
  לכבוד:

 פרופ' שי אשכנזי בשומרון, אוניברסיטת אריאל ב  בית הספר לרפואהדיקן  

 דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, פרופ' אנג'ל פרורגדור 

 מנהלת בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, פרופ' יעל רפאלי  

 פרופ' קרל סקורצקי באוניברסיטת בר אילן, דיקן הפקולטה לרפואה 

 פרופ' דינה בן יהודה  , אוניברסיטה העבריתבדיקנית הפקולטה לרפואה 

 זנברג  יפרופ' אילון אידיקן הפקולטה לרפואה בטכניון, 

 אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אהוד גרוסמן דיקן הפקולטה לרפואה ב

 הזדהות עם מחאת המתמחים והמתמחות ל  17/10/21שביתת סטודנטים ביום ראשון הקרוב הנדון: 

 שלום,  

  , של תסכול ועצב רגשות מעורבים  ב יום  כותבים לכם ה  ו, הסטודנטים והסטודנטיות לרפואה בישראל,אנ

 אך גם גאווה ותקווה. 

. בכאב רב צפינו במתמחים  רתיחה לנקודת    מגיע בשבועות אלהמאבק המתמחים המתקיים מזה שנים  

מצידם    ת הניסיונוכל  התפטרות, וזאת לאחר שמוצו  המתמחות מוסרים את ההודעה על הגשת מכתבי  בו

 שעות.   26להגיע להבנות לגבי קיצור התורנויות של 

שללא מהלך דרסטי קולם ימשיך  והבנה    ולשבר גד  הבתוכ  מת חלטה על מהלך ההתפטרות מגלהה

להתמודד    ישארו שוב לבד יהם    להיות מושתק לעוד שנים, ומתוך הכרה כואבת כי אם לא ידאגו לעצמם

המערכת  קשיי  לקיצור  עם  ואפשרי,  ישים  יותר,  וטוב  יותר  רחב  מתווה  קיום  בצדק  דורשים  הם   .

 התורנויות. 

כי   מבינים  הסטודנטים,  האנו,  הנוכחי  המקצועי המאבק  עתידנו  על  ובראשונה  בראש  .  והאישי  וא 

יזכו להיום    ות שנאבקים .המתמחים מי שיקצור את הפירות הם אנחנו,    -   הנות מפירות מאבקם ילא 

 לעתיד.   .ותוהמתמחיםה הסטודנטים והסטודנטיות לרפוא

נים  מצויכלים  מקבלים  אנחנו  אנו לומדים רבות על חשיבות הקשר עם המטופלים.  בלימודי הרפואה  

בכבוד,   לנהוג  בעיניים,  להסתכל  להקשיב,  לומדים  המטופל,  עם  נכונה  דינמיקה  הבנה  בליצירת 

טובת  בו את  שמקדשת  המערכת  כי  מבינים  אנחנו  החולים  לבתי  מגיעים  אנו  כאשר  אך  אמפתיה. 

באורח פלא כל אותם עקרונות גבוהים אינם תקפים כאשר מדובר  . המטופל, שכחה את טובת המטפל

 .  עצמם   ברופאים

הפקולטות  להיות.    תו ה ביותר שביכול.ה הטוב.כל אחד מאיתנו הגיע ללימודי הרפואה כדי להיות הרופא 

ביותר.   הטובים  הרופאים  להיות  ביותר  הטובים  הכלים  את  לנו  מספקות  מצידן  בארץ  אך  לרפואה 

ושהכלים    י הם נשכחו כ  מבינים רואים את המתמחים והמתמחות, אנחנו  וכשאנחנו מגיעים לבתי החולים  

 הנפלאים שרכשו במהלך לימודיהם עומדים במבחן בלתי אפשרי.  

  , על המשפחות שלהם חייהם הוזנחו, ובימים אלה הם יוצאים למאבק אחרון על המתמחים והמתמחות 

עמדה  אנחנו רואים חובה להביע    . אמיץ והכרחי מקצועי,  זהו מאבק ערכי, מוסרי,    על המטופלים שלהם. ו

   שביכולתנו על מנת לתמוך במתמחים.עשות כל  לברורה ו 

 לא נוכל לשבת מהצד ולשתוק בזמן שהמתמחים מסכנים את עתידם שלהם במאבק על עתידינו. 

שביתה ארצית בת יום אחד ביום    נקיים  ומתוך תמיכה בלתי מתפשרת במאבק,   כאות סולידריות לכן,  

כמו כן ביום זה תתקיים הפגנת תמיכה  .  בכל הפקולטות לרפואה בארץ  17/10/2021  -ראשון הקרוב ה 

במתמחים המגישים את מכתבי ההתפטרות. אנו קוראים למשרד הבריאות לשים סוף למצוקה של דור  

 שלם, להגיע להבנות עם המתמחים ולדאוג לתהליך אמיתי לקיצור התורנויות.  

14.10.2021 



זהו צעד  .  והשביתה אינה מופנית אליהן   טענות כלפי הפקולטות  אין לנוש  זה במכתב    ר חשוב לנו להבהי

ומתוך הבנה שמדובר    למאבק  רוח גבית לנקוט כדי לתת    מרגישים חובה וסטודנטיות כסטודנטים  שאנו  

   . בהזדמנות שלא תחזור בשנים הקרובות

ותר לנו  ותתמכו בנו במאמצינו לדאוג לעתיד טוב י  כולנו תקווה שתבינו את שעומד מאחורי צעד זה 

 .  ולמערכת הבריאות בישראל

 

   לימים טובים יותר, בתקווה  

 וסטודנטיות לרפואה בישראל סטודנטים 


