קטגוריה רביעית – ועדת חריגים לשנת 2017
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הרכב ועדת החריגים (כהרכב ועדת המענקים):
המשנה לממונה על השכר במשרד האוצר ,מר יוסי כהן  -יו"ר הועדה.
ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות ,ד"ר ורד עזרא  -חברה.
ממונה בלשכה המשפטית באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,עו"ד יעל ישראלי נבו  -חברה.
רפרנט בריאות באגף תקציבים ,משרד האוצר ,מר אלעד מסאסא -חבר.
מנהל תחום בכיר ,שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות ,עו"ד הרולד בר  -חבר ומרכז הועדה.

 .2ועדת החריגים למתן מענקים לרופאים בגין שנת  2017תדון במקרים חריגים בפריפריה ובמקרים
מיוחדים בודדים ויוצאי דופן מחוץ לפריפריה ,כדוגמת המקרים הבאים ובכפוף לשיקול דעתה:
א .מקרים מיוחדים שלא עמדו בכללי הזכאות בקטגוריות המפורטות בכללי המענקים לשנת 2017
שפורסמו ביום 24.4.2017
ב .חיזוק מקצוע הפתולוגיה ומקצועות שיוגדרו מקצועות חיוניים על ידי ועדת המענקים.
ג .שימור רופאים על פי שיקול וצרכי המערכת.
ד .על פי הכללים למתן מענקים לשנת  - 2017רופא אשר קיבל מענק בעבר ולא עמד בתקופת
ההתחייבות הנדרשת ,לא יוכל להגיש בקשה למענק .מקרים חריגים יידונו ויאושרו במסגרת
ועדת החריגים.
ה .מענק לרופא שמנהל בית החולים וראש אגף רפואה במשרד הבריאות קבעו מקצוע מסוים
כמקצוע חיוני לבית החולים בתנאי שהמשרה באותו המקצוע אינה מאוישת מעל חצי שנה/שנה
ושאין כוונה עד סוף שנת  2017לקלוט רופא נוסף באותו מקצוע שנקבע.
ו .מענק לרופא מומחה בקהילה שמנהל קופת החולים וראש אגף רפואה במשרד הבריאות קבעו
שמדובר במרפאה שיש לאייש בה רופא בדחיפות בתנאי שהמשרה במרפאה זו אינה מאוישת
מעל חצי שנה/שנה ושאין כוונה עד סוף שנת  2017לקלוט באותה מרפאה רופא נוסף.
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המקרים החריגים ידונו בוועדה תוך ראייה והלימה עם צרכי המערכת בכללותה וכן ,תוך בחינה
נקודתית של צרכי בית החולים הספציפי כפי שיוצגו בפני הועדה.
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ככלל ,גובה המענק יהיה בהתאם לגובה המענק שנקבע בכללי  2017בחוזרינו מיום 24.4.2017
בקטגוריות השונות למומחים ,מומחים צעירים ,מתמחים בהתמחות על ומתמחים ,אך לוועדת
החריגים סמכות לשנות את גובה המענק בשים לב לצרכי המערכת מחד גיסא ופרטי המקרה מאידך
גיסא.
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הכללים שיחולו על מי שאושרה בקשתו במסגרת ועדת החריגים הם כללי  2017שפורטו בחוזרינו
שפורסמו ביום .24.4.2017
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את הבקשות במסגרת ועדת החריגים יש להגיש עד ליום  31.8.2017לגב' סימה רוזנבלום ממשרד
האוצר במייל  simar@mof.gov.ilכאשר ועדת החריגים תשיב לבקשה עד ליום .31.10.2017
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על מנהל בית החולים להגיש בקשה מפורטת בכתב הכוללת נימוקים למתן מענק במסגרת ועדת
החריגים.
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יובהר כי ועדת החריגים תדון רק בבקשות חריגות של מי שנקלט/פתח פנקס התמחות בשנת .2017

