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 מנהיגי מדינת ישראל

מנהלי מחלקות , רופאים בכירים, אנו, פרטבועל מדינת ישראל  טרופים אלו העוברים על העולםבימים   

מתבהרת  –בדרמה הקשה המתחוללת עכשיו  .להשמיע את קולנו חייבים ,במערכת הבריאות  ויחידות

  ומכם נדרש להבין את המשמעות הקריטית , חשיבותה העליונה של מערכת בריאות חזקה ויציבה לעין כל

 .של החנק המתמיד שכפיתם על המערכת הבריאות הציבורית במשך שנים  

בשנות . מערכת הבריאות של מדינת ישראל מעולם לא עמדה בראש סדר העדפות הלאומי של הממשלה

לא הוקצה התקציב , לא פחות חמור או ,ם שהוטל קיצוץ תקציביהזדעזענו קשות בכל פעעבודתנו 

רבות  רענו חדשות לבקרים כי המחיר של החנק התקציבי המתמשך שניםהת .המתאים לבתי החולים

האזרחים לא יצאו לרחובות על הרס מערכת , קולנו לא נישמע .בתחלואה גוברת ובחיי אדם יתבטא

למצב שאנחנו בתחתית  העיהג" אפ-הסטארט"איך קרה שאומת  .ויום הדין הגיע, הבריאות הציבורית

במספר מיטות אשפוז כלליות ובמקום , בהוצאה לאומית לבריאות  (OECD)רשימת המדינות המפותחות

ומנתוני משרד הבריאות עצמו עולה כי המצב , נפשות 0111ל השלישי לפני האחרון במיטות טיפול נמרץ

במודע רק היו שבחרו , הכתובת הייתה על הקיר? ם הגדולותבפריפריה חמור שבעתיים מאשר בערי

                                                                                                        .להתעלם ממנהובכוונת מכוון 

. ות חיוניותאו מתעכבות החלט/ו בימים אלה מתקבלות החלטות התלושות מהמציאות הקלינית בשטח  

כולל  ,החולים בבתיוחולים בקהילה . הנהגת המערכה כשלה במדיניות הקריטריונים לבדיקת קורונה

רבים בצוות . שבועותלא נבדקו כלל במשך  ,בכל הארץכולל אנשי צוות רפואי  ,חולים בדלקות ריאה

ההגנה על בריאות  ."ןלא נפל האסימו"לצערנו עדיין  .ללא כלי הנשק המתאימים" קרב"הרפואי נשלחים ל

מעמידה בסכנה את היא . לא מספקת ובמקומות רבים לא קיימת כלל, הצוותים הרפואיים היא חלקית

אמורה להמשך בבתי , ואף קשה להאמין, הפסקת פעילות אלקטיבית מתאחרת. יכולתנו לנצח במערכה

 ? החולים הפרטיים

 :כי דורשים אנוזה ממש  ביום. בשעת המבחן הגורלית  אנו משלמים מחיר כבד

 רופא בעל הבנה קלינית והכרות קרובה עם הטיפול , מקצוע איש יעמוד הבריאות מערכת בראש

שיגבש , תחתיו יפעל צוות מורחב של אנשי מקצוע כולל קלינאים בכירים ."בשטח"הרפואי 

חיוני לשלב קלינאים ואנשי שטח בצמרת גיבוש  .יחיד דעת על מבוססותשאינן המלצות 

 .ההמלצות והמדיניות

 גם הוא, שיוביל את משבר הקורונה ויהיה אחראי על התאום בין הגופים השונים המתכלל הגורם 

 .יכלול קלינאים בכירים המכירים היטב את המציאות ברחבי המדינה

 החל, החוסרים של מידיי מילויבטיחות אנשי הצוותים הרפואיים בראש סדר העדיפויות  העמדת 

 שלא חוזרת בלתי והבטחה, חומרי חיטוי ועד למכונות הנשמה, עיניים מגני, ותאיכותי ממסכות

 .וזכויותיהם שכרם יפגעו

 מדת מערכת הבריאות הציבורית בסדר עדיפות הע, בחלוף המשבר הנוכחי בעוד זמן לא ידוע

כך . דרדר ברמתה וביכולתה המקצועיתיחנק ולהילה, הצטמקל, תקציבי כך שלא תמשיך לרעוב

 .מול עינינו כבר שנים רבותקורה 

תוך , כולנו נמשיך לעבוד יחד רופאים וצוות סיעודי, איננו מבקשים מחיאות כפיים, הסירו דאגה מליבכם

לא להפקיר עכשיו ולא לשכוח בעתיד את , אנו מבקשים רק. סיכון עצמי שלנו ושל המשפחות שלנו

 .ההזנחה של מערכת הבריאות הציבורית בעשורים האחרונים

 

 ותקווה לשינוי, מחאה, מהול בדאגה, כבוד רבב

 :להלן חתימותינו בסדר אקראי

 מנהל מחלקה , דורון קופלמן' פרופ

 מנהל מחלקה  ,ברגר רן שטיינ"ד

 מערךמנהל , נמרוד רוזן' פרופ



 מנהלת מכון, סתווית שלו' פרופ

 מנהל מחלקה, ר יורם קליין"ד

 מנהל מחלקה, חנוך קשתן' פרופ

 מנהל מחלקה, עמי פישמן' פרופ

 מנהל אגף' רמי הרשקוביץ' פרופ

 מנהל מחלקה, ר דניאל פלוסר"ד

 סמי ויסקין מנהל יחידה' פרופ

 נהל מחלקהמ ,גיל בולוטין' פרופ

 מנהל מחלקה , שמואל אביטל' פרופ

 מנהל מחלקה, ר מיקי כהן"ד

 סגנית מנהל אגף, ר מירב אינגביר"ד

 מנהל יחידה, אריק פינקלשטיין' פרופ

 מנהל מחלקה, דניאל הרשקו' פרופ

 מנהלת יחידה, ר לימור אילן בושארי"ד

 מנהל מחלקה, ר דודי טובבין"ד

 מנהלת יחידה, ר אתי שפיגל"ד

 מנהל יחידה, ר גיא רובין"ד

 (גימלאי)מנהל מרפאה , חגי חרמש' פרופ

 ר קובי ארד מנהל מחלקה"ד

 מנהל מחלקה, דורון זגר' פרופ

 חלקהמנהל מ, ר גור זמיר"ד

 ר גיל שכטר מאור מנהלת יחידה"ד

 מנהל מכון, ר עופר חבקוק"ד

 מנהל מחלקה , אלון גרוסמן' פרופ

 מנהל יחידה, ר בועז בלוך"ד

 מנהל מחלקה, חיים פארן' פרופ

 מנהל מחלקה, ר צבי קליין"ד

 מנהלת יחידה, טל בירון' פרופ

 המנהל מחלק, ר אשר פרסמן"ד

 מנהל מחלקה, ר שי קונס"ד

 מנהל מחלקה, ר סלים מזאווי"ד

 מנהלת יחידה, ר נעה ברגמן"ד

  מנהל מחלקה, ר צבי פישל"ד

 מנהלת מכון, ר יהודית קראוס"ד

 מנהל מחלקה, שלף אילן 'פרופ

 מנהל מחלקה, יאיר לוי' פרופ

 מנהלת מכון, ר יעל קופלמן"ד

 מנהל מרכז, רוני טפר' פרופ

 ר חגית שופל חבקוק"ד

 מנהל מחלקה, דורון הלפרין' פרופ

 ר צופיה באור רוסק מנהלת יחידה"ד

 רונית קונפינו כהן מנהלת יחידה' פרופ

 מנהל מחלקה ,'אילן ליבוביץ' פרופ

 מנהל יחידה, עוזיאל יוסף' פרופ

 מנהלת יחידה, ר אדם דגנית"ד

 מנהל יחידה, ר הרצל גבריאל"ד

 מנהל יחידה, ר דן דבי"ד

 מנהלת מכון, פיקלני-ר פנינה רוטמן"ד

 מנהלת מחלקה, ר נירית לב"ד

 מנהל מכון, אייל ריינשטיין' פרופ



 מנהל יחידה, אהרון פרימרמן' פרופ

 מנהל יחידה' ר אלון יולביץ"ד

 מנהלת מכון, ר מיה גוטפריד"ד

 מנהל מחלקה, ר זיו נאמן"ד

 מנהל מחלקה, מן'ר יואב תורג"ד

 מנהל מערך, ר שבתאי רומנו"ד

 מנהל מחלקה, ר צבי שטיינר"ד

 מנהל מחלקה, אבשלום שלום' פרופ

 מנהל יחידה, חטום-ר אוסאמה אבו"ד

 מנהלת מחלקה, ר לי גולדשטיין"ד

 מנהל יחידה, ר ערן זיתן"ד

 מנהלת מחלקה, קיטאי ר יונה"ד

 מנהל מחלקה, ר אבישי להד"ד

 מנהל מרפאה, ר גיל אלברטו"ד

 מנהל מחלקה, שמעון מרטיק' פרופ

 מנהל מחלקה, איל גור' פרופ

 מנהל מחלקה, ר דרגן קרברושיץ"ד

 מנהל מערך, ימינובר עופר בינ"ד

 מנהל מערך, אילן שלף' פרופ

 מ מנהל מחלקה"מ, ר זכי אעסי"ד

 ת מחלקהמנהל', ר רונית רחמילביץ"ד

 מנהל יחידה, ר נחום פרידברג"ד

 מנהל מחלקה, ריס'יעקוב ג' פרופ

 מנהל מחלקה, דניאל בריסקו' פרופ

 מנהל מערך, אלי קונן' פרופ

 מנהלת מכון, ר אליסיה נכטיגל"ד

 מנהל מחלקה, ר כפיר פפר"ד

 מנהל מחלקה, אבי רוטשילד' פרופ

 מנהל יחידה, ר נעם בור"ד

 מנהל יחידה, ר עודד ופסי"ד

 מנהלת מרפאה, ר חנה רוזנבאום"ד

 מנהל מכון, איאן גרלניק' פרופ

 מ מנהלת מחלקה"מ, סבטלנה טובר "ד

 מנהל יחידה, ר גיא שוסהיים"ד

 מנהל מחלקה, שי קויתי' פרופ

 מנהלת מחלקה, ר שרי אבני"ד

 מנהלת מחלקה, ינה'ורג'ר בזורה ג"ד

 מנהלת מכון, דבורה קדרון' פרופ

 מנהלת מחלקה, ר רחלי חפץ"ד

 חלקהמנהלת מ, ר משבי מרגריטה"ד

 מנהל יחידה, ראיד סלים' פרופ

 מנהלת מכון, ר אסנת קונן"ד

 מנהל מערך, אלי עטר' פרופ

 מנהל מערך, אריק בלשר' פרופ

 מנהל מכון, ר איל מורג"ד

 מנהל מכון, ר דורון פישר"ד

 מנהלת מכון, ר תמר גספר"ד

 מנהלת מכון, ר נטליה גולדברג"ד

 מנהל מכון, רדב'ר מיכאל ז"ד

 מנהל מרפאה, ר עידו לוריא"ד



 מנהל מחלקה, ר אלון רשף"ד

 מנהלת יחידה, ר קרינה לוין"ד

 מנהלת מרפאה, ניק רסקין טויאנה'ר מיצ"ד

 ר איל נוף מנהל יחידה"ד

 מנהל מחלקה, ריימונד פרח' פרופ

 מנהל יחידה, ר אמנון עמית"ד

 מנהל מרפאה, ר אסף טריפטו"ד

 מנהל יחידה', ר עופר מרקוביץ"ד

 מנהל מחלקה, ר יוסף רודריג"ד

 מנהלת מחלקה, תלמה הנדלר' פרופ

 מנהלת יחידה, זיסין רבקה' פרופ

 מנהל חטיבה, ר עידו נחמני"ד

 מנהל יחידה, ר רון סלע"ד

 מנהלת מחלקה', איטה ליטמנוביץ' פרופ

 מנהל מחלקה, ר דני אלון"ד

 מנהל מחלקה, עאסי נימר 'פרופ

 מנהל יחידה, אריאל פינקלשטיין' פרופ

 מנהל מחלקה, ר גלעד חן"ד

 מנהל מחלקה, אליאס טובי' פרופ

 מנהל יחידה, ר מריו ביינר"ד

 

  

 


