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 ף"תש והוועדה המתמדת החלטות הסנאט
 

 07.11.2019, 1ישיבה מס' 
 

 הענקת 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' לארי באקו.
 

 בקטגוריית "אנשי ציבור": מר רקס מרפי.
 

 בקטגוריית "אנשי מעש וכספים": מר אייזק דבאח; גב' אורה סטיבה.
 
 
 

 14.11.2019, 2ישיבה מס' 
 

 בנוגע לנציגי מועצת רשות המחקר  19.2שינוי תקנון אקדמי סעיף  .1
 

 הוחלט:
 בתקנון האקדמי כדלקמן: 19.2הסנאט מאשר את שינוי סעיף 

 
 . תשעה חברי סגל בעלי קביעות בדרגת מרצה בכיר לפחות, כדלקמן:19.2

 דעי החברה ומדעי הרווחה והבריאות).נציגים מכל אחת מהפקולטות הגדולות (מדעי הרוח, מ 2
 נציג מכל אחת מהפקולטות האחרות. 1
 
 

 19.12.2019, 3ישיבה מס' 
 

 בהצעה להקמת המרכז לחקר הנתונים .1
 

 הוחלט:
 הסנאט מאשר את ההצעה להקמת מרכז לחקר מדעי הנתונים.

 
 

הילד,  הצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בלימודי דוקטורט בינתחומי בהתפתחות .2
 במסגרת ביה"ס לפסיכולוגיה

 
 הוחלט:

הסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת מסגרת לימודים לתואר שלישי בלימודי דוקטורט בינתחומי 
 בהתפתחות הילד, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.

 
 

 הרפואיהצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר ראשון במדעי הדימות  .3
 

 הוחלט:
), הפקולטה B.Scהסנאט מאשר את ההצעה לפתיחת חוג לימודים לתואר ראשון במדעי הדימות הרפואי (

 למדעי הרווחה והבריאות.
 
 

 שונות: דיון בהצעת פרופ' שולי וינטנר להקמת ועדה של הסנאט לבחינת נושא ההטרדות המיניות .4
 

 הוחלט:
 הסנאט מבקש להזמין לישיבת הסנאט הבאה את הנציבה להצגת נתונים ודיון. 
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 2020.02.20, שלא מן המניין 2ישיבה מס' 
 

 בחירת נשיא האוניברסיטה .1
 הסנאט הצביע בעד המלצת ועדת החיפוש למינוי פרופ' רון רובין לנשיא. 

 
 

 2020.04.23, שלא מן המניין 3ישיבה מס' 
 

 הקמת ביה"ס למדעי הסביבה  .1
 הוחלט:

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

בית הספר למדעי הסביבה יורכב משתי יחידות אקדמיות: החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לניהול 
 משאבי טבע וסביבה.

 
 אוניברסיטת חיפה ביום שאחרי  .2

 הוחלט:
 הסנאט מאשר את ההמלצה לניהול המתווה האסטרטגי.

 
 

 2020.05.21, 7ישיבה מס' 
 

 הארכת כהונה לסגן נשיא ודיקן למחקר .1
 הוחלט:

הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' עדו יצחקי כסגן נשיא ודיקן למחקר לתקופת כהונה נוספת של 
 תשפ"א ותשפ"ב.שנתיים, דהיינו: 

 
 

 הארכת כהונה לדיקן ללימודים מתקדמים .2
 הוחלט:

ברק כדיקן ללימודים מתקדמים לתקופת כהונה -הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' לילי אורלנד
 נוספת של שנתיים, דהיינו: תשפ"א ותשפ"ב.

 
 

 הארכת כהונה לדיקן הסטודנטים .3
 הוחלט:

ג'ני קורמן כדיקן הסטודנטים לתקופת כהונה נוספת של שנתיים, הסנאט מאשר את הארכת המינוי לפרופ' 
 דהיינו: תשפ"א ותשפ"ב.

 
 מדיניות הקלות לחברי סגל טרם קביעות .4

 הוחלט:
-הסנאט מאשר כי בהמשך למכתב הרקטור, סגן נשיא ודיקן למחקר ודיקן לימודים מתקדמים מיום ה

 סנאט התאמות לחברות וחברי סגל טרם קביעות,, בו הוצג לראשונה מתווה ומענה לנושא 22.04.2020
הדיווח והצעת הרקטור פרופ' גוסטבו מש (על   דן ואישר את, 21.05.2020 -ה בישיבתו מיום האוניברסיטה

 דעת ההנהלה) בדבר 'מדיניות התאמות לחברי הסגל טרם קביעות', בשל ה'קורונה', כדלקמן:
 של חברי הסגל החדשים.חוגים יפעלו להפחתת ההוראה ופעילות ניהולית  .1
 חבר סגל ללא קביעות יוכל לבקש לדחות דיון בעניינו בשנה, הבקשה תתקבל בחיוב. .2
מתקציבי מחקר  –סיוע לחברי הסגל הצעירים  -הסנאט תומך בהצעת הרקטור להקמת קרן חירום  .3

 פנימיים של הוותיקים.
 

 הצעה לסגירת מכונים ומרכזים .5
 הוחלט:

 לסגירת המרכזים כדלקמן:ההצעה  הסנאט מאשר את
 יד בן צבי -המרכז לחקר ארץ ישראל וישובה .1
 מרכז מינרווה לחקר תהליכים קוגניטיביים וביצועי אנוש  .2
 המרכז לחקר תרבות צרפת  .3
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 המרכז לחקר הדמוקרטיה  .4
 המרכז לחקר האנרגיה המתקדמת  .5
 המרכז לחקר הספורט  .6
 המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי  .7
 המרכז לחקר התרבות היהודית  .8
 מרכז לחקר עירק  .9

 ביולוגיה -תחומי בכרונו-המרכז הארצי למחקר בין .10
 מוקד לסטנדרטים בבריאות ובמוגבלות .11
 המוקד לחקר תרבויות ספרד והקתדרא של אונסקו לדיאלוג בין תרבותי  .12
 תחומי של רגשות -המרכז לחקר בין .13
 המרכז לחקר החינוך לשלום .14

 
 

 2020.06.25, 8ישיבה מס' 
 

 פרופ' מאיר חמו –בחירות המשנה לרקטור  .1
 הוחלט:

 הסנאט מאשר את בחירתו של פרופ' מאיר חמו לתפקיד המשנה לרקטור לשנים תשפ"א, תשפ"ב. 
 

 פרופ' דורון קליגר  –בחירות דיקן הוראה  .2
 הוחלט:

 תשפ"ב ותשפ"ג.הסנאט מאשר את בחירתו של פרופ' דורון קליגר לתפקיד דיקן הוראה לשנים תשפ"א, 
 

 פרופ' דפנה רבן –בחירות לראש האקדמי של הספרייה  .3
 :הוחלט

הסנאט מאשר את בחירתו של פרופ' דפנה רבן לתפקיד הראש האקדמי של הספרייה לשנים תשפ"א, 
 תשפ"ב ותשפ"ג.

 
 הרכב הסנאט .4

 :הוחלט
 :בתקנון האקדמי כדלקמן 4.3.1הסנאט מאשר את עדכון סעיף 

, 6 –, מדעי הטבע 14 –, חברה 13 –הפקולטות בקרב החברים הנבחרים יהיה כדלקמן:  רוח ייצוג  4.3.1
  .3 –, משפטים 5 –, חינוך 10 –מדעי הרווחה והבריאות 
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 החלטות הוועדה המתמדת תש"ף
 

 02.10.2019, 1ישיבה מס' 
 

 אשרור תכנית לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .1
 

 הוחלט:
, בה אושרה התכנית לתואר שני 18.01.2018מאשררת את החלטת הסנאט מיום הוועדה המתמדת, 

 "לא משפטנים", במסגרת הפקולטה למשפטים.-) לM.Aבלימודי משפט (
 
 

 בהצהרת המועמד 8ועדכון סעיף  5.10הצעה לשינוי תקנון משמעת תלמידים סעיף  .2
 

 הוחלט:
 8בנוגע עבירות משמעת ואת סעיף  5.10ף הוועדה המתמדת מאשר את שינוי תקנון משמעת תלמידים בסעי

 בהצהרת המועמד כדלקמן:
 

 :5.10סעיף 
 

אי ציות להוראת של רשויות האוניברסיטה ובכלל זה לעובדיה האקדמיים ועובדיה המינהליים, שניתנו  5.10
וכן אי ציות להוראות  כולל סירוב העברת דוגמת כתב יד או מסמכים נוספים,במסגרת מילוי תפקידיהם, 

 כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי קריית האוניברסיטה.
 

 :8סעיף 
 
יתעורר חשד באשר למהימנות או במהלך לימודיו, .  במקרה שבמהלך תהליך הקבלה של מועמד ללימודים, 8

ל נתוני הקבלה שלו, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מן המועמד/התלמיד פרטים ומסמכים לפי שיקו
דעתה, לרבות דגימות כתב יד, וכן להעבירם לבדיקת המרכז הארצי לבחינות והערכה, או לכל גורם אחר 
שנתוני הקבלה של המועמד/התלמיד הונפקו על ידו. האוניברסיטה רשאית שלא לקבל ללימודים מועמד 

לפנות לוועדת או ביחס לתלמיד שכבר התקבל ללימודים, שלא ימסור לה פרטים או מסמכים כאמור לעיל, 
 משמעת בעניינו. 

 
 

 20.11.2019, 2ישיבה מס' 
 

 הצעה ללוח שנה"ל תשפ"א .1
 

 הוחלט:
 

 הוועדה המתמדת מאשרת את לוח תשפ"א כדלקמן:
 

 2020/2021לוח שנת הלימודים תשפ"א 
 

 סמסטר חורף -סמסטר א' 
 

 18.10.20יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"א,  תחילת הלימודים:
 )12:00-14:00(בין השעות  21.10.20יום רביעי, ג' חשון, תשפ"א,  הלימודים: אירוע פתיחת שנת

בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר):
  

, ויום ראשון, כ"ז כסלו, 11.12.20יום שישי כ"ה כסלו, תשפ"א 
 13.12.20תשפ"א, 

   13.12.20יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ"א,  חופשת חנוכה:
   25.12.20י' טבת, תשפ"א,  יום שישי, חופשת חג המולד:
    22.01.21יום שישי, ט' שבט, תשפ"א,   סיום סמסטר א':

, עד יום 24.01.21מיום ראשון, י"א שבט, תשפ"א,   מועד א': *בחינות סמסטר א':
  12.02.21שישי, ל' שבט, תשפ"א, 

, עד יום חמישי, 14.02.21מועד ב': מיום ראשון, ב' אדר, תשפ"א, 
 25.02.21תשפ"א, י"ג אדר, 

 (ביום זה יש מבחנים) 25.02.21יום חמישי, י"ג אדר, תשפ"א,  תענית אסתר:
 26.02.21יום שישי י"ד אדר, תשפ"א,  חופשת פורים:

  
  סמסטר אביב –סמסטר ב' 

 28.02.21יום ראשון, ט"ז אדר, תשפ"א,  תחילת הלימודים:
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י"א ניסן, תשפ"א, עד יום חמישי, י"ב ניסן, תשפ"א, מיום רביעי  בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ):
24-25.03.21 

, עד יום שישי, כ' ניסן, 24.03.21מיום רביעי, י"א ניסן, תשפ"א,  חופשת פסח:
. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ב ניסן, 02.04.21תשפ"א, 
      04.04.21תשפ"א 

(הלימודים מסתיימים  07.04.21יסן, תשפ"א, יום רביעי, כ"ה נ ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
 )18:00בשעה 

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
  

 )12:00-14:00(בין השעות  08.04.21יום חמישי, כ"ו ניסן, תשפ"א, 

 )12:00-14:00(בין השעות  13.04.21יום שלישי, א' אייר, תשפ"א,  עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:
 )18:00בשעה (הלימודים מסתיימים 

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין 
 לימודים): 

 .14.04.21יום רביעי, ב' אייר, תשפ"א, 

 .      15.04.21יום חמישי, ג' אייר, תשפ"א,  חופשת יום העצמאות:
, עד יום שלישי, כ"ט אייר, 12.04.21מיום שני, ל' ניסן, תשפ"א,  *** צום הרמדאן:

11.05.21 
עד יום חמישי, ב' סיון,  12.05.21מיום רביעי, א' סיון, תשפ"א,   *** עיד אל פיטר:

 13.05.21תשפ"א, 
*** חופשת סיום צום הרמדאן (עיד אל 

 פיטר): 
 ייקבע בהמשך

 ייקבע בהמשך  יום הסטודנט:
-16ו' ניסן, תשפ"א,  מיום ראשון ה' בסיון, תשפ"א, עד יום שני חופשת חג השבועות:                                        

17.05.21 
 18.06.21יום שישי, ח' תמוז, תשפ"א,   סיום סמסטר ב':

, עד יום 20.06.21מיום ראשון, י' תמוז , תשפ"א,   מועד א':  *בחינות סמסטר ב':
 09.07.21שישי, כ"ט תמוז, תשפ"א, 

, עד יום שישי, י"ד 11.07.21מועד ב': מיום ראשון, ב' אב, תשפ"א, 
 23.07.21תשפ"א, אב, 

  
 04.07.21יום ראשון, כ"ד תמוז, תשפ"א,  ** תחילת סמסטר קיץ:

  18.07.21יום ראשון, ט' באב, תשפ"א,   חופשת ט' באב : 
, עד יום שלישי, י"א באב, 19.07.21מיום שני, י' באב, תשפ"א,  *** חג הקורבן (איד אל אדחא):

 20.07.21תשפ"א, 
*** חופשת סיום צום חג הקורבן:  

                 
 ייקבע בהמשך

 03.09.21יום שישי, כ"ו אלול תשפ"א,  סיום סמסטר קיץ:                                            
ועד ליום  05.09.21מועד א': מיום ראשון, כ"ח אלול תשפ"א,  *בחינות סמסטר קיץ:        

 01.10.21שפ"ב,  שישי, כ"ה תשרי, ת
ועד ליום שישי  03.10.21מועד ב': מיום ראשון, כ"ז תשרי תשפ"ב, 

 08.10.21ב' חשון, תשפ"ב, 
   חופשות:

ועד ליום רביעי, ב' בתשרי  06.09.21מיום שני, כ"ט אלול תשפ"א,  חופשת ראש השנה: 
 .08.09.21תשפ"ב, 

-15יום חמישי, י' תשרי תשפ"ב, מיום רביעי ט' תשרי, תשפ"ב, עד  חופשת יום כיפור: 
16.09.21 

ועד יום שלישי, כ"ב תשרי  20.09.21מיום שני, י"ד תשרי תשפ"ב,  חופשת סוכות:
 28.09.21תשפ"ב 

  
 10.10.21 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב:        

  
 * במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים 

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

 
 *** עדיין לא ידוע מועד מדויק (ייתכנו שינויים)

  

בשל מיעוט מופעים בימי חמישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף ליום זה ביום ג' בתאריך י' בניסן,  •
 23.04.21תשפ"א 
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 הצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני בביו סטטיסטיקה .2
 

 :הוחלט
סטטיסטיקה, במסגרת -המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת מגמת לימודים לתואר שני בביוהוועדה 

 ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 
 

 ארסמוס-שינוי תעודת מוסמך במשפטים .3
 

 הוחלט:
 

הוועדה המתמדת מאשרת את השינויים בתעודה "מוסמך במשפטים" עבור מוסמכי התכנית הבינלאומית 
 .Erasmusהמשותפת במשפט וכלכלה במסגרת הקונסוציום 

 
 לפי בקשת המל"ג, לתעודה נוסף החלק הבא:

 
This Academic training program, including the writing of a Master's degree thesis, is 
organized on an interuniversity level by the following academic institutions: 
 
University of Haifa (Israel); Ghent University (Belgium); Erasmus University 
Rotterdam (the Netherlands); Indira Gandhi Institute of Development Research 
(Mumbai, India); University of Hamburg (Germany); University of Vienna (Austria); 
Aix-Marseille University (France); Warsaw School of Economics (Poland); LUMSA 
University (Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma, Italy); University 
of Pompeu Fabra (Barcelona, Spain). 

 
 
 

 26.12.2019שלא מן המניין,  1ישיבה מס' 
 

התמודדות עם מצבי חרום, החוג לגיאוגרפיה ולימודי  –שינוי שם תכנית התמחות בלימודי תואר שני  .1
 סביבה

 
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי שם תכנית ההתמחות בלימודי תואר שני מ"התמודדות עם 
אזורי אסון ומצבי חירום" במסגרת החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה מצבי חירום" ל"ניהול 

 למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר.
 
 

 הצעה לשינויים בתכנית ההתמחות לתואר שני (ספח) בפיתוח ארגוני מערכתי בחוג לסוציולוגיה .2
 

 הוחלט:
 

לתואר שני בפיתוח ארגוני מערכתי הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעות לשינויים בתכנית ההתמחות 
 בחוג לסוציולוגיה (ספח), הפקולטה למדעי החברה כמפורט להלן:

שינוי שם תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות ב"פיתוח ארגוני מערכתי" להתמחות ב"פיתוח  .1
 ידע וחדשנות בארגונים".

 שינוי משך זמן הלימודים בתכנית לשנה קלנדרית (סמסטר א', ב' וקיץ). .2
 אחת לבעלי ניסיון ניהולי ואחת ללא ניסיון ניהולי. –פתיחת שתי כיתות לימודי בתכנית ההתמחות  .3

 
 

  2020.01.15, 3ישיבה מס' 
 

 הצעה לפתיחת תכנית התמחות לתואר שני (ספח) בטכנולוגיות רווחה ובריאות .1
 

  הוחלט:
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בטכנולוגיות רווחה ובריאות הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית התמחות לתואר שני 

 (ספח), במסגרת החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
 
 

 סיפי קבלה לשנת הלימודים תשפ"א .2
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת את סיפי הקבלה לשנת הלימודים תשפ"א כדלקמן:
 

 סיפי הקבלה ייקבעו על ידי החוגים באישור דיקן ורקטור.  .1
במבחן  85בחלק האנגלית של מבחן הפסיכומטרי, או ציון  85אנגלית: סף הקבלה באנגלית הוא ציון  .2

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

 .13.6.13בהתאם למתווה מל"ג מיום  –זאת עד לתום השנה הראשונה ללימודיו 
(החל משנה"ל תשע"ח הציון המועבר מהמרכז הארצי לבחינות הוא  120עברית: הסף בבחינת יע"ל הוא  .3

 הציון הקובע). 
לבד מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית: מועמדים אלו יתקבלו ללימודים על תנאי, וב .4

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

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

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

 2020.03.31שלא מן המניין,  2ישיבה מס' 
 

  יום הסטודנט .1
 הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת כי לרגל אירועי יום הסטודנט תש"פ, תהיה הפסקת לימודים כדלקמן:
 

 .16:00הלימודים יסתיימו בשעה  13.05.2020 -ביום רביעי, ב
 

 לא יתקיימו לימודים.  14.05.2020 -ביום חמישי ב
 

       נוהל נציב קבילות .2
  הוחלט:

 הוועדה המתמדת מאשרת את השינויים בנוהל נציב קבילות סטודנטים כדלקמן: 
 

  כללי  1.0
נוהל זה קובע את אופן טיפולו של נציב קבילות הסטודנטים ("הנציב") בקבילות  1.1

של סטודנטים אשר לא מצאו   פתרונן קודם לכן ברמות המופקדות על הפעלת 
 המערכות באוניברסיטה. 

 ידם. -הנציב שואב את סמכותו מהנשיא ומהרקטור ומתמנה על 1.2
פסיקת הנציב בקבילות המתבררות בפניו הינה סופית ומחייבת (בכפוף להוראות  1.3

 נוהל זה להלן). 
  מסגרת פעולתו של הנציב 2.0

 הנציב פועל, מבחינה מנהלית, במסגרת לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית.  2.1
הנציב מקבל כל השירותים והסיוע האדמיניסטרטיבי הנדרשים לו לשם מילוי תפקידיו 

ת הרקטור והמזכירות האקדמית. שירותים וסיוע זה יכללו, בין השאר, סיוע פקידותי מלשכ
לשם פתיחת תיק קבילה, תאום פגישה עם נציב קבילות הסטודנטים, טפול בקבילה, מעקב 

 אחר תכתובת הקשורה בקבילה, סיוע משרדי וטכני, וכיו"ב.  
קדמית, יעשה תוך ידי לשכת הרקטור והמזכירות הא-מתן השירותים והסיוע על 2.2

 שמירה מוחלטת על סודיות בכל הנוגע לקבילה ולהליכים הננקטים והטפול בה. 
בסוף כל שנה יכין נציב הקבילות דו"ח המסכם את פעילות הנציב לאותה שנה ובו  2.3

פירוט הטיפול של הנציב בקבילות שהובאו בפניו תוך ציון מספר הקבילות, מספר 
ומספר הקבילות אשר התבררו כמוצדקות.  הקבילות שהתבררו כבלתי מוצדקות

 יועבר הדו"ח לנשיא ולרקטור.   והדו"ח יובא לעיון המזכיר האקדמי ולאחר אישור
 הגשת הקבילה ואופן הטפול 3.0 

דואר אלקטרוני לתיבת הדוא"ל רקטור ומנהל אקדמי .  תסטודנט יגיש את קבילתו לנציב באמצעו 3.1
 הקבילה תהיה מנומקת ומפורטת. 
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לשכת הרקטור והמזכירות האקדמית תעביר את הקבילה להמשך טיפול הנציב. סבר הנציב כי   3.2
פניה וכפי שנוסחה, הינה חסרת בסיס, יודיע הנציב לקובל כי אין הוא רואה בסיס -הקבילה, על

להתערבותו בנושא. אחת לשנה יגיש הנציב לנשיא ולרקטור דוח מפורט על התלונות שנגנזו בהתאם 
 ת סעיף זה. להוראו

פניה ראויה לכאורה לברור, תועבר הקבילה להמשך טיפולו של הנציב -סבר הנציב כי הקבילה על  3.3
 בהתאם להוראות נוהל זה. 

 העברת הקבילה להתייחסות  4.0
מצא הנציב כי יש מקום לברר את הקבילה, יעביר עותק מהקבילה לנשוא הקבילה וכן לאחד או   4.1

 : ןיותר מהגורמים הבאים לפי שקול דעתו של הנציב ובהתאם לעניי
 כאשר הקבילה בנושאים אקדמיים: 4.1.1

 א. חבר סגל אקדמי אליו מתייחסת הקבילה.
 ב. לראש החוג.

 ספר.ה-ג. לדיקן הפקולטה / ראש בית
 ד. לדיקן הרשות ללימודים מתקדמים.

 כאשר הקבילה בנושאים מנהליים: 4.1.2
  ).ועדת חריגיםר לימוד, במקרה זה יש לפנות אל ענייני שכל (פרט      

 א. לראש המדור או היחידה אליה מתייחסת הקבילה.
 ב. לראש האגף.

 ג. לסגן נשיא ומנכ"ל.
מפורטת ומנומקת  תשהועברה אליו הקבילה, התייחסו במצורף לקבילה יבקש הנציב לקבל ממי 4.2

 לקבילה. 
  לקבילה תקבלת התייחסו 5.0

לנוהל  4פי הוראות סעיף -על תידי הנציב קבילה לשם בדיקה והתייחסו-כל מי שהופנתה אליו על 5.1
ימי עבודה מיום שהועברה לידיו  14זה לעיל, יסיים בדיקתו וימסור תגובתו המנומקת תוך 

 .הקבילה
, חובה על ממלא מקומו לטפל בקבילה ולהעביר תבהעדר הגורם אליו הועברה הקבילה להתייחסו 5.2

 לעיל.  5.1תגובתו לנציב בתוך התקופה כמצוין בסעיף 
 המנומקת לנציב במועד שנקבע.  וחייב להעביר התייחסות וכל מי שקבילה הועברה להתייחסות 5.3

 פסיקת הנציב 6.0
 כל הגורמים אליהם הופנתה  תייתן את פסיקתו רק לאחר שקבל את התייחסונציב הקבילות  6.1

 הקבילה. 
פסיקת הנציב תהיה בכתב, מנומקת ותאושר בחתימתו. פסיקת הנציב הינה סופית בכפוף להוראות   6.2

 נוהל זה להלן.        
נים מנהליים מובהקים פסיקת הנציב תועבר לידי הנשיא ו/או הרקטור ו/או סגן נשיא ומנכ"ל. בעניי 6.3

תועבר הפסיקה לנשיא ולסגן נשיא ומנכ"ל. בעניינים אקדמיים מובהקים תועבר הפסיקה לרקטור. 
בעניינים מנהליים ואקדמיים מעורבים, או כשקיים ספק בדבר סיווג העניין, תועבר הפסיקה 

קטור, זולת אם ידי הנשיא ו/או הר-לנשיא, לרקטור ולסגן נשיא ומנכ"ל. פסיקת הנציב תאושר על
 להלן.   6.4פי הוראות סעיף -סברו כי יש מקום לפעול על

היו לנשיא ו/או לרקטור ו/או לסגן נשיא ומנכ"ל השגות בקשר לפסיקת הנציב, לאור מידע המצוי  6.4
בידיהם ושלא היה מצוי בפני הנציב שעה שנתן פסיקתו או מכל סיבה אחרת, יעבירו מידע והשגות 

 ויבקשוהו לשוב ולשקול בנושא הנדון.   אלה לידיעת הנציב
ימי עבודה מיום  14על קיומן של השגות ו/או מידע כאמור יודיעו הנשיא ו/או הרקטור לנציב תוך  6.5

 שנמסרו לידיהם פסיקות הנציב. 
 – 6.4פסיקתו המעודכנת של הנציב, לאחר ששקל ההשגות ו/או המידע בהתאם להוראות סעיפים  6.6

בא בפני הנשיא ו/או הרקטור. הנשיא ו/או הרקטור יאשר/ו את הפסיקה, זולת אם לעיל, תו – 6.5
 מצא/ו כי שיקולים עקרוניים בעלי אופי מערכתי שוללים את אישורה.  

 הפצת הפסיקה המאושרת 7.0
 הייתה הקבילה במישור האקדמי: 7.1

 מהפסיקה  המזכיר האקדמי יודיע לנשוא הקבילה על הפסיקה, יעביר לידיו עותק 7.1.1
לקבילה  ם. עותקים ממכתבו ישלחו לאותם גורמים אשר התבקשה התייחסותהוידרוש את יישומ

 ולכל גורם אחר באקדמיה לפי שקול דעת הרקטור. 
 המזכיר האקדמי יודיע לדיקן הסטודנטים על הפסיקה ויעביר עותק ממנה לידיו.  7.1.2
המזכירות האקדמית תודיע על הפסיקה לסטודנט הקובל ויעביר לידיו  –לשכת הרקטור  7.1.3

 עותק ממנה. העתק מההודעה לסטודנט תישלח גם לנשוא הקבילה. 
 הייתה הקבילה במישור המנהלי: 7.2   

סגן נשיא ומנכ"ל יודיע לנשוא הקבילה על הפסיקה, יעביר לידיו עותק מהפסיקה וידרוש את  7.2.1
 . היישומ

 סגן נשיא ומנכ"ל יודיע לדיקן הסטודנטים על הפסיקה ויעביר לידיו עותק ממנה. 7.2.2
יודיע על הפסיקה לסטודנט הקובל ויעביר לידיו עותק ממנה. העתק מההודעה  7.1.3 -כמו ב 7.2.3

 לסטודנט תישלח גם לנשוא הקבילה ולמזכיר האקדמי. 
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  אחריות   8.0
 דמית אחראים ליישום הנוהל.לשכת הרקטור והמזכירות האק 8.1       

 
 

 2020.06.03, 7ישיבה מס' 
 

 מועד חריג .1
 

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי תקנון לימודים לתואר ראשון (השינויים שאושרו מודגשים) 

  , כדלקמן:5בנושא מועד חריג, סעיף 
 מועד חריג .5

בשל  (מועד ב') או למועד הנוסף(מועד א') זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל 
 אחד המצבים המפורטים להלן:  

סיום הראשונה  מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין -
 שעות. 4ותחילת השנייה הינו פחות מ־

ובה בשני ימים ח חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי-חוגית או במתכונת חד-תלמיד במתכונת דו -
 עוקבים.

שבועות  14של עד  ״סטודנטית זכאית״* רשאית להיעדר מבחינות לתקופה –סטודנטית לאחר לידה  -
בתקופה הנ״ל, במועדי הבחינות  מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה

  המקובלים.
להיבחן במקצועות  תהא זכאית )הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות(״סטודנטית זכאית״*  -

 ).וכדומהמועד חריג מועד ב׳, ( בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד
בבחינה שמועד  בן או בת זוג ל״סטודנטית זכאית״* יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו -

 עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.
חתונתו של  ימים לפני או אחרי 3זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה  –חתונה של הסטודנט  -

  הסטודנט.
 זכאי למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית. –ברית לבנו של הסטודנט  -
ברצף  ימים 7 של ממושכת מחלה בשלף הנוס למועד או הרגיל למועד לגשת ממנו נבצר אשר תלמיד -

על ידי הרופא  ויונפק יםהאישורניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; (לפחות 
 .לפחות ברצף יומיים למשך חולים בבית אשפוז או ) לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים; המטפל

 אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון. 
משפחה בדרגת קירבה  ירת קרובתלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פט -

 ראשונה.
 סטודנט במילואים -

  .חריגבמועד  סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן .א
  .חריגים סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים .ב
זכאי לגשת למועד  במהלך סמסטר, )מצטבר(לה ימים ומע 21ימי מילואים רצופים או  10מי ששרת  .ג

 בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר. חריג
עשר החודשים  , בתקופת שנים)מצטבר(ימים ומעלה  21ימי מילואים רצופים או  10מי ששרת  .ד

אליהם היה רשום בזמן התקופה בה  , בקורסיםחריגמיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה 
 במילואים.שרת 

 .חריגשירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד  .ה
פקולטטית יינתן ע״י ועדה  בשל אחת הסיבות המפורשות למעלה אישור לגשת לבחינה במועד החריג  .5.1

בגין שירות  ועדה תדון בבקשות למועד חריגה. עצמאי מיוחדת שתוקם לצורך זה בפקולטה/ביה״ס
קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת  במקרים חריגים שאינם אומילואים 

 נוסף. טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו. למועד רגיל או למועד
 אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

 .מצה"ל אישור על שירות מילואים פעיל -
 כפי שנכתב לעיל., ז של בית־חוליםאישור אשפו -
 אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות. -
 צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים. -
 .על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל אישור של רופא -
 ימים ומעלה במהלך סמסטר. 21אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות  -
 

 : שינוי בהרכב מועצת פקולטה 23.2סעיף  –הצעה לשינוי תקנון אקדמי  .2
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 הוחלט:
בתקנון האקדמי,  23.2הוועדה המתמדת, מאשרת את ההצעה לשינוי הרכב מועצת הפקולטה, סעיף 

 בקריאה ראשונה כדלקמן:
 

 נציגי הדרגות האחרות, המסלול המקביל והסטודנטים:  .23.2
 צירוף כל בעלי הדרגה)(אם לא הוחלט על  )5(     מרצים  
 (אם לא הוחלט על צירוף כל בעלי הדרגה) ) 2(     מורים   
 ) 1(    סגל זוטר 
 של  1חברי סגל יהיה נציג  100(בפקולטה עד  ) 3(    סטודנטים  

נציגים  2חברי סגל  150הסטודנטים, עד 
לסטודנטים, בכל מקרה נציגי הסטודנטים לא יעלו 

 סטודנטים לפקולטה) 3על 
 
 

 כמו כן, הצעה זו רלוונטית להרכב מועצת בית ספר ולהרכב מועצת החוג המורחבת.
 

 : סדרי בחינות ופרסום ציונים 2.2סעיף  –הצעה לשינוי בתקנון תואר ראשון  .3
 

 הוחלט:
שינוי סדרי בחינות ופרסום הוועדה המתמדת מאשרת את שינוי תקנון לימודים לתואר ראשון בנושא 

 כדלקמן: ,2.2, סעיף ציונים
במערכת  התוצאות עם גמר הבדיקה ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה ממועד הבחינה, יעביר המורה את  .2.2

 המקוונת.
 

 הצעה להפחתה של היקף קורסי התמחות בתכניות התמחות (ספח) בהתאם להנחיות מל"ג .4
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לעמידה בכללי המל"ג בהתייחס ל"עדכון נוהל להוספת מסלול 
התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתכנית לימודים אקדמית קיימת", יש לפעול בהתאם להנחיות 

 : 13.05.2014 -מל"ג מיום ה
 הלימודים בתכנית"."...מסלול יוגדר בהיקף של מינימום שישית ועד כשליש מהיקף 

כמו כן, הוועדה המתמדת מבקשת מהרשות ללימודים מתקדמים להוביל ליישום החלטת המל"ג החל 
משנה"ל תשפ"א בכל התכניות ולפעול לתיקון ויישום תכניות ההתמחות הקיימות עד לתחילת שנת 

 הלימודים תשפ"א, ולדווח לוועדה המתמדת במהלך קיץ זה.
 

חי התמחות במחלקה לממשל ורעיון מדיני, במסגרת ביה"ס למדעי הצעה לשינוי ואיחוד ספ .5
 המדינה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר

 הוחלט:
הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לשינוי ואיחוד ספחי ההתמחות במחלקה לממשל ורעיון מדיני, 

עי המדינה, המחלקה לממשל במסגרת הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר, בית הספר למד
 ורעיון מדיני כדלקמן:

במקום הספחים "פוליטיקה השוואתית" ו"מחשבה מדינית" יינתן ספח אחד תחת הכותרת: "ממשל  -
 ורעיון מדיני".

 
 2020.07.01, 8ישיבה מס' 

 
, במסגרת  ביה"ס (בטל"מ) הצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בביטחון לאומי .1

 הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמירלמדעי המדינה, 
 הוחלט:

הוועדה המתמדת מאשרת את ההצעה לפתיחת תכנית לימודים לתואר שני בביטחון לאומי (בטל"מ), 
 במסגרת ביה"ס למדעי המדינה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר. 

 אישור התכנית בכפוף לאישור מל"ג.
 
 

 2020.07.08, נייןשלא מן המ 3ישיבה מס' 
 

 פרסום החלטות ועדות המשמעת .1
 :הוחלט
 :המתמדת מאשרת את הוספת סעיף י' לתקנון משמעת תלמידים כדלקמן ההוועד
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הפך פסק הדין להיות סופי, יפורסם פסק הדין ללא פרטים מזהים של הנתבעת, של החוג ושל הפקולטה, על 
המשמעת באינטרנט, אלא אם מצאה הפוסקת או הממונה גבי לוחות המודעות שיקבעו וכן באתר רשויות 

 .על המשמעת נסיבות מיוחדות המצדיקות אי פרסום
 תוצאת ועדת המשמעת תועבר לראש החוג/בית הספר הרלוונטי.
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