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  תוצאות הבחירות למועצת העובדים באוניברסיטה העברית הנדון:

 

 – 28.7.2020בחירות שנערכו היום יום שלישי להלן תוצאות ה

היחידה  המועמדת הייתה ורדית ארזיו"ר מועצת העובדים  .1

לא ולכן  ,שהציגה מועמדות לתפקיד יו"ר מועצת העובדים

תקיימו בחירות והנציגה הנ"ל נבחרה כיו"ר מועצת ה

 העובדים.

 

של וועדת הבחירות, מועצת  2בהתאם להודעה מספר  .2

חברים כולל יו"ר מועצת העובדים,  17העובדים תהייה בת 

, נציגים 8מח"ר חברי המועצה ייצגו את דירוג ה 16מתוך 

נציגים,  2, בדירוג המיקרוביולוגיים נציגים 4בדירוג המינהלי 

 בדירוג הטכנאים נציג אחד, ובדירוג המהנדסים נציג אחד.

 

וד"ר מושל תקיימו בחירות הבדירוג המיקרוביולוגיים לא  .3

ת נבחרו כנציגות למועצ עופרה וד"ר שוחט נוסבאום ענת

 .העובדים

 



 ליו"ר ולמועצת העובדים באוניברסיטה העברית וועדת הבחירות

 9הודעה מספר 
 

 
 

 

המועמדים  5בוחר את נציגו למועצה מבין  דירוג המהנדסים .4

בחירות למועצה  שהציגו את מועמדותם ולכן לא התקיימו

 בדירוג זה.

וועד המהנדסים וכנציג המהנדסים   רנבחר כיו" ובר צבי .א

  .במועצת העובדים

 חבר –באשר אייל  .ב

 חברה –גרינבאום אנה  .ג

 חבר -ליבס בועז  .ד

 חבר –קרוגלאק חיים צבי  .ה

 

להלן תוצאות הבחירות לפי הדירוגים השונים, התוצאות  .5

 הקולות כדלהלן: מירב לפי סדר מקבלימפורסמות 

 

 זכות בחירהבעלי  927 – דירוג מח"ר

 קולות 332 – איילת עבאדי .א

 קולות 279 – ך עודהדרורה שי .ב

 קולות 251 – רחל ענברי .ג

 קולות 205 – תום דניאל פינטו .ד

 קולות 192 – יאנונאווה מרס .ה

 קולות 184 – איילת וגשל .ו

 קולות 178 – מאור יעקב .ז

     קולות 175 – רונית מושל .ח

  קולות 164 –זוהר קלדרון  .ט
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יך עודה, רחל איילת עבאדי, דרורה ש, בהתאם לתוצאות הנ"ל

ניאל פינטו, נאווה מרסיאנו, איילת וגשל, מאור ענברי, תום ד

 נבחרו כנציגים במועצת העובדים. יעקב, רונית מושל,

 

 זכות בחירהבעלי  378 – ירוג מינהליד

 קולות 138 – לוי יניב .א

 קולות 113 – יצחק מזרחי .ב

 קולות 92 – שלומי אלקובי .ג

 קולות 77 – אברהם רחמים .ד

 קולות 61 –מלכה מצליח  .ה

 קולות 45 –ליטל קינן  .ו

רחי, שלומי אלקובי, יצחק מזיניב לוי,  הנ"ל, בהתאם לתוצאות 

 נבחרו כנציגים במועצת העובדים.  ואברהם רחמים,

 

 בעלי זכות בחירה 86 -כנאים והנדסאיםטדירוג 

 קולות 33 – בלה עדרי .א

 קולות 25 –יעל אופיר  .ב

נבחרה כנציגה  בלה עדריהנ"ל החברה  בהתאם לתוצאות

 במועצת העובדים.

 



 ליו"ר ולמועצת העובדים באוניברסיטה העברית וועדת הבחירות

 9הודעה מספר 
 

 
 

  4ה סעיף  סימן שישיקנון וועדי עובדים פרק תבהתאם ל .6

יוגש לרשות השיפוט של ערעור על תוצאות הבחירות 

 מיד עם תוצאות הבחירות. ללא דיחויההסתדרות 

 

)א(  1סעיף  סימן געל פי תקנון וועדי עובדים פרק ראשון  .7

 שנים. 4מועצת העובדים הנבחרת תכהן 

 

וועדת הבחירות תפורסם באתרים מרכזיים לרבות,  הודעת .8

אתר האוניברסיטה, דואר אלקטרוני של עובדי 

 האוניברסיטה, ובכל אמצעי פרסום אחר.

 מירב פנחס   פילמר גרסיאלהפטקין איליה           לנגא שרון       וט בוריסג

 חברת וועדה       חברת וועדה      חבר וועדה     וועדה תחבר   חבר וועדה 

 

 ליאת בראשי, עו"ד

 ר וועדת הבחירות"יו

 תקים: הע

                                         מר דני בונפיל, יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים  

                     , יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות במרחב ירושליםמר אייל לוי

                                                   ראובן פרי, ראש חטיבת המוסדות להשכלה גבוהה, הסתדרות המעו"ףמר 

                                                                     עו"ד אייל ברגר, יו"ר הסתדרות האקדמאים במרחב ירושלים

 "ר איגוד המהנדסיםמר אבינועם גבריאל , יו

הגב אסתר אדמון, יו"ר איגוד המיקרוביולוגיים, הביוכימאים ועובדי המעבדות           

                                              , יו"ר איגוד ההנדסאים והטכנאיםוולךהגב מאיה 

נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה העברית                                     מר ישי פרנקל, סגן

    , אגף משאבי אנוש, האוניברסיטה העבריתכוח אדםמחלקת ד"ר חופי חפוטה, מנהל 

                           ותן זיידל, ראש אגף משאבי אנוש, האוניברסיטה העבריתמר ד

 יטה העבריתהגב ורדית ארז, יו"ר מועצת העובדים, האוניברס


