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 כ"ה אייר תשפ"ב 

 2022מאי   26

 

 לכבוד 

 לה צת המשפטית לממשעו"ד גלי בהרב מיארה, היוע 

 

 שלום רב, 

 בשעות נוספות בבתי חוליםהיתר להעסקת רופאים הנדון: 

ז של  הסמכויות  מהעברת  העסקת  החל  המסדיר  שההיתר  לי  ומשנודע  אחריותי,  לתחום  עבודה  רוע 

, הודעתי כי אין בכוונתי לאשר את המשך מתכונת עבודת  6.10.21רופאים בתורנויות צפוי לפקוע ביום  

 שעות עבודה רצופות.    26המתמחים במשמרות של 

הבסיס והם  בישראל  הבריאות  מערכת  של  העתיד  דור  את  מהווים  ברפואה  על    המתמחים  לשמירה 

בריאות הציבור. לפיכך, אני רואה חשיבות עליונה בשמירה על תנאי העסקתם וראיתי חובה להידרש  

של   לשיקולי הצרכים החיוניים  תוך התייחסות  כיום,  הנוהגות  המרובות  עבודתם  ושעות  לבריאותם 

 ציבור המטופלים ומערכת הבריאות. 

לצד זאת, ומתוך הבנה מערכתית, קיימתי עבודת מטה סדורה, מעמיקה ומקיפה על מנת להגיע לתוצאה  

מאוזנת ומושכלת. אשוב ואזכיר, כי גיבוש ההיתר נעשה בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים,  

 כולל הר"י. 

עתיים נוספות, אם  שעות עבודה וש  16בסופו של דבר, ההיתר הנוכחי קובע מתכונת עבודה חדשה של  

 צרכי העבודה מחייבים זאת, במתווה מדורג לחמש שנים, שיוחל תחילה בפריפריה.  

טרם חתימת ההיתר על ידי, הושגה הסכמת שלושת השרים הנוגעים בדבר, וכן ניתנה התחייבות שר  

זה  מיליון ש"ח, לצורך השלב הראשון ביישום ההיתר. סיכום    66האוצר ואגף התקציבים לתקציב של  

 בכלי התקשורת.  6.10.21- אף פורסם לציבור ב

חודשים( לתחילת יישומו בפריפריה, ניתנה    6  - לא זו אף זו, אלא שתקופת ההיערכות שנקבעה בהיתר )כ

בהתחשב בכלל הצרכים המערכתיים שהועלו באותה עת, בין היתר, הצורך בניהול מו"מ קיבוצי בין  

 הר"י למשרד האוצר, בקשר להסכם השכר.  
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שאגף  לצ ולמרות  ההיתר,  מימוש  את  להתחיל  מנת  על  השרים  בין  הרשמי  הסיכום  למרות  ערי, 

התקציבים הכיר את לוחות הזמנים של ההיתר כולו, הוא מנע את הקצאת התקציב, ובכך לא איפשר  

 , כפי שהוסכם ונקבע.  1.4.22-את תחילת יישומו ב

בשינוי מתכונת שעות העבודה כפי    יתרה מכך, אגף התקציבים מתנה את הסכמתו להעברת התקציב

 שנקבעה בהיתר, באופן שאינו בסמכותו ושאינו מקובל עליי. 

משרד   שפרסם  הדו"ח  את  מקבלת  אני  כן  ועל  הבריאות,  מערכת  ואילוצי  לצרכי  ערה  אני  כי  יובהר, 

יישום ההיתר ואני נכונה להטמיע את מסקנותיו בגוף ההיתר, שעיקרן, כפי שנקבע   הבריאות לצורך 

שעות לכל היותר. עם זאת, יודגש כי איני מוצאת    18- שעות, ו  16יתר, מעבר הדרגתי למשמרות של  בה

הצדקה להתחיל את הליך תיקון ההיתר מחדש, משום שכפי שפורט לעיל, הליך זה כבר נעשה בצורה  

 מקצועית וסדורה ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים. 

יישם את המדיניות שהותוותה כבר בחודש אוקטובר  אשר על כן, אבקש כי תסייעי בידי הממשלה ל

על ידי ועל ידי שר הבריאות ושר האוצר, כל אחד בהתאם לתחום אחריותו. למותר לציין, כי כל    2021

 האמור לעיל משקף גם את עמדתו של שר הבריאות.   

 

 

 בברכה,

 

 ה ברביבאי אורנ              

 שרת הכלכלה והתעשייה                    

 
 העתק: 

 מר אביגדור ליברמן, שר האוצר
 הורוביץ, שר הבריאותמר ניצן 

 מר יאיר פינס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה 
 גב' תאיר איפרגן, הממונה על זרוע העבודה 

 מר יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים במשרד האוצר

 

 


