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הודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול 
בזקנים או בילדים )הוראת שעה( )תיקון(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

אני מודיעה לפי סעיף 15 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11)4( 
ו–14 לחוק, תיקנתי את ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים 

או בילדים )להלן - הוראת השעה(2 כלהלן:

מטרה   1

מטרתו של תיקון זה להביא לקיצור יום העבודה של רופאים המועסקים בשעות נוספות שהן שעות תורנות, ל–16 שעות, ואם   
צורכי עבודה מחייבים זאת - 18 שעות, באופן מדורג ובהתחשב בתכלית החוק ובצורכי מערכת הבריאות 

שינוי מונחים   2

בהוראת השעה, בכל מקום, במקום "העבדה" יבוא "העסקה", במקום "מעביד" יבוא "מעסיק", ושינויי הצורה הדקדוקיים   
המחויבים ייעשו לפי זה 

תיקון סעיף 1   3

בסעיף 1 להוראת השעה, בסעיף 3 להיתר המובא בו -  

בסעיף קטן )א( -  )1(

)א( בפסקה )1(, האמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

 ")ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, לגבי רופאים המועסקים בבית חולים בפריפריה, יחולו הוראות אלה:

לא יאוחר  מיום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, אורך יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות   )1(
תורנות, לא יעלה על 16 שעות, ואם צורכי עבודה מחייבים זאת - לא יעלה אורך יום עבודה כאמור על 

18 שעות;

)1(, לגבי רופאי טיפול נמרץ כללי ורופאים מרדימים, אורך יום העבודה  על אף האמור בפסקת משנה   )2(
כאמור בה יחול לא יאוחר מיום ט' בניסן התשפ"ג )31 במרס 2023(;

לגרוע  כדי  בה  אין  ואולם  הכירורגיה,  במקצועות  המועסקים  רופאים  על  תחול  לא   )1( משנה  פסקת   )3(
מהחלתה על רופאים במקצועות אלה בהתאם לתוכנית החומש 

המנהל הכללי של משרד הבריאות יודיע, בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לממונה  )ג( )1( 
על זרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן - הממונה על זרוע עבודה(, על אלה:

גיבוש תוכנית החומש בסמוך לאחר גיבושה; )א( 

בכל שנה עד ליום 6 באוקטובר, יודיע על אופן קידום יישום תוכנית החומש לקיצור אורך יום העבודה  )ב( 
הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות של רופאים המועסקים לפי סעיף זה ועל הרחבת תחולת 

פסקת משנה )ב( על רופאים נוספים, המקצועות, היחידות או בתי החולים ונימוקי ההחלה לגביהם;

קודמה תוכנית החומש לפני המועד שבפסקת משנה )1()ב(, יודיע על כך  המנהל הכללי של משרד הבריאות   )2(
לממונה על זרוע עבודה בסמוך למועד הקידום כאמור;

הממונה על זרוע עבודה יפרסם לציבור הודעה בדבר ההודעות שקיבל כאמור בפסקת משנה )1( או )2(, לפי   )3(
העניין, באתר האינטרנט של זרוע העבודה;

הודיע המנהל הכללי של משרד הבריאות על קידום יישום תוכנית החומש כאמור בפסקת משנה )1()ב(   )4(
או )2(, לפי העניין, תשקול שרת הכלכלה והתעשייה את תיקון הוראת השעה בשים לב לקידום התוכנית 

האמורה "

)ב( בפסקה )2( -

ברישה, אחרי "יותר משתי תורנויות בשבוע עבודה" יבוא "ולגבי רופאים המועסקים לפי פסקה )1()ב(, לא  יותר   )1(
משש תורנויות בחודש עבודה";

לפי  עבודה,  בחודש  תורניות  משש  ביותר  "או  יבוא  עבודה"  בשבוע  תורנויות  משתי  "ביותר  אחרי  בסיפה,   )2(
העניין" ובמקום "מנהל המחלקה האחראי על הרופא" יבוא "מנהל בית החולים";

ס"ח התשי"א, עמ' 204; הסמכות הועברה משר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשרת הכלכלה והתעשייה בהחלטת   1

הממשלה מס' 133 מיום י' באב התשפ"א )19 ביולי 2021(, וההעברה האמורה אושרה בישיבה הארבעים ותשע של הכנסת 
העשרים וארבע ביום כ"ד באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021( 

י"פ התשע"ג, עמ' 1682; התשע"ה, עמ' 2978; התשפ"א, עמ' 7424   2
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)ג( בפסקה )6( -

בפסקת משנה )א(, אחרי "בממוצע לשנת עבודה" יבוא ", ולגבי עובד המועסק כאמור בפסקה )1()ב( - 63 שעות   )1(
עבודה בשבוע בממוצע לשנת עבודה,";

בפסקת משנה )ג(, אחרי "מ–5 71 שעות עבודה" יבוא "או מ–63 שעות עבודה, לפי העניין," ואחרי "5 71 שעות"   )2(
יבוא "או 63 שעות, לפי העניין";

בפסקה )7(, בסופה יבוא "ועל עמידה במספר שעות העבודה כאמור בפסקה )6()א("; )ד( 

בסעיף קטן )ב( -  )2(

אחרי ההגדרה "אגף הסדרה" יבוא:  )1(

""בית חולים בפריפריה" - בית החולים העמק בעפולה, בית החולים סורוקה בבאר שבע, בית החולים לגליל מערבי 
בנהריה, בית החולים זיו בצפת, בית החולים פדה פוריה בטבריה, בית החולים ברזילי באשקלון, בית החולים 
יוספטל באילת, בית החולים הסקוטי בנצרת, בית החולים הצרפתי בנצרת, בית החולים המשפחה הקדושה 

בנצרת;";

אחרי ההגדרה "שנת עבודה" יבוא:  )2(

""תוכנית חומש" - תוכנית רב–שנתית לשנים 2022 עד 2026 שתגובש על ידי משרד הבריאות ומשרד האוצר, לקיצור 
אורך יום עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות התורנות, ל–16 שעות בתוספת שעתיים אם צורכי העבודה 
מחייבים זאת, וכי אורך שבוע עבודה הכולל שעות נוספות שהן שעות תורנות הוא 63 בממוצע שנתי, שיחול 
על רופאים, מחלקות או מקצועות, יחידות או בתי חולים, בהיקף נרחב נוסף על הקבוע בסעיף קטן )א()1()ב()1(;" 

הוספת סעיף 1א   4

אחרי סעיף 1 להוראת השעה יבוא:  

"1א  אין בהוראות היתר זה כדי לגרוע מסמכותו של מעסיק להעסיק בפחות שעות מהקבוע בסעיף 3)א()1()א( ו–)ב( ככל 
שהדבר אפשרי מבחינת צורכי העבודה, מקום העבודה, המחלקה וצורכי הכשרה של הרופא "

תיקון סעיף 2   5

בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "ל' בתשרי התשפ"ב )6 באוקטובר 2021(" יבוא "כ"א בטבת התשפ"ז )31 בדצמבר 2026("  )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, הודיעה שרת הכלכלה והתעשייה ברשומות עד יום י"ח בכסלו התשפ"ד )1 בדצמבר 2023(,  )ב( 
ולא לפני כ"ב בתשרי התשפ"ד )7 באוקטובר 2023(, כי התקיים אחד מאלה, יתקצר תוקפה של הוראת השעה כך שבסעיף 

2 שבה, במקום "כ"א בטבת התשפ"ז )31 בדצמבר 2026(" יבוא "כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024(":

סעיף  לפי  חומש  תוכנית  גיבוש  על  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  הודיע  לא  או  חומש  תוכנית  גובשה  לא   )1( 
3)א()1()ג()1()א( להיתר כנוסחו בסעיף 3)1()א( לתיקון זה;

סעיף  לפי  תורנות  שעות  קיצור  על  עבודה  זרוע  על  לממונה  הבריאות  משרד  של  הכללי  המנהל  הודיע  לא   )2( 
3)א()1()ג()1()ב( להיתר כנוסחו בסעיף 3)1()א( לתיקון זה 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, במועד כניסתו לתוקף של הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין המעסיקים,  )ג( 
אם ייחתם, הנוגע לביצוע מספר תורנויות, או מיום ח' בטבת התשפ"ג )1 בינואר 2023(, המוקדם מביניהם, יקראו את 

פסקה )2( של סעיף 3)א( להיתר בנוסחה ערב תחילתו של תיקון זה כך שהאמור בה יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

")ב( על אף האמור בפסקת משנה )א(, רופא המועסק לפי פסקה )1()ב( לא יבצע יותר משש תורנויות לחודש עבודה "  

ל' בתשרי התשפ"ב )6 באוקטובר 2021(

)חמ 3-4281(
         אורנה ברביבאי

שרת הכלכלה והתעשייה        
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