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 תשפ"א ה' אדר, י"ז          
 2021מרץ,  1         

 
 :, שהתקיימה באמצעות "זום"2021/30/01סיכום מישיבת ועדת חוקה מיום 

 
ד"ר שרון לינק, פרופ' שי צפריר, ' טלי גל, דר' אילת בן ישי, דרפרופ' איסי דורון,    נוכחים:

 אלון ירדנהגב'  ,פרופ' אמנון רייכמן
 
 

 :בחירות לרקטורלקראת  .1
 

  - ייגזר לאחור בהתאם לפרסום של ועדת חיפוש. אם יפורסם לפני ה -יום הצגת המועמדים
או   14/3/2021-ההצגה תתקיים ביום זה . אם יפורסם אחרי ההצגה תתקיים ביום א' ה 11/3/2021

 בהנחה שיעלו כל המועמדים לאתר המודל .   upload. יודיעו למועמדים לעשות 15/3/2021ביום ב' 
דקות לשאלות ותשובות. חברי סנאט שלא יוכלו   40מועמד יקבל יוותרו על נאום הפתיחה. כל  

 להגיע לישיבה ביום זה יוכלו להעביר מראש את השאלה שלהם.
 

בשעה   16/3/2021- ביום שלישי ה evoteיערכו סימולציה עם נציג של    -לקראת בחירות סימולציה
12:00 . 

 
חור" לעומת היחיד/ה שקיבל/ה  ונותרו "מאמה עושים בין אלו שקיבלו תיקו   -סיבובי בחירות

   :יותר קולות
הינו  העבר שבו שני המועמדים שקיבלו מספר זהה של קולות ש  תקדים הינה לפיההחלטה   ,כללכ

יוצאו מסבב הבחירות. אולם, מוסכם כי כלל זה   –נמוך ממספר הקולות של המועמד/ת השלישי 
  -מ מהקולות. אם זה יותר  50%בכפוף לכך שסך הקולות שלהם פחות מ יופעל בבחירות הנוכחיות

, ורק זה/זו שיקבלו את מספר הקולות  בין שני המועמדים עם התיקונפרד סיבוב  ך יער  -  50%
 .הנמוך יותר יוצא/תוצא מהמשך סבבי הבחירות

 
 שים במקרה ולא נבחר רקטור:מה עו

 
  באותה ישיבת סנאט בא לא נבחר רקטור ועדת חוקה תפנה לרקטור בקשה להאריך את כהונתו

שהרקטור הביע את הסכמתו לכך בעבר( בכדי לאפשר לקיים מערכת  למספר שבועות נוסף )כפי 
בשלילה ועדת   תענההפניה . באם בחירות נוספת, ולהימנע מהצורך למנות רקטור במינוי זמני

 . בהתאם לתקנון לרקטורזמני ממלא מקום  האופן מינוי ותדון לגבי  לאלתר חוקה תתכנס
 

 תקנון משמעת סטודנטים .2
תוספת טקסט חדשה לתקנון משמעת הסטודנטים בנוגע    – בעקבות הבאה לדיון בפני וועדת החוקה  

את הוועדה לא מאשרת    זה  התקיים דיון אשר בסופו הוחלט כי בשלב   לנושא ההטרדות המיניות:
נוהל להטרדה  הליכי אישור  עד לקבלת הבהרה ביחס למקום שבו    המוצעת וזאת  תוספתהתיקון ו ה

 ואת הדרך בה נעשה השילוב והסנכרון של התקנונים השונים בנושא הטרדה מינית. מינית עומד.  
 
 

 תכנית שנתית  .3
הוסכם שוועדת החוקה תפעל לאורך השנה במסגרת תוכנית עבודה שנתית מסודרת  

 ייעשה ניסיון לטפל בסוגיות הבאות: . במסגרת זו הוסכם כי ומתוכננת
  

                                             , פומביות, עבר  החלטות, שקיפותאתר אינטרנט לוועדה, 
 יחסינו לאן  –ועדת חוקה והיועץ המשפטי  

 בחירות לרקטור + בחירות לחברות/י הסנאט   –האקדמי ן שינויים בתקנו  
 שינויים בתקנון אקדמי                
 תקנון הטרדות מיניות               
  

ובכל פעילותיה היזומות היא  ועדת חוקה הינה גוף אורגני של הסנאט, למען הסר ספק הודגש כי 
 לקבל מנדט מהסנאט לדון בדברים.  צריכה
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עדה תציע לרקטור החדש לעבור על התקנון האקדמי ולתת את הדעת לבעיות שנתקלו  הוולבסוף, 
 . , ולהנחות ביחס לנושאים שבהם לדעתו/ה יש צורך שוועדת החוקה תדוןבהם

  
 

 גב' ירדנה אלון  רשמה:
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