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8.6.2014  

  דין וחשבון ועדת הבחירות

  ד"עלבחירות לוועד הארגון תש
  

, ד"ר הדס מנדלנבחרה ועדת בחירות שחבריה הם   14.5.2014באסיפה הכללית מיום   .1

  ליו"ר הוועדה. ה נבחר ד"ר מנדל . אלברטו ספקטורווסקי וד"רפרופ' רפי חסין, 

פי תקנון הבחירות -על רכת אלקטרונית שנבנתהעל פי התקנון נערכו הבחירות במע .2

 . אמצעות מרכז החישובים האוניברסיטאי, בונתוני ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 .  2014י יונב 5ביום ע"י המערכת  ספירת הקולות נעשתה   .3

  : אחוזי הצבעה לפי פקולטות .4

  34.4%  - הפקולטה למדעי הרוח

  12.29%  -לרפואההפקולטה                                  
  
  52.33%  -להנדסההפקולטה                       
  

  39.32%  -הפקולטה למדעי החברה                      
  

  22.5%  -למשפטיםהפקולטה 

  26.92%  - הפקולטה למדעי החיים

  14.1%  -הפקולטה לאמנויות

  26.32%  -הפקולטה לניהול

  31.82%  - הפקולטה למדעים מדוייקים

  20%  -ציבור הגמלאים

  

  :מתוך סך המצביעים במועמדיםאחוזי התמיכה מס' המצביעים    המועמדים               ן להל .5

  38.72%                            187      -  )גמלאיםאמית (יאירה פרופ' 

  22.15%                            107      -  )גמלאיםמרדכי מירון (פרופ' 

  17.6%                               85      - )גמלאיםאברהם יניב (פרופ' 

  13.46%                              65            – )ניהול( פרופ' יואב גנזך

  44.93%                            217 – )מדעי החברה( אלי וייץ  פרופ'

  14.91%                            72   -  ד"ר עמית פונדיק  (משפטים)

  29.61%                      143 - דנה רון (גולדרייך) (הנדסה)פרופ'                      
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  22.98%              111   – )מדעים מדוייקים( פרופ' ארז עציון 

  30.43%              147        –ד"ר עובדיה עזרא (מדעי הרוח) 

  8.28%               40            -  ד"ר טלילה מיכאלי (אמנויות)

  20.7%               100         - פרופ' אורי גופנא (מדעי החיים)                      
  

  .ים  מטעמהמועמד העמידלא ה לרפואה  הפקולטה

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

  בוהים ביותר.שלושת המועמדים שקבלו את אחוזי התמיכה הג

  

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

  :כדלקמן הם הקרובותים תילשנ  הסגל האקדמי הבכיר

  הגמלאים ועד מציבור תחבר -יאירה אמית פרופ' 

 הגמלאים חבר ועד מציבור -מרדכי מירון פרופ' 

 ולחבר ועד מהפקולטה לניה   -פרופ' יואב גנזך 

  חבר ועד מהפקולטה למדעי החברה – אלי וייץ פרופ'

  למדעי הרוחחבר ועד מהפקולטה  -ד"ר עובדיה עזרא 

  אמנויותועד מהפקולטה ל תחבר – ד"ר טלילה מיכאלי

  מדוייקים חבר ועד מהפקולטה למדעים -פרופ' ארז עציון 

            למשפטיםחבר ועד מהפקולטה ד"ר עמית פונדיק  

 להנדסהועד מהפקולטה  תחבר -(גולדרייך)ן דנה רופרופ' 

  חבר ועד מהפקולטה למדעי החיים -פרופ' אורי גופנא

 

  הוועדה מאשרת כי הבחירות התנהלו לפי הוראות התקנון ותקנות הבחירות.

  חברי ועדת הבחירות מאחלים לוועד הנבחר הצלחה במילוי תפקידו, ומודים לכל אלה

  שעזרו בארגון הבחירות.

  :  דת הבחירותוע       

  

  יו"ר – ד"ר הדס מנדל

  פרופ' רפי חסין      

    אלברטו ספקטורווסקי ד"ר


