האוניברסיטה העברית בירושלים
המזכירות האקדמית

תקנון עבודת הסינט
קריאה לישיבות הסינט
 .1ישיבות הסינט מתקיימות בדרך כלל בזמני הלימודים ,ימי הישיבות ייקבעו על ידי הרקטור בתחילת שנת
הלימודים.
 .2ישיבה יוצאת מן הכלל תקרא )א( על פי החלט ת הרקטור )ב( על פי החלט ת הוועדה המ תמד ת של הסינט
)ג( על פי בקשת  10%מחברי הסינט הנמצאים בארץ.
 .3הרקטור קובע את סדר היום של ישיבות הסינט .סדר היום של הישיבות יישלח לחברי הסינט חמישה ימים
לפני הישיבה ,לכל המאוחר.
 .4אם תיקבע ישיבה יוצאת מן הכלל במשך הפגרה ,יש להודיע עליה ועל סדר היום ,שבוע לפני יום הישיבה.
 .5הרשות בידי הרקטור לשנות את סדר היום ,אם יש צורך בכך.
 .6אם נקראה ישיבה יוצאת מן הכלל דחופה ,יכריע הסינט עצמו על חוקיותה.
 .7אם יידרש דיון דחוף על נושא שלא היה על סדר היום ,יכריע הסינט בעצמו אם רצונו לדון בו.
 .8ההשתתפות בישיבות הסינט היא חובה.

הדיון בסינט
 .9המניין החוקי לפתיחת ישיבת הסינט הוא שליש מחבריו  ,ואולם חברים הנמצאים מחוץ לישראל לא יימנו.
 .10סגני הנשיא )למעט סגן הנשיא למחקר ופיתוח( ,יו"ר חבר הנאמנים ,המזכיר האקדמי והמנכ"ל יושבים
בסינט בתוקף מִשרתם ומשתתפים בישיבות הסינט בדעה מייעצת .עובד המזכירות האקדמית רושם את
הפרוטוקול בתפקידו כמזכיר הסינט .הרקטור רשאי לזמן לסעיפים מסוימים או לישיבות מסוימות גם את מי
שאינו חבר סינט.
 .11בתחילת הישיבה מאשר הסינט את פרוטוקול הישיבה הקודמת שהומצא לו ביחד עם ההזמנה.
 .12בכל ישיבה ,לאחר אישור הפרוטוקול ,יימסרו הודעות מטעם הרקטור ,ואחרי כן הרשות בידי חברי הסינט
להציג שאלותיהם לרקטור .שאלות שהוגשו לרקטור לפחות  48שעות לפני הישיבה תזכינה לתשובה בכל
מקרה; שאלות הנשאלות בעת הישיבה עצמה ,יכול הרקטור לדחו ת א ת מ תן ה תשובה עליהן עד הישיבה
הבאה .היו"ר רשאי להגביל את הזמן המוקדש לשאילתות לרבע שעה או יותר.
 .13מותר להציע הגבלות בנוגע למשך זמן הדיבור או נעילתה של רשימת הנאומים ,או נעילת הדיון.
 .14רשות הדיבור לסדר הדיון ניתנת מחוץ לתור .הערה לסדר הדיון לא תמשך יותר משתי דקות .אחרי הערה
והערה נגדית באותה השאלה ,רשאי היו"ר להפסיק את הדיון עליה.
 .15היו"ר דואג לכך שהדיון יישאר בגבולות דיון ענייני .בשעת הצורך רשאי הוא "לקרוא לסדר" ,ובמקרים
קשים -ליטול מהחבר את רשות הדיבור.

הצבעה בסינט
 .16אחרי גמר הדיון על עניין אחד מצביע הסינט על הצעות שהוגשו לעניין זה .אחרי שניגשים להצבעה מותר
להציע הצעות רק לסדר ההצבעה.
 .17אם הוצעו הוספות להצעה אחת ,יש להצביע עליהן לפני שמצביעים על ההצעה המקורית .אם יש הצעות
אחדות לאותו עניין ,מצביעים ראשונה על ההצעה המרחיקה לכת ביותר ,ביחס להצעה העיקרית .אם ההצעות
מורכבות מכמה חלקים שאינם קשורים קשר הכרחי זה לזה ,יש להצביע על כל חלק לחוד .אם עומדת לפני
הסינט הצעה בשתי נוסחאות ,רשאי הוא להחליט עליה בהצבעה אלטרנטיבית .במקרים של ספק בנוגע לסעיף
זה יכריע היושב -ראש.
 .18כל הצבעה ,פרט בענייני בחירות או בעניינים אישיים ,תהיה גלויה ,על ידי הרמת יד ,אלא אם יורה היו"ר על
הצבעה חשאית ,או זו תידרש על ידי חמישה חברים לפחות.
הפרוטוקול יפרט את מספר המצביעים בעד הצעת ההחלטה ונגדה ואת מספר הנמנעים.
 .19יו"ר הסינט יפרסם את החלטות הסינט לפי שיקולו ,אולם רשאי הסינט להחליט על אי פרסומן.
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נציגי סינט בוועדות
 .1נציגי הסינט בוועד הפועל ,בוועדה המתמדת ובוועדת המינויים העליונה ייבחרו על ידי הסינט מתוך שתי
רשימות תחומיות :אחת של מועמדי הפקולטות הניסוייות והאחרת של מועמדי הפקולטות העיוניות.
 .2לוועד הפועל ייבחרו חמישה נציגים מאחת הרשימות ושישה מן האחרת .בשנה שלאחר מכן תתחלפנה
הרשימות במספר הנציגים.
לוועדה המתמדת ייבחרו שני נציגים מן התחום שבו נמצא הרקטור ושלושה מן התחום השני.
לוועדת המינויים העליונה ייבחרו שלושה נציגים מכל אחד מן התחומים.
 .3חבר הסינט יכול לבחור משתי הרשימו ת ה תחומיות ויסמן בכל רשימה מספר שמות שלא יעלה על
המספר המוקצה לאותה חטיבה תחומית וסך הכול השמות לא יעלה על מספר הנבחרים לאותה וועדה.
אולם פתק שבו יסומן מספר מועמדים מתחום אחד העולה על המוקצה -ייפסל.
 .4המועמדים ייבחרו ברוב קולות יחסי.
 .5רשימות המועמדים המוצעים ע"י הוועדה המתמדת יהיה גדול ממספר החברים שיש לבחור.
 .6חברי הסינט יוכלו להציע מועמדים נוספים מעבר לאלו שהוצעו לוועדה המתמדת ולוועד הפועל אך לא
לוועדת המינויים העליונה.
 .7מועמד שהוצע ע"י  5חברי סינט או יותר ייכלל ברשימת המועמדים .מועמד יוצג לבחירה אך ורק אם
נתן הסכמתו לכך מראש.
 .8רשימת המועמדים תיערך לפי תחומים ובאופן אלפביתי ולצד שמו של כל מועמד יצוין החוג שלו.
 .9רשימות אלו תונחנה לפני הסינט ותשמשנה פתקאות הצבעה ,וחברי הסינט יוכלו לבחור רק מועמדים
שיופיעו בהן.
 .10אם יזכו שני מועמדים באותו מספר קולות ,תיערך הצבעה נוספת על שניהם בלבד.
 .11אם ייאלץ חבר ,שנבחר לאחד הגופים ,להפסיק את כהונתו לפני תום תקופתה ,ייכנס במקומו אוטומטית
מועמד אותה הרשימה התחומית שבא אחריו במניין הקולות ,ויכהן עד תום תקופת הכהונה המקורית של
המועמד שהתפטר.
 .12נבצר מאחד החברים ,שנבחר לאחד הגופים ,למלא את תפקידו לתקופה העולה על סמסטר אחד ייכנס
כממלא מקומו לזמן היעדרו מועמד אותה הרשימה התחומית שבא אחריו במניין הקולות.

נוהלי בחירת חברי הסינט
נוהלי בחירת נציגי הפקולטה
מידי שנה ,יש לכנס את מועצות הפקולטות ובתי הספר העצמאיים על מנת לבחור את נציגיהן ,פרופסורים מן
המניין )או פרופסורים -חברים( ,לסינט.
 פקולטה המיוצגת ע"י לא יותר מ 5-נציגים רשאית לבחור בין נציגיה בסינט פרופ' חבר אחד במקום פרופ'מן המניין ופקולטה המיוצגת ע"י יותר מ 5-נציגים ,רשאית לבחור בשני פרופסורים חברים.
 מועצת פקולטה רשאית לשריין מקום לאדם הנושא תפקיד בפקולטה בין נציגיה בסינט ובלבד שנושאהתפקיד הוא בעל מינוי של פרופ' חבר או פרופ' מן המניין .הוחלט כאמור ,תהיה ההחלטה בתוקף עד
לביטולה ע"י מועצת הפקולטה.
.1

.2
.3

.4

חברי המועצה יוזמנו להגיש שמות של מועמדים לבחירה במועצה כנציגי הפקולטה לסינט .רשימת חברי
הסינט מן הפקולטה החברים בו מ תוקף תפקידם תצורף להזמנה לישיבת המועצה וזאת על מנת שלא
יוצעו שוב כנציגי הפקולטה.
כל חמישה חברי מועצה רשאים להציע מועמד/ים.
הצעות למועמדים יוגשו בכתב למזכירות הפקולטה ויכללו את שמות המציעים וחתימותיהם וכן הודעה
חתומה של אחד המציעים כי דיבר עם המועמד וזה מסכים לשמש כמועמד )ובלבד שאינו יוצא לשבתון
וכד'(.
לא יוכלו להיבחר מי שיהיו בשבתון או חל"ת )למעט שבתון קיץ(.
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 .5חברי סינט ,נציגי פקולטה ,יכולים להיבחר שוב ובלבד שלא יכהנו יותר משלוש כהונות רצופות .יש
להודיע לחברי המועצה מבעוד מועד על שמות החברים העומדים לבחירה.
 .6אם התפנה מקומו של חבר סינט ,נציג פקולטה ,או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,ככלל ,ייקבע ממלא
מקומו בבחירות נוספות בגוף הבוחר .המקום לא ימולא אפוא אוטומטית ,ע"י מי שקיבל את מספר
הקולות הגבוה ביותר לאחר אלו שנבחרו לסינט בהצבעה הקודמת .החבר החדש שייבחר יכהן  3שנים.
נוהלי בחירת נציגי האסיפה )חברי האסיפה :מורים מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי הרגיל(
נציגי האסיפה הכללית החברים בסינט 8 :פרופסורים מן המניין ,מחציתם מן הפקולטות הניסוייות ומחציתם
השנייה מן הפקולטות ובתיה"ס העיוניים 10 .פרופסורים -חברים ומרצים בכירים ,מחציתם מן הפקולטות
הניסוייות ומחציתם השנייה מן הפקולטות ובתיה"ס העיוניים .לא יכהנו יותר משני נציגים של פקולטה או בית
ספר אחד בכל קטגוריה.
 .1חברי האסיפה יוזמנו להגיש שמות של מועמדים לבחירה באסיפה כנציגי הפקולטה לסינט ,על פי מספר
המקומות שהתפנו בכל קטגוריה.
 .2כל חמישה חברי מועצה רשאים להציע מועמד/ים ,בין אם בקבוצת הפרופ' מן המניין ובין אם בקבוצת
הפרופסורים חברים/מרצים בכירים.
 .3לקראת הישיבה יופצו לחברים מראש ,יחד עם ההזמנה לישיבה ,שמות המועמדים שהוצעו והעומדים
לבחירה.
 .4הצעות למועמדים יוגשו בכתב למזכירות האקדמית ויכללו את שמות המציעים וחתימותיהם וכן הודעה
חתומה של אחד המציעים כי דיבר עם המועמד וזה מסכים לשמש כמועמד )ובלבד שאינו יוצא לשבתון
וכד'(.
 .5לא יוכלו להיבחר מי שיהיו בשבתון או חל"ת )למעט שבתון קיץ(.
 .6חברי סינט ,נציגי האסיפה ,יכולים להיבחר שוב ובלבד שלא יכהנו יותר משלוש כהונות רצופות.
 .7פרופסור חבר שהוא נציג הפרופסורים -חברים והמרצים -בכירים בסינט ואשר עלה לדרגת פרופ' מן
המניין ימשיך בכהונתו בסינט עד סוף אותה שנה.
 .8אם התפנה מקומו של חבר סינט ,נציג האסיפה ,או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,ככלל ,ייקבע ממלא
מקומו בבחירות נוספות .המקום לא ימולא אפוא אוטומטית ,ע"י מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה
ביותר לאחר אלו שנבחרו לסינט בהצבעה הקודמת .החבר החדש שייבחר יכהן  3שנים.
כללים הנוגעים להצבעה במועצת הפקולטה ובאסיפה:
o
o
o
o
o
o
o

ההצבעה תהיה חשאית ע"ג דפי בחירה מודפסים מראש ,עליהם יירשמו השמות המלאים של כל
המועמדים שהוצעו כאמור לעיל ושם היחידה אליה הם משתייכים.
בהצבעה ישתתפו רק הנוכחים בישיבה.
בדף הבחירה יצוין מספר החברים שיש לבחור.
דף בחירה שסומנו בו יותר שמות מן המספר שיש לבחור ,ייפסל.
דף בחירה שסומנו בו פחות שמות מן המספר שיש לבחור ,לא ייפסל.
אם מופיע בדף הבחירה שם נוסף על השמות שהוצעו לבחירה ,לא יימנה שם זה אך הדף לא
ייפסל מסיבה זו.
בתום איסוף דפי הבחירה ייספרו הקולות .אם יתקיים שוויון קולות בין מועמדים שאינו מאפשר
לבחור את מספר הנציגים שנקבע ,תיערך מיידית הצבעה נוספת ,רק בין אלו שקיבלו את מספר
הקולות השווה .אם יושג שוויון קולות פעם נוספת ,תקוים הגרלה.

נוהל בחירת נציגי המורים בדרגת מרצה
על-פי התקנון הכללי ייבחרו לסינט החדש שני חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל בדרגת מרצה :אחד מן הפקולטות
ובתי הספר העיוניים ,ואחד מהפקולטות ובתי הספר הניסויים .הם ייבחרו על ידי אסיפה של חברי סגל בדרגה זו.
הבחירה היא לשלוש שנים.
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בחירת נציגי המרצים תהיה בהליך הבא:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

תישלח הודעה לכל המורים בדרגת מרצה על המועד לקיום בחירות לנציגי המורים בדרגת מרצה לסינט
ובה הזמנה להגיש שמות של מרצים המועמדים להיבחר.
שמות החברים המוצעים יוגשו למזכירות האקדמית עד מועד שייקבע ,כשבועיים לפני תאריך הבחירות.
הגשת ההצעות תהיה כדלקמן:
כל חמישה מרצים יוכלו להציע מועמד/ים להיות חבר בסינט ,אך לא יותר ממועמד אחד בכל אחד מן
התחומים – עיוני וניסויי .ההצעות תוגשנה בכתב למזכירות האקדמית ויכללו את שמות המציעים
וחתימותיהם וכן הודעה חתומה של אחד המציעים כי דיבר עם המועמד וזה הסכים להגשת מועמדותו.
הבחירות תקוימנה בקלפיות שיוצבו בארבעת הקמפוסים בשבוע אחד שייקבע .שמות המועמדים יופצו
מבעוד מועד.
המצביעים יתבקשו להציג תעודה מזהה.
ייעשה מאמץ להשתמש במערך שייפרס לצורך הבחירות גם לבחירת נציג המורים במסלול המקביל.
ההצבעה תהיה ע"ג דפי בחירה עליהם יירשמו השמות המלאים של כל המועמדים והיחידה אליה הם
משתייכים ,בשני טורים – עיוני וניסויי .המצביעים יתבקשו לסמן שם אחד בכל אחד משני הטורים.
הקלפיות תאספנה ותועברנה חתומות למזכירות האקדמית .שם תיערך הספירה המשותפת .אם יתקיים
שיוויון קולות בין מועמדים באחד מן הטורים ,תקוים הגרלה לקביעת הנציג.
אם התפנה מקומו של חבר סינט ,נציג המרצים ,או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,ככלל ,ייקבע ממלא
מקומו בבחירות נוספות בגוף הבוחר .המקום לא ימולא אפוא אוטומטית ,ע"י מי שקיבל את מספר
הקולות הגבוה ביותר לאחר אלו שנבחרו לסינט בהצבעה הקודמת .החבר החדש שייבחר יכהן  3שנים.

נוהל בחירת נציג המורים במסלול המקביל
על-פי התקנון הכללי ייבחר לסינט החדש נציג אחד של המסלול המקביל אשר ייבחר על ידי אסיפה של חברי סגל
במסלול זה .הבחירה היא לשלוש שנים.
בחירת נציג זה תהיה בהליך הבא:
.1

.2
.3

.4
.5
.6

.7
.8

בראשית שנת הלימודים תישלח הודעה לכל המורים בדרגות מורה ומורה בכיר במשרות מלאות במסלול
המקביל ,על המועד לקיום בחירות לנציג המורים במסלול המקביל ,בסינט .הם יוזמנו להגיש שמות של
מועמדים )מורים ומורים בכירים במשרה מלאה( להיבחר.
שמות החברים המוצעים יוגשו למזכירות האקדמית עד מועד שייקבע ,כשבועיים לפני תאריך הבחירות.
הגשת ההצעות תהיה כדלקמן :כל חמישה מורים יוכלו להציע מועמד להיות חבר בסינט .ההצעות
תוגשנה בכתב למזכירות האקדמית ויכללו את שמות המציעים וחתימותיהם וכן הודעה חתומה של אחד
המציעים כי דיבר עם המועמד וזה הסכים להגשת מועמדותו.
הבחירות תקוימנה בקלפיות שיוצבו בארבעת הקמפוסים במשך שבוע אחד שייקבע .שמות המועמדים
יופצו מבעוד מועד.
המצביעים יתבקשו להציג תעודה מזהה.
ייעשה מאמץ להשתמש במערך שייפרס לצורך הבחירות גם לבחירת נציג המורים במסלול הרגיל
ההצבעה תהיה ע"ג דפי בחירה עליהם יירשמו השמות המלאים של כל המועמדים והיחידה אליה הם
משתייכים.
הקלפיות תאספנה ותועברנה חתומות למזכירות האקדמית .שם תיערך הספירה המשותפת .אם יתקיים
שיוויון קולות בין מועמדים באחד מן הטורים ,תקוים הגרלה לקביעת הנציג.
אם ה תפנה מקומו של חבר סינט ,נציג המסלול המקביל ,או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,ככלל,
ייקבע ממלא מקומו בבחירות נוספות בגוף הבוחר .המקום לא ימולא אפוא אוטומטית ,ע"י מי שקיבל את
מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר אלו שנבחרו לסינט בהצבעה הקודמת .החבר החדש שייבחר יכהן 3
שנים.
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האוניברסיטה העברית בירושלים
המזכירות האקדמית

נוהל בחירת נציגי הסטודנטים לסינט
 .1נציגי סטודנטים לתואר בוגר או מוסמך – ייבחרו שני נציגים ,סטודנט אחד מן הפקולטות ובתי הספר
העיוניים וסטודנט אחד מן הפקולטות הניסוייות .האחד סטודנט לתואר ראשון והאחר סטודנט לתואר
שני .הנציגים ייבחרו על ידי ועד אגודת הסטודנטים ,לתקופה של שנתיים.
 .2נציגי סטודנטים לתואר דוקטור – ייבחרו שני נציגים ,סטודנט אחד מן הפקולטות ובתי הספר העיוניים
וסטודנט אחד מן הפקולטות הניסוייות.
הנציגים ייבחרו בבחירות כלליות ,שיערכו באחריות דיקן הסטודנטים ,לתקופה של שנתיים.
) .3א( חברותו בסינט של נציג סטודנטים תסתיים אם יחדל להיות תלמיד רשום ללימודים לתואר אשר
אותו הוא נבחר לייצג ,אף אם טרם השלים את הכהונה לה נבחר .ממלא מקומו ייבחר בהליך המתואר
לעיל ,לכהונה מלאה.
)ב( אם הסתיימה הכהונה שלא בתום השנה ,ייבחר ממלא המקום לפרק הזמן המשלים את אותה שנה
ולשנה אחת נוספת.
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