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ד' לתקנון עמותת  11תורכב ממס' חברים כנקוב בסעיף וועדת הבחירות      1.1

מתוכם ( "אגודה"/)להלן : "אגודת הסטודנטים" 2011הסטודנטים אחוה 

 ו"ר הוועדה.כהן יי

לקבוע את סדרי, נהלי ושיטת לוועדת הבחירות נתונה הסמכות הייחודית  1.2

הקבועה בתקנון אגודת הבחירות ואופן ספירת הקולות בכפוף למסגרת 

 טודנטים.הס

וועדת הבחירות תקבע את נהלי ומועדי הבחירות, לרבות קריטריונים  1.3

להצגת מועמדות, סנקציות שיינקטו כלפי המועמדים והבוחרים אשר אינם 

עומדים בנהלי הבחירות, תעמולת בחירות, אופן הבחירה, דרכי ההצבעה, 

 אופן וניהול ימי הבחירה, מועדי ההצבעה וכיו"ב.

פי שיקול דעתה הבלעדי, לסטות מהנהלים -חירות רשאית עלוועדת הב 1.4

 שנקבעו למען קיומן הנאות והתקין של הבחירות.

 ספר הבוחרים .2

ואשר במכללה ספר הבוחרים יכלול את שמות כל הסטודנטים הלומדים  2.1

 אגודת הסטודנטים ע"פ התעריף שנקבע באגודה.ל רווחה/למו דמי חבריש

דיקן יפורסם ויימצא במשרד רכזת לצרכי הגשת מועמדות ספר הבוחרים 

תאריך הינו ה 25.11.20)  29.11.20 החל מיום (רוחי בלעדי)הגב'   הסטודנטים

  אחרון לביטול חברות באגודה(

כקבוע בתקנון לא מופיע בספר  ולהיבחר במידה וסטודנט אשר רשאי לבחור     2.2

לקבלת אישור בכתב ולחלופין יקבל אישור  למדור שכ"להבוחרים יופנה 

 בכתב מנציג ועדת הבחירות )לאחר שיוודא זכאותו( לצורך הצבעתו.

  מועדי הבחירות .3

הבחירות יתבצעו באופן מקוון באמצעות פלטפורמה ייעודית שתבחר על ידי  3.1

 ועדת הבחירות.
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 חדיום אבמשך לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יתקיימו הבחירות  3.2

 22:00- 8:00"ימי הבחירות"( ובשעות  –)להלן  יום א'  20.12.20בתאריך 

 .22:00בשעה   ,20.12.20 –, ה ראשוןנעילת הקלפיות תתבצע ביום  3.3

* יתכנו עדכונים בשעות פתיחת הקלפי עד מועד התחלת הבחירות, בכפוף 

 להחלטת ועדת הבחירות.

 אופן הגשת מועמדות .4

לראשות האגודה תוגש רשימה בת שלושה חברים: יו"ר לשם מועמדות  4.1

 סיו"ר, חבר נוסף. הרשימה תענה על כל הקריטריונים להלן:

 . הרשימה תורכב מנציגי שני בתי הספר )חינוך ומדעים( 1

אגודה אשר  יברמן המניין וח יםסטודנט. על כל חברי הרשימה להיות 2

רשימה שיבקש לבטל חבר  ., עד מועד הבחירותבספר הבוחרים יםמופיע

 דמי רווחה, משמעות הדבר ביטול חברות באגודה ופסילתו מהרשימה.

חבר רשימה לא יוכל להגיש מועמדות אם נגזר עליו עונש של הרחקה  .3

מהלימודים בפועל לאחר הרשעת ועדת משמעת מכללתית. לצורך כך 

בצמוד להגשת הרשימה יצרף כל מועמד אישור ממנהל סטודנטים/רכזת 

 דנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי.סטו

במשרד כל אחד מחברי הרשימה ימציא  12:00בשעה  1.12.20תאריך . עד 4

 תעודת יושר מהמשטרה. דיקן הסטודנטים רכזת

תוגש ובאופן אישי,  ועמדיםידי המ-עלתחתם  גודההארשימה לראשות      4.2

ולמידע  שלח למיילמתאים שיהטופס ל בהתאםלמייל של ועדת בחירות 

 אישי.

כל רשימה תהיה רשאית להוסיף לרשימתה חבר נוסף כגיבוי למקרה של  . 4.2.1

פרישה / נבצרות מכל סיבה שהיא ובלבד שלא מדובר בפרישה של היו"ר. 

החברים הראשונים תישאר בעינה, החבר  3יובהר כי כל עוד הרשימה של 

 הרביעי לא יספר.

רכזת דיקן מאת  במיילקבל אישור הגשת מועמדות רשימה תכל  .  4.3

  הסטודנטים.

ו/או נציגיהן, אשר  וועדת הבחירותהרשימות שהגיעו במייל תועברנה ל 4.4

רשימה שלא תוגש בהתאם לכל הקריטריונים  .תכריע באמיתותן וכשרותן

  ובצרוף המסמכים הנדרשים תיפסל. 



 יהא זכאי לעיין בתקנון זה. חבר אגודהכל  4.5

 מועדי הגשת מועמדות וערעורים .5

ועד ליום   08:30שעה ב 10.11.20החל מיום תוגש מועמדות ליו"ר האגודה הגשת  5.1

 לא תתאפשר הגשת מועמדות מעבר למועד הנקוב לעיל. .12:00שעה ב 20.11.20

 הבחירות מייל של ועדתהגשת מועמדות על גבי טופס מיוחד ל 5.2
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 .22.11.20 פרסם רשימת מועמדים זמנית החל מיוםוועדת הבחירות ת 5.3

מועמד מתוך רשימת המועמדים הזמנית כל חבר אגודה רשאי לערער על  5.4

 ולא יאוחר ממועד זה.  12:00בשעה  24.11.20 עד ליום  שפורסמה

תפרסם וועדת הבחירות את החלטותיה בנוגע  15:00בשעה  29.11.20 -ה עד 5.5

 פנקס מול אל הרשימות כל חברי של חוזרת בדיקה תבצע, ו להלערעורים שהוגש

 את רשימות המועמדים הסופית. ותפרסם העדכני הבוחרים

היה ואחד מחברי רשימה ביטל את חברותו באגודה, השתתפותו כמועמד  5.6

תתבטל במיידי והועדה תדון האם ניתן לאשר את רשימתו )בין היתר לפי סעיף 

4.2.1 ) 

לוועדת הבחירות נתונה הסמכות לנקוט בצעדים ו/או סנקציות כנגד מועמד  5.7

מהנחיות  בבחירות אשר חרג מנוהלי הבחירות ו/או מהוראות התקנון ו/או

 כיו"ב.וועדת הבחירות ו

 

 תעמולת בחירות .6

בזמן ו/או  למען הסר ספק, אסורה כל תעמולת בחירות בתוך כיתות הלימוד 6.1

גם , או פוגע בזמן המוקדש לשיעור. באופן המפריע לשיעור ולהתנהלותו שיעור

 . לא באישור מרצה

בין כל המועמדים לראשות  והניטרליותכמו כן יובהר כי למען הסדר הטוב  6.2

הבחירות לא תתקיים כל פעילות מאורגנת חווייתית /  שבועיים לפניהאגודה, 

 .תרבותית באמצעות אגודת הסטודנטים או מי מטעמה

 . מעורב בתהליך הבחירות ובפיקוח עליולא יהא מועמד או מי מטעמו  6.3

 .הלפרסם את מצע תרשאי תהיה רשימהכל  6.4

בנהלי התקנון בדגש על דרכי  ההפעילים מטעמדאג לתדרך את ת רשימהכל  6.5

 הביצוע של תעמולת הבחירות לפי פרק זה.

תליית מודעות תיערך במתחם הקמפוס אך ורק על גבי לוחות המודעות שיוקצו  6.6

)יש  וכן במקומות שיאושרו ע"י ועדת הבחירות המכללהלעניין זה, ע"י הנהלת 

 .לבקש אישור מראש לפני תליית מודעות(
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המועמדים יהיו אחראים על פינוי ואיסוף כל חומרי התעמולה מטעמם  6.6.1

 לאחר סיום מועד הבחירות. שעות 48-מלא יאוחר 

כל אחד מחברי כל סטודנט/ מרצה/ מועמד / עובד קמפוס רשאי להגיש ל –תלונה  6.7

 תלונה על חריגה ו/או הפרה של תעמולת הבחירות. התלונה תוגש בכתב הועדה

 . ובציון פרטי המתלונןירות בלבד למייל של ועדת הבח

 ים/עמולת הבחירות תיעשה תוך שמירה על כבודו ושמו הטוב של המועמדת 6.8

 , וכן תוך שמירה על התנהלותם התקינה של הלימודים בקמפוסים/המתחרה

 .ואיכות הסביבה

וועדת הבחירות תהיה רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון, לרבות היטל  6.10

כספי, הפסקת תעמולה למתמודד ואף פסילת מועמד בהליך שתקבע, כנגד 

 זה.   תקנוןכל מי שיפר הוראה אחת או יותר מהוראות 

היה ותחליט וועדת הבחירות לפסול מי מהמועמדים, בשל הפרה של הוראה    6.11

זה, תהיה למועמד הנפסל, הזדמנות לטעון  תקנוןמהוראות  אחת או יותר

 את טענותיו בפני וועדת הבחירות, לפני פרסום הפסילה.

. ועדת הבחירות תפעל להוציא לפועל ולארגן דיבייט )עימות/דיון מרכזי( בין כל 6.12

או בפלטפורמה דיגיטאלית  ראשי הרשימות במקום מרכזי ברחבי הקמפוס

מנחה הדיון והמסגרת מועד הדיון ת הבחירות יבחרו את . חברי ועדמתאימה

כמו כן, לשיקול דעת הועדה לייצר מסגרות חשיפה נוספות למצע  לדיון.

 .המועמדים באופן שוויוני ואובייקטיבי כולל בפייסבוק מכללה. 

 

  ניהול הבחירות .7

הבחירות יתבצעו בפלטפורמה של חברה חיצונית המתמחה בהפעלת  7.1

הבהרות, בחירות מקוונות וחשאיות ואשר אושרה על ידי ועדת הבחירות. 

בסמוך למועד  הנחיות והסברים בנוגע לאופן ההצבעה המקוונת יתפרסמו

 הבחירות.

בר זכאי להצביע רק סטודנט מן המניין אשר מופיע בספר הבוחרים ושהינו ח 7.2

 ידי וועדת הבחירות. -אגודה מן המניין, בכפוף לנהלים שנקבעו על

, יהא זכאי למלווה להצביע באופן עצמאיסטודנט שעקב מוגבלותו לא יכול  7.3

 ידי וועדת הבחירות.-שייבחר על

יקפיד על צוות הימונה ע"י חברי ועדת הבחירות.  הפיקוח על הבחירותצוות  7.4

 חשאיות הבחירות וטוהרן.



 

  הקולות ספירתניהול ההצבעה ו .8

לחברי אגודה יש זכות הצבעה במערכת, ספר הבוחרים יועבר לחברה רק  8.1

 על טופס שמירת סודיות. לאחר חתימה המפעילה

 במערכת. "אישור סופי"הצבעה" תחשב רק לאחר לחיצה על כפתור " 8.2

 לכל חבר תהיה אפשרות להצבעה פעם אחת בלבד. 8.3

את השלים במערכת ויצא ממנה בטרם סטודנט שהחל בתהליך הצבעה  8.4 

ובלבד שלא  , יוכל לחזור מחדש למערכת לאחר חצי שעה.תהליך ההצבעה

 לחץ על כפתור "אישור סופי".

לא תתאפשר כניסת מצביעים  -לאחר המועד שנקבע לסיום הבחירות  8.5

 וכלו לסיימה.י –למערכת. רק מצביעים שכבר הזדהו והחלו תהליך הצבעה 

השעה שנקבעה לסיום הבחירות, ספירת הקולות תתבצע מייד לאחר  .8.6

בראשות באמצעות החברה המנהלת והתוצאות יועברו לועדת הבחירות 

 שתתעד בפרוטוקול חתום את התוצאות לפני פרסומן., יו"ר וועדת הבחירות

את רוב  הצבררשימתו בתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים יזכה המועמד ש 8.7

 .רשימות/המועמדים על פני שארהקולות הכשרים 

פרסום תוצאות הבחירות יבוצע ביום הלימודים שלאחר יום ספירת  8.8

לא  שבת-יובהר כי יום שישישעות לאחר מועד זה. 48לא יאוחר מ הקולות. 

 ייחשב כיום לימודים.

רות לא ערעור על תוצאות הבחירות ניתן להגיש בכתב ליו"ר וועדת הבחי 8.9

. הערעור יכלול ספירות הקולותפרסום תוצאות שעות מתום  72-מיאוחר 

המערער,  וך ציון שמו שללמייל ועדת הבחירות תאת נימוקי המערער ויוגש 

 בו הוא לומד וכמו כן את נימוקי בקשתו. כתובתו, מספר ת.ז שלו והמסלול

זכות תגובה, שתוגש  ה/ערעור, תינתן לו ה/נגדו ה/שהוגש מועמד/רשימה 8.10

 בכתב לוועדת הבחירות.

וועדת הבחירות תיידע את הצדדים הרלבנטיים בנוגע להחלטתה, ותפרסם  8.11

שעות מהמועד האחרון מהגשת  24את תוצאות הבחירות הרשמיות תוך 

 ., ככל שיוגש ערעור/יםהערעור על תוצאות הבחירות

 שוויון בין המועמדים לתפקיד יו"ר האגודה .9



אם לא יימצא רוב קולות למועמד אחד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים,  9.1

ממועד פרסום התוצאות  ימים 7בתוך חוזרות /ייערכו בחירות נוספות

הגבוה הזהים הסופיות, בהן יתמודדו המועמדים שקיבלו את מספר הקולות 

 .ביותר

 פות.וועדת הבחירות תקבע את הנוהל והאופן בו יתקיימו הבחירות הנוס 9.2

 מועמד בודד לתפקיד יו"ר האגודה .10

במועד סגירת רשימת המועמדים, חייב להגיש מועמדותו לפחות מועמד  10.1

 אחד לתפקיד יו"ר האגודה.

תאריך ועדת הבחירות את מועד  –היה ורק מועמד אחד הגיש את מועמדותו  10.2

 במידה .בכפוף לקבוע בתקנון העמותה ,הגשת המועמדות בחמישה ימים

על המועמד  תכריז וועדת הבחירותולא יהיה מתמודד נוסף לאחר הארכה 

  .ללא צורך בקיום בחירות כיו"ר אגודת הסטודנטים היחיד

למייל של ניתן להגיש לעניין סעיף זה ערעור על החלטת וועדת הבחירות  10.3

 שעות ממועד ההכרזה. 24, בתוך ועדת הבחירות

 

 

 החלפת סמכויות .11

בעלי התפקידים הנבחרים יקבלו לידיהם את סמכויות הפעולה החל  11.1

 3.1.21מתאריך  

חפיפה והעברת סמכויות בין בעלי התפקידים שנבחרו לבין בעלי התפקידים  11.2

של יו"ר אגודת  תום הבחירות יום ממועד 30במשך היוצאים תיערך 

 הסטודנטים הנבחר לתפקידו.

 הקרובות שיתקיימו באגודה הינם לתקופה של כשנה הבחירות  יובהר בזאת כי  11.3

וחצי קרי, הבחירות שלאחריהן יתקיימו בסמסטר ב' לשנת הלימודים 

 תשפ"ב.

 התקשרות עם וועדת הבחירות .21

היה הגורם המוסמך והרישמי ת ליאור ניסניגב' יו"ר ועדת הבחירות  12.1

רת קשר במייל ייצ להתקשרות עם ועדת הבחירות

 bechirotaguda2020@gmail.com   במהירות תעדכן יו"ר הועדה

mailto:bechirotaguda2020@gmail.com


ערעור ו/או אחר, אשר המרבית את חברי וועדת הבחירות בכל בקשה ו/או 

 פי תקנון בחירות זה, אמור להגיע לידי הוועדה.-על

 נם:יהסטודנטים, ה תקנון עמותתחברי וועדת הבחירות אשר נבחרו מתוקף  12.2

  יו"ר וועדה.  – גב' ליאור ניסני  12.2.1  

 וועדה.חברת      -  עומר שינדלרגב'  12.2.2  

 וועדה. תחבר  – ילירותם שבגב'  12.2.3  

 וועדה תחבר – נועה קוזאק  גב'  12.2.4  

 חבר וועדה.  – מר' איתי ליברמן 12.2.5  

 וועדה. תחבר  –קרסנטי עדי' גב  12.2.6  

  -דיקן הסטודנטים  – שטיינר עו"ד אסף ביטון / הגב' מיכל רביבו 12.2.7

 חבר וועדה. )משותף(.

 כללי  .31

ובלבד שאחד הנוכחים יהיה יו"ר  3המניין החוקי לישיבות ועדת הבחירות יהיה לפחות  13.1

. , למעט במעמד ספירת הקולות שם לא תהיה חובת נוכחות של יו"ר הועדהועדת הבחירות

ועדת הבחירות תוכל להתכנס להחלטות שוטפות גם החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות. 

 ירטואלית כגון ווטסאפ, מייל וכו'.באמצעות מדיה דיגיטאלית / ו

וללא מגבלה. על  ממקורות פרטייםיובהר כי מימון תקציב הבחירות לכל מועמד הינו  13.2

המועמדים יחול איסור מוחלט על קבלת תמיכה תקציבית ו/או מימון לצורך קיום תעמולת 

 כלשהוא.  הבחירות מכספי אגודת הסטודנטים ו/או כספים/תרומות ממקור מפלגתי/פוליטי

על המועמדים ייאסר בכל אופן שהוא, ישיר או עקיף, לנצל ולרתום לטובתם את משאבי  13.3

 אגודת הסטודנטים באשר הם.

 

 פרסום .14 

וועדת הבחירות תדאג לפרסום נאות של החלטותיה, על לוחות המודעות  14.1

מעורבות  רכזתבאמצעות  המכללה/האגודה בקמפוס ובאתר האינטרנט של

  דיקן הסטודנטים.ב חברתית

 .אחוהתקנון זה יימצא במזכירות האגודה בקמפוס בין היתר  14.2



תתייק בקלסר מיוחד את כל דיקן הסטודנטים  ורכזתמזכירות האגודה  14.3

פרסומי וועדת הבחירות, כולל ספר הבוחרים ותקנון הבחירות, באופן שיהיו 

 ה.זמינים לכל החפץ לעיין במסמכים אל

  



  1 נספח      

 2021-2020טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים 

 
 ראשות האגודה .1

  ת"ז:  שם פרטי:  שם משפחה:

      

    שנת לימוד:  חוג+ מסלול:

      

  דוא"ל:  פקס:  טלפון:

 

 במכללת אחווה. 2020-2021הנני מעוניין / ת להתמודד על תפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים לשנת  -

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי. -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת  -

 הבחירות  מועמדותי תיפסל  לאלתר.

ומועמדותי תאושר , עליי  להנפיק תעודת יושר מהמשטרה עד לתאריך ידוע לי כי במידה  -

 למייל של ועדת בחירות .  12:00בשעה  1.12.20

 

 חתימה  תאריך

 סיו"ר האגודה .2

  ת"ז:  שם פרטי:  שם משפחה:

      

    שנת לימוד:  חוג+ מסלול:

      

  דוא"ל:  פקס:  טלפון:

 

במכללת  2020-2021תפקיד סיו"ר אגודת הסטודנטים לשנת הנני מעוניין / ת להתמודד על  -

 אחווה .

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי. -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת  -

 ות  מועמדותי תיפסל לאלתר.הבחיר

ידוע לי כי במידה ומועמדותי תאושר , עליי  להנפיק תעודת יושר מהמשטרה עד לתאריך  -

 2020-2021הנני מעוניין / ת להתמודד במסגרת הרשימה לעיל לשנת   12:00בשעה  1.12.20

 במכללת אחווה .

-  

 חתימה  תאריך

  



 חבר אגודה נוסף .3

  ת"ז:  שם פרטי:  שם משפחה:

      

    שנת לימוד:  חוג+ מסלול:

      

  דוא"ל:  פקס:  טלפון:

 

 במכללת אחווה . 2020-2021הנני מעוניין / ת להתמודד במסגרת הרשימה לעיל לשנת  -

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי. -

לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת  ידוע -

 הבחירות  מועמדותי תיפסל לאלתר.

ידוע לי כי במידה ומועמדותי תאושר , עליי  להנפיק תעודת יושר מהמשטרה עד לתאריך  -

 לדיקן הסטודנטים .  12:00בשעה  1.12.20

-  

 

 חתימה  תאריך

 כגיבוי) רשות(  -חבר אגודה נוסף .4

  ת"ז:  שם פרטי:  שם משפחה:

      

    שנת לימוד:  חוג+ מסלול:

      

  דוא"ל:  פקס:  טלפון:

 

 במכללת אחווה . 2020-2021הנני מעוניין / ת להתמודד במסגרת הרשימה לעיל לשנת  -

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי.מצ"ב אישור  -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת  -

 הבחירות  מועמדותי תיפסל לאלתר.

ידוע לי כי במידה ומועמדותי תאושר , עליי  להנפיק תעודת יושר מהמשטרה עד לתאריך  -

 לדיקן הסטודנטים .  12:00בשעה  1.12.20

-  

 

 חתימה  תאריך

 

  



 הערות ונקודות לציון : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



 2נספח 

 אישור ועדת הבחירות

 
* את מועמדות  _________________________  מאשר/ת אינני/  הנני מאשר/ת .1

לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים ורשימתו, בכפוף לבדיקת עמידת המועמד בקריטריונים 

 שנקבעו בתקנון העמותה ובנוהל בחירות הפנימי שפורסם ע"י ועדת הבחירות. 

*סיבות להיעדר אישור:  .2

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

     

 יו"ר ועדת הבחירות    תאריך

     

 ועדת הבחירות  ועדת הבחירות  ועדת הבחירות

 

  



 נספח 3

 אישור מזכירות

הנני מאשר/ת כי _________________________ הגיש/ה טופס מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת 

 הסטודנטים כולל רשימה מטעמו בתאריך ____________ בשעה _____________. 

 

 

 רכזת דיקן הסטודנטים

 
 


