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  תקנון האיגוד
  

  'פרק א
  

  שם האיגוד
  
  " ההסתדרות הרפואית  בישראל, איגוד הרופאים המרדימים בישראל: " האיגוד יקרא בשם. 1

The Israel Society of Anesthesiologists (ISA) - The Israeli Medical Association 
   
  :תוקף וסמכות . 2

י ויונק סמכויותיו " הרן תקנומתוקףמוקם , )י"הר(האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל 
  .מתקנות אלו

או פעולותיה /מדיניותה ו, י"או מתנגדת לתקנות הר/או סותרת ו/כל תקנה מתקנות האיגוד שאינה מתיישבת ו

  . בטלה מעיקרה-
י מדיניותה או "או מתנגדת להחלטות הר/או סותרת  ו/עולה של האיגוד שאינה מתיישבת ואו פ/כל החלטה ו

  . בטלה -פעולותיה 
  
  מטרות האיגוד. 3

יתר תחומי  סדציה וכל, פול בכאביט, ניתוחית-רפואה סב, טפול נמרץ, דום מקצוע ההרדמהיתוח וקיפ  .א
  . סוק הרופא המרדים בישראליע

  .תם והשתלמותםהתמחו, נוך רופאים מרדימיםיח  .ב

  .קביעתם ושמירתם של הסטנדרטים המקצועיים  .ג

  .מקצועית- יחסי חברות בין הרופאים המרדימים בישראל ושמירה על רמה אתיתחטיפו  .ד

  .קשירת קשרים עם גופים מקצועיים ומדעיים וייצוג המקצוע כלפי פנים וכלפי חוץ  .ה

  .אלישרבהשגת תנאים מקצועיים וחברתיים נאותים לרופאים המרדימים   .ו

 י"פ עם הר"שת/ ובאישור,לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו  .ז
 גובה מיסי החבר או החלטה על גביית תשלומים נוספים עדכון שכל ,סים ובלבדיובכלל זה להטיל מ

  .י"ייעשו באישור הוועד המרכזי של הר
  

  'פרק ב
  
  חברות .4

 : סוגי חבריםחמישה  באיגוד יהיו 

  חבר מן המניין  .א

  חבר שלא מן המניין  .ב

  חבר כבוד   .ג

  יקיר האיגוד  .ד

  חבר חוץ  .ה
  
  :שעונה על כל הקריטריונים הבאיםכחבר מן המניין יכול להתקבל לפי בקשה בכתב רק רופא . 5

  חבר ההסתדרות הרפואית בישראל  .א

  בעל תואר מומחה בהרדמה בישראל  .ב

  שעיקר עיסוקו ברפואה  .ג
  



  : להתקבל כל רופא שהוא חבר ההסתדרות הרפואית בישראלכחבר שלא מן המניין יכול. 6

  מתמחה בהרדמה  .א
  רופא מרדים שאינו מומחה.    ב           

  .רופא שאינו מומחה בהרדמה ושיש לו עניין בתחום ההרדמה.    ג
  
כחבר כבוד יכול להיבחר מי שמצטיין בהישגיו המיוחדים למען מדע הרפואה או למען ציבור הרופאים . 7

חבר . האסיפה הכללית של האיגוד רשאית לבחור חברי כבוד לפי הצעות הוועד ברוב פשוט. דימים והאיגודהמר
ולנמק " חבר כבוד"כל חבר מן המניין רשאי להגיש שם של מועמד לתואר . י"כבוד אינו חייב להיות חבר בהר

את ההוצאות , ת האפשרבמיד ,האיגוד ישלם .לצורך בדיקת ההצעה יקים הוועד וועדה. בכתב את המלצתו
 האיגוד זכאי להשתתף בכל פעילויות האיגוד חבר כבוד של.  לקבלת התוארחבר כבודהכרוכות בהגעתו של 

  .ללא תשלום דמי הרשמה
  
  :כיקיר האיגוד יכול להיבחר מי שעונה לקריטריונים הבאים. 8

  תרומה משמעותית למקצוע ההרדמהתרם   .א

  תרומה להתפתחות ההרדמה בארץתרם   .ב

  .תרומה משמעותית לקידום איגוד הרופאים המרדימים בישראל תרם  .ג
  

יקיר האיגוד אינו . האסיפה הכללית של האיגוד רשאית לבחור את יקיר האיגוד לפי הצעת הוועד ברוב פשוט
ל לכל היותר אחת "תואר זה יוענק למועמד אחד תושב ישראל ולמועמד אחד תושב חו. י"חייב להיות חבר בהר

 . בשנה בה מתקיים כנס בינלאומי רשאי ועד האיגוד להחליט על שינוי בהגבלה זו,אמור לעיללמרות ה. לשנה
 יקים הוועד ,לצורך בדיקת ההצעה. כל חבר מן המניין רשאי להגיש שם של מועמד ולנמק בכתב את המלצתו

 ללא תשלום יקיר האיגוד זכאי להשתתף בכל פעילויות האיגוד. וועדה המורכבת מחברי הוועד בהווה ובעבר
  .דמי הרשמה

  
, מוסדותיו, כחבר חוץ יכול להצטרף לאיגוד כל מי שמעוניין להשתתף  בפעילויות האיגוד או לתמוך באיגוד. 9

המעוניין בהצטרפות כחבר חוץ יגיש בקשת הצטרפות בצירוף המלצה של חבר מן המניין . חוגיו ופעילויותיו
כל חבר באיגוד המתנגד לקבלת . מועמדותו של חבר החוץהועד יפרסם בביטאון האיגוד את דבר . באיגוד

וועד האיגוד ידון בבקשה .  המועמד לאיגוד יגיש לוועד האיגוד התנגדות מנומקת בתוך חודשיים מיום הפרסום
החלטת הוועד תהיה . ובהתנגדויות אם התקבלו ויעביר את החלטתו למועמד ולמגיש את התנגדותו אם יש כזה

  .סופית
  
   חברותהפסקת. 10
  

  הפסקת חברות 
  .י"או יציאתו כדין של חבר מן המניין מהר/עם הוצאתו ו. א      
 ביטול החברות יכנס לתוקף .ר האיגוד בכתב"על ביטול זה יש להודיע ליו. עם ביטול החברות מצד החבר.       ב

  .לאחר אישור ועד האיגוד ואז תפסק גביית דמי החבר
אותו  י קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות קבלתו של אם שוכנעה האסיפה הכללית כ.ג

  . לאיגודהחבר
על  ,או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין, סי החבר במשך שנתייםיאם החבר לא שילם את מ .ד

  . ה יום אחת מהשניי30י בהפרש של " או מהרתנו לו שתי אזהרות מאת ועד האיגודיאף שנ
או גרם נזק חומרי /סיפה כי חבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד בזדון ואם שוכנעה הא. ה
משפט מוסמך או בית דין חברים -י בית "או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע/או מוסרי לאיגוד ו/ו

  .י"או הלשכה לאתיקה של הר, י"של הר
או באופן עצמאי /סוג התאגדות אחר ואו כל /אם שוכנעה האסיפה כי החבר פועל במסגרת הארגון ו. ו

  .או בניגוד למטרות האיגוד/או האיגוד כולו ו/ לסכל את פעילות וועד האיגוד ובדרך העשויה



 מהנוכחים באסיפה כללית 50%ההחלטה תתקבל לפי הצעת וועד האיגוד ברוב פשוט של '  ו-' לגבי סעיפים ג
 הוצאתו של חבר מהאיגוד יקבל החבר הנוגע בדבר בכל מקרה שתעמוד לדיון באסיפה הכללית שאלת. חוקית

 החבר רשאי .ותינתן לו הזכות להתגונן בפני הוועד והאסיפה, זמן סביר מראש, הודעה בכתב על מועד הדיון
  .י והכרעתו תהיה סופית"לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר

  
  זכויות וחובות.11

  .איגוד ובלבד ששילם מיסי האיגוד לאותה שנהכל חבר זכאי להשתתף באסיפות ופגישות של ה  .א

  .זכות ההצבעה באסיפות הכלליות ניתנת רק לחברים מן המניין  .ב

  .יבחרו רק חברים מן המנייןילמוסדות האיגוד   .ג

לחברים שלא מן המניין   תינתן זכות הצבעה גם,שור האסיפהילפי המלצת הועד ובא, במקרים מיוחדים  .ד
 .למעט זכות הצבעה למוסדות האיגוד

זכות לבחור ולהיבחר מוקנית רק לחברים מן המניין ששילמו מיסי חבר  ה. סי חבריעל החבר לשלם מ  .ה

   . השנים האחרונות לפחות2 -ב 
לחברים שלא מן המניין ששלמו את מסי הוועד כמשקיף לוועד האיגוד נתונה  רהזכות לבחור ולהיבח.        ו

  באותה השנה
  .לטות שתתקבלנה במוסדות האיגודעל החבר להישמע ולמלא אחר הח.  ז
  

       מוסדות האיגוד. 12
   :מוסדות האיגוד הם

  האסיפה הכללית. א   
  ר יוצא" חברים ויו8עוד ,  גזבר,מזכיר, ר"יו: מזכירות בהרכב: ועד ארצי הכולל. ב
   חברים3 תקורת בי בתועד. ג
  משקיף מטעם המתמחים. ד
  חוגים באיגוד. ה

  
  האסיפה הכללית      

  
שלח לכל יבהזמנה שת. האסיפה תכונס על ידי הועד. לפחות בשנה םפעאסיפה כללית של האיגוד תתכנס . 13

יפורסם סדר היום של האסיפה הכללית שייקבע , ס האסיפה הכלליתוני לפני מועד כפרק זמן סביר, החברים

ה  תחליט על כך האסיפ לא יידון באסיפה אלא אם כן, כפי שפורסם,נושא שלא נכלל בסדר היום. י הוועד"ע
  .י בדבר קיומה של האסיפה ויזמינה להשתתף" הוועד יידע את הר.הכללית ברוב קולות המשתתפים

  
ידי ועדת -י או על"י הועד המרכזי של הר"ע, אם יידרש לעשות זאת, הועד חייב לכנס אסיפה כללית . 14

  .מקבלת הדרישה בכתב  יום30 תוך ,וזאת,  מהחברים באיגוד25%ידי -או על, הביקורת של האיגוד
  
. האסיפה הכללית תהיה חוקית אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האיגוד בעלי זכות הצבעה. 15

דחה האסיפה הכללית למשך מחצית השעה ואז תתקיים בכל יל ת"אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ
  .מספר משתתפים ותהיה חוקית

   

  



 50% -ר האיגוד או חברי ועד האיגוד כאשר נוכחים באסיפה פחות מ "ה על הדחת יולא תתקבל החלט. 16
והחלטה ,  בתוך חודש האסיפה הכלליתכונסל ת"אם לא יהיה מניין חוקי כנ .מחברי האיגוד בעלי זכות הצבעה
 בכל מקרה שתעמוד לדיון שאלת. ותהיה חוקית גם אם אושרה ברוב פשוט, תתקבל אז בכל מניין שיתכנס

ותינתן , זמן סביר מראש,  יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה בכתב על מועד הדיון,וועדחבר מהר או "יו של דחתוה
י והכרעתו תהיה " החבר רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר.לו הזכות להתגונן בפני האסיפה

  .סופית

  
או  ועד הפי החלטת-לע ,זאת, או חשאיתהחלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב פשוט בהצבעה גלויה . 17

 -והדעות בהצבעה תהיינה שקולות  במידה.  מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה10%פי דרישה של -על
  .ר הוועד"יכריע יו

  
  :ה של האסיפה הכללית הםיתפקיד. 18

  . ודיון וועדת הביקורתח על פעולות הוועד "שמיעת דו  .א

  .עד חדשיםגזבר וחברי ו, מזכיר, ר"בחירת יו  .ב

  .בחירת וועדת בקורת  .ג

  קבלת החלטות המחייבות את הוועד  .ד

  .שור התקציב השנתי של האיגוד וגובה המס המוטל על חבריויא  .ה

  
  הבחירות לוועד. 19

כגון (במקרה מיוחד . במהלך הכנס התלת שנתיבאסיפה כללית שתיערך  תיערכנההבחירות לוועד   .א
במקרה של . כו הבחירות באסיפה כללית מיוחדתיער) התפטרות הועד או סיבה המונעת התכנסותו

  .התפטרות הועד תתקיים האסיפה לא יאוחר משלושה חודשים ממועד ההתפטרות

  .'נוהל הבחירות מפורט בנספח א  .ב
  

  ה  ו   ע   ד 
  
יבחר וועד חדש באסיפה י עד אשר  או,שנתי הבא-ועד הכנס התלתמרגע היבחרו יכהן  הועד: תקופת כהונתו. 20

  .שלוש וחצי שניםמ יותרלא  ו,כללית
  
 לכל ההתחייבויות המשפטיות שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד ובלבד מחויבוועד האיגוד . 21
  .י ובכפוף לכל דין" בהתאם לתקנון הרהתקבלוש

  
ברוב רגיל של  , שנים3לכהונה בת  באסיפה הכללית ויבחר י,המזכיר והגזבר, ר האיגוד" כולל יו,הוועד. 22
 12הוועד ימנה .  בלבדאחת מועמדותו לכהונה נוספת  אתשיר זכות להג"ליו. בעלי זכות ההצבעהכחים הנו

  ).גזבר ושמונה חברי ועד, מזכיר, ר יוצא"יו, ר"יו(חברים 
  
ר או חברי " מחייבת בחירה חדשה של יו-ר הועד או יותר משליש מחברי הועד " או התפטרות של יוההדח. 23

ר או "כהונתם של היו. ר חדש"ר עד לבחירת יו"מזכיר האיגוד ימלא מקום היו. מתפטרים/ועד במקום המודחים
שלשה בחירת המחליפים תיעשה בתוך . חברי הועד החדשים היא עד תום תקופת הכהונה המקורית של הועד

  . ר החדש וחברי הוועד החדשים יוכלו להגיש עצמם לבחירה לתקופת כהונה נוספת"היו. יםחודש
  
 רשאי הוועד להחליט על ,ידה והתפטר חבר ועד מתפקידו או נבצר מאחד מהחברים לכהן כחבר וועדבמ. 24

 כדי אך לא היה בו די) קולותמניין הפי סדר -על(צירופו כחבר וועד של רופא שזכה במספר הקולות הרב ביותר 
   .לאפשר חברות בוועד עד כה

  



רשאי הוועד להחליט על צירופו , ולה על ששה חודשיםבמידה ונבצר מחבר וועד לכהן בוועד לתקופה הע. 25
מניין פי סדר -על(רופא שזכה במספר הקולות הרב ביותר , באופן זמני לתקופת ההיעדרות, של חבר וועד

החבר ,  אם חזר חבר הוועד הנעדר לשרת בוועד.לאפשר חברות בוועד עד כה כדי  אך לא היה בו די,)קולותה
  . כות הצבעהשהחליפו ימשיך כחבר ללא ז

  
  ת הועדוישיב. 26

לפחות פעם את ישיבות הועד יש לקיים . ישיבת הועד וקובע את סדר היום את ר הועד אחראי לכנס"יו  .א
 .בחודשיים

, לבצע את ההתכתבויות של האיגוד;  מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד- האיגוד מזכיר.  ב  
. אסיפות ותוכניות, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות,  וכתובותיהםלדאוג לרשימה מעודכנת של החברים
  .ר האיגוד או הגזבר"בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו

מתפקידו להגיש לוועד . לגביית מסי חבר וניהול חשבונות החברה, בין היתר,  יהיה אחראי- האיגוד גזבר  .      ג
י בנוגע למצב החשבון של האיגוד וכלל הפעילות "חות להר"העביר דוח על פעילות זו ול"ולאסיפה הכללית דו

בהיעדר . י"הפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר. הכלכלית שלו
  .המזכירר האיגוד או "ימלא את מקומו יו, הגזבר

 .ית מחברי הועדיותר ממחצבישיבה ישיבות הועד חוקיות רק אם משתתפים החלטות ב.  ד
 .ר היוצא בלבד"זכות ההצבעה בישיבות הוועד מסורה לחברי הוועד הנבחר והיו.  ה
, הוועד יתעד את החלטותיו. ר" יכריע קולו של היו–במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד .  ו

, דהצבעה חוזרת לשינוי החלטה שהתקבלה בהצבעה בווע. בפרוטוקולים כתובים, והנימוקים שבצידם
 . מחברי הועד לקבלת הצעת השינוי66%תחייב רוב של 

, מדיניותה, או שאינה מתיישבת עם תקנונה/ועד האיגוד לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו. ז
  . י"החלטותיה או פעולותיה של הר

/  נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה-חובות נושאי משרה . ח
  .י"כלפי הרהאיגוד ו

או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות /שפעל תוך ניגוד עניינים ו,  נושא משרה באיגוד-ניגוד עניינים . ט     
, רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו -י "או הר/או בניגוד לטובת האיגוד ו/י ו"הר

  .י"אתיקה של הרלורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה ,  טענותיולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את
 ותינתן המשך כהונתו בוועד יועלה לדיון, חבר ועד שלא מופיע בשלוש ישיבות וועד רצופות ללא הסבר. י

 . לחבר זכות טיעון
       

 : של הועד אפשרית במגבלות הבאותהצבעה אלקטרונית .  א"י      
  ינה יכולה להמתין לישיבת הועדבהחלטה יש דחיפות שא. א
 מחברי הועד והעדר התנגדות ועדת 66%קיום הצבעה יהיה מותנה באישור אלקטרוני מקדים של . ב

  . ביקורת
  .כל דואר אלקטרוני ישלח לכל חברי הועד. ג
החלטות תתקבלנה על פי רוב רגיל בדומה להחלטות , לאחר שאושר ביצועה של הצבעה אלקטרונית. ד

  .ועדנה כמקובל בסיכום ישיבות הוועד ותתהוועד
  
  תפקידי הועד. 27

 .ל"ייצוג האיגוד בארץ ובחו  .א



  .ארגון כנסים מדעיים ואסיפות  .ב

  .ווח שוטף לאסיפה הכלליתיד  .ג

  .הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית  .ד

  .שור של תקציב על בסיס שנתיייה ואיבנ  .ה

  ל"חויעוץ בנוגע לכל תחומי המקצוע למוסדות וגורמים בארץ ובי  .ו

  .ועדומינוי נציג מטעמו לבצע בשמו פעולות מוגדרות בתחום סמכותו של ה  .ז

  ועדומינוי ועדות לבצוע משימות מוגדרות במשך תקופת כהונתו של ה  .ח

  .ועד אנשים שונים על פי הענייןועד רשאי להזמין לישיבת הור הו"יו  .ט

  .החבר מן המניין מדמי 4 עד פי בהיקף שלפעמיות -ועד רשאית לאשר הוצאות חדומזכירות ה  .י

  פעמיות מאז הישיבה הקודמת- ההוצאות החדתאושרנהועד הקרובה ובישיבת ה  .יא

ח "ח גזברות ודו"דו ,ח פעילות"דו(, אסיפה הכללית בכתבבחות השנתיים "ועד יפרסם את הדווה  .יב
  .לפני מועד האסיפהבזמן סביר ) עדת בקורתוו

  
  .יו לאיגודחבר וועד לא יקבל שכר או החזר הוצאות עבור שירות. 28
  
מסמכי האיגוד להיות /על המחאות.  בתקופת כהונתםהמזכיר וגזבר הוועד ישמשו כמורשי חתימה, ר"יוה .29

מורשה חתימה שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה הארוכה משלושה . י שני מורשי חתימה"חתומים ע
  .שה חתימה אחר מקרבוחודשים יבטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק וועד האיגוד ימנה תחתיו מור

  
גזבר המזכיר ו ה,ר" המזכיר והגזבר של הוועד היוצא יבצעו הליך מסודר של העברת זכות החתימה ליו,ר"יוה. 30

  . ימים לאחר הבחירות30לא יאוחר מתום , של הוועד הנבחר
  
  נציגות החברים שלא מן המניין במוסדות האיגוד. 31

  .שקיף מטעם החברים שלא מן המנייןיבחר מי, במקביל לבחירת מוסדות האיגוד  .א

  .נוהל בחירת המשקיף יהיה זהה לנוהל הבחירה לוועד  .ב

  .בעלי זכות הבחירה יהיו כל החברים שלא מן המניין  .ג

  .מועמדים לתפקיד יהיו חברים שלא מן המניין  .ד

  .יבחר ישתתף בכל ישיבות הועד ללא זכות הצבעהיהמשקיף ש  .ה
  
  ועדת הביקורת. 23

  .שה חברים לוועדת הביקורתו בשלהאסיפה הכללית בוחרת  .א

  . ולסכם ישיבתהעל הועדה להתכנס אחת לחצי שנה לפחות  .ב

 מתפקיד .פעילויות הועד ושמירה על התקנון, תפקיד הועדה לבדוק את כל העניינים הכספיים  .ג
  . ח פעילות כלכלית של האיגוד אחת לחצי שנה לפחות"הוועדה לדרוש דו

  .פו בישיבות הוועד ללא זכות הצבעה/נציגים של ועדת הביקורת ישתתף/נציג  .ד

 .שנה לפחותאחת ל, ח ועדת הביקורת יימסר באסיפה הכללית"דו  .ה
  
  )'ראה נספח ב (כנסים. 33

  יומי-האיגוד יקיים מידי שנה כנס שנתי חד. א                  



 משלוש וחצי ערך אחת לשלוש שנים ולא יאוחריי" הכנס"להלן , הכנס הבינלאומי של האיגוד. ב
  .שנים

ידי הועד ויקבל את כתב מינויו מהוועד לא יאוחר משנתיים לפני מועד -נשיא הכנס ייבחר על. ג
 .הכנס

 .ר הועדה המדעית באישור הועד"ר הועדה המארגנת ויו"נס ימנה את יוכנשיא ה. ד
.  בכל פגישת ועדידי נציג מטעמו-ידי נשיא הכנס או על-ח פעילות תקופתי יוגש לוועד על"דו. ה

חייב לקבל אישור של וועד האיגוד לאחר וחוזה ההתקשרות עם החברה המארגנת תקציב הכנס 
  י"ש הר"הוועד יעביר את ההסכם המשפטי לאישור יועמ .י וועדת ביקורת"בדיקת התקציב ע

שור ייקבל את חסות האיגוד לאחר א) ' יום עיון וכו, סימפוזיון, כינוס(כל מפגש מדעי אחר . ו
 .מראש של הוועד

     
  )'ראה נספח ג (חוגים. 43

של  תחומים-יעודד האיגוד ויתמוך בהקמת חוגים בתת,  המדעי של המקצועהקידוםלצורך   .א
 .המקצוע וכן גם על בסיס גיאוגרפי

מקצועות הרדמה והמלצותיהם בנושאים מדעיים -האיגוד רואה בחוגיו גופים מייעצים בתת  .ב
 .גודר לדיון בוועד האי"ואחרים יובאו על ידי היו

 ולא  ולתקנון החוגים המצורףהחלטותיו, תקנוני החוגים והחלטותיהם כפופים לתקנון האיגוד  .ג
 .יעמדו בסתירה להם

 חוג יובא לאישור וועד האיגודהכל שינוי בתקנון   .ד
  
  יםחוג. 53

 .לאיגוד חוגים מקצועיים אשר יפעלו לקידום נושא מדעי ספציפי במסגרת האיגוד  .א
 . כפופים לתקנון האיגוד והחלטותיו ואינם יכולים לעמוד בסתירה אליהםתקנוני החוגים והחלטותיהם  .ב

 .תקנוני החוגים וכל שינוי שמבוקש לערוך בהם יובאו לאישור האיגוד
. חברות מן המניין בחוג תהא שמורה רק למי שהנו חבר מן המניין באיגוד ומשלם את מסיו לאיגוד  .ג

 .ר ומזכיר החוג"לתפקידי יוחברים מן המניין באיגוד יוכלו לבחור ולהיבחר 
 לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם )מזכיר, ר"יו (בעלי התפקידים בחוג  .ד

   .בחוג
  
 מחברי 10% – קבוצת רופאים מומחים בהרדמה אשר חברים מן המניין באיגוד ואשר מספרם לא יפחת מ   .36

, קשה תוגש בכתב לוועד האיגוד בצירוף חתימתם של רופאיםהב . חדש יכולה לפנות בבקשה להקים חוגהאיגוד
 .י"בשיתוף עם הר, אשר ידון בבקשתם ויחליט האם לאשרה

במידה שהוועד ידחה . ר"יול חודשים מיום הגשת הבקשה 3וועד האיגוד ידון בבקשה וימסור את החלטתו בתוך 
 האסיפה הכלליתל ההחלטה בפני הזדמנות הולמת לערער ע יתן לחבריםיינמק את תשובתו ו, את הבקשה

החלטת האסיפה מחייבת .  מהמצביעים66% שיכולה להפוך את דעת הועד ברוב של הקרובה ביותר של האיגוד
  .את וועד האיגוד

  
וראש החוג ידווח על הפעילות לוועד ,  חודשים לפחות6-חוג יקיים פעילות סדירה כולל התכנסות אחת לה. 37

  .חותהאיגוד כל שישה חודשים לפ
  
  ראש החוג יוזמן להשתתף בכל ישיבות וועד האיגוד כמשקיף. 38

  
  .זאת בתנאי שהוא משלם דמי חבר בחוג, כל חברי האיגוד זכאים להשתייך לכל אחד מחוגיו. 39
  
  )'ראה נספח ג (.בחירות לנושאי תפקידים בחוג ולמוסדותיו תתקיימנה כמפורט בתקנון החוג. 40



  
  .משרד הבריאות וכדומה, כדוגמת המועצה המדעית,  החוג בפני מוסדות חיצונייםוועד האיגוד ייצג את. 41
  
  ולתקופה מוגבלת באישור מסוימת למטרה , אלא,החוג לא יגבה דמי חבר ולא ינהל כספים בנפרד מהאיגוד. 42

  .וועד האיגוד
  
ג או נציג אחר מן הוועד ר החו"יפנה החוג באמצעות יו, בכל מקרה בו נדרשת תמיכה כספית לפעילות החוג. 43

  .לאיגוד לצורך מימון הפעילות
  

  פרסומים

  
ההמלצות .  הפרסום בוועד האיגודאישורו אום עם וועד האיגודיהחוג יפרסם המלצות מקצועיות לאחר ת. 44

  .בכל פרסום יופיע סימלו ושמו של האיגוד .י"תיאום עם האגף למדיניות רפואית בהרהחדשות צריכות לעבור 
  

  אי האיגודתא גמל
  
באיגוד קיים תא גמלאי האיגוד שחבריו הם רופאים גמלאים שטרם פרישתם לגמלאות עסקו במקצוע . 45

  .י ודמי חבר לאיגוד" הרמסיומשלמים  ההרדמה
  
   .יןיי הגמלאים יעמדו על מחצית דמי החבר שלא מן המנ"דמי חבר לאיגוד שישולמו ע. 46
  
דמי השתתפותם בפעילויות . ים להשתתף בכל הפעילויות של האיגודגמלאי האיגוד ששילמו דמי חבר רשא. 47

  .שבהן נגבה תשלום נוסף מחברי האיגוד יעמדו על מחצית דמי השתתפות של חבר שלא מן המניין
  
-י אסיפת תא הגמלאים ויעמוד בקשר עם וועד האיגוד ויוזמן לישיבות הוועד על"רכז תא הגמלאים ייבחר ע. 48

  .ר הוועד "פי הזמנה של יו-מנת להשתתף בדיונים הנוגעים לגמלאים על
  
  . ישמש רכז תא הגמלאים כמשקיף,שיוזמן לישיבת הוועדלכ. 49

  
  שינוי התקנון

  
 שזומנה על פי הכלליםבאסיפה הכללית –ברוב רגיל  יתקבלו ,  בתקנון2- ו1ים  פרט לסעיפ,שינויים בתקנון. 50
. באסיפה הכללית צריכים להיות נוכחים לפחות מחצית מהחברים מן המניין.  יום לפחות לפני מועד האסיפה30

יפי ך חודש לצורך הצבעה על אותם סע תזומן ישיבה נוספת בתו,אם נכחו בישיבה פחות ממחצית חברי האיגוד
, י"ש בהר"שינויים בתקנון יקבלו את אישור היועמ .החלטותיה ברוב רגיל תחייבנה בכל מספר נוכחיםו תקנון

  .בטרם ייכנסו לתוקף
  
  . יום טרם קיום האסיפה הכללית30ההצעה לשינוי התקנון תשלח לחברי האיגוד עד . 51
  

  .אינם ניתנים לשינויבתקנון  2 - ו 1סעיפים . 52
  
  :י חבר לאיגודתשלום דמ. 53
  
  . חבר מן המניין ישלם את דמי החבר כפי שיקבע וועד האיגוד לאחר אישור אסיפת האיגוד. א
  .  חבר שלא מן המניין ישלם את דמי החבר כפי שיקבע וועד האיגוד לאחר אישור אסיפת האיגוד.ב
  . איסוף דמי החבר יעשה באמצעות מחלקת החשבונות של ההסתדרות הרפואית בישראל.ג



טופס תשלום דמי החבר יאפשר גבייה באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות הוראת קבע וישלח לכל חבר .ד
  . לכתובתו האישית לא יאוחר מחודשיים לפני תום השנה האזרחית

  . עם קבלת התשלום ינפיק האיגוד לחבר כרטיס חבר התקף לשנה ששולמה.ה
אין הדבר . שנתיים שקדמו לשנת התשלום הנוכחיתכרטיס חבר יונפק אך ורק אם שילם החבר דמי חבר ב.ו

  . תקף לחבר חדש המצטרף לאיגוד כחבר מן המניין
 לחוג השני וכל חברות 10%,  מדמי החבר לחוג ראשון20%חברות בחוג של האיגוד תחויב בתשלום נוסף של .ז

  . עד לאיגוד מדמי וו40% נוספים אך סך התשלום לא יעלה על 10%בחוג נוסף תהייה כרוכה בתשלום 
  . האיגוד ינפיק כרטיס חברות לחוגים של האיגוד והכרטיס ישלח לחבר החוג ששילם מסיו כמצוין מעלה. ח
ח בנוגע למצב "י דו"ח על פעילות האיגוד ולהעביר להר"על גזבר האיגוד להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו. ט

  . י"ם עם מחלקת החשבונות בהרהפעילות הכלכלית של האיגוד תתבצע בתאו. החשבון של האיגוד
וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם , י"שיעור מסי החבר נקבע באישור הוועד המרכזי של הר.  י

  .י"של הר
  

 של החברים מן 75%החלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של  -פירוק האיגוד  .54
לכל גוף , לפי שיקול דעתו, אשר יעבירו, י"יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של הר, איגודבמקרה של פירוק ה. המניין

  .דומה או זהה במטרותיו לאיגוד
וכל נושא משפטי שאינו מוסדר , י"סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר - פרשנות.  55

  .י"בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר
  

  . מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה, הנכתב בלשון זכר, נאמר בתקנון זהכל ה
  



  'נספח א
  

  :נוהל הבחירות לוועד
  

שאינם חברי ועד ,  חברים בלתי תלויים3טרם עריכת בחירות ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת   .א
פתח הרשמת י יום לפני מועד הבחירות ת60 .דבעלי זכות הצבעה ואינם מועמדים לתפקיד בווע

  .מועמדים לבחירות
או לתפקיד /ר ו"ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו  .ב

הגשת המועמדויות . ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד, חבר בוועד האיגוד
  ם הבחירות ימים לפני מועד קיו30-לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ

וועדת  י הגשת מועמדות או המלצה בכתב מלווה בהסכמת המועמד אל"ההרשמה תיעשה ע  .ג
  .הבחירות

וחברי ועד או ועדת בקורת חייבים להיות , גזבר, מזכיר, ר"תפקיד יוהמועמדים לביום הבחירות עצמו   .ד
ראש וועדת  י"לתי צפויה עקב כוח עליון או כזו המאושרת עבפרט להיעדרות , הצבעה נוכחים בזמן

  .הבחירות

   .יוכלו להיות מועמדים במקביל גם לתפקיד חבר ועד, גזבר, מזכיר, ר"מועמדים לתפקיד יו  .ה

 ועדת . באתר האינטרנט של האיגודלפני מועד הבחירות  יום21 מופורסי  וטופס ההצבעהרשימת המועמדים   .ו
לפני פרסום ) ים האחרונותלפחות בשנתי( הבחירות תוודא שהמועמדים הסדירו את תשלום מסי הוועד

שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה , ועדת הבחירות תשלח לחברים הזמנה לבחירות. רשימת המועמדים
  .שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים, סדרי הבחירות, והסגירה של הקלפי

טפסים שלא נושאים .  הינו סופי ואינו ניתן לשינוי)דוגמא מצורפת(עם שמות המועמדים  הטופס   .ז
   .את חותמת ועדת הבחירות אינם תקפים לצורך הצבעה

   .ההצבעה תעשה על ידי סימון בטופס ליד שם המועמד  .ח

מועמד אחד , מועמד אחד למזכיר, ר" יסומן מועמד אחד ליו ביום הבחירות ובוןיינת ההצבעה טופס  .ט
  . חברי ועדלמועמדים  ושמונה, לגזבר

  .ועדת בקורת מועמדים לו3יסומנו בטופס   .י

להציג את עצמם בפני , פי רצונם-על, גזבר או חבר וועד יוכלו, מזכיר, ר"ועמדים לתפקידים של יומ  .יא

 . דקות5-האסיפה במשך לא יותר מ
  .לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים, ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות   .יב

אם מספר . באמצעות קלפיות, בחירות בהצבעה אישית וחשאיתייערכו ה, אם יש יותר ממועמד יחיד  .יג
ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה , כפי שקבוע בתקנון האיגוד, המועמדים זהה למספר נושאי המשרה

, על אף האמור בסעיף זה. ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד, גלויה
  .בחברה/  מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד20% זה על פי דרישת תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה

  .רק טופס מוחתם על ידי ועדת הבחירות יחשב לכשר  .יד

ין יחברים שלא מן המני "מטעם חברים שלא מן המניין תתבצע רק ע  לוועדמשקיףנציג בחירת   .טו
  .  מבין המועמדיםועמד אחדמהה על טופס אחר בו יסומן זבנוהל 

, ו לחילופיןא, בתוקף ות תהיה באמצעות הצגת כרטיס בוחר שיינתן עם הצגת תעודת חברהשתתפות בבחיר  .טז
הצטרפות לרשימת בעלי זכות . הופעה ברשימת בעלי זכות הבחירה שתוכן מראש על ידי מזכירות האיגוד

צרוף יתאפשר  ).או שנה במקרה של מצטרף חדש(בחירה מחייבת תשלום מסי הוועד בשנתיים אחרונות 
 .מסיהם לוועד ביום ההצבעה לרשימת בעלי זכות הבחירה באישור ועדת הבחירותיעים ששילמו את צבמה

   .חד עם טופס ההצבעה המלאיהמצביע ימסור את כרטיס הבוחר בעת ההצבעה 

 ולאחר שהזדהה באמצעות תעודה  לקלפי לאחר בדיקת זכאותו להצביעווכנסיהמעטפה /הטופס  .יז
  .מזהה

   כאשר תונהג השיטה באמצעות אתר ההסתדרות , ים גם במידה וההצבעה היא אלקטרוניתהכללים תקפ.    ח      י



  תורנים וכוננים  ( להשתתף בבחירותבהצבעה אלקטרונית יוכלו הנעדרים מפאת תפקידם. הרפואית              
  ת  שקיבלו אישור להצבעתם מוועדת הבחירוולאחר, אחריםאו , והמשרתים במילואים              

  

כל מועמד רשאי לבקש להציב . תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, עם סגירת הקלפיות  .יח
 משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות

באסיפה כללית נוספת שתיערך בתום תתבצע הצבעה נוספת ר הוועד "לתפקיד יובמצב של שוויון קולות     .יט
תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין , במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף .חודש מיום הבחירות הקודם

 למי שקיבל את מספר דבווע ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו"חבר שנבחר כיו המועמדים על ידי הגרלה
 . שלא נבחרודלוועמבין המועמדים הקולות הגבוה ביותר 

  .ספירת הקולות לבעלי תפקידים תהיה נפרדת מספירת הקולות לחבר ועד  .כ

 10  בתוך באתר האיגוד ובמכתב לנבחרים ולמועמדים ולמנהלי המחלקותתוצאות הבחירות יפורסמו   .כא
 .ממועד הבחירותימים 

האחריות לביצוע . י ובתקנון האיגוד"את הנאמר בתקנון הר, בכל מצב, התנהלות הבחירות תהיה תואמת  .כב
  .נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  דוגמא לטופס הצבעה
  

  ר" ליואחדמועמד :     ןס מ
  למזכיראחד             מועמד 
   לגזבראחד            מועמד 

   מועמדים לוועד8            
   מועמדים לוועדת ביקורת3            

  

מועמד  שם המועמד סמן
 לתפקיד

ר  איילון יואל"ד  ר"יו   
פינטו משה'   פרופ    
   
ר   זהבי אברהם"ד   מזכיר 
סקי משהר ורשב"ד    
   
ר  בוים דוד"ד   גזבר 
   
ר     איילון יואל"ד   ועד 
פינטו משה'   פרופ    

ר   זהבי אברהם"ד    

ר ורשבסקי משה"ד    

ר   בוים דוד"ד    

ר   בוקר יוסף"ד    
ר   גולדמן יואב"ד    
ר   דבור נח"ד    
ר   משה משה"ד    
ר   עובד שמעון"ד    
ר   פז אריה"ד    
ר   פורת בנימין"ד    
ר   צדיק אדי"ד    
קרלוס פבלו'  פרופ    
ר   רון גבי"ד    
ר   שמחי דן"ד    
   
ר    גולדמן יואב”ד   בקורת 
דורון רן'  פרופ    
פז דן'  פרופ    

  



   תקנון כנסים–' נספח ב
  

מים י המרד פאים  הרו ד  ו ג אי של  כה  תמי ו חסות  להסדר  הלים    נ
נ ג ר המאו ים  מדעי עים  רו שראלבאי בי ע  המקצו בתחום    ים 

  

 )1טבלה  (סוגי האירועים המדעיים בתחום המקצוע  .א
  .שנתי של האיגוד-הכנס התלת .1

 .ימי עיון ופגישות שמארגן ועד איגוד הרופאים המרדימים .2
 .כנס של חוג השייך לאיגוד .3
 .י מחלקת הרדמה או יחידה הקשורה להרדמה וטיפול נמרץ"כנס מאורגן ע .4
 .ארץ דרך האיגודכנס בינלאומי המאורגן ב .5
 .כנס של איגודים מקצועיים אחרים בנושאים הקשורים למקצוע ההרדמה .6
  .י חבר האיגוד ללא קשר אורגני עם האיגוד"כנס בינלאומי בתחום ההרדמה המאורגן ע .7

 
 תהליך קבלת חסות האיגוד  .ב

  .'על הגופים הפונים בבקשה לקבלת חסות חלה החובה לענות על המדדים המצוינים בסעיף ז .1

 .בכתב לוועד האיגוד, נייה רשמיתפ .2
 .שריון מקום בלוח הזמנים מרוחק פרק זמן סביר מכל אירוע מדעי התואם לאופיו .3
 .דיון על בקשת חסות בישיבת וועד האיגוד .4
 .הכולל תנאי מתן חסות לאחר הדיון, אישור בכתב של וועד האיגוד .5
 .ובות החברים באיגודכל הכנסים שאושרו על ידי וועד האיגוד יוכלו להשתמש במאגר כת .6
  י"לאחר אישור החוזה יגיש הועד את החוזה לאישור הר .7

  

 פרסום לוח הזמנים של האירועים המדעיים  .ג
 

  :כל הכנסים אשר אושרו על ידי וועד האיגוד יפורסמו באחריות המארגן

  .ברבעון של האיגוד .1

 .באתר האינטרנט של האיגוד .2
 י"באתר הר .3
 .י" של הר"זמן הרפואה"ב .4
 .י" באמצעות הרת אישית עם כל חברי האיגודדרך התכתבו .5
 .בימי העיון של האיגוד .6

  

 מעקב וועד האיגוד  .ד
  .לאישור התקציב והחוזה על פי הטבלהבישיבת הוועד הצגה  .1

 .דיווח תקופתי לגבי כינוסים אשר קיבלו אישור החוזה והתקציב .2
בהתאם , מוח הסופי של האירוע המדעי לא יאוחר משלושה חודשים מסיו"קבלה ואישור הדו .3

 .לסוג החסות
 

 הקשר עם ספונסרים מסחריים פוטנציאליים  .ה
בכל פנייה של הוועדה המארגנת יש להסביר לספונסר הפוטנציאלי את קשר האירוע המדעי  .1

  .לאיגוד המרדימים



 תעשה דרך חשבון האיגוד קבלת החסויות, בכנסים המקבלים אישור וגיבוי כספי של האיגוד .2
באישור וועד האיגוד והוועדה המארגנת יש אפשרות לפתיחת   ן בלוית מכתב הסבר על מטרת

  . מהחברותחסויותאצל החברה המארגנת למטרות ריכוז כספי החשבון ייעודי 

 
 גיבוי כספי של האיגוד  .ו

 . גיבוי מלא לפי הנדרש ולאחר בדיקה תקופתית של התקציב–שנתי -הכינוס התלת .1
 .רש ולאחר בדיקה תקופתית של התקציבגיבוי מלא לפי הנד -כינוס של חוג של האיגוד  .2
 .מארגני כינוסים ידאגו להוזלת דמי הרישום בעבור חברי האיגוד .3
ראה (במידה והאיגוד מתחייב לתמיכה או גיבוי כספי הוא זכאי לדרוש השתתפות ברווחי הכינוס  .4

  ).טבלה

 
 מתן חסות בשם האיגוד  .ז

  .החסות תינתן לאחר בחינת תוכנית הכינוס .1

 .המארגנת של הכינוס/ מן המניין באיגוד יהיה בוועדה במדעית לפחות חבר אחד  .2
  . והוועד יפעל על פיהםם המדעיים המקבלים את חסות האיגודי לסוגי האירועלאיגוד יש קוים מנחים .3

  
  
  
  



  תקנון החוגים-'גנספח 
  
  שם החוג. א
  

  :החוג יקרא

  )החוג: להלן (ואית בישראל ההסתדרות הרפ, "_________ החוג ל -איגוד הרופאים המרדימים "

            ISRAEL SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS – ISRAEL ASSOCIATION  of..._________. ISRAEL 
MEDICAL ASSOCIATION 

  תוקף וסמכות. ב
   

 ,י"והוא כפוף לתקנון הר, מרדימים ומההסתדרות הרפואית בישראלרופאים ה החוג הוא חלק בלתי נפרד מאיגוד ה.1.ב
  .מרדימים והחלטות גופים אלורופאים התקנון איגוד ה

  

או תקנון איגוד המרדימים /י ו"או אינה מתיישבת עם תקנון הר/או נוגדת ו/כל תקנה מתקנות החוג הסותרת ו. 2.ב
  .בטלה מעיקרה

  

איגוד או החלטות /י ו"או אינה מתיישבת עם החלטות הר/או  נוגדת ו/כל החלטה מהחלטות החוג הסותרת ו. 3.ב
  .המרדימים בטלה מעיקרה

  
  מטרות החוג. ג
  
  .תחומיים של המקצוע-יעודד האיגוד ויתמוך בהקמת חוגים תת, לצורך הקידום המדעי של המקצוע. 1.ג
  . של החוגפעילותעיות ותחומי דכל חוג יגדיר מטרות מ. 2.ג
  
  חברי החוג. ד
  

  :בחוג מספר סוגי חברויות
  

 באיגוד הרופאים המרדימים חבר מן המניין, או כאב/טפול נמרץ ו, ה בהרדמה רופא מומח- חבר מן המניין 1.ד
חבר מן המניין בחוג . אשר ביקש להצטרף לחוג ובקשתו אושרה, י ולאיגוד המרדימים"ם מסים להרלומשבישראל 
  .לבחור ולהיבחר במסגרת החוג, בין שאר זכויותיו, יהיה זכאי

  

לחבר נלווה זכויות וחובות . כן מי שאינם רופאים המגלים עניין במטרות החוגו, י" כל רופא חבר הר-חבר נלווה  2.ד
  . הזכות לבחור ולהיבחר בכפוף לאמור בתקנון, למעט, כמו של חבר מן המניין

  

וכן חבר חוג אשר , ומבקש להיות חבר בחוג,  רופא המוכר על ידי איגוד מקצועי רלוונטי בארץ מגוריו- חבר חוץ 3.ד
  .לתקופה של מעל לשנה ומבקש להיות חבר בחוגעזב את הארץ 

  

. בארץ__________  אדם אשר החוג מבקש להעניק לו הוקרה עבור תרומתו המיוחדת למקצוע - חבר כבוד 4.ד
  .ובאישור וועד האיגוד ברוב פשוט, שליש -חברות כבוד תוענק על ידי וועד החוג ברוב של שני

  
  נוהלי קבלה. 5
 יחליט על קבלת חוג ועד הו. כחבר בחוג יגיש לוועד החוג בקשה בצירוף מסמכים רלוונטים כל המעונין להתקבל א.5

   . ויעביר  תשובתו למועמד בכתב, על סוג החברות,הבקשה או דחייתה וכן
  



את החלטתו ויאפשר למועמד הזדמנות נאותה להופיע בפניו ולערער החוג ועד וית הבקשה ינמק י במקרה של דחב.5
  .על החלטתו

  
  זכויות וחובות. 6
  
  זכאי להשתתף בכנסי החוגחוג בר חל כ. א.6
  
  .קשר לחוגהי ב"למלא אחר כל החלטות מוסדות החוג ומוסדות האיגוד והרחוג  על כל חבר .ב.6
  
הזכות להיבחר שמורה .  אשר שילמו מסיהם כנדרשהזכות לבחור לוועד החוג נתונה רק לחברים מן המניין בחוג. ג.6

ידי החברים שלא -יבחרו עליאשר ,  חברים שאינם מן המניין2 - לא יכהנו יותר מחוג שבוועד ה, ובלבדלכל חבר איגוד
   .מן המניין

  
  . ובהתאמה,פי הקבוע בתקנון האיגוד-הפסקת חברות בחוג תהיה על. ד.6
  
  מוסדות החוג. 7
  

  :מוסדות החוג יכללו
  אסיפה כללית

  .ר ומזכיר"ובהם יו,  חברים3-5ועד המונה 
  
  האסיפה הכללית. 8
  
  ")האסיפה: "להלן( האסיפה הכללית הינה התכנסות של כל חברי החוג   .א.8
  
  יקבעו יקומה ימועד ההתכנסות ומ. האסיפה הכללית של החוג תתכנס אחת לשנה לפחות  .ב.8

  .ידי הוועד בתאום עם וועד האיגוד-על 
  
  . החוג ולוועדר" תערוך האסיפה הכללית בחירות ליו אחת לשלוש שנים  .ג.8
  
 למקום בו מפורט סדר ם את החבריהיפנ, או לחילופין, בהן יפורט סדר היום של האסיפה, הוועד ישלח הזמנות  .ד.8

  .היום
  
  . ובהתאמה,כללי קבלת החלטות באסיפה יהיו כמפורט בתקנון האיגוד . ה.8
  
  :תפקידי האסיפה הכללית הם  .ו.8
  
  ח על פעילות הוועד"דוקבלת . א
  )אחת לשלוש שנים( ר וחברי וועד " יוחירתב. ב
   על נושאים שבסדר היוםדיון והחלטה. ג
  
  אסיפה כללית שלא מן המניין. ז.8

 חייב לעשות כן תוך חודש ימים מיום הוועד.  בכל עת על פי ראות עיניו,יכנס אסיפה כללית שלא מן המנייןיהוועד 
אסיפה זו תתנהל על פי אותם כללי . מנייןהמן החוג ש חברימ 20% -קבלת דרישה לכך מאת וועד האיגוד או מ

  .כפי שפורטו לעיל, האסיפה הכללית
  

  



  ר החוג"יו.  9
  
עם ,  שנים3 ברוב רגיל של הנוכחים הזכאים להצביע לכהונה בת  יבחר באסיפה הכללית של החוגיר החוג " יו. א.9

  .אפשרות לכהן בתפקידו זה תקופת כהונה נוספת אחת
  
ר החוג לייצג את החוג בפני האיגוד ובפני גורמים שונים מחוצה לו ולהיות אחראי לפעילות "דו של יו מתפקי.ב.9

  .החוג
  
  .ר החוג יעדכן את וועד האיגוד בכל פעילות של החוג הקשורה לגורמים מחוץ לאיגוד" יו. ג.9
  
  . חודשים6-ל פעילות החוג אחת ל  וימסור דיווח ער החוג יוזמן להשתתף בכל ישיבות וועד האיגוד כמשקיף" יו. ד.9
  
  .ר החוג ימלא את מקומו מזכיר החוג" בהיעדרו של יו. ה.9
  
  וועד החוג. 10
  
.  ידי האסיפה הכללית של החוג וימנה בין שלושה עד חמישה חברים כולל ראש החוג-יבחר עלי וועד החוג .א.10

  .חברים שלא מן המניין בחוג יבחרו נציג מטעמם לוועד החוג
  
  . שנים3בחר לתקופת כהונה של י הוועד י.ב.10
  
  תפקידי הוועד הם לייצג את החוג ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית של החוג. ג.10
  
  . לפחות מחצית מחברי הוועדן ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק אם משתתפים בה.ד.10
  
  . ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.ה.10
  

  . יועלה לדיון חברותו בוועדהמשך, ,  ישיבות רצופות3-ר וועד שנעדר מ חב.ו.10
  
  : וועד החוג יתפזר ויערוך בחירות חדשות במקרים הבאים.ז.10

  .אסיפה כללית של החוג התכנסה ופיזרה אותו
  .20–מספר חברי החוג יפחת אל מתחת ל

  
  מזכיר החוג. 11
  
  . ברוב קולות, מבין החברים מן המניין בחוג ,של החוג מזכיר החוג יבחר על ידי האסיפה הכללית .א.11
  
עם אפשרות לכהן בתפקידו זה תקופת כהונה ,  שנים3ר ותארך "תקופת כהונתו של המזכיר תהיה מקבילה ליו. ב.11

  .נוספת אחת
  
ור על לעדכן ולשמ, לבצע את התכתבויות החוג, תפקיד המזכיר לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד. ג.11

  .אסיפות ופעילויות שונות של החוג, להודיע על מפגשים, רשימת החברים של החוג
  
  .י הוועד" ער החוג או חבר וועד אחר שנבחר לשם כך"עדרו ימלא את מקומו יויבה. ד.11
  
  
  



  פעילות החוג. 12
  
ובלבד שלא תפחת משתי ,  ידי חברי החוג-יקבעו עליאשר היקפה ואופייה ,  החוג יקיים פעילות מדעית סדירה.א.12

  . חודשים6- לאחת ,בשנה פעילויות מדעיות
  
  .עם פעילויות האיגוד ועם פעילויות רלוונטיות באוניברסיטאות, ןמבחינת מועדיה,  כל פעילויות החוג יתואמוב.12
  
  .מחייב את אישור וועד האיגוד ויישא את לוגו האיגוד,  כל פרסום הנושא את שם החוגג.12
  
  .  גזברות האיגודבאמצעותעילות כספית תתבצע  כל פד.12
  
  כספים. 13
  
 מדמי החבר לאיגוד לחברות 20%מסי האיגוד בגובה תשלום  חבר מן המניין בחוג ישלם דמי חבר לחוג במסגרת א.13

  .לא יתבצע תשלום ישירות לחוג. 40% נוספים לחוג נוסף אך סך מסי חוגים  לא יעלה על 10% -בחוג אחד ו 
  
  .י"באישור הוועד המרכזי של הר, 40%חבר שלא מן המניין ישלם דמי חבר בגובה  .ב.13
  
 -אשר אינו חבר בחוג ומעוניין להשתתף בפעילות של החוג ישלם דמי כניסה כפי שיקבע על,  רופא וכל אדם אחר.ג.13

  .ידי ועד האיגוד בתאום עם ועד החוג
  
  . לחבר וועד או נבחר אחרהחוג לא ישלם שכר .ד.13
 פי נוהל -ועל, י"בחשבונו המצוי בהר,  וועד האיגודה  באמצעותיעש, ואם ישנ,  כל ניהול הכספים של החוג.ה.13
  קבע בין האיגוד לבין החוגישי
  
שינויים שייעשו על ידו והחלטותיו . תקציב המפגשים המדעיים הנערכים על ידי החוג יובא לאישור ועד האיגוד. ו.13

  .תהיינה סופיות
  
  נויים בתקנוןשי. 14
  

, תוקף וסמכות,  הסעיפים העוסקים בשם,למעט, האסיפה הכללית של החוג סוברנית לשנות תקנון זה ברוב פשוט
אישור של האסיפה כל שינוי דורש  . מהחברים מן המניין75%מטרות החוג והכספים אשר דורשים אישור ברוב של 

  . לתוקףוהכללית של האיגוד טרם כניסת
  
   פירוק החוג15
  

  :ההחלטה על פירוק החוג יכולה להתקבל על ידי הגורמים הבאים
  

  . מהחברים מן המניין75%ברוב של , האסיפה הכללית של החוג
  . של החברים מן המניין באיגוד ומנימוקים שיירשמו50%ברוב של , האסיפה הכללית של האיגוד

  . ומנימוקים שירשמו75%ברוב של , י"הוועד המרכזי של הר
  

השייך  אל האיגוד אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף ,אם ישנו כזה, ל פירוק החוג יועבר רכוש החוגבמקרה ש
  .דומה או זהה במטרותיו לחוגש לאיגוד

 


