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 : לכבוד
  כז הרפואי אוניברסיטאי ״סורוקה״ל המרהמנ, שרף כאלד״ר מי

 
 ,רב שלום

 
 גוריון בנגבבאוניברסיטת בן  בפקולטה למדעי הבריאות איום השבתת שנת הלימודים  :הנדון

 
לשמוע שפתיחת שנת הלימודים הקרובה  הופתענו והצטערנואנו פונים אלייך לאחר ש .1

 וזאת עקב הפסקת שיתוף הפעולה בין, נמצאת בסכנהבפקולטה למדעי הבריאות 

  .על רקע סכסוך כלכלי "שירותי בריאות כללית"לבין ן בנגב ואוניברסיטת בן גורי

אשר מהווה חלק בלתי נפרד משיתוף הפעולה הפורה , אנו מייצגיםשציבור הסטודנטים  .3

מצא עצמו לפתע כלוא במאבק , לבין הפקולטה "סורוקה"רפואי מרכז הוארוך השנים בין 

 .ואף ניזוק ממנו בצורה ישירה ואנושה, כוחות כלכלי אשר אליו לא היה מודע כלל

אם כסטודנטים  בין אם כסטודנטים בשנים הראשונות היושבים בכיתות הלימוד ובין, אנו .6

. כבית שני "סורוקה"רואים במרכז הרפואי , ותיקים אשר לומדים בין כתלי בית החולים

רפואי הנמצא בו מהווה עבורנו מקור בלתי נדלה לידע -אשר הסגל הרפואי והפרא, בית

גורם מרכזי בעיצוב דמותנו כאנשי מקצוע בהמשך  והינו, תיקהועי וערכי מוסר ואמקצ

 .הדרך

אמינים גם כי לסטודנטים תפקיד חשוב באופיו והתנהלותו של המרכז הרפואי אנו מ .0

, אשר ידוע בטיפול המקצועי, כאחד המרכזים הרפואיים המובילים בארץ "סורוקה"

המרץ הרב והרצון , המוטיבציה. המסור והאמפתי בתושבי הדרום הנזקקים לטיפול רפואי

" רוח באר שבע"יות חלק מאותה מאפשרים לנו לה, להתנסות ולתרום, האמיתי ללמוד

 .ולהעניק את מלוא תשומת הלב והקשב לכל מבקרי המרכז הרפואי, הידועה

שיתוף הפעולה האקדמאי ארוך השנים בין המרכז הרפואי לבין הפקולטה , למיטב הבנתנו .5

מיטיב עם , אשר הושתת כבר מהקמתה של הפקולטה ונמשך עד היום, למדעי הבריאות

זאת תוך מתן שירות . ר את קידומה של הרפואה הציבורית בנגבומאפש, שני הצדדים

 .בשילוב ציוד רפואי חדשני ומחקר אקדמאי פורץ דרך, רפואי מקצועי ומתקדם

חלק לא מבוטל מציבור הסטודנטים בפקולטה אף רואה את עתידו האישי והמקצועי  .3

ת הגיבוי יזכה לקבל א ,ומקווה שכאשר יגיע יום, "סורוקה"בדרום ובמרכז הרפואי 

 .והתמיכה האקדמאית אשר לה זוכים הרופאים כאן כיום

כצעד  אוניברסיטה לבין המרכז הרפואיאנו רואים בצעד של הפסקת ההתקשרות בין ה .5

אך יותר , קיצוני אשר יוביל לפגיעה משמעותית בציבור הסטודנטים אשר אנו מייצגים

ירותי הרפואה והבריאות גם לפגיעה ישירה באוכלוסיית הנגב אשר צורכת את ש, מזאת

לעניות דעתנו מהלך ". שירותי בריאות כללית"מהמרכז הרפואי ומשירותי הקהילה של 
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פערים אשר , כזה יוביל להחרפת הפערים בתחום הרפואה הציבורית בין המרכז לפריפריה

 .כלל הגורמים המעורבים עושים כמיטב יכולתם לצמצם

ואנו מקווים כי תוכל , ו העמוקה מנושא זהאנו מצאנו לנכון להביע בפנייך את דאגתנ .5

איום ההשבתה המרחף מעל ראשנו ולאפשר את פתיחת שנת הלימודים  להסרתלפעול 

ברור לנו כי יש ". סורוקה"רפואי של -בהדרכת הסגל הרפואי והפרא, הקרובה כסדרה

ו אך אנ, "שירותי בריאות כללית"לפתור את המחלוקת  הכלכלית בין האוניברסיטה לבין 

 .מאמינים כי פתרון זה אינו יכול לכלול את ציבור הסטודנטים כקלף מיקוח

 "סורוקה"לסיום נאמר כי אנו מקווים שכפי שאנו רואים במרכז הרפואי אוניברסיטאי  .9

כך גם המרכז הרפואי רואה בנו הסטודנטים כמשאב יקר ערך וכמקור , כבית חם ותומך

ולכן יפעל לשמירת , אה הציבוריתלכח אדם איכותי ומסור הרואה את עתידו ברפו

 .האינטרסים המשותפים של כל הנוגעים בדבר

  .נודה לתשובתך המהירה למכתבנו זה .14
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