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 לכבוד:

 

 ח"כ ישראל כ"ץ   ח"כ יולי אדלשטיין    ח"כ בנימין נתניהו       

 שר האוצר    שר הבריאות    ראש ממשלת ישראל

 

 הרפואה הפנימית בישראלהנדון: 

 

הרפואה הפנימית בישראל היא חזית שדה הקרב של המאבק בקורונה. מחלקות הקורונה הם רפואה 

ימית. ההירתמות שלנו מיד עם פרוץ המגפה הייתה המונשמים הם רפואה פנ  פנימית. הטיפול בחולים 

האלים והמסוכן   נגיףאזרחי ישראל מפני ה למלאה ומוחלטת. אנחנו המפקדים והחיילים בשטח שמגנים ע

 הזה. 

 

ייבת לקבל שהרפואה הפנימית ח ,בכל מקום אפשרי בממשלת ישראל ,מזה שנתיים שאנחנו מתריעים 

על אחת כמה וכמה בתקופת הקורונה. לפני כשנה וורכבים, להתמודד עם האתגרים המ מענים על מנת 

אושר דו"ח ועדה בראשות פרופ' רן טור כספא שקבע את מנגנוני ההתייעלות הנדרשים לטובת הרפואה  

 בתהליכים ולא בהחלטות.הפנימית. מאז אנחנו תקועים במילים ולא במעשים. 

 

המחלקות הפנימיות בישראל, מתריעים  מנהליכלל אנחנו,  .במיוחד  הקרוב יכול להיות אכזריהחורף 

 קרוב!! להתמודד עם אתגרי החורף ה  המחלקות הפנימיות לא ערוכות ולא מוכנות בפניכם:

 

. עם בואו של החורף, נגיע  100%-המחלקות הפנימיות נמצאות בכל ימות השנה בתפוסה של למעלה מ

אשפוז אלפי חולים במסדרונות ובחללים שאינם ראויים לאשפוז. ויותר. המשמעות היא  140%לתפוסה של 

ד. השילוב שפעת וקורונה יח אתואתם חייבים להבין מה צפוי בחורף שיביא  "רגיל",אם זה המצב בחורף 

יחד עם תחלואות  ,הזה מחייב אותנו להיערך מיידית, אחרת העלייה במספר חולי הקורונה המאושפזים 

פות )שגם בהן יש התפשטות שפעת, תחלואת ראות ומחלות מורכבות נוס החורף הרגילות, ובניהן

קריסה  ל להתמודדות עם מצבים קיצוניים מאוד, ובתנאים הקיימים, יביא את המערכתוהחמרה(, 

 .  ולכישלון

 

. בתנאים האלה נדרשת מיד, ללא עבודתנוהמצב הנוכחי של המחלקות הפנימיות לא יאפשר לנו לעשות את 

 במלואו.  ה אמיצה של הממשלה, לאשר את דו"ח טור כספא היסוס, החלט

 

יש לפעול ללא דיחוי ליישום המיידי   .יישום המלצות הועדה הוא המפתח להערכות לקראת החורף הקרוב

 של ההמלצות:
 

תקני רופאים במחלקה.    16 על צהמליטור כספא הועדת  – במחלקות הפנימיות תקינה הגדלת ה  .1

, תקנים  450 מדובר בפער של תקני רופא בלבד.  12-ל 11ם הוא בין התקנים במחלקה כיוממוצע 

 .למחלקות הפנימיות  ם יעודייילפעול במהירות לסגירתו על ידי הקצאת תקנים  שיש

 

המלצות הועדה וחוזר מנכ"ל הבריאות שיצא אחריהן דורשות  – איסור אשפוז חולים במסדרונות .2

ם. ההערכות צריכה  במסדרונות בעוד כחמש שנילאיסור על אשפוז חולים  ךלהיערמבתי החולים 



 

 

יש לדרוש מהנהלות בתי תחלואה מדבקת. עת התמודדות עם בלהתחיל היום, על אחת כמה וכמה 

 שפורסם.  ריאות משרד הב חוזר מנכ"לשל  מידיהחולים יישום 

 

ת , במסגרלבתי החולים לאחרונה תקנים שהוקצו  – למחלקות הפנימיות עודיים ייתקציב ומשאבים  .3

  רכש   משרד הבריאות ש ,מכשירי אולטרה סאונד גם מחלקות הפנימיות. ללא הגיעו הקורונה, משבר 

לא הגיעו ליעדם בחלק מבתי ונועדו למחלקות הפנימיות, טור כספא,  המלצות ועדת על בסיס 

 החולים. 

 עודייבאופן יזוק המחלקות הפנימיות תעשה שמטרתם חיתקנים ומשאבים להבטיח כי הקצאת  יש

 ויש להנחות את הנהלות בתי החולים בהתאם.  חלקות הפנימיות למוברור 

 

חיזוק דור העתיד של רופאי ורופאות המחלקות  – שקעה במומחים ובמתמחים ברפואה פנימיתה  .4

חיזוק המערכת טמון בהבטחת עוצמתו תפקודן של המחלקות. הינו קריטי להבטחת  הפנימיות 

מצא בפני משבר כוח גדול ממשי  ילים להכן, אנו עלו . אם לא יעשהשל הדור הבאומקצועיותו 

 בשנים הקרובות. 

 

המלצות דו"ח טור כספא יביא  מלא של כאמור, הקורונה מחייבת קבלת החלטות מיידית ומהירה, אך אימוץ 

שנים לאיפוס המסדרונות, חיסול תופעת המאושפזים בתנאים שאינם ראויים ומעבר לרפואה  חמשתוך 

 מקצועית ושירותית לכל אזרח בישראל.  פנימית איכותית,

 

אספות מחאה, לא   קיימנועילות, לא פלאורך כל השנים מעולם לא פגענו במקבלי השירות. לא השבתנו 

שכל יום מחדש ממליצים לנו לנקוט בהם. הכדור באמצעים  , לא חסמנו צמתים ולא נקטנו"צפנינו לבג

, מקצועית, רתומה, נאמנה, שמעמידה את השירות בידכם עכשיו: האם מערכת כמונו, מסורה, אחראית 

את אמונכם המלא באמצעות אימוץ המלצות דו"ח טור  לאזרח מעל לכל, האם המערכת שלנו ראויה לקבל 

 במה שאנחנו נמנעים ממנו עד עכשיו כדי לעשות כן. כספא, או חלילה, האם צריך להשתמש 

 

"כמה אוזניים צריך אדם כדי לשמוע אחר  לן באחד משיריו המפורסמים שואל חתן פרס נובל בוב די

. אנחנו מקווים שהפניה הזו שלנו, של כלל מנהלי המחלקות הפנימיות במדינת ישראל, תהיה שצועק?"

 תומכות. מספקת כדי ליפול על אוזניים קשובות ו

 

 

 על החתום,

 

 מנהלי המחלקות הפנימיות 

 

 

 



 

 

 
 

 

 פרופ' אבישי אליס 
ת, מנהל  יו"ר איגוד הרפואה הפנימי

 וןפנימית ג', בליניס

 פרופ' אריה בן יהודה 
 מנהל החטיבה הפנימית, הדסה 

   פרופ' אהוד גרוסמן
 מנהל החטיבה הפנימית, שיבא

 פרופ' רמי הרשקוביץ 
 הפנימית, איכילובמנהל החטיבה 

 פרופ' זאהר עזאם 
 מנהל החטיבה הפנימית, רמב"ם

 פרופ' ג'יזל גודארד 
 מנהלת החטיבה הפנימית, וולפסון

   
 י ד"ר עפר לו

 שמיר -פנימית ב', אסף הרופא
 ד"ר דני אלון 

 פנימית א', מאיר 
 פרופ' עאסי נימר 
 פנימית א', נהריה

 פרופ' מיכה רפפורט 
 שמיר -הרופאפנימית ג', אסף 

 דעון חרך ד"ר ג 
 פנימית ב', מאיר 

 ד"ר נאסר גטאס 
 פנימית ב', נהריה

 ד"ר בוקס אנדרס 
 שמיר -פנימית ד', אסף הרופא

 ד"ר יונה קיטאי 
 פנימית ב', מאיר 

 ד"ר רוברט דרגו 
   פנימית ג', נהריה

 ד"ר אלי שילוח 
 שמיר -פנימית ה', אסף הרופא

 ד"ר זמיר דובריש  
 פנימית ג', מאיר 

 ד"ר אחמד מוגרבי 
 פנימית ד', נהריה 

 ד"ר אולג גורליק 
 שמיר -פנימית ו', אסף הרופא

 ד"ר יאיר לוי 
 ימית ד', מאירפנ

 ד"ר סעב אמיר 
 פנימית ה', נהריה

 ד"ר יונתן שפירא 
 שמיר -פנימית ח', אסף הרופא

 ד"ר רחלי חפץ 
 פנימית ה', מאיר 

 ד"ר דוד חסין 
 פנימית א', אסותא אשדוד 

 יונת חגית ד"ר  
 פנימית א', שיבא

 ד"ר אינה דובין 
 פנימית א', לניאדו 

 ד"ר יובל הורוביץ 
 פנימית ב', אסותא אשדוד 

 ווי עמיטל אד"ר ה 
 פנימית ב', שיבא 

 פרופ' צבי שמעוני 
 פנימית ב', לניאדו

 ד"ר עומר אבו אלהיגא   
 בי"ח האיטלקי, נצרת 

 ד"ר שמואל שטיינאולף 
 פנימית ג', שיבא

 ד"ר נטשה קוזאק   
 פנימית א', קפלן

 ד"ר עאמר ספורי 
 בי"ח הנוצרי, נצרת 

 ד"ר אבשלום ליבוביץ 
 פנימית ד', שיבא

 ה אטלי מלכ רד"
 פנימית ב', קפלן 

 ד"ר איליה פולישוק 
 אשפוז יום פנימית, סורוקה

 ד"ר חיים מעיין  
 פנימית ה', שיבא 

 ד"ר מלניק סטפן  
 פנימית ג', קפלן 

 דניאל פלוסר 
 פנימית א', סורוקה

 ד"ר בן צבי 
 פנימית ו', שיבא

 ד"ר חיים שמואלי 
 פנימית ד', קפלן 

 נמרוד מימון פרופ' 
 פנימית ב', סורוקה

 ד"ר גד סגל
 פנימית ט', שיבא

 ד"ר שושנה זווין 
 מנהלת החטיבה הפנימית, שערי צדק 

 ד"ר ליאור זלר 
 פנימית ג', סורוקה 

 ד"ר הווארד אוסטר 
   איכילובפנימית א', 

 ד"ר דיויד כץ  
 פנימית א', שערי צדק 

 פרופ' אבושקרה מחמוד 
 פנימית ד', סורוקה

 ד"ר גיל בורנשטיין 
 פנימית ב', איכילוב 

  ד"ר גבריאל מונטר
 פנימית ג', שערי צדק 

 ד"ר כרמי ברטל 
 פנימית ה', סורוקה

 פרופ' אורי רוגובסקי 
 פנימית ג', איכילוב

 ד"ר טליה וולק 
 שערי צדק פנימית ד', 

 ד"ר לאוניד ברסקי 
 פנימית ו', סורוקה

 פרופ' דוד זלצר
 פנימית ד', איכילוב

 ד"ר ראובן פרידמן 
 פנימית גריאטרית, שערי צדק

 ד"ר שפר אלכסנדר 
 פנימית ח', סורוקה 

 פרופ' שלמה ברלינר 
 פנימית ה', איכילוב 

 פרופ' מרדכי מושקט 
 הדסה הר הצופים 

 ד"ר טובה ארד 
 יוספטל

 פרופ' ג'ריס יעקוב 
 פנימית ו', איכילוב 

 פרופ' אילן ירון 
 פנימית א', הדסה כין כרם 

 ד"ר אלי בן ואליד 
 פנימית א', ברזילי 

 ד"ר יעקב אּבלין 
 פנימית ח', איכילוב 

 פרופ' דרור מבורך 
 פנימית ב', הדסה עין כרם 

 ד"ר יוסף משעל 
 פנימית ב', ברזילי 

 פרופ' ראובן פורת 
 איכילוב פנימית י', 

 אלון הרשקו 
 פנימית ג', הדסה עין כרם 

 ד"ר אלי מגן 
 פנימית ג', ברזילי 



 

 

 ד"ר ענת גפטר 
 פנימית א', בילינסון 

 פרופ' צבי פרידלנדר 
 ', הדסה עין כרם פנימית ד

 ד"ר דורון זמיר 
 פנימית ד', ברזילי 

 פרופ'  אלון גרוסמן 
 פנימית ב', בילינסון 

 ד"ר חוסין אוסאמה 
 זיו פנימית א', 

 ד"ר זהבה גליק 
 פנימית גריאטרית, ברזילי

 ד"ר אמיר שלומאי 
 פנימית ד', בלינסון

 פרופ' ריימונד פרח 
 פנימית ב', זיו 

 פרופ' מאג'ד עודה 
 בני ציוןפנימית א', 

 פרופ' לאונרד ליבוביץ 
 פנימית ה', בליניסון 

 ד"ר סופיה רימברוט 
 פנימית א', העמק

 ד"ר אלעד שיף 
 פנימית ב', בני ציון

 אילן קראוזה     ' פרופ
 ן פנימית ו', בליניסו

 ד"ר אורון עילם 
 פנימית ב', העמק

 וולפוביץ אפרת 
 פנימית ג', בני ציון 

 זיידמן עליזה ד"ר 
 פנימית ב', השרון 

 פרופ'  מאזן אליאס 
 פנימית ג', העמק 

 ד"ר מרינלה בקרמן
 פנימית א', הלל יפה 

 ד"ר יבגני ברקוב 
 פנימית ג', השרון

 נאיל בשאראת ד"ר 
 פנימית ד', העמק

 ד"ר סייף אבו מוך  
 פנימית ב', הלל יפה 

 ד"ר דרור דיקר 
 פנימית ד', השרון

 גיא דורי ד"ר 
 פנימית ה', העמק

 ד"ר רחמילביץ רונית 
 פנימית ג', הלל יפה 

 פרופ' אילן בנק 
 מעייני הישועה

 ד"ר וויליאם נאסיר 
   פנימית א', פוריה

 ד"ר אבשוביץ נינה 
 פנימית ד', הלל יפה 

 ד"ר דב גביש 
 פנימית א', וולפסון 

 סובח סובח ד"ר 
 פנימית ב', פוריה 

 ד"ר סמיר קאסם  
 פנימית א', כרמל 

 הדי אורבך ד"ר 
 פנימית ב', וולפסון 

 ד"ר איילת רז פסטר 
 פנימית א', רמב"ם 

 ד"ר שי כהן 
 פנימית ב', כרמל 

 ד"ר מרגריטה משבי 
 פנימית ד', וולפסון

 ד"ר גידי ברגר 
 פנימית ב', רמב"ם 

 ד"ר אירנה ברגמן 
    פנימית ג', כרמל

 ד"ר רון דובינסקי  
 פנימית ה', וולפסון 

 ד"ר אמיר קרבן 
 פנימית ג', רמב"ם 

 

 דורון מנחמי 
 פנימית ו', וולפסון 

 פרופ'  מור'יר ח'מאיסי 
 פנימית ד', רמב"ם 

 

 
 פרופ' טוני חאיק 

 פנימית ה', רמב"ם 
 

 ל בראון יד"ר אי 
 פנימית ח', רמב"ם 

 

   

   

https://hospitals.clalit.co.il/emek/he/info/emek_doctors/Pages/sophia_rimbrot.aspx


 

 

 
 העתקים:

 המל"למאיר בן שבת, ראש 

 ונן פרץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלהר

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 אייל, מנכ"לית משרד האוצר -קרן טרנר 

 שאול מרידור, ראש אגף תקציבים

 ודים פרמן, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור, משרד הבריאות

 ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה, משרד הבריאות  


