
 מחריבים לנו את הבית בחסות הקורונהמאיימים 

 

 רופאות ורופאים יקרות/ים, 

 

אז מחאו לנו כפיים, ועשו לכבודנו מטסים, זכינו להערכה מהציבור, ראש הממשלה הצדיע לנו 

מספר פעמים בשידור חי על מסירותינו ונחישותנו, על הסיכון האישי שלקחנו כשבאנו יום יום לטפל  

  בחולי הקורונה. טובי בנינו הפסיקו לרגע קט את מאבקם בגרעין האירני, וחיפשו עבורינו מכונות 

הנשמה, מטושים וריאגנטים, גייסו את משאבי המיחשוב המתקדם היצירתיות כדי לעזור למערכת 

 הבריאות להתמודד עם המגיפה המאיימת.  

היו אז בארץ רק חשבנו שיבינו עכשיו למה התרענו כל השנים שמרעיבים את מערכת הבריאות. 

קנו כל השנים על המחסור מונשמים. שיבינו שזע 5000מיטות טיפול נמרץ כשדיברו על  758

במיטות ובאנשי צוות שגרמו לצפיפות במחלקות האשפוז, להמתנות ארוכות בחדרי המיון, לשיעור  

תמותה גבוה מזיהומים נרכשים. חשבנו שיבינו שלמרות ועל אף כל אלה, רק בזכות אנשי הצוותים  

אחרונה בה קרסו הרפואיים זוכים אזרחי ישראל לטיפול רפואי מתקדם, כולל בשעת המבחן ה

 מערכות בריאות מובילות בעולם, אבל שלנו הגיעה להישגים גם במאבק הרפואי בנגיף הקורונה.  

חשבנו בתמימותינו, שיפול האסימון, ושמקבלי ההחלטות יבינו שיש צורך לשדרג את מערכת 

 ל.הבריאות בתקציבים, בתקנים, במיטות, ולשמר את המצויינות של הרופאות והרופאים בישרא

 אז טעינו.

רגע אחרי, חוזר משרד האוצר להתנהלותו הרגילה. חוק ההסדרים מציע להעביר את המועצה  

לא אנשי המקצוע יקבעו את הנדרש להכשרת רופאים במקצועות  המדעית מההסתדרות הרפואית.  

השונים, אלא גוף ממשלתי יחליט, על פי מצוקות השעה וקשיי התקציב כמה ניתוחים ומאיזה סוג  

יך כדי להיות כירורג? איזה חומר מדעי צריך להכיר הנוירוכירורג כדי לטפל בגידולי מוח? איזו  צר

הכשרה יעבור הרופא הפנימי, ומה יהיה עומק הידע של רופא הילדים או האנדוקרינולוג. אולי  

 יחליטו שלא צריך לדעת הכל, ומספיקה התנסות מצומצמת, כי לא חייבים את הכי טוב. 

רגע אחרי חוזר משרד האוצר ומעלה לראש סדר היום הציבורי את "העוולה" שרופא מרוויח גם  

במשרתו בבית חולים, וגם במשרתו השניה, לאחר שעות העבודה כרופא עצמאי בקופת החולים,  

 או כשהוא נשאר בשעות אחר הצהרים ונותן שירות רפואי נדרש במסגרת תאגיד הבריאות. 

משרות ומקיימות/ים   2.5-שרופאות ורופאי ישראל, העובדות/ים  בממוצע באנשי האוצר מצפים, 

את שירותי הרפואה גם בבתי החולים, גם בקופות החולים, מפעילים את וועדות הביטוח הלאומי,  

 משרד הבריאות ומשרד הביטחון, לא ישתכרו יותר מהשכר למשרה אחת....

 אז שוב הגזמתם.

רת רמת ההכשרה של הרופאות והרופאים מהאיגודים  לא נתפשר ולא נסכים להפקעת שמי

המדעיים ומאנשי המקצוע. לא נאפשר לשיקולים כל שהם לאלץ אותנו להתפשר בכל הנוגע לאיכות 

הרפואה והמומחים בישראל. ברור לנו שעצמאותנו המקצועית מהווה עבורכם בעיה. כי כשאנחנו 

מתקדמת, נגישות אלינו, הפחתת עומסים,  דורשים עבור מטופלינו תרופות מתקדמות, טכנולוגיה 

ורחמנה לצלן מיטה לכל חולה רק בחדר ולא במסדרון, אתם צריכים לשלם את החשבון. לא נאפשר 

לכם להכתיב לנו סטנדרטים המוכתבים משיקולי תקציב. נמשיך לדרוש את הסטנדרט הטוב ביותר  



עצמאות של הרופאות והרופאים.  לחולי ישראל, גם אם זה יעלה לכם כסף. לא ניתן לכם לפגוע ב

 לחולים! אנחנו נותנים דין וחשבון רק 

משרות ונשתכר  2.5-די לקשור אותנו מדי שנה לעמוד הקלון בנושא השתכרותנו. אנו עובדים ב

מתפעל מערכת בריאות שבה יש מחסור ברופאות   בהתאם. הרי בסופו של דבר מה אנחנו עושים

 ת ואחד מאיתנו יעבוד רק במשרה אחת...ורופאים. אתם ממש לא רוצים שכל אח

אז תבינו, החוסן הלאומי והחוסן הכלכלי של מדינת ישראל תלוי בחוסנה של מערכת הבריאות. 

 ראינו זאת בכניסה למשבר הקורונה.

אז די לנסות לכרסם בטוב שבמערכת הבריאות. תתגייסו למענה כמונו, תגייסו תקציבים שיביאו  

, תנו לנו את האמצעים להכשיר ולהעסיק OECD -ת לבריאות כמו באותנו לאותה הוצאה לאומי

עוד רופאות ורופאים כדי שנהיה ככל העמים, תמצאו את הדרכים להקים עוד בתי חולים ולהוסיף  

עוד מיטות, כדי שכל חולה ישכב בחדר ולא במסדרון ונפסיק ביחד את הפגיעה היומיומית בכבוד  

 האדם. 

לשמירת   נלחם ללא פשרותאנחנו אתם מאיימים להחריב  את הבית המקצועי שלנו.   – תבינו 

 איכות הרפואה וזמינותה, למען כלל אזרחי ישראל!!!

 

 קיבלתי מספר פניות וברצוני להבהיר ולעדכן אתכן/ם בנושאים הבאים: 

האם מחלתו של איש צוות רפואי שנדבק   - הידבקות מנגיף הקורונה של אנשי צוות רפואי. 1

הקורונה  בווירוסבהמשך לפנייתנו למוסד לביטוח לאומי הוגדרה הידבקות  -בקורונה מוכרת? 

 המזכה ברשת ביטחון כלכלית של המוסד לביטוח לאומי.  כמחלת מקצוע

שים  דראנשי צוות רפואי שנחשפו לנגיף בזמן עבודתם ונ  האם - בידוד אנשי צוות רפואי. 2

על פי החוזר החד צדדי של הממונה על השכר יושלם שכרם  - לצאת לבידוד נפגעים כלכלית?

מהשתכרותן/ם על  100%-לבלבד של אנשי הצוותים הרפואיים בבתי החולים מערך יום המחלה 

 שנותרו בשיח המתמשךחודשי השכר המלאים בשנה האחרונה. נקודות המחלוקת  3פי ממוצע  

ניכוי ימי המחלה, אי החלת המנגנון על רופאי/ות בריאות הציבור, רופאי  עצם  -עם האוצר הן

מטה משרד הבריאות, ורופאי הקהילה. אנו במשא ומתן מתמשך בנושא, חלה התקדמות אך לא 

 הגענו להסכמות על מכלול הנושאים. נעדכן בהמשך

ת החולים פנה  לאור "צווי הריתוק" ונוכחותנו הנדרשת בבי -ניצול ימי החופשה השנתית . 3

ארגון רופאי המדינה למשרד הבריאות האוצר ונציבות שירות המדינה בדרישה לאפשר צבירה  

 . נעדכן בהמשך.2020חריגה של ימי חופשה שנתי בשנת 

פניות בנושא יישום הסכם הקורונה במערכת המל"ם קיבלתי  - בעיות ביישום הסכם הקורונה

ים, רופאות/ים שהחלו לעבוד סמוך לתחילתו של /תגמול לסטאג'ריות/ים שהפכו למתמחות כמו

אנו פועלים מול הממונה ות משרה ששובצו לעבודה באופן מלא ועוד. ההסכם, רופאות/ים בחלקי

 נפנה לבית הדין לעבודה. באם לא ייפתר בשיח, על השכר ומשרד הבריאות. 

הביטוח המשודרג יכלול תרופות מחוץ לסל כולל תרופות   - ביטוח הבריאות של הר"י משתדרג

שהותאמו גנטית לטיפול במחלה, ניתוחים טיפולים מיוחדים, טיפולים מחליפי ניתוחים בארץ  



, השתלות בארץ ובחו"ל ועוד. הביטוח יהפוך לאישי כנדרש היום לאחר נלוותובחו"ל כולל הוצאות 

הביטוח מהווה חלק   ישור מכל אחת ואחד להצטרפות.א יידרשביטול הפוליסות הקבוצתיות ולכן 

.  25מהזכויות המוקנות לחבר/ת הר"י מעצם חברותו. ניתן יהיה לצרף בני זוג וילדים עד גיל 

   מהר"י לכל אחת ואחד מכן/ם.   הודעות אישיות מפורטות ישלחו בקרוב

בסכנת חשיפה צאים  נמאנו פועלים בתקופה מיוחדת שבה כולנו  ולסיום, כמה מילים על המצב. 

 עלינו לשנות את ההתנהלות האישית והידבקות מנגיף הקורונה. בניגוד "לרוח הישראלית" 

להעיר למבקרים  . עלינו להיות "פקח קורונה"  צריך/המאיתנו   כל אחת ואחדוהקבוצתית. 

ולחברותינו וחברינו, ואף למנהלותינו ומנהלינו בנושא המסכות, ההתכנסות בחדרים צפופים,  

כילה חברתית בישיבות צוות. נוכחנו לדעת שהתנהלות שכזו שולחת מחלקות שלמות לבידוד או

   ובבתי חולים אחרים.ומשביתה פעילות כפי שקרה לאחרונה באיכילוב 

 הערבות ההדדית והאחריות ישמרו על כולנו גם בתקופה מבלבלת זו. 

 ואני סומך עליכן/ם במלחמה על הבית. המשך יום נעים ובריאות טובה לכולנו,

 זאב

 

                 

            

 

 

        

 


