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דחוף-לכבוד
ד"ר אביגדור קפלן
מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים
קפלן  ,2ירושלים 91950
באמצעותmankal@molsa.gov.il :
באמצעות :פקס 02-5632541

שלום רב,
הנדון :איסור כניסת עובדי סיעוד למוסדות דיור מוגן שבהם קיים חשש להדבקות בקורונה
 .1אנו פונים אליכם בעניין הודעתכם מיום  1.4.2020לכמה מוסדות דיור המוגן בדבר האיסור על
כניסתם של מטפלים סיעודיים למוסדות שבהם עלה חשש בדבר הדבקות דיירים בנגיף
הקורונה.
 .2על פי דיווחים שהתקבלו במוקד פניות הציבור באגודה לזכויות האזרח ,בחלק מבתי ממתחמי
הדיור המוגן ניתנה הנחייה למנוע את כניסתם של מטפלים סיעודיים ,מחשש להדבקות או
הדבקה בקורונה .הנחייה זו ניתנה בנוסף לאיסור הגורף על כניסת בני משפחה למתחמי הדיור
המוגן ,ומבלי שניתן מענה חלופי עבור קשישים אלה  .עם תחילת יישומה של הנחיה זו נותרו
מאות קשישים סיעודיים ותשושי נפש ,התלויים לחלוטין בעזרת הזולת ,נקלעו למצוקה ולחוסר
אונים מוחלט.
 .3כך ,התקבלה פנייה בשמה של קשישה ,ניצולת שואה בת  93מרותקת לכיסא גלגלים,
המתגוררת במתחם הדיור המוגן "משען" בחולון .הקשישה זכאית להעסיק מטפלת (ע''פ פרק
י' לחוק הביטוח הלאומי) ,המסייעת לה להכין אוכל ולאכול ,ליטול תרופות ,להתפנות ,להתרחץ
ולהתלבש וכן לסדר את חדרה ולדאוג לניקיונו.
 .4אתמול ביום  1.4.2020קיבלה הקשישה הודעה לפיה מימון שכרה של המטפלת על ידי הביטוח
הלאומי נפסק ,וכי המטפלת מנועה מלהיכנס למתחם הדיור המוגן .ההנחיה ניתנה ככל הנראה,
מכיוון שעלה חשש להדבקה של אחד מאנשי הצוות במוסד (אותו עובד הוכנס מאז לבידוד) ,ואף
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על פי שאף חולה קורונה מאומת אחד לא נמצא במוסד .מדובר במוסד שבו מתגוררים כ500 -
קשישים .כוח האדם המועסק באופן קבוע במוסדות הדיור המוגן עצמם לא תוגבר בהתאם
להנחיה החדשה ,ואינו יכול לתת מענה מינימאלי לכלל לקשישים הסיעודיים במוסד.
 .5נציין כי יתכן שכניסתם של מטפלים אישיים שאינם יוצאים מחדרו של המטופל במהלך היום,
ואינם מתקרבים ליתר הדיירים ,מפחיתה את סכנת ההדבקות ביחס למצב שבו הצוות הקבוע
במתחם נאלץ לטפל בכמות גדולה של מטופלים .עם זאת ,ככל שהדבר נבחן ,והוחלט שקיים
הכרח למנוע את כניסתם של מטפלים אל מוסדות הדיור המוגן  -הרי שיש להציע פתרון חלופי
עבור הקשישים הסיעודיים ,ולתגבר את מצבת העובדים והמטפלים במוסדות הדיור המוגן כך
שיוכלו להגיע לכל מטופל הזקוק לכך.
 .6ברי ,כי הפקרת הקשישים הסיעודיים ללא הסיוע המינימאלי הנדרש להם ,אינה סבירה,
ופוגעת בזכותם של קשישים אלה לכבוד ,לבריאות ,ולתנאי מחיה ראויים.
 .7המצב המתואר גורר מצוקה קשה וחוסר אונים מביש לקשישים הסיעודיים ובני משפחתם,
ועלול חלילה לגרום נזקים בלתי הפיכים לאותם פרטים שאינם מסוגלים לתפקד בכוחות עצמם.
 .8ככל שהמשרד נערך למתן מענה למצב המתואר נבקש לעדכננו בהנחיות בעניין זה .בשל דחיפות
הפניה נבקש לקבל מענה בהקדם ככל הניתן.
בכבוד רב ובברכה
רעות שאער
מנהלת פניות הציבור

העתקים:
עו"ד רינת וייגלר ,יועמ''ש למש' העבודה והרווחה
ד"ר אירית לקסר עשהאל ,ראש האגף לגריאטריה  -מש' הבריאות
מר מאיר שפיגלר  -מנכ''ל המוסד לביטוח לאומי
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