
 

 

 
 4ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  3//80084018הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 8/:14,  זמן סיום:  18:88זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

 יועד סספורטה.לירז יפה, שי סלעליאור ירוס, ערן לדור, סטס גורבוביצקי, דנה גל, : העדחברי הו , 

 משקיפים:

 אלינור זגורי –המועצה  מזכ"ל 

 מור צורן – יו"ר ועדת ביקורת 

  נתי חסון - אגודההיו"ר 

 יונתן גופר -אסר"ןו"ר י 

 

 עיקר תוכן הישיבה:

 (/הצגת תוכנית עבודה של אסרן. )נספח  ./

 

 עדכוני וועדות. .1

 תפעול  

 בודקים אופציות להחליף מסלול –פלאפונים 

 ם אפשרויותבודקי –הסכם השכירות של הרכב נגמר באוגוסט 

 מחשוב

  לשחזר אותה,  0033יעלה  –הרבה מאוד בעיות, מערכת כספים נפלה  –עברו למחשוב ענן

 צריך לקנות עוד שרת, חושבים מה לעשות, אולי להעביר עוד שירותים לענן.

   )חושבים על פתרון  –כיום יש חמישה שרתים )מיילים, כספים, קבצים, אינטרנט, גיבוי

 את התפקיד של עובד מחשוב. עתידי בענן שיחסוך 

 נגטיב

 0303 מינויים 

 שיווק

 חתמנו על חוזים חדשים, בובי זמר, מסיבות בריכה 

 המפוזרות בקמפוס  טלוויזיות 01-את כל הרוצה להעביר שיווק אוניברסיטה  – טלוויזיות

בוחנים אפשרויות שונות לשווק זאת אנחנו נשלם על המערכת תחזוקה, בתמורה ש, אלינו

  חיצוניות. לחברות

 

 זכיינים

  מכונות 00אוכל בבניין  ,קרנףמתחם האקדמון, מתחם  –בקרוב מכרזים שנפתחים ,

 , למשקר ולקרנף אסור להתמודד במכרז נוסף.שתייה



 

 

 בין השורות

  פרסום, אין היום מספיק פלטפורמות לפרסם את כל  פלטפורמותהסברה רוצים עוד

 האירועים.

  020הוגשו הכתבות של גיליון 

 

 אקדמיה

  לאחר שהפקולטה החזירה תשובה מעומעמת לגבי הפניה של אסר"ן, החליטו  -אסר"ן

 לגבש עצומה ולערב את האגודה באופן מלא בתהליך

 סקר מזכירויות יצא בסוף אפריל 

  לאחר שחברת "אופק" זכו במכרז, חברת "פתרונות" החלו לפרסם את  -מבחן המתא"ם

 פול המדורעצמם למרות האיסור על כך, נמצא בטי

 קביעת הנושאים שיכנסו לסדר היום של הישיבה הקרובה. .3

 דיון על תצורה נכונה להכשרת חברי המועצה לקראת תקופת המכרזים. .4

 

 

 

 :שהתקבלו החלטות

 מור צורן, יו"ר ועדת ביקורת. –בכל ההצבעות נכחה 

 והאם אנו תומכים בה.,  האם להעלות את ההצעה לסדר היום במועצה, 1 –ההצבעה על כל הצעה התחלקה ל 

 

 ה"ה של ח"מ קטיה אברבוך בדבר תמיכת האגודה במאבק האקדמי בפקולטה לרפואה. ./

 הצבעה

 פה אחד –נגד  –הכנסה לסדר היום  

ימים  3הפסקת עבודה מול עסקים שאינם מכניסים באר שבעים לפחות בדבר  ה"ה של ח"מ איתי פורמן .1

 .(1בשבוע לבית העסק )נספח 

 הצבעה

 פה אחד –בעד  – ר היוםהכנסה לסד

 דנה –בעד               –המלצת הועד המנהל למועצה לקבל את ההצעה 

 לירז, שי –נמנע 

 יועד, סטס, ערן, ליאור -נגד  

נושא אישור תקנון הטרדות מיניות שליחת מכתב מהמועצה לנשיאה בבדבר  ה"ה של ח"מ ליאור לוין .3
 .(3)נספח 
 הצבעה

 פה אחד -בעד   – הכנסה לסדר היום
 פה אחד -בעד  –המלצת הועד המנהל למועצה לקבל את ההצעה   



 

 

 
מישיבות  לחיסור המאושרות  העלאת הצעת ההחלטה של ח"מ יועד סספורטה בעד הרחבת הסיבות .4

 (.4)נספח  ועצהמ
 הצבעה

 דנה, יועד, ערן, ליאור , לירז, שי  -בעד  – הכנסה לסדר היום   
 סטס  -נגד              

 פה אחד   -הועד המנהל למועצה לקבל את ההצעה  המלצת
 

 (.5)נספח  העלאת הצעת ההחלטה של ח"מ יועד סספורטה בעד שינוי נוהל חסימה אזורי .5
 הצבעה

 דנה, יועד, סטס, ליאור , לירז, שי  -בעד  – הכנסה לסדר היום
 ערן -נגד              

 פה אחד   - המלצת הוועד המנהל למועצה לקבלה
 

 (.6)נספח  הצעת ההחלטה של ח"מ יועד סספורטה בעד שינוי פרק הבחירות בתקנון האגודההעלאת  .6
  הצבעה

 פה אחד  - בעד -  הכנסה לסדר היום   
 פה אחד   - המלצת הוועד המנהל למועצה לקבלה

 
 
 

 בברכה,
 יועד סספורטה

 עד המנהלהויו"ר 



 

 

 
 1נספח 

 
 3112הצעת תקציב אסר"ן 

 בשנים האחרונות. אסר"ן ואגודת הסטודנטים
 

על ובו הוחלט  ,טהיבתיאום מול הדיקנאט והאוניברס ,הסכם בין שתי האגודותנערך לפני מספר שנים 
. הדרישה מהאגודה לאסר"ןהעברת סכום מסוים מדמי הרווחה אותם משלמים סטודנטים בפקולטה 

חר דין ודברים שקלים עבור כל סטודנט שלומד בפקולטה. לא 88/-לכהראשונית של אסר"ן הייתה 
 ,שקלים שמועברים בשנים האחרונות מהאגודה לאסר"ן בשתי פעימות 88,888/-התייצב הסכום על כ

 אחת בתחילת כל סמסטר. 
 

, בתמורה שקלים בשנה 188,//-מעבר לכך מעבירה האגודה כמחצית מסכום העסקתו של רכז אקדמיה, כ
 .לעבודתו תחת מדור אקדמיה של האגודה ובשיתוף איתו

 
וכן נותנת הובלה ותפעול, ובהשאלת ציוד , לפי ההסכם, במעבר לכספים אלו עוזרת האגודה לאסר"ן

 . , בדומה לחלק מזכויות עובד באגודהכרטיסי כניסה לעובדי אסר"ן באירועי השיא של האגודה
 

כמו כן, לפי ההסכם האגודה התחייבה לספק שלל שירותים שהיא נותנת באוניברסיטה הגדולה גם 
ביניהם תליית הפרסום באחריות מדור תפעול, ומכירת כרטיסים לאירועי  –ולטה למדעי הבריאות בפק

 השיא של האגודה: אירוע פתיחת שנה ויום הסטודנט. 
 

אסר"ן רואה עצמה כגוף שמטרתו לשתף פעולה כמה שיותר עם אגודת הסטודנטים ומהווה גוף משלים 
א מאופי הלימודים והרכב האוכלוסיה בפקולטה למדעי כפועל יוצ ,לאגודת הסטודנטים. יחד עם זאת

הדבר נובע הבריאות, רבים מחברי אסר"ן לא מנצלים את השירותים אותם מספקת אגודת הסטודנטים. 
גם מאופי הפעילות שמציעה האגודה לעומת אופי הסטודנטים בפקולטה )הן אישיותית והן מבחינת 

 הנגישות הפיסי של אותן הפעילויות.הדרישות הלימודיות( אך נובע בעיקר מחוסר 
 

המיוחדים של הסטודנטים בפקולטה  םמטרת המדורים השונים באסר"ן היא לתת מענה הן לצרכי
והן לאפשר פעילויות תרבותיות שמתאימות לאופי הפקולטה  בתחום האקדמיה, התעסוקה והאלקטיבים

מדור  .לטהוקפודים והאוכלוסיה בי השונה של הלימפאומהנגזרת ל זאת כ. כואשר נגישות לסטודנטים
, ובמידת קולטהפתרבות של אסר"ן עושה מאמצים לייצור פעילות תרבותית נגישה לכלל הסטודנטים ב

מאז הקמתה אסר"ן הפנתה כמות משאבים  ,. בנוסףהאפשר גם לכלל הסטודנטים באוניברסיטה
 יוחד של הפקולטה. אופיה המתיים שונים בהתאם לכניות ופרויקטים קהילוומאמצים רבים לת

 
בשנתיים האחרונות חלה עלייה בכמות הסטודנטים בפקולטה וכן נפתחה תוכנית לימודים נוספת )תואר 

חדש שהוקם יש מאין(. עלייה מספרית זו, לצד התרחבות אסר"ן, הביאה לעלייה בהיקף הפעילות 
 והתקציב הנדרש לפעילות השנתית של אסר"ן. 

 
ה תקופה כמה פרויקטים ויוזמות של המדורים אשר נבלמים עקב חסר ב"קנה" של אסר"ן יושבים מז

תקציבי. אנו חושבים שעל מנת לעמוד בצרכים הללו יש מקום להגדיל את הסכום אותו מעבירה האגודה 
לאסר"ן, וכן בשל חוסר הקורלציה לעלייה בכמות הסטודנטים. מעבר לכך הסכום שנקבע ועומד על 

 נקבע בעבר באופן שרירותי וללא קשר לכמות הסטודנטים בפקולטה. לשנת פעילות מלאה  88,888/
 



 

 

 
 :המצומצם ביותר תקציב אסר"ן

 
 הכנסות: 

 
 סכום מקור

 100000 אגודה )רווחה(

 180000 פקולטה

 22875 משרד יו"ר

 12000 הסברה

 9000 תרבות

 184522 תעסוקה

 20000 אקדמיה

 29225 התנדבות

 25000 אלקטיב משוער

 20000 ם פקולטה כרטיסים משועריו

 45820 פקולטה -אלכהלא  + השלמות מאמץ

 13000 החזר נציגים

 666442 סה"כ

 הוצאות:  
 

   שוטף מדורים   משכורות 

   154046.4 יו"רמשרד 

עורך דין 
 2500 שנתי

 5000 משרד  80000 מזכירת אסר"ן

 1000 בנק   17962 הסברה

 2000 שכירות 0 11662 תרבות

     6600 154444.8 ומדריכים(  תעסוקה )רכזים

     0 32648 אקדמיה

   9385 81972 התנדבות

     0 0 אלקטיב

 10500   15985   סה"כ מדורים

       235735.2 סה"כ משכורות: 

     479220.2 סה"כ:  
 

 81,111/יתרה לפעילות שנתית: 
 08,888 –יום פקולטה 

 5888 -ועוד  שוטף ישיבות, הדפסות
 15,111 –מדורים שונים ובלת"מ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3  נספח

 

 

 

 

 

 



 

 

 2  נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4  נספח
/0083018/1 

 ז ניסן התשעג

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 הנדון: הרחבת הסיבות המוצדקות להעדרות מישיבות מועצה

 
 

 רקע

דרות מישיבות מועצה/וועדות מכרז, ומסיבות אלו סיבות מוצדקות להיע 0בתקנון העמותה מוגדרים   1.1..2כיום בסעיף 

 לא יימנו חיסורים לחברי מועצה.

 -אישרה המועצה את שינוי הסעיף לתצורה הבאה 30.2302..0 -בישיבת מועצה שהתקיימה ב

 יחשבו סיבות מוצדקות הסיבות האלה, ורק הסיבות האלה ובהצגת אישור בלבד:  1לעניין סעיף  .1.1..2

 וז בבי"ח או אשפוזו של אדם קרוב מדרגה ראשונה.אשפ .1.1.0..2

 שרות מילואים פעיל. .1.1.2..2

 עזיבת ישיבה לאחר חצות. .1.1.0..2

 ימי אבל לאחר מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה ושניה בהתאם למנהגי הדת. .1.1.1..2

 אירוע משפחתי של קרוב מדרגה ראשונה. .1.1.0..2

 שיעי להריון וחודש ראשון לאחר הלידה. חודש ת -חופשת לידה  .1.1.2..2

שעות( לפני מועד תחילת  14ים )יישיבת מועצה/וועדת מכרז שמתחילים בטווח זמן של יומיים קלנדר .1.1.0..2

 בחינה בע"פ, בחינת בית, בחינה בכתב.  -מבחן/בוחן, על כל סוגיהם 

פות הינה תקורס אליו ח"מ רשום בהם ההשתאי נוכחות בגין שיעורים / אירועים חד פעמיים במסגרת  .1.1.4..2

 תיחשב כסיבה מוצדקת להיעדרות פעם אחת בלבד במשך שנת כהונה אחת. -חובה 

אף אחד מהסעיפים הנ"ל אינו מתייחס לשליחות מטעם האוניברסיטה או האגודה למדינה זרה, מה שעלול להוביל חבר 

 מועצה לדילמה באשר לנסיעה.

 ור יחשב למוצדק פעם אחת בלבד במשך כהונה. החיס 1.1.4..2בדומה לסעיף 

 

 תוכן ההצעה:

  -הוספת הסעיף הנ"ל לתקנון  את לאשר ממליצה הסטודנטים אגודת מועצת

תחשב כסיבה מוצדקת להיעדרות פעם  –משלחת מטעם האוניברסיטה או האגודה למדינה זרה  4.92929.9

 אחת בלבד במשך שנת כהונה9



 

 

 

 פנים אופי ההחלטה:

 תקנה ת ההחלטה:מתכונ

 יו"ר הועד המנהל, ועדת תקנון עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין. בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה

 לאחר אישור רשם העמותות לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אין גורם אחרי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר ועדת ביקורת , אם נדרש:הנהלהגורם מפקח מטעם ה

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 יועד סספורטה

 יו"ר הוועד המנהל

 ויו"ר ועדת תפעול



 

 

 5  נספח
/0083018/1 

 ז ניסן התשעג

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 נוהל חסימה אזוריהנדון: 

 

 רקע:

שונות של נוהל החסימה האזורי והיה קשה לגלות מה הוא העדכני ביותר, דבר העלול להוביל יש היום מספר גרסאות 

 לטעות גם אצל ועדת בחירות. הנוהל לא ברור, וכתוב בצורה העשויה להשתמע לשני פנים.

 הנוהל הינו נוהל קריטי שכן הוא קובע את תנאי הסף לכניסת מועמדים למועצה.

 

 תוכן ההצעה:

 טודנטים מאשרת את נוהל החסימה האזורי, כפי שהוצג בישיבה9מועצת אגודת הס

 

 פנים אופי ההחלטה:

 נוהל מתכונת ההחלטה:

 יו"ר הועד המנהל, ועדת תקנון עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 צורן מור  -יו"ר ועדת ביקורת  בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה

 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אין גורם אחרי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר ועדת ביקורת , אם נדרש:הנהלהגורם מפקח מטעם ה

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 יועד סספורטה

 יו"ר הוועד המנהל

 ויו"ר ועדת תפעול

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 חסימה אזורי אחוזנוהל 

 
בדבר קביעת אחוז חסימה אזורי  21/02/2334אחוז חסימה אזורי מתבסס על החלטת מועצה מתאריך נוהל  .0

 . 22/4/2013אשר עודכנה בהחלטת מועצה מתאריך בבחירות 

אחוז החסימה אחוז החסימה לבחירות למועצה הינו אחוז חסימה אזורי בהתאם למספר המועמדים באותו אזור.  .2

 באותו אזור לעבור את האחוז שנקבע, ללא התייחסות לקולות פסולים. אחוז המצביעים הכוללל משמעו שע

במידה והאזור כולו עבר את אחוז החסימה שנקבע, ייבחרו המועמדים באותו אזור על פי מספר המצביעים האישי 

ים באזור זה יוכלו בסדר יורד ובהתאם לסך המנדטים המוקצה לאותו אזור. יש להבהיר כי המועמדים המוביל

 להיבחר למועצה על אף שהם לא עברו את אחוז החסימה באופן אישי.

 נוהל אחוז חסימה אזורי יפעל באופן הבא:  .0

 באזורי בחירה בעלי מנדט בודד יפעל הנוהל באופן הבא: .א

 5%9אחוז החסימה האזורי יהיה עד שני מועמדים:  (0

 8%9אחוז החסימה האזורי יהיה עד שלושה מועמדים:  (2

 01%9אחוז החסימה האזורי יהיה ארבעה מועמדים ומעלה:  (0

 באזורי בחירה בעלי מנדט כפול יפעל הנוהל באופן הבא: .ב

 5%9אחוז החסימה האזורי יהיה עד שלושה מועמדים:  (0

 8%9אחוז החסימה האזורי יהיה בין ארבעה לחמישה מועמדים:  (2

 01%9אחוז החסימה האזורי יהיה שישה מועמדים ומעלה:  (0

 בחירה בעלי מנדט משולש יפעל הנוהל באופן הבא:באזורי  .ג

 5%9אחוז החסימה האזורי יהיה עד ארבעה מועמדים:  (0

 8%9אחוז החסימה האזורי יהיה בין חמישה לשישה מועמדים:  (2

 01%9אחוז החסימה האזורי יהיה שבעה מועמדים ומעלה:  (0

 

 

 

 



 

 

 6  נספח
 

/0083018/1 

 ז ניסן התשעג

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 ן: שינוי פרק בחירות בתקנוןהנדו

 
 

 רקע

קנון האגודה מונע כל אפשרות של עריכת בחירות למועצה בצורה ממוחשבת, משום שהוא מגדיר, בצורה שאינה כיום ת

 משתמעת לשני פנים, בפרק הבחירות שהבחירות יעשו בצורה ידנית על גבי פתקים.

, ולהעניק לוועדות הבחירות את הזכות לבחור לערוך את ברצוננו לאפשר בחירות אשר יתקיימו בעתיד בצורה ממוחשבת

 הבחירות באופן אשר ימצאו לנכון.

 

 תוכן ההצעה:

השינויים התקנונים בפרק הבחירות בתקנון האגודה כפי שהוצגו  את לאשר ממליצה הסטודנטים אגודת מועצת

 בישיבה9

 

 פנים אופי ההחלטה:

 תקנה מתכונת ההחלטה:

 יו"ר ועדת כספים, מזכ"ל המועצה, יו"ר הועד המנהל נטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:עבודה מקדימה, אם רלב

 יו"ר ועדת ביקורת  בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה

 לאחר אישור רשם העמותות לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אין גורם אחרי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר ועדת ביקורת , אם נדרש:הנהלהרם מפקח מטעם הגו

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 יועד סספורטה

 יו"ר הוועד המנהל

 ויו"ר ועדת תפעול

 

 



 

 

 הבחירות למועצה – 2פרק 

 

 הבחירות למועצת הסטודנטים הינן בלתי מפלגתיות, אזוריות, אישיות, ישירות וחשאיות.  .00

הבחירות למועצה תתקיימנה בסמסטר א' לא מוקדם מחמישה שבועות ולא מאוחר משמונה שבועות מתחילת שנת  .00.0

הלימודים ובמועד שיקבע על ידי ועדת הבחירות. סעיף זה הינו סעיף יסודי בתקנון, אשר יקוים גם אם הדבר כרוך בהפרת 

 הוראות אחרות בתקנון.

 פחות שלושה ועד חמישה ימי לימודים רצופים. הבחירות תתקיימנה במשך ל .00.2

 בעלי זכות בחירה:  .00.0

 כל חבר אגודה רשום רשאי להצביע למועמד אחד באזור הבחירה שבו הוא רשום. .00.0.0

 חבר אגודה הרשום ביותר מאזור בחירה אחד יצביע באחד מאזורי הבחירה לפי רצונו. .00.0.2

 ת של בעלי זכות הצבעה בעזרת עובדי האגודה.ועדת בחירות  תנפיק רשימו .00.0.0

 למען הסר ספק כל חברי וועדת הבחירות וחברי וועדת הביקורת רשאים להשתתף בבחירות ולהצביע. .00.1

 

 

 ועדת בחירות: .01

 (. 33.1ועדת בחירות תיבחר, עד לשבוע השלישי של תחילת שנת הלימודים )סעיף  .01.0

 הועדה תכהן מיום בחירתה ועד לישיבת המועצה הראשונה של המועצה הנבחרת. .01.2

 הרכב הועדה: .01.0

 הועדה תמנה לפחות שלושה חברי עמותה מן המניין. .01.0.0

 הועדה תורכב מיו"ר ושניים או שלושה חברים, כאשר אחד החברים ימונה לממלא מקום יו"ר הוועדה. .01.0.2

הבחירות אינם רשאים להגיש מועמדות לבחירות למועצה או לכל תפקיד באגודה מרמת רכז ומעלה   חברי ועדת .01.0.0

 בשנת הלימודים שבה הם מכהנים או כל עוד המועצה שנבחרה תחת פיקוחם מכהנת, גם אם יתפטרו מתפקידם. 

 תקבלו החלטות בהיעדרו.נציג ועדת ביקורת ישתתף כמשקיף בישיבות ועדת בחירות ללא זכות הצבעה. לא י .01.0.1

חברי ועדת בחירות יבחרו במכרז בפורום מיוחד הכולל את יו"ר ועדת בחירות וארבעה חברי מועצה, כאשר  .01.0.0

 ביניהם לפחות חבר ועד מנהל אחד . יו"ר ועדת בחירות יהיה מנהל המכרז.

 

 תפקידי הועדה וסמכויותיה: .01.1

 נושא הנוגע לבחירות במסגרת הוראות התקנון. ועדת הבחירות תדון ותחליט בכל .01.1.0

 ועדת הבחירות תהיה אחראית לארגון הבחירות, ניהולן, סיכומן ופרסום תוצאותיהן.  .01.1.2

 ועדת הבחירות תיידע את המועמד בנהלי הבחירות עם הגשת מועמדותו. .01.1.0

 על תהליך הבחירות. ועדת הבחירות תשלח בקשה לאוניברסיטה להצבת משקיפים מטעמה .01.1.1

 חברי ועדת בחירות יפקחו על מהלך הבחירות. .01.1.0

 מלא של ישיבות הועדה. יו"ר ועדת הבחירות יהיה אחראי לרישום סיכום .01.1.2

לא יאוחר מחמישה ימי לימודים לפני  02.2ועדת בחירות תבחר את חברי ועדות הקלפי לפי הוראות סעיף  .01.1.0

 הבחירות.

 דת הבחירות תקבע ותגדיר את תפקידי ועדת הקלפי במסגרת הוראות התקנון.וע .01.1.4

ועדת בחירות תכתוב ותפרסם לציבור הסטודנטים את דוח הבחירות תוך עשרה ימי לימודים מיום סגירת  ...01.1

 הקלפיות. 

 סיכומי דיוני ועדת הבחירות יהיו גלויים.    .01.1.03

לפחות שניים מחבריה.  יו"ר הועדה מחויב ליידע את כל חברי הועדה, את  -ה מניין חוקי לישיבות הועד .01.1.00

 מזכירות המועצה ואת ועדת ביקורת על מועד כינוסה.

 החלטות ועדת הבחירות יתקבלו בהצבעה ברוב רגיל.   .01.1.02

מצעי פרסום ימי לימודים לפני מועד עריכת הבחירות בשני א 03ועדת בחירות תפרסם הודעה לפחות  .01.1.00

 לפחות, שבה יפורטו:

 מועד הבחירות )ימים ושעות(. .01.1.00.0

 חלוקת האזורים לפי הפקולטות והמחלקות. .01.1.00.2

 ימי לימודים לפני מועד הבחירות את נהלי ההצבעה ומיקום הקלפיות. 0ועדת בחירות תפרסם לפחות  .01.1.01

 ירות, ויחוו דעתם מול חברי המועצה המכהנת.חברי ועדת ביקורת ישקיפו על מהלך הבח .01.1.00

 

 אזורי בחירה .01.0



 

 

ועדת בחירות תקבע את חלוקת מספר הנציגים לפי אזורי הבחירה. מחלקות הלימוד באוניברסיטה יחולקו לאזורי  .01.0.0

 מנדטים. 00בחירה אשר ירכיבו יחד 

בישיבה הדנה בקביעת אזורי בחירה חייבים להיות אזור בחירה הינו מחלקה או מספר מחלקות מאותה פקולטה.  .01.0.2

נוכחים לפחות שני חברי ועדת בחירות, לפחות שני חברי ועדת ביקורת, ולפחות שני חברי מועצה שאינם מתמודדים 

 בבחירות.  כל שינוי באזורי הבחירה ייעשה בפורום זה ועד חמישה ימים לפני הבחירות.

 לו היחסי של אזור הבחירה מתוך כלל חברי העמותה. חלוקת הנציגים תעשה לפי גוד .01.0.0

 מספר המנדטים של כל אזור בחירה ייקבע ביחס ישר למספר בעלי זכות הבחירה באותו אזור. .01.0.1

 לעניין חלוקת אזורי הבחירה, תוכל וועדת הבחירות להפריד בין תואר ראשון לתארים מתקדמים. .01.0.0

 

 תעמולת בחירות: .00

 רה תעמולת בחירות על רקע מפלגתי או פוליטי.אסו .00.0

 אסורה התארגנות של שני מועמדים או יותר לניהול תעמולה בכתב ובעל פה. .00.2

נתנו ע"י ועדת בחירות, לפני הפצתם על המועמד להעביר דוגמא לועדת יתעמולה בכתב תיעשה באמצעים שי .00.0

 בחירות.

 שור ועדת בחירות בהתאם להנחיות התקנון.כל אמצעי תעמולה חייב לקבל את אי .00.1

מטר מהקלפי הינו אזור אסור לתעמולת בחירות. במידה וינהל מועמד תעמולה באזור זה, רשאית  03אזור ברדיוס  .00.0

 ועדת בחירות לפסול מועמדותו בזמן הבחירות או לאחר מכן, ובתנאי שקיבל אזהרה קודם לכן.

ועמד אשר יפר את הוראות פרק זה. הוראת הפסילה תינתן בכתב. ערעור ניתן ועדת הבחירות רשאית לפסול מ .00.2

 שעות מזמן קבלת הודעת הפסילה. 14 -להגיש לועדת ביקורת בכתב לא יאוחר מ

 

 הגשת שמות מועמדים למועצה: .00.0

 כל חבר אגודה רשאי להגיש מועמדות לתפקיד חבר מועצה למעט מקרים המפורטים בתקנון.. .00.0.0

 המועמד רשאי להגיש מועמדות באזור בחירה אחד בלבד, בו הוא לומד. .00.0.2

 שעות לפני פתיחת הקלפיות. 02המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד חבר מועצה יהיה   .00.0.0

 

במהלך תקופת הגשת המועמדות תפרסם ועדת הבחירות מדי יום את רשימת המועמדים המעודכנת לתפקיד חבר  .00.4

 .מועצה

הגשת המועמדות תעשה בכל דרך שתמצא ועדת הבחירות לנכון, ובלבד שהמועמד יאשר באופן אישי את הגשת  ...00

 מועמדותו.

 ערעורים על רשימת המועמדים יש להגיש לועדת בחירות עד סוף יום הלימודים הקודם לתחילת הבחירות.  .00.03

 

 וועדת קלפי .02

 חברים לכל היותר, שאינם מועמדים לבחירה למועצה. 2ר תמנה לכל קלפי תמונה ועדת קלפי אש .02.0

 וועדת הקלפי תמונה על ידי: .02.2

 מנהל הדיון -יו"ר וועדת בחירות  .02.2.0

 חבר וועדת בחירות נוסף אחד או יותר .02.2.2

 חבר ועדת ביקורת אחד או יותר כצופה  .02.2.0

 דות, יו"ר ושני חברים נוספים בכל תת וועדה בכל עת.ועדת קלפי תחולק ע"י ועדת הבחירות לתת וע .02.0

 ועדת הבחירות תמנה בכל ועדת קלפי שני בעלי תפקידים שיוגדרו כאחראי קלפי. .02.1

 תפקידי וועדת קלפי: .02.0

 כל ועדה תהיה אחראית על קלפי אחת במשך כל ימי הבחירות. .02.0.0

 תם אחראי קלפי ושני חברי ועדת קלפי נוספים.בכל קלפי יהיו נוכחים במשך כל זמן פתיח .02.0.2

 הקלפי תפתח רק בנוכחות חבר ועדת בחירות. .02.0.0

על אחראי הקלפי להגיש לועדת הבחירות, לפחות יומיים לפני מועד הבחירות, סידור עבודה מלא והוגן למשך כל  .02.0.1

 זמן פתיחת הקלפי.

 הקלפיות במועד שיקבע על ידי ועדת בחירות.ועדת קלפי תהיה אחראית לפתיחת וסגירת  .02.0.0

 ועדת קלפי תהיה אחראית לביצוע נוהל ההצבעה. .02.0.2

בכל מקרה של ספק, מחלוקת או תקרית אחרת יפנו חברי ועדת הקלפי אל יו"ר ועדת הבחירות, או ממלא מקומו  .02.0.0

 פי.לשם קבלת הוראות והבהרות. הוראות ועדת הבחירות יחייבו את ועדת הקל

 אחסון הקלפיות: .02.0.4



 

 

מיד לאחר סיום ההצבעה וסגירת הקלפי בסוף כל יום תדאג ועדת הקלפי לאחסון הקלפיות במשרד ועדת  .02.0.4.0

 ביקורת, או במקום בטוח אחר אם הדבר אינו אפשרי, ובאישור ועדת ביקורת. 

או נציג מטעמם להשקיף. כל כניסה בעת הכנסת והוצאת הקלפיות ממקום האחסון יוכלו המועמדים  .02.0.4.2

 לחדר האחסון תיעשה בנוכחות חבר וועדת ביקורת, חבר וועדת בחירות וחבר עמותה נוסף.

, תיפסל הקלפי כולה וועדת הבחירות 36.5.8.2נכנס אדם כלשהו לחדר האחסון בניגוד להוראות סעיף  .02.0.4.0

 תורה על עריכת בחירות חוזרות בקלפי זו.

 

 הקלפיות וסדרי ההצבעה: מיקום .00

 בכל קלפי יימצא עותק של תקנון האגודה. .00.0.0

 בכל אחת מהקלפיות תהיה רשימת המצביעים  .00.0.2

הקלפיות יפתחו בכל אחד מימי הבחירות בשעות ובמקום שיקבעו ע"י ועדת בחירות ובתנאי שזמן פתיחת קלפי לא  .00.0.0

 יפחת מארבע שעות ביום.

 ירות תפרסם כל שינוי במיקום הקלפיות ושעות הפעלתן בהתאם לצורך בשני אמצעי פרסום לפחות.ועדת בח .00.0.1

ועדת בחירות תדאג שבכל אחת מהקלפיות תמצא רשימת המצביעים הרשאים להצביע בבחירות, הערוכה לפי  .00.0.0

 )להלן "אלפון"(.  –פקולטה, מחלקה ומספר זהות 

 עדת בחירות.אלפון נוסף ימצא ברשות ו .00.0.2

 ההצבעה תתקיים באמצעי שייקבע על פי ועדת בחירות ויאושר על ידי מועצת הסטודנטים בפורום מליאה. .00.0.0

 בעל זכות הבחירה שהצביע, יימחק שמו מהאלפון והוא יחתום בסמוך לשמו. .00.0.4

 חתימת ידו של המצביע על גבי האלפון מעידה על הצבעתו.  ...00.0

 הנהלי הצבע .04

 נוהל הצבעה רגיל: .04.0

 הבוחר ימסור את תעודת הסטודנט שלו לוועדת הקלפי. .04.0.0

 ועדת הקלפי תזהה את הבוחר באלפון במחלקה שבה הוא לומד. .04.0.2

 ועדת הקלפי תמחק את שם הבוחר מהאלפון בכל המחלקות שבהן הוא רשום. .04.0.0

 נמחק. הבוחר יחתום ליד שמו בכל המקומות שמהם .04.0.1

 הבוחר ייכנס אל מאחורי פרגוד המצביעים בגפו ויצביע למועמד אחד מאזור הבחירה שאליו הוא שייך. .04.0.0

 חברי ועדת הקלפי יחזירו לבוחר את תעודתו. .04.0.2

 

 נוהל הצבעה חריגה: .04.2

א, מספר תעודת זהות, אזורי בטופס חריגים מקוון יירשמו פרטי הסטודנטים אשר אינם מופיעים באלפון: שם מל .04.2.0

 הבחירה אליהם משתייך והקלפי בה הצביע.

כאשר מגיע בוחר שאינו מופיע בספר הבוחרים, על חבר ועדת הקלפי לבדוק האם שמו של הבוחר מופיע בטופס  .04.2.2

ייקבע על ידי החריגים המקוון. במידה ולא, עליו להזין את שמו לטופס ולאפשר לסטודנט להצביע על פי נוהל מיוחד ש

 ועדת בחירות ובאישור מועצת הסטודנטים. במידה וכן, הבוחר אינו רשאי להצביע שוב.

 הבוחר יחתום את שמו, מספר תעודת הזהות והמחלקות בהן לומד במקום ייעודי המצורף לאלפון. .04.2.0

 י. על יו"ר ועדת הקלפי להתייחס לרשימת חתימות החריגים כאל אלפון נוסף בקלפ .04.2.1

 מקרים לנוהל הצבעה חריגה: .04.2.0

 הצבעה באמצעות הצגת תעודה מזהה שאינה תעודת סטודנט  ובלבד שמופיעה בה תמונתו המעודכנת. .04.2.0.0

 שם הבוחר אינו מופיע באלפון. .04.2.0.2

 במקרה של בעיה המתעוררת בזמן ההצבעה ומחייבת בדיקה מעמיקה. .04.2.0.0

ת בנוכחות יו"ר הקלפי תערוך בסיום כל יום בחירות בירור הסיבות שבגללן נאלצו הבוחרים ועדת בחירו .04.2.0.1

 להצביע בנוהל הצבעה חריגה וזאת על פי טופס החריגים. 

 

 ספירת וסיכום התוצאות:    ..0

המייצגים המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגדול בין המועמדים באותו אזור, נבחרו לכהן כחברי מועצה  .0..0

 אותו ובתנאי שעברו את אחוז החסימה כפי שמוגדר בנוהל המשלים בנושא אחוז חסימה אזורי. 

 בעת ספירת הקולות יוכלו להשקיף המועמדים או נציג מטעמם. .2..0

 ספירת הקולות כולה תצולם ותוקלט במצלמת וידאו. צפייה בהקלטה תהיה זמינה לכל חבר אגודה המעוניין. .0..0

 במידה והבחירות נערכות על גבי פתקים: .1..0

 ספירת הקולות תעשה על ידי חברי ועדת בחירות, חברי ועדת קלפי, וחברי ועדת ביקורת בלבד. .1.0..0



 

 

יו"ר וועדת בחירות ינהל את ספירת הקולות. יו"ר ועדת  בחירות ונציג ועדת ביקורת ישקיפו על תהליך הספירה  .1.2..0

 ולא יספרו בעצמם.

 תיבות הקלפי יפתחו רק בחדר ספירת הקולות. .1.0..0

 מעטפות הבחירה ימוינו לפי מעטפות מיוחדות ורגילות. .1.1..0

תיבדק תקינותן של המעטפות המיוחדות טרם תחילת ספירת הקולות. המעטפות שיימצאו כשרות יעורבבו עם  .1.0..0

 המעטפות הרגילות. מעטפות לא כשרות יפסלו.

 ת ימוינו על פי קוד אזורי הבחירה.כל המעטפו .1.2..0

 יו"ר ועדת בחירות יחלק את הצוות לזוגות. .1.0..0

 כל אחד מהמשתתפים בספירת הקולות רשאי לדרוש ספירה חוזרת באחד )או יותר( מאזורי הבחירה או בכולם. .1.4..0

רים אינו לומד במחלקה/ות כל זוג אחראי על ספירת הקולות באזור בחירה מסוים, בתנאי שאף אחד מהסופ ...1..0

 השייכות לאזור הבחירה.

יו"ר ועדת בחירות אחראי לרישום התוצאות, יו"ר ועדת ביקורת יפקח על הרישום. בנוסף כל אחד  .1.03..0

 מהסופרים ינהל רישום עצמאי לגבי מספר הקולות שספר.

ורת רשאית לפסול פתק הצבעה וועדת בחירות, לאחר קבלת עמדת וועדת ביק –פתקי הצבעה פסולים  .1.00..0

 . 39.4.13בהתאם לאחת הסיבות המפורטות בסעיף 

 פתק פסול לא ייכלל בסיכום התוצאות.  .1.02..0

 הסיבות לפסילת פתק הצבעה: .1.00..0

 רישום יותר ממספר הנציגים המוקצים לאזור הבחירה. .1.00.0..0

 במעטפה נמצא יותר מפתק אחד. .1.00.2..0

 פתק לא הונפק על ידי ועדת הקלפי.ה .1.00.0..0

 כל חריגה אחרת מנוהל הבחירות כפי שפורסם על ידי ועדת בחירות. .1.00.1..0

 במידה והבחירות נעשות באופן ממוחשב: .0..0

 הספירה תיעשה אך ורק לאחר תום תקופת ההצבעה. .0.0..0

אגר הנתונים העדכני. הצבעות שיימצאו כשרות תיעשה בדיקה של ההצבעות המיוחדות אל מול טופס החריגים ומ .0.2..0

 יתווספו לספירה הרגילה. הצבעות שיימצאו אינן כשרות ייפסלו.

תהליך ספירת הקולות יתבצע בנוכחות יו"ר ועדת בחירות וחבר ועדה נוסף, יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדה נוסף  .0.0..0

 וחבר עמותה.

 ת בכל הנוגע לסדרי הצבעה וסכום תוצאות והערעור עליהן.בחירות משנה דינן כדין בחירות רגילו .2..0

 

 פרסום תוצאות הבחירות .13

שעות מתום ספירת  21וועדת הבחירות תפרסם את רשימת הנבחרים ותודיע להם אישית על בחירתם תוך  .13.0

 הקולות.

ם הפסולים בכל אזור דוח הבחירות יכלול בין השאר את מספר הקולות שקיבל כל מועמד ואת מספר הפתקי .13.2

 ימי לימודים מיום סגירת הקלפיות. 03בחירה והוא יפורסם תוך 

 ועדת הבחירות תחשב ותפרסם את מידת ההשתתפות בהצבעה. .13.0

ימי לימודים  03כל חבר עמותה רשאי לערער על בחירתו של חבר, על הבחירות או על סדרי ההצבעה תוך  .13.1

 מפרסום דוח הבחירות.

ימי לימודים, תוך פיקוח על הפעולות המומלצות במענה.  0עדת ביקורת תפקח על תוכן המענה לערעור תוך וו .13.0

 ציון הפעולות שננקטו על ידיה.

ימי לימודים מיום פרסום הדוח או מיום הגשת הערעור )המאוחר ביניהם( על  23ועדת בחירות תחליט בתוך  .13.2

 ים אם שוכנעה כי:בחירות משנה בקלפי או אזור בחירה מסו

 ההצבעה שם לא הייתה כשרה.  .13.2.0

 מספר מועמדים באותו אזור בחירה קיבלו מספר קולות זהה ולא ניתן לקבוע את הנציגים למועצה .13.2.2

בכדי לפגוע בסמכותו של בית דין חברים להכריז על בחירות חוזרות באזור בחירה  40.6אין בהוראות סעיף  .13.0

 בכל עת במקרה של חשד לבחירות שאינן כשרות.אחד או יותר 

ימי לימודים לאחר פרסום ההחלטה על  03בחירות משנה תערכנה בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מאשר  .13.4

 ימי לימודים. 0-עריכתן ולא מוקדם מ



 

 

ויאוחסן בחדר  במידה וההצבעה נעשתה באמצעות פתקים: פתקי ההצבעה לאחר ספירתם יוכנסו לארגז שיחתם ...13

ועדת ביקורת למשך שנתיים. פתיחת הארגז במקרה הצורך תתבצע אך ורק בידי חבר ועדת הביקורת וחבר עמותה נוסף. 

 תאריך, שעת הפתיחה, פרטי הפותח וסיבת הפתיחה ירשמו במחברת מיוחדת שתצורף לארגז החתום.

ם בידי ועדת ביקורת במשך שנתיים ולא יועבר במידה וההצבעה נעשתה באופן ממוחשב: יישמר מאגר הנתוני .13.03

לאף גורם אחר. פתיחת המאגר במקרה הצורך תתבצע אך ורק בנוכחות חבר ועדת ביקורת וחבר עמותה נוסף. תאריך, 

 שעת הפתיחה, פרטי הפותח וסיבת הפתיחה יתועדו על ידי ועדת ביקורת. 

 

 שקיפות וטוהר הבחירות: .10

 עמם יוכלו להשקיף על כל שלב בתהליך הבחירות.המועמדים או נציג מט .10.0

 מצא בית דין חברים כי חבר עמותה פגע או ניסה לפגוע בטוהר הבחירות במזיד, דינו הוצאה מהעמותה. .10.2

 


