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 לכבוד
 ח"כ בנימין נתניהו

 ראש ממשלת ישראל 

 

 יום שחור בו המדינה מכריזה מלחמה נגד המלאכיות והמלאכים בלבן   הנדון:
 שרק אתמול השיאו משואות ביום העצמאות 

 

 נכבדי, 

 המקצועי באוצר מול הרופאים והרופאות בישראל. אנא התערבותך הדחופה בהתנהלות הדרג 

בשעה שאדוני מזכיר בצדק כיצד העולם כולו מתפעל מהתפקוד של מערכת הבריאות בישראל במסגרת המאבק 
בקורונה, הדרג המקצועי במשרד האוצר שב לעסוק בספינים ובהתנכלויות של ממש כלפי הרופאות והרופאים 

 מען בריאות הציבור.  שעשו ועדיין עושים לילות כימים ל

כמותה   ידענו  שלא  שפלה  ולהתנהלות  שחורה  לכותרת  וקמנו  המשואות  הדלקת  מטקס  שבועיים  חלפו  טרם 
במתכונת יחסי העבודה, כאשר פקידי האוצר יוצאים במתקפה משולחת רסן ובעיקר שקרית נגד ציבור הרופאות  

 והרופאים. 

 ות והרופאים.מתקפה זו היא עוד צעד במסע הציד נגד ציבור הרופא

לגרוע   די בכך שבאוצר מבקשים  ולפגוע במקביל בתנאי עבודתם של    600לא  תקנים שניתנו רק בשנה החולפת 
לפרסום מכפיש שהופך את הרופאים  המתמחים בפתולוגיה הנהוגים מזה שנים, הרי שהיום, כאמור, התעוררנו  

למו חריגות שכר בגובה עשרות מיליוני שקלים . הטענה כאילו בשירותי בריאות כללית שו והרופאות לגנבים בלילה
הגורמים   טיב המניעים של  על  ועצם הניסיון להפריח את הבלון באמצעות התקשורת מעיד  יסוד,  כל  משוללת 

כי   לציין  מיותר  המהלך.  מאחורי  בהתאם  העומדים  וכדין  כדת  שכרם  מלוא  את  הרוויחו  והרופאות  הרופאים 
ש קוצו  על  הקפדה  תוך  העבודה  יודלחוקת  לעסוק ל  במקום  הדברים  את  לבדוק  מעוניין  היה  מישהו  ואילו   ,

 בספינים, הפרסום המכפיש לא היה רואה אור. 

שהתעקשו   מי  היו  האוצר  כשבמשרד  גם  הקורונה,  משבר  כל  לאורך  בממלכתיות  נהגה  הרפואית  ההסתדרות 
רפואיים ששהו   מצוותים  מחלה  ימי  לניכוי  דרישה  לרבות  מופרכים  כתוצאה מחשיפה  להערים קשיים  בבידוד 

 לחולים. עם זאת, אין לנו שום כוונה להדליק משואות בערב, ולהתמודד עם ספינים וגזירות בבוקר.  

אנו דורשים את התערבותך המיידית הן בסוגיית התקנים, הן בסוגיית המתמחים בפתולוגיה והן בעניין ההכפשות 
 העמיד את הגורמים הרלוונטיים על מקומם. וזאת על מנת למנוע צעדים ארגוניים ול  -חסרות הרסן 

 
 בכבוד רב,        

 
 פרופ' ציון חגי                                                                                                                   
 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל           

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 

 : יםהעתק
 ח"כ בני גנץ, ראש הממשלה החליפי 

 ח"כ ישראל כ"ץ, שר האוצר 
 יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות ח"כ 

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר 
 סגני יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל 

 חברי מזכירות ההסתדרות הרפואית בישראל 
 מנהלי בתי חולים 

 מנכ"לי קופות חולים 
 המעסיקים 

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל 


