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 יון:מהלך הד

 הוועדה התכנסה לדון בעררים שהוגשו לאחר פרסום הפרוטוקול הקודם והחלטות הוועדה. העררים

 –זורי הבחירה, ייצוג סטודנטים ושיריון נשים בשלושה נושאים עיקריים: חלוקת א הוגשו בעיקרם

 כפי שיפורט להלן. והכול 

 :זורי בחירהא תחלוק

נטען כי מספר  זורי הבחירה. בערריםרים זהים בנוסחם שעניינם חלוקת אער 25לוועדה הוגשו 

 זורי הבחירה בגבעהר התושבים בשני אפהתושבים בגבעת המבתר ורמת אשכול שווה למס

 3 –נציגים, בגבעה הצרפתית זכו ל  2 –הצרפתית, רק שבעוד שגבעת המבתר ורמת אשכול זכו ל 

גש נציגים. כן מעלים העררים טענות כנגד ייצוג לא פרופרציונלי לשכונה בשנים האחרונות. עוד הו

עוד נטען כי חלוקת נ"מ(.  –זורים )כך במקור וסר פרופורציות בין גודל גדלי האערר נוסף הטוען לח

 דבר אשר טופל עוד בטרם התכנסה הוועדה.  –לא פורסמה זורים לרחובות הא

הקריטריונים: גודל  3החלוקה נעשית בהתאם לתקנון הבחירות תוך שקלול  החלטת הוועדה:

החלוקה שנבחרה על ידי הוועדה לא נשענה רק על ובעלי זכות הצבעה.  אוכלוסייהגאוגרפי, הרכב 

זורים שתאפשר גיוון מיטבי של הנציגים, וניסיון ושבים בכל רחוב, אלא על חלוקה לאמספר הת

לבצע חלוקה פרופרציונלית ככל הניתן בהתאם לגודל התושבים. בהקשר זה תבקש הוועדה לציין 

ה מאפשרת דיוק "עד לרמת התושב", וכי נעשו מאמצים לקבוע מפתח לפיו כי אף חלוקה לא היית

 בעלי זכות בחירה, לערך.  1,000ייבחר נציג לכל 



 
 

 

זורי זורי הבחירה ולהותיר את אהעררים בעניין חלוקת א את על כן, הוועדה סברה שיש לדחות

 אחד בעד החלטה זו.  חברי הוועדה הצביעו פה. 23.1.22הבחירה כפי שנקבע בפרוטוקול מיום 

 ייצוג סטודנטים:

סטודנטים המתגוררים במעונות  2,200 –, נקבע כי לכ 23.1.22בהתאם להחלטת הוועדה מיום 

 בשכונה, תינתן האפשרות לבחור נציג אחד להנהלת המינהל. 

עררים. בעררים נטען כי הסטודנטים אינם נזקקים כלל לשירותי המינהל,  2על סוגיה זו הוגשו  

צרכיהם מסופקים על ידי האוניברסיטה, וכן כי בממוצע סטודנט מתגורר במעונות תקופה של פחות 

עוד נטען כי בבחירות הקודמות לכל הפחות אחת לארבע שנים. שות משנתיים בעוד שהבחירות נע

בעלי זכות בחירה מקרב הסטודנטים. כן צוין כי הסטודנטים אינם מייצגים ואינם  30הצביעו אך 

 ה האם הסטודנטים משלמים ארנונה(.קפים את רצון התושבים והשכונה )כאשר עלתה השאלמש

בניגוד לנטען בעררים, הסטודנטים המתגוררים בשכונה צורכים שירותים בשוכנה  החלטת הוועדה:

שירותי דואר, שירותי צריכה, פארקים, פעילויות תרבות ופנאי. בנוסף, הסטודנטים הם  –

ממשפחות המתגוררות בשכונה, ויש להתייחס אליהם בהתאם שירותים שונים אוכלוסייה הדורשת 

לכך ולהעניק להם את השירותים המתאימים. יצוין כי בהתאם לנתונים שהוצגו לוועדה, ברחבי 

שכונות המינהל קיים אחוז גבוה של תושבים המתגוררים בשכירות לתקופות קצובות, דבר שאינו 

ררים במעונות. יש לציין כי הסטודנטים מחויבים בתשלום שונה למעשה מהסטודנטים המתגו

ארנונה, המתבצע דרך האוניברסיטה. בשולי הדברים, אך לא בשל פחיתות חשיבותם, יצוין כי 

הקביעה לפיה כל סטודנט מתגורר במעונות לתקופה בת שנתיים אינה ברורה ואינה מבוססת, שכן 

שון נמשך, לכל דנט לסטודנט )כאשר תואר ראהדבר קשור לסוג הלימודים ומשכם המשתנה מסטו

להשלמת התמונה יצוין כי כבר כיום ישנה נציגה של ציבור הסטודנטים . הפחות, שלוש שנים(

 הל, ותרומתה להנהלה הינה משמעותית. בהנהלת המינ

לנוכח האמור לעיל, הוועדה סברה שראוי ליתן ייצוג לסטודנטים המתגוררים בשכונה בהנהלת 

על אף  –המינהל ועם זאת, ובמסגרת ככל השיקולים הוחלט כי הסטודנטים יזכו לנציג אחד בלבד 

בחירה )כאשר המפתח שנקבע על בעלי זכות  2000 –העובדה כי ציבור הסטודנטים מונה למעלה מ 

 בעלי זכות בחירה לכל נציג(.  1,000 –ידי הוועדה הינו כ 

ה כראוי וכנדרש בין כלל האיזונים והשיקולים, נאיז 23.1.22ה מיום תהוועדה סבורה כי החלט

ובהתאם לכך, אין מקום לשינוי ההחלטה. בהתאם לכך, הוועדה סברה שיש לדחות את העררים 

 בעניין זה. 

 י הוועדה הצביעו פה אחד בעד החלטה זו. חבר

 

 



 
 :שריון נשים

לוועדה הוגשו שני עררים העוסקים בעניין שיריון הנשים. מהעררים עלה כי לטענת העוררים, 

, כאשר צוין כי 6-ו  5זורים ציפי, עלו טענות כנגד השיריון באלוועדה אין סמכות לשריין באיזור ספ

זורים ורק ככל שלא ייבחרו נשים, עוד נאמר כי לוועדה יש סמכות האהשיריון צריך להיות מכלל 

 לשריין רק אישה אחת. 

נשים בלבד,  2 –החלטת הוועדה: בפתח הדברים מבקשת להבהיר הוועדה, כי השיריון שנקבע הוא ל 

קרי, במצב בו לא  – א תיבחרנה נשים להנהלת המינהלסך הכול, וכי השיריון יופעל רק במצב בו ל

 23.1.22קבע בהחלטה מיום ם כפי שנבחרנה נשים כלל להנהלת המינהל, ישוריינו שתי נשיתי

ולו תיבחר אישה אחת בלבד להנהלת  (6ואישה אחת באזור  5אישה אחת תשוריין באזור  )כלומר,

 5.4.2, והכול בהתאם למנגנון המספרי כפי שקבוע בסעיף נוספת אישה אחתשוריין המינהל, ת

 לתקנון. 

לשיריון נשים, ומאפשר נבהיר כי תקנון הבחירות מאפשר לוועדה את שיקול הדעת בכל הנוגע 

לוועדה לקבוע שיריון לנשים נוספות ואת אופן ביצוע השיריון. לאחר שבחנה את הדברים, הוועדה 

ת, סברה כי יש מקום להבטיח ייצוג הולם לנשים בהנהלת המינהל, ככל שלא תיבחרנה נשים. עם זא

זאת ו – (  6 –ו  5)אזורים  זורים הספציפיים בהם יש שני נציגיםיון ייעשה רק באהוחלט כי השיר

 בהליך הדמוקרטי ובבחירת הנציגים על ידי רוב התושבים. להימנע ככל הניתן מפגיעה על מנת 

בנסיבות אלה, הוועדה סבורה כי יש מקום לדחות את העררים בעניין, ולהותיר את ההחלטה מיום 

 על כנה.  23.1.22

 חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד החלטה זו. 

 שונות: 

שהתקבלו עלתה טענה הנוגעת ביחס למועדים להגשת ערר על החלטת  אחד מהערריםב 

"מחטף", וניסיון "לקנות את הבחירות ממניעים  –הוועדה, ונטען כי מדובר ב 

ימים.  14 –אינטרסנטיים". כן התבקשה הוועדה להאריך את המועד להגשת ערר לפחות ב 

על ערר על החלטות הוועדה בהקשר זה תבהיר הוועדה כי בהתאם לנקבע בתקנון הבחירות, 

ימים מיום פרסום ההחלטה, כאשר הוועדה יכולה להאריך את המועד  3מוגש בתוך להיות 

 טעמים כאלה לא נומקו בערר האמור;מטעמים מיוחדים שיירשמו. 

"קניית בחירות", אשר עלו בחלק  –ה על השימוש בביטויים כגון "מחטפים" ו רוועדה מצה 

 מהעררים. 

 וועדה מבקשת לאחל הצלחה רבה לכלל התושבים והמועמדים. ה 
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