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אל 
מנהלי בתי חולים ממשלתיים  

מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים 

מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים 

 

 
 
 

הנדון: הנחיות נש"מ לקליטת עובדים מהירה וגמישה על תקני התגבור שיתווספו 
ליחידותיכם בגין משבר הקורונה 

מכתבכם מתאריך 09.03.2020 
 
 
 

בהמשך למכתב חטיבת הרפואה שבסמך ולכוונת משרדי הבריאות והאוצר לתגבר את 

יחידותיכם בתוספת משמעותית של תקני רופאים אחיות ועובדי ניקיון, ובמטרה לאפשר 

לכם קליטה מהירה וגמישה של עובדים על תקני התגבור להלן הנחיות בנדון: 

1. עם קבלת האישור הסופי של משרד האוצר לתוספת תקני התגבור בגין משבר הקורונה 

והקצאת הכמויות הסופית ליחידותכם, מואצלת לכם בזאת הסמכות להקים את המשרות 

באופן עצמאי במרכב"ה מבלי צורך לבצע פנייה אל רפרנט בית החולים וזאת בהתאם 

למכסה שהוקצתה לבית החולים. 

2. המשרות תיפתחנה ברמה התחילית בלבד, על פי הסכמי התפקוד של דירוג הרופאים 

ודירוג האחיות. משרות עובדי הניקיון תוקמנה בהתאם לרמת המשרה של עובד ניקיון 

כקבוע בתפקוד המנמ"ש. 

3. משרות האחיות ומשרות עובדי הניקיון אינן חייבות במכרז ובאפשרותכם לקלוט עליהן 

עובדים באופן מיידי כמקובל. 

4. בהתייחס למשרות רופאים אשר כידוע חייבות במכרז פומבי, ועל מנת לזרז תהליכי 

האיוש למשרות רופאים אלו, אנו מאשרים להחיל עליהם את נוהל ההעסקה במילוי מקום 

לתפקידים במקצועות מצוקה. המשמעות היא שניתן לשבץ רופא מיד במילוי מקום עם 

פרסום מכרז ובלי להמתין לסיום הליכי המכרז. רופא כאמור יוכל להיכלל ברשימת 

המועמדים במכרז עד לסיום ההליכים. 
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5. נבקש להדגיש כי נוהל זה יחול רק לאחר קבלת אישור סופי להקצאת תקני התגבור 

מאג"ת באוצר.  

6. באפשרותכם לפנות אל רפרנט יחידתכם בכל שאלה או סוגיה שתידרש. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בברכה, 

 
יוני דוקן 

הממונה על מערכת הבריאות 
 
 
 
 
 
 
 

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

מר משה בר סימן טוב- מנכ"ל משרד הבריאות 
ד"ר ארז און- ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות 

מר שלמה פשקוס - סגן ראש החטיבה ומנהל אגף בכיר כלכלה ופיתוח, משרד הבריאות 
ד"ר  ורד עזרא- ראשת חטיבת הרפואה, משרד הבריאות 

חברי הנהלה- נציבות שירות המדינה 
גב' מיכל הורן - סגנית מנהל אגף בכיר (מערכת הבריאות),  נציבות שירות המדינה 

גב'  ליטל אילון - מנהלת תחום תקינה בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד 
הבריאות 

יחידת הבריאות- נציבות שירות המדינה 
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