טופס לשנת 2016

כתב התחייבות
מובהר בזאת כי אין החתימה על כתב ההתחייבות מהווה אישור לקבלת מענק וכי כל האמור בכתב התחייבות זה
מותנה באישור בכתב של הבקשה למענק על ידי ועדת המענקים במשרד הבריאות.

התחייבות הרופא/ה המתמחה
אני מתחייב/ת לעמוד בתנאים כמפורט בסעיפים  17 - 1הר"מ לשם זכאות לקבלת המענק:
 .1המקצוע בו אעשה ההתמחות
יש לבחור את הקטגוריה המתאימה מבין הקטגוריות הבאות ולמלא את הפרטים הדרושים:
א .קטגוריה ראשונה  -מענקים למתמחים למקצועות במצוקה במרכז ובפריפריה.
החל מיום _____________ ]יושלם ע"י יחידת משאבי אנוש בבית החולים[ ולא קודם ליום ה 1 -בינואר
 2016אתחיל/התחלתי התמחותי כרופא/ה במקצוע המסומן להלן ]יש לסמן את המקצוע הרלוונטי[:
) (1המקצוע בו אעשה התמחות במרכז או בפריפריה:
□ פתולוגיה )התמחות בסיס(

□ רפואה משפטית )התמחות בסיס(
□ שיקום )התמחות בסיס(

□ גריאטריה )התמחות בסיס והתמחות על(

□ המטואונקולוגיה ילדים )התמחות על בלבד(.
□ טיפול נמרץ ילדים )התמחות על בלבד(
□ נאונטולוגיה )התמחות על בלבד(

□ כירורגיית ילדים )התמחות על בלבד(

□ רדיותרפיה )התמחות בסיס בלבד(*

□ רפואה גרעינית )התמחות בסיס בלבד(
* רדיותרפיה – מתמחים באונקולוגיה אשר לאחר מעבר שלב א' בשנת  2016בהצלחה ,יצהירו בפני
מנהל המחלקה על כוונתם להתמחות במסלול רדיותרפיה 50% .מהמענק יינתן להם לאחר שעברו
בחינת שלב ב' ברדיותרפיה בהצלחה ו 50% -כעבור שנתיים ממעבר שלב ב' בהצלחה.

) (2המקצוע בו אעשה התמחות בפריפריה בלבד:
□ רפואה דחופה )התמחות בסיסית והתמחות על(
□ רפואת משפחה )התמחות בסיס(

□ בריאות הציבור )התמחות בסיס(
□ אונקולוגיה )התמחות בסיס(
ב.

קטגוריה שניה  -מענקים למתמחים בפריפריה )מקצוע בחסר מקומי(
החל מיום _____________ ]יושלם ע"י יחידת משאבי אנוש בבית החולים[ אך לא קודם ליום
ה 1 -בינואר  2016ובמהלך שנת  ,2016אתחיל/התחלתי את התמחותי כרופא/ה במקצוע ___________.

ג.

קטגוריה שלישית  -מענקים למומחים בפריפריה
החל מיום _____________ ]יושלם ע"י יחידת משאבי אנוש בבית החולים[ אך לא קודם ליום
ה 1 -בינואר  2016ובמהלך שנת  2016נקלטתי בבית חולים/מרפאה בפריפריה ___________ במקצוע
_____________ בתפקיד ______________ כמומחה בתחום.___________________ :

 .2הצהרת העובד) :רלוונטי לרופאים מתמחים בהתמחות בסיס המגישים בקשה לפי קטגוריה ראשונה ושניה
כמפורט בסעיף  1לעיל(
□

אני מצהיר כי פתחתי פנקס התמחות )בסיס( בשנת  ,2016התחלתי את התמחותי בשנה זו וטרם חלפו 5
שנים ממועד סיום הסטאז'.

 .3מקום ביצוע ההתמחות
□

התמחותי כאמור בסעיפים 1א' ו1 -ב' תעשה במחלקה ____________ בבית חולים__________ שהוא
אחד מבתי החולים הציבוריים.

□

עבודתי כמומחה כאמור בסעיף 1ג' תעשה במחלקה _____________בבית חולים ____________שהוא
אחד מבתי החולים הציבוריים שהוגדרו פריפריה.

□

שלב התמחותי ברפואת המשפחה כאמור בסעיף 1א') (2יערך במרפאה______ לרפואת המשפחה
בישוב__________ הממוקם באחד מהאזורים הפריפריים כפי שהוגדרו במסמך מיום  22.3.2016בדבר
הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת  – 2016הנחיות ומועדים
להתמחות ברפואת המשפחה בלבד .שלב ההתמחות בבית החולים ברפואת המשפחה יהיה בבית החולים
_________שהינו אחד מבתי החולים המנויים במסמך מיום  22.3.2016בדבר הגשת בקשות למענקי
מקצועות במצוקה ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת  – 2016הנחיות ומועדים לרפואת המשפחה.

למען הסר ספק ,לא תוכר לעניין זה התמחות ,לרבות התמחות על ,שנעשתה ,כולה או חלקה ,בחו"ל.
 .4היקף משרה
ידוע לי כי מתן המענק מותנה בהעסקה במשרה מלאה בפועל.
 .5תקופת ההתחייבות לעבודה
א .אני מתחייב/ת לעבוד במקצוע במצוקה או במקצוע במצוקה בפריפריה ,או במקצוע בחסר מקומי
בפריפריה או כמומחה בפריפריה ,כמסומן בסעיף  1וזאת לתקופה כדלקמן ]יש לסמן את הסעיף הרלוונטי[:
במקצוע במצוקה או במקצוע במצוקה בפריפריה או מקצוע בחסר מקומי בפריפריה
□ מתמחה )למעט מתמחה בהתמחות על(  -תקופה שתחילתה במועד תחילת ההתמחות ,ואורכה כאורך
תקופת ההתמחות הקבועה לאותו מקצוע בתקנות הרופאים ,תשל"ג) 1973 -להלן" :תקופת
ההתמחות"(.
□ מתמחה בהתמחות על  -תקופה שתחילתה במועד תחילת התמחות העל ואורכה  4שנים )בצירוף אישור
תעודת מומחה ובחינות גמר( ,למען הסר ספק ,במניין השנים תובא בחשבון גם תקופת התמחות העל
וגם התקופה שלאחריה ,הנדרשת להשלמת שנות ההתחייבות.
לפיכך תקופת התחייבותי תהיה בת ______ שנות עבודה ותחילתה ביום _______ )להלן  -תקופת
ההתחייבות(.
□ מומחה – תקופה שתחילתה במועד הקליטה בבית החולים בפריפריה ואורכה  6שנים.

ב.

ידוע לי כי אם אעשה התמחות במקצוע במצוקה בפריפריה או במקצוע בחסר מקומי בפריפריה או אקלט
כמומחה בפריפריה  -אני מתחייב/ת למצוא סידור מגורים בפריפריה ,שיאפשר לי עמידה בתנאי התפקיד,
בהתאם להסכמים הקיבוציים ,וזאת למשך התקופה שציינתי בסעיף .5א לעיל.

ג.

מוסכם עלי כי בחישוב תקופת העבודה לעניין סעיף זה ,לא יילקחו בחשבון תקופות בהן אשהה מכל סיבה
שהיא בחופשה ללא תשלום ,או תקופת התמחות בחו"ל .למען הסר ספק ,לא יילקחו בחשבון תקופות בהן
לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק ביני לבין מעסיקי .במידה שתוכר לי תקופת עבודה ובכלל זה סטאז' או
הכרה בתקופת התחייבות קודמת על ידי המועצה המדעית ידוע לי כי אקבל את המענק בהתאם לכללים
המתייחסים לרופאים שהוכרו להםתקופות קודמות לטובת ההתמחות הנוכחית.

 .6עיסוק בעבודה פרטית בתקופת ההתחייבות
מוסכם עלי כי בתקופת ההתחייבות יחולו עלי או ימשיכו לחול עלי ,הכללים הנהוגים אצל המעסיק לעניין
הגבלות על עיסוק בעבודה פרטית ,כפי שהם מעת לעת.
 .7השבה במקרה של אי עמידה בהתחייבות
א .מוסכם עלי כי במידה שהסתיימה העסקתי ,בין אם ביוזמתי ובין אם ביוזמת המעסיק בטרם חלפו שנתיים
מיום תחילת ההתמחות/מיום קליטתי בפריפריה ,וזאת מכל סיבה שהיא:
 (1לא אהיה זכאי/ת ,בכל מקרה ,לקבלת סכום המענק ,או חלקו ,שטרם שולם לי.
 (2כל סכום ששולם לי כנגד התחייבותי יהווה חוב למעסיק.
יהיה עלי להשיב ,חוב זה בערכים נומינליים ,תוך  60ימים מיום בו דרש זאת המעסיק .ככל שלא יושב
מלוא הסכום בתוך  60ימים כאמור ,יישא הסכום ,ממועד זה ואילך ,הפרשי הצמדה ,בהתאם לחוק
פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"ט.1961-
כמו כן ,המעסיק יהיה רשאי לנכות את סכום החוב האמור מכל סכום אחר לו אהיה זכאי עם הפסקת
העסקה או ההתמחות ,לרבות שכר ופיצויי פיטורים.
ב .מוסכם עלי כי אם תסתיים העסקתי ,בין אם ביוזמתי ובין אם ביוזמת המעסיק לאחר שחלפו שנתיים מיום
תחילת ההתחייבות כהגדרתה לעיל ,סכום החוב שיהיה עלי להשיב או לנכות יחושב באופן יחסי ,בהתאם
לתקופה שנותרה ממועד הפסקת ההתמחות ועד לתום תקופת ההתחייבות.
ג .האמור בסעיף זה ,על סעיפיו הקטנים ,יחול גם על התמחות על;
 .8מוסכם עלי ,כי יתר תנאי העסקתי ,לרבות תקופת ניסיון בעבודה ,יהיו בהתאם למחויב במסגרת עבודתי בבית
חולים/מרפאת קופת חולים _______________.
 .9גובה המענק המותנה
מוסכם עלי כי התחייבותי ,כמפורט בסעיף  ,5ועמידתי בה במלואה ,מהווה תנאי לזכאות למענק המותנה
שגובהו כדלקמן:
א .קטגוריה ראשונה )מקצועות במצוקה במרכז ובפריפריה המפורטים בסעיף 1א'):(1
התמחות בסיס במרכז .₪ 130,000 -
התמחות על במרכז .₪ 120,000 -
התמחות בסיס בפריפריה .₪ 216,000 -
התמחות על בפריפריה ₪ 200,000 -

קטגוריה ראשונה )מקצועות במצוקה בפריפריה בלבד המפורטים בסעיף  1א' ):(2
התמחות בסיס .₪ 216,000 -
התמחות על ברפואה דחופה .₪ 200,000 -
ב .קטגוריה שניה )מקצועות בחסר מקומי בבתי חולים בפריפריה(:
התמחות בסיס.₪ 216,000 -
התמחות על ברפואה דחופה .₪ 200,000 -
ג .קטגוריה שלישית )מומחים בפריפריה(:
גובה המענק .₪ 500,000 -
ד .קטגוריה רביעית )ועדת חריגים(:
גובה המענק ייקבע בהתאם לסוג האישור שיינתן ובכפוף לסכומים שנקבעו בקטגוריות 9א' עד 9ג' הנ"ל.
 .10הגדרת פריפריה:
 10.1מענק מצוקה בפריפריה ייחשב אם בית החולים נכלל ברשימה המפורטת בסעיף זה :בית החולים "העמק"
בעפולה ,מרכז רפואי אוניברסיטאי "סורוקה" בבאר שבע ,בית החולים לגליל המערבי בנהריה ,המרכז
לבריאות הנפש באר שבע ,ביה"ח ע"ש זיו בצפת ,ביה"ח ע"ש פדה  -פוריה בטבריה ,ביה"ח ע"ש ברזילי
באשקלון ,ביה"ח ע"ש יוספטל באילת ,מרכז רפואי לבריאות הנפש במזרע ,המרכז הרפואי לבריאות הנפש
"לב השרון" )פרדסיה( ,מרכז גריאטרי שוהם בפרדס חנה ,ביה"ח הסקוטי נצרת ,ביה"ח הצרפתי נצרת,
המשפחה הקדושה נצרת.
 10.2מענק במצוקה ברפואת המשפחה בפריפריה ייחשב אם ההתמחות היא באחד מהמקומות הבאים:
א .באזור הדרום:
) (1רצועה הכוללת את כל הישובים דרומית לקו רוחב אשקלון – קרית גת – ערד )כמסומן במפה(
לרבות הישובים :באר שבע ,להבים ,עומר ,מיתר ,אזור אשקלון ,קרית גת ,עוטף עזה ,ערד ,שדרות,
נתיבות ,אופקים וירוחם.
) (2דימונה ,מצפה רמון ,אילת והערבה.
רצ"ב מפה המציגה את הרצועה שתזכה במענק פריפריה לישובים אלו באזור הדרום.
ב .באזור הצפון:
קריית שמונה ,רמת הגולן ,צפת ,חצור הגלילית ,ראש פינה ,יישובי אצבע הגליל ,גליל מערבי ,יישובי
הבקעה ועמק בית שאן.
בנוסף ישנם ישובים באזור הצפון שייחשבו פריפריה אם מתקיימים בהם  2התנאים המצטברים
הבאים:
) (1הישוב נמצא בין שני ישובים המוזכרים ברשימה בסעיף  10.2ב' ) (2הנחשבים פריפריה.
) (2הישוב נמצא בסמיכות של עד  10ק"מ לישוב שמוזכר ברשימה בסעיף  10.2ב' ).(2

 .11מועדי אישור המענק המותנה יהיו כדלקמן:
א .קטגוריה ראשונה
מתמחה בהתמחות בסיסית ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות:

פעימה ראשונה  33% -מגובה המענק  -תינתן בתום שנה מתחילת ההתמחות וזאת לאחר קבלת המלצה ממנהל
המחלקה.
פעימה שניה  33% -מגובה המענק  -לאחר מעבר בחינת שלב א' בהצלחה.
פעימה שלישית  34% -מגובה המענק  -לאחר מעבר בחינת שלב ב' בהצלחה והצגת תעודת מומחיות.

o
o
o

מתמחה בהתמחות על ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות:
 oפעימה ראשונה  66% -מגובה המענק  -בתום שנה מתחילת התמחות העל וזאת לאחר קבלת המלצה ממנהל
המחלקה.
 oפעימה שניה  34% -מגובה המענק  -עם קבלת תעודת מומחה בהתמחות על.
למען הסר ספק על מתמחה העל להשלים תקופה של  4שנים במקצוע במצוקה ,מתוכן שנתיים עד שנתיים וחצי
)בהתאמה לסוג התמחות העל ומשך תקופתה( בעבודה בפועל כמתמחה על במקצוע במצוקה ועוד שנה וחצי עד
שנתיים כמומחה בהתמחות על ,לפי העניין ובהתאמה.
על מתמחה העל במקצוע במצוקה בפריפריה להשלים את מלוא תקופת ההתחייבות ) 4שנים( במקצוע במצוקה
בפריפריה ,חלקה כמתמחה על וחלקה כמומחה ,כאמור לעיל.
ב .קטגוריה שניה
מתמחה בהתמחות בסיסית ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות:
 oפעימה ראשונה  33% -מגובה המענק  -תינתן בתום שנה מתחילת ההתמחות וזאת לאחר קבלת המלצה
ממנהל המחלקה.
 oפעימה שניה  33% -מגובה המענק  -לאחר מעבר בחינת שלב א' בהצלחה.
 oפעימה שלישית  34% -מגובה המענק  -לאחר מעבר בחינת שלב ב' בהצלחה והצגת תעודת מומחיות.
על המתמחה להשלים את מלוא תקופת ההתחייבות )כהגדרתה לפי סוג ההתמחות על ידי המועצה המדעית
בהר"י( בפריפריה.
מתמחה בהתמחות על ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות:
 oפעימה ראשונה  66% -מגובה המענק  -בתום שנה מתחילת ההתמחות וזאת לאחר קבלת המלצה ממנהל
המחלקה.
 oפעימה שניה  34% -מגובה המענק  -עם קבלת תעודת מומחה בהתמחות על.
למען הסר ספק על מתמחה העל להשלים תקופה של  4שנים במקצוע במצוקה ,מתוכן שנתיים עד שנתיים וחצי
)בהתאמה לסוג התמחות העל ומשך תקופתה( בעבודה בפועל כמתמחה על במקצוע במצוקה ועוד שנה וחצי עד
שנתיים כמומחה בהתמחות על ,לפי העניין ובהתאמה.
על מתמחה העל במקצוע במצוקה בפריפריה להשלים את מלוא תקופת ההתחייבות ) 4שנים( במקצוע במצוקה
בפריפריה ,חלקה כמתמחה על וחלקה כמומחה ,כאמור לעיל.
ג .קטגוריה שלישית
מומחה בפריפריה ,בכפוף לחתימה על כתב התחייבות:
o
o
o

פעימה ראשונה  33% -מגובה המענק  -תינתן בתום שנה ממועד החתימה על כתב ההתחייבות.
פעימה שניה  33% -מגובה המענק – תינתן בתום שנתיים ממועד החתימה על כתב ההתחייבות.
פעימה שלישית  34% -מגובה המענק – תינתן בתום  3שנים ממועד החתימה על כתב ההתחייבות.

מתן המענק מותנה בהשלמת תקופת התחייבות של  6שנים במקצוע/בתפקיד אליו נבחר במכרז בפריפריה.
ד .קטגוריה רביעית  -ועדת חריגים
המענק ,במידה שיאושר יסווג לפי אחת מ 3 -הקטגוריות המנויות לעיל ויחולו עליו התנאים והכללים שנקבעו
לאותה הקטגוריה.

 .12ידוע לי כי מועדי הגשת הבקשות למענקים עבור מתמחים אשר פתחו פנקסי התמחות בשנת  2016או מומחים
שנקלטו בפריפריה בשנת  2016יהיו כדלקמן:
א .המועד האחרון להגשת בקשה למענק על ידי הרופא לבית החולים בו הוא מועסק/לקופת החולים/הנהלת
המחוז יהיה יום  31במרץ .(31.3.2017) 2017
ב .לגבי מוסדות כללית ובתי החולים של כללית  -המועד האחרון להגשת הבקשה למענק על ידי בית
החולים/קופת החולים/הנהלת המחוז למנהל מחלקת פרט ,לפי הענין ובהתאמה ,יהיה יום  15באפריל 2017
) .(15.4.2017בקשות המענקים תועברנה למשרד הבריאות באמצעות מנהל/ת מחלקת פרט בלבד.
ג .לגבי בקשות של קופות החולים מכבי ,לאומית ומאוחדת  -הבקשות יועברו להנהלת קופות החולים עד ליום
 31במרץ .(31.3.2017) 2017הבקשות למענקים יועברו למשרד הבריאות באמצעות נציג הנהלת הקופה בלבד.
ד .המועד האחרון להגשת בקשת הרופא למענק על ידי בתי החולים הממשלתיים/ציבוריים/קופות החולים
לעו"ד הרולד בר ,מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות ,יהיה יום  30באפריל 2017
).(30.4.2017
 .13לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות למענקים בגין פתיחת פנקס התמחות בשנת  .2016המשמעות היא
כי רופא אשר יגיש בקשה לאחר מועד זה לא יהיה זכאי למענק.
 .14מוסכם עלי כי המענק 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.
 .15מס
כל חבות במס בגין ההטבה שבכתב התחייבות זה ,תחול עלי בלבד.
מוסכם עלי כי המעסיק לא יגלם את המיסוי הכרוך בהטבה ,כולה או חלקה.
 .16אני מאשר/ת ומסכימ/ה לתוכן כתב התחייבות זה ומבינ/ה את תוכן התחייבותי.
אני מצהיר/ה כי לא שולם לי בעבר מענק בגין מקצוע במצוקה ,מקצוע פריפריה או מקצוע במצוקה בפריפריה.
ולראיה באתי על החתום:
ה .שם הרופא/ה ; _________________ :מספר ת.ז__________________ :.
חתימה ;____________________:תאריך_____________________ :
ו .פרטי מנהל יחידת משאבי אנוש אשר בה יועסק/תועסק הרופא/הרופאה ______ שנים:
שם__________________ ; ת.ז __________ ; חתימה ; _____________ :תאריך_______ :

העתק:
.1
.2
.3
.4

יחידת משאבי אנוש בבי"ח שבו תבוצע ההתמחות
תחום בכיר שכר ויחסי עבודה ,משרד הבריאות
ועדת מענקים הר"י ומעסיקים
הרופא שמבקש את המענק

