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 רופאות ורופאים יקרים,
 

לטובת מאבקנו העיקש והצודק  פעילות רבה שהתרחשה בתקופה האחרונה כי בתום  מבקש לעדכןאני 
לתקצוב ראוי ותכנון ארוך טווח למערכת הבריאות לצד הורדת גזירות חוק ההסדרים, כשמעל הכל מרחפת 

  :ההסדרים את הסעיפיםוריד מחוק לה, בשלב הזה, הצלחנו ,עננת מגיפת הקורונה
 

  .היטל על רפואה פרטית 

  תשלום על ביטול תורים לרופא וגביית השתתפות עצמית לרופא מקצועי במערכת
 הבריאות. 

  מדובר בנושא מורכב בעל השלכות רחבות  -הליך מכרזי להקמת מרפאה או חדר ניתוח
 על הבריאות מבחינת זמינות השירותים לציבור ואיכותם.

 
 .לא ירדו לצערנו מסדר היום והם כפי הנראה יועברו למסלול של חקיקה רגילה סעיפים אלו

 
יים ורפורמות במערכת הבריאות וכי הזמן ובשבועות האחרונים הבהרנו כי חוק ההסדרים אינו המקום לשינ

במערכת הבריאות לצמצם ולפגוע אלא להשקיע מגיפה, אינו הזמן בשבו אנו נמצאים יחד עם המאבק 
 תשתיות. ולהרחיב 

 
 כוללת:פעילותנו עד כה 

בכפר המכבייה, בהשתתפות יו"ר  12.8.21 -של בכירי המערכת שהתקיים בתאריך ה כנס חירום -
 .ח"כ עידית סילמןועדת הבריאות ויו"ר הקואליציה 

יו"ר , פרופ' נחמן אשל המשרד הבריאות ", מנכניצן הורוביץמר עם שר הבריאות  פגישות ודיונים -
 .ח"כ עידית סילמןיו"ר הקואליציה ו ועדת הבריאות

ל משרד הבריאות ", מנכניצן הורוביץמר לראש הממשלה נפתלי בנט, שר הבריאות  פניות ומכתבים -
, יועמ"ש הכנסת עו"ד ח"כ עידית סילמן, יו"ר ועדת הבריאות ויו"ר הקואליציה פרופ' נחמן אש

 –ועוד )לצפייה בכל הפניות והמכתבים  ח"כ אביגדור ליברמן, שר האוצר שגית אפיק
https://www.ima.org.il/news/ ) 

 
, כמו כן מאבק שורו של התקציבצפוי לנו עוד מאבק ארוך ועיקש עד לאילצד ההצלחה הזו, יחד עם זאת ו

 שטרם הוצאו מחוק ההסדרים וגזירות שתופענה בחקיקה רגילה, כאמור.  הגזירותבכל 
 

להיאבק איתנו הן בגזרות והן להרחבת התשתיות ך ילהמשולהירתם אנו זקוקים לכל אחת ואחד מכם 
 והתקציב.

 
ח"כ עידית סילמן,  ויו"ר הקואליציה אני מבקש להודות ליו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי וליו"ר ועדת הבריאות

 . שסיכמו לפצל את הסעיפים מחוק ההסדריםעל 
 

פרופ' נחמן , מנכ"ל משרד הבריאות  ניצן הורוביץמר שר הבריאות  :מאבקל ששותףתודתי נתונה לכל מי 
 ושפעל ורופאה וכן כל רופא הר"יחברי מזכירות וללסגני יו"ר הר"י , למנהלי בתי חולים, מנכ"לי קופות, אש

 מול חברי כנסת.
 בברכה,

 
 ציון חגי פרופ'

 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
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