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 דו"ח מסקנות הביניים של הצוות המקצועי המשותף הנדון:

 

הרופאים  כידוע,   של  יום העבודה  לקיצור  שנים  זה מספר  ופועלת  תומכת  על הר"י  תוך שמירה  רווחתם  ושיפור 
 הכשרתם ועל השירות הרפואי הניתן לציבור המטופלים כמו גם על תנאי עבודתם וזכויותיהם של הרופאים. 

וליישום המהלך מקריאת  התאכזבנו מאוד   טיוטת דו"ח מסקנות הביניים של הצוות המקצועי המשותף לתכנון 
 . בערב  3.3.2022בתורנויות, כפי שהועברה אלינו ביום לקיצור יום העבודה של הרופאים המועסקים 

מטרת המתווה לקיצור יום העבודה היא להיטיב עם הרופאים ולפעול לשיפור רווחתם. יישום המתווה כפי שבא  
ואולם בפועל בדו"ח, יוביל אומנם לקיצור יום העבודה של הרופאים וייתן מענה לאורך יום העבודה    ילידי ביטו

, בבחינת  בזכויותיהם ובתנאי עבודתם  שיפגעו בציבור הרופאים  ,אחרותכמה וכמה בעיות נוספות  ייצור  יישומו  
 ."ויקו לעשות ענבים ויעש באושים"

בניסיון    ,שהותווה בו  צעדמהלך או  איננו ישים כלל ועיקר וכל  המפורט בו,  המתווה  מטיוטת הדו"ח עולה בבירור כי  
, כמו גם סכנה  ברופאים שיום עבודתם יקוצרפגיעה ניכרת    םמשמעליישם את קיצור יום העבודה של הרופאים,  

 .משמעותית ואמיתית לקריסה מחלקות בעיקר בפריפריה 

מצריכות  הלשקף נכונה את הסוגיות  שניתנו על ידינו לטיוטת הדו"ח ואשר היה בהן כדי  לצערנו, הערות מהותיות  
באופן למשל העובדה שהשתכרות הרופאים תפגע  כך    .לא הוטמעו בדו"חהמהלך,  הולם ונכון של  ם  לשם יישותרון  יפ

 6 -או למשל האפשרות שמספר התורנויות החודשיות של הרופאים יהיה גבוה מ  עקב קיצור יום עבודתם,  דרמטית  
לקיצור  שיוקצו  התקנים  איוש  אי  עקב  לחודש  בהכשתורנויות  לפגיעה  האפשרות  למשל  או  של  ,  המקצועית  רה 

 .הרופאים

אמיתי לסוגייה    השתכרות הרופאים תפגע עקב קיצור יום העבודה ואי מתן פיתרוןש מנעות מאזכור העובדה  יה
, בטח המתווהזו, יש בה כדי להטעות את ציבור הרופאים ולצייר תמונת מצב חלקית ואף שגוייה בקשר ליישום  

 .ות אלהסוגיובטח שעה שלא ניתן עדיין כל מענה או פיתרון הולם ל

קבוצה קטנה  במועד בו אמור לחול המתווה לקיצור יום העבודה, תבודד    -  1.4.2022לפיה ביום  אין אפשרות  מובן ש
 .להפגע באופן משמעותי בהשתכרותם עקב החלת המתווה  רחםוכיאלצו בעל  אשר    ,של רופאים פנימאים בפריפריה

 



 

 

 

ישתכר באותו שעות,    26  -  24מובן גם שאין זה סביר כי רופא שימשיך ויעבוד על פי המתווה הקיים ביום עבודה של 
ושעות עבודתו יופחתו יקוצר  יש לעשות  שיעור שכר כמו רופא שיום עבודתו  . אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי 

     דיפרנציאציה בין השניים.

גם  בנוסף עולה כי  בנמצא אין  המפורט והסדור שהובא על ידי משרד הבריאות,  על פי הניתוח  , מקריאת הדו"ח 
וביל לכישלון ותמצב  ההרחבת המהלך לכל בתי החולים בארץ, אך תחמיר את  .  רופאים לביצוע המהלךמספיק  

ירידה צפוייה להיות    2025בשנת  ,  התחזיות שהובאו בדו"חכל  פי  שכן על    לקיצור יום העבודה של הרופאיםהמתווה  
 ה במספר הרופאים במדינה.דח

תית בתנאי עבודת הרופאים אשר ולפגיעה משמע, יישום המתווה בפריפריה יביא  לאיוש תקנים  בהעדר רופאים
 שלוש תורנויות סופשבוע במקום תורנות סופ"ש אחת.  -כמו גם בכ   ,תורנויות לחודש 6  -בלמעלה מ   יאלצו לעבוד

במצב דברים זה, נכון יהיה להתאים את המתווה לקיצור יום העבודה של הרופאים להיצע הרופאים הקיים על מנת  
ובתקופת הביניים יש לשקול יישומו של מתווה חלופי שיאפשר מתן מנוחה לרופאים במהלך   ישיםשהמתווה יהיה  

 . טלים על כתפיהםוהתורנות והקלת העומסים המ

אשר להכשרה המקצועית של הרופאים וכפי שהובהר על ידינו מספר פעמים במהלך דיוני הצוות המקצועי המשותף: 

ה ההכשרה הנדרשת. משכך, התאמת מבנה ההכשרה עקב קיצור יום המועצה המדעית היא זו שאמונה על קביע 
העבודה של הרופאים, צריכה אף היא להעשות על ידי המועצה המדעית במטרה לשמר את ההכשרה. בכלל זה, 

 בהן אין המתמחה נמצא במחלקת האם. דרישות ההכשרה גם בתקופות המועצה המדעית תבחן את  

הופתענו   לעיל,  למלר"דיםלמקרא  מאוד  מעבר לאמור  הנוגע  שכן  הפרק  נדון  ,  לא  זה  ויסודי  נושא  באופן ממצה 
 נבחנו מתווים כלשהם לקיום יום העבודה שם.בישיבות הצוות המקצועי המשותף ולא 

ובשל כך, הקים יו"ר יש צורך בשינוי משמעותי בעבודת המלרד"ים  בהחלט סבורה שהר"י  גם  כי  בהקשר זה יאמר  
 המחלקות הפנימיות . השינוי על  דה לבחינת שינוי מתכונת העבודה במלר"דים והשלכותהר"י פרופ' ציון חגי וע

סימנה מספר אתגרים עימם יש צורך להתמודד שאילולא כן, יהיה  לבחינת העבודה במלר"ד,  ועדה  ו ה  ,נכון למועד זה
. פאים אותם יש לגייס לעבודה במרל"ד וקושי לשנות את מתכונת העבודה במלר"ד. כך למשל מספרם הרב של הר

בבית רופאים    50  -  אתגר זה בא לידי ביטוי בבירור במלר"ד של בית חולים אסותא אשדוד בו מועסקים למעלה מ
 .  אשפוז מיטות 300 - כ חולים בו 

הצורך   הוא  הועדה  של  לפתחה  שהובא  נוסף  העבודה  אתגר  הסכמי  על  בשינוי  הרופאיםהחלים  על  לרבות    ,כל 
יום העבודה הרגילהמומחים   גם בשעות שלאחר  גם  ,  הנדרשים לעבוד  הנובעים מעבודכמו  ת הרופאים  הקשיים 

 . ות אחרותמחלקמ רופאים ללא שילוב, ד בלבד"מלרכצוות אורגני של ה

הנה כי כן, אין זה נכון לערב את סוגיות מתכונת העבודה במלר"ד עם המהלך לקיצור יום העבודה, קל וחומר שעה  
 בדיוני הצוות המקצועי המשותף.  ן  ב  שנושא זה לא נדון ולא לּו

 



 

 

 

העבודה, אף היא  אליים לתחולת המתווה לקיצור יום  ישקביעת סד זמנים ומועדים שאינם ראם לא דיי בכך, הרי  
 , עוד בטרם החל. אינה סבירה ואף בה יש כדי לדון את המהלך לכישלון

תוך יישום  לעבודרוצה כל רופא לבחור את מתווה העבודה בו הוא לאין מנוס מלאפשר לאור האמור לעיל נראה כי  
 . ת בית החוליםובתיאום עם הנהל  המתווה לקיצור יום העבודה בהתאמה בחלק ממחלקות והמקצועות הרלוונטים

 יש לשקול יישום מתווה חלופי לתקופת הביניים עד אשר תבשיל השעה ליישום המהלך לקיצור יום העבודה בנוסף,  
 אשר ייתן מענה לצורך במתן מנוחה לרופא במהלך יום העבודה והקלת העומסים המוטלים על כתפיו. 

ינתן מענה להוראות התיקון להיתר  י אופן זה גם  שעות מנוחה רצופות במהלך יום העבודה וב  6כך למשל, יש לאפשר   
ינתן מענה לצורכי המחלקה על ידי  י שעות המנוחה  6( ובמהלך אותן  18=  24-6שעות ביום )   18בדבר עבודה של עד  

 תורן חצי. 
 

שפורטו  לצערנו אין באפשרותנו לאשר את הדו"ח בנוסח שנשלח מבלי שינתן מענה לכל הסוגיות  ,  סיכומם של דברים
   :על ידי במכתבי זה

 ;ובעיקר בפריפריה  ,ליתן מענה לשאלת ההשתכרות העומדת על הפרק ומטרידה את רובם ככולם של הרופאיםיש 

התקנים הנדרשים ליישום מלא ונכון של המתווה לקיצור  ם היצע מספק של רופאים לשם איוש  קיייש לוודא כי אכן  

ועל מנת למנוע "בריחת   כתפי הרופאים  בו יוטלו עומסים כבדים על  על מנת למנוע מצב, בין היתר  יום העבודה
   ; וקריסת המחלקות שם רופאים" מהפריפריה

 ; תורנויות סופשבוע לחודש 3תורנויות לחודש ו/או  6 -בלמעלה מ של הרופאים העסקתם כל אפשרות לן יי  יש לא  

 העבודה והפסד שעות עבודת הבוקר;לוודא כי לא תחול פגיעה בהכשרה עקב קיצור יום יש 

על שם,  יש להמתין למסקנות הועדה לבחינת מתכונת העבודה במלר"ד טרם יישום המתווה לקיצור יום העבודה  
 ;ןלהתאים את המתווה הנכון וההולם למהות עבודת המיו שניתן יהיה מנת 

שעות רצופות במהלך   6למנוחה של  יש לשקול יישום מתווה חלופי לתקופת הביניים בו תינתן האפשרות לרופאים  
   ;באופן התואם את מטרת התיקון להיתר ,העבודה וםי
 

אנו סבורים יש לפעול לתיקונו של ההיתר הכללי על מנת שיתאפשר לכלל הנוגעים בדבר לנסות ולמצוא אשר על כן,  
 הרופאים לא יפגעו.  על מנת שתנאי עבודתם וזכויותיהם שלופתרונות הולמים לסוגיות שפורטו על ידינו לעיל  

 
 

 בכבוד רב ,     
 

 ד"ר זאב פלדמן 
 יו"ר ארגון רופאי המדינה      

 ההסתדרות הרפואית בישראל בשם נציגות       
 המשותף המקצועי בצוות      
 
 



 

 

 
 
 :יםעתקה

 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל 
 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות 

 נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר-בר מר קובי 
 מר יוגב גורדוס, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר 

 מר אפי מלכין, המשנה לממונה על השכר במשרד האוצר 

 הגב' נועה היימן, רכזת בריאות באגף התקציבים  
 סגני יו"ר הר"י 

 פורום המומחים הצעירים 
 פורום המתמחים
 פורום הסטאז'רים 

 בישראל  ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואיתעו"ד לאה 


