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 (2018ינואר ) נוהל מכרזים והעסקת עוזרי רופא
 

בבית החולים מועסקים עוזרי רופא במחלקות וחטיבות שונות. הקבלה לעבודה של  .1
המועמדים מתבצעת בחלק מהמחלקות בצורת הגרלה ובחלקן על סמך ראיונות 

 .וקורות חיים אישיים

 רכז עוזרי רופא אינו רשאי לגשת למכרז כל עוד הוא מכהן בתפקידו. .1.1

-המכרזים מתפרסמים באתר של אסר"ן ופתוחים להרשמה למשך שבוע .1.2
 שבועיים.

 במכרז יהיו מפורטות דרישות והגדרות התפקיד בהתאם לדרישות המחלקה. .1.3

 .בכל מכרז יפורטו תנאי הקבלה; האם מדובר בהגרלה או סינון .1.4

מחלקה רשאית לשנות את הדרך בה היא מקבלת לעבודה את עוזרי הרופא שלה  .1.5
 בכל רגע נתון.

במידה שסטודנט הגיש את קורות החיים לאחר המועד הנקוב בפרסום המכרז  .1.6
יש לפנות לועדת ביקורת של אסר"ן אשר תכריע אם הוא רשאי לגשת לראיון. 

 עסוקה בעניין.בכל אופן אין לפנות לרכז עוזרי רופא או לרמ"ד ת

 

 נוהל מכרזים במחלקות בהן מתבצעת הגרלה. .2

 ת עוזרי רופא ובפיקוח של רמ"ד תעסוקה באסר"ן.\ההגרלה מבוצעת על ידי רכז .2.1

 .שטרם הועסקו בתור עוזרי רופאללימודים  ו'ניתנת עדיפות לסטודנטים בשנה  .2.2

העניין יועבר לטיפולה  –במידה ויש לסטודנט השגות על דרך הקבלה לעבודה  .2.3
 .של ועדת ביקורת של אסר"ן

 3לעד יכול להירשם אשר לא מחזיק באותו הזמן במשרת עוזר רופא סטודנט  .2.4
, אולם ברגע שהתקבל לעבוד באחת המחלקות, יוכל רשימות המתנה בו זמנית

 בלבד. מחלקות נוספות 2לשמור על מקומו ברשימת ההמתנה של 

כל עוד  –זים של עוזר רופא במחלקות השונות סטודנט יוכל לגשת לכמה מכר .2.5
 רשימות. 3ברשימת ההמתנה ביותר מ לא יתפוס מקום 

במידה שסטודנט התקבל לעבודה במחלקה דרך מכרז וקבלתו מהווה חריגה  .2.6
 24בתוך עוזרי הרופא  מתנה המותרות; עליו לעדכן את רכזממספר רשימות הה

במידה שלא יעשה כן, ימחק  מאיזו רשימת המתנה הוא מסיר את עצמו. שעות
 מכל רשימות ההמתנה שהוא נמצא בהן.
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 נוהל מכרזים במחלקות בהן מבוצעים ראיונות. .3

 הריאיון יתבצע על ידי מנהל המחלקה או ממונה מטעמו. .3.1

הרופא המראיין רשאי לאשר לעוזר רופא מטעמו להיות נוכח בראיון לצורך מתן  .3.2
א יהיה כל חלק בבחירה או השפעה הסבר על אופי העבודה בלבד. לעוזר הרופא ל

 על הבחירה של המועמדים.

הראיונות יתבצעו בנוכחות רכז עוזרי רופא או נציג של אסר"ן לצורך פיקוח על  .3.3
 הליך בחירה תקין ושוויוני. 

במידה וקיימת הכרות מוקדמת בין המראיין למרואיין, הדבר יצוין בפני רכז  .3.4
 עוזרי הרופא בתחילת המכרז.

ון, המראיין ייתן ניקוד לכל מרואיין ועל בסיס כך יקבע את מיקומו בתום כל ראי .3.5
 ברשימת ההמתנה.

 

 התחייבות לעבודה .4

פרק  האריך. מחלקה רשאית לחצי שנהמשך ההעסקה המינימלי במחלקה הוא  .4.1
 זמן זה כל עוד הדבר צוין במכרז.

שלים התחייבות שהעוזר רופא המבקש לסיים את עבודתו בבית החולים לפני  .4.2
 לא יורשה לעבוד בהמשך במשרת עוזר רופא נוספת. -חצי שנה במחלקה של 

בנוסף, אין לבצע יותר  .משמרות בחודש 4למינימום של כל עוזר רופא מתחייב  .4.3
משמרות בחודש ללא אישור מפורש מרכז עוזרי רופא, ובמצבים חריגים  6מ

 בלבד.

. בנוסף, אין אפשרות לבצע תורנויות במחלקה אחרת מזו אליה אתם רשומים .4.4
למנהל מחלקה אין אפשרות לאשר לעוזר רופא לעשות כן, גם אם יש מספר 

 מחלקות תחת אחריותו.

עליו להודיע לרכז עוזרי הרופא,  מסיבה כלשהי;עוזר רופא שאינו מגיע למשמרת  .4.5
 למצוא מחליף ולהשלים את המשמרת במועד מאוחר יותר.

בתקופה העולה על  במידה שעוזר רופא יבצע פחות מארבע משמרות לחודש .4.6
 הוא יפוטר מעבודתו. חודשיים )לא בהכרח רצופים(
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 הערכה על ידי מנהל המחלקה .5

על פי חוזר מנהל רפואה מנהל המחלקה או אחראי מטעמו ייתנו משוב לכל  .5.1
 סטודנט המועסק במחלקה אחת לחצי שנה.

 

 רשימות המתנה .6

אשר נמצא מתפנה מקום במחלקה מסוימת לעוזר רופא חדש, הסטודנט כאשר  .6.1
בראש רשימת ההמתנה יכנס לעבודה. אין אפשרות לרכז עוזרי רופא או 

 למחלקה לשנות את סדר הקבלה.

במידה שהסטודנט כבר עובד כעוזר רופא במחלקה מסוימת, ובתנאי שלא סיים  .6.2
חצי שנת עבודה במחלקתו, הסטודנט רשאי לשמור על מקומו ברשימת 

ה בה הוא עובד הוא יחזור למקומו ההמתנה. כאשר תסתיים התחייבותו למחלק
 בראש רשימת ההמתנה.

 בחופשת לידה בזמן התפנות התקן. תאשר נמצא יתאותו תנאי חל על סטודנט .6.3

ותוך התייעצות עם וועדת ביקורת/יו"ר  במקרים חריגיםרכז עוזרי רופא רשאי  .6.4
לאשר לסטודנט 'להקפיא' את מקומו ברשימת ההמתנה. בכל מקרה כזה  אסרן

 תב לרכז עוזרי רופא עם סיבה מפורטת לבקשה.יישלח מכ

סטודנט אשר אינו עובד כעוזר רופא / סטודנט אשר עובד כעוזר רופא וסיים  .6.5
, אין התחייבות של חצי שנה למחלקתו; במידה שהגיע תורו ברשימת ההמתנה

במידה  .עבורו אפשרות להקפיא את מקומו ולהיכנס במועד מאוחר יותר
 יוסר מרשימ ההמתנה. -ודתו באופן מיידישיחליט לא להתחיל את עב

6.6.  

 ב במחלקות פנימיתעוזר רופא מסתוב .7

 ו'+ח', ה', ד'+ג'חריות על מחלקות א'+ב'+אקיימים שלושה תקנים:  .7.1

 .משמרות בכל אחת מהמחלקות 2מחויב לתת  :ד'+ה', ו'+ח'במחלקות  .7.2

 יבצע חלוקת משמרות בהתאם לחלוקת רכז עוזרי הרופא. ;במחלקות א'+ב'+ג' .7.3

רכז עוזרי רופא רשאי להורות לעוזר רופא מסתובב לתת יותר משמרות או את  .7.4
 כל המשמרות בפנימית ספציפית בהתאם לדרישות המערכת באותו חודש.
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 חופשות .8

מתחילת  רק לאחר חצי שנהעוזר רופא רשאי לקחת חודש חופש מעבודתו  .8.1
 העסקתו, ובתנאי שהודיע על כך מראש.

חודש חופש נוסף לאחר שישה חודשי עבודה נוספים עוזר רופא יוכל לקחת  .8.2
 מסיום החופשה הראשונה.

 שבאותה מחלקה אין עוזר רופא נוסף שלקח חופשה באותו החודש. זאת במידה .8.3

 

 הפסקת עבודה .9

 6-לעוזר רופא רשאי לסיים את עבודתו במחלקה לאחר שסיים את התחייבותו  .9.1
 חודשים.

שניתן יהיה קת עבודה על מנת על הפס חודש וחצי מראשיש להודיע לפחות  .9.2
 להיערך למציאת מחליף.
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