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 עובדות ועובדים יקרים, 

 אנו מבקשים לעדכן אתכם בנעשה בבית החולים.

בתום המשבר בבית החולים ועם  אתם עדים באופן יום יומי למצב בבית החולים הדסה, שלדאבוננו איננו טוב.

פרץ עם כניסתה לתפקידה החדש, והיינו בטוחים  ה של ההנהלה הקודמת, חיבקנו כולנו את פרופ' תמרלכת

שבידיה להוביל את בית החולים למחוזות של הצלחה. לצערנו הרב, בתום תקופה ארוכה של חסד, מצטיירת 

ועד העובדים עוקב אחרי המתרחש מאז מינויה של פרץ,  בפנינו תמונה שונה לחלוטין ומדאיגה עד מאד.

נהל את בית החולים, אנו נוכחים לדעת כי טעינו, ומתקוממים על כך ולצערנו, למרות שחשבנו שביכולתה ל

 שמנכ"לית בית החולים לא מכבדת הסכמים מול העובדים ולא מבצעת את תפקידה כמתבקש. 

על הנהלת בית בית החולים לעסוק בנושא צר כיועץ של נשות הדסה, אך השתלט הובא לשדוד ספקטור, 

, ומסב בהתנהלותו ובהחלטותיו נזק רב. מקומו של האיש בחוטים של הדסההחולים, והוא מנהל בפועל ומושך 

. כולכם צפיתם זה איננו בהנהלת המוסד, ואין לו את ההכשרה המתאימה והיכולת לנהל את בית החולים

בבית החולים;  מהמתרחשבדאגה רבה בתחקירים בתקשורת בנושא ההשתלות. תחקירים אלו הינם קמצוץ 

ומההתנהלות השערורייתית של הנהלת בית החולים, בראשה דוד ספקטור ופרופ' חלק קטן מהמחדלים 

ההתנהלות המקוממת סביב נושא ההשתלות השאירה פצע מדמם המזיק באופן יום יומי להדסה.  -ריבקינד

בהדסה. במקום להיטיב לנהל את המשבר ולחשוב בראש ובראשונה על טובתם של החולים, עוסקת ההנהלה 

ות אישיים על גבם. התנהלות זו ורדיפה אישית של הרופאים הטובים בארץ, מובילה אט אט בחיסול חשבונ

 לקריסה של בית החולים ולמצב גרוע ומסוכן לכל עובדיו.

רחלי גולדבלט, דוברת הבנוסף על הטראומה התקשורתית הקשה בה נמצא בית החולים הדסה, בניצוחה של 

להתנהלות כספית מקוממת. בעוד שמאות עובדי מנהל ומשק  , אנו עדים גםהמתקשה להתמודד עם תפקידה

פוטרו מבתי החולים, והעובדים כולם תורמים משכרם למען תוכנית ההבראה, ההנהלה ממשיכה לחגוג 

במשכורות מנופחות וגם במחלקת הליסינג העסקים בשיאם; מנכ"לית הדסה, למשל, משתמשת בנהג צמוד, 

. אם לא די בכך, ההנהלה ממשיכה במינויים מיותרים ובניפוח החולים בקרבת ביתאף על פי שהיא מתגוררת 

 שכר למקורבים, בעוד אנחנו, תורמים משכרנו!!!

: שנבלם בזכות הוועד -דוגמא מקוממת נוספת למתרחש בבית החולים, היא ניסיון למחטף ומינוי בלתי כשר

בלי צורך בכך ובאופן תמוה ביותר. קב"ט בית החולים התבשר במפתיע במהלך חופשה, כי מונה לו סגן, מ

. עולה החשד כי מדובר תקין, אין בו צורך והוא אסור חשוב לציין כי מינוי כזה חורג באופן חד משמעי ממנהל

מעקבים אחרי  -בניסיון לכאורה של דוד ספקטור וחבריו למנות "בלש" עבורם, שיוכל לבצע עבודות לא כשרות

אחרי מיילים ופעולות אסורות נוספות שנועדו לשרת את התנהלותה עובדים, ציתותים בחדרים, מעקבים 

המפוקפקת של ההנהלה, הגובלת במקרה זה בהתנהלות מאפיונרית של ממש. במקרה זה וועד העובדים 

 . לאלתר הבהיר כי לא יקום ולא יהיה, והמינוי בוטל



ות )ואף הפוך מכך(, החולים למרות שבית החולים כפוף להליכי הבראה, אנו מבינים כי אין הגדלת הכנס

מדירים רגליהם מבית החולים הקורס, והעתיד הכלכלי של הדסה צופן רעות. לפי הבנתנו את התנהלות בית 

החולים, נראה כי לכאורה את ענייניו הכלכליים של בית החולים מנהלים דוד ספקטור ורחלי גולדבלט, באופן 

ם לחשב המלווה של בית החולים. איננו יודעים מה עלה לא שקוף, בדיווח שקרי ועיוות הנתונים הנמסרי

בגורלו של הדיווח לתורמים לבית החולים ועל ניתוב כספיהם, אך עולה החשד שגם בתחום זה ישנה התנהלות 

 בלתי תקינה ובלתי שקופה. 

 

אנו מודיעים לציבור העובדים שתוכנית ההבראה הסתיימה. אנו פונים למנהלים ולעובדים 

אנא גשו לעדכן את וועד  -ומבקשים: כל עובד שפונים אליו לפיטורין, ניוד או כל שינוי

 בדחיפות!!!העובדים 

ודה. אנו ההתנהלות בבית החולים מקוממת ומעציבה. אמש, הכריזו הרופאים בבית החולים על סכסוך עב

 חוששים שהכיוון בו צועדת הדסה עלול לפגוע בכולנו. ועד העובדים ימשיך להילחם על עתיד בית החולים. 

 אנא היו קשובים לעדכוני הוועד ועדכנו אותנו בכל מצב בלתי תקין המתרחש בבית החולים.

 

 בברכה,

 אמנון ברוכיאן  

 יו"ר מועצת עובדי הדסה

 

 

 


