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 משרד הבריאות
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 תאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי לגליל, נהריה
 ונה הראשי על יחסי עבודה הממ

 בירושלים ובחיפה ובצפוןבאמצעות הממונה על יחסי עבודה בסניף משרד הכלכלה 
 

  משלוח באמצעות פקס
 רשום עם א. מסירהדואר בו

 
 

 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:

   

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

 

ציין את המספר שלפיו נרשם על ידי הממונה  –הקיים הסכם קיבוצי לגבי המפעל, ואם כן  .3
ובכלל  קיבוציים רבים לאורך עשרות שנים קיימים הסכמים הראשי על יחסי עבודה: 
(, אך הנושאים המפורטים בהודעה 267/2011)מספרו  25/8/2011זה הסכם קיבוצי מיום 
 .אינם מוסדרים במסגרתו

 

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

 

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד שם נציגי המעבידים לעניין בסכסוך:  .5
הבריאות, ד"ר מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל נהריה, רו"ח מונא 

 הרפואי לגליל, נהריה.בח'ית, מנכ"לית תאגיד הבריאות שליד המרכז 
 

 שבסכסוך: םהענייני

 

של כרוני עומס פגיעה בתנאי עבודתם של הרופאים בבית החולים הבאה לידי ביטוי ב .6
תורנויות במחלקות מסוימות בבית החולים )מחלקת ילדים ופגיה, מחלקה כירורגית, 

כדבר  הרופאיםמבצעים  לעיל במחלקות המפורטות .המערך הגניקולוגי, וטיפול נמרץ כללי(
באופן המפר את הוראות ההסכם הקיבוצי ואף את  שבשגרה מעל לשש תורניות בחודש

הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים  הוראות ההיתר
 ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים )הוראת שעה(.



 2 
 
 

מוביל לעומס בלתי נסבל על ואיושם דבר ה אי הקצאת תקני רופאים על ידי משרד הבריאות .7
 הרופאים הקיימים.

 
 

"י ולא לפני המועד הר מזכירות החלטת לפי :השביתהתאריך נקבעה  לאיזה .8
 . בחוק הקבוע

  

 על פי תקנון הר"י.  באיזה נוהל הוחלט על כך: –במקרה של שביתה  .9
 

 כן. האם השביתה אושרה ע"י האיגוד המקצועי היציג? .10
 

הנעשה ניסיון ליישב את הסכסוך בדרך משא ומתן ישיר ומה היו התוצאות:  .11
 נעשו פניות להנהלת ביה"ח ולהנהלת משרד הבריאות אך ללא תוצאות. 

  

יו"ר ההסתדרות הרפואית  –פרופ' ציון חגי  שמו ומענו של מוסר ההודעה: .12
, טל': 52511, רמת גן 35, רח' ז'בוטינסקי 2בישראל, הכתובת: מגדל התאומים 

03-6100444 . 
 
 
 
 
 

____03.03.2019____                          ____________________ 
  חתימה           תאריך  
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