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לכבוד
צוות הדסה היקר
נכבדיי,
עומדים אנו בערבו של היום הראשון של שביתת הרופאים.
בדיוק לפני  5שנים ,חתם השופט של בית המשפט המחוזי על הסכם הנושים והסכם הבראה לאחר שביתה
של שבועיים ,כולם זוכרים את מה שעברנו ,כולם זוכרים את מה ששילמנו מכיסנו ,את מה ששילם בית
החולים ,ובכל זאת לא למדנו כלום.
זה הזמן לחשבון נפש ,כל אחד עם עצמו ואני מול המצב כולו.
ברשימה שלי הארוכה רק נפגעים ,אין מנצחים כלל.
האופוריה המלווה את ההסתדרות הרפואית המתפארת שהדסה לא הצליחה לקבל צו מניעה לשביתה,
היא כמובן אופוריה מזויפת ,מעין אמירה של :קיבלנו רשות בית הדין לשבות ,לפגוע בחולים ,ברופאים ,בצוות
ובהדסה ,אז מה ?? מה ההישג בכך ??
מחר יתחיל עוד יום שביתה .עוד חולים יפגעו ,חסרון הכיס של הדסה יגיע כבר ל 8 -מיליון  .₪כולנו
זוכרים כי הכסף נחוץ לנו קודם כל למשכורות ,כמו גם לקניית תרופות וחומרים.
החור בקופה יגדל ככל שהשביתה תמשך ,והרי בשביתה ללא כל תוחלת וללא הגבלת זמן עסקינאן.
מחאות אפשר להביע בהרבה צורות ,אבל הפגיעה העצמית הזאת בשובתים ובכולנו משגעת אותי.
הר"י ניסתה להסוות את עילת השביתה בדאגה למתמחים .ברור שזאת הסתה נוסח הפראבדה להמונים.
אתם ואני יודעים שהשביתה פרצה לאחר שהר"י ביטלה את ההסכם שהשגנו עם הועדים על חלוקת הנטל
שבהסכם הסגל האקדמי בין כולנו (הדסה ,הרופאים והאוניברסיטה) ,וכן שלא מדובר במתמחים או רופאים
צעירים ,אלא מדובר בפגיעה מדודה בסגל הבכיר האקדמי שמשתכר את השכר הגבוה ביותר בהדסה ,וכן
בהשוואה לכל סגל אקדמי בכל בתי החולים הציבוריים האחרים.
פיצוץ של ההסכם ע"י הר"י שהיה אמור לחסוך לנו עד  8מיליון  ₪השנה ,והיה כבר חלק מתכנון תקציב
 2019פגע בנו קשות .התחייבנו לכל העולם להוריד  20מיליון  ₪מהוצאות השכר שלנו ,כדי שנהיה במצב
שיאפשר לנו לסיים את הסכם ההבראה ולצאת לדרך חדשה כהדסה מובילה ועצמאית כלכלית.
אני חייב להתייחס לנושא המתמחים .אני מקווה שההסתה הפראית לא בלבלה אתכם ,ואתם בסתר
ליבכם מבינים ומאמינים במה שאני אומר או כותב.
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לא היתה בדעת ההנהלה כל כוונה לפגוע במתמחים .כדור השלג ההסחתי הזה גולגל ע"י הר"י ממניעים
זרים לכולנו .יום לפני השביתה סגן השר ליצמן נחלץ לעזרה והבטיח בקולו ובאחריותו להסדיר את נושא
המתמחים עד סוף מרץ ,אבל הר"י החליטה :לא מאמינים לו  -ויצאה לשביתה .אנחנו כהנהלה מצהירים
פומבית שנתמוך בליצמן ולא נפריע לו ליישם הבטחתו.
המקל בגלגלי ההבראה שלנו שתקעה לנו הר"י חמור שבעתיים ,כי כל יום שעובר מצבינו מחמיר .מה
שאפשר היה אתמול ,כבר לא אפשרי היום.
איני רואה לפני כל דרך ש"קלות" של כניסה לשביתה תתחלף ב"קלות" ליציאה ממנה.
הרי תכלס ,אין לנו יותר כסף בקופה ממה שהיה מתוכנן עובר לשביתה.
לא נוכל להפתיע במציאת סליק עמוס בזהב ,ומכאן שנאלץ לחתוך יותר עמוק בבשר החי כדי לעמוד ביעד
הגרעון של  28מיליון  ₪השנה.
מנגד ,הר"י לא תוכל להסתכל לרופאים בעיניים ולסגת ללא הישגים ! כי אלה ישאלו מיד :בשביל זה
שבתנו ? והרי רופאינו כולם מצפוניים ואיכפתניקים ,ויודעים שהשביתה הזאת קודם כל פוגעת במטופלים
ומחמירה את מצב הבית של כולנו ,את מצב הדסה.
השר יגאל הורוביץ אמר פעם" :משוגעים תרדו מהגג" .אני מוצא את זה נכון להגיד לרופאים המוכנים
עדיין לשמוע אותי ,אלה שזכרונם איתם ,שיודעים מה היה ומה קרה עם הדסה מבחינה חיובית ב 3 -השנים
שאנחנו ביחד.
אז" ,משוגעים ,תרדו בבקשה מנשק השביתה" .מה שלא יהיה נאלץ להסתפק רק במה שיש לנו ,אבל ביחד
נוכל ללבן את הדרכים בהם הפגיעה תהיה קטנה ומידתית יותר.
אז לפני יום השביתה השני ,אני שוב קורא למצפון של כל הרופאים :הימנעו מהמשך השביתה הלא
מוצדקת וההרסנית הזאת !!!
האם נראה למישהו ששביתה שניה תוך חמש שנים ,אי וודאות לקבלת שכר ,תדמית שלילית של פגיעה
בחולים שלנו תסייע לנו בעתיד ? ואתה מבינים שלקראת סוף השבוע כשהדיו של הפריימריס יתיישן ותשאר
שביתת הדסה כנושא מרכזי ,לא נצליח להימלט ממדיה שלילית ופוגעת שתשאיר בנו צלקות עמוקות ?
האם זה יעזור לנו למצוא מתמחים ? או רופאים ? או אחיות ? או עובדים אחרים ? זה הרגע הנכון להפסיק
את השביתה ולהתאחד שוב סביב הצלת הדסה.
אנחנו לבד ,בלי צורך בקומיסרים שיש להם בודאות עוד אינטרסים פרט לטובת הבית של כולנו  -הדסה.
ידיי מושטות לכל מי שמוכן להרתם מחדש ,ואולי ,אולי לא הכל אבוד עדיין.

ב ב ר כ ה,
פרופ' זאב רוטשטיין
מנכ"ל
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