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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. 

נציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו ההחולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר 

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

 כדי לתקנו.

דקות בלבד, והרופאה נאלצת  7כאשר מקציבים לכל מטופל  - /102סיפורו של דניאל מאפריל לפניכם 

ולטפל במקביל באנשים שלא מגיעים פיזית למרפאה, התורים מתעכבים באופן לנהל שיחות טלפון 

 משמעותי: 

 - משהו חוטף אני בשנה פעמיים-פעם: מתורגל כבר אני. מדי יותר חולה להיות לי יוצא לא, למזלי"

 . משפחה לרופא ומגיע, תור לקבוע מטלפן. אלי ונטפל באוויר שעף וירוס איזה או הצטננות

 לכל - השמית הרשימה לפי. וחיכיתי, המרפאה חדר מול כסא תפסתי. מחליפה לרופאה הגעתי הפעם

 . ולצאת כנסילה דקות שבע בערך יש מטופל

, שתיים דקה עוברת - כנסילה לי שיקראו ממתין ואני חולה ויוצא נפתחת הדלת, בתור הבא הייתי אני

, דקות חמש עוד עוברות. מישהו אל שלה בנייד מטלפנת ואז במחשב מקלידה הרופאה את רואה אני

 ואני עוברות דקות חמש עוד. עצבנית קצת אפילו שהיא נראה, מישהו אותו עם לדבר ממשיכה והיא

 חולפות מעט שעוד מכך רצון שביעות חוסר של סימנים בכוונה מראה, לחדר מחוץ אבל - מולה יושב

 . בטלפון והיא דקות עשרה חמש להן

 דבש עם תה לשתות עצה עם יצאתי אחרי דקות שתי בערך, לי קראה היא, דקות עשרים כמעט אחרי

 ".החמיר לא הוא לשמחתי. מחמיר המצב אם ולחזור

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"



 

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

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

 .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

 


