
 

  

 

 

3.05..4 

 4ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 4..33.4הישיבה התקיימה בתאריך 

  5.:1.זמן התחלה:

 30:30זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 שי סלע, ראובן סולומון, מאיה נורי, ליאור לויןיואב גולן, : חברי הוועד המנהל

 משקיפים:

 .גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 איתי בן יאיר. –יו"ר ועדת ביקורת 

 אורחים:

 ח"מ מתן רווה

 ח"מ רותם אלדאג

  חסרים:

 שירן וקנין

 

 עיקרי הישיבה:

 

הוצג על ידי יו"ר ועדת ביקורת תחקיר בנוגע לטעות שהתבצעה על ידי ועדת בחירות לשנת תשע"ד,  ..

הטעות  , נותרו בחוץ.)לפני נוהל מנדט עודף( שבעקבותה שני מועמדים שהיו אמורים להיכנס למועצה

לבד, על התבטאה בביצוע לא נכון של נוהל אחוז חסימה, והתייחסות לאחוז החסימה כאישי ולא אזורי ב

  פי הנוהל הקיים.

צוין כי ועדת ביקורת לא פיקחה בצמוד מספיק על ביצוע הנהלים, אם כי יש אחריות בלעדית לוועדה 

 בעניין, וגם בתחקיר שבדיעבד לא עלו על כך.

באחריות יו"ר ועדת  –הכנסת תחקיר כתוב לתיק חפיפה של ועדת בחירות לשנת תשע"ה להמשך: ביצוע 

 ביקורת.

 ח"מ רותם אלדאג. –ה"ה נוהל אחוז חסימה חדש  .3

הוצג הנוהל החדש שמטרתו להוסיף התייחסות לאחוז חסימה פרסונאלי, מה שחסר בנוהל הקיים, 

המתייחס לאחוז חסימה אזורי בלבד. הנוהל בא לתקן קונספציות שהיו בעבר בנוגע לפרשנויות הנוהל 

יבחרות על ידי קולות בודדים, אך בפועל הנוהל הקודם. דובר בעבר על לא לאפשר כניסה למועצה בה

לפי התקנון, ועדת בחירות היא זו שמגדירה הקיים לא מתייחס לאחוז חסימה אישי כקריטריון רלוונטי. 

 את המנדטים. בפועל, הדבר לא מתבצע כל שנה מחדש. 

הפרסונאלי  עלה לדיון נושא העלאה או שינוי דרך קביעתו של אחוז החסימה. במידה ואחוז החסימה

ייקבע לפי מספר המצביעים ולא לפי בעלי זכות ההצבעה, ירד אחוז החסימה הפרסונאלי עם עליית כמות 

המועמדים באותו אזור בחירה. הנוהל החדש חשוב ונכון שתהיה הגדרה לאחוז חסימה אישי כלשהו, אך 



 

  

 

ל מועמדים להיכנס זה לא מעט מידיי. מנגד, מדובר בנוהל שמטבעו מקשה ע 0%.עלתה השאלה האם 

 למועצה, וראינו כבר בשנה זו ששורות המועצה אינן מלאות זמן רב לאחר היבחרה.

 ח"מ רותם אלדאג. –הצגת הנוהל לאישור המועצה, בצירוף מדרוג אחוז חסימה אישי  ביצוע להמשך:

 דיון בנוגע לצירוף המועמדים שלא נכנסו למועצה בעקבות הטעות. .3

פקידנו להודות בטעות על ידי אחד ממוסדות המועצה, מת ל אי ביצוע נהליםש : נעשתה טעותסיבות בעד

ון להתעלם מהטעות משול לטיוחה, מתפקידנו לנהוג ביושרה במקרה זה. כל ניסי ולנסות לכפר על כך.

 בנוסף, קיים חוסר של שני חברי מועצה, שסביר מאוד שיגדל בהמשך, ללא רזרבות.

לא סביר כי התכוונו שמועמד יכנס למועצה עם קולות בודדים, ולכן לא נכון לאפשר כניסה : סיבות נגד

יכולים להכניס אף אם לא היו במקרה שני מקומות פנויים במועצה, לא היינו קולות.  4.של מועמד עם 

 אחד מהם. האם היה צריך להוציא מישהו פעיל במקרה כזה?

 טע קורן ונידאל זיאאד ולהציע לצרפם למועצה.לנ הוועד המנהל מנחה את המזכ"ל לפנות

 (3יה, קטיה )בעד: שי, מא

 (.3גד: ראובן, יואב )נ

 ח"מ ליאור לוין נעדר מהדיון וההצבעה.

 

 :משימות לישיבה הבאה

הוק לשיפור פעילות הבחירות למועצה, שתלווה את ועדת בחירות -הוועד המנהל ידון בהקמת ועדת אד

 ר הוועד המנהל.באחריות יו" –לשנת תשע"ה 

 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 תקנון ועדת"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


