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 תשפ"א ה' ' אדר, ג         
 2021פברואר,  15         

 
 :, שהתקיימה באמצעות "זום"2021/01/51סיכום מישיבת ועדת חוקה מיום 

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

 אלון  ירדנה
 

 .פרופ' אמנון רייכמןנעדר והתנצל: 
 

 בהם לא נבחר רקטור  – אחרי הבחירות לרקטורישיבת ועדת חוקה שלא מן המניין 
 
 

 דיון אודות המשך הליכי הבחירה לרקטור  .א
כי    בהמשך הוסכם  שפורסם  החדש  קורא  רקטורהזמנים  הלוח  לקול  לבחירת   הינו:  חדש 

  14/2/2020 -קורא יצא ביום א' ה .  קול 1
   28.2-קול קורא עד  ה מועמדות לתפקיד בהתאם ל.  הגשת 2
 או     11/3-.  נוהל הצגת המועמדים לסנאט יתקיים בלו"ז  צפוף, יתכן שיתקיים ביום חמישי ה 3

  14/3/2021  -ביום א' ה     
 18/3/2021 -.  בחירות לרקטור יתקיימו ב4
 
 

 חבר/ת ועדת חיפוש לתפקיד הרקטור ממלא/ת  בחירת   .ב
 

על מנת לבחור   לכנס בדחיפות את הסנאטיש צורך  שנשלחה לרקטור  לאור התפטרות חבר ועדת חיפוש  
מנת   על  החיפוש,  לוועדת  חדש/ה  ובחירת   נציג/ה  לאיתור  בתפקידה  להמשיך  החיפוש  לוועדת  לאפשר 

ועדת   מכתב  המועמדים/ות הבאים/ות לתפקיד רקטור/ית האוניברסיטה.  יו"ר  ידי  על  יישלח  רשמי בנדון 
 החוקה לרקטור.

 
 

 מענה על פנייתה של פרופ' מירי כהן:  . ג
 

ביחס לאי ציון העובדה שהיא   שעלתה בפנייתה של פרופ' מירי כהןכל חברות/י וועדת החוקה שמו לב לנקודה  
חברה בוועדת החיפוש המקורית, וכי הוחלפה על ידי פרופ' נעמי יוסמן רק לאחר דיון שהתקיים בנדון   היתה

וכמובן שהדברים צרמו עד   –(  שמו לב לאי דיוק זה  )וככל הניראה גם רבים/ות מחברי/ות הסנאט  בסנאט
ד עם זאת, ובהתחשב  מאד, שכן יש אי דיוק בולט בנדון באופן בתיאור הדברים בקול קורא החדש שהופץ. יח

במכלול הנסיבות, ועדת החוקה סברה כי אין זה המקום שבו נדרשת התערבותה, וכי היא איננה הכתובת 
 הנכונה בנדון. 

 
 

 : 18/3/2021 -מה עושים אם לא נבחר רקטור ב .ד
 

, ייתכן שלא ייבחר/תבחר 18.3.2021  -הועלתה הנקודה שיש להערך למצב דברים שגם בבחירות הצפויות ב
לפיכך,  רק הוועדה  טור/ית.  חברי  הגשת בקשהעל  לאפשרות  ביחס  פעולה  דרכי  להארכת    לשקול  מנומקת 

 כהונת הרקטור הנוכחי. בהמשך יש לבקש אישור נשיא ומנכ"ל .
 
 
 
 

 גב' ירדנה אלון  רשמה:
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