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  0/20121/01מתאריך  פרוטוקול אסיפה כללית

 ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

 משתתפים :

 .חברי ארגון 74 

 חברי הועד היוצא -חברי ועדת הבחירות : עופר דגן וזאב זיוון

 היוצא.אסף בונדי: מזכ"ל הארגון 

 ענת לובזנס: סגנית מזכ"ל הארגון 

 ישראל עמישי: מנהל הארגון

 

 .   07:01דקות נפתחה האספה בשעה  01, לאחר המתנה של 07:11ילת האספה נקבעה לשעה מועד תח

 

 סדר היום באסיפה:

 .המזכ"ל היוצא –דברי פתיחה לקראת הבחירות, אסף בונדי  .0

ועדת בחירות: עופר דגן, מ"מ יו"ר הארגון, וד"ר זאב ע"י  הצגת אופן ההצבעה והמתמודדים .2

 זיוון, חבר ועד.

 הבחירות והצבע .3

ואישור הדו"ח על ידי הנוכחים.  2102עמותה לשנת הרו"ח  כספי שהוכן ע"י הצגת דו"ח .7

 , אין נמנעים או מתנגדים. אישור הדו"ח הצבעה פה אחד בעד

עדכונים מהמו"מ על ההוראה שאינה אקדמית ומהמו"מ העוקב לשביתה בתחילת שנת  .1

 הלימודים.

 לו התוצאות הבאות:ועדת הבחירות התקב ע"ילאחר ספירת טפסי ההצבעה  .6

נבחרה ענת לובזנס.  לתפקיד המזכ"לנבחרה ראדה ארצי מדבריק.  לתפקיד היו"ר

 נבחרו מירי ארביב וחגי דרורי. לתפקיד ועדת ביקורת

עמית שמרת, ארז יפרח, ברק חרמש, גבע ארואס, דורון גל, דורי  :חברי ועד הנבחרים

אידלמן, סטפני לרר ביתן, נטע שטינברג, סיון גולד, זיאד חמודה, לירז יפה, איגור דרייר, ניצן 

 .שגיא, קרן ממן נאור, רותם קופפר, דרור נחימוב, אלון כפרי, מתן בן סימון

 .מצ"ב פרוטקול ועדת הבחירות

 

 

 רשמה: ענת לובזנס, סמזכ"ל הארגון 



 

 

 

 

 לתפקידיםה כללית לבחירת  בעלי תוצאות מאסיפ

 .0/20121/01מתאריך  .בארגון הסגל האקדמי הזוטר 

 טפסי בחירה 74. מתוך תוצאות בחירות לחברי ועד

 סה"כ נמנע סה"כ נגד סה"כ בעד    

 10 0 37 עמית שמרת 1

 13 1 33 ארז יפרח 2

 11 1 35 ברק חרמש 3

 10 0 37 גבע ארואס 4

 8 2 37 דורון גל 5

 12 1 34 דורי גולד 6

 14 3 30 זיאד חמודה 7

 14 1 32 לירז יפה 8

 13 1 33 איגור דרייר 9

 10 1 36 ניצן אידלמן 11

 11 1 35 סטפני לרר ביתן 11

 12 0 35 נטע שטינברג 12

 10 1 36 סיון שגיא 13

 13 3 31 קרן ממן נאור 14

 11 1 35 רותם קופפר 15

 15 1 31 דרור נחימוב 16

 9 2 36 אלון כפרי 17

 14 2 31 מתן בן סימון 18

 טפסי בחירה 74. מתוך הועדתוצאות בחירות ליו"ר 

 סה"כ נמנע סה"כ נגד סה"כ בעד    

   18 עמית שמרת 1

   22 ראדה ארצי מדבריק 2 7

 טפסי בחירה 74. מתוך תוצאות בחירות למזכ"ל הארגון

 סה"כ נמנע סה"כ נגד סה"כ בעד    

 5 0 42 ענת לובזנס 1

 טפסי בחירה 74. מתוך תוצאות בחירות לועדת ביקורת

 סה"כ נמנע סה"כ נגד סה"כ בעד    

 11 0 36 חגי דרורי 1

 10 1 36 מירי ארביב 2

 

נבחרה ענת לובזנס. לתפקיד  המזכ"לנבחרה ראדה ארצי מדבריק. לתפקיד  היו"ר: לתפקיד סיכום

 נבחרו מירי ארביב וחגי דרורי. ועדת ביקורת

זיאד  ,דורי גולד ,דורון גל ,ואסגבע אר ,ברק חרמש ,ארז יפרח ,עמית שמרת :חברי ועד הנבחרים

קרן ממן  ,שגיא סיון ,שטינברג נטע ,ביתן סטפני לרר ,ניצן אידלמן ,איגור דרייר ,לירז יפה ,חמודה

 .מתן בן סימון ,אלון כפרי ,דרור נחימוב ,רותם קופפר ,נאור

 בברכה

 חבר ועדת הבחירות –זאב זיוון 

 חבר ועדת הבחירות -עופר דגן

 

 מנהל ארגון הסגל האקדמי הזוטר –י רשם: ישראל עמיש


