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 ולא לקרוא. הבוקר הדסה לעובדי במכתבה, והסתה דמגוגיה במופע פרץ' פרופ; בנמל לחסן להשוות קל כמה

 .להאמין

 קל כמה. לעזאזל שעירים למצוא, קדימה החולים בית את להוביל מצליחה שלא כושלת לית"למנכ קל כמה

 לקיום מכיסו שנותן העובדים ועד את להשמיץ, מאחוריהן אמת של צלם שום ובלי משמעות בלי מילים לכתוב

: פרץ תמר' פרופ היא כזו. הדסה את להציל כדי הכל שעושה, ההבראה תוכנית את שמילא, החולים בית

 .לכישלונה אחרים אשמים ומחפשת שליטה שאיבדה לית"מנכ

 הזהר לימי הדסה את ולהשיב ההבראה תוכנית את ליישם בכדי, הדרך כל לאורך, הכל עשה שלנו העובדים ועד

 משכרם חודש מדי מפרישים שנותרו העובדים, החולים מבית פוטרו ומשק מנהל עובדי 011-כ. שלה הטובים

 החולים בית לית"מנכ. ענק בבזבוזי חוגגת שההנהלה בזמן, מכיסם אותה ומממנים ההבראה תוכנית למען

 מנהלת, החולים בית את שהורסים ליועצים תשלום על עתק סכומי זורקת, צמוד בנהג משתמשת הזמנית

 חדשים עובדים לשכור אסור בה בתקופה עובדים דרכה ושוכרת עמותה מקימה, עובדים אחרי מעקבים

(, הבא בחוזר מלא פירוט) שערורייתיות שכר בתוספות לה הקרובים את פרת'מצ ,המדינה של הגב מאחורי

 קריטית היא החולים בית הצלת עבור משותפת פעולה שבו בזמן -בנינו לפלג ומנסה סכסוכים, מריבות יוצרת

 ההשתלות יחידת, לפח להשתלה שיועד כבד לזריקת הובילו ההנהלה סכסוכי ששערוריות בזמן. הדסה לעתיד

 על אחריות וקחי עינייך מבין קורה טלי. בית בדק לעשות במקום העובדים את מאשימה פרץ, נסגרה בהדסה

 !בארץ הטוב החולים בית את דרדרת אליו המצב

 בתחילת עמה ולעבוד פרץ של להצלחתה לסייע כדי ומעבר מעל עשה העובדים שוועד לכם להזכיר מבקשים אנו

 של חמור אמון למשבר הובילו, הדסה את לייצב הצלחתה וחוסר הרבים השקרים, הבריונית ההתנהלות. הדרך

 בלתי מינויים ממנהו אחיתופל יועצי ידי על מלא באופן נשלטת יתל"המנכ. הנהלהב והרופאים העובדים

 ". במוסד שגדלו קולגות של מינויים" מגדירה היא אותם, שלומה אנשי של החולים בבית כשירים

 הקלעים מאחורי, לקדם בחרת מדוע! מצוינים עובדים 0333מ למעלה גדלו הדסה החולים בבית, פרץ' פרופ

 וללא, הולם מקצועי פרופיל ללא, מתאימה הכשרה ללא אנשים?! שלומך אנשי את דווקא, שקוף לא ובאופן

 עושה שהיא היחיד שהדבר, הזמנית החולים בית והנהלת פרץ' פרופ של שלומה אנשי שיהיו העיקר !מכרז

, הללו םהתפקידי לכל .והרופאים העובדים בין לסכסך ולנסות לכיסא להיצמד זה, והמרץ המוטיבציה במלוא

 לא פרץ של" מצוינים"ה המינויים בהם, סף בתנאי לעמוד נדרשו והמועמדים קודמות בשנים מכרז התבצע

 להתנהל שתוכלי כדי הקודמים המכרז תנאי עבורך מצורפים, לבד למצוא מתקשה את אם, פרץ' פרופ. עומדים

 . התקין המנהל מגבולות וחורגת העבודה לחוקת בניגוד פועלת פרץ. והגון שקוף, ישר באופן



 שממנה -את או, החולים בית את להציל שמנסים, אנחנו?! פרץ' פרופ, בנמל חסן כמו מתנהל כאן מי

 החשוב החולים בית, הזה המוסד להצלת במקום, לית"המנכ כיסא על שלך לעתיד ודואגת מקורבים

  ?!בירושלים

 . שלך למקורבים רק שדואגת, אלייך בניגוד, החולים בבית העובדים לכלל דואג העובדים ועד

 בשבוע ניתקו הרופאים .הדסה החולים בית עתיד למען אחד כאיש להתייצב הזמן זה, יקרים ועובדים עובדות

 בתוכנית חלקנו את מילאנו אנחנו .אנחנו גם עשינו וכך תוחלף אשר עד הדסה הנהלת עם הקשר את שעבר

 המוניטין על ונאבקים להדסה שמגיעים החולים את לשרת בשביל לעבודה יום מדי מגיעים אנחנו, ההבראה

 עוסקת החולים בית שהנהלת בזמן, לכאן הנכנס חולה לכל, בהדסה כנהוג, טוב שירות ועל המוסד של

. בארץ הרפואה של הדגל ספינת עתיד על להילחם כדי, ורופאים עובדים, מחר גם כאן נהיה אנחנו. במלחמות

 ובשיתוף מסור באופן שתפעל, ועניינית מקצועית, חדשה הנהלה תמונה הקרובה שבתקופה תקווה מלאי אנחנו

 . הזה המוסד של היוקרה את ולהחזיר הדסה את להציל בכדי העובדים

 במיילים מנסים הם וכעת אסטרטגיים יועצים החליפו שלה הזמנית וההנהלה פרץ' שפרופ מבינים אנחנו

 פרץ של החדשות הסיסמאות. שלהם הכישלונות את ולתרץ העובדים את לשבור כדי שונות שיטות האחרונים

 לית"מנכ של התנהלות לא זאת. ואשדוד הרכבת לנמלי אותנו להשוות מנסה היא דרכן, בהסתה גובלות

, אמרה שהיא שכפי, מצוינת רופאה היא פרץ' פרופ. לכולנו והיקר הקורס החולים בית את להציל שצריכה

 מהשורה כרופאה בתפקידה בהדסה חולים להציל שתמשיך מקווים אנו. חייה שליחות היא הרפואה

 . הראשונה

 

 

 ,בברכה

 ,  ברוכיאן אמנון

 הדסה עובדי מועצת ר"יו


