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"ה סיון, תשע"דכ  
2014יוני,  23  

 דע"תשהחלטות הסנאט 
 

 24.10.2013, 1ישיבה מס' 
 

 בחירת ראשי חוגים לוועדת המינויים .1

הסנאט מאשר בקריאה ראשונה  להסיר את ההסתייגות בנוגע לבחירת ראשי חוגים וראשי בתי 
 . 10.1.2המניין לוועדת המינויים מסעיף -ספר לא עצמאיים בדרגת פרופ' מן

 להלן הסעיף לאחר השינוי:   
 ספר עצמאי לא יכהן כחבר ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט. -דיקן /ראש בית 10.1.2

 
 

 הצעה להענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .2

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

 
 לקאנצלרית אנגלה מרקל , לפרופ' סלסו לאפר ולגב' מישל אובמה. 

 
 

 31.10.2013, 2ישיבה מס' 
 

 קריאה שנייה  –בחירת ראשי חוגים וראשי בתי ספר לא עצמאיים לוועדת המינויים  .1

 . 10.1.2הסנאט מאשר בקריאה שניה את השינוי בתקנון מינויים וההעלאות בסעיף 
 להלן הסעיף לאחר השינוי:   

 ספר עצמאי לא יכהן כחבר ועדת המינויים וההעלאות של הסנאט. -דיקן /ראש בית 10.1.2
 
 

 מבנה הסנאט .2

, מדעי הטבע 14 -, חברה 14 -הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בהרכב הסנאט כדלקמן: רוח 
. 1 -, פקולטה לניהול 2-, משפטים 4 -, חינוך8 -, מדעי הרווחה והבריאות 7-  
 
 

 26.12.2013, 3ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תארי דוקטור לשם כבוד .1

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

 
בקטגוריית "אישי ציבור": למר לאונרד כהן, לגברת שריל סנדברג, למר פרדריק דה קלרק, 

 לגברת חווקה פולמן רבן, למר אורי לוברני ולמר חיים טופול.
 

למר ארנסט שטראוס, לגברת איירין האטר, למר פליקס   בקטגוריית "אישי מעש וכספים":
 פוזן  ולגברת סוראיה נזריאן.
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 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' סטפן רייף ולפרופסור יוליה קריסטבה.

 
 

 16.01.2014, 4ישיבה מס' 
 

 מקומו ומעמדו של הסנאט בקבלת החלטות עקרוניות באוניברסיטה  .1

סנאט האוניברסיטה מדגיש את היותה של אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת מחקר החותרת 
 למצוינות בתחומי המחקר וההוראה. 

הסנאט דוחה את הניסיונות להשית על האוניברסיטה מערכת ערכית תחת הכותרת "ערכי 
 האוניברסיטה", וקובע שניסיונות כאלה מנוגדים לחוקת האוניברסיטה. 

וניברסיטה הסנאט הוא הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה, וקביעת על פי חוקת הא
 היעדים וכיווני ההתפתחות האקדמיים של האוניברסיטה מצויים בסמכותו. 

 הסנאט מצפה מכל בעלי התפקידים באוניברסיטה לפעול ברוח החלטה זו. 
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג למערכות מידע .2

 ה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג למערכות מידע. הסנאט מאשר את ההצע
 

 מרכז מחקר להערכת תוכניות התערבות בקידום בריאות  .3

 להערכת תוכניות התערבות בקידום בריאות. הסנאט מאשר את הקמת מרכז מחקר 
 
 
 6.03.2014, 5שיבה מס' י
 

 קריאה שניה  –הצעה לשינוי בהרכב מועצת רשות המחקר  .1

הסנאט מאשר בקריאה שניה את ההצעה  לשנות את הרכב מועצת רשות  המחקר לאור 
 התוספת של הפקולטה לניהול כדלקמן: 

 
מועצת רשות המחקר מורכבת מסגן נשיא ודיקן למחקר ותשעה חברי סגל בעלי קביעות  19.2

הרוח,  בדרגת מרצה בכיר לפחות, כדלקמן: שני נציגים מכל אחת מהפקולטות הגדולות (מדעי
מדעי החברה); נציג אחד מחמש הפקולטות האחרות (מדעי הרווחה והבריאות, משפטים, 

 חינוך, מדעי הטבע, ניהול).
 

 תקנון למניעת ניגוד עניינים במחקר .2

 
 הסנאט מאשר את התקנון למניעת ניגוד עניינים במחקר. 

 
 

 תקנון למניעת ניגוד עניינים במחקר
 

 מבוא

אוניברסיטת חיפה משקיעה רבות באיכות המחקר המתנהל תחת אחריותה. לשם תמיכתה 
בפעילות המחקר, אוניברסיטת חיפה מקפידה על יישום כללי ההתנהגות הראויה במחקר של כל 

 העוסקים במחקר, ובכללם כללי מניעת ניגוד העניינים במחקר, כמפורט בתקנון זה להלן. 



 

 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 : 
 

 
 
 
 

3 

 מטרה .1

כי העוסקים במחקר, כהגדרתם להלן, יבצעו את מחקרם,  תקנון זה נועד להבטיח )א(
והפעולות הנלוות לו, תוך התנהגות ראויה במחקר, קרי באופן מקצועי, עצמאי, 
נטול פניות וחף מכל שיקול זר, והכל לשם מניעת הגעתם למצב של ניגוד עניינים 

 במחקר.

התנהגות  במסגרת תקנון זה כלולים מספר כללי יסוד המהווים את המעטפת של )ב(
 ראויה במחקר, ומושתתים על סטנדרטים מקצועיים ואתיים. 

כל הוראה מהוראות התקנון ו/או מהמסמכים וההוראות בקשר עימו, יפורשו  )ג(
לאור מטרתו לעיל והן מחייבות את כל העוסקים במחקר תחת אחריות 

 האוניברסיטה.

 הגדרות (רשימה לא ממצה) .2

 אוניברסיטת חיפה –" האוניברסיטה" )א(
 513257022כרמל החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה בע"מ ח.פ.  –" מלכר" )ב(
עובדי אוניברסיטת חיפה, גמלאיה, אורחיה ותלמידיה  :"העוסקים במחקר" )ג(

לתואר מוסמך ולתואר דוקטור, המעורבים בתכנון המחקר, בהגשת הצעות מחקר 
, וכן כל אדם למימון, בניהול מחקר או בדיווחו, או בהחלטות ביחס למיסחורו

משאבי האוניברסיטה ו/או המעורב במחקר עם מי מהאנשים ב העושה שימוש
 .המנויים לעיל

, אחר שיקולאישי, מקצועי, כספי, מסחרי, או כל  לרבות שיקול –"שיקול זר"  )ד(
העוסק יכול להיות של  שיקול זר זה .העלול לחטוא למטרת המחקר ו/או התקנון

רובים, של חבריו הקרובים, של גורמים קר עצמו, של בני משפחתו הקבמח
 .מממנים, או של כל אדם או גוף אחר

 מעמד התקנון .3

תקנון זה הינו, בין היתר, מסמך מדיניות לטיפול בניגוד עניינים כספי  )א(
 ).Financial Conflicts of Interest Policyבאוניברסיטה לכל דבר ועניין (

תקנון זה בא להוסיף על כל הוראה אחרת ו/או מסמך אחר בנוגע להתנהגות ראויה  )ב(
במחקר, דיני מדינת ישראל ומסמכי היסוד של האוניברסיטה, ואיננו בא לגרוע 

 ממה מהם ו/או מנוהלי האוניברסיטה ותקנוניה האקדמיים והאחרים. 

 מימון מחקר .4

ה, וכן נוהלי קרנות בקשה למימון מחקר תעשה בהתאם לנוהלי האוניברסיט )א(
 חיצוניות ככל שרלוונטי.

באחריותו של המגיש לוודא כי ההצעה מכילה מידע מדויק ושלם, בעלת תקפות  )ב(
 מדעית ומתוקצבת בהתאם לתכנית הפעולה. 
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באחריותו של העוסק במחקר לדאוג כי, לאחר קבלת המימון, ישמש זה למטרות  )ג(
 כללי הדיווח שלהם התחייב.שלהן יועד, ללא שקילת שיקולים זרים, ויישמרו 

 במחקר ניגוד עניינים .5

יגוד עניינים במחקר קיים כאשר יש חשש לכך ששיקול זר יטה את השיפוט נ )א(
העצמאי והמקצועי הדרוש במחקר. המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן 

די בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים  אובייקטיבי, היינו,
ים על ניסיון החיים והשכל הישר, עלול להיווצר מצב של חשש לניגוד המבוסס
חקר בנוגע למידת העוסק במתחושתו האישית של אם קיים ספק לפי עניינים. 

אזי יפעל העוסק במחקר להסירו על דרך החומרא ההשפעה של השיקולים הזרים, 
עפ"י תקנון וידווח על כך לסגן הנשיא ודיקן המחקר ולכל הגורמים הרלוונטיים 

 .זה

סגן הנשיא ודיקן המחקר יפעל בעניין על פי שיקול דעתו המקצועי תוך התייעצות  )ב(
 עם גורמים רלוונטיים.

 , בין היתר,נגועים בניגוד עניינים ממשי, נחזה או פוטנציאלייהיו  העוסקים במחקר )ג(
כאשר יש אפשרות ממשית, נחזית או פוטנציאלית ששיקול זר יטה את השיפוט 

 , כמפורט להלן:והמקצועי הדרוש במחקר אקדמי העצמאי

 :ניגוד עניינים ממשי )1(
מצב שבו קיימת אפשרות שהשיפוט העצמאי והמקצועי הדרוש במחקר 

.אקדמי יוטה על ידי שיקול זר  
 :ניגוד עניינים נחזה )2(

מצב שבו לאדם סביר נראה כי יש אפשרות סבירה שהשיפוט העצמאי 
.והמקצועי של החוקר יוטה  

 :יינים פוטנציאליניגוד ענ )3(
 מצב שעשוי להתפתח לניגוד עניינים ממשי או נחזה. 

 

 ניגודי עניינים במחקר: יםמצבים אופייניים, אך לא ממצים, שבהם מתעורר )ד(

(או בני משפחתם הקרובים, חבריהם הקרובים,  העוסקים במחקרכאשר  )1(
תלמידיהם או כל אדם או גוף אחר שאליו יש להם זיקה) קשורים לגוף 

רווח כספי המממן את המחקר באופן שמאפשר להם להפיק מהמחקר 
אוניברסיטה, שמעבר לתוספות שכר במחקר כמקובל ב ישיר או עקיף

תחת הרכב פיקוח, כמוגדר  להמחייב גילוי וניהו ממשי ניגוד עניינים קיים
, נחזהניגוד עניינים . גם כאשר אין אפשרות להפיק רווח כספי, קיים להלן

. כאשר אחד מבני תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן המחייב גילוי וניהול
ניגוד עניינים האדם המוזכרים לעיל שוקל יצירת קשר עם המממן, קיים 

 .ב פיקוח, כמוגדר להלןתחת הרכ , המחייב גילוי וניהולפוטנציאלי
פועל לרשום פטנט  העוסק במחקרבאופן מיוחד, כאשר במהלך המחקר, 

 כרמל, או כל חברת מסחור זכויות אחרת,חקרו באמצעות מעל תוצאות 
דרך אדם או גוף שעמו יש לו קשר, או באופן עצמאי, קיים ניגוד עניינים 
 ממשי, המחייב גילוי וניהול תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן.

אשר למממן המחקר יש עניין כספי או עניין לא אקדמי אחר בתוצאות כ )2(
המחקר, כגון מסחורן, לא תמיד קיים ניגוד עניינים ממשי. אבל מצב כזה 

תחת הרכב פיקוח,  המחייב גילוי וניהול ניגוד עניינים נחזהעלול להוות 
מחייב , הניגוד עניינים פוטנציאלי, והוא אף עלול להוות כמוגדר להלן
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 .תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן גילוי וניהול
(או בני משפחתם הקרובים, חבריהם  העוסקים במחקראשר המממן או כ )3(

זיקה או  לעוסקים במחקראו תלמידיהם) או כל גוף שאליו יש  הקרובים,
עניין, מעוניינים או עשויים להפיק תועלת מדחיית פרסום, מפרסום חלקי 

, ניגוד עניינים ממשי, קיים או מטעה או מאי פרסום של תוצאות המחקר
 .המחייב גילוי וניהול תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן

יות אדם המעורב במחקר בעל עניין אישי שעשוי להיות מושפע מביצוע ה )4(
, המחייב גילוי וניהול ניגוד עניינים ממשיקיים  מתוצאותיו המחקר או

לרבות עניין אישי של  -" עניין אישי. "תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן
מנהלים או חברים או  ,או קרובו עוסק במחקרקרובו או עניין של גוף שה

עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם בו חלק בהון 
, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה. המניות שלו

למען הסר ספק מובהר כי אחזקות מזעריות בתאגידים שמניותיהם 
נסחרות בבורסה בציבור, במישרין ובעקיפין, במסגרת תיקי ניירות ערך 
ו/או קרנות נאמנות, פנסיה וכו׳ כמקובל אצל חלק גדול מהאנשים 

 ישי.לא תחשב כעניין א מהיישוב,
כאשר רווח פרטי או תועלת אישית או מקצועית משמעותית (החורגת  )5(

ניגוד עניינים מקידום מקצועי רגיל) תלויים בתוצאות המחקר, קיים 
 .תחת הרכב פיקוח, כמוגדר להלן , המחייב גילוי וניהולממשי

 

 ועדה לניגוד עניינים במחקר .6

כדי למנוע, לבקר ולפתור ניגודי עניינים  במחקר כונן ועדה לניגוד ענייניםת האוניברסיטה
תוך כדי התהוותם ולייעץ במצבים העשויים להתפתח למצבי ניגוד עניינים במחקר 

 .)"הוועדה"" או  הוועדה לניגוד עניינים במחקר("

 הרכב הוועדה )א(

חברים בדרגת  4 סגן הנשיא והדיקן למחקר, חברים: 7-מ תורכבוועדה ה )1(
, האת תחומי המחקר השונים באוניברסיט פרופסור מן המניין המייצגים

יהיה יו"ר  סגן הנשיא והדיקן למחקר. כרמל ומנהל רשות המחקרנציג של 
 הוועדה. 

ברי הוועדה ימונו על ידי הוועדה המתמדת בהמלצת הרקטור. המינוי ח )2(
 שנים. 3וניתן יהיה להאריכו לכהונה נוספת של  שנים 3 -ל עד יהיה

מחברי הוועדה בבת אחת כדי להבטיח  30% -כלל, לא יוחלפו יותר מכ )3(
 רציפות בעבודת הוועדה.

 עדה והו וסמכויות עילותפ )ב(

, בין המחקר , בין על ידי רשותבמחקר כל מקרה המובא לידיעת הוועדה לניגוד ענייניםב
מחקר, תחליט הוועדה כיצד ב העוסקמחקר ובין בהיוועצות של ב העוסקעל ידי גילוי של 

ימנה יו"ר הוועדה שני חברים מבין חברי הוועדה בעלי זכות . במידת הצורך, לפעול
שעניינו נדון.  עוסק במחקרהצבעה, שלפחות אחד מהם יהיה בתחום קרוב לזה של ה

ניגוד העניינים ולמנוע ניצולו לרעה  מקרוב על פקחהיו"ר ושני חברים אלה יחליטו כיצד ל
 כרמל.עדה שמייצג את את חבר הוו הפיקוח . ניתן לצרף להרכב")הרכב הפיקוח("

 וועדה רשאית להחליט:ה   
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 המצב אינו מחייב טיפול כלשהו;ש )1(

מחקר חייב לגלות את ניגוד העניינים לאנשים או גופים ב העוסקש )2(
 נקובים;

את תכנית המחקר באופן שימנע ניגוד עניינים או  , ככל שניתן,יש לשנותש )3(
 ;תחת הרכב הפיקוח שיאפשר את ניהולו

שיבקר באופן עצמאי את תכנונו, את ניהולו או את דיווחו יש למנות אדם ש )4(
 ;, בתיאום עם העוסק במחקרשל המחקר

מחקר חייב לשחרר עצמו מעניין כספי בגוף המממן את המחקר ב שהעוסק )5(
 או בגוף שיש לו עניין לא אקדמי בתוצאות המחקר;

מחקר חייב לנתק את הקשר בינו ובין האדם או הגוף שבגינו העוסק בש )6(
 ניגוד עניינים; נוצר

 מחקר מהשתתפות במחקר, כולו או חלקו;ב העוסקיש לפסול את ש )7(

יש לנקוט בכל צעד אחר הנראה מתאים כדי להימנע מניגוד עניינים או ש )8(
 .תחת הרכב הפיקוח לנהלו

 בואה להכריע אם קיים ניגוד עניינים ממשי, נחזה או פוטנציאלי המחייב ניהולב )ג(
, הוועדה אינה תחת הרכב הפיקוח ם לניהולוומהם האמצעים הראויי ופיקוח,

כלשהם. עם זאת, לפני הכרעתה, עליה לשמוע את  םפורמאלייכבולה לכללים 
מחקר המעורבים ביחס למצב הנדון וביחס לאמצעים ב העוסקיםעמדתם של 

 עוסקים במחקרהראויים לניהולו, אם הם חפצים בכך. במקרים מיוחדים, יורשה ל
 דות של אחרים, בכתב או בעל פה.להציג בפני הוועדה עמ

 כללי כאשרבואה להכריע אם קיים ניגוד עניינים ממשי, נחזה או פוטנציאלי, ב )ד(
הוועדה  סתייעמפורשים, תרלוונטים אינם קובעים הסדרים  האוניברסיטה

 ים בישראל ובחו"ל.יסטנדרטים מקובלים במוסדות אקדמב

מחקר, ולהוציא הבהרות בהעוסק ל דיוני הוועדה, לרבות אלה שבהם משתתף כ )ה(
וחילופי דעות מקדמיים, יקוימו במפגש אישי, ולא בכתב או בדוא"ל. עם זאת, 

מחקר רשאי להגיש את עמדתו גם בכתב אם הוא חפץ בכך. יישמר תיעוד ב העוסק
 של תוכן הדיונים.

ל החלטות הוועדה תינתנה בכתב. החלטות ותיעוד של דיונים ושל הליך ההכרעה כ )ו(
ות חברי הוועדה לפי בקשתם. החלטות הוועדה יועמדו לרשות חברי יועמדו לרש

באופן שלא יחשוף לאנשים לא מוסמכים את זהותם של  האוניברסיטהסגל 
חקר שמחקרם נדון או פרטים אחרים שאינם נחוצים לשם הבנתו של במ העוסקים

 ניגוד העניינים הנדון.

או פוטנציאלי המחייב ניהול בואה להכריע אם קיים ניגוד עניינים ממשי, נחזה ב )ז(
, רשאית הוועדה לקבל תחת הרכב הפיקוח ומהם הצעדים הראויים לניהולו

מחקר ממעורבות במחקר, ב עוסקהחלטות זמניות כראות עיניה, כגון השעיית 
גילוי המצב למממן המחקר, הקפאת כספי המחקר, וכיו"ב, וזאת עד למתן החלטה 

מחקר הזדמנות להישמע, ולא ב עוסקנתן לסופית. סמכות זו לא תופעל בלא שתי
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עוסק תינקט כל פעולה שתפגע מעבר לנדרש בהתקדמות המחקר או ביחסים שבין ה
 קר לגוף המממן.במח

החלטות הוועדה יישמע בפני מליאת הוועדה. מספר החברים ב דיון חוזר/רעורע )ח(
נו ובלבד שבהם יימחברים  4הוא  לצורך כך המזערי הדרוש לקוורום של המליאה

 .סגן הנשיא והדיקן למחקר ו/או מנהל רשות המחקר

 העוסקיםמחייבות את  במחקר והרכב הפיקוח חלטות הוועדה לניגוד ענייניםה )ט(
 מחקר.ב

זה וכן פעולה בניגוד להחלטה של הוועדה לניגוד עניינים במחקר, מהווים  הפרה של סעיף
המנויות בתקנוני עבירת משמעת. האמור בסעיף זה בא להוסיף על עבירות המשמעת 

 .האוניברסיטההמשמעת למיניהם החלים על חוקרי 

 העוסקים במחקר ובות ח .7

 העוסקים במחקר . עלוהטיות מחקר יבצעו את מחקרם ללא פניותב העוסקים )א(
להפעיל את שיפוטם המקצועי באופן עצמאי ובלא ששיקולים זרים ישפיעו על 

 היבט כלשהו של מחקרם. 

, לוועדה לניגוד עניינים במחקר על כל חשש לניגוד ענייניםידווחו  רהעוסקים במחק )ב(
כל עניין שיש בו, או שעשוי להיראות כי יש בו, להטות את המחקר או להשפיע ו

 -מיד עם התהוותו או גילויו  ,באופן לא ראוי על החלטות הנוגעות לניהול המחקר
 אמורלוי כבין במועד הגשת הבקשה לרישום הצעת המחקר ובין במהלך המחקר. גי

מאפשר לנקוט באמצעים שיבטיחו כי המחקר יבוצע ללא פניות, ובאופן עצמאי 
 ומקצועי.

יעביר החוקר הרלוונטי לאוניברסיטה אישור מחקר  בסמוך לחתימה על הסכם )ג(
למניעת תקנון הות ראויה במחקר וגהתנההתקנון בנוגע לבדבר ידיעתו כי  בכתב

הוראה ברוח זו תובא לידיעת כל חוקר  ניגוד עניינים במחקר, חלים על המחקר.
 הנקלט באוניברסיטה ותוכנס למסמכי הקליטה עליהם הוא חותם.

העוסקים מחקר תצורף הצהרת ניגוד עניינים המתייחסת לכל  הסכםאל כל  )ד(
, בנוסח שיהיה בתוקף מעת לעת לאחר שאושר על ידי המעורבים במחקר במחקר

כל ניגוד עניינים סגן הנשיא והדיקן למחקר והיועץ המשפטי של האוניברסיטה. 
ממשי, נחזה או פוטנציאלי שיתהווה במהלך המחקר ידווח מיד לוועדה לניגוד 

הוראה ברוח זו תובא לידיעת כל חוקר הנקלט באוניברסיטה  .במחקר עניינים
 ס למסמכי הקליטה עליהם הוא חותם.ותוכנ

זמתם כל ניגוד עניינים ובי במחקר מחקר יגלו לוועדה לניגוד ענייניםהעוסקים ב )ה(
ממשי, נחזה או פוטנציאלי המתהווה במהלך מחקרם שלא נגלה בבקשה למימון 

 מחקר, או שהשתנה מאז שנגלה. ניגוד העניינים ידווח מיד עם התהוותו.

 יוועצותה .8

כדי לברר אם מצב שבו  במחקר ר רשאים להיוועץ בוועדה לניגוד ענייניםמחקב העוסקים 
הם נמצאים מהווה מצב של ניגוד עניינים ממשי, נחזה או פוטנציאלי, וכיצד להימנע 

תחת הרכב פיקוח, ומחוייבים להיוועץ בוועדה במידה וקיים ספק או  ממצב זה או לנהלו
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.חשש לכך  
 

 ותיוק תיעוד .9

להיוועץ בוועדה ותיעוד עבודת הוועדה לניגוד עניינים במחקר יתויקו בקשות וההצהרות  
וכללי  הפרות של תקנוניווכל רשות המוסמכת לטפל בענייני ניגוד עניינים , ברשות למחקר

תהיה מוסמכת לעיין בהם.האוניברסיטה   
 

 לליכ .10

יומם של כללים אוניברסיטאיים המטפלים בבעיות אחרות הנובעות ממסחור של ק )א(
, כגון כללים העוסקים בקשר בין עובד אקדמי לגורם עסקי וכללים מחקר

מחקר מחובותיו לפי ב עוסקהעוסקים בניצול של המצאות ופטנטים, אינו פוטר 
 תקנון זה.

מחקר יקיימו דרישות של גורמים המממנים את מחקרם ביחס לניגוד ב העוסקים )ב(
 עניינים וגילויים.

בסיסיים בכל הנוגע לכבודם, חופש העוסקים במחקר ישמרו על כללי אתיקה  )ג(
 פעולתם, בטיחותם ורווחתם של כל מי שעשוי להיות מושפע מהמחקר.

מחקר המערב בני אדם ו/או בעלי חיים ייעשה לפי אמות המידה הבינלאומיות  )ד(
 והפנים מוסדיות המקובלות.

העוסקים במחקר יקפידו על תיעוד ברור, מדויק ושלם המאפשר את שיחזור מהלך  )ה(
ותוצאותיו על ידי שופטים אקדמיים ומקצועיים. התיעוד יישמר לתקופה  המחקר

 של עשר שנים אלא אם כן נקבע אחרת בחוק או על ידי הגוף המממן.

העוסקים במחקר ישאו באחריות מלאה למחקר המתפרסם תחת שמם, וזאת על  )ו(
 כל פרטי הפרסום.

למסחור ידע העוסקים במחקר ינהגו בהתאם לכללי האוניברסיטה בכל הנוגע  )ז(
 ושמירה על קניין רוחני.

בהתאם לדרישות גופים מממנים, תקנון זה יהיה נגיש באתר האוניברסיטה  )ח(
 באינטרנט.

בהתאם לדרישות גופים מממנים, ובהתאם לצורך, יוכשרו העוסקים במחקר כיצד  )ט(
להימנע מניגוד עניינים כספי עפ"י הוראות התקנון, והכל לפי החלטות גורמי 

 הרלוונטיים.   האוניברסיטה

בכל מקום בתקנון זה שבו מופיעה לשון זכר, גם לשון נקבה במשמע, ובכל מקום  )י(
 שבו מופיעה לשון יחיד, גם לשון רבים במשמע, ולהיפך.

, או השתהות באכיפתה, לא תהווה ויתור או מניעות תקנה מתקנון זהאי אכיפת  )יא(
, ולא תהווה הסכמה כלשהי להפרתה, ולא תקנהמצד האוניברסיטה על אכיפת ה
תקנון ו/או בהוראות והמסמכים אחרות ב תקנותתילמד ממנה גזירה שווה לגבי 

 .בקשר עימו
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 כל שינוי לתקנון זה לא יהא בתוקף, אלא אם נעשה בכתב ואושר על ידי הסנאט. )יב(

 
 

 הגבלת כהונת ראשי מכונים / מרכזים .3

 כדלקמן:י מחקר ומוקדי מחקר נוהל מכוני מחקר, מרכזהסנאט מאשר את 

 

מטרה 1.0  
 

ביצוע מחקר, ייזום, הפעלה ופיתוח של מחקר, הפגשת חוקרים בתחום נושא המחקר, סיוע  1.1
 בביצוע המחקרים.

ביצוע ימי עיון, ועידות, ייזום ועריכת סמינרים, סדנאות, כנסים, ועידות ארציות ובינ"ל,   1.2   
פרסומים.                                           

ייזום ועידות, פעולות המביאות את פרי המחקר של המכון,המרכז או המוקד לפני קהל   1.3
ה על התלמידים במסגרת ההוראה של האוניברסיטה כגון במסגרת חוגים/ חטיבות ושקיד

  הצמדת ההוראה לפעולה מחקרית שוטפת.
שי מדע ומוסדות מדע בארץ ובחו"ל המטפלים בנושאים דומים לנושא פיתוח קשרים עם אנ 1.4

 בו מטפל המכון,המרכז או המוקד.
המכון/המרכז/ המוקד, ישרתו את הקהילה בתחום התעניינותם  –מתן שרות לקהילה  1.5

 ומחקרם ע"י הפצת מידע, יעוץ וביצוע מחקרים מיושמים בהתאם לאפשרויות.
 

הגדרות  2.0  
 

מוקד הוא גוף דיסציפלינרי או אינטרדיסציפלינרי המוקם לשם קידום  מכון,מרכז או 2.1
המחקר ועידודו בתחום מוגדר, תוך שיתוף מירבי של חוקרים מדיסציפלינות שונות 

 הקיימות באוניברסיטה.
תנאי הכרחי להקמת מכון הוא השגת קרן צמיתה (ששיעורה נקבע ע"י הנהלת  2.2

 הקמת מרכז או מוקד.האוניברסיטה) תנאי זה איננו תקף לגבי 
מכון,מרכז או מוקד יוקמו בעיקר כאשר יש יתרון ברור לביצוע פעולות המחקר במסגרת  2.3

 מיוחדת.
המכון,המרכז או המוקד יופעלו במסגרת תקציב סגור, שהוצאותיו ממומנות ע"י הכנסות  2.4

 שמחוץ לאוניברסיטה.
מרכז בעל משרה  /בעת פתיחת מכון/ מרכז יהיה החוקר/ת שעתיד/ה לעמוד בראש המכון 2.5

 קבועה בסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה. 
בעת פתיחת מוקד, היקף הפעילות המוגדר והמוצהר יהיה קטן (לדוגמא: חוקר יחיד,  2.6

 נושא מחקר ספציפי, לא משלב ולא אינטרדיסיפנארי).
 הנהלים השונים בדבר חובות וזכויות יופעלו באופן זהה ושווה למכון/ מרכז/ מוקד. 2.7

 
 שיקולים להקמה  3.0 

 
כאשר תובא בפני מוסדות האוניברסיטה הצעה להקים מכון, מרכז או מוקד כמפורט  3.1

 בסעיף להלן, ישקלו מוסדות האוניברסיטה בהחלטתם את הנתונים הבאים:
קיום יתרון ברור לביצוע הפעילות המחקרית במסגרת מכון,  מרכז או מוקד וסיכוי  )א

 גיע לצורה ולהיקף הראויים.שבמסגרת זו הפעילות המחקרית ת
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הימצאות של חוקרים בכירים בעלי ניסיון והישגים מדעיים וכן ייחוד בתחום המחקר  )ב
 אשר עשויים להפוך את אוניברסיטת חיפה לאחד המרכזים המדעיים בתחום הנדון.

הסיכויים למקורות מימון מחוץ לאוניברסיטה לכיסוי תקציב הפעילות של המרכז,   )ג
 .המכון או המוקד

 
  יוזמה, הצעה והליכים להקמת מכון, מרכז או מוקד  4.0  

  
יוזמה להקמת מכון, מרכז או מוקד יכולה לבוא מגופים פנים אוניברסיטאיים, מחבר  4.1

סגל,           מאישי ציבור ומגופים חיצוניים. היוזמים יגישו הצעה בכתב לסגן נשיא ודיקן 
 למחקר.

מועדים מדי שנה אשר ייקבעו על ידי רשות המחקר ויפורסמו  ההצעות יוגשו במספר  4.2
 בפני ציבור החוקרים.

ההצעה תכלול את מטרת המכון,המרכז או המוקד, פעולותיו ועמדותיו תוך שימת דגש על  4.3
  הנקודות הבאות:

 תחומי המחקר בהם מעוניין המכון, המרכז או המוקד לעסוק. )א
ופעילויות אקדמיות הקיימים  זיקת המכון, המרכז או המוקד לחוגים )ב

 באוניברסיטה.
פירוט השטחים, החדרים והמעבדות וכן מתקנים אחרים באם דרושים,  )ג

 להפעלת המכון, המרכז או המוקד.
פירוט מקורות המימון הפוטנציאליים, הסיכויים למימון לטווח ארוך, דרכים  )ד

 ואפשרויות להשגת כספים וכוח אדם מינהלי.
 יתוח.תכניות תלת שנתיות לפ )ה

סגן נשיא ודיקן למחקר, לאחר שבדק את ההצעה והתייעץ עם גורמים רלוונטיים (כגון    4.4
האקדמית הנוגעת  סגן נשיא ומנכ"ל, סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקי, ראשי היחידה 

    בדבר) יעבירה בצרוף חוות דעתו לנשיא ולרקטור.
לדיון במועצת רשות המחקר.החליטו הנשיא והרקטור בחיוב, תועבר ההצעה  4.5  

 בדיון במועצת רשות המחקר תוצג ההצעה על ידי מגישיה ויגובשו המלצות המועצה.    4.6
 ההצעה, בצירוף המלצות מועצת רשות המחקר, תועבר לרקטור.   4.7

 החליט הרקטור בחיוב, תועבר ההצעה לנשיא. 4.8
ר הסנאט.החליט הנשיא בחיוב, תועבר ההצעה ע"י הנשיא לאישו 4.9  

החליט הסנאט  בחיוב, תועבר ההצעה לאישור ההנהלה ולאחר מכן לאישור הוועד  4.10
 המנהל. 

החליט הוועד המנהל בחיוב, יוקם המכון, המרכז או המוקד. 4.11  
) בשלילה, תוחזר ההצעה למגישיה.4.11 – 4.7החליט אחד הגורמים שצוינו לעיל (סע'  4.12  

 

 עיגון  5.0 

     
 מכונים/מרכזים/ מוקדים יעוגנו ברשות המחקר. 5.1

 

 מוסדות 6.0 
 

 בראש מכון, מרכז או מוקד יעמוד ועד מנהל אשר ילווה ויסייע להם בעבודתם. 6.1
 תפקידיו של הוועד המנהל יהיו: 6.2
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לדאוג שפעולות המכון, המרכז או המוקד תהיינה תואמות את מטרות ההקמה,  6.2.1
באה לידי ביטוי בפעולות אלה, תהיה כפי שהוגדרו במסמך ההקמה ושהמדיניות ש

 תואמת את המדיניות הכללית של האוניברסיטה.
לעזור בגיבוש תכנית העבודה השנתית של המכון/המרכז/ המוקד ובניטור    6.2.2

 הפעולות שיבטיחו עמידה במטרות הנכללות בתכנית זו.
 לאשר הצעת תקציב שנתית של המכון, המרכז או המוקד. 6.2.3
ומשאבים אחרים למימון פעולות המכון, המרכז או המוקד לסייע בגיוס תרומות  6.2.4

 ותקציבו.
 לאשר את הדוח השנתי של המכון/המרכז/ המוקד. 6.2.5

 הוועד המנהל יתכנס לישיבה לפחות פעם בשנה.   6.3
 הוועד המנהל ימנה חמישה חברים לפחות.   6.4              

 ביניהם:  6.4.1
וחבר סגל אקדמי נוסף אחד  סגן נשיא ודיקן למחקר, מנהל רשות המחקר )א

 לפחות.
נציגות בכירה ומתאימה של האקדמיה בתחומים בהם עוסק המכון, המרכז  )ב

 או המוקד.
 נציג של המינהל כפי שיומלץ ע"י סגן נשיא ומנכ"ל. )ג
אישי ציבור שהם בעלי מעמד וקשר לתחומים בהם עוסק המכון, המרכז או  )ד

 המוקד.
מנהל.לסגל האקדמי יהיה רוב בוועד ה  6.4.2  
ראש המכון/מרכז/ מוקד (ראה להלן) יהיה חבר בוועד המנהל מתוקף תפקידו.  6.4.3  
מנהל רשות המחקר ונציגי המינהל ישתתפו בישיבות הוועד המנהל בתוקף      6.4.4

 תפקידם.
: מינוי חברי הוועד המנהל    6.5  

ולאחר במכונים/מרכזים/ מוקדים יתמנה הוועד המנהל ע"י הנשיא והרקטור  6.5.1
 התייעצות עם סגן נשיא ודיקן למחקר או הדיקן/ראש בית הספר הנוגע בדבר.

חברי הוועד המנהל יתמנו לשלוש שנים עם אפשרות להארכה לתקופות קצובות   6.5.2
 נוספות.

יו"ר הוועד המנהל ימונה ע"י הנשיא והרקטור מתוך חברי הוועד המנהל, למעט  6.5.3
            ראש המכון/המרכז.

 כון /מרכז/ מוקד: מינוי ראש מ 6.6
כראש מכון או מרכז יוכל להתמנות איש סגל אקדמי בכיר בתקן סדיר בעל קביעות  6.6.1

(מדרגת מרצה בכיר ומעלה), שהתמחותו באחד מן התחומים בהם עוסק 
 המכון/מרכז. 

כראש מוקד, יכול להתמנות חבר סגל אקדמי בכיר ללא קביעות (מדרגת מרצה  6.6.2
 י אותם הכללים הנהוגים במינוי ראש מכון/מרכז.בכיר ומעלה). מינוי זה יעשה לפ

ידי הנשיא והרקטור לאחר התייעצות עם סגן -ראש מכון/מרכז/ מוקד ימונה על 6.6.3
 נשיא ודיקן למחקר. 

     ראש מכון/מרכז/ מוקד, ימונה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה 6.6.4
לתקופת כהונה נוספות של שלוש שנים. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להאריך               

את המינוי מעבר לתקופה זו באישור הסנאט .              
 כפל תפקידים, הכרוך בגמולי תפקיד, ככל שישנו כזה במכון/מרכז/מוקד, אינו  6.6.5

למינוי חבר סגל ביותר מתפקיד רצוי באוניברסיטה. בנסיבות מסוימות, יש מקום               
אחד, עמידה בראש שני מרכזים תובא לסנאט ותאושר ע"י הסנאט. כפל זה לא               

יגרור אחריו כפל גמולי תפקיד (כראש מכון/ מרכז/ מוקד).               
ראש מכון/מרכז/ מוקד העומד לצאת לגמלאות בסוף השנה האקדמית, הוועד  6.6.6

של מחליף לניהול המכון/מרכז/ מוקד לפחות חצי שנה  המנהל ידאג לבחירתו
לפני יציאתו לגמלאות. כמו כן, ידאג ראש המכון/מרכז לאישור הוועד המנהל 
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למחליף ויעביר את המלצתו לסגן נשיא ודיקן למחקר לא יאוחר מסוף אותה שנה 
 אקדמית.

ן/ חל"ת יפעל ראש מכון/ מרכז/ מוקד העומד לצאת לחופשה העולה על חודש ימים/ שבתו 6.6.7
למינוי ממלא מקום על ידי כך שימליץ בפני סגן נשיא ודיקן למחקר על מועמד למילוי 
מקומו וזאת שלושה חודשים בטרם יציאתו לחופשה/ שבתון/ חל"ת. ממלא המקום יהא 
איש סגל אקדמי בתקן סדיר (מדרגת מרצה בכיר ומעלה) שהתמחותו באחד מן התחומים 

 המוקד.  בהם עוסק המכון/ המרכז/
סגן נשיא ודיקן למחקר ימנה ממלא מקום לראש מכון/ מרכז/ מוקד    לתקופה 

 שישהשל עד שישה חודשים. באם תקופת החופשה/ שבתון/ חל"ת עולה על 
.זה לנוהל 6.6.2 בסעיף שמופיע כפי יהיה המינוי תהליךחודשים יש   

במקרים מיוחדים תתאפשר הארכת מינוי לראש מכון/מרכז/מוקד לתקופה של    6.6.8
ובלבד שתקופה זו תהא חלק משש שנות שנתיים נוספות אחרי פרישתו לגמלאות 

וזאת בהמלצת  לעיל, ובהצבעה חשאית, 6.6.4מינוי אפשריות כפי שמופיע בסעיף 
 מועצת רשות המחקר ובאישור ההנהלה. 

 המכון/מרכז/ מוקד:תפקידיו של ראש  6.7
הניהול האקדמי והמחקרי לרבות הנושאים המנהליים והתקציביים השוטפים  6.7.1

 של המכון/מרכז/ מוקד וביצוע מדיניות הוועד המנהל.
 ייצוג המכון/מרכז/ מוקד בפני מוסדות האוניברסיטה ובפני גורמי חוץ. 6.7.2
 ראש המכון/מרכז/ מוקד, ידווח בכתב בתחילת השנה האקדמית לסגן נשיא 6.7.3

ודיקן למחקר, לנשיא, לרקטור ולוועד המנהל על פעילות המכון/מרכז/ המוקד 
 בשנה האקדמית החולפת.

 
. ועדה סוקרת חיצונית7   
 

כל שנה יעביר מנהל רשות המחקר למועצת רשות המחקר דוח המסכם את פעילות  7.1
 המכונים,המרכזים והמוקדים המעוגנים ברשות המחקר, לשם דיון והערכה. הדיקן, לפי

הצורך,ובהתאם להערכות מועצת רשות המחקר, ימנה ועדה חיצונית סוקרת לבדיקת 
 המכונים/המרכזים/ המוקדים שעליהם הוחלט.

תוצאות הבדיקה יובאו לידיעת מועצת רשות המחקר ולידיעת הנשיא והרקטור, אשר  7.2
 ידווחו על כך לסנאט ולוועד המנהל.

 
. פרוק מכון/מרכז/ מוקד 8   

למחקר רשאי להמליץ בפני הנשיא והרקטור על פרוק המכון/מרכז/מוקד, סגן נשיא ודיקן  8.1
שאינו מגלה פעילות במשך תקופה של שלוש שנים, או שפעילותו במשך תקופה זו אינה 

 מצדיקה המשך קיומו במתכונת הקיימת.
 בהסכמת הנשיא והרקטור תובא המלצה לדיון בוועדה המתמדת. 8.2
נה אישור הוועדה המתמדת, הסנאט והוועד החלטה של פרוק מכון/מרכז/ מוקד טעו 8.3

 המנהל.
 הוחלט על פרוק המכון/מרכז/ מוקד, יוחזרו משאביו , במידה וניתן, לרשות המחקר.  8.4

 

. אחריות  9  
 

 האחריות לביצוע הנוהל מוטלת על סגן נשיא ודיקן למחקר. 9.1 
 
 10.04.2014, 6שיבה מס' י 
 

 פלדברגב' טובי הענקת תואר דוקטור לשם כבוד לג .1
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הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תואר דוקטור 
 לפילוסופיה לשם כבוד לגב' טובי פלדברג. 

 
פרויקט הדגל והצעה לאישור הקמת מרכז מחקר בין תחומי לחקר העוני וההדרה  .2

 החברתית

החברתית.הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז מחקר בין תחומי לחקר העוני וההדרה   
 

 הצעה לאישור הקמת מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון .3

 הסנאט מאשר את ההצעה לאישור הקמת מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון. 
 
 
  12.06.2014, 7שיבה מס' י
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג ללימודי אסיה  .1
 

 הוחלט: 
 ללימודי אסיה.הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג 

 
 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לסיעוד .2

 
 הוחלט:

 
 .הסנאט מאשר את ההצעה למסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לסיעוד

 
 ישיבות מקוונות של הוועדה המתמדת .3

 
 :הוחלט

 
לוועדת  וניסוח יועברההסנאט מאשר את ההצעה לישיבות מקוונות של הוועדה המתמדת. המינוח ו

 חוקה לקריאה שנייה. 
 
 
 
 

 דע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 
 
 

 3.10.2019, 1ישיבה מס' 
 
 

 הקמת המרכז הבינלאומי לסיכונים, אחריות וביטוח ע"ש וילי אפטוביצר .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת המרכז הבינלאומי לסיכונים, אחריות וביטוח 
 ע"ש וילי אפטוביצר.

 
 בחינות מועד ב' –רישום מוקדם  .2
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הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לחייב את הסטודנטים ברישום מוקדם לבחינות מועדי 
ב' בכפוף לטיפול בבעיות הטכניות. הנושא הועבר לטיפולה של וועדה בהרכב: מר ברוך מרזן, 

ונציג סגן נשיא ומנכ"ל, יו"ר, פרופ' מאיר יעיש, גב' רותי רבינוביץ, ראש אגף מינהל התלמידים 
 הסטודנטים. 

 
תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול קיימות בסביבה בנויה, החוג למשאבי טבע  .3

 וסביבה

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול 
 קיימות בסביבה בנויה, החוג למשאבי טבע וסביבה.

 
 

בתקנון להענקת תואר ד"ר לשם כבוד בפילוסופיה לפיו ניתן יהיה  3.2הצעה לשינוי סעיף  .4
 לאשר בחירת יו"ר הוועדה מבין חברי הוועדה ולא יו"ר הוועד המנהל 

בתקנון להענקת תואר ד"ר  3.2הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה הצעה לשינוי סעיף 
 לשם כבוד בפילוסופיה כדלקמן: 

שר בחירת יו"ר הוועדה מבין איש ציבור מחברי הוועד המנהל ולא יו"ר הוועד ניתן יהיה לא 
 המנהל.

 
 

 11.12.2013, 2ישיבה מס' 
 

 אפיק מעבר להנדסאים לחוג למדעי המחשב .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה על פתיחת אפיק מעבר להנדסאים מצטיינים לחוג למדעי 
ידי החוג. יחד עם זאת, הוועדה מבקשת כי -עלהמחשב באוניברסיטת חיפה, כפי שהועברה 

 ומעלה". 90הביטוי "ציונים מעולים", המופיע במסמך, יוגדר "כציוני 
 

 מועד חריג .2

 עיקרי השינויים המוצעים:
 

*האם סטודנט חייב לגשת למועד א' וגם למועד ב' כדי שיהיה זכאי למועד חריג? הסכימו שאין 
שלא ניגש למועד א' מחמת נבצרות זכאי לגשת למועד  חובה כזאת. ההסבר הוא פשוט: סטודנט

 חריג.
 

*מחלה ממושכת: לא מוגדר. סטודנטים מצליחים לעקוף. ההצעה: אשפוז או חמישה ימי מחלה 
כת" כמו במוסד לביטוח לאומי ובמקומות עבודה. צריך להגדיר בצורה קשוחה כי "מחלה ממוש

 היא לפחות חמישה ימים.
 

בוע אבל צריך להיות אוטומטי. לפי שיקול הוועדה ניתן לתת עד שבעה *פטירת קרוב משפחה: ש
ימים נוספים לאור הצגת מסמכים. בנוסף לקירבה ראשונה (אב, אם, אחות אח, בעל, אישה) מצאו 

 לנכון לצרף גם סבא וסבתא כחלק מההצעה.
 

זכאי למועד  *מילואים: סעיף ה': "שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה
מיוחד". קיים כיום בתקנון. הביטוי: "בסמוך לה" הגדרה עמומה. ההצעה היא: "שירות מילואים 

 במהלך השבועיים שקדמו לתקופת הבחינות".
 

יש לאפשר זכאות למועד  –*תנאים נוספים שיש להוסיף לתקנון: שמחה: חתונה של הסטודנט 
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תונתו של הסטודנט. ברית לבנו של הסטודנט: יש ימים לפני או אחרי ח 3חריג באם הבחינה הינה 
 לאפשר זכאות למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

. 2. ייצוג האוניברסיטה והמדינה בתחרויות רשמיות 1ישנם עוד חריגים נוספים שלא מעוגנים: 
 מקרים לשיקול דעת של הוועדה הפקולטטית.

 
 י שמופיע שבתקנון לימודים לתואר ראשון.סעיף "מחלה ממושכת" נשאר ככתבו וכלשונו כפ

 
 ההצעה להוסיף פטירה של סבא או סבתא המקנה שבעה ימי אבל לא התקבלה.

 
סעיף אבל: תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב 

יישאר כלשונו. –משפחה בדרגת קירבה ראשונה   
 

ראשון יישאר כלשונו. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות סעיף ה' בתקנון לימודים לתואר 
 או בסמוך לה יהיה זכאי למועד מיוחד.

 
ימים  3יש לאפשר זכאות למועד חריג באם הבחינה הינה  –יתווסף המשפט: חתונה של הסטודנט 

 לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.
 

יש לאפשר זכאות למועד חריג באם הבחינה היא  –ברית לבנו של הסטודנט  –יתווסף המשפט 
 ביום הברית.

 
 

 אישור סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ה .3

:המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ה כדלקמן הוועדה  
 

 סיפי הקבלה ייקבעו ע"י החוגים באישור של הדיקן והרקטור. .א
 
את טווח הקבלה של  15.3.14-ראשי החוגים ימסרו למחלקת ההרשמה על ה .ב

 החוגים לשנת תשע"ה.
 

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 סף המינימלי בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית לשפות זרות):ה .ה
 

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

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

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

הקורס, יקבלו פטור מבחינת יע"ל. עמידה בקורס או בבחינת יע"ל הוא תנאי 
מעבר לשנה ב'. דהיינו מועמד שהתקבל על תנאי ולא עמד בו בתום שנת 

הלימודים הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר לא ישלים את התנאי 
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 שהוטל עליו.
 
 

 שינוי מתווה תעודות המוסמך .4

מאשרת את ההצעה לשינוי במתווה תעודות המוסמך בהוספה של  הוועדה המתמדת
 הדיסציפלינה ובכפוף לסייג לפיו במקרה של בעיות בשם הדיסציפלינה, דיקן הפקולטה יכריע.

 
 11.12.2013, 3ישיבה מס' 

 
 אפיק מעבר לחוג לפסיכולוגיה .1

 
 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לפסיכולוגיה. 

 
 איגום מבואות .2

וקבעה  מבואותהוק שהוקמה לבדיקת איגום -את המלצות ועדת אד תהוועדה המתמדת מאשר
כדלקמן: החל משנת הלימודים תשע"ה הקורסים "מבוא לסוציולוגיה" ו"מבוא לפסיכולוגיה" 

 מכהניםים כלל אוניברסיטאיים ולא חוגיים. המבואות יינתנו ע"י סגל אקדמי בכיר, היהיו קורס
 פלינת המבוא. ציחוגי האם של דיסב
 

מדעי –תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות גרונטולוגיה פיננסית, החוג לגרונטולוגיה  .3
 הזקנה

 בהתמחותהוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני 
מדעי הזקנה.-בגרונטולוגיה פיננסית, בחוג לגרונטולוגיה  

 
 

 פרסום גזר הדין של ועדת משמעת כולל פרטים אישיים .4

הפך פסק הדין להיות סופי, יפורסם פסק הדין כולל שמו של הנתבע, על גבי לוחות המודעות 
 אי פרסום.של החוגים בהם לומד הנתבע אלא אם מצא הפוסק נסיבות מיוחדות המצדיקות 

שמו ופרטיו המזהים של הסטודנט המורשע יימחקו מלוחות המודעות של החוגים שלוש שנים 
 לאחר מתן פסק בגזר הדין.

 
 
 

 26.02.2014, 4ישיבה מס' 
 

 לוח שנה"ל תשע"ה .1

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח תשע"ה כדלקמן:
 
 
 

     2014/2015לוח שנת הלימודים תשע"ה 

 חורףסמסטר  -סמסטר א' 
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 .  26.10.14יום ראשון, ב' חשוון, תשע"ה,     תחילת הלימודים:

 .  21.12.14יום ראשון, כ"ט כסלו, תשע"ה,     חופשת חנוכה:

   .25.12.14יום חמישי, ג' טבת, תשע"ה,     חופשת חג המולד:

 .  30.1.15יום שישי, י' שבט, תשע"ה,     סיום סמסטר א':

, עד יום 1.2.15מיום ראשון, י"ב שבט, תשע"ה,  א':מועד  *בחינות סמסטר א': 

   . 20.2.15שישי, א' אדר, תשע"ה,       

                                                                            

 , עד יום 22.2.15מיום ראשון, ג' אדר, תשע"ה,    מועד ב':                      

 . 9.3.15ר, תשע"ה, שני, י"ח אד      

                                

( הבחינות  4.3.15יום רביעי, י"ג אדר, תשע"ה,     תענית אסתר:

  ).18:00מסתיימות בשעה                                                          

 .   5.3.15יום חמישי, י"ד אדר, תשע"ה,     חופשת פורים:

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    
 .   10.3.15יום שלישי, י"ט אדר, תשע"ה,     תחילת הלימודים:

 , עד יום 1.4.15מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ה,     חופשת פסח:

 . 10.4.15שישי, כ"א ניסן, תשע"ה,      

 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן,     

 . 12.4.15תשע"ה,     

 .  15.4.15יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ה,   ולגבורה:ערב יום הזיכרון לשואה 

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                              

 (בין  16.4.15יום חמישי, כ"ז  ניסן, תשע"ה,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 ). 12:00-14:00השעות       

      14:00 .( 

 (בין  21.4.15שי, ב' אייר, תשע"ה, יום שלי  :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

    ). 12:00-14:00השעות       

 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       

 .   22.4.15יום רביעי, ג' אייר, תשע"ה,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .   23.4.15יום חמישי, ד' אייר, תשע"ה,    שת יום העצמאות:**חופ

 ייקבע    יום הסטודנט:

 . 24.5.15יום ראשון, ו' סיוון, תשע"ה,    חופשת חג השבועות:

 .   19.6.15יום שישי, ב' תמוז, תשע"ה,     סיום סמסטר' ב':

 , עד יום 21.6.15מיום ראשון, ד' תמוז, תשע"ה,   מועד א':  *בחינות סמסטר ב':

 . 10.7.15שישי, כ"ג תמוז, תשע"ה,       
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, עד 12.7.15מיום ראשון, כ"ה תמוז, תשע"ה,   מועד ב':    

 . 24.7.15יום שישי, ח' אב, תשע"ה,       

    

 .  12.7.15יום ראשון, כ"ה תמוז, תשע"ה,                  תחילת סמסטר קיץ:

 טרם ידוע                           **חופשת סיום צום הרמדאן *

 טרם ידוע                :   *** חופשת סיום צום חג הקורבן

   

 .   26.7.15יום ראשון, י' באב, תשע"ה,     :  חופשת ט' באב

 יקבע בהמשך                                                   ****פגרת הקיץ

 . 28.8.15יום שישי, י"ג  אלול תשע"ה,                                             סמסטר קיץ: סיום

 ועד  30.8.15יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ה,  מועד א':               *בחינות סמסטר קיץ:

    . 11.9.15ליום שישי, כ"ז אלול תשע"ה,       

                   

ועד 13.9.15, : יום ראשון, כ"ט אלול תשע"הראש השנהחופשת    חופשות:

                 . 15.9.15ליום שלישי, ב' בתשרי תשע"ו,     

                                         

 ועד ליום   16.9.15מועד ב':            יום רביעי, ג' תשרי תשע"ו,               

  . 16.10.15תשע"ו,  שישי, ג' חשון,                

             

 ועד יום  22.9.15: יום שלישי, ט' תשרי תשע"ו, חופשת יום כיפור    חופשות:

 . 23.9.15רביעי, י' תשרי תשע"ו,     

      

ועד יום 27.9.15: יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ו, חופשת סוכות    

    . 5.10.15שני, כ"ב תשרי תשע"ו,     

          

 .18.10.15:        פתיחת שנת הלימודים תשע"ו       

 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים* 
 

 ** יום העצמאות הוקדם
 

עדיין לא ידוע מועד מדויק***   
 

מועד פגרת הקיץ יקבע בהמשך****   
 

 
 המכינה האקדמית כאפיק מעבר .2

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להכיר במכינה הקדם אקדמית של  אוניברסיטת חיפה 
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 (מכינת יום ומכינת אביב) כאפיק מעבר לקבלה לאוניברסיטה כדלקמן:
ההסדר מותנה בהסכמת החוג. חוג רשאי לא להצטרף להסדר זה ולהמשיך בהסדרי הקבלה 

 כמקובל היום. 
בתנאים הבאים: אם יש הסכמה מהחוג אפיק המעבר יחול  

 ומעלה תקנה פטור מן הבחינה הפסיכומטרית . 85תעודת מכינה בממוצע של  .1
 .85-כל חוג יוכל לקבוע סף כרצונו ובלבד שלא יהיה נמוך מ .2

 
 הכרה בציוני סטודנטים בלימודיהם מחו"ל .  4
 

 הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה להכיר בציוני סטודנטים מחו"ל כדלקמן: 
 

 המרה של הציונים בארה"ב לציונים ישראליים (לוח ת"א).מצ"ב טבלת  .1

במקרה של בעיות מיוחדות, שאינן מוצאות מענה בטבלה, יופנה הנושא להחלטת ועדה  .2

שתורכב מהדיקן ללימודים מתקדמים, מראש ביה"ס לתלמידי חו"ל וממנהל תוכנית 

 "ארסמוס". 

) והציונים יכרו כממוצע על כל הנקודות יוכרו כסל ( לימודים בחו"ל / חילופי סטודנטים .3

 הקורסים.

הסטודנט יוכל לבחור האם להכיר בנקודות הזכות עם ציון עובר/השלים או בציון ממוצע  .4

 ( על כל הסל).
 

 סטודנטים לקויי שמיעה .5

הועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לבטל את הסעיף בתקנון דיקנט הסטודנטים בנושא 
לקויי שמיעה ובמקומו לכתוב כדלקמן: "סטודנטים לקויי סטודנטים לקויי ראיה וסטודנטים 

 שמיעה ולקויי ראיה יפנו לדיקנט הסטודנטים לסיוע".
 

 
 21.5.2014, 5ישיבה מס' 

 
 תוכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהתמכרויות במסגרת ביה"ס לקרימינולוגיה .1

תוכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות בהתמכרויות במסגרת ביה"ס לקרימינולוגיה הובאה 
 לידיעת הוועדה המתמדת. 

 
 הוספת סעיפי תקנון לעניין שפת ההגשה של הצעות המחקר / עבודות הדוקטורט  .2

 
הוועדה המתמדת מאשרת את הוספת סעיפי תקנון לעניין שפת ההגשה של הצעות 

 טורט כדלקמן: המחקר/עבודות הדוק
 
 

 ככלל, הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט יוגשו בשפה העברית.    18.5
 נוכח מעמדה של השפה האנגלית באקדמיה, רשאי התלמיד ובאישור המנחה,  18.6
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 להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטורט בשפה האנגלית             
   בתחומי מחקר שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, רשאית הוועדה  18.7

  שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בהיוועצות  מודי תוארללי חוגיתה             
 הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט תוגשנה  ,הצהרת הכוונותובהסכמת המנחה, לדרוש כי              

 באנגלית.             
 אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו אינה עברית, בהסכמת המנחה יוכל   18.8

 התלמיד להגיש את עבודתו בשפת ההוראה בחוג, מבלי שיהיה עליו לבקש אישור              
 מוקדם על כך.             

 פה אחרת, כיוון תלמיד המבקש לכתוב את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטורט בש 18.9
 שהעבודה עוסקת בשפה האמורה או בספרות/תרבות הקשורים לאותה שפה, יגיש את              
 בקשתו לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ובהסכמת המנחה וזו תמליץ בפני הדיקן              
 ללימודים מתקדמים על החלטה, תוך התחשבות במצאי השופטים בתחום.             

 כל עבודת דוקטורט תכלול שערים ותקצירים בעברית ובאנגלית.  18.10
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