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 לכבוד   

 שר העבודה והרווחה, מר אופיר אקוניס       שר הבריאות, מר ליצמן   

 יו"ר הכנסת, ח"כ בני גנץ     מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב  

 יו"ר ועדת הקורונה   –ח"כ עופר שלח     מנכ"ל משרד הרווחה, ד"ר אביגדור קפלן  

 ענת בן שבת, יועצת משפטית       ענת כהן שמואל, מנהלת הוועדה

 מנכ"ל קופ"ח מכבי, מר רן סער         חברי כנסת 

 סיגל רוזנברג מנכ"ל קופ"ח מאוחדת, גב'    מנכ"ל קופ"ח בריאות כללית, פרופ' אהוד דוידסון 

     מנכ"ל קופ"ח לאומית, מר ניסים אלון  

 הממונה על הדיור המוגן במשרד הרווחה, מר שלמה בר לב

 

 מכובדי, 

 

 נהרות של מילים נשפכים בשבועות האחרונים בנושא: לשמור על סבא וסבתא. ומה נעשה בפועל? 

 בבתי דיור מוגן. נראה כי המדינה החליטה להפקיר  את הקשישים המתגוררים בבתי אבות ו

 לא רק שלא מצליחים  לשמור כיאות, אלא ישנה פגיעה של ממש גם בטיפול השוטף. 

 המדובר בטיפול היומיומי. אם שפר גורל הקשיש והוא לא נדבק בקורונה הרי שהטיפול השוטף שלו נפגע קשות. 

רופאי  לבשירותי רופא הבית. עלקשישים אסור לצאת מהבתים כדי להגיע לקופת החולים והם נאלצים להשתמש  

בתי הדיור המוגן  נאסרה  גישה ישירה לתיקים הרפואיים של הדיירים  המנוהלים בקופות החולים השונות מה 

שמקשה על רופא הבית לקבל החלטה לגבי הטפול המתאים בקשיש וגורם לשליחה גורפת לבתי חולים. בסגנון  

 כסת"ח הישראלי הידוע. 

מה ומקוממת, על קברניטי המדינה להיות אסירי תודה לרופאים אלה התורמים לשיטוח אין מנוס ממסקנה עגו 

למכתב פניה לשר הבריאות לפתור בדחיפות את הבעיה,  כותב לנו שר הבריאות מר ליצמן:  ההעקומה. בתשוב

 "למרבה הצער, לא נוכל להתפנות לכך בימים אלה של התמודדות עם התפרצות הקורונה." 

ההפך הוא הנכון, דווקא עכשיו נדרשת התערבות דחופה ובלתי מתפשרת  לאפשר את סנכרון המידע  של התיקים  

הרפואיים. אלה זמנים הרי גורל לקשישים, אלא אם כן  כאמור מסתתרת מאחורי ההתחמקות הזו החשיבה של: הם 

ות הפנסיה וגם על תזרים המזומנים של  ממילא זקנים, לא נורא אם ימותו. זה גם יקל על הביטוח הלאומי, על קרנ 

 גם הזדמנות להיפטר מעוד כמה ניצולי שואה. יובוודאקופות החולים.  

שנים מבקשת עמותת דיירים הדיור המוגן להגיע לנוהל מוסכם עם קופות החולים. אני מבטיח לכולכם   7כבר 

תקום, את כל המסמכים  יחקירה שבוודאה  תשבצד מנין המתים מבין דיירי בתי האבות והדיור המוגן, נגיש לוועד

 המעידים על ההזנחה בתחום זה מצד משרד הבריאות  וקופות החולים. 

יו"ר ועדת הקורונה, ח"כ עופר שלח, הציג שאלה ישירה לנציג משרד הבריאות  )מר דורפמן( בנושא זה במהלך 

  סנכרוןאל להוציא השאלה בדבר .  מר דורפמן ענה על כל השאלות שנש2020באפריל   2ישיבת הועדה ביום ה'  

 המידע של תיקי הדיירים. 

 לאיזה אסון נוסף אתם מחכים כדי להסדיר נושא זה סוף סוף? 

 

 בכבוד רב ובכעס עמוק, 

 

 יו"ר עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל  -אלוף בדימוס(-אברהם בר דוד )תת

                 

 

  


