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 ,ות/יקרים ות/רופאים

 במטרה י"להר מחוץ מתמחים ארגון להקמת מתמחים רופאים מספר פועלים האחרונות בשנים
  .עובדים כארגון ולשמש המתמחים את לייצג

 כארגון משמשת י"הר .הרופאים כל את מייצגת היא הרפואית ההסתדרות של הקמתה מאז
 רופאי ,כללית בריאות שירותי רופאי ,המדינה ידי על המועסקים הרופאים של היציג העובדים
  .ציון בני רופאיו צדק שערי רופאי ,איכילוב רופאי ,הדסה רופאי ,בריאות שירותי לאומית

 של האינטרסים על לשמור דואגת י"והר מעברים בהרבה מלווה הרופא של המקצועית הקריירה
 שלו. הארוכה הקריירה אורך לכל הרופא

 ומעמד ותק בעלי ,שונים מעסיקים אצל העובדים ,השונים הרפואה למקצועות השייכים לרופאים
 מסוימים שונים אינטרסים שישנם כפי ,מסוימים שונים אינטרסים הדברים מטבע ישנם ,שונים

 המשותפים האינטרסים מכנה ,אך ,למשנהו אחד רופא בין ,כללי ובאופן למתמחים מומחים בין
  .בהרבה גדול

 במסגרת הדדית. ערבות על מבוססים הר"י של אחת גג קורת תחת רופאים של המשותפים" "החיים
 מיטת ליד המקצוע את מלמדים בכירים שרופאים כפי קו.חל את תורם אחד כל ההדדית הערבות
 בבחינות, המדעית, המועצה בוועדות בהתנדבות תורמים גם הם ובהרצאות, במרפאות ,החולה

  ועתידו. המקצוע כללי בקביעת

 בשנה לדוגמה: בהר"י. אחרות ולמחלקות המדעית למועצה מתמחים של פניות אלפי ישנן שנה בכל
 ליווי ראשוני, משפטי יעוץ לקבלת המשפטית למחלקה פניות 1500-מ למעלה נרשמו האחרונות וחצי

 זכאויות ובחינת השכר תלושי של פרטניות בדיקות לרבות ,ופנסיה שכר כמו בנושאים משפטי
 סטאטוס או חדש עבודה למקום מעבר עבודה, יחסי סיום פיטורין, יפיצוי תשלום שונים, לתשלומים

 שעות חלופי, מנוחה יום ,התמחות( ומענקי בחינות )מענקי מענקים משמעת, ניסיון, תקופת חדש,
 מסלול נוספת, עבודה מחלה, הורות, זכויות בחינות, חופשת תורנויות, מספר נוספות, ושעות עבודה

 ועוד. ההתמחות

 לנצל יודעים פנימיות מלחמות .נמנע בלתי באופן החלקים כל של להחלשתם מביא לפצל ניסיון
 .ומשול הפרד :העתיקה ברומא כבר פרסמו אותו העיקרון פי על ,ומעסיקים הממשלה משרדי

 את יסיימו בודדות שנים מספר שבעוד הרופאים אותם של בעתיד פגיעה מהוה לפיצול הניסיון
 ורופאה. רופא בכל פגיעה וגם התמחותם

 .באחדותנו כוחנו

 

 בברכה,

  ,יו"ר אידלמן ליאוניד ד"ר
  בישראל הרפואית ההסתדרות


