ההסתדרות הרפואית בישראל
איגוד הכירורגים בישראל
החוג לכירורגיה אנדוקרינית

תקנון

א .תוקף וסמכות
 .1החוג לכירורגיה אנדוקרינית הינו חלק בלתי נפרד מהאיגוד הכירורגי הישראלי ,ומוקם
מתוקף תקנות הר"י אלו.
 .2כל תקנה מתקנות החוג לכירורגיה אנדוקרינית שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או
מתנגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה .כל החלטה או פעולה של החוג שאינה
מתיישבת או פותרת את מדיניות האיגוד או מדיניות הר"י – בטלה מעיקרה.
ב.

יחסי גומלין עם האיגוד
סעיפי יחסי גומלין עם האיגוד שבד"כ מבטאים את הכפיפות של החוג לאיגוד ואת מחויבות
האיגוד לחוג כגון:
.1
.2
.3
.4

פעילויות החוג לרבות כנסים ,קורסים ,ניירות עמדה וכו' יהיו מתואמים עם וועד האיגוד
הכירורגי הישראלי.
שמו של החוג בכל מסמך רשמי ,הנחיה קלינית ,נייר עמדה ,הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב
פרסומים מטעמו ,יכלול את שם האיגוד בצורה מפורשת.
פעילויות האיגוד הכירורגי הישראלי בתחום הכירורגיה האנדוקרינית יופנו לוועד החוג
אשר ימנה אחראים לביצוע המשימות.
האיגוד יפנה משאבים לפעילות החוג בניהול גזבר האיגוד ובחתימת מורשה חתימה של
האיגוד.

ג .מטרות החוג
 .1לקדם ולפתח את הנושאים הקשורים באבחון ובטפול כירורגי של מחלות אנדוקריניות.
 .2להדק את הקשרים בין התחומים השונים המתעסקים בכירורגיה אנדוקרינית )כגון:
כירורגיה כללית ,אנדוקרינולוגיה ,א.א.ג ,.רפואה גרעינית ,אולטרסאונד ,אונקולוגיה,
מחקר בסיסי וקליני ,פתולוגיה(.
 .3להדק את הקשרים עם חברות דומות בעולם ועם החברה הבינלאומית המאגדת אותן.

ד .חברות
החברות בחוג מותנית בחברות באיגוד הכירורגי ,למעט חברי חוץ.
כחברים מן המניין ,יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה ורק אלו יוכלו לבחור
או להיבחר למוסדות החוג .מתמחים יתקבלו כחברים שלא מן המניין ,ולא תהיה להם זכות

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

ה .נוהלי קבלה
רופא המעוניין להתקבל כחבר בחוג ימלא את טופס הבקשה שיופץ ע"י מזכירות האיגוד ,או
ישלח מכתב בקשה .הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות .ההחלטה
תימסר למועמד בכתב.

ו.

זכויות וחובות

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החוג.
השתתפות באסיפה הכללית ,זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורות לחבר מן המניין
בלבד .למוסדות החברה יבחרו רק חברים מן המניין.
על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החוג.
ז .הפסקת חברות
 .1לפי בקשה של החבר לוועד החוג.
 .2עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
 .3הוועד רשאי להוציא חבר מהחוג במקרים הבאים:
א( אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
ב( אם משוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החוג ו/או גרם נזק
חומרי או מוסרי לחוג בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט
מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
 .4בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החוג ,יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב
ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו .במידה והחליט הוועד
על הוצאת חבר יודיע על כך בכתב.
 .5האסיפה הכללית ,בהמלצת הוועד ,רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק
את חברותו של החבר בחוג .הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים
יום לפני מועד החוג.

ח .מוסדות החברה
 .1מוסדות החברה הם:
א( אסיפה כללית
ב( ועד המונה חמישה חברים ובהם יו"ר ומזכיר.
ג( ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על ידי וועד החוג.

 .2האסיפה הכללית
א .אסיפה כללית של החוג תתקיים אחת לשלוש שנים .מועד האסיפה ומקומה ייקבעו
על-ידי הוועד .הזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד
שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה .סדר היום ייקבע על-ידי הוועד .נושא

שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם ,לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך
האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
ב .האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי
החוג בעלי זכות הצבעה .אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל ,תדחה האסיפה
הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים .זכות
ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
ג .החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים .ההצבעות תהיינה בהרמת
ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי  10%מהמשתתפים.
במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע היו"ר.
ד .תפקידי האסיפה הכללית הם:
 (1קבלת דו"ח על פעילות הוועד.
 (2בחירת יו"ר וחברי וועד אחת לשלוש שנים.
 (3דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
 (4התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החוג עד לאסיפה הבאה.

 .3אסיפה כללית שלא מן המניין
הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים
מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של החוג .אסיפה זו תהיה
חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
 .4יו"ר החוג
היו"ר ייבחר באסיפה הכללית ,ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה ,לכהונה בת שלוש
שנים .מתפקידו לייצג את החוג בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל ,לכהן כיו"ר וועד החוג ולהיות
אחראי לפעילויות החברה למיניהן .בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה .בתום תקופה זו יוכל
יו"ר החוג להיבחר לתקופת כהונה נוספת.
 .5ועד החוג
א .הוועד ייבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של  3שנים.
מתפקידו לייצג את החוג ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
לחברי וועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר.
היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.
ב .ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הוועד.
ישיבות הוועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד – יכריע קולו של היו"ר.
ג .הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר וועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של החוג.
אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו .במקרה ופחתו
מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושים חברים ,ייכנסו חברי הוועד
הנותרים ,תוך שלושים יום ,אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
חבר וועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה .חבר וועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על
סמך אישורים מתאימים

 .6מזכיר
מזכיר החוג ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החוג והוועד ,לבצע התכתבויות של החוג,
לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות ,אסיפות
ותכניות.
 .7וועדת משנה
האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים וועדות נוספות לפי הצורך .וועדות אלו תהיינה כפופות
לוועד החוג .כל החלטה מהחלטות ועדת המשנה של החוג אשר אינן מתיישבת ו/או סותרת ו/או
מתנגדת לתקנות והחלטות וועד החוג – בטלה מעיקרה.
ט .אישור ושינויים בתקנות
שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של שבעים וחמישה
אחוז של המשתתפים.
כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד ותשלח לכל החברים עד לשלושים יום לפני
האסיפה הכללית.
י.

פירוק החוג

ההחלטה על פירוק החוג תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שבעים וחמישה
אחוז של חברים מן המניין.
כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.
א.
ב.
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ה.

 .8נוהל הבחירות בחוג:
מטרת נוהל זה לקבוע סדר בחירות תקינים באיגודים ובחברות המדעיות של הר"י.
ועד החוג רשאי לקבוע את אופן הבחירות כבחירות ישירות ליו"ר החוג ולשאר חברי הוועד,
או כבחירות כלליות שבן המקבל את מרב הקולות יכהן כיו"ר והבאים אחריו כחברי ועד
ובלבד שההחלטה תהיה ידועה מראש וברורה לכלל החברים.
 30יום טרם הבחירות בחוג ,ימנה וועד החוג ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים,
שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד/בחוג.
ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד/החוג בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד
היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד/החוג ,ותפרט את הקריטריונים שבעם צריך המועמד
לתפקיד לעמוד .הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ 45-ימים לפני
מועד הבחירות.
הבחירות יהיו חשאיות ,הוועד וועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות
במסגרת האסיפה הכללית או ,לחילופין ,כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה
לשם כך בהר"י.

