
 

 

 2020-, תש"ף )הוראת שעה( מתווה לעריכת בחירות למועצה ולהנהלת האגודה

 09.08.2020שהתקיימה בתאריך כללית הפה כפי שאושר באסי

 כללי 

לאור   .1 האגודה  ולהנהלת  למועצה  בחירות  לעריכת  והנחיות  הוראות  להסדיר  בא  זה  מתווה 

מגבלות הקורונה, לקונות בתקנון האגודה והצפי לאחוזי הצבעה נמוכים בהינתן והבחירות היו  

 נערכות בקמפוס כפי שנקבע בתקנון האגודה. 

)להלן:   .2 האגודה  והנהלת  החוגים  נציגי  למועצת  בהתאמה(  "הנהלה" ו  "מועצה "הבחירות   ,

 , ג' באלול תש"ף.23.08.2020נה בתתקיימ 

  ולהיבחר שמורה לחברי אגודה בלבד אשר מופיעים בפנקס החברים בעמותה. לבחור  הזכות   .3

הבחירות   ו/או  למועד הגשת המועמדות  עד  זה  בפנקס  רישומו  יסדיר את  אגודה שאינו  חבר 

 , בהתאמה. תישלל זכותו להיבחר ו/או לבחור

בכל מקרה של   .בישראל תקנון האגודה והוראות החוקאין בהוראה זו לסתור את יובהר,  .3.1

 תגברנה הוראות החוק.סתירה 

 ותקופת כהונתההבחירות למועצה 

בהתאם  )להלן: "חבר מועצה"(  נציג/ת חוג    העומדים לבחירה בבחירות אלה הינם  תפקידיםה .4

 . למפתח הנציגות המפורט בנספח א' למתווה זה

  על   יפורט   אשר  באופן ,  הסטודנטים בחוגעל ידי  וישירות    אישיות  בבחירות  יבחרו  המועצה   חברי .5

  אחת   שנה  של  כהונה  לתקופת  נבחרת  המועצה.  זהמתווה    להוראות  בהתאם,  הבחירות  ועדת  ידי

 . הבחירות ועדת ידי על שנקבע  כפי, הבחירות ממועד

,  קלון  עימה  שיש  בעבירה  הורשע ובלבד שאינו    אגודה  חבר  כל  להיבחר  יוכל  מועצה  חבר  לתפקיד .6

כחבר    מטרותיה   או/ ו  העמותה  עם  עניינים   בניגוד  להימצא  עשוי שמי    או /ו שמכהן  מי  ו/או 

 .בוועדת ביקורת

  החליטה   אם  אלא,  חדשה  מועצה  לבחירת  ועד  בחירתו  מיום  בתפקידו  יכהן  מועצה  חבר  כל .7

 . להלן 8  בסעיף כמפורט, נציג של  הדחתו על  האסיפה הכללית

  כי ,  העמותה  מחברי   מי   סבר   אם,  במועצה  כחבר  מתפקידו  נציג  להדיח  רשאית האסיפה הכללית   .8

,  במחדל  או  במעשה  פעל  או/ו,  ולעמותה  למועצה  והזהירות  אמון  חובות  את  הפר  המועצה  חבר

  כאמור  פעל  אם  או/ו,  התאגדותה  מטרות  או/ו,  העמותה  לטובת  בניגוד ,  בעקיפין  או  במישרין

  הוא   ם/ו אות  "(ות/ מגמה)להלן: "  יות/ו/או התוכנית  ים/חוג ה  את  נאמנה  לייצג  לחובתו  בניגוד

יחולו הוראות תקנון  ,  מועצה  חבר  הודח"(.  מועצה  חבר הדחת: "להלן)  במועצה  בתפקידו  מייצג

באם לקיים מועד בחירות מיוחד להשלמת מפתח    האסיפה הכללית. בהיעדרם, תחליט  האגודה

  מן   שנה   לפחות   עד   באגודה   אחר  לתפקיד  להיבחר  להתמודד  יוכל  לא  . החבר שהודחהנציגות

 . לכך שיועדה, המועצה בישיבת הודח בו המועד

 המועצה  חברי   לכלל   שנשלח   לאחר  אלא,  מועצה  חבר   להדחת  תפעל  לאהאסיפה הכללית   .8.1

 בהתאם  להישלח   היום   סדר  על.  במפורש  לכך  שיועד ,  יום  סדר  עם,  הדחה  לישיבת  זימון 

 חבר  הדחת  על  הצבעה  תקיים  לא  המועצה.  התקנון בדבר זימון אסיפה כללית  להוראות

  יועדה  כאמור  אשר,  בישיבה  טיעוניו  את   להשמיע  נאותה הזדמנות  לו  ניתנה בטרם,  מועצה

 .  מראש לכך



 

 

 

 ותקופת כהונתה להנהלההבחירות 

יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, מנכ"ל, רמ"ח  התפקידים העומדים לבחירה בבחירות אלה הינם  .9

 חברתית, רמ"ח תרבות. ח דוברות והסברה, רמ"ח פנים ורווחה, רמ"ח מעורבות אקדמיה, רמ" 

  להוראות   בהתאם,  הבחירות  ועדת  ידי  על  יפורט  אשר  באופן,  כרשימה  בחרוייההנהלה    חברי .10

  ידי   על  שנקבע  כפי,  הבחירות  ממועד  אחת  שנה  של  כהונה  לתקופת  נבחרת  ההנהלה.  זהמתווה  

 . הבחירות ועדת

ובתנאי    הרשומים בפנקס החבריםלבחור ולהיבחר לתפקידים הנ"ל יוכלו אך ורק חברי האגודה   .11

  העמותה  עם   עניינים  בניגוד  להימצא  עשוישמי    או/ו,  קלון  עימה  שיש   בעבירה  והורשע שאינם  

 ו/או מי שמכהן כחבר בוועדת ביקורת.  מטרותיה או/ו

הוחלט על  , אלא אם  לבחירת הנהלה חדשהכל חבר הנהלה יכהן בתפקידו מיום בחירתו ועד   .12

 :להלן, כמפורט הדחתו ו/או פיטוריו

הנהלה   .12.1 חבר  כל  להדיח  רשאית  הכללית  ברוב  בהחלהאסיפה  תתקבל  אשר  טה 

 . קולות מיוחד

תהיה רשאית האסיפה הכללית להורות על מכרז למינוי שאינו מוגבל בזמן כהונה   .12.2

והכל בכפוף לתקנון האגודה וחוקי מדינת    לכל את מתפקידי ההנהלה למעט יו"ר וסיו"ר 

 ישראל. 

,  רשאי בהסכמה אחת עם יו"ר וועדת הביקורת לפטר חבר הנהלהיו"ר ההנהלה   .12.3

ובתנאי שזכה לרוב של שני שלישים   , בתנאי שקיים שימוע לחבר ההנהלהרלמעט סיו"

 מחברי ההנהלה בהצבעה. 

בהנהלה   .13 מתפקידו  להתפטר  רשאי  הנהלה  הוחבר  הגשת  ידי  ליו"ר  על  בכתב  התפטרות  דעת 

 וזה ימשיך בתפקידו עד למינוי מחליפו.   . התפטר חבר הנהלה, האסיפה תקיים מכרזההנהלה

ביו"ר .13.1 ומדובר  סיו"ר  במידה  ו/או  ההתפטרות  ההנהלה  ההנהלה  הודעות  על   ,

הודעה על התפטרותו תמנה האסיפה  ה. עם  לחברי הועד המנהל וועדת ביקורתגם  להישלח  

 חדש בהתאם לתקנון האגודה. ו/או סיו"ר )בהתאמה( הכללית יו"ר

למנות חבר הנהלה זמני וזאת  פחת מספר חברי ההנהלה במהלך כהונתה, רשאי יו"ר ההנהלה   .14

התפקיד שהתפנה והכל  יתקיים מכרז למילוי  במהלכם    יום בלבד  30לתקופה שלא תעלה על  

 בכפוף לתקנון האגודה. 

 

 למועצה ולהנהלה )להלן: "הבחירות"(   הליך הבחירות

באחריות ועדת הבחירות לדאוג לפרסומן של כלל ההוראות בתקנון זה וזכויות חברי האגודה   .15

והן בדבר הזכות להיבחר באמצעי המדיה העומדים לרשות האגודה ,  הן בדבר הזכות לבחור 

קיום הבחירות  ההודעה אין בה כדי לפסול את חוקיות  אולם העובדה שחבר אגודה לא קיבל  

 ו/או תוצאותיהן. 

הפרסומים   .15.1 בכלל  בשמה  תחתום  הייעודית  הוועדה  המייל  כתובת  את  ותצרף 

 כאמצעי ליצירת קשר. שהקימה



 

 

הפניות   .16 כלל  את  לתעד  הבחירות  ועדת  הגשות  באחריות  את  גם  זה  ובכלל  שתתקבלנה, 

 . נתקבלהלא הודעה שכ , דינה המועמדות והערעורים. פנייה שלא תיעשה בכתב

 הגשת מועמדות 

את שם המועמד,  הכוללים  חתומים  לבחירות תיעשה באמצעות הגשת טפסים  הגשת המועמדות   .17

 והתפקיד אליו בחר הסטודנט להתמודד.  מספר תעודת הזהות של המועמד, שנת לימודיו

יש להגיש טופס מרוכז אחד בעבור כלל    ת מועמדים להנהלהבמידה ומדובר ברשימ .17.1

 מטעם הרשימה. לטופס זה יתווסף סעיף הכולל את שם הרשימה. המועמדים 

 מועמדים.  8- מועמדים ולא יותר מ 6על רשימת המועמדים לכלול לכל הפחות   .17.1.1

 . ורמ"ח אקדמיה סיו"ר, מועמדים לתפקיד יו"רעל רשימת המועמדים לכלול  .17.1.2

מגמה אחת בלבד. זאת בתנאי  סטודנט הלומד ביותר מחוג אחד, רשאי להציג מועמדותו כנציג   .18

 שלא הגיש מועמדותו לתפקיד בהנהלה. 

 . 16.08.2020התאריך יאוחר מ הגשת המועמדות תתאפשר לא .19

 פסילת מועמדות 

בכפוף להליך שימוע   ו/או רשימת מועמדים  מועמדמועמדות של  פסולרשאית ל הבחירות ועדת .20

 ובהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  בבחירותלמועמד 

אי שמירה על טוהר והגינות הליך הבחירות )בהתאם לכתוב בהוראות אלו ובתקנון   .20.1

 (. האגודה

 ניסיון לסילוף הליך הבחירות. מתן שוחד או   .20.2

 .ניוז"( שיש בהם בכדי להונות את ציבור המצביעים- )"פייק כזב-הפצת חדשות  .20.3

 פעילות שלא באישור ועדת הבחירות בכפוף להוראות אלו. .20.4

  ם ימי  3  תוך  הבחירות  עדתו לו  יוגשו,  ו/או רשימת מועמדים  מועמד   פסילת   או  אישור  על   ערעורים  .21

 .סופית ותהיה, הערעור  הגשת ממועד  שעות  48  תוך תינתן בעניין והחלטתה

 . לה והנימוקים פסילתו דבר את  שנפסל למועמדבכתב   תודיע הבחירות ועדת .22

 דים ותעמולת בחירות פרסום רשימת מועמ 

אותם אישרה ועדת    תפרסם ועדת הבחירות טיוטה של רשימת המועמדים  16.08.2020בתאריך   .23

 הבחירות בהתאם להוראות אלו ולתקנון האגודה. 

על   .23.1 תוך  ערעורים  תתקבלנה  מועמדים  רשימת  ו/או  מכן    3מועמד  ולאחר  ימים 

 סופית. רשימת המועמדים תהיה 

המועמדים .24 פרסום  אפשרות  לבחירות  ועד    , 16.08.2020  בתאריך  , ממועד  למועמדים  תיתנן 

 ולהחלטות ועדת הבחירות.   בהתאם להוראות אלו לתעמולת בחירות

ידי ועדת הבחירות. מועמד שיסטה או יחרוג   .24.1 דרכי התעמולה ותנאיה ייקבעו על 

 מתנאים אלה רשאית ועדת הבחירות לפוסלו לאחר שהתרתה בו לפחות פעם אחת. 

הבחירות הן על אחריותם הבלעדית  תעמולת  ההוצאות של המועמדים בגין  כלל   .24.2

 יאשרו החזר הוצאות בגינם. של המועמדים ואין האגודה או מי מטעמה  

עם זאת, רשאית ועדת    וקניינה לצורך תעמולת הבחירות.  ככלל אין להשתמש במשאבי האגודה .25

 .הבחירות לאשר פרסום של מצעי הבחירות של המועמדים



 

 

הבחירות   .25.1 מצעי  פרסום  ואושר  של  במידה  הא"ב  סדר  פי  על  המצעים  כלל  יוצגו 

 , אחד על יד השני. המועמדים או הרשימה

 יום הבחירות 

 . 22:00-  07:00ההצבעה תתאפשר ביום זה בין השעות  .26

מצביע   .27 ההצבעה  כל  לאתר  כניסתו  וטרם  הזהות  מספר  באמצעות  נוסף,  יזוהה  זיהוי  אמצעי 

 . אופן ממוחשב כי הינו חבר אגודההצבעתו תתאפשר רק לאחר שאומת בדוא"ל ו/או מספר נייד.  

כך  וברשימה אחת להנהלת האגודה.    המצביע רשאי לבחור בנציג אחד בכל מגמה בה הוא לומד .28

ההצבעות  ש על  בבחירות  סך  יעלה  תתאפשר  הצבעות.  3לא  האסיפה  להחלטת  נה  בהתאם 

 הצבעות נוספות עבור נושאים שאינם קשורים באופן ישיר בתהליך הבחירות. 

 של המצביעים.  המועמדים לתפקיד נציג חוג או חבר הנהלה ייבחרו ברוב קולות .29

ייבחרו   .29.1 אחד  מנציג  ליותר  זכאי  מסוים  חוג  מירב  באם  את  שקיבלו  המועמדים 

 וזאת על פי כמות הנציגים לו זכאי החוג במפתח הנציגות.  הקולות

 ו/או הודעה על בחירות חוזרות   התוצאותפרסום 

כולל  גיליון אלקטרוני הבאמצעות מערכת ההצבעה  תפיק ועדת הבחירות  בסוף יום הבחירות   .30

ישיבת ועדה   תקיים וועדת הבחירותלאחר סגירת ההצבעה   שעות 24עד  .את תוצאות ההצבעה

 בה תאשר בפרוטוקול את תוצאות ההצבעה ותפרסמן. 

 .כמשקיפים ללא זכות הצבעההיות נוכחים בישיבה זו  למועמדים תינתן אפשרות ל  .30.1

. באם יתקבל ערעור,  יתאפשר עד לתום ישיבת ועדה זוערעור על תוצאות ההצבעה   .30.2

 .תדון בכך הוועדה באופן מיידי

 בסמכות הוועדה להודיע על בחירות חוזרות בהתקיים אחד התנאים שלהלן:  .31

 בהצבעה התקבל מספר קולות שווה לטובת כל אחד מהמועמדים.  .31.1

החלטת ועדת הבחירות לפסול את הבחירות עקב אי סדרים או התנהלות  התקבלה   .31.2

 שאינה תקינה. 

תקיים ועדת הבחירות "סיבוב נוסף" של    בחירות חוזרות, במידה והכריזה ועדת הבחירות על   .32

 בחירות לא יאוחר משבוע ימים לאחר תום ספירת הקולות.

 

 :ועדת הבחירות

ל  .33 והמוציא  המנהל  הגוף  הינה  הבחירות  הבחירותועדת  הליך  של  עקרונות  ,  פועל  הם  ואלו 

 : פעילותה

תוך   .33.1 זו  להוראה  בהתאם  וההגינות  היושרה  כללי  כל  פי  על  יפעלו  הוועדה  חברי 

 וטוהר הבחירות. שמירה על אמינות  

אינטרסים של בעלי עניין  על ועדת הבחירות להימנע מהשפעה של שיקולים זרים ו  .33.2

 בהחלטותיה. 

בניהול הבחירות על פי הוראות אלו והחלטותיה כפופות  לוועדה אוטונומיה מלאה   .33.3

ניתן להחיל ביקורת על   מתווה זה, לתקנון האגודה ולחוק הישראלי בלבד. ככל שתידרשל

 פעולותיה של הוועדה באמצעות ועדת הביקורת של האגודה בלבד. 



 

 

דיוני הוועדה וחומרי הוועדה, ובכלל זה גם הדואר האלקטרוני של הוועדה, סודיים   .33.4

וגישה אליהם תתאפשר לחברי הוועדה בלבד. עם זאת, הוועדה תנהל בישיבותיה רישומי  

תאחסן   עבודתה  ובסיום  הוועדה  יו"ר  ידי  על  חתומים  יהיו  אשר  מסודרים  פרוטוקול 

 רישומים אלו במשרדי האגודה.

 סמכויות ועדת הבחירות:  .34

הבחירות   .34.1 נוהלי  עליהם  קביעת  פי  )  - והפיקוח  ו  7.2סעיף  על  לתקנון    (')א 'ס"ק 

 ( האגודה

רשימות המועמדים(,  ביצוע הבחירות )פרסום תאריך הבחירות, נוהלי הבחירות,   .34.2

פי  )  - ניהול תהליך ההצבעה, ספירת הקולות ופרסום התוצאות   ח'  7.2סעיף  על    י' -ס"ק 

 ( לתקנון האגודה

 ירה בבחירות אלה. העומד לבח חברי ועדת הבחירות אינם רשאים להתמודד על תפקיד כלשהו .35

ה  7.2)סעיף    תקנון האגודהבהתאם ל .36   30.06.2020החלטת האסיפה הכללית מיום  ו  (( 1)'ס"ק 

הינם:   הבחירות  ועדת  מוטולהחברי  מיקי  כשר    -  ד"ר  מתן  הסטודנטים,  ועדת    -דיקן  יו"ר 

 סער קטלן ובר נחמיאס. ועדת ביקורת, חן סבן,  תחבר  -ביקורת, גאיה וינר 

 המשפטי של האגודה.   הייעוץבמידת הצורך, תיוועץ ועדת הבחירות עם  .37

 הוועדה., היו הדעות שקולות, יכריע יו"ר  יתקבלו ברוב קולות הנוכחים  החלטות ועדת הבחירות .38

ו/או לא נכחו כלל החברים,    החלטות הוועדה תהיינה תקפות אף אם פחת מספר חברי הוועדה .39

 . חברי ועדה כאשר אחד מהם חבר בוועדת ביקורת  3וזאת בלבד שבמהלך ההצבעה נכחו לפחות  

    תחולה

אלו .40 נספחיהן,    ,הוראות  כלל  ומיועדות  על  הכללית  באסיפה  אישורם  מיום  לבחירות  תקפות 

 בלבד.  2020שיתקיימו בחודש אוגוסט  

 

 

 בר נחמיאס 

 יו"ר ועדת הבחירות 

  



 

 

 נספח א'

 פקולטות ולפי חוגים ותוכניותמפתח הנציגות לפי 

  50-100כל חוג זכאי לנציגים במועצה בהתאם לכללי הייצוג היחסי המפורטים להלן: נציג אחד לכל  

סטודנטים שלומדים בחוג. תוספת של חמישים סטודנטים מעל כל מאה, לא תזכה בעוד נציג. כך,  

אם   במועצה,    החוגהיה  י סטודנטים    150לומדים    מסוים  בחוגלמשל,  אחד  נציג  של  לייצוג  זכאי 

סטודנטים, יהיה הוא זכאי לייצוג של שני נציגים    200-ל  151בין  לומדים    ם מסוי  בחוגם אם  ואול

סטודנטים )להלן:    50-במועצה )להלן: "חלוקת המנדטים"(. במקרה בו בחוג מסוים לומדים פחות מ

 "החוג הקטן"(, יאוחד החוג עם החוג הבא אחריו או חוג קרוב אחר. 

ובה  ועדת הבחירות  חוג  בהתאם להחלטת  בכל  לכמות הלומדים  המכללה באשר  נתוני  על  סתמך 

 חלוקת המנדטים לשנת הלימודים תשפ"א הינה: 

 למדעי החברה והרוחהפקולטה 

 נציגים   4 -תלמידים  402 -החוג לחינוך חברתי קהילתי   .1

 נציגים  2 -תלמידים  169 - החוג לספרות ומבע יצירתי  .2

 נציגים   2 -תלמידים   180  - וגיה והחוג לסוציולהחוג לאזרחות ולימודי דמוקרטיה   .3

 תלמידים   145  -החוג לאזרחות ולימודי דמוקרטיה  .3.1

 תלמדים 35 -החוג לסוציולוגיה  .3.2

 נציג אחד  -תלמידים  146  -החוג לאמנות  .4

 נציג אחד   -תלמידים  130 -החוג ללשון עברית  .5

 נציג אחד  -תלמידים  126 -שפה וספרות  -החוג לאנגלית   .6

 נציג אחד -תלמידים  116  -לגיאוגרפיה ולימודי סביבה החוג   .7

 נציג אחד  -תלמידים   110  -החוג להיסטוריה, מחשבת ישראל ולימודי ארץ ישראל  .8

 נציג אחד  -תלמידים   102 -תחומיים -החוג להוראת השפה הערבית והתוכנית ללימודים רב .9

 תלמידים  63 -החוג להוראת השפה הערבית  .9.1

 תלמידים  39  -תחומיים -ללימודים רבהתוכנית  .9.2

 נציג אחד  -תלמידים  73 -החוג לתקשורת   .10

 נציג אחד  -תלמידים   64  -החוג למקרא  .11

 נציגי חוגים בפקולטה למדעי החברה והרוח 16סך הכל 

 

 הפקולטה לחינוך 

 נציגים  5  -תלמידים  476 -החוג לחינוך מיוחד  .12

 נציגים   2 -תלמידים  209 -החוג למדעי הטבע והסביבה   .13

 נציגים   2 -תלמידים   184 -הגות ויזמות בחינוך  -החוג לחינוך   .14

 נציגים  2 -תלמידים  161 - החוג לגיל הרך  .15

 נציג אחד  - תלמידים  149 -החוג לחינוך מתמטי   .16

 נציג אחד  -תלמידים  79 -החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך  .17

 לחינוך נציגי חוגים בפקולטה  13סך הכל 

 



 

 

 הפקולטה לתואר שני 

 נציג אחד  -תלמידים  97  - בהדרההתוכנית לחינוך והוראה לתלמידים  .18

 נציג אחד   -תלמידים  89  -יסודי -התוכנית מוסמך בהוראה לבית הספר העל  .19

 נציג אחד  -תלמידים    85 -התוכנית לייעוץ חינוכי   .20

בגישה   .21 הרוח  מדעי  להוראת  והמדעים  -רבהתוכנית  המתמטיקה  להוראת  והתוכנית  תחומית 

 נציג אחד   -תלמידים  76 -לבית הספר היסודי 

 תלמידים  48 -תחומית  -התוכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב  .21.1

 תלמידים 28  -התוכנית להוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי  .21.2

 חד נציג א  -תלמידים   73 -התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך   .22

 נציג אחד  -תלמידים  70 - התוכנית להוראת שפות  .23

 נציג אחד  - תלמידים  63 - יסודי -התוכנית להוראת המדעים בבית הספר העל  .24

 נציג אחד   -תלמידים  63  -התוכנית לחינוך בגיל הרך  .25

 לתואר שני נציגי חוגים בפקולטה  8סך הכל 

 

 )החטיבה האוניברסיטאית(  להוראת המדעים המדויקיםהפקולטה 

 נציג אחד   -תלמידים  112 -החוג לביולוגיה וסביבה  .26

 נציג אחד  -תלמידים   98 -החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב  .27

 להוראת המדעים המדויקים )החטיבה האוניברסיטאית( נציגי חוגים בפקולטה  2 סך הכל

 

 נציגי חוגים ותוכניות 39סך הכל בשנת תשפ"א תמנה המועצה 

 


