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  ב"בחירות לוועד הארגון תשע
  1' הודעה מס

  2012 במאי 20  
  חברי הארגון: אל
  
  

  .שנתיות הרגילות לוועד ארגון הסגל- ארגון הסגל האקדמי הבכיר נערך לבחירות הדו

  .   נבחרה ועדת הבחירות מטעם הארגון16.5.2012פה הכללית ביום יבאס

ס למדעי "רפי חסין מביה' פרופ, עבודהחוג ללימודי  מהפריס- וד דהד' פרופ: חברי הוועדה הם

  . אלברטו ספקטורווסקי מהחוג למדע המדינה' פרופ והמתמטיקה

  devries@post.tau.ac.il  :פריס-דה 'בשאלות ניתן לפנות לפרופ

  
  : לפי תקנון הבחירות יהיה הרכב  הוועד כדלקמן

  .ולטה למדעים מדויקיםנציג אחד מהפק

  .נציג אחד מהפקולטה למדעי החיים

  .נציג אחד מהפקולטה להנדסה

  . נציג אחד מהפקולטה למדעי החברה

  .נציג אחד מהפקולטה למדעי הרוח

  .נציג אחד מהפקולטה לרפואה

  .נציג אחד מהפקולטה למשפטים

  .נציג אחד מהפקולטה לאומנויות

  .נציג אחד מהפקולטה לניהול

  . לציבור הגמלאים נציגים2

  



!
!
!
!

, שבבחירות קודמות לא הוצגו מועמדויות לוועד מטעם חברות סגלועדת הבחירות מציינת 

להגיש את מועמדותן כחברות , פעילות וגמלאיות, ומבקשת לעודד את חברות הסגל הבכיר

  .בוועד

  :בהתאם לתקנון מודיעה ועדת הבחירות
  

דרך חשבון המחשב האוניברסיטאי , הבחירות תיערכנה באופן אלקטרוני .1

)TAUEX/POST (נא הודיעונו מייד-אם נתקלתם בבעיה. ת הסגל/של חבר .  

 .12:00בשעה    28.5.2012'  ב  יום -  מועמדיםיום אחרון לקבלת הצעת   .2

 10.6.2012'  עד יום א08:00 בשעה 3.6.2012'  יום א-)אלקטרונית( ההצבעהתקופת   .3

  . 23:59בשעה 

  . 12.6.2012'   ג  יום - יום ספירת הקולות   .4

  
שרה  מחציאביב ב- הזכות לבחור ולהיבחר ניתנת לחברי הארגון העובדים באוניברסיטת תל

  .ולגמלאים, לפחות

דין הגמלאים (י מועמדים מהפקולטה שלו לכל בעל זכות בחירה יש הזכות להציע בכתב עד שנ

להצעה יהיה . לשם כך יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו למשרד הארגון).   פקולטות2כדין 

  .י חתימה באותו טופס"  עת/ המועמדהבעת הסכמתם עתוקף רק 

  

  .12:00 בשעה 2.5.20182', ביום : המועד האחרון לקבלת הצעות למועמדים

טופס חתום ( דואר אלקטרוניעות למועמדים למשרד הועד באמצעות ניתן להעביר את ההצ

  6406146-03או בפקס שמספרו , במסירה ידנית, )וסרוק

  

 

  , ב ב ר כ ה
  

  ועדת הבחירות
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  ת/הצעת מועמד
  

  ______________תאריך _______________                                       הפקולטה  
  

  :  ה את/אני מציע
______________                     ________________________________________  

  פנימי    '                         שם                            דרגה                  חוג                   טל
  

-פנימי' טל_______________ ה/חתימת המציע______________   ה/שם המציע
  _______  

  
  ת/הסכמת המועמד

  
  ד" תשע– ב"ת לוועד הארגון לשנים תשע/מה להיות מועמד/סכיםאני  מ

  
           

_______________________________________________________________  
  פנימי' ז                דרגה                  חוג                 טל"           שם                  ת

  
  

  ____________________                                                חתימה                       
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ת/הצעת מועמד

  
  ______________    תאריך _______________                                   הפקולטה  

  
  :  ה את/אני מציע

______________________________________________________                       
  פנימי    '                         שם                            דרגה                   חוג                   טל

  

-פנימי' טל_______________ ה/חתימת המציע_   _____________ה/שם המציע
  _______  

  
  ת/הסכמת המועמד

  
  ד" תשע– ב"ת לוועד הארגון לשנים תשע/מה להיות מועמד/אני  מסכים

  
           

_____________________________________________________________  
  פנימי'  דרגה                  חוג                 טלז              "           שם                  ת

  ____________________                                                                    חתימה  


