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 1102-1122: סימוכין

 לכבוד

 ד קובי אמסלם"עו

 הממונה על השכר ויחסי עבודה

 משרד האוצר

 

 ,שלום רב

 

 תוכנית כלכלית להקפאת שכר: הנדון

 

 

בדבר הכוונה ליישם במשק תוכנית כלכלית עולים שוב ושוב דיווחים בתקשורת , בשבועות האחרונים

 .אשר כוללת גם הקפאת שכר

 

מ עם הרופאים ומההסכם הקיבוצי אשר נחתם בין הצדדים "כמי שהיה חלק מהמו, כפי שבוודאי זכור לך

. אשר בא לסייע לייצב את מערכת הבריאות ולשפרה, מדובר היה בהסכם תקדימי, 1122באוגוסט 

 . והוא בא לפתור בעיות במערכת אשר הלכו והחמירו לאורך שנים רבותההסכם נחתם לתקופה ארוכה 

 

לאחר שנה וחצי ממועד חתימת ההסכם כבר ניכרים שינויים רבים לטובה והתוצאות המוצלחות של , עתה

פגיעה בהסכם עלולה לאיין את ההישגים שכבר הושגו וההשקעה של כל . ההסכם כבר מורגשות בשטח

 .הצדדים תרד לטמיון

 

-ואכן כ)ההסכם טיפל בצורך החשוב לגייס ולשמר רופאים במקצועות במצוקה ובפריפריה , בין היתר

ההסכם והתוספות הניתנות רופאים כבר פנו לאפיקים אלו מתוך הסתמכות מלאה על לשון  011

בתמורה לתוספת  -תורנויות והנדבך המרכזי בהסכםמבצעים רופאים מומחים במסגרת ההסכם  .(במסגרתו

תוספת אשר חלק נכבד ממנה אמור להיות משולם בשנתיים )פית משמעותית לכלל הרופאים כס

נושא "(. להחתים שעון)"הסכימו הרופאים לראשונה לדווח על נוכחותם באמצעים טכנולוגיים , (הקרובות

והיה קשה , י"עורר אף מחלוקת עמוקה בקרב הרופאים ובתוך הר, זה אשר היה סלע המחלוקת בהסכם

 . ום גם לאחר חתימתולייש

 

שכלל , בו היו מעורבים צדדים רבים והציבור כולו, איננו מעלים על דעתנו שלאחר המאבק הקשה שנוהל

ערכאות שיפוטיות  3אשר לצורך סיומו ולשם חתימת ההסכם נדרשה התערבות של , מ מפרך ומייגע"מו

ר נבנה ולהביא לפגיעה בלתי כעת תנקטו בצעד כלשהו שעלול למוטט את כל אש, ושני הליכי גישור

ברור כי צעד כזה יביא . הפיכה במערכת הבריאות ולחוסר אמון מוחלט של הרופאים במערכת הציבורית

 .לנסיגה אחורה של מערכת הבריאות כולה

 

כמי שאמון על קיום הסכמים במדינה הנך וודאי מבין את המשמעות ההרסנית של אי כיבוד הסכמים על 

תן יד יאני תקווה כי לא ת. סי האמון בין העובדים והמעסיקים ובין האזרחים לריבוןשלטון החוק ועל יח

מנת להבהיר באופן מיידי שהמדינה מתכוונת -וכי תפעיל שיקול דעתך המקצועי על, לשיקול פוליטי רגעי

  . כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי בין הצדדים, לעמוד בכל חובותיה ככתבן וכלשונן

 

 



 

 

 

 

, שך להבהיר בצורה רשמית וברורה כי לא תהייה פגיעה כלשהי בהסכם הקיבוצינבק, על רקע האמור

וכי כל התוספות שנקבעו בהסכם , לרבות פגיעה בשכר הרופאים ובתוספות השכר שנקבעו במסגרתו

 .ישולמו במועדן

 

 הרי, כי ככל שלא כך הם פני הדברים ואכן יש ממש בדיווחים בדבר הקפאת שכר הרופאים, בהירמהריני 

בהסכם זה , כידוע לך .במטרה למנוע מהלך זה נקוט בכל הצעדים העומדים לרשותנושיש בכוונתנו ל

ה ויחד יוצרים את המרקם העדין חובות המוטלות על הרופאים והתחייבויות המעסיקים שלובים זה בז

זור כי במצב דברים זה המדינה תח, לא יעלה על הדעת. פשר את החתימה על ההסכם בנוסחו הסופישא

אך תצפה שהרופאים ימשיכו , מההתחייבויות אשר לקחה על עצמה בהסכם, בדרך כזו או אחרת, בה

 . בכיבוד התחייבויותיהם

 

 .אודה להתייחסותך הדחופה

 

 

 

 

 

 

 ,בברכה        

 

 ר"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד        

 הרפואית בישראל ההסתדרות                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 

 ממשלת ישראל -שר הבריאותסגן  -כ הרב יעקב ליצמן"חה

 נציב שירות המדינה –ד משה דיין "עו

 ל שירותי בריאות כללית"מנכ -מר אלי דפס

 ל ההסתדרות המדיצינית הדסה"מנכ -אהוד קוקיה' פרופ

 ל לאומית שירותי בריאות"מנכ -מר ניסים אלון

 י"חברי מזכירות הר


