
הוא, ר יצחק ברלוביץ"ד. עכשיו נעבור לשתי דעות: ירון לונדון

ר הלשכה"אבינעם רכס הוא יו' ח וולפסון ופרופ"מנהל ביה

.כמובן שניהם רופאים. הסתדרות הרפואית בישראל, לאתיקה 

.ר תמי קרני"העברתי את הלפיד לד. לשעבר: אבינועם רכס' פרופ

י"ר של בית הדין של אר"אני יו

.נאחל לה הצלחה בתפקידה: ירון לונדון

.כן: אבינועם רכס' פרופ

לא נוכל לפנות. עכשיו אתה כבר לא בענייני אתיקה : ירון לונדון

.לא תפסוק לנו בענייני אתיקה רפואית. 

אתה נדמה לי זה. אז נתחיל איתך אבניעם, טוב: ירון לונדון

.פ"היית בעד תגבור השר. שחטפת מהלומה קשה

,אבל אני חושב. אני לא חטפתי מהלומה: אבינועם רכס' פרופ

פ בא להסדיר את הדבר הבסיסי"שהשר, אני חושב. שזאת שגיאה
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וזה לתת, ביותר שאנחנו בתרבות הנוכחית שלנו רוצים לעשות

ואני רוצה לשאול, לאדם את האוטונומיה לבחור מי יטפל בו

אם אתה היית מרגיש טוב שאתה שוכב בבית חולים ציבורי. אותך

.ומחר אתה עומד ללכת לעבור ניתוח מסכן חיים

.כן: ירון לונדון

אל תדאג מישהו" דונט וורי, "ואומרים לך: אבינועם רכס' פרופ

אתה היית שוכב בשקט באותו. מהרופאים במחלקה ינתח אותך

?לילה

אבל הייתי רגוע יותר. שוכב בשקט... אין ניתוח . לא: ירון לונדון

כשהייתי יודע שחלוקת המאמצים נעשית בצדק ואם התחלואה

אם. אם החולי שלי הוא קשה יטפל בי הטוב שברופאים, שלי

.צריך להסיר לי יבלת מהזרת

שאם, אבל אני חושב. התשובה נכון נכון: אבינועם רכס' פרופ

אתה סבור

אני הייתי מרגיש רע מאוד אם הייתי יודע שהכסף: ירון לונדון

.יקבע את העדיפות

מפני שאנחנו הפרטנו, הכסף קובע עדיפויות: אבינועם רכס' פרופ

אני בטוח שלך ולכל מי שיושב פה יש. את הרפואה כבר מזמן

 אחוז מהציבור כבר80אנחנו הפרטנו . ביטוח בריאות משלים

מיליארדים של, אנחנו יצרנו גולם. מחזיקים ביטוחים פרטיים

שהמודל של, עכשיו אני חושב. שקלים שמניע את הרפואה הפרטית 5743463 מתוך   8עמוד  2



אפשר להעביר עליו ביקורת כמותית כמה ואיך. הדסה הוא בסדר

אני הצגתי ואני מכיר. אני העדתי בפני ועדת גרמן. ואיזה חלק

פ הזה והוא"את המספרים של הדסה למרות שהתלבשו על השר

.התלבשו עליו מכל מיני סיבות. במשבר הגדול של הדסה, פסיק 

פ גם בחברי ניתוח וגם"הדסה שליש מהפעילות שלה היא בשר

היא שני שליש. שני שליש היא ציבורית לחלוטין. במרפאות

.ציבורית

.ר ברלוביץ"נשמע את דעתך ד. טוב: ירון לונדון

לי. נתחיל ככה בהבאת העובדות, קודם כל: ר יצחק ברלוביץ"ד

לילדיי אין ביטוח, לאשתי אין ביטוח משלים , אין ביטוח משלים

אני חושב שביטוח משלים זה. לנכדיי אין ביטוח משלים, משלים 

.זה כסף שאנחנו. מיותר לחלוטין

אתה לא בדיוק זקוק. אתה מנהל בית חולים: מוטי קירשנבאום

.לביטוח משלים

אני כשקיבלתי את ההחלטה לא הייתי. לא: ר יצחק ברלוביץ"ד

.מנהל בית חולים

.כן: מוטי קירשנבאום

הייתי האיש, ואני הייתי כמו שאתה יודע: ר יצחק ברלוביץ"ד

שעמד בראש הועדה שהיה צריך  להסדיר את הנושא של הביטוח

ואני יכול להגיד לכם בוודאות שאחרי , 1995המשלים שנת 
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שזה רק עושה עיוות על גבי עיוות וזה כסף, אני חושב. לחלוטין

,אם יש משהו חשוב בביטוח המשלים כמו. שלא היה צריך להגיע

דברים מיוחדים שאולי. אני לא יודע מה, בחירת רופא כמו

בסיסית ואם חסר לו... קיימים שם וזה מעט מאוד אז שיגיע 

,כסף אז את הכסף הזה שאנחנו משלמים לא על בסיס פרוגרסיבי

ככל שאנחנו מזדקנים אנחנו צריכים לשלם. על בסיס רגרסיבי

הגיע הזמן את הכסף הזה נשלם באופן פרוגרסיבי במס. יותר

דבר שהוא. הבריאות שלנו ולא לפי החולי ולפי הזקנה וכן הלאה

פ נושא"גם הנושא של השר. מיותר לחלוטין שמגדיל כמובן את זה

זה נכון אבל זה אפס, זה יותר כסף. שהוא מיותר לחלוטין

.פ"אף אחד לא יחיה אפילו יום אחד יותר בזכות השר. בריאות

כל מה שאנחנו הולכים. פ"אף אחד לא ימות פחות בזכות השר

ח לעלות" מיליארד ש2,3,4יוסיפו עוד , פ"לעשות זה שמסגרת השר

.הוצאה לבריאות בישראל, סל שירותי הבריאות במדינת ישראל 

שתוחלת החיים לא תגדל אפילו ביום, אבל התוצאה הסופית תהיה

.תמותת תינוקות לא תרד ביום אחד. אחד

,אבל לא תהיה תופעה שרופאים טובים מאוד: מוטי קירשנבאום

פ יעברו"אם לא יהיה שר. שאנחנו רוצים  שיהיו בשירות הציבורי

.לשירות הפרטי

זאת, נכון להיום. בפירוש הפוך הוא הנכון: ר יצחק ברלוביץ"ד
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מבחינתי שירות פרטי זה יכול להיות גם בהדסה זה שירות פרטי

הרעיון. זה אותו הדבר. לכל דבר ועניין וגם באסותא שירות פרטי

שאנשים צריכים לקבל את השירות הרפואי לפי, המרכזי הוא

או השתייכותם לביטוח, מצבם הרפואי ולא לפי יכולתם לשלם

עכשיו זה. עכשיו את כל זה צריך להוציא. משלים כזה או אחר

נכון שרופאים צריכים להחליט איפה הם הולכים לעבוד אם הם

רוצים לעבוד במערכת הפרטית שיעבדו במערכת הפרטית ושיהיה

ומי שרוצה לעבוד במערכת הציבורית וזה מרבית. להם לבריאות

בית חולים אסותא בכלל כל בתי החולים, צריך להבין... תושבי 

 אחוז מסך הכל4- הפרטיים במדינת ישראל מהווים פחות מ 

מדובר פה. אז שיפסיקו לנפנף לנו. המיטות האשפוז בישראל

שהיא חיה. שהיא חיה על המערכת הציבורית, במערכת טפילית

,מהכשרה שלנו ובפירוש צריך לתת לאנשים לעבוד וצריך אכן

להיות,לאפשר לרופאים טובים להיות בתוך המערכת הציבורית

אנחנו המערכת. מתוגמלים כמו שצריך ושיעבדו פה וצריך להחליט

אנחנו. משפט אחד אחרון. היחידה במדינת ישראל שמאפשרת 

המערכת היחידה במדינת ישראל שמאפשרת לעבוד גם בתוך

אף אחד לא. עכשיו אין מצב כזה. המערכת וגם אצל הקונקורנציה

ד שעובד בפרקליטות יעבוד בבוקר"מעלה על דעתו שעו

אותו הדבר גם, בפרקליטות ואחרי הצהריים יעבוד במשרד פרטי

5743463הרופאים הגיע הזמן שיעבדו בתוך המערכת. אצל הרופאים מתוך   8עמוד  5



מי שרוצה ושמה יעשו את הפרופסורה ואת האקדמיה. הציבורית

'.וכו

המודל הזה של הוספיטליסט של רופא: אבינועם רכס' פרופ

שלא, שעובד במשרה מלאה בבית חולים במשכורת גבוהה יותר 

במקרים הבודדים שהיו. די נכשל, יהיה לו אינסנטיב ללכת החוצה

ר ברלוביץ יודע את זה בדיוק כמוני הם"רופאים כאלה וד

מתנוססים על העמוד הראשון של העיתון ולא כמחמאה אלא גם

שוחטים אותם על זה והמשכורת שלהם היא הכי גבוהה בשירות

.הציבורי

.הם לא יכולים לעמוד בפיתוי אתה אומר: ירון לונדון

תראה יש. נותנים להם . אני לא יודע: אבינועם רכס' פרופ

כוכבים שהם באמת יש להם את היכולת הניתוחית לצורך העניין

.ואני חושב. הטוב ביותר

.כן: ירון לונדון

שאם אתה אדם כזה ואני מאמין שאתה יכול: אבינועם רכס' פרופ

.להציל את מאור עיני

.כן: ירון לונדון

אני אעשה הכל, או להחליף לי שסתום בלב: אבינועם רכס' פרופ

.כדי לפגוש אותך

אבל אני לא אתן לך לעשות אם. אתה תעשה הכל : ירון לונדון
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.אני רוצה להגיד לך משהו: אבינועם רכס' פרופ

אני ארצה להציל את ילדיי ולא יתנו לי, אני אאבק: ירון לונדון

.ובצדק לא יתנו לי

אני אענה לך ואני אדבר פוליטיקלי אין: אבינועם רכס' פרופ

הכל יפה עד שכל האנשים האלה יש להם בעיה רפואית. קורקט

אני לא ראיתי את כל שועי הארץ. אמיתית

.האלה מחכים ביותר

.שועי הארץ רוצים להציל את עצמם: ירון לונדון

נכון אבל אנשים אחרים גם הפוליטיקאים: אבינועם רכס' פרופ

.שמדברים גבוה גבוה

אבל אני רוצה שתשלם לי עבור. נניח שנסכים לזה: ירון לונדון

אתה תשלם עבור. כל שנת לימוד שלך באוניברסיטאות הציבוריות

.הסטאז שעשית בבתי החולים הציבוריים

.יכול להיות: אבינועם רכס' פרופ

כל חולה שאתה טיפלת, אתה תשלם עבור כל רופא: ירון לונדון

כאשר. בו ועשית עליו ניסויים כדי לאמן את הידיים שלך בניתוח

אתה תעשה את זה וזה יעלה לך רק ההכשרה מיליונים עד

.אז אולי אני אסכים, שאתה תהיה רופא מיומן

קיי אז עכשיו זה כמו העניין של הדולר-או: אבינועם רכס' פרופ

שתהיה כן רפואה. אז בוא נחליט רגע על העקרון. ומיליון דולר

עכשיו... התנאים שלה . ציבורית או לא תהיה רפואה ציבורית 5743463 מתוך   8עמוד  7



.הזיזו את השקול וכדומה. בהדסה היה משבר שינו חלק מהתנאים

פ"שהשר, אני לא חושב. אני לא חושב שהדסה היא מושחתת

פ בהדסה נתן להרבה"שהשר, אני חושב. בהדסה הוא משחית

אבל אנחנו הפרדנו את. מאוד אנשים פתרונות רפואיים ראויים

.הרפואה

.צריך לעצור את זה: ירון לונדון

.בבקשה. בבקשה: אבינועם רכס' פרופ

עכשיו צריך להבין דבר... אומרים אצלנו לא : ר יצחק ברלוביץ"ד

,גם אותם אנשים עשירים, שגם אותם שועי הארץ . מאוד פשוט

כשיש להם מחלה אמיתית הם שוכבים בפרוזדור יחד עם העניים

,כל הכסף הזה כל הבחירות האלה. שלא יהיו לכם פה שום ספק

דברים שמשתלמים. כל בחירת רופא וכן הלאה הם טובים 

,כשהבן אדם חולה על אמת. לבית חולים וכן הלאה, לרופא

שהוא צריך להיות בטיפול נמרץ וכשהוא צריך לקבל טיפול אמיתי

כל אחד. אין לו אפשרות. לאסותא אין חדר מיוןפ, בגלל מחלתו

וגם בוולפסון הוא ישכב יחד, מגיע בסופו של דבר גם באיכלוב

.עם כולם

.תודה: מוטי קירשנבאום

.תהיו בריאים: אבינועם רכס' פרופ
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