תקנון איגוד הכירורגים בישראל
 .1הוראות יסוד
א .האיגוד יקרא בשם "ההסתדרות הרפואית בישראל -איגוד הכירורגים בישראל"
ובמסמך זה יקרא "האיגוד" .באנגלית:
ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION - ISRAEL SURGICAL ASSOCIATION
ב .האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל והוא הוקם מכוח תקנות
ההסתדרות הרפואית בישראל ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.
ג .כל תקנה מתקנות איגוד הכירורגים בישראל שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או
מתנגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה.
ד .כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים
המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים –
בטלה מעיקרה.
כל הנאמר בתקנון זה הנכתב בלשון זכר ,מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.
 .2מטרות האיגוד
א .לפתח ולקדם את הכירורגיה הכללית בישראל על כך ענפיה בהווה ובעתיד.
ב .לפעול לחינוך והכשרת כירורגים,בכל הרמות ,לעודד המשך למידה ורענון מקצועי של
חברי האיגוד ולקבוע מדדים לתפקוד רצוי של כירורגים ולהתאמתם לביצוע פעולות
ותפקידים שונים.
ג .לקבוע אמות מידה ראויות והמלצות לטיפול במגוון המחלות בהן מטפלת הכירורגיה
הכללית.
ד .להוות מנהיגות ולייצג את חברי האיגוד במוסדות הר"י במועצה המדעית ובפורומים
המקצועיים השונים העוסקים בעניינים הנוגעים לכירורגיה.
ה .לייצג את חברי האיגוד כלפי מעסיקיהם והמוסדות האקדמיים אליהם הם קשורים.
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ו .לעודד מחקר של המחלות והמערכות השונות בהן עוסקת הכירורגיה הכללית.
ז .לשמש במה להצגת הידע.
ח .לטפח יחסי עמיתים בין הכירורגים בישראל ולעודד שמירה על רמה אתית מקצועית
גבוהה.
ט .לקשור קשרים עם גופים כירורגיים בחו"ל ולייצג את הכירורגיה הישראלית כלפי פנים
וחוץ.
י .לשם השגת מטרות אלה רשאי האיגוד לפעול בכל דרך חוקית הנראית לו ובכלל זה
להטיל מיסים.
 .3חברות
כחבר מן המניין יוכל להתקבל רק כירורג בעל תעודת מומחה בכירורגיה כללית בישראל או
תעודת מומחה המוכרת בישראל ,החבר בהסתדרות הרפואית בישראל ומינויו אושר על ידי
ועדת הקבלה של האיגוד.
לא תהיה כל אפליה בקבלת חברים על רקע גזע ,לאום מין או דת.
באיגוד יהיו ארבעה סוגים של חברים:
א .חבר מן המניין
ב .חבר מועמד
ג .חבר נלווה
ד .חבר כבוד
כל חבר יקבל עם אישור מינויו באיגוד תעודה חתומה על ידי יו"ר האיגוד ויו"ר ועדת
הקבלה המעידה על מעמדו באיגוד וכן כרטיס חבר באיגוד.
א .כחבר מן המניין –
יוכל להתקבל כירורג מומחה בכירורגיה כללית בישראל ואשר ועדת הקבלה מצאה
כמתאים ברמתו האתית והמקצועית.
ב .כחבר מועמד –
יוכל להתקבל מתמחה בכירורגיה כללית אשר עמד בבחינות שלב א' כחוק .עם סיום
התמחותו יוכל להגיש בקשה להיהפך לחבר מן המניין.
ג .כחבר נלווה –
יוכל להתקבל:
ג .1.רופא חבר הר"י שאינו מומחה בכירורגיה כללית ומביע עניין בחברות באיגוד.
ג .2.כירורג מומחה בעל תעודת התמחות מארץ אחרת שמרכז חייו אינו בישראל.
ג .3.בעל מקצוע פרא רפואי )אח/ות ,פראמדיק( מוסמך המביע עניין בתחומי
העיסוק של האיגוד.
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חבר נלווה החבר באחת מהחברות הקשורות לאיגוד ומשלם בה מסי חבר יהיה פטור
מתשלום מיסים לאיגוד.
חבר נלווה יהיה זכאי לכל הזכויות של חברי האיגוד מלבד הזכות לבחור או להיבחר
למוסדות האיגוד.
ד .חבר כבוד -
חברות של כבוד באיגוד תוענק לנכבדים אשר תרמו תרומה משמעותית לכירורגיה של
מדינת ישראל .מועצת האיגוד רשאית לבחור חברי כבוד לפי הצעת הועד וברוב של
שני שלישים של המועצה .חבר כבוד אינו חייב להיות חבר הר"י ופטור מתשלום דמי
חבר.
חבר מועמד ,חבר נלווה וחבר כבוד פטורים מתשלום מיסים לאיגוד.
 .4נוהלי קבלה
א .מועמד ראוי המבקש להתקבל כחבר באיגוד יגיש לועדת הקבלה של האיגוד טופס
בקשה ממולא כראוי בצירוף מסמכיו המקצועיים.
ב .ועדת הקבלה בת  3חברים מן המניין תיבחר על ידי האסיפה הכללית .תפקידה לבדוק
כל בקשה ולהביא לוועד את מסקנותיה באשר למעמדו המקצועי והאתי של המועמד.
מגיש הבקשה יתקבל להיות חבר באיגוד לאחר ש/חברותו אושרה ברוב דעות על ידי
ועדת קבלה והוועד .חבר שחברותו אושרה יקבל תעודה שתעיד על חברותו באיגוד
ג .מועמד שבקשתו נדחתה יהיה רשאי לערער על החלטת ועדת הקבלה .הערעור יוגש
לועדת הביקורת תוך חודש אחד מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה .החלטת
ועדת הביקורת תהיה סופית ,להוציא פסילה מטעמים של רמה אתית-מקצועית בלתי
נאותה .על פסילה מטעמים של רמה אתית-מקצועית בלתי נאותה ,רשאי המועמד
להגיש תוך חודש ימים לאחר קבלת הודעת ועדת הביקורת ,ערעור נוסף לפני ועדה
אתית-מקצועית של הר"י ,החלטת הועדה האתית המרכזית תהיה סופית.
 .5חבר נלווה
חבר נלווה יהיה כירורג המתגורר בחו"ל בתנאים הבאים:
על הכירורג להיות בר סמכא ומומחה בארצו בכירורגיה כללית.
על המועמד לחברות חוץ להיות מומלץ על ידי שני חברים מן המניין באיגוד שיעידו על
מעמדו המקצועי והמוסרי.

3

על המועמד להגיש טופס בקשה לועדת הקבלה של איגוד הכירורגים בישראל שתחליט על
קבלת המועמד או דחייתו.
חברים נלווים יזכו בכל זכויות חברי איגוד הכירורגים בישראל למעט זכות הצבעה באסיפה
הכללית של האיגוד.
נציג של החברים הנלווים יכול להיות מצורף למועצת האיגוד כמשקיף בעל דעה מייעצת.
 .6הפסקת חברות
א .חברות באיגוד תופסק מיידית עם הוצאתו ו/או יציאתו כדין מהר"י.
ב .לפי בקשה בכתב של החבר .הבקשה תופנה ליו"ר האיגוד בכתב .יציאת החבר
מהאיגוד אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו לפני
ביטול החברות.
ג .בעקבות החלטת ועד האיגוד על הפסקת חברותו של החבר בכל אחד מהמקרים
הבאים:
ג .1.אם שוכנע הועד כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת אותו
חבר לאיגוד.
ג .2.אם החבר לא שילם מסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד כדין על אף
שניתנו לו  3אזהרות בכתב מאת ועד האיגוד ובלבד שחלפו  30יום לפחות בין אזהרה
לאזהרה.
אם שוכנע הועד כי החבר הפר הפרה משמעותית של משמעת האיגוד או את תקנות
האיגוד בזדון ו/או גרם נזק חומרי ו/או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית
משפט מוסמך או בית דין חברים של הר"י.
ג .3.בכל מקרה שתעמוד לדיון בוועד האיגוד שאלת הוצאת חבר מהאיגוד ,יקבל החבר
הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון באיגוד ותינתן לו הזדמנות נאותה
להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו .הוצאת חבר מהאיגוד תעשה ברוב של לפחות
שני שלישים של קוורום חוקי של ועד האיגוד.
 .7זכויות וחובות
כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים ארציים ואזוריים של האיגוד .השתתפות באסיפות כלליות
ניתנות לכל חברי האיגוד .זכות ההצבעה והזכות להיבחר למוסדות האיגוד ניתנת רק לחברים
מן המניין ששילמו את מסיהם בשנתיים שקדמו להצבעה ,פרט לחברים חדשים שהצטרפו
לראשונה לאיגוד בשנתיים קודם להצבעה .הועד רשאי לאסור על חבר המפגר בתשלום מיסיו
להשתתף באסיפה הכללית ,לבחור ו/או להיבחר.

4

הארגון הפנימי
 .8מוסדות הארגון
מוסדות הארגון הם:
א .האסיפה הכללית.
ב .ועד האיגוד המונה  9חברים בהם יו"ר ,מזכיר ,גזבר ,ויו"ר יוצא.
ג .ועדת אתיקה וביקורת ) 3חברים(
ד .ועדת קבלה ) 3חברים(
ה .ועדת חינוך ) 3חברים(
ו .מועצת האיגוד הכוללת את חברי ועד האיגוד וראשי חברות הבת.
תקופת הכהונה של כל בעלי התפקידים תהיה של שנתיים .בעלי התפקידים יכולים להיבחר
לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד בתפקידים או בתפקיד אחר במוסדות האיגוד .בעלי
תפקידים יכולים להיבחר שוב לתפקידים שונים במוסדות הארגון באותם תנאים לאחר תקופה
של לפחות שנתיים בה אינם נושאים בתפקיד כלשהו .כל בעלי התפקידים באיגוד ישמשו
בתפקידיהם ללא שכר או תמורה אחרת ,פרט להוצאות במסגרת תפקידם עליהן יחליט הועד.
 .9אסיפה כללית
א .אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה של האיגוד תתקיים אחת לשנתיים .הוועד יכנס את האסיפה.
ב .אסיפה כללית שלא מן המניין
הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי הצורך .הוא חייב לכנסה אם יידרש
לעשות זאת על ידי הועד המרכזי של הר"י ו/או על ידי ועדת הביקורת של האיגוד ו/או על
ידי  25%מהחברים מן המניין באיגוד וזאת תוך  30יום מקבלת הדרישה.
ג .אסיפה כללית ומניין חוקי
כל אסיפה כללית בין רגילה ובין שלא מן המניין תהא חוקית באם נשלחו הזמנות לכל חברי
האיגוד לפחות  30יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהם סדר היום של האסיפה.
אסיפה כללית אשר כונסה כראוי תהיה חוקית במספר משתתפים מינימאלי של  50חברים
ואלה יהוו את הקוורום הדרוש לדיונים ,החלטות ,הצבעות ובחירות .במידה ולא יהיה
קוורום תידחה האסיפה ב 30-דקות ואז תהיה האסיפה חוקית בכל מספר המשתתפים.
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ד .סדר יומה של האסיפה הכללית
הודעה על אסיפה כללית או דרישה לכינוסה תכלול גם את סדר היום לאסיפה .נושא שלא
נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה זו אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב קולות
המשתתפים .כל חבר יכול להציע נושא לדיון באסיפה הכללית בכתב ליו"ר האיגוד עד
לחודש לפני האסיפה הכללית.
ה .יו"ר ומזכיר באסיפה הכללית
את האסיפה הכללית ינהל מזכיר האיגוד.
המזכיר רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה .הוא חייב לדחותה אם נדרש
זאת על ידי רוב הנוכחים באסיפה.
ו .החלטות
החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב קולות.
החלטות בנוגע לשינויים בתקנון :ראה פרק .30
ז .הצבעות
ההצבעות באסיפה הכללית תהינה גלויות אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי חבר
הנוכח במקום .דרישה זו תועלה להצבעה ותוכרע ברוב קולות .כל חבר רשאי להצביע רק
פעם אחת בכל הצבעה וההצבעה יכולה להתבצע אך ורק בנוכחות המצביע במקום ובזמן
ההצבעה.
ח .דעות שקולות
במקרה של שוויון קולות בהצבעה באסיפה יכריע קולו של יו"ר האיגוד.
 .10תפקידה של האסיפה הכללית
האסיפה הכללית תסקור את דוחותיהם של בעלי תפקידים על פעולות הועד:
א .יושב הראש
ב .יו"ר ועדת ביקורת
ג .הגזבר
ד .יו"ר ועדת חינוך
ותחליט אם לאשרם או לדחותם.
האסיפה הכללית תבחר את יו"ר האיגוד ,חברי הועד ,ועדת האתיקה והביקורת ,ועדת קבלה,
וועדת חינוך .כמו כן תצביע האסיפה הכללית על נושא אחר שיועלה כדין על סדר היום.
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 .11תפקיד יו"ר האיגוד
יו"ר האיגוד הנו יו"ר הועד ומנהל את ישיבותיו )כולל קביעת סדר יום( .הוא מנהל כל ענייני
האיגוד ומשתתף בתוקף תפקידו בכל ועדות האיגוד והמועצה .הוא מייצג את האיגוד בהר"י
ובפורומים שונים המתבקשים .בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.
במקרה והיו"ר ייבחר לקדנציה שניה ימשיך גם היו"ר היוצא בתפקידו קדנציה נוספת.
 .12תפקיד המזכיר
מזכיר האיגוד יבחר על ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הועד; לבצע את ההתכתבויות של האיגוד;
לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות,
אסיפות ותכניות.
בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או הגזבר.
 .13תפקיד הגזבר
גזבר האיגוד יעסוק בכל ענייני הכספים של האיגוד כולל גביה והוצאות .יכין תקציב הוצאות
והכנסות להצגה בפני הועד ובפני האסיפה הכללית .יעמוד בקשר עם מוסדות הביקורת בהר"י.
בהיעדר הגזבר ימלא את מקומו יו"ר האיגוד.
חובות נושאי תפקידים:
נושאי משרה באיגוד/בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
 .14ניגוד עניינים
נושא משרה באיגוד ,שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הועד או בניגוד להחלטות
הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י – רשאי הועד ,באישור ועדת הביקורת לדרוש את
העברתו מתפקידו ,לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו ורשאי הועד
להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
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 .15הועד
א .הועד יכלול את יו"ר האיגוד ,יו"ר האיגוד היוצא ,מזכיר וגזבר שיבחרו על ידי הועד ועוד
 5חברים מן המניין .כל אלה יבחרו על ידי האסיפה הכללית אחת לשנתיים .בנוסף,
בישיבות הועד כמשקיפים יושבי ראש החברות הרשמיות של האיגוד או נציגיהם.
נציגים אלה חייבים להיות חברים מן המניין באיגוד ולא תהיה להם זכות הצבעה.
ב .הועד יכהן בתפקידו כהונה מלאה עד שיבחר ועד חדש באסיפה כללית הרגילה.
אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.
במקרה ופחת מספר חברי הועד לחמישה או פחות מכל סיבה שהיא ,יכנסו חברי הועד
המכהנים אסיפה כללית שלא מן המניין בה יבחרו חברי ועד נוספים שיכהנו עד לתום
כהונת הועד.
חבר ועד הנעדר מארבע ישיבות ועד רצופות רשאי הועד להדיחו מתפקידו אחרי
ששמע את טענותיו.
ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות )כספיות וחוזיות( שנטל על עצמו
הועד היוצא של האיגוד ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י ,אלא
אם כן פעל הועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י וזאת בכפוף לכל
דין.
ג .החלטות
החלטות הועד מתקבלות ברוב קולות .במקרה של קולות שקולים בהצבעה מסוימת
יכריע יו"ר האיגוד.
ד .ישיבות הועד
יו"ר האיגוד שהינו גם יו"ר הועד יכנס את ישיבת הועד ויקבע את סדר היום וזאת
בהתראה של לפחות  10ימים .הישיבות חוקיות רק כשמשתתפים בהן לפחות מחצית
מחברי הועד.
ה .הסכמת הועד
הועד רשאי להטיל על אחד או יותר מחבריו לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום
סמכותו ולחתום בשמו על כל הקשור בפעולות אלה.
ו .תפקידי הועד
הועד הנו הגוף המבצע של האיגוד.
תפקידי הועד הם :ייצוג האיגוד בתחומים מקצועיים ופרופסיונליים בארץ ובחו"ל,
פעילות בנושאי חינוך והכשרת כירורגים ,ארגון כנסים )על ידי האצלת סמכויות לועדה
מארגנת( ,הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית ,דיווח לאסיפה הכללית ,אישור
הוצאות על ידי יו"ר ומזכיר האיגוד )על הגזבר לדווח על ההוצאות ועל ההכנסות
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לאסיפה הכללית( .הועד יטפל בכל הבעיות ,במסגרת מטרות האיגוד ,שלא יוחדו
בתקנון זה לגוף אחר.
 .16תקציב והטלת מיסים
תקציב האיגוד וגובה המס שיוטל על חבריו יוצעו על ידי הועד
וטעונים אישור האסיפה הכללית.
א .תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבעו על ידי הועד.
הועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך
אישור ברוב של האסיפה הכללית.
ב .חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.
יו"ר האיגוד ,הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד

ג.

בתקופת כהונתם .על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי
חתימה.
ד .מורשה חתימה שנבצר ממנו למלא תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים,
מכל סיבה שהיא )כגון יציאה לחו"ל( – תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק
וועד האיגוד ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
ה .העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי החתימה באיגוד לאחר הליך
בחירות יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך  30ימים,
לכל המאוחר ,לאחר מועד קיומן.
 .17ועדת האתיקה והביקורת
האסיפה הכללית הרגילה תבחר ב 3 -חברים מן המניין שיהוו ועדת אתיקה וביקורת שאחד
מהם ישמש כיו"ר הועדה .במקרה בו פחת מספר חברי הועדה מכל סיבה שהיא ,יתכנס הועד
וישלים את הרכב הועדה על ידי בחירת חבר )ים( נוסף )ים( שיוצעו לפניו.
על הועדה להתכנס לפחות אחת לשנה לשם בדיקת כל העניינים הכספיים וחוקיות ההחלטות
השונות שקיבלו גופי האיגוד .בנוסף סמכויותיה הן הסמכויות שיוחדו לה במפורש בתקנון זה.
 .18ועדת חינוך
האסיפה הכללית תבחר  5חברים מן המניין לשמש בועדת החינוך אשר תעסוק בסילבוס,
הכשרה והדרכה ,התמחויות ותכניות השתלמות ,בחינות התמחות ואחרות ,קשרים עם
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המועצה המדעית ובמידת האפשר קיום מחקרים בנושאים בעלי עניין או חשיבות לאיגוד .אחד
החברים יבחר כיו"ר הועדה.

 .19ועדת קבלה
האסיפה הכללית תבחר ועדת קבלה בת  3חברים מן המניין שתפקידה לבדוק את בקשות
הקבלה לאיגוד ולהמליץ בפני הועד על קבלת חברים חדשים .אחד החברים יבחר כיו"ר הועדה.
 .20הכנס
האיגוד יקיים כינוס מדעי ארצי גדול אחת לשנתיים .כנסים חד-יומיים יתקיימו לפחות פעם
בשנה ,בשנה שבה אין כינוס מדעי ארצי גדול.
 .21שינוי תקנון
א .כל הצעה שינוי תקנון פרט לסעיף  1תומצא בכתב על ידי הועד לחברים תוך  30יום
לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
ב .הצעת השינוי לתקנון פרט לסעיף  1תתקבל באסיפה )מן המניין או שלא מן המניין(
באם הצביעו בעדה מחצית מחברי האיגוד או שני שליש מהנוכחים באותה אסיפה.
ג .סעיף  1בתקנון הוא סעיף יסוד שלא ניתן לשנותו או לבטלו.
 .22החברות – הכפופות לאיגוד
א .חברים מן המניין של איגוד הכירורגים בעלי התעניינות והתעסקות בענף או נושא
מיוחד ,רשאים להתארגן בחברות במסגרת האיגוד ובאישור הועד.
ב .החברות השונות תהיינה כפופות ליו"ר ולועד האיגוד.
ג .תקנון חברה זו יהיה כפוף לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י )תקנות .(113-120
ד .חברות אלה רשאיות לקבל חברים מן המניין וחברים נספחים בכפוף לתקנון האיגוד.
ה .יו"ר חברה יהיה נציג – משקיף בועד האיגוד )ללא זכות הצבעה( ויהיה חבר במועצת
האיגוד.
ו .תפקידי החברה הם בעיקרם ניהול וארגון פגישות ,כנסים ,השתלמויות והרצאות בשטח
ההתעניינות המיוחד לשמו הוקמה וקידום הנושא בו עוסקת החברה במדינת ישראל.
עניינים פרופסיונאליים של חברי החברה יידונו ,יוחלטו ויופעלו במסגרת איגוד
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הכירורגים ומוסדותיו בלבד.
ז .בכל הפרסומים הרשמיים של החברה יצוין שהיא חברת בת של איגוד הכירורגים
בישראל ותשתמש גם בסמל של איגוד הכירורגים.
ח .וועד האיגוד רשאי להטיל על מי מהחברות להכין ולפרסם קווים מנחים והנחיות קליניות
בתחומי ההתעסקות של החברה ,פרסומים אלו ,ופרסומים שהכנתם יוזמה על ידי
החברה ,חייבים לעבור ביקורת ואישור של וועד האיגוד או וועדה אד-הוק שתמונה
מטעמו .חברה אינה רשאית לפרסם פרסומים מקצועיים ללא אישור וועד האיגוד.
 .23נוהל בחירות
א .הבחירות תהיינה בחירות ישירות ליו"ר האיגוד ולשאר חברי הועד.
ב .תשעים ימים טרם עריכת בחירות באיגוד ,ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה
חברים בלתי תלויים ,שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.
ג .ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד
היו"ר ו/או לתפקיד חבר בועד האיגוד ,ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד
לתפקיד לעמוד .הגשת המועמדויות לועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ 45 -ימים
לפני מועד קיום הבחירות.
ד .ועדת הבחירות תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר
למוסדות האיגוד ,על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון האיגוד והר"י.
ה .לא יאוחר מ 30 -יום טרם עריכת הבחירות תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה
לבחירות שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי ,סדרי הבחירות,
שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.
ו .על כל חבר המבקש להיבחר למוסדות האיגוד ולהשתתף בהצבעות להסדיר חובותיו
לאיגוד ולעשות כן עד  30ימים לפני מועד הבחירות.
ז .ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות לצורך התייעצות
והכרעה בנושאים חריגים.
ח .הבחירות יערכו בהצבעה אישית וחשאית ,באמצעות קלפיות.
ט .עם סגירת הקלפיות ,תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות .כל מועמד רשאי
לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
י .במקרה של שוויון קולות יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את
מספר הקולות הרב ביותר .במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף ,תתכנס ועדת הבחירות
ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד ,בהסכמת
הנבחרים.
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יא .חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו בועד למי שקיבל את מספר הקולות
הגבוה ביותר אחריו.
יב .ועדת הבחירות תודיע בכתב ,תוך  10ימים ממועד הבחירות ,את תוצאותיהן ותדווח
עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.
יג .התנהלות הבחירות תהיה תואמת ,בכל מצב ,את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

 .24פירוק האיגוד
ההחלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של  75%של
החברים מן המניין .במקרה של פירוק האיגוד ,יועבר רכוש האיגוד לכל גוף דומה או זהה
במטרותיו לאיגוד או לועד המרכזי של הר"י ,אשר יעבירו לפי שיקול דעתו.
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