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 תוקף וסמכות ב.

בישראל החברה הינה חלק בלתי נפרד מן האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ומן ההסתדרות הרפואית  .1

 ....(סעיף)ראה  )הר"י( ומוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלה

כל תקנה מתקנות החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת  .2

    בטלה מעיקרה. – לתקנות הר"י או לתקנות האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

  

 מטרות החברה ג. 

רפואיים העוסקים בתחום הגינקולוגיה -צועות פאראקלהוות פורום ארגוני מקצועי לרופאים ובעלי מ .1

 האונקולוגית.

 לקדם את הידע, המיומנות והמחקר הרפואי בשטח הגינקולוגיה האונקולוגית בישראל. . 2

 בגינקולוגיה.לקבוע את הרמה המקצועית המתבקשת בנושאים האונקולוגיים  . 3

 להוות את הגוף המקצועי המייעץ במדיניות, פיתוח וארגון שירותי הגינקולוגיה האונקולוגית בישראל. . 4

 לקשור קשרים עם חברות או גופים בעלי עניין בנושאים דומים בארץ ובעולם. . 5

    

 חברות ד. 

 ין, חבר נלווה וחבר כבוד.יסוגי חברויות: חבר מן המנ 3בחברה  .1

רופא חבר הר"י בעל תעודת מומחה במיילדות וגינקולוגיה או אונקולוגיה או  – יןיחבר מן המנ .1.1         ·

  ן יוכל לבחור או להיבחר למוסדות החברה.ירק חבר מן המני פתולוגיה.

נקולוגיה רפואי שיש לו עניין בתחום הגי-רופא מתמחה חבר הר"י או בעל מקצוע פארא – חבר נלווה .1.2         ·

חבר נלווה יוכל ליהנות מכל הזכויות כחבר מן המניין להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות  האונקולוגית. 

 החברה.

חבר מהארץ או מחו"ל אשר החברה מבקשת להעניק לו הוקרה עקב תרומתו  – חבר כבוד . 1.3         ·

בחר בהמלצת ועד החברה על ידי האסיפה הכללית של חבר כבוד י המיוחדת לשטח הגינקולוגי אונקולוגי בארץ. 

 חבר כבוד אינו חייב להיות חבר בהר"י. החברה וברוב של שני שלישים.

  

 נוהלי קבלה ה.

  ועדת הקבלה תמונה על ידי ועד החברה. .1

 מגיש הבקשה לחברות הופך להיות חבר בחברה לאחר שחברותו אושרה על ידי ועדת הקבלה. .2

מק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה לחברות ולאשר לחבר הזדמנות נאותה על הועד לנ .3

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

ועד החברה והצעה כזו חייבת להגיע ל ן של החברה.ימועמד לחבר כבוד יוכל להיות מוצע על ידי חבר מן המני .4

קבלת המועמד תהיה  יום לפני האסיפה הכללית ויו"ר החברה יביא אותה להצבעה באסיפה זו. 30 –לא פחות מ 

 ברוב של שני שלישים של חברי האסיפה הכללית.

  

 זכויות וחובות ו. 

ההשתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור  כל חבר רשאי להשתתף בכינוסים של החברה. .1

הועד יכול לאסור על חבר  ן.ילמוסדות החברה יבחרו רק חברים מן המני ין בלבד.יהמנ ולהיבחר שמורה לחבר מן

 המפגר בתשלום מיסיו להשתתף באסיפה הכללית ובבחירות.

 חברות תופסק במקרים הבאים: –הפסקת חברות  . 2

 ועד החברה.ולפי בקשה בכתב מהחבר ל . 2.1         ·
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 תו מהר"י, או מן האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה.עקב הוצאתו ו/או יציא . 2.2         ·

 הועד רשאי לבטל חברות במקרים הבאים: . 2.3         ·

 אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר. . 2.3.1

שניתנו לו שלוש אזהרות  אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, למרות . 2.3.2

 בכתב על ידי המזכיר, ובלבד שחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.

אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת החברה ו/או את תקנות החברה בזדון ו/או גרם נזק חומרי  . 2.3.3

פט מוסמך או ועדת האתיקה או מוסרי לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון על ידי בית המש

 של הר"י.

בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו  .2.4         ·

 במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב. הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון טענותיו.

על החלטה זו בפני הועד תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי  החבר רשאי לערער . 2.5         ·

 הועד רשאי להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה. הועד.

האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים הנוכחים לנזוף, להשעות או  . 2.7         ·

הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד  חברותו של חבר בחברה.להפסיק את 

 האסיפה.

  

 מוסדות החברה ז. 

 מוסדות החברה הם: .1

 האסיפה הכללית. .1.1         ·

 .וגזבר מזכיר חברים ובהם יו"ר 5ועד ארצי המונה  . 1.2         ·

 שייקבעו לפי הצורך על ידי ועד החברה.ועדות משנה  . 1.3         ·

 האסיפה הכללית . 2

מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו על ידי  שנים. 3 -אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת ל .2.1         ·

יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של  30ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות  הועד. 

נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם, לא ידון באסיפה אלא אם כן  ל ידי הועד.סדר היום יקבע ע האסיפה.

 האסיפה הכללית תנוהל ע"י היו"ר. החליט על כך הועד או האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

ין בעלי יהאסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר החברים מן המנ .2.2         ·

אם בזמן הנקבע לא יהיה מנין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית בשעה אחת ואז תתקיים ותהיה  הצבעה.זכות 

 חוקית בכל מספר של משתתפים.

זכות ההצבעה מותנית בתשלום דמי חבר כסדרם בשנות  ן בלבד.יזכות ההצבעה שמורה לחברים מן המני

 חברותו של החבר בשנים הקודמות למועד ההצבעה.

ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. . 2.3         ·

במידה והדעות בהצבעה תהיינה  נדרשה הצבעה חשאית על ידי לפחות רבע ממספר המשתתפים. 

 הצבעה על הוצאת חבר תהיה חשאית. יכריע היו"ר. – שקולות

 ית הם:תפקידי האסיפה הכלל .2.4         ·

 קבלת דו"ח היו"ר והוועד על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.        .2.4.1

 בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.        .2.4.2

 דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.        .2.4.3

 ועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.והתווית הנחיות ודרכי פעולה ל        .2.4.4

 יןיפה כללית שלא מן המנאסי . 3

ין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת יהועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המנ

אסיפה זו תהיה חוקית באותם תנאים כפי שנקבעו  ין של החברה.ידרישה בכתב מאת רבע מהחברים מן המנ

 ין.יעבור אסיפה כללית מן המנ

 .  

 בחירות. 4

  ארגון הבחירות לוועד יתבצע על ידי ועדת בחירות שתמנה שלושה חברים שאינם מועמדים. . 4.1

 הועד ייבחר בהצבעה חשאית על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים.  4.2

 "י.בהריהיו בחירות באמצעות קלפי או בחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך  הבחירות 4.3



 .וועד חברי 4 בחירתל והצבעה החברה"ר ליו ישירה הצבעה. במקביל הצבעות שתי יתקיימו 4.4

 .אותו חבר יוכל להגיש מועמדות הן לחבר וועד והן ליו"ר 4.5

 

 . ר"ויו וועד חברי 4ויכלול קולות ברוב יבחר הוועד5.1. ועד החברה 5 

 הכללית.מתפקיד הוועד לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה 5.2

 לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין. .5.3      ·

 ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. . 5.4      ·

יכריע קולו – במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה. .5.5      ·

 של היו"ר.

אסיפה כללית רשאית  הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של החברה. . 5.6      ·

במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה  להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו. 

ין לשם החלטה על יא מן המנמשלושה חברים, יכנסו חברי הועד הנותרים, תוך שלושים יום, אסיפה כללית של

 הרכב הועד.
·      5.7. .  

חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך  חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. .5.8      ·

 אישורים מתאימים.

 

 החברה"ר יו . 6

מהיות  בעלי זכות הצבעה.היו"ר יבחר באסיפה הכללית, בהצבעה חשאית, ברוב רגיל של הנוכחים  .6.1      ·

החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית חברת בת של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, יהיה היו"ר 

  מומחה בגינקולוגיה ומיילדות. 

 של האחרונים הוועדים משני באחד ועד חברי שהיו חברים רק להגיש יוכלו החברה"ר יו לתפקיד למועמדות 6.2

יוכלו להגיש מועמדות גם חברים שהיו  ,"רהיו לתפקיד האחרונים הוועדים משני מועמד ואין דהבמי. החברה

 חברי וועד בוועדים קודמים של החברה.

לאחר תקופת כהונה לא יוכל אותו אדם להיבחר  משך הכהונה של היו"ר קדנציה אחת )שלוש שנים(. .6.3       ·

 לפחות.לתפקיד אלא לאחר הפוגה של קדנציה אחת 

תפקידו של היו"ר להיות אחראי לפעילויות החברה, לייצגה בפני הגורמים השונים בארץ ובחו"ל ולכהן  .6.4     ·

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

 בהעדרו של היו"ר ימלא את מקומו מזכיר החברה. .6.5      ·

ה מלמלא את תפקידו, יבחר במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר באם נבצר מיו"ר החבר .6.6      ·

 לאחר היו"ר, בבחירות שהיו לוועד החברה.

 

  חברי הוועד . 7  

מתפקידו לדאוג   הקולות בבחירות לוועד החברה.  רובהחברה יבחר חבר הוועד שקיבל את  למזכיר .7.1 

לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של 

החברים וכתובותיהם וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים 

 .לתקנון הר"י. 339בסעיף 

   ·מקומו יו"ר החברה בהעדרו של המזכיר ימלא את .7.2 

 . המזכיר לאחר הרב הקולות' מס את שקיבל הוועד חבר ייבחר החברה לגזבר 7.3

, קבלת גזבר יהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י

עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר 

אחראי לשימוש מושכל בכספי החברה, לניהול התנועות הכספיות של החברה ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות 

לתקנון הר"י.  340ים בסעיף והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורט

הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר 

   להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.



א לקדנציות  2של לאחר תקופת כהונה שנים(.  6קדנציות רצופות ) 2 -משך כהונה של חבר וועד תוגבל ל 7.4

אותו חבר וועד כן יוכל  אלא לאחר הפוגה של קדנציה אחת לפחות.חבר וועד יוכל אותו אדם להיבחר לתפקיד 

 קדנציות בוועד. 2להיבחר לתפקיד יו"ר לאחר 

 

  -חובות נושאי משרה. 8

 נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי האיגוד והר"י. ;8.1

נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות וועד החברה, וועד  -ענייניםניגוד  8.2

רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות  -האיגוד או הר"י

לל, הסמכות להעביר נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י. ככ

חבר ועד שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו, מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר 

מתפקידיהם ככאלה, מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שהתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה 

 תהיה סופיתהכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י והחלטתו 

 

        .  

 משנה ועדת . 9

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

 

 כספים ח. 

 . תקציב החברה וגובה מסי החבר השנתיים שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על ידי הועד.1

 חבר.. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי 2

על ההמחאות   יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. והגזבר. יו"ר החברה המזכיר 3

 להיות חתומות על ידי שניים מתוך שלושת מורשי החתימה.

מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא )כגון יציאה 

 חתימתו בחשבון החברה בבנק וועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.תבוטל  -לחו"ל(

העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית 

 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. 30לאחר מועד הבחירות, ובתוך 

  

 כנס מדעי ט.

 קיים לפחות אחת לשלוש שנים.כינוס מדעי ארצי ית

  

 אישור ושינויים בתקנון י. 

  שינויים בתקנון יבוצעו רק באסיפה הכללית ברוב של שני שליש מהחברים הנוכחים. .1

כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על ידי הועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום לפני כינוס האסיפה  . 2

 הכללית.

  

 פירוק החברה יא. 

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

עד הארצי של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ובמקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לו ין.יהמנ

  לגינקולוגיה אונקולוגית.אשר יעבירו לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה 

 

 הגומלין יחסי קיימים וגינקולוגיההחברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית ולאיגוד הישראלי למיילדות  בין. יב

 :הבאים
 

לתקנון הר"י, לאיגוד מספר חברות איגודיות אשר פועלות לקידום נושא מדעי  291בהתאם לסעיף  .1

 ספציפי במסגרת האיגוד, כדלקמן:

החברה לרפואת אם ועובר, החברה לאונקולוגיה גינקולוגית, החברה לאמצעי מניעה ובריאות מינית, 

החברה הישראלית לאולטרסאונד במיילדות וגינקולוגיה, החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן, 

 .החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית והחברה הישראלית לקולפוסקופיה וצוואר הרחם



 האיגוד.  הקמה או הצטרפות של חברות איגודיות חדשות טעונה אישור ועד .2

תקנוני החברות האיגודיות והחלטותיהן כפופים לתקנון האיגוד והחלטותיו ואינם יכולים לעמוד  .3

 בסתירה אליהם.

 תקנוני החברות האיגודיות וכל שינוי שמבוקש לערוך בהם, יובאו לאישור האיגוד. .4

יוכלו להתקבל לחברות האיגודיות רופאים חברי הר"י שהנם חברים מן המניין כחברים מן המניין  .5

 באיגוד.

בעלי תפקידים בחברות איגודיות יוכלו לשמש במקביל כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת  .6

 כהונתם בחברה, למעט בתפקיד יו"ר האיגוד, יו"ר סניף של האיגוד או יו"ר של חברה איגודית אחרת.

 החברות האיגודיות תהא מתואמת עם האיגוד, וכל פרסומיהן יישאו את שם האיגוד.פעילותן של  .7

 יו"ר החברות האיגודיות יהיו חברים במועצת האיגוד. .8

 פרסומים מדעיים של החברות האיגודיות יאושרו תחילה במועצת האיגוד. .9

 

  

 לנקבה.כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן  .גי

  
  

 

 


