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 לכבוד: 

 שרת הבריאות, גב' יעל גרמן

 שר האוצר, מר יאיר לפיד

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

 

 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

את סיפוריהם  להעלות על הכתבמה פרטית של אנשים המבקשים פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוז

בשל חוסר יכולתה של מערכת התלאות והמצוקה שנגרמו להם  לחלוק עמכם אתכדי האישיים, 

מבתי  הכואבים נפרוש בפניכם את הסיפורים במכתבים יומיים אלההבריאות להעניק להם טיפול הולם. 

ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו נההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

 והדחיפות תקווה שהשיתוף של סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות

 כדי לתקנו.

הסיפור פורסם בפנייה ישירות לשר האוצר יאיר לפיד דרך  - /102ממאי  אברהם דבשל  וסיפורלפניכם 

  :כל מילה נוספת מיותרת .דף הפייסבוק שלו

 ,לפיד יאיר מר"

 חדשה בפוליטיקה שהאמינו הרבים הנלהבים התומכים מבין הייתי האחרון הבחירות מסע במהלך

 . הביניים מעמד למען ובמאבק

 אך. ספק ללא ראויה מטרה היא הביניים מעמד למען והמאבק חדשה שפוליטיקה, לפיד יאיר מר האמת

 . וחירותו האדם לכבוד לדאוג היא, ממנה ראויה מטרה

 והשירותים אנושי צלם כל איבדה, גרמן יעל מפלגתך חברת עומדת בראשה אשר, הבריאות מערכת

 כאזרח אני. 12-ה במאה, חיים אנו בה התקופה את םמיתוא אינם יום מדי מקבלים ישראל אזרחי אותם

 המשאבים וחסרת מסורבלת, רקובה במערכת נתקל, חודש מדי הבריאות מס את ומשלם חוק שומר

 .למבוטחיה בסיסי אנושי מענה לתת כדי הנדרשים

 .שבחולון וולפסון החולים לבית והובהל בטוב לא שחש לאחר אבי את איבדתי, יומיים לפני

 המיון חדר בכל. והגון אנושי רפואי לטיפול משוועים חולים כשעשרות 20:00 בשעה המיון לחדר הגענו

 המתנה כיסא על בישיבה להמתין נאלצים החולים כשמרבית, במיטות חוסר, רופאים /-כ כ"בסה היו

 . למכאובם מענה כשאין אינסופית

 כשהוא טיפול וללא מים ללא המתנה של שעות 7-מ למעלה לאחר רק הפנימית למחלקה הופנה אבי

 . מותש

 יצאו שעשה הבדיקות כל ובנוסף ,חיים סכנת שהיא איזו ציינו לא מעקב לצורך אותו שאשפזו הרופאים

 . תקינות



 

 ונענינו הלילה עליו עבר כיצד לברר למחלקה צלצלנו, החולים לבית יציאתנו טרם, בבוקר למחרת

 . בסדר ושהכל יציב שמצבו

 . התדרדר שמצבו להודיע אליה התקשרו, החולים בית לחניית אחותי כשהגיעה

 . קרה אשר את להסביר איש אליה ניגש לא, דקות 20 כעבור, למחלקה כשנכנסה

 . מצבו את לראות לחדרו ידיעה בלא נכנסה, מענה ללא אבי של מצבו על לברר ניסיון לאחר

 . חיים רוח ללא ,מכוסה אבי את מצאה להפתעתה

 מה היה לא אך הופתעו הם גם כי הרופא מצד אדישה תשובה קיבלה בצעקות מהחדר שיצאה לאחר רק

 .לצידו איש כשאין המזון מבליעת למוות ונחנק ,לאכול קיבל אבא כי התברר. לעשות

 את אך ,אירופה ושל הגרמנים של מהתופת להינצל הצליח, ודכאו מאושוויץ שואה ניצול אבי, לפיד מר

 קודם יום רק. שרד לא הוא ישראל מדינת של הקורסת הבריאות ומערכת וולפסון חולים בית של התופת

 .לב וטוב שמח, בריא, צלול כשהוא 00-ה ההולדת יום את לו חגגנו

 שייך, לפיד מר ,ואני. יותר חשובה ישראל מדינת תושבי בריאות אך, לפיד מר חשוב הוא הביניים מעמד

 ?כיצדא ה .בריאות חוסר על בריאות מס לשלם אותי מחייבת המדינה. הביניים למעמד

 על המאבק אך, ראוי מאבק הוא' הקוטג על המאבק 'מספיק'. יגיד ישראל במדינת שהציבור הזמן הגיע

 ".זוה לקריאה יצטרף הזה הפוסט את שיראה מי שכל מקווה אני. פחות לא ראוי בריאותינו

אחיות, מיטות הרופאים, עודכנה מערכת התקינה הקובעת את מספרי ה לא 6791 שנת מאז

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים בבתיאשפוז ואמצעים חיוניים נוספים ה

 לאנשי תקנים להוסיף ההבטחות כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 5.3-מ גדלה ישראל אוכלוסיית

 .מומשו ולא ההסדרים חוקבשל  טורפדו אשפוז ומיטות צוות

 נמצאת לא כבר בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו לדורותיהן ישראל ממשלות

 האחריות נמצאת בידיכם.כעת . בפועל קורסת היא", קריסה סף על"

 את להציב דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו

 שללתקציב ולקשיי התפעול  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

 .הביטחון מערכתשמוענקים לתקציב ולקשיים של  חשיבות מידת אותה את הבריאות מערכת

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה כוללת לא רק פעילות צבאית, אלא גם את השמירה על 

 נמשיךאנו  תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, מאריכות חיים ותומכות באיכות החיים.

  .בפועל מיושם לטובה שינוי שנראה עד, המצב גרוע כמה עד ביומו יום מדי לכם להזכיר

 

 , המיידי טיפולכםל ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי

 


