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 תשפ"א ה'  , "ד ניסןכ         
 2021אפריל,  6         

 
 :, שהתקיימה באמצעות "זום"2021/40/40סיכום מישיבת ועדת חוקה מיום 

 
ד"ר שרון לינק, פרופ' שי צפריר, אילת בן ישי,  ר"דטלי גל,  ר"דפרופ' איסי דורון,    נוכחים:

 אלון ירדנהגב'  ,פרופ' אמנון רייכמן
 
 

 ראשונה  היכרותפגישת   -פגישה עם הרקטור .א
 

 חברי/ות וועדת החוקה בירכו את הרקטור הנכנס ואיחלו לו הצלחה בתפקידו.
 

 : מבקש מהוועדה לדון בכמה סוגיות: הרקטור
לרבות התייחסות  להביא הצעה לסנאט על הגדרת ועדת איתור לרקטור,  . 1 

מה מצפים מוועדת  האיתור, לצלול לעומק הסוגיה, לבדוק  לסוגיות כגון 
 מה קורה במקומות אחרים. 

 
 מציע שורה ארוכה של שינויים בתקנון, בעיניו ועדת חוקה היא   -דוח קלפטר. 2

חברי  ד עם הרקטור והסנאט לבצע שינויים. חהאחראית ובעלת הסמכות י 
 ם הידע המתאים.  הוועדה צריכים להיות ע

 החלטת הסנאט קבעה כי בהתאם להצעות הדו"ח יקומו תתי ועדות בסוגיות  
 שונות, חשוב לו שבוועדות אלה יהיו חברי סנאט, מבקש כי חבר ועדת חוקה  

יהיה חבר בוועדה שעוסקת בתרבות ארגונית, שיהיה חלק בלתי נפרד                   
 מהוועדה. 

 
ביחס  יה דיון ראשוני בסנאט יה  –ת הבחירות לסנאט . חשיבה מחודשת על שיט 3 

 . לאופן קידום הנושא
  
  –כיום נמצאת בסנאט כמשקיפה  -. מעמדה של סגנית נשיא לענייני אסטרטגיה4

     מבקש מוועדת החוקה לבחון את מעמדה בכל הנוגע לישיבות הסנאט.
 

ציין שהם לא מנהלים את האוניברסיטה. אין לוועדה  וועדה לחשוב ל -ועדת חוקה התייחסות
  -יומרות להחליף את הנשיא והרקטור. עוסקים בבניית זיכרון ארגוני. מפתחים גישה פרואקטיבית

מצד אחד   -עד עכשיו הוועדה דנה בנושאים כשפנו אליה. היחסים של ועדת חוקה עם הרקטור
 יא הבלם יש מתח מובנה.  ועדת חוקה היא זרוע של הרקטור ומצד שני לפעמים ה

 
 הוסכם כי יימשך הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הרקטור ובין וועדת החוקה. 

 
 "פניננו לאן?" = תאום ציפיות לדפוס עבודה.  –פגישה עם יועמ"ש האוניברסיטה  .ב

 
יש לוועדת חוקה הערכה רבה כלפי הפעילות של היועמ"ש. היום מתמקדים בפאן   -ועדת חוקה

  מכתב שנכתב אליהםהאקדמי. שני אירועים שהתקיימו לאחרונה הדליקו אצלם נורות אדומות. 
הייתה   -תקנון משמעת אקדמיתבנוגע לבקשתה של פרופ' מירי כהן להתפטר מוועדת האיתור. 

מסוים. ראוי שייצרו ערוצי תקשורת שימנעו את חוסר   תחושה שהיועמ"ש מתעקש על ניסוח 
הנעימות. יש צורך להבהיר את גיזרת הגבולות בין ו. חוקה ליועמ"ש מתוך ראייה שלגמרי ניתן  

שיח פתוח מפרק מוקשים. חשוב שיהיה איתם בקשר חשוב שיהיה להיעזר בהם. מי עוזר למי .  
 רציף. 

 
מכאן נובעת   רציף קשר   הוועדה היחידה שאין להם איתםועדת חוקה היא   -עו"ד דורון שוופי

בעיית התקשורת. המשרד שלו מייצג את מה שטוב לאוניברסיטה. ועדת חוקה היא הגוף המוסמך  
חילוקי דעות מקצועיים בין עורכי דין . מקבל   להכיר בכך שלעיתים ישנם   ישלפרש את התקנון. 

 את ההמלצה לקשר ושיח רציף עם הוועדה. 
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יעמדו בקשר הדדי ורציף בכל הנוגע   כי וועדת החוקה ועו"ד שוופי )ו/או עו"ד אחר מטעמו( הוסכם
 לסוגיות משפטיות משותפות.

 
 

פגישה עם ראש משאבי אנוש באוניברסיטה = סוגיית המקום של נוהל הטרדה מינית   .ג
 )המשך מהדיון של הישיבה הקודמת(.

 
הציג בפני חברי הוועדה את עיקרי תקנון הטרדות מיניות שיובא בהמשך לדיון   - מר יוני לאופר

 בסנאט. ייקח זמן עד שיאושר ועד שייצא לפועל.  
 

תוספת טקסט חדשה לתקנון משמעת הסטודנטים  מודים ליוני. הדיון היום מתמקד ב  -ועדת חוקה
  הוועדה לאסופו הוחלט כי בשלב זה  התקיים דיון אשר ב בנוגע לנושא ההטרדות המיניות:

 , התוספת סותרת את הכתוב בתקנון העובד האקדמי.  המוצעת  תוספתה תיקון ואת המאשרת 
 

האחריות לניסוח תקנון משמעת  קידר )שהיה מופקד על  סנדיפרופ' יכמן יציע ל פרופ' ריהולט כי 
   , כלומר:העובד האקדמי סעיף כפי שנוסח בתקנון חובותיו של במקום זה להוסיף  הסטודנטים(

 
תלונה שעניינה הטרדה מינית תוגש ותטופל על פי האמור בנוהל למניעת הטרדה    - הטרדה מינית    7.2

  מינית באוניברסיטת חיפה, כפי שיעודכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנון זה, לפי העניין.
 
 
 

  
 

 גב' ירדנה אלון  רשמה:
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