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תיק: 

 0491-0004-2020-049441
 
 
 

אל 
מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים 

מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים 
 
 

הנדון: פטור לתקופה קצובה מהליך מכרז לתפקידים בבתי החולים הממשלתיים 
 

במטרה לסייע למרכזים הרפואיים בהתמודדות עם משבר הקורונה, ועל מנת לאפשר 

הליכי גיוס ואיוש כוח אדם רפואי וחיוני במהירות וביעילות למשרות אשר נחוצות לצורך 

תפקודם בעת הזו, ביום 26.03.2020 אישרה הממשלה בהחלטה מספר 4932 את המלצת 

ועדת השירות לפטור לתקופה קצובה מחובת המכרז הקבועה בחוק המינויים, משרות 

במרכזים הרפואיים הממשלתיים כדלקמן: 

א. משרה של רופא/ה מתמחה. 

ב. משרה בדירוג בכ"מ/ עמ"מ, שצמודה לה דרגה תחילית ה. 

ג. משרה בדירוג הרוקחים, שצמודה לה דרגה תחילית ה1. 

 
האישור בכפוף לתנאים שלהלן: 

 
1. הליך המינוי יהיה בהתאם להוראות פסקה 11.933 בתקשי"ר. אם לאחר הפרסום לא 

הוצגו לכל הפחות 3 מועמדויות כנדרש בפסקה, אין הכרח לפרסם מחדש את המשרה. 

כמו כן, אם הפרסום העלה מועמד יחיד, מנהל המרכז הרפואי רשאי למנות מועמד זה 

ללא צורך בכינוס ועדה קבלה. 

2. מכרזים למשרות בדירוגים כאמור לעיל, שכבר פורסמו וממתינים לוועדת בוחנים: 

2.1. אם המכרז העלה מועמד יחיד, מנהל המרכז הרפואי רשאי למנות מועמד זה ללא 

צורך בכינוס ועדת בוחנים. 

2.2. אם המכרז העלה יותר ממועמד אחד – הליך בחירת המועמד יהיה על ידי ועדת 

קבלה לפי פסקה 11.933 לתקשי"ר, בכפוף לשינויים הנזכרים בסעיף 1 לעיל. 

3. תוקף הפטור לשלושה חודשים מיום החלטת הממשלה. 

 
מצ"ב לעיונכם החלטת הממשלה.  

http://www.csc.gov.il
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בברכה, 

 
יוני דוקן 

הממונה על מערכת הבריאות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

העתק: 
פרופ' דניאל הרשקוביץ- נציב שירות המדינה 

ד"ר ארז און- ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים 
מנהלי בתי חולים ממשלתיים  

גב' גבריאלה אשכנזי  -מנהלת אגף בכירה (בחינות ומכרזים) ,נציבות שירות המדינה 
עו"ד רון דול  -היועץ המשפטי ,נציבות שירות המדינה 

עו"ד עדו בן-צור  -סגן בכיר ליועץ המשפטי ,נציבות שירות המדינה 
גב' מיכל הורן  -סגנית מנהל אגף בכיר (מערכת הבריאות) נציבות שירות המדינה 

עו"ד ענבר בן-מנדה  -ממונה (יעוץ משפטי,) נציבות שירות המדינה 
עו"ד דנה מיטב  -מנהלת תחום בכיר פיתוח הון אנושי בגיוס ומיון ,נציבות שירות המדינה 

גב' ליטל איילון- מנהלת תחום משאבי אנוש, חטיבת בתי החולים הממשלתיים 
גב' דנה גולדברג- מנהלת תחום הון אנושי במערכת הבריאות, נציבות שירות המדינה 

גב' מיטל קניג  -מנהלת תחום בכיר הון אנושי במערכת הבריאות ,נציבות שירות המדינה 
יחידת הבריאות 

 

http://www.csc.gov.il
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl

