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 גיוס והעסקת רופאים מתמחיםהנדון: 
 
 

אנו עדים לתופעה פסולה לפיה בתי חולים קולטים רופאים שסיימו סטאז' אך  לאחרונה

טרם התקבלו להתמחות, כמתנדבים. זאת לצורך בחינתם טרם קבלת החלטה לגבי 

התאמתם וקבלתם להתמחות. העסקה זו במסגרת "הסתכלות" במתכונת של 

ג"ץ ולהסכמים מבלי לשלם שכר, מנוגדת לכללי התקשי"ר, להחלטת ב התנדבות,

הקיבוציים החלים על הרופאים. מדובר בניצול לרעה של הרופאים לאור המצב בו הם 

 ובמתכונת העסקה נצלנית ופוגענית. נתונים

 לאור האמור ברצוננו להבהיר כדלקמן:

( קבע בהסתמך על חוק שירות המדינה מינויים, כי העסקת רופאים 703/87. בג"ץ קרן )1

ממשלתיים תיעשה לאחר עמידתם במכרז בלבד. כל מתכונת מתמחים בבתי החולים ה

גיוס וההעסקה אחרים, למעט העסקה במילוי מקום בנסיבות המצדיקות זאת ובכפוף 

 להנחיות נש"מ, אינם בגדר מינהל תקין.

הינה תקופת ניסיון, שנבחר למשרה פנויה המתמחה של . השנתיים הראשונות להעסקתו 2

לפיכך אין כל הצדקה לביצוע הערכה מוקדמת של יד. התאמתו לתפק שנועדה לבחינת

הרופא לצורך קבלת החלטה בעניינו. לשם כך נועדה תקופת הניסיון, במהלכה ניתן לסיים 

 העסקתו של רופא שנמצא כי אינו מתאים להתמחות. 

)ד( בתקשי"ר אוסרות על העסקת מתנדבים בתפקידים  16.622. יובהר כי הוראות פסקה 3

 צעם לשם קבלת רישיון או תעודת הסמכה.שיש חובה לב

 

 

 

. בנוסף, על פי הנחיות קודמות של נש"מ והממונה על השכר, העסקת רופאים לצורך 4

 ביצוע התמחות תיעשה אך ורק בשכר.

http://www.csc.gov.il/
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl
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לאלתר העסקות  במתכונת כאמור לעיל,  פסיקלאור האמור לעיל, הינכם מתבקשים לה

ע לאופן הגיוס ולהעסקת רופאים אך ורק בכל הנוג ולהקפיד על הכללים כמפורט לעיל,

  בהתאם לתנאים המקובלים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 יוני דוקן

 מנהל אגף בכיר, הממונה על מערכת הבריאות
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 נציבות שירות המדינה ,נציב שירות המדינה -דניאל הרשקוביץ פרופ'

 משרד הבריאות ,מנהל כללי -מר  משה בר סימן טוב
 משרד הבריאות ,ראש חטיבת הרפואה -ורד עזרא ד"ר
 הבריאותמשרד  ,ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים -אורלי וויינשטין ד"ר

 ח איכילוב"בי ,מנהל בית החולים הכללי -רוני גמזו  פרופ'

 ציון-בני , בי"חמנהל בית החולים -ר אמנון רופא"ד
 נציבות שירות המדינה ,היועץ המשפטי -ד רון דול"עו

 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות -מר דב פסט
 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים

 מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים  
 רפרנטים במערכת הבריאות
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