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של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם 
כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות 

, המרפאות, במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים
אנו תקווה שהשיתוף של 

   .סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

  .הם אלו ששומרים עלינו בריאים ולפעמים בכלל בחיים
  ?מי שומר עליהם, 

 עד לתאר לי קשה. נמרץ בטיפול
. מפחיד זה קרוב כך כל פוגעים
 נוכל כך שאחר בשביל רק, 

 חופש יום לקחת לגיטימי לא
 משימה זו תורנות ביום מחלה

 להיכנס צריך אתה או נמרץ
 לגיטימית סיבה לא זה 39 

 מהם אחד אף מכירה לא. בכלל

 ועד זו משנה. ובמרפאות 
 תקנים להוסיף ההבטחות 

לא  2014מסקנות ועדת גרמן משנת 

 סף על" נמצאת לא כבר 

 שיקום את להציב דורשים
 את הבריאות מערכת התפעול של

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה 
מאריכות , אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים

  מר יעקב ליצמן

  מר בנימין נתניהו

  קריסת מערכת הבריאות בישראל

של אנשים המבקשים להעלות על הכתב את סיפוריהם הוא יוזמה פרטית " 
כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות 

במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים
אנו תקווה שהשיתוף של . בתחום אחריותו של משרד הבריאותמוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות 

סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו

הם אלו ששומרים עלינו בריאים ולפעמים בכלל בחיים, רופאים הם אלו שאמונים על הבריאות שלנו
, כשאין זמן ובכלל לגיטימציה לטיפול, אבל כשאין מספיק תקנים

בטיפול מאושפזים אותה וסיימו לתורנות בבוקר שהגיעו רופאים
פוגעים כשהם אבל, יום כל מכים החולי ואת המוות את רואה

, הלימודים בזמן אפשרי סימפטום כל חווים אנחנו. גרועים
  . ממציאים סתם ואנחנו בראש שהכל, 

לא כך כל שני ומצד בדיקה לעצמך לשלוח או מרשם לעצמך
מחלה יום לקחת. טוב ולא. בעצמנו מטפלים לרוב כך שאנחנו

נמרץ בטיפול שלך הילד אם ,רופא בתור. משמרת לכל גיבוי יש
 חום סתם אבל לשני אחד עוזרים אנחנו. מחליף עם למצוא

  . מנצנץ גרוע והכי מגזימן, היפוכונדר שאתה

בכלל טוב לא נראה המצב לפחות אחד במקרה, נמרץ בטיפול
  ".עליהם לחשוב מפסיק לא והמוח

 החולים מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי
 כל. מיליון 8-מ ליותר איש מיליון 3.5- מ גדלה ישראל אוכלוסיית
מסקנות ועדת גרמן משנת  .מומשו ולא ההסדרים טורפדו בשל חוק 

  .עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי

 בישראל הבריאות מערכת. הבריאות תיק את הזניחו 
  .כעת האחריות נמצאת בידיכם. 

דורשים, המתמשכת מההזנחה כתוצאה יום מדי הסובלים ישראל
התפעול שללתקציב ולקשיי  ולייחס, הלאומי העדיפויות סדר

ההגנה על חייהם של אזרחי המדינה  .הביטחון שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת
אלא גם את השמירה על תפקודן התקין של מערכות מצילות חיים, כוללת לא רק פעילות צבאית

  

  

  

מר יעקב ליצמן, שר הבריאותסגן 

  מר משה כחלון, שר האוצר

מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

  

קריסת מערכת הבריאות בישראל: הנדון

  

  ,שלום רב

" מכתבים לבריאות"פרויקט 
כדי לחלוק עמכם את התלאות והמצוקה שנגרמו להם בשל חוסר יכולתה של מערכת הבריאות , האישיים

במכתבים אלה נפרוש בפניכם את הסיפורים הכואבים מבתי החולים. להעניק להם טיפול הולם
מוקדי החירום ושאר הנציגויות שנמצאות 

סיפורים אלה יעזור לכם להבין את חומרת המצב ולפעול במלוא הנכונות והדחיפות כדי לתקנו
  

רופאים הם אלו שאמונים על הבריאות שלנו
אבל כשאין מספיק תקנים

  : מעייןלנו כותבת 

רופאים שני על שמעתי השבוע"
רואה אני, מטלטל הדבר כמה

גרועים הכי המטופלים הם רופאים
, אמת בזמן עצמנו את לשכנע

לעצמך לרשום נוח כך כל אחד מצד
כך שאנחנו ,בדיקה או הפניה בשביל

יש אחיות אצל. אפשרית בלתי
עם למצוא בהצלחה ,דחוף לניתוח
שאתה יחשבו עוד. בבית לשבת

בטיפול מאושפזים רופאים שני
והמוח נקרע הלב אבל אישית

מיטות האשפוז ואמצעים חיוניים נוספים בבתי, האחיות, מספרי הרופאים
אוכלוסיית, התקופה הנוכחית

 אשפוז ומיטות צוות לאנשי
עקב פיזור הכנסת והממשלה וקיום הבחירות מוקדם מהצפוי, ימומשו אף הן

 לדורותיהן ישראל ממשלות
. בפועל קורסת היא, "קריסה

ישראל ואזרחי אזרחיות, אנו
סדר בראש הבריאות מערכת

שמוענקים לתקציב ולקשיים של מערכת חשיבות מידת אותה
כוללת לא רק פעילות צבאית



ולהפציר בכם להתגייס למטרה לכם להזכיר אנו נמשיך .חיים ותומכות באיכות החיים שינוי שנראה עד, ולהפציר בכם להתגייס למטרה

  , המיידי

  

חיים ותומכות באיכות החיים
   .בפועל מיושם לטובה

המיידי לטיפולכם ובתקווה בציפייה

  "לבריאות מכתבים" צוות


