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כפי שהודעתי בבחירות האחרונות למוסדות הר"ש ,שבכוונתי לסיים תפקידי כיו"ר הר"ש לפני תום הקדנציה
ולסייע לדור הבא של הנהגת הר"ש להוביל ולפעול למען המקצוע  -הודעתי על סיום תפקידי כיו״ר הר״ש
בישיבת הועד המרכזי שהתקיימה ביום שישי .11.1.2019

 30שנה של פעילות במוסדות הר"ש עברו כיום אחד .פגשתי אנשים נהדרים שהיו שותפיי לדרך ואני מודה
לכולם מקרב לב.

אני נזכר בתקופה ההיא כאשר בישראל פעלו שני ארגונים של רופאי שיניים :ההסתדרות והרשב״א אשר
נלחמו אחד בשני והנפגע העיקרי היה המקצוע .הצלחנו לאחד שורות ולצאת לדרך חדשה .חתמנו על הסכם
שיתוף פעולה והקמנו פורום שמורכב מהר"ש והמועצה המדעית שלה ,שני בתי ספר לרפואת שיניים ואחוות
אלפא אומגה ,כאשר כולם פועלים בשיתוף פעולה למען המקצוע עד עצם היום הזה.

משכנה של ההסתדרות לרפואת השיניים היה בבית מגורים  ,בדירת חדר וחצי ברחוב בר כוכבא ,כאשר צו
פינוי של בית משפט מרחף על ראשינו .היום לחברי הר"ש יש בית ,המשרת וישרת את הדורות הבאים של
רופאי השיניים .גם למחוז ירושלים רכשנו לאחרונה משרדים כדי שלא יצטרכו לנדוד ממשרד למשרד.

כל חברי הר"ש מבוטחים בביטוח סיעודי ,אשר בוטל לאחרונה על ידי הרגולטור ,והר"ש יסדה קרן לעזרה
הדדית לחבר ,הממלאת את מקומו של הביטוח הסיעודי שבוטל.
כמו כן כל חברי הר"ש מבוטחים בביטוח תאונות אישיות ומחלות ,אשר שופר לאחרונה .חברי הר"ש יעודכנו
בתנאים המשופרים בהמשך.

מערך לימודי ההמשך פועל שנים רבות בפריסה ארצית  :תל אביב  ,ירושלים ,באר שבע  ,חיפה.
הכנס הלאומי של הר"ש מתקיים כל שנה ומהווה אירוע מרכזי בעולם רפואת השיניים בישראל .אני זוכר את
הימים שלכנס הלאומי של הר"ש היו מגיעים כ 200-300איש ,אשר שילמו דמי השתתפות די גבוהים .אני
מרגיש סיפוק רב כאשר לכנס הלאומי מגיעים אלפי רופאים .כל זה נעשה על ידי חברים מתנדבים במוסדות
הר"ש והצוות הנאמן של מזכירות הר"ש.

ליום אחד לא זנחנו ולא שכחנו את המאבקים המקצועיים .הצלחנו להעביר במשרד האוצר תקנה אשר
אוסרת על חברות ביטוח להגביל בחירת רופא למרפאות סגורות בלבד.
המאבק נמשך כ  15 -שנה וכשאני שומע תלונות מחברים למה הר"ש לא מכריחה את החברות ביטוח
לתגמל רופאים בסכומים גבוהים יותר ,אני חייב להבהיר :אי אפשר להכריח חברות ביטוח לשלם אפילו
אגורה אחת יותר .שנים נלחמנו על דרך חדשה לתת שירותי רפואת שיניים לחברות הביטוח כרופאים
עצמאיים .אני זוכר היטב אסיפה של מאות חברים ,שהתלוננו על תנאי עבודתם כרופאי הסכם עם חברות
הביטוח והביעו נכונות להפסיק את מתן שרותי רפואת השיניים לחברות הביטוח כרופאי הסכם ,ולמחרת
פרש צדיק אחד ,ד"ר רוזן ,אשר הפסיק את ההסכם שלו עם חברות ביטוח .כך שאת הטענות צריכים
להפנות כלפי עצמנו ולא כלפי מוסדות הר"ש.

לא קל לנהל מוסד שבו חברים שכירים ועצמאים וחלקם גם וגם ,מומחים ורופאי שיניים כללים וכל אחד עם
האינטרסים הלגיטימיים משלו .לא פעם הצענו לשכירים שבינינו כל עזרה אפשרית במסגרת החוק לעזור
ולייצג אותם במאבקים פרופסיונליים ,אך בנסיבות שונות נדחתה הצעת עזרה זו ,ואינני מעוניין היום
להרחיב על כך את הדיבור.

לידיעת החברים :הר״י הינו אירגון אשר מייצג רק רופאים שכירים כך שכל השוואה אלינו איננה רלוונטית.
המאבקים האחרונים המנוהלים על ידינו הם מתן שירותי רפואת שיניים במסגרת חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .הצלחנו לשנות את החוק ולאפשר הקמת תאגיד לרפואת השיניים לרופאים עצמאיים ,אך המכשול
בגובה  30מיליון  ,₪שקבע משרד הבריאות ,לא איפשר הקמת גוף זה .לידיעתכם :לאחרונה הורדתי את
המכשול הכלכלי הזה והצגנו למשרד הבריאות ערבויות בגובה  2מיליון ש"ח והיום ניתן להקים את התאגיד.

הצלחנו להביא את הנושא של שיתוף פעולה של רופאי שיניים עצמאיים לשולחן הממשלה .ראש הממשלה
ושר הבריאות הטיל על פרופ' אבי שמחון להביא ליישום ההחלטה .בישיבות משותפות התקבלו החלטות
וניתן להפעיל את המהלך .נשאלת השאלה למה לא הפעלנו עד הרגע הזה?
התשובה היא  :שבתנאים המוצעים יל ידי משרד הבריאות הן למרפאות קופת חולים וגם לרופאי שיניים
עצמאיים  ,אנו נצטרך לממן טיפולים במסגרת הסל מכיסנו הפרטי .ולכך לא נסכים .לא כאן המקום לחשוף
את כל המהלכים ,אך הייתי רוצה לתת עצה  :חברים יקרים! אנא בידקו את הצעותיכם .רובן מוצו ונבדקו
לפני שנים על ידי מוסדות הר"ש.

זה לא המקום להרחיב ולהאריך את דבריי ,אך הדבר החשוב ביותר שהצלחנו לעשות זה להכין דור המשך
כאשר אני בטוח ומשוכנע שיידע להוביל את הר"ש שהינו הגוף היחידי שנלחם עבור המקצוע והעוסקים בו
להישגים חדשים.

אני מודה לכל חבריי לדרך ומאחל הצלחה ושגשוג לציבור רופאי השיניים בישראל.

בתודה.

ד"ר חן יצחק

