
עכשיו אנחנו עוברים לתחקיר עובדה שישודר הערב:  גלית גוטמן 

תחקיר. אחרי החדשות וכבר מעורר רעש  רב במערכות הבריאות 

שחושף שלושה מנתחים בכירים באיכילוב שסוחטים ולוקחים כסף

שחור מתחת לשולחן מאזרחים זרים  שבאים ארצה כדי  לעבור

.ניתוחים שונים

.בוקר טוב לשרית מגן  רכזת מערכת של עובדה 

.בוקר טוב:  שרית מגן 

ל משרד"לשעבר מישנה מנכ' ופרופסור  ברלוביץ:  גלית גוטמן 

ואנחנו קודם  כל אתך ספרי לנו', וולפסון'הבריאות וכיום מנהל 

?מה נראה היום בערב 

.אני רוצה לומר קודם כל  משהו על הפרשה בכלל:  שרית מגן 

כששלושת הרופאים' איכילוב'מדובר על פרשת שחיתות גדולה  ב

שבהם מדובר הם שלושה מהכוכבים הבלתי מעורערים של בית
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'איכילוב'פרופסור צבי  קרם מנהל כל נוירוכרורגיה ב, החולים 

.שהוא אולי המנתח  מוח מספר אחת בישראל היום

פרופסור  שלומי קונסטנטיני שיושב על חוזה מיוחד כדי שהוא

הוא מנהל הנוירוכרורגיה  ילדים הוא השם, ינתח רק באיכילוב

ודוקטור ניוסי פז,  הידיעה בניתוחי מוח לילדים בארץ ' בה

מנתח לב בכיר שנודע כחושף שחיתויות אחרי שהוא חשף כמה

.בשנים האחרונות '  איכילוב'פרשיות שחיתות ושוחד ב

?ונכנסתם אליהם עם מלמה נסתרת:  גלית גוטמן 

נכנסנו עם מצלמה נסתרת ובעצם אלינו זה מתחיל:  שרית מגן 

שלפני כמה חודשים מגיע אלינו עדויות וחומרים מדברים על זה

שהרופאים הללו דורשים  כסף ולא מעט כסף מתחת לשולחן

' ,איכילוב'עבור ניתוחים שהם מבצעים ב

אנשים, צריך לומר שזה כולם מה שנקרא תיירי מרפא:  מגיש 

שמגיעים ארצה כדי לעבור את הניתוחים     אצל הרופאים

.הישראלים הטובים ביותר 

.נכון מאוד:  שרית מגן 

משלמים הרבה כסף:  מגיש 

.נכון :  שרית מגן 

לנו וגם, משלמים כסף לבית החולים  ולמדינה:  מגיש 

והרופאים דורשים מהם עוד סכום מיוחד, נכון:  שרית מגן 
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.אז בוא נראה דוגמית מזה :  מגיש 

.השכר מנתח שלי זה שמונת אלפים יורו* 

אתם משלמים לי את השכר שלי בנפרד עשרים וחמישה אלף* 

.ועוד שלושים אלף שקלים זה עבורי , דולר הניתוח

.הכל הכל ביחד בסביבות שלושים אלף יורו * 

.שלושים אלף יורו :  שרית מגן 

.ביחד כן* 

?מה אנחנ ובעצם ראינו כאן:  ליאון רוזנברג 

אני רוצה לומר שהשורה  התחתונה הזאת של, כן:  שרית מגן 

רופא שדורש כסף בסופו של דבר מתחת לשולחן היא רק חלק

כי מה שאנחנו נראה הערב זה תיעוד שהוא די נדיר, קטן מהעניין

של כמה פגישות הרבה יותר מפגישה אחת של דקה אחרי דקה

ארוכות של מה שקורה  ואמור להישאר בתוך חדר סגור בין

בין אחד עם הרב הכוח,  או למי שמייצג חולה, רופא לחולה 

וזה עובר בפרטים. אבל יש לו כסף, והשפעה למי שתלוי בו

הקטנים ביותר בטרמינולוגיה בשפת הגוף במימיקה  בהבעות

הפנים שלהם באחות שאומרת לרופא היא תקבל את הכל כתוב

ועד, והרופא שאומר לה לא היא לא תקבל כלום כתוב? נכון

.שהסוכנת קולטת את זה המצלמה כבר קלטה את זה 

.אבל בואי נעשה סדר בעניין , כן:  גלית גוטמן 
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.דוקטור :   ר יצחק ברלוביץ "ד

.דוקטור :  ליאון רוזנברג 

,בסדר :    ר יצחק ברלוביץ "ד

.אתה לא  מופתע מהתחקיר הזה: ליאון רוזנברג 

אני לא מופתע  מהתחקיר, לא:   ר יצחק ברלוביץ "ר ד"ד

משום   ששוב הנושא של קבלת כסף על ידי רופאים במהלך

עבודה בבית החולים תמורת שירותים שהם נותנים בתוך בית

החולים  באופן פרטי צריכים להפריד אותה  בכלל מכל הנושא

.של תיירות מרפא  מכל דבר אחד

זה נושא לא חדש

בוא תסביר לנו קודם כל מה זה תיירות  מרפא:  גלית גוטמן 

אני חושבת רוב האנשים שלא צריכים להגיע לבית  חולים,  

.לא מודעים לזה 

יש היום בעולם, הנקודה היא כזאת  :  ר יצחק ברלוביץ "ד

הגדול  ולשמחתנו יש לרפואה הישראלית שם טוב שם באמת של

רפואה ברמה גבוהה במיוחד במזרח אירופה ואנשים, רפואה טובה

.רוצים  לעבור ניתוחים וטיפולים רפואיים   פה בארץ

שאני, קי ומי משלם על זה  זאת אומרת.או:  גלית גוטמן 

באה אני באה הרבה פעמים לבקר ילדים חולי סרטן אני רואה

.שםפ הרבה מאוד ילדים רוסים 
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,הם מגיעים לכאן או באופן ישיר או באמצעות סוכנים ,  שלהם 

מגיעים לבתי החולים  ובבית החולים משלמים  לבית החולים

לא המדינה לא ברוסיה משלמים את, כלומר:  גלית גוטמן 

הכסף

.לא לא:   ר יצחק ברלוביץ "ד

אלא:  גלית גוטמן 

.אנשים פרטיים שיש להם הרבה כסף:  ליאון רוזנברג 

אנשים פרטיים  שאוספים כסף אני לא:   ר יצחק ברלוביץ "ד

אבל  יש להם את הכסף לשלם, יודע אם יש להם הרבה כסף

ומגיעי לבתי החולים בדרך כלל בתחומים  שיש לבית החולים

שיש אפשרות ברור שזה לא לטיפול נמרץ ולא, יתרות כלומר

.מחלקות פנימיות

.זה משהו שמכניס מליונים:  גלית גוטמן 

זה בפירוש מוסיף חלק גדול  להכנסות:   ר יצחק ברלוביץ "ד

זה לאור המצוקה שקיימת היום בבתי החולים, בתי החולים 

הציבוריים  שחסר להם את הכסף והכסף הזה בפירוש בא

להשלים  ובעצם בכסף הזה עושים את כל מה שרק אפשר כדי

לקנות עוד ציוד  ועוד כוח אדם ובסופו של דבר גם האזרחים

.הישראלים כמובן נהנים  מהכספים האלה במידה והם מגיעים

כן למרות שיהיו מי שיגידו  אתה יודע  גם ככה:  גלית גוטמן 
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מראש אלה שמגיעים  משתדלים  שהם:   ר יצחק ברלוביץ "ד

ף שש חדר,באמת יגיעו לתחומים שיש יתרות לבי החולים כלומר

אתה לא, ניתוח אחרי הצהריים  שיש רופאים שיש מקום אישפוז

אני גם. מזמין  לא אנשים לטיפול נמרץ ולא למחלקות הפנימיות

.לא מביא חולים מחוץ לארץ בשביל לשים אותם בפרוזדור 

שאלה אם השלושה רופאים האלה היו  אצלך:  ליאון רוזנברג 

?בוולפסון  תחת ניהולך מה היית עושה 

שוב אני לא  נכנס כרגע אני לא יכול:   ר יצחק ברלוביץ "ד

אני  אומר באופן. להתייחס ספציפית לשלושה רופאים האלה

רופא שמבקש ומקבל כסף במהלך עבודתו בבית החולים, עקרוני 

תמורת עבודה שהוא עושה אותה בתוך בית החולים

.ומקבל עליה משכורת מאוד מאוד גבוהה :  ליאון רוזנברג 

אני שוב אומר עצם, שלי שום קשר :   ר יצחק ברלוביץ "ד

העבודה   גם אם זה  פקידה וגם אם זה מזכיר או גם אם זה

עובד מדינה עובד ציבור  שעובד. זה לא משנה מה , רופא זוטר

בבית חולים ומבקש כסף עבור עבודתו  בבית החולים באופן נפרד

לכאורה זאת עבירה פלילית וזה בכלל לא עניינו של   המנהל

מנהל בית החולים צריך להעביר את זה למשטרה, בית החולים

..ולחקור את זה כמו  שצריך  בכל 

מה אמרו באיכילוב  על. תודה:  ליאון רוזנברג 
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הסיפור הזה מעלה שאלות נוקבות באיזה אקלים  דבר כזה צומח

ובאיזה אווירה זה צומח  ששלושה רופאים כל כך בכירים עושים

האם מדובר בהעלמת עין האם מדובר בסוג של קריצה, את זה

אנחנו. אולי זה רק קצה הקרחון ,  מצד הנהלת בית החולים

יודעים  שלפני כמה חודשים שהדברים הגיעו אלינו הם הגיעו

גם להנהלת בית החולים שעשתה בירור עם הרופאים וקיבלה

הכחשות

ביום רביעי פרופסור  ברבש הוציא מכתב לכלל רופאי המרכז

ואמר שאסור לקחת כסף עבור מה שקוראים', איכילוב, 'הרפואי

בית החולים אבל אפשר לקחת כסף עבור ייעוץ בקליניקה הפרטית

האם  בזה פרופסור ברבש לא משרטט בעדינות את, והשאלה היא

למה לא לומר, המתווה לאיך אפשר  לקחת כסף באופן תקין

לא צריך לקחת, ה אתם רופאים ציבוריים הגיע הזמן'במפורש חבר

אני  רוצה. כסף מהצד אתם יושבים על חוזים שמנים ביותר

הם אומרים מדובר ברופאים' , איכילוב'לומר מלה   על תגובת 

.וחידדנו את הנהלים בנושא, מעולים ומסורים בתחומם  

.אנשים מוכשרים צריך לומר:  ליאון רוזנברג 

.ללא ספק אנשים מוכשרים :  שרית מגן 

אנחנו  בכל מקרה נראה את עובדה הערב:  ליאון רוזנברג 

.ונראה את כל  האופרציה המעניינת הזו 
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