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' סיון, תשע"הל  
2015יוני,  17  

 הע"תשהחלטות הסנאט 
 

 6.11.2014, 1ישיבה מס' 
 

 העברת לימודי אנגלית שפה זרה ליחידה ללימודי אנגלית .1

 
כל לימודי אנגלית שפה בתקנון האקדמי את איגום  10.5הסנאט מאשר פה אחד, בהתאם לסעיף 

זרה ביחידה חדשה: "היחידה ללימודי אנגלית". יחידה זו תעבוד תחת החסות הארגונית של 
 המכינה.

 
 13.11.2014, 2ישיבה מס' 

 
 בתקנון משמעת תלמידים 10שינוי בסעיף ח'  .1

ח' בתקנון משמעת תלמידים כדלקמן: 10הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בסעיף   
ביניים החלטות. ח  

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

איסור להיכנס  -, וכן איסור לגשת לבחינה, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה וכד'
ות בקורס חובה ובבחינה אשר היעדרות מהם תשלול מהנתבע לקמפוס למעט לצורך השתתפ

 ).כליל את היכולת להשלים את חובותיו באותו קורס
 כפי יותר מוקדם מועד או, בתלונה החלטה מתן עד תקפות תהיינה אלה ביניים החלטות. 10.1

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

 
 תוכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בחוג לסיעוד .2

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תוכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בחוג לסיעוד.
 

 29.01.2015, 3ישיבה מס' 
 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד .1

 דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים:הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר 
בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' דניאל כהנמן, לפרופ' קרול פאדן, לפרופ' אורי 

 אלטר, לפרופ' רות גביזון.
 

בקטגוריית "אישי ציבור": למר בן קינגסלי, למר נח קליגר, לגברת אורנה פורת, למר מרטין 
 שוואב.

 
 לג'יי ושירה רודרמן.  וכספים":בקטגוריית "אישי מעש 

 
 

 חוג לימודים לתואר שני בלימודי מוגבלות .2
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הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני בלימודי מוגבלות במסגרת הפקולטה 
.למדעי הרווחה והבריאות  

 
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לבריאות נפש קהילתית .3

בחוג לבריאות נפש  מסגרת לימודים לתואר שלישיהסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת 
 קהילתית.

 
 

 ימיים-מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג למדעים גיאו .4

 
.ימיים-בחוג למדעים גיאו הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי  

 
 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לביולוגיה של האדם .5

   לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לביולוגיה של האדם.הסנאט מאשר את ההצעה 
 

 
 19.3.2015, 4ישיבה מס' 

 
 הצעה להקמת "מרכז חיפה למחקרי אסטרטגיה ימית"  .1

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז חיפה למחקרי אסטרטגיה ימית".
 
 

 הצעה לשינוי הנוהל –מנגנון הארכת כהונה לראשי מכונים / מרכזים / מוקדי מחקר  .2

 הסנאט מאשר את התיקונים לנוהל מכונים/מרכזים/מוקדי מחקר כדלקמן:
 

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

 גע בדבר). יעבירה בצירוף חוות דעתו לנשיא ולרקטור. דיקן הפקולטה הנו
 

ידי הנשיא והרקטור ולאחר -במכונים/מרכזים/מוקדים יתמנה הוועד המנהל על 6.5.1
 הספר הנוגע בדבר.-התייעצות עם סגן נשיא ודיקן למחקר ודיקן הפקולטה/ראש בית

 
ות הארכה לתקופות ראש מכון/מרכז/מוקד, ימונה לתקופה של שלוש שנים עם אפשר 6.6.4

כהונה נוספות של שלוש שנים. מינוי כראש מרכז והארכת מינוי ישקלו בהתאם לתכניות 
העבודה והתפוקות של המכון/מרכז/מוקד. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להאריך את המינוי 

שנים בהמלצת מועצת רשות המחקר ובאישור הוועדה  6מעבר לתקופה מצטברת של 
 המתמדת.

 
כפל תפקידים, הכרוך בגמולי תפקיד, ככל שישנו כזה במכון/מרכז/מוקד, אינו רצוי  6.6.5

באוניברסיטה. בנסיבות מסוימות, יש מקום למינוי חבר סגל ביותר מתפקיד אחד, עמידה 
ידי הסנאט. כפל זה לא יגרור אחריו כפל גמולי -בראש שני מרכזים תובא לסנאט ותאושר על

ד). מינוי בכפל תפקיד יהיה זמני בלבד עד אשר ימצא חבר סגל תפקיד (כראש מכון/מרכז/מוק
 מתאים אחר.
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 16.4.2015, 5ישיבה מס' 
 

 יום הסטודנט .1

החל מהשעה  13.5.2015-הסנאט מאשר את ההצעה לפיה יום הסטודנט יתקיים ביום רביעי, ה
לא יתקיימו לימודים.  14.5.2015 -וביום חמישי ה 16:00  

 
 שלישי בחוג לביולוגיה ימיתמסגרת לימודים לתואר  .2

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לביולוגיה ימית.
 

 שינוי תקנון פעילות ציבורית .3

 בתקנון פעילות ציבורית כדלקמן:  6.2הסנאט מאשר את השינוי בסעיף 
 

מוסמך להורות על  "הנשיא, לאחר שהתייעץ עם הרקטור, סגן הנשיא למינהל ודיקן הסטודנטים,
ימי עבודה, אם לפי דעתו קיימת וודאות  10הפסקה או מניעה של הפעילות הציבורית למשך עד 

קרובה לסכנה מוחשית לשלום הציבור. הנשיא יידע את הוועדה המתמדת מיד לאחר קבלת 
ימי עבודה, זאת  10 -החלטה כאמור. הנשיא רשאי להאריך את הפסקת הפעילות מעבר ל

נסיבות כאמור (וודאות קרובה לסכנה מוחשית לשלום הציבור), לתקופה נוספת של עד  בהתקיים 
ימי עבודה ובכפוף לאישור הועדה המתמדת. קיבל הנשיא החלטה על פי סמכותו בסעיף זה,  10

 תפורסם החלטתו על נימוקיה. "
 
 

 21.05.2015, 6ישיבה מס' 
 

 הפקולטה למדעי הרוחתכנית לימודים לתואר שני במוסיקה, במסגרת  .1

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במוסיקה, במסגרת הפקולטה 
 למדעי הרוח.

 
 הארכת מינוי של סגנית נשיא ודיקנית למחקר .2

חודשים  3הסנאט מאשר את הארכת מינויה של סגנית הנשיא ודיקנית למחקר לתקופה של 
 .31.12.2015נוספים, עד 

 
 
 

 הע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 
 

 22.10.2014, 1ישיבה מס' 
 

 ראשי מרכזים .1

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לראות את שנת תשע"ה כשנת מעבר בנושא ולהאריך 
שנים וזאת לשנה בלבד. במרוצת שנה זו יגובשו  6-את המינויים לראשי המרכזים גם מעבר ל

 הקריטריונים והמנגנון ליישום החלטת הסנאט בנדון ויובאו לדיון בסנאט. 
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ול מערכות חינוך לתלמידי תואר ראשון תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניה .2
 במשפטים

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול מערכות חינוך לתלמידי תואר ראשון במשפטים 
 הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. 

 
 תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בעבודה סוציאלית .3

 תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בעבודה סוציאלית הובאה ליידוע הוועדה המתמדת. 
 

 19.11.2014, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה לתנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ו .1

 
 המתמדת מאשר את ההצעה לתנאי קבלה לשנת הלימודים תשע"ו כדלקמן: ההוועד

 
 והרקטור.סיפי הקבלה ייקבעו ע"י החוגים באישור של הדיקן  .א
את טווח הקבלה של  15.3.15-ראשי החוגים ימסרו למחלקת ההרשמה עד ה .ב

 החוגים לשנת תשע"ו. 
בחלק האנגלי של המבחן הפסיכומטרי, או ציון  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .ג

באמי"ר). סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה, וציון האנגלית  185במבחן אמיר"ם ( 85
, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיגיע לרמת ידע "בסיסי" בתום שנה 50-84ן שלו הוא בי

 . 13.6.13בהתאם למתווה המל"ג מיום  –א' 
 

 . 120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא  .ד
 

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על תנאי, ובלבד 
ומעלה. המשך  500והציון הפסיכומטרי שלהם יהיה  90-119שציונם בבחינת יע"ל יהיה בין 

לימודיהם של תלמידים אלה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל עד סוף  השנה הראשונה ללימודיהם 
קורס הכנה בתשלום לבחינת יע"ל יתקיים במכינה האוניברסיטאית. בסיום הקורס  באוניברסיטה.

 את מבחן יע"ל. ומעלה) 120על התלמידים לעבור בהצלחה (בציון 
 

 
 
 

 31.12.2014, 3ישיבה מס' 
 

תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול ספנות ונמלים, במסגרת החוג למנהל  .1
 עסקים

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול 
 ספנות ונמלים, במסגרת החוג למנהל עסקים. 

 
 הלימודים תשע"והצעה ללוח שנת  .2

 
 כדלקמן:  והוועדה המתמדת מאשרת את לוח שנה"ל תשע"

 
 לוח שנת הלימודים תשע"ו 2015/2016    
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 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 .   18.10.15יום ראשון, ה' חשוון, תשע"ו,    תחילת הלימודים:

   13.12.15יום ראשון, א' טבת, תשע"ו,     חופשת חנוכה:
   .25.12.15יום שישי, י"ג טבת, תשע"ו,    חופשת חג המולד:
 .   22.1.16יום שישי, י"ב שבט, תשע"ו,     סיום סמסטר א':

 , עד יום שישי, ג' 24.1.16מיום ראשון, י"ד שבט, תשע"ו,   מועד א': *בחינות סמסטר א': 
 .   12.2.16א', תשע"ו, אדר                                                                            

 , שלישי, עד יום 14.2.16מיום ראשון, ה' אדר א', תשע"ו,    מועד ב':                      
  . 1.3.16אדר א', תשע"ו, כ"א                                

 

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    
    . 2.3.16אדר א', תשע"ו,  כ"ב, רביעייום    תחילת הלימודים:

 ( הלימודים  23.3.16רביעי, י"ג אדר ב', תשע"ו, יום     תענית אסתר:
 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                         

 .   24.3.16חמישי, י"ד אדר ב' , תשע"ו, יום     חופשת פורים:
, עד יום שישי, כ"א 20.4.16מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ו,  חופשת פסח:

   . 29.4.16ניסן, תשע"ו, 
 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ו,

 1.5.16   . 
 .   4.5.16יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ו,   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                              
 -12:00(בין השעות  5.5.16יום חמישי, כ"ז  ניסן, תשע"ו,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

      14:00 .( 
-12:00(בין השעות  10.5.16יום שלישי, ב' אייר, תשע"ו,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

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

 .    11.5.16יום רביעי, ג' אייר, תשע"ו,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)
 .   12.5.16יום חמישי, ד' אייר, תשע"ו,    **חופשת יום העצמאות:

  
 ייקבע    יום הסטודנט:

 .  12.6.16יום ראשון, ו' סיוון, תשע"ו,    חופשת חג השבועות:
   . 16.6.16' סיוון, תשע"ו, י, חמישייום    סיום סמסטר' ב':
 . 17.6.16,    וסיון, תשע" י"א:                                            יום שישי, השלמת שיעורים

 ב', שישי, עד יום 6.16.91סיוון, תשע"ו,  י"ג, ראשוןמיום   מועד א': *בחינות סמסטר ב':
 . 8.7.16, תשע"ו, תמוז     
  ט"ז, שישי, עד יום 10.7.16, תשע"ו, תמוז ד', ראשוןמיום   מועד ב':   
   . 22.7.16תמוז, תשע"ו,      
 

 .   17.7.16יום ראשון, י"א תמוז, תשע"ו,                  תחילת סמסטר קיץ:
 טרם ידוע                           ***חופשת סיום צום הרמדאן 

   טרם ידוע                :   *** חופשת סיום צום חג הקורבן
 .    14.8.16יום ראשון, י' באב, תשע"ו,     :  חופשת ט' באב
 יקבע בהמשך                                                   ****פגרת הקיץ

 .  2.9.16יום שישי, כ"ט  אב תשע"ו,                                             סיום סמסטר קיץ:
ועד ליום שישי, י"ג אלול  4.9.16מועד א':         יום ראשון, א 'אלול תשע"ו,          *בחינות סמסטר קיץ:

 . 16.9.16תשע"ו,                
                                       

 ועד ליום שישי,כ"ז אלול  18.9.16ב':            יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ו,  מועד              
 .  30.9.16תשע"ו,             

ועד ליום שלישי,                         2.10.16: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ז, חופשת ראש השנה   חופשות:
 . 4.10.16ב' בתשרי תשע"ז,                  
 

ועד יום רביעי, י'  11.10.16: יום שלישי, ט' תשרי תשע"ז, חופשת יום כיפור    חופשות:
  
 .  12.10.16תשרי תשע"ז,     
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ועד יום שני, כ"ב תשרי 16.10.16: יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ז, חופשת סוכות    
      . 24.10.16תשע"ז,     
        
 . .1630.10:        פתיחת שנת הלימודים תשע"ז   

 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים*  
 

 ** יום העצמאות הוקדם
 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק*** 
 

 מועד פגרת הקיץ יקבע בהמשך**** 
 
 

 הצעה לשינוי בנוהל יציאה לשירותים במהלך בחינה .3

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי נוהל יציאה לשירותים במהלך בחינה כדלקמן: 
 

בבחינה הנמשכת שעה וחצי ומעלה אין לצאת מחדר הבחינה בחצי שעה הראשונה  :1.11סעיף 
ובחצי השעה האחרונה של הבחינה; יציאה מחדר הבחינה מחוץ למועדים אלה תתאפשר 

מראש, על ידי מדור הבחינות, אחרי שהתלמיד הדבר בבחינות הנ"ל רק במקרים בהם אושר 
חדר הבחינה של יותר מנבחן אחד בו זמנית. הציג אישור רפואי מתאים. לא תותר יציאה מ

 לסטודנטיות בהריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך בחינה. 
 
 

(מספר עבודות  10.2-ו 10.1הצעה לשינוי סעיפי תקנון לימודי תואר שני" סעיף  .4
 סמינריוניות)

 הוחלט:
 

-ו 10.1: סעיף הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי סעיפי תקנון לימודי תואר שני
 (מספר עבודות סמינריוניות) כדלקמן:  10.2

 
לפחות עבודה סמינריונית במסלול א', מסלול אישי ומסלול מואץ יש לכתוב   10.1

 ערך. -או מטלות מקבילות שוות  אחת,
 

-, או מטלות מקבילות שוותלפחות שתי עבודות סמינריוניתבמסלול ב' יש לכתוב   10.2
 ערך.

 
 
 

 4.2.2015, 4ישיבה מס' 
 

 מיזוג תוכניות התמחות בביה"ס לקרימינולוגיה במסגרת הפקולטה למדעי החברה .1

 
ההצעה למיזוג תוכניות התמחות בביה"ס לקרימינולוגיה, במסגרת הפקולטה למדעי החברה, 

. הספחים הקיימים אינם מתבטלים.הובאה ליידוע הוועדה המתמדת  
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) במנהל מערכות בריאות במסגרת MPHני (הצעה לפתיחת תכנית בינלאומית לתואר ש .2
 בית הספר לבריאות הציבור

 
(MPH)הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית בינלאומית לתואר שני  במינהל  

  מערכות בריאות במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור
 
 

 הצעה לקריאה שנייה –של הוועדה המתמדת ישיבות באמצעות המייל  .3

 
ישיבות באמצעות המייל של הוועדה ההצעה להוועדה המתמדת מאשרת בקריאה שנייה את 

 המתמדת כדלקמן: 
 

הרקטור בהיוועצות עם יו"ר ועדת חוקה רשאי להכריז על ישיבה של הוועדה המתמדת באמצעות 
 המייל וזאת רק במקרים בהם לא נדרשת הצבעה. 

 
 

 דעי המדינהשינוי בתקנון בנושא בחירת ראש בית הספר למ .4

 
ספר למדעי המדינה כדלקמן:-הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי בבחירת ראש בית  

 
הספר מדרגת פרופסור חבר -מועמד לראש בית הספר יוכל להיות כל חבר מועצת בית .א

 ומעלה, בעל קביעות.
 הספר החדש לפחות חודש מראש. -ראש בית הספר היוצא יודיע על מועד בחירת ראש בית .ב
 הספר.-הספר רשאי להציע מועמד לתפקיד ראש בית-אחד מחברי מועצת בית כל .ג
הספר לפחות -הספר היוצא ישלח את רשימת המועמדים לכל חברי מועצת בית-ראש בית .ד

 הספר.-שבוע לפני ישיבת המועצה שנועדה לבחירת ראש בית
 הספר בבחירות חשאיות.-הספר בוחרת בראש בית-מועצת בית .ה
 סטר השני.הבחירות תערכנה בסמ .ו
באוקטובר שלאחר בחירתו, אלא אם כן התפקיד  1-הספר ייכנס לתפקידו ב-ראש בית .ז

 מתפנה קודם לכן.
הספר הנמצאים -הבחירות תהיינה חוקיות רק בהשתתפות שני שלישים מחברי מועצת בית .ח

 בארץ.
הספר הנוכחים בישיבה -) של חברי מועצת בית1+50%מועמד שקיבל את רוב הקולות ( .ט

 הספר.-ראש ביתייבחר ל
 הספר היוצא יודיע לדיקן על הבחירה.-ראש בית .י

הספר ייבחר לתקופת כהונה של ארבע שנים ועם תום כהונתו מותר לבחור בו -ראש בית .יא
 לתקופה של שנתיים נוספות לכל היותר. 
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