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 ארגון הפרמדיקים הישראלי:של נייר עמדה 

 ובגרמניה פוליןמחנות השמדה בספר לההצטרפות פרמדיקים למשלחות בתי 

רוח ההתנדבות של  עליוזמה של תרומה לזולת ו כללברך על ארגון הפרמדיקים הישראלי בפתח הדברים מבקש 
, בין אם ות מזמנם ומכישוריהםומגוונשונות בדרכים הישראלית חברי הארגון. רבים מחברינו תורמים לחברה 

.  ונני עזרה ראשונה בקהילהשונות, או ככהאו התנדבות בעמותות  לאזורים מוכי אסון זה במשלחות סיוע
  ובוערת בקרבנו ופעמים רבות היא חלק בלתי נפרד ממהות מקצוע הפרמדיק. בדמנו  טבועהההתנדבות 

 משלחות בתי הספר למחנות השמדה בפולין פרמדיקים כמלווים רפואיים ב התנדבות""קריאות לההוא  ענייננו
היות  ,יחד עם זאת זיכרון השואה.: שימור וחינוך ביותר מטרה נעלה אלומשלחות אין ספק של. ובגרמניה

ד ואחד מהם מקבל תשלום על עבודתו. כך נוטלים בו חלק בעלי מקצוע שונים שכל אחמאורגן, במסע ומדובר 
 בטיול. רופאים המלווים את התלמידים המתורגמנים וה, המדריכים ,מאבטחיםה ,נהגי האוטובוסיםלמשל: 

 י המקצוע המנויים לעיל. דא עקא, כאשר עסקינן בפרמדיקים עולה הרושם כי דין פרמדיק לא כדין בעל

אלא  ,תרומה לקהילהאינה בגדר כבר ללא תשלום  משלחות אלוהציפייה שפרמדיקים יספקו שירות במסגרת 
יש זאת ואת , שלחותהמם של מארגני הלטובת הגדלת רווחי ניצול ציני של רוח ההתנדבות שלנועולה כדי 

 להפסיק לאלתר! 

אינה אלא זילות  ת מתשלום שכרו של בעל מקצוע מוסמך,באמצעות הימנעוהתפיסה לפיה ניתן לחסוך בעלויות 
בור הפרמדיקים להכרה בכישורו ובמקצועיותו של אותו בעל מקצוע, והיא חותרת תחת כל מאמציו של צי

על תקן "מתנדבים", ללא הסדרת יחסי העבודה או השליחות בין מקצועית. יתרה מזאת, הצטרפות למשלחות 
לרבות הליכים נים לתביעות משפטיות פוטנציאליות, את האחרוובין הפרמדיקים חושפת  מארגני המשלחת

 פליליים. 

להתנגד ועמדתנו מנהל של ארגון הפרמדיקים הישראלי קורא לכל חבריו הרבים לאחד שורות מאחורי הוועד ה
ברירה ייאלצו מארגני בלית . המשלחות כאמור לעיללליווי  בחינםבכל תוקף לכל ניסיון או קריאה להצטרפות 

, בשכר מלא וכן רכישת של הפרמדיקים המלווים , לשכור את שירותיהםקרה לא אחת, כפי שכבר שלחותהמ
 באופן העושה צדק עם מקצועיותם והשירות החיוני הניתן על ידם. ביטוח כנדרש, 

להבחין היטב מה היא  , ידעוהצטרפו לארגונינוטרם המעטים שאותם שהפרמדיקים, גם  בטוחיםסמוכים ונו א
 . לתופעות הללו להימשךולא יתנו  , מה היא עזרה לזולת ומה הוא ניצול וזלזול בנו כאנשי מקצוע,תרומה לקהילה

 

 מנהל הוועד החברי 

 ארגון הפרמדיקים הישראלי


