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נהלי תעמולת בחירות אלקטרונית
 .1הגדרות
בנהלים אלה:
" .1.1המרחב הפרטי" – המרחב האלקטרוני הנועד לשימוש פרטי שוטף של המתמודד או
מסייעיו במהלך ימות השנה.
" .1.2המרחב הציבורי" – המרחב האלקטרוני המיועד לצורך קידום המתמודד בתקופת
התעמולה בלבד ומוגדר בנהלים אלה.
" .1.3מתמודד" – 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.
" .1.4מסייע" – לעניין נהלים אלה נראה כמסייע מי שביצע פעולה ברשת אשר יש בה משום
פרסום מתמודד או משנתו ,בין אם בידיעת או באי ידיעת המתמודד.
" .1.5תקופת ההתארגנות" – התקופה מרגע פרסום רצונו של מתמודד להגשת מועמדות ועד
לתחילת תקופת התעמולה כפי שנקבעה ע"י ועדת הבחירות.
" .1.6תקופת תעמולה" – תקופה אשר הוגדרה ע"י ועדת הבחירות .בתקופה זו בלבד תותר
תעמולה אלקטרונית ותעמולה פיזית.
" .1.7תעמולה אלקטרונית אסורה" – תעמולה שבביצועה יש משום מימון חיצוני ,הפעלת לחץ
על סטודנטים ,שימוש לרעה של נושא תפקיד באגודה ,הוצאת לשון הרע ,שקרים מהותיים
שנועדו לקדם תעמולה ,חוסר שוויון וכיוצא באלה.
 .2מטרת הנהלים:
 .2.1השלמת נהלי הבחירות לראשות האגודה (להלן" :נהלי הבחירות") ,בכל הנוגע לתעמולה
אלקטרונית .נהלים אלה ישונו משנה לשנה ע"י ועדת הבחירות.
 .3הודעה:
 .3.1ועדת הבחירות רואה חשיבות בפרסום ותעמולה אלקטרונית בעידן בו עיקר הפרסום
מתבצע בצורה זו .אי לכך החליטה ועדת הבחירות להתיר שימוש מוגבל בתעמולה זו,
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בכדי לקדם את השיח הציבורי סביב מערכת הבחירות ובכדי לתרום למודעותם של
הסטודנטים למתמודדים ולבחירות.
 .3.2הועדה שומרת לעצמה את הזכות ,במקרה ויופרו נהלים אלה ,להפסיק כליל כל תעמולה
אלקטרונית.
 .3.3המועמדים יקבלו נהלים אלה בצמוד לנהלי הבחירות .במהלך ישיבת המועמדים יינתן זמן
להבהרות ולשאלות ובתומה יחתום כל מועמד על הצהרה כי הוא מתמצא בו ויפעל על פי
כלליו.
 .3.4אי ידיעת הנהלים אינה פותרת מעונש.
 .3.5במידה וקיים אמצעי אלקטרוני שלא מוזכר בנהלים אלה ,ועדת הבחירות תהא היחידה
המוסמכת לאשר שימוש בו.
 .3.6לא יינתנו אישורים רטרואקטיביים לפעולות המתמודדים .פעולה שנעשתה ללא היתר
מפורש מראש ובכתב ,ע"י ועדת הבחירות ,תחשב עבירה על הנהלים ובצידה תוטל
סנקציה.
 .4מקור הסמכות לקבוע נהלים לבחירות באגודה
 .4.1סמכות מכוח סעיפים  11.3.4 ,11.8לתקנון אגודת הסטודנטים (להלן" :התקנון")
 .5המרחב הפרטי:
 .5.1טלפונים:
 .5.1.1השימוש בטלפונים מותר למתמודד או למסייעיו הן בתקופת ההתארגנות והן
בתקופת התעמולה .בסעיף זה הגדרת טלפונים כוללת :שיחות והודעות למיניהן
(כולל הודעות דרך רשת האינטרנט).
.5.1.2למרות האמור בסעיף  5.1.1אסור גיוס תומכים המוני בעזרת טלפונים בתקופת
ההתארגנות .בסעיף זה גיוס משמעו כל שימוש בטלפון למי שאינו תומך מוצהר של
מועמד .לעניין זה ,לא תותר הקמת קבוצת וואטסאפ הכוללת מעל  45משתתפים
שהנם בעלי תפקיד בקמפיין ו/או תומכים מוצהרים
.5.1.3בתקופת התעמולה יותר גיוס המוני באמצעות הודעות בלבד .יודגש כי מימון זר
בהקשר זה יעלה לכדי הפרה בוטה כהגדרתה בסעיפי העונשין של נהלי הבחירות.
 .5.2רשתות חברותיות:
.5.2.1המונח רשתות חברתיות בסעיף זה כולל כל שימוש ברשת חברתית לרבות פייסבוק,
לינקדאין ,אינסטגרם ,טוויטר ודומיהן.
.5.2.2שימוש פרטי בפרופיל של מתמודד או מסייעיו מותר לכל אורך תקופת ההתמודדות.
.5.2.3למרות האמור בסעיף  5.2.2אסור פרסום מתמודד או משנתו בפרופיל אישי של
מתמודד או מסייעיו טרם תקופת התעמולה.
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 .6המרחב הציבורי
 .6.1דואר אלקטרוני
.6.1.1כל מועמד יעביר לועדת הבחירות ,עד שבועיים ( 14יום) טרם תחילת התעמולה ,שני
מסמכים בני עמוד אחד :האחד יכיל את מצע המתמודדים והשני ואת הרקע
הביוגרפי שברצונם להפיץ .במידה ויחפצו בכך ,יוכלו המועמדים להוסיף בגוף
המסמך את תמונתם האישית ,שם קבוצת הפייסבוק ותגית האינסטגרם וכן לוגו
נבחר.
.6.1.2תוך  24שעות ,תחליט הועדה אם לאשר את המסמך .במידה ולא תאשר ,תודיע הועדה
למועמד על הסיבות לפסילת המסמך ותינתן אפשרות לתקנו בהתאם להערות הועדה.
.6.1.3אם יחליט המועמד לתקן את המסמך ,עליו לעשות זאת ולהעבירו לאישור הועדה
תוך  24שעות .אם לא תיקן המועמד את המסמך כיאות לא יוכל להשתמש בכלי זה
לתעמולה.
.6.1.4הועדה תצרף את כלל הקבצים לקובץ אחד ותפיץ את הקובץ לכלל תלמידי המרכז
בדואר האלקטרוני.
 .6.1.5בתחילת שבוע הבחירות תפיץ הועדה בשנית את הקובץ הנ"ל בנוסף לדבר הוועדה
לגבי טוהר הבחירות.
.6.1.6שימוש בדואר האלקטרוני של הרכזים האקדמים ו/או נציגי המסלולים השונים
לצורך קידום מועמד או משנתו אסור.
 .6.2דף מעריצים בפייסבוק
.6.2.1יוכל המועמד להקים קבוצת מעריצים ("( )"Fan-Pageלהלן":קבוצה") אחת באתר
 FACEBOOKהתומכת במועמדותו במגבלות להלן.
.6.2.2הקבוצה תפתח בתחילת תקופת התעמולה .למען ההבהרה ,לא יתאפשר שימוש
בקבוצה קיימת.
.6.2.3על המועמד להעביר את כתובת הקבוצה לועדת הבחירות ולקבל את אישורה טרם
פתיחתה.
.6.2.4המועמד יצרף את יו"ר ועדת הבחירות ,או חבר אחר מועדת הבחירות לפי החלטת
ועדת הבחירות ,לחברים בקבוצה לצורך פיקוח שוטף ויעניק לו סמכויות ניהול
ופיקוח על הקבוצה (.)ADMIN
.6.2.5נציג ועדת הבחירות לא יבצע כל פעולה בקבוצה של המועמד ,אלא במידה והתקבלה
תלונה רשמית וועדת הבחירות החליטה בנושא.
 .6.2.6נציג ועדת הבחירות אינו מורשה לפרסם בקבוצה למעט הודעות רשמיות של ועדת
הבחירות הנוגעות לכלל המועמדים ובתיאום מראש עם המועמד.
.6.2.7האחריות על כל הכתוב בדף המעריציםכ היא על המועמד בלבד.
 .6.3שימוש אחר ברשתות חברתיות :

3

 .6.3.1המונח רשתות חברתיות בסעיף זה כולל כל שימוש ברשת חברתית לרבות פייסבוק,
לינקדאין ,אינסטגרם ,טוויטר ודומיהן.
.6.3.2אסור השימוש ברשתות החברתיות ע"י מועמד או מסייעיו לצורך פרסום מועמד או
משנתו באמצעות קבוצות שונות לרבות קבוצות מסלוליות ,קבוצת אגודת
הסטודנטים IDC CONFESSIONS ,IDCGAG ,ודומיהן.
.6.3.3נושא תפקיד התומך במועמד לא יורשה לפרסם ברשתות החברתיות שום פרסום
הנובע מתפקידו ויש בו כדי להעיד על תמיכה במועמד.
 .6.3.4נושאי תפקידים באגודה המשמשים כמסייעים בקמפיין הבחירות לא יפרסמו
הודעות הנוגעות לתפקידם בקבוצות האגודה או קבוצות מסלול כלשהי במידה
ותמונת הפרופיל שלהם מזוהה עם אחד המתמודדים.
 .6.4אתרי אינטרנט
.6.4.1המועמד רשאי לבנות אתר לקידום מועמדתו.
.6.4.2האתר יפתח בתחילת תקופת התעמולה ובאישור ועדת הבחירות.
.6.4.3הפריטים המותרים לפרסום באתר הם המסמך שהותר למועמד על-ידי ועדת
הבחירות בס"ק  .6.1.1צירוף מסמכים נוספים מותנה באישור ועדת הבחירות.
.6.4.4האתר לא יכלול קישורים ("לינקים") מכל סוג ,למעט קישור לקבוצת ה-
 FACEBOOKולסרטונים אשר אושרו ע"י ועדת הבחירות.
.6.4.5על המועמד להעביר את כתובת האתר לועדת הבחירות לפחות  24שעות טרם העלאת
האתר ,לבדיקת הועדה ולקבל את אישור הוועדה לפני הפעלתו.
.6.4.6אין לשנות את הערכים באתר מיום בדיקת הועדה.
.6.4.7הועדה לא תקבל כל תעמולה אלקטרונית אסורה שתבוצע באתר זה ע"י המתמודד
או מסייעיו.
 .6.5סרטונים
.6.5.1המועמד רשאי ליצור סרטונים לצורכי תעמולה .סרטונים אלו יפורסמו בכל מדיה
אלקטרונית ציבורית מותרת ,לרבות אתר האינטרנט ,קבוצת ה FACEBOOK -וכן
המייל שישלח מטעם ועדת הבחירות.
.6.5.2יוכל המועמד לפרסם סרטון חדש בכל יום תעמולה ,כולל ימי הבחירות.
.6.5.3הסרטונים יצולמו במהלך תקופת הבחירות הנוכחית בלבד ,ולא יכללו תמונות או
סרטונים שצולמו טרם תקופה זו .הסרטונים יצולמו בגבולות המרכז הבינתחומי
והחניה ,למעט משרדי האגודה.
.6.5.4בסרטונים יוכלו להשתתף המועמדים ופעיליהם בלבד .אין לשתף בסרטונים ,מי
שאינו סטודנט במרכז הבינתחומי בעלי תפקידים באגודת הסטודנטים או נציגי
מסלול.
.6.5.5על המועמד לקבל את אישור ועדת הבחירות לסרטונים ,טרם פרסומם.
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 .7הוצאות כספיות
 .7.1כל הוצאות מערכת הבחירות ימומנו מתקציב ועדת הבחירות ,כאמור בסעיף 11.8.3
לתקנון האגודה.
 .7.2על המועמד לערוך רשימה עם כל הוצאותיו לאורך הבחירות .ברשימה יש לכתוב תאריך,
סכום מדויק (כולל מע"מ) ולצרף חשבונית.
 .7.3מימון חיצוני -כל הוצאת כספים במימון המועמד או מסייעיו בשימוש במדיה
האלקטרונית אסורים בהחלט .הכספים היחידים שיותרו לשימוש הינם מתקציב ועדת
הבחירות כפי שניתנו למועמדים במסגרת תקציב הבחירות.
 .7.4בנוסף לאמור בסעיף  ,7.2יוכל המועמד להשתמש בכספים שניתנו לו ע"י ועדת הבחירות
לצורך פרסום ממומן במדיה האלקטרונית .על המועמד לקבל את אישור ועדת הבחירות
לכל פרסום או שימוש בכסף זה טרם השימוש.
 .7.5לסעיף זה ,הכוונה ב"מימון" הן בכסף והן בשווי כסף.
 .7.6עבירה על הוראות סעיף  7תעלה לכדי הפרה בוטה כמשמעותה בסעיף  25.2לנהלי
הבחירות.
 .8עונשין
 .8.1כל תעמולה אלקטרונית אסורה שיש בה משום מימון חיצוני ,הפעלת לחץ על סטודנטים,
שימוש לרעה של נושא תפקיד באגודה ,הוצאת לשון הרע ,שקרים מהותיים שנועדו לקדם
תעמולה או משום חוסר שוויון ,תעלה עד כדי הפרה בוטה כמשמעותה בסעיפי העונשין
בנהלי הבחירות.
 .8.2כל פרסום פומבי באמצעי אלקטרוני שיבוצע טרם תקופת התעמולה ,יעלה עד כדי הפרה
בוטה כמשמעותה בסעיפי העונשין בנהלי הבחירות .בדגש על כל שימוש במרחב הציבורי
כפי שהוגדר בנהלים אלה.
 .9עתירה
 .9.1כל סטודנט רשאי להגיש עתירה בנוגע לעבירה על נהלים אלה .עתירה לועדת הבחירות
תוגש לפי הנוהל המוגדר בסעיף  31.1לנהלי הבחירות.
 .9.2החלטות הועדה בעניין הפרת נהלים אלה תינתן למועמדים לפי הנוהל המוגדר בסעיף 32.1
לנהלי הבחירות.
 .10ערעור
מועמד רשאי להגיש ערעור ,על החלטת ועדת הבחירות ,ליו"ר ועדת הבחירות .יו"ר
.10.1
הועדה יעביר ערעור זה לבחינת הממונה החיצוני בתוך  48מרגע הגשת הערעור .החלטות
הממונה החיצוני הן סופיות ואינן ניתנות לערעור נוסף.
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 .11נהלים מיוחדים
.11.1

ועדת הבחירות רשאית לשנות כל אחד מסעיפי נהלים אלה בכל עת.

.11.2

על ועדת הבחירות לעדכן את הנהלים כאמור באתר האגודה ו/או באפליקציה.
רועי קליינר
יושב ראש ועדת הבחירות
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