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 הנחיות לצעדים ארגוניים במסגרת סכסוך עבודה

רמה בבריאות הנפש עד להסדרת ורפמשרד הבריאות בכל הנוגע ל הפסקת שיתוף הפעולה עם

 תחנות הציבוריותב העובדים שלוביטחונם התעסוקתי  םמעמד

בשבועות האחרונים מתנהל מו"מ בין הסתדרות המח"ר ואיגוד העובדים הסוציאליים לבין משרד הבריאות, 

על אף שהמו"מ של העובדים בתחנות הציבוריות לבריאות הנפש. התעסוקתי  וביטחונםלהסדרת מעמדם 

ד להגעה בתום לב ע מתנהל בחסות בית הדין לעבודה, שהנחה את משרד הבריאות לנהל עמנו משא ומתן

וממשיכים בניסיונם  ים בתוקף לחתום על הסכם קיבוצי, גוררים רגליים, נציגי המשרד מסרבלהסכמות

לפיטורי  –לייבוש התחנות עד לסגירתן, ובאופן בלתי נמנע  קצרלכפות על העובדים תנאים שיביאו בתוך זמן 

  .ובעתיד המקצוע בריאות הנפשעובדים, ולפגיעה בלתי הפיכה במקצועות 

 ומפסיקים כל בעיצומים ,1.7.2015אנו פותחים החל מיום ד'  ך, ומשלא נותרה בידינו כל ברירה אחרת,אי לכ

עמד העובדים יוסדר מעד אשר  ,בבריאות הנפש רפורמהל משרד הבריאות בכל הנוגע הפעולה עם שיתוף

 הציבורי הנפש בריאות מערך של קיומו המשך יובטחו וכןבתחנות לבריאות הנפש וביטחונם התעסוקתי, 

 .בישראל הנפשי הטיפול מקצועות עתידו

 במסגרת הפסקת שיתוף הפעולה, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 קבלת מטופלים תתבצע כרגיל, במתכונת שקדמה לרפורמה.  .1

 גם אם קיבלו כזה מקופת החולים , 17ו לקבל טיפול כרגיל, ללא טופס מטופלים קיימים ימשיכ. 

  מטופלים חדשים שהופנו ע"י קופת החולים תתבצע ללא הזנת ההתחייבות לתשלום קליטת

 .מקופת החולים

 הפניה מקופת החולים פונים באופן עצמאי לקבלת טיפול יתקבלו כרגיל, ולא יתבקשו להביא 

( ואין להזין התחייבויות במערכת 17התחייבויות לתשלום )טופס אין לבקש מהמטופלים  .2

 הממוחשבת.

כל טיפול שנדרש תיעודו בהתאם להנחיות הקיימות  ד את הטיפול במערכת הממוחשבת.אין לתע .3

 .טרם הרפורמה בבריאות הנפש יתועד בדרך אחרת, בהתאם לדין

 .בכל מקרה לא תהיה פגיעה במטופלים .4

או נתקלתם בניסיונות לפגוע בעיצומים, איומים ביישום ההנחיות,  או שאלות במידה ונתקלתם בבעיות

ניתן לפנות למרכזות אכיפת או כל בעיה אחרת  מצד גורמים במקום העבודה, או מצד משרד הבריאות, 
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