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 .1הוראות יסוד
שם בעברית :ההסתדרות הרפואית בישראל
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
החברה הישראלית לרפואת נשים במרפאות הקהילה
שם באנגלית:
The Israeli Society of Obstetrics and Gynecology in Community clinics

 .2תוקף וסמכות
א .החברה היא חלק בלתי נפרד מהאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י.(.
לפיכך החברה מוקמת ופועלת בתוקף התקנונים של האגודה ושל הר"י .ועל
פיהם ,ויונקת מסמכותם של גופים אלו.
ב .כל החלטה מהחלטות החברה המתנגדת ו/או סותרת ו/או אינה מתיישבת עם
החלטות הר"י .והאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  -בטלה מעיקרה.

 .3מטרות ויעדי החברה
א.להוות תא ארגוני מקצועי לרופאים העוסקים במיילדות וגינקולוגיה במרפאות
הקהילה.
ב.לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים העוסקים בגינקולוגיה ומיילדות במרפאות
הקהילה.
ג.לקבוע את רמת המקצוע הנדרשת במרפאות הקהילה על ידי קביעת עמדות מוסכמות
ובקרת עמיתים.
ד.להוות את הגוף המקצועי ,האמור לייעץ במדיניות ,בפיתוח ובארגון שירותי רפואת
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הנשים במרפאות הקהילה בישראל.
ה.לקשור קשרים עם עמותות ,אגודות ,חברות או גופים שונים במקצוע רפואת נשים
בקהילה או במקצועות קרובים בארץ ובעולם.

 .4חברות בחברה
החברות בחברה לרפואת נשים במרפאות הקהילה מותנית בחברות באיגוד למיילדות
וגינקולוגיה ובהר"י למעט חברי חוץ:.
בחברה יהיו ארבעה סוגי חברות.
 .1חבר מן המניין  -רופא חבר האיגוד והר"י בעל תואר מומחה במיילדות וגינקולוגיה,
העוסק מעל  50%מזמנו במרפאות הקהילה ושאינו מועסק בהיקף משרה העולה על
 50%בבית חולים  .רק חבר זה יוכל לבחור ולהיבחר.
 .2חבר נספח – כל רופא החבר הר"י והאיגוד למיילדות וגינקולוגיה .ייהנה מכל
הזכויות והחובות של החברה ,למעט הזכות לבחור או להיבחר.
 .3חבר חוץ  -רופא המוכר על ידי אגודה מקצועית בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר
בחברה לרפואת נשים בקהילה.
 .4חבר כבוד  -חבר אשר החברה מבקשת להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת
למקצוע בארץ .חברות זו תומלץ על ידי ועד החברה.

 .5נוהלי קבלה
א .ועדת קבלה המונה שלושה חברים מן המניין תיבחר ע"י הועד  .כל בקשה
לקבלה תועבר לועדת הקבלה ע"י מזכירות החברה .תפקידה לבדוק כל בקשה
ולהביא בפני הועד את מסקנותיה .בהעדר ועדת קבלה יהווה הועד את ועדת הקבלה.
ב .מגיש הבקשה הופך להיות חבר בחברה לאחר שנרשם כחוק ושילם את דמי
החבר וחברותו אושרה ברוב דעות ע"י הועד .
ג .מגיש הבקשה לחברות מן ימלא טופס בקשת חברות הכולל את מספר הרשיון
לעסוק ברפואה ומספר רשיון מומחה בצירוף הצהרה בדבר היותו חבר בהר"י
ובאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה והיקף משרתו בבית חולים .ההחלטה על
קבלת המועמד או אי קבלתו תימסר למועמד בכתב ובמידה והתשובה שלילית ,
על הועד לנמק את הדחייה.
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ד .המבקש להתקבל כחבר שלא מן המניין או כחבר נילווה ימלא טופס בקשה
מתאים וישלם את דמי החבר .
.
ה .מועמד לחבר כבוד יוצע לוועד ע"י חבר מן המניין .יו"ר ועד החברה יביא
הצעה זו להצבעה בישיבת הועד .קבלת המועמד תהיה ברוב קולות הועד.
 .6זכויות וחובות
א * .כל חבר זכאי להשתתף בפעילות המאורגנת על ידי החברה .
* זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה שמורה לחבר מן
המניין בלבד.
* על כל חבר למלא אחר הוראות התקנון ו ההחלטות שיתקבלו במוסדות
החברה.
ב .הפסקת חברות
* חברותו של חבר תופסק במקרים הבאים:
* עם הוצאתו ו /או יציאתו מהר"י .או מהאיגוד הישראלי למיילדות
וגינקולוגיה.
* ביטול חברות מרצונו של חבר .על ביטול זה יש להודיע ליו"ר החברה בכתב.
* הועד רשאי לבטל חברות :
 (1אם קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם לכן היו מונעות את קבלתו.
 (2אם לא שילם החבר את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה
למרות שניתנו לו  3אזהרות בכתב ושחלפו לפחות  30יום בין אזהרה לאזהרה.
 (3אם הועד שוכנע כי החבר הפר את משמעת החברה ו/או החלטה מהחלטותיה
ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה ו/או הורשע בדין ע"י בית משפט
מוסמך בעבירה שיש עמה קלון ו/או בית דין חברים של הר"י.
* בכל מקרה שתעמוד על הפרק הוצאת חבר מן החברה  ,יקבל החבר הודעה
מתאימה בכתב ותינתן לו זכות להופיע בפני הועד ,לטעון את טענותיו.
* במידה והועד החליט ברוב קולות על הוצאת חבר  ,יודיע לו על כך בדואר
רשום.
* חבר רשאי לערער על החלטת הוצאתו מהחברה בפני ועדת הביקורת תוך חודש
ימים מיום קבלת החלטת הועד.
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* ועדת הביקורת רשאית לאשר את החלטת הועד להוצאת חבר או להחזיר את
הנושא לדיון באסיפה הכללית .
* דיון בנושא זה יופיע בסדר היום והודעה על כך חייבת להישלח לחברים לפחות
 30יום לפני מועד האסיפה .
* האסיפה הכללית  ,רשאית לקבל את המלצת הועד ולהחליט ברוב קולות של
החברים הנוכחים באסיפה לנזוף  ,להשעות או להפסיק את חברותו של חבר
בחברה .
 .7מוסדות החברה וארגון פנימי :
א .אסיפה כללית .
ב .ועד  :יכלול יו"ר  ,מזכיר שישמש כממלא מקום היו"ר  ,גזבר ועוד שלושה חברים ,
סה"כ שבעה חברים .
ג .ועדת ביקורת בת שלושה חברים שאינם מקרב הועד .
ד .ועדות מישנה אשר יקבעו ע"י הועד לפי הצורך .

א .אסיפה כללית
המוסד העליון של החברה היא האסיפה הכללית של החברה ,והיא תדון בכל נושא
שיעמיד על סדר יומה הוועד .
 .אסיפה כללית תתכנס אחת לשלוש שנים ,במועד הכנס המדעי הארצי התלת-שנתי
של החברה.
 .הוועד באמצעותה יו"ר ו/או המזכיר יכנס את האסיפה הכללית וישלח הזמנות עם
פירוט שעת ההתכנסות וסדר היום לכל חברי החברה לפחות  30יום לפני המועד
שנקבע .סדר היום יאושר על ידי הוועד  ,אך בעת האסיפה יכולים להוסיף עליו סעיפים
לפי דרישת לפחות  10%מן המשתתפים.
 .קוורום לפתיחת האסיפה הוא  50%מן החברים בעלי זכות ההצבעה .אם אין קוורום,
תידחה פתיחת האסיפה בשעה אחת ,ואחריה יהיה כל מספר משתתפים קוורום חוקי.
 .את האסיפה הכללית ינהל יו"ר החברה או המזכיר.
 .האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על שינוי התקנון על פי הצעותיו וביוזמתו של
הוועד .
 .כל חברי החברה רשאים להשתתף באסיפות הכלליות ,וכל חברי החברה )למעט
חברים נספחים חברי חוץ וחברי כבוד( רשאים להצביע בהן .זכות ההצבעה מותנית
בתשלום דמי חבר כסדרם בשנה הקודמת למועד ההצבעה.
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 .ההצבעות באסיפה הכללית תהיינה גלויות ,אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי
לפחות  10%מן המשתתפים.

 .באסיפה הכללית:
 .1יוצגו דו"חות היו"ר והמזכיר על פעולות הוועד היוצא.
 .2הגזבר יגיש דו"ח כספי.
 .3יוגשו דו"חות פעילות של הוועדות הקבועות של החברה.
 .4יידונו הנושאים אשר על סדר היום.
 .5בתום הדיון ייבדק אם יש נושאים נוספים לדיון או נושאים שיעלו בדרישת 10%
לפחות מן המשתתפים באסיפה שהם בעלי זכות הצבעה ,ואם יש הם יידונו.
 .6הוועד והחברה יקבלו התוויות ,הנחיות ודרכי פעולה עד האסיפה הכללית הבאה.
 7על כל הנושאים הדורשים דיון והחלטה ייערך דיון והצבעה .החלטות תתקבלנה ברוב
רגיל.
 8החלטה על שינוי התקנון תתקבל ברוב של  75%מן המצביעים בעת שההצעה הועלתה
להצבעה.
 .9כל הצבעה תהיה גלויה ובהרמת יד ,אלא אם תידרש הצבעה חשאית על ידי 10%
לפחות מן הנוכחים שהם בעלי זכות הצבעה.
ועד החברה
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יכלול יו"ר  ,מזכיר שישמש כממלא מקום היו"ר ,גזבר  ,ועוד ארבעה חברים בסה"כ
שבעה חברים .

בחירת ועד
*הועד יבחר לתקופה של שלוש שנים.
*הועד היוצא יבחר ועדת בחירות בת חמישה חברים ותמנה את אחד מהם
כיו"ר.
לועדת הבחירות יכולים להתמנות חברים רגילים וחברים בדימוס .חברי ועדת
הבחירות לא יכולים להיות מועמדים לבחירה לוועד החדש.
לפחות  60יום לפני מועד הבחירות יודיע המזכיר בכתב לכל חברי החברה על
הרכב ועדת הבחירות ,תאריך ומקום האסיפה הכללית בהם יתקיימו הבחירות.
כל חברי החברה רשאים להציע בכתב מועמדים לוועד החדש .הצעות אלו חייבות
להגיע ליו"ר ועדת הבחירות לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד הבחירות.
המועמדים חייבים לצרף שמות  3חברי החברה הממליצים על בחירתו .
יו"ר ועדת הבחירות יביא בפני הועדה את רשימת המומלצים לפחות שבועיים
לפני הבחירות.
לאחר שנתקבלה הסכמת המועמדים בכתב  ,תרכיב ועדת הבחירות רשימת
מועמדים לוועד .רשימה זו תובא ע"י ועדת הבחירות לאסיפה הכללית הרגילה.
הבוחרים ייבחרו את היו"ר ושישה חברים לוועד .הנבחרים לתפקיד היו"ר ולחברות
בוועד יקבעו לפי מנין הקולות.
יו"ר ועדת הבחירות ימנה שני סופרי קולות אשר יאספו ויפתחו את מעטפות
הבחירות ויימנו את מספר הקולות שניתן למועמדים ,ויודיעו בו במקום ,לאסיפה
הכללית את שם היו"ר החדש ,ואת שמות חברי הועד החדשים.
בישיבת הועד הראשונה יבחרו מתוך הועד מזכיר וגזבר.
במידה ואחד מחברי הועד יאלץ מסיבה כלשהי להפסיק את פעילותו בוועד לפני
תום שלוש שנים מבחירתו  ,רשאי הועד למנות במקומו חבר אחר ללא בחירות
נוספות .החבר החדש יהיה מתוך רשימת המועמדים של הבחירות האחרונות ,
אשר זכה בקולות הרבים ביותר לפי תוצאות הבחירות.
במידה ורוב חברי הועד יתפטרו או יאלצו להפסיק את פעילותם  ,חייב הועד
לערוך תוך  95יום בחירות חדשות לפי המתכונת הרגילה.
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יו"ר החברה
יו"ר החברה יבחר באסיפה הכללית ,בנפרד מחברי הועד ,ברוב רגיל של הנוכחים
בעלי זכות הצבעה.
 .1ינהל ענייני החברה.
 .2ייצג את החברה כלפי האיגוד למיילדות וגינקולוגיה והר"י.
 .3ייצג את החברה כלפי גופים שמחוץ להר"י.
 .4יקבע את מדיניות החברה בנושאים שונים ,אם מדעיים-מקצועיים ואם אישיים .על
קביעותיו יקבל את אישור מליאת הוועד.
 .5יקים ועדות באישור הוועד ויפקח עליהן.
 .6יפעל ליישום המלצות הוועדות השונות כלפי פנים וכלפי חוץ.
 .7יפקח על פעולות הגזבר ,ויחתום יחד אתו על הוצאתו מכספי האיגוד.
 .8יהיה אחראי לקיום ישיבות הוועד  ,ינהל את הישיבות וידאג לקיום תקנון זה.

מזכיר החברה
. 1ימלא את מקום היו"ר בהיעדרו.
 .2ינהל את מסמכי החברה והתכתבויותיה.
 .3ינהל פרוטוקול של ישיבות הוועד.
 .4יתעד את החלטות הוועד ויעקוב אחרי ביצוען.
 .5ימלא תפקידים אשר יטיל עליו היו"ר או מליאת הוועד.

גזבר
 .1ינהל את חשבונות הוועד .
 2יגיש דו"ח לוועד ולוועדת הביקורת.
 .3יחתום על הוצאות החברה יחד עם יושב הראש ובהעדרו עם המזכיר.
 .4ידאג לבקרת רואה חשבון ולחשבונות החברה על פי הנחיות האיגוד .
 .5יגיש לוועדת הביקורת כל חומר שתדרוש
 .6בהיעדרו ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

ועדת ביקורת
תוצע על ידי הוועד ותאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה .מספר חבריה יהיה
שלושה  .יוכל להיבחר רק חבר בחברה אשר אינו חבר ועד.
בישיבתה הראשונה תבחר ועדת הביקורת את יושב ראש הוועדה ,ותדווח על כך ליו"ר
החברה.
הוועדה תקבע לעצמה את נוהלי עבודתה ,ותתעד אותם בכתב .יושב הראש ינהל את
ישיבות הוועדה.
הוועדה תדון בכל נושא שנראה לה או שיטיל עליה יו"ר החברה.
כל חבר בחברה יוכל לפנות לוועדה בכל עניין שנראה לו קשור לנושאים שבסמכותה.
בדיוני הוועדה ינוהל פרוטוקול ,והחלטותיה יתקבלו ברוב רגיל .מסקנותיה יועברו
לוועד לאישור ,אשר יהיה אסמכתא לביצוע על ידי יו"ר החברה.
7

כספים
דמי חבר שנתיים ומקורות נוספים יהוו את הבסיס הכספי למימון פעילות החברה.
דמי חבר ישולמו על חברי החברה )למעט חברי כבוד וחברים שעברו את גיל  .(65את
שיעור דמי החבר יקבע הוועד.
שיעור מיסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו
מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י .
הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך
אישור הוועד המרכזי של הר"י .

כנס מדעי
כינוס מדעי ארצי של החברה יתקיים לפחות אחת לשנה.
 .8שינויים בתקנון
שינויים בתקנון יבוצעו באסיפה הכללית ברוב של שני שליש של חברי האסיפה.
כל הצעה תובא מראש בכתב ע"י הועד ולאחר קבלת אישור הועד המרכזי של
ה.ר.י .ושל ועד האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה .הודעה על הצעת שינוי
בצרופה תשלח לכל החברים עד  30יום לפני כינוס האסיפה הכללית.
 .9פירוק החברה
החלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של
שלושה רבעים של חברי האסיפה .במקרה של פירוק החברה יועבר רכוש החברה
לוועד האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ,אשר יעבירו ,לפי שיקול דעתו  ,לגוף
דומה או זהה במטרותיו לחברה .במידה שלא יהיה קיים איגוד למיילדות
וגינקולוגיה  ,יועברו הכספים לוועד המרכזי של הר"י.
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