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 רופאות ורופאים יקרים,

 

מקצועי    צוותשל    וחתם על כתב המינוי להקמת ניצן הורוביץ  על כך ששר הבריאות    ברצוני לעדכנכם
בתורנויות.    ףמשות המועסקים  הרופאים  של  העבודה  יום  לקיצור  המהלך  וליישום  לתכנון 

נמנים גם ראשי פורום הסטאז'רים,  ההסתדרות הרפואית שותפה מלאה בהרכב הצוות ובין נציגינו 
 אנחנו מגיעים לצוות הזה בלב פתוח ובנפש חפצה.  פורום המתמחים ופורום המומחים הצעירים.

, הצוות יפעל "בראי המודלים השונים שהותוו והומלצו על ידי הוועדה  "בהמצ  על פי כתב המינוי
העליונה )שהקימה הר"י( לבחינת מתכונת עבודת הרופאים בבתי החולים", לצד ההוראות לתיקון  

הכל תוך "דאגה    –באוקטובר    18- ההיתר הכללי של שרת הכלכלה ואיגרת שר הבריאות מיום ה
 רווחת הרופאים ותנאי עבודתם". לאיכות הטיפול, איכות ההכשרה, 

מנד ספי  ד"ר  הבריאות  משרד  למנכ"ל  המשנה  יעמוד  בראשו  הנתונים  הצוות,  את  ינתח  לוביץ, 
והצרכים של בתי החולים וייבחן את המשמעויות הנגזרות בכל הקשור לכח האדם הרפואי ולתקנים  

רופא  – הנדרשים   לעוזרי  תקנים  לרבות  כפי   זאת  אדמיניסטרציה,  הוועדה    ולתפקידי  שהמליצה 
בתי החולים בפריפריה הנמנים על    10-העליונה של הר"י. מסקנות הביניים של הצוות, הנוגעות ל

 בינואר הקרוב.   31-יוגשו עד הו  יגובשו על ידי הגופים ששותפים לצוות  השלב הראשון ברפורמה,

להמשך מו"מ בין    כתב המינוי קובע כי "נושאים המוסדרים כיום בהסכם קיבוצי יועברומעל הכל,  
והר"י המעסיקים  האוצר,  במשרד  השכר  על  ועדת  "הממונה  באמצעות  יתנהל  זה  מו"מ  כאשר   ,
זו סוגיה אקוטית שלא היינו מתפשרים עליה  המעקב המשותפת שכבר התכנסה לדיון ראשון בעניין.  

יכולים להשליך  בשום אופן, שכן לא יעלה על הדעת ששינויים הנוגעים לשעות עבודה ובאופן טבעי  
גם על השכר והתנאים הנלווים, יישארו בגדר אמירות כלליות מבלי לעגן את הדברים בהסכמים  

 קיבוציים מחייבים. 

לשינוי,   מחויבת  לתפקיד: ההסתדרות הרפואית  כניסתי  את מה שהבטחתי מאז  ומזכיר  שב  אני 
הקמנו ועבדה באופן רציני  ולראייה הוועדה העליונה ש   – השינוי    חותרת להובלתמעוניינת בשינוי ו

ומעמיק מעל שנה שלמה. אבל לאורך הדרך הבטחנו דבר נוסף: להתעקש על כך שהדברים ייעשו  
תוך הבנה שאין זה נכון ליצור "חליפה אחת"    באופן אחראי, שקול, בלי לרדוף אחרי כותרות ריקות,

 ומתוך מחויבות עמוקה לאיכות הטיפול ולאיכות ההכשרה הרפואית.  

מהווהההסכמ שנותרו,  הפתוחות  הסוגיות  של  מעמיקה  בחינה  ועל  משותפת  עבודה  על  צעד    ה 
וכל זמן שהשיקולים    משמעותי לקידום אחראי ובטוח של הרפורמה, ואין לי ספק שבמאמץ משותף

 תמיד יהיו ענייניים, נוכל להביא בשורה לרופאים ולרופאות ולמערכת הבריאות בכלל. 

 
 בברכה,                                  

 פרופ' ציון חגי                                   
 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל                                    

 :  העתקים
 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל הר"י 

 סגני יו"ר הר"י 
 מנהלי בתי חולים 

 מנהלי קופות החולים 
 יו"ר ועדים 

 , הר"י מנהלת המחלקה לדיני עבודהעו"ד אורית כזום, 


