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   דיווח נשיא האגודה היוצא, פרופ' יוסי שביט .1

 דה היוצא מאת יוסי שביט, נשיא האגו  2014-2012: דוח פעילות ראו נספח

 

   דיווח הגזברית היוצאת, פרופ' סיביל היילבורן .2

כי   היילבורן, הסבירה  סיביל  האגודה,  השנה את  גזברית  להעביר  רשם העמותות מבקש 

שאושר על ידי חברי ועדת הביקורת:  2012הדוח הכספי והדוח המילולי של האגודה לשנת 

וגם אוש  דר' תמי לרנטל, ד"ר הדס מנדל ר פה אחד באסיפה הכללית  וד"ר נתי אוריאלי 

 . 2013בכנס 

 

 אישור מינויים של בעלי תפקידים  .3

ועדת   יוסי שביט הודה ליושבת ראש ועדת הבחירות, תמי לרנטל, ולחברי  נשיא האגודה 

המחשוב   מצוות  יוסף  לירון  גם  תודה  מסר  הוא  מש.  וגוסטבו  שטייר  חיה  הבחירות 

ולליאת  הבחירות,  תכנת  הפעלת  על  חיפה  על    באוניברסיטת  האגודה  מזכירת  מילביצקי 

 עזרה אדמיניסטרטיבית בבחירות.  

יוסי שביט המסיימים   ולנשיא האגודה  היילבורן  סיביל  לגזברית האגודה  מודה  האגודה 

 את תפקידם על תרומתם לקהילה הסוציולוגית.  

דליה   זו אושרה בחירתה של  תוצאות הבחירות אושרו פה אחד באספה הכללית. בצורה 

)אוניברסיטת בן    האקדמי המכללה למנהל( לנשיאת האגודה, אולג קומליק  מור )המסלול

הנהלה  וה  גוריון לחבר  מחדש  נבחר  למנהל(  המכללה  האקדמי  עמית  מסלול  קארין  ודר' 

 זברית האגודה. ג)מכללת רופין( מונתה ל

 יתר בעלי התפקידים אושרו להמשך תפקידם.  

 

 

 

 

 מינוי חברי ההנהלה: 

 הנהלת האגודה 

 המסלול האקדמי המכללה למנהל  דליה מור    :  נשיאה



 

   אוניברסיטת חיפה טלי כץ גרו    : הנשיא סגנית  

 

 ב(: -חברים/ות )לפי סדר שמות א 

 

 אוניברסיטת בן גוריון    אולג קומליק  

 אוניברסיטת בן גוריון   אורי שוויד 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    אילן ריס  

   כז הישראלי לחדשנות בחינוךמנהלת הערכה ומחקר, המר   איריס ג'רבי  

 אוניברסיטת חיפה    אסף דר  

 האוניברסיטה העברית    מיכל פרנקל  

 אוניברסיטת בר אילן    שירה עופר  

 המכללה האקדמית תל אביב יפו   תמי סגיב שיפטר  

 

 ן המרכז האקדמי רופי  קארין אמית                   האגודה יתגזבר

    אוניברסיטת בן גוריון  ליאת מילביצקי   מזכירת האגודה 

 המכללה למינהל   והמסלול האקדמי

 ועדת ביקורת  

 ,  הדס מנדליו"ר: 

 עמית קפלן ,  טלי קריסטלחברים/ות: 

 

 מורשי חתימה 

 פרופ' דליה מור )המסלול האקדמי המכללה למנהל, נשיא האגודה(

 ד"ר קארין אמית )המרכז האקדמי רופין, גזברית האגודה(

 

 

 

 

 

 

 


