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 התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים   - קיצור תורנויות המתמחים לרפואההנדון: 

 
 מבוא:

לקיצור תורנויות הרופאות והרופאים  בעניין הנוגע    בטרם נקיטת הליכים משפטייםפונה אליכם  הריני   .1

נוכח מחדלה של הממשלה בקבלת מסקנות הוועדה העוסקת בדבר. ועדה זו, אשר  המתמחים , וזאת 

החוזרות   התחייבויותיה  אף  על  מסקנותיה  את  הגישה  טרם  הבריאות,  משרד  נציגי  גם  בה  שותפים 

הדבר בפועל היא כי נכון לכתיבת שורות אלה אין כל התקדמות לעבר תוכנית   ונשנות להגישן. משמעות

שתכליתה קיצור תורנויות. מצב זה, מעמיד בספק גדול את היתר ההעסקה המיוחד שניתן על ידי שר  

 העבודה להעסקה פוגענית זו, והכל כפי שיפורט להלן.  

 
  26וחשוב לזכור כי במשך הזמן הזה, הרופאות והרופאים המתמחים שממשיכים לעבוד בתורנויות של   .2

ואת   עצמם  את  לסכן  וממשיכים  הקורונה(  משבר  ועת  שגרה  )עת  הנטל  תחת  קורסים  ברצף,  שעות 

המטופלים שלהם. כעת, אנו מבהירים כי לא נוכל עוד לעמוד מנגד ובכוונתנו לפנות בעניין לערכאות  

 משפטיות המתאימות.  ה

 
 

 

 

 



 

 

 

 תיאור עובדתי:

 
שעות ברצף. מדובר בהעסקה    26כזכור, הרופאות והרופאים המתמחים מבצעים דרך קבע תורנויות של   .3

פוגענית באופן קיצוני, בתחום כה רגיש המערב הצלת חיי אדם. העסקה זו אינה עומדת ולו בסטנדרטים  

 על   הכתובתהמינימליים ומחקרים מוכיחים כי היא מסכנת את חיי המטופלים והרופאים המטפלים. 

התשי"א  הקיר. ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  מכוח  מיוחד  היתר  נדרש  זו  העסקה  לצורך    1951-משכך, 

 "(, לגביו קיים ספק גדול האם הוא מידתי בנסיבות העניין.ההיתר)להלן: "

 
 בנסיבות אלו, ברור לכל כי תהליך קיצור התורנויות הוא בלתי נמנע.   .4

 
, כתגובה להפגנות הרופאות והרופאים המתמחים בהובלת ארגון מרשם בעשרות בתי  2020בחודש מאי   .5

חולים וכיכרות ברחבי הארץ, הקימה ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( את "הוועדה העליונה של  

. בכתב  "(הוועדה)להלן: "  ת מתכונת תורנויות המתמחים בבתי החולים"ההסתדרות הרפואית לבחינ 

תוך    – המינוי לוועדה הגדיר יו"ר הר"י את לוחות הזמנים לפרסום מסקנות הוועדה: מסקנות ראשוניות  

מצ"ב    חודשים )קרי סוף חודש נובמבר(.  6תוך    –חודשים )קרי סוף חודש אוגוסט(, ומסקנות סופיות    3

    . כנספח א'

 
על רקע הפגנות אלו וההבנה בדבר ההשלכות על בריאות הציבור בקיום תורנויות כה ארוכות ברצף,   .6

החליט שר העבודה והרווחה, ח"כ איציק שמולי, להאריך את ההיתר בחצי שנה בלבד   2020בחודש יוני  

  .פח ב'כנסומסומן מצ"ב ההיתר   (, ולא במספר שנים כפי שהיה נהוג בעבר.2020דצמבר   16)עד ליום  

 
להנהגת הוועדה: ד"ר ארז און,   שהצטרפוהחליט משרד הבריאות ליטול חלק בוועדה  2020בחודש יוני  .7

מנהל חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים באותה עת, התמנה ליו"ר משותף לוועדה, וד"ר ורד  

 של נציגים  עזרא, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות, הצטרפה כיו"ר ועדת משנה. מובן כי צירופם 

 
 



 

 

 

בכירים אלה מטעם משרד הבריאות, אינו נעשה כלאחר יד אלא מתוך הבנה ומחשבה בדבר חשיבות  

 העניין והצורך בשינוי מהיר עקב ההשלכות של העסקה נוכחית זו על בריאות הציבור.  

 
שעסקה בנושא 'מאבק המתמחים    , בוועדת הרווחה, העבודה והבריאות של הכנסת2020יוני    17ביום   .8

לפרוטוקול    3שר הבריאות )עמ'  ציין  (  כנספח ג'ומסומן  מצ"ב  פרוטוקול הדיון  )לקיצור שעות התורנויות'  

 הדיון(: 

 
הארגונים  " עם  יחד  המתמחים,  עם  יחד  נפעל  אנחנו  ואומר:  חוזר  אני  אבל 

הזאת,  היציגים לסוגיה  הולם  פתרון  למצוא  מנת  על  השעות ,  קיצור  כולל 

 " )ההדגשה אינה במקור, ג.ס.(.  במשמרת

 
 לפרוטוקול(:  6)עמ'  , ציינה בנוסףורד עזראראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר  .9

 
על  ..." ומחשבה  במיולדות,  במיון,  תורנות  לקיצור  צד  הסכם  איזשהו  והיה 

נערכו דיונים ליישום הסכם הצד, ולצערנו,    2013-לציין שב  פיילוט בפנימיות. רק

בין הצדדים,   עוד הסכמות  היו  לא  לא הבשיל.  הייתה שהפיילוט  הסיטואציה 

 ".  כולל עם האוצר. יש לזה משמעויות ותכף אני אפרט 

 
 :  , ציינה ד"ר עזראלפרוטוקול 7ובעמוד  

 
, שתבחן את כל החלופות בראש פתוח  יש ועדה שאנחנו שותפים בה עם הר"י"

 )ההדגשות אינן במקור, ג.ס.(.  ."ובנפש חפצה

 
מנהלת מנהל הסדרה ואכיפה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים  בהמשך, ציינה הגב' יפה סולימני,   .10

 לפרוטוקול(:  24)עמ'   החברתיים

 
 



 

 

 

עם משרד הבריאות ומשרד האוצר ורצינו  , ג.ס.(  2019)  בחודש נובמבר ישבנו  "

   ...לדעת מה קורה

 

באותו דיון הייתה התחייבות להקים ועדה שבה גם הייתה בקשה של הר"י  ...

וגם בקשה של משרדי הבריאות והאוצר שתוקם ועדה, שבאמת המטרה היא  

היא לקצר את שעות עבודה ולקצר את מספר   –ישאר עם ההיתר הישן  לא לה 

מאוד    התורנויות מאוד  דבר  זה  מבחינתנו  כי  התנומה,  של  לעניין  ולהתייחס 

 חשוב, כי על זה אין הקפדה.  

 
אני קיימתי    – והקורונה עשתה את שלה. ולכן כשבאנו עכשיו וישבנו מול השר  

יאות ועם משרד האוצר וגם שמענו  שיחה עם הר"י, קיימנו שיח עם משרד הבר

לשנה.   הארכה  ביקשו  הגורמים  כל  הצדדים.  אמרנו  את  השר,  עם  כשישבנו 

ששנה זה יותר מדי זמן. זה הרבה זמן כדי לעשות דברים שכבר יש תוצרים של  

. ולכן היה חשוב לשר  אפשר, כמו שאמרת, להגיע למסקנות כבר העבר בשטח.  

  -  -יו יש את הדיונים התקציביים לגביהם  גם להתחבר לנושא התקציבי, כי עכש 

לשבת בוועדה ולקבל כל מיני החלטות, ובסוף צריך כסף בצד כדי לממן את    -

 אותם דברים.  

 
)עד חודש    ולכן השר שלנו קיבל את החלטה לתת את ההיתר, לתת את הזמן הזה

ג.ס.(2020דצמבר   מה    .,  את  בגלל  לעשות  יכול  לא  הוא  הקורונה,  עם  שקרה 

המסקנות  העבודה.   את  נקבל  חודשים  שלושה  שבתוך  שנה  חצי  לתת 

נקבל   אנחנו  שבסופו  סופי,  דוח  נקבל  חודשים  חמישה  בתוך  הראשונות. 

יכול להיות שבכלל    .אם בכלל יידרש היתרהחלטות מה ההיתר הבא שיהיה,  

 נאים של החוק. ההיתר הזה בעצם לא יידרש היתר. יכול להיות שזה יעמוד בת



 

 

 

יאפשר לכולנו, גם לשר, לשמוע את הצדדים, גם שתהיה אפשרות שההיתר הבא  

 יסתכל על איזון בין שעות פנאי לשעות עבודה, כי גם הרופאים הם כמו כל אחד  

 יים וכל מה  בשוק העבודה, ולהתחשב בצרכים הרפואיים, כולל הצרכים המקצוע                                

 שמסביב.                                

 
לכן חצי השנה הזאת ניתנה אחרי שיח שהתקיים בשבועות האחרונים, שנתנו  

   ". )ההדגשות אינן במקור, ג.ס.(.לכולם להשמיע את עמדתם. וזאת התוצאה

 
אלו   .11 שורות  כתיבת  סופיותעד  ובוודאי שלא  ראשוניות,  הוגשו מסקנות  הזמנים  ,  טרם  לוחות  למרות 

 .  מסקנות סופיות( 2020מסקנות ראשוניות, נובמבר   2020הנדיבים שהגדירה בעצמה הוועדה )אוגוסט 

 
ליו"ר ועדת הרווחה  (  מצ"ב כנספח ד')  2020אוקטובר    29במכתבו של יו"ר ההסתדרות הרפואית מיום   .12

והבריאות, ח"כ חיים כץ, צוין כי הוועדה תפרסם מסקנותיה הסופיות תוך חודשיים ימים, קרי בסוף  

  זה לא קרה. גם. 2020חודש דצמבר 

 
ודרישת משרד הבריאות להאריכו בשנה שלמה2020בחודש דצמבר   .13 עם סיום תוקף ההיתר  מצ"ב  )  , 

  , יצאנו לשביתת מתמחים בעשרות מחלקות ברחבי הארץ(מכתבו של שר הבריאות מסומן כנספח ה'

מתמחים וסטודנטים לרפואה, משום שלא ניתן להמשיך בהעסקה    1,000-שכללה הפגנה בהשתתפות כ 

עקב   זמני  במצב  אין מדובר  ויודגש,  והרופאים המתמחים.  לבריאות המטופלים  זו שמזיקה  פוגענית 

ו אך עושה מעט, אם בכלל, כדי לטפל בו. הקורונה  משבר הקורונה, אלא מצב קבוע שהמערכת מודעת ל 

 רק הוסיפה קשיים שגם להם אין מענה. 

 
מצ"ב  )  הפעם בשלושה חודשים בלבד  - החליט שר העבודה על הארכת ההיתר    2020דצמבר    17ביום   .14

 , וזאת נוכח קיומה של הוועדה שהייתה אמורה להגיש המלצותיה זה מכבר. במקביל,  (ומסומן כנספח ו'

 
 



 

 

 

פרסמה ההסתדרות הרפואית כי המסקנות    ,מחאת הרופאות והרופאים המתמחיםמתוך רצון לדכא את  

   קרה. גם זה לאשבועות", קרי בסוף חודש ינואר.  6יפורסמו "תוך 

 
 (, צוין:  2020דצמבר  17בדברי ההסבר של ההיתר האחרון )שניתן ביום  .15

 
הרפואית  "... בהסתדרות  שמונתה  תלויה  הבלתי  שהוועדה  שעה  כעת, 

במשבר   המאבק  לאור  המקצועית  עבודתה  סיימה  טרם  )הר"י(  בישראל 

צפויה  הקורונה, נמסר לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי זו  

. לאור ההמלצות המסתמנות,  2021עד לסוף חודש ינואר  להגיש המלצותיה

קיצו מספר שעות התורנויותר  שיכללו  תוך    של  ואחראית  מדורגת  בצורה 

, מוצע להאריך את הוראת השעה  שמירה על רמת הכשרה מקצועית הולמת

לתקופה של שלושה חודשים נוספים על מנת שהוועדה תשלים את עבודתה  

 משבר הקורונה".    שהתעכבה כאמור מפאת נסיבות

 

ניכר שפעם אחר פעם הוועדה אינה עומדת בלוחות הזמנים שהיא עצמה קבעה. מובן שאין להמעיט   .16

ההתחייבות   כאשר  וחומר  קל  הוועדה,  מסקנות  לפרסום  שניתנו  השונות  ההתחייבויות  בחשיבות 

  הביאה בפועל להפעלת סמכותו של שר העבודה, כפי שצוין בלוחות זמנים ברורים  לפרסום המסקנות  

  בדברי ההסבר של ההיתר )שהינו חיקוק לכל דבר ועניין(. וכפי שצוין    ועדת הבריאות של הכנסתבדיון בו

   אי פרסום מסקנות הוועדה עד כה מעמידים בספק גדול את תוקפו של ההיתר הקיים.  

  500-כי בסקר מקיף שערכנו בימים אלה, עליו השיבו עד כה כ  תכם, נבקש ליידע אאמור לעילבנוסף ל .17

ופאים מכל בתי החולים בישראל, עולה כי ההיתר שהוענק מכוח החוק, מופר באופן רחב  רופאות ור 

 למעשה, מתוך הנתונים עולה באופן ברור כי הפרת ההיתר היא השגרה, ועמידה בהיתר  ומדי יום )!(.  

 



 

 

 

ויצוין כי  .  )כפי שגם ציינה גב' יפה סולימני בדיון בוועדה בכנסת, בנושא התנומה היזומה(  היא החריג

 דבר קשור למשבר הקורונה, שכן שגרה זו ידועה לרופאות ולרופאים המתמחים מזה שנים.  האין 

לאורך כל אותם חודשים ארוכים מאז הקמת הוועדה שמעו המתמחים שוב ושוב הסברים ותירוצים כי   .18

ולר  לרופאות  הוועדה.  למסקנות  מצפים  כי  זה"  "בשלב  התורנויות  קיצור  את  לקדם  ניתן  ופאים  לא 

המתמחים אין רצון לשבות ולצאת במחאות. הם, העומדים בחזית הטיפול בשעות משבר ובשעות שגרה,  

 מבקשים להפסיק את ההעסקה הפוגענית הזו. 

 
, ואין להם להשית  דואגים למצבם הם  הלקח שהמתמחים מפיקים מהמקרה הוא כי רקמצער הדבר ש .19

להמעיט   שאין  מדאיג  תהליך  זהו  לייצגם.  המתיימרים  אחרים  מגופים  לעשייה  לצפות  או  אמון 

עוד  מתחדד כאשר ידוע לכל כי במסגרת ההסכם הקיבוצי של הממשלה עם הר"י,  הדבר  בחשיבותו.  

תקנים להתחלת הטמעת רפורמת קיצור התורנויות, אך   50, הוסכם כי הממשלה מקצה  2011בשנת  

     הר"י לא פעלו כדי להבטיח שתהליך זה יתבצע.והממשלה משרדי 

 
בידי משרד הבריאות  האחריות להוביל את קיצור התורנויות ולהפסיק את ההעסקה הפוגענית הזו הוא   .20

עת בבריאות  פוגעת בבריאות המטופלים ופוג העסקה זו    שוב נדגיש:.  והממשלה כולה, ובידיהם בלבד

 הרופאות והרופאים המתמחים.

 
לפעול באופן מיידי   י הממשלה הרלוונטיים, משרד הבריאות בראשם,אין מקום להמתין עוד. על משרד .21

הטמעת קיצור התורנויות בשטח, במחלקות השונות בבתי החולים, וזאת באופן מדורג ואחראי. נציגי  ל

, מחקר מעמיק בנושא  2020, בפגישה שהתקיימה בחודש נובמבר  שר הבריאות  ארגון מרשם מסרו לכבוד

יש   השר  לכבוד  שהועבר  במחקר  השונים.  במקצועות  לקיצור  שונים  מודלים  הכולל  תורנויות  קיצור 

ניתן כבר היום   ומנהלי מחלקות רבים, אותם  התייחסות למודלים המוסכמים על מנהלי בתי חולים 

 טמיע בשטח. לה

 



 

 

 

  
הנטל   .22 שעיקר  אלו  המתמחים,  והרופאים  כתפיהם  הרופאות  על  נופל  הציבורית  הבריאות  במערכת 

  )בשגרה ובקורונה(, שבעים מהבטחות ומצפים למעשים.

  דחופהנא לראות במכתבנו משום מיצוי הליכים בטרם פנייה לערכאות משפטיות. נודה להתייחסות   .23

 למכתבנו.   

 ,  כבוד רבב

 

 גלעד סממה, עו"ד 

 ארגון המתמחים לרפואה  -מנכ"ל מרשם  


