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  כולם����כוללים   ����ישיבות גדולות  ����פנימיות תורניות  ����ישיבות קטנות     ���� ::::מיועד ל
  

  

  לכבוד

  מנהלת, חבצלת סלומון' הגב

  המחלקה למוסדות ציבור 

  משרד הרווחה                                          

  ירושלים
  

  ,שלום רב    
  
  
  

        במוסדות של פרויקט הסיוע לפנימיותבמוסדות של פרויקט הסיוע לפנימיותבמוסדות של פרויקט הסיוע לפנימיותבמוסדות של פרויקט הסיוע לפנימיותלעובדים לעובדים לעובדים לעובדים בדיקת שחפת בדיקת שחפת בדיקת שחפת בדיקת שחפת : הנדון
              

 .מסודרת בנושא שבנדוןכתובה והעברנו אליך פניה , )קרוב לחודש ימים( 27.12.15 ו"בטבת תשע' בתאריך טו  .א

שהיא נסמכת על פגישה שקיים כ, כ ושר הבריאות"חה, את מכתבו של הרב יעקב ליצמןגם אל המכתב צירפנו    .ב

 .ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, עם הפרופסור איתמר גרוטו –בנושא זה כבר 

אלא שבמידה , מ להראות שעובדים אלו אינם חולים"מטרת הבדיקה היא לא ע ,איתמר גרוטו' פלטענת פרו  .ג

 .)בדיקת בסיס: בדיקה זו נקראת(נוכל לדעת האם נדבקו , וייחשפו לשחפת

למשל צוות , כי בדיקה כזו מומלצת רק למי שעלול לבוא במגע עם חולי שחפת ,איתמר גרוטו' פעוד טוען הפרו

כגון (או מי שנמצא במגע עם אוכלוסיות בסיכון , )עובד במסגרת רפואית צריך בדיקה זוכל מי ש(רפואי 

  ). בפנימיות בהם יש ילדים ממוצא אתיופי

  :את הסוגיות הבאותבאמצעותך גרוטו ביקש לברר עבורו ' פפרו

 ?באילו פנימיות מדובר .1

 ?איזו אוכלוסיה מטופלת בהם .2

 .שכן ממשרד הבריאות לא היתה דרישה כזו ?את ההוראה לבצע בדיקת שחפתנתן  –במשרד הרווחה  –מי  .3

דחית תחת זאת . לנושאים הנזכרים במכתבמסודרים עד לרגע זה טרם קבלנו ממך תגובה או התייחסות , לצערנו  .ד

 . בטענות קש כי אלו הן הנחיותיה של ועדת התמיכות אותנו

 . לדעת כולם זו התנהגות בלתי ראויה –! ?עד מתי  .ה

גם אם זו תשובת ביניים  –חייב פקיד ממשלתי לענות , ר"תקשי–פ תקנון שירות המדינה "כי ע, כבדרך אגב יוער  .ו

 . יום 14בתוך  –

 

 
  

  בכבוד רב
  
  

  אברהם פרידמן
  

        

  

  המנהל הכללי  ,ד"עו –למר אלי יבלון            
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