ט' בטבת ,התשע"ה
 01פברואר 1105
אל :מנהלי בתי"ח הכלליים ,הפסיכיאטריים והגריאטריים  -ממשלתיים ועירוניים.

סימוכין42521109 :
הנדון :רופאים  -מענקים  -פותחי פנקס התמחות בשנת 5102
אבקש לעדכנכם שבשנת  1105אתם יכולים להמליץ על הענקת מענק לרופא שפתח פנקס התמחות בשנת
 1105במקצועות במצוקה.
נקודות שאבקש לציין לפניכם:
 .0התקציב המאושר במסמך המענקים לשנת  1100נוצל במלואו.
 .1לפנים משורת הדין ,סיכם משרד הבריאות עם משרד האוצר על תקציב נוסף למימון מענקים בשנת .1105
 .3גובה המענק לרופא טרם נקבע לשנה זו.
 .9רשימת המקצועות במצוקה המזכים במענק ,להלן סעיף  2.0אינה סופית .בעתיד ,אם הרכב הרשימה ישונה,
נצרף רשימה מעודכנת.
 .5החל מיום  0.0.05ניתן יהיה להגיש בקשות למענק בגין שנת  ,1105בהתאם לכללים ולטפסי בקשות שלהלן.
.2

מענק מקצוע במצוקה בבתי חולים במרכז:

 .2.0רופא מתמחה שפתח פנקס התמחות במהלך שנת  0818באחד מהמקצועות במצוקה הבאים:
א.

הרדמה.

ב.

נאונטולוגיה (התמחות על).

ג.

פתולוגיה.

ד.

רפואה דחופה (התמחות בסיסית  +התמחות על)

ה.

גריאטריה (התמחות בסיסית  +התמחות על).

ו.

פסיכיאטריה של הילד.

ז.

פסיכיאטריה של המבוגר.

ח.

רפואת משפחה (בפריפריה בלבד).

 .2.1מתן המענק מותנה בהשלמת תקופת ההתחייבות הנדרשת כאורך תקופת ההתמחות הקבועה לאותו המקצוע בתקנות הרופאים
במונחים של משרה מלאה.
 .2.3מתמחה במשרה חלקית יתחייב להשלים את תקופת ההתחייבות הנדרשת כאורך תקופת ההתמחות הקבועה לאותו המקצוע
בתקנות הרופאים ,במונחים של משרה מלאה
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 .7מענק מקצוע במצוקה בבתי חולים בפריפריה:
 .7.1מתמחה אשר פתח פנקס התמחות במהלך שנת  0818באחד ממקצועות המצוקה המפורטים באחד מבתי החולים
הבאים :העמק בעפולה ,סורוקה בבאר שבע ,בית החולים לגליל המערבי בנהריה ,מרכז בריאות קריית שמונה ,המרכז
לבריאות הנפש באר שבע ,זיו בצפת ,פדה-פורייה בטבריה ,ברזילי באשקלון ,יוספטל באילת ,בריאות הנפש במזרע,
מרכז בריאות בקה אלגרבייה ,בריאות הנפש "לב השרון" ,מרכז גריאטרי פרדס חנה ,ביה"ח הסקוטי בנצרת ,ביה"ח
הצרפתי בנצרת ,ביה"ח המשפחה הקדושה בנצרת.
 .7.0אנו חוזרים ומדגישים כי לא יינתן מענק פריפריה בלבד ובקטגוריה זו ייכללו רק רופאים שפתחו פנקס התמחות
במקצוע במצוקה בפריפריה.
 .7.7יכול להגיש בקשה למענק מקצוע במצוקה בפריפריה מתמחה במשרה מלאה בלבד.
 .7.0מתן המענק מותנה בהשלמת תקופת ההתחייבות הנדרשת כאורך תקופת ההתמחות הקבועה לאותו המקצוע
בתקנות הרופאים במונחים של משרה מלאה.
 .5מועדי העמדת המענק המותנה יהיו כדלקמן:
 .5.1מתמחה בהתמחות בסיסית ,בכפוף לחתימה על כתב ההתחייבות שיישלח בהקדם:
 .5.1.1פעימה ראשונה  037 -מגובה המענק  -תשולם במשכורת החודש שלאחר החודש שבו יינתן אישור משרד
הבריאות לבקשה ולא יאוחר ממשכורת החודש שלאחר מכן (ובכל מקרה לאחר מועד קביעת גובה המענק
שישולם (כמפורט בסעיף .))8
 .5.1.0פעימה שניה  137 -מגובה המענק  -תשולם בתום שנתיים מיום קבלת תשלום הפעימה הראשונה.
 .5.0מתמחה בהתמחות על ,בכפוף לחתימה על כתב ההתחייבות שיישלח בהקדם:
 .5.0.1פעימה ראשונה  037 -תשולם במשכורת החודש שלאחר החודש שבו יינתן אישור משרד הבריאות לבקשה ולא
יאוחר ממשכורת החודש שלאחר מכן (ובכל מקרה לאחר מועד קביעת גובה המענק שישולם (כמפורט בסעיף
.))8
 .5.0.0פעימה שניה  137 -מגובה המענק  -תינתן עם קבלת תעודת מומחה בהתמחות על.
 .5.0.7למען הסר ספק על מתמחה העל להשלים תקופה של  0שנים במקצוע במצוקה ,מתוכן  0.8שנים בעבודה
בפועל כמתמחה על במקצוע במצוקה ועוד  1.8שנים כמומחה בהתמחות העל.
על מתמחה העל במקצוע במצוקה בפריפריה להשלים את מלוא תקופת ההתחייבות ( 0שנים) במקצוע במצוקה בפריפריה.

 .5.7מתמחה המועסק בחלקיות משרה ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות שישלח בהקדם:
 .5.7.1פעימה ראשונה  130 -מגובה המענק  -לאחר שנתיים מיום אישור משרד הבריאות לבקשה
 .5.7.0פעימה שניה  130 -מגובה המענק  -בתום ארבע שנים מיום אישור משרד הבריאות לבקשה.
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 .4כללי השבת המענק המותנה ,עודכנו לשנה זו והם כדלקמן:
 .5.1עבד המתמחה פחות משנה לאחר קבלת המענק והסתיימה העסקתו מכל סיבה שהיא  -יחזיר את מלוא הסכום
שקיבל בגין המענק.
 .5.0עבד המתמחה יותר משנה לאחר קבלת המענק והסתיימה העסקתו מכל סיבה שהיא  -ההשבה תהיה באופן יחסי,
בהתאם לתקופה שנותרה לסיום ההתמחות לעומת תקופת ההתחייבות.
 .5.7למען הסר ספק ,לעניין זה דין סיום העסקת המתמחה על ידי המעסיק כדין סיום העסקת המתמחה ביוזמתו.
 .5.0מתמחה אשר קיבל מענק על פי מסמך זה ,כולו או חלקו ,ויעבור לעבוד במהלך תקופת ההתחייבות אצל מעסיק אחר
מהמעסיקים החתומים על הסכם זה ,ועודנו עומד בכללי הזכאות למענק הקבועים במסמך זה ,תיערך בגינו
התחשבנות בין המעסיקים הרלוונטיים והמתמחה לא יידרש להשיב את המענק המותנה שקיבל ,כולו או חלקו ,בשל
המעבר .למען הסר ספק ,על סוגיה זו יחול האמור במכתבו של מר יוסי כהן למר הרולד בר מיום .17.11.0810
 .18למען הסר ספק בחישוב תקופת ההתחייבות לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה המתמחה ,מכל סיבה שהיא בחופשה
ללא תשלום ,תקופת סטאז' או תקופת התחייבות קודמת שהוכרה על ידי המועצה המדעית .כמו כן לא תילקח בחישוב
תקופת התמחות בחו"ל.
 .11המענק המותנה לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון בחישוב ערך יום ,בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות ,בחישוב
הבסיס לחישוב פיצויי פיטורים ,לעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית או לצורך הפרשות לקרן השתלמות.

 .01מענקים בגין התמחות על ,ישולמו אך ורק ל 3 -למקצועות :נאונטולוגיה ,גריאטריה ורפואה דחופה.
 .03לא ישולם כפל מענקים וכן לא ישולם מענק לרופא שקיבל בעבר מענק.
 .10המועד האחרון להגשת בקשות למענקים בגין שנת  ,1105יהיה ה.30.3.02 -
 .10.1לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות למענקים בגין פתיחת פנקס התמחות בשנת .0818
המשמעות היא כי מתמחה אשר יגיש בקשה לאחר מועד זה לא יהיה זכאי למענק.
.10.0לאור ניסיון העבר ,נבקשכם לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים לעיל בהקפדה יתרה וכן ,לדאוג להפצת תוכן מכתבי
זה לאוכלוסיית המתמחים הרלוונטית.
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 .05אישור המענק מותנה בכך שהחל ממועד תחילת ההתמחות ,המתמחה לא עבר ממקצוע במצוקה אחד למקצוע במצוקה
אחר או מבי"ח פריפריאלי אחד למשנהו או ממקצוע במצוקה במרכז למקצוע במצוקה בפריפריה.
בהמשך ,לשם העברת בקשות למענקי  1105ליחידתי ,אשלח ליחידתכם:
 .0רשימה מעודכנת ,באם תשונה ,של מקצועות מזכים למענק בגין שנת 1105
 .1טופס בקשה לקבלת מענק ,בגרסה המעודכנת לשנת .1105
 .3כתב התחייבות ,בגרסה המעודכנת לשנת .1105
 .9נספח מצורף לטפסי התחייבות בהתאם להסכם שומה וגביה מיום .03.9.09
 .5דוגמת מכתב אישור מנהל ביה"ח על כך שקיבל והעביר את המידע המובא בחוזר זה לכלל המתמחים ביחידתו,
מעודכן לשנת .1105

העתק :מנהלי משאבי אנוש בבתי"ח הפסיכיאטריים והגריאטריים–ממשלתיים ועירוניים
מר יוסי כהן – המשנה לממונה על השכר ,משרד האוצר
ד"ר ורד עזרא -מ"מ ראש מנהל רפואה ,משרד הבריאות
מר אהרון חודדה -מנהל תחום בכיר שכר ומשכורות ארצי ,משד הבריאות
מר רועי משולם – אגף תקציבים ,משרד הבריאות
אבי מאירוביץ -מנהל תחום הסכמי שכר ,משד הבריאות
גב' סימה רוזנבלום -מחלקת הסכמי שכר ,משרד האוצר.
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