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 לאונקולוגיה קלינית וקרינתית תקנון האיגוד

 החברה/שם האיגוד .א

 האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית -ההסתדרות הרפואית בישראל

Israel Medical Association - The Israeli Society for Clinical and Radiation Oncology 

(ISCORT) 

 

 תוקף וסמכות .ב

מוקמת מתוקף תקנות (, י"הר)האיגוד הנו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל  .1

 .י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו"הר

או /כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית שאינה מתיישבת ו .2

 .בטלה מעיקרה -י "או מתנגדת לתקנות הר/סותרת ו

כל החלטה מהחלטות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית שאינה מתיישבת  .3

 .בטלה מעיקרה -י "או מתנגדת להחלטות הר/או סותרת ו/ו

 

 החברה/מטרות האיגוד .ג

לקדם : דהינו. פיתוח וקידום האונקולוגיה הקלינית והקרינתית בישראל על כל ענפיה .1

תרופתיים  טיפולים, החלפת הידע במסגרת ארצית ובינלאומית אודות טיפולי קרינה

פיזיקה קרינתית וחקר , רדיוביולוגיה: קרובים כגוןוביולוגים בסרטן וכן מידע מתחומי מדע 

 .הסרטן

פעילות לחינוך והכשרת אונקולוגים בתקופת ההתמחות ולאחריה ושמירת הרמה  .2

 .המקצועית של חברי האיגוד

במועצה המדעית ובפורומים , י"להוות מנהיגות ולייצג את חברי האגוד במוסדות הר .3

 .הנוגעים לטיפול תרופתי וקרינתי בסרטןהמקצועיים השונים העוסקים בעניינים 

קרינתי , לחקור וללמד את מחלות הסרטן בעניינים הנוגעים לאבחון וטיפול תרופתי .4

 .וביולוגי

ל וייצוג האונקולוגיה הישראלית "קשירת קשרים עם גופים העוסקים בסרטן בארץ ובחו .5

 .כלפי פנים וחוץ

 .ושמירה על רמה אתית ומקצועיתטיפוח יחסי עמיתים בין האונקולוגים בישראל  .6

 .רפואיים העוסקים הטיפול בחולי סרטן–קידום פיתוח מקצועות פרה  .7

 .איתור וטיפול בסרטן, חינוך הציבור למניעה .8

 -רשאי האגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה , לשם השגת מטרות אלה .9

 .לגבות דמי חבר

 

 חברות .ד

חבר , חבר נלווה וחבר חוץ ובנוסף, חבר מן המניין זוטר, המניין חבר מן: סוגי חברים 4באיגוד יהיו 

 .כבוד

י בעלי תואר מומחה באונקולוגיה "יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר -כחבר מן המניין  .1

ואשר ועדת ( מומחה או שמילא אחר כל הדרישות שנקבעו בתקנות בדבר אישור תואר)
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יוכלו לבחור או להיבחר  רק אלו .הקבלה מצאה כמתאים ברמתו המקצועית והאתית

 . למוסדות האיגוד

י המתמחים באונקולוגיה או "יוכלו להתקבל רופאים חברי הר -כחבר מן המניין זוטר  .2

העוסקים באונקולוגיה כמקצוע ראשי במסגרת מקצועות אחרים ברופאים מומחים 

כחברים מן חבר מן המניין זוטר יוכל להנות מכל הזכויות . מחלקה לאונקולוגיה/מכון

 .החברה/להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד, המניין

: רופאים ממקצועות רפואיים שונים העוסקים באופן חלקי בטיפול בסרטן כמו -חבר נלווה  .3

, ביוסטטיסטיקאים ,ביולוגים: או בוגרי אוניברסיטה כגון, רופאי ילדים, כירורגים, פנימאים

או פסיכולוגים קליניים אשר מקדישים חלק נכר מזמנם לטיפול בחולי , פיזיקאים רפואיים

  .או שמקצועם בשטח טכנולוגי הקשור בטיפול בסרטן, סרטן

חבר נלווה אינו יכול לבחור או  .בתחום פעילותו חבר נלווה יוכל להשתתף בפעילות הקשורה

 .להיבחר למוסדות האיגוד

מוכר בארץ מגוריו והמבקש להיות חבר י איגוד מקצועי "רופא המוכר ע -חבר חוץ  .4

תוענק לבעל מומחיות באונקולוגיה קלינית או קרינתית המוכרת על . חברות חוץ. באיגוד

 :ל בתנאים הבאים"המתגורר בישראל או המתגורר בחו, ידי ההסתדרות הרפואית בישראל

ינית או באונקולוגיה קלאו באחת מארצות אירופה ב "עליו להיות בר סמכה ומומחה בארה .א

 .קרינתית

על המועמד לחברות חוץ להיות מומלץ על ידי שני חברים מן המניין באיגוד שיעידו על  .ב

 .מעמדו המקצועי והמוסרי

על המועמד להגיש טופס בקשה לוועדת הקבלה של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית  .ג

 .וקרינתית שתחליט על קבלת המועמד או דחייתו

חוץ , יות חברי האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתיתחברי חוץ יזכו בכל זכו .ד

 .למוסדותיו מזכות הצבעה באסיפה הכללית של האיגוד והזכות להיבחר

חבר אשר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית מבקש להעניק לו  -חבר כבוד  .5

ועד האיגוד  ידי-חברות כבוד תוענק על. הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ

אינו . שליש מחברי הועד-הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית ברוב של לפחות שני

 . יכול לבחור או להבחר לתפקידים באיגוד

הנחות בכנסים , מענקי מחקר, ל"מלגות השתלמות בחו: להלן)תמיכות כספיות של האיגוד  .6

חברים נלווים . זוטרים מן המנייןיינתנו רק לחברים מן המניין או חברים ( בארגון האיגוד

  .אינם זכאים לתמיכה כספית כלשהי מהאיגוד

כמוחלט מידי פעם על ידי ועד האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית , דמי חבר שנתיים .7

חבר . ין זוטר וחבר חוץיחבר מן המנ, יןיישולמו באופן מלא על ידי חבר מן המנ, וקרינתית

גימלאים וחברי כבוד פטורים מתשלום דמי . המלא שנקבענלווה ישלם מחצית מהסכום 

 .חבר

 

 נוהלי קבלה .ה

המעונין להתקבל כחבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית יגיש , י"רופא חבר הר .1

צילום תעודת מומחה או )לועד האיגוד טופס בקשה ממולא כראוי בצרוף מסמכיו המקצועיים 
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, מדובר ברופא מומחה במקצוע אחר מאונקולוגיהובמידה  (.יהצילום מפנקס התמחות באונקולוג

יש לצרף מכתב ממנהל המערך האונקולוגי המאשר את  ,העובד במשרה מלאה במערך אונקולוגי

 .תחתיוהיות הרופא מועסק במשרה מלאה 

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

 .שחברותו אושרה יקבל תעודה שתעיד על חברותו באיגודחבר 

ההסתדרות הרפואית תאשר חברותו של רופא באיגוד רק לאחר קבלת מסמך כתוב המאשר זאת  .3

 .החברות אינה תקפה, במידה שלא התקבל מסמך כזה. ר או מזכיר האיגוד"מיו

הזדמנות נאותה על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר  .4

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

הערעור יוגש לוועדת . תדחה בקשתו של מועמד יהיה זה רשאי לערער על החלטת ועדת הקבלה .5

 .הביקורת תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה

מקצועית בלתי -פסילה מטעמים של רמה אתית להוציא, החלטת ועדת הביקורת תהיה סופית .6

רשאי המועמד להגיש תוך , נאותה מקצועית בלתי-על פסילה מטעמים של רמה אתית. נאותה

 , חודש ימים לאחר קבלת הודעת ועדת הביקורת

הנו אחד ( חוץ מחברים אורחים או נלווים בחברות)דין הקבלה לאיגוד ולחברות הכפופות לאיגוד  .7

 .הנה בידי ועד האיגוד חבר לחברים מן המניין וחברים נספחים-ית מסיוגבי( 31סעיף )

 

 זכויות וחובות .ו

 .כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית .1

  (מלאים וזוטרים)ין יהנחות בעלות ההשתתפות בכנסים השונים יינתנו רק לחברים מן המנ

זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן , השתתפות באסיפה הכללית .2

למוסדות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית יבחרו חברים מן . המניין בלבד

 .בלבד המניין

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית  .3

 .וקרינתית

 

 הפסקת חברות .ז

 .האיגודלפי בקשה בכתב מהחבר לועד  .1

 .י"עקב הוצאתו או יציאתו מהר .2

 .אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר .א

אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד הישראלי  .ב

בכתב ושחלפו לפחות לאונקולוגיה קלינית וקרינתית למרות שניתנו לו שלוש אזהרות 

 .שלושים יום בין אזהרה לאזהרה

אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית  .ג

וקרינתית או את תקנות האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית או גרם נזק חומרי 

או הורשע בדין בעבירה /או מוסרי לאיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית בזדון ו

 .י"ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר-שיש עמה קלון על
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בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית  .3

יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד , וקרינתית

 .ט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתבולטעון את טענותיו במידה והחלי

רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת  .4

 .ידי הועד-ההחלטה על

ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את  .5

 .נתיתהרחקת החבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרי

רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את , בהמלצת הועד, אסיפה הכללית .6

הודעה על דיון זה חייבת  .חברותו של חבר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית וקרינתית

 .להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה

 

  האיגוד מוסדות .ח

 : הינם האיגוד מוסדות  .1

 הכללית האסיפה .א         

 וגזבר, מזכיר, ר"יו ובהם חברים 5 המונה ועד .ב         

 חברים שלושה הכוללת ביקורת ועדת .ג         

 החוגים .ד         

 משנה ועדות .ה        

 

 הכללית האסיפה  .2

-על ייקבעו ומקומה האסיפה מועד. לשנה אחת לפחות תתקיים האיגוד של כללית אסיפה .א 

 בדואר שנקבע המועד לפני יום שלושים לפחות החברים לכל תשלחנה ההזמנות. הועד ידי

 נכלל שלא נושא. הועד ידי-על ייקבע היום סדר. האסיפה של היום סדר בהן ויפורסם אלקטרוני

 קולות ברוב האסיפה כך על החליטה כן אם אלא באסיפה יידון לא. שפורסם כפי היום בסדר

 שמונה אחר ועד חבר ידי על בהעדרו או, האיגוד מזכיר ינהל הכללית האסיפה את. המשתתפים

. האסיפה המשך את לדחות האסיפה בהסכמת רשאי הכללית האסיפה של ר"היו. הועד ידי על

 .באסיפה הנוכחים רוב ידי על זאת נדרש אם לדחותה חייב הוא

 האגודה חברי ממספר מחצית לפחות בה נוכחים יהיו אם חוקי רוב בעלת תהיה האסיפה .ב 

 למשך הכללית האסיפה תדחה, ל"כנ חוקי מניין יהיה לא הנקבע בזמן אם. הצבעה זכות בעלי

 . משתתפים של מספר בכל חוקית ותהיה תתקיים ואז שעה

 (. המניין מן זוטרים חברים כוללת אינה) בלבד המניין מן לחברים שמורה ההצבעה זכות .ג

 . הנוכחים קולות ברוב יתקבלו הכללית האסיפה החלטות .ד

 . 10% ידי-על חשאית הצבעה נדרשה כן אם אלא ידיים בהרמת תהיינה ההצבעות .ה

אלא אם נקבע והוכרז מראש שניתן יהיה לקחת חלק . פיזית בנוכחות אלא לבחור אין .ו

  .הכוללת את שם המשתתף, בישיבת מליאה ואף להצביע בה בצורה אלקטרונית

 היו. הכללית האסיפה ר"יו יכריע – שקולות תהינה החלטה בהצבעת והדעות במידה .ז

 .האיגוד ר"יו יכריע, בבחירות שקולות דעות

 :תפקידי האסיפה הכללית הם  .3
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 .כספי ח"דו כולל הועד פעילות על ח"דו קבלת א.

 .שנים לארבע אחת ועד וחברי ר"יו בחירת .ב

 .היום סדר על בנושאים והחלטה דיון .ג

 .הבאה לאסיפה עד האיגוד ופעילות לועד פעולה ודרכי הנחיות התווית .ד

 חייב והוא עת בכל המניין מן שלא כללית לאסיפה לקרוא יוכל הועד – המניין מן שלא כללית אסיפה

. האיגוד של המניין מן מהחברים אחוז עשרים מאת בכתב דרישה קבלת מיום ימים חודש תוך זאת לעשות

 .המניין מן כללית אסיפה עבור שנקבעו כפי התנאים באותם חוקית תהיה זו אסיפה

 

 באיגודבעלי תפקידים  .ט

 ת ראש/שביו .1

 :קריטריונים .א

 מומחה באונקולוגיה במשך חמש שנים לפחות ה/רופא. 

 ה/למועד בחירתו ותהסמוכ, ת האיגוד במשך שנתיים לפחות/חבר. 

  למעט, בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית שיש עמה קלוןקודמת ללא הרשעה 

 .שנמחקה עבירה

 :כהונהמשך  .ב

 ר הוועד נבחר בבחירה ישירה על ידי האסיפה הכללית"יו. 

  שנים 4משך קדנציה. 

 בסך הכל קדנציות שתיל מוגבלת כהונה 

 :ותפקידים סמכויות .ג

 קידום פעילות מדעית וביצוע תוכנית , ןביצועגיבוש מטרות האיגוד ואחריות ל

 .השנתית העבודה

 האיגוד חובת נאמנות וזהירות כלפי. 

  פיתוח תורות עבודה מקצועיות וכתיבת ניירות עמדההובלת תהליכי. 

 אחריות לפעילות תקינה של האיגוד. 

 על לפעילות מוסדות האיגוד-אחריות. 

 אחריות לכינוס כנסים מדעיים של האיגוד. 

 כינוס הוועד ואסיפות כלליותאחריות ל. 

 ל"ייצוג האיגוד בארץ ובחואחריות ל. 

  בחשבון האיגודמורשה חתימה. 

 תיעוד והעברה מסודרת של מסמכים ומידע לנושאי התפקידים, אחריות לניהול 

 .הבאים אחריו

 חברי ועד .2

 :קריטריונים .א

 ה/הסמוכים למועד בחירתו, ת האיגוד במשך שנתיים לפחות/חבר. 

  למעט , בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית שיש עמה קלוןקודמת ללא הרשעה

 .שנמחקה עבירה

 באונקולוגיה קלינית או קרינתית במשך שלוש שנים לפחות מומחה. 
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 :משך כהונה .ב

  שנים 4משך קדנציה. 

 כהונה בתפקיד מוגבלת לשתי קדנציות בסך הכל. 

 ן הקדנציות כחבר וועדיר הועד אינה נכללת במני"כהונה כיו . 

 :סמכויות ותפקידים .ג

 חובת נאמנות וזהירות כלפי האיגוד. 

  האסיפה הכללית של האיגודהוצאה לפועל של החלטות. 

 השתתפות קבועה בישיבות ועד האיגוד. 

 ר והגזבר"היוצאים מטעם היו, חות הפעילות"חות הכספיים ובדו"עיון בדו. 

 קבלת אחריות משותפת להחלטות הנהלת האיגוד. 

 חות הביקורת מטעם ועדת ביקורת"גיבוש הערות והתייחסות לדו. 

 בנסיבות , למכסת הקדנציות של התפקיד מעבר, מתן אישור לתקופת כהונה חריגה

 .עבור בעלי תפקידים באיגוד למעט חברות בועד האיגוד ,מיוחדות

 מחברי הועד ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית .

  .ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה

  ר"היויכריע קולו של  -במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד. 

 הוצאות בתפקיד  רשאי לקבל החזר. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה

 .על סמך אישורים מתאימים

 ה/מזכיר .3

 :קריטריונים .א

 מומחה באונקולוגיה במשך חמש שנים לפחות ה/רופא. 

 ה/למועד בחירתו ותהסמוכ, האיגוד במשך שנתיים לפחות ת/חבר. 

  למעט , בעבירה פלילית שיש עמה קלוןבעבירת אתיקה או קודמת ללא הרשעה

 .שנמחקה עבירה

  .שנים 4 של הוועד כהונת תקופתלהמינוי תקף . ,המזכיר נבחר מקרב חברי הוועד .ב

 :משך כהונה .ג

  שנים 4משך קדנציה. 

 בועדכחלק מחברותו , קדנציות בסך הכל לשתימוגבלת  כהונה 

  :ותפקידים סמכויות .ד

 ר בכל"נושא באחריות משותפת ומסייע ליו, ר האיגוד וממלא מקומו"משמש כסגן יו 

 .תפקידיו

 חובת נאמנות וזהירות כלפי האיגוד. 

 עריכת רישום מסודר ומעודכן של חברי האיגוד. 

 והעברתם לוועדת הביקורת ,עריכת פרוטוקולים של ישיבות והחלטות הוועד. 

 מורשה חתימה בחשבון האיגוד. 

 השתתפות קבועה בישיבות ועד האיגוד. 

 

  ית/גזבר .4
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 :קריטריונים .א

 ה מומחה באונקולוגיה במשך חמש שנים לפחות/רופא. 

 ה/למועד בחירתו ותהסמוכ, ת האיגוד במשך שנתיים לפחות/חבר. 

  למעט , בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית שיש עמה קלוןקודמת ללא הרשעה

 .שנמחקה עבירה

  .שנים 4 של הוועד כהונת לתקופת תקף המינוי,. נבחר מקרב חברי הוועד הגזבר .ב

 :משך כהונה .ג

  שנים 4משך קדנציה. 

 כחלק מחברותו בועד, קדנציות בסך הכל לשתימוגבלת  כהונה 

 : ותפקידים סמכויות .ד

 חובת נאמנות וזהירות כלפי האיגוד. 

 ונכסיו על השימוש המושכל בכספי האיגוד ושמירת קופת האיגוד ותאחרי. 

 חתימה על חוזים והתקשרויות. 

  התנועות הכספיות של האיגוד או החברה בחשבון הבנקותיעוד ניהול אחריות על. 

  ח שנתי לחברי האיגוד"ח מצב פיננסי לוועד האיגוד ודו"הגשת דואחריות על. 

  העברת מסמכים כספיים לעיון ועדת הביקורת של האיגודאחריות על. 

  י"הגשת מסמכים וקבלות להנהלת החשבונות בהראחריות על. 

  האיגודמורשה חתימה בחשבון. 

 השתתפות קבועה בישיבות ועד האיגוד. 

 וועדת ביקורת .י

 :קריטריונים.1        

 .ה מומחה באונקולוגיה במשך חמש שנים לפחות/רופא.. א 

 .ה/הסמוכות למועד בחירתו, ת האיגוד במשך שנתיים לפחות/חבר. ב 

   למעט עבירה , ללא הרשעה קודמת בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית שיש עמה קלון. ג 

 .שנמחקה

 :משך כהונה . 2

 .בבחירה ישירה על ידי האסיפה הכללית שלושת חברי וועדת הביקורת נבחרים . א

 .שנים 4משך קדנציה  . ב

 כהונה מוגבלת לשתי קדנציות בסך הכל . ג

 לתקנון הר"י. 362מכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף ס . 3

 

 חוגים .יא

 פעיליםחוגים  .1

 שדגידולי ה .א
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 ריאהגידולי ה .ב

 עיכולהדרכי גידולי  .ג

 שתןהדרכי גידולי  .ד

 גידולי העור .ה

 רדיותרפיה .ו

 סרקומה .ז

 פליאטיבי .ח

  פתיחת חוג חדש .2

אשר יפעלו לקידום נושא מדעי ספציפי במסגרת , האיגוד יאפשר הקמת חוגים מקצועיים .א

 .האיגוד

בקשתם תידון . ועד האיגודעשרה מחברי האיגוד המעוניינים בהקמת חוג יפנו בכתב אל  .ב

 .בועד האיגוד

כל שינוי בתקנון החוג לרבות אישורו הראשוני . החוגים כפופים לתקנון האיגוד ניתקנו .ג

 .יובא לאישור בועד האיגוד

 בעלי תפקידים בחוגים .3

 חברות בחוגים .א

 החברות בחוג מותנית בהליך  .כל חבר איגוד רשאי להירשם כחבר בחוגי האיגוד

  .רישום

  לטובת העשרת הידע  ,במקבילבהם ניתן להיות חברים חוגים המספר על אין הגבלה

 .של החברים באיגוד המקצועי

  רק חברים רשומים בחוג שהינם חברים מן המניין באיגוד יוכלו לבחור ולהיבחר

 . ר החוג"לתפקיד יו

  

 חוג ראשות .ב

 קריטריונים: 

o ה מומחה באונקולוגיה במשך חמש שנים לפחות/רופא. 

o ה/הסמוכים למועד בחירתו, ת האיגוד במשך שנתיים לפחות/חבר. 

o למעט , ללא הרשעה קודמת בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית שיש עמה קלון

 .עבירה שנמחקה

o בה כל המשתתפים , החוגת בחירות לראשות החוג יתקיימו במסגרת פגיש

  .ודמוקרטית במתכונת אנונימית, מוכרים כחברי החוג

o  נציג של השתתפות תתבצע בלראשות החוג כינוס מליאת החוג למטרת בחירות

 . אשר ינהל את תהליך הבחירה מחברי ועד האיגוד

o יופצו לכל חברי  ההודעות בדבר פגישות חוג אשר עניינן בחירה לראשות החוג

 .האיגוד עם פרטים על מועד הפגישה ואופן ההצבעה בה

o  הצבעה להבעת אמון במסגרתה מועמד יחיד לראשות החוג תתקיים בהינתן

 .יתבקשו חברי החוג לתמוך או להתנגד למינוי

o חוגראש תפקיד חברים בועד האיגוד מנועים מלהיבחר ל. 
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o  למנות בעלי תפקידים נוספים בחוג לטובת ניהול מיטבי של  ת/יהחוג רשאראש

 .אחת מינויים אלה יהיו תקפים לקדנציה. פעילות החוג

 משך כהונה: 

o  שנים 4משך קדנציה. 

o קדנציות בסך הכל 2-כהונה מוגבלת ל. 

o  או חבר בועד האיגוד ר"יולשמש כבתקופת הכהונה לא יוכל ראש החוג. 

 הפסקת פעילות חוג .4

במידה שמינמום זה לא התקיים במסגרת . שני מפגשים בשנהלקיים לפחות החוג מחויב  .א

 .באיגוד והודעה על כך תמסר להסתדרות הרפואיתשנים החוג יתפרק  4קדנציה של 

שנים ללא  3לחברי החוג לאחר פירוק החוג לקראת התראה אמון על מתן וועד האיגוד  .ב

 '. מינימלית בהתאם לסעיף אפעילות 

תתאפשר זכות ערעור על ידי , וועד האיגודמטעם לקראת פירוק החוג התראה בהינתן  .ג

 .המבקשים לחדש את פעילות החוג, או יותר חברי איגוד 10בחתימת מכתב 

 

 ועדת בחינות .5

 .ועד האיגודימונו על ידי ות נהבחיבעלי התפקידים בועדת  .א

 לפני בחירת חברים חדשים לוועדה, יוציא הוועד קול קורא בנושא .ב

 .המקצועית המנהלה והאתיקה, לרבות היבטי התוכן, מערך הבחינות אחריות על ניהול .ג

  :הרכב .ד

 ר"יו. 

 אחראי שלב א'. 

 רדיותרפיה' אחראי שלב ב. 

 אונקולוגיה רפואית' אחראי שלב ב. 

 :משך כהונה וחילופי תפקידים .ה

  שנים 4משך קדנציה. 

 יוצאת לקדנציה נוספתמקרב הרכב הועדה הימונה חדש ר ועדת בחינות "יו. 

 שנים חבר וועדה ו 4)שנים  8ר הוועדה הנו החבר היחידי שכהונתו בוועדה היא "יו-

 .(ר"שנים יו 4

 שנים 4-ר הוועדה מוגבל ל"תפקיד יו. 

  ר ניתן לקיים רוטציה בתפקידים בתוך תקופת כהונת "היומבין חברי הוועדה שאינם

 .ר הועדה"הוועדה ובהתאם לשיקול יו

  -ערעורים של הבחינותועדת  .6

 .ועד האיגודבעלי התפקידים בועדת הערר ימונו על ידי  .א

 הוועד קול קורא בנושאלפני בחירת חברים חדשים לוועדה, יוציא  .ב

 :הרכב .ג

 ר"יו 

 נציג ועדת בחינות 

 חבר ועדה 
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 :סמכויות ואחריות .ד

  ושלב ב' מערך הערעורים בבחינות שלב אניהול.' 

 :משך כהונה וחילופי תפקידים .ה

  שנים 4משך קדנציה. 

 חדש ימונה מקרב הרכב הועדה היוצאת לקדנציה נוספת הערעוריםר ועדת "יו. 

 חברי הוועדה לא יהיו בוחנים בשלב ב, בעת כהונתם כחברים בוועדה.' 

  -ועדת סל .7

 . -בכפוף לגילוי נאות חברי וועדת הסל ממונים על ידי וועד האיגוד לתקופה של שנתיים .א

 לפני בחירת חברים חדשים לוועדה, יוציא הוועד קול קורא בנושא .ב

 :הרכב .ג

 תחומי טיפול חברי הוועדה ייצגו , ככל הניתן. ר וועדה וארבעה חברים נוספים"יו

 .שונים כפי שמתבטאים בחוגים השונים

 ר האיגוד הנו חבר מלווה המצטרף לדיונים על פי שיקול דעתו"יו . 

כאשר בכל סבב מחצית מבעלי , חילופי התפקידים בועדת הסל יתבצעו בשני סבבים .ד

  .התפקידים ישארו לתקופה נוספת בתפקיד פעיל בועדה

 .ה לחברותם בוועדהיהוועדה הנמצאים בשנה השנימקרב חברי ר ועדת הסל הינו "יו .ה

 .ר"ר הוועדה יכהן שנה אחת בתפקיד היו"יו .ו

אך לא  ,(שנים 4) בסך הכלשתי קדנציות לחברי האיגוד יכולים להיות חברים בוועדת הסל  .ז

 .שנים 4תקופת צינון של לפחות בין הכהונות נדרשת . ברצף

 :ר הועדה"תפקידי יו .ח

  אתי ומקצועיאחריות על ניהול תהליך. 

 ר הועדה וחבריה והגשתו לועדת סל "אחריות על יצירת מסמך המלצות על ידי יו

 .התרופות

הנושא ידון עם , במידה של חילוקי דעות. הועדה תשאף לקבלת החלטות בהסכמה מלאה .ט

 .ר האיגוד בעת הדיון הסופי על הרשימה"יו

ר המועצה הלאומית "יו, איגודר ה"יו, הוועדהכלל חברי הדיון הסופי על הרשימה כולל את  .י

 (.הגופים המלווים 2הרשימה מוגשת מטעם )לאונקולוגיה 

אשר יהיה פתוח לחברי האיגוד , ירשם פרוטוקול של הדיון הסופי על דירוג התרופות לסל .יא

 .ר הוועדה"אחריות על רישום הפרוטוקול היא של יו. בלבד

, ונציגה יהיה נוכח בישיבות הוועדהוועדת הביקורת של האיגוד תלווה את דיוני וועדת הסל  .יב

 .כולל בדיון  על הדירוג הסופי של התרופות

ייכתב במהלך השנה הקרובה ויהווה נספח , נספח המתאר את אופן עבודת וועדת הסל .יג

 .לתקנון האיגוד לאחר אישורו

 ועדת ביקורת .8

 . האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת .א

 .יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטותהועדה  תפקידי .ב

 הוק-ועדות משנה אד .9

 .הוק-ועדות משנה לנושאי אדאמון על מינוי ועד האיגוד  .א
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 לפני בחירת חברים חדשים לוועדה, יוציא הוועד קול קורא בנושא .ב

הועד טרם ומשך תקופת פעילותן יוגדרו על ידי בעלי התפקידים  ,ועדות המשנהמטרות  .ג

 .המינוי

 .וועדות המשנה מסיימות את תפקידן עם כניסתו של וועד איגוד חדש לאחר בחירות לוועד .ד

כולל שינויים בהרכב חברי , וועד האיגוד החדש ימנה וועדות משנה בהתאם לשיקוליו .ה

 .הוועדות הממשיכות להתקיים גם בתקופת הוועד החדש

 

 כספים .יב

 . ידי הועד-על חברי האיגוד ייקבעו על תקציב החברה וגובה מיסי החבר שיוטל .1

י וכל שינוי או עדכון בו מחייב "מיסי החבר ייקבע באשור הועד המרכזי של הר שעור .2

 קבלת

 . י"אישור מוקדם של הר

שיקבל על כך אישור ברוב  הועד רשאי להטיל מס נוסף את תשלום למטרה מיוחדת ובלבד .3

 .י"של הרפשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי 

  .חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר .4

בתקופת ד הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגו, ר החברה"יו .5

 . כהונתם

 .ידי שני מורשי חתימה-על המחאות האיגוד להיות חתומות על .6

 

 אישור ושינויים בתקנון .יג

 .ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט-תיקון זה יאושר על .1
שני שליש שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של  .2

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

 .לפני האסיפה הכללית
 

 האיגוד/פירוק החברה .יד
 באסיפה הכללית וברוב של שבעיםההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק  .1

 . וחמישה אחוז של חברים מן המניין
לפי , אשר יעביר ,י"לועד המרכזי של הר במקרה של פירוק האיגוד יועבר רכוש האיגוד .2

  .לאיגוד לכל גוף דומה או זהה במטרותיו, שיקול דעתו
 .בתקנון זה בלשון זכר מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבההנכתב כל  .3

 פרשנות .טו
וכל נושא משפטי שאינו מוסדר , י"סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר .1

 . י"בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר
ושאי משרה באיגוד/ בחברה חבים נ: )תקנון הר"י( חובות נושאי משרה וניגוד ענייניים   .2

 בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד/ החברה וכלפי הר"י.

נושא משרה באיגוד/ בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד               : ניגוד עניינים  .3

רשאי  -להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד/החברה ו/או הר"י 

הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה 

 ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י. להשמיע את טענותיו,
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ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו 

מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה 

 לוועד האיגוד/החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות.

ל החלטת האסיפה הכללית או ועד האיגוד/החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, ע

 והחלטתו תהיה סופית. 

 

 )תקנון הר"י( נוהל בחירות באיגוד/בחברה .טז

 

 מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגודים ובחברות המדעיות של הר"י. .1

 

  הוועד.ולשאר חברי  כבחירות ישירות ליו"ר האיגוד/נערכות הבחירות  .2

ימים טרם עריכת בחירות באיגוד/ בחברה, ימנה ועד האיגוד/החברה ועדת בחירות בת שלושה  90 .3

 חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד/ בחברה.

 

ת להגיש מועמדות לתפקיד ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד/החברה בדבר האפשרו .4

היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד/החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד 

ימים לפני מועד  45-לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ

 הבחירות.

 

כבחירות אישיות  הבחירות יהיו חשאיות. הוועד ּוועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות .5

במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם 

 כך בהר"י.

 

ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין  .6

ים בתקנון הר"י פי הקריטריונים המפורט-הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד/החברה, על

 ובתקנון האיגוד/החברה.

 

יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות,  30-לא יאוחר מ .7

שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות 

כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם  ,את סדר היום

 םבהשבפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות 

ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים 

 בצירוף מצעם.  
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ימים לפני  30להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/לחברה לעשות כן עד על כל חבר המבקש  .8

 מועד הבחירות.

 

 בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים. .9

 

עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות,  .10

תוצאות ההצבעה )בהתאמה(. בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב או תקבל לידיה את 

 משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

 

במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר  .11

הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין 

 ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.-ידי הגרלה או על-מדים עלהמוע

 

 

אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד/החברה, ניתן לאשר  .12

את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד 

 20%פי דרישת -לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על

 לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד/ בחברה.

 

ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן  .13

 לחברי האיגוד/החברה ולהר"י.

 התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה. .14

 

יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של  14-רות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מערעור על מהלך הבחי .15

האיגוד/החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על 

החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת 

 סופית.  הבחירות, והכרעתו תהיה


