
   2024-2020 לאנדוקרינולוגיה   הישראלית  האגודה   לוועד לבחירות   קורא קול 

 , חברים

  רלוונטיים סעיפים) האגודה  לתקנון   בהתאם  , 2020 באפריל   הנוכחי  הועד   כהונת  תקופת  סיום לקראת 

  ומועמדים  האגודה   נשיא לכהונת  מועמדים שיציעו   מנת  על האגודה  לחברי פונים  אנו( מטה מופיעים

  משלושה  חברים חמישה  י "ע לפחות  שהומלצו   אלה יהיו  האגודה   כנשיא לבחירה מועמדים . ועד לחברי 

  מוסדות   משני חברים   שלושה י "ע שהומלצו   אלה   יהיו ,ועד  כחברי לבחירה   מועמדים. שונים  מוסדות

 . שונים

  2020 אפריל -  במרץ  שיערך   הבחירה תהליך   לקראת(   עצמית לבחירה   העמדה כולל ) מועמדים  הציעו   אנא

   19.4.2020 ב האביב  כנס של הראשון   ביום ויסתיים

 

   בברכה 

   הבחירה   ועדת חברי   -   קרסיק   אברהם'  ופרופ מידן   רינה' פרופ

 

חברת הועד    או  karasik@tau.ac.il   הועדה   חבר  של  האלקטרוני   לדואר לשלוח   נתן ההצעות   את

rina@agri.huji.ac.il ב דומיניץ שרה ' הגב  הועד   מזכירתאו ל     weiszsarad.100@gmail.com    

 

 מתוך תקנון האגודה 

  האגודה לוועד בחירות 

 תפנה הוועדה. החדשה להנהלה לבחירה מועמדים שאינם הועד חברי מבין בחירות ועדת תוקם .1

 כהונת  מועד סיום לפני חודשים ששה ,האגודה לחברי אלקטרוני דואר או דואר הודעת באמצעות בכתב

  לחברי  ומועמדים האגודה ה/נשיא לכהונת מועמדים יציעו החברים. למועמדים הצעות בבקשת ,הועד

 מוסדות המשלוש חברים חמישה י " ע לפחות שהומלצו אלה יהיו  האגודה ה/כנשיא לבחירה מועמדים. ועד

 עם. שונים מוסדות ינמש חברים שלושה י" ע שהומלצו, אלה יהיו ,ועד כחברי לבחירה מועמדים. שונים

 כמועמדים  לשמש הסכמתם את ותקבל השונים למועמדים  הבחירות ועדת תפנה המעומדים מיון

 .  בוועד לחברות מועמדים גם  להיות יוכלו לא האגודה לנשיאות מועמדים. לבחירה

  להצביע  יהיה ניתן הכנס של הראשון  ביום. אלקטרוני באופן תעשה הוועד חברי לבחירת ההצבעה .2

  מועמד  עבור יצביעו החברים. הצהריים לפני 11:00 השעה עד לכך המיועד בדלפק חשאית בהצבעה גם

  חברי  שבין ובלבד, ייבחרו הקולות במרב שזכו המועמדים. וועד חברי משבעה יותר לא ועבור לנשיא אחד

. האגודה נשיא גם ובכללם  .M.D.תואר בעלי שלושה ולפחות .Ph.D. תואר בעלי שלושה לפחות יהיו הוועד

  תיערך , זהה קולות במספר יזכו ושניים במידה. הכנס בזמן החברים לקהל ימסרו ההצבעה תוצאות

 מרגע  לתוקף ויכנסו. הכללית האסיפה לאישור ותובאנה תוכרזנה הבחירות תוצאות. ביניהם הגרלה

  .  זה אישור

 

 האגודה מוסדות

  ,רצופות כהונה תקופות משתי יותר יכהנו לא הוועד חברי. שנים ארבע של  לתקופה נבחר הוועד  . 4

  ה/מזכיר. נשיא לכהונת מועמד להיות יוכל רצופות כהונה תקופות שתי שכיהן  וועד חבר אולם

 שתי בתפקיד להישאר תוכל/י ית/הגזבר אולם, אחת מכהונה יותר זה בתפקיד ישמשו לא ה/ונשיא

 .  רצופות כהונה תקופות
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