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 .1הוראות יסוד ההסתדרות
האיגוד יקרא :האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין
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א .תוקף וסמכויות
 .2האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין (להלן "האיגוד") הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית
בישראל (ה.ר.י ).והוא מוקם בתוקף תקנות ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק את סמכויותיו
מתקנות אלה.
 .3כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת
לתקנות ה.ר.י – בטלה מעיקרה.
 .4כל ההחלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים ומבקרים המתנגדת
ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות ה.ר.י .המרכזיים בטלה מעיקרה.

ב .מטרות האיגוד
 .5פיתוח וקידום רפואת עור ומין ,בישראל.
 .6פיתוח וקידום החינוך והמחקר ברפואת עור ומין בישראל
 .7טיפוח יחסי עמיתים בין רופאי העור והמין בישראל ושמירה על רמה אתית-מקצועית.
 .8להוות מנהיגות ולייצג את חברי האיגוד במוסדות ה.ר.י ,.במועצה המדעית ובפורומים המקצועיים
השונים העוסקים בנושאים הנוגעים לאיגוד הישראלי לרפואת עור ומין.
 .9קשירת קשרים עם גופים דרמטולוגים בחו"ל וייצוג הדרמטולוגיה הישראלית בארץ ובחו"ל.
 .10לשם השגת מטרות אלו רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה להטיל מיסים.

פרק ב' – ח ב ר ו ת
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באיגוד יהיו חמישה סוגים של חברים:

חבר מן המניין – לחברות מסוג זה יכול להתקבל רק רופא עור ומין מומחה שהינו חבר
א.
ההסתדרות הרפואית בישראל .חבר מן המנין ישלם דמי חברות מלאים ויהיה זכאי לבחור
להיבחר לכל מוסדות האיגוד.
חבר מן המניין בגמלאות – חבר מן המנין שיגיע לפנסיה ישלם מחצית מדמי החברות,
ב.
יוכל לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד ,אך לא יוכל לשמש נשיא ,מזכיר או גזבר האיגוד .
חבר נלווה – לחברות מסוג זה יוכלו להתקבל ,לאחר אישור פרטני של ועד האיגוד,
ג.
רופא מומחה ברפואת עור שאינו חבר בהר"י ,רופא ממקצועות רפואה שונים שהוא בעל
עניין ברפואת עור ,או אקדמאי בעל תואר  PHDשהוא בעל עניין ברפואת עור .חבר נלווה
ישלם דמי חבר מלאים ,אך לא יהיה רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
חבר מתמחה – לחברות מסוג זה יוכל להתקבל רופא בשלבי התמחותו ברפואת עור
ד.
ומין .חבר זה ישלם מחצית מדמי החברות אך לא יהיה רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.
חבר כבוד  -לחברי כבוד ייבחרו אישים בעלי תרומה מדעית או אחרת לאיגוד הישראלי
ה.
לרפואת עור ומין .חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר ולא יהיה רשאי לבחור ולהבחר
למוסדות האיגוד.
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 .12חבר חדש הרוצה להתקבל לאיגוד ,או חבר הרוצה לשנות את מעמד חברתו (כגון מחבר מתמחה
לחבר מן המניין) יגיש את בקשתו לועד האיגוד .הבקשה תועבר לועדת חברים לבדיקה ,ורק לאחר
המלצתה החיובית תוגש הבקשה לאישור סופי של הועד .באם הועד לא אישר את בקשתו יוכל
המבקש לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת והחלטתה תהיה סופית .ועדת הביקורת תוכל
להעדיף להעביר את ההחלטה לאספה הכללית.
מסי חבר – שעור מסי החבר נקבע באישור הועד המרכזי של ה.ר.י .וכל שינוי או עדכון
א.
בו מחייב קבלת אישור מוקדם של ה.ר.י .גובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבע ע"י
הועד ,ויקבל אישור של הועד המרכזי של ה.ר.י .כל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם
של ה.ר.י ..הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ,ובלבד שיקבל על כך אישור
ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של ה.ר.י..
הפסקת חברות תחול במקרים הבאים:
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א.

בקשתו של החבר.

ב.

הוצאתו או יציאתו כדין מה.ר.י.

ג.

החלטה של הועד באם:
הועד שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו חבר.
.i
 .iiבאם החבר לא שילם דמי חברות במשך  2שנים רצופות.
 .iiiאם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או תקנון האיגוד בזדון ו/או גורם
נזק חומרי ו/או נזק מוסרי לחברה ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית
משפט מוסמך או בית דין חברים של ה.ר.י .בכל מקרה תעמוד לחבר הזכות להופיע
בפני הועד לטעון טענותיו .כמו כן תינתן לחבר הזכות לערער על ההחלטה בפני ועדת
הביקורת .ועדת הביקורת תחליט אם יש מקום לדיון נוסף או בפני הועד או בפני
האספה הכללית.

פרק ג' – הארגון הפנימי
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מוסדות האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין הם:
א .האסיפה הכללית.
ב .הועד הארצי.
נשיא האיגוד.
.i
 .iiמזכיר האיגוד.
 .iiiגזבר האיגוד
 .ivועדת חברות.
 .vועדה לקשרי חוץ והשתלמויות
 .viועדות חינוך
 .viiועדה מקצועית
 .viiiועדת אינטרנט ותקשורת
 .ixצוות תגובות ודוברות
ג .מועצת האיגוד:
הועד הארצי.
.i
 .iiיושבי ראש החוגים של האיגוד.
ד .חוגים של האיגוד:
החוג לדרמטולוגיה פדיאטרית.
.i
 .iiהחוג לדלקת עור ממגע.
ה .ועדת ביקורת
ו .ועדת משמעת ואתיקה רפואית.
ז .ועדת בחירות
2
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האסיפה כללית תכונס במקרים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
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ע"י הועד הארצי ככל שימצא לנכון.
ע"י ועדת הביקורת ,באם זו תמצא לנכון
ע"י הועד הארצי ,עפ"י דרישה בכתב של לפחות רבע מהחברים מן המנין
ע"י הועד הארצי ,באם יידרש לעשות זאת ע"י הועד המרכזי של ה.ר.י
לשם קיום בחירות לועד הארצי ולנשיא לאחר תום כהונת הועד הקיים.

את האסיפה הכללית יש לכנס תוך זמן סביר ממועד הדרישה ,כשאת הסבירות מפרשת
וקובעת ועדת הביקורת .אספה כללית תחשב כחוקית באם:
א.
ב.
ג.

ד.

ההזמנות נשלחו לפחות  30יום לפני מועד האספה.
השתתפות באסיפה הכללית ,זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן
המניין בלבד.
ישתתפו בה לפחות מחצית מהחברים מן המנין .במידה והנוכחות תהיה למטה משעור
זה ,תתכנס האסיפה הכללית כרבע שעה לאחר המועד שנקבע בהזמנה ,ואז היא תהיה
חוקית בכל ממספר בעלי זכות הבחירה.
האסיפה הכללית סוברינית ומוסמכת לקבל כל החלטה שהיא ובלבד שלא תהיה בסתירה
לתקנון ה.ר.י .ומוסדותיה ולתקנון החברה.

 .17הועד הארצי:
א .הועד הארצי ימנה  11חברים.
ב .רק חברים מן המנין באיגוד הישראלי לרפואת עור ומין זכאים לבחור להבחר בבחירות
למוסדות האיגוד.
ג .נשיא האיגוד ימנה מתוכו (בהתחשב בהצעות הועד) את המזכיר ,את הגזבר.
וכן את יושבי ראש והחברים של הועדות הקבועות.
ד .משך הכהונה של חבר האיגוד הנבחר לתפקיד נשיא האיגוד יהיה תקופה
אחת בלבד של  3שנים .לא תתאפשר בחירת חבר איגוד לנשיא האיגוד
למשך  0תקופות רצופות .משך הכהונה של חבר האיגוד הנבחר לתפקיד
המזכיר או הגזבר לא יעלה על  0תקופות כהונה רצופות בכל אחד
מהתפקידים
ה .במקרה של היעדרות חבר ועד האיגוד משתי ישיבות רצופות מכל סיבה שהיא  -תישלח
אליו התראה מתאימה .נעדר חבר ועד משלוש ישיבות רצופות מכל סיבה שהיא  -ייראה
כמי שהתפטר מהועד
.18

נשיא האיגוד יהיה מופקד על אירגון פעילויות האיגוד בתחום המקצועי והמדעי ,וייצוגו כלפי
מוסדות רפואיים ,אקדמיים ואחרים בארץ ובחו"ל .נשיא האיגוד ינהל את הישיבות המדעיות
החדשיות של האיגוד ,ידווח על פעילויות האיגוד באסיפה הכללית השנתית של חברי האיגוד,
ויהיה מופקד על ניהול ישיבות הועד ועל שמירת רשומות/ארכיון האיגוד.
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מזכיר האיגוד יהיה מופקד על ניהול פרוטוקולים של ישיבות הועד ,דיווח לחברי הועד ,העברת
הודעות הועד אל חברי האיגוד ויהיה אחראי על עדכון ושמירה של רשימת חברי האיגוד.
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גזבר האיגוד מופקד על רישום וניהול כספי האיגוד וידווח על הפעילויות כספיות של האיגוד
באסיפה הכללית השנתית של חברי האיגוד .נשיא האיגוד ,המזכיר והגזבר יהיו מורשי
החתימה בחשבון הבנק של האיגוד .חתימה על המחאות האיגוד תיעשה על ידי שניים
משלושת מורשי החתימה.
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מתוך הועד הארצי ימנה נשיא האיגוד (בהסכמת חברי הועד) יושבי ראש וחברי הועדות
כדלקמן:
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א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

ועדת חברות  -ועדת חברות תכלול  3חברים מתוך חברי הועד הארצי ,בתוכם גזבר
האיגוד ומזכיר האיגוד .הועדה מופקדת על בדיקת זכאותם של מועמדים חדשים לחברות
באיגוד ועל עדכון פרטים של חברי האיגוד מעת לעת ופרסום חוברת/קובץ של רשימת
החברים באיגוד.
ועדת חינוך  -תמנה  3חברים מבין חברי הועד .הועדה תהיה מופקדת על גיבוש
קריטריונים להכרה להתמחות במחלקות עור ומין ,גיבוש המלצות לסילבוס ההתמחות
ברפואת עור ומין ,גיבוש המלצות לבחינות התמחות ,הנחיות קליניות וניירות עמדה
בתחום המקצוע.
ועדה לקשרי חוץ והשתלמויות :תמנה  3אנשים מבין חברי הועד .מטרת הועדה היא
קידום קשרים בין האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין ואיגודים למחלות עור ומין בעולם,
תוך דגש על התחומים הבאים :מחקר ,ארגון כנסים משותפים ,חלופי מתמחים וחלופי
מרצים.
ועדה מקצועית  -תמנה  3חברים מבין חברי הועד .מטרת הועדה לשמור על שמירת
המעמד המקצועי ותנאי העסקה של רופאי עור ומין.
ועדת אינטרנט ותקשורת  -תמנה  3חברים מבין חברי הועד .הועדה תהיה מופקדת על
ניהול ובקרה של אתר האיגוד ובטאון האיגוד.
צוות תגובות ודוברות  -ימנה  4חברים ,אחד מהם נשיא האיגוד .הצוות יהיה מופקד על
פרסום תגובות מטעם האיגוד בכלי תקשורת אלקטרוניים וכתובים.
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מועצת האיגוד:
א .מועצת האיגוד יכהנו כל חברי הועד הארצי של האיגוד ויושבי ראש של החוגים של
האיגוד.
ב .תפקיד המועצה הוא לקשר ולתאם בין פעילות החוגים לאיגוד ולקבל דיווח על פעילות
החוגים.
ג .המועצה תהיה אחראית לקביעת מדיניות המדעית של האיגוד ולהוצאתה לפועל.
ד .נשיא האיגוד ישמש כנשיא המועצה.
ה .המועצה תקבע את סדרי דיוניה ומקום מושבה ובלבד שכינוסיה לא יפחתו מאחת ל3 -
חודשים.
ו .למועצה סמכות למנות וועדה ו/או וועדות מבין חבריה לנושא מסויים ולהאציל לה סמכות
מסמכויותיה.
ז .נעדר חבר מועצה משלוש ישיבות רצופות של המועצה  -לא ימשיך לכהן במועצת
האיגוד .מחליפו ייבחר ע"י מגזר אותו הוא מייצג (חוג).
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חוגים של האיגוד.
א .האיגוד יאפשר הקמת חוגים מקצועיים ,אשר יפעלו לקידום נושא מדעי ספציפי במסגרת
האיגוד.
ב .עשרה מחברי האיגוד המעוניינים בהקמת חוג יפנו בכתב אל ועד האיגוד .בקשתם תידון
בועד האיגוד ובמידה ותאושר  -תובא לאישור סופי במועצת האיגוד.
ג .תקנון החוגים יהיו כפופים לתקנון האיגוד לרפואת עור ומין ובשום פנים לא יסתרו אותם.
כל שינוי בתקנון החוג לרבות אישורו הראשוני יובא לאישור בועד האיגוד.
ד .חברות מן המניין בחוגים שמורה רק למי שהינו חבר באיגוד לרפואת עור ומין עפ"י
התקנון .חברות שלא מן המניין תתאפשר גם למי שאינם חברים באיגוד.
ה .רק חברים מן המניין בחוג יוכלו לבחור ולהיבחר לתפקידי יו"ר ומזכיר החוגים.
ו .יו"ר החוג ,הנבחר על ידי חברי אותו החוג ,יכהן במועצת האיגוד לרפואת עור ומין.
ז .יו"ר ומזכיר החוג לא יוכלו לשמש כנשיא ,מזכיר או גזבר האיגוד לרפואת עור ומין.
תקופת כהונתם של יו"ר ומזכיר החוג תוגבל לשתי כהונות בנות  3שנים רצופות.
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ח .כספי החוגים יופקדו בחשבון האיגוד לרפואת עור ומין .גזבר האיגוד לרפואת עור ומין
יהיה מופקד על ניהול כספים של החוגים ועל דיווח שוטף ליו"ר החוג על תנועות כספים
בחשבון החוג.
ט .כל הוצאה מכספי החוג תהיה מותנית בהוראה בכתב אל גזבר האיגוד לרפואת עור ומין
בחתימתם של יו"ר ומזכיר החוג .לועד החוג תהא הסמכות הבלעדית להחליט על
הוצאות הכספים של החוג לקידום מטרות החוג.
י .פעילות החוג ,לרבות עריכת כנסים מדעיים ,תהא מתואמת עם האיגוד לרפואת עור ומין.
מועצת האיגוד תהא רשאית לדרוש כי פרסומי החוג יישאו את סמל האיגוד.
.24

ועדת משמעת ואתיקה רפואית :הועדה תכלול יו"ר ולפחות  6חברים.
א .חברי ועדת המשמעת ואתיקה רפואית ימונו ע"י הועד הארצי של האיגוד ויכהנו בועדה
ללא הגבלת זמן במידה ואחד מחברי הועדה לא יוכל להמשיך ולמלא את תפקידו מסיבה
כלשהי ימונה לועדה חבר חדש ע"י הועד הארצי.
ב .חברי ועדת משמעת ואתיקה רפואית לא יהיו חברי הועד הארצי ולא יהיו חברי כל ועד
אחר הקשור לועד הארצי.
ג.

חברי ועדת משמעת ואתיקה רפואית יהיו רופאים מומחים ברפואת עור ומין בעלי נסיון
כגון :מנהלי מחלקות לשעבר .יחד עם זאת שמורה לועד הארצי של האיגוד הזכות למנות
לועדת משמעת ואתיקה רפואית כל רופא עור כראות עיניה.

ד .ועדת משמעת ואתיקה רפואית תקבע מתוכה יו"ר של הועדה .ישיבות הועדה תהיינה
חשאיות וסגורות והחלטותיה תתקבלנה ברוב דעות.
ה .הועדה תדון בתלונות המובאות לפניה מצד רופאים ,מוסדות ציבור או כל אדם אחר.
פסקי הדין של הועדה יובאו בפני הועד הארצי אשר יהיה אחראי על יישומן.
ו.

הועדה תהיה הגוף המייצג של האיגוד בועדת האתיקה של ה.ר.י.

ז.

הועדה תעביר את התלונה לבדיקת היועץ המשפטי אשר תחליט אם יש מקום להעבירה
לועדת המשמעת והאתיקה של ה.ר.י .או לסגור את התיק.

ח .העונשים שרשאית הועדה לפסוק לפי שיקול דעתה הם לפי סדר חומרתם כדלקמן:
 .iאזהרה
 .iiאזהרה חמורה
 .iiiנזיפה
 .ivנזיפה חמורה
.25

הוצאת חבר שנמצא אשם זמנית ו/או לצמיתות מהאיגוד הישראלי לרפואת עור ומין .בנוסף לכל
עונש כאמור לעיל ,רשאית הועדה לפי שיקול דעתה להטיל קנס כספי על החבר לטובת קרן
ציבורית ,לתת פרסום בבטאון האיגוד או בטאון ה.ר.י .בעילום שם האשם או פרסום שמו
המלא ,וכן להעביר את החומר למשרד הבריאות לשם דיון.

.26

ערעור ניתן בזכות לכל צד שנפגע מפסק הדין .במידה והצד הנפגע מערער על החלטת הועדה,
יעביר יו"ר הועדה את ההחלטה ואת הערעור לועדה המרכזית לאתיקה של ה.ר.י ויפעל ע"פ
הנחיותיה .את הערעור ניתן להגיש תוך  30יום מרגע קבלת ההחלטה ע"י הועדה

.27

ועדות  :ad hocבנוסף לועדות הקבועות רשאי הועד הארצי למנות מעת לעת ועדות ad hoc
לצורך השגת מטרות האיגוד.

.28

ועדת הביקורת:
א .ועדת הביקורת תמנה  3אנשים שאינם חברי ועד ,אשר ייבחרו במסגרת הבחירות
באיגוד.
ב .ועדת הביקורת תתכנס ותקבע יו"ר מבין  3חבריה.
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ג.

מתפקידה של ועדת ביקורת לבדוק את תקינות פעילותם של מוסדות האיגוד ,נושאי
המשרה וממלאי תפקידים ולבחון תקינות ההחלטות של הועד ,בכלל זה קריטריונים
והליך חלוקת המלגות ,פרסים ומענקי מחקר .ועדת הביקורת תבדוק ותבקר את ניהול
החשבונות של האיגוד והניהול התקין של מוסדות האיגוד האחרים.

ד .ועדת הביקורת תתכנס לפחות פעמיים בשנה .במקרה של היעדרות חבר ועדת ביקורת
מ 4 -ישיבת רצופות ,ייראה חבר זה כמתפטר ותידרש החלפתו.
ה .בסמכותה של ועדת הביקורת לשמש כועדת עוררין על אי קבלת חבר או שנוי הסטטוס
שלו ,דיון על ערעור חבר בדבר הפסקת חברותו ,כינוס האסיפה הכללית במידת הצורך,
וקריאה לשנוי בתקנון .כמו כן מתפקידה לשמור על קיום התקנון ופירושו.
ו.
.29

ועדת הביקורת תגיש את דו"ח הביקורת לעיון הועד והמחלקה המשפטית של ה.ר.י.
ותפרסם את ממצאי הדו"ח באסיפה הכללית.

ועדת בחירות:
א .ועדת הבחירות לועד הארצי תמנה  3חברים ותתמנה ע"י הועד חצי שנה לפני הבחירות
לועד הארצי.
ב .חבר ועדת הבחירות לא יהיו נושאי תפקידים בועד הארצי ובועדת הבקורת ולא יוכלו
להתמודד על כל תפקיד אחר בבחירות למוסדות האיגוד.
ג.

יו"ר ועדת הבחירות ייקבע ע"י חברי וועדת הביקורת .מתפקידה של ועדת הבחירות
לדאוג לארגון נאות של הבחירות לועד הארצי .ועדת הבחירות תקבל את רשימת חברי
האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין בעלי זכות הבחירה .עליה לפרסם את רשימת
החברים לפחות  4חדשים טרם מועד הבחירות ועליה להודיע על המועד לערעורים .עליה
לעיין בערעורים ולערוך את הרשימה מחדש בהתאם לערעורים .על ועדת הבחירות
לקבוע את תאריך הבחירות וסדרן .ישיבות ועדת הבחירות הן סגורות והחלטותיה
מתקבלות ברוב דעות.

ד.

החלטות ועדת הבחירות כפופות לאישור ועדת הביקורת.

.30

ממלאי תפקידים בכל מוסדות האיגוד ישרתו את האיגוד בהתנדבות ללא כל שכר או תמורה
כספית.

.31

בחירות :ייתקיימו כל  3שנים .יתקיימו  2מערכות בחירות:
א .בחירות לנשיא האיגוד.
ב .בחירות ל 10 -חברי ועד.
ג .חברי האיגוד המעוניינים להבחר לועד הארצי ,לנשיא האיגוד או לועדת הביקורת יציגו
את מועמדותם בכתב לאחד מחברי ועדת הבחירות לפחות  90יום לפני מועד הכינוס של
האסיפה הכללית.
ד .שישים יום לפני הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את שמות המועמדים לשרת כחברי
הועד הארצי ,המועמדים לנשיא האיגוד ומועמדים לועדת הביקורת.
ה .סבב הבחירות של הנציגים יערך ביום הכינוס של האסיפה הכללית או במהלך  30יום
טרם כינוס האסיפה הכללית .ייבחרו עשרה חברי הועד מהרשימה הארצית ,נשיא האיגוד
ושלושת חברי ועדת הביקורת .כחברי הועד הארצי ייבחרו עשרת המועמדים אשר יקבלו
את רוב הקולות .כנשיא האיגוד ייבחר המועמד אשר יקבל את רוב הקולות בין
המועמדים.
ו .לועדת הביקורת ייבחרו שלושת המועמדים שיקבלו את מירב הקולות.
ז .במידה ולנשיא האיגוד ייבחר מועמד אשר לא נבחר כחבר הועד הארצי ,הוא יצורף
אוטומטי לועד הארצי .במקרה כזה יצורף לועד הארצי חבר נוסף אשר קבל את מספר
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הקולות הגבוה ביותר לאחר שמונת חברי הועד הארצי הנבחרים .במקרה כזה ימנה
הועד הארצי  13חברים.
ח .הודעה על תוצאות הבחירות תימסר לחברי האיגוד ע"י יו"ר ועדת הבחירות בעת כינוס
האסיפה הכללית.
ט .יו"ר ועדת הבחירות יהיה אחראי לרישום מדויק של המועמדים השונים לועד ,לנשיא
האיגוד ,ומספר הקולות שקבלו בהצבעה .הנתונים יועלו על גבי מסמך שיכלול תאריך,
זמן ,וחתימה .באחריותו של יו"ר ועדת הבחירות להעביר את המסמך מיד בתום תהליך
הבחירות למשמרת הנשיא החדש של האיגוד.
י .הועד הנבחר ייתכנס לישיבתו הראשונה תוך חודש מיום ההכרזה על בחירתו ,ובמהלך
הישיבה הראשונה .נשיא האיגוד ימנה מתוכו (בהתחשב בהצעות הועד) ,את המזכיר
ואת הגזבר .כמו כן יבחרו יושבי ראש והחברים של הועדות הקבועות.

פרק ד' – שינוי התקנון
.32

הצעה לשינוי התקנון תוגש ע"י הועד הארצי או ועדת הביקורת או בקשה בכתב של לפחות רבע
מהחברים מן המנין .כל הצעה לשינוי התקנון תופץ בכתב לחברים לפחות  30יום לפני מועד
האסיפה הכללית ,שבה תידון ההצעה.
א .השינוי המבוקש יכול להתקבל רק אם יצביעו בעדו מעל מחצית ממספר החברים מן
המנין ,או לפחות  2/3מקולות החברים מן המנין שהשתתפו בהצבעה.
ב .אין לשנות סעיפים  1-4בתקנון.

פרק ה' – פירוק החברה.
.33

הועד יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק האיגוד.

.34

החלטה על פירוק האיגוד מתקבלת בהצבעה חשאית וברוב של למעלה ממחצית מספר
החברים מן המנין או למעלה מ 2/3 -מהחברים מן המנין שנכחו באותה אסיפה.

.35

במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכושה לועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל ,אשר
יעבירו – לפי שיקול דעתו – לכל גוף הדומה או הזהה במטרותיו לאיגוד.
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