חברי עמותה יקרים
על פי תקנון חברי העמותה לסיעוד אורולוגי ,הבחירות לעמותה יתקיימו אחת ל 4 -שנים.
הבחירות האחרונות התקיימו ביום  15.3.2012ומועד הבחירה הקרוב ייערך בחודש מאי  2.5.2016במסגרת האסיפה
הכללית של חברי העמותה )המועד המדויק יימסר בהמשך ומקומו ( .החברים בעמותה הינם אחים ואחיות בסיעוד
האורולוגי וכן בעלי זיקה לסיעוד האורולוגי .והינם חברים אשר שלמו דמי חבר כנדרש בתקנון העמותה.
התפקידים המוצעים לבחירה:
א .יו"ר ועד העמותה
ב .סגן יו"ר ועד העמותה
ג .חברי ועד העמותה ) 11חברים(
ד .חברי ועדת הביקורת ) 3חברים(
יו"ר ועד העמותה – עומד בראשה ,אחראי לפעילות ועד העמותה ומייצג את העמותה מול גורמים בארץ וארגונים דומים
בעולם תוך יצוב העמותה כגורם משפיע לקידום מטרותיה.
סגן יו"ר  -ממלא מקומו של היו"ר ומסייע בידו.
ועד העמותה – מנהל את ענייני העמותה בחלוקת תפקידים כמו  :וועדה מקצועית ,וועדה אירגונית ,גזבר ,מזכיר
תפקיד הוועד למבצע את מדיניות האסיפה הכללית.
ועדת הביקורת  -פועלת בהתאם לתקנון העמותה ולהוראות החוק.
פעילות העמותה:
א .פעילות העמותה נועדה לקדם את מטרות העמותה כפי שהן מפורטות בתקנון העמותה.
ב .לשם כך מקיימת העמותה כנס שנתי ,המוקדש לנושאים מקצועיים רלוונטיים וחדשניים מעולם הקידמה הטכנולוגית.
בנוסף מקיימת העמותה כנסים בהשקפת עולם בסיעוד אורולוגי פעם בשנה.
שותפות מקצועית וחברתית על במה של איגוד הרופאים האורולוגים בישראל.
האחיות מרצות מעל במה מקצועית אשר תורמת לאחיות צעירות להחשף לידע מקצועי מאחיות בכירות בישראל.
ג .לעמותה אתר אינטרנט פעיל המנוהל ונערך על ידי אחד מחברי הועד המנהל.
טיפול ובדרך ניהולו ,גם
ד .העמותה מנהלת ויוזמת מפגשים קליניים המספקים ידע מקצועי מהשדה הקליני בכל
לאחיות צעירות חברות העמותה.
ה .העמותה מקיימת קשר עם חברי הוועד ומדווחת על פעילותה השוטפת .
הצגת מועמדות לתפקידים בוועד העמותה שרשאים להציג מועמדותם:
א .חברים ששילמו את דמי החבר לשנת  2015ועמדו בכל הדרישות כרשום בתקנון.
ב .חבר רשאי להציג מועמדות למספר תפקידים או להמליץ על מועמדות חבר אחר בהסכמתו.
ג .יש להציג מועמדות עד  20.4.2016באמצעות הטופס שבקישור זה.
)על פי הנוסח שבטופס הנ"ל( .
ד .כל התפקידים הינם התנדבותיים לתועלת ולקידום מטרות העמותה.
ועדת הבחירות ) 5חברים(.
מונתה על פי התקנון ע"י ועד העמותה ,ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות כדי להכין ולנהל את הבחירות לעמותה.
חברי ועדת הבחירות אינם עומדים לבחירה במערכת בחירות זו וחבריה הם:
 .1שושן עליזה )יו"ר(
 .2עו"ד אייל יפה
 3רחל שחר-
 4יעקובה קאופמן
 .5שטרן סימונה
חברי ועדת הבחירות קוראים לחברים להציע את מועמדותם לתפקידים בעמותה ובכך לתרום מניסיונכם ומיכולותיכם
לתועלת ולקידום מטרות העמותה או להמליץ על חברי עמותה אחרים למלא תפקידים אלה.
הגשת מועמדות הינה עצמית באמצעות טופס להורדה מאתר העמותה
בברכה והצלחה שושן עליזה ,יו"ר העמותה לסיעוד אורולוגי בישראל

