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 ,רופאות ורופאים יקרים

 

שלנו הרופאות והרופאים שנה מאתגרת בה כל המדינה זכתה לראות את האיכויות והעוצמות  הייתההשנה האחרונה 

כולו רובו כלכך ניתן היה לראות בטקס יום העצמאות שהוקדש מרגשת עדות בחזית המאבק במגפת הקורונה.  כשעמדנו

 למערכת הבריאות ולהון האנושי שבה.

 

לצערנו, לא מלאו שבועיים מטקס המשואות והאוצר ממשיך את מסע הציד נגד הרופאות והרופאים, אליו יצא כבר 

 . הפרד ומשולאסטרטגית בלפני מס' שבועות ומסמן ברוב ערמומיותו בכל פעם מגזר אחר מציבור הרופאות והרופאים, 

להמשיך ולהרעיב את מערכת הבריאות ולמנוע  -, אחת היא בלבד ופאיםופאות והרמסע ציד כנגד ציבור הרמטרתו של 

  ותנאי העבודה של הרופאות והרופאים שדורשים שיפור מידי.מערכת הבריאות חיזוקה של להילחם על  איתנו מ

אנו דרשנו תוספת כוח אדם מידית , ח האדםומגפת הקורונה חשפה את מערכת הבריאות בתת התקצוב ובחוסר כ

דם שבאו לידי ביטוי אח ונאלץ להסכים לתוספת כ האוצרצוותי הרפואה שהתמודדו עם מגפת הקורונה .לחיזוקם של 

  .מדינה בבתואנה שאין תקצי לקבע אותםסירב , אך תקנים לאלתר 600 בתוספת

, משל מערכת הבריאות מגפת הקורונה, משל מוגרה התקנים 600מורה לבתי החולים להחזיר את  האוצרבימים אלו 

  .רוויה במשאבים

 

מכונים בלשינויים חד צדדיים בתנאי עבודתם המוסכמים של הרופאים  דרישותבפני כעת אנו עומדים  בנוסף,

וכן שינויים חד צדדיים באופן יישומם של ההסכמים הקיבוציים במערכות  הפתולוגיים והמכון לרפואה משפטית,

 .השכר במדינה ואצל חלק מהמעסיקים הציבוריים האחרים

אם לא די בכך, אתמול עמדנו בתדהמה מול ניסיון משולל כל הגיון של משרד האוצר והממונה על השכר, בו בפרסום 

הציג את ציבור הרופאות והרופאים בשירותי בריאות כללית כמי שכאילו מכפיש ומביש אשר הרעיד את אמות הסיפים, 

 70 -מים בחוקת העבודה ונהוגים כבר למעלה מבמחשכים ולא בתנאים שעוגנו היטב בהסכבעורמה הרוויחו שכר 

 שנים.

 

פקידי האוצר מסרבים לעמוד בהסכמים הקיבוציים שהם עצמם חתומים עליהם ונאלצנו לפנות לבית יתרה מזאת, 

 .מנהלים איתנו מו"מ בחוסר תום לב הםלצערנו , והדין בנושא זה

לעבר  השעטהמאחר שלתחושתנו חובה עלינו לעצור את , ובודה פתוחיםעישנם מס סכסוכי  הרפואית להסתדרות

 בצעדים ארגוניים.לטובת מטופלינו נאלץ לנקוט וביאו לנזק בלתי הפיך למערכת הבריאות ימחוזות ש

 

 צעדנו.ות ישיבת מזכירות במסגרתה נחליט על המשך פבדחיהסתדרות הרפואית תכנס ה
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תוך כל הכאוס הלאומי והבינלאומי שבאת העובדה ואת החשיבות של הצוות הרפואי חשפה בגאון השנה האחרונה 

 .נעמוד איתנים את מול פקידי האוצרכך  –עמדו איתנים בפני המגפה בישראל  רופאות והרופאים ציבור ה

 . לרופאות ולרופאים יםועל תנאים ראוי איתנהמערכת בריאות עבור ציבור המטופלים על  נאבק

 כוחנו באחדותנו. 

 

 בברכה,

 
 פרופ ציון חגי

 בישראל יו"ר ההסתדרות הרפואית 
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