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11.6.2012  

  

  דין וחשבון ועדת הבחירות

  ב"עלבחירות לוועד הארגון תש
  

-דוד דה'  נבחרה ועדת בחירות שחבריה הם  פרופ16.5.2012באסיפה הכללית מיום   .1

  .ר הוועדה" נבחר ליופריס-דה' פרופ. אלברטו ספקטורווסקי ר"וד, רפי חסין' פרופ, פריס

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

 . אמצעות מרכז החישובים האוניברסיטאיב, ונתוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר

  .  2012י יונ  ב11ביום י המערכת  "עספירת הקולות נעשתה   .3

  :התפלגות הקולותלהלן תוצאות  .4

  .1900  -    הבוחריםסך כל 

  . 521  -   כ מצביעים"סה

  .13-   מדיםעומספר המ

  

  :י הצבעה לפי פקולטותאחוז .5

  35.77% - הפקולטה למדעי הרוח

  12.02% -לרפואההפקולטה                                  
  

  49.04% -להנדסההפקולטה                       
  

  40.35% -הפקולטה למדעי החברה                      
  

  47.37% -למשפטיםהפקולטה 

   30.10% - הפקולטה למדעי החיים

   22.97% -פקולטה לאמנויותה

  34.00% -הפקולטה לניהול

  35.80% - הפקולטה למדעים מדוייקים

  22.82% -ציבור הגמלאים
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  :הקולות שקיבלו המועמדים' מס. 6
  

    205  - )גמלאים(יאירה אמית ' פרופ

    147  - )גמלאים(עוזי אבן ' פרופ

  71 - )מדעי הרוח(גדעון ביגר ' פרופ

  93 - )מדעי החיים ( ר אורי גופנא"ד

  63 - )ניהול (יואב גנזך' פרופ

  213 - )מדעי החברה ( אלי וייץ 'פרופ

  76- )משפטים(ר עמית פונדיק  "ד

  130- ) הנדסה(דנה רון ' פרופ                        

  111 – )מדעים מדוייקים (ארז עציון ' פרופ

  162 –) מדעי הרוח(ר עובדיה עזרא "ד

  69 -) רפואה(ר שלמה מטלון "ד

    138  - )גמלאים(מרדכי מירון ' פרופ

    45  - )גמלאים(אסתר סגל ' פרופ

                        
  .ת מטעמה/עמידה מועמד לא האמנויות להפקולטה

  

ועד    חברי   נקבע כי2010 ליפרבהתאם למספר הקולות  ולפי התקנון שאושר בא

  :כדלקמן הם הקרובותים תי לשנ הסגל האקדמי הבכיר

  הגמלאים  חבר ועד מציבור-עוזי אבן ' פרופ

  הגמלאים  ועד מציבורת חבר-יאירה אמית ' פרופ

  חבר ועד מהפקולטה למדעי החיים-ר אורי גופנא"ד

  חבר ועד מהפקולטה לניהול  -יואב גנזך ' פרופ

  חבר ועד מהפקולטה למדעי החברה –  אלי וייץ'פרופ

  לרפואהטה חבר ועד מהפקול -ר שלמה מטלון "ד

  למדעי הרוחחבר ועד מהפקולטה  -ר עובדיה עזרא "ד

  )מ"מ (הרוח  חבר ועד מהפקולטה למדעי– גדעון ביגר' פרופ

  מדוייקים  חבר ועד מהפקולטה למדעים-ארז עציון ' פרופ

            למשפטיםחבר ועד מהפקולטה ר עמית פונדיק  "ד

 להנדסה ועד מהפקולטה תחברדנה רון ' פרופ
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  .ועדה מאשרת כי הבחירות התנהלו לפי הוראות התקנון ותקנות הבחירותהו

) 3' סעיף ו(הפקולטה לאמנויות לא הגישה מועמד מטעמה ולכן נבחר  לפי תקנון הבחירות 

למעט ממלאי מקום מטעם (ממלא מקום שקיבל את מירב הקולות מבין המועמדים הנוספים 

  . )הגמלאים

  ומודים לכל אלה, עד הנבחר הצלחה במילוי תפקידוחברי ועדת הבחירות מאחלים לוו

  .שעזרו בארגון הבחירות

  :  ועדת הבחירות       

  

  ר" יו– פריס-דוד דה' פרופ

  רפי חסין      ' פרופ

    אלברטו ספקטורווסקי ר"ד

  

 


