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 דין וחשבון ועדת הבחירות

 ף"לבחירות לוועד הארגון תש
 

תום ד"ר נבחרה ועדת בחירות שחבריה הם   11.5.2020באסיפה הכללית מיום   .1

ליו"ר  נבחר ספקטורווסקיפרופ' . אלברטו ספקטורווסקי ופ'רפו, פרופ' רפי חסין, שינברג

 הוועדה.

פי תקנון הבחירות -ית שנבנתה עלרכת אלקטרונעל פי התקנון נערכו הבחירות במע .2

 . אמצעות מרכז החישובים האוניברסיטאי, בונתוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 .  2020י יונב 14ביום ע"י המערכת  ספירת הקולות נעשתה   .3

 .35.8%ההשתתפות בהצבעה :  ות הגבוהה המתבטאת באחוזמעורבלראות את ה נושמח .4

 :מתוך סך המצביעים מועמדיםאחוזי התמיכה ב להלן  .5

 

 40.27%                            - (גמלאים) אריה תמירפרופ'  

 32.67%                            - (גמלאיםאמית )יאירה פרופ'   

 18.09%                           - (גמלאים) פרופ' אילן בלייברג  

   

 18.24%                       - (מדעי החברה)  שגב ברק פרופ'  

 24.16%                            –הרוח( )מדעי  ד"ר מיכל אלון  

 23.56%               – (מדעים מדוייקים)  אבנר סופרפרופ'                         

 24.92%                              - (ניהול) שושנה אניליפרופ'   

 9.57%                       - )הנדסה( שמילוביץ ון דורפרופ' 

 19.45%                        -י גופנא )מדעי החיים(פרופ' אור

 8.81%                           - )אמנויות( פרופ' אסף פינקוס

 

 14.74%                               – (רפואה)  ד"ר משה פרנס                        

 13.37%                             - (רפואה) אהוד קימרוןפרופ'   

 

 17.17%                        - (משפטים) רועי קרייטנרפרופ' 

 7.29%                            -(משפטים) ד"ר עמית פונדיק



 
 
 
 

 

 

 

 
ציבור הגמלאים זכאי לשני מקומות בועד הארגון, ולפיכך יכהנו בוועד שניים מתוך 

   שלושת המועמדים שקבלו את אחוזי התמיכה הגבוהים ביותר.

 

ועד   חברי  נקבע כי  2010 ליפרבהתאם למספר הקולות  ולפי התקנון שאושר בא

 :כדלקמן הם הקרובותים תילשנ  הסגל האקדמי הבכיר

 

 הגמלאים ועד מציבור תחבר -מית יאירה אפרופ' 

 הגמלאים חבר ועד מציבור - אריה תמירפרופ' 

 

 למדעי הרוחועד מהפקולטה  תחבר - ד"ר מיכל אלון

 ועד מהפקולטה לניהול תחבר  - שושנה אניליפרופ' 

 חבר ועד מהפקולטה למדעי החברה – שגב ברק פרופ'

 חבר ועד מהפקולטה למדעי החיים -פרופ' אורי גופנא

 מדוייקים חבר ועד מהפקולטה למדעים - אבנר סופרפרופ' 

 אמנויותועד מהפקולטה ל חבר – פרופ' אסף פינקוס

 לרפואהחבר ועד מהפקולטה  - משה פרנסד"ר 

 משפטיםלחבר ועד מהפקולטה  -פרופ' רועי קרייטנר

 להנדסהחבר ועד מהפקולטה  -שמילוביץ רוןודפרופ' 

 

 הוועדה מאשרת כי הבחירות התנהלו לפי הוראות התקנון ותקנות הבחירות.  

 וי תפקידו, ומודים לכל אלהחברי ועדת הבחירות מאחלים לוועד הנבחר הצלחה במיל

 שעזרו בארגון הבחירות.

 :  ועדת הבחירות       

 

 יו"ר –   אלברטו ספקטורווסקי פרופ'

 פרופ' רפי חסין      

 תום שינברגד"ר 

     


