
 

         4102/204/2  

 

 

 שרת הבריאות, גב' יעל גרמן

 שר האוצר, מר יאיר לפיד

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו

 

 הנדון: קריסת מערכת הבריאות בישראל

 

  שלום רב, 

פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם פרויקט "מכתבים לבריאות" הוא יוזמה 

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

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

ויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאות. אנו החולים, המרפאות, מוקדי החירום ושאר הנציג

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

 כדי לתקנו.

סיפורה של תמר, שקראה באתרנו על בעיות בשירות של מוקדי "טרם" ורצתה להוסיף את לפניכם 

 :הסיפור שלה

  עמי במוקד טרם עם תינוקה.-על החוויה של בתקראתי באתרכם "

, פקידות) שם השירות נותני שרוב לציין לי חשוב. הירושלמיים טרם מוקדי בשני דומים דברים חוויתי

 לתפקד להם אפשרו לא והלחץ הצפיפות אבל, שניתן כמה עד ויעילים נחמדים היו( רופאים, אחיות

 . אפילו למיטבית קרובה בצורה

 .זה על זה והשתעלו מאוורר לא המתנה בחדר נדחסו ירושלים מחוז מתושבי חצי, שם ביקוריי בכל

 אפילו, מקרה בשום הקופה ל ידיע לך מוחזרים שלא שקלים עשרות כמה שמשלמים הקטע, מזה חוץ

 ובמוקד ,החזר יש במיון ביקור על למה. מעצבן באמת(, מניסיון) באמבולנס למיון משם אותך פינו אם

 "?אין חירום רפואת

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

, התקופה הנוכחית ועד זו משנה. ובמרפאות החולים האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי

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

 .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות תצוו

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

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

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

 לתקציב ולקשיי התפעול של ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר בראש הבריאות מערכת שיקום

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



 

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

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

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 העתקים: 

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


