
                       

  

 2021 אוגוסט 15תאריך: 
 0182-2021סימוכין: 

 
 רופאות ורופאים יקרים, 

 

 אל מול גזירות חוק ההסדרים והתקציב עדכון פעילות ההסתדרות הרפואית הנדון:
 

התקיים ש, ההסדרים חוקמערכת הבריאות וו תקציב עם הבריאות מערכת התמודדותבכנס החירום של הר"י בנושא 
וחברי  ני יו"ר הר"יסגממלאי מקום ו, בו השתתפו נציגי קופות החולים, מנהלי בתי חולים 12.08.2021ביום חמישי 

  העלינו שתי סוגיות עיקריות:מזכירות הר"י, 

 .של מערכת הבריאות ארוךהגיעה העת לתכנון לטווח  .1

 גזרות חוק ההסדרים והתקציב.התמודדות עם  .2

פרופ' ציון חגי, יו"ר  בכנס השתתפה יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הבריאות בכנסת, חברת הכנסת עידית סילמן.
ההסתדרות הרפואית, הציג בפניה את הדרישה של ההסתדרות הרפואית לבטל את גזירות חוקי ההסדרים 

 הדרקוניים שהוצעו במסגרת תקציב מערכת הבריאות.

 בכנס נדונה הדרישה להוסיף לאלתר רופאים קבועים הן בבתי החולים והן בקהילה !!!

 ולהשקיע בהון אנושי. OECDהוספת כל התקציבים הדרושים  למערכת הבריאות על מנת לעמוד בהשקעות ה

להכניס את ,שלא ייתכן שבתקופה בה רופאות ורופאי ישראל מגויסים כולם למאבק בנגיף הקורונה  ,הדגישפרופ' חגי 
 ציבור רופאי ישראל לא יסכים לקבלן ויתנגד להן בתוקף. ,בדלת האחורית חוקי ההסדריםגזירות 

 להלן תמצית הגזירות המוצעות ע"י משרד האוצר.

באצטלה של "חיזוק מערכת הבריאות הציבורית" פגועים בציבור גדול של מבוטחי השב"נים וביטוחים  .1
שבסופו של דבר יתגלגל לפתחו של המבוטח. מערכת הבריאות  ,30% ל 10%פרטיים ע"י מיסוי שנע בין 

הציבורית עמוסה לעייפה עם תורים ארוכים לניתוחים, לכן, הציבור מחפש פתרון ע"י פניה לשב"נים 
ולביטוחים הפרטיים לצורך קיצור תורים. החלטת האוצר להטיל מס כה גבוה על השב"נים והביטוחים 

הציבורית וכך יגדל אף יותר העומס על הבריאות מהמבוטחים יחזור למערכת הפרטיים יגרום לכך שחלק 
 מערכת הבריאות הציבורית ואורך התורים.

 יאות הציבורית והן באזרחי ישראל.אנו נתנגד לגזירה זו שפוגעת הן במערכת הבר
 
 
 
 
 



                       

  

 

בחוק ההסדרים מנסים לאיים על מנהלי בתי החולים ומנהלי קופות החולים בפיטורים, במידה שיחרגו  .2
, שכן מנהלי הקופות ומנהלי בתי החולים מראש מתוקצבים בחסר ואיום אנו מתנגדים לגזירה זומתקציבים. 

 מסוג זה עלול לפגוע בבריאות הציבור.
 

, המאפשרים קיצור תורים והכנסות נוספות ולים הממשלתייםהניסיון לפגוע בתאגידי הבריאות של בתי הח .3
לטובת בבתי החולים  מושקעיםלבתי החולים הציבוריים, הוא מהלך אבסורדי, שכן ההכנסות מהתאגידים 

 כלל הציבור במערכת הבריאות הציבורית.
 

 אנו נמשיך במאבקנו הצודק ופועלים לשם כך במספר מישורים:

 לוביסטים בכנסת. .א

 אישיים עם ח"כים ושרים.מפגשים  .ב

 במידת הצורך ננקוט בצעדים ארגוניים שיפורטו בעתיד. .ג

 

 

 

  בברכה, 

 ציון חגיפרופ' 
  ההסתדרות הרפואית בישראליו"ר 

 
 
 
 

 


