
 

 

 1202- פ"א , תשהאגודה ולראשותמתווה לעריכת בחירות למועצה 

    06.04.2021 ךשהתקיימה בתאריכללית  ה  באספהכפי שאושר 

 כללי 

  ולראשות אגודת הסטודנטיםמתווה זה בא להסדיר הוראות והנחיות לעריכת בחירות למועצה   .1

מגבלות   "התקנוןהאגודה    בתקנון  ת לקונוהקורונה,  לאור  הצבעה  "(  )להלן:  לאחוזי  והצפי 

 נמוכים בהינתן והבחירות היו נערכות בקמפוס כפי שנקבע בתקנון האגודה. 

  סיוון ' בב ,  13.05.2021  תאריך( תתקיימנה ב "מועצה"הבחירות למועצת נציגי החוגים )להלן:   .2

  תאריך "( תתקיימנה בראשות האגודה)להלן: "  יו"ר וסיו"ר האגודההבחירות ל ואילו    פ"אתש

 בסיוון תשפ"א. ג" , כ03.06.2021

  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

זו  יובהר,   .3.1 בהוראה  זה  אין  במתווה  אחרת  הוראה  בכל  את  או  האגודה  לסתור  תקנון 

 תגברנה הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה  .בישראל והוראות החוק

 ותקופת כהונתההבחירות למועצה 

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

 . הבחירות, בהתאם לתקנון האגודהלחלוקת המנדטים כפי שתיקבע על ידי ועדת  

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

  נבחרת   המועצהעל פי התקנון  .  ודהותקנון האג  זהמתווה    להוראות  בהתאם,  הבחירות  ועדת  ידי

 . הבחירות  ממועד אחת שנה של כהונה לתקופת

,  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

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

 בהתאם לתקנון.  נציג של הדחתו   על הכללית 

 ותקופת כהונתה ראשות האגודהלהבחירות 

 .  סיו"ר האגודהו יו"ר האגודה התפקידים העומדים לבחירה בבחירות אלה הינם  .7

והסיו"ר .8 כצמד  היו"ר    להוראות   בהתאם,  הבחירות  ועדת  ידי  על  יפורט  אשר   באופן,  ייבחרו 

  שנקבע   כפי,  הבחירות  ממועד  שנתיים   של   כהונה  לתקופת  נבחרתראשות האגודה  .  זהמתווה  

 .למתווה זה  2בסעיף 

ובתנאי שאינם    הרשומים בפנקס החבריםלהיבחר לתפקידים הנ"ל יוכלו אך ורק חברי האגודה   .9

  או/ו  העמותה  עם  עניינים  בניגוד  להימצא  עשוי ש מי    או/ו,  קלון  עימה   שיש  בעבירה  ו הורשע

 ו/או מי שמכהן כחבר בוועדת ביקורת.  מטרותיה

 )להלן: "הבחירות"(ולראשות האגודה למועצה   הליך הבחירות

באחריות ועדת הבחירות לדאוג לפרסומן של כלל ההוראות בתקנון זה וזכויות חברי האגודה   .10

והן בדבר הזכות   ,  להיבחר באמצעי המדיה העומדים לרשות האגודההן בדבר הזכות לבחור 



 

 

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

 ו/או תוצאותיהן. 

הפרסומים   .10.1 בכלל  בשמה  תחתום  הייעודית  הוועדה  המייל  כתובת  את  ותצרף 

 כאמצעי ליצירת קשר. שהקימה

כלל .11 את  לתעד  הבחירות  ועדת  הגשות  הפניות    באחריות  את  גם  זה  ובכלל  שתתקבלנה, 

 . לא נתקבלההודעה שכ , דינה המועמדות והערעורים. פנייה שלא תיעשה בכתב

 הגשת מועמדות 

את שם המועמד,  הכוללים  חתומים  לבחירות תיעשה באמצעות הגשת טפסים  הגשת המועמדות   .12

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

ב .12.1 ומדובר  האגודה  מועמדים  במידה  טופס  לראשות  להגיש  בעבור  יש  שני  אחד 

 תפורט חלוקת התפקידים בין המועמדים ליו"ר ולסיו"ר. טופס זה ב. המועמדים

יו"ר וסיו"ר.    -  מועמדים בלבד   2לכלול    לראשות האגודה   המועמדיםעל רשימת   .12.1.1

 טופס שלא יעמוד בהוראה זו ייפסל. 

 בלבד. חוג אחד סטודנט הלומד ביותר מחוג אחד, רשאי להציג מועמדותו כנציג  .13

 .27.04.2021  התאריךתתאפשר לא יאוחר מ  לתפקיד נציג החוגים המועמדות  הגשת .14

 .   20.05.2021האגודה תתאפשר לא יאוחר מהתאריך  ראשות להמועמדות  הגשת .15

 פסילת מועמדות 

בכפוף להליך שימוע   ו/או רשימת מועמדים  מועמדמועמדות של  פסולרשאית ל הבחירות ועדת .16

 ובהתקיים אחד מהתנאים הבאים:  בבחירותלמועמד 

אי שמירה על טוהר והגינות הליך הבחירות )בהתאם לכתוב בהוראות אלו ובתקנון   .16.1

 (. האגודה

 מתן שוחד או ניסיון לסילוף הליך הבחירות.  .16.2

 .ור המצביעיםניוז"( שיש בהם בכדי להונות את ציב- )"פייק כזב-הפצת חדשות  .16.3

 פעילות שלא באישור ועדת הבחירות בכפוף להוראות אלו. .16.4

  ם ימי  3  תוך  הבחירות  עדתו לו  יוגשו,  ו/או רשימת מועמדים  מועמד   פסילת   או  אישור  על   ערעורים  .17

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

 . לה והנימוקים פסילתו דבר את  שנפסל למועמדבכתב   תודיע הבחירות ועדת .18

 ותעמולת בחירות למועצה דים פרסום רשימת מועמ 

אותם אישרה ועדת    תפרסם ועדת הבחירות טיוטה של רשימת המועמדים  28.04.2021בתאריך   .19

 הבחירות בהתאם להוראות אלו ולתקנון האגודה. 

על   .19.1 תוך  ערעורים  תתקבלנה  מועמדים  רשימת  ו/או  מכן    3מועמד  ולאחר  ימים 

 סופית. רשימת המועמדים תהיה 

המועמדים .20 פרסום  אפשרות  לבחירות  ועד    , 28.04.2021  בתאריך  , ממועד  למועמדים  תיתנן 

 ולהחלטות ועדת הבחירות.   בהתאם להוראות אלו לתעמולת בחירות

ידי ועדת   .20.1 הבחירות. מועמד שיסטה או יחרוג  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   .20.2

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

עם זאת, רשאית ועדת    וקניינה לצורך תעמולת הבחירות.  האגודהככלל אין להשתמש במשאבי   .21

 .הבחירות לאשר פרסום של מצעי הבחירות של המועמדים

של   .21.1 הא"ב  סדר  פי  על  המצעים  כלל  יוצגו  הבחירות  מצעי  פרסום  ואושר  במידה 

 , אחד על יד השני. המועמדים או הרשימה

 יום הבחירות 

 . 20:00-  08:00ההצבעה תתאפשר ביום זה בין השעות  .22

מצביע   .23 ההצבעה  כל  לאתר  כניסתו  וטרם  הזהות  מספר  באמצעות  נוסף,  יזוהה  זיהוי  אמצעי 

 . הצבעתו תתאפשר רק לאחר שאומת באופן ממוחשב כי הינו חבר אגודהדוא"ל ו/או מספר נייד.  

לא יעלה  בבחירות  סך ההצבעות  כך ש.  לומדהוא    וב חוג  המצביע רשאי לבחור בנציג אחד בכל   .24

   הצבעות. 2על 

 של המצביעים.  ייבחרו ברוב קולותהמועמדים לתפקיד נציג חוג   .25

ייבחרו   .25.1 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   .26

ישיבת ועדה    תקיים וועדת הבחירותלאחר סגירת ההצבעה    ימים  7עד    .את תוצאות ההצבעה

 בה תאשר בפרוטוקול את תוצאות ההצבעה ותפרסמן. 

 .היות נוכחים בישיבה זו כמשקיפים ללא זכות הצבעהלמועמדים תינתן אפשרות ל  .26.1

. באם יתקבל ערעור,  יתאפשר עד לתום ישיבת ועדה זוערעור על תוצאות ההצבעה   .26.2

 .מידיתדון בכך הוועדה באופן 

 בסמכות הוועדה להודיע על בחירות חוזרות בהתקיים אחד התנאים שלהלן:  .27

 בהצבעה התקבל מספר קולות שווה לטובת כל אחד מהמועמדים.  .27.1

התקבלה החלטת ועדת הבחירות לפסול את הבחירות עקב אי סדרים או התנהלות   .27.2

 שאינה תקינה. 

תקיים ועדת הבחירות "סיבוב נוסף" של    בחירות חוזרות, במידה והכריזה ועדת הבחירות על   .28

 ימים לאחר תום ספירת הקולות.  חודשבחירות לא יאוחר מ

 הבחירות לראשות האגודה  הוראות נוספות בדבר

שה .29 המועצה  בישיבת  ייבחרו  והסיו"ר  לתקנון  תכונס  יו"ר  כמפורט    במועדבהתאם  הבחירות 

 . 2בסעיף 

 . האסיפה לעניין ניהול הבחירות הינו יו"ר ועדת הבחירותיו"ר   .30

 תהיה פומבית. בכללותה ישיבה זו בהתאם לעיקרון השקיפות ופומביות הדיון,  .31

שאלות מקרב    לשאילתנפרד  דקות לנאום וכן זמן    5מועמדים  בטרם ההצבעה יינתנו לכל זוג   .32

 חברי המועצה או חברי האגודה הנוכחים בישיבה זו. 

 :ועדת הבחירות



 

 

הבחירות .33 הליך  של  לפועל  והמוציא  המנהל  הגוף  הינה  הבחירות  עקרונות  ,  ועדת  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. 

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

ניתן להחיל ביקורת על   ה זה, לתקנון האגודה ולחוק הישראלי בלבד. ככל שתידרשמתוו ל

 פעולותיה של הוועדה באמצעות ועדת הביקורת של האגודה בלבד. 

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

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

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

 רישומים אלו במשרדי האגודה.

 בתקנון האגודה. יהיו כמפורט   סמכויות ועדת הבחירות .34

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

בר נחמיאס  חברי ועדת הבחירות הינם:    02.03.2021החלטת האסיפה הכללית מיום  בהתאם ל .36

 . עדי פורקושו פז עסור ,  יו"ר הוועדה –

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

 , היו הדעות שקולות, יכריע יו"ר הוועדה.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

 . יו"ר ועדת הבחירותחברי ועדה כאשר אחד מהם   2וזאת בלבד שבמהלך ההצבעה נכחו לפחות  

    תחולה

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

 בלבד.  2021 יוני  -מאי  יםשיתקיימו בחודש

 

 

 נחמיאס בר 

 יו"ר ועדת הבחירות 

 


