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ב' בשבט ,התשע"ב
 26ינואר 2012
אסמכתא12205191412 :
(במענה נא ציינו אסמכתא)
אל :מנהלי בתי החולים
שלום רב,
הנדון:

הבהרות בנוגע לאמור בהסכם הקיבוצי ביחס לשבוע עבודה של רופא

א .סעיף  33להסכם הקיבוצי קובע:
33

שבוע העבודה

 33.1בית החולים פעיל  7ימים בשבוע .החל מהמועד הקובע לדיווח או מיום
היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות ,לפי המאוחר :שבוע העבודה של
כל רופא המועסק במשרה מלאה על ידי המדינה יעמוד על  5ימי עבודה
בשבוע 41.5 ,שעות שבועיות ,בחישוב שנתי.
 33.2בנוסף ,יעבוד הרופא בהתאם לאחת החלופות הבאות ,שהבחירה ביניהן
תיעשה ,בהתחשב ברצון הרופא ובאישור מנהל המחלקה ,אחת לשנה:
 33.2.1עד  13ימים נוספים בימי ו' בשבוע ,במהלך כל שנה קלנדרית
שתחילתה ב 1-בינואר .מובהר שיום העבודה בימי ו 'יהיה בן 5
שעות ,בדרך כלל החל בשעה שמונה בבוקר עד השעה אחת בצהרים,
אלא אם כן סוכם אחרת לגבי תחילת יום העבודה בין הרופא לבין
מנהל המחלקה.
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 33.2.2שעה וחצי נוספות בשבוע ,מעבר ל 40 -שעות שיבוצעו במהלך הימים
א' עד ה'
 33.3אם הרופא יידרש לעבוד ביום ו' ,מעבר לימי ו' כאמור בסעיף  33.2לעיל (יום
ו' ה 14-ואילך במסלול סעיף  33.2.1או כל יום ו' במסלול סעיף  ,)33.2.2הוא
יהיה זכאי ליום פנוי באחד מהימים א' עד ה' במהלך החודש שבו ביצע את
העבודה ביום ו' ,אך יהיה עליו להשלים  3שעות (ההפרש בין אורך יום עבודה
בימים א' עד ה' לבין אורך יום העבודה ביום ו')  -באחד מימי העבודה
האחרים במהלך אותו החודש.
 33.4ככל שלא יתאפשר האמור ,בשל צרכי העבודה – יינתן היום הפנוי ,במהלך
החודש שלאחר מכן .אם לא יתאפשר בשל צרכי העבודה ליתן יום פנוי
בחודש שלאחר מכן כאמור ,יהיה הרופא זכאי לחופשה בשיעור  5/8מיום
חופשה ,שתתווסף למכסת ימי החופשה הצבורה שלו.
 34מנהל המחלקה יהיה רשאי שלא לשבץ רופא מסוים בכל  13ימי ו' כאמור בסעיף
 33.2.1לעיל או בשעה וחצי הנוספות כאמור בסעיף  33.2.2לעיל ,או בחלק מהם,
לפי צרכי העבודה ,ואם החליט כאמור לא יפגע שכרו של הרופא עקב כך.
ב .על מנת לממש את האמור בהסכם הקיבוצי בנוגע לקביעת שבוע העבודה של
רופא לפי אחת מהחלופות הקבועות בהסכם ,יש לפעול כדלקמן:
החל מיום  ,1.2.2012יעבוד רופא שבוע עבודה בן  41.5שעות ,באחת משתי
החלופות שבהסכם ,כמובא לעיל .
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בהתאם ,כל מנהל מחלקה יודיע לרופאי המחלקה על ההוראות האמורות בהסכם
ויבקש מכל רופא להודיע לו בהקדם על העדפתו .בהמשך ,על כל רופא להביא
בפני מנהל המחלקה את החלופה המועדפת עליו.
מנהל המחלקה יבחן את בקשת הרופא ויודיע לרופא את החלטתו בעניין .מובהר,
כי על מנהל המחלקה להתחשב ברצון הרופא .
תהליך דומה יש לקיים אחת לשנה .
אנא פעלו כך על מנת לקיים את הוראות ההסכם ועל מנת להיערך לשינוי היקף
שבוע העבודה והחתימה על שעון הנוכחות .
ג .בנוסף ,אשר לעבודה בימי שישי שמעבר ל 13-ימי שישי שלפי החלופה הקבועה
בסעיף  33.2.1להסכם  -ההסכם קובע במפורש שאם יידרש רופא לעבוד בימי
שישי נוספים על  13ימי שישי כאמור לעיל ,יש לאפשר לו יום מנוחה במהלך
החודש בו ביצע את העבודה ביום שישי ,או בחודש שלאחר מכן אם נבצר
מלאפשר לו לקבל יום מנוחה כאמור במהלך החודש בו ביצע את העבודה .יום
מנוחה מלא יחייב את הרופא להשלים  3שעות עבודה על כל יום מנוחה שיינתן
כאמור .
בברכה,
ד"ר חזי לוי
ראש מינהל הרפואה
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העתק  :מר אילן לוין -ממונה על השכר ,משרד האוצר
מר יוסי כהן -המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
ד"ר בועז לב – המשנה למנכ"ל
פרופ' ארנון אפק -ראש מינהל רפואה הנכנס
מר דב פסט – סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
מר הרולד בר ,עו"ד  -ממונה על שכר ויחסי עבודה
מר יוסי קינר – סגן נציב שירות המדינה( ,מערכת הבריאות) נש"מ
עו"ד קובי אמסלם -יועץ משפטי ,אגף השכר
מר מוטי בבצי'ק -מנהל לשכת השר
עו״ד לאה ופנר  -מזכ״ל הר"י
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