
 

 

 

 3/09/2020- ה                                                                                                                 ודלכב

                              חברי המועצה

 כלל חברי העמותה 

 

 המניין בגין הצבעות שנדחו מועצה שלא מין ישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 מן המניין.  ה שלאלישיב תש"פת  מועצ התכנסה ,  2020לספטמבר  1', הגביום 

 12:00-21:00במערכת הזום בין השעות התקיימה  הישיבה  •

 ישיבה. ה  סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

בגדדי, דולב כנען, בר טל חזי, רועי אראל, דין  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
ניר  יניב שמיס, , )זום( עד כהן-, אל )זום( רףאס, יובל דר, אלה )זום( מהצרי - הקאופמן, דקל לוי, דורון ליבנ

, איילה בדש, איילת גל , שיר שפרן, טל אדיב, ברק דביר, תום לוי, דניאל גיא צברי , פניסיבוזגלו, יותם ק
 ח"מ  28ה"כ : ס טיב יחיאל, , יניב גורדצקי עידו שגן

 
  

 חסרים:  תובלי רון, רותם חניה סה"כ : 2 ח"מ 
 

 משקיפים:

 נתנאל קלוטקר  -יו"ר ועדת ביקורת  .1

 

  מהלך הישיבה: 

   עדכוני מזכ"ל •

 הסבר על ההצבעות ולמה אינן התקיימו במליאה הקודמת •

 הסבר על בחירת יו"ר ועדת בחירות •

 הסבר על הצבעה על בחירות מקוונות •

 צעדת "את לא אשמה" ולמה צריך לתמוך בה כאגודההסבר על  •

 

 עדכוני מזכ"ל:  .1

a.   התנהלות בישיבה 

b.  הסבר על מהלך הענייניים בישיבה–   

ברק: ישיבה זו מתנהלת כעת מכיוון שבישיבת המועצה הקודמת דנו  

בנושאים שעלו על סדר היום, זמן רב יותר ממה שהוקצב עליהם לפני כן. על  

הנושאים הללו להצבעה בישיבה נוספת, זאת על מנת להקדיש  כן דחינו את 

 להם את מירב תשומת הלב של חברי וחברות המועצה. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :בחירת יו"ר ועדת בחירות למועצת תשפ"א .2

 במכרז זה התמודדו שני מועמדים:

 תומר רוטברט, ירדן קוריטרו

המועמדים נכנסו אחד אחרי השני לראיונות שהתבצעו במערכת הזום ונשאלו את  

 השאלות הבאות: 

 ספר על עצמך? .1

 מנה פרוייקט משמעותי שביצעת בעבר  .2

 מה לדעתך הן התכונות החשובות ביותר עבור צוות מנצח? .3

כיצד תתמודד עם אחוזי ההצבעה אשר צפויים להיות נמוכים בשל היעדר הנוכחות   .4

 בקמפוס? 

 אם עולה בראשך רעיון כיצד למשוך סטודנטים/ות להתמודד למועצה? ה .5

 ספר על מקום בו נכשלת בעבר ומה למדת מכך?  .6

שעות עבודה אשר יפרסו החל ממחר ועד סוף ינואר, האם אתה   400היקף המשרה הינו  .7

 חושב שתוכל לעמוד בכך? 

 משהו נוסף שתרצה להוסיף?  .8

 

 השאלות  התקיים סבב גילוי נאות: לאחר ששני המועמדים ענו על 

חברי מועצה פסלו עצמם מהצבעה בשל הכירות אישית מוקדמת: רותם, יותם, דניאל, נועה,   8

 אור, תום, ברק, דין. 

בסבב הראשון של ההצבעה לא הושג רוב מוחלט עבור אחד המועמדים. על פי תקנון העמותה  

מוחלט עבור מועמד על מנת שיבחר, לכן התבצע  לבחירות בפורום מליאת המועצה, נדרש רוב 

 סיבוב נוסף. 

 

 נושא: הצבעה על בחירת יו"ר ועדת בחירות

 

 

הנושא: הצבעה על בחירת  

יו"ר ועדת בחירת למועצת  

 תשפ"א

מליאת מועצת תש"פ מאשרת את מינוי  נוסח ההצעה: 

 המועמד להיות יו"ר ועדת בחירות למועצת תשפ"א 

ג.,  יניב . 2 קולות בעד ירדן:
 איילה.

יניב .ש.,  13 קולות בעד תומר:
דורון, רועי, רון, דולב, טל,  

אביגיל, יובל, אלה, דקל, שיר, 
 דור, ניר. 

תום, טל .ח.,   13 נמנע:
איילת, יותם, דין, דניאל,  

אור, נועה, אלעד, יטיב,  
 עידו, ברק. 

תומר  דין ההצבעה: 

נבחר ליו"ר ועדת   רוטברט

 בחירות למועצת תשפ"א 

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 אין הערות נוספות הערות: 



 

 

 

 קיום בחירות מקוונות למועצת תשפ"א  .3

בשל הסיטואציה שנוצרה בשל מגפת הקורונה הלימודים השנה לא יתקיימו   •

 באופן רגיל. 

 מקוון חלקי. הלימודים ימשיכו באופן מקוון או  •

 סטודנטים וסטודנטיות לא צפויים להגיע לקמפוס כלל.  •

בידיעה שסטודנטים/ות לא יגיעו לקמפוס לא נוכל לערוך את הבחירות   •

לאסיפת הנציגים האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון בצורה  

 תקינה. 

  באם יגיעו כמות סטודנטים/ות קטנה לקמפוס ויצביעו אלו יהיו תוצאות לא •

 מייצגות עבור הקהילה הסטודנטיאלית באוניברסיטה. 

מזכ"ל המועצה הגיש הצעת החלטה לחברי המועצה על מנת לאשר קיום   •

 בחירות בתצורה מקוונות וזאת בשל הסיטואציה שנוצרה.

מנהל הבחירות יהיה יו"ר ועדת בחירות החדש שנבחר על ידי המועצה, הוא   •

הבחירות. יו"ר הועדה אינו כפוף  ורק הוא יהיו הדמות היחידה שינהלו את 

 לאף סמכות בתוך העמותה מלבד לאסיפת הנציגים שבחרו אותו. 

יהיה עליו למרות הבחירות המקוונות לנהל מערכת בחירות שוויונית, נגישה   •

 וחשאית אשר מאפשרת מימוש זכות ההצבעה עבור כל חבר בעמותה. 

 מצורף בנספחים הצעת ההחלטה.

 

 קיום בחירות מקוונות למועצת תשפ"א.נושא: הצבעה על 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבעה על קיום הנושא: 

בחירות מקוונות למועצת  

תשפ"א באגודה  

הסטודנטיאלית  

 באוניברסיטת בן גוריון

את קיום  מועצת תש"פ מאשרת מליאת  נוסח ההצעה: 

 הבחירות למועצת תשפ"א בצורה מקוונת.

 יטיב יחיאל  1 נמנע: 0 קולות נגד: 26 קולות בעד:
ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה 

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 אין הערות נוספות הערות: 



 

 

 

 

 :תמיכה בצעדת "את לא אשמה" .4

 :מטרות הצעדה

שאין זה משנה מה לבשת, איך   המסר המרכזי אותו מבקשת הצעדה להעביר הוא  .1

 .אשמהאת לא  -התנהגת, או כמה שתית  

עלינו כחברה להטיל על הפושע את  .פגיעה מינית היא באחריות התוקף, והתוקף בלבד .2

 .ולהפסיק עם התופעה הרווחת של האשמת הקורבן האחריות למעשיו

המשטרה, בתי המשפט והמערכת הפוליטית, לא מספקות מענה הולם.  – מערכות החוק  .3

ואיננה שומרת על ביטחונן בצורה  כן המשטרה, לא מגינה על הקורבנות   החוקה כיום וכמו 

 מספקת. יש צורך לשנות את המצב וליצור אוירה שתומכת ומעודדת מתלוננות ולא כזו

 .המאיימת ומאשימה קורבנות

כל פגיעה מינית באשר היא אינה ניתנת להצדקה, ללא קשר ללבוש או התנהגות הקורבן.  .4

 יש לציין 

אינה משתנה בחברות שמתנהלות על  כי הסטטיסטיקה של תקיפות מיניות ואונס בפרט  

 .המחמירים ביותר פי קודי הצניעות

 .פגיעה מינית אינה ניתנת להצדקה, ללא כל תלות במידת הקרבה לתוקף .5

, מיניות האישה מתויגת כטאבו, נשים אשר מממשות את הצורך  2020גם כיום, בשנת  .6

 .נתפסות כפתייניות הטבעי שלהן במיניות

קיים מיתוס חזק בחברה כנגד   רחבה החוצה גילאים ומגדרים.אלימות מינית היא תופעה  .7

גברים כקורבנות לאלימות מינית, יש להיאבק למתן לגיטימציה לחוויות של פגיעות של 

 גברים, ולעודד לדיווח של גברים בפרט. 

   אופי הצעדה בבאר שבע

מקומי.  השנה לקחו את המושכות נשים באר שבעיות, שרצו שיהיה לזה חיבור לעיר ומשהו  

מארגנות הצעדה מעוניינות להגיע לכמה שיותר אוכלוסיות כגון סטודנטים/ות, נוער, נשים 

מהמגזר הבדואי ועוד. שתי הצעדות האחרונות היו גדולות ונחלו הצלחה. בסוף הצעדה יש אירוע  

סיום בו מי שרוצה, נשים וגברים, מוזמנים/ות  לעלות לבמה ולספר את הסיפור האישי שלהם  

 הל מחזק ונותן תחושה שאף אחת/ד לא לבד בסיפור הזה. כשהק

מארגנות הצעדה לא מבקשות תקציב, אלא רק את תמיכת האגודה בהיבט ההסברתי. ישמחו אם  

 . חברות/חברי אגודה יצטרפו לצעדה עם חולצה של האגודה אם ירצו כמובן

 היבט הסברתי: 

של הצעדה   הסברתית שמעבירה את המסרים  יש  תמיכה  בה.  לסטודנטים/ות להשתתף  וקוראת 

באר הן  הצעדה  מארגנות  השנה  כי  בעיקר  -לציין  היו  שמארגנותיה  עברו  לשנים  בניגוד  שבעיות, 

סטודנטיות מבן גוריון. דרך תמיכת האגודה בצעדה זו, האגודה מממשת הלכה למעשה את חיבור  

 הסטודנטים/ות לעיר באר שבע.

 אגודה שירצו לצעוד בצעדה עם חולצה של האגודה, מוזמנים/ות.  אופציה: עובדי/ות

 מצורפת הצעת ההחלטה בנספחים 

 

 



 

 

 

 

 תמיכה בצעדת "את לא אשמה" נושא: הצבעה על 

 

 

 

 

 

 

 

יוצגו נספחי הצעות החלטה כנוסח עליו התקיימה ההצבעה, על מנת לקבל את נספחים: 
 לפנות למזכ"ל המועצה או אחראית שימור ידע של המועצה. המסמכים המלאים ניתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבעה על תמיכה   הנושא: 
 בצעדת "את לא אשמה" 

 

את תמיכת האגודה מועצת תש"פ מאשרת נוסח ההצעה: 

 בצעדת "את לא אשמה" בשנת תשפ"א 

 ניר, יטיב, טל .ח  3 נמנע: 0 קולות נגד: 25 קולות בעד:
ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה 

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 אין הערות נוספות הערות: 



 

 

 

 

 :1נספח 

       לכבוד:                                                                                                                        

 חברי המועצה                             

 כלל חברי העמותה 

 הנדון: הצעה למעבר לבחירות מקוונות למועצת תשפ"א 

 

ת בחירות לאספת הנציגים של האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון כמדי שנה מתקיימורקע:  

בין    -בנגב מתקיימות  הבחירות  הסטודנטיאלית",  האגודה  שנת    10-12"מועצת  פתיחת  לאחר  שבועות 

הלימודים. השנה בעקבות מגפת הקורונה, הלימודים בשנת הלימודים תשפ"א יתחילו מרחוק ויועברו בצורה 

 ופן מעורב. מפאת אופן הלימודים, לא יגיעו סטודנטים/ות לקמפוס בצורה פיזית.מקוונת או בא

 

בשנים האחרונות אחוזי ההצבעה בבחירות למועצת הסטודנטים עומדים על מספר נמוך. הסיבה  : הצעה אשתקד-

העיקרית לכך היא הנגישות המצומצמת של כל סטודנט לממש את זכות ההצבעה שלו. כאשר תהליך ההצבעה 

קיים יכול להתבצע רק בעמדות הקלפי הפיזיות , רוב הסטודנטים שאינם קשורים באופן ישיר לבחירות יוותרו על  ה

 מימוש זכות ההצבעה. 

אני מציע   –במטרה להעלות את אחוזי ההצבעה והפיכת חווית ההצבעה לתהליך זריז , נגיש מכל מקום ובכל זמן  

 זריזה ונגישה מרחוק.   אינטראקטיבית , מאובטחת ,מעבר למערכת הצבעות ממוחשבת שמאפשרת הצבעה 

 

 מטרות המעבר למערכת הצבעה ממוחשבת  

 . הפיכת תהליך ההצבעה לנגיש וזריז  1

 . פעולה אקטיבית למען הסטודנטים וחסכון הזמן בביצוע פעולת ההצבעה2

 . העלאת אחוזי ההצבעה 3

 . מיתוג האגודה והמועצה כחדשניים ומתקדמים למען נוחות הסטודנטים  4

 

   סעיפים קשורים בתקנון העמותה

 : "ההצבעה בבחירות תעשה בקלפיות"    1.4, סעיף  6פרק 

: "במידה ומצאה לנכון ועדת תקנון כי ניתן לקיים בחירות באמצעי אחר שאינו קלפיות תוכל להמליץ  1.4.1סעיף 

 המועצה אשר תאשר טרם בחירות ועדת הבחירות תוך שמירה על מנגנון הצבעה אישית" על כך למליאת 

 

 המערכות הקיימות תומכות במנגנון הצבעה אישי 

 

 

הבחירות למועצה הם הכלי של כל סטודנט וסטודנטית, להשפיע על הנעשה במסדרונות האגודה רציונאל:  

בחירות מועצה בצורה תקינה יכולות להביא את העמותה לאבד על ידי נציגי המחלקות במועצה. אי קיום של  

את כוחה בתור הארגון היציג של הסטודנטים/ות. ברצוננו שכמות הסטודנטים/ות המצביעים בבחירות יהיה  

גדול ככל הניתן, על מנת להבטיח זאת אנו מציעים לקיים את הבחירות למועצת תשפ"א בצורה מקוונת על 

 צבעה גבוהים ככל הניתן. מנת לשמור על אחוזי ה

 

הנגשת תהליך הצבעה לסטודנטים יעודד סטודנטים לקחת חלק פעיל בבחירות הצעה אשתקד :  -

כאשר תהליך הופך קל ופשוט , הסטודנטים מרגישים שהמאמץ נעשה במטרה לשלב  –למועצה 



 

 

 ותר. אותם בבחירת נציגיהם למועצה. המהלך יגרום לסטודנטים להצביע באופן אפקטיבי ונוח י

שינוי אקטיבי של המצב הקיים למצב מתקדם , חדשני ויעיל לסטודנטים מציג את אגודת   -

הסטודנטים כגוף אקטיבי שחותר לשיפור תנאי הסטודנטים במגוון תחומים , ביניהם מימוש זכות 

 הבחירה של נציגיהם למועצה. 

 

פסולות , הצבעה במעבר למערכת ממוחשבת , מעטפות  –מזעור תקלות בתהליך ההצבעה  -

קולות  Xכפולה או כל תקלה שנגרמת מתצורת הצבעה פיזית מתבטלת. בשנה שעברה , נפסלו כ 

 סטודנטים בגלל טעות אנוש ) עובדי קלפי, סטודנטים וכו'(. 

 

 

על פי תקנון העמותה אחת לשנה תתקיימנה בחירות למועצת האגודה הסטודנטיאלית  ההצעה: 

נת לאפשר את מהלכן התקין תוך תקופה בה אין סטודנטים/ות בקמפוס בשל  באוניברסיטת בן גוריון, על מ

 הקורונה, אנו מציעים להשתמש במערכת מקוונת מרחוק שבה חברי/ות העמותה יוכלו להצביע לנציגהם/ן. 

יו"ר ועד בחירות בעת כניסתו לתפקיד תוך כדי כתיבת תוכנית העבודה לועדת הבחירות ישיג הצעות מחיר  

 ים המאפשרים הצבעה מקוונת מחוץ לקמפוס, זאת תוך ניהול תקין וחסוי במהלך ההצבעה. ממספר גורמ

 

בשנה שעברה הושגו מספר הצעות מחברות בסדרי גודל שונים של מחיר אשר יעמדו לבחינה   -

 אל מול ועדת הבחירות. 

האגודה עתידה להיכנס לתוך אפליקציה חדשנית אשר האוניברסיטה תשיק, שתכלול את  -

שירו שילוב  כל  לאפשר  עתיד  זה  דבר  האגודה.  של  ובנוסף  האוניברסטאיים  התוכן  תי 

 הבחירות האלקטרוניות דרך האפליקציה. 

ואישיות, אשר יתנהלו במערכת המאפשרת  מועצת תש"פ מאשרת מעבר לבחירות אקלטרוניות חסויות 

זאת בהתייחס למצב במדינה שאינו מאפשר התקהלות בק ובשל זאת תוך הצבעה מחוץ לקמפוס.  מפוס 

 אופי הלימודים. המועצה תבחן אפשרות זאת בכל שנה מחדש. מי בעד? 

 

 

 

 בברכה,

 ברק דביר 

 מזכ"ל מועצת האגודה הסטודנטיאלית
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