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  : הקבוצה המיוצגת תכלול את התובעי� הבאי�  .א

או צרכני� של המשיבות אשר המשיבות /או לקוחות ו/מבוטחי� ו"

הציגו בפניה� מצגי שווא לפיה� הרופאי� שהעניקו לה� שירותי 

ינ� בעלי בריאות במסגרת הטיפול המוענק על ידי המשיבות ה

כאשר בפועל ) או כל הגדר דומה אחר/ו(מקצועות מומחיות שוני� 

  "אות� רופאי� היו נעדרי מקצוע מומחיות

  ").הקבוצה המיוצגת: "להל� (

בגי� כל נזק , וכ� כל תובע הנמנה על הקבוצה המיוצגת, כי על המשיבות לפצות את המבקשות  .ב

הצגת מצגי השווא אודות מקצוע עקב   השני� שקדמו להגשת התביעה7שנגר� לה� במהל- 

   של הרופאי� שהעניקו לה� שירותי בריאות) או כל תואר או כל הגדר דומה/ו(המומחיות 

  :בעניי� זה יש לית� את הדעת כי הפיצוי האמור כולל את המרכיבי� הבאי�  

פיצוי בגי$ עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה של המבוטחי� בניגוד לזכויות היסוד שלה�  )1(

  . בגי$ הטעיית� עובר לקבלת טיפול רפואי על ידי הרופאי� מטע� המשיבות, חולי�כ

פיצוי בגי$ גביית תשלומי� בגי$ היוועצות רופא שניוני מומחה שלא כדי$ ובניגוד להיתר  )2(

 . המאפשר למשיבות גביית תשלומי� כאמור רק בגי$ היוועצות ברופאי� מומחי�

שלא כדי$ הוצאות בגי$ " חסכו"ע� המשיבות עת פיצוי בגי$ עשיית עושר ולא במשפט מט )3(

 .העסקת רופאי� מומחי�

וכי , כי על המשיבות לחדול מהצגת מצגי שווא לאלתר בעניי� מקצועות המומחיות של הרופאי�  .ג

, )אישור תואר מומחה ובחינות(תקנות הרופאי� בעליה� לפעול בעניי� זה בהתא� לאמור 

  . 1973"ג"תשל

 עורכי הדי� המייצגי� את המבקש בתובענה הייצוגית בשיעור שלא יפחת כי שכר טרחת� של  .ד

 וכ� שיפוי עבור טיפול בתובענה בערכאה ראשונה, מ כדי�" מהסכו� שיפסק בתוספת מע15%"מ

אשר טרחו , לקבוע כי המשיבות תשלמנה ג� תגמול מיוחד למבקשות כ�. בגי� הוצאותיה� בעי�

 משווי הסעד הכולל שיפסק לטובת כלל 5%" לא יפחת מבשיעור ש, בהגשת התובענה ובהוכחתה

  .התובעי�

ד בצירו' "ט עו"כ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות בהוצאות בקשה זו ובשכ  .ו

  .מ כדי� בגינה"מע

  מבוא  . א

בהתנהלות  ")הבקשה לאישור: "להל� ג� ( זובקשה לאישור תביעה כייצוגיתעניינה של  .1

  . ו� רגיש כבריאות הציבור בפרטתחוב, ה סובלת ככללשערורייתית שהדעת אינ



אשר מופקדות על מת$ שירותי בריאות לתושבי , ")קופות החולי�: "להל$ ג�(המשיבות  .2

מצגי שווא לפיה� רופאי� המעניקי� שירות , כדבר בשגרה ובאורח נרחב, מציגות, המדינה

בפועל הרופאי� הללו אינ� למבוטחיה� הינ� כביכול רופאי� בעלי  מקצוע מומחיות כאשר 

  . מומחי� כלל

 : המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות בכל אחד התחומי� הבאי�, כ- .3

 ; עיניי�  )א

 ;פסיכיאטריה  )ב

 ; נשי�  )ג

 ; ילדי�  )ד

 ; משפחה  )ה

 ; אורתופדיה  )ו

 ; א) אוז$ גרו$  )ז

 ; קרדיולוגיה  )ח

 ; אורולוגיה  )ט

  ;עור ומי$  )י

 ;רדיולוגיה  )יא

 ;כירורגיה  )יב

 ;נוירולוגיה  )יג

 ;המטולוגיה  )יד

 ;אונקולוגיה  )טו

 ;סכרת  )טז

 ;טראומטולוגיה  )יז

  ) ועוד(

  . כאשר בפועל כל אות� רופאי� אינ� אלא רופאי� כלליי� נעדרי כל מקצוע התמחותזאת 

והוא כי עמד , כי על פי די� יש משמעות אחת ברורה להיות רופא בעל מקצוע התמחות, יודגש .4

ותואר , י� בתקנותבתנאי הדי� לקבלת תואר מומחה באחד ממקצועות המומחיות המפורט

 . כזה אושר לו על ידי הרשויות המוסמכות

כ( (על פי די$ הצגת רופא כבעל מקצוע התמחות על א) שאינו כזה הינה בגדר התחזות  .5

  . !)ממש

תו- שה� מטעות את , המשיבות נוהגות כאחרו� השרלטני� ומציגות מצגי שווא בעניי�, והנה .6

  . על איסורי� פליליי� חמורי�, ברי�על פני הד, ועוברות, הציבור הטעיה רבתי



  2  

במדג� שנער( על ידי . אי$ מדובר במקרה אחד או שניי�. אי$ המדובר בטעות מקרית: ודוק .7

המבקשות התגלו למעלה ממאה רופאי� המוצגי� כבעלי מקצוע התמחות בשעה שה� אינ� 

 . כאלה כלל

כי מדובר במאות רבות , העול, כי המדג� אכ� משק' את הכלל) הסבירה(על יסוד ההנחה , ועוד .8

ולאור- שני� , א� לא אלפי רופאי� שהוצגו כבעלי מקצוע מומחיות באורח מטעה בעליל

  . ארוכות

  . רופאי� אלה מציד� מטפלי� כדבר יו� ביומו במאות אלפי א� לא מיליוני חולי�

 דווקא רווחת במיוחדכי שלא במפתיע התופעה של מצגי השווא מטע� המשיבות , יוער .9

 . פריהבפרי

המשיבות תחת שימלאו חובת� על פי די� וידאגו כי ג� לתושבי הפריפריה תוענק רפואה , היינו

המזלזלת והבלתי חוקית , שיוויונית ואיכותית על ידי רופאי� מומחי� בוחרי� בדר- הקלה

 . מציגות בפני תושבי הפריפריה רופאי� שאינ� מומחי� כלל כרופאי� מומחי�ו

  :של המשיבות שלוש השלכות קשות וחמורותלמעשיה� שלא כדי�  .10

 המשיבות פוגעות באורח קשה באוטונומיית הפרט של מבוטחיה� אשר רשאי� " האחת  )א

  . לקבל מידע אמיתי אודות הרופא והיק' הכשרתו טר� שיפקידו את בריאות� בידיו

 המשיבות א' גובות שלא כדי� מ� המבוטחי� תשלומי� שהחוק מתיר לה� – השנייה  )ב

רופא , כפי הגדרתו בדי�, שהינו" רופא שיניוני"שהמבוטחי� נועצי� ברק אימת לגבות 

 . בשנה1 ומדובר בגבייה המסתכמת בעשרות מיליוני , בעל מקצוע התמחות

,  המשיבות מונעות מ� המבוטחי� לקבל רפואה המתאימה לצורכיה�–השלישית   )ג

רופאי� מומחי� עת ה� נמנעות מהצבת , ומתעשרות שלא כדי� על חשבו� המבוטחי�

  . במקומות יישוב רבי�" באמת"

אומד$ ; נוכח הצגת מצגי השווא האמורי� מקבלות המשיבות כספי� רבי� שלא כדי$, היינו

 7על פי ,  מיליו$ 227 �הגבייה שלא כדי$ בגי$ תשלומי� לרופא מומחה שניניוני נאמד בכ

ת רופאי� בעלי מקצועות הסכו� שחסכו המשיבות שלא כדי$ בגי$ אי הצב; השני� האחרונות

 . מהווה א) הוא סכו� ניכר ביותרהתמחות בפריפריה 

ומדגימי� בדר- ברורה מאי� , נוכח העובדה כי המקרי� של המבקשות דכא� מלמדי� על הכלל .11

על '  ד"ו' ג', בפרקי� ב, נעמוד בראשית הבקשה, כמוה את מעשי ההטעיה והגבייה שלא כדי�

 . עניינ� של המבקשות

ונבאר כי הצגת רופא כבעל מקצוע , � נפנה לבחינת ההסדרי� החוקיי� החלי� בעניי�לאחר מכ .12

וא' נעמוד על היקפה הכללי של התופעה , התמחות שעה שאינו כזה עולה כדי הטעיה והתחזות

  . החובקת כאמור מאות רבות של רופאי�
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  1' תיאור קצר של עניינה של המבקשת מס  .ב

ונזקקה עבורה ועבור ) קופת חולי� כללית (1'  המשיבה מס הינה מבוטחת של1' המבקשת מס .13

לשירותי רפואה מקצועית של מומחי� בתחומי� ) א' היא מבוטחת של הכללית(בתה הפעוטה 

 . שוני�

 הוטעתה לחשוב מש- שני� כי היא נהנית מרפואה מקצועית 1' המבקשת מס, כפי שנראה להל�

 . עניי� זה א' נגבו ממנה כספי� שלא כדי�וב, כאשר בפועל לא היה כ- הדבר, של מומחי�

  .  נעמוד על המקרי� השוני� כפי סדר�

  

I.  $כאשר אינה מומחית כלל, הצגת רופאה כבעלת מקצוע התמחות בא) אוז$ גרו$: מקרה ראשו 

 .  ביקשה להיווע3 ברופא בעל התמחות בא' אוז� גרו�1המבקשת  .14

 וביקשה להיווע3 ברופא בעל 1  התקשרה למוקד זימו� התורי� של המשיבה1המבקשת  .15

ר אולגה רוזנברג שהוצגה כמומחית "ובעקבות כ- נקבע לה תור אצל ד, מומחיות כאמור

 . בתחו� א' אוז� גרו�

ג� על המרש� . 1וקיבלה מרש� תרופות רשמי של המשיבה , ר רוזנברג" נועצה בד1המבקשת  .16

: וכאמור במסמ-, וז� גרו�ר אולגה רוזנברג היא אכ� מומחית ברפואת א' א"כי ד, הובהר

  : נעיי� בראש המרש�". ג.א.רופא א: התמחות"

  

  : ובתחתיתו

  

 .   א) נדרשה לשל� כספי� בגי$ היוועצות במומחה1המבקשת  .17

כפי שנראה בהמש- ההיתר לגביית תשלומי� מותנה בכ- שהרופא הינו רופא מומחה , ויודגש

  . בכלל� א' אוז� גרו�, בשורה של תחומי התמחות
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  : מבקשת שילמה את הכספי�ה

  

 

 אשר בפתח לה מוצג 1 במרפאה של המשיבה 1ר רוזנברג קיבלה את המבקשת "כי ד, עוד יודגש .18

  : השלט הבא

 

 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .19

  ). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� א) אוז$ גרו$ 

  : במסמ-ונעיי�

  

 . 'אכנספח ב "העתק של המסמכי� מצ  
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II.  כבעלת מקצוע התמחות ההצגת רופא :מקרה שני �כללית מומחהכאשר אינ, בילדי  

 .  הינה א� לבת הפעוטה בת שנתיי�1המבקשת  .20

 .  להיווע3 מפע� לפע� ברופאת ילדי�1נדרשת המבקשת , מטבע הדברי� .21

ר לובה "כרופאת ילדי� ד, בי� היתר  במוקד לזימו� תורי�, הרופאה אשר המשיבה מציגה .22

 . גרשפלד

כי אותה רופאה הינה רופאה , בבירור, ממנו עולה, 1וראו למשל מרש� רשמי של המשיבה  .23

  : נעיי� בראש המרש�. בעלת התמחות בתחו�  רפואת הילדי�

 

  : ובתחתית המרש�

 

  :1רופאה אשר יושבת במרפאה של המשיבה כ$ ראו השלט שעל דלת ה .24
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 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .25

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� רפואת הילדי� 

  

  .'בכנספח ב "העתק מסמכי� בעניי� מצ  

III.   כבעלת מקצוע התמחות ההצגת רופא :שלישימקרה �כללית מומחהכאשר אינ, בנשי  

 .  ביקשה להיווע3 ברופאת נשי� מומחית1המבקשת  .26

 וביקשה להיווע3 ברופא בעל 1 התקשרה למוקד זימו� התורי� של המשיבה 1המבקשת  .27

גה כמומחית ר קלרה שוסטרמ� שהוצ"ובעקבות כ- נקבע לה תור אצל ד, מומחיות כאמור

 . בתחו� הנשי�

מרכז " המכונה 1ר שוסטרמ� א' יושבת במרפאה מיוחדת שהקימה המשיבה "כי ד, יוער עוד .28

ר " המציג את ד1נעיי� בפרטי המידע מתו- אתר האינטרנט של המשיבה ". בריאות האישה

  : שוסטרמ� כרופאת נשי� המקבלת מטופלי� במרכז בריאות האישה

 

  :  המרפאהכ� ראו את השלט שבראש .29

 

כי זו הרופאה אשר נוכח הצגתה כרופאת נשי� טיפלה בי� היתר בהריונה של המבקשת , יודגש .30

 .  ע� בתה הפעוטה1

כי מדובר , א' מ� המרש� עולה. 1המבקשת נועצה ברופאה וקיבלה מרש� רשמי של המשיבה  .31

  : כ- בראש המרש�. ברופאה מומחית ברפואת נשי�
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  :ובתחתית המרש�

 

 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –ועל מתחוור והנה בפ .32

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� רפואת הנשי� 

 

 . 'גכנספח ב "העתק מסמכי� בעניי� מצ  

IV.   כללית מומחהכאשר אינ, במשפחהת  כבעלת מקצוע התמחוההצגת רופא :רביעימקרה  

ר כלתו� "בעקבות כ- נקבע לה תור אצל ד.  ביקשה להיווע3 ברופאת משפחה1המבקשת  .33

ראו בעניי� זה למשל את הטופס הרשמי הבא של . קבאני שהוצגה כמומחית בתחו� המשפחה

  : במסגרתו מוצגת אותה רופאה כרופאת משפחה1המשיבה 
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  :1 אשר יושבת במרפאה של המשיבה כ$ ראו השלט שעל דלת הרופאה .34

  

 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .35

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� רפואת המשפחה 

  

 . 'דכנספח ב "העתק מסמכי� בעניי� מצ  

V.   כללה מומחוכאשר אינ, ברפואת עורהצגת רופא כבעלת מקצוע התמחות  :חמישימקרה  

אשר מוצג על ידי , יריס האני'ר ג" מפע� לפע� בד1במהל- השני� האחרונות נועצה המבקשת  .36

כי מדובר באחד מרופאי היחידי� , יודגש.  כרופא בעל מקצוע התמחות ברפואת עור1המשיבה 

ונעיי� למשל בשלט המוצג .  המוצג בעל מקצוע התמחות ברפואת עור)א� לא היחיד(באזור עכו 

 :1בפתח המרפאה של המשיבה 
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 א) 1הרי שהמבקשת , כי עקב העובדה שמדובר ברופא בעל מקצוע התמחות שניוני, יודגש .37

 .  כ( היא עשתה לאור( השני�, נדרשה לשל� כספי� בגי$ היוועצות ברופא מדי רבעו$

המש- ההיתר לגביית תשלומי� מותנה בכ- שהרופא הינו רופא מומחה כפי שנראה ב, ויודגש

  . בכלל� רפואת עור, בשורה של תחומי התמחות

  :  לתשלו� הכספי� ראו המסמ- הבא1להוכחת דרישת המשיבה 

  

 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .38

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר( המשפחה אינה מומחית בתחו� רפואת

  

 . 'הכנספח ב "העתק מסמכי� בעניי� מצ  
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כפי שנפרט מיד מדובר בהטעיה נרחבת , ויודגש. כי הדברי� מדברי� בעד עצמ�, דומה .39

המשיבות לחולי� ואשר נוגעת למאות רופאי� המוצגי� על ידי , הנמשכת לאור( שני� רבות

 .הנזקקי� לשירותי הבריאות באורח מטעה בעליל

 :  ה� מצגי� מטעי� מכל היבט וכיוו�1כי המצגי� של המשיבה , עניינו הרואות .40

 ; ה� הטעיה במוקדי זימו� התורי�  )א

 ; ה� הטעיה באתר האינטרנט  )ב

 ; תמרשמי תרופות או הפניות רפואיו: כגו�, 1ה� הטעיה במסמכיה הרשמיי� של המשיבה   )ג

 . 1ה� הטעיה בשלטי� המופיעי� במרפאות של המשיבה   )ד

  .  שהינו לא פחות חמור וקשה2מכא� נעבור לעניינה של המשיבה  .41

  2' תיאור קצר של עניינה של המבקשת מס  .ג

ונזקקה עבורה ועבור ) מכבי שרותי בריאות (2'  הינה מבוטחת של המשיבה מס2' המבקשת מס .42

 . לשירותי רפואה משפחה)  מכביא' היא מבוטחת של(בתה הקטינה 

 אצל � בעניינה שלה ובענייני בתה הקטינה – 2'  המבקשת מסמטופלתמש( שני� ארוכות  .43

  . ר צביר$ רומ$"ד, רפואת המשפחהבמקצוע  כרופא מומחה 2רופא שהוצג על ידי המשיבה 

של  על ידי הרופא על גבי טופס רשמי 2' ראו לעניי� זה למשל אישור שהוצא למבקשת מס .44

  : 2המשיבה 

 

לבטח שלא , כי הרופא אינו מומחה בתחו� כלשהו, והנה מעיו� באתר משרד הבריאות עולה .45

  : בתחו� רפואת המשפחה
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על מנת להיבדק על ידי  2של המשיבה  ביקרה במוקד רפואה דחופה 2המבקשת , בנוס) .46

רופא "קה על ידי כי נבד,  הובהר2באישור רשמי שהוצא למבקשת , ואכ�). נוכח חבלה (אורתופד

  : וראו. שהוא מצידו א' מחזיק בהתמחות בטראומטלוגיה, "אורטופד

  

לבטח שלא , כי הרופא אינו מומחה בתחו� כלשהו, וג� כא� מעיו� באתר משרד הבריאות עולה .47

  : בתחו� האורתופדיה

  

  . 'וכנספח ב "העתק המסמכי� מצ
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  3' צר של עניינה של המבקשת מסתיאור ק  .ד

ונזקקה עבורה ועבור ) קופת חולי� לאומית (3'  הינה מבוטחת של המשיבה מס3' ת מסשהמבק .48

לשירותי רפואה מקצועית של מומחי� ) א' ה� מבוטחי� של הקופה האמורה(ילדיה הפעוטי� 

 . בתחומי� שוני�

ית מרפואה מקצועית של  הוטעתה לחשוב כי היא נהנ1' המבקשת מס, כפי שנראה להל�

 . ובעניי� זה א' נגבו ממנה כספי� שלא כדי�, כאשר בפועל לא היה כ- הדבר, מומחי�

  .  נעמוד על המקרי� השוני� כפי סדר�

  

I.  $כאשר אינה מומחית כלל, ביילוד וגניקולוגיה כבעלת התמחות ההצגת רופא: מקרה ראשו 

  .  ביילוד וגניקולוגיה  ביקשה להיווע3 ברופאה בעלת מומחיות3המבקשת  .49

. הייתה רופאה בש� אלה שדרוב, 3אחת הרופאות שהוצגה כמומחית בתחו� על ידי המשיבה  .50

  : 3וראו למשל פרטי הרופאה באתר האינטרנט של המשיבה 

 

והיא , )שנתיי� ושנה, בני חמש( הינה א� לשלושה ילדי� פעוטי� 3כי המבקשת , יודגש .51

 . ונותיהנועצה ברופאה האמורה במהל( הרי

 כי אותה רופאה כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .52

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינה מומחית בתחו� יילוד וגניקולוגיה 

  

 . 'זכנספח ב "העתק של המסמכי� מצ  
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II .   יהצגת רופא: שנימקרה��,  כרופאי ילדי�מומחי �כללכאשר אינ  

ביקשה , שנתיי� וחמש, שהינה כאמור א� לשלושה ילדי� פעוטי� בני שנה, 3המבקשת  .53

 אחד הרופאי�  .ברופאי בעלי התמחות ברפואת ילדי�, להיווע3 מפע� לפע� ומטבע הדברי�

ו למשל פרטי ורא. היה רופא בש� ליובוב ריידמ�, 3שהוצג כמומחה בתחו� על ידי המשיבה 

  : 3הרופא באתר האינטרנט של המשיבה 

  

 כי אותו רופא כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .54

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינו מומחה בתחו� רפואת ילדי� 

  

בו הינו הרופא  נועצה 3ואשר המבקשת ,  כרופא ילדי�3רופא שנוס' שהוצג על ידי המשיבה  .55

  : 3וראו למשל פרטי הרופא באתר האינטרנט של המשיבה . שמואל בולביק

  

 כי אותו רופא כלל – מעיו$ ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות –והנה בפועל מתחוור  .56

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינו מומחה בתחו� רפואת ילדי� 

  

 . 'חכנספח ב "פאי� מצהעתק של המסמכי� בעניינ� של שני הרו  
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III .  בגינוהצגת רופא: שלישימקרה �כללכאשר אינו מומחה,  כרופא עור וגביית תשלו  

  .  לשירותי רופא עור3עובר להגשת הבקשה לאישור נזקקה המבקשת  .57

וראו למשל . עברי אוסמא' כרופא עור בש� ג3היא קבעה תור אצל רופא שהוצג על ידי המשיבה  .58

  :2פרטי הרופא באתר האינטרנט של המשיבה 

  

 לשל� לרופא את 3נדרשה המבקשת , כמו כ�. וקיבלה מרש�,  ביקרה אצל הרופא3המבקשת  .59

וראו .  שילמה את הס- האמור3המבקשת ). שניוני(התשלו� הנדרש בגי� ביקור אצל מומחה 

  : פרטי הקבלה

  

 כי אותו רופא כלל – ברשימת הרופאי� באתר משרד הבריאות  מעיו$–והנה בפועל מתחוור  .60

  :ונעיי$ במסמ(). או בכל תחו� אחר(אינו מומחה בתחו� רפואת ילדי� 

  

  . לעיל' העתק מסמכי� בעניי� מצורפי� בהמש- נספח ח
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  הגדרת רופא מומחה על פי די$   .ה

  )רופא מומחההוא רופא מקצועי  על פי די$ רופא המכונה וכ$(

ה הראשית קובעת במפורש עוד כי רופא אינו רשאי להציג עצמו כבעל כשירות מיוחדת החקיק .61

 . אלה א� נית� לו בעניי� היתר על פי הכללי� הקבועי� בדי�

  : נקבע כי 1976 –ז "תשל) נוסח חדש( לפקודת הרופאי� 9סעי' , כ-

 כינוי או הגדר המסתברי� כרמזרופא מורשה לא יטול לעצמו "

שיש לו למעשה  זולת אלה שירות מקצועיי�כו שיש לו מעמד א

 או בבקשה � ושפורטו בבקשה שהגיש לרשיו$ לעסוק ברפואה

ולא , ושהמנהל אישר אות� �אחרת א� רכש אות� לאחר מכ$ 

ישתמש בבינוי או הגדר כאמור בנוגע לעבודתו המקצועית או לחצריו 

  ...".ולא יציג אות� על חצריו

אישור (תקנות הרופאי� ואר מומחה הינו בדר- הקבועה בהדר- החוקית היחידה לרכוש ת .62

  : כי,  נקבע2בתקנה , כ-"). התקנות: "להל� ג�( �1973ג"תשל, )תואר מומחה ובחינות

אלא אחד התארי� ) תואר –להל$ (לא יאושר לרופא תואר מומחה "

אלא לפי הוראות ולא יאושר תואר , של התוספת'  בטור אהנקובי�

  ".תקנות אלה

שעל רופא לעמוד בה על , הקשה והמורכבת יש לומר, כ� סוקרות התקנות את הדר-לאחר מ .63

  . מנת שיהיה זכאי לגשת לבחינות לתואר מומחה

  : כי, 26בהמש- לכ- קובעת תקנה 

שסיי� המתמחה את הבחינות ואת תקופת התמחותו תגיש מ"

לרבות תוצאות , תסקיר על תוצאות בדיקותיה, הלהמועצה למנ

יושב ראש המועצה . מלצה מנומקת בדבר מת$ תוארוה, הבחינות

רשאי להעביר את בקשתו של המתמחה בצירו) תוצאות הבחינות 

  ".8לחוות דעתה של ועדה מקצועית שמונתה לפי תקנה 

  . ועדה זו בתורה מוסרת המלצות למנהל

  : 29קובעת תקנה , לאחר מכ� .64

את יהיה תקפו מהתארי( בו השלי� המתמחה , ישר המנהל תוארא"

או מיו� שהגיש בקשתו לפי , כל הדרישות לפי תקנות אלה לחלוטי$

  "הכל לפי המאוחר, 29תקנה 

שהינ� ( קובעת את הדברי� המפורשי� הבאי� "" התחזות"אשר כותרתה היא , 32תקנה  .65

  ): משלימי� לאמור בחקיקה הראשית כאמור לעיל
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א ישתמש אד� בתואר מומחה אלא א� התואר אושר לו ל"

 כדי עדולא ישתמש אד� בתואר דומה , ת אלהלפי תקנו

  .להטעות לאחד התארי� שלפי תקנות אלה

...  

לרבות תרגו� או קיצור  –" תואר מומחה", עני� תקנה זול

  "רמז אחר להתמחות בענ) רפואהו אשל תואר 

  . כי על פי די� אחד הכינויי� המוכרי� לרופא ממומחה הינו רופא מקצועי, יודגש .66

  : רו הדברי� הבאי�בעניי� זה יובה

חוק "או " החוק"להל�  (1994"ד"התשנ, בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  )א

מוגדרי� תחומי המומחיות הנזכרי� בתקנות כתחומי� של רפואה , ")ביטוח בריאות

כאשר הרפואה המקצועית מופרדת , )לבד מתחומי התמחות של משפחה וילדי�(מקצועית 

  : -כ. מ� הרפואה הראשונית

  :אבחו$ וטיפול, רפואה ראשונית להתייעצות  )א( 

  רפואת ילדי�) 3רפואת משפחה ) 2רפואה כללית   )1

, א) אוז$ גרו$: אבחו$ וטיפול,  להתייעצות– רפואה מקצועית  )ב(

, אימונולוגיה, אורטופדיה וכירורגית כ) היד, אורולוגיה, אונקולוגיה

  "]מ" הח–לאה וכ� ה....[ אנדוקרינולוגיה וסכרת, אלרגיה

בעניי� ) 'טכנספח ב "מצ(ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת "הדברי� עולי� מדו  )ב

ש� , "החולי�-בקופות מקצועי רופא לפגישה ע� ההמתנה מש- על ופיקוח בקרה"

  : הובהרו הדברי� הבאי�

, וי�מס רפואי בתחו� מומחה רופא הוא מקצועי רופא"

 שבה� תחומי� רפואיי� יש. אורתופד או עיניי� רופא, לדוגמה

 ואילו, עור רפואת למשל, המקצועי לרופא ישירות פוני� המבוטחי�

 במסמ( כי נציי$. המשפחה מרופא הפניה אחרי� מחייבי� תחומי�

 לש� בפגישה  ולא,בכלל מקצועי רופא ע� בפגישה מתמקדי� אנו זה

 .מסוימת בדיקה עריכת

 שצוטט לעיל ש� 1976 –ז "תשל) נוסח חדש(הרופאי� לפקודת ר נלמד ג� מסעי' הדב  )ג

רופא ": כ-". מעמד או כשירות מקצועיי�"הוגדרה ככינוי המרמז על " ההתמחות"

שירות כ שיש לו מעמד או כינוי או הגדר המסתברי� כרמזמורשה לא יטול לעצמו 

 מקצועיי�

  



  17

העתק הדפסה (ש� הובהרו הדברי� הבאי� , 2נטרנט של המשיבה ראו ג� את אתר האי  )ד

  : 'יכנספח ב "מ� האתר מצ

בפנייה לרופא מקצועי בתחומי : מקצועיי� הגישה לרופאי�"

, עור, .ג.א.א, כירורגיה, אורתופדיה, רפואת נשי�

מדרי( השירותי�  מתו( אפשר לבחור כל רופא, אורולוגיה ועיניי�

  ".הגיע אליו לאחר קביעת תור( מראשול

  התשלומי� עבור היוועצות ברופא שניוני מומחה   .ו

על פי היתר הגבייה שניתני� למשיבות ה� רשאיות לגבות תשלומי� רבעוניי� מ� המבוטחי� כל  .67

מדובר ברופא עימו נוע3 : מי הוא אותו רופא שניוני". רופא שניוני"אימת שהללו נועצי� ב

המכונה (ת הנוספת על ההיוועצות בה נוע3 ע� הרופא אליו פנה לראשונה המבוטח היוועצו

  :הדי� הגדיר את האבחנה כ-"). רופא ראשוני"

 נעדר מקצוע מומחיות או רופא בעל מקצוע מומחיות רופא כלליהוא : רופא ראשוני  )א

שכ� בתחומי� אלו נעזרי� לרוב במומחה ג� (נשי� ופנימית , ילדי�, בתחו� המשפחה

  ).  ראשונהבפנייה

הינו כל תחו� מקצוע ההתמחות כאשר (בעל מקצוע התמחות הינו רופא : רופא שניוני  )ב

  ). מלבד תחומי ההתמחות הנמני� בהגדרת רופא ראשוני, המוכר בתקנות

כנספח ב "מצ" (200 9לשנת  ותרופות בריאות שירותי בעד תשלומי� עדכו�"כ- בחוזר שעניינו  .68

 : בסעי' ההגדרות) 'יא

. לראשונה כלל בדר( המטופל פונה אליו רופא - ראשוני רופא"

, )מומחי� שאינ�(כלליי�  נכללי� רופאי� זו בהגדרה

 רפואת, המשפחה רפואת: הבאי� הרפואה בענפי מומחי� ורופאי�

 . וגניקולוגיה, פנימית רפואה, ילדי�

 נכלל שאינו רופא � )הבקהיל מומחי� רפואת(וני שני רופא

  "ראשוני רופא בהגדרת

צריכי� : כדי שהמשיבות ייגבו כספי� מ� המבוטחי� בעבור ביקור אצל רופא שיניוני, היינו .69

תחו� המומחיות ; בעל מקצוע מומחיותהרופא יהא רופא  :לקו� שני תנאי� מצטברי� אלה

  . ילדי� ופנימית, נשי�, משפחה: לא יהא אחד מאלה

י כאשר המשיבות מציגות רופאי� בעלי מקצועות התמחות שוני� כגו$ א) אוז$ כ, מכא$ ברור .70

בנסיבות אלו ברור כי . כאשר רופאי� אלה אינ� מומחי� כלל', עיניי� וכד, אורולוגיה, גרו$

 . מדובר בתשלומי� שנגבי� מ$ המבוטחי� שלא כדי$
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 א' אוז� גרו�ה כרופאת  שהוצג ר רוזנברג" של דותעמדנו על הדוגמא' בלעיל בפרק כ- למשל  .71

 תשלו� רבעוני 1נגבה מ� המבקשת כל אחד מה� בגי� אשר , יריס שהוצג כרופא עור'ר ג"ושל ד

על פי תוכנית , 1ואי� זכות למשיבה , י� כללי� אלא רופא�אינ� כאשר בפועל ה,  201של 

  .  דבר וחצי דבר�לגבות בגי� היוועצות בה, הגבייה שלה עצמה

  ומחי� ומקצועיי� כאשר אינ� אלא רופאי� כלליי�הצגת רופאי� כמ  .ז

  כללי) 1(ז

הרי שהרופאי� בה� נועצו המבקשות הוצגו באורח מטעה כרופאי� ',  ד–' כאמור לעיל בפרק ב .72

  . בעלי מקצוע התמחות כאשר בפועל לא היו אלא רופאי� כלליי� נעדרי כל התמחות

  . המבקשות אינ� מקרה מיוחד .73

החלה ככל הנראה בעניינ� של מאות , ופעה רווחת עד מאדמדובר בת, כפי שנראה מיד .74

החתומי� מטה התחוור עלו למעלה ממאה המבקשות ווכאשר במדג� קצר שערכו , רופאי�

  ). 30% �וכאשר שיעור ההטעיה עומד על למעלה מ(דוגמאות 

, שאי$ טע� לסבור שאינו מייצג עלה, החתומי� מטההמבקשות ועל פי המדג� שערכו , היינו .75

 מהרופאי� שהוצגו על ידי המשיבות כרופאי� בעלי מקצוע מומחיות אינ� 30% � למעלה מכי

    .כאלה כלל ועיקר

 ) כאשר אינ� כאלה(דוגמאות מייצגות של הצגת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ) 2(ז

להל� נציג מקצת מ� המקרי� בה� מציגות המשיבות מצגי שווא אודות מקצוע ההתמחות של  .76

  . ניקי� שירות למבוטחיה�הרופאי� המע

I .  הצגת רופ �כבעלי מקצוע התמחות ברפואת עיניי �כללאי �מומחי �כאשר בפועל אינ  

כאשר מדובר ברופאי� , המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות של רפואת עיניי� .77

  . על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור. שאינ� אלא רופאי� כלליי�

הרי שכל אימת שמי ,  העובדה כי רופא עיניי� נכלל בהגדרת רופא שיניונינוכח: ודוק .78

מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה 

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –כרופאי עיניי� נגבה מה� ג� 

  :נעמוד על מספר דוגמאות .79

  )2המשיבה (בר אס)   )א

  )1המשיבה (יקטור פאו ו  )ב

  )2המשיבה (גאוי האית�   )ג
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 )1המשיבה  (נזאר בשארה  )ד

 )3המשיבה  (אנה יבסטחוב  )ה

 )1המשיבה  (מינו ריצרד זיינה  )ו

 )1המשיבה  (רגינה רודניק  )ז

  )2המשיבה (בוק מריו$   )ח

  )3המשיבה  (אינה קרופרו  )ט

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .80

בשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נעיי$ בעניינו . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

  : 2כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה . של הרופא בר אס)

  

לבטח , ואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיות כלשהו .81

  : שלא ברפואת עיניי�

  

 . 'יבכנספח ב "מכי� מצהעתק המס  
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כ- למשל ביחס לרופא ב� ברק אס' (כי כאשר קיי� מקצוע מומחיות , במאמר מוסגר יוער .82

ונית� , "יש"הרי שתחת כותרת המומחיות מצוינות המילי� , המצוי בסמיכות לרופא בר אס'

  . תלהקליק עליה� ולקבל את פרטי מקצוע המומחיו

II .כלל �מומחי �כבעלי מקצוע התמחות בפסיכיאטריה כאשר בפועל אינ �הצגת רופאי  

כאשר מדובר ברופאי� , המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות בפסיכיאטריה .83

  . שאינ� אלא רופאי� כלליי�

 . על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור .84

הרי שכל אימת שמי , נכלל בהגדרת רופא שיניוניפסיכיאטר נוכח העובדה כי רופא : ודוק .85

מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה 

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –כפסיכיאטרי� נגבה מה� ג� 

  :נעמוד על מספר דוגמאות .86

  )3 והמשיבה 2המשיבה  (עואד אלקתנאני  )א

 )1המשיבה  (צבי עזגד גולד  )ב

 )1המשיבה  (טל אדיב  )ג

 )1המשיבה  (רנה'צ וסרמ$  )ד

 )1המשיבה  (אנה ויינשטיי$  )ה

  )2המשיבה  (רימה שבכר  )ו

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .87

 . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

 .עואד אלקתנאנינו של הרופא בשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נעיי$ בעניי .88

  : 2כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה  .89

  

לבטח , ואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיות כלשהו .90

  : בפסיכיאטריהשלא 
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 . 'יגכנספח ב "העתק המסמכי� מצ  

III .כבעלי מקצוע התמחות בהצגת רופ �כללאורתופדיה אי �מומחי �כאשר בפועל אינ  

כאשר מדובר ברופאי� שאינ� , המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות באורטופדיה .91

כי מעבר , יודגש. על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור. אלא רופאי� כלליי�

צו מיוחד שהוצא מכוחה של פקודת הרופאי� י� הרי שבעניינ� של אורטופדי� קי, לאמור לעיל

  : בו הובהרו הדברי� הבאי�

  : �1980�"תש, ")אורתופד"שימוש בהגדר ( הרופאי� צו"

אני , �1976ז"תשל, לתקנות הרופאי�) ג(9 תקנה ותי לפי סמכוק)בת

  :מצווה לאמור

 אלא א� הוא בעל "אורתופד" ישתמש רופא בהגדר לא  .1 

כמשמעותו בתקנות הרופאי� , יה אורתופדיתתואר מומחה בכירורג

  "�1973ג"תשל, )חה ובחינותומאישור תואר מ(

הרי שכל אימת שמי , נוכח העובדה כי אורתופד נכלל בהגדרת רופא שיניוני: ועוד .92

מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה 

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –כאורתופדי� נגבה מה� ג� 

  :נעמוד על מספר דוגמאות .93

  )1המשיבה  (מיכאל אוציטל  )א

 )1המשיבה  (מיכאל אדלי2  )ב

  )2המשיבה  (עודד סתו  )ג

 )1המשיבה  (קונסטנטי$ הלפרי$  )ד

  )1המשיבה  (מחמד טיר אבו  )ה

 )3המשיבה  (עבדאללה עסבה אבו  )ו
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  )1המשיבה  (פבל מלקבי2  )ז

  )2המשיבה  (איליה אלפונד  )ח

 )3המשיבה  (ראיד אשקר  )ט

  )1המשיבה  (ירו$ זאול$  )י

  )1המשיבה  (מאהר גנטוס  )יא

  )1המשיבה  (סרגיי דייב  )יב

 )3המשיבה (רז נטע   )יג

  )1המשיבה  (לאה ציפקי$  )יד

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .94

וגמא בלבד נעיי$ בעניינו הדבשלב זה ולש� . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

  : 1כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה  .אוציטל מיכאלשל הרופא 

  

: אלא שניי�, עניינו הרואות כי הרופא מוצג לא רק כבעל מקצוע התמחות אחד .95

ואילו עיו$ באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו . בטראומוטולוגיה ובאורתופדיה

  . ולא בכל מקצוע התמחות אחר, לא באורתופדיה, לא בטראומוטולוגיה, בעל מקצוע מומחיות

  

 . 'ידכנספח ב "העתק המסמכי� מצ

שכ$ רופא זה המוצג כבעל , כמו כ$ חשוב לעיי$ כבר עכשיו בעניינו של הרופא סתו עודד .96

  . היינו א) אינו רופא כללי,  שלא בתוק)הינו רופא בעל רישיו$ זמני, התמחות באורתופדיה
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  : 2כ- מוצג הרופא באתר של המשיבה  .97

  

  :ואלה פרטיו באתר משרד הבריאות .98

  

 . 'טוכנספח ב "העתק המסמכי� מצ

IV . כבעלי מקצוע התמחות �כללברפואת עור ומי$ הצגת רופאי �מומחי �כאשר בפועל אינ  

כאשר מדובר ברופאי� , בות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ברפואת עור ומי�המשי .99

  . שאינ� אלא רופאי� כלליי�

  . על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור .100

הרי שכל אימת שמי , נוכח העובדה כי רופא עור ומי$ נכלל בהגדרת רופא שיניוני: ועוד .101

ות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של א

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –כרופא עור ומי$ נגבה מה� ג� 

  :נעמוד על מספר דוגמאות .102

  )3המשיבה  (רומ$ גולדשטיי$  )א

  )1המשיבה  (האני יריס'ג  )ב

  )1המשיבה  (אוסאמה געברי  )ג

  )2המשיבה  (אלכסנדר מלניק  )ד

  )3המשיבה  (לילה זילבר  )ה
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  )2המשיבה  (יהונת$ ו$ביר  )ו

  )1המשיבה  (סטלה סשבינסקי  )ז

  )1המשיבה  (מרי� גרינברג  )ח

  )1המשיבה  (רבקה פרידלנד  )ט

  )1המשיבה  (ירו$ לביא  )י

  )1המשיבה  (אמיר חורב  )יא

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .103

 . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

 . רומ$ גולדשטיי$הדוגמא בלבד נעיי$ בעניינו של הרופא בשלב זה ולש�  .104

  : 3כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה  .105

  

לבטח , ואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיות כלשהו .106

  : במחלות עור ומי�שלא 

  

 . 'טזכנספח ב "העתק המסמכי� מצ

V .כבעלי מקצוע התמחות ב �כללא) אוז$ גרו$ הצגת רופאי �מומחי �כאשר בפועל אינ  

כאשר מדובר , המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ברפואת א' אוז� גרו� .107

  . על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור. ברופאי� שאינ� אלא רופאי� כלליי�
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הרי שכל אימת שמי , נכלל בהגדרת רופא שיניוניא) אוז$ גרו$ נוכח העובדה כי רופא : דועו .108

מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח מטעה 

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –כרופאי א) אוז$ גרו$ נגבה מה� ג� 

  :נעמוד על מספר דוגמאות .109

  )2המשיבה  (זיוה סיו$  )א

  )1המשיבה  (ולדימיר יעקבזו$  )ב

  )1המשיבה  (ויטלי גריסקו  )ג

  )1המשיבה  (סמיו$ רייז  )ד

  )2המשיבה  (שי דובדבני  )ה

  )3המשיבה  (יצחק לונדנר  )ו

  )3המשיבה  (מוחמד קומבר  )ז

  )1המשיבה  (קטרינה ווינ2  )ח

  )1המשיבה  (מירה פוגל  )ט

  )3המשיבה  (ויטלי ריסקו  )י

  )3המשיבה  (סרגיי וייסבורד  )יא

כנספחי� לכל , להל�) 3(כי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק זהמסמ .110

הדוגמא בלבד נעיי� בעניינה בשלב זה ולש� . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

  : 2כ- מוצגת הרופאה באתר האינטרנט של המשיבה . ה זיוה סיו�של הרופא

  

,  בעל מקצוע מומחיות כלשהוה אינה רופאהי אותואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כ .111

  : ברפואת א' אוז� וגרו�לבטח שלא 

  

 . 'יזכנספח ב "העתק המסמכי� מצ
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IV .כבעלי מקצוע התמחות ב �הצגת רופאי�כללרפואת נשי �מומחי �כאשר בפועל אינ   

כאשר , )יילוד וגניקולוגיה(מחות ברפואת נשי� המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע הת .112

  . מדובר ברופאי� שאינ� אלא רופאי� כלליי�

  . על חומרת הדברי� אי$ צור( להרחיב את הדיבור .113

 . נפוצה ההטעיה עד מאד, למרבה הצער, כי בתחו� זה של רפואת נשי�, ודגשי .114

  :נעמוד על מספר דוגמאות .115

 )3משיבה  (אלה רמניק  )א

  )2משיבה ($ אהרו טבת  )ב

  )1משיבה  (אלכסנדר וק'ליברצ  )ג

  )1משיבה  (אוהד כ2  )ד

  )1משיבה  (נלי גרובי2  )ה

  )1משיבה  (אינה וינשטיי$  )ו

  )2משיבה   (נועה זפר$  )ז

  )2משיבה   (חנה נילי איסרלס  )ח

  )2משיבה   (תומר פיגנברג  )ט

  )1משיבה  (קלרה שוסטרמ$  )י

  )3משיבה  (אליזבטה יגודייב  )יא

  )2משיבה  (היא� גזמאוי עזאיזה  )יב

  )2משיבה  (ורלימ פס ראובנו)  )יג

  )2משיבה  (אלה שדרוב  )יד

 )3משיבה  (היא� עזאיזה  )טו

  )2משיבה  (ודאד סואלחי  )טז

  )2משיבה  (סאמיה גבל אבו  )יז

  )2משיבה  (אלינה וילקי$  )יח

  )2משיבה  (נה'ז קרניצקי  )יט

 )3משיבה  (נה'ז קרניצקי  )כ

  )2משיבה  (ירדנה היימ$  )כא

  )2משיבה  (נטליה אוסטינוב  )כב

  )2משיבה  (קריסטינה חורי  )כג

  )2שיבה מ (יסמי$ זחאלקה  )כד

  )2משיבה  (רויטל דרעי  )כה

  )3משיבה  (ולנטינה קלייטמ$  )כו
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כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .116

 . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

כ- מוצגת הרופאה . בשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נעיי$ בעניינה של הרופאה רמניק אלה .117

  : 3האינטרנט של המשיבה באתר 

  

,  בעל מקצוע מומחיות כלשהוה אינה רופאהואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אות .118

  : ברפואת נשי�לבטח שלא 

  

 . 'יחכנספח ב "העתק המסמכי� מצ

לרופאה רמניק יוליה כ- למשל ביחס (כי כאשר קיי� מקצוע מומחיות , במאמר מוסגר יוער .119

הרי שתחת כותרת המומחיות מצוינות המילי� , המצויה מספר שמות מעל הרופאה אלה רמניק

  . ונית� להקליק עליה� ולקבל את פרטי מקצוע המומחיות, "יש"

VII .כבעלי מקצוע התמחות ב �כללרדיולוגיה אבחנתית הצגת רופאי �מומחי �כאשר בפועל אינ  

כאשר מדובר , ברדיולוגיה אבחנתית כבעלי מקצוע התמחות המשיבות מציגות רופאי� .120

נוכח . על חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את הדיבור. ברופאי� שאינ� אלא רופאי� כלליי�

הרי שכל אימת שמי מהמבוטחי� עושה , נכלל בהגדרת רופא שיניונירדיולוג העובדה כי 

ורח מטעה כרדיולוגי� נגבה מה� שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� בא

  :נעמוד על מספר דוגמאות.  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –ג� 
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  )1משיבה  (לב קוג$  )א

  )1משיבה  (ויטור פלסובסקי(  )ב

  )1משיבה  (דניל אבאזאנסקי  )ג

  )1משיבה  (לאוניד גיישי$  )ד

  )1משיבה  (אלכסנדר שפירו  )ה

  )1משיבה  (יוס) קייליכיס  )ו

  ). 3יבה מש (חנא עבדאללה  )ז

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .121

הדוגמא בלבד נעיי$ בעניינו בשלב זה ולש� . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

  : 1כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה . לב קוג$של הרופא 

  

אלא שהוא ,  כבעל מקצוע התמחות של רדיולוגיה אבחנתיתכי לא רק שהרופא מוצג, יודגש .122

ובכ( יש מצג נוס) כי הוא בעל מקצוע ההתמחות , 1של המשיבה " במכו$ רנטג$"ממוק� 

 . הרלבנטי

לבטח , ואילו עיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותו רופא אינו בעל מקצוע מומחיות כלשהו .123

  : ברדיולוגיה אבחנתיתשלא 

  

 . 'יטכנספח ב " מצהעתק המסמכי�
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XII .כבעלי מקצוע התמחות ב �הצגת רופאי�כללרפואת ילדי �מומחי �כאשר בפועל אינ   

כאשר מדובר ברופאי� , המשיבות מציגות רופאי� כבעלי מקצוע התמחות ברפואת ילדי� .124

  . שאינ� אלא רופאי� כלליי�

  . - להרחיב את הדיבורעל חומרת הדברי� אי� צור .125

 . נפוצה ההטעיה עד מאד, למרבה הצער, ילדי�כי בתחו� זה של רפואת , יודגש .126

  :נעמוד על מספר דוגמאות .127

  )2משיבה  (זבולו$ נווה  )א

 )2משיבה  (אווה פורסט נויפלד  )ב

 )2משיבה  (אליאונורה ויינר  )ג

 )2משיבה  (איזבלה קליקה  )ד

 )2משיבה  (אלכסנדר רשקוב$  )ה

 )2בה משי (טיבריו וינברגר  )ו

 )2משיבה  (יהושע לוי  )ז

 )2משיבה  (יהודית גאוכמ$  )ח

 )2משיבה  (יקטרינה שטרמ$  )ט

 )2משיבה  (אינה טרבוקוב  )י

 )2משיבה  (לריסה שרמ$  )יא

  )2משיבה  (לריסה ברגר  )יב

 )2משיבה  (איזבלה מסרי סטפיי$  )יג

 )2משיבה  (ליגינה בורד  )יד

  )2משיבה  (דינה מיכאלי  )טו

 )1משיבה  (אילנה בונקי$  )טז

 )1משיבה  (יונס טראש אבו  )יז

 )1משיבה  (אלאונורה אדמיה  )יח

 )1משיבה  (אולגה טוניק  )יט

 )1משיבה  (איזבלה ויינר  )כ

 )1משיבה  (טטיאנה פרידמ$  )כא

 )1משיבה  (אורי שאשא  )כב

 )1משיבה  (לובוב גרשפלד  )כג

 )1משיבה  (רינה איזיקובי2  )כד

  )1משיבה  (ראיד מחאמיד  )כה

 )3משיבה  (שמואל בולביק  )כו
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 )3משיבה  (יבגניה בייטלמ$  )כז

 )3 משיבה (אימ$ יחיא' חאג  )כח

  )3משיבה  (חנה פינסקי  )כט

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .128

 . אחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס למשיבות השונות

כ- מוצג הרופא באתר . בשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נעיי$ בעניינו של הרופא נווה זבולו$ .129

  : 2האינטרנט של המשיבה 

  

,  בעל מקצוע מומחיות כלשהוה אינה רופאהעיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותואילו  .130

  : ברפואת נשי�לבטח שלא 

  

 . 'ככנספח ב "העתק המסמכי� מצ

  

VIII .כבעלי מקצוע התמחות ב �ועוד, קרדיולוגיה, אונקולוגיה, כירורגיההצגת רופאי  

ת רופאי� כבעלי מקצוע התמחות בשורה של תחומי� מורכבי� כגו� המשיבות מציגו .131

, המטולוגיה, הנוירולוגי, סוכרת, אנדוקרינולוגיה, קרדיולוגיה, אונקולוגיה, בכירורגיה

 . ועוד, אורולוגיה

  . מדובר ברופאי� שאינ� אלא רופאי� כלליי�, וכפי שהובהר לעיל, בפועל .132

  . הדיבורעל חומרת הדברי� אי� צור- להרחיב את  .133

הרי שכל אימת , נוכח העובדה כי רופאי� מקצועיי� אלו נכללי� בהגדרת רופא שיניוני: ועוד .134

שמי מהמבוטחי� עושה שימוש בשירותיה� של אות� רופאי� כלליי� המוצגי� באורח 

  .  תשלו� בגי$ ייעו2 ברופא שיניוני� שלא כדי$ –מטעה כרופאי� מקצועיי� נגבה מה� ג� 

  ):1בעניינה של המשיבה (דוגמאות נעמוד על מספר  .135
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 )שד כירורגית; טראומטולוגיה; כירורגיה (יא$ גוברמ$  )א

 )קרדיולוגיה (בלה קולטו$  )ב

 )נוירולוגיה (לודמילה סלובודיאנסקי  )ג

 )אונקולוגיה (יקטרינה סנצקי  )ד

 )אורולוגיה (נביל סולימא$  )ה

 )סוכרת (פאוזי ליל אבו  )ו

 )המטולוגיה (אוריא$ הניג  )ז

 )כרתסו (ראאד עלמי  )ח

 )סוכרת (בשיר זיטר  )ט

 )אנדוקרינולוגיה (יוליה פאוקר  )י

 )נוירולוגיה (לודמילה סלובויאנסקי  )יא

 )סוכרת (אנטולי וקסלר  )יב

 )אורולוגיה (מרדכי ברד רוט  )יג

  )אורולוגיה (גנאדי נקו'זליצ  )יד

כנספחי� לכל , להל�) 3(המסמכי� המבססי� ביחס לכל אחד מ� הרופאי� מצורפי� בפרק ז .136

 . משיבות השונותאחד מ� הטבלאות שהוכנו ביחס ל

 .  יא$ גוברמ$ של הרופאעיי$ בעניינובשלב זה ולש� הדוגמא בלבד נ .137

  : 1כ- מוצג הרופא באתר האינטרנט של המשיבה  .138
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  : וכ� .139

  

ה$ טראומטולוגיה ,  ה$ כירורגיה–עניי$ לנו ברופא בעל מקצועות התמחות מגווני� , הנה כי כ$ .140

צג כבעל מקצועות ההתמחות האמורי� אלא לא רק שהרופא מו, יתרה מזו. וה$ כירורגית שד

ובכ( יש מצג נוס) כי הוא בעל , 1של המשיבה " במרכז לבריאות האישה"שהוא ממוק� 

  . מקצועות ההתמחות הרלבנטיי�

ה בעל מקצוע מומחיות כלשהו  אינה רופאהעיו� באתר משרד הבריאות מעלה כי אותמ, והנה .141

  ):מטולוגיהוא' לא ראו, לא כירורגית שד, לא כירורגיה(

 

 . 'כאכנספח ב "העתק המסמכי� מצ

  )תו( התייחסות לכל משיבה בנפרד(רשימת הרופאי� ) 3(ז

  . ביחס לכל אחת מ� המשיבות, להל� נפרט את הממצאי� של המדג� המצומצ� שנער- בעניי� .142

I.   בעניינה של המשיבה �1טבלת הרופאי  

  

 המוצג פי על (התמחות מקצוע הרופא ש�

 )החולי� קופת ידי על

 אתר פי על ההתמחות מקצוע

 הבריאות משרד

  יא� גוברמ�

 

  כירורגיה

  טראומטולוגיה+ 

 שד כירורגית+ 

  

 ללא

 ללא אורתופדיה מיכאל אדלי3

 ללא עור רפואת סטלה סשבינסקי

  

 גואד גושה

  משפחה רפואת

+  

 גסטרואנטרולוגיה רפואת

 ללא
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 ללא עור רפואת אניה יריס'ג

 ללא עיניי� רפואת מינו ריצרד זיינה

 ללא נשי� רפואת אלכסנדר וק'ליברצ

 ללא נשי�  רפואת אוהד כ3

 ללא עיניי� רפואת ויקטור פאו

 ללא עיניי� רפואת נזאר בשארה

 ללא פסיכיאטריה צבי עזגד גולד

 ללא משפחה רפואת כלתו� זועבי קבאני

 ללא די�יל רפואת אילנה בונקי�

 ללא ילדי� רפואת יונס טראש אבו

 ללא ילדי� רפואת אלאונורה אדמיה

 ללא ילדי� רפואת אולגה טוניק

 ללא ילדי� רפואת איזבלה ויינר

 ללא ילדי� רפואת טטיאנה פרידמ�

 ללא עור רפואת אוסאמה געברי

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת ולדימיר יעקבזו�

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת ויטלי גריסקו

 ללא אורתופדיה קונסטנטי� הלפרי�

 ללא עיניי� רפואת רגינה רודניק

 ללא פסיכיאטריה אנה ויינשטיי�

 ללא קרדיולוגיה רפואת בלה קולטו�

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת סמיו� רייז

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת קטרינה ווינ3

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת מירה פוגל

 ללא אורתופדיה מחמד טיר אבו

 ללא אורתופדיה טראמטולוגיה פבל מלקבי3

 ללא אורתופדיה ירו� זאול�

 ללא נוירולוגיה רפואת לודמילה סלובודיאנסקי

 ללא עור רפואת מרי� גרינברג

 ללא אונקולוגיה רפואת יקטרינה סנצקי

 ללא נשי� רפואת נלי גרובי3

 ללא נשי� רפואת אינה וינשטיי�

 ללא עור רפואת רבקה פרידלנד

 ללא עור רפואת ירו� לביא

 ללא משפחה רפואת אנה ינקבי3

 ללא אורולוגיה רפואת מרדכי רוטברד

 ללא כירורגיה רפואת צבי שקולניק

 ללא פסיכיאטריה טל אדיב
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 ללא פסיכיאטריה רנה'צ וסרמ�

 ללא ילדי� רפואת אורי שאשא

 ללא ילדי� רפואת לובוב גרשפלד

 ללא נשי� רפואת קלרה שוסטרמ�

 ללא אורתופדיה מאהר גנטוס

 ללא אורולוגיה רפואת גנאדי נקו'זליצ

 ללא אורולוגיה רפואת נביל סולימא�

 ללא אבחנתית רדיולוגיה לב קוג�

 ללא סוכרת פאוזי ליל אבו

 ללא המטולוגיה אוריא� הניג

 ללא  

  ילדי� רפואת רינה איזיקובי3

 הילד התפתחות

 ללא

  טראומטולוגיה רפואת כאלמי אוציטל

 אורתופדיה+ 

 ללא

 ללא אבחנתית רדיולוגיה ויטור פלסובסקי-

 ללא סוכרת ראאד עלמי

 ללא אורתופדיה סרגיי דייב

 ללא טראומטולוגיה דורנה מורלי בלכנר

 ללא סוכרת בשיר טרזי

 ללא טראומולוגיה מיכאל ליברמ�

  אורתופדיה לאה ציפקי�

 טראומטולוגיה+ 

 ללא

 ללא אנדוקרינולוגיה יוליה וקרפא

 ללא עור רפואת אמיר חורב

 ללא ילדי� רפואת ראיד מחאמיד

 ללא נוירולוגיה לודמילה סלובויאנסקי

 ללא סוכרת אנטולי וקסלר

 ללא אבחנתית רדיולוגיה דניל אבאזאנסקי

 ללא אבחנתית רדיולוגיה לאוניד גיישי�

 ללא אבחנתית רדיולוגיה אלכסנדר שפירו

 ללא אבחנתית רדיולוגיה יוס' קייליכיס

  

ה� דר- הצגת� על ידי המשיבות וה� (העתק מסמכי� בעניי� כל אחד ואחד מ� הרופאי� 

  . 'כבכנספח ב "מצ) הנתוני� בעניינ� כמפורט באתר משרד הבריאות

  .2מכא� נעבור לעניינה של המשיבה  .143
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II.  בעניינה של המשיבה טבלת הרו �2פאי  

  

 המוצג פי על (התמחות מקצוע הרופא ש�

 )החולי� קופת ידי על

 אתר פי על ההתמחות מקצוע

 הבריאות משרד

 ללא פסיכיאטריה עואד אלקתנאני

 ללא ומי$ עור רופאת יהונת� בירו�

 ללא פסיכיאטריה רימה שבכר

 ללא נשי� רפואת נטליה אוסטינוב

 ללא י�עיני רפואת אס' בר

 ללא עיניי� רפואת האית� גאוי

 ללא עיניי� רפואת מריו� בוק

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת זיוה סיו�

 ללא ילדי� רפואת ריבה בליאבי�

 ללא ילדי� רפואת דורה קרקיס

 ללא פסיכיאטריה ליאת קוצוק

 ללא ילדי� רפואת זבולו� נווה

 ללא ילדי� רפואת אווה פורסט נויפלד

 ללא ילדי� רפואת יאונורהאל ויינר

 ללא ילדי� רפואת איזבלה קליקה

 ללא ילדי� רפואת אלכסנדר רשקוב�

 ללא ילדי� רפואת טיבריו וינברגר

 ללא נשי� רפואת דורה וייסמ�

 ללא ילדי� רפואת יהושע לוי

 בתוק) לא זמני שיו$יר אורתופדיה עודד סתו

 ללא ילדי� רפואת יהודית גאוכמ�

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת שי דובדבני

 ללא נשי� רפואת אהרו� טבת

 ללא נשי� רפואת נועה זפר�

 ללא נשי� רפואת חנה נילי איסרלס

 ללא נשי� רפואת תומר פיגנברג

 ללא נשי� רפואת היא� גזמאוי עזאיזה

 ללא ומי$ עור רפואת אלכסנדר מלניק

 ללא נשי� רפואת לימור פס ראובנו'

 ללא נשי� רפואת אלה שדרוב
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 ללא נשי� רפואת ודאד סואלחי

 ללא נשי� רפואת סאמיה גבל אבו

 ללא נשי� רפואת אלינה וילקי�

 ללא נשי� רפואת נה'ז קרניצקי

 ללא ילדי� רפואת יקטרינה שטרמ�

 ללא ילדי� רפואת אינה טרבוקוב

 ללא ילדי� רפואת לריסה שרמ�

 ללא ילדי� רפואת לריסה ברגר

 ללא נשי� פואתר ירדנה היימ�

 ללא נשי� רפואת נטליה אוסטינוב

 ללא נשי� רפואת קריסטינה חורי

 ללא נשי� רפואת יסמי� זחאלקה

 ללא ילדי� רפואת איזבלה מסרי סטפיי�

 ללא ילדי� רפואת ליגינה בורד

 ללא ילדי� רפואת דינה מיכאלי

 ללא נשי� רפואת רויטל דרעי

 ללא אורתופדיה איליה אלפונד

  

ה� דר- הצגת� על ידי המשיבות וה� הנתוני� (עתק מסמכי� בעניי� כל אחד ואחד מ� הרופאי� ה

  . 'כגכנספח ב "מצ) בעניינ� כמפורט באתר משרד הבריאות

II.   בעניינה של המשיבה �3טבלת הרופאי  

  

 המוצג פי על (התמחות מקצוע הרופא ש�

 )החולי� קופת ידי על

 אתר פי על ההתמחות מקצוע

 הבריאות משרד

 ללא ילדי� רפואת ליובוב רידמ�

 ללא וגניקולוגיה יילוד רפואת אלה שדרוב

 ללא ומי$ עור מחלות עברי'ג אוסמא

 ללא עיניי� רפואת אנה יבסטחוב

 ללא עיניי� רפואת אינה קרופרו

 ללא פסיכיאטריה עואד אלקתנאני

 ללא וגניקולוגיה יילוד פואתר אליזבטה יגודייב

 ללא וגניקולוגיה יילוד רפואת היא� עזאיזה

 ללא וגניקולוגיה יילוד רפואת ולנטינה קלייטמ�

 ללא וגניקולוגיה יילוד רפואת נה'ז קרניצקי

 ללא וגניקולוגיה יילוד רפואת אלה רמניק

 ללא אבחנתית רדיולוגיה חנא עבדאללה

 ללא אורתופדית כירורגיה עבדאללה עסבה אבו
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 ללא אורתופדית כירורגיה ראיד אשקר

 ללא אורתופדית כירורגיה נטע רז

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת ויטלי גריסקו

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת סרגיי וייסבורד

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת יצחק לונדנר

 ללא גרו$ אוז$ א) רפואת מוחמד קומבר

 ללא $ומי עור רפואת רומ� גולדשטיי�

 ללא ומי$ עור רפואת לילה זילבר

 ללא ילדי� רפואת שמואל בולביק

 ללא ילדי� רפואת יבגניה בייטלמ�

 ללא ילדי� רפואת אימ� יחיא' חאג

 ללא ילדי� רפואת חנה פינסקי

  

ה� דר- הצגת� על ידי המשיבות וה� הנתוני� (העתק מסמכי� בעניי� כל אחד ואחד מ� הרופאי� 

  . 'כדכנספח ב "מצ) רט באתר משרד הבריאותבעניינ� כמפו

  . מכא� נעבור לפירוט עילות התביעה .144

  עילות התביעה   . ח

 כללי) 1(ח

חבות חובת ") קופות החולי�: "להל� ג�(קופות החולי� , המבקשות יטענו כי המשיבות .145

חייבות להציג בפניה� את נתוני האמת ביחס ולבטח ולבטח ש, נאמנות מיוחדת כלפי מבוטחיה�

  . לרופאי� המעניקי� לה� שירותי�

כי המשיבות ביצעו את כל אחת מהעוולות הבאות כלפי כל אחד , נוכח כל אלה יטענו המבקשות .146

  . מ� המבקשות וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת

  )לקוחות(הטעיית המבוטחי� ) 2(ח

שכותרתו איסור , ")החוק הגנת הצרכ$: "להל� (1981" א"התשמ,  לחוק הגנת הצרכ�2סעי)  .147

  : קובע, הטעיה

בכתב או בעל פה או ,  במעשה או במחדל�לא יעשה עוסק דבר   .2"

 העלול –בכל דר( אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

  ; ) הטעיה–להל$ (להטעות צרכ$ בכל עני$ מהותי בעסקה 

  :סקהע� אלה כמהותיי� בבלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניני

  ".נכס או שירותהכמות והסוג של , המהות, הטיב  )1(
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 המזכה את הצרכני� די$ ההטעיה כדי$ עוולה בנזיקי$ לחוק הגנת הצרכ� 31סעי) על פי  .148

  . בפיצויי� על כל נזק שנגר� לה� בגינה

  הפרת חובה חקוקה)  2(ח

אי� ואת התקנות הקובעות את כי קופות החולי� מפירות את פקודת הרופ, המבקשות יטענו .149

 . ההסדרי� להצגת רופא כבעל מקצוע התמחות

ברי כי מסירת נתוני� , כי מטרת התקנות הייתה להציג מידע נכו� למטופלי�, נוכח העובדה .150

אשר מטרת הפקודה והתקנות הייתה , מטעי� בעניי� מקצוע ההתמחות גורמת לנזק למבוטחי�

 . למונעו

    טעשיית עושר ולא במשפ) 3(ח

  : קובע כי1979" ט"תשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1סעי'  .151

שירות או טובת הנאה , שקיבל שלא על פי די� זכות שבדי� נכסמי ) א"(

חייב , ) המזכה–להל� (שבאו לו מאד� אחר )  הזוכה–להל� (אחרת 

וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי , להשיב למזכה את הזכיה

  .ויה לשל� לו את שו–סבירה 

מפעולה המזכה או בדר- , באה הזכיה מפעולת הזוכהאחת היא א� ) ב(

  ".אחרת

תו- הצגת מצגי שווא , גביית הכספי� על ידי קופות החולי� שלא כדי� ובניגוד לתנאי ההיתר .152

  . עשיית עושר שלא במשפט, לכל הדעות, אודות מקצוע המומחיות של הרופאי� הינה

לעצמ� הצבת " לחסו-"וש במצגי שווא כאמור על מנת קופות החולי� עושות שימ, כמו כ� .153

זה כשלעצמו " חיסכו�"; רופאי� בעלי מקצועות התמחות אמיתיי� ביישובי� שוני� בפריפריה

  . מהווה א' הוא עשיית עושר ולא במשפט

  רשלנות) 4(ח

, ביצעו עוולת רשלנותבהתנהלות� המתוארת לעיל א' קופות החולי� כי , תטענה עודהמבקשות  .154

והפרו את , נבונה וכשירה הייתה נוהגת באות� נסיבות, כ� נהגו שלא כפי שקופת חולי� סבירהש

  . חובת הזהירות שה� חבי� כלפי המבוטחי� תו- שה� גורמי� לה� לנזקי�

  הנזק הנתבע .  ט

   נטילת כספי� שלא כדי$ ותשלומי� ביתר�נזק ממוני ) 1(ט

גי� היוועצות  נטלו לכיס� תשלומי� רבעוניי� ב בכ- שה�קופות החולי� גרמו לנזק ממוני ברור .155

 . כאשר בפועל הרופא כלל לא היה בעל מקצוע התמחות, ברופא שניוני מומחה
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כי כאמור לעיל על פי הגדרת רופא שניוני בהיתר הגבייה לא נית� לגבות את הכספי� , יודגש .156

מלבד , בדי�בכל אחד מ� התחומי� המוכרי� (אלא א� מדובר ברופא בעל מקצוע התמחות 

משכ- ומשעה שהרופא אינו בעל מקצוע , )תחומי התמחות הנכללי� בהגדרת רופא ראשוני

  וממילא , היתר הגבייהלא ענה על הגדרת רופא שניוני בהתמחות ממילא הוא ג� 

עולה כי הכנסות , )'כהכנספח ב "מצ (2008ח מסכ� על פעילות קופות החולי� לשנת "על פי דו .157

  : עמדה על הסכומי� הבאי�2008המשיבות מגביית בגי� ביקור אצל רופא שניוני מומחה בשנת 

  . 1 מיליו� 48 – 1המשיבה   )א

  . 1 מיליו� 48 – 2המשיבה   )ב

  . 1 מיליו� 12 – 3המשיבה   )ג

  . בשנה,  מיליו$ 108 –כ "סה

   . ח" לדו45' וראו ע

 32.4נימצא כי ס( הגבייה שלא כדי$ עומד על , 30% �א� ניקח בחשבו$ שיעור הטעיה של כ .158

  . , מיליו$ 227 � השני� האחרונות על ס( של כ7 �ובחישוב ל, ,מיליו$ 

  נזק בגי$ פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש ) 2(ט

הוטעו ולא קיבלו את הטיפול הרפואי נזק נוס' הוא כמוב� הנזק הנגר� למבוטחי� אשר  .159

  . שסברו שה� מקבלי�

 :  נחלק לשני נזקי�נזק זה .160

  . הטיפול הבלתי מקצועיהנזק הממשי שנגר� לבריאותו של כל מבוטח ומבוטח עקב   )א

נזק שנגר� בשל עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה של המבוטחי� אשר סבלו סבל נפשי רב   )ב

בשל מעשי ומחדלי קופות החולי� ואשר נמנעה מה� האפשרות האמיתית לקבל החלטה 

שכ� עקב , ימנעות מלקיחה של תרופות וטכנולוגיות חדשותמושכלת על לקיחה או ה

העוולות של המשיבות הוצגו תרופות וטכנולוגיות חדשות אלה ככאלו שאינ� נכללות בסל 

  .הבריאות

אול� , אשר אינו נית� להיתבע במסגרת של תביעה ייצוגית, אומנ� הנזק הראשו� הינו נזק אישי .161

  . ביעה במסגרת של תביעה ייצוגיתהנזק השני הינו נזק המתאי� במובהק לת

 , מיליו$ 500הפגיעה באוטונומיה בס- של הנזק בשל עוגמת הנפש ו מעריכי� את מבקשותה .162

ולפי חישוב של כמיליו� , למבוטח 1 500לפי חישוב של  (לכלל חברי הקבוצה המיוצגת

  ). מבוטחי�
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  שלא כדי$ ועשיית עושר שלא במשפט" חיסכו$)  "3(ט

משיבות נהנו מחיסכו� שלא כדי� בכ- שבאמצעות מצגי שווא יכלו להימנע בנוס' לכל אלה ה .163

" חוסכות"תו- שה� , מהצבת רופאי� בעלי מקצוע התמחות אמיתי במקומות רבי� בפריפריה

  . מעצמ� ה� את הביקורת של הרשויות וה� את דרישות המבוטחי�

   .1 מיליו� 200 " בכ בשלב זה בלבד החיסכו� שלא כדי� האמור נאמד .164

  הנזק בעניינ$ של המבקשות) 4(ט

  : סבלה את הנזקי� הבאי�1המבקשת  .165

  . נזק בגי� פגיעה באוטונומיה 1 500  )א

  . נזק מוער- בגי� תשלומי� רבעוני� ביתר 1 160 "כ  )ב

  . נזק מוער- בגי� חיסכו� שלא כדי� מצד הקופות 1 200 "כ  )ג

  : סבלה את הנזקי� הבאי�2המבקשת  .166

  . יהנזק בגי� פגיעה באוטונומ 1 500  )א

  . נזק מוער- בגי� חיסכו� שלא כדי� מצד הקופות 1 200 "כ  )ב

  : סבלה את הנזקי� הבאי�3המבקשת  .167

  . נזק בגי� פגיעה באוטונומיה 1 500  )א

 .נזק מוער- בגי� תשלומי� רבעוני� ביתר 1 20 "כ  )ב

  . נזק מוער- בגי� חיסכו� שלא כדי� מצד הקופות 1 200 "כ  )ג

  שור התובענה כייצוגיתהתובענה עומדת בתנאי� להגשת ולאי  . י

 התנאי� לאישור תביעה כייצוגית) 1(י

  :ואלו ה�,  לחוק8" ו4, 3התנאי� להגשת ולאישור תובענה ייצוגית קבועי� בסעיפי�  .168

התביעה האישית העומדת בבסיס הבקשה הינה מסוג התובענות המפורטות בתוספת   )א

  .ש בו תובענה ייצוגיתהשנייה לחוק או בעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגי

 . למבקשות עילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצה  )ב

, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עבודה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  )ג

  .ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  .ת העניי�תובענה ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבו  )ד
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  .קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת  )ה

  .קיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייצוג וינוהל בתו� לב  )ו

וזאת מ� הטעמי� ,   כי כל התנאי� המצטברי� דלעיל מתקיימי� במקרה דנ�תטענההמבקשות  .169

  .שיפורטו להל�

  ובענה נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטות בתוספת השניה לחוקהת) 2(י

  :לחוק קובע כי) א(3סעי'  .170

 או בתביעה כמפורט בתוספת השניהלא תוגש תובענה ייצוגית אלא "

 כי נית$ להגיש בו תובענה בעני$ שנקבע בהוראת חוק מפורשת

  ".ייצוגית

,  של תביעה כנגד עוסקהדרלג, כמפורט לעיל, המבקשות יטענו כי תביעת� האישית נופלת .171

  ). לתוספת האמורה1' פריט מס(בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�

  למבקשות עילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצה)  3(י

  :נקבע כי, לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4בסעי'  .172

וגית אלה רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצ"

אד� שיש לו עילה בתביעה או בעני$ כאמור בסעי) : ...כמפורט להל$

המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות , )א(3

  ."  בש� אותה קבוצה–לכלל החברי� הנמני� ע� קבוצת בני אד� 

, �בכ- שה, המשותפת לכלל חברי הקבוצה, למבקשות עילת תביעה אישית נגד המשיבות .173

ממצגי השווא אשר נפגעו כתוצאה , או מבוטחי� של המשיבות/או לקוחות ו/ברי� וח, כמות�

  . של המשיבות

ויש אפשרות , התובענה מעוררת שאלות מהותיות משותפות לכלל חברי הקבוצה) 4(י

  .סבירה שה$ יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  :קובע כי, לחוק) 1)(א(8סעי'  .174

א� מצא שהתקיימו כל , תבית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגי"

התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט :...אלה

ויש אפשרות סבירה שה$ יוכרעו , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  "בתובענה לטובת הקבוצה

וכ- הוחלט .  בי� עילות התובעי�– ולא זהות –בהקשר זה נקבע בפסיקה כי נדרש דמיו�  .175

  :276) 5(ד נה "פ, רייכרט' שמש נ 8332/96א "רע (רייכרט' בפרשת שמש נ
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אי$ לפרש את הדרישה לקיומ$ של שאלות של עובדה ומשפט "

המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות 

דרישה של זהות מוחלטת בכל . הכרעה לגבי כל קבוצת התובעי�

תסכל את תכלית , עובדתיות כמשפטיות, השאלות הטעונת הכרעה

. ה הייצוגית ותהפו( את השימוש בה למשימה בלתי אפשריתהתובענ

העומדות , יש לאמ2 גישה לפיה די בכ( שהשאלות העיקריות, לפיכ(

ואי$ נפקא מינא א� , תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, במוקד הדיו$

  . "מתקיי� שוני בשאלה משנית זו או אחרת

 זילברש2' בפרשת טצת נשונה נקבע וביחס למקרה שאחד מיחידי הקבוצה הוא בעל עני� אישי  .176

  :כ-, )774) 5(ד מט"פ, זילברש2' טצת נ 4556/94א "רע(

אי$ כל צור( שכל השאלות המתעוררות ביחס לקבוצה תהיינה "

די בכ( שהיסוד המשות) מהווה מרכיב מהותי . משותפות

 כגו$ נזק –א� יש לאחד מהקבוצה עניי$ שהוא מיוחד לו . בהתדיינות

אשר יבוא לאחר סיו� , לבררו בשלב האינדיווידואלי נית$ –מיוחד 

  ."ולאחר שנקבעה בו שאלת האחריות של הנתבעי�, השלב הקבוצתי

 612, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "בע, כמו כ� .177

, התובעי�נפסק כי בכל הנוגע לצור- בשאלות משותפות של משפט ושל עובדה בי� חברי קבוצת 

  .הרי שדי בכ- שהיסוד המשות' מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות בכדי למלא תנאי זה

לכל חברי , השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה ה� משותפות, בענייננו .178

  :הקבוצה

מציגות השאלה א� המשיבות , ומשכ-, של המשיבותכל חברי הקבוצה הינ� מבוטחי�   )א

כ- ג� קיי� לכל חברי . היא שאלה המשותפת לכל חברי הקבוצהמצגי שווא כאמור 

ימנעו מהצגת מצגי שווא כאמור ומגביית כספי� שלא הקבוצה אינטרס כי המשיבות 

  .כדי�

כל אחד מיחידי הקבוצה נפגע מ� ההטעיה האמורה ומשליחת היד האמורה בנסיבות   )ב

  .א� לא זהות, דומות

כי , ה הפרטית וה� ברמה הציבורית ברמה�,  הקבוצה יש אינטרס משות'לכלל חברי  )ג

  . מגביית כספי� שלא כדי�וכי ימנעו , המשיבות יציגו מצגי אמת

נתוני� מאתר משרד , לרבות מסמכי� רשמיי�, טענות המבקשות מבוססת על ראיות מוצקות .179

א� לא למעלה , קיימת אפשרות סבירה, לפיכ-. תמונות ועוד, פירוט נרחב של מצגי�, הבריאות

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, מכ-
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  תובענה ייצוגית היא הדר( היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני$) 5( י

  :קובע כי, לחוק) 2)(א(8סעי'  .180

א� מצא שהתקיימו כל , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

תובענה ייצוגית היא הדר( היעילה וההוגנת להכרעה : ... אלה

  "סיבות העני$במחלוקת בנ

  :כי הדר- העדיפה לבירור המחלוקות בעניננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגית, אי� ספק .181

  . מיליו$ לקוחות6 "למעלה מ למשיבות   )א

  . נוהגת דר- קבע להציג מצגי שווא לכלל הציבורהמשיבות   )ב

שכ� מדובר , התובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבות של כל תובע ותובע  )ג

 . ה שיטתית אשר מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצהבהטעי

לא תצרי- התביעה בירורי� פרטניי� , א' לעניי� סכומי התביעה של כל תובע, כמו כ�  )ד

  .שכ� אלה קלי� מאד לחישוב, כלשה�

ואי� אפשרות , זהות� של חברי הקבוצה הפוטנציאליי� אינה ידועה בשלב הגשת הבקשה  )ה

  . למסגרת של תובענה רגילהמעשית לאתר� ולצרפ�

ה� מ� , י חברי הקבוצה"לא יוגשו תובענות רגילות ע, בא� לא תוגש התובענה כייצוגית  )ו

וה� מ� הטע� , בגבייה ביתר של סכומי כס' קטני�, במקרי� רבי� מאד, הטע� שמדובר

 . שהקבוצה כוללת תובעי� רבי� שהינ� מבוגרי� חולי� וחלשי�

כ- שבתי המשפט , וצה כנגד המשיבות יוכרעו בהלי- אחדהעילות המשותפות לחברי הקב  )ז

כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות , לא יידרשו לדו� באות� ענייני� מספר פעמי�

אי הכרה בתובענה כייצוגית עלול לגרו� מצב של ריבוי התדיינויות . נפרדות כנגד המשיבה

יגרור עומס מיותר על , האשר יסב עלויות מיותרות למערכת המשפט כול, באות� ענייני�

  .ויביא לפסיקות שונות וא' סותרות, העמוסה בלאו הכי, מערכת המשפט

אחת ממטרות ההלי( הייצוגי הינה אכיפת שלטו$ החוק על מוסדות ,  לחוק1י סעי) "עפ  )ח

המקרה דנ$ הינו מקרה קלאסי . אינה יכולה לה�" האזרח הקט$"וגופי� אשר ידו של 

  .צעות מכשיר התביעה הייצוגיתלהגשמת מטרה נעלה זו באמ

קיי� יסוד סביר להניח כי ענינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר( ) 6(י

  ל"הולמת ובתו

  :קובע כי, לחוק) 4(")3)(א(8סעי'  .182
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א� מצא שהתקיימו כל , בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

  :אלה

...  

י הקבוצה ייוצג עניינ� של כלל חברקיי� יסוד סביר להניח כי ) 3(

הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על ; וינוהל בדר( הולמת

  ;החלטה בעני$ זה

עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג קיי� יסוד סביר להניח כי ) 4(

  ".וינוהל בתו� לב

כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת , וא' למעלה מכ-, קיי� יסוד סביר .183

  :מבקשות ובאי כוח�על ידי ה

 על מנת לייצג את עניינ� של � ומכספ�מזמנ, � להשקיע ממרצנכונות ומסוגלותהמבקשות   )א

  .שייתכ� שחסרי� לה� המשאבי� הדרושי� לצור- עמידה על זכויותיה�, אחרי� כמות�

 . אלא ערכו בדיקה יסודית של הדברי�, המבקשות פעלו בתו� לב ולא נחפזו להגיש תביעה  )ב

ואי� כל ניגוד ענייני� בי� האינטרסי� של , צה היא הצלחת המבקשותהצלחת הקבו  )ג

  .המבקשת ובי� האינטרסי� של שאר חברי הקבוצה

העמידו בפני בית המשפט הנכבד מסכת מסודרת של , באמצעות באי כוח�, המבקשות  )ד

  ".דבר דבור על אופניו", עובדות וטיעוני�

 כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל ,וא' למעלה מכ-, קיי� יסוד סביר להניח, כמו כ� .184

  :בתו� לב

שעשויה להביא תועלת של ממש לכל חברי , התובענה מבוססת על עילה אמיתית ורצינית  )א

שאינה מתיישבת ע� , ואינה מכוונת להשיג מטרה אישית של המבקשות, הקבוצה

  . האינטרסי� של כלל חברי הקבוצה

  .התובענה ובכנות סיכוייה להתקבלהמבקשות מאמיני� בתו� לב ברצינות   )ב

לרבות , הואיל והיא מבוססת על עובדות מוצקות, סיכויי הצלחתה של התובענה גבוהי�  )ג

 ,תמונות ועוד, פירוט נרחב של מצגי�, נתוני� מאתר משרד הבריאות, מסמכי� רשמיי�

  . ונראה כי ג� בכ- יש בכדי לבסס את תו� ליב� של המבקשות

  סו) דבר.  אי

האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה ולאשר את התובענה לאור כל  .185

  .ולחייב את המשיבות בהוצאותיה של המבקשות ובשכר טרחת עור- די�, כתובענה ייצוגית
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נוכח כל האמור לעיל מעריכי� המבקשות את היק' הנזקי� לכלל חברי הקבוצה המיוצגת  .186

 : בסכומי� הבאי�

  .  ,יו$  מיל227 –בגי$ נזק הממוני   )א

 . , מיליו$ 500 –בגי$ פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש   )ב

  . , מיליו$ 200 �חיסכו$ שלא כדי$ בגי$   )ג

  .  המבקשות לסעדי� ההצהרתיי� כמפורט ברישא לבקשה לאישורותכ� עותר .187

  . של המבקשות לתמיכה בעובדות נשוא הבקשה�ב תצהיריה"מצ .188

  הורות כמפורט ברישא לבקשהנוכח כל האמור לעיל יהא זה מ� הדי� ומ� הצדק ל .189

  

  

_______________                 ____________________  

  ד"עו,      ישראל וולנרמ�                  ד"עו,    יחל בקר

  מבקשותבאי כוח ה                           


