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 1957 –חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז 
 הודעה על שביתה או השבתה

 ב(5 -א ו5)סעיפים 
 
 

 .א לחוק סכסוכי עבודה5 -ו 5סכסוך עבודה ושביתה כנדרש בסעיפים נמסרת בזה הודעה על 

 
 

 להלן הפרטים בקשר לסכסוך:
 

 המרכז הרפואי לגליל, נהריה. –משרד הבריאות  - מדינת ישראל :המעסיקים ומענם .1
 תאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי לגליל.       

 
 שירותי בריאות.  –רופאים  הענף:

   

המועסקים במרכז הרפואי לגליל, נהריה, כל הרופאים  מספר העובדים העתידים לשבות: .2
 .רופאים 440-לרבות אלו העובדים בתאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי סה"כ כ

 

ציין את המספר שלפיו נרשם על ידי הממונה  –הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואם כן  .3
קיימים הסכמים קיבוציים רבים לאורך עשרות שנים ובכלל זה הסכם  הראשי על יחסי עבודה: 

אך הנושאים המפורטים בהודעה זו אינם מוסדרים  (,267/2011)מספרו  25/8/2011קיבוצי מיום 
 במסגרתו. 

 

ההסתדרות הרפואית שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם:  .4
 בישראל. 

 

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר מסעד  :ציגי המעבידים לעניין בסכסוךשם נ .5
ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל נהריה, רו"ח מונא בח'ית, מנכ"לית תאגיד הבריאות שליד 

 כז הרפואי לגליל, נהריה.המר
 

 שבסכסוך: םהענייני .6

של הנהלת בית החולים, המנוגדת ליחסים הקיבוציים רבי השנים  חסרת תום לבתנהלות ה .א
 שקיימים בין הצדדים, הכוללת פגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים בביה"ח.

 ניסיון לפגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים בביה"ח וכוונה לפגיעה עתידית כתוצאה .ב
מצעדים חד צדדיים הנובעים מהליך בקרה של משרד הבריאות לצמצום הגרעון התקציבי 

 של בית החולים.

 



 2 

הימנעות שיטתית של בית החולים מאיוש תקני רופאים וכוונה לקצץ בתקני רופאים  .ג
קיימים המוסדרים בהסכם הקיבוצי, דבר המוביל לעומס בלתי נסבל על הרופאים 

 הקיימים. 
 תורנויות בחודש.  6מחים יבצעו עד הקובע כי מתסכם הקיבוצי הההוראות הפרת  .ד

או עד חמש שנים מיום קבלת  47הקובע כי מומחים צעירים )עד גיל  הפרת ההסכם הקיבוצי  .ה
חצאי תורנויות  1-2תורנויות מלאות בחודש או  1-2יבצעו תעודת המומחה לפי המוקדם( 

 . 47בחודש עד גיל 
 

 .בחוק הקבוע"י ולא לפני המועד הר מזכירות החלטת לפי :השביתהתאריך נקבעה  לאיזה .7
 

 על פי תקנון הר"י.  באיזה נוהל הוחלט על כך: –במקרה של שביתה  .8
 

 כן. האם השביתה אושרה ע"י האיגוד המקצועי היציג? .9
 

נעשו פניות  הנעשה ניסיון ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן ישיר ומה היו התוצאות: .10
 להנהלת ביה"ח  אך ללא תוצאות. 

 

יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל,  –ד"ר ליאוניד אידלמן  שמו ומענו של מוסר ההודעה: .11
 . 03-6100444, טל': 52511, רמת גן 35, רח' ז'בוטינסקי 2הכתובת: מגדל התאומים 

 
 
 
 
 

_______21.08.2017                 ____________________ 
  חתימה           תאריך  
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