
 

  

 27.4.2020            לכבוד 
 מר בנימין נתניהו 

 ראש ממשלת ישראל
 

 
 תשלום שכר מלא לכלל הרופאים ששהו בבידוד כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונה הנדון: 

 
 

זכויותיהם של רופאי מדינת ישראל,  שמירת על נאבקת זה מספר שבועות  פואית בישראל ההסתדרות הרכידוע, 

עקב חשיפה לנגיף הקורונה במסגרת העבודה   , לצוותים הרפואיים שנאלצו לשהות בבידודבכללן תשלום שכר מלא 
 והטיפול בחולי הקורונה. 

 
 ם של הצוותים הרפואיים. ראנו מברכים אותך על התערבותך במאבק זה ועל ההחלטה שלא לפגוע בשכ

 

לצוותים הרפואיים בבתי   רק קרוא בחוזר משרד האוצר שפורסם היום,  כי ישולם שכר מלאהופתענו לעם זאת,  
 החולים וזאת תוך ניכוי ימי מחלה לאותם רופאים ועובדים ממכסת ימי המחלה שנצברה לזכותם. 

 
,  ורופאי משרד הבריאות בין הצוותים הרפואיים בבתי החולים לבין הרופאים בקופות החולים בקהילהזו אבחנה 

הינה פסולה מיסודה באשר מובן כי גם רופאי הקהילה נחשפו במסגרת עבודתם לנגיף הקורונה ואף הם נאלצו  
 לשהות בבידוד עקב כך. 

 
ימי המחלה שנצברו לזכותם, אף   סתיתר על כן, הנחיות משרד האוצר בדבר ניכוי ימי מחלה לאותם הרופאים ממכ

טת הממשלה לפיה לא יפגעו זכויותיהם של הרופאים עקב חשיפתם לנגיף, באשר  ניכוי  היא שמה לפלסתר את החל
שלא נצברו לזכותם    אותם רופאיםיש בו בהחלט כדי לפגוע בזכויותיהם ומקל וחומר ב   ,ימי המחלה לאותם הרופאים

 ימי מחלה. 

 
  הללו    הוא הביע הבנתו לדברים בשיחה טלפונית שקיימתי היום עם שר האוצר מר משה כחלון, לאחר הוצאת החוזר,  

  משרד הבריאות ולרופאי ההחלטה לשלם את מלוא השכר גם לרופאי הקהילה והבהיר כי הוא יעמוד מאחורי 
 צו לשהות עקב כך בבידוד. שנחשפו לנגיף הקורונה ונאל

 

רופאי   ן ים לביאיפה ואיפה בין רופאי בתי החולינהגו  לאור האמור לעיל, אודה להתערבותך בנושא זה על מנת שלא 
  ,הרופאיםכלל של בקשר לצבירת ימי המחלה ועל מנת שאכן לא יפגעו זכויותיהם בריאות משרד ה ורופאיהקהילה 
 זית המאבק והטיפול בחולי הקורונה ועושים מלאכתם נאמנה, במקצועיות ומכל הלב. בחכידוע  הניצבים  

 
 

 , ובברכת בריאות טובה  בכבוד רב                         
 

 פרופ' ציון חגי, יו"ר 
 ההסתדרות הרפואית בישראל 



 

  

 
 
 
 
 

 : העתק
 מר משה כחלון, שר האוצר 

 הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות 
 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

 הסתדרות הרפואית בישראל עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל 


