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 אונקולוגיה בבית החולים הדסה עין כרם-התנהלות המחלקה להמטוהנדון: 
   27.4.17מכתבך מיום  

 

ולאור ההאשמות הקיצוניות וחסרות שלא לענות למכתבים שלא הופנו אלי, אבל שלא כהרגלי, 
ולהתייחס בצורה באופן אישי ובחתימתי,  ,הבסיס שהועלו במכתב, הנני מוצא לנכון לענות לך בכתב

 באופן המבוסס על עובדות ! שאינה משתמעת לשתי פנים לכל אחת מהטענות שהועלו במכתבברורה 
אני  לנוחיותך, ההתייחסות האמורה הינה לפי סדר הטענות כפי שהועלו במכתב. כבר בראשית התייחסותי

ב מחוסר ידיעה והבנה כי המכתב רצוף באי דיוקים )בלשון המעטה( הנובעים במקרה הטו ,רוצה להעיר
 ובמקרה הרע בכוונת זדון להטעות ולגרום לנזק בלתי הפיך לבית החולים הדסה )"הדסה"( ,בסיסית

 .ובעקיפין למשרד הבריאות
 

אונקולגית בבית החולים -לאור התפטרותם הצפויה של רופאי המחלקה ההמטו":  למכתבך 1סעיף  .1
ולאחר בירור העובדות באופן מעמיק, נחשף בפני (, "בית החולים הדסה"הדסה עין כרם )להלן: 

מרשינו מידע קשה ומזעזע אודות אופן התנהלות הנהלת בית החולים הדסה, בכל הקשור לניהול 
אונקולוגית, כמו גם בדבר אופן התנהלות משרד הבריאות סביב משבר -ולתפקוד המחלקה ההמטו

 . "זה

 
ובדות "באופן מעמיק" וכי נחשפת ל"מידע קשה הינך  מציין במכתב כי ביררת את הע :התייחסותי

ומזעזע אודות אופן התנהלות הנהלת הדסה ואודות "אופן התנהלות משרד הבריאות סביב משבר 
ומסקנות מוטעות שככל  "עובדות-"פסאודוזה". כפי שאראה להלן, מכתבך נסמך רובו ככולו על 

הפעלת לחץ בלתי מוצדק על משרד  – וינטראוב ומטרתן אחת ויחידה ד"רהנראה ניתנו לך על ידי 
הכפשת שמם  תוך כדיאונקולוגיה ילדים בבית החולים שערי צדק -הבריאות לפתיחת מחלקה המטו

 משרד הבריאות.הדסה ושל 
 

אונקולוגית שאתה לכאורה ביררת -ד המחלקה ההמטוובכל הקשור לתפק ומזעזעבאשר למידע קשה 
 פן מעמיק ! ואת העובדות בא
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שנה בה פרסם צוות המחלקה מכתב לד"ר וינטראוב עם העתק  . 2012לשנת אני חייב להפנות אותך 
)המכתב המקורי גנוז בארכיון הדסה( וכך נכתב קטעים ממנו להנהלת בית החולים, ואני מצטט 

 לד"ר וינטראוב:
 

כבדה להפנות "כמי שעובדים איתך ולצידך ומטפלים בילדים החולים זמן רב, אנו מרגישים אחריות 
 את תשומת ליבך ולעורר )נכתב במקור( על הנעשה במחלקה...

בראש ובראשונה מבחינה רפואית ומשם ההשלכות על היחס והאנושיות כלפי המשפחות שהולך 
ומדרדר, להסיט את מבטך מהמקום הנכבד של מנהל המחלקה אל התוצאות שהמחלקה מביאה 

 ומשיגה...
וצאות הנוראות, אנו מרגישים כי המצב במחלקה נמצא במדרון אינך שם לב לעובדות הקשות ולת

)הדגשה אינה במקור( לאחר  לאחר חזרה של המחלהמסוכן, יותר ויותר ילדים גודשים את המחלקה 
 שהטיפולים שלנו נכשלו, במספרים מבהילים שאינם מוכרים בשום מרכז רפואי ...

 אף לא מברכם לשלום ...אתה מתעלם מהאומללים הללו, לא מדבר איתם ולעיתים 
רק "הורים אסרטיבים" שמחפשים את המזור בכוחות עצמם ומפעילים לחצים כבדים, זוכים 

 ילדיהם לטיפול הולם וחדשני...
לכל "תחשוב בבקשה איך מצלצל המשפט שרופאה אצלנו במחלקה פלטה ליד אחד ההורים ביאוש 

ים, כועסים, מאבדים אמון, לעיתים , המראה של הורים ממורמר"המטופלים שלנו חוזרת המחלה
ממחלקה במרכז רפואי כה מכובד, בנוסף לפרץ מיואשים, חשים שהמחלקה לא מנוהלת כמו שציפו 

 הכישלנות הרפואיים על אף המחלות הקשות, האנשים מתלוננים שהיחס האנושי נפגע ...

 האמור חתום על ידי "הצוות האיכפתי והדואג"         
 

אני , אבל 2012מידע קשה ומזעזע, הרי שאני מסכים עימך לגבי העבר הגדרה של באם לזה כוונתך, 
 ב'. -ואולי יש קשר בין א' ל!  מצב זה לא קייםחודשים שאני בהדסה,  4 -לפחות בשנה ושמאמין 

 
אונקולוגית בבית החולים -"כך, בין היתר, נודע למרשינו כי המחלקה ההמטו: למכתבך 2סעיף  .2

מזה שנים בסטנדרט הבינלאומי של היחס בין הרופאים האונקולוגיים לחולים הדסה אינה עומדת 
האונקולוגיים החדשים המגיעים למחלקה, שכן בעוד נדרש לפי התקינה בארץ ובעולם יחס של 

חולים אונקולוגיים חדשים, בבית החולים הדסה יחס זה עומד על  15אונקולוג אחד עבור כל 
 %75 -הווי אומר, חריגה של למעלה מ –לים אונקולוגיים חדשים חו 26אונקולוג אחד בלבד עבור 

מהסטנדרט הנדרש, דבר שכשלעצמו מביא לקריסת המחלקה ולפגיעה קשה באיכות הטיפול 
 . הרפואי הניתן לילדים המטופלים"

 
כי הדסה "אינה עומדת מזה שנים בסטנדרט הבינלאומי של היחס בין  ציין,הינך מ :התייחסותי

 פרטמרחיב ומ רופאים אונקולוגיים לחולים האונקולוגיים החדשים המגיעים למחלקה". בנוסף, הינך
חולים אונקולוגיים חדשים. לו באמת  15אונקולוג אחד עבור כל  –מהו אותו "הסטנדרט הבינלאומי" 

יק" היית מגלה כי אין ולא קיים סטנדרט בינלאומי בנושא זה. קביעתך טרחת לערוך "בירור מעמ
בכתב עת שאינו נחשב לאחד מכתבי העת המובילים בעולם ! קנדי  בודד המוטעית מבוססת על מאמר

. בהקשר 'א כנספחהממליץ על התקינה האמורה ותו לא. המאמר האמור מצ"ב למכתבי זה ומסומן 
שלא לדבר על  באירופה ובארה"באפילו לא כי התקינה האמורה אינה מיושמת  ,זה חשוב להדגיש
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. מסקנתך, אותה טרחת להדגיש, אינה מבוססת, מוטעית עובדתית וזאת אוכיח מדינת ישראל
 בהמשך.

 
מכתבך החריף. גם אם צדקת ולא כך הוא, הרי שגם אתה טוען כי  מועדבהקשר זה תמוה בעיני 

, וינטראוב ניהל את המחלקה ד"רהיינו בתקופה בה  ,שנים" בהדסה המדובר במצב הקיים "מזה
בה ציטט להנהלה את דעתו האישית על התקינה הקנדית, מכתבו משנת  2013ובאופן ספציפי בשנת 

שנים לאחר ההתרעה דלעיל.  4"להתעורר" היום??? או לו . מה גרם לך כנספח ב'מצ"ב ומסומן  2014
כי הנהלת  פול הרפואי" לא נעשתה כבר לפני שנים??? עלי לצייןהאם "הפגיעה הקשה באיכות הטי

למרות שבדיקתי ו, , למרות שהתקינה הקנדית לא רלבנטית כפי שציינתיהדסה ואני העומד בראשה
את !  לפני שנהכבר  תיהנחי ,לא העלתה שבבתי החולים המצוטטים יש אכן את התקינה המדוברת

כי לא נמנע ממנו לגייס רופאים לו  תיוהודע ,הן מתמחים והן מומחים ,רופאים לקלוטוינטראוב  ד"ר
תכנית  מגבלותעל אף זאת עוד בטרם המשבר, כניסתי להדסה ובסמוך ל האמורנוספים למחלקה, 

, ועל אפו וחמתו של החשב המלווה דאז. לא היה יותר פשוט למנהל ההבראה בה נמצאת הדסה
לא בצעה  2016 -ולהקל על הצוות את ה"עומס" הנטען, למרות שב עוד רופאיםהמחלקה לגייס 

 ? 2015 -המחלקה יותר תפוקות מאשר ב
 

בבית  2016העצם בשנת -ממושתלי מח %45יתירה מכך, נודע למרשינו כי : "למכתבך 3סעיף  .3
החולים הדסה הינם תיירי מרפא ממזרח אירופה, כאשר מאז ועד היום החליטה הנהלת בית 

גדיל באופן קיצוני את מס' ההשתלות מסוג זה, וזאת מטעמים כספיים בלבד וללא החולים לה
 תקינה מסוכנת. -הגדלה כלשהי של כמות הצוות המטפל, המצוי ממילא בתת

למרבה הצער, משרד הבריאות גיבה החלטה זו, תוך ידיעה מלאה של כל הסיכונים הנוגעים בדבר, 
 ."והתעלמות מוחלטת מהם

 

הינם תיירי מרפא ממזרח  2016העצם בשנת -ממושתלי מח %45" נת במכתב כיציי :התייחסותי
וכן "כי החל משנה זו הוחלט להגדיל "באופן קיצוני" את מספר ההשתלות מסוג זה וזאת  ,אירופה"

 2016מטעמים כספיים וללא הגדלה של כמות הצוות המטפל...". העובדות "היבשות" הינן כי בשנת 
שעל קבלתם לטיפול  ! ילדים הינם "תיירי מרפא ממזרח אירופה" 7רק ם ילדים מתוכ 40הושתלו 
ילדים!!!  40הושתלו גם  2015 -מעניין שב. שהיה בתקופה זאת מנהל המחלקה וינטראוב ד"רהסכים 

את היום כולל כלל וצוות ההשתלה של הילדים כי  ,לציין למותרמהם בלבד היו תיירי מרפא.  7שגם 
וינטראוב ולשאר צוות  ד"רוד"ר הודיה  כהן, בסיוע של ד"ר מירה חריט. לד"ר פולינה סטפנסקי 

אין  סיוע בהחלטה והשגחה על הילדים במחלקה, ,אונקולוגים, פרט לסיוע עקיף-הרופאים ההמטו

 תפקיד בביצועי ההשתלה. 
 

, וכמובן לא עשתה כל מעשה ולא להגדיל את מספר ההשתלות לא החליטההנהלת הדסה יודגש, כי 
גם  א מכךבהקשר זה וכפועל יוצ ,י מינויי לתפקידננקטה בשום פעולה לשנות את מה שהיה קודם לפ

 . המספרים ה"נטענים" אין להם ביטוי במציאות
 

 :2015-2016להלן פירוט מספר ההשתלות בשנים 
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שנה  חודש
 ישראלי

 2015סוג 
 פלסט'

 2015 תייר
 סה"כ

 2016 ישראלי
 פלסט'

 2016 תייר
 סה"כ

1 3 0 1 4 2 3 0 5 

2 0 0 3 3 1 1 1 3 

3 2 1 0 3 2 1 1 4 

4 3 2 1 6 0 1 0 1 

5 1 1 0 2 2 2 1 5 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 

7 1 2 0 3 1 1 1 3 

8 1 2 0 3 1 2 0 3 

9 1 0 1 2 1 2 1 4 

10 1 4 0 5 0 1 1 2 

11 0 1 0 1 0 2 0 2 

12 2 4 1 7 2 4 1 7 

 40 7 21 12 40 7 18 15 סה"כ

 
חובתנו כמוסד רפואי הינה בראש ובראשונה להציל חיים. כל הורה המגיע יחד עם זאת יודגש כי, 

להתקבל.  לא יסורבלשערינו וזאת על סמך שמו הטוב של בית החולים ושמם הטוב של הצוות הרפואי 

מעולם לא היוו שיקול לקבלת או אי קבלת מטופל או טעמים לא רפואיים אחרים "טעמים כספיים" 
 שערי הדסה.ב
 

אציין, כי אנו פועלים בתעריפי  התעריפיםמובן לכל מהטבלה, לגבי  הכמותלגבי ה"בצע כסף", נושא 
תעריפי משרד ו לישראלים( ףלישראלים, תעריפי רשות לפלסטינאים )פחות מהתערי משרד הבריאות

מבחינת , לא מבחינת כמות ולא טענת ה"בצע כסף" אין לה על מה להסתמךהבריאות לתיירים. 
 התעריף !

 
תיירי פלסטינאים ועצם הינם -ממושתלי מח 45%במידה ואכן  –בהקשר זה עולה שאלה נוספת 

מאשש את החלטת  גם, כשהאמור ישראלים בלבד 15-12 קיבולת עודפתשיש למחלקה  הרי  ,מרפא
שהרי פועל יוצא של  ,פתיחת מחלקה נוספת בבית החולים שערי צדקב אין צורךמשרד הבריאות ש

באזור ירושלים ולכן גם אין התכנות רפואית ו/או לישראלים לטיפול זה  צורך די קביעה זו היא שאין
 .כלכלית להוספת מחלקה מעין זו באזור ירושלים

 

ואם לא די בכל אלה, הרי שנוספה לכל האמור החלטת הנהלת בית החולים לפיה : "למכתבך 4סעיף  .4
למחלקת השתלות מח עצם למבוגרים על מנת לאפשר את הגידול בקליטת  השתלות ילדים יועברו

אונקולוגיה -תיירי המרפא, וזאת על אף שידוע היטב כי גם היום אין בארץ מספיק מומחים בהמטו
ילדים, ולמרות העובדה הבלתי ניתנת לערעור כי משתילי המבוגרים אינם מוכשרים לטפל בילדים. 

 ."והכל, שוב, מטעמי בצע כסף
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כי   ,הינך מרהיב עוז וטוען כי "מטעמי בצע כסף"!!! החליטה "הנהלת בית החולים" :התייחסותי
השתלות ילדים יועברו למחלקת השתלות מח עצם למבוגרים על מנת לאפשר את הגידול בקליטת "

 תיירי מרפא".
 

)אני מקווה שהצלחתי להזים טענה שיקרית זאת בפסקה  "בצע כסף"קשה להבין את הקשר בין 
מהמחלקה כיצד לוגית העברת הילדים לשרת  .לת הילדים לשרתתהקודמת( לבין העברת כל הש

ורק ילדים , זה שונה מהמודל הישן שקודם ממלאים את מחלקת הילדים ךתגדיל את ההכנסות ? אי
  ? בשרת ובד"ר וינטראמושתלים עפ"י "חוקי"  6עודפים מעל גיל 

 
י ילדים, כאשר כיום ד"ר אכל הילדים ללא יוצא מהכלל מושתלים ע"י רופ 2016 -אגב עפ"י החלטתי מ

 3בעוד  גדלסטפנסקי הינה ראש תוכנית ההשתלות בכל בית החולים ! יותר מכך צוות סטפנסקי 
שפכתי ילדים בימים אלה. בנוסף -מתוכם רופאת ילדים אחת המתחילה הכשרתה בהמטו ,רופאים

יתי יהנח ,ילדים בשרת. בה בשעהל סיעודי ופרא סיעודי נוסף וצוות נוסף נן ילדיםוכסף נוסף על כ
אונקולוגיה ילדים בניהול של ד"ר -ים במחלקה להמטואלהגדיל את מספר הרופמלפני כשנה 

  !  על ידו ב לא בוצעהווינטרא
 

צה טענה זאת. אני יכול לאשר צמכאן לנושא ה"גידול" עליו החליטה ההנהלה ! אין לי מושג מאיפה 
בחתימתי, כי לא היתה כל החלטה כאמור והנתונים אכן מאשרים זאת. במידה ויופנו אלינו יותר 

א אני לילדים ישראלים, פלסטינאים, או תיירי מרפא, לא נחסום דרכם ולא נשלח ילדים אל מותם.  

בינתיים  אונקולוגית.-צפוי גידול משמעותי, בטח שלא במחלקה ההמטושמניח מהכרותי את השטח 
גרם וגורם לפגיעה בהפניית ילדים לטיפולים מכל רחבי העולם, גם מישראל  ,העלאת הנושא לכותרות

 וגם מחוצה לה. 
 

רי המרפא שעברו לא גדל כלל מספר תיי 2016 -ו 2015עיין שוב בטבלה דלעיל וראה, כי בשנים 
העובדות !! יותר מכך,  "בצע הכסף"או טענת  "גידול"ההשתלה בהדסה ! אז מאיפה צמחה טענת 

כל הילדים ללא יוצא מהכלל הושתלו בשרת )מבוגרים(, בשנת הרחוק בעבר לאשורן הינן כדלקמן: 
וננת להדסה. היתה שנה מכ 2011שנת המיטות היעודיות בילדים.  4החלו השתלות ילדים גם על  2006

ילדים  896. עד לשנה זו הושתלו בילדיםזו השנה שבה ד"ר פולינה סטפנסקי החלה להשתיל מח עצם 
עם  האונקולוגי-ילדים במחלקת המטו 155  -ו ע"י רופאי מבוגרים, במחלקת השתלות !!! 741מתוכם 

לכיוון מחלקת  חלה תפנית 2011תמיכה ארגונית ומעבדתית של מחלקת השתלות. החל משנת 
ילדים ואלו שלא היה להם אונקולוגית -ההמטו הבמחלקכבר כאשר רוב הילדים הושתלו  ,הילדים

ילדים  247שתלות. מתוך ההושתלו במחלקת ה –המיטות להשתלה שיש שם  4 -מעבר למקום 
 הושתלו  50ורק  ,במחלקת ילדים כבר !!! הושתלו197 - 2011-2016בשנים  שהושתלו בהדסה

, כי גם הילדים שמושתלים בשרת יושתלו ע"י אותה כאמור החלטתי 2016בשנת ת המבוגרים. במחלק
כל  ! הפוכה לנטען, ד"ר פולינה סטפנסקי וצוותה, והמשמעות היום מומחית בהשתלות ילדים רופאה

ילדים ובחוסר מקום מחלקת ה, בקדימות ברופאי הילדיםהילדים בלי יוצא מהכלל מושתלים ע"י 
שוב אנו עדים לעיוות בשרת.  שעות ביממה 24תוך ליווי כונן ילדים יעודי  )כפי שהיה תמיד( 6ומעל גיל 

 .כעולה ממכתבךהמציאות 
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יישום החלטה זו מטיל עול כבד נוסף על הצוות הרפואי המטפל  יכ למותר לציין,: "למכתבך 5סעיף  .5
כיום בילדי מרשינו במחלקה הקיימת, ועומס קיצוני ביותר המעמיד את בריאות ילדי מרשינו בפני 

 ". סכנה של ממש

 
בנסיבות אלה, ברור כי כל החולים האונקולוגים והמושתלים בבית החולים : "למכתבך 6סעיף ו

סטנדרט באופן מסוכן, וזאת כאשר העמדתם בסכנה של חיי הילדים -ופלו בתתהדסה מטופלים ויט
עצם נובעת כל כולה מהעדפה פסולה של עלייה בתיירות מרפא, -המאושפזים לצורך השתלת מח

 ". והכל על חשבון חיי ילדי מרשינו ותוך זלזול בוטה בהוריהם

 
 את העובדות הידועות לי.  כדרכי בקודש אציין אך ורק :במכתב 6-5לסעיפים  התייחסותי

 
 הוצע למנהל המחלקה לעבות את הצוות כפי שכבר כתבתי.  .א

 

 . 2015לעומת  2016 -אין שינוי משמעותי במספרי הילדים שטופלו ב .ב

 

שיעורי "ההצלחה" בעולם ידועים ומפורסמים בכתבי עת מקצועיים. שיעורי הצלחה אלו נחלקים  .ג
 –לטיפולים במחלות ממאירות ולטיפולים במחלות שאינן ממאירות. לעניין המחלות הממאירות 

הצלחה. לעניין המחלות  60%-50% -הינם דומים לשאר העולם ככיום שיעורי ההצלחה בהדסה 
שיעור הגבוה  %80-%95שיעורי ההצלחה במחלות אלו נעים בהדסה בין  –הלא ממאירות 

 . ולכן הדסה נחשבת למובילה בתחום זה בעולם כולומהמקובל בעולם 

 
מדובר בזלזול בוטה גם בקביעתך כי , אינה אמתהיא  כי בריאות הילדים עומדת בפני סכנה ,קביעתך

מצביעים הפוך בשנה וחצי הרשמיים ים , כשהמספרתמוהה בעיניהיא יותר מבהורי הילדים וכו' 
במאמרים  דיווחיםוינטראוב חתום על מספר  ד"רכי  לתשומת ליבך .ת ניהולירונות ותחחהא

המעידים על שיעור הצלחת ושפורסמו ברחבי העולם  הצלחת הטיפוליםשיעורי על  מקצועיים
 .כנספח ג'מורים מצורפת למכתבי זה ומסומנת הטיפולים האמורים. רשימת המאמרים הא

 
ועתה הוא טוען שהמצב הפוך, הרי שהאמת  יועל הצלחותלעולם וינטראוב, דיווח  ד"ראם אותו 

ו/או את  שדווחו ויש לפנות לרשות האוניברסיטה ולבדוק את אמיתות הנתונים ,המדעית בסכנה
 מאמרים עליהם הוא חתום. במאמרים עליהם הוא חתום ו/או את תרומתו לבקיאותו 

 

מעבר לכל האמור לעיל, נראה כי הדבר החמור ביותר שלמדנו במהלך הימים : "למכתבך 7סעיף  .6
האחרונים, לרבות בפגישה עמכם, הינו העובדה כי למשרד הבריאות אין כל תכנית אופרטיבית ו/או 

מורה, כך שבעוד כחודש ימים יוותרו ילדי ירושלים והסביבה ללא מחלקה י לבעיה החופתרון רא
 ".יתאונקולוג-המטו

 
ועד טרם  2016וינטראוב היא ברורה ושקופה. עוד בשלהי  ד"רהתוכנית אותה טווה  :התייחסותי

 כל צוותה המחלקה בהדסה ועל העברתמוחלטת של  הסגירפגישתו איתי, סיכם עם פרופ' הלוי על 
  כ"איש אחד" ! לשערי צדקואפילו הצוותים האחרים אחיותיה הבכירים, מתמחיה, לרבות רופאיה 
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להתפטר  (, כולל ד"ר סטפנסקיבמספר 10) מבחינתו, ברור היה שאם יצליח לגרום לכל הרופאים

 הדסה כולה. אף ללמחלקה הקיימת ואולי לא תהיה תקומה ולעבור לשערי צדק, 
 

, לא לקחה בחשבון מספר "מושלמת", ואולי מבחינתו ה"דמונית" )סליחה על הביטוי(תוכניתו ה
 פרטים קטנים: 

 
פולינה סטפנסקי, היא העוגן הרציני ביותר של המחלקה מבחינת השתלות והיא זאת ד"ר  .א

 . צדק ילהתפטר ולעבור לשער עליה להצעתו וללחץ שלופולינה סרבה בצעת אותן בפועל. מש

 

בהדסה, יחד עם גרעין רופאים שהתגבש סביבה, משאירה את המחלקה  ד"ר סטפנסקיהשארת  .ב
לזה יש להוסיף את הצטרפותו של ד"ר גל גולדשטיין ורופאים נוספים שיגיעו בהדסה פועלת. 

 בקרוב למחלקה. 

 

חדשים בשנה. באם המחלקה בהדסה נשארת חולי סרטן ילדים  20 -אין בירושלים יותר מכ .ג
לפעול , אין כל הצדקה לפתוח מחלקה חדשה בשערי צדק. למסקנה זאת הגיעה הנהלת שערי 

שלה, ועל כן יכולת להיווכח ביציאתו לתקשורת של פרופ' הלוי בימים צדק ומועצת המנהלים 
  אונקולוגית בשערי צדק אינה באה בחשבון !-, בהם הודיע כי פתיחת מחלקה המטוהאחרונים

 

, מה שכמובן וציוד רפואי בינוי נרחבהשקעה כספית גדולה, הפעלת מחלקה בשערי צדק מחייבת  .ד
 כך הצדקה. לשאין לא ניתן לבצע בין לילה, ובמיוחד 

 

מבוססת על חייבת להיות רשיון של משרד הבריאות, והיא גם פתיחת מחלקה כאמור מחייבת  .ה
שבוססה על רעיון "נטישה  ,ונספירציהעל ק ולא על גחמות של רופאים אמיתיים צרכים

 מוחלטת של ילדים חולי סרטן ע"י רופאים", כפי שזה בא לידי ביטוי במכתבך. 
 

שוב אונקולוגית". אתייחס -"בעוד חודש ימים יוותרו ילדי ירושלים והסביבה ללא מחלקת המטו
את חייהם של תמשיך לפעול ולהציל המחלקה בהדסה  .ספקולציותאו ל לעובדות ולא להשערות

אנוקולוג בכיר -כהמטו גולדשטיין ששמו הולך לפניוגל ד"ר  כבר הגיע 1.5.2017הילדים!!! ביום 
לצידו תפעל ד"ר פולינה סטפנסקי לנהל את המחלקה במקומו של פרופ' וינטראוב.  ארץומוביל ב

בכל זאת יביעו  שחלק או כל הצוות הקייםכולי תקווה וצוותה בכל הקשור לנושא השתלות מח עצם. 

סכמים עם , ואם לא, אנחנו במגעים מתקדמים להכין הבחודש הקרוב את רצונם להשאר בהדסה
במידה וצוות המחלקה לא יסכים להשאר עד  .טרפו להדסה בחודשים הקרוביםאחרים שיצ רופאים

נפעל כפי שמצופה  ,ה ונרגיש כי צפויה סכנה למטופלים שנשארו במחלקהדמיב, והמסודרת חלפתוהל
 על חיי הילדים.כדי לשמור  לפעול מאיתנו

 
לחיוב, וכמי שנתתי בו אמוני לשמש כמגשר בין ההנהלה  כמי ששמו הולך לפניו ,עו"ד שרגא הנכבד

את מכתבך. הטענות אותן אתה מעלה על הכתב הינן חמורות מעין ובאכזבה קיבלתי בהפתעה לרופאים, 
לא זו מבוססות על מידע מוטעה ומטעה. מהן כמוהן. חמורה מכך היא העובדה שכל טענותיך ומסקנותיך 
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כולי תקווה שלאחר שתקרא ותלמד את העובדות , ני כמגשרך את אמובלבד, אלא שכפי שידוע לך נתתי ב
להשתמש בסולם של מכתבי, ולרדת מהעץ כמו גם להוריד את  לאשורן, תמצא בתוכך את גדלות הנפש

 –פועלים לילות כימים למען מטרה אחת ויחידה הות, אריבמשרד הלאלינו והטענות שהופנו שלא בצדק 
 הצלת חיים.

  

 

 

    , הבברכ                      
 
 

 פרופ' זאב רוטשטיין                      
 מנכ"ל                 

 
 
 
 

 ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות העתק:
 מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה  

 ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל, משרד הבריאות

 הלוי, מנכ"ל בית החולים שערי צדקפרופ' יונתן 
 , יו"ר מועצת המנהלים בית החולים שערי צדקאמר משה הב

 אורנה לין ושות', משרד עו"ד 


