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   0.11.2021חלוקת אזורי הבחירה ע"י ועדת בחירות לפי פרסום ב החלטת הנדון: ערעור על  

אנו, ציבור הסטודנטים החתומים על מסמך זה, מערערים על החלטת ועדת הבחירות שקבעה את אזורי  

 . 9.12.2020הבחירה לבחירות לאגודת הסטודנטים שיתקיימו ב 

 בחלוקה הנוכחית של אזורי הבחירה נפלו כשלים רבים. 

וועדת הבחירות לא ניתן משקל  לטענתנו, אופן חלוקת אזורי הבחירה מלמד שבין השיקולים שהניעו את  

סבורים   אנו  הסטודנטים.  לאגודת  ולהיבחר  לבחור  וסטודנטית  סטודנט  לכל  שווה  זכות  למתן  מספיק 

שהשיקולים שהניעו את חברי הוועדה הם שיקולים פוליטיים שביסודם הניסיון להבטיח את ניצחונן של  

אגודה היא הגוף היציג של הסטודנטים,  קבוצות מסוימות באוניברסיטה ואת הפסדן של קבוצות אחרות. ה

שכל קיומו מיועד לשירות האינטרסים של הסטודנטים. חלוקת אזורי בחירה שנשענת על שיקולים פוליטיים  

מדיניות   את  לקבוע  וסטודנטית  סטודנט  כל  של  השווה  בזכות  פוגעת  שהיא  משום  מזו,  למטרה  חוטאת 

 האגודה ואת צביונה. 

 זה עשוי להביא לפתיחתם של הליכים משפטיים.  היעדר תגובה מספקת על מכתב

 :ערעור זה סב על הנקודות הבאות

1  .( לתקנון    23מושבים למועצת הסטודנטים, בעוד שלפי ס'    39( הוקצו  נספח א'ברשימת אזורי הבחירה 

 .40אגודת הסטודנטים מספר המושבים במועצה הוא 

וג אחד או ממספר חוגים באוניברסיטה. אזור בחירה  לתקנון, אזורי הבחירה יהיו מורכבים מח  3.1לפי ס'  .  2

המכונה "עו"ס מובחר" אינו עומד בדרישות התקנון, וזאת משום ש"עו"ס מבחר" היא תכנית לימודים    18

 בתוך החוג לעבודה סוציאלית ואיננה מהווה חוג בפני עצמה.

בדרישת התקנון כיוון ש"מנהל  , אינו עומד  MBA, המורכב מהמכינה ומנהל עסקים  10דומה, אזור בחירה  .  3

 " זוהי תכנית לימודים ואיננה מהווה חוג בפני עצמה. MBAעסקים 
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מצוין  "ארץ ישראל". לא קיים חוג באוניברסיטה שמכונה "ארץ ישראל", ועל כן גם אזור    1באזור בחירה  .  4

 בחירה זה איננו עומד בתנאי התקנון. 

באגודה רשאים לבחור ולהיבחר לאגודת הסטודנטים.  מרשימת אזורי  לתקנון כל חבר וחברה    9לפי ס'  .  5

הבחירה הושמטו חוגים רבים באוניברסיטה, אשר נכללים בפרסום הרשמי שבאתר דיקנית הסטודנטים.  

לאגודת   ולהיבחר  לבחור  והסטודנטיות  הסטודנטים  של  השווה  בזכות  אנושה  פגיעה  פוגעת  זו  השמטה 

הדמוקר ובעקרונות  בחירות  הסטודנטים  שמקיימת  בישראל  כעמותה  האגודה,  מושתתת  שעליהם  טיה 

דמוקרטיות. החוגים החסרים ברשימת אזורי הבחירה שהתפרסמה: חוג למקרא , חוג להיסטוריה כללית ,  

חוג לתולדות האמנות , חוג לאמנות , יצירה , חוג ללימודי ישראל , מחלקה ללימודי שפות , אופקים: התכנית  

, חו  , חוג לגרונטולוגיהלמצטיינים  , מוזיאולוגיה  , חוג לביולוגיה אבולוציונית  -ג למוסיקה  מדעי הזיקנה 

בית  , וספרנות  מידענות  לימודי   , בית-וסביבתית    , למידה  ללקויות  חוג   , הציבור  לבריאות  הספר  - הספר 

להוראת    מדעים מדוייקים , מחלקה   -להיסטוריה , חוג לבריאות נפש קהילתית , מחלקה להוראת המדעים

באמצעות    -המדעים לטיפול  הספר  בית   , מתמטי  לחינוך  חוג  ישראל,  עם  של  להיסטוריה  חוג   , ביולוגיה 

גיאו  למדעים  חוג   , ,  -אמנויות  סכסוכים  וניהול  שלום  ללימודי  החוג   , האדם  של  לביולוגיה  חוג   , ימיים 

הול מידע וידע , תרבות הקולנוע  ,  תכנית רגילה , חוג לביולוגיה ימית , חוג לני   -התוכנית להתפתחות הילד  

 תכנית לימודים לתואר שני בלימודי תרבות , לימודי נשים ומגדר ,  חדשנות ויזמות , מדעי הנתונים. 

ניסיונות מצידנו לקבל את ספר הבוחרים בגרסה דיגיטלית, את הפרוטוקולים של ישיבות וועדת הבחירות  .  6

זכ הבחירה  אזורי  חושבו  שלפיה  הנוסחה  להנחיות  ואת  לבכם  תשומת  את  מסבים  אנו  להתעלמות.  ו 

, שבהן מצוין באופן שאיננו משתמע לשני פנים:  2015להתנהלות עמותות, שפרסמה רשות התאגידים בשנת  

סעיף   פי  הוועד,    39""על  חברי  ופנקס  הכללית(  האספה  חברי  )דהיינו,  העמותה  חברי  פנקס  לחוק, 

הכספיים והמילוליים המאושרים של העמותה, יהיו פתוחים  הפרוטוקולים של האספה הכללית והדו"חות  

בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה. זכות העיון בפנקס החברים משמעותה, גם הזכות להעתיק את  

המידע באופן מקובל, אם המעיין רצה בכך, כגון צילום החומר וקבלת המידע על גבי דיסק ולאפשר את העיון  

וב זמין  באופן  )עמ'  והעתקה  ומקובלות.  סבירות  )  22שעות  ב'להנחיות(  הגישה  נספח  מניעת  באמצעות   .)

אנו   אותה.  ולבקר  הבחירה  אזורי  חלוקת  את  לבחון  משמעותי  קושי  הבחירות  וועדת  מציבה  למסמכים, 

 דורשים בשנית לקבל את המסמכים המבוקשים, בהתאם להנחיות רשם עמותות וחוק העמותת. 

רי הבחירה  ונגועה בהיעדר פרופורציה קיצוני בין מספר הסטודנטים הלומדים באז.  חלוקת אזורי הבחירה  7

מנהיגות   והסביבה,  הטבע  משאבי  הבאים:  מהחוגים  אחד  בכל  לדוגמא,  להם.  שהוקצו  המושבים  לבין 

פחות ואף  לומדים כמאה סטודנטים  תיכון  ומזרח  לימודי אסיה  בחינוך,  מן    , ומדיניות  כולם חברים  ולא 

  . . לכל אחד מהחוגים הללו, המהווים אזורי בחירה לבדם, הוקצה מושב במועצת הסטודנטיםדההמניין באגו

ניכר כי חלוקה זו איננה פרופורציונלית, שוויונית, וכי עולה חשש ממשי שהיא נוצרה כדי לחבל ביכולת של  

 תאים וקבוצות באוניברסיטה להתמודד בבחירות בהצלחה. 

ניסיון מכוון להדרת הסטודנטים הערבים חשש כבד לקיומו של  מעלה  חלוקת אזורי הבחירה הנוכחית  .  8

הסטודנטים.   לאגודת  הבחירות  במועצת  מהליך  יותר  רבים  מושבים  הוקצו  שלהם  החוגים  כי  ניכר 

יהודים ביחסי  לכל הפחות  או  יהודי,  ברוב  חוגים שמאופיינים  זו  -הסטודנטים הם  חלוקה  שווים.  ערבים 

איננה מקרית. היא נעשתה ביד מכוון למטרה אחת, והיא החלשת הקול של הסטודנטים הערבים בקמפוס,  

הערבים שהסטודנטים  ידיעה  ספק    מתוך  אין  הכוח.  בעמדות  כיום  שמחזיק  לתא  אופוזיציה  מהווים 



ואיננה   וגזענית,  מפלה  היא  הבחירה  אזורי  את  חילקה  פיה  ועל  הבחירות  וועדת  בחרה  שבה  שהמדיניות 

 הולמת את ההתנהלות המצופה מארגון שמיועד לדאוג לרווחת כלל הסטודנטים המאוגדים בו. 

 

צפים לתגובה מיידית ולתיקון חלוקת אזורי הבחירה כך שיאפשרו  אנו רואים את הכשלים בחומרה רבה ומ

 את ניהולן של בחירות תקינות, שקופות ודמוקרטיות לאגודת הסטודנטים.
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