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  חברתי ץ"אומ – 3. פרוטוקול ישיבה מס

  

 ,אראלה גולן ,יעל ארצי, אלמגורד יואב "עו ,נריבאריה א ,מאיר מונסליזה' דר ,'גאולה ברודץ: נוכחים

  .רדבדב גולד

  

  ץ חברתי"ווח על פעילות אומיד

  

למידת , קבילובמ ,הבריאות' יון במעילות בסל התרופות ובפורום  על שווווח שוטף על הפעיד: אראלה

    .תקציב המדינה וחוק ההסדרים על מנת לקדם מדינות חברתית צודקת ושוויונית נושא

  

על פי הגדרת כל , מ מוגדל על כל מוצרי היוקרה"להשית מע .מ דיפרנציאלי"מעעוסקת בנושא : יעל

ת לאור התנגדו .כמקובל בכל המדינות המתוקנות בעולם ,קטגוריה כמוצר נחוץ לעומת מוצר יוקרה

  . הדרך היחידה היא להעביר אותו בכנסת, רשות המיסים לרעיון

ב מאור ותשובתו התקבלה העבירה את נוסח המכתב לחברי כנסת חברתיים מובילים באמצעות יעק

  .ל"בעת שהותה בחו

 90-עלה בשנות ה –מהנמוך עד הגבוה בכל החברות הציבוריות מהמגזר הציבורי  10הגבלת שכר פי 

  .50מית פי ויעל יזמה פגישה עם שלי יחימוביץ אבל היא העבירה טר .י תמר גואנסקי"ע

  .לכל העובדים בחברה ולא רק לבעלים יהיה חית מחלקת בונוסים שהבונוסוכשחברה רו

  

תשובה הכנו דף  –יש כנראה ארגוני בריאות ?האם יש ארגונים ועמותות שעוסקים בנושא: גאולה

אראלה בקשר  - מציעה את אתי פרץ על מנת להבין אותו –חוק ההסדרים .עדיין לא נשלח –לעמותות 

  .איתה

  

אחמד טיבי ניסה  .ולא ברור למה–ומנהלי מחלקות נבחרות לכל  חייהם ,מנהלי בתי החולים : מאיר

מנהלי המחלקות נבחרים לכהונה ב "לדעת מאיר רצוי שיהיה כמו בארה.להעביר חוק להגבלת כהונה 

היחסים עם הסניורים מאוד טובה ' ם את המחליף ולכן מעמוגבלת והם עצמם בוחרים מהסניורי

  .75לציה עד גיל ישאר בארץ בעזרת מניפוכיום אפשר אפילו לה.יהיופור

  .לדעתו הנושא חברתי –אין מכרז 

  

  .חושב שהנושא לטיפול אבל לא מבין מדוע חברתי: אריה

  

ברבש ראה בזמנו את .םמשיב רופאים טובים עוזבים את הארץ כי אין להם אפשרות להתקד: מאיר

ובמחלקה יהי משוב בין .י משוב "מאיר רוצה שמנהלי בתי החולים יהיו במעקב ע. הנושא בחיוב

  .הרופאים והמנהל ובכך יבדקו יכולותיו של המנהל 
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אופיר כ "חאולי ללכת ל .כמו זו למשל. יחד עם גלבוע–אילן גלאון להתחבר אליו להצעת  חוק : אריה

  .פינס

  

  .טרות שמנהל מחלקה ממלאמספר המ: אראלה

  

  .אבינועם רכס אולי כדי לפנות אליו: אריה

  

  .לאומי חצבא וביטו-וויון כלכלי בריאות וסוציאליאי ש–שלוחות  3: ואבי

תה הצעה לצמצום יבחוק ההסדרים הי.ר צריך לחכות "היו ול התחלף עכשו"ארגוני נכי צה -בצבא

  .כחודש בנושא הסוציאליכדאי להמתין  -והיא נפלה–זכויות הנכים 

שא ויביא אותו ונוכל בנו,מאיר מוצא כתב הנחיות מברבש, .v.i.p  - כדאי להוסיף את נושא ה - בבריאותי

  .'וויון בבריאות וכוזה לצמצם את אי הש

ברמה המיידית יתכן לפנות ₪  10.000צוגית שיש בה הוצאות של יבנוסף לפני התביעה הי - ברפואי

  .כולל לעיתונות האם הם יידעו את המבוטחים לגבי חוק ההשתלות –טוח ן ולחברות הבי"גם לשב

יכול להביא  –ואין זכות בתוכה בעסק עצמאים משלמים ארנונה  –היה יועץ משפטי של להב  -בכלכלי

  .את הצעת החוק שלא התרוממה

  

  .שולחןורצוי גם לנקות את הץ בכלל מטפלת "להגדיל ולהגדיר בין נושאים חברתיים ובמה אומ: דב

  

הנושאים מאוד גדולים וכדאי להנמיך ציפיות ולצמצם לנושא אחד ואפילו נושא הבריאות הוא : גאולה

  .ענק

  

 פרמאחר ואנו מס .מה עם הצעות קודמיינחלנו כישלון בטיפול במועצות האזוריות ולכן לא מסכי :יעל

אים שהם בתחום הידע שיקח על עצמו לטפל בנוימציעה שכל אחד מאיתנו  ,מצומצם מאוד של פעילים

ביר אריה הע: לדוגמא .למוד נושאים חדשיםשלו כדיי שלא נצטרך לבזבז זמן ל קצועיתוהבקיאות המ

, ולאחר בדיקה הבנתי שכדי לטפל בו יהיה עליי להשקיע זמן יקר בלימודיי רקעים לטיפולי  נושא מסו

יר אותו לדב שהוא גם עובד ואכן הוא העב.וביקשתי מאריה להעבירו למשהו הבקיא בתחומיי חקירות

 .סוציאלי שבמקרה ספציפי זה היה נדבך מעולה

והניסוי הוכיח שאין אנשים  –בנושא הטפלת מים בצמוד לתחנות כוח  - "ניסוי בלון"אתמול שלחה 

     .לדבריה הזויות שהתקבלו היוכל התשובות ו ברצינות ץ שהרימו את הנושא "באומ

  

 .'בנושא המשרות למנהלי מחלקות וכופל מאיר יט ,נושאים 3-יעל תטפל ב

  

      

  

  אראלה גולן :סיכמה                                                                 


