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רשימה זו מיועדת לכולם אבל קודם כל למנהלי אגפי הבריאות 
של חברות הביטוח השונות, למי ייפול ראשון האסימון?
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לרופאים עבור ניתוחים המבוצעים על ידם. 
ההודעה על הפחתת המחירים נעשתה, על פי 
האמור במכתב, באופן חד צדדי, בלי שהתקיים 

שום שיג ושיח עם הרופאים. 
ארגון  של  לאינטרסים  להיכנס  מעוניין  לא  אני 
גם לא מעוניין להיכנס  ואני  מייצג  ארצי כארגון 
עסקי  כגוף  הביטוח  חברות  של  לאינטרסים 

שמבקש למקסם את רווחיו.
נוספת,  פעם  להדגיש  זו  ברשימה  מבקש  אני 
ברופאים  יותר  שחברות הביטוח תלויות הרבה 
זה  הביטוח.  בחברות  תלויים  הרופאים  מאשר 
עוד לא ברור ולא כולם כבר מבינים את זה, אבל 

הכתובת היא על הקיר.
בעשור  רכש  בישראל  מהציבור  מ-40%  יותר 
ביטוח  לרכישת  פרטי.  בריאות  ביטוח  האחרון 
פרטי יש שתי סיבות עיקריות: הראשונה - מקור 
שאינן  מתקדמות  רפואיות  לטכנולוגיות  מימון 
כלולות בסל הבריאות. בכל רגע נתון קיים חוסר 
למימון  הבריאות  בתקציב  שקל  כמיליארד  של 
מהטכנולוגיות  גדול  חלק  ותרופות.  טכנולוגיות 
מגיעות  בינתיים  אבל  לסל,  הזמן  ציר  על  נכנס 
תרופות וטכנולוגיות חדשות שאינן מכוסות ואינן 

מתוקצבות וחוזר חלילה. 

ביטוח  רוכש  שהציבור  לכך  השניה  הסיבה 
ציבור  לכל  כידוע  הרופא.  בחירת  היא  פרטי 
בחירת  הציבורית  הרפואה  במסגרת  הקוראים, 
המשלים  הביטוח  במסגרת  אסורה.  הרופא 
לשלם  מוכן  אדם  ולכן  מוגבלת  בחירה  קיימת 
מנת  על  ולמשפחתו,  לו  בחודש  שקלים  מאות 
חלילה  שאם  רוצה  אחד  כל  בחירה.  להבטיח 
יחלה, הרופא הטוב המנוסה והמיומן ביותר יהיה 

זה שיטפל בו.
ולא  הבחירה  את  יצמצמו  הביטוח  חברות  אם 
והמנוסים  ביותר  הטובים  שהרופאים  ידאגו 
ביותר יהיו ניתנים להשגה במסגרת הביטוח, הם 

חוטאים למטרת הכיסוי הביטוחי. 
הציבור לא טיפש והאופוזיציה החזקה שקיימת 
הפרטיים  הבריאות  ביטוחי  נגד  רבים  בקרב 
ההתנהלות  המפה.  את  לקרוא  יודעים  הם  גם 
הנוכחית של רוב חברות הביטוח שגויה ומוטעית.
לא  הביטוח  חברות  שמציעות  הרופאים  סל 
סוגי  לכל  איכותי  פתרון  נותן  לא  הסל  עדכני. 
לרפואה  פתרון  נותן  לא  הסל  הכירורגיה. 
לא  הסל  מודרניות,  וטכנולוגיות  מתקדמת 
מתויג ולא מאפשר למבוטח לדעת מי הרופאים 
התמחות  תחומי  פי  על  לרשותו  העומדים 
וניסיון. בקיצור, חברות הביטוח לא מבינות עדיין 

שהסחורה שהם מוכרים היא רופאים.
ביטוח  חברות  הודיעו  שבה  צדדית  החד  הדרך 
כאלף  מעידה  המחירון  הפחתת  על  לרופאים 
שהן  שהסחורה  שלהן,  ההבנה  חוסר  על  עדים 
מאות  שבגינה  סחורה  אותה  לציבור,  מוכרות 
חודש,  כל  כסף  הרבה  לשלם  מוכנים  אלפים 

היא הרופאים. 
את  לשנות  הביטוח  לחברות  קורא  אני 
התנהלותן. אני, כמו גם מאות אלפי המבוטחים 
לראות  מצפה  השונות,  הביטוח  בתוכניות 
רשימות רופאים מטויבות, מפולחות ואיכותיות. 

רשימה כזו, שכל מבוטח ידע שאם וכאשר הוא 
את  לבחור  יוכל  הוא  רפואי,  טיפול  לקבל  צריך 

הטוב והמנוסה ביותר מבין כמה אפשרויות. 
הרופאים  של  חשיבותם  בעניין  זו  רשימה 
לתעשיית הביטוח הרפואי בישראל היא רשימה 
בנאום  רמון  חיים  אין.  ותגובה  שלי  חמישית 
בצורה  תחושותיי  את  ביטא  שלו,  הלווייתנים 
את  שאיבד  לוויתן  "כמו  שאפשר:  טובה  הכי 
חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף שוב ושוב 
ורוצים להתאבד. ואני, בכוחי הדל, דוחף אתכם 
לא  ואתם  רוצים,  לא  ואתם  החיים,  המים  אל 

רוצים. אתם מתעקשים להתאבד”.
אני לא אהיה כל כך פתטי ואני גם לא חיים רמון 
אתם  הכיוון  חוש  את  שאיבד  לוויתן  כמו  אבל 
ממשיכים לא להבין שהרופא הוא המוצר שאתם 
מוכרים ללקוחות שלכם, לא כיסויים חסרי תוכן, 
מומחה,  רופא  אלא  בטלוויזיה,  פרסומות  לא 
מיומן ומנוסה, רופא כזה שהמבוטח יודע שהוא 
ממנה  הרפואית  בבעיה  לטפל  ביותר  הטוב 
ברופאים  ומזלזלים  ואתם ממשיכים  סובל  הוא 
ומדללים את רשימות הרופאים ובוחרים אותם 
מי  לפי  ולא  כסף  בפחות  לעבוד  שמוכן  מי  לפי 
למבוטחים  יותר  טוב  רפואי  פתרון  לתת  שידע 
ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים  שלכם. 

החיים ואתם לא רוצים. 
בריאות  ביטוח  חוק  ניצח,  רמון  חיים  בסוף 
אני  גם  מוגמרת.  עובדה  היום  והוא  התקבל 
אין דרך אחרת. השאלה היא רק מה  כי  אנצח, 
יהיה המחיר שתעשיית הביטוח תשלם עד אז: 
לתדמית, לשם הטוב, למוניטין, לאמון הציבור - 

ימים יגידו.  

ובביטוח  בריאות  הוא מומחה במדיניות  הכותב 
בריאות וסיעוד, יועץ בכיר בחברת הייעוץ פרש 
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