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 אל
 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות -מר דב פסט

 אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתייםמנהלים 
 
 

 הבהרות לעניין מתכונת העבודה בתקופת חירום במערכת הבריאות הממשלתיתנדון: 
 

בהתאמה לתקופת החירום בה  נושאים במספריבות שירות המדינה מצ"ב לעיונכם חוזר הבהרות נצ

  .אנו מצויים

 הגדרות

עובד שמנכ"ל משרד הבריאות או מנהל בית החולים קבע, לפי שיקול דעתו, ובכפוף  - עובד חיוני

 להוראות התקנות, כי הוא נדרש לעבודה, או עובד שמחויב לעבוד מכוח ההוראה שבדין. 

 עובד שאינו עובד חיוני. - עובד רגיל

 

 אישור היתר עבודה פרטית לעובדים בחופשה 

בתקופה הרגילים )שלא הוגדרו כחיוניים בתקופת החירום( מתוך רצון לסייע ולהקל על העובדים 

 יאדמיניסטרטיבהמנהל ההון האנושי במשרד הבריאות וזו, הוחלט להרחיב את סמכות סמנכ"ל ה

אשר שוהים אלו לאשר בעת הזאת בקשות להיתר עבודה פרטית עבור עובדים  החולים יתבב

בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי  16.04.2020ועד  22.03.2020בחופשה בתשלום בין התאריכים 

 והתקנות לשעת חירום שהרחיבו את תחולתו וזאת כמפורט להלן: 18.03.2020שנחתם ביום 

החולים  יתאדמיניסטרטיבי בבהמנהל האו סמנכ"ל ההון האנושי במשרד הבריאות  .א

מורשים לאשר בקשות לעבודה פרטית של עובדים רגילים )שלא הוגדרו כחיוניים( השוהים 

בחופשה כאמור לעיל, אף אם הבקשות אינן תואמות את המגבלות החלות לעניין שעות 

 2.44יתר הוראות פרק משנה בתקשי"ר(.  42.424-ו 42.421עבודה והשתכרות )פסקאות 

  לתקשי"ר, נותרות בעינן.

בקשה להיתר עבודה פרטית עבור עובד הנמנה על הסגל הבכיר תועבר להחלטת מינהל הסגל  .ב

הבכיר בנציבות שירות המדינה לאחר אישור מנכ"ל משרד הבריאות או מנהל בית החולים, 

יכי "שינוי בתהל 18/02/20לתקשי"ר וחוזרינו מיום  42.4זאת בהתאם להוראות פרק משנה 
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עבודה והרחבת סמכויות הטיפול של מנהלי/ות המרכזים הרפואיים הממשלתיים בנושא 

 פרט של הסגל הבכיר לרבות ארבעת התפקידים".

 למען הסר ספק, הנחיות אלה חלות גם לגבי פעילות התנדבותית. .ג

תשומת לבכם כי יש להקפיד על הנגשת האפשרות להגשת בקשות כאמור לעיל, לכלל  .ד

 שמירה על הוראות התקשי"ר, מומלץ להשתמש בפורטל הטפסים המקוון.העובדים תוך 

 קליטות עובדים וסיומי העסקה

ניתן לסיים העסקה לעובדים במועד שנקבע לסיום העסקתם, בין שהם הוגדרו כחיוניים  .א

 ובין שהם הוגדרו כעובדים רגילים.

ודה במתכונת אין מניעה להמשיך בהליך סיום העסקה לעובד שהחל עוד טרם המעבר לעב .ב

חירום, גם לעובד שהוגדר כעובד חיוני וגם לעובד רגיל, זאת בהתאם להוראות החוק 

 והתקשי"ר. 

ב לעיל אינו חל על סיום העסקה בשל צמצום כוח אדם עקב -יובהר כי האמור בס"ק א ו .ג

 מצב החירום. 

 מילוי מקום

עובד במילוי מקום יסיים העסקה במועד שנקבע, עם חזרת  - פנויה זמניתמילוי מקום על משרה 

 העובד מחל"ת/חל"ד, בין אם העובד הוגדר חיוני ובין אם הוגדר כעובד רגיל. 

ככלל עובד במילוי מקום במשרה פנויה לחלוטין יסיים  - פנויה לחלוטיןמילוי מקום על משרה 

שנים  3העסקתו במועד שנקבע. ניתן להאריך העסקה במילוי מקום בהתאם לכללים, עד שנה או עד 

בהתאמה לסטאטוס הליך בחירת העובד. ככל משרד הבריאות או בית החולים סבור כי יש צורך 

עובד במילוי מקום, עקב מצב החירום, יש לפנות בהארכת מילוי מקום מעבר לתקופה אליה נבחר ה

 בבקשה פרטנית לרפרנט בנש"מ.

 , ככל שתוארך תקופת החירום יצאו הנחיות בהתאם. 16.04.2020הנחיות אלה תקפות עד ליום 

 
 
 

 בברכה,

 
 יוני דוקן 

 מנהל אגף בכיר, הממונה על מערכת הבריאות
 

 
 

 העתק:
 נציב שירות המדינה, נציבות שירות המדינה -פ' דניאל הרשקוביץופר

 המנהל הכללי, משרד הבריאות -מר משה בר סימן טוב
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 הרפואיים הממשלתיים )בפועל(ראש חטיבת המרכזים  -ד"ר ארז און
 מנהלי בתי חולים ממשלתיים

 , נציבות שירות המדינהוהחוץ הממונה על מערכת הביטחוןמנהלת אגף בכיר  -גב' חגית רשף
 הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך, נציבות שירות המדינהמנהל אגף בכיר  -אבי חליבה

 המדינההיועץ המשפטי, נציבות שירות  -עו"ד רון דול
 מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים

 יחידת הבריאות, נש"מ
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