
בחירות למועצה!
בחירות חוזרות

הבחירות החוזרות יתקיימו ביום שני 6 בינואר 2020,
בין השעות 9:00-16:00

קלפיות ממוחשבות תוצבנה בארבעה בניינים:
הנדסה, מדעי החיים, ביה"ס למקצועות

הבריאות, ביה"ס לחינוך
> רפואה (5 מועמדים על 5 מקומות) אין בחירות חוזרות, נבחרו למועצה:

נועה שמר, סתיו יריב, עמרי רחמימוב, רני קולנדר ורוית יוחאי
> מדעי החיים תואר ראשון (3 מועמדים על 2 מקומות) בחירות חוזרות:

לוי רחל, משיח יעקב וצימרמן קרל גולן
> משפטים תואר ראשון שנים ג‘- ד‘ (מועמד יחיד) אין בחירות

חוזרות, נבחר למועצה: עמוס עצמון
> המדרשה לתארים מתקדמים (מועמדת יחידה) אין בחירות

חוזרות, נבחרה למועצה: רשא מנסור
> סיעוד (3 מועמדים על 2 מקומות) בחירות חוזרות:

מסאד ענאד, מסינגר הדס מור ועודה חאזם
> הנדסת חשמל תואר ראשון (3 מועמדים על 2 מקומות)

בחירות חוזרות:
נבט דין, רבינוביץ' כפיר ושלחון ליאור

> הנדסה ביו-רפואית תואר ראשון (2 מועמדים על מקום אחד)
בחירות חוזרות:

ארזי דין וברנע עידן
> הנדסה למעט הנדסת חשמל תארים מתקדמים (2 מקומות)

אין מועמדים
> בי.איי. כללי (מועמדת יחידה) אין בחירות חוזרות, נבחרה למועצה:

שיר גופר
> צרפתית, ערבית, אסלאם, בלשנות תואר ראשון (מועמד יחיד)

אין בחירות חוזרות, נבחר למועצה: בר עובדיה
> ספרות, תרבות עברית, תולדות עם ישראל, מגדר תואר ראשון
(מועמדת יחידה) אין בחירות חוזרות, נבחרה למועצה: גפן גיל

> מזרח תיכון, אפריקה, לימודים קלאסיים, ארכיאולוגיה,
היסטוריה תואר ראשון (מועמד יחיד) אין בחירות חוזרות,

נבחר למועצה: אסף טלגם
> ביה"ס לפילוסופיה תארים מתקדמים (אין מועמד)

> ביה"ס ליהדות תארים מתקדמים, עריכה לשונית, ביה"ס ללימודי
הסביבה (מועמד יחיד) אין בחירות חוזרות, נבחר למועצה:

איתי ברונשטיין
> ביה"ס לחינוך (4 מועמדים על 3 מקומות) בחירות חוזרות:

ואזנה דפנה, פרג'י גדי, שטרייספלד שני ושריון ליאור

ספר הבוחרים יהיה אותו ספר בוחרים ששימש בבחירות
הכלליות שהתקיימו ב- 23/12/19. בבחירות החוזרות יוכל

להצביע כל מי שרשום בספר הבוחרים כמשתייך לאחד מאזורי
הבחירה בהם מתקיימות בחירות חוזרות, בלי קשר לשאלה אם הוא

הצביע ובאיזה אזור בחירה הוא הצביע בבחירות שנערכו ב-23/12/19.
שימו לב: ניתן יהיה להצביע רק לאחר הצגת תעודה מזהה עם תמונה

גיא הדר, עו"ד, מבקר האגודה
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