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 שם החברה .1

 שלד-החברה הישראלית לרפואת שריר –הסתדרות הרפואית בישראל 

Israel Medical Association – The Israeli Society of Musculoskeletal Medicine 

 

 תוקף וסמכות .2

.א. החברה  הינה חלק בלתי נפרד מן ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(;  היא מוקמת  מתוקף תקנות ההסתדרות 2

 הרפואית בישראל ויונקת סמכויותיה מתקנות אלה.

שאינה מתיישבת ו/או  סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י שלד -.ב. כל תקנה מתקנות החברה הישראלית לרפואת שריר2

 בטלה מעיקרה. –

.ג. כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית של החברה ו/או במוסדותיה המנהלים  והמבקרים, המתנגדת ו/או סותרת ו/או 2

 בטלה מעיקרה. –מתיישבת עם החלטות מוסדות הר"י המרכזיים 

 

 מטרות החברה .3

 שלד בישראל.-מקצועית לרופאים העוסקים ברפואת שריר.א. קיום מסגרת 3

 שלד בתחום העבודה  הקלינית, וקיום מסגרת לביצוע מחקרים קליניים והוראה.-.ב. קידום ופיתוח רפואת שריר3

 .ג. שמירה על זכויות המקצוע והכרתו במישור המקצועי והציבורי.3

 ..ד. ארגון פגישות מדעיות, ימי עיון והשתתפות בכנסים3

 שלד לבין איגודים נוספים בארץ ובחו"ל.-.ה. טיפוח הקשר בין החברה הישראלית לרפואת שריר3

 שלד.-.ו. טיפוח הקשרים עם חברות וארגונים רפואיים בין לאומיים העוסקים ברפואת שריר3
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 חברי החברה .4

 .א. חברים מן המנין: רופאי הר"י4

 וכרת על ידי משרד הבריאות.  מותר נציג אחד להשקיף על ישיבות הועד.רפואית המ -.ב. חברים נלווים: כל קבוצה פרה4

 .ג. חברים שלא מן המנין.4

  

 נוהלי קבלה .5

 .א. רופא הרוצה להתקבל כחבר חברה,  יגיש בקשה ליו"ר הועד או לחברים.5

 .ב. חברי הועד יבדקו כל אחת מהבקשות ויחליטו על קבלתה או דחייתה.5

 חברה על קבלה או דחייה של המועמד תמסר למועמד בכתב..ג. ההחלטה של ועד ה5

.ד. במידה והחליט ועד החברה לדחות את בקשת המועמד, עליו לנמק את החלטתו ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה 5

 להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. יש לאפשר למועמד לערער על החלטת הועד.

 

 הפסקת חברות .6

 ו יציאתה כדין מהר"י..א. עקב הוצאתה/ו ו/א6

.ב. לפי בקשה שיפנה החבר/ה לועד החברה. יציאת חבר/ה מן מהחברה אינה משחררת אותו ממילוי כל ההתחייבויות 6

 הכספיות שהוטלו עליו/ה לפני ביטול החברות.

 .ג. ועד החברה רשאי להחליט על הפסקת חברות בכל אחד מהמקרים הבאים:6

 ות שאילו היו ידועות קודם לכן היו מונעות את קבלת החבר/ה לשורת החברה.. אם שוכנע כי קיימות סיב1.ג.6

. אם החבר/ה לא שילם את מסי החבר או תשלומים אחרים, שהוא היא חייב/ת לחברה כדין על אף שניתנו לו שלוש 2.ג.6

 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה. 30אזהרות בכתב מאת ועד הארגון, בלבד שחלפו 

. אם שוכנע הועד כי החבר/ה הפר/ה בזדון את תקנות החברה ו/א ו גרם/מה נזק חומרי או מוסרי לחברה ו/או הורשע 3.ג.6

בדין בעבירה שיש עמה קלון, על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתקיה של הר"י. במקרה מעין זה, יועבר הנושא לדיון 

 בפני האסיפה הכללית.

ן הוצאת חבר/ה מן החברה יקבל החבר/ה הודעה מוקדמת בכתב  על מועד הדיון ותינתן לו/ה .ד. בכל מקרה שתעלה לדיו6

להזדמנות להביע את דעתו בנושא  זה. החליט הועד על  הוצאת  חבר/ה משורות החברה,  יקבל החבר/ה הודעה מפורשת 

 בכתב.

 יום  ממועד קבלת ההחלטה. .ה. החבר יהיה רשאי/ת לערער על ההחלטה זו בפני ועדת הביקורת עד שלושים6

 .ו. ועדת הביקורת תהיה רשאית להעלות את הנושא בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה.6

.ז. האסיפה הכללית בהמלצת הוועד  רשאי/ת ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק חברותו של החבר/ה בחברה. 6

 החברה לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברי 



 

 שלד                                                                          -החברה הישראלית לרפואת שריר

 

 

 זכויות וחובות .7

 .א. על כל חבר חלה החובה למלא את ההחלטות שתתקבלנה במוסדות החברה.7

 .ב. כל חבר רשאי להשתתף בכינוסים ארציים ובינ"ל שמארגנת החברה.7

 בלבד. .ג. ההשתתפות באסיפה הכללית  והזכות להצביע בה  שמורה לחברים  מן המניין7

 .ד. הועד רשאי לאסור על חבר שלא שילם מסים במועד שנקבע מלהשתתף באסיפה הכללית ובבחירות לוועד החברה.7

 

 מוסדות חברה .8

 .א. האסיפה הכללית8

 .ב. ועד החברה שמורכב משמונה חברים מן המניין אשר יבחרו על ידי האסיפה הכללית, כדלקמן:8

 . יושב ראש1.ב.8

 . מזכיר2.ב.8

 . גזבר3ב..8

 

 האסיפה הכללית .9

.א. אסיפה כללית של החברה  תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על  ידי הועד. ההזמנות תשלחנה לכל 9

החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה. סדר היום יקבע ע"י הועד. נושא 

 שפורסם לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים. שלא נכלל בסדר  היום כפי

.ב. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה  בעלי זכות ההצבעה. אם 9

יה חוקית בכל מספר של בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית  למשך שעה ואז תתקיים ותה

 משתתפים.

.ג. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים  אלא אם כן נדרשה הצבעה 9

 יכריע היו"ר. -מהמשתתפים במידה והדעות בהצבעה  תהיינה שקולות 10%חשאית על ידי 

 .ד. תפקידי האסיפה הכללית הם:9

 על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.. קבלת דו"ח 1.ד.9

 . בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשנתיים.2.ד.9

 . דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.3.ד.9

 . התווית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.4.ד.9
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 יו"ר החברה .10

מתפקידו לייצג   .שלוש שניםבת לכהונה .א. היו"ר יבחר באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה 10

את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל לכהן כיו"ר ועד חברה  ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן.  בהיעדרו 

 ימלא את מקומו מזכיר החברה.

 

 הועד .11

 שמונה.יהיו  הנבחרים.א. מספר חברי הועד 11

יום  30.ב. פחת מספר חברי הועד והגיע לשלושה בלבד, יכנסו חברי הועד הנותרים אסיפה כללית שלא מן המניין, תוך 11

 לכל היותר לבחירות חדשות חברי הועד שנבחרו באסיפה זו יכהנו עד תום הקדנציה שנקבעה מראש.

 יכריע קולו של היושב ראש. –ה ברוב קולות במקרה של הצבעה שקולה .ג. החלטות הועד תתקבלנ11

שלד ולא נבחרו בבחירות לועד וכן  -.ד. ניתן לצרף לועד משקיפים על פי הצורך  ובהם רופאים הפעילים ברפואת שריר11

, מקצועות הסיעוד )פיזיותרפיסטים,  אוסטאופאטים,  כירורפרקטים,  מרפאים בעיסוק קבוצת החברים הנלווים  נציגים מ

 .   שלד-וכן  פסיכולוגים (  ובתנאי שהם  פעילים בעיסוקם בתחום רפואת השריר

 צרוף משקיף לועד מותנה בקבלתו בהצבעה ע"י הועד הנבחר.ה. 11

 

 בעלי התפקידים בועדוקדנציות  תקיפות כהונת הועד .12

 שנים. 3.א.  הועד ייבחר ע"י האסיפה הכללית לקדנציה של 12

 קדנציות  באותו תפקיד.    2לא יכהנו ברצף יותר מ  –.ב. בעלי התפקידים בועד, קרי  יו"ר , מזכיר,  וגזבר 12

 קדנציות ברצף להיבחר לתפקיד אחר בועד.    2.ג. נבהיר כי  בעל תפקיד יכול לאחר 12

  גזבר( ,מזכיריו"ר, ועד )ים בתוך הותפקיד יקדנציות אלא רק בעל 2.ד. נבהיר גם כי חברות בועד עצמו אינו מוגבל ל 12

 

 ישיבת ועד .13

 .א. יושב ראש יכנס את חברי הועד ויקבע את סדר היום.13

 .ב. הישיבה תחשב לחוקית כאשר ישתתפו בה לפחות ארבעה חברי ועד.13

 בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר..ג. הועד יבחר 13
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 תפקידי הועד .14

 .א. ייצוג החברה בכל המסגרות הרפואיות הקיימות.14

 .ב. ארגון כנסים מדעיים14

 .ג. הוצאה לפעול של החלטות שתתקבלנה באסיפה הכללית.14

 .ד. מתן דיווח שוטף לאסיפה הכללית אודות הפעילות החברה.14

 אישור הוצאות כספיותו .ה. ניהול חשבונות בחברה14

 . קבלת בקשות לחברות בחברהו.14

 

 הגזבר .15

דו"ח ריבעוני .א. גזבר החברה יהיה אחראי לגביית מסי החבר ולניהול חשבונות החברה ויהיה חייב להגיש לוועד 15

 על פעילות זו. בהעדרו ימלא את מקומו יו"ר החברה או המזכיר.  שנתי דו"חהכללית  ולאסיפה

 

 המזכיר .16

.א. מתפקיד המזכיר לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם 16

 ועליי להודיע לחברים על פגישות אספות ותכניות.

 

 כספים .71

.א. תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטל על חברי החברה ייקבעו על ידי הועד. שעור מסי החבר ייקבע באישור הועד 17

ס נוסף או תשלום המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מ

 למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.

.ב. יו"ר החברה , הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה 17

 להיות חתומות על ידי  שני מורשי חתימה.

 

 וי תקנוןשינ .81

יום לפני מועד  30תוגש בכתב על ידי הועד לכל החברים מן המניין עד  1-3.א. כל הצעה לשינוי התקנון פרט לסעיפים 18

 האסיפה הכללית שבה תידון אותה הצעה.

תתקבל ע"י האסיפה הכללית רק במידה  הצביעו בעדה לפחות מחצית  1-3.ב. הצעת השינוי בתקנון פרט לסעיפים 18

 האיגוד או שני שלישים מן הנוכחים באסיפה.מחברי 
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 פירוק החברה .19

 מהחברים במניין. 75%.א. ההחלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב קולות של 19

 .ב. רכוש החברה יועבר לידי הועד המרכזי של הר"י אשר יעבירו לפי שיקול דעתו לכל גוף הדומה או זהה במטרותיו19

 שלד.-לאגודה לרפואת שריר
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