בחירות להנהלה חדשה
הנהלת העמותה פרסמה את רשימת המועמדים לפני יום הבחירות (אתר העמותה ,דיוור
במייל ובתוכנית הכנס) החברים בחרו במשך יום הכנס ע"י הכנסת פתק לקלפי שהונח בלובי
האולם תחת פיקוח .פתיחת הקלפי וספירת הקולות נעשו בנוכחות  :ד"ר דוד בר ,וגב' יעל
דונגי מנהלת המדיה בעמותה ונציגה ניטרלית מטעם העמותה ובנוכחות גב' יפה ברמץ
חמוטל מזכירת העמותה.
הורשו לבחור חברי עמותה רשומים לשנת  8102כולל חברי איגוד ההרבליסטים ,שהנם גם
חברים בעמותה.
האסיפה הכללית קיבלה ואישרה את תוצאות הבחירות .כדלהלן:
 77איש השתתפו בבחירות לוועד מנהל של העמותה.
 43איש השתתפו בבחירת חברי וועד לאיגוד הרבליסטים קלינים.
מינה פארן -נשיאת העמותה -קבועה
הנבחרים לוועד מנהל של העמותה:
מר פרץ גן ,מר שרון קוצר ,גב יפה ברמץ חמוטל ,פרופ' זהרה יניב בכרך ,גב' נעמי
כהן קאפח.
גב' עדי כהן ניסן היא המועמדת הבאה בתור למקרה שיהיה מי שיפרוש מהוועד.

הנבחרים לוועד מנהל של האיגוד:
מר גל ראן ,מר גידי גור ,מר עדו קרן ,גבר לאה לשם ,מר ירון סופר
דר' מירה כהן שטרקמן היא המועמדת הבאה בתור למקרה שיהיה מי שיפרוש
מהוועד.
מתוך הועד המנהל של איגוד ההרבליסטים הקליניים של עיל"ם ,ייבחרו שני חברים
אשר ייצגו את האיגוד בוועד המנהל של העמותה ,ישתתפו בישיבות העמותה
ובהצבעות הנוגעות להחלטות הועד בעניין העמותה והאיגוד.

תוצאות :ספירת הקולות להלן

תוצאות הבחירות לוועד המנהל של העמותה:
מר פרץ גן M.Ag

16

פרופ' זהרה יניב בכרך PhD

84

גב' נעמי כהן-קאפח M.A, B.Sc

88

מר שרון קוצר MHIA Dip.Phy

75

גב' יפה ברמץ חמוטל MIHA, ND, Cl.H

11

גב' עדי כהן ניסן

57

וועדת ביקורת :מועמדות :ד"ר גבריאלה לינק וד"ר מרילין אנקווה .האסיפה הכללית אשרה
את בחירתן.

תוצאות הבחירות לוועד המנהל של איגוד ההרבליסטים הקליניים בעמותה:
מר גל ראן MIHA, RH (AHG), Cl.H

53

מר גידי גור MIHA, L.Ac, MSc

92

דר' מירה כהן שטרקמן Ph.D

65

MIHA, Cl.H

97

מר עדו קרן

גב' לאה לשם MIHA, ND, Cl.H

67

מר ירון סופר Dipl Ac. ,Cl.H, MIHA

98

