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 :לכבוד
 מנכ"ל משרד הבריאות –פרופ' חזי לוי 

 מנכ"ל קופת חולים כללית –פרופ' אהוד דוידסון 
 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות –ד"ר דודו דגן 

 ראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית –ד"ר אורלי ווינשטיין 
 מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה –פרופ' זאב רוטשטיין 

 מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב –פרופ' רוני גמזו 
 מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון –ד"ר אוהד הוכמן 

  מנכ"ל בית החולים אסותא אשדוד –ד"ר ארז בירנבוים 
 

 הארכת הפעלת הסדר תורנות שליש במחלקה הנדון:
 27.12.2020מכתבי מיום 
 24.12.2019מכתבי מיום 

 

ולאחר שיח על המשך הפעלת ההסדר כאמור , הציבורית הבריאות במערכת עומסים להפחתת להביא במטרה

פי שפורט במכתבי הריני לאשר את הארכת הסדר תורנות שליש במחלקה, כשבסמך,  27.12.2020במכתבי מיום 

 להבהרות שיפורטו להלן.בכפוף , ו24.12.2019מיום 

מסמך בכפוף ליה מצד המעסיק, וללא התנ יעשה על פי בקשתםשליש שיבוץ הרופאים לתורנויות  .1

 וםמיהממונה על השכר  וחוזר 29.5.2012יום מ ממונה על השכר, חוזר ה8.12.2011מיום  המסייעים

למומחה צעיר המועסק  עד ארבע פעמים בחודש, להלןו 24.12.2019יום במכתב ההארכה מו 15.1.2014

  .80%-בלא פחות מ

 ישובץ, כאמור שליש תורנות לבצע יבקש אשר, משרה 80%-ל ועד משרה 50%-ב המועסק צעיר מומחה

 .תורנויות שליש בחודששתי עד ל המחלקה מנהל ידי על לבקשתו בהתאם

בתורנות שליש יותר מרופא אחד אין לשבץ  .מועד השיבוץ ייקבע בכפוף לצרכי המחלקות, לפי העניין .2

  .מוגדר בצורך מחלקתי, למעט אם מדובר עתהמחלקה באותה ב

, במסגרת שיבוץ מומחה צעיר לתורנות שליש במחלקה או בפעילות 24.12.2019למכתבי מיום  בהמשך .3

שאינה המחלקה רופא לביצוע תורנות שליש במחלקה ניתן לשבץ , וטיפול של מטופלים במכוניםאבחון 

, בכפוף לכך כי העברתו לצרכי בית החוליםו הכשרתוו בהתאם לתחום מומחיותו, הקבועה בה הוא עובד

ה תהיה כרופא ועבודתו ב מחלקהאותה הלמחלקה אחרת יש בה כדי ליתן ערך מוסף לעבודה הקלינית ב

 . המקצועית הכשרתו וםמומחה בתח

 .31.12.2021ועד ליום  1.2.2021ההסדר יחול מיום  .4

מעבר לאמור לעיל, תנאי ההסדר, לרבות שעות ומועדי התורנות והוראות התחולה הקבועות בו, כפי  .5

 יוותרו בעינם.  24.12.2019שפורטו במסמך המסייעים ובמכתבי מיום 

 לידיעת הנהלות בתי החולים והרופאים.אבקש להביא את האמור במכתבי זה  .6

 

 ,בכבוד רב  

 

 

 אפי מלכין  

 משנה לממונה על השכר  
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  :העתקים
 , משרד האוצרהשכרהממונה על  –נתן -מר קובי בר

 הממונה על מערכת הבריאות, נציבות שירות המדינה –מר יוני דוקן 
 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל –פרופ' ציון חגי 
 מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל –עו"ד לאה ופנר 
 מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה, משרד הבריאות –עו"ד הרולד בר 
 המשפטית, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצרהלשכה  –עו"ד נועם ריף 
 רכזת בריאות, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –גב' ענבל רואי 
 צוות בריאות, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –מר נדב שואט 

 ראש ענף בריאות, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –מר אור קיים 

mailto:Phealth@mof.gov.il

