
 ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה )ע"ר(      

 מעם ועדת הבחירות   הודעה לציבור הבוחרים -  א"פבחירות תש   

 
 ,  אל חברי וחברות הארגון

, המועד להגשת מועמדות לתפקיד חבר הוועד המנהל של  תשפ"א  לתקנון הבחירות  8.4על פי סעיף  
, כלומר עד ליום  2021  באוגוסט  4-5הבחירות אשר נקבע לימים    יום לפני מועד  21העמותה הנה עד  

14.7.2021  . 

מועמדויות בלבד, זאת בעוד שעל פי   6הוגשו  , 15.7.2021במועד האמור, כפי הדיווח שהתקבל ביום 
 חברים.   7העמותה יכלול  תקנון העמותה, הוועד המנהל של

ביולי, מספר ימים לאחר חלוף המועד שנקבע להצגת מועמדות לתפקיד חבר ועד, הוצגה    19בתאריך  
ונודע למועמדת  המועמדות מוצגת רק במועדה זה, היות    מועמדות של מועמדת נוספת הטוענת כי 

 לקבל את המועמדות.על ידה  רק לאחרונה על הבחירות הצפויות, ומבוקש

את קליטת מועמדותה,    קבעה ועדת הבחירות, כי יש לאפשר בנסיבות   26.7.2021בהחלטתה מיום  
לתקנון    9.2-. 9.1בהתאם להוראות סעיפים  באופן שיעמיד את מספר המועמדים על שבעה סך הכל, ו

ם על מנת ששבעה מועמדים  את האסיפה הכללית להצבעת אמון בשבעת המועמדילכנס  הבחירות,  
 אלו ימונו כחברי הוועד המנהל של העמותה.  

מיום   הבחירות  ועדת  בקישור  26.7.2021החלטת  באתר  :  זמינה 
https://www.segelzutar.org.il/images/Documents/misc/vaadatbdhirot20210825.pdf 

כי שבעה המועמדים לתפקיד ועד המנהל הנם אלו שפרטיהם    ,נמסרת בזה הודעת ועדת הבחירות
שני ימי  קיום  יפורטו להלן וכי האסיפה הכללית תכונס להצבעת אמון במועמדים אלו, וזאת במקום  

טת האסיפה הכללית המאשרת את שבעת המועמדים תהא החלטה המאשרת את  . החל הבחירות
 בחירתם ומינויים לתפקיד הוועד המנהל של העמותה.  

 ואלו שמות שבעת המועמדים:

 מורה מן החוץ, בי"הס הבינלאומי  -קים יובל 

 עוזרת מחקר, החוג ללשון העברית  -טל נוה 

   הספר למדעי המדינה-אסף יקיר, עמית הוראה, בית

 הד"ר חדוה אייל, עמית הוראה, הפקולטה לחינוך 

 עמית הוראה, הפקולטה למשפטים  -עו"ד שאול בלגי 

 מורה במכינה, היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה -הלל וקס 

 עו"ד רינה בודניצקי פיקל, תלמ"חית, הפקולטה למשפטים וביה"ס למנהל עסקים 

 

 ,  2021ביולי  28ניתן ביום  

         

         
 ___________________  ______________  _____ _______ 

 יואב הריס, עו"ד   בועז גור, עו"ד    שטיינברג, עו"ד -שרית גולן
    ועדת הבחירות     רות ועדת הבחי    ועדת הבחירות      
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