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 לכבוד

 יו"ר ועד הרופאים 
 
 
 

 שלום רב, 
 

ביום   קיבוצי    24.1.2022כידוע,  עבודה  סכסוך  על  הר"י  כנגד  הכריזה  הבריאות  במערכת  הגואה  האלימות  עקב 
 .הרופאים והצוותים הרפואיים

 
לים הדסה  חומחאה על אירוע האלימות שהתרחש בבית  בשעות    24אזהרה בת  ביתת  נקטה הר"י בש  19.5.2022ביום  

 הר הצופים.  
 

ה קשות רופאת משפחה  זרי, במהלכו הוכת הריים אירע מקרה אלימות נוסף, חמור ואכשוב, אתמול אחר הצ,  נולצער
 זל ושבר את ידה. במרפאת כללית בבאר יעקב על ידי מטופל אלים אשר חבט בראשה במוט בר

 

אין משרד הבריאות עושים דיי למיגור אותם  ים ומעסקלמרות האלימות הגואה, ולמרות ריבוי מקרי האלימות, אין  
 . מקרי אלימות

 
שביב ביום  עקבות  נקטנו  בה  האזהרה  החל19.5.2022תת  ניתנה  ממשלה  ,  להמשיטת  הוחלט  את בה  ולהפעיל  ך 

בתי חולים ואולם אין בכך דיי והיא    28  –התוכנית הלאומית להתמודדות עם אלימות כנגד סגל רפואי ולהרחיבה ל  
 אוחר מידיי.  דיי ומט מבבחינת מע

 
ות  במרפאצוותים הרפואיים  על ה  להגנהכלשהו  ין בה כדי ליתן מענה  את בפועל ולא כל שכן,  מתוכנית זו אינה מיוש

 . הקהילה
 

ונ נמשיך  הבריאותאנו  ומשרד  המעסיקים  אשר  עד  הרופאים  כנגד  האלימות  למיגור  בחובתם    פעל  לדאוג יעמדו 
במוסדות הרפואיים, יפעלו  חיםאבטבכלל זה, יציבו שוטרים ומו טוחה לרופאיםלקיומה של סביבת עבודה הולמת וב

 גורמים האלימים. צו את הדין עם הון החקיקה וימלתיק
 נוספת.  ביתה כלליתבשפיכך במצב שנוצר, לא נותר מנוס אלא לנקוט ל
 

  -    6.20227.1  שי יום שיועד ל  בבוקר   7:000השעה  החל מ  2216.6.20  חמישיביום  תתקיים    שביתה כללית
 :כמפורט להלן, 12:00השעה עד  ובכל מרפאות הקהילה 13:00עד השעה  בכל בתי החולים
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 . השביתה תכלול את בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים בכל הארץ .1
 

 ביום השביתה יעבדו בתי החולים במתכונת שבת וחג.  •
 

 מרפאות חוץ שובתות.  •
 

שב • טיפולי    נתכו מתכפי  פועלים  וחג  דיאליזה    -חירום  שבת  חדרי  דחופיםשירותי  מיון,  חדרי  נמרץ,  טיפול   ,
 כך גם יפעלו במהלך שביתת האזהרה.  -לידה, פגיות וטיפולים אונקולוגיים

 

תוקם ועדת חריגים מקומית אשר מורכבת ממנהל מחלקת הרדמה )או נציגו( אשר יתפקד כיו"ר הוועדה, נציג   •
 נציג הוועד.  כןו וחרי ניתחד

 
וכגוף מייעץ במקרים    חריגים עליונה אשר תשמש ערכאת ערר על הוועדה המקומית בנוסף, מוקמת ועדת  

 .  בהם הוועדה המקומית לא תגיע להחלטה
 

ידי ועדת החריגים שתדון בכל מקרה לגופו. באין החלטה אחרת של  -ייבחן באופן פרטני על  IVFמתן טיפולי   •
 תו.ם, הללו יושבועדת החריגי

 

לא נכנסים לגדר    –מנהלי בי"ח, רופאי צה"ל, משרד הביטחון, משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר  מנכ"לים,   •
 השביתה. 

 
 :להלןהשביתה תכלול את מרפאות הקהילה, לשכות הבריאות ובמשרדי הממשלה כמפורט  .2

 

 . מרפאות הקהילה של קופות החוליםכל במסגרת השביתה תשבותנה   •
 

 תפעל מרפאה ראשונית תורנית אחת. גדולה  ירעבכל   

 : לא נכנסים לגדר השביתה

 )להבדיל ממרפאות גסטרו אשר שובתות(  )אנדוסקופיות(   מכוני גסטרו לפעולות שלא ניתן לדחות ▪

 טיפולי יום  ▪

 אונקולוגיה  ▪

 סקירות מערכות מאוחרות לנשים בהריון  ▪

 IVFטיפולי  ▪

 
ה • ישבתו  השביתה  בלשבמסגרת  העובדים  ר כות  רופאים  העובדיםהבריאות,  רופאים  ביה"ס,  במשרדי    ופאי 

 ממשלה ובמוסדות רפואיים אחרים וכן רופאים הממלאים תפקידים אדמיניסטרטיביים.
 

  נבקש מוועדי הרופאים להקפיד ולבדוק כי תורני המיון ילכו לביתם בתום התורנות.  •
 

 יו"ר ועדי הרופאים.  יית הר"י      ובאפליקצ נבקשכם להאזין ולהיות קשובים להודעות הר"י בתקשורת •
 

 .03-6100400בטלפון ניתן לפנות לחמ"ל הר"י אלה ו/או הבהרה נוספת בכל ש •
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 בברכה,                                                                                        
 

 ציון חגי  פרופ'
 ההסתדרות הרפואית בישראל  יו"ר  

 
 :העתקים

 משרד האוצר ,ממונה על השכרה
   יאותשרד הברממנכ"ל 

  מנכ"ל שירותי בריאות כללית
        מנכ"ל קופ"ח מאוחדת
      מנכ"ל קופ"ח לאומית

  שירותי בריאות  מנכ"ל מכבי
 מנכ"ל הסתדרות מדיצינית "הדסה", ירושלים 

 אביב-הנהלת המרכז הרפואי תל 
 הנהלת המרכז הרפואי בני ציון 

   ם החולים הממשלתיים והעירונייבריאות של בתי הנהלות תאגידי ה
  הנהלת בית חולים שערי צדק, ירושלים 

 מנהלי בתי חולים 
  נציבות שירות המדינה 

 מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות 
 הממונה הראשי על יחסי עבודה באמצעות הממונה על יחסי עבודה 

 חיפה ובאר שבע  אביב,-סניף משרד העבודה והרווחה ב; ירושלים, תל


