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  2016במאי  15

  בחירות - 2הודעה מס'  
  אל: חברי הארגון

  מאת: ועדת הבחירות

  להלן נוהל הבחירות

ארגון העובדים בחצי משרה לפחות וכן לגמלאים חברי הזכות ההצבעה ניתנת לחברי   .א

  הארגון.

 :תהליך ההצבעה האלקטרונית ב.
  

  כתובת המערכת הממוחשבת:
https://www.ims.tau.ac.il/Elecs/Vote/Login.aspx?key=9999922  

  

          בין התאריכים בשבוע הבא:   פתחתהמערכת , ועדת הבחירות  בהתאם להחלטת 

   ת.ילקטרונהצבעה אל  29.5.2016-22

  
  תהליך ההצבעה במערכת הבחירות הממוחשבת יתבצע כדלקמן:

  
 postמצעות חשבון המחשב האוניברסיטאי (החשבון בשרת הדואר כניסה למערכת בא -

 ), הזנת קוד משתמש, מספר תעודת זהות וסיסמה.tauexאו 

לאחר הזדהות מוצלחת, תוצג רשימת המועמדים לבחירה. המועמדים מוצגים עם  -

 תמונותיהם ועל פי שיוכם הפקולטטי.

   בחירת המועמדים המבוקשים תתבצע בהתאם לחוקת הבחירות: -

חברי הארגון רשאים להצביע (באמצעות סימון תיבת הבחירה מימין למועמד המבוקש) 

  מועמדים מהרשימה. 4עבור עד 

מועמדים  2ניתן לבחור בנוסף,  .מועמדים מהפקולטה של המצביע/ה 2ניתן לבחור עד 

מועמדים מהגמלאים (אם המצביע/ה אינו  2מפקולטות אחרות אך שונות זו מזו,  או 

 .גמלאי)



!
!
!
!

  בסיום הבחירה, יש להקיש על כפתור "הצבעה". המערכת תבקש לאשר את ההצבעה.

הבוחר ישויך ארגונית (פקולטטית) על פי הרשום במערכת המרכזית של אגף משאבי  -

). לבעלי מספר מינויים (בפקולטות שונות) יתבצע השיוך על פי היחידה ERP-אנוש (ה

 המובילה כפי שהוגדרה באותה מערכת.

  

  :ולהלן רשימת המועמדים לבחירות תשע"

  הפקולטה למדעים מדוייקים

  .    פרופ' ארז עציון                1                   

                                      הפקולטה לניהול

                                                                                                             .    פרופ' יואב גנזך1                   

  הפקולטה להנדסה

    שמילוביץרון ופרופ' ד  .1

  הפקולטה למדעי הרוח

 עובדיה עזרא פרופ' .1
  ד"ר מיכל אלון .2

  אמנויותהפקולטה ל

            ד"ר טלילה מיכאלי .1

  םייהפקולטה למדעי הח

  פרופ' אורי גופנא .1
  

  הפקולטה למדעי החברה
  .    פרופ'  אלי וייץ1          

  ציבור הגמלאים 

  פרופ'  יאירה אמית           .1
  בסט- ןב הדה ד"ר .2
   עוזי אבןפרופ'  .3

  
  

  .ןמועמדים מטעמ ולא העמידולמשפטים  רפואהל ותהפקולט
  



!
!
!
!

  

ממלאי המקומות מכלל הפקולטות, שקיבלו את המספר ), 3ו ( לפי תקנון הבחירות, סע'

למעט אם מדובר בממלאי מקום מטעם הגמלאים) יבחרו וישמשו ( הגדול ביותר של הקולות

מדים מטעמם או שאין עוד ממלאי נציגי הועד של פקולטות שלא הוצעו מוע כנציגי ועד במקום

 .מטעמם, אם יהיה בכך צורך מקומות

  

  

   vaad@post.tau.ac.ilאנא פנו בהקדם אל  חגית במשרד הועד:  -אם התעוררו בעיות

)7453.(#  

  

  

  

  ב    ב   ר   כ   ה,

  ועדת הבחירות:     

  יו"ר –   פרופ' אלברטו ספקטורווסקי

  ד"ר הדס מנדל

  פרופ' רפי חסין

  

  

  בחירות תפורסמנה בדיוור תוצאות ה

 ובאתר האינטרנט של הארגון.      

  

  

  

 
  

 


