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 י"חברות בהר
 

מחובתנו , י ומשמעויות ביטול החברות"י בנושא החברות בהר"לאור מספר פניות שהתקבלו בהר
 :להבהיר

 

 י הינה וולונטרית"חברות בהרה. 
 

  טרם קבלת כל החלטהעובדות אותן על הרופא לדעת חשוב להבהיר.  
 

 ארגון : כגון ,י"בארגוני הרלא יכול להיות חבר י "רופא שאינו חבר בהר
רופאי שירותי בריאות כללית או ארגון רופאי המדינה או ארגון רופאי 

י "ההטבות וההגנות של הר, ועל ידי כך מאבד את כל הזכויות ,הדסה
 .וארגוניה

 

 י "לא יכול להיות חבר באיגודים המדעיים של הרי "רופא שאינו חבר בהר
 (. איגודים על פי מקצועות רפואיים)

 
 :י"רמה מקנה החברות בה

 
 טיפול משפטי: 

 

 בנושאים  לרבות פניות מתמחים, בתחום יחסי העבודהבשנה י מטפלת באלפי פניות "הר

, הפרשות פנסיוניות, תורנויות, שעות נוספות, דמי הבראה, חופשות: רבים ומגוונים כגון
 . ב"מענקים וכיוצ, זכויות בגין הורות, זכויות רופאות בהריון, שכר

 
ללא י "הארגונים והר, ות עבודת הועד המקומיעקבל מענה באמצהפניות ממדול גחלק 
 .בייצוג חיצוני והליכים משפטיים צורך

 
 ביטוחית ואף כלכלית, בכל רופא שנקלע לבעיה משפטיתמטפלת י "הר . 

גם במקרים בהם קיים קושי אובייקטיבי , מתגייסת לסייע לרופאים בכל דרך תמידי "הר
 . אפשרות לקבלת יעוץ משפטי חיצוני ללאוי ביטוחי או שנקלעו ללא כיס רופאים, כגון

 

  י נותנת לכל חבריה ביטוחי בריאות בנושאים הבאים"הר -סל ביטוחים: 
 
 יםלביטוח בריאות מש: 

הביטוח כולל תנאים . 12כל המשפחה מבוטחת לרבות ילדים עד גיל  , חברהבמסגרת דמי 
 עוד שכל שאר הביטוחים המוצעיםב ,(שנים 5) 1212עד  יםשקדמו לחוק ההסדרים ושריר

פוליסה )הם בהתאם לכללי שוק ההון בנוגע לביטוחים משלימים  לרבות של מרשם
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על פי פרסומים של . את התנאים כל שנתייםובהתאם לכללים אלה ניתן לשנות  ( אחידה

  . ובני משפחתו יכולים לרכוש את הפוליסה במחיר מיוחד ,מרשם הפוליסה ניתנת לרופא
 

  המיליון הראשון נרכש או באופן עצמאי כאשר  , ₪מיליון  1 עד - תרופות מחוץ לסלביטוח
 .י הארגון"או ע

 
 ביטוח תאונות אישיות 
 
 י שנקלע למצב סיעודי "מעניקה גמלת סיעוד לכל רופא חבר הר הפוליסה -  ביטוח סיעודי

 . וספותלשנתיים הנ₪  0,222 -שנים ו  3 -ל ₪  0,222: בתנאים הטובים ביותר במשק
 

  ללקראת יציאה fellowship ,ח לשם יציאה "ומעניקה מלגות מח  קורסי הכנה מארגנתי "הר

 .ל"להשתלמות בחו
 

 י"של הר י מעניקה סיוע כלכלי באמצעות הקרן לעזרה הדדית"הר . 

 

 י מזכה בהטבות ובזכויות"כרטיס החבר של הר: 
 

 י"ת הריוי כוללת קבלת כרטיס רופא המעניק שורה של הטבות והנחות לפעילו"חברות בהרה
בעת  20%סבסוד בגובה  , י"תשלומים מופחתים ומסובסדים בפעילויות הר: כגוןנות והש

ייעוצים ,  GCPקורסים כגון מגוון השתתפות ב, המועצה המדעיתבחינות ואגרות עבור  תשלום

, לטרקלין דן ה חינםכניס, ברשתות נבחרות 20%הנחה של , ובנוסף, מקצועיים בתחומים שונים
 .ועוד  "יחד"הצרכנות של חברות במועדון 

 
 אפליקציה שימוש ב ,רבים לרבות דיגיטלייםשירותים גישה לי מאפשרת "חברות בהר

, בחינות, לרבות הודעות בנוגע להתמחות ,י לרופא"י ומהר"מאפשרת תקשורת מהירה עם הרה

 .תשלומים ועודת לאפשרויו
 

 .י"אלפי מתמחים כבר משתמשים באפליקציית הר
 

 .י משמעותה איבוד כל הזכויות שפורטו לעיל"עזיבת הר
 
 עלויות: 

 
כהוצאה דמי טיפול ארגוני המוכרים כ₪  232  -מתוכם כ , בגין דמי חבר₪  160י גובה "הר

 .02%של  מוכרת למס בגובה 
 

וכלל הזכויות שפורטו  כרטיס הרופא ,הפעילויות, חיםאת כל הביטו יםכוללדמי החבר תשלום 
  .לעיל

 

 טענות מרשםמענה ל: 
 
 בוועד הפועל של , בוועד המרכזישילוב מתמחים ב מתמידהי "הר - שיתוף מתמחים

י "לאחרונה הוקם בהר .ומייםמקבוועדים הו, בוועדות המועצה המדעית, המועצה המדעית
 .פורום מתמחים
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 הוקצו  622 -כ  מתוכםתקנים  2222בקה והשיגה אי נ"הר - םמאבק על נושאי המתמחי

 .ברובם למתמחים תנוינמענקי מצוקה ופריפריה . התורנויות לצורך הפחתת מספר
 

 הקטנת עומס התורנויות וקיום רבות לצורך ל ,מערכתלי נאבקת על הוספת תקנים "הר
 .במהלכןתנומות 

 
 כל  לאורךלדאוג לכל הרופאים  תי כארגון מחויב"הר. התמחות היא פרק זמן קצוב

 .ערבות הדדיתו הקריירה שלהם ולכן דוגלת בערכים של שיפור תנאים לכולם
 
  מרשם לא יכול להיות . י היא ארגון העובדים היציג היחיד של כל רופאי מדינת ישראל"הר

 . ארגון עובדים יציג
 

  בקבוצות ההדדית ו בערבות, בקרב הרופאיםבסולידריות לפגוע לא ניתן להתעלם מכוונות
גם מתמחים  .ועד רופאים בכירים( בעיקר) מומחים צעיריםהחל מרופאים  שלאחרות 

 .עלולים להיפגע( כירורגים ואחרים)בעלי אינטרסים ספציפיים 
 

 
 

 


