהמערכת הפנימית                           
 אדם.-כח                          

 
 מי שביום האירוע נמנה עם אחד מאלה: "תלמיד"

נרשם ללימודים באוניברסיטה ונתקבל על ידה כתלמיד, לרבות בחטיבה  -
 לתוכניות מיוחדות

 מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.       
עמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מעת הרשמתו ועד קבלת הגיש מו -

 הדחייה.
 סיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה. -

 

תקנון המשמעת החל על החשוד בהטרדה מיניות או התנכלות לפי   "תקנון 
 השתייכותו

 דהיינו:         המשמעת"
לגבי חשוד  –תקנון חובותיו של העובד האקדמי   -

 ר סגל.חבשהינו 
 לגבי חשוד שהינו עובד. –תקנון המשמעת החל על העובדים המנהליים  -
 לגבי חשוד שהינו תלמיד. –תקנון המשמעת החל על התלמידים  -

 

 כפי שהן  מוגדרות בכל אחד מתקנוני המשמעת. "רשויות
 המשמעת"

 
 . הטרדה מינית והתנכלות הינן התנהגויות אסורות ומהוות הפרת משמעת3
 או התנכלות כמשמען בדין ו/או כמשמען בנוהל זה הם מעשיםהטרדה מינית  3.1 

 אסורים ופסולים.                          
 הטרדה מינית או התנכלות כמשמען בתקנון זה מהוות עבירות משמעת חמורות  3.2 

 לעניין תקנות משמעת.                           
 מה:יחסים אינטימיים בין מורה לתלמידה בהסכ 3.3 

יחסים אינטימיים בהסכמה בין בוגרים הינם עניינם הפרטי של  3.3.1
המעורבים בדבר, ואינם מעניינה של האוניברסיטה כמוסד ציבורי. 
אולם, במידה ומתקיימים יחסים אינטימיים בין מורה לתלמיד/ה 

באוניברסיטה, אזי חובה על המורה המעורב למנוע ניגוד עניינים מקצועי 
ר בעקבות יחסיהם. ניגוד עניינים מעין זה עלול לפגוע העלול להתעור

בתהליך החינוכי והלימודי, ליצור אווירה לימודית וקהילתית בלתי 
 הולמת, ולהוביל לניצול לא ראוי של מרות. 

על כל מורה באוניברסיטה חלה חובה להימנע מקשרי מרות אקדמיים,  3.3.2
ת זוג שעימו/ה הוא/היא לרבות קיום יחסי הוראה מקצועיים עם בן או ב

מקיים/ת יחסים אינטימיים (על סוגיהם השונים: הרצאה, תרגול, 
 בדיקת עבודות, הנחייה לתארים מתקדמים).

התפתח קשר אינטימי כאמור, אזי חובה על המורה, תוך גילוי נאות  3.3.3
להודיע לראש המחלקה/היחידה האקדמית בה הוא מועסק, לנתק 

דמיים עם התלמיד, או לבקש מראש לאלתר כל קשרי מרות אק
המחלקה/היחידה האקדמית הנ"ל שיפעל לניתוק קשרי מרות אלה, בין 
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-ידי מציאת קורס חליפי לתלמיד/ה, על ידי החלפת מנחה, על-השאר על
ידי העברת בחינה או עבודה לבדיקתו ולהערכתו של מורה אחר, או בכל 

 למיד/ה. דרך אחרת, כל זאת תוך הקפדה על מניעת פגיעה בת
בכל מקרה של קשרי מרות אקדמיים חייב המורה בגילוי נאות,  3.3.4

 ובעקבותיו להשעות את השתתפותו בדיון העוסק בתלמיד/ה הנדון.
 לעיל מהווה עבירת משמעת. 3.3הפרת הוראת סעיף  3.3.5

 
 : ה/נציבה. מינוי 4

 שתיקבע על ידם. נציב/ה ימונה ע"י נשיא האוניברסיטה והרקטור לתקופהה        4.1
 הנציב/ה יהיה פרופסור במשרה מלאה באוניברסיטה או פרופסור אמריטוס.        4.2

 עדיפות תינתן לחבר סגל ממין נקבה.                           
  לעיל,  3.2הנשיא והרקטור ימנו חבר סגל, בעל הכישורים המנויים בס"ק         4.3

 קבילות, לתקופת מינוי חופפת לזו של הנציב/ה.ה שישמש סגן נציב            
 
 . תפקידי נציב הקבילות:5
 

לשמש גורם מייעץ בנושא מניעת תופעות של הטרדה מינית באוניברסיטה    5.1
 והטיפול בהם.

 לקבל תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית או התנכלות. 5.2
 .בהתאם להוראותיו של נוהל זה לברר את התלונה ולטפל בה 5.3
להעביר את סיכום בירור התלונה בלווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך טיפול  5.4

 לרקטור / סגן נשיא למנהל / דיקן הסטודנטים לפי הענין. 
 , במידת הצורך, לקבלת סיוע רפואי או אחר.המתלונן/תלהפנות את  5.5

 
 . עיתוי הגשת התלונה6

יתן להגיש תלונה בתוך רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן קורות. נ 6.2
מומלץ לתעד את האירוע ככל  שנים ממועד ביצוע ההטרדה או ההתנכלות. שבע

 הניתן ולגבותו בעדים (דהיינו לספר לחבר/ה או בן משפחה).
 

 במידה והוטרדת מה עלייך לעשות? .7

החוק מציע  מספר אפשרויות, ניתן לנקוט בכולן או בחלקן,  7.3
 במקביל או בזה אחר זה:

להתלונן על ההטרדה אצל המעביד/ה או אצל נציב/ה תלונות  ניתן 7.3.1
למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה. בדרך זו ניתן גם להביא לפתיחת 

 הליכי משמעת פנימיים.
ניתן לתבוע מטריד/ה, מתנכל/ת ומעביד/ה וכן  –בבית הדין לעבודה  7.3.2

 לתבוע פיצויים כספיים.
 יים נגד המטריד/ה.ניתן להגיש תביעת פיצו –בבית משפט אזרחי  7.3.3
 במטרה לפתוח בהליכים פליליים. –תלונה במשטרה  7.3.4

 
:במסגרת האוניברסיטה . הטיפול בתלונה6  
 

החקירה:  16.  
תלונות או דיווחים על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות  6.1.1

. תלונה בגין הטרדה מינית או לנציב/הבאוניברסיטה יש להפנות 
שנים ממועד ביצוע ההטרדה  7לות בתוך התנכלות יש להגיש לנציב הקבי

מהמועד בו נפסקו המעשים  רוע נמשך,יאו ההתנכלות ואם מדובר בא
 המהווים הטרדה או התנכלות.
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התלונה יכול שתוגש בכתב או בעל פה. הוגשה התלונה בעל פה, יירשם  6.1.2
ו/או מי שהסמיך המתלונן להגיש את תוכנה על ידי הנציב/ה, והמתלונן 

יחתום על הרישום לאימות תוכנו. רישומי הנציב/ה הנם התלונה מטעמו 
, מלבד (לפי הענין) לרקטור / סגן פנימיים ולא יועברו לאחריםסודיים ו

 .נשיא למנהל / דיקן הסטודנטים כחלק מהליך הטיפול בפניה
נציב/ה אשר דווח לו על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות או  6.1.3

או התנכלות, יפתח בהליכי חקירת  שהוגשה לו תלונה על הטרדה מינית
 , ויבהיר למתלונן את דרכי הבירור. התלונה

, יביא בפניו את פרטי הנילוןבמהלך חקירת התלונה יזמן הנציב/ה את  6.1.4
התלונה ויבקש את תגובתו. הוגשה התלונה על ידי מתלונן שאינו 

 .לנילוןבטרם יפנה הנציב/ה  המתלונן/ת, תידרש הסכמת המתלונן/ת
קירת התלונה יזמן הנציב/ה כל חבר סגל, עובד או תלמיד למתן לצורך ח 6.1.5

מידע ו/או מסמך הנוגע או עשוי לגעת לתלונה. אי מתן סיוע לנציב/ה 
 ייחשב לעבירת משמעת.

 הנציב/ה יקיים את החקירה עד  השלמתה. 6.1.6
סבר הנציב/ה כי נסיבות המקרה מחייבות קבלת סיוע, יהיה רשאי  6.1.7

לוג, עובד סוציאלי, חבר סגל, עורך דין, להסתייע בגורם דוגמת פסיכו
מנת שיברר את המקרה נשוא התלונה ויגיש -שופט בדימוס וכיו"ב, על

 ממצאיו לנציב.
 

לרקטור / סגן נשיא למנהל / דיקן הסטודנטים  הנציב/היעביר בתום החקירה  6.2
(לפי הענין) סיכום של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך 

 הטיפול.
 

אם הנילון הינו עובד של קבלן כח אדם המועסק בפועל אצל האוניברסיטה, 
 יעביר נציג הקבילות את הסיכום והמלצותיו גם לקבלן כח האדם.

 

הרקטור / סגן נשיא למנהל / דיקן הסטודנטים (לפי הענין), לאחר שקיבל את  6.3
דה לנהוג ימי עבו 7סיכומיו והמלצותיו של נציב התלונות, יחליט תוך תקופה של 

 באחת או יותר מהדרכים הבאות:
מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה לרבות בענין כללי התנהגות  6.3.1

 ראויים.
הרחקת ה"מטריד/ה לכאורה" מהמתלונן/ת, במידה שלא תפגע באיזה  6.3.2

 מתנאי העבודה ו/או הלימודים.
נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה  6.3.3

 תלונן/ת.שנגרמה למ
 הגשת תלונה לרשויות המשמעת (לפי הענין) לצורך קיום הליך משמעתי. 6.3.4

 
 החלטת הרקטור / סגן נשיא ומנכ"ל / דיקן הסטודנטים  6.4
 ההחלטה תכלול התייחסות  לנתונים הבאים: 6.5

המלצה בעניין מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה. לרבות בעניין  6.5.1
עבודה ו/או לימודים והרחקת הנילון כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי 

מהמתלונן, נקיטת צעדים בענייני עבודה ו/או לימודים והכל כדי למנוע את 
 הישנות המקרה או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה.

פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות המשמעת החלות בתקנון  6.5.2
 כמפורט להלן. המשמעת הרלבנטי באוניברסיטה לעניין הטרדה,

 אי נקיטת צעד כלשהו. 6.5.3
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 ההחלטה תהיה מנומקת. 6.6
. ככל שיבקש למתלונן, לנילון ולנציב/הההחלטה תימסר כהודעה מנומקת בכתב  6.7

המתלונן ו/או הנילון לעיין בסיכום הנציב/ה, תינתן לו האפשרות לעיין במסמכים 
 אלו.

יד, אזי הרקטור אם הנילון הינו עובד של חברת כח אדם המועסק בפועל אצל המעב 6.8
סגן נשיא למנהל / דיקן הסטודנטים (לפי הענין)  רשאים ביחד עם חברת כח האדם  /

 להסכים ביניהם מי יבצע את החלטת האוניברסיטה.
חריג: ניתן לדחות את ההחלטה, לעכב את ביצועה או לשנותה בשל הליכים משפטים  6.9

מנומקת בכתב על או משמעתיים הנוגעים למקרה. במקרה כאמור, תימסר הודעה 
כך לנילון, למתלונן ולנציב/ה. כמו כן תדאג האוניברסיטה להגן על המתלונן במהלך 

 בירור כאמור, ובתום ההליכים תקבל החלטתה.
 

 ההליך המשמעתי: 7
 

 הרלבנטי  עם פתיחת ההליך המשמעתי כנגד הנאשם, ינוהל ההליך בהתאם לתקנון 7.1
 החל על הנאשם.

מינית או התנכלות יורכב באופן שיינתן ייצוג למינם המותב הדן בהליך של הטרדה  7.2
 הדיון בהליך המשמעתי ייערך בדלתיים סגורות. [ של הנאשם ושל הקורבן.

   לא יפורסם כל פרט מזהה אשר נחשף במסגרת ההליך המשמעתי, לרבות פסק              
 יורה בית הדין אחרת. הדין, אלא אם כן             

 
 ה וחינוך:. פעולות הסבר8
 

האוניברסיטה תקיים פעילות הסברה, לרבות ימי עיון, קבוצות דיון והפצת דפי מידע בנושא הטיפול 
 בתופעת ההטרדה המינית והדרכים למניעתה.

 
 . שמירה על סודיות:9
 

האוניברסיטה תכבד את פרטיותם של המתלוננים, הקורבנות, החשודים/הנאשמים ככל האפשר 
וק ולצורך להגן על אינטרסים אחד הנוגעים לעניין כגון: חובת האוניברסיטה ובשים לב לדרישות הח
 לחקור מקרי הטרדה 

מינית והתנכלות ולנקוט אמצעים כנגד האחראים בגינן, החובה להפעיל אמצעים קולקטיביים 
 ומניעתיים על מנת לבער את תופעת ההטרדה המינית.

 
 

 . שמירת חומר ארכיוני:10
 

רכז נתונים על תלונות שהגיעו אליו במסגרת עבודתו ויכין דו"ח שנתי אשר יוגש הנציב/ה יאסוף וי
 לנשיא האוניברסיטה ולרקטור בדבר היקף תופעת ההטרדה המינית וההתנכלות באוניברסיטה.
 חומר החקירה שבידי הנציב/ה, יישמר כפי שנשמרים פסקי דין של בתי הדין המשמעתיים.
 

 . הנציבה הממונה:11
 

בהתאם לאמור בנוהל זה, האוניברסיטה ממנה את פרופ' רחל לב כנציבת תלונות לנושא הטרדה 
 מינית באוניברסיטה. 

 
 דרכי יצירת הקשר עם פרופ' לב הינם: 

 פרופ' רחל לב, ראש ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות וחברת סגל בביה"ס לעבודה סוציאלית
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 04-2822045טלפון עבודה: 

  052-8795849טלפון נייד: 

 :rlev@univ.haifa.ac.ilדוא"ל

 תחילתו של נוהל זה ביום אישורו. .12
  

איזה מתקנוני המשמעת או  במידה וקיימת סתירה בין הוראות נוהל זה לבין הוראות  . 13
 , יגברו הוראות נוהל זה.התקנונים הרלבנטיים האחרים

 
 נוהל זה בא להוסיף על הוראות החוק ולא לגרוע מהן. . 14

 
 

 יום הסטודנט .2

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט לשנת הלימודים תשע"ג יתקיים 
  .14:00, החל משעה 13.5.2013ביום ב', ד' בסיון תשע"ג, 

 
 שינוי שם תכנית הלימודים הרב תחומית  .3

בלימודי שואה"  הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי שם ה"תכנית הרב תחומית לתואר שני 
 ל"תוכנית הרב תחומית בלימודי שואה ע"ש ויס לבנת" ובאנגלית:

 “The Weiss-Livnat Program of Holocaust Studies” 
 

 תכנית לימודים לתואר שני לאוכלוסייה ייעודית בהתפתחות הילד .4

ההצעה לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני בהתפתחות הילד לאוכלוסייה ייעודית, הובאה 
 .המתמדתלידיעת הוועדה 

 
 

 תכנית לימודים לתואר שני בינלאומית בהתפתחות הילד .5

ההצעה לפתיחת תוכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בשפה האנגלית בהתפתחות הילד 
 הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.

 
 תכנית לימודים לתואר שני לאוכלוסייה ייעודית בביה"ס לקרימינולוגיה .6

לתואר שני בביה"ס לקרימינולוגיה לאוכלוסייה ייעודית, ההצעה לפתיחת תוכנית לימודים 
 הובאה לידיעת הוועדה המתמדת.

 
 "חג כל החגים" .7

הוועדה המתמדת מחליטה על הקמת ועדה בראשות סגן הנשיא ומנכ"ל, בהשתתפות ד"ר 
מחמוד יזבק כנציג הוועדה המתמדת, דיקן הסטודנטים וגב' מאיה סניפה, נציגת הסטודנטים. 

מהוועדה להביא הצעה ברוח הדיון על שלושה תאריכים: אחד לנוצרים, אחד מבקשים 
 .  למוסלמים ואחד לדרוזים
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