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נהלי היעדרויות במהלך התמחות ברפואת שיניים
כללי
.1

לפי הוראת תקנות המומחים ,נאסר על מתמחה לקטוע את רצף ההתמחות אלא
באישור המועצה המדעית ובתנאים שתקבע ,וכן חייב המתמחה להשלים את תוכנית
ההתמחות לפי מחלקותיה ומטלותיה השונות ברציפות ובהתאם לפרקי הזמן שהוקצבו
לכל אלה עפ"י התקנות והתוספת להן.

.2

היעדרות במהלך ההתמחות פוגעת ברצף ההתמחות ובמשך הזמן הרצוף הנדרש
להשלמת הדרישות לגבי המחלקה אשר בה נמצא המתמחה באותה עת.

.3

נהלים אלה מבקשים להסדיר היעדרויות שתיחשבנה כמוצדקות במהלך התמחות
ברפואת שיניים ,ובכפוף לאמור להלן יותר למתמחה במקרים המנויים בהמשך לקטוע
את רצף ההתמחות מבלי שהדבר יפגע בהתמחותו ,וכן יתאפשר לו להיעדר תקופות
קצובות כמפורט מבלי שיידרש להשלים את תקופת היעדרותו או בכפוף להשלמות
חלקיות או מלאות ,כפי שנקבע להלן.

היעדרות על פי אישורים בלבד
.4

היעדרויות מוצדקות שתוכרנה לפי נהלים אלה מחייבות הצגת אישורים מקוריים
מתאימים בני-תוקף (אישורים רפואיים ,אישורים צבאיים ,תעודת לידה ,או כל אישור
מוסמך אחר ,בהתאם לסיבת ההיעדרות) ,אשר נבדקו ואומתו ע"י מנהל מחלקת
ההתמחות הרלבנטית בה נמצא המתמחה בזמן ההיעדרות.

דינה של התמחות במדעי-יסוד
.5

לענין נהלים אלה ,התמחות במדעי-יסוד תיחשב כרוטאציה.

תחולה על שני המינים בהתאם למקרה
.6

כל האמור לעיל ולהלן בלשון זכר יחול גם בלשון נקבה ולהיפך ,בהתאם למקרה.

היעדרות מרבית מצטברת במחלקה מסויימת לענין פטור מהשלמת התמחות
.7

על אף האמור בכל מקום להלן ,אם נעדר המתמחה במהלך ההתמחות מספר פעמים
(בין אם מאותה סיבה ובין אם מסיבות שונות) במהלך התמחותו במחלקה מסויימת,
לא יעלה משך הזמן המצטבר המרבי שיהיה פטור לגביו מהשלמת ההתמחות על שליש
מהתקופה הנדרשת למחלקה ממנה הוא נעדר או על  98יום – לפי הנמוך מבין השניים
(להלן" :משך ההיעדרות המרבי") -ואם התוצאה המצטברת של תקופת הפטור לכל
ההיעדרויות גם יחד במחלקה אחת יעלה על משך ההיעדרות המרבי – כי אז יופחת
הפטור המצטבר ויועמד על משך ההיעדרות המרבית ,והמתמחה יידרש להשלים כל
תקופה שמעבר למשך ההיעדרות המרבי בגין כל היעדרויותיו כאמור.

1

היעדרות מרבית מצטברת לענין היתר לקטיעת הרצף
.8

על אף האמור בכל מקום להלן ,אם נעדר המתמחה במהלך ההתמחות מספר פעמים
ברציפות מסיבות שונות ,לא יעלה משך הזמן המצטבר המרבי הרצוף שלגביו יהיה
רשאי המתמחה לקטוע את רצף ההתמחות בשל כל ההיעדרויות גם יחד על  180יום.

היעדרויות עוקבות שתיחשבנה כהיעדרות רצופה
.9

לענין נהלים אלה ,היעדרויות עוקבות ,שההפרדה ביניהן לא עלתה על  7ימים ,תיחשבנה
כהיעדרות רצופה.

חישובי הזמן
.10

לענין ספירת ההיעדרויות ,פרקי הזמן המותרים הנקובים בנהלים אלה וחישובי הזמן
שייעשו על פיהם ,יובאו בחשבון גם סופי שבוע וחגים ומועדים ,כך שהזמן יחושב ברוטו.

היעדרות חריגה
 .11היעדרות שאינה נכללת במקרים המפורטים בנהלים אלה או על פיהם או שהיקפה
ונסיבותיה חורגים מגדר ההיתרים הנמנים לעיל ולהלן – תיחשב כקטיעה בלתי-מותרת
ברצף ההתמחות וגם לא תוכר כחלק ממשך ההתמחות הנדרשת במחלקה הרלבנטית,
אלא אם כן פנה המתמחה בכתב אל משרדי המועצה המדעית ,בצירוף כל האישורים
הנדרשים וכן בצירוף עמדת מנהל מחלקת ההתמחות בה הוא שוהה באותה עת ,וביקש
וקיבל היתר חריג לאותה היעדרות ,ועפ"י תנאי והיקפי ההיתר שניתן ,אם ניתן.
 .12בקשה כאמור תוגש ע"י המתמחה בהזדמנות הסבירה הראשונה להגשתה ,ובמידה
שמדובר בהיעדרות צפויה – זמן סביר מראש .יו"ר המועצה המדעית רשאי להחליט
שלא להביא לדיון ולדחות על הסף בקשות שהוגשו בזמן לא סביר או באיחור בלתי
מוצדק.
.13

מתן היתר חריג הינו בסמכות הועד הפועל של המועצה המדעית ,ואולם רשאי יו"ר
המועצה המדעית להחליט במקרה מסויים כי ההיתר החריג ידון במליאת המועצה
המדעית ,אם סבר שנסיבות הענין מצדיקות זאת.

.14

לפני דיון במועצה המדעית ,תתבקש עמדתה של הועדה המקצועית הרלבנטית בתחום
המומחיות של אותו מתמחה.

.15

לאחר קבלת עמדת הועדה המקצועית ,ישקול הועד הפועל של המועצה המדעית את
המקרה ואת הנסיבות המיוחדות של המתמחה ושל ההיעדרות בה מדובר ,לרבות משך
תקופת ההתמחות שעבר לפני תחילת ההיעדרות ,וכן את עמדת הועדה המקצועית,
ולאחר קבלת החלטה ,יודיע למתמחה ולמנהל המחלקה את החלטתו הסופית בנושא.

הנהלים הינם לעניני ההתמחות בלבד
.16

מובהר ,כי נהלים אלה מסדירים אך ורק את עניני התמחותו של המתמחה מבחינת
הדרישות הלימודיות והמקצועיות מול המועצה המדעית של הר"ש ,כחלק מהמסלול
הנדרש לצורך קבלת תואר מומחה ,ואין בהם כדי להתייחס בשום דרך שהיא למעמד או
לזכויות במישור של דיני העבודה ,אם חלים במקרה כזה או אחר.
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סיבת ההיעדרות

משך ההיעדרות המירבי
שיותר לענין קטיעת

מחלה

עד  90יום מצטברים
בכל תקופת ההתמחות

עד  12יום בשנת התמחות רצופה
שאינם ניתנים לצבירה משנה לשנה

מחלת ילדים

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת ילד),
התשנ"ג – 31993

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת ילד),
התשנ"ג19933 -

מחלת בן-הזוג

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת בן-זוג),
התשנ"ח – 19983

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת בן-זוג),
התשנ"ח – 19983

הריון ולידה
של בת-הזוג

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות עקב הריון ולידה
של בת זוג) ,התש"ס – 20003

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות עקב הריון ולידה
של בת זוג) ,התש"ס – 20003

מחלת הורה

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת הורה),
התשנ"ד 19933 -

כקבוע עפ"י חוק דמי מחלה
(היעדרות בשל מחלת הורה),
התשנ"ד – 19933

טיפול הפריה
חוץ-גופית

כקבוע עפ"י ס' (7ג)( )4לחוק
עבודת נשים ,התשי"ד 19543 -

כקבוע עפ"י ס' (7ג)( )4לחוק
עבודת נשים ,התשי"ד19543 -

הפלה4

כקבוע עפ"י ס' (7א) לחוק
עבודת נשים ,התשי"ד – 1954

כקבוע עפ"י ס' (7א) לחוק
עבודת נשים ,התשי"ד 19543 -

שמירת הריון

עד  90יום מצטברים בכל
תקופת ההתמחות

כקבוע לענין מחלה
וע"ח המיכסה לענין מחלה

לידה

עד  180יום לכל לידה

במחלקת-אם :עד  98יום
ברוטאציה של  6ח' :עד  28יום
ברוטאציה של  3ח'.0 :

שירות מילואים

עד  42יום
בשנת התמחות

רצף1
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רצופה5

משך ההיעדרות המירבי
שאינו טעון השלמה2

במחלקת-אם :עד  42יום
ברוטאציה של  6ח' :עד  28יום
ברוטאציה של  3ח'.0 :

 1משך ארוך יותר ייחשב כקטיעת רצף לא מותרת של ההתמחות כמשמעותה לפי תקנות המומחים.
 2משך ארוך יותר יחייב השלמת ההתמחות במחלקה הרלבנטית לפרק זמן נוסף שיהיה כמשך ההיעדרות ,בניכוי התקופה
שאינה טעונה השלמה כפי שנקבעה בסעיף זה ,אם וככל שנקבעה.
 3בכפוף להוראות בדבר רצף ההיעדרות המותרת ובדבר ההיעדרות המרבית שאינה טעונה השלמה בגין מחלת המתמחה וע"ח
המיכסה המרבית שנקבעה עפ"י נהלים אלה לענין מחלת המתמחה ,אשר תיחשב כמיכסה מצטברת לכל ההעדרויות שהוכפפו
אליה גם יחד.
 4לרבות לידת-מת.
 5במקרה של שירות מילואים עפ"י צו של שר הבטחון מכוח סעיף  34לחוק שירות בטחון ,התשנ"ו –  ,1986יהיה הועד הפועל
של המועצה המדעית מוסמך לקבוע פרקי זמן ארוכים יותר ,בהתאם לנסיבות ולצרכים.
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שירות צבאי סדיר

כמו שירות מילואים

כמו שירות מילואים

אבל6

עד  7ימים

עד  7ימים

חופשה שנתית

עד  14יום מצטברים
לשנת התמחות

עד  14יום מצטברים
לשנת התמחות בכל המחלקות ביחד,
ובכפוף למגבלות הבאות:
ברוטאציה  6ח' :עד  7יום מצטברים
ברוטאציה  3ח'.0 :

 6בגין פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד (הורה ,בן/בת ,אח/אחות ,בן/בת-זוג).
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