
.שלום לרן רזניק: קרן נויבך 

.קרן, שלום בוקר טוב: רן רזניק 

תכף נדבר". ישראל היום"כתב ופרשן הבריאות של : קרן נויבך 

הקורבן הראשון אגב של הליך אישור התקציב, על תיירות המרפא

הסעיף הזה על הסדרת תיירות המרפא לא יעבור כחלק, הקלוקל

תכף נדבר. אולי יאושר אולי לא. זה הלך לוועדה, מחוק ההסדרים

.כל אחד עם עמדתו, שני רופאים יהיו כאן בעניין הזה. בעד ונגד

,סיפור קטן שאתה מביא אלינו מן הכנסת, אבל עוד לפני כן

לא עניינית היא ההתנהלות של... שמלמד על עד כמה לא עניי

חברי הכנסת בימים אלה של אולי תכף בחירות ואיש אוחז בגרונו

.אבל דווקא מצדה של האופוזיציה הפעם, של זה

בנושא שהוא עכשיו כל, מצדה של האופוזיציה, כן: רן רזניק 

הזמן בכותרות כי הוא משליך לסעיף הזה המרכזי בחוק

סדר יום
17/11/2014

08:35:45
רשת ב

כתב ופרשן הבריאות של ישראל, רן רזניק
הסדרת תיירות המרפא לא יעבור- היום 

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=6010200&CID=102426:לינק לקובץ
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...ההסדרים

לא יכול להיות שחברי האופוזיציה לא ידעו, כלומר: קרן נויבך 

.סביר שהם מכירים את הנושא, במה מדובר

אני, תכף נראה, ולא סתם מכירים את הנושא, בדיוק: רן רזניק 

ביום רביעי שעבר הצבעה. טיפה מפוצל. ... אגיד את זה בקצרה

הצעת חוק לתיקון, היא על הצעת החוק, אחת מההצבעות בכנסת

הצעת. זה שמה הרשמי, שירות בחירת רופא, פקודת בריאות העם

,פ בתשלום"ותתאפשר בחירת רופא שר, חוק שמציעה שישונה החוק

ההצעה מפרטת למה זה. בכל בתי החולים הציבוריים בישראל

זה הצעה שכבר עולה פעם. ויש לה הרבה מאוד סעיפים, טוב

.ס"והציעו אותה אברהם מיכאלי ויעקב מרגי מש, שנייה

...המממ: קרן נויבך 

הפרטת כל שירותי, המשמעות של ההצעה הזאתי: רן רזניק 

.האשפוז במדינת ישראל

פ שהיום הוא לא חוקי בבתי"ובעצם הפיכת השר: קרן נויבך 

על פי פסיקה מאוד ברורה של היועץ המשפטי, החולים הציבוריים

.פ לחוקי"הפיכת השר, 90-אליקים רובינשטיין משנות ה, לממשלה

אליקים רובינשטיין אז אמר בחוות הדעת, אגב. בדיוק: רן רזניק 

היא באמת לשנות את החוק, פ"שהדרך היחידה לאפשר שר, שלו

עדיף גם אחרי, בחקיקה ראשית
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.דיון ציבורי והחלטת ממשלה: רן רזניק 

עכשיו הצעת החוק הזאת עולה ואגב סביר. אוקי: קרן נויבך 

זה הצעת חוק של, היה מאוד להניח שהיא לא תאושר

גם דברים לא עוברים בצורה. הממשלה מתנגדת לה, האופוזיציה

.כזאת בדרך כלל בכנסת

.נכון: רן רזניק 

?אבל מי תומך: קרן נויבך 

,אבל רק אני אגיד שפה זה הרבה יותר ספציפית, כן: רן רזניק 

לא סתם רק אוטומטית הממשלה... זה לא סתם שבאופן אוטומט

אלא גם במסגרת דיונים בכנסת, מתנגדת כי הממשלה מתנגדת

יעל גרמן עולה לדוכן ומפרטת בצורה ארוכה ומנומקת מאוד, קרן

למה היא מתנגדת להצעת החוק

...המממ: קרן נויבך 

הרי, קרן, הוועדה בראשותי דנה שנה שלמה, ואומרת: רן רזניק 

.פ"דנה והחליטה לא לשר, אצלך היו עשרות דיונים על זה

.אוקי: קרן נויבך 

...בבתי החולים: רן רזניק 

.אני מקצרת את זה כי יש לנו זמן לתיירות המרפא: קרן נויבך 

,תשעת חברי הכנסת, ואז מתקיים הצבעה, בהחלט: רן רזניק 

.ס מצביעים בעד ההחלטה הזאתי"מהעבודה וש, רובם ככולם, כולם
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...מתנגדים

הם רואים את גרמן מסבירה שזאת הצעה, כלומר: קרן נויבך 

.אוקי יפה, פ והם מצביעים בעד"שתומכת בשר

.ס"כולם ככולם מהעבודה וש, הם מצביעים בעד: רן רזניק 

בעד, פ"בעד השר... וארבעה מחברי הכנסת שהצביעו בעד ה

את חברי הכנסת שחתומים על הצעת חוק, ההצעה שעלתה לדיון

בקיצור מלומדת של שלי, נמוכה לחלוטין, מופרדת, אחרת

וקוראת שבחוק יאסר, הצעת חוק שהוגשה לפני כשנה', יחימוביץ

וחברי הכנסת. ההצעה הזאת הוגשה בזמן דיוני וועדת גרמן. פ"שר

ארבעתם חתומים, סתיו שפיר וחיליק בר, משה מזרחי ומיכל בירן

פ"אסור יהיה לעשות שר, שאומרת', על ההצעה של שלי  יחימוביץ

מהנימוקים החברתיים והמוצרים, בבתי החולים הציבוריים בישראל

פ"בעד השר, והם אותם אלה שהצביעו ביום רביעי שעבר. המוכרים

.אוקי: קרן נויבך 

.כשפי שהציעה שם: רן רזניק 

אז עכשיו אנחנו כמובן פנינו לאותם ארבעה. טוב: קרן נויבך 

אני חייבת לציין באמת לטובה. חברי כנסת וביקשנו את תגובתם

את תגובתה של חברת הכנסת מיכל בירן

.כן: רן רזניק 

אני מתנגדת: "שהעבירה לנו את הדברים הבאים: קרן נויבך 
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הצבעתי. אחראית לבריאות כולנו ללא הבדל מעמד ויכולת כלכלית

דבר שעליו, בשגגה ומבלי משים, נעשתה מתוך חוסר תשומת לב

לקחה אחריות באופן מוחלט". אני מצטערת ולא יקרה שנית

.נכון. כן: רן רזניק 

חיליק בר. אמרה לא יחזור עליו, הודתה בטעות: קרן נויבך 

במסגרת סיעת, לאחר התייעצות עם מומחים לנושא, "מוסר בתגובה

".החלטתי לשנות את הצבעתי, ובמסגרת הצגת הנתונים, העבודה

.סתיו שפיר ומשה מזרחי עד לרגע זה לא הגיעה תגובתם למערכת

...עכשיו בוא. אוקי. אנחנו יותר מנשמח להביא אותה, היה ותגיע

...באותו נושא בעצם

...וזה. כן: רן רזניק 

ר"נצרף לשיחה ברשותך את הד, נגיד שלום לשניים: קרן נויבך 

.בוקר טוב לך, הוא מנהל בית החולים וולפסון', יצחק ברלוביץ

.בוקר אור' : ר יצחק ברלוביץ"ד

ר איגוד בתי"שהוא יו, ר רן הלפרין"ובוקר טוב לד: קרן נויבך 

ל בלינסון"מנכ, החולים

.בוקר אור: ר רן הלפרין "ד

ל חטיבת בתי החולים בשירותי בריאות"ובעבר סמנכ: קרן נויבך 

.בוקר טוב גם לך, כללית

.שלום שלום: ר רן הלפרין "ד
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.כן: רן רזניק 

שיהיה זמן לשני הרופאים שכל אחד מייצג עמדה: קרן נויבך 

מי הציעה, הסדרת ומיסוי תיירות המרפא. תיירות המרפא, מנוגדת

אולי, זה לא יאושר במסגרת חוק ההסדרים עכשיו, נאמר. גרמן

.בעתיד אולי לא

אז בקצרה אני אגיד שחוק ההסדרים מציעה, אוקי: רן רזניק 

הוא למצות, והאמת שזה משרדי הבריאות והאוצר ביחד, יעל גרמן

להטיל היטל ומסים חדשים על התיירות, את התיירות הרפואית

כסף שיועבר לקיצור תורים ולמערכת. הרפואית לבתי החולים

מציעים, במסגרת הכללית יותר של וועדת גרמן. הבריאות הציבורית

לעשות הייתי אומר סוף סוף רגולציה בהסדרה ובקרה משמעותית

על כל שוק התיירות הרפואית, על פי ההצעה של וועדת גרמן

...באזרחי המדינה כתוצאה מה, כדי לצמצם את הפגיעה, בישראל

.תיירים שמטופלים בשעות ובזמן ובמתקנים של המערכת הציבורית

...וגם חלק מההסדרה: קרן נויבך 

.זה ככה בקצרה: רן רזניק 

ונוסיף גם שחלק מההסדרה זה גם כדי למנוע את: קרן נויבך 

ששם, כפי שראינו בתחקיר עובדה, הפגיעה בתיירי המרפא עצמם

מגיעים אנשים, מכיוון שהעסק כל כך פרוץ... לכאורה מגיעים

שבעצם לא צריכים לקבל טיפול כי הסיכוי שלהם להירפא ממנו

לא ברור מה משולם, הכסף הולך ישירות לרופא, הוא מאוד קטן 6010200 מתוך   17עמוד  6



.ומה משולם לו

...במסגרת: רן רזניק 

גם תיירי המרפא עצמם היו אמורים ליהנות, כלומר: קרן נויבך 

.מההסדרה הזאת

של, כי יש שם תופעות גם של ניצול כספי, בהחלט: רן רזניק 

וגם של טיפולים כאלה, כספים מופרזים מתחת ומעל השולחן

שפשוט לא צריך לעשות אותם ומנצלים את, וניתוחים מיותרים

.או את הייעוד שלהם להחזיר אותם, הבורות שלהם

ל"מנכ, ר איגוד בתי החולים"יו, ר רן הלפרין"ד. אויק: קרן נויבך 

ותומך בהמשך תיירות, אתה מתנגד להצעה הזו של גרמן, בלינסון

.למה בעצם, המרפא כמו שהיא

הייתי. תיירות המרפא זה הרע במיעוטו, תראו: ר רן הלפרין "ד

אבל מדובר בהזרמת. מאוד שמח לחיות בעולם ללא תיירות מרפא

שיחיו, כספים של כמה מאות מיליוני שקלים למערכת בתי החולים

רואים את זה, אנחנו כולנו מכירים את המצוקות. מזה קריטית

.חדשות לבקרים וזה איזה עוד איזה זרזיף קטן שמחייה אותנו

מתוך כל הצלת המערכת זה לסגור את הזרזיף הזה, דבר ראשון

בוודאי, אני נגד ניצול, אני בעד הסדרה. זה פשוט מטורף, מטורף

...אבל אלה הם דברים ש. שאני נגד תשלומים מתחת לשולחן

...אז למה לפחות: קרן נויבך 

...אלה הם דברים: ר רן הלפרין "ד 6010200 מתוך   17עמוד  7



אבל למה לפחות בחלקים האלה לא יכולתם לתמוך: קרן נויבך 

?נניח

אני, בהסדרה... אנחנו תומכים ב... אני, רגע: ר רן הלפרין "ד

אבל למסות אותי כבית חולים, בוודאי בעד ההסדרה וכללים

בגרעון על משהו שהיום ממנו אני חי להגדיל לי את, ציבורי

עכשיו כל הנושא של. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני... זה, הגרעון

,אני בעד תיירות מרפא, פ"אני מתנגד לשר... יש בו הרבה, תיירות

רק לתת קצת נתונים שנבין על מה, כי ההיקפים הם שונים

חצי, תיירות המרפא מהווה היום בבלינסון חצי מימי. מדברים

 אחוז מהתיירים20רק ... היא. חצי אחוז מימי האשפוז, אחוז

,הרוב מתבצע באופן אמבולטורי במרפאות. מתאשפזים בכלל

זה בכלל לא בא, זאת אומרת. במכוני האבחון, במכונית הקרינה

,אנחנו לצערי עומדים עם בית חולים ריק. על חשבון הישראלים

התיירים אז נכנסים ואנחנו יכולים לנצל. צ" אחה15:00החל משעה 

.ציוד כאבן שאין להם הופכין

אמרת אנחנו נמצאים. אני אשאל אותך שאלה אחרת: קרן נויבך 

זה קודם כל דבר שאני לא. צ" אחה15:00בית חולים משעה 

?למה. מצליחה להבין אותו

.מה את לא מבינה: ר רן הלפרין "ד

למה כולכם, אני לא מצליחה להבין... למה אני: קרן נויבך 

לא מצליחים, שתומכים ברפואה הציבורית, נבונים, רופאים חכמים 6010200 מתוך   17עמוד  8



.צ בחולים של המערכת הציבורית"למלא את בית החולים אחה

משום שאוסרים עלי להפעיל אותו... משום ש: ר רן הלפרין "ד

כעבודה נוספת, צ כי זה יעלה את ההוצאות השכר שלי"אחה

כי אני לא יכול לשלם, ולכן הם הולכים לעבוד בחוץ. לרופאים

.להם בבית

.אתם צריך לשלם להם יותר, כלומר: קרן נויבך 

...יש לי רולס רויס. פשוט מאוד: ר רן הלפרין "ד

.אבל אתה יכול לשלם להם יותר: קרן נויבך 

לא נותנים לי דלק, יש לי רולס רויס מרצדס: ר רן הלפרין "ד

.לנסוע איתו

?זה הגדרה מדויקת, רן: קרן נויבך 

.אני אסביר, זה הגדרה מדויקת בחלקה: רן רזניק 

.כן: קרן נויבך 

,צ בחלק מבתי החולים כולל בבלינסון"בשעות אחה: רן רזניק 

נקרא לזה... יש... יש, כולל לפחות בבתי החולים של כללית

זה פרויקט, קרן, הוצאות נוספות אם תרצי, צ"משמרות אחה

.שקיים כבר במדינת ישראל אססיות

.אססיות: קרן נויבך 

תאגידי הבריאות והקרנות הוקמו קרן בשביל זה: רן רזניק 

.נכון: קרן נויבך 

היא, צ"יש הפעלה של אחה... יש. 70-בדיוק בשנות ה: רן רזניק  6010200 מתוך   17עמוד  9



אני חושב שהיה צריך במקום את הכסף מהמיסוי על. לא מספקת

להביא לפרויקט, גדול חדש, וכסף ציבורי בכלל, תיירות רפואית

.צ"להפעיל את שירותי החוץ של אחה, קיצור תורים

?ולמה זה לא נעשה: קרן נויבך 

ואני חייב להגיד. אבל לא באמצעות תיירות רפואית: רן רזניק 

שעם כל הכבוד. ר הלפרין"מילה אחת לפני שממשיכים עם ד

בלינסון ובתי החולים של כללית, לבלינסון ויש כבוד לבלינסון

הם בכלל לא מייצגים את מה שקורה בתיירות רפואית, בכלל קרן

.בישראל

באיכילוב ובתל השומר הוא, כי מה שקורה מה: קרן נויבך 

?הרבה יותר נרחב

...מנהל איכילוב הודה, גבי ברבש' פרופ, תראי: רן רזניק 

...בוא בוא, אז רגע אתה יודע מה: קרן נויבך 

בכנות הודה שהפעילות שמתנהלת בשעות, בכנות: רן רזניק 

שהוא נותן להם לבחור את הרופא, והוא לא יכול אחרת, הבוקר

,למרות שמשרד הבריאות אוסר זאת כי הם באים בשביל, המטפל

.והוא באומץ ובכנות הודה בזה, ובכנות הוא הודה שזה המצב

.אוקי... אני רוצה לאפשר, אוקי: קרן נויבך 

.לא משקף את המציאות בישראל: רן רזניק 

',ר ברלוביץ"בוא נאפשר לד. והוא הרבה פחות קיצוני: קרן נויבך 

.אני יודעת שאתה מתנגד נמרצות. להביע את העמדה המתנגדת מתוך   17עמוד  601020010



.כן' : ר יצחק ברלוביץ"ד

אבל לטענות של, פ וגם לתיירות מרפא"גם לשר: קרן נויבך 

.ר הלפרין"של ד, עמיתך

אי אפשר מצד לבוא ולהגיד שאנחנו, תראו' : ר יצחק ברלוביץ"ד

אז אתה כן, אבל אם אתה אזרח לא ישראלי , פ"מתנגדים לשר

מה זה בסופו של... הרי מה זה בסופו של דבר. פ"תקבל פה שר

פ לכאלה שיש להם דרכון ממזרח"זה שר, דבר תיירות מרפא

אם אתה ישראלי אז. שאנחנו אומרים כך, זאת אומרת. אירופה

ניתן... תקבל, אבל אם אתה מגיע ממזרח אירופה, פ"לא תקבל שר

,או יותר חמור. פ במחירים מיוחדים ובתנאים מיוחדים"לך שר

כל מה שהוא, פ בבלינסון"בעצם אם ישראלי רוצה לקבל היום שר

,צריך לעשות זה להראות את הדרכון הרוסי שלו או הפולני שלו

ואז יש להניח שאפשר להבדיל בינו לבין פולני אחר שלא מדבר

פ"עברית ואז הוא הופך להיות למקבל שירות של שר

.תיירות מרפא: קרן נויבך 

.במסגרת תיירות מרפא' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.כן, כן: קרן נויבך 

צריכה להיות איזה, זאת אומרת... עכשיו אם' : ר יצחק ברלוביץ"ד

ואם אנחנו מסכימים לפחות אנשים שכרגע מדברים. שהיא קביעות

אז, פ זה לא פתרון למערכת הבריאות הציבורית"על כך ששר, פה

זה, אנחנו צריכים להיות עקביים ולבוא ולהגיד חברים יקרים מתוך   17עמוד  601020011



זה תירוץ של מישהו שבעצם לא רוצה, הנושא של תיירות מרפא

להשקיע במערכת הבריאות הציבורית ולא נותן למערכת הציבורית

,ומשתמש בטריקים האלה כדי לבוא ולהגיד, את מה שמגיע לה

אתם לא צריכים כסף של, הנה יש לכם זה, פ"הנה יש לכם שר

הנושא של התיירות. אנחנו כן צריכים כסף של המדינה. המדינה

מרפא לא יפתור את הבעיה של מערכת הבריאות הציבורית

...כמו: קרן נויבך 

וזה רק איזה שהוא תירוץ או איזה שהוא' : ר יצחק ברלוביץ"ד

ומשהו אמיתי זה לא יפתור, רד הארינג שמושך את תשומת הלב

ואולי ישקיט, וזה ייתן לנו קצת פה ושם קצת כסף, את הבעיה

אבל בסופו של דבר הפתרון, את המצפון של מי שיש לו מצפון

האמיתי לא נמצא שם ואנחנו פשוט מסיתים את הדו שיח

.מהדברים העיקריים, הרב שיח הציבורי, הציבורית

?שהם: קרן נויבך 

והדברים העיקריים שמערכת הבריאות' : ר יצחק ברלוביץ"ד

,ר הלפרין יסכים איתי"במהלך הרבה מאוד שנים וגם ד, בישראל

זאת מערכת שעברה דיאטה חריפה, שבמהלך הרבה מאוד שנים

עם, במצב מאוד קשה... היום אנחנו נמצאים במצבים. ביותר

עם מיטות אשפוז מאוד, שיעורי הוצאה לאומית מאוד נמוכים

מספרם מאוד קטן ושיעורם מאוד קטן לעומת כל מדינה, קטנות
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וזה בפירוש לא ייתן לו, איזה שהיא סוכריה כזאת או אחרת

...אפילו

לקחת קצת מפה וקצת משם כדי, אתה אומר, כלומר: קרן נויבך 

ר הלפרין מעלה"אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שד... להכניס

גם אצל מנהלי בתי, אותה ושאנחנו שומעים אותה פעם אחר פעם

15:00-בית החולים שלי ריק מ, א ואיכילוב"החולים הגדולים שיב

...מה צריך לקרות ש. צ"אחה

חברים. צריך לקרות דבר מאוד פשוט' : ר יצחק ברלוביץ"ד

צ זה שהשכר שאנחנו"הבעיה של השירותים שפועלים אחה, יקרים

איננו עומד בתחרות, צ"לעבודה אחה, היום מציעים לרופאים שלנו

...מול השכר

.אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים: ר רן הלפרין "ד

.שנייה, רגע שנייה: קרן נויבך 

...אם אנחנו היינו מציגים, אם היינו' : ר יצחק ברלוביץ"ד

?לא עונה לשכר שמציעים במגזר הפרטי... לא: קרן נויבך 

.אנחנו בכלל לא נמצאים במקום הזה' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.לא נכון, זה לא נכון: ר רן הלפרין "ד

,אנחנו מבחינתנו חייבים לעשות כל מאמץ ' : ר יצחק ברלוביץ"ד

,וצריך להתחיל את הכל מההתחלה ולבוא ולהגיד חברים יקרים

אם אנחנו רוצים לנצל את התשתית ואת כוח האדם היקר והטוב
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אם אתה עובד בבית, אם אתה עובד אצלי. עוד דבר יותר חמור

.אתה לא יכול לעבוד אצל המתחרים, תסלח לי, חולים ציבורי

...אתה לא יכול לעבוד בבית חולים פרטי

...מה שפעם, אני אתן לך משכורת, כלומר: קרן נויבך 

תעשה את עבודתך נאמנה, תעבוד אצלי' : ר יצחק ברלוביץ"ד

...תקבל שכר, כמו שזה, כמו שצריך, צ"אחה, בערב, בבוקר

...אבל: ר רן הלפרין "ד

תקבל שכר על עבודתך במסגרת של מה' : ר יצחק ברלוביץ"ד

שאנחנו קוראים

...ר"ד, רגע שנייה: קרן נויבך 

שאת כל זמנו ואת, עובד רופא פול טיימר' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.מעייניו יקדיש למערכת הציבורית

אתה מדבר על מה שכינינו פה בעבר שכר, כלומר: קרן נויבך 

...טלנט מה שדיברנו

וזה קיים רק לא, נכון מאוד, נכון מאוד' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.בכמות מספקת

ואתה אומר זה הפתרון גם לעניין של התורים: קרן נויבך 

.כן' : ר יצחק ברלוביץ"ד

ר הלפרין"ד. וגם להעשרת הרופאים הטובים: קרן נויבך 

התייחסות שלך כי אנחנו צריכים לסיים למרות שזה מאוד מעניין
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',אני מסכים קודם כל עם ידידי יצחק ברלוביץ: ר רן הלפרין "ד

המערכת חייבת עוד כסף ושהדיון על תיירות מרפא מסית את

אנחנו עוד לא, דיברו על קיצור תורים. הדיון מהבעיה העיקרית

שכולם מסכימים, אגורה אחת להגדלת הפעילות, ראינו אגורה מזה

,אז בואו נתחיל עם זה. שאנחנו מסוגלים לעשות וחייבים לעשות

מה שאני לא מסכים. ובזה יש לי תמימות דעה מלאה עם יצחק

אני. איתו וזה גם נאמר זה שאנחנו לא נמצא את מי שיעבוד

אפשר יהיה, מתחייב שבבית החולים שלי וברוב בתי החולים

והבעיה היא לא. צ במחירים סדירים ושפויים"להפעיל עבודת אחה

יהיו מספיק עובדים שיהיו, המחירים שמשלמים בשוק הפרטי

.מוכנים לעבוד בתוך המערכת הציבורית

...ומי מונע? ומי מונע ממך את זה: קרן נויבך 

.אין לי כסף, אין לי כסף: ר רן הלפרין "ד

.צ"אין לך כסף לשלם להם את השכר אחה: קרן נויבך 

רוצים, יש לי חולים שמחכים לניתוחי לב פתוח: ר רן הלפרין "ד

.אין לי יכולת להפעיל משמרת נוספת, לעשות את זה פה

.אוקי: קרן נויבך 

.אין כסף: ר רן הלפרין "ד

... שניות לסי30, רן, טוב: קרן נויבך 

ותיירות המרפא זה הטיפות הבודדות שאפשר: ר רן הלפרין "ד
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.כן: רן רזניק 

.עוד כמה סיבובי מנוף: ר רן הלפרין "ד

.סיכום שלך: קרן נויבך 

ר הלפרין שאין"צודק ד... צודק, אחד.  שניות30-ב: רן רזניק 

.צ"מספיק כסף במערכת כדי להפעיל את בתי החולים בשעות אחה

לווא דווקא בכדי להשוות את השכר, היה צריך תוספות כסף

רופאים היו מסכימים לעשות את זה גם בשכר יותר, לשכר הפרטי

.אבל היה צריך תקצוב הרבה יותר גדול כפרויקט לאומי, נמוך

עכשיו, יעל גרמן התחילה את זה מעט מדי ולאט מדי, וגרמן

ר"הזכיר ד,  שניות2-נקודה נוספת אחרונה ב. בעקבות וועדת גרמן

בכל המקרים האחרונים. הלפרין שהוא בעד ובצד רגולציה והסברה

גם בתיירות רפואית מראים שלא, פ"גם בשר, מהשנה האחרונה

וראי קרן. לא כל בתי החולים הם בלינסון, ניתן לעשות הצהרה

...מיקי פלד מכלכליסט, את פרסום השיחה אתמול של כלכליסט

אחרי המשבר ואחרי. פ בבוקר בהדסה"לגבי השר, כן: קרן נויבך 

...כל ה

...אחרי המשבר ואחרי העיניים הציבוריות שם: רן רזניק 

.כן, הם ממשיכים לעשות את זה, הם חטפו: קרן נויבך 

.פ בשעות הבוקר בהדסה"ממשיך השר, בדיוק: רן רזניק 

.זה סקנדל וחוסר ניהול, זה סקנדל, טוב: ר רן הלפרין "ד
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אני לא מאמין שאפשרי לעשות... כך שאני חושב ש, כבשלהם

.רגולציה ואני גם לא מאמין שמישהו יכול ורוצה לעשות אותה

וזה אפרופו ההערה של הלפרין בתיירות רפואית

.אוקי: קרן נויבך 

הוא בעד הסדרה כי היא לא, שהוא בעד הסדרה: רן רזניק 

.אפשרית

כתב פרשן של, רן רזניק. אני מאוד מודה לשלושתכם: קרן נויבך 

ר"וד, מנהל בית החולים וולפסון', ר יצחק ברלוביץ"ד, ישראל היום

.תודה רבה. ר איגוד בתי החולים"ל בלינסון ויו"מנכ, רן הפלרין

.תודה לכם' : ר יצחק ברלוביץ"ד

.תודה יום טוב: רן רזניק 
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