
בחירות למועצה!
תוצאות הבחירות

את כל פרסומי הבחירות ניתן למצוא באתר הבחירות: https://bit.ly/2NB0GvN | * - אזור בחירה בו מספר המועמדים לא עלה על מספר המקומות שעמדו לבחירה,
והמועמדים לא הצליחו לקבל לפחות 10% מקולות הסטודנטים באזור הבחירה. באזור בחירה זה יתקיימו בחירות חוזרות ביום ב' 6/1/20. | כל סטודנט חבר אגודה רשאי

להגיש ערעור לגבי איזור הבחירה אליו הוא משתייך. ערעורים יש להגיש בכתב עד מוצ"ש ה-28 בדצמבר 2019 בחצות ליו"ר ועדת הבחירות, פרופ' אייל זיסר,
zisser@tauex.tau.ac.il  :בדוא"ל

אזורי הבחירה
מדעי החברה

שם הנציג/ה

עידן ארץ כלכלה (נציג 1)                
אמיר בן חור מדע המדינה (נציג 1)              

אולג בורוביצקי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה (נציג 1)   
ליאור חזן פסיכולוגיה (נציג 1)              

לילך מרקוביץ' תקשורת (נציג 1)               
דור אברהם מדיניות ציבורית, כלכלה (נציג 1)         

אמונה ספירא פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת (נציג 1)      
סאלי יוסף לימודי ביטחון, מדע המדינה, לימודי עבודה (נציג 1)   

מדעי המוח
תואר ראשון + תארים מתקדמים (נציג 1)            קלרה יעל בן הרוש

ניהול
חשבונאות (נציג 1)                    רוני אלוש

ניהול תואר ראשון + תארים מתקדמים (5 נציגים)            אורן גזית שלו
                          גל סער

                          טלי אבנת
                          שרי גרינשפון

                          דניאל כהן

משפטים
אריק מוגרמן שנה א‘ (נציג 1)                

מטר בן ישי שנה ב‘ (נציג 1)                
עמוס עצמון שנים ג’- ד‘ (נציג 1)*              
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רפואה
תארים מתקדמים (נציג 1)                 דוד אלול

ביה“ס לרפואה (5 נציגים)**                עמרי רחמימוב
                          סתיו יריב

                          רני קולנדר
                          רוית יוחאי
                          נועה שמר

המדרשה לתארים מתקדמים (נציג 1)             לא היו מועמדים,
                          בחירות חוזרות ב06.01

סיעוד (2 נציגים)*                    הדס מור מסינגר
                          בחירות חוזרות ב06.01

ריפוי בעיסוק (נציג 1)                   רתם צביון
הפרעות בתקשורת (נציג 1)                גלי מורד
פיזיותרפיה (נציג 1)                   שי גלעד

רפואת שיניים (נציג 1)                  אופיר דויטש

עבודה סוציאלית
תואר ראשון (נציג 1)                   אור פלד

תארים מתקדמים (נציג 1)                 רובא אבו ראס

אזורי הבחירה
אומנויות

שם הנציג/ה

דנה באלינט אדריכלות (נציג 1)               
מעיין רובין אומנות התאטרון, אקדמיה למוזיקה (נציג 1)      

אור שמואלי תולדות האומנות, רב-תחומי, מוזיאולוגיה, תכנית    
פקולטטית (נציג 1)

עידו מונטנייז קולנוע וטלוויזיה (נציג 1)            

תארים מתקדמים (נציג 1)                עומרי שטיינברג

מדעים מדוייקים

הנדסה

מדעי החיים

מדעי הרוח

חינוך

אורי סדובסקי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לימודי חוץ (3 נציגים)*  
דין נבט                      

כפיר רבינוביץ'                      
(בחירות חוזרות לדין                      

וכפיר בלבד)                      
אריאל דריזין הנדסה מכנית, הנדסת חומרים (2 נציגים)       
אשל איזנברג                      

אור ברוטי הנדסת תעשיה (נציג 1)             
לא היו מועמדים, הנדסה ביו-רפואית (נציג 1)           

בחירות חוזרות ב-06.01                      
אביעד הרן הנדסת חשמל (נציג 1)             

לא היו מועמדים, כל שאר החוגים (2 נציגים)            
בחירות חוזרות ב-06.01                      
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אלירן אהל מדעי המחשב (3 נציגים)            
גל אור                      

רועי מרגלית                      
אורי אביטל מתמטיקה, סטטיסטיקה (נציג 1)          

כפיר רוטמן משה מדע כללי, גיאופיסיקה, כימיה (נציג 1)        
דביר עופר פיזיקה ואסטרונומיה (נציג 1)           

ירדן בן צבי  גיאוגרפיה - כולל תארים מתקדמים (נציג 1)     
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מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה (נציג 1)        אילון בילינסקי

פיזיקה, גיאופיזיקה, כימיה תארים  (נציג 1)          ניקול אדלשטיין פרדו

תואר ראשון (3 נציגים)                  אפק לבני
                         בחירות חוזרות ל-2

                         נציגים נוספים ב-06.01
תארים מתקדמים (נציג 1)                 שי זילברצוויג-טל

תואר ראשון + תעודות הוראה + תארים מתקדמים (3 נציגים)*    ליאור שריון
                          שני שטרייספלד

שיר גופר B.A כללי, תכנית רב-תחומית (נציג 1)*       
לא היו מועמדים, צרפתית, ערבית, איסלאם, בלשנות (נציג 1)      

בחירות חוזרות ב-06.01                      
אליה דנינו מזרח אסיה (נציג 1)              

אלון ברקמן פילוסופיה (נציג 1)               
מאיה הולנדר אנגלית (נציג 1)                

גפן גיל ספרות, תרבות עברית, היסטוריה של עם ישראל,    
נשים ומגדר (נציג 1)*

אסף טלגם מזרח תיכון, אפריקה, לימודים קלאסיים, ארכיאולוגיה,  
היסטוריה כללית (נציג 1)*

לא היו מועמדים, פילוסופיה                     
בחירות חוזרות ב-06.01                      

אסף שלוח היסטוריה                     
ענבר הוכברג ביה"ס לתרבות, תרגום ועריכה          

לא היו מועמדים, ביה"ס ליהדות, עריכה לשונית, ביה"ס ללימודי הסביבה  
בחירות חוזרות ב-06.01                      
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