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סדר התדריך
והצפי1 המתפטרים מצב ותאור כה עד התהליך תאור תאור התהליך עד כה ותאור מצב המתפטרים והצפי  1.

לתפקוד בתי החולים
הבריאות2 משרד של הפעולה קו תאור תאור קו הפעולה של משרד הבריאות2.

הנחיות והערכות בתי החולים1.
ההידברות2 למסלול החלוקים הצדדים הכוונת הכוונת הצדדים החלוקים למסלול ההידברות2.

פ הערכות המצב"שימוש בכלים המשפטיים ע3.
לציבור4 מידע העברת בור4. דע לצ העברת מ

הערכת המצב3.
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תאור התהליך עד כה ותאור מצב המתפטרים והצפי  ) 1
החולים בתי םלתפקוד לתפקוד בת החול

 בספטמבר התקבלה החלטה בבית הדין הארצי לעבודה שהתפטרות הרופאים   4בתאריך
.שהתבצעה בחודש אוגוסט הינה אקט מחאה קולקטיבי ואינה חוקית או תקפה

כ הגישו מכתבי  "סה. מיד אחר כך התחילו הרופאים המתמחים להגיש מכתבי התפטרות אישיים
מעודכן  . (בתי חולים בארץ 15מתמחים ב  703-מומחים ו 32מתוכם , רופאים 735התפטרות 

26 9(26.9(

73%  533כ "סה 8/10/11 -עד ל 4/10/11בין התאריכים  -יכנסו לתוקף  -ההתפטרות ממכתבי  
התאריכיםמכתבים ל9/10בין יכנסו132עוד14/10עד עד15/10וביןלתוקפםמכתבים ם ם,מכתב כ ן התאר כנסו132עוד14/10עד ל 9/10ב ם  ן , לתוקפםמכתב עד 15/10וב

.מכתבים 28עוד  26/10עד  22/10ומה , מכתבים 42יכנסו לתוקפם עוד  21/10

רבין, מאיר, שיבא, איכילוב: בתי החולים הנמצאים בבעיה חמורה בעקבות ההתפטרות הם  ,
.  רמבם ובני ציון בצפון. ווולפסון במרכז, אסף הרופא, שניידר

 כירורגיה, פנימית: מכלל המתמחים 50%מחלקות בהן אחוז המתמחים המתפטרים מעל ,
לל .   נוירוכירורגיה,דימות,אורתופדיה,נשים ומילדות,ילדים
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התפטרות לפי בתי חולים 
כ"סהמתמחיםמומחיםבית חולים

4141 בני ציון
15102117ם"רמב 15102117םרמב

13435אסף הרופא
3131 וולפסון
11100111שיבא 11100111שיבא

5142147איכלוב 
2424 הדסה
3030שניידר 3030שניידר
100100 מאיר
7171 רבין
4ל 44כרמל
1111 קפלן
77 העמק

1 11סורוקה
55 שלוותה

32703735כ מתפטרים לפי מומחיות  "סה
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התפטרות לפי מחלקות
כ מתפטרים מומחים"סהמחלקה  

ומתמחים  
כ מתפטרים "סהמחלקה  

מומחים ומתמחים  

ומילדות39כירורגיה 89נשים 89נשים ומילדות39כירורגיה
83אורתופדיה3כירורגיה חזה

9עור8פלסטיקה
17עיניים10אורולוגיה 17עיניים10אורולוגיה

27רנטגן19גרון.א.א
18הרדמה15נוירוכירורגיה

ולסת מיוןפה 3מיון4פה ולסת 
8פסיכיאטריה118ילדים
2רדיותרפיה4פגים

ל 1פתולוגיה130פנימית 
2מיקרוביולוגיה9אונקולוגיה

1שיקום5גסטרו
2נפרולוגיהל

3זיהומיות
5המטולוגיה
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המצב בבית החולים איכילוב

מומחים   8, מתמחים130: הבאמתפטרים לפי הפירוט  146כ "סה

.מומחים8,על-בהתמחות

 94, אוקטוברבחודש  4-5עיקר המסה ,תהליך ההתפטרות מדורג  

.לחודש 5 - ב 24 - ולחודש  4 - במתפטרים 

מעל המתפטרים המתמחים אחוז בהן 17/21אורתופדיה80%מחלקות ם מעל ם המתפטר ה 80%מחלקות בהן אחוז המתמח ,   17/21אורתופד

.7/7ונוירוכירורגיה  5/6 ג .א.א

נוירולוגיה, 12/19כירורגיה,60%מחלקות בהן אחוז המתפטרים גבוה מ  

  50% פנימיתאחוז המתפטרים במחלקה . 11/18נשים ומילדות , 7/11

מהמתמחים   25%במחלקת ילדים והרדמה . מתמחים 44/88כ  "סה

.התפטרו

6



:המצב בבית החולים שיבא 
מתמחים 100-ומומחים  11: מתפטרים לפי הפירוט הבא111כ "סה.
  ובין  . במספרמתפטרים  70אוקטובר בחודש  4-8עיקר המסה של המתפטרים בין

9 מתפטרים30עוד14 .מתפטרים30עוד9-14
 כירורגיה, פנימית 50%מחלקות בהן אחוז המתמחים המתפטרים מעל

ג ואורולוגיה.א.א, דימות, ילדים, נשים ויולדות,אורתופדיה      

:וולפסון המצב בבית החולים 
אין מומחים שהתפטרו, רופאים מתמחים 32: כ מתפטרים"סה.
12  כ ההתפטרות היא הדרגתית  "אח, לאוקטובר 4ב ) 38%(מתפטרים  32מתוך

.לאוקטובר 20עד ה 
בעיתיות .7/16ונשים7/18אורתופדיה,16/21ילדים:המחלקות ות ת ם:המחלקות בע ה,16/21לד ם7/18אורתופד .7/16ונש

:אסף הרופא המצב בבית החולים  
מומחה שהתפטר1,רופאים מתמחים33:כ מתפטרים"סה . ,
 הדרגתיתהתפטרות
פנימית  ואורתופדיה: המחלקות בעיתיות
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:המצב בבית החולים רבין ן
מתפטרים 71כ "סה.
 מתמחים 69, לאוקטובר 4-7עיקר המתפטרים בין  .
עיניים, 5/6 דימות,16/18נשים ומילדות , 9/10 אורתופדיה: מחלקות בעיתיות  

.5/6כירורגיה  -נויורו. 7/9

החולים בבית :מאירהמצב :מאירהמצב בבית החולים
מתמחים בבית החולים 170מתוך  100כ מתפטרים "סה.
בין ההתפטרות 4עיקר כ7 מתפטרים שאז מתמחים90לאוקטובר מתמחים90-לאוקטובר שאז מתפטרים כ4-7עיקר ההתפטרות בין.
עיניים, 5/6 דימות,16/18 נשים, 7/8אורתופדיה : מחלקות בעיתיות 

.4/5ג .א.א 12/14 הרדמה 13/22 ילדים, 6/10 כירורגיה.6/7

:שניידרהמצב בבית החולים 
מתמחים בבית החולים 51מתוך31כ מתפטרים"סה. ך
מתמחים התפטרו 30/47מחלקות הילדים שלוש : מחלקות בעיתיות.

8



:ם"רמבהמצב בבית החולים 
מתמחים 102, התמחות על 7, מומחים 8מהם , רופאים 117: כ מתפטרים"סה.
 בתקופה זו   8/10/2011עד  4/10/2011.עיקר המסה ב - תהליך התפטרות מדורג

לתוקפם מתוך76יכנסו 117מכתבים . 117מכתבים מתוך 76יכנסו לתוקפם
ילדים  , 15/18 אורתופדיה 80%אחוז המתמחים המתפטרים מעל חלקות בהן מ  

נשים , ¾ ניורו כירורגיה  60%מחלקות בהן אחוז המתמחים גבוה מ ,17/21
.21/45התפטרות בפנימיות  46%ו .  2/3 מיון, 8/12ומילדות  

:בני ציוןבבית החולים המצב 
רופאים מתמחים 35: כ מתפטרים"סה.
 35מתמחים מתוך  20, לאוקטובר 5מסת ההתפטרות ב   .
 ג  ונשים.א.א, ילדים, פנימית, אורתופדיה: המחלקות הבעייתיות.
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הנחיות והערכות בתי החוליםל
בוקר פעילות פעילות בוקר

החזרת רופאים  , מול הצבא מים"בלת, ביטול חופשות
יסוד ומדעי סודמרוטציות ות ומדע  מרוטצ

  הפעלה מלאה של כל פעילות דחופה או חצי דחופה לרבות
ניתוחים אונקולוגיים, חדרי לידה,חדרי מיון קן

ח צמצום פעילות אלקטיבית מלבד "פ החלטת מנהל ביה"ע
אונקולוגיה  , IVF, דיאליזה(טיפולים הדורשים רצף טיפולי 

)ועוד
  מעבר לפעילות במתכונת של ביטול מוחלט של הפעילות

ל)(ל באישור מנהל רפואה)שבת(האלקטיבית
אדם מנהלי כחי "תמיכה במחלקות עם התפטרות מתמחים ע

מד של אמבולנסים והכוונות ע"הסטות מנהל"א הנחיות פ
10

פ הנחיות מנהל "א ע"הסטות והכוונות אמבולנסים של מד
רפואה



הנחיות והערכות בתי החוליםל
ערב לילה-פעילות לילה-פעילות ערב

י מומחים או במסגרת טורי הכוננות  "שיבוץ תורנויות ע
לההפעילה הפע

הגדלת השכר- י תורני חוץ"עידוד עזרה ע
בסטאז תורנות או מקצועיות מחלקות במחלקה'איחוד ר ות או תורנות בסטאז חוד מחלקות מקצוע ר במחלקה א

" תאומה"
סגירת מחלקות רק באישור מנהל רפואה
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הנחיות והערכות בתי החוליםל
ההתפטרות אילן(משמעות של שירותלויןמכתבם ונציב ונציב שירות לויןמכתבם של אילן(משמעות ההתפטרות

)המדינה
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היערכות המשרד והעברת מידע לציבורל
מס בתיה-טלפון'יפורסמו בכל לציבור ח"למידע חלמידע לציבור בכל בתיה-טלפוןיפורסמו מס
תצא מחר הודעה לתקשורת מעודכנת עם כל המצב  ,

באיכילוב במיוחד באיכילובבמיוחד
  החל מיום ההתפטרות תצא הודעה לתקשורת כל יום

המשרד מטעם המשרדמטעם
  יוקם חדר מצב במשרד הבריאות לשם מעקב ותאום

החולים בתי בכלל .הפעילות בכלל בתי החוליםהפעילות
  נציגים בכירים של משרד הבריאות יסיירו בבתי החולים

שיתעוררו בעיות לפתור החולים בתי למנהלי .ויסייעו למנהלי בתי החולים לפתור בעיות שיתעוררוויסייעו
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