
הוועדה העליונה לבחינת מתכונת עבודת הרופאים ואופי התורנויות בבתי החולים הגישה את 

 המלצותיה הכוללות רפורמה משמעותית:

"שינוי מהותי במתכונת עבודת הרופאים המתמחים בישראל, שיפור תנאי המומחים, צמצום 

 הביורוקרטיה והפחתת השחיקה"

 

של האיגודים הרפואיים ויעמוד ברוב המקרים על  דיפרנציאליתלבחירה משך התורנות יהיה נתון  *

העסקת עוזרי רופא וצוותים   *שיפור בתנאי המומחים   *כיום(  26שעות )לעומת  16-18

הקמת מעונות יום לילדים ומיסוד  *אדמיניסטרטיביים להקלה על הרופאים ולשיפור הטיפול הרפואי 

 וד.וע  *הקצאת מאות תקנים   *מערך הסעות 

 

 רי ההמלצות:עיק

ברוב מקצועות הרפואה, מתוך הבנה כי אין "חליפה אחת" שמתאימה לכולם, יעברו  .1

שעות כיום. ארבעה מודלים שונים יוצעו  26שעות בלבד, לעומת  16-18לתורנויות של 

, מודל 16/2לבחירתם של האיגודים הרפואיים בהתאם להעדפתם המקצועית: מודל 

בכפוף לשורה של שינויים ומודל העבודה הקיים היום , מודל "התורן המגשר", 18/30

כמו נוכחות של כונן פעיל וצוות אדמיניסטרטיבי לרבות עוזר רופא במהלך  מוצעים

 התורנות, על מנת לאפשר תנומה לתורן )פירוט המודלים מצורף בדו"ח המלא(.

 

שיפור תנאי העבודה וסביבת העבודה של הרופא המומחה: הפחתת שעות העבודה  .2
שעות  6בהתאם לגיל; תוספת שעות מחקר ומנטורינג; תגמול על כוננות פעילה בת 

בהתאם לתגמול על תורנות מלאה; יוגדרו תנאי מינימום עבור סביבת העבודה של 
המומחה תוך עיגון ההגדרות בהסכמים מחייבים; מתן אפשרויות רבות יותר לקידום 

והוראתי(; עידוד תורנויות חצי ותורנויות  מקצועי בארבעה מסלולים )קליני, מחקרי, ניהולי
 שליש למעוניינים, ועוד. 

 
על מנת שלא לפגוע בשכרם של הרופאים לאור השינויים המוצעים, הוועדה ממליצה לעגן  .3

 שעות. 36בהסכמים כי שבוע העבודה של הרופאים יעמוד על 

 

רופאים, הקמת שיפור איכות החיים ואיזון בין קריירה למשפחה: מיסוד מערך הסעות ל .4

 מעונות יום לילדי רופאים, אפשרות להתמחות במשרה חלקית, ועוד. 

 

הוועדה ממליצה על שינוי תקדימי באופן התקינה, כך שיוקצו תקנים בהתאם לאופי ונפח  .5

 הפעילות ולא רק על בסיס מספר המיטות.

 

עוזרי רופא" צמצום ביורוקרטיה והפחתת שחיקה: הוועדה ממליצה על תוספת תקנים של " .6

ובעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים, על מנת להקל על הרופאים ולאפשר להם להתמקד 

 יותר בטיפול הרפואי ובהכשרת דור העתיד.  

 

ובזהירות את ההמלצות באופן מיטיבי  ועדת יישום על מנת להוציא לפועל באחריותהקמת  .7

 הנדרשים.תוך שיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר והעמדת מלוא המשאבים 

 



 

בוועדה מדגישים כי תנאי יסודי לקיום ההמלצות, בדגש על קיצור משך התורנות בהתאם למודלים 

 . וכך כותבים חברי הוועדה בדו"ח:תוספת של מאות תקנים לרופאים מתמחיםהאמורים, הוא 

 

"הוועדה תעמוד על כך שלצורך השינויים המוצעים במתכונת ההתמחות, יעמדו לרשות המערכת 

האמצעים התקציביים וכוח האדם הדרוש לפי התוספות שחושבו בדוח זה. לשם כך דרושה 

התחייבות מפורשת של משרדי האוצר והבריאות להעברת האמצעים הדרושים, אשר 'ייצבעו' 

 כתקציב וכתקנים ייעודיים באופן ספציפי ליישום מתכונת העבודה המומלצת בזאת".

העשויים ללמד על היתכנות יישום המודלים המוצעים, "כאשר בוחנים את ההיבטים השונים 

הוועדה מתרשמת כי אכן קיימים קשיים, הן מבחינת שכר, הן מבחינת תקינה ותקציב והן מבחינת 

, הוועדה סבורה כי הדרישות להגדלת כוח אדם הרפואי הדרוש למילוי אותם תקנים. יחד עם זאת

תקינה, תקציב וכוח אדם רפואי מוצדקת מאין משאבי מערכת הבריאות הציבורית, לרבות תוספת 

 ."כמוה ועל ממשלת ישראל לפעול בנושא ללא דיחוי

כספא. מרכזת הוועדה היא ד"ר אלה -בראש הוועדה עמדו הפרופסורים יוסף קלאוזנר ורן טור

מתמחים )קרי רובם  6,000קיטרוסר, עד לאחרונה יו"ר פורום הרופאים המתמחים המייצג מעל 

וועדה השתתפו נציגים מכל הסקטורים השונים ובכלל זה המתמחים והסטאז'רים, המוחלט(. ב

 לרבות נציגים מקרב מנהלי בתי החולים, הנהלת שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות. 

 


