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הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות 
לטיפול בזקנים או בילדים )הוראת שעה(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

אני מודיע לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיפים 11)4( 
ו–14 לחוק תיקנתי את ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים 

ובילדים3 )להלן - ההיתר(, כלהלן:  

הוספת סעיף  3

1. אחרי סעיף 2 להיתר יבוא:   

ובלבד שהעסקה כאמור תהיה לפי  רופא המועסק בבית חולים  2, מותר להעסיק בתורנות  על אף האמור בסעיף  “3.  )א( 
הוראות בדבר סדרי תורנות הקבועים בהסכמים הקיבוציים אשר נחתמו בין המעבידים ובין ההסתדרות הרפואית 

בישראל, בין אם מעסיקו של הרופא חתום עליהם ובין אם לאו, ובכפוף לכל אלה:

אורך יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות לא יעלה על 24 שעות, ואם צורכי העבודה מחייבים   )1(
זאת - לא יעלה אורך יום העבודה כאמור על 26 שעות;

תורנויות  משתי  ביותר  רופא  הועסק  עבודה;  בשבוע  תורנויות  משתי  יותר  האפשר,  ככל  יבצע,  לא  רופא  	)2(
בשבוע עבודה, יתעד מנהל המחלקה האחראי על הרופא, בכתב ובאופן סדיר את הנסיבות, השיקולים וצורכי 

העבודה שבגינן הועסק הרופא כאמור, ומנהל בית החולים יבצע מעקב אחר הנסיבות והצורכים האמורים;

בכפוף לאמור בפסקה )6(, ביום עבודה שאין הרופא מועסק בשעות תורנות, ניתן להעסיקו בשעות נוספות   )3(
ליום כאמור בסעיף 2; 

בין יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות למשנהו תחול הפסקה של עשרים שעות לפחות;   )4(

לא יועסק רופא בשעות נוספות שהן שעות תורנות אלא אם כן העמיד המעביד לטובת הרופאים חדר נפרד   )5(
עם מיטות למנוחה; 

לא יועסק רופא מעל 71.5 שעות בשבוע עבודה בממוצע לשנת עבודה; במניין אלה ייכללו שעות נוספות  )6( )א( 
לרבות תורנויות; 

הועסק רופא בחלק משנת העבודה יהיה מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע עבודה יחסי לתקופת  )ב( 
העבודה שהוא עבד בה;

מנהל  מחלקה, רשאי, באישור מנהל בית החולים, לאשר מראש העסקת רופא באופן החורג מ–71.5  )ג( 
שעות עבודה בשבוע כאמור בפסקת משנה )א(, אם הדבר דרוש למניעת פגיעה ממשית ביכולת בית 
כי  בית החולים  נאות לצורכים הרפואיים של המטופלים במחלקה; ראה מנהל  ליתן מענה  החולים 
נדרשת העסקה החורגת משבוע עבודה של 71.5 שעות לפרק זמן של שלושה חודשים, יביא את הדבר 
לאישור המנהל הכללי של משרד הבריאות המוסמך לאשר העסקה חורגת כאמור אם השתכנע כי היא 

נחוצה כדי למנוע פגיעה ממשית כאמור;

יודיעו  לאגף ההסדרה פעם  המנהל הכללי של משרד הבריאות או ראש מינהל הרפואה במשרד האמור,   )7(
שביצעו  תורנויות  למספר  בהשוואה  רופאים,  שביצעו  בממוצע  התורנויות  מספר  על  חודשים,  בשישה 

בממוצע בתקופות קודמות. 

)ב( בסעיף זה -   

“אגף ההסדרה"  - אגף ההסדרה במינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה; 

“מעבידים" - ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות מדיצינית הדסה; 

“שנת עבודה" - כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א-41951. 

“תורנות" - כמשמעותה בהסכם הקיבוצי מיום  29.11.1976 שבין המעבידים ובין ההסתדרות הרפואית בישראל." 

תוקף

תוקף  סעיף 1  להודעה זו  שלוש שנים מיום פרסומה.  .2
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