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 משרד האוצר, תהכללי תסגן בכיר לחשב, מרדכי אלישעמר   :אל
 

   ימים 5 בן עבודה לשבוע שעברו לרופאים חופשה ימי של המירבית הצבירה מכסת :הנדון 
 ))לנושא שבסימוכין 14' מס חוזר( 

 25.8.2011 מיום קיבוצי הסכם
 

ובבתי החולים  שירות המדינהב ם המועסקים בבתי החוליםרופאיהבעקבות מעבר  .1
כפי שהוסכם עליו בהסכם מיום , ימים 5להעסקה בשבוע עבודה בן  עירוניים-הממשלתיים

 :לפיההחלטת ועדת מעקב  1.8.2013תמה ביום נח, 25.8.2011
בהם עקב עומס , בו מועסק הרופא מנהל המוסדשל על פי אישור מיוחד , במקרים מיוחדים 

יהא הרופא רשאי לקבל אישור , נבצר לאשר לרופא יציאה לחופשה, העבודה או העדר מחליף
ימים  5בד המועסק מכסת הצבירה המירבית לעו(ימי חופשה  55-לצבירת ימי חופשה מעל ל

ימי עבודה ובלבד שהצבירה העודפת תנוצל על ידי  88עד למכסה מקסימלית של ) בשבוע
 . ל"שנים מאז הגיע לצבירה המקסימלית הנ 3-הרופא תוך תקופה של לא יותר מ

אותה  20.9.77והחלטת ועדת המעקב מיום  1.8.2013ב החלטת ועדת המעקב מיום "מצ .2
 .ל"מתקנת ההחלטה הנ

 
 ,ברכהב  
 

 קובי אמסלם  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  
 

 :העתק 
 משרד הבריאות, ל"מנכ -רוני גמזו ' פרופ

 שירותי בריאות כללית, ל שירותי בריאות כללית"מנכ -מר אלי דפס 
 מנהל בית חולים הדסה עין כרם –ר יובל וייס "ד
 ר ההסתדרות הרפואית בישראל"יו -ר לאוניד אידלמן "ד

 משרד האוצר, המשנה לממונה על השכר –מר יוסי כהן 
 ל ההסתדרות הרפואית בישראל"מזכ -ד לאה ופנר "עו

 א"עיריית ת, ל למשאבי אנוש ומינהל"סמנכ –מר אברהם פרץ 
 עיריית חיפה, ל משאבי אנוש וארגון "סמנכ -מר אילן שדות 

 משרד הבריאות, ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש "סמנכ -מר דב פסט 
 שירותי בריאות כללית, ל משאבי אנוש"סמנכ -מר שמואל לואני 

 שירותי בריאות כללית, ראש אגף פרט ושכר -מר גור גולני 
 בית חולים הדסה, מנהלת מחלקת יחסי עבודה ותנאי שירות -ד חופית סבאג "עו
 משרד הבריאות, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה -ד הרולד בר"עו
 שירותי בריאות כללית, אחראית תחום יחסי עבודה –ד אושרת שחק "עו
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