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 לכבוד:

 רופאי בית החולים הדסה 

 עדכון מצב –הנדון 

 

 רופאים יקרים,רופאות ו

הבית היקר שלנו נמצא בעין הסערה הציבורית מזה תקופה ארוכה. יש 

בנו כולנו, יחד רניצנים של יציאה מהמשבר, וצעדים קשים שנקטנו ושהק

בו לפני מביא אותנו למצב טוב מזה שהיינו עם אמון מממשלת ישראל 

 מספר חודשים.

יחד עם זאת, בימים האחרונים התרגש עלינו גל נוסף של פרסומים 

שליליים שאליו נוספו מכתבים קשים מצד חלק מוועדי העובדים, 

 ומצאתי לנכון לכתוב לכם ישירות את תגובת ההנהלה.

 :אלפני שאכנס לפרטים, אני רוצה שכולנו נזכור את נקודת המוצ

שהרכבת תחזור לפסים. אנחנו צריכים שקט לכולנו יש אינטרס 

תעשייתי בכדי לעבוד. אנחנו צריכים שהציבור הכללי אשר קורא את 

 העיתונים ירצה לבוא אלינו

אנחנו צריכים שמקבלי ההחלטות בממשלה אשר מסייעים לנו ידעו 

 .שיש עם מי לעבוד

אנחנו צריכים לחזור להתעסק במה שבשבילו בחרנו בדרך החיים 

לחזור ולהתעסק בחולים ולא בקרבות עיתון  -של הרפואה המאתגרת

 פנימיים.

גם אנחנו יכולים להעלות ולהתראיין מעל כל עץ רענן ולהשמיץ את הבית 

 או לדבר לגופו של אדם ולא לגופו של עניין.



אני בוחרת לפעול בדרך ממלכתית, כי מה אבל, למרות לחצים בנושא, 

ות ולא עוד אייטמים בתקשורת שהדסה צריכה עכשיו זו בגרות ואחרי

 המפרנסים יחצ"נים אך לא מועילים לנו.

בואו נוריד את הלהבות, לא צריכים מכתבים מתלהמים ולא עוד כתבה 

אנחנו צריכים לחזור לעבוד בשקט, לפתור בעיתון -זה כבר הבנו-בעיתון

 וזה בהחלט אפשרי.-ולהחזיר את האמון של ישראל בהדסה

 

אנחנו באותו צד של הכל בטיפול והתקדמות. -לגבי הטענות שנשמעו

 המתרס!

 בקצרה: 

בהמשך למספר פגישות  –ויחסי עבודה אחריות מקצועית ביטוח .1

שנערכו בתקופה האחרונה בה השתתפו, בין היתר, נציגי ההנהלה, 

נציגי  כלנציגי  ,)יועץ ביטוח( פרופסור אבי ישראלי, עו"ד יגאל שגיא

כי אנו רואים חשיבות עליונה  וועדים, הובהר להוועדים ונציגי הר"י

בהסדרת נושא פוליסת הביטוח. בנוסף, בהמשך לפגישה האחרונה 

, הוועדים ובעזרת, ן כולםלשביעות רצו הוסכםשנערכה בנושא זה 

 על מתווה פעולה בנושא זה. 

 

לא ניתן שהרופאים יופקרו. תנו לנו הקרדיט שהנושא בראש סדר 

 העדיפויות שלנו.

 

 

מספר פעמים  על ידינועודכנתם גם בנושא זה  - השר"פקרנות  .6

לחשב המלווה  תוך  הועבר הרלבנטי החומר  כל .בתקופה האחרונה

ימו עאנו נמצאים בקשר שוטף ורציף הדגשת דחיפות הנושא. 

. אנו גבוה והובטח לנו על ידו כי נושא זה נמצא בסדר עדיפות

סוגיות ראוי לציין כי  הנושא יטופל בימים הקרובים.כי תקווה 



חיצוני יעוץ משפטי יהקשורות לנושא זה הועברו ל תמשפטיו

ואף התקבלה על כך )בהמשך לבקשתו הישירה של החשב המלווה( 

תשובה )לגבי שער הדולר אותו יש לקחת בחשבון ולגבי רופאים 

 שלא ענו בנושא(.

 ולסיום מילה אישית,

 הרפואה היא שליחות חיי.

הסיבה שלקחתי על עצמי את התפקיד הכל כך מורכב הזה היא שזהו 

להבנתי הדבר הנכון לעשות עבור המקום המהווה בית שני עבורי כל חיי 

 הבוגרים.

 .בואו נרד משפת ההשמצות והתקיפות האישיות

 -הדסה זה לא רכבת ישראל או נמל אשדוד-בואו נהיה עניינים

United we stand, divided we fall 

זו הזדמנות לומר תודה ענקית למאות אנשי הדסה שעושים לילות כימים 

 ונותנים כתף בכדי להציל את הבית.

כאמור בתחילת הדברים, המצב היום טוב לאין שיעור ממה שהיה לפני 

 ונמשיך בנחישות בדרך זו.-מספר חודשים

 

 שלכם,

 מ"מ מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה פרופסור תמי פרץ

 


