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  לכבוד 

  גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד לאיגוד החברי 

  , שלום רב

  בקשה לשינוי תקנון לבחירת חברי ועד האיגוד: הנדון

  .ועד האיגוד החליט בישיבתו האחרונה לשנות את התקנון לגבי בחירת חברי ועד האיגוד

ר "ר הנבחר משמש שנה כמשקיף ובסיום השנה מחליף את היו"ר בבחירות חשאיות כאשר היו"מזכיר ויו, חברי ועד  4כיום נבחרים 
חברי ועד והוא נשאר  4ר מתחלפים בבת אחת המזכיר ו "יוצא מכך שבשנה השלישית לכהונתו של היו.  פועלר ב"המכהן והופך ליו

השינוי המוצע יביא . הדבר מקשה על רציפות פעילות הועד שתפקידיו הופכים לרבים ומורכבים יותר. כנציג יחיד של הועד הקודם
  . ועד האיגוד וטיפול רציף יותר בענייני האיגודלחלוקה מאוזנת יותר בין חברים חדשים לחברים ותיקים ב

  :  כאמור על מנת לשפר את החפיפה בין ועד נבחר לועד יוצא אנו מציעים את השינוי הבא בבחירת חברי הועד

  הועד

האסיפה . חברי ועד נוספים 3 -נם מומחים בגסטרואנטרולוגיה וימזכיר וגזבר שה, ר"יו: חברים מן המניין 6הועד יכלול 
המזכיר והגזבר הנבחרים , ר"היו. במזכיר ובגזבר ובחברי הועד הנוספים בבחירות חשאיות ואישיות, ר"לית תבחר ביוהכל

. סיום הבחירותמייד עם  םלתפקידשנבחרו יכנסו חברי הועד הנוספים שלושת  .ישמשו כמשקיפים בשנת הכהונה הראשונה
  .הצבעה גלויה עם אפשרות להתנגדויות ניתן לקיים, כאשר מספר המועמדים חופף למספר התפקידים

  תקופת כהונתו של הועד

ולא יוכלו לכהן בוועד יותר ) שנים בפועל 3 -שנה אחת כמשקיפים ו   מהן(שנים  4ר המזכיר והגזבר יכהנו בתפקידם "היו
נציה אחת ללא שנים ולא יוכלו לכהן בוועד יותר מקד 3שאר חברי הועד יכהנו בתפקידם . מקדנציה אחת ללא תקופת צינון

  .תקופת צינון

יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תועלה לדיון  30לתקנון כל הצעה לשינוי חייבת להישלח בכתב לחברי האיגוד  9פ סעיף "ע
כל . והשינוי צריך להתקבל ברוב של מחצית מחברי האיגוד מן המניין או של שני שליש מהנוכחים בעלי זכות הצבעה באותה אסיפה

הווה אומר  .האסיפה הכללית שאישרה את השינוי תקנוני הקשור לבחירות נכנס לתוקפו החל מהבחירות שנערכות לאחרשינוי 
המזכיר והגזבר שיבחרו יכהנו באופן חד פעמי למשך . ר הנבחר ישמש כמשקיף"עדיין רק היו 2013שבבחירות שתתקיימנה בינואר 

גזבר שיבחרו ישמשו כמשקיפים למשך שנה ויכנסו לתפקידם שנה לאחר , מזכיר , ר"היו 2016בבחירות שתערכנה ב . שנים 4
  .  2017דהיינו ב , הבחירות 

  . 2012ההצעה תעלה לדיון בכנס ספטמבר 

  , בכבוד רב

  חיים שירין ' זמיר הלפרן                                                          פרופ' פרופ

 מזכיר האיגוד                                                    ר האיגוד               "יו  


