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 )במענה: ציין סימוכין(                

 
 לכבוד

 ח"כ ניצן הורוביץ
 הבריאותשר 

 
 

 שלום רב,
 
 

 אדוני השר, 
 
במבצע ו, במיגור התחלואה הקורונה יומם וליל בניהול משברני ממלא את  תפקידי מזה כשנה ועוסק א

תחומים רבים ונוספים הקשורים לעתיד המשרד ולעתיד מערכת הבריאות בשנים  לצדחיסוני הקורונה 
 הקרובות.

 
היתה מבצע החיסונים המוצלח ביותר בעולם. מבצע שאפשר לנו של עשייתנו בשנה האחרונה גולת הכותרת 

מחשבה פרצות הקורונה הנוכחית. זאת, מתוך תלבצע הקלות דרמטיות במשק, אשר נותר פתוח גם עם ה

 באופן מהיר ויעיל.להתגבר על ההתפרצויות האחרונות שנוכל 

 

  תה רבה:יהעשייה היכמובן שלא הסתפקנו בכך, ו

   המיליונים לטיפול נפשי ורגשי על פוסט  150 וספנו למערכת הבריאות בשנה אחת,המיליארד שקלים  20

 אחיות ואחים ומאות עובדי מקצועות  2,000רופאות ורופאים,  600תוספת תקנים של   וכך עשינו עם קורונה,

 . הבריאות

אים והאחיות אני עוסק כמובן בדברים הדחופים העומדים על הפרק, כגון: תקציבי המשרד, תקני הרופ
 תמקצועות הרפואה, היערכות המשרד לשנים הקרובות בהיבטים של אופי אוכלוסייה, דמוגרפיה עתידיו

בתי חולים, הרחבת הקהילה ואשפוזי בית ועוד תשתיות והדרישות ממערכת הבריאות לרבות כח אדם, 
 הבריאות(.נושאים רבים ומגוונים )כולל אורח חיים ורפואה מונעת, כנדרש ממשרד 

 
ביודעי שתפקיד המנכ"ל הינו תפקיד אמון, אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי למלא תפקיד זה בתקופה 

 זאת.מאתגרת 
 

שרד הבריאות, מחוזות המשרד, קופות החולים, בתי החולים, הנהלת מכל זאת, בסיוע שלא יסולא בפז של 
 ם, כמו גם משרדי ממשלה נוספים., ארגוני החירופרויקטור הקורונה, המשל"ט, ומפקדת אלון

 
ברצוני להודיע שאני מבקש לסיים את תפקידי כמנכ"ל משרד הבריאות ולשוב ולשרת במערכת הבריאות 

 בבית החולים ברזילי שבאשקלון.
 

 פיפה ככל הנדרש, בוודאי בעת הזאת של התפרצות מחודשת למגיפת הקורונה.אבצע ח
 

ואת ייצוב המערכת בנתב"ג חיסוני בני הנוער, עד לבחירת מנכ"ל מטעמך אמשיך לקדם ביתר שאת את נושא 
 ., כמו גם שאר הנושאים בהם אני עוסקתחלואהכמובן במטרה לצמצם את ה
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 אני מודה לשר יולי אדלשטיין, שבחר בי לתפקיד ואני מודה לך על העבודה המשותפת עד לסיום תפקידי.
 

אומר לסיכום שאני גאה בכל אשר מערכת הבריאות עשתה במהלך מגיפת הקורונה עד עתה, יחד עם ממשלת 
 ישראל והציבור בישראל.

 
 
 
 

 ובתודה, בברכה
 
 

 פרופ' חזי לוי
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