האוניברסיטה העברית בירושלים
המזכירות האקדמית
בפרק ז' סעיף  67בתקנון הכללי מופיעים נהלי בחירת הדיקן
להלן כללים נוספים:

בחירת ועדת החיפוש לדיקן ע"י מועצת הפקולטה
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כל חבר מועצת הפקולטה יכול להיות מועמד לחברות בוועדת החיפוש.
כל חמישה חברי מועצת הפקולטה רשאים להציע מועמד לכהן כחבר בוועדת החיפוש.
הצעות למועמדים לחברות בוועדת החיפוש יוגשו בכתב ויכללו את שמות המציעים וחתימותיהם וכן
הודעה חתומה של אחד המציעים כי דיבר עם המועמד וזה הסכים להגשת מועמדותו.
הצעה לא תכלול יותר משישה מועמדים.
בישיבת המועצה יחולקו דפי הצבעה עם שמות המועמדים שהוצעו.
דף הצבעה ,שבוחר הצביע בו בעד יותר משישה מועמדים ,ייפסל.
ההצבעה בעד פחות משישה מועמדים לא תיפסל.
אם יופיע בדף הבחירה שם נוסף על השמות שהוצעו לבחירה ,לא ייספר שם זה.
בתום איסוף דפי ההצבעה תתקיים ספירה ואם יתברר שקיים שוויון קולות בין מועמדים ,שאינו
מאפשר לבחור את ששת הזוכים ,תיערך ,בהמשך הישיבה ,הצבעה נוספת רק בין אלו שקיבלו מספר
הקולות השווה.
לאחר שתבחר מועצת הפקולטה את ועדת החיפוש ,תימסר הודעה בכתב לחברי המועצה על הרכב
הוועדה .חברי המועצה יוזמנו להציע לרקטור או לכל חבר אחר מחברי ועדת החיפוש את מועמדיהם
למשרת הדיקן.
אם יתפנה מקומו של חבר ועדה או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ,בתקופה עד למועד בחירת הדיקן,
ימלא את מקומו המועמד שזכה במקום השביעי ברשימה.
ועדת החיפוש תגיש את המלצתה למועצת הפקולטה.
המלצת ועדת החיפוש תופץ בין חברי מועצת הפקולטה עם ההזמנה לישיבה בה ייבחר הדיקן.
ההזמנה תישלח  10ימים לפחות לפני מועד הישיבה ,וייכללו בה קורות החיים של המועמד או
המועמדים.

כללים נוספים לאופן בחירת הדיקן במועצת הפקולטה
סעיף ) 67א( לתקנון הכללי של האוניברסיטה קובע כי הדיקן ייבחר ע"י מועצת הפקולטה ,ברוב קולות החברים
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.
 .1זכאים להשתתף בהצבעה רק מי שנוכחים בישיבה.
 .2יזכה בהצבעה מי שקיבל לפחות למעלה מ 50% -מן הקולות )"רוב קולות"(.
 .3דין נמנע כדין מי שלא השתתף בהצבעה כלל) .לשם הבהרה :ייבחר כדיקן מי שקיבל למעלה מ50% -
של קולות המשתתפים בהצבעה ואשר הצבעתם הייתה "בעד" או "נגד"(.
 .4היו למעלה משני מועמדים ולא זכה אף מועמד ברוב קולות ,תיערך הצבעה נוספת ,בה יעמדו לבחירה
שני המועמדים אשר קיבלו בהצבעה הראשונה את מספר הקולות הגדול ביותר .ייבחר לדיקן מי שזכה
ברוב קולות בהצבעה השנייה.
 .5זכו שני המועמדים במספר קולות שווה ,תתקיים הצבעה נוספת .זכו שני המועמדים בהצבעה הנוספת
במספר קולות שווה ,תשוב ועדת החיפוש ותציע מועמד או מועמדים לתפקיד.
 .6היו בהצבעה הראשונה יותר משני מועמדים והמועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לא זכה
ברוב קולות וזכו אחריו שני מועמדים או יותר במספר קולות שווה ,תיערך הצבעה נוספת בין מועמדים
אלה בלבד .הזוכה בהצבעה זו במספר קולות הגדול יותר יעמוד לבחירה יחד עם מי שזכה במספר
הקולות הגדול ביותר בהצבעה הראשונה.
זכו שניהם בשנית במספר קולות שווה ,תיערך הצבעה נוספת .זכו שניהם פעם נוספת במספר קולות
שווה ,תשוב ועדת החיפוש ותציע מועמד או מועמדים לתפקיד.
 .7ההצבעות הן חשאיות.

