
 

  

 30.4.2020            לכבוד 
 מר משה בר סימן טוב 

 מנכ"ל משרד הבריאות 
 

 לום רב, ש
 הסדרת מסגרות חינוכיות לילדי הצוותים הרפואיים הנדון: 

 6.4.2020מכתבינו מיום       
 19.4.2020מכתבכם מיום      

 

 
בימים אלה מתקיימים דיונים על פתיחתם מחדש של מוסדות החינוך והשבתם של הילדים למסגרות  כידוע, 

אין המדובר בהשבה מלאה אלא בהשבה חלקית בלבד שתותיר שוב את הרופאים ללא  החינוכיות ואולם גם אז, 
 . פתרון הולם עבור ילדיהם הקטנים

 

במוסדות  לעבודה סדירה להתייצב העדר מסגרות חינוכיות לילדי הרופאים, ימנע מהם , כפי שחזרנו והתרענו
 . עקב הצורך להשגיח על ילדיהם , הרפואיים

 
נחזור ונציין לעניין זה כי קיים קושי אמיתי למצוא מטפלות, גננות, אנשי חינוך ואפילו שמרטפים, שיסכימו להפעיל  

, קל וחומר שעה שמדובר  בו לאור חששם של אלה להחשף לנגיף ולהדבק ,מסגרות חינוכיות או להשגיח על הילדים
 לנגיף. מעצם עבודתם   בילדים של רופאים החשופים 

 
כפי שפורט  בהתאם לצווים שתוקנו, של מסגרות חינוכיות  ןפשר משרד הבריאות פתיחת ילפיכך, גם אם לכאורה א

בפועל עדיין לא  המסגרות החינוכיות, יהא הדבר באופן חלקי ווגם אם יפתחו בשבוע הבא מחדש  על ידכם במכתבם,  
 . 3 - 0עיקר )אך לא רק( לילדים בגילאי יהיה בכך מתן מענה מלא והולם לילדי הרופאים ב

 

שלא ובכל מקרה    באופן מלאלפעול בהקדם האפשרי להסדרת מסגרות חינוכיות לילדי הרופאים  על כן, נחזור ונבקש  
 ., בהעדר מענה הולםהם נאלצים להעדר מעבודתם עקב הצורך להשגיח עליהםימי חופשה, במקרים בהם    הם לנכות ל

 
 

 בכבוד רב,                          
 

 פרופ' ציון חגי, יו"ר 
 ההסתדרות הרפואית בישראל 

 : העתק
 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

 מר אפי מלכין, המשנה לממונה על השכר  

 מר דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה 

 מר מאיר בן שבת, ראש המטה לביטחון לאומי 



 

  

 ד"ר ארז און, ראש חטיבת בתי החולים הממשלתיים במשרד הבריאות 
 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 

 פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל הדסה 
 אלון, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות מר ניסים 

                                                                                                              מנהלת תחום התנדבות במשרד הבריאות  - הגב' ענת לייכטר 

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל


