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 סקירה השוואתית – מתמחים בעולםרופאים עבודת 

 מבוא

 הציבורי יוםה סדר על נמצא של הרופאים המתמחים תורנותה ושעות עבודהה שעות קיצור נושא

 אינו ויותר עותש 42 בעבודה שנמצא רופאכי  אמיתי חששהמניע העיקרי לכך הוא . שנים מספרזה 

 בדרך ת דרכיםולתאונ או הרפואי בטיפול לטעויות לגרום ועלול ,אופטימאלית בצורה לתפקד יכול

 על אףו, האחרונות בשנים השתנתה הרופאים בעיני המקצוע תפיסת, לכך מעבר 1.הביתה

 של זהמ בקצת שונה שלהם העדיפויות שסדר ספק אין, הצעירים הרופאים של מסירותם

 איכות על תורנותהו עבודהה שעות קיצור השפעת תשאל עולה, מאידך .הוותיקיםם רופאיה

 ,במאמרו 4104.2 פברוארחודש מ פלגריני ינסנטרו של ומכפי שעולה ממא, והטיפול ההכשרה

 ,יכולת – הטיפול לבטיחות חשובים שכולם, פרמטרים שלושהאיזון בין ל לגריניפ מתייחס

 בעניין ההתמקדות, לדבריו(. capacity, commitment, competence) תכשירוו מחויבות

 עבודה שעות קיצור אולם ,תפקוד הרופא על לרעה משפיעה אמנם העייפות. מטעה בלבד העייפות

, עם זאת .יפחתתו הכשר עותסך שוזאת משום ש, כשירותוב והן המטפל במחויבות הן לפגוע עלול

 באיכות פגיעה על בהכרח מצביעים נםאי ,ב"בארה תורנויות קיצורעסקו בש שונים מחקרים

 3.המתמחה איכות חייבבטיחות המטופל וואף מעידים על שיפור ב, ובאיכות הטיפול ההתמחות

טעויות ל גרמו שעות 42 -ארוכות מ משמרותב שעבדו שמתמחים נמצא 4112שנת ב שנעשה במחקר

, לעומת זאת 4.תריו קצרות במשמרות שעבדו אלהבהשוואה ל 63% -רפואיות בשיעור הגבוה ב

 בעקבות רפואיות יותובטע ירידה נמצאה לא ב"ארה ברחבי חולים בבתי יומיתמהיו עבודהב

איכות משפר את תורנויות או שעות עבודה אכן הלא ברור שקיצור על כן  5.עבודהה שעות קיצור

 בהעברת פגמים, 6החדשים הנהלים באכיפת בעיות: רבות להיות יכולות לכך הסיבות .הטיפול

 ופגיעה רופאיםעל ה יתר עומס, ההתמחות על בפיקוח בעיות, 7למשמרת משמרת בין הטיפול

  8.הטיפול בהמשכיות

מכל האמור לעיל עולה תמונה מורכבת באשר להשפעת אורך שעות עבודת הרופאים המתמחים על 

פאים נהלי שעות העבודה והמנוחה של הרו, להלן יוצגכפי ש, יתרה מכך. איכות הטיפול הרפואי

                                                           
1
מצא כי מתמחים שנהגו הביתה לאחר משמרת של  New England Journal of Medicine -מחקר שפורסם ב 

 .שעות נמצאו בסיכון גבוה פי שניים להיות מעורבים בתאונה ביחס לעמיתיהם 42מעל 

  N Engl k shifts and the risk of motor vehicle crashes among interns", Extended wor "et al.,LK. Barger, 
134. -2005 (352): 125 J Med 

2
 167. -2012 (87):164 Acad MedVD. Pellegrini, "Ten thousand hours to patient safety, sooner or later",  
3
 AC Levine, J. Adusumilli and CP. Landrigan, "Effects of reducing or eliminating resident work shifts 

Vol. 33, no. 8. 2010 ; SR. Moonesinghe, et al., "Impact of  Sleepover 16 hours: a systematic review", 
reduction in working hours for doctors in training on postgraduate medical education and patients' 

2011 (342): d1580.BMJ es: systematic review", outcom 
4
 CP. Landrigan, et. al., "Effect of reducing interns' work hours on serious medical errors in intensive 

1848.-2004 (351): 1838N Engl J Med care units",   
5
 , 5 August, The New York Timesoctors", D. Sanghavi, "The phantom menace of sleep deprived d

2011. 
6
 Ibid. 
7
 AB. Blum, et al., "Implementing the 2009 Institute of Medicine recommendations on resident 

85.-2011 (3): 47 Nature and Science of Sleepphysician work hours, supervision and safety",  
8
  BMJWhy have working hour restrictions apparently not improved patient safety?", LI. Horwitz, "  

2011 (342): d1200. 
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ומקובל  םמוסכ, אחיד מודלעל  קשה להצביעבשל כך ו, ממדינה למדינה המתמחים משתנים מאוד

 .מבחינה בינלאומית

 

 שעות עבודה ומנוחהסקירת מודלים של  -רופאים מתמחים בעולם 
  

 ישראל 
 

נהלי שעות עבודת הרופאים בישראל קבועים בהסכמים הקיבוציים של ההסתדרות הרפואית 

שבוע עבודה של רופא המועסק קובע כי  4100באוגוסט  42ההסכם הקיבוצי מיום  .(י"רה) בישראל

בימים ) שעות שבועיות 20.2יעמוד על  י המדינהיד-לע במערכת הבריאות הציבורית במשרה מלאה

 יעבודרופא שמועסק בשירותי בריאות כללית  .(בהתאם לחלופות שנקבעו', ו-'או בימים א' ה-'א

 מנהל ידי על שיידרש כפי הרופא יעבוד' ו ביום כאשר', ה -'א בימים, ועבשב ימים חמישה

 21 בן הוא' ה -'א בימים העבודה שבוע .שעות 20.2 בן הוא ',ו -'א בימים העבודה שבוע .המחלקה

 .שעות

ובהתאם " הרגילות"נוסף על שעות העבודה  .שעות מדי יום 8עבודה הבסיסי הוא סידור ה

עבודתו של . שעות 03מבצעים הרופאים המתמחים תורנויות בהיקף של  ,להסכמי עבודה קודמים

 .שעתיים נוספות לכל היותר יוקדשו להעברת משמרת 9.למחרת 8:11ועד  03:11רופא תורן משעה 

, שעות ברציפות לכל היותר 43עד , פי ההסכמים הקיימים-על, מכאן שרופא מתמחה יעבוד

תורנויות  3עוד נקבע כי רופאים מתמחים יבצעו עד  .לאחריהן יזכה ביום מנוחה לאחר תורנות

  10.בחודש

יהיה זכאי ליום מנוחה שבועי שאינו יום , משובץ לתורנות ביום שישיהכל רופא  חשוב לציין כי

ולא ייגרע בשל כך מחישוב , יום המנוחה השבועי ייחשב כיום עבודה רגיל. מנוחה לאחר תורנות

  .ופאהשכר או ממכסת ימי החופשה של הר

וכן לא ישובץ רופא , הוסכם כי לא ישובץ רופא לתורנות ביום חמישי וביום שבת באותו השבוע

שיבוץ של רופא במקרים אלו ייעשה במקרים . לתורנות ביום שבת אם עבד ביום שישי שלפניו

ככל ויינתן אישור לשיבוץ חריג . חריגים ובאישור מראש של מנהל המחלקה בבית החולים

 .שאינו יום מנוחה לאחר תורנות, יהיה זכאי הרופא ליום מנוחה שבועי, מורלתורנות כא

כפי , לעבוד בתורנויות לפי צרכי העבודה, ל"הרופאים חייבים בנוסף על תורנויות החובה הנ

כטעם לחיוב , "צרכי המחלקה"כי , יש להדגיש. י"רשתקבע הנהלת בית החולים בהסכמת ה

. רק כאשר הדרישה היא סבירה ולפרק זמן מוגבלהם , ותהמתמחה בעבודה מעבר לשעות הרגיל

 11.נוגד הדבר את ההסכם ויש לבדוק את הנושא לעומקו, כאשר הדרישה הופכת לשיטתית

                                                           
9
 .כמו כן יש להבחין בין תורנות ביום חול לתורנות שבת ומועד 
10
 :ההסכם הקיבוצי קובע כי הרופאים יבצעו מספר תורנויות כדלהלן  

 ; תורנויות 8עד                                        ר                  'סטאז             
 ; תורנויות 6עד (            שנתיים ראשונות להתמחות)רופא בית               
 ; תורנויות 5עד  (   שנים בהתמחות 2שנתיים עד )  'רופא עוזר ב             
 . תורנויות 2עד    (שנים בהתמחות 6שנים עד  2)   'רופא עוזר א            

 .יוזכר כי נהלי המועצה המדעית קובעים שמתמחה חייב לבצע ארבע תורנויות לפחות לצורך הכרה בהתמחות
11

י כי היא אינה מסכימה לחריגה "הבהירה הר, ל משרד הבריאות"למנכ 81.1.18כי במכתב מיום , יצוין 
 .מהמכסות שלעיל
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 12.בשנה ימי חופשה 44מכסת ימי החופשה של רופא על תעמוד , החדש הסכם הקיבוציבהתאם ל

 

 ארצות הברית

הנובעת בין היתר משעות העבודה הרבות של , איהדאגה הציבורית הגוברת לבטיחות הטיפול הרפו

חודש ב ב"הובילה להטלת הגבלות על שעות עבודה של רופאים מתמחים בארה, רופאים מתמחים

 The Accreditation)ית להסמכת רופאים ולהכשרתם אההגבלות נקבעו במועצה האחר. 4116יולי 

Council for Graduate Medical Education - ACGME) , עם  13.בגדר רגולציה מקצועית פנימיתוהן

 .השנים הוטלו הגבלות נוספות על עבודת המתמחים בהתאם להמלצותיהם של גופים מקצועיים

, מתמחים בשנה הראשונהלהגביל את משך התורנות של  ACGME -כך למשל החליט לאחרונה ה

 42) ללא שינוי רוותכאשר אורך המשמרת של יתר המתמחים יי, ברציפות שעות 03 עד וכך שיעבד

זהו תיקון מינורי יחסית להמלצותיו של  .(בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך, שעות עבודה רצופות

 04-03 -המתמחים לם של כל עבודת שעות לפיהן יש להגביל את, Institute of Medicine -ה

סמך המלצות אלה גובשו על . שעות מנוחה בין משמרותיהם לכל הפחות 01ולאפשר להם , שעות

אשר מצביעות על קשר בין עייפות מצטברת הנגרמת משעות ו ,שהצטברו בספרות המדעית ראיות

 14.לטעויות בטיפול הרפואי ,עבודה ארוכות ומחסור בשינה

 ACGME:15להלן עיקרי ההנחיות של 

 שעות בשבוע בממוצע בכל  81 -רופאים מתמחים לא יעבדו יותר מ: שעות עבודה שבועיות

במקרים מיוחדים . כולל כל התורנויות ועבודות מזדמנות, ה שבועותפרק זמן של ארבע

 .אם תימצא לכך הצדקה לימודית, שעות בשבוע 88לעבוד עד  מיוחד יינתן היתר

 שעות ברצף  42מותר לעבוד עד  משנתם השנייה לרופאים מתמחים: שעות עבודה ברצף

מותר למתמחה  .צףשעות בר 03מתמחים בשנתם הראשונה יעבדו עד (. כולל תורנות)

השלים ל על מנת לבצע העברת משמרת ובכדי שעות נוספות בתפקידו ארבעלהישאר עד 

ומיוזמתו  בנסיבות מיוחדות .מטלות חדשות אולם זאת מבלי שיתווספו לו, את משימותיו

זמן נוסף על מנת להמשיך ולטפל  מותר למתמחה להישאר בבית החולים, האישית

במקרים בהם נדרשת תשומת לב ; שמצבו אינו יציב או במטופל החולה במחלה קשה

  .יוצאת דופןלימודית רים בעלי חשיבות או במק  ;מיוחדת למטופל או למשפחתו

 בממוצע לפרק זמן של )מתמחים זכאים ליום חופשי אחד לפחות בשבוע : זמן חופשי

 .החופשי מואין להטיל על המתמחה כוננות מהבית ביו(. ארבעה שבועות

                                                           
12

ימי  44תעמוד על , ימי חופשה 46-ת של רופא שהיה זכאי ל מכסת ימי החופשה השנתי, 1.4.14החל מיום  
מעתה ימי שישי הם . עד כה חושבה תקופת החופשה השנתית ככוללת ימי שישי שנחשבו ימי עבודה)חופשה 

 (.ולכן סך תקופת החופשה השנתית הרציפה לה זכאי כל רופא לא נפגעה ,לא ימי עבודה
13
: כתבה, סקירה משווה –עות העבודה של רופאים מתמחים הגבלת ש, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

 .7, 4116נובמבר , מיכל טביביאן מזרחי
14
 Blum, "Implementing the 2009 Institute of Medicine recommendations on resident physician work 

hours, supervision, and safety". 
15
 Resident Duty Hours in the edical Education (ACGME), The Accreditation Council for Graduate M

Comparison of 2003 and 2011 standards –Learning and Working Environment  
[Accessed on 1 March  ble2003v2011.pdfComparisonTa-2010standards.org/pdf/dh-http://acgme

2012]. 

http://acgme-2010standards.org/pdf/dh-ComparisonTable2003v2011.pdf
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 מתמחים בשנתם הראשונה זכאים לשמונה שעות חופשיות : וחה בין משמרותשעות מנ

מתמחים שאינם בשנתם הראשונה או . שעות 01ורצוי שיקבלו , בין משמרותיהם

שעות חופשיות לפחות  02 -ל, וכמו כן, לאותו מספר שעות חופשיות האחרונה זכאים

עשויים להידרש לטפל  מתמחים בשנתם האחרונה. שעות רצופות 42לאחר עבודה במשך 

שעות  81זאת במסגרת אולם , בתקופות זמן לא סדירות וממושכותבמטופלים ללא פיקוח 

 .בשבועהמקסימליות עבודה ה

  תדירות מקסימלית של"Night floats( "מעין תורנות חוץ של מתמחים :) רופאים

 .מתמחים ישובצו לשש משמרות לילה רצופות לכל היותר

  מתמחים בשנה השנייה ומעלה ישובצו לתורנות אחת : תורנויותתדירות מקסימלית של

 8-01דהיינו ) בכל שלושה ערבים לכל היותר בממוצע לפרק זמן של ארבעה שבועות

 (תורנויות בחודש

  איננה כפופה להגבלה החלה על תדירות  כוננות מהבית(: מהבית)תדירות כוננויות

יום המנוחה ייפגע כך שלא  צעהאולם יש לב, (אחת לכל שלושה ערבים)התורנויות 

מותר למתמחה הכונן . מנע ממנו מנוחה בצורה בלתי סבירהית לאו ,השבועי של המתמחה

במקרה זה שעות עבודתו . לחזור לבית החולים כאשר יש צורך לטפל במטופלים חדשים

   .שעות העבודה השבועיות המקסימליות 81 -בבית החולים ייחשבו כחלק מ

 

 קנדה

עבודת הרופאים המתמחים בקנדה נקבעים בנפרד בכל פרובינציה באמצעות הסכמים  נהלי שעות

ניתן לומר כי , עם זאת 16.ועל כן הם אינם אחידים, קיבוציים בין איגודי המתמחים לבתי החולים

 אמניטובה הי 17.באופן כללי הנהלים המקובלים בקנדה דומים לאלו הנהוגים בארצות הברית

רף : השבועיות שנקבעה בה הגבלה מפורשת על מספר שעות העבודה וםכי הפרובינציה היחידה

בק יבקוו, באלברטה. ל ארבעה שבועותשעות בשבוע בממוצע לפרק זמן ש 88מקסימלי של 

 04-של המתמחים ל השגרתי הסכמים קיבוציים מגבילים את אורך יום עבודתם, ובמריטיימס

רצף ה הפרובינציה הראשונה להגביל את אלברטה היית 18.(ללא תורנות, עבודה סדירה) שעות

שעות עבודה רצופות  48כאשר קבעה רף מקסימלי של , (תורנות+ יום עבודה סדיר ) שעות העבודה

  0884.19בשנת 

ארגון המתמחים של . כמקשה אחת לכל המתמחיםמגבלת שעות  הלא נקבעוון 'באונטריו ובססקצ

תמחים העובדים ביחידות טיפול נמרץ שעות עבודה לשבוע למ 31אונטריו קובע מגבלה של 

וביחידות  ,שעות 04 -משמרות במחלקות לרפואת חירום לא יחרגו מ. ומחלקות לרפואת חירום

                                                           
16
  Resident Duty Hours: Enhancing Sleep, Supervision and Safety,C. Ulmer, D. Wolman and M. Johns, 

Institute of Medicine (Washington, D.C.: The National Academies Press, 2009), 346. 
17
 An Analysis of Current Scheduling Practices and  –Junior Doctors New Zealand CP. Landrigan, 

, June 2006, 10.Recommendations for the Future 
18
 346. Resident Duty Hours,Ulmer,  
19
 , 10.New Zealand Junior DoctorsLandrigan,  
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בתחומי רפואה אחרים (. החלפת משמרתבתוספת זמן ל)שעות  42 -לטיפול נמרץ הן לא יחרגו מ

 20.צופותשעות עבודה ר 42מטופלים חדשים לאחר לא יאשפזו  בבתי חולים מתמחים

קולומביה הבריטית . השונות בין הפרובינציות מתבטאת גם ביחסן לשעות המנוחה של המתמחים

בעוד שמניטובה ואונטריו לא , (שמונה שעות)קבעה מספר מינימלי של שעות מנוחה בין משמרות 

 21.קבעו תנאי מעין זה

 

 22:בקנדה ות לתוכניות התמחותדוגמא

 (בהתאם להסכם הקיבוצי) אונטריו

משמרות לילה ושני  7מקסימום של : ובסופי שבוע (תורנויות)גבלה על עבודה בלילות ה .0

 .ימים 48סופי שבוע בתקופה של 

 23.יום מנוחה אחרי משמרת עם שעות 48-61:  אורך מקסימלי של עבודה רציפה .4

 .ימים 61לילות בתקופה של עשרה לא יותר מ: כוננות מהבית .6

שעות בתחומי התמחות  31מקסימום של  :שעות העבודה בשבועמספר הגבלה על  .2

 .שני סופי שבוע חופשיים בחודש; מסוימים

 

 (בהתאם להסכם הקיבוצי) בקיקוו

 .(לא כולל תורניות ,מיום שני עד יום שישי)שעות  04יום העבודה השגרתי לא יעלה על  .0

או תשע כוננויות )רופאים מתמחים לא יבצעו יותר משש תורנויות בתוך בית החולים  .4

 .ימים 48בכל פרק זמן של ( יתםמב

בטיפול נמרץ שעות העבודה )שעות ברציפות  42 -רופאים מתמחים לא יעבדו יותר מ .6

 (.04-הרצופות יוגבלו ל

 .ימים 48רופאים מתמחים לא יעבדו יותר משני סופי שבוע בכל פרק זמן של  .2

 

 24אוסטרליה

. ים בחקיקה או בהנחיותבאוסטרליה לא הוטלו הגבלות על שעות העבודה של רופאים מתמח

ההסתדרות הרפואית האוסטרלית קידמה תוכנית ניהולית להתמודדות עם עייפות המתמחים 

עקרונות כגון הימנעות משינויים , בין היתר, תוכנית זו מעודדת. ועם השפעתה על איכות עבודתם

בוקר רת המכך שהעובדים במשמרת הלילה עוברים למש)במשמרות ובשעת הצורך סבב משמרות 

 .וכן הפחתת רצף של משמרות לילה, (ולהיפך

מהרופאים המתמחים באוסטרליה  42%במחקר שערכה ההסתדרות הרפואית במדינה נמצא כי 

נמוך  – 03 -ואורכה של העבודה הרצופה מגיע לכל היותר ל, שעות בשבוע בממוצע 78עובדים 

 .פהאולם גבוה מהנהוג באירו, ב ובקנדה"במידה ניכרת מהנהוג בארה

                                                           
20
 346. Resident Duty Hours,Ulmer,  
21
 341. Resident Duty Hours,Ulmer,  
22
 12.-, 11New Zealand Junior DoctorsLandrigan,  
23
קרדיולוגיה ורפואת נשים מוגבלת , הרדמה, בטיפול נמרץ. שעות 14 -ברפואת חירום יש הגבלה ל, כאמור 

 . ,Resident Duty Hours,Ulmer 341: מקור(. שעה נוספת)+ שעות  42 -העבודה הרציפה ל
24
 .9, הגבלת שעות העבודה של רופאים מתמחים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 



6 
 

 ניו זילנד

שעות . עשרים שנהמ למעלה ניו זילנד הגבילה את שעות העבודה של רופאים מתמחים כבר לפני

הרופאים לוועד הרפואי בכל מחוז  ארגוןהעבודה הוגבלו תחילה במסגרת הסכמים קיבוציים בין 

פני בהסכם הקיבוצי המורחב שהושג ל. שעות עבודה רצופות במשמרת 03 -שעות בשבוע ול 74 -ל

בנוגע לרופאים . שעות 31 -מספר שנים נקבע כי הצדדים יפעלו במשותף להורדת שבוע העבודה ל

 25:מתמחים נקבעו בהסכם הקיבוצי בין היתר ההגבלות האלה

 .לפחות שמונה שעות מנוחה בין שעות העבודה הרגילות .0

 .לפחות שמונה שעות מנוחה בין תורנויות .4

 .ימי עבודה 04שעות לפחות בכל  28מנוחה אחת בת  .6

 .כל סוף שבוע שני יהיה חופשי מעבודה .2

בכל ( יותר מעשר שעות עבודה" )ימים ארוכים"יותר משני  ורופאים מתמחים לא יעבד .2

 .שבעה ימי עבודה

 .לפחות שני ימי חופשה לאחר חמש משמרות לילה .3

 

ובכך , הגבלת שעות העבודה נועדה לצמצם את המחסור של הרופאים המתמחים בשעות שינה

וכן לתאונות דרכים בסיום משמרות )להפחית הסיכון לטעויות רפואיות ולתאונות עבודה 

שיבוצם של  את נהלי העבודה מתירים, ועל אף הסיכון הכרוך בכך, למרות זאת 26(.עבודה

 27.שעות או יותר בערך פעם בחודש 01מתמחים עד לשבע משמרות לילה רצופות בנות 

 

 האיחוד האירופי

. European Working Time Directive -המועצה והפרלמנט האירופיים את ה קבעו 0886בשנת 

חופשה שנתית והסדרי עבודה לעובדי , זמני מנוחה, הנחייה זו קבעה דרישות בדבר שעות עבודה

בעניין שעות העבודה נקבע כי ההחלטה . והיא הוחלה גם על רופאים מתמחים, משמרות לילה

שעות עבודה  28 -ל 28 -במהלכן יקוצרו בהדרגה מ, 4118נת ועד ש 4112תיושם בשלבים משנת 

 28.בשבוע

 29:להלן הנקודות העיקריות בהנחיית האיחוד האירופי

 (.כולל תורנויות וכל עבודה נוספת)שעות בשבוע  28 -הגבלת שעות העבודה ל 

 30.שעות ברציפות ביממה 00בת  מינימלית מנוחה יומית 

 כאשר יום העבודה ארוך יותר משש שעות, הפסקת מנוחה בת עשרים דקות. 

                                                           
25
 .9-11, שם 
26
 .שם 
27
 345. Resident Duty Hours,Ulmer,  
28
 .6, הגבלת שעות העבודה של רופאים מתמחים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 
29
 , Working Time Directive -Working Conditions European Commission, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205 
, למשל. אפשר לחרוג מהדרישה למספר שעות מנוחה מינימלי באמצעות חקיקה או הסכמי עבודה קיבוציים 30

 .באמצעות מנוחה השווה לזו שהפסידו באותו יום" פיצוי"אים לבבריטניה נקבע בחוק שרופאים מתמחים זכ
 .שם

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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  שעות המנוחה  00 -בנוסף ל, זאת)שעות ברציפות בכל שבעה ימים  42מנוחה מינימלית בת

 .יום 02שעות בתקופה של  28ניתן לצבור  (.המינימלית

 חופשה שנתית בתשלום בת ארבעה שבועות לכל הפחות. 

  בנסיבות בריאותיות  .שעות 42שעות בממוצע לכל  8 -למעבר תתארך משמרת לילה לא

 .עבודה יומיתמתמחה לעבור ליש לאפשר ל, מסוימות

 

והבהיר כי כאשר הרופא , בית המשפט האירופי עסק בהנחיה האמורה בכמה פסיקות תקדימיות

אינו גם אם , לצורך חישוב שעות העבודה" עובד"הוא ייחשב ל, נדרש להישאר בשטח בית החולים

אך , ואפשר לקרוא לו לבית החולים, אם רופא עומד לרשות מעבידיו, לעומת זאת. עובד בפועל

אלא , לצורך חישוב שעות העבודה" עובד"הוא אינו נחשב ל –הוא אינו נמצא בשטח בית החולים 

בפסיקה אחרת קבע בית המשפט כי המנוחה . אם כן הוא נקרא בפועל לעבודה בבית החולים

ול ברציפות את כל זמן המנוחה שלא מומש מיד בסיום העבודה ולפני תחילת זמן המפצה תכל

 31.עבודה חדש

ונוטלות לעצמן את , הככתב האיחודנחיית היש מדינות אשר אינן ממלאות אחר , ברמה הלאומית

פי רוב הן עושות זאת תוך שמירה על רוח -אולם על, החירות לערוך התאמות מסוימות לפי צרכיהן

שעות  28 -לעבוד יותר מ, לרבות רופא מתמחה, רופא כל יכול, בבריטניה, כך למשל .ההנחיה

המעסיק . אך אין לפגוע בשום תנאי בנהלי שעות המנוחה והחופשה ,אם הוא רוצה בכך ,בשבוע

רופא מתמחה לא יעבוד יותר , בכל מקרהו ,השעות 28לעבוד מעבר למגבלת  אינו יכול לכפות עליו

 32.שעות בשבוע 23 -מ

 68.2רופאים יכולים לבחור לעבוד . שעות עבודה בשבוע 24בהסכמים קיבוציים  ובגרמניה נקבע

אם שבוע . ושכרם יעודכן בהתאם, שעות בשבוע במזרחה 21 -שעות בשבוע במערב גרמניה ו

 33 -שעות ובמקרים מיוחדים ל 28 -יותר להניתן להאריכו לכל , העבודה כולל גם תורנויות

  33.שעות

שעות  01שעות בשבוע בתוספת  68 -שעות העבודה במערכת הבריאות הציבורית הוגבלו ל, נדבהול

גם  34.כמתחייב מהנחיית האיחוד ,רופאים מתמחיםשעות בשבוע ל 28 –כ "בסה, לחינוך והכשרה

 35.מגבלת שעות העבודה שקבע האיחודשומרת על שבדיה 

עבודת  הגבלת שעותאת בחקיקה נה אירלנד עיגשלמרות . אירלנדיוצאת דופן בהקשר זה היא 

שעות רצופות באופן  63לעבוד במשמרות בנות מחויבים הם במקרים רבים , הרופאים המתמחים

                                                           
31
 .שם 
32
 NHS website: 

/Pages/Ehttp://www.nhsemployers.org/PlanningYourWorkforce/MedicalWorkforce/EWTD
WTD.aspx 

33  European Industrial relations observatory on-line, “Doctors’ strike ends in new collective 
agreement “, 2006.  

34 T. Terpstra and JH. Stegeman, “Effects of the Restriction of Working Time for Residents: A 
464.-, December 2011: 462Graduate Medical Education Journal ofDutch Perspective”,   

35 European Foundation for the improvement of living and working conditions, "Revisions to 
the European working time directive: recent Eurofound research”, 2008. 

http://www.nhsemployers.org/PlanningYourWorkforce/MedicalWorkforce/EWTD/Pages/EWTD.aspx
http://www.nhsemployers.org/PlanningYourWorkforce/MedicalWorkforce/EWTD/Pages/EWTD.aspx
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בלי להקפיד הפסקות וזמני  ,בשבוע בממוצעשעות  71-72-ממאה שעות בשבוע ויותר לעתים , קבוע

 36.מנוחה נאותים

                                                           
36  " "Commission requests Ireland and Greece to comply with the EU rules on limits to 

working time in public health services", European Commission 29th ,September 2011. 
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37
 .הנחיות שמקדמת ההסתדרות הרפואית האוסטרלית לצמצום הסכנות הנובעות משעות עבודה ארוכות 
38
נתוני האיחוד האירופי . OECD, Health Data 2011קחו מתוך אוסטרליה וניו זילנד נל, קנדה, ב"נתוני ארה 

 :WHO, European Health for all database (updated: מתוך, משוקללים בהתאם לגודל אוכלוסיית המדינות
January 2012). 

39
המחסור ברופאים , ההסתדרות הרפואית בישראל: הרחבה על אופן חישוב שיעור הרופאים בישראל 

 .4111, בישראל
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 סיכום

בעוד בארצות הברית נקבע , כך למשל. מדינות העולםבין מודל ההתמחות משתנה בצורה ניכרת 

במדינות אירופה הוא , (במקרים מסוימים תראף יוו) שעות עבודה בשבוע 81מספר מקסימלי של 

 .לשבוע מקסימליעבודה מספר שעות כלל במדינות אחרות לא נקבע  .בלבד שעות 28עומד כיום על 

תדירות , שונות גדולה מתקיימת גם באשר למספר השעות המקסימלי של עבודה רצופה

הללו . ללים אלו איננו אחידנקבעים כ גם האופן בו .התורנויות וכללי שעות המנוחה וימי החופשה

ידי -או על( האיחוד האירופי)בחקיקה , (כמו בישראל)הסכם קיבוצי  עשויים להיקבע במסגרת

 .(ארצות הברית)רגולציה מקצועית פנימית 

כאשר )היקף שעות עבודתם של הרופאים המתמחים בישראל כי  עולהמהסקירה ההשוואתית 

דומה לזה של עמיתיהם בקנדה  (רוף שעות התורנותנלקחות בחשבון שעות העבודה הסדירה בצי

אך , כמו כן הוא נמוך יותר מהיקף עבודתם של הרופאים המתמחים בארצות הברית .ובניו זילנד

40.גבוה מזה של עמיתיהם באיחוד האירופי
 בין המדינות ההשוואההמקום להדגיש כי  וזה 

אים את מערכת ההסכמות אליהן מבט הללו. הןגים בוהנה כללים הפורמלייםמתמקדת ב שנסקרו

גם אם קיימים  ,על כן. והם בעלי מעמד משפטי מחייב, המדינהו מעסיקיםה, רופאיםהגיעו ה

במידה לא  יש בהשוואה זו כדי לשקף, "בשטח" מתחוללבין הרמה הפורמאלית ל מסוימים פערים

 41.במערכות הבריאות השונותעדכנית של הנעשה  תמונת מצבמבוטלת 

כי קיים מתאם מסוים בין שיעור הרופאים המועסקים במדינה לעומס העבודה ראה נ באופן כללי

, כך. כך גדל עומס העבודה, ככל ששיעור הרופאים קטן יותר: מתמחיםרופאים ההמוטל על ה

היקף שעות העבודה , לאלף נפש 6.6בו שיעור הרופאים עומד על , באיחוד האירופי, למשל

בה היקף השעות , בארצות הברית, לעומת זאת .מדינות ההשוואה בין השבועיות הוא הקטן ביותר

כאשר בתווך נמצאת , בלבד רופאים לאלף נפש 4.2 -עומד שיעור הרופאים על כ, הוא הגדול ביותר

 .ישראל הן באשר לעומס העבודה והן באשר לשיעור הרופאים

הרופאים ברחבי העולם נעשים מאמצים מתמשכים להפחית את מספר שעות עבודתם של 

ולקשר שבין טעויות בטיפול , בעיקר בשל המודעות הגוברת לבטיחות הטיפול הרפואי, המתמחים

במסגרת מכלול השיקולים הנוגעים , עם זאת. הרפואי לשעות עבודה ארוכות ולעייפות מצטברת

יש לקחת בחשבון תמיד את אילוצי מערכת הבריאות , לשעות עבודתם של הרופאים המתמחים

 .ההכשרה הלימודית על מנת שלא לפגוע באיכות הטיפול הרפואי ואת צרכי
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מרכז המחקר : 4116למסקנה דומה הגיע גם מרכז המחקר והמידע של הכנסת במחקר שערך בנושא בשנת  

 . 14, הגבלת שעות העבודה של רופאים מתמחים, והמידע של הכנסת
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מהימנה ועדכנית באשר למידת יישומם של , מקיפה, קשה מאוד לבצע השוואה בינלאומית מדויקת, ברם 
 .במדינות העולם והמנוחה שעות העבודה כללי


