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 תשע"טה'' אלול, י

 2019ספטמבר,  10
 טע"תשהחלטות הסנאט 

 2018.10.25, 1ישיבה מס' 

 ועד מנהלואי העברת תקציב ב –דיווח נשיא  .1
 הוחלט:

האוניברסיטה, וקורא לוועד המנהל סנאט אוניברסיטת חיפה מביע דאגה עמוקה מכך שטרם אושר תקציב 
 לפעול לאלתר לאישור התקציב בישיבה הקרובה.

 

 הענקת תואר דוקטור לשם כבוד  .2
 :הוחלט

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

 אנדרסון, פרופ' מיכאיל גרומוב ופרופ' סטיבן הובפול.בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": פרופ' ברטיל 

 

 

 2018.11.01, 2ישיבה מס' 

 

 הצעה להקמת מרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות ציבורי .1

 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות.  

 

 

 6.12.2018 ,3ישיבה מס' 

 הצעה להענקת תואר דוקטור לשם כבוד  .1

 הוחלט:

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

 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": פרופ' רפי ביאר ופרופ' אוליביירו סטוק;

 בקטגוריית "אנשי מעש וכספים": מר לורי לוקיי;

 

 פתיחת תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית  .2
 :הוחלט

 הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.

 

 קריאה ראשונה –הצבעה וירטואלית בפקולטה  .3
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את ההצעה להצבעה וירטואלית במועצת הפקולטה בקריאה ראשונה כדלקמן:

 
ליכי אישור של תכניות לימודים ברמת החוג/ביה"ס/הפקולטה נכון לקדמן בכלי של בכדי לא לעכב ה
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 הצבעה אלקטרונית כפי שאושר על ידי אגף המחשוב. 
מחברי מועצת הפקולטה ועל הדיקן לדווח את תוצאות  70%ההצבעה האלקטרונית מחייבת אישור של 

 ההצבעה לרקטור.

התכנסות הפיסי הראשון שלאחר קבלת האישור האלקטרוני ניתן לעשות שימוש בכלי זה ובלבד שבמועד ה
 תובא ההחלטה שוב לאשרור בהצבעה רגילה. 

עד לאשרור המועצה ניתן יהיה לקדם את התכנית במוסדות האוניברסיטה השונים והאשרור ייתן להחלטה 
 תוקף מחייב.

 

 

 10.01.2019, 4ישיבה מס' 

 

 דיווח נשיא האוניברסיטה .1
 :הוחלט

 דאגה לנוכח אירועי השבוע האחרון ומביע אמון מלא בנשיא האוניברסיטה.הסנאט מביע 

 

 הענקת תואר ד"ר לשם כבוד .2
 :הוחלט

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

 .בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": ד"ר סלביה אליס ארל

 .בקטגוריית "אנשי ציבור": שופטת בדימוס דליה דורנר וגב' גילה אלמגור
 בקטגוריית "אנשי מעש וכספים": מר ג'רמי אייזקס.

 

 קריאה שנייה –שינוי תקנון דוקטורט  .4
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את תקנון לימודי תואר שלישי בקריאה שנייה כדלקמן:

 הרשות ללימודים מתקדמים

 תקנון תואר שלישי

10.1.2019 

 תוכן עניינים  

 3.....................................................................     הגדרות .1

 

 3......................................................................                כללי .2

 

 4......................................................................              הרשות ללימודים מתקדמים .3

 

 5.....................................................................  ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי .4

 

 6..................................................................... הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר .5
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 6....................................................................     מנחה שותף ;מנחה .6

 

 8....................................................................     ועדה מלווה .7

 

 8....................................................................  מנחה או חבר ועדה מלווההחלפת  .8

 

 9....................................................................   שופטים לעבודת הדוקטור .9

 

 10....................................................................  תנאי קבלה, נהלי קבלה והרשמה .10

 

 12....................................................................   מהלך הלימודים והמחקר .11

 

 15....................................................................  הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוט .12

 

 19.....................................................................     שונות .13

 הגדרות  .1
 תלמיד באוניברסיטת חיפה הרשום ללימודי תואר שלישי. –'תלמיד מחקר'  .1.1

 לתקנון האקדמי של אוניברסיטת חיפה.  12כהגדרתה בסעיף  'המועצה ללימודים מתקדמים' .1.2

לתקנון אוניברסיטת חיפה למניעת ניגוד עניינים  5ניגוד עניינים כאמור בסעיף –'ניגוד עניינים'  .1.3
     במחקר. 

-בן/בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן -'קרוב משפחה'   .1.4
ם, חמות, חתן, כלה, נכד או אח, בן אחות, בת אחות, בן דוד/ה, בת דוד/ה, חותן, חותנת, ח-אח, בת

נכדה (בכל מקרה כאמור, לרבות של בן/בת הזוג), ולרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב 
 אימוץ. 

 איש סגל אקדמי המדריך ומלווה את תלמיד המחקר במהלך לימודיו.  – 'מנחה' .1.5

 קרי.חבר סגל בעל תואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול המח – 'מסלול אקדמי רגיל' .1.6

 לתקנון מינויים והעלאות של אוניברסיטת חיפה. 3.1כהגדרתו בסעיף  – 'מסלול נלווה' .1.7

 לתקנון מינויים והעלאות של אוניברסיטת חיפה. 4.1כהגדרתו בסעיף  – 'מסלול אקדמי לרופאים' .1.8
 מסלול לימודים המיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף -'מסלול ישיר לדוקטורט'  1.9

 לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

לידה,  ,פוריות, הריון טיפול עקב לימודיות כהגדרתה בנוהל התאמות -'היעדרות בשל אירוע מזכה'  1.10
 אומנה. או למשמורת ילד קבלת או אימוץ

 התלמיד בהדרכת המנחה. חיבור המסכם את עבודת המחקר אשר נכתב על ידי -'מונוגרפיה'  1.11

עבודה המורכבת משלושה פרסומים לפחות, שנכתבו לאחר שהתלמיד התקבל  –'דוקטורט פרסומים'  1.12
כתלמיד מחקר שלב א', ובלבד שהפרסומים יהיו קשורים לנושא המחקר כפי שאושר בהצעת המחקר. אחד 

ר מדעי אשר אושר על ידי הוועדה מתוך שלושת הפרסומים יוכל להיות פרק שנשלח לפרסום או פורסם בספ
 החוגית ללימודי תואר שלישי.

 

 כללי  .2
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) על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי  PhDלשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ( .2.1
ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם, 

המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. חיבור זה ייקרא  וכן לכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי
עבודת דוקטור. כמו כן, חייב תלמיד המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע ובספרות  –להלן 

המקצועית בתחום ההתמחות, ולעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שתוטל עליו ובכל יתר החובות 
 שחלות על פי תקנון זה.

לישי מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים, הפועלת בהתאם להחלטות לימודי התואר הש .2.2
הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים ובכפוף לתקנוני האוניברסיטה. הרשות ללימודים 

מתקדמים אחראית לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי 
 ם השונים באוניברסיטה.בשיתוף עם הפקולטות, בתי הספר והחוגי

החוגים רשאים לקבוע דרישות נוספות על הנאמר בתקנון, ובלבד שהן אינן מקלות מהדרישות  .2.3
 בתקנון זה.

 סנאט האוניברסיטה רשאי לתקן תקנון זה מעת לעת.  .2.4

תלמיד מחקר כפוף להוראות מהדורת התקנון התקף במועד קבלתו ללימודים, ובלבד שהוראות  .2.5
וקנת יחולו על התלמיד אף אם החל את לימודיו לאחר כניסת המהדורה מקלות של מהדורה מת

 המתוקנת לתוקף.  

 בתקנון זה כל התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך. .2.6
 

 הרשות ללימודים מתקדמים .3
הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור לניהול לימודי התואר  .3.1

 השלישי. 
הרשות ללימודים מתקדמים פועלת על ידי קביעת תקנונים ונהלים, באמצעות פיקוח על ביצועם  .3.2

 התקין, ועל ידי האצלת סמכויות לוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי.
בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים, המועצה ללימודים  .3.3

את הדיקן, המשמש כיו"ר המועצה מתוקף תפקידו,  מתקדמים וועדות מיוחדות. המועצה כוללת
וחברי סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה. הרכבה של המועצה נקבע בתקנון האקדמי. חברי המועצה 

מתמנים לתפקידם על ידי הרקטור בהמלצת הדיקן ללימודים מתקדמים בהתייעצות עם דיקני 
ות הארכה לתקופה של שנתיים הפקולטות. חבר מועצה מתמנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשר

נוספות לכל היותר. חבר אשר כיהן במועצה חמש שנים רצופות לא יהיה מועמד לכהן בה פרק זמן 
 נוסף לפני הפסקה בת שנה לפחות. 

 תפקידיה העיקריים של הרשות ללימודים מתקדמים בתחום לימודי תואר שלישי הם: .3.4
בשיתוף עם הפקולטות, בתי הספר  סיוע לפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שלישי )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.

 המלצה לרקטור או לסנאט, על פי העניין, לפתיחה או סגירה של חוגי לימוד לתואר שלישי.  )ד

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

קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי התואר השלישי באמצעות פרסים, מלגות,  )ו
 ענקתם.מענקי מחקר ותמיכות אחרות וה

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

") ו/או הוועדה החוגיתאישור המלצת הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי (להלן: " )ח
הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בדבר קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי 

 מודיהם. ותנאי קבלתם או הפסקת לי

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

אישור חופשות מלימודים על סמך המלצת המנחה והמלצת הוועדה החוגית ו/או הוועדה  )י
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 הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

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

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

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

 מינוי חברי הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.   )יד

המלצה לגופים המוסמכים באוניברסיטה לקביעת הקריטריונים לאנשי סגל באוניברסיטה  )טו
 ומחוצה לה אשר יהיו מורשים להנחות ולשפוט עבודות דוקטור.

בקרה על מינוי מנחים לעבודות הדוקטור או החלפתם ומתן אישור למקרים חריגים, כמו גם  )טז
 דמי אחד.בקרה על מכסת התלמידים המונחים על ידי חבר סגל אק

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

אישור הצעות מחקר לתואר שלישי על בסיס המלצת הוועדות החוגיות ו/או הוועדה הכלל  )יח
 אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, לפי העניין. 

ית ו/או הוועדה הכלל מינוי שופטים לעבודת הדוקטור על בסיס המלצת הוועדה החוג )יט
 אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 או לשופט. \וידוא מניעת ניגוד עניינים בין התלמיד למנחה ו )כ

 אחריות על הליך השיפוט של עבודות הדוקטור. )כא

אישור עבודת הדוקטור על סמך חוות דעת השופטים ועל בסיס המלצת הוועדה -אישור או אי )כב
 ית לתלמידי מחקר.החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטא

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

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

 

 ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי .4
ועדה חוגית שתקרא  כל חוג שהוסמך לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי יבחר במועצת החוג .4.1

") חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי הוועדה החוגית'ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי' (להלן: "
באוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל. לפחות מחצית ממשרתו של חבר 

הדיקן הוועדה תהיה בחוג המתאים. מינוי חבר שאינו עומד בקריטריונים אלו חייב אישור 
 ללימודים מתקדמים.

הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי תימנה לפחות שלושה חברים. הוועדה החוגית תבחר יושב  .4.2
 ראש מבין חבריה. 

 תפקידיה העיקריים של הוועדה החוגית הם: .4.3
פיקוח על תכניות הלימודים של תלמידי החוג והבאת מקרים מיוחדים לשיקול דעתו של  )א

 דמים.הדיקן ללימודים מתק

קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים ללימודי תואר שלישי בכפוף לדרישות הקבלה הכלל  )ב
 אוניברסיטאיות.

קביעה ופרסום של קריטריונים חוגיים וקווים מנחים אחידים להגשת בקשות קבלה ללימודי  )ג
תואר שלישי, הצהרת כוונות לתואר שלישי, בחירת מנחה, הכנת הצעת המחקר והליכי 

 הגשתה. 

דיון בבקשות להתקבל ללימודי תואר שלישי והעברת המלצה מתאימה אל הרשות ללימודים  )ד
 מתקדמים. 

 החלטה בדבר דחיית קבלה של מועמד ללימודי תואר שלישי. )ה
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 פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השלישי. )ו

 ימודים.המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מתן חופשות מלימודים והארכות ל )ז

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד  )ח
 בחובות המוטלות עליו או אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין. 

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר  )ט
 ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השלישי.

ריטריונים להנחיה לכתיבת עבודת הדוקטור, וכן החלפת מנחה אישור מנחה העומד בק )י
 במידת הצורך.

או בין תלמיד \וידוא מניעת ניגוד עניינים בין מנחה (לרבות חבר ועדה מלווה) לתלמיד ו )יא
 או בין מנחה לשופט.\לשופט ו

 החלטה האם להקים ועדה מלווה לתלמיד, בתיאום עם מנחה/י העבודה. )יב

וה העומדים בקריטריונים (ככל שהוחלט על הקמתה), וכן אישור חברי הוועדה המלו )יג
 החלפתם במידת הצורך. 

קביעה ופרסום של דרישות הסף להגשת דוקטורט פרסומים, עדכונם מעת לעת, והעברת  )יד
 הדרישות לידיעת הרשות ללימודים מתקדמים.

 אישור הגשת עבודת הדוקטור במתכונת של דוקטורט פרסומים. )טו

מודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה והעברת עותק המלצה בפני הרשות ללי )טז
 מדו"חות השיפוט על הצעת המחקר אל הרשות ללימודים מתקדמים. 

 המלצה על מינוי שופטים בהתאם לקריטריונים לשיפוט עבודת הדוקטור.  )יז

פיקוח על הכנסתם של תיקונים, שינויים והשלמות בעבודת הדוקטור על סמך חוות דעת  )יח
 ים.\השופט

 אישור בדבר השלמת חובות הלימוד לתואר שלישי. )יט

המלצה בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר את עבודת הדוקטור או לדחותה  בתום הליך  )כ
 השיפוט ועל סמך חוות דעת השופטים.

עריכת פרוטוקול של ישיבות הוועדה והעברתו לרשות ללימודים מתקדמים. הפרוטוקול  )כא
והחלטות אופרטיביות לגבי כל תלמיד שעניינו נדון בוועדה. יכלול את שמות המשתתפים 

ידי הרשות ללימודים -החלטה לגבי טיפול בתלמיד אשר לא תתועד בפרוטוקול לא תטופל על
 מתקדמים.

 

 הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר .5
מועמדים הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת  .5.1

ללימודי תואר שלישי ומסלול ישיר לדוקטורט בדיסציפלינה אשר אין לה עיגון 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 
ור החוגיות הקיימות באוניברסיטה ובמקרים חריגים אחרים. לוועדה הכלל אוניברסיטאית הדוקט

לתלמידי מחקר תהיה סמכות זהה לסמכות הוועדה החוגית בכל הנוגע לאישור מנחה עבודת 
הדוקטור, זהות חברי הוועדה המלווה, מהלך הלימודים והמחקר,  בחירת שופטי עבודת הדוקטור, 

 ר, וכיו"ב.אישור הזכאות לתוא
הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תפעל במתכונת של ועדה מקצועית אשר תמונה על  .5.2

ידי הדיקן ללימודים מתקדמים. חברי הוועדה יהיו חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה 
במסלול האקדמי הרגיל, בתחומים הדיסציפלינריים הנוגעים לנושאי המחקר של המועמדים. ככל 

תמצא לנכון, רשאית הוועדה המקצועית להיוועץ במומחים נוספים. מספר חברי הועדה לא יפחת ש
 משלושה חברים. הדיקן ללימודים מתקדמים יכהן כיו"ר הוועדה מתוקף תפקידו. 

 ראש מדור לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים ירכז את עבודת הוועדה.  .5.3
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 מנחה; מנחה שותף .6
 מנחה

ללימודי התואר השלישי יידרש לאתר מנחה או מנחה בצירוף מנחה שותף לצורך כתיבת כל מועמד  .6.1
עבודת הדוקטור. על התלמיד לקבל את הסכמתו של המנחה והמנחה השותף (לפי העניין) להנחיה. 
המנחים יאושרו סופית על ידי הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר 

 מתקדמים. והרשות ללימודים
יורשה להנחות עבודת דוקטור חבר סגל אקדמי מאוניברסיטת חיפה שהינו מרצה בכיר ומעלה  .6.2

במסלול האקדמי הרגיל בעל מינוי בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי 
 תואר שלישי.

ר, המנחה במידה והתלמיד הינו תלמיד מחקר במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחק .6.3
יהיה חבר סגל אקדמי מאוניברסיטת חיפה שהינו מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל בעל 

 מינוי  בהיקף של חצי משרה לפחות באוניברסיטה. 
חבר סגל אקדמי מבין חברי הסגל של אוניברסיטת חיפה בדרגת מרצה יורשה להתמנות כמנחה  .6.4

ימודים מתקדמים, אם עמד בתנאים הבאים, יחיד בכפוף לאישור הוועדה החוגית והרשות לל
 במצטבר:

חבר הסגל הנחה כמנחה יחיד שני תלמידי תואר שני אשר עבודת הגמר המחקרית שלהם (תזה)  .6.4.1
 אושרה;

חבר הסגל הנחה בהנחיה משותפת שני תלמידי מחקר לתואר שלישי לפחות אשר עבודת  .6.4.2
 הדוקטור שלהם אושרה;

ים ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של הוועדה החוגית רשאית, במקרים מיוחד .6.5
 חבר סגל אקדמי שפרש לגמלאות כמנחה יחיד.

הוועדה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, לאשר מינוי של חבר סגל אקדמי בדרגת פרופ' חבר  .6.6
 ומעלה במסלול נלווה כמנחה יחיד, בכפוף לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 מנחה שותף

 :מנחה שותף לעבודת דוקטור יעמוד באחד מהתנאים הבאים  .6.7
דלעיל, ובלבד שביחס למנחה שותף  6.6עד  6.2מנחה העומד באחד התנאים המפורטים בסעיפים .6.7.1

 ;6.4.2 -ו 6.4.1, לא תידרשנה ההתניות האמורות בסעיפים 6.4בדרגת מרצה כאמור בסעיף 
איש סגל אקדמי במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ או בחו"ל (לרבות איש סגל כאמור שפרש  .6.7.2

 לגימלאות), ובלבד שהוועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים אישרו את המינוי כאמור;
להשכלה גבוהה מוכר בארץ במסלול האקדמי לרופאים בדרגת פרופ'  איש סגל אקדמי במוסד .6.7.3

 חבר ומעלה;

אדם בעל תואר דוקטור אשר הינו בעל מומחיות מיוחדת בנושא המחקר, ובלבד שהוועדה  .6.7.4
 החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים אישרו את המינוי כאמור מנימוקים שיירשמו;

 ניגוד עניינים

 ניגוד עניינים בין התלמיד למנחה / מנחה שותף.-איהוועדה החוגית תוודא  .6.8
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של התלמיד  .6.9

אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטת 
לביצוע ההנחיה בהתאם למאפייני המקרה הדיקן. נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן תנאים 

 הנדון על מנת לאיין את ניגוד העניינים. 

 תפקיד המנחה

 תפקידיו העיקריים של המנחה הם: .6.10

מתן ייעוץ בשלבי תכנון המחקר וביצועו, הכוללים גיבוש הצעת המחקר, עיבוד תוצאות  )א
 המחקר והכנת נוסח סופי של הצעת המחקר.

לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור מתן המלצה לוועדה החוגית או  )ב
 הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
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 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
 למיד המחקר. להתקדמותו של ת

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

הודעה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי  )ו
מחקר בכל מקרה שבו לא שמר תלמיד המחקר על קשר עמו במשך תקופה של ששה חודשים 

 או יותר. 

חוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאית העברת אישור בכתב לוועדה ה )ז
לתלמידי מחקר בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של עבודת הדוקטור לשיפוט, לאחר 

שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור לשביעות רצון המנחה ועמד בשאר 
 החובות שהוטלו עליו. 

שלישי על מינוי שופטים אפשריים לשיפוט העברת המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר  )ח
 עבודת הדוקטור. 

 שיפוט עבודת הדוקטור.  )ט

עיון בדו"חות השיפוט על עבודת הדוקטור ומתן המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר  )י
שלישי או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר ביחס לעבודה, לרבות באשר לאישור 

 אישורה, בשים לב לחוות דעת השופטים. -או אי העבודה, דרישה להטמעת תיקונים

סיוע ופיקוח על הכנסת שינויים, תיקונים או השלמות בעבודת הדוקטור, בהתאם לחוות דעת  )יא
 השופטים, ואישור ביצועם. 

שבתון או חופשה ממושכת אינם פוטרים את המנחה מחובותיו בקשר להנחיית עבודת  )יב
הדוקטור. טרם יציאתו לחופשה ו/או שבתון יידרש המנחה להתחייב בפני הוועדה החוגית כי 

 ימשיך את ההנחיה גם בתקופת היעדרותו. 
 

 ועדה מלווה .7
הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, בתיאום עם המנחה, יחליטו  .7.1

 האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד.  
 במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.  .7.2
 הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות.  .7.3
 הרכב הוועדה המלווה יהיה: .7.4

 עבודת הדוקטור;מנחה  .7.4.1
חבר סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל מבין חברי הסגל האקדמי  .7.4.2

המכהנים באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר או בתחומי מחקר קרובים 
 של עבודת הדוקטור;

חברי הסגל  חבר סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל שאינו נמנה על .7.4.3
האקדמי המכהנים באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר או בתחומי מחקר 

 קרובים של עבודת הדוקטור.
בהמלצת הוועדה החוגית ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, ומטעמים שיירשמו, ניתן יהיה  .7.5

 דלעיל.  7.4.3-ו 7.4.2למנות חבר/חברי ועדה מלווה שאינם עומדים בתנאים 

אשר תלמיד המחקר מונחה  על ידי יותר ממנחה אחד, המנחה ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. כ .7.6
 יחליטו המנחים ביניהם מי מהם ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. 

 חברי הוועדה ישתתפו בישיבותיה מעת לעת בהתאם לצורך, עפ"י תאום עם המנחה. .7.7
 תפקידיה העיקריים של הוועדה המלווה הם: .7.8

 שיפוט הצעת המחקר.  )א
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לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר אישור הצעת המלצה לוועדה החוגית או  )ב
 המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.

 ליווי בהנחיית התלמיד במהלך לימודיו.  )ג

העברת אישור בכתב לוועדה החוגית או לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר  )ד
עבודת הדוקטור לשיפוט, לאחר שתלמיד המחקר סיים את אישור הגשת הנוסח הסופי של 

 כתיבת עבודת הדוקטור לשביעות רצון המנחה ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.

שבתון או חופשה ממושכת אינם פוטרים את חברי הוועדה המלווה מחובותיהם בקשר  )ה
הוועדה  להנחיית עבודת הדוקטור. טרם יציאת אחד מהם לחופשה ו/או שבתון יידרש חבר

המלווה להתחייב בפני הוועדה החוגית כי ימשיך את כהונתו בוועדה מלווה גם בתקופת 
 היעדרותו. 

 

 החלפת מנחה או חבר ועדה מלווה .8
הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) תדון בהחלפת מנחה  .8.1

 או חבר ועדה מלווה באחד מן המקרים הבאים:

 בו היעדרותו מהארץ איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה;במקרה  .8.1.1

 במקרה בו הוא מבקש לבטל את מינויו כמנחה/חבר ועדה מלווה; .8.1.2

 במקרה בו התלמיד מבקש להחליפו. .8.1.3

מנחה אשר מטעמים אקדמיים או אישיים מבקש לפרוש מהנחית תלמיד המחקר, רשאי להעביר  .8.2
נה לאחר אישור הצעת המחקר. הדיקן את בקשתו המנומקת אל הוועדה החוגית לא יאוחר מש

ללימודים מתקדמים ידון בבקשה בהתבסס על המלצת הוועדה החוגית והחלטתו תחייב את 
הצדדים. בקשה אשר תוגש בשלב מאוחר יותר, תאושר על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים 

 בהתבסס על המלצת הוועדה החוגית רק במקרים חריגים ותחייב את הצדדים. 

חוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) תדון בבקשת הוועדה ה .8.3
התלמיד להחלפת מנחה לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמנחה הנוכחי, מהמנחה המיועד ומחברי 

הוועדה המלווה (אם מונתה). אם נעתרה הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי 
יה המנחה הקודם רשאי לדרוש כי יוחלף נושא המחקר. הדיקן מחקר לבקשת התלמיד, יה

 ללימודים מתקדמים ידון בבקשת המנחה כאמור והחלטתו תחייב את הצדדים. 

הוועדה החוגית או הועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) תדון בבקשת התלמיד  .8.4
נחה, מחבר הוועדה שהתלמיד להחלפת חבר הוועדה המלווה לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמ

מבקש את החלפתו, מחבר הוועדה המיועד ומשאר חברי הוועדה המלווה. הדיקן ללימודים 
 מתקדמים ידון בבקשת התלמיד והחלטתו תחייב את הצדדים.

 

 שופטים לעבודת הדוקטור .9
הדיקן ללימודים מתקדמים יקבע את שופטי עבודת הדוקטור בהתחשב בהמלצת הוועדה החוגית  .9.1

 היותה של העבודה מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים כמפורט להלן. וב

 שמות השופטים שימונו יהיו חסויים. .9.2

השופטים יהיו בעלי מינוי אקדמי במוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בדרגת מרצה בכיר ומעלה.  .9.3
לאחר קבלת המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ומנימוקים שיירשמו, רשאי הדיקן 

 לימודים מתקדמים לאשר כי יתמנה שופט שאינו ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.ל

הוועדה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, להמליץ על מינוי שופט בדרגת פרופ' חבר ומעלה  .9.4
 במסלול הנלווה.

הוועדה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, להמליץ על מינוי שופט בדרגת פרופ' חבר ומעלה  .9.5
 ול האקדמי לרופאים. במסל

לא יוכל להתמנות שופט לעבודת דוקטור אשר מינויו יעמיד את השופט במצב של ניגוד עניינים בין  .9.6
 עבודתו כשופט ובין קשריו עם התלמיד ו/או המנחה. 

מספר השופטים לעבודת הדוקטור ייקבע בהתאם לפורמט העבודה ולסטטוס הפרסומים שבה לפי  .9.7
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 הפירוט הבא:

שני שופטים אשר אינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. -מונוגרפיה  .9.7.1
קבעה כי היא תישאר חסויה, מספר השופטים   12.9בעבודת דוקטור אשר ועדה כמפורט בסעיף 

 לא יפחת משלושה. 

 –דוקטורט פרסומים .9.7.2

על  חברי הסגל  שופט אחד אשר יוכל להימנות –שלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו  .א
 האקדמי של אוניברסיטת חיפה. 

שופט אחד אשר יוכל  -שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן מאמר אחד שהוגש לפרסום  .ב
 להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

שני שופטים. אחד  –מאמר אחד שהתקבל לפרסום או פורסם וכן שני מאמרים שהוגשו לפרסום  .ג
 טים יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.השופ

שני שופטים שאינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של  -שלושה מאמרים שהוגשו לפרסום  .ד
 אוניברסיטת חיפה.

שופט אחד  -שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן פרק בספר שהתקבל לפרסום או פורסם  .ה
 הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. אשר יוכל להימנות על חברי

שני שופטים. אחד  –שני מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו וכן פרק בספר שהוגש לפרסום  .ו
 השופטים יוכל להימנות על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

שני שופטים אשר אינם  -שני מאמרים שהוגשו לפרסום וכן פרק בספר שהוגש לפרסום או פורסם  .ז
 נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

מאמר אחד שהתקבל לפרסום או פורסם וכן מאמר אחד שהוגש  לפרסום וכן פרק בספר שהוגש  .ח
 שני שופטים שאינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה. –לפרסום או פורסם 

 פט נוסף בכל שלב של הליך השיפוט. במקרים מיוחדים רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים למנות שו .9.8

 תפקיד השופט הוא:  .9.9

להעריך את העבודה וללוות הערכתו בהנמקה ובהדגמה במידת הצורך, בהתאם להנחיות הרשות  .א
 ללימודים מתקדמים להגשת חוות דעת שופטים לעבודת דוקטור.

שיפוט חוזר של עבודת הדוקטור המתוקנת, במידה והשופט דרש ביצוע תיקונים ושיפוט חוזר כהתניה  .ב
 לאישור העבודה. 

יום מהיום שנמסרה לידו העבודה.  60-השופט יונחה להעביר את חוות דעתו לעבודה לא יאוחר מ 9.10
נוספים. שיפוט חוזר של יום  30במקרה בו תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ תינתן לשופט אורכה של 

 יום מהיום שנמסרה לידו העבודה.  30עבודת הדוקטור לא יעלה על 
 

 תנאי קבלה, נהלי קבלה והרשמה .10
הרשמה ללימודי תואר שלישי תתקיים במועדים שיפורסמו באמצעי התקשורת על ידי  .10.1

 האוניברסיטה.

 אין קבלת תלמידים במעמד "על תנאי".  .10.2

לתואר שלישי במסלול רגיל חייב למלא אחר כל התנאים מועמד המבקש להירשם כתלמיד  .10.3
 הבאים:

המועמד הינו בעל תואר ראשון ותואר שני ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ  .10.3.1
 לפחות.  80או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 

ן "טוב לפחות (ציו 86המועמד כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) אשר הוענק לה ציון של  .10.3.2
 מאד"). 

במקרים מיוחדים רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים, בהמלצת הוועדה החוגית או ועדה  .10.3.3
כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), לאשר חריגה מן הציונים המינימליים לנוכח 

 הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד.
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רת לימודי תואר שני, או שציונו בעבודת הגמר מועמד שלא כתב עבודת גמר מחקרית (תזה) במסג .10.4
המחקרית (תזה) אינו עומד בציון הנדרש כאמור לעיל, יוכל להגיש מועמדותו למסלול לימודי מחקר 

 מקדים, ובלבד שעמד ביתר תנאי הקבלה כמפורט לעיל.

מועמד המבקש להירשם ללימודי התואר השלישי בחוג השונה מחוג לימודיו לתואר "מוסמך"  .10.5
תב עבודת גמר מחקרית, תדון הוועדה החוגית בבקשתו ותקבע באם לקבלו ללימודי תואר שלישי וכ

 או ללימודי מחקר מקדים. 

מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי במסלול הישיר לדוקטורט בין אם באחד מחוגי  .10.6
התנאים הלימוד אותם סיים בתואר הראשון ובין אם בחוג לימודים אחר, חייב למלא את כל 

 הבאים:

המועמד הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל,  .10.6.1
 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.  90והשיג בלימודי התואר הראשון ציון של 

במידה והמועמד הוא תלמיד לתואר שני, המועמד השלים בשנת הלימודים הראשונה  .10.6.2
 90מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון ממוצע של  קורסים בציון מספרי בהיקף של מחצית

לפחות. אחד הקורסים יהיה סמינר (או חלופה אחרת אשר אושרה על ידי החוג), אשר זכה לציון 
 לפחות. 90

 המועמד השלים דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. .10.6.3

 ניתן להתקבל למסלול הישיר לדוקטורט בסמסטר א' או בסמסטר ב'.  .10.7

אי להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר תלמיד רש .10.8
 שני. 

חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יהיו רשאים לקבל תלמידים למסלול  .10.9
 הישיר לדוקטורט.

הדיונים בדבר קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו בלימודים קודמים, המלצות מתאימות ודרישות  .10.10
וגיות נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, או ניסיון קודם בעבודה. בדיונים אלו ח

ייבדקו ויאושרו המסמכים המפורטים להלן. כמו כן, תיבדק התאמת נושא המחקר המוצע על ידי 
התלמיד לתחומי המחקר של חבר הסגל האקדמי המיועד להנחותו, מכסת התלמידים המונחים על 

י חבר הסגל האקדמי המיועד להנחיה והאפשרויות הטכניות והתקציביות לביצוע עבודת יד
 הדוקטור במסגרת החוג.

 הליך ההרשמה בכל המסלולים יהיה כדלקמן:  .10.11

מועמד ללימודי תואר שלישי, מסלול ישיר לדוקטורט ומחקר מקדים יירשם באמצעות  .10.11.1
 פורטל ההרשמה המקוון.

 ול הוועדה החוגית בחוג הרלוונטי. לאחר ההרשמה תועבר בקשתו לטיפ .10.11.2

 הוועדה החוגית תדון בקבלתו של המועמד בהתאם למסמכיו.  .10.11.3

 הוועדה החוגית תעביר לדיקן ללימודים מתקדמים את המלצתה לקבל את המועמד.  .10.11.4

 תיק המועמד לקבלה ללימודי תואר שלישי יכלול: .10.12

 צילומי תעודות גמר לתואר ראשון ושני. .10.12.1

 מאושרים לתואר ראשון ושני.גיליונות ציונים  .10.12.2

במידת הצורך, העתק מעבודת הגמר המחקרית ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות  .10.12.3
 המקצועית.

 אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור. .10.12.4

לפחות שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים  .10.12.5
 יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.אל הוועדה החוגית. אחד ממכתבי ההמלצה 

 הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד. .10.12.6

 קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית. .10.12.7

 תקציר נושא המחקר באנגלית.  .10.12.8
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 תיק המועמד לקבלה למסלול ישיר לדוקטורט יכלול: .10.13

 צילומי תעודת גמר לתואר ראשון.  .10.13.1

 ציונים מאושר לתואר ראשון וגיליון ציונים מעודכן לתואר שני, אם קיים. גיליון .10.13.2

 אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור. .10.13.3

לפחות שני מכתבי המלצה מחבר סגל אקדמי, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים  .10.13.4
 אל הוועדה החוגית.

 ל ידי המנחה המיועד.הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע .10.13.5

 קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית. .10.13.6

 תקציר נושא המחקר באנגלית. .10.13.7

 תיק המועמד לקבלה למסלול מחקר מקדים יכלול: .10.14

 צילומי תעודת גמר לתואר ראשון ושני. .10.14.1

 גיליונות ציונים מאושרים לתואר ראשון ושני. .10.14.2

 .אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הגמר המחקרית (תזה) .10.14.3

 נושא המחקר המיועד. .10.14.4

הוועדה החוגית רשאית להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה, שאלון  .10.15
אישי, ראיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת שתסייע לה 

 להחליט בדבר קבלת המועמד. 

לדוקטורט בחוגים שאין בהם תכנית  בקשות הקבלה ללימודי התואר השלישי או המסלול הישיר .10.16
לימודים לתואר שלישי, תוגשנה ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים וידונו במסגרת הוועדה 

 הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר. 

אושר תיק המועמדות על ידי הרשות ללימודים מתקדמים, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה  .10.17
 מועמד הודעת קבלה. באגף מינהל התלמידים אשר ישלח ל

נדחה תיק המועמדות על ידי הוועדה החוגית, תועבר ההחלטה ישירות למחלקת הרשמה באגף  .10.18
 מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה למועמד.

מועמד שיתקבל ללימודים יהיה רשאי להתחיל את לימודיו בתחילת סמסטר החורף או בתחילת  .10.19
 סמסטר האביב. 

המסלולים חייבים בייעוץ וברישום בכל שנה משנות הלימוד. הודעה בדבר מועדי תלמידים בכל  .10.20
 הייעוץ והרישום תישלח לכל התלמידים במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל התלמידים.

מסמכיהם (גליונות וציונים ותעודות של תואר ראשון ושני) של מועמדים אשר הינם מוסמכים של  .10.21
ל לרבות מוסמכים של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל אשר אוניברסיטאות מוכרות מחו"

פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יוגשו לרשות ללימודים מתקדמים לבדיקת עמידתם 
) General Testהכללי  ( GRE–בתנאי הקבלה. מועמדים כאמור יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה 

כיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי בכל אחד משלושת מר 70% -ולהימצא באחוזון ה
 הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים. 

קבע הדיקן ללימודים מתקדמים כי המסמכים עומדים בתנאי הקבלה בהתאם לתקנון זה, יועבר  .10.22
 תיק המועמד לדיון בוועדה החוגית. 

ע כי חלף למרות האמור לעיל, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים בהמלצת הוועדה החוגית לקבו .10.23
, יידרש המועמד להשלים לפחות ארבעה קורסים שתקבע הוועדה החוגית GRE -עמידה במבחן ה
לפחות, ובלבד שאחד מתוך הקורסים כאמור יהיה  80שש"ס בציון ממוצע של  16בהיקף כולל של 

 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית. 3בדרג 

י שתנאי הקבלה הנוספים פורטו החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, בתנא .10.24
 בשנתון הלימודים ואושרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.
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 מהלך הלימודים והמחקר .11
 משך הלימודים –לימודי התואר השלישי 

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב  .11.1
 מחקר ב'.

בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים שלב מחקר א': משך הלימודים  .11.2
בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף 

השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה 
בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד 

 החוגית.
שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד  .11.3

ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים 
קבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, ל

 אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט. 
 

 מכסת הלימודים–לימודי התואר השלישי 
הוועדה החוגית, בהתייעצות עם מנחה העבודה, תקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו  .11.4

שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים. הוועדה רשאית  16א יעלה על ואת היקפה. היקף התכנית ל
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 בהתאם לתחום  .11.5

 ת והמחקר.ההתמחו
 הגשת הצעת המחקר ואישורה–לימודי התואר השלישי 

הצעת עבודת הדוקטור, הכוללת  את נושא העבודה, תכנית מפורטת של המחקר וביבליוגרפיה  .11.6
רלוונטית, תוגש בכתב או בעותק אלקטרוני לוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית 

תו של המנחה. חוות דעת זו תתייחס להצעת המחקר לתלמידי מחקר (על פי העניין) יחד עם חוות דע
 ולכושרו של התלמיד לבצע את העבודה המוצעת.

תלמיד המעוניין להגיש את עבודתו במתכונת של דוקטורט פרסומים, יוכל להעביר את בקשתו אל  .11.7
הוועדה החוגית או הוועדה הכלל אוניברסיטאית (לפי העניין) עם אישור הצעת המחקר ובלבד 

 ת אישור המנחה. שקיבל א

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (על -בדיקת ההצעה נתונה בידי הוועדה החוגית או הוועדה הכלל .11.8
פי העניין), אשר רשאית לאשר את ההצעה, לדחותה, או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבות 

עדה בחוות דעתו של המנחה או חוקרים נוספים באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה. החלטת הוו
 החוגית תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. 

תלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה ובאישור הוועדה  .11.9
 אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין). -החוגית או הוועדה הכלל

ת אלה, הצעות מחקר לתואר שלישי, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה להערו .11.10
יישמרו במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים לפחות ויהיו זמינים לעיון על פי 

 החלטת ראש החוג.

אם יתבקש, יידרש תלמיד לתואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר הגולמי של  .11.11
הדוקטור, חייב המחקר, בין אם במהלך הכנת העבודה ובין אם לאחר הגשתה. לאחר אישור עבודת 

התלמיד להשאיר את חומר הגלם של המחקר זמין למנחה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים 
 ממועד ההגשה. 
 דו"ח התקדמות –לימודי התואר השלישי 

אוניברסיטאית לתלמידי -תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית או לוועדה הכלל .11.12
מחקר (לפי העניין) דו"ח התקדמות שנתי מאושר על ידי המנחה בתחילת כל שנת לימודים 

 אקדמית. עותק מן הדו"ח יישלח על ידי החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים. 
 דמיתאי תקינות אק -לימודי תואר שלישי 

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), יוכל -בהמלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל .11.13
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 הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין.

 תלמיד יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים: .11.14

שנה הראשונה ללימודיו (כולל חופשת תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תום ה .11.14.1
 קיץ) ולא אושרה לו הארכת לימודים.\הסמסטר

תלמיד אשר אושרה לו הארכת לימודים, והצעת המחקר שלו לא אושרה עד תום השנה  .11.14.2
 קיץ).\השנייה ללימודיו (כולל חופשת הסמסטר

תלמיד מחקר שלב ב' אשר לא הגיש דו"ח התקדמות שנתי בתחילת כל שנת לימודים  .11.14.3
 קדמית.א

תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך ארבע שנים מתחילת הסמסטר  .11.14.4
 בו התקבל ללימודים, ולא אושרה לו הארכת לימודים.

תלמיד אשר לא חזר ללימודים בתום חופשה אקדמית ולא אושרה לו הארכת החופשה  .11.14.5
 על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודים תלמיד אשר לא ביצע ייעוץ ורישום  .11.14.6
 לתואר. 

 תלמיד אשר לא שמר על קשר עם המנחה במשך תקופה של ששה חודשים או יותר.  .11.14.7
 

 מסלול ישיר לדוקטורט
משך הלימודים הכולל למסלול הישיר לדוקטורט הוא חמש שנים, והוא מחולק לשני שלבים:  .11.15

 שלב לימודי המוסמך ושלב לימודי הדוקטורט.
שלב לימודי המוסמך במסלול הישיר לדוקטורט לא יעלה על שנתיים עבור תלמיד שהתקבל  .11.16

למסלול מיד עם  תום לימודיו לתואר ראשון, ולא יעלה על שנה עבור תלמיד שהתקבל למסלול 
לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני. בשלב לימודי המוסמך במסלול הישיר יידרש 

 הבאות: התלמיד לעמוד בדרישות 

שש"ס לפחות ברמת לימודי מוסמך וסיומם  26השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של  .11.16.1
 לפחות.  90בציון משוקלל של 

הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך שנקבעה על ידי החוג. על התלמיד  .11.16.2
 לפחות בכל אחת משתי העבודות או בחלופה שנקבעה. 90להשיג ציון של 

מחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים עבור תלמיד הגשת הצעת  .11.16.3
שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני 

 עבור תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני. 

סים בציון מספרי בהיקף תנאי מעבר משנה א' של שלב לימודי המוסמך לשנה ב' הם השלמת קור .11.17
לפחות, והגשת עבודה  90של מחצית מתכנית הלימודים בחוג הרלוונטי בציון משוקלל של 

 לפחות.  90סמינריונית שזכתה בציון 

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ועמידה בחובות הלימוד של שלב המוסמך כמפורט לעיל,  .11.18
 יר. יקבל התלמיד תעודת מוסמך האוניברסיטה במסלול היש

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים של שלב המוסמך כמפורט  .11.19
לעיל, יעבור התלמיד לשלב לימודי הדוקטורט במסלול הישיר. משך הלימודים בשלב זה לא יעלה 

על שלוש שנים. במהלך שלב זה יידרש התלמיד להשלים את תכנית הלימודים של התואר השלישי 
עת החוג, להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה בהתאם לקבי

המלווה אם מונתה), לקבל את אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים 
 לצורך שיפוט. 

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך,  .11.20
שות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על יהא רשאי לע

התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול 
 א' או במסלול ב', לפי העניין.

 אי תקינות אקדמית -מסלול ישיר לדוקטורט 
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ברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין), יוכל אוני-בהמלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל .11.21
הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את לימודיו של תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט אשר נמצא 

 במצב אקדמי לא תקין.

 תלמיד במסלול ישיר יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים: .11.22

הרביעי ללימודיו עבור תלמיד תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תחילת הסמסטר  .11.22.1
שהתקבל למסלול ישירות מתום לימודיו לתואר ראשון, ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני, עבור 

 תלמיד שהתקבל למסלול לאחר שהשלים שנת לימודים אחת בתואר השני;

תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בשלב לימודי המסמך של המסלול הישיר  .11.22.2
 ;לדוקטורט

 תלמיד אשר לא השלים תוך שנתיים את חובות שלב המוסמך של המסלול הישיר לדוקטורט;  .11.22.3

תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך שלוש שנים ממועד המעבר לשלב  .11.22.4
 לימודי הדוקטורט ולא אושרה לו הארכת לימודים. 

המסלול הישיר  תלמיד אשר לא השלים תוך שנתיים את חובות שלב המוסמך של לימודי .11.23
 לדוקטורט יועבר למסלול לימודים רגיל לתואר שני. 

לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי המוסמך, למעט  .11.24
 לסטודנט אשר נעדר בשל אירוע מזכה.

 

 מסלול לימודי מחקר מקדים 

המלצת המנחה והוועדה משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. ב .11.25
החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת 

 הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

במהלך לימודיו במסלול זה יידרש התלמיד להשלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), ובמידת  .11.26
 די הוועדה החוגית.הצורך לעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על י

סיום הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר  .11.27
 שלישי. עם סיום לימודיו במסלול, רשאי המועמד להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי. 

 

 הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוט .12
 כללי

הרשאה לביצוע עבודת הדוקטור במוסד מדעי אחר עבודת הדוקטור תבוצע באוניברסיטת חיפה.  .12.1
 בישראל או בחו"ל, מחייבת אישור המנחה, הוועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

קובץ הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) התלמיד יכין את עבודת הדוקטור על פי  .12.2
  לתקנון זה ). נספח א', כפי שיתוקן מעת לעת. (ודוקטורט)

-הלימודים והמחקר תוגש העבודה אל הוועדה החוגית או אל הוועדה הכלל עם סיום .12.3
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין),בצרוף הצהרת התלמיד והמנחה בדבר פורמט עבודת 

הדוקטור ומרכיבי פרקיה, לאישור סופי של הוועדה החוגית ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית 
 לתלמידי מחקר.

 תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:עבודת הדוקטור  .12.4

 לעיל.  1מונוגרפיה, כהגדרתה בסעיף  .12.4.1

 לעיל.  1דוקטורט פרסומים, כהגדרתו בסעיף  .12.4.2

בחירת מתכונת הגשת עבודת הדוקטור (מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים) נתונה בידי התלמיד  .12.5
מחקר.  אוניברסיטאית לתלמידי-והמנחה וכפופה לאישור הוועדה החוגית או הוועדה הכלל

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

 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים. 350היקף עבודת הדוקטור לא יעלה על  .12.6

אוניברסיטאית כי כל התנאים להגשת העבודה התקיימו, -מצאה הוועדה החוגית או הוועדה הכלל .12.7
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הרשות ללימודים מתקדמים לקראת הליך השיפוט, בצירוף רשימת תעביר את העבודה אל 
 השופטים שאושרו על ידה. 

הרשות ללימודים מתקדמים תשלח את עבודת הדוקטור לשיפוט בהתאם לפורמט העבודה  .12.8
 לעיל. 9.7(מונוגרפיה או דוקטורט פרסומים) כמפורט בסעיף 

ביקש התלמיד להגיש עבודת דוקטור חסויה, תידון בקשתו על ידי ועדה בהרכב כדלקמן: הרקטור  .12.9
או נציג מטעמו, הדיקן ללימודים מתקדמים ודיקן הפקולטה הרלוונטית. הרקטור ידווח לסנאט על 

 ור החסויות שאושרו בכל שנה אקדמית. מספר עבודות הדוקט

 

 שפת החיבור (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

 הצעת המחקר ועבודת הדוקטור יוגשו בשפה העברית.  .12.10

נוכח מעמדה של השפה האנגלית באקדמיה, רשאי התלמיד לאחר שקיבל את אישור המנחה  .12.11
 להגיש את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה האנגלית. 

מחקר שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית מוגבל, רשאית הוועדה החוגית  בתחומי  .12.12
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר (לפי העניין) בהיוועצות  ובהסכמת המנחה, -או הוועדה הכלל

 לדרוש כי הצהרת הכוונות, הצעת המחקר ועבודת הדוקטור תוגשנה באנגלית.

ינה עברית, רשאי התלמיד בהסכמת המנחה להגיש אם העבודה מוגשת בחוג ששפת ההוראה בו א .12.13
 את עבודתו בשפת ההוראה בחוג, מבלי שיהיה עליו לבקש אישור מוקדם על כך.

תלמיד המבקש לכתוב את הצעת המחקר ואת עבודת הדוקטור בשפה אחרת, כיוון שהעבודה  .12.14
שקיבל  עוסקת בשפה האמורה או בספרות/תרבות הקשורים לאותה שפה, יגיש את בקשתו לאחר

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, וזו -את הסכמת המנחה אל הוועדה החוגית או הוועדה הכלל
 תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על החלטתה, תוך התחשבות במצאי השופטים בתחום.

 עבודת הדוקטור תיכתב בשפה אחת בלבד. .12.15

 כל עבודת דוקטור תכלול שערים ותקצירים בעברית ובאנגלית. .12.16
 

 מבנה -טורט פרסומים דוק

לצורכי דוקטורט פרסומים יוכרו רק כתבי עת המקובלים ככתבי עת מקצועיים מדורגים, או  .12.17
המצוינים ברשימות כתבי עת המוכרות על ידי החוג ו/או בית הספר הרלוונטי וכמקובל בעולם 

מקצועיים בדיסציפלינה הרלוונטית לעבודת דוקטור. במקרים בהם אין דירוג או רשימת כתבי עת 
כאמור, יוכר כתב העת לצורך דוקטורט פרסומים רק לאחר היוועצות המנחה עם יו"ר הוועדה 

 החוגית ללימודי תואר שלישי ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים. 

הוועדה החוגית רשאית להחמיר על הדרישות דלעיל ובלבד שמספר הפרסומים המינימלי לא יעלה  .12.18
 על שלושה.

מים המהווה את עבודת דוקטורט הפרסומים, תכלול העבודה את החלקים בנוסף לסדרת הפרסו .12.19
 הנוספים הבאים:

תקציר אשר יכלול תיאור קצר של הבעיה הנחקרת, תמצית הרקע המדעי והרציונל,  .12.19.1
 שאלות/השערות המחקר, נבדקים/משתתפים, שיטה, תוצאות ומסקנות עיקריות.

ה הרציונל להכללת כל אחד פרק המתאר את המבנה הארגוני של העבודה ובכלל ז .12.19.2
מהפרסומים, ההקשר הקונספטואלי והמתודולוגי בין הפרסומים ומידע נוסף אשר יוביל את 

 הקורא לכדי הערכה הוליסטית של המחקר כולו.

פרק מבוא אינטגרטיבי (מסגרת תיאורטית של המחקר, מטרות המחקר, סוג  .12.19.3
 ורטית ומעשית של המחקר).המחקר/מתודולוגיה, שיטות, ממצאים עיקריים, תרומה תיא

סדרת הפרסומים לרבות רשימת מחברים, מידע על דירוג כתב העת, אסמכתא לגבי  .12.19.4
סטטוס הפרסום, הצהרת מחברים שותפים ואישור רשמי מכתב העת/ספר מדעי לגבי סטאטוס 

 הפרסום.  

 טקסט מקשר, במידת הצורך, לצורך יצירת אינטגרציה בין חלקי העבודה. .12.19.5
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אינטגרטיבי אשר יקיף את כלל ממצאי המחקר, יתייחס להשלכותיו של המחקר סיכום  .12.19.6
 ותרומתו וידון במגבלותיו.

 במידת הצורך, מידע נוסף אשר יחזק את המחקר ולא פורסם ייכלל כנספח לעבודה.   .12.19.7

 ביבליוגרפיה נוספת שאינה שייכת לפרסומים וצוטטה בחלקי העבודה האחרים. .12.19.8

ם במקור חלק מהפרסום, חומר שנוסף במהלך הזמן שחלף חומר נלווה, נספחים המהווי .12.19.9
ממועד הפרסום ועד הגשת עבודת הדוקטור וחומר שהיה צורך להשמיטו מפרסום בשל דרישות 

 יופיעו בסיפא של הפרק הרלוונטי בעבודה.   -כתב העת/ספר מדעי 
 

 שותפות עם מחברים נוספים–דוקטורט פרסומים 

ן וביצוע מחקר מקורי ועצמאי של התלמיד. לפיכך, התלמיד עבודת הדוקטור היא ביטוי לתכנו .12.20
יהיה מחבר ראשון בכל אחד מהפרסומים. בתחומי מחקר רלוונטיים, סדר המחברים יהיה כמקובל 

 בתחום, והכללת המאמר בעבודת הדוקטור של תלמיד המחקר טעונה אישור הוועדה החוגית. 

מנחה העבודה בכפוף לאישור בכתב  ניתן לכלול בעבודה פרסום/ים עם מחבר שהוא אינו .12.21
 מהמנחה. 

 Equalתרומה (-דוקטורט פרסומים יוכל לכלול פרסום אחד בלבד בו התלמיד הוא מחבר שווה .12.22
Contribution .( 

מאמר שנכתב בתרומה שווה עם תלמיד מחקר אחר יוכל להיכלל בעבודת הדוקטור של שני  .12.23
אשר אושר מראש על ידי הוועדה התלמידים רק בתנאי שהמאמר התקבל לפרסום בכתב עת 

 .החוגית
 שינוי סטטוס הפרסומים לאחר הגשת העבודה לשיפוט –דוקטורט פרסומים 

באחריות התלמיד והמנחה ליידע את הרשות ללימודים מתקדמים באם מאמר (אחד או יותר)  .12.24
שהוגש לפרסום או פרק בספר, התקבל לפרסום בעת שהעבודה נמצאת בהליכי שיפוט. הרשות 

 מודים מתקדמים  תיידע את השופטים בנדון. ללי
 ביצוע תיקונים  -דוקטורט פרסומים 

התייחסות התלמיד להערות השופט/ים לגבי חלקים בעבודה שהתקבלו לפרסום או פורסמו, תוגש  .12.25
 אל הוועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים ותצורף כנספח לעבודה. 

חלקים בעבודה שנשלחו לפרסום, ישולבו  תיקוני התלמיד בהתאם להערות השופטים לגבי .12.26
 ).Amendmentsבעבודת הדוקטור המתוקנת בסוף הפרק הרלוונטי תחת סעיף 'תיקונים לפרק' (

 דו"ח השיפוט (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

כל שופט יחווה דעה על עבודת הדוקטור. דו"ח השיפוט יימסר ישירות אל הרשות ללימודים  .12.27
 שהתקבל משופט לא יועבר לעיונו של שופט אחר של העבודה. מתקדמים. דו"ח שיפוט 

 דו"ח השיפוט יתייחס להיבטים הבאים: .12.28

 תוכן וחשיבות:  .12.28.1

 רלוונטיות וחשיבות מדעית
 מסגרת תיאורטית

 מסגרת אנליטית וכלי מחקר
 איכות והיקף הממצאים

 איכות הדיון והתרומה לתחום המחקר
 חדשנות ואיכות הרעיונות

 ומבנה:לכידות, שפה  12.28.2

 בהירות הצגת הממצאים

 איכות השפה המדעית 
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 המלצה סופית בנוגע לאישור העבודה 12.28.3

 הדיון בדו"ח השיפוט (מונוגרפיה ודוקטורט פרסומים)

חוות הדעת על עבודת הדוקטור תועברנה על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים אל הוועדה החוגית  .12.29
אוניברסיטאית לתלמידי -וועדה הכלללתלמידי מחקר. תלמיד מחקר המבצע את מחקרו במסגרת ה

מחקר יקבל את חוות הדעת במישרין מהרשות ללימודים מתקדמים. עותק מחוות הדעת יועבר 
 למנחה. חוות הדעת תועברנה בעילום שם אלא אם איפשר אחד השופטים לחשוף את שמו. 

מצעות עם קבלת התייחסות הוועדה החוגית לחוות הדעת, הן תועברנה אל תלמיד המחקר בא .12.30
 הרשות ללימודים מתקדמים.

בתיאום עם המנחה, יתבקש תלמיד המחקר להתייחס להערות השופטים ו/או לתקן את עבודת  .12.31
המחקר (לפי העניין),  וכן להגיש לוועדה החוגית מסמך המפרט אילו תיקונים בוצעו בעבודה והיכן 

לבצע שינוי, על התלמיד  הוטמעו. במידה וישנן הערות אשר לגביהן החליטו המנחה והתלמיד שלא
 לנמק את הסיבות לכך. 

במידת הצורך ובהתאם לחוות הדעת, תישלח העבודה המתוקנת לשיפוט חוזר. השופט יקבע באם   .12.32
 העבודה, במתכונתה החדשה, ראויה להתקבל כעבודת דוקטור. 

פרק הזמן המקסימאלי לביצוע תיקונים שהתבקשו על ידי חוות הדעת הינו שנה אחת בלבד  .12.33
מועד העברת חוות הדעת לעיון התלמיד. חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מ

 מתקדמים.

עם תום הליך השיפוט והדיון בחוות הדעת, תמליץ הוועדה החוגית או הוועדה הכלל  .12.34
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בפני הדיקן ללימודים מתקדמים אם ראוי תלמיד המחקר לקבלת 

 התואר. 

ללימודים מתקדמים יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מטעם אוניברסיטת הדיקן  .12.35
 חיפה. 

 לא יינתנו ציונים מספריים לעבודת הדוקטור. .12.36

עם סיום הליך שיפוט העבודה, יעביר התלמיד למזכירות החוג או לראש מדור לימודי תואר  .12.37
ם של עבודת הדוקטור, שלישי ברשות ללימודים מתקדמים שלושה עותקים מודפסים וכרוכי

מאושרים וחתומים ע"י המנחה ויו"ר הוועדה החוגית. בנוסף, יועבר עותק דיגיטלי של העבודה. כל 
העותקים יועברו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לספרית האוניברסיטה בתום הליכי אישור 

לקבל תעודת  התואר. העברת עותקים קשיחים ועותק דיגיטלי של עבודת הדוקטור מהווה תנאי
 הדוקטורט.

מחזור מקבלי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשנת לימודים אקדמית ייסגר חודשיים לפני מועד  .12.38
 טקס הענקת התואר, כפי שיפורסם על ידי הרשות ללימודים מתקדמים. 

 

 אישור עבודת הדוקטור-אי

ודת דוקטור, מצא אחד השופטים כי העבודה אשר הוגשה לו לשיפוט אינה ראויה להתקבל כעב .12.39
יידרש תלמיד המחקר על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים לתקן את העבודה בהתאם לחוות הדעת. 

עבודת הדוקטור המתוקנת תישלח לשיפוט נוסף על ידי שופט חדש, בהתאם להחלטת הדיקן 
ללימודים מתקדמים. ככל שבשיפוט הנוסף ייקבע כי נדרשים תיקונים מהותיים בעבודה, רשאית 

 ה החוגית שלא לאפשר סבב תיקונים נוסף.הוועד

במידה ונמצא בשיפוט הנוסף כי העבודה אשר הוגשה לשיפוט ראויה להתקבל כעבודת דוקטור,  .12.40
בין אם כנתינתה ובין אם  בכפוף לביצוע תיקונים שאינם מהותיים, יימשך הליך השיפוט כמפורט 

 לעיל. 

ים תיקונים מהותיים טרם אישורה, במידה ונמצא בשיפוט הנוסף כי בעבודה המתוקנת נדרש .12.41
-יקבע הדיקן ללימודים מתקדמים, לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית או הוועדה הכלל

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, אם לאפשר סבב תיקונים נוסף. לא אושר סבב תיקונים נוסף, לא 
 מיד.תאושר עבודת הדוקטור. הדיקן ללימודים מתקדמים יודיע על כך בכתב לתל

החליט הדיקן ללימודים מתקדמים שלא לאשר את עבודת הדוקטור, רשאי תלמיד המחקר  .12.42
לערער בכתב על ההחלטה תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה על אי אישור העבודה. הדיון 

הוק שיימנה לצורך כך שלא תכלול את הדיקן -בערעור ייערך על ידי הרקטור או על ידי ועדה אד
 . החלטת הרקטור או הוועדה (לפי העניין) בערעור תהיה סופית. ללימודים מתקדמים
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 משך השיפוט

דו"ח השיפוט יימסר עלי די השופט /ת לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה העבודה. אם תקופה  .12.43
  .זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן אורכה של חודש נוסף

הנושא עלי די הדיקן ללימודים אם כעבור תקופת השיפוט הנ"ל לא יתקבל דו"ח השיפוט, יטופל  .12.44
 מתקדמים.

 
 שונות 13

 הפסקה וחידוש לימודים

 תלמיד המעוניין להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב לרשות ללימודים מתקדמים ולחוג הרלוונטי. 13.1

הוועדה החוגית רשאית להמליץ לדיקן ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו של תלמיד שנמצא  13.2
החלטה אודות הפסקת הלימודים בשל מצב אקדמי לא תקין תתקבל על ידי במצב אקדמי לא תקין. 

 הדיקן ללימודים מתקדמים, בין אם התקבלה המלצת הוועדה החוגית בקשר לכך ובין אם לאו.

תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד לימודי מחקר מקדים שהופסקו לימודיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת  13.3
תקדמים), רשאי לפנות לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מ

בבקשה לחדש את לימודיו ההחלטה בבקשה כאמור תתקבל על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים 
לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית. הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי להתנות את חידוש 

 הלימודים בתנאים.

דיו (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן תלמיד מחקר שלב ב' שהופסקו לימו 13.4
ללימודים מתקדמים), רשאי לפנות לוועדה החוגית בבקשה לחדש את ההחלטה בבקשה כאמור 

תתקבל על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים לאחר שקיבל את המלצת הוועדה החוגית. הדיקן 
 .ללימודים מתקדמים רשאי להתנות את חידוש הלימודים בתנאים

 הארכת לימודים 

תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר או עבודת הדוקטור תוך פרק הזמן שנקבע לכך בתקנון זה,  13.5
רשאי לפנות אל הדיקן ללימודים מתקדמים בבקשה להארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה 

 אקדמית מלאה. הבקשה תלווה בחוות דעת המנחה והוועדה החוגית.

 מים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.הדיקן ללימודים מתקד 13.6

 תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים יופסקו לימודיו על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים. 13.7

 סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו בשני סמסטרים לכל היותר. 13.8

הצעת המחקר יורשה להגיש את הצעת  סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת 13.9
המחקר בהתאם להחלטת המנחה/ים עד שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות. מועד סיום 

התואר (הגשת עבודת הדוקטורט) יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, ללא תשלום 
 תקורה, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

 חופשת לימודים

לפנות אל הדיקן ללימודים מתקדמים במהלך תקופת הלימודים הקבועה בסעיף  תלמיד רשאי 13.10
בבקשה לחופשת לימודים לתקופה של עד שנה אקדמית מלאה. הבקשה תלווה בחוות דעת  11.1

המנחה והוועדה החוגית. הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי מנימוקים שיירשמו לאשר חופשת 
 ע שנות הלימוד לתואר.לימודים לתלמיד אשר חרג ממסגרת ארב

 אושרה חופשת לימודים, יידחו המועדים האמורים בתקנון זה לתקופת החופשה. 13.11
 חופשת לימודים תינתן רק לתלמיד במצב אקדמי תקין. 13.12

 תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה שאושרה לו, יופסקו לימודיו. 13.13
 קנין רוחני, פטנטים, המצאות וזכויות יוצרים

נוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, יחולו על הוראות  13.14
כל תלמיד לתואר דוקטור, הן מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ובמקרה של סתירה הן גוברות על 

 הוראות תקנון זה. בלי לגרוע מכלליות עקרון זה, יחולו גם ההוראות המפורטות להלן:
ברסיטת חיפה, שעבודת המחקר שלו אושרה על ידי המוסדות האקדמיים דוקטור של אוני 13.14.1
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המוסמכים של האוניברסיטה, זכאי לפרסם את תוצאות מחקרו כולן או חלקן בכפוף לאישור 
המנחה, ותוך ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר. 

ם של עבודת הגמר או תוצאות המחקר, אלא אם המנחה שמו ותוארו של המנחה יצוין על כל פרסו
ויתר על זכות זו או אם ציון שמו אינו מקובל בדיסציפלינה הרלוונטית. הפקדתה של העבודה 

בספריית האוניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות המחקר ומיועדת להבטיח את ההפצה 
 החופשית של הידע. 

רשאי לבקש כי עבודתו לא תועבר לספרייה ולא תצוטט, תלמיד דוקטור שעבודתו אושרה כנ"ל,  13.14.2
אם חלה עליה חובת החיסיון או שהיא מהווה נושא לרישום פטנט, כאמור בסעיף ב' להלן. 

במקרה זה יכתוב המחבר מכתב בו ינמק את בקשתו ויציין את פרק הזמן בו הוא מבקש את 
מך להחליט בנדון, לאחר שישקול עיכוב מתן הפומביות לעבודה. הדיקן ללימודים מתקדמים מוס

את נימוקי המבקש. בכל מקרה, על הדיקן ללימודים מתקדמים לסייג את החלטתו לתקופה 
מוגדרת, תוך כדי הקפדה על קיום חוקי החיסיון, כאשר זה יהיה דרוש. האוניברסיטה שומרת על 

 זכותה לפרסם תקצירים של עבודות דוקטור במסגרות שתראה לנכון.

או מחקרים אשר עשויים לשמש נושא לפטנט, המצאה או הפקת רווחים יחולו הוראות עבודות ו' 13.14.3
 הנוהל/תקנון לקניין רוחני של אוניברסיטת חיפה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

המנחה/ים. המנחה  פרסום חלקי או מלא של עבודות דוקטור לפני הגשתן לשיפוט ייעשה באישור 13.14.4
 לחלקם. היה משותף לכולם אווהתלמיד ייקבעו במשותף אם הפרסום י

המחקר לפני הגשת  התלמיד חייב לקבל אישור מוקדם מן המנחה לפרסום חלקי של תוצאות 13.14.5
 עבודת הדוקטור לשיפוט. חובת האישור חלה גם לאחר הגשת העבודה לשיפוט.

העמיד המנחה לרשות התלמיד נתונים, ממצאים אינפורמציה או חומרי גלם אחרים הקשורים  13.14.6
קטור, תישאר הבעלות בהם בידי המנחה או האוניברסיטה, והם יוחזרו לפי דרישה בעבודת הדו

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 

דרישות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". לא הותנה סייג באוניברסיטת חיפה כחלק מן ה
כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנ"ל, יהיה זכאי התלמיד לפרסם את תוצאות מחקרו 
(כאמור לעיל) תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת 

דוקטור הנו האחראי הבלעדי על הנתונים התואר "דוקטור לפילוסופיה). תלמיד הכותב עבודת 
 עליהם התבססה עבודת הדוקטור שלו, איסופם ומהימנות הצגתם, על כל המשתמע מכך.

במקרה של חילוקי דעות לגבי הנאמר בסעיפים דלעיל, יפנה המערער לדיקן ללימודים מתקדמים  13.14.7
הוק על פי שיקול דעתו ובלבד שאין בנוהל/תקנון הקניין הרוחני של -אשר ימנה ועדת בוררות אד

 אוניברסיטת חיפה הוראות אחרות. החלטת ועדת הבוררות היא סופית. 

 

 

 07.03.2019, 5ישיבה מס' 

 

 מכללת בראודה –יון אסטרטגי ד .1
 הוחלט:

הסנאט מאשר להנהלת האוניברסיטה לנהל משא ומתן לקראת איחוד עם בראודה. הסנאט יקים ועדה 
 שתלווה את ההנהלה בשלושת התחומים הבאים:

 הדרכים והקריטריונים בהם יש לקלוט את חברי הסגל. .א

בהתחשב בצורך לשילובה בניית שלד לתכנית לימודים אקדמית בפקולטה הנקלטת,  .ב
 באוניברסיטה ובמתן השכלה רחבה לבוגרי תארים בהנדסה.

 דרכים להבטיח את המשך הפיתוח של התחומים הקיימים באוניברסיטה. .ג
 

 

 14.03.2019שלא מן המניין,  1ישיבה מס' 

 בחירות לרקטור .1
 הוחלט: 
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תקופת כהונה נוספת של שלוש בהתאם לתוצאות ההצבעה, פרופ' גוסטבו מש נבחר לרקטור האוניברסיטה ל
 שנים דהיינו: תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב.

 

 

 07.03.2019, 7ישיבה מס' 

 

 הארכת כהונה דיקן הוראה .1
 :הוחלט

הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' און וינקלר כדיקן הוראה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, 
 דהיינו: תש"פ, תשפ"א ותשפ"ב.

 

 הפקולטה לניהול .2
 :הוחלט

, בה הוחלט על העברת הטיפול והאחריות 24.07.2018הסנאט מאשרר את החלטת הוועדה המתמדת מיום 
 .השוטפת של הפקולטה לניהול לפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

הסנאט מאשר להחזיר את פעילות החוג למינהל עסקים למתכונת פעילות של בית ספר במסגרת הפקולטה 
 שמואל והרטה עמיר. למדעי החברה ע"ש

 

 בית ספר לפסיכולוגיה .3
 הוחלט:

את ההצעה להקמת ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה במסגרת הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל הסנאט מאשר 
 והרטה עמיר.

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה יורכב משלוש יחידות אקדמיות: החוג לפסיכולוגיה, החוג למדעי הקוגניציה 
 הבינתחומית להתפתחות הילד.והתכנית 

 

 

 תקנון הענקת תואר פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה  ׁ .4
 הוחלט:

 את תקנון הענקת פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה כדלקמן:הסנאט מאשר 

 

 תקנון הענקת תואר פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה

 

אוניברסיטת חיפה תעניק את התואר: "פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה" 
)University of Haifa Board of Governors Distinguished Professor.( 

 

ההמלצה להענקת התואר הינה של רקטור האוניברסיטה ובחירת המועמד המתאים תעשה על ידי ועדה 
 להענקת התואר.  

 

 הוועדה הוא כדלקמן:הרכב 

נציג/ה חבר נאמנים, איש ציבור, שהינו איש סגל אקדמי בכיר במוסד ; רקטור  ;נשיא  ;יו"ר חבר הנאמנים 
 אוניברסיטאי שאינו אוניברסיטת חיפה.
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 התואר פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים יוענק למועמדים אשר: .1

 מוכרים ברמה הלאומית והבינלאומית. התואר יוענק לאיש סגל אשר פעילותו והישגיו המחקריים  1.1

על המועמדים להיות בעלי כישורי מחקר מעולים ומוכחים, באמצעותם העצימו והרחיבו את  1.2
 דיסציפלינת המחקר שלהם. 

 על המועמדים להציג זכייה במענקי מחקר/פרסים/מלגות יוקרתיות.    1.3

 התואר ומועד הענקתו: .2

 ענק  במסגרת מושב חבר הנאמנים השנתי.התואר פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים  יו 2.1

 בחירת המועמד: .3

המלצות הרקטור יובאו לדיון במסגרת הוועדה, אשר תאשר את בחירתו של  -תהליך הבחירה   3.1
 מקבל התואר. 

התואר פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים  הינו קבוע למשך תקופת העסקתו של החוקר באוניברסיטת 
 חיפה.

 

 

 201906.13., 8ישיבה מס' 

 נסיעות לחו"ל של חברי סגל  .1
 

 הוחלט:
 הסנאט מאשר בקריאה ראשונה את שינוי סעיף "היעדרות מהוראה" בידיעון לסגל האקדמי הבכיר כדלקמן:

 
 היעדרות ו/או ביטול שיעור מחייבים דיווח למזכירות החוג. .1
 מותרת היעדרות לצרכי נסיעה לחו"ל בזמן סמסטר תקני על פי ההנחיות הבאות:  .2

 ) ימים קלנדריים במשך סמסטר. 9דיקן רשאי לאשר לחבר סגל היעדרות של עד תשעה ( .2.1
במהלך סמסטר מורה לא יחסיר יותר משיעור אחד בכל קורס. על המורה להשלים שיעור  .2.2

 זה במועדים ובכללים המקובלים.
במקרים חריגים באישור הרקטור, ובהמלצת דיקן הפקולטה, יוכל חבר סגל לנסוע מעבר  .2.3

 ) ימים.9ה (לתשע
כל חבר סגל מתבקש להביא אישור על היעדרות כתוצאה משירות מילואים (למחלקת שכר), מחלה  .3

 (לאגף משאבי אנוש) או כל סיבה אחרת שיש לה השלכה כספית.
מדי חודש מתבקש חבר הסגל להצהיר על מספר ימי המחלה שניצל באמצעות מערכת יישומי האינטרנט  .4

 ) http://hr.haifa.ac.il –הליך הדיווח ניתן למצוא באתר אגף משאבי אנוש הפורטל. (דפי הסבר על ת –
 תחולת ההחלטה היא למן ראשית שנה"ל תש"ף.

 
 

הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, במסגרת החוג ללקויות למידה,  .2
 הפקולטה לחינוך

 הוחלט:
 

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, במסגרת החוג 

 ללקויות למידה, הפקולטה לחינוך. 

 
 הצעה להענקת תואר דוקטור לשם כבוד .3

 הוחלט:
הסנאט מאשר את המלצתם של ועדת התארים והוועד המנהל להעניק תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד 

 לאישים הבאים: 
 

 בקטגוריית "מועמדים אקדמיים": פרופ' בוני ברגר ופרופ' ריצ'ארד הורטון;
 

http://hr.haifa.ac.il/
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 בקטגוריית "אנשי ציבור": גב' גל לוסקי; פרופ' אליס שלוי ופרופ' יצחק פרלמן;
 

 

 201907.10., שלא מן המניין 2ס' ישיבה מ

 

 בתקנון מינויים והעלאות בקריאה ראשונה 11.1.2הצעה לשינוי סעיף  .1

 :הוחלט
 :בתקנון מינויים והעלאות כדלקמן 11.1.2הסנאט מאשר את התיקון לסעיף 

של . דיקן/ראש בית ספר/יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר, לא יכהן כחבר ועדת המינויים והעלאות 11.1.2
  הסנאט.
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 טע"תשהחלטות הוועדה המתמדת 

 2018.10.10, 1ישיבה מס' 

 

 קריאה שנייה –תקנון חובותיו של העובד האקדמי  .1

 הוחלט: 

 הוועדה המתמדת מאשרת בקריאה שניה את תקנון חובותיו של העובד האקדמי כדלקמן:

 תקנון חובותיו של העובד האקדמי

 תוכן עניינים:

 הגדרות  .1
 תחולההגבלת   .2
 חובות העובד האקדמי  .3
 עבירות משמעת  .4
 עונשים  .5
 חיובים נלווים  .6
 התלונה  .7
 נקיטת אמצעים דחופים לאחר הגשת תלונה  .8
 בירור ראשוני של התלונה והחלטה בדבר הטיפול בה  .9

 מבנה ערכאות המשמעת וסמכויותיהן  .10
 התביעה  .11
 גישור  .12
 כתב אשמה  .13
 הדין למשמעת בתי  .14
 ייצוג  .15
 מנהל המערכת  .16
 דיונים בדלתיים סגורות  .17
 ערכאה ראשונה –הליך השיפוט   .18
 עיכוב הליכים  .19
 הודעה ליועץ המשפטי לממשלה  .20
 השעיה במקרה של אישום פלילי  .21
 זיכוי בהליך פלילי  .22
 הרשעה בהליך פלילי   .23
 הגשת ערעור  .24
 ערכאת הערעור –השיפוט הליך   .25
 חנינה  .26
 דיווח  .27
 תחילה  .28

 

 הגדרות .1
 אוניברסיטת חיפה. –"האוניברסיטה" 
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 מתלונן, תובע, נילון, נאשם. –"בעל דין" 
 רקטור האוניברסיטה, או ממלא מקומו. – "רקטור"

 דיקן הפקולטה באוניברסיטה, או ממלא מקומו. –"דיקן" 
 קדמי של האוניברסיטה, לרבות סגנו.המזכיר הא –"המזכיר האקדמי" 

 בעל השכלה משפטית אקדמית. –"משפטן" 
 מי שהגיש את התלונה. – "מתלונן"

 נשיא האוניברסיטה, או ממלא מקומו. –"נשיא" 

 " שעליו חל תקנון זה הוא אחד מאלה: עובד" או "עובד אקדמי"
מן המסלולים האקדמיים הבאים, על ) מי שיש לו מינוי באוניברסיטה, במשרה מלאה או חלקית, באחד 1(

 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;

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

 שייקבע באוניברסיטה מדי פעם בפעם יחשב כעובד אקדמי לצורך הוראות תקנון זה בלבד.
עבודתו באוניברסיטה נפסקה ) לעיל, ואשר פרש לגמלאות או ש1) מי שהיה לו מינוי, כאמור בסעיף קטן (2(

 מכל סיבה שהיא, ככל שמדובר בעבירה שעבר במהלך עבודתו באוניברסיטה.
 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" 
 המתלונן לפיו עובד אקדמי ביצע עבירת משמעת. סיפור המעשה של –"תלונה" 

 .הרכב השופטים בדין המשמעתי –"מותב" 

 חבר סגל אקדמי בעל קביעות, ימונה על ידי אב בית הדין מבין חברי המותב. – "המותב ר"יו"

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

 חבר סגל בכיר מאוניברסיטת חיפה. –"טוען" 

יו"ר התביעה  ידי על שימונה) המתאימים מוסמך (במקרים מגשר או אקדמי סגל חבר –גשר" "מ
 . בהסכמת שני הצדדים

 

 הגבלת תחולה:  .2
 הליכי הבירור והשיפוט האמורים בתקנון זה: 

 לא יפגעו בעקרון החופש האקדמי. .2.1
לא יפגעו בזכותו של איש הסגל האקדמי למתוח ביקורת על מוסדות האוניברסיטה, עובדיה  .2.2

 וממלאי תפקידים בה. 
לא יחולו על סכסוכי עבודה שבין הארגונים היציגים של הסגל האקדמי לבין מוסדות  .2.3

 האוניברסיטה. 
כלומר, סעיפי למען הסר ספק, אין זיקה בין מסמך זה לבין הקוד האתי של אוניברסיטת חיפה.  .2.4

 הקוד אינם עילה לתביעה בגין עבירת משמעת.
בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו, וכן להיפך. בתקנון זה האמור בלשון יחיד  .2.5

 אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.
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 :האקדמי העובד חובות .3

נבחר,  או נתמנה שלשמם והמינהל המחקר, ההוראה תפקידי את למלא חייב אקדמי עובד .3.1
  :כגון
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 

באופן עצמאי, עליו למלא את תפקידי העזרה במקצועו. במקרה שאין העובד מורה 
 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 

 ביותר שהוא מסוגל לתת להם. 
שאלונים, לתקן עבודות בכתב, להיות נוכח בהתאם לצורך בזמן הבחינות בכתב  להכין .3.1.3

מתוך שיתוף   -גמר ועבודות דוקטורט-פה, ועליו לדאוג להערכת עבודות-ובבחינות בעל
 פעולה מלא עם חבריו בחוג הלימודים. 

להשתתף בעבודת חוגו או יחידתו בקביעת תכניות הלימוד וכל פעולה משותפת אחרת.  .3.1.4
ו להשתתף בקביעות בעבודת הגופים שאליהם הוא שייך בתוקף  משרתו, כגון: מועצת עלי

ידי גופים אלה או גופים אחרים ולמלא את -הפקולטה או הסנאט, ובוועדות שנתמנו על
 התפקידים שנתמנה להם באוניברסיטה.

העובד האקדמי אשר נתמנה או נבחר לראש חוג או יחידה, חייב למלא את תפקידי  .3.1.5
ה בנאמנות,  לקדם את התפתחות היחידה או החוג, ולדאוג לטובת העובדים שהוא ממונה ההנהל

 עליהם, להושיט להם עזרה והדרכה במחקר ובכל פעולות אקדמיות אחרות. 
 לעסוק במחקר לפי מיטב יכולתו.  .3.1.6

 ההתנהגות המקובלים 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  .3.3

האוניברסיטה; 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
 אקדמית ויהיה צפוי לעונשים בהתאם לתקנון זה. 

 

 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
 פועל בחוסר הגינות, או בתרמית, בעבודה המדעית, פרסומה ובציון שמות מחבריה. .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
נוטל רכוש האוניברסיטה, או משתמש בו, ללא היתר או לשם עשיית רווח שלא  .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.
 לתפקידו באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד אקדמי.נוהג בפעילות הנוגעת  .4.1.9

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

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

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

 כתלמידים, או אם נעשה בתחום מתקניה של האוניברסיטה.

 

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

 

 עונשים:  .5
יכול שיהא לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן לפי העניין;  בסעיף זה המנויים העונשים מן עונש

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. 

 אלה העונשים בגין עבירת משמעת: 

 נזיפה בכתב.  .5.1
 פסילה מלמלא תפקידים אקדמיים או מינהליים או אחרים 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
 או הטבות שהושגו במרמה או בתחבולה. ביטול זכויות .5.5
 קנס כספי בכפוף לכל דין. .5.6
 איסור על מימוש זכויות שבתון לתקופה שתקבע.  .5.7
 עיכוב פתיחת פרוצדורה להעלאה בדרגה.  .5.8
הפסקת שרות לתקופה שלא תעלה על שנה, ללא תשלום משכורת, זכויות והטבות נלוות או חלק  .5.9

 מהן. 
ם בביצוע תרמית שתרמה, או עשויה הייתה לתרום, הורדה בדרגה, כאשר הנילון נמצא אש .5.10

 לקידומו בדרגה. 
פיטורין מהאוניברסיטה בתשלום פיצויי פיטורין, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי  .5.11

 פיטורין, הכל בכפוף לכל דין. 

 
 נלווים חיובים .6

 לעיל מוסמכים מוסדות המשמעת: 5נוסף על העונשים המפורטים בסעיף 

 הנאשם להתנצל בפני המתלונן או בפני כל גורם אחר שייקבע.לחייב את  .6.1

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

 
 התלונה:  .7

) ימי 7התביעה בתוך שבעה ( ליו"רתלונה תוגש בכתב למזכיר האקדמי שיעביר אותה  .7.1
 לרקטור, לדיקן ולנילון. -עבודה. עם העתק

הטרדה מינית תוגש על פי האמור בנוהל למניעת הטרדה תלונה שעניינה  -הטרדה מינית  .7.2
 מינית באוניברסיטת חיפה, כפי שיעודכן מעת לעת.

  מסמך תלונה: .7.3
תלונה תוגש בכתב, תפרט המעשים או המחדלים המיוחסים לאיש הסגל  .7.3.1

 האקדמי נשוא התלונה, ויצורפו אליה מסמכים התומכים בה, מקום שישנם כאלה. 
יום ממועד  21הנילון יהיה רשאי למסור ליו"ר התביעה, בכתב, תגובתו תוך  .7.3.2

 קבלת התלונה. 
 

 תלונה: הגשת לאחר דחופים אמצעים נקיטת .8

יו"ר התביעה רשאי, לאחר היוועצות עם הרקטור והנשיא, לפנות לאב בית הדין למשמעת אקדמית  .8.1
 בבקשה:
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לדעתו המשך תפקודו של הנאשם להשעות את הנילון ממילוי תפקידים שייקבעו, אם  .8.1.1
 עלול לפגוע באוניברסיטה, בעובדיה, בתלמידיה או במתלונן.

לנקוט אמצעים לביצוע הפרדה בין המתלונן לנילון אם לדעתו הדבר נחוץ לשם הגנה על  .8.1.2
 מי מהצדדים.

 הפרדת או השעיית הנילון כאמור תהיה לכל היותר עד לסיום ההליך המשמעתי נגדו. .8.2
ייתן לנילון הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו בקשר להפעלת הסמכויות שעל פי אב בית הדין  .8.3

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

 
 בירור ראשוני של התלונה והחלטה בדבר הטיפול בה .9

 בעצמו (בין ראשוני של התלונה לבירורמהר ככל האפשר  יו"ר התביעה יפעל, התלונה קבלת עם .9.1
 עובד כל היתר, לזמן בין, יו"ר התביעה רשאי יהא כך מטעמו) לצורך מי באמצעות ובין

 .דעתו שיקול לפי והכל, התלונה לבירור הנוגע מסמך או/ו מידע למתן תלמיד או אוניברסיטה
 לאחר השלמת הבירור יהא יו"ר התביעה רשאי לפעול דלקמן:  .9.2

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

לפתוח בהליך משמעתי. במקרה כאמור, יחליט יו"ר התביעה אם יבקש לקבוע עונש מן  .9.2.2
 .6עיף ו/או חיוב מהחיובים הנלווים בס 5העונשים הקבועים בסעיף 

 לפתוח בהליכי גישור, כמפורט להלן. .9.2.3
 הודעה על החלטת יו"ר התביעה כאמור תועבר בכתב למתלונן, לנילון ולמזכיר האקדמי. .9.2.4

 
 מבנה ערכאות המשמעת וסמכויותיהן: .10

הליכי ערכאות המשמעת מורכבות מהמוסדות הבאים: תביעה, בית דין למשמעת ובית דין לערעורים. 
 עבירת משמעת יוכל להתנהל בהתאם לשני המתווים הבאים:הבירור של תלונה על 

  גישור:  .10.1
שיתגלו  -שמקורם בעבירות משמעת  -האוניברסיטה תעסוק בגישור בתלונות שלפי טיבן הן בגדר סכסוכים 

 בין העובדים עליהם חל תקנון זה לבין עצמם, או בינם לבין יחידה אקדמית או העומד בראשה. 

  שפיטה: .10.2
ערכאות המשמעת יפסקו בתלונות. בין כאלה בהן קיים הליך של גישור (שלא הועיל) ובין כאלה שנמצאו, 

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

 

 התביעה:  .11
תביעה, בדרגת פרופ' מן המניין, לתקופת כהונה  חברי שלושה בהמלצת הרקטור, יבחר הסנאט, .11.1

 של שלוש שנים עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות, מתוכם יבחר את יו"ר התביעה. 

 לאחר רק זה לתפקיד ולהיבחר לשוב יוכל רצופות כהונה תקופות שתי כחבר תביעה שכיהן מי .11.2
 לפחות.  שנה של הפסקה

 התביעה מחברי אחד ידי על התביעה תיוצג אקדמית למשמעת דין בית בפני שתידון תלונה .11.3
 .התביעה ר"יו שיקבע כפי

 ולבעלי אקדמית למשמעת הדין בית לאב טופס כתב אשמה כמפורט לעיל ויעבירו התובע ימלא .11.4
 .הדין

רי היה יו"ר התביעה נוגע בדבר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, ימלא את מקומו אחד מחב .11.5
 .התביעה שאינם נוגעים בדבר

 חלק בו וליטול, הדין בית בפני בדיון להופיע מתלונן של זכותו את לשלול כדי תובע במינוי אין .11.6
 המותב. ר"יו שיקבע בדרך

 עד אוטומטית הכהונה תקופת תוארך תובע מכהן בו הדיון במהלך הכהונה תקופת הסתיימה .11.7
 .המשפט לסיום

 : התביעהיו"ר  סמכויות .11.8
יו"ר התביעה מוסמך להחליט אם לפתוח בהליך משמעתי, לגנוז את התלונה או להעבירה  .11.8.1

 להליכי גישור. 
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במילוי תפקידיה רשאית התביעה להתייעץ לפי הצורך עם הנשיא והרקטור וכן עם היועץ  .11.8.2
 המשפטי של האוניברסיטה, ככל שאינם בעלי נגיעה אישית להליך.

 פרישה, התפטרות, פטירה עקב התובע של מקומו נתפנה –תובע מילוי מקום שנתפנה  .11.8.3
 חבר תביעה נוסף.  הסנאט אחרת, יבחר סיבה מכל האוניברסיטה, או מן

 
  גישור .12

 
 בסמכותו של יו"ר התביעה להעביר את התלונה לגורם מגשר ובלבד שניתנה הסכמת הצדדים.

 יים את הליך הגישור באחד האופנים הבאים:לס מוסמך יהיה המגשר הגורם .12.1
 .גישור בדרכי התלונה הוגשה בגינו הסכסוך הסדר .12.1.1
 החזרת התלונה ליו"ר התביעה לשם הפעלת סמכויותיו.  .12.1.2

למסור  הנילון של זכותו שתישמר ובלבד דעתו שיקול לפי הגישור הליכי את יקבע המגשר .12.2
תגובתו לאמור בה, אם יתאפשר למתלונן להיפגש עם המגשר, יתאפשר הדבר גם לנילון (אף שאין 

 זה מן ההכרח שהדבר ייעשה במעמד אחד).
 בתום שהוחלט או גישור הליכי בה שיתקיימו ראויה אינה תלונה כי התביעה יו"ר ידי על נקבע .12.3

 שמעת, יוחזר עותק התלונה לתביעה.להעביר התלונה לדיון בפני ערכאות המ הגישור הליכי
  

 כתב האשמה:  .13
 ככל שיחליט יו"ר התביעה לפתוח בהליך משמעתי, ימנה תובע אשר יכין כתב אשמה.  .13.1
 כתב האשמה יכלול את הפרטים להלן: .13.2

 שמות בעלי הדין, תפקידם וכתובתם. .13.2.1
 פירוט עבירת המשמעת שנעברה ותיאור העובדות הצריכות לעניין. .13.2.2
  לעיל) 6או  5(מתוך סעיף  לעונש הנדרש הצהרת התובע באשר .13.2.3
 רשימת המסמכים להוכחת האשמה. .13.2.4
 שמות העדים שהתובע מבקש להזמין. .13.2.5

 כתב האשמה ייחתם בידי התובע ויוגש למזכיר האקדמי. הגשה:  .13.3
 המזכיר האקדמי או מי מטעמו ימסור עותקים מכתב האשמה כלהלן: מסירה לדין: .13.4

 שלושה עותקים לאב בית הדין עבור חברי המותב.  .13.4.1
 עותק לנשיא האוניברסיטה, לרקטור ולדיקן הפקולטה אליה משתייך הנאשם. .13.4.2
 עותק לנאשם שיישלח בדואר רשום. .13.4.3

  
 בתי הדין למשמעת:  .14

 מבנה: המוסדות הממונים באוניברסיטה על המשמעת של העובדים עליהם חל תקנון זה הם: .14.1
 הדין למשמעת.ערכאה ראשונה: בית  .14.1.1

 ב. מותב  דן יחיד .א
 ערכאה שניה: בית דין לערעורים. .14.1.2

  מינוי בית הדין למשמעת אקדמית: .14.2
 למשמעת הדין בית לתפקיד אב מועמדים רשימת יכין הרקטור  .14.2.1

המניין  מן מועמדים פוטנציאליים בדרגת פרופ' רשימת מתוך אקדמית
רצוי שאב בית הדין למשמעת אקדמית  .קביעות באוניברסיטה ובעלי

 יהיה חבר סנאט.
אקדמית למעט נציג  למשמעת הדין בבית החברים את יבחר הסנאט  .14.2.2

 .הציבור שייבחר על ידי נשיא האוניברסיטה
 הדין, חמישה בית אב :חברים משבעה מורכב יהיה למשמעת הדין בית  .14.2.3

 ציבור ונציג פרופ' חבר או המניין פרופ' מן בדרגת אקדמי סגל חברי
 יהיו אקדמית למשמעת הדין בית מתוך חברים ששני רצויד. אח

 .משפטנים
נשיא  ידי על ימונה אקדמית למשמעת הדין בבית הציבור נציג  .14.2.4

 האוניברסיטה.
 מינוי בית הדין לערעורים .14.3
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 לערעורים (בדרגת הדין בית אבם: חברי מחמישה מורכב יהיה לערעורים הדין בית .14.3.1
או  המניין פרופ' מן אקדמי בדרגת סגל אנשי ובעל קביעות) שלושההמניין  פרופ' מן

 .אחד משפטן לפחות רצוי ציבור, מתוכם נציגו פרופ' חבר
הרקטור יכין רשימת מועמדים לתפקיד אב בית הדין לערעורים מתוך רשימת חברי  .14.3.2

 הסגל בדרגת פרופ' מן המניין.
 ופ' מן המניין או פרופ' חבר.לערעורים בדרגת פר הדין בבית החברים את יבחר הסנאט .14.3.3
 .נשיא האוניברסיטה ידי על ימונה לערעורים הדין בבית הציבור נציג .14.3.4

 הדין לבית אוסנאט האוניברסיטה מוסמך למנות חברים נוספים לבית הדין למשמעת אקדמית,  .14.4
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 .14.5

אפשרות להארכה לשנתיים נוספות. הסתיימה תקופת הכהונה במהלך הדיון בו מכהן כשופט חבר 
 סיום המשפט.בית הדין למשמעת או בית הדין לערעורים, תוארך תקופת הכהונה אוטומטית עד ל

 לאחר רק זה לתפקיד ולהיבחר לשוב יוכל רצופות כהונה תקופות שתי כשופט שכיהן מי .14.6
 לפחות. שנה של הפסקה

במקרים בהם אב בית הדין למשמעת אקדמית או אב בית הדין לערעורים נוגעים בדבר באופן  .14.7
מקומם אישי ונבצר מהם למלא את תפקידם, הרקטור בהתייעצות עם הנשיא ימנו את ממלא 

 מתוך חברי בית הדין למשמעת אקדמית או בית הדין לערעורים.
  מותב: .14.8

הדיונים בערכאה הראשונה יתקיימו בפני מותב שימונה על ידי אב ראשונה:  בערכאה .14.8.1
 בית הדין למשמעת אקדמית. שופטי המותב ישמרו על הכללים שלהלן:  

 מותב.אב בית הדין יחליט אם העבירה מצדיקה דן יחיד או מינוי  .14.8.1.1
הרכבו של מותב הינו שלושה שופטים וחברים בו שני חברי סגל אקדמי  .14.8.1.2

 ונציג ציבור אחד. יו"ר המותב ייקבע על ידי אב בית הדין.
דרגות כל חברי המותב או דרגתו של דן יחיד לא יהיו נמוכות מדרגתו  .14.8.1.3

 של הנאשם.
אקדמי בעל קביעות בדרגת פרופ' מן יו"ר המותב יהיה חבר סגל  .14.8.1.4

 המניין.

  :הערעור בערכאת .14.9

לרבות יושב הראש שלו  -בית הדין לערעורים ידון במותב של שלושה שופטים, שהרכבו  .14.9.1
 .בית הדין לערעורים ייקבע על ידי אב –

בערעור על פסק דין של בית דין למשמעת אקדמית מוסמך בית הדין לערעורים להטיל  .14.9.2
  .6חיובים נלווים בסעיף וכן  5עונש אחד, או יותר, מבין העונשים המנויים בסעיף 

 
  מילוי מקום שנתפנה: -מותב  .14.10

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

 אליו הגיע בעת שנתפנה מקום כאמור, אלא אם כן יחליט אב בית הדין אחרת מטעמים שיירשמו. 

  
 ייצוג: .15

בהליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת אקדמית, ובפני בית הדין לערעורים,  –טוען  צירוף .15.1
רשאי הנאשם להיעזר לצורך הגנתו בהופעתו ע"י טוען אחד לבחירתו. הטוען רשאי להיות נוכח 

 בשעת הדיונים ולהשתתף בהם באופן פעיל. 
ין ולבקש ייצוג על ידי במקרים חריגים רשאי הנאשם לפנות לאב בית הד –ייצוג על ידי עו"ד  .15.2

 עו"ד חיצוני. אב בית הדין ישקול את בקשתו ורשאי לאשרה בנסיבות מיוחדות.

 
 להן שירותי ותספק ערכאות המשמעת כמזכירות תשמש האקדמית המזכירות מנהל המערכת: .16

 על פי הצורך.  מנהל
 

לערעורי ייערכו בדלתיים ישיבות בית הדין למשמעת אקדמית ובית הדין  הדיונים בדלתיים סגורות: .17
 ון. סגורות, אב בית הדין רשאי לאשר לנשיא ולרקטור להיות נוכחים בדי
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 ערכאה ראשונה:  -הליך השיפוט  .18
 

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: .18.1
 בתלונה הדיון לתחילת שייקבע המועדהלימודים,  שנת במהלך התקבל האשמה כתב אם .18.1.1

הדין.  בית אב ידי-על האשמה כתב שנתקבל מיום עבודה ימי (30) שלושים מאשר מאוחר לא יהיה
המועד  מקרה ובכל הזמנים בלוח לעמוד המאמצים מרב את הדין בית אב יעשה הקיץ בחופשת

 שנתקבל כתב האשמה על ידו.ימים מיום  (100) מאה על יעלה שיקבע לתחילת הדיון בתלונה לא
תובע או נאשם, המבקש לדחות את מועד הדיון, יודיע על כך לאב בית הדין, בצירוף נימוקים,  .18.1.2

) ימי עבודה מיום שנמסרה לו הזמנה לדין. החלטת אב בית הדין בבקשת הדחייה 3תוך שלושה (
 תימסר לנאשם, לתובע וליו"ר המותב. 

  
 דיון במעמד צד אחד: .18.2

כראוי,  שהוזמן למרות שנקבע במועד יופיע לא זה צד, אם בהעדר שיתנהל יכול הדיון .18.2.1
 .הדיון מועד לדחיית מיוחד טעם על שיצביע מבלי

 דלעיל, יהיה בפסקה כמתואר הצדדים, בנסיבות אחד במעמד שלא דיון נתקיים .18.2.2
 .כאמור החלטה אף במעמד צד אחד כל ליתן רשאי המותב

 (30)תוך שלושים לביטולה לעתור רשאי זה צד החלטה במעמד צד אחד יהיה ניתנה .18.2.3
 .כאמור החלטהה נקבל בו מהמועד ימים

 או ההחלטה לבטל מוסמך יהיה וזה ההחלטה שנתן המותב בפני תתברר העתירה .18.2.4
 .שיירשמו מיוחדים מטעמים לשנותה

  
 הפסקת ההליך המשמעתי: .18.3

 אין כי לו נראה העניין בנסיבות אם משמעתי הליך הפסקת על להורות מוסמך ותבמ .18.3.1
 .בהמשכו עניין

 והנאשם התובע, המתלונן רשאים משמעתי הליך להפסיק הדין בית של החלטה על .18.3.2
 שנשלחה מיום עבודה ימי (14) עשרה ארבע תוך לערעורים הדין בית בפני לערער

 .ההחלטה אליהם
  

 התביעה תישא בנטל הוכחת העבירות המיוחסות לנאשם.  נטל ההוכחה: .18.4
  

 ראיות:
 .טענותיהם ולהעלות ראיותיהם להציג והוגנת סבירה אפשרות הצדדים לשני תינתן

ממצאים עובדתיים בפסק דין סופי חלוט במשפט פלילי שנוהל נגד  .18.4.1
 הנאשם יראו אותם כמוכחים בהליך משמעתי נגדו.

דרגת השכנוע הדרושה לשם הרשעה תיקבע בהתאמה למידת החומרה  .18.4.2
מרמת ההוכחה הנדרשת של העבירה, אולם היא לא תפחת בשום מקרה 

 . במשפט אזרחי
חיסיון ראיות יהיה נתון לשיקול דעת בית הדין. ככל שיוחלט להטיל  .18.4.3

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

 

 עדים .18.5
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 אובכפוף לקבלת אישור בית הדין, התובע והנאשם רשאים להזמין עדים במישרין,  .18.5.1
 גם עומדות אלה זכויות. שכנגד הצד של העדים את נגדית חקירה ולחקור, הדין בית באמצעות

 .המותב ר"יו לאישור בכפוף, למתלונן
 .בכך צורך יראה אם ביוזמתו עדים להזמין רשאי הדין בית .18.5.2
 כל הדין לבית ולהמציא להופיע, להעיד חייב הדין בית ידי על שהוזמן אוניברסיטה עובד .18.5.3

 אי הגעה כאמור תהווה עבירת משמעת. .ידו על שיידרש כפי ראיה
כן החליט בית הדין  יש לאפשר לנאשם/לטוען בשמו להיות נוכח במתן העדויות, אלא אם .18.5.4

אחרת מנימוקים שיפורטו. במקרה כאמור יבחנו אפשרויות חלופיות על מנת לשמור במידה מספקת 
 על זכות הנאשם.

 
  : יכומיםס .18.6
. לנאשם או לטוען טענותיהם את לסכם ולנציגיהם הדין לבעלי הרשות תינתן הראיות שמיעת בתום

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

 
 .בהקדם הדין להגיע לפסיקת סבירים, במגמה ובקצב בתדירות יתקיימו הדיונים .18.7

  
 פרוטוקול: .18.8

 את שישקף פרוטוקול לרישום אחראי ידו על שיוסמך מי או המותב ר"יו .18.8.1
 .למשפט בקשר והמתרחש הנאמר

יו"ר  י"ע שייקבעו סבירים במועדים בפרוטוקול לעיין רשאים הדין בעלי .18.8.2
 .המותב

  
 מתן פסק דין: .18.9

בית הדין יכריע את הדין על פי הכרעת הרוב של המותב, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר  .18.9.1
ימי עבודה מיום סיום הדיונים. הכרעת הדין תכלול גם דעת מיעוט, מבלי  )30משלושים (

 לציין מי מהשופטים היה בדעת רוב ומי בדעת מיעוט.

 הואשם, וכן בהן בעבירות אשם אותו למצוא אואשם, הנ את לזכות רשאיבית הדין  .18.9.2
 בכתב או בתלונה נכללו שלא בעבירות גם אשם הנאשם את למצוא הוא רשאי

 לנאשם שניתנה בפניו, ובלבד שהובאו הראיות מתוך עולה הדבר כאשר, האשמה
 ה. אל עבירות מפני להתגונן הזדמנות

 למתלונן, לנשיא, לרקטור, ולדיקן לרבות הדין לבעלי בכתב יימסר הדין מפסק העתק .18.9.3
 .נתינתו מיום עבודה ימי (20) עשרים בתוךהפקולטה אליה משתייך הנאשם, 

  

 ביצוע פסק הדין: .18.10
ערעור,  הוגש ה.הדין של מוסדות המשמעת יבוצעו על ידי רשויות האוניברסיט פסקי .18.10.1

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

 .הדין ביצוע פסק הדין וגזרי אחרהמזכיר האקדמי יהיה ממונה על מעקב  .18.10.2
  

 עיכוב הליכים:  .19
הוגש כנגד הנאשם כתב אישום לבית משפט על יסוד אותם מעשים או מחדלים בגינם הועמד לדין על פי 
תקנון זה, יהיה המותב בפניו מתברר עניינו רשאי, אך לא חייב, להעמיד את ההליכים שבפניו עד לסיום 

 ההליך בבית המשפט כאמור. 

  
 הודעה ליועץ המשפטי לממשלה:  .20

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

 כוחו. -הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא

 מור.המותב לא ימשיך בהליכים עד שתישלח הודעה כא
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 השעיה במקרה של אישום פלילי  .21
 

 כעובד תפקודו על המשפיעה קלון עמה שיש עבירה בשל אקדמי עובד נגד פלילי אישום כתב הוגש
 אם שייקבעו תפקידים ממילוי העובד את הנשיא, להשעות עם הרקטור, בהתייעצות רשאי, אוניברסיטה

 .בתלמידיה או בעובדיה, באוניברסיטה לפגוע עלול העובד של תפקודו המשך לדעתו
 אחרת. הרקטור הורה אם אלא ,נגדו הפלילי ההליך לסיום עד תהיה כאמור העובד השעיית
זה,  סעיף פי שעל הסמכויות להפעלת בקשר טענותיו את בפניו להשמיע הזדמנות לנאשם ייתן הרקטור

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

 זיכוי בהליך פלילי:  .22
על יסוד  –זיכוי הנאשם 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 כנגדו.  –פסק הדין המזכה 

   
 הרשעה בהליך פלילי:  .23

הממצאים והמסקנות של פסק דין סופי במשפט פלילי יהיו קבילים בדיון משמעתי שיתנהל נגד 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 
לסתור הממצאים והמסקנות הנ"ל, אלא ברשות בית הדין שתינתן במשפט הפלילי או ראייה 

 מטעמים מיוחדים שיירשמו, וכדי למנוע עיוות דין. 

  
 הגשת ערעור: .24

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

) ימים מהיום בו נמסרו למערער 30הערעור יוגש למזכירות האקדמית לא יאוחר מאשר שלושים ( .24.2
 הדין וגזר הדין. -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
 באוניברסיטה פעילות אין בהן חופשות של האקדמי ובמקרה המזכיר ידי-על הערעור שנתקבל

 ר.הערעו נמסר בו מהיום ימים (7) משבעה מוקדם ולא, ימים (100) מאה
   

 ערכאת הערעור:  -הליך השיפוט  .25

 מותב בית הדין לערעורים יקבל ראיות חדשות רק אם ניתנו לכך טעמים מיוחדים. .25.1
מותב בית הדין לערעורים ידון בערעור בהסתמך על פרוטוקול הדיון בבית הדין למשמעת  .25.2

 אקדמית ועל הראיות שהובאו במסגרת ההליך הנ"ל. 
 שיישמרו ובלבד ויעילה צודקת לו הנראית בדרך הדיון ינהל המותב ראש יושב .25.3

 .18.8-11, 18.1סעיפים  לפי הכללים
 מיוחד טעם על שיצביע מבלי כראוי שהוזמן רותלמ – בערעור לדיון המערער הופיע לא .25.4

 שהוזמן למרות – בערעור לדיון המשיב הופיע הערעור. לא הדיון, יימחק מועד לדחיית
 לקיים רשאי המותב הדיון, יהיה מועד לדחיית מיוחד טעם על שיצביע מבלי – כראוי
  בפניו. שלא אף לנכון שימצא החלטה כל וליתן בהעדרו הדיון

העניין,  לפי המשיב, הכל או המערער יהיה 25.4מסיבות שהוזכרו בסעיף  הערעור נמחק .25.5
 בו מהמועד ימים (7) שבעה תוך וזאת בהעדרו שניתנה ההחלטה לביטול לעתור רשאי

 . ההחלטה לו תימסר
 ההחלטה לבטל מוסמך יהיה וזה ההחלטה שנתן המותב בפני תתברר העתירה .25.5.1

 .שיירשמו מיוחדים מטעמים לשנותה או
 חנינה:  .26

איש הסגל האקדמי שחויב בדין יהיה רשאי לפנות בכתב לנשיא האוניברסיטה בבקשה לבטל את העונש 
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, יהיה מוסמך להיעתר בהתייעצות עם הרקטור שנגזר עליו, להמתיקו או להמירו בעונש אחר. הנשיא,
 לבקשה, כולה או מקצתה. 

 

 דיווח .27
שנתי על פסקי הדין של מוסדות המשמעת, לרבות שמות אב בית הדין למשמעת אקדמית יכין דין וחשבון 

  הנאשמים, וימסור אותם לרקטור ולנשיא.

 
 תחילה:   .28

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

 

 לבנת-השואה ע"ש ויס תחומי לחקר, הוראה והנצחת-הקמת מרכז בינלאומי ורב .2
 :הוחלט

תחומי לחקר, הוראה והנצחת השואה -הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להקמת מרכז בינלאומי ורב
 לבנת.-ע"ש ויס

 

 התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים ובנות/בני זוגן/ם –כללי זכויות הסטודנט  .3
 הוחלט:

התאמות לסטודנטים  –יות הסטודנט הוועדה המתמדת מאשרת את החלת השינויים בחוק כללי זכו
 המשרתים במילואים כדלקמן:

 

 פרק א' פרשנות: – 1סעיף 

 הגדרות:

 –בכללים אלה        .1
השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה  –"דרישה מוקדמת" 

 אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

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

היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו  –"היעדרות בשל שירות מילואים" 
 בחוק שירות המילואים;

 ;2008-ם, התשס"חחוק שירות המילואי –"חוק שירות המילואים" 

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

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

 שנים; 13סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  –"סטודנט הורה" 
 גדרתו בחוק שירות המילואים;כה –"שירות מילואים" 

שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות  –"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" 
(א) לחוק שירות 9לחוק שירות המילואים או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף  8סעיף 

 המילואים.

 

 פרק ב' רכז המילואים: – 2סעיף 

 מוסד ימנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד.(א) 

 (ב) המוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז המילואים ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו.
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 (ג) תפקידי רכז המילואים יהיו אלה:

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

 ) מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען2(

 ) טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות;3(

) תיאום בין המוסד ובין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או 4(
 לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה;

 לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו.) סיוע 5(

 

 פרק ד' התאמות: 

 :4סעיף 

סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל  . (א)4
 כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

נוסף על האמור בסעיף קטן (א), סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד,  )1(א
זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים כאמור בסעיף קטן זה, ואם תקופת 

אים כאמור; כל יום ימי שירות מילו 10ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל  10השירות עלתה על 
 היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת  )2(א
, וזכויותיו 15:00ובלא הגבלה החל מהשעה  10:30שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 

ו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לא ייפגע
 למתן ציון מיטיב.

ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין  10מוסד יאפשר לסטודנט ששירת שירות מילואים של  (ב)
רס שנתי, ונעדר בשל כך ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קו 20קורס סמסטרילי או 

זכות כאמור משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן; 
בסעיף קטן זה תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות, כאמור 

 ), בתקופות האמורות בסעיף קטן זה.2בסעיף קטן (א

) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או 2סף על האמור בסעיף (אנו (ג)
ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו,  10במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 

 ימי לימודים. 5-אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ

 

 :5סעיף 

של שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת נעדר סטודנט ב  (א) .5
היה המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; 

ימים או במספר הימים  10-השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב
ים, לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שבהם שירות במילוא

 שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.

ימים ומעלה,  14מוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של   (ב)
מוסד יקבע כללים כאמור גם להסדרת זכויותיו של סטודנט למעלה משמונה עבודות;  את מועד הגשתן של

הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה 
 עבודות.

 

 :6סעיף 

דנה או הכשרה . מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, ס6
מעשית, להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר 

המוסד יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; 
שנעדר בשל שירות  יאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה

 .); המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם2(א4מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף 
 

 :7סעיף 
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וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים  סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים (א) .7
 זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד. של בן או בת זוגו,

ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט  10סטודנט ששירת שירות מילואים של  (ב)
ימי מילואים רצופים לפחות או  10שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 

ימים רצופים  5שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של או סטודנט ששירת ימים במצטבר,  21
ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך  21לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 

, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום לתקופת הבחינות
יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות כאמור תינתן גם ולא הסמסטר, או בסמוך לו 

 לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן  (ג)
 לקראת הבחינה.

ף כדי לשנות את זכות הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה על אף האמור לעיל, אין בזכאות למועד נוס (ד)
 בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.

 

 :8סעיף 

. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא 8
תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת -הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על

דר הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעהבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה; 
 בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

 

 :9סעיף 

מוסד יסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד באמצעות מתן  (א) .9
 הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר או בכל דרך אחרת שיקבע המוסד.

צילומים או הדפסות של חומר  50-ל (ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך
 לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, אם קיימת, לצפות בשיעורים שהפסיד עקב  (ג)
שירות המילואים או להאזין להם; מוסד יפעל, ככל האפשר, להכנסת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות 

 כזיים במדיה דיגיטלית ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.וקורסים מר

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של  (ד)
 ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.

ט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם סטודנ (ה)
 לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד.

 זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו. (ו) 

 

 :10סעיף 

במהלך תקופת לימודיו התקנית  לפחותם ימי 150סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של  . (א)10
סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה  2-יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב

 זו.
ימים לפחות במהלך תקופת  150סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של  (ב)

ודיו בסמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את לימ
 נוסף בשל הארכה זו.

 

 תחולת החלטות אלה החל משנה"ל תשע"ט. לשון החוק מחליפה כל החלטה קודמת בנדון. 

התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת  –כללי זכויות הסטודנט  .4
 או אומנה

 הוחלט:
התאמות עקב טיפולי  –הוועדה המתמדת מאשרת את החלת השינויים בחוק כללי זכויות הסטודנט 

 פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה כדלקמן:
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 2018-היעדרות משיעורים ודחיית לימודים כללים תשע"ח – 4סעיף  -
מכלל השיעורים בכל קורס שחלה  30%-היריון מ . (א) סטודנטית זכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות או4

 בו חובת נוכחות.

מכלל השיעורים  30%-סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי להיעדר מ )1(א
שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או  15בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 

, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים שחלה בהם חובת אומנה; על אף האמור
 נוכחות לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מביניהם.

 10%סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של  )2(א
 שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.מכלל השיעורים בכל קורס 

במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי  (ב)
 ), לפי העניין.2המוסד, ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) עד (א

 מלגה למחקר כללים:  – 11סעיף  -

לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה; מוסד רשאי להגביל  . (א)11
 שבועות. 15-את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל

 

 תחולת החלטות אלה החל משנה"ל תשע"ט. לשון החוק מחליפה כל החלטה קודמת בנדון. 

 

 

 7.11.2018, 2ישיבה מס' 

 

 חברתית לדיקנאט הסטודנטיםהעברת הוועדה לפעילות  .1
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מחליטה להעביר את הוועדה לפעילות חברתית לאחריות הדיקנאט ולמנות את דיקן 
 הסטודנטים ליו"ר הוועדה מתוקף תפקידו.

 

 

 19.12.2018, 3ישיבה מס' 

 הצעה ללוח שנת הלימודים תש"פ .1
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח תש"פ כדלקמן:
 

    2019/2020לוח שנת הלימודים תש"פ 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 

 . 27.10.19יום ראשון, כ"ח תשרי, תש"פ,    תחילת הלימודים:

 -12:00(בין השעות  30.10.19יום רביעי, א' חשון, תש"פ,   טקס פתיחת שנת הלימודים:

     14:00 .( 

 , ויום ראשון, א' טבת,27.12.19תש"פ  יום שישי כ"ט בכסלו,  בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):

 . 29.12.19תש"פ, 

 .    29.12.19יום ראשון, א' טבת, תש"פ,     חופשת חנוכה:

 .   25.12.19יום רביעי, כ"ז טבת, תש"פ,    חופשת חג המולד:

  .     31.01.20יום שישי, ה' שבט, תש"פ,     סיום סמסטר א':

 , עד יום שישי, כ"ו2.2.20ראשון, ז' שבט, תש"פ,  מיום  מועד א': *בחינות סמסטר א': 

   .   21.2.20שבט, תש"פ,                                                                            

 , עד יום שישי, י'23.2.20מיום ראשון, כ"ח שבט, תש"פ,    מועד ב':                      



 

 מזכירות אקדמית                                                               אוניברסיטת חיפה  

UNIVERSITY OF HAIFA        ACADEMIC SECRETARIAT 
 

 

 
 

  : Mount Carmel,  Haifa  31905 , Israel, Phone: 04-8240628טל' 31905הר הכרמל, חיפה 
  E-MAIL: slink@univ.haifa.ac.ilפקסימיליה Fax:  972 4-8342101: 

38 

 . 6.3.20אדר, תש"פ,                               

 סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 . 8.3.20יום ראשון, י"ב אדר, תש"פ,    תחילת הלימודים:

 ( הלימודים מסתיימים  9.3.20יום שני, י"ג אדר, תש"פ,     תענית אסתר:

 ). 18:00בשעה 

 .  10.3.20יום שלישי י"ד אדר, תש"פ,     חופשת פורים:

 7.4.20-6י"ג ניסן, תש"פ, -שלישי, י"ב –ימים שני   מרץ): בחינה פסיכומטרית (מועד

, עד יום רביעי, כ"א ניסן, 6.4.20מיום שני, י"ב ניסן, תש"פ,  חופשת פסח:
. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ב ניסן, 15.4.20תש"פ, 
 .     16.4.20תש"פ 

 (הלימודים מסתיימים  4.2020.יום שני, כ"ו ניסן, תש"פ,   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 

 ) 18:00בשעה 

12:00-(בין השעות  21.4.20יום שלישי, כ"ז ניסן, תש"פ,   :עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה
14:00( 

  )14:00-12:00(בין השעות  27.4.20יום שני ג' אייר, תש"פ,   :עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל
 )18:00(הלימודים מסתיימים בשעה       

 . 28.4.20יום שלישי, ד' אייר, תש"פ,  :יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)

 .      29.4.20יום רביעי, ה' אייר, תש"פ,    חופשת יום העצמאות:

 ייקבע בהמשך    יום הסטודנט:

 . 29.5.20-28ש"פ, ו' בסיון, ת –שישי, ה'  –ימים חמישי                                         :חופשת חג השבועות

 . 26.6.20יום שישי, ד' תמוז, תש"פ,     סיום סמסטר ב':

 , עד יום שישי, כ"ה28.6.20מיום ראשון, ו' תמוז , תש"פ,   מועד א': *בחינות סמסטר ב':

 .17.7.20תמוז, תש"פ,      

 , עד יום שישי, י'19.7.20מיום ראשון, כ"ז תמוז, תש"פ,  מועד ב':    

 .  31.7.20"פ, אב, תש     

 .      12.7.20יום ראשון, כ' תמוז, תש"פ,                  **תחילת סמסטר קיץ:

 טרם ידוע                           *** חופשת סיום צום הרמדאן

   טרם ידוע                  *** חופשת סיום צום חג הקורבן

 .      30.7.20יום חמישי, ט' באב, תש"פ,     :  חופשת ט' באב

 .    11.9.20יום שישי, כ"ב אלול תש"פ,                                             סיום סמסטר קיץ:

 ועד ליום שישי, ז' תשרי  13.9.20יום ראשון, כ"ד אלול תש"פ,   מועד א':          *בחינות סמסטר קיץ:

 . 25.9.20תשפ"א,  

ועד ליום שישי כ"ח  29.9.20יום שלישי, י"א תשרי תשפ"א,  ב': מועד 
 תשרי 

 . 16.10.20תשפ"א, 

 

ועד ליום ראשון, ב' בתשרי תשפ"א,  18.9.20: יום שישי, כ"ט אלול תש"פ, חופשת ראש השנה חופשות:
20.10.20. 

 28.09.20-27י' תשרי תשפ"א, -שני, ט'-: ימים ראשוןחופשת יום כיפור

.  9.10.20ועד יום שישי, כ"א תשרי תשפ"א  2.10.20: יום שישי, י"ד תשרי תשפ"א, חופשת סוכות
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 .  18.10.20        פתיחת שנת הלימודים תשפ"א:

  

 * במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים

 

 ** תחילת סמסטר קיץ במקביל לתקופת בחינות של סמסטר ב'

 

 עדיין לא ידוע מועד מדויק*** 

 

בשל מיעוט מופעים בימי שלישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף ליום זה ביום א' בתאריך י"א בניסן 
 . שימו לב זהו יום ראשון לפני חופשת הפסח, הלימודים ביום זה יתקיימו במתכונת יום שלישי.5.4.20

 

 כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ) בפילוסופיה, הצעה לתכנית לימודים לתואר ראשון .2
 הוחלט:

בפילוסופיה, כלכלה ומדע  הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון
 המדינה (פכ"מ)

 

 הארכת הפסקה פעילה במרוץ האוניברסיטה  .3
 הוחלט:

השעה עד  01/05/2019-הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה להאריך את ההפסקה הפעילה ביום ד' ה
 לטובת מרוץ האוניברסיטה. 13:00

 

 

 23.01.2019, 4ישיבה מס' 

 

 סיפי קבלה לשנת הלימודים תש"פ .1
 :הוחלט

 :הוועדה המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה לשנת הלימודים תש"פ כדלקמן
 

  .סיפי הקבלה ייקבעו על ידי החוגים באישור דיקן ורקטור .2
במבחן  85האנגלית של מבחן הפסיכומטרי, או ציון בחלק  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .3

, 50-84במבחן אמי"ר). סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה וציונו באנגלית הוא בין  185אמיר"ם (
יהיה במעמד "על תנאי". הסטודנט יהפוך ל"סטודנט מן המניין" לאחר שיגיע לרמת ידע "בסיסי" וכל 

 .13.6.13בהתאם למתווה מל"ג מיום  –זאת עד לתום השנה הראשונה ללימודיו 
(החל משנה"ל תשע"ח הציון המועבר מהמרכז הארצי לבחינות  120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא  .4

  .הוא הציון הקובע)
מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על תנאי, ובלבד  .5

ומעלה. המשך לימודיהם  500ון הפסיכומטרי שלהם יהיה והצי 90שציונם בבחינת יע"ל יהיה מינימום 
עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם  120של תלמידים אלה יותנה בעמידה בבחינת יע"ל בציון 

  .באוניברסיטה (כולל סמסטר קיץ)
לחילופין, סטודנטים אלו יוכלו ללמוד קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה 

ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע"ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את  85סופי בקורס יהיה שציונם ה
לימודי העברית בסמסטר הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את 

 .תחילת לימודיהם
 

 מועדי ב' לתלמידי תואר שני .2
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 :הוחלט
, בו נקבע כי סטודנט לתואר שני זכאי 1)1(ב' 15הוועדה המתמדת דנה בתיקון חוק זכויות הסטודנט ס' 

 .לגשת לכל בחינה בשני מועדים, ומאשרת לבצע תיקון עקרוני בתקנון תואר שני
כמו כן, הוועדה המתמדת מבקשת מהרשות ללימודים מתקדמים לקיים התייעצות בנושא עם הגורמים 

 הנוסח הסופי לאישור הוועדה.הרלוונטיים ולהציע עדכון לתקנון בהתאם ללשון החוק ולהביא את 

 

 

 בתקנון מינויים והעלאות 2.3.6.1שינוי סעיף  .3
 הוחלט:

 בתקנון מינויים והעלאות כדלקמן: 2.3.6.1הוועדה המתמדת מאשרת את תיקון לסעיף 

 

: לדרגת פרופסור מן המניין יכול להתמנות רק בעל תואר דוקטור מאוניברסיטה מוכרת. במקרים 2.3.6.1
בעל הישגים מחקריים יוצאי דופן יכול הרקטור להחליט על  JDמיוחדים ביותר של מועמד בעל תואר 

 פתיחת הליכים גם בהעדר תואר דוקטור. 

 

 

 ), הפקולטה למדעי הטבעB.Scקה (הצעה לתכנית לימודים לתואר ראשון בביופיזי .4
 הוחלט:
) B.Scבביופיזיקה ( ראשון לתואר לימודים המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית הוועדה

 .הטבע למדעי הפקולטה
 

 הארכת זמן לתלמידי ישיבות .5
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי תקנון לימודים לתואר ראשון בנושא מתן הקלות לבוגרי החינוך 
 החרדי הנובעות מקשיים בשפה העברית כדלקמן:

 

דקות). בכל בחינה  150משך הבחינה הוא כזמן המצויין על השאלון, אך לא יעלה על שעתיים וחצי ( 1.8
תתאפשר הארכה של עד חצי שעה לכל היותר, על פי שיקול דעתו של המרצה (במקרה כזה יאשר זאת 

ממשך  %25–ח הפיקוח בחתימת ידו). לסטודנטיות בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ”בדו
הבחינה ולא יותר מחצי שעה מכל זמן הבחינה. כמו כן תתאפשר תוספת זמן לאוכלוסיות מיוחדות: 

ס תיכון או במוסד אקדמי ”לתלמידים אשר שפת אמם אינה עברית, ושלא למדו בשפה זו כשפה ראשית בבי
 ג אחד, שנה א׳,יוארך משך הבחינה, בקורסי חובה, דר וכן לתלמידים שלא למדו מקצועות ליבה,מוכר, 

לא יותר מחצי שעה לכל זמן הבחינה; חוגים רלוונטים המעוניינים בשינוי בברבע שעה לכל שעת בחינה ו
ההחלטה לגבי הארכת זמן בבחינות, יעבירו את בקשתם לדיקן הסטודנטים. על התלמידים לקרוא בעיון 

 .את תקנון החוג בשנתון זה ולבדוק באלו קורסים לא תינתן הארכת זמן
 

 יום הסטודנט .6
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת כי לרגל אירועי יום הסטודנט תשע"ט, תהיה הפסקת לימודים כדלקמן:

 .16:00הלימודים יסתיימו בשעה  29.05.2019 -ביום רביעי, ב •

 לא יתקיימו לימודים. 30.05.2019 -ביום חמישי ב •

 

 

 13.03.2019, 5ישיבה מס' 
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 )MPHההתמחות הבינלאומית (ספח) לתואר שני במינהל מערכות בריאות (הצעה לשינוי שם התכנית  .1
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם תכנית ההתמחות הבינלאומית (ספח) לתואר שני במינהל 

 ) בשפה האנגלית כדלקמן:MPHמערכות בריאות (
 

From: Specialized in the field of Health Systems Policy and Administration 
 

To: Specialized in the field of Health Systems Administration and Global 
Health Leadership  

 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי צבא וביטחון (ספח) .2
 הוחלט:

ודי צבא וביטחון הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימ
(ספח), במסגרת ביה"ס למדעי המדינה, מנהלת המכללות הצבאיות, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל 

 והרטה עמיר.
 
 

 הצעה לתכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בלימודי אסטרטגיה וביטחון לאומי (ספח) .3

 הוחלט:
ני בהתמחות בלימודי אסטרטגיה הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר ש

וביטחון לאומי (ספח), במסגרת ביה"ס למדעי המדינה, מנהלת המכללות הצבאיות, הפקולטה למדעי החברה 
 ע"ש שמואל והרטה עמיר.

 

 

 10.04.2019, 6ישיבה מס' 

 

 נוכחות מרצה בזמן בחינה  -הצעה לשינוי תקנון תואר ראשון  .1
 הוחלט:

שינוי תקנון לימודים לתואר ראשון בנושא נוכחות מרצה בזמן בחינה, סעיף הועדה המתמדת מאשרת את 
 לנוהל בחינות וציונים כדלקמן: 1.12

בבחינה יהיה נוכח המרצה או מי שהוסמך מטעמו לכך באישור החוג. חובת נוכחות המרצה בבחינה חלה על 
ת נוכחות המרצים בבחינה תהיה בחצי כל מועדי הבחינה (מועד א', ב', מיוחד). במועד ב' ובמועד המיוחד חוב

 השעה הראשונה. 

ד' לפני סיומה. אם עד  30ד' מתחילת הבחינה ולא יאוחר מ  20במועד א' כניסת חובה של מרצה תהיה לאחר 
מועד סיום הבחינה, המרצה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לבקש מהבוחן 

"לא לבדיקה". הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה לסמן את מחברת הבחינה ב
 זכאי אז למועד מיוחד בהשגחת המרצה או מי מטעמו שהוסמך לכך באישור ראש החוג.

 

 הכרה בלימודים קודמים –הצעה לשינוי תקנון תואר ראשון  .2
 הוחלט:

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים 
יטת חיפה על־סמך לימודים קודמים במוסד אחר, יגיש עם הרשמתו תלמיד המבקש להתקבל לאוניברס .א

  אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למד. באישור יפורטו לימודיו וציוניו. 
ועדת הקבלה של החוג שבו מבקש המועמד ללמוד, תחליט, על־ סמך אישור הלימודים שהמציא, על  .ב

הפסיכומטרית. כמו כן תחליט הוועדה על היקף  תנאי קבלתו ועל הצורך בחיובו בעמידה בבחינת הכניסה
 ההכרה בלימודיו הקודמים ותקבע את תכנית לימודיו באוניברסיטת חיפה.

בסמכות וועדת הקבלה החוגית להעניק פטור מקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המל"ג 
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 שנים מיום ההכרה. 7ובלבד שתאריך סיום הקורס הנלמד הוא עד 
 שנלמדו במוסד אקדמי אחר יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי. קורסים .ג
 עובר״ לפחות במוסד שבו למד.”ועדת הקבלה של החוג לא תכיר בקורסים שבהם לא השיג התלמיד ציון  .ד
החוג יעביר סיכום החלטותיו בכתב לאגף מנהל התלמידים ולידיעת התלמיד. הסיכום יכלול את תנאי  .ה

פירוט הקורסים שהוכרו, חישוב נקודות הזכות עבורם ומכסת הלימודים הנדרשת הקבלה וכן את 
 לקבלת התואר.

 נקודות זכות. 40תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה לפחות  .ו
 הכרה בלימודים קודמים אינה פוטרת אוטומטית משכר לימוד. .ז
 

 אחרהכרה בלימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה 
תלמידי שנה ג׳ רשאים להגיש בקשה ללמוד את חובות השנה השלישית באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו״ל 

 .ולקבל את התואר מאוניברסיטת חיפה. ראש החוג ידון ויחליט בכל מקרה לגופו
 

 הכרה בלימודים קודמים במוסדות לא אקדמיים: 
אקדמי ובלבד שתאריך סיום -נלמדו במוסד לאבסמכות וועדת הקבלה החוגית להעניק פטור על קורסים ש

 שנים מיום ההכרה. קורסים אלו יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי. 6הקורס הנלמד הוא עד 
 

 אשכול מדעי הנתונים ואשכול חדשנות ויזמות –הצעה לשינוי תקנון תואר ראשון  .3
 הוחלט:

ואשכול היזמות לשנתון החל משנת תש"פ. הוועדה המתמדת מאשרת את הוספת אשכול מדעי הנתונים 
במסגרת השינוי, הסטודנטים יצטרכו ללמוד לצד לאשכול "דרך הרוח", גם באשכול מדעי הנתונים ובאשכול 

 "חדשנות ויזמות". כדלקמן:

 

 אשכולות לימוד לתואר ראשון

בהמשך למדיניות האוניברסיטה להקנות העשרה ותכנים רלוונטיים מתקדמים וחדשניים ביותר, אנו 
פותחים בשנת הלימודים תש"פ את אשכולות "מדעי הנתונים" ו"חדשנות ויזמות". אשכולות לימוד אלו הם 

עלי ידע והכרה חלק מחזון האוניברסיטה כי בוגרינו, גם בתחומי דעת שאינם טכנולוגיים מובהקים, יהיו ב
 בסיסית של כלי מיחשוב ועיבוד נתונים מתקדמים והכרה בסיסית עם עולם היזמות המודרני.  

לפיכך, החל משנת הלימודים תש"פ, כל סטודנט המתחיל לימודיו לתואר ראשון יבחר באחד משלושת 
השלמת לימודים  .נקודות זכות שלא מתחום לימודיו 6אשכולות הלימוד הבאים וילמד קורסים בהיקף של 

 אלו מהווה תנאי לקבלת התואר. 
  

 אשכול "דרך הרוח"
תכנית דרך הרוח מיועדת להפגיש את הסטודנטים עם המורשת התרבותית של האנושות, עם שאלות 
מרתקות שנוגעות לחיים של כל אחד מאיתנו, ועם דרכים עמוקות לחשוב על המדע, התרבות וההשכלה 

 ולחוות אותם. 
תחומים אלו מפתחים השקפה רחבה, הבנה עמוקה, חשיבה ביקורתית, ומיומנות מחשבתית ולשונית 
שיתרמו באופן מכריע להצלחה, להתקדמות, ולסיפוק בכל מקצוע שאדם יבחר.  התוכנית מציעה לימודי 

 העשרה בכל המדעים והתחומים הנלמדים באוניברסיטת חיפה למען כלל ציבור הסטודנטים. 
מוד את קורסי "דרך הרוח" בכל אחת משנות הלימוד לתואר. ״דרך הרוח״ מציעה מגוון רחב של ניתן לל

קורסים מתחומים מגוונים ובאופני הוראה שונים כגון קורסי כיתה, קורסים מתוקשבים וכן מספר 
 מרצים במסגרת תכנית נופי ידע.  –קורסים רבי

  http://woh.haifa.ac.ilאת פירוט הקורסים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה  

  
 אשכול "מדעי הנתונים"  

    אשכול מדעי הנתונים כולל שני קורסי יסוד:

שש"ס). מטרות הקורס: "הצצה" אל מאחורי הקלעים של מבנה המחשב  5נ"ז , 3( יסודות המחשוב .1
;הכרת מגוון הכלים הממוחשבים הנמצאים כיום בשימוש יומיומי; אפשרויות השימוש השונות בכלים 
הממוחשבים לצרכים שונים; והיכרות בסיסית עם תכנות ויזואלי ומונחה עצמים. הקורס יורכב משלוש 

 ל. שעות הרצאה ושעתיים תרגו
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שש"ס). מטרות הקורס: כיצד יש לפרק בעיה למרכיביה השונים; כיצד  5נ"ז , 3: (יסודות התכנות .2
להשתמש בתרשימי זרימה, לימוד תכנות בפייתון ויישומי עיבוד נתונים (בין היתר עיבוד טקסט) המאפשרים 

 תרגול. המייצג תהליך חישובי. הקורס יורכב משלוש שעות הרצאה ושעתיים  Pipelineיצירת 

  http://woh.haifa.ac.ilאת פירוט הקורסים ושעות הלימוד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה  
 :פירוט החוגים שאשכול מדעי הנתונים פתוח בפניהם

 כל החוגים : מדעי הרוח

 : כל החוגים חינוך

 : שירותי אנוש רווחה ובריאות

 : סוציולוגיה, גיאוגרפיה, מדע המדינה, תקשורת  מדעי החברה

     
  אשכול" חדשנות ויזמות"

נ"ז) (התכנית מיועדת לחשוף את הסטודנט לנושאי חדשנות ויזמות. התכנית כוללת קורס חובה אחד 
 נ"ז:  6נ"ז כל אחד) ובסך הכל  2ושני קורסי בחירה (

 נ"ז): 2( קורס חובה

שש"ס). מטרת הקורס לקרב את הסטודנטים לעולם החדשנות  2נ"ז,  2( מבוא ליזמות וחדשנות. 1
והיזמות ולחשוף בפניהם את הכלים הבסיסיים ומושגי היסוד הנדרשים בתחום. הסטודנטים ילמדו על 
תהליכי חדשנות ויזמות, החל משלב הפיתוח הראשוני, הוכחת התכנות, דרישות כוח אדם, תקציב ולוחות 

ויקט מסחרי, הקמת חברה, רישום פטנט, בניית אב טיפוס, גיוס כסף, ייצור ובקרת הזמנים הנדרשים לפר
 איכות, רגולציה, תמחור ושיווק ראשוני.  

 שש"ס):  2נ"ז , 2(כל קורס , קורסי בחירה

שש"ס). מטרות הקורס להכיר לסטודנטים מגוון טכניקות  2נ"ז , 2( חשיבה יצירתית ופיתוח חדשנות .1
 לפתח מיומנויות חשיבה יצירתית לפתרון בעיות מסוגים שונים.  של חשיבה יצירתית ו

שש"ס). מטרות הקורס להקנות לסטודנטים הבנה של תהליך היזמות,  2נ"ז , 2( יזמות הלכה למעשה .2
האתגרים העומדים בפני היזם והגורמים הקריטיים להצלחת יוזמות דרך סיפורי הצלחה וכישלון של 

 יזמים.

שש"ס). מטרות הקורס: (א) לימוד והבנה על תהליך התכן ההנדסי,  3נ"ז , 2( וצרסדנא בעיצוב ופיתוח מ .3
טיפוס בדרך -ובפרט על תפקידו של אב טיפוס. (ב) הקניית כלים מעשיים לתכנון ובנייה של אב

 פתוח ובמדפסות תלת ממד).  -התנסותית (לדוגמא ,שימוש בחומרה קוד

שש"ס). מטרות הקורס להקנות לסטודנטים סט של  2נ"ז , 2( ניהול קריירה בעולם עבודה משתנה .4
מיומנויות "רכות" (כגון: ניהול עצמי, קבלת החלטות, תקשורת בינאישית, עבודת צוות ופתרון בעיות) 
שיסייע לסטודנטים להיקלט בעולם העבודה המודרני, ובפרט להשתלב בסביבה של פיתוח מוצרים 

 ושירותים חדשניים . 

  http://woh.haifa.ac.ilתן למצוא באתר האוניברסיטה  את פירוט הקורסים ני 
 :פירוט החוגים שאשכול חדשנות ויזמות פתוח בפניהם

 כל החוגים : מדעי הרוח

 : כל החוגיםחינוך

 : שירותי אנוש רווחה ובריאות

 : סוציולוגיה, גיאוגרפיה, מדע המדינה, תקשורת  מדעי החברה

 

 הרישום לאשכולות הלימוד יתבצע תחת תכניות הלימודים של התלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי. 
 על מנת לקבל תואר בוגר, על כל סטודנט להשלים את אחד משלושת האשכולות דלעיל.
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 בקשה לקיום הפסקה פעילה בימי ב'  .4
 הוחלט:

פעילה מידי יום שני בשעות  הוועדה המתמדת מאשרת את בקשת אגודת הסטודנטים לקיים הפסקה
 .11:45-12:15ההפסקה המקובלות ולא מעבר, בין השעות 

 
 

 01.05.2019, 7ישיבה מס' 

 

 תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית .1
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בהתמחות בקריאה ואוריינות 

 בשפה הערבית (ספח), במסגרת הפקולטה לחינוך, החוג ללקויות למידה.
 

 פרסום סקר הוראה לסטודנטים .2
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את פרסום התוצאות המספריות של סקרי איכות ההוראה לסטודנטים, לפי 
ככאלה ללא  הנמוכים יצוינו 25%הקריטריונים הקיימים באוניברסיטה, כאשר משובים המדורגים בין ה 

הצגת פרטים מזהים. את התוצאות יש לפרסם רק לבעלי העניין (קרי, הסטודנטים והסגל האקדמי של 
 אוניברסיטת חיפה) תחת הזדהות כנדרש במערכות המקוונות.

 

 

 201906.13., 8ישיבה מס' 

 
 הצעה לשינוי שם החוג לתיאטרון  .1

 הוחלט:
 

ל"החוג ללימודי תיאטרון ופרפורמנס", הפקולטה למדעי הסנאט מאשר את שינוי שם "החוג לתיאטרון" 
 הרוח.

 

 קריאה שניה  –נסיעות לחו"ל של חברי סגל  .2

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת בקריאה שניה את שינוי סעיף "היעדרות מהוראה" בידיעון לסגל האקדמי הבכיר 
 כדלקמן:

 
 היעדרות ו/או ביטול שיעור מחייבים דיווח למזכירות החוג. .5
 מותרת היעדרות לצרכי נסיעה לחו"ל בזמן סמסטר תקני על פי ההנחיות הבאות:  .6

 ) ימים קלנדריים במשך סמסטר. 9דיקן רשאי לאשר לחבר סגל היעדרות של עד תשעה ( .2.4
במהלך סמסטר מורה לא יחסיר יותר משיעור אחד בכל קורס. על המורה להשלים שיעור  .2.5

 זה במועדים ובכללים המקובלים.
חריגים באישור הרקטור, ובהמלצת דיקן הפקולטה, יוכל חבר סגל לנסוע מעבר במקרים  .2.6

 ) ימים.9לתשעה (
כל חבר סגל מתבקש להביא אישור על היעדרות כתוצאה משירות מילואים (למחלקת שכר),  .7

 מחלה (לאגף משאבי אנוש) או כל סיבה אחרת שיש לה השלכה כספית.
ר ימי המחלה שניצל באמצעות מערכת יישומי מדי חודש מתבקש חבר הסגל להצהיר על מספ .8

 –הפורטל. (דפי הסבר על תהליך הדיווח ניתן למצוא באתר אגף משאבי אנוש  –האינטרנט 
http://hr.haifa.ac.il ( 

 

http://hr.haifa.ac.il/
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 תחולת ההחלטה היא למן ראשית שנה"ל תש"ף.
 

 קבלה במסלול פויירשטיין .3

 נוסף לאוניברסיטה "קבלה במסלול פויירשטיין" הובא לידיעת הוועדה המתמדתמסלול קבלה 
 

 הצעה לשינוי סימול התואר הראשון בסטטיסטיקה  .4

 הוחלט:
-הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי שם התואר שמעניק החוג לסטטיסטיקה לתלמידי התואר הראשון מ

B.A  ל-B.Sc. 
 

 

 201908.18., שלא מן המנייןישיבה 

 לפתיחת תכנית בינלאומית לתואר שני בביולוגיה ימיתהצעה  .1

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בשפה האנגלית בביולוגיה ימית, 

 במסגרת הפקולטה למדעי הטבע. החוג מקיים תכנית לימודים זהה בשפה העברית.

 
 שם התכנית באנגלית:

Master of Science (M.Sc) Program in Marine Biology 
 

 אישור סופי לתכנית הינו בכפוף לאישור המל"ג. 
 

 

 M.Scל M.Aהצעה לשינוי סימול התואר בחוג לסטטיסטיקה מ .2

 הוחלט:
-הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי סימול התואר שמעניק החוג לסטטיסטיקה לתלמידי התואר השני מ

M.A  ל-M.Sc. 
סימול התואר החדש מתייחס לתכנית הרגילה בסטטיסטיקה בלבד, תארים נוספים ומגמות   לימודים 

 .M.Aיישארו עם סימול התואר   MAשניתנים בחוג במסגרת 
 

 אישור סופי לשינוי שם התואר הינו בכפוף לאישור המל"ג. 
 

 10.04.19הצעה לשינוי נוהל בחינות תואר שני בעקבות החלטת המתמדת מיום  .3

 הוחלט:
 

 כדלקמן:הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי נוהל בחינות תואר שני בנוגע לנוכחות מרצה בזמן בחינה 

חובת  החוג/ התכנית/ המחלקה. ראשאו מי שהוסמך לכך מטעמו באישור המרצה בבחינה יהיה נוכח 

נוכחות המרצה בבחינה חלה על כל מועדי הבחינה (מועד א', ב' ומיוחד). במועד ב' ובמועד מיוחד חובת 

 נוכחות המרצים בבחינה תהיה בחצי שעה הראשונה.

החוג/ התכנית/ המחלקה, תהיה  במועד א' חובת הכניסה של מרצה או מי שהוסמך לכך באישור ראש

ד' לפני סיומיה. אם עד מועד סיום הבחינה, המרצה או מי  30אוחר מ ד' מתחילת הבחינה ולא י 20לאחר 

מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לבקן מהבוחן לסמן את מחברת הבחינה ב"לא 

לבדיקה". הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה זכאי אז למועד מיוחד בהשגחת 
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 החוג/ התכנית/ המחלקה. שהוסמך לכך באישור ראש המרצה או מי מטעמו

 

 נוהל מכונים ומרכזים .4

 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את נוהל מכוני ומרכזי מחקר כדלקמן:
 

 מטרה 1.0
מטרת העל של המכונים והמרכזים היא קידום פעילות אקדמית מחקרית באמצעות גיוס מענקי  1.1

 אחרים.מחקר, תרומות ומשאבי מחקר חיצוניים 
תכנון, ביצוע וניהול מו"פ על כל שלביו, הפגשת חוקרים בתחום נושא המחקר, סיוע בביצוע  1.2

 מחקרים.
ביצוע ימי עיון, ייזום ועריכת סמינרים, סדנאות, כנסים, ועידות ארציות ובינ"ל, פרסומים  1.3

 ומחקרים.
תלמידים במסגרת המרכז לפני קהל ה ייזום ועידות, פעולות המביאות את פרי המחקר של המכון/ 1.4

ההוראה של האוניברסיטה כגון במסגרת חוגים/ חטיבות ושקידה על הצמדת ההוראה לפעולה 
 מחקרית שוטפת.

פיתוח קשרי מחקר עם אנשי מדע ומוסדות מדע בארץ ובחו"ל ועם גורמי תעשיה וממשל המטפלים  1.5
 בנושאים דומים לנושא בו מטפל המכון/ המרכז. 

המרכז ישרתו את הקהילה בתחום התעניינותם ומחקרם  ע"י הפצת המכון/ –מתן שרות לקהילה  1.6
 מידע וביצוע מחקרים יישומיים בהתאם לאפשרויות.

 
 הגדרות  2.0

 
מכון/ מרכז  מוקם לשם קידום המחקר ועידודו בתחום מוגדר תוך שיתוף מרבי של חוקרים  2.1

 מדיסציפלינות שונות הקיימות באוניברסיטה ומחוצה לה.
 חיים להקמת מכון (אך לא מרכז) תנאים הכר 2.2

השגת קרן צמיתה (ששיעורה  נקבע ע"י הנהלת האוניברסיטה) או תקציב שנתי מובטח  2.2.1
 ש"ח (או שווה ערך) ומעלה בשלוש השנים הקרובות. 600,000בגובה של 

תשתית, שטחי מחקר, כוח אדם מיומן כמו גם ציוד מחקר תשתיתי הרלוונטי  2.2.2
 לפעילותם של מספר חוקרים מתחומי מחקר שונים. 

תכנית תקציב לתמיכה במחקר (מלגות, כנסים, מענקי מחקר ופעילות מחקרית ישירה)  2.2.3
 ש"ח לשנה מתוך מקורות שגייס מחוץ לאוניברסיטה. 200,000בסך מינימאלי של 

ש"ח ומעלה בשנה,  600,000עילות במרכז מחקר (שאינו כולל מענקי מחקר אישיים) של נפח פ 2.3
בממוצע בשלוש השנים האחרונות, עשוי בהחלטת סגן נשיא ודיקן למחקר ומועצת רשות המחקר 

 לחייב את הפיכתו למכון.
 מכון/ מרכז יוקמו כאשר יש יתרון ברור לביצוע פעולות המחקר במסגרת הגוף הנדון. 2.4
ון/ המרכז יופעלו במסגרת תקציב סגור שהוצאותיו ממומנות ע"י הכנסות שמחוץ המכ 2.5

 לאוניברסיטה. 
בעת פתיחת מכון יהיה החוקר/ת שעתיד/ה לעמוד בראשו בעל משרה קבועה בסגל האקדמי הבכיר  2.6

 באוניברסיטת חיפה במעמד של פרופ' חבר ומעלה במסלול הרגיל. 
ה לעמוד בראשו בעל משרה קבועה בסגל האקדמי הבכיר בעת פתיחת מרכז יהיה החוקר/ת שעתיד/ 2.7

 באוניברסיטת חיפה במעמד של מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל. 
מכוני ומרכזי מחקר אשר מוקמים על בסיס הסכם מיוחד עם המממן ו/או בשת"פ בין  מוסדי  2.8

מחקר יופעלו בהתאם לסיכום הכתוב עם המממן/ גורמי השת"פ (להלן: מכוני מחקר/ מרכזי 
 בהסכמים מיוחדים). 

כל מכון/מרכז מחויב לעצמאות מחקרית ולחופש אקדמי של החוקרים הפועלים במסגרתו. סעיף  2.9
 ברוח זו ייכלל במסמכי היסוד של כל מכון/מרכז שיוקם באוניברסיטה.

 הנהלים השונים בדבר חובות וזכויות יופעלו באופן זהה ושווה למכון/ מרכז. 2.10
 
 שיקולים להקמה  3.0 
 

כאשר תובא בפני מוסדות האוניברסיטה הצעה להקים מכון/ מרכז כמפורט בסעיף להלן, ישקלו  3.1
 מוסדות האוניברסיטה בהחלטתם את הנתונים הבאים:
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קיום יתרון אקדמי ברור לביצוע הפעילות המחקרית במסגרת מכון /מרכז וסיכוי שבמסגרת זו  3.1.1
 פעילות המו"פ תגיע לאופן ולהיקף הראויים.

. הימצאות של חוקרים בכירים בעלי ניסיון והישגים מדעיים וכן ייחוד בתחום המחקר אשר 3.1.2
 עשויים להפוך את אוניברסיטת חיפה לאחד המרכזים המדעיים בתחום הנדון.

 הסיכויים למקורות מימון מחוץ לאוניברסיטה לכיסוי תקציב הפעילות של המכון/המרכז. 3.1.3
 
 יוזמה, הצעה והליכים להקמת מכון/מרכז   4.0  
  

.    כל חבר סגל בעל קביעות יכול ליזום הקמת מכון/מרכז. יוזמה של אישי ציבור וגופים חיצוניים להקמת 4.1
מכון/מרכז באוניברסיטה תיעשה באמצעות חבר סגל בעל קביעות. היוזם יגיש הצעה (להלן: מסמך ההקמה) 

 המחקר. בכתב לסגן נשיא ודיקן
 ההצעה תכלול את מטרת המכון/ המרכז, פעולותיו ועמדותיו תוך שימת דגש על הנקודות הבאות:        4.2

 תחומי המו"פ בהם מעוניין המכון/ המרכז לעסוק. 4.2.1       
 זיקת המכון/ המרכז לחוגים ולפעילויות אקדמיות הקיימים באוניברסיטה. 4.2.2
 המיועדים להיות חברי המכון/מרכז.פירוט החוקרים  4.2.3
 פירוט מכוני/מרכזי מחקר דומים הקיימים בארץ ודוגמאות למרכזים דומים בעולם. 4.2.4
 פירוט השטחים, החדרים והמעבדות וכן מתקנים אחרים הדרושים להפעלת המכון/ המרכז. 4.2.5
לטווח ארוך, דרכים  פירוט מקורות המימון הקיימים והפוטנציאליים, הסיכויים למימון 4.2.6

 ואפשרויות להשגת כספים וכוח אדם מנהלי/ מקצועי.
 שנתית לפיתוח.-תכנית תלת  4.2.7
פירוט הפרמטרים שבאמצעותם ניתן יהיה להעריך לאחר שלוש השנים הראשונות מאז אישור  4.2.8

 הקמת המרכז/המכון על ידי הועד המנהל, את ההישגים האקדמיים של המכון/מרכז. 
ראש המכון יחתום על הצהרה להבטחת החופש האקדמי המלא בנוסח הבא: "אני מצהיר בזאת  4.2.9 

על שמירת החופש האקדמי בפעילות המכון/המרכז על פי הכתוב בתקנון האקדמי של 
 אוניברסיטת חיפה".

גן סגן נשיא ודיקן למחקר, לאחר שבדק את ההצעה והתייעץ עם גורמים רלוונטיים (כגון רקטור, ס  4.3
נשיא ומנכ"ל, סמנכ"ל הכספים, ראשי היחידה האקדמית הנוגעת  בדבר) יעבירה  לאישור מועצת רשות 
המחקר. בדיון במועצת רשות המחקר תוצג ההצעה על ידי מגישיה ויגובשו המלצות המועצה.  מועצת 

ישור זה הרשות רשאית לאשר למכון/ מרכז וליוזם ההצעה לפעול תחת המונח "מכון/ מרכז בהקמה". א
יכול להיות מוגבל בזמן לפי החלטת מועצת רשות המחקר ולכלול התניות להשגת יעדים מוגדרים בזמן 

 קצוב.
 החליטה מועצת רשות המחקר בחיוב, תועבר ההצעה לאישור הרקטור ולנשיא.            4.4

 ייעצר תהליך ההקמה. –החליטו בשלילה 
 הצעה לאישור הסנאט.החליטו הרקטור והנשיא בחיוב, תועבר ה 4.5
 החליט הסנאט  בחיוב, תועבר ההצעה לאישור ההנהלה ולאחר מכן לאישור הוועד המנהל. 4.6
 החליט הוועד המנהל בחיוב, יוקם המכון/ המרכז. 4.7
 ) בשלילה, תוחזר ההצעה למגישיה.4.7-4.4החליט אחד הגורמים שצוינו לעיל (סע'  4.8

 
 עיגון  5.0 

     
 מכונים/מרכזים יעוגנו ברשות המחקר. 5.1
במקרים רלוונטיים רשאי סה"נ ודיקן המחקר לאשר הקמת מעבדת מחקר (בהתאם לנוהל הקמת  5.2

 מעבדות) בתוך מכון/ מרכז קיים ובתיאום עם סה"נ ומנכ"ל.
 
 מוסדות 6.0 
 מכון  6.1

 בראש מכון יעמוד ועד מנהל אשר ילווה ויסייע לו בפעילותו.  6.1.1 
 תפקידיו של הוועד המנהל יהיו: 6.1.2

לדאוג שפעולות המכון תהיינה תואמות את מטרות ההקמה, כפי שהוגדרו במסמך ההקמה  6.1.2.1
 ושהמדיניות שבאה לידי ביטוי בפעולות אלה, תהיה תואמת את המדיניות הכללית של האוניברסיטה.

שיבטיחו עמידה במטרות לעזור בגיבוש תכנית העבודה השנתית של המכון ובניטור הפעולות  6.1.2.2
 הנכללות בתכנית זו.

 לאשר הצעת תקציב שנתית של המכון. 6.1.2.3
 לסייע בגיוס תרומות ומשאבים אחרים למימון פעולות המכון ותקציבו. 6.1.2.4
 לאשר את הדו"ח  המדעי השנתי של המכון. 6.1.2.5

 ג'.-הוועד המנהל יתכנס לישיבה לפחות פעם אחת בשנה, במסגרת הישיבה יוצגו נספחים א' ו   6.1.3
 הוועד המנהל ימנה תשעה חברים לפחות.   6.1.4              

 הרכב הוועד המנהל חייב לכלול:  6.1.4.1
 סגן נשיא ודיקן למחקר, מנהל רשות המחקר ושלושה חברי סגל אקדמי נוספים לפחות. )א
 אישיות אקדמית בכירה מחוץ לאוניברסיטת חיפה בתחומים בהם עוסק המכון )ב
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 שיומלץ ע"י סגן נשיא ומנכ"ל.נציג המינהל כפי  )ג
 איש ציבור בעל מעמד וקשר לתחומים בהם עוסק המכון. )ד

 לסגל האקדמי יהיה רוב בוועד המנהל.  6.1.4.2
 ראש המכון יהיה חבר בוועד המנהל מתוקף תפקידו.  6.1.4.3
 מנהל רשות המחקר ונציג המינהל ישתתפו בישיבות הוועד המנהל.   6.1.4.4

 
 המנהל במכון מחקר:  מינוי חברי הוועד  6.1.5

 שיא ודיקן המחקר.הוועד המנהל ימונה ע"י הנשיא והרקטור ולאחר התייעצות עם סגן נ 6.1.5.1
 .נוספות  קצובות לתקופות להארכה אפשרות עם שנים לשלוש יתמנו המנהל הוועד חברי 6.1.5.2
"ר הוועד המנהל ימונה ע"י הנשיא והרקטור מתוך חברי הוועד המנהל שמן הסגל האקדמי, למעט ראש יו 6.1.5.3

  המכון. 
 מרכז .6.2

 
 בראש מרכז תעמוד וועדה אקדמית אשר תלווה ותסייע לו בפעילותו. 6.2.1
ות הוועדה האקדמית תתכנס לפחות פעם אחת בשנה ועל ראש המרכז להעביר את פרוטוקול הישיבה לרש 6.2.2

 המחקר.
 של הוועדה האקדמית יהיו: תפקידיה  6.2.3

לדאוג לכך שהמרכז עוסק בפעילות אקדמית, לדאוג שפעולות המרכז תהיינה תואמות את מטרות . 6.2.3.1
ההקמה כפי שהוגדרו במסמך ההקמה ושהמדיניות שבאה לידי ביטוי בפעולות אלה, תהיה תואמת את 

 המדיניות הכללית של האוניברסיטה. 
לעזור בגיבוש תכנית העבודה השנתית של המרכז ובניטור הפעולות שיבטיחו עמידה במטרות הנכללות . 6.2.3.2

 בתכנית.
 לאשר הצעת תקציב שנתית של המרכז. . 6.2.3.3
 לסייע בגיוס תרומות ומשאבים אחרים למימון פעולות המרכז ותקציבו.. 6.2.3.4
 לאשר את הדו"ח השנתי של המרכז. 6.2.3.5

 
תמנה לפחות שלושה חברים מהסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה או מחוצה  האקדמית הוועדה .6.2.4

 לה, בתחומים הרלוונטיים לפעילות המרכז.
ראש המרכז יביא לאישור סגן הנשיא ודיקן למחקר את שמות חברי הועדה. בכפוף    לאישור זה יודיע   6.2.5

 ראש המרכז לחברי הועדה על מינויים.
        
 : מרכז/מכון ראש ינוימ  .6.3

יוכל להתמנות איש סגל אקדמי בכיר בתקן סדיר בעל קביעות (מדרגת פרופ' חבר  מכון, כראש .6.3.1
 ומעלה), שהתמחותו באחד מן התחומים בהם עוסק המכון. 

כראש מרכז, יכול להתמנות חבר סגל אקדמי בכיר  בתקן סדיר בעל  קביעות (מדרגת מרצה בכיר  .6.3.2
 מן התחומים בהם עוסק המרכז. ומעלה)  שהתמחותו באחד

 ידי הנשיא והרקטור לאחר התייעצות עם סגן נשיא ודיקן למחקר. -ראש מכון/מרכז ימונה על .6.3.3
ראש מכון, ימונה לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות הארכה לתקופת כהונה נוספת בת ארבע  .6.3.4

קות האקדמיות של שנים. מינוי כראש מכון והארכת מינוי ישקלו בהתאם לתוכניות העבודה והתפו
המכון. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להאריך את המינוי מעבר לתקופה זו בהמלצת מועצת רשות 

 המחקר ובאישור הנשיא והרקטור. 
ראש מרכז, ימונה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש  .6.3.5

וכניות העבודה והתפוקות האקדמיות שנים. מינוי כראש מרכז והארכת מינוי ישקלו בהתאם לת
של המרכז. במקרים מיוחדים ניתן יהיה להאריך את המינוי מעבר לתקופה זו בהמלצת מועצת 

 רשות המחקר ובאישור הנשיא והרקטור. 
ראש מכון/מרכז אשר אינו עומד בדרישות נוהל זה בכל הנוגע להקמת וכינוס וועד מנהל או וועדה  .6.3.6

ישיבות שנתיות ואינו מעביר דיווחים כנדרש, יפקע מינויו והמכון/מרכז אקדמית ו/או אינו מקיים 
 לנוהל זה עד למינויו של ראש מכון/מרכז חדש. 8יעבור לתהליך הקפאה כפי המופיע בסעיף 

כפל תפקידים, הכרוך בגמולי תפקיד, ככל שישנו כזה במכון/מרכז, אינו רצוי באוניברסיטה.  .6.3.7
בנסיבות מסוימות, יש מקום למינוי חבר סגל ביותר מתפקיד אחד. עמידה בראש שני 
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מכונים/מרכזים תובא לסנאט ותאושר ע"י הסנאט. כפל מינוי זה לא יגרור אחריו כפל גמולי תפקיד 
 כז).(כראש מכון/ מר

ראש מכון/ מרכז העומד לצאת לחופשה העולה על חודש ימים/ שבתון/ חל"ת ועד שישה חודשים  .6.3.8
יפעל למינוי ממלא מקום על ידי כך שימליץ בפני סגן נשיא ודיקן למחקר על מועמד למילוי מקומו 
וזאת שלושה חודשים בטרם יציאתו לחופשה/ שבתון/ חל"ת. ממלא המקום יהא איש סגל אקדמי 

ן סדיר (מדרגת מרצה בכיר ומעלה) שהתמחותו באחד מן התחומים בהם עוסק המכון/ המרכז. בתק
סגן נשיא ודיקן למחקר ימנה ממלא מקום לראש מכון/ מרכז  לתקופה של עד שישה חודשים. באם 
תקופת החופשה/ שבתון/ חל"ת עולה על שישה חודשים ועד שנה, תהליך המינוי של ממלא המקום 

 לנוהל זה. 6.3פיע בסעיף יהיה כפי שמו
תקופת כהונתו כראש המכון/מרכז בעת החופשה/ שבתון/ חל"ת תוקפא וספירת משך כהונתו  .6.3.9

 המצטברת תחודש בעת חזרתו לתפקיד.
במקרים מיוחדים תתאפשר הארכת מינוי לראש מכון/מרכז לתקופה של שנתיים נוספות אחרי  .6.3.10

שש שנות מינוי אפשריות כפי שמופיע  /פרישתו לגמלאות ובלבד שתקופה זו תהא חלק משמונה
 לעיל, זאת בהמלצת מועצת רשות המחקר ובאישור הרקטור. 6.3.5 /6.3.4בסעיף 

רשות המחקר תפרסם קול  קורא אחת לתקופה לאיתור חבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה למכונים  .6.3.11
 ומרכזים בהם מסתיימת תקופת הכהונה של ראש/ת המכון/ מרכז.

 
 מכון/מרכז:תפקידיו של ראש ה 6.4

הניהול האקדמי, המחקרי, המנהלי והתקציבי השוטפים של המכון/מרכז וביצוע מדיניות הוועד המנהל/   6.4.1
 הוועדה האקדמית של המכון/ מרכז.

 בפני מוסדות האוניברסיטה ובפני גורמי חוץ. מרכז/המכון ייצוג 6.4.2
בנספח א' לנוהל זה) בסוף כל  מכון יגיש דו"ח אקדמי שנתי מפורט על פעילות המכון  (כמופיע ראש 6.4.3

שנה אקדמית לנשיא, לרקטור  ולסגן נשיא ודיקן למחקר. כמו כן, יגיש יחד עם הדו"ח האקדמי דו"ח 
 תקציבי (נספח ג' לנוהל זה). הדו"חות יוגשו לאחר שקיבלו את אישור הוועד המנהל של המכון.

ות האקדמית של המרכז (נספח ב'). ראש מרכז יגיש כל שנה לסגן נשיא ודיקן למחקר דו"ח על הפעיל 6.4.4
ראש מרכז יגיש מידי שנה דו"ח תקציבי (נספח ג' לנוהל זה). הדו"חות יוגשו לאחר שקיבלו את אישור 

 הוועדה האקדמית של המרכז.
מכונים ומרכזים בהסכמים מיוחדים על מוסדותיהם ותהליכי המינוי יופעלו בהתאם למוסכם עם  6.5

מוסדי ובכפוף לעקרונות החופש האקדמי כפי  –הגורם המממן, המשרד הממשלתי ו/או השת"פ הבין 
 שמפורט בקוד האתי של האוניברסיטה.  

 
 ועדה סוקרת חיצונית 7.0 
 

למועצת רשות המחקר דוח המסכם את פעילות המכונים כל שנה יעביר מנהל רשות המחקר  7.1
והמרכזים, בהתאמה, לשם דיון והערכה של סגן הנשיא ודיקן המחקר, לפי הצורך, ובהתאם 
להערכות מועצת רשות המחקר, ימנה ועדה חיצונית סוקרת לבדיקת המכונים/המרכזים שעליהם 

 הוחלט.
לידיעת הנשיא והרקטור, אשר ידווחו על כך תוצאות הבדיקה יובאו לידיעת מועצת רשות המחקר ו 7.2

 לסנאט ולוועד המנהל.
 

 הקפאת פעילות ו/או סגירת מכון/מרכז או איגום מכונים ומרכזים  8.0
 

סגן נשיא ודיקן למחקר רשאי להמליץ בפני הנשיא והרקטור על איגום מכונים ומרכזים או על  8.1
תקופה של שלוש שנים, או שפעילותו סגירה/ הקפאה של מכון/מרכז, שאינו מגלה פעילות במשך 

 במשך תקופה זו אינה מצדיקה המשך קיומו במתכונת הקיימת.
 בהסכמת הנשיא והרקטור תובא המלצה לדיון בוועדה המתמדת. 8.2
 החלטה על סגירת מכון/מרכז טעונה אישור של הסנאט/וועדה מתמדת והוועד המנהל.  8.3
 החלטה על הקפאת פעילות במכון/מרכז טעונה אישור מועצת רשות המחקר.  8.4
 הקפאה יכולה להימשך עד שנתיים אשר לאחריהן, ככל שהמצב נותר ללא שינוי,       
 יש לפעול לסגירה של אותו מכון/מרכז.      
 הוחלט על סגירת המכון/מרכז, יוחזרו משאביו, במידה שניתן, לרשות המחקר.  8.5

 רשות המחקר תפעל לניצול יתרת המשאבים לשימור הפעילות המחקרית של חברי   המכון/מרכז.        
 

 אחריות    9.0
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