
 

         28/07/20/5  

 

 

 מר יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 מר משה כחלון, שר האוצר

 מר בנימין נתניהו, ושר הבריאות ראש הממשלה

 

 קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

 

 ,שלום רב

יוזמה פרטית של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא " 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 . יות שנמצאות בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגו, המרפאות, החולים

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

 .כדי לתקנו

, שמבהיר כי גם כאשר מבוטחים משלמים סכומים נוספים על ביטוחים משלימים', משל  ורהסיפלפניכם 

 :שהובטח להם ועלולים להגיע למצבים מסכני חייםהם לא מקבלים את מה 

 .ומרתיח סמלי אבל, קטן קטן סיפור"

 שצריך מאליו מובן שלא כזה, בינוני באופן בראשה ונחבלה בינוני מגובה נפלה ,וחצי שנתיים בת ,בתי

 . להיבדק ללכת

 שקיימת המושלמת באופציה בחרתי, החג במהלך קרה שזה ובגלל, לפעול איך ולהחליט להכריע כדי

 והוא דומים במקרים הזה בשירות השתמשנו בעבר. 'ליין און ילדים רופא' המכונה שרות, ת חוליםבקופ

 . לא רע עבד

 כתוב בו מסך רק, אסמכתה מספר קיבלתי לא. מקוון בטופס ושלי בתי של הפרטים את השארתי

 20:00-ב כותבת את המילים האלהואני  ,בצהרים 0:00/ לפני היה זה. דקות מספר תוך אלי שיחזרו

, שלי הזוג בן של הפרטים עם הפעם, טופס עוד שמילאתי אחרי לא גם. בכלל מהם שמעתי לא. בלילה

 . באותה קופת חולים הוא גם

? זה לא היה כך אם מה, אבל, גמור בסדר בתי של מצבה ולמזלנו רופא מכר עם להתייעץ נאלצתי

, בתי עבור וחצי שנתיים כמעט ובנוסף וחצי מעשור יותר כבר משלים ביטוח על משלמת אני מה ובשביל

 " ?בכלל רשותי את לבקש בלי אוטומטית שצורפה

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. מיליון 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 הןלדורותי ישראל ממשלות

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

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

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

 .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

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

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

 

 , המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


