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 מר אפי מלכין  
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 משרד האוצר 

 

 הארכת הסדר תורנויות שליש במחלקות בבתי החוליםהנדון: 
 29.1.2021מכתבך מיום  

 

 . שהופץ בעקבות המשא ומתן שהתקיים עם הר"י בנושא זה קיבלנו בתודה את מכתבך שבסימוכין

יש בו תרומה של ממש ו  ,  כפי שהובהר על ידינו, המשך מתווה תורנויות השליש בבתי החולים חיוני הוא ביותר

כמו גם שיפור הטיפול במטופלים, קל וחומר והערב  להקלת העומס על הרופאים התורנים בשעות אחר הצהריים  
 ה בהם משבר הקורונה נמצא בעיצומו.בימים טרופים אל

, כמפורט לשיבוצם של רופאים לתורנויות שליש, גם במחלקות שאינן מחלקותיהם הקבועותעם זאת, הסכמתנו  
מוגבלת רק לתקופת הקורונה, כל עוד אכן הצוותים הרפואיים כורעים תחת עומסי העבודה הנובעים  במכתבכם,  

שו והרופאים  והר"י  של מהמשבר  האם  מחלקות  שאינן  במחלקות  שליש  תורנויות  לבצע  שלא  זכותם  על  מרים 
 . הרופאים, לאחר תום משבר הקורונה

  בכבוד רב,                                                                                                           
 

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל                                                                                                          

 הרפואית בישראל  ההסתדרות           

 :העתקים

 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
 האוצר משרד ,השכר על הממונה תן, נ-בר קובי מר
 הבריאות  משרד ל"מנכ  ,לוי  חזי ופ' פר

 כללית  חולים קופת ל"מנכ ון, דוידס אהוד' פרופ
 הבריאות  משרד ,הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש , גןד דודו ר"ד
 כללית בריאות שירותי ,החולים בתי חטיבת ראש , ןווינשטיי אורלי ר"ד

 הדסה הרפואי המרכז ל"מנכ ין, רוטשטי זאבופ' פר
 איכילוב הרפואי המרכז  ל"מנכ - גמזו רוניופ' פר

 ציון בני הרפואי המרכז ל"מנכ , הוכמן אוהד ר"ד
 אשדוד  אסותא החולים בית  ל"מנכ ם, בירנבוי ארז ר"ד
 י "הר ר"יו מ"ומ ח"ארק ר"יו ,קוסטינר משה ר"ד
 י "הר ר"יו מ"ומ  מ"אר ר"יו ,פלדמן זאב ר"ד
 ח"ארק ,החולים בתי חטיבת  ר"יו ,ביטרמן אריה ר"ד
 הצעירים  המומחים פורום ר"יו , גר אונ ליאור ר"ד

 המדינה שירות נציבות ,הבריאות מערכת על הממונה , דוקן יוני מר
 הבריאות  משרד ,עבודה ויחסי שכר בכיר תחום מנהל , רב הרולד ד"עו
 האוצר משרד ,עבודה והסכמי השכר אגף ,המשפטית הלשכה, ריף נועם ד"עו
 האוצר משרד ,עבודה והסכמי השכר אגף ,בריאות רכזת , רואי ענבל 'גב

 האוצר משרד ,עבודה והסכמי השכר אגף ,בריאות צוות ,  שואט נדב מר
 האוצר משרד ,עבודה והסכמי השכר אגף ,בריאות  ענף שם, ראקיי אור מר

 עבודה, ההסתדרות הרפואית בישראלהמחלקה לדיני , עו"ד אורית כזום


