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הקדמה:
נייר העמדה שלפניכם סוקר את הרקע לשיטות התורנויות בישראל ובעולם המערבי ומניח תשתית
עובדתית לשינוי אופן העסקת רופאים בתורנויות של  26שעות .מחקרים רבים תומכים בעובדה
הברורה מאליה כי העסקה רציפה ללא שינה וללא מנוחה ומשך משמרות שאורכן מעל יממה -
מסכנת את ציבור המתמחים ,פוגעת בבריאותם ובחייהם האישיים (התקפי לב ,שבץ ,הפלות,
דכאון ,השמנה ,גירושין תאונות דרכים ,תאונות עבודה ועוד) כמו גם פוגעת באיכות הטיפול
ובמערכת (ירידה בתפוקה השולית ועוד).
המגמה העולמית היא ברורה  -קיימת הסכמה ברחבי העולם המערבי על כך שתורנויות
ממושכות פוגעות ברופאים ובמטופלים ,ובעקבות זאת ישנה מגמה חד-משמעית של קיצור משך
תורנויות אלו ,תחת מודלים שונים ואורך תורנויות אשר נעות בין  12-16שעות .לאור זאת ,לא
מדובר בשינוי פורץ דרך אלא קריאה להצטרף לאותה מגמה ברורה כלל עולמית ולהתאימה
למערכת הבריאות בישראל.
בישראל נכון לשנת  2020עדין נהוגה שיטת תורנויות של  26שעות רצופות .בסקר שנערך על ידי
ארגון מרשם באפריל  2016נמצא כי פעמים רבות תורנויות אלו מתבצעות ללא שינה כלל ,ואם
מתאפשרת שינה במהלכן הרי שהיא מועטה מדי ועל כן מפרה את היתר שעות עבודה ומנוחה ,וכי
קיימות הפרות מרובות של אורך התורנות הארוכה ממילא בבתי חולים רבים בארץ ובסוגי
התמחויות שונות ( 72%נשארים מעל  26שעות) ,כך שרופאים מתמחים רבים ממשיכים לעבוד
לעיתים גם עד  30שעות עבודה רצופות ( 14%מהתורנויות) ולעיתים יותר .צורת העסקה זו הינה
מנוגדת לחוק שעות עבודה ומנוחה ולהיתר של משרד הכלכלה בנוגע להעסקת רופאים מתמחים,
אשר הוחלט שלא להאריכו ע"י שר הרווחה והעבודה איציק שמולי (.)16/06/2020
בישראל של שנת  2020המתמחים אינם מסכימים יותר לעבוד בתנאים שמסכנים את בריאותם
הפיזית והנפשית ,ואינם מוכנים לקבל פתרונות חלקיים או זמניים(וכך גם רוב הסטודנטים
לרפואה בישראל שהביעו תמיכתם בקיצור תורנויות).
לא קיים מגזר במשק המורשה לעבוד בתנאים כאלו ,ובכלל זה טייסים ,נהגי משאיות ומרבית
כוחות הביטחון וההצלה ,לא קיימת שום הצדקה לסיכון בריאותם וחייהם של הרופאים במערכת
הבריאות על רקע אופן ההעסקה שלהם .אנו קוראים לשינוי אופן העסקה והצבת קו אדום ברור –
לא עוד תורנויות אשר פוגעות בבריאות הרופאים ,לא עוד לתורנויות של  26שעות.
ארגון מרשם דורש את  50התקנים אשר הוקצו כבר ב 2011בעבור קיצור תורנויות ,על מנת לצאת
לפיילוטים לקיצור תורנויות ,במקביל לצוות פעולה רב משרדי שיפקח ויבקר את הפיילוטים.
1

סיכום ראשוני מאבק המתמחים וקיצור תורנויות 2020
טרם פרוץ משבר הקורונה בישראל ובעולם ,במהלך השנה האחרונה קיימנו קשר עם
משרד הבריאות בנושא קיצור תורנויות ואף היינו אמורים לקיים פגישה בנושא קיצור תורנויות
עם מנכ"ל המשרד מר משה בר סימן טוב בתאריך  15במרץ  2020שנדחה כאמור בשל פרוץ
המשבר.
עם פרוץ משבר הקורונה ,ישנם בתי חולים (ממשלתיים בעיקר) אשר עברו למתכונת משמרות
מקוצרת ,בנות  12שעות וזאת בשל שיקולים בריאותיים של הפצת נגיף הקורונה בין הצוותים
הרפואיים .ואמנם ,אחרי עשור של התנגדויות והסברים מדוע לא ניתן לקצר תורנויות ,ברגע
שהתקבלה ההחלטה אצל מקבלי ההחלטות ,תוך ארבעה ימים קוצרו התורנויות דה פקטו ל 12 -
שעות במקום  26שעות.
בסוף חודש אפריל  ,2020עם ירידה משמעותית בהתפשטות הקורונה ועם תום ההסכם שנחתם בין
ההסתדרות הרפואית למשרד האוצר ,התבשרו המתמחים כי החל מתחילת מאי יוחזרו לעבוד
במתכונת תורנויות  26שעות .המתמחים הוציאו עצומה שמתנגדת לקיצור ,עליה חתמו 1000
רופאים ורופאות תוך  12שעות.
העצומה הציתה את המחאות בבתי החולים ,ויום למחרת יצאו להפגין מאות רופאים ורופאות
באיכילוב ,במקביל להפגנות שנערכו בבית חולים מאיר ושיבא .למחאות אלה הצטרפו המתמחים
והמתמחות מבתי החולים אסותא אשדוד ( ,)3.5יוספטל שבאילת ( ,)4.5רמב"ם בחיפה (,)4.5
וולפסון ( ,)6.5בני ציון ,נהריה ,הלל יפה ( ,)7.5אסף הרופא ( ,)14.5העמק ( )21.5ובית חולים ברזילי
שבאשקלון ( .)27.5בנוסף קיימנו הפגנה מרכזית אליה הגיעו כ 3000רופאים וציבור בכיכר הבימה,
במקביל להפגנה בחיפה שנערכה באותו ערב בהשתתפות מאות אנשים ( ,)9.5הפגנה מול מעון
רה"מ ( ,)12.5מאהל מחאה אל ביתו של שר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין (.)26.5
רצון המתמחים  -סקר קיצור תורנויות
לאחרונה התקיים פרויקט "משלמים בבריאות –  26שעות" שבמהלכו נעשה סקר עצמאי הבוחן
את עמדת הרופאים בנוגע לקיצור תורנויות .הסקר נערך בקרב אוכלוסיית הרופאים הצעירים
בישראל וייצג נאמנה את כל הסקטורים הפועלים ,בכל קצוות הארץ.
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על הסקר השיבו סה"כ  2,053רופאות ,רופאים וסטודנטים אחוז התמיכה הגבוה בסקר בקרב
אוכלוסיית הרופאים זו עובר כחוט השני בכל הסקטורים השונים :במקצועות לא-כירורגים (97%
תמיכה) דרך המקצועות הכירורגים ( 88%תמיכה) האחרונים מהווים כ 33% -מעוני הסקר
מאוכלוסיית המתמחים ,מעט יותר מאחוז הכירורגים בבתי החולים (אשר מהווים כ.)28% -
בנוסף ,בעצומת תמיכה בקיצור תורנויות בקרב רופאים מומחים חתמו מעל ל 420 -מנהלים
ובכירים במערכת הרפואית שהצהירו על תמיכתם בשינוי המיוחל .בנוסף לסקר זה ,נערכו
סקרים נוספים על ידי גופים שונים ,כך למשל ,בסקר שנערך לאחרונה על ידי האיגוד לכירורגיה
כללית נמצא כי בקרב הכירורגים קיימת תמיכה גורפת בקיצור עם למעלה מ 65%התומכים
בקיצור משך התורנויות.
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מתוך סקר איגוד כירורגיה כללית (:)2020

נוסף על כן ,ישנה תמיכה רחבה גם בקרב בכירים 420 ,מנהלים בכירים אשר חתמו על עצומה
התומכת בקיצור תורנויות ,מצ"ב:
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בתוך כך ,במאי  2020ההסתדרות הרפואית הוציאה סקר בקרב  1000רופאים ,מצ"ב תוצאות
הסקר:
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משך תורנויות רופאים מתמחים בישראל
סוגיית קיצור משך התורנות של רופאים-מתמחים נמצאת על סדר היום כבר שנים רבות .תקופת
ההתמחות בישראל הינה  4-6שנים( ,בממוצע  5.71שנים) בהתאם למקצוע ההתמחות ,ובחלק גדול
מהמקרים מלווה בתת התמחות של מספר שנים נוספות .מרבית המתמחים עובדים כ 270-שעות
בחודש (ממוצע כירורגיות כ 320 -שעות בחודש) ,רובם אף  6תורנויות ומעלה ,כאשר משך כל אחת
מהן עומד על  26שעות .בחלק הארי של התורנות המתמחה הינו הסמכות הרפואית הבכירה ביותר
הנוכחת במחלקה או במיון.
מספר הולך וגדל של מחקרים שפורסמו לאורך השנים ביססו תשתית עובדתית לכך שעבודה
ממושכת (מעל  16שעות רצופות ,ובמיוחד מעל  24שעות רצופות) של רופאים פוגעת באיכות
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הטיפול והן לרופאים (התקפי לב ,שבץ ,הפלות ,דכאון ,השמנה ,גירושין תאונות דרכי ,תאונות
עבודה ועוד)
במחקרים אלו נצפתה עלייה משמעותית בשיעור ובחומרת טעויות רפואיות במהלך תורנויות ,כמו
גם עלייה בשיעור תוצאים שליליים לחולים (פי  5אבחון רפואי שגוי ועלייה של  36%בשיעור
טעויות משמעותיות בטיפול בחולה).
בסיום תורנות שכזו נצפו כשלים בקשב ,בריכוז ובערנות הצוות הרפואי המקבילים לאלו
המתקבלים ברמת אלכוהול בדם ( )g% 0.05האסורה בנהיגה במרבית מדינות העולם .ואכן ,מחקר
שבדק נהיגה של מתמחים לביתם לאחר תורנות מצא סיכון כפול לתאונה ,ומחקר ישראלי של
עמותת "אור ירוק" ,התואם לסקר מתמחים שנעשה באפריל  ,2016מצא כי אחד מבין חמישה
רופאים-מתמחים בישראל הנוהגים לביתם בסיום תורנות היה מעורב בתאונת דרכים לאחר
תורנות (משמע רופאים אחרי תורנות מבצעים פי  33תאונות מאשר האוכלוסיה).
בקרב הציבור ישנו חוסר מודעות לאורכן של התורנויות ושעות העבודה השבועיות של רופא-
מתמחה .במחקר שבוצע ב– 2011בארה"ב 77% ,מהמטופלים סברו כי משך תורנות של רופאים לא
צריך לעלות על  12שעות.

תורנויות ממושכות מהוות סכנה לבריאותם ולחייהם של המטופלים והרופאים כאחד.
בהסכם הקיבוצי שנחתם בשנת  2000נקבע כי תורנות תסתיים בשעה ,08:00
ולאחריה ניתן לבצע העברת מחלקה בלבד עד לשעה  10:00לכל המאוחר – סה"כ
עבודה רצופה של  26שעות .יש לציין כי המשך עבודה לאחר שעה זו אסורה גם
בהסכמתו של הרופא.
בסקר שערך ארגון מרשם ,נמצאו הפרות מרובות של הנחייה זו .רופאים מתמחים רבים
בהתמחויות שונות ובבתי חולים שונים בכל רחבי הארץ ממשיכים לעבוד בניגוד לחוק ,גם לאחר
שעת סיום התורנות .נמצא כי  72%מהמתמחים ממשיכים לעבוד מעבר ל 26 -שעות לפחות פעם
בחודש 58% ,נשארו לפחות פעמיים ,ו 29% -נשארים לעבוד מעל  26שעות לפחות  4תורנויות
ומעלה בחודש בממוצע.
הפרות של ההנחיה לגבי שעות העברת התורנות נפוצות ביותר – במרבית המקרים ממשיכה
עבודת התורנים אחרי השעה  08:00ומוטלות עליהם משימות שונות – ביצוע פרוצדורות
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וניתוחים ,ביקור במחלקה וקבלת חולים במחלקה ,במרפאה או במיון .על פי ההסכם הקיבוצי כל
טיפול בחולים לאחר השעה  08:00למעט העברת מחלקה אסורה בהחלט.
צורת העסקה זו ,לרבות משך תורנויות הרופאים-המתמחים ,הינה מנוגדת לחוק שעות עבודה
ומנוחה ( .)1951בשנת  2012הגישו מספר רופאים-מתמחים תביעה כנגד המעסיקים (לנצברג נ'
מדינת ישראל ואח') בה התבקש בית הדין לקבוע כי צורת העסקה זו אינה חוקית ולכן בטלה ,ויש
לקצר את משך התורנויות .כמה חודשים לאחר הגשת התביעה שר התמ"ת דאז ,השר שמחון,
הוציא צו תיקון להיתר שניתן לו מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה ,אשר הכשיר צורה זו של
העסקה" .מרשם" קרא לכל המועמדים לכנסת ה 19-טרם הבחירות ,לחתימה על עצומה לביטול
ההיתר שהוציא השר שמחון ,המכשיר העסקה מסוכנת זו 32 .חברי כנסת מכהנים חתמו על
העצומה .התובעים ביקשו מבית הדין לבטל את הצו ,ובפסק הדין בקשתם התקבלה ,בנימוק שצו
זה אינו מידתי וחורג במובהק ממתחם הסבירות .לשר התמ"ת ניתנה האפשרות לתקן את צו,
והיתר מתוקן של שר התמ"ת העוקב ,השר בנט ,קבע שבמהלך תורנות תתאפשר מנוחה של
שעתיים למעט במקרים חריגים "שבהם לא יתאפשר הדבר" .טענתם השנייה של התובעים ,לפיה
על בית הדין להתערב במשך העבודה הרצופה שנקבע בהסכם הקיבוצי ,לא התקבלה .נכון לחודש
יוני  ,2020שר העבודה והרווחה איציק שמולי החליט להאריך את ההיתר בכחמישה חודשים,
לאחריו לא יחודש ההיתר.
עמדתנו היא שמשך תורנות של  26שעות מהווה נזק ,הן למטופלים והן לרופאים ,הנגרם
מרפואה המתבצעת בתנאי עייפות קיצוניים (לציין שאף מגזר במשק ,מנהגי משאיות ,נהגי
תחבורה ציבורית ,ומרבית כוחות הביטחון וההצלה אינם עובדים ופועלים ברצף בתורנויות
ארוכות שכאלה שכן מהוות סכנה הן לציבור והן לעצמם).
אין הסכמה במקומות שונים על שיטת התורנויות האידאלית ,אך יש להתחיל מקביעה כי אסור כי
השיטה הנוכחית תמשך ,ויש להגיע לשיטה מקובלת על קהילת המתמחים אשר עומדת בתנאי
הסף של משך התורנות המקסימלי המתואר כאן ,וכן בתנאים הבאים:
•

זמן המוקצה להעברת תורנות לא יעלה על שעה ,ולא תתבצע בו כל פעילות אחרת.

•

שעות העבודה השבועיות לא יעלו על  60שעות.

•

מספר התורנויות החודשי לא יעלה על הבאים:
 oעד  6תורנויות בשנתיים הראשונות להתמחות.
 oעד  5תורנויות בשנתיים לאחר מכן.
 oעד  4תורנויות לאחר מכן.
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•

בכל תורנות יוקצו שעתיים לכל תורן למנוחה .מנוחה זו אינה תחליף לקיצור משך
התורנות.

•

אכיפה יעילה של כל הסעיפים הנ"ל ,לרבות סנקציות כלפי מחלקות סוררות ומנהליהן.

כפי שצויין בהקשר זה כי בהסכמים קיבוציים ישנים ( 1999ו )2001-כמות התורנויות הוגבלה
לעד  6ואף לעד  4בשנות ההתמחות המתקדמות (!) ,אולם ההסכם הקיבוצי האחרון למעשה
שומט את הישגי העבר ומוותר על ההגבלות הללו.
הפגיעה בבריאות המטפל
תורנויות ארוכות שמשכן עולה על יממה ,במסגרתן עובד המתמחה באופן רציף רוב ללא שינה
ולעיתים קרובות ללא הפסקה כלל מסכנות את בריאות ציבור הרופאים .נושא זה מתומך על ידי
מחקרים רבים ואינו עומד בסימן שאלה .אחריות החד משמעית על נזק זה מוטלת על המעסיק
ואין להותירעוד העסקה בצורה כזו ,שאין שווה לה בשוק העבודה.
העדויות שהצטברו לרבות השנים מוכיחות כי הנזקים הפיזיים והנפשיים מצטברים ומובילים
לפגיעה אנושה בציבור המטפלים .להלן סקירה קצרה של מאמרים נבחרים המתמכים פגיעה
פיזית כתוצאה מהעסקה הנמשכת למעלה מ 16-שעות–
•

שבץ – מחקרים רבים הוכיחו את הקשר הישיר שישנו בין שעות עבודה ממושכות לבין
הסיכוי לשבץ איסכמי ולשבץ המורגי []1,2,3,7

•

מחלות מטבוליות – ישנו קשר ישיר בין שעות עבודה ארוכות למחלות מטבוליות [,]3,4
השמנה [ ]5ופעילות גופנית מופחתת [.]6

•

השמנה ופעילות גופנית –נמצא כי  30%מהמתמחים סבלו מעודף משקל .בנוסף  -כשככל
שההתמחות ארוכה יותר ,סיכוי גבוה יותר למשקל עודף [ .]5,6,7מחקר אחר מצא קשר בין
שעות עבודה ארוכות ופעילות גופנית מופחתת []7

•

מחלה קורונרית – מחלת לב קורונרית נמצאת בקשר ישיר לשעות עבודה ארוכות []8,9

[Fadel M, Sembajwe G, Gagliardi D, et al. Association between Reported Long Working ]1
Hours and History of Stroke in the CONSTANCES Cohort. Stroke. 2019;50(7):1879-1882.
025454.doi:10.1161/STROKEAHA.119
[Kim BJ, Lee SH, Ryu WS, Kim CK, Chung JW, Kim D, et al.; ABBA Study Investigators. ]2
Excessive work and risk of haemorrhagic stroke: a nationwide case-control studying J Stroke.
;x.00949.2013
8(suppl
A100):56–61.
doe:
10.1111/j.1747-4949.2012
[Jeong I, Rhie J, Kim I, Ryu I, Jung PK, Park YS, et al.. Working hours and cardiovascular ]3
.disease in Korean workers: a case-control study.J Occup Health. 2014; 55:385–391
[Virtanen M, Kivimäki M. Long working hours and risk of cardiovascular disease. Curr ]4
Cardiol
Rep.
2018;20:123.
doi:
10.1007/s11886-018-1049-9
[Solovieva, S., Lallukka, T., Virtanen, M., Viikari-Juntura, E., 2013. Psychosocial factors at ]5
.work, long work hours, and obesity: a systematic review. Scand. J. Work Environ
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סיכון מוגבר להפלה  -מטא-אנליזה שפורסמה ב AJOG -סקרה עשרות מאמרים בנושא
ומצאה באופן חד משמעי כי עבודה במשך שעות רבות מעלה סיכון להפלה (בכמעט ,)!40%
לידה מוקדמת (ב )21%-וילוד במשקל קטן (ב)43%-

לקריאה נוספת >>
S0002-9378(19)30884-/https://www.ajog.org/article
-fbclid=IwAR1rGZTMli8CVB&email_fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc/1
nIGBncAL8hsXXMMnnhSe26lqWVAfmbxt2wYHBRmM9HFU

בנוסף נציין גם כי במחקרים שהתפרסמו במדינות בהן קוצרו משך התורנויות ל 16-שעות ומטה,
נמצא שיפור באיכות הטיפול הרפואי ובטיחות המטופל ושיפור גורף באיכות החיים של
המתמחים .לא נמצא שינוי באיכות ההכשרה של המתמחים או בשכר.
אין עדות כי העלייה במספר "העברות המקל" (חילופי משמרות) משפיעה לרעה על איכות הטיפול.
נציין כי הצוות הסיעודי מבצע מספר "העברות מקל" כל יום תוך שמירה על בטיחות המטופלים.
כמו כן ,גם היום מתבצעות "העברות מקל" במחלקות רבות אין בין אם בשל התנהלות המחלקה
בעמדות מרובות ושונות ומעבר המתמחים בין עמדות אלו לטובת קיום התורנות ובין אם נעשה
שימוש בתורני חוץ .כמו כן ישנן שיטות לקיום "העברת מקל" מיטבית.
אין עדות כי נפגע הרצף הטיפולי בצורה המשפיעה על איכות הטיפול או על איכות הכשרת
הרופאים .מחקר שכלל  720מטופלים מצא כי מרבית המאושפזים מעדיפים לקבל טיפול מרופא
פחות עייף מאשר שמירה על רצף טיפולי 57% .מתוכם מאמין שאסור על רופא לעבוד יותר מ–12
שעות .בכל מקרה ,לעניין הרצף הטיפולי ,גם כיום מרבית התורנויות מתבצעות בפועל במיקום
שונה מזה בו מתבצעת עבודת הבוקר (מיון/מחלקה שונה/יחידה שונה במחלקה) ללא פגיעה
בטיפול הרפואי הניתן.
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אין סיבה כי קיצור משך התורנות ישנה את התגמול לרופאים ,שניתן בכל מקרה על פי מספר
התורנויות ולא על פי אורכן .נציין כי קיצור התורנויות האחרון שהיה בשנת  2000מ 36-ל26-
שעות בעבר לא שינה זאת .יתרה מכך ששכר המתמחים כיום הינו נמוך בהתחשב בהכשרה
הארוכה והייחודית במקצוע ,שעות העבודה הרבות ואופי העבודה אשר חושף את העובד לדחק
ועומס רב.
העומס במערכת הבריאות הציבורית גובר עם השנים ,ועל כן לא מתאפשרת למתמחים מנוחה
במהלך תורנות ,כפי שהתאפשר לעתים בעבר .זוהי סיבה נוספת המחייבת קיצור משך התורנות.
במהלך שביתת הרופאים האחרונה הועלתה הצעה מטעם סגן שר הבריאות ליצמן לקצר את
התורנות ל 18-שעות אך הצעה זו ירדה מהפרק בשל חוסר תמיכה של ההסתדרות הרפואית.
כאמור ,בשנים האחרונות קוצר משך תורנויות המתמחים במקומות רבים בעולם ,ללא עלייה
בכמות התורנויות וללא הארכת משך ההתמחות ,על אף שבמקומות רבים בעולם המערבי משך
ההתמחות קצר משמעותית מאשר בישראל.
טענות כגון אלו מושמעות לעתים על מנת לשמר את הסטטוס קוו הנוכחי ,בו נושאים הרופאים
המתמחים את רוב הנטל במערכת הבריאות הציבורית הניסיון שנצבר ברחבי העולם מוכיח כי אין
בהן אמת .יש לקצר את משך תורנויות הרופאים – לטובת המטופלים והרופאים יחדיו.

מגמה עולמית של קיצור משך תורנויות רופאים-מתמחים
•

מערב אירופה  -הנחייה של האיחוד האירופי ()The European working time directive
משנת  1993קבעה שבוע עבודה של  48שעות לכל היותר ,כמו גם מנוחה של  11שעות בכל
יממה .הנחייה זו הפכה לחוק ב 1998-ויושמה בהדרגה לגבי רופאים-מתמחים עד לשנת
 .2009כדי לעמוד במגבלות של הנחיית האיחוד משך תורנויות רופאים-מתמחים הינו 12
שעות עם שעה נוספת להעברת תורנות.

•

ארה"ב  -קיימת מגמה של קיצור משך התורנות עם השנים .בין שנות השמונים לעשור
הראשון של שנות האלפיים קוצר משך התורנות המקסימלי מ 36-ל 24-שעות (ועד  4שעות
נוספות להעברת תורנות והשלמת משימות קיימות) .מגמה זו באה לידי ביטוי בחקיקה
במדינת ניו יורק ,9כמו גם בהנחיות ה ,ACGME-הגוף האחראי להכשרת רופאים
בארה"ב .על פי ההנחיות העדכניות של ה ,ACGME-משך תורנות של מתמחים בשנתם
הראשונה להתמחות מוגבל ל 16-שעות לכל היותר ,והחל מהשנה השנייה ל 24-שעות.
במקביל הוגבלו גם שעות העבודה המקסימליות בשבוע ,ונקבע משך מינימלי למנוחה בין
ימי עבודה .כדי לעמוד במגבלות אלו ,בפועל מרבית תוכניות ההתמחות בארה"ב עברו
11

לשיטת תורנויות של  ,Night floatsבה מבצעים הרופאים המתמחים תקופה של שבוע עד
שבועיים בהם הם עובדים משמרות לילה בלבד שאורכן  12-16שעות ,עד שישה לילות
רצופים ,כאשר הם אינם נמצאים בשעות היום .בשאר תקופת ההתמחות לא מבצעים
תורנויות לילה כלל .מחקר לגבי שביעות הרצון של מתמחים בשיטת הNight floats-
הראה שביעות רצון טובה ,לרבות לגבי רמת ההכשרה המקצועית והעברות המקל
בתורנות1בהתמחות ברפואה פנימית לדוגמא ,אשר אורכה בארה"ב  3שנים ,מתמחה יבצע
באופן טיפוסי  7-10שבועות כאלו לאורך כל תקופת ההתמחות  -דהיינו שבוע לילות
רצופים אחת ל 4-חודשים.המכון האמריקאי הלאומי לרפואה (,Institute of Medicine
כיום  )National Academy of Medicineהמליץ להגביל את שעות העבודה של כלל
המתמחים ל 12-16-שעות רצופות לכל היותר ,ולאפשר להם לכל הפחות  10שעות מנוחה
לאחר עבודה .קנדה  -נהלי שעות עבודת המתמחים נקבעו בהסכמי עבודה קיבוציים
בכל פרובינציה בנפרד ,ועל כן קיימים ביניהם הבדלים .במרבית הפרובינציות הנהלים
דומים למקובל בארה"ב ,למעט קוויבק ,שם פסיקה של בית הדין לעבודה קבעה כי
משמרות של  24שעות מסכנות את בריאות הרופאים המתמחים ובכך מפרות את
זכויותיהם .בעקבות פסיקה זו נקבע בהסכם קיבוצי משך תורנות מקסימלי של  16שעות
לכל היותר.
•

אוסטרליה  -משך העבודה הרצופה הוא לכל היותר  16שעות ,על פי מחקר של
ההסתדרות הרפואית האוסטרלית.

•

ניו זילנד  -הסכמים קיבוציים מגבילים מזה שנים רבות את שעות העבודה הרצופות ל16-
לכל היותר .בנוסף ,נקבע בהסכם קיבוצי עדכני כי הרופאים והמעסיקים יפעלו להפחית
את שעות העבודה השבועיות מ 72-שעות ל 60-שעות בשבוע.

קיימת הסכמה ברחבי העולם המערבי כי תורנויות ממושכות פוגעות ברופאים ובמטופלים,
ובעקבות זאת מגמה חד משמעית של קיצור משך תורנויות אלו .אין הסכמה על אורך התורנות
האידאלי ,אך הטווח המקובל נע בין  12ל 16-שעות.

קווי היסוד למתווה קיצור תורנויות
לאחר בדיקה מעמיקה של מודלים שונים בעולם וכן שיח רחב עם מנהלי מחלקות ובתי חולים
בישראל ,הן במקצועות הכירורגיים והן במקצועות שאינם כירורגים ,בבתי חולים ראשוניים,
שניוניים ושלישונים ,הן במרכז הארץ והן בפריפריה – הגענו למספר קווים עליהן יש לשמור בכל
המקצועות ובכל בתי חולים .חילקנו את הקווים למקצועות הכירורגים ואלו שאינם כירורגים.
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ישנם מספר מודלים בעולם של תורנויות קצרות – מודל  16שעות ,מודל  12שעות ,מודל night
 floatsומודלים אחרים .המשותף לכולם הוא מגבלה של לא יותר מ  16שעות עבודה ברצף.
לאור מגוון הפיילוטים שיוצאים ע"י המעסיקים/ארגונים (למשל כללית :להחזיר שעות בוקר
בימים אחרים ,שיבא-הר"י :קיצור תורנויות ל 21שעות) ההנחיות מטה אינן היעד אליו
שואפים ,אלא המקס' שנאפשר .שאיפתנו שהרוגלטור (בריאות/אוצר/רווחה) יקח על עצמו את
התכנון המרכזי של המודלים ויוריד כהנחיה למעסיקים ,אך מכיוון שלא כך הדברים,
וה'פיילוטים' יוצאים לדרך ,ברצוננו להגדיר את הגבולות גזרה המקסימליים המקובלים (ומתוך
הנחת יסוד בסיסית  -הסכמת המתמחים).
להלן מוצגים הקוים המנחים למתווה קיצור תורנויות למקצועות הלא-כירורגים:
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אורך יום העבודה  -לא יעלה על  16שעות  +שעה להעברה ,לרבות סופ"שים.
•

שעות שבועיות – יוגדר רף עליון של כמות שעות שבועית בהתאם לאופי העבודה  -עד 60
שעות שבועיות ,ובכל מקרה לא יותר מ 240שעות חודשיות.

•

ימי מנוחה –
 oעבור כל  7ימים עבודה רציפה יתקבל יום מנוחה מלא (קרי יום מנוחה משעה
 00:00ועד שעה )23:59

•

כמות תורנויות –
 oלכל היותר  6תורנויות בחודש.
 oלא יותר מ 2-תורנויות סופ"ש לחודש קלנדרי.
 oרצף תורנויות מקסימלי לא יעלה על  3תורנויות ,ובכל אופן לא תתאפשר רציפות
שכזו מעל פעמיים בחודש.
 oלכל הפחות  11שעות מנוחה בין ימי עבודה

•

שכר –
o
o
o

לא יפגע שכר התורנות
ישמר השכר החודשי הקלנדרי הממוצע
לא תידרש השלמה של שעות שהופחתו ממסגרת  26שעות לצורך שימור השכר\

•

מודלים -
 oכל מחלקה תבחר את מודל העבודה המתאים לה ( 16שעות)Night floats/
בשיתוף עם המתמחים.
 oבחירת המודל תתבצע בשיתוף סגל המתמחים במחלקה ובפוף לאישורם.

•

הכשרה  -בהתאם למודלים המוצעים יוקדשו ימי הכשרה בדמות ימי ספרייה ומחקר.
ימים אלה ינוצלו במסגרת השעות שתתפנה לאור קיצור שעות התורנות ולאורך החודש
כולו .בנוסף תתבצע רביזיה של מערך ההכשרה בדיסציפלינות השונות לרבות בחינת
הסילבוסים ,הישגים נדרשים וכו'

•

סילבוס  -לא יוארך משך ההתמחות.

•

תקנים –תתקיים רביזיה של מערך התקנים במחלקות השונות לרבות תוך התייחסות
לדו"ח תור-כספא והמלצותיו .בהתאם לכמות מיטות נתונה במחלקה ולעומס העבודה
הנגזר מכך וכמו כן בהתאם לכמות הטורים המאויש על ידי צוות המחלקה וכנגזר מכך.
כמו כן ,במחלקה אשר ישנה היתכנות לקצר תורנויות יהיה לקבוע את מספר התקנים
הנדרשים לה טרם תתחיל עבודתה (בין אם בעזרת הסימולטור של מרשם ,או כל כלי
מקצועי אחר).
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•

אכיפה  -על קיום המתווה כפי שתואר לעיל יופעל פיקוח של משרד הבריאות וארגוני
העובדים במטרה לבחון את סך השעות ותנאי ההעסקה ועמידתם בקווים שהוגדרו.
סנקציות יופעלו כנגד החורגים מדרישות אלה ובחינת המתווה שהוצע במחלקתם תפסל.

•

בכירים  -הגדלת תקני בכירים צעירים/פול טיימרים.

•

עבודה פרא רפואית -השקעת משאבים להורדת הנטל הבירוקרטי והפרא רפואי מכתפי
המתמחים .הכנסת מקצועות תומכים במהלך כל שעות היממה כולל סופ"שים -טכנאי
אק"ג/דמים /מזכירות רפואית.

•

חריגות  -לא יותרו חריגות מהתנאים שהוגדרו לעיל הקווים המוגדרים יבחנו בהמשך
ויורחבו על פי דרישות שיעלו בקרב אוכלוסיית המתמחים ובהתאם לצרכיהם

16

להלן מוצגים הקוים המנחים למתווה קיצור תורנויות למקצועות הלא-כירורגים:
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רקע
במערכת הבריאות כיום קיימת בעיה עמוקה בכל הנוגע להכשרה והדרכה ,בעיה ששורשה
בתרבות הארגונית ולא פעם נדמה כי המתמחים הכירורגים משמשים בראש ובראשונה ככוח
עבודה המחויב למלא אחר צרכי המערכת ורק כמטרה משנית – לקבל את ההכשרה לה נדרש על
מנת להיות כירורג.
לשיפור ההכשרה נדרשים שינוי תפיסתי ותרבותי .והגדרת הכשרה מיטבית כאחת ממטרות העל
של מערכת הבריאות .הכרח הוא כי ההתמחות במקצוע כירורגי תהיה מוכוונת הכשרה מעשית,
וכמו כן מחויבת ההסכמה כי בריאות המתמחה הינה מעל לכול .לכן ,יש למצוא את האיזונים בין
שמירה על בריאותו המתמחה ,לטיוב הכשרתו ככל הניתן.
קיצור תורנויות הינו צורך בסיסי במערכת הבריאות ,נושא שמוסכם גם על אוכלוסיית המתמחים
בכירורגיה .כך עולה ממס' סקרים שנערכו לאחרונה ,בראשם סקר האיגוד לכירורגיה כללית בוא
בו עלתה תמיכת  60%מהמתמחים לקיצור תורנויות ,כמו גם סקר ארגון המתמחים שכלל מאות
מתמחים לכירורגיה מרחבי הארץ בו הובעה תמיכה של  77%לקיצור תורנויות לצד  450בכירים
ומנהלי מחלקות.
לאור מספר הולך וגדל של ניסיונות קיצור שמנוהלים ומיושמים על ידי גורמים שונים וחוסר
האחידות בנושא הוחלט על ידי ארגון המתמחים 'מרשם' על גיבוש מסמך שיכלול את הנקודות
החשובות ביותר ליישום מתווה קיצור תורנויות ,בצורה איכותית שתוביל לשיפור הנחוץ כל כך
בהכשרה ,בבריאות המתמחים ובאיכות חייהם ,ותמנע פגיעה באוכלוסיית המתמחים ופגיעה
בהכשרתם .ובזמן המוקצה להכשרתם בחדר הניתוח
להלן הקוים המנחים למתווה שיפור ההכשרה וקיצור תורנויות בכלל המקצועות הכירורגיים.
•

הכשרה – תתבצע רביזיה של מערך ההכשרה הכירורגי תוך תכנון קפדני של הישגים
נדרשים שנתיים ,הגדלת חשיפת המתמחים לחדרי ניתוח ,שילוב סימולטורים בתוכנית
הלמידה ,יצירת מערך מישוב ולמידה על ידי בכירים במחלקות ובניית מערך מישוב עבור
בכירים מלמדים.

•

שעות חדר ניתוח  -הגדלת שעות חדר ניתוח למתמחים כמנתחים מובילים ע״י הגדלת
נפח ניתוחים בשעות הבוקר/ססיות .בהתאמה בכל מקצוע  -יש להגדיר מינימום קשיח
(למשל  )40%ססיות שמבוצעות ע"י מתמחים בלבד כאשר יש בכיר בבניין שאינו
מתרחץ
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•

עבודה פרא רפואית  -השקעת משאבים להורדת הנטל הבירוקרטי והפרא רפואי מכתפי
המתמחים .הכנסת מקצועות תומכים במהלך כל שעות היממה כולל סופ"שים -טכנאי
אק"ג/דמים /מזכירות רפואית.

•

עבודה רפואית בסיסית  -הוספת תקני עוזרי רופא (פרמדיקים) ,עובדי סיעוד קליניים,
רופאי בית/תורני חוץ (בכירים/ממתינים לתקן) שבוחרים לעבוד לילות בהחזקת
המחלקות ולבצע ביקורי בוקר בכדי לאפשר עבודה איכותית ומקצועית בחדרי הניתוח
שיתפסו באופן בלעדי על ידי המתמחים.

•

אורך יום העבודה לא יעלה על  16שעות ,לרבות סופ"שים.

•

שכר –
o

o
o

לא יפגע שכר התורנות ללא פגיעה בשכר (הסבר – אחרת יורידו את המשכורת
על הבוקר שנפסיד)
 .ישמר השכר החודשי הממוצע כיום
לא תידרש השלמת שעות שהופחתו ממסגרת ' 26השעות לצורך שימור השכר
הקיים.

•

שעות שבועיות – יוגדר רף עליון של כמות שעות שבועית בהתאם לאופי העבודה – שעות
מתמחה כלליות – עד  60שעות שבועיות ,בנוסף עבור פעילות ססיות/השארות במחקה
הישארות במחלקה לטיפול במקרים דחופים – תוספת של עד  10שעות שבועיות ,ולא
יותר מסך של  280שעות חודשיות.

•

ימי מנוחה  -עבור כל  7ימים עבודה יתקבל יום מנוחה מלא ( קרי  00:00עד )23:59

•

כמות תורנויות –
 oלכל היותר  6תורנויות בחודש
 oתיבחן דיפרנציאציה בין כמות תורנויות בהתאם לוותק המתמחה (יש לבחון
ירידה של מספר התורנויות לאורך התקדמות ההתמחות כפי שהיה נהוג
בהסכמים קודמים ,למשל 5 :תורנויות מהשנה השנייה 4 ,מהשנה הרביעית –
וכו').
 oלא יבוצעו מעל  2תורנויות סופ"ש
 oרצף תורנויות מקסימלי לא יעלה על  2תורנויות
 oלכל הפחות  11שעות מנוחה בין ימי עבודה

•

אכיפה – יגובש מנגנון דיווח אוטומטי על שעות העבודה שיבוקר ישירות על ידי משרד
הבריאות .יש לייצר אפשרויות (למשל כלכליות ו/או משמעתיות) תמריצים שליליים על
הנהלת מחלקות  /בתי חולים בהם תהינה חריגות ובכל מקרה לא תוטל האחריות
לחריגות על המתמחים
19

•

תגמול בכירים עבור הכשרה איכותית  -יוקם מנגנון פיקוח בו יהיו חברים מתמחים
מובילים מכל המקצועות במטרה לייצר מנגנון תגמול של בכירים המקדמים הכשרה -
תגמול כספי

•

חריגות  -בשל אופי המקצוע חריגות מותרות במקרי קיצון  -ניתוחים שמתארכים ,חולה
מסתבך.

•

מלר״ד – עיבוי משמעותי של תקני מלר״ד והכשרתם .שחרור הפחתת עבודת המיון
מהמקצועות הכירורגיים באופן הדרגתי ומיקוד עבודת המתמחים בשעות הלילה לצרכי
ייעוץ.

•

תקנים ממומנים  -ביטול מידי של תקנים ממומנים על ידי הקופות או גורמים חיצוניים
אחרים ,בעמדות 'אפורות' ע״י גורמים חיצוניים לבתי החולים  -מתמחים עובדים בבית
החולים בלבד .מימון התקנים הנ״ל ע״י הממשלה .וללא הפחתה במספר התקנים
הקיימים

•

בכירים  -הגדלת תקני בכירים צעירים/פול טיימרים.

•

חדר ניתוח דחופים  -חיוב פתיחת חדר ניתוח דחופים בבוקר על מנת לצמצם עומס על
התורנים במהלך התורנות.

•

תקנים:
o

o

o

•

שלב א' – תוספת תקנים לא רפואיים וחיזוק הכשרה -בשל אופי המקצוע
העדיפות היא לשפר את אופי ההכשרה והורדת הנטל הבירוקרטי והרפואי
הבסיסי וחיזוק המלר"ד כפי שצוין.
שלב ב' – סגירת פערי תקנים  -בשלב השני יוספו תקנים באופן מדוד לכל
מחלקה בהתאם לחוסרים שיוצפו ועל מנת לעמוד ביעדי שעות העבודה וכמות
התורנויות המקסימליות שהוצבו וכך שבכל מקרה לא תיפגע כמות הניתוחים
שמבוצעים ע״י כל מתמחה.
מחלקות שנמצאות בפערים עמוקים בתקנים (לרוב בפריפריה) יוכלו לקבל
תקנים נוספים בשלב ראשוני בהתאם לצרכי המחלקה (תוך התחשבות בהבדלים
בין מרכז/פריפריה כדוגמת תקצוב מענקי פריפריה וכו').

מודלים  -כל מחלקה תבחר את מודל העבודה המתאים לה ( 16שעות/נייט פלואטס)
בשיתוף צוות המתמחים ובכפוף לאישורם
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לסיכום
מסמך זה מעלה באופן ברור ומנומק את הצורך בשינוי אופן העסקת המתמחים ,ובפרט שינוי
המתכונת הקיימת ,של תורנויות של  26שעות .במרכז הרציונל לשינוי ניצבת בריאות האוכלוסייה
המטפלת ,שכן אופן העסקה זה פוגע פגיעה קשה באוכלוסייה המועסקת .כאוכלוסייה מטפלת אין
אנו יכולים לעמוד מנגד ועלינו להוביל את השינוי .בנוסף רציונל רב לשינוי זה החל משיפור
השירות הרפואי תוך השמת דגש על בטיחות הטיפול ,אמפתיה וסבלנות ,וכלה בהזדמנות הכרוכה
בשינוי זה לצורך שיפור הכשרת המתמחים ,שינוי התקינה הנדרשת וייעול המערכת.
קיצור התורנויות אינו רק אפשרי ,הוא תיקון הכרחי למערכת ,כפי שנהוג בעולם המתקדם ,וכפי
שהשכל הישר מכתיב .אף סקטור תעסוקתי אחר אינו מועסק בצורה דומה ואין כל הצדקה
לאפשר המשך פגיעה בזכותנו הבסיסית להעסקה הוגנת ולא פוגענית ,עבורנו ועבור ציבור
מטופלינו.
בנוסף לכך ,במסמך זה ,אנו מניחים את קווי היסוד לשינוי עם קווים אדומים ברורים אשר
יאפשרו להפוך את הדרישה לישימה ,הוגנת ועם התאמה למקצועות השונים לצרכי המקצוע
והמחלקה ותחת שמירה על עקרונות השינוי.
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