אפריל 8102

נהלי הבחירות לנציגי מסלול באגודת הסטודנטים של המרכז
הבינתחומי הרצליה
פרק ראשון :כללי
 .1הודעה
 0.0במסגרת ההתמודדות על תפקידי נציגי המסלולים באגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי
(להלן" :האגודה") יהיו רשאים המתמודדים לפעול על פי הנהלים המפורטים (להלן:
"הנהלים") .ואך ורק על פיהם.
 0.8המועמדים יקבלו נהלים אלה עם פרסום רשימת המועמדים ,לכל המאוחר יום טרם ישיבת
המועמדים .עד לישיבה על המתמודדים להתמצא בנהלים המסודרים להלן .במהלך ישיבת
המועמדים יינתן זמן להבהרות ולשאלות ובתומה יחתום כל מועמד על הצהרה כי הוא מתמצא
בה ויפעל על פי כלליה.
 0.1אי ידיעת הנהלים או אי הבנת הסדריה ,לא יהוו אמתלה לסטייה מהוראות הנהלים.
 0.1הנהלים יגדירו את הפעולות המותרות במסגרת ההתמודדות לנציגות המסלול .כל פעולה
שאיננה מצוינת במפורש בנהלים אלה -אסורה באיסור ועלולה להוביל להטלת סנקציות על
המועמד ,הכל עפ"י נהלי הבחירות .הסמכות לאשר חריגה מנהלים אלה ו/או לשנותם מצויה
בידי ועדת הבחירות.
 0.1לא יינתנו אישורים רטרואקטיביים לפעולות המתמודדים .משמעותה של הוראה זו – פעולה
שנעשתה ללא היתר מפורש מראש ובכתב ,ע"י ועדת הבחירות ,תחשב הפרת נהלים.
 .2מקור הסמכות לקבוע נהלים לבחירות באגודה
סמכות מכוח סעיפים  00.1.1 ,00.2לתקנון אגודת הסטודנטים (להלן" :התקנון")
 .3הצגת מועמדות
 1.0לפי סעיף  00.8.1לתקנון אגודת הסטודנטים ,הזכות להיבחר נתונה לכל חבר אגודה מן המניין
במרכז הבינתחומי ,אשר שמו מופיע בספר הבוחרים.
 .4ועדת הבחירות
 1.0הרכב  -לפי פרק  00.1לתקנון ,ועדת הבחירות תמנה לפחות שני חברים נוסף על יו"ר הועדה
ואשר ימונו על ידו.
 1.8סמכויות  -לפי פרק  00.1לתקנון ,ועדת הבחירות תנהל את מערכת הבחירות .בראש ועדת
הבחירות (להלן" :הועדה") יו"ר ועדת הבחירות.
 1.1הממונה החיצוני הינו מבקר חיצוני למערכת הבחירות הממונה יהווה ערכאת הערעור על
החלטות יו"ר ועדת הבחירות והועדה ,בהתאם לאמור בנהלים אלה.
 1.1ועדת הבחירות תעשה כל שביכולתה לעודד את ציבור הסטודנטים ליטול חלק בבחירות.
 1.1המתמודדים רשאים ,בכל עת ובכל עניין ,לפנות ליו"ר ועדת הבחירות לשם הבהרות ,הסברים
והנחיות .עם זאת ,אין לפנות לממונה החיצוני ,מכל סיבה ,על מנת לאפשר ניטרליות מוחלטת
בשבתו כערכאת ערעור על החלטות יו"ר ועדת הבחירות.
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 1.4פנייה לועדת הבחירות  -כל פנייה לועדת הבחירות ,אם מטעם המתמודדים ובאם מטעם כל
סטודנט במרכז הבינתחומי ,תעשה בכתב בלבד ,מטעמי שקיפות .הפנייה תישלח ליו"ר ועדת
הבחירות באמצעות דואר אלקטרוני (להלן .)idc.su.election@gmail.com :על מגיש הפנייה
לציין בברור את טעמי פנייתו ,פרטיו ובייחוד דרך להתקשרות עימו.
 1.4פנייה לעניין ס"ק  1.4תענה על ידי הועדה תוך  12שעות מרגע ההודעה ליו"ר הועדה כאמור ,על
הגשתה .החלטת הועדה בעניין תהא נתונה לערעור לממונה החיצוני ,תוך  08שעות והממונה
החיצוני יענה על הערעור בתוך  81שעות מרגע הערעור.
 1.2המענה על הפנייה במסגרת הזמן האמור לעיל ,אינו משום הבטחה לפתרון הבעיה בתוך הזמן
הקצוב בס"ק .1.4
 1.4ועדת הבחירות רשאית למנות עד שישה נציגים ,ששמם לא יפורסם ,לסיוע בתהליכי הבקרה
והפיקוח על מערכת הבחירות .הודעה על מינוי נציגים כאמור תינתן למועמדים עם קבלת
ההחלטה על מינויים .נציגים אלו לא יבואו במניין המצביעים הכשרים להכרעות הועדה.
 1.01יו"ר ועדת בחירות רשאי לשחרר חבר ועדת הבחירות מתפקידו באם התבסס חשש לקשר
או תלות מכל סוג לאחד המתמודדים.
 1.00ועדת הבחירות רשאית לכפות את מרותה על כל סטודנט העובר על נהלים אלה ,לפי האמור
בסעיפי העונשין.

פרק שני :מהלך ההתמודדות

חלק ראשון :כללי

 .5מעורבות מועצת האגודה והרכזים בבחירות
 1.0מועצת האגודה תעשה כל שביכולתה לסייע למהלך הבחירות ולעודד את קהל הסטודנטים
ליטול בה חלק ,כאמור בסעיף  00.8.2.1לתקנון.
 1.8פעילותה של המועצה בכל הנוגע לס"ק  1.0מותרת ,כל עוד איננה פוגעת בהוראות נהלים אלה
ובהוראות תקנון האגודה.
 1.1חברי מועצת האגודה והרכזים האדמינסטרטיביים אינם רשאים לתמוך במועמד בכובעם
כחברי מועצה .טעמה של הוראה זו ס"ק  1.0שלעיל ,שוויון וחשיבות ההליך התקין.
 .6מזכירות אגודת הסטודנטים
 4.0מ זכירות אגודת הסטודנטים הינה שטח ניטרלי .כל פעילות בשטחה הנוגעת לבחירות ,אסורה
באיסור מוחלט .בכללה של פעילות זו :שימוש במתקני האגודה לצורך תעמולה ו/או הפצתה;
שימוש בכל אמצעי אלקטרוני ואחר שבשטח האגודה ובכלל זאת טלפון ,פקס ,מחשב ,מכונת
צילום ,מכונות כריכה וכדומה ; שימוש בסמלי אגודה.
 4.8מזכירות האגודה תסייע לחברי ועדת בחירות בכל צרכיהם.
 .7סיוע למתמודד
 4.0המסייעים למתמודד יראו כשליחיו ,ומעשיהם – מעשיו .כל פעולה מצד המסייעים למתמודד
הינה על אחריותו והוא שישא בתוצאותיה.
 4.8על המתמודד ליידע את מסייעיו בדבר נהלים אלה ,ככל שהעניין נוגע להם.
 4.1אין נפקא מינה אם המתמודד היה מודע למעשי שליחיו לעניין אחריותו.
חלק שני :הזכות להיבחר
 .8ספר הבוחרים ונהלי הבחירות
 2.0ועדת הבחירות תפרסם עד  01ימים טרם מועד הבחירות את ספר הבוחרים ואת תקנת
הבחירות .ספר הבוחרים יוצג במשרדי האגודה למהלך שבוע.
 2.8טופס הגשת מועמדות ישלח לכלל הסטודנטים .על המועמדים לשלוח טופס מלא זה ליו"ר ועדת
הבחירות באמצעות דואר אלקטרוני (.)idc.su.election@gmail.com
 2.1מספר הנציגים למסלול יקבע לפי מספר הסטודנטים הנמצאים במסלול .לכל מסלול יש זכות
לנציג מסלול ,כאשר מעל ל 11-סטודנטים ישנם שני נציגים.
 2.1לפי ס'  00.1.1ו 00.4.4-לתקנון ,תהיה ועדת הבחירות מוסמכת לפסול מועמדים מהסיבות
שצוינו בסעיף.
 2.1לפי ס'  00.4.2לתקנון ,תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים בדואר האלקטרוני לכלל
הסטודנטים יום לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.
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 2.4לפי ס'  00.4.01לתקנון ,ניתן לערער על החלטת הועדה ,שוב באמצעות דואר אלקטרוני ליו"ר
ועדת הבחירות ,תוך  12שעות מרגע פרסום רשימת המועמדים .הועדה תכריע תוך  1ימים
בערעורים ,כאשר החלטתה הינה סופית .עם תום החלטת הועדה בנושא ,יפרסם יו"ר הועדה
את רשימת המועמדים הסופית.
חלק שלישי :תעמולת בחירות
 .9תעמולת בחירות
 4.0התעמולה בבחירות לנציגי המסלולים תהיה מילולית בלבד .אסורה כל תעמולה אחרת לרבות
שלטים ,חלוקת פליירים או מתנות ,אירועים ,טלפונים וכו'.
 4.8חל איסור על תעמולת בחירות אלקטרונית מכל סוג ,למעט פעולות אשר יאושרו ע"י ועדת
הבחירות בנהלי הבחירות והתעמולה ,אשר יופצו למועמדים בנפרד .הפרת הוראת ס"ק זה,
תעלה כדי פסילה כמשמעותה בסעיפי העונשין.
 4.1תעמולת הבחירות תחל בתאריך אשר יקבע מראש על-ידי ועדת הבחירות ויימסר למועמדים
בישיבת המתמודדים .אסורה כל תעמולה טרם אישורה הרשמי של ועדת הבחירות.
 4.1על המועמדים לקבוע זמן קצוב בתחילת אחד השיעורים בו יציגו במרוכז את מועמדותם
לתפקיד .על המועמדים להודיע לועדת הבחירות על המועד האמור וכן במקרה ולא מצליחים
המועמדים לקבוע מועד זה ,יוכלו לפנות לועדת הבחירות לעזרה בנושא.
 4.1כאמור בס'  ,4.0יוכלו המועמדים ,נוסף על הצגת מועמדותם יחד עם שאר המועמדים באחד
השיעורים ,לקיים תעמולת בחירות מילולית בין חברי המסלול.
 4.4אסורה כל תעמולת בחירות אשר פוגעת בהתנהלות התקינה של הלימודים במרכז הבינתחומי.
 4.4חל איסור לפנות ו/או להשתמש בכל ייעוץ או עזרה לצורכי הבחירות ,מאנשי הסגל של המרכז
ו/או מנציגי אגודת הסטודנטים.
 4.2חל איסור על כל תעמולה מחוץ לגבולות הקמפוס.
 4.4חל איסור חמור על פגיעה ,העלבה ואף הזכרת מועמדים אחרים.

פרק שלישי :הבחירות
חלק ראשון :כללי

 .11ימי הבחירות
 01.0ועדת הבחירות תקבע ,לפי שיקול הדעת הנתון לה בסעיף  00.8.2.1לתקנון ,את מספר ימי
הבחירות .מספר הימים לא ירד ,כאמור ,משני ימי בחירות לתואר הראשון וכן לפחות יום
בחירות אחד לתואר השני.
 01.8ימי הבחירות הם הימים אשר הוגדרו ע"י ועדת הבחירות כימים בהם ניתן להצביע בקלפי.
 01.1הודעה על ימי הבחירות והשעות בהן יתקיימו הבחירות ,יימסרו למועמדים ולכלל
הסטודנטים עם ההודעה על שמות המועמדים לתפקיד.
 .11שיטת הבחירות
 00.0הבחירות יתנהלו בצורה ממוחשבת ויהיו אישיות ,אזוריות ,ישירות וחשאיות ,כאמור בסעיף
 00.8.0לתקנון האגודה.
 00.8כל חבר אגודת הסטודנטים כאמור בסעיף 00.8.1וחלק ג' בתקנון האגודה ,רשאי לבחור.
 00.1המתמודדים והמזוהים עימם ,אינם רשאים להימצא בשטח הקלפי ,כאמור בסעיף 00.8
לחלק זה ,למעט למימוש זכותם להצביע ,תוך פרק הזמן המינימלי הדרוש לכך.
חלק שני :תעמולה
 .13תעמולה בימי הבחירות
 01.0אסורה כל תעמולה בשטח הקלפי וברדיוס של חמישה מטרים ממנו .הועדה תהא רשאית
להרחיבם בהתאם להחלטתה ותיידע את המועמדים בגבולות המופרשים.
חלק שלישי :תוצאות הבחירות
 .14פסילת הבחירות
 01.0יו"ר ועדת הבחירות רשאי לפסול את מערכת הבחירות בשלמותה או בחלקה ,כאמור בסעיף
 00.4.1לתקנון האגודה.
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 .15פרסום תוצאות
 01.0יו"ר ועדת הבחירות יפרסם את תוצאות הבחירות ,עם סיום ספירת הקולות הכשרים ,כאמור
בסעיף  00.4.0לתקנון האגודה.
 01.8פרסום התוצאות ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 01.1פרסום סופי של תוצאות הבחירות ייעשה לאחר יומיים מתוך המועד האחרון להגשת
ערעורים על התוצאות כאמור בסעיף  04להלן.
 .16ערעור על תוצאת הבחירות
 04.0כל סטודנט רשאי לערער על תוצאת הבחירות ,כאמור בסעיף  00.4.1לתקנון .על הסטודנט
המערער להגיש ערעורו ליו"ר ועדת הבחירות ,תוך ציון שמו ,מסלול הלימודים אליו הוא
משתייך ופרטי התקשרות.
 04.8ערעור כאמור בסעיף זה ,לא יאוחר מ 12-שעות לאחר פרסום התוצאות ,כאמור בסעיף 00.4.1
לתקנון.

פרק רביעי :עונשין
 .17עקרונות
 04.0אין עונשין למפרע.
 04.8עבירה על אי אלו מסעיפי פרק זה ,תאפשר לועדת הבחירות לנקוט בסנקציות הנראות לה,
לרבות פסילת מתמודדים.
 .18עונשים
 02.0כל הפרה של סעיף או מס' סעיפים מסעיפי נהלים אלה תעלה כדי פסילה .הועדה תוכל להפעיל
כל ענישה אחרת ובלבד שנוגעת היא לענייני הבחירות.
 02.8ועדת הבחירות רשאית להגדיר מעשה פסול כעבירה מכל סוג ,לפי שיקול דעתה ,במידה שלא
צוין בנהלים אלה ו/או שאינו נופל בגדר הסעיפים בנהלים אלה.
 02.1ועדת הבחירות רשאית להזדקק לתקנון המרכז הבינתחומי כדי להפעיל כל סנקציה נגד כל
סטודנט הגורם להפרה של איזו מנהלי המרכז הבינתחומי או תקנון האגודה או נהלים אלה,
בנוגע למערכת הבחירות.
 02.1היעדרות מישיבה מועמדים שנקבעה מראש ע"י יו"ר ועדת הבחירות ,בהיעדר התרעה
מוקדמת ואישור מוצדק לכך ,יכול לעלות כדי פסילה.
 .19תוצאות פסילה
 04.0בעקבות פסילה ,המועמד רשאי להגיש ערעור לממונה החיצוני .הממונה החיצוני ישיב על
הערעור בתוך  81שעות מרגע שנתקבל.
 04.8עד להחלטתו של הממונה החיצוני בעניין ערעור על הפסילה ,מנוע המתמודד מכל תעמולה

פרק חמישי :ערעור
 .21ערעור
 81.0הוראות סעיף זה ,מתייחסות לכל ערעור שלא הוסדרה לו הוראה בסעיפי הנהלים ,ורק
לערעורים שכאלו.
 81.8כל סטודנט רשאי להגיש ערעור ,על כל עניין הנוגע לבחירות ,ליו"ר ועדת הבחירות.
 81.1ניתן לערער על החלטת ועדת הבחירות לממונה החיצוני .עם זאת ,וועד הבחירות בוחרת
להשית על המערער באופן חלקי או מלא את עלויות הממונה החיצוני.
 .21נהלים מיוחדים
 80.0ועדת הבחירות רשאית לשנות כל אחד ואחד מסעיפי נהלים אלה  ,בכל עת וללא התראה.
 80.8ככל שיש סתירה בין נהלים אלה לנהלים בשפה האנגלית – נהלים אלה גוברים.
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דפי נעמני
יושבת ראש ועדת הבחירות
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