אפריל 8102

נהלי הבחירות לראשות אגודת הסטודנטים
במרכז הבינתחומי הרצליה
פרק ראשון :כללי
 .0הגדרות:
בנהלים אלה:
" .0.0מתמודד" – מתמודד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים או סגנו .לעניין נהלים אלה יהיו
מי שהגישו את מועמדותם לועדת הבחירות או טרם הגישו את מועמדותם אך הצהירו
בפומבי שבכוונתם לעשות כן .לעניין נהלים אלה בכל מקום בו נכתב "מתמודד לראשות
האגודה" הכוונה למתמודד לתפקיד יו"ר האגודה או לסגנו.
" .0.8מסייע" –מסייע יראה כמי שעשה פעולה מטעם מתמודד ,הציג את משנתו ברבים ,ביצע
פעולת תעמולה בשמו או היה פעיל פיזית בקמפיין בידיעת המתמודד.
" .0.1שטח תעמולה" -הינו שטח המרכז הבינתחומי למעט החניה ,למעט מרחבי הלימוד
ובנייני הכיתות  ,בתי השימוש והספרייה.
" .0.1תקופת בחירות" -התקופה החלה מרגע פרסום רצונו של מתמודד להגשת מועמדות ועד
לתום מערכת הבחירות .התקופה להלן תחולק לשתיים :תקופת התארגנות ותקופת
תעמולה.
" .0.1תקופת ההתארגנות" -התקופה מרגע פרסום רצונו של מתמודד להגשת מועמדות ועד
לתחילת תקופת התעמולה כפי שנקבעה ע"י ועדת הבחרת.
" .0.1תקופת תעמולה" -תקופה אשר הוגדרה ע"י ועדת הבחירות ובה תותר תעמולה
אלקטרונית ופיזית.
" .0.1תעמולה" – כל פעולה פיזית או אלקטרונית שיש בה משום פרסום מתמודד או משנתו
לשם קידום התמודדותו.
" .0.2תעמולה אסורה" – כל פעולה פיזית או אלקטרונית שבביצועה יש משום מימון חיצוני,
הפעלת לחץ על סטודנטים ,שימוש לרעה בתפקידי האגודה ,הוצאת לשון הרע ,שקרים
מהותיים שנועדו לקדם את התעמולה או משום חוסר שוויון.
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 .2מטרת הנהלים:
.8.0

מטרת נהלים אלה הינה הגדרת הפעולות המותרות במסגרת ההתמודדות לראשות
האגודה .כל פעולה שאינה מצוינת במפורש בנהלים אלה ולא קיבלה את אישור ועדת
הבחירות בכתב מבעוד מועד -אסורה ותהא חשופה לעונשים המצויינים בנהלים אלה.

 .3הודעה
.1.0

בהתאם לסעיף  00.2לתקנון האגודה ,ועדת הבחירות תפרסם נהלים אלה עד  82ימים
לפני מועד הבחירות .באותו השבוע יפורסם מועד הבחירות הרשמי ודרכי הגשת
מועמדות.

.1.8

ישיבת מועמדים תכלול את כל מי שהגיש את מועמדותו לראשות האגודה .הישיבה
תתקיים לאחר פרסום נהלים אלה ולאחר אישרור המועמדים ע"י ועדת הבחירות .עד
לישיבת המועמדים על המתמודדים להתמצא בנהלים המפורטים להלן .במהלך ישיבת
המועמדים יינתן זמן להבהרות ולשאלות ובתומה יחתום כל מועמד על הצהרה כי הוא
מתמצא בה ויפעל על פי כלליה.

.1.1

אי ידיעת הנהלים או הבנתם לא יהוו אמתלה לסטייה מהוראותיו.

 .1מקור הסמכות לקבוע נהלים לבחירות באגודה
 .1.0סמכות מכוח סעיפים  00.1.1 ,00.2לתקנון אגודת הסטודנטים (להלן" :התקנון")
 .5הצגת מועמדות
.1.0

לפי סעיף  00.8.1לתקנון אגודת הסטודנטים ,הזכות להתמודד נתונה לכל חבר אגודה מן
המניין במרכז הבינתחומי ,אשר שמו מופיע בספר הבוחרים וצפוי ללמוד במרכז
הבינתחומי בשנת הלימודים הבאה.

 .1ועדת הבחירות
 .1.0הרכב  -לפי סעיף  00.1לתקנון אגודת הסטודנטים ,ועדת הבחירות תמנה לפחות 1
חברים ,יו"ר הועדה ושני נציגים אשר ימונו על ידו.
 .1.8סמכויות  -לפי סעיף  00.1לתקנון אגודת הסטודנטים ,ועדת הבחירות תנהל את מערכת
הבחירות .בראש ועדת הבחירות יעמוד יו"ר ועדת הבחירות.
 .1.1ועדת הבחירות תעשה כל שביכולתה לעודד את ציבור הסטודנטים ליטול חלק בבחירות.
 .1.1פנייה לועדת הבחירות כל סטודנט רשאי להגיש פנייה לועדת הבחירות .פניה מטעם
המתמודדים או באי כוחם ,תעשה בכתב בלבד .הפנייה תישלח לועדת הבחירות
באמצעות דואר אלקטרוני (להלן .)idc.su.election@gmail.com :על מגיש הפנייה
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להודיע באופן אישי ,ליו"ר ועדת הבחירות על פנייתו .על מגיש הפנייה לציין בפנייתו
בברור את טעמי פנייתו ,פרטיו ודרך התקשרות עימו.
 .1.1החלטות ועדת הבחירות -יתקבלו בהחלטת רוב חברי ועדת הבחירות בתוך  81שעות
מרגע ההודעה ליו"ר הועדה על הגשת הפניה .אין באמור משום הבטחה לפתרון הבעיה
בזמן הקצוב .במקרה בו ועדת הבחירות מונה מספר זוגי של חברים ואין רוב להחלטה,
קולו של יו"ר הועדה יחשב כשני קולות .החלטת הועדה ניתנת לערעור אצל הממונה
החיצוני בתוך  12שעות מרגע פרסומה.
 .1.1הממונה החיצוני -בהתאם לסעיף  00.1לתקנון אגודת הסטודנטים ,הממונה החיצוני
יהווה ערכאת הערעור על החלטות ועדת הבחירות .הפניה לממונה החיצוני תותר רק
לאחר פרסום החלטתה של ועדת הבחירות ולא לפני כן .זאת על מנת לאפשר ניטרליות
מוחלטת בשבתו כערכאת ערעור על החלטות ועדת הבחירות.
 .1.1ועדת הבחירות רשאית למנות נציגים מטעמה ,ששמם לא יפורסם ,לסיוע בתהליכי
הבקרה ,הפיקוח והספירה במערכת הבחירות .נציגים אלו לא יבואו במניין המצביעים
הכשרים להכרעות הועדה.
 .1.2יו"ר ועדת בחירות רשאי לשחרר חבר ועדת הבחירות מתפקידו באם התבסס חשש לקשר
או תלות מכל סוג לאחד המתמודדים .לא ימונה חבר אחר תחתיו.

פרק שני :מהלך ההתמודדות
חלק ראשון :כללי
.1

.2

מעורבות מועצת האגודה ,ראשי המדורים והרכזים בבחירות
.1.0

מועצת האגודה תעשה כל שביכולתה לסייע למהלך הבחירות ולעודד את קהל
הסטודנטים ליטול בה חלק ,כאמור בסעיף  00.8.2.1לנהלים.

.1.8

פעילותה של המועצה בכל הנוגע לס"ק  1.0מותרת ,כל עוד איננה פוגעת בהוראות נהלים
אלה ובהוראות תקנון האגודה.

.1.1

חברי מועצת האגודה ,ראשי המדורים והרכזים האדמינסטרטיביים אינם רשאים
לתמוך במועמד בכובעם זה.

מזכירות אגודת הסטודנטים
.2.0

מזכירות אגודת הסטודנטים הינה שטח ניטרלי .כל פעילות בשטחה הנוגעת לבחירות,
אסורה בהחלט למעט באישור ועדת הבחירות.

.2.8

מזכירות האגודה תסייע לחברי ועדת בחירות בכל צרכיהם.

 .9שימוש במתקני אגודת הסטודנטים:
.9.0

שימוש במתקני אגודת הסטודנטים לצורך תעמולה אסור בהחלט ,לרבות משרדי
האגודה המאוישים על-ידי בעלי תפקידים באגודה.

.9.8

שימוש בציוד אגודת הסטודנטים לצורך תעמולה ו/או הפצתה אסור בהחלט.
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.9.1

שימוש בכל אמצעי אלקטרוני שבמתקני האגודה ובכללם טלפון ,פקס ,מחשב ,מכונת
צילום ,מכונות כריכה וכדומה אסור בהחלט.

.9.1

שימוש בסמלי האגודה אסור בהחלט.

.9.1

הפרת הוראות סעיף  ,9תעלה כדי הפרה כמשמעותה בסעיפי העונשין.

 .01סיוע למתמודד
 .01.0המסייעים למתמודד יראו כשליחיו ,ומעשיהם – מעשיו .כל פעולה מצד המסייעים
למתמודד הינה על אחריות המתמודד והוא שישא בתוצאותיה .כל פניה שהוגשה לועדת
הבחירות מצד המסייעים הינה על אחריות המתמודד .מועמד לא יוכל להתנער מתוצאות
פניה שנעשתה ע"י מסייעו.
 .01.8על המתמודד ליידע את מסייעיו בדבר תקנון האגודה ונהלי הבחירות והתעמולה.
 .01.1בסמכות ועדת הבחירות להכריע האם מדובר במסייע למועמד ,בהתאם לסעיף .01.0
חלק שני :הזכות להיבחר
 .11ספר הבוחרים ונהלי הבחירות
 .00.0ועדת הבחירות תפרסם עד  82יום טרם מועד הבחירות את ספר הבוחרים ואת נהלי
הבחירות .נהלי הבחירות ישלח לכלל הסטודנטים בדואר האלקטרוני וכן יפורסם באתר
האגודה ו/או ביישומון האגודה.
 .00.8ועדת הבחירות מוסמכת לפסול מועמדים בהתאם לסעיפים  00.1.1 ,00.8.1ו00.1.1-
לתקנון אגודת הסטודנטים.
 .00.1ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים בדואר האלקטרוני לכלל הסטודנטים יום
לאחר המועד האחרון להגשת המועמדות.
חלק שלישי :תקופת התארגנות ותקופת התעמולה
 .12תקופת התארגנות
 .08.0בתקופה זו לא תותר כל פעולה פומבית שיש בה משום פרסום מתמודד או משנתו לשם
קידום התמודדותו.
 .08.8בתקופה זו ניתן לערוך ישיבות תכנון בפרופיל נמוך ,שמטרתן גיבוש המצע ,חלוקת
משימות ותפקידים בקמפיין והערכות לתקופת התעמולה.
 .08.1ניתן לערוך ישיבות תכנון בשטח המרכז הבינתחומי לרבות הכתות ,כל זאת באישור
מוקדם של ועדת הבחירות ושל המרכז הבינתחומי .בפניה לאישור על המתמודדים לציין
את גודל הכתה שביקשו מהמרכז ומספר המשתתפים המשוער .לעניין זה ,שימוש בכתה
ללא אישור מוקדם של המרכז הבינתחומי וכן של ועדת הבחירות יעלה לכדי הפרה.
 .08.1זימון של סטודנט שאינו חלק ממטה הקמפיין לישיבת תכנון המותרת בהתאם לסעיף
 ,08.8יראה כמפגש תעמולה ויעלה לכדי הפרה .למרות האמור ,מפגשים אליהם זומנו
סטודנטים אשר הינם חלק ממטה הקמפיין לא יראו כמפגשי תעמולה.
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 .08.1פעולות החורגות מנהלים אלה בתקופת ההתארגנות יאושרו מראש בכתב ע"י ועדת
הבחירות תוך פרסומן למתמודדים הנוספים .למען הסר ספק ,אישור פעולה מיוחדת
יכנס לתוקף רק מרגע פרסומה.
 .08.1על ועדת הבחירות לנהוג בשוויון מלא בין המתמודדים ,אישור פעולה למתמודד אחד
יראה כאישור למתמודדים האחרים.
 .08.1לא תהווה הוראות ס"ק  08.1אמתלה לשימוש פסול של מתמודד המחקה שימוש פסול
קודם .באחריות המועמדים לקבל אישור מועדת הבחירות.
 .01תקופת התעמולה
 .01.0ועדת הבחירות תקבע את המועד בו תחל תקופת התעמולה ,מועד זה יצויין בגנט
האירועים של האגודה ויהיה ידוע למועמדים לפחות  80ימים טרם מועד הבחירות .כל
תעמולה טרם מועד זה הינה אסורה ותעלה עד כדי הפרה בוטה כמשמעותה בסעיפי
העונשין.
 .01.8תקופת התעמולה תמשך לכל הפחות חמישה ימים מלאים.
 .01.1אישור תעמולת בחירות ספציפי יהיה נתון לשיקול דעתה של ועדת הבחירות .הועדה
תקבע את התעמולה המותרת ורשאית היא לשנות החלטותיה ,לפי שיקול דעתה.
 .01.1על הועדה לנהוג בשוויון מלא בין המתמודדים .אישורה של פעולה למתמודד אחד תראה
כאישורה למתמודדים האחרים .בתקופת התעמולה אישור פעולה מיוחדת יכנס לתוקף
מרגע אישורה בכתב למתמודד ,ועדת הבחירות לא תפרסם את אישורה לשאר
המתמודדים ,זאת על מנת לאפשר יצירתיות בתקופת התעמולה.
 .01.1למרות האמור ,במקרה ותקבל ועדת הבחירות פניה לביצוע פעולה של מתמודד אשר
אושרה מבעוד מועד ,על הועדה להציג את אישורה המוקדם.
 .01.1לא תהווה הוראת ס"ק  01.1אמתלה לשימוש פסול של מתמודד ,המחקה שימוש פסול
קודם .באחריות המועמדים לוודא את האישור המדויק אותו נתנה הועדה לפעילות
החריגה טרם שימוש דומה מצידם.
 .01.1חלוקת מתנות לסטודנטים אסורה .הפרת הוראה זו ,תעלה כדי הפרה בוטה כמשמעותה
בסעיפי העונשין.
 .01.2על אף האמור בס"ק  ,01.1יכולה ועדת הבחירות לבקשת מועמד ,להתיר חלוקה כלשהי,
לפי שיקול דעתה תוך שימוש בכספי הקמפיין בלבד כפי שהוצגו מראש ע"י ועדת
הבחירות .על החלטה זו של הועדה יחולו הוראות ס"ק  01.1בהתאמה.
 .01.9לא תהווה הוראת ס"ק  01.1אמתלה לחלוקה פסולה של מתמודד ,המחקה חלוקה
פסולה קודמת .באחריות המתמודד לוודא אישור הועדה למתמודד האחר לפני חלוקה
דומה מצידו.
 .01.01תעמולה אלקטרונית תהא מותרת בהתאם ל"נהלי תעמולת בחירות אלקטרונית" ,אשר
יופץ למועמדים בנוסף לנהלים אלה.
 .01.00אסורה כל תעמולת בחירות אשר פוגעת בהתנהלות התקינה של הלימודים במרכז
הבינתחומי .הפרת הוראה זו ,תעלה כדי הפרה בוטה כמשמעותה בסעיפי העונשין .על
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אף סעיף זה ,פנייה רשמית של המועמד תותר באופן חד פעמי לכל מסלול בהתאם
לאישור המרצה ,כאשר אורך ההצגה לא תעלה על  1דקות.
 .01.08חל איסור לפנות ו/או להשתמש בכל ייעוץ או עזרה לצורכי הבחירות ,מאנשי הסגל של
המרכז ו/או מנציגי אגודת הסטודנטים בכובעם זה .הפרת הוראה זו ,תעלה כדי הפרה
כמשמעותה בסעיפי העונשין.
 .01.01לא תנוהל כל תעמולה שיש בה משום ניצול תפקיד באגודה ,הפעלת לחץ על מתמודדים
או סטודנטים ו/או הוצאת לשון הרע .הפרת הוראה זו ,תעלה עד כדי פסילה כמשמעותה
בסעיפי העונשין.
 .01שלטי חוצות
 .01.0המתמודדים יהיו רשאים להציב מספר זהה של שלטי חוצות אשר יקבע על ידי ועדת
הבחירות טרם שבוע התעמולה.
 .01.8המקומות בהם תותר תליית שלטי החוצות ,תימסר למועמדים ע"י ועדת הבחירות,
יומיים לפני המועד בו תותר תלייתם ועד אז אסורה תלייתם.
 .01.1תליית שלטי חוצות מחוץ לשטח התעמולה אסורה.
 .01.1הצבת שלטי החוצות הינה באחריות המתמודדים מבחינה אסתטית ומבחינת ניקיון
הקמפוס .על המועמדים לדאוג שהם עומדים בתנאי האסתטיקה של המרכז .הורדת
השלטים בתום הבחירות הינה על אחריות המתמודדים.
 .01.1חל איסור להסתיר מודעות של המרכז הבינתחומי במסגרת הצבת השלטים .כמו כן ,חל
איסור על תליית השלטים על גבי שלטים של מתמודד אחר או השחתתם.
 .01.1כל הפרה של הוראות ס'  ,01תעלה עד כדי הפרה בוטה כמשמעותה בסעיפי העונשין.
 .01תעמולה חזותית אחרת
 .01.0תעמולה חזותית אחרת תותר באישור מוקדם של ועדת הבחירות .כל שינוי בנוסח
התעמולה החזותית לאחר אישורו דורש אשרור של ועדת הבחירות.
 .01.8תעמולה באמצעות פלאיירים תבוצע באופן הבא :על המתמודדים לעצב את הפלאייר כך
שלא יכלול את סמלי האגודה או לשון הרע .אישור פלאייר והדפסתו יבוצעו ע"י ועדת
הבחירות.
 .01.1הפצת פליירים תוך הצבתם על מכוניות בחניית המרכז ,אסורה.
 .01.1ועדת הבחירות תחלק למועמדים צבעים לפי בבקשתם .במידה ומספר מועמדים יבקשו
צבע זהה ,תערך הגרלה על ידי ועדת הבחירות.
 .01.1כל הפרה של הוראות ס'  ,01יעלו עד כדי הפרה בוטה לעניין סעיפי העונשין.
 .11תעמולה אחרת מחוץ לשטח המרכז הבינתחומי
 .01.0תעמולה ,מכל סוג שהיא שעולה בכדי מימון חיצוני או עלולה לעלות בכדי חוסר שוויון
בין המתמודדים ותתבצע מחוץ לשטח הקמפוס ,אסורה .לרבות ,התכנסות במסעדות או
בבארים לשם שכנוע ,רכישת תומכים חדשים והפצת המצע של המועמדים.
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 .01.8תעמולה בעיתונות ,בכללה פרסום כתבות ,מודעות ותמונות מועמדים תוך אזכור
מועמדותם זו ,הינה אסורה.
 .01.1כינוס המועמד עם מסייעיו ,כהתכנסות שאין בה משום תעמולה לציבור כלשהו ,מותרת.
 .01.1על המועמד נטל ההוכחה בהוראות סעיף  .01הפרת הוראות סעיף זה ,תעלה לכדי הפרה
בוטה כמשמעותה בסעיפי העונשין

חלק רביעי :הוצאות כספיות
 .01הוצאות כספיות
 .01.0כל הוצאות מערכת הבחירות ימומנו מכספי האגודה ,כאמור בסעיף  00.2.1לתקנון
האגודה.
 .01.8מימון חיצוני אסור באיסור מוחלט .הפרת הוראה זו ,עלולה לעלות עד כדי פסילה
כמשמעותה בסעיפי העונשין.
 .01.1לסעיף זה ,הכוונה ב"מימון" הן בכסף והן בשווי כסף.

פרק שלישי :הבחירות
חלק ראשון :כללי
 .02ימי הבחירות
 .02.0ימי הבחירות הם הימים אשר הוגדרו ע"י ועדת הבחירות כימים בהם ניתן להצביע
בקלפי.
 .02.8ועדת הבחירות תקבע ,לפי שיקול דעתה את מספר ימי הבחירות .מספר הימים לא ירד,
משני ימי בחירות .על ועדת הבחירות לוודא שתינתן אפשרות לסטודנטים בתואר השני
להצביע ביום לימודיהם.
 .02.1הודעה על ימי הבחירות והשעות בהן יתקיימו הבחירות ,יימסרו למועמדים ולכלל
הסטודנטים עם ההודעה על שמות המועמדים לתפקיד.
 .09שיטת הבחירות
 .09.0הבחירות יהיו אישיות ,כלליות ,ישירות וחשאיות ,כאמור בסעיף  00.8.8לתקנון האגודה.
 .09.8כל חבר אגודת הסטודנטים כאמור בסעיף  00.8.1וחלק ג' לתקנון האגודה ,רשאי לבחור.
חלק שני :תעמולה בימי הבחירות
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 .81תעמולה בימי הבחירות
 .81.0מרגע תחילתם של ימי הבחירות ,אסורה כל תעמולת בחירות שלא שימשה את המתמודד
עד אותם הימים .אין להוסיף לתעמולה דבר ואין לשנותה בימים אלו ,למעט באישור
ועדת הבחירות.
 .81.8אסורה כל תעמולה פיזית בשטח הקלפי וברדיוס של חמישה מטרים ממנו.
 .81.1המתמודדים על תפקיד יו"ר האגודה והמזוהים עימם ,אינם רשאים להימצא בשטח
הקלפי ,למעט למימוש זכותם להצביע ,תוך פרק הזמן המינימאלי הדרוש לכך.

חלק שלישי :תוצאות הבחירות
 .80פסילת הבחירות
 .80.0יו"ר ועדת הבחירות רשאי לפסול את מערכת הבחירות בשלמותה או בחלקה ,כאמור
בסעיף  00.9.1לתקנון האגודה.
 .88פרסום תוצאות
 .88.0יו"ר ועדת הבחירות יפרסם את תוצאות הבחירות ,עם סיום ספירת הקולות הכשרים,
כאמור בסעיף  00.9.0לתקנון האגודה לכלל הסטודנטים.
 .88.8פרסום התוצאות ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 .88.1פרסום סופי של תוצאות הבחירות ייעשה לאחר  12שעות מהמועד האחרון להגשת
ערעורים על התוצאות כאמור בסעיף  81להלן.
 .81ערעור על תוצאת הבחירות
 .81.0כל סטודנט רשאי לערער על תוצאת הבחירות ,כאמור בסעיף  00.9.1לתקנון .על
הסטודנט המערער להגיש ערעורו באמצעות דוא"ל (,)idc.su.election@gmai.com
ליו"ר ועדת הבחירות ,תוך ציון שמו ,ופרטי התקשרות עימו.
 .81.8ערעור כאמור בסעיף זה ,לא יאוחר מ 12-שעות לאחר פרסום התוצאות.

פרק רביעי :עונשין
חלק ראשון :כללי
 .81עקרונות
 .81.0מטרת פרק העונשין הינה לאפשר הליך תקין תוך עמידה בנורמות המצופות
מהמתמודדים לראשות אגודת הסטודנטים .הפרות הנוגעות לנושאים דלעיל :מימון
חיצוני ,הפעלת לחץ על סטודנטים או מתמודדים ,שימוש לרעה בתפקיד באגודה ,הוצאת
לשון הרע על מתמודד אחר ,שקר מהותי על מנת לקדם תעמולה וחוסר בשוויון הינם
בליבת הענישה וכל הפרה של נושאים אלו יעלו לכדי הפרה בוטה ואף פסילה במקרים
חמורים.
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חלק שני :עונשים
 .81הגדרות
" .81.0פסילה" בנהלים אלה ,היא שלילת זכותו של המועמד להיבחר.
" .81.8הפרה בוטה" בנהלים אלה ,היא עבירה על ההגבלות החמורות כפי שפורטו בסעיף .81.0
" .81.1הפרה" בנהלים אלה ,משמעותה כל עבירה שאינה בגדר ס"ק  81.0ו/או  81.8לרבות
התבטאות שיכולה להתפרש כהתנערות של מועמד מנהלים אלה או מתקנון האגודה.
 .81.1ועדת הבחירות רשאית להגדיר "מעשה פסול" כעבירה מכל סוג ,לפי שיקול דעתה,
במידה שלא צוין בנהלים אלה .לרבות התבטאויות לא נאותות כלפי חברי ועדת הבחירות
או נושאי תפקידים באגודה.
 .81הצטברות עבירות
 .81.0הצטברות של שתי עבירות הפרה בוטה ,דינה פסילה.
 .81.8הצטברות של שתי עבירות הפרה ,דינן הפרה בוטה.
 .81.1הצטברות של שני מעשים פסולים ,דינן הפרה.
 .81.1דינה של כל הצטברות אחרת ,נתון לשיקול דעתה של ועדת הבחירות.
 .81תוצאות פסילה
 .81.0בעקבות פסילה ,המועמד רשאי להגיש ערעור לממונה החיצוני .הממונה החיצוני ישיב
על הערעור בתוך  81שעות מרגע שנתקבל.
 .81.8עד להחלטתו של הממונה החיצוני בעניין ערעור על הפסילה ,מנוע המתמודד מכל
תעמולה.
 .81.1פעל המתמודד בניגוד להוראות סעיף זה ייפסל ללא זכות ערעור נוספת.
 .81.1מועמד שחזר להתמודד לאחר שנתקבל ערעורו ע"י הממונה החיצוני וביצע בשנית עבירה
שדינה פסילה ו/או לחילופין ,שתי עבירות הפרה בוטה -ייפסל ללא זכות ערעור נוספת.
 .82הפרה בוטה
 .82.0בעקבות הפרה בוטה המועמד רשאי להגיש ערעור לממונה החיצוני ,הממונה החיצוני
ישיב על הערעור בתוך  81שעות מהרגע שהתקבל.
 .82.8תוצאותיה של הפרה בוטה הינם שלילה ו/או הגבלה של עד שני ימי תעמולה בהם כל
תעמולה תהיה אסורה ,לרבות הגבלת הזכות לתעמולה אלקטרונית .קביעת העונש נתונה
לשיקול דעתה של ועדת הבחירות.
 .89הפרה
 .89.0הפרה כהגדרתה בנהלים תוביל לכדי אחת מהתוצאות הבאות:
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 .89.8שלילה ו/או הגבלה של עד יום תעמולה פיזית.
 .89.1שלילה ו/או הגבלה של הזכות לחלוקת אמצעי פרסום.
 .89.1שלילה ו/או הגבלה הזכות לתעמולה אלקטרונית.
 .11עונשים אחרים
 .11.0ועדת הבחירות רשאית להזדקק לתקנון המרכז הבינתחומי כדי להפעיל כל סנקציה נגד
כל סטודנט הגורם להפרה של תקנון המרכז הבינתחומי או תקנון האגודה או נהלים,
בנוגע למערכת הבחירות.
 .11.8ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות במקרים בהם היא רואה לנכון להשית קנס על
המתמודדים .מקרים אלה יהיו בעיקרם במצבים בהם המתמודד גרם להוצאה כספית
לועדת הבחירות או למרכז הבינתחומי.

פרק חמישי :עתירה
 .10עתירה
עתירה לועדת הבחירות תוגש ע"י סטודנט במרכז הבינתחומי שזכאי להצביע
.10.0
בנוגע לכל עבירה על נהלים אלה .בהגשת העתירה יציין העותר את העבירה שבוצעה,
הסעיפים שהופרו ויציג ראיות לעבירה לכאורה .העתירה תעשה בכתב בלבד באמצעות
דואר אלקטרוני (להלן .)idc.su.election@gmail.com :על העותר להודיע באופן אישי,
ליו"ר ועדת הבחירות על עתירתו באופן שייקבע ע"י יו"ר ועדת הבחירות.
על העתירה לכלול את נושא העתירה והטענות הנלוות תוך הפניה לסעיפי התקנון
.10.8
הרלוונטים.
העתירה תועבר לצד שכנגד ,עליו להגיב תוך זמן סביר ממתן העתירה .הזמן יקבע
.10.1
על-ידי ועדת הבחירות ויותנה בקירבה למועד הבחירות עצמן.
 .18החלטות ועדת הבחירות
 .18.0החלטה בנוגע לעתירה תתקבל ברוב של חברי ועדת הבחירות .תגובה להחלטה תתקבל
בתוך זמן סביר מרגע ההודעה ליו"ר הועדה על הגשת העתירה .במידה והעתירה דורשת
בירור עובדתי מעמיק ,ועדת הבחירות תפרסם את הכרעתה לאחר בירור העובדות.
במקרה בו אין רוב להחלטה ,קולו של יו"ר הועדה יחשב כשני קולות.
 .33ערעור
 .11.0מועמד רשאי להגיש ערעור על הכרעת ועדת הבחירות בעתירה שהוגשה לפניה ,ליו"ר
ועדת הבחירות בתוך  12שעות מרגע פרסום הכרעת הוועדה .יו"ר הועדה יעביר ערעור זה
לבחינת הממונה החיצוני .החלטות הממונה החיצוני הן סופיות ואינן ניתנות לערעור
נוסף.
 .11.8הכרעת הממונה החיצוני תינתן בתוך  12שעות מרגע הערעור .עד להכרעת הממונה
החיצוני ,הכרעת וועדת הבחירות תישאר בעינה.

11

 .11נהלים מיוחדים
 .11.0ועדת הבחירות רשאית לשנות כל אחד מסעיפי נהלים אלה עד לפרסומם למועמדים 82
ימים לפני מועד הבחירות.
 .11.8על ועדת הבחירות לעדכן את הנהלים כאמור באתר האגודה ו/או ביישמון האגודה.
 .11.1ועדת הבחירות תעדכן נהלים אלה מעת לעת.
 .11.1ככל שיש סתירה בין נהלים אלה לנהלים בשפה האנגלית – נהלים אלה יגברו.
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