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 יעל אנדורן, לית משרד האוצר"מנכ

 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

  , שלום רב

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

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

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

אנו . ציגויות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנ, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

רופא המתריע על הבעיה של פתיחת תקנים להתמחות עבור סטודנטים לרפואה ', סיפורו של אלפניכם 

 :סור ברופאים שרק ילך ויחריף בשנים הבאותאשר גורמת למח, בארץ

 // אחד) שנה מחצי יותר כבר ומחכים רפואה לימודי עכשיו שסיימו חברים 4 לי יש. מומחה רופא אני"

 . להתמחות לתקן( חודשים 7 ואחת חודשים 8 שניים, חודשים

 להתמחות תקנים נפתחו שלא אבל ,מעוניינים הם בו במקצוע להתמחות אותם שקיבלו להם אומרים

 להתמחות רוצים מהם שניים. ל"חולימודים ב בוגר ואחד ארץלימודים ב בוגרי מהם 3 .לחכות ועליהם

 . ומחכים יושבים והם ברפואה נדרש במקצוע

 רופאים מספיק שאין שבגלל הממשלה ושל( ההסתדרות הרפואית בישראל) י"הר של טענה יש בינתיים

 מלחכות התייאשו שכבר מהם 3 על לפחות יודעת אני. בארץ לרופאים נוספים תקנים לפתוח סיבה אין

 . ב"לארה קבלה בחינות של בתהליך הם. ל"בחו מזלם ומחפשים

 הסטודנטים מספר הגדלת? בארץ רופאים חסר של בבעיה מטפלת ישראל מדינת שבה הדרך זו האם

 ? החדשים הסטודנטים כל יתמחו איפה. ההתמחות תקני מספר את יגדילו לא אם תעזור לא לרפואה

 מחצי יותר עומדים שכבר הללו הצעירים הרופאים ,נוספים מתמחים תקני תקצה לא ישראל מדינת אם

 מהם לבדוק חייבת ישראל מדינת. ל"לחו לעזוב יאלצו מקצועית להתקדם ובלי עבודה בלי שנה

 נאבד אחרת ,בהתאם מתמחים תקני ולהוסיף ,שנים 4-6 בעוד רופאים יחסרו או יידרשו בהם המקצועות

 ".הצעירים רופאינו מיטב את

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

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

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



 

לא  4162מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק אשפוז ומיטות צוות

 .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 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

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

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

  .בפועל מיושם לטובה נוישי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות

 

 : העתקים

 בכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת חברי


