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 .1בתקנות אלה-
"תואר כבוד" פירושו תואר דוקטור לשם כבוד בפילוסופיה או במשפטים המוענק למועמדים אקדמיים
שהצטיינו בתחום האקדמי או ביצירה רוחנית ולמועמדים אישי-ציבור אשר הגדילו לעשות למען האנושות,
העם היהודי או מדינת-ישראל ,או אישים אשר הרימו תרומה ניכרת לקידומם של המדע ,ההשכלה
הגבוהה והאוניברסיטה העברית.
.2
א .מספר תארי הכבוד שיוענקו על-ידי האוניברסיטה העברית מדי שנה לא יעלה על עשרה ,חלק מהם
למועמדים אקדמיים וחלק מהם למועמדים אישי-ציבור.
ב .במניין התארים שיוענקו מידי שנה לא ייספרו תארים שיוענקו לראשי מדינות ואישי מדינה מחוץ לישראל.
ג .בנסיבות מיוחדות ,על דעת הנשיא ,הרקטור ויו"ר ועדת התארים ,רשאית ועדת התארים ,ברוב של שני
שלישים של חבריה הנמצאים בארץ ולפחות מחצית ממספר החברים ,להמליץ על הענקת תואר לשם
כבוד לשני מועמדים נוספים.
 .3מועמדים לתארי כבוד יוצעו על-ידי הנשיא ,הרקטור והדיקנים .מועמדים אישי-ציבור יוכלו להיות מוצעים
גם על-ידי יו"ר חבר הנאמנים .הודעה על המועד להגשת הצעות תימסר מבעוד זמן .ההצעות תהיינה
מנומקות בכתב .ככלל ,ידונו שלטונות האוניברסיטה על הענקת תארי כבוד אחת לשנה.
 .4ההצעות תובאנה לדיון בפני ועדת התארים .ועדה זאת תורכב כדלקמן:
סגן הרקטור כיושב-ראש ,הנשיא והרקטור ,אחד מסגני הנשיא שייקבע על-ידי הנשיא ,שלושה חברים של
הוועד המנהל ,שני יושבי הראש מליאות הרשות לתלמידי מחקר וכל נציגי הסינט בוועדה המתמדת .רוב
חברי הוועדה יהיו מניין חוקי .כל אחד מן המציעים יוזמן להופיע בפני הוועדה ולהשמיע דברו בנוגע
למועמד שהוצע על ידו.
 .5ההצעות שאושרו על-ידי ועדת התארים יובאו וינומקו בפני הסינט .לא יערך דיון בסינט אלא אם כן יידרש
הדבר על-ידי עשרה מחברי הסינט לפחות .על כל הצעה תיערך הצבעה חשאית .ההצעות תאושרנה
ברוב של החברים המשתתפים בהצבעה .לאחר אישור הסינט יובאו המועמדים לידיעת הוועד הפועל.
 .6במקרים יוצאים מן הכלל ,כשיש דחיפות מיוחדת וקשה להפעיל את ההליכים הרגילים ,ניתן יהיה להעניק
תואר כבור על-פי החלטה של ועדת התארים בלבד .במקרה כזה תובא ההצעה בפני ועדת התארים על
דעת הנשיא ,הרקטור ויושב-ראש ועדת התארים ,ותידון במועד שיקבע יושב-ראש ועדת התארים.
החלטה להעניק תואר כבוד במקרה כזה צריכה רוב של שני -שלישים מחברי ועדת התארים הנמצאים
בארץ ,ולפחות מחצית ממספר החברים.
 .7הנשיא והרקטור יחליטו מי ינסח את מגילות התואר למועמדים שהוחלט להעניק להם תארי כבוד.
המגילות ייכתבו עברית וינוסחו בקיצור רב ,וכשיהיה צורך בכך יתורגמו לשפה אחרת .הנוסח הסופי של
המגילות יאושר על-ידי הנשיא או הרקטור .לחברי ועדת התארים הזכות לראות את הנוסח הסופי,
ובמקרים מיוחדים לבקש דיון בוועדת התארים על הנוסח.
 .8טקס הענקת תארי כבוד יערך בקרית האוניברסיטה בירושלים .במקרים חריגים ,באישור ועדת התארים,
ניתן יהיה למסור למקבל התואר את המגילה במועד אחר ובמקום אחר .ועדת התארים יכולה להסמיך
את הנשיא להחליט על כך ,אם הנסיבות מחייבות זאת

