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 חוקת אוניברסיטת חיפה

 

 בואמ

 

 -להלן )חיפה בחיפה  וניברסיטתא 1792 שנתבהוקמה , השאיפה של ראשי העיר חיפה תוךמ

 ;והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע לימודהלשם עידוד , (האוניברסיטה

 

 -ומטרתה , "חיפה וניברסיטתא"שמה , העותומני חוקהיפוא אגודה לפי אישראל נוסדה  מדינתב

 ;ולגייס כל תמיכה בהחזקתה ובפיתוחה קדמהל, לקיים את האוניברסיטה

 

ומתוך כך , האוניברסיטה היא מוסד מוכר, 1791 ח"תשי, חוק המועצה להשכלה גבוהה כחמ

לנהל את ענייניו האקדמיים  וכמוסד בן חורין, כתאגיד כשר לכל זכות והתחייבות וכרהה

 ;המינהלייםו

 

ותיתן ביטוי , את הדרך לניהול ענייניה אלו תתווהשתה האוניברסיטה לקבוע חוקה כן רא לע

 .יהודי התפוצות לאוניברסיטה ולשגשוגה שלולאחריות המשותפת של הציבור בישראל 

 

 הגדרות 

 .לרבות הנשיא והרקטור, הטכני והאחר של המוסד, המנהלי, הסגל האקדמי -" גורמי הפנים"

, ליותארשויות מוניציפ: לרבות, ותאגידים חיצוניים לאוניברסיטה מוסדות -" גורמי החוץ"

ליות אהתאגדויות פרופסיונ, תאגידים ציבוריים ופרטיים, איגודים מקצועיים, רשתות חינוך

או בעלי זיקה /או לפעילותו ו/אשר להם נגיעה למוסד ו, ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה

 .למוסדות ותאגידים כאמור

 
 אגודהה םש .1

 
 "יפהח וניברסיטתא:  "אגודהה םש

        "THE UNIVERSITY OF HAIFA" : אנגליתב

 "(אוניברסיטהה" וא" אגודהה: "הלןל)

 אוניברסיטהה .2

,  דםא  לכ פניב תוחהפ תהאו, אקדמיה חופשה קרוןע לע ושתתתמ האוניברסיטה 2.1

 מיןו אוםל, תד, זעג בדלהלא ב

האקדמית והמנהלית ואי  האוניברסיטה ואופן פעילותה יבטיחו את העצמאות 2.2

בתקנון הכללי ,כמפורט בחוקה, התלות של האוניברסיטה מכל גוף ציבורי או אחר

 .ובתקנון האקדמי

 

מבנה הארגוני ודפוסי העבודה של האוניברסיטה יהיו על בסיס המטרות ויעדי ה 2.2
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 .הפעולה העיקריים שלה

 אוניברסיטהה טרותמ .3

ע באמצעות מחקר והפצתו באמצעים יצירת יד, הוראה, השכלהל ובילמ רכזמ שמשל 2.1

לטובת הציבור , כנסים והכשרת עתודה אקדמית, פרסומים, הוראה: לרבות, שונים

 כלב מצוינותל איפהש וךת אתז לכ, תרבותו ינוךחוכן לשמש מרכז מוביל ל. לדורותיו

 .תחומיםה

, מדעיםה יפוחי ט"ע, שראלי דינתמ לש החברתיתו רוחניתה מותהד עיצובב סייעל 2.2

 .נושייםא כללו אומייםל רבותת כסינ צירתי עידודו, יהדותה דעימ בותרל

 .שראלי מדינתב תפוצותה הודיי לש תרבותיתו וחניתר קליטהל סייעל 2.2

 .שראלי מדינתב הודיםי שאינםו הודיםי יןב בנהה חסיי טפחל 2.3

, בלת ברחביו ארץב אקדמיהו חקרמ ותדוסמ םע פעולהה יתוףש שריק תא הרחיבל 2.9

 .למחקרו בוההג השכלהל וביליםמ וסדותמ םע במיוחדו

 יןב דדיה בודכ עלו עולהפ יתוףש לע מבוססתה קדמיתא הילהק לגבשו הקיםל 2.3

 .עובדיהו למידיהת, וריהמ

שלה תהיה הפעילות  תלקיים גם פעילויות לא אקדמיות ובלבד שהפעילות האקדמי 2.9

ות הן מבחינת היעדים והן מבחינת היקף הפעיל, העיקרית באופן משמעותי

 .ת"יהיה כפוף לאישור ות, קיומן של פעילויות לא אקדמיות כאמור .הכלכלית

 גשמהה רכיד .4

 לוחותש, כללותמ, כוניםמ, רכזיםמ, וגיםח, פרס-תיב, קולטותפ לייסדו הקיםל 3.1

 .חרותא יחידותו

 .ושאיהןנ תא למנותו, אחרותו ינהליותמ, קדמיותא שרותמ יצורל 3.2

 .ותיהםורצ כלל קדמייםא מחקרו וראהה קייםל 3.2

 מיל חריםא מסמכיםוקדמית א שירותכ ישוריא, עודותת, יפלומותד, אריםת העניקל 3.3

 מילאו בחינותב מדע, ישרהא וא בעהק האוניברסיטהש פיכ ימודיול וקח תא סייםש

 .רישותיהד חרא

 .אחריםו קדמייםא כיבודיםו בודכ ארית העניקל 3.9

 .מענקיםו לגותמ, רסיםפ להעניקו יצורל 3.3

 מכוניםו לוחותש, כללותמ, רכזיםמ, וסדותמ לנהלו החזיקל, רכושל, ייסדל, הקיםל 3.9

, ניםג, נייניםב להחזיקו הקיםל הז בכללו, שכלהה להפצתו מחקרל, בוההג השכלהל

 כסינ, ערוכותת, וספיםא ,וזיאוניםמ ,תע כתביו יתוניםע, פריםס וצאותה, פריותס

 .הםב כויותז כלו יידינ דלאו ידיינד

, ימודל רכש לקבלו דרושל, ימודיהםל סדריו למידיםת קבלתל נאיםת להנהיגו קבועל 3.1

 םא, לשנותםו עתל עתמ אוניברסיטהה שויותר ביעתק פיל, חריםא תשלומיםו גרותא

 .לשהןכ חרותא סיבותמ אםו לכליותכ סיבותמ

, גוריםמ עונותמ לנהלו החזיקל, הקיםל שיונותיר לתתו נהלל, החזיקל, הקיםל 3.7

 לחבריו סטודנטיםל חריםא מתקניםו סעדותמ, פורטס תקנימ, ועדוניםמ, ולמותא
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 .המינהליו אקדמיה סגלה

 לש שלומםו טיחותםב, יטחונםב, ריאותםב תא קדםל דיכ הםב ישש ידוריםס קייםל 3.11

 .המינהליו אקדמיה סגלה בריח שלו סטודנטיםה

 .גוףה רבותת רבותל, נאיפ רבותת לטפחו עודדל 3.11

 .אחריםו שמעתייםמ אמצעיםב נקוטול אוניברסיטהה למידית שמעתמ לע פקחל 3.12

ל ש  המינהליו אקדמיה סגלה בריח לש החובותו זכויותה תא להגדירו קבועל 3.12

 .ילויןמ לע לשקודו אוניברסיטהה

, רושותי, חלותנ, ענקותה, תימהח-מיד, ברח-מיד, רומותת, תנותמ לקבלו בקשל 3.13

, רשותמ להוציאםו הםב השתמשל, נהלםל, מענקיםו מיכותת כלו אמנותנ-רנותק

 להסכםו ורםת לכ לש הנחיותיול בהתאםו, אוניברסיטהה טרותמ קידוםל לוכה

 .ימוע ייחתםש

 וסדותמ עםו כללותמ םע, חקרמ כונימ םע, חרותא וניברסיטאותא םע עולהפ שתףל 3.19

, וב הכירל וא, ליהא צרפול וא אמורכ וסדמ לכ םע להתמזגו, בוההג השכלהל חריםא

 .וב בלימודיםו, מידיותלב וא חבריוב וא מקצתוו ולוכ

 כסינ שכוןמ דיי לע םג הז בכללו רךד כלב רעונןיפ להבטיחו לוואותה קבלל 3.13

 לוואותה תתל; דיםנ לתיב ביןו דיםנ יןב, קצתןמ וא כויותיהז וא אוניברסיטהה

 ספיכ תא השקיעל. הלוואותה הבטחתל סוגן וימ כלמ שעבודיםו טחונותב לקבלו

 רשויותל ועילהמ תראהש פיכ צורהב בזהירותו מיומנותב אוניברסיטהה

 .אוניברסיטהה

 נכסיםב זכויותו כסיםנ לשהיכ דרךב לרכושו קבלל חכורל, נהלל, החזיקל, קנותל 3.19

 זכויותו כסיםנ, לשהיכ דרךב, להעבירו רשותמ הוציאל, מסורל; סוגיםה כלמ

 ;חרא וא שפטימ מתןו שאמ כלב דצ להיותו חוזיםב התקשרל; סוגיםה כלמ נכסיםב

 לע עשותהל שאיר ישראלב שוםר תאגידש עולהפ לכ עשותל בכללו, להיתבעו ועתבל

 שויהע היאש וא אוניברסיטהה מטרותל יקהז זאתכ פעולהל ישש בלבדו, חוקה יפ

 .הל הועילל וא ותהא קדםל

תיקבע ש לתנאיםו כלליםל פופותכ היינהת, 3 סעיףב מפורטותה הגשמהה רכיד

 .עתל עתמ אוניברסיטהה

 ברותח .5

חבר "ואגד החברים ייקרא "  Governors" "אמניםנ" יקראוי אגודהה יברח 9.1

ל "הארץ ומחומ בר הנאמנים יורכב מאישיםח  ".Board of Governors"  "הנאמנים

 .שיש להם עניין בפיתוחה וקידומה של האוניברסיטה

 חברב כהנוי שרא חבריםה לש כוללה מספרה תא עתל עתמ קבעי נאמניםה ברח 9.2

 נוסףב, בריםח( אתייםמ) 211 לע עלהי אל כוללה חבריםה מספרש דבלבו, נאמניםה

  .בודכ בריח הינםש חבריםל בנוסףו, (Ex officio) פקידםת תוקףב מכהניםה חבריםל

כאשר לפחות , מכלל החברים 21% יעמוד על, עור הייצוג של הסגל האקדמישי 9.2

ני לא יהיו כטהמנהלי וה, חברי ועדי הסגל האקדמי. מחציתם יהיו נציגי הסנאט
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 .חברים בחבר הנאמנים

יהיו נציגי ציבור הפעילים , ר החבריםית. 9%עור גורמי פנים נוספים לא יעלה על שי 9.3

, החינוכית והמדעית ,התרבותית, החברתית, הכלכלית, בתחומי העשייה הציבורית

. שאינם נציגי גורמי הפנים או החוץ, םוללרבות אישי אקדמיה בעלי שם בארץ ובע

המקסימלי של חברי חבר הנאמנים והיחס בין מספר חברי חבר הנאמנים המספר 

יקבע את היחס  הועד המנהל. ל יקבעו בתקנון הכללי"שהם תושבי ישראל ותושבי חו

 ןוזתוך שמירה על אי, ל"ים תושבי ישראל ובין תושבי חונבין מספר חברי חבר הנאמ

 .בין שתי הקבוצות

חבר ב חברכ קבלל שאיר נאמניםה ברח, עילל -9.2ו 9.1בכפוף להוראות סעיפים  9.9

, עתל עתמ, נאמניםהבר י ח"ע ייקבעש פיכ בתנאיםו מספרב, דםא לכ נאמניםה

את זוקה חוראות הלמילוי וחבר כ צירופול כתבב סכמתוה תןנ החברש בלבדו

 :הז  בכללו נאמניםה ברח דיי לע ושרהא חברותוו, אקדמיה התקנוןו

או גופים אחרים התומכים בה , טהאוניברסיהגופים שוחרי  נציגי 9.9.1

 .במטרותיהו

 .בשל פעילותם הציבורית מוניטיןמהנהנים  ישיםא 9.9.2

 דעמאנשי , דמיהקואישים מעולם הא אוניברסיטהבהסגל האקדמי  נשיא 9.9.2

 .דימוסבובכללם פרופסורים , מלומדים בעל שם, ומחקר

 .בריוח ביןמ דוי לע ייבחרוש, אוניברסיטהה נאטס ציגינ 9.9.3

 .תורמיםו דבניםנ, כספיםו שפטמ, לכלהכ, עשהמ נשיא 9.9.9

 .אוניברסיטהה לש מינהלייםה עובדיםה יבורצ ציגינ 9.9.3

 .אוניברסיטההציבור בוגרי  ציגינ 9.9.9

 .אוניברסיטהה לש סטודנטיםה יבורצ ציגינ 9.9.1

אין בכך שאדם נושא תפקיד בגורם חוץ כדי למנוע את מינויו כחבר בחבר  9.9.7

 .גורםובלבד שמינויו לא יהיה כנציג אותו , הנאמנים

, הנשיא, המנהל ר הוועד"יו, ברי חבר הנאמנים בתוקף תפקידם יהיו הנגידיםח 9.3

, ופיתוח עסקימנהל כספים  ,ל"המנכ ,המשנים לרקטור, סגני הנשיא, הרקטור

 .ונשיאי אגודות הידידים

, אישיםל חייםה כלל נאמניםה חברב בודכ ברותח העניקל שאיר נאמניםה ברח 9.9

 חברב חבריםכין ב, אוניברסיטהה קידוםל רמות שרא, לושיםש לע עלהי אל מניינםש

 כךב הביעל נתמ לע, חרתא דרךב ביןו אוניברסיטהב שוניםה במוסדותו, נאמניםה

 .לפועלםו הםל הוקרתהו אוניברסיטהה ערכתה תא

 אוניברסיטהה שויותר .6

 וסדות מנהליםמ 

 נאמניםה ברח 3.1

תיו יורת סמכוובמסג, אוניברסיטהה לש עליונהה רשותה ואה נאמניםה ברח 3.1.1

י "פע נכסיהו סקיהע, נייניהע, יהולהנ ילווה את, על פי החוקה והתקנון הכללי

 לש כספיתה פעולתהל יסודה קוויב דוןי מניםאנה ברח .וז וקהח
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 לש שנתייםה כספייםת החו"בדוו מאזניםב, שנתיה תקציבב, אוניברסיטהה

 . אוניברסיטהה

 לכ עשהי הז לצורךו, יטהאוניברסה קציבית מימוןל יפעל נאמניםה ברח 3.1.2

, רנותק, ספיםכ, רומותת, קציביםת, הל מחוצהו ארץב גייסל דיכ בידיוש

 מילויל, ימנוה לקח לכ וא תקציבה כיסויל חריםא ספייםכ אמצעיםו כסיםנ

 .אוניברסיטהה טרותמ

 לכלו לוועד המנהל סמכויותיומ האצילל עתל עתמ שאיר היהי נאמניםה ברח 3.1.2

 .דוי לע תיקבעש סיטהאוניברה רשויותמ שותר

 ועד המנהלוה 3.2

קביעת , אחראי על התווית מדיניות האוניברסיטה הוועד המנהל  3.2.1

וכן פיקוח על , פיקוח על המבנה הארגוני תאגידי שלה, האסטרטגיה שלה

 .ניהול ענייניה ונכסיה

והרכבו ומספר חבריו יבטיחו , פעיל וזמין, יהיה גוף אופרטיבי הוועד המנהל 3.2.2

 .רות וביעילותיבמהו ות שיוטלו עליאת מילוי המשימ

ואופן בחירתם ומינוים יהיו כמפורט בתקנון  וועד המנהלמספר חברי ה 3.2.2

 .הכללי

מבין נציגי הציבור  הוועד המנהלייבחר על ידי  הוועד המנהלר "וי

ויהיה תושב  ,שאינם מבין נציגי גורמי החוץ או הפנים, החברים בו

 .ליל על פי הקבוע בתקנון הכלוהכ, ישראל

הרכב  .עתל עתמ נכוןל צאמיש פיכ עדותו הקיםל שאיר הוועד המנהל 3.2.3

שינויים ותיקונים לנוהל זה . סמכויותיהן ודרכי פעולתן יקבע בנוהל, הוועדות

 . יעשו רק במליאת הוועד המנהל ויאושרו ברוב רגיל

 

 וסדות אקדמייםמ

 האוטונומיה האקדמית  3.2

לרבות מינויים אקדמיים , פעילות אקדמית וקביעת סטנדרטים אקדמיים

ללא אישורם של . ייעשו על ידי מוסדות אקדמיים, ואישור תכניות לימודים

אין למנות מינוי אקדמי או לאשר תכנית , הגופים האקדמיים המתאימים

לא תתקבלנה החלטות הגופים האקדמיים המחייבות הוצאות . לימודים

 .הוועד המנהלכספיות ללא קבלת אישור 

 סנאטה 3.3

 תא נהלי ואה. אוניברסיטהה לש עליונהה אקדמיתה רשותה ינוה סנאטה 3.3.1

המוענקות לו על  סמכויותה מסגרתב אוניברסיטהה לש אקדמייםה נייניהע

 .התקנון הכללי והתקנון האקדמי, פי החוקה

מחברים נבחרים של הסגל , הסנאט יורכב מנושאי תפקידים מכוח תפקידם 3.3.2

, המרצים הבכירים, החברים 'הפרופ, מן המניין' מקרב הפרופ)האקדמי 

ויהיה במבנה ובגודל , ונציגי הסטודנטים, (מורים בכירים/המרצים ומורים

 .חברים 91עד  -המאפשר תפקוד יעיל  
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 .הרקטור יעמוד בראש הסנאט 3.3.2

במידה וחברי ועדי הסגל האקדמי ייבחרו לסנאט הם ימנעו מלהשתתף בכל  3.3.3

. ינים בין שני התפקידיםדיון ובכל הצבעה שיש בהם משום חשש לניגוד עני

 .הנשיא הוא זה שייקבע באם קיים חשש שכזה

בעניינים בעלי השלכות  הוועד המנהלובכפוף לסמכויות , במסגרת סמכויותיו 3.3.9

 אותהנ מהר יוםק: בנושאים הבאים, ידון הסנאט ויחליט בין היתר, כספיות

 למשמעתו בחינותה סדריל חראיא יהיהו, מחקרו וךניח, וראהה לש

לקידום ההוראה , לקביעת תקנות אקדמיות, אוניברסיטהב מיתאקדה

להכוונה , לעידוד המצוינות בהוראה ובמחקר, והמחקר ולשמירה על רמתם

להצעת תכניות לימודים חדשות , אסטרטגית של יעדי הפיתוח האקדמי

עוד יהיה הסנאט . ולשמירה על נורמות מקצועיות ואתיות של הסגל האקדמי

על אישור קוד אתי וכללים להתנהגות הוועד המנהל י מוסמך להמליץ בפנ

 .הסגל האקדמי

. המחקרולניהול יחידות הלימוד  אקדמיותהיקבע את הרשויות  סנאטה 3.3.3

 .אקדמיה תקנוןב יקבעוי להא שויותר לש תפקידיהןו מכויותיהןס, רכבןה

 מלצותיוה תא להביאו, אוניברסיטהל נוגעה נייןע כלב דוןל שאיר סנאטה 3.3.9

 שרא נייןע כלב דוןי סנאטה. נשיאה וא הוועד המנהל, נאמניםה ברח פניב

 עתוד תא יביעו, פניוב ביאוי נשיאה וא הוועד המנהל וא, נאמניםה ברח

 .להא ענייניםב

, אקדמיה תקנוןב יקבעוי סנאטה לש תפקידיווהמפורטות  מכויותיוס, רכבוה 3.3.1

 .הוועד המנהל אישורל סנאטה גישי אותוש

 תקנוןה הוראותל כפוףב, רכבהה תא יקבעו מדתתמ עדהו קיםי סנאטה 3.3.7

 הל אצילי הסנאטש התפקידיםו סמכויותה היוי מתמדתה וועדהל. אקדמיה

הסנאט רשאי למנות ועדות  .סוימתמ מטרהל אםו ללכ דרךב םא, עתל עתמ

 .   לרבות ועדת מינויים אקדמיים וועדת מחקר, משנה שתפעלנה מטעמו

 מערכת לבקרת איכות אקדמית 3.9

ידווח לו , לבקשת הוועד המנהל. אקדמית היא באחריות הסנאטהאיכות ה בקרת

, הוועד המנהל יקיים דיון בדרכי בקרת האיכות האקדמית. ין זהיהרקטור בענ

 .ויעקוב אחר ביצועה

 

 וסדות ביקורתמ

 רואה חשבון 3.3

 יקורתב עדתו 3.9

 חריותהא בתחוםו, אוניברסיטהה לש מבקרתה רשותה ינהה ביקורתה דתוע 3.9.1

 .לשהוכ אדםב וא גוףב, רשותב לויהת בלתיו מאיתצע האת

 לבקרה ,פיקוחל נוגעיםה נושאיםה כלל חראיתא האת ביקורתה עדתו 3.9.2

 לש פעילויותה כלולמ תא קיףת היאו, אוניברסיטהה נייניע לכ לש לביקורתו

למעט )אקדמיות ה יחידותה, מינהליותה יחידותה רבותל, וניברסיטההא
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 וא מסונפיםה אגדיםמ בלתיו אגדיםמ םופיג, (המערכת לבקרה אקדמית

 יקורתב לע ופקדתמ ביקורתה עדתו האת ןכ מוכ. אוניברסיטהל קשוריםה

 .הןב מידותה והרט שמירתו, אוניברסיטהה חידותי לכ לש תקיןה ניהולה

תהא ו ,ניםש 2 לש תקופהל נאמניםה ברח דיעל י מונהת ביקורתה עדתו 3.9.2

 .עתלעת מ קבעי נאמניםה חברש פיכ מספרב חבריםמ ורכבתמ

ועל פי המפורט בתקנון , א לחוק המועצה להשכלה גבוהה19מבקר כאמור בסעיף  3.1

 .הכללי

 ציב קבילות סטודנטיםנ 3.7

 .הנשיא והרקטור ימנו נציב קבילות סטודנטים

 רכזייםמ שרותמ ושאינ .7

מרכזיות  שרותמ בעליו רקטורה, נשיאה םה אוניברסיטהב מרכזייםה משרותה ושאינ

ר "בהתייעצות עם יו  ,הוועד המנהל. פעםל פעםמ הוועד המנהלבע יקש פיכאחרות 

, פקידיהםת תא, המרכזיות משרותה ושאינ לש ינוייםמ ופןאת א קבעי, חבר הנאמנים

 .הונתםכ תנאיו מכויותיהםס

  נשיאה 9.1

 ביןמ יותרב בכירה משרהה  ושאנ ואה; ניברסיטהואה ראשב ומדע נשיאה  9.1.1

ינהל את ענייני האוניברסיטה במסגרת  הואו, אוניברסיטהב משרותה ושאינ

הוועד וישא באחריות כלפי , הסמכויות שהוענקו לו בחוקה ובתקנון הכללי

  .רמתה ואיכותה של האוניברסיטה, לניהולה המנהל

 .אוניברסיטהה לש יצוגהי לע חראיא נשיאה  9.1.2

על מכלול תחומי , בין השאר, הוועד המנהלבפני , הנשיא יהיה מופקד  9.1.2

האוניברסיטה ועל השגת מטרותיה ויעדיה בכפוף לחוקת  פעילותה של

על ביצוע החלטות שנתקבלו על ידי חבר ,האוניברסיטה ולתקנון האקדמי

יועץ , של מינוי סגניו הוועד המנהלהבאה לאישור , הוועד המנהלוהנאמנים 

 .משפטי וראש אגף תקציבים וכספים

 כניתת לש פועלל הלהוצאו תכנוןל, ייזוםל וללתכ אחריותב ושאנ נשיאה  9.1.3

ושל תכניות לקידום האוניברסיטה , התרומותו כספייםה משאביםה גיוסל

 .ולפיתוחה

 .שאביהמעל ו אוניברסיטהה לש ניהולייםה מנגנוניםה לע ופקדמ נשיאה  9.1.9

בסנאט , ובוועדותיו  בוועד המנהל, הנשיא חבר מכוח תפקידו בחבר הנאמנים  9.1.3

 .פוש לרקטורויעמוד בראש ועדת החי, ובוועדה המתמדת

 

 נשיאה עדרותיה 9.2

נעדר הנשיא מן הארץ או נבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה רצופה שלא 

 .ימלא הרקטור את מקומו ויכהן גם כנשיא בפועל ,חדשים( 2)תעלה על שלושה 

או , חודשים( 2)נבצר מהנשיא למלא את תפקידו במשך תקופה שתעלה על שלושה 

( 2)ל של שלושה "דו לאחר עבור התקופה הנלא חזר הנשיא למלא את תפקי
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הרקטור . תמונה ועדת חיפוש בהתאם להליכים הנזכרים בתקנון הכללי ,חדשים

 .יוסיף לכהן כנשיא בפועל עד לבחירת נשיא חדש

 
 והפסקת כהונת הנשיא נשיאה תפטרותה  9.2

 יכהן הרקטור כנשיא בפועל, התפטר הנשיא או שתקופת כהונתו הופסקה

אך שלא תעלה , ר הליך תקין של בחירת נשיא כמוגדר בתקנוןבתקופה שתאפש

  .חודשים( 7)על תשעה 

 

 רקטורה 9.3

 ושאנ הוא ;אוניברסיטהה לש אקדמיתה מערכתה ראשב ומדע רקטורה  9.3.1

 .אוניברסיטהב יותרב בכירה אקדמיתה משרהה

העניינים האקדמיים של האוניברסיטה ובידיו כל  הרקטור יהא מופקד על  9.3.2

התקנון הכללי והתקנון , ינים האקדמיים שהעניקו לו החוקההסמכויות בעני

 . או שנאצלו לו על ידי הנשיא, האקדמי

 .ובמילוי תפקידו אחראי הרקטור גם בפני  הסנאט, הרקטור כפוף לנשיא  9.3.2

כגון מינוי , ושאים אקדמיים טהורים הנמצאים בסמכות הסנאט וועדותיונ  9.3.3

רות שאין להן השלכות או החלטות אח, וקידום של חברי סגל אקדמי

 .יהיו באחריות הרקטור,  תקציביות

, חוקהל התאםב, פקידות מילויל דרושותה סמכויותה לכ תונותנ רקטורל  9.3.9

 .אקדמיה לתקנוןו כלליה תקנוןל

 

 נשיאה גניס 9.9

 לעופקדים מהיו י הםו, נשיאה הםל יאצולש סמכויותה לכ היוי נשיאה סגניל 9.9.1

 .הםב טפלל סמיכםה נשיאה שרא ושאיםנ ותםא

לסגן נשיא  דיקן למחקרההסנאט רשאי להמליץ בפני הוועד המנהל על מינוי  9.9.2

בהמלצת . ההמלצה תובא בפני הוועד המנהל בידי הנשיא והרקטור. למחקר

אין . יוכל הוועד המנהל לבטל מינוי דיקן המחקר לסגן נשיא למחקר, הנשיא

 .באמור לעיל כדי לשנות מעמדו כדיקן למחקר

קן למחקר יהיו כל הסמכויות שנאצלו לו על ידי הסנאט דיהלסגן נשיא ו

 .על פי התקנון האקדמי וכן כל הסמכויות שיאצול לו הנשיא

 

 :יקני הפקולטותד 9.3

מנהלית ומשקית וייצג , הדיקן מופקד על ניהול הפקולטה מבחינה אקדמית 9.3.1

 .את הפקולטה בפני כל רשויות האוניברסיטה

ושאי תפקידים אחרים   הדיקן כפוף לרקטור עם זיקה ישירה לנ 9.3.2

תייעצויות שוטפות ההדיקן יקיים עם הרקטור . לפי העניין, באוניברסיטה

 .וידווח לו ולנשיא שנתית על פעילות הפקולטה
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, חבר הסנאט, ר מועצת הפקולטה"כיו, יכהן בין היתר, מכוח תפקידו, הדיקן 9.3.2

  .ר ועדת המינויים של הפקולטה"ויו חבר הועדה המתמדת

 :תחובות נאמנו .8

: להלן בסעיף זה), כפי שיקבע בתקנון הכללי, נושאי המשרה הבכירים באוניברסיטה 1.1

ויעשו לקידומה , במסירות וביושרה למילוי תפקידם, יפעלו בנאמנות (נושאי משרה

ישתתפו בקבלת , תקנונה ותוכניותיה, ולפיתוחה של האוניברסיטה במסגרת חוקתה

מחדלים הנוגדים את האינטרסים של  וימנעו ממעשים או, החלטות ללא משוא פנים

 .האוניברסיטה

ינהגו כלפיה , נושאי המשרה יחובו כלפי האוניברסיטה חובת אמונים וחובת זהירות 1.2

 :לעניין חובות אלו יחולו הוראות אלה. ויפעלו לטובתה, בתום לב

אין באמור לעיל כדי למנוע קיומה של חובת אמונים או חובת  1.2.1

 .אדם אחר זהירות של נושאי משרה כלפי

, נושאי משרה יפעלו ברמת מיומנות שבה היו פועלים נושאי משרה סבירים  1.2.2

, בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה ינקטו, באותה עמדה ובאותן נסיבות

אמצעים סבירים לקבלת מידע שיש לו חשיבות לעניין פעולה המובאת 

 .לאישורם או של פעולה הנעשית על ידיהם בתוקף תפקידם

ומבלי לגרוע , ת חובת האמונים שנושאי משרה חבים לאוניברסיטהבמסגר  1.2.2

יימנעו מכל פעולה שיש בה ניגוד ( 1) -הם , מחובת האמונים הכללית שלהם

עניינים בין מילוי תפקידם באוניברסיטה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם או 

יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם ( 2); לבין ענייניהם האישיים

יימנעו מניצול הזדמנות של האוניברסיטה במטרה להשיג ( 2); סיטההאוניבר

יגלו לאוניברסיטה כל ידיעה וימסרו לה כל ( 3); טובת הנאה לעצמם או לאחר

 .שבאו לידיהם בתוקף מעמדם באוניברסיטה, מסמך הנוגעים לענייניה

לעיל  1.2.2קטן  -האוניברסיטה רשאית לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף  1.2

 :ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה

נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת  1.2.1

 ;האוניברסיטה

את , זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, נושא המשרה גילה לאוניברסיטה 1.2.2

 .לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים, מהות עניינו האישי בפעולה

משרה כלפי האוניברסיטה יחולו הדינים החלים על על הפרת חובת אמונים של נושא  1.3

רואים נושא משרה , בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרת חוזה

שהפר חובת אמונים כלפי האוניברסיטה כמי שהפר את התקשרותו עם 

 האוניברסיטה

ק על עניין של האוניברסיטה שנתגלו בו לכאורה הפרת חו הוועד המנהלנודע לחבר  1.9

 .הוועד המנהליפעל ללא דיחוי לזימון ישיבה של , או פגיעה בנוהל תקין

 אוניברסיטהה( "החוק":להלן) 1777ט "התשנ, חוק החברותלהוראות  בכפוף 1.9.1

, משרה בה נושארשאית להתקשר בחוזה או בחוזים לביטוח אחריותו של 
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בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו , כולה או מקצתה

 :בשל אחת מאלה, שא משרה בהנו

 ;אחר או כלפי אדם  אוניברסיטהה חובת זהירות כלפי פרתה 1.9.1.1

ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב , חובת אמונים כלפיה הפרת 1.9.1.2

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת לו יסוד  והיה

  .אוניברסיטהה

לטובת אדם אחר בשל  נושא משרה כספית שתוטל על חבות 1.9.1.2

                        .באוניברסיטה היותו נושא משרה ףבתוקפעולה שעשה 

או יהיה מותר לבטח אחריות של /כל אירוע אחר בשלו מותר ו 1.9.1.3

 .נושא משרה

 לפטור נושא משרה בה בשל רשאית אוניברסיטהה ,החוקלהוראות  בכפוף 1.9.2

 כלפי הזהירות שנובעת מרשלנות בלבד של נושא המשר חובת הפרת

 .האוניברסיטה

נושא משרה בה בשל  לשפותרשאית  אוניברסיטהה ,החוקוראות לה בכפוף 1.9.2

בעקבות פעולה שעשה , אשר הוטלה עליו או שהוציא, חבות או הוצאה

 .לחוק 231בתוקף היותו נושא משרה בה כמפורט בסעיף 

 אקדמיה התקנוןו כלליה תקנוןה, חוקהה .9

תור את או מסמך אחר שיס/או תקנון ו/לא יהיה לאוניברסיטה מסמך התאגדות ו 7.1

 .החוקה והתקנון הכללי

 בכלו, וז וקהח יפ לע, וב ביעהק טעוניםה םיעניינה כלב וראותה כילי כלליה תקנוןה 7.2

 .כלליה תקנוןב קבעולחר שיוחלט א נייןע

הינם , קביעת החוקה והתקנון הכללי של האוניברסיטה ואישור שינויים בהם 7.2

  . וכפופים לאשרור חבר הנאמנים, הוועד המנהלבסמכות 

 ישיםש) 31%תתקבל אם קיבלה לפחות  כלליה תקנוןה וא/ו חוקהה יקוןת צעתה 7.3

 דברב ודעהה הוועד המנהלישיבת ב המצביעיםו נוכחיםה חבריםה קולותמ( חוזיםא

 מןז הוועד המנהל חבריל ינתןת מוצעה תיקוןה בדברו הוועד המנהלישיבת  יוםק

מטעם , בין היתר, ול שתבואאו התקנון הכללי יכ/הצעת תיקון החוקה ו .ראשמ בירס

 .כל חבר בחבר הנאמנים

 הוועד המנהלאקדמי בכפוף לאישור ן התקנוה תא לשנותו קבועל וסמךמ סנאטה 7.9

 .בעניינים בעלי השלכות כספיות

 .י התקנון האקדמי"הצעה לתיקון התקנון האקדמי תידון בסנאט עפ 7.3

גם על ידי , רבאמצעות הרקטו, הצעת תיקון התקנון האקדמי יכול שתוגש לסנאט 7.9

 .הוועד המנהלר "ר חבר הנאמנים או יו"יו

בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי יועברו לאישור , הצעות לשינויים מהותיים בחוקה 7.1

 .ת טרם הבאתם לאישור רשויות האוניברסיטה"ות

  שאיותר,אקדמיההתקנון ו כלליה תקנוןה להוראותו חוקהה הוראותל כפוףב 7.7
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 :במיוחדו נייניהןע ניהולל לליםכ ,עתל עתמ, קבועל אוניברסיטהה שויותר

 .כללים הנוגעים לסדרי דיון 7.7.1

 .דרכי השימוש בסמכויותיהם ודרכי ביצוע תפקידיהן 7.7.2

 .בתקנון הכללי או בתקנון האקדמי, כל עניין אחר שנקבע לכך בחוקה 7.7.2

 .קובעה נוסחה ואה חוקהה לש עבריה נוסחה, ןיעניו ושאנ כלל 7.11

  תקציב האוניברסיטה .11

 .ניברסיטה יהיה לשנת לימודים אקדמית אחתתקציב האו 11.1

 . האוניברסיטה תפעל במסגרת תקציבה 11.2

 . הוועד המנהלהתקציב יוכן על ידי הנשיא ויובא לאישור  11.2

הפעילות במסגרתו והגשת הדיווחים הכספיים יהיו בהתאם , הגשת התקציב 11.3

 (.ת"להלן ות)להנחיות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה 

 קת פעילות האוניברסיטההפס .11

הפסקת פעילותה של האוניברסיטה תהיה בהחלטה של המועצה להשכלה גבוהה על  11.1

ביטול ההכרה של האוניברסיטה או בהחלטה של האוניברסיטה על הפסקת פעילות 

 .מרצון

תבטיח האוניברסיטה את סיום , הוחלט על הפסקת פעילותה של האוניברסיטה 11.2

 .ם הרשומים בההפעילות האקדמית של הסטודנטי

תועבר יתרת נכסיה למוסד ציבורי אחר , תה של האוניברסיטהועם הפסקת פעיל 11.2

אשר ייקבע על ידי , לפקודת מס הכנסה( 2)7כמשמעותו בסעיף , להשכלה גבוהה

 .ת"ות

  שונות .12

 עדותו ינוימ 12.1

תקנון ה יפ לע וא חוקהה יפ לע, וסמכתמ אוניברסיטהה רשויותמ רשותש קוםמ

וראה ה העדרב, לוא עדותו ורכבנהת, עדותו מנותל, אקדמיה תקנוןה וא כלליה

 צרפםל נכוןל יראהת הרשותש חריםא מאנשיםו הםמ וא, שותר ותהא חברימ, חרתא

ם של ירגנור של כל וועדה כאמור חייב להיות חבר באחד הא"יו .וועדותל

 .האוניברסיטה

 מקום התפנות 12.2

 לש קומומולת ז)ה אוניברסיטה לש חרא וףג וא שותר כלב קוםמ תפנהנ  12.2.1

 חברה תא רפוצ וא חרוב ,מינושגוף ה וא רשותה, (פקידות חוכמ ברח

 כהןי מקוםה ממלאו, אפשריההקדם ב קוםמותו א מלאוי,תפנהנ מקומוש

 אדםה כהןל יהה ריךצ בהש תקופהה יתרתב גוףה וא רשותה חברכ

 התקנוןו כלליה תקנוןה, חוקהה הוראותל פוףכ אתז לכ; תפנהנ מקומוש

 .קדמיאה

 ךא יפסלת אל אוניברסיטההל ש וףג וא שותר לכ לש חלטהה וא עולהפשום   12.2.2
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 יןיהמנש תנאיב, תפנהנ חבריהמ חדיםא וא חדא לש מקומםש ךכ שלב רקו

 מקומותה ינויפ ףא לע שמרנ וףג אותול וא שותר אותהל נקבעש חוקיה

 .אמורכ

 אוניברסיטהה כסינ ודיע 12.2

 קבוליםתרבות ל ,קבוליהת כןו טהאוניברסיה לש התחייבויותיהו נכסיה  12.2.1

 לויןימ, שגתןה ולתז טרהמ שוםל  שמשוי אל,יעודיתי  מטרהל נועדוש

 ורהצ כלב בריהח יןב חולקוי לאו, אוניברסיטהה ותרטמ לשקידומן ו

 .היאש

 חוקהה לש תחילתהל וברע בוצעהש עולהפ 12.3

תקנון ה שלו כלליה תקנוןה לש, חוקהה לש תחילתםל וברע בוצעהש עולהפ  12.3.1

 כלליה תקנוןל וא חוקהל התאםב עשתהנם א, וקףת-בתכ ראוהי, אקדמיה

 ותהא תוקףב היהש תקנוןם להתאב עשתהנ םא וא, אקדמיה תקנוןל וא

 .ענייןה פיל לוכה - עהש

 ודעותה סירתמ 12.9

, אוניברסיטההל ש לשהםכ מוסדותב וא גופיםב, רשויותב חברל ודעהה לכ  12.9.1

 וא מברקב וא, מכתבב דוארב שלחהל וא ישיא אופןב מסרהל ותרמ

רשום כ, וחוכ-אב וא חברה לש ענומ פיל לקטרוניאאו בדואר  פקסימיליהב

 .אוניברסיטהה סיקפנב

 םא וםי עבורכ נמעןל נמסרהש הודעהכ יחשבת דוארב נשלחהש ודעהה  12.9.2

 בועש עבורכ ,ארץב מכתבב שלחהנ םא מיםי לושהש עבורכ, מברקב שלחהנ

 סירתמתאריך מל וכה ,ל"חול מכתבב ווירא דוארב שלחהנ םא מיםי

  פקסימיליהב שלחהנ ההודעהה שמידב. אמורה מעןה יפ לע דוארל הודעהה

 .יוםב וב תעודתהל גיעהה אילוכ יחשבתאו בדואר אלקטרוני 
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 כלליה תקנוןה

 נאמניםה ברח .1

לא יעלה על מספר החברים , מספר החברים בחבר הנאמנים שהינם תושבי חוץ 1.1

 .שהינם תושבי ישראל

זאת בהתייעצות עם ו, בוער ק"ויבין נציגי הציבור החברים בו מ בחרי נאמניםה ברח 1.2

 ושבי גניסחמישה  דע ניםמכמו כן ייבחר חבר הנא, ר הוועד המנהל ועם הנשיא"יו

 היהר י"יוה סגנימ אחדו שראלי ושבת היהר י"יוה סגנימ חדא לפחותש בלבדו, אשר

 .וץח ושבת

 תקופהל  הםב בחורל ניתןו, ניםש לשש תב יההת סגניור ו"יוה לש הונתםכ קופתת 1.2

 .וספתנ

 וקםי( נאמניםה ברר ח"ושל י חדשמ חירהב לע חולי אל) נאמניםה ברר ח"וי בחירתל 1.3

 :באיםה החבריםמ ורכבמ יהאש ורוםפ

 פורוםר ה"וי - יוצאה נאמניםה ברר ח"וי; 

 פורוםר ה"וי גןס - הוועד המנהלר "יו; 

 נשיאכ פקידות חוכמ פורוםה ברח - הנשיא; 

 רקטורכ פקידות חוכמ פורוםה ברח - רקטורה; 

 הםמ ימ וא גניוס תא הז פורוםל צרףל שאיר יוצאה נאמניםר הבר ח"יו. 

 לשנאמנים ה חבר ראשבעמוד י שרא תאיםמ ועמדמ אתרל היהי פורוםה לש פקידות 1.9

 עלב יבורצ ישא היותל ליוע.ל"חומ וא ארץה ןמ יהאש כולי מועמדה. אוניברסיטהה

 גייסל כולתי גלותל ליוע בעיקרו, תפקידל תאימיםמ ישוריםכ עלב, ומהק ריעוש

 .הל חוצהמ הןו ארץב ןה, אוניברסיטהה בורע חריםא אמצעיםו ספיםכ

י "ע ייקבעש פיכ לוכה, ימנוה לקי ח"ע וא פורוםי ה"ע רואיינוי כהונהל מועמדיםה 1.3

 וסמךמ פורוםה האי, קידפתל ועמדותםמ גישוי שרא אנשיםה ביןמ. פורוםר ה"וי

 לע ייקבעש מןז וךת לוועד המנהל ועברוי המלצותיוו, לבדב חדא ועמדמ בחורל

 .דוי

ר "וי תפקידל בחירהל עמודי חדי םג והוועד המנהל פורוםי ה"ע יאושרש מועמדה 1.9

ר "יוה תא בחרי נאמניםה ברח .נאמניםה ברח לש קרובה מושבב נאמניםה ברח

 .תקנוןה ןמ מתחייבכ מניםנאה ברח בריח לש ולותק רובב הצבעהב

הוועד  פניב חרא ועמדמ לע פורוםה מליץי, מועמדה תא נאמניםה ברח ישרא אל 1.1

 .המנהל

 באיןו, ינוייםמ אריךת לש כורהב דרס פיל, סגניומ חדא בהעדרוו, נאמניםה ברר ח"וי 1.7

 הצבעהב. נאמניםה ברח ושבמ ראשב שבי, ביניהםמ מבוגרה, אמורכ כורהב דרס

 באיןר ו"וי איןב. מכריעו וסףנ ולר ק"יול היהי, קוליםש מצביעיםה ולותק בהש

 ושבמ אותור ל"יוב מושבה בחרי, גניםס

 מספרמ בער הווי, הז תקנוןל התאםב זומןי שרא, נאמניםה ברח לש ושבמ בכל 1.11

 וקיח היהי הואו, חתא שעהב מושבה ידחהי וקיח נייןמ איןב. יקוח נייןמ חבריםה

 .וב וכחיםנ יהיוש בריםח ספרמ כלב
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 מועדב קויםי הואו, שנהל חתא פחותל תכנסי נאמניםה ברח לש רגילה מושבה 1.11

 נשיאה הוועד המנהלר "וי םע תייעצותה אחרל, נאמניםה ברר ח"וי דיי לע ייקבעש

 סגנימ חדא דיי לע בהעדרוו, קומומ מלאמ דיי לע מועדה יקבעי, ר"וי איןב. הרקטורו

 .ר"יוה

 :באיםה מקריםה ןמ אחדב יוחדמ מושבל כונסי נאמניםה ברח 1.12

 .נאמניםה ברר ח"וי רישתד יפ לע

 .הוועד המנהל חלטתה יפ לע

 נאמניםהבר את ח כנסל כתבב קשהב הוועד המנהלר "וי צלא תקבלהנ םא

 .נאמניםהבר ח בריח 21 פחותל לש דםי חתימתב יוחדממושב ל

, קדמיא עמדמ עליב ישיםא נאמניםה ברח ישיבותל הזמיןל שאיר נאמניםה ברר ח"וי 1.12

 דיוניםב השתתףל שאיר, אמורכ, הוזמןש ימ. נכוןל יראהש כלכ יבוריצ וא, ינהלימ

 .צבעהה כותז ול היהת אל ךא נאמניםה ברח לש

ישה ש פחותל זאתו, נאמניםה ברח בריח כלל זמנותה שלוחי מ"ע זומןי יוחדמ ושבמ 1.13

 .מושבה ועדמ פניל בועותש

 ברח לש הפורומיםו וועדותה כלב השתתףל פקידות תוקףב שאיר נאמניםה ברר ח"וי 1.19

 .והוועד המנהל נאמניםה

 נאמניםה ברח מכויותס .2

 :יתרה יןב, וסמךמ נאמניםה רחב

 .נאמניםה חברל בריםח מנותל 2.1

 .לאשרר את מינוי הנשיא וסגניו 2.2

 .ביקורתה עדתו חבריר ו"וי תא בחורלו, ר הוועד המנהל"לאשרר את מינויו של יו 2.2

 .נתיתלאשרר את התכנית הרב ש 2.3

 .מאזנים ותקציבים, חות הכספיים"הדו, חות השנתיים"לאשרר את הדו 2.9

חות "לדון בדו,להמליץ למוסדות האוניברסיטה, לעקוב אחר פעילות האוניברסיטה 2.3

 .לטפח קשרי החוץ של האוניברסיטה ולגייס תרומות, שיוגשו לו על ידיהם

קונים בתקנון ולאשרר תי, למנות ועדת ביקורת, ח ולקבוע את שכרו"למנות רו 2.9

 .האקדמי ובחוקת האוניברסיטה

 הונהכ קופתת .3

 .ניםש לושש יאה אמןנ לש הונתוכ קופתת 2.1

 .חדשמ התמנותל כולי מהת הונתוכ תקופתש אמןנ 2.2

 לאא, נאמןכ כהןל חדלי נאמניםה ברח לש גיליםר ושביםמ שניב שתתףה לאש אמןנ 2.2

 .שתתפותוהאי ל ספקתמ יבהס היתהש נאמניםה ברח חליטה םא

 מכויותס תאציל .4

 2.3סעיפים ב מפורטיםה נושאיםב החליטל הוועד המנהל תא הסמיךל שאיר נאמניםה ברח

 ברח לש באה מושבל דע היהי הוועד המנהל לש החלטהה וקףת ולםא, עילל 2.9עד 
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 נאמניםה ברח. דיוןל הוועד המנהל חלטותה ובאנהת באה נאמניםה ברח מושבב. נאמניםה

 התאםב בוצעהש עולהפ. בטלןל וא תיקוניםב וא שינוייםב וא לשונןכ קבלןל החליטל שאיר

 וא וטלהב םא ףא וקףת בתכ ראוהי, נאמניםה ברחמושב ל וברע הוועד המנהל החלטתל

 .נאמניםה ברח דיי-לע כןמ אחרל וקנהת

 כתבב משאלב צבעהה .5

 גביל כתבב משאלב צבעהה בריוח לכ יןב קייםל, מושבל ושבמ יןב, שאיר נאמניםה ברח

 ענוש חבריםה ללמכ( חוזיםא ישיםש) 31% החלטהה בלתק עדב צביעוה. לשהוכ יןניע

 .נאמניםה ברח לש יוחדמ מושבב תקבלהנ אילוכ החלטהה חשבת, משאלל

 שבוןח ואהר .6

 ואהר לש ינוימ יטולב גביל דיןה הואו, אוניברסיטהל שבוןח ואהר מנהי נאמניםה ברח

 .חשבוןה

 המנהל וועדה .7

פר חבריו והמניין החוקי בישיבותיו יהיו כמפורט בהוראות מס, הרכב הוועד המנהל 9.1

 :להלן 

 .הנשיא והרקטור יהיו חברים מתוקף תפקידם,  ר חבר הנאמנים"יו 9.1.1

נציגי הסנאט הנבחרים על ידי הסנאט מבין נציגי הסנאט בחבר ( 3) ארבעה  9.1.2

 .1(לרבות דיקן)ובלבד שאינם נושאי תפקיד מינהלי באוניברסיטה , הנאמנים

 .וועדים של הסגלים לא יהיו חברים בוועד המנהלחברי 

נציגי הציבור יהיו פעילים . נציגי ציבור תושבי ישראל( 12)שנים עשר   9.1.2

, התקשורת, הטכנולוגיה, הכלכלה, המדע, בתחומי התרבות והחברה

 . 2ב אשר אינם מבין נציגי גורמי הפנים או החוץ"התעשייה וכיו

 נציג הסטודנטים 9.1.3

מכלל  31%ד המנהל המניין החוקי הדרוש יהיה לפחות בכל ישיבה של הווע 9.1.9

 .החברים ובלבד שיהיה בו רוב לאנשי הציבור

ל יוכלו להתמנות כחברי כבוד בוועד "מבין חברי חבר הנאמנים תושבי חו( 9)חמישה  9.2

חברי הכבוד יקבלו אחת לרבעון דווח על החלטות . המנהל שאינם בעלי זכות הצבעה

 .הוועד המנהל

ר "המזכיר האקדמי ויו, מנהל כספים ופיתוח עסקי, המשנה לרקטור, סגני הנשיא 9.2

אך לא תהיה להם , ועדת ביקורת ישתתפו בתוקף תפקידם בישיבות הוועד המנהל

 .זכות הצבעה

                                                      
ואולם התהליך יתבצע כך שיישמר היחס  21.1.2112תתבצע עד ליום  3 -הקטנת מספר נציגי הסנאט בוועד המנהל ל 1

 .י הסנאט לבין נציגי הציבורבין נציג
 

ואולם התהליך יתבצע כך  21.1.2112תתבצע עד ליום  12 -הקטנת מספר נציגי הציבור תושבי ישראל בוועד המנהל ל 2
 .שיישמר היחס בין נציגי הסנאט לבין נציגי הציבור

 

 



- 13  -

 םע"( הונהכ קופתת:"הלןל)  ניםש לושש תב הונהכ תקופתליבחר י וועד המנהל ברח 9.3

וועד  ברח(. ניםש שעכ ת"סה) וספותנ צופותר הונהכ קופותת תיש כהןל פשרותא

 יוםס מועדמ נהש תוםב, שאיר האי צופותר הונהכ קופותת לושש יהןכ שרא המנהל

 אל להא וראותה .כלליה תקנוןב קבועהה דרךב וז משרהל להיבחרו שובל, הונתוכ

 .רקטורהנשיא וה , נאמניםה ברר ח"וי לש בוועד המנהל ברותםח לע חולנהת

 :ל אף האמור לעילע

 ל ידי ועדת חיפושע אותרויר הוועד המנהל "לרבות יו בוועד המנהל יבורצה אישי 9.9

 : הלא לליםכ פילשתוקם 

 :להלןכ בריםח 9-מ ורכבתמ תהיהש יפושח עדתו בריוח קרבמ בחרי הוועד המנהל

למעט במקרים בהם ועדת , הוועד המנהלר "וי עמודי חיפושה עדתו ראשב 9.9.1

ד בראש ועדת החיפוש ממלא ואז יעמו -ר חדש"החיפוש תעסוק באיתור יו

 . ר הנוכחי אשר ייבחר לצורך כך על ידי הוועד המנהל"מקומו של היו

 .בוועד המנהל ציבורה ציגינ מקרב  חברים 2 9.9.2

 .מקרב נציגי הסנאט בוועד המנהל 1חבר  9.9.2

 .וועדהה ישיבותב השתתףל שאיםר הרקטורו הנשיא 9.9.3

 :סמכויותיה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן 9.3

ת ו/ועמדיםמאישי ציבור  לוועד המנהל להציעו אתרל וסמכתמ חיפושה עדתו 9.3.1

 . וב חבריםכ כהןלת  ו/תאימיםמ

ות /ועדת החיפוש מוסמכת לאתר ולהציע לוועד המנהל מועמדים, בנוסף 9.3.2

 .ר הוועד המנהל"ות לכהן כיו/מתאימים

 רכיצ פיל וניםש תמחותה חומית יצגוי תציע ועדת החיפוששת ו/מועמדיםה 9.9

דת החיפוש תגדיר מעת לעת את הקריטריונים לבחירת וע. אוניברסיטהה

יילקחו בחשבון , בין היתר. ות המוצעים על ידה לוועד המנהל/המועמדים

נכונות להשתתף , זמינות, מעורבות, קריטריונים של נכונות לסייע לאוניברסיטה

  .בישיבות ועוד

 :סדרי העבודה של ועדת החיפוש יהיו כדלקמן 9.1

 יום  31-פי הוראת הוועד המנהל ולא יאוחר מ ועדת החיפוש תתכנס על 9.1.1

 .לאחר ההוראה על כינוסה 

הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויים של מי מנציגי הציבור לוועד המנהל  9.1.2

 .תתקבל פה אחד

ר הוועד המנהל תתקבל ברוב קולות "הצעת ועדת החיפוש לצורך מינויו של יו 9.1.2

 . של חבריה

ימנה הוועד  –שתתף בדיון ככל שנבצר מאחד מחברי ועדת החיפוש לה 9.1.3

 . לעיל 9.9המנהל ממלא מקום באופן בו הרכב הועדה יישאר כאמור בסעיף 

 עדתו הצעותב דוןי הוועד המנהל .הוועד המנהל אישורל מלצותיהה תאגיש ת וועדהה 9.7

  ..תאימיםמישורים כ תו/עליב ול תו/נראיםה תו/מועמדיםה תא יאשרו חיפושה

הוועד  ישיבותב השתתףל שאיר, הוועד המנהל ברח ואיננש, נאמניםה חברב ברח לכ 9.11
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  .צבעהה כותז ול האת אל אולםו, המנהל

הוועד המנהל מבין נציגי הציבור החברים בו או מבין י "ע יבחרי הוועד המנהלר "וי 9.11

 לושש לש חתא הונהכ תקופתל, ות שהומלצו על ידי ועדת החיפוש כאמור/המועמדים

כ "הס) וספותנ הונהכ קופותתשתי  כהןל פשרותא םע"( הונהכ קופתת: "הלןל) ניםש

ידון הוועד , ר הוועד המנהל"שישה חודשים לפני סיום כהונתו של יו (.ניםשתשע 

או ידון ( לפי הוראות תקנון זה)ר המכהן "המנהל באפשרות הארכת כהונתו של היו

 ר חדש מתוך חברי הוועד המנהל או יטיל על ועדת החיפוש לאתר"במינויו של יו

ר הוועד המנהל לתפקידו אחרי שהחלה תקופת כהונתו "נבחר יו. ר חדש"ולהציע יו

ניתן יהיה להאריך כהונתו , (לעיל 9.3כאמור בסעיף )השלישית כחבר הוועד המנהל 

וזאת חרף האמור , כחבר הוועד המנהל לתקופת כהונה נוספת אחת של שלוש שנים

 הוועד המנהלר "וי עדרנ. שראלי ושבת היהי הוועד המנהלר "וי .ל"הנ 9.3בסעיף 

 מלאמ מנותל מנומ בצרנ אםב. שיבהי אותהר ל"וי מנהי ואה הוועד המנהל ישיבתמ

 .שיבהי אותהב משתתפיםי ה"ר ע"יוה יבחרי, קוםמ

 :ר הוועד המנהל יהיו כדלקמן"סמכויות יו 9.12

קביעת מתכונתן ואחריות פיקוח עליונה , ניהול ישיבות הוועד המנהל  9.12.1

החלטותיו והכול בהתאם לסמכויות המוקנות לוועד המנהל  על לביצוען של 

 .להלן 1פי סעיף 

 .להלן 9.12' כינוס ישיבות הוועד המנהל כאמור בסע 9.12.2

 9.13' קביעת סדר יום ישיבות הוועד המנהל והפצתן לחברים כאמור בסע 9.12.2

 .להלן

 יראהש כלכ, הזמנת משתתפים נוספים לדיונים מסוימים של הוועד המנהל 9.12.3

 ול היהת אל ךא בדיון אליו הוזמן השתתףל שאיר, אמורכ, הוזמןש ימ. נכוןל

 .צבעהה כותז

במידה .  קביעה כי בדיוני הוועד המנהל לא ינכחו משתתפים שאינם חברים 9.12.9

ר הוועד המנהל ינמק את "יו, שיחליט כך לגבי חברי הנהלת האוניברסיטה

 .החלטתו זו

עד המנהל שנעדר המלצה לוועד המנהל לבטל את חברותו של חבר הוו 9.12.3

 . להלן 9.19מישיבות כאמור בסעיף 

 אל אולםו, נכוןל ימצאש ימתא לכ הוועד המנהל לש שיבהי כנסי הוועד המנהלר "וי 9.12

 הוועד המנהל שיבתי. וגוסטא-וליי חודשיםה תא הוציאל, חודשייםל אחתמ חותפ

נס הוועד המנהל יתכ .פחותל חבריומ ישהשל ש כתבב רישהד יפ לע ןכ מוכ כונסת

 .פעמים בשנה 3לישיבות רגילות לפחות 

 זמנהה וףרצב הפצתול ידאגו שיבהי לכ לש יוםה דרס תא כיןי הוועד המנהלר "וי 9.13

 .ישיבהה פניל בירס מןז, הוועד המנהל בריח יןב, ישיבהל

אך לא פחות  - הוועד המנהלמישיבות   היעדרויות תכופות הנעדר הוועד המנהל ברח 9.19

ר הוועד "יודיע לו על כך יו (ל"חבר הנאמנים תושב חו ר"למעט יו) -ישיבות 9מ 

המנהל והוועד המנהל יהיה רשאי לבטל את חברותו לאחר שניתנה לו הזדמנות 
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 .בדבר הסיבות להעדרויותיו ראויה להשמיע טיעוניו

בין . ישיבות הוועד המנהל לא ישתתפו ולא יצביעו בעלי עניין אישי בנושא הנדוןב 9.13

 .בות בענייני שכר ותנאי עבודה בעלי עניין אישי בהחלטההיתר לא ישתתפו בישי

 

 הוועד המנהל מכויותס .8

לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנו במפורש  1.1

למעט הסמכות השיורית , נון לרשות אחרת של האוניברסיטהקבחוקה או בת

 .ברשות הרקטור אהאקדמית שתה

 :ל  תכללנה הסמכויות הבאותין יתר סמכויות הוועד המנהב 1.2

( כמפורט להלן)ינוי הנשיא והעברתו מכהונה מ ;יקוח על ניהול ענייני המוסד ונכסיופ

 ;תו של הנשיא ומילוי תפקידיולויקוח על אופן פעיפ ;בכפוף לאשרור חבר הנאמנים

 ;בכפוף לאשרור חבר הנאמנים, ים בהםיביעת החוקה והתקנון הכללי ואישור שינוק

; חות כספיים ומאזנים"דו, חות שנתיים"אישור דו ;ציבי האוניברסיטהישור תקא

ישור תכניות הפיתוח של א ;ישור הקמת גופים אקדמיים ומינהליים ושינויים בהםא

ביעת תנאי העבודה ק ;ישור כללים למינוי נושאי משרה בכיריםא ;האוניברסיטה

 ;נוי מורשי חתימהימ ;באוניברסיטה השכירים והעובדיםוהשכר של נושאי המשרה 

, בגבולות סמכויותיו, מינוי מבקר האוניברסיטה ומינוי וועדות שיפעלו מטעמו

 .יעדיה ותכניותיה של האוניברסיטה, מימוש מטרותיהל

החלטות הוועד המנהל בעניינים אקדמיים יתקבלו  תוך מתן משקל הולם להחלטות 

, החלטת הוועד המנהל ,הסנאט ולהמלצות הנשיא ובלבד שבעניינים אקדמיים גרידא

טעונה רוב של לפחות שני שליש מקולות החברים , אם היא בניגוד להחלטת הסנאט

 .הנוכחים והמצביעים בישיבת הוועד המנהל

 :העניינים המפורטים להלן טעונים אישור מראש של הוועד המנהל 1.2

 .משכונם ושעבודם, מכירה של נכסי מקרקעין 1.2.1

במקרקעין לתקופה של יותר מחמש  השכרה או החכרה או מתן זכות שימוש 1.2.2

 .י הוועד המנהל"שערכם הכספי עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם ע, שנים

כל חוזה שערך נושאו עולה על סכום שייקבע מפעם לפעם בידי הוועד המנהל  1.2.2

או שתוקפו , או שיש לו השלכות כספיות בהווה או בעתיד מעבר לתקופה זו

 .ים שקבע הוועד המנהללמעט סוגי חוז, יותר משלוש שנים

קרנות או מתנות לאוניברסיטה מקום שתנאיהם גורמים , קבלת תרומות 1.2.3

 .הוצאה שאין לה כיסוי בתקציב השנתי או שהן מלוות בתנאים חריגים

או מתן ערבות , למעט הלוואות לתלמידים, קבלת הלוואות או מתן הלוואות 1.2.9

ועד המנהל רשאי אולם הו. או התחייבות על תנאי אחר מטעם האוניברסיטה

להסמיך נושא משרה באוניברסיטה לתת הלוואות או ערבויות לחברי הסגל 

 .האקדמי או המנהלי שלא יעלו על סכום שיקבע מפעם לפעם הוועד המנהל

ואישור הדירקטוריון של תאגידים  האוניברסיטההקמת תאגידים לתועלת  1.2.3

 .אלה תוך מתן ייצוג נאות לאנשי האקדמיה באוניברסיטה
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 .ת אגודות ידידים חדשותהקמ 1.2.9

 .למוסדות אחרים האוניברסיטהחבירה או שיתוף פעולה בין  1.2.1

 .נאמניםה ברח בסמכותש נייןע כלב דוןל הוועד המנהל לש סמכותוב 1.3

אצול לוועד ל נאמניםה ברח שאיר, עילל 1.3 פסקהב אמורה כלליותב פגועל בלימ 1.9

 .כל סמכות מסמכויותיו המנהל

 מושב יןב, הוועד המנהל שאיר, נאמניםה ברר ח"וי לש ראשמ הסכמתול כפוףב 1.3

הוועד  אשר יושבל ייראהש נייןע כלב פקידיות תא מלאל, נאמניםה ברח לש מושבל

 תקןל וא שנותל, בטלל נאמניםה ברח סמכותל כפוףב זאתו, חוףד ענייןכ המנהל

 .נתקבלוש החלטותה

 נאמניםהבר ח תא כנסל - חבריומ לישש ניש לש ובר החלטתב - שאיר הוועד המנהל 1.9

 .מנייןה ןמ לאש ישיבהל

לעיל ובהן  9.1.9כאמור בסעיף  מניין חוקיבהן לא התקיים  בישיבות כתבב ותצבעה 1.1

והחברים שהשתתפו החליטו כי יש , הצביעו רוב המשתתפים בעד החלטה מסוימת

ר הוועד המנהל להורות על "יורשאי , מקום לקיים הצבעה בכתב של שאר החברים

, באמצעות משאל בכתב אלובכתב של חברים שלא השתתפו בישיבות קיום הצבעה 

י או כל אמצעי אלקטרוני אחר שייקבע על יד/או ו, מייל-אי, לרבות באמצעות פקס

במידה והחברים שהשתתפו לא קבלו החלטה  ."(הצבעה בכתב)" ר הוועד המנהל"יו

נהל תובא ההחלטה לאישור הוועד המ, לקיים הצבעה בכתב של שאר החברים

של אותם יועברו לעיונם ,ההצבעה בכתבלצורך  . בישיבה שבה יתקיים מניין חוקי

, וכןלקראת הישיבה חברי הוועד נשלחו להחומרים ש, בישיבות השתתפוחברים שלא 

 . פרוטוקול הישיבה

 

שהשתתפו  הצבעה בכתב כאמור תחשב לחלק בלתי נפרד מן ההצבעה של החברים

הצביעו בכתב יצטרפו לקולות החברים שהצביעו והקולות של החברים ש בישיבה

בישיבה וחברים  שהשתתפוה משולבת של חברים החלטה שנתקבלה בהצבע. בישיבה

 .תחשב כאילו התקבלה על ידי הוועד המנהל -שהצביעו בהצבעה בכתב

 

 נשיאה .9

 . והיא תהיה מקום עבודתו היחיד, נשיא יועסק באוניברסיטה במשרה מלאהה 7.1

 םא ובוועד המנהל נאמניםה חברב נתקבלוש החלטותה ביצועל יחראא היהי נשיאה  7.2

 .שתמעתמ וא פורשתמ חרתא וראהה לוא החלטותב יןא

 בסנאט, בוועד המנהל ובוועדותיו, חבר הנאמניםב, פקידות תוקףב ברח אינשה 7.2

 רשויותה לכ לש בדיוניהםו ישיבותיהםב השתתףל שאיר הואו, מתמדתה בוועדהו

 .האוניברסיטה לש הגופיםו

 חילתת יוםמ קרובהה סביבתהב וא חיפהב יתגוררו שראלי זרחא היהי נשיאה 7.3

 םא. כירב מינהלב יסיוןנ בעלו גבוההה השכלהה מערכתב קיאב היהי נשיאה. הונתוכ

 היותל ייבח ואה ,במוסד אקדמי בכירה סגלה ישא ואה היבחרל עומדה נשיאה
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 .מנייןה ןמ רופסורפ

 בתוםו, ניםש( 3) רבעא לש הונהכ תקופתל הוועד המנהל דיי לע יבחרי נשיאה 7.9

בכל מקרה  .ניםש( 3) רבעא לש חתא וספתנ הונהכ תקופתל וב בחורל יתןנ תקופהה

  .שנים רצופות( 1)תקופת כהונת הנשיא לא תעלה על שמונה 

 נשיאל יפושח עדתו .11

 שרא בריםח( 7) תשעהמ תורכבשעל ידי הוועד המנהל  יפושח עדתו וקםת 11.1

 קדמיהא ישא ואה הםמ חדא לפחותש יבורצ נשיא היוי, הםמ( 3) ישהש

אשר ייבחרו על ידי ו, אוניברסיטהה לש פעילה אקדמיה סגלה ברח אינוש

ר חבר הנאמנים אם יחפוץ "ויו, ר הוועד המנהל"יו -ובכללם , הוועד המנהל

 עדתר ו"וי .נציגים של הסנאט שייבחרו על ידו מבין חבריו( 2)ושלושה , בכך

 .הוועד המנהלר "וי היהי חיפושה

 .הנשיא היוצא ומועמד למשרת נשיא -לא יהיו חברים בועדת החיפוש  11.2

תקופת כהונה שנייה  לרבות, לקראת כל תקופת כהונה של נשיא ושקם ועדת חיפתו 11.2

 .שנים לתקופת הכהונה( 2)וזאת לא יאוחר מתום שלוש , של נשיא מכהן

מדים מן האוניברסיטה יהיה פתוח למוע בתום כל תקופת כהונההליך החיפוש  11.3

 .דלעיל 7.3בכפוף לסעיף , ומחוצה לה

את , ועדת החיפוש תגדיר מיד עם כינוסה את הליך הפרסום אודות חיפוש הנשיא 11.9

  .אופן הצגת המועמדות ואת הזמן שיוקצב לכך

 .מחבריה( 2/2)למינוי נשיא תתקבל ברוב של שני שלישים המלצת  ועדת החיפוש   11.3

והצבעה זו תיערך , א להצבעה חשאית במליאת הסנאטתובהחיפוש המלצת ועדת  11.9

 .תוך ולא יאוחר משבועיים מיום שהתקבלה המלצת ועדת החיפוש

תובאנה לדיון בפני הוועד , ועדת החיפוש ותוצאות ההצבעה במליאת הסנאטהמלצת  11.1

 .המנהל

בניגוד להצבעת , הוועד המנהל לקבל המלצת ועדת החיפוש למינוי נשיאהחליט  11.7

ובלבד שיצביעו בעד אישור זה לפחות שני , שר את המלצת ועדת החיפושיא,  הסנאט

.                                                                                                                 הוועד המנהל ם הנוכחים והמצביעים בישיבתחבריהמ( 2/2)שלישים 

יידרש רוב , את תוצאות ההצבעה של מליאת הסנאטתאמה החלטת הוועד המנהל 

  .לקבלת החלטה זוהמוכחים רגיל של חברי הוועד המנהל 

 .חבר  הנאמנים יאשרר את מינוי הנשיא במושב הקרוב של חבר הנאמנים 11.11

 נשיאה הונתכ פסקתה .11

ולאחר , מכלל חבריו( 1/2)חתומה על ידי שליש הניה פ הוועד המנהל רשאי על יסוד 11.1

את ם לסיי, הפועל מחברי הועד ( 2/2)להחליט ברוב של שני שליש , שיאששמע את הנ

 .כהונת הנשיא

 .הוועד המנהל  דיי לע ייקבעש מועדב תוקףל יכנסת החלטהה 11.2

 נשיאה גניס .12
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. בהמלצת הנשיא לתקופת כהונת הנשיא, סגני נשיא ימונו על ידי הוועד המנהל 12.1

 .מינויים יאושרר על ידי חבר הנאמנים

, בהמלצה שתובא על ידי הנשיא והרקטור, ימונה על ידי הוועד המנהלהדיקן למחקר  12.2

 .לתקנון האקדמי 31.2תקופת כהונתו היא על פי סעיף . לסגן נשיא למחקר

 הרקטור .13

 לש חתא וספתנ כהונהל היבחרל יוכלו, ניםש( 2) לושש משךב תפקידוב כהןי רקטורה 12.1

, צופותר הונהכ קופותת תיש תפקידוב יהןכ שרא קטורר. יםשנ( 2) שלושמ ותרי אל

 .רקטורל ותרי יבחרי אל

בהחלטת רוב , החליט על סיום כהונת הרקטור ולאחר ששמע אותולסנאט רשאי ה 12.2

( 1/2)לאחר שקיבלו הצעה כאמור משליש  , מחברי הסנאט( 2/2)של שני שלישים 

 .החברים בסנאט

ונת רשאי הסנאט להחליט על סיום כה, הונה מהנשיאכקבלה ההצעה לסיום ההת 12.2

 .ברי הסנאטחמ (2/2)ברוב של שני שלישים , ולאחר ששמע אותו, הרקטור

 

מיים דר ועדת המינויים האק"יו, ר הועדה המתמדת"יו, ר הסנאט"רקטור יהיה יוה 12.3

, מכוח תפקידו, ר ועדת החיפוש לבחירת דיקני הפקולטות ויהיה חבר"העליונה ויו

 .בוועד המנהל ובוועדה המתמדת, בחבר הנאמנים

טור ידווח לסנאט ולנשיא באופן שוטף על פעילות האוניברסיטה בתחומי הרק 12.9

ויקיים התייעצות שוטפת עם הנשיא בכל עניין הדרוש לקידום , ההוראה והמחקר

 .והמחקר הענייני ההורא

 

 

 ועדת חיפוש לרקטור .14

. אוניברסיטהה לש ןימניה ןמ פרופסוריםה ביןמ סנאטה דיי לע יבחרי רקטורה 13.1

 .םיברח( 9)בעה ש תב יפושח עדתו דיי לע וצעוי רקטורכ כהןל מדיםמועה וא מועמדה

אפשר ה כלכ ולםה צוגיי תןמ וךת ייבחרו על ידי הסנאט מבין חבריו  (3)ששה 

, לאחר בחירת נשיא חדש. וועדהר ה"יוכ ישמש נשיאהו, ספרה לבתיו פקולטותל

  .יעמוד הנשיא הנבחר בראש הוועדה

בריה בישיבה בה ח ולותק בורב תקבלנהת ההמלצותיו חיפושה עדתו חלטותה 13.2

 חברימ אחדמ בצרנ .ובלבד שהרוב יכלול את הנשיא, ישתתפו כל חברי הוועדה

 .מקומוב חרא ברח סנאטה בחרי, שיבהי אותהב השתתףל וועדהה

הסנאט יבחר את הרקטור על פי התקנון האקדמי מבין המועמדים שיוצעו על ידי  13.2

 .ועדת החיפוש

 דיקני הפקולטות .15

עם אפשרות לשוב , שנים( 3)יקני הפקולטות ייבחרו לתקופת כהונה בת ארבע ד 19.1



- 22  -

כ "ובסה, (שנים נוספות( 2)של עד שתי )ולהיבחר לתקופת כהונה אחת נוספת בלבד 

 .שנים רצופות( 3)עד שש 

תוקם , (הן לתקופת כהונה ראשונה והן לתקופה כהונה שניה)לצורך בחירת הדיקן  19.2

, בראשה מכהן הרקטור: חברים( 9)שתורכב משבעה , ועדת חיפוש על ידי הנשיא

ייבחרו על ידי מועצת הפקולטה  רחברים מתחומי התמחות שונים אש( 3)ארבעה 

י הרקטור והנשיא מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר "חברים שיוצעו ע( 2)ושני 

בוועדת החיפוש לא יהיו חברים הדיקן  .ויאושרו על ידי מועצת הפקולטה, בפקולטה

 .ה"וצא ומועמדים לבחירה תחולתו של סעיף זה החל משנת הלימודים תשסהי

. ר הועדה"ובלבד שהרוב יכלול את יו, חלטת ועדת החיפוש תתקבל ברוב קולותה 19.2

 .חלטת הועדה תובא כהמלצה לאישור מועצת הפקולטה בהתייעצות עם הנשיאה

 .דיקן יחתמו במשותף הנשיא והרקטורהעל כתב המינוי של  19.3

 .יכללו כישוריו האקדמיים והניהוליים, ולים המרכזיים בבחירת הדיקןבין השיק 19.9

 גידנ .16

 נאמניםה ברח שאיר, סנאטה םע בהתייעצותו, נשיאה וא נאמניםה ברר ח"וי מלצתה יפ לע

 ינוב יוחדמ חסי גביול צייןל פץח נאמניםה ברח שרא דםא כלל" גידנ" תוארה תא העניקל

 .אוניברסיטהה ביןל

 נהלהה .17

 המשנה לרקטור ,סגני הנשיא, הרקטור, הנשיא :ת האוניברסיטה הםחברי הנהל 19.1

, בתוקף תפקידו, נשיא המכהןי ה"ע דירס אופןב כונסת הנהלהה  .ומנהל הכספים

 .ר ההנהלה"כיו

 תרי יןב. כספייםה בענייניהה ואוניברסיטה לש שוטףה ניהולב דוןת הנהלהה 19.2

 טיפולל ועברוי טרםב בסמכותהש וניםש ושאיםנ תעבדו הנהלהה דוןת פקידיהת

 נייןע כלב דוןל הוועד המנהל זכויותמ גרעי לאו פגעי אל זהב אמורה. בוועד המנהל

 .הנהלהב חילהת ידוןנ לאש

 ביקורת ה עדתו .18

( אורגניםה אחדכ) רשויותה אחתכ כהןת היאו לוית לתיב וףג האת ביקורתה עדתו 11.1

 .אוניברסיטהב

 ר"וי קוםמ מלאמ תא, וועדההר "וי תא מנהי אוניברסיטהה לש נאמניםה ברח 11.2

 סגלה חבריו הוועד המנהל, נאמניםה ברח קרבמ ביקורתה עדתו בריח אתו וועדהה

 .אקדמיה

 :באהה הרכבב בריםח( 9) בעהש מנהת ביקורתה עדתו 11.2

( 1) חדא ציגנ  תוכםמ. נאמניםה ברח בריח קרבמ יבחרוי בריםח( 3) רבעהא -

 .אקדמיה סגלל לבדב

( 1) חדא ציגנ תוכםמ. הוועד המנהל בריח קרבמ יבחרוי בריםח( 2) לושהש -

 .אקדמיה סגלל לבדב
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 .נאמניםה ברח בריח ביןמ יבחרוי ביקורתה עדתר ו"ומ י"מר ו"וי -

, רקטורה ,נשיאה  גןס, נשיאה, הוועד המנהלר "וי רבותל אוניברסיטהב שרהמ ושאינ 11.3

רים חבכ כהנוי אל אלהב כיוצאו גפיםא אשיר, ס"תיהב אשיר, יקניםד, ל"מנכה

 .ביקורתה וועדתב

 ר"וימנה י, (ב"כיוו תפטרותה, טירהפ קבע) ביקורתה וועדתב ברח לו שקוממ תפנהנ 11.9

 תקופההמשך ל, עילל 11.2עיף ס וראותי ה"פע חתיות חרא ברח הוועד המנהל

 .בועק ברח יבחרי בוש, באה נאמניםה ברח ושבמ לש התכנסותול דע נותרהש

 יפ לע ביקורתה עדתו סמכויותל וסיףלה וא ועגרל שאיר, פעםל פעםמ, נאמניםה ברח 11.3

 .החלטותיול בהתאםו עתוד יקולש

 ועדת הביקורת בריח הונתכ שךמ .19

 .מינויה יוםמ ניםש 2 משךל היהת ביקורתה עדתו לש הונתהכ קופתת 17.1

, קיימתה  וועדהה לש הונתהכ קופתת וםת דע יקורתב עדתו ונתהמ לאש מקרהב 17.2

 .מקומהב חרתא עדהו מינויל דע פעולל עדהו ותהא משיךת

 ביקורתה עדתו לש פקידיהת .21

ביקורת ל ,בקרהל נוגעיםה נושאיםה לכ יכללוי ביקורתה עדתו לש חריותהא תחוםב 21.1

 .אוניברסיטהה נייניע לכ לש תקיןה ניהולה לע ליוןע לפיקוחו

 צבהמת א, אוניברסיטהה לש וןבחשה ואהר םע התייעצותב, בקרת ביקורתה עדתו 21.2

 הנתוניםומסמכים ה כלו כספייםה דוחותה סיסב לע האוניברסיטה לש כספיה

 .כךל קשוריםה

: גוןכ אותהנ קרהב ערכתמ לש מרכזייםה היבטיםב בהל שומתת תא מקדת וועדהה 21.2

 ,משאביםב חסכוניו עילי ימושש, מידותה והרט, נכסיםה למותש, מידעה מינותא

 .ב"כיוו אוניברסיטהל נקבעוש המטרותו יעדיםה שגתה

 שימותמ ,פעםל פעםמ, צמהע לע קבלת וא חריםא ושאיםנ סקורת ביקורתה עדתו 21.3

 פיקוחל קשוריםה תחומיםב, הןמ ימ וא, רשויותה חלטתה פיל וא יוזמתהב וספותנ

 .תאגידב לביקורתו ליוןע

 עדתו םע עצותיתיה עוןט היהי תפקידומ עברתוה וא אוניברסיטהח ל"ור ינוימ 21.9

 .ביקורתה

 ביקורתה ורמיג שלו אוניברסיטהה בקרמ לש ביקורתה דוחותב דוןת וועדהה 21.3

 .אוניברסיטהה לש חשבוןה רואיו מדינהה בקרמ יקורתב רבותל, חיצונייםה

 עדתו אישורל פופהכ, אוניברסיטהה בקרמ דיי לע תוגשש, שנתיתה קורתיבה כניתת 21.9

 ביקורתלדרושים ה משאביםה קצאתהבר ד לע נשיאל מליץת וועדהה. ביקורתה

 .אוניברסיטהה צרכיל בהתאםו תכניותל התאםב פקידיהת מילויל

בר חחלטות ה ישוםי חרא אוניברסיטהה בקרמ אמצעותב עקובת ביקורתה עדתו 21.1

 עולותפ לש תאמתןה חרא כןו, הרקטורו נשיאה, הוועד המנהל, נאמניםה

 תיקהא לש קובליםמ לכלליםו חייבותמ הוראותל, תקנותל, חוקיםל אוניברסיטהה

 .קיןת מינהלו
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 אחרו אוניברסיטהב ביקורתה עולותפ תקדמותה חרא עקובת ביקורתה עדתו 21.7

 ,ממצאיםהן ממתחייבים ההשיפורים ותיקונים ה ישוםי: וללכ, מבקרה דתובע

 .מבקרה לש ההמלצותומסקנות ה

, נאמניםה ברר ח"יול תעבירו אוניברסיטהה בקרמ דוחותב דוןת ביקורתה עדתו 21.11

ביקורת ה עדתו; עילותהפם יכוס לע נתיש יווחד לרקטורו נשיאל, לוועד המנהל

 .אוניברסיטהב ביקורתה ייעולל רכיםד לע ליץתמ

 דייל ע יקבעי כספיםו קציביםת אגףל יוגשש אוניברסיטהה בקרמ חידתי קציבת 21.11

 .ביקורתה עדתר ו"וי םע חתא עצהב יוכןו יגובשש אחרל, נשיאה

  בקרמ לח ש"וד וא ביקורתה עדתח ו"וד רסוםפ אשרל שאיר נאמניםה חבר 21.12

 חברש בלבדו, הז קנוןי ת"פע בוקריםמ אינםש גופיםל מנומ לקח וא וניברסיטהאה

 .חרא וףג כלל וא לוועד המנהל אתז מכותס אצילי אל נאמניםה

  בקרמ קנוןת" תא הציעל, נשיאה םע התייעצותב, ביקורתה עדתו סמכותב 21.12

 הכלו, ידרשיכשל לשנותוו רסיטהבאוניב מבקרה בודתע צורךל" אוניברסיטהה

 .נאמניםה ברח אישורל וףכפב

 עולהפ רכיד .21

 עמיםפ( 2) שלושמ פחתי אל ביקורתה עדתו לש מתוכננותה תכנסויותיהה ספרמ 21.1

 .שנהב

מהוועד  תבואש קשהב פיל וא יוזמתוב יוחדתמ שיבהי זמןי ביקורתה עדתר ו"וי 21.2

 דעתםל, טעוניםה יקויל שיפתח וא ירועא עקבותב, רקטורה וא יאשנה וא המנהל

 .ביקורתה עדתו צדמ חופהד תייחסותה, דברב נוגעיםה לש

, ישיבותב משתתפיםל ימסרוי הםמ ההעתקיםו דיוניהמ רוטוקוליםפ נהלת וועדהה 21.2

 .נכוןל תמצאש ימ לכלו נאמניםה ברר ח"יול

 .שנהל חתא פחותל עילותהפ לע לאמ יווחד נאמניםה חברל מסורת ביקורתה עדתו 21.3

 וזמתי פיל יןב ,הערותיהו צותיהמלה, ביקורתה עדתח ו"דוב דוןי נאמניםה ברח 21.9

 .נאמניםה ברר ח"וי וזמתי פיל ביןו ביקורתה עדתר ו"וי

 ילוימ צורךל הל דרושח הדיווו סמךמ, ידעמ לכ קבלל וסמכתמ ביקורתה עדתו 21.3

 .פקידיהת

 וכחיםנ היותל ריכיםצ, ביקורתה עדתו לש ישיבותיהב וקיח נייןמ ווצרייש נתמ לע 21.9

מלא מ ואוועדה ר ה"וי ואה הםמ אחדש תנאיב, יםברח( 9) מישהח פחותה כלל הב

 .קומומ

 אוניברסיטהה בקרמ .22

 (.מבקרה - הלןל" )אוניברסיטהה בקרמ" עלפיו כהןי אוניברסיטהב 22.1

  :היהי בריהח הרכבש עדהו דיי לע תמנהי אוניברסיטהה בקרמ 22.2

 . ר ועדת ביקורת"יו, הנשיא,  הוועד המנהלר "וי 22.2

 .הוועד המנהלר "וי חתימתב האי מבקרה ינוימ תבכ 22.3

 יוםמ ניםש (9)חמש  דע (2)משך שלוש ל האת אוניברסיטהה בקרמ הונתכ קופתת 22.9
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ר "וי)ל "נה הרכבב וועדהה היהת, מינויה תבכ פיל כהונהה קופתת לש תוםב. מינויה

 מבקרה תא למנותו שובל שאיתר( ביקורתה עדתר ו"יוו נשיאה, הוועד המנהל

, חרא בקרמ ונהמ אל ודע לכ. גבלהה לאל, הןמ חלקל וא, וספותנ הונהכ תקופותל

 .בקרמ מינויל דע, הונתוכ קופתת נסתיימהש מרותל, עולתופ תא מבקרה משיךי

 :יפסקת מבקרה הונתכ 22.3

 תמנהנא ל אםב, להש רעיתא ארכהה לכ וא היאש הונהכ קופתת לכ תוםב -

 .חדשמ

ד הווער "יול ,ראשמ ודשיםח שהש פחותל, כתבב ודעהה תןמ דיי לע התפטרותוב -

 .ביקורתה עדתר ו"ליוו נשיאל, המנהל

 .בעק רךד פקידות מלאל מנומ בצרנ אםב -

 עדתר ו"וי םע התייעצותב הוועד המנהלר "וי דיי לע תפקידומ ועברי אםב -

 .ביקורתה

הוועד ר "וי דיי לע יקבעוי תנאיוש יוחדמ סכםה יפ לע ועסקי אוניברסיטהה בקרמ 22.9

 .יקורתב עדתר ו"וי םע התייעצותב המנהל

 .ביקורתה עדתר ו"וי םע התייעצותב נשיאה דיי לע יקבעי מבקרה חידתי ןקת 22.1

 פקידות, ליחותוש מילויב מבקרל סייעל ייביםח אוניברסיטהב יחידותה אשיר 22.7

 .פקידת ילוימ כאיו סמכותמ חריגהכ דברה ראהי, ןכ לאש, שימותיומ בביצועו

 אינוש חרא יסוקע כלב עסוקי לאו יצועיב פקידת לכ מלאי אל אוניברסיטהה בקרמ 22.11

 .ודיותס לע מירהש ובתח ליוע תחולו, אוניברסיטהה מבקרכ פקידות םע שביתימ

 .מבוקרתה מערכתב רביתמ לותת-יא לעובדיוו אוניברסיטהה מבקרל ובטחי 22.11

 


