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הנדון :לא פוגעים באחיות ובאחים שבחזית המאבק כנגד נגיף הקורונה

המאבק בקורונה הוא מלחמה לכל דבר ועניין ,רק שהגדרת האויב ואמצעי הלחימה השתנו – במקום טילים ניתזים עלינו
וירוסים ,במקום כיפת ברזל מוצבות מכונות הנשמה ,וצוותי הרפואה של מערכת הבריאות הציבורית הם הלוחמות והלוחמים
בחזית .
לחימתם של האחיות והאחים כנגד נגיף הקורונה נעשית תוך סיכון בריאותם ובריאות משפחתם ובמחיר אישי גבוה ביותר,
עת הם נדרשים להעניק טיפול משך שעות ארוכות בתנאים קשים פיזיים ונפשיים ,כאשר במקביל רבים מהאחיות והאחים
נאלצים שלא להימצא במחיצת ילדיהם ימים ארוכים  -בלילות ,בשבתות ובחגים.
אכן מחממים את ליבנו מחיאות הכפיים והאהבה הבלתי מסויגת של הציבור  ,אך הצוותים הרפואיים צריכים לחוש שהמדינה
מאחוריהם  .לאחרונה ,נשמעים קולות ,אמונם שוליים ,אך צורמים ביותר (לרבות בתוך הממשלה) הקוראים דווקא עכשיו
בעיצומה של המערכה כנגד הקורונה לפגוע בשכרם של האחיות והאחים ועובדי מערכת הבריאות הציבורית.
אני מבקשת להתייחס במכתב זה באופן ספציפי להצעתו של שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' שחותר לקצץ משכרם של עובדי
הציבור ,כולל של האחיות והאחים והצוותים הרפואיים ,באמצעות אי תשלום דמי ההבראה והביגוד השנתיים .
רק מי שיושב על כיסא בטוח בימים אלו ומשכורתו משולמת עד השקל האחרון ,יכול ממרום לשכתו לקיים התנהלות מתנשאת
ופופוליסטית שכזאת ,בעיצומו של מאבק קשה וארוך ,וזאת כנגד הלוחמות והלוחמים הנמצאים בחזית -האחים והאחיות.
נבהיר ,כי אנו לא ניתן יד לנעוץ הצעות פוגעניות בגבם של האחיות והאחים המגינים בגופם על אזרחי ישראל בשדה הקרב של
הקורונה.
בתוך כך נציין עוד ,כי אנו מצויים למעלה מחודשיים במערכה של הטיפול בקורונה ועדיין לא הוסדר שכרם של האחיות
והאחים הנדרשים לצאת לבידוד עקב חשיפה לחולי קורונה במהלך עבודתם .לא ייתכן כי אחיות ואחים הנדרשים לצאת
לבידוד עקב חשיפה לחולי קורונה במסגרת עבודתם ידרשו לשלם מכיסם ושכרם יפגע .הם מסכנים את עצמם ,הם מסכנים
את משפחתם וזה לא יעלה על הדעת שהם יסכנו גם את פרנסתם.
אני קוראת לך אדוני שר האוצר לפעול בדחיפות ולסיים את הסדרת השכר על ימי הבידוד ,ובמקביל לפעול בנחישות ולגדוע
את ההצעות הזויות לקיצוץ ולפגיעה בשכרן של האחיות והאחים.
מערכת הבריאות הציבורית עומדת איתנה אל מול מגיפת הקורונה עם תוצאות מרשימות ביחס לעולם כולו .זוהי איננה
תוצאה של רווחה ומשאבים שהושקעו במערכת הבריאות לאורך השנים ,אלא זוהי בעיקר תוצאה של אחיות ואחים רופאות
ורופאים וצוותים רפואיים שבימי קורונה ,כמו בימי שגרה ,מסתערים על החולים ,נותנים  200%מעצמם למען בריאותם של
אזרחי ישראל  .אסור שהנחישות ורוח ההתנדבות של טובי בנותנו ובנינו ינוצלו בציניות פופוליסטית לפגיעה בפרנסתם.
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