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 פתח דבר

.  ר מתמשכת רמת הבריאות של האוכלוסייה בישראל נמצאת במגמ ת שיפו
המדד של ,  מדד תוחלת החיים–מדדים שונים מצביעים על השיפור שחל 

לצד , אולם. ומדדים שונים לגבי  התחלואה ורמתה, תמותת תינו קות
קיימים בישראל פערים בין קבוצות שונות בכל  , מגמת השיפור הכללית
ברמת האיבחון וברמת  , במידת הסיכון לחלות, אחד מהממדים הללו

שהפערים גדלים ונמצא קשר בינם , יימות אף אינדיקציות לכךק. הטיפול
הפערים בולטים . כלכליים בישראל-לבין התרחבות הפערים החברתיים

 .במיוחד בהשוואת רמת הבר יאות של המגזר היהודי והערבי
שעמד בפני שירותי הבריאות כאשר הוחל עליהם חוק , האתגר הגדול

 השיפור בבריאות האוכלוסייה  היה לקדם את, ביטוח הבריאות הממלכתי
החוק ט מן בחובו א ת   . השוויון בין הקבוצות השונות-תוך כדי הקט נת אי 

האפשרות למימוש כן ואמיתי של השוויונית בד בבד עם שיפור ממדים 
מאז החלתו חלו שינויים , למרות זאת. אחרים של השירותים

תו החל. והתפתחויות אשר חלק מהם רק מרחיקים את האפשרות הזאת
 .של החוק מלווה אפוא בתחושה של החמצה

השינויים הבולטים בתרומתם לתחושת ההחמצה מתמקדים בהגדלת  
במרוצת הזמן . ידי הפרטים והמשפחות-נטל המימון של השירותים על

הוכנסו שינויים הפוגעים במיוחד בקבוצות חלשות באוכלוסייה 
ות מקבלת חלק מן האוכלוסיות הללו נמנע. ובאוכלוסיות בפריפריה

השירותים הנחוצים עקב עלותם ואצל חלקן התוצאה היא חוסר יכולת  
 .  להתמודד עם מצבי בריאות קשים

ר טוביה חורב ערך בדיק ה מקיפה של התהליכים שעבר חוק ביטוח "ד
הוא מציג  ). 1994ביוני (הבריאות מאז אישורו בכנסת לפני עשור בדיוק 

מוד על השינויים שחלו במהלך כדי לל, בפנינו את ממצאי הבדיקה שערך
ר חורב מעמידה את  "עבודתו של ד. העשור במדיניות הבריאות

ההתפתחויות אל מול הכוונות שהיו טמונות בחקיקה ו הוא קורא לב לום 
בהשלמת   , שהסיטו את הרפורמ ה מדרכה המרכזית, את ההתפתחויות

אשר יכלול בתוכו גם  את   , זכויות חברתיות:  החקיקה של חוק היסוד
 .זכות לשירותי בריאות הולמים שלא ניתן יהיה לפגוע בהה

 
 יעקב קופ

 2004יוני , ה"תמוז תשנ, ירושלים



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 השתקפותה של מדיניות בריאות
 בראי החקיקה
 ∗טוביה חורב

 מבוא וסיכום. 1

את  נקודת  שיווי ,  בכ ל נקודת זמן, חוק ביטוח בריאות ממלכ תי משקף
המשקל בין כל הכוחות הפועלים בתחום הבריאות ומשפיעים על  

המדיניות דינאמית ועוברת שינויים . המדיניות הננקטת בתחום זה
 מלקחים הנלמדים תוך כדי יישום החוק והן עקב  הן כתוצאה, מתמידים

המבקשים באמצעות  , לחצים מצד בעלי עניין במערכת הבריאות בישראל
השינויים הנעשים . שינויי חקיקה לקדם את  האינטרס אותו  הם מייצגים

בוחן למגמות ולתהליכים המעצבים את  -בחקיקה יכולים לשמש כאבן
 . ידי הרשות המחוקקת-תה עלכפי שהותוו, המדיניות בתחום הבריאות

הגדרת היקף  המחויבות של המדינה לבריאותם של תו שביה הנה אחד 
באשר ממנה מסתעפות , התחומים המורכבים ביותר במדיניות ציבורית

, היקף המימון הציבורי, כגון  הרכב סל השירותים הרפואיים, סוגיות
 . דועו, אופן אספקת שירותי הבריאות, שיטת המימון של המערכת
לבחון את התהליכים אותם עבר חוק ביטוח  מטרת המחק ר הייתה

ולנסות , 1994 ביוני 15-בריאות ממלכתי מאז אישורו בכנסת ביום ה
להקיש מתוכם על שינויים שחלו במדיניות בתחום שירותי הבריאות  

אשר , במסגרת המחקר נסקרו כל הפרסומים ברשומות. לתושבי ישראל
, הוראות שעה, לרבות תיקוני חקיקה,  ממלכתינגעו לחוק ביטוח בריאות

החומר הוזן .  עדכונים357הכל - סך–הוראות מעבר ופרסומים אחרים 
 כל עדכון בחקיקה נבחן .ועובד בתוכנת מחשב ייחודית שפותחה לצורך זה

בהשוואה למדיניות שהייתה מקובלת  קודם  ,  אם היה כז ה–לאור השינוי 
 . 1 משינויי החקיקהלעדכון ונבדקו המגמות המשתקפות

                                                           
גוריון בנגב  -מרצ ה ב מ דיניות בריאות  באוניברסיט ת  בן, ר  טוביה חו רב"ד ∗

 .חולים  מאוחד ת-ל    קופת "ומשמ ש  כיועץ ב מינהל   רפואי    למנכ
 .יעקב קופ על הארותיהם' ד ברוך אברהמי ולפרופ"המחבר מבקש להודות לעו

 ).53-54' עמ( שיטת המחקר מפורטת בהרחבה בנספח 1
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 : להלן עיקרי ה ממצאים
ה בריאות שירותי מיס וד סל שירותים רפואיים בסיסי ואחיד לכל : סל

החוק קבע כי מרב ית  . היה אחת המטרות  העיקריות של החוק תושב
החולים ומיעוטם -השירותים הכלולים בסל יסופקו באמצעות קופות

חרונים היו אמורים לעבור  כאשר גם הא, באחריות משרד הבריאות
, כוונות אלה עוקרו בסדרה של תיקוני חקיקה. החולים-לאחריות קופות

הוסדרה האפשרות של  ) 1: שבאו לידי ביטוי בארבעה תחומים עיקריים
קופה לשנות את סל השירותים הרפואיים אותו היא מספקת לחבריה 

, הפסיכיאטריי, שירותי מניעה) 2; ואת התשלומים הנגבים בעדם
שירותי הבריאות  ) 3; וגריאטריה נשארו באחריות משרד הבריאות

שירותי ) 4; הספר נשארו באחריות משרד הבריאות-לתלמידים בבתי
המניעה בתחום בריאות השן לתלמידים ושירותי גריאטריה נשארו מחוץ 

על אף שהמחוקק הטיל לכאורה על משרד  . לסל עבור רוב האוכלוסייה
סל השירותים בתחומים , ספק שירותים אלההבריאות את האחריות ל

פסיקת בתי המשפ ט  . אלה איננו אחיד ואינו נגיש למרבית האוכלוסייה
הקופות חויבו לספק  , שבמקרים מסוימים, בשנים האחרונות הביאה לכך
 לא  –אחריות זו לא הוטלה על המדינה . שירותים ותרופות שאינם בסל

 .בהיבט אספקת השירות ולא בהיבט המימון

  

                                                          

להבטיח מתן שירותים רפואיים ברמת זמינות  , בין השאר, החוק נועד
ונגישות גבוהה אולם כתוצאה משינוי חקיקה נותרו ההגדרות של איכות 

 .ונגישות מעורפלות

כתוצאה , ע לות סל שירותי הבריאות נשחקה לאורך השנים :עלות הסל
 :יםשל צעדי חקיקה בתחומים הבא, ביצוע-מביצוע ובמקרים אחדים אי

לא נקבע בחוק תקציב שייעודו  ;)מדד יוקר הבריאות(מנגנון הצמדה לקוי 
הכללת טכנולוגיות חדשות לסל השירותים ולא נקבעה חובה לבחינת  

;  של אותן טכנולוגיות חדשות שנוספו לסל, לאורך זמן, העלות הריאלית
לא נקבע מנגנון לפיצוי הקופות על אובדן הכנסות עקב , במרבית המקרים

מרכיב הסל  ; 2ספת אוכלוסיות הפטורות מתשלומים שנקבעו בחוקהו
תוך , ידי משרד הבריאות הופרד תקציבית מהסל הכללי-המסופק על

החולים -זה שבאחריות קופות, יישום כללי הצמדה שונים לשני הסלים
 .וזה שבאחריות משרד הבריאות

 
  .  למעט נרדפי נאצים ואסירי ציון2
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ן שיעור המימון הציבורי הוקטן על חשבו :מקורות  המי מון  והקצאתו 
השתתפות משקי הבית בתשלומים אך בה בעת הוגברה התלות של 

ביטול המס  (כתוצאה משינוי מקורות ה מימון , הקופות בתקציב המדינה
המחייבים תשלומי השתתפות  , ומהרחבת היקף השירותים) המקביל
 . עצמית

החולים -הנוסחה לפיה אמורה להת בצע חלוקת התקציב בין קופות
פעמי -והיא עודכנה באופן חד) סחת הקפיטציהנו(נקבעה עם החלת החוק 

-קיימות טענות של  כל אחת מקו פות . עקב שינוי שבוצע בסל השירותים
 .דיוקים הקיימים בנוסחה-החולים על אי

נטל התשלומים על המבוטחים הוכבד והתשלומים הפכו רגרסיבים 
השינוי נגרם כתוצאה  מכך . תוך הגב רת הפגיעה באוכלוסיות חלשות, יותר
, לקופות ניתנה אפשרות לגבות תשלומים שונים מאלה שנקבעו בחוקש

, ותכניות הגבייה שלהן אושרו באופן שהביא להרחבת היקף השירותים
כמו כן חלו שינויים תכופים ; המחייבים תשלומי השתתפות עצמית

וכן חלה הרחבה של  ;ברשימת הזכאים לפטור או להנחה מתשלומים
 .מעגל משלמי מס הבריאות

בנושא  זה בוצעו מספר שינויים  :רי שום  ו בקרה,  ני הול–החולים-פות קו
איסור יצירת זיקה בין : חיוביים כתוצאה ממהלכי החקיקה הבאים

קביעת חזק ת   ; חולים מסוימת-מקום העבודה לבין החברות בקופת
תקופת  "הנהגת ; העברת הרישום לסניפי הדואר; רישום לכל תושב

 .ופה העולה על שנתייםלמי שנעדר מישראל לתק" המתנה

 

במהלך שנות היישום של החוק הוגברה מעורבות המדינה בניהול 
עובדה זו משתק פת משינויי חקיקה שבוצעו או  . החולים-ענייני קופות

הכפפת תקנוני הקופות  :הוצעו במהלך השנים ואשר תכליתם הייתה
ניסיונות להשפיע על הרכב חברי הדירקטוריון  ;לאישור שר הבריאות

; קביעת כללי התקשרות בין קופה לתאגיד חיצוני ;החולים-ופותבק
 ;הרחבת מנגנון הפיקוח על הקופות בניסיון למנוע חריגה מהתקציב

 ).ביטוח משלים(קביעת העקרונות לאספקת שירותי הבריאות הנוספים 
שינויי החקיקה שהתקבלו במהלך השנים הראשונות ליישום החוק  

החולים והרחבת -ה בפעילות קופותמשקפים הגברת מעורבות המדינ
השינויים העיקריים שבוצעו בחוק במ הלך . סמכויות הא כיפה כנגדן

 נוספיםואשר העניקו למדינה אמצעי אכיפה , מאז הוחל ביישומו, השנים
: כנגד קופה שחרגה מתקציבה או פעלה בניגוד לכללים שנקבעו בחוק היו

רקטוריון או נושא  הקניית סמכות לתב וע חבר די; מינוי חשב מלווה
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הקפאת  ; הגבלת מ ספר המצטרפים לקופה; מישרה בשל מעשה או מחדל
כי  , יש להדגיש, כא מור. תקציב הפיתוח של הקופה ועיכוב כספי מקדמות

 .כללים אלה מתווספים לאותם אמצעי האכיפה שנקבעו בחוק מלכתחילה
שינויי החקיקה נועדו גם למנוע בזבוז משאבים הנובע מהשקעה 

, ת בתשתיות ביישובים קטנים והקמת מספר מ רפאות במקבילעודפ
 . כתוצאה מתחרות בין הקופות

החקי קה ב עדכוני הכוחות יח סי יחסי הכוחות בין משרדי :  השתקפות
לפיו , נבחנו על רקע המודל, המעורבים ביישום החוק, הממשלה השונים

ין ידי כל בעלי העני-המדיניות היא תוצאה של הכוחות המופעלים על
חלק משינויי החקיקה מתבטאים בס מכויות שהוענקו  . במערכת הבריאות

 והם מצביעים על  –האוצר והרווחה ,   הבריאות–לשרים הרלבנטיים 
כרסום ; חלה הרחבה ניכרת בסמכויותיו של שר האוצר: המגמה הבאה

סמכויות בלעדיות בעיקר בנושאים לו הוענקו , בסמכויות שר הבריאות
;   ן"תקנון הקופות ותכניות השב, חולים-ענייני קופתהקשורים לניהול 

, הסמכויות שהוענקו לשר הרווחה נגעו בעיקר בנושאים הקשורים למידע
 .כמו לגבי חישוב נוסחת הקפיטציה, המצוי במוסד לביטוח הלאומי

מעקב אחר התקדמות הרפורמה במערכת הבריאות  , לסיכום
לגביהן היה , ת  מהותיותבאמצעות עדכוני החקיקה מגלה כי דווק א סוגיו

כגון ניתוק משר ד הבריאות  מתפקידיו כספק , צורך בשינויי חקיקה
החולים הממשלתיים ושינוי הרכב מדד יוקר  -תאגוד בתי, שירות

השינויים שבוצעו הסיטו  . לא בוצעו, שבתוספת בחמישית לחוק, הבריאות
ר הגבירו עוד יות, את הרפורמה מהעקרונות החברתיים שעמדו בבסיסה

את מעורבות  המדינה בניהול מערכת הבריאות ופגעו בציבור המבוטחים 
 .החולים-ובעצמאות קופות

זכויות :  מונחת על שולחן הכנסת טיוטה של חוק יסוד1994מאז מרץ 
טיוטת החוק מג דירה את זכו יותיו החברתיות של כל ת ושב . חברתיות

פוק צרכיו  כמענה לסי, לרבות זכויות בתחום הבריאות, במדינת ישראל
הליך החקיקה של חוק יסוד זה טרם  . הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי

,  לאור הפעילות החקיקתית הענפה הקיימת בתחום הבריאות. הושלם
אשר מסיטה את חוק ביטוח בריאות מערכיו המקוריים ופוגעת לעיתים 

 – הזכות לשירותי בריאות הולמים –בזכות בסיסית זו של תושבי ישראל 
צעד , האם לא הגיע הזמן להשלים את הליך החקיקה, ת השאלהנשאל

 . שישקף את ר מת מחויבותה של מדינת ישראל כלפי כלל תושביה
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 גבולות האחריות של המדינה . 2

ידי משרד הב ריאות לאחר ובסמוך לאישורו של חוק -בחוברת שהופקה על
כי  , שר הבריאות דאז הצהיר. 3ביטוח בריאות ממלכתי פו רטו עיקרי החוק

, החוק מבטיח בין השאר את חובת המ דינה לספק שירותים רפואיים"
חוק "כי , הצהיר עודהוא ". הכוללים את כל הדרוש לבריאותו של האזרח

זה הוא נדבך נוסף במערכת השירותים שהמדינה נטלה על עצמה חובה 
אם משתמעת מהצהרות אלה מחויבות של המדינה ". לספקם לתושביה

הרי שמחויבות זו לא באה  , לספק את כל הדרוש לבריאותו של כל תושב
ל  אחריות המדינה מוגבלת ע. לכאורה לידי ביטוי בנוסח הסופי של החוק

מימון סל שירותי הבריאות מהמק ורות "פי ניסוחו הנוכחי של החוק ל
אחראית כלפי מי שרשום בה "חולים נקבעה כ-קופת". 13המנויים בסעיף 

לא  ,  גם כאן". למתן מלוא ש ירותי הבריאות שלהם הוא  זכאי לפי חוק זה
אשר , קיימת לכאורה מחויבות כוללת לבריאותו של החבר אלא חובה

 .  ופה לספק סל מוגדר של שירותים רפואייםהוטלה על הק
הגדרת היקף המחויבות של המדינה לבריאותו של האזרח הנה אחד 

מהגדרה זו מסתעפות . התחומים המורכבים ביותר במדיניות ציבורית
, היקף המימון הציבורי, סוגיות כגון  הרכב סל השירותים הרפואיים

האמור  . ועוד, הבריאותאופן אספקת  שירותי , שיטת המימון של המערכת
לעיל משקף את האתגר הטמון בניסיון לגשר בין הצהרה בדבר מדיניות 

 . לבין הפיכתה למחויבות הקבועה בחוק ועד ליישומה בפועל, נבחרת
רציונאליות 'אחת השיטות המקובלות בניתוח מדיניות ציבורית הנה 

,  זועל פי שיטה. 4שיטת ההעדפות הנגלות, או בשמה האחר' תהליכית
לימוד המדיניות בתחום מסוים אינו מתמקד בהצהרותיהם של קובעי 

המאפשרות להסיק על המדיניות  , המדיניות אלא בתצפיות על התנהגותם
ההנחה העומדת בבסיס שיטה זו היא כי קובעי . הננקטת ועל מטרותיה

המדיניות פועלים רציונאלית ולכן ניתן להקיש מסדרת בחי רות 
 . ל מטרותיהםוהתנהגויות שלהם ע

במדינות דמוקרטיות מקובל לתאר את מערכת הבריאות באמצעות  
כל -כאשר  תהליך קביעת המדיניות בו מושפע מסך, מודל פלורליסטי

,  לדוגמא , כך. 5ידי כל בעלי העניין באותה מערכת-הכוחות המופעלים על

                                                           
 .1995,  משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי3
 .1986, .ג,   דורון4
5 Reich, M. R., 1995;  Feldstein, P. J., 1990. 
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במערכת  הבריאות הישראלית את  ציבור ' בעלי העניין'ניתן לכלול בין 
,  משרד הבריאות, הרופאים, החולים-בתי, החולים-קופות, חיםהמבוט

חו ק  . חברות ביטוח מסחריות ועוד, יצרני ויבואני התרופות, משרד האוצר
את שיווי המשקל שנוצר , בכל נקודת זמן, ביטוח בריאות ממלכתי משקף

המדיניו ת  . בין כוחות אלה ומבטא  את  המדיניות בה בחרה המדינה לנקוט
הן כתוצאה מלקחים הנלמדים תוך , רת שינויים מתמידיםדינאמית ועוב

כדי יישום החוק והן עקב לחצים מצד בעלי עניין במערכת הבריאות  
המבקשים לקדם את  האינטרס אותו  הם  מייצגים באמ צעות , בישראל

 . 6שינויי חקיקה
 15(מאז אישורו  בכנסת של חוק ביטוח ברי אות ממלכתי  ,  באופן כללי

 עדכונים בתחומים הנוגעים 357אושרו , 2004 בפברואר  1ועד ) 1994ביוני 
בשינוי חקיקה שנעשו ) 330(מרבית ם . לחוק ביטוח בריאות ממל כתי

 6- עדכונים מתוכם בוצעו בגוף החוק ו324כאשר , בסעיפי החוק השונים
 27-בנוסף פורסמו ברשומות כ . עדכונים בסעיפי אחת מהתוספות לחוק

 מתוך כלל 262. ת לנושאים הקשורים לחוקהנוגעו, התייחסויות נוספות
העדכונים התקבלו כתיקונים עקיפים במסגרת חוקי  ההסדרים למשק  
המדינה להסדרת יעדי התקציב ובמסגרת החוקים להבראת כלכלת  

 . 7ישראל
 אחוז 30-כ. החולים שימשו יעד מרכזי לעדכוני חקיקה-קופות

חולים ולנקיט ת   -י קופתמהעדכונים שבוצעו היו בתחום הנוגע לניהול עניינ
גם תחום הרישום ). בהתאמה,  אחוזים9.5- ו21.0(אמצעים כנגדן 
סעיפים , ) אחוז19-כ(חולים נטל חלק ניכר מהעדכונים -והחברות בקופת

 אחוז מהעדכונים ועדכונים בסעיפי 13-הנוגעים לתשלומי חברים היוו כ
, דגיש בשניתיש לה.  אחוזים8החוק הנוגעים לסל שירותי הבריאות היוו 
כחלק מההליך של הוספת  , שאין המדובר בשירותים שנוספו לסל

סעיפים הנוגעים לתשלום . אלה לא נכללו בסקירה זו–טכנולוגיות חדשות 
תחום מקורות ,  אחוזים מהעדכונים שבוצעו6-מס הבריאות היוו כ

 4.2-תחום חלוקת התקבולים היווה כ,  אחוזים4.5-המימון היווה כ
  אחוז 13-כל שאר הנושאים יחד היוו  כ.  אחוזים2.5 –ות הסל אחוזים ועל

 
6  Horev, T., Babad, Y.M., 2004. 
 וכן לשנים 1997ם להסדרת יעדי התקציב לשני, מדובר בחוק ההסדרים במשק המדינה7 

 וחוק התכנית להבראת 1998החוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת ; 1999-2003
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות (כלכלת ישראל 

תיקוני  (2004וכן חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) 2004- ו2003הכספים 
 ).חקיקה
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להלן סקירת שינויי ). נגישות וזמינות ואחרים, כפל שירותים(מהעדכונים 
 .החקיקה הרלבנטיים לכל אחד מתחומי העדכון שנסקרו

 ועלותו סל שירותי הבריאו ת. 3

אחת ממטרות החוק הייתה למסד סל שירותים רפואיים בסיסי ואחיד 
-שמרבית השירותים הכלולים בו יסופקו באמצעות קופות, לכל תושב

כאשר גם אלה היו , החולים ומיעוטם באחריות ממשרד הבריאות
כוונות אלה עוקרו בסדרה של תיקוני . אמורים לעבור לאחריות הקופות

 : חקיקה שהונהגו בארבעה תחומים עיקריים
במהלכה הקופות היו ,  תקופת ההסתגלות הראשונית שנקבעה .1

, ובעשנהג אצלן במועד הק, רשאיות לספק סל שירותים לא אחיד
הוארכה בתיק וני , במתכונת שנ הגה אצלן עד למועד החלת החוק

 .חקיקה עד לארבע שנים מיום החלת החוק
הוסדרה בחוק האפשרות של קופה לשנות את סל השירותים   .2

 . הרפואיים אותו היא מספקת לחבריה ואת התשלומים הנגבים בעדם
 פסיכיאטרייה וגריאטריה נשארו באחריות משרד, שירותי מניעה .3

 .ספר-וכמותם גם שירותי בריאות לתלמידים בבתי, הבריאות
כגון מניעה בתחום בריאות השן לתלמידים , שירותים מרכזיים .4

נשארו מחוץ לסל עבור מרבית האוכלוסייה על אף , וגריאטריה
בתחומים . שהמחוקק הטיל על משרד הבריאות את  האחריות לספקם

 .אלה סל השירותים אינו אחיד

-רפואיים אותו זכאי כל תושב לקבל באמצעות קופתסל השירותים ה
מאחר שעד החלת  . החולים בה הוא חבר פורט בתוספת השנייה לחוק

החולים -הוחלט לאפשר לקופות,  החוק לא היה סל השירותים אחיד
,   לחוק70לשם כך נחקק סעיף . בהדרגה לסל השירותים החדש" הסתגל"ל

החולים -מהלכה קופותב, אשר הגדיר  תקופת ביניים בת שלוש שנים
רשאיות להמשיך ולספק למבוטחיהן את סל השירותים שהיה נהוג אצלן 

באותם כללים ותנאים שהיו נהוגים אצלן ) 1/1/1994(במועד הקובע 
עד ( חודשים נוספים 6-תקופה זו הוארכה פעמיים כל פעם ב. באותו מועד

 ). 1998לאחד בינואר 
,  ת של שירותים רפואייםבנוסף לסל זה הגדיר החוק רשימה נוספ

,  סיעוד ומכשירי שיקום וניידות, בריאות הנפש, בעיקר בתחומי המניעה
רשימה זו פורטה . אותם זכאי  החבר לקבל באמצעות משרד הבריאות
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כי לגבי סל השירותים שבאחריות , מעניין לציין. בתוספת השלישית לחוק
ות החולים הגדיר החוק במפורש את משך תקופת ההסתגל-קופות

לגבי  השירותים שבאחריות משרד , לעומת זאת). תקופת הביניים(
המבהירה , )69סעיף (הבריאות הסתפק המחוקק בהצהרת כוונות כללית 

והמפורטים , כי שירותי בריאות שהמדינה סיפקה לפרט במועד הקובע
מבלי , החולים-אמורים לעבור לאחריות קופות, בתוספת השלישית לחוק

כי כל עוד לא הוגדר  מועד , המחוקק הבהיר. העברתםלהציב תאריך יעד ל
החולים הם ימשיכו ויינתנו -להעברתם של שירותים אלה לקופות

 . באמצעות משרד הבריאות
 ששירותי במסגרתו נקבע,  התקבל תיקון לחוק1996בראשית שנת 

חיסונים וטיפול , בדיקות לגילוי מוקדם של מומים מולדים, טיפות חלב
הכלולים באותה   (ת בסיכון וכן שירותי תכנון המשפחהמונע לאוכלוסיו

לא יעברו ) תוספת שלישית ושהיו עד אז ב אחריות משרד הב ריאות
, כמו כן. 8שארו באחריות משרד הבריאותילאחריות הקופות אלא י

, בדיקות שיגרה", 7סעיף  התווסף בה –התוספת השלישית לחוק עודכנה 
שנכלל לכאורה , "הספר-ביתוא חות  רופא ידי-עלמעקב והדרכה , חיסונים

ה סעיף נושאולם בהמשך . בשלב זה בשירותים שיעברו לאחריות הקופות
 ,"עד להשלמת העברתם" זמני ממנו ה שתמע לכאורה מעבר ממצב  ,9)א(69

ימשיכו , ידי המדינה-שירותי הבריאות שניתנו על "לפיו, למצב קבוע
א לא אם הוחלט אחרת    )קצתםמכולם או (ידי משרד הב ריאות -נתן עלילה
". בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה,  שר הבריאותידי-על

בנוסף לשירותי המניעה גם    כי, בהתייחסות מאוחרת יותר נקבע קטגורית 
בידי משרד הבריאות ולא יעברו ימשיכו להינתן שירותי בריאות לתלמיד 

ת  במסגרת  הצע, כי מספר שנים לאחר מכן, יש לציין. 10לאחריות הקופות
החולים -הועלתה הצעה להעביר לאחריות קופות, חוק של ממשלת ישראל

ושהיו עד אז באחריות , הכלולים בתוספת השלישית, את שירותי המניעה
משרד הבריאות אולם סעיף זה בהצעת החוק לא התקבל ושירותים אלה 

 .  11הושארו באחריות משרד הבריאות

                                                           
 .1996 במרץ 21, 1585ח "ס,  לחוק4 תיקון מספר 8
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5 תיקון מספר 9

 .1997 ביולי 17, 1630ח "ס,  לחוק6 תיקון מספר 10
 .2003,  הצעת חוק להבראת כלכלת ישראל11
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ריות לאספקת אשר השאיר את האח, 12במסגרת אות ו תיקון לחוק
לודים  ייתחום אשפוז יולדות והוסר גם , השירותים בידי משרד הבריאות

שבאחריות הקופות והוחזר לאחריות המוסד מהגדרת סל  השירותים 
מועד החלת , 1995 מקובלת עד לינואר הלמתכונת שהיית, לביטוח לאומי

 . החוק
 , שניתנו קודם לכן מתוקף  חוק מס  מקביל ,שירותי רפואה בעבודה

 חוק  ביטוח בריא ות הועברו עקב ביטול המס  המקביל למסגרת של
שינוי בוצע , כך למשל. עקב כך בוצעו ההתאמות הנדרשות. ממלכתי

מההגדרה ההפניה  במסגרתו נמחקה "סל שירותי הבריאות"בהגדרת 
ידי  -שירותים הניתנים עלאשר הגדירה את  ה ( לחוקלתוספת הרביעית

במקומה ו) ח הלאומי וחוק מס מקבי ל מכוח חוק הביטוהחולים-קופות
הדן בשירותי  ,  ביטוח בריאות ממל כתי לחוק)א(7התווספה הפניה לסעיף 

,  באותה הזדמנות בוטלה בשלמותה התוספת הרביעית. רפואה בעבודה
ידי הקופות מתוקף חוק הביטוח -שירותים שניתנו עלה אשר פירטה את

 .)לודיםייאשפוז יולדות ו, שירותי רפואה בעבודה( הלאומי
, בוצע תיקון נוסף לחוק, 1998במסגרת חוק  ההסדרים , מאוחר יותר

שינויים בסל השירותים שנקבע בחוק להציע החולים -אשר אפשר לקופות
וכן  לסל יףהוסנקבע כי הקופה אינה רשאית לגרוע מהסל אך רשאית ל –
. 13והכל באישור שר הבריאות, ידה בעבר- שהתבקשה על,ע הוספהוגרל

ים אלה אפשרו לחרוג ממ סגרת  הסל הציבורי האחיד המשתמע שינוי
 . מהנוסח המקורי של החוק

המאפשר לשר הבריאות להוסיף , לאחרונה התקבל שינוי נוסף לחוק
כנגד " שיחלוף"במתכונת ש ל , ללא הצגת מ קור כספ י, תרופה/לסל שירות

האמור לעיל מוגבל בתנאי שהתוספת  . תרופה אשר יוצאו מהסל/שירות
אם הוחלט להסיר . תעלה על אחוז אחד  מעלות הסל באותה שנהלא 

הקופה חייבת להמשיך לספקה לאותם מבוטחים שהחלו , תרופה מהסל
 . 14כבר בטיפול במועד בו היא נכללה בסל

, חלק משינויי החקיקה המשמעותיים לעניין השירותים הרפואיים
א בחוקים בוצעו דווק, הכלולים בסל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי

בעקבות חוק החינוך המיוחד בוצע עדכון שאפשר  , לדוגמא, כך. אחרים
-לקבל שירותים פרה, השוהים במסגרות של החינוך המיוחד, לילדים

                                                           
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס12
 .1998 בינואר 15, 1645ח "ס,  לחוק7 תיקון מספר 13
 .2004 בינואר 18, 1920ח "ס,  לחוק26'  תיקון מס14
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-והן בקופת) באחריות משרד החינוך(הן במוסד החינוכי , רפואיים
ס "התש(חקיקת חוק מעונות יום שיקומיים . 15החולים בה הם חברים

השוהים במעון יום שיקומי  , 3 אפשרה לילדים עד גיל ,למשל, )2000
לקבל במסגר ת  המעון את  כל , ועונים להגדרות שנקבעו ב אותו חוק

רפואיים המוקנים להם מכוח חוק ב יטוח בריאות  -השירותים הפרה
ילדים . הסכום האחיד שנקבע מועבר מהקופה ישירות למעון. ממלכתי

 .החולים-יים נוספים מקופתרפוא-אלה אינם זכאים לקבל טיפולים פרה
להבטיח מתן , בין השאר, החוק נועד.  לגבי הזמ ינ ו ת וה נגי שות

שירותים רפואיים ברמת ז מינות ונגישות גבוהה אולם כתוצאה משינוי 
 .חקיקה נותרו ההגדרות של איכות ונגישות מעורפלות ביותר

 בעל חשיבות לעניין איכות השירותים סעיף נמחק מהחוק 1998בשנת 
הנדרשות בעת אספקת  , ואיים וכן לעניין רמת הנגישות והזמינותהרפ

בנוסח המקורי  ). לחוק המקורי) ו(8סעיף (שירותי בריאות הכלולים בחוק 
, על שר הבריאות למנות ועדת מומחיםשל החוק הוטל במסגרת סעיף זה 

פירוט נוסף ולכלול   הייתה לפרט את  סל  השירותיםאשר אמורה
הסעיף נמחק  , כאמור. נגישות ואיכות,  זמינותבהמלצותיה הגדרות של

ה סעיף באותו הקשר נמחק גם .  ועמו החובה שהוטלה על השר1998בשנת 
בקשר למינוי  הבריאות ל על מועצת הבריאות לייעץ לשר יהטאשר , בחוק

  .ועדת מומחיםאותה 
 נשחק ה לאורך השנים כתוצאה עלות סל  שירות י  הבר יאות

 :קה בתחומים הבאיםביצוע צעדי חקי-אי/מביצוע
 ).מדד יוקר הבריאות(מנגנון הצמדה לקוי  .1
לא נקבע בחוק מנגנון לב חינת העלות הריאלית לאורך זמן ש ל  .2

 .טכנולוגיות חדשות שנוספו לסל
לא נקבע מנגנון המפצה קופות על אובדן הכנסות עקב פטורים   .3

 . מתשלומי חברים שנקבעו בחוק
הבריאות מהסל הכללי ידי משרד -הפרדת מרכיב הסל המסופק על .4

 .והחלת כללי הצמדה שונים לשני הסלים

באישור ועדת העבודה ( לחוק הטיל על שרי הבריאות והאוצר 9סעיף 
לקבוע עם יישומו של החוק את עלות סל שירותי ) והרווחה של הכנסת

היינו את התקציב אותו תעמיד המדינה לרשות מערכת , הבריאות

                                                           
עד לאותו מועד חלה אחריות על : 7' תיקון מס, 1998ח " חוק החינוך המיוחד התשמ15

 .אספקת השירותים רק על משרד החינוך
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כן נק בע כי  . התרופות הכלולים בחוקהבריאות לשם מימון השירותים ו
מידי שנה יבוצע עדכון של עלות הסל לפי שיעור עליית מדד י וקר 

וכי שר ) אופן חישוב המדד נקבע בתוספת החמישית לחוק(הבריאות 
הבריאות ושר האוצר רשאים באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת  

עלות הסל לקופות  לשנות בצו את הרכב מדד י וקר הבריאות או לעדכן את 
למרות חוסר  , עד עתה. בשל שינויים דמוגרפיים שחלו באוכלוסייה

שביעות רצון מצד הקופות והסכמה גורפת אודות שחיקה ברמת ההכנס ה  
ולא פורסם  , לא שונתה התוספת החמישית לחוק, החולים-לנפש בקופות
הס עיף , כמו כן. שמטרתו עדכון הרכב מדד י וקר הבריאות, צו כאמור

דב ר  , אפשר לקופות תוספת בגין שינויים דמוגרפיים מבוצע חלקיתהמ
 . החולים-שמגביר את ה שחיקה בהכנסה לנפש של קופות

הנוגע לאופן עדכון עלות סל שירותי   ,  בוצע שינוי מהותי1997בשנת 
" עלות סל שירותי הבריאות"בנוסח הסעיף בוצע שינוי מ. 16הבריאות

שמאותו מועד ואילך לא , י זה הנהמשמעות שינו. "עלות הסל לקופות"ל
נקבע למעשה מנגנון ההצמדה לסכום שהוקצה למשרד הבריאות לצורך 

, לכאורה. המפורטים בתוספת הש לישית, מתן שירותי  הבריאות לפרט
. למשא ומתן בין משרדי  הבריאות והאוצר, כל שנה מחדש, עניין זה נתון

גריאטריה , נפששירותי בריאות ה, כגון חיסונים, מדובר בשירותים
שהאחריות לאספקתם לפי חוק ביטוח , ואביזרי שיקום וניידות לנכים

 . בריאות ממלכתי חלה על משרד הבריאות
הכוללת של עלות ההשיטה לחישוב גם  במסגרת  אות ה חקיקה נקבעה

 לחוק  היי התוספת השנעל פיעלות לקופות בגין מתן שירותים  ה– הסל
עלות מתן שירותי הבריאו ת  ודה ועוד בתוספת עלות שירותי רפואה בעב

 מד י עלות הסל תפורסם נקבע כי .  לחוקתוספת השלישיתלפי ה ,לפרט
החל באותה שנה פורסמו בנפרד שתי  , ואכן. בשנה לאחר עדכונו כמתחיי

פורסמה העלות הכוללת של סל שי רותי  1996 בעוד שלגבי: ההקצאות
 1997הרי שלגבי , )ללא חישוב נפרד( ח"ש מיליון 14,351 –הבריאות 

) ח" שמיליון 12,750" (החולים-עלות הסל לקופות"נקבעה בנפרד 
 ).ח באותה שנה"ש מיליון 1,435( וההקצאה של משרד הבריאות

הוספו  , למעשה למרות שלאורך השנים חלו שינויים בסל השירותים
לא בוצעו , טכנולוגיות חדשות ושונו כללי גביית תשלומים מהחברים

 עדכוני חקיקה שנוגעים לאופן חישוב עלות , ל לשינויים אלהבמקבי, בחוק

 
 .1997אר  בינו7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס16
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 סכו ם הפסד ההכנסות המתייחס לכך ש, למעט עדכון אחרון, זאת. הסל
 ההגדרה בחוק נפגעי על פי(בשל הוספת נכה נתמך החולים -לקופות
. 17קופותשל ה יתווסף לעלות הסל, הזכאי להנחה בתרופות ,)הנאצים
, 18שניתנה בחוק לאסירי ציון, קביעה דומה נעשתה לגבי ההנחה, אמנם

 נחקקו סעיפים דומים בקשר לפטורים או הנחות אלאולם יש להדגיש כי 
 .בתשלומים על שירותים רפואיים שנקבעו לאוכלוסיות אחרות

 מקורות המ ימון והק צאת המי מו ן. 4

שיעור המימון הציבורי הוקטן על חשבון תשלום משקי הבית והוגברה  
 :החולים בתקציב המדינה כתוצאה מהשינויים הבאים-התלות של קופות

 ).ביטול המס המקביל(רות המימון שינוי מקו .1
 . המחייבים תשלומי השתתפות עצמית, הרחבת היקף השירותים .2
 . לתושב חוזר" כופר"הוספת תשלומי ה .3

  מקורות  המי מ ון נ קבעו עם ה חלת החוק
ההקצאה  , תקבולי המס המקביל, )מס הבריאות(דמי ביטוח הבריאות 

ים מכוח סעיף לנושא אשפוז חולים סיעודי(השנתית למשרד הבריאות 
החלק היחסי מדמי ביטוח אימהות , )לחוק הביטוח הלאומי) ג(ו) ב (237

הסכומים המופיעים בתקציב משרד הבריאות , לפי חוק הביטוח הלאומי
סכומים  נוספים מתקציב המדינה אשר , למתן שירותי הבריאות לפרט
החולים משירותי -ותקבולים של קופות, ישלימו את מימון עלות הסל

 . אות הניתנים בתשלום מכוח החוקברי
מספר ימים לפני החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי התקבל תיקון 

, מימוןהמקורות אשר נועד להבטיח למשרד הבריאות את , לחוק
לא מקורות אלה שלהדגיש  ו,מילוי תפקידו על פי החוקהדרושים ל

)   א  (16 וגדר בסעיףמכ" הסכום לחלוקה" בין הקופות במסגר ת ויחולק
אולם  השינוי המהותי ביותר בת חום מקורות המימון בוצע . 19לחוק

טרם . 199720מאוחר יותר במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 
אשר  , תשלומי המעסיקים, 1997עד לשנת , כך-החלת החוק  וגם  אחר

                                                           
 .2002 ביולי 4, 1855ח "ס,  לחוק17'  תיקון מס17
 . 2002 בנובמבר 20, 1874ח " ס,לחוק 20' תיקון מס  18
 .1994 בדצמבר 28, 1496ח "ס,  לחוק2'  תיקון מס19
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס20
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-הועברו לקופות, שולמו למוסד לביטוח לאומי לפי חוק מס מקבי ל
בנוסף  לדמי ביטוח ברי אות  , זאת. שוטפותהחולים כחלק מהכנסותיהן ה

שהיה מיועד , "מסו מן"תשלומים אלה היוו מקור מימון . ומקורות אחרים
 היוו מס  1996בשנת , לדוגמא, כך. החולים ללא כל התניות-לקופות

 אחוז ממקורות המימון שיועדו לאספקת 85-הבריאות והמס המקביל כ
, נוי בחוק מס מקביל בוצע שי1997משנת . שירותי הבריאות בחוק

השינוי בהצעת החוק . 21שבמסגרתו בו טלה חובת תשלום המס המקביל
שהתחייבה ממילא להשלים מתקציבה כל פער , כי הממשלה, לווה בהסבר

לבין ) של מס הבריאות(ידי המוסד לביטוח לאומי -בין הגבייה בפועל על
של אחראית לכך שההכנסות , עלות סל שירותי הבריאות שנקבעה בחוק

. החולים לא יפחתו מהעלות שנקבעה לסל שירותי הבריאות-קופות
השינוי שיקף כוונה לכאורה לפשט את  הליכי הגבייה במוסד לבי טוח 

כאשר נתח  , החולים-ולשפר את  תזרים מ קורות המימון לקופות, לאומי
גבוה יותר מן המקורות יזרום מתקציב המדינה ולא יהיה תלוי בהשפעות  

הדבר גרם לתלות מוגברת   , בפועל. של הגבייה מהציבורעונתיות ואחרות 
בנוסף , שעמדו לרשות הקופות, באוצר ושחיקת מקורות  המימון

למכשולים והתניות שהמדינה הציבה בפני הקופות טרם קבלת ההשלמות 
 היוו ההשלמות מתקציב המדינה רק  1996 בשנת –האמורות מתקציבה 

 .   אחוז ממנו40- הגיעו לכ2002 אחוזים מהתקציב ואילו בשנת 9.5 -כ
הנוגעים למקורות  , מרבית השינויים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 לחוק ונבעו מההתאמות שנדרשו  5' בוצעו במסגרת תי קון מס, המימון
באותו תיקון בוצעו גם שינויים נוספים  , אולם.  בגין ביטול המס המקביל

יולדות  דים וההיילוהחזרת נושא שנבעו מ, הנוגעים למקורות המימון
עד החלת חוק  , תחום זה מומן בעבר (ביטוח לאומיהמוסד ללאחריות 

הוא עבר בינואר  . ידי המוסד לביטוח לאומי-על, ביטוח בריאות ממלכתי
). 1997 לאחריות הקופות אך הוחזר למוסד לביטוח לאומי בשנת 1995

בסמוך למועד בו התיר החוק לקופות לשנות את גובה , מאוחר יותר
היה חשש למצב בו יהיה , ומי החבר בגין שירותים שנקבעו בחוקתשל

ראה להלן סעיף ( חוסר סימטרייה בין הקופות בהכנסותיהן ממקור זה 
 בהסכמת שר   ,שר הבריאותהסמיך החוק את , לפיכך"). תשלומי חברים"

אשר ,  לקבוע תקרה שנתית להכנסות הקופה מתשלומי חברים,האוצר
 . 22 של הסל הבסיסיוןישמשו כחלק ממקורות המימ

                                                           
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק16'  תיקון מס– 1973ג " חוק מס מקביל התשל21
 .1998  בינואר 15, 1645ח "ס,  לחוק7'  תיקון מס22
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. 1997התווסף בשנת ) זניח בשלב זה(חולים -מקור מימון נו סף לקופות
 רשאי לגבות מ כוח ביטוח לאומיהמוסד ל אותו ,תשלום מיוחדמדובר ב

המשחרר  ,"כופר"ואשר מהווה מעין , ))'ד (58סעיף (אותו תיקון לחוק 
ת  הנדרשתקופת  ההמתנהמ, תושב שנעדר מהארץ למ עלה משנתיים

 .23שבמהלכה הוא לא זכאי לשירותי הבריאות הנקובים בחוק, בחוק

    חלוקת התקב ולים 
החולים נקבעה בעת החלת  -הנוסחה לפיה מחולק התקציב בין קופות

קיימות . החוק והיא עודכנה בהמשך עקב שינוי שבוצע בסל השירותים
 .24דיוקים הקיימים בנוסחה-החולים על אי-טענות של כל אחת מקופות

כי הוא ,  לחוק17בי החלק הארי של הסכום לחלוקה נקבע בסעיף לג
יחולק בהתאם לנוסחה הנותנת משקל יחסי למבוטח בהתאם לקבוצת  

מבוטח בקבוצת גיל מבוגרת   ). נוסחת הקפיטציה(הגיל אליה הוא משתייך 
זאת תו ך   , קיבל משקל גבוה מהממוצע וצעיר קיבל משקל נמוך מהממוצע

ב  לביטוי צורכי הבריאות והיקף השימוש השונה ראיית הגיל כ מדד מקור
המטרה הייתה לקשור בין גובה . בשירותי בריאות בקבוצות הגיל השונות

התקציב אותו מקבלת הקופה להרכב הדמוגרפי של חבריה ולמנוע בחירה 
המשקלות היחסיים פורסמו  "). גריפת שמנת("סלקטיבית ש ל מבוטחים 

היחסי בתקציב בהתאם להרכב  כל קופה מקבלת את חלקה –בתקנות  
באמצעות תחשיב המבוסס על  , הדמוגרפי של המבוטחים ולגודלה היחסי

 . מספר הנפשות המתוקננות
החוק הגדיר כי בנוסחת הקפיטציה יש לכלול גם מרכיב המתייחס 

מרכיב זה  , אולם. לריחוק מקום מגוריו של מ בוטח ממרכזי אוכלוסייה
 . ונה בהתאמה נוסח החוקועד היום לא ש, לא הוכלל בנוסחה

באישור ועדת העבודה והרווחה של , המחוקק אפשר לשר הבריאות
לכלול גם מרכיבים נוספים בנוסחה על פי שיקול דעתם אולם עד , הכנסת

 בוצע בנוסחת הקפיטציה 1997בשנת . היום לא הוכללו מרכיבים נוספים
ת  גם הפעם המשקלו. שינוי עקב הוצאת תחום המיילדות מהקופות

השינוי בא לידי ביטוי (תוך התייחסות למרכיב הגיל בלבד , עודכנו
 ). בתקנות ולא בגוף החוק

 

                                                           
 .1999 בפברואר 15 ,1704ח "ס,  לחוק9'  תיקון מס23
 .צ מטעם שירותי בריאות כללית" בעניין זה אף הוגשה עתירה לבג24
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כי  מ תוך הסכום  הכולל לחלוקה בין הקופות ,  לחוק קבע19סעיף 
, אשר יחולק בהתאם למספר המבוטחים בכל קופה, יוקצה סכום מסוים

ות  משרד הבריאות קבע רשימה של ארבע מחל. הלוקים במחלות קשות
קשות בגינן כל קופה תקבל תקציב ייעודי לטיפול בחולים  והעלות נקבעה 

 התווספה מחלת הכשל החיסוני הנרכש  1997בשנת . בתאום עם האוצר
השינוי בא לידי ביטוי בתקנות (לרשימת ארבע המ חלות הקשות ) איידס(

 ).ולא בגוף החוק

 תשלומי חברי ם 
, ים הפכו רגרסיבים  יותרנטל התשלומים על המבוטחים הוכבד והתשלומ

 :כת וצאה מהצעדים הבאים, זאת. תוך פגיעה באוכלוסיות חלשות
לקופות ניתנה אפשרות לגבות תשלומים שונים מאלה שנקבעו בחוק  .1

ותכניות הגבייה שלהן אושרו באופן שהביא להרחבת היקף השירותים 
 .המחייבים תשלומי השתתפות עצמית

 . הנחה מתשלומים/ים לפטורשינויים תכופים נעשו ברשימת הזכא .2
 .מעגל משלמי מס הבריאות הורחב .3

כבר ממועד כניסתו לתוקף של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בינואר 
 הוטלו על המבוטחים תשלומים בגין תרופות ובגין  חלק מהשירותים  1995

טיפולים בתחום ,  אשפוז סיעודי מורכב, לדוגמא, כמו, הרפואיים
 כי ,  נקבע1997ברא שית .  עוברי ואגרת מיוןבדיקת חלבון, התפתחות הילד

בחוק יבוצע פורטו עדכון תשלומי החברים בגין השירותים הרפואיים ש
 תוספת הרכבו פורט בלפי מדד יוקר הבריאות ש,  שנהחודש אפריל מדיב

 . 25החמישית לחוק
בעניין שינויים ) 1 א8סעיף (סעיף שלם לחוק התווסף  1998בראשית 

שאפשר לקופה להגיש בקשה  ,  שירותים רפואיים בגיןבסל ובתשלומים
. 26לשנות את גו בה התשלומים בגין שירותים רפואיים הכלולים בחוק

אישור ועדת הכספים  והותנתה בשר הבריאותסמכות האישור נמסרה ל
 בהתאם  ,הקופה תפרסם הודעה על שינויים שאושרונקבע ש. של הכנסת

 יחול על תכנית הג בייה םמדדיהעדכון וכי , לכללים שקבע שר הבריאות
,  בסל או בתשלומים, קריטריונים לאישור שינוינקבעו . שאושרה לקופה
 . זכאים להנחות או פטורים  רשימת ונקבעהשתבקש הקופה

                                                           
 1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס25
 .1998 בינואר 15, 1645ח "ס,  לחוק7'  תיקון מס26
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כולל עדכונים מאוחרים (ל "כי האוכלוסיות שברשימה הנ, יש להדגיש
זכאיות לפטור מוחלט או להנחה בתשלום ) יותר של אותה רשימה

החולים -ות העצמית רק לגבי תשלומים שאושרו לקופותההשתתפ
) 1א(8אשר אושרה לקופות מכוח אותו סעיף , במסגרת תכני ת הגבייה

אוכלוסיות אלה אינן זכאיות להנחה ).  ואילך1998משנת , היינו(ל "הנ
אשר לגביהם חובת  , כלשהי על תשלומים בגין שירותים רפואיים

מאז הוא הוחל לראשונה , קהשתתפות העצמית הנוכחית קיימת בחו
,  ואילך שימש הסעיף1999מפברואר ). ראה דוגמאות לעיל (1995בינואר 

מטרה , המגדיר את רשימת הזכאים לפטור או הנחה בתשלומי האגרות
. להתעסקות של פוליטיקאים בניסיון לקדם את עניינן של קבוצות שונות

תשלום הנחה מ/אם נ בחן את הא וכלוסיות הזכאיות לפטור, ואכן
נמצא , השתתפות עצמית בגין  תרו פות ושירותים רפואיים לאורך השנים

כי מאז החלת החוק ועד  יישום תכנית הגבייה החדשה בוצעו רק שני 
 הנחה  אחוז50,  האחד–פטור מתשלום /שהעניקו הנחה, עדכוני חקיקה
הכלולות תרופות לרכישת  , המקבל גמלת הבטחת הכנסה,לאזרח ותיק

לרשות  שהוקנתה שנה קודם לכן זכותביטול ה, והשני27 הבריאותסלב
 למיד הניתנים לת, בגין שירותי בריאותלגבות אגרת בריאות , מקומית

 . 28 )ח"ש 64היה גובה האגרה הבסיסי ( הספר-במסגרת בית 
התרכזו ) 1998בראשית (לחוק ) 1א(8מאז התווסף סעיף , לעומת זאת

 לפטורים ובמתן מרבית תיקוני החקיקה בהרחבת רשימת הזכאים
, כך  נקבע. הנחות אלה/הקלות בקריטריונים לפיהם ניתנים פטורים

 להנחות ופטורים בתשלומי םזכאיכי לרשימה המקורית של , למשל
  ת תקרוכי , המקבל הבטחת הכנסה, בכוללאברך  יתווסף גם אגרות

לחולים כרוניים בגין תרופות שבסל תכלול התשלום החודשית שנקבעה 
כשנה לאחר מכן נקבעה  .29לה שהחולה הכרוני נזקק לוגם ציוד מתכ

 למי שהוכר כוותיק  ,בסלהכלולות  בגין  תרופות , אחוז75 שלהנחה 
 ווספתוהכך -כחודשיים אחר .30"נזקק"שהוגדר כ, ת העולם השנייהמלחמ

 כזכאים , המקבל הבטחת הכנסה,כוללב ו ילדו של אברך ובת זו גגם 
 ההנחה על שיעורגדל והחר מכן חמישה חודשים לא. 31להנחות באגרות

                                                           
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס, לחוק 5' תיקון מס27 
 .1997 ביולי 17 מיום 1630ח "ס,  לחוק6'  תיקון מס28
 .1999 בפברואר 15, 1704ח "ס,  לחוק9'  תיקון מס29
 .2000 במאי 11, 1737ח "ס,  לחוק10'  תיקון מס30
 .2000 ביולי 6, 1744ח "ס,  לחוק11'  תיקון מס31
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לאותה . 32 אחוז75-ל 50- מ, המקבל הבטחת הכנסה,תרופות לאזרח ותיק
 , עולים חדשים המקבלים הבטחת הכנסהגםו פרו צמסגרת הנחה

 החודשים הראשונים לשהותו 12- ועולה ב,חודש 12-36הנמצאים בארץ 
ון זה תוקף ביצועו של תיק. )גם אם אינו מקבל הבטחת הכנסה(בארץ 

 עד שלבסוף נקבע מועד תחולה –האחרון נדחה פעמיים בהוראת שעה 
כשישה חודשים לאחר מכן נקבע כי יש להחיל את  . 1/1/200533ליום 

על כלל החברים המנויים , חולים-שאושרו לקופת ,או הפטורים/הנחות וה
 וכי לא נית ן שיקול דעת לקופה לברור בין  בכל אחת מהפסקאות שבחוק

  גםזכאים להנחה באגרותלקבוצת ה יפוהוס, כמו כן. 34אלהאוכלוסיות 
 שבגינם,  משתלמת  ג מלת ניידות ו כן חבר והתלויים בושבגינם, נכים

כשנה .  קודם לכךמשתלמת קצבת זקנה ובתנאי שקיבלו השלמת הכנסה
מכוח חוק נכי המלחמה " נכה נתמך" מי שהוגדר כףוסלאחר מכן ה

  בגין תרופות הכלולות בסל וז אח50בנאצים כזכאי להנחה בשיעור 
לצורך ההנחה בתרופות כחודש לאחר מכן נקבע כ י . 35)1/1/2003תחולה (

 לחוק הביטוח  251ותיק מלחמה יוכיח שלולא סעיף ושבסל מספיק ש
  .36היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה הלאומי

מדיניות ההרחבה המתמדת של מעגל מקבלי ההנחות והפטורים 
-במסגרת התכ נית הכלכלית שיזם האוצר ב כאשר , התהפכה לחלוטין

כחלק מהמדיניות .  נחקק חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל2003
הניתנות כיום , שההנחות וההטבות, החדשה העלה האוצר את הטיעון

לפי חוק הבטחת , מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי למקבלי גמלאות
סיס מערכת בב, בין השאר, מנוגדות לעיקרון המנחה העומד, הכנסה

תוך חתירה  ,  מתן תמריצים להשתלבות בשוק העבודה–הבטחת הכנסה 
מתמדת להגד לת ההשתכרות מעבודה ולהקטנת התלות בקצבאות   קיום 

עודכן חוק ביטוח בריאות ממלכתי  באופן שביטל את   , לפיכך. מתמשכות
שניתנו על פיו למקבל י  , ההנחות בהשתתפות החברים בשירותי בריאות

 – שנים 65או ,  לאישה– שנים 60 אלא אם כן מלאו להם הבטחת הכנסה
מאותה סיבה ביטל  החוק לחלוטין גם א ת הפטור שניתן עד  א ז   . לגבר

                                                           
 . 2001 בינואר 10, 1772ח "ס,  לחוק12'  תיקון מס32
ה  בוטל) 2003-ג"התשס, במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל( לאחרונה 33

 .הטבה זו לחלוטין
 .2001 ביולי 19, 1798ח "ס,  לחוק14'  תיקון מס34
 .2002 ביולי 4, 1855ח "ס,  לחוק17'  תיקון מס35
 .2002 באוגוסט 1, 1862ח "ס,  לחוק19'  תיקון מס36
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הדומה לעניין , )1972-ב"התשל(למקבלי תשלום חודשי לפי חוק המזונות 
החוק ביטל גם את הפט ור שניתן לאברך  . זה לגמלת הבטחת הכנסה

 במסגרת ת יקון 2001שניתנו בשנת , מותבכולל ולמשפחתו וכן הטבות קוד
 .200537ואשר ביצועם עוכב בהוראות שעה עד שנת ,  לחוק12' מס

 גביית מס  הב ריאות 
דמי ביטוח  . הורחבה מעבר למה שנקבע בנוסח המקורי של החוק הגבייה

הוגדרו בחוק כחלק ממקורות המי מון והם מהווים  ) מס ב ריאות(בריאות 
החולים - להחליף את דמי החבר שגבו קופותאשר נועד, למעשה מס ייעודי
,  גביית המ ס החדש הוטלה על המוסד לביטוח לאומי. עד החלת החוק

 .  אחוזים מההכנסה4.8 –הגובה ממרבית התושבים מס בגובה אחיד 
תיקון שהתקבל ערב החלת החוק טיפל בכללי הגבייה של מס 

 מכללים ,תשונו כללי הגבייה של מס הבריאוכאשר במסגרתו  , הבריאות
דמי המקובלים בעת גביית נהלי תשלום עקרונות והמתבססים על 
-בקופותבגביית דמי החבר לכללים שהיו נהוגים , הביטוח הלאומי

 מהכנסות שאין גובים  גםהנוסח החדש אפשר לגבות מס בריאות . החולים
 2003 בשנת .לרבות מתגמולים המשולמים לפי כל דין, מהן ביטוח לאומי

ל "כאשר נקבע כי מ שרתי הקבע בצה,  יותר מעגל המ שלמיםהורחב עוד
כן הוטל . 38ככל עובד אחר במשק, יהיו חייבים בתשלום מס בריאות רגיל

שהיו פטורות עד  אז , על עקרות הבית) בשיעור מופחת( מס בריאות 
, 39)נשאר פטור רק לעקרות בית הזכאיות לקצבת זקנ ה(מתשלום המס 

 . 40 מוקדמת  ישלם מס כמו עובד רגילכי מבוטח המקבל פנסיה, ונקבע
כי ברוח הפטורים שניתנו מתשלומים , יש לציין, על אף האמור לעיל
הורחבה במקצת גם רשימת  הפטורים ממ ס   , בגין שירותים רפואיים

ממס  לרשימת הפטורים  התווסף 2002במהלך שנת , לדוגמא, כך. בריאות
כמו כן  . ח הלאומיפטור מתשלום דמי הביטוה , תלמיד או מתגייסבריאות
 מכוח חוק הביטוח הלאומי" גימלה נוספת לנכה"מי  שמקבל כי , נקבע

זכאי לשלם את סכו ם    )שהיא ל60-גבר ול 65 מבוטחים שגילם מעלל(
  .41המינימום שנקבע לעניין תשלומי מס בריאות

 
 .2003 באוגוסט 15, 1892ח "ס,  לחוק22'  תיקון מס 37
 .2002 בדצמבר 29, 1882ח "ס,  לחוק21'  תיקון מס38
 .2003 ביוני 1, 1892ח "ס,  לחוק22' יקון מס ת39
 .2004 בינואר 18, 1920ח "ס,  לחוק26'  תיקון מס40
 .2002 באוגוסט 1, 1862ח "ס,  לחוק18'  תיקון מס41
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 רישו ם ובקרה,  ניהול–החולים  -קופות. 5

  חולים-חברות בקופת נהלי רי שום ו 
 :שינויים חיוביים בוצעו בנושא זה כתוצאה ממהלכי החקיקה הבאים

 . איסור יצירת זיקה בין מקום העבודה לבין חברות בקופה מסוימת .1
 .קביעת חזקת רישום לכל תושב .2
 .העברת הרישום לסניפי הדואר .3
למי שנעדר מישראל לתקופה העולה על " תנהתקופת המ"הונהגה  .4

 .שנתיים

בבחינת התפלגות העדכונים שבוצעו בחוק לפי נושאים עולה כי מרבית 
-נגעו לתחומים הקשורים לחברות בקופות )  אחוז20-כ(הסעיפים שעודכנו 

לאחר פרסום  , 1995 לינואר 1994בין יוני , בשלבים הראשונים. החולים
רו בתחום זה בעיקר נושאים שנועדו להבטיח  החוק אך טרם יישומו הוסד
כמו כן טופלו נושאים שנועדו . 42החולים-את חופש המעבר בין קופות
ל ורישום כפכגון מצבים של , החולים-להסדיר את הרישום לקופות

למי שלא  נרשם " חזקת רישום" ,במועד החלת החוקשונות בקופות 
כיוון (הרשמה לקופה -ל סעיף העונשין בגין אי וטיבו ביוזמתו ערב החוק
כן  ). יםינטו קביעת השרים הרלועל פי" חזקת רישום"שמעתה מתקיימת 

 קביעה מפורשת שאת ב קשת המעבר  לקופה אחרת י ש  התווספה לחוק
 .  חודשים טרם מועד הרישוםמשלושהלהגיש לא יאוחר 

נגע לקביעת העונש הצפוי  , שבוצעו באותה עת, תחום אחר של עדכונים
  חולים מסוימת -קבלה למקום עבודה כלשהו בחברות בקופתהתניית בגין 

נושא זה זכה להדגשה נוספת  ). נושא שלא נכלל בנוסח המקורי של החוק(
אשר החמיר את   , באותה שנה התקבל תיקון לחוק .200143בשנת 

היוצר זיקה כלשהי בין קבלה למקום עבודה , ההתייחסות למעשה
בנוסף לאיסור  ועד להבהיר ש העדכון נ–חולים מסוימת  -וחברות בקופת

 ,  מסוימת חולים-קופתבחברות בכלשהו עבודה הקבלה למקום על התניית 
 זהות  הקופה אליה הוא אודותל עובד ושא ל המעבידעל חל איסור
 . )לצורך מתן טיפול רפואי בעובד(אלא לאחר שהתקבל לעבודה , משתייך

לקח נלמד בוצעו גם שינויים שהם תוצאה של , לאחר יישומו של החוק
משנות ההפעלה הראשונות של החוק בכל הנוגע לרישום מבוטחים  

                                                           
 .1994 בדצמבר 28, 1496ח "ס,  לחוק2'  תיקון מס42
 .2001 ביוני 4, 1792ח "ס,  לחוק13'  תיקון מס43
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כי תחרות אגרסיבית בין הקופות , כך למשל נטען. החולים-לקופות
מצד  , שלכאורה חרגו לעיתים מכללי המנהל התקין, הובילה לניסיונות

גדלה ו הלכה , כמו כן. הקופות להשפיע על לקוחות לעבור לקופה אחרת
בהתאם לכך התמקדו באות ה עת  . ופות על פרסום ושיווקההוצאה של הק

. החולים-עדכוני החקיקה בשינוי הליך הרישום של מבוטחים לקופות
החולים ואשר לגביו נטען כי לכאורה -שהתבצע עד אז בקופות, הליך זה

 מרבית הסעיפים –הועבר לרשות הדואר , היה נתון למניפולציות מצדן
 .נושא זהשעודכנו באותה תקופה נגעו ל

החולים -בהמשך הוסדרו נושאים נוספים הקשורים לחברות בקופות
בקשת  הנוגע ל,התווסף סעיף שלם, לדוגמא, כך. של מי שהוגדר כתושב

הוגדרה ו, בקשת תושבות בישראלהכרוכה ב, חולים-קופתהצטרפות ל
בתקופה שמיום , בגין שי רותי בריאות  שניתנו למבקשכספי זכאות להחזר 
עד למועד בו  ) לפי המאוחר(או מיום  תחילת התושבות  (הגשת הבקשה

לא  זכאות  זו .  בדבר התושבותמוסד לביטוח הלאומיניתנה הודעת ה
רפואיים שבאחריות המדינה הכלולים בתוספת  שירותים תכולל

לפי הכללים שקבע נקבע כי הטיפול בבקשת החזר יבוצע  .השלישית לחוק
שתקבע ועדה שנקבעה לצורך שר הבריאות בהסכמת שר  האוצר ובסכום 

,   רטרואקטיביתומילאוח טיבמוסד לידי ה- עלהנקבעהתושבות  כאשר. זה
ידי החב ר  -ששולמו על, כספי של דמי החברלהחזר הוגדרה כך גם הזכאות 

תקופה שממועד הגשת הבקשה לתושבות עד מועד הודעת בחולים -לקופת
רותי בריאות  וכן להחזר כספי מסוים בגין שי, המוסד לביטוח לאומי

 מי שה גישכי , לאחרונה נקבע. אותם צרך ה בוטח במהלך  אותה תקופה
 שקיבל בישראל ,בקשת תושבות זכאי להחזר בגין שירות בריאות

בתקופה המתחילה ביום שקדם בששה חודשים למועד הגשת הבקשה או 
 ו והמסתיימת ביום שניתנה ל) לפי המאוחר(מיום תחילת התושבות 

 . 44התושבותההודעה על קביעת 
מהארץ " עדרותישנת ה"ה של הגדר התווספה 45 לחוק9'  בתיקון מס

 תושב  שהיהמי והוחלט כי , )בת שנתיים רצופות" (עדרותיתקופת ה"ו
עם חזרתו לישראל לא יהיה זכאי  עדרותיבמועד שקדם לתקופת הה
עדרות  הי כנגד כל שנת ,חודשייםלתקופה של , לשירותי בריאות לפי החוק

שר כן ניתנה סמכות  ל"). תקופת המתנה (" חודש24המ תנה של ועד תקרת 
ע כללים לביצוע וקבל באישור שרי הבריאות והאוצר העבודה והרווחה

                                                           
 .2003 באוגוסט 6, 1899ח "ס,  לחוק23'  תיקון מס44
 .1999 בפברואר 15, 1704ח "ס, לחוק 9'  תיקון מס45
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ידי מי שחפץ לקצר את -המשולם על" כופר"המהווה מעין (תשלום מיוחד 
תיקון חקיקתי מאוחר יותר בתחום זה . )משך תקופת ההמתנה האמורה

אדם סיים תקופת ת ההמתנה לרבות מצב בו שב ומתייחס לנושא תקופו
 .46 מן הארץעדרות נוספתיהמתנה במהלך שנת ה

 חולים -ניהול ע ניי ני  קופת
במהלך שנות היישום של החוק הוגברה מעורבות המדינה בניהול ענייני 

כפי שמשתקף בשינויי חקיקה שבוצעו או הוצעו במהלך , החולים-קופות
 :השנים ואשר תכליתם הייתה

 .תקנוני הקופות לאישור שר הבריאותהכפפת  .1
 .החולים-ניסיונות להשפיע על הרכב חברי הדירקטוריון בקופות .2
 .קביעת כללי התקשרות בין קופה לתאגיד חיצוני .3
 .הרחבת מנגנון הפיקוח על הקופות בניסיון למנוע חריגה מהתקציב .4
 .הכתבת כללים בדבר אספקת שירותי ביטוח משלים .5

סה העיקרית של עדכוני החקיקה לנושאים המ מאז החלת החוק נוגעת
כך לדוגמא התייחסו חלק  .חולים-שעניינם הניהול השוטף של קופת

לתקנון הקופה ולאבטחת זכויות  , החולים-מהעדכונים למוסדות של קופת
לחוק התווסף פרק שלם העונה על צורך זה . המבוטחים באותו תקנון

. 47"חולים-של קופתכללים לניהול ענייניה  "שכותרתו, )1'פרק ו(
,  אישור שר  הבריאותנים טעו חולים- קופתניתקנוהעדכונים הנוגעים ל

אפשרות  עלול לפגוע בה ,סמכות שלא  לאשר שינוי בתקנותאשר ניתנה לו 
 שההוראות בתקנו ת  ,קבעלמשל נ. ניהול תקין ועצמאי של הקופהל

, סמכויותיהםלהרכבם ול, למוסדות הקופה ,הנוגעות לדירקטוריון
 . ויובא לידיעת די אם שינוי אחרבעוד שכל  ,שרהנים אישור טעו

חולים לקבל - קופתלאסור עלהשר רשאי , מתוקף עדכון חקיקה זה
ביטול העדכונים מורים על .  עוד לא תוקן ליקוי בתקנוןלכ חברים חדשים
הנוסח הקודם של  סעיף ( שלא אושרו בידי  השר  הקופהסעיפים בתקנון

 או גרעו מ זכויות שלא עמדו ב הוראות החו קן זה ביטל סעיפים בתקנו
הובהר כי מטרות  , בהסבר שניתן להצעת החוק טרם אישורו). המבוטחים
קרון יעאת להבטיח ,  ת קנון הקופה להוראות החוקים אתהתאהשינויים ל

סמכויות  , דרכי מינוי, ייצוג חברי הקופה במוסדותיה, עצמאות הקופות
ולא או שרו , פיעו בהצעה המקוריתעם זאת מעיון בסעיפים שהו. 'כוו

                                                           
 .2001 ביולי 19, 1798ח "ס,  לחוק15'  תיקון מס46
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס47
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ניכר מאמץ להכליל בדירקטוריון של כל קופה ממונים , בנוסח הסופי
דבר שלטענת הקופות יכול היה להביא , שרי הבריאות והאוצר" מטעם"

לפוליטיזציה של הדירקטורים ופגיעה בייצוגיות החברים בהרכב  
ן עלה במסגרת   ניסיון נוסף  להשפיע על הרכב הדירקטוריו. הדירקטוריון

 .גם הפעם לא אושרה יוזמה זו. 2003-2004החוק להבראת כלכלת ישראל 
התווספו לחוק עקב  , שעניינם ניהול ענייני הקופה, עדכונים אחרים

חולים תיקח על עצמה סיכונים -חששו של המחוקק מפני מצב בו קופת
כללים במהלך תקופת היישום של החוק נוסחו לשם כך . כלכליים

החולים -המוקצים לקופותכספי מקורות המימון שוודא  לתכליתםש
כדי למנוע פעילות שעלולה  , למטרות החוק בלבדושמשמכוח החוק י

 מרבית  .לסכן את יכולת הקופה לספק שירותי בריאות למבוטחיה
,   כך.  העדכונים נוגעים לעניין ההתקשרות שבין הקופה לתאגיד אחר

   לרכוש שליטה בתאגיד לקופה אפשרעודכן החוק באופן שאינו מ ,למשל
  אלא אם התקיימו התנאים , עם גורם חיצונימיזםאו להתקשר ב אחר

אסר על הקופה כן נ. 48אשר פורטו בסעיפי החוק השונים והקריטריונים
אלא אם ניתן לכך היתר משרי  או לערוב לחוב של אחר לתת אשראי

ץ  יכולת הקופה להשקיע או לפעול מחוהגבלוהו ,הבריאות והאוצר
עקב החשש מגידול בלתי מבוקר בהוצאות הקופות נקבע גם . לישראל

רשאי לקבוע הוראות לעניין היקף  ,  בהסכמת  שר האוצר,שר הבריאותש
 .ווקירכי פרסום ושוההוצאה השנתית של הקופה לצ

הגברת מעורבות המדינה בניהול הקופות ניכרת גם בשינויי החקיקה 
החולים בכל הקשור  - קופותאשר נועדו לתחום את חופש הפעולה של

 לחוק  10המתכונת המקורית של סעיף . לתכניות הביטוח המשלים
מאחר . חולים לספק למבוטחיה ביטוח רפואי משלים-אפשרה לקופת

בדרך כזו א ו  , שערב החוק הציעו כל הקופות לחבריהן ביטוח משלים
 . נועד למעשה סעיף זה לאפשר המשך הפעלת התוכניות השונות, אחרת
פעלו גם , שהיו עד אז מבטחי הבריאות העיקריים במשק, ופותהק

). 1981א "התשמ(  מכוח היתר שניתן להן בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
אש ר  ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי10 הוכנס שינוי בסעיף 1998בתחילת 

" שירותי בריאות נוס פים"ל" ביטוח משלים"שינה את שם התכנית מ
 את המתכונת  וא ת   שר הבריאות לקבועסמך בנוסח החדש הו). ן"שב(
הוא  . שינוי זה לא היה סמנטי בלבד. שירותים אלהכללים להפעלת ה

                                                           
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס48
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,   שהייתה מקובלת עד אז , סימל מדיניות אשר  קטעה את ההתייחסות
. החולים כתכנית ביטוח לכל דבר ועניין-לשירותים אלה של קופות

ם לגבי סל במקום זאת  החיל החוק על תכניות אלה כללים הנהוגי
 . השירותים הבסיסי המוצע מכוח החוק

 10 והן סעיף 49בהתאם לכך  עודכנו הן חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
ל הבהיר במפורש " הנ10העדכון בסעיף . 50לחוק ביטוח בריאות ממלכ תי

איסור  חל  ,ן כל חבר המבקש להצטרף"שבתכנית ה הקופה תצרף לכי
לכל  אחיד מחירשו לקבוע והקופות נדר ,ן"הפליה בין העמיתים בשב

תמומן כמו כן נקבע כי התכנית  ).פרמיה/תשלומים חודשיים (קבוצת גיל
חובת והוטלה על כל קופה   והשתתפויות החבריםרק ממקור הפרמיות

זאת במטרה למנוע סבסוד צולב בי ן  , ן"איזון תקציבי בתכנית השב
החדש הנוסח . התקציב המיועד לסל הבסיסי לבין השירותים הנוספים

אך " כשרהאתקופות "החולים להנהיג - מתיר אמנם לקופות10של סעיף 
מבלי  , ן כל פונה"מאחר שחלה על הקופה החובה לקבל לתכנית השב

הרי למעשה אסר מ שרד  , שיוצבו בפניו מגבלות עק ב מצב בריא ותו
כמשמעותה בפוליסות של חברות , הבריאות הנהגת תקופת אכשרה

החולים למעשה להנהיג אך ורק   -קופותוהתיר ל, הביטוח המסחריות
שירותים בפועל מתן התכנית תכלול רק הובהר כי . 51תקופות המתנה

.  כתחליף לשירותפיצוי כספיהציע ללקופות אין הרשאה  ולמעט סיעוד
על של משרד הבריאות בקרה הפיקוח והסמכויות כמו כן  נקבע כי 

 לעניין ,ריאותזהים לאלה שנקבעו בחוק ביטוח ביהיו ן "ת השבותכני
 .שירותים בסל הבסיסי

 חולים -נקיטת אמצעי ם נגד קופת 
שינויי החקיקה שהתקבלו במהלך השנים הראשונות ליישום החוק 

החולים והרחבת -משקפים הגברת מעורבות המדינה בפעילות קופות

                                                           
 בינואר 15, 1645ח "ס, 8' תיקון מס: 1981א "התשמ,  חוק הפיקוח על עסקי ביטוח49

1998. 
  .1998 בינואר 15, 1645ח " ס,7'  תיקון מס50
 תקופה שתחילתה עם ההצטרפות לתכנית ואשר נמשכת לפי האמור – תקופת אכשרה 51

הלך תקופה זו לא יוכל המבוטח לממש את אם ארע מקרה ביטוח במ. בפוליסה
 ).הן בהווה והן בעתיד(הזכויות הנקובות בפוליסה 

ן מדובר בתקופה שתחילתה עם " על פי המקובל בתכניות השב–    תקופת המתנה
אם ארע מקרה מזכה  . ן ואשר נמשכת על פי האמור בתקנון"ההצטרפות לתכנית השב

הזכויות הנקובות בתקנון באופן מיידי במהלך תקופה זו לא יוכל החבר לממש את 
 . אלא רק בתום תקופת ההמתנה
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כנגד קופה , אמצעי אכיפה עיקריים. סמכויות האכיפה כנגד הקופות
אשר התו וספו , ניגוד לכללים שנקבעו בחוקשחרגה מתקציבה או פעלה ב

 לחוק במהלך השנים ואשר לא היו קיימים בנוסחו המקורי של  
 : 52החוק הם

 .מינוי חשב מלווה )1
 .מתן סמכות ל תבוע חבר דירקטוריון או נושא מישרה בשל מחדל )2
 .הגבלת מספר המצטרפים לקופה )3
 .הקפאת תקציב הפיתוח של הקופה )4
 .עיכוב כספי מקדמות )5

חולים היא גוף מבוקר כמש מעותו בסעיף - לחוק קבע כי קופת 33סעיף 
החולים הן גוף ציבורי -קופות). 1958-ח"התשי(לחוק מבקר המדינה ) 6(9

החייב לקיים ביקורת פנימית על פי האמור בחוק הביקורת הפנימית 
חולים מהווה -כי מאחר שקופת,   אף נקבע2002בשנת ).  1992ב "התשנ(

 חוק 2004-יחול עליהן החל ב, קציבו מאוצר המדינהשעיקר ת, גוף נתמך
, על אף הסנקציות הקבועות בחוקים א לה). 1998ח "התשנ(חופש המידע 

ניתן לראות  במהלך יישומו של חוק ביטוח בריאות  ממלכתי שינויים 
אשר הגבירו את יכולת הפיקוח והאכיפה של המדינה כלפי , בחקיקה
 .  החולים-קופות

חולים -ורי התייחס למצב בו קיים חשש כי קופת לחוק המק37סעיף 
או  שאינה /אינה מקיימת את הוראו ת חוק ביטו ח בריאות מ מלכתי ו

מתנהלת כראוי וקיים חשש שלא תוכל לספק לחבריה את שיר ותי  
במצב דברים זה הסמיך החוק . הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

, ל משרדו" מנכלאחר שיגור מכתב התראה מטעם, את שר הבריאות
שתשמש , לפנות לוועדה בת שלושה חברים מטעם מועצת הבריאות

כוועדת בדיקה ראשונית ולאחר עיון בממצאיה למנות ועדה בודקת  
 ). בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה(מטעמו של השר 

שר  אשר ה סמיך את  ,  פורסם ברשומות תי קון1997בראשית שנת 
במהלך תקופת העבודה של כבר ה הבריאות ושר האוצר למנות חשב מלוו

הסנקציה של מינוי חשב מלווה לא הייתה קיימת עד  (עדה הבודקת ווה
 ועדת למנות חשב מלווה לאחר שעיין בממצאי הוסמך שר הבריאות ).אז

גם ללא מתן הזדמנות לקופה להשמיע טענותיה וללא מינוי , הבדיקה
סמכויות החשב  .עדה הינו צעד חריף מידיוו שכן מינוי ה,ועדה בודקת

                                                           
 . כללים אלה מתווספים לאמצעי האכיפה שנקבעו בחוק מלכתחילה52
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ניתן חופש פעולה לשר הבריאות ושר האוצר לקבוע  הוגדרו והמלווה
המלווה החשב נקבע כי . תנאים שבהתקיימם ימונה לקופה חשב מלווה

ח "ח כספי של הקופה לשר הבריאות והאוצר בכל רבעון וכן דו"יגיש דו
 הכנסות הפקח על מינוי החשב המלווה נועד ל. כולל טרם סיום כהונתו

 אשר כל הצטרפות של עובד חדשל החשב בסמכות . הקופהההוצאות שלו
 הקופה מחויבת באישורו ,וכל שינוי בתנאי העסקה של עובדים קיימים

 .שהיא נוטלת על עצמה, או אחרת לכל התחייבות כספיתגם 
מופיע גם ב עדכוני חקיקה , מנגנון דומה של התראה וועדת בדיקה

יופעלו בעת הפרה של חובת האיזון אשר התייחסו לסנקציות ש, אחרים
כי קופה  ,קבעבעניין זה נ. החולים-התקציבי אותה הטיל החוק על קופות

אשר ,  משרד הבריאותל"נכממהתראה  שחרגה מתקציבה תקבל מ כתב 
בשלב מאוחר . רשאי למנות ועדה שתבחן את אופן ניהול ענייני הקופה

, ודם למינוי ועדהקשעוד  כך,  הוראת שעהבאמצעות, יותר עודכן החוק
 קופה של ר הדירקטוריון" יולהתריע בפני יאותהבררד ל מש"כמנרשאי 
א ת   כנס להטיל על יושב הראש לו,  ובפני מבקר הפנים שלהשחרגה

. 53 משרד הבריאותל"מנכמ שהתקבלה בדבר ההודעה  לדיוןדירקטוריוןה
על יודיע , ל"מנכהאם לא כונס הדירקטוריון של הקופה בעקבות התראת  

הוראת שעה . שאי למנות ועדה מטעמורל לשר הבריאות שיהא "מנככך ה
 . 54 לחוק16' זו קובעה לאחר מכן בתיקון מס

חברי /כי כחלק מהאמצעים כנגד הקופה ונושאי משרה, יש להדגיש
 ץ המשפטיהיועהחוק הסמיך בשלב מאו חר יותר את  , דירקטוריון
 חבר דירקטוריון ,בקשת שר הבריאותולפי לתבוע בשם הקופה , לממשלה

בשל נזק שנגרם לק ופה ממעשה או מחדל המנוגד  , או נושא מי שרה
 .55לחובותיו כלפי הקופה

 שר הבריאות ושר :יש דוגמאות  לאמצעים אחרים שהוספו לחוק
אם זו לא  עמדה  האוצר רשאים להגביל את  מספר המצט רפים לקופה

פרסם הרשאה לשר הבריאות להתווספה גם . 56בחובת האיזון התקציבי
 יום לאחר פרסום 14אם תוך . ידו- שמונתה עלועדהוברבים את ממצאי ה

נוסח "  (נושא משרה"לפטר  רשאי השר  –ועדה לא תוקן הלקוי וממצאי ה
, להקפיא פעילות פרסום ושיווק של קופה, ")חבר הנהלה"קודם היה 

                                                           
 .1999 בפברואר 15, 1704ח "ס,  לחוק9'  תיקון מס53
 .2002 בינואר 7, 1821ח "ס,  לחוק16'  תיקון מס54
 . 1999 בפברואר 15, 1704ח "ס,  לחוק9'  תיקון מס55
 1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5' תיקון מס 56
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מוס ד  ידי ה- מהסכום שהועבר על אחוזים2.5עד (לעכב כספי מקדמות 
 .)ומי בחודש שקדם לפרסוםביטוח לאל

שר  האוצר להורות  את שר הבריאות ושינויים נוספים הסמיכו את 
זון ילא עמדה בחובתה לאה קופה זאת  באם . הקפאת הפיתוח לקופה על
 .חרגה מתקציב הפיתוח שאושר לה/ או אם לא הגישהתקציבי

 כפל שירותים  
ע מהשקעה  הנוב, שינויי החקיקה בתחום זה נועדו למנוע בזבוז משאבים

, עודפת בתשתיות ביישובים קטנים ומה קמת מ ספר  מרפאות במק ביל
 . כתוצאה מתחרות בין הקופות

סעיף שלם הנוגע לשירותי בריאות  לחוק הוסף 1998בראשית שנת 
סעיף זה  נועד למנוע בזבוז משאבים וכפילות של  . 57ביישובים קטנים

כמות  נקבעה  במסגרת  התיקון . שירותי  רפואה  ביישובים  קטנים
 נפש 5,000מרפאה אחת ליישוב המונה עד  (המרפאות ביישובים קטנים

 וקבענ).  נפש10,000- ל5,000ושתי מרפאות ביישוב המונה בין 
, מספ ר המרפאות  ביישובים קטניםאת הקריטריונים לפיהם יקבע השר 

.  שיספקו שירותים באותם יישוביםדרכי ההתחשבנות בין הקופותאת ו
יפעילו מרפאה ביישוב /ע מי מהקופות תפעילוקבלשר הבריאות הוטל על 

קופה שתיבחר תיתן נקבע כי  .ולאיזה תקופה)  מכרזעל בסיס(קטן 
בהתאם לסל התשלומים והשירותים של הקופה בה הם , שירותים לכולם

 .שר רשאי להפסיק פעילות קופה שהפרה תנאי המכרזה. חברים
  

 
  .1998 בינואר 15, 1645ח "ס,  לחוק7'  תיקון מס57
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 יחסי הכוחות כפי שמש תקפ ים בעדכוני החקי קה . 6

שימש גם לבחינת יחסי הכוחות בין משרדי מדיניות המודל לבחינת ה
כפי שהם משתקפים בשינויי , הממשלה השונים המעורבים ביישום החוק

,  הבריאות–חקיקה שעניינם הסמכויות שהוענקו לשרים הרלבנטיים 
 החקיקה הנוגעים לסמכויות מניתוח שינויי .האוצר והעבודה והרווחה

 :המוקנות לשרים השונים מסתמנת המגמ ה הבאה
 .חלה הרחבה ניכרת בסמכויותיו של שר האוצר .1
 .חל כרסום בסמכויות שר הבריאות .2
לשר הבריאות הוענקו סמ כויות בלעדיות בעיקר בנו שאים הקשורים  .3

 .ן"לתקנון הקופות ולתכניות השב, חולים-לניהול ענייני קופת
דה והרווחה הוענקו סמכויות שנגעו בעיקר בנושאים לשר העבו .4

הצור ך  , לדוגמא, כמו(הקשורים למידע המצוי במוסד לביטוח הלאומי 
 ).בקבלת הסכמתו לחישוב נוסחת הקפיטציה

בנוסח המקורי של החוק ניתנו לשר הבריאות סמכויות כמעט  
דבר זה ביטא  במי דה מסוימת  את   . בלעדיות במרבית התחומים

שהובילו , ות שהייתה למשרד הבריאות בהליכי החקיקההדומיננטי
מ אוחר יותר מ שרד האוצר הפך . לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

הדבר קשור כנראה לנושאים בגינם התבקשו שינויי . להיות דומיננטי יותר
 1995וכן לעובדה שמרבית שינויי החקיקה שבוצעו מאז ינואר , החקיקה

במשק המדינה להסדרת יעדי התקציב נעשו במסגרת חוק ההסדרים 
 ). תקציב המדינה(השנתיים 

כי מהמועד בו החלו להתבצע שינויים בחקיקה והיה , ניתן לראות
כי ההחלטה , כלל-נקבע בדרך, צורך לקבוע את סמכות ה ביצוע בחוק

ולעיתים שותפו בהחלטה (ידי שרי הבריאות והאוצר -תתקבל במשותף על
חקיקה הרלבנטיים מעידים על הרחבה ניכרת שינויי ה). גורמים נוספים

סמכויות שהיו קודם לכן בידי שר הבריאות  . בסמכויותיו של שר האוצר
בהקשר  , כך לדוגמא. הסכמת  שר האוצר/עוגנו באופן שהצריך את אישור

, החולים-בין קופות" סכום לחלוקה"לפיה מחולק ה, לנוסחת הקפיטציה
ניתנה , וסח המקורי של החוקבנ, ההמשק לות בנוסחהסמכות לקבוע את 

מאוחר יותר  . באישור ועדת העבודה והרווחה בכנסת, לשר הבריאות
 ידי שר הבריאות- ייעשה עלה זוכי שינוי המשקלות בנוסח, נקבע
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לאחר התייעצות עם שר  העבודה והרווחה  ובהסכמת שר האוצר
 . 58ובהסכמת ועדת העבודה והרווחה בכנסת

החוק עודכן באופן , תיות בפריפריהגם בעניין הגבלת ההשקעה בתש
 ביישוב  ת מרפאוופעילי מהקופות איזהע וקבלשר הבריאות שאפשר ל

.  בהסכמת  שר האוצראולם התנו זאת, ולאיזה תקופה נפש 10,000- מ קטן
על אף   , בעניין זה.  קופותשתי לכללי התקשרויות בין ת  נוגעדוגמא נוספת

הרי , האוצרשר ת   לא נדרש שר הבריאות להסכמשבנוסח המקורי
הוראות מעבר לעניין כללים ותנאים להקמת   כי  , שבתיקון לחוק נקבע

ייקבעו    וכן לעניין מחירי מכירת שירותים בין הקופות בפריפריהתשתיות
 .שר הבריאות בהסכמת  שר האוצרידי -על

-בנוסח המקורי של החוק לשר הבריאות  הייתה סמכות לאשר לקופת
יוזמה מאוח רת . טה בתאגיד אחר כלשהוחולים להחזיק באמצעי ש לי

מתן לתנאים ה הם שיקבעו אתשרי הבריאות והאוצר יותר קבעה כי 
מגמ ה דומה נמצאה . 59 עם גורם אחרהתקשר במיזםלקופה להיתר 

בכל העדכונים שבוצעו בחוק . בעדכוני חקיקה שתכליתם פעילות אכיפה
 שר  בעניין זה הותנתה הסמכות שהוענקה לשר הבריאות בהסכמת

כך הדבר בכל הקשור לסנקציה שתכליתה להגביל את מ ספר . האוצר
בקביעת ; לא עמדה בחובת האיזון התקציביש, המצטרפים לקופה

אשר ישמשו כחלק , שנתית להכנסות הקופה מתשלומי חבריםהתקרה ה
 הוראות מעבר לקבוע, שהוענקה לו, וכן לגבי   הסמכות ;ממקורות המי מון

לעניין  וווקירכי פרסום ושותית של הקופה לצלעניין היקף ההוצאה השנ
  .דרכי החזקה והשקעה של נכסי הקופה

 לובגין  שירותי בריאות שניתנו , כספי למבוטחזכאות ל החזר ה גם
 עד למועד בו ניתנה הודעת 60 לתושבותבתקופה שמיום הגשת הבקשה
קבע שר הבריאות  ילפי כללים שנקבעת , הביטוח הלאומי בדבר התושבות

את   ). ובסכום שתקבע ועדה שנקבעה לצורך זה(ת שר האוצר בהסכמ
 8ניתן לראות גם בסעיף , מגמת הכרסו ם בסמכויותיו של שר הבריאות

ר הבריאות ר שאי כי ש, בנוסח המקורי של החוק נקבע בס עיף זה. לחוק
.  לשנות את  התשלומים בעדן וכןרשימת התרופות שבצואת לשנות 

                                                           
 1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס58
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס59
 . לפי המאוחר,או מיום תחילת התושבות 60
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או לשנות את    " הסיפאהסעיף מהנמחק)  7' בתיקון מס(בהמשך 
 . 61"התשלומים בעדן
בו הורחבו סמכויותיו של שר הבריאות על חשבון , העניין היחיד

היה בכל הקשור , )האוצר(סמכויות שהיו מוקנות בלעדית לשר אחר 
ידי הקופה לחבריה -המוצעת על, לתכניות לשירותי בריאות נוספים

 בוצע שינוי 1998שנת מאחר שכאמור במסגרת חוק ההסדרים ל). ן"שב(
,  לחוק ומאותו  מועד לא הוגדרה עוד תכנית  זו כתכנית בי טוח10בסעיף 

 ן"רשאי לקבוע כללים להפעלת תכנית השבהוא  ששר הבריאות נקבע כי 
 .62 להתייעץ עם שר האוצרממנונשמטה הדרישה הקודמת ו

עדכוני חקיקה אשר במס גרתם הוענקו לשר הבריאות סמכויות  
קשורים דווקא לאלה שעסקו ) התניה בהסכמת אחרי םללא (בלעדיות 

חולים יכול להוות דוגמא   -תקנון קופת. החולים-בניהול ענייני קופות
-כאשר בנוס ח המקורי של החוק נקבע כי ת קנון קו פת, מאפיינת לכך

 קיבל שר 1997החל בשנת . חולים וכל שינוי בו יובאו לידיעת שר הבריאות
 בטל בנוסף לכך בנוסחו החדש מ. 63נוןהבריאות סמכויות לאישור התק

הנוסח בעוד שעל פי  , סעיפים שלא אושרו בידי השרהחוק מהתקנון
 ביטוח  הוראות חוקבסתירה לביטל סעיפים בתקנון שעמדו החוק הקודם 

עדכון   . על פי אותו חוקגרעו  מזכויות המ בוטחיםשאו בריאות ממל כתי 
. ת המשפטבירק  בידי שקו דם לכן הייתה לכאורה , זה מקנה לשר סמכות

 רשאי להתריע  הוא–השר קיבל גם סמכויות אכיפה בכל הקשור לתקנון 
 רשאי להורות  והוא) יום60תוך (התקנון את  שעליה לתקן ,בפני הקופה

 . עוד לא תוקן ליקוי בתקנוןל שלא לקבל חברים חדשים כ,לקופה
 חולים ניתנו לשר הבריאות -גם בעניין הפיקוח והשליטה על קופת

מוסד   להורות ל,סמכותה הוענקה לו, למשל, כך. סמכויות רחבות למדי
את    ו שלא מסרה למשרד,ביטוח לאומי לעכב כספים המגיעים לקופהל
הקופה חובת העברת על  למועד העדכון חלהעד (נתונים הנדרשים לו ה

נקבע  במסגרת הצעדים כנגד , כמו כן. 64)ביטוח לאומילמוסד למידע רק 
 שר הבריאות מורשה למנות חשב מלווה לאחר שעיין  כי,החולים-קופות

גם ללא מתן הזדמנות לקופה  ראשונית בדיקהשערכה בממצאי הוועדה 
 . להשמיע טענותיה וללא מינוי ועדה בודקת

                                                           
 .1998 בינואר 15, 1645ח "ס,  לחוק7'   תיקון מס61
 .1998ינואר  ב15, 1645ח "ס, לחוק 7' תיקון מס 62
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס63
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס,  לחוק5'  תיקון מס64
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עדכונים שהתייחסו לסמכויות שר העבודה והרווחה היו בעיקרם 
ום חברים בכל הקשור לריש, טכניים ונועדו להכלילו בין מקבלי ההחלטות

כך . דבר שלא היה קיים בנוסח חוק המקורי של החוק, החולים-בקופות
שר  העבודה והרווחה מסמיך את ) 1994( לחוק 2' תיקון מס, לדוגמה

-קופותלקבוע תקנות ב דבר רישום מבוטחים ב) בנוסף לשר הבריאות(
  ומועד כניסת בקופה ללים בדבר ההודעה על רישום נקבע גם שכ. החולים
שר העבודה  ת ידי שר הבריאות בהסכמ- עלולתוקף ייקבע הרישום
גם  סמכות לשר העבודה והרווחה להתקין ההקנאותו תיקון . והרווחה

-חלוקתם והעברתם לקופות, תקנות בנושא גביית דמי ביטוח בריאות
 הייתה לאותו שלבעד ( ולמועצת הבריאות רד הבריאותלמש, החולים

תחום  . )ת שר העבודה והרווחהלשר הבריאות בהסכמנתונה סמכות זו 
מעבר לאמור בחוק , נוסף בו הורחבו סמכויותיו של שר העבודה והרווחה

 לחישוב ההקצאה לפי נוסח ת  והסכמתקבלת הצורך בהיה , המקורי
נוסחה זו נותנת משקל לכל נפש בהתאם לקבוצת , כאמור. הקפיטציה

בריאות זאת על מנת  לנסות ולשקף את צרכי ה –הגיל אליה היא שייכת  
השונים של כל קבוצה ולחלק את התקציב בין הקופות בצורה הוגנת ככל 

 .האפשר בהתאם לפרופיל הדמוגרפי של כל קופה
שר העבודה והרווחה באישור שרי בתיקון מאוחר יותר נקבע גם כי 

כתחליף " כופר("הבריאות והאוצר יקבע כללים לביצוע התשלום המיוחד 
תושב שנעדר מישראל תקופה העולה על  שנקבעה לתקופת המתנהלחלק מ

  .65)שנתיים ימים

 
לפירוט בדבר סמכויות נוספות של . 1999 בפברואר 15, 1704ח "ס,  לחוק9'  תיקון מס65

 .'חולים-נקיטת אמצעים נגד קופת'סעיף , 5 ראה פרק –השרים 
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  מגמה מ ת חזק ת –הסטת ה רפורמה מעקרונותי ה ומיעדיה  . 7

מתוך מאות  הסעיפים אשר עודכנו במהלך התקופה בה יושם חוק ביטוח 
הסטת   , האחד: בריאות ממלכתי ניתן לזהות מספר כיוונים עיקריים

, הרפורמה במערכת הבריאות מהעקרונות החברתיים אשר עמדו בבס יסה
דוגמא לכך ניתן  .   לחוק1ופיעים בסעיף כגון השוויון והעזרה ההדדית המ

לראות בהרחבת האפשרות לגבות השתתפות עצמית ממבוטחים מעבר   
דבר שפוגע בשוויוניות , להיקף ההשתתפות שנקבע בתחילת הדרך

הגם שנעשה ניסיון מתמשך לקבוע פטורים  . האנכית בין קבוצות ההכנסה
 רגרסיבית ופוגעת  גבייה זו היא במהותה, והנחות לאוכלוסיות מסוימות

 .באוכלוסיות חלשות
ממצאי סקר ים שנערכו בנושא זה אכן משקפים את העובדה  

שאין ביכולתן לשלם את ההשתתפות , נגישותן של אוכלוסיות חלשותש
 הצעד . 66העצמית נפגעה והם נמנעים מרכישת תרו פות וטיפולים רפואיים

במסגרתו   , 2003אשר ננקט לאחרונה במסגרת התכנית הכלכלית , הנוסף
כגון , תוך הוספת אוכלוסיות, בוטלו פטורים והנחות לאוכלוסיות חלשות

למעגל משלמי מס הברי אות הכביד עוד יותר את   נטל , עקרות הבית
התשלומים על המבוטחים והרחיקו עוד יותר  את   הרפורמה מעקרון  

 . השוויון והעזרה ההדדית שעמדו בבסיסה
ון היא הפגיעה בזכות המבוטחים דוגמא נוספת  לסטייה מעקרון השווי

אם בת חילת הדרך ביקש החוק לקבוע . לנגישות טובה לשירותי בריאות
הרי  , נורמות לנגישות וזמינות של שירותים רפואיים להן זכאי כל תושב

המורה לשר הבריאות להקים ועדה אשר תפקידה  , בוטל הסעיףשבהמשך 
נחים נתון הדבר  בהיעדר קווים מ. להמליץ על נורמות בתחומים אלה

כאשר קיימים  משכי המתנה ארוכים  . החולים-לשיקולן של קופות
לשירותי בריאות מסוימי ם גדל הפער בין אלו שידם משגת לרכ וש את   

 . השירות באופן פרטי לבין אלה הנשענים על המערכת הציבורית
עדכוני החוק מעידים גם על הסטת הרפורמה מעקרונות כלכליים 

 מגמה זו באה –יוחד בכל הנוגע לשינוי שיטת המימון שעמדו בבסיסה ובמ
דבר  , ביטול המס המקביל, האחד. בשני מישורים, לידי ביטוי בחקיקה

שעמדו לרשות מערכת הברי אות  , "המסומנים" שהביא לצמצום במקורות 
ההיבט השני . החולים בתקציב המדינה-והביא לתלות מוגברת של ק ופות

לים לפתח תכניות גבייה עצמיות ולהרחיב החו-היה העידוד שניתן לקופות

                                                           
 .2003; 2001, .ש, ברמלי גרינברג, .ר,  גרוס66
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). לחוק) 1א(8הוספת סעיף (את תשלומי החברים בגין שירותים רפואיים 
הביאו לגידול , יחד עם שינוי המדיניות בתחום הביטוח המשלים, דבר זה

 אחוז  26-מ, בהוצאה הפרטית כאחוז מ כלל ההוצאה הלאומית לבריאות
גברת תלות הקופות באוצר ה. 200167 אחוז בשנת 32- ל1996בשנת 

-והשחיקה המתמשכת בתק ציבן הביאו לגירעון מצטבר הקיים בקופות
 לשלב בין החובות –הקופות ניצבות כיום בפני אתגר קשה  . החולים

לספק את  השירותים הרפואיים , החובה האחת: שהוטלו עליהן בחוק
באיכות ובזמינות  , במסגרת המקורות העומדים לרשות הקופה, שבחוק

לספק את שירותי הבריאות  , והשנייה, )לחוק) ד(3ראה סעיף (בירים ס
הכלולים בחוק באופן שהוצאותיה בתקציב הרגיל בכל שנה לא יעלו על 

 ).  לחוק32סעיף (היינו שמירה על איזון תקציבי , הכנסותיה

 סל השיר ותים ב ידי בת י המ ש פט" הגמשת"
"  הגמישו" אשר החולים החריפה על רקע פסקי דין-המצוקה של קופות

מהנוסח המקורי  . את הפרשנות לגבי היקף סל השירותים המחייב אותן
שלקופה אין אפשר לשנות את  הסל , לכאורה, של החוק השתמע

אלא עליה לספק סל שירותים , ולהתאימו לצרכיו הרפואיים של הפרט
כבר בתחילת הדרך ראה בית הדין את   , אולם.  אחיד שהרכבו נקבע בחוק

בריאות ממלכתי כחוק במס גרת דיני הביטחון הסוציאלי עם חוק ביטוח 
באותו  . 68מאפיין מהותי אחד המבדיל אותו מחוקים סוציאליים אחרים
כי מחד  , פסק דין תואר הקו המאפיין את דיני הביטחון הסוציאלי והוא

המוסד  המבטח או  הגוף המעניק הטבה חייבים לתת את  ההטבה , גיסא
הם אינם מוסמכים ואינם יכולים , ך גיסאומאיד, על פי הוראות הדין

אלא אם החוק או מקור משפטי  , לסטות מהדין ולהעניק הטבה נוספת
עוד נאמר שם כי כחוק סוציאלי הוא לא . אחר העניק להם הסמכות לכך

 . נועד לכסות את כל השירותים הרפואיים להם נזקק האדם
עומת כי ל, בית הדין הלך צעד אחד קדימה וק בע, יחד עם זאת

ביטוח הבריאות הממלכתי  , המאפיין את דיני הביטחון הסוציאלי
-שעל פי מבנה חוק הבריאות וגורם התחרות בין קופו ת, מאופיין בכך

חולים חייבת לתת הם ב גד ר  -השירותים הרפואיים אשר קופת, החולים
חולים מוסמכת ורשאית ל העניק שירות רפואי או תרו פה -וקופת, "רצפה"

זאת כמובן בשים לב למשאביה . קבוע בחוק או על פיומעבר ל, נוספים
                                                           

,  )ועדת אמוראי(ח הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה " דו67
2002. 

 .כללית' מדזיני נ , 5-7/ 97ע "  דב68
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החולים ומילוי הוראות החוק ועקרונותיו ובשים לב -הכספיים של קופת
 .חולים כגוף ציבורי-למעמדה של קופת

בדיונים מאוחרים יותר בהם עתר מבוטח  , על בסיס השקפת עולם זו
בחוק   שאינו בסל השירותים ש–לבית הדין בבקשה לקבל שירות רפואי 

או תרופה שאינה מנויה על אלה שבצו התרופות שבחוק או שההתוויה 
, בגינה נחוצה התרופה אינה מעוגנת בפנקס התכשירים הרשומים

 לא ראה  –) תכשירים רפואיים( לתקנות הרוקחים 2המתנהל לפי תקנה 
עצמו בית הדין כבול לסל השירותים והתרופות שהוגדר בחוק ביטו ח  

כי ע ל אף שבית  הדין , נמצא קי  דין מוקדמיםבפס. בריאות ממל כתי
בהתוויה , האזורי לעבודה חייב את הקופה במימון תרופה שאינה בסל

. בית הדין הארצי לעבודה מצא לנכון לפטור מכך את הקופה, המבוקשת
המצביעות , כי רשימת התרופות שבצו כוללת את ההתוויות, ההסבר היה

ה מכך על עלותה הצפויה על היקף השימוש הצפוי בתרופה וכתוצא
, לפיכך פסק שלא  יהיה נכון לחייב את הקופה לממן תרופה. 69לקופות

מבלי שהדבר ימצא ביטוי הן , שעלותה גבוהה מחוץ להתוויה המאושרת
 . בהתוויה לפי תקנות הרוקחים והן בהליך על פי חוק ביטוח הבריאות

זיר את  הורה בית הדין להח, בחלק מהתביעות המאוחרות יותר, אולם
על רקע פגם , הדיון בנושא שירותים שמחוץ לסל לדיון מחודש בקו פה

בהן , בנסיבות אחרות. 70בהליך המינהלי אשר ליווה את החלטת הקופה
בחר בית  , לא נמצא גורם מינהלי בקופה אשר אמור לקבל החלטה חריגה

הדין לקבל בעצמו את ההחלטה וחייב את הקופה במתן התרופה שאמנם  
החלטות כגון אלה מתקבל ות . 71 אך לא בהתוויה המבוקשתכלולה בסל

דבר  , לעיתים על אף טענת הקופה בדבר הגירעון הכספי בו היא מצויה
 פסק בית 72גם במקרים אחרים. שלא מאפשר לה לחרוג מהסל שבחוק

הדין שהקופה אינה יכולה להסתפק בטענה כללית שטיפול מסוים אינו  
חולים והן בוועדה -הן בקופת,  מחודשבסל ובחר להחזיר את הנושא לדיון

זאת  לאחר שמצא פגם , להוספת טכנולוגיות חדשות שבמשרד הבריאות
נראה כי בניסיון להקל על מצוקה אמיתית של מבוטחים . מנהלי בעבודתן

החולים ומחייבן לספק את התרופה  -מחמיר לעיתים בית הדין עם קופות
, יך המנהלי בקופהאו הטיפול וזאת לאחר ב חינה מדוקדקת של ההל

                                                           
 .כללית'  נלילי כרמל, 4-7/ 97ע "  דב69
 . אלעד שטרית נגד מאוחדת1091/100ע " ע70
 ).גליבק לחולה סרטן המעי הגס(טברו אליס נגד הכללית , 04037/01ב " ע71
 ).מכשיר משעל לחולה ניוון שרירים(גיל אייל דקל נגד הכללית , 5380/01ב " בע72
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בית , מ אוחר יותר, במ קרה אחר. 73במסגרתו נדונ ה פנייתו של המבוטח
גם ללא , לכאורה מעט יותר את  סל השירותים שבחוק" הגמיש"הדין 

כי בעת קביעת , כאשר קבע, זאת. קשר להליך המנהלי שבוצע בקופה
 יש להביא בחשבון גם את  ההיגיון, זכאותו של מבוטח לשירות שאינו בסל

הצרוף ואת ז כויות החולה על פי חוק יסוד כבוד הא דם וחירותו וחוק 
כי בכל הקשור , פסק בית הדין  באותו מקרה, לפיכך. 74זכויות החולה

יש להעדיף את   , "קו ראשון"כתרופת , לשימוש בתרופת הטמודל
שמירה על כבוד האדם ומתן הסיכוי , האינטרסים של הארכת חיי החולה

על האינטרס של מתן נפקות לדרישות , יקצוב האלככל ש, להמשיך לחיות
דומה . גם הפעם נקבע כי הקופה אחראית למתן התרופה. צו התרופות

חדל להיות כזה במהלך , שנקבע בתחילת הדרך, שסל השירותים האחיד
הוטלה על הקופות , במקרים רבים, "דה פקטו"השנים שלאחר מכן וכי 

ללא קשר לתק ציב , אזרחולא על המדינה האחריות לבריאותו של ה
שהועמד לרשותן ולסל השירותים שהוטל עליהן לספק מכוח החוק 

 .במסגרת  אותו תקציב

 ש ל חוק ההסדרים" תרומתו"
מרבית שינויי החקיקה התקבלו במסגרת  חוקי ההסדרים במשק המדינה 

נתיב זה שימש את משרד ה אוצר לבצע שינויי . להסדרת יעדי התקציב
מבלי להעביר את הצעות החוק , אות  בהליך מזורזמדיניות במערכת הברי

כגון ועד ת העבודה הרווחה , דרך ועדות כנסת בעלות או ריינטציה חברתית
הדיונים בהצעות חוק . 75ומבלי לקיים דיון ציבורי מספק, והבריאות

במסגרת הדיונים על תקציב , ההסדרים מתרכזים בעיקר בוועדת הכספים
. ל מנת לאשר במועד את תקציב המדינהע, המדינה ובלחץ של לוח זמנים

לא מתאפשר לחברי הוועדה לתת את המשקל הראוי , בנסיבות אלה
בדיוניהם להשלכות חברתיות של צעדים כלכליים הנוגעים למערכת   

במסגרת התכניות האחרונות להבטחת כלכלת ישראל הוטלו . הבריאות
סיים של שי ש להן השלכות שליליות על  תנאי הקיו ם הבסי, גם גזרות

במצב זה נטתה עיקר תשומת ה לב . אוכלוסיות חלשות ועל מערכת החינוך
ופחות , אבט לה וחינוך, הציבורית לבעיות היסוד של אבטחת קיום נאות

 . להשלכות של הצעדים הכלכליים על מערכת הבריאות
                                                           

 , ")ו ראשוןק"הרצפטין כתרופת (עדה בן צבי נגד מכבי שירותי בריאות , 8842/02ב "  ע73
 .8619/02ב "ע,  יפעת פייביש נגד מכבי74
 עדכוני 139דוגמא בולטת לשינויים משמעותיים בחקיקה שבוצעו בהליך שכזה הינם   75

 .1997שבוצעו בהליך מזורז במסגרת חוק ההסדרים לשנת , החקיקה
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שמשרד הבריאות מנהל לבדו קרב מאסף בניסיון  , מצב זה הביא לכך
בתוך כך . מלי שיאפשר למערכת הבריאות לשרודנואש לשמר תקציב מיני

צריך המשרד להתמודד על נתח התקציב אשר יאפשר לו להמשיך לספק  
 במהלך השנים נשלל –את השירותים עליהם הוא מופקד מכו ח החוק 

דבר המצריך מאבק מידי שנה על , מתקציב זה מנגנון העדכון והצמדה
 ניתן לראות בצעד שנקט דוגמא לכך. היקף התקציב ולעיתים אף במהלכה

המשרד הפסיק  , עקב  מצוקת תקציב,  כאשר2003משרד הבריאות במהלך 
מימון  -צעד שמשמעותו אי, חדשים לאשפוז סיעודי" קודים"להנפיק 

 .  האשפוז הסיעודי לנזקקי סיעוד חדשים הנמנים על שכבות מצוקה
 בלימת  –חוקי ההסדרים שימשו אכן גם לתכ ליתם המקורית 

נית ן להציג את ה הוצאה על שירותי , לדוגמא. על שירותי בריאותההוצאה 
במסגרת חוק ההסדרים במשק , כאשר מידי שנה נקבעו, החולים-בתי

החולים   -החולים לבין בתי-כללים להתחשבנות בין קופות, המדינה
אשר , על פי שיטה זו נקבעה תקרת הוצאה שנתית"). קפינג"הסכמי (

 אחוז מהתעריף 50החולים -רותי בתימעליה ישלמו הקופות בעד שי
החולים הממשלתיים והורחב בשנת -יישום השיטה החל בבתי. הרגיל
החולים - ניתנה הרשאה לקופות2000החל בשנת . החולים- לכלל בתי1998
ניסיון נוסף . החולים לקבוע גם כללי התחשבנות עצמאיים-ולבתי

במסגרת חוק החולים נעשה -להתמודד עם ההוצאה הגדלה והולכת בבתי
סעיף (שבמסגרתו עודכ נה פקודת בריאות העם , 2003התכנית הכלכלית 

ל משרד הבריאות  "באופן המרחיב את סמכויות מנ כ) ב65- ו25,א24
הגבלת היצע היחידות המקצועיות , חולים-כגון הקמת בתי, בתחומים

צמצום מספר , לרבות שינוי ייעוד של יחידה מקצועית, החולים-בבתי
בתחום . ורישוי מכשירים רפואיים מיוחדים, חולים-ת מיטות בבי

התרופות בוצע ניסיון להגביל את ההוצאה לתרופות באמצעות תיקון 
במסגרת  חוק (בפקודת הרוקחים והתרת יבוא מ קביל של תרופות ) 9' מס(

 ).   1999ההסדרים במשק המדינה לשנת 

 תחומים ש נפגעו מהיעדר  ה תערבות  
משתקפת לא  רק באותם ת חומים בהם עודכן  מדיניות הבריאות בישראל 

במידה רבה ניתן ללמוד על מדיניות זו דווקא מאותם סעיפים . החוק
על אף שלכאורה הם היו  , בחוק אליהם לא הייתה  התייחסות כלשהי

 המחוקק היה כנראה ער לבעיית כפל ,לדוגמא, כך. ראויים להתייחסות
יינים הקיים במשרד  התפקידים אותו ממלא מש רד הבריאות וניגוד הענ

בין חובתו כרגולטור ומפקח על שירותי הבריאות לבין היותו גוף נותן 
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, )א(69כבר במסגרת  החוק המקורי הופיע סעיף , אשר על כן. שירותים
אשר ממנו מ שתמעת כוונת המחוקק להעביר את כל  השירותים שנתנה 

ת   לרבות בריאו , החולים-המדינה לפרט במועד הקובע לאחריות קופות
 . כוונות אלה טרם מומשו. גריאטריה ומניעה, הנפש

 הועלתה 2001בשנת . כי בעניין זה נעשו מספר ניסיונות, ראוי לציין
החולים -יוזמה להעביר את מערך שי רותי בריאות הנפש לאחריות קופות

כיום נבדקת האפשרות להעברה .  מהלך זה נכשל מסיבות תקציביות–
החולים בין השנים -פש לאחריות קופותהדרגתית של שירותי בריאות הנ

אולם גם הפעם קשיים תקציביים מעמידים בספק א ת   , 2008 עד 2005
 נעשה 2003במסגרת התכנית הכלכלית . האפשרות למימוש כוונות אלה
 אולם –החולים את שירותי המניעה -ניסיון להעביר לאחריות קופות

 47- לעובדה שכ אשר.יוזמה זו כקודמותיה לא יצאה מהכוח אל הפועל
 אחוז מה מיטות בתחו ם 65 -אחוז ממיטות  האשפוז במחלקות כלליות וכ
בעניין זה לא נאמרה אמירה  , הפסיכיאטרייה נמצאות בבעלות המדינה

לא בנוסח המקורי של החוק ולא בעדכונים שנעשו בו מאוחר , כלשהי
 ציבורית מקצועית ועדההמליצה  1988בשנת על אף שכבר , זאת. יותר
 ממשרד הבריאות באמצעות  הממשלתיים החולים- בתי אתדירהפל

של  החולים- שניהול בתי,המליצה  נתניהוועדת. 76" אשפוזרשות"הקמת 
שיפעילו אותם ,  בידי תאגידיםהיהי  כלליתחולים-קופתהממשלה ושל 

 אך לא למטרת חלוקת  –על פי שיקולים עסקיים , הכנסותיהםמתוך 
רד הבריאות להתפנות ולפעול  למשלאפשרוהכל במטרה , םרווחי

ללא חשש לניגוד   קובע מדיניות ומפקח עליה, מארגן , כמיניסטריון מתכנן
 התחרות בשוק שירותי עידוד דעתם הייתה שהדבר יוביל גם ל.77עניינים
 .  נכונה יותרהוהקצא התייעלות  ויעודדהאשפוז

את ה אימצ)  אולמרטמר א הוד, בזמנושר הבריאות  (הממשלה
אולם יוזמה זו נכשלה .  במימושןוהוחל  בתחום זהנתניהודת המלצות וע

אשר ב חנה את הרפואה ,  גם ועדת א מוראי. הופסקה לחלוטין1992ובשנת 

                                                           
מקצועית לקביעת מדיניות והיערכות ארגונית ותפקודית ש ל -ח הוועדה הציבורית" דו76

 .1988, )ועדת נגן(מערכת הבריאות 
ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות " דו77

החולים  - כרכה בזמנו את התאגוד של בתיההמלצה: 1990, )ועדת נתניהו(בישראל 
הח ולים  -כדי למנוע קרטל של רשת בתי, חולים כללית- אלה של קופתעםהממשלתיים 

 . כלליתחולים-קופת ת בבעלוהנמצאים
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ועדת . 78הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה תמכה בחידוש יוזמה זו
פר סמה לאחרונה את המלצותיה , שהוקמה כדי לבחון סוגיה זו, 79ליאון

-החולים הממשלתיים ולהקים רשות בתי-ב תיבדבר הצורך לתאגד את 
,  חולים-בימים אלה מנהל משרד הבריאות מגעים עם קופות. החולים

. לבדיקת האפשרות להעברת המרכז הרפ ואי וולפסון לידי אחת מהק ופות
בשלב זה לא ברור האם אכן תמומשנה כוונות אלה והאם צעד ראשון זה 

, משכת ב נושא התאגידיםעל אף הסאגה המת. אכן מעיד על מגמה כוללת
כישלונות העבר בתחום . לא הבשיל עד היום נושא זה לכדי יוזמת  חקיקה

זה והעובדה שבמבנה הנוכחי של המערכת אין למשרד הבריאות תמ ריץ 
-מצביעים על כך שהדרך לתאגוד ב תי , להשלים את תהליך התאגוד

 ה מפריעות לתפקודו, החולים ולהפרדת משרד  הבריאות מאות ן משימות
צריכה אולי לעבור דווקא דרך הליך חקיקה אשר יכפה הליך , כרגולטור

 . זה על כל בעלי העניין
כגון קביעת , עדכוני החקיקה פסחו עד היום גם על סוגיות מהותיות

שינוי הרכב מד ד  (עלות סל שירותי הבריאות ושינוי שיטת העדכון שלו 
כמה שהשיטה על אף שבעניינים אלה קיימת הס, זאת). יוקר הבריאות

המלצה . הנוכחית אינה משקפת נכונה את ההתייקרויות בשוק הבריאות
גם  .  ברוח זו אף  הגישה בזמנו מ ועצת הבריאות לשרי הבריאות והאוצר

,  ועדת אמוראי המליצה לשנות בחקיקה את מרכיבי מדד יוקר הבריאות
היא המליצה גם לקבוע כי  לצורך קביעת השינוי הריאלי בעלות הסל יש  

, רך לקבוע מקדם דמוגרפי  שישקף את מ לוא השינוי הדמוגרפי בכל שנהצו
ולהקים ועדה מקצועית בלתי תלויה אשר תקבע הן את משקלו של כל 

עד עתה . מקדם בנוסחה והן את מקדם ההתייעלות אותו ראוי להפעיל
-ניסיונות מצד קופות .סוגיות אלה לא באו לידי מ ימוש בשינויי חקיקה

פעמיים . 80ץ לא צלחו"הנושא באמצעות פנייה לבגהחולים לקדם את 
בפעם הראשונה הורה בית המשפט למשרד : צ בעניין עלות הסל"הוגש בג

הבריאות לשקול את המל צות מועצת הבריאות בעניין עלות הסל ואופן 
, לאחר שהליך זה בוצע ומשרד הבריאות לא שינה עקב כך עמד תו. עדכונו

                                                           
,  )ועדת אמוראי(ח הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה " דו78

2002. 
החולים -התקצוב והבעלות על בתי, הניהול, ח הוועדה לבחינת התפעול" דו79

 .2004, )ועדת ליאון(הממשלתיים 
 .2344/89צ " בג80
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אך ניתן היה להבין לכאורה מפסק  ,  נדחהאשר, צ נוסף"הוגש בעניין זה בג
 .  כי הדלת לא נסגרה ס ופית בעניין זה, הדין

 החולים -השלכות על ת פקודן של ק ופות 
מאז החלת החוק הוגבלו באופן ניכר הסמכויות של הקופות בהשוואה 

דוגמאות אחדות  לכך הן ההגבלות שהוטלו בכל . למצבן טרם החלת החוק
הליך ההתקשרות של קופה עם גורם חיצוני הקשור לתקנוני הקופות ול

שינויי החקיקה בתחום זה נעים על . ל ליצירת מיזם משותף"בארץ או בחו
מוגז מת  , הגבול שבין הצורך בהגנה על עצמאות הקופות לבין התערבות

דוגמאות נוספות הן הטלת כללים . בניהול ענייני הקופות, לכאורה
ן וכן יצירת תלות מוגברת   "מגבילים בכל הקשור להפעלת תכניות השב

צעדי התייעלות ופעילות , תוך הכתבת דרכי   פעולה, בתקציבי המדינה
 . אכיפה כתנאי להעברת התקציב הנדרש

החולים באה -העמדה הסבוכה בה נמצאות קופות, כפי שצוין לעיל
מצד אחד החוק מחייב אותן לאיזון . לידי ביטוי גם בפסיקת בתי המשפט

שהתקבולים ממקורות המימון המפורטים , כךתקציבי ולהקפדה על 
הכלולים  לחוק ישמשו אך  ורק למטרות  מתן שירותי הבריאות 13בסעיף 

מציגה המדינה בבתי המשפט עמדה   מנגד .בסל שירותי  הבריאות
המצמצמת את אחריותה למימון סל השירותים הנקוב בחוק וקביעת 

המשפט את  בתחילת הדרך ראו בתי . 81השירותים אשר יבואו בגדרו
למציאת פתרונות לחולים קשים , במשותף  עם הקופה, המדינה כאחראית

אולם בהמשך הם , הנזקקים לתרופה או שירות אחר שאינו כלול בסל
החולים לממן שירותים שאינם בסל שבחוק אף -חייבו דווקא את קופת 

נמצא כי על אף . שלא סופק לקופה מקור תקציבי למימון שירותים אלה
עקב מגבלת   , האמור להיות תחום לסל מוגדר, וק סוציאלישמדובר בח

ועל אף שהחוק  ייעד למדינה תפקיד של מבטח , המשאבים הציבוריים
, ומממן ואילו לקופות ייעד תפקיד של ספק שירותים שהוגדרו בחוק

החולים ולא על -הטילו בתי המשפט במספר מקרים דווקא על קופת
,  ופעם אחר פעם–ו של החבר את האחריות הכוללת לבריאות, המדינה

מחויבת קופה זו או אחרת  לספק , כמענה למצוקה אמיתית  של חולים
שירותים או תרופות מעבר לסל הנקוב בחוק וכל זאת  מבלי  שבתי  

 . ימליצו למדינה על מתן גיבוי תקציבי הולם/המשפט יורו
 

                                                           
 .   לליתשירותי בריאות כ' טברו אליס נ, 04037/01ב " ע81
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 השלכות על צ יבור המב וטחים
 המתאר את  היחסים בפתח המאמר הזכרנו את  המודל הפלורליסטי

חיזוק לדעה בדב ר  .  הדינמיים הקיימים בין בעלי העניין במערכת בריאות
ני תן לקבל מהמ ספר , המדיניות כביטוי ליחסי הכוחות במערכת הבריאות

באמצעות חוק , הגבוה יחסית של עדכונים בחוק שבוצעו ביוזמת האוצר
ונים  ההסדרים במשק המדינה להסדרת יעדי התקציב וכן באותם עדכ

מנגד  . הרחיבו את הסמכויות של שרים שונים ובעיקר שר האוצראשר 
החלשים  " השחקנים"החולים הם -נראה כי ציבור המבוטחים וקופות
 הרחבת היקף –אשר למבוטחים  . יותר במערכת הבריאות  בישראל
כמו  גם ביטול הס עיף המטיל על שר , התשלומים בגין שירותי הבריאות

כל אלה  הביאו , זמינות ונגישות, ת  של איכותהבריאות להגדיר נורמו
הן ברמת   , במהלך השנים מאז החלת החוק לפגיעה בציבור המבוטחים

הנגישות לשירותי בריאות  ותרופות לקבוצות חלשות באוכלוסייה והן 
באשר לבלבול הקיים בקרב המבוטחים באשר לזכויותיהם וחוסר מידע 

צעו בחוק עדכונים גם  כאשר בו. 82זמין העומד לרשות המ בוטחים
מצטייר הדבר כיוזמה של שדולות , להגן על מבוטחים, לכאורה, שמטרתם

כך לדוגמ א   . מסוימות ולא כצעדים המכוונים למימוש מדיניות כוללת
.  ההרחבה של רשימת הפטורים מתשלומי אגרות בגין שירותי בריאות
 דבר זה נכון גם לגבי אותו  סעיף בחוק  שקבע כי מי  שעזב את ישראל

יהיה זכאי בחזרתו לקבל ) שלא במסגרת שליחות מדינה(לתקופה ארוכה 
קביעה זו הינה בגדר  , לכאורה. שירותי בריאות רק  בתום ת קופת המתנה

זכות של המדינה להגן על עצמה מפני ניצול לרעה של החקיקה  
הסיבה בגינה עודכן סעיף זה . הסוציאלית הקיימת בה בתחום הבריאות

לעקוף חלק מתקופת ההמתנה , "כופר"רת ת שלום תמו, באופן המאפשר
, יש לציין כי לסעיף זה ניתנה(לא ברורה והיא נוגדת  את כ לל השוויוניות 

נראה כי חופש , החולים-אשר לקופות). תחולה רטרואקטיבית, משום מה
מעורבות המדינה בניהול  . הפעולה של אלה הולך והצטמצם לאורך השנים

תקציבן הולך ונשחק והן נדרשות , הענייני הקופות הלכה והעמיק
להמשיך ולספק שירותים באיכות וזמינות נאותים ובהיקף אף מעבר לזה 

 . הקבוע בחוק
 

                                                           
 .2003; 2001, .ש, ברמלי גרינברג, .ר,  גרוס82
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על א� שהצגנו את המגמה של פגיע ה בנגישות לשירותי� רפואיי � 

המשתקפת מעדכוני החקיקה בחוק , בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות

נראה כי עדכוני חקיקה אחרי� נועדו דווקא , ביטוח בריאות ממלכתי

כ� . לע ג� באופ� הדוק יותר את זכויות המבוטחי� בתחומי� שוני�

נועד למנוע מצב בו " חזקת הרישו�"של המצב , בתחילת הדר�, לדוגמ א

 העברת הרישו� לסניפי –תושב ייוותר ללא ביטוח רפואי בקופה כלשהי 

או העברת מבוטחי� מקופה /הדואר מנעה לח   בלתי הוג� על מבוטחי� ו

יש לציי� ג� כי זכויות המבוטחי� במערכת  . לקופה  ללא  ידיעת�

קא באמצעות חוק הבריאות נשמרו במהל�  השני� האחרונות לאו דוו

ז כות החולה לפרטי ות מעוגנת אמנ� , כ� לדוג מא. ביטוח בריאות ממלכתי

אשר ,  )) ה( 3(בנוסח המקורי של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בסעי� 

מתייחס לח סיו� המידע הרפואי והצור� בכ� ששירותי הבריאות יינתנו 

סעי� זה אמנ� לא עודכ� או הורחב מא ז  . תו� שמירה על כבוד האד�

 ב חקיקה ספציפית 1997  אול� הנושא בכלל ותו הוסדר בשנת 1995ינואר 

 ) . 1996ו "התשנ(במסגרת חוק זכויות החולה 

באשר למידע העומד לרשות המבוטחי� לא חלו שינויי� בחוק  

למרות שבוצעו בחוק לא מעט  (שהבטיחו מידע זמי� לציבור המבוטחי� 

 הבריאות ולמוסד עדכוני� שנועדו להבטיח אספקת מידע שוט� למשרד

ידי משרד הבריאות לא סיפק ה  *חוברת מידע שהופקה על). לביטוח לאומי

 מצא כי מרבית הציבור לא  84מידע מספיק וסקר שנער� במכו� ברוקדייל

יש להדגיש כי בעניי� שקיפות המידע  עומד לחול . מודע עדיי� לזכויותיו

ת החוקה חוק   אישרה ועד2003 בינואר –שינוי מהותי שארע בדר� עקיפה  

לה ח יל את חוק חופש המידע , ל בקשת שר המשפטי� דאז, ומשפט בכנסת

מאחר שאלה מהוות גו� נתמ� אשר  , החולי�*  על קופות1998ח " התשנ–

 יחול  2004 ואכ� במהל� שנת –רוב תקציבו ממומ� ממקורות ציבוריי� 

 .החולי�*חוק זה ג� על קופות

 

 

84
 .טר� פורס�, .ש, ברמלי גרינברג, .ר,  גרוס
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 אחרית דבר. 8

כלל  העדכוני� שבוצעו בחוק ביטוח בריאו ת  המחקר הנוכחי התייחס ל

 התקבלו 262,  העד כוני� שבוצעו בחוק357שמתו� , יש לזכור . ממלכתי

, ואכ�, במסג רת חוקי ההסדרי� במשק המדינה להסד רת יעדי התקציב

 משרד –בעדכוני החקיקה נכרת טביעת ידו של השחק� החזק במערכ ת 

רק למטרה של חיסכו� חוקי ההסדרי� נוצלו במהל � השני� לא . האוצר

ידי האוצר לקד� נושאי� *ה� נוצלו על , תקציבי ועמידה ביעדי תקציב

חוקרי� שוני� הדגישו . שראוי היה כי יטופלו בהליכי החקיקה הרגילי �

, אלא דווקא ערכי� פוליטיי� וחברתיי�, בעבר שלא עקרונות כלכליי�

יקה שינויי החק. 85ה� שצריכי� להוביל מדיניות בתחו� הבריאות

לתשלו מי חברי� תמורת שירותי� רפואיי� ולמ ס  , הנוגעי� למס המקביל

הבריאות מעידי� לכאורה שבישראל השיקול הכלכלי  גבר עד כה על  

הנסיבות בגינ� אושרו . הערכי� החברתיי� שעמדו בבסיס חקיקה זו

אול�  , שינויי חקיקה אלה ל ל א התנגדות ממשית ראויה למחקר אחר

אשר ציי� כי בעלי העניי� במערכת , ר את שוויצרבהקשר זה ראוי להזכי 

,  כנגד האינטרסי� שלה� עצמ�, שלא  מדעת, בריאות פוע לי� לעיתי�

 . 86ולטענתו הדבר נובע בעיקר עקב חוסר מידע מספ יק

מעקב אחר התקדמות הרפורמה במערכת הבריאות באמצעות עדכוני  

 �בשינויי החקיקה מגלה כ י דווקא סוגיות מהותיות לג ביה� היה צור

*תאגוד בתי, כגו� ניתוק משרד הבריאות מתפקידיו כספק שירות, חקיקה

החולי� הממשלתיי� ושינוי הרכב מדד יוקר הבריאות שבתוספת  

השינויי� שבוצעו הסיטו את הרפורמה  . לא בוצעו,  בחמישית לחוק

הגבירו עוד יותר את מעורבות , מהעק רונות החברתיי� שעמדו בבסיסה

פקת השירות ופגעו בציבור המבוטחי� ובעצמאות� של  המדינה בהלי� אס

 .החולי�*קופות

שהחוק הטיל על המדינה את  , בתחילת הדר� הצהיר שר הבריאות

החובה לספק שירותי� רפואיי� הכוללי� את כל הדרוש לבריאותו של 

*המדינה העבירה את האחריות לקופ ותאול� במבח� התוצאה , האזרח

 פי  הנוסח המקורי לספק רק סל שירותי�  החולי� על א� שאלה נדרשו על

מספר ועדות בלתי . העבר ת האחריות לא לוותה בתקציב מתאי�.  מוגדר

85
 Fuchs, V., 1993 Haggard, S., and Kaufman, R. R., 1992; . 

86
 Sweitzer, S. O., 1990 . 
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שהקופות אינ� מתוקצבות כראוי, תלויות מצאו
87

דבר זה פוגע  . 

למרות זאת משסירבה קופה לספק . באפשרות� לספק  סל שירותי� זה

ית המשפ ט  שירות בטענה שאינו כלול בסל שירותי הבריאות חייב ב

על  א� שאינו  , במקרי� מסוימי� את הקופה לספק  את השירות הדרוש

פוטר בית המשפט את  , לכאורה, בכ�. כלול בסל השירותי� על פי חוק

 �החולי�  *את קופת" דה פק טו" המדינה מחובתה כלפי או תו האזרח והפ

לס ל השירותי� , ללא קשר לכאורה,  לאחר אית על בריאותו של האזרח

 .  החוקהמחייב מכוח

:  מונחת על שולח� הכנסת טיוטה של חוק יסוד1994מאז חודש מר  

זכויות חברתיות
88

טיוטת החוק מגדירה את זכויותיו החברתיות של כ ל  . 

כמע נה לסיפוק צרכיו , ל רבות בתחו� הבריאות, תושב במדינת ישראל

עד ה יו� טר� הושל� הלי� החקיקה . הבסיסיי� לש� קיו� בכבוד אנושי

לאור הפעילות החקיקתית הענפה  הקיימת בתחו�  . סוד זהשל חוק י

הבריאות ואשר מסיטה את חוק ביטוח בריאות מערכיו המקוריי� 

 הזכות לשירותי –ופוגעת  לעית י� בזכות בסיסית זו של תושבי ישראל  

הא� לא הגיע  הזמ� שנבחרי  , השאלה הנשאלת היא. בריאות הולמי�

 ישראל תכיר בחובתה כלפ י  הציבור בכנסת יאשרו טיוטה זו ומדינת

 . האזר ח בתחו� חשוב זה

 

87
ח וע דת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת יי שומו של חוק  ביטוח  בריאות ממלכת י  "דו

ח הוו עדה לבחינת ה רפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופ א   "ודו; 2000, )ועדת טל(
 . 1992, )וועדת אמוראי(בה 

88
 .214' עמ,  3068רשומות , זכויות חב רתיות:  חוק י סוד
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 מקורות 
דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד , )2001(, .ברמלי גרינברג ש, .גרוס ר

-01-דמ, ברוקדייל-וינט'ג,  1999, 1997, 1995מערכת הבריאות בשנים 
 .ירושלים, 362

דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות בשנת , )2003(, --
, 03-421-דמ, ברוקדייל-וינט'ג, והשוואה לשנים קודמות, 2001

 .ירושלים
דעת הציבור על רמת ה שירות ותפקוד מערכת הבר יאות  , )טרם פורסם(, --

 .ירושלים, ברוקדייל-וינט'ג, 2001-והשוואה ל
מקצועית לקביעת מדיניות והיערכות ארגונית -ח הוועדה הציבורית"דו

 . ירושלים, 1988, )ועדת נגן(ותפקודית של מערכת הבריאות 
חינת הרפואה הציבורית בישראל ומעמד הרופא בה ח הוועדה לב"דו

 .ירושלים, מדינת ישראל, )2002(, )ועדת אמוראי(
החולים -התקצוב והבעלות על בתי, הניהול, ח הוועדה לבחינת התפעול"דו

 .מאי, אביב-תל, )2004(, )ועדת ליאון(הממשלתיים 
ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת "דו

המדפיס  , דעת הרוב, )1990) (ועדת נתניהו(הבריאות בישראל 
 .ירושלים-הכנסת, הממשלתי

ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת יישומו של חוק ביטוח ב ריאות "דו
 .ירושלים, הכנסת, )2000(, כ דוד טל"בראשות ח, ממלכתי

כי וונ ים   ,פרקים במדיניות ציבורית: להחליט ולבצע, )1986( ,.דורון ג
 ).97-98( אביב-תל, מ"עב

חוק התכנית להבראת    וכן 2003הצעת החוק   להבראת כלכלת ישראל 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (כלכלת ישראל 

 1, 1892ח "ס, 2003-ג"התשס) 2004- ו2003הכלכלית לשנות הכספים 
 .2003ביוני 

 .214' עמ, 3068רשומות  ,זכויות חברתיות: הצעת חוק יסוד
 .1994-ד"חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ

 .1994 בדצמבר 28, 1496ח "ס ,)2' תיקון מס( ,—
 .1996 במרס 21, 1585ח "ס  ,)4' תיקון מס( ,—
 .1997 בינואר 7, 1607ח "ס, )5' תיקון מס( ,—
 .1997 ביולי 17, 1630ח "ס ,)6' תיקון מס( ,—



תקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה                                                                                                                            הש50

 

 

 .1998 בינואר 15, 1645ח "ס, )7' תיקון מס( ,—
 .1999 בפברואר 15, 1704ח "ס, )9' תיקון מס( ,—
 .2000 במאי 11, 1737ח " ס,)10' תיקון מס( ,—
 .2000 ביולי 6, 1744ח " ס,)11תיקון מס ( ,—
 באפריל 4 1786ח "וס, 2001 בינואר 10, 1772ח "ס ,)12' תיקון מס( ,—

2001. 
 .2001 ביוני 4, 1792ח "ס ,)13' תיקון מס( ,—
 .2001 ביולי 19 1798ח "ס, )14' תיקון מס( ,—
 .2001 ביולי 19, 1798ח "ס ,)15' תיקון מס( ,—
 .2002 בינואר 7, 1821ח "ס ,)16' תיקון מס( ,—
 .2002 ביולי 4, 1855ח "ס ,)17' תיקון מס( ,—
 .2002 ביולי 14, 1859ח "ס ,)18' תיקון מס( ,—
 .2002 באוגוסט 1, 1862ח "ס ,)19' תיקון מס( ,—
 .2002 בנובמבר 20, 1874ח "ס ,)20' ן מסתיקו( ,—
 .2002 בדצמבר 29, 1882ח "ס ,)21' תיקון מס( ,—
 .2003 באוגוסט 15, 1892ח "ס ,)22' תיקון מס( ,—
 .2003 באוגוסט 6, 1899ח "ס ,)23' תיקון מס( ,—
 .2004 בינואר 18, 1920ח "ס ,)26' תיקון מס( ,—

 .1992-ב"חוק הביקורת הפנימית התשנ
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (ההסדרים במשק המדינה חוק 

 ).  1999-ט"התשנ (1999והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (חוק ההסדרים במשק המדינה 

 .1996-ו"התשנ) 1997לשנת 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (חוק ההסדרים במשק המדינה 

 .1999-ט"התשנ) 1999ת לשנת הכספים והמדיניות הכלכלי
תיקוני חקיקה להשגת יעדי (חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל 

 .2000-ס"התש) 2000התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (חוק ההסדרים במשק המדינה 

 .2001-א"התשס) 2001והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (ים במשק המדינה חוק ההסדר

 .2002-ב"התשס) 2002והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  (חוק ההסדרים במשק המדינה 

 .2003-ג"התשס) 2003והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
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פים  חוק להגברת  הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכס
 . 1998 –ח "התשנ) תיקוני חקיקה (1998

ד  "התשס, )תיקוני חקיקה (2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
- 2004. 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי (חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 
ג "התשס) 2004 - ו2003התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

– 2003. 
 ).7' תיקון מס (1998-ח"חוק החינוך המיוחד התשמ

 .1972-ב"התשל) הבטחת תשלום (חוק המזונות 
 ).95סעיף  (1981-א"חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ

 .1996-ו"חוק זכויות החולה התשנ
 .1998-ח"חוק חופש המידע התשנ
 ).16' תיקון מס (1973-ג"חוק מס מקבי ל התשל

 ).נוסח משולב (1958-ח"חוק מבקר המדינה התשי
 .2000-ס"נות יום שיקומיים התשחוק מעו

 :ץ"תביעות נבחרות בבתי דין לעבודה ובבג
 8842/02ב "ע,  מכבי שירותי בריאותגדבן צבי עדה נ

 5380/01בעב  ,בבית הדין האזורי לעבודה,  כלליתגדגיל אייל דקל נ
 004037/01ב "ע,  כלליתגדטברו אליס נ

 .4/97-7ע "דב ,בית הדין הארצי לעבודה ,כללית נגד לילי כרמל
בבית הדין , חולים כללית ומדינת ישראל- קופתגדמדזיני וקדרון נ
 .5/97-7ע "דב, הארצי לעבודה

 שר האוצר ושר הבריאות ויושב ראש מועצת  גדמכבי ומאוחדת נ
 2344/89צ "בג, הבריאות

 8619/02) א"ת(ב "ע. 'גד מכבי שירותי בריאות ואחנפייביש יפעת 
 1091/00ע "שיטרית אלעד נגד מאוחדת  ע

, לשכת הפרסום הממשלתית ,משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי
כל  מה  שרצ ית   : חוק ביטוח  ברי אות ממלכתי , )1995(לשכת הדוברת 

 .ירוש לים , החובה של  המדינה–הזכו ת  שלך  ,לדעת
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  שיטת המחקר–נספח 
לבחון את ההליכים אותם עבר חוק ביטוח  היתמטרת המחק ר הנוכחי הי

ולנסות להקיש , 1994 ביוני 15בריאות ממלכתי מאז  אישורו בכנסת ביו ם 
מתוך השינויים שחלו בחוק על שינויים במדיניות בתחום שירותי  

 . הבריאות לתושבי ישראל
אשר נגעו לחוק , במסגרת המ חקר נסקרו כל הפרסומים ברשומות

הוראות , הוראות שעה, ל רבות תיקוני  חקיקה, יביטוח בריאות ממלכת
החומר הוזן ועובד בתוכנת מחשב ייחודית  . מעבר ופרסומים אחרים

שינויי החקיקה קובצו לקבוצות עיקריות לפי נושא . שפותחה לצורך זה
 ). ראה הלוח להלן(ההתייחסות העיקרי של כל אחד מהסעיפים 

 ם עיקר יים התפלגות עדכונ י חקיקה לפי  סעיפי. לוח נספח

מספר העדכונים שבוצעו אחוז  הנושא
  ניהול רישום ובקרה-קופות החולים    

  חברותנהלי הרישום וה 67 18.8
  ענייני הק ופהניהול 60 16.8
  א מצעי ם נגד  קופה נקיטת  34 9.5
  ברי אות  נוספים שירותי 15 4.2
  ופנייה ל ערכאות עונשין 14 3.9
   שירותים כפל 7 2.0
 מימו ן והקצ אתו מקורות  ה   

  חב רים תשלו מי 45 12.6
  בריאות מס  21 5.9
  מימון מקורות  16 4.5
  ת קבולי ם חלוקת  15 4.2
  שירו תי ה ב ריאות סל 29 8.1
   הס ל עלות 9 2.5
 : עדכונים  אחרי ם  
 מידע  6 1.7
  הגדרות שינוי 9 2.5
 תחולה  1 0.3
 אחר  9 2.5

 הכל -סך  357 100.0
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,  ת נבדקו עדכוני החקיקה הרלבנטייםבכל אחת מקבוצת ההתייחסו
בהשוואה למדיניות שהייתה מקובלת קו דם , אם היה כזה, נבחן השינוי

הצעות  . ונבדקו המגמות אשר משתקפות משינויי החקיקה, לעדכון
שלא השתקפו בשינויי , או  המלצות מטעם ועדות פרלמנטריות/חקיקה ו
 .הודגשו לפי הצורך, החקיקה

 החקיקה בוצע מחוץ לקונטקסט של הקבוצות ניתוח נוסף של עדכוני
-מדיניות כסכום הכוחות המופעלים עלהמתייחס ל, על רקע המודל, ל"הנ

כאן נבחנו יחסי הכוחות בין . ידי כל בעלי העניין במערכת הבריאות
כפי שהם משתקפים , משרדי הממשלה השונים המעורבים ביישום החוק

 –ו לשרים הרלבנטיים בשינויי חקיקה שעניינם הסמכויות  שהוענק
נבחנו מספר פסיקות  , בנוסף. האוצר והעבודה והרווחה, הבריאות

שהייתה להן נגיעה לסל השירותים שבחוק  , שהתקבלו בבתי המשפט
 . ביטוח בריאות ממלכתי
נבדקה הצעת  , באשר למהות העדכון וסיבתו, בכל מקרה של ספק

סבר אשר  תוך קריאת הה, החוק אשר קדמה לשינוי החקיקה האמור
 .  נלווה להצעת החוק כפי שאלה פורסמו ברשומות

וכן חקיקה חדשה בתחומים להם , עדכונים שבוצעו בחוקים אחרים
לדוגמא חוק החינוך , הוזכרו בקצרה, יש נגיעה למערכת הבריאות

חוק זכויות החולה וחוק חופש  , חוק מעונות יום שיקומיים, המיוחד
 . המידע

ית היה על מדיניות ולא על רשימת מאחר שהדגש בעבודה הנוכח
 לא נכללו בסקירה זו שירותים ותרופות שנוספו לסל –השירותים שבסל 

 . השירותים שהוגדר בחוק
שנעשה בסעיף או , מתייחס לכל שינוי" עדכון", במחקר זה:  הדגשה

אשר בוצע , סעיף מאלה הכלולים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי-תת
 וכן כל סעיף או תת סעיף שהתווסף או  במהלך התקופה מאז נחקק החוק

נקודת  , לעניין זה. נגרע בשלמותו מהנוסח המקורי של החוק האמור
ח  "ס (1994-ד"הייחוס הראשונית היא חוק ביטוח בריאו ת ממלכתי  התשנ

 ).1994 ביוני 26, 1469
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