וועד האיגוד :אריה אבנרי ,ד"ר דרור אורן ,שירלי אילת גרינברג ,מיכל בן עטר,
ד"ר לאוניד ברואודה ,פרופ' פטר סילפן ,ד"ר רבקה דוידוביץ אפשטין ,יו"ר.

הודעה אחרונה על בחירות 8102
לוועדות האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
במלאת כמעט שלוש שנים לבחירות האחרונות ,עומדת להסתיים הקדנציה הנוכחית של וועד האיגוד  /וועדת הביקורת.
אנו פונים לחברי האיגוד להציע את מועמדותם לוועדות אלה.
החברים יכולים להציע את עצמם או חברי איגוד אחרים ,רצוי בליווי הנמקות התומכות במועמדויות המוצעות.
אנו סבורים כי חשוב שבוועד יהיה ייצוג של שלושת מקצועות הליבה של חברי האיגוד.
חברות בוועד כוללת מחויבות להשתתפות בישיבה חודשית ,פעילות שוטפת במסגרת תת וועדה אחת ,וטיפול בנושאים ארגוניים
ומקצועיים (ארגון ערבי/ימי עיון וכנסים ,מעורבות בחקיקה ובנושאים ציבוריים הנוגעים לפסיכותרפיה) .עפ"י תקנון האיגוד :סעיף
" – 6..חבר יכול להיבחר לוועד לאחר שנתיים חברות בעמותה".
מספר חברי וועד האיגוד הוא חמישה-שבעה ,ומספר חברי וועדת הביקורת הוא לפחות שניים.
ניתן להציע גם מספר גדול יותר של מועמדים ,באישור האסיפה הכללית.
עם קבלת הצעותיכם ,נפנה לחברים לקבלת הסכמתם להגיש מועמדותם לבחירה.
הזכות להצביע ולהיבחר היא למשלמי דמי חבר בלבד.
הבחירות תערכנה באמצעות אתר האינטרנט של האיגוד ,כדי להקל על ההשתתפות בהצבעה.
ספירת הקולות תיערך ע"י וועדת קלפי שחבריה אינם נמנים על וועד האיגוד.
את ההצעות למועמדות אפשר לשלוח בדואר האלקטרוני למזכירות האיגוד לכתובתiapsych@013net.net :

נודה לכם אם תשלחו את הצעותיכם בדואר אלקטרוני בהקדם ולא יאוחר מה9108102 -
בהזדמנות זו אנו מבקשים מכל חברי האיגוד שעדיין לא שילמו דמי חברי לשנת ( .102וותיקים –  ..1ש"ח וצעירים  .92ש"ח) לשלם
את דמי החבר ,זאת כדי לשמור על רצף החברות ,לתמוך ולהשתתף במגוון פעילויותינו ולאפשר לכם לתרום ולהשפיע על צביונה של
הפסיכותרפיה.
לתשלום בכרטיס אשראי נא להתקשר למזכירות האיגוד לטל' 1 10-1009130
בכבוד רב,
ד"ר דרור אורן
יו"ר ,וועדת הבחירות.
ת.ד 629 .קרית אונו P.O.Box 926 Kiryat Ono 5510702 ISRAEL * 1155702
טל * Tel: 672-0-7096515 - 50-7096515 :פקסFax: 510-0-7096515-
דוא"ל – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהe-mail: iapsych@013net.net :
אתר אינטרנט – איגוד ישראלי לפסיכותרפיהwebsite: www.israpsych.org :

