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ובדואר רשום 'בפקס  

 כבוד הנשיא,מכובדי 

 

 הונאת הנשיא על ידי שר ומנכ"ל משרד הבריאותהנדון: 

לפנות אליך בעניין  הנני מתכבד, 580644953עמותת "הילדים של מיקי", ע"ר  ,מרשתיבשם 

 שבנדון, כדלקמן:

 

שהסכמת כך  , עלהיקר שהקדשת לנו מזמנךכן  על להודות לך מקרב לב רוצה אניתחילה  .1

ובמיוחד על קבלת הפנים החמה, הרגישה והלבבית שלך ושל  להיפגש עם המשפחות וההורים 

 אנשי צוות בית הנשיא. תבורכו!!! 

רוצה גם להודות מקרב לב, על האוזן הקשבת למצוקת הילדים וההורים, ובמיוחד על נכונותך  .2

 לסטות ממנהגך ולהתערב במשבר, לרבות פנייה ישירה לשר ולמנכ"ל הבריאות.  

שלושה שבמידה ויתקבלו  יתך איתגר אחד ההורים את כבודו, ואמראלהזכיר, במהלך הפגישה  .3

 על ידי הנהלת בית  כמו גםקרי, על ידי שר הבריאות ומנכ"לו,  ,על ידי הרגולטור תנאי בסיס
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ולמסע  גישור לתחילתבסיס  יהווהאשר  ,ראשוןלהוות צעד בונה אמון  כל זהיו החולים הדסה,

 והידברות.  שלם של מו"מ

 

 דובר עליהם היו:שלושת התנאים שלהזכיר,  .4

כל הצוות הרפואי, היינו ששת הרופאים ושלושת המתמחים,  -חזרת הרופאים למחלקה  .א

ישובו לתפקידם המקורי טרם ההתפטרות. מנהל המחלקה וסגניתו ישובו לתפקידיהם 

 .המקוריים ערב פרוץ המשבר

השתלות מח עצם יבוצעו במחלקת  – בילדים יבוצעו רק במחלקת ילדים השתלות מח עצם .ב

 ובשום פנים ואופן לא במחלקת מבוגרים. ילדים בלבד

אם בכלל, תקבע בלעדית על ידי מנהל המחלקה פרופ' תיירות המרפא  – תיירות מרפא .ג

 בהתאם ליכולת המחלקה והסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.מיקי וינטרוב, 

 

לבדוק את כנות הצהרות משרד הבריאות וכנות הצהרות לנסות וובמטרה תנאים אלו נוסחו  .5

להתניע הליך גישור בין בית החולים הדסה. שמידה והיו מתבררות כנכונות היו יכולים אולי, 

לכן גם דרשו ההורים כי הסכמה לתנאים הללו כל הצדדים, לרבות בית החולים שערי צדק. 

כאשר במידה ותתקבל בריאות. תתקבל הן על ידי הדסה והן על ידי שר ומנכ"ל משרד ה

מנכ"ל שהרגולטור מצליח להשליט את מרותו על לכך  אינדיקציהמעין הסכמה, היא תהווה 

 ניתן יהיה להתחיל בהליך הידברות.הדסה, כמו גם מקשיב לבקשות מרשתי ו

 

כבודו סבר על אתר, כי צעד בונה אמון זה בדמות שלושת הדרישות, הוא ראוי, נכון ומידתי  .6

על אתר שלח את מנכ"ל משרד בית הנשיא מר הראל טובי, לבדוק באם דרישות אלה ולכן 

תתקבלנה על ידי משרד הבריאות. ואכן תוך כדי הפגישה העביר מנכ"ל משרד הבריאות 

מסרים באמצעות מנכ"ל בית הנשיא מר טובי כי הדרישות שהציב הנשיא בהחלט מקובלות וכי 

 לספק את הסחורה".יש ביכולתו "

 

לכך, ובהתאם להבטחות המפורשות שניתנו לכבודך, כמו גם למנכ"ל בית הנשיא, הוציא מר אי  .7

טובי את מכתב הדרישות והתנאים מתוך הבנה מלאה כי פני הנשיא לא יולבנו ולא יושבו 

 ריקם.

 .נספח א', מצורף ומסומן כ22.6.2017מכתב מבית הנשיא ביום 
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התקבלו ככלל מכתב סתום בו נאמר כי  ותהוציא מנכ"ל משרד הבריאלאחר מכן, זמן קצר  .8

לכאורה,  ,מכתב זהלהזכיר,  כעת יש לעגן תנאים אלו בהסכמים מפורטים.דרישות הנשיא וכי 

 טרתו הייתה להוות צעד בונה אמון.מכל 

 .נספח ב', מצורף ומסומן כ22.6.2017מכתב ממשה בר סימן טוב מיום 

 

ידי -מכתב שנכתב עלעוד לא יבש הדיו על מה, בא לנו אך לא להפתעתנו, כל אשר יגורנו לצערנו .9

מילא את ידינו מלא הטנא הבטחות בנוגע לשלושת התנאים מנכ"ל משרד הבריאות, אשר 

 :הובא לידיעת מרשתי כיהבסיסיים שיהוו צעד בונה אמון, וכבר 

בשעות האחרונות, הגיעו לידינו  – באשר לתנאי הראשון, קרי הפרדת השתלות מח עצם .א

אונקולוגית מבוגרים. -צילומים ממכון שרת, שם נמצאת וממוקמת המחלקה ההמטו

"יחידה להשתלות נבנית שם ממש בשעות אלה בצילומים אלו ניתן לראות במפורש כי 

זאת בניגוד מוחלט לכל מה שהוסכם בין הצדדים ולדרישות שהועברו )!!(   - ילדים ב"

 .תלות הילדים יתבצעו רק במחלקת ילדים בבניין אם וילדהשלפיהן, 

 ;נספח א', מצורף ומסומן כ22.6.2017העתק תמונה שצולמה ביום 

הדרישה בנוגע להחזרת המצב  – חזרת הרופאים למחלקהבאשר לתנאי השלישי, קרי,  .ב

מבחינת בית  כלל, לא יכולה שתקויםלקדמותו ולקבלת הרופאים לתפקידיהם הקודמים, 

, למרות הנחיית שר הבריאות ומנכ"ל משרד שכן פרופ' רוטשטיין לים הדסה.החו

וכפי שאף נמסר , כמנהל קבוע למחלקההוציא מכרז למינויו של גל גולדשטיין  הבריאות,

". הדסה נחושה לשמר את ניהול המחלקה בידי דר' גל גולדשטייןבתגובתה של הדסה: "

כמנהלת מחלקת ההשתלות המאוחדת )לילדים  מינויה של הגב' סטפנסקיבנוסף 

כל היתכנות לכך שפרופ' וינטראוב יחזור להיות  שאיןכך, . למינוי קבועולמבוגרים( הפך 

מנהל המחלקה ושהגב' סטפנסקי תחזור לתפקידה כמנהלת יחידת מח העצם בתוך 

 אונקולוגית לילדים.-המחלקה ההמטו

 

מתעתע מתעתע בהורי הילדים החולים, ין לא רק שפרופ' רוטשטילצערי, כבוד הנשיא,  .10

, מתעתע בשר הבריאות ובמנכ"ל משרד הבריאות, הוא אף לא ברופאים, מתעתע בתקשורת

ממצמץ ומתעתע בכבוד הנשיא. לכן, הנחיות רגולטור מחד, ומעשיו של פרופ' רוטשטיין 

 בבחינת הזנב שמכשכש ברגולטור. שכל כולן מאידך,

 

לשר הבריאות ולא למנכ"ל משרדו יש יכולת לשלוט במר לצערנו למדנו לדעת כי לא  .11

לא הם מנהלים . ויין, הוא עושה בהם כבתוך שלו, והם כנועים לגחמותיו ולשיגעונותיטרוטש

 !! ודי לחכימא ברמיזא.הוא מנהל אותם אותו אלא
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חמור מכך, זה שמנכ"ל משרד הבריאות אינו אומר אמת לנשיא ומהתל בו, זה דבר שלא יכול  .12

פקיד שמטעה במזיד את כבוד הנשיא ומשקר לו ולאנשיו שיהיה במדינה דמוקרטית!!! 

 !!במצח נחושה, זה פקיד שצריך לשים את המפתחות וללכת הביתה

 

האמת,  מראות את ת עיני הרגולטורא וטחלכן, כאשר נוכחנו שפרופ' רוטשטיין לא ממצמץ  .13

לא ביכולתו של הרגולטור לפקח על המנכ"ל הסורר ובטח  -לנו ולמרשינו אין יותר אמון 

בכדי לשרת עוד  אווירחלל הובטח שלא במעשיו ובהבטחותיו של פרופ' רוטשטיין הנזרקות ל

 .ספין תקשורתי מבית מדרשו

 
 

 
את הסתייגות הרופאים ואת חששותיהם מניהול משא ומתן  מבינים לחלוטיןכהורים,  מרשי .14

באף מילה  אמוןם נותנים , ומדוע הם אינבפרט פרופ' רוטשטיין משרד הבריאות בכלל ועם עם

 שותפים כעת לתחושה זו.כולנו לצערנו, שהם מוציאם מפיהם. 

 
 

ולמנכ"ל משרד הבריאות בז לשר הבריאות, אור המורם, ולאור העובדה, שפרופ' רוטשטיין ל .15

ושלושת ההינו והלבינו אפילו את פני כבוד הנשיא. אך דומה, שהפתרון היחיד שיש לו 

 אונקולוגית לילדים בבית החולים שערי צדק.-הוא פתיחת מחלקה המטו היתכנות היום,

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 :העתקים

  הבריאותיעקב ליצמן, שר  .1
                                                                                                        9101002, ירושלים 39רחוב ירמיהו 

 5655993-02פקס':  5081325-02טל': 
 

 משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות .2
     9101002, ירושלים 39רחוב ירמיהו 

 0000508-02טל': 
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