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 וד: לכב

    ,  ניצן הורוביץח"כ 

     הבריאות  שר

   

 , שלום רב

 הודעה על התפטרות מעבודההנדון: 

 הרינו להודיעך על התפטרותנו מעבודתנו כרופאות ורופאים מתמחים, מומחים וכסטאז'רים וסטאז׳ריות.

  26התפטרותנו זו מוגשת לך כשר הבריאות, בלב כבד ובלית ברירה, נוכח העסקה פוגענית של תורנויות בנות 

 שעות עבודה רצופות. 

נה או מנוחה, אין ביכולתנו לבצע פעולות  שעות רצופות ללא שי 26במתכונת ההעסקה הזו, עבודה במשך 

רפואיות איכותיות ולקבל החלטות הרות גורל בדבר בריאותם וחייהם של המטופלים אשר תלויים בנו.  

שעות איננו יכולים להעניק למטופלים שלנו את הטיפול והשירות הטוב ביותר לו הם   26במתכונת העסקה של 

 .תנו כרופאות ורופאים.נזקקים והמגיע להם, כמצופה וכמחויב מא

מלבד הפגיעה במטופלים ובאיכות השירות הרפואי, פוגעת העסקה זו גם בבריאותנו האישית ובחיי  

 משפחותינו. 

תה ועודנה שהחובה להעניק טיפול רפואי בסיסי למטופלים שלנו איננה אמורה  יכבוד השר, המחשבה שלנו הי

של ממשלת ישראל שתפקידה לדאוג ולוודא שהבאים   להיות אינטרס אישי שלנו בלבד, אלא בעיקר אינטרס

בשערי בתי החולים בישראל, בחוליים ובמצוקותיהם הקשות ביותר, יזכו לטיפול טוב של רופאים אשר אינם  

 . וחסרי אמפתיה נוכח התנאים הבלתי אנושיים בלתי מרוכזים, מותשים, עייפים

תקוותנו הייתה, ועודנה, כי ממשלת ישראל ואתה, כשר בריאות,   בימים האחרונים הובהר לנו כי הופקרנו.

תביאו בשורה משמעותית לכלל הרופאות והרופאים המתמחים באמצעות תוכנית מוסדרת עם תקציבים  

שהחלתה תהיה בעלת אפקט גדול על מתמחים רבים באופן מידי. בצער גילינו כי מדובר בצעד קטן ממנו מובן  

במחלקות. הפרת את ההבטחות שלך לקיצור על כלל המתמחים ללא יוצא מן   –בשטח  כי אין הפנמה על מצבנו

 הכלל, ודבקת במהלך קטנטן במקום באפשרות להביא הישג גדול לאלו העומדים בחזית. 

 מכתבנו זה נשלח בלית כל ברירה ולאחר שמאמצינו לאפשר לנו תנאי עבודה סבירים ואנושיים לא הועילו. 



 

 

 

 

 
 
 
 

איננו מסוגלים להמשיך  כי , כל אחת ואחד באופן אישי ובכאב לב, הגענו למסקנה, תומים מטהלכן אנו, הח 

 לעבוד באופן הזה ואנו נאלצים להתפטר מעבודתנו. 

 

לצידנו גם שמות סטודנטים בוגרי לימודי רפואה שסיימו את לימודיהם בימים אלו ואשר עתידים להתחיל  

סטאז' בעוד מספר שבועות ומצהירים כי לא יתחילו את הסטאז'. בנוסף אליהם סטודנטים לרפואה בשנים  

 שונות אשר מייצגים דור שלם שקץ במציאות הנוכחית ודורש שינוי מיידי.

 מכתבנו זה ייכנס לתוקף בתוך שבועיים ימים.

  

 על החתום:  

ששמם מצוין ברשימה המצורפת  והסטודנטים כלל הרופאות והרופאים המתמחים, המומחים והסטאז'רים 

 למכתב זה.  


