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 כ"א בחשון, התשפ"א
 2020נובמבר  08

 425523120אסמכתא: 
 

 
 עובדי משרד הבריאות, עמיתי ורעי לדרך  אל:

 
      

 רגע לפני פרידה

הציבור  בריאות  שנים כראש שירותי 13שנים בשירות הציבור בצה"ל ובמשרד הבריאות, בתום  31בתום 

המאבק בקורונה  תי בחזיתתריבה שבמיוחד וכמשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בתום שנה קשה ותובענית 

  - בריאות הציבור ופעלתי ללא לאות למען

  ,חזי לוי 'פרופ המשרדאדלשטיין וממנכ"ל  (יולייואל )ח"כ ביקשתי היום משר הבריאות 

 , על מנת לנוח קמעה, ולצאת לדרך חדשה.2020שנת בסוף  לסיים את תפקידי

 הייתה לי הזכות הגדולה לשרת את מדינת ישראל שנים רבות במערכת הבריאות הצבאית שלאחר 

  - אשר נחשפת בימים אלה במלא תפארתה, מקצועיותה ומצוינות אנשיה - והאזרחית

 הזרמת דם חדש לתוך המערכות הציבוריות. לאני סבור שיש משמעות לערך הרוטציה ו

  

 ,18כבר בגיל 

  כשהתחלתי ללמוד בעתודה האקדמית של צה"ל, החלטתי לבחור בתחום הרפואה.

 להתמחות בתחום בריאות הציבור.שלי טה ההחלכמו על  ,על הבחירה הזו אני שמח

  - , וכמשנה למנכ"ל המשרדתפקידי כראש שירותי בריאות הציבורבמסגרת 

, כמו רויקטיםפרחב במיוחד של מגוון  ,של המשרד ובגיבוי השרים והמנכ״לים ,יחד עמכם והובלתי מתייז

 "אפשרי בריא" לקידום אורח חייםכנית ת ,חיזוק ושיפור הפיקוח על המזון, שדרוג סל החיסוניםלמשל: 

  .במפעלים מזהמיםמתמיד  ומאבק ,פעיל ובריא

גנטיקה רפואית, הקנביס הרפואי, התפתחות הילד,  כמו בתחומים, הצלחנו להגיע להישגים מהותיים יחד

המתקדם צוא הפוטנציאל הישראלי העוסק בי: מיזם Healthcare Israelמיזם ו הפיקוח על מזון מן החי

  .הבריאותבתחום 

כמו מגפת  –קשות ומסוכנות כמה וכמה מגפות בעוד הרבה לפני נגיף הקורונה, נלחמנו יחד  –וכמובן 

  -( 2014( ומחלת האבולה )2013(, הפוליו )2009(, שפעת החזירים )2006(, שפעת העופות )2003) הסארס

 ויכולנו להן. 

 

 לעולם לא עשיתי לבד. –מה שעשיתי  כל

 ילי משרד הבריאות אשר זכיתי לשרת תחתם, לעמיתי"לשרי הבריאות ולמנכ אני רוצה להודות

 , המעבדות העובדים והמנהלים במשרד הבריאות, למנהלי ועובדי בתי החולים, קופות החולים
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 המערכות. כלהרפואי ב אנשי הסגל כלול הרפואיות

משטרת ישראל, אני רוצה גם להודות לעובדים ולמנהלים במשרדי הממשלה השונים, לאנשי צה"ל, המוסד, 

 שנות פעילותי כאן. כלהגורמים השונים שאיתם הייתי בקשר הדוק ופורה במשך  כלהמקומיות ול הרשויות

 ר. ולא פחות חשוב: עקב צורת הפנייה המקובלת בעברית, הטקסט במכתב זה נכתב בלשון זכ

  לגבריםוהן  לנשיםמיועד הן  –כמובן שכל מה שכתוב כאן, בכל פסקה, בכל שורה, בכל מילה 

 שהיו איתי לאורך כול הדרך.

הימים, החודשים והשנים בהן פעלתי לטובת הציבור ובריאותו, ובמיוחד בימים סוערים  כלבזאת ועוד: 

 –ו לוכיף הקשה שתקף את העולם ה עם הנגלוכבהם מתמודדת מדינת ישראל יחד עם האנושות  אלה,

 כדי לחבר ולקשר. –וקצת יותר  ,תילוכמה שבי כלהקדשתי את מירב המאמצים שלי ועשיתי 

  

 לחבר ולקשר, לטובת בריאותו ורווחתו של הציבור, 

בין גורמים שונים בממסד הישראלי ובמערכות השונות שלו; לחבר ולקשר בין משרדי ממשלה שונים, 

שונים  ידע-וזרמים שונים בחברה הישראלית; לחבר ולקשר בין מומחים שונים, תחומי ועדות כנסת שונות

ועוד;  כלכלה, תרבות, משפטים, תחבורהספורט, חינוך, המינים והתחומים: חברה,  כלוארגונים שונים מ

היה ולא יהיה מדע  לחבר ולקשר בין דעות שונות בעולם הרפואה, שהוא עולם של מדע, אבל אף פעם לא

 דויק.מ

הפעילויות האלה, ידענו הסכמות ודרכים משותפות, ידענו מחלוקות  כלהשנים האלה, לאורך  כללאורך 

 כללהתמודד ולהתגבר על  –ם לוכאלה עמד הרצון המשותף והעצום של  כלוחילוקי דעות, אבל מעל 

 הקשיים שבדרך.

 הקשתה עלינו בדרכנו זו, אך אני מאמין  מגפת הקורונהבשנה האחרונה, הדינמיקה המורכבת של 

 את המירב והמיטב.גורמי המקצוע שלב ושלב עשו  כלויודע כי ב

והפתרונות,  נמצא את התשובות עוד ארוכה הדרך ולא פשוטה, אך אני בטוח שביחד, מבפנים ומבחוץ,

 ונלמד לגבור גם על הנגיף הזה, בדיוק כמו שהתגברנו על קודמיו.

לשאת בתפקיד ובאחריות עד לגמר חפיפה עם המחליף קיבלתי על עצמי ר ולמנכ"ל, לש הודעתיבמסגרת 

 שייבחר.

 , בישראל משיך לראות את עצמי כלוחם של מערכת הבריאותבכל מקום בו אהיה, א

 'שירות מילואים' .גם במסגרת נאמנה מבטיח לשרת אותה אני ו

  

 ושורות אחרונות לכם, אנשי משרד הבריאות:

 אחת ואחד מכם.  כלשנים שירתי את הציבור, יחד עם  13

 אהבה., זו הגימטרייה של המילה 13

              אני אוהב אתכם.

                    איתמר
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