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 6002אוגוסט  09          
 ו"תשע אב' ד         

 לכבוד
 ןמדלפ באז ר"ד ר"ד
  ר ועד הרופאים"יו
 אבישח "בי

 
 ,שלום רב

 
 

י הכריזה על סכסוך עבודה וזאת על רקע כוונת הממשלה להטיל גזרות חדשות "הר 61.7.02בתאריך , כפי שידוע לך
 .6007-6001לשנים  במסגרת חוק ההסדרים, בעלות השפעה על ציבור הרופאים והמטופלים כאחד

 
והכבדת הנטל  הרופאים מוחים על חנק מערכת הבריאות, בשעה שהממשלה יושבת ודנה על חוק ההסדרים והתקציב

 .הכספי על הציבור
 

, מצד שני. 6002במסגרת חוק ההסדרים , להשקעת המדינה בבריאותאגורה שחוקה אחת לא התווספה , עד היום
פגעו במטופלים שמשלמים היום יותר וממתינים בתור ארוך , יחד עם זה. םלפגוע ברופאי –הושגה מטרת האוצר 

 .יותר
 

מהדק את החנק על מערכת הבריאות  6007-6001פרק הבריאות בחוק ההסדרים המתוכנן לשנים , אם לא היה די בכך
 :ומאיים ב

 
 תורנות במהלך תנומות וקיום העבודה עומס להורדת תקנים במתן עיכוב. 
 הבלתי מספיק התקציב ביעדי יעמדו שלא חולים בתי מנהלי של משמעתית ענישה.  
 התקציב ביעדי יעמדו שלא חולים בתי על קנסות. 
 חולים בבתי כספים למנהלי לעבודה וקבלתם הרופאים עבודת הכפפת. 
 הבריאות בתאגידי המועסקים רופאים של והשכר ההעסקה בתנאי פגיעה. 
 עם קליטתם תנאי של תאום ואי הבריאות בתאגידי המועסקים רופאים של מדינה כעובדי בקליטתם עיכוב 

 .היציג הארגון
 

 :אנו דורשים
 

 לבטל את פרק הבריאות בחוק ההסדרים. 

 מתן באופן מידי משאבים מספיקים לפתיחת מרפאות וחדרי ניתוח בשעות הערב לקיצור תורים.   
 

בבוקר ועד  08:00שעה מההחל  שעות 42בת  כלליתה שבית תקייםת 11.8.11ביום חמישי לפיכך אנו מודיעים כי 
 .בבוקר למחרת 08:00השעה 

 
  הפסיכיאטריים והשיקומיים בכל הארץ, הגריאטריים ,הכלליים בתי החוליםהשביתה תכלול את. 

 
  שבת וחגמתכונת בתורנות ב בתי החוליםביום השביתה יעבדו. 
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 חדרי לידה, חדרי מיון, טיפול נמרץ, דחופים דיאליזהשירותי  -טיפולי חירום כפי שבמתכונת שבת וחג פועלים ,

 .השביתה הכלליתכך גם יפעלו במהלך  -אונקולוגיים טיפוליםפגיות ו
 
  ראה פירוט במסמך )ובנוסף ועדת חריגים ארצית וועדת חריגים עליונה , בכל בית חוליםתוקם ועדת חריגים

 (. ב"מצה
 

  מתן טיפוליIVF ידי ועדת החריגים שתדון בכל מקרה לגופו-ייבחן באופן פרטני על . 
 

 פ לא יעבדו וכל הססיות תופסקנה"כל שירותי השר. 
 
 לא נכנסים לגדר השביתה –משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר , משרד הביטחון, ל"רופאי צה, ח"מנהלי בתי. 
 
 בתום התורנות םתורנילא יעוכבו הועדי הרופאים להקפיד ולבדוק כי ונבקש מ.  

 
 ב"הוראות והנחיות מדויקות בדף ההנחיות המצ. 
 
 ובמייל  00-1100204 :טלקרן מנדל ' הגב, או הבהרה נוספת יש לפנות לאשת הקשר שלך/בכל שאלה ו

kerens@ima.org.il. 
 
  

 ,בברכה
 

 ר"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד
 ההסתדרות הרפואית בישראל

 
 

 :העתקים
 ירושלים 0קפלן ' רח, הממונה על השכר –משרד האוצר 

 ירושלים, ל משרד הבריאות"מנכ
 אביב-תל 000ארלוזרוב , ל שירותי בריאות כללית"מנכ
 ירושלים, "הדסה"ל הסתדרות מדיצינית "מנכ
       אביב-תל 061אבן גבירול , ח מאוחדת"ל קופ"מנכ
      אביב-תל 62שפרינצק ' רח, ח לאומית"ל קופ"מנכ
 אביב-תל 67המרד ' רח, ח מכבי"ל קופ"מנכ

 מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות
 אביב-הנהלת המרכז הרפואי תל

 הנהלת המרכז הרפואי בני ציון
   הנהלות תאגידי הבריאות של בתי החולים הממשלתיים והעירוניים

 ירושלים, הנהלת בית חולים שערי צדק
 נציבות שירות המדינה 

 בתי חוליםמנהלי 
 הממונה הראשי על יחסי עבודה באמצעות הממונה על יחסי עבודה
 חיפה ובאר שבע, אביב-תל ,באמצעות הממונה על יחסי עבודה בסניף משרד הכלכלה בירושלים
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