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 התנהלות המדינה במשבר הדסה :הנדון

 ,שלום רב

ובפרט של משרד , וזאת בעקבות התנהלות שערורייתית של המדינה, אני פונה לכבודו בבהילות לצורך התערבות דחופה ומיידית
אשר כמוה ( בלשון המעטה)לב ם וחסרת אחריות וחסרת תהתנהלות  -והפרקליטות האוצר ואגף התקציבים במשרד האוצר

 .כך והתגייסותם של אינספור גורמים לשם, למרות חודשים רבים של מאמצים לפשרה והבראה, כהכרזה על פירוקה של הדסה

בקשה לאישור תכנית הבראה , הנהלת הדסהי "עי הנאמנים שמינה בית המשפט בנושא הדסה ו"הוגשה ע 32...4בליל שישי 
 .הרופאים הכולל בין היתר את הסדר, ר נושיםלהדסה ובכללה גם הסד

לסייע משמעותית ולתרום תרומה הרופאים נכונים  והי( השגות לגביו מספררופאים קיימות אשר גם ל)הזה במסגרת הסדר 
 טובתול ,בפרט באיזור ירושליםו, בישראלפעילות למען ציבור המטופלים לצורך הבראתה של הדסה והשבתה ל, באופן ממשי

 .המחקר הרפואי בישראל

שעדיין פערים המנת לגשר על -י וועדי הרופאים בהדסה עם הנאמנים ועם הנהלת הדסה על"בימים האחרונים יושבים נציגי הר
עשרות רבות של פגישות לאור מורכבותם של דברים כפי שבאו לידי ביטוי בוזאת , ה עדינהמדובר במלאכה. ביניהםנותרו 

 .(ועשרות פגישות בלתי פורמליות עם נציגי האוצר)לרבות מספר פגישות בהן נכחו גם נציגי משרד האוצר , בחודשים האחרונים

עמודים  02 -ובקשה למתן הוראות המדינה להסדר הנושים ותכנית ההבראהנו לידינו את תגובת קיבללפני מספר שעות , והנה
או בדרישות חדשות לגמרי דרישות מהותיות עמדה מוקצנת למדובר בה! בהם דרישות חדשות שמעולם לא הועלו לפני כןאשר 

ומספר ימים לפני  יםיומיים לפני אסיפות הנוש -ברגע האחרוןוהמדינה בחרה להציגן , אשר יורדות לשורש עקרונות ההסדר
וזאת למרות שמתווה , תכנית ולהחליט האם מקבל אותה או שממשיכים לפירוק בית החוליםהש נדרש לאשר את "שביהמ

 .ההסדר היה ידוע כבר חודשים רבים

ר ואשר מכשילות את ההסד להציג עמדות קיצוניות ומתסיסות אשר ברור כי לא ניתן לקבלןהמדינה דווקא כעת בחרה , לצערנו
ו בהתנהגות כוונה נסתרת לפרק את בית החולים הדסה בכל מחיר א מדובר בהתנהגות שמאחוריה אין זה ברור האם. כולו

 .כך או כך הדברים מעידים על כך שאין בכוונת המדינה להגיע להסדר ישים. רבתיעולה לכדי רשלנות ה

חוטאים לעקרונות  -אולם יותר מכך, ההסכמות, הפשרות, הדיונים -לכל ההתנהלות בחודשים האחרוניםהתגובה חוטאת 
משמעותו ותועלתו לציבור , בוודאי מוסד אשר מורשתו, הבסיסיים ביותר בהליכי הבראה אשר מטרתם מניעת פירוקו של מוסד

 .מחייבות הבטחת המשך קיומו

מדובר האין ו ,בין הצדדים לדברים שכבר הוסכמופרשה המדינה תנאים חדשים והתנגדויות , פני עמודי תגובתה-על, כאמור
המדינה אף הכירה את עמדת . אם על הנדבכים שעליהם בנוי ההסכםבדקויות הנוגעות לפרטים כאלה או אחרים בהסדר כי 



 

 
 

מנת לחייב לשנות את ההסכמים הקיבוציים בכלל מערכת -ולמעשה מנסה לנצל את המשבר בהדסה על, י בנושאים"הר
 .הבריאות

י "אשר ניתנת ע %..2נציין את הסכמת רופאי הדסה להפחתת שכר רוחבית בגובה , לשם הדוגמהמנת לסבר את האוזן ו-על
פני תקופה קצרה יותר ואולם קיבלו החלטה -יצויין כי רופאי הדסה הסכימו להלוואה על)חודשים  13הרופאים כהלוואה למשך 

מתוך התגייסות מלאה להבראת הדסה  ,םלמרות הארכת התקופה המקובלת עליה ,שלא לפסול את הסעיף זה בהצעת ההסדר
ובכך למעשה היא מחייבת הפחתת שכר תמידית של , יש להאריך את תקופת ההפחתה לאינסוף, לפי תגובת המדינה(. כאמור

 .בשכר הרופאים %..2

ום שללא ספק יגרדבר , השתכרותם של רבים מרופאי הדסה עלולה להיות נמוכה יותר משל רופאים אחרים במדינה, בפועל
צעדים אלה סותרים אחד מעקרונות הסכם ההבראה אשר בא במטרה להגדיל פעילות , כן-כמו. לעזיבת רופאים את בית החולים

 .ועלולים להביא לתוצאה הפוכה, בבית החולים

, תחת איצטלה רגולטורית, סמכות או כישורים, התערבותו של משרד האוצר ברגל גסה וללא שום הצדקההיא , דוגמה נוספת
הוא שיחליט הלכה משרד האוצר שדרישתם , לדוגמה, כך. רפואיים גרידא-נושאים אשר מאחוריהם שיקולים מקצועייםב

 .למעשה אלו ניתוחים יתבצעו בשעות הבוקר ואילו ניתוחים בשעות אחר הצהריים

התערבותך הדחופה אנו מבקשים , לאור חומרת הדברים והשלכותיהם הרות הגורל אשר ייתכן ולא תאפשרנה דרך חזרה
יש לפעול כעת ולא לאחר מעשה במסגרת ועדת . ובקרת התנהלות המדינה ומשרד האוצר על כל הפקידים המעורבים בכך

 .לא יהיה כל סיכוי להציל את הדסה, שאם לא, חקירה הנותנת מסקנותיה בדיעבד

 .נוכול הדברים בנפש

 ,בברכה

 ר"יו,ר ליאוניד אידלמן "ד
 ישראל ההסתדרות הרפואית ב

 

 :העתק
 ראש ממשלת ישראל, כ בנימין נתניהו"ח
 שר האוצר, כ יאיר לפיד"ח
 שרת הבריאות, כ יעל גרמן"ח
 ל ההסתדרות המדיצינית הדסה"מנכ, ר אביגדור קפלן"ד

 נאמן הדסה -אקסלרוד אשר ד"עו
 נאמן הדסה -ליפא מאיר ר"ד ד"עו
  הדסה הרפואי במרכז המחלקות מנהלי ועד ר"יו -מבורך דרור ר"ד
 הדסה הרפואי במרכז הבכירים הרופאים ועד ר"יו -אלון-ארבל שגית ר"ד
  הדסה הרפואי במרכז הצעירים הרופאים ועד ר"יו -מזרחי מאיר ר"ד

 ל ההסתדרות הרפואית"מזכ, ד לאה ופנר"עו
 


