
 
  

 
 
 

26/6/2016 

  לכבוד

 מר משה בר סימן טוב
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 הבריאות משרד
 

 א.נ.

 באופן חד צדדי ובניגוד להסכמותבריאות הנפש ביצוע שינויים ארגוניים במערך  –הנדון 
 

אנו פונות אליך בעקבות חרושת שמועות המתנהלת במערך בריאות הנפש, בנוגע לשינויים הארגוניים  .1

נרחב של עובדים בין מקומות עבודה, הצפויים במערך, הכוללים סגירת מרפאות, איחוד מרפאות, וניוד 

 ואיחודן במרכז חדש. יבנהו חובות, רראשון לציון, אשדודבת ומרפאהסגירת  ובכלל זה

 

עובדים למילוי מקום, ובחלק בנוסף אנו מקבלות דיווחים בלתי פוסקים לגבי הקפאת קליטה של  .2

 מהמקרים הדבר גורם להתארכות התורים לקבלת טיפול. 

 

צעדים אלו, אשר העובדים לומדים עליהם מהנהלות המרכזים הרפואיים, נעשים תוך הימנעות מיצירת  .3

כמו גם בניגוד למכתבך  ביננו,ובניגוד גמור להסכמות ועיים, תכתובת רשמית, ללא עדכון האיגודים המקצ

 .2016במרץ  22בנושא מיום 

 

אין במשך למעלה משנה מתנהל ביננו משא ומתן, אשר במהלכו התחייב משרד הבריאות מספר פעמים כי  .4

לא  במסגרת המו"מ הושגו ביננו הסכמות, לפיהןכמו כן ר מרפאות ותחנות לבריאות הנפש. וסגבכוונתו ל

יהיה צמצום במצבת התקנים, וכל ניוד עובדים ככל שיש צורך בכזה, עקב שינוי ארגוני או מסיבות 

 .אחרות, יתבצע בהתאם להסכמות שנקבעו בין הצדדים ובתיאום עם האיגודים המקצועיים

 

מר אבי ניסנקורן, התחייבויות אלו התקבלו בישיבה שהתקיימה בנוכחותך ובנוכחות יו"ר ההסתדרות,  .5

עם סיום השביתה  10.12.2015ובמכתבך מיום  ;2015ביו של מר דב פסט מיולי ; במכת24.11.2015ביום 

 נקיטת צעדים חד צדדיים מצדכם.  בעקבותבה פתחנו, יש לציין, בין השאר 

 

חידוש הפעולות החד צדדיות, בזמן שאנו נמצאים במו"מ על הסדרת יחסי העבודה במערך בריאות  .6

כבד על ההסכמות שהושגו לאורך המו"מ, ועל נכונותכם לעמוד בהן ולעגן אותן  הנפש, שב ומטיל צל

  בהסכמים.

 



 
  

 
 
 

אף טיוטת ההסכם שהעברתם לנו לאחר עיכוב גדול, אינה משקפת את ההסכמות שהושגו, וכי יצוין, כי   .7

, טרם הועבר אלינו מידע מלא אודות עם סיום השביתה 10.12.2015במכתב מיום  בניגוד להתחייבותך

ליצירת הסדרי התחשבנות שיקלו על מערך בריאות הנפש, וטרם קיבלנו את התייחסותכם לדרישתנו 

מטופלים המופנים למרפאות על ידי מערכת הרווחה, השירות הפסיכולוגי החינוכי ומטופלים הגעת 

 שיקומיים.

 

עוד במהלך  ויובהר על ידך, בכתב, צדדיים, ים החדלאור האמור, אנו דורשות כי יופסקו לאלתר הצעד .8

ניוד עובדים או שינויים לרבות סגירת מרפאות ו/או תחנות, , השבוע הקרוב, כי לא יתבצע כל שינוי ארגוני

עם האיגודים  בהסכםשיחסי העבודה במערך בריאות הנפש יוסדרו במצבת כוח האדם, מבלי 

 המקצועיים. 

 

אנו   -הבריאות על יחידותיו השונות מתכנן לבצע במערך בריאות הנפש באשר לשינויים אשר משרד  .9

 דורשות לקבל עדכון מפורט בכתב.

 

אנו תקווה כי נצליח להגיע להסכמות בדרך של הידברות. עם זאת, אנו מבהירות כי במידת הצורך,  לא  .10

על ביטחונם  על מנת להגן נהסס לחדש את הצעדים הארגוניים עד כדי השבתת מערך בריאות הנפש,

 התעסוקתי של העובדים ועל עתיד מערך בריאות הנפש הציבורי.

 

 עו"ס מומחה צפרא דוויק

 יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

 , עו"דיעל רון

 יו"ר הסתדרות המח"ר
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