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  תוקף וסמכות. ב

תדרות החברה הינה חלק בלתי נפרד מן האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ומן ההס

  .י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלה"ומוקמת מתוקף תקנות הר( י"הר)הרפואית בישראל 

או /האגן שאינה מתיישבת ו כל תקנה מתקנות החברה הישראלית לאורוגניקולוגיה ורצפת

בטלה  -י או לתקנות האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה "או מתנגדת לתקנות הר/סותרת ו

   .מעיקרה

 רות החברה מט. ג

 רפואיים העוסקים -להוות פורום ארגוני מקצועי לרופאים ובעלי מקצועות פארא

 .בתחום האורוגניקולוגיה ורצפת האגן

 המיומנות והמחקר הרפואי בשטח רפואת רצפת האגן בישראל, לקדם את הידע. 

  לקבוע את הרמה המקצועית המתבקשת בנושאים הקשורים ברפאות רצפת

 האגן בנשים

  פיתוח וארגון שירותי , את הגוף המקצועי המייעץ במדיניותלהוות

 .האורוגניקולוגיה ורצפת האגן בישראל

 לקשור קשרים עם חברות או גופים בעלי עניין בנושאים דומים בארץ ובעולם.  

  חברות. ד

  .חבר נלווה וחבר כבוד, חבר מן המנין: סוגי חברויות 3בחברה 

  רק  -ל תעודת מומחה במיילדות וגינקולוגיה  י בע"רופא חבר הר -חבר מן המנין

   .חבר מן המנין יוכל לבחור או להיבחר למוסדות החברה

  רפואי שיש לו עניין -י או בעל מקצוע פארא"רופא מתמחה חבר הר -חבר נלווה

חבר נלווה יוכל ליהנות מכל הזכויות .  -וגניקולוגיה ורצפת האגן האורבתחום 

  .כות לבחור או להיבחר למוסדות החברהכחבר מן המניין להוציא הז

  ל אשר החברה מבקשת להעניק לו הוקרה עקב "חבר מהארץ או מחו -חבר כבוד

חבר כבוד יבחר בהמלצת ועד  -תרומתו המיוחדת לשטח האורוגניקולוגיה בארץ 

חבר כבוד . החברה על ידי האסיפה הכללית של החברה וברוב של שני שלישים

   .י"בהראינו חייב להיות חבר 

 נוהלי קבלה . ה

  .ועדת הקבלה תמונה על ידי ועד החברה



מגיש הבקשה לחברות הופך להיות חבר בחברה לאחר ששילם דמי חבר ושחברותו 

  .אושרה על ידי ועדת הקבלה

על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה לחברות ולאשר לחבר 

עון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולט

  .החלטת הועד

הצעה כזו חייבת  -מועמד לחבר כבוד יוכל להיות מוצע על ידי חבר מן המנין של החברה

ר החברה יביא אותה "יום לפני האסיפה הכללית ויו 33 -להגיע לועד החברה לא פחות מ 

שים של חברי האסיפה קבלת המועמד תהיה ברוב של שני שלי. להצבעה באסיפה זו

   .הכללית

  זכויות וחובות. ו

זכות , ההשתתפות באסיפה הכללית. כל חבר רשאי להשתתף בכינוסים של החברה

  .ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המנין בלבד

הועד יכול לאסור על חבר המפגר בתשלום . למוסדות החברה יבחרו רק חברים מן המנין

  .באסיפה הכללית ובבחירות מיסיו להשתתף

  :חברות תופסק במקרים הבאים - הפסקת חברות

  .לפי בקשה בכתב מהחבר לועד החברה

 או מן האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, י"או יציאתו מהר/עקב הוצאתו ו.  

  :הועד רשאי לבטל חברות במקרים הבאים

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

 למרות  ,אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה

ובלבד שחלפו לפחות שלושים , שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב על ידי המזכיר

  .יום בין אזהרה לאזהרה

 או את תקנות החברה /אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת החברה ו

או הורשע בדין בעבירה שיש /ם נזק חומרי או מוסרי לחברה בזדון ואו גר/בזדון ו

  .י"עימה קלון על ידי בית המשפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר

  בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה יקבל החבר הודעה מתאימה

במידה  .הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון טענותיו בכתב ותינתן לו

החבר רשאי לערער על  .הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתבוהחליט 

הועד . החלטה זו בפני הועד תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הועד

רשאי להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את 

  .הרחקת החבר מהחברה



 רים הנוכחים לנזוףרשאית ברוב קולות החב, בהמלצת הועד, האסיפה הכללית ,

הודעה על דיון זה חייבת . להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה

   .להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה

  מוסדות החברה. ז

  :מוסדות החברה הם

 האסיפה הכללית.  

  וגזבר ר מזכיר"חברים ובהם יו 7ועד ארצי המונה.  

 צורך על ידי ועד החברהועדות משנה שייקבעו לפי ה.  

  האסיפה הכללית

מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו על . שנים 3 -אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת ל

יום לפני המועד שנקבע ויפורסם  33ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות . ידי הועד

היום נושא שלא נכלל בסדר . סדר היום יקבע על ידי הועד. בהן סדר היום של האסיפה

לא ידון באסיפה אלא אם כן החליט על כך הועד או האסיפה ברוב קולות , כפי שפורסם

   .ר"י היו"האסיפה הכללית תנוהל ע. המשתתפים

האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר החברים מן 

תדחה האסיפה , ל"אם בזמן הנקבע לא יהיה מנין חוקי כנ. המנין בעלי זכות הצבעה

זכות  .הכללית בשעה אחת ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים

זכות ההצבעה מותנית בתשלום דמי חבר . ההצבעה שמורה לחברים מן המנין בלבד

  .כסדרם בשנות חברותו של החבר בשנים הקודמות למועד ההצבעה

, ת יהיו בהרמת ידייםההצבעו. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים

במידה . אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע ממספר המשתתפים

  .הצבעה על הוצאת חבר תהיה חשאית. ר"יכריע היו -והדעות בהצבעה תהיינה שקולות 

  :תפקידי האסיפה הכללית הם

 ח כספי"ר והוועד על פעילות הועד כולל דו"ח היו"קבלת דו.  

 ברי ועד אחת לשלוש שניםר וח"בחירת יו.  

 דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.  

 התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.  

  אסיפה כללית שלא מן המנין

הועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך 

אסיפה . בע מהחברים מן המנין של החברהחודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת ר

  .זו תהיה חוקית באותם תנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המנין

 

 



 :בחירות - ועד החברה

 ר החברה ולשאר חברי "הבחירות לוועד החברה הנן בחירות ישירות וחשאיות ליו

  .הוועד

 חברים  7יכלול הועד ייבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים ו

 .ר ומזכיר"כולל יו

 ועדת הבחירות 

 03 ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה , ימים טרם עריכת בחירות בחברה

תיידע הועדה . שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה, חברים בלתי תלויים

או לתפקיד /ר ו"את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו

. בוועד החברה ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד חבר

  .לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המנין

 ימים לפני מועד קיום  54-הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ

 .הבחירות

 תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה, יום טרם עריכת הבחירות 33-לא יאוחר מ 

סדרי , שתכלול סדר יום כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, לבחירות

 .שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים, הבחירות

 ימים לפני מועד  33לעשות כן עד לחברה ת חובותיו על כל חבר המבקש להסדיר א

 .הבחירות

 התייעצות  לצורך, ביום הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה במשך כל הבחירות

 .והכרעה בנושאים חריגים

 כל מועמד רשאי . תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, עם סגירת הקלפיות

 .לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות

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

תתכנס ועדת הבחירות , בסיבוב הנוסףבמקרה של שוויון . מספר הקולות הרב ביותר

בהסכמת , ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד

 .הנבחרים

 על פי בחירתו, ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים"חבר שנבחר כיו ,

 .למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו

  ניתן , כפי שקבוע בתקנון החברה, נושאי המשרהאם מספר המועמדים זהה למספר

ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד , לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה

תתקיים הצבעה חשאית אף , על אף האמור בסעיף זה. למינויו של מועמד לתפקיד

 .מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה 03%במקרה זה על פי דרישת 



 את תוצאותיהן ותדווח , ימים ממועד הבחירות 03בתוך , כתבועדת הבחירות תודיע ב

 .י"החברה ולהר/עליהן לחברי האיגוד

 י ובתקנון "את הנאמר בתקנון הר, בכל מצב, התנהלות הבחירות תהיה תואמת

 .החברה/האיגוד

 החברות/האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועדי האיגודים. 

 

  פעילות הועד

 ברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכלליתתפקיד הועד לייצג את הח. 

 וגזבר.הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר.  

  ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי

 .ר"יכריע קולו של היו -במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד  .הועד

 ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה . 

  יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של החברההועד . 

 במקרה  .אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו

יכנסו , ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים

אסיפה כללית שלא מן המנין לשם , תוך שלושים יום, חברי הועד הנותרים

  .לטה על הרכב הועדהח

  הועד רשאי להזמין אחד מחברי החברה על מנת לבצע בשמו פעולות מסוימות

   .שהן בתחום סמכותו של הועד ולחתום בשמו על כל הקשור בפעולות אלה

 חבר ועד רשאי לקבל החזר . חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה

  .הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים

  חברהר ה"יו

ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות , בהצבעה חשאית, ר יבחר באסיפה הכללית"היו

מהיות החברה הישראלית לאורוגניקולוגיה ורצפת האגן חברת בת של האיגוד . הצבעה

  .ר מומחה בגינקולוגיה ומיילדות"יהיה היו, הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

לאחר תקופת כהונה לא יוכל (. שנים שש) ותקדנצישתי  ר"של היוהמירבי משך הכהונה 

   .אותו אדם להיבחר לתפקיד אלא לאחר הפוגה של קדנציה אחת לפחות

לייצגה בפני הגורמים השונים בארץ , ר להיות אחראי לפעילויות החברה"תפקידו של היו

  .ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום"היו. ר ועד החברה"ל ולכהן כיו"ובחו

  .ר ימלא את מקומו מזכיר החברה"דרו של היובהע

יבחר במקומו מי שקיבל את מספר , ר החברה מלמלא את תפקידו"באם נבצר מיו

  .בבחירות שהיו לועד החברה, ר"הקולות הרב ביותר לאחר היו

 



  מזכיר

 מתפקידו לדאוג . מזכיר החברה ייבחר על ידי חברי הועד ברוב קולות

לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים , יבות החברה והועדלעריכת פרוטוקולים של יש

  .אסיפות ותכניות, ועליו להודיע לחברים על פגישות, וכתובותיהם

 גזבר

בין היתר לגביית מסי חבר וניהול : יהיה אחראי לכל התחום הכספי של החברה הגזבר

   .ח על פעילות זו"מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו. חשבונות החברה

   .ר החברה"ימלא את מקומו יו הגזברבהעדרו של 

  ועדות קבועות

ועדת הביקורת והועדה האתית של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ישמשו 

  .בתפקיד זה בחברה

 ת משנה וועד

ועדות אלו תהיינה . האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך

  .כפופות לועד החברה

  כספים. ח

  .תקציב החברה וגובה מסי החבר השנתיים שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על ידי הועד

  .חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר

. בתקופת כהונתם ר החברה והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה"יו

  .על המחאות החברה להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה

  מדעיכנס . ט

  .כינוס מדעי ארצי יתקיים לפחות אחת לשלוש שנים

  אישור ושינויים בתקנון. י

   .שינויים בתקנון יבוצעו רק באסיפה הכללית ברוב של שני שליש מהחברים הנוכחים

כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום 

  .לפני כינוס האסיפה הכללית

  פירוק החברה. אי

החלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שלושה 

יועבר רכוש החברה לועד , במקרה של פירוק החברה. רבעים של החברים מן המנין

לכל גוף , הארצי של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה אשר יעבירו לפי שיקול דעתו

   .לחברה לאורוגניקולוגיהדומה או זהה במטרותיו 

 אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר , כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר. יב

 .והן לנקבה

 

 


