
ועכשיו לידך יושב מי שמנהל את בית החולים: גיא מרוז 

וזה סיפור הורדת.  והמהפכה הזאת בעיני תיגע בכל כיס. וולפסון

הביטוחים הפרטיים בכמעט שלושים אחוזים בגלל ביטוח חדש

אלא רק מאיפה, יותר לא נצטרך להתלבט. אחיד לכל החברות

.נקבל אותו יותר בזול

.בדיוק:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

.יוזמה של משרד  האוצר:  אורלי וילנאי 

יש בעיות בהצעה הזו או שכולם צריכים. קי.או:  גיא מרוז 

?לברך על זה

יש, קודם כל, תראה:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

.בוא, בוא נבין אותה קודם כל:  גיא מרוז 

הדבר הבסיסי הוא, קודם כל. נבין:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

הפרטיים, שבעצם הסל או הפוליסה של הביטוחים הנוספים
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מכילה הרבה פחות ממה, היא כמובן הרבה יותר ענייה, החדשים

.שהיה מקובל עד היום

.זו החדשה האחידה:  אורלי וילנאי 

.וודאי, זו החדשה האחידה:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

ברגע שהיא פחות אז כל, עכשיו. וודאי:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

עם דברים, משהו כבר יותר עשיר, מה שנקרא, מי שרצה לקנות 

אין, תשמע, הוא אומר. מטבע הדברים  התאכזב, יותר משמעותיים

לי בעצם אפשרות לקנות היום פוליסת ביטוח פרטית שתיתן לי

.מענה לצרכים שאני פוחד מהם

או יהיה בלתי אפשרי, אבל לא ימציאו לצד זה:  אורלי וילנאי 

?למכור פוליסות נוספות

כמו שאת מכירה, אז זה יצטרך לעבור:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

,את הרגולטור ומנהל הביטוח יצטרך לאשר כל פוליסה כחריגה

ויש איזשהו שוק קטן של אלה שיש להם פחות מששה, כמשהו

אחוז מהשוק הם יקבלו איזה יחס מיוחד ויתנו להם כאילו

.אפשרות לעשות פוליסות כדי להגדיל את מספר השחקנים

.החברות הקטנות:  גיא מרוז 

,נתחיל מזה, הבעיה הבסיסית היא:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

אין. תושבי מדינת ישראל מבטחים את עצמם לדעת, מדינת ישראל

.מדינה בעולם שיש לה כזה שיעור ביטוח פרטי

יש להם כפל ביטוחים של. זאת אומרת כולנו פה:  גיא מרוז  6032523 מתוך   9עמוד  2



קופות החולים

,חוץ מאשר לי, ומשולשות וכולי, כפל:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

.כן אבל לכל היתר

?איזה ביטוחים אין לך:  גיא מרוז 

.אין לי בכלל:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

זה לא חוכמה:   שאול אמסטרדמסקי 

כי כשאתה מגיע לבית החולים אתה מקבל, טוב:  אורלי וילנאי 

.מה, הכל

.אז לכן אני לא מנפנף עם זה בדגל:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

אני חושב שכל הביטוחים לדעתי מעבר, אבל עניין עקרוני, לא

לחוק ביטוח בריאות

.קופת חולים:  גיא מרוז 

קופת חולים נותנת את המענה:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

.הבסיסי:  גיא מרוז 

.נותנת מענה לצרכים הבסיסיים, הבסיסי:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

אני גם חושב שהביטוח המשלים אכן יש בו, ולא רק זאת

כמו ביטוח סיעודי וכן, אלמנטים מאוד משמעותיים וחשובים

למה זה, אז אם ככה. וכל אחד עושה את החשבון שלו, הלאה

.שזה יהיה בפנים? בחוץ

אני, תשמע. כי זה לא נכון שמקבלים מענה:  אורלי וילנאי 
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צריך היה, ליוויתי השבוע מקרה של הריון בסיכון גבוה שקבעו

...זה. לראות אותה היום וקבעו לה לעוד שבועיים וחצי

המערכת הפרטית והביטוחים, אז שוב:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

יש בעיות הרבה יותר קשות. הפרטיים בגדול לא יפתרו את הבעיה

אנחנו קודם דיברנו בחוץ איך יוצרים מוטיבציה. בבסיס במוטיבציה

,יש לנו מערכת שהניצולת שלה. לאנשים קודם כל בבוקר לאפיק

היא בתת ניצול, לפחות לגבי הנושא של הניתוחים והטיפולים

עשרים אחוז פחות ממה שאנחנו מסוגלים, בסדר גודל של עשרה

.משום שהמוטיבציות במערכת הזאת הם לא טובות. לעשות

.רופאים הולכים לפרטי:  אורלי וילנאי 

צריך לשנות אותם. הם לא טובות:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

הסיטואציה הזאת שבו רופא עושה עבודה. באופן מאוד בסיסי

בלי לפגוע כמובן באופן, במירכאות, בבוקר את  המינימום ההכרחי

ורץ לעשות לביתו אחרי, אישי באף אחד

?זה יופסק עכשיו ברפורמה הזאת:  גיא מרוז 

לא נוגעים בזה. ממש לא. ממש לא:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

...ומפחדים

.באת לייעץ לועדה הזו, אתה ישבת שם אדוני:  גיא מרוז 

אני באתי לייעץ לועדה ולא קיבלו את:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

בואו, חברים, בנושא של הביטוח המשלים אמרתי, אני אני. הצעתי
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,מה: אמרו. צודק יותר וכן הלאה, זה נכון יותר, ארבעה אחוז

.אנחנו לא מעלים מסים. להעלות את המסים, השתגעת

זה. משמיצים גם את הרפורמה הזו ללא סוף. קי.או:  גיא מרוז 

?נכון שהיא רק רעה

.תנסה לחשוב מי משמיץ אותה:  שאול אמסטרדמסקי 

.כל הפרשנים הכלכליים, כולכם:  גיא מרוז 

.בעיקר הרופאים, לא. הרופאים:  אורלי וילנאי 

אני חותם על כל, אנחנו בעד, תראה:  שאול אמסטרדמסקי 

...אבל כל מי ש, כן. מילה שדוקטור ברלוביץ אמר

.בעיות... אבל הוא אומר גם:  גיא מרוז 

כל מי שעושה כסף מהרפואה הפרטית:  שאול אמסטרדמסקי 

הם משמיצים את הרפורמה, אגב גם קופות החולים, בישראל

זה עוד החלק, אגב דוקטור ברלוביץ צודק. הזאת והם לא בעד

,אנחנו מחכים לרפורמת הביטוחים המשלימים. הקטן של הרפורמה

,כי הכוחות שם נורא חזקים, שלדעתי פשוט לא תקרה אף פעם

פה יש את המפקחת על הביטוח שצריך להגיד. כוחות ההתנגדות

שבאופן עצמאי לא מחכה לאף אחד, דורית סניגר, לה מילה טובה

מה שהצעד הזה אמור לעשות הוא לגרום. והולכת עם הצעד הזה

.רק בבריאות. לך להבין שאתה עושה ביטוח רכב חובה פעמיים

או אגב, ואין טעם לעשות ביטוח רכב חובה

.גם שני אנשים שיושבים פה עושים את זה. כן:  גיא מרוז  6032523 מתוך   9עמוד  5



יש גם, או אגב פעמיים ביטוח פרטי:  שאול אמסטרדמסקי 

.גם את זה עושים, גם שלוש פעמים ביטוח פרטי, אנשים כאלה

השאלה היא האם הציבור יוכל להתגבר על החסמים הפסיכולוגים

.שלו

במותגים: אבל תראה מה קורה פה בשלושה תחומים:  גיא מרוז 

ששה אחוז בלבד קונים את, שאנחנו מתעסקים אתם כבר שבועיים

הסיפור. קי.או, המותגים הפרטיים שהרבה יותר זולים מהמותג הזה

גם, אנחנו גם מבטחים  את עצמנו כפול, הזה של הבריאות

בקופת חולים וגם וגם

אני תכף אסביר כשתגמור. כי לפעמים אין ברירה:  אורלי וילנאי 

.את טענותיך

אנחנו מנסים לשכנע פה.  וגם במיחזור משכנתאות:  גיא מרוז 

את הציבור כבר שבועיים וחצי למחזר משכנתאות ולהרוויח עשרות

.אחוז נורא קטן עושים את זה. אלפי שקלים בתוך המשכנתא

?אז מה  אנשים מפחדים:  אורלי וילנאי 

תחשבי שמחר את רואה מודעות. כן:  שאול אמסטרדמסקי 

בעיתונים שאת  יכולה לקנות פוליסה חדשה שזה עולה נניח

אני, ואת מתקשרת לסוכנות הביטוח ואת אומרת. בשלושים אחוז

,אומרים לך. אני רוצה לעבור לחדש, רוצה לבטל את מה שיש לי

אין לך מושג מה יש, איזה דברים יש לך, השתגעת? מה השתגעת
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.חולה ומשהו אם תצטרכי

לי יש פוליסה, אני אתן לכם דוגמה, אבל תראו:  אורלי וילנאי 

אתה, או כשחלילה הסרטן יגיע, אם חלילה. למחלת סרטן בלבד

זה. מקבל פיצוי שאתה יכול לחיות ממנו בתקופה האיומה הזאת

?ייצא

אני. לא' א. אני יכול לספר לך משהו:  שאול אמסטרדמסקי 

?יכול לספר לך משהו על הפוליסה הזאת

.כן:  אורלי וילנאי 

זה נקראת פוליסת מחלות, הפוליסה הזאת:  שאול אמסטרדמסקי 

ולפני שנתיים גילו  שהיא מכסה, 2003-היא הוכנסה ב, קשות

.קבוצה ריקה

?כלומר:  אורלי וילנאי 

כי הרפואה התקדמה וההגדרות שבפוליסה:  שאול אמסטרדמסקי 

.כלום, אני לא צוחק. כבר לא חלות על כלום

?מה:  אורלי וילנאי 

עכשיו אנשים ממשיכים לשלם את זה:  שאול אמסטרדמסקי 

אז אני. ובאיחור של עשר שנים הרגולטור נזכר לעדכן את זה

...חושב

.הם בונים על הבורות של כולנו:  גיא מרוז 

שאול, פה עלינו, אבל פה עלינו. בדיוק:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

גם ככה פוליסות ביטוח. באמת עולה על הדבר אולי הכי דרמתי 6032523 מתוך   9עמוד  7



אבל כשאתה מכניס לזה גם בריאות. זה דבר מאוד מאוד מסובך

זה בלתי אפשרי

.להבין את זה:  גיא מרוז 

אף אחד לא יכול להבין את זה כולל:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

,הדבר, ולא רק זאת, רק כדי להבין. אנשי מקצוע שעוסקים בזה

כשזה לא ברור זה אומר שקורה מקרה הביטוח אתה גם לא

משום שתמיד אפשר למצוא את השורה  המתאימה, מקבל

ולכן התהליך הזה שבו מפשטים את. שמחריגה אותך וכן הלאה

אומרים זה מה שצריך, קובעים דברים מאוד סבירים, הפוליסה

ומאפשרים לנו לעשות השוואה, וזה מה שאנחנו רוצים לקנות

במחיר ובשירות וביחס או ברשימת הרופאים שאתה עובד אתם או

בוא נגיד זה צעד, כל מיני דברים שניתנים שאתה מבין אותם

.אחד חשוב לכיוון הנכון

.אז בגדול אולי נקבל פחות אבל נבין יותר:  אורלי וילנאי 

אני... אה:  שאול אמסטרדמסקי 

.ונשלם פחות:  דוקטור יצחק ברלוביץ 

ברשימת הרופאים לדעתי אנחנו נתקשה:  שאול אמסטרדמסקי 

,להבין ושם לדעתי יהיה הקטע הגדול של חברות הביטוח להגיד

לך... אתה תצטרף אליהם אבל לא יהיו לך את הרופאים שיש 

.לא, כן, תדע לאיזה רופא תצטרך
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ויש. לי יש ביטוח משלים מקופת החולים:  שאול אמסטרדמסקי 

.לי לילדים משלים למה שהקופת חולים לא נותנת

.בוא נתחיל לבטל:  אורלי וילנאי 

בוא נתחיל לשבת מול איש מקצוע שיגיד לנו מה יש:  גיא מרוז 

.שאין לו אינטרס. איש מקצוע שאין לו אינטרס. לנו

?אתה פנוי אמסטרדם. חיצוני:  אורלי וילנאי 

.לא, לא, לא, אני לא איש מקצוע:  שאול אמסטרדמסקי 

.תודה רבה. אבל אתה יודע טוב, לא:  אורלי וילנאי 
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