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השם א. 

שם הארגון הוא "ההסתדרות הרפואית בישראל", והוא  1 .
הוא:  בלועזית  השם  "הר"י".  הקיצור  בשם  להלן  ייקרא 

.Israeli Medical Association

הכשרתה המשפטית של הר"י ב. 

והחובות  הזכויות  כל  עם  משפטית,  אישיות  היא  הר"י  2 .
על  הממונה  הגוף  הוא  המרכזי  הוועד  מכך.  הנובעות 
קביעת המדיניות של הר"י בתחומים ובנושאים שונים, 
המקצועי  החברתי,  הציבורי,  היום  סדר  על  הנמצאים 
מזכירות  באמצעות  פועל  המרכזי  הוועד  והכלכלי. 
נבחרת. בהיעדר קביעה אחרת, יחייבו את הר"י חתימתם 
חותמת  בצירוף  שלהלן,  התפקידים  מבעלי  שניים  של 
הר"י: יו"ר הר"י, אחד מסגני היו"ר, מזכ"ל הוועד המרכזי 
להקמת  לפעול  רשאית  הר"י  המרכזי.  הוועד  וגזבר 
חברות, ובלבד שהפעולה נעשית לטובתם של הרופאים 

ולקידום מטרות הר"י. 
הר"י היא ארגון העובדים היציג של רופאי ישראל, הפועל  3 .
מפלגתי  ובלתי  תלוי  בלתי  עצמאי,  מקצועי,  כארגון 

לקידום הרופאים והרפואה בישראל.
אשר  ישראל,  במדינת  אזור  בכל  ימוקמו  הר"י  משרדי  4 .
סניפים  מספר  להר"י  הארצית.  הוועידה  על־ידי  ייקבע 
פעילים ברחבי הארץ, כפי שיידרש מעת לעת, הפועלים 
חברתית,  מבחינה  בעיקר  הרופאים,  את  לשרת  כדי 

במקום מגוריהם.
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. 5 .

המטרות והיקף הפעולה של הר"י ג. 

מטרותיה של הר"י הן לקדם את העניינים המקצועיים,  6 .
רמה  על  לשמור  חבריה,  של  והכלכליים  המדעיים 
ולדאוג  הרפואה  מקצוע  של  נאותה  ואתית  מקצועית 
למעמד הרופא ולמעמדה של הרפואה הציבורית בארץ, 

בין היתר:

בתחום הפרופסיונלי

הר"י הינה ארגון הרופאים היציג היחיד במדינת   6.1
ישראל.

בהיותה ארגון עובדים יציג, מנהלת הר"י משא   6.2
הסדרים  על  וחותמת  המעסיקים  עם  ומתן 
תנאי  את  המסדירים  קיבוציים,  והסכמים 

עבודתם, שכרם ורווחתם של הרופאים.

בתחום המדעי-מקצועי

באמצעות המועצה המדעית, קובעת הר"י את   6.3

רמת מקצוע הרפואה, דואגת לסדרי ההתמחות 
ולבקרת המקצוע, מפתחת את לימודי ההמשך 
ופועלת  השונות,  צורותיהם  על  ברפואה, 

לקידומם. 
מכל  וחברות  איגודים  בתוכה  מאגדת  הר"י   .6.4
תחומי ההתמחות הרפואית. האיגודים והחברות 
מהווים את הבסיס המדעי והמקצועי לקהילייה 
הרפואית ולפעילות הר"י בתחום המקצועי. הר"י 
תומכת ומגבה את פעולות האיגודים והחברות. 

בתחום האתי 

הלשכה לאתיקה מגבשת את הקוד האתי של   6.5
ולעדכונם  הכללים  לשינוי  ודואגת  הרופאים 
והלשכה  האתיות  הוועדות  הצורך.  במידת 
לתחום  הנוגעים  העניינים  בכל  מטפלות 
וכן  עמיתים  בין  בתלונות  הרפואית,  האתיקה 

בתלונות הציבור כלפי רופאים.

בתחום המשפטי

הר"י פעילה ומעורבת בהליכי חקיקה, הנוגעים    6.6
לציבור הרופאים ולמערכת הבריאות בישראל. 

באמצעות המחלקה המשפטית שלה, מטפלת    6.7
לציבור  הנוגעים  המשפטיים  בהיבטים  הר"י 

הרופאים ולעבודתם.
המחלקה המשפטית מלווה את פעילות הר"י,    6.8
בבעיות  הר"י  של  השונים  לגופים  מייעצת 
ההיבטים המשפטיים  בכל  ועוסקת  משפטיות, 

הקשורים לעבודתם.

בתחום שיפור האיכות 

הר"י שוקדת על שיפור איכות הטיפול הרפואי    6.9
ובטיחותו.

הקהילייה  של  הפעילות  את  מרכזת  הר"י    6.10
ברפואה  האיכות  הבטחת  בתחום  הרפואית 
מדעת,  הסכמה  טופסי  לרבות  סיכונים,  וניהול 
הקליניות  ההנחיות  בתחום  מדעית  פעילות 

ומעקב אחרי סקרים ומבדקים. 

בתחום הרווחה

הר"י מציעה מגוון פעילויות ושירותים לרופאים   6.11
ביטוח  לרבות  והתרבות,  הרווחה  בתחום 
רפואי, הפעלת מועדון צרכנים, הכנה לפרישה 
כספי  סיוע  מתן  לגמלאים,  ופעילות  לגמלאות 
קרנות  אבות,  בית  הפעלת  לנזקקים,  מיוחד 

שונות וכד'.

בתחום הציבורי

הר"י פועלת להבטחת זכויות הציבור בכל הקשור   6.12
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וההסברה  החינוך  לקידום  הרפואי,  לטיפול 
הרפואיים ולשמירת זכויות המטופלים. 

הר"י מקיימת ימי עיון ומפגשים בנושאים שונים,   6.13
המיועדים לרופאים ולקהל הרחב.

נעשות,  הציבור  לטובת  הר"י  של  פעולותיה   6.14
ציבוריים,  הסברה  מסעי  באמצעות  היתר,  בין 
כגון  שונים,  גופים  עם  ופעילות  מעורבות 
מוסדות  הכנסת,  חולים,  קופות  חולים,  ארגוני 

הממשלה וכד'.
הר"י מפרסמת ניירות עמדה בנושאים העומדים   6.15
הרפואה,  מקצוע  שעניינם  היום,  סדר  על 

הרופאים ובריאות הציבור.

בתחום הבינלאומי

ומקיימת  בינלאומיים  בארגונים  חברה  הר"י   6.16
ההסתדרויות  עם  הדוקים  גומלין  קשרי 

הרפואיות השונות בעולם.
או  כמחלקה  כסניף,  להצטרף  רשאית  הר"י   
מקצועי  ארגון  לכל  אחרת  ארגונית  כיחידה 
והמנהל  הרפואה  המחקר,  בתחומי  בינלאומי 

הרפואי.
מדינת  בין  והזיקה  הקשר  את  מקדמת  הר"י   6.17
על־ היתר,  בין  בתפוצות;  רופאים  לבין  ישראל 
רופאים  צירוף  בינלאומיים,  כינוסים  עריכת  ידי 

כחברי חוץ להר"י ופעילויות נוספות.

בתחום המידע 

הר"י מוציאה לאור עיתונות מקצועית בעברית   6.18
והמדע  המחקר  בתחום  העוסקת  ובלועזית, 

הרפואי.
במה  המשמש  כתב־עת  לאור  מוציאה  הר"י   6.19
על  העומדים  מרכזיים  בנושאים  ציבורי  לשיח 
והאתיקה  הכלכלה  המדיניות,  של  היום  סדר 
כתב־העת  נותן  כן,  כמו  בישראל.  הרפואית 
הר"י,  של  ויעדיה  עמדותיה  למדיניותה,  פומבי 
בנוסף,  שונים.  בתחומים  עדכני  מידע  ומביא 
ולאיגודים,  לרופאים  מידע  עלוני  הר"י  מפיקה 

המופצים מספר פעמים בשנה.
הר"י יוזמת ושותפה למיזמים שונים, שמטרתם   6.20
בריאות  לענייני  הציבורית  המודעות  הגברת 
האנציקלופדיה  של  עריכתה  בהם,  ורפואה; 
בריאות  מוספי  הוצאת  לרפואה,  הישראלית 
שידורים  ימי  וקיום  היומיים  העיתונים  בשיתוף 
מיוחדים, בשיתוף פעולה עם אמצעי התקשורת 

האלקטרונית. 
להר"י אתר אינטרנט, המיועד לציבור הרופאים    6.21
בארץ ובחו"ל ולציבור הרחב. האתר הראשי כולל 

אתרי משנה מגוונים, ובהם מידע בדבר כתבי־
האתר  ועוד.  הצרכנות,  מועדון  הר"י,  של  העת 
מפרסם בקביעות מידע על אודות פעילות הר"י 
והאיגודים בשפות שונות, מידע בנושא בחינות 

ועדכונים שוטפים בדבר עמדותיה של הר"י. 

חברּות בהר"י ד.  

חברים מן המניין

בישראל  ברפואה  לעסוק  המורשים  רופאים    7 .7.1
זכאים להיות חברים מן המניין בהר"י.

מלאים  חבר  דמי  המשלם  המניין,  מן  חבר   7.2
להר"י, הוא חבר שיש לו הזכות המלאה לבחור 
ולהיבחר למוסדות הר"י למיניהם וליהנות מכל 

מגוון השירותים, מהזכויות ומהחובות.

חברים שלא מן המניין

בעלי השכלה אקדמית, העוסקים בתחום מדעי החיים,  8 .
ורופאי שיניים בעלי מומחיות בכירורגיית פה ולסתות, או 
רופאי שיניים מתמחים בכירורגיית פה ולסתות, רשאים 

להצטרף להר"י כחברים שלא מן המניין.
וחובות כשאר  זכויות  בעלי  מן המניין הם  חברים שלא  9 .
חברי הר"י, למעט הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הר"י 
השונים, ובתנאי ששילמו את מסי החבר המלאים כפי 

שנדרש. 

רופאי צה"ל, המשטרה ושאר כוחות הביטחון

כוחות  ובשאר  במשטרה  בצה"ל,  המשרתים  רופאים  10 .
בכפוף  בהר"י,  מלאים  כחברים  יתקבלו  הביטחון, 
למגבלות תנאי שירותם. מסי החבר ייקבעו לכל קבוצת 
רופאים בהתאם לזכויותיהם ולשירותים שיקבלו מהר"י. 
עובדי  אזרחים  שהינם  רופאים  על  חל  אינו  זה  סעיף 

צה"ל.

חברים עמיתים

סטודנטים לרפואה בשנה השישית ללימודים ובוגרי בית  11 .
הספר לרפואה בעלי תעודת גמר של הפקולטה לרפואה 

)סטאז'רים( יתקבלו כחברים עמיתים בהר"י.
חבר  מסי  בתשלום  מחויבים  יהיו  לא  עמיתים  חברים  12 .
להר"י, ולא יהיו בעלי זכויות בהר"י, למעט הזכות לקבל 

עיתונות שהר"י מוציאה לאור.
עם קבלת הרישיון לעסוק ברפואה בישראל, יהיו חברים  13 .

עמיתים לחברי הר"י,כהגדרתם בסעיפים 8-7 לעיל. 

יקירי הר"י 

לוועד המרכזי תהא סמכות להעניק תואר "יקיר הר"י"  14 .
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יוצאת דופן לקידום הרפואה  לאדם, אשר פעל בצורה 
והרופאים בישראל. 

חברי חוץ 

בפעולות  לתמוך  ורוצים  בחו"ל  המתגוררים  רופאים  15 .
כ"חברי  להר"י  מתקבלים  בהתפתחותה  ולעזור  הר"י 
חוץ". רופאים אלה יהיו זכאים לזכויות מצומצמות, אשר 

יפורטו על־ידי הוועד המרכזי.

קבוצות מיוחדות ופטורים

קבוצה או קבוצות של רופאים חברי הר"י עשויים להיות  16 .
מסי  בסכום  זמנית  להפחתה  או  זמני  לפטור  זכאים 
החבר שעליהם לשלם להר"י, על־פי נסיבות וקריטריונים 

שייקבעו מעת לעת על־ידי מזכירות הר"י.
להפחתה  או  לפטור  הר"י  חבר  יחיד  רופא  של  בקשה  17 .
נימוקים,  בצירוף  בכתב,  תוגש  החבר  מסי  בתשלום 
למחלקת פרט ורווחה בהר"י, וזו תדון בבקשתו בהתאם 

לקריטריונים שייקבעו על־ידי יו"ר ועדת כספים ורווחה.

תהליך קבלת חבר בהר"י ה. 

להר"י  כחבר  להתקבל  הרוצה  רופא  כל  על   18 .18.1
עליו.  ולחתום  הצטרפות  בקשת  טופס  למלא 
לא מצאה  לוועדת קבלה, שאם  יועבר  הטופס 
סיבה המונעת את קבלת המבקש כחבר בהר"י, 

תאשר את קבלתו בכפוף לסעיף 18.3 להלן.
לשלוח  מבלי  מלאים  חבר  דמי  ששילם  רופא   18.2
טופס, כאמור לעיל, יהיה זכאי לכל הזכויות אלא 

אם כן הודיע אחרת, כקבוע בסעיף 19 להלן.
היועץ המשפטי של הר"י רשאי להגיש התנגדות    18.3
השעיית  לבקש  ו/או  הר"י  כחבר  רופא  לקבלת 
ובלבד  הטיפול בבקשתו להתקבל כחבר הר"י, 
שינמק את עמדתו. הוועד המרכזי יחליט בעניינו, 
את  להשמיע  הזדמנות  למועמד  שנתן  לאחר 

עמדתו.
כל רופא המעוניין לבטל את חברותו בהר"י יפנה להר"י  19 .
בכתב, ויודיע על רצונו שלא להיות חבר בארגון. הודיע 
הרופא על ביטול חברותו, תופסק גביית דמי החבר החל 
ויופסקו  הודעתו,  מסירת  מועד  לאחר  הבא  מהחודש 

זכויותיו וחובותיו כחבר הר"י. 
יהיה  בהר"י  חברותו  את  מיוזמתו  שביטל  הר"י  חבר  20 .
קבלת  לתהליך  בכפוף  מחדש,  לארגון  להצטרף  רשאי 
חבר בהר"י, כמפורט בסעיף 18 לעיל, ובכפוף לתנאים 

האמורים בסעיף 26 להלן.
מועמד שלא התקבל להר"י, או שהופסקה חברותו על־ 21 .

להלן,  ו'  בפרק  המפורטים  ובנסיבות  בתנאים  הר"י  ידי 
רשאי להגיש בקשת הצטרפות מחדש להר"י, הכוללת 

חברותו,  להפסקת  או  לאי־קבלתו  הנסיבות  פירוט  את 
אם  בה  ידון  אשר  המרכזי,  הוועד  בפני  תידון  ובקשתו 

מתקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים:
עברו חמש שנים לפחות מיום קבלת ההודעה    21.1
הוועד המרכזי על אי־קבלתו כחבר הר"י  מאת 

או על הפסקת חברותו מכל סיבה שהיא.
כחבר  התקבל  לא  שבגינן  הנסיבות  שינוי  עם   21.2

הר"י או שהופסקה חברותו.
מנימוקים מיוחדים שיירשמו.   21.3

הפסקת חברּות בהר"י  ו. 

חברּות של חבר בהר"י נפסקת באופן אוטומטי באחד  22 .
המקרים הבאים:

עם מות החבר.   22.1
חברותו;  הפסקת  על  החבר  הודעת  בעקבות   22.2
על הפסקת חברותו יודיע החבר להר"י במכתב 
שלאחר  בחודש  לתוקפה  תיכנס  והיא  רשום, 

מסירת ההודעה. 
עם מתן פסק דין סופי, שאין עליו ערעור בבית   22.3
משפט או בבית דין, לרבות בית הדין של הר"י, 

באחד הנושאים כמפורט להלן:
חבר אשר נמצא אשם בפלילים בעבירה    22.3.1

שיש עמה קלון.
כנגד  או  הר"י  נגד  פעל  אשר  חבר   22.3.2

מטרותיה או החלטותיה.
על אף האמור לעיל, יהיה לוועד המרכזי   22.3.3
שיקול דעת לעניין הפסקת חברותו של 
סופי  דין  פסק  בנסיבות של  הר"י  חבר 
מטעמים  לעיל,  המפורטים  בנושאים 

מיוחדים שיירשמו. 
עם ההחלטה הסופית של הלשכה לאתיקה או    22.4
של בית הדין של הר"י בדבר השעיית החבר או 

הרחקתו. 
כחוק  ממנו  נשלל  ברפואה  לעסוק  שרישיונו  רופא  23 .

לצמיתות,יחדל להיות חבר הר"י.
הוועד  החלטת  עם  נפסקת  בהר"י  חבר  של  חברותו  24 .
בנסיבות  כך  על  להחליט  שרשאי  ביטולה,  על  המרכזי 

הבאות:
שוכנע בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו   24.1

ידועות קודם לכן, את קבלתו כחבר בהר"י. 
הוועד המרכזי רשאי להשעות באופן זמני חבר   24.2
הר"י שהורשע בפסק דין שאינו חלוט, ונגזר עליו 

מאסר בפועל.
או  החבר  מסי  אם  נפסקת,  בהר"י  חבר  של  חברותו  25 .
לא  כדין,  עליהם  שהוחלט  להר"י,  אחרים  תשלומים 
יותר,  או  חודשים,  ארבעה  על־ידי החבר במשך  שולמו 
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ברציפות, ללא סיבה סבירה ועל אף שנשלחה התראה 
במכתב רשום לאחר חודשיים, לפחות, שבהם לא שילם 

את דמי החבר.
במקרה שכתובתו של החבר או מספר הפקס שלו לא   
לגלותם,  סביר  חיפוש  שנערך  העובדה  למרות  אותרו, 
בכך,  ירצה  אם  הזדמנות,  לו  ותינתן  חברותו  תופסק 
רצף  על  לשמור  כדי  להר"י,  חובותיו  כל  את  לשלם 

זכויותיו בתקופה ההיא. 
הן  השעייתו,  או  חבר  של  חברותו  הפסקת    25.1
בחובתו  תפגע  לא  הר"י,  ביוזמת  והן  ביוזמתו 
לשלם את מסי החבר או כל תשלום שבו הוא 
חייב, עד ליום הפסקת החברות או עד למועד 
לחודש שלאחר מועד  עד  או  תחילת ההשעיה 
קבלת מכתב רשום מהחבר לוועד המרכזי על 

הפסקת חברותו, לפי העניין. 
הפסיק חבר להיות חבר הר"י מכל סיבה שהיא,    25.2
זכאי  יהיה  לא  והוא  בהר"י,  זכויותיו  כל  יישללו 
או  מהר"י  אחרות  הטבות  או  שירותים  לקבל 
או  הר"י  על־ידי  הנערכים  מביטוחים  ליהנות 
הנחות בביטוחים שונים להם הוא זכאי כחבר, 

מיום הפסקת חברותו בהר"י.
בהיותו  החבר  נפטר  אם  לעיל,  האמור  אף  על    25.3
חבר הר"י, זכאים בני משפחתו לשמירת הזכויות 

שהיו בתוקף במועד פטירתו.
ישלם  תקופה,  לאחר  להר"י  להצטרף  שבחר  רופא  26 .
תשלום רטרואקטיבי על דמי חבר מלאים ודמי רכישת 
זכויות ביטוח, לפי קריטריונים שנקבעים מעת לעת על־

ידי מזכירות הר"י. 
הפסקת  פרסום  על  להחליט  רשאי  המרכזי  הוועד  27 .
חברותו או על קבלתו מחדש של רופא בכל דרך שימצא 
כלל  לגבי  אחידה  תהיה  הפרסום  שדרך  ובלבד  לנכון, 

הרופאים. 
וחזר  חבר שנפסקה חברותו בהר"י, מכל סיבה שהיא,  28 .
בחודשו,  חודש  מדי  חבר  דמי  ישלם  להר"י,  והצטרף 
ויהיה זכאי לכל הזכויות כחבר הר"י, בכפוף לסעיף 26 

לעיל. 

זכויות וחובות של חבר הר"י  ז. 

והוראות  הר"י  תקנון  אחר  למלא  מחויב  חבר  כל  29 .
לכללי  בהתאם  ולהתנהג  אותה,  המנהלים  המוסדות 

האתיקה הרפואית. 
ו/או  בהר"י  לפגוע  העלול  באופן  הר"י  חבר  ינהג  לא  30 .

במטרותיה ו/או בהחלטותיה ו/או במדיניותה.
בניגוד לאמור  כי חבר הר"י אחר פעל  סבר חבר הר"י,  31 .
בסעיפים 29 ו/או 30 לעיל, יפנה תלונה לבית הדין של 

הר"י או ללשכה לאתיקה, הכול על־פי העניין.

כל חבר מחויב להודיע למשרדי הוועד המרכזי של הר"י  32 .
הסטטוס  ושינוי  עבודתו  מקום  מגוריו,  מקום  שינוי  על 

המקצועי שלו בתוך חודשיים מיום השינוי.
כל חבר חייב בתשלום מסי החבר במלואם מדי חודש  33 .
ויתר התשלומים שהוחלט או שיוחלט עליהם  בחודשו, 
זכאי  הוא  כן  אם  אלא  הר"י,  של  המנהלים  במוסדות 

לפטור או להפחתה על־פי סעיפים 17-16 לעיל.
חברי הר"י, אשר שילמו את מסיהם, או שקיבלו פטור על־ 34 .

פי התקנות, זכאים ליהנות מכל השירותים והפעילויות 
של הר"י, כפי שיוחלט עליהם מעת לעת במוסדות הר"י 

המוסמכים, וכפי שיפורטו בפרסומי הר"י.
כל חבר הר"י מן המניין, המשלם מסיו להר"י על־  35 .35.1
פי תקנון זה ועל־פי החלטת הוועד המרכזי כדין, 
זכאי ליהנות מכל הזכויות המוקנות לחבר הר"י 
בהסתדרות  תפקיד  לכל  ולהיבחר  לבחור  וכן 

הרפואית, והכול בהתאם לקבוע בתקנון זה.
הזכות  לעיל,   35.1 בסעיף  האמור  אף  על   35.2
להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר הר"י, יו"ר 
מזכירות,  חבר  הר"י,  גזבר  המדעית,  המועצה 
הוועד  הוועד המרכזי, חבר  נשיאות, חבר  חבר 
עיסוקו  עיקר  כי  מחייבת   – איגוד  ויו"ר  הפועל 

בפועל של הרופא יהיה ברפואה.
א'  בתוספת  כאמור  בכירים,  מנהלים  רופאים   35.3
המנויים  לתפקידים  להיבחר  יוכלו  לא  לתקנון, 

בסעיף 35.2 לעיל.
רופאים חברים בהר"י, אשר שוהים זמנית בחו"ל, ואשר  36 .
במשך  החבר  מסי  מלוא  את  לשלם  מעוניינים  אינם 

שהותם בחו"ל, רשאים כמפורט להלן:
לתקופת  בהר"י  חברותם  את  להשהות   36.1

היעדרותם.
לשלם סכום, כפי שייקבע על־ידי הוועד המרכזי,   36.2
ולקבל זכויות חלקיות בלבד, אשר יפורטו על־ידי 
הוועד המרכזי. רשימת הזכויות תימסר לרופא 

על־פי בקשתו.
כלשהו  לתפקיד  בוועידה  שנבחר  בהר"י,  חבר   37 .37.1
ועזב את מקום עבודתו, וכתוצאה מכך נפסקה 
חברותו בארגון הפרופסיונלי שבו היה חבר בעת 
המוסד  ליו"ר  התפטרות  מכתב  יגיש  היבחרו, 
הפרופסיונלי  והארגון  בתפקידו,  שימש  שבו 
שבו היה חבר בעת היבחרו ישלח הודעה בכתב 

לוועד המרכזי על מינוי חבר אחר במקומו.
חבר הר"י שנבחר לכהן במוסד של הר"י מתוקף    37.2
תפקידו בארגון הפרופסיונלי, וסיים את תפקידו 
מתפקידו  יתפטר  שהיא,  סיבה  מכל  בארגון 
הפרופסיונלי  בארגון  מקומו  וממלא  בהר"י, 

ימלא את תפקידו במוסדות הר"י, כאמור.
במועצה  או  בהר"י  בוועדה  תפקיד  בעל  כל   37.3



ן  ו נ ק ת
ההסתדרות
ת י א ו פ ר ה
ל א ר ש י ב

8

המדעית, במוסדות ובוועדות הפועלות מטעמם 
בהר"י או במועצה המדעית, חייב להיות חבר מן 

המניין בהר"י. 
בעל תפקיד שהפסיק להיות חבר בהר"י ייראה   37.4
במוסד  או  בוועדה  מתפקידו  שהתפטר  כמי 
או  בהר"י  המוסד  מטעם  הפועלת  בוועדה  או 
והארגון  חבר,  היה  שבהם  המדעית  במועצה 

ממנו הוא נשלח ימנה מישהו במקומו.
מהמוסדות  באחד  לכהן  בוועידה  שנבחר  הר"י,  חבר  38 .
ארוכה  תקופה  מהארץ  ונעדר  הר"י,  של  מהוועדות  או 
משישה חודשים רצופים, או שאינו יכול לשרת בתפקידו 
ממלא  לבחור  המרכזי  הוועד  רשאי  שהיא,  סיבה  מכל 
הפרופסיונלי,  הארגון  המלצת  לפי  מחליף,  או  מקום 

אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.

חובות של נושאי תפקידים בהר"י ח. 

זהירות  חובת  חב  בהר"י  תפקיד  הנושא  חבר    39 .39.1
חלק  החבר  ייטול  לא  להר"י.  אמונים  וחובת 
מהם  שכתוצאה  בתפקיד,  יישא  ולא  בפעילות 
הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עם 

תפקידו בהר"י או שיפעל בניגוד למטרותיה.
הפעילות  עצם  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען    
ניגוד  במסגרת הארגון הפרופסיונלי לא תהווה 

עניינים עם הפעילות בהר"י.
סבר חבר הר"י או מוסד ממוסדות הר"י, כי נושא    39.2
תפקיד בהר"י מצוי במצב של ניגוד עניינים או 
עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור, 
יחליט,  אשר  לאתיקה,  הלשכה  ליו"ר  יפנה 
בהתייעצות עם היועץ המשפטי, האם להעביר 

הנושא לטיפול הלשכה לאתיקה.
של  לטיפולה  הנושא  את  להעביר  הוחלט  אם   
הלשכה לאתיקה, תמנה הלשכה לאתיקה ועדה 
לאתיקה, אשר תדון בעניין מחוץ לסדר הדיונים 
הרגיל, ותיתן את החלטתה בתוך 30 ימים מיום 
שמונתה. הוועדה לאתיקה תהיה רשאית לקבל 

אחת מההחלטות הבאות:
של  במצב  מצוי  אינו  התפקיד  נושא    39.2.1
ניגוד עניינים, ואינו צפוי להימצא במצב 

של ניגוד עניינים.
נושא התפקיד מצוי ו/או עלול להימצא    39.2.2
עליו  ולפיכך  עניינים,  ניגוד  של  במצב 
להר"י,  מחוץ  פעילותו  את  להפסיק 
או,  זה;  במצב  עוד  נתון  יהיה  שלא  כך 

לחלופין, להתפטר מתפקידו בהר"י.
כיום או היה מצוי  נושא התפקיד מצוי    39.2.3
המונע  עניינים,  ניגוד  של  במצב  בעבר 

בתפקידו  כהונתו  המשך  את  ממנו 
בהר"י.

הלשכה לאתיקה תאשר את ההחלטה או תבטל    39.3
אותה, והכול בתוך 60 יום ממועד הפניה.

התפקיד  נושא  כי  לאתיקה,  הלשכה  החלטת    39.4
תקפה  תהיה  עניינים,  ניגוד  של  במצב  מצוי 
לגבי כל הרופאים המצויים באותה עת באותם 
תנאים ונסיבות ששימשו בסיס להחלטה בקשר 
לניגוד העניינים, ותחייב את הפסקת פעילותם 

ו/או תפקידם, כאמור לעיל, באופן שווה.
ערעור על ההחלטה שנתקבלה על־ידי הלשכה    39.5
לאתיקה יוגש לבית הדין של הר"י בתוך 30 יום 
הדין  בית  והכרעת  ההחלטה,  מסירת  ממועד 
תהיה סופית. הוגש ערעור כאמור, יושהה ביצוע 

ההחלטה עד להכרעת בית הדין בערעור. 
תלונה על נושא תפקיד בהר"י, אשר נחשד על־ידי חבר  40 .
הר"י בכך שנהג בניגוד לכללי האתיקה או בדרך העלולה 
תופנה  קלון,  עמה  שיש  בהתנהגות  או  בהר"י  לפגוע 
עם  בהתייעצות  יחליט  אשר  לאתיקה,  הלשכה  ליו"ר 
היועץ המשפטי, האם להעביר הנושא לטיפול הלשכה 

לאתיקה.
הלשכה  לטיפול  הנושא  את  להעביר  היו"ר  החליט   
לאתיקה, תבדוק הלשכה את התלונה או תדחה אותה. 
למלין ולנילון תינתן זכות ערעור בתוך 30 יום לבית הדין 

של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.
באיגודים,  נושאי תפקידים  על  גם  יחולו   41 .40-39 תקנות 

בחברות, בארגונים מיוחדים ובסניפים.
מחבריה  אחד  על  או  לאתיקה  הלשכה  יו"ר  על  תלונה  42 .
תוגש ליועץ המשפטי ותופנה לבית הדין של הר"י, שידון 
ערעור  להגיש  יוכלו  הצדדים  שלושה.  של  בהרכב  בכך 
על ההחלטה לבית הדין, שידון בו בהרכב של חמישה, 

והכרעתו תהיה סופית.

מוסדות הר"י ט. 

הוועידה הארצית

הוועידה הארצית מתכנסת אחת לארבע שנים במושב  43 .
אחד או במספר מושבים. ההפסקה בין מושב למשנהו 
יותר משלושה חודשים. אם, מחמת סיבה  לא תימשך 
את  לכנס  המרכזי  הוועד  של  באפשרותו  אין  כלשהי, 
ומוסדות  המרכזי  הוועד  ימשיכו  במועד,  הוועידה 
ועידה  ותתכנס  זו,  סיבה  עד שתבוטל  בפעילותם  הר"י 
על־ידי  ייקבעו  ומיקומה  הוועידה  מועד  חדשה.  ארצית 

המזכירות. 
הוועידה הארצית דנה ומחליטה בכל הסוגיות הקשורות  44 .
הפעולות  את  מאשררת  ופעילותה,  הר"י  למדיניות 
האתיקה  כללי  ואת  המרכזי,  הוועד  של  וההחלטות 
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הרפואית שנקבעו על־ידי הלשכה לאתיקה. החלטותיה 
רשאית  היא  ומוסדותיה.  הר"י  חברי  כל  את  מחייבות 
החלטות  למעט  הר"י,  מוסדות  כל  החלטות  את  לבטל 

מעין־שיפוטיות הנוגעות לפרט.
הדו"חות  את  ומאשרת  דנה  הארצית  הוועידה   44.1
ודו"ח  כספיים  דו"חות  לרבות  בפניה,  שיוגשו 

הוועד המרכזי.
הוועידה הארצית קובעת את דרכי הפעולה של   44.2

הר"י.
הוועידה הארצית בוחרת את מוסדות הר"י ואת   44.3
בעלי התפקידים המנויים להלן: הוועד המרכזי, 
יו"ר  וחבריו,  הר"י  של  הדין  בית  יו"ר  הר"י,  יו"ר 
הפועל,  הוועד  הנשיאות,  המדעית,  המועצה 
המליאה, יו"ר ועדת הערר וחבריה, יו"ר הלשכה 
הדדית  לעזרה  הקרן  יו"ר  וחבריה,  לאתיקה 

וחבריה, יו"ר מפעל חברות חוץ וחבריו. 
על־ידי  הנבחרים  מצירים  מורכבת  הארצית  הוועידה  45 .
ארגוני הר"י, כמשמעם בתקנות 254-241 להלן. מספר 
של  מדד  לפי  הוא  הארצית  לוועידה  הנבחרים  הצירים 
מקנה   ,30 על  העולה   ,60 מעל  מספרי  עודף  כל   .1:60

זכות לציר נוסף. 
המונה  הבחירות,  ועדת  בפיקוח  נערכות  הבחירות  46 .
שבעה  המרכזי  הוועד  על־ידי  ונבחרת  חברים  חמישה 
ועדת  חברי  הארצית.  הוועידה  מועד  לפני  חודשים 
הבחירות אינם יכולים לכהן בתפקיד ביצועי אחר בהר"י 
או בארגונים, ואף לא כצירי ועידה. יו"ר ועדת הבחירות 
יתקבלו  ועדת הבחירות  ייבחר על־ידי חבריה. החלטות 
של  במקרה  עניין.  באותו  המצביעים  של  קולות  ברוב 

שוויון קולות, תהיה ליו"ר הוועדה זכות הכרעה. 
התפטר חבר ועדת הבחירות, או נבצר ממנו למלא את  47 .
תפקידו מכל סיבה שהיא, ייבחר חבר אחר תחתיו על־

ידי המזכירות. 
חודשים  משישה  יאוחר  לא  קובעת,  הבחירות  ועדת  48 .
לפני כינוס הוועידה, את מספר הצירים אשר ישוגר על־
ידי הארגונים לוועידה, על־פי ממוצע סכום מסי החבר 
החודשי ששילם כל ארגון להר"י ב-12 החודשים שקדמו 
רשאים  הבחירות  ועדת  החלטת  על  ההחלטה.  למועד 
הארגון הנוגע בדבר או גזבר הר"י או ארגון אחר לערער 
בפני היועץ המשפטי בתוך שבועיים מיום החלטת ועדת 
הבחירות. היועץ המשפטי ידון בערעור בתוך שבוע מיום 

קבלת הערעור, והחלטתו תהא סופית. 
משתתפים  הפועל  הוועד  וחברי  המרכזי  הוועד  חברי  49 .
משרד  מנכ"ל  למעט  מלאות,  בזכויות  בוועידה  כצירים 
רפואיים  למקצועות  האגף  מנהל  נציגו,  או  הבריאות 

במשרד הבריאות ונציג מנהלי בתי החולים. 
הוועידה מתנהלת על־ידי נשיאות הוועידה, המוצעת על־ 50 .
ידי יו"ר הר"י מבין חבריה, ומאושרת על־ידי הוועידה. חבר 

נשיאות הוועידה אינו רשאי להיבחר לוועדה המתמדת, 
כמשמעותה בסעיף 51.2 להלן. נשיאות הוועידה פועלת 
י' לתקנון זה )להלן:  על־פי כללי הנוהל שנקבעו בפרק 
הנוהל,  בכללי  הוראה  שאין  במקום  הנוהל"(.  "כללי 
ובהכרעת  תפעל נשיאות הוועידה על־פי שיקול דעתה 

רוב חבריה. 
הוועידה  כינוס  לפני  לפחות,  חודשים,  ארבעה    51 .51.1
הוועדה  חברי  מספר  את  המזכירות  תקבע 
בוועד  הארגונים  נציגי  ממוצע  על־פי  המכינה, 
המרכזי היוצא וצירי הארגון בוועידה, בהתחשב 
תודיע  המזכירות  שלהם.  היחסי  במשקל 
זכאים  שהם  הנציגים  מספר  על  לארגונים 
משלושה  יאוחר  לא  המכינה,  לוועדה  לשלוח 
הארגונים  הוועידה.  כינוס  מועד  לפני  חודשים 
שנבחרו  נציגיהם  שמות  את  למזכירות  יודיעו 
של  השמות  רשימת  ואת  המכינה  לוועדה 
אם  מקומם  את  ימלאו  אשר  המקום,  ממלאי 
דרך  תפקידו  את  למלא  מהם  מאחד  ייבצר 
קבע, ובלבד שיהיו אלה צירים לוועידה, לרבות 

אלו המכהנים כצירים מכוח תפקידם. 
ממנו  נבצר  או  המכינה,  הוועדה  חבר  התפטר   
ייכנס  שהיא,  סיבה  מכל  תפקידו  את  למלא 

במקומו ממלא מקומו. 
על הוועדה המכינה לעבד ולנסח הצעות שיועלו    51.2
הוועידה,  לצירי  לעיון  ולהעבירן  בוועידה,  לדיון 

לא יאוחר משבועיים לפני כינוס הוועידה. 
המכינה  הוועדה  תעמוד  הוועידה,  כינוס  עם   
רשאית  הוועידה  מתמדת.  כוועדה  לבחירתה 
מתמדת,  כוועדה  המכינה  הוועדה  את  לאשר 
ובלבד  לה,  שייראה  כפי  שינויים  בה  לערוך 
של  היחסי  במשקל  בהחלטתה  שתתחשב 
צירי  ובכלל  המתמדת  בוועדה  הארגונים 

הוועידה. 
צירי הוועידה רשאים להציע, עד שלושה ימים   51.3
לפני כינוס הוועידה, שינויים בהצעות להחלטה 
או בתקנון הר"י שעובדו על־ידי הוועדה המכינה, 
או להגיש הצעות החלטה חדשות, ובלבד שלא 
והוגשה  נוסחה  שלא  הצעה  שום  תתקבל 

בכתב.
סיימה הוועדה המתמדת לדון בנושא והחליטה   51.4
הוועידה  לאישור  תעבירּה  ההצעה,  את  לאשר 

הארצית.
לא תובא לוועידה להצבעה הצעה שלא עברה   51.5
הצעה  המתמדת.  הוועדה  עיון  את  תחילה 
שהוגשה על־ידי ציר בוועידה או על־ידי קבוצת 
 30% של  תמיכתם  את  קיבלה  ולא  צירים, 
לפחות מחברי הוועדה המתמדת, תורד מסדר 



ן  ו נ ק ת
ההסתדרות
ת י א ו פ ר ה
ל א ר ש י ב

10

היום ולא תובא להחלטת הוועידה. על הוועדה 
ההצעה.  לדחיית  הסיבה  את  לנמק  המתמדת 
הצעות לבחירת נושאי תפקידים בהר"י, למעט 
יו"ר הר"י שייבחר כמפורט בתקנות 95-94 להלן, 

יובאו באמצעות הוועדה המתמדת בלבד. 
הכול  המתמדת,  הוועדה  או  המכינה  הוועדה   
עבודתן,  על  להקל  כדי  רשאיות,  העניין,  לפי 
לבחור מבין חבריהן או מבין צירי הוועידה ועדות 
משנה לכל עניין ודבר, ובלבד שכל ההצעות של 
לדיון  המתמדת  לוועדה  יוחזרו  המשנה  ועדות 

ולניסוח.
החלטה  כל  לקבל  שיורית  סמכות  המתמדת  לוועדה  52 .

הקשורה לוועידה הארצית.
המזכירות תבחר בוועדת תקנון, הכוללת יו"ר +   53 .53.1
שישה חברים, וכן נציג המחלקה המשפטית של 

הר"י.
הצעות  ותנסח  תעבד  תרכז,  התקנון  ועדת   53.2
ועידה  בין  יעלו  אשר  הר"י,  בתקנון  לשינוי 

לוועידה.
את  הוועדה  תעביר  חודשים,  לשישה  אחת   53.3
כל ההצעות לשינויים לאישור הוועד המרכזי, 

בצירוף נימוקים.
כל שינוי אשר קיבל את אישור הוועד המרכזי   53.4

יובא לאישור הוועידה. 
בכל  הדיון  את  סיימה  לא  הרגילה  שהוועידה  במקרה  54 .
השאלות שעמדו על סדר היום, היא רשאית להחליט 
על עריכת מושב או מושבים נוספים, או להסמיך את 
בכינוס  צורך  ללא  בהן,  ולהחליט  לדון  המרכזי  הוועד 

הוועידה. 
הוועד המרכזי, על־פי החלטה שתתקבל ברוב יחסי של  55 .
שימצא  עת  בכל  רשאי,  בישיבה,  החברים  מכלל   70%
כינוס  לצורך  המניין.  מן  שלא  ועידה  לכנס  לנכון,  זאת 
משמשים  המניין,  מן  שלא  ועידות  או  נוספים  מושבים 
ועניין,  כצירים לכל דבר  היוצאת  הוועידה הרגילה  צירי 
ובלבד שהצעה לכינוס, כאמור, תופיע בסדר היום של 

הוועד המרכזי. 
סדר הדיונים במושב נוסף או בוועידה שלא מן המניין  56 .
רשאית  המניין  מן  שלא  ועידה  רגילה.  כבוועידה  יהיה 
להחליף את חברי נשיאות הוועידה או את חברי הוועדה 

המתמדת, הכול לפי ראות עיניה.
התפטר ציר או שנבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה  57 .
ארגונו  שמכוח  המעסיק  אצל  לעבוד  חדל  או  שהיא, 
המופיע  מקומו,  ממלא  כציר,  במקומו,  יכהן  ציר,  הוא 
ברשימה של הארגון שאליו השתייך הציר שחדל למלא 
תפקידו, ובלבד שישתייך לחטיבה שאליה השתייך הציר 
שחדל למלא את תפקידו. לא הופיע כזה ברשימה, ימנה 

הארגון ציר אחר במקום הציר כאמור. 

הוועד המרכזי

תפקיד הוועד המרכזי לקבוע את מדיניות הר"י וליישם  58 .
את מטרות הר"י בהתאם להחלטות הוועידה הארצית.

כמו כן, מפקח הוועד המרכזי על מוסדות הר"י, מתווה   
את דרכי פעילותה בתחומים השונים ומהווה את המוסד 

החקיקתי של הר"י בין ועידה לוועידה.
הוועד המרכזי לבצע את הפעולות  בין השאר, מוסמך  59 .

הבאות:
קבלת החלטות שעל סדר היום.  59.1

מינוי סגני יו"ר הר"י, גזבר, חברי מזכירות.  59.2
קבלת דו"חות ממוסדות הר"י השונים.  59.3

אישור סופי של איגודים וחברות מדעיות.  59.4
העילות  על־פי  מדעיות  חברות  ביטול   59.5

התקנוניות.
אישור ופיזור ועדי הרופאים אשר אינם במסגרת    59.6

הארגונים הפרופסיונליים. 
בהר"י  חברּות  בהפסקת  דעת  שיקול  הפעלת   59.7

עקב פסק דין.
השעיית חבר מהר"י, עקב פסק דין שאינו חלוט   59.8

עם מאסר בפועל.
כינוס הוועידה הארצית ּוועידה שלא מן המניין.  59.9

מינוי ועדות לנושאים ספציפיים.  59.10
פרט  מחלקת  באמצעות  חבר  מסי  גביית   59.11

ורווחה.
סגירת  ואשרור  הר"י  סניפי  מספר  קביעת   59.12

סניפים.
אשרור עמדות הלשכה לאתיקה ושינויים בכללי   59.13

האתיקה בין ועידה לוועידה.
הוועד המרכזי מוסמך לקבל החלטות מהותיות הנוגעות  60 .
למטרות הר"י ולעתידה. כל החלטה כנ"ל ניתנת לביטול 
הוועד  החלטת  כאמור,  לביטול  עד  ועידה.  בהחלטת 

המרכזי תקפה ומחייבת כהחלטת הוועידה הארצית.
הוועד המרכזי מוסמך לקבל החלטות הקשורות ליחסים  61 .
שבין הר"י לבין המוסדות, הארגונים, האיגודים והחברות 

הפועלים בחסותה.
הוועד המרכזי מוסמך לקבל החלטות הנוגעות לקבוע  62 .
בתקנון הר"י, ושאינן סובלות דיחוי עד לוועידה, ובלבד 
השם,  סעיפי  את  המשנות  החלטות  יתקבלו  שלא 
הר"י  פעילות  היקף  המטרות,  המשפטית,  הכשרות 

וסמכויות הוועידה הארצית.
חברה  ועד  ו/או  איגוד  ועד  לפזר  רשאי  המרכזי  הוועד  63 .
בהתאם  לפעול  סירבו  אשר  מיוחד,  ארגון  ועד  ו/או 
לתקנות המפורטות בתקנון זה, וכן רשאי למנות ועדה 
קרואה, אשר תהיה סוברנית לפעול עד לבחירות חדשות 
למוסדות האיגוד, החברה או הארגון המיוחד, שמועדן 
יפעל  לא  המרכזי  הוועד  המרכזי.  הוועד  על־ידי  ייקבע 
על־פי סעיף זה לפני ששמע את טענות הנוגעים בדבר.
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 64 .– הר"י  חברי  מכל  חבר  מסי  גובה  המרכזי  הוועד 
באמצעות  פרופסיונליים  ארגונים  חברי  מרופאים 
הארגונים, ומרופאים שאינם חברים בארגון פרופסיונלי 
– באופן ישיר. במקרה של אי־תשלום מסי החבר לוועד 
חודשים,  שלושה  במשך  הארגונים  באמצעות  המרכזי 
הוועד  הגבייה בעצמו.  לארגן את  הוועד המרכזי  רשאי 
מגביות  ולערוך  המס  סכום  את  להגדיל  רשאי  המרכזי 

יוצאות מן הכלל.
כוחן  את  ולייפות  ועדות  למנות  רשאי  המרכזי  הוועד  65 .
אלו  ועדות  סמכותו.  בגדר  אשר  מסוימות,  לפעולות 

אחראיות כלפי הוועד המרכזי.
הר"י  חברי  את  מחייבות  המרכזי  הוועד  החלטות  66 .
האיגודים,  הארגונים,  ועדי  הסניפים,  ועדי  ומוסדותיה, 
החברות והארגונים המיוחדים, כל עוד לא שונו או בוטלו 

על־ידי הוועד המרכזי או הוועידה הארצית. 
חברי הוועד המרכזי נבחרים לתקופה של ארבע שנים  67 .
על־ידי הוועידה הארצית, או בין ועידה לוועידה. מספר 
החברים בוועד המרכזי ייקבע על־ידי הוועידה הארצית, 
היחסי  המשקל  על־פי  ייקבע  הרכבו  מ-40.  יפחת  ולא 
של הצירים שנבחרו על־ידי ארגוני הר"י הפרופסיונליים. 
מכל מקום, בוועד המרכזי יהיה חבר נציג אחד, לפחות, 
מכל ארגון של הר"י ויו"ר המועצה המדעית. בנוסף, יהיו 
חברים שלושה מתמחים המייצגים את ציבור המתמחים, 
הפנסיונרים.  ציבור  את  המייצגים  פנסיונרים,  ושלושה 
כמשקיפים, ישמשו יו"ר הלשכה לאתיקה ורופא עצמאי, 

אשר מייצג את ציבור הרופאים העצמאיים. 
יו"ר הר"י ישמש כיו"ר הוועד המרכזי.  68 .

על־ היבחרו  לאחר  הראשונה  בישיבתו  המרכזי,  הוועד  69 .
ידי הוועידה הארצית, יבחר מבין חבריו סגני יו"ר וחברי 
יו"ר  מקום  כממלא  ישמש  מהם  אחד  אשר  מזכירות, 
הר"י, גזבר וממלאי תפקידים אחרים, כפי שיקבע הוועד 

המרכזי. 
יו"ר הר"י יכנס את הוועד המרכזי לא יאוחר מחודשיים  70 .
– אחת לארבעה חודשים,  מתום הוועידה, ולאחר מכן 

לפחות. 
מניין חוקי לקיום ישיבה מהווה שליש מהחברים, ובהם   
ו/או ממלא מקומו. בהיעדר מניין חוקי, תתקיים  היו"ר 
תהיה  והיא  שנקבע,  המועד  לאחר  שעה  חצי  הישיבה 

חוקית בכל מניין של משתתפים. 
במקרה של התפטרות חבר הוועד המרכזי, למעט יו"ר  71 .
הוועד המרכזי ויו"ר המועצה המדעית, או כשנבצר ממנו 
יצורף  סיבה שהיא,  דרך קבע למלא את תפקידו מכל 
חבר אחר לוועד המרכזי, המשתייך לארגון הפרופסיונלי 
דרך  ממנו  שנבצר  ו/או  שהתפטר  החבר  השתייך  אליו 
על־ ייעשה  כאמור,  הצירוף,  תפקידו.  את  למלא  קבע 
פי המלצת הארגון הפרופסיונלי, שאליו השתייך החבר 
את  למלא  קבע  דרך  ממנו  שנבצר  ו/או  שהתפטר 

המתמחים  נציגי  מספר  ישתנה  שלא  ובלבד  תפקידו, 
המרכזי  הוועד  רשאי  זה,  סעיף  יסוד  על  והפנסיונרים. 
לראות בחבר הוועד המרכזי שאינו ממלא תפקידו מכל 
סיבה שהיא במשך 12 חודשים או נעדר משלוש ישיבות, 
לפי המוקדם מהם, כמתפטר, ולפעול כלפיו על־פי סעיף 
זה; ובלבד שבטרם יפעל כך, תישלח התראה מתאימה 
תינתן  וכן  דרכיו,  את  לתקן  הזדמנות  לו  ותינתן  לחבר, 
הזדמנות  משתייך  הוא  שאליו  הפרופסיונלי  ולארגון  לו 

נאותה להשמיע את טענותיהם. 
התפטרות חבר הוועד המרכזי במהלך שלושת החודשים  72 .
לוועד  אחר  חבר  לצרף  תאפשר  לא  הוועידה  שלפני 
המרכזי המשתייך לארגון הפרופסיונלי שאליו השתייך 

החבר שהתפטר.
תפקידו  את  למלא  ממנו  שנבצר  המרכזי  הוועד  חבר  73 .
ויותר,  חודשים  שישה  של  לתקופה  שהיא  סיבה  מכל 
ממלא  תחתיו  ימונה  כי  המרכזי  לוועד  להמליץ  רשאי 
המקום  שממלא  ובלבד  היעדרותו,  לתקופת  מקום 
אישורו של  ויקבל את  ארגון פרופסיונלי  לאותו  ישתייך 
הארגון. ממלא המקום יישא באחריות מלאה ככל חבר 

אחר בוועד המרכזי למשך זמן כהונתו. 
חבר הוועד המרכזי, שהארגון שאליו הוא משתייך הודיע  74 .
כי פעל בהתאם לתקנונו והחליט להפסיק את כהונתו 
כחבר הוועד המרכזי, תופסק כהונתו החל באותו מועד, 
ובלבד שניתנה לו בטרם ההחלטה הזדמנות לטעון את 
על־פי  המרכזי  הוועד  חבר  כהונת  הופסקה  טענותיו. 
סעיף זה, יפעלו לצירוף חבר אחר על־פי האמור בתקנה 

71 לעיל. 
במילוי תפקידו כחבר הוועד המרכזי, על החבר לפעול  75 .
הוועד  חבר  ומטרותיה.  ענייניה  ולקידום  הר"י  לטובת 
בין  עניינים  ניגוד  בה  שיש  פעולה  מכל  יימנע  המרכזי 
תפקיד  כל  מילוי  לבין  המרכזי  בוועד  תפקידו  מילוי 

ציבורי אחר שלו.
המרכזי,  הוועד  לבין  הר"י  יו"ר  בין  מחלוקת  נתגלעה  76 .
ונקבע על־ידי יו"ר הר"י או על־ידי חברי הוועד המרכזי, 
בהצבעה חשאית וברוב יחסי של 70% מכלל חברי הוועד, 
הכול לפי העניין, כי ההכרעה במחלוקת היא שאלה של 
מיוחדת  ישיבה  סביר,  זמן  בתוך  הר"י,  יו"ר  יכנס  אמון, 
לידיעת  שנשלח  היום  סדר  כשעל  המרכזי,  הוועד  של 
המרכזי  הוועד  הכריע  המחלוקת.  נושא  יצוין  החברים 
בישיבה שכונסה כאמור, בהצבעה חשאית וברוב יחסי 
של 70% מחברי הוועד המרכזי, בניגוד לעמדת היו"ר – 
יתפטר יו"ר הר"י מתפקידו ועמו הוועד המרכזי. לא נכחו 
הוועד המרכזי,  לפחות 70% מחברי  כאמור,  בהצבעה, 
יכנס יו"ר הר"י בתוך שבועיים ישיבה נוספת, כשעל סדר 
המחלוקת.  נושא  יצוין  החברים  לידיעת  שיישלח  היום 
הכריע הוועד המרכזי בישיבה השנייה, בהצבעה חשאית 
וברוב יחסי של 70% מהנוכחים בהצבעה, בניגוד לעמדת 
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יו"ר הר"י ועמו הוועד המרכזי מתפקידו.  היו"ר, יתפטר 
ועידה  תכונס  כאמור,  ההתפטרות  מיום  חודשיים  תוך 
עד  המרכזי.  הוועד  ואת  יו"ר  שתבחר  מיוחדת,  ארצית 
והיו"ר  המרכזי  הוועד  ימשיכו  כאמור,  הוועידה  לכינוס 
ביו"ר  הוועידה  בחרה  תפקידם.  את  למלא  המתפטר 
לתום  עד  בתפקידם  אלו  יכהנו  חדשים,  מרכזי  ובוועד 

תקופת הכהונה היעודה של קודמיהם. 

המזכירות 

תפקידה של המזכירות ליישם את מדיניות הוועד המרכזי  77 .
והחלטותיו, להציע קווי מדיניות נוספים, לרבות הצעות 
לשינויים בתקנון הר"י, להוות את הזרוע המבצעת של 
הר"י, ליזום פעולות שיתרמו להוצאה לפועל של מטרות 
והמוסדות שמונו  הוועדות  ולפקח על  ועמדותיה,  הר"י 

על־ידה.
הפעולות  את  לבצע  המזכירות  מוסמכת  השאר,  בין  78 .

הבאות:
נושאים  מדיניות,  בנושאי  החלטות  קבלת   78.1

כלכליים, ארגוניים וכיו"ב.
אישור הסכמים קיבוציים.  78.2

הכרזה על שביתות ארציות ומקומיות.  78.3
הר"י  של  היום  סדר  שעל  בנושאים  דיונים   78.4

והמלצות לוועד המרכזי.
אישור תקציב הר"י.  78.5

החלטות לגבי סניפי הר"י.  78.6
קביעת סל שירותים לאיגודים המדעיים.  78.7

דיווח לוועד המרכזי.  78.8
מינוי ועדת כספים ורווחה.  78.9

מינוי מבקר פנים.  78.10
קיום פגישות עדכון תקופתיות עם יו"ר המועצה   78.11
מפעל  ויו"ר  לאתיקה  הלשכה  יו"ר  המדעית, 

חברות חוץ )מח"ח(, אשר ידווחו על פעילותם.
כל סמכות שלא יוחדה במפורש בתקנון למוסד   78.12

ממוסדות הר"י.
הוועידה  לאחר  הראשונה  המרכזי  הוועד  בישיבת  79 .
תיבחר מזכירות, וייקבעו המספר והרכב חבריה. בראש 
המזכירות יעמדו יו"ר הר"י וסגניו. יו"ר המועצה המדעית 
ישמשו  במזכירות  כמשקיפים  במזכירות.  כחבר  ישמש 
המזכירות  הכספים.  ועדת  ויו"ר  הר"י  גזבר  יו"ר מח"ח, 
יו"ר  החלטתה.  על־פי  נוספים  משקיפים  לצרף  תוכל 
בישיבות  בקביעות  להשתתף  יוזמן  לאתיקה  הלשכה 
החלטת  על־פי  יתקיימו  המזכירות  ישיבות  המזכירות. 

יו"ר הר"י, ולא פחות מפעם אחת בחודש. 
מניין חוקי לקיום ישיבת מזכירות מהווה שליש מהחברים,  80 .
ובהם היו"ר ו/או ממלא מקומו. במקרה שאין מניין חוקי, 
תתקיים הישיבה חצי שעה לאחר המועד שנקבע, והיא 

תהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.

לעת.  מעת  עבודתה  דרכי  את  תגדיר  המזכירות  81 .
כוחן  את  ולייפות  ועדות  למנות  רשאית  המזכירות 

לפעולות מסוימות שבגדר סמכותה.
בוועדה  הגמלאים.  לענייני  ועדה  תמנה  המזכירות  82 .
על־ידי  ימונו  אשר  חברים,  ארבעה  ולפחות  יו"ר  יכהנו 

המזכירות. מטרותיה של הוועדה הן:
הרופאים  ציבור  של  ענייניהם  את  לקדם   82.1

הגמלאים, לרבות שמירה על זכויותיהם.
לדאוג לרווחתם הסוציאלית.  82.2

לדאוג לפעילויות חברה ופנאי.  82.3
לסייע במציאת מקורות תעסוקה.  82.4

או  משקיף,  או  מזכירות  חבר  התפטרות  של  במקרה  83 .
מכל  תפקידו  את  למלא  קבע  דרך  ממנו  כשנבצר 
המשתייך  אחר,  חבר  למזכירות  יצורף  שהיא,  סיבה 
שהתפטר  החבר  השתייך  שאליו  הפרופסיונלי  לארגון 
על־ תפקידו,  את  למלא  קבע  דרך  ממנו  שנבצר  ו/או 

ועל־פי החלטת הוועד המרכזי.  פי המלצת אותו ארגון 
בחבר  לראות  המזכירות  רשאית  זה,  סעיף  יסוד  על 
מזכירות שאינו ממלא את תפקידו, מכל סיבה שהיא, 
במשך ארבעה חודשים כמתפטר, ולפעול כלפיו על־פי 
סעיף זה, ובלבד שבטרם תפעל המזכירות כך, תינתן לו 

הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.
המזכירות תרשום פרוטוקולים של ישיבותיה, ובתחילת  84 .
הקודמת.  הישיבה  פרוטוקול  את  תאשר  ישיבה  כל 
הפרוטוקולים של המזכירות יופצו לידיעתם של חבריה 

ולידיעת כל הנוגעים בדבר, על־פי העניין.

פורום הסגנים

סגני יו"ר הר"י, שנבחרו על־ידי הוועד המרכזי, ויו"ר הר"י,  85 .
מרכיבים את פורום הסגנים )להלן: "פורום הסגנים"(.

תפקידו של פורום הסגנים לשמש גוף מצומצם, שיוציא  86 .
אל הפועל את החלטות המזכירות, יכין הצעות ונושאים 
לדיון במזכירות, יטפל בנושאים שוטפים ויקבל החלטות 
יקבלו  הסגנים  פעולות  ככלל,  דיחוי.  סובלות  שאינן 
הקבועות.  בישיבותיה  ותמיכתה  המזכירות  אישור  את 
המזכירות,  את  בהחלטותיהם  ליידע  מחויבים  הסגנים 

במהירות האפשרית.
הפעולות  את  לבצע  הסגנים  מוסמכים  השאר,  בין  87 .

הבאות:
שוטפים,  לעניינים  בנוגע  החלטות  קבלת   87.1

העומדים על סדר יומה של הר"י.
קבלת החלטות אד־הוק.  87.2

מדיניותה  הר"י,  לקידום  פרויקטים  ייזום   87.3
ומטרותיה, אשר יובאו לאישור המזכירות.

הכנת תוכנית עבודה שנתית לאישור המזכירות.  87.4
ייצוג הר"י בארגונים ובמוסדות שונים.  87.5
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לנכון,  שימצאו  כפי  לעת,  מעת  יתכנס  הסגנים  פורום  88 .
אולם לא פחות מפעם בחודש.

במקרה של התפטרות סגן יו"ר, או כשנבצר ממנו דרך  89 .
קבע למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, יצורף לסגנים 
על־פי החלטת הארגון הפרופסיונלי שממנו  חבר אחר 

הגיע, ובאישור הוועד המרכזי של הר"י.

יו"ר הר"י

בכל  אותה  לייצג  ומוסמך  הר"י  בראש  עומד  הר"י  יו"ר  90 .
מנהל  היו"ר  מופקדת.  היא  שעליהם  הפעילות  תחומי 
קורא  והסגנים,  המזכירות  המרכזי,  הוועד  עבודת  את 
לישיבות הוועד המרכזי, המזכירות והסגנים, וקובע בהם 

את סדר היום.
יו"ר הר"י יהיה חבר מן המניין בהר"י, ולא ימלא בהר"י או  91 .
בכל ארגון מארגוני הר"י כל תפקיד אחר זולת תפקידו 

כיו"ר הר"י.
כיו"ר  ויכהן  הארצית  הוועידה  על־ידי  ייבחר  הר"י  יו"ר  92 .

מוועידה לוועידה.
יו"ר הר"י היוצא, בתקופה של עד שלושה חודשים  על  93 .
מיום הבחירות, להעביר את התפקיד ליו"ר הר"י הנבחר 
בצורה יסודית וראויה. היו"ר הנבחר יתחיל לכהן בתפקיד 

מיד עם מינויו בוועידה הארצית.
רופא, חבר הר"י, המבקש להיבחר לתפקיד יו"ר    94 .94.1
הבחירות,  לוועדת  מועמדותו  את  יגיש  הר"י, 
המניין  מן  חברים  של  חתימות   25 בצירוף 
ימים  מ-45  יאוחר  לא  במועמדותו,  התומכים 

לפני כינוס הוועידה הארצית. 
רופא, חבר הר"י, המגיש מועמדותו ליו"ר הר"י   94.2
לא יישא בתפקיד יו"ר הוועדה המכינה/מתמדת 

בוועידה.
הר"י,  יו"ר  לתפקיד  מועמדים  משני  יותר  היו    95 .95.1
תבחר הוועידה הארצית בהצבעה חשאית וברוב 
יחסי של יותר מ-50% מסך כל הצירים את יו"ר 
הר"י. לא קיבל שום מועמד את מספר הקולות 
המתאים לרוב היחסי, יתמודדו בהצבעה חשאית 
שנייה שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות 
הגדול ביותר, וייבחר המועמד שקיבל את מספר 
הקולות הגדול יותר בהצבעה החשאית השנייה. 

תבחר  הר"י,  יו"ר  לתפקיד  מועמדים  שני  היו    95.2
חשאית  בהצבעה  היו"ר  את  הארצית  הוועידה 

וברוב רגיל.
היה מועמד יחיד, יועמד לאישור הוועידה כיו"ר    95.3

הר"י.
יו"ר הר"י, או נבצר ממנו דרך קבע למלא את  התפטר  96 .
מבין  מקום  ממלא  על  הר"י  מזכירות  תחליט  תפקידו, 
סגני יו"ר הר"י, אשר יכהן כיו"ר הר"י עד לתום תקופת 

הכהונה של קודמו. 

בכל מקרה של היעדרות יו"ר הר"י שלא דרך קבע, מכל  97 .
סיבה שהיא, יכהן כיו"ר בפועל סגנו של היו"ר, שנבחר 

להיות ממלא מקומו הקבוע. 
את  ימלא  ישראל,  מדינת  גבולות  את  הר"י  יו"ר  יצא  98 .

מקומו ממלא המקום עד לשובו ארצה.
נבצר מממלא מקום היו"ר לכהן, כאמור בתקנות 98-96. 99 
לעיל, ימלא את מקומו של יו"ר הר"י הסגן שייבחר על־
ידי יו"ר הר"י; ואם הדבר אינו אפשרי – ייבחר הסגן על־

ידי ממלא המקום.
הכינוסים,  לכל  מוזמנים  מסגניו  אחד  או  הר"י  יו"ר  100 .
הר"י,  מארגוני  ארגון  כל  של  והוועידות  המועצות 

ומשתתפים בהם ללא זכות הצבעה.

גזבר הר"י

גזבר הר"י מתמנה על־ידי הוועד המרכזי, ותפקידו לנהל  101 .
את הפעולות הכספיות של הר"י ואת קופתה, על יסוד 
תפעל  בצידו,  הר"י.  ומזכירות  המרכזי  הוועד  החלטות 
והרווחה  הכספים  ּוועדת  הגזבר  ורווחה.  כספים  ועדת 
הר"י  מוסדות  של  הכספיות  פעולותיהם  על  מפקחים 
ודו"חות  תקציבים  של  ובקרה  דרישה  על־ידי  וסניפיה 
שוטפים. הגזבר אחראי בפעולותיו בפני הוועד המרכזי 

ומזכירות הר"י. 
גזבר הר"י לא יכהן כגזבר סניף או ארגון פרופסיונלי או  102 .

איגוד/חברה מדעיים.

ועדת כספים ורווחה

שישה  בת  ורווחה  כספים  בוועדת  בוחרת  המזכירות  103 .
חברים + יו"ר.

תפקידיה של ועדת הכספים והרווחה: 104 .
הכנת תקציב הר"י לאישור המזכירות, וכל עניין    104.1
אחר שיש לו זיקה לתקציב הר"י, לרבות קבלת 

דיווח בדבר השקעות הר"י.
ועל  הר"י  של  החשבונות  הנהלת  על  פיקוח    104.2
איגודיה  הר"י,  סניפי  של  הכלכלית  הפעילות 
ממועדון  דיווח  קבלת  הדדית,  לעזרה  והקרן 

יחד, וכיו"ב. 
ביצוע מדיניות כספית ומדיניות רווחה, שתיקבע   104.3
חדשות  פעולות  ייזום  המזכירות,  על־ידי 

בתחומים אלה והבאתן לאישור המזכירות.
ועדת הכספים והרווחה תתכנס אחת לשלושה חודשים,  105 .

לפחות.
ועדת הכספים והרווחה תגיש, אחת לשנה, דו"ח פעילות  106 .

למזכירות.

הקרן לעזרה הדדית

לרופאים  כלכלית  לסייע  תפעל  הדדית  לעזרה  הקרן  107 .
לקריטריונים  בהתאם  משפחותיהם,  ולבני  הר"י  חברי 
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הקרן  הנהלת  חברי  על־ידי  שייקבעו  עבודה  ולנוהלי 
ויובאו לאישור מזכירות הר"י. 

ההפרשה  שיעור  את  שנה  מדי  תקבע  הר"י  מזכירות  108 .
מדמי החבר, אשר תשמש לתקציב הקרן.

יו"ר הנהלת הקרן יוכל לפנות למזכירות הר"י, על מנת  109 .
להגדיל את התקציב במהלך השנה. 

הקריטריונים ונוהלי העבודה שלפיהם תפעל הקרן ייבחנו  110 .
מדי שלוש שנים, אלא אם כן סבורים רוב חברי הנהלת 
הקרן כי יש צורך לבחון את הקריטריונים גם לפני תום 
שלוש השנים. הליך הבחינה ייעשה על־ידי חברי הנהלת 

הקרן, ותוצאותיו יובאו לאישור מזכירות הר"י.
בוועידה  ייבחרו  ההנהלה  וחברי  הקרן  הנהלת  יו"ר  111 .
הארצית. בקרן יכהנו שבעה נציגים + יו"ר, ויינתן בה ייצוג 

לארגונים הפרופסיונליים השונים.
מחברי  מי  של  או  הקרן,  הנהלת  יו"ר  של  רצונו  על  112 .
ההנהלה, להפסיק למלא את תפקידו בקרן יודיע היו"ר 
או החבר בכתב למזכירות הר"י. חבר הנהלת הקרן אשר 
לא הופיע לארבע ישיבות רצופות של הנהלת הקרן, יראו 
אותו כמי שמבקש להפסיק את תפקידו בקרן, והארגון 
הפרופסיונלי אליו הוא משתייך ימנה נציג אחר מטעמו.

הנהלת הקרן תתכנס שלוש פעמים בשנה, לכל הפחות.  113 .
מספרם המינימלי של המשתתפים בישיבותיה, הדרוש 
ממלא  או  היו"ר  שלושה:  על  יעמוד  החלטות,  לקבלת 

מקומו ושני חברים נוספים. 
במקרים חריגים, שבהם נדרשת קבלת החלטה שאינה  114 .
סובלת דיחוי, מוסמך יו"ר הנהלת הקרן לקבל החלטה, 
יו"ר  של  החלטתו  הקרן.  הנהלת  עם  שהתייעץ  לאחר 
הנהלת הקרן תאושר טלפונית על־ידי רוב חברי הנהלת 

הקרן. 
מתום  יאוחר  שלא  ובמועד  קלנדרית,  שנה  כל  בסיום  115 .
דו"ח  הקרן  הנהלת  תגיש  העוקבת,  בשנה  מרץ  חודש 
וכן  והרווחה  הכספים  לוועדת  פעילותה  על  שנתי 
למזכירות הר"י. הדו"ח יכלול פירוט של מספר הפניות 
הפניות  ומספר  שנענו  הפניות  מספר  לקרן,  השנתי 
שנדחו, תקציב הקרן שנוצל, וכן כל מידע נוסף שתראה 

הנהלת הקרן לנכון.

מפעל חברות חוץ )מח"ח(

הוועידה תבחר ביו"ר מפעל חברות חוץ )מח"ח( וחמשת  116 .
חבריו.

יו"ר מח"ח היוצא, בתקופה של עד שישה חודשים  על  117 .
מח"ח  ליו"ר  התפקיד  את  להעביר  הבחירות,  מיום 
הנבחר בצורה יסודית וראויה. יו"ר מח"ח הנבחר יתחיל 

לכהן בתפקיד מיד עם מינויו בוועידה הארצית.
מטרותיו של מח"ח:  118 .

אנשי  בין  ההדדיים  הקשרים  את  ולחזק  ליצור   118.1

ועמיתיהם  ישראליים בתחום הבריאות  מקצוע 
במדינות אחרות.

את  ולסניפים  בודדים  לחברים  להעניק   118.2
הסולידריות  את  ולהביע  להזדהות  ההזדמנות 
התקדמות  ועם  הר"י  עם  ישראל,  עם  שלהם 

הרפואה בישראל.
פעילות מח"ח, בין היתר, הינה: 119 .

ליצור  המעוניינים  בחו"ל,  לעמיתים  סיוע   119.1
התחומים  בכל  בישראל  רופאים  עם  קשרים 
חברתיות  למטרות  הרפואיים,  המוסדות  ובכל 
לרישות,  הזדמנויות  ביצירת  וכן  מקצועיות,  או 
לשיתוף  אחרות  והזדמנויות  מידע  החלפת 

פעולה בין חבריו ובין סניפיו.
מישראל  צעירים  לרופאים  מענקים  מתן   119.2

המשתתפים בתוכניות השתלמות בחו"ל.
רפואה  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  יצירת   119.3
חברתיות  מטרות  לקידום  בחו"ל,  וארגונים 

ומקצועיות.

מבקר הפנים

מבקר הפנים מתמנה על־ידי מזכירות הר"י מיד בתום  120 .
הוועידה הארצית.

מבקר הפנים בודק את פעילות מוסדות הר"י השונים,  121 .
את תקינות קבלת ההחלטות ויישומן.

מבקר הפנים מבקר את הפעילות הכלכלית המתבצעת  122 .
במסגרת הנהלת החשבונות של הר"י.

ביקורת  דו"ח  לשנה  אחת  יגיש  הפנים  קר  מב. 123
למזכירות הר"י, וכן יגיש דו"ח ארבע־שנתי לוועידה 

הארצית.

המועצה המדעית

בשטח  הפועל  הר"י,  של  גוף  היא  המדעית  המועצה  124 .
המדעי. 

התמחות  על  חוק  על־פי  מופקדת  המדעית  המועצה   
הרופאים במדינת ישראל. המועצה המדעית שומרת על 

הרמה הגבוהה של מקצוע הרפואה, בין היתר על־ידי: 
בכל  נאותה  וברמה  מלאה  להתמחות  דאגה   124.1
אחד מענפי הרפואה, וקביעת מסלולי התמחות 

)סילבוס( מתאימים ועריכת בחינות התמחות.
וביחידות  במרפאות  במחלקות,  ובקרה  הכרה   124.2

המוכרות להתמחות.
הענקת הכרה וביצוע בקרה בתוכניות השתלמות    124.3

ולימודי המשך של חברי הר"י.
כלפי  ומדעיים  חינוכיים  בעניינים  הר"י  ייצוג    124.4
והרפואיים  האקדמיים  החינוכיים,  המוסדות 

בארץ ובחו"ל.
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המועצה המדעית פועלת, בין השאר, באמצעות הוועדות  125 .
הבאות, המופקדות על נושאים, כמפורט להלן:

ועדת התמחות, האחראית על קביעת מסלולים    125.1
וסילבוס התמחות, השתלמויות עמיתים וקביעת 

קריטריונים להכרה במקצוע חדש להתמחות.
ועדת בחינות, האחראית למערך הבחינות של    125.2
ובמקצועות־על  בסיס  במקצועות  ההתמחויות 
המועצה  על־ידי  שייקבעו  נוספות,  ולבחינות 
של  פעילותה  בתחום  שהם  הר"י  או  המדעית 

המועצה המדעית.
הכרה  על  האחראית  וביקורת,  הכרה  ועדת    125.3
וביחידות  במרפאות  במכונים,  במחלקות, 
התמחות  מתן  לצורך  הרפואיים,  במוסדות 

והשתלמות עמיתים.
מסלול  בהערכת  העוסקות  מקצועיות,  ועדות    125.4
לקבלת  הרופא  כשירות  האישי:  ההתמחות 
להשלמת  ודרישות  מומחה  לתואר  המלצה 

התמחות או בחינות.
ועדת חינוך, העוסקת בהכרה בתוכניות לימודי    125.5
לניקוד  קריטריונים  בקביעת  ברפואה,  המשך 
המגיעות  זכות  בנקודות  ובהכרה  התוכניות, 

לרופא בגין השתלמויות.
חצי  של  רוטציות  המאשרת  יסוד,  מדעי  ועדת   125.6

שנה במדעי יסוד במסגרת התמחות. 
נוהל עבודת הוועדות יהיה כמפורט בתוספת ב' לתקנון. 126 .

כל נושא הקשור למועצה המדעית שאינו מוסדר בתקנות  127 .
223-124 יתנהל על־פי הקבוע בתוספת ב' לתקנון.

הוועד  הנשיאות,   128 .– המדעית  המועצה  מוסדות  חברי 
פועל, המליאה ּוועדת הערר – נבחרים על־ידי הוועידה 
המועצה  ביו"ר  בוחרת  הוועידה  הר"י.  של  הארצית 
המועצה  נשיאות  את  המהווים  ובסגניו,  המדעית 

המדעית.
נבחרים  מוסדותיה  וחברי  המדעית  המועצה  יו"ר  129 .
הר"י  לוועידת  עד  או  שנים  ארבע  של  כהונה  לתקופת 

הבאה. 
תקופת כהונה של נושאי תפקידים, בין שנבחרו בוועידה  130 .
תימשך  ולא  תוגבל  הפועל,  הוועד  על־ידי  שנבחרו  ובין 

יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

מליאת המועצה המדעית 

ובמספר  המדעית  המועצה  במליאת  תבחר  הוועידה  131 .
חברים שייקבע על־ידה. 

במליאה יהיו חברים, בין השאר, יו"ר המועצה המדעית,  132 .
וסגניו  הר"י  יו"ר  הפועל,  הוועד  חברי  הנשיאות,  חברי 
ויושבי־ראש האיגודים הבאים: פנימית, כירורגיה, ילדים, 
וכן  ופסיכיאטריה,  המשפחה  רפואת  ויולדות,  נשים 
נציגי שישה איגודים מדעיים, על־פי הרשימה המופיעה 

בתוספת ג' לתקנון, וכן ארבעה מתמחים. כמו כן, ישמשו 
יו"ר  הבריאות,  משרד  מנכ"ל  מלאות  בזכויות  במליאה 
איגוד הדיקנים, קצין הרפואה הראשי )קרפ"ר( בצה"ל, 
יו"ר  החולים,  קופות  של  המינהלי  בדרג  הבכיר  הרופא 
המדעיים  העיתונים  ועורכי  החולים  בתי  מנהלי  איגוד 

בהר"י.
אותה  ויכנס  יו"ר המליאה  יהיה  יו"ר המועצה המדעית  133 .
מאשר  יאוחר  ולא  בשנה,  פעם  ולפחות  צורך,  על־פי 

חודש מתום הוועידה או מכינוס ועידה שלא מן המניין.
לוועד  חבר  צירוף  תאשר  המדעית  המועצה  מליאת  134 .

הפועל, כמפורט בתקנה 146 להלן. 
החלטה  על  מדעי  איגוד  של  בערעור  תחליט  המליאה  135 .

שהתקבלה בוועד הפועל, כמפורט בתקנה 148 להלן. 
המליאה תכריע במחלוקת שנתגלעה בין הנשיאות לבין  136 .

הוועד הפועל, כמפורט בתקנה 151 להלן. 

הוועד הפועל

הוועד הפועל נבחר על־ידי הוועידה הארצית. 137 .
יו"ר המועצה המדעית ישמש כיו"ר הוועד הפועל. 138 .

יו"ר המועצה המדעית יכנס את הוועד הפועל לא יאוחר  139 .
לא פחות   – מכן  ולאחר  הוועידה,  חודש מתום  מאשר 

מפעם בחודשיים. 
הוועד הפועל יהיה מורכב מרופאים שהם נציגי הגופים  140 .
השונים, על־פי המפורט להלן, ובנוסף על אלה – חברי 

נשיאות המועצה המדעית וסגני יו"ר הר"י:
14 נציגי ארגון רופאי שירותי בריאות כללית;

9 נציגי ארגון רופאי המדינה;
10 נציגי האיגודים המדעיים;

2 נציגי הדסה;
1 נציג איכילוב;

2 נציגי המתמחים;
1 קרפ"ר; 

1 נציג מנהלי בתי החולים;
1 מנהל האגף למקצועות מיוחדים במשרד הבריאות;

2 נציגי בתי החולים ההיקפיים;
1 נציג הקופות הקטנות;

1 נציג הקהילה;
1 דיקן שייבחר על־ידי איגוד הדיקנים; 

מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, ובלבד שיהיה רופא. 
חברי הוועד הפועל המכהנים מתוקף תפקידם ישמשו  141 .

כחברים כל עוד הם נושאים בתפקיד.
שליש  מהווה  הפועל  הוועד  ישיבת  לקיום  חוקי  מניין  142 .
מהחברים, ובהם היו"ר ו/או ממלא מקומו. במקרה שאין 
המועד  לאחר  שעה  חצי  הישיבה  תתקיים  חוקי,  מניין 

שנקבע ותהיה חוקית בכל מניין של משתתפים.
עקרוניות  החלטות  לעיל,   143 .142 בתקנה  האמור  אף  על 
של  הכולל  מהמספר  לפחות,   ,50% בנוכחות  יתקבלו 
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חברי הוועד הפועל, וברוב של שני שלישים מהנוכחים. 
ועדה המורכבת מיו"ר המועצה המדעית, יו"ר הר"י, שני 
להחליט  מוסמכת  תהיה  משפטי  ויועץ  נשיאות  חברי 

אילו מן הנושאים ייחשבו עקרוניים. 
תפקידו של הוועד הפועל לקבוע ולאשר את המדיניות  144 .
הכוללת של המועצה המדעית, לקבל דיווח ולאשר את 
כל החלטות הנשיאות. הוועד הפועל יעסוק בליבון בעיות 
הנוגעים  רחב,  אופי  בעלי  נושאים  ובהעלאת  עקרוניות 
עם  שלה  הגומלין  וליחסי  המדעית  המועצה  לפעילות 
בנושאים  בעיקר  לה,  ומחוצה  הר"י  בתוך  שונים  גופים 

הקשורים להתמחות.
המפורטים  העבודה  נוהלי  על־פי  יפעל  הפועל  הוועד   

בתוספת ב' לתקנון.
חברי הוועד הפועל משתתפים בוועידה הארצית כצירים  145 .

בזכויות מלאות.
שנבצר  או  הפועל,  הוועד  חבר  התפטרות  של  במקרה  146 .
שהיא,  סיבה  מכל  תפקידו  את  למלא  קבע  דרך  ממנו 
לפי  במקומו,  אחר  חבר  לצרף  הפועל  הוועד  רשאי 

החלטת הארגון שאליו משתייך החבר. 
התפטרות חבר הוועד הפועל במהלך שלושה חודשים  147 .
לפני הוועידה לא תאפשר לצרף חבר אחר לוועד הפועל 

המשתייך לארגון אליו השתייך החבר שהתפטר.
קשר  יקיימו  המדעית  המועצה  ּוועדות  הפועל  הוועד  148 .
הדוק עם האיגודים המדעיים. בשאלות הנוגעות לאיגוד 
הנוגע  המדעי  האיגוד  עם  הפועל  הוועד  ייוועץ  מדעי, 
לאיגוד  נראתה  לא  בעניין.  החלטה  יקבל  בטרם  בדבר 
מדעי החלטה הנוגעת לו, רשאי הוא לערער עליה בפני 
המליאה בתוך 90 ימים מיום קבלת ההחלטה, והחלטת 
המליאה תהיה סופית. אין הערעור על ההחלטה משחרר 

את האיגוד המדעי מלציית לה עד להחלטה בערעורו. 
המדעיות  ובחברות  המדעיים  באיגודים  תתקבל  לא  149 .
החלטה סותרת או שאינה מתיישבת עם החלטות הוועד 

הפועל, וכל החלטה כזו בטלה מעיקרה.
שנים  ארבע  של  לקדנציה  ייבחרו  הפועל  הוועד  חברי  150 .
הפועל  הוועד  חברי  של  כהונתם  לוועידה.  מוועידה  או 
במניין  רצופות.  קדנציות  משלוש  יותר  תימשך  לא 
הקדנציות בוועד הפועל לא תובא בחשבון תקופה שבה 
כיהן בו נושא משרה מתוקף תפקידו בנשיאות או כסגן 

יו"ר הר"י או כיו"ר הר"י.
לבין  המדעית  המועצה  נשיאות  בין  מחלוקת  נתגלעה  151 .
או  המדעית,  המועצה  נשיאות  וקבעו  הפועל,  הוועד 
הוועד הפועל – הכול לפי העניין – ברוב יחסי של 70%, 
כי ההכרעה שבמחלוקת היא שאלה של אמון, יכנס יו"ר 
הר"י את מליאת המועצה המדעית, וזו תכריע במחלוקת 
ברוב יחסי של 70% מחברי מליאת המועצה המדעית; 
שיישלח  היום  בסדר  יופיע  המחלוקת  שנושא  ובלבד 
לפחות  בישיבה  נכחו  לא  סביר.  ובזמן  מראש  לחברים 

נוספת  ישיבה  הר"י  יו"ר  יכנס  המועצה,  מחברי   70%
ובה  היום,  סדר  שעל  הנושא  ובציון  סביר,  זמן  בתוך 
יידרש להחלטה רוב מיוחד של 70%, לפחות, מהנוכחים 

בישיבה. 
נשיאות  חברי  יתפטרו  הפועל,  הוועד  דעת  נתקבלה  152 .
המדעית,  במועצה  מתפקידיהם  המדעית  המועצה 
בתפקיד  יכהן  המדעית  המועצה  יו"ר  מקום  וממלא 
שלא  ועידה  המניין.  מן  שלא  ועידה  לכינוס  עד  היו"ר 
מן המניין תכונס בתוך חודשיים לכל המאוחר ממועד 
נשיאות  וחברי  יו"ר  לצורך בחירת  ההתפטרות, כאמור, 
כאמור,  שתיבחר,  הנשיאות  המדעית.  למועצה  אחרים 

תכהן עד לתום תקופת הכהונה היעודה של קודמתה.

נשיאות

המועצה  מיו"ר  תורכב  המדעית  המועצה  נשיאות  153 .
הר"י  יו"ר  הנשיאות,  כיו"ר  ישמש  אשר  המדעית, 
וחמישה סגנים, עם אפשרות לתוספת של שני סגנים, 
יהיה  המדעית  המועצה  יו"ר  הוועידה.  החלטת  לפי 
פרופסור  תואר  בעלי  יהיו  וסגניו  המניין,  מן  פרופסור 
באחת האוניברסיטאות בארץ, לרבות במסלול הקליני, 
הסגנים  ברפואה.  מוניטין  ובעלי  מומחה  תואר  בעלי 
ישמשו כיושבי־ראש הוועדות הבאות: התמחות, בחינות, 
הכרה וביקורת וחינוך. בנשיאות ישמש כמשקיף היועץ 

המשפטי של הר"י. 
תפקידי הנשיאות יהיו, בין השאר: 154 .

ביצוע מדיניות הוועד הפועל.   154.1
המועצה  של  השונות  הוועדות  בין  תיאום   154.2
המתעוררים  ובבעיות  בנושאים  ודיון  המדעית 

במסגרת הפעילות השוטפת של הוועדות. 
זכאות  כגון  שוטפים,  בנושאים  והחלטות  דיון   154.3
שבהם  נושאים  פטור,  קבלת  לבחינה,  לגשת 
יש לנשיאות סמכות הכרעה ונושאים הדורשים 
ב'  בתוספת  כמפורט  הכול  מיידית;  הכרעה 

לתקנון.
החלטות הנשיאות יתקבלו ברוב יחסי. 155 .

הנשיאות תגיש דו"ח חצי־שנתי לוועד הפועל.  156 .
נבצר ממנו דרך קבע למלא  או  נשיאות,  התפטר חבר  157 .
משותף,  מוסד  יכונס  שהיא,  סיבה  מכל  תפקידו  את 
אשר  להלן,   160 בתקנה  כמפורט  נשיאות-מזכירות, 
הפועל.  הוועד  מתוך  חדש  חבר  על  או  יו"ר  על  ימליץ 
 70% של  ברוב  הפועל  הוועד  על־ידי  תאושר  ההמלצה 

מכלל חברי הוועד הפועל. 
עד לבחירת יו"ר חדש, יכהן כיו"ר בפועל ממלא מקומו   

הקבוע של היו"ר.

יו"ר המועצה המדעית

יו"ר המועצה המדעית יהיה בעל דרגת פרופסור   158 .158.1
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הקליני  במסלול  או  הרגיל  במסלול  המניין  מן 
תואר  בעל  בארץ,  האוניברסיטאות  באחת 

מומחה ובעל מוניטין ברפואה.
יו"ר המועצה המדעית יוצע על־ידי ועדת איתור,   158.2
חמישה  וסגניו  הר"י  יו"ר  על־ידי  תתמנה  אשר 
תורכב  האיתור  ועדת  הוועידה.  לפני  חודשים 
משלושה חברים בדרגת פרופסור, שאינם חברי 
והיועץ  הר"י  יו"ר  הר"י.  נשיאות  או  מזכירות 
זכות  ללא  בוועדה,  משקיפים  יהיו  המשפטי 

הצבעה. דיוני ועדת האיתור יהיו סודיים.
המועצה  יו"ר  לתפקיד  להיבחר  המבקש  רופא   158.3
ימים,   45 בתוך  מועמדותו  את  יגיש  המדעית 
ב"זמן  הודעה  פרסום  ממועד  המאוחר,  לכל 
הרפואה" על הקמתה של ועדת איתור ובקשה 

להצגת מועמדות.
ועדת האיתור תגיש למזכירות הר"י את רשימת   158.4
המדעית,  המועצה  יו"ר  לתפקיד  מועמדיה 
אלה  המלצות  ונימוקיה.  המלצותיה  בצירוף 
המזכירות,  בשיקולי  המרכזי  המרכיב  יהיו 
בפני  לתפקיד  המועמד  על  להמליץ  בבואה 

הוועידה. 
שנבצר  או  המדעית,  המועצה  יו"ר  התפטר   158.5
ממנו דרך קבע למלא את תפקידו מכל סיבה 
בתנאים  חדשה,  איתור  ועדת  תוקם  שהיא, 
ימים  158.2 לעיל, בתוך 14  המפורטים בסעיף 
ממנו  שנבצר  מיום  או  התפטרותו,  ממועד 
תגיש  הוועדה  תפקידו.  את  למלא  קבע  דרך 
ימים,  חודש  בתוך  הר"י  למזכירות  המלצותיה 
המרכיב  יהיו  אלה  המלצות  נימוקיה.  בצירוף 
להמליץ  בבואה  המזכירות,  בשיקולי  המרכזי 
המרכזי.  הוועד  בפני  לתפקיד  מועמד  על 
נוספים,  יום   30 בתוך  יתכנס  המרכזי  הוועד 
ויכריע בנוגע לזהותו של יו"ר המועצה המדעית 
כיו"ר  יכהן  חדש,  יו"ר  לבחירת  עד  החדש. 
בפועל ממלא מקומו הקבוע של יו"ר המועצה 

המדעית היוצא.
על יו"ר המועצה המדעית היוצא, בתקופה של   158.6
עד שלושה חודשים מיום הבחירות,להעביר את 
התפקיד ליו"ר המועצה המדעית הנבחר בצורה 

יסודית וראויה. 
היו"ר הנבחר יחל לכהן בתפקיד מיד עם מינויו   

בוועידה הארצית.

מוסד משותף נשיאות-מזכירות 

כל  את  יכלול  נשיאות-מזכירות  המשותף  המוסד  159 .
הנשיאות  של  המשקיפים  המזכירות,  הנשיאות,  חברי 

והמזכירות, ואת יו"ר הלשכה לאתיקה כמשקיף נוסף.

יו"ר המוסד המשותף נשיאות-מזכירות יהיה יו"ר הר"י.  160 .
אחת  קבוע  באופן  המשותף  המוסד  את  יכנס  היו"ר 
לשלושה חודשים, אך הוא רשאי לכנסו אד־הוק כאשר 

יתעורר הצורך בכך.
כינוס המוסד  יו"ר המועצה המדעית רשאי לבקש את  161 .
המשותף אד־הוק, אם יעלה בדיוני הנשיאות נושא אשר 

מחייב דיון רחב יותר.
המוסד המשותף נשיאות-מזכירות יתכנס בתוך שבועיים  162 .

ממועד פנייתו של יו"ר המועצה המדעית.
חבר  על  ימליץ  נשיאות-מזכירות  המשותף  המוסד  163 .
 157 בתקנה  כאמור  התפטרות,  של  במקרה  נשיאות 
של  במקרה  ערר  ועדת  חבר  על  ימליץ  וכן  לעיל, 

התפטרות, כאמור בתקנה 171 להלן.
. 164 דיוני המוסד המשותף נשיאות-מזכירות יתקיימו על־פי 

כללי הנוהל המפורטים בתקנון זה. 

נציב פניות המתמחים

פניות  בנציב  יבחר  נשיאות-מזכירות  המשותף  המוסד  165 .
ניסיון  בעל  מומחה,  תואר  בעל  יהיה  הנציב  מתמחים. 

בתפקידים דומים ומקובל על הגופים השונים בהר"י.
בין  ולתווך  לגשר  לייעץ,  לברר,  יהיה  הנציב  תפקיד  166 .
לבעיות  הולם  פתרון  למצוא  כדי  השונים,  הגורמים 

המתמחים.
חבר או גוף של הר"י שיקבל פנייה מהנציב, יגיב בתוך 60. 167 
– הצעת  יום. תגובתו תכיל התייחסות, ובמידת הצורך 
תגובה,  תתקבל  לא  אם  שהועלתה.  לבעיה  פתרונות 
המועצה  יו"ר  של  לטיפולו  הנושא  את  הנציב  יעביר 

המדעית.
לא תהיה לנציב סמכות מחייבת, אלא יהיה עליו לפעול  168 .
בהסכמת הנוגעים בעניין, על־פי נוהלי המועצה המדעית 

והר"י.
יפורסמו  אליו  הפנייה  ודרכי  סמכויותיו  הנציב,  בחירת  169 .
בפרסומי הר"י ובחומר הניתן לכל מתמחה עם פתיחת 

פנקס ההתמחות.
נשיאות- המשותף  למוסד  בשנה  פעם  יגיש  הנציב  170 .

מזכירות דו"ח על פעולותיו ואת המלצותיו.

ועדת הערר

ייבחרו  אשר  יו"ר,   + חברים  מ-12. 171  תורכב  הערר  ועדת 
בוועידה:

הרגיל  במסלול  פרופסור  בדרגת  יהיה  היו"ר   171.1
האוניברסיטאות  באחת  הקליני  במסלול  או 
בארץ, בעל תואר מומחה ברפואה ובעל מוניטין 

ברפואה.
מתחומים  מומחה  תואר  בעלי  רופאים   11  171.2

שונים.
נציג ציבור המתמחים.   171.3
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היועץ המשפטי של הר"י, כמשקיף.  171.4
לדיון ועדת הערר יתייצב האחראי על הגוף או   171.5

על הוועדה שלגבי החלטתם הוגש הערר.
לא ישמשו בוועדת הערר חברים שהם בעלי תפקידים   

במועצה המדעית ובוועדות מרכזיות של הר"י.
שנבצר  או  הערר,  ועדת  חבר  התפטרות  של  במקרה   
שהיא,  סיבה  מכל  תפקידו  את  למלא  קבע  דרך  ממנו 
כמפורט  נשיאות-מזכירות,  המשותף  המוסד  יכונס 

בתקנות 164-159 לעיל, אשר ימליץ על חבר חדש.
ועדת הערר תשב בערעור בהרכב של חמישה חברים –. 172 
יו"ר או נציג מטעמו וארבעה רופאים. במקרים מסוימים, 
על־פי שיקול דעתו של היו"ר, יתקיים דיון בהרכב רחב 

יותר. 
מהחלטת  נפגעים  עצמם  את  הרואים  גוף,  או  רופא  173 .
בתחומים  המדעית  המועצה  של  ועדה  או  פורום  כל 
הכרה  התמחות,  )כולל  הערר  ועדת  של  שבטיפולה 
מבחינות(,  ופטור  התמחות  בחינות  התמחות,  לצורך 
ובנושאים שבסמכות ועדת הערר, כמפורט בתקנה 175 

להלן, רשאים להגיש ערר לוועדה.
המפורטים  הנוהל,  כללי  על־פי  יתקיימו  הוועדה  דיוני  174 .

בתוספת ב' לתקנון.
ועדת הערר תדון בהחלטות שנטען לגביהן שהתקבלו,  175 .

כמפורט להלן:
במוסדות המועצה המדעית בהיעדר הנמקה.  175.1

ללא סמכות ובניגוד לנהלים.  175.2
תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי.  175.3

בחוסר שוויון.  175.4
על־פי שיקולים זרים או בשרירות לב.  175.5

רשאים  הר"י  של  המשפטי  היועץ  או  הערר  ועדת  יו"ר  176 .
לדחות את הערר מבלי להביאו לדיון בוועדה, אם מצאו 

שקיים אחד מהנימוקים הבאים:
העילה לערר אינה בסמכות ועדת הערר.  176.1

אפשרויות  כלל  את  מיצה  לא  הערר  מגיש   176.2
הטיפול במוסדות המועצה המדעית.

ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים או  חברי ועדת הערר  177 .
מוועידה לוועידה. כהונתם של חברי הוועדה לא תימשך 

יותר משלוש קדנציות רצופות.
בכל נושא הקשור לוועדת הערר, שאיננו מפורט בתקנות  178 .
179-171, יפעלו על־פי האמור בתוספת ב' לתקנון. כל 
בו  ינהגו  לתקנון,  ב'  בתוספת  הוסדר  לא  אשר  נושא 

בהתאם לתקנון הר"י, לרבות כללי הנוהל.
תוכן  דהיינו, . 179 הבחינות;  בתוכן  דנה  הערר  ועדת  אין 

השאלות והתשובות.

ועדות מקצועיות לאישור תואר מומחה 

הוועדות המקצועיות מוסמכות לקבוע את כשירותו של  180 .

מסלולי  בחינת  סמך  על  מומחה,  תואר  לקבלת  רופא 
ההתמחות ועל־פי קריטריונים כתובים.

או  חלקית  הכרה  בדבר  יחליטו  המקצועיות  הוועדות   
מלאה של מסלול ההתמחות של הרופא בארץ ובחו"ל. 
לפי  תשע,  על  יעמוד  הוועדות  של  הכולל  המספר  181 .

החלוקה הבאה, כמפורט בטבלה בתוספת ג' לתקנון:
המקצועות הכירורגיים, כולל מקצועות־העל.   181.1

רפואת ילדים, כולל מקצועות־העל.   181.2
רפואה פנימית, כולל מקצועות־העל.   181.3

יילוד וגינקולוגיה.   181.4
מכוני אבחון על בסיס הדמייתי ומכוני אבחון על    181.5

בסיס פתולוגי־מעבדתי.
פסיכיאטריה ופסיכיאטריה של הילד והמתבגר.   181.6

מחלות  וצוואר,  ראש  וכירורגיית  גרון  אוזן  אף    181.7
עיניים, מחלות עור ומין, הרדמה, טיפול נמרץ, 
רפואה דחופה, רפואה פיזיקלית ושיקום ורפואה 

לשיכוך כאב.
ובריאות  תעסוקתית  רפואה  רפואי,  מינהל    181.8

הציבור.
רפואת המשפחה.   181.9

המפתח  לפי  חברים,   182 .15 ישמשו  ועדה  בכל   182.1
הבא:

ושישה  האיגודים,  על־ידי  יוצעו  חברים  תשעה   
חברים יוצעו על־ידי הארגונים. החברים יאושרו 
המקצועית  הוועדה  יו"ר  הפועל.  הוועד  על־ידי 
המוסד  על־ידי  הוועדה  חברי  מבין  ייבחר 

המשותף נשיאות-מזכירות.
כחברי ועדה יוכלו לשמש רופאים בכירים, בעלי   182.2
במקצוע  לפחות,  שנים,  חמש  של  מומחיות 
הקשורים  והעל,  הבסיס  ממקצועות  באחד 

לאותו תחום.
המצויים  הנוהל  כללי  על־פי  תתבצע  הוועדות  עבודת  183 .

בתוספת ב' לתקנון.
ארבע  של  לקדנציה  ייבחרו  המקצועית  הוועדה  חברי  184 .
הוועדה  חברי  של  כהונתם  לוועידה.  מוועידה  או  שנים 

לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.

ועדת הכרה וביקורת

של  הפועל  הוועד  על־ידי  תיבחר  וביקורת  הכרה  ועדת  185 .
המועצה המדעית.

הוועדה מוסמכת לבצע את הפעולות הבאות: . 186
הכנתם  לרבות  להכרה,  קריטריונים  קביעת   186.1
האיגודים  עם  פעולה  שיתוף  תוך  וגיבושם, 
המדעיים. הקריטריונים להכרה יתבססו במידה 
רבה על הסילבוס להתמחות ויקבלו אישור סופי 
בנשיאות ובוועד הפועל של המועצה המדעית.

במחלקות,  ושוטף  מסודר  בקרה  מערך  קיום   186.2
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ביחידות ובמכונים, לרבות איסוף מידע מוקדם 
והכנת דו"ח מידע על היחידה הנבדקת.

בגוף  להכרה  בנוגע  סופיים  והחלטה  דיון   186.3
הנבדק.

על־פי  שייבחרו  יו"ר,   + חברים  מ-25. 187  תורכב  הוועדה 
המפתח הבא:

10 חברים נציגי ארגוני הר"י;
10 חברים נציגי האיגודים המדעיים; 

1 נציג איגוד מנהלי בתי החולים;
3 נציגי בתי חולים היקפיים;
1 נציג קופת חולים קהילה;

המדעית,  המועצה  נשיאות  חבר  יכהן  הוועדה  כיו"ר   
שייבחר על־פי הנוהל לבחירת חברי הנשיאות.

ומכונים,  יחידות  מחלקות,  מנהלי  יהיו  הוועדה  חברי  188 .
למעט חבר אחד, שיהיה נציג איגוד מנהלי בתי החולים, 

כאמור לעיל.
חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם  189 .
קדנציות  משלוש  יותר  תימשך  לא  הוועדה  חברי  של 

רצופות.
דיוני הוועדה יתקיימו בהרכב מינימלי של תשעה חברים,  190 .

כולל היו"ר. החלטות יתקבלו ברוב של שני שלישים.
עבודת הוועדה תתבצע על־פי כללי הנוהל, המפורטים  191 .

בתוספת ב' לתקנון.

ועדת התמחות

ועדת ההתמחות מוסמכת לבצע את הפעולות הבאות: 192 .
הכרה במקצועות חדשים.  192.1
קביעת תוכנית התמחות.  192.2

עדכונים ושינויים בתוכנית ההתמחות.  192.3
קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים הקשורים   192.4

בתוכניות ההתמחות.
 .)Fellowship( הכרה בהשתלמויות עמיתים  192.5

נושאים עקרוניים, כגון הכרה במקצועות חדשים, מסלולי  193 .
התמחות ושינויים מהותיים במסלולי ההתמחות, יובאו 

לאישור הנשיאות והוועד הפועל.
הוועדה תהיה מורכבת מ-23. 194 חברים + יו"ר, על־  194.1

פי המפתח הבא:
10 חברים נציגי ארגוני הר"י; 

10 חברים נציגי האיגודים המקצועיים; 
2 נציג בתי החולים ההיקפיים;

1 נציג קופת חולים קהילה;
כיו"ר הוועדה יכהן חבר הנשיאות.

יו"ר  הוועדה  לדיוני  יצטרפו  תפקידם,  מתוקף   194.2
הבחינה  ועדת  יו"ר  והביקורת,  ההכרה  ועדת 

ויו"ר האיגוד הרלוונטיים, אשר יוזמנו לדיון.
חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים.   194.3

יותר  תימשך  לא  הוועדה  חברי  של  כהונתם 
משלוש קדנציות רצופות.

המצויים  הנוהל  כללי  על־פי  תתבצע  הוועדה  עבודת  195 .
בתוספת ב' לתקנון.

יושבי־ראש ועדות ההתמחות במוסדות הרפואיים

התמחות,  ועדת  תפעל  להתמחות  המוכר  מוסד  בכל  196 .
שתפקידה יהיה ללוות ולבקר את תוכניות ההתמחות. 

מקצועות  נציגי  בכירים,  רופאים  ימונו  הוועדה  לחברי  197 .
שונים ונציג ועד הרופאים.

בית החולים, בתיאום  ימונה על־ידי מנהל  הוועדה  יו"ר  198 .
עם יו"ר המועצה המדעית. ליו"ר ועדת התמחות יתמנה 
רופא מומחה בכיר בבית החולים, שישמש באותה עת 
או שימש בעבר כמנהל מחלקה, יחידה או מכון, חמש 
שנים, לפחות. יו"ר ועדת ההתמחות בבית החולים ייפגש 
והנהלת  המחלקות  מנהלי  המתמחים,  עם  קבע  דרך 
בית החולים, ויהיה בקשר שוטף עם המועצה המדעית 

ּוועדותיה השונות, לפי הצורך.
אחת לשישה חודשים ייערך מפגש של נשיאות המועצה  199 .
המדעית עם כל יושבי־ראש ועדות ההתמחות, ובו יוחלפו 
תפקידם  ההתמחות  ועדות  ליושבי־ראש  יובהרו  דעות, 
המועצה  החלטות  על  מידע  להם  ויינתן  ואחריותם, 

המדעית ועל מדיניותה.
על  דו"ח  לשנה,  אחת  יעביר,  ההתמחות  ועדת  יו"ר  200 .
פעילותו ליו"ר המועצה המדעית. דו"ח כללי על פעילות 

כל יושבי־הראש יינתן במפגש עם יושבי־הראש. 
ויפורסמו  הפועל,  ולוועד  לנשיאות  גם  יופצו  הדו"חות  201 .

ב"זמן הרפואה" לפי העניין.

ועדת בחינות

ועדת הבחינות משמשת כוועדת היגוי, הקובעת מדיניות  202 .
בחינות, וזאת בהתאם לתקנות.

ועדת הבחינות העליונה תיבחר על־ידי הוועד הפועל של  203 .
המועצה המדעית.

ועדה מייעצת מצומצמת תשמש ועדה יוזמת ומבצעת  204 .
של מדיניות ועדת הבחינות העליונה. הוועדה המייעצת 
תמונה על־ידי יו"ר ועדת הבחינות העליונה, ותאושר על־

ידי הנשיאות של המועצה המדעית.
ועדת הבחינות העליונה תפעל לשם אחידות בבחינות  205 .
שלב א' ושלב ב' במקצועות השונים, תוך שימת דגש על 
העליונה  הבחינות  ועדת  קליניות.  בעיות  לפתרון  גישה 
תקיים, באמצעות הוועדה המייעצת, מעקב רציף אחר 

ביצוע נוהלי הבחינה ותאשר את תוצאות הבחינות.
ועדת הבחינות תהיה מורכבת מ-23. 206 חברים + יו"ר, על־

פי המפתח הבא:
10 חברים נציגי ארגוני הר"י;

10 חברים נציגי האיגודים המדעיים;
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2 נציג בתי החולים ההיקפיים;
1 נציג קופת חולים קהילה ;

כיו"ר הוועדה יכהן חבר הנשיאות.
הפנימי  הבורד  יו"ר  לוועדה  יצטרפו  תפקידם,  מתוקף  207 .
ההכרה  ועדת  ויו"ר  ההתמחות  ועדת  יו"ר  והכירורגי, 
יושבי־ראש  יצורפו  כן,  כמו  הצורך.  על־פי  והביקורת 

האיגודים הרלוונטיים לנושא, אשר יוזמנו לדיון.
במקרים יוצאים מן הכלל, בהסכמת יו"ר ועדת הבחינות  208 .
נוספים,  נציגים  שני  עד  לוועדה  לצרף  ניתן  העליונה, 

שלא לפי הקריטריונים הנ"ל, במעמד של משקיפים.
יו"ר  על־ידי  יוצעו  והכירורגי  הפנימי  הבורד  יושבי־ראש  209 .
לוועד  ועדת הבחינות העליונה  ויו"ר  המועצה המדעית 

הפועל, שיאשר את המינויים.
הבורד הפנימי והכירורגי יתכנס לאחר כל בחינת שלב א'  210 .
ושלב ב'. יו"ר הבורד ידווח על תוצאות הבחינה ויתקיים 
דיון ממנו יופקו מסקנות ולקחים. בישיבות אלה ישתתף 

גם יו"ר ועדת הבחינות העליונה.
פעם בשנה יתכנס כל בורד לדיון כללי בנושא בחינות,  211 .
בוועדת  לדיון  הבורד  יו"ר  על־ידי  יובאו  הדיון  ומסקנות 

הבחינות העליונה.
על־ יפעלו  השונים  במקצועות  הבחינה  ועדות   212 .212.1

פי המצוין בנהלי המועצה המדעית. כל סטייה 
ועדת  יו"ר  של  מראש  אישור  תחייב  מהנהלים 
בפרוטוקול  תירשם  לחריגה  הסיבה  הבחינה. 

מפורט. 
יתכנסו  השונים  במקצועות  הבחינה  ועדות   212.2
לפני ואחרי בחינות שלב א' ושלב ב', כדי לדון 
הדיונים  הבחינות. מסקנות  ובתוצאות  בהכנות 
יובאו בפני יו"ר ועדת הבחינות העליונה. במידת 
הבורד  בפני  לדיון  המסקנות  יובאו  הצורך, 
כל  לגבי  העליונה.  הבחינות  ּוועדת  הרלוונטי 
 ,50% על  עולה  הנכשלים  שיעור  שבה  בחינה 

יתקיים דיון בוועדת הבחינות העליונה.
נימוקים  יידרשו  וכן  יתועד,  הבחינה  מהלך   212.3
מפורטים לאי־עמידה בבחינה. כמו כן, תישמר 
ותהיה  הבוחנים,  כלפי  הנבחנים  אנונימיות 
בוועדת  הדיונים  תוכן  סודיות  על  הקפדה 

הבחינה בעת הבחינה.
ועדת הבחינות העליונה תגיש מדי שנה דיווח לנשיאות  213 .
ולוועד הפועל של המועצה המדעית. הדו"ח יכלול את 

תמצית פעילותה והחלטותיה במהלך השנה שחלפה.
חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם  214 .
קדנציות  משלוש  יותר  תימשך  לא  הוועדה  חברי  של 

רצופות.
המצויים  הנוהל  כללי  על־פי  תתבצע  הוועדה  עבודת  215 .

בתוספת ב' לתקנון.

ועדת החינוך

ועדת החינוך תיבחר על־ידי הוועד הפועל. ועדת החינוך  216 .
מוסמכת לעסוק בנושאים הבאים:

אחריות ללימודי המשך.  216.1
אקרדיטציה לקורסים וכינוסים.  216.2

ולתמריצים  לתעודה  רופא  של  זכאותו  קביעת   216.3
בהתאם לקריטריונים. 

מכל  לרופאים  אפשרות  שתינתן  לכך  דאגה   216.4
להשתתף  בפריפריה,  לרבות  המגזרים, 

בלימודי המשך באופן פעיל.
השונות  הוועדות  של  מנציגים  תורכב  החינוך  ועדת  217 .
איכות,  הבטחת  )אתיקה,  ותחום  תחום  בכל  העוסקות 

משפט ורפואה וכו'(, על־פי המפתח הבא:
ושניים  מהקהילה  מהם  שמונה  הארגונים,  נציגי   16  

מבתי חולים היקפיים;
משפחה,  כירורגיה,  ילדים,  )פנימית,  האיגודים  נציגי   5  

נשים(;
1 נציג הדיקנים;  

הפקולטות  של  המשך  ללימודי  הספר  בתי  נציג   1  
לרפואה;

1 נציג משרד הבריאות;  
ייבחר מבין חברי הנשיאות על־ידי המוסד  יו"ר הוועדה   
הוועד  על־ידי  ויאושר  נשיאות-מזכירות,  המשותף 

הפועל של המועצה המדעית.
חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם  218 .
קדנציות  משלוש  יותר  תימשך  לא  הוועדה  חברי  של 

רצופות.

ועדת מדעי היסוד

תפקידה של ועדת מדעי היסוד הינו לאשר רוטציה של  219 .
לקראת  ההתמחות  במסגרת  היסוד  במדעי  שנה  חצי 

תואר מומחה, וכן אישור העבודה במדעי היסוד.
ייבחרו על־ יו"ר, אשר   + הוועדה תמנה ארבעה חברים  220 .

הוועד  לאישור  ויובאו  המדעית,  המועצה  נשיאות  ידי 
הפועל.

חברי הוועדה יורכבו מחמישה חברים בדרגה של מרצה  221 .
הראשיים:  המקצועות  כנציגי  וישמשו  לפחות,  בכיר, 
ילדים, פסיכיאטריה,  כירורגיה, רפואת  רפואה פנימית, 

מיילדות וגינקולוגיה.
ויוכלו  שנים,  ארבע  של  לתקופה  ייבחרו  הוועדה  חברי  222 .
להיבחר לשתי קדנציות נוספות, אלא אם החליט מוסד 

נשיאות-מזכירות אחרת בנוגע למקרים ספציפיים.
המצויים  הנוהל,  כללי  על־פי  תתבצע  הוועדה  עבודת  223 .

בתוספת ב' לתקנון.

הלשכה לאתיקה של הר"י

הלשכה  חברי  את  תבחר  הארצית  הוועידה   224 .224.1
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יו"ר  לאתיקה.  הלשכה  יו"ר  ואת  לאתיקה 
עיסוקו  שעיקר  רופא  יהיה  לאתיקה  הלשכה 
ברפואה, בעל תואר מומחה ובעל ותק של עשר 

שנים לפחות ברפואה.
יפחת  לא  לאתיקה  הלשכה  חברי  של  מספרם   224.2
הר"י  ארגוני  את  המייצגים  חברים,  מ-20 
השונים, וכן נציג קצין הרפואה הראשי בצה"ל, 
בתי  בשירותי  הראשיים  הרפואה  קציני  נציגי 
והרופא הראשי של  ישראל,  ובמשטרת  הסוהר 

אגף השיקום במשרד הביטחון.
יו"ר הלשכה לאתיקה, באישור מליאת הלשכה,   224.3
ישמש  מהם  ואחד  סגניו,  שלושת  את  ימנה 

ממלא מקום היו"ר.
לא יכהן כיו"ר או כחבר בלשכה לאתיקה רופא    224.4 
קלון  עמה  שיש  בעבירה  אשם  נמצא  אשר 
הר"י  של  הדין  בית  על־ידי  שהורשע  רופא  או 
לאתיקה  הלשכה  חבר  לאתיקה.  הלשכה  או 
שהוגש נגדו כתב אישום ישעה עצמו מהתפקיד 

עד לתום ההליכים בעניינו. 
ממנו  נבצר  או  לאתיקה,  הלשכה  יו"ר  התפטר    224.5
דרך קבע למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, 
ישמש סגנו וממלא מקומו כיו"ר הלשכה לאתיקה 
או  לוועידה הבאה. התפטר ממלא המקום  עד 
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, ישמש 
אחד משני הסגנים הנותרים כיו"ר הלשכה. ואם 
גם מהם נבצר לבצע את התפקיד, יבחרו חברי 
יו"ר אחר  לאתיקה, בהצבעה חשאית,  הלשכה 

מקרב חבריה, אשר יכהן עד הוועידה הבאה.
היוצא, בתקופה של  לאתיקה  יו"ר הלשכה  על   224.6
עד שלושה חודשים מיום הבחירות, להעביר את 
התפקיד ליו"ר הלשכה לאתיקה הנבחר בצורה 
יסודית וראויה. היו"ר הנבחר יחל לכהן בתפקיד 

מיד עם מינויו בוועידה הארצית.
סמכויות הלשכה לאתיקה: 225 .

אתית  להתנהגות  ולמודעות  לחינוך  לפעול    225.1
נאותה בקרב הרופאים במדינת ישראל.

לדון ולאשר החלטות עקרוניות בנושאי אתיקה    225.2
וכן כללים וניירות עמדה בנושאים אתיים.

לפעול על מנת להשפיע על עמדות הציבור ועל    225.3
הרופאים  למעמד  הנוגעים  בנושאים  חקיקה 
בהתאם  האתיים,  בהקשרים  בארץ  והרפואה 

למדיניות הר"י.
בכללי  שינויים  הארצית  לוועידה  להציע    225.4

האתיקה.
לענייני  פורומים  ו/או  משנה  ועדות  למנות    225.5
הלשכה  של  כזרוע  שיפעלו  מיוחדים,  אתיקה 

לאתיקה ולקבוע את סמכויותיהן.

כנגד  אתיים  היבטים  בעלות  בתלונות  לדון   225.6
רופא, כנגד איגודים וחברות של הר"י ו/או כנגד 
מוסד רפואי, בין היתר באמצעות הליך גישור או 

באמצעות ועדת בירור. 
את  יחייבו  לאתיקה  הלשכה  והחלטות  העמדה  ניירות  226 .
חברי הר"י כמדיניות האתיקה של הארגון, 21 יום ממועד 
הלשכה  עמדות  הרפואה".  "זמן  דפי  מעל  פרסומם 
לאתיקה יידונו במזכירות הר"י ויאושררו בוועד המרכזי 
מעמד  יקבלו  אשרורן  ולאחר  התקופתיות,  בישיבותיו 
ב"זמן  ככאלה  ויוכרזו  הרפואית"  האתיקה  "כללי  של 
המרכזי  הוועד  בין  מחלוקת  של  במקרה  הרפואה". 
ללשכה לאתיקה, יובא נייר העמדה לדיון ולהכרעה בפני 
הוועידה הארצית הקרובה. אישרה הוועידה את עמדת 
מ"כללי  כאחד  העמדה  נייר  יתקבל  לאתיקה,  הלשכה 
האתיקה הרפואית", ויוכרז ככזה בגיליון "זמן הרפואה" 

היוצא סמוך לאחר הוועידה.
החליטה הלשכה לאתיקה, כי נדרש שינוי בכללי האתיקה  227 .
המפורטים  הלשכה  של  הדין  בסדרי  ו/או  הקיימים 
המזכירות  בפני  לדיון  השינוי  יובא  לתקנון,  בתוספת 
לקבל  המרכזי  הוועד  החליט  המרכזי.  הוועד  ולאישור 
את השינוי, יפורסם השינוי בגיליון "זמן הרפואה", וייכנס 
המרכזי  הוועד  החליט  פרסומו.  ממועד  יום   21 לתוקף 
לדחות את השינוי, לא יפורסם השינוי עד שיובא לדיון 
אישרה  הקרובה.  הארצית  הוועידה  בפני  ולהכרעה 
הוועידה את השינוי המבוקש על־ידי הלשכה לאתיקה, 
יפורסם השינוי בגיליון "זמן הרפואה" היוצא לאור סמוך 

לאחר הוועידה, וייכנס לתוקף 21 יום ממועד פרסומו.
את  ישאבו  שישנן,  ככל  באיגודים,  האתיות  הוועדות  228 .
ויפעלו על־פי  סמכויותיהן מהלשכה לאתיקה של הר"י 

הקוד האתי של הר"י.
דיוני ועדות הבירור והערעור של הלשכה לאתיקה יהיו  229 .
כפופים לסדרי הדין בלשכה לאתיקה של הר"י, כאמור 

בתוספת ד' לתקנון.
הליך הגישור יתבצע על־פי הקבוע בתוספת ה' לתקנון. 230 .

בית הדין של הר"י

סמכות בית הדין

בית הדין של הר"י מוסמך לדון כלהלן: 231 .
הרפואית,  ההסתדרות  מוסד  שבין  בסכסוכים   231.1
וארגון  חברה  איגוד,  פרופסיונלי,  ארגון  לרבות 
מוסד  שבין  בסכסוכים  או  חבר,  לבין  מיוחד, 

למוסד בהר"י.
בסכסוכים או בהאשמות בעלי אופי אישי מצד   231.2
חבר הר"י נגד עמיתו, ובתנאי שהסכסוכים הללו 
עומדים בזיקה למקצוע הרפואה, ושני הצדדים 

מתחייבים מראש לציית להחלטות בית הדין.
בסכסוכים שבין חברי הר"י לבין מוסדות ואנשים   231.3
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שמחוצה לה, בתנאי שהסכסוכים הללו קשורים 
הצד  לרבות  הצדדים,  ושני  הרפואה,  למקצוע 
שמחוץ להר"י, מתחייבים לציית להחלטת בית 

הדין.
החלטת  סבירות  על  הר"י  חבר  של  בערעור   231.4

הוועד המרכזי לדחות את הוועידה הארצית.
ממוסדותיה  מוסד  או  הר"י  חבר  של  בערעור   231.5
על כל החלטה של אחד ממוסדות הר"י בנוגע 
ששיקול  ובלבד  ההחלטה,  קבלת  לתקינות 
דעתו של בית הדין לא יבוא במקום שיקול דעת 

המוסד שבנוגע להחלטתו הוגש הערעור.
בכל מקרה של ערעור בבית הדין, ידון בית הדין   231.6
על־פי תקנון הר"י, כללי הצדק הטבעי והנהלים 

המקובלים.
הסכסוך  את  להעביר  מסכימים  הצדדים  ושני  היה  232 .
ההסתדרות  חבר  מגשר  על־ידי  גישור  של  למנגנון 
הצדדים  יחתמו  הדין,  בית  על־ידי  שיתמנה  הרפואית 
במעמד מינוי המגשר על הסכם הגישור המצוי בתוספת 

ה' לתקנון, בכפוף לשינויים המחויבים. 
ו-231.2. 233   231.1 בתקנות  הנמנה  סכסוך  בכל   233.1
לעיל מחויב כל חבר או מוסד בהר"י להביא את 
שינקוט  לפני  הר"י  הדין של  בית  בפני  תביעתו 

אמצעים אחרים, משפטיים או פומביים. 
לעיל,   233.1 תקנה  הוראת  על  חבר  יעבור  אם   233.2
נגדו  להגיש  הר"י  של  המשפטי  היועץ  רשאי 

תביעה בבית הדין של הר"י.

הרכב בית הדין

יו"ר בית הדין 234 .
יו"ר בית הדין יהיה רופא בעל תואר מומחה, ותק של 20   
התמחותו.  בתחום  לפחות,  שנים,  ועשר  ברפואה  שנה 
הגופים  על  ומקובל  ברפואה  מוניטין  בעל  יהיה  היו"ר 

השונים בהר"י.
כיו"ר או כחבר בבית הדין רופא אשר נמצא  ייבחר  לא   
אשם בעבירה שיש עמה קלון או רופא שהורשע על־ידי 

בית הדין של הר"י או הלשכה לאתיקה.
סמכויות יו"ר בית הדין הן כלהלן:  235 .

בערכאה  הדיונים  של  ההרכבים  קביעת   235.1
ראשונה. 

קביעת ההרכבים של הדיונים בערכאת הערעור   235.2
וקביעת יו"ר ההרכב.

החלטה לדחות על הסף את התביעה מטעמים   235.3
של ערכאה לא מתאימה ו/או אי־מיצוי הליכים.

של  למנגנון  לפנות  לסכסוך  לצדדים  הצעה   235.4
גישור, כאמור בסעיף 232 לעיל. 

בית  חברי   236 .14 ואת  היו"ר  את  תבחר  הארצית  הוועידה 

הדין. חברי בית הדין יהיו בעלי ותק של 20 שנה ברפואה, 
ולא יכהנו באחד ממוסדות הר"י האחרים. 

היו"ר יקבע את אחד החברים כממלא מקומו בהיעדרו,   
ובלבד שלא יהיה מאותו ארגון פרופסיונלי אליו משתייך 

היו"ר.
הרכב בית הדין יהיה כלהלן:  237 .

מותב  בפני  ייערכו  ראשונה  בערכאה  הדיונים   237.1
של שלושה.

ערעורים בערכאה שנייה ייערכו בפני מותב של   237.2
לא  לפחות,  מהם,  שארבעה  ובלבד  חמישה, 

ישבו במותב בערכאה הראשונה.
בסכסוכים המעלים סוגיות עקרוניות, רשאי יו"ר   237.3

בית הדין לקבוע מותבים מורחבים יותר. 
חבר מותב יפסול את עצמו מלשבת בדין, אם   237.4

ידוע לו חשש לניגוד עניינים.
לכל צד רשות להתנגד פעם אחת במסגרת כל ההליך  238 .

למינויו של חבר מותב, מבלי לנמק.
יו"ר בית הדין יעביר לעיון חברי ההרכב את כל החומר  239 .

המשפטי הנוגע לתיק שבפניהם.
על־פי  יתנהלו  הר"י  של  הדין  בבית  והנוהל  הדין  סדרי  240 .

הקבוע בתוספת ד' לתקנון.

ארגוני הר"י )ארגונים פרופסיונליים(

מספר  אצל  או  אחד  מעסיק  אצל  המועסקים  רופאים  241 .
 ,100 הכולל  ומספרם  העסקה,  סוג  מאותו  מעסיקים 
)להלן:  פרופסיונלי  לארגון  להתאגד  רשאים  לפחות, 
הגנה  לשם  המעסיק/מעסיקים,  רופאי  של  "הארגון"( 
אצל  אחרים  ועניינים  הפרופסיונליים  ענייניהם  על 
הארגון  הארגון.  החלטות  על־פי  המעסיק/מעסיקים, 
יתנהל באמצעות גוף הנבחר על־ידי חבריו. ועד הארגון 

יימצא בקשר מתמיד עם הוועד המרכזי. 
הוועד המרכזי לא יכיר בשני ארגונים שחברים בו רופאים  242 .
וכו'( אצל  מאותו סוג העסקה )בית חולים או מרפאות 
ארגונים  שני  הוקמו  זאת,  למרות  אם,  מעסיק.  אותו 
רק  המרכזי  הוועד  יכיר  מעסיק,  אותו  אצל  סוג  מאותו 
בארגון שעם חבריו נמנה מספר גדול יותר של רופאים 

העובדים אצל אותו מעסיק. 
רופא המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישתייך לארגון  243 .
אחד על־פי משרתו העיקרית אצל מעסיקיו. היה והיקף 
משרתו שווה אצל שני מעסיקים או יותר, יבחר הרופא 

לאיזה ארגון להשתייך ויודיע על כך למשרדי הר"י.
רופאים עצמאיים, שעיקר עיסוקם ברפואה העצמאית  244 .
והמועסקים בפחות מ-20% משרה אצל מעסיק או אצל 
לשם  פרופסיונלי  כארגון  להתאגד  רשאים  מעסיקים, 

קידום ענייניהם כרופאים עצמאיים.
העניינים  בכל  החלטותיהם,  את  להביא  הארגונים  על  245 .
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ההסתדרות  חברי  הרופאים  לכלל  נגיעה  להם  שיש 
הרפואית, לדיון בוועד המרכזי. 

עם  ומתן  במשא  הר"י  כבאי־כוח  מופיעים  הארגונים  246 .
המעסיק או עם המעסיקים שאצלם עובדים חבריהם. 
הוועד  מנהל  הרופאים,  לכלל  הנוגעות  השאלות  בכל 
המרכזי את המשא ומתן עם המעסיקים. כמו כן, בכל 
מקרה שבו מבקש ועד הארגון את התערבותו של הוועד 
לאחר  המעסיקים  עם  ומתן  המשא  מתנהל  המרכזי, 

התייעצות עם באי־כוח הארגון. 
במקרה של סכסוך או חילוקי דעות בין ועד הארגון לבין  247 .
הוועד המרכזי, יפעלו על־פי דעת ועד הארגון, אם הוא 
לא  המרכזי.  בוועד  שלישים  שני  של  יחסי  ברוב  נתמך 
זכה ועד הארגון ברוב כזה, יפעלו על־פי החלטת הוועד 
המרכזי בעניין. היו חילוקי הדעות בשאלה יסודית, שאין 
החלטה  של  בדרך  או  ומתן,  משא  של  בדרך  ליישבה 
חודשיים,  בתוך  המניין  מן  שלא  ועידה  תכונס  כאמור, 
הוועידה,  לכינוס  עד  הדעות.  בחילוקי  שתכריע  והיא 

יפעלו על־פי החלטת הוועד המרכזי. 
נעשה  המרכזי  הוועד  על־ידי  המוכר  פרופסיונלי  ארגון  248 .
לחלק בלתי נפרד מהר"י, בין שהארגון מאוגד כאישיות 
משפטית עצמאית ובין אם לאו, ובלבד שבתקנון הארגון 
נקבע כי כל חבר בו חייב להשתייך להר"י, וכי הוא מאמץ 
את התקנות 254-241 כחלק מתקנון הארגון. בכל הנוגע 
יחול  הר"י,  לבין  פרופסיונלי  ארגון  הגומלין שבין  ליחסי 

על הארגון תקנון הר"י. 
יאוחר  לא  ארצית  ועידה  לקיים  חייב  פרופסיונלי  ארגון  249 .
משלושה חודשים לפני הוועידה הארצית של הר"י, ולא 

מוקדם מתשעה חודשים לפניה. 
לפני הוועידה הארצית של הר"י, תודיע ועדת הבחירות  250 .
של הר"י לארגון על מספר הצירים שהוא זכאי לשלוח 
לוועידה, על־פי הקבוע בתקנה 48 לעיל. הארגון יחלק, 
שתובא  ובלבד  הצירים,  מספר  את  דעתו,  שיקול  לפי 
ו/או  בארגון  סקטוריאלית  ו/או  אזורית  חלוקה  בחשבון 

חלוקה מבנית של הארגון.
על־פי  הארגון,  על־ידי  ייבחרו  הר"י  לוועידת  הצירים  251 .
ועידת  צירי  לבחירת  הארגון  בתקנון  הקבועה  השיטה 

הארגון. 
במועד הבחירות לצירי ועידת הר"י ייבחרו צירי הוועידה  252 .
מהאזור/בית החולים, על־פי המספר שעליו הודיע ועד 
ירכז את  ייבחר ממלא מקום. הארגון  הארגון. לכל ציר 
רשימת הצירים שנבחרו וממלאי מקומם ויעבירה לוועד 

המרכזי, לא יאוחר מחודשיים לפני ועידת הר"י. 
למוסדותיו  הבחירות  שיטת  את  לקבוע  רשאי  ארגון  253 .
שיינתן  ובלבד  הארגון,  תקנון  על־פי  לו,  הנראית  בדרך 
ולהר"י,  לארגון  חובותיו  את  הממלא  ארגון,  חבר  לכל 
ולוועידת  הארגון  למוסדות  הבחירות  בהליך  להשתתף 

יוכל הארגון  הר"י. לא הובטחה השתתפות כאמור, לא 
לשגר צירים לוועידת הר"י, ויישלל מעמדו כארגון מוכר. 
לשלול  או  בארגון  להכיר  שלא  רשאי  המרכזי  הוועד  254 .
ממנו את ההכרה, רק אם שוכנע כי אין הארגון מקיים 
ו/או  את האמור בתקנות 254-241 או שהקמת הארגון 
פעילותו פוגעת ו/או עלולה לפגוע בדרך כלשהי בהר"י 
לא  אם  או  ארגוניה,  ו/או  מטרותיה  או  בפועלה  ו/או 
לוועד המרכזי במשך  העביר הארגון את מסי החברים 
את  יפעיל  המרכזי  הוועד  חודשים.  שישה  של  תקופה 
סמכותו על־פי תקנה זו רק לאחר שנתן לארגון אפשרות 
להשמיע את טיעוניו. על החלטת הוועד המרכזי רשאי 
בית  החלטת  הר"י.  של  הדין  בית  בפני  לערער  הארגון 

הדין תהיה סופית. 
ארגון שנשללה ההכרה בו, רשאי לבקשּה מחדש, לאחר   
מסיו  את  ישלם  או  בתקנות  הקבוע  כל  אחר  שימלא 

כדין.

ועדי רופאים 

רופאים חברי הר"י המועסקים אצל מעסיק, אשר חבריו  255 .
אינם מאורגנים כבר במסגרת הר"י וארגוניה, ומספרם 
רופאים  ועד  ולבחור  להתאגד  רשאים  לפחות,  עשרה 

אצל אותו המעסיק. 
ועד הרופאים הינו חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקם מתוקף  256 .

תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו.
ותוך  הר"י  עם  בתיאום  לפעול  מחויב  הרופאים  ועד  257 .
שמירה על קשר רציף עם מוסדותיה. כל החלטה ו/או 
ו/ מתיישבת  שאינה  הרופאים  ועד  מהחלטות  פעולה 
או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או 

פעולותיה בטלות מעיקרן.
מול  הרופאים  את  המייצג  הגוף  הוא  הרופאים  ועד  258 .
הפעולות  את  מנהל  הרופאים  ועד  המעסיק.  הנהלת 

השוטפות במקום ומטפל בענייני החברים.
כל נושאי ועד הרופאים יוסדרו על־פי התקנון לדוגמה,  259 .

המופיע בתוספת ז' לתקנון.

איגודים מקצועיים-מדעיים

האמור  על־פי  כמומחיות  המוכר  רפואי  בענף  רופאים  260 .
ובחינות(,  מומחה  תואר  )אישור  הרופאים  בתקנות 
לשם  מדעי  באיגוד  להתאגד  רשאים  התשל"ג-1973, 
הרפואי,  הענף  של  העניינים  וקידום  מדעית  עבודה 

שייקרא להלן "האיגוד". 
החליטה המועצה המדעית על איחוד תחומי מומחיות,  261 .
החליטה  בהתאם.  ביניהם  לאיחוד  האיגודים  יפעלו 
יבחר  מומחיות,  תחומי  על־פיצול  המדעית  המועצה 
האיגוד האם להתפצל לשני איגודים או להישאר כאיגוד 

אחד.
בנושא  מתעניינים  או  מתמקדים  אשר  איגודים  מספר  262 .
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בשינויים  משותף  לפורום  להתאגד  רשאים  משותף 
המחויבים. 

כחברים מן המניין באיגוד יכולים להתקבל רק רופאים  263 .
הם  ורק  ענף,  באותו  מומחה  תואר  בעלי  הר"י,  חברי 

רשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד. 
האיגוד, על־פי הקבוע בתקנותיו, רשאי לצרף כחברים   
שלא מן המניין הן רופאים חברי הר"י המתמחים באותו 
ענף והן חברים אחרים שאינם רופאים, שיש להם עניין 

בפעילות המדעית בתחום. 
הזכויות  מכל  ייהנו  באיגוד  המניין  מן  שלא  חברים   
ולהיבחר  לבחור  הזכות  להוציא  המניין,  מן  כחברים 
למוסדות האיגוד הנבחרים. חברים שלא מן המניין יוכלו 
משקיפים  להיות  האיגוד,  וכינוסי  בפעילויות  להשתתף 
כחברים  ולשמש  האיגוד,  במועצת  או  האיגוד  בוועד 

בוועדות לעניינים מסוימים, הממונות על־ידי הוועד.
האיגוד,  יו"ר  כגון  ביצועיים,  לתפקידים  להיבחר  הזכות  264 .
עיסוקו  עיקר  כי  מחייבת  האיגוד,  וגזבר  האיגוד  מזכיר 

בפועל של הרופא יהיה ברפואה. 
נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/ 265 .
חברה אחרים, או של ארגון אחר חיצוני להר"י העוסק 
באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של 

ניגוד עניינים.
על־פי  המרכזי,  הוועד  של  הכרה  שקיבלו  האיגודים  266 .
לקידום  לפעול  רשאים  המדעית,  המועצה  המלצת 
ענייניהם לפי שיקול דעתם, ובלבד שפעולות אלה עולות 
ומדיניותה,  הר"י  החלטות  הר"י,  תקנון  עם  אחד  בקנה 
ואינן מהוות פעולה כנגד הר"י. האיגודים יידעו את הר"י 

מדי שנה בנושאי פעילותם. 
הכרה  לקבל  המבקשת  רופאים,  של  התאגדות  כל  267 .

כאיגוד הר"י, תמלא אחר התנאים הבאים:
המנמק  הצהרות,  מסמך  בצירוף  להר"י  תפנה    267.1
את הבקשה והכולל את מטרות האיגוד, חתימת 
הרופאים המבקשים להתאגד ותקנון אשר הוכן 
על־פי הקריטריונים המוזכרים בתקנות 270-269 

להלן.
לאחר אישור התקנון על־ידי היועץ המשפטי של    267.2
הר"י, תועבר בקשת האיגוד למועצה המדעית, 
אשר תמליץ על קבלה או על אי־קבלת האיגוד 

להר"י.
אם תמליץ המועצה המדעית על קבלת האיגוד    267.3
להר"י, או שלא תביע הסתייגות מהקמת האיגוד 
בהר"י, תועבר המלצתה לוועד המרכזי, לאישור 

ההכרה באיגוד.
המחלקה  אישור  את  יקבל  האיגוד  בתקנון  שינוי  כל  268 .
המשפטית של הר"י. שינויים בדבר שם האיגוד ומטרותיו 
והוועד  המדעית  המועצה  מנשיאות  אישור  יקבלו 

המרכזי.

איגוד הוא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקם מכוח תקנות  269 .
289-260 בתקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו. 
האיגוד  נפרדת.  משפטית  אישיות  בעל  יהיה  לא  איגוד 
יצרף לשמו את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בכל 

פרסומיו הרשמיים.
איגוד יפעל על־פי מתכונת של תקנות שאושרה מראש  270 .
על־ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות 
האיגוד יוסדר על־פי התקנון לדוגמה, המופיע בתוספת 
ו' לתקנון ועל־פי נהלים שיפורסמו על־ידי הר"י. כל נושא 
אשר לא יוסדר בתקנות האיגוד או בתקנון לדוגמה או 
בנהלים, יוסדר על־פי תקנון הר"י או בהתאם להנחיות 
היועץ המשפטי לאיגודים בהר"י. לא ניתן לסטות סטייה 

מהותית מהתקנון, אלא באישור מזכירות הר"י.
האיגוד,  של  פעולה  כל  ו/או  האיגוד  מתקנון  תקנה  כל  271 .
הסותרת ו/או מתנגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנון 

הר"י, החלטותיה ומדיניותה – בטלה מעיקרה. 
כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית של האיגוד ו/או  272 .
במוסדותיו המנהלים והמבקרים, המתנגדת או סותרת 
החלטות  ו/או  הר"י  מדיניות  עם  מתיישבת  אינה  או 
– בטלה מעיקרה. התברר, כי  מוסדות הר"י המרכזיים 
התקבלה החלטה בניגוד למדיניות או להחלטות הר"י, 
יודיע האיגוד על בטלותה באופן שבו הודיע על קבלתה. 
סירב האיגוד להודיע על בטלות ההחלטה, תודיע על כך 

הר"י בביטאונה ותורה לרופאים שלא לפעול על־פיה.
איגוד ייתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין  273 .
להשתתף בהליך הבחירות למוסדות האיגוד, כמתחייב 

מתקנון האיגוד ומתקנון הר"י. 
במקרים  מאיגוד  הכרה  לשלול  רשאי  המרכזי  הוועד  274 .

הבאים:
כל  אחר  או  חלק  אחר  האיגוד  מילא  לא  אם    274.1

התנאים הנקובים בתקנות 289-260. 
סיבות  של  בקיומן  המרכזי  הוועד  שוכנע  אם    274.2
את  לכן,  קודם  ידועות  היו  אילו  מונעות,  שהיו 

אישור בקשתו של האיגוד לקבל הכרה מהר"י.
אם שוכנע הוועד המרכזי כי האיגוד פעל כנגד   274.3

הר"י, מטרותיה או החלטותיה.
לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מאיגוד ולא ימנע הכרה  275 .
למייסדיו  או  האיגוד  לנציגי  ניתנה  אם  אלא  כאמור, 
על  בפניו.  טענותיהם  את  להשמיע  נאותה  הזדמנות 
החלטת הוועד המרכזי, לשלול הכרה או למנוע הכרה 
או לפזר את וועד האיגוד, הכול לפי העניין, רשאי האיגוד 
יום, ערעור לבית הדין של  או מייסדיו להגיש, בתוך 60 

הר"י, והחלטתו בעניין תהא סופית. 
איגוד שנשללה ההכרה בו, רשאי להגיש בקשה מחודשת  276 .

להכרה, ובלבד שיוכיח כי מילא אחר תקנות אלו.
ועד האיגוד אשר סירב  הוועד המרכזי רשאי לפזר את  277 .
לפעול בהתאם לתקנות 289-260 ולמנות ועדה קרואה, 
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חדשות  לבחירות  עד  לפעול  סוברנית  תהיה  אשר 
למוסדות האיגוד, שמועדן ייקבע על־ידי הוועד המרכזי, 
ובלבד שייקבעו בתוך 60 יום ממועד פיזור הוועד. לעניין 
סעיף זה, יראו איגוד אשר לא כינס אסיפה כללית מדי 
ו/או לא  ו/או לא ערך כינוס מדעי במשך שנתיים  שנה 
עמד בתקנונו בכל הקשור לבחירות באיגוד כאיגוד אשר 

סירב לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.
איגוד רשאי להטיל על חבריו מסים, אשר אושרו על־ידי  278 .

הוועד המרכזי.
תפעל  אשר  ביקורת,  ועדת  ותפעל  תמונה  איגוד  בכל  279 .
של  הפנים  מבקר  על־ידי  המונחים  הפעולה  קווי  לפי 

הר"י ועל־ידי הלשכה לאתיקה. 
עובדים  העסקת  כגון  מנהליים־משפטיים,  עניינים  280 .
כגון  משפטיות,  פעולות  כן,  וכמו  ופיטורים,  חדשים 
ייקבעו מעת לעת  ונושאים אחרים, אשר  כריתת חוזים 
על־ידי היועץ המשפטי של הר"י, ייעשו באמצעות הר"י 

ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י. 
קביעת  על־פי  הר"י,  באחריות  שהם  כלכליים  עניינים   
הר"י,  הנחיית  על־פי  רק  ייעשו  הר"י,  של  רואה־חשבון 
מבקר  ו/או  רואה־חשבון  האיגוד  מעסיק  כן  אם  אלא 

פנים באופן עצמאי, ובאישור רואה־חשבון של הר"י.
ובחובת  זהירות  בחובת  חבים  באיגוד  משרה  נושאי  281 .

אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.
האיגוד יהיה חייב בדיווח להר"י על קיום בחירות וכניסת  282 .

ממלאי תפקידים. 
הקבועים  הנהלים  על־פי  יתנהלו  באיגוד  הבחירות  283 .
בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא 

יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.
הר"י תעניק שירותים לאיגודים על־פי קריטריונים ועל־פי  284 .
סל שירותים, שייקבעו מעת לעת על־ידי מזכירות הר"י.

בהר"י  כאיגוד  הכרה  מבקשת  אשר  קיימת,  התאגדות  285 .
להר"י  תפנה  זה,  בתקנון  המפורטים  בתנאים  ועומדת 
בצירוף תקנון בלבד. אם היא רשומה כעמותה, תבטל 
כתנאי  העמותות  רשם  אצל  כעמותה  מעמדה  את 
לקבלתה כאיגוד בהר"י, אלא אם כן התקיימו התנאים 

המצטברים הבאים:
מעמד זה אינו פוגע בהר"י.   285.1

נפרדת  משפטית  כאישיות  קיומה  כי  הוכח    285.2
על־ תיקבע  התקופה  הכרחי.  קצובה  לתקופה 

ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה. 
נתקבל אישור מהוועד המרכזי.   285.3

מקצועי  ארגון  לכל  להצטרף  רשאי  הר"י  של  איגוד  286 .
בינלאומי.

של  הפועל  הוועד  ייוועץ  לאיגוד,  הנוגעות  בשאלות  287 .
בדבר,  הנוגע  המדעי  האיגוד  עם  המדעית  המועצה 
בטרם יקבל החלטה. לא תיראה לאיגוד המדעי החלטה 
הנוגעת לו, רשאי הוא לערער עליה בפני מליאת המועצה 

המדעית בתוך 90 ימים מיום קבלת ההחלטה, והחלטת 
המליאה תהיה סופית. אין הערעור על ההחלטה משחרר 
את האיגוד המדעי מלציית לה עד להחלטה בערעור. לא 
תתקבל באיגודים המדעיים החלטה סותרת או שאינה 
מתיישבת עם החלטות המועצה המדעית, וכל החלטה 

כזו בטלה מעיקרה.
תלונה על נושא משרה באיגוד תוגש לוועדת הביקורת  288 .
של האיגוד או ללשכה לאתיקה או לבית הדין של הר"י, 
הלשכה  ונוהלי  הדין  סדרי  על־פי  העניין,  לפי  הכול 

לאתיקה ובית הדין, המפורטים בתוספת ד' לתקנון.
מזכירות הר"י תמנה "פורום איגודים", שיורכב    289 .289.1
נציגי  שני  הגדולים,  האיגודים  נציגי  מתשעה 
חברות  נציגי  שני  )ברוטציה(,  קטנים  איגודים 
המדעית,  המועצה  יו"ר  )ברוטציה(,  עצמאיות 
רפואית  ומנהל האגף למדיניות  יו"ר הר"י  סגני 
הר"י,  יו"ר  יהיה  האיגודים  פורום  יו"ר  בהר"י. 
יהיה בעל תפקיד הממונה על־ ומנהל הפורום 

ידי מזכירות הר"י.
מהותיים  בנושאים  וימליץ  ידון  איגודים  פורום    289.2
הר"י  עם  הגומלין  ליחסי  הקשורים  ומבניים 
הפורום  המלצות  איגודים.  חוצות  ובסוגיות 
יעברו לדיון במוסד המשותף נשיאות-מזכירות. 

חברות מדעיות

לפחות,  שונים  מומחיות  תחומי  משני  רופאים  קבוצת  290 .
להתאגד  רשאית  מ-30,  פחות  אינו  חבריה  שמספר 
כחברה עצמאית בין־תחומית, אשר הרכב חבריה משקף 

את היחסיות בין תחומי המומחיות.
המבקשת  מסוים,  מומחיות  מתחום  רופאים  קבוצת  291 .
לפנות  רשאית  המומחיות,  ענף  של  במקטע  לעסוק 
כחברה  להתאגד  הרלוונטי  המדעי  לאיגוד  בבקשה 
איגודית תחת חסותו. חברה איגודית תישא בשמה את 

שם האיגוד אליו היא שייכת.
התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כחברה  292 .
המנמק  מסמך  בצירוף  להר"י,  תפנה  בהר"י,  עצמאית 
אשר  ותקנון  החברה  מטרות  את  והכולל  הבקשה  את 
 296-295 בתקנות  המוזכרים  הקריטריונים  על־פי  הוכן 

להלן. 
התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כחברה   
המאשר  האיגוד  מטעם  מסמך  בנוסף  תגיש  איגודית, 

את הקמתה.
לאחר אישור התקנון על־ידי היועץ המשפטי של הר"י,  293 .
תועבר בקשת החברה למועצה המדעית, אשר תמליץ 
בהתחשב  להר"י,  החברה  אי־קבלת  על  או  קבלה  על 
ההתמחות  על  החברה  להקמת  שתהיה  בהשפעה 
בתחום המקצועי. לאחר אישור או העדר התנגדות של 
של  המרכזי  לוועד  הבקשה  תועבר  המדעית,  המועצה 
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הר"י, אשר יפנה לאיגודים רלוונטיים ויקבל את עמדתם. 
בעקבות זאת, יחליט הוועד המרכזי על קבלת החברה 
להר"י או על דחיית בקשתה להתקבל, ובלבד שהחלטתו 

תהיה מנומקת.
המחלקה  אישור  את  יקבל  החברה  בתקנון  שינוי  כל  294 .
החברה  שם  בדבר  שינויים  הר"י.  של  המשפטית 
המדעית  המועצה  מנשיאות  אישור  יקבלו  ומטרותיה 

והוועד המרכזי.
חברה היא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקמת מכוח תקנות  295 .
מתקנות  סמכויותיה  את  ויונקת  הר"י  לתקנון   314-290
אלו. חברה לא תהיה בעלת אישיות משפטית נפרדת. 
הרפואית  ההסתדרות  שם  את  לשמה  תצרף  החברה 

בישראל בכל פרסומיה הרשמיים.
שאושרה  תקנות  של  מתכונת  על־פי  תפעל  החברה  296 .
מראש על־ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר 
בתקנות החברה, יוסדר על־פי תקנון לדוגמה, המופיע 
על־ידי  שיפורסמו  נהלים  ועל־פי  לתקנון  ו'  בתוספת 
או  החברה  בתקנות  יוסדר  לא  אשר  נושא  כל  הר"י. 
הר"י  תקנון  על־פי  יוסדר  בנהלים,  או  לדוגמה  בתקנון 
בהר"י.  לחברות  המשפטי  היועץ  להנחיות  בהתאם  או 
לא ניתן לסטות מהתקנון סטייה מהותית, אלא באישור 

מזכירות הר"י.
כל תקנה מתקנות החברה ו/או כל פעולה של החברה,  297 .
הסותרת ו/או אינה מתיישבת עם תקנון הר"י, החלטותיה 

ומדיניותה – בטלה מעיקרה.
או  החברה  של  כללית  באסיפה  שתתקבל  החלטה  כל  298 .
במוסדותיה המנהלים והמבקרים, המתנגדת או סותרת 
החלטות  ו/או  הר"י  מדיניות  עם  מתיישבת  אינה  או 
– בטלה מעיקרה. התברר, כי  מוסדות הר"י המרכזיים 
להחלטות  או  הר"י  למדיניות  בניגוד  החלטה  התקבלה 
הר"י, תודיע החברה על בטלותה באופן שבו הודיעה על 
בטלות ההחלטה,  על  להודיע  החברה  סירבה  קבלתה. 
שלא  לרופאים  ותורה  בביטאונה  הר"י  כך  על  תודיע 

לפעול על־פיה.
מן  חבר  לכל  וסבירה  מלאה  אפשרות  תיתן  החברה  299 .
החברה,  למוסדות  הבחירות  בהליך  להשתתף  המניין 

כמתחייב מתקנון החברה ומתקנון הר"י.
. חברה עצמאית  חברה תפעל בכפוף לתקנות 314-290. 300
רופא  כל  מלאות  בזכויות  לשורותיה  לקבל  רשאית 
וכמו כן  חבר הר"י מן המניין, המגלה עניין במטרותיה, 
לא  האחרונים  שלאלה  ובלבד  רופאים,  שאינם  מי  גם 
תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר וגזבר 

החברה. 
מן  כחברים  לשורותיה  לקבל  רשאית  איגודית  חברה   
בתחום  מומחה  תואר  בעל  הר"י  חבר  רופא  כל  המניין 
החברה,  פועלת  חסותו  שתחת  האיגוד  של  המומחיות 

וכמו כן, רשאית לצרף רופאים חברי הר"י אחרים ושאינם 
רופאים, כחברים שלא מן המניין.

בתנאים  מחברה  הכרה  לשלול  רשאי  המרכזי  הוועד  301 .
הבאים:

התנאים  כל  אחר  או  חלק  אחר  מילאה  לא    301.1
הנקובים בתקנות 314-290. 

אם שוכנע הוועד המרכזי בקיומן של סיבות שהיו    301.2
ידועות קודם לכן, את אישור  מונעות, אילו היו 

בקשתה של החברה לקבל הכרה מהר"י.
אם שוכנע הוועד המרכזי כי החברה פעלה כנגד   301.3

הר"י, מטרותיה או החלטותיה.
מספר חברי החברה ירד אל מתחת ל-20 חברים   301.4

שהם רופאים חברי הר"י.
התקיימה  לא  כי  המרכזי  הוועד  שוכנע  אם   301.5
במשך  כלשהי  ארגונית  או  מדעית  פעילות 

שנתיים מיום שאושרה הקמת החברה בהר"י.
פעילות  נפסקה  כי  המרכזי  הוועד  שוכנע  אם   301.6
שנתיים  במשך  כלשהי  ארגונית  או  מדעית 

ברציפות.
לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מחברה ולא ימנע הכרה  302 .
החברה  לנציגי  או  למייסדים  ניתנה  אם  אלא  כאמור, 
על  בפניו.  טענותיהם  את  להשמיע  נאותה  הזדמנות 
החלטת הוועד המרכזי, לשלול הכרה או למנוע הכרה 
או לפזר את וועד החברה, הכול לפי העניין, רשאים נציגי 
ערעור  ימים,   60 בתוך  להגיש,  המייסדים  או  החברה 

לבית הדין של הר"י, והחלטתו בעניין תהא סופית. 
בקשה  להגיש  רשאית  בה,  ההכרה  שנשללה  חברה  303 .
מחודשת להכרה, ובלבד שתוכיח כי מילאה אחר תקנות 

אלו.
הוועד המרכזי רשאי לפזר ועד חברה, אשר סירבה לפעול  304 .
אשר  קרואה,  ועדה  ולמנות   314-290 לתקנות  בהתאם 
למוסדות  חדשות  לבחירות  עד  לפעול  סוברנית  תהיה 
ובלבד  המרכזי,  הוועד  על־ידי  ייקבע  שמועדן  החברה, 
שייקבעו בתוך 60 ימים ממועד פיזור הוועד. לעניין סעיף 
זה, יראו חברה אשר לא כינסה אסיפה כללית מדי שנה 
ו/או לא ערכה כינוס מדעי במשך שנתיים ו/או לא עמדה 
אשר  כחברה  בחברה,  לבחירות  הקשור  בכל  בתקנונה 

סירבה לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.
חברה רשאית להטיל על חבריה מסים, אשר אושרו על־ 305 .

ידי הוועד המרכזי. 
תפעל  אשר  ביקורת,  ועדת  ותפעל  תמונה  חברה  בכל  306 .
של  הפנים  מבקר  על־ידי  המונחים  הפעולה  קווי  לפי 

הר"י ועל־ידי הלשכה לאתיקה. 
עובדים  העסקת  כגון  מנהליים־משפטיים,  עניינים  307 .
כגון  משפטיות,  פעולות  כן,  וכמו  ופיטורים,  חדשים 
ייקבעו מעת לעת  ונושאים אחרים, אשר  כריתת חוזים 
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על־ידי היועץ המשפטי של הר"י, ייעשו באמצעות הר"י 
ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י. 

קביעת  על־פי  הר"י,  באחריות  שהם  כלכליים  עניינים   
הר"י,  הנחיית  על־פי  רק  ייעשו  הר"י,  של  רואה־חשבון 
ו/או מבקר  רואה־חשבון  כן מעסיקה החברה  אלא אם 

פנים באופן עצמאי ובאישור רואה־חשבון של הר"י.
ובחובת  זהירות  בחובת  חבים  בחברה  משרה  נושאי  308 .

אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.
פעילות  בנושא  להר"י  בדיווח  חייבת  תהיה  החברה  309 .

החברה, קיום בחירות וכניסת ממלאי תפקידים. 
הקבועים  הנהלים  על־פי  יתנהלו  בחברה  הבחירות  310 .
בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא 

יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.
הר"י תעניק שירותים לחברות על־פי קריטריונים ועל־פי  311 .
סל שירותים, שייקבעו מעת לעת על־ידי מזכירות הר"י.

התאגדות קיימת, אשר מבקשת הכרה כחברה בהר"י,  312 .
רשומה  היא  אם  בלבד.  תקנון  בצירוף  להר"י  תפנה 
רשם  אצל  כעמותה  מעמדה  את  תבטל  כעמותה, 
כן  העמותות כתנאי לקבלתה כחברה בהר"י, אלא אם 

התקיימו התנאים המצטברים הבאים:
מעמד זה אינו פוגע בהר"י.   312.1

נפרדת  משפטית  כאישיות  קיומה  כי  הוכח   312.2
על־ תיקבע  התקופה  הכרחי.  קצובה  לתקופה 

ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה. 
נתקבל אישור מהוועד המרכזי.   312.3

מקצועי  ארגון  לכל  להצטרף  רשאית  הר"י  של  חברה  313 .
בינלאומי.

תלונה על נושא משרה בחברה תוגש לוועדת הביקורת  314 .
לבית  או  הר"י  של  לאתיקה  ללשכה  או  החברה  של 
הדין, הכול לפי העניין, על־פי סדרי הדין ונוהלי הלשכה 

לאתיקה ובית הדין, המפורטים בתוספת ד' לתקנון.

ארגונים מיוחדים

 , מ-40. 315 יפחת  לא  חבריה  שמספר  הר"י,  חברי  קבוצת 
לשם  מיוחד  בארגון  הר"י  במסגרת  להתארגן  רשאית 
מטרה מסוימת, המתיישבת עם תקנות הר"י ומטרותיה 

ואינה סותרת אותן.
כל התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כארגון  316 .

מיוחד בהר"י, תמלא אחר התנאים הבאים:
תפנה להר"י, בצירוף מסמך הצהרות או מטרות    316.1
הקריטריונים  על־פי  הוכן  אשר  ותקנון  הארגון 

המוזכרים בתקנות 319-318 להלן.
המשפטי  היועץ  על־ידי  התקנון  אישור  לאחר    316.2
לוועד  ותקנונו  הארגון  יועברו בקשת  הר"י,  של 
המרכזי. הוועד המרכזי לא יכיר בארגון המיוחד, 
שלשמן  המטרות  בחשיבות  שוכנע  אם  אלא 
הוקם הארגון, ובכך שהארגון ממלא אחר תקנון 

את  סותרות  ואינן  מתיישבות  ומטרותיו  הר"י, 
תקנון הר"י ומטרותיה. 

אישור  את  יקבל  המיוחד  הארגון  בתקנון  שינוי  כל  317 .
המחלקה המשפטית של הר"י. שינויים בדבר שם הארגון 

המיוחד ומטרותיו יקבלו את אישור הוועד המרכזי.
ארגון מיוחד הוא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקם מכוח  318 .
סמכויותיו  את  ויונק  הר"י  לתקנון   337-315 תקנות 
משפטית  אישיות  בעל  יהיה  לא  הארגון  אלו.  מתקנות 
ההסתדרות  שם  את  לשמו  יצרף  הארגון  נפרדת. 

הרפואית בישראל בכל פרסומיו הרשמיים. 
ארגון מיוחד יפעל על־פי מתכונת של תקנות שאושרה  319 .
מראש על־ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר 
בתקנות הארגון יוסדר על־פי התקנון לדוגמה, המופיע 
על־ שיפורסמו  נהלים  ועל־פי  לתקנון  ו'  בתוספת 
או  יוסדר בתקנות הארגון  לא  נושא אשר  כל  הר"י.  ידי 
בתקנון לדוגמה או בנהלים, יוסדר על־פי תקנון הר"י או 
בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לאיגודים בהר"י. לא 

ניתן לסטות מהתקנון, אלא באישור מזכירות הר"י.
של  פעולה  ו/או  המיוחד  הארגון  מתקנון  תקנה  כל  320 .
הארגון, שסותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, החלטותיה 
ומדיניותה ו/או אינה מתיישבת עמם – בטלה מעיקרה.

ארגון  של  כללית  באסיפה  שתתקבל  החלטה  כל  321 .
והמבקרים, המתנגדת  במוסדותיו המנהלים  או  מיוחד 
ו/או  הר"י  מדיניות  עם  מתיישבת  אינה  או  סותרת  או 
מעיקרה.  בטלה   – המרכזיים  הר"י  מוסדות  החלטות 
התברר, כי התקבלה החלטה בניגוד למדיניות הר"י או 
החלטות הר"י, יודיע הארגון המיוחד על בטלותה באופן 
שבו הודיע על קבלתה. סירב הארגון המיוחד להודיע על 
ותורה  בטלות ההחלטה, תודיע על כך הר"י בביטאונה 

לרופאים שלא לפעול על־פיה.
ארגון מיוחד ייתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן  322 .
הארגון,  למוסדות  הבחירות  בהליך  להשתתף  המניין 

כמתחייב מתקנון הארגון ומתקנון הר"י.
הארגון   . 323 .337-315 לתקנות  בכפוף  יפעל  מיוחד  ארגון 
רשאי לקבל לשורותיו בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן 
גם מי שאינם  כן  וכמו  עניין במטרותיו,  המניין, המגלה 
הזכות  תהיה  לא  האחרונים  שלאלה  ובלבד  רופאים, 

להיבחר לתפקידים יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר וגזבר הארגון.
מיוחד, אם  הוועד המרכזי רשאי לשלול הכרה מארגון  324 .

מתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
כל  או  חלק  אחר  המיוחד  הארגון  מילא  לא    324.1

התנאים הנקובים בתקנות 337-315. 
שהיו  סיבות  של  בקיומן  המרכזי  הוועד  שוכנע    324.2
ידועות קודם לכן, את אישור  מונעות, אילו היו 

בקשתו של הארגון לקבל הכרה מהר"י.
פעל  המיוחד  הארגון  כי  המרכזי  הוועד  שוכנע    324.3

כנגד הר"י, מטרותיה או החלטותיה.
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מתחת  אל  ירד  המיוחד  הארגון  חברי  מספר   324.4
ל-35 חברים.

שוכנע הוועד המרכזי כי לא התקיימה פעילות   324.5
ו/או  המיוחד  הארגון  של  מטרותיו  לקידום 
מיום  שנתיים  במשך  כלשהי  ארגונית  פעילות 

שאושרה הקמת הארגון המיוחד בהר"י.
שוכנע הוועד המרכזי כי נפסקה פעילות לקידום   324.6
פעילות  ו/או  המיוחד  הארגון  של  מטרותיו 

ארגונית כלשהי במשך שנתיים ברציפות.
לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מארגון ולא ימנע הכרה  325 .
הארגון  לנציגי  או  למייסדים  ניתנה  אם  אלא  כאמור, 
על  בפניו.  טענותיהם  את  להשמיע  נאותה  הזדמנות 
החלטת הוועד המרכזי לשלול הכרה או למנוע הכרה או 
לפזר את הוועד, הכול לפי העניין, רשאים נציגי הארגון 
או המייסדים להגיש, בתוך 60 יום, ערעור לבית הדין של 

הר"י, והחלטתו של בית הדין בעניין תהא סופית. 
ארגון שנשללה ההכרה בו רשאי להגיש בקשה מחודשת  326 .

להכרה, ובלבד שיוכיח כי מילא אחר תקנות אלו.
ועד הארגון אשר סירב  הוועד המרכזי רשאי לפזר את  327 .
לפעול בהתאם לתקנות 337-315 ולמנות ועדה קרואה, 
חדשות  לבחירות  עד  לפעול  סוברנית  תהיה  אשר 
למוסדות הארגון, שמועדן ייקבע על־ידי הוועד המרכזי, 
ובלבד שייקבעו בתוך 60 יום ממועד פיזור הוועד. לעניין 
סעיף זה, יראו ארגון מיוחד אשר לא כינס אסיפה כללית 
ו/או לא עמד בתקנונו בכל הקשור לבחירות  מדי שנה 
לפעול  סירב  אשר  מיוחד  כארגון   – המיוחד  בארגון 

בהתאם לתקנות הנ"ל.
הארגון רשאי להטיל על חבריו מסים, אשר אושרו על־ 328 .

ידי הוועד המרכזי.
קווי  לפי  תפעל  אשר  ביקורת,  ועדת  תקום  ארגון  בכל  329 .
ועל־ הר"י  של  הפנים  מבקר  על־ידי  המונחים  הפעולה 

ידי הלשכה לאתיקה. 
עובדים  העסקת  כגון  מנהליים־משפטיים,  עניינים  330 .
כגון  משפטיות,  פעולות  כן  וכמו  ופיטורים,  חדשים 
לעת  ייקבעו מעת  אחרים אשר  ונושאים  חוזים  כריתת 
על־ידי היועץ המשפטי של הר"י, ייעשו באמצעות הר"י 

ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י. 
קביעת  על־פי  הר"י,  באחריות  שהם  כלכליים  עניינים   
ייעשו על־פי הנחיית הר"י, אלא  רואה־חשבון של הר"י, 
אם כן מעסיק הארגון המיוחד רואה־חשבון ו/או מבקר 

פנים באופן עצמאי ובאישור רואה־חשבון של הר"י.
נושאי משרה בארגון מיוחד חבים בחובת זהירות ובחובת  331 .

אמונים כלפי הארגון המיוחד וכלפי הר"י.
קיום בחירות  חייב בדיווח להר"י על  יהיה  ארגון מיוחד  332 .

וכניסת ממלאי תפקידים.
הבחירות בארגון מיוחד יתנהלו על־פי הנהלים הקבועים  333 .

בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא 
יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.

על־פי  המיוחדים  לארגונים  שירותים  תעניק  הר"י  334 .
לעת  מעת  שייקבעו  שירותים,  סל  ועל־פי  קריטריונים 

על־ידי מזכירות הר"י.
מיוחד,  כארגון  הכרה  קיימת, אשר מבקשת  התאגדות  335 .
רשומה  היא  אם  בלבד.  תקנון  בצירוף  להר"י  תפנה 
רשם  אצל  כעמותה  מעמדה  את  תבטל  כעמותה, 
אלא  בהר"י,  מיוחד  כארגון  לקבלתה  כתנאי  העמותות 

אם כן התקיימו התנאים המצטברים הבאים:
מעמד זה אינו פוגע בהר"י.   335.1

נפרדת  משפטית  כאישיות  קיומה  כי  הוכח    335.2
על־ תיקבע  התקופה  הכרחי.  קצובה  לתקופה 

ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה. 
נתקבל אישור מהוועד המרכזי.   335.3

ארגון מיוחד של הר"י רשאי להצטרף לכל ארגון מקצועי  336 .
בינלאומי.

לוועדת  תוגש  מיוחד  בארגון  משרה  נושא  על  תלונה  337 .
של  לאתיקה  ללשכה  או  המיוחד  הארגון  של  ביקורת 
על־פי  העניין,  לפי  הכול  הר"י,  של  הדין  לבית  או  הר"י 
סדרי הדין ונוהלי הלשכה לאתיקה ובית הדין, המפורטים 

בתוספת ד' לתקנון.

קריטריונים וסמכויות של נושאי תפקיד באיגודים, 
בחברות ובארגונים מיוחדים 

יו"ר. 338 
קריטריונים:

לפחות,  שנים,  חמש  במשך  ברפואה  	 מומחה 
באחד  או  האיגוד  של  מומחיותו  בתחום 

התחומים שבהם עוסקת החברה.
ששילם  החברה,  או  האיגוד  וחבר  הר"י  	 חבר 
הקודמים  החודשים  ב-24  לפחות  חברות  דמי 

לבחירתו.
	 ללא הרשעה בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית 

שיש עמה קלון, למעט עבירה שנמחקה.
סמכויות ותפקידים:

האיגוד/החברה,  מטרות  לביצוע  	 אחריות 
וביצוע תוכנית העבודה  קידום פעילות מדעית 

השנתית.
האיגוד/החברה  כלפי  וזהירות  נאמנות  	 חובת 

וכלפי הר"י.
	 פיתוח תורות עבודה מקצועיות וכתיבת ניירות 
למדיניות  האגף  עם  ובתיאום  בשיתוף  עמדה, 

רפואית בהר"י.
בבניית  והשתתפות  ייעודית  מקצועית  	 פעילות 
בשיתוף  הטיפול,  לבטיחות  מכוונים  מהלכים 

האגף למדיניות רפואית בהר"י.
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האיגוד/החברה  של  תקינה  לפעילות  	 אחריות 
על־פי התקנון והנהלים.

לפעילות מוסדות האיגוד/החברה,  	 אחריות־על 
לרבות חברות איגודיות. 

האיגוד/ של  מדעיים  כנסים  לכינוס  	 אחריות 
החברה.

	 כינוס הוועד ואסיפות כלליות.
	 ייצוג האיגוד בארץ ובחו"ל.

	 ייצוג בוועדות הכנסת ומתן משוב להצעות חוק 
למדיניות  בהתאם  לאיגוד/לחברה,  הנוגעות 

הר"י.
	 הקמת ועדות־משנה לנושאים ספציפיים ופיקוח 

על פעילותן.
	 ביצוע פעולות על־פי החלטת הוועד.

	 מורשה חתימה בחשבון האיגוד/החברה.
של  מסודרת  והעברה  תיעוד  לניהול,  	 אחריות 
הבאים  התפקידים  לנושאי  ומידע  מסמכים 
של  תפקיד  העברת  לנוהל  בהתאם  אחריו, 

הר"י.
מזכיר. 339 

קריטריונים:
	 מומחה ברפואה בתחום המומחיות של האיגוד 

או באחד מתחומי החברה.
ששילם  החברה,  או  האיגוד  וחבר  הר"י  	 חבר 
הקודמים  החודשים  ב-24  לפחות  חברות  דמי 

לבחירתו.
	 ללא הרשעה בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית 

שיש עמה קלון, למעט עבירה שנמחקה.
סמכויות ותפקידים:

	 משמש כסגן יו"ר האיגוד וממלא מקומו, נושא 
באחריות משותפת ומסייע ליו"ר בכל תפקידיו.

האיגוד/החברה  כלפי  וזהירות  נאמנות  	 חובת 
וכלפי הר"י.

	 עריכת רישום מסודר ומעודכן של חברי האיגוד/
החברה, בשיתוף מחלקת איגודים בהר"י.

על  האיגוד/החברה  לחברי  הודעות  	 משלוח 
פגישות, כנסים ותוכניות.

	 עריכת פרוטוקולים של ישיבות והחלטות הוועד, 
והעברתם לוועדת הביקורת.

	 העברת סיכום החלטות אופרטיביות למחלקת 
איגודים בהר"י.

	 העברת פרוטוקול בחירות ותוצאותיהן למחלקת 
איגודים בהר"י.

	 מורשה חתימה בחשבון האיגוד/החברה.
האיגוד/ ועד  בישיבות  קבועה  	 השתתפות 

החברה.

גזבר. 340 
קריטריונים:

	 מומחה ברפואה בתחום המומחיות של האיגוד 
או באחד מתחומי החברה.

ששילם  החברה,  או  האיגוד  וחבר  הר"י  	 חבר 
הקודמים  החודשים  ב-24  לפחות  חברות  דמי 

לבחירתו.
	 ללא הרשעה בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית 

שיש עמה קלון, למעט עבירה שנמחקה.
סמכויות ותפקידים:

האיגוד/החברה  כלפי  וזהירות  נאמנות  	 חובת 
וכלפי הר"י.

האיגוד/ בכספי  המושכל  השימוש  על  	 אחראי 
החברה ושמירת קופת האיגוד/החברה ונכסיו/
הצעות  של  ובדיקה  השוואה  )לרבות  נכסיה 

כלכליות מספקים חיצוניים(.
	 חתימה על חוזים והתקשרויות שאושרו על־ידי 

הר"י.
	 ניהול התנועות הכספיות של האיגוד או החברה 

בחשבון הבנק, לרבות שמירת המסמכים.
ודו"ח  האיגוד  לוועד  פיננסי  מצב  דו"ח  	 הגשת 

שנתי לחברי האיגוד/החברה.
	 העברת מסמכים כספיים לעיון ועדת הביקורת 

של האיגוד/החברה.
החשבונות  להנהלת  וקבלות  מסמכים  	 הגשת 

בהר"י. 
)כגון,  באיגוד/בחברה  המועסקים  על  	 אחריות 

מזכירות(.
	 מורשה חתימה בחשבון האיגוד/החברה.

האיגוד/ ועד  בישיבות  קבועה  	 השתתפות 
החברה.

חבר ועד. 341
קריטריונים:

	 מומחה ברפואה בתחום המומחיות של האיגוד 
או באחד מתחומי החברה.

ששילם  החברה,  או  האיגוד  וחבר  הר"י  	 חבר 
הקודמים  החודשים  ב-24  לפחות  חברות  דמי 

לבחירתו.
	 ללא הרשעה בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית 

שיש עמה קלון, למעט עבירה שנמחקה.
סמכויות ותפקידים:

האיגוד/החברה  כלפי  וזהירות  נאמנות  	 חובת 
וכלפי הר"י.

הכללית  האסיפה  החלטות  של  לפועל  	 הוצאה 
של האיגוד/החברה.

	 קבלת החלטות בהתאם לתקנון האיגוד/החברה 
ולתקנון הר"י.
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האיגוד/ ועד  בישיבות  קבועה  	 השתתפות 
החברה.

	 מעורבות אקטיבית בהתוויית פעילות מדעית.
הפעילות,  ובדו"חות  הכספיים  בדו"חות  	 עיון 

היוצאים מטעם היו"ר והגזבר.
הנהלת  להחלטות  משותפת  אחריות  	 קבלת 

האיגוד/החברה.
נסיעות,  מלגות,  כגון  שונים,  לנושאים  	 אחריות 
מחקרים, התמחות וחינוך – כיושבי־ראש ועדות 
המשנה, או במקום ועדות אלו, ככל שלא מונו 

באופן ספציפי על־ידי הוועד.
הביקורת  לדו"חות  והתייחסות  הערות  	 גיבוש 

מטעם ועדת ביקורת.
ועדת ביקורת. 342

קריטריונים לחברות בוועדת הביקורת:
	 מומחה ברפואה בתחום המומחיות של האיגוד 

או באחד מתחומי החברה.
ששילם  החברה,  או  האיגוד  וחבר  הר"י  	 חבר 
הקודמים  החודשים  ב-24  לפחות  חברות  דמי 

לבחירתו.
	 ללא הרשעה בעבירת אתיקה או בעבירה פלילית 

שיש עמה קלון, למעט עבירה שנמחקה.
ואינו מכהן בתפקיד  –	  אינו מועמד  בלתי תלוי 

נושא משרה אחר בהנהלת האיגוד/החברה.
סמכויות ותפקידים:

האתיקה,  כללי  החוק,  על־פי  פועלת  	 הוועדה 
ועל־פי  האיגוד/החברה  ותקנון  הר"י  תקנון 

הקווים המנחים של מבקר הפנים של הר"י.
	 הוועדה עצמאית במילוי תפקידיה )אינה כפופה 

לוועד(. 
ועד  התנהלות  על  רטרואקטיבית  	 ביקורת 

האיגוד/החברה ועל פעילות הוועדות השונות.
	 בדיקת כל העניינים הכספיים והוצאות האיגוד/

והנתונים  הגזבר  דו"חות  סמך  על  החברה, 
המצויים במחלקת הנהלת חשבונות בהר"י.

באיגוד/ ההחלטות  קבלת  תקינות  	 בדיקת 
הצדק  וכללי  הנהלים  התקנון,  על־פי  בחברה 
קבלת  של  נאות  פרוצדורלי  הליך  הטבעי: 
מהותית(,  התייחסות  )ללא  ופעולות  החלטות 
בסיוע  למימון  אובייקטיביים  קריטריונים  קיום 
האיגוד/החברה, העדר ניגודי עניינים, שיקולים 

זרים, משוא פנים או ניצול מעמד ושררה.
אינם  הוועדה  של  והחלטותיה  דעתה  	 שיקול 
ועד  באים להחליף את סמכויות ההחלטה של 
החלטות  לפסול  יכולה  )אינה  האיגוד/החברה 
אינן  אם  גם  כדין,  נתקבלו  אשר  ופעולות 

מקובלות על חבריה(.

באסיפה  והצגתו  שנתי  ביקורת  דו"ח  	 הכנת 
הכללית של האיגוד/החברה.

	 משלוח דו"ח הביקורת לוועד ולמחלקת איגודים 
בהר"י. 

סניפים 

לעת  מעת  שייקבעו  בנושאים  הפועלים  סניפים  להר"י  343 .
על־ידי מזכירות הר"י, ובפרט בנושאי רווחה וחברה.

מספרם של סניפי הר"י ייקבע מעת לעת על־ידי הוועד  344 .
המרכזי של הר"י. 

סניף הר"י הוא חלק בלתי נפרד מהר"י. הוא מוקם מכוח  345 .
תקנות 375-343, ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו. סניף 

לא יהיה בעל אישיות משפטית נפרדת.
סניף הר"י יוקם, אם יתקיימו כל התנאים הבאים יחדיו: 346 .

חריגים  ובמקרים  מ-1,000,  גדול  חבריו  מספר    346.1
סניף  להקמת  המרכזי  לוועד  בקשה  תוגש 
שמספר חבריו פחות מזה. הוועד המרכזי רשאי 
אחר  מילא  לא  אם  גם  בסניף  להכיר  להחליט 
תנאי זה בנסיבות מיוחדות, שיפורטו בהחלטה. 
חברות בסניף תיקבע על־פי אזור מגורי החבר   
המלווה  בסניף,  כחבר  להשתייך  רצונו  ועל־פי 
בסניף  כחבר  להירשם  המרכזי  לוועד  בפנייה 

מסוים.
ובמתן  מקומית  פעילות  בקיום  הצורך  הוכח    346.2
עליהם  שיוחלט  בנושאים  מקומיים  שירותים 

מעת לעת, כאמור בתקנה 343 לעיל.
חבר הסניף יהיה חבר הר"י, המשלם דמי חבר מלאים  347 .
להר"י. הזכות לבחור למוסדות הסניף והזכות להיבחר 

לכל תפקיד בסניף מוקנות אך ורק לחברי הסניף.
על־ידי  ישירות  ייגבו  ותקבולים אחרים,  כל מסי החבר,  348 .
על־ידי  לעת  מעת  שייקבעו  באמצעים  המרכזי  הוועד 
הקשורות  פעולות  כל  יבצע  לא  הסניף  המרכזי.  הוועד 
דמי  לגבות  רשאי  יהיה  הסניף  חבר.  מסי  לגביית 
מזכירות  באישור  חברתית,  פעילות  בגין  השתתפות 

הר"י.
מהתקבולים  חלק  כי  להחליט,  רשאית  הר"י  מזכירות   
יועברו ישירות לסניף, לטובת התקציב שאושר במזכירות 

הר"י.
מזכירות הר"י תאשר תקציב לפעילות הסניף,    349 .349.1
בהתחשב בתוכנית העבודה, בהערכה תקציבית 
בקופת  המצויים  בכספים  הסניף,  לה  שיגיש 
מזכירות  החלטת  לפי  והכול  ובנכסיו,  הסניף 

הר"י.
פעולות  וכן  מנהליים־משפטיים,  עניינים    349.2
אחרים  ונושאים  חוזים,  כריתת  כגון  משפטיות 
אשר ייקבעו מעת לעת על־ידי היועץ המשפטי 
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ובאישור  הר"י  באמצעות  יתבצעו  הר"י,  של 
המחלקה המשפטית של הר"י. 

עניינים כלכליים יתבצעו בתיאום ובאישור הר"י.  
מתנגדת  ו/או  הסותרת  הסניף,  מהחלטות  החלטה  כל  350 .
ו/ החלטותיה  הר"י,  תקנון  עם  מתיישבת  אינה  ו/או 
התקבלה  כי  התברר,  מעיקרה.  בטלה   – מדיניותה  או 
החלטה בניגוד להחלטות הר"י, יודיע הסניף על בטלותה 
באופן שבו הודיע על קבלתה. סירב הסניף להודיע על 
ותורה  בטלות ההחלטה, תודיע על כך הר"י בביטאונה 

לרופאים שלא לפעול על־פיה.
ייבחר  אחת לארבע שנים תתקיים אסיפה כללית, ובה  351 .
ותיבחר  וגזבר,  מזכיר  סגן,  מיו"ר,  שיורכב  הסניף,  ועד 
או  מכהנים  שאינם  חברים,  שלושה  בת  ביקורת  ועדת 
מועמדים לכהן כנושאי משרה בסניף. הודעה על מועד 
הבחירות תימסר לוועד המרכזי חודש מראש, ותפורסם 

בפרסומי הר"י. 
ועד הסניף מוסמך למנות ועדות ולייפות את כוחן לבצע  352 .

פעולות שבגדר סמכותו.
כהונתו של יו"ר ועד הסניף לא תעלה על שלוש תקופות  353 .

כהונה רצופות, כל אחת בת ארבע שנים.
הבחירות לוועדי הסניפים יהיו אישיות וחשאיות. 354 .

ועד הסניף  יבחר  שישה שבועות לפני מועד הבחירות,  355 .
משלושה  מורכבת  תהא  הוועדה  בחירות.  ועדת 
ועד הסניף  אינם חברי  אך  חברים, שהם חברי הסניף, 
ועד הסניף. תפקידה של  ואינם מועמדים להיות חברי 
על  לפקח  הבחירות,  הליך  את  לנהל  הבחירות  ועדת 
התנהלותם התקינה של הליכי הבחירות, לכהן כוועדת 
לכל  בנוגע  המרכזי  לוועד  ולדווח  הבחירות  ביום  קלפי 

המידע בדבר הליכי הבחירות ותוצאותיהן.
לכל  ויישלחו  בכתב,  יהיו  הכללית  לאסיפה  ההזמנות  356 .

חברי הסניף חודש מראש. 
ליום הבחירות יוזמן נציג הר"י, אשר יפקח, יחד עם ועדת  357 .

הבחירות, על התנהלותם התקינה של הליכי הבחירות.
תוצאות הבחירות יתפרסמו באחד מביטאוני הר"י. 358 .

לא נבחר ועד סניף במועד הקבוע בתקנות, רשאי הוועד  359 .
המרכזי, על־פי פניית 100 חברי הסניף, לפחות, ולאחר 
ששמע את טענות הצדדים, לפזר את ועד הסניף הקיים 
כדי  חודשים,  שישה  של  לתקופה  קרואה  ועדה  ולכונן 

שזו תקיים בחירות על־פי התקנות. 
תוצאות הבחירות נכנסות לתוקפן רק לאחר אישורן על־ 360 .
ידי הוועד המרכזי. קבוצה של 100 חברי הסניף, לפחות, 
בעלי זכות בחירה רשאים לערער בכתב לפני בית הדין 
על תוצאות הבחירות בתוך שבעה ימים, לכל המאוחר, 
לאחר פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות בפרסומי 

הר"י. החלטת בית הדין בעניין תהא סופית.
יו"ר ועד הסניף הוא בא־כוחו של ועד הסניף כלפי חוץ  361 .
ביצוע  על  מפקח  הסניף,  ועד  ישיבות  את  מנהל  והוא 

גזבר  של  פעולתו  על  ואחראי  הוועד  של  ההחלטות 
הסניף ועל התנהלותו התקינה של הסניף. 

גזבר הסניף אחראי לוודא כי ניהול הכספים נעשה באופן  362 .
תקין ומסודר. בין היתר, חייב גזבר הסניף להקפיד על 

כל אלה:
בהתאם  ינוהלו  הסניף  שבשימוש  הכספים    362.1

להנחיות שיקבל מהר"י. 
הכספים שבשימוש הסניף ינוהלו באופן העולה    362.2
בקנה אחד עם מדיניות הר''י בכלל ועם מדיניות 

הרווחה של הר''י בפרט.
הכספים שבשימוש הסניף ינוהלו באופן התואם    362.3
אשר  הסניף,  שהגיש  העבודה  תוכנית  את 
ועל־ידי  והרווחה  אושרה על־ידי ועדת הכספים 

מזכירות הר"י.
תוך  תתנהל  הסניפים  של  החשבונות  הנהלת    362.4
אישור של מחלקת הנהלת חשבונות של הר"י. 

התפטר יו"ר ועד הסניף, או שנבצר ממנו דרך קבע למלא  363 .
יודיע על כך למזכירות.  את תפקידו מכל סיבה שהיא, 
קיבלה המזכירות את התפטרות יו''ר ועד הסניף, תאשר 

את כהונת סגנו כיו"ר בפועל, עד לבחירת יו"ר חדש. 
התפטר יו''ר ועד הסניף, יביא לידי סיום את הסדרת כל  364 .
הנושאים שהיו כרוכים בעבודת הסניף עד למועד סיום 
כהונתו, למעט נושאים שאין אפשרות לסיימם, ולגביהם 
יבצע העברה מסודרת למחליפו בתפקיד. זאת, בתיאום 
לביצוע  אישורה  קבלת  ולאחר  הר"י  מזכירות  עם 
הפעולות הנדרשות. בחירות חדשות ליו"ר הסניף ייערכו 

בתוך 90 ימים, לכל המאוחר, מיום התפטרותו.
התפטר חבר ועד סניף, או שנבצר ממנו דרך קבע למלא  365 .
את תפקידו מכל סיבה שהיא, רשאי ועד הסניף לצרף 
את  האחרונות  בבחירות  שקיבל  במקומו,  אחר  חבר 

מספר הקולות הרב ביותר לאחר נבחרי ועד הסניף.
ישיבות ועד הסניף יתקיימו בתדירות שלא תפחת מפעם  366 .
בשישה חודשים. בנוסף, יתקיימו ישיבות על־פי דרישת 

הגופים המוסמכים של הר"י. 
וימציא  מישיבותיו,  פרוטוקולים  ינהל  הסניף  ועד  367 .
ומההחלטות  מהפרוטוקולים  העתקים  הר"י  למזכירות 

על־פי בקשתה. 
דו"ח  לשנה,  אחת  הר"י,  למזכירות  ימציא  הסניף  ועד  368 .
מעודכן, הכולל רשימת חברים, רשימת בעלי תפקידים, 
דו"ח פעילות, דו"ח כספי וכל מסמך אחר על־פי דרישות 

הוועד המרכזי. 
מזכירות הר''י רשאית לפזר את ועד הסניף אשר סירב  369 .
לפעול בהתאם לתקנות 343-375 ולמנות ועדה קרואה. 
לבחירות  עד  לפעול  סוברנית  תהיה  הקרואה  הוועדה 

חדשות למוסדות הסניף, שיתקיימו בתוך 90 יום. 
מזכירות הר"י תהא מוסמכת להחליט על סגירת סניף.  370 .

החלטה זו כפופה לאשרור הוועד המרכזי.
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מזכירות הר"י רשאית לקבל החלטה על סגירה כאמור  371 .
לעיל, בנסיבות הבאות: 

הסניף לא מילא אחר חלק או אחר כל התנאים    .371.1
הנקובים בתקנות 375-343.

שהיו  סיבות  של  בקיומן  שוכנעה  המזכירות    371.2
ידועות קודם לכן, את אישור  מונעות, אילו היו 

בקשתו של הסניף לקבל הכרה מהר"י.
הר"י,  כנגד  פעל  הסניף  כי  שוכנעה  המזכירות    371.3

מטרותיה או החלטותיה.
ירד מספר חברי הסניף אל מתחת ל-750.   371.4

קיים הסניף פעילות  כי לא  המזכירות שוכנעה    371.5
על־פי מטרותיו במשך שנתיים רצופות.

החלטה על סגירת סניף תתקבל רק לאחר שניתנה לוועד  372 .
הסניף או לנציגי החברים הזדמנות נאותה להשמיע את 

טענותיהם בפני מזכירות הר"י. 
מזכירות הר"י תעביר את החלטתה בדבר סגירת הסניף  373 .

לוועד המרכזי, אשר יחליט אם לאשררה.
בעיתוני  תפורסם  סניף  סגירת  בדבר  סופית  החלטה  374 .

הר"י.
מזכירות הר"י רשאית, אם מצאה כי פעולות או החלטות  375 .
ועדי הסניפים סותרות ו/או נוגדות ו/או אינן מתיישבות 
לנקוט  ו/או מדיניותה,  ו/או החלטותיה  הר"י  עם תקנון 

את הפעולות הבאות: 
לבטל החלטות, כאמור, של ועד הסניף.   375.1

לפזר ועד סניף שנבחר.   375.2
לדרוש קיום בחירות חדשות בסניף.   375.3

מזכירות הר"י לא תפעל על־פי סעיף זה בטרם שמעה   
את טענות הנוגעים בדבר. 

גופים שהוקמו על־ידי הר"י

חברות־הבת, וכל גוף אחר שהוקם על־ידי הר"י, ידווחו,  376 .
בהתאם  והכול  פעילותם,  על  למזכירות  לשנה,  אחת 

לכללי נוהל הדיווח המקובלים מעת לעת. 
הפרוטוקולים  לו  יימסרו  המרכזי,  הוועד  דרישת  על־פי  377 .
של  הדירקטוריון  ישיבות  ושל  הכלליות  האסיפות  של 

חברות־הבת וכל גוף אחר שהוקם על־ידי הר"י.
חברות־הבת, וכל גוף אחר שהוקם על־ידי הר"י, כפופים  378 .
לתקנון הר"י ולמדיניות הר"י, ואינם מוסמכים להחליט 
כל החלטה ו/או לבצע כל פעולה שאינן מתיישבות ו/או 
לתקנון  הר"י,  למדיניות  בניגוד  עומדות  ו/או  סותרות 

הר"י או להחלטות מוסדות הר"י המוסמכים. 

כללי נוהל י.  

השתתפות ורישום פרוטוקולים

כללי הנוהל המנויים בפרק זה יחולו על כל ישיבות מוסדות  379 .
הר"י, להוציא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה.

אם  אלא  מוסד,  אותו  חברי  רק  משתתפים  בישיבות  380 .
אנשים  להזמין  הרשאי  הישיבה,  יו"ר  אחרת  החליט  כן 
או  הדיון  לאותו  כמשקיפים  דעתו,  שיקול  לפי  נוספים, 

כמשקיפים קבועים.
יירשמו  בפרוטוקול  ישיבה.  בכל  פרוטוקול  לנהל  יש  381 .
בתמצות.  הדברים  ועיקרי  בישיבה  המשתתפים  שמות 
החלטות יש לרשום בניסוחן המלא. בתחילת כל ישיבה 

יאושר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.
אם אין התקנות קובעות אחרת, חבר מוסד הר"י שייעדר  382 .
מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, יפסיק לכהן 
מתפקידו,  התפטר  כאילו  כלפיו  ויפעלו  מוסד,  באותו 
את  להשמיע  יוזמן  חברותו,  תופסק  שבטרם  ובלבד 
זה  סעיף  להפעלת  היוזמה  מוסד.  אותו  בפני  הסבריו 

תהיה מוטלת על יו"ר אותו מוסד.
אם מוקמות ועדות המייעצות לגוף אחר, יוקנו לגוף גם  383 .

הסמכויות של הוועדה המייעצת.

סדר יום

קבוע,  באופן  המתכנסות  ועדות  של  לישיבות  הזמנות  384 .
יישלחו בכתב או באמצעות המייל, כשהן מציינות את 
סדר היום, אלא אם כן על־פי הנסיבות, בהתאם לשיקול 

דעת יו"ר הישיבה, אין אפשרות לעשות כן. 

מניין החברים

אם אין התקנות קובעות אחרת, יהא מניין החברים החוקי  385 .
בכל ישיבה שליש לפחות מחברי הוועדה. בהיעדר מניין 
מניין  בכל  חוקית  הישיבה  תהיה  שנקבע,  במועד  חוקי 
מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת הישיבה.

סדר הדוברים

יו"ר  על־ידי  שייקבע  כפי  יהיה  בוועדה  הדוברים  סדר  386 .
הישיבה. 

החלטות

כל חבר רשאי להעלות הצעת החלטה בקשר לנושאים  387 .
שעל סדר היום.

החלטות יתקבלו ברוב קולות רגיל ובהרמת ידיים, אלא  388 .
אם נקבע אחרת בתקנות.

הנוכחים  ההצבעה  זכות  מבעלי   389 .10% דרישת  לפי 
בישיבה, או לפי החלטת יו"ר הישיבה ו/או אם נקבע כך 

בתקנות, תיערך הצבעה חשאית.
חלפו  לא  עוד  כל  יידון  לא  ונדחה,  לדיון  שעמד  נושא  390 .
שישה חודשים מהמועד האחרון שבו הועלה לדיון. סבר 
חבר כי השתנו הנסיבות, רשאי הוא לפנות ליו"ר הישיבה 
בבקשה להביא נושא שנדון לדיון חוזר לפני תום שישה 
חודשים. אם השתכנע היו"ר כי יש ממש בבקשת החבר, 

יביא את הנושא להצבעה חוזרת. 
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יהיו  ונעדרו ממנו נציגי סקטור שלם,  אם התקיים דיון,   
רשאים נציגים אלה לבקש מהיו"ר דיון חוזר לפני תום 

ששת החודשים. 
לכל חבר בעל זכות הצבעה נתון קול אחד. היו מספר  391 .

הקולות שקולים, תכריע הצבעת יו"ר הישיבה. 
תפקידם  מתוקף  שנבחרו  בוועדות  חברים  כי  מובהר,  392 .
)ex-officio(, ימשיכו להיות חברים בוועדה כל עוד הם 

נושאים בתפקיד הספציפי.

תפקידים במוסדות הר"י

מזכירות הר"י רשאית לצרף חברים נוספים לכל מוסד  393 .
אחרת,  במפורש  נקבע  אם  למעט  בהר"י,  ועדה  ו/או 
וזאת על־פי צורכי הוועדה ו/או המוסד ובהתאם לנתוני 

החברים המצטרפים.
כהונתם של יו"ר הר"י ושל יו"ר מוסדות הר"י וועדותיה  394 .
לא תימשך יותר משתי תקופות כהונה רצופות ומלאות, 

אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.
לכל יו"ר של מוסד ו/או ועדה ימונה סגן, אשר יבטיח את  395 .

רציפות ביצוע התפקיד בזמן היעדרות היו"ר.

פרשנות יא.  

של  המשפטי  ליועץ  נתונה  זה  תקנון  סעיפי  פרשנות  396 .
הר"י.

שינויים יב.  

ותוספות  שינויים  לאשר  מוסמכת  הארצית  הוועידה  397 .
לתקנון הר"י. סעיפי השם והמטרות ישונו ברוב של 75% 
מכלל בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בוועידה. הסעיפים 
בעלי  מכלל  מ-50%  למעלה  של  ברוב  ישונו  האחרים 

זכות ההצבעה הנוכחים בוועידה.
לקבל  הוועד המרכזי  רשאי  יהיה  לעיל,  על אף האמור   
בוועידה  אותם  ולאשרר  הר"י  בתקנון  דחופים  שינויים 
מוסמכת  הארצית  הוועידה  ותהיה  הבאה,  הארצית 
באופן  התקנון  שינויי  על  המורה  ועידה  החלטת  לקבל 
שונה מהקבוע לעיל לעניין נושאים מסוימים, שיפורטו 
המשפטית  הכשרות  השם,  סעיפי  למעט  בהחלטה, 

והמטרות.

פירוק יג.  

ועידה ארצית שלא מן המניין, שתזומן במיוחד לשם כך,  398 .
מוסמכת להחליט על פירוק הר"י ברוב של 75% מקולות 
בעלי זכות ההצבעה. עם פירוק הר"י, יועבר כל הרכוש 
מטרה  בעלי  ציבוריים  מוסדות  לרשות  שבבעלותה 

הוועידה  על־ידי  תיקבע  האלה  המוסדות  רשימת  זהה. 
שכונסה לעניין הפירוק.

תחולה יד.  

שבה  הארצית  הוועידה  תום  עם  לתוקף  ייכנס  התקנון  399 .
על  יחולו  לתפקידים,  לבחירות  הנוגעים  שינויים  אושר. 

הוועידה הבאה.

תוספת א – מנהלים בכירים

משרד ראשי:	  מרמת ראש אגף ומעלה.
בבתי חולים:	  מרמת סגן מנהל בית חולים ומעלה.

לשכות הבריאות:	  מרמת רופא מחוזי ומעלה.
המוסד לביטוח לאומי:	  מרמת רופא נפתי ומעלה.

ו/או  ומעלה  השיקום  אגף  יו"ר  מרמת  הביטחון:	   משרד 
מקביל לו, אם יהיה.

במרפאות:	  מרמת סגן מנהל מחוז ומעלה.
ותפקידי רוחב מקבילים.

תוספת ב – נוהלי עבודה – המועצה המדעית

ועדות מקצועיות לאישור תואר מומחה

לאישור  המקצועיות  הוועדות   – בבקשות  דיון  נוהלי  א.  
תואר מומחה

לשישה  אחת  תתכנס  המקצועית  הוועדה    .1
הוועדה  מחברי  חמישה  של  בהרכב  שבועות 
ראשון  דיון  יעוכב  לא  מקרה  ובכל  לפחות, 

בוועדה לתקופה ארוכה משמונה שבועות.
במקרים חריגים, ובהתייעצות עם יו"ר המועצה   .2
המדעית, תתכנס הוועדה בהרכב חסר של יו"ר 
נציג  יהיה  מהם  שאחד  ובלבד  חברים,  שני   +

המקצוע שדנים בו.
התפטר חבר הוועדה, או שנבצר ממנו דרך קבע    .3
ישיבות  משלוש  שנעדר  או  תפקידו  את  למלא 
מספקת,  הצדקה  ללא  הוועדה  של  רצופות 
יו"ר  בהמלצת  המדעית,  המועצה  יו"ר  ימנה 

האיגוד הרלוונטי, חבר אחר תחתיו.
מרכז הוועדה יכין מראש, לקראת דיוני הוועדה,   .4
להמלצה,  המועמד  על  מסודרים  נתונים 
מדויק של ההתמחות, תקופת  שיכללו מסלול 
אישורים  ההתמחות,  מקום  ההתמחות, 
בתיק  המידע  הצלבת  על  אישור  מתאימים, 

וחישוב תקופות ההתמחות. 
מהלך הדיונים  ב.  

כי הקריטריונים, התקנות  יקפיד  מרכז הוועדה   .5
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עת  בכל  ונגישים  זמינים  יהיו  השונים  והנהלים 
לכל  לבם  תשומת  את  ויפנה  הוועדה,  לחברי 

חריגה או סטייה מהנהלים הקיימים.
במהלך הדיון, יירשם פרוטוקול מדויק של דיוני   .6
מפורטת,  הנמקה  תוך  והחלטותיה,  הוועדה 
ביססה  מה  על סמך  להבין  יהיה  ניתן  שממנה 

את מסקנותיה ואת החלטותיה.
תוצאות הדיונים ג.  

המתמחה,  תיק  עם  יועברו,  הוועדה  החלטות   .7
לו  יש  כי  היו"ר,  סבר  המדעית.  המועצה  ליו"ר 
נוהלי  על  המסתמכות  ההחלטות  לגבי  השגות 
המקובלים  הקריטריונים  המדעית,  המועצה 
או סיבות אחרות, רשאי היו"ר לבקש מהוועדה 

לקיים דיון מחודש וינמק את הסתייגויותיו.
המועצה  יו"ר  בין  המחלוקת  תיושב  לא  אם   
הנושא  יובא  הוועדה,  חברי  לבין  המדעית 
המועצה  נשיאות  בפני  סופית  ולהחלטה  לדיון 

המדעית.
יישלחו  הוועדה  החלטות  על  התשובות   
אם  מיום ההחלטה.  בתוך שבועיים  למתמחים 
לא אושרה בקשת המתמחה – תישלח תשובה 

מנומקת.
הליך   – מומחה  תואר  לאישור  בבקשות  דיון  נוהלי  ד.  

מזורז 
תיעשה  מומחה,  לתואר  בקשה  קבלת  עם    .8
בכל  עמידה  של  מדוקדקת  מנהלית  בדיקה 
תנאי ההתמחות בארץ, ללא חריגה מהתקנות 
זה  הליך  ההתמחות.  במהלך  הפסקות  וללא 
לא  שבהם  ההתמחות  למקצועות  רלוונטי  יהא 

נדרשות רשימות ניתוחים או פעולות.
יו"ר  מקום  ממלא  בפני  יובאו  אלה  בקשות    .9
בחתימתו  יאשר  אשר  המדעית,  המועצה 
שאכן המתמחה עמד בכל דרישות ההתמחות, 
ההתמחות.  בחינות  לרבות  בתקנות,  כנדרש 
תואר  מתן  על  ימליץ  המדעית  המועצה  יו"ר 

מומחה.

ועדת הכרה וביקורת

הגשת הבקשה להכרה   .10
לתת התמחות  בגוף המבקש  להכרה  הבקשה  א.  
)יחידות, מחלקות, מכונים, מרפאות( תוגש על־
בצירוף  הבקשה,  את  המגיש  הגוף  מנהל  ידי 
חתימתו של מגיש הבקשה והמנהל הרפואי של 

המוסד.
יישלח  המדעית,  במועצה  הבקשה  קבלת  עם  ב.  
הקריטריונים  בצירוף  למילוי  טופס  למגיש 

להכרה בגוף המבקש הכרה.

לכל  ימים,   60 בתוך  יחל  בבקשה  הטיפול  ג.  
המאוחר, מיום שהוגשה.

טופס מידע   .11
ייבנה "טופס מידע" סטנדרטי, שיתאים לאופי המקצוע  	
הרלוונטיים  האיגודים  על־ידי  יחובר  הטופס  המבוקר. 
את  יקיף  זה  טופס  הוועדה.  מליאת  של  אישור  ויקבל 
או  יחידה  מחלקה,  לעבודת  הנוגעים  הפרטים  כל 
אישורים  יצורפו  לטופס  ההתמחות.  של  בהקשר  מכון 
המידע.  בטופס  הנכתב  את  המאשרים  רלוונטיים, 
כמשמעותו  הבדיקה,  לצוות  המוגש  המידע  לטופס 
בסעיף 12 ב' להלן, יצורפו הדרישות המתאימות להכרה 
וכן  לצורכי מתן התמחות במקצוע המסוים,  במחלקה 
טופס הדרישות מהמתמחה לצורך קבלת תואר מומחה 

במקצוע המסוים.
שלבי הבדיקה  .12

מילוי טופס הבדיקה א.  
לפרטיו  ימולא  שבמהלכה  ההכנה,  עבודת   
המועצה  נציג  בעזרת  תיעשה  המידע",  "טופס 
כל  את  ויאסוף  הנבדק  בגוף  שיבקר  המדעית, 

המידע הנדרש בעזרת טופס המידע.
ביקור צוות הבדיקה ב.  

החומר שייאסף על־ידי נציג המועצה המדעית   
בעזרת טופס המידע והביקור ביחידה הנבדקת, 
משלושה  שיורכב  הבדיקה  צוות  את  ישמשו 
חברים – שני נציגי האיגוד ונציג אחד שאינו חבר 
האיגוד. היו"ר יהיה חבר האיגוד. צוות הבדיקה 
וכחברים  וביקורת,  הכרה  ועדת  על־ידי  יתמנה 
או  יחידות  מחלקות,  מנהלי  לשמש  יוכלו  בה 
הגוף  מנהל  הנבדק.  הגוף  אופי  על־פי  מכונים, 
כי  מיוחדים,  במקרים  לבקש,  רשאי  הנבדק 
מפורטת.  הנמקה  תוך  הוועדה,  הרכב  ישונה 
ועדת  יו"ר  על־ידי  תיעשה  זה  בעניין  ההחלטה 

הכרה וביקורת.
סברו חברי צוות הבדיקה, לאחר שקיבלו לידם   
את המידע הנדרש מידי נציג המועצה ואת טופס 
להכרה,  התנאים  לכאורה  התקיימו  כי  המידע, 
בלתי  התרשמות  לשם  הנבדק  בגוף  יבקרו 
המנהל,  עם  נפרדות  פגישות  ויקיימו  אמצעית 
צוות הרופאים הבכירים וקבוצת המתמחים של 

הגוף הנבדק.
דיון במליאת הוועדה ג.  

בעת הביקור בגוף הנבדק, לא ימסרו חברי צוות   
הבדיקה לגוף הנבדק שום מסקנות או המלצות 
שיפורטו  כפי  אלו,  ממצאים  ממצאיהם.  על 
והיא  הוועדה,  מליאת  בפני  יובאו  בפרוטוקול, 
בקריטריונים,  עמד  הנבדק  הגוף  אם  שתקבע 

והאם הוא זכאי להכרה מלאה או חלקית. 
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בין הקריטריונים להמשך ההכרה תימנה הצלחת   
בכל  לפיכך,  ההתמחות.  בבחינות  המתמחים 
טופס בקשה להכרה תוסיף מזכירות המועצה 
על־ידי  שייקבע  כפי  רלוונטי,  נתון  כל  המדעית 

נשיאות המועצה המדעית מעת לעת. 
יו"ר הוועדה רשאי, אם ירצה בכך, להקים מתוך   
שתיים,  או  אחת  תת־ועדה  הוועדה  מליאת 
שמספר חבריה לא יהיה קטן מחמישה חברים 
המליאה  בפני  וימליצו  ידונו  אשר  ועדה,  בכל 

בדבר ההכרה בגוף הנדון.
מהלך הדיונים   .13

יתקיימו אחת לחודשיים,  הוועדה  דיוני מליאת  א.  
הדיונים  של  מפורט  פרוטוקול  ייערך  לפחות. 

וההחלטות, אשר ינומקו.
מראש,  שבועות  שלושה  תישלח  לדיון  הזמנה  ב.  
לדיון,  שיובא  ותמצית החומר  יום  בצירוף סדר 

אלא אם נבצר לעשות כן.
הקשורים  נושאים  היום  סדר  על  יובאו  כאשר  ג.  
תמצית  הוועדה  לחברי  תישלח  להכרה, 
הבדיקה,  צוות  על־ידי  שהוכן  הפרוטוקול 
רשאית  הוועדה  המידע.  טופס  על  בהסתמך 
להזמין את יו"ר צוות הבדיקה להציג את הדו"ח 
כן  לעשות  חייבת  והיא  הוועדה,  מליאת  בפני 

במקרה שלא קיבלה את עמדתו.
דו"ח פעילות   .14

ועדת ההכרה והביקורת תגיש דו"ח שנתי על פעולותיה   
לגופים הבאים: 

נשיאות- משותף  מוסד  המדעית,  המועצה  נשיאות   
מזכירות והוועד הפועל של המועצה המדעית.

דו"ח זה יפורסם ב"זמן הרפואה".  

ועדת ערר

ועדת הערר תקבל את תגובת הגוף או הוועדה שלגבי    .1
החלטתם הוגש ערר.

הצגת  ולבקש  עדים  לזמן  הערר  ועדת  של  בסמכותה   .2
מסמכים.

מגיש הערר חייב להגישו בתוך 45 ימים מיום היווצרות    .3
העילה להגשת הערר. 

מיום  ימים   60 בתוך  הערר  למגיש  תשיב  הערר  ועדת    .4
יתעכב  הר"י. אם מתן התשובה  קבלת הערר במשרדי 
מעבר ל-60 ימים מיום קבלת הערר, תודיע ועדת הערר 
למגיש הערר על העיכוב, בכתב, לכתובת שמסר בעת 
מ-60  יאוחר  לא  תוך  תשובה  לו  ותשיב  הערר,  הגשת 

ימים נוספים.
המשפטי  הדין  סדרי  יחולו  לא  בוועדה  הדיונים  על    .5
המהותי וסדרי הדין הפרוצדורלי, למעט תקנות ונוהלים 

להופיע  רשאי  הערר  מגיש  אך  המדעית,  המועצה  של 
עם עורך דין.

הוועדה תערוך תרשומת של דיוניה.  .6
ההחלטה שתקבל ועדת הערר תהיה מנומקת וסופית.   .7
המועצה  יו"ר  רשאי  יהיה  להלן  שיפורטו  בנושאים 
המדעית ו/או יו"ר הר"י לבקש מיו"ר ועדת הערר לקיים 
דיון נוסף בהרכב מורחב במספר חברים שייקבע על־ידי 

יו"ר הוועדה.
דיון  לבקש  המערער,  האיש  או  הגוף,  יוכל  לכך,  נוסף   
יו"ר  ו/או  המדעית  המועצה  יו"ר  באמצעות  כנ"ל  נוסף 

הר"י.
ההחלטה הסופית האם לקיים דיון נוסף תהיה בידי יו"ר   

ועדת הערר. 
הנושאים שעליהם ניתן יהיה לפנות בבקשה לדיון נוסף   

הם:
לנוהלי  בסתירה  שעומדות  עקרוניות  החלטות  א.  

המועצה המדעית.
החלטות עקרוניות העומדות בסתירה למדיניות  ב.  

הכללית של המועצה המדעית.
לפגוע  ועלולות  תקדים,  המהוות  החלטות  ג.  

בציבור גדול של חברי הר"י.
ההחלטה האם לקיים דיון נוסף תהיה מנומקת.  

הוגש  לגוף שעליו  לידיעת המערער,  ההחלטה תישלח   
הערעור וליו"ר המועצה המדעית.

יובאו  הערר  ועדת  החלטות  סודיים.  יהיו  הוועדה  דיוני   .8
הנוגעת  הוועדה  ויו"ר  המדעית  המועצה  יו"ר  לידיעת 
לידיעת  יובאו  עקרונית  משמעות  בעלי  עררים  לעניין. 

המוסד המשותף נשיאות-מזכירות.
על  כללי  דו"ח  לשנה,  אחת  ימסור,  ערר  ועדת  יו"ר   .9
בעייתיים  נושאים  וציון  סטטיסטיים  )נתונים  פעולותיה 

שעלו בדיונים( לגופים האלה:
נשיאות-מזכירות.  א.  

הוועד הפועל של המועצה המדעית. ב.  
או  נתונים  אילו  תחליט  המדעית  המועצה  נשיאות   
יהיו  הוועדה  על־ידי  לה  שהוגשו  עקרוניות  החלטות 

ראויים לפרסום ב"זמן הרפואה".

ועדת התמחות

נוהל הדיונים בוועדת ההתמחות   .1
המסלולים  את  תבדוק  ההתמחות  ועדת  א.  
על־פי  ותעדכנם  שנים,  חמש  מדי  המורכבים 

הצורך.
הוועדה תתכנס אחת לחודשיים, לפחות. ב.  

יהיה  דיון  בכל  חברים  של  מינימלי  מספר  ג.  
ליו"ר  קולות.  ברוב  יתקבלו  והחלטות  תשעה, 

קול מכריע.
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ומפורשות,  מנומקות  יהיו  הוועדה  החלטות  ד.  
ויירשם פרוטוקול מפורט של דיוני הוועדה.

לפחות,  ימים,  עשרה  תישלח  לדיון  הזמנה  ה.  
מראש, ויצורף סדר יום וכל חומר רלוונטי.

האיגוד  נציג  יוזמן  ספציפי  מקצוע  על  לדיון  ו.  
ונציגי איגודים רלוונטיים נוספים.

ההחלטות בדבר הכרה במקצוע חדש ומסלול התמחות    .2
דורשות שינויי חקיקה באמצעות משרד הבריאות. ועדת 

ההתמחות תלווה את כל שלבי החקיקה. 
יופצו לכל הנוגעים בדבר )מנהלי מחלקות/ ההחלטות    .3
על־פי  הרפואה".  ב"זמן  ויפורסמו  חולים(  בתי  מנהלי 

שיקולי היו"ר, יובאו ההחלטות לידיעת המתמחים.
ועדת ההתמחות תעביר דיווח שנתי לנשיאות, למזכירות   .4

ולוועד הפועל.

ועדת הבחינות

של  ברוב  יתקבלו  העליונה  הבחינות  בוועדת  החלטות   .1
יהיה  לדיונים  קוורום  מהחברים.  לפחות,  שלישים,  שני 

בהרכב של 50%, לפחות, מחברי הוועדה.
ינוהל פרוטוקול מפורט ומדויק של דיוני הוועדה, לרבות   .2

החלטות מנומקות.
הוועדה תתכנס אחת לארבעה חודשים, לפחות. הזמנות   .3
יישלחו שבועיים, לפחות, לפני הדיון, בצירוף סדר היום 

וחומר רקע.
ועדת הבחינות תעביר דיווח שנתי לנשיאות, למזכירות   .4
עליו  שיוחלט  סטטיסטי  חומר  כן,  כמו  הפועל.  ולוועד 

יפורסם ב"זמן הרפואה".

נוהלי הבחינה

מיוחדת,  בחוברת  יופצו  למתמחים  הנוגעים  הבחינה  נוהלי 
שתעודכן מעת לעת, בהתאם לשינויים שיוכנסו בנוהלי הבחינות 

ובמהותן, וייכללו בה הסילבוסים. 

ועדת מדעי היסוד

נוהלי העבודה של ועדת מדעי היסוד:   .1
שלושה  המדעית  למועצה  תוגש  ההצעה  א.  
של  המתוכנן  המועד  לפני  לפחות,  חודשים, 

התחלת העבודה.
בוועדה,  המקצוע  נציג  על־ידי  תיבחן  ההצעה  ב.  
על  הודעה  המגיש  יקבל  על־ידו,  תאושר  ואם 

אישור ההצעה.
העבודה  את  להעביר  רשאי  המקצוע  נציג  ג.  

לרפרנט חיצוני.
רשאית  בוועדה,  נציגות  לו  שאין  במקצוע  ד.  
הוועדה לאשר את העבודה או לדחותה. אם אין 
ביכולתה להחליט, תעביר את ההצעה לרפרנט 

חיצוני.

תגובש רשימה מוסכמת על חברי הוועדה של  ה.  

המתחייבים  מקצוע,  לכל  חיצוניים  רפרנטים 

לסיים את עבודתם בתוך חודש ימים.

אישור העבודה, לאחר סיומה, יינתן על־ידי יו"ר הוועדה,    .2

לגבי  בוועדה  החלטה  ותתקבל  דיון  שיתקיים  לאחר 

התאמתה של העבודה לדרישות המועצה המדעית.

נשיאות – נוהלי עבודה

פעם   – הצורך  ובעת  בחודש,  פעם  תתכנס  הנשיאות   .1

בשבועיים.

להזמנות  מפורט.  בפרוטוקול  יירשמו  הנשיאות  דיוני   .2

סדר  יצורף  הנשיאות  לישיבות  מועד  מבעוד  שיישלחו 

יום וחומר רקע.

שלישים  שני  של  ברוב  יתקבלו  בנשיאות  ההחלטות   .3

מחבריה.

החלטות הנשיאות יובאו לידיעת כל הנוגעים בדבר, ויהיו   .4

החומר  כי  בנשיאות  הוחלט  אם  למעט  לעיון,  נגישות 

הוא בעל אופי סודי.
ולמוסד  הפועל  לוועד  חצי־שנתי  דו"ח  תגיש  הנשיאות   .5

המשותף נשיאות-מזכירות.

הוועד הפועל – נוהלי עבודה

הוועד הפועל יתכנס לא פחות מפעם בחודשיים. תאריכי   .1

הישיבות במהלך השנה ייקבעו מראש ויובאו לידיעת כל 

חברי הוועד.

לפחות,  מראש,  ימים  עשרה  יישלחו  לדיון  הזמנות   

ובהזמנה יפורט סדר היום, וכן יצורף חומר רקע.

לא ייעשו שינויים בסדר היום, אלא במקרים חריגים.  

בפרוטוקול  יתועדו  הפועל  הוועד  והחלטות  הדיונים   .2

בדבר,  הנוגעים  לכל  יועברו  ההחלטות  ומדויק.  מפורט 

אלא אם כן הוחלט כי הדיון ו/או ההחלטה יהיו סודיים, 

את  בפרוטוקול.  ומנומק  מפורט  רישום  ייערך  כך  ועל 

דיוני הוועד הפועל ינהל יו"ר המועצה המדעית.

הגופים  לידיעת  יובאו  הפועל  הוועד  של  ההחלטות    .3

המרכזיים בהר"י ולגופים הרלוונטיים. כמו כן, יפורסמו 

אחת לשנה ב"זמן הרפואה".

נוהל כללי 

י'  בפרק  כמפורט  תהיה  השונות  בוועדות  נוכחות    .1

לתקנון.

הנציגים בוועדות השונות הנוגעות לאיגודים ייבחרו על־   .2

פי סיכום בין יושבי־הראש של האיגודים הרלוונטיים.
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 תוספת ג –
1. נציגי האיגודים במליאה

נציג של כל אחת מקבוצות האיגודים, כמפורט להלן:

אא"ג, עור, עיניים. א.  

פתולוגיה, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית. ב.  

רדיולוגיה אבחנתית, רפואה גרעינית. ג.  

גסטרו, גריאטריה, קרדיולוגיה. ד.  

טיפול נמרץ, הרדמה, אורתופדיה. ה. 

דם,  כלי  כירורגיית  ולב,  חזה  פלסטיקה,  אורולוגיה,  ו.  

נוירולוגיה,  אנדוקרינולוגיה,  שיקום,  נוירוכירורגיה, 

זיהומיות, המטולוגיה  נפרולוגיה, ראומטולוגיה, מחלות 

וריאה.

שתיקבע  קבוצה  בכל  פנימית  רוטציה  על־פי  יכהנו  הנציגים 

בהגרלה.

2. נציגי האיגודים בוועדות המקצועיות לתואר מומחה במועצה המדעית*

דימות נשיםילדיםפנימיתכירורגיה
ומעבדות

רפואתפסיכיאטריה
משפחה

מקצועות
מיוחדים

מקצועות 
אחרים

יילוד רפואת ילדיםרפואה פנימיתכירורגיה כללית
וגינקולוגיה

רדיולוגיה 
אבחנתית

רפואת פסיכיאטריה
המשפחה

בריאות הרדמה
הציבור

כירורגיה 
אורולוגית

פסיכאטריה רפואה גרעיניתנאונטולוגיהאנדוקרינולוגיה
של הילד 
והמתבגר

רפואה טיפול נמרץ
תעסוקתית

כירורגיה 
אורתופדית

רפואה נוירולוגיהגנטיקה רפואיתנפרולוגיה
דחופה

מינהל רפואי

כירורגיה 
פלסטית

נוירולוגיהראומטולוגיה
ילדים 

והתפתחות 
הילד

רפואה אונקולוגיה
פיזיקלית 

ושיקום

כירורגיית בית 
חזה

מחלות
זיהומיות

קרדיולוגיה
ילדים

אנטומיה 
פתולוגית

מחלות עיניים

מחלות ריאה המטולוגיהנוירו־כירורגיה
ילדים

מקצועות 
מעבדה קליניים

אף אוזן גרון 
וכירורגיית 
ראש צוואר

המטו'גסטרואנרולוגיהכירורגיית ילדים
אונקו'
ילדים

מיקרוביולוגיה 
קלינית

מחלות עור 
ומין

כירורגיה של 
היד

גסטרו־גריאטריה
אנטרולוגיית 

ילדים

פרמקולוגיה 
קלינית

רפואה 
לשיכוך כאב

כירורגיית כלי 
דם

נפרולוגייתמחלות ריאה
ילדים

ביוכימיה 
קלינית

אנדו־קרדיולוגיה
קרינולוגיית 

ילדים

אימונולוגיה 
ואלרגולוגיה

 טיפול נמרץ 
ילדים

איגוד שאין לו ייצוג באחת הוועדות יובא לדיון בנשיאות, והנשיאות תהיה רשאית להוסיפו.   *
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תוספת ד – הלשכה לאתיקה

סדרי הדין בלשכה לאתיקה של הר"י. 

פרק ראשון: הליכים לפני הדיון

סימן א: תלונה

תלונה על עבירת אתיקה   .1
הוגשה ליו"ר הלשכה לאתיקה תלונה על עבירה אתית, או   
אתיקה  עבירת  על  ידיעה  לאתיקה  הלשכה  ליו"ר  הגיעה 
בה  לדון  מקום  שיש  סבור  והוא  תלונה,  של  בדרך  שלא 
כתלונה, ימציא העתק של התלונה לנילון, וייתן לו הזדמנות 

להשיב בכתב על התלונה. 
משך הזמן להחלטה בדבר דיון בתלונה   .2

תינתן  בתלונה  לדון  אם  לאתיקה  הלשכה  יו"ר  החלטת   
בתוך 90 ימים מהמועד שהגיעה לידיעתו, זולת אם קיימות 
נסיבות המצדיקות שיהוי, והן נומקו והובאו לידיעת מגיש 

התלונה. 
זמן המצאת תשובה  .3

הומצא לנילון העתק התלונה כאמור בתקנה 1 לעיל, ישיב   
עליה בתוך 21 ימים מיום שהומצא לידיו, או בתוך תקופה 
כפי  או  לאתיקה  הלשכה  יו"ר  שקבע  כפי  יותר,  ארוכה 
שהסכים לה לפי בקשת הנילון. משעברה תקופה זו, רשאי 
יו"ר הלשכה לאתיקה לדון בתלונה או בידיעה אף אם לא 

השיב הנילון.
פרטים נוספים  .4

יו"ר הלשכה לאתיקה רשאי לדרוש מהמתלונן או מהנילון   
פרטים נוספים לתלונה או למענה לה, לפי העניין, אם ראה 
צורך בכך להבהרת עניין המתעורר בהן. כמו כן רשאי הוא, 
להליך  צד  מכל  או  מהמתלונן  לדרוש  דעתו,  שיקול  לפי 

האתי גם תצהיר וראיות אחרות לאימות פרטי התלונה.
הודעה על אי־טיפול בתלונה  .5

יו"ר הלשכה לאתיקה, שהוגשה לו תלונה כאמור    5.1
בה,  לדון  מקום  שיש  ראה  ולא  לעיל,   1 בתקנה 

יודיע על כך למתלונן בכתב.
יו"ר הלשכה לאתיקה, שהוגשה לו תלונה כאמור    5.2
או  ביכולתו  אין  כי  סבור  והוא  לעיל,   1 בתקנה 
היבטים  בה  שיש  סבור  אך  בה,  לדון  בסמכותו 
ראויים לבדיקה, רשאי להעבירה למשרד הבריאות 

לצורך המשך בדיקה ויודיע לנילון על כך.
עריכת כתב תלונה   .6

תלונה תיערך בכתב ותכיל פרטים אלה:  
שם המתלונן.    6.1

שם הרופא הנילון, מקום עבודתו ומענו.   6.2
תיאור העובדות המהוות את הבסיס לתלונה.   6.3

מסמכים וראיות התומכים בתלונה, ככל האפשר.   6.4
צירוף תלונות   .7

התלונה  לכתב  יחדיו  לצרף  רשאי  לאתיקה  הלשכה  יו"ר   

מספר תלונות, אם הן מבוססות על אותן עובדות או על 
עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה. 

צירוף נילונים   .8
המתלונן רשאי להתלונן בכתב התלונה נגד מספר נילונים,   
בכתב  מהעבירות  לאחת  צד  היה  מהם  אחד  כל  אם 
התלונה, בין כשותף ובין בדרך אחרת, או אם התלונה היא 

בשל סדרת מעשים הקשורים זה לזה. 
הפרדת הדיון   .9

הדיון  הפרדת  על  להורות  רשאי  לאתיקה  הלשכה  יו"ר   
הפרדת  על  או  התלונה,  בכתב  שנכללה  פלונית  בתלונה 

הדיון בעניינו של נילון, שצורף לתלונה.

סימן ב: בירור התלונה

יו"ר הלשכה לאתיקה רשאי להיעזר בכל עת בכל גוף ו/או    .10
ועדה שימצא לנכון, לצורך בירור התלונה.

הרכבת ועדת הבירור  .11
לאתיקה  הלשכה  יו"ר  והחליט  תלונה,  הוגשה    11.1
יו"ר הלשכה  ימנה  ועדה לבירור התלונה,  להקים 
לאתיקה את יו"ר ועדת הבירור ואת חבריה, ויודיע 

על דבר הקמתה והרכבה לנילון ולמתלונן.
נוספים,  חברים  ושני  יו"ר  תכלול  הבירור  ועדת    11.2
לאתיקה.  הלשכה  חברי  מקרב  כולם  לפחות, 

מספר החברים יהיה בכל מקרה אי־זוגי. 
למנות  הצורך,  לפי  רשאי,  לאתיקה  הלשכה  יו"ר    11.3
העניין,  לבדיקת  הנדרשים  נוספים  ועדה  חברי 
מקרב חברי הלשכה לאתיקה או שאינם מקרבה, 
על  יעלה  לא  האחרונים  של  שמספרם  ובלבד 
הכולל  וכן שהמספר  מספרם של חברי הלשכה, 

של חברי הוועדה יישמר כמספר אי־זוגי.
או  הנילון  לבקשת  רשאי,  לאתיקה  הלשכה  יו"ר   11.4
מינויו  את  לבטל  אחרים,  מטעמים  או  המתלונן, 
של חבר ועדת הבירור לדון בתלונה ולמנות חבר 

ועדה אחר תחתיו.
חבר ועדת הבירור שנכלל בהרכב ולא הופיע שלוש    11.5
ועדת  יו"ר  רשאי  תלונה,  באותה  לדיון  פעמים 
הבירור או יו"ר הלשכה לאתיקה לבטל את מינויו 

לדון באותה תלונה ולמנות חבר אחר תחתיו.

סימן ג: הזמנת בעלי הדין ועדים

קביעת מועד הדיון   .12
ויזמין  הדיון,  תחילת  מועד  את  יקבע  הבירור  ועדת  יו"ר   

בהודעה בכתב לאותו מועד את הנילון ואת המתלונן.
הבאת עדים   .13

יו"ר ועדת הבירור רשאי בכל שלב להזמין לדיון עדים, כדי   
בקשת  על־פי  בין  שברשותם,  מסמכים  להגיש  או  להעיד 
בכל  להיעזר  הוא  רשאי  וכן  הוא.  מיוזמתו  ובין  הדין  בעלי 

המלצה של כל גוף או אדם, על־פי שיקול דעתו. 
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פרק שני: הליכי הדיון בוועדת הבירור 

סימן א: ניהול הדיון 

ניהול הדיון  .14
ועדת  בישיבות  ינהל את הדיון  ועדת הבירור  יו"ר   14.1
הדרושה  הוראה  כל  להורות  רשאי  והוא  הבירור, 

לקיום הסדר במקום הדיון. 
יו"ר ועדת הבירור רשאי להסתייע ביועץ המשפטי   14.2
ללשכה לאתיקה, אשר יהא נוכח בעת הדיון, לפי 
הצורך, ויסייע לוועדת הבירור לבצע את מלאכתה 

על־פי הוראות התקנון וסדרי הדין הקבועים בו.
נוכחות הנילון  .15

לא ייערך דיון, אלא בפני הנילון.   15.1
לקיים  חריגות,  בנסיבות  רשאית,  הבירור  ועדת    15.2
דיון ללא נוכחותו של הנילון, אם סברה שיש בכך 

לקדם את בירור התלונה.
ועדת הבירור רשאית לדון נילון שלא בפניו, לאחר    15.3
שהומצאה לו הזמנה, לפי תקנה 12 לעיל, והוא לא 

הופיע לדיון.

סימן ב: הליך הבירור 

בפתח הדיון יביא המתלונן את גרסתו, יעיד את עדיו ויגיש   .16
את מסמכיו.

הנילון רשאי להשיב על התלונה, למסור את גרסתו, להעיד   .17
את עדיו ולהגיש את מסמכיו.

זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה  .18
הוכחו אף  לא  כי העובדות בתלונה  ועדת הבירור,  מצאה   
למתלונן  שנתנה  לאחר  התלונה,  את  תבטל  לכאורה, 

הזדמנות להשמיע את דברו בעניין.
עובדות ועדים מטעם ועדת הבירור   .19

ועדת הבירור רשאית להזמין מטעמה כל עד, ואפילו אם   
כבר נשמעה עדותו, ולהורות על הגשת כל עובדה אחרת 
בכל שלב של הליך הבירור; ורשאית היא להרשות למתלונן 
ולנילון, על־פי בקשתם, להביא עובדות נוספות, אם ראתה 

צורך בכך.
פרוטוקול   .20

יו"ר ועדת הבירור ינהל פרוטוקול של הדיון, אולם    20.1
רשאי הוא להורות שהפרוטוקול יירשם בידי אחר 

או שינוהל בדרך אחרת. 
התלונה, מסמכים שהוגשו ונתקבלו על־ידי ועדת    20.2
יצורפו  דיון  לאותו  הנוגעת  תעודה  וכל  הבירור 

לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.

סימן ג: הכרעה

דחיית תלונה  .21
מצאה ועדת הבירור כי העובדות בתלונה לא הוכחו, תדחה   
להשמיע  הזדמנות  למתלונן  שנתנה  לאחר  התלונה,  את 

את דברו בעניין.

הכרעה לאחר בירור תלונה   .22
לדינו  בנוגע  הבירור  ועדת  תכריע  התלונה,  בירור  בתום   
בכתב  תהא  ההכרעה  התלונה.  הוגשה  שנגדו  הנילון  של 

ותנומק.
המצאת ההכרעה   .23

ממנה  העתק  הבירור.  ועדת  חברי  יחתמו  ההכרעה  על   
יישלח לנילון ולמתלונן, וכן לגורמים נוספים על־פי החלטת 
לאחר  לאתיקה,  הלשכה  יו"ר  החלטת  או  הבירור  ועדת 

הפעלת שיקול דעת ובעקבות דרישה.
עבירת אתיקה שלא נכללה בתלונה   .24

אתית,  עבירה  בדבר  להכריע  רשאית  הבירור  ועדת   
שנתגלתה מתוך העובדות שהוצגו בפניה, אף אם עבירה 
זו  בעבירה  לנילון  שניתנה  ובלבד  בתלונה,  נטענה  לא  זו 

הזדמנות סבירה להתגונן.
החלטות ועדת הבירור   .25

הנילון אשם  ועדת הבירור בהכרעתה את  מצאה    25.1
בכל  לחייבו  רשאית  תהא  לו,  שיוחסו  בעבירות 
לרבות  המצב,  לתיקון  להביא  על־מנת  הוראה, 

התנצלות.
הנילון אשם  ועדת הבירור בהכרעתה את  מצאה    25.2
עליו,  להטיל  רשאית  תהא  לו,  שיוחסו  בעבירות 

בפועל או על תנאי, את העונשים הבאים:
אזהרה.   .1

אזהרה חמורה.   .2
נזיפה.   .3

נזיפה חמורה.   .4
השעיית חברותו בהר"י.   .5
הרחקת חבר לצמיתות.   .6

הוראה,  או  תנאי  על  עונש  הבירור  ועדת  קבעה    25.3
והנילון לא מילא אחר קביעותיה של ועדת הבירור, 
סעיף  לפי  בסמכויותיה  להשתמש  היא  רשאית 

25.1 וסעיף 25.2 לעיל.
העברת חומר הדיון   .26

בתום דיוני ועדת הבירור, תעביר הוועדה את פרוטוקול הדיון   
ואת כל החומר המצוי בידה ליו"ר הלשכה לאתיקה בהר"י.

פרק שלישי: ערעור

הגשת כתב ערעור   .27
יגיש ליו"ר הלשכה לאתיקה של הר"י, בתוך 60  המערער   
ימים מהיום שקיבל העתק ההכרעה, כתב ערעור מנומק 

וחתום על־ידו. 
המצאת העתקי כתב הערעור   .28

העתק מכתב הערעור יומצא על־ידי הלשכה לאתיקה של   
הר"י לכל הצדדים שהשתתפו בוועדת הבירור, לפי העניין. 

הרכבת ועדת הערעור   .29
יו"ר  את  ימנה  הר"י  של  לאתיקה  הלשכה  יו"ר    29.1
ועדת הערעור ואת חבריה, ויודיע על דבר הקמתה 
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בוועדת  שהשתתפו  ולצדדים  למערער  והרכבה 
הבירור.

ועדת הערעור תכלול יו"ר וארבעה חברים נוספים,    29.2
של  לאתיקה  הלשכה  חברי  מקרב  כולם  לפחות, 
חברים  שימשו  לא  אלה  שחברים  ובלבד  הר"י, 

בוועדת הבירור שדנה באותו עניין.
למנות  הצורך,  לפי  רשאי,  לאתיקה  הלשכה  יו"ר    29.3
העניין,  לבדיקת  הנדרשים  נוספים  ועדה  חברי 
מקרב חברי הלשכה לאתיקה או שאינם מקרבה, 
על  יעלה  לא  האחרונים  של  שמספרם  ובלבד 
הכולל  וכן שהמספר  מספרם של חברי הלשכה, 

של חברי הוועדה יישמר כמספר אי־זוגי.
או  הנילון  לבקשת  רשאי,  לאתיקה  הלשכה  יו"ר    29.4
מינויו  את  לבטל  אחרים,  מטעמים  או  המתלונן 
של חבר ועדת הערעור לדון בתלונה ולמנות חבר 

ועדה אחר תחתיו.
תחולת הוראות נוספות   .30

בערעור  יחולו  הבירור  ועדות  לעבודת  הקשורים  הנהלים   
ללשכה לאתיקה, בהתאמה, לפי העניין.

חזרה מערעור   .31
מערער רשאי לחזור בו בכתב מערעורו בכל שלב של הדיון   

בעניינו, עד למתן ההחלטה. 
איחוד ערעורים   .32

הלשכה  יו"ר  רשאי  עניין,  באותו  אחדים  ערעורים  הוגשו   
לאתיקה להחליט על איחוד הערעורים. 

נוכחות הצדדים   .33
בוועדת  שהשתתפו  הצדדים  בפני  יהיה  בערעור  הדיון   
רשאית  התייצב,  ולא  לדיון  צד  הוזמן  אם  אולם  הבירור, 

ועדת הערעור לדון בערעור שלא בפניו. 
סדר הטענות בערעור   .34

יו"ר ועדת הערעור יקבע את סדר הדוברים בערעור.  
קבלת עובדות חדשות ומסמכים   .35

דרוש  הדבר  כי  סבורה  היא  אם  רשאית,  הערעור  ועדת   
לבירור הערעור, לקבל ראיות חדשות ומסמכים שלא הובאו 
ומסמכים  חדשות  עובדות  הנילון  הביא  הבירור.  בוועדת 
כאמור, רשאית ועדת הערעור להרשות לצדדים האחרים 

להביא עובדות ומסמכים נוספים מטעמם.
החלטת ועדת הערעור    .36

הערעור,  ועדת  תחליט  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר   
בהכרעה מנומקת על אחת מאלה:

את  לשנות  מקצתו,  או  כולו  הערעור,  את  לקבל    36.1
החלטתה,  את  או  הבירור  ועדת  של  ההכרעה 

לבטלה וליתן אחרת במקומה.
לדחות את הערעור; ורשאית היא לעשות כן, אף    36.2
על־ידי  בו  שנטענו  הטענות  מן  טענה  קיבלה  אם 
את  לשנות  בה  אין  כי  סבורה  היא  אם  המערער, 

ההכרעה.

המצאת ההכרעה

על ההכרעה יחתמו חברי ועדת הערעור. העתק מההכרעה    .37

יומצא לצדדים.

הכרעה של ועדת הבירור או הערעור, לפי העניין, המטילה    .38

הוועד  לידיעת  לאתיקה  הלשכה  על־ידי  תועבר  עונש, 

המרכזי של הר"י.

פרק רביעי: הוראות שונות

סודיות הדיון   .39

יתנהל בדלתיים סגורות, אולם עצם  הדיון האתי   39.1

יהיו  לא  ותוצאותיו  הצדדים  זהות  ההליך,  קיום 

להליך  צד  רשאי  לעיל,  האמור  אף  על  חסויים. 

חיסיון  להטיל  הבירור  ועדת  ליו"ר  בקשה  להגיש 

גם על נתונים אלו, בהתאם לנסיבות.

ככל  רשאית,  הערעור  ועדת  או  הבירור  ועדת    39.2

שהעניין נדרש לצורך בירור ההליך או לפי בקשת 

הנילון או המתלונן, להרשות נוכחות אנשים זולת 

הצדדים בדיון.

ועדת הבירור ו/או ועדת הערעור ו/או יו"ר הלשכה    39.3

החומר  העברת  על  להורות  רשאים  לאתיקה 

שהתקבל בידי הוועדה, לרבות ההכרעה, למשרד 

הבריאות.

פרסום  .40

על  או  פרסום  על  יורו  והערעור  הבירור  ועדות    40.1

חשיפת  תוך  ותוצאותיו  ההליך  פרטי  אי־פרסום 

זהותם של הנילון והמתלונן. פרסום זה ייעשה רק 

לאחר שחלף המועד להגשת ערעור, או כשמדובר 

בהחלטה סופית.

השעיה  של  עונש  הנילון  על  שהוטל  מקרה  בכל    40.2

או הרחקה מהר"י, חלה על הוועדה חובת פרסום 

זהותו של הנילון.

הפסקת הדיון   .41

מכתב  העתק  בעניין  הדן  לאתיקה  הלשכה  ליו"ר  הוגש   

אישום בפלילים נגד הנילון, יושהה הליך הבירור או הערעור 

בלשכה לאתיקה עד למתן פסק דין סופי.

דעת מיעוט   .42

בה  שיש  הערעור,  ועדת  או  הבירור  ועדת  של  בהכרעה   

דעת מיעוט, יחתמו כל חברי הוועדה על החלטת הרוב, אך 

רשאי בעל דעת המיעוט להוסיף את דעתו החולקת ואת 

נימוקיו.

סדרי הדין באין הוראות   .43

אלה,  בכללים  הוראה  עליו  דין, שאין  סדרי  עניין של  בכל   

יו"ר  או  הבירור  ועדת  יו"ר  או  לאתיקה  יו"ר הלשכה  ינהגו 

כטובה  להם  הנראית  בדרך  העניין,  לפי  הערעור,  ועדת 

ביותר לעשיית צדק.
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בית הדין של הר"י

סדרי הדין בבית הדין

ההליך

הרוצה להגיש תביעה בבית הדין יצהיר בכתב על מחויבותו    .44
להישמע להוראות בית הדין ולקבל את הכרעותיו.

את התביעה יש להגיש ליו"ר בית הדין בכתב, בשני טפסים.    .45
יש לציין בה את שמות הצדדים, לתת תיאור מפורט של 

עצם המעשה, ולציין את אמצעי ההוכחה לכל פרט.
עם הגשת התביעה, או במשך זמן שיקבע יו"ר בית הדין,    .46
כפי  המשפט  הוצאות  את  ישלם  כי  להתחייב  התובע  על 

שיקבע בית הדין, אם יקבע כך.
אחד  טופס  הדין  בית  יו"ר  ימציא  התביעה,  הגשת  לאחר    .47
לשני  השופטים  רשימת  ואת  לנתבע,  התביעה  כתב  של 

הצדדים.
למועד  ומזמין  המשפט  מועד  את  קובע  הדין  בית  יו"ר    .48
יישב  דיון,  בכל  בכתב.  השופטים,  ואת  הצדדים  את  זה 
בהרכב רופא באותו מעמד או דרגה של הרופא אשר דנים 

בעניינו.
אם אין התובע מופיע במועד הראשון או באחד המועדים    .49
יש   – נימוק מספיק להעדרו  נותן  ואינו  שנקבעו אחר־כך, 

לראות את התביעה כמבוטלת.
אם אין הנתבע מופיע במועד הראשון, יקבע אב בית הדין    .50
מועד שני, ולמועד זה יזמין את הנתבע בצירוף התראה על 

תוצאות העדרו במועד השני. 
אמצעי ההוכחות הם:    .51

עדים.  51.1
מסמכים )תעודות(.    51.2

מומחים.   51.3
יחיד שנתמנה  או של שופט  בית הדין  ביקור של    51.4

לשם כך במקום המעשה.
עדים ששמיעתם נדרשת על־ידי אחד הצדדים – האחריות   .52
להופעתם תהא על הצד הדורש. במקרה שיש לצד הדורש 
הדין  בית  של  עזרתו  את  לבקש  עליו  עד,  בהזמנת  קושי 

לפני הדיון.
חובת  את  הר"י  חברי  על  להטיל  הדין  בית  בידי  הרשות    .53
הצד  בידי  עלה  לא  אם  עדים,  בתורת  לפניו  ההופעה 

המחייב בהוכחה להביא אותם לידי כך.
את העדים יש לשמוע בזה אחר זה, שלא בנוכחותם של    .54

אלה שטרם נשמעה עדותם.
יכול לגבות עדות מומחים, אם הוא רואה צורך  בית הדין    .55
בכך. בבחירת המומחים יכריע בית הדין – אם הצדדים לא 
באו לידי הסכם בנידון זה. כל חבר הר"י מחויב להמציא, 
לפי דרישתו של בית הדין של הר"י, חוות דעת בכתב או 
בית  שדורש  בצורה  דעת  חוות  להגיש  הסירוב  בעל־פה. 
דעתו  שיקול  על־פי  עונש  הטלת  אחריו  לגרור  עשוי  הדין 

מן  יותר  לשלם  אין  כזו  דעת  חוות  בעבור  הדין.  בית  של 
ההוצאות הממשיות שהוכרו על־ידי בית הדין.

הרשות נתונה לכל צד להיות נוכח בשעת מתן ההוכחות.    .56
על  להודיע  יש  ההוכחות,  למתן  מיוחד  מועד  נקבע  אם 
נוכחים  המועד לשני הצדדים בו־בזמן, כדי שיוכלו להיות 

בשעת מתן ההוכחות. 
בית הדין  הודעת החלטת  או אחרי  בתום מתן ההוכחות,   
והתובע   – הצדדים  יכולים  ההוכחות,  מתן  יתקיים  שלא 
קודם כול – להרצות את מסקנותיהם. אב בית הדין יכריע 
לנתבע  פנים,  כל  על  נוספים.  טענות  חילופי  יורשו  אם 

הזכות לטעון באחרונה.
עורך  פרוטוקול.  לערוך  יש  הדין  בית  של  ישיבה  בכל    .57
להיות  יכול  והוא  הדין,  בית  אב  על־ידי  ימונה  הפרוטוקול 
מתאים  ימצאנו  הדין  בית  שאב  אחר  אדם  כל  או  שופט 
החשובים  העניינים  את  להכניס  יש  הפרוטוקול  אל  לכך. 
ביותר מתוך ההצהרות של הצדדים, מתוך גביית העדויות 
ומתוך חוות דעת של המומחים. אב בית הדין נותן לעורך 
ישיבה,  כל  בסוף  הדרושות.  ההוראות  את  הפרוטוקולים 

יחתמו אב בית הדין ועורך הפרוטוקול על הפרוטוקול. 

פסק הדין

את פסק הדין ינסח אב בית הדין, או שופט אחר שנתמנה    .58
לשם כך על־ידי בית הדין, או היועץ המשפטי של בית הדין, 
במיעוט  שנשאר  שופט  עליו.  לחתום  השופטים  כל  ועל 

רשאי להודיע בכתב את דעתו המתנגדת לרוב השופטים.

ערעור

ערעור ניתן בזכות לתובע ולנתבע.   .59
בערעורים דן בית הדין בהרכב של חמישה שופטים, שאיש    .60

מהם לא מילא תפקיד בערכאה הראשונה.
את הערעור יש להגיש בכתב ליו"ר בית הדין, בתוך 21 ימים    .61
מיום המצאת פסק הדין )יום ההמצאה אינו נכלל(, ולשלם 
המקדמה  שיעור  הערעור.  הוצאות  חשבון  על  מקדמה 

ייקבע על־ידי יו"ר בית הדין.
כתב הערעור צריך להכיל: ציון שמות הצדדים, פסק הדין    .62
והנימוקים  הדין  פסק  המצאת  יום  ערעור,  מוגש  שעליו 
לערעור. הוספת נימוקים אחרים לאחר מסירת כתב הערעור 

– אסורה. את כתב הערעור יש להגיש בשני העתקים.
לאחר קבלת כתב הערעור, יחליט יו"ר בית הדין האם לקבל    .63
את דרישת הערעור. הרשות בידיו לדחות את הערעור בלי 
מהתנאים  יותר  או  אחד  מתקיים  אם  בעל־פה,  דיון,  כל 

הבאים:
אינו  הערעור  אם  או  הערעור,  הגשת  מועד  עבר    63.1

עומד בקבוע בתקנות 62-61 לעיל.
הערעור מבוסס רק על חריגה בתקנות, ויו"ר בית    63.2
הדין משוכנע, כי לא היה בחריגה זו כדי להשפיע 

על החלטת הערכאה הראשונה. 
במקרה שיו"ר בית הדין מחליט לקבל את דרישת   
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חמישה  של  הרכב  ממנה  הוא  בערעור,  הדיון 
שופטים לשם בירור הערעור.

וחוות דעת בערכאה  ומומחים שנגבתה מהם עדות  עדים    .64
השנייה  הערכאה  לפני  להעיד  צריכים  אינם  הראשונה 
באותם העניינים, אלא אם הערכאה השנייה רואה נחיצות 
בכך; אפשר להסתפק בקריאת הפרוטוקול שנערך בערכאה 

הראשונה. הוא הדין גם בנוגע לביקור בית הדין במקום.

הוראות נוהל נוספות ותביעה נגדית

לצדדים להליך המתנהל לפי תקנות אלו תהיה זכות להיות    .65
מיוצגים על־ידי אדם שלישי, לרבות עורך דין.

כל פסקי הדין של ערכאת הערעור מקבלים תוקף בשעת    .66
מסירתם לצדדים.

בכל הוראה בענייני פרוצדורה שלא נקבעה בתקנות אלו    .67
ינהג בית הדין לפי ראות עיניו למען עשיית צדק.

החלטה

הסמכויות  על־פי  החלטה  כל  לקבל  רשאי  הדין  בית    .68
שהוענקו לו בתקנון.

עונשים 

א.   בית הדין רשאי להטיל עונשים כדלקמן:   .69
התראה.   .1

נזיפה.  .2
התנצלות.  .3

שלילת תפקיד בהר"י.   .4
איסור לשמש בתפקידי כבוד בהר"י לצמיתות    .5

או למשך זמן קבוע.
הרחקה מהר"י.    .6

בסעיפים  הקבועים  העונשים  כי  לקבוע,  רשאי  הדין  בית   
קטנים, 4, 5 ו-6 יהיו על תנאי.

העונש  את  הנתבע  על  להטיל  רשאי  הדין  בית  ב. 
אחר  עונש  לכל  בנוסף  69.א.3,  בתקנה  הקבוע 

אשר ימצא לנכון להטיל לפי סעיף זה.
נוסף לכך, רשאי בית הדין להחליט שפסק הדין,  ג. 
או  הר"י  בביטאוני  יפורסם  ובתמציתו,  בכללו 

בעיתונים הכלליים או בשניהם.

תוספת ה – גישור דרך ההסתדרות הרפואית

להציע  דעתו,  שיקול  על־פי  רשאי,  לאתיקה  הלשכה  יו"ר  א. 
לצדדים לבחור בהליך של גישור. אם שני הצדדים מסכימים 
להעביר את הסכסוך למנגנון של גישור על־ידי מגשר חבר 
הר"י, ימנה יו"ר הלשכה לאתיקה את המגשר. שני הצדדים 
יחתמו במעמד מינוי המגשר על הסכם הגישור המפורט 

להלן.
סכסוכים שהובאו בפני בית הדין של הר"י, ושני הצדדים  ב. 
על־ גישור  של  למנגנון  הסכסוך  את  להעביר  מסכימים 

ידי מגשר חבר הר"י, ימנה יו"ר בית הדין את המגשר. שני 
יחתמו במעמד מינוי המגשר על הסכם הגישור  הצדדים 

המפורט להלן.

הסכם בין בעלי דין ומגשר/ים

פעולה  לשתף  מתחייבים  "הצדדים"(  )להלן:  הדין  בעלי    .1
ובתום לב,  ולקיים את הליך הגישור בהגינות  עם המגשר 
הסכסוך  את  ליישב  כדי  הדרוש,  המידע  כל  את  ולגלות 

ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד זה כלפי זה, ולאפשר לכל    .2
אחד מהצדדים להציג את דבריו ברציפות, ללא הפרעות 

והתפרצויות.
ובניטרליות,  המגשר מתחייב להתנהג בתום לב, בהגינות    .3
ליישוב המחלוקת מתוך משא  כדי לסייע לצדדים להגיע 

ומתן חופשי.
המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת    .4

כלשהי בנושאים שבסכסוך בין הצדדים.
המגשר מצהיר, כי אין הוא תלוי במי מהצדדים ואינו בעל    .5
עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו 

לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
הצדדים ייוועצו עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו    .6

לנכון, בכל שלב של הגישור.
הצדדים יחתמו על הסכם הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים    .7
כי הם מבינים שדינו כדין הסכם. יו"ר הלשכה לאתיקה ו/
או בית הדין, לפי העניין, רשאים לתת להסכם זה תוקף של 

החלטת הלשכה לאתיקה/פסק דין.
המגשר רשאי להציע לצדדים פתרונות למחלוקת, ולהביא    .8

בפניהם הצעות להסכם גישור.
המגשר מתחייב כי הוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים    .9
לאחד מהצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור 

ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות,    .10
עניין  בכל  מסמכים  להציג  או  בעל־פה,  ובין  בכתב  בין 

שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
הצדדים מסכימים, כי העובדה שלא הגיעו להסכם גישור,    .11
או שאינם שבעי רצון מההסכם שנחתם, לא תשמש עילת 
המגשר  אין  זה  להסכם  בכפוף  וכי  המגשר,  נגד  תביעה 

אחראי לתוצאות הגישור.
הליך הגישור יתנהל לפי הנהלים הבאים:   .12

המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה. א.  
המגשר יקבע את סדרי הגישור ונהליו, ככל שלא  ב.  

נקבעו על־פי הדין.
המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרטים  ג.  
אלו  ורשימות  מסמכים  הגישור.  ישיבת  בשעת 
ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון 

הצדדים.
ולקבל  מומחה  עם  להתייעץ  רשאי  יהיה  המגשר  ד.  
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את  שיידע  לאחר  וזאת  מומחה,  של  דעת  חוות 
ולאחר  בכך,  הכרוכה  ההוצאה  בדבר  הצדדים 

שקיבל את אישורם לתשלום.
הצדדים  את  מחייבת  טרחתו  שכר  על  המגשר  הודעת    .13

לגישור.
___________________  ____________________  ____________________

                   חתימות הצדדים                          המגשר/ת

תוספת ו – תקנון לדוגמה

שם האיגוד/החברה א. 
260 לתקנות ההסתדרות הרפואית  על־פי תקנה   .1
המוכר  רפואי  בענף  רופאים  רק  )הר"י(,  בישראל 
אישור  בדבר  בתקנות  האמור  על־פי  כמומחיות, 

להתאגד כאיגוד. תואר מומחה, רשאים  
– יש  אם אין המדובר בתחום המוכר להתמחות   

להתאגד כחברה.
הרפואית  "ההסתדרות  לנסח  יש  השם  את   .2
הישראלי/ת  האיגוד/החברה   בישראל 

ל                            ", ובהתאמה – באנגלית. 
תוקף וסמכות ב. 

נפרד  בלתי  חלק  הנו/ה  האיגוד/החברה    .1
)הר"י(,  בישראל  הרפואית  מההסתדרות 
את  ויונק/ת  הר"י  תקנון  מתוקף  מוקם/מוקמת 

סמכויותיו/ה מתקנות אלו.
הישראלי/ת  האיגוד/החברה  מתקנון  תקנה  כל   .2
ל                            , שאינה מתיישבת ו/או 
ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או  סותרת 

פעולותיה – בטלה מעיקרה.
האיגוד/ מהחלטות  פעולה  ו/או  החלטה  כל    .3

החברה הישראלי/ת ל                            , שאינה 
למדיניות  מתנגדת  ו/או  סותרת  ו/או  מתיישבת 
הר"י, החלטותיה או פעולותיה – בטלה מעיקרה.

שמו/שמה של האיגוד/חברה בכל מסמך רשמי,    .4
מדעי  לכנס  הזמנה  עמדה,  נייר  קלינית,  הנחיה 
יכלול  האיגוד/החברה,  מטעם  פרסומים  וכיו"ב 
בצורה  בישראל  הרפואית  ההסתדרות  שם  את 

מפורשת.
מטרות האיגוד/החברה ג. 

יש לפרט מהן המטרות שלשמן נוסד/ה האיגוד/החברה.  
חברּות ד. 

חברות הרופאים באיגוד/בחברה מותנית בחברות בהר"י,   
למעט חברי חוץ. 

ישנם ארבעה סוגי חברות: חבר מן המניין, חבר שלא מן   
המניין, חבר חוץ וחבר כבוד )לשיקול האיגוד/החברה(.

באיגוד   
רופאים  רק  להתקבל  יוכלו   – המניין  מן  כחבר   .1

חברי הר"י בעלי תואר מומחה באותו ענף, ורק הם 
יוכל לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות 
האיגוד,  יו"ר  כגון  ביצועיים,  לתפקידים  להיבחר 
עיקר  כי  האיגוד, מחייבת  גזבר  או  האיגוד  מזכיר 
למעט  ברפואה,  יהיה  הרופא  של  בפועל  עיסוקו 
איגודים אשר מהותם מחייבת אחרת, כגון מינהל 

רפואי.
רופאים  להתקבל  יוכלו   – המניין  מן  שלא  כחבר   .2
להם  או שיש  ענף  באותו  הר"י, המתמחים  חברי 
עניין בענף. האיגוד רשאי לצרף גם, כחברים שלא 
מן המניין, חברים שאינם רופאים, אשר יש להם 

עניין בענף. 
חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות   
ר  ו ח ב ל כחברים מן המניין, להוציא הזכות 

ולהיבחר למוסדות האיגוד.
בחברה  

מלאות  בזכויות  לשורותיה  לקבל  רשאית  חברה    .3
שאינם  מי  גם  כן  וכמו  המניין,  מן  הר"י  חבר  כל 
תהיה  לא  האחרונים  שלאלה  ובלבד  רופאים, 
וגזבר  יו"ר, מזכיר  הזכות להיבחר לתפקידים של 

החברה.
באיגוד ובחברה  

מקצועי  איגוד  על־ידי  המוכר  רופא   – חוץ  חבר   .4
מוכר בארץ מגוריו, והמבקש להיות חבר באיגוד/

בחברה – )לשיקול האיגוד/החברה(.
של  לתקופה  הארץ  מן  שייעדר  המניין,  מן  חבר   
באיגוד/ חוץ  חבר  להיות  ומבקש  משנתיים  יותר 

בחברה.
חבר כבוד – חבר אשר האיגוד/החברה מבקש/ת   .5
תרומתו  בשל  אליו,  הוקרתו/הוקרתה  את  להביע 
תוענק  כבוד  חברות  בארץ.  למקצוע  המיוחדת 
על־ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של שני שלישים 

מחברי הוועד, לפחות.
התנאים המצוינים הנם תנאי סף. לפי שיקול דעת    *
סוגי  וכן  דרישות  להוסיף  ניתן  האיגוד/החברה, 

חברּות או להגדיר רק חלק מסוגי החברות.
נוהלי קבלה )אופציונלי( ה. 

רופא חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר באיגוד/  .1
המסמכים  בצירוף  לוועד  בקשה  יגיש  בחברה, 

הרלוונטיים.
דחייתה,  על  או  הבקשה  קבלת  על  יחליט  הוועד   .2
למועמד  תימסר  ההחלטה  החברות.  סוג  על  וכן 

בכתב.
על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות   .3
נאותה  הזדמנות  לחבר  ולאפשר  הבקשה,  את 
כן,  כמו  ולטעון את טענותיו.  הוועד  בפני  להופיע 
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לבית  הוועד  החלטת  על  ערעור  אפשרות  תינתן 
הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

זכויות וחובות ו. 
כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/החברה.  

בעניינים  הכללית  באסיפה  ההצבעה  זכות   – באיגוד   
ולהיבחר,  לבחור  והזכות  ולהתמחות  לסילבוס  הקשורים 

שמורות לחבר מן המניין בלבד. 
להיבחר  יכולים  וגזבר  מזכיר  יו"ר,  לתפקידי   – בחברה   

רופאים חברי הר"י בלבד. 
בבחירות  השתתפות  לאסור  רשאי  האיגוד/החברה  ועד   
לאיגוד/לחברה על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו 
מועד  שלפני  החודשים   24 של  לתקופה  לאיגוד/לחברה 

הבחירות. 
במוסדות  שיתקבלו  ההחלטות  אחר  למלא  חבר  כל  על   

האיגוד/החברה.
הפסקת חברות ז. 

לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד/החברה.  .1
עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא.  .2

מהאיגוד/מהחברה  חבר  להוציא  רשאי  הוועד   .3
במקרים הבאים:

אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים  א. 
על  לאיגוד/לחברה,  חייב  שהוא  אחרים 
אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ועל 
אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה 
המנהל/ת  האיגוד/החברה  לאזהרה. 
ותהליכי  החברים  של  המידע  בסיס  את 
הגבייה באמצעות הר"י מסמיך/מסמיכה 

את הר"י לפעול ליישום סעיף זה.
אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר תקנות  ב.  
פעל  ו/או  האיגוד/החברה  משמעת  ו/או 
בניגוד למדיניות האיגוד/החברה או בניגוד 
להחלטות  בניגוד  ו/או  הר"י  למדיניות 
האיגוד/החברה או בניגוד להחלטות הר"י 
ו/או הפר את תקנות האיגוד/החברה או 
או  חומרי  נזק  גרם  ו/או  הר"י  תקנון  את 
מוסרי לאיגוד/לחברה או להר"י בזדון ו/או 
הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על־

ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה 
של הר"י.

מן  חבר  הוצאת  שאלת  שתעמוד  מקרה  בכל   .4
מתאימה  הודעה  החבר  יקבל  האיגוד/החברה, 
בפני  להופיע  נאותה  הזדמנות  לו  ותינתן  בכתב, 
הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על 

הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.
ועדת  בפני  זו  החלטה  על  לערער  החבר  רשאי   .5
הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה 

על־ידי הוועד.

ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון   .6
נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת 
החבר מהאיגוד/החברה. החבר יהיה רשאי לערער 

על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.
רשאית  הוועד,  בהמלצת  הכללית,  האסיפה   .7
את  להפסיק  או  להשעות  החברים  קולות  ברוב 
חברותו של חבר באיגוד/בחברה. הודעה על דיון 
זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים 30 

ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.
מוסדות האיגוד/החברה: ח. 

מוסדות האיגוד/החברה הם:  .1
אסיפה כללית. א(  

ועד, המונה             חברים )לפי שיקול  ב(  
יו"ר,  ובהם  אי־זוגי(,  מספר  ועדיף  דעת, 

מזכיר וגזבר.
ועדת ביקורת, הכוללת שלושה חברים. ג(  

ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על־ידי  ד(  
ועד האיגוד/החברה.

האסיפה הכללית  .2
האיגוד/החברה  של  כללית  אסיפה  א(  
האסיפה  מועד  לשנה.  אחת  תתקיים 
ההזמנות  הוועד.  על־ידי  ייקבעו  ומקומה 
לפחות,  ימים,   30 החברים  לכל  יישלחו 
את  יידע  הוועד  שנקבע.  המועד  לפני 
הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה. 
של  היום  סדר  את  יפרטו  ההזמנות 
החברים  את  יפנו  לחלופין,  או,  האסיפה 

למקום שבו מפורסם סדר היום. 
סדר היום ייקבע על־ידי הוועד. נושא שלא    

נכלל בסדר היום, כפי שפורסם,
לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על    

כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
אם  חוקי,  רוב  בעלת  תהיה  האסיפה  ב(  
לפחות, מחברי  בה מחצית,  נוכחים  יהיו 
האיגוד/החברה בעלי זכות ההצבעה. אם 
כנ"ל,  חוקי  מניין  יהיה  לא  שנקבע  בזמן 
שעה,  למשך  הכללית  האסיפה  תידחה 
מספר  בכל  חוקית  ותהיה  תתקיים  ואז 
שמורה  ההצבעה  זכות  משתתפים.  של 

לחברים מן המניין בלבד.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב  ג(  
בהרמת  יהיו  ההצבעות  הנוכחים.  קולות 
ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית 
אם  מהמשתתפים.  לפחות   10% על־ידי 
יכריע   – שקולות  יהיו  בהצבעה  הדעות 

היו"ר.
תפקידי האסיפה הכללית הם: ד(  
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הוועד,  פעילות  על  דו"ח  קבלת    )1(
כולל דו"ח כספי.

אחת  ועד  וחברי  יו"ר  בחירת    )2(
)על־פי  לפחות  שנים,  לארבע 
האיגוד/החברה(.  דעת  שיקול 
אלקטרוניים  באמצעים  בחירות 
במסגרת  בהכרח  יתבצעו  לא 

האסיפה הכללית. 
דיון והחלטה בנושאים שעל סדר    )3(

היום.
פעולה  ודרכי  הנחיות  התוויית    )4(
האיגוד/החברה  ופעילות  לוועד 

עד לאסיפה הבאה.
אסיפה כללית שלא מן המניין  .3

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין   
בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים 
לפחות   20% מאת  בכתב  דרישה  קבלת  מיום 
מהחברים מן המניין של האיגוד/החברה. אסיפה 
זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה 

כללית מן המניין.
יו"ר האיגוד/החברה  .4

של  רגיל  ברוב  הכללית,  באסיפה  ייבחר  היו"ר   
עד  של  לכהונה  ההצבעה,  זכות  בעלי  הנוכחים 
ארבע שנים )להחלטת האיגוד/החברה(, ולא יוכל 
יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן,  לכהן 

תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
הסמכויות  אחר  למלא  היו"ר  של  מתפקידו   
ובהם  לתקנון   338 בסעיף  כמפורט  והתפקידים 
שונים  גורמים  בפני  האיגוד/החברה  את  לייצג 
האיגוד/החברה  ועד  כיו"ר  לכהן  ובחו"ל,  בארץ 
ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד/החברה למיניהן. 
האיגוד/ מזכיר  מקומו  את  ימלא  בהיעדרו, 

החברה.
ועד האיגוד/החברה   .5

האסיפה  על־ידי  ייבחרו  הוועד  חברי  א(  
שנים,  ארבע  עד  של  לתקופה  הכללית 
קדנציות  משלוש  יותר  לכהן  יוכלו  ולא 
תקופת  תידרש  מכן,  לאחר  רצופות. 
צינון של קדנציה אחת, לפחות. חבר ועד 
יוכל/לא  הקדנציות  מכסת  את  שמילא 
להגיש  האיגוד/החברה(  )להחלטת  יוכל 
תקופת  ללא  היו"ר  לתפקיד  מועמדות 

צינון.
אחר  למלא  הוועד  של  מתפקידו    
בסעיף  כמפורט  והתפקידים  הסמכויות 
האיגוד/החברה  את  לייצג  לתקנון,   341

האסיפה  החלטות  את  לפועל  ולהוציא 
הכללית. 

מזכיר  הראשונה  בישיבתו  יבחר  הוועד    
וגזבר.

ויקבע את  יכנס את ישיבות הוועד  היו"ר    
סדר היום.

כאשר  רק  חוקיות  יהיו  הוועד  ישיבות  ב(  
משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי 
פעמיים  יתקיימו  הוועד  ישיבות  הוועד. 

בשנה, לפחות.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד    

– יכריע קולו של היו"ר.
והנימוקים  החלטותיו,  את  יתעד  הוועד    

שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.
ועד  שייבחר  עד  בתפקידו  יכהן  הוועד  ג(  
חדש על־ידי האסיפה הכללית של הארגון. 
אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד 
לפני תום כהונתו ברוב של ________ 

)לשיקול דעת(.
כל  לקבל  יוכל  לא  האיגוד/החברה  ועד  ד(   
מתיישבת  שאינה  ו/או  הנוגדת  החלטה 
או  החלטותיה  מדיניותה,  תקנונה,  עם 

פעולותיה של הר"י.
שירותיו  עבור  שכר  יקבל  לא  ועד  חבר    

לאיגוד/לחברה.
הוצאות  החזר  לקבל  רשאי  ועד  חבר    
בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת 
קבלות  והמצאת  ישיבה  בפרוטוקול 

וחשבוניות.
חבר ועד האיגוד/החברה שנעדר מארבע  ו(  
ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב 
כהונתו,  ותופסק  מתפקידו,  כמתפטר 
ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, 
לו ההזדמנות לטעון את טענותיו  ותינתן 

בפני הוועד.
האיגוד/ ועד  חבר  הועבר  או  התפטר  ז(   

ממנו  שנבצר  או  מתפקידו,  החברה 
להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, 
מספר  את  שקיבל  החבר  במקומו  יבוא 
הוועד  חברי  אחרי  ביותר  הגבוה  הקולות 

המכהנים בבחירות לאיגוד/לחברה.
ופחת  במקרה  לעיל,  האמור  אף  על    
כהונתם  תום  לפני  הוועד  חברי  מספר 
יכנסו חברי  עד למטה משלושה חברים, 
אסיפה  ימים,   60 בתוך  הנותרים,  הוועד 
כללית שלא מן המניין לשם החלטה על 

הרכב הוועד.
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בכל  מחויב  האיגוד/החברה  ועד  ח(   
)כספיות  המשפטיות  ההתחייבויות 
וחוזיות( שנטל על עצמו הוועד היוצא של 
האיגוד/החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם 
הוועד  פעל  כן  אם  אלא  הר"י,  לתקנון 
או  האיגוד/החברה  לתקנון  בניגוד  היוצא 
בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

גזבר  .6
ומבין  הוועד  על־ידי  ייבחר  האיגוד/החברה  גזבר   
חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול 
דמי  גביית  מנגנון  תיאום  באמצעות  החבר  בדמי 
למספר  ביחס  עדכונים  קבלת  הר"י,  מול  החבר 
דרישות  למשלוח  וסיוע  המשלמים  החברים 
ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי 
לניהול  האיגוד/החברה,  בכספי  מושכל  לשימוש 
התנועות הכספיות של האיגוד/החברה ולהעברת 
המחאות  והעתקי  חשבוניות  כגון  מסמכים 
סמכויותיו  בהר"י.  החשבונות  הנהלת  למחלקת 

ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון. 
תתבצע  האיגוד/החברה  של  הכלכלית  הפעילות   
בהר"י.  החשבונות  מחלקת  עם  בתיאום  ורק  אך 
הכללית  ולאסיפה  לוועד  להגיש  הגזבר  מתפקיד 

דו"ח על פעילות זו.
בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.  

מזכיר  .7
ומבין  ייבחר על־ידי הוועד  מזכיר האיגוד/החברה   

חבריו ברוב קולות.
מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות   
האיגוד/ של  ההתכתבויות  את  לבצע  הוועד, 

החברים  של  מעודכנת  לרשימה  לדאוג  החברה, 
על  לחברים  להודיע  עליו  כן  וכמו  וכתובותיהם, 
ותפקידיו  סמכויותיו  ותוכניות.  אסיפות  פגישות, 

מפורטים בסעיף 339 לתקנון.
או  היו"ר  מקומו  את  ימלא  המזכיר,  בהיעדר   

הגזבר.
ועדת ביקורת  .8

שיהוו  חברים,  שלושה  תבחר  הכללית  האסיפה   
לבדוק  יהיו  הוועדה  ועדת הביקורת. תפקידי  את 
האיגוד/החברה  של  הכספיים  העניינים  כל  את 

ואת חוקיות ההחלטות.
 342 בסעיף  מפורטים  ותפקידיה  סמכויותיה   

לתקנון.
ועדות משנה  .9

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות   
נוספות, לפי הצורך.

ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד/החברה.  
ועדות  ומתקנות  מההחלטות  ותקנה  החלטה  כל   

המשנה של האיגוד/החברה, אשר אינן מתיישבות 
ולהחלטות  לתקנות  מתנגדות  ו/או  סותרות  ו/או 

ועד האיגוד/החברה – בטלות מעיקרן.
חובות נושאי משרה  .10

נושאי משרה באיגוד/בחברה חבים בחובת זהירות   
ובחובת אמונים כלפי האיגוד/החברה וכלפי הר"י.

ניגוד עניינים   .11
ניגוד  תוך  שפעל  באיגוד/בחברה,  משרה  נושא   
בניגוד  או  הוועד  להחלטות  בניגוד  ו/או  עניינים 
להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד/החברה 
ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת 
לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו 
ורשאי  טענותיו,  את  להשמיע  נאותה  הזדמנות 

הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
ועדת  או חבר  ועד  ככלל, הסמכות להעביר חבר   
מתפקידו  הכללית  באסיפה  שנבחר  הביקורת 
את  להעביר  הסמכות  הכללית.  לאסיפה  מסורה 
מסורה  ככאלה  מתפקידיהם  הגזבר  או  המזכיר 
מנומקת,  בהחלטה  האיגוד/החברה  לוועד 

שנתקבלה ברוב קולות.
האיגוד/ ועד  או  הכללית  האסיפה  החלטת  על   

הר"י,  של  הדין  בית  בפני  לערער  ניתן  החברה 
והחלטתו תהיה סופית. 

כספים ט. 
וגובה מסי החבר שיוטלו  תקציב האיגוד/החברה   .1
הוועד.  על־ידי  ייקבעו  האיגוד/החברה  חברי  על 
המרכזי  הוועד  באישור  ייקבע  החבר  מסי  שיעור 
קבלת  מחייב  בו  עדכון  או  שינוי  וכל  הר"י,  של 
אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס 
נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל 
הכללית  האסיפה  של  פשוט  ברוב  אישור  כך  על 

ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר – לשיקול   .2

האיגוד/החברה.
מורשי  יהיו  והמזכיר  הגזבר  האיגוד/החברה,  יו"ר   .3
האיגוד/החברה  של  הבנק  בחשבון  חתימה 
האיגוד/החברה  המחאות  על  כהונתם.  בתקופת 

להיות חתומות על־ידי שני מורשי חתימה.
מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו   .4
סיבה  מכל  חודשים,  משלושה  ארוכה  לתקופה 
חתימתו  תבוטל   – לחו"ל(  יציאה  )כגון  שהיא 
האיגוד/ ּוועד  בבנק,  האיגוד/החברה  בחשבון 
החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

מורשי  והחלפת  הגזברים  בין  התפקיד  העברת   .5
בחירות,  הליך  לאחר  באיגוד/בחברה  חתימה 
יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, 
ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. 
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הבחירות,  תוצאות  על  ערעור  שהוגש  )במקרה 
תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד 

קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות(.
אישור ושינויים בתקנון י. 

ברוב  הכללית  האסיפה  על־ידי  יאושר  זה  תקנון   .1
פשוט.

פשוט  ברוב  להיעשות  יוכלו  לא  בתקנון  שינויים   .2
שני  או   75% של  ברוב  אלא  הכללית,  באסיפה 
שלישים או 51% של המשתתפים )לשיקול דעת 

האיגוד/החברה(. 
על־ בכתב  תובא  התקנון  לשינוי  הצעה  כל   

ימים   30 עד  החברים  לכל  ותישלח  הוועד,  ידי 
לשנות  פנים  בשום  אין  הכללית.  האסיפה   לפני 
סעיף             )לשיקול דעת האיגוד/החברה; בדרך 

כלל, סעיפי שם ומטרות(.
האסיפה  בפני  לדיון  יובאו  המוצעים  השינויים   
יצוינו  הדרוש  ברוב  שהתקבלו  ושינויים  הכללית, 
ויקבלו את אישור  במפורש בפרוטוקול האסיפה, 

היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
תקנון  להר"י  להעביר  ידאג  האיגוד/החברה  ועד   
מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

פירוק האיגוד/החברה יא. 
החלטה על־פירוק האיגוד/החברה תוכל להתקבל אך ורק   
באסיפה הכללית וברוב של 75% לפחות של החברים מן 
רכוש  יועבר  האיגוד/החברה,  פירוק  של  במקרה  המניין. 
האיגוד/החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי 
לאיגוד/ במטרותיו  זהה  או  דומה  גוף  לכל  דעתו,  שיקול 

לחברה.
פרשנות יב.  

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של    
הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה 

במחלקה המשפטית של הר"י.
בכל  מתייחס  זכר,  בלשון  הנכתב  זה,  בתקנון  הנאמר  כל   

מקרה הן לזכר והן לנקבה. 

נוהל בחירות באיגוד/בחברה

באיגודים  תקינים  בחירות  סדרי  לקבוע  זה  נוהל  מטרת   .1
ובחברות המדעיות של הר"י.

הבחירות  אופן  את  לקבוע  רשאי  האיגוד/החברה  ועד   .2
כבחירות ישירות ליו"ר האיגוד/החברה ולשאר חברי הוועד 
או כבחירות כלליות, שבהן המקבל את מרב הקולות יכהן 
שההחלטה  ובלבד  ועד,  כחברי   – אחריו  והבאים  כיו"ר, 

תהיה ידועה מראש וברורה לכלל החברים.
ועד  ימנה  באיגוד/בחברה,  בחירות  עריכת  טרם  ימים   90  .3
בלתי  חברים  שלושה  בת  בחירות  ועדת  האיגוד/החברה 
באיגוד/ משרה  נושא  לתפקיד  מועמדים  שאינם  תלויים, 

בחברה.

ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד/החברה בדבר   .4
ו/או לתפקיד  האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר 
הקריטריונים  את  ותפרט  האיגוד/החברה,  בוועד  חבר 
שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות 
לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד 

הבחירות.
יקבעו  הבחירות  ּוועדת  הוועד  חשאיות.  יהיו  הבחירות   .5
האסיפה  במסגרת  אישיות  כבחירות  הבחירות  אופן  את 
באמצעות  אלקטרוניות  כבחירות  לחלופין,  או,  הכללית 

המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י,   .6
לבחור  הרשאים  המניין  מן  החברים  כל  של  רשימה  תכין 
הקריטריונים  על־פי  האיגוד/החברה,  למוסדות  ולהיבחר 

המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה.
ועדת  תשלח  הבחירות,  עריכת  טרם  יום  מ-30  יאוחר  לא   .7
סדרי  את  שתכלול  לבחירות,  הזמנה  לחברים  הבחירות 
הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול 
הפתיחה  שעות  כולל  היום,  סדר  את  לפחות  ההזמנה 
והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם 
ההזמנה  תכלול  אלקטרוניות  בבחירות  הבוחרים.  בפני 
לבחור  יהיה  ניתן  שבהם  והשעות  הימים  ציון  את  לפחות 
באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת 

ושמות המועמדים בצירוף מצעם. 
על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/  .8

לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
לצורך  זמינה  הבחירות  ועדת  תהיה  הבחירות  בתקופת   .9

התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
האלקטרונית,  המערכת  סגירת  או  הקלפיות  סגירת  עם   .10
תקבל  או  הקולות,  את  למנות  הבחירות  ועדת  תתחיל 
ידנית,  לידיה את תוצאות ההצבעה )בהתאמה(. בספירה 
בזמן  מטעמו  משקיף  להציב  לבקש  מועמד  כל  רשאי 

ספירת הקולות.
במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין   .11
ביותר.  הרב  הקולות  מספר  את  שקיבלו  המועמדים  שני 
במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות 
קביעת  על־ידי  או  הגרלה  על־ידי  המועמדים  בין  ותכריע 

רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד   .12
התפקידים, על־פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות 

הגבוה ביותר אחריו.
כפי  המשרה  נושאי  למספר  זהה  המועמדים  מספר  אם   .13
הרכב  את  לאשר  ניתן  האיגוד/החברה,  בתקנון  שקבוע 
הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים 
האמור  אף  על  לתפקיד.  מועמד  של  למינויו  להתנגד 
זה על־ זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה  בסעיף 

ההצבעה  זכות  בעלי  מהחברים  לפחות   20% דרישת  פי 
באיגוד/בחברה.
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ממועד  ימים  עשרה  בתוך  בכתב,  תודיע  הבחירות  ועדת   .14
האיגוד/ לחברי  עליהן  ותדווח  תוצאותיהן  את  הבחירות, 

החברה ולהר"י.
התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר   .15

בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה.
ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14   .16
יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד/החברה. 
ימים  שבעה  בתוך  להינתן  הבחירות  ועדת  החלטת  על 
ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות 
יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת 

החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית. 
האיגודים/ ועדי  על  מוטלת  זה  נוהל  לביצוע  האחריות   .17

החברות.

תוספת ז – ועד רופאים – תקנון לדוגמה

נוהל בחירות

רופא  לכל  היא  הרופאים  לוועד  בבחירות  לבחור  הזכות    .1
מהיום  החל  המעסיק,  אצל  המועסק  הר"י,  חבר  שכיר, 

הראשון להעסקתו.
הזכות להיבחר כחבר וועד הרופאים היא לכל רופא שכיר    .2
)אשר סיים את תקופת הניסיון(, חבר הר"י המועסק על־ידי 
המעסיק ב-50% משרה, לפחות, למעט רופא בעל תפקיד 

בהנהלת המעסיק.
האסיפה  תבחר  הבחירות,  לפני  ימים  מ-30  יאוחר  לא   .3
הכללית של הרופאים אצל המעסיק, בוועדת בחירות בת 

שני רופאים, לפחות.
ההודעה על הבחירות תישלח לכל בעלי זכות הבחירה, לא   .4

פחות מ-14 ימים לפני עריכת הבחירות.
את  יגיש  המקומי,  לוועד  מועמדות  להגיש  המעוניין  חבר   .5
לפני  יאוחר משבוע  לא  הבחירות,  לוועדת  בכתב  בקשתו 

מועד הבחירות.
אסיפה  של  בדרך  יתבצעו  הרופאים  לנציגות  הבחירות   .6
כללית או העמדת קלפיות במקומות שונים אצל המעסיק, 

והן יהיו חשאיות.
ועד הרופאים שייבחר יהיה בן שלושה חברים, לפחות.   .7

את  למנות  הבחירות  ועדת  תתחיל  הקלפיות,  סגירת  עם   .8
להציב משקיף מטעמו  כל מועמד רשאי לבקש  הקולות. 

בזמן ספירת הקולות.
במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין   .9
ביותר.  הרב  הקולות  מספר  את  שקיבלו  המועמדים  שני 
במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות 
קביעת  על־ידי  או  הגרלה  על־ידי  המועמדים  בין  ותכריע 

רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
ניתן  נושאי המשרה,  זהה למספר  אם מספר המועמדים   .10
ובלבד  גלויה,  בהצבעה  הרופאים  וועד  הרכב  את  לאשר 
מועמד  של  למינויו  להתנגד  לבוחרים  אפשרות  שתינתן 

הצבעה  תתקיים  זה,  בסעיף  האמור  אף  על  לתפקיד. 
לפחות   20% דרישת  על־פי  זה  במקרה  אף  חשאית 

מהחברים בנציגות.
ממועד  ימים  עשרה  בתוך  בכתב,  תודיע  הבחירות  ועדת   .11
הוועד  לחברי  עליהן  ותדווח  תוצאותיהן  את  הבחירות, 

ולמזכירות הר"י.
ולא  משנה  מוקדם  לא  ייערכו  הרופאים  לוועד  הבחירות   .12

יאוחר משלושה חודשים לפני ועידת הר"י.
בישיבת הוועד הראשונה יבחרו חברי הוועד מביניהם יו"ר,   .13

ויהיו רשאים לבחור גם סגן יו"ר וגזבר.
של  המרכזי  הוועד  אישור  טעון  הנבחר  הרופאים  וועד   .14

הר"י.

פעולות הנציגות

ומתן  במשא  המעסיק  רופאי  את  מייצג  הרופאים  וועד   .15
כאלו  או  העקרוניות  השאלות  בכל  המעסיק.  הנהלת  עם 
הנוגעות לכלל הרופאים של המעסיק )לרבות משא ומתן 
המשא  ינוהל  המעסיק(,  עם  קיבוצי  הסכם  על  לחתימה 
ומתן על־ידי נציגי הר"י בצירוף ועד הרופאים המקומי, מול 

המעסיק.
הר"י,  מוסדות  עם  מתמיד  בקשר  ימצא  הרופאים  וועד   .16

ויפעל בהתאם להחלטות שיתקבלו על־ידי מוסדות הר"י.
ולפחות  הצורך,  על־פי  ישיבות  לכנס  הרופאים  וועד  על   .17

אחת לשלושה חודשים.
וועד הרופאים ינהל סיכום מישיבותיו וימציא את החלטותיו   .18
אצל  הרופאים  ציבור  לכלל  הנוגעות  כאלו  או  העקרוניות 

המעסיק, למזכירות הר"י.
חבר הר"י זכאי לערער על כל החלטת הוועד המקומי בפני   .19

מזכירות הר"י.
ממנו  שנבצר  או  מתפקידו,  הרופאים  וועד  נציג  התפטר   .20
יבוא במקומו  סיבה שהיא,  לכהן בתפקידו מכל  להמשיך 

החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
צירוף חבר וועד נוסף או יותר, לוועד המקומי, דורש אישור   .21

האסיפה הכללית המקומית ואישור של מזכירות הר"י.
הר"י.  למזכירות  רבעוני  בדיווח  חייב  יהיה  הרופאים  וועד   .22
המוסדרים  נושאים  עקרוני,  או  כללי  ערך  בעלי  עניינים 
לכלל  נגיעה  להם  שיש  נושאים  ו/או  קיבוציים  בהסכמים 
יועברו לטיפול מיידי של מזכירות   – הרופאים חברי הר"י 

הר"י.
הוועד המקומי אחראי אחריות קולקטיבית בפני האסיפה   .23
מזכירות  ולהחלטות  להוראות  וכפוף  המקומית  הכללית 

הר"י והוועד המרכזי.
הרופאים  כלל  של  כלליות  אסיפות  יכנס  הרופאים  וועד   .24

במוסד, על־פי הצורך.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות.  .25

בפני  התפטרותו  את  להגיש  רשאי  יהיה  הרופאים  וועד   .26
האסיפה הכללית המקומית, אשר תבחר ועד חדש.
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