
 

 

 

 2020אפריל  20
 "ו ניסן תש"פכ

 לכבוד
 מר משה כחלון

 האוצרשר 
 באמצעות פקס ומייל

 
 א.נ.,

 
 אחים שבחזית המאבק כנגד נגיף הקורונהבלא פוגעים באחיות והנדון: 

 

ניתזים עלינו במקום טילים  –המאבק בקורונה הוא מלחמה לכל דבר ועניין, רק שהגדרת האויב ואמצעי הלחימה השתנו 

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,  

פול משך שעות ארוכות בתנאים קשים פיזיים ונפשיים, כאשר במקביל רבים מהאחיות והאחים עת הם נדרשים להעניק טי

 בלילות, בשבתות ובחגים. -נאלצים שלא להימצא במחיצת ילדיהם ימים ארוכים 

אכן מחממים את ליבנו מחיאות הכפיים והאהבה הבלתי מסויגת של הציבור , אך הצוותים הרפואיים צריכים לחוש שהמדינה 

אחוריהם . לאחרונה, נשמעים  קולות, אמונם שוליים, אך צורמים ביותר )לרבות בתוך הממשלה( הקוראים דווקא עכשיו מ

 לפגוע בשכרם של האחיות והאחים ועובדי מערכת הבריאות הציבורית.כנגד הקורונה בעיצומה של המערכה 

לקצץ משכרם של עובדי שחותר ' בצלאל סמוטריץאני מבקשת להתייחס במכתב זה באופן ספציפי להצעתו של שר התחבורה 

 הציבור, כולל של האחיות והאחים והצוותים הרפואיים,  באמצעות אי תשלום דמי ההבראה והביגוד השנתיים . 

משכורתו משולמת עד השקל האחרון, יכול ממרום לשכתו לקיים התנהלות מתנשאת ורק מי שיושב על כיסא בטוח בימים אלו 

האחים והאחיות.   -ופופוליסטית שכזאת, בעיצומו של מאבק קשה וארוך, וזאת כנגד הלוחמות והלוחמים הנמצאים בחזית

על אזרחי ישראל בשדה הקרב של נים  בגופם ינבהיר, כי אנו לא ניתן יד לנעוץ הצעות פוגעניות בגבם של האחיות והאחים המג

 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 

הם מסכנים  ,נה במסגרת עבודתם ידרשו לשלם מכיסם ושכרם יפגע. הם מסכנים את עצמםופה לחולי קורלבידוד עקב חשי

 את משפחתם וזה לא יעלה על הדעת שהם יסכנו גם את פרנסתם. 

ולגדוע בנחישות במקביל לפעול אני קוראת לך אדוני  שר האוצר  לפעול בדחיפות ולסיים את הסדרת השכר על ימי הבידוד, ו

 שכרן של האחיות והאחים. ולפגיעה בץ וציהצעות הזויות לקאת ה

פת הקורונה עם תוצאות מרשימות ביחס לעולם כולו. זוהי איננה ימערכת הבריאות הציבורית עומדת איתנה אל מול מג

ת תוצאה של רווחה ומשאבים שהושקעו במערכת הבריאות לאורך השנים,  אלא זוהי בעיקר תוצאה של אחיות ואחים רופאו

מעצמם למען בריאותם של  200%ורופאים וצוותים רפואיים שבימי קורונה, כמו בימי שגרה, מסתערים על החולים, נותנים 

 אזרחי ישראל . אסור שהנחישות ורוח ההתנדבות של  טובי בנותנו ובנינו ינוצלו בציניות פופוליסטית לפגיעה בפרנסתם.  

 בכבוד רב,
 

 אילנה כהן
 הסתדרות האחים והאחיות בישראליו"ר 

 
 
 



 

 

 
 
 

 העתק
 ח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 מר ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות החדשה
 ח"כ יעקב ליצמן, שר הבריאות

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר

 האחיותעו"ד אורי פליישמן, מנכ"ל הסתדרות 
 יו"ר חטיבות בתי החולים/ קהילה/ חינוך/ בריאות הציבור

 וועדים בתי החולים/ קהילה/ חינוך/ בריאות הציבור
 אחים ואחיות

 
 
 


