
   

 

 
 

  קול קורא 
  

  2013-2015קדנציה  –שלד - החברה הישראלית לרופאת שרירבחירות לועד 
  
  :כללי 1
מלון לאונרדו סיטי טאואר ב, שלד-שריר תך השנה כחלק מהכנס הבינלאומי לרפואאסיפה הכללית השניתית תערה

 קורא בזאת לחבריהנוכחי עד וה. עדחברי ו שבעהר ו"יוייבחרו ו נהערכת לועד בחירותה. 16/10/2013, ברמת גן
לחברות בועד להציג את מועמדותם לקחת חלק פעיל בפעילות החברה ו שלד-שריר תהישראלית לרפוא חברהה

  .2013-2015לשנים 
  
  )שפת התקנון מתייחסת לנשים וגברים כאחד(
  :הגשת מעומדות. 2

 רשאי להציג , אשר שילם דמי חבר, במשך שנתיים לפחות שלד-שריר תבחברה הישראלית לרפוא חבר
  ).להלן 3ראה פרטים בסעיף (את מועמדותו לחברות בועד 

  המצורףהמעומדות על גבי טופס המעוניינים להגיש מעומדות לחברות בועד מתבקשים לעשות זאת .
טופס מעבר למקום המוקצב לכתיבה על גבי וג לא לחר מתבקשים המעומדים ,יוןוועקרון הש לבש

  . )תקוצרנה ותחריג(המועמדות 
 מזכיר החברהאת הטפסים יש לשלוח ל:  

  .2013/1015/עד לתאריך  tzions@012.net.ilל "בדואציון שלוסברג ר "ד
 יום  30י התקנון "עפ(ברשימת המועמדים כלל וכל להייגיע לאחר מועד זה לא י וטופסחבר החברה ש

  ).קודם לבחירות
  טפסי מועמדות יישלחו לחברי החברה לקראת האסיפה הכללית על מנת שיוכלו לעיין בהם לפני מועד

  .הבחירות
 חברי הועד הנבחר ייבחרו מזכיר וגזבר מבין חברי הועד .  

 ועד ר ולחבר"כל חבר ועד להציג את מועמדותו בו זמנית לתפקיד היויו.  
 ההצבעה תהיה . כל קול יהיה שווה אחד. זכות לבחור ולהיבחר ,החברב רופא מן המניין לכל חבר

  .אישית בנוכחות החבר
  
  

  :רלוונטיים לבחירותהלהלן סעיפים מתקנון האגודה . 3
 ר החברה "יו .1

מתפקידו לייצג . ר יבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה לכהונה בת שנתיים"היו
.  ר ועד חברה  ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן"ל לכהן כיו"את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו
  . בהיעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה

 
  הועד .2

  .שמונהמספר חברי הועד יהיה  .2.1

תוך , יכנסו חברי הועד הנותרים אסיפה כללית שלא מן המניין, פחת מספר חברי הועד והגיע לשלושה בלבד .2.2

  .יום לכל היותר לבחירות חדשות חברי הועד שנבחרו באסיפה זו יכהנו עד תום הקדנציה שנקבעה מראש 30

  .של היושב ראש יכריע קולו –החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות במקרה של הצבעה שקולה  .2.3

  
  .בהסתדרות הרפואית בישראל" איגודים קטנים"במחלקת התקנון המלא מצוי 

  
   



    

  – 2 –  Template - Candidate for Va'ad 2013 (locked( 

  שלד-שריר תהחברה הישראלית לרפואטופס הגשת מועמדות לוועד 
  

  
                                      

  תעודת זהות    שם פרטי    שם משפחה
 

  )י"הר(ה בהסתדרות הרפואית בישראל /ה וחבר/ה כי אני רופא/אני מצהיר
      2013שילמתי מיסים על שנת ו, לפחות אני חבר בחברה שנתיים

  
  X)סמן ב ( ר הועד  "ליו  לחבר ועד : את מועמדותי ה/מציג

  
                              

      .ר.מ    מומחיות

                          
  תפקיד      עיסוק

                
          כתובת מגורים

                          
  ל"כתובת דוא        כתובת מקום עבודה

                                        
  טלפון נייד    טלפון עבודה    טלפון בית

  
  

או פרטים נוספים שברצונך להעביר לידיעת חברי , לציבור/החברתרומה ל, בשורות הבאות נא ציין ניסיון קודם
  .ה ועשויים לסייע בבחירתך לועדחברה

            
  
  
  

               :תאריך                  חתימה
  
  

  שלד-שריר תהחברה הישראלית לרופאמזכיר פס יש לשלוח לואת הט
  2013, בספטמבר 15עד לתאריך   tzions@012.net.il:   ציון שלוסברגר "ד


