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ולי פרסמה את התיק הרפואי שלה 'לינה ג'אנג
ולא ידוע , נותחה שלוש פעמים בפברואר ובאפריל 37-השחקנית בת ה

מתי תשוב לשולחן הניתוחים לכריתת השחלותמתי תשוב לשולחן הניתוחים לכריתת השחלות

לא הכל 

  מושלם



ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל מהנמוכות ביחס לתוצר
לסכום של  4%-קובע כי ההוצאה הלאומית עלתה השנה ב הלמסח "דו

: החלוקה הפנימית בין מימון פרטי לציבורי ■ מיליארד שקל  67.4
מימון ציבורי 62%מימון פרטי לעומת  38%





פתרון ביטוח–קיים סיכון                      



THEMARKER  הרפורמה בביטוחי הבריאות–

תיקון חשוב של כשל שוק                
הביטוחים המשלימים מסבסדים כיום את חברות הביטוח הפרטיות   

בביטוחים שיאנית עולמית ישראל היא , על אף סל הבריאות הציבורי הנדיב לכל הדעות

מאזרחי ישראל מבוטחים בביטוח משלים של קופת החולים שלהם או   81%. פרטיים

...  בביטוח פרטי של חברה מסחרית 
, 98%– בשנים האחרונות קפצו תשלומי הפרמיות של המבוטחים בביטוחי הבריאות ב , 98%– בשנים האחרונות קפצו תשלומי הפרמיות של המבוטחים בביטוחי הבריאות ב

. בשאר ענפי הביטוח 13%לעומת גידול של 

על חברות  המספרים האלה ממחישים עד כמה נהפכו ביטוחי הבריאות לחביבים במיוחד 

... תוך הפחדותלעתים , הן משווקות אותם באגרסיביות רבה - הביטוח 

חוסר צדק  אלא גם , המצב שנוצר הוא לא רק כשל שוק: ויש היבט נוסף וחשוב לסיפור

..  .חברתי

את  , רוני גמזו' פרופ, ל משרד הבריאות"כך כינה לפני כמה חודשים מנכ - " מעגל רשע"

...   הגידול בהיקף ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל 



!מההוצאה לבריאות היא פרטית 65%כי קונים ביטוח בריאות 
כי כשצריך ניתוח כפתורים בבית חולים ציבורי ממתינים  קונים ביטוח בריאות 

!חצי שנה
! כי יש מאות תרופות מצילות חיים מחוץ לסלקונים ביטוח בריאות 

תשובות לרוני לינדנר

! כי יש מאות תרופות מצילות חיים מחוץ לסלקונים ביטוח בריאות 
ל  "כי כשצריך השתלת איבר הסיכוי לעבור אותה בחוקונים ביטוח בריאות 

!גדול עשרת מונים מאשר בארץ
כי בכל שנה מבוצעים מאות רבות של טיפולים רפואיים  קונים ביטוח בריאות 

!ל כי הניסיון בארץ לא מספיק"בחו
כי זכות הבחירה היא זכות יסוד בסיסית של כל חולה  קונים ביטוח בריאות 

   !וההחלטה איך לממש אותה וליישם אותה היא בלעדית בידי החולה



!גם אם האמת מפחידה–בגלל הפחד לא קונים ביטוח בריאות 
כי   -בגלל שחברות הביטוח דוחפות אותו לא קונים ביטוח בריאות 

!הציבור לא מטומטם

תשובות לרוני לינדנר

!הציבור לא מטומטם
כי הוא מגביר את השוויון בחברה ותורם  כן קונים ביטוח בריאות 

!לצדק החברתי ולא להיפך
ל  "כדי להוכיח למנכומעכשיו יקנו עוד יותר ביטוחי בריאות 
הזויות ולא  " מעגל רשע"משרד הבריאות שהתאוריות שלו לגבי 

!   ראויות



ועדת הכלכלה מתריעה מפני כפל ביטוחי בריאות

חברי ועדת הכלכלה הזדעזעו היום לאור נתון שחשף בפניהם 

מבוטחים לעשות  מחייבותחברות ביטוח פרטיות : משרד הבריאות

ולתבוע את הקופות לפני  , ביטוח משלים גם בקופות החולים ולתבוע את הקופות לפני  , ביטוח משלים גם בקופות החולים

מדובר  : "ואדטו אילטובכים "הח. הגשת תביעה לחברה הפרטית

" הציבור לא צריך לשלם פעמיים, בשערורייה
02.01.2012 :פורסםצבי לביא



הקומבינה של ביטוחי  TheMarkerבדיקת 

בעלי ההון   -אתם משלמים כפול : הבריאות

מרוויחים

גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם  : לכל אדם שלישי בישראל יש כפל ביטוח בריאות

 

גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם  : לכל אדם שלישי בישראל יש כפל ביטוח בריאות

אבל ברגע האמת מי שמשלם  ■ שקל  4,000ההוצאה השנתית יכולה להגיע עד ■ ביטוח פרטי 

לכם על הניתוח זאת דווקא קופת החולים



לינדנר' וגב אדטורחל ' תשובות לגב

!אף חברת ביטוח לא מחייבת אף מבוטח לרכוש ביטוח משלים

אף חברת ביטוח לא מחייבת אף מבוטח לתבוע את הקופה לפני הגשת אף חברת ביטוח לא מחייבת אף מבוטח לתבוע את הקופה לפני הגשת 

!תביעה לחברה

 
מעגל רשע 

קומבינות 



–תם משלמים על ביטוח בריאות פרטי א

הסוכן לוקח רבע מהסכום לכיס
 

מיליון   317סוכני הביטוח הרוויחו מתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים סכום עתק של 

לרוב מתוגמלים סוכני הביטוח באמצעות עמלות הנגזרות מהפרמיות  ■  2011-שקל ב

TheMarkerבדיקת 

לרוב מתוגמלים סוכני הביטוח באמצעות עמלות הנגזרות מהפרמיות  ■  2011-שקל ב

ככל שהפוליסה שהם מוכרים , לפיכך. לחברת הביטוח" גייסו"שמשלם המבוטח שהם 

.  כך שכרם גבוה יותר, יקרה ומלאה יותר

 



יושר ומחויבות להוגנות צרכנית

:  כי הלקוח סומך עלינו– למכור את המוצרים הטובים ביותר 

איפה המחוייבות שלנו

:  כי הלקוח סומך עלינו– למכור את המוצרים הטובים ביותר 
,  ניתוחים, השתלות, תרופות

 

 



איפה המחוייבות שלנו

אמנת ביטוח חברתית

 


