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 לכבוד

 יו"ר ועדה משותף; –יו"ר ועדה משותף;                       פרופ' יוסף קלאוזנר  –פרופ' רן טור כספא 

 מועצה מדעית:

 פרופ' גידי פרת, יו"ר המועצה המדעית של הר"י; 

 פרופ' חנוך קשתן, מ"מ יו"ר המועצה המדעית של הר"י ויו"ר ועדת הכרה עליונה; 

 נציגי איגודים מדעיים: 

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית; 

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים; 

 פרופ' דני געתון, יו"ר איגוד רופאי העיניים בישראל; 

 פרופ' מיכאל דרשר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה דחופה; 

 איגוד הרופאים המרדימים בישראל; פרופ' עידית מטות, יו"ר 

 פרופ' רוני מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה; 

 פרופ' יורם קלוגר, יו"ר איגוד הכירורגים בישראל; 

 ופדיה; תפרופ' חיים שטארקר, יו"ר האיגוד הישראלי לאור

 ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה בישראל; 

 נציגי המעסיקים: 

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים, משרד הבריאות;

 פרופ' מיכאל )מיקי( שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית; 

 מנהלי בתי חולים:  

 פרופ' ארנון אפק, יו"ר איגוד מנהלי בתי החולים בישראל; 

 בישראל;  ד"ר איתן וירטהיים, מ"מ יו"ר איגוד מנהלי בתי החולים

 ד"ר ארז ברנבוים, מנהל בית חולים אסותא אשדוד;

  צפת; –ד"ר סלמאן זרקא, מנהל בית החולים זיו 

 פרופ' משנה פהד חכים, מנהל בית החולים נצרת אי.מ.מ.ס )האנגלי(; 

 פורומים:

 ד"ר ליאור אונגר, יו"ר פורום המומחים הצעירים בהר"י; 

 רום המתמחים בהר"י; רכזת הוועדה ויו"ר פו ,ד"ר אלה קיטרוסר

 ד"ר עומר אניס, נציגת המתמחים; 

 יו"ר פורום הסטאז'רים בהר"י; ,ד"ר אמיתי סוויצקי

 

 נציגות הארגונים: 

 ד"ר זאב פלדמן, מ"מ יו"ר הר"י ויו"ר ארגון רופאי המדינה; 

 בריאות כללית;ד"ר אריה ביטרמן, סגן יו"ר הר"י ויו"ר חטיבת רופאי בתי"ח של ארגון רופאי שירותי 
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 עליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים ההנדון: כתב מינוי לוועדה 

 ות בבתי החולים ויואופי התורנ

 

 נכבדיי,

ות בבתי החולים  ויבהמשך להסכמתכם, הנכם מתמנים לחברי הוועדה העליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנ
 בישראל. 

 כספא ופרופ' יוסף קלאוזנר.-פרופ' רן טור יו"ר וועדה משותפים:

יו"ר פורום המתמחים בהסתדרות הרפואית, רופאה מתמחה בגניקולוגיה בבי"ח שערי  –ד"ר אלה קיטרוסר  רכזת הוועדה:
 צדק.

 

 הרקע להקמת הוועדה:

קשור לאופי לקראת פתיחת המו"מ על הסכמי העבודה החדשים ובהמשך לעבודת הבחינה שהובילה הר"י זה מכבר בכל ה
התורנויות בארץ ובעולם, החליטה הר"י להעמיק את ההליך תוך ביצוע שורה של פיילוטים שיבחנו במקביל מספר מודלים 

כאשר ועדה מקצועית המונה נציגים ממגוון הסקטורים והתחומים השונים תרכז את עבודת הבחינה ואת הממצאים.  –שונים 
כם על פיילוט לבחינת משך התורנות, אולם משרדי האוצר והבריאות לא הקצו את הוס 2011כבר בהסכם העבודה שנחתם בשנת 

 התקנים הדרושים שיאפשרו את המהלך.

בשני העשורים האחרונים המגמה בעולם הביאה לקיצור מתכונת התורנות בשורה של מדינות, אולם גם במדינות אלה ניכר שלא 
מצאים הבולטים עולה מתאם מובהק בין היתכנות הקיצור לשיעור כוח נמצא עדיין המודל שעונה על כל הפרמטרים. בין המ

האדם והתקנים הניתנים עבורו. האתגר המרכזי הוא למצוא את נקודת האיזון בין הצורך לשפר את רווחת הרופאים ולקצר את 
 התורנות, לבין הצרכים החשובים לא פחות: שמירה על איכות ההכשרה והטיפול. 

 הוועדה:מטרת 

לאור כל האמור, אני מבקש למנות את הוועדה כדי שהיא תוביל את עבודת הבחינה של מתכונת עבודת הרופאים בבתי החולים  
 לרבות משך התורנות ונפח )עומס( התורנויות. במסגרת המנדט שניתן לוועדה, אציין מספר משימות מרכזיות:

 שולחן הוועדה מהאיגודים המקצועיים ומגורמים שונים במערכת. לבחון ניירות עמדה קיימים וכאלה שצפויים להגיע ל .א
 

 לרכז את עבודת הפיילוטים שיושקו במספר מחלקות שונות. .ב
 

לבחון את ההיתכנות של המודלים השונים לרבות המשמעויות הנגזרות מבחינת תקינת כח אדם רפואי, כוחות עזר,  . ג
 שכר ותקצוב.

 
 ר לאיכות ההכשרה ואיכות הטיפול. לבחון את המשמעויות הנגזרות בכל הקשו .ד

 
 לבחון את המשמעויות הרוחביות על מתכונת העבודה כולה. .ה

 
 לבחון את המשמעויות והתמורות באשר לרווחתם של הרופאים והמתמחים בפרט. .ו
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הפתרונות לבחון את ההבדלים שעשויים להיגזר מהמודלים השונים בין פריפריה למרכז, את המשמעויות שלהם ואת  .ז

 המוצעים כדי לגשר עליהם. 
 

להמליץ על סט הדרישות הנגזרות מול משרדי האוצר והבריאות בכל הקשור לכוח אדם, שכר, סיוע של כוחות עזר,  .ח
 הפחתת ביורוקרטיות, הטמעת אמצעים טכנולוגיים ועוד. 

 
 סדרי עבודת הוועדה:

שנראה לה לצורך העבודה: יו"ר איגודים, רופאים, מנהלי בתי"ח הוועדה תקבע את סדרי עבודתה. הוועדה תדריך את מי 
לשעבר, נציגי האוצר ונציגי מעסיקים, ותתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים בהר"י ובמערכת הבריאות. מועד הגשת המלצות 

 חודשים.  6חודשים ממסירת כתב המינוי, ומסקנה סופית עד  3הביניים ליו"ר ההסתדרות הרפואית: עד 

 

 :רתתקשו 

 סוגיות דוברות והסברה יתנהלו באמצעות יו"ר הוועדה ורכזת הוועדה, בתיאום מחלקת הדוברות של הר"י. 

 

 לוגיסטיקה, ייעוץ משפטי, כלכלי ועוד:

הר"י תעמיד לרשות הוועדה את כל הגורמים והאמצעים הרלוונטיים, עזרה אדמיניסטרטיבית וייעוץ משפטי, לרבות צוות 
 ויט" שילווה את הליך הבחינה. היועצים של חברת "דל

 

 בברכה ובהצלחה, 

 פרופ' ציון חגי 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

 

 
 :  העתקים

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל הר"י 
 חברי נשיאות הר"י

 חברי מזכירות הר"י
 יו"ר איגודים מדעיים וחברות 

 יו"ר ועדי רופאים 


