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נוהל מינוי ופיקוח רופאים מוסמכים

מטרה
מטרת נוהל זה הינה לפרט:
 1.1את עקרונות תהליך מינוי רופא מורשה ורופא מורשה בכיר.
 1.2את תהליך הפיקוח של רת"א על פעילות רופאים כאמור.

.2

כללי
 2.1לכשירותו הרפואית של עובד טיס השפעה רבה על בטיחות התעופה.
 2.2סעיף  6בחוק הטיס,התשע"א) 2011-להלן – חוק הטיס( קובע בין היתר:
) .6א( לא ימלא עובד טיס שבידו רישיון עובד טיס או הגדר את תפקידו בהתאם לרישיון
או להגדר אלא אם כן בידו תעודה רפואית תקפה המאשרת את התאמתו
הבריאותית למלא את תפקידו בהתאם לרישיון או להגדר ,שניתנה לו לפי הוראות
סעיף זה בידי רופאת הרשות או בידי רופא בעל הכשרה ברפואה תעופתית
שהוסמך לעניין סעיף זה בידי המנהל ,בהמלצת רופא הרשות )להלן – רופא
מורשה( ,והוא פועל בהתאם לתנאי התעודה האמורה.
 2.3נוהל זה בא לפרט את תהליך המינוי והפיקוח של רת"א על פעילותו של רופא מוסמך
ורופא מוסמך בכיר )בנוהל זה – רופא מורשה ורופא מורשה בכיר( בכדי לוודא שרופא
כאמור כשיר מקצועית ומבצע את תפקידו כיאות.

.3

הגדרות
לעניין נוהל זה יחולו ההגדרות הבאות ,הקבועות בחוק הטיס ובתקנות הטיס )רישיונות לעובדי
טיס( ,התשמ"א) 1981-להלן – תקנות הרשיונות(:
 3.1רופא הרשות :עובד מעובדי רשות התעופה האזרחית ,שהוא רופא בעל הכשרה וניסיון
ברפואה תעופתית ואשר מונה על ידי שר התחבורה והתשתיות הלאומיות
לרופא הרשות.
 3.2רופא מורשה:
 3.2.1רופא ,כמשמעותו בסעיף  2לפקודת הרופאים ,שהשתלם ברפואת תעופתית
שנרכשה בחיל האויר או בבית הספר לרפואה בארץ או בחו"ל ושאושרה על ידי
רת"א;
 3.2.2בידו הרשאה לשמש כרופא מורשה שניתנה על ידי מנהל רשות התעופה האזרחית
בהמלצת רופא הרשות.
 3.3רופא מורשה בכיר:
רופא מורשה שנתקיימו בו כל אלה:
 3.3.1ביצע  200בדיקות לפחות למבקשי רישיונות או הגדר כנדרש על פי תקנות
הרישיונות במשך  5השנים שקדמו לבקשה ,ולא נרשמו לחובתו על ידי רופא
הרשות יותר מ  10טעויות )קליניות ומנהלתיות( בעבודתו;
 3.3.2צבר ותק של  5שנים לפחות כרופא מורשה.
 3.3.3בידו הרשאה לשמש כרופא מורשה בכיר שניתנה על ידי מנהל רשות התעופה
האזרחית בהמלצת רופא הרשות.
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תהליך מינוי רופא מורשה וחידוש המינוי
 4.1מינוי רופא מורשה:
 4.1.1רופא הרשות ינהל מעקב בתיק אישי אחר כל הפרטים והנתונים של מועמד
לתפקיד רופא מורשה.
 4.1.2רופא הרשות יבדוק ויוודא כי המועמד לקבלת מינוי של רופא מורשה עומד בתנאי
הסף ,כפי שהם מפורטים בסעיף  3.2.1לנוהל זה.
 4.1.3מצא רופא הרשות כי המועמד עומד בתנאים המפורטים בסעיף  3.2.1לנוהל ,יזמן
את המועמד לראיון התאמה אישי.
 4.1.4מצא רופא הרשות כי המועמד מתאים לשמש כרופא מורשה ,ימליץ בפני מנהל
הרשות על מינויו של המועמד כרופא מורשה.
 4.1.5מנהל רת"א ,לאחר ששקל את המלצתו של רופא הרשות ,רשאי למנות את
המועמד לרופא מורשה ,וינחה על הוצאת תעודת הרשאה בהתאם.
 4.1.6המינוי של רופא מורשה תקף ל 4 -שנים מיום המינוי ,אלא אם בוטל קודם לכן על
ידי מנהל רת"א .תוקף המינוי יצוין על גבי תעודת ההרשאה.
 4.1.7רופא הרשות יתייק את כל המסמכים הנוגעים למינויו של הרופא המורשה בתיק
האישי של הרופא הנוגע בדבר.
 4.1.8לאחר המינוי ,יתדרך רופא הרשות את הרופא המורשה בכל הקשור לזכויותיו
ולחובותיו הנוגעות לביצוע תפקידו ,כפי שהן קבועות בחוק הטיס ,בתקנות ובנהלי
רת"א.
 4.2חידוש מינוי רופא מורשה:
 4.2.1חידוש המינוי של רופא מורשה מותנה בהתקיים הבאים:
 4.2.1.1רופא הרשות בדק ומצא כי במהלך השנה שקדמה למועד החידוש
ביצע הרופא לפחות  10בדיקות למבקשי רישיונות או הגדרים
הנדרשים על פי תקנות הרישיונות;
 4.2.1.2במהלך שלוש השנים שקדמו למועד החידוש ביצע הרופא לפחות
רענון אחד בנושאים מקצועיים בתחום הרפואה התעופתית ,המועבר
על ידי רת"א או על ידי רשות תעופה אזרחית אחרת ואושר על ידי
רת"א ,וכן רענון בחוקי ונהלי הוצאת תעודה רפואית לעובדי טיס
ואישור כשירותו הרפואית של עובד טיס.
 4.2.2מצא רופא הרשות כי הרופא המורשה עומד בתנאים המפורטים בסעיף ,4.2.1
ימליץ בפני מנהל הרשות על חידוש ההרשאה של הרופא המורשה.
 4.2.3מנהל רת"א ,לאחר ששקל את המלצתו של רופא הרשות ,רשאי לחדש את המינוי
של רופא מורשה ,וינחה על הוצאת תעודת הרשאה בהתאם.
 4.2.4רופא הרשות יתייק את כל המסמכים הנוגעים לחידוש מינויו של הרופא המורשה
בתיק האישי של הרופא המורשה הנוגע בדבר.
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מינוי רופא מורשה בכיר וחידוש המינוי
 5.1מינוי רופא מורשה בכיר:
 5.1.1רופא הרשות יבדוק ויוודא כי המועמד לקבלת מינוי של רופא מורשה בכיר עומד
בתנאי הסף כפי שהם מפורטים בסעיפים  3.3.1ו 3.3.2 -בנוהל זה.
 5.1.2מצא רופא הרשות כי המועמד מתאים לשמש כרופא מורשה בכיר ,ימליץ בפני
מנהל הרשות על מינויו של המועמד כרופא מורשה בכיר.
 5.1.3מנהל רת"א ,לאחר ששקל את המלצתו של רופא הרשות ,רשאי למנות את
המועמד לרופא מורשה בכיר ,וינחה על הוצאת תעודת הרשאה בהתאם.
 5.1.4המינוי של רופא מורשה בכיר תקף ל 4 -שנים ,אלא אם בוטל קודם לכן על ידי
מנהל רת"א .תוקף המינוי יצוין על גבי תעודת ההרשאה.
 5.1.5רופא הרשות יתייק את כל המסמכים הנוגעים למינויו של הרופא המורשה הבכיר
בתיק האישי של הרופא הנוגע בדבר.
 5.1.6לאחר המינוי ,יתדרך רופא הרשות את הרופא המורשה הבכיר בכל הקשור
לזכויותיו ולחובותיו הנוגעות לביצוע תפקידו ,כפי שהן קבועות בחוק הטיס ,בתקנות
ובנהלי רת"א.
 5.2חידוש:
חידוש המינוי של רופא מורשה בכיר יתבצע בדומה לתהליך חידוש המינוי של רופא
מורשה וכמפורט בסעיף  4.2לעיל.

.6

פיקוח אחר רופא מורשה ורופא מורשה בכיר
 6.1רופא הרשות ינהל תיק אישי לכל רופא מורשה ורופא מורשה בכיר )בסעיף זה – רופא
מורשה( שיכיל תיעוד של כל הבאים:
 6.1.1פרוט ההכשרות שעבר וקורסי רענון שביצע;
 6.1.2תכתובות בין רופא הרשות והרופא המורשה;
 6.1.3הערות מקצועיות ומנהלתיות שהופנו לרופא המורשה מרת"א;
 6.1.4ממצאי ביקורות שנערכו במרפאה או במרפאות בהן מבצע הרופא המורשה את
עבודתו;
 6.1.5כל מידע רלוונטי אחר;
 6.2רופא הרשות יכין תכנית פיקוח אחר הרופאים המורשים .תוכנית הפיקוח תכלול את
הבאים:
 6.2.1מעקב אחר מספר הבדיקות השנתיות שביצע כל רופא מורשה.
 6.2.2מעקב אחר ההשתתפות של הרופא המורשה בקורסי הכשרה והעשרה מקצועיים
ובכנסי עדכון שנתיים שמקיימת רת"א בנושאי הרפואה התעופתית.
 6.2.3ביקורת על המרפאה או המרפאות שבהן מקיים הרופא המורשה את תהליך
הבדיקה ,ובכלל זה:
 6.2.3.1הציוד הרפואי והתנאים בהן מבוצעות הבדיקות הרפואיות.
 6.2.3.2אופן ביצוע בדיקות קליניות לעובדי טיס ,כאשר לא ניתן לבצע את
הבדיקות במרפאה של הרופא המורשה.
ככלל ,בדיקת מרפאה תיערך אחת לשלוש שנים ,אלא אם מצא רופא הרשות כי
בדיקה כאמור תיערך במועדי זמן שונים.
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6.5

6.6
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 6.2.4בדיקת האיכות הקלינית של טפסי הבדיקות התקופתיות לעובדי הטיס שנערכו על
ידי הרופא המורשה.
 6.2.5וידוא כי התעודות הרפואיות המופקות על ידי הרופא המורשה מתאימות
לאוכלוסיית עובדי הטיס שהרופא המורשה רשאי לבדוק ,בהתאם לתקנה 65
לתקנות הרישיונות ,וליתן להם תעודה רפואית מתאימה.
 6.2.6וידוא שהבדיקות הרפואיות מבוצעות רק במעונו או במרפאתו של הרופא המורשה,
כקבוע בתקנה  62לתקנות הרישיונות.
רופא הרשות ינתח ויסכם את ממצאי הפיקוח אחר הרופאים המורשים ויעריך את כשירותו
של כל רופא מורשה לבצע את תפקידו על פי המידע המצוי בתיקו האישי של הרופא
המורשה ועל פי ממצאי הפיקוח.
מצא רופא הרשות כי נמצאו ליקויים בדרך עבודתו של הרופא המורשה ,ינקוט בפעולות
הבאות ,לאחר שעדכן את מנהל מחלקת רישוי עובדי טיס:
 6.4.1יוציא מכתב לרופא המורשה ,בו יפרט את הליקויים שנמצאו.
 6.4.2יבצע בדיקה מיוחדת ,שלא נכללה מלכתחילה בתכנית הפיקוח ,במרפאתו של
הרופא המורשה.
 6.4.3יזמן את הרופא המורשה לשימוע.
מצא רופא הרשות ,כי יש מקום להתלות או לבטל את הרשאתו של הרופא המורשה ,יעדכן
את מנהל מחלקת רישוי עובדי טיס בדבר ממצאיו ,ויודיע לרופא המורשה על הכוונה
להתלות או לבטל את הרשאתו ,ויאפשר לרופא המורשה לטעון את טיעוניו כנגד ההתלייה
או הביטול.
לאחר מיצוי הליכי השימוע ,יביא רופא הרשות בפני מנהל הרשות את המלצתו בדבר
הצורך בהתליה או בביטול של ההרשאה .להמלצה יצרף רופא הרשות את כל הנימוקים
המתאימים.
מנהל הרשות ,לאחר ששקל את המלצת רופא הרשות ,רשאי להתלות או לבטל את
הרשאתו של הרופא המורשה.
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