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 תשע"ח אב ד"כ

  לכבוד
 הממשלה ראש נתניהו, בנימין

 האוצר שר כחלון, משה
 המשפטים שרת שקד, איילת

 הבריאות שר סגן ליצמן, יעקב הרב
  ומייל פקס באמצעות

 
 א.ג.נ.,

  הפקר אינם הבריאות במערכת הרפואיים והצוותים האחיות של םדמ הנדון:
 

 למיגור הוועדה מסקנות של מידי ותקצוב יישום בדבר החלטה מלפניה להוציא  ישראל מממשלת דורשת האחיות הסתדרות

  .היום בישיבתה כבר וזאת ,2017 דצמבר מחודש הבריאות במערכת האלימות

 הבלתי בעומסים לטיפול הקריטיים האחיות של האדם כוח ובתקני בתשתיות מידית שקעהה תתוקצב זו ממשלה בהחלטת

 מחמירים וענישה חקיקה זירוזו רפואיים, לצוותים עודייםיהי והשיטור ההגנה מערך של לאלתר ותקצוב הקמה נסבלים,

 .הבריאות במערכת רפואיים צוותים תוקפי כנגד חודייםיי

 לאלתר. ורסמויפ - להפעלתן המידיות האופרטיביות והדרכים הוועדה מסקנות את כאמור המאמץ הממשלה, החלטת נוסח

  :אמורים דברים ובמה

 למיגור הלאומית התכנית למימוש ישראל ממשלת של והדחופה המידית התערבותה נתבקשה 20187.090. מיום מכתבינוב .1

 .הבריאות במערכת הרפואיים הצוותים כלפי נסבלת הבלתי האלימות ולהפסקת

 לא ,הבריאות מערכת עובדי של והפקרתם האנושה פגיעהמה ישראל ממשלת חברי כלל של המוחלטת ההתעלמות נוכח .2

 עד וזאת הבריאות, מערכת בכלל חוקיים  ארגוניים בצעדים האחיות יחלו 07.08.2018 מיום כי להודיע אלא בידנו נותר

 ולהגנה  נסבלים הבלתי העומסים לפתרון האלימות, למיגור ומידית אמתית בפעולה טותנקו תתעשת ישראל ממשלת אשר

 הבריאות. מערכת ועובדי הרפואיים הצוותים על

 קשה, באורח בבטנה נדקרה בחולים לטפל שהגיעה ברוך רחל אחותהש יתישראלה חברהל עניות תעודת זוהי אך לנו, צר .3

  ז"ל. קררו טובה האחות של הנורא מהרצח בלבד שנה זאת ,נמרץ בטיפול חייה על שבועות כבר ונאבקת

 במערכת שהאלימות בעת כלשהו בצעד נוקטת לא אך צופה הצד ןמ תעמוד ישראל תממשל כי ,הדעת על להעלות אין .4

 ומשפחותיהם חייהם את המקדישים עובדיםה לאותם דווקא חיים סכנת לכדי עד מגיעים םמקריוה גואה, הבריאות

 .המדינה באזרחי לטיפול

 על ונלחמים נסבלים בלתי בעומסים עובדים ,והאחים האחיות ובראשם הבריאות, מערכת עובדי כי ,היא המוצא נקודת .5

 לכתף מעבר כללהסת  - חשש מתוך - נאלצים העת וכל אפשריים, לא בתנאים ראוי רפואי טיפול למטופלים להעניק מנת

 האלימות. תגיע מהיכן

 הצוותים האחיות, של חייהן את רק לא מסכןה עמיד", ל"חיידק הפכו הישראלית הבריאות במערכת והאלימות העומסים

 כולם. ישראל מדינת אזרחי את מסכן ובראשונה בראש אלא ,הבריאות מערכת ועובדי הרפואיים

 בזאת, מודיעים והם לשינוי ניתנת אינה החלטתם  הפקר! אינו םדמ כי החליטו ישראל במדינת האחים האחיות כן, על .6

 ועובדי הרפואיים הצוותים על גנהולה נסבלים הבלתי העומסים לפתרון לאלתר אופרטיביות פעולות תבוצענה שלא עד כי

 מערכת בכל כוללת שביתה כדי עד מיידים ארגוניים בצעדים ויפעלו םבמאבק ירפו לא האחיותו האחים הבריאות, מערכת

  הציבור. ובבריאות בקהילה ,החולים בבתי הבריאות



 

 

 

  

 האלימות למיגור הוועדה שמסקנות עד וזאת כוללת, בשביתה יחלו והאחים האחיות 07.08.2018-ה ג' מיום החל משכך, .7

  אלא ,הבריאות במערכת והעומסים החקיקה הענישה, ההרתעה, המניעה, האבטחה, בהיבט - יאומצו הבריאות במערכת

 .זה מכתבי ברישא כאמור הוועדה מסקנות  ותקצוב יישום אימוץ על לאלתר תודיעו ישראל ממשלת אם

 

 

 ובברכה רב בכבוד                                   

 כהן אילנה                                  
 האחיות הסתדרות יו"ר                                    

 
 
 

 העתקים:
 

 ההסתדרות יו"ר ניסנקורן,  אבי
 הבריאות משרד מנכ"ל טוב, סימן בר משה
 תקציבים אגף ראש סגן מסר, אלון

 כללית קופ"ח עובדי ארגון יו"ר חמו, בן פרוספר מר
 הבריאות לשכות המחוזות, החולים, בתי החולים, קופות מנהלי

 הבריאות בלשכות במחוזות, החולים, בבתי החולים, בקופות הסיעוד מנהלות
  השכר על לממונה משנה כהן, יוסי
 המדינה שירות נציבות )בכיר( סגן דוקאן, יוני

 האחיות הסתדרות משפטי ויועץ מנכ"ל ליישמן,פ אורי
 לסיעוד הספר בתי הציבור, בריאות בקהילה, החולים, בתי חטיבות ראשי
 לסיעוד הספר בתי הציבור, בריאות בקהילה, החולים, בתי האחיות וועדי

 לסיעוד הספר בתי הציבור, בריאות בקהילה, החולים, בתי אחיות


