
 

 

 10.1.22תאריך: 
 7.1.22סימוכין: 

 לכבוד

 חברי הוועדה למיגור והתמודדות עם האלימות במערכת הבריאות בישראל

 שלום רב,

 ת מוגנות חסרי ישע וקטינים במערכת הבריאותוועד – 1סיכום ישיבה מס' הנדון: 
 9/1/22  מתאריך

 
שאול ויו"ר הוועדה, פרופ'  ,נחמן אש פרופ'בפתח הוועדה נשאו דברים מנכ"ל משרד הבריאות, 

  .דולברג

הועדה התכנסה והחלה את דיוניה בצל אירוע קשה של הריגת ליטל יעל מלניק ז"ל ע"י עובד מרכז 
לב, את ההיבטים י על רקע זה, הציגה דוברת המשרד, הגב' ענת דניאלברה"ן מעלה כרמל. 

לקושי בהגדרת חסרי ישע  סקירה המתייחסתהציבוריים וחשיבותה של שקיפות עבודת הועדה. 
משנה -דב ברקוביץ' )ברקו(, ניצב-עו"ד מאירולמתן מענה מתאים במקרי פגיעה, ניתנה ע"י 

 .משטרת ישראלב ליועמ"ש, לשעבר ר' מחלקת נוער ומשפחה במטה הארצי

 צמה שני יעדים:הוועדה מבקשת להציב לע

 .במערכת הבריאות מטופלים חסרי ישעכלפי  פגיעההורדת מספר מקרי ה . 1

 .המטופליםהעלאת תחושת הביטחון של  . 2

 דיוניה יועלו לאתר משרד הבריאות. הוועדה מבקשתסיכומי הוועדה הינה וועדה ציבורית, אשר 
קול קורא אשר פורסם בפרט, באמצעות  ארגוני חברה אזרחיתולהיוועץ עם הציבור הרחב בכלל 

 .לקראת התכנסותה

פגיעה במטופלים כל אחד מחברי הוועדה הציג את תפיסתו לגבי דרכים למיגור והתמודדות עם ה
דורשת טיפול  פגיעה במטופליםהבריאות. חברי הוועדה היו תמימי דעים שה במערכתחסרי ישע 

 ם מיידים בטווח הקצר.בהיבטים הרחבים ביותר תוך התמקדות בצעדי שורש

 החלטות:

 תת וועדות: ארבעתוקמנה  /1

רופאה ראשית , ד"ר שגית ארבל אלון יעמדוא. ועדה בנושא חקיקה ואכיפה, בראשה 
ומר מועוויה כבהה עורך  הרווחה והביטחון החברתי שרדמ ,מנהלת מערך שירותי הבריאות

הפעילויות מרגע האירוע ועד וועדה זו תתרכז בכלל . דין ופראמדיק במשרד הבריאות
 ידי רשויות המשפט והאכיפה. השלמת הטיפול בתיק על

מנהלת מערך בטיחות מטופלים , הגב' דנה ארדעמוד ת, בראשה טיפול בפוגעב. ועדה בנושא 
דיווח ובדיקת וועדה זו תתרכז ב ., משרד הבריאותאגף בכיר בטיחות ואיכות, )בפועל(

 רוע.יהא

מנהלת המחלקה לטיפול בנפגע, בראשה תעמוד דר' זהר סהר לביא, ועדה בנושא טיפול ג. 
, משרד הבריאות. וועדה זו השרות הארצי לעו"ס, ותקיפה מינית ימות במשפחהבאל

 .של הקורבן תתרכז במעקב ושיקום

מרכז , מנהלת אדמינסטרטיביתועדה בנושא מניעה, בראשה תעמוד הגב' לאה בוצר, ד. 
 בקרה.ביאות. וועדה זו תתרכז  בנהלים ו, משרד הברברה"ן שער מנשה

התפתחות  ,גריאטריהנציגי הוועדות ונציגים של בריאות הנפש, , יציגו הבאהבישיבת הוועדה  /2
ומהם  הפגיעההפעולות שנעשות כיום בתחום אחריותם למיגור  ונציגי משרד הבריאות את הילד

 הקצר.פעילות נוספת בטווח  התחומים הנוספים בהם יש לבצע

 

 , מרכזת הוועדהעפרה אוסטיןסיכמה : גב' 


