
        
 
 
 

30.8.2016 
 

 חברים שלום,
 

 קולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריהקול קורא לבחירות לועד וליו"ר החברה הישראלית להנדון: 
 

תתקיימנה במסגרת קולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה ו"ר החברה הישראלית להבחירות לועד ולי
 .לאונרדו רמת גןבמלון  2016 אוקטוברל 28 -השישי של החברה שיתקיים ביום נס הקרוב הכ

 
 להלן נוהל הבחירות לועד החברה וליו"ר:

ולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם קחברה הישראלית לבלועד החברה רשאים להיבחר רק חברים מן המנין 
דמי את או פתולוגיה ושילם רפואת עור גינקולוגיה, מיילדות וחבר הר"י המחזיק בתעודת מומחה ב(רופא והעריה 

 .בשנתיים האחרונות)חבר ה
 על ידי האסיפה הכללית במסגרת הכינוס לתקופה של שלוש שנים. באמצעות קלפי הועד ייבחר בהצבעה חשאית 

חברי וועד שזכו במספר הרב ביותר של הקולות. כאשר מי שיזכה במספר הקולות הרב ביותר ישמש  3ו יבחר
 כיו"ר , ובסדר יורד, מזכיר החברה והגיזבר.

 
 : וחברי וועד יו"ר

 עד החברה יוכל  להגיש רק חבר אשר שילם את דמי  החבר בשנתיים  הקודמות לבחירות ומועמדות לו
חברים  החורגים  מכלל זה יצטרכו  לקבל אישור של  מפגישות החברה . 50%יה נוכח  ב( ולא  בדיעבד )  , וה

 האסיפה הכללית  בטרם  יוכלו  להגיש מועמדותם.
קדנציות לא  2שנים). לאחר תקופת כהונה של  6קדנציות רצופות ( 2 -ל מוגבלתחבר וועד היו"ר משך כהונה של 

 לאחר הפוגה של קדנציה אחת לפחות. אלא  יו"ר אותו אדם להיבחר לתפקיד  יכול
שנים) . לאחר תקופה זו לא יוכל להיבחר כחבר וועד ,  9קדנציות רצופות ( 3 –משך הכהונה כחבר וועד מוגבלת ל 

 אלא לאחר הפוגה של קדנציה אחת לפחות. 
 

המועמדים שיקבלו את  3ועד יהיו ונבחרים להעד החברה. וך לויבטופס הבחירות תתבקש/י להצביע עבור מועמד
, לאחריו המזכיר מספר הקולות הרב ביותר.  ליו"ר החברה יבחר המועמד שיקבל את מספר הקולות הרב ביותר

  והגזבר בהתאמה.
 

 20169.14.מועד אחרון להגשת המועמדות:  
 

 : חברי ועדת הבחירות

 יו"ר – דניאל קוגלרדר' 

 יצחק נוידר' 

 אברהם יפהדר' 

 



  – האחרונותחירות (כבוחרים) רק חברים מן המנין ששילמו דמי חבר בשנתיים זכאים להשתתף בב
2015 ,2016  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 עד החברהוהגשת מועמדות לחבר ו

 
 עד החברהוכחבר והנני מציג את מועמדותי 

 
 

 תואר: _____ שם פרטי: ____________שם משפחה: _____________
 

 __________________מקום עבודה: _________________________
 

 כתובת: _______________________________________________
 

 טלפון: _________________________ פקס: __________________
 

 ______ -טלפון נייד: __________ 
 

 כתובת דואר אלקטרוני: ____________________________
 

 ____________________________________: ____________________________הערות
 
 
 
 
 
 

 חתימה        תאריך
 

_______________      ____________________ 
 
 

 של ד"ר קוגלר : נא להעביר את הטופס לדוא"ל
kugler@netvision.net.il  

 
 7771380-03 –רחלי   -ס טלפון לבירורים יש לפנות למזכירות הכינו
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