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  2014 מאיב 29
  הצביעו עכשו! -בחירות – תזכורת

  אל: חברי הארגון

  מאת: ועדת הבחירות

  

   ע"י ועדת הבחירות:  ושנקבע יםמועדלפי הלהצבעה פתוחה המערכת 
  .23:59בשעה  2.6.2014עד  06:00בשעה  26.5.2014 -מ
  

 :תהליך ההצבעה האלקטרונית תזכורת: 
  

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

  
  תהליך ההצבעה במערכת הבחירות הממוחשבת יתבצע כדלקמן:

 postכניסה למערכת באמצעות חשבון המחשב האוניברסיטאי (החשבון בשרת הדואר  -
 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:   -
עמד חברי הארגון רשאים להצביע (באמצעות סימון תיבת הבחירה מימין למו

  מועמדים מהרשימה. 4המבוקש) עבור עד 
ניתן בנוסף,  .מועמדים מהפקולטה של המצביע/ה 2לבחור עד חברים פעילים רשאים 

  .מועמדים מפקולטות אחרות אך שונות זו מזו 2לבחור 
 2  -בנוסף,  ומועמדים מבין מועמדי הגמלאים 2חברים גמלאים רשאים לבחור עד 

 .שונות זו מזו פקולטות אחרות, אךמועמדים מ
בסיום הבחירה, יש להקיש על כפתור "הצבעה". המערכת תבקש לאשר את 

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

ות שונות) יתבצע השיוך על פי היחידה ). לבעלי מספר מינויים (בפקולטERP-אנוש (ה
 המובילה כפי שהוגדרה באותה מערכת.
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  :ד"להלן רשימת המועמדים לבחירות תשע

  פרופ' ארז עציון                 -יקיםיהפקולטה למדעים מדו

               פרופ' יואב גנזך -הפקולטה לניהול

            (גולדרייך) דנה רוןפרופ'   -הנדסההפקולטה ל

                  ד"ר עמית פונדיק -משפטיםהפקולטה ל

 ד"ר עובדיה עזרא - הפקולטה למדעי הרוח

  פרופ' אורי גופנא -ייםהפקולטה למדעי הח

  אלי וייץ פרופ'  - הפקולטה למדעי החברה
  ד"ר טלילה מיכאלי -לאמנויותהפקולטה 

  -ציבור הגמלאים

            יאירה אמיתפרופ'   .1
  י מירון  פרופ'  מרדכ .2
 אברהם יניבפרופ'  .3

  
  

  .המועמדים מטעמ הלא העמיד לרפואה  ההפקולט
  

  .23:59בשעה  2.6.2014שימו לב: מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל ביום 

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

)7453.(#  

  ב    ב   ר   כ   ה,

  ועדת הבחירות:     

  יו"ר – ד"ר הדס מנדל

  פרופ' רפי חסין

  אלברטו ספקטורווסקי ד"ר                                                         

  

  

   תוצאות הבחירות תפורסמנה בדיוור 

 ובאתר האינטרנט של הארגון.      


