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 טתשע" ,כ"ב בתשרי    
 2018 ,באוקטובר 1 

 חע"תשהחלטות הסנאט  

 2017.11.02, 1ישיבה מס' 

 

 מסגרת לימודים לתואר שלישי בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויותמ .1
הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בביה"ס לטיפול  הוחלט:

 באומנויות, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 

 

 2017.11.09, 2ישיבה מס' 

 

) בטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר במסגרת ביה"ס למדעי M.Scפתיחת חוג לימודים לתואר שני ( .1

 הים ע"ש צ'רני, הפקולטה למדעי הטבע 

) בטכנולוגיות ימיות .M.Scהוחלט: הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני (

 ע"ש האטר, במסגרת בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, הפקולטה למדעי הטבע.
 

פתיחת חוג ללימודים לתואר שני באנתרופולוגיה במסגרת הפקולטה למדעי החברה ע"ש  .2

 שמואל והרטה עמיר 
אשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר שני באנתרופולוגיה, במסגרת הוחלט: הסנאט מ

 הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.

 

 בקשה לשינוי שם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  .3
הוחלט: הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי שם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לחוג לסוציולוגיה,  

 למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.במסגרת הפקולטה 

 

 

 07.12.2017, 3ישיבה מס' 

 הענקת תואר דוקטור לשם כבוד  .1

 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים:

בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": לפרופ' נילי כהן, לפרופ' פיטר סאלוביי, לפרופ' ירון כהן,  -

 לפרופ' לי שולמן ולפרופ' סטיב הברמן.
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 לגב' צילי צ'רני. בקטגוריית "אישי מעש וכספים": -

 בקטגוריית "אישי ציבור": לדויד גרוסמן, לסטיבן הרפר ולרונאלד כהן. -

 

 

 18.01.2018, 4ישיבה מס' 

 "לא משפטנים"-) לM.Aפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ( .1

 הוחלט:

"לא -) לM.Aההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ( הסנאט מאשר את

 משפטנים", במסגרת הפקולטה למשפטים.

 

 

 201803.08., 5ישיבה מס' 

 

 הארכת כהונה ליו"ר אקדמי לספרייה .1

  :הוחלט

וולקן כראש האקדמי של הספריה -הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' דפנה ארדניסט

 נוספת של שנתיים, דהיינו: תשע"ט ותש"פ.לתקופת כהונה 

 

  B.Scהצעה לתכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הנתונים  .2

 הוחלט:

, במסגרת B.Scהסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הנתונים 

החוג למדעי המחשב, החוג לסטטיסטיקה והחוג למערכות מידע, במסגרת הפקולטה למדעי 

 החברה.

 

 הצעה להענקת ד"ר לשם כבוד  .3
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לאישים הבאים:

 ד"ר מייקל בייקר וגב' אנני ליבוביץ

 

 

 201804.12., 6ישיבה מס' 

 סנטית בנושא המלצות ועדת המשנה של המל"ג-גילוי דעת מטעם הוועדה הבין .1
 הוחלט:
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 מאשר את תמיכתו בגילוי הדעת של ור"ה והוועדה הבינסנאטית.הסנאט 

 

 

 2018.05.10, 7ישיבה מס' 

 קריאה שניה  -הקוד האתי  .1

 הוחלט:
 הסנאט מאשר בקריאה שנייה את ההצעה לקוד אתי לאוניברסיטה כדלקמן:

        

 הקוד האתי  –אוניברסיטת חיפה 

 

במדינת ישראל ומוקד אקדמי של צפון הארץ. אוניברסיטת חיפה היא אוניברסיטת מחקר מרכזית 
ייעודה של האוניברסיטה הוא השגת הידע וקידומו תוך מצוינות אקדמית, ותרומה לחברה 
הישראלית ולעולם באמצעות מחקר והוראה. אוניברסיטת חיפה מחויבת לאיכות אקדמית וליושר 

בלב האידיאל  תחומיות ויצירתיות.-אינטלקטואלי ושואפת לטפח בקרבה חדשנות, רב
קהילת  האוניברסיטאי נמצא החופש האקדמי (ראו נספח). האוניברסיטה חותרת ליצור

קהילה המתנהלת מתוך חירות  –חוקרים/ות, יוצרים/ות ולומדים/ות איכותית, מגוונת ופורייה 
המחשבה והדיון, כבוד לאדם ואחוות עמיתים (קולגיאליות), שבה חדוות הידע והגילוי לשמם 

 לתרום מולידים מחקר והוראה איכותיים.   והרצון

, הוא תעודת הזהות הערכית שלה ומתווה נורמטיבי הקוד האתי של אוניברסיטת חיפהמסמך זה, 
עבור האוניברסיטה והקהילה האוניברסיטאית. במסמך האוניברסיטה מגדירה את עצמה מבחינה 

ם שאליהם היא שואפת ולנורמות ערכית ועקרונית, ומציגה את ערכי היסוד שלה כבסיס לאידיאלי
המנחות אותה ומצופות מעובדותיה/דיה, תלמידותיה/דיה והבאות/אים בשעריה. אין אפשרות או 
כוונה לדון כאן בכל מצבי הפעולה או הכללים העשויים להיות רלבנטיים, וערכי היסוד והשכל הישר 

פחו הוא הצהרתי וחינוכי, ינחו את הפעולה הראויה גם במקרים שאינם מוזכרים. המסמך על נס
וכפוף לדין, חוקת האוניברסיטה, תקנוניה, נהליה וכללי המשמעת הנהוגים בה והחלים על 

 עובדותיה/דיה, תלמידותיה/דיה והבאות/אים בשעריה. 

האוניברסיטה מהווה עבור תלמידיה ותלמידותיה בית אינטלקטואלי: היא מעניקה נכסי מדע 
ומאפשרת גישה לאוצרות הרוח האנושית. בד בבד, האוניברסיטה  םותרבות בתחומי הלימוד השוני

מקנה כלים להתפתחות אישית ומקצועית, ומקדמת את יכולתם של הלומדים והלומדות בה 
להתמצא, לתפקד, להנהיג ולהצליח בחברה הישראלית ובעולם המודרני. עבור החברה הישראלית, 

ים/ות ויוצרים/ות, ומכשירה אנשי/נשות האוניברסיטה מצמיחה א/נשים חושבים/ות, משכיל
תחומי והשואפים/ות -מקצוע טובים/ות בתחומים מגוונים, הפתוחים/ות לשיתוף פעולה רב

להמשיך להתפתח, להנהיג וליישם את שרכשו. הלימודים באוניברסיטה מפתחים חשיבה פתוחה, 
 דיוק ויצירתיות.   ישרה, עצמאית וביקורתית, תוך חתירה להבנה, העמקה, שיטתיות, תחכום,

בהיותה אוניברסיטה במדינת ישראל, הפועלת בחברה מגוונת ובעיר ייחודית באופייה, מקפידה 
אוניברסיטת חיפה על שמירת כבוד האדם וחוקי המדינה, ונוקטת בגישה פתוחה, סובלנית, משתפת 

טית וגלויה ככל ופלורליסטית. האוניברסיטה חותרת לפעול באופן אוטונומי ולהתנהל בצורה דמוקר
מתוך כוונה מתמדת להשתפר. אוניברסיטת חיפה עומדת על שמירת  הניתן, ומבקרת את עצמה

סביבת עבודה ולימוד בטוחה, חופשייה ומכבדת בני אדם, ומחויבת למנוע הטרדה מינית וסוגים 
ענייני אחרים של התעמרות, השפלה או אלימות. האוניברסיטה מתייחסת לכל באופן שוויוני, הוגן ו

ואינה מפלה על בסיס שיקולים כגון גזע, מוצא, מין, מגדר, דת, לאום, השקפה פוליטית, מצב 
 משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות לא רלבנטית. 

 

 ערכי היסוד
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 אהבת הידע ומצוינות אקדמית 

 תרומה לחברה הישראלית ולעולם על ידי מחקר והוראה 

 חופש אקדמי 

  כבוד האדם 
 

 ונורמותאידיאלים 

אנשי הסגל האקדמי יכירו לעומק את הידע, את המיומנויות הנדרשות ואת  החוקרים והחוקרות
ההתפתחויות החדשות בתחומם/ן ויחתרו לפתח את עצמם/ן לכדי מקצוענות ומצוינות. הם/ן ישאפו 
באופן שיטתי ותוך מיצוי יכולותיהם/ן ליצור ולחדש, לתרום למחקר האקדמי ולפרסם בבמות 

דמיות האיכותיות המוכרות בתחומם/ן שבהן נהוג שיפוט עמיתים/ות. הם/ן יתנהלו מתוך האק
יושר אינטלקטואלי ויושרה אישית תוך ביקורת עצמית ופתיחות לביקורת עמיתים/ות. החוקרים 
 והחוקרות ינהגו באחוות עמיתים/ות, ויקפידו על הכרה נאותה בתרומתם/ן של עמיתיהם/ן

הם/ן יקפידו על מחקר עצמאי ונטול הטיות, יימנעו מניגוד עניינים  למחקריהם/ן.ותלמידיהם/ן 
ויחתרו לעמידה במחויבויותיהם/ן המחקריות כלפי האוניברסיטה והגורמים שעימם התקשרו לשם 
ביצוע המחקר. החוקרים/ות יקפידו על כללי האתיקה במחקר ובניסויים בבני אדם ובבעלי חיים 

 ויה.וינהגו ברגישות הרא

אנשי הסגל האקדמי יתעדכנו וישתפרו כל העת בידיעותיהם/ן ובמיומנותם/ן  המרצים והמרצות
הפדגוגית ויחתרו להוראה פתוחה, ביקורתית, מעניינת, חדשנית ויצירתית. הם/ן ישאפו להעמיד 
לרשות תלמידיהם/ן את הבסיס האקדמי החיוני ויציגו בפניהם/ן את חזית המחקר בתחומם/ן. 

לתארים מתקדמים ישקדו על טיפוח דור המשך של חוקרים/ות וישאפו לצייד אותם/ן  בהוראה
בכלים העדכניים ביותר הנחוצים להמשך התפתחותם/ן המחקרית. המרצים והמרצות ילמדו באופן 
מקצועי וענייני ויעשו שימוש ראוי בחופש האקדמי (ראו נספח). הם/ן יתנהלו עם העמיתים/ות 

הסגל המנהלי מתוך יושרה ובאופן הוגן, מכבד, זמין, קשוב  נטים/ות ואנשיהאקדמיים/ות, הסטוד
 ואחראי. המרצים/ות יהיו מסורים/ות להוראה וישאפו לקדם כיאות את תלמידיהם/ן.  

ילמדו ויתקדמו מבחינה אינטלקטואלית ומקצועית, ישאפו להישגים  והסטודנטיות הסטודנטים
אישית בלימודיהם/ן. הם/ן יקפידו על יושרה בהתנהלותם/ן אקדמיים גבוהים ויפעלו מתוך אחריות 

האקדמית לרבות על דיווח אמיתי, אמין ומדויק ועל ציטוט וייחוס נאותים והוגנים. 
הסטודנטים/יות יתנהלו עם המרצים/ות והחוקרים/ות, הסגל המנהלי ועמיתיהם/ן לספסל 

 ית פתוחה, חיובית ופורייה.הלימודים בהגינות ובכבוד ויתרמו את חלקם/ן לסביבה לימוד

יפעל לקידום מטרות האוניברסיטה ויסייע למחקר ולהוראה המתנהלים בה ביושר,  המנהלי הסגל
במסירות, במקצועיות, ביעילות ובשיקול דעת. אנשי ונשות הסגל המנהלי לא יהססו להביע את 

נים, יפעלו בשקיפות, דעתם/ן המקצועית. הם/ן יקפידו על כיבוד הסכמים וכללי מנהל וניהול תקי
ויתנהלו עם הבאים/ות עמם/ן בקשר במסגרת עבודתם/ן, באוניברסיטה ומחוצה לה, מתוך יושרה 

 ובאופן הוגן, מכבד, זמין, קשוב ואחראי.

ברמות וביחידות השונות יהיו שותפים/ות בגיבוש מטרותיה המשמשים/ות בתפקידי ניהול והנהגה 
אותן על בסיס ערכי היסוד, האידיאלים והנורמות המוצגים  של האוניברסיטה ויחידותיה ויובילו

במסמך זה, מתוך מחויבות ציבורית, מנהיגות, פתיחות לביקורת ומתן דוגמה אישית. הם/ן יחתרו 
לנהל ולפתח את האוניברסיטה ויחידותיה באופן מקצועי, יצירתי ואחראי, מתוך איזון בין צורכי 

 מחויבות ותחושת שותפות. ההווה והעתיד, ויפעלו לטפח יוזמה,

יפעלו  כלל עובדי ועובדות האוניברסיטה (הסגל האקדמי והמנהלי כאחד) והסטודנטים/ות שלה
ביושר ובתום לב, תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מפעולה שיש בה ניגוד עניינים. עובדי/ות 

ויעשו שימוש ראוי בחופש האוניברסיטה והסטודנטים/יות לא ינצלו לרעה עמדות כוח ויחסי מרות, 
האקדמי (ראו נספח). הם/ן יקפידו על פרטיות וחיסיון כנדרש וימנעו מפגיעה בזכויות יוצרים וקניין 
רוחני, ישמרו על רכוש האוניברסיטה, יעשו שימוש יעיל במשאביה, ולא ינצלו לרעה את שם 

כשותפים/ות לקהילת האוניברסיטה. עובדי/ות האוניברסיטה והסטודנטים/יות יראו את עצמם 
האוניברסיטה ויהיו חברים/ות חיוביים/ות ופעילים/ות ביחידות האקדמיות והמנהליות שאליהן 
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 הם/ן משתייכים/ות ובאוניברסיטה בכללותה. 

היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. האוניברסיטה תחתור לפתח סביבת עבודה  אוניברסיטת חיפה
מה באחריות וביעילות ותעשה שימוש מושכל מיטבית למחקר ולהוראה. היא תנהל את עצ

במשאביה ובתקציביה. האוניברסיטה תתנהל בהוגנות עם גורמים שמחוצה לה, ותשאף לשקיפות 
במידת האפשר. היא תתייחס בהוגנות ובכבוד לכלל עובדיה ועובדותיה תוך הקפדה מיוחדת על יחס 

ותיה בכל המסגרות. האוניברסיטה /נאות לעובדים ועובדות זוטרים ולנטולי קביעות, ולתלמידיה
תשאף לפתח אפשרויות ללימוד בה לאוכלוסיות רחבות, ותחתור להיות נגישה לאנשים עם 
מוגבלויות. היא תנהג מתוך מודעות ואחריות לסביבה שבקרבה היא פועלת, ותנסה למזער את 

קשרים הסבל הכרוך במחקרים בבעלי חיים הנערכים בה כחוק. האוניברסיטה תפעל לפתח 
בינלאומיים עם מוסדות וגורמים אקדמיים בעולם ולקדם חילופי חוקרים/ות וסטודנטים/ות. היא 
תיפתח את שעריה במידת האפשר לציבור הרחב בכל הנוגע להאזנה להרצאות פתוחות ולגישה 
לספרייתה, תתרום להשכלה הכללית גם באמצעות הוצאת הספרים שלה והמדיה האלקטרונית 

לשמר את הקשר עם  ות והתנדבות של אנשיה בקהילה. האוניברסיטה תפעלותעודד מעורב
הגמלאים/ות, ותשאף לאפשר לחוקרים/ות אקדמיים בדימוס המעוניינים/ות בכך להמשיך 
להתפתח וליצור במסגרתה. היא תתייחס בכבוד לידידי/ות האוניברסיטה ולתורמים/ות ותפעל 

אוניברסיטה תפעיל שיקול דעת ערכי בקבלת תרומות לשמור על קשר עם הבוגרים והבוגרות שלה. ה
 ותעניק תארים לשם כבוד באופן שמתיישב עם ערכי היסוד שלה. 

. האוניברסיטה האוניברסיטה תקפיד בבחירת והערכת סגל העובדים/ות והסטודנטים/ות שלה
 תבחר אנשי/נשות סגל אקדמי באופן מקצועי, הוגן וענייני על פי מצויינותם/ן האקדמית

והתאמתם/ן למטלות המחקר וההוראה. היא תקדמם/ן ותעניק להם/ן קביעות באופן מקצועי, הוגן 
וענייני ולפי סטנדרטים אקדמיים בינלאומיים נאותים וגבוהים ביותר. האוניברסיטה תבחר 
אנשי/נשות סגל מינהלי על פי התאמתם/ן לתפקידים הנדרשים בתחומה ובהתאם לצרכיה, 

ם/ן קביעות באופן מקצועי, הוגן וענייני. היא תקבל סטודנטים וסטודנטיות תקדמם/ן ותעניק לה
על פי קריטריונים אקדמיים מוְבנים ורלבנטיים, תיתן התאמות, מלגות ופרסים באופן מקצועי, 

 תארים אקדמיים על פי הסטנדרטים האקדמיים הראויים.  הוגן וענייני ותעניק

של ערכי היסוד, האידיאלים והנורמות שבמסמך זה  תפעל להבנה והטמעה קהילת האוניברסיטה
 ותשאף להתנהל לפיהם. 

 

 נספח: החופש האקדמי

חירות מיוחדת ששורשיה בסקרנות  –בלב האידיאל האוניברסיטאי נמצא החופש האקדמי 
ובכמיהה האנושית לידע, וזכות הניתנת לאקדמיה הקשורה לחופש הביטוי ומתווספת אליו ואל 

חרות המתקיימות במדינה דמוקרטית. החופש האקדמי הוא ביסודו הזכות זכויות האזרח הא
לחקור, לפרסם, ללמד וללמוד באופן חופשי בהקשר  –והאפשרות לחתור להשגת הידע וקידומו 

האקדמי. חשיבותו של החופש האקדמי מרכזית הן ברמה העקרונית והן כתנאי למימוש מטרות 
ביטוי גם החופש האקדמי יכול להיות כפוף לאיזונים בינו האוניברסיטה. יחד עם זאת, כמו חופש ה

ובין זכויות אחרות, במקרים של התנגשויות חריגות ביניהן. החופש האקדמי הוא בסיס להשגת ידע 
ומצוינות אקדמית, ולתרומתה של האוניברסיטה לחברה הישראלית ולעולם במחקר ובהוראה. 

התאפשרו מאות שנים של הישגים תודות למסורת החופש האקדמי באוניברסיטאות 
אינטלקטואליים. אי אפשר לתאר את הישגי החשיבה, המדע והתרבות בעת החדשה בלא 
אוניברסיטאות בהן החופש אקדמי מובטח. החופש האקדמי ותחושת החופש שהוא מאפשר הם 
תנאי הכרחי לפריחת הסקרנות האינטלקטואלית ועבור החקירה, היצירה והלימוד האקדמיים 

 רצי הדרך. פו

לצד החופש האקדמי תכבד האוניברסיטה את חופש הביטוי בגבולות הדין של עובדותיה/יה 
ותלמידותיה/יה, כולל החופש להתאגד, להתאסף ולהפגין בתחומיה אשר את מימושו תסדיר 

 בנהליה.

מתממש ראשית באוטונומיה הרחבה שלה כלפי המערכת  החופש האקדמי בניהול האוניברסיטה
ית והחברה שמחוץ לה, ושנית בתוכה, באוטונומיה הולמת לפי העניין של היחידות הפוליט
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האקדמיות. החופש האקדמי בניהול האוניברסיטה בא לאפשר את החתירה לידע ולמצוינות 
האקדמית תוך מתן משקל מרכזי וראוי לשיקולים אקדמיים ענייניים. הוא כולל אוטונומיה הבאה 

המחקר וההוראה האקדמית ושאינה אקדמית, בהחלטה על העדיפויות  לידי ביטוי בקביעת מסגרות
האקדמיות, בגיוס חברות/רי סגל אקדמי, במינויין/ם ובהעלאתן/ם בדרגה, בקבלה ובהערכה של 
סטודנטיות/ים ובהתנהלות האקדמית והמנהלית השוטפת. החופש האקדמי נבנה מקיום תנאי 

 כת. עבודה הולמים וסביבה מקצועית ואנושית תומ

כולל את החופש הרחב הניתן לחוקרים ולחוקרות בבחירת נושאי המחקר,  החופש האקדמי במחקר
כולל את החופש  החופש האקדמי בהוראהבניהולו לפי הכללים האקדמיים, ובהצגתו ופרסומו. 

הרחב הניתן למרצים ולמרצות בבחירת נושאי ההוראה, תכניה ואופניה במסגרת הסטנדרטים 
האקדמיים (ובכפוף לצורכי ההוראה ביחידות האקדמיות השונות), ובחופש הביטוי הרחב שלהם/ן 

כולל גם את החירות לעסוק בנושאים לא  החופש האקדמי במחקר ובהוראהבמהלך ההוראה. 
לים או מעוררי מחלוקת, לבחון אפשרויות בעייתיות, להטיל ספק, לערער על מוסכמות, מקוב

להשמיע ביקורת ולהביע דעות לא פופולאריות. מחויבותם הראשונית של החוקרים/ות 
והמרצים/ות היא לאמת כפי שהיא נראית להם/ן. האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בכך שחברי 

ות במסגרתה יחקרו ויתבטאו ללא חשש מצנזורה ומסנקציות. /וחברות הסגל האקדמי המועסקים
מתן קביעות לחברי/ות הסגל האקדמי הבכיר תורמת אף היא לכך. האוניברסיטה מעודדת את הרוח 
החופשית ומעוניינת במחויבות ורצינות אינטלקטואלית ומקצועית, והיא תגבה את חברי/ות הסגל 

ראוי בחופש האקדמי ופועלים/ות בהתאם לנהליה האקדמי שלה כל עוד הם עושים/ות שימוש 
 ולהוראות החוק. 

הנדרשת להתנהלות  החופש האקדמי של החוקרים/ות והמרצים/ות מלווה באחריות מיוחדת
להוראה במיוחד מתלווים סמכות, ניאותה: מקצועית, עניינית, אמינה, הוגנת ומכבדת בני אדם. 

נצלם לרעה. מרצים/ות לא ינצלו לרעה את החופש כוח ויחסי מרות, ועל המרצים/ות להימנע מל
האקדמי באופן שיגרום להדרה או לאפליה לא עניינית, או באופן שאינו מכבד את תלמידיהם/ן או 

בפתיחות השמעה של דעות ענייניות מגוונות, כולל אלה את זכותם/ן לחופש דעה, ויאפשרו 
ועי וענייני וישתדלו להימנע המנוגדות לעמדותיו/יה של המרצה. הם ילמדו באופן מקצ

מהתבטאויות מעוררות מחלוקת עזה אם אינן קשורות במישרין או בעקיפין בנושאי ההוראה והן 
נאמרות למטרות שהן בעליל לא מקצועיות. לחופש האקדמי של העוסקים/ות במחקר נלווית 

להימנע מניגודי אחריות מיוחדת לבצע את מחקרם/ן באופן מקצועי, נטול פניות ושיקולים זרים, 
עניינים במחקר ולשמור בכל עת על יכולת שיפוט עצמאית. האחריות הנלווית לחופש האקדמי של 
אנשי/נשות הסגל האקדמי כוללת את הציפייה כי הם/ן יציגו כיאות את חילוקי הדעות המקצועיים 

האקדמי  בשאלות האקדמיות הנדונות לצד הבעת דעתם/ן שלהם/ן והגנה עליה. אנשי/נשות הסגל
יקפידו בהתבטאויות המממשות את חופש הביטוי האישי שלהם/ן בפומבי שלא ליצור את התחושה 

 שדעותיהם/ן האישיות מייצגות את היחידה האקדמית שלהם או האוניברסיטה. 

כולל את החופש לבטא עמדות ודעות במסגרת סדר היום  החופש האקדמי של הסטודנטים/ות
וראה), בכיתות הלימוד ובמטלות האקדמיות, ומלווה בציפייה מהם/ן האקדמי (בכפיפות לצרכי הה

 להתנהלות עניינית, אמינה, הוגנת ומכבדת בני אדם. 

החופש האקדמי הוא ערך יסוד באוניברסיטה, שמקדם את השגת הידע והמצוינות האקדמית ואת 
וניברסיטה התרומה האקדמית במחקר ובהוראה לחברה הישראלית ולעולם. מימושו בקהילת הא

 באופן פתוח, מירבי וראוי הוא בעל חשיבות מרכזית. 

 

 

 הצעה לשינוי בתקנון מינויים והעלאות .2

 הוחלט:
הסנאט מאשר את ההצעה לשינוי בתקנון מינויים והעלאות בסעיפים המתייחסים לחברי סגל 

 בתחילת דרכם באוניברסיטת חיפה שטרם הוענקה להם קביעות.
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 השינוי יבוא לידי ביטוי בכל הדרגות ובכל המסלולים כדלקמן: 

 במסלול הרגיל:

מרצה יכול להתמנות לתקופה ראשונה של עד שלוש שנים. בתום תקופה זו או במהלכה  2.3.3.4
הספר והדיקן: -הספר והמלצות ראש החוג/ראש בית-יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

של עד שנתיים, על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה הגוררת קביעות, על על הארכת המינוי לתקופה 
או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, שינוי היקף המשרה, על אי חידוש המינוי, 

 או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים. 

נה של שנה עד שלוש שנים. בתום תקופה זו יחליט מרצה בכיר יכול להתמנות לתקופה ראשו 2.3.4.7
הספר -לעיל) והמלצות ראש החוג/בית 1.1הספר (ראה סעיף -הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

והדיקן, על הארכת המינוי בשנה או בשנתיים, על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להענקת 
או על הפסקת המינוי. ניתן חידוש המינוי, קביעות או להעלאה בדרגה הגוררת קביעות, על אי 

להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה 
 חודשים.

פרופסור חבר יכול להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים. בתום תקופה זו  2.3.5.6
-לעיל) והמלצות ראש החוג/בית 1.1הספר (ראה סעיף -יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

הספר והדיקן על הארכת המינוי בשנה או בשנתיים, על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים 
או על על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה הגוררת קביעות, על אי חידוש המינוי, להענקת קביעות, 

הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה 
 מוקדמת של ששה חודשים.

תקופה  פרופסור מן המניין יכול להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים. בתום 2.3.6.6
לעיל) והמלצות ראש  1.1הספר (ראה סעיף -זו יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

הספר והדיקן על הארכת המינוי בשנה או בשנתיים, על שינוי היקף המשרה, על פתיחת -החוג/בית
או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא הליכים להענקת קביעות, על אי חידוש המינוי, 

 דשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.לח

 מומחים: -במסלול הנלווה 

מרצה נלווה (מומחה/אמן) יכול להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים. בתום  3.5.1.3
-ביתהספר והמלצות ראש החוג/-תקופה זו או במהלכה יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

הספר והדיקן, על הארכת המינוי, על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה, על 
או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל אי חידוש המינוי 

 שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

ומחה/אמן) הינו לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים. מינוי לדרגת מרצה בכיר נלווה (מ 3.5.2.7
בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה, על 

או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או  הארכת המינוי, על אי חידוש המינוי
 וקדמת של ששה חודשים.לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מ

מינוי לדרגת פרופסור חבר נלווה (מומחה/אמן) הינו בדרך כלל לתקופה ראשונה של שנה עד  3.5.3.5
שלוש שנים. בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה 

הפסקת המינוי. ניתן או על  בדרגה או להענקת קביעות, על הארכת המינוי, על אי חידוש המינוי
להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה 

 חודשים.

מינוי לדרגת פרופסור מן המניין נלווה (מומחה/אמן) הינו לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש  3.5.4.5
יחת הליכים להענקת קביעות, שנים. בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על פת

או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או  על הארכת המינוי, על אי חידוש המינוי
 לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

 מורים: –במסלול הנלווה 

ים. בתום תקופה זו או במהלכה מורה יכול להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנ 3.6.1.3
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הספר והדיקן על -הספר והמלצות ראש החוג/בית-יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית
  3.6.1.6הארכת המינוי עד שנתיים כלל שונה חל על מורים לשפות זרות ומורי מיומנויות (ראה סעיף 

או על ל אי חידוש המינוי להלן), על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה, ע
הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה 

 . מוקדמת של ששה חודשים

מורה בכיר מתמנה בדרך כלל לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים. בתום תקופה זו  3.6.2.7
-לעיל) והמלצות ראש החוג/בית 1.1ר (ראה סעיף הספ-יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

הספר והדיקן על הארכת המינוי בפרקי זמן קצובים, על שינוי היקף המשרה, על אי חידוש המינוי 
או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, 

 לתקופה של עד שלוש שנים בכל פעם.ההארכה תיעשה  בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

 במסלול האקדמי לרופאים:

מרצה במסלול האקדמי לרופאים יכול להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים.  4.4.1.2
הספר והמלצות ראש -בתום  תקופה זו או במהלכה יחליט הרקטור בעקבות היוועצות בחוג/בית

על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה החוג/בית הספר והדיקן על הארכת המינוי, 
או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות בדרגה, על אי חידוש המינוי 

 היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

ל שנה עד שלוש מינוי לדרגת מרצה בכיר במסלול האקדמי לרופאים הינו לתקופה ראשונה ש 4.4.2.6
שנים. בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה בדרגה, על 

או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או הארכת המינוי, על אי חידוש המינוי 
 לשנות היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

מינוי לדרגת פרופסור חבר במסלול האקדמי לרופאים הינו לתקופה ראשונה של שנה עד  4.4.3.5
שלוש שנים. בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על פתיחת הליכים להעלאה 

או על הפסקת המינוי. ניתן להפסיק המינוי, לא בדרגה, על הארכת המינוי, על אי חידוש המינוי 
 ת היקפו בתום כל שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.לחדשו, או לשנו

מינוי לדרגת פרופסור מן המניין במסלול האקדמי לרופאים הינו לתקופה ראשונה של שנה  4.4.4.5
עד שלוש שנים. בתום תקופה זו ניתן להחליט על שינוי היקף המשרה, על הארכת המינוי, על אי 

וי. ניתן להפסיק המינוי, לא לחדשו, או לשנות היקפו בתום כל או על הפסקת המינ חידוש המינוי
 שנה אקדמית, בהודעה מוקדמת של ששה חודשים.

 

 2018.05.31, 8ישיבה מס' 

 קריאה ראשונה –תקנון חובותיו של העובד האקדמי  .1

 הוחלט: 
 הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את תקנון חובותיו של העובד האקדמי בקריאה ראשונה כדלקמן:

 

 תקנון חובותיו של העובד האקדמי

 תוכן עניינים:

 הגדרות  .1

 הגבלת תחולה  .2

 חובות העובד האקדמי  .3

 רות משמעתעבי  .4

 עונשים  .5

 נלווים חיובים  .6
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 סמכויות המערכת  .7

 התלונה  .8

 בירור התלונה והחלטה בדבר הטיפול בה  .9

 גישור  .10

 כתב אשמה  .11

 מוסדות המשמעת  .12

 התביעה  .13

 צירוף טוען  .14

 המערכתמנהל   .15

 דיונים בדלתיים סגורות  .16

 נקיטת אמצעים דחופים לאחר הגשת תלונה  .17

 השעיה במקרה של אישום פלילי  .18

 ערכאה ראשונה –הליך השיפוט   .19

 עיכוב הליכים  .20

 הודעה ליועץ המשפטי לממשלה  .21

 זיכוי בהליך פלילי  .22

 הרשעה בהליך פלילי  .23

 הגשת ערעור  .24

 ערכאת הערעור –הליך השיפוט   .25

 חנינה  .26

 דיווח  .27

 תחילה  .28

 

 הגדרות .1

 אוניברסיטת חיפה. -"האוניברסיטה" 
 מתלונן, תובע, נילון, נאשם. -"בעל דין" 

 רקטור האוניברסיטה, או ממלא מקומו. – "רקטור"
 דיקן הפקולטה באוניברסיטה, או ממלא מקומו. -"דיקן" 

 המזכיר האקדמי של האוניברסיטה, לרבות סגנו. -"המזכיר האקדמי" 

 קביעות. בעל למשפטים מהפקולטה אקדמי סגל חבר – "משפטן" 
 מי שהגיש את התלונה. - "מתלונן"

 נשיא האוניברסיטה, או ממלא מקומו. -"נשיא" 
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 " שעליו חל תקנון זה הוא אחד מאלה: עובד" או "עובד אקדמי"
אקדמיים ) מי שיש לו מינוי באוניברסיטה, במשרה מלאה או חלקית, באחד מן המסלולים ה1(

 הבאים, על כל דרגותיהם, לרבות מי שפרש לגמלאות וממשיך לעבוד באוניברסיטה:
 (א) המסלול האקדמי הרגיל;

 (ב) המסלול הנלווה;
 (ג) המסלול האקדמי לרופאים;

 (ד) עמיתי מחקר וחוקרים נלווים;
 (ה) מורים מן החוץ/עמיתי הוראה;
 (ו) מרצים אורחים ופרופסור נספח;

 במעמד מיוחד; (ז) חברי סגל
(ח) כל מסלול אחר העוסק בהוראה, הדרכה, הנחייה, תרגול או מחקר כפי שייקבע 

 באוניברסיטה מדי פעם בפעם.
) לעיל, ואשר פרש לגמלאות או שעבודתו באוניברסיטה 1) מי שהיה לו מינוי, כאמור בסעיף קטן (2(

 באוניברסיטה.נפסקה מכל סיבה שהיא, ככל שמדובר בעבירה שעבר במהלך עבודתו 
 חבר סגל הנבחר על ידי הסנאט בהמלצת הרקטור, בדרגת פרופ' מן המניין. – "יו"ר התביעה"

 חבר הרכב התביעה שמונה על ידי יו"ר התביעה לטפל במקרה. -"תובע" 

 סיפור המעשה של המתלונן לפיו  עובד אקדמי ביצע עבירת משמעת.  –"תלונה" 

 .עתיהרכב השופטים בדין המשמ –"מותב" 

 חבר מותב, ימונה על ידי אב בית הדין. – "המותב ר"יו"

 ימונה על ידי נשיא האוניברסיטה. – "ציבור נציג"
 פסק דין לאחר שחלף המועד לערער עליו. –"פסק דין סופי" 

 חבר סגל בכיר מאוניברסיטת חיפה. -"טוען" 

 
 הגבלת תחולה:  .2

 הליכי הבירור והשיפוט האמורים בתקנון זה: 
 יפגעו בעקרון החופש האקדמי.לא  .2.1
למען הסר ספק, אין זיקה בין מסמך זה לבין הקוד האתי של אוניברסיטת חיפה. כלומר, סעיפי  .2.2

 הקוד אינם עילה לתביעה בגין עבירת משמעת.
לא יפגעו בזכותו של איש הסגל האקדמי למתוח ביקורת על מוסדות האוניברסיטה, עובדיה  .2.3

 וממלאי תפקידים בה. 
על סכסוכי עבודה שבין הארגונים היציגים של הסגל האקדמי לבין מוסדות  לא יחולו .2.4

 האוניברסיטה. 
בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו, וכן להיפך. בתקנון זה האמור בלשון יחיד  .2.5

 אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.

 

  האקדמי העובד חובות .3
  :כגון ,נבחר או נתמנה שלשמם והמינהל המחקר ,ההוראה תפקידי את למלא חייב אקדמי עובד .3.1
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להשתתף בהוראה במספר השעות השבועיות שנקבעו לו בהתאם לצרכי ההוראה, ולפי  .3.1.1
השנה האקדמית. עליו להשתתף בהרצאות, -הלימוד שנקבעו בלוח-מספר שבועות

תרגילים, סמינרים, מעבדות, הדרכה קלינית, וכל צורה אחרת של  הוראה והדרכה 
עו. במקרה שאין העובד מורה באופן עצמאי, עליו למלא את תפקידי העזרה במקצו

 בהוראה בהתאם להוראות המורים הממונים עליו.
להדריך את תלמידיו (כולל: תלמידי המחקר) ולהושיט להם כל עזרה לשם התקדמותם  .3.1.2

בלימודיהם או במחקריהם. עליו לדאוג שיקבלו ההכשרה המקצועית והמדעית הטובה 
 שהוא מסוגל לתת להם. ביותר 

להכין שאלונים, לתקן עבודות בכתב, להיות נוכח בהתאם לצורך בזמן הבחינות בכתב  .3.1.3
מתוך שיתוף   -גמר ועבודות דוקטורט -פה, ועליו לדאוג להערכת עבודות-ובבחינות בעל

 הלימודים. -פעולה מלא עם חבריו בחוג
וכל פעולה משותפת אחרת.  להשתתף בעבודת חוגו או יחידתו בקביעת תכניות הלימוד .3.1.4

עליו להשתתף בקביעות בעבודת הגופים שאליהם הוא שייך בתוקף  משרתו, כגון: מועצת הפקולטה 
ידי גופים אלה או גופים אחרים ולמלא את התפקידים שנתמנה -או הסנאט, ובוועדות שנתמנו על

 להם באוניברסיטה.
למלא את תפקידי ההנהלה המורה אשר נתמנה או נבחר לראש חוג או יחידה, חייב  .3.1.5

בנאמנות,  לקדם את התפתחות היחידה או החוג, ולדאוג לטובת העובדים שהוא ממונה עליהם, 
 להושיט להם עזרה והדרכה במחקר ובכל פעולות אקדמיות אחרות. 

 לעסוק במחקר לפי מיטב יכולתו.  .3.1.6
 גות המקובליםההתנה כללי פי-על הולמת בצורה ומקצועית אישית להתנהג חייב אקדמי עובד .3.2

 לעבודה, לתלמידיו, לתקנוני האוניברסיטה, לחבריו למוסדות אקדמיים ביחס במוסדות
 ה.ולרכוש האוניברסיטה

על חברי הסגל להיות זמינים במשך ארבעה ימים בשבוע לפחות לפעילות בין כתלי האוניברסיטה;  .3.3
וזאת מבלי לפגוע בצרכי עבודתם המדעית של חברי הסגל המתנהלת גם מחוץ לכתליי 

 האוניברסיטה. 
המפר חובה לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין עלול להיתבע בפני המוסדות הממונים על משמעת  .3.4

 ת ויהיה צפוי לעונשים בהתאם לתקנון זה. אקדמי

 
 רות משמעתעבי .4

 עובד אקדמי העושה אחת מאלה עובר עבירת משמעת: .4.1
 מתרשל או ,מוצדקת סיבה ללא ומינהל מחקר ,הדרכה ,הוראה תפקידי ממלא אינו .4.1.1

 .במילויים
 מנצל לרעה את מעמדו במילוי תפקידי הוראה, הדרכה, מחקר ומינהל. .4.1.2
 או בתרמית, בעבודה המדעית, פרסומה ובציון שמות מחבריה.פועל בחוסר הגינות,  .4.1.3
 פועל בניגוד לכללים המקובלים לגבי עבודה מדעית או פרסומה. .4.1.4
 במילוי ,עניינים ניגוד של במצב המצאות תוך או ,זרים שיקולים יסוד על פועל .4.1.5

  באוניברסיטה.  תפקידיו
עשיית רווח שלא נוטל רכוש האוניברסיטה, או משתמש בו, ללא היתר או לשם  .4.1.6

 כמקובל.
 גורם נזק לרכוש האוניברסיטה, ביודעין או ברשלנות.  .4.1.7
משיג הטבות או זכויות מן האוניברסיטה בהתנהגות שיש בה משום מרמה או  .4.1.8

 תחבולה.
 נוהג בפעילות הנוגעת לתפקידו באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד אקדמי. .4.1.9

נסיבות שבהן הדבר צפוי לפגוע דין סופי בעבירה שיש עמה קלון, ב-הורשע בפסק .4.1.10
 בתפקודו כחבר סגל באוניברסיטה.

עושה מעשה של הטרדה מינית או התנכלות, כהגדרתן בחוק למניעת הטרדה מינית  .4.1.11
וכן בנוהל ותקנון למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה, כפי  1998תשנ"ח 

 שיעודכנו מעת לעת. 
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של מורי האוניברסיטה, עובדיה  עושה מעשה שיש בו משום פגיעה בגופם או בכבודם .4.1.12
או תלמידיה, ככל שהמעשה נעשה עקב או בקשר למעמדם כמורים, כעובדים או 

 כתלמידים, או אם נעשה בתחום מתקניה של האוניברסיטה.

 נגזרות עבירות .4.2
 דינו של הניסיון, השידול או הסיוע לעבור עבירה לפי פרק זה כדין העבירה עצמה.

 
 עונשים:  .5

יכול שיהא לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן לפי  בסעיף זה המנויים העונשים מן עונש
העניין; ויכול שיהא, כולו או מקצתו, על תנאי. הרקטור יחליט בהמלצת יו"ר המותב, לגבי 
 כל עונש שהוטל בהליך המשמעתי, אם תימסר הודעה בפני גוף אוניברסיטאי שייקבע על ידו. 

 מעת: אלה העונשים בגין עבירת מש
 נזיפה בכתב.  .5.1
 פסילה מלמלא תפקידים אקדמיים או מינהליים שיפורטו בגזר הדין.  .5.2
שלילת הזכות לקבלת מימון למחקר ממקורות האוניברסיטה, או באמצעות האוניברסיטה, או  .5.3

 שלילת זכות לניהול תקציבי מחקר.
 מניעת שימוש בציוד האוניברסיטה או רכושה כפי שייקבע ולתקופה שתיקבע. .5.4
 קנס כספי, ובלבד שלא יעלה על שתי משכורות חודשיות ברוטו של הנילון, ובכפוף לכל דין. .5.5
 ביטול זכויות או הטבות שהושגו במרמה או בתחבולה. .5.6
 איסור על מימוש שבתון לתקופה שתקבע.  .5.7
 עיכוב פתיחת פרוצדורה להעלאה בדרגה.  .5.8
 הפסקת שרות לתקופה שלא תעלה על שנה, ללא תשלום משכורת והטבות נלוות או חלק מהן.  .5.9

הורדה בדרגה, כאשר הנילון נמצא אשם בביצוע תרמית שתרמה, או עשויה הייתה לתרום,  .5.10
 לקידומו בדרגה. 

פיטורין מהאוניברסיטה בתשלום פיצויי פיטורין, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי  .5.11
 , הכל בכפוף לדין. פיטורין

 
 נלווים חיובים .6

 נוסף על העונשים המפורטים בסעיף ד לעיל מוסמכים מוסדות המשמעת:
 לחייב את הנילון להתנצל בפני המתלונן או בפני כל גורם אחר שייקבע. .6.1

 לחייב את הנילון בפעולה לתיקון המעוות או לצמצום הנזק..6.2

ה, עובדיה ותלמידיה, לכיסוי הפסד כספי לחייב את הנילון בתשלום פיצוי כספי לאוניברסיט.6.3
שנגרם עקב עבירת המשמעת שביצע, ובלבד שהפיצוי לא יעלה על שתי משכורות חודשיות 

לחוק הגנת השכר קנס משמעת יכול להינתן  25ברוטו של הנילון, בהתאם להוראות סעיף 
 בהתאם להסכם קיבוצי או ע"פ חיקוק. 

ת, לנכות ממשכורתו של העובד האקדמי ניכוי במקרה של ביטול הוראה ללא סיבה מספק.6.4
 מתאים ובכפוף לכל דין.

 סמכויות המערכת:  .7
  גישור: .7.1

 -שמקורם בעבירות משמעת  -המערכת תעסוק בגישור בתלונות שלפי טיבן הן בגדר סכסוכים 
שיתגלו בין אנשי הסגל האקדמי לבין עצמם, או בין איש הסגל האקדמי לבין יחידה אקדמית או 

 העומד בראשה. 
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  שפיטה: .7.2
) ובין כאלה בין כאלה בהן קיים הליך של גישור (שלא הועיל -ערכאות המשמעת יפסקו בתלונות 

שנמצאו, מלכתחילה, בלתי מתאימות לקיום הליך מעין זה, שיוגשו נגד אנשי הסגל האקדמי ויטילו, 
 דלעיל.  6ומסעיף  5על מי שיימצא חייב בדינו, עונשים מאלה שפורטו בסעיף 

  
 התלונה:  .8

 ) ימי7התביעה בתוך שבעה ( ליו"ר. תלונה תוגש בכתב למזכיר האקדמי שיעביר אותה 8.1
 לרקטור/דיקן/נילון. -עבודה. עם העתק

תלונה שעניינה הטרדה מינית תוגש על פי האמור בנוהל למניעת הטרדה מינית  -. הטרדה מינית 8.2
 אוניברסיטת חיפה

  . מסמך תלונה:8.3
תלונה תוגש בכתב, תפרט המעשים או המחדלים המיוחסים לאיש הסגל האקדמי נשוא התלונה, 

 התומכים בה, מקום שישנם כאלה. ויצורפו אליה מסמכים 
העתק התלונה יועבר, בכל מקרה, על ידי המזכיר אקדמי, לאיש הסגל נגדו הוגשה התלונה, שיהיה 

 יום ממועד קבלת התלונה.  21רשאי למסור ליו"ר התביעה, בכתב, תגובתו תוך 

 
 בירור התלונה והחלטה בדבר הטיפול בה .9

 מטעמו) לצורך מי באמצעות ובין בעצמו (בין התלונה לבירור יו"ר התביעה יפעל ,התלונה קבלת עם .9.1
 מסמך או/ו מידע למתן תלמיד או אוניברסיטה עובד כל לזמן ,היתר בין ,יו"ר התביעה רשאי יהא כך

 .דעתו שיקול לפי והכל ,התלונה לבירור הנוגע
 לאחר השלמת הבירור יהא יו"ר התביעה רשאי לפעול דלקמן:  .9.2

לדעתו אין באמור בה משום עבירת משמעת או שהיא טורדנית לדחות את התלונה אם  .9.2.1
 וקנטרנית על פניה ואין היא ראויה, לדעתו, שייפתחו בגינה הליכי גישור או משמעת.

דחה יו"ר התביעה את התלונה, יודיע על כך, בכתב, למתלונן, לאיש הסגל נגדו הוגשה  .9.2.2
 התלונה ולמזכיר אקדמי. 

משמעתי, יחליט אם יבקש לקבוע עונש מן העונשים  החליט יו"ר התביעה לפתוח בהליך .9.2.3
והודעה על החלטתו תישלח  6ו/או חיוב מהחיובים הנלווים בסעיף  5הקבועים בסעיף 

 בכתב לאיש הסגל נגדו הוגשה התלונה, למתלונן ולמזכיר האקדמי.

 

  גישור .10

שלפי טיבן בסמכותה של התביעה להעביר את התלונה לגורם מגשר במקרים בהם מדובר בתלונות 
הן בגדר עבירות משמעת קלות, שיתגלו בין אנשי הסגל האקדמי לבין עצמם, או בין איש הסגל 

 האקדמי לבין יחידה אקדמית או העומד בראשה.
 ידי על שימונה) המתאימים מוסמך (במקרים מגשר או אקדמי סגל חבר – "המגשר" .10.1

 .התובע
 חד האופנים הבאים:יים את הליך הגישור באלס מוסמך יהיה המגשר הגורם .10.2

 .גישור בדרכי התלונה הוגשה בגינו הסכסוך הסדר .10.2.1
 החזרת התלונה ליו"ר התביעה לשם הפעלת סמכויותיו.  .10.2.2

 העובד של זכותו שתישמר ובלבד דעתו שיקול לפי הגישור הליכי את יקבע המגשר .10.3
, למסור תגובתו לאמור בה, ואם יתאפשר למתלונן להיפגש התלונה הוגשה האקדמי, נגדו

עם המגשר, יתאפשר הדבר גם לעובד האקדמי נשוא התלונה (אף שאין זה מן ההכרח שהדבר 
 ייעשה במעמד אחד).
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 שהוחלט או גישור הליכי בה שיתקיימו ראויה אינה תלונה כי התביעה יו"ר ידי על נקבע .10.4
להעביר התלונה לדיון בפני ערכאות המשמעת, יוחזר עותק התלונה  הגישור הליכי בתום

 לתביעה.
 כתב האשמה:  .11

 :יכין כתב אשמה ובו התובע .11.1
 שמות בעלי הדין, תפקידם וכתובתם. .11.1.1
 פירוט עבירת המשמעת שנעברה ותיאור העובדות הצריכות לעניין. .11.1.2
  לעיל) 6או  5(מתוך סעיף  הצהרת התובע באשר לעונש הנדרש .11.1.3
 רשימת המסמכים להוכחת האשמה. .11.1.4
 שמות העדים שהתובע מבקש להזמין. .11.1.5

 כתב האשמה ייחתם בידי התובע ויוגש למזכיר האקדמי. הגשה:  .11.2
 המזכיר האקדמי או מי מטעמו ימסור עותקים מכתב האשמה כלהלן: מסירה לדין: .11.3

 שלושה עותקים לאב בית הדין עבור חברי המותב.  .11.3.1
 עותק לנשיא האוניברסיטה, לרקטור ולדיקן הפקולטה אליה משתייך הנילון. .11.3.2
 רשום.עותק לנאשם שיישלח בדואר  .11.3.3

  
 מוסדות המשמעת:  .12

 מבנה: "המוסדות הממונים" באוניברסיטה על המשמעת של העובדים האקדמיים הם: .12.1
 ערכאה ראשונה: בית הדין למשמעת. .12.1.1

 ב. מותב  דן יחיד .א
 ערכאה שניה: בית דין לערעורים. .12.1.2

  מינוי בית הדין למשמעת אקדמית: .12.2
 אקדמית למשמעת הדין בית לאב מועמדים רשימת יכין הרקטור .12.2.1

 .קביעות ובעלי הסנאט חברי המניין מן הפרופ' חברי רשימת מתוך
 .אקדמית למשמעת הדין בבית החברים את יבחר הסנאט .12.2.2
הדין,  בית אב :חברים משבעה מורכב יהיה למשמעת הדין בית .12.2.3
 ציבור ונציג פרופ' חבר או המניין פרופ' מן בדרגת אקדמי סגל חברי חמישה

 .משפטנים יהיו אקדמית למשמעת הדין בית מתוך חברים ששני רצויד. אח
נשיא  ידי על ימונה אקדמית למשמעת הדין בבית הציבור נציג .12.2.4

 האוניברסיטה.
 מינוי בית הדין לערעורים .12.3

פרופ'  לערעורים (בדרגת הדין בית אב :חברים מחמישה מורכב יהיה לערעורים הדין בית .12.3.1
 או פרופ' חבר המניין מן פרופ' אקדמי בדרגת סגל אנשי המניין ובעל קביעות) שלושה מן

 .אחד משפטן לפחות רצוי ציבור, מתוכם נציגו
 .לערעורים הדין בבית החברים את יבחר הסנאט .12.3.2
 .נשיא האוניברסיטה ידי על ימונה לערעורים הדין בבית הציבור נציג .12.3.3

 הדין לבית אוסנאט האוניברסיטה מוסמך למנות חברים נוספים לבית הדין למשמעת אקדמית,  .12.4
העניין,  לפי לערעורים הדין או אב ביתאקדמית  הדין למשמעת בית אב בקשת פי לערעורים, על

 .בכך הצורך יתעורר כאשר
עם  חברי בית הדין למשמעת אקדמית וחברי בית הדין לערעורים ייבחרו לתקופה של שלוש שנים .12.5

הן כשופט חבר אפשרות להארכה לשנתיים נוספות. הסתיימה תקופת הכהונה במהלך הדיון בו מכ
 בית הדין למשמעת או בית הדין לערעורים, תוארך תקופת הכהונה אוטומטית עד לסיום המשפט.

 הפסקה לאחר רק זה לתפקיד ולהיבחר לשוב יוכל רצופות כהונה תקופות שתי כשופט שכיהן מי .12.6
  .לפחות שנה של
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נוגעים בדבר במקרים בהם אב בית הדין למשמעת אקדמית או אב בית הדין לערעורים  .12.7
באופן אישי ונבצר מהם למלא את תפקידם, הרקטור בהתייעצות עם הנשיא ימנו את ממלא 

 מקומם מתוך חברי בית הדין למשמעת אקדמית או בית הדין לערעורים.
  מותב: .12.8

הדיונים בערכאה הראשונה יתקיימו בפני מותב שימונה על ידי אב בית ראשונה:  בערכאה .12.8.1
 טי המותב ישמרו על הכללים שלהלן:  הדין למשמעת אקדמית. שופ

 אב בית הדין יחליט אם העבירה מצדיקה דן יחיד או מינוי מותב. .12.8.1.1
הרכבו של מותב הינו שלושה שופטים וחברים בו שני חברי סגל אקדמי  .12.8.1.2

 ונציג ציבור אחד. יו"ר המותב ייקבע על ידי אב בית הדין.
נמוכות מדרגתו של דרגות כל חברי המותב או דרגתו של דן יחיד לא יהיו  .12.8.1.3

 הנילון.
 אקדמי בעל קביעותיו"ר המותב יהיה חבר סגל  .12.8.1.4

  :הערעור בערכאת .12.9
 -לרבות יושב הראש שלו  -בית הדין לערעורים ידון במותב של שלושה שופטים, שהרכבו  .12.9.1

 .בית הדין לערעורים ייקבע על ידי אב
ורים להטיל בערעור על פסק דין של בית דין למשמעת אקדמית מוסמך בית הדין לערע .12.9.2

  .6וכן חיובים נלווים בסעיף  5עונש אחד, או יותר, מבין העונשים המנויים בסעיף 

 
  מילוי מקום שנתפנה: -מותב  .12.10

נתפנה מקומו של שופט המכהן במותב עקב פטירה, התפטרות, פרישה מהאוניברסיטה, או 
ן יימשך מכל סיבה אחרת, יצרף אב בית הדין למשמעת אקדמית למותב שופט אחר והדיו

מאותו שלב אליו הגיע בעת שנתפנה מקום כאמור, אלא אם כן יחליט יו"ר המותב אחרת 
 מטעמים שיירשמו. 

  
 התביעה:  .13

התביעה ומתוכם יבחר את יו"ר התביעה לתקופת  חברי את בהמלצת הרקטור, יבחר הסנאט, .13.1
 כהונה של שלוש שנים עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות. 

 רק זה לתפקיד ולהיבחר לשוב יוכל רצופות כהונה תקופות שתי תביעהכחבר  שכיהן מי .13.2
  .לפחות שנה של הפסקה לאחר

 חברי משלושת אחד ידי על התביעה תיוצג אקדמית למשמעת דין בית בפני שתידון תלונה .13.3
 .התביעה ר"יו שיקבע כפי התביעה

 .הדין ולבעלי אקדמית למשמעת הדין בית לאב טופס כתב אשמה ויעבירו התובע ימלא .13.4
היה יו"ר התביעה נוגע בדבר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, ימלא את מקומו אחד  .13.5

 .מסגניו שאינם נוגעים בדבר
 בו וליטול ,הדין בית בפני בדיון להופיע מתלונן של זכותו את לשלול כדי תובע במינוי אין .13.6

 המותב. ר"יו שיקבע בדרך חלק
 אוטומטית הכהונה תקופת תוארך תובע מכהן בו הדיון במהלך הכהונה תקופת הסתיימה .13.7

 .המשפט לסיום עד
 התביעהיו"ר  סמכויות .13.8

יו"ר התביעה מוסמך להחליט אם לפתוח בהליך משמעתי, לגנוז את התלונה או להעבירה  .13.8.1
 להליכי גישור. יש לאפשר ליו"ר התביעה להיוועץ בעו"ד לשם הגשת כתב האשמה.



 

 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 : 
 

 
 
 
 

16 

החליט יו"ר התביעה לפתוח בהליך משמעתי, יחליט אילו עונשים בכוונתו לבקש  .13.8.2
 . 6ו/או חיוב מהחיובים הנלווים בסעיף  5מן העונשים הקבועים בסעיף 

 ימלא טופס תביעה ויעבירו לאב בית הדין למשמעת אקדמית ולבעלי הדין. .13.8.3

 "ד למשמעת.הוגשה תלונה נגד הרקטור, הנשיא או דיקן תידון התלונה בפני ביה .13.8.4

במילוי תפקידיה רשאית התביעה להתייעץ לפי הצורך עם הנשיא והרקטור וכן עם  .13.8.5
 היועץ המשפטי של האוניברסיטה, ככל שאינם בעלי נגיעה אישית להליך.

 תובע מילוי מקום שנתפנה: .13.8.6
 סיבה מכל האוניברסיטה, או מן פרישה, התפטרות, פטירה עקב התובע של מקומו נתפנה

 חבר תביעה נוסף.  הסנאט אחרת, יבחר

  
   צירוף טוען: .14

בהליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת אקדמית, ובפני בית הדין לערעורים, רשאי הנאשם להיעזר 
 בהופעתו ע"י טוען אחד. הטוען רשאי להיות נוכח בשעת הדיונים ולהשתתף בהם השתתפות פעילה. 

 
 למערכת ותספק ערכאות המשמעת כמזכירות תשמש האקדמית המזכירות  מנהל המערכת: .15

  .מנהל שירותי

 
ישיבות בית הדין ייערכו בדלתיים סגורות, אב בית הדין רשאי  הדיונים בדלתיים סגורות: .16

 .לאשר לנשיא ולרקטור להיות נוכחים בדיון

   
 תלונה הגשת לאחר דחופים אמצעים נקיטת .17

לאב בית הדין למשמעת אקדמית יו"ר התביעה רשאי, לאחר היוועצות עם הרקטור והנשיא, לפנות  .17.1
בבקשה להשעות את הנילון ממילוי תפקידים שייקבעו, אם לדעתו המשך תפקודו של הנילון עלול 

 לפגוע באוניברסיטה, בעובדיה, בתלמידיה או במתלונן.
 השעיית נילון כאמור תהיה לכל היותר עד לסיום ההליך המשמעתי נגדו. .17.2
להשמיע בפניו את טענותיו בקשר להפעלת הסמכויות שעל פי אב בית הדין ייתן לנילון הזדמנות  .17.3

סעיף זה, במועד המוקדם האפשרי בנסיבות העניין, והוא יהא רשאי לשנות את החלטתו בהתאם 
 לנסיבות.

 
 השעיה במקרה של אישום פלילי  .18

 
 כעובד תפקודו על המשפיעה קלון עמה שיש עבירה בשל אקדמי עובד נגד פלילי אישום כתב הוגש

 תפקידים ממילוי העובד את להשעות ,הנשיא עם בהתייעצות ,הרקטור רשאי ,וניברסיטהא
 .בתלמידיה או בעובדיה ,באוניברסיטה לפגוע עלול העובד של תפקודו המשך לדעתו אם שייקבעו
  .אחרת הרקטור הורה אם אלא ,נגדו הפלילי ההליך לסיום עד תהיה כאמור העובד השעיית
 סעיף פי שעל הסמכויות להפעלת בקשר טענותיו את בפניו להשמיע הזדמנות לנילון ייתן הרקטור

 בהתאם החלטתו את לשנות רשאי יהא והוא ,העניין בנסיבות האפשרי המוקדם במועד ,זה
 .לנסיבות

 
 ערכאה ראשונה:  -הליך השיפוט  .19
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הליך השיפוט בערכאה ראשונה יהיה על דרך של הצגת ראיות וחקירת עדים כשיושב ראש המותב 
יקבע את סדרי הדין ואת אופן הצגת הראיות וגביית העדויות בדרך שתיראה לו צודקת ויעילה, 

 ובלבד שיישמרו הכללים הבאים: 

 
  מועד הדיון והזמנות: .19.1

 הדיון לתחילת שייקבע המועד ,הלימודים שנת במהלך התקבל האשמה כתב אם .19.1.1
 ידי-על האשמה כתב שנתקבל מיום עבודה ימי (30) שלושים מאשר מאוחר לא יהיה בתלונה

 ובכל הזמנים בלוח לעמוד המאמצים מרב את הדין בית אב יעשה הקיץ בחופשת .הדין בית אב
   .ימים (100) מאה על יעלה לא מקרה

תובע או נאשם, המבקש לדחות את מועד הדיון, יודיע על כך לאב בית הדין, בצירוף  .19.1.2
) ימי עבודה מיום שנמסרה לו הזמנה לדין. החלטת אב בית הדין 3נימוקים, תוך שלושה (

 בבקשת הדחייה תימסר לנאשם, לתובע וליו"ר המותב. 

  
  דיון בהעדר הנילון: .19.2

 שהוזמן למרות שנקבע במועד יופיע לא זה צד, אם בהעדר שיתנהל יכול הדיון .19.2.1
 .הדיון מועד לדחיית מיוחד טעם על שיצביע כראוי, מבלי

 דלעיל, יהיה בפסקה כמתואר בנסיבות ,הצדדים אחד במעמד שלא דיון נתקיים .19.2.2
 .כאמור צד בפני שלא אף החלטה כל ליתן רשאי המותב

 (30)תוך שלושים לביטולה לעתור רשאי זה צד יהיה  'צד בפני שלא החלטה ניתנה .19.2.3
 .כאמור החלטהה נקבל בו מהמועד ימים

 או ההחלטה לבטל מוסמך יהיה וזה ההחלטה שנתן המותב בפני תתברר העתירה .19.2.4
 .שיירשמו מיוחדים מטעמים לשנותה

  
  מחיקה: .19.3

 עניין אין כי לו נראה העניין בנסיבות אם משמעתי הליך הפסקת על להורות מוסמך ותבמ .19.3.1
 .בהמשכו

 והנילון התובע, המתלונן רשאים משמעתי הליך להפסיק הדין בית של החלטה על .19.3.2
 שנשלחה מיום עבודה ימי (14) עשרה ארבע תוך לערעורים הדין בית בפני לערער
 .ההחלטה אליהם

  
  נטל ההוכחה: .19.4

 התביעה תישא בנטל הוכחת העבירות המיוחסות לנילון. 

  
 ראיות: .19.5

 ולהעלות ראיותיהם להציג והוגנת סבירה אפשרות הצדדים לשני תינתן
 .טענותיהם

 . לנכון שימצא כפי ,ראיה כל לקבל זה ובכללבית הדין רשאי לנהל את הדין,  .19.5.1
ממצאים עובדתיים בפסק דין סופי חלוט במשפט פלילי שנוהל נגד הנילון  .19.5.2

 יראו אותם כמוכחים בהליך משמעתי נגדו.
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החומרה של דרגת השכנוע הדרושה לשם הרשעה תיקבע בהתאמה למידת  .19.5.3
העבירה, אולם היא לא תפחת בשום מקרה מרמת ההוכחה הנדרשת 

 . במשפט אזרחי
חיסיון ראיות יהיה נתון לשיקול דעת בית הדין. ככל שיוחלט להטיל  .19.5.4

חיסיון על בית הדין לשקול חלופות שפגיעתן פחותה (לדוגמא שהראיה 
 ).תיוצג לעיניו בלבד וכיו"ב

 
 עדים .19.6

 חקירה ולחקור ,הדין בית באמצעות אומין עדים במישרין, התובע והנילון רשאים להז .19.6.1
 .המותב ר"יו לאישור בכפוף ,למתלונן גם עומדות אלה זכויות .שכנגד הצד של העדים את נגדית

 .בכך צורך יראה אם ביוזמתו עדים להזמין רשאי הדין בית .19.6.2
 הדין לבית ולהמציא להעיד ,להופיע חייב הדין בית ידי על שהוזמן אוניברסיטה עובד .19.6.3

 .ידו על שיידרש כפי ראיה כל
 בית החליט כן אם העדויות, אלא במתן נוכח להיותלטוען בשמו לנילון/ לאפשר יש .19.6.4

 לשמור מנת על חלופיות אפשרויות יבחנו כאמור שיפורטו. במקרה מנימוקים אחרת הדין
 הנילון/הטוען בשמו.  זכות על מספקת במידה

 
   :יכומיםס .19.7
. לנילון או טענותיהם את לסכם ולנציגיהם הדין לבעלי הרשות תינתן הראיות שמיעת בתום

בהתאם לשיקול דעת בית הדין ניתן לאפשר לצדדים  לטוען בשמו תינתן רשות הדיבור האחרונה.
 למסור טיעוניהם בכתב.

  
 להגיע לפסיקת סבירים, במגמה ובקצב בתדירות יתקיימו הדיונים .19.8

 .בהקדם הדין

  
 פרוטוקול: .19.9

 את שישקף פרוטוקול לרישום אחראי ידו על שיוסמך מי או המותב ר"יו .19.9.1
 .למשפט בקשר והמתרחש הנאמר

יו"ר  י"ע שייקבעו סבירים במועדים בפרוטוקול לעיין רשאים הדין בעלי .19.9.2
 .המותב

  
  מתן פסק דין: .19.10

בית הדין יכריע את הדין על פי הכרעת הרוב של המותב, בהקדם האפשרי, ולא  .19.10.1
ימי עבודה מיום סיום הדיונים. הכרעת הדין תכלול גם דעת  )30יאוחר משלושים (

 מיעוט, מבלי לציין מי מהשופטים היה בדעת רוב ומי בדעת מיעוט.
 ,הואשם בהן בעבירות אשם אותו למצוא אואשם, הנ את לזכות רשאיבית הדין  .19.10.2

 בכתב או בתלונה נכללו שלא בעבירות גם אשם הנאשם את למצוא הוא רשאי וכן
 לנילון שניתנה בפניו, ובלבד שהובאו הראיות מתוך עולה הדבר כאשר ,האשמה

 ה. אל עבירות מפני להתגונן הזדמנות
למתלונן, לנשיא, לרקטור,  לרבות הדין לבעלי בכתב יימסר הדין מפסק העתק .19.10.3

 .נתינתו מיום עבודה ימי (20) עשרים בתוךהפקולטה אליה משתייך הנילון,  ולדיקן
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 ביצוע פסק הדין: .19.11
 הוגש ה.פסקי הדין של מוסדות המשמעת יבוצעו על ידי רשויות האוניברסיט .19.11.1

 מוסד הורה כן אם בערעור, אלא החלטה למתן הדין פסק ביצוע ערעור, יעוכב
 .אחרת משמעת

 .הדין גזרי ביצוע אחרהמזכיר האקדמי יהיה ממונה על מעקב  .19.11.2

  
 עיכוב הליכים:  .20

הוגש כנגד הנאשם כתב אישום לבית המשפט על יסוד אותם מעשים או מחדלים בגינם הועמד לדין 
על פי תקנון זה, יהיה המותב בפניו מתברר עניינו רשאי, אך לא חייב, להעמיד ההליכים שבפניו עד 

 לסיום ההליך בבית המשפט כאמור. 

  
 הודעה ליועץ המשפטי לממשלה:  .21

סברו התובע או יו"ר המותב כי התביעה מעלה חשש, לכאורה, כי נעברה עבירה פלילית 
, יורה יו"ר המותב למזכירות 1977-לחוק העונשין תשל"ז 268כמשמעותה של זו בסעיף 

 כוחו. -ערכאות המשמעת ליתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא
  מור .המותב לא ימשיך בהליכים עד שתישלח הודעה כא

   
 זיכוי בהליך פלילי:  .22

על  -זיכוי הנילון בהליך פלילי לא יחייב, בהכרח, זיכויו בהליך שעל פי תקנון זה והמותב יחליט 
אם יש לזכות את הנאשם או שיש להמשיך בהליכים שעל פי תקנון זה  -יסוד פסק הדין המזכה 

 כנגדו. 

   
 הרשעה בהליך פלילי:  .23

ין סופי במשפט פלילי יהיו קבילים בדיון משמעתי שיתנהל נגד הממצאים והמסקנות של פסק ד
 אותו עובד בקשר למעשה העבירה נשוא פסק הדין הפלילי, כראייה לכאורה לאמור בהם. 

איש הסגל לא יהיה רשאי להביא בפני בית הדין המשמעתי ראייה שכבר הוגשה או הושמעה 
"ל, אלא ברשות בית הדין שתינתן במשפט הפלילי או ראייה לסתור הממצאים והמסקנות הנ

 מטעמים מיוחדים שיירשמו ,וכדי למנוע עיוות דין. 

 הגשת ערעור: .24

הן הנילון והן התביעה יהיו זכאים לערער על פסק הדין ו/או גזר הדין של הערכאה  .24.1
 הראשונה בפני ערכאת הערעור. 

) ימים מהיום בו נמסרו 30הערעור יוגש למזכירות האקדמית לא יאוחר מאשר שלושים ( .24.2
 הדין וגזר הדין. -למערער פסק

 הערעור יוגש בכתב ויפורטו בו כל נימוקי וטיעוני המערער.  .24.3
 מיום עבודה ימי (30) שלושים בתוך הדין בעלי טענות את ישמע לערעורים הדין בית מותב .24.4

 פעילות אין בהן חופשות של ובמקרה  האקדמי המזכיר ידי-על הערעור שנתקבל
 .הערעור נמסר בו מהיום ימים (7) משבעה מוקדם ולא ,ימים (100) מאה באוניברסיטה

 ערכאת הערעור:  -הליך השיפוט  .25
 מותב בית הדין לערעורים יקבל ראיות חדשות רק אם ניתנו לכך טעמים מיוחדים. .25.1
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מותב בית הדין לערעורים ידון בערעור בהסתמך על פרוטוקול הדיון בבית הדין  .25.2
 למשמעת אקדמית ועל הראיות שהובאו בפני בית הדין. 

 שיישמרו ובלבד ויעילה צודקת לו הנראית בדרך הדיון ינהל המותב ראש יושב .25.3
 .19.8-13 ,19.1סעיפים  לפי הכללים

 טעם על שיצביע מבלי כראוי שהוזמן למרות – בערעור לדיון המערער הופיע לא .25.4
 למרות – בערעור לדיון המשיב הופיע הערעור. לא הדיון, יימחק מועד לדחיית מיוחד

 רשאי המותב הדיון, יהיה מועד לדחיית מיוחד טעם על שיצביע מבלי – כראוי שהוזמן
  בפניו. שלא אף לנכון שימצא החלטה כל וליתן בהעדרו הדיון לקיים
 לפי המשיב, הכל או המערער יהיה 25.4מסיבות שהוזכרו בסעיף  הערעור נמחק .25.5

 מהמועד ימים (7) שבעה תוך וזאת בהעדרו שניתנה ההחלטה לביטול לעתור העניין, רשאי
 . ההחלטה לו תימסר בו

 לבטל מוסמך יהיה וזה ההחלטה שנתן המותב בפני תתברר העתירה .25.5.1
 .שיירשמו מיוחדים מטעמים לשנותה או ההחלטה

 חנינה:  .26
איש הסגל האקדמי שחויב בדין יהיה רשאי לפנות בכתב לנשיא האוניברסיטה בבקשה לבטל את 

, יהיה מוסמך בהתייעצות עם הרקטור העונש שנגזר עליו, להמתיקו או להמירו בעונש אחר. הנשיא,
 להיעתר לבקשה, כולה או מקצתה. 

 דיווח .27

על פסקי הדין של מוסדות המשמעת, לרבות  אב בית הדין למשמעת אקדמית יכין דין וחשבון שנתי
  שמות הנילונים, וימסור אותם לרקטור ולנשיא.

 תחילה:   .28

ותחילתו במועד אישורו על ידי  "תקנון חובותיו של העובדים האקדמיים"תקנון זה מחליף את 
 הסנאט בתאריך ________________. 

 

 

 

 

 

 

 קריאה ראשונה –הרשות ללימודים מתקדמים  –שינוי תקנון דוקטורט  .2

 הוחלט:
 הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את תקנון לימודי תואר שלישי בקריאה ראשונה כדלקמן:
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 3      הקדמה  פרק א':
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 4-12    ארגון וחלוקת סמכויות  פרק ב':

 

 13-16    נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ  פרק ג':

 

 17-19    מהלך הלימודים והמחקר  פרק ד':

   

 

 20-24  הגשת עבודת הדוקטור והליך שיפוטה  פרק ה':

 

      שונות   פרק ו':

 25-27 

  
 

 

 

 

 

 

הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון ("בוגר") ובהם שני  1.1

 שלבים: לימודי התואר השני ולימודי התואר השלישי. 

) על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר  PhDלשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ( 1.2

נה בתחום מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההב

המחקר שבו השתלם, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות 

 עבודת דוקטור.  –המקצוע. חיבור זה ייקרא להלן 
כמו כן, חייב תלמיד המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע ובספרות המקצועית 

לם לימודי השלמה בתחום ההתמחות, ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכל

 ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון זה.
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 ) הוא תואר המוענק מטעם אוניברסיטת חיפה.    PhD(  "דוקטור לפילוסופיה" 1.3

לימודי התואר השלישי מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים, הפועלת על פי העניין  1.4

מתקדמים ובכפוף לתקנון שאושר על ידי בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים 

הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה 

האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי בשיתוף עם 

 הפקולטות, בתי הספר והחוגים השונים.

תקנון, ובלבד שהן אינן מקילות החוגים רשאים לקבוע דרישות נוספות על הנאמר ב 1.5

 מהדרישות בתקנון זה.

במקרה של חילוקי דעות, יפנה המערער אל הדיקן ללימודים מתקדמים אשר  1.6

 יחליט בעניינו.

 תקנון זה מחליף את כל התקנונים שפורסמו בעבר. 1.7

.הערה כללית: התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהתייחס ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטור.
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 הרשות ללימודים מתקדמים
 

אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור לניהול לימודי התואר השלישי באוניברסיטת  2.1

התקין, ועל חיפה. היא פועלת על ידי קביעת תקנונים ונהלים ובאמצעות פיקוח על ביצועם 

 ידי האצלת סמכויות לוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי.

פועלת באמצעות הדיקן ללימודים מתקדמים, המועצה ללימודים מתקדמים וועדות  2.2

מיוחדות. הדיקן נבחר על ידי הסנאט בהמלצת הרקטור לתקופה של ארבע שנים עם 

המשמש כיו"ר המועצה אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. המועצה כוללת את הדיקן, 

מתוקף תפקידו וחברי סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה. הרכבה של המועצה נקבע בתקנון 

האקדמי. חברי המועצה מתמנים לתפקידם על ידי הרקטור בהמלצת הדיקן ללימודים 

מתקדמים, שנועץ לפני כן עם דיקני הפקולטות. חבר מועצה מתמנה לתקופה של שלוש 

ה לתקופה של שנתיים נוספות לכל היותר. חבר אשר כיהן במועצה שנים עם אפשרות הארכ

 חמש שנים רצופות לא יהיה מועמד לכהן בה פרק זמן נוסף לפני הפסקה בת שנה. 

תפקידיה העיקריים של הרשות ללימודים מתקדמים בתחום לימודי תואר שלישי,  2.3

 קדמים, הם:המונחית על פי העניין על ידי הסנאט והחלטות המועצה ללימודים מת

סיוע לפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שלישי בשיתוף עם הפקולטות, בתי הספר  )א

 והחוגים.

 פיקוח ומעקב אחר הליך אישור תכניות דוקטור חדשות. )ב

הכנה של תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שלישי ופיקוח על יישומם והכנסת  )ג

 תיקונים ותוספות במידת הצורך.

ר או לסנאט, על פי העניין, לפתיחה או סגירה של חוגי לימוד לתואר המלצה לרקטו )ד

 שלישי. 

 קיום קשר עם גורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאים הקשורים ללימודי תואר שלישי. )ה

קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי התואר השלישי באמצעות פרסים,  )ו

 מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות והענקתם.

 ח על כל פרסום ומידע הנוגע ללימודי התואר השלישי באוניברסיטה ומחוצה לה.פיקו )ז

אישור המלצת הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי ו/או הוועדה הכלל  )ח

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי ותנאי 

 קבלתם, או הפסקת לימודיהם. 

 האקדמי בלימודיהם של תלמידי התואר השלישי.בקרה על תקינות המהלך  )ט

אישור חופשות מלימודים על סמך המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או  )י

 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר והמלצת המנחה/ים.
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אישור הארכות לימודים (שלב א' ושלב ב') על סמך המלצת הוועדה החוגית ללימודי  )יא

 או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר והמלצת המנחה/ים.תואר שלישי  ו/

פסיקה סופית לגבי ערעורי תלמידים לתואר שלישי על החלטות הוועדות החוגיות  )יב

 ללימודי תואר שלישי.

וידוא כי הרכבן של הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי הוא בהתאם לתקנון (ראה  )יג

 ).3.1סעיף 

 אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.   מינוי חברי הוועדה הכלל )יד

המלצה לגופים המוסמכים באוניברסיטה לקביעת הקריטריונים באשר לאנשי סגל  )טו

 באוניברסיטה ומחוצה לה, המורשים להנחות ולשפוט עבודות דוקטור.

בקרה על מינוי מנחים לעבודות הדוקטור או החלפתם, ומתן אישור למקרים חריגים.  )טז

 ידים המונחים על ידי חבר סגל אקדמי אחד.כמו גם, בקרה על מכסת התלמ

בקרה על מינוי ועדות מלוות לעבודת הדוקטור או החלפתן, ומתן אישור למקרים  )יז

 חריגים. 

אישור הצעות מחקר לתואר שלישי על בסיס המלצת הוועדות החוגיות ללימודי תואר  )יח

 שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ודת הדוקטור על בסיס המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר מינוי שופטים לעב )יט

 שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

ולשופטים במקרה של ניגוד עניינים  למנחה/יםוידוא מניעת יחסי תלות בין התלמיד  )כ

 ).8.4-ו  5.4(ראה סעיפים 

 אחריות על הליך השיפוט של עבודות הדוקטור. )כא

אישור עבודת הדוקטור על סמך חוות דעת השופטים ועל בסיס המלצת אישור או אי  )כב

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי 

 מחקר.

 אישור סיום הלימודים לתואר שלישי והזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה". )כג

אחרים בהם מעורבת  קביעת נוהלי טקס הענקת תואר "דוקטור לפילוסופיה" וטקסים )כד

 הרשות. 

 
 .הערה: במקרים של חריגה תקנונית נדרש אישור הדיקן ללימודים מתקדמים 

 

 ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי
 הערה: כל המתייחס ללימודי תואר שלישי מתייחס גם ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט.  
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ת החוג ועדה חוגית כל חוג שהוסמך לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי יבחר במועצ 3.1

. חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי ועדה חוגית ללימודי תואר שלישישתקרא להלן: 

באוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א'. לפחות מחצית ממשרתו של חבר 

הוועדה תהיה בחוג המתאים. הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה. הוועדה החוגית 

נה לפחות שלושה חברים. מינוי חבר שאינו עומד ללימודי התואר השלישי תימ

 בקריטריונים אלו חייב אישור הדיקן ללימודים מתקדמים. 

 תפקידיה העיקריים של הוועדה הם: 3.2

פיקוח על תכניות הלימודים של תלמידי החוג והבאת מקרים מיוחדים לשיקול דעתו  )א

 של הדיקן ללימודים מתקדמים.

ללימודי תואר שלישי, כפוף לדרישות הקבלה  קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים )ב

 הכלל אוניברסיטאיות (ראה להלן פרק ג': נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ).

דיון בבקשות להתקבל ללימודי תואר שלישי והעברת המלצה מתאימה אל הרשות  )ג

ללימודים מתקדמים. הדיונים בדבר קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו בלימודים 

תאימות ודרישות חוגיות נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון קודמים, המלצות מ

אישי, ראיון אישי, או ניסיון קודם בעבודה. בדיונים אלו ייבדקו ויאושרו המסמכים 

להלן. כמו כן, תיבדק התאמת נושא המחקר המוצע על ידי  10.2המפורטים בסעיף 

מכסת התלמידים התלמיד לתחומי המחקר של חבר הסגל האקדמי המיועד להנחותו, 

המונחים על ידי חבר הסגל האקדמי המיועד להנחיה והאפשרויות הטכניות 

 והתקציביות לביצוע עבודת הדוקטור במסגרת החוג.

 החלטה בדבר דחיית קבלה של מועמד ללימודי תואר שלישי. )ד

 פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השלישי. )ה

מתקדמים על מתן חופשות מלימודים והארכות המלצה בפני הרשות ללימודים  )ו

 לימודים (שלב א' ושלב ב').

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד  )ז

 ) 15.1בחובות המוטלות עליו ואשר נמצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 

ות, מענקי מחקר המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הענקת פרסים, מלג )ח

 ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השלישי.

אישור מנחה/ים העומדים בקריטריונים להנחיה לכתיבת עבודת הדוקטור (ראה  )ט

 ).7.1) או החלפתם (ראה סעיף   5.2-5.4סעיפים 

וידוא מניעת יחסי תלות בין המנחה לבין התלמיד המונחה במקרה של ניגוד עניינים  )י

 ).5.3(ראה סעיף 

 החלטה האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד, בתיאום עם מנחה/י העבודה. )יא
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אישור חברי הוועדה המלווה העומדים בקריטריונים, במידה והוחלט על הקמת ועדה  )יב

 ).7.1), או החלפתם (ראה סעיף 6.3מלווה (ראה סעיף 

ה קביעה ופרסום של קריטריונים חוגיים וקווים מנחים אחידים להגשת בקשות קבל )יג

ללימודי תואר שלישי, הצהרת כוונות לתואר שלישי, לבחירת מנחה/ים ולהכנת הצעת 

 המחקר ולהגשתה. 

קביעה ופרסום של רשימת כתבי עת אליהם ניתן לשלוח מאמרים אשר יכולים להוות   )יד

חלק מעבודת הדוקטור אשר תוגש במתכונת של דוקטורט פרסומים, ועדכונם מעת 

 ל הרשות ללימודים מתקדמים.לעת. עותק מהרשימה יועבר א

 אישור הגשת עבודת הדוקטור במתכונת של דוקטורט פרסומים )טו

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה והעברת  )טז

 עותק מדו"חות השיפוט על הצעת המחקר אל הרשות ללימודים מתקדמים. 

ומדים בקריטריונים, בנוסף המלצה על מינוי שופטים לשיפוט עבודת הדוקטור הע )יז

 ).8.5-8.6למנח/י עבודת הדוקטור וחברי (כמפורט בסעיפים 

פיקוח על הכנסתם של תיקונים, שינויים והשלמות בעבודת הדוקטור על סמך חוות  )יח

 דעת השופטים.

 אישור בדבר השלמת חובות הלימוד לתואר שלישי.   )יט

דוקטור או לדחותה  בתום המלצה בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר את עבודת ה )כ

 הליך השיפוט ועל סמך חוות דעת השופטים.

עריכת פרוטוקול של ישיבות הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי והעברתו למזכירות  )כא

הרשות ללימודים מתקדמים. הפרוטוקול יכלול את שמות המשתתפים והחלטות 

בלה בשיחת ועידה אופרטיביות לגבי כל תלמיד שנדון בוועדה, גם אם ההחלטה התק

טלפונית. כל החלטה אופרטיבית לגבי טיפול בתלמיד אשר לא תתועד בפרוטוקול לא 

 ידי הרשות ללימודים מתקדמים. -תטופל על

 

 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת  4.1

 ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט בלבד בדיסציפלינה אשר אין לה עיגון      מועמדים      

 במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה. כמו כן, תדון הוועדה          

 במועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה, אך הרקע הדיסציפלינרי שלהם אינו עומד בדרישות      
 הקבלה של אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות באוניברסיטה ובמקרים חריגים. כל      

 האמור לעיל נוגע גם לאישור מנחה/ים של עבודת הדוקטור, חברי הוועדה המלווה, מהלך         

 הלימודים והמחקר,  שופטי עבודת הדוקטור ואישור הזכאות לתואר.      
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 יטאית לתלמידי מחקר תפעל במתכונת של ועדות מקצועיות אשר  הוועדה הכלל אוניברס 4.2

 תמונינה על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים. חברי הוועדות יהיו חברי סגל אקדמי בדרגת       

 מרצה בכיר ומעלה, בתחומים הדיסציפלינריים הנוגעים לנושאי המחקר של המועמדים. ככל      

 ות המקצועיות להיוועץ במומחים נוספים. הדיקן ללימודים שתמצאנה לנכון, רשאיות הוועד    

 מתקדמים יכהן כיו"ר הוועדות מתוקף תפקידו.     

 המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועדה הינו שלושה חברים נוכחים לפחות  4.3

 ראש מדור לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים ירכז את עבודת הוועדות.  4.4

 תו יתקבלו פרוטוקולים של דיוני הוועדות וכל חומר רלוונטי.באמצעו     

 מנחה/מנחים שותפים
כל מועמד ללימודי התואר השלישי יבחר מנחה, או מנחה בצירוף מנחה שותף. על התלמיד  5.1

לקבל את הסכמתו של המנחה ו/או המנחים השותפים להנחיה. המנחים יאושרו סופית על 

שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי  ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר

 מחקר והרשות ללימודים מתקדמים.

 הסמכות להנחית עבודת דוקטור כדלהלן: 5.2
כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה בכיר   ככלל, יוכל להתמנות כמנחהמנחה:              

ם התלמיד ללימודי תואר שלישי (או בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשו אקדמיומעלה רגיל  

באוניברסיטה, עבור חבר סגל המנחה תלמיד מחקר במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית 

לתלמידי מחקר). הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן 

 .ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של חבר סגל שפרש לגימלאות, כמנחה יחיד

כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה וכל  ככלל, יוכל להתמנות כמנחה שותףמנחה שותף:              

איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה בכיר ומעלה לרבות חבר סגל 

 שפרש לגמלאות.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית להמליץ למנות חבר סגל אקדמי מבין  5.3

 בכפוף לתנאים הבאים: כמנחה יחידחברי הסגל של אוניברסיטת חיפה, בדרגת מרצה 

 חבר הסגל הנחה שני תלמידי תואר שני, אשר סיימו לימודיהם בהצלחה,  כמנחה יחיד. .א

ד לתואר שלישי, אשר סיים לימודיו חבר הסגל הנחה לפחות שני תלמידי מחקר אח .ב

 בהצלחה, בהנחיה משותפת.
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד  5.4

לתקנון למניעת  5למנחה במקרה של ניגוד עניינים, לרבות ניגוד עניינים כאמור בסעיף 
 ניגוד עניינים במחקר.    

ר לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב מבלי לגרוע מכלליות האמו  5.5
משפחה של התלמיד, אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים במקרים חריגים 
ומטעמים מיוחדים שיפורטו בהחלטת הדיקן. נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן 
תנאים לביצוע ההנחיה, בהתאם למאפייני המקרה הנדון תוך התייחסות למנגנונים 

 ים לבקרה או מזעור של ניגוד עניינים. אפשרי
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קרוב משפחה לענין סעיף זהבן/בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, 

אח, בן אחות, בת אחות, בן דוד/ה, בת דוד/ה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, -אח, בת-דודה, בן

 רגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ. כלה, נכד או נכדה, והכל לרבות קרבת משפחה חו

 

 תפקידיו העיקריים של המנחה/ים הם: 5.6

מתן ייעוץ בשלבי תכנון המחקר וביצועו, הכוללים גיבוש הצעת המחקר, עיבוד תוצאות  )א

 המחקר והכנת נוסח סופי של הצעת המחקר.

המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי  )ב

ר בדבר אישור הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד מחק

 מחקר שלב ב'.

 קיום קשר שוטף עם תלמיד המחקר במשך לימודיו לתואר שלישי.  )ג

תיאום בין חברי הוועדה המלווה, במידה והוקמה, לגבי תרומתו של כל אחד מהם  )ד

 להתקדמותו של תלמיד המחקר. 

 ידה והוקמה, מעת לעת ובהתאם לצורך. כינוס הוועדה המלווה, במ )ה

הודעה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאית  )ו

לתלמידי מחקר בכל מקרה שבו לא שמר תלמיד המחקר על קשר עמו במשך תקופה 

 של ששה חודשים. 

העברת אישור בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל  )ז

ניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של עבודת הדוקטור או

לשיפוט, לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור לשביעות רצון 

 המנחה/ים ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו. 

העברת המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי על מינוי שופטים אפשריים  )ח

 לשיפוט עבודת הדוקטור. 

 שיפוט עבודת הדוקטור.  )ט

עיון בדו"חות השיפוט על עבודת הדוקטור והמלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר  )י

שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור העבודה, דרישה 

 נים או אי אישור עבודת הדוקטור, בהתאם לחוות דעת השופטים. לתיקו

סיוע ופיקוח על הכנסת שינויים, תיקונים או השלמות בעבודת הדוקטור בהתאם  )יא

 לחוות דעת השופטים, ואישור ביצועם. 
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 ועדה מלווה
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר,  6.1

 עם המנחה/ים יחליטו האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד.   בתיאום

 במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.  6.2

 הרכב הוועדה המלווה יהיה כדלקמן: 6.3
 הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות:

מנחה/ים אשר נתן/ו הסכמתו/ם להנחות את התלמיד. המנחה יהיה איש סגל  )א

מדרגת מרצה בכיר ומעלה, בהיקף של חצי  אקדמיבאוניברסיטת חיפה בעל מינוי 

משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי תואר שלישי.  הוועדה החוגית ללימודי 

ימודים מתקדמים לאשר תואר שלישי רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן לל

 מינוי של חבר סגל שפרש לגימלאות כמנחה יחיד. 

חבר סגל אקדמי הרשאי להנחות תלמידי מחקר, מבין חברי הסגל המכהנים  )ב

באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או 

 בתחומים קרובים.

אוניברסיטת חיפה, אשר חבר סגל אקדמי, הרשאי להנחות תלמידי מחקר, מחוץ ל )ג

 נחשב כמומחה בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או בתחומים קרובים.

המנחה ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. הוא ימונה על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר  6.4

שלישי. כאשר תלמיד המחקר מונחה  על ידי יותר ממנחה אחד, המנחים יחליטו ביניהם 

 מי מהם ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. 
 תפקידיה העיקריים של הוועדה המלווה הם: 6.5

 שיפוט הצעת המחקר.  )א

דה החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי המלצה לווע )ב

מחקר בדבר אישור הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד 

 מחקר שלב ב'.

חברי הוועדה המלווה יתרמו להנחיית התלמיד בהתאם ליכולתם, לעניינם וליחסי  )ג

 העבודה שייקבעו בינם לבין התלמיד.

 בכינוסי הוועדה המלווה  מעת לעת בהתאם לצורך, עפ"י תאום עם המנחה.השתתפות  )ד

העברת אישור בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל  )ה

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של עבודת הדוקטור 

לשביעות רצון לשיפוט, לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור 

 המנחה/ים ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.
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 החלפת מנחה/ים / חברי ועדה מלווה
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון  7.1

 בהחלפת מנחה/ים/חבר ועדה מלווה באחד מן המקרים הבאים:

 פשרת המשך הנחיה תקינה.היעדרותם של אחד מהם מהארץ איננה מא )א

 אם אחד מהם מבקש לבטל את מינויו כמנחה/חבר ועדה מלווה. )ב

אם התלמיד מבקש להחליף את המנחה ו/או אחד מהמנחים השותפים ו/או אחד  )ג

 מחברי הוועדה המלווה.
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר  7.2

התלמיד להחלפת המנחה  לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמנחה הנוכחי, תדון בבקשת 

מהמנחה המיועד ומחברי הוועדה המלווה. אם נעתרה הוועדה החוגית ללימודי תואר 

שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר  לבקשת התלמיד, יהיה המנחה הקודם 

דמים יחליט באם למלא את רשאי לדרוש כי יוחלף נושא המחקר, והדיקן ללימודים מתק

 דרישתו.
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר  7.3

תדון בבקשת התלמיד להחלפת חבר הוועדה המלווה  לאחר קבלת חוות דעת בכתב מחבר 

 הוועדה הנוכחי, מחבר הוועדה המיועד ומשאר חברי הוועדה המלווה. 

 

 :דת הדוקטורשופטים לעבו
הדיקן ללימודים מתקדמים יקבע את שופטי עבודת הדוקטור בהתחשב בהמלצת  8.1

 . לאור פורמט העבודההוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי 

 שמות השופטים שימונו יהיו חסויים. 8.2

ככלל, השופטים יהיו בעלי מינוי אקדמי במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל     8.3
 בדרגת מרצה בכיר ומעלה. 

לא יוכל להתמנות שופט אשר יש לו יחסי תלות עם התלמיד אשר עבודתו  8.4
ובכלל זה קשר מחקרי של השופט עם התלמיד או שופט המשמש הוגשה לשיפוט 

 . חלק מעבודת הדוקטור עורך ספר אליו נשלח פרסום המהווה

מספר השופטים לעבודת הדוקטור ייקבע בהתאם לפורמט העבודה ולסטטוס הפרסומים        8.5

 שבה לפי הפירוט הבא:

שני שופטים בעלי מינוי אקדמי במוסד אקדמי אחר בדרגת מרצה בכיר ומעלה  – מונוגרפיה

. 

 : דוקטורט פרסומים

שופט אחד בעל מינוי אקדמי  –שלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום/פורסמו  .א

בדרגת מרצה בכיר ומעלה אשר יוכל להימנות על  חברי הסגל האקדמי של 

 אוניברסיטת חיפה
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שופט אחד  -שני מאמרים שהתקבלו לפרסום/פורסמו + מאמר אחד שהוגש  .ב

בעל מינוי אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה אשר יוכל להימנות על  חברי 

 חיפה. הסגל האקדמי של אוניברסיטת
שני שופטים  –מאמר אחד שהתקבל לפרסום/פורסם + שני מאמרים שהוגשו  .ג

בעלי מינוי אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה. אחד השופטים יוכל להימנות 

 על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
שני שופטים בעלי מינוי אקדמי בדרגת  -שלושה מאמרים שהוגשו לפרסום  .ד

 סד אקדמי מוכר אחר בארץ או בחו"ל.מרצה בכיר ומעלה ממו
שני מאמרים שהתקבלו לפרסום/פורסמו + פרק בספר שהתקבל  .ה

שופט אחד בעל מינוי אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה  -לפרסום/פורסם 

 אשר יוכל להימנות על  חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
שני  –רסום שני מאמרים שהתקבלו לפרסום/פורסמו + פרק בספר שהוגש לפ .ו

שופטים בעלי מינוי אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה. אחד השופטים יוכל 

 להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.
שני שופטים בעלי  -שני מאמרים שהוגשו לפרסום + פרק בספר שהוגש/פורסם  .ז

מינוי אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה ממוסד אקדמי מוכר אחר בארץ או 

 ל.בחו"
מאמר אחד שהתקבל לפרסום/פורסם + מאמר אחד שהוגש  לפרסום + פרק  .ח

שני שופטים בעלי מינוי אקדמי בדרגת מרצה  –בספר שהוגש לפרסום/פורסם 

 בכיר ומעלה ממוסד אקדמי מוכר אחר בארץ או בחו"ל
כאשר מתפתחות נסיבות מיוחדות, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים למנות שופט  8.6

 נוסף בכל שלב בתהליך השיפוט. 

 תפקידי השופטים הם:   8.7
 א. להעריך את העבודה וללוות הערכתו בהנמקה ובהדגמה במידת  

הצורך, בהתאם להנחיות להגשת חוות דעת של שופטים לעבודת דוקטור אשר יישלחו      

 ליו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.א

 ב.  להעביר את חוות דעתו לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה לידו העבודה. אם  

 תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.    

 ג.  שיפוט חוזר של עבודת הדוקטור המתוקנת, במידה והשופט דרש ביצוע תיקונים  

 לאישור העבודה, ובמידה שהשופט ביקש לקבל לידיו את העבודה המתוקנת, כהתניה    

 בטרם אישור העבודה.    

 

  



 

 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 : 
 

 
 
 
 

33 

 

 

 קבלה נוהלי
הרשמה ללימודי תואר שלישי מתקיימת בהתאם למועדים המפורסמים באמצעי  9.1

 התקשורת על ידי האוניברסיטה.

 ללימודי תואר שלישיתנאי קבלה  9.2
 מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים: )א

הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג  )1(

 לפחות. 80בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 

 בעבודה זו.לפחות ("טוב מאד")  86כתב עבודת גמר מחקרית והשיג ציון של   )2(

במקרים מיוחדים יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצת הוועדה החוגית  )ב

ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, לאשר חריגה מן 

 הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד.

 מד "על תנאי".אין קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי במע )ג
 תנאי קבלה ללימודי מסלול ישיר לדוקטורט 9.3

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי 

 דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי. 

 

התנאים  מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא את

 הבאים:

 )  הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי  1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.    90התואר הראשון ציון של      

 )  מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.2

 )  המציא בזמן את המסמכים הבאים:3

 מודיםא. טופס בקשת קבלה ללי     

 ב. גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי       
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 הלימוד.         

 ג. הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.     

 ד. אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה.     

 רית ובאנגליתה. קורות חיים בעב     

 ו. שתי המלצות מאנשי אקדמיה      

 ז. תקציר נושא המחקר באנגלית     

בקשה להירשם למסלול ישיר לדוקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג לימודים לתואר 

שני השונה מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון. על המועמד למלא את התנאים 

 הבאים:

 )   הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי 1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד. 90התואר הראשון ציון משוקלל של 

 )  מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.2

 )   הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.3

 הערות:

 . אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט.א

 ב. הקבלה למסלול זה תתאפשר  בסמסטר א' או בסמסטר ב'

ג. תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים 

הראשונה לתואר השני, במידה ועומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם 

 ם הראשונה בלימודי התואר השני.  בשנת הלימודי

ד. חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקבל תלמידים למסלול               

 הישיר לדוקטורט.

 

 לימודי מחקר מקדים: 9.4

מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר  

 את התנאים הבאים: מחקרית, חייב למלא
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 ישלים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה). )א

 ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית. )ב

במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית  )ג

 ללימודי התואר השלישי.

 
לימודיו לתואר מחוג  השונהאר השלישי בחוג מועמד המבקש להירשם ללימודי התו        9.5

"מוסמך" וכתב עבודת גמר מחקרית, יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר 

 תוטלנה עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי. 

   
, אינו 9.4-9.5סיום הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים כמפורט בסעיפים  9.6

מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו 

והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים 

 האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.
משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. חריגה  9.7

טעונה המלצת המנחה, יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן מכלל זה 

 ללימודים מתקדמים.

  
 הרשמה וייעוץ ללימודי התואר ישי ומסלול ישיר לדוקטורט

 
 הליך ההרשמה: 10.1

א. מועמד ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט יירשם באמצעות פורטל ההרשמה 

 המקוון.

ב. לאחר ההרשמה תועבר בקשתו לטיפול הוועדה החוגית לתואר שלישי בחוגים 

 הרלבנטיים. 
 ג. הוועדה החוגית תדון בקבלתו של המועמד בהתאם למסמכיו. 

 ד. הוועדה החוגית תעביר לדיקן ללימודים מתקדמים את המלצתה לקבל את המועמד. 

 

 תיק המועמד לקבלה יכלול: 10.2
 ודים.טופס בקשת קבלה ללימ 
 .צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א 

 .גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א 

 .העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית 

 .אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור 
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  לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים

החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה  אל הוועדה

 עבודת הגמר המחקרית.

  הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה

 המיועד.

 קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית 

 תקציר נושא המחקר באנגלית 
 

או המסלול הישיר לדוקטורט בחוגים  : בקשות הקבלה ללימודי התואר השלישיהערה

שאין בהם תכנית לימודים לתואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי 

 לעיל. 10.2מחקר תוגשנה ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, עפ"י הפירוט בסעיף 

 

שאלון אישי, זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה,  10.2

ראיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג 

 להחליט בדבר קבלת המועמד.

 
המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת  10.4

מידים החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה באגף מינהל התל

 שישלח למועמדים הודעות קבלה על פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים. 

 
ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג. במקרה של דחייה, תועבר ההחלטה  10.5

 ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה.

 
בתחילת סמסטר  לו להתחיל את לימודיהם מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שלישי יוכ 10.6

 החורף או בתחילת סמסטר האביב. 

 
כל תלמיד ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט חייב בייעוץ וברישום בכל  10.7

שנה משנות הלימוד. הודעות בדבר מועדי הייעוץ והרישום תישלחנה לכל 

 התלמידים.התלמידים במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל 

 
בחוגים בהם אין עדיין הרשאה להעניק תואר שלישי, יועבר תיק הקבלה למסלול הישיר  10.8

 לדוקטורט לטיפולה של  הוועדה הכלל אוניברסיטאית. 
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 מוסמכי אוניברסיטאות מחו"ל 10.9

מועמדים ללימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל 

וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה 

) ולהימצא General Testהכללי  ( GRE –גבוהה, , יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה 

 המבחן. בכל אחד משלושת מרכיבי  70% -באחוזון ה

 עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים. 

לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלה  GRE –המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה 

גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה והוא מוסמך שלוחה). 

מועמד לדיקן ללימודים מתקדמים. עם לאחר קבלת האישורים הנ"ל יועבר תיקו של ה

קבלת אישור הדיקן, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי/בוועדה 

 הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית, 

אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, 

 לאוניברסיטה. 

 

החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים פורטו במארז 

 ההרשמה ואושרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
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המתייחס למנחה/י עבודת הדוקטור, מתייחס גם ה' לתקנון,  -: כל האמור להלן בפרקים ד' והערה
 )6.5לחברי הוועדה המלווה, במידה והוקמה, עפ"י תפקידיה כמפורט בסעיף 

 
 

 מסלול ישיר לדוקטורט: 11.1
 מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך  ברצף לקראת לימודי              

 דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.            

 מבנה הלימודים:             

שש"ס לפחות ברמת מ"א, וסיומם בציון  26א. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 

 לפחות. (ראה פרק ה' בתקנון לימודי תואר שני)  90משוקלל של 

חלופה שוות ערך, שנקבעה על ידי החוג. על התלמיד  ב. הגשת שתי עבודות סמינריוניות או

לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות. (ראה פרק ה' בתקנון  90להשיג ציון של 

 לימודי תואר שני)

שש"ס  16ג. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 

 90גשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון לפחות, וה 90לפחות, סיומם בציון משוקלל של 

 לפחות. 

 ד. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

 

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות 

לב ב', במסגרתו יבצע את הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט ש

 המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.

 משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא  שלוש שנים.

 

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול הישיר מיד עם אישור 

 כמפורט  לעיל.  הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט

 

תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהא   11.2

עליו להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול 

 א' ובין אם במסלול ב'.

 

שש"ס לפחות,  26וך שנתיים (השלמת במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט ת
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אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול -כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי

לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב 

 כה*.לימודי התואר השני, למעט סטודנט/ית אשר נעדר/ה בשל אירוע מז

היעדרות בשל טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד  -*היעדרות בשל אירוע מזכה

 ימים לפחות במהלך סמסטר 21לתקופה של  –למשמורת או אומנה 

  

 לימודי התואר השלישי 11.3

 משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים:

 ב'.שלב מחקר א' ושלב מחקר 
 

מסמסטר הלימודים  שנתייםשלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על  11.4

ולא יאוחר בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת הלימודים, 

בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר,   ,מסוף השנה הראשונה ללימודים

לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי 

 ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

סטודנט/ית שנעדר/ת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת הצעת המחקר יורשה 

לטת המנחה/ים עד שבעה שבועות לאחר תום להגיש את הצעת המחקר בהתאם להח

 תקופת ההיעדרות.

 
שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת  11.5

 הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור. 
קופות ההיעדרות מועד סיום התואר (הגשת עבודת הדוקטורט) יוארך בהתאם למשך ת

 המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר. 

 

אם יתבקש, יידרש תלמיד לתואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר הגולמי  11.6

למחקר, אם במהלך הכנת העבודה ואם בהגשתה. לאחר אישור עבודת הדוקטור, חייב 

של המחקר זמין למנחה לתקופה שלא תפחת משלוש התלמיד להשאיר את חומר הגלם 

 שנים. 

 

 )11.1שנים (ראה סעיף  5משך הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט הוא  11.7
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 מכסת הלימודים
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, בהתייעצות עם מנחה העבודה, תקבע לתלמיד  12.1

שש"ס ולא  16התכנית לא יעלה על המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. היקף 

יותר מארבעה קורסים. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) 

בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות 

 פעילה.
 

הוועדות החוגיות ללימודי התואר השלישי רשאיות לדרוש ידיעת שפות זרות  12.2

 ם לתחום התמחותו ומחקרו של תלמיד המחקר.בהתא

 

 הגשת הצעת המחקר ואישורה
הצעת עבודת הדוקטור, הכוללת  את נושא העבודה, תכנית מפורטת של המחקר     13.1

וביבליוגרפיה רלוונטית, תוגש בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה 

הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר עם חוות דעתו של המנחה/ים. חוות דעת זו 

 העבודה המוצעת.  תתייחס להצעת המחקר ולכושרו של התלמיד לבצע את 
עם אישור הצעת המחקר ובהיוועצות עם המנחה, יעביר התלמיד בקשה להגיש את  13.2

עבודתו במתכונת של דוקטורט פרסומים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר 

 שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר. 

 

שלישי/ועדה כלל בדיקת ההצעה נתונה בידי הוועדה החוגית ללימודי תואר  13.3

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, הרשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש 

תיקונים ושינויים, תוך התחשבות בחוות דעתו  של המנחה או חוקרים נוספים 

 באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה. 

 
תלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה  13.4

וועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית ובאישור ה

 לתלמידי מחקר.

 

הצעות מחקר לתואר שלישי, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה  13.5

להערות אלה, יישמרו במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים 

 ויהיו זמינים לעיון על פי החלטת ראש החוג.  

 התקדמות דו"ח
כל תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל  14.1
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אוניברסיטאית לתלמידי מחקר דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה/ים  בראשית 

 כל שנת לימודים. עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים מתקדמים.
 

הצטיינות (שלב א' ושלב ב') נדרשים להגיש בנוסף דו"ח תלמידי מחקר הזכאים למלגת  14.2

 התקדמות על פי תנאי המלגה. 

 
 

 

 

 תלמיד יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים: 15.1

תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודיו (כולל  )א

 חופשת הקיץ) ולא אושרה לו אורכה.

אורכה והצעת המחקר שלו לא אושרה עד תום השנה השנייה תלמיד אשר אושרה לו  )ב

 ללימודיו (כולל חופשת הקיץ).

תלמיד מסלול ישיר לדוקטורט אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר  )ג

 הרביעי ללימודיו.

תלמיד מסלול ישיר לדוקטורט אשר לא השלים תוך שנתיים את חובות המסלול  )ד

 .11.1כמפורט בסעיף 

לול ישיר לדוקטורט אשר לא עמד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' כמפורט תלמיד מס )ה

 (ג) 11.1בסעיף

 תלמיד מחקר שלב ב' אשר לא הגיש דו"ח התקדמות שנתי בראשית כל שנת לימודים. )ו

תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת  )ז

 ורכה. לימודיו (כולל חופשת הקיץ) ולא אושרה לו א

) ולא הודיע על 26.5תלמיד אשר לא חזר ללימודים בתום חופשה מאושרת (ראה סעיף  )ח

 כך במועד שנקבע לו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

תלמיד אשר לא ביצע ייעוץ ורישום ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודים  )ט

 לתואר. 

ל אוניברסיטאית לתלמידי בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכל )י

מחקר, יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נמצא 

 במצב אקדמי לא תקין.

 תלמיד במצב אקדמי לא תקין יופסקו לימודיו. )יא
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 פרסום תוצאות המחקר
אישור מוקדם מן המנחה לפרסום חלקי /מלא של תוצאות על תלמיד/ת המחקר לקבל  16.1

המחקר לפני הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. חובת האישור אינה חלה לאחר הגשת 

 העבודה לשיפוט.

 ביצוע עבודת הדוקטור
עבודת הדוקטור תבוצע באוניברסיטת חיפה. הרשאה לביצוע עבודת הדוקטור  ,ככלל 17.1

אישור המנחה ויו"ר הוועדה החוגית "ל, מחייבת  במוסד מדעי אחר בישראל או בחו

 ללימודי תואר שלישי.

 

אישור עבודת דוקטור חסויה ייעשה על ידי ועדה בהרכב כדלקמן: הרקטור או נציג מטעמו,  17.2

דיקן ללימודים מתקדמים ודיקן הפקולטה. מספר השופטים יוגדל. הרקטור ידווח לסנאט 

 על מספר העבודות שאושרו בשנה.

 

 גשת עבודת הדוקטורה
עם סיום הלימודים והמחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה", תוגש אל הוועדה  18.1

החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר עבודת 

הצהרת הדוקטור, שהוכנה במתכונת שנקבעה על ידי הרשות ללימודים מתקדמים בצרוף 

פורמט  עבודת הדוקטור ומרכיבי פרקיה, חתומה ומאושרת על ידי  התלמיד והמנחה בדבר

 .המנחה/ים והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי

 

 עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות: 18.2

 חיבור המסכם את עבודת המחקר ונכתב על ידי התלמיד/ה בהדרכת  –א. מונוגרפיה  

 המנחה/ים    

    

עבודה המורכבת משלושה פרסומים לפחות שנשלחו לפרסום  –דוקטורט פרסומים  .ב

ו/או פורסמו בכתבי עת שהוגדרו מראש על ידי הוועדות החוגיות ללימודי תואר 

שלישי. הפרסומים יהיו קשורים לנושא המחקר כפי שאושר בהצעת המחקר. 

פר מדעי שאושר דוקטורט פרסומים יוכל לכלול פרסום אחד בלבד שנשלח/התקבל בס
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על ידי הוועדה החוגית. כמו כן תכלול העבודה חלקים נוספים כמפורט בהמשך (ראה 

 ).  20.3סעיף 

 

 בחירת מתכונת הגשת עבודת הדוקטור נתונה בידי התלמיד/ה והמנחה/ים וכפופה לאישור   18.3

התלמיד ידי מחקר. הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמ         

 יגיש את בקשתו העקרונית לגבי מתכונת עבודת הדוקטור עם אישור  הצעת המחקר. 

 

 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים. 350היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על   18.4

 

רשימת השופטים בהתאם  בצירוףעבודת הדוקטור תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים  18.5

 8.5לסעיף 

 

הרשות ללימודים מתקדמים תשלח את עבודת הדוקטור למספר שופטים אשר הומלצו על  18.6

 .בהתאם לפורמט העבודה ומרכיבי חלקיהידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי  

 

 שפת החיבור:  

 ככלל, הצעת המחקר ועבודת הדוקטור יוגשו בשפה העברית.  19.1

 ה, רשאי/ת התלמיד/ה ובאישור המנחה, נוכח מעמדה של השפה האנגלית באקדמי 19.2

 להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה האנגלית             

 בתחומי מחקר שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, רשאית הוועדה    19.3

 בהיוועצות  החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר              

 ובהסכמת המנחה, לדרוש כי הצהרת הכוונות, הצעת המחקר ועבודת הדוקטור תוגשנה              

 באנגלית.             

 אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו אינה עברית, בהסכמת המנחה ת/יוכל   19.4

 התלמיד/ה להגיש את עבודתו/ה בשפת ההוראה בחוג, מבלי שיהיה עליו/ה לבקש אישור              

 מוקדם על כך.             

 תלמיד/ה המבקש/ת לכתוב את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה אחרת, כיוון  19.5

 ותה שפה, ת/יגיש את  שהעבודה עוסקת בשפה  האמורה או בספרות/תרבות הקשורים לא            

בקשתו/ה לוועדה החוגית  ללימודי תואר שלישי ובהסכמת המנחה וזו תמליץ בפני הדיקן             

 ללימודים מתקדמים על החלטה,  תוך התחשבות במצאי השופטים בתחום.

 עבודת הדוקטור תיכתב בשפה אחת בלבד. 19.6

 ברית ובאנגלית. כל עבודת דוקטור תכלול שערים ותקצירים בע  19.7
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 הגשת עבודת דוקטור במתכונת של דוקטורט פרסומים:

 מבנה
דוקטורט פרסומים  הינו עבודה המורכבת משלושה פרסומים לפחות שנשלחו לפרסום ו/או    20.1

פורסמו בכתבי עת שהוגדרו מראש על ידי הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי. 

ר כפי שאושר בהצעת המחקר. דוקטורט פרסומים הפרסומים יהיו קשורים לנושא המחק

 יוכל לכלול פרסום אחד בלבד שנשלח/התקבל בספר מדעי שאושר על ידי הוועדה החוגית. 

 

עבודת הדוקטור תכלול מאמרים/פרק בספר שהתקבל/ו לפרסום/נשלח/ו לפרסום לאחר  20.2

 שהתלמיד התקבל כתלמיד מחקר שלב א'. 

 

 , תכלול עבודת הדוקטור את החלקים הבאים:בנוסף לסדרת הפרסומים 20.3

o  ,תקציר אשר יכלול תיאור קצר של הבעיה הנחקרת, תמצית הרקע המדעי והרציונל

 שאלות/השערות המחקר, נבדקים/משתתפים, שיטה, תוצאות ומסקנות עיקריות.

o  ,פרק המתאר את המבנה הארגוני של העבודה ובכלל זה הרציונל להכללת כל אחד מהפרסומים

ההקשר הקונספטואלי והמתודולוגי בין הפרסומים ומידע נוסף אשר יוביל את הקורא לכדי הערכה 

 הוליסטית של המחקר כולו.
o  פרק מבוא אינטגרטיבי   (מסגרת תיאורטית של המחקר,  מטרות המחקר, סוג

 המחקר/מתודולוגיה, שיטות, ממצאים עיקריים, תרומה תיאורטית ומעשית של המחקר).

o  ,סדרת הפרסומים כולל, רשימת מחברים, מידע על דירוג כתב העת, אסמכתא לגבי סטטוס הפרסום

 הצהרת מחברים שותפים ואישור רשמי מכתב העת/ספר מדעי לגבי סטאטוס הפרסום.  

o .טקסט מקשר, במידת הצורך, לצורך יצירת אינטגרציה מלאה יותר בין חלקי העבודה 
o כלל ממצאי המחקר, יתייחס להשלכותיו של המחקר ותרומתו  סיכום אינטגרטיבי אשר יקיף את

 וידון במגבלותיו.

o   .במידת הצורך, מידע נוסף אשר יחזק את המחקר ולא פורסם ייכלל כנספח לעבודה 
o .ביבליוגרפיה נוספת שאינה שייכת לפרסומים וצוטטה בחלקי העבודה האחרים 
o ומר שנוסף במהלך הזמן שחלף ממועד חומר נלווה, נספחים המהווים במקור חלק מהפרסום, ח 

 הפרסום ועד הגשת עבודת הדוקטור וחומר שהיה צורך להשמיטו מפרסום בשל דרישות כתב 

 העת/ספר מדעי יופיעו בסיפא של הפרק הרלוונטי בעבודה. 

 
 .  דוקטורט פרסומים יוגש בהתאם להנחיות הכתיבה המפורסמות ע"י הרשות ללימודים מתקדמים  20.4

 

 ות עם מחברים נוספים:שותפ
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עבודת הדוקטור היא ביטוי לתכנון וביצוע מחקר מקורי ועצמאי של התלמיד. לפיכך, התלמיד יהיה  20.5

 מחבר ראשון בכל אחד מהפרסומים. 

 ניתן לכלול בעבודה פרסום/ים עם מחבר שהוא אינו מנחה העבודה בכפוף לאישור בכתב מהמנחה. 20.6

דוקטורט פרסומים יוכל לכלול פרסום אחד בלבד בו התלמיד הוא מחבר שווה תרומה, עם מחבר שאינו  20.7

 המנחה.  

) עם תלמיד מחקר אחר, יוכל להיכלל בעבודת ( Equal Contributionמאמר שנכתב בתרומה שווה  20.8

וגדר ואושר מראש  על הדוקטור של שני התלמידים רק בתנאי שהמאמר התקבל לפרסום  בכתב עת אשר ה

 ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.   

באחריות התלמיד והמנחה ליידע את הרשות ללימודים מתקדמים באם השתנה סטטוס של מאמר/ים  20.9

שהוגש/ו לפרסום/פרק בספר בעת שהעבודה נמצאת בהליכי שיפוט. (הרשות ללימודים מתקדמים  תיידע 

 את השופט/ים בנדון)

באחריות התלמיד והמנחה ליידע את הרשות ללימודים מתקבלים אם התקבלה דרישה לתיקונים  20.10

לגבי מאמר/ים שהוגש/ו /פרק בספר בעת שהעבודה נמצאת בהליכי שיפוט. דרישת התיקונים תועבר על ידי 

 הרשות ללימודים מתקדמים לידיעת השופט/ים. 

 

 פרסומים:תיקונים לעבודת הדוקטור המוגשת כדוקטורט 
 

א) בקשות לביצוע שינויים/תיקונים בעבודת הדוקטור אשר יתקבלו משופט/ים   21.1

המתייחסים לפרסומים שהתקבלו לפרסום/פורסמו, יוגשו אל הוועדה החוגית ללימודי תואר 

 שלישי והדיקן ללימודים מתקדמים כנספח לעבודה. 

יתקבלו משופט/ים  ב) בקשות לביצוע שינויים/תיקונים בעבודת הדוקטור אשר

המתייחסים לפרסומים שנשלחו לפרסום, ישולבו בעבודת הדוקטור המתוקנת בסוף הפרק 

 )     Amendmentsהרלוונטי תחת סעיף  "תיקונים לפרק" (

  

 דו"ח השיפוט
כל שופט/ת /תיחווה דעה על עבודת הדוקטור. דו"ח השיפוט  יימסר ישירות אל  הרשות  22.1

 ללא חשיפת דו"חות השיפוט האחרים.  ללימודים מתקדמים, 

 יתייחס להיבטים  בהתאם להנחיות להגשת חוות דעת לעבודת דוקטור.  דו"ח השיפוט                 

 הבאים:            

 תוכן וחשיבות:  .א

 רלוונטיות וחשיבות מדעית

 מסגרת תיאורטית

 מסגרת אנליטית וכלי מחקר

 איכות והיקף הממצאים
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 והתרומה לתחום המחקראיכות הדיון 

 חדשנות ואיכות הרעיונות

 לכידות, שפה ומבנה: .ב

 בהירות הצגת הממצאים

 איכות השפה המדעית  

 המלצה סופית בנוגע לאישור העבודה .ג
 

 

 הדיון בדו"ח השיפוט
חוות הדעת על עבודת הדוקטור תועברנה על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים אל יו"ר  23.1

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר לצורך 

איפשר/ה דיון בדו"חות השיפוט. חוות הדעת תועברנה ללא שמות השופטים אלא אם 

 אחד/ת השופטים/ות לחשוף את שמו/ה. 

עם קבלת התייחסות הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית  23.2

לתלמידי מחקר לחוות הדעת, הן תועברנה אל תלמיד/ת המחקר באמצעות הרשות 

 ללימודים מתקדמים.

בתיאום עם המנחה/ים , ת/יתבקש תלמיד/ת המחקר להתייחס להערות השופט/ים ולהגיש  23.3

לו תיקונים בוצעו בעבודה והיכן שולבו. במידה וישנן הערות אשר לגביהן מסמך המפרט אי

 יוחלט שלא לבצע שינוי, יהיה צורך לנמק את הסיבות לכך. 

במידת הצורך ובהתאם לחוות הדעת, תישלח העבודה המתוקנת לשיפוט חוזר, אשר יקבע  23.4

 באם  העבודה, במתכונתה החדשה, ראויה להתקבל כעבודת דוקטור. 

משך הזמן המקסימאלי לביצוע התיקונים הינו שנה אחת בלבד. חריגה מכלל זה טעונה        23.5

 אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

עם תום הליך השיפוט והדיון בחוות הדעת, תמליץ הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/  23.6

 מתקדמים אם ראוי/ה הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בפני הדיקן ללימודים 

 תלמיד /ת המחקר לקבלת התואר. 

הדיקן ללימודים מתקדמים יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מטעם  23.7

 אוניברסיטת חיפה. 

 לא יינתנו ציונים מספריים לעבודת הדוקטור. 23.8

 

עם סיום הליך שיפוט העבודה, יעביר התלמיד למזכירות החוג/ הוועדה הכלל אוניברסיטאית   23.9

לתלמידי מחקר שלושה עותקים מודפסים וכרוכים של עבודת הדוקטורט, מאושרים וחתומים ע"י 

מנחה/י העבודה ויו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. בנוסף, מחוייב התלמיד להעביר עותק 

גיטלי של העבודה. כל העותקים יועברו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לספרית די
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האוניברסיטה בתום הליכי אישור התואר.  העברת עותקי נייר ועותק דיגיטלי של עבודת הדוקטורט 

 מהווה תנאי לקבל תעודת  הדוקטורט.

עד טקס הענקת התואר  מחזור מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה" ייסגר חודשיים לפני מו 23.10

 "דוקטור לפילוסופיה" כפי שיפורסם על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.  

 

 אי אישור עבודת הדוקטור
אם מצא/ה אחד/ת השופטים/ות כי העבודה אשר הוגשה לו לשיפוט אינה ראויה להתקבל       24.1

מים לתקן את כעבודת דוקטור, ת/ידרש תלמיד/ת המחקר, על ידי הדיקן ללימודים מתקד

העבודה בהתאם לחוות הדעת. עבודת הדוקטור המתוקנת תישלח לשיפוט נוסף, בהתאם 

  להחלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.    

הדיקן ללימודים מתקדמים יודיע לתלמיד בכתב כי במידה ובשיפוט הנוסף ייקבע כי  24.2

תואר שלישי שלא  נדרשים תיקונים מהותיים בעבודה, רשאית הוועדה החוגית ללימודי

 לאפשר סבב תיקונים נוסף. 

 

אם אישר/ה השופט/ת הנוסף בחוות דעתו/ה כי העבודה אשר הוגשה לשיפוט ראויה        24.3

יימשך הליך  בין אם כנתינתה ובין אם בביצוע תיקונים קליםלהתקבל כעבודת דוקטור, 

 .23.2-23.5השיפוט כמפורט בסעיף 

 

ט הנוסף כי העבודה אינה ראויה להתקבל כעבודת דוקטור, לא במידה ונמצא גם בשיפו 24.4

תאושר עבודת הדוקטור על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר ישלח הודעה בכתב אל 

 התלמיד/ה.  

 

במידה ונמצא בשיפוט הנוסף כי בעבודה המתוקנת נדרשים תיקונים מהותיים טרם   24.5

ר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית אישורה, תמליץ הוועדה החוגית ללימודי תוא

 לתלמידי מחקר בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לאפשר סבב תיקונים נוסף. 

 

היה והמליצה הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית    24.6

ן לתלמידי מחקר שלא לאפשר סבב תיקונים נוסף, לא תאושר עבודת הדוקטור על ידי הדיק

 ללימודים מתקדמים, אשר ישלח הודעה בכתב אל התלמיד/ה.

  

אם הוחלט על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים ובהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר  24.7

שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, על סמך חוות דעת השופטים, לא 

לאשר  את עבודת הדוקטור, ת/יהיה תלמיד/ת המחקר רשאי/ת לערער בכתב על ההחלטה 

חודשים מתאריך ההודעה על אי אישור בפני הדיקן ללימודים מתקדמים תוך ששה 
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הוק שיקבע הדיקן ללימודים מתקדמים -העבודה. הדיון בערעור ייערך על ידי ועדה אד

 מקרב חברי המועצה ללימודים מתקדמים. החלטת ועדה זו לגבי הערעור הינה סופית. 

 

 משך השיפוט
נמסרה העבודה. אם דו"ח השיפוט יימסר על ידי השופט/ת לא יאוחר מחודשיים מיום ש 25.1

 תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן אורכה של חודש נוסף.

 

אם כעבור תקופת השיפוט הנ"ל לא יתקבל דו"ח השיפוט, יטופל הנושא על ידי הדיקן  25.2

 ללימודים מתקדמים.
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 הפסקת לימודים 26.1

תלמיד המעונין להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב לרשות ללימודים מתקדמים,  )א

 ויידע בעותק גם את החוג.  

ידי הוועדה תלמיד שנקלע למצב אקדמי לא תקין לאחר בדיקת תקינותו האקדמית על  )ב

), תמליץ הוועדה על הפסקת לימודיו. 15.1החוגית ללימודי תואר שלישי (ראה סעיף 

 הפסקת הלימודים תבוצע ותאושר על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

שתחול עליו הפסקת לימודים (אם  תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד לימודי מחקר מקדים )ג

ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות  ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן

לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את לימודיו, לכל המוקדם בתום 

שנה מיום הפסקת לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים 

 מתקדמים על התנאים לאישור בקשתו. 
תו, אם ביוזמת החוג שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמ תלמיד מחקר שלב ב'

ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות לוועדה החוגית ללימודי תואר 

שלישי בבקשה לחדש את לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים 

 מתקדמים על התנאים לאישור בקשתו. 

 הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה. )ד

הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד הנמצא במצב אקדמי  )ה

), גם אם לא ניתנה המלצה מפורשת על כך מהוועדה החוגית  15.1לא תקין (ראה סעיף 

 ללימודי תואר שלישי. 

 

 חידוש לימודים 26.2
המבקש לחדש את לימודיו לקראת  תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד לימודי מחקר מקדים

תואר שלישי, יוכל לפנות בבקשה זו לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו. הוועדה 

החוגית ללימודי תואר שלישי תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על 

 התנאים לאישור בקשתו.

המבקש לחדש את לימודיו לקראת תואר שלישי, יפנה אל הוועדה  תלמיד מחקר שלב ב'

ימודי תואר שלישי, אשר תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים החוגית לל

 לחידוש לימודיו. 

 

 הארכת לימודים (שלב מחקר א') 26.3
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תלמיד לתואר שלישי אשר לא הגיש את הצעת המחקר לעיון הוועדה החוגית ללימודי  )א

 תואר שלישי במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית המיועדת לשלב מחקר א' (ראה

) ומבקש הארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה 11.2סעיף 

בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה 

 ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

 הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה. )ב

אשר לא אושרה לו הארכת לימודים כתלמיד מחקר שלב א', לא יוכל להמשיך תלמיד  )ג

 בלימודיו.

סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את  .ד

 לימודיו/ה בשני סמסטרים לכל היותר.
 

 הארכת לימודים (שלב מחקר ב') 26.4

קופת תלמיד לתואר שלישי אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט במשך ת )א

), ומבקש הארכת 11.3הלימודים הנורמטיבית המיועדת לשלב מחקר ב' (ראה סעיף 

לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת לרשות 

ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית 

 ללימודי תואר שלישי.

 בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.הדיקן ללימודים מתקדמים ידון  )ב

תלמיד אשר לא אושרה לא הארכת לימודים כתלמיד מחקר שלב ב', לא יוכל להמשיך  )ג

 בלימודיו.
ד. סטודנט/ית שנעדר/ה בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודי/ה בשני 

 סמסטרים לכל היותר

 חופשת לימודים 26.5

ת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית תלמיד לתואר שלישי המבקש חופש )א

מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה 

ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. חופשת לימודים 

תינתן רק לתלמיד במצב אקדמי תקין ובטווח תקופת הלימודים הנורמטיבית ללימודי 

 תואר שלישי.

 הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה או לדחותה. )ב

 חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים. )ג

תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה המאושרת ולא יודיע על כך לרשות  )ד

 (ה))15.1ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 
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 קנין רוחני, פטנטים, המצאות וזכויות יוצרים      26.1 

 הוראות נוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,              

 יחולו על אף הוראותיו על כל תלמיד לתואר דוקטור, הן מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון              

 סתירה הן גוברות על הוראותיו. בלי לגרוע מכלליות עקרון זה, יחולו גם זה, ובמקרה של              

   ההוראות המפורטות להלן:             

דוקטור של אוניברסיטת חיפה, שעבודת המחקר שלו אושרה על ידי המוסדות האקדמיים 

המוסמכים של האוניברסיטה, זכאי לפרסם את תוצאות מחקרו כולן או חלקן בכפוף 

המנחה, ותוך ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות  לאישור

לקבלת התואר. שמו ותוארו של המנחה יצוין על כל פרסום של עבודת הגמר או תוצאות 

המחקר, אלא אם המנחה ויתר על זכות זו או אם ציון שמו אינו מקובל בדיסציפלינה 

וניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות הרלבנטית. הפקדתה של העבודה בספריית הא

 המחקר ומיועדת להבטיח את ההפצה החופשית של הידע.

תלמיד דוקטור שעבודתו אושרה כנ"ל, רשאי לבקש כי עבודתו לא תועבר לספרייה  א)

ולא תצוטט, אם חלה עליה חובת החיסיון או שהיא מהווה נושא לרישום פטנט, 

כתוב המחבר מכתב בו ינמק את בקשתו ויציין כאמור בסעיף ב' להלן. במקרה זה י

את פרק הזמן בו הוא מבקש את עיכוב מתן הפומביות לעבודה. הדיקן ללימודים 

בכל מקרה,  ;מתקדמים מוסמך להחליט בנדון, לאחר שישקול את נימוקי המבקש

עליו לסייג את החלטתו לתקופה מוגדרת, תוך כדי הקפדה על קיום חוקי החיסיון, 

יהיה דרוש. האוניברסיטה שומרת על זכותה לפרסם תקצירים של כאשר זה 

 עבודות דוקטור במסגרות שתראה לנכון. 

עבודות ו/או מחקרים אשר עשויים לשמש נושא לפטנט, המצאה או הפקת רווחים  ב)

יחולו הוראות הנוהל / תקנון לקניין רוחני של אוניברסיטת חיפה כפי שיהיו בתוקף 

  מעת לעת.

פרסום חלקי או מלא של עבודות דוקטור לפני הגשתן לשיפוט ייעשה  .1 ג)

המנחה/ים. המנחה והתלמיד ייקבעו במשותף אם הפרסום יהיה  באישור

 לחלקם. משותף לכולם או

התלמיד חייב לקבל אישור מוקדם מן המנחה/ים לפרסום חלקי של  . 2 
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  המחקר לפני הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. תוצאות

המנחה לרשות התלמיד נתונים, ממצאים אינפורמציה או חומרי גלם  העמיד ד)

תישאר הבעלות בהם בידי המנחה או  -אחרים הקשורים בעבודת הדוקטור

האוניברסיטה, והם יוחזרו לפי דרישה ראשונה מצד המנחה או האוניברסיטה. כל 

פרסום של העבודה או חלקה, בכל דרך ומדיה שהיא, ייעשה ביחד עם המנחה, 

ובכפוף להסכמתו. בפרסום זה קיימת חובה לציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת 

חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". לא הותנה סייג 

כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנ"ל, יהיה זכאי הדוקטור לפרסם את 

תבה באוניברסיטת תוצאות מחקרו (כאמור בסעיף ג') תוך כדי ציון כי העבודה נכ

חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה). תלמיד הכותב 

עבודת דוקטור הנו האחראי הבלעדי על הנתונים עליהם התבססה עבודת 

 הדוקטור שלו, איסופם ומהימנות הצגתם, על כל המשתמע מכך. 

המערער לדיקן ד', יפנה  -במקרה של חילוקי דעות לגבי הנאמר בסעיפים ג' ו ו)

הוק על פי שיקול דעתו ובלבד -ללימודים מתקדמים אשר ימנה ועדת בוררות אד

שאין בנוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה הוראות אחרות. החלטת 

 ועדת הבוררות היא סופית. 

הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית (גוף,  .3
 נפש, רוח) 

 :וחלטה
הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בפסיכותרפיה 

 .אינטגרטיבית (גוף, נפש, רוח), במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך
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 חע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 

 2017.10.18, 1ישיבה מס' 

 לדיקניםהאצלת סמכויות -שימועים לחברי סגל אקדמי בכיר .1
 הוועדה המתמדת מאשרת לרקטור האצלת סמכויות לדיקנים לביצוע שימוע כדלקמן: הוחלט:

"בכל מקרה שבו שוקל הרקטור שלא לחדש מינוי, להפחית היקף משרה או לפגוע בדרך אחרת 

בתנאי העסקתו הקיימים של מי מחברי הסגל האקדמי הבכיר, יערוך הרקטור שימוע לעובד קודם 

 . לקבלת החלטה

הרקטור רשאי להאציל סמכותו לעריכת השימוע לדיקן הפקולטה אליה משתייך העובד וזאת 

מבלי לגרוע מסמכותו הבלעדית של הרקטור לקבל ההחלטה וכן מבלי לגרוע מסמכותו של 

 הרקטור לערוך את השימוע בעצמו בלבד או בנוסף לדיקן."

 

 בבריאות סביבתית ותעסוקתית MPHתוספת המילה "גהות" בתעודת  .2

בבריאות  MPHהוועדה המתמדת אישרה את ההצעה להוסיף את המילה "גהות" בתעודת  הוחלט:

 סביבתית ותעסוקתית במסגרת בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. 

 

 אנגלית שפה זרה .3
חזרה על קורסי אנגלית, תחת , 5הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה את הבקשה לשינוי סעיף 

 היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה, כדלקמן:

 קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום לסטודנטים בתואר  -. "קורס מתקדמים ב"5

 ראשון. סטודנטים שנכשלו לא השלימו את הקורס יוכלו לחזור וללמוד את הקורס (בתשלום       

 מלא)  פעמיים נוספות.      

 סטודנט שנכשל או לא השלים את הקורס שלוש פעמים יופסקו לימודיו.       

 

 

 2017.11.15, 2ישיבה מס' 

 

 פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות במדעי הארכיון .1
הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות 

 ול מידע וידע, הפקולטה לניהול.במדעי הארכיון, במסגרת החוג לניה

 

 הצעה לשינוי שם התואר בתעודות המוסמך בחוג לפיזיותרפיה  .2
הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לשינוי שם התואר בתעודות המוסמך בחוג 

 . .M.Sc.PT-ל-.M.Sc מ -לפיזיותרפיה
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 הארכת הפסקה פעילה במרוץ האוניברסיטה .3
עד השעה  02/05/2018-הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה להאריך את ההפסקה הפעילה ביום ד' ה

 בכדי לאפשר השתתפות משמעותית במרוץ האוניברסיטה.   13:00
 .13:00הלימודים יתחדשו בשעה 

 

 

 17.01.2018, 3ישיבה מס' 

 סיפי הקבלה לשנה"ל תשע"ט  .1
ת הקבלה בנושא סיפי הקבלה לשנת הוחלט: הוועדה המתמדת מאשרת את הצעתה של ועד

 הלימודים תשע"ט. להלן סיפי הקבלה כפי שאושרו לשנת הלימודים תשע"ט:

 

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

 85בחלק האנגלי של המבחן הפסיכומטרי, או ציון  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .ב

באמי"ר). סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה, וציונו באנגלית הוא  185במבחן אמיר"ם (

, יהיה במעמד "על תנאי". הסטודנט יהפוך ל"סטודנט מן המניין" לאחר שישלים 50-84בין 

למתווה המל"ג   בהתאם –את רמת ידע "בסיסי" וכל זאת עד לתום השנה הראשונה ללימודיו 

 . 13.6.13מיום 

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

 הוא הציון הקובע). 

מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על תנאי,  .ד

ומעלה.  500והציון הפסיכומטרי שלהם יהיה  90ובלבד שציונם בבחינת יע"ל יהיה מינימום 

עד סוף השנה  120לה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון המשך לימודיהם של תלמידים א

 הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ). 

לחילופין, סטודנטים אלו יוכלו ללמוד קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה 

 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל.  85האוניברסיטאית. אלה שציונם הסופי בקורס יהיה 

 

  יום הסטודנט .2
 הוחלט:

החל  16/5/2018 -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפיה יום הסטודנט יתקיים ביום רביעי, ה

ולא  16:00החל מ  16/5/2018. הלימודים יופסקו ב 17/5/2018 -וביום חמישי ה 16:00מהשעה 

 . 17/5/2018יתקיימו לימודים ב 
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 הצעה ללוח שנה"ל תשע"ט  .3
 הוחלט: 

 את לוח תשע"ח כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת 

     2018/2019לוח שנת הלימודים תשע"ט 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 

 . 14.10.18יום ראשון, ה' חשון, תשע"ט,    תחילת הלימודים:

(בין השעות  17.10.18יום רביעי, ח' חשון, תשע"ט,   טקס פתיחת שנת הלימודים:

12:00- 

     14:00 .( 

, ויום 7.12.18יום שישי, כ"ט כסלו, תשע"ט,   דצמבר):בחינה פסיכומטרית (מועד 

 . 9.12.18טבת, תשע"ט,       ראשון, א'

 .    9.12.18יום ראשון, א' טבת, תשע"ט,     חופשת חנוכה:

 .   25.12.18יום שלישי, י"ז טבת, תשע"ט,    חופשת חג המולד:

   .    18.1.19יום שישי, י"ב שבט, תשע"ט,     סיום סמסטר א':

, עד יום 20.1.19מיום ראשון, י"ד שבט, תשע"ט,   מועד א': *בחינות סמסטר א': 

 שישי, ג'

   .   8.2.19אדר א', תשע"ט,                                                                            

, עד 10.2.19מיום ראשון, ה' אדר א', תשע"ט,    מועד ב':                      

 יום שישי, י"ז

 . 22.2.19אדר א', תשע"ט,                                

 סמסטר אביב –סמסטר ב'    

 . 24.2.19יום ראשון, י"ט אדר א', תשע"ט,    תחילת הלימודים:

( הלימודים  20.3.19יום רביעי, י"ג אדר ב', תשע"ט,     תענית אסתר:

 ). 18:00מסתיימים בשעה                                                          

 .  21.3.19יום חמישי י"ד אדר ב'  , תשע"ט,     חופשת פורים:

 -17.4.19י"ג ניסן, תשע"ט,  -חמישי, י"ב –ימים רביעי   בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ):

     18.4.19 . 

עד יום שישי, , 17.4.19מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ט,  חופשת פסח:

   .   26.4.19כ"א ניסן, תשע"ט, 

 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ט,

 28.4.19     . 

 .     1.5.19יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ט,   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 

 ) 18:00(הלימודים מסתיימים בשעה                                                                              
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(בין  2.5.19יום חמישי, כ"ז ניסן, תשע"ט,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 -12:00השעות 

      14:00 .( 

-12:00(בין השעות  7.5.19יום שלישי ב' אייר, תשע"ט,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל

       14:00              .(     

 )18:00מודים מסתיימים בשעה (הלי      

 . 8.5.19יום רביעי, ג' אייר, תשע"ט,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .      9.5.19יום חמישי, ד' אייר, תשע"ט,    חופשת יום העצמאות:

 ייקבע    יום הסטודנט:

 . 14.6.19יום שישי, י"א סיון, תשע"ט,     סיום סמסטר ב':

, עד יום 16.6.19מיום ראשון, י"ג סיון , תשע"ט,   מועד א': ב':*בחינות סמסטר 

 שישי, ב'

 .5.7.19תמוז, תשע"ט,      

     

, עד יום 7.7.19מיום ראשון, ד' תמוז, תשע"ט,   מועד ב':   

 שישי, ט"ז

 .  19.7.19תמוז, תשע"ט,      

 . 9.6.19ראשון, ו' בסיון, תשע"ט, יום                                         :חופשת חג השבועות

 

 .      14.7.19יום ראשון, י"א תמוז, תשע"ט,                  **תחילת סמסטר קיץ:

 טרם ידוע                           ***חופשת סיום צום הרמדאן 

   טרם ידוע                :   **** חופשת סיום צום חג הקורבן

 .      11.8.19יום ראשון, י' באב, תשע"ט,     :  חופשת ט' באב

 .    6.9.19יום שישי, ו'  אלול תשע"ט,                                             סיום סמסטר קיץ:

ועד ליום שישי, כ'  8.9.19מועד א':         יום ראשון, ח' אלול תשע"ט,          *בחינות סמסטר קיץ:

 . 20.9.19"ט,  תשע               אלול 

                                       

ועד ליום חמישי י"א   2.10.19מועד ב':            יום רביעי, ג' תשרי תש"פ,               

 תשרי

     )25.10.19-(אפשרי עד ה . 10.10.19תש"פ,             

ועד ליום  29.9.19: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ט, חופשת ראש השנה   חופשות:

 .  1.10.19ב' בתשרי תש"פ,                  שלישי,                         
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 – 8.10.19י' תשרי תש"פ, -רביעי, ט'-: ימים שלישיחופשת יום כיפור    חופשות:

9.10.19 . 

   

ועד יום שני,  כ"ב .1913.10: יום ראשון, י"ד תשרי תש"פ, חופשת סוכות    

      .  21.10.19תשרי תש"פ,      

        

 .  27.10.19        פתיחת שנת הלימודים תש"פ:

  

 * במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים

 

 ** תחילת סמסטר קיץ מקביל לשבוע האחרון של בחינות מועד ב'

 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק*** 

 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק**** 

 

 בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף ליום זה כדלקמן: 

 . 10.6.19-יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שני, ה

  . 3.6.19-לפיכך השיעור האחרון בסמסטר ב' של יום שני יתקיים בתאריך ה

 

 הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בעמיות יהודית  .4
תכנית לימודים לתואר שני עם התמחות  הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת

 בעמיות יהודית, במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל, הפקולטה למדעי הרוח.

 

 הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול סימפטומים  .5

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

 בניהול סימפטומים, במסגרת החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

 

 ל החוסן הארגוני במערך הסיעודהצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהו .6

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

 בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד, במסגרת החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

 

 הצעה לפתיחת תכנית בינלאומית לתואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון  .7
תכנית בינלאומית לתואר שני בהיסטוריה  הוחלט: הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת
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 International M.A Program in Middle Easternשל המזרח התיכון, הפקולטה למדעי הרוח: 

History. 

 

) בסטטיסטיקה משותפת  M.Aהצעה לפתיחת תכנית לימודים בינלאומית לתואר מוסמך ( .8

  East China Normal University (ECNU)לאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת 

 הוחלט: 

תכנית בינלאומית לתואר מוסמך בסטטיסטיקה,  הוועדה המתמדת אישרה את ההצעה לפתיחת

 . ECNUמשותפת לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטת 

 

 

 בוטלה) 4(ישיבה מספר  201803.14., 5ישיבה מס' 

) בהתמחות במנהל, ניהול MPAהצעה לתכנית לימודים בינלאומית לתואר שני למנהלים ( .1

 ומדיניות ציבורית 
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים בינלאומית לתואר שני למנהלים 

(MPA)הפקולטה למדעי החברה ע"ש , במנהל, ניהול ומדיניות ציבורית בביה"ס למדעי המדינה ,

 שמואל והרטה עמיר.

 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה .2
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי 

לספרות עברית רוסיה ומזרח אירופה, במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל והחוג 

 והשוואתית, הפקולטה למדעי הרוח.

 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול מידע סביבתי  .3
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בניהול 

וידע, הפקולטה מידע סביבתי, במסגרת החוג לניהול משאבי טבע וסביבה והחוג לניהול מידע 

 לניהול.

הוועדה אישרה את תכנית הלימודים אולם קבעה כי נוסח אישור ההתמחות אינו משקף את 

 תכנית הלימודים. לפיכך, נוסח אישור ההתמחות חוזר לאישור הרשות ללימודים מתקדמים.
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פתיחת כיתה ייעודית לעמיתי הסתדרות המח"ר, בתכנית לימודים לתואר שני במנהל ושלטון  .4

 מקומי 
ההצעה לפתיחת כיתה ייעודית לעמיתי הסתדרות המח"ר, בתכנית לימודים לתואר שני במנהל 

, בביה"ס למדעי המדינה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה (MPA)ומדיניות ציבורית 

 עמיר הובאה לידיעת הוועדה המתמדת

 

 ית ופסיכולוגיתהצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות באנתרופולוגיה רפוא .5
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות 

באנתרופולוגיה רפואית ופסיכולוגית, במסגרת החוג לאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש 

 שמואל והרטה עמיר.

 

 הארכת כהונת ראשי מרכזים .6
 הוחלט:

רקטור וסגן נשיא ודיקן למחקר להאריך זמנית ובאופן חד הוועדה המתמדת מסמיכה את הנשיא, 

שנות  6פעמי עד סוף תשע"ט את כהונת ראשי המרכזים והמכונים שתקופת כהונתם הסתיימה (

 כהונה רצופה או שנתיים למי שיצא לגמלאות).

 

בכתב המינוי הזמני שישלח אישית לכל אחד/אחת מהם וחתום על ידי הנשיא, הרקטור וסגן נשיא 

דיקן למחקר ייכתב שעל המרכז/המכון להציע מועמד/ת חלופי לניהול המרכז. במידה ולא יימצא ו

 עד להודעה אחרת. 01/10/19מועמד/ת מתאימ/ה פעילותו של המרכז/המכון תוקפא החל מ 

 לקבוע תאריכים לתהליכי הביניים (קול קורא וכדומה) ולא לפתוח מרכז חדש על ידי אותו אדם.

 

 201804.25. ,6ישיבה מס' 

 הורדת מכסת ימי המילואים לקבלת נקודות זכות .1
 

 הוחלט:
נקודות זכות  2-הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להוריד את מספר ימי המילואים המזכים ב

 יום.  18-יום ל 21-מ
 השינוי יוכנס לתקנון הרלוונטי לשנת תשע"ט.

 

 מתמטית ומוחהצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בחשיבה  .2
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בחשיבה 

 מתמטית ומוח, במסגרת החוג לחינוך מתמטי, הפקולטה לחינוך.
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 הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בהנחיית מורים במתמטיקה .3
 

 הוחלט:
לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה 

 בהנחיית מורים למתמטיקה, במסגרת החוג לחינוך מתמטי, הפקולטה לחינוך.
 
 

הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בטכנולוגיות בשירות החינוך  .4
 המתמטי

 
 הוחלט:

חות הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמ
 בטכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי, במסגרת החוג לחינוך מתמטי, הפקולטה לחינוך.

 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית .5
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות 

סגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים, ביה"ס למדעי בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית, במ
 המדינה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.

 
 

 201806.13., 7ישיבה מס' 

 בערב פורים י"ג באדר 18:00-16:00היעדרות משיעור בין השעות  .1
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לאפשר לאוכלוסייה הדתית מסורתית היעדרות 

ההיעדרות  20%בערב פורים י"ג באדר שלא על חשבון  16:00-18:00משיעור בין השעות 
 המותרים.

 
 מחשב-הצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני באינטראקציית אדם .2

 
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני באינטראקציית 
מידע, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה מחשב, במסגרת החוג למערכות -אדם

 עמיר.
 

 הצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני בייעוץ והדרכת הורים .3
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני בייעוץ והדרכת 

 הורים, במסגרת החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך.
 
 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בקריאה ואוריינותהצעה לפתיחת  .4
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בקריאה 

 ואוריינות, במסגרת החוג ללקויות למידה, הפקולטה לחינוך.
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 201807.24., שלא מן המנייןישיבה 

 קורסים משלבי תחומי דעת .1
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתוח בשנה"ל תשע"ט מגוון גדול של קורסים המשלבים 
בתוכם מספר תחומי דעת. קורסים אלה יקנו לסטודנטים הבנה עמוקה וחשיבה ביקורתית יחד עם 

 כלים מדיסציפלינות שונות.
וד בהיקף של על כל תלמידי התואר הראשון שיחלו לימודיהם בתשע"ט בחוגים המפורטים מטה, ללמ

נ"ז הוא תנאי  8נ"ז מתוך הקורסים שיפורסמו במסגרת זו, במסגרת שנות לימודי התואר. סיום  8
 לקבלת תואר "בוגר."

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ט מחויבים להמשך לימודים במסגרת תכנית "דרך 
 נ"ז. 6הרוח" בהיקף של 

 י דעת:רשימת החוגים המחויבים בקורסים משלבי תחומ
 כל חוגי מדעי הרוח -
 כל חוגי מדעי החברה למעט מדעי המחשב ומערכות מידע -
 החוג לשירותי אנוש -
 

 דיווח ובקשת החלטה בנוגע לפקולטה לניהול: -שונות  .2
 

 הוחלט:
 הוועדה המתמדת מאשרת את העברת הטיפול בפקולטה לניהול לדיקן למדעי החברה.
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