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שיא במספר 
החולים קשה 
מפרוץ הקורונה

בסופ"ש נמנו 1,213 חולים קשה - מספר שלא 
נרשם גם בגל השלישי √ על רקע המשבר: 
עובדי ענף האירועים הפגינו מול בית רה"מ 

היאלי יעקבי�הנדלסמן, 
סוניה גורודיסקי ואסף גולן

עשרות אנשים מענף האירו�
ביתו של  מול  הפגינו  עים 
ראש הממשלה נפתלי בנט ברעננה, 
בדרישה לקבל פיצויים על רקע הפ�
סדיהם בשל גל האומיקרון. בתוך 
כך, מספר החולים במצב קשה הגיע 

לשיא מפרוץ המגיפה בישראל. 

כ�100 איש מענף האירועים הפ�
ביתו של  מול  השבוע  בסוף  גינו 
ראש הממשלה בנט ברעננה, בדרי�
שה לקבל פיצויים וסיוע בשל נזקי 

הגל החמישי. 
נועם לוי, מנכ"ל התאחדות האול�
מות וגני האירועים, אשר נכח בהפ�
גנה, אמר ל"ישראל היום": "אנחנו 
רוצים שחברי הממשלה יפסיקו לשקר, 
לרמות ולעשות יחסי ציבור לעצ�

הממשלה אישרה ביום שישי 
את התקנות החדשות לה�
תמודדות עם גל האומיקרון, וב�

מסגרתן ביטול החובה להצגת התו 
הירוק, למעט במקומות בעלי פו�

טנציאל הדבקה גבוה.  
הוחלט לבטל את הדרישה 
זה  ירוק. האם  להצגת תו 

יחול על כל המקומות?
הדרישה  ביטול  על  הוחלט  לא, 
להצגת תו ירוק בכלל המקומות, 
למעט במקומות הבאים שבהם קיים 
סיכון גבוה במיוחד להדבקה: אולם 
או גן לשמחות ולאירועים, מועדון 
או דיסקוטק, מקום לעריכת כנסים 
הכוללים הגשה או מכירה של מזון, 
מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות 

שאינה בהושבה בלבד.
לאילו מקומות נוכל ללכת 

ללא הצגת תו ירוק?

מבלי צורך להציג תו ירוק, אפשר 
ללכת לבתי קולנוע, חדרי כושר, 
מסומנים  מקומות  עם  הופעות 
קפה,  ובתי  מסעדות  בהושבה, 

אצטדיוני כדורגל ועוד.
להופעות  בנוגע  מה 

לילדים?
  אם מדובר בהופעות שבהן מקומות 
מסומנים בהושבה, אין צורך בהצגת 
תו ירוק. אם אין מקומות מסומנים, 
יש צורך בהצגת תו ירוק. אותו הדבר 

נכון לגבי הופעות למבוגרים.
מה לגבי נתב"ג, בתי חולים 

ובתי אבות?
גם היום אין בהם חובת הצגת תו 
ירוק. לכן אין שינוי בנוגע למקומות 
הללו והכניסה אליהם אינה כרוכה 

בהצגת תו ירוק. 
מתי ייכנס לתוקפו ביטול 

הדרישה להצגת התו?
ההחלטה תיכנס לתוקף מחר, בכפוף 
לאישור ועדת החוקה של הכנסת. 
הממשלה אישרה את תקנות הגבלת 

מחקר אקדמי ראשון מסוגו 
בישראל חושף את היקף 
תופעת ההטרדות המיניות בקרב 
אחיות דתיות מצד המטופלים 
שלהן. מהמחקר עולה כי כחצי 
מהאחיות (51%) דיווחו על חשי�
פה להטרדות מיניות מסוגים שו�
נים בעבודה במהלך השנה האח�
שחומרת  ככל  זאת,  עם  רונה. 
ההטרדה עלתה, כך תדירות ההט�

רדה הספציפית ירדה.
הנתונים המצטברים מראים כי 
רמת החשיפה של אחיות דתיות 
להטרדות מיניות מצד מטופלים 
גבוהה, אולם ככל שהאחות אפיינה 
עצמה כדתייה יותר, כך דיווחה 
פחות על הטרדות מצד מטופלים; 
מחלקת  להנהלת  לדווח  במקום 
הסיעוד, התברר כי האחיות בחרו 
לבדן  והתמודדו  להתלונן  שלא 
עם האירוע הטראומטי. עוד עולה 
במחקר כי במחלקות בתי החולים 
שבהן רמת אקלים ההקשבה היתה 
גבוהה - חשיפת האחיות להטרדות 
מיניות היתה נמוכה יותר. אקלים 
ההקשבה מתייחס להקשבה למ�
והבנתו, לאמפתיה כלפיו  טופל 

ולהיעדר שיפוט כלפי המטופל.
מחקר זה הוא המשך למחקר קודם 
באותו נושא שפורסם ב"ישראל 
היום" ובדק הטרדות מיניות באופן 
רחב בקרב כלל האחיות. במחקר 
הקודם מ�2013, שהוביל ד"ר איליה 
קגן, ראש החוג לסיעוד במכללה 
היקף  נבחן  אשקלון,  האקדמית 
מטופ� מצד  המיניות  ההטרדות 
לים בקרב כלל הרופאות, האחיות 
וכוח העזר בשלושה בתי חולים, 

והממצאים היו מדאיגים מאוד: 69% 
מהרופאות ו�62% מהאחיות הוטרדו 
במהלך עבודתן: 17% מהרופאות 
ו�12% מהאחיות קיבלו נשיקה שלא 
היו מוכנות אליה, 37% מהרופאות, 
25% מהאחיות ו�21% מכוח העזר 
הוטרדו בניסיון מצד מטופלים לי�

צור עימן קשר מיני.
מהמחקר החדש עולה עוד כי 
ככל שהאחות אפיינה עצמה כיותר 
דתייה, כך נמנעה מאינטראקציה 
שהטריד  המטופל  עם  טיפולית 
מהשונות   42% כי  נמצא  אותה. 
באיכות הטיפול בין מטופלים מוס�
ברת על ידי אופן ההעסקה וההימ�
נעות מקשר טיפולי עם המטופל, 
שנמצא קשור לרמת הדתיות של 
האחות. מכאן, שבהטרדות מיניות 
גם האחות נפגעת וגם הטיפול הר�

פואי של המטופל המטריד.

ידי  על  נערך  החדש  המחקר 
שאלונים שניתנו לאחיות בלימו�
דים מתקדמים בסיעוד כאשר גיל 
האחיות הוא בין 22 ל�64. כל אחת 
מהעונות לשאלון נמנית עם הזרם 

המסורתי�דתי או החרדי.
עורך המחקר, ד"ר איליה קגן, 
ראש החוג לסיעוד במכללה האק�
דמית אשקלון, אמר כי "יש כאן 

המעגל  פגיעה.  מעגלי  שלושה 
הראשון הוא האחות עצמה שנפג�
עת מההטרדה, המעגל השני הוא 
מעניק  שהוא  שהטיפול  המוסד 
נפגע בגלל הפגיעה באחות, והמ�
עגל השלישי הוא המטופל עצמו, 
שהטיפול בו יורד בגלל הפגיעה 
שהוא חולל. המעגלים האלו חייבים 
לעלות לתודעה כי יש להם השפעה 
דרמטית על בית החולים, הצוות 

וגם המטופל עצמו".
למעשה, מבחינה זו הטרדות מי�
ניות מצד מטופלים פוגעות ביכו�

לת האחות לאזן בין הענקת טיפול 
לבין הגנה עצמית ומייצרות קונפ�
ליקט פנימי באשר לתפקידן כמט�
פלות - קונפליקט המוביל להתמו�
דדות דרך שמירת ריחוק מהמטופל.
ואומר  מסכם  קגן  איליה  ד"ר 
כי ההשלכות המעשיות בעקבות 
המחקר הן חד�משמעיות: "השד�
רה הניהולית בכל ארגון בריאות, 
סיעוד, רפואה ומקצועות הבריאות, 
חייבת לפתח תוכניות התערבויות 
יישומיות המקדמות אקלים של 
הקשבה, לפתח מענים מותאמים, 
תרבותית ודתית, תוך יצירת מס�

לולי דיווח ייעודיים. תהליך דיווח 
המגן על אחיות בסביבת העבו�
דה יבטיח איכות טיפול מתמשך, 
יסייע להפגת הקונפליקט וישמר 

את האחיות בבית החולים".
המחקר מפורסם במאמר האח�
רון בסדרת מאמרים על אלימות 
כלפי אחיות, של צוות החוקרים: 
ד"ר סיגל תקווה שפרן מהמרכז 
האקדמי "לב" ובית החולים הדסה 
בירושלים, ד"ר גילי גבאי מהמ�
כללה האקדמית אחווה וד"ר קגן, 
ראש החוג לסיעוד במכללה האק�

דמית אשקלון.

51% מהאחיות הוטרדו 
מינית בעבודתן 
על ידי מטופלים

מחקר: ככל שרמת הדתיות של האחות עולה - כך גם היעדר הדיווח על 
הפגיעה √ עורך המחקר, ד"ר איליה קגן: "יש לפתח מענים מותאמים 

מבחינה תרבותית כדי לשמור על האחיות ועל איכות הטיפול"

צילום אילוסטרציה: יהושע יוסף ד"ר קגןאחיות במשמרת. נחשפות לאלימות רבה 

מסעדות ובתי קפה - כן, אולמות וגני 
אירועים - לא √ ממחר: הדרישה להצגת 
התו הירוק מצטמצמת, אך אי�הבהירות 
עדיין קיימת √ שאלות ותשובות 

רן רזניק ואסף גולן

ד"ר קגן: 
"יש כאן 

שלושה מעגלי 
פגיעה: האחות שנפגעת 

מההטרדה, המוסד הרפואי 
והמטופל עצמו, שהטיפול 

בו יורד בגלל הפגיעה 
שהוא חולל"

היאלי יעקבי�הנדלסמן

ההגבלות 
יורדות


