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 18.10.4דיון על סעיף   –תקנון חובותיו של העובד האקדמי  .1
 

קיימים על הפרק תיקים של חברי סגל אקדמי, חייבים להתקדם עם התקנון ולהתחיל    הרקטור:
סעיף המדבר על פרסום פסק הדין ולכן אין סיבה לעכב    הסעיף שאין עליו הסכמה הואאת התהליך.  

את התחלת הטיפול בתלונה. מבקש מוועדת חוקה להחליט בנושא, הרקטור אינו חלק מהתקנון  
 ואין לו דעה לכאן או לכאן, חושב שנכון שוועדת חוקה תקבל החלטה ותביא לסנאט הקרוב לאישור.

 
 בט הניסוח.קיימת בעייתיות בהי ברגר:-פרופ' א' ריינהרץ

 
מציע להמשיך את הדיון ובינתיים לאפשר להפעיל את התקנון. יש מקרים שצריכים   הרקטור:

 .להתחיל איתם תהליך, פגיעה באוניברסיטה ובאנשים עצמם
 

למה ברירת המחדל הוא התיקון של היועץ המשפטי? לא הייתה בעיה עם הועד   ישי:- ד"ר א' בן
 המנהל.  

 
 לא יודע מה ברירת המחדל, מקבל גרסאות שונות.  הרקטור:

 
 ישבו וניסחו כוועדת חוקה. הגיעו לניסוח מוסכם עם הועד המנהל.   ברגר:-פרופ' א' ריינהרץ

 
יפעיל אות  הרקטור: ו בכל מקרה אי אפשר לעצור את המערכת.  מבקש אישור להתחיל בתקנון, 

את התביעה ובית  במקום  תקנון שמוציא את הרקטור מהתמונה. בחרו  רוצה להזכיר לחברים זה  
ן  ו פסק הדין ולכן אין בעיה להתחיל את התהליך בהתאם לתקנפרסום  הדין. הסעיף המדובר הוא על  

בין הועד   המנהל לסנאט ליועץ המשפטי.  החדש. אין לרקטור הצעה על הניסוח, מכיר במחלוקת 
 מאמין שהסוגיה תסתדר בשבועיים הקרובים. מוכן להיות מעורב מול הועד המנהל.  

 
לא נגד הפעלת התקנון, מוכנים שיופעל ויפורסם בנוסח שהוסכם על עדת החוקה   פרופ' ש' צפריר:

המשפטי הוא יעוץ חיצוני והייתה הסכמה ברורה על הסעיף. לא חושב שיש   ץוהוועד המנהל. הייעו 
 מסכים עם הרקטור צריך להפעיל את התקנון. , סתירה 

 
מציע שיו"ר ועדת חוקה החדש ידבר עם יו"ר הועד המנהל, יסכימו על נוסח. יפרסם את   הרקטור:

ת נושא הפרסום ולעדכן  הנוסח שהוסכם על ידי הסנאט. אין לו בעיה להעלות בסנאט הקרוב א
בעקבות   בהתאם. הסעיף לא היה בתקנון שהסנאט אישר, מדובר על סעיף שהתווסף לאחר מכן

 . בקשה של הסגל הזוטר
 

 שצריך את עזרת הרקטור מול היועץ במשפטי.  תחושב ד"ר ט' גל:
 

 לא חלק מהתהליך, לא מכיר את הניסוחים.  הרקטור:
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ה ולאחריה עבדה מול יו"ר הוועד המנהל, הגיעו לנוסח מוסכם,  הייתה ישיב  ברגר:-פרופ' א' ריינהרץ 

והנוסח    ועדת החוקה של הועד המנהל אישרה את הנוסח. בשלב מסוים התערב היועץ המשפטי
 . השתנה

 
לא יכול לחכות עם הפעלת התקנון. לוועד המנהל זכות להפוך החלטה ולכן הדיון צריך    הרקטור:

אם לא יגיעו להסכמה תוקעים את  להיות איתם. התקנון צריך להיות מאושר על ידי הוועד המנהל. 
התהליך. יש זמן עד הגעה לפסק דין. יפרסם את הנוסח שאושר על ידי הסנאט. לאחר מכן אם יהיה  

 וי הנושא יעלה לסדר היום בסנאט. צורך בשינ 
 

ה התייחסות לפרסום.  ת, לא הי18.10.4הנוסח שאושר על ידי הסנאט לא כלל את סעיף    גב' י' אלון:
 עלה לאחר דיון מול ועד ארגון הסגל הזוטר. 

 
יכולים לפרסם את הנוסח שאושר על ידי הסנאט. בלי פרסום כלל. אם כך יתחיל    פרופ' א' רייכמן: 

צריכים להבין שאת אותו הליך אי אפשר להחליט בדיעבד על פרסום. לגבי אותו חבר  ההליך אזי  
 סגל התקנון שמתפרסם עכשיו הוא הקובע ואסור לפרסם את פרטי פסק הדין. 

 
חזר לוועדת חוקה בגלל בקשה להתייחסות מהסגל הזוטר. באופן אישי כבר שלוש    התקנון  הרקטור:

צריך  כמעט שנה שלמה בניסוח התקנון. מה עושים כרגע?  שנים בתקנון הזה, ועדת חוקה השקיע  
החוקה תחליט לאסור על הרקטור    ת או שוועדביומיים הקרובים  מול הוועד המנהל    להגיע להחלטה  

 לפתוח בהליכים.  
 

 או בלי?  הפרסום סעיף   נכון להפעיל אך השאלה מה מפעילים, איזה סעיף? עם  פרופ' א' רייכמן:
 

 השבוע נפגש עם מערך התביעה, צריכים לצאת לדרך.  הרקטור:
 

מציע לבחור יו"ר ועדת חדש, לאחר מכן יו"ר הוועדה יפנה ליו"ר הועד המנהל. אם    פרופ' א' רייכמן:
שעות. ועדת חוקה תקבל החלטה בהתאם. ועדת חוקה עם הרקטור    48לא יתקבל נוסח מוסכם תך  

 בהיבט הפעלת התקנון.  
 

  ש ם עם כוכבית, שסעיף זה עדין בדיונים. ייתן עוד כמה ימים לפני הפרסום. ייפגניתן לפרס  הרקטור:
 עם חברי התביעה. בהצלחה ליו"ר ועדת חוקה שיבחר.

 
ידבר עם יו"ר הועד המנהל ביומיים הקרובים וינסו להגיע לנוסח מוסכם. לאחר מכן    פרופ' י' דורון:

 יביא לוועדה ולרקטור. 
 

ריך על מנת לאשר אצל כל הגורמים בהליך מזורז. בינתיים יתחיל  יעשה את כל מה שצ  הרקטור:
 לעבוד מול התביעה כל עוד לא מגיעים להגשת כתב האישום.

 
 יש להמתין עם הגשת כתב אישום כרגע עד לקבלת החלטה בנושא.  פרופ' א' רייכמן:

 
 נכון לכתב את הרקטור בנושא, שיהיה חלק מההתכתבות.  פרופ' ש' צפריר:

 
ידבר עם יו"ר הועד המנהל ביומיים הקרובים וינסו להגיע לנוסח מוסכם.  יו"ר ועדת חוקה  הוחלט: 

 לאחר מכן יביא לוועדה ולרקטור. 
 
 

 בחירת יו"ר הוועדה .2
 

לא יהיה בהליך  שהיו"ר   יש הרבה דברים בפתח, ועדה מאוד חשובה. נכון    ברגר:-פרופ' א' ריינהרץ
שיהיה   חשוב  התפקיד.  במהלך  הגורמים  קידום  מול  פועלים  ואיך  הדברים  את  שמכיר  מישהו 

ועדת   ליו"ר  מועמדים  מבקשת  הסנאט.  ונציג  הוועדה  של  הנציג  הינו  חוקה  ועדת  יו"ר  השונים. 
 החוקה.
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היה שמח אך עדין לא מכיר את המערכת מספיק טוב, היה שמח להתחיל כחבר    פרופ' א' רייכמן:
 ועדה לפני התקדמות ליו"ר.

 
 מציעה את פרופ' איסי )ישראל( דורון.  י:יש- ד"ר א' בן

 
 מעלה להצבעה 

 
 פה אחד  –בעד 

 
 הוחלט:

 פרופ' איסי דורון נבחר ליו"ר ועדת החוקה
 
 

 בחירות לרקטור  .3
 

יהיה להצביע באופן פיזי  הרקטור: ניתן  . באוניברסיטת תל אביב  בבחירות לרקטור  לא נראה כי 
רה חיצונית את הבחירות לרקטור. עם מערכת  אין בעיה לעשות עם חבההצבעה הייתה אלקטרונית.  

כמות הסיבובים. בהיסטוריה כבר היו מקרים שהיו  והיא כמות המועמדים    . השאלה EVOTEה
כי    3צריכים   לוודא  נצטרך  ההצבעות  ובין  בסבלנות  להמתין  יצטרכו  הסנאט  חברי  יש  סיבובים. 

קוורום. יכול לקחת גם שעתיים ויותר. הועלתה דרישה שהמועמדים יציגו בפני הסנאט את חזונם.  
עד אחד כנראה שלא תהיה בעיה. במצב של  חושב שלא. אם יש מו-האם צריך להיות לפני ההצבעה

יותר מועמדים נכון לחשוב אם הסנאט צריך לארגן ולהחליט האם נכון לעשות ישיבה נוספת להצגת  
 .  EVOTEחזון המועמדים. מבין שיש הסכמה לעשות דרך מערכת ה

 
ל  נכון לנצל את תקופת הקורונה ולהקליט סרטונים של המועמדים מראש, לבקש מכ  ד"ר ט' גל:

 ב'. -דקות הצגה. הצגת המועמדים לפי א'  10מועמד 
 

. יוריד  2. כל מועמד יוכל להכין את עצמו.  1רעיון מצוין. חושב שנכון במספר היבטים:    הרקטור:
 . יהפוך את ההצגה לתכליתית.3מההופעה.  ולחץ הרבה מתח  

 
שאל האם הסנאט צריך להיות מעורב וחושב שכן, חושב שנכון שוועדת חוקה    פרופ' א' רייכמן:

)שאלות    Q&Aאשר את הנוהל בסנאט. ניתן להוסיף אירוע של  תתכתוב נוהל של הצגת מועמדות ו
 ותשובות( לכל מועמד. חושב שצריך נוהל וחושב שלא נכון שיהיה בצמוד להצבעה. 

 
נאט בנושא. בעד שאלת שאלות ותשובות, לא רוצים  פועלים בהתאם להחלטת הס  ישי:- ד"ר א' בן

רק מצע מצולם אלא אפשרות של חברי הסנאט לשאול שאלות. יוצר תחושת עבודה משותפת. ניתן  
 לקבוע לפני הבחירות. יש תאריך?

 
רהב  הרקטור: שחר  ד"ר  ידי  על  שעלתה  הודיע   בסנאט.  הצעה  הזה  התאריךלסנאט    בשלה    על 

חיפוש צריכה לשבת ולהפיץ קול קורא, צריך לתת זמן לקול הקורא  . קודם ועדת ה 04.02.2021ה
החיפוש לבצע ראיונות. התקנון קובע שצריך לפחות חודש. הכי מוקדם זה    תולאחר מכן זמן לוועד

וב  04.02ה לשנות  שניתן  כמובן  עבודתה.  את  תסיים  החיפוש  שוועדת  הצגת    04.02בתנאי  לעשות 
ויכול בסנאט    04.02עה. ביקש מחברי הסנאט לשריין את המועמדים ושבוע לאחר מכן לעשות הצב

ב שמתקיים  הנוהל  07.01הבא  על  מקרים  להודיע  שהיו  מכיוון  יותר  לדחות  שנכון  חושב  לא   .
יבחר רקטור צריך לקחת חודש נוסף ואז  באוניברסיטה בהם רקטור לא נבחר. אם אז במקרה לא  

 . מגיעים למרץ ותחילת סמסטר ב', זמנים יותר צפופים
 

יעבדו על נוהל להעלות בסנאט הקרוב. יתייעצו עם רקטורים לשעבר וחברי ועדות    פרופ' א' רייכמן:
 חיפוש.  

 
נותנים    07.01הודיע בסנאט האחרון על מנת למנוע מצב בו צריך להודיע לסנאט ב   הרקטור: ואז 

עה ראשונה או  לקיום הצב  11.02, פספוס של יום חמישי ודחייה עד ה07.02חודש מראש וזה מוביל ל
 הצגת המועמדים.  
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 אין צורך שיהיה חודש בין ועדת החיפוש עד לבחירות עצמן.   ישי:- ד"ר א' בן
 

תי. היה ממליץ  יעם התהליך מי שיעבור את ועדת החיפוש הוא המועמד האמ  ומהיכרות  הרקטור:
 לכל מועמד לדבר עם חברי הסנאט וגם זה לוקח זמן. 

 
גל: ט'  המועמדים    ד"ר  של  החומרים  את  לשלוח  היוצא  הרקטור  על  הבחירות  מועד  לפני  שבוע 

 יות הזמן גם לקיים את הצגת החזון. לסנאט. זה יכול לה 
 

 נוהל ברור שיסביר את התהליך ולוחות הזמנים.  צריך מסכים ש הרקטור:
 

לא יהפוך    Q&Aהיש מגוון סוגיות לנוהל מקביעת סדר הדוברים ועד שליטה כך ש  פרופ' א' רייכמן:
 לאגרסיבי מידי. צריך לחשוב על הדברים.

 
 מבקש מפרופ' רייכמן לעשות התחלה של נוהל ולשלוח לשאר חברי ועדת החוקה.   פרופ' י' דורון:

 
מקבל את דעת הוועדה לשבוע בין ההצבעה לדיון. נכון לשלוח שאלות מראש או    פרופ' ש' צפריר:

הדיגיטלי צריך להשתמש בזום. שבוע ימים קצת קצר בין    להגדיר סמנים לשאלות ותשובות. בעידן
רובם אמורים להיות מוכנים עם   –הדיון לבין ההצבעה. חושב שניתן להעלות לשבועיים. זמן הכנה 

שצריך   חושב  והאוניברסיטה    5-7חזון.  מראש  מוקלט  ותכליתי.  קצר  להיות  אמור  לחזון.  דקות 
.  Q&Aים זה פרק זמן קצר מאוד לדיון על החזון וצריכה לתת משאבים להקלטה באולפן. שבוע ימ

לא יודע כמה מועמדים יהיו. למועמדים יש שבועיים להכין את הדברים ולהקליט. שבוע לאחר מכן  
שאלות ותשובות. ביום הבחירות מציע לבקש מפרופ' שי גירון להיות מעורב מול החברה גם בתהליך.  

 חום. פרופ' גירון בין המומחים הגדולים בעולם בת 
 

 .  Q&Aקיים דיון  יתשבועיים לפני הבחירות שליחת החזון על ידי הרקטור, שבוע לפני   ד"ר ט' גל:
 

צפריר: ש'  למקומות    פרופ'  להיכנס  לא  מעדיף  קריטית.  היא  שני  ומי  ראשון  יהיה  מי  בחירה 
לאקראיות.   נדרשים  השופטת.  תהיה  החוקה  שוועדת  רוצה  לא  מצב  בעייתיים.  לייצר  רוצה  לא 

 קונפליקטואלי.  
 

רייכמן: א'  קודם    פרופ'  שבוע  זמן  Q&Aבחירות,  להקציב  ממליץ  לא  החזון.  הצגת  לפני  שבוע   ,
לה ניתן  עד  מוגדר,  תפקידים    20גיד  בעלי  לבחירת  ועדות  בכמה  מעורב  היה  שעה.  רבע  או  דקות 

דקות.    10-לבמדינה, היו אנשים שנתנו חזון כללי והיו כאלו שירדו לפרטי פרטים ולא הצליחו לכמת  
 נכון לתת את הזמן.  

 
נשלח  צריך להגביל בזמן, את החלק המפורט ניתן להעביר בכתב, מה שבכל מקרה    ישי:- ד"ר א' בן

להגביל. ונכון  תכליתי  להיות  צריך  הסרטון  המועמד.  של  החיים  קורות  להיות    עם  היכולת  גם 
ונוכל לדבר על טיוט   ה תכליתיים היא יכולת חשובה. מציעה שנכון שפרופ' רייכמן יכתוב טיוטה 

 קונקרטית.  
 

 דקות.    20אנשים רוצים להציג את החזון, נכון להגביל לעד  פרופ' א' רייכמן:
 

 הזמן של חברי הסנאט חשוב. ר ט' גל:ד"
 

נתאם   וישלח לחברי הוועדה.  לנוהל  . פרופ' רייכמן יכתוב טיוטהתודה על האמון  פרופ' י' דורון:
רגר ולאחר מכן ידבר עם יו"ר הועד המנהל והרקטור ויעדכן  ב-ישיבה נוספת. ידבר עם פרופ' ריינהרץ 

 אישור בלי דיון בוועדה. את חברי הוועדה. חשוב לו לציין שלא ייתן שום  
 
 

 הישיבה ננעלה.
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