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אל 
מנהלי משאבי אנוש של בתי החולים הממשלתיים 

 
 
 
 

הנדון: עדכון בתפקוד הרנטגנאים 
 
 

1. בהמשך לעבודת מטה שנערכה ע"י נש"מ בתיאום עם משרד הבריאות, תוך 
היוועצות עם איגוד הרנטגנאים ולאור שינויים והתפתחויות טכנולוגיות ורפואיות 
בתחום וביחס לרמת המקצועיות הנדרשת מהעובדים בתפקידים אלו, הוחלט ע"י 

נש"מ על השינויים הבאים בלוח התפקוד: 
 

א) "אחראי/ת תחום מקצועי ב' (חדר ניתוח)" ישונה ל "אחראי תחום מקצועי א' 
(חדר ניתוח)" במתח דרגות 11-13 – אחד בכל בית חולים. 

 
ב) "אחראי/ת תחום מקצועי א' רדיותרפיה (קובלט)" – תחום מקצועי זה יבוטל. 

 

ג) "אחראי/ת תחום מקצועי א' רדיותרפיה (קונטקט)" – אחד בכל בית חולים. 
 

2. תחולת העדכון הינה החל מיום 1.5.18. 
 

3. עלות השינויים תהיה במסגרת 2% שינויי התקינה המוקצים ליחידה. 
 

4. הוראות יישום לביצוע העדכון: 
 

א) תיאורי תפקיד – משרד הבריאות יגיש לאישור נש"מ בהקדם ולא יאוחר מיום 
24.5.18 הצעה לעדכון תיאורי התפקיד בתחומים כאמור לעיל. 

ב) בתי חולים יבצעו את השינוי המפורט בסעיף א' בלבד באופן עצמאי.  
ג) בתי חולים להם אין עובד שהוסמך לבצע שינויי תקינה – יגישו מדפים לאישור 

הרפרנט בנש"מ. 
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בברכה, 

 
יוני דוקן 

מנהל אגף בכיר מערכת הבריאות 
 
 
 

העתק: 
מר אהוד פראוור - מ"מ נציב שירות המדינה, נציבות שירות המדינה 

מר יוסי כהן - המשנה לממונה על השכר, משרד האוצר 
דר' אורלי וויינשטין - ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, בריאות 

מר דב פסט- סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות 
מר מישל סומך - רנטגנאי ראשי, משרד הבריאות 

מר אריה הרשקוביץ - יו"ר איגוד הרנטגנאים  
מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים 

גב' טל רגב - מנהלת תחום (הון אנושי ), נציבות שירות המדינה 
גב'  יודפת מלאך - מנהלת תחום גיוס והשמה, משרד הבריאות 

יחידת הבריאות
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