
 
 

 

        2021אוקטובר  07חמישי  יום
 א' חשון תשפ"ב      

 

 לכבוד 

 חברי עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל 

 בתפוצה ראשית 

 

התאחדות הסטודנטים  וסיו"ר נהלי ועדת הבחירות לכהונת יו"ר הנדון: 

 והסטודנטיות בישראל

מועד   אשר  העמותה  וסי"ור  יו"ר  את  יחליפו  אשר  העמותה  וסי"ור  יו"ר  לכהונת  הבחירות  מועד 

 בשעה ובמיקום ובשעה כפי שיפורסמו בהמשך.  17.11.2021כהונתם פקע, ייקבע ליום 

 : כללי

לנציגים ולחברי העמותה לשמור על טוהר הבחירות ולהוות דוגמה להליך  הועדה קוראת   .1

 דמוקרטי תקין וראוי. 

הוועדה רשאית לפסול הצבעה אם יוכח להנחת דעתה שההצבעה אינה משקפת את דעתו   .2

 העצמאית של  המצביע/ה או שההצבעה נעשתה בתמורה לטובת הנאה שניתנה או הובטחה. 

 : כתבי הצבעה

דגש   .1 תיתן  שמו/ה  הוועדה  התאריך,  את  יכללו  אשר  ההצבעה  כתבי  תקינות  בבדיקת 

 את שם נציגו/ה, אשר יהיה/תהיה נוכחת בהצבעה.   כמו גםוחתימתו/ה של יו"ר האגודה, 

בהתאם להוראות תקנון העמותה, על כתבי ההצבעה להיות מוגשים לחברי ועדת הבחירות   .2

עליון. את כתב ההצבעה יש  עד ולא יאוחר ממועד פתיחת הישיבה למעט במקרים של כוח  

להגיש לוועדה כאמור לעיל על ידי נציגו/ה של יו"ר האגודה שנבצר ממנו/ה להגיע לישיבה, 

לכתובת   במייל  סרוק  הצבעה  כתב  באמצעות  לוועדה  להישלח  או 

נציג,     voting@nuis.co.il הדוא"ל על  מקרה  בכל  נוכח  ת/כאשר  להיות  האגודה    ת/יו"ר 

 .באולם בעת ההצבעה



 
 

 

בהנהלה או    או חבר בוועד  :  אחד משלושה בלבד  -לשים לב כי התקנון מגדיר  "נציג" כיש  

  או,  ת /נשיאות אחר  ת/חבר  אויו"ר,    ה/אותו  ה/ במועצת אגודת הסטודנטים בראשה עומד

החודשים האחרונים שלפני ישיבת הנשיאות, שבה   12- כיו"ר של אותה אגודה ב  ה/מי שכיהן

ת.  נדרשת  נוכחות פיזית של הנציג/ה  באספת ההצבעה.  /להיות נוכח  ה/עתיד  היא/הוא

 מבלעדי נוכחות זו , כתב הצבעה זה לא יכובד. 

ציגו של  אם יוגש לוועדה )בין באמצעות הגשה למייל או באמצעות הגשה פיזית באמצעות נ .3

כתב הצבעה מוקדם יותר שניתן )מכל סיבה שהיא(, על    הסותריו"ר אגודה( כתב הצבעה  

יו"ר האגודה לציין במפורש על כתב ההצבעה המאוחר )אשר יכלול את תאריך חתימתו( כי  

 . 00/00/00כתב הצבעה מאוחר זה מבטל את כתב ההצבעה הישן שניתן בתאריך 

מיוחדים שיירשמו כתבי הצבעה שיוגשו לה לאחר מועד  הועדה רשאית לאשר מטעמים   .4

 פתיחת הישיבה. 

הועדה קוראת לחברים לקחת חלק פעיל בישיבה ולא להסתמך על כתבי הצבעה מקום בו  .5

 יכולים הם להשתתף בישיבה באופן פיזי. 

 :ערעורים

מתפרסמות   .1 בה  בדרך  הבחירות,  תוצאות  את  הוועדה  תפרסם  הקולות  ספירת  סיום  עם 

 הוועדה.החלטות 

הרואה עצמו/ה נפגע/ת מהחלטת הועדה רשאי/ת להשיג עליה בכתב בערעור מנומק לפני   .2

בתוך   ההחלטה  72הועדה  שניתנה  מעת  תוצאות  שעות  הוכרעו  בטרם  מדובר  אם  בין   ,

 הבחירות ובין לאחר מכן. 

 הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדחות ערעור שיוגש ללא הנמקה על הסף.  .3

 שעות נוספות מעת שנתקבל אצלה.  48ותיתן את החלטתה לגביו בתוך  הועדה תדון בערעור   .4

הועדה   .5 החלטת  תהא  ערר,  להגשת  המועד  ובחלוף  החלטתה  את  הועדה  נתנה  בו  מקום 

 חלוטה. 

 

 

 



 
 

 

 

 :בחירות חוזרות

מכלל    40%לרבות השגת  אם תוצאות הבחירות יורו על שוויון מוחלט בין כל המתמודדים  .1

ב יזכה  המועמדים  מן  אחד  לא  אף  אם  או  הנשיאות  חברי  חברי    40%- קולות  מקולות 

 ימים לאחר ההצבעה הראשונה.   7תיערך הצבעה נוספת  –הנשיאות 

ב וקולות הנשיאות( ייערך אם תוצאת ההצבעה תהיה דומה להצבעה הראשונה )לעניין הרו .2

סיבוב בחירה נוסף שיכלול אפשרות למועמדויות נוספות. ועדת הבחירות תתכנס ותקבע  

 את נוהל סיבוב הבחירה החדש.

( תתרחש גם לאחר סיבוב הבחירה הנוסף והצבעה חוזרת 1אם התוצאה האמורה בפסקה ) .3

בעקבותיו המו  ,שתיערך  בחירת  בדבר  ותכריע  הבחירות  ועדת  את תכונס  שהשיג  עמד 

 התמיכה הרחבה ביותר.  

 

 

 

 

 בברכה,

גלבוע ויספיש, רו"ח   פרופ' עודד מודריק, שופט )בדימוס(  )מבקר(  יניב יחזקאל, עו"ד
 )גוף מבקר( 

 חבר ועדת בחירות                   יו"ר ועדת הבחירות    חבר ועדת הבחירות  

 

 

 

 

 



 
 

 

וסיו"ר  סדרי דין ומועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר : הנדון

 העמותה 

 מתוקף תפקידה, ועדת הבחירות מפרסמת בזאת את נהלי ההצבעה וסדרי הדין לניהול הבחירות. 

 : הגשת מועמדותל מועד .1

 (.17:00)בשעה  28.10.2021ועד ליום   07.10.2021יום  מהחל   -פרק הזמן להגשת מועמדות  

בתפוצה לחברי העמותה כמו גם   01.11.2021רשימת המועמדים יפורסם ביום  מועד פרסום  

 באתר האינטרנט של העמותה.

 

 :  אופן הגשת המועמדות .2

מועמד ב העמותה,  תקנון  להוראות  מועמדותו   תגיש/גישי  ת/התאם  במשרדי /את  ה, 

 למכתב זה.  1כנספח  מצורף טופס מודפס ה פניבאופן אישי, על העמותה, 

 

 : לטופס ההצעהצרופות  .3

 ה: /להצעתו תצרף/צרףת י/מועמד

ובתפוצה רחבה ורות חיים  ק תיאור    .א יפורסמו במקביל באתר העמותה  ותמונה אשר 

   . לכלל חברי העמותה

 להלן.    4לתפקיד כמפורט בסעיף   ו/הכשירות ב ים רלוונטיים התומכיםאישור  .ב

 

 :תנאי סף לכשירות מועמד .4

 סף להגשת מועמדות:  קובע שני תנאי לתקנון העמותה 20סעיף 

יו"ר או סיו"ר העמותה מי שמכהן כחבר נשיאות   ת/רשאי .א להגיש מועמדות לתפקיד 

העמותה, לרבות יו"ר וסיו"ר מכהנים; או מי שסיים כהונה כאמור ובמועד הבחירות 

)אישור    טרם חלפה  שנה וחצי )שמונה עשר חודשים( מיום סיום כהונתו(  17.11.2021)

 ; על סיום כהונה יצורף כצרופה להצעה(



 
 

 

 סטודנט באחד מהמוסדות החברים בעמותה. הוא -בעת הגשת המועמדות  -המועמד   .ב

 

 לא תתקבל.  –מועמדות שתוגש בחריגה מלוח הזמנים הנקוב בהודעה זו   .5

 

 מועמדות שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל . .6

 

 לכל שאלה או בקשת הבהרה   חברי הוועדה זמינים

 

 למועמדים הצלחה רבה  תועדת הבחירות מאחל

 

 

 

 בברכה,

גלבוע ויספיש, רו"ח   פרופ' עודד מודריק, שופט )בדימוס(  )מבקר(  יניב יחזקאל, עו"ד
 )גוף מבקר( 

 חבר ועדת בחירות                   יו"ר ועדת הבחירות    חבר ועדת הבחירות  

 

 

 

 העתקים: 

 מנכ"ל העמותה.  -הגב' ספיר בלוזר

 יועמ"ש לעמותה.   -עו"ד ענבל זהבי

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 לכבוד  

 בהמצאה אישית    התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל 

 18אבא אבן 

 ירושלים 

 

 ההתאחדות וסיו"ר הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הנדון: 

 

מתכבד/ת   ____________________ ת.ז    _________________________ הריני 

 יו"ר ההתאחדות / סיו"ר ההתאחדות )הקף בעיגול(. בזאת להגיש את מועמדותי לתפקיד  

 

 

 לטופס מועמדותי זה, הריני מצרף/ת )יש לסמן בעיגול(: 

 

 קו"ח עדכניים.  .1

 תמונה עדכנית.  .2

 )השנה הנוכחית(.  ב" פאישור לימודים לשנת תש .3

אישור על סיום כהונת תפקיד   -מקום בו המועמד/ת אינו/ה חבר/ת נשיאות מכהן/ת .4

 חודשים האחרונים(.  18)בתוך 

 

 _______________

 ______ 

חתימת        

 המועמד/ת 

 

 


