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   דואל-מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים   :אל
  מ"רפרנטים במערכת הבריאות בנש

  
  
  

  איוש תקני מתמחים חדשים  :הנדון
   

  
ר חזי " פרסמו ד25/8/2011 -י ב"בעקבות ההסכם שנחתם בין המעסיקים הציבוריים להר

למנהלי בתי החולים הממשלתיים בפריפריה , מהנהלת משרד הבריאות, סופרלוי ומר אילן 

  .את תוספת תקני המתמחים) 20/9/2011מכתב מיום (ובמרכז ) 19/9/2011מכתב מיום (

  

 והצרכים התואם את הנסיבות, במטרה לאייש את תקני המתמחים בהליך מהיר

  . נו בנושאי  להלן הנחיות,הנוכחיים

  

בתקן )  במרכבה50007225עיסוק , מ" בנש1407סוג (א מתמחה יש לקבוע משרת רופ  .א

, ובהתאם להוראות המכתבים שלעיל, ח"י מנהל ביה"שתקבע ע, פ החלוקה"ע, ח"ביה

    .מ"ולהעביר לאשור רפרנטים בנש

 

 שעות ממועד הגשת הבקשה במערכת 24הרפרנטים יאשרו את המשרה בתקן תוך   .ב

  .הממוכנת

 

לאור דחיפות האיוש הנוכחית                 , יחד עם זאת. מכרזאיוש המשרות יהיה  בדרך של   .ג

  . ובמהלכם לפרסם מכרז,  חודשים3ניתן לאייש המשרות במילוי מקום לתקופה של עד 
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מ את מסגרת המקורות המאושרים " תגדיל נש, תקציב–  בקרת תקןןיצוין כי לעניי

ות המפורטות במכתבים שלעיל בכמוי, לקביעת משרות רופאים בתקן של בית חולים

תקציב , זאת על מנת לאפשר קליטת הרופאים עוד בטרם יועבר התקציב לבית החולים

  .אשר הותנה באיוש המשרות

   

  

  
  
   
  
  
  
  
  

  ,ת שנה טובהבברכ    
  

    
  יוסי קינר    
  )מערכת הבריאות(סגן נציב שירות המדינה     

  
  

  נציבות שירות המדינה,  נציב שירות המדינה-מר משה דיין   :העתק
  משרד האוצר,  הממונה על השכר והסכמי עבודה-מר אילן לוין 

  משרד הבריאות,  המנהל הכללי-רוני גמזו ' פרופ
  י"הר,  ר " יו-ר ליאוניד אידלמן "ד
  ההסדרות הרפואית בישראל, ל" מזכ-ד לאה ופנר "עו
  משרד הבריאות, רפואה ראש מנהל ה-ר חזי לוי "ד

  משרד הבריאות, ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש" סמנכ-מר דב פסט 
  משרד הבריאות, ל לתקצוב ותמחור"  סמנכ-מר אילן סופר 

  ל'' דוא-מנהלי בתי חולים ממשלתיים 
  ל'' דוא-מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים 

  משרד  הבריאות, בודה מנהל תחום בכיר שכר ויחסי ע-ד הרולד בר "עו
  משרד האוצר, )אגף התקציבים( רפרנט בריאות -מר רועי כפיר 

  
  
 


