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 :, שהתקיימה באמצעות "זום"2021/01/12סיכום מישיבת ועדת חוקה מיום 

 
פרופ' שי צפריר, ' טלי גל, דר' אילת בן ישי, פרופ' אמנון רייכמן, דרפרופ' איסי דורון,    נוכחים:

 אלון ירדנהד"ר שרון לינק, גב' 
 
 

ישיבת סנאט שלא מן המניין לבחירת חבר/ת ועדת חיפוש לתפקיד הרקטור, בעקבות מכתבה של  
 פרופ' מירי כהן: 

 
 

בעקבות מכתבה של פרופ' מירי כהן, חברת וועדת החיפוש, ביחס לחוסר   בדחיפות הישיבה זומנה
 נכונותה להמשיך לשמש כחברה בוועדת החיפוש.

 
 בגין המכתב ותוכנו.  עמוקים  באופן כללי, הוועדה הביעה צער ודאגה .1

 
על ידי פרופ' כהן, ולפיו היא תקיים פגישה עם חברי   אתמול בערב לאור העדכון שנמסר .2

בנדון  החלטת וועדת החוקה  –, וכי ייתכן שהיא תחזור בה ממכתבה וועדת החיפוש
 לעדכון הסופי מפרופ' כהן.  בכל מקרה תמתין

 
לדיון דחוף  להביא   שהרי שהוסכם כי י  –אם ועד כמה שפרופ' כהן תעמוד על מכתבה  .3

 סנאט את נושא בחירת חבר/ת ועדת החיפוש מהפקולטה לרווחה ובריאות. ב
 
 ביחס לחילוקי הדעות הפנימיים בוועדת החיפוש, עמדהכל ה אין  לוועדת חוקהוסכם כי   .4

. במסגרת זו, אם ועד כמה שאכן יהא צורך  התאינה מתערבת לוועדת החיפוש בעבודהיא  ו
לבחור בחבר/ה לוועדת החיפוש, על וועדת החיפוש יהא לגבש את ההליך שבו יימשכו  

באופן שיתאפשר לו/ה להכיר   החדש/החבר/ת הוועדה ה אופן השילוב שלכן את הדיונים ו 
 . בצורה מעמיקה את כל המועמדים האפשריים

 
סבורה שהפורום הנכון לבירור מעמיק של הטענות המהותיות של פרופ' כהן  ועדת חוקה  .5

  בנדון ן חובת הדיווחולכ ועל ידי בחרהפרופ' כהן נ, וזאת בהתחשב בכך שטהינו הסנא
 הינה לסנאט ולא לוועדת החוקה. 

 
ן כללי, וועדת החוקה מתמקדת בפרשנות ובעבודה לפי התקנון, ולכן, בנסיבות  באופ .6

נכון לעבוד בהתאם לתקנון האקדמי ולהביא את בחירת חבר/ה חדש/ה לסנאט   העניין, 
 בצירוף המכתב שוועדת חוקה קיבלה מפרופ' כהן.  

 
, הזמנים שנותרואם ועד כמה שאכן הנושא יובא לדיון בסנאט, הרי שבהתחשב בלוחות  .7

על מנת וועדת החוקה תשקול להעביר לסנאט את המלצתה לדחות את מועד הבחירות   
 . 07.01.2021לקיים את נוהל הצגת מועמדים כפי שאושר בסנאט מיום 

 
 
 
 

 
 

 גב' ירדנה אלון  רשמה:
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