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 לכבוד
 קורןעו"ד אבי ניסנ

 יו"ר ההסתדרות החדשה
 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 ד חדדי ובניגוד להסכמותביצוע שינויים ארגוניים במערך בריאות הנפש באופן חהנדון: 
 8262602יעל רון מיום גב' צפרא דוייק וגב' מכתבן של      

 
 
 

 בהמשך למכתב מאיגוד העובדים הסוציאליים ואיגוד המח"ר, אבקש לשוב ולהבהיר:
 
משרד הבריאות אינו מתכוון לצמצם את שירותיו ואינו מפחית ולו משרה אחת מכ"א האדם  06

 ת הנפש הממשלתי6המקצועי המועסק במערך בריאו

מתוך מטרה להתאים את השירותים הניתנים במרפאות לבריאות הנפש למציאות המשתנה ותוך  86
רצון ליצור שירותים מתמחים במרפאות הממשלתיות לצד השירותים הניתנים כיום במרפאות 

עבודת מטה לעניין זה וכן לסוגיות אשר צוינו על ידי  אלו ובמרפאות קופ"ח, מתבצעת במשרד
 סתדרות, דוגמת הפניית מטופלים למרפאות על ידי  מערכות מקבילות6הה

לרה ארגון בפעילות מרפאותיו במטרה  מבצע עבודת מטה יעקב-המרכז לבריאות הנפש באר 96
ליצור שירותים מתמחים בתחומים שונים וכן טיפולי יום אשר חסרים כיום במערך המרפאתי 

וד ביקשו לפנות את מרפאות בריאות הנפש נוסף על כך, עיריות ראשל"צ ואשד בכל הארץ6
ובכל מקרה אין כל ם זאת, מדובר כאמור, בעבודת מטה, ע ממיקומן הנוכחי בנכסי העירייה6

תידון עם  שאלת ניוד העובדים ,באם הדברים יתקדמוכוונה שהיא לצמצם במצבת העובדים6 
 איגודי העובדים כמקובל6

ב ומבקש להעביר למשרד את אותם דיווחים איני מכיר את הפער בקליטת עובדים ואני ש 46
 ולא להסתפק באמירה כללית6נקודתיים 

וכדומה6 כל הסיכומים  צדדיות" -ומבין את האמירה בדבר "חידוש הפעולות החדאיני מכיר  66
 הקודמים שרירים וקיימים6
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נשלחה  את יחסי העבודה בהמשך לרפורמה בבריאות הנפש טיוטת ההסכם הקיבוצי המעגנת 26
6 ככל הידוע לי לא נשלחו עדיין הערות 8869-להסתדרות ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר ב

 במטרה לחתום על ההסכם האמור6 לטיוטה6 אבקש להמשיך בנתיב זה 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 משה בר סימן טוב   
 
 
 

 השכר והסכמי עבודה )בפועל(, משרד האוצרמר יוסי כהן, הממונה על  העתק:
 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות            
 משרד הבריאות, לוי, ראש אגף בריאות הנפש-ד"ר טל ברגמן            
 משרד הבריאות, עו"ד הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה            
 משרד הבריאות, ' מלכה פרגר, מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאליתגב            
 משרד הבריאות, גב' ימימה גולדברג, פסיכולוגית ארצית ראשית            
 משרד הבריאות, הדני, הלשכה המשפטית-עו"ד שרונה עבר            
 עו"ד ארז אנצוייג, היועמ"ש לממונה על השכר, משרד האוצר            
 עו"ד מיה פרי אלתרמן, ההסתדרות החדשה            
 עו"ס צפרא דוייק, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים            
 יעל רון, יו"ר הסתדרות המח"ר עו"ד            
 מר אלעד מסאסא, אגף התקציבים, משרד האוצר            


