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   :לכבוד
 מנכ"ל משרד הבריאות – פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל קופת חולים כללית –פרופ' אהוד דוידסון 
 מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה –פרופ' זאב רוטשטיין 

 איכילוב המרכז הרפואימנכ"ל  –פרופ' רוני גמזו 
 מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון –ד"ר אוהד הוכמן 
 מנכ"ל בית החולים אסותא אשדוד –ד"ר ארז ברנבוים 

 

 עיצומים מצד רופאים מתמחיםאו  שביתה הנדון:

 

מלאה או חלקית הובא לידיעתי כי ישנן כוונות מצד רופאים מתמחים בבתי החולים לנקוט שביתה  .1

 .בתגובה להארכת ההיתר להעסקה בשעות נוספות על ידי שר העבודה בשבוע הבא)עיצומים( 

סכסוך עבודה כדין בנושא  הכריזהלא ההסתדרות הרפואית, ארגונם היציג של הרופאים, אבהיר כי  .2

וב סכסוכי כהגדרת מונח זה בחוק ייש שביתה בלתי מוגנת תהיה היא  ,שביתהתינקט  לפיכך אם .הנזכר

עיצומים או שביתה מפר ב שתתףשירופא על כן, קרי היא אינה מלווה בהגנות שקובע החוק. , עבודה

 .לאכיפה משמעתיתור אשר חושף אותו לאחריות נזיקית את חוזה העבודה שלו, דב

מעבר לכך, כמו בכל שביתה, רופא שישבות לא יהיה זכאי לשכר, או יהיה זכאי ל"שכר ראוי" בלבד  .3

 במקרה של שביתה חלקית.

 אבקש להביא את האמור במכתבי זה לידיעת הרופאים המתמחים. .4

, ולניכויי השכר בגינם , אנא עדכנו אותנו באשר להיקפםהככל שינקטו בכל זאת עיצומים או שבית .5

 .בהתאם לחוזרנו בנושא

 

 ,בכבוד רב  

 

 

 אפי מלכין  
 משנה לממונה על השכר  

 

  :העתקים
 יו"ר הר"י –פרופ' ציון חגי 
 מנכ"ל הר"י –גב' לאה ופנר 
 מנהל חטיבת בתי החולים הממשלתיים –ד"ר דודו דגן 

 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, קופת חולים כללית –ד"ר אורלי ויינשטיין 
 מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה, משרד הבריאות -מר הרולד בר

 שאבי אנוש, חטיבת בתי החולים הממשלתיים, משרד הבריאותמנהלת תחום מ –גב' ליטל אילון 
 ראש אגף פרט ושכר, קופת חולים כללית –טל -גב אורנית בר

 סמנכ"ל משאבי אנוש, המרכז הרפואי איכילוב –מר שבי שמלו 
 סמנכ"ל משאבי אנוש, המרכז הרפואי בני ציון –גב' שירי שרוני 
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 סמנכ"ל משאבי אנוש, המרכז הרפואי הדסה –מר חגי פיליפסון 
 סמנכ"ל משאבי אנוש, בית החולים אסותא אשדוד –מר תבור אנושי 
 אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצרת בריאות, זרכ –גב' ענבל רואי 
 אגף שכר, משרד האוצר -הלשכה המשפטית  -עו''ד נועם ריף 

 עבודה, משרד האוצר , אגף השכר והסכמיראש ענף בריאות -אור קיים מר 

 

 

 

mailto:Phealth@mof.gov.il

