
 

 

 

 

 

 חברות וחברי איל"ה שלום רב,

  .23/5/2022בתאריך  של העמותה אשר יתקיימו ביום ב'    64  -בכינוס השנתי ה   ערכוהבחירות לוועד הבא של איל"ה י

חברים. הזכות    7והועד ימנה    ,חברי הועדה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית  ,בהתאם לתקנון העמותה

מותה, כהגדרת לבחור באסיפה הכללית והזכות להיבחר יהיו בתנאי כי הבוחר או המועמד לפי העניין, היו לחברי הע

 . י מועד קיומה של אסיפה כללית בה מתקיימות בחירותנ, במועד החל לפחות ששה חודשים לפתקנוןה

כל חברי העמותה רשאים להציע בכתב מועמדים לוועד החדש. הצעות אלו חייבות להגיע ליו"ר ועדת הבחירות לא 

לוועד החדש חייבים לקבל לפחות שלוש המלצות מחברי יום לפני מועד הבחירות. המועמדים לבחירות    14-יאוחר מ

יביא בפני חברי הועדה את רשימת המומלצים לפחות   ועדת הבחירות  יו"ר  העמותה, שיהיו משתי מחלקות שונות. 

 שבעה ימים לפני הבחירות. לא יתקבלו הצעות נוספות בזמן האסיפה הכללית בה יתקיימו הבחירות. 

ר שנתקבלה הסכמת המועמדים בכתב וכן נתקבלה הצהרתם בכתב שלפיה אין להם,  על פי ההצעות אשר יוגשו ולאח

או לא תהיה להם עם היבחרם, זיקה )כהגדרתה בתקנון( לחברה מסחרית בתחום הפוריות, תרכיב ועדת הבחירות  

ועדת הבחירות לאסיפה הכללית הרגילה. הרשימה תכלול את   ידי  זו תובא על  כל  רשימת מועמדים לוועד. רשימה 

המועמדים ליו"ר העמותה, המזכיר והמועמדים לרשימת חברי הוועד. ברשימת המועמדים יצוין אם המועמד הוא קלינאי 

המקדיש את רוב זמנו לטיפול רפואי של פציינטים, כחוקר/ת    ( (MDאדם מורשה    –או חוקר. לצורך זה יוגדרו: כקלינאי/ת  

 העוסק/ת באופן פעיל במחקר בסיסי או קליני.  ( MAאו   DVM, PhD, MD, MScבעל/ת השכלה אקדמאית )תואר  –

בתוספת שלש   ,כל חבר איל"ה אשר ברצונו להציע מועמד או להגיש את מועמדותו לבחירה מתבקש לשלוח בכתב

)מספר טלפון    ztepper@paragong.com  לכתובת המייל  גרופ בע"מ,  מחברת פארגון   , לגב' צאלה טפר  ,המלצות

0524442821   .) 

 ועדת הבחירות פונה לכל חברות וחברי איל"ה להשתתפות פעילה בבחירות ובכנס.    

 בברכה,

 ועדת הבחירות  

   יו"ר פרופ' ג'וני יונס

    אסף בן מאיר.  ד"ר יואל שופרו, ד"ר  ד"ר דבורה שטרסבורגר, פרופ' אריאל ויסמן, חברים: 

 


