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 1נספח 

העתק מכתב העותר באמצעות  

באי כוחו בטרם עתירה לבג"צ  

  27.3.2022מיום 

 3-1עמודים 



 

  
 

 

 

 

 

 2022 מרץל 27 ראשון יום
 לכבוד

 שר הבריאות, מר ניצן הורוביץ
 והתעשייה  גב' אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה

 הדוא"לבאמצעות                        מר אביגדור ליברמן, שר האוצר
               
                                                              

            , ג.נא.

    קיום הבטחות שלטוניות בעניין קיצור תורנויות הרופאים המתמחים הנדון:

 לפני נקיטת הליכים משפטיים נוספת התראה 

בדברים   מילא ידינו לפנות לכבודכם  "(מרשם"  -מרשם )להלן  -ארגון המתמחים לרפואה  - מרשנו, אה"ל  

 הבאים, כדלקמן: 

ההיתר הכללי להעסקה במנוחה שבועית  פורסמה הודעה על תיקון    6.10.21בהבטחה שלטונית מיום   .1

 "(.ההיתר" -ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים )להלן 

מיום   .2 שלטונית  לתכנון    14.10.21בהבטחה  משותף  מקצועי  לצוות  מינוי  כתב  הבריאות  שר  פרסם 

בתורנויות, המועסקים  הרופאים  של  העבודה  יום  לקיצור  המהלך  בין    וליישום  נקבעו,  במסגרתו 

 היתר, לוחות זמנים לעבודת הצוות המקצועי ולביצוע קיצור התורניות של הרופאים. 

הובא לידיעת מרשנו, שבעקבות נתק וחוסר תקשורת בין משרד האוצר ומשרד הבריאות, בכוונת   .3

 ןלפיה  14.10.21ומיום    6.10.21ת מיום  ומשרד הבריאות להפר ולא לבצע את ההתחייבות השלטוני

ב  1.4.22ביום   המתמחים  תורנויות  שרת   10  -יקוצרו  בהיתר  שנקבע  כפי  בפריפריה,  חולים  בתי 

 . 6.10.21הכלכלה מיום 

כך גם התנהלות בתי החולים בשטח מעידה כי אין בכוונתם ליישם את היתר שרת הכלכלה החל   .4

בבתי החולים לחודש אפריל הינו   מוולקצר את התורנויות, כאשר לוח התורנויות שפורס  1.4.22מיום  

 שעות.  16, קרי שעות ולא כפי שנקבע על ידי שרת הכלכלה 26לפי תורנויות של 

לא יעלה על הדעת כי בשל כיפופי ידיים בין משרדי הממשלה והתנהלות משרד האוצר כדי למנוע  .5

ק לתוקף  ייכנס  לא  הכלכלה,  הבריאות  משרדי  מצד  שלטוניות  הבטחות  למימוש  יצור תקצובים 

 התורנויות.

- 1 -

1



2 

בעניין זה טרם זכו   15.3.22וביום    21.2.22לתשומת ליבכם, מכתבים שנשלחו מטעם מרשנו ביום   .6

 למענה.

נודה לכבודכם אם תואילו להודיע לח"מ בחוזר כי בכוונת משרד הבריאות לקיים ולא  לאור האמור,   .7

  48בתוך  וזאת    רנויות,וכי הלכה למעשה בכוונתכם ליישם את קיצור התו   להפר את מתווה הקיצור 

 על מנת לייתר את הצורך בפנייה לערכאות., 29.3.22עד ליום שעות ממועד שיגור מכתבנו, 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,        

                      

 , עו"דאדר שוורץ אביטל                עו"ד סיגל פעיל,
 משרד עורכי דין  –סיגל פעיל ושות'                                     

 

 
 :יםהעתק

 ד"ר ריי ביטון, יו"ר ארגון מרשם
 גב' קרן הראל, מנכ"לית ארגון מרשם
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 2נספח 

מכתבי מנכל האוצר והבריאות  

 27.3.2022מיום 

 7-3עמודים 
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 המנהל הכללי
 משרד הבריאות

Director General 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
mankal@moh.health.gov.il 

 02-5655966 פקס:  -508000002 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mankal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966 

 

 
                

 
 

 כ"ה באדר ב', התשפ"ב                
 2022מרץ  28                
 448924822סימוכין:                 
 )במענה: ציין סימוכין(                

 
 
 

 לכבוד
 מר רם בלינקוב

 מנכ"ל משרד האוצר
 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 המתמחים קיצור תורנויותהנדון: 
 28.3.2022 מכתבך מיום     

 
 
 

 תודה על התייחסותך למכתבו של שר הבריאות בנדון.
 

מיליון השקלים שאתה טוען שתוקצבו ועומדים לרשות המשרד ומערכת  66ראשית, אבקש לציין כי 
הבריאות אינם לרשותנו. לא אפרט כאן את התרגילים שנעשו כדי ליצור מראית עין שהסכום תוקצב 

צורך מימון תקנים שיסייעו להוציא לדרך את המתווה לקיצור בלי שהוא יהיה זמין עבורנו ל
 התורנויות.

 
נראה כי משרד האוצר התבלבל לחשוב שהוא מנהל את מערכת הבריאות וקובע את המדיניות בה. 

המשנה למנכ"ל  ל ידימודל קיצור התורנויות ייקבע על ידינו בהתאם לעבודה שנעשתה באופן יסודי ע
שרת הכלכלה. המודל שנקבע  ל ידימנדלוביץ, למימוש ההיתר שנקבע ע משרד הבריאות, ד"ר ספי

 גב מבוסס על המלצות ועדה של הר"י.אמודל המעשי היחיד שרלוונטי, הוא הוא ה
 

בחנו את ההצעה שעלתה מכם ומהר״י בימים האחרונים ומצאנו, לאחר התייעצות עם כלל מנהלי 
שי המקצוע במשרד, שהיא אינה מעשית ואינה בתי החולים עליהם חל המתווה, שסבורים כדעת אנ

 .מקצועית
 

אני מסכים שיש להזדרז ולסגור את תנאי השכר של המתמחים, אך התנאים צריכים להתאים 
ימים, לא ניתן להמתין עד שיתקבלו  4למודל. בהתאם להיתר של שרת הכלכלה, שנכנס לתוקף בעוד 

 הסכמות בעניין.
 

יוכלו להתחיל באיושם, תוך כדי כך  החולים נדרש לצאת לדרך ולהקצות את התקנים כדי שבתי
 שנסגר נושא השכר. כך נוכל לצאת לדרך הארוכה שלפנינו.
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 המנהל הכללי
 משרד הבריאות

Director General 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
mankal@moh.health.gov.il 

 02-5655966 פקס:  -508000002 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mankal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אנו לא מבקשים תקציב נוסף ליישום המודל בפריפריה, כך שאיני יודע מדוע אתה כותב שיש למודל 
הות בהרבה מהסכום שהוסכם בין שרי האוצר, הבריאות והכלכלה. היישום השלכות תקציביות גבו

כפי שנכתב במפורש בדו"ח של ד"ר מנדלוביץ, השלמת התהליך במרכז תצטרך להתבסס על מודל 
 שונה.

 
אני קורא לכם לשחרר את התקציב והתקנים במיידי כדי שמשרד הבריאות יוכל לתקצב את בתי 

 תו לדרך של המהלך החשוב הזה.החולים באופן ישיר, ולאפשר את יציא
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב
 
 

 נחמן אשפרופ' 
 
 
 

 העתק: מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות
 מר אביגדור ליברמן, שר האוצר      
 גב' אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה והתעשייה      
 מר יאיר פינס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה      
 ר והסכמי עבודה, משרד האוצרמר קובי בר נתן, הממונה על השכ      
 מר יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, משרד האוצר      
 , משרד הבריאותעו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית )בפועל(      
 מר רון קורמוס, ראש מטה שר הבריאות      
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 3נספח 

היתר העסקה לפי חוק שעות  

  22.5.51עבודה ומנוחה מיום 

 8-7עמודים 
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 4נספח 

  27.12.12ההיתר מיום 

 10-8עמודים 
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  21.1.2015העתק ההיתר מיום 

 12-10עמודים 
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העתק ההיתר מיום 

31.12.2015  

 14-12עמודים 
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 7נספח 

העתק מכתב המינוי של הר"י 

  26.5.2020מיום 

 17-14עמודים 



 

 2020 במאי 26תאריך: 
 0141-2020סימוכין: 

                       

1 
 

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

 מועצה מדעית:
 פרופ' חנוך קשתן, יו"ר המועצה המדעית של הר"י;

 יו"ר המועצה המדעית של הר"י;מ"מ פרופ' גידי פרת, 
 מדעיים:נציגי איגודים 

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית;
 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים;

 פרופ' מיכאל דרשר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה דחופה;
 , יו"ר איגוד רופאי העיניים בישראל;ענת לבנשטייןפרופ' 

 הרופאים המרדימים בישראל;פרופ' עידית מטות, יו"ר איגוד 
 פרופ' רוני מימון, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה;

 ;איגוד הפסיכיאטריה בישראלד"ר צבי פישל, יו"ר 
 פרופ' יורם קלוגר, יו"ר איגוד הכירורגים בישראל;

 ופדיה;תחיים שטארקר, יו"ר האיגוד הישראלי לאור ד"ר
 הפתולוגים בישראל; פרופ' רות שאקו לוי, יו"ר איגוד

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

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

 ד"ר ארז ברנבוים, מנהל בית חולים אסותא אשדוד;
  צפת; –ד"ר סלמאן זרקא, מנהל בית החולים זיו 

 קורח, מנהלת המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(;-ד"ר אסנת לבציון
 פרופ' משנה פהד חכים, מנהל בית החולים נצרת אי.מ.מ.ס )האנגלי(;

 ;המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב( משנה למנכ"לד"ר גיל פייר, 
 פורומים: 

 ד"ר ליאור אונגר, יו"ר פורום המומחים הצעירים בהר"י;
 רכזת הוועדה ויו"ר פורום המתמחים בהר"י; ,ד"ר אלה קיטרוסר

 , נציג המתמחים;ד"ר עז אל דין אבו זיד
 המתמחים;ד"ר עומר אניס, נציגת 

 ;, נציג המתמחיםבכר ד"ר מיכאל
 , נציגת המתמחים;ד"ר מעיין גלבוע

 , נציגת המתמחים;ד"ר דפי מורן ברגמן
 , נציג המתמחים;ד"ר  שאהר מונגד עותמן

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

 רופאי המדינה;ד"ר זאב פלדמן, מ"מ יו"ר הר"י ויו"ר ארגון 
 ד"ר משה קוסטינר, מ"מ יו"ר הר"י ויו"ר ארגון רופאי קופת חולים;

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

 החוליםות בבתי ויואופי התורנ

 נכבדיי,

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

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

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

 

 הרקע להקמת הוועדה:

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

כאשר ועדה מקצועית המונה נציגים ממגוון הסקטורים והתחומים השונים תרכז את עבודת  –מודלים שונים מספר 
הוסכם על פיילוט לבחינת משך התורנות, אולם  2011הבחינה ואת הממצאים. כבר בהסכם העבודה שנחתם בשנת 

 משרדי האוצר והבריאות לא הקצו את התקנים הדרושים שיאפשרו את המהלך.

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

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

 מטרת הוועדה:

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

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

 
 לרכז את עבודת הפיילוטים שיושקו במספר מחלקות שונות. .ב

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

 עזר, שכר ותקצוב.
 

 לבחון את המשמעויות הנגזרות בכל הקשור לאיכות ההכשרה ואיכות הטיפול. .ד
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 2020 במאי 26תאריך: 
 0141-2020סימוכין: 

                       

3 
 

 לבחון את המשמעויות הרוחביות על מתכונת העבודה כולה. .ה
 

 באשר לרווחתם של הרופאים והמתמחים בפרט.לבחון את המשמעויות והתמורות  .ו
 

לבחון את ההבדלים שעשויים להיגזר מהמודלים השונים בין פריפריה למרכז, את המשמעויות שלהם ואת  .ז
 הפתרונות המוצעים כדי לגשר עליהם.

 
להמליץ על סט הדרישות הנגזרות מול משרדי האוצר והבריאות בכל הקשור לכוח אדם, שכר, סיוע של כוחות  .ח

 עזר, הפחתת ביורוקרטיות, הטמעת אמצעים טכנולוגיים ועוד.
 

 סדרי עבודת הוועדה:

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

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

 

 :תקשורת

 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 היועצים של חברת "דלויט" שילווה את הליך הבחינה.

 

 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
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 8נספח 

  16.6.2020העתק ההיתר מיום 

 19-17עמודים 
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 9נספח 

העתק ההיתר מיום 

16.12.2020  

 21-19עמודים 
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 10נספח 

 6.7.2021העתק ההיתר מיום 

 23-21עמודים 
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 11נספח 

העתק ההיתר הכללי מיום 

6.10.2021  

 26-23עמודים 



- 23 -

11



- 24 -



- 25 -



 

 

 12נספח 

העתק כתב המינוי מיום 

14.10.2021  

 35-26עמודים 
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 13נספח 

אגרת שר הבריאות, מר  

  18.10.2021הורוביץ, מיום 

 37-35עמודים 
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 14נספח 

העתק פרסום דברי שר 

הבריאות בתקשורת מיום  

2.3.2022  

 40-37עמודים 



30/03/2022, 16:07 "הורוביץ: "אגף התקציבים באוצר מנסה לטרפד את קיצור תורנויות המתמחים

https://www.ynet.co.il/news/article/hkrq9z6e5 1/1

חדשות

הורוביץ: "אגף התקציבים באוצר מנסה לטרפד את
קיצור תורנויות המתמחים"

בתום שיחות שנערכו בימים האחרונים בין אנשי משרד הבריאות ואגף התקציבים באוצר באשר למתווה קיצור תורנויות 

המתמחים, שר הבריאות ניצן הורוביץ אמר כי "מה שעומד בינינו לבין יישום המתווה הוא סירוב אגף התקציבים לאשר שימוש 
בתקציב שהובטח, על פי סיכום בין שרת הכלכלה, שר האוצר ושר הבריאות". לדבריו, "יש דברים שלא חוסכים עליהם, אני לא 

אוותר ומערכת הבריאות תקבל מה שמגיע לה. יש פה דרך אחת נכונה ומטרה אחת צודקת - לקצר את התורנויות. אף עובד לא 
צריך לעבוד 26 שעות ברצף, זה בלתי מתקבל על הדעת". 

(נינה פוקס)

+ynet הצטרפו עכשיוהתחברותתל אביב - יפו19°המייל האדוםמבזקים

חיפושעודיהדותאוכללאשהדיגיטלרכבבריאותרכילותתרבותכלכלהספורטחדשות+ynetראשי

17:25 | 02.03.22

פחות מדקההאזינו לכתבה
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 ״ המתמחים קיצור תורנויותאת  טרפדל מנסה ״אגף התקציביםהורוביץ:  

בימים   קדחתנילאחר רצף שיחות ו ,קיצור תורנויות המתמחיםלמתווה בתום עבודת צוות היישום 

 :שר הבריאות ניצן הורוביץאומר , אגף התקציבים באוצרו האחרונים בין אנשי משרד הבריאות

  תקציבב אשר שימוש ל ף התקציביםגרוב איהוא ס יישום המתווהבין מה שעומד בינינו ל״

  ״שר הבריאותהאוצר ושר כלכלה, ה תשרבין  סיכום  על פי ,שהובטח

שעות ברצף. זה בלתי מתקבל על הדעת. העובדה שעד עכשיו הסוגיה   26אף עובד לא צריך לעבוד  ״

סוף   התחייבנו לתקן הזו זכתה להתעלמות מוחלטת מכל שרי הבריאות וממשלות ישראל היא חרפה.  

   .במלואה  - את העוול הזה, ואני לא מתכוון לוותר עד שנשיג את המטרה  סוף

  תורנויותבאפריל יחל קיצור  1-ואיתי קובע כי ב עם שר האוצרשסוכם פי כההיתר של שרת הכלכלה, 

ליון שקלים  י מ 66של  כולל  יבסוכם על תקצ. עוד בתי החולים בפריפריה  10בכל   המתמחים לרפואה

התחייבתי שבמהלך   ,בנוסףמחוייבת למהלך הזה. התחייבה וממשלת ישראל  ישום המתווה.ילטובת 

 . , וכך יהיה2025עד סוף שנת   ה שלי יורחב המהלך בהדרגה לכל בתי החולים בארץהקדנצי

  בראשות המשנה למנכל משרד הבריאות ד"ר ספי מנדלוביץ ישוםהיצוות   בחודשים האחרונים עמל

ההסתדרות הרפואית ונציגי מנהלי בתי החולים,   הכלכלה, האוצר,משרדי שתתפות נציגי בה 

בכל   בדיקה יסודית לאחר  .בפריפריה  המוסכם  על תוכנית להוצאה אל הפועל של המתווה  , מתמחיםה 

עבודת  לאחר סיום ו ,בכל מחלקה ומחלקה את הצרכים הנדרשים  די לבחוןכ  ,חולים בפריפריה ה  בתי

שקלים  מיליוני  25-כלצורך ביצוע המתווה   נדרשים , על פי אומדן משרד הבריאותמטה נרחבת בנושא

תקצוב  וכן לצורך  שנדרשים למערכת  תקנים נוספים מימון יםנוספים. הסכום החסר נועד להשל

בדיונים שקיימנו . יה רבפריפים בתי החולב המתמחיםהמחלקות ועל העומס   להקלתאמצעים שונים 

 .  וספת הזולאשר את התהובהר לנו שאגף התקציבים מסרב אוצר  בשבועות האחרונים עם ה 

להתחיל את מימוש    החלטתיבהיתר שרת הכלכלה,  מחויבותי לקיום המתווה ומתוך רצון לעמודתוך  מ

, תוך עמידה על השלמת המשאבים עם התקדמות איוש כם בין השריםכבר סוהמתווה בסכום ש

שלושת בין סוכמו  שכבר מיליוני השקלים 66 את גם שבימים האחרונים התברר כי ,אלא התקנים.

כול לצאת לדרך  י המתווה תקנים הנדרשים.לטובת ה עביר לנו בים לא מוכן לה אגף התקצי ,השרים

ומנסה למנוע בכך את  ושת השריםמתכחש לסיכומים בין של אגף התקציביםאבל  ,כמתוכנן

 יישום המתווה. 

הרופאות והרופאים וכל אנשי  ,בתנאים קשים ובעומס בלתי נסבל פת הקורונה,מגתקופת  בכל

  מערכת הבריאות הצילה את הכלכלה הישראלית .  שלמה על הכתפייםהבריאות מחזיקים מדינה 

. צוותי הרפואה הם אלו  שאיר את המשק פתוחלה   ואפשרה  , מנעה סגרים והשבתותמקריסה 

מן למלא  זה בדיוק הז. שקלים למדינה מיליארדי פקטו-דה  ווחסכ ,שאפשרו לכלכלה לשגשג ולצמוח

  סבירים העבודה הבלתי  שיתקן את תנאיההיסטורי   מהלךל  לצאת לדרךו , אחר התחייבויות הממשלה 

 . המתמחים של 

במקום לתת להם   אחרי יותר מיממה על הרגליים, בחולים לא יטפלו ות ורופאיםשרופאדאוג במקום ל 

אני לא   התורנויות.יצור  ק מתווה את לסכל נסותל  בוחרים אגף התקציביםב את מה שמגיע להם,

  – אחרי שנים של הזנחה פושעת, לקחתי לי כמטרה לתקן את הדבר הזה   בשום אופן. .אסכים לזה

 ואני לא מתכוון לוותר. 

, ובכדי להגן על איכות הרפואה  בפריפריה  התורנויות  קיצור בטיח את מצא שכדי לה צוות היישום 

עבודת המטה  ובמרכז. כפי שאני מקבל את  הבפריפריישום המתווה נדרש ליצור ריווח בין י בפריפריה 

קנה זו לא  אימוץ מסחשוב להבהיר,   מסקנה הזו.את ה גם ן לאמץ אני נכו באשר לתקנים הדרושים,

,  שאנו יוצאים למהלך באופן אחראי ומקצועי בטיחי זה  מתווה קיצור התורנויות. להיפך,צמצם את  י

יצא אל   שהמהלך אכן זהו המפתח לכך  פריפריה. להרחיב את הפערים בבריאות בין המרכז וה י מבל

 שסוכם. הפועל בכל רחבי המדינה בדיוק כפי 

חזק את בתי החולים שמתקשים יותר  זה י .פריפריה תחילה כאשר ה  – בשיטת פעימות המתווה עובד

לקיצור  נצא למהלךגם במרכז, כאשר  יתד כבר בשלב זה  קבענעם זאת, יחד מכל לגייס כוח אדם. 
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חדרי המיון  ה ב , במסגרת רפורמארץבתי החולים בקות לרפואה דחופה בכל במחל תיוהתורנו

 )מלר"דים( באופן שיטיב גם עם המתמחים וגם עם הציבור הרחב.  

. רפורמת עוזרי הרופאאת  מוציא לדרךמשרד הבריאות , התורנויות קיצור מתווה במקביל ליישום 

  . הראשון יחל את הכשרתו כבר בתחילת השנה הבאה לאחר למעלה מעשור בו הנושא נדון, המחזור 

קלה משמעותית על העומס שהמתמחים  וא יבטיח ה וה  ,לשיפור איכות הרפואה דרמטי  מהלך ב מדובר

 מתמודדים איתו. 

מתמחות  ה העסקה שליצאנו לדרך. כדי להפסיק את ששום דבר לא השתנה מאז אני חוזר ומדגיש, 

,  רושים תקנים. זה ברור ומובן לכל הצדדים מתחילת הדרך דרוש כסף וד  שעות ברצף, 26  מתמחיםה ו

של שרת הכלכלה ההיתר והמתווה . ות התקציבים מסוכמות ומתועדותוההתחייבויות באשר להקצא

. רשאי להפר אותו לא אגף התקציבים, ולא אף גורם אחר מחייב. הוא – הוא לא המלצה או בקשה 

את המתמחים   – ור התורנויות נכשל לראות את מתווה קיצם שרוצים יש הרבה מאוד כוחות חזקי

ממשיכים להירדם בעמידה, את המטופלים ממשיכים לסבול מהעומסים, את מערכת הבריאות  

מערכת  ו וותר אני לא א יש דברים שלא חוסכים עליהם, לא.  – ממשיכה להאבק על אוויר לנשימה  

 לקצר את התורנויות. – רה אחת צודקת  יש פה דרך אחת נכונה ומט .מה שמגיע לה הבריאות תקבל 

 . ”פריפריה עכשיו, ומשם לכל הארץ 
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 15נספח 

העתק מכתב מרשם מיום 

15.3.2022 

 43-40עמודים 



 

 

 2022 למרץ 15 שלישי  וםי

  לכבוד:

 והתעשייה  הכלכלה רתש ,ברביבאי אורנה גב'

 

  המתמחים עם דחופה ולפגישה להתערבותכם בקשה -המתמחים תורנויות לקיצור המתווה הנדון:

 רב, שלום

 

 אופן   ואת המועד את לדחות בכוונתך אין כי הבהרת בו ,13.3.22 מיום למכתבך בהמשך אליך פונים הרינו

  בהיתר. שנקבע כפי התורנויות קיצור של  היישום 

 האיתנה  עמידתך על  "מרשם" המתמחים הרופאים ארגון בשם לך להודות מבקשים אנו הדברים בפתח

  ממשרדי   מצפים  אנו  ביה"ח.  בשערי  הבאים  והמטופלות  המטופלים  לטובתו  ולצידנ  מתפשרת  הבלתיו

   דומה. באופן  ולפעול הבטחותיהם מאחורי לעמוד והאוצר הבריאות

  עולה  אינו  היישום, צוות של המסקנות מדוח שמשתקף כפי  שהמתווה, לכך עיניך את האיר ל יםבקשמ ואנ

   בהיתר. הכתובים הדברים עם אחד בקנה

  מחלקות   של   מוחלטת  לגריעה  באשר  הן   שלמה,  בשנה  בילדים  הקיצור   השלמת   לדחיית   באשר  נכון  הדבר

  2023  לסוף   עד  תורנויות   6  הגבלת  את   דוחה   המתווה  כי   לעובדה  באשר   הן   מהמתווה,   נמרץ וטיפול  הרדמה

  יחול   לא  התורנויות   קיצור   ולמעשה   באילת  יוספטל  ביה"ח  את  לחלוטין   מחריג   שהמתווה  לעובדה  באשר  והן

  אשר  2026-2022  השנים  בין   הקיצור  שלבי  את  פורטת  אשר  מפורטת  חומש   תכנית  היעדרב  ןוכ  ,כלל  עליו

 בפריפריה. החולים  לבתי מחוץ נרחב* *בהיקף יחול

  משרטט   אשר  בהיתר,  לקבוע  גמור  בניגוד  כאמור  וכולן  נוספות,  ישנן  נבחרות,  דוגמאות  רק  הן  אלה  כל

   כולו.  התהליך של  לקיומו מנחים קווים

  את  לקיים   יש   כי  בדבר  ולנוגעים   לשרים   ולהבהיר  התערבותך  את  לבקש   מנת   על  כעת   אלייך  ים ונ פ  ואנ

  כולו  התורנויות  קיצור  את  שמעמיד  פתח   מהווה  ההיתר,   מן   חורג  אשר  אחר,  מתווה   לכ  כלשונו.  ההיתר

 בסכנה. 
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  קיצור  פעימות   לכדי  ההיתר  את  המרחיבה  הבריאות,  שר  של   איגרת  פורסמה  ההיתר  לצד  למכותבים,  כידוע

  מנת  על   הז  במכתב  זאת  מזכירים  ואנ  הארץ.  במרכז  בביה"ח  תורנויות  קיצור   על  בדגש  -נוספות  תורנויות

  המתווה   את   ולהרחיב  בהתחייבויותיו   לעמוד  הבריאות  משר   מצפים   והמתמחות   המתמחים   כי  להבהיר

   לנו.  שהובטח כפי במרכז, לביה"ח

  זמן  לחכות  יש  ולפיה  היישום  צוות  של  קנותהמס  דוח  מבוסס  עליה  השגויה  התפיסה  את  דוחים  אנו

 הזכות   כי  מחשבה  מתוך  במרכז,  בביה"ח  התורנויות  לקיצור  בפריפריה  הקיצור  בין  מוגבל  ובלתי  משמעותי

 בפריפריה. התקנים  את למלא אדם כח למשיכת תמריץ בגדר הינה ברצף שעות  26 לעבוד שלא

 בפריפריה. והן במרכז הן  טופליםובמ במטפלים פוגע אשר קשה  עוול  הינה  זו  העסקה צורת

   במלואו. ייושם  במרכז, ביה"ח  את הכולל המורחב, שהמתווה  מצפים  אנו

  שיש   הרי  שניתנו,   התקנים   של   מלא   איוש  ללא  כעת,  שהוא   כפי  הדברים  במצב  הבהיר, ל  נו ל  ובחש  בנוסף,

 הרב   העומס  את  להעלות  עשוי   אשר  מצב  בסופ"ש.  למתמחים  נוספות  תורנויות  שיתווספו  אפשרות

 ולכן   הדעת.  על  מתקבל  שאינו  דבר  בהם,  ומשמעותית  קשה  לפגיעה  ולגרום  המתמחים,  על  מלכתחילה,

  האיוש   לסיום   עד  שעות   26  של   בתורנויות  עבודה  המשך  בכך,  ם למעונייני  לאפשר   הוא  לעשות  הנכון  הדבר

 מלא.  באופן המתווה  והחלת

  אנו   התועלת,  מול  אל  הסיכונים  בשקלול  ואולם  ליצור.  עלולה  כזו  שהחרגה  החלקלק"  ל"מדרון  מודעים  אנו

  זו   בקשתנו   כי  לציין  יש  זה  בהקשר  המציאות.  כורח  הינה  מוגבלת  זמן  לתקופת  זו   החרגה  כי  סבורים

    המסקנות.  בדוח הכתובים הדברים עם גם מתכתבת

  במתמחים, כביכול הצפויה  לפגיעה  באשר ער  שיח מכוונת(  יד באמצעות )כמובן התעורר  האחרונים בימים

 שכר  הפחתת  של  שח(   7000)  דמיוני   מספר  סביב  נסוב  השיח   עיקר  התורנויות.   לקיצור   המתווה   החלת  עם

  לנו   חשוב  הללו,   במספרים  ממש   אין   כי  סבורים  שאנו   הגם   . התורנויות  קיצור  יחול   עליהם   למתמחים

   אחרת. דרך בכל שהיא  פגיעה לכל או  המתמחים, בשכר פגיעה  לכל נסכים לא כי להבהיר

 את  להסדיר  היא  שאחריותם  להבהיר  מנת  על  והאוצר  הבריאות  משרדי  למנכ"לי  גם  היום  פנינו  זה  בעניין

  המתמחים,   של  שכרם  והבטחת  הנושא,  הסדרת  אי  כשבועיים.  בעוד  לפועל   המתווה  יצא  בטרם  השכר,  נושא

   שונה.  עבודה תצורת המתמחים  על  להחיל ההוראה  מעצם מתחייב הדבר כן,ש ,ההיתר יישום  כאי כמוה

  עמידה  כי בדבר למעורבים ותבהירי לצידנו תעמדי כי מקווים שאנו משום  זה בעניין אותך מעדכנים אנו

  הדברים. שני בין להפריד ניתן ולא השכר נושא בהסדרת גם כרוכה בהיתר
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  המתמחים  את "להעניש"  ישראל מדינת בכוונת שאין רכית,ע אמירה גם בכך שיש הרי לעיל לאמור נוסףב

  האדירה ההשקעה  את משקף ואינו  נמוך שכרם מלכתחילה כאשר יותר, שפויים  העסקה לתנאי זכותם על

  שבחרו. במקצוע

 הכלכלה   מומחי  כי  בטוחים  נוא  שכר.  הפחתת  ללא  בעבר,   תורנויות  קיצרה  כבר  ישראל  מדינת  כי  לציין  ובחש

 יפגע.  שלא כך המתמחים  של השכר  מבנה את לשנות הדרך את ימצאו האוצר במשרד

 . לרשותנו העומדים  האמצעים בכל בה  נילחם אנו  שכזו,  פגיעה שתהיה ככל

 

 המתמחים   הרופאים  ארגון  עם  שלך  פגישה  ולקיום  לנושא  הדחופה  להתייחסותך  נודה  לעיל,  האמור  לאור

 "מרשם". 

 

 

 ה, ובברכ רב בכבוד

 

 

 העתקים:

 הורוביץ  ניצן הבריאות, שר

 ליברמן  אביגדור מר האוצר, שר

 אש נחמן פרופסור הבריאות, משרד מנכ"ל

 בלניקוב רם האוצר, משרד מנכ"ל

 נתן בר קובי מר ,האוצר במשרד השכר  על הממונה

 גרדוס  יוגב מר ,האוצר במשרד התקציבים  על ממונהה

 הראל, קרן        ביטון, ריי ד"ר

 מרשם ארגון מנכ"לית        מרשם ארגון יו"ר
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 16נספח 

העתק מכתב מרשם לשרי 

האוצר והבריאות מיום 

15.3.2022  

 45-43עמודים 



 

 

 2022 למרץ 15 שלישי  וםי

  לכבוד:

 הורוביץ  ניצן הבריאות, שר                    .ליברמן אביגדור מר האוצר, שר

  אש נחמן פרופסור ,הבריאות שרדמ ל"מנכ         בלניקוב. רם מר ,האוצר משרד מנכ"ל

 

  המתמחים עם דחופה ולפגישה להתערבותכם בקשה -המתמחים תורנויות לקיצור המתווה הנדון:

 רב, שלום

  לקיצור  המתווה   החלת   עם   במתמחים,   כביכול  הצפויה  לפגיעה   באשר  ער  שיח   התעורר  האחרונים  בימים

  יחול   עליהם  למתמחים   שכר  הפחתת  של   ש"ח(   7,000)  דימיוני  מספר  סביב  נסוב   השיח   עיקר  התורנויות.

  לכל  נסכים  לא  כי  להבהיר  נול  חשוב  הללו,  במספרים  ממש  אין   כי  סבורים  שאנו  הגם  התורנויות.  קיצור

  אחרת. דרך בכל שהיא פגיעה לכל או המתמחים, בשכר פגיעה

  ולכן,    כלל.  שכר  הפחתת  ללא  שעות(,   26  ל   32  מ  2000  )בשנת  בעבר  תורנויות  קיצרה  כבר  ישראל  מדינת

  כך המתמחים של  השכר מבנה  את לשנות  הדרך את ימצאו  האוצר במשרד הכלכלה מומחי  כי  אנו  בטוחים

  לרשותנו. העומדים  האמצעים בכל בה  נילחם אנו  שכזו,  פגיעה שתהיה  ככל יפגע. לאש

 השכר,   את   שיסדיר  הקיים,   ההסכם   לצד   מיוחד,  הסכם  ליצירת  בדחיפות  תפעלו   כי   נבקש  האמור   כל  לאור

  לרופאים  שהובטח  כפי  התורנויות,  קיצור  של  לפועל  והוצאה  יישום  ויאפשר  הקיים  למשבר  קץ  ישים

  המטופלים/ות. ציבור לטובת וה  הרופאים/ות לטובת הן  המתמחים,

 של כולל תקין ובתפקוד הרופאים שכר בקביעת המיניסטריאלית האחריות מוטלת עליכם כי בזאת נדגיש

  שכר  להתאמת  וכן  ואיושם  תקנים  להקצאת  לתוקף,  ההיתר  כניסת  עד  התחייבתם,  הבריאות.  מערכת

  של  תקין  תפקוד  לצורך  הנושאים  כלל  הסדרת  אי  ווה.במת  שנכללים  ובביה"ח  בהתמחויות  למתמחים

  עמכם,   מראש  שתואמו  הזמנים  לוחות  ידיעת  תוך  הבריאות,  מערכת  של  כולל  ותפקוד  המתמחים  עבודת

  המוקנות  הסמכויות  תחת   וחתירה  לב,   תום  בחוסר  פעולה  כולו,  המתווה   של   מכוונת  הכשלה   בגדר  הינה

 הכלכלה. לשרת בחוק

  מצפים  ואנו  היישום   צוות של  הביניים   מסקנות להתפרסם צפויות  )להבנתנו(  השבוע שכן  בהול  הינו  הנושא 

  ההעסקה  מההיתר  כמתחייב  ויפעלו   הממשלה   הבטחות  מאחורי  יעמדו  והאוצר  הבריאות  שמשרדי  ומקווים

  הכלכלה. שרת של
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 ה, ובברכ רב בכבוד

 

 

 העתקים:

 ה תעשיוה הכלכלה שרת ברביבאי, אורנה גב'

 האוצר במשרד השכר על  הממונה נתן, בר קובי מר

 האוצר במשרד התקציבים על הממונה גרדוס, יוגב מר

 הראל, קרן        ביטון, ריי ד"ר

 מרשם ארגון מנכ"לית        מרשם ארגון יו"ר
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 17נספח 

העתק מכתב ב"כ מרשם הח"מ  

  17.3.2022מיום 

 47-45עמודים 



 

 

 

 

 

 

 

17.3.2022 

 

 לכבוד, 

 האוצר, מר אביגדור ליברמן שר 

 שר הבריאות, ניצן הורוביץ 

 מיארה, היועצת המשפטית לממשלה -עו"ד גלי בהרב

 מנכ"ל משרד האוצר, מר רם בלניקוב 

 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש 

 

 א.נ,ג.

 דרישה להסדיר מתווה שכר לציבור המתמחים תחת יישום המתווה לקיצור תורנויות הנדון: 

"( מילא ידינו לפנות לכבודכם בדברים הבאים,  מרשם"  -מרשם )להלן  - מרשנו, ארגון המתמחים לרפואה

 כדלקמן: 

אמור לצאת לדרכו המתווה לקיצור תורנויות הרופאים המתמחים, במסגרתו ייכנס    1.4.2022ביום   .1

  10-שעות במקצועות שאינם כירורגים ב  26ף היתר האוסר על העסקת מתמחים בתורנויות של  לתוק

 בתי חולים בפריפריה. 

 שומי. יההיתר נחתם בשיתוף ובהסכמת שרי האוצר והבריאות, שהתחייבו לו בפן התקציבי והי .2

הגורמים   .3 להסדרת    םהרלוונטייבהסכמת  התהליך  ימשיך  המתווה,  פרטי  קביעת  לאחר  כי  נקבע, 

 שעות.  26האוסרים על קיום תורנויות בנות    שכר, אשר יותאם לתנאי ההעסקה החדשיםה

עד כה, שבועיים טרם נכנס ההיתר לתוקף, לא בוצעה הסדרה של נושא השכר מול הגורמים  אלא ש .4

 ים, לרבות ההסתדרות הרפואית. י נטו הרלו

לכל מתווה  כמי שמתנג .5 כי  לדת מהיום הראשון  כלל  זה מפתיע  אין  התורנויות,  ההסתדרות  קיצור 
נת לאפשר  מ, על  שכר המתמחים בעקבות המתווהבאופן יזום למען הסדרת    תפועלהרפואית אינה  

 פגיעה קשה בשכר המתמחים ולגרום לכך שבעצמם יתנגדו להחלת המתווה. 

יודעין מהתעסקות בהסדרת השכר, וטוענים כי הנושא  נכון לרגע זה, ראשי המשרדים מעלימים עין ב .6
 אינו בסמכותם! 
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מדובר בהתנהלות פסולה של העלמת עין ופעולה בחוסר תום לב, תוך שברור לכולם כי ישנו תהליך   .7
 .ישום מתווה קיצור התורנויותי שמטרתו לסכל בזדון את 

גנת בהסכמי השכר של  היתר ההעסקה שיכנס בקרוב לתוקף, מחייב צורת עבודה שונה מזו המעו .8
הרופאים נכון לעת זו, ועל כן, סירוב של המשרדים לקחת אחריות על הנושא, שוות ערך לביטול  

 ההיתר בפועל!

ביום    – ודוק   .9 שנחתם  להסכם  בדומה  הקיימים,  להסכמים  צד  הסכם  הוא  שנדרש  כל  זה  בשלב 
בנות    22.3.2020 משמרות  הנהיג  אשר  הקורונה  נגיף  התפרצות  חישוב  ש  12בעקבות  והתאמת  עות 

 השכר בהתאם לאותו שינוי במצב הקיים, באמצעות חישוב ממוצע השתכרות טרם יישום המתווה. 

גם בענייננו, ניתן ומחויב להתאים באותו האופן את אופן חישוב שכרם של המתמחים אשר נוטלים   .10

 ר המתמחים. חלק במתווה, וזאת למנוע מצב של פגיעה בלתי חוקית בשכרם ותנאי עבודתם של ציבו

המתמחים   .11 הרופאים  יוכלו  לא  לתוקף,  ההיתר  לכניסת  עד  השכר  נושא  יוסדר  לא  ואכן  במידה 
 . 1.4.2022מיום להמשיך ולפקוד את בתי החולים החל 

  לערכאות גבוהות יותר ולבית הדין   פנייההמשך התעלמות מכוונת מהצורך בהסדרה, יאלץ  בנוסף,   .12
 לעבודה לצורך בחינת התהליך.

 כה, בבר      

 

   עו"ד   סיגל פעיל,
 משרד עורכי דין  –סיגל פעיל ושות'                                       

 העתק: 

 שרת הכלכלה, גב' אורנה ברביבאי 
 ד"ר ספי מנדלוביץ, יו"ר צוות היישום לקיצור תורנויות המתמחים 

 מר רון קורמוס, ראש מטה שר הבריאות  
 מקצועית לשר הבריאות גב' קסם רוזנבלט, יועצת 

 גב' קרן הראל, מנכ"לית ארגון מרשם 
 ד"ר ריי ביטון, יו"ר ארגון מרשם
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 18נספח 

העתק מכתב המשנה לממונה  

  17.3.2022על השכר מיום 

 50-47עמודים 



ר כ ש ה ף  ג  א

 עבודה והסכמי

 בריאות

 
 ,   ירושלים1רח' קפלן  
  3100, ת.ד  9103002

 02 - 5317712טל': 

  
 Phealth@mof.gov.il דוא"ל:
  www.gov.il/mof/sacharאתר: 

 

 באדר ב' התשפ"ב די"
 2022במרץ  17

 2022-883שכ. 

 

 :לכבוד

  מנהל חטיבת המרכזים הרפואיים, משרד הבריאות -ד"ר דודו דגן 
  סמנכ"לית משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית - גב' אורנית ברטל

 

 הרופאים במתווה התורנויות החדששכר  הנדון:
 

, 6.10.2021שפורסמה ביום  1לאור ההודעה על תיקון ההיתר הכללי להעסקת רופאים בתורנויות, .1
עבודה המונה על ידי שר הבריאות צוות מקצועי משותף לתכנון וליישום המהלך לקיצור יום 

, האוצר והכלכלה, משרדי הבריאותנציגי חברים  צוותב. של הרופאים המועסקים בתורנויות
מודל ההפעלה,  ,בין היתר בו, נדונוו, וההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( ,חוליםהבתי  נציגי

אדם הזמין להפעלת המודל, הוכן הקשיים הצפויים בהפעלת המודל, לרבות המחסור בכוח 
 והדרכים להתמודדות עמו. 

ם את ההיתר כלשונו ביום בין היתר, חברי הוועדה סברו כי בתי החולים לא יוכלו לקיי .2
, לא הצליחו חברי שלשום. כידוע, גם בישיבתה האחרונה של הוועדה שהתקיימה 31.3.2022

הוועדה להגיע להסכמות באשר למודל ההפעלה הרצוי. עם זאת, במכתבה של שרת הכלכלה 
 .והתעשייה, הודגש כי אין בכוונתה לדחות את מועד ואופן היישום כפי שנקבע בהיתר שפורסם

לגבי שכרם וזכויותיהם של הרופאים שיועסקו  צפויות השפעות יום העבודהמתווה קיצור ל .3
אלו טרם תגובש  בתורנויות במסגרת מתווה הקיצור. יחד עם זאת, לא ניתן היה לעסוק בשאלות

 הביאלמען הסר ספק, מודלי הפעלה שונים עשויים למתכונת ביצוע התורנויות במסגרת הקיצור. 
 תנאי העסקתם של הרופאים.שכרם והשפעות שונות על 

היא ביום חול בין השעות  ה,שמעוניין משרד הבריאות להחיל המסתמנת, כפי מתכונת העבודה .4
, ומנוחה לרופא ביום בהתאם לצורך( 10:00)ולכל המאוחר עד  בבוקר שלמחרת 8:00עד  16:00

  שלפני התורנות וגם ביום שאחריה.
וע התורנויות טרם נקבעה באופן סופי, החלה הידברות בין אגף השכר על אף שמתכונת ביצ .5

והסכמי עבודה להר"י באשר להשפעת קיצור התורנויות על השתכרות הרופאים, במסגרתה 
 .תנו להמשיך הידברות זוננערכו מספר שיחות בפורומים שונים. בכוו

ל מנת למנוע חוסר ודאות עם זאת, לאור העובדה שמועד יישום התיקון להיתר הולך ומתקרב, וע .6
ולאפשר היערכות מראש, ככל שניתן, ליישום הסכמי השכר תחת מתווה הקיצור, יפורט להלן 

, בהתאם להסכמים לרופאים שיבצעו תורנויות במתווה הקיצוראופן יישום הסכמי השכר 
 הקיימים.

הקיצור בסופי  השפעות מתווה .ונת ביצוע התורנויות בסופי השבועעדיין לא ידוע מה תהיה מתכ .7
השבוע על שכרם ותנאי העסקתם של הרופאים צפויות להיות מורכבות יותר. לפיכך, בשלב זה 

לאחר שתתבהר מיד התייחסות לתורנויות בסופי השבוע תבוא  ;נתייחס לתורנויות חול בלבד
 התמונה לגבי מתכונת ביצוע התורנויות בסופי השבוע.

 תשלום מיוחד בגין תורנות

                                                 
בילדים להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או הודעה על תיקון ההיתר הכללי  1

 .6.10.2021מיום  ,1951-)הוראת שעה()תיקון( לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
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 2'.76לזכ"ד  15-10עוגנו בסעיפים  , והתגמולים המיוחדים בגינה,תורנויותעבודה במתכונת ה .8
במיון מחולק פרק בבוקר למחרת, ו 8:00אחה"צ עד  16:00-תורנות מחלקה בחול מוגדרת מ

ת מתכונת עבודעד הבוקר(.  23:30-ה מי, השני24:00תורנויות )הראשונה עד  2-זמן זה ל
מערך יום  500%-מערך יום בתורנות מחלקה, ו 400%למתמחים: ), והתגמולים בגינה התורנות

 , וימשיכו להשתלם במלואם.המוצע תחת מתווה הקיצור יישארו ללא שינוי, (בתורנות מיון

 מנוחה לפני התורנות

כתוצאה מהתיקון להיתר, הרופאים שיבצעו תורנויות במתווה הקיצור, ייעדרו מעבודתם בשעות  .9
העבודה הרגילות שלפני התורנות. לרופאים לא קיימת כל זכות הסכמית ליום מנוחה בתשלום 

 בבוקר התורנות. 

לפיכך יש להתייחס ליום ההיעדרות בבוקר התורנות כאל שעות חוסר, ולהפחיתן בהתאמה  .10
 כרו החודשי של הרופא. מש

 מנוחה לאחר התורנות

 20003מעוגנת הן בהסכם ה ,זכות למנוחה לאחר תורנותא עוסק בעצם הלהאמור להלן יודגש כי  .11
מעוגנת באופן הסכמי  . זכות זוזכות לתשלום מלא בגין יום מנוחה זהורק באך  אלא ,4והן בהיתר

 ולא בהיתר.  ,בלבד
 וללתשכ הנוכחית, המתכונתמ כחלק נההי 2000לפי הסכם מנוחה בתשלום לרופאים ל הזכאות .12

שהזכות למנוחה הן הצדדים  מות ביןהסכהשעות. לאורך השנים,  24-26עבודה רצופה של 
 רנות ברצף בצמוד לאחר יום העבודה הרגיל,תו שביצע לרופא בתשלום לאחר התורנות ניתנת

 בודה. ולא ניתנת לרופא לאחר ביצוע תורנות שאינה צמודה ליום ע

לרופא בגין ההיעדרות ביום העבודה שלאחר התורנות, התוצאה האופרטיבית של האמור היא ש .13
 תהיינה שעות חוסר, שאותן יש לאפשר לו לבצע במועד אחר, או לנכות ממשכורתו. 

 

 תימשך לגבי כלל השלכות מתווה הקיצור התורנויות. , ההידברות עם הר"ילעיל כאמור

, כל עוד לא ניתנה הודעה אחרת מפורט במכתב זהתחת מתווה הקיצור באופן ה ש ליישם את הסכמי השכרי
 בעניין.

 אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל טענה, זכות או סמכות של המדינה.

 

 

 ,בכבוד רב  

 

 אפי מלכין  
 משנה לממונה על השכרה  

  :העתקים
 על השכרהממונה  – נתן-מר קובי בר

 מנכ"ל משרד הבריאות  –פרופ' נחמן אש 
 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות –ד"ר ספי מנדלוביץ' 

                                                 
 , שכותרתו "זכרון דברים".29.11.1976הסכם קיבוצי בין המעסיקים לבין ההסתדרות הרפואית בישראל מיום  2
 .13.7.2000הסכם קיבוצי בין המעסיקים לבין ההסתדרות הרפואית בישראל מיום  3
שעה(",  בילדים )הוראת או בזקנים ובמוסדות לטיפול רפואיים במפעלים נוספות ובשעות השבועית במנוחה תר הכללי להעבדה"ההי 4

 ., כפי שתוקן מעת לעת27.12.2012, מיום 6518י"פ 
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 הר"י יו"ר – פרופ' ציון חגי
 הר"י מנכ"לית –עו"ד לאה ופנר 
 אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –גב' ענבל רואי 

 אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר – אור קייםמר 
 , משרד האוצרוהסכמי עבודה שכראגף , המשפטיתהלשכה  – עו''ד נועם ריף
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העתק מכתב באי כוח מרשם 

  17.3.2022מיום 
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העתק הכתבה שפורסמה  

  29.3.2022מיום  YNETבאתר 

 58-52עמודים 
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חינוך ובריאותחדשות בארץחדשות

ההסתדרות הרפואית נגד קיצור תורנויות המתמחים,
משרד הבריאות: "תחליפו דיסקט"

ההסתדרות הרפואית כינסה מסיבת עיתונאים נגד המתווה שאמור היה להיכנס לתוקף בעוד 3 ימים.
מתמחים ניסו להתפרץ: "פארסה". בארגון המתמחים הזהירו כי אם המתווה לא ייכנס לתוקף, "לא יהיו

מתמחים בבתי החולים". משרד הבריאות נגד ההסתדרות: "תמכה במתווה והתהפכה"

משרד הבריאות תקף הבוקר (יום שלישי) את ההסתדרות הרפואית על התנגדותה לקיצור תורנויות המתמחים, ומסר כי "המתווה 
יקצר משמעותית את תנאי העבודה של המתמחים, יצמצם את הפערים בבריאות בין המרכז לפריפריה ויבטיח טיפול רפואי טוב 

יותר עבור כל תושבי מדינת ישראל". ההסתדרות עצמה כינסה הבוקר מסיבת עיתונאים נגד המתווה, שאמור היה להיכנס לתוקף 
בעוד שלושה ימים בעשרה בתי חולים בפריפריה - וכעת לא ידוע מה יעלה בגורלו. 

+ynet הצטרפו עכשיוהתחברותתל אביב - יפו19°המייל האדוםמבזקים

חיפושעודיהדותאוכללאשהדיגיטלרכבבריאותרכילותתרבותכלכלהספורטחדשות+ynetראשי

אתמול | 11:07 | 36 תגובותאדיר ינקו

7 דקותהאזינו לכתבה

.Promoted Links by Taboola

קפריסין לוהטת: וילת יוקרה תימכר לבעלי 150,000 ש"ח בלבד
Channel22

אם יש לכם כלב או חתול - ככה תחסכו אלפי שקלים כל שנה
חיותא

שירין נהרגה בטיול במקסיקו: "חיים מלאים נגדעו ברגע אחד של חוסר זהירות"
חדשות

מידע נוסף
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(צילום: יאיר שגיא) זועמים על האוצר וההסתדרות. הורוביץ ונחמן אש

5 צפייה בגלריה 

(צילום: מוטי קמחי) "המתמחים בפריפריה חרדים מהמתווה". ד"ר עומרי כהן וד"ר נעמה מימון במסיבת העיתונאים
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ד"ר עומרי כהן מפורום המתמחים של ההסתדרות הרפואית אמר במסיבת העיתונאים כי "אנחנו רוצים להגן על המתמחים מפני 
מתווה שיפגע בהם, על פי מתווה האוצר תהיה פגיעה קשה. זה מתווה שמנסה לכפות על המתמחים בפריפריה לעבוד כל סוף 

שבוע. המתמחים בפריפריה חרדים מאוד מהמתווה הזה". מחוץ למסיבת העיתונאים מחו כמה מתמחים שניסו להתפרץ אליה 
וכינו אותה "פארסה".

בתשובה לשאלת ynet האם הסדרת השכר של המתמחים הצעירים תבוא על חשבון הרופאים הבכירים, קבוצה בעלת כוח פוליטי 

משמעותי בהסתדרות הרפואית, השיבה ד"ר ניצן עטיה: "התשובה היא לא, מדברים על מתווה לקיצור תורנויות שמוצע על-ידי 
משרד הבריאות. אנו מברכים על הרעיון של קיצור תורנויות אבל הוא לא צריך להיות על חשבון הסכם שכר שיימצא לזה גם תקציב. 

יום אחד אהיה רופאה בכירה ואני לא מעוניינת לפגוע באף סקטור בדרך, לא מעוניינת שהשכר ילך רק למתמחים. מה שמדברים 
כרגע זה על שינוי תנאי העסקה שלנו".

(צילום: מוטי קמחי ) מתמחים מוחים נגד מסיבת העיתונאים ומנסים להתפרץ אליה
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לפי משרד הבריאות, מנגד, "עם ייזום מהלך קיצור התורנויות וקידומו על ידי שר הבריאות ושרת הכלכלה, הצהירה הנהגת 
ההסתדרות הרפואית על תמיכה בקיצור שעות העבודה של המתמחים במתווה שיגביל את משך התורנות ל-18 שעות, לאחר 

שמתווה זה הומלץ על ידי הוועדה העליונה של ההסתדרות הרפואית. במעמד אישור ההיתר וההכרזה על מתווה הקיצור, אף 
התגאתה ההסתדרות הרפואית בפומבי על כך שהצעותיה למתווה קיצור התורנויות אומצו על ידי משרד הבריאות. בנוסף, יוזכר 

כי ההסתדרות הרפואית הייתה שותפה מובילה בצוות היישום לקיצור התורנויות וגם בפורום זה לא הביעו נציגי ההסתדרות 

הרפואית התנגדות למתווה, עד אשר הגיע הצוות לשלבי הסיכום".

לאחר מכן תקפו בהודעת משרד הבריאות: "לצערנו, לצד העמדה הפומבית, פעלה ההסתדרות הרפואית כל העת לסכל או לעכב 

את המהלך לקיצור התורנויות. כך למשל, ניסתה ההסתדרות הרפואית למנוע העברת מידע ונתונים מבתי החולים למשרד 
הבריאות. בשבועות האחרונים, משהתברר להסתדרות הרפואית כי קיצור התורנויות הוא עובדה מוגמרת, התהפכה לפתע גם 

עמדתה הפומבית, ולפתע החלו ראשיה להתנגד נחרצות למתווה שההסתדרות הרפואית עצמה הגתה ובירכה על אימוצו. 

במקביל, שלפה בימים האחרונים ההסתדרות הרפואית 'מתווה חלופי' שיגביל את משך התורנות ל-22 שעות. בחינה של מתווה זה 
בידי אנשי המקצוע במשרד הבריאות והתייעצות בעניינו עם מנהלי בתי חולים, העלו כי הוא אינו מעשי ואינו מקצועי. 

"תורנות של רופאות ורופאים מתמחים אורכת כיום 26 שעות ברצף, לעיתים כמעט ללא הפסקה. שעות העבודה הארוכות 
והמתישות פוגעות ברופאים המתמחים ועלולות לפגוע גם באיכות הטיפול הרפואי שמקבל הציבור. משרד הבריאות ימשיך לפעול 

בכל האמצעים העומדים לרשותו ליישום המתווה שיתקן את העוול הארוך, ומזמין את כל הגורמים שבאמת רוצים בשיפור השירות 

למטופל, ובאמת נכונים לפעול למען תנאי העסקה הוגנים לרופאים המבצעים תורנויות - להחליף דיסקט ולהפוך שותפים במהלך 
היסטורי שישים קץ לעוול ארוך שנים".

(צילום: מוטי קמחי ) מתמחים זועמים מחוץ למסיבת העיתונאים
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מוקדם יותר פרסמנו לראשונה את מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, שבו טען כי משרד האוצר לא העביר את 66 
מיליון השקלים שהתחייב אליהם עבור קיצור התורנויות. במכתב כתב אש:  "לא אפרט כאן את התרגילים שנעשו כדי ליצור מראית 
עין שהסכום תוקצב בלי שהוא יהיה זמין עבורנו לצורך מימון תקנים שיסייעו להוציא לדרך את המתווה לקיצור התורנויות. נראה כי 

משרד האוצר התבלבל לחשוב שהוא מנהל את מערכת הבריאות וקובע את המדיניות בה. מודל קיצור התורנויות ייקבע על ידינו 
בהתאם לעבודה שנעשתה באופן יסודי על ידי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר ספי מנדלוביץ, למימוש ההיתר שנקבע על ידי 

שרת הכלכלה. המודל שנקבע הוא המודל המעשי היחיד שרלוונטי, הוא אגב מבוסס על המלצות ועדה של הר"י". 

לאחר דחייה ממושכת, בשבוע שעבר פורסמו לבסוף מסקנות הוועדה לבחינת קיצור תורנויות המתמחים. הללו כללו כמה שעסקו 
באופן יישום המתווה – אולם סוגיית השכר למתמחים שיעבדו במתכונת המקוצרת טרם נפתרה, כמו גם לוח הזמנים הקבוע 

ליישום מלא בכלל המחלקות ובכלל בתי החולים. 

משרד האוצר היה חבר בוועדה, ויחד עם ההסתדרות הרפואית הציג קו שהתנגד ליישום הקיצור. גם לכך התייחס אש במכתבו. 
"בחנו את ההצעה שעלתה מכם ומהר"י בימים האחרונים ומצאנו, לאחר התייעצות עם כלל מנהלי בתי החולים עליהם חל המתווה, 

שסבורים כדעת אנשי המקצוע במשרד, שהיא אינה מעשית ואינה מקצועית", כתב. "אני מסכים שיש להזדרז ולסגור את תנאי 
השכר של המתמחים, אך התנאים צריכים להתאים למודל. בהתאם להיתר של שרת הכלכלה, שייכנס לתוקף בעוד 4 ימים, לא ניתן 

להמתין עד שיתקבלו הסכמות בעניין". 

באוקטובר אשתקד, נזכיר, ולאחר שפקע הצו הקודם, חתמה שרת הכלכלה אורנה ברביבאי על הצו שמסדיר מחדש את עבודת 
המתמחים בבתי החולים. תחילת מועד היישום שנקבע בצו: 1 באפריל 2022. על פי הצו החדש, התורנויות בעשרה בתי חולים 

בפריפריה בכלל המקצועות למעט במקצועות הכירורגיים לא יימשכו יותר מ-16 עד 18 שעות, וזאת במקום 26 שעות. בתי החולים 
שנכללו בצו הם העמק, סורוקה, נהריה, זיו, פוריה, ברזילי, יוספטל ושלושת בתי החולים בנצרת. 

בצו נקבע כי מספר בתי החולים שיצטרפו למהלך יגדל בהדרגה. הצו נחתם אחרי שהמתמחים, בהובלת ארגון "מרשם", חידשו 
בסוף השנה שעברה את המחאה שלהם בטענה שהסכם שנקבע בנושא לא מעוגן ביעדים ברורים ובתוספות תקציביות. בעקבות 
חידוש המחאה, הודיע שר הבריאות ניצן הורוביץ על הקמת אותה ועדה ייעודית שבחנה את קיצור התורנויות, וזאת לאחר שכבר 

הודיע כי בקדנציה שלו התורנויות יקוצרו.

(צילום: גיל יוחנן) "אם קיצור התורנויות לא ייכנס לתוקף - לא יהיו מתמחים בבתי החולים". ריי ביטון
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יו"ר ארגון המתמחים, ד"ר ריי ביטון, הזהירה בשבוע שעבר כי המחאה צפויה להתחדש שוב. "אם קיצור התורנויות אכן לא ייכנס 
לפועל, לא יהיו מתמחים בבתי החולים", אמרה בריאיון לאולפן ynet. "אנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד כך יותר. לכל המעורבים 

היה מספיק זמן להתכונן לזה. אנחנו כבר חצי שנה באירוע הזה. אנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בתנאים האלה יותר, לא יכולים 
לסכן את עצמנו ואת המטופלים".

נושאים קשורים

משרד הבריאותמתמחיםמאבק המתמחים
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