
 

  

 

 

18.2.15 

 2מס'  תקנוןועדת ישיבת  סיכום

 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 18.2.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

  :צליל יוגב, תום לבהר לישה,, עידו חביאר דורפסמן, יואב גולןחברי הוועדה 

 משקיפים:

 וריה אוסטרובסקי -חבר ועדת ביקורת 

  חסרים:

 עמיחי הרן, מאיה נורי 

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים 

 נהלים של דו"ח ועדת ביקורת על הבחירות למועצה תשע"ה\דיון בנושאים התקנוניים .1

וי הועדה עברה על דו"ח ועדת ביקורת על הבחירות, ודנה בכל המלצה שלה אשר דורש שינ -

שינוי בנוהל. בכל המלצה כזו, הועדה קיבלה החלטה לגבי קבלת, דחיית או שינוי  תקנוני או

ההמלצה באופן עקרוני. הוחלט שחבר הועדה צליל ינסח בהתאם להחלטות את השינויים 

 הנדרשים, ואלו יעברו לאישור בוועדה בהמשך.

 :סיכום ההצעות המדוברות והחלטות הועדה

בכל פגישה של ועדת בחירות תהיה נציגות של תת ועדת בחירות, וכן כי כלל העשייה " ההצעה:

באשר לבחירות תשוקף באופן עתי ומקצועי ע"י מזכ"ל המועצה לכלל חברי המועצה במסגרת 

 "נוהל מחייב.

 ההחלטה:

אך מעדיפה שהגורם שיהיה נוכח בכל ישיבה ויעביר את הועדה הבינה את חשיבות העניין, 

הוא גוף בחירות  ועדת-מכירה בכך שתת ועדת בחירות. עם זאת, הועדה-כונים יהיה חבר תתהעד

שלדעת יואב לא הצליחה, אך הוקם בפעם הראשונה בתשע"ד כפיילוט, לא מתוקנן, אשר 

מסיבות אישיותיות ולא מסיבות מהותיות. יואב הבהיר כי חשוב שפיילוט זה יקרה בשנית 

ועדת בחירות, אך הוחלט לדחות את העניין עד לתוצאות -נידונה האפשרות לתקנן את תתהשנה. 

דבר יעבור ה בעניין, וההפיילוט הבא. לפיכך, ועדת תקנון תשע"ו תהיה זו שתקבל את ההחלט

 בחפיפה בתחילת כהונתם.

-זה שבו קיימת תת -יםההצעה תתקבל בשינוי שתאפשר את שני המצבבהתאם, הוחלט כי 

ועדת בחירות, וזה שלא. ההצעה תתקבל כאשר מצוין כי "חבר מועצה" יהיה זה שיישב בישיבות 

על הקיים ויעביר את העדכונים, ולא דווקא מזכירות המועצה. נציין כי בכל מקרה, לפי התקנון 

 יו"ר ועדת בחירות להעביר עדכונים למזכירות המועצה.

 בעד: פה אחד



 

  

 

 "שינוי הסעיף התקנוני המחייב נוכחותם של שני נציגי ביקורת במכרז לוועדת הקלפי " ההצעה:

ההחלטה: בועדה הובן כי אין עוד ועדות בחירה באגודה אשר בהם יש תנאים כאלה, ואין 

הצדקה מספקת לשימור המצב הקיים. בהתאם הוחלט לקבל את הצעת ועדת ביקורת ולהפחית 

 את מספר נציגי הועדה לאחד.

 בעד: פה אחד

 

אגד את מצעי גם ספרון המבנוסף לתקנון האגודה שנמצא בדוכן הקלפי, יהיה ההצעה: "

 "המועמדים

עידו וצליל הביעו סלידה מההצעה, נטען בין היתר כי על הבוחר להיות אחראי דיו ההחלטה: 

להגיע לקלפי כשהוא יודע מי המועמדים ומה המצע שלהם. מנגד נטען כי סטודנטים רבים 

גם  -ללא ידע מקדים כלל, ועדיף שלפחות תינתן להם ההזדמנות להשכיל במקוםמגיעים קלפי 

רק מיעוט קטן ינצל את ההזדמנות. הובן כי לא מדובר בבעיית תקציב או משאבי זמן.  אם בפועל

ועדת עלה כי במקרה של קיום ספרון כזה, חשוב להשוות בין המועמדים, למשל על ידי כך ש

מילים לכל  120הבחירות תודיע למועמדים כי ספרון זה יהיה ולדרוש מכל אחד להמציא מצע בת 

הוחלט לקבל את הצעת ועדת היותר )דוגמא בלבד, אין הכוונה להכתיב את אופן הביצוע(. 

 המועמדיםאחראי לאחידות במבנה מצעי  ת בחירות תהיהביקורת, ולהוסיף הנחייה כי ועד

 .בספרון

 בעד: פה אחד

 

ממליצה להכניס לתקנון / נוהל משלים הנחיות ועקרונות יסוד לחלוקת אזורי הבחירה ההצעה: "

ה להמשיך בנוהל שהתקיים השנה, לפיו מחלקים בתחילה את והמנדטים. וועדת ביקורת ממליצ

 "רק לאחר מכן נקבעים אזורי הבחירההמנדטים בין הפקולטות ו

רה שהייתה. הובן כי התהליך מורכב, ויש בעייתיות חלוקת אזורי הבחי ההחלטה: הוסבר תהליך

בהכתבתו כנוהל. עלתה האופציה להכתיב רק את עיקרי החלוקה בנוהל )חלוקה קודם 

לפקולטות, אחר כך מחלקות(, אך לאחר דיון הובן כי מצב זה אינו תורם מאוד לתהליך החלוקה, 

המידה. הובן כי מספר הנוכחים בפורום חלוקת  והסבר מפורט יותר עשוי לסרבל ולהגביל יתר על

המנדטים גדולה מאוד, והדבר מונע טעויות מהותיות בחלוקה. עלתה האופציה להכתיב כי תינתן 

עדיפות לחיבור בין מחלקות בעלות תחומי לימוד משותפים ורק אחר כך מספר הסטודנטים 

בין השניים, וקשה להכתיב נושא אמורפי  במנדט, אך הובן כי בכל מקרה שהוא יש צורך באיזון

 .(ר יהיה נתון להחלטות ועדת בחירותכזה )אין הגדרה ברורה לסדר עדיפות, בכל מקרה הדב

עלה כי חלוקה מחדש למנדטים הכרחית כל כמה שנים, זאת על מנת למנוע מצב של שימור מצב 

שווה, זאת לאחר שעלה שהחלוקה השנה הייתה  קיים במשך שנים רבות שתוביל לבעיות ייצוג

 מזה כמה שנים. הראשונה

ט שלא לקבל את הצעת ועדת ביקורת, אך להוסיף לנוהל סעיף שמחייב את ועדת בחירות להוח

 לקיים חלוקת מנדטים לפחות אחת לשלוש שנים.

 בעד: פה אחד

 

להוציא את התנהלות "קולות נודדים" מתיקי החפיפות ולעגן אותה בסעיף בנהלים  ההצעה: "

משלימים של העמותה )כמובן בכפוף לאישור המועצה ולהעברת הצעת ההחלטה על פי הנהלים 



 

  

 

ות נודדים" בבחירות הבאות מחייבים(, זאת על מנת לוודא יישום אחיד לפעולה במצבי "קולה

 "למועצה

דה, ובהתאם לכך הוחלט כי יואב יביא לישיבה ההחלטה: סעיף זה לא היה ברור לחלוטין לוע

הקרובה את ההתנהלות של ועדת בחירות בנושא "קולות נודדים" כפי שמוצגת בתיקי חפיפה על 

 מנת לדון באפשרות להכניס אותה לתיק הנהלים.

 

ת שתחייב פות שהעלה חבר הועדה תום. בין היתר, הצעת ועדת ביקורנוסעלו לדיון נקודות 

מועמדים להגיע ליום הזרקור כתנאי למועמדותם. הועדה התנגדה להצעה זו, אך מכיוון שלא 

מדובר בשינוי נוהל )לועדת בחירות אין את האפשרות לפסול מועמדים על סמך זה ללא שינוי 

 כזה(, הועדה לא תערוך סעיף כזה.

 תום יעלה הסתייגויות נוספות למליאת המועצה.

 

מה נחשב למבחן בסיבות המוצדקות להיעדרות  -)תקנון ישן( 29.4.4.6דיון בפרשנות סעיף  .2

 מישיבת מועצה

, והוא הנושא הוצג על ידי חבר הועדה יואב, הובהר כי ועדת ביקורת נתנו את פרשנותם לסעיף זה

ש"מבחן" משמעו מבחן של מוסד להשכלה גבוהה, המרכז הארצי לבחינות והערכה, ושל משרד 

. הסיבה לצורך לדיון בועדה היא שבתקנון החדש הניסוח הוא כזה שבאופן חד משמעי החינוך

מבחנים של אוניברסיטת בן גוריון,  המבחנים היחידים המאפשרים היעדרות מישיבת מועצה הם

 וייתכן כי יהיה צורך לשנות סעיף זה.

ם השונים ובאפשרויות השונות לסטודנט להיתקל בהם. עלה כי סטודנט אשר הועדה דנה במבחני

וניברסיטת בן גוריון בנוסף, עשה זאת מבחירתו שאינה אבחר ללמוד במוסד להשכלה גבוהה 

עם זאת, הובן כי ואין זה צריך לפגוע ביכולת שלו לייצג את ציבור הבוחרים שלו מבן גוריון. 

מבחנים שבמסגרת התואר בבן גוריון, גם בצורה עקיפה )מבחר אמי"ר, מתא"ם, פסיכומטרי, 

מבחירת הסטודנט להעשיר את אופקיו אלא חלק מהשכלתו בבן גוריון, ולכן  בגרויות( הן לא

הועדה מקבלת כי בחינות במרכז הארצי לבחינות והערכה ובמשרד החינוך הינן עילה מספקת 

להיעדרות מישיבת מועצה. עלה כי ישנם מבחנים נוספים שאולי הועדה לא מכירה שייתכן 

 חת אותם בחשבון בטרם שינוי הסעיף התקנוני.שעונות לאותה הקטגוריה, ויש צורך לק

הוחלט שיואב יברר אודות מבחנים נוספים דומים, וינסח מחדש את הסעיף התקנוני לאישור 

הנוסח יהיה כזה שמכיר במבחן בתור מבחן באוניברסיטת בן גוריון, בכל מקרה  .בהמשך הועדה

, ולא במבחנים של מוסדות אחרות להשכלה במרכז הארצי לבחינות והערכה, ובמשרד החינוך

 .גבוהה

 

 דיון בהצעת ההחלטה "שינוי בנוהל ועדות המועצה הקבועות" .3

, עם טענות לשני אב הציג את הצעת ההחלטה. התקיימה דיון סביב הנושאחבר הועדה יו

הציג למועמדים עמדה ברורה, עדות לוהצעה זו מגבילה את יכולת הו. בין היתר עלה כי הצדדים

לעמוד בתנאים ברורים. מאידך נטען כי מועמדים יחייבו שגופי לחץ ואף לעודד וכי יש לאפשר 

שימור המצב הקיים מחזק את הועדות על חשבון חבר המועצה הבודד, ויוצר מצב שבו כל 

מה שמקשה על היכולת של חברי המועצה  -רים על אותן הנקודות המוכתבותהמועמדים מדב

 להבין מה הדברים שבאמת חשובים למועמדים אותם יקיימו לאחר בחירתם.



 

  

 

עלה כי בכל אופן יש לחייב ועדות לפנות לכלל המועמדים בצורה שווה )בפניות שאינן בהכרח 

 .על מנת לשלב זאת ורית, ועל כן שונה נוסח ההצעה המק(לבחירת הועדה לקביעת קריטריונים

ממליצה למועצה לקבל את הצעת ההחלטה "שינוי בנוהל ועדות  הצעת ההחלטה: "ועדת תקנון

 המועצה הקבועות"

 בעד: חביאר, יואב, צליל, עידו

 נגד: תום

 ההצעה התקבלה.

 

 רת הריון כסיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצהדיון בנושא הוספת טיפולי פוריות ושמי .4

הנושא הוצג על ידי יואב. הובהר כי הצעה זו היא אחת מההצעות של ועדת תקנון משנים קודמות 

אשר יש צורך לדון בהם. מפאת קוצר זמן בישיבה, ומכיוון שהנושא אינו דחוף, הוחלט לדחות 

 את ההחלטה בהצעה לישיבה הבאה.

 

 

 :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד 

צליל, עד  -רות למועצהנהליים בהתאם להחלטות הועדה בנושא הבחי\סעיפים תקנוניםניסוח  .1

 ועדה הבאהולישיבת ה

 עדה הבאהויואב, עד לישיבת הו -של ועדת בחירות לנוהל "קולות נודדים" המצאת הנוסח .2

ניסוח סעיף תקנוני להצעת ההחלטה בנושא הכרה בטיפולי פוריות ושמירת הריון כסיבות מוצדקות  .3

 עדה הבאהויואב, עד לישיבת הו -להיעדרות מישיבת מועצה

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

הצעת החלטה בנושא אופן תום,  -עדכון נוהל חירוםכלל הנושאים אשר עלו בישיבה הנוכחית ולא הושלמו, 

 חביאר. -אים(ויואב, עדכון סיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה )מיל -פירוש התקנון

 

 בברכה,

 יואב גולן

 תקנוןועדת "ר יו

 


