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 ' טבת, תשפ"א ז         
 2020דצמבר,  22         

 
 :, שהתקיימה באמצעות "זום"22/12/2020סיכום מישיבת ועדת חוקה מיום 

 
פרופ' שי פרופ' איסי דורון, פרופ' טלי גל, דר' אילת בן ישי, פרופ' אמנון רייכמן,   נוכחים:
 אלוןד"ר שרון לינק, גב' דניאלה  צפריר, 

 
 

כלל  יוכלו להציג את "חזונם" ל למשרת הרקטור הנוהל ביחס לאופן שבו המועמדים .1
 :  חברי הסנאט

 להחלטת הוועדה בישיבתה הקודמת.פרופ' רייכמן הציג את טיוטת הנוהל שהכין בהתאם 
 לאחר דיון בטיוטה הוחלט כי:

, ויעבירו אותו לעיון  בן ישי ופרופ' רייכמן יכינו גרסה מתוקנת של הנוהל "רד
 , לשם קבלת נוסח סופי ומוסכם.מייל או בווטס אפאמצעות ב ולהערות יתר חברי הועדה 

 
 :למשרת הרקטור בחירות מקוונותבחינת חוקיות קיום  .2

 לאחר שקיימה דיון בנדון הוחלט כי: 
הכרוכות עם   והיוצאות דופן בהתחשב בנסיבות המיוחדות ועדת חוקה סבורה כי 

במסגרתה זו בלבד שמוגבלת תקופה   לצורךו – מגבלות הבריאות בגין מגיפת הקורונה 
  -ת המגיפה עדיין קיימות מגבלות בריאות בכל הנוגע לבידוד חברתי לשם מניעת התפשטו

, וזאת בכפוף לשני התנאים  ווןקרקטור באופן ממשרת הל קיים את הבחירותניתן ל
  המצטברים הבאים:

ביחס להיות החברה   ,תינתן חוות דעת של חבר סגל הבקיא בתחוםש * 
עומדת באמות המידה  ,והפלטפורמה המקוונת שבמסגרתה יתקיימו הבחירות המקוונות

 הסבירות והמקובלות בתחום אבטחת המידע והפרטיות;
המפעילה את פלטפורמת    עם החברה ת/יהיה נוכח ת/ועדת חוקה  ה/חברש * 

ולות ההצבעה  ק  ה המקוונת שלספיר מהלך ביצוע הבחירות והב הבחירות המקוונות
 לרקטור. 

 
לחברי/ות סנאט הנמצאיים  הצבעה בבחירות לרקטור  בחינת חוקיות מתן אפשרות  .3

 :חו"לב
 לאחר שקיימה דיון בנדון הוחלט כי: 

סבורה כי על אף הנסיבות המיוחדות שפורטו לעיל, אין הצדקה  ועדת חוקה 
ולא מאפשרת  לא מאשרת לסטות מהוראות התקנון הקיימות בנדון, ולפיכך הועדה 

 לחברים הנמצאים בחו"ל להצביע בבחירות לרקטור. 
 

 :קיום מפגש עם יועמ"ש האוניברסיטה .4
 לאחר שקיימה דיון בנושא הוחלט כי:

וועדת חוקה תיפגש עם היועץ המשפטי   לשם תיאום ציפיות והסדרת דפוסי עבודה לעתיד
ברסיטה בהקשרים של האוניברסיטה ועורכי הדין המעניקים בשוטף ייעוץ משפטי לאוני

 . ובתחומים הנוגעים לפעילותה של וועדת החוקה
 

 קידר: סנדי פרופ' של תופני .5
ביחס לפרסום ספציפי של "מספר " הקולות שכל בכל הנוגע לפנייתו של פרופ' סנדי קידר 

בדיון  אוגד י , הוחלט שהדיון בפניה זו מועמד/ת לסנאט קיבלו במסגרת הבחירות לסנאט
ורפורמה    להצעה לשינויהעקרוני והרחב יותר שתקיים בנדון וועדת החוקה בנוגע  

 . הבחירות לסנאט מהותיים בכל סדרי
 

 גב' ירדנה אלון  רשמה:
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