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 כ"ד באב,   תשע"ז
 2017באוגוסט,  16

 זע"תשהחלטות הסנאט  

 10.11.2016, 1ישיבה מס' 

 

 יו"ר ועדת מחקר פקולטטית –סגן דיקן  .1
 הוחלט:

 מחקר כדלקמן:הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה לסגן דיקן פקולטה לענייני 

 סגן דיקן

 # פקולטה רשאית למנות סגן דיקן.

 # סגן הדיקן יהיה חבר סגל במשרה מלאה מדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל.

 תפקידי סגן הדיקן

 # ריכוז ועדת המחקר של הפקולטה.

 # תכנון וביצוע של תכנית רב שנתית לקידום איכות המחקר בפקולטה.

 תכנית החומש.# סיוע בביצוע 

 בחירת סגן דיקן 

 # הדיקן יביא לאישור מועצת הפקולטה את מועמדו למשרת סגן הדיקן.

 # סגן הדיקן יבחר ברוב של חברי מועצת הפקולטה הנוכחים בישיבה.

 תקופת כהונתו של סגן הדיקן

ש # סגן הדיקן יבחר לתקופה של שלוש שנים ויהיה רשאי להיבחר לתקופת כהונה נוספת של שלו
 שנים.

 # אם כהונתו של הדיקן תסתיים לפני השלוש שנים, יגרור הדבר את סיום כהונתו של סגן הדיקן.

 

 
 15.12.2016, 2ישיבה מס' 

 לשם כבודהצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה  .1

  :הוחלט

 :הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים
"מועמדים אקדמיים": פרופ' רות ארנון, פרופ' דבורה ליפשטאדט, פרופ' חוסאם בקטגוריית 

 .גימבלט-חאיק ופרופ' ברברה קירשנבלט

 .בקטגוריית "אישי מעש וכספים":  מר ארתור גאודי, מר סנדור (סנדי) פרנקל וגב' סוניה לנשטיין
 בקטגוריית "אישי ציבור": גב' קרן ליבוביץ' ומר דן שפירו.

 

 קריאה שנייה – למחקר ןסגן דיק .2
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 הוחלט:

 הסנאט מאשר בקריאה שנייה את ההצעה לסגן דיקן פקולטה לענייני מחקר כדלקמן:

 סגן דיקן פקולטה לענייני מחקר . 52

 פקולטה רשאית למנות סגן דיקן. 52.1

 סגן דיקן יהיה חבר סגל במשרה מלאה מדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל.  52.2

 תפקידי סגן הדיקן 52.3

 א. ריכוז ועדת המחקר של הפקולטה. 

 ב. תכנון וביצוע של תכנית רב שנתית לקידום איכות המחקר בפקולטה.

 ג. סגן הדיקן למחקר יהיה אמון על הקשרים בין הפקולטה לרשות המחקר.   

 ד. סיוע בביצוע תכנית החומש.

 בחירת סגן דיקן 52.4

 הפקולטה את מועמדו למשרת סגן הדיקן.א. הדיקן יביא לאישור מועצת  

 ב. סגן הדיקן יבחר ברוב של חברי מועצת הפקולטה הנוכחים. 

 תקופת כהונתו של סגן דיקן 52.5

א. סגן הדיקן למחקר יבחר לתקופה של שנתיים והדיקן יהיה רשאי להציע את מועמדותו 
 לבחירה לשתי תקופות כהונה נוספות של שנתיים כל אחת.

תו של הדיקן תסתיים לפני תום תקופת כהונתו של סגן הדיקן למחקר, יגרור אם כהונב. 
 הדבר את סיום כהונתו של סגן הדיקן למחקר.

 

 אישור התוכנית מדעי הרוח הדיגיטאליים במועצת הפקולטה למדעי הרוח .3

 :הוחלט
 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הרוח דיגיטליים.

 

 

 26.01.2017, 3ישיבה מס' 

 לשם כבודהצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה  .1
 הוחלט: 

 הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' הרווי שר.

 

 דיקן הוראה .2
 הוחלט:

 הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה לדיקן הוראה כדלקמן:

 "דיקן הוראה"

 בהמלצת הרקטורייבחר ע"י הסנאט  )1
 כפיפות ישירה לרקטור )2
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 תחומי אחריות: )3
 אחריות לקביעת דרישות הקבלה בתואר הראשון  •
 מבנה תכניות הלימוד, נהלי בחינות •
אחריות למדיניות קידום ההוראה באוניברסיטה, בהתאמה להנחיות המל"ג בנושא,  •

 הוראה נתמכת מחשב 
תכניות, ביטול תכניות, איגום קורסים ייזום ריענון תכניות לימוד קיימות, מיזוג בין  •

 בתואר הראשון / השני הנלמד
 הערכת תארים מחו"ל (מחלקת הרשמה) •
 קביעת מדיניות ופיקוח על סטודנטים המתקבלים על תנאי •
 משלב השיווק ועד להפיכת המועמד לסטודנט מן השורה -אחריות על מערך ה"מפל" •
 אחריות לכל נושא משמעת סטודנטים •

 

 ים לתואר שלישי בחוג לשירותי אנושמסגרת לימוד .3
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בחוג לשירותי אנוש.

 

 תכנית לימודים לתואר שני בלימודי תיאטרון .2
 הוחלט:

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בחוג לתיאטרון בפקולטה למדעי 
 הרוח.

 

 
 16/03/2017, 4ישיבה מס' 

 דיקן הוראה, קריאה שניה .1

 דיקן הוראה 47
ידי הסנאט ברוב יחסי של המצביעים, בבחירות חשאיות. הבחירה -דיקן הוראה ייבחר על  47.1

חבר בעל -פי המלצת הרקטור. המועמד לתפקיד חייב להיות לפחות בדרגת פרופסור-תיעשה על
 קביעות באוניברסיטה. 

 ף ישירות לרקטורדיקן ההוראה יהיה כפו  47.2
מעמדו של דיקן הוראה יהיה זהה למעמדו של דיקן פקולטה מבחינת סמכויותיו ותנאי   47.3

 עבודתו.
הדיקן החדש ייכנס לתפקידו באחד באוקטובר שלאחר בחירתו, אם התפקיד אינו מתפנה   47.4

 כן.-לפני
 ) שנים, עם אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופת3הדיקן ייבחר לתקופת כהונה של שלוש (  47.5

) שנים רצופות. מי שכיהן שש 6) שנים בלבד) ובסה"כ עד שש (3כהונה נוספת (של עד שלוש (
 שנים רצופות כדיקן הוראה לא יהיה מועמד לתפקיד זה לפני הפסקה בת שנתיים.

הדיקן ינהל את ענייני ההוראה של לימודי תואר ראשון באוניברסיטה לפי התקנון   47.6
 תמדת.האקדמי והחלטות הסנאט והוועדה המ

 תחומי האחריות של הדיקן להוראה:  47.7
 אחריות לקביעת דרישות הקבלה בתואר ראשון. 47.7.1
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 מבנה תכניות הלימוד ונהלי הבחינות. 47.7.2
הדיקן ייזום ריענון תכניות לימוד קיימות, מיזוג בין תכניות, ביטול תכניות, איגום קורסים  47.7.3

 בתואר הראשון.
 הערכת תארים מחו"ל (בשיתוף מחלקת הרשמה). 47.7.4
ת למדיניות קידום ההוראה כולל הוראה נתמכת מחשב באוניברסיטה, בהתאם אחריו 47.7.5

 להנחיות המל"ג בנושא.
 ביצוע מדיניות ופיקוח על סטודנטים המתקבלים 'על תנאי'.  47.7.6
 משלב השיווק ועד הפיכת המועמד לסטודנט מן המניין. –אחריות על מינהל התלמידים  47.7.7
 אחריות לניהול נושא משמעת הסטודנטים. 47.7.8
כל נושא אחר בתחום לימודי התואר הראשון אותו הרקטור יחליט להאציל אל הדיקן  47.7.9

 להוראה. 
 

 

 27/04/2017, 5ישיבה מס' 

 מסמך הקוד האתי  .1

 :הוחלט

 .הסנאט בישיבתו מאשר בקריאה ראשונה את ההצעה לקוד אתי לאוניברסיטה

 .ומנהלי וקהל הסטודנטיםהסנאט מעביר את הנוסח שנדון בישיבה להערות חברי הסגלים אקדמי 
 עם קבלת הערות יוחזר המסמך לוועדה אשר תנסח מסמך לקריאה שניה בסנאט.

 

 בתקנון מינויים והעלאות  1.3.2.8שינוי סעיף  .2
 הוחלט:

.בתקנון מינויים והעלאות 1.3.2.8 הסנאט מאשר את ביטול סעיף   

 

 

 

 18/05/2017, 6ישיבה מס' 

 הצעה לאישור הקמת מרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון  .1
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון".

 

 הצעה לאישור המרכז לחקר פיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה  .2
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 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת "מרכז לחקר פיזיקה תיאורטית ואסטרופיזיקה".

 

 

 15/06/2017, 7בה מס' ישי

 המשך דיון -הקוד האתי .1

 הוחלט:

 הסנאט מאשר לדחות את הדיון בנושא הקוד האתי לסמסטר א' תשע"ח.

כמו כן, הסנאט מאשר את להוציא מכתב התומך בעמדת ראשי האוניברסיטאות וגורמים נוספים 
 לדחיית הקוד האתי של פרופ' אסא כשר כדלקמן:

אסא כשר ליו"ר המל"ג מסמך שכותרתו: "כללי ההתנהלות הראויה בימים האחרונים הגיש פרופ' 
 בתחומי החפיפה בין פעילות אקדמית לפעילות פוליטית".

סנאט אוניברסיטת חיפה תומך בעמדת ור"ה שהקוד האתי שהציע פרופ' כשר מפקיע מהמוסדות 
דמי. להשכלה גבוהה את החופש לקבוע את כללי ההתנהלות וההתנהגות של חברי הסגל האק

לחוק  15המסמך מפר באופן חמור ויסודי את תמיכת החופש האקדמי כפי שזו מבוטאת בסעיף 
 המל"ג.

סנאט אוניברסיטת חיפה קובע שהחופש האקדמי הינו ערך יסוד בהוראה ובמחקר והוא ערך 
שעליו יש להגן, על מנת להבטיח את המצוינות בהשכלה הגבוהה בישראל. החופש האקדמי הוא 

קור ולחשוב ללא מגבלה, וביחס לתלמידים, המחויבות של המוסד הוא לחתור החופש לח
 לחשיפתם למבט רחב ככל שניתן על מגוון המידע והטיעונים.

סנאט אוניברסיטת חיפה ימשיך לפעול עם ור"ה ועם הסנאטים של שאר האוניברסיטאות, ארגוני 
 מל"ג.הסגל האקדמי ואגודת הסטודנטים לדחיית המסמך שהוגש ליו"ר ה

 

 

 

 זע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 

 

 23.11.2016, 1ישיבה מס' 

 

 בקשה לעדכון והרחבת סל ההתאמות לבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה .1
 הוחלט:

הוועדה המתמדת נותנת אישור עקרוני למסמך ההתאמות של המרכז הארצי לבחינות והערכה 
 והמל"ג לבעלי לקויות למידה. ההחלטה כפופה לבדיקה אם יש צורך בתוספת משאבים. 

 ההתאמות כדלקמן:

 

 

 שם ההתאמה

מספרי הסטודנטים 
 יה"ל (הערכה) -בשנה

 מספרי הסטודנטים

 דיקנאט 

 (לפי הנתונים כיום)

 עמוד

 במסמך



 

 מזכירות אקדמית                                                               אוניברסיטת חיפה  

UNIVERSITY OF HAIFA        ACADEMIC SECRETARIAT 
 

 

 

 
  : Mount Carmel,  Haifa  31905 , Israel, Phone: 04-8240628טל' 31905הר הכרמל, חיפה 

  E-MAIL:slandman@univ.haifa.ac.ilפקסימיליה Fax:  972 4-8342101 : 
 

 
 
 
 

6 

 8 *50 6 - 8 50%תוספת זמן של 

 10 8 50 - 60 כתיבה במעבד תמלילים

 12 *45 4 - 5 הכתבת תשובות לבוחן ניטרלי

 13  8 - 10 שימוש בדף נוסחאות (אישי)

 14  8 - 10 שימוש במחשבון אישי

 15 *65 5 - 6 חדר בחינה עם מיעוט נבחנים

הקראה בעברית 
 +אנגלית+ערבית

5 - 4 38 * 16 

 17   3 – 4 זמינות מרצה 

פטור מהעתקת מספרי התשובות 
 בשאלון רב ברירה לתשובון 

5 - 4 3 18 

 16 150  הפסקות קצרות במהלך בחינה

 17 20  הגדלת שאלון הבחינה

הכנסת תמ"ס אישי/ממרכז 
 הלמידה

 2  

התאמות נוספות  
בשפה האנגלית 

22/11/16 

  

 14 15 50-60 באנגליתהשמעת שאלון הבחינה 

מילונית אלקטרונית (לבחינות 
 כניסה ובחינות אנגלית בחוגים)

80 20 15 

 ההתאמות יחד. 4סטודנטים כבדי ראייה ועיוורים מקבלים את  35*בסעיפים המסומנים 

 

 עדכון תקנון עמיתי הוראה, עדכון טכני .2
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת את איחוד הנהלים של עמיתי הוראה ומורים מן החוץ כדלקמן: 

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

(השונה ממעמד עמית הוראה הקודם). לאור זאת נוהל  מעמד חדש הנקרא "עמית הוראה",
-הופך לנוהל "מורים מן החוץ" ו 3.5.2001"עמיתי ההוראה" שאושר בסינאט בישיבתו מיום 

 "עמיתי הוראה". 

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

 כללי -פרק א' 

שהחוגים ימלאו ייעודם בנושאי ההוראה באמצעות סגל אקדמי קבוע. מורים כוונת האוניברסיטה 
ידי החוגים כדי לסייע בידם למלא, באופן זמני, את משימות -מן החוץ/עמיתי הוראה יועסקו על

 ההוראה המוטלות עליהם. 

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

 שנים לכל היותר, בחוג שלהם או בחוגים שונים*. 
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 מורה מן החוץ ג' (בכיר) אינו חלק מהסכם העבודה אך חל עליו נוהל זה. 

 . הגדרות1

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

 .20.2.2001*החלטת הוועדה המתמדת מיום 

 ספר בתוך פקולטה.-ספר עצמאי, לא לבית-**הכוונה היא לבית

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

הועדה לתכנון השכר לפי טבלאות  תעריף הסמכות המאשרת הסמכות החותמת על ההעסקה
 מעמד ותיקצוב (ות"ת)

 רקטור + נשיא****

רמה ג' (מקביל בשכר לפרופסור חבר ופרופסור מן  ועדה פקולטטית*** + רקטור במינוי ראשון.
 מורה מן החוץ ג' (לשעבר עמית הוראה בכיר)  המניין).

 דיקן ועדה פקולטטית+

מורה מן החוץ ב' (לשעבר  בכיר).רמה ב' (מקביל בשכר למרצה, מרצה בכיר, מורה, מורה  דיקן
 עמית הוראה א')

 מורה מן החוץ א' (לשעבר עמית הוראה ב') רמה א' (מקביל בשכר למדריך). דיקן  דיקן 

 (לשעבר עמית הוראה ג') 1מורה מן החוץ  (מקביל לתואר ראשון) 1רמה  דיקן  דיקן

 יאשר את מעמדו. ***    מורה מן החוץ  ג' המלמד באוניברסיטה מוכרת בארץ, הדיקן

 **** בכל מקום שייאמר הנשיא או הרקטור, הכוונה לכל מי שהנשיא או הרקטור האצילו לו

 את סמכויותיהם בעניין זה.          

 עמיתי הוראה ימונו לאחד משלושת המעמדות, כמפורט להלן:  1.3

 מעמדהשכלה  הסמכות המאשרת הסמכות החותמת על ההעסקה

ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה  בעל תואר דיקן דיקן 
 עמית הוראה ב' מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו. 

בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה  דיקן דיקן
 עמית הוראה א' על עמיתי הוראה בדרגה זו.מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים 

בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו  דיקן דיקן
עמית הוראה  בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

1 

 ועדה בפקולטה  1.4

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

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

 לוועדה יתמנו חברי סגל בדרגת פרופסור חבר ומעלה.  הוועדה  תתמנה לתקופה של שלוש שנים. 

 . העסקת  מורה מן החוץ/עמית הוראה2

 אין קביעות במעמד העסקה זה. 2.1    

הם באחריותה ביצוע ההליכים לקביעת הדרגה של מורה מן החוץ/עמית ההוראה  2.2    
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   האקדמית 

 של הפקולטה.    

 ההסדרים המנהליים ותנאי ההעסקה הם באחריות אגף משאבי אנוש, כמקובל.  2.3    

 . הקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים לעמיתי הוראה : 3

 תקציב הקרן לקשרי מדע לעמיתי הוראה 3.1    

 14.12.2008וניברסיטאות מיום על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם  עם הסגל הזוטר בא
, תקצה האוניברסיטה 14.10.2013("ההסכם הקיבוצי"), ובהמשך להסכם הנוסף שנחתם ביום 

 תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה.

התקציב יאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות 
סמינרים ובכינוסים אקדמיים ודמי חברות באגודות מדעיות בארץ ובחו"ל, לרבות השתתפות ב

ומקצועיות, כאשר תינתן עדיפות לעמית הוראה אשר הוזמן לכנס/פעילות אקדמית. התקציב עבור 
כלל עמיתי ההוראה ינוהל במרוכז על ידי "הנהלת האוניברסיטה", באמצעות "ועדת השתלמויות" 

 שתוקם לצורך זה. 

ל מימון מתקציב הקרן לקשרי מדע טרם יציאתו לפעילותו האקדמית עמית הוראה המבקש לקב
ימים בטרם יציאתו בקשה לאישור עקרוני על פעילותו האקדמית המבוקשת בארץ  60יגיש לפחות 
 או בחו"ל.  

 הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה (נספח א'), ותהיה בהמלצת ראש החוג (או ראש היחידה
קשה המאושרת תועבר ע"י מרכז/ת נושא זה למזכירות אקדמית האקדמית) ובאישור הדיקן. הב

בלשכת הרקטור לשם בדיקת הזכאות. הבקשות לקבלת האישור העקרוני מראש יידונו באופן 
 שוטף. 

.את הבקשות יש לשלוח לגב' שלה בדנני, סגן המזכיר האקדמי באמצעות הפקולטה 

 לשכת  –נהלי יחידות  -רגוני מידע אי-ניתן למצוא את הנוהל והנספחים בקמפוס נט
 סגן המזכיר האקדמי. –הרקטור/המזכירות האקדמית 

 נספח לתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

 תקציב הקרן לקשרי מדע לעמיתי הוראה הכולל נספח א' ונספח ב' לנוהל.

 הליכים לקביעת הדרגה ולמינוי למורה מן החוץ/עמית הוראה  -פרק ב' 

 . הליכי קביעת הדרגה: 1

 הכנת תיק שיכלול את המסמכים הבאים: 1.1     

 קורות חיים 1.1.1

 תעודות המעידות על ההשכלה האקדמית. 1.1.2

 אישור על מינוי אקדמי אחרון במידה ומועסק באוניברסיטה מוכרת. 1.1.3

 המלצות ומסמכים. 1.1.4

 המלצת ראש החוג לדרגה, שתכלול את המרכיבים הבאים:            1.2

 מטרת ההעסקה. 1.2.1

 תחזית למשך תקופת ההעסקה. 1.2.2       

 פי דרגתו של המורה מן החוץ במוסד האם, לפי הכללים -המעמד המוצע על 1.2.3       

 .  1.2דלהלן וכמפורט בסעיף     

עמית ההוראה,  לפי הכללים דלהלן וכמפורט -פי דרגתו של -המעמד המוצע על 1.2.4       
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 .1.3בסעיף     

הרקטור ודיקן הפקולטה יאשרו העסקתם של אמנים או מומחים שאין להם   1.2.5      
 תואר בוגר באוניברסיטה.     

 . הליכי אישור הדרגה:2

 .1.4; 1.3; 1.2כמפורט לעיל בפרק א' סעיף  2.1 

 .  הליכי ההעסקה:3

 הזנת המינוי כמקובל.  3.1

 לך שנת לימודים, יהא לפי מטרת. משך ההעסקה של מורה מן החוץ/עמית הוראה במה4
 ההעסקה, סוג השיעור וסוג ההוראה הנדרש לתקופה של: 

(שמונה חדשים) לשני סמסטרים, ובכלל זה  8(ארבעה חדשים) לסמסטר או  4מורה מן החוץ:  4.1
 הוראה המתקיימת בקיץ.  

 שנה. (שנים עשר) חדשים ל 12(ששה חדשים) לסמסטר או  6עמית הוראה: לתקופה של   4.2

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

 .  דרכי הבקרה וההערכה והליך הארכת תקופת ההעסקה:5

 פי הצרכים ועל-הארכת תקופת ההעסקה של  מורה מן החוץ/עמית הוראה תישקל על 5.1      
 סמך המלצת ראש החוג מתוך התחשבות בגורמים הבאים:

הלימודים של החוג.  נחיצות הקורס לביצוע תכנית 

פי דו"ח ביקור -בדיקת איכות ההוראה והתרומה של מורה מן החוץ/עמית ההוראה בין היתר על
 בשיעור וסקר שביעות רצון של הסטודנטים.

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

 מן החוץ/עמית ההוראה בתחום המקצועי או האקדמי. בדיקת הישגיו של מורה 

 אחת לחמש שנים תיבדק העסקתו של מורה מן החוץ/עמית ההוראה ותרומתו למערכת
 ההוראה של החוג.

    .'תהליך הארכת ההעסקה יהיה כמפורט בפרק ב 

 . הליכים לשינוי דרגתו של  מורה מן החוץ:6 

ץ שמקום עבודתו באוניברסיטה מוכרת אחרת יחול שינוי בדרגתו של מורה מן החו 6.1     
 בעקבות קידומו במוסד האם. התהליך יהא כדלקמן: 

 עדכון קורות החיים. 6.1.1 

 אישור על עלייה בדרגה במוסד האם. 6.1.2 

 המלצת ראש החוג.  6.1.3 

 . הליכי אישור שינוי הדרגה:7

 החוץ א' ומורה מן החוץ ב'.,  מורה מן 1אישור הדיקן לדרגות מורה מן החוץ  7.1.1 

 .1.2אישור הרקטור לדרגת מורה מן החוץ ג', כמפורט לעיל בפרק א' סעיף  7.1.2 

 השינוי יתבצע רק מהסמסטר העוקב.  7.1.3 

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

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

 יחידת הוראה .1

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

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

    חישוב מספר השעות השבועיות שמורה מן החוץ נדרש ללמד עבור כל יחידת   1.3
 הוראה הוא כדלקמן: 

            בהוראה במסגרת שעור אוניברסיטאי פרונטאלי, בכל אחת מדרכי ההוראה  1.3.1
של             הוראה אחת שוות ערך לעומס הוראה  הנהוגות באוניברסיטה, תהא יחידת

 ).1שעה שבועית אחת (

 בהוראה שאינה במסגרת שעור אוניברסיטאי פרונטאלי תהא יחידת הוראה  1.3.2 
 ) שעות מגע שבועיות. קביעת 1.5שוות ערך לעומס הוראה של שעה וחצי (            
 ידי הדיקן.  -תיעשה  על עומס ההוראה לשיעורים במתכונת זו            

 במקרים חריגים יכול הדיקן לאשר הקלות בעומס הוראה. 1.4

 . היקף ההוראה של מורה מן החוץ 2

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

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

 עמית הוראה. 3

 היקף ההוראה של עמית הוראה: 3.1      

 עמית הוראה מועסק לפי אחוז משרה (ולא לפי יחידות הוראה).  

 6חדשים/  12שבועיות לתקופה של  שעות 10משרה מלאה של עמית הוראה הינה               
 חודשים.               

 תפקידי  מורה מן החוץ/עמית ההוראה   -פרק ד' 

 . מורה מן החוץ ב' ומורה מן החוץ ג' ילמדו קורסים רגילים המופיעים בתכנית הלימודים1

 של החוג.  במסגרת זו תוטלנה עליהם החובות כדלהלן:    

 תכניות הקורס, את רשימת הספרות המלווה ואת חובות התלמיד. הכנת סילבוס המפרט את  1.1

 פי לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה ולפי המתחייב מאופי הקורס ודרישותיו. -הוראה על 1.2

 מתן ייעוץ לסטודנטים בשעות קבלה שתקבענה לשם כך.  1.3

 בקורסים המסתיימים בבחינה: 1.4

 חיבור הבחינה.  1.4.1

  במועד הבחינה לשם ברור בעיות שתתעוררנה במהלך הבחינה.הופעה  1.4.2

 בדיקת הבחינות ומסירת הציונים במועד. 1.4.3

 כל אלה עבור כל מועדי הבחינה הנהוגים באוניברסיטה, לרבות מועד מיוחד.  1.4.4

 בקורסים המסתיימים בהגשת עבודה: 1.5    
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 מסירת נושאי העבודה לסטודנטים.   1.5.1

 הדרכת הסטודנטים בביצוע עבודתם.            1.5.2

 בדיקת העבודות ומסירת הציונים במועד. 1.5.3

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

 חיותיהם והדרכתם של חברי סגל החוג. במסגרת זו תוטלנה עליהם החובות כדלהלן:הנ

פי לוח שנת הלימודים של האוניברסיטה, לפי המתחייב מאופי הקורס -הוראה/הדרכה על 2.1
 ומדרישותיו  ולפי הנחיות חבר הסגל המופקד על הקורס.

 מתן יעוץ לסטודנטים בשעות קבלה שתקבענה לשם כך  2.2

 קורסים המסתיימים בבחינה:ב 2.3

 סיוע בארגון הבחינה ובדיקתה לפני הנחיות חבר הסגל המופקד על הקורס. 2.3.1

 כל אלה עבור כל מועדי הבחינה הנהוגים באוניברסיטה, לרבות מועד מיוחד. 2.3.2 

 בקורסים המסתיימים בהגשת עבודה: 2.4  

 סיוע במסירת נושאי העבודה. 2.4.1 

 הסטודנטים בביצוע העבודה.הדרכת  2.4.2

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

 במקרים מיוחדים, רשאי ראש החוג, באישור הדיקן, לאפשר למורה מן החוץ בדרגה  א'  2.5  

 , להורות קורס באופן עצמאי.  במקרים אלו יחולו על המורה מן החוץ א'  ומורה מן  1-ו        

 דלעיל).  1החובות של מורה מן החוץ ב' (כמפורט בפרק ד' סעיף  1החוץ         

 נספח לתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה

 א' אדר ב' תשע"ד

 2014במרץ,  3

 לתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה החל משנת תשע"ד 12.12.2013הנדון: עידכון לנוהל מיום 

  14.12.2008הזוטר באוניברסיטאות מיום  על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם  עם הסגל

, תקצה האוניברסיטה 14.10.2013(" ההסכם הקיבוצי"), ובהמשך להסכם הנוסף שנחתם ביום 
 תקציב למימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה.

. התקציב יאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה להשתתפות בכיסוי הוצאות 1
רבות השתתפות בסמינרים ובכינוסים אקדמיים ודמי חברות באגודות השתלמות בארץ ובחו"ל, ל

מדעיות ומקצועיות, כאשר תינתן עדיפות לעמית הוראה אשר הוזמן לכנס/פעילות אקדמית. 
התקציב עבור כלל עמיתי ההוראה ינוהל במרוכז על ידי "הנהלת האוניברסיטה", באמצעות 

 "ועדת השתלמויות" שתוקם לצורך זה. 

הוראה יהיה זכאי להשתתפות חלקית או מלאה מתקציב קשרי מדע בכפוף ובהתאם  עמית .2
 לאישור הוועדה.

בהתאם להסכם הקיבוצי, סך כל התקציב לקשרי מדע לעמיתי הוראה מוגבל, ולפיכך חלוקתו  .3
 תהיה  לפי הקריטריונים שלהלן ובהתחשב במגבלה התקציבית.

 להלן פירוט עיקרי הסיכום: 

מוש התקציב מהקרן לקשרי מדע היא אך ורק לגבי השנה בה עמית ההוראה האפשרות למי
 מועסק.
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 התקציב מיועד לכסות הוצאות דמי רישום/השתתפות בכנס/ סמינר/השתלמות, הוצאות נסיעה
 ואש"ל ודמי חברות באגודות המדעיות והמקצועיות.

 בשנה. דולר 3,000עמית הוראה יוכל לקבל מימון מתקציב הקרן עד לסכום של 

.ניתן להשתמש בכספי התקציב אך ורק למטרות האמורות לעיל 

 אין אפשרות לצבירה של תקציב זה ויתרת תקציב בשנה מסוימת (אם תהיה) לא תועבר לשנה
 הבאה.

 קריטריונים בסיסיים לאישור תקצוב קרן לקשרי מדע לעמיתי הוראה 

 ההוראה או מחקר של עמית ההשתתפות מתקציב קשרי מדע תהיה בזיקה ישירה לתחומי
 ההוראה.

 תינתן עדיפות לזכאות מתקציב קשרי מדע למי שמשתתף באופן פעיל בפעילות אקדמית
 במסגרת כנסים בארץ או בחו"ל (הרצאה, השתתפות בפאנל, פוסטר וכו').

.תינתן עדיפות להכנת קורס חדש בתחום הכנס 

 הוראה (כמו ריכוז תחום, הנחיית יינתן משקל לממלאים תפקידים נוספים במוסד, מלבד
 סטודנטים וכו').

.תינתן עדיפות לזכאות מתקציב קשרי מדע לבעלי וותק במוסד 

קבלת אישור עקרוני מראש לניצול תקציב הקרן לקשרי מדע לעמיתי הוראה לפעילות אקדמית 
 בחו"ל ובארץ

שיוכל לקבל אישור מנת -עמית ההוראה יגיש בקשה, בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל, על
 עקרוני מראש לנסיעתו לפעילות האקדמית.  

 דולר במסגרת אותה הבקשה.  הסכום ששוריין יעודכן בפועל  3,000לצורך כך ישוריין סך של עד
לאחר שעמית ההוראה ימציא את החשבוניות/קבלות על הוצאותיו, עם חזרתו מפעילותו 

 האקדמית.

ייב עם שובו של עמית ההוראה מהכנס בדיקת ההוצאות כל בקשה שתאושר עקרונית מראש, תח
בהתאם לחשבוניות/קבלות שימציא וזאת בהתאם לכללים והנהלים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

ככל שיתברר עם שובו של עמית ההוראה מהכנס שפעילותו האקדמית תאמה את בקשתו ואת 
פי -בוניות/קבלות שהגיש ועלהאישור העקרוני שקיבל מראש, יבוצע החזר הכספים בהתאם לחש

 הכללים והנהלים. 

 בכל מקרה, הוצאות הקשורות להשתתפות בכנס/סמינר/השתלמות וכו', יוחזרו אך ורק לאחר
 קיום הפעילות האקדמית, ובהתאם לחשבוניות/קבלות שיצורפו. אין החזר ללא חשבוניות/קבלות.

 הגשת בקשה 

לקשרי מדע טרם יציאתו לפעילותו האקדמית  עמית הוראה המבקש לקבל מימון מתקציב הקרן
ימים בטרם יציאתו בקשה לאישור עקרוני על פעילותו האקדמית המבוקשת בארץ  60יגיש לפחות 
 או בחו"ל.  

 הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה (נספח א'), ותהיה בהמלצת ראש החוג (או ראש היחידה
ההשתלמויות, לקבלת האישור העקרוני  האקדמית) ובאישור הדיקן. לאחר מכן תועבר לוועדת

 מראש.  הבקשות לקבלת האישור העקרוני מראש יידונו באופן שוטף. 

.את הבקשות יש לשלוח לגב' שלה בדנני, סגן המזכיר האקדמי באמצעות הפקולטה 

 הבקשה תוגש על גבי נספח א' ותכלול: תיאור ומשך הפעילות האקדמית שתבוצע, מועדי יציאה
וחזרה, העתק ממכתב ההזמנה, אם יש כבר בשלב זה, מקום הפעילות האקדמית (ארץ, עיר, 
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מוסד), התכנית הרשמית של הכנס, אם יש כבר בשלב זה, ובה שם נותן ההרצאה ושייכותו 
ציון סכום משוער לפעילות. ההתחשבנות בגין החזר ההוצאות ייעשה אך לאוניברסיטת חיפה תוך 

 ורק לאחר קיום הפעילות האקדמית. 

 הדיון בבקשה של עמית ההוראה ומתן תשובה לבקשתו (הכפופה לבדיקה כמפורט לעיל), יינתנו
ית יום לפני היציאה לפעילות האקדמית, ובכפוף לכך שעמ 30 -תוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מ

 ימים בטרם יציאתו לפעילות האקדמית.   60ההוראה העביר בקשתו זו לפחות 

מנת לקבל החזרים בגין הפעילות -עם חזרתו של עמית ההוראה מהפעילות האקדמית ועל
האקדמית, עליו למלא דו"ח נסיעה בהתאם לנספח ב', לצרף חשבוניות/קבלות מקוריות וכן לצרף 

 ח א'.  את האישור העקרוני שקיבל בנספ

.את הבקשה להחזר יש להעביר לגב' שלה בדנני, סגן המזכיר האקדמי 

ההוצאות המוכרות להתחשבנות בשל נסיעה לפעילות אקדמית בחו"ל ובצרוף חשבוניות/קבלות 
 מקוריות הן:

 ההחזר אך ורק במחלקת תיירים. יש לצרף כרטיס טיסה מקורי + כרטיסי עליה  -כרטיסי טיסה
  E-Ticketת מס וקבלה), כאשר ברשות עמית ההוראה כרטיס טיסה אלקטרוני למטוס + חשבוני

 יש לצרף פירוט מלא של מסלול הנסיעה.  -

 יש לצרף את הפתקיות של יציאה וכניסה לארץ המופקות בעמדת  -אישור ביקורת גבולות
 טביעת כף יד, או לחילופין צילומי חותמות דרכון או בורדינג.

תי מלון רק לימי הכנס (יאושרו עד יומיים לפני הכנס ועד יומיים אחרי קבלה עבור לינה בב
הכנס) במידה ש"השהות ארוכה" ממשך הפעילות האקדמית יחוייב עמית ההוראה בהשתתפות 

 בסעיף זה. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי חשבונית + קבלה.

נס הכוללת את דמי רישום לכנס/השתלמות. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי את ההזמנה לכ
 מחיר הכנס + קבלה על התשלום.

 קבלות על נסיעות בינעירוניות אל שדה התעופה וממנו. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי
 אסמכתאות מקוריות בלבד. 

.קבלות על שכירת רכב. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי חשבונית + קבלה 

בארץ ובצרוף חשבוניות/קבלות ההוצאות המוכרות להתחשבנות בשל נסיעה לפעילות אקדמית 
 מקוריות הן:

 דמי רישום לכנס/השתלמות. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי את ההזמנה לכנס הכוללת את
 מחיר הכנס + קבלה על התשלום.

 + קבלה עבור לינה בהתאם להנחיות מס הכנסה. יש לצרף לצורך ההחזר הכספי חשבונית
 קבלה.

לצרף לצורך ההחזר הכספי חשבונית + קבלה. נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד. יש 

הערה: למען הסר ספק, במקרה ובמסגרת הנסיעה לפעילות אקדמית בחו"ל/בארץ תהיה תוספת 
 עלות הנובעת מנסיעה פרטית של עמית ההוראה, לא ישולם לו החזר הוצאות בגין תוספת עלות זו.

 רישום מוקדם לכנסתשלום עבור חברות לאגודות מקצועיות בחו"ל או בארץ ודמי 

 עמית ההוראה  יוכל לעשות זאת על פי אחת מהחלופות הבאות:      

עמית ההוראה יוכל לשלם את דמי חברותו או את דמי הרישום המוקדם לכנס, באמצעות  א.
כרטיס אשראי או בשיק. לשם קבלת החזר התשלום עליו להמציא את בקשת האגודה לתשלום 

לאגודה, בצירוף קבלה על ביצוע התשלום או פירוט תשלומי  דמי החבר, צילום טופס הרשמה
 כרטיס האשראי. החזר התשלום יבוצע בשקלים ובכפוף למילוי נספח א' + נספח ב'.
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עמית ההוראה  יגיש טופס חברות לאגודה מקצועית או טופס הרשמה לכנס (כאשר מדובר על  ב.
למכתב מהאגודה או הבקשה לרישום  אגודה או כינוס בארץ) התשלום, אם יאושר, יבוצע בכפוף

 הכנס + חשבוניות/קבלות על התשלום.

 עמיתי הוראה –בקשה לניצול תקציב קשרי מדע  -נספח א' 

 ועדת ההשתלמויות  אל:

הריני מבקש/ת לקבל אישור עקרוני מראש על נסיעה לפעילות אקדמית ולנצל סך משוער של 
למטרת (נא לפרט הנושא ומקום ________________ דולר/ש"ח מכספי קשרי המדע 

 הכנס/השתלמות וכמו כן לצרף אישורים והזמנות במידת האפשר):

 לאחר קיום הפעילות האקדמית:

הריני מבקש/ת לנצל סך של ________________ דולר/ש"ח מכספי קשרי המדע למטרת (נא 
 ):לפרט הנושא ומקום הכנס/השתלמות וכמו כן לצרף אישורים והזמנות במידת האפשר

 יעד הנסיעה/הכנס/ההשתלמות תאריכים

   -עד -מ

 הנני מצהיר כי קבלתי / לא קבלתי סיוע נוסף לפעילות אקדמית זו.

 במידה וכן, נא לפרט סכום ומקור הסיוע

 מקור הסיוע  סכום

חתימה חוג מועסק/ת כעמית הוראה בסמסטר א'/ב'/ קיץ/שנתי ת.ז. שם
 טלפון וכתובת דואר אלקטרוני 

 החוג / היחידה האקדמית / דיקן הפקולטההמלצת ראש 

חתימת ראש החוג:_________________ שם ראש החוג:_________________
 תאריך:_______________ 

חתימת הדיקן:       ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________¬¬¬______שם הדיקן:       
 תאריך:_______________ _________________

 ועדת ההשתלמויות במוסד:

בישיבה מס' ______ לשנה"ל ___________ מיום ________________ הוחלט לאשר מראש 
 ובאופן עקרוני סיוע משוער בסך 

.______________ 

 הוחלט לא לאשר.

לאחר תום הפעילות האדמית ובהתאם לדיווח מפורט שיועבר לרמ"ד כספים ותשלומים באגף 
סך ________________ מתקציב קשרי תקציבים ובקרה ובצירוף האישור העקרוני, אושר 

 המדע במוסד סעיף תקציבי ________________.

 ראש ועדת השתלמויות

 תאריך      במוסד

 נספח ב'

 ניצול תקציב קשרי מדע של עמיתי הוראה

 דו"ח נסיעה של עמית הוראה לצורך פעילות אקדמית בחו"ל/בארץ

 (בצרוף חשבוניות וקבלות) 

 סיעה ועבור שנה תקציבית נוכחית בלבד.יש להגיש הבקשה לאחר הנ
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  30.9עד  1.10

 הכנסה המתעדכנים מדי שנה.-ההחזרים נעשים בהתאם לתקנות מס

 שם הפקולטה ___________________ שם עמית ההוראה ______________________

 תאריך הגשת הדו"ח ____________ שם החוג ________________________

יש לצרף את חוברת הכנס המקורית עם סימון  -ייה בכנס יעד הנסיעה וימי השה .1
 ההרצאה. (החוברת תוחזר לעמית ההוראה).

 הרצאה פעילה בכנס /  מטרת הנסיעה  מדינה

   ימי שהייה בכנס תאריכי הכנס השתתפות בלבד

יש לצרף את כרטיס הטיסה, כרטיס טיסה אלקטרוני, כרטיסי עליה  -כרטיס טיסה  .2
 לה על תשלום כרטיס הטיסה.למטוס, חשבונית וקב

 הערות ציון סוג המטבע -סכום  יעד מוצא

דף ראשי כולל תמונה, חותמות יציאה מהארץ וכניסה לארץ /  -יש לצרף צילום דרכון  
 אישורי יציאה וכניסה מהמכשיר הביומטרי / אישורי יציאה וכניסה ממשרד הפנים.

 ום (או הוכחת תשלום).יש לצרף חשבונית וקבלה על התשל -דמי רישום לכנס  .3

 הערות סכום

 יש לצרף חשבוניות וקבלות על התשלום. -לינות בבית מלון בימי הכנס  

 הערות ציון סוג המטבע -סכום  מספר לילות

 יש לצרף קבלות. –נסיעות בינעירוניות אל שדה התעופה וממנו  .4

 הערות ציון סוג המטבע -סכום  יעד מוצא

 יש לצרף קבלות. -הוצאות נוספות (אם רלוונטי)  .5

 הערות ציון סוג מטבע –סכום  הוצאה בגין

 הריני מצהיר כי: 

 הוצאותיי מומנו/ימומנו בעתיד ע"י גורם אחר כדלקמן (נא פרט סכום ותאריכים):            

 עבור לינה ________________________           

 עבור אש"ל________________________       

 עבור כרטיס טיסה/אחר __________________       

 הוצאותיי לא מומנו ע"י גורם אחר ואינני מתכוון להגישם לגורם נוסף בעתיד.

 חתימת עמית ההוראה

                                                                                                 _______________________ 

 תשומת לבכם:ל

*יש להעביר דיווח זה בצרוף טופס הבקשה לניצול תקציב קשרי מדע של עמיתי ההוראה חתום 
 ע"י ראש החוג 

 ודיקן פקולטה.  

 (על פי הצורך). 7, 6, 5, 4, 1*במידה והכנס מתקיים בארץ יש למלא סעיפים 

 *במידה וחסרים חלק מהמסכים, נא לציין זאת על גבי הטופס ולהסביר.
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 ן החזרים על ביטוח.*אי

 

 

 21.12.2016, 2ישיבה מס' 

 תנאי הקבלה לשנה"ל תשע"ח  .1
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את הצעתה של ועדת הקבלה בנושא תנאי הקבלה לשנת הלימודים 
 תשע"ח. להלן תנאי הקבלה כפי שאושרו לשנת הלימודים תשע"ח:

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

בחלק האנגלי של המבחן הפסיכומטרי, או ציון  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .ב
באמי"ר). סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה, וציון האנגלית  185במבחן אמיר"ם ( 85

, יוכל להתקבל ללימודים בתנאי שיגיע לרמת ידע "בסיסי" בתום שנה 50-84שלו הוא בין 
 . 13.6.13בהתאם למתווה המל"ג מיום  –א' (כולל סמסטר קיץ). 

(החל מתשע"ח הציון המועבר מהמרכז הארצי לבחינות  120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא  .ג
 הוא הציון הקובע). 

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על  .ד
 500סיכומטרי שלהם יהיה והציון הפ 90תנאי, ובלבד שציונם בבחינת יע"ל יהיה מינימום 

עד  120ומעלה. המשך לימודיהם של תלמידים אלה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 
 סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ). 

סטודנטים אלו יוכלו לחלופין ללמוד קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה 
ומעלה  85הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה האוניברסיטאית. אלה שיעמדו בדרישות 

יקבלו פטור ממבחן יע"ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את לימודי העברית בסמסטר 
הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את תחילת 

 לימודיהם. 
 

 תכנית בינלאומית לתואר שני בסטטיסטיקה  .2
 הוחלט:

ת ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בינלאומי באנגלית הוועדה המתמדת אישרה א
 . ע"ש שמואל והרטה עמירבסטטיסטיקה, במסגרת החוג לסטטיסטיקה, בפקולטה למדעי החברה 

 

 הפסקת לימודים במרוץ לזכר הנופלים .3
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת החליטה לדחות את ההצעה לקיים הפסקת לימודים במרוץ לזכר הנופלים. 

סטודנט שירצה להשתתף במרוץ, יהיה זכאי להקלה בנוכחות בשיעור עם הצגת מכתב השתתפות 
 במרוץ מהדיקאנט. 
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 01.02.2017, 3ישיבה מס' 

 יום הסטודנט .1
 הוחלט: 

החל  17/5/2017 -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט יתקיים ביום רביעי, ה
ולא  16:00החל מ  17/5/2017. הלימודים יופסקו ב 18/05/2017 -וביום חמישי ה 16:00מהשעה 

   18/05/2017יתקיימו לימודים ב 

 

 הצעה ללוח שנה"ל תשע"ח  .2
 הוחלט: 

 שע"ח כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת את לוח ת

     2017/2018לוח שנת הלימודים תשע"ח 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 

 .   22.10.17יום ראשון, ב' חשון, תשע"ח,    תחילת הלימודים:

(בין השעות  25.10.17יום רביעי, ה' חשון, תשע"ח,   טקס פתיחת שנת הלימודים:
12:00- 

     14:00 .( 

, ויום 15.12.17יום שישי, כ"ז כסלו, תשע"ח,   בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):
   . 17.12.17כסלו, תשע"ח,      ראשון, כ"ט

 .   17.12.17יום ראשון, כ"ט כסלו, תשע"ח,     חופשת חנוכה:

 .   25.12.17יום שני, ז' טבת, תשע"ח,    חופשת חג המולד:

 .      19.1.18יום שישי, ג' שבט, תשע"ח,     סיום סמסטר א':

, עד יום 21.1.18מיום ראשון, ה' שבט, תשע"ח,   מועד א': *בחינות סמסטר א': 
 שישי, כ"ד

 .     9.2.18שבט, תשע"ח,                                                                            

ום , עד י11.2.18מיום ראשון, כ"ו שבט, תשע"ח,    מועד ב':                      
 שישי, ח'

 .    23.2.18אדר, תשע"ח,                                

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    

 .    25.2.18יום ראשון, י' אדר, תשע"ח,    תחילת הלימודים:

 ( הלימודים  28.2.18רביעי, י"ג אדר, תשע"ח, יום     תענית אסתר:
 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                         

 .  1.3.18חמישי, י"ד אדר  , תשע"ח, יום     חופשת פורים:

 -28.3.18י"ג ניסן, תשע"ח,  -חמישי, י"ב –ימים רביעי   בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ):

     29.3.18 . 

, עד יום שישי, 28.3.18שע"ח, מיום רביעי, י"ב ניסן, ת חופשת פסח:
 .     6.4.18כ"א ניסן, תשע"ח, 

 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ח,
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 8.4.18     . 

 .     11.4.18יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ח,   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                            

(בין  12.4.18יום חמישי, כ"ז  ניסן, תשע"ח,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 -12:00השעות 

      14:00 .( 

-12:00(בין השעות  17.4.18יר, תשע"ח, יום שלישי, ב' אי  :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל
      14:00              .(     

 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       

 .      18.4.18יום רביעי, ג' אייר, תשע"ח,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .      19.4.18יום חמישי, ד' אייר, תשע"ח,    חופשת יום העצמאות:

 ייקבע    דנט:יום הסטו

 . 20.5.18יום ראשון, ו' סיוון, תשע"ח,    חופשת חג שבועות:

    8.6.18יום שישי, כ"ה סיוון, תשע"ח,     סיום סמסטר ב':

, עד 10.6.18מיום ראשון, כ"ז סיוון, תשע"ח,   מועד א': *בחינות סמסטר ב':
 יום שישי, ט"ז

 .  29.6.18תמוז, תשע"ח,      

, עד יום 1.7.18מיום ראשון, י"ח תמוז, תשע"ח,   מועד ב':   
 שישי, א' 

 .   13.7.18אב, תשע"ח,      

 .    8.7.18יום ראשון, כ"ה תמוז, תשע"ח,                 תחילת סמסטר קיץ:

 טרם ידוע                            **חופשת סיום צום הרמדאן 

   טרם ידוע               :   *** חופשת סיום צום חג הקורבן

 .      22.7.18יום ראשון, י' באב, תשע"ח,                  :  חופשת ט' באב

 .   7.9.18יום שישי, כ"ז אלול תשע"ח,                                            סיום סמסטר קיץ:

ועד ליום חמישי, כ"ה  12.9.18מועד א':        יום רביעי, ג' תשרי תשע"ט,    ****בחינות סמסטר קיץ:
, 17/9, 16/9, 14/9, 13/9, 12/9. (4.10.18תשע"ט,               בתשרי

20/9 , 
                                                                      21/9 ,2/10 ,3/10 ,4/10( 

ועד ליום שישי, ג'  5.10.18מועד ב':         יום שישי, כ"ו תשרי תשע"ט,                                              
 חשוון, 

           . 12.10.18תשע"ט                                                                      

ועד ליום  9.189.: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ח, חופשת ראש השנה   חופשות:
 .   11.9.18ב' בתשרי תשע"ט,                   שלישי,                        

 – 18.9.18י' תשרי תשע"ט, -רביעי, ט'-: ימים שלישיחופשת יום כיפור    חופשות:
 23.9.18: יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ט, חופשת סוכות   חופשות:. 19.9.18

   . 1.10.18י תשע"ט, תשר     ועד יום שני, כ"ב
             

 .  14.10.18:        פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
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 במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים* 

 ** עדיין לא ידוע מועד מדויק

 *** עדיין לא ידוע מועד מדויק

 **** שימו לב בחינות סמסטר קיץ מועד א' יתקיימו בין חגי תשרי 

יהפוך למתכונת יום חמישי ויום שלישי  04/06/18 -***** שימו לב, יום שני האחרון בסמסטר ב' ה
יהפוך למתכונת יום רביעי  וזאת על מנת להוסיף מופעים לימי  05/06/18 -האחרון בסמסטר ב' ה

 רביעי וימי חמישי בסמסטר ב'. 

 

 הארכת הפסקה פעילה במרוץ לזכר הנופלים .3

 הוחלט:

עד  26/04/2017-דת החליטה לאשר את הבקשה להארכת הפסקה פעילה ביום ד' ההועדה המתמ
 בכדי לאפשר השתתפות משמעותית במרוץ האוניברסיטה.  13:00השעה 

 . 13:00הלימודים יתחדשו בשעה 

 

 הפסקת לימודים .4

 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מקבלת עקרונית את מסמך הפסקות לימודים כדלקמן:

 הפסקות לימודים

 להפסיק לימודיו של סטודנט במקרים הבאים:ניתן 

 אי עמידה באחד מתנאי הקבלה הבאים כפי שנקבעו עם הקבלה לאוניברסיטה: .1

 לימודי עברית .א

 לימודי אנגלית .ב

 ממוצע ציונים נדרש .ג

 הפסקת לימודים בשל אי עמידה ברמה האקדמית במקרים הבאים: .2

עד הבא בו מתקיים תלמיד שנכשל או לא השלים קורס חובה חייב לחזור עליו במו .א
 הקורס. נכשל או לא השלים את הקורס במועד זה יופסקו לימודיו.

 שלוש של תקופה בתום לחוג מחדש להירשם רשאי התלמיד יהיה כאמור במקרה
 .מועד באותו שיהיו כפי, החוג של הקבלה בתנאי מחדש לעמוד עליו ויהיה ,שנים

 להכרה זכאי יהיה ולא חדש לתלמיד התלמיד ייחשב, זו תקופה בתום כי מובהר
 .שלמד בקורסים קודמים

אי עמידה בזמן התקני. סטודנט שלא סיים את חובותיו לתואר ראשון במשך חמש  .ב
 שנים אקדמיות יופסקו לימודיו.

חוג רשאי לקבוע תנאי מעבר משלו כמו גם תנאים ייחודיים להפסקת לימודים.  .ג
 בהתאם לתקנון הלימודים של החוג.
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 15.03.2017, 4ישיבה מס' 

 

 שינוי שם ביה"ס לתלמידי חו"ל .1
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם "ביה"ס לתלמידי חו"ל" ל"ביה"ס הבינלאומי".
 

 תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות בהיסטוריה של המהפכה הדיגיטלית .2

 הוחלט:

שני עם התמחות בהיסטוריה  הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר
 של המהפכה הדיגיטלית במסגרת החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח. 

 

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) )MBA(תכנית לימודים לתואר שני במינהל עסקים  .3

 הוחלט:

הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני במינהל עסקים 
(MBA) .עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), במסגרת החוג למינהל עסקים, הפקולטה לניהול 

 

 האצלת סמכויות לדיקנים -שימועים לחברי סגל אקדמי בכיר .4

 הוחלט:

 היועצת המשפטית של האוניברסיטה תוזמן לדיון במתמדת.

 

 הקדשת זמן מלא וקריטריונים -עדכון המענקים האוניברסיטאיים .5

 הוחלט:

 הוועדה המתמדת אישרה את עדכון המענק האקדמי האוניברסיטאי כדלקמן: 

לצורך יישום מענק זמן מלא למוסד נקבעו בזמנו הנחיות  –הקדשת זמן מלא למוסד  .1
ליוצאים מן הכלל. לאור הוספת יוצא מן הכלל והצורך לבחור בארבעה מתוך חמישה 

 בחרה הוועדה את היוצאים מן הכלל הבאים:
 מכינות קדם אקדמיות) הוראה ב1
 (המתוקצבים ומאושרים ע"י הסוכנות היהודית) -) קורסים לתלמידי חו"ל2
 ) תכניות לימוד, המיועדות לכוחות הבטחון (לא כולל עובדי משרד הבטחון)3
 ) תכניות לימוד מיוחדות לאוכלוסיות יעד לאומיות שתקבע ות"ת לצורך ספציפי זה4

 המעודכן הובא ליידוע הוועדה המתמדת.הנוסח  –מענק על פי קריטריונים  .2
 

 שונות .6
 הוחלט:

בנוהל קתדראות כדלקמן: 7הועדה המתמדת מאשרת את שינוי סעיף   

כראש הקתדרה יוכל להתמנות חבר סגל בעל מוניטין מדרגת פרופסור חבר, אם המועמד לא יהיה 
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לסגל של אוניברסיטת מלכתחילה בעל מינוי באוניברסיטת חיפה יהיה עליו, עם מינויו, להצטרף 
 חיפה.

 

 

 24/05/2017, 5ישיבה מס' 

 הארכת כהונת ראשי מכונים/מרכזים .1

 סיכום:

הוועדה המתמדת אישרה את המלצת מועצת רשות המחקר להארכת הכהונה לראשי המרכזים 
 והמכונים הבאים כדלקמן:

 פרופ' רוזה לייקין -חקר מחוננות והצטיינות -מרכז חמ"ה .א
 כהונתה לשנתיים נוספות דהיינו, תשע"ח ותשע"ט.הארכת על  הוחלט

 פרופ' יואל מנספלד -מרכז לחקר התיירות, הצליינות והנופש .ב

  הארכת כהונתו לשנה נוספת אחת דהיינו, תשע"ח.  עלהוחלט 

 ד"ר סולי שאהוור -מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי .ג

 הוחלט על הארכת כהונתו עד לסוף תשע"ז.

 רייך-ופ' עמוס מוריספר -מכון בוצריוס .ד

 תשע"ח. דהיינו הוחלט על הארכת כהונתו לשנה נוספת אחת

 פרופ' אמנון כרמי -מרכז לבריאות משפט וביואתיקה .ה

 הוחלט על הארכת כהונתו לשנתיים נוספות דהיינו, תשע"ח ותשע"ט.

 פרופ' חנן אלכסנדר -מרכז לחינוך יהודי .ו

 תשע"ח. דהיינו הוחלט על הארכת כהונתו לשנה נוספת אחת

 

תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני בשפה האנגלית בשיתוף עם שמונה  .2
  Erasmusאוניברסיטאות מהקונסורציום 

 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת הפקולטה למשפטים לערוך שינויים בתכנית הלימודים 
שפה האנגלית, ) בEuropean Master of Law and Economics )EMLE"הבינלאומית לתואר שני "

 .Erasmusבשיתוף עם שמונה אוניברסיטאות מהקונסורציום 

, תלמידי התכנית ילמדו באוניברסיטת חיפה חמישה קורסי לימוד, במהלך השליש 2018החל משנת 
 הראשון של התכנית. שני השלישים הנותרים ילמדו באוניברסיטאות השותפות.  

)", מאוניברסיטת חיפה, ותואר מכל LL.Mהמוסמכים יקבלו תואר "מוסמך במשפטים (
 אוניברסיטה בה ילמדו את שני השלישים הנותרים.

 

 לעניין הוועדה הכלל אוניברסיטאית 4.5-4.1סעיפים  –הצעה לשינוי תקנון תואר שלישי  .3
 הוחלט:
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 הוועדה המתמדת מאשר את השינויים בתקנון תואר שלישי כדלקמן: 

a.  מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי
אשר אין לה  המועמדים ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט בלבד בדיסציפלינ

עיגון במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה. כמו כן, תדון 
אינו עומד  שלהם יהוועדה במועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה, אך הרקע הדיסציפלינר

ובמקרים  הבדרישות הקבלה של אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיט
חריגים. כל האמור לעיל נוגע גם לאישור מנחה/ים של עבודת הדוקטור, חברי הוועדה 

 המלווה, מהלך הלימודים והמחקר, שופטי עבודת הדוקטור ואישור הזכאות לתואר.

b. תלמידי מחקר תפעל במתכונת של ועדות מקצועיות אשר הוועדה הכלל אוניברסיטאית ל
על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים. חברי הוועדות יהיו חברי סגל אקדמי בדרגת  התמונינ

מרצה בכיר ומעלה, בתחומים הדיסציפלינריים הנוגעים לנושאי המחקר של המועמדים. ככל 
ים נוספים. הדיקן ללימודים שתמצאנה לנכון, רשאיות הוועדות המקצועיות להיוועץ במומח

 מתקדמים יכהן כיו"ר הוועדות מתוקף תפקידו. 

c. .המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועדה הינו שלושה חברים נוכחים לפחות 

d.  .ראש מדור לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים ירכז את עבודת הוועדות
 ר רלוונטי.של דיוני הוועדות וכל חומ םבאמצעותו יתקבלו פרוטוקולי

 

 מועד חריג בתקופת צום הרמדאן .4

 הוחלט:

הוועדה המתמדת החליטה להשאיר את מתן ההקלות לסטודנטים הצמים בצום הרמדאן 
 כדלקמן:

מתן הקלות לסטודנטים המוסלמים בזמן צום הרמדאן  18.7.2011לאור החלטת המתמדת מיום 
 כדלקמן: 24.6.2017-ועד ה 27.5.2017-שחל השנה בין *ה

שור מועד מיוחד באופן אוטומטי, לכל הסטודנטים המוסלמים הצמים, בכל קורס אי .1
שאחד משני מועדי הבחינות בו חל בתקופת חודש הצום. המועד המיוחד יתקיים כך 

שלימודי הסטודנטים הצמים לא יפגעו והם יוכלו להמשיך את לימודיהם בדומה 
  נתן רק לסטודנטים מוסלמיםלחבריהם שלא צמים. ברצוני להבהיר כי מועד מיוחד יי

הצמים, שלא ניגשו למועד שחל בתקופת חודש הצום. אין הכוונה כי סטודנט יוכל לגשת 
 אחדלשלושה מועדים. למען הסר ספק, יש להבהיר כי סטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד 

 בלבד בכל קורס. 

דקות לכל שעת בחינה ולא יותר מחצי שעה לכל זמן הבחינה, לכל  15מתן הארכת זמן של  .2
 הסטודנטים המוסלמים הצמים  שכן בחרו להבחן בזמן הצום. 

במידה וניתנת הארכת זמן לכלל הנבחנים, לסטודנטים הצמים תינתן הארכת זמן בנוסף 
 להארכת הזמן של כלל הנבחנים. 

בתואר שני לסטודנטים המוסלמים הצמים שלא ניגשו למועד הבחינה יש לאשר מועד מיוחד גם 
 שחל בתקופת חודש הצום.     

 

 

 26/07/2017, 6ישיבה מס' 

 קורסים מתוקשבים כמנגנון קבלה חלופי .1

 הוחלט:
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הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה בדבר אפיק קבלה נוסף לאוניברסיטה, באמצעות הצלחה 
 ם כתחליף לפסיכומטרי.בשלושה קורסי מבואות מתוקשבי

לו,  םע"פ ההחלטה כל חוג ידון במידת ההתאמה של מסלול זה לחוג, יקבע את הקורסים הרלבנטיי
 ואת רמת הציונים הנדרשת. את ההחלטות יש להעביר לדיקן הוראה. 

 

 תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות במדעי הארכיון  .2
 הוחלט:

ת להמשך עבודה ברשות ללימודים מתקדמים הוועדה המתמדת מבקשת להחזיר את התכני
 ובפקולטה לניהול בהתבסס על הערות חברי הוועדה המתמדת. 

 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במערכות מידע מרחבי (ממ"ג וחישה מרחוק) .3

 הוחלט:

הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות במערכות 
(ממ"ג וחישה מרחוק), במסגרת החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי  מידע מרחבי

 החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.

 

 תכנית לימודים לתואר שני בהיסטוריה של המזה"ת בשנה קלנדרית .4

 :הוחלט
הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהיסטוריה של 

 קלנדרית, במסגרת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, הפקולטה למדעי הרוח.המזה"ת בשנה 

 

פתיחת כיתה ייעודית לעובדי עיריית חיפה, בתכנית לימודים לתואר שני במנהל השלטון  .5
 המקומי

 פתיחת כיתה ייעודית לעובדי עיריית חיפה, בתכנית לימודים לתואר שני במנהל השלטון המקומי
 המתמדת הובאה ליידוע הוועדה
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