
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחירות תוצאות דו"ח סיכום 

 

 גל פילברג: ועדהויו"ר ה

 חברי ועדה: נועה חקקיאן ואמיר גופר

 



 ע"פ אזורי בחירה הצבעה ותוצאות הבחירותנתוני 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאלים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
מס'  מועמדים

 מנדטים

1339 A1:  ,פסיכולוגיה, מדעים קוגניטיביים, מדעי ההתנהגות
 מדעי העצב

1 2 
 מנדטים

919 A2: אנתרופולוגיה, לימודי המזרח התיכון, -סוציולוגיה
 ספרות עברית, לשון עברית, לימודי תקשורת

2 2 
 מנדטים

749 A3: מנדט 1 1 כלכלה 

1947 A4:  אמנות יצירה, הכשרת מורים, הוראת המדעים
ותרבות חזותית, אומנויות,   והטכנולוגיה, תולדות האמנות

גישה בין תחומית  גיאוגרפיה,, עבודה סוציאלית, חינוך
 לימודי פוליטיקה וחברה אירופית לסכסוכים ומו"מ,

5 
3 

 מנדטים

422 A5:  מנדט 1 1 פוליטיקה וממשל 

- A6:  היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, לימודי
 -מדינת ישראל, מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

 -ארכיאולוגיה והמזרח הקדום מקרא, מקרא, 
 ספרויות יהודיות ספרויות זרות ובלשנות, ארכיאולוגיה,

0 

 מנדט 1

541 A7: ,לימודי  לימודי אגדה והלכה, לימודי מגדר
פולקלור, מדעי המחשב   לימודי השלמה, לימודי אפריקה,

)מדה"ר(, מנהל עסקים, מתמטיקה )מדה"ר(, ניהול, ניהול 
ול משאבי אנוש, סטטיסטיקה ויישוב סכסוכים, ניה

)מדה"ר(, רווחה חברתית, שפה ותרבות ערבית, פילוסופיה, 
 תקשורת, פילוסופיה של מדעי הנפש, מחשבת ישראל

3 

 מנדט 1

 מדעי הטבע, חקר המדבר ולימודי מחקר מתקדמים

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאליים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
מס'  מועמדים

 מנדטים

1160 B1: ,לימודים בינתחומיים )לימודי מחקר  מדעי החיים
כימיה שלא  והסביבה,  מתקדמים(,מדעי הגיאולוגיה

 מדעי הטבע-לתואר

2 
2 

 מנדטים

1669 B2: ,לימודי מדבר  מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה
בלאושטיין(, הידרולוגיה ואיכות   )חקר המדבר ע"ש יעקב

מרכז בלאושטיין  בלאושטיין(,מים )חקר המדבר ע"ש יעקב 
 לשת"פ מדעי )חקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין(

2 
2 

 מנדטים

 הפקולטה לניהול

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאליים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
מס'  מועמדים

 מנדטים

530 C1: מנדט 1 2 מנהל עסקים 

1322 C2:  עתידים(, מדעי הניהול, מנהל ומדיניות ציבורית(
ניהול  שלא לתואר,-ניהול מנהל ומדיניות ציבורית, ניהול,

 ניהול מערכות בריאות מלונאות ותיירות,

2 
2 

 מנדטים



 הפקולטה למדעי ההנדסה

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאלים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
 מועמדים

מס' 
 מנדטים

1206 D1:  מחשבים, הנדסה הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת
 אופטית, הנדסת אנרגיה-אלקטרו

2 2 
 מנדטים

1246 D2: ,הנדסת מערכות  הנדסת תכנה, הנדסת מערכות מידע
 תקשורת

2 2 
 מנדטים

1022 
D3: הנדסת תעשייה וניהול 

2 2 
 מנדטים

1430 D4:  ,הנדסת מכונות, הנדסה גרעינית, הנדסה כימית
 מכטרוניקה הנדסת חומרים,

2 2 
 מנדטים

397 D5: מנדט 1 1 הנדסה ביו רפואית, הנדסת ביוטכנולוגיה 

- D6:  הנדסת בניין, הנדסה סביבתית, ניהול והנדסת
 בטיחות

0 
 מנדט 1

 הפקולטה למדעי הבריאות

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאליים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
מס'  מועמדים

 מנדטים

658 E1: מנדט 1 1 סיעוד, פיזיותרפיה 

732 E2: מדעי המעבדה  גרונטולוגיה,-לימודי זקנה
 ניהול מערכות בריאות, רוקחות, רפואת חרום הרפואית,

1 
 מנדט 1

- E3: ,השלמה  חירום, השלמה לרפאת בריאות הציבור
לימודי מדעי הבריאות  השלמה,  לימודי לתואר בסיעוד,

רפואה ע"ש  רפואה בינלאומית, מדעי הרפואה, שנה א',
 ג'ויס וארוינג גולדמן

2 
2 

 מנדטים

 קדם אקדמיים ולימודי חו"ל

 

 

 

 נתוני הצבעה ותוצאות הבחירות לפי חלוקה למועמדים

 מנדטים אזור בחירה
שם 

 ת\המתמודד
קולות 
 תקינים

מספר 
 מצביעים תקין

אחוזי 
 הצבעה

A1 2 10.4% 139 139 אבי מרציאנו 

A2 2 
 43 מואנס נגאר

87 9.5% 
 54 דורין רבינוביץ

A3 1 5.7% 43 43 שי שביט 

A4 3 
 91 אלונה חובב

286 14.7% 
 47 שחר כהן

מס' 
מצביעים 

 פוטנציאליים
 פירוט אזורי הבחירה

מס' 
מס'  מועמדים

 מנדטים

- F1:  מנדט 1 0 ומדעי הטבע, תלמידי חו"למדעי ההנדסה 



 מנדטים אזור בחירה
שם 

 ת\המתמודד
קולות 
 תקינים

מספר 
 מצביעים תקין

אחוזי 
 הצבעה

אסלאם 
 אלקרנאוי

45 

 69 לני ציפורי

 69 סתיו לרון

A5 1 
 50 הדר חרלפ

103 24.4% 
 51 עידן קנר

A6 1   ת\אין מועמד 

A7 1 

 37 ענת לנדסברג

 50 ליאת גוריאל 16.8% 91

 7 אלחנן רוטמן

 מנדטים A – 11סה"כ   

B1 2 
 157 גליה קלר

231 19.9% 
 123 יעל מילר

B2 2 
 171 נועה מילשטיין

דביר בן  15.7% 262
 שמחון

100 

 מנדטים B- 4סה"כ   

C1 1 
 4 שגיא אסולין

8 1.5% 
 5 אביתר אלמדו

C2 2 
 70 יוסף ג'בר

91 6.9% 
 30 שרון אנקר

 מנדטים C 3סה"כ   

D1 2 
 92 ערן בן שלום

136 11.3% 
 74 כרם סעדי

D2 2 
 95 גל מאיר

220 17.7% 
 156 יקיר ציזר

D3 2 
 111 עמית דוד

186 18.2% 
 111 רמי קנדחורוב

D4 2 
 104 גל שומלק

אייל  15.4% 220
 רובינשטין

134 

D5 1 18.1% 72 72 נאור דרעי 

D6 1 ת\אין מועמד       

 מנדטים D- 10סה"כ   

E1 1 22.2% 146 146 אדם לב ארי 

E2 1 13.9% 102 102 אלון כהן 

E3 2   ת\אין מועמד 

 מנדטים E –  3סה"כ   

F1 1   ת\אין מועמד 

 מנדט F – 1סה"כ   
 

 



קולות  2,652סה"כ  ות בצורה תקינה.\סטודנטים   2,423 בבחירות תשע"ח הצביעו בסך הכל 
 תקינים. 

 קולות נפסלו במהלך ספירת הקולות. 74

לפי קבצי מנהל התלמידים שברשות ועדת הבחירות, ללא קיזוז סטודנטים הלומדים תואר דו חוגי 
 .מועמדים באזורים בהם היו 17,289 -מספר המצביעים האפשרי באוניברסיטה עומד על כ

 .14%אחוז ההצבעה במקרה זה הוא 

 

 מספר מצביעים בכל קלפי

בית  
 הסטודנט

  26 90 בריאות  35 ספריה

 2423 454 330 171 450 370 648 קולות כשרים
קולות 

 פסולים 
9 6 13 24 4 18  

סה"כ 
 מצביעים 

657 376 463 195 334 472 2497 

 


