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 לכבוד
זאב רוטשטיין' פרופ  

 מנהל המרכז הרפואי שיבא
 

 ,שלום רב
 נתוני דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים של רופאי בית החולים

 
 21.2.2100במסגרת הסדר דיווח הנוכחות האישי באמצעים טכנולוגיים אשר נקבע בהסכם הקיבוצי מיום 

 :להסכם הקיבוצי כדלקמן' נקבע בסעיף ז, ("ההסכם)"
 

 4בכפוף לאמור בסעיף , נתוני הדיווח יועברו למעסיק ולרופא, לעיל 2על אף האמור בסעיף " .3
 "(נתוני הדיווח:"להלן)את הנתונים הבאים  ויכללו אך ורק, להלן

 ;לעיל 0.3 – 0.0דיווח לפי סעיפים  3.0

 .לאו האם הדיווח נעשה ממתחם בית החולים אם 3.2

 
                 לעיל  3כמוגדר בסעיף  ,למעסיק ולרופא נתוני הדיווחיועברו  , בסיום חודש עבודה ורק אז .4

 .להלן וכמפורט 

 

 ".החברה לא תעביר כל נתון אחר, לעיל 3מעבר לאמור בסעיף        .6
 

 :כי' קובע נספח ז, כמו כן
 

המעסיק יוכל מעת לעת לבקש מהחברה את כל , אמור לעילואולם על אף ה, לעיל 4המעסיק ינהג על פי סעיף "
 ".לגבי חודשי העבודה שחלפו, נתוני המיקום בעת הדיווח

 
מצויים , בנושא המעסיקיםעם בניגוד לקבוע בהסכם ולהסכמות , פאי בית החולים כיועל ידי רהבוקר דווחנו 

וזאת ללא כל סיבה , ו חלקםכולם א, כל נתוני המיקום בעת הדיווח של רופאי בתי החולים, באופן גורף, ברשותך
 (.כגון פתיחת הליך חקירה כנגד רופא כזה או אחר)מוצדקת 

 
לאמת את נתוני על מנת , הרי שבימים האחרונים נקראו למשרדך רופאים בכירים בבית החולים, לא זאת ועוד

 .בידך כאמורהמיקום בעת הדיווח אשר מצויים 
 

לפגוע בציבור , רופאי בית החוליםהעבודה התקינה של על מאמציך להערים קשיים בך נוסף בדאנו רואים פעולה זו כנ
 .והכול תוך כדי הפרת ההסכם, רופאי בית החולים

 
 .מקבלת נתוני מיקום הדיווח של הרופאיםאנו מבקשים כי תחדל לאלתר 

 
 ,בכבוד רב

 
 ר"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד

 ההסתדרות הרפואית בישראל
 
 :העתקים

 הממונה על השכר והסכמי עבודה, מר אילן לוין
 נציבות שירות המדינה, סגן נציב שירות המדינה, מר יוסי קינר
 משרד הבריאות, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה, ד"עו, מר הרולד בר

 ארגון רופאי מדינהר "י ויו"ר הר"מ יו"מ, ר צאקי זיו נר"ד
 שיבא במרכז הרפואי הרופאים ועד ר"יו, פלדמן זאב ר"ד

 י"הרל "מזכ, ד לאה ופנר"עו


