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 החוג הישראלי לדרמטולוגיה פדיאטרית

 )2005 (תקנוןה
 

I שם החוג 
 

 ההסתדרות הרפואית בישראל 
 .האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין

   לדרמטולוגיה פדיאטרית הישראליוגחה
Israel Medical Association 

Israel Society of Dermatology and Venereology 
Israel Society of Pediatric Dermatology  

 
 

II תוקף וסמכות 
 

  ומהאיגוד  הישראלי  לרפואת )י"הר(החוג  הינה  חלק  בלתי  נפרד  מההסתדרות  הרפואית  בישראל   .1
 . מתקנות אלוו ויונק סמכויותי והאיגודי" מתוקף תקנות הרםמוק, )האיגוד(עור ומין 

 
או /ת  ואו  סותר/ו  שאינה מתיישבת לדרמטולוגיה פדיאטרית תכל תקנה מתקנות החוג הישראלי .2

 . בטלה מעיקרה-י "מתנגדת לתקנות הר
 

או /או  סותרת  ו/ו    שאינה  מתיישבתלדרמטולוגיה  פדיאטרית  תכל  החלטה  מהחלטות  החוג  הישראלי .3
 . בטלה מעיקרה-י "מתנגדת להחלטות הר

 
 

III מטרות החוג 
 

 מטרות החוג הן 
 .קידום החינוך הרפואי באבחון וטיפול מחלות עור של ילדים ונוער .1
 .חקר ברפואת עור ילדים בישראלקידום המ .2
 .ילדים- רפואת עור בין רופאי עור וילדים בעלי ענין בתחוםיםלמפגשלהוות במה  .3
לייצג  את  ציבור  המטופלים  והוריהם  במוסדות  רפואיים  מקצועיים  למען  קידום  טיפולם  ואיכות  .4

 .החייהם
 

IV חברות 
 

. למעט  חברי  חוץ,  י"ר  מותנית  בחברות  בהוג  הישראלי  לדרמטולוגיה  פדיאטריתהחברות  בח .1
 . חבר חוץ וחבר כבוד, נלווה חבר,  חבר לא מן המניין,חבר מן המניין:  סוגי חברויות5בחברה 

 
רק  רופאים  אשר  חברים  מן  המניין  באיגוד  הישראלי  לרפואת  עור   מן  המניין  יוכלו  להתקבל  יםכחבר .2

 .חברים מן המניין רשאים לבחור ולהבחר למוסדות החוג. ומין
 

  בעלי  תואר  מומחה  ברפואת  עור  או י"מן  המניין  יוכלו  להתקבל  רופאים  חברי  הרשלא    יםכחבר .3
חברים  שלא  מן .  ברפואת  ילדים  אשר  אינם  חברים  מן  המניין  באיגוד  הישראלי  לרפואת  עור  ומין

 .מזכיר החוגור "לתפקידים של יואו  אך לא להבחר לועד החוג, המניין יוכלו לבחור למוסדות החוג
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  או  שיש ברפואת  עור  או  ברפואת  ילדיםי  המתמחים  "יוכלו  להתקבל  רופאים  חברי  הר  נלווהכחבר   .4

שיש   חוקרים  ואחיות    גםנלוויםכחברים  לחוג  רף  טצה  לםרשאי.  ילדים-תחום  רפואת  עורלהם  ענין  ב
 להוציא  הזכות,    יוכלו  להנות  מכל  הזכויות  כחברים  מן  המנייןנלוויםחברים    .תחוםלהם  עניין  ב

 .ר למוסדות החוגלבחור או להבח
 

 .וגבח י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר" רופא המוכר ע-חבר חוץ  .5
 

. למקצוע  בארץ    חבר  אשר  החוג  מבקש  להעניק  לו  הוקרה  עקב  תרומתו  המיוחדת-חבר  כבוד   .6
 .שליש מחברי הועד-שני ידי ועד החוג ברוב של לפחות-חברות כבוד תוענק על

 
V לי קבלההנ: 

 
 . יגיש בקשה לועד החוג בצרוף המסמכים הרלוונטיםוגא המעוניין להתקבל כחבר בחרופ .1

 
 .ההחלטה תימסר למועמד בכתב. הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות .2

 
על  הועד  לנמק  את  החלטתו  במידה  והחליט  לדחות  את  הבקשה  ולאפשר  לחבר  הזדמנות  נאותה  .3

 .את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועדלהופיע בפני הועד ולטעון 
 
 

VI זכויות וחובות: 
 

 .כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החוג .1
 

ולחברים שלא מן המניין  מן המניין ים לחבר רקזכות  ההצבעה שמורהוהשתתפות  באסיפה  הכללית   .2
  .ומין באיגוד הישראלי לרפואת עור למוסדות החוג יבחרו רק חברים מן המניין. בחוג

 
 .על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החוג .3

 
 

VII הפסקת חברות: 
 

 .חוגלפי בקשה בכתב מהחבר לועד ה .1
 

 .י"עקב הוצאתו או יציאתו מהר .2
 

 :חוג במקרים הבאיםמההועד רשאי להוציא חבר  .3
 

 .קבלת החבר אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את )א
לם  את  דמי  החברות  או  תשלומים  אחרים  שהוא  חייב  לחברה  למרות  שניתנו  לו אם  לא  שי )ב

 .יום בין אזהרה לאזהרה שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים
 

או  גרם  נזק  חומרי  או /החוג  ו  אם  שוכנע  הועד  כי  החבר  הפר  את  משמעת  החוג  או  את  תקנות )ג
 ידי-ידי  בית  משפט  מוסמך  או  על-ן  עלהורשע  בדין  בעבירה  שיש  עמה  קלו  או/  בזדון  ווגמוסרי  לח

 .י"ועדת אתיקה של הר
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מתאימה  בכתב  ותינתן   יקבל  החבר  הודעה,  בכל  מקרה  שתעמוד  שאלת  הוצאת  חבר  מן  החוג )ד
במידה  והחליט  הועד  על  הוצאת  חבר   לו  הזדמנות  נאותה  להופיע  בפני  הועד  ולטעון  את  טענותיו

 .יודיע לו על כך בכתב
 

   של  האיגוד  הישראלי  לרפואת  עור  ומיןלטה  זו  בפני  ועדת  הביקורתרשאי  החבר  לערער  על  הח )ה
 .ידי הועד-תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על

 
  רשאית  להחזיר  את  הנושא  לדיון  נוסף   של  האיגוד  הישראלי  לרפואת  עור  ומיןועדת  הביקורת )ו

 .החוגמלאשר את הרחקת החבר  בפני האסיפה הכללית או
 

רשאית  ברוב  קולות  החברים  להשעות  או  להפסיק  את ,  ועדבהמלצת  ה,  האסיפה  הכללית )ז
לחברים  לפחות  שלושים  יום  לפני   הודעה  על  דיון  זה  חייבת  להישלח.  וגחברותו  של  חבר  בח

 .מועד האסיפה
 
 

VIII מוסדות החוג: 
 

 :מוסדות החוג הם .1
 

 .אסיפה כללית )א
 

 .מזכירור " חברים ובהם יו5ועד המונה  )ב
 

 .ידי ועד החוג-ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על )ג
 

IX האסיפה הכללית 
 

 : במקרים הבאיםאו/ פעם בשנה ואספה כללית תכונס .1
 .י הועד הארצי ככל שימצא לנכון"ע )א
 י דרישה בכתב של לפחות רבע מהחברים מן המנין"ע )ב
 .ר לאחר תום כהונת הועד הקיים"לשם קיום בחירות לועד הארצי וליו )ג

 :אספה כללית תחשב כחוקית באם. ישה תוך זמן סביר ממועד הדרתתכנסהאסיפה הכללית  .2
  . יום לפני מועד האספה30נשלחו לפחות וסדר יום האסיפה ההזמנות  )א
, ל"אם  בזמן  הנקבע  לא  יהיה  מניין  חוקי  כנ.  מבעלי  זכות  הבחירהישתתפו  בה  לפחות  מחצית   )ב

תדחה  האסיפה  הכללית  למשך  שעה  ואז  תתקיים  ותהיה  חוקית  בכל  מספר  של  בעלי  זכות 
 .הבחירה

יה ה  ובלבד  שלא  ת  ברוב  רגילאסיפה  הכללית  סוברינית  ומוסמכת  לקבל  כל  החלטה  שהיאה )ג
 . ולתקנון החוגהאיגוד, י"בסתירה לתקנון הר

 
X  החוגועד 

 
מתפקידו  לייצג  את  החוג  ולהוציא  לפועל   .ידי  האסיפה  הכללית  לתקופה  של  שנתיים-הועד  ייבחר  על .1

 . הכללית את החלטות האסיפה
 . באיגוד הישראלי לרפואת עור ומיןהיבחר רק חברים מן המנייןלחברי ועד יכולים ל )א
 .מזכירההועד יבחר בישיבתו הראשונה  )ב
 .ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום"היו )ג
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ישיבות  הועד .מחברי  הועד  ישיבות  הועד  תהיינה  חוקיות  רק  כאשר  משתתפים  בהן  לפחות  מחצית .2
 .ר" יכריע קולו של היו-וויון קולות בהצבעת הועד במקרה של ש .תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה

 
אסיפה  כללית  רשאית .  ידי  האסיפה  הכללית  של  החוג-ועד  יכהן  בתפקידו  עד  שייבחר  ועד  חדש  על .3

 .להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו
 

ייכנסו  חברי  הועד .  במקרה  ופחתו  מספר  חברי  הועד  לפני  תום  כהונתם  עד  למטה  משלושה  חברים .4
 .אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד, תוך שלושים יום, ריםהנות

 
בתפקיד  על  סמך   הוצאות  חבר  ועד  רשאי  לקבל  החזר.  חוגחבר  ועד  לא  יקבל  שכר  עבור  שירותיו  ל .5

 .אישורים מתאימים
 

XI ר החוג"יו 
 

 .לות  הבוחריםהמועמד  לועד  אשר  זכה  במירב  מקו    ויהיהידי  האסיפה  הכללית-עלהחוג  ייבחר  ר  "יו .1
ר  או "משך  הכהונה  של  חבר  החוג  הנבחר  לתפקיד  היו.  שנתייםהיא    ר"  יו  שלת  הכהונהתקופ

 . תקופות כהונה רצופות בכל אחד מה תפקידים2המזכיר לא תעלה על 
 
 :ר" של יוויתפקיד .2

 .ארכיון החוג/מופקד על ניהול ישיבות הועד ועל שמירת רשומות )א
החוג  ולהיות  אחראי   ר  ועד"לכהן  כיו,  ל"ם  בארץ  ובחולייצג  את  החוג  בפני  גורמים  שוני )ב

 .בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר החוג. לפעילויות החוג למיניהן
 .ר החוג ידווח על פעילויות החוג באסיפה הכללית השנתית של חברי החוג"יו )ג

 
XII חשבון   גזבר  האיגוד  לרפואת  עור  ומין  יהיה  מופקד  על  ניהול  החשבונות  של  החוג  המופקדים  ב-  גזבר

 .הבנק של האיגוד
 :תפקידיו של הגזבר הם .1

 . רישום וניהול תקין כספי החוג )א
 . דיווח על הפעילויות הכספיות של החוג באסיפה הכללית השנתית של החוג )ב

 
XIII מזכיר 

 
 .י הועד מקרב אחד מחברי הועד" ייבחר ע החוגמזכיר .1
 :של המזכיר הםו ימתפקיד .2

 . ריכת פרוטוקולים של ישיבות הועדע )א
 .בויות של החוגההתכת )ב
 וכתובותיהם   רשימה מעודכנת של החבריםלנהל )ג
 .אסיפות ותכניות,  לחברים על פגישותמשלוח הודעות )ד

 
XIV ועדת הביקורת של האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין תבקר גם את פעולות החוג- ועדת ביקורת . 

 :הןועדת הביקורת תפקידיה של  .1
 . קין של מוסדות החוג האחרים החשבונות החוג והניהול התה של ובקרהקיבד )א
, ועדת  עוררין  על  אי  קבלת  חבר  או  שנוי  הסטטוס  שלוובסמכותה  של  ועדת  הביקורת  לשמש  כ )ב

 .  האסיפה הכללית במידת הצורךולכנס, ערעור חבר בדבר הפסקת חברותוב לדון
 .י"תו בתיאום עם היועץ המשפטי של הרונלשמור על קיום התקנון ופרש )ג
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XV עדת משנהו 
 

ועדות  אלו  תהיינה  כפופות .  הכללית  או  הועד  רשאיים  להקים  ועדות  נוספות  לפי  הצורךהאסיפה .1
 .לועד החוג

 
או  מתנגדות /סותרות  ו  או/כל  החלטה  ותקנה  מהחלטות  ותקנות  החוג  אשר  אינן  מתיישבות  ו .2

 . בטלות מעיקרן-לתקנות והחלטות ועד החוג 
 
 

XVI כספים: 
 

  .ם מחבריולשם השגת מטרות החוג רשאי החוג לגבות מיסי .1
 
שעור  מיסי  החבר  ייקבע .  הועד  ידי-תקציב  החוג  וגובה  מיסי  החבר  שיוטל  על  חברי  החוג  ייקבעו  על .2

הועד .  י"בו  מחייב  קבלת  אישור  מוקדם  של  הר  י  וכל  שינוי  או  עדכון"באשור  הועד  המרכזי  של  הר
יפה רשאי  להטיל  מס  נוסף  למטרה  מיוחדת  ובלבד  שיקבל  על  כך  אישור  ברוב  פשוט  של  האס

 .י"ואישור הועד המרכזי של הר הכללית
 

 .חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר .3
 

להורות לגזבר של האיגוד לרפואת עור ומין על הוצאות ותשלומים והמזכיר  ר החוג"יובסמכותם של  .4
 .והמזכיר ר החוג"ידי שני יו- עלההוראה תינתן בכתב ותהיה חתומה. מכספי החוג

 
 

XVII נוןאישור ושינויים בתק: 
 

 .ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט- יאושר עלתקנון זה .1
 

  של 2/3שינויים  בתקנון  לא  יוכלו  להיעשות  ברוב  פשוט  באסיפה  הכללית  אלא  ברוב  של   .2
 . המשתתפים

 
שלושים  יום  לפני  ידי הועד ותשלח לכל החברים עד -כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על .3

 . האסיפה הכללית
 

XVIII פירוק החוג 
 

של  חברים  מן   75%ה  על  פירוק  החוג  תוכל  להתקבל  אך  ורק  באסיפה  הכללית  וברוב  של  ההחלט .1
לפי  שיקול ,  אשר  יעבירו.  י"יועבר  רכוש  החוג  לועד  המרכזי  של  הר  .במקרה  של  פירוק  החוג.  המניין
 .לחברה/לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד, דעתו

 
 .בכל מקרה הן לזכר והן לנקבהכל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס 

 
 


