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פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות  -הדרכת סטודנטים/ות במקצועות הבריאות הנדון: 
 תקשורת ותזונה

 פיזיותרפיסטים"; –שכותרתו "הדרכה קלינית  24.1.16סמך: חוזרי מיום 
 עדכון" –פיזיותרפיסטים  –שכותרתו "הדרכה קלינית  26.7.16חוזרי מיום           

 
 

להלן יפורט אופן התגמול עבור הדרכה קלינית לעובדי מקצועות הבריאות )פיזיותרפיה, 
 תקשורת ותזונה( המדריכים סטודנטים במוסדות הרפואיים. ריפוי בעיסוק, קלינאות

  
מובהר כי בכל האמור לגבי הדרכה קלינית לסטודנטים בפיזיותרפיה במוסדות הרפואיים 

 –)שכותרתו "הדרכה קלינית  26.7.16חוזר זה מחליף את האמור בחוזריי שבסמך מיום  –
 פיזיותרפיסטים"(. –דרכה קלינית )שכותרתו "ה 24.1.16עדכון"( ומיום  –פיזיותרפיסטים 

 

 הכללים שיחולו על פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק .1
 

 תשלום .1.1
בהתאם לתעריפים ולהנחיות  תיקבעתשלום בגין הדרכת סטודנטים הזכאות ל

 )רצ"ב; להלן: "חוזר בניהו"(. 9.7.2017אופיר בניהו מיום כמפורט בחוזרו של מר 
 

  רמת גמול .1.2

מהשורה עובדי מדינה, המועסקים כיום   בעיסוקפיזיותרפיסטים ומרפאים  .1.2.1
)להלן: "פיזיותרפיסטים" ו"מרפאים  1-3במשרות במתח רמות גמול 

שבועות בשנה אקדמית, בהיקף  8אשר ידריכו סטודנטים לפחות  בעיסוק"(
אחת מעבר רמת גמול למשך שנה יקבלו להלן,  1.4השעות המפורט בסעיף 

סיום מיום החל ( 4נוספת  ת גמוללרמ )עד לרמת הגמול בה הם נמצאים
, למפרע ממועד תחילת השנה האקדמית השבועות כאמור 8ההדרכה של 

המאוחר מבין השניים. למען הסר  -או ממועד תחילת העסקתם במדינה 
ספק יובהר כי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק  השוהה ברמת גמול תקנית 

 כת הסטודנטים. ומעלה לא יהיה זכאי לרמת גמול נוספת בגין הדר 4
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משך תקופה של עד שבועות הדרכה ב 8 –יובהר כי ככל שבוצעו יותר מ  .1.2.2
, יתרת ימי ההדרכה לא תיספר במניין ימי ההדרכה שנה אקדמית אחת
 בשנים שלאחר מכן.

 
מיום תחילת , לתקופה של שנה זמניתהענקת רמת הגמול הנוספת היא  .1.2.3

המאוחר מבין  -השנה האקדמית או ממועד תחילת ההעסקה במדינה 
( 2015השניים,  ולא לפני שנת הלימודים האקדמאית תשע"ו )אוקטובר 

לגבי פיזיותרפיסטים ולא לפני שנת הלימודים האקדמית תשע"ז 
 ( לגבי המרפאים בעיסוק. 2016)אוקטובר 

גמול זמנית בגין מדריך אשר יהיה זכאי בהתאם להוראות חוזר זה לרמת  .1.2.4
שנים במצטבר, תהפוך רמת הגמול אליה  7הדרכת הסטודנטים במשך 

 הגיע לרמת גמול קבועה.

כקבועה  רמת הגמוללשם קבלת הנדרשות שנות ההדרכה  7 מנייןיודגש כי  .1.2.5
( עבור 2015האקדמאית תשע"ו )אוקטובר חל משנת הלימודים י

שע"ז )אוקטובר תהאקדמאית והחל משנת הלימודים  ,הפיזיותרפיסטים
  ( עבור המרפאים בעיסוק.2016

אחר, יילקחו תפקיד ייבחר ל או המרפא בעיסוק הפיזיותרפיסטככל ש .1.2.6
בחשבון לצורך קידום ברמת גמול, פרקי זמן השהייה ברמת הגמול הזמנית 

  שניתנה בגין הדרכת הסטודנטים.

 "כדרגה 93יש לדווח במרכבה את הדרגה הזמנית בסמל )"סיבת שינוי"(  .1.2.7
יש להעביר אקדמית זמנית בתקופת הדרכה קלינית". בתום כל שנה 

הזמנית, תוך  רמת הגמוללרפרנט בנש"מ פירוט המדריכים שקיבלו את 
  ציון משך זמן ההדרכה ומספר הסטודנטים שהדריכו.

 

ולזכאות לרמת  1.1יובהר כי מלבד הזכאות לתשלום בהתאם למפורט בסעיף  .1.3
לא יינתנו למדריכים תנאים נלווים נוספים בגין  1.2גמול בהתאם למפורט בסעיף 

  הדרכת סטודנטים. 
 

על הפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק כתנאי לזכאות לרמת הגמול הנוספת,  .1.4
היקף השעות הכולל של אותו מחזור הדרכה לפי בהמדריכים סטודנטים לעמוד 

כה שעות הדר 35 -30 שבועות הדרכה בשנה אקדמית, בהיקף של 8 מפתח של
על המדריך לבצע בגין הדרכה  ועל מנת לקבל רמת גמול נוספתלשבוע. בכל מקרה, 

  בפועל.שבועיות שעות הדרכה  20לפחות 
   

ו"מרכז/ת בכיר/ה  ("ת סטודנטים לפיזיותרפיה)הדרכ /הבכיר /תתפקיד "מרכז .1.5
 )הדרכת סטודנטים לריפוי בעיסוק("

 

 סטודנטים "מרכז/ת בכיר/ה )הדרכתדי יעויפתח תפקיד חדש י .1.5.1
"מרכז/ת בכיר/ה )הדרכת סטודנטים תפקיד חדש ייעודי (" ולפיזיותרפיה

 בכפוף לתנאים הבאים: 4-5 במתח רמות גמוללריפוי בעיסוק("

 .אקדמית סטודנטים בשנה 15במוסד הרפואי מודרכים מעל  .1.5.1.1

אחד לעיל יקבע תפקיד  1.5.1.1בכל מוסד רפואי כאמור בסעיף  .1.5.1.2
(" הדרכת סטודנטים לפיזיותרפיה) /הבכיר /ת"מרכזבלבד של 

"מרכז/ת בכיר/ה )הדרכת סטודנטים ותפקיד אחד בלבד של 
 לריפוי בעיסוק(".



 מדינת ישראל
 נציבות שירות המדינה

 מערכת הבריאותאגף בכיר 
 

 02-6705204, ירושלים טל. 3גוריון, רחוב קפלן -בן קרית

 02-5630418פקס.  91340ירושלים  34076ת"ד 

 www.csc.gov.ilנש"מ ברשת: 
 ות המדינהנציבות שיר -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 

למען הסר ספק לא  כמשרה למכרז.ייפתח יובהר כי התפקיד  .1.5.1.3
 תהיה תוספת תקינה בגין תפקיד זה. 

 
כיום ( הקיים  3-4יבוטל תפקיד מדריך קליני )במתח רמות גמול  .1.5.1.4

מדריך קליני נבחרו במכרז לתפקיד בתפקוד. עובדים אשר 
מועד פרסום  ,24.1.16לפני יום  בפיזיותרפיה ושובצו בתפקיד

ועובדים שנבחרו לתפקיד מדריך קליני בריפוי חוזרי שבסמך, 
ימשיכו לכהן  – זהחוזר פרסום טרם בתפקיד שובצו בעיסוק ו

המשרה ר עם התפנות התפקיד תומ בתפקידם ומעמדם לא יפגע.
  בהתאם לצרכי המוסד הרפואי.

יובהר כי תואר המשרה "מרכז/ת בכיר/ה )הדרכה(" הקיים היום  .1.5.1.5
לפיזיותרפיסטים בהתאם לחוזריי שבסמך ישונה ל"מרכז/ת 

  בכיר/ה )הדרכת סטודנטים לפיזיותרפיה(". 

 

 הכללים שיחולו על קלינאי תקשורת .2
 

 תשלום .2.1
בהתאם  לקלינאות תקשורת תיקבעתשלום בגין הדרכת סטודנטים הזכאות ל

 בניהו.לתעריפים ולהנחיות כמפורט בחוזר 
 

  רמת גמול .2.2

קלינאי תקשורת מהשורה עובדי מדינה, המועסקים כיום במשרות במתח  .2.2.1
אשר ידריכו סטודנטים לפחות  )להלן: "קלינאי תקשורת"( 2-4רמות גמול 

מפורט ימי הדרכה במשך תקופה של עד שנה אקדמית, בהיקף השעות ה 40
מעבר לרמת  אחתרמת גמול למשך אותה שנה יקבלו להלן,  2.4סעיף ב

סיום ההדרכה מיום  (, החל4הגמול בה הם נמצאים )עד רמת גמול נוספת 
, למפרע ממועד תחילת השנה האקדמית בה כאמור ימי ההדרכה 40של 

המאוחר  -או ממועד תחילת העסקתם במדינה  ימי ההדרכה 40הושלמו 
למען הסר ספק יובהר כי קלינאי תקשורת השוהה ברמת  .מבין השניים

ומעלה לא יהיה זכאי לרמת גמול נוספת בגין הדרכת  4גמול תקנית 
 הסטודנטים. 

ימי הדרכה במשך תקופה של שנה  40–יובהר כי ככל שבוצעו יותר מ .2.2.2
אקדמית, יתרת ימי ההדרכה לא תיספר במניין ימי ההדרכה בשנים 

  שלאחר מכן.

תקשורת מהשורה עובדי מדינה, המועסקים כיום במשרות במתח קלינאי  .2.2.3
אשר ידריכו סטודנטים לפחות  )להלן: "קלינאי תקשורת"( 2-4רמות גמול 

מפורט ימי הדרכה במשך תקופה של עד שנה אקדמית, בהיקף השעות ה 20
חודשים(  6למשך חצי שנה באותה שנה אקדמית )יקבלו להלן,  2.4סעיף ב

בר לרמת הגמול בה הם נמצאים )עד רמת גמול נוספת מע אחתרמת גמול 
, למפרע ממועד כאמור ימי ההדרכה 20סיום ההדרכה של מיום  (, החל4

או ממועד תחילת  ימי ההדרכה 20תחילת השנה האקדמית בה הושלמו 
למען הסר ספק יובהר כי  המאוחר מבין השניים. -העסקתם במדינה 

ומעלה לא יהיה זכאי לרמת  4ית קלינאי תקשורת השוהה ברמת גמול תקנ
 גמול נוספת בגין הדרכת הסטודנטים. 

ימי הדרכה במשך תקופה  40-ופחות מ 20 -יובהר כי ככל שבוצעו יותר מ .2.2.4
של שנה אקדמית, יתרת ימי ההדרכה לא תיספר במניין ימי ההדרכה 

  בשנים שלאחר מכן.
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רמת הגמול  הענקת -ימי הדרכה בשנה אקדמית  40למדריך שביצע לפחות  .2.2.5
השנה האקדמית או לתקופה של שנה מיום תחילת  זמניתהנוספת היא 

ולא לפני  , המאוחר מבין השניים -ממועד תחילת ההעסקה במדינה 
 (.2016תחילת שנת הלימודים האקדמאית תשע"ז )אוקטובר 

 - 40-ימי הדרכה בשנה אקדמית ופחות מ 20-למדריך שביצע יותר מ .2.2.6
מיום תחילת  שנה חצי לתקופה של  זמניתרמת הגמול הנוספת היא  הענקת

המאוחר מבין  -השנה האקדמית או ממועד תחילת ההעסקה במדינה 
ולא לפני תחילת שנת הלימודים האקדמאית תשע"ז )אוקטובר  ,השניים

2016.) 

ייבחר לתפקיד אחר, יילקחו בחשבון לצורך קלינאי התקשורת ככל ש .2.2.7
פרקי זמן השהייה ברמת הגמול הזמנית שניתנה בגין  ,קידום ברמת גמול

 הדרכת הסטודנטים.

"כדרגה  93יש לדווח במרכבה את הדרגה הזמנית בסמל )"סיבת שינוי"(  .2.2.8
יש להעביר אקדמית זמנית בתקופת הדרכה קלינית". בתום כל שנה 

לרפרנט בנש"מ פירוט המדריכים שקיבלו את הדרגה הזמנית, תוך ציון 
  ה ומספר הסטודנטים שהדריכו.משך זמן ההדרכ

 

ולזכאות לרמת  2.1יובהר כי מלבד הזכאות לתשלום בהתאם למפורט בסעיף  .2.3
לא יינתנו למדריכים תנאים נלווים נוספים בגין  2.2גמול בהתאם למפורט בסעיף 

  הדרכת סטודנטים. 
 

כתנאי לזכאות לרמת הגמול הנוספת למשך שנה, על קלינאי התקשורת  .2.4
המדריכים סטודנטים לעמוד בהיקף השעות הכולל של אותו מחזור הדרכה לפי 

שעות ליום הדרכה. בכל  6-8בהיקף של בשנה אקדמית מי הדרכה י 40מפתח של 
זור מקרה, ועל מנת לקבל רמת גמול נוספת בגין הדרכה, על המדריך לבצע במח

 בפועל ביום הדרכה. שעות 4לפחות הדרכה 

 

 קלינאיחודשים(, על  6)ה לרמת הגמול הנוספת למשך חצי שנ לזכאות כתנאי .2.5
בהיקף השעות הכולל של אותו מחזור  לעמוד סטודנטים המדריכים התקשורת

שעות ליום  6-8בהיקף של בשנה אקדמית, ימי הדרכה  20הדרכה לפי מפתח של 
הדרכה. בכל מקרה, ועל מנת לקבל רמת גמול נוספת בגין הדרכה, על המדריך 

   ביום הדרכה.   בפועלשעות  4לבצע לפחות 
 

 ":תפקיד "מרכז/ת תחום )הדרכת סטודנטים לקלינאות תקשורת( .2.6

( הקיים היום בתפקוד 4-6לתפקיד "מרכז/ת תחום" )במתח רמות גמול  2.6.1
להדרכת סטודנטים, בכפוף די יעוחדש י תחוםיפתח ורת קלינאי התקש

 לתנאים הבאים:

 סטודנטים בשנה אקדמית. 15במוסד הרפואי מודרכים מעל  .2.6.1.1

לעיל יקבע תפקיד  2.6.1.1בכל מוסד רפואי כאמור בסעיף  .2.6.1.2
(" אחד הדרכת סטודנטים לקלינאות תקשורת) תחום /ת"מרכז
  בלבד.

למען הסר ספק לא תהיה  כמשרה למכרז.ייפתח יובהר כי התפקיד  .2.6.1.3
 תוספת תקינה בגין תפקיד זה. 



 מדינת ישראל
 נציבות שירות המדינה

 מערכת הבריאותאגף בכיר 
 

 02-6705204, ירושלים טל. 3גוריון, רחוב קפלן -בן קרית

 02-5630418פקס.  91340ירושלים  34076ת"ד 

 www.csc.gov.ilנש"מ ברשת: 
 ות המדינהנציבות שיר -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 

 
 
 דיאטניםהכללים שיחולו על  .3

 

 תשלום .3.1
תלמידים בהכשרה מעשית בתזונה )להלן: תשלום בגין הדרכת הזכאות ל

  בניהו. בהתאם לתעריפים ולהנחיות כמפורט בחוזר "סטאז'רים"( תיקבע
 

  רמת גמול .3.2

במשרות  המועסקים כיום"( נים:"דיאטלהלןמדינה ) עובדי דיאטנים .3.2.1
המקבלים בהתאם לחוזר בניהו תגמול בגין הדרכת  2-3במתח רמות גמול 

במשך  הדרכה ימי 40לפחות סטאז'רים לפי יום הדרכה, אשר ידריכו 
להלן,  3.4בהיקף השעות המפורט בסעיף  שנה אקדמית,תקופה של עד 

מעבר לרמת הגמול בה הם  אחתרמת גמול שנה אחת  למשךיקבלו 
ימי  40החל מיום סיום ההדרכה של ( 4נוספת גמול  לרמתמצאים )עד נ

 40, למפרע ממועד תחילת השנה האקדמית בה הושלמו כאמור ההדרכה
 ימי ההדרכה או ממועד תחילת העסקתם במדינה, המאוחר מבין השניים.

יובהר כי ככל בהתייחס לדיאטנים המקבלים תגמול לפי יום הדרכה  .3.2.2
שנה אקדמית אחת, י הדרכה במשך תקופה של ימ 40–יותר מ שבוצעו

 יתרת ימי ההדרכה לא תיספר במניין ימי ההדרכה בשנים שלאחר מכן.

דיאטנים עובדי מדינה )להלן: "דיאטנים"( המועסקים כיום במשרות  .3.2.3
המקבלים בהתאם לחוזר בניהו תגמול בגין הדרכת  2-3במתח רמות גמול  

במשך  ימי הדרכה 20פחות , אשר ידריכו לסטאז'רים לפי יום הדרכה
להלן,  3.5סעיף מפורט בתקופה של עד שנה אקדמית, בהיקף השעות ה

מעבר לרמת  אחתרמת גמול חודשים(  6למשך חצי שנה אחת )יקבלו 
סיום ההדרכה מיום  (, החל4הגמול בה הם נמצאים )עד רמת גמול נוספת 

בה  , למפרע ממועד תחילת השנה האקדמיתכאמור ימי ההדרכה 20של 
המאוחר  -או ממועד תחילת העסקתם במדינה  ימי ההדרכה 20הושלמו 

  מבין השניים.

כי ככל בהתייחס לדיאטנים המקבלים תגמול לפי יום הדרכה יובהר  .3.2.4
שנה אקדמית אחת, ימי הדרכה במשך תקופה של  20–יותר מ שבוצעו

 יתרת ימי ההדרכה לא תיספר במניין ימי ההדרכה בשנים שלאחר מכן.

כיום במשרות במתח  המועסקים:"דיאטן"( להלןמדינה ) עובדי ניםדיאט .3.2.5
שבועות המקבלים תגמול בגין הדרכת סטאז'רים לפי  2-3רמות גמול 

בהיקף  שבועות הדרכה בשנה אקדמית, 8לפחות  ידריכואשר , הדרכה
 מעבר אחתשנה רמת גמול  למשך, יקבלו להלן 3.6 סעיףהשעות המפורט ב

 סיום מיום החל( 4 נוספתרמת גמול ללרמת הגמול בה הם נמצאים )עד 
השנה האקדמית  תחילת, למפרע ממועד כאמור השבועות 8 של ההדרכה

  .השניים מבין המאוחר -או ממועד תחילת העסקתם במדינה 

ומעלה לא  4למען הסר ספק יובהר כי דיאטן השוהה ברמת גמול תקנית  .3.2.6
 פת בגין הדרכת הסטאז'רים. יהיה זכאי לרמת גמול נוס

ככל בהתייחס לדיאטנים המקבלים תגמול לפי שבועות הדרכה יובהר כי  .3.2.7
, שנה אקדמיתבמשך תקופה של עד  שבועות הדרכה 8 –שבוצעו יותר מ 

ההדרכה  /שבועותההדרכה לא תיספר במניין ימי /שבועותיתרת ימי
 בשנים שלאחר מכן.
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שבועות  8לפחות או  אקדמית בשנהימי הדרכה  40למדריך שביצע לפחות  .3.2.8
לתקופה  זמניתהענקת רמת הגמול הנוספת היא  -הדרכה בשנה אקדמית 

ההעסקה או ממועד תחילת  השנה האקדמיתמיום תחילת  של שנה
לימודים ולא לפני תחילת שנת ה ,המאוחר מבין השניים -במדינה 

  (.2017 האקדמאית תשע"ז )אוקטובר

רמת  הענקת - 40-ופחות מ ימי הדרכה בשנה 20למדריך שביצע לפחות  .3.2.9
השנה שנה מיום תחילת חצי לתקופה של  זמניתהגמול הנוספת היא 

 המאוחר מבין השניים, -האקדמית או ממועד תחילת ההעסקה במדינה 
 (.2016ולא לפני תחילת שנת הלימודים האקדמאית תשע"ז )אוקטובר 

רמת גמול זמנית בגין מדריך אשר יהיה זכאי בהתאם להוראות חוזר זה ל .3.2.10
שנים במצטבר, תהפוך רמת הגמול אליה  7הדרכת הסטאז'רים במשך 

שנות ההדרכה הנדרשות לשם  7הגיע לרמת גמול קבועה. יודגש כי מניין 
תשע"ז קבלת רמת הגמול כקבועה יחל משנת הלימודים האקדמאית 

 (. 2017)אוקטובר 

לצורך קידום ברמת ייבחר לתפקיד אחר, יילקחו בחשבון  דיאטןככל שה .3.2.11
גמול פרקי זמן השהייה ברמת הגמול הזמנית שניתנה בגין הדרכת 

 .סטאז'ריםה

"כדרגה  93יש לדווח במרכבה את הדרגה הזמנית בסמל )"סיבת שינוי"(  .3.2.12
יש להעביר אקדמית זמנית בתקופת הדרכה קלינית". בתום כל שנה 

תוך ציון לרפרנט בנש"מ פירוט המדריכים שקיבלו את הדרגה הזמנית, 
  שהדריכו. הסטאז'ריםמשך זמן ההדרכה ומספר 

 

ולזכאות לרמת  3.1יובהר כי מלבד הזכאות לתשלום בהתאם למפורט בסעיף  .3.3
לא יינתנו למדריכים תנאים נלווים נוספים בגין  3.2גמול בהתאם למפורט בסעיף 

 הדרכת סטודנטים.  

  

כתנאי לזכאות לרמת הגמול הנוספת למשך שנה מלאה, על הדיאטנים המדריכים  .3.4
סטאז'רים המקבלים תגמול לפי יום הדרכה לעמוד בהיקף השעות הכולל של 

 6-8בהיקף של בשנה אקדמית ימי הדרכה  40אותו מחזור הדרכה לפי מפתח של 
ן הדרכה, על שעות ליום הדרכה. בכל מקרה, ועל מנת לקבל רמת גמול נוספת בגי

  שעות הדרכה בפועל ביום.  4המדריך לבצע לפחות 

 

חודשים(, על הדיאטנים  6כתנאי לזכאות לרמת הגמול הנוספת למשך חצי שנה ) .3.5
המדריכים סטאז'רים המקבלים תגמול לפי יום הדרכה לעמוד בהיקף השעות 

בשנה אקדמית ימי הדרכה  20הכולל של אותו מחזור הדרכה לפי מפתח של 
שעות ליום הדרכה. בכל מקרה, ועל מנת לקבל רמת גמול נוספת  6-8קף של בהי

 שעות הדרכה בפועל ביום. 4בגין הדרכה, על המדריך לבצע לפחות 
 

כתנאי לזכאות לרמת הגמול הנוספת, על הדיאטנים המדריכים סטאז'רים  .3.6
שבועות  8המקבלים תגמול לפי שבוע הדרכה לעמוד בהיקף השעות הכולל של 

שעות הדרכה לשבוע. בכל מקרה,  35 -30לפי מפתח של בשנה אקדמית  הדרכה
שעות  20ועל מנת לקבל רמת גמול נוספת בגין הדרכה על המדריך לבצע לפחות 

  הדרכה שבועיות בפועל.
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 ("הדרכת סטאז'רים לתזונה) /הבכיר /תתפקיד "מרכז .3.7

 לתזונה("  "מרכז/ת בכיר/ה )הדרכת סטאז'ריםדי יעויפתח תפקיד חדש י 3.7.1
 בכפוף לתנאים הבאים: 4-5 במתח רמות גמול

 סטאז'רים בשנה אקדמית. 11במוסד הרפואי מודרכים מעל  .3.7.1.1

לעיל יקבע תפקיד  3.7.1.1בכל מוסד רפואי כאמור בסעיף  .3.7.1.2
  (" אחד בלבד.הדרכת סטאז'רים לתזונה) /הבכיר /ת"מרכז

למען הסר ספק לא  כמשרה למכרז.ייפתח יובהר כי התפקיד  .3.7.1.3
 תהיה תוספת תקינה בגין תפקיד זה. 

( הקיים 3-4)במתח רמות גמול  סטאז'ריםיבוטל תפקיד מדריך  .3.7.1.4
מדריך נבחרו במכרז לתפקיד בתפקוד. עובדים אשר כיום 

 –זה חוזר פרסום טרם ושובצו בתפקיד  סטאז'רים בתזונה
עם התפנות התפקיד  ימשיכו לכהן בתפקידם ומעמדם לא יפגע.

  תומר המשרה בהתאם לצרכי המוסד הרפואי. 
 

 
 
 

 בברכה,

 
 יוני דוקן

 מנהל אגף בכיר )מערכת הבריאות, בפועל(
 
 
 

 העתק:
 מנכ"ל משרד הבריאות –טוב -מר משה בר סימן

 מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה  –מר גדי פרנק 
 הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –מר ערן יעקב 

 יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה והאגף לאיגוד מקצועי –מר אבי ניסנקורן 
 משנה לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  –מר יוסי כהן 
 עות הבריאות יו"ר איגוד מקצו –מר אלי גבאי 
 סגנית הממונה על השכר, משרד האוצר –דור -גב' חמוטל בן

 סמנכ"ל תכנון ומדיניות, ות"ת  –גב' מירב שביב 
 עוזר מנכ"ל משרד הבריאות –מר נועם ויצנר 

 הלשכה המשפטית, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר –עו"ד אורלי ישי גנץ 
 ציבות שירות המדינה  הלשכה המשפטית, נ –מנדה -עו"ד ענבר בן

 סגנית מנהל אגף בכיר )מערכת הבריאות( בפועל, נציבות שירות המדינה  –גב' מיכל הורן 
 מנהל תחום בכיר )יחסי עבודה(, משרד הבריאות  –מר הרולד בר 

 מרכזת בכירה )שכר והסכמי עבודה( משרד האוצר  –גב' סימה רוזנבלום 
 
 


