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,  מר גולדפינגר טל ,  ברנר יצהל'  פרופ,  ר ברלוביץ יצחק "ד,  מר בסר מוטי   :חברות וחברי הנהלה   מר בן יעקב שמואל  :יושב ראש האגודה   שני מרדכי '  פרופ:  נשיא האגודה

'  גב,  ר פלאוט אביבה"ד,  מר מרר אופיר ,  מנישביץ תחיהגב׳   ,  לרנאו עמרי '  פרופ,  אייל רחל -לוינקופף',  גב,  ד״ר יעקובסון אורית ,  טבק נילי '  פרופ,  חורב טוביה '  פרופ
 . וינר נעמה'  גב: לית "מנכ ד פלדמן אבישי" עו : יועץ משפטי שפירא עמוס '  פרופ, רזניק נתניה'  גב,  רוזנצוויג פנינה ' גב, צילבון מיכל 

 2023בפברואר  28שלישי  יום
 תשפ"ג ז' באדר 

 לכבוד,

 מר רן רידניק 
 ראש חטיבת התפעול, משרד הבריאות

 
טיוטת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הסדרי בחירה בין נותני שירותים( )תיקון( )דרישות  הנדון: 

 2023-ויידוע מבוטחי הקופה(, התשפ"גמינימום לעניין מתן שירותים, פרסום הסדרי הבחירה 

              . הינה לבטל לחלוטין את הסדרי הבחירה החולה לזכויות האגודה של המלצתה 
  טיוטתב הצעתו כמפורטמברכים את משרד הבריאות על    אנו עד אשר מהלך זה יקרה, 

 . בחירהה מרכז מידע ארצי לכלל הסדרי שיוקם ומבקשים  ביטוח בריאות ממלכתי  תקנות

לגבי   בעיקרשיש להן עם בתיה"ח, מפרסמות באתריהן הסדרים  הקופות - הקופות"י ע כיום פרסום .1
מידע המרכז  אין מקור    בתי החולים לא מפרסמים את ההסדרים שיש להם עם קופות החולים.  .אשפוז

ההסדרים הקיימים בין כל בתיה"ח והקופות, הן לגבי הפניה לאשפוז והן לגבי הפניה למרפאות   של
 .  קופהמה ההסכמים שיש לו עם כל  חוץ ומכונים, ואין אפשרות לדעת לגבי כל בי"ח בנפרד

המורכבות המשמעותית באירוע זה היא סוגיית השקיפות והנגשת הידע  :  הנוכחי  המצב  משמעויות .2
מבוטחים לא יודעים עם אלו מרפאות אמבולטוריות יש לקופות הסכמים ובעת  והמידע לאזרחים. כך,  

תלות  יוצר  זה  תהליך  יזום.  באופן  אלו  במרפאות  טיפול  ולקבל  לפנות  באפשרותם  אין  הצורך, 
בזכויות החולים לקבלת הטיפול הטוב,  פגיעה  וגורר  לקופה,  בין המטופל  איזון  וחוסר  משמעותית 

 שמוגדר בחוק וכפי שנדרש במערכת הבריאות הציבורית(. המהיר והזמין ביותר )כפי  

  מבטחים בכל שינוי.הצעת המשרד: פרסום דינמי של הסדרי הבחירה באתרי הקופות ויידוע ה .3
הבחירה עבור    מפורטים כל המוסדות הרפואיים שנמצאים בהסדריבו    -""שקוף   17ופס  ט  -ובנוסף

 ספק  אין  לבחירתו של המבוטח.  בהתאם לנוסח אחידהפעולה הספציפית עם פרטי התקשרות עמם,  
  המטופל "י ע ההחלטה קבלת טרם  מידע מספק שכן אינו מספק  אינו, אך הוא חשוב מהלך על מדובר
 מבחינת היצע השירותים.  מה ההבדלים בין הקופות ואינו מאפשר לדעת לבחור מוסד באיזה

יש להקים מאגר ארצי של כל הסדרי הבחירה, שינוהל ע"י משרד הבריאות ויכלול פרוט    -  המלצתנו .4
כולל עם  ,  שיש לכל אחת מקופות החולים עם כל אחד מבתי החולים הציבורים   המלאים  של ההסדרים

יש לחייב את קופות החולים ואת בתי החולים לפרסם את הסדרי הבחירה על בסיס   מרפאות ומכונים.
בחון אילו שירותים מגיעים  , תסייע למטופלים לפעולה זו תגביר את השקיפותאגר מידע זה.  המידע במ
והיכן הקופות    -וכן  ,להם  בשאר  שמוצעות  החלופות  מה  יוכלו    מגוריהם.  באזורלבחון  כך  ידי  על 

חברותם  לבצע החלטה מושכלת לגבי  גם      מבוטחים לא רק לבחור בין מגוון שירותים מוצעים אלא
המבוטחים אשר סובלים ממחלות  מ  20%, נכון הדבר במיוחד עבור  הבריאותימצבם  בקופה למול  

 כרוניות. 

 
 בכבוד רב,

 
 נעמה וינר שמוליק בן יעקב 

 מנכ"לית   יו"ר האגודה  
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