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 עובדים ועובדות יקרים!

, פתחנו בשביתה ללא הגבלת זמן, זאת לאור צעדים חד צדדיים שנעשו על ידי משרד 7.12.2015ביום שני 

"מ שהתקיימה שבועיים הבריאות ועל ידי נציגיהם בשטח, צעדים המנוגדים להבנות אליהן הגענו בישיבת המו

 קודם לכן.

הצהירו נציגי משרד הבריאות  ,8.12.2015שלישי יום גי משרד הבריאות בבישיבת המו"מ שהתקיימה עם נצי

ן . ההצהרות שניתנו בעל פה, לא סיפקו אותנו, ודרשנו לקבל אותאלה ושאיםעל כוונותיהם העתידיות בנ

כ"ל התחייבות כתובה ממנאתמול )שישי( קיבלנו לאחר הישיבה המשיך המו"מ בין הצדדים, בעקבותיו . בכתב

 משרד הבריאות, אשר עיקריה:

 והדבר יעוגן בהסכם קיבוצי או צמצום תקנים, תקנים תלא תהיה הקפא. 

 יצאו הנחיות ברורות כי החלוקה בין טיפול ישיר ועבודה היקפית תישאר על כנה. 

 לא תהיה הפחתה במספר המלגות, או בשכרם מתמחים הקיימים בפסיכולוגיהלא תהיה כל פגיעה ב, 

רשת ביטחון כלכלית למרפאות להבטחת  ייתןובשכרם. משרד הבריאות  ,המתמחים בעתידבמספר 

 .המשך קליטת מתמחים

  יצירת הסדרי תיערך בדיקה של היתכנותwalk in   במערך בריאות הנפש הממשלתי, לקראת המשך

 דיון בנושא בין הצדדים.

 

על ובשלב זה,  והעיצומים לאור קבלת ההתחייבויות הנ"ל אנו מודיעות על הפסקת השביתה 

 .13.12.2015עבודה מלאה החל מיום א' חזרה ל

 

עם יך לנהל מו"מ סוף פסוק במאבק זה. בתקופה הקרובה נמש אנו מדגישות כי הפסקת השביתה אינה מהווה

את המשך  ,האפשריתביותר על מנת להשיג הסכם שיבטיח בצורה הטובה  ,משרד האוצרעם משרד הבריאות ו

. לצערנו, על אף שאנו מעוניינות להגיע להסכמות בכל הנושאים ולסיים את קיומן של התחנות והמרפאות

לעמוד על המשמר כל העת ואף לנקוט בצעדים  שרד הבריאות הוכיחה כי ישהתנהלות מסכסוך העבודה, 

 נעשה זאת. –  יהיה צורךשוב חריפים על מנת להגן על העובדים, ובמידה ו

ושיתוף הפעולה עם  הערנות לשינויים המתחוללים בשטח, העברת המידע באופן מהיר ושוטף לאיגודים

צעדים החד צדדיים ולהגיע להישגים. אנו שבות ומבקשות השביתה, אפשרו לנו לעצור את ההעיצומים ו

 להמשיך ולעדכן אותנו בכל שינוי או חריגה של משרד הבריאות מההסכמות על מנת שנוכל לטפל בהן. 

 בברכה,

 עו"ס מומחה צפרא דוויק

 יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים

 , עו"דיעל רון

 יו"ר הסתדרות המח"ר
 


