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 לכבוד
 מנהלי/ות בתי החולים הכלליים 

 מנהלי/ות השירות של התזונאים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ופיזיותרפיסטים
 
 

 ב,שלום ר
 
 

 -הבריאות היערכות להגברת הספיקה ומניעת שחיקה במערכת הנדון: 
 תוספת תקינה של מקצועות בריאות למחלקות הפנימיות           
 9.12.2021מיום  1269563821 מכתבי מס'           

 
 
נהל ומשק לבתי החולים יתקני מקצועות הבריאות ומ 900ניתנה תוספת של  2020-2021במהלך  .1

 ים לחיזוק הספיקה של מערכת הבריאות לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה.הכללי
כחלק מיישום המלצות ועדת טור כספא, הוחלט ת המשרד לחיזוק המחלקות הפנימיות, במסגרת תכני .2

להקצות למחלקות הפנימיות חלק מהתוספת שניתנה, כמהלך משלים לתוספת תקני כוח אדם רפואי 
מוזכר לעיל, כביטוי לחשיבות של הטיפול הרב מקצועי בחולה הפנימי.  וסיעודי המפורטות במכתב ה

 מהלך זה הינו שלב התחלתי ביישום המלצות טור כספא. 
של המקצועות  בתמהיל רב מקצועימשרות לכל מחלקה פנימית  1.5יש להקצות תקינה של לפחות  .3

ירותים שניתנו במחלקות טרם לש כתוספתפיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ותזונה, וזאת 
 .2020תקופת הקורונה, בחודש פברואר 

-הנחיה זו תיכנס לתוקף באופן מיידי ועל בית החולים ליישם אותה בהדרגה לכל המאוחר עד ליום ה .4
1.4.2023. 

בבקרות ובמודל התמרוץ  ,בין השאר ,אין להסיט תקנים אלו לצרכים אחרים. איוש התקנים ייבדק .5
 השירות הניתן במחלקות הפנימיות, אשר תוקצב במסגרת חוק הקאפ.הייעודי לשיפור 

 
 בכבוד רב,

 
 

 נחמן אשפרופ' 
 ד"ר ספי מנדלוביץ, המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות העתק:
 ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה, משרד הבריאות    
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים, משרד הבריאות    
 מנהלת אגף תזונה משרד הבריאות, פרופ רונית אנדוולט    
 וראש מינהל הסיעוד, משרד הבריאותד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית     
 קצוב ותמחור בפועל, משרד הבריאותמר חיים הופרט, סמנכ"ל תכנון, ת    
 גב' שני שרביט, סמנכ"ל בכיר הון אנושי ומינהל, משרד הבריאות    
 תחום כלכלה ותקציב, משרד הבריאות, מנהל מר שי מעוז    
 אגף שירותי רפואה, משרד הבריאות ד"ר רם שגיא, ראש    
 ין, ראש חטיבת בתי החולים, כלליתיינשטיוד"ר אורלי ו    
 פואה בחטיבת בתי החולים של כלליתד"ר אבינועם פירוגובסקי, ראש אגף הר    
 ות, ההסתדרות החדשהמקצועות הבריאמר אלי גבאי, יו"ר איגוד     
 מנהלת היחידה הארצית לקלינאות תקשורת משרד הבריאות, ד"ר אורלי הרצברג    
 מנהלת מחלקה ארצית לפיזיותרפיה משרד הבריאות, גב' יעל רותם גלילי    
 מנהלת היחידה הארצית לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות ,גב' אורלי בוני    

mailto:mankal@moh.health.gov.il

