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 עמדת נציגי ההסתדרות הרפואית בישראל  

תכנון וליישום  ל הצוות המקצועי המשותף  ח  " דו ל בהתייחס  

 המהלך לקיצור יום עבודה של הרופאים המועסקים בתורנויות 

 

 

 !  צר את יום העבודה של הרופאיםאפשר וצריך לק

  .ה הולם וישיםש לעשות זאת במתווי נה עמדתינו. עודתה וזו הי

 

  ו לצערנו, אנו נאלצים להתנער מהדו"ח כפי שהוצג לנו וזאת לאחר שהתברר לנו בשלבים הסופיים של כתיבת

העולות ממנו וההמלצות  תו  ,כי המסקנות  המות  אמאינן  והנתונים  העובדות  ידי  קאת  על  צועיים שהוצגו 

במהלך   שהבענו  וההערות  העמדות  את  משקפות  ואינן  המשותף  המקצועי  הצוות  בפני  הבריאות  משרד 

שכלל לא נדון בדיוני  ן  עניי קיצור יום העבודה במלר"ד,  הוכנס לדו"ח גם נושא  הדיונים. יתר על כן, לצערנו  

  הצוות המקצועי המשותף.

בהכשרתם    , תווה קיצור יום עבודה שלא יפגע ברופאים, ברווחתםסינו במהלך החודש האחרון להגיע למני

ליישום בהמשך   כמודל  ויוכל לשמש  בארץבגם  ובתנאי העסקתם  והמחלקות  בתי החולים  לצערנו,  שאר   .

 בחומה בצורה.  נונו זה העלה חרס ונתקלסיונ ינ

 מהדו"ח ולפרט להלן את עמדתינו בקצרה. למשוך ידינו על כן, אנו נאלצים  

נפר לגופם,  טרם  על מינויינו לצוות המקצועי המשותףט את הדברים  ידי שר    ,ברצוננו להודות  על  שמונה 

ד"ר ספי מנדלוביץ. יו"ר הצוות המקצועי המשותף ניהל באופן ענייני ומקצועי את  הבריאות, בראשו עמד  

שמיע עמדתו,  , שמע עמדות מצד כל גורם שביקש לההדיונים שהתקיימו. הצוות ביצע עבודה יסודית ומקיפה

 פיתרון.   ןדילמות מורכבות תוך ניסיון ליתן לה התמודד עם ו ףחש

 למרבה הצער וכאמור לא ניתן מענה הולם לכל הסוגיות. 

 

 מחסור בכוח אדם רפואי 

על פי הניתוח המפורט שהוצג על ידי משרד הבריאות, אין מצאי מספק של רופאים לביצוע המהלך לקיצור  

המחסור החמור ברופאים, יחמיר אף יותר החל מעוד שנתיים. עובדה זו מחייבת  יום העבודה. יתר על כן,  

בחירת מתווה לקיצור יום העבודה שיהיה נכון לא רק למספר בתי חולים מצומצם או במחלקות מסויימות  

 .ויהיה רלוונטי לרופאים רבים  ,אלא מתווה שניתן יהיה להפעיל בכל בתי החולים בארץ

דעת על  שהוסכמה  ברורה  החמור חברי    רוב  מסקנה  המחסור  שבשל  היא  המשותף  המקצועי  הצוות 

 . 1.4.2022כלשונן כבר ביום  ברופאים, לא ניתן יהיה ליישם את הוראות התיקון להיתר הכללי 

כבר כיום קיים מחסור ברופאים בישראל, המורגש בעיקר במקצועות רפואיים מסוימים ובאזורי הפריפריה.  

ס לאוכלוסייתה נמוך יחסית למקובל במדינות המפותחות. שיעור הרופאים  מספר הרופאים בישראל ביח

 רופאים לאלף נפש(.  3.5לעומת   3.3) OECDבישראל נמוך מממוצע מדינות 
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שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בארץ הוא עדיין אחד הנמוכים במדינות המפותחות, ומספרם  בנוסף לכך,  

על   א  5.1לעומת    2.7עומד  במדינותמסיימים למאה  נפש  בשנים  OECD  לף  שנעשו  זאת חרף המאמצים   ,

פתיחת  באמצעות  בישראל  הלומדים  מספר  את  להגדיל  בצפת    האחרונות  לרפואה  החדשות  הפקולטות 

לשמשוובאריאל   חולים  בבתי  מחלקות  אקדמיות  הכשרת  החדשים  .כמחלקות  הרישיונות  לעסוק    רוב 

ילבוגרי חו"ל  מזה שנים  ניתנים   ברפואה  בוגרי הרפואה    OECD  -שראל היא שיאנית ה. למעשה,  בשיעור 

מערכת   בשערי  הנכנס  חו"ל  בוגרי  בזרם  משמעותי  קיטון  צפוי  הקרובות  בשנים  ואולם,  בחו"ל.  שלמדו 

את הקריטריונים לקבלת הרישיון לעסוק ברפואה וצמצם את רשימת    משרד הבריאות החמירהבריאות, שכן  

 (. "רפורמת יציב") מוכרים בישראלהפקולטות לרפואה בחו"ל שהלימודים בהן 

גם    , והם נדונו בהרחבה במהלך דיוניו. למעשה,קצועי המשותףהמנתונים ומגמות אלה ידועים היטב לצוות  

מספיק רופאים לביצוע    , אין בנמצא עצמו  על פי הניתוח המפורט והסדור שהובא על ידי משרד הבריאות

המתווה לקיצור יום    המצב ותוביל לכישלון   המהלך. הרחבת המהלך לכל בתי החולים בארץ, אך תחמיר את 

חדה במספר הרופאים    צפויה ירידה  2025העבודה של הרופאים שכן על פי כל התחזיות שהובאו בדו"ח, בשנת  

הבריאות,  במדינה משרד  לאחרונה  שפרסם  התחזיות  אחת  לפי  משנת  .  ירידה    2025החל  להתחיל  צפויה 

 נמוך יותר משיעורו כיום.   – 2035רופאים לאלף נפש בשנת  3.2בשיעור הרופאים בישראל, עד לשיעור של 

ועדה  וה   יכולת לאייש תקנים.ה אי  בשל    16/2כוח האדם הקיים לא מאפשר לעבוד במודל של    לפיכך, מצאי

המליצה אמנם  מודל  העליונה  בדיק  , 16/2  על  משרד  אבל  הצוות  הבריאות  ת  עבודת  במסגרת  שנעשתה 

הללו. כאמור, לפי התחזיות    רופאים שיוכלו לאייש את התקנים  מספיק  איןכי  העלתה  המקצועי המשותף,  

בעקבות   הקרוב  בעשור  ולהחמיר  ללכת  צפוי  אדם  בכוח  המחסור  המשותף,  הצוות  דיוני  במהלך  שהוצגו 

   רפורמת יציב.

יש להפעילו בהתניות    על מנת שיישומו יהיה ריאלי, אך  ודל הולם,  מהוא אכן    16/2כי מודל    , אפוא,אנו סבורים

, קרי תוספות משמעותיות ביותר של תקנים וכוח אדם כמו גם איושם של התקנים  ועדה העליונהושהוצגו ב

בהינתן שלא יהיו מספיק רופאים כדי להרחיב את המודל    .הללו בפועל, דבר שלא אפשרי במצב הדברים כיום

בגין אי  שמו בעתיד, שכן אכזבה ואבני הדרך לקיצור יילפיו שווא   מצגים בארץ, אסור ליצור לכלל בתי החול

אשר ייקח  יש צורך במציאת מודל הולם    על כן,   תגרום לאי שקט וסחרור במערכת הבריאות.,  יישום המודל

ניתן יהיה ליישמו בעתיד במלואו בכלל  בות אשר  ויי בשנים הקרו בחשבון את מצאי הרופאים הקיים והצפ

 בתי החולים בארץ.   

 

 תורנויות

  ,בפריפריה יביא לפגיעה משמעותית בתנאי עבודת הרופאיםעדר רופאים לאיוש תקנים, יישום המתווה  יבה

יש לעמוד על כך כי לא יבוצעו יותר משש תורנויות לחודש    אשר יאלצו לעבוד ביותר משש תורנויות בחודש.

"להגמיש" את מגבלת שש התורנויות לחודש עד לסוף בדו"ח  כן, ההצעה    עלכפי שנקבע בהיתר הכללי.  

 . חלוטיןל ינו  אינה מקובלת על  2023

במקום סוף שבוע אחד כפי    סופי שבוע בתורנויותשלושה  לעבודה בלהסכים בשום מקרה  לא ניתן  בנוסף,  

כיום.   מהווה  הקיים  הדבר  כי  מחלוקת  להיות  יכולה  ולא  הרופאיםמשמעותית  פגיעה  אין   ברווחת 

 .ובמשפחותיהם
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רנויות חריג ורבים מהם נאלצים  עבודת הרופאים מתבצעת תחת עומס תובפריפריה  כבר כיום בבתי החולים  

במצב דברים זה, מאליו ברור כי מספר התורנות החודש אך יעלה לאחר  בחודש.    שש תורניותלבצע יותר מ

 קיצור יום העבודה במתווה המוצע בדו"ח. 

בניגוד להסכמים  זאת  תורנויות לחודש,    9  -  8ופאים לבצע  היא להמשיך ולאפשר לר המוצע  משמעות המתווה  

ובנ  הכלליהקיבוציים  להיתר  התיקון  להוראות  יוצא  .  יגוד  ידי   ,  כפועל  על  המוצע  המתווה  פי  משרד    על 

  16-18  -כ העדרות של  :  , קריויום אחרי כל תורנותתורנות  כל  יום לפני  יעדרות הרופאים הללו  ה,  הבריאות

 . ימים בחודש

 תקנים 

לא ברור מהדו"ח כמה תקנים יוקצו לטובת המהלך לקיצור יום העבודה, לאיזה בתי חולים ולאיזה מחלקות  

 הם יופנו. 

תורנות   טור  לכל  הנדרשים  התוספתיים  התקנים  הקצאת  למפתח  בקשר  כלשהו  מענה  ניתן  לא  בנוסף, 

 במחלקות בהן יקוצר יום העבודה.  

חשש כבד הוא כי ללא מפתח תקינה נכון והולם, הרופאים יאלצו לעבוד שעות רבות ו/או לבצע תורנויות  

 ו גם איושם של תקנים אלה בפועל. על כן יש חשיבות רבה לקביעת מפתח תקינה הולם כמ רבות.

מתעלם מהניתוח המקצועי של חברת ארגו, שבחנה את פרופיל הצרכים וההיעדרויות    המשותף  הצוותדו"ח  

, והגיעה למסקנה שמפתח תוספת התקינה הנדרשת לכל טור  האחרונות  שניםה  3ברזילי במהלך  חולים  -תבבי

   .דו"חהעולה מ כפי ש 1.5תקנים ולא  1.8הינו   ,  תורנויות

 השתכרות הרופאים 

לא בהשתכרות הרופאים עליהם יחול    -הדו"ח אינו דן כלל ועיקר בנושא מהותי של השתכרות הרופאים  

 המתווה לקיצור יום העבודה ולא בהשתכרות הרופאים אשר יאלצו להמשיך במתכונת העבודה הנוכחית. 

בודה, שינוי בעבודתם שעלול לגרור שינוי  זו הפעם הראשונה שבה נכפה על רופאים שלא במסגרת הסכם ע

 .  העתידית בשכרם ואי ודאות מוחלטת לגבי השתכרותם

 רופאים כאמור.  לכלעל כן, מובן שלא ניתן להתחיל במהלך לקיצור יום העבודה ללא הסדרת סוגיית השכר 

 פוגמת ברצינות הכוונה להוציא את המהלך מכוח אל הפועל.  ,שתיקת הדו"ח בכל הנוגע לסוגיית השכר

יתר על כן, מאחר ולא כל ציבור הרופאים יעבוד באותה מתכונת של יום עבודה מקוצר ובאותו מספר שעות  

עבודה, יש חשיבות רבה להגיע למתווה מוסכם שלא יפגע באף קבוצת רופאים וייתן מענה לעובדה שחלק  

 ה. מהרופאים נאלצים בשל אילוצי מערכת הבריאות, להמשיך ולעבוד במתכונת העבודה הישנ

המהלך לקיצור יום העבודה עשויי לפגוע באופן משמעותי ברופאים בפריפריה ברווחתם והשתכרותם ולגרום  

 מהפריפריה.   ,לבריחת רופאים, כך ממש

מורליזציה, עייפות החומר ושחיקה  -הפגיעה בתנאי העבודה עלולה להעצים תחושות קיימות ממילא של דה

 הקורונה. על רקע המאבק המתמשך במגפת 

 DUTYהמשלב בין קיצור שעות העבודה הפעילה )  ,הוראות התיקון להיתר הכללי  יישוםל מתווה  יש למצוא  

TIMEאין ספק כי  .  לאחר התורנות  מנוחההשכר וימי  תוך שמירה על  שעות,    24עבודה במהלך    שעות  18-( ל

 .ניתן למצוא מתווה כאמור
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 מתכונת העבודה במחלקות לרפואה דחופה )מלר"דים( 
 

א נדון באופן ממצה ויסודי בישיבות הצוות המקצועי  מתכונת העבודה במלר"דים ל  נושאיל,  כפי שהובהר לע

. על כן,  אנו סבורים כי הדו"ח אינו יכול לכלול  יום העבודה שם  צורהמשותף ולא נבחנו מתווים כלשהם לקי

אין אנו חולקים על כך כי יש צורך בשינוי משמעותי   מסקנות והמלצות בקשר למתכונת העבודה במלר"דים.

הר"י ועדה לבחינת שינוי מתכונת העבודה במלר"דים והשלכות השינוי  מה  בשל כך, הקי.  בעבודת המלרד"ים

 על המחלקות הפנימיות.  

צורך   יש  עימם  מספר אתגרים  סימנה  במלר"דים  שינוי מתכונת העבודה  לבחינת  הוועדה  זה,  למועד  נכון 

ד שאילולא כן, יהיה קושי לשנות את מתכונת העבודה במלר"ד, כמו למשל מספרם הרב של הרופאים  להתמוד

אותם יש לגייס לעבודה במרל"ד. אתגר זה בא לידי ביטוי בבירור במלר"ד של בית חולים אסותא אשדוד: 

 בלבד.    מיטות אשפוז 300 - במרכז רפואי זה מועסקים יותר מחמישים רופאים כאשר במרכז כולו יש כ

אתגר נוסף שהובא לפתחה של הועדה הוא הצורך בשינוי הסכמי העבודה החלים על כל הרופאים, לרבות על  

מעבודת   הנובעים  הקשיים  גם  כמו  הרגיל,  העבודה  יום  שלאחר  בשעות  גם  לעבוד  הנדרשים  המומחים 

 הרופאים כצוות אורגני של המלר"ד בלבד, ללא שילוב רופאים ממחלקות אחרות.  

אין זה נכון לערב  שינוי כאמור במתכונת עבודת המלר"דים הוא שינוי המצריך הערכות משמעותית וכן,  על  

זו   הצוות  סוגייה  בדיוני  ּלובן  ולא  נדון  לא  זה  שנושא  שעה  וחומר  קל  העבודה,  יום  לקיצור  המהלך  עם 

 המקצועי המשותף.

 

 חינוך והכשרה 

על ידי קיצור שעות העבודה היה אחד מהעקרונות   שמירה על איכות הכשרת המתמחים כדי שלא תיפגע 

מפני הירידה הצפויה בשעות עבודת הבוקר  התריעה  המרכזיים שהנחו את הוועדה העליונה. הוועדה העליונה  

ת החשיפה  פגיעה בהכשרה כתוצאה מהקטנ וכפועל יוצא  של המתמחים כתוצאה משינוי מתכונת העבודה,  

 של המתמחה לעבודת המחלקה. 

דבר אשר גם לעמדת משרד הבריאות  )הדו"ח אינו מציין את העובדה כי ככל שיעלה מספר התורנויות החודשי  

   עקב הפסד שעות עבודת הבוקר. משמעותי, עשוייה הכשרתם של המתמחים להפגע באופן  (צפוי שיקרהאך 

  6 -אין להעסיק ביותר מ  תיקון להיתר הכללי לפיה  הוראת ה מ   החרגהנשוב ונדגיש כי ההצעה בדו"ח לאפשר  

קריטית.  תפגע    ,2023  שנת  עד  בחודש  תורנויות פגיעה  המוצע  בהכשרה  ימי    שניה  חהמתמ מפסיד  במודל 

  8  -כ  רבים מהרופאים כבר מבצעים    בגינויה,  במצב הקיים כיום בפריפר.  אותה יבצע  כל תורנות  בגיןהכשרה  

דבר אשר    ימי הכשרה בגין כל תורנות(   2)  ימי הכשרה בחודש   18  -   16  - להפסיד כ   לויאלצו הרופאים הל   , 9  -

 ! אינו מתקבל על הדעת

 

 למתווה המפורט בדו"ח פילוחהצעת מתווה  

על ידי הועדה העליונה. בתחילת דיוני הצוות  והוצע    נכון הוא כי המתווה המוצע בדו"ח הוא מתווה שנדון

סברנו כי אכן ניתן יהיה ליישם מתווה זה ואולם תוך כדי דיוני הצוות, הסתבר לכולנו כי    ,שותףהמקצועי המ

שעה  בטח ובטח  מתווה זה אינו ישים בהעדר רופאים לאיוש התקנים וכי הוא עשוי לקרוס תוך זמן קצר,  

 שיעשה ניסיון להפעילו בכלל המקצועות בכל בתי החולים בארץ.
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ה להתאים את המתווה לקיצור יום העבודה של הרופאים להיצע הרופאים הקיים  במצב דברים זה, נכון יהי

בתקופת הביניים יש לשקול יישומו של מתווה חלופי שיאפשר מתן מנוחה    .על מנת שהמתווה יהיה ישים

 לרופאים במהלך התורנות והקלת העומסים המוטלים על כתפיהם.  

צון להביא לקיצור בשעות עבודת הרופאים באופן ישים  מתוך אחריות למערכת הבריאות, לרופאים ומתוך ר

, הצענו בימים האחרונים מודל חלופי אשר יש בו כדי  שתכרותםהוקבוע ללא פגיעה ברווחתם, בהכשרתם וב 

   הבעייתיות שעלו ואשר לא ניתן להן פיתרון כלשהו בדו"ח.ליתן מענה טוב יותר לסוגיות 

יותר של קיצור שעות העבודה ללא פגיעה ממשית  המודל החלופי שהוצע יאפשר יישום   יותר ורחב  מהיר 

 בשכר ובתנאי העבודה. 

 

 לסיכום

 

משהובהר לנו כי לא ניתן יהיה לחתום על דו"ח המקובל על כולם, הר"י המשיכה את המשא ומתן בו החלה  

 להיתר הכללי.מול משרד האוצר על מנת שניתן יהיה להתאים את ההסכמים הקיבוציים להוראות התיקון 

 מענה לכלל הסוגיות שפורטו לעיל בכללן:  צריך יהיה לתת מסגרת המשא ומתן ב

 

 . הרופאיםההשתכרות   •

 . איוש התקנים •

 .תורנויות לחודש 6 העסקה בעד  •

 . מספר תורנויות סופשבוע בכל חודש •

 . עקב קיצור יום העבודה והפסד שעות עבודת הבוקראי פגיעה בהכשרה  •

 

 

 
 

 ___________ _______  ___________________  ___________________ 

 פרופ' נמרוד מימון       ד"ר גיורא גוטסמן       ד"ר זאב פלדמן    

 

 

_______ __________   _________________   _________________ 

 ד"ר ליאור אונגר      איזקסון  רדנד"ר אלכס     פרופ' דודי צייגר    

 

       __________________          _____ ___ __ __ ___ ___ _ _ 

 רי כהן מוד"ר ע                   ד"ר ניצן עטיה             


