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 ,רופאות ורופאים יקרים
 

 
 עדכון לרופאות ולרופאים – 2022-2021תקציב המדינה וחוק ההסדרים הנדון: 

 
 

שאנחנו עדיין מרכזים בעניין תקציב המדינה אני מבקש לעדכן אתכן ואתכם על המאמצים הרבים 
 .וחוק ההסדרים שנלווה לו

 
 התקציב אושר בממשלה בתחילת השבוע שעבר, אולם הדרך לאישורו הסופי בכנסת עדיין ארוכה. 

 
 .אנחנו מתכוונים לעשות בזמן הזה כל מאמץ על מנת שתקציב הבריאות יהיה ראוי יותר

 
מיליארד שקל? כי כשבוחנים את הצרכים המיידיים של  2למה אנחנו לא מאושרים מתוספת של 

המערכת, ובראשם ההתמודדות עם התפרצות הקורונה והעומסים שהיא מביאה איתה, מבינים עד כמה 
 .נבלעת עמוק בתוך הגירעון השוטף "התוספת"

 
ר להשקעה הציבורית בבריאות עומד על אף שהפער בין ישראל לממוצע המדינות המפותחות בכל הקשו

מיליארד שקל בשנה לבסיס  5מיליארד שקל בשנה, אנחנו דורשים תוספת צנועה יחסית של  20-כ
 .התקציב. מבחינתנו זהו המינימום ההכרחי

 
חוק ההסדרים כולל עדיין שורה של צעדים להם אנחנו מתנגדים בתוקף. חלק מהצעדים הוסרו בעקבות 

ו בעניין )כמו הדרישה לפנות לרופא משפחה לפני הפנייה לרפואה יועצת(, חלק מהם המאמצים שהובלנ
על כל תשלום בגין פעילות  30%רוככו, וחלק כאמור עדיין נותרו. כך למשל, מוצע להטיל מס בגובה 

או מס בגובה  -רפואית מחוץ לסל כל זמן שהתשלום בוצע במזומן או באמצעות ביטוח בריאות פרטי 
מהציבור הישראלי  80%-ן(. המהלך הזה יפגע בראש ובראשונה ב"עות ביטוח משלים )שבבאמצ 10%

 .שמחזיק בביטוחים הללו, שעלולים להתייקר
 

חוק ההסדרים כולל גם הטלת סנקציות על מנהלי בתי חולים עד כדי הבאה לפיטוריהם, בעילה של אי 
אחראית, אך לא זו המטרה של  עמידה לכאורה ביעדי התקציב. אנחנו בהחלט תומכים בהתנהלות

אלא עוד אמצעי להעמיק את שליטת האוצר בבתי החולים ובמערכת הבריאות בכלל  –משרד האוצר 
 .תוך החלשת המנהלים והפיכתם למי שכפופים אך ורק לשיקולים כלכליים

 
ונטיים חברים וחברות, אנחנו לקראת מאבק ארוך. אנחנו פועלים בעניין בעזרת כל גורמי המקצוע הרלו

בתחומי הלובינג, המשפט, האסטרטגיה והתקשורת. אנחנו מקיימים מגעים מול הדרג הפוליטי לרבות 
ראש הממשלה ושרי הבריאות והאוצר, ואנחנו ערוכים לתרחיש בו נצטרך לגייס את הציבור הישראלי 

 .למאבק הזה
 
 



 

 

הלי קופות החולים ביום חמישי הקרוב נקיים כנס חירום בהשתתפות ראשי מערכת הבריאות, מנ
ומנהלי בתי החולים. זו תהיה יריית הפתיחה במאבק הזה, מאבק שקיווינו ואנחנו עדיין מקווים 

שיתייתר. אין לי ספק שכל אחת ואחד מכם נמצאים יחד איתנו במערכה הזו, כי רק יחד נוכל להצליח 
 .ביעדים שהצבנו לעצמנו

 
 
 
 
 
 
 ,ברכהב       

 
 פרופ' ציון חגי 

 ר ההסתדרות הרפואית בישראל"יו   
 


