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� על מדיניות "השפעת
 של חוק ההסדרי
 ופסיקות בג

   –מעמדה של הזכות לבריאות בישראל על הבריאות ו

  מוסדי�אוניתוח ֵנ

** וניסי� כה�*דניאל שפרלינג
  

בחברה הישראלית חלי
 זה שלושה עשורי
 שינויי
 מוסדיי
 שוני
 אשר עיצבו 
. ריאות בישראלמהותית את פניה של מדינת הרווחה הישראלית ואת מערכת הב

לבעיות המשילות הקשות שבפניה� ניצבת החברה הישראלית חלק לא מבוטל 

משילות פוני
 �בתנאי
 מבניי
 אלו של אי. בהסבר השינויי
 ובאופ� התרחשות

 
מרבית השחקני
 בזירת המדיניות הציבורית לשני ערוצי
 מרכזיי
 אשר מוכיחי

על . יקה באמצעות חוק ההסדרי
� ותיקוני חק"עתירות לבג: עצמ
 כאפקטיביי

אלא . שני הערוצי
 הללו נשמעה ביקורת רבה בספרות הישראלית ובשיח הציבורי
� ומתיקוני החקיקה "שניתוח מוסדי של מגמות עיקריות העולות מפסיקות בג


תו� הדגשת מרכזיות
 של תנאי
 מבניי
 ואינטרסי
 של , באמצעות חוק ההסדרי
פתוחי
 להשפעת
 של ביע על היות
 של ערוצי
 אלו מצ, הכוחות המוסדיי
 הללו

 . ליברליי
 במהות
�נאו כוחות

ולצד תמורות רחבות יותר , במאמר זה נטע� כי החל מאמצע שנות התשעי

פעל זה דה פקטו , שהשפיעו על מעורבותו השיפוטית של בית המשפט העליו�
מצעות מנגנו� תמ� בה ואישר אותה בא, באופ� שהזי� את מדיניות משרד האוצר


, וזאת תו� שהוא מקד
 את האינטרסי
 הפוליטיי
 והמוסדיי
 שלו, חוק ההסדרי
�אשר עוצבו מחדש בתקופה זאת לצד תפיסת עולמו הכללית הליברטריאנית נאו

כ� מאפשר בית המשפט העליו� לאוצר להיות שחק� דומיננטי בגיבוש . ליברלית
שלו כמוסד פוליטי השוא� להגברת המדיניות הציבורית ג
 כדי לחזק את מעמדו 

  . אמו� הציבור בו

_____________________________________  
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דמוקרטיי
 נותרי
 �בשל התערבות זאת של בית המשפט העליו� כוחות סוציאל
אלו " קונבנציונליי
"אול
 כלי מדיניות ". רגילי
"לפעול באמצעי
 החקיקתיי
 ה

מוכיחי
 עצמ
 כאפקטיביי
 פחות לנוכח התנאי
 המבניי
 הקיימי
 בזירת 
ה� העצמת המגמה , כ� נטע�, תוצאות מהלכי
 אלה. ת הציבורית בישראלהמדיניו

התגברות מגמת , נסיגתה של מדינת הרווחה, ליברלית במשפט הישראלי�הנאו
  . ההפרטה במערכת הבריאות בישראל ופגיעה בזכות לבריאות של תושביה

Ó„˜‰ .· .˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„Ó , ˙È„ÒÂÓ‰ ‰˘È‚‰Â ÌÈÈ˙¯·Á ˙Â„ÒÂÓ‰. א
‰˘„Á‰ .‚ .ÈËÈÏÂÙ „ÒÂÓÎ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ;1 .חוק ההסדרי� . 2; כללי

; ·ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ÏÚ ˙ÈËÂÙÈ˘ ˙¯Â˜È. „. והשפעתו על מערכת הבריאות
התערבות שיפוטית . 2;  כללי–התערבות שיפוטית בפעילות הכנסת  .1

̇ ‰ËÙ˘Ó . ‰. � מגדלי העופות"בג. 3; כלכלית�בנושאי מדיניות חברתית È·
ËÈÏÂÙ „ÒÂÓÎ ÔÂÈÏÚ‰È .Â . „¯˘ÓÏ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ̇ È· ÔÈ·˘ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ

 ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ˙˜È˜ÁÏÂ ¯ˆÂ‡‰–Â‡� ÁÂ˙È� �È„ÒÂÓ ;1 .רקע תאורטי ;
‰˘Ê . ÌÈÎÏ‰ÓÏ Ú˜¯Â ˙ÂÎÏ. בחינה מעשית של פסיקת בתי המשפט .2

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ;1 . מדינת הרווחה צמצומה של
מספקת  בלתיהגנה . 3; אותמגמת הפרטה של מערכת הברי. 2; בישראל

  .Á .ÔÂÈ„Â ÌÂÎÈÒ. לזכות לבריאות

  הקדמה. א

� מוסדיי� שוני� אשר שינו י זה שלושה עשורי� שינויעוברתהחברה הישראלית 

לבעיות . מערכת הבריאות בישראלאת מהותית את פניה של מדינת הרווחה הישראלית ו

מבוטל בהסבר השינויי� בפניה� ניצבת החברה הישראלית חלק לא ש הקשות 1המשילות

_____________________________________  

 ולחברי המערכת על הערותיה
 ÌÈ˜ÂÁהמחברי
 מבקשי
 להודות לשני הסוקרי
 של מערכת   

תודה נוספת ג
 למשתתפי הסדנא במשפט ציבורי בפקולטה . המקיפות ומאירות העיניי


 שתרמו א�, �18.10.2010בה הוצג המאמר ב, למשפטי
 שבאוניברסיטה העברית בירושלי
  . ה
 לפיתוח הטיעוני
 שבמאמר

, פוליטיקאי
 וביורוקרטי
, בממשלמיוחס ליכולת
 של מקבלי ההחלטות " משילות"המונח   1
מרבית החוקרי
 . ולאור� זמ�, לעצב מדיניות ציבורית וליישמה בפועל בצורה אפקטיבית

". משילות�אי"מסכימי
 כי אחד ממאפייניה המבניי
 הבולטי
 ביותר של ישראל היא בעיית ה
‰È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ�È„Ó˙ " משילות ומדיניות ציבורית"דוד נחמיאס ואיתי סנד : להרחבה ראו

Ï‡¯˘È· 11) 
דוד נחמיאס ורות אמיר , אשר אריא�; )1999, דוד נחמיאס וגילה מנח
 עורכי
Ï‡¯˘È· ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰Â ˙ÂÏÈ˘Ó) 2002(; כה� 
מדיניות ציבורית , מדינת הרווחה" ניסי
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משילות פוני� מרבית השחקני� בזירת �תנאי� מבניי� אלו של איב. ואופ� התרחשות�

� ותיקוני "עתירות לבג: המדיניות לשני ערוצי� מרכזיי� אשר מוכיחי� עצמ� כאפקטיביי�

קורת רבה בספרות יעל שני הערוצי� הללו נשמעה ב. חקיקה באמצעות חוק ההסדרי�

תיקוני מ� ו"אלא שניתוח מגמות עיקריות העולות מפסיקות בג. יח הציבוריהישראלית ובש

 תו� הדגשת מרכזיות� של תנאי� מבניי� ואינטרסי� של ,החקיקה באמצעות חוק ההסדרי�

�כוחות נאומצד  כי ערוצי� אלו פתוחי� להשפעה בעיקר מעלה, הכוחות המוסדיי� הללו

העליו� בדונו בית המשפט מעורבותו של ל רבאשעובדה זו מעלה שאלה . ליברליי� במהות�

ואת השלכותיה של מידת מעורבות זו על ההגנה , בעתירות המכוונות נגד חקיקת ההסדרי�

 לרבות בריאות ,י�כלכלי�י�לטובי� חברתיעל זכויות העותרי� בכלל ועל זכויות העותרי� 

 הגביר את 2וני�שהגידול בפערי� החברתיי� בישראל בשני העשורי� האחרכ במיוחד .בפרט

. רתמו א� ה� לסיוע בפתרו� בעיות חברתיותיהציפיות של חלקי� מהציבור כי בתי המשפט י

מפלגתי בדומיננטיות של � בי� היתר נוכח המרתו של אתוס של פוליטיהדלהגרמת ציפיות זו 

וג� ,  לעילהשתואר,  בי� היתר בגלל בעיית המשילות,פוליטי�אתוס משפטי בשדה הציבורי

התגברות הקיטוב הפוליטי בי� , )בהמש�, והעבודה(י "� להיחלשות מפלגת מפאבהמש

חידוש המאבק על דמותה התרבותית של המדינה והתחזקות מערכת הערכי� , המפלגות

שבמרכזה ער� ,  של מערכת הערכי� המסורתיתוהיחלשותההקשורה בכלכלת השוק 

   3.הסולידריות

ולצד תמורות רחבות יותר שהשפיעו , י�התשעבמאמר זה נטע� כי החל מאמצע שנות 

  את דה פקטו באופ� שהזי�זהפעל  העליו� בית המשפט  שלעל מעורבותו השיפוטית

וזאת תו� שהוא ,  באמצעות מנגנו� חוק ההסדרי�אותה ואישר  בה תמ�,מדיניות האוצר

אשר עוצבו מחדש בתקופה זאת לצד , מקד� את האינטרסי� הפוליטיי� והמוסדיי� שלו

כ� במערכת היחסי� שבי� משרד ו. ליברלית�יסת עולמו הכללית הליברטריאנית נאותפ

שבפניו , העליו�בית המשפט לבי� , המשמש שחק� מרכזי בחקיקת חוק ההסדרי�, האוצר

_____________________________________  

הני  (8  דÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜ÈËÈÏÂÙ· ÌÈ¯˜ÁÓ˙"  המקרה של בית החולי
 באשדוד:'משילות�אי'ו

 .")משילות�מדיניות ציבורית ואי"כה� : להל� ()2011, זובידה ודוד מקלברג עורכי

 הבודק את מידת השוויוניות בהתפלגות ,יני'העמקת הפערי
 בישראל מקבלת ביטוי במדד ג 2
 בסו� שנת 0.389 והוא חושב בער� של 1997  בסו� שנת0.359מדד זה עמד על . ההכנסות

Ò˜¯ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .�OECDמדד זה גבוה מהמדד הממוצע במדינות ה. 2009
 ̇ ÂÒ�Î‰2009) 2010:( www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa 

=201015219)  
 .)2 ותרשי
 1תרשי
̇ ‰ÚÂ ÌÊÈÏÓ¯ÂÙמנח
 מאוטנר   3 „È¯ÈÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó· ÌÈÎ¯Ú‰ ̇ ÈÈÏ 119–155) 1993 .(אפשר 

 �לטעו� כי לפחות בנוגע להיחלשותה של מפלגת העבודה ולהתפלגות המפלגתית התהלי
 . המתואר נמש� עד ימינו
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מאפשר לאוצר להיות שחק� דומיננטי בגיבוש בית המשפט , מובאות עתירות נגד חקיקה זו

 לחזק את מעמדו שלו כמוסד פוליטי השוא� להגברת כדיג� בי� היתר , המדיניות הציבורית

דה פקטו ערכי� העומדי� במרכזה של עמדה בית המשפט בכ� קיד� . אמו� הציבור בו

 בית המשפטביטויה המובהק של עמדה זו הוא בהסתייגותו של . ליברלית�ליברטריאנית נאו

או למצער ) 4בריאותהזכות ל, ובענייננו(העליו� מלהכיר במעמד חוקתי לזכויות חברתיות 

 מקרי�בע� זאת . כבוד האד� וחירותו: יסוד�שבחוק" כבוד האד�"לראות בה� חלק מ

, )התשעי�החל מאמצע שנות (העליו� בשני� האחרונות בית המשפט  שהובאו לאחדי�

ניכר שינוי מסוי� , ושדנו בהיקפה הראוי של חקיקת חוק ההסדרי� בתחו� הבריאות

 מבקר לא רק את האופ� שבו בית המשפט שמעידשינוי זה . בית המשפטברטוריקה של 

 ובמיוחד כי מדובר בהלי� מזורז ומהיר שאינו מאפשר ליבו� רציני ,מתקבל חוק ההסדרי�

 אלא ג� את מידת התאמת� של הנושאי� שמוסדרי� 5,של חברי הכנסת בסעיפי החוק

 6.לעשות) אוצרבאמצעות ה(ובמיוחד נגד שימוש מורחב שמבקשת הממשלה , בחקיקה זו

יוזמה ,  לבי� משרד האוצרבית המשפטשמגדיל את החיכו� הפוליטי בי� , על א� שינוי זה

עמדת ב לתמו� בית המשפטמוסי� , המאשרת אותו, הכנסתלבי�  ו, חקיקת חוק ההסדרי�של

מדובר " ולרוב הוא אינו מוצא כי ,התערבותו בחקיקת חוק ההסדרי�� באיהולחזק האוצר

קרי� שבה� הממשלה חרגה חריגה כה קיצונית ממתח� הסבירות באחד מאות� מ

עד כדי שתקו� עילה להתערבות שיפוטית , והמידתיות הרחב הנתו� לה לעניי� יוזמות חקיקה

  7."בשיקול דעתה של הממשלה בטר� התקיימו ההליכי� העומדי� על הפרק

קטיביי� בה שני השחקני� המרכזיי� אשר שולטי� בערוצי ההשפעה האפשמציאות ב

 מקדמי� –  חוק ההסדרי� ועתירות לבית המשפט העליו�–ביותר בזירת מדיניות הבריאות 

_____________________________________  

הטענה המרכזית שבו ניתנת לבחינה ג
 בנוגע לזכויות , א� שמאמרנו מתמקד בזכות לבריאות  4
 העליו� לזכות לבריאות בית המשפט התייחסותו של ,כפי שנראה בהמש�. חברתיות אחרות

עמדתו הכללית בנוגע לזכויות ל ותוהקביעה בדבר מעמדו החוקתי והחוקי החלש קשור
טענה .  אותהועשויה להלו
 פוליטיות�חברתיות ונחיתות� של אלה לעומת זכויות אזרחיות

 . החורגת ממסגרת הדיו� של מאמר זה, בחינה נפרדתלאחרונה זו ראויה 
̇ � �4885/03 "בג  5 ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó ÔÂ‚¯‡ 'Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ ,בג: להל�() 2004 (14) 2(נטד "פ"� 

˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó(. 
, פורס
 בנבו (‰Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ � �4927/06 "בג  6

25.9.2007( .� נוגע לפרשנות מצמצמת של התיקו�, תחו
 הבריאותשאיננו בשנראה , שינוי נוס
החקיקתי בחוק ההסדרי
 תו� הקטנת מידת השפעתו של חוק ההסדרי
 על חקיקה פרלמנטרית 

‰ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ ' ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ‰È�·Â ÔÂ�Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÚÂ � �8425/04 "ראו בג: קיימת
˙ÂÈÓÂ‡Ï) בנבו 
 ).8.7.2008, פורס

 ).9.6.2009, פורס
 בנבו(ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ' Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ � �4302/09 "בג  7
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דמוקרטיי� �נותרי� כוחות סוציאל,  קיצונית במהותהליברלית�נאומדיניות ציבורית 

אלו ' קונבנציונליי�'אול� כלי מדיניות ". רגילי�"במהות� לפעול באמצעי� החקיקתיי� ה

התנאי� המבניי� הקיימי� בזירת המדיניות לנוכח פחות  יביי�מוכיחי� עצמ� כאפקט

 ליברלית�נאוה� העצמת המגמה ה, כ� נטע�, תוצאות מהלכי� אלה. הציבורית בישראל

התגברות מגמת ההפרטה במערכת הבריאות , נסיגתה של מדינת הרווחה, במשפט הישראלי

צאי הדיו� יחזקו את ברמה המוסדית ממ. בזכות לבריאות של תושביה בישראל ופגיעה

ובמקרה זה עיצוב המדיניות (טענתנו כי שינויי� מוסדיי� תוספתיי� במדיניות ציבורית 

שעיקרה הפחתת , החברתית בתחו� הבריאות ומגמת ההפרטה במערכת הבריאות בישראל

ההסתמכות על הסקטור הציבורי והגברת ההסתמכות על הסקטור הפרטי לאספקת שירותי 

 רק במסגרת תהלי� המבוסס על שיקולי� אידאולוגיי� נעשי� אינ�) וני�ומוצרי בריאות ש

ולפחות כפי שעולה הדבר בתחו� מדיניות הבריאות ,  זאתבמקו�. טווח ומתוכנני� ארוכי

ה בי� שחקני� אשר על א� תפיסת יאינטראקצישל אלה יכולי� להיחשב תוצר , בישראל

 .מבנה המוסדי הקיי�בס� תועלת אישית קצר למק  שיקולי טווחעל פיהעול� שלה� פועלי� 

תחילה נציג את התשתית העיונית לטיעו� שיוצג . מאמר זה יתחלק לשמונה חלקי�

לאחר מכ� נסקור את . תשתית זו תתבסס בעיקרה על הגישה המוסדית החדשה. במאמר

כשני מוסדות חשובי� ) �"בישבו כבג(פעילות� של חוק ההסדרי� ובית המשפט העליו� 

נעמוד על ההלכות המרכזיות הנוגעות לביקורת . המדיניות הציבורית בישראלבזירת 

שיפוטית של חקיקת חוק ההסדרי� ונצביע על הרטוריקה וג� על התוצאה של הימנעות בית 

לאחר מכ� נעבור לנתח את מערכת היחסי� שבי� . המשפט מלהתערב בחקיקת ההסדרי�

. מוסדית�נאוהעליו� מנקודת מבט משרד האוצר וחקיקת חוק ההסדרי� לבית המשפט 

 ולספק באמצעותה Theory of Moves(8" (תאוריית הצעדי�"לצור� זה נבקש לאמ� את 

התנהלות שמרנית של בית על  וליברלי�נאוהצדקה מוסדית לטיעו� המצביע על נקיטת קו 

בחלק האחרו� של המאמר נצביע על ההשלכות הנובעות . המשפט אל מול חקיקת ההסדרי�

: השלכות אלה תתמקדנה בשלושה ראשי�. סטרטגיה הימנית של בית המשפט העליו�מהא

 מת� הגנה חלשה על ;התגברות מגמת הפרטה במערכת הבריאות; נסיגת מדינת הרווחה

לבסו� נבקש לסכ� את הדיו� בנוגע להשפעת חוק ההסדרי� בהקשר . הזכות לבריאות

ה השלילית של חקיקה זאת בהקשר הבריאות ולהציע שני סוגי פתרונות להפחתת ההשפע

  . ובכלל, הזה

_____________________________________  

8  STEVEN J. BRAMS, THEORY OF MOVES (1994) .  



  2012 ד חוקי�  דניאל שפרלינג וניסי� כה�

158 
z:\books\mishpatim\hukim\4\2011-11-02\04-shperling&cohen.doc 7/2/2012 10:10:00 AM  

  מוסדות חברתיי� והגישה המוסדית החדשה, מדיניות ציבורית. ב

 9. השפעה רבה על ניתוח מדיניות ציבורית ומדינת הרווחהתלספרות המוסדית נודע

היא אילו� או חוקי משחק אשר " מוסד חברתי"ההגדרה הרחבה והמוסכמת ביותר למושג 

מוסדות כוללי� מוסכמות כמו ג� נורמות לכ� . בות ביחסי� בי� בני אד�מובילי� ליצי

זה הוא אילו� מלאכותי המחייב את .  מוסד פורמלי הוא אפואחוק. רשמיות או לא רשמיות

כלל זה מתגבש על ידי מקבלי החלטות שוני� ולבסו� . התייחסות� של כלל הפרטי� בחברה

לפיכ� הגישה המוסדית עשויה . שמי ומוסכ�נחקק על ידי פוליטיקאי� בתהלי� חברתי ר

השינויי� , השפעתו, מהותו, לספק בידינו פרספקטיבה יעילה להסתכלות על חוק ההסדרי�

כפי שמציעה הספרות להתבונ� על מוסדות פוליטיי� , שחלי� בו והשינויי� שהוא מחולל

ככאלה ה� .  מסביר כי במוב� הרחב מוסדות ה� בסופו של דבר כללי�11סטיינמו 10.אחרי�

כגו� חוקי� (חלק מהכללי� ה� פורמליי� . היסודות של כל פעילות פוליטית

ללא מוסדות ). כגו� נורמות תרבותיות( אחרי� ה� בלתי פורמליי� ואילו, )קונסטיטוציונליי�

עולה כי הסדרי� מוסדיי� ה� תוצר . אלו לא תוכל להתקיי� שו� פעילות פוליטית מאורגנת

 12. חלו� הזדמנויות לפעולהבהיפתחחסי עצמה בי� קבוצות מאורגנות של מאבק פוליטי וי

מוסדות דורשת מאנשי� ל בנוגעהחלטה רציונלית של פרט  כי 13ברוח דומה מסביר נייט

התפתחותה של ציפייה בקרב , למשל.  הביצועי� שלה� ושל אחרי�בדברלפתח ציפיות 

הא� זהו כלל : וק ההסדרי�שחקני� שוני� בזירת מדיניות הבריאות בישראל בנוגע לח

_____________________________________  

9  Jacob S. Hacker, Privatizing Risk without Privatizing the Welfare State: The Hidden 
Politics of Social Policy Retrenchment in the United States, 98 AM. POLIT. SCI. REV. 243 
(2004); PAUL PIERSON, DISMANTLING THE WELFARE STATE: REGAN, THATCHER, AND THE 

POLITICS OF RETRENCHMENT (1995) )להל� :PIERSON, 1995( ;WOLFGANG STREECK & 

KATHLEEN THELEN, BEYOND CONTINUITY, INSTITUTIONAL CHANGE IN ADVANCED 

POLITICAL ECONOMIES (2005).  
10  DOUGLASS C. NORTH, INSTITUTIONS, INSTITUTIONAL CHANGE AND ECONOMIC 

PERFORMANCE (1990) .  
11  Sven Steinmo, Institutionalism, in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL AND 

BEHAVIORAL SCIENCES 7554 (Neil J. Smelser & Paul B. Baltes eds., 2001) 
stripe.colorado.edu/~steinmo/polsby.pdf .  

12  Bernhard Ebbinghaus, Can Path Dependence Explain Institutional Change? Two 
Approaches Applied to Welfare State Reform, MPIFG DISCUSSION PAPER (2005), 

available at econstor.eu/bitstream/10419/19916/1/dp05-2.pdf .  
13  JACK J. KNIGHT, INSTITUTIONS AND SOCIAL CONFLICT: POLITICAL ECONOMY OF 

INSTITUTIONS AND DECISIONS 53 (1992).   
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לפיה מוסדות ש טיעו� זה נשע� על התפיסה ?משחק המשרת אות� או שחקני� אחרי�

אנושית ה את ההתנהגות המתווי�פורמליי�  חברתיי� ה� למעשה חוקי� פורמליי� או בלתי

 למעשה וזה,  בציפיותיה� של הפרטי�עקיבותהמוסדות עצמ� יכולי� להבטיח . בחברה

סמכויותיו , כפי שנראה זאת בהמש� המאמר. שיווי משקל מוסדי או ליציבותתנאי מוקד� ל

  . שניה� מוסדות חברתיי� פורמליי�–� ומעמדו החוקי של חוק ההסדרי� "של בג

, מכילה בתוכה זרמי� תאורטיי� שוני�) ”Neo Institutionalizm“(המוסדיות החדשה 

 ואוטונומי בהשפעה נכבדתפקיד הנחת היסוד הבסיסית המשותפת לכול� היא שלמוסדות ו

היסטורי היא �מבי� אלו ההנחה הבסיסית של הזר� המוסדי 14.על תוצאות פוליטיות

 המזוהה ע� 16, פירסו�15.שלאירועי� היסטוריי� חלק ניכר בהסבר המציאות כפי שהיא

 לפימנסה להסביר את התהוותה ועיצובה של מדינת הרווחה הנתונה , היסטורי�הזר� המוסדי

חוקרי .  ניסיונותיה� של מוסדות למקס� את כוח� לאור� ההיסטוריה–הרציונל אותו 

היסטורית אינ� טועני� כי מוסדות ה� המשתנה המסביר היחיד החשוב �האסכולה המוסדית

מוסדות משתנה מתערב או מתוו� שבאמצעותו באלא רואי� , להבנת תוצאות פוליטיות

גישה . אידאולוגיה או כוח פוליטי, אינטרסי�ובתוכו מנהלי� השחקני� הפועלי� קרבות על 

הואיל והיא מאפשרת לעקוב אחר האינטראקציות בי� , זו תשרת אותנו בהמש� המאמר

מגישה זו נובע כי מוסדות . מוסדות ורעיונות מתו� כוונה להבי� שינויי� ומגמות עכשוויות

וחר יותר מסביר  מא17. יוצרי� אות�משה�מסייעי� לבניית� ועיצוב� של שינויי� יותר 

_____________________________________  

כל מקור אשר ,  לזהות בתו� הגישה המוסדית החדשה שלוש גישות משנהאפשרבאופ� כללי   14
 Sociological(הגישה הראשונה היא הגישה הסוציולוגית .  בדיסציפלינה אחרתהואאחת מה� 

Institutionalism( ,בעיקש 
גישת . ר בהבנת תרבות ונורמות כמוסדותבה מתרכזי
 החוקרי
 מקורה במדעי –) Rational Choice Institutionalism(המוסדיות של הבחירה הרציונלית 

 ומטרתה לנסות לייש
 את ההיגיו� הכלכלי והכלי
 הכלכליי
 בלימודי פוליטיקה ,הכלכלה
�ה המוסדיתהיא הגיש, הנחשבת לשמרנית יותר, הגישה השלישית והאחרונה. והיסטוריה
המתרכזת בניתוח תוצאות באמצעות הבחנה במגמות , )Historical Institutionalism(היסטורית 


: להרחבה .חברתיות ופוליטיות כתהלי� היסטורי המעוצב על ידי המוסדות הפוליטיי
 השוני
‰ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÈÂ�È˘ ,˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„ÓÂ ˙È·ÈË�¯ËÏ‡ ‰˜ÈËÈÏÂÙ : ·ÂˆÈÚ Ï˘ ‰¯˜Óניסי
 כה� 

·ÂÏ‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂˆÈ 14–16) קבלת תואר  העבוד 
, " לפילוסופיהדוקטור"לש
כה� : להל� ()2010,  המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית–גוריו� בנגב �אוניברסיטת ב�

Ë¯ÂË˜Â„( . 
  .15' עמב, 
ש  15
16  PIERSON, 1995 ,9ש "לעיל ה. 
17  Kathleen Thelen & Svan Steinmo, Historical Institutionalism in Comparative Politics, in 

STRURCTURING POLITICS: HISTORICAL INSTITUTIONALISM IN COMPARATIVE ANALYSIS 22 
(Sven Steinmo, Kethleen Thelen & Frank Longstreth eds., 1992). 
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ה� מבחיני� במוסדות ,  כי כאשר חוקרי גישה זו מנסי� להבי� שינוי מוסדי18סטינמו

 י�בצמתי� קריטי) Focal Points" (נקודות המוקד"כמשתני� המשפיעי� החשובי� ביותר וכ

�זאת מכיוו� שמאבקי� פוליטיי� מתנהלי� בתו� . במסגרת ניתוח הנתיב ההיסטורי הארו

 בהמש� הדיו� שבית המשפט נראהברוח זו . יצוב� של מוסדות חדשי�המוסדות ועל ע

 –  בהכריעו במקרי� שבה� נדרשת התערבותו השיפוטית בחקיקת חוק ההסדרי�– העליו�

  . מעצב שינוי מדיניות המזי� והמבסס את מעמדו כמוסד פוליטי

ל אופ� שתי גישות עיקריות שהתפתחו בעיקר במסגרת המוסדיות ההיסטורית מצביעות ע

הגורסת שמוסדות , הראשונה היא גישת השינוי המהפכני. התרחשות� של שינויי� מוסדיי�

מאופייני� בתקופות ארוכות של יציבות המופרעות מדי פע� על ידי משברי� שמביאי� 

שלב  19.בעקבותיו מושגת שוב יציבות מוסדיתש ,יחסיתומהותי לשינוי מוסדי פתאומי 

התהוות ). Critical Juncture( מוגדר כצומת קריטי מהותיי המשבר המבשיל לשינוי מוסד

 Path Dependent(נתיב �התוצאות המוסדיות בצומת הקריטי מוסברת באמצעות ניתוח תלוי

Analysis( , כלומר ניתוח התהליכי� והתנהגויות השחקני� השוני� שיצרו את התנאי� לשינוי

, יתר על כ�. על ידי תהליכי� אלו אופיו של השינוי המוסדי מעוצב בהכרח 20.המוסדי

בשל קיומ� , המדיניות הקיימת עד התהוות הצומת הקריטי משפיעה ג� היא על אופי השינוי

 של הפרטי� על המדיניות הקיימת משוב� א�). Policy Feedback(של משובי מדיניות 

הוא  וא�, ייעשה ניסיו� לאמ� דפוסי� מרכזיי� ממנו במדיניות המוסדית החדשה, חיובי

  .ייעשה שינוי דרמטי במצב, שלילי

). תוספתי( היא גישת השינוי ההדרגתי התשרת אותנו במסגרת דיו� זשהגישה האחרת 

 מתחוללי� באופ� מהפכני אלא אינ�גישה זו גורסת שבמרבית המקרי� שינויי� מוסדיי� 

נויי� שי:  להצביע על שני סוגי� של שינויי� הדרגתיי�אפשר 21.באופ� הדרגתי ותוספתי

לעומת שינויי� , משתני� והבניה מחדשהלתנאי� להתאי� את המוסד שנועדו לרוב , קטני�

הספרות .  חריגה גדולה מההמשכיות המוסדית ולכ� מעצבי� את המוסד מחדששה�, גדולי�

 סח� ובה� 22, דפוסי� מרכזיי� של שינוי הדרגתי מעצבכמהההשוואתית מצביעה על 
_____________________________________  

18  Steinmo ,7558' בעמ, 11ש "לעיל ה .  
19  MARK R. BEISSINGER, NATIONALIST MOBILIZATION AND THE COLLAPSE OF THE SOVIET 

STATE (2002); IRA KATZNELSON & BARRY WEINGAST, PREFERENCES AND SITUATIONS 

(2005); PAUL PIERSON, POLITICS IN TIME: HISTORY, INSTITUTIONS, AND POLITICAL 

ANALYSIS (2004) )להל�: PIERSON, 2004( ;Streeck & Thelen ,9 ש" העילל .  
20  James Mahoney, Path Dependence in Historical Sociology, 29 THEORY & SOCIETY 507 

(2000) .  
21  Streeck & Thelen ,9ש " העילל ;Hacker ,9ש "לעיל ה .  
22  Streeck & Thelen ,9ש " העילל .  
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)Drift(, שמובילה לכישלו� , תחזוק מוסדי למרות שינויי� חיצוניי�מוגדר כהזנחה של ה

מכוונת בשל שיקולי טווח ) התעלמות( התהלי� כולל הזנחה 23.הדפוסי� המוסדיי� בפועל

ומאפייניו , ארו� או כזו שנובעת מחוסר תשומת לב בשל דומיננטיות של שיקולי טווח קצר

) אסטרטגית�טרטגית או לאאס(שינוי התוצאות המוסדיות מושפע מהתעלמות :  אלהה�

גילו� או הפעלה של שינוי מוסדי שלא על ; מהצור� להתאי� את המוסד לנסיבות המשתנות

תנאי� חיצוניי� בשל ידי רפורמה או חקיקה אלא באמצעות החוקי� שנשארי� על כנ� 

שנות בבמחקר משווה של מדיניות הבריאות בארצות הברית ובריטניה , הלדוגמ. משתני�

ר להפרטת מערכת 'מראה פירסו� כי בבריטניה נבלמו יזמות שונות של ממשל תאצ השמוני�

ניסיו� של " (אפקט ההינעלות"הבריאות על ידי משובי מדיניות חיוביי� המשולבי� ע� 

לעומת זאת בארצות הברית ). מצב חדש הקיי� בשטח" לנעול"הכוחות מחוללי השינוי 

 מנתח כיצד 25האקר,  בדומה לכ�24.מהותיי� בממשל רייג� אפשרו תנאי� הפוכי� שינויי�

 היעדר בגללהתכווצה מערכת הבריאות הציבורית בארצות הברית בהיק� הכיסוי הביטוחי 

אשר נמנעו באופ� מכוו� מסגירת , של מקבלי החלטות שמרני�) Non-Decisions(החלטה 

תרחשו ג� תהליכי� דומי� ה, כפי שנראה זאת בהמש�. הפערי� הצומחי� בכיסוי הביטוחי

התערבות �בעיקר תו� שימוש בחקיקת חוק ההסדרי� ואי, במערכת הבריאות בישראל

במונחי� של הספרות . על ידי בית המשפט העליו�, כמו ג� בהשלכותיה, במהל� הרגיל שלה

מוגדר ) ג� א� אינו שינוי מערכתי שורשי(מיסוד חוק חדש כרפורמה פורמלית , המוסדית

בפני שינוי מדיניות פנימי שמעי� זה ייתכ� רק כאשר החסמי�  שינוי 26".עיצוב מחדש"כ

  .בפני שינוי מדיניות חיצוני נמוכי�שוהחסמי� 

 כי פוליטיקאי� וביורוקרטי� הזניחו במתכוו� את מערכת הבריאות באמרואול� 

מניח האקר כי גיבוש מדיניות ציבורית נעשה בתהלי� המבוסס על , ותחזוקתה השוטפת

בזאת הוא למעשה מוציא מכלל אפשרות כי . טווח ומתוכנני� גיי� ארוכישיקולי� אידאולו

טווח  נבעה דווקא משיקולי� קצרי) צמצו� המערכת(תוצאת השינוי המוסדי שהתקבל 

, הללו. שהתפתחו בתו� דפוס נתו� של תרבות פוליטית ואינטרסי� מקומיי� של שחקני�

 בסיס עיקרי להבנת השינויי� השוני�  מהווי�27, בספרות והודג�וכפי שכבר נטע�, לטענתנו

רבי� משינויי� אלו . במדיניות ציבורית ובמדינת הרווחה הישראלית בעשורי� האחרוני�

_____________________________________  

23  Hacker ,9ש "לעיל ה. 
24  PIERSON, 1995 ,9 ש"לעיל ה. 
25  Hacker ,9ש " הלעיל .  
26  
  . 247' עמב, ש
   .1ש " לעיל ה,"משילות�מדיניות ציבורית ואי"כה�   27



  2012 ד חוקי�  דניאל שפרלינג וניסי� כה�

162 
z:\books\mishpatim\hukim\4\2011-11-02\04-shperling&cohen.doc 7/2/2012 10:10:00 AM  

שיעמוד במרכז , התאפשרו בעיקר באמצעות המנגנו� הפוליטי של חקיקת חוק ההסדרי�

  .הדיו� בחלק הבא

  חוק ההסדרי� כמוסד פוליטי. ג

  כללי  .1

 כחלק מתכנית כלכלית לייצוב 1985ינה נחקק לראשונה בשנת חוק ההסדרי� במשק המד

 אומצה תכנית חירו� אשר בחלקה סתרה 29 בשל מצב קשה מאוד במשק הישראלי28.המשק

 בדרישהייחודו של החוק הוא . הסכמי� שוני� וא� חוקי� במגוו� גדול של תחומי מדיניות

 30.חייב לעבור כמקשה אחת ובסופו של דבר הוא , על כלל סעיפיויצביעושהפוליטיקאי� 

 �מאז שנחקק כחוק חירו� הפ� חוק ההסדרי� לנוהג מקובל המובא לאישור הכנסת בסמו

או כחלק מתכנית כלכלית )  יו� לפני סו� השנה התקציבית60לפחות (לדיו� על חוק התקציב 

 התפיסה הרווחת היא כי אישור התקציב ללא אישור חוק ההסדרי� פוגע 31.של הממשלה

החוק אינו יציר כפיה� של ,  כפי שנראה בהמש�32. לממש את התקציבביכולת

על ידי הביורוקרטי� ממשרד , רובו ככולו, הפוליטיקאי� בכנסת או בממשלה אלא מעוצב

  .האוצר

_____________________________________  

חוק "אבישי בניש . יצחק זמיר, מעניי� שהחוק נחקק בניגוד לעמדת היוע� המשפטי לממשלה  28

̇ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ–ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ " מפלצת חקיקתית במרתפי הכנסת: ההסדרי Î˘Ï ÔÂ‡Ë·  42 ,60 

)2003(. 
רעו� תקציבי מעמיק ודלדול יג, נפלציה של מאות אחוזי
 מדי שנהטיבו של המשבר היה באי  29

מניות בשנת הברזרבות המטבע לצד משבר במערכת הפיננסית והבנקאית בעקבות משבר 
 ÂÈ�È„Ó È¯˜ÁÓ 17, 9˙" בי� כלכלה לפוליטיקה: חוק ההסדרי
"דוד נחמיאס וער� קליי� . 1983

)1999(.  
30  Assaf Meydani, Political Entrepreneurs and Electoral Capital: The Case of the Israeli 

State Economy Arrangement Law, 19 CONSTIT. POLIT. ECONOMY 301 (2008).  
אישור חוק התקציב לאחר שלושה חודשי
 מראשית שנת הכספי
 כמוהו כהחלטת �כיוו� שאי  31

כאשר ההצעה אינה . סדרי
מובטחת משמעת קואליציונית בהעברת חוק הה, הכנסת על פיזורה
 ובכ� ,הממשלה מודיעה כי היא רואה בהצבעה על החוק הצבעת אמו�, צמודה לחוק התקציב
 . 5ש "לעיל ה, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙� "בג :ראו למשל. מבטיחה את אישורו

 ‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂÎÓ‰ "? רע הכרחי או בהכרח רע–חוק ההסדרי
 "דנה בלאנדר   32
)2007 (www.idi.org.il/breakingnews/pages/breaking_the_news_4.aspx.  
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 החוק מורכב ממגוו� נושאי� המשמשי� 33.לחקיקת חוק ההסדרי� מאפייני� מיוחדי�

ביטולה או , הקפאה של חקיקה קיימתכוללי� ולביצוע מדיניות ולשינויה " אמצעי סל"

בה� שלהבדיל מהצעות חוק ממשלתיות ( היזמה לחקיקה מגיעה ממשרד האוצר 34;תיקונה

הדיו� במכלול הנושאי� ; )היזמה היא של השר הנוגע לדבר החקיקה או משרד המשפטי�

שלרוב מכילה סעיפי� ועמודי� ,  הצעת החוק35;נעשה לרוב במקשה אחת בהלי� מזורז

עדת הכספי� ומועברת לדיו� בו, )2004 עמודי� למשל בהצעה לשנת �100למעלה מ(רבי� 

שבה לממשלה יש רוב כמעט , )עדות הכנסת המקצועיותובמקו� פיצולה לדיו� בו(

שינויי� וא� ביטולי� של חוקי� קיימי� במגוו� ,  כ� נכנסי� לתו� החוק עיכובי�36.אוטומטי

 שלחלק גדול מה� אי� ,)דת ועוד, יה ותשתיותיאנרג, חינו�, בריאות(תחומי המדיניות 

 החוק מאפשר להתגבר על מכשולי� פרלמנטריי� השעוני� 37. מהותיותהשלכות תקציביות

בה שספרות המדיניות הציבורית מצביעה על הדר� ,  אכ�38.על הסתמכות על רוב קואליציוני

_____________________________________  

  . 33' בעמ, 5ש "לעיל ה,  ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙�"בג  33
חשוב לציי� כי בשני
 האחרונות חל גידול במגוו� הנושאי
 של חוק ההסדרי
 ובמספר סעיפי  34

  .32ש "לעיל ה, בלאנדרלתרשי
 משווה ראו . החוק שבו
בדיו� על "ועדת הכנסת לקבוע סדרי דיו� מיוחדי
  לתקנו� הכנסת רשאית 131 עי�על פי ס  35

ההסדר החוקי שחל , משזו לא עשתה כ�". תקציב המדינה ובמקרי
 אחרי
 יוצאי
 מ� הכלל
התקנו� אינו מגביל . על דיוני הצעת חוק ההסדרי
 זהה לזה שחל על הצעות חוק ממשלתיות

 
 ייתכ� וזה קצת מחטיא את .שעשויי
 להיכלל בחקיקת ההסדרי
המגווני
 את מספר הנושאי
 . הוא אינו מגביל ה� את הכמות וה� את המגוו�. הכוונה

36  
 הצעת חוק ההסדרי
 ,יצוי� כי בשני
 האחרונות ובעקבות ביקורת על מנגנו� חוק ההסדרי
ועדת וא� חלק הארי של ההצעה עדיי� נדו� רק ב, השונותועדות הכנסת ומפוצלת לדיו� ב


� הדמוקרטי של חוק ההסדרי
 ושחיקתה של מדינת הרווחה הגירעו"טל גול� . הכספי
 ). 2007 (257 ,247 יא Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" הישראלית

 שעל פיו אחות מוסמכת , לפקודת הרוקחי
16'  תיקו� מס:דוגמאות לנושאי
 כוללי
 כאלה  37
תיקוני חקיקה ליישו
 (חוק ההתייעלות הכלכלית (ורוקח יוסמכו להנפיק מרש
 לתרופות 

תיקו� לחוק בתי המשפט שיאפשר ; )2009–ט"התשס, )�2010 ו2009הכלכלית לשני
 התכנית 

 לחוק 50 סעי� :דיו� בעברות מסוימות בידי מותב יחיד במקו
 הרכב של שלושה שופטי

תיקו� עקי� לחוק בתי  (66, 42ח "ס, 2008–ט"התשס, )29' תיקו� מס(ההוצאה לפועל 
 היוע� המשפטי לממשלה מר מני מזוז ניהל 2005שנת כי ביצוי� ). 1984–ד"התשמ, המשפט

' בעמ, 36ש "לעיל ה, גול�.  ע
 משרד האוצר על צמצו
 היקפו של חוק ההסדרי
משא ומת�
273. 

מסלול ה"לעתי
 הממשלה מנסה להעביר באמצעות חוק ההסדרי
 חקיקה שלא צלחה ב  38
 לאחר 1997 לשנת  שהוכנס לחוק ההסדרי
, לכ� הוא חוק הגני
 הלאומיי
הדוגמ". הרגיל

 חוק הסדרי
 במשק : בוועדת הפני
 והגנת הסביבה של הכנסת"נתקעה"שהצעת החוק 
לעיל , בלאנדר;  1996–ז"התשנ, )1997 לשנת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(המדינה 

  .32ש "ה
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 � 39.ני�בה לעתי� כופי� מוסדות פוליטיי� יציבות זמנית באמצעות כללי משחק שושהדר

הופ� לגור� משמעותי המשפיע על שיקול " חוק ההסדרי� כי הוא בעניי�לא לשווא נטע� 

ועל מידת הפנמת� של , על בסיסי הכוח הפוליטיי� והכלכליי�, הדעת של מקבלי ההחלטות

  40."נורמות דמוקרטיות במערכת הפוליטית והציבורית בישראל

,  כי חוק כזה משמש מנגנו� יעילבאמצעות חוק ההסדרי� נטע� כתמיכה בהלי� החקיקה

 ,מרכזי ואולי א� יחיד לקידו� חקיקה ומדיניות במציאות הכלכלית והפוליטית בישראל

 כלי זה מאפשר לממשלה 41.ספק א� חלק מהרפורמות היו מתקיימות בהלי� חקיקה רגילו

פני על " הוכיח את עצמו"  שהחוקמאחר לקבוע יעדי� וסדרי עדיפויות בפרק זמ� קצר יחסית

שמגבי� ומאזני� זה את זה ברמת " חבילות צעדי�"החוק מסייע בקידומ� של . שני� רבות

�היצמדותו לחוק התקציב מייצג את סדר העדיפויות ; ההוצאות וההכנסות לטווח הארו

קבלת החלטות , העדכני שאימצה הממשלה והוא ג� מאפשר סנכרו� של תהליכי עבודה

ודאות הכרו� בהליכי החקיקה ומפחית את מספר ור המצמצ� את חוס, וחקיקה של הממשלה

החוק משמש מנגנו� ויסות וייצוב של ,  בנוס�42.התיאומי� שנדרשי� במערכת לאור� השני�

, חוסר האחריות התקציבית של חברי הכנסתאת  לבלו� והוא עשוי ,הכוחות הפוליטיי�

לי לתת את הדעת המחוקקי� חדשות לבקרי� חוקי� שיש לה� השלכות תקציביות רבות מב

 איננההממשלה בה�  לבסו� החוק מאפשר לצמצ� עלויות ג� באות� מקרי� ש43.כ�על 

_____________________________________  

39  WILLIAM H. RIKER, THE ART OF POLITICAL MANIPULATION (1986) .  
  .8' בעמ, 29ש "ל הלעי, נחמיאס וקליי�  40
 שנער� במרכז בכינוסהשוו את דברי היוע� המשפטי לממשלה לשעבר מר מני מזוז   41

הרבה פעמי
 חוק ההסדרי
 הוא הדר� היחידה להעביר רפורמות : "הבינתחומי בהרצליה
שלילת זכויות מבעלי אינטרסי
 וחזקות בכלכלה , העלאת גיל הפנסיה, לדוגמא. חיוניות במשק

בית ספר ." ( השני
 האחרונות עברה בחוק ההסדרי
25 �כמעט כל רפורמה ב. עודהישראלית ו
: כנס בנושא, 2011 בינואר 4, רדזינר למשפטי
 במרכז הבינתחומי הרצליה ער� הערב

 /portal.idc.ac.il/he/main" חברתית על סדר היו
 הציבורי�מדיניות פיסקאלית"
pages/newsDetails.aspx?idcid=238&idclang=Hebrew() כ� ראו ). כינוס הרצליה: להל�

" 'חוק ההסדרי
 הוא הדר� היחידה להעביר רפורמות כלכליות קריטיות': מזוז"הילה רז 
TheMarker 6.1.2011, www.haaretz.co.il/misc/1.1155406) �7.5.2012נצפה לאחרונה ב.( 

רי
 במשק המדינה על השפעת השימוש הגור� בכלי של חוק ההסד"ענת מאור ודורית בר ניר   42
 
 ). ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 77 ,95) 2008" 2005–2002הפערי
 בשני

 על ידישהוגשה שלא (משק המדינה קובע כי הצעת חוק תקציבית : יסוד�ג לחוק3 עי�כיו
 ס  43
 ושהממשלה לא אישרה עלות , מיליו� שקלי
5 בעלות תקציבית של לפחות ,הממשלה

 חברי הכנסת לפחות בכל אחת משלוש 50בקולותיה
 של לא תתקבל בכנסת אלא ) תקציבית זו
בעניי� זה פורס
 לאחרונה כי הממשלה מבקשת להגדיל . הקריאות הדרושות לאישור החקיקה

 �55 לח"ש מיליו� �5את הרוב הדרוש להצבעה על חקיקה שעלותה לתקציב המדינה גבוהה מ
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 אול� א� שבעקיפי� החוק עשוי לשרת 44. מצליחה לבלו� חקיקה שמנוגדת לעמדתהאיננה

מתבצע על ידי הביורוקרטי� של , רובו ככולו, עיצובו של חוק ההסדרי�, את הממשלה

  .משרד האוצר
 והחזק החשובמשרד האוצר השחק� להיותו של  הסיבות מ�אחת חוק ההסדרי� הוא 

הפ� מאז לנוהל , שנולד כחוק חירו�,  חוק ההסדרי�45.ביותר בזירת מדיניות הבריאות
כמעט ,  והוא כולל,מקובל ומובא לאישור הכנסת מדי שנה בצמוד לדיו� בחוק התקציב

 זה נוצר מלכתחילה ג� בשל הסדר מוסדי. הסדרי� שוני� בתחו� הבריאות,  שגרהכעניי� של
 של תרבות ה התפתחותוג� בשל 46,משילות קשי� במערכת הפוליטית בישראל�תנאי אי

 העובדה שהציבור כמעט 47.פוליטית המאופיינת בעקיפה של ערוצי� מוסדיי� פורמליי�
 ואת תכניה הופכת את החוק לאחד הכלי� 48אינו מבקר את מנגנו� חקיקת ההסדרי�ש

 –משמשי� את משרד האוצר כדי לערו� שינוי יסודי של הסדרי� נוהגי�  ביותר ההחשובי�
אישורו פוגע נואשות � שאיהיות 49.חלק� שאינ� מתחייבי� מכוח חוק התקציב השנתי

א� שהוא מציע , מופעל על הפוליטיקאי� לח� רב להעברתו, בקואליציה הממשלתית
,  לידתו של שינוי מוסדי זה50.ידונו באופ� מעמיק יותר בכנסתישינויי� מבניי� שראוי ש

ההתנהגות הפוליטית הנתונה עקב  ג� היא חלה 1985,51של " תכנית הייצוב"כחלק מ

_____________________________________  

" כי
"מקשי
 על חיי החהממשלה והאוצר : הצעות חוק פרטיות"צבי זרחיה . חברי כנסת
TheMarker 15.3.2010 ,www.themarker.com/markets/1.558892 . 

 .270–268' בעמ, 36ש "לעיל ה, גול�; 18' בעמ, 29ש "לעיל ה, נחמיאס וקליי�  44
יצוי� כי בפוליטיקה הישראלית משרד האוצר בכלל ואג� התקציבי
 בפרט זוכי
 לכוח רב   45

ראו אבי ב� בסט ומומי . �OECDשבמדינות אחרות החברות בולמעמד פוליטי העולה על זה 
 /Âˆ˜˙‰ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÁÂÎ‰ ÔÊ‡Ó) 2007( ,www.idi.org.il/PublicationsCatalog·דה� 

Documents/BOOK_7071/Book_7071.pdf.  
 .1ש "לעיל ה, "משילות�מדיניות ציבורית ואי"לכה� והשוו . 1ש "לעיל ה, נחמיאס וסנד  46
47  Meydani , 303' עמב, 30ש "הלעיל .  
: )ד אתי בנדלר"עו, בתחו
 כלכלה ותקשורת(השוו את דברי המשנה ליוע� המשפטי לכנסת   48

התחושה שלי היא שלפחות בשני חוקי ההסדרי
 האחרוני
 ובוודאי חוק ההסדרי
 , לצערי"
יש השלמה ע
 הגזירה , היא נשמעת הרבה פחות בעוז. הביקורת החיצונית די דעכה, האחרו�

הקולות האחרי
 "בנדלר המשיכה ואמרה כי ". כי כול
 מביני
 שאחרת אי אפשר, אתהז

 . 41 ש"לעיל ה, ס הרצליהוני כ."שנשמעי
 ה
 של גופי
 אינטרסנטיי
 שהחוק נוגע אליה

, 287 לז ÌÈËÙ˘Ó" חוקיות ההפרטה של אספקת שירותי
 ציבוריי
"יואב דות� וברק מדינה   49
332) 2007.(  

50  Carmel Shalev & David Chinitz, In Search of Equity, Efficiency, Universality and 
Com-Prehensiveness: Health Reform and Managed Competition in Israel, 20 

DALHOUSIE L.J. 553, 555 (1997).   
 .9' בעמ, 29ש "לעיל ה, נחמיאס וקליי�  51
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פי א� על ,  מאז52.אשר הובילו לחקיקתו" יזמי� פוליטיי�"בשילוב פעילות� של 
פוליטיקאי� וביורוקרטי� רבי� רואי� בהסדר ,  מתבצעת כל עברה על החוקאי�שפורמלית 

אקט בעייתי מבחינת שמירה על , ת הנלוות אליו הננקטות על ידי האוצרזה ובטקטיקו
 הליכי החקיקה הנלווי� לחוק זה חפוזי� ופוגעי� בעקרו� הפרדת 53.עקרונות הדמוקרטיה

 כ� נעדר ההלי� 54. ובעיקר בעקרו� ההשתתפות של חבר הכנסת בתהלי� החקיקה,הרשויות
אחת הטענות הנפוצות היא . הציבור הרחבהחקיקתי הזה שקיפות כלפי חברי הכנסת וכלפי 

 לפוליטיקאי� להיער� לקראתו כיאות מאפשרי� � אינ פרסומוכי מועד פרסומו ואופ�
א� ,  אמצעי לשליטה ריכוזית ומלאה של האוצר במשקהוא מצד אחד החוק 55.ולהגיב עליו

פרדוקס " מה שיוצר את – מובהקת ליברלית�נאומצד אחר מניעה אותו אידאולוגיה 
   56.שילוב של הפרטה ע� הגדלת מעורבות הממשלה בכלכלה שהוא, "ההפרטה המלאימה

למקלט חקיקה של הממשלה " שחוק ההסדרי� הפ� אמראחד מיושבי ראש הכנסת , אכ�
 57,"וכי ממשלות שונות העבירו באמצעותו חוקי� שלא הצליחו להעביר� בדרכי� נאותות

החוק כולל לא אחת תיקוני חקיקה רבי� היועצת המשפטית לשעבר של הכנסת ציינה כי ו
ריבוי הנושאי� וקוצר "מבקר המדינה ציי� כי ואכ�  58,בינ� לבי� תקציב המדינה אי� כלו�ש

הזמ� שבי� הפצת הצעות ההחלטה למשרדי� לבי� מועד הדיו� בממשלה מקשה לקיי� דיו� 
 59,"שלהטר� מועד הדיו� בממ, מקצועי פרטני ובעל תרומה בכל הצעה והצעה, מעמיק

_____________________________________  

52  Meydani ,302' בעמ, 30ש "לעיל ה. 
 בחוקי
 הדומי
 לחוק ההסדרי
 הישראלי משתמשותט מאוד מדינות מערביות בעול
 מע, אכ�  53


ÂÁ˜ שילה הטיס רול� . נשמעות עליה� ביקורות רבות,  במדינות שבה� קיימת חקיקה דומהוג
 ÌÈ¯„Ò‰‰–˙ÂÈÓÂ‡Ï�È· ˙Â‡ÂÂ˘‰Â ˙ÂÈ‚ÂÒ )  2005, המידעומרכז המחקר  –הכנסת( 

www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m01237&type=pdf . 
 .118–117 'עמב ,14ש "לעיל ה, „Ë¯ÂË˜Â כה�  54
שלי יחימובי� את " העבודה" העלתה חברת הכנסת מטע
 מפלגת 2009באפריל , למשל  55

האוצר מקפיד לחלק את החוק רק באמצעות פקס ולא בקוב� מחשב נגיש "... הטענה כי
אליה
 ובכ� האוצר מונע מהשרי
 משרדי הממשלה מקבלי
 רק את הטיוטה הנוגעת . לעבודה

העלתה לאינטרנט את ' כ שלי יחימובי�"ח"יובל אזולאי : וראה..." לראות את התמונה הכוללת

 ı¯‡‰online 29.4.2009  "'אוס� פרוע של החלטות אלימות; 'טיוטת חוק ההסדרי

www.haaretz.co.il/hasite/spages/1081830.html.  
מהפרטה מלאימה : 2033–1977יות הכלכלית של הימי� הישראלי תמורות במדינ"דני גוטוויי�   56

 ).2004 (221 י ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á ‰„Â·Ú" להפרטה אוליגרכית
מאוזכר באיל בנבנישתי . 5ג'  עמı¯‡‰ 6.11.1999" כנסת חזקה, ר"אדוני היו"צבי זרחיה   57

 ).2001 (810–809, 797 לא ÌÈËÙ˘Ó" בלמי
 ואיזוני
 בחסות בית המשפט"
עותק  ()14.5.2006, ד נורית אלשטיי�"חוות דעת של עו" (2006חוק ההסדרי
 לשנת הצעת "  58

 ). ÌÈ˜ÂÁשמור ע
 מערכת 
 ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„È˙�˘  53 ·–  ˙�˘Ï2002 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ 2001, 37מבקר המדינה   59

)2003(. 
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שאינ� היוע� המשפטי לממשלה הנחה שיש להימנע מלהצמיד לדיוני התקציב הצעות ו
ראש אג� אכ�  ו60, לענייני התקציב ובמיוחד כאלה הנוגעות לשינויי מדיניותישירותקשורות 

) א� רק(כי הוא מצדד בצמצו� היקפו ) ובאופ� חריג מאוד( 2009התבטא בשנת התקציבי� 
נודעת לחוק ההסדרי� חשיבות רבה  א� למרות כל אלה – 61א� כללי המשחק ישתנו

 באמצעות החוק מבקשת הממשלה בי� 62.חברתית בישראל�בעריכת שינויי מדיניות כלכלית
ששמה לה למטרה להעביר רבות מהפונקציות , ליברלית�נאוהיתר לקד� אידאולוגיה 

אכיפת זכויות העיקריות של המדינה לידי השוק החופשי ומגבילה את סמכות המדינה ב
דוגמאות לשימוש בחוק ההסדרי� למטרות אלה נראה . כלכליות וחירויות בסיסיות בלבד

 לקצ� את קצבאות הילדי� 63,ביזמה לדחות את הכניסה לתוק� של חוק הדיור הציבורי
 להפחית את קצבת 65, לפגוע בקצבאות הזקנה64,טחונייולהתנות את מת� הקצבה בשירות ב

 67לטיפול במובטלי�" אורות לתעסוקה"תכנית הציא לפועל את  להו66,ההבטחה לנזקקי�
  . ועוד

_____________________________________  

 ,6ח בנספ, 53ש "לעיל ה, הטיס רול�הנחיה זו לא אומצה באופ� רשמי והיא מאוזכרת אצל   60
  .34' עמ

61
א� אתה , חוק ההסדרי
 אמנ
 פוגע בסדרי עול
 תקיני
: "איו� לתקשורת ציי� אודי ניס�יבר  

כמו , אפשר לקבוע כללי משחק חדשי
 בנוגע לחקיקה פרטית. משיג אתו מטרות טובות
ואפשר ג
 לקד
 רפורמות על ידי קביעת כלל , הגדלת הרוב הדרוש להעברת חוק פרטי

א
 דברי
 אלה . ג
 כאשר המשרד הייעודי מתנגד, התחיל בתהלי� החקיקהשהאוצר יוכל ל
א
 נתניהו ימשי� ': אודי ניס�" נחמיה שטרסלר". נית� יהיה לצמצ
 את חוק ההסדרי
, ישונו

 /TheMarker 19.7.2009 www.themarker.com" 'להתערב באוצר זו תהיה קטסטרופה
markets/1.541090 .הוא אמריבר �כי הוא כלי ניהולי חשוב , חוק ההסדרי
 יישאר": איו� נוס

חלק מהבעיה של החוק בשני
 האחרונות הוא . אבל צרי� מינו� נכו� יותר, של הממשלה
.  רפורמות שלא עברו עבודה מקצועית מספקת לפני הצגת�–שנכללו בו רפורמות לא בשלות 

בהחלט , 
 סבירי
שעברו טיפול מקצועי כנדרש ושמוגשות לכנסת בלוחות זמני, רפורמות
: ראש אג� התקציבי
 במשרד האוצר"מירב ארלוזורוב ". יכולות להמשי� ולהיכלל בחוק

 .TheMarker 1.2.2010 www.themarker" ' צרי� לפקח עליו– סלולר אינו מוצר מותרות'
com/markets/1.556524.  

 .262–259'  בעמ,36 ש"לעיל ה, גול�לפירוט קשת רחבה יותר של מבקרי חוק ההסדרי
 ראו   62
 .)6.7.1999 ,פורס
 בנבו (Á"� Ô‰Î Î ' ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ ¯˘Â �403/99 "בג  63
  ).10.6.2002 ,פורס
 בנבו, כתב טענות (È�ÂÏÙÌ�  'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ �4953/02 "בג  64
 ).9.9.2004 ,פורס
 בנבו(˘¯ ‰‡Â�Ó ' ¯ˆÂ¯ � �5578/02 "בג  65
 )2005 (464) 3(ד ס"פ, ˘¯ ‰‡ÂÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ� È˙¯·Á ˜„ˆÂ Ì '¯ˆÂ �366/03 "בג  66

 .) Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ˙�"בג: להל�(

 יא ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á ‰„Â·Ú"  היבטי
 משפטיי
–בישראל ' תכנית ויסקונסי�'יישו
 "ניש באבישי   67
121) 2005.( 
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  חוק ההסדרי� והשפעתו על מערכת הבריאות  .2

 התקבל בכנסת חוק ביטוח 68,לאחר תהלי� פוליטי מורכב ומרתק, 1994 ביוני �15ב

לאחר עשרות שני� של ניסיונות , 1995 בינואר �1 ונכנס לתוקפו ב69בריאות ממלכתי

החוק כלל ביטוח בריאות ממלכתי והבטחתו של סל . � לחקיקתו או הסדרתוומאמצי� שוני

קופת חולי� "בריאות בסיסי לכלל האזרחי� על פי סל הבריאות הנתו� שהיה באותו הזמ� ל

בהעבירו את , כ� א� הכניס את מרבית מימו� המערכת תחת חסות ממשלתיתבו, "כללית

. י� הקופות על פי נוסחת הקפיטציהגביית מסי הבריאות לביטוח הלאומי וחלוקתו ב

משמעות התהלי� הייתה למעשה הלאמה של מנגנו� גביית כספי מימו� המערכת והקצאת� 

, הטלת האחריות לאספקת� של מוצרי� ושירותי הבריאות על קופות החולי�ע�  בה בבד

כ� מורכבת כיו� מערכת . רי� האמורי� לקיי� ביניה� תחרות מבוקרת"אשר הפכו למלכ

  .רגולציה ממשלתיתבהפועלות , ריאות בישראל בעיקרה מארבע קופות החולי�הב

 הולא� למעשה מנגנו� הגבייה והתקצוב של מערכת הבריאות 1995מאז ינואר 

: שני המרכיבי� הגדולי� במימו� מערכת הבריאות הגיעו מכספי הציבור. הישראלית

המעסיקי� בתשלו� דמי חובת השתתפות (ההשתתפות הישירה של הממשלה והמס המקביל 

שול� על ידי החברי� ) דמי החברות בקופה(המס האחיד ). ביטוח הבריאות של עובדיה�

או ההסתדרות הקשורה ( היו הקופות 1973קוד� לחוק ועד אפריל . ישירות לקופות החולי�

 בשביל 70מתארי� זה נעשתה גביית המס המקביל. גובות לעצמ� את מסי הבריאות) לה�

  גבה המוסד לביטוח לאומי מס מקביל1984החל מאפריל .  ידי הביטוח הלאומיהשכירי� על

 נגבה מס הבריאות של אזרחי ישראל דר� 1995משנת . ג� מחברי� לא שכירי� בקופה

 71,"סל שירותי� בסיסי "בשביל הכנסת� ועל פיהמוסד לביטוח לאומי בצורה פרוגרסיבית 

 אחת לשלושה חודשי� 72.ת הקפיטציהקופות את תקציב� לפי נוסחל הקצתההממשלה ו
_____________________________________  

יזמי "ניסי
 כה� : לתיאור המהלכי
 הפוליטיי
 וההיסטוריי
 שקדמו לחקיקת החוק ראה  68
 להתפרס
 צפוי(" המקרה של ביטוח בריאות ממלכתי: עיצוב מדיניות ציבוריתמדיניות ו

· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·88.(  
 .1994–ד"תשנה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי  69
 ואילו, מימו� הוצאות אשפוזל מס ששול
 על ידי המעסיקי
 ואשר שימש הוא" המס המקביל"  70

  .צאות אמבולטוריותשימש למימו� הו, ששול
 על ידי המבוטח, המס האחיד
71  David Chinitz & Avi Israeli, Health Reform and Rationing in Israel, 16 HEALTH 

AFFAIRS 205 (1997).  
72  � לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי ההקצאה לקופות החולי
 תיעשה לפי היחס 17 סעי

אמות לפי יה ויזי אוכלוסריחוק מקו
 מגוריו ממרכ, לפי גיל(שבי� מספר המבוטחי
 המשוקלל 
בכל אחת מהקופות לבי� ס� כל המבוטחי
 בכל הקופות באישור ) מידה נוספות שיקבע השר

כ� קובעי
 נתוני הלידות והפטירות ומספר המבוטחי
 . ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
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 השבועות שלאחר מכ� 12 ובמש� ,חודשי� מתבצע תחשיב הנוסחה לפי הנתוני� הקיימי�

מתוקצבת הקופה לא רק על פי מספר , על פי נוסחת הקפיטציה. מועבר התקציב לקופות

הקופות מעבירות למשרד . החברי� בה אלא ג� לפי מאפייני� כגו� גיל ומצב בריאותי

יש להעביר ש וזה מעביר לביטוח הלאומי את הסכומי� ,וני� על החברי� בקופההבריאות נת

  .לכל קופה

 בכל הקשור למימו� רבהשליטה בידי הממשלה  למעשה נת�תהלי� תקצוב ריכוזי זה 

 את מאודהגדיל הוסי� ו) להל� (1997ביטולו של מס מקביל בשנת . מערכת הבריאות

נקודת תורפה , זאת ועוד.  מערכת הבריאותשליטת� של הממשלה ומשרד האוצר במימו�

 שנגעה למנגנו� העדכו� של גובה סל שירותי – מרכזית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

התפתחות , עדכוני� בעקבות השתנות מחירי�ל באשרהבריאות ולהיעדר נוהל מפורש 

משרד  73. עודדה א� היא את מעורבות הממשלה– טכנולוגית או גידול והזדקנות אוכלוסי�

 לשחוק את כדיהאוצר ניצל את העמימות הקיימת בחוק ואת התלות שבו למימו� המערכת 

, מקורות הסל כחלק ממגמה כללית של צמצו� המשאבי� המופני� לאפיקי� חברתיי�

 .בפי מקבלי החלטות שוני�" אנטי דמוקרטיות"ו" לא חוקיות"לעתי� א� בשיטות שתוארו כ

 שינויי� רבי� בחוק –י האוצר בשני כלי� מרכזיי� שחיקת מקורות הסל נעשתה על יד

  74.בריאות ממלכתי ונספחיו באמצעות חקיקת חוק ההסדרי� ושחיקת סל הבריאות

 תיקוני� 416 נערכו בו 2009מאז חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועד אוקטובר 

" רי�חוק ההסד"ב" פרק הבריאות"חקיקה דר� ב נעשו מהתיקוני� בחוק 280. שוני�

כולל תיקוני חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית (ובמסגרת החוקי� להבראת כלכלת ישראל 

_____________________________________  

המשקל היחסי השונה לכל גיל מבטא את )). ב(18סעי� (החדשי
 לעניי� חלוקת המקורות 
. דל בצריכה היחסית הצפויה של שירותי בריאות בקרב המשתייכי
 לקבוצות גיל שונותההב

 5%. )היחס בי� החלוקה אינו מופיע בחוק עצמו ( ממקורות החוק95% מחולקי
בשיטה זו 
 מספר המבוטחי
 בכל קופה החולי
 באחת מהמחלות הקשות פיהנותרי
 מחולקי
 על 

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת על טה  החלילאחרונה). 19סעי� (שיקבע השר 
 בשבילכ� שקופות החולי
 תקבלנה תגמול גבוה יותר , שינוי בשיטת התקצוב של הקופות

מבוטחי
 "גנ� �רוני לינדר. קשישי
 ונשי
 בגיל הפוריות, מבוטחי
 שחיי
 בפריפריה
, TheMarker 14.10.2010"  יקבלו תקצוב גדול יותר–וקשישי
 , נשי
 צעירות, מהפריפריה

www.themarker.com/markets/1.586142 .  
 ‰¯ÂÙ‡‰" עדכו� סל שירותי הבריאות"לעניי� עדכו� סל השירותי
 ראו אבי ישראלי ודוד חיני�   73

לביקורת על מנגנו� העדכו� ראו דוח הפורו
 הציבורי לעדכו� סל ). 2003 (100 )ב(142
 
 ?www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx: י" באתר הר22.1.2008התרופות מיו

CategoryId=2367. 
74

, Á‡ ı¯‡ 43¯˙" יותר משלוש מאות תיקוני
 לחוק באמצעות חוק ההסדרי
"רוני אבולעפיה   
66–71) 2008(.  
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 מגמה זו של הפרטת מערכת הבריאות באמצעות 75).2009–ט" התשס,�2010 ו2009לשני� 

לצדה של מגמת ריכוזיות ורגולציה מואצת של , באופ� פרדוקסלי, חוק ההסדרי� הובחנה

   76.בריאות הישראליתמערכת הל באשרהממשלה והאוצר 

משרד האוצר כלי מרכזי לעריכת רפורמות במערכת בידי חקיקת חוק ההסדרי� שימשה 

צמצו� המגזר , הפרטה, הבריאות המונעות על ידי רעיונות של חיזוק התחרות החופשית

לצד המוטיבציה הכללית לקידו� רעיונות אלה . סכו� בהוצאות והתייעלותיח, הציבורי

ושיוחס  רעו� תקציבי שבו הייתה מצויה מערכת הבריאותילעתי� עקב גרפורמות נדרשו ה

 בשל ייחודיותו של מנגנו� זה 77.בעיקר למבנה המיוחד של ביטוח הבריאות הממלכתי

 של עקרונות חוק ביטוח –  ובעיקר מזורז–הצליח משרד האוצר להביא לשינוי יסודי 

 ולפיה ביטוח הבריאות ,ק זה לחו1תפיסה המבוטאת בסעי� בבמיוחד , בריאות ממלכתי

 עיקר הרפורמות 78.שוויו� ועזרה הדדית, הממלכתי יהיה מושתת על עקרונות של צדק

שקיומ� התאפשר באמצעות חקיקת חוק ההסדרי� נגע לביטול מקור מרכזי במימו� הוצאות 

 שעיקרו חובת השתתפות המעסיקי� בתשלו� דמי ביטוח הבריאות של עובדיה� ,הבריאות

הגברת התלות שבי� מימו� הוצאות הבריאות : ידי אלה צעד שהביא ל–") בילמס מק("

 הקמת� והפעלת 79;לתקציב המדינה ופגיעה ביציבות הפיננסית של מערכת הבריאות

שהביאה להכשרה עקיפה , שלצד בתי החולי� הממשלתיי�" תאגידי בריאות"פעילות� של 

 של תכניות שירותי בריאות �ת הפעל80;של הענקת שירותי רפואה פרטית בבתי החולי�
_____________________________________  

ניתוח : חמש עשר שנות מדיניות בריאות בישראל בראי החקיקה"ניסי
 כה� ושלמה מזרחי   75
 ·ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ)" 2009–1994(לכתי והשינויי
 שחלו בו מוסדי של חוק ביטוח בריאות ממ

 ").ניתוח מוסדי"כה� ומזרחי : להל�). (2011 (65, 87
76  Shlomo Mizrahi & Nissim Cohen, Privatization through Centralization in the Israeli 

Healthcare System: The Case of the National Health Insurance Law (NHIL) and its 
Amendments, ADMINISTRATION & SOCIETY (Published online before print July 12, 2011: 
http://aas.sagepub.com/content/early/2011/07/06/0095399711412736.abstract?rss=1).   

 שהיו (ח"ש מיליארד �1.5רעו� התקציבי של קופות החולי
 כי היה הג1997בסו� שנת , למשל  77
מציאות קשה זו הביאה לתיקוני חקיקה רבי
 שעסקו במערכת ).  מס� הוצאות הקופות8%

מחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועד עיד� "גבי ב� נו� . 1998הבריאות בחוק ההסדרי
 לשנת 

̇ Ô‡Ï" הזהב והפלטינו Â‡È¯·‰ ̇ Î¯ÚÓ ?È‡Ï È�ÂÈÂÂÈ˘ ̇ Â‡È¯· ÁÂËÈ· ̃ ÂÁÓ�˙Â‡È¯·· ÔÂÈÂÂ˘ 


 דורו� עור�יחי( 15 ,2009(. 
 .)ÂÈÂÎÊ ,˙Â·Ë‰ ‡Ï:Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÎÊ  31) 1997˙ראו ג
 נעמה ישובי   78
79  �תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת (לחוק הסדרי
 במשק המדינה ) א)(7(12 סעי

ביטול המס המקביל הפ� את ישראל למדינה היחידה בעול
 המערבי . 1996–ז"תשנה, )1997
 . לכתי שהתשלו
 לו אינו מתחלק בי� העובד למעבידבה קיי
 ביטוח בריאות ממש

80  �תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק ההסדרי
 במשק המדינה  ל10 סעי
 
̇ È¯·Ë‰ � �4253/02 "ראו בג. 2002–ב"התשס, )2002הכלכלית לשנת הכספי ÈÈ¯ÈÚ ̆ ‡¯ '
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 מנויי� בסל השירותי� הבסיסי ושירותי� שאינ�נוספי� על ידי הקופות שכללו שירותי� 

רפואה אלטרנטיבית , בחירת מנתח,  שנייהחוות דעתכמו קבלת ,  בהכרח חיוניי�שאינ�

, קביעת תשלומי השתתפות עצמית עבור שירותי� רפואיי� הכלולי� בסל השירותי� ;ועוד

למכוני� ולביקורי� אצל רופא , רבות דמי השתתפות רבעונית עבור פנייה למרפאות חו�ל

עצמי בגי� הוהעלאת התשלו� )  בקופת חולי� מכבי בלבד– האחרו�(או ראשוני /מקצועי ו

 שתי רפורמות אחרונות אלה נועדו 81.ופות במרש� תו� שינוי בשיטת חישוב התשלו�רת

ובעיקר חלופיי� לאלה , ליצור לה� מקורות הכנסה נוספי�, להגביר את התחרות בי� הקופות

 כ� השפיעה חקיקת חוק 82. ולרס� את השימוש העוד� בשירותי בריאות,של תקציב המדינה

למשל מכוח שלילת הזכאות לשימוש בתרופות , ההסדרי� על זכויות יסוד של חולי נפש

רק לחולי� שכבר אושפזו פסיכיאטריות ארוכות טווח מחולי� המטופלי� בקהילה והגבלתה 

 הגבלה המעודדת אשפוז כפוי של חולי� כדי לפתוח בפניה� את היכולת ליהנות –בעבר 

   83.מהזכות לקבלת טיפול רפואי נאות

 �באמצעות המנגנו� של , רפורמות שאושרו על ידי המחוקק יז� משרד האוצרעל נוס

שחזרה על עצמה , ולטתהצעה ב. שלא אושרו, הצעות לשינוי מדיניות, חקיקת ההסדרי�

בניגוד מוחלט , נגעה להנהגת סל שירותי� גמיש שכל קופה תקבע לעצמה, לאור� השני�

ולפיו יוצע סל זכאויות אחיד לכלל , לרעיו� המרכזי שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי

_____________________________________  

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰) בנבו 
פסק הדי� ראו דניאל לביקורת על ; )17.3.2009 ,פורס
" קביעת מדיניות בנוגע להפעלת שרותי רפואה פרטית בבתי החולי
 הממשלתיי
"שפרלינג 

˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„Ó 4 ,13) 2009.( 
 .  מסוי
 מתערי� התרופה לעומת סכו
 קבועשיעורמדובר במעבר לשיטה של גביית   81
82   
ויתור על קבלת ות מביא ל שגידול בהשתתפות העצמימראי
עול
 באר� ובמחקרי
 אמפיריי


ולגידול בהוצאות ,  מוחלשותקבוצות אוכלוסייהבמיוחד בקרב , שירותי
 רפואיי
 חיוניי
�תשלומי השתתפות "גרינברג וברו� רוז� �שולי ברמלי, רויטל גרוס. הבריאות לטווח הארו

 .Amal N; )2007 (197 ו ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" השלכה על נגישות לשירותי
 ושיוויוניות: עצמית
Trived, Husein Moloo & Vincent Mor, Increased Ambulatory Care Copayments and 

Hospitalization among the Elderly, 4 NEW ENGLAND J. MEDICINE 320 (2010). לדיו� 
מאריכות חיי
 /בריסו� הוצאות כשיקול שתמ� בהתנגדות האוצר להכללת תרופות מצילות


אזרחות ומימדי
 " ראו שרו� אסיסקובי�,  עקרו� השוויו�על פיאורה לכ, בביטוחי
 המשלימי
̇ Ïˆ„˜ " בעקבות חוק ביטוח בריאות ממלכתי: של נגישות למערכת הבריאות בישראל Â˘È‚�

Ï‡¯˘È· È˙¯·Á 135 ,171–173) ג'
, אסיסקובי�: להל� ()2009, וני גל ומימי אייזנשטט עורכי
2009 .( 

¯ÂÙ‡‰ " רת זכויות יסוד של חולי נפש המטופלי
 בכפייההפ"שמואל וולפמ� וטלי שקד   83
ËÙ˘ÓÂ 38 ,99) 2008.( 
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או /נגעה להקמת קופת חולי� חמישית ו, שלא אושרה א� היא,  יזמה אחרת84.האוכלוסייה

ברי . שתגביר את התחרות ותעודד את יעילות אספקת שירותי הבריאות, רווחקופה למטרות 

דחייה של , היינו(כי קבלתה של יזמה כזאת הייתה מגבירה את תופעת סינו� המבוטחי� 

 פי על) מבוטחי� בעלי מחלות או בקבוצות סיכו� גבוהות שעלות ביטוח� גבוהה מהממוצע

מחזקת את התלות שבי� יכולת זו לקבלת ייתה הו, 85יכולת� לשל� בעבור שירותי הבריאות

 .  תלות שחוק ביטוח בריאות ממלכתי ביקש לצמצמ� עד מאוד– שירותי הבריאות
 ביותר לשינוי מדיניות הבריאות בישראל חשובהיוצא אפוא שלחקיקת ההסדרי� תרומה 

 לכ� ראיה. עקרונות ומהבסיס הרעיוני של חוק ביטוח בריאות ממלכתיהובמיוחד לסטייה מ

הפועלי� לידיה� של פקידי ,  למצוא א� בעמדותיה� של חלק מהשחקני� הפוליטיי�אפשר

 1997 חוק ההסדרי� של שנת על 1996למשל בדיוני הכנסת שנערכו בשנת . האוצר

  : מעל בימת הכנסת, חיי� רמו�, התבטא שר הבריאות לשעבר, )שבמסגרתו בוטל מס מקביל(

בחוק ? איפה, ח בריאות ממלכתי מחדשאני רואה שמחוקקי� את חוק ביטו

בממשלה הקודמת ישבה ועדה : אני רוצה להגיד לחברי הבית. ההסדרי�

ודנה , כמעט שנה, משותפת של ועדת הכספי� וועדת העבודה והרווחה

מה שמנסי� לעשות כא� זה את כל מה שפקידי האוצר רצו להכניס . בחוק

 כל החלומות הרטובי�  את–בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולא נתתי לה� 

ה� גומרי� . שרצו להשמיד את החוק עוד טר� בא לעול�, של פקידי האוצר

והממשלה באה כעת ... או בקלקולי� הללו, את החוק בתיקוני� הללו

היא . היא מקטינה אותו במקו� להגדיל את המשאבי�; ומקצצת בחוק

רי� שלא היא עושה את כל הדב. מגדילה את הפיקוח של האוצר על הקופות

אני . בדיוני� קשי�, לא נתנו לה�, חברי הכנסת, אני אומר לכ�; נתנו לה�

כי היו הסכמי� בי� משרד הבריאות בתקופתי ובי� , אומר שזו מעילה באמו�

  86. והאוצר התפשר–שבה� משרד הבריאות התפשר , האוצר

_____________________________________  

84
 ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ 25 ,190" עדכו� סל השירותי
 הבסיסי: ביטוח בריאות ממלכתי"שלו כרמל   

)2001 .( 
 . 17–15 'בעמ, 77 ש"לעיל ה, ב� נו�  85
86  
רי
 במשק המדינה הצעת חוק הסד; 1996–ז"התשנ, 1997 הצעת חוק התקציב לשנת הכספי

: יסוד�הצעת חוק; 1996–ז"התשנ, )1997 תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת(
: זמי� ב ,30.10.1996יו
  מ)קריאה ראשונה) (אישור התקציב) (8 'תיקו� מס(הממשלה 

www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0021129.html#TQL)  
 ).7.5.2012נצפה לאחרונה ביו
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רד ל כלכלה וביטוח במש"חוק ההסדרי� תואר על ידי מי שהיה סמנכ, באופ� דומה

, שמעניק עוצמה בלתי רגילה למשרד ממשלתי אחד, דמוקרטי�כלי דרקוני ואנטי"הבריאות כ

 בדיוני הכנסת בנושא חוק 87..."שמשתמש בחוק הזה כדי לעקו� דיו� ציבורי ודיו� בכנסת

מעל בימת הכנסת את " העבודה"כ רענ� כה� ממפלגת " למשל כינה ח1997ההסדרי� לשנת 

שבסעי� ... הוא קובע? מה עושה האוצר: "והסביר, "בי� בלילהגנ"מקדמי חוק ההסדרי� כ

המשפט . כלו� לא נאמר. יימחק, 'בתקופה שבי� היו� הקובע': הסיפא המתחיל במלי�, )א(9 

בהתייחסו לביטול מס מקביל ..." חוצפה וגנבת דעת...  מיליו� שקל150 הזה אומר ביטול 

מה כל התרגיל הזה של חוק : "א� הואהסביר במעמד זה שר הבריאות לשעבר אפרי� סנה 

לשנות את חוק ביטוח בריאות , היו� נראה עד כמה הוא מוצלח, זה ניסיו�? ההסדרי�

על , ציבורי, ממלכתי תו� עקיפת ועדות הכנסת הנוגעות בדבר ומניעת דיו� פרלמנטארי רציני

 של  בי� היתר הובחנה בתהלי� העברת חוק ההסדרי� טקטיקה88...."התיקוני� האלה

בתמורה להטבות כספיות , כמקשה אחת, שתכלית� העברת החוק כולו" סגירת דילי�"

  89.בנושאי� ספציפיי�

 בכלי הבעייתי של חקיקת משתמשי�מעניי� כי ג� שחקני� אחרי� ממשרד האוצר 

.  לקד� את מטרותיה� ולשנות נושאי� ותכניות במדיניות הבריאות של ישראלכדיההסדרי� 

לא פע� , בה המושמעת כלפי חוק ההסדרי� מתו� מערכת הבריאותעל א� הביקורת הר

קופות ,  לעתי� אנשי משרד הבריאות:משתמשי� בכלי זה אלה המבקרי� בעצמ� את החוק

ההסתדרות הרפואית ואחרי� המעונייני� לקד� חוקי� ויזמות שוני� שולחי� , החולי�

מות שלהערכת� יקשה או לא מדובר בעיקר ביז.  שזה יצרפ� לחוקכדילאוצר יזמות חקיקה 

. או כאלו שלהערכת� יהיה לאוצר אינטרס לקדמ�, יצלח להעביר� בערוצי� המקובלי�

הקושי בהעברת היזמות בערוצי� המקובלי� והמוטיבציה לפנייה לערו� זה מקור� בתנאי� 

  90. פועלי� שחקני� אלהשבה�המבניי� הבעייתיי� 

הכוללת לא פע� קבלת החלטות ,  האוצרמהתיאור שלעיל עולה כי פעילות זו של משרד

 בלתי נפרד חלק היא , קצרות טווח ה� להשיג מטרות שלרובכדיצדדיות �ויזמות חד

 והיא ג� שמתאפשרת על ידי , פועלהמשרדבתוכה שמההתנהגות הפוליטית של החברה 

פעילות זו  פעמי� רבות .לרבות בית המשפט העליו�, השחקני� השוני� הפועלי� בשדה זה

 , מה�התעלמותא� ב ו,כיבוד נהלי� וסדרי ממשל תקיני� של קבלת החלטות�תו� אישית נע

_____________________________________  

87
 . 70' עמב, 74 ש"עיל הל, אבולעפיה  

88
  
 . ש

89
 .117' בעמ, 14 ש"לעיל ה, „Ë¯ÂË˜Âכה�   

90
  
 .118 'בעמ, ש
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בשל התנאי� ,  כפי שנראה זאת בהמש�91.ותו� פגיעה בערכי� דמוקרטיי� השתתפותיי�

� לשחק� –  בעיקר באמצעות המנגנו� של חקיקת ההסדרי�– משרד האוצר המבניי� הפ

מדו זה של משרד האוצר משפיע על פני הדברי� מע .החזק ביותר בזירת מדיניות הבריאות

כפי שהגדירה ,  אותה לכיוו� של הפרטה שתכליתה�מערכת הבריאות בישראל וסוחעל 

הגברת ההסתמכות על הסקטור הפרטי והפחתת  – 92חוקר ההפרטה הידוע עמנואל סאבס

 ,חהעניי� זה פוגע בסופו של דבר בתפיסת מדינת הרוו. ההסתמכות על הסקטור הציבורי

  .ובעיקר בהגנה על הזכות לבריאות של פרטי� רבי� בחברה הישראלית

  ביקורת שיפוטית על חוק ההסדרי�. ד

   כללי–התערבות שיפוטית בפעילות הכנסת   .1

פעילותו האינטנסיבית של משרד האוצר באמצעות חקיקת ההסדרי� בתחו� , כאמור

ז� הכוחות המוסדיי�  מאִאפשר זאתמדיניות הבריאות לא הייתה מתאפשרת לולא 

 היוז� את חקיקת חוק ,מאז� זה נוצר בקשר שבי� משרד האוצר. והפוליטיי� בחברה

שהליכי החקיקה נעשי� , בי� הכנסתכ� ו, המאשרת את החקיקה,  לבי� הכנסת,ההסדרי�

ת ו השומע עתירות המכוונ, העליו�בית המשפטלבי� , סמכותהבבמסגרתה ובאופ� פורמלי 

עתירה נגד חקיקת , ככלל. י הכנסתיד או נגד דברי החקיקה המאושרי� עלנגד הליכי� אלה 

נטול , היותו מזורז(חוק ההסדרי� יכולה להיות מכוונת נגד הלי� החקיקה באופ� כללי 

היא יכולה לדרוש את . או נגד התאמת הנושא לחקיקת התקציבי�) 'יכולת לדיו� מקצועי וכו

, )של שלא להעלותו לקריאה שנייה או שלישיתלמ(קידומו של ההלי� בעת התרחשותו �אי

  . או את ביטול הוראת החוק לאחר שאושר בקריאה שנייה ושלישית

היקפה " העליו� כבר פסק כי בשל התפקידי� הרבי� והמגווני� של הכנסת בית המשפט

אלא היא , של הביקורת השיפוטית על הכנסת והחלטותיה אינו נית� למיצוי בנוסחה פשוטה

 ועל כ� אי� מקו� לקבוע הלכה גורפת בעניי� ," פי מהות התפקיד נושא הביקורתמשתנה על

_____________________________________  

91
מסגרת : שינויי
 מוסדיי
 ומדיניות בריאות, פוליטיקה אלטרנטיבית"ניסי
 כה� ושלמה מזרחי   

̇ ·È˜ÙÓ ‰�È„Ó ‰ÁÈ‚˘Ó ‰�È„Ó :Ï‡¯˘È¯‰" קונספטואלית והמקרה הישראלי È˙¯·Á ̇ ÂÈ�È„Ó 
1985–2008, 363) 
 ). 2010, חנה כ� וארז צפדיה עורכי

92  EMANUEL S. SAVAS, PRIVATIZATION AND THE CITY – SUCCESSES, FAILURES, LESSONS 

(2005).  
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ל הכנסת באשר להחלטות ע נגד ביקורת צרה של הלי� החקיקה עומדת ביקורת רגילה 93.זה

חבר  ו של או העברתולמשל החלטה בנוגע להשעיית, ועדותיהשל  או שלהשיפוטיות �מעי�

להחלטתה בנושאי� באשר  או ,חקיקת משנההחלטה בנוגע להליכי ,  מתפקידוכנסת

 חוק ההסדרי� משמש כלי בידי 94.מנהליי� או שעניינ� ביקורת על פעולת הממשלה

כלי זה עניינו במערכת היחסי� שבי� הרשות המבצעת . הממשלה להעברת מדיניות ציבורית

ל  בכ95. מה� ובנוגע לאלה נפסק כי ראוי שהרשות השופטת תמשו� ידיה,לרשות המחוקקת

הנוגע להחלטות מנהליות הנוגעות לענייניה הפנימיי� של הכנסת נקבע כי כשהפגיעה 

פרלמנטריי� היא קלה ואינה משפיעה על יסודות המבנה של �הנטענת בהסדרי� הפני�

גובר השיקול של עצמאותה וייחודה של הכנסת על פני השיקול של , המשטר הפרלמנטרי

לעומת זאת כאשר .  ימשו� ידו מדיו� בפג� זהפטבית המשש ומוצדק ,שלטו� החוק במחוקק

גובר , הפגיעה הנטענת היא ניכרת ויש בה פגיעה בערכי� מהותיי� של השיטה החוקתית

   96.השיקול של שלטו� החוק על פני כל שיקול אחר

 אפשר להצדיקלפיה� ש עקרונות כמה העליו� בית המשפט לאתר בפסיקת אפשר

 העליו� בית המשפטנקדי� ונאמר כי . חוק ההסדרי�התערבות שיפוטית בהליכי חקיקת 

 בית המשפט הלכה היא שככלל 97.הכיר בסמכותו העקרונית להתערב בפעילות החקיקה

 לא כל עוד, לרבות חקיקת חוק ההסדרי�, העליו� לא יתערב בהליכי חקיקת הכנסת

ת בילפיה ש הלכה זו נובעת מעקרו� הפרדת הרשויות ובמיוחד מהתפיסה 98.הסתיימו

 מבקש לכבד את הרשות המחוקקת ולאפשר לה להפעיל את סמכויותיה הריבוניות המשפט

בית  ע� זאת קיימי� טעמי� שעשויי� להכיר באופ� חריג בסמכותו של 99.כנציגת הציבור

חברי הכנסת לטעמי� אלה יכולי� להיות קשורי� לכ� שלא ניתנה .  להתערבהמשפט

"�ובאופ� , הביא לפגיעה בעקרו� ההשתתפותכשהדבר " אפשרות מעשית להשתת� בהלי

_____________________________________  

  לפסק דינו של הנשיא ברק�8 ו5 פסקאות, 197) 2(ד לו" פ,̄ ‰È¯˘  'ÂÈ"˙Ò�Î„ ��652/81 "בג  93
)1982 .( 

94  
 .5 בפסקה, ש
95  
 .7 בפסקה, ש
96  
 . 9–8פסקאות  ב,ש
הליכי חקיקה מתבצעי
 על פי די� והאורגני
 של הכנסת העוסקי
 בחקיקה ממלאי
 תפקיד "  97

מכא� שג
 פעילות החקיקה נתונה לביקורת שיפוטית של בית המשפט . ציבורי על פי די�
 .)1989( 873, 868) 4(ד מב" פ,¯ ‰È¯ÚÈÓ 'ÂÈ"˙Ò�Î � �761/86 "בג ."הגבוה לצדק

; )17.12.2002, פורס
 בנבו (È¯Ù ˜ÂÂÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ‰„¯ � �10703/02 "בג  98
̇ ‰ÂÈ"� ‰˘„Á‰ ÌÈ„·ÂÚ 7150/97 �"בג Â¯„˙Ò‰ ̄ '˙Ò�Î‰) בנבו 
� "בג; )23.12.1997 ,פורס

4572/03 � „ÏÈ‰ ÌÂÏ˘Ï ̇ ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '‰ÂÂ˘ ̇ Â¯Â‰ ̇ Â˙ÂÓÚ) בנבו 
  ).26.5.2003, פורס
 .)7.3.2006 ,פורס
 בנבו (ı¯Ù  'ÂÈ"�Î‰ ¯˙Ò ��11716/05 "בג  99



  2012 ד חוקי�  דניאל שפרלינג וניסי� כה�

176 
z:\books\mishpatim\hukim\4\2011-11-02\04-shperling&cohen.doc 7/2/2012 10:10:00 AM  

 נסיבות 100. גבולה של הכנסתיוסגכללי ההתערבות נדרשת מתו� הגנה והקפדה שלא 

 המצדיקות התערבות במעשה הפרלמנטרי מתקיימות כאשר נוצרות עובדות אחרות

 או כאשר אירע פג� 101;ביעילותכשביקורת מאוחרת לא תוכל להתמודד עמ� " סופיות"

 דהיינו הפרה המביאה לפגיעה 102, בהלי� החקיקה היורד לשורשו של ההלי�דיוני כלשהו

 ערכי� אלה ה� 103.בערכי היסוד של המשטר הדמוקרטי המונחי� ביסוד הלי� החקיקה

וה� כוללי� את עקרו� הייצוגיות והעיקרו� , ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

חופש הביטוי ואמו� , ואת עקרו� השוויו�) דמוקרטיה פורמלית(בדבר הגשמת רצו� הרוב 

 העליו� כי א� א� בית המשפט קבע מכל מקו� 104).דמוקרטיה מהותית(הציבור בכנסת 

אי� הדבר ,  פג� בהלי� החקיקהבגללמתקיימת פגיעה בערכי היסוד של המשטר הדמוקרטי 

 105.רבה וכי נדרש שהפגיעה האמורה תהיה כזו שעצמתה ,בטלות החוקידי מביא בהכרח ל

 106. יוכל להיעזר בתורת הבטלות היחסית בבואו לקבוע סעד לעותרבית המשפטבעניי� זה 

 �צמת פגיעתו בעקרונות היסוד של הלי� עעל חומרת הפג� ועל בהקשר זה נקבע כי נוס

וג� להתחשב , יש לבחו� את השאלה א� החוק היה עשוי להתקבל לולא הפג�, החקיקה

 ובתוצאות של ,על עצ� הציפיות הסבירות שהוא יצר, במידת ההסתמכות על דבר החקיקה

� שמועלית עתירה בטענה שהתיקו� החקיקתי מנוגד להוראות חוק דקו. הכרזת בטלותו

אשר , כמו זה שמאפיי� את חקיקת חוק ההסדרי�,  לומר שהלי� חקיקה מזורזאפשר, היסוד

 אמצעי לא מידתי הוא, אינו מאפשר דיו� ציבורי מעמיק בשאלת יסוד במדיניות ציבורית

_____________________________________  

 ).1968 (833, 824) 2(ד כב" פ,˘¯ ‰Â˜˙ Á˙Ù ˙È¯ÈÚ '˙Â‡Ï˜Á‰ � �266/68 "בג  100
 .876' בעמ, 97 ש"לעיל ה, �È¯ÚÈÓ "בג  101
� "בג; )17.12.2006 ,פורס
 בנבו (Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ '¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó„ � �2836/03 "בג  102

3106/04 � Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ '˙Ò�Î‰ ,2005 (567) 5(ד נט"פ.(  
ראו . )2004( 586, 577) 1(ד נט" פ,¯ ‰ÂÈ"� ‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙ÚÈÒ ¯ 'ÂÈ"˙Ò�Î �5131/03 "בג  103

עיו� מחודש בפיקוח השיפוטי על הליכי
 : 'שריד'עשרי
 שנה למבח� "סוזי נבות 

 ).2003 (721 יט ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" פרלמנטריי

 .588' בעמ, ש
, ¯ �ÂÈ"‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙ÚÈÒ "בג  104
, 709) 5(ד נח"פ, ˘¯ ‰ÁÂ�‡È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰�‚'� ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ˙ 'ÌÈ�Ù �7610/03 "בג  105

 ).2004( לפסק דינו של השופט אור 4 פסקה
במקרה זה נדונה הצבעה . 589' בעמ, 103 ש"לעיל ה, ¯ �ÂÈ"‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙ÚÈÒ "בג  106

 קבע כי בית המשפט. )הצבעה של חבר כנסת אחד בש
 אחר(אלקטרונית שבוצעה שלא כדי� 
 א� לא נפגע עקרו� הכרעת הרוב משו
 ,הפג
 האמור היווה פגיעה בעקרו� הייצוגיות והשוויו�

 שלא לפגוע בית המשפט בשל כ� החליט. שהפג
 בהלי� לא שינה את תוצאות ההצבעה
: וג
. א� העיר כי יש לנקוט הליכי
 נגד חבר הכנסת שהצביע שלא כדי�, בתוקפו של החוק

‚·"ı˙ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó  ,43–42' בעמ, 5ש "לעיל ה. 
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ולפיכ� מהווה פגיעה בזכויות חוקתיות במידה שעולה על , להשגת המטרה שבבסיס החוק

   107.הנדרש

� של הרשות השופטת בפעילות הכנסת הוא כי איהתערבותה�הלכת אישבהרציונל 

 לכנסת למצות תשנמצא בעיצומו מאפשר) כולל חוק ההסדרי�(התערבות בהלי� החקיקה 

וליטיי� תו� יצירת מציאות נורמטיבית שבה עשויה ההתערבות ה הפיאת כל ביטוי

 מכיר בסמכותו להתערב בחקיקת חוק בית המשפט לפיכ� 108.השיפוטית להיות מיותרת

א� זאת רק לאחר סיומ� של הליכי , ההסדרי� במסגרת השמעת טענות בדבר חוקתיותו

לחקיקת חוק , תביתר שא, גיו� כללי זה והנוגעי רציונל נוס� המצטר� לה109.החקיקה

הוא כי התערבות , ובעיקר לתיקוני� חקיקתיי� שעוסקי� ביצירת מדיניות חברתית, ההסדרי�

  . הסעי� הבא ידו� ברציונל זה. שיפוטית בנושאי� אלה טעונה הצדקה מיוחדת

  כלכלית�התערבות שיפוטית בנושאי מדיניות חברתית  .2

כלכלית אינה �ב מדיניות חברתיתהתערבות שיפוטית במעשה חקיקתי שעניינו עיצו, אכ�

� ינהג איפוק וריסו� עצמי בבואו להתערב במעשה בית המשפטוככלל , מעשה של מה בכ

 הטע� לכ� הוא כי במציאות של משאבי� מוגבלי� תבוא פסיקה המחייבת את 110.הכנסת

כלכלית מסוימת בהכרח על חשבו� מטרות �המדינה להקצות משאבי� למטרה חברתית

שבו , יש הטועני� כי דווקא הפורו� הפרלמנטרי. ת להיות חשובות א� ה�אחרות העשויו

קח ימ"טבעי תהלי� של  �באופ ושבו מתרחש ,באות לידי ביטוי קבוצות אינטרסי� שונות

הוא המתאי� , הקצאת משאבי� ועוד, צמצו� פערי�, בשאלות של צדק חלוקתי" וממכר

_____________________________________  

107  �החברתית �הרפורמה הכלכלית"ראו גיא דוידוב . כבוד האד
 וחירותו: יסוד� לחוק8 סעי
 ).2004 (214, 209 י ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á ‰„Â·Ú" מבט רב תחומי: 2003–2002

 .97ש "לעיל ה, �È¯ÚÈÓ "בג  108
̇ ‡˘„Â„� "בג  109 ÈÈ¯ÈÚ ̆ חוק ההסדרי
 שבפירמידת הנורמות  קיימת טענה .102ש "לעיל ה, ¯‡

ועל כ� אי� הוא יכול לתק� חוקי
 , בדרגה פחותה מזו של חוק רגילהוא ) או נורמה(הוא חוק 
יה יאינה נקכמוב� עמדה זו  .267' בעמ, 36 ש"לעיל ה, גול�. )מכונני
 (בעלי אופי חוקתי

לזה של חקיקה נהנה ממעמד זהה הוא חוק ההסדרי
 כאילו לבמאמר זה נתייחס . מספקות
 . רגילה של הכנסת

 140, 117) 6(ד נו" פ,Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ '˙Ò�Î‰ ˙„ÚÂ � �971/99 "בג  110
̇ � �9070/00 "בג; )2002( �·Ï 'ÂÈ"‰˜ÂÁ ̇ „ÚÂ ̄ ,ËÙ˘ÓÂ ̃ ÂÁ,2001 (810, 800) 4(ד נה" פ( ;

 מקבל את פטבית המשלפיה ש התפיסה .40–39' בעמ, 5ש "לעיל ה, ˙�ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó "בג
 מכונה ,במיוחד בכל הקשור לניתוח השלכות לטווח ארו�,  של הרשות המקצועיתדעתהקול יש
 ."�deferenceדוקטרינת ה"
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מדובר ,  על פי תפיסה זו111.לות אלה להכרעה בשא– בית המשפט ודאי בהשוואה ל– ביותר

 ולכ� 112,נבחרי הציבורעל ידי  אשר צריכה להתקבל ,בהחלטה פוליטית במלוא מוב� המילה

הדורשת ,  כ� מדובר בהחלטה מקצועית113.התערבות שיפוטית נתפסת כבלתי לגיטימית

 בית המאפיינת את אנשי אג� התקציבי� ולא את ,מומחיות והכרת התמונה התקציבית כולה

 נעדר יכולת מוסדית לקבל החלטה בית המשפט נטע� כי מלבד זאת 114. העליו�המשפט

בית רסרי עצמו אינו מאפשר לוומשו� שההלי� האד, בנושאי� בעלי השלכות תקציביות

 ומטבע הדברי� 115, לבחו� את הדברי� לטווח הארו� ומתו� מכלול של שיקולי�המשפט

 אחרי� טועני� כי לעומת זאת 116. וספציפיתנקודת ההסתכלות שלו היא לרוב רטרואקטיבית

כמו הזכות לשירותי , כאשר ההחלטה התקציבית פוגעת בזכויות אד� המעוגנות בחוק

 להפעיל ביקורת שיפוטית ולהתערב בשיקול בית המשפטעל ,  צור� רפואייסודבריאות על 

יות גישה קרובה מבקשת לאפשר ביקורת חוקתית על חקיקה שלה משמעו 117.הדעת המנהלי

של זכות חוקתית ") מעטפת"להבדיל מה" (גרעי�ה" בבהכרחתקציביות ניכרות ואשר פוגעת 

גרעי� אשר בשל חשיבותו שיטת המשפט "כלומר ב, )פוליטית�כלכלית או אזרחית�חברתית(
_____________________________________  

‰ÔÂÎÓ‰ ÈÏ‡¯˘È " ?הא
 נחו� עיגו� חוקתי לזכויות חברתיות וכלכליות"רות גביזו�   111
‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï ,Â‚ÈÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡˘Â�· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈÚÈ˘˙‰ ÒÂ�ÈÎ‰ ¯ÙÒ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ Ô

‰˜ÂÁ· ˙ÂÈ˙¯·Á )2002 (www.idi.org.il/ResearchAndPrograms/Public_Council/Pages/ 
Public_council_9_a.aspx.  

  .)10.5.2006, פורס
 בנבו (Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÈ¯ÈÚ 'Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ � �4947/03 "בג  112
, 307 י ˘ÓÂ ‰¯·Á ‰„Â·ÚËÙ" הגרעו� הדמוקרטי וחוקתיות התכנית הכלכלית"אמנו� רייכמ�   113

314–315) 2004( . 
תפיסה זו הביאה למשל את הכנסת לקבוע בדיו� מיוחד שהתקיי
 ביו
סמכות ב שה
  העליו� לנושאי
בית המשפט כי היא רואה בדאגה את גלישת 13.1.2004

ראו גיא דוידוב .  והיא מתריעה מפני המש� מגמה זו,הרשות המחוקקת והרשות המבצעת
: להל� ()2007 (349, 345 מט ‰ËÈÏ˜¯Ù" י
 בעלי השלכה תקציביתביקורת חוקתית בעניינ"

תגובה חריפה יותר הגיעה מכיוונו של שר האוצר יובל שטייני� . ")ביקורת חוקתית"דוידוב 
:  אמר14.12.2009בכינוס שהתקיי
 ביו
 . � בנוגע להפרטת בתי הכלא"בעקבות פסיקת בג

ניתני
 בעיקר על ידי בית משפט העליו� כמו בשני
 האחרונות גוברת המגמה של פסקי די� ש"
וזה קורה פע
 , כלכליות�מקרו, שכורכי
 הוצאות כלכליות עצומות, ג
 בערכאות מתחתיו


פסיקות השופטי
 חסרות ': �"שר האוצר תוק� את בג"תומר זרחי� ויהונת� ליס  "אחרי פע
 /ı¯‡‰ 15.12.2009 www.haaretz.co.il/hasite/spages" אחריות וגובלות בהפקרות כלכלית

1135140.html . 
בשל כ� יש הטועני
 א� כי המרכיב הסובייקטיבי בהחלטות שיפוטיות בנושאי
 כאלה צפוי   114

 מה שמחמיר את בעיית הלגיטימציה הדמוקרטית –נושאי
 אחרי
 מזה שב גדוללהיות 
 .357'  בעמ,113 ש"לעיל ה, "ביקורת חוקתית "דוידוב. בית המשפטוהמומחיות של 

115
  .314' בעמ, 113ש "לעיל ה, רייכמ�  
116

 .351' בעמ, 113 ש"לעיל ה, "ביקורת חוקתית "דוידוב  
117

 . 84 ש"לעיל ה, שלו  
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 118".אשר בשל חשיבותו שיטת המשפט הישראלית צריכה להג� עליו בכל עלות כספית

ת בייצוג הול� ונאות שאותרה פגיעה מהותיכגישה אחרת תכיר בהפעלת ביקורת שיפוטית 

 אפשר בהחלט לטעו� כי חקיקת 119.לאינטרס של קבוצת מיעוט חלשה ומודרת בחברה

רוב חברי הכנסת על הצעת החוק הצבעת� של , ובמיוחד ההלי� המזורז שבה, ההסדרי�

משתתפי� המשק� �חוסר האפשרות לקיי� דיו� רבו 120ללא מידע או דעה עצמאית בנושא

 להוסי� אפשרלכל הפחות . קרו� חשוב זהי בעפוגעי�  כל אלה– מגוו� נציגי הבוחראת 

חברתיות הנובעות �מגבלה פנימית להגנה החוקתית של זכויות חברתיות ולסוגיות כלכליות

 ולפיה הגשמת הזכות תיעשה לפי היכולת הכלכלית של המדינה ,מהצור� להג� עליה�

 בהיותה בית המשפטדי או להתנות את אכיפת הזכויות בי 121,שתיקבע על ידי הממשלה

סבירה ושלא תיצור פערי� בחברה שאינ� הולמי� את מטרותיה של המדינה כמדינה יהודית 

_____________________________________  

חברתיות �בהקשר של זכויות כלכליות. 382'  בעמ,113 ש"לעיל ה ,"ביקורת חוקתית "דוידוב  118
בהמש� עולה . 377 'בעמ, ש
.  הזכות לתנאי מחיה מינימליי
הואהזכויות " גרעי�"מובנו של 

על (ההגנה עליו "המוגדרת באופ� ש,  א� בכל מקרה אפשרית,כי הכוונה היא לרמה אידאלית
זאת בהשוואה למעטפת שמידת ההגנה עליה תהיה , תהיה מחו� למחלוקות פוליטיות) הגרעי�


 לבריאות אפשר לדבר על ההבחנה בי� אשר. ש
,  דוידוב"תלויה בסדרי העדיפויות החברתיי
לעומת הזכות הרחבה יותר לקבל שירותי ") גרעי�("כות לקבל טיפול רפואי של חירו
 הז

" גרעי�"קו הגבול בי� ה"). מעטפת("בריאות שעשויה להיות כפופה לאילוצי תקציב 
אספקת טיפולי � אי,למשל. ייקבע בי� היתר על ידי השופטי
 ועל פי נסיבות העניי�" מעטפת"ל

הזכות " גרעי�" פעולה המכוונת נגד תהיהי
 לא דיאליזה במדינה נטולת משאב
מת� טיפול �לעומת זאת החלטה על אי). בהנחה שזו נהנית ממעמד חוקתי(לחיי
 /לבריאות

" מעטפת"חשב עניי� הנוגע לימארי� חיי
 במדינה עשירה יותר למש� שנה עד שנתיי
 לא ת
   .382' בעמ, ש
, של הזכות

119  JOHN H. ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST – A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 135 (1980) .
על ,  חקיקה כלכליתבעקבותשמועלית פגיעה בזכויות כ, רייכמ� טוע� כי כנגזרת מתפיסה זאת

,  לוודא שהמדינה או האוצר בדקו את מלוא החלופות ושקלו את כל השיקולי
בית המשפט
  .317'  בעמ,113 ש"ל הלעי, רייכמ�. 
 נוקשי
 על המדינהיבהטילו מבחני
 ראייתי

  263 ' בעמ,36 ש"לעיל ה, גול� לתימוכי� ראו  120
לכל : "214ח "ה, 2002–ב"תשסה, זכויות חברתיות: יסוד� להצעת חוק3 סעי� הראו לדוגמ  121

, ובכלל זה בתחומי העבודה, תושב הזכות לסיפוק צרכיו הבסיסיי
 לש
 קיו
 בכבוד אנושי
הדיור והרווחה ,  הלימוד והחינו� ובתחומי הבריאות,בתחומי ההשכלה, השכר ותנאי העבודה

זכות זו תמומש או תוסדר בידי רשויות השלטו� בחוק או לפי חוק ובהתא
 ; החברתית
 חלופה כזו תביא להימנעות ."ליכולתה הכלכלית של המדינה כפי שתיקבע בידי הממשלה

 ש"לעיל ה, " חוקתיתביקורת "דוידוב ;מהתערבות שיפוטית או להימנעות מהמגבלה הפנימית
 .359' בעמ, 113
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בית ההתערבות בפעילות הכנסת ולנוכח הסתייגותו של � לאור הלכת אי122.ודמוקרטית

בית  כעת את התנהלותו של  נבח�כלכליי�� העליו� מלהתערב בנושאי� חברתיי�המשפט

ניתוח זה יאפשר לנו לעמוד . קו� שנטענה טענה נגד חקיקת חוק ההסדרי� העליו� מהמשפט

את , תחת מעטה סמי� של רטוריקה מתערבת,  הכשירבית המשפטמקרוב על האופ� שבו 

   .כ� סייע בידי האוצר להנהיג את הרפורמות שביקשבו, מנגנו� חוק ההסדרי�

  � מגדלי העופות"בג  .3

ת שיפוטית חקיקת חוק הסדרי� הוא בעניי� מגדלי פסק הדי� המרכזי שבו עמדה לביקור

 עתירות שכוונו נגד רפורמות במגזר החקלאי שביקש ארבע בפסק די� זה נדונו 123.העופות

הרפורמות האמורות כוונו להאחדת� . 2004–2003לעשות חוק ההסדרי� לשנות הכספי� 

, ארגונית מועצות חקלאיות שעד לחקיקת החוק נהנו מעצמאות רגולטורית וכמהשל 

העברת עיקר סמכות הרגולציה מהמועצות לשר הממונה ולעריכת שינויי� באופ� מינויי ל

קול דעת רחב ילפיו היה מסור בידי המועצות ששבניגוד להסדר הקוד� , חברי המועצות

טענו ה� נגד דרכי חקיקת , שייצגו את הסקטור החקלאי, העותרי� .בשאלת מינוי החברי�

בראש הראשו� נטע� שהיקפו הנרחב של החוק והלי� חקיקתו . של החוקה� נגד תוכנו , החוק

 בראש השני טענו 124.המזורז לא אפשרו דיו� שיטתי ורציני בכל הרפורמות המוצעות בו

, חירויות בסיסיות של העותרי�בהעותרי� כי הרפורמות שבחוק ההסדרי� פוגעות בזכויות ו

  . � וכבודושווי, חופש ההתאגדות, צוגהזכות ליי, חופש העיסוק, לרבות הזכות לקניי�

 כי חוק ההסדרי� מקשה מאוד על קיומו של דיו� מעמיק בפסק דינו מציי� בית המשפט

וממצה אשר פוגע ביכולת� של מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לגבש עמדה מבוססת 

בניגוד לאחת המטרות שבבסיס תקנו� ,  כל אחד מהנושאי� המופיעי� בהצעת החוקכלפי

_____________________________________  

 כרוניקה –כלכליות �זכויות חברתיות: הצעת חוק יסוד: חור פעור בספר החוקי
"ענת מאור   122
יור
 רבי�  (ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÈÂÎÊ ,Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·Á 195 ,215˙" של כשלו� החקיקה


 ).2004, ויובל שני עורכי
  .5ש "לעיל ה, ‰�ÈÏ„‚Ó ˙ÂÙÂÚ "בג  123
 הונחה על שולח� הכנסת , עמודי
170פני   המתפרסת על,אופ� ספציפי נטע� כי הצעת החוקב  124

ועדת הכספי
 וכי הדיו� לקראת קריאה שנייה נעשה במרוכז ב; רק ביו
 הקריאה הראשונה
כי ועדת הכספי
 השקיעה פחות מישיבה אחת ; )במקו
 פיצול הדיו� לוועדות הכנסת השונות(

כי ההצבעה בוועדת הכספי
 נעשתה במסגרת ישיבה מרתונית ; בחוקלדיו� בפרק החקלאות ש
כי הקריאה השנייה נערכה א� היא ביו
 ;  בבוקר היו
 שלמחרת6:30 ועד 11:00מהשעה 

כי ההצבעה על כל סעיפי החוק וההסתייגויות בקריאה השנייה עד ; הנחתה על שולח� הכנסת
בס� הכול . ריי
 ועד ליו
 שלמחרתלקבלת החוק בקריאה שלישית נעשתה ברצ� משעות הצה

 . 30–29' בעמ, ש
. הלי� החקיקה כולו אר� כחודש
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 כל דבר כלפילפיה יש לאפשר לחברי הכנסת לגבש את עמדת� ביישוב הדעת שנסת הכ

 עלול ,שאינו מאפשר קיומו של דיו�,  כ� ציי� כי הלי� חקיקה חפוז125.חקיקה המונח לפניה�

והוא אינו מאפשר לקיי� פיקוח ובקרה על המחוקק מצד  126,א� לפגו� בתוצר החקיקה

 התחמקותה של מאפשרכ� בו, )עדות השונותובו(שרי הממשלה או חברי הכנסת , הציבור

 מה שפוגע באיזו� העדי� שבי� רשויות –הממשלה מביקורת אפקטיבית על יזמותיה 

, ככל שיהיו,  מציי� כי יתרונות החוק במישור היעילותבית המשפט, מכל מקו�. השלטו�

�וקרטיאינ� עומדי� אל מול חשיבותו של עקרו� הפרדת הרשויות ועקרונות המשטר הדמ

, בית המשפט לדעת 127.יהיה מושכל ומוגבל, א� בכלל, ולכ� ראוי שהשימוש בחוק, ייצוגי

 כדי להביא והכנסת מוסמכת לנקוט הלי� חקיקה מסוגו של חוק ההסדרי� אי� בהיותה של 

   128.למסקנה שלעול� אי� מקו� להתערבות שיפוטית בהליכי החקיקה

ות כי חוק ההסדרי� פוגע בשלושה  מוסי� וקובע בעניי� מגדלי העופבית המשפט

עקרו� השוויו� הפורמלי , עקרו� הכרעת הרוב: דמוקרטי�עקרונות יסוד במשטר החוקתי

העיקרו� הראשו� משמיע שעל הכנסת להצביע על הצעת חקיקה ברוב . ועקרו� הפומביות

 העיקרו� השני מדגיש את חשיבות הקול השווה של 129.חבריה בכל אחד משלבי החקיקה

על דיוני הכנסת , לפי העיקרו� השלישי. ר כנסת בהצבעה על הצעת החקיקהכל חב

 שהיא תוכל א� לממש את חובת כדי, לווהצבעותיה להיות פתוחי� ושקופי� לכ

 בהלי� להשתת�, במידת הצור�, לבוחר ולאפשר לו) accountability(האחריותיות שלה 

 עקרו� שהוא, קרו� נוס�י ע130.הבעת הסתייגויות והערות לדבר ההצעהבלרבות , החקיקה

קרו� זה הוא כי יש ימשמעו של ע.  הוא עקרו� ההשתתפות,דמוקרטי�יסוד במשטר החוקתי

להשתת� בהליכי� הפרלמנטריי� ולתרו� , המייצג את קהל בוחריו, לאפשר לכל חבר כנסת

קרו� זה מקנה זכות לכל חבר כנסת להשתת� בכל אחת יבמובנו הצר ע. לה� את חלקו

 להליכי� אלא גישההשתתפות זו אי� פירושה רק . ות על הצעות חוק ולהצביע בה�מהקריא

עניינה הוא  131. להצעות החוקבנוגעאפשרות מעשית לגיבוש רצונו ועמדתו של חבר הכנסת 

_____________________________________  

125  
 .34–33' בעמ, ש
126  
 .ש
127  
 .36–35' בעמ, ש
128  
 .42–41' בעמ, ש
 מעדיפי
 את  עצמנואנו. הכנסת: יסוד� לחוק25 בסעי�קרו� זה בא לידי ביטוי מפורש יע  129

 או הכרעה פוליטית המסתברת יותר בדר� של  שווה של כוחהקרו� זה משק� חלוקיהרעיו� שע
, 133 ד Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" ביקורת שיפוטית בישראל"ראו אנדרי מרמור . מנגנו� הכרעת הרוב

147–148) 1997(. 
 . הכנסת: יסוד�לחוק 28–27 בסעי�קרו� זה נמצא ביטוי יא� לע  130
 .13 בפסקה, 103 ש"לעיל ה, ¯ �ÂÈ"‰¯Â˙‰ ˙Â„‰È ˙ÚÈÒ "בג  131
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שיתו� ודיבור ע� יתר חברי הבית בהצעות , הרהור אחריה�, בדיו� לעומק בהצעות חקיקה

 קובע במגדלי העופות כי באות� מקרי� ית המשפטב 132.אלה והגעה להסכ� בנוגע אליה�

בה� היק� הנושאי� בחקיקת ההסדרי� יהיה כה רב והלי� החקיקה יהיה שקיצוניי� ונדירי� 

 מלקבוע שנשללה מחברי הכנסת כל אפשרות מעשית בית המשפטללא יהיה מנוס , כה מזורז

בעקרו� ההשתתפות  ושמדובר בפגיעה קשה וניכרת ,לגבש את עמדת� בנוגע להצעת החוק

   133.של חברי הכנסת

 חקיקת חוק ההסדרי� על משמיע בית המשפטע� זאת ולמרות הביקורת הקשה ש

נרתע הוא מלאמ� את הגישה המבקשת , והאפשרות לקיי� ביקורת שיפוטית על חקיקה זאת

 אי�בה� שוהמכירה בביקורת שיפוטית במצבי� " הלי� חקיקה נאות"קיו� מינימו� של 

סיטואציה של את ה מצבי� שעשויי� דווקא לתאו� –ותה דרישה מינימלית מתקיימת א

 מבקש להבדיל את הכנסת מכל רשות מנהלית בית המשפטבכ� . חקיקת חוק ההסדרי�

 וכ� הוא 134.ודאי בכל הקשור לפעילות החקיקה, ולא להכפי� אותה לדרישה זאת, אחרת

  :מסכ� את הדברי�

� החקיקה אינו להבטיח כי בכנסת תפקידה של הביקורת השיפוטית על הלי

תפקידה של הביקורת השיפוטית על הלי� . יתקיי� הלי� חקיקה אופטימלי

החקיקה א� אינו להבטיח כי יתקיי� בכנסת דיו� אחראי ושקול בכל הצעת 

תפקידה של הביקורת השיפוטית על הלי� החקיקה הינו להג� מפני . חוק

י� החקיקה במשטרנו פגיעה קשה וניכרת בעקרונות היסוד של הל

יגביל בית משפט זה את ביקורתו השיפוטית , לפיכ�. הפרלמנטרי והחוקתי

הנגזרת מזכות� של , על הלי� החקיקה להגנה על זכות� של חברי הכנסת

, אול�; להשתת� בהלי� החקיקה, שולחיה� הבוחרי� ומעקרו� הייצוג

השתת� משניתנה לחברי הכנסת במסגרת הלי� החקיקה אפשרות מעשית ל

�לא יהיה זה מתפקידו של בית , אלא שה� בחרו שלא לממשה, בהלי

 135.המשפט לחייב� לעשות כ�

_____________________________________  

 אלה ע
 אלה של חברי הכנסת אלה ע
 אלה ושל דיבור
 החלפת הדעות חשיבות
 של  132
 �ÈÏ„‚Ó "בג). לדבר=  Parler(משמשת מקור לשמו של מוסד בית הנבחרי
 כפרלמנט 

˙ÂÙÂÚ‰ ,82–81' בעמ, 5 ש"לעיל ה. 
133  
 .50–49' בעמ, ש
134  
 .55–54' בעמ, ש
135  
אופיו המיוחד של הלי� , סת מסביר כי מעמדה המיוחד של הכנבית המשפט. 55–54' בעמ, ש

 י
החקיקה והמשקל הראוי שצרי� להינת� לעקרו� הפרדת הרשויות בשיטה הישראלית מחייב
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 להלי� הפרלמנטרי צריכה לעמוד באשר העליו� בית המשפטמדיניות האיפוק של , אכ�

ושבמסגרתו ג� נהני� חברי , כאשר באמצעות הלי� זה פועלת הכנסת במלוא סמכויותיה

דא . הלי� ומגשימי� הלכה למעשה את עקרו� הכרעת הרובהכנסת מזכות ההשתתפות ב

 העליו� בית המשפטעליה� עמדנו לעיל ושעליה� העיר ג� ש, בשל פגמיו המהותיי�ש, עקא

חקיקת חוק ההסדרי� אינה מחזקת את שלטו� החוק במחוקק אלא היא , במלוא חריפותו

  : ד נורית אלשטיי�"עו, כפי שנכתב על ידי היועצת המשפטית של הכנסת. מחלישה אותו

מנגנו� החקיקה אותו מבקשת הממשלה מ� הכנסת לייש� ביחס להצעת חוק 

ההסדרי� יש בו כדי לפגוע במעמדה ובסמכויותיה של הכנסת כרשות 

זאת בנוס� לפגמי� האחרי� שיכול שידבקו . המחוקקת במדינת ישראל

מ� קצר כי עומס גדול בז, די א� נציי�. בחוק נוכח ההלי� המהיר המבוקש

, החלפת דעות, לימוד החומר, וריכוז בועדה אחת מונעי� ליבו� אמיתי

יכולה להיות , לגופ� של הסדרי�, התוצאה המהותית ...שמיעת נציגי הציבור

חלוקה לא עניינית של . לא ראויה ויכולה שלא לקלוע לכוונת המחוקקי�

כי� מונע הנושאי� בי� הועדות בשל הלח� הפוליטי והניסיו� לזרז את ההלי

  ...דיו� מקצועי ראוי ומעמיק שאמור להיער� בוועדה המומחית לנושא

הסוגיה שמעוררת חקיקת החוק הקרוי חוק ההסדרי� בצמוד לחוק ...

החשש למעמד הכנסת ולתקינות החקיקה . התקציב מחיבת בירור מעמיק

   136.גדול

, לת מצב שבו הכנסת מאשרת חקיקה אשר מבטיוצריוצא אפוא שחוק ההסדרי� 

�תפיסות הייצוגיתה לפימקפיאה או משנה באופ� מהותי חקיקה שהיא עצמה העבירה 

 כורח הקשור בהמש� תפקודה היאהעברת חוק ההסדרי� .  היא אמונה�דמוקרטיות שעליה

 לכנסת לחתור תחת עצמה ותחת � גורהמתואר לעיל והמצב, פיזור הכנסת�של הממשלה ואי

בעניי� זה אנו מבקשי� . המקצועית והלגיטימית, דרתהעקרונות שהנחו אותה בעבודה המסו

קול הדעת הריבוני ימשממד נכבד לטעו� כי הואיל וחוק ההסדרי� משיל מחברי הכנסת 

רעו� יג ",בלשונ� של אמנו� רייכמ� וטל גול�, כ� יוצרבו, המופקד בידיה� כנציגי הע�

_____________________________________  

 יהא מוגבל א� לשמירה על זכויות חברי הכנסת להשתת� בהלי� בית המשפטשתפקיד 
שהוא מעבר לדרישה המינימלית ,  החובה הציבורית לקיי
 הלי� חקיקה נאותואילו ,החקיקה

 .56–55' בעמ, ש
. מוטלת על חברי הכנסת, מו של ההלי�לקיו
136

 . ז , הפסקאות, 58 ש"לעיל ה, אלשטיי�  
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מי ל חוק ההסדרי�  אי� לראות בביקורת שיפוטית ע137,בדמוקרטיה הישראלית" דמוקרטי

,  לראות בה ביקורת שיפוטית לגיטימיתבמקו� זאת אפשר. נגד הכנסת" בהכרח"מכוונת ש

המגנה על הליכי חקיקה תקיני� בכנסת מפני הלחצי� המופעלי� על ידי הממשלה ומשרד 

 א� התמונה המשתקפת 138.הבאה דווקא לחזק את מעמדה של הכנסת ושל חבריה, האוצר

 מוסי� להשתמש ברטוריקה בית המשפטולה אפוא השאלה מדוע ע, מטענה זו נכונה

 הליכי� פרלמנטריי� כאשר הוא בא לדו� בטענות המושמעות בבקרוהמשמשת אותו ברגיל 

ומדוע אי� הוא מתייחס למקרי� הבאי� בפניו באופ� הראוי , נגד הלי� חקיקת חוק ההסדרי�

שני . נגנו� חוק ההסדרי� מעלהתייחסות שונה ומיוחדת בשי� לב לביקורת שהשמיע 

בית הסעיפי� הבאי� של המאמר יבקשו להשיב על שאלה זו ולטעו� כי הימנעותו של 

 חקיקת חוק ההסדרי� נובעת מהצור� שלו על מלהפעיל ביקורת שיפוטית מיוחדת המשפט

יוז� ,  משרד האוצרבמגעיו ע�במיוחד בהתנהלותו , פוליטי�עצמו בקידו� מעמדו המוסדי

השלכות רחבות וקשות על מעמדה של ישראל , כ� נטע� בהמש�, נעות זאתלהימ. החוק

  .כמדינת רווחה בכלל ועל הזכות לבריאות בפרט

   העליו� כמוסד פוליטי בית המשפט. ה

 השבעי� שפקדו את החברה הישראלית בשנות בעלי החשיבותהמאורעות והתהליכי� 

ורי� השוני� בחברה הישראלית סיפקו בי� היתר זרז לתהליכי למידה רחבי� שעברו הסקט

באשר למשילות של מקבלי ההחלטות בישראל ויכולתו של הממשל לספק מוצרי� 

 שהציבור מעוניי� בשינוי בבירור להסיק אי אפשר מהעדפותיו של הציבור 139.ציבוריי�

אלא שהוא מאמ� לעצמו דפוסי התנהגות ואספקת ביקושי� מחו� , כללי המערכת הפוליטית

הפנתרי� ", כגו� גוש אמוני�,  קבוצות ומגזרי� שוני�140.� הקיימתלמערכת הכללי

הפכו יותר ויותר דומיננטיי� , אשר עד כה לא נית� לרצונותיה� ביטוי יחסי, ועוד" השחורי�

_____________________________________  

 זה מתאר את הפער שבי� הליכי קבלת החלטות הנוהגי
 בפועל בהתבסס על כללי
 מונח  137
 
לבי� התכלית שעומדת בבסיס
 של ) י חברי הכנסת"העברת חקיקת ההסדרי
 ע(פורמליי

פער המשק� גריעת מקומ
 , במילי
 אחרות). למשל עקרו� ההשתתפות (הליכי
 וכללי
 אלה
לעיל , רייכמ�. של קולות שוני
 האמורי
 לבוא לידי ביטוי מבחינה מהותית בקבלת ההחלטות

 ,36 ש"לעיל ה, גול�ראו . גול� מאמ� לכא� את התיאוריה של אגמב�; 320' בעמ, 113 ש"ה
  .250' עמב

 .318' מ בע,113ש "לעיל ה, רייכמ�  138
  . 30ש "לעיל ה,  Meydani;1ש "לעיל ה, נחמיאס וסנד  139
140  
 . ש
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דפוס שיצר מתח רב בי� החברה , מנוגדות למדיניות הממשלה, בחלק�, והציגו עמדות שהיו

בר והבלבול שצ� במערכת הפוליטית עליית� בתו� אווירת המש 141.למשטר במדינת ישראל

עקב  אחד השינויי� הגדולי� שהתחוללו הייתה 1977" מהפ�"של בגי� ומפלגת הליכוד ב

שינוי בכללי המשחק , ברמה העקרונית, שינוי זה היה. המציאות החברתית החדשה בישראל

שי מדיניות הקיימי� והיה ביטוי לצור� שחשו סקטורי� שוני� בציבור לספק לעצמ� ביקו

המבנה הריכוזי המאפיי� בי� היתר את מוסדות . שהממשל הקוד� נכשל לדעת� באספקת�

בל� פעמי� רבות את הניסיונות של הכוחות הפוליטיי� החדשי� לשנות , הממשל בישראל

  142. שינוי ניכראת המצב 

, בעיקר פוליטיקאי�,  נטו מקבלי החלטותשבעי� והשמוני�בתקופה זו של שנות ה

  על עצמ� אחריות זוקבלת�אי. הכרעות חשובותממק יותר ויותר מאחריות אישית או להתח

אז  של קובעי המדיניות בישראל למשול מיכולת�� על אי143,לדעתו של דרור, מעידה

 חיזקו 1973ועדות החקירה השונות שבאו בעקבות מלחמת אוקטובר וההל� . תקופה זו

תתקשה מאוד להתמודד ע� , הנהגה הנוכחיתובעיקר ה, בקרב הציבור את ההנחה כי החברה

חוקרי� רבי� .  מאז דומה כי לא הרבה נשתנה בתחו� זה144.הבעיות הרבות מבית ומחו�

או למעשה מדיניות ציבורית /טועני� כי בישראל של ראשית שנות האלפיי� אי� להלכה ו

 הקצר תכנו� המדיניות מתייחס לטווח: כלכלית אפקטיבית לטווח ארו��חברתית�לאומית

 של הציבור בביקורת על וחלקו ,פי רוב מיושמות רק תכניות שוליות יחסית על, והמידי

טענה רווחת אצל חוקרי מדיניות ציבורית בישראל היא כי יש . אינו רלוונטישההנהגה כמעט 

, צור� לאחד תכניות שונות בתחומי� שוני� לכדי מדיניות כוללת תו� ראייה ארוכת טווח

  145.רוב אינו מתרחשעניי� שבפועל ל

 ולצד תמורות רחבות יותר שהשפיעו על התשעי�רקע זה החל מאמצע שנות על 

את מדיניות   העליו� באופ� שהזי�בית המשפטפעל , שיתוארו להל�, מעורבותו השיפוטית

 בי� היתר ג� את בקדמו,  באמצעות מנגנו� חוק ההסדרי� אותה ואישר בהתמ�, האוצר

בית בכ� קיד� . שעוצבו מחדש בתקופה זאת, מוסדיי� שלוהאינטרסי� הפוליטיי� וה

 המאפיי� .ליברלית�וא דה פקטו ערכי� העומדי� במרכזה של עמדה ליברטריאנית נהמשפט

 ,עשרי� מקבלת את התפנית המהותית שחלה בליברליז� במאה האיננה  הוא שהיאעמדה זו

ות והתפיסה שהחירות א הקניית מקו� מרכזי לער� השוויו� תחת ער� החירישתמציתה ה
_____________________________________  

141
 ). ÂÓÁÏÓ· ‰ÈË¯˜ÂÓ„ : Ï‡¯˘È· ÒÂÊ�Ò�Â˜Â ˙˜ÂÏÁÓ)1992˙גד ברזילי   
142

 . 1ש "לעיל ה, נחמיאס ואמיר, אריא�  
143

 ).Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÎÊ˙ .‰�È„Ó ˙Â�·Ï) 1989‰ ·יחזקאל דרור   
 ). Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰‰È˙Â¯ÂÓ˙) 1989שמואל נח אייזנשטדט   144
145

  Ï‡¯˘È ˙�È„Ó :˙Â˘„Á ˙Â·˘ÁÓ 14)רייכמ� ודוד נחמיאסאוריאל  
  ).2006 ,עורכי
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אלא היא מבקשת להחזיר את הבכורה לער�  self-ownership(,146(נובעת מהקניי� העצמי 

 וחיזוק ליברליתהחירות תו� הפעלת ביקורת נוקבת על היסודות השוויוניי� בתפיסה ה

תחרות , לפיכ� עמדה זו מקדשת ערכי� כמו אוטונומיה. הקשר שבי� חירות לקניי� פרטי

וגורסת שחלוקה מחדש של העושר בחברה מפרה את זכותו , יעילות, י� פרטיקני, חופשית

בית ביטויה המובהק של עמדה זו הוא בהסתייגותו של  147.הקניינית של האד� על עצמו

או ) הזכות לבריאות, ובענייננו( העליו� מלהכיר במעמד חוקתי לזכויות חברתיות המשפט

 אול� 148.כבוד האד� וחירותו: יסוד�שבחוק" כבוד האד�"למצער לראות בה� חלק מ

 היווצרות� של שינויי� מוסדיי� במדיניות ציבורית עלבשונה מהטענות שנסקרו לעיל 

 לקד� ערכי� אידאולוגיי� כדי רק חללטעמנו תהלי� זה לא , ובמדינת הרווחה בישראל

ל  שליברלית�נאולצד� של שיקולי� הקשורי� בתפיסת עולמו הליברטריאנית . ארוכי טווח

,  לנתק ממערכת השיקולי� שלו ג� אינטרסי� מוסדיי�אי אפשר העליו� בית המשפט

  .ארגוניי� ואישיי�

החל מאמצע ( העליו� בשני� האחרונות בית המשפט מקרי� שהובאו לבכמהע� זאת 

ניכר , ושדנו בהיקפה הראוי של חקיקת חוק ההסדרי� בתחו� הבריאות, )�2000שנות ה

 מבקר לא רק את בית המשפט שמעידשינוי זה . בית המשפטל שינוי מסוי� ברטוריקה ש

 ובמיוחד כי מדובר בהלי� מזורז ומהיר שאינו מאפשר ,האופ� שבו מתקבל חוק ההסדרי�

 אלא ג� את מידת התאמת� של הנושאי� 149,ליבו� רציני של חברי הכנסת בסעיפי החוק

) באמצעות האוצר(לה ובמיוחד נגד שימוש מורחב שמבקשת הממש, שמוסדרי� בחקיקה זו

 לבי� משרד בית המשפטשמגדיל את החיכו� הפוליטי בי� ,  על א� שינוי זה150.לעשות

 בית המשפטמוסי� , המאשרת אותו,  והכנסת,היוז� את חקיקת חוק ההסדרי�, האוצר

 �כמעט באופ� , בציינוהתערבותו בחקיקת חוק ההסדרי� � באי ולחזקהעמדת האוצרבלתמו

_____________________________________  

 ,129 ש"לעיל ה, מרמור. ו� רולס'תפנית זו התאפשרה בעיקר בזכות זר
 המחשבה שפיתח ג  146
 .136–135' בעמ

מתנגדי
 ,  כמו רוברט נוזיק,זו ג
 הסיבה למשל שהמצדדי
 בתפיסה ליברטריאנית קשיחה  147
 . לרעיו� של מיסוי כאמצעי לקידו
 רווחה חברתית

כבוד האד
 "לפיה
 ו ,כיה� כנשיא בית המשפט העליו�שעד לא מזמ� , השוו דברי אהר� ברק  148
̇ ·ËÙ˘Óאהר� ברק ". אינו פרוגרמה סוציאליסטית Â�˘¯Ù  שלישי � 419 פרשנות חוקתית –כר

)1994.( 
 .57–55' מ בע,5ש "לעיל ה, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙� "בג  149
תחו
 של שנראה שלא בהקשר , שינוי נוס�. 6 ש"לעיל ה,  ‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙�"בג  150

תו� הקטנת מידת , נוגע לפרשנות מצמצמת של התיקו� החקיקתי בחוק ההסדרי
, הבריאות
לעיל , �Ì„‡ ÔÈ„Â Ú·Ë "בגראו : השפעתו של חוק ההסדרי
 על חקיקה פרלמנטרית קיימת

 . 6 ש"ה
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הלכה "כי , נוגע להתערבות שיפוטית בפעילות ריבונית רגילה של הכנסתאוטומטי וכנהוג ב

 �ידועה היא כי למעט בנסיבות חריגות ביותר לא ייטה בית משפט זה להתערב בהלי

ומתו� , וזאת על בסיס עקרו� הכיבוד ההדדי בי� הרשויות; החקיקה בכנסת בטר� השלמתו

 מסוי� ואת תקינות ההלי� בו הוא תפיסה כי השלב הראוי לבחו� את חוקתיותו של חוק

מדובר באחד " ולרוב הוא אינו מוצא כי, "נחקק הוא לאחר השלמת הלי� החקיקה בכנסת

מאות� מקרי� שבה� הממשלה חרגה חריגה כה קיצונית ממתח� הסבירות והמידתיות 

עד כדי שתקו� עילה להתערבות שיפוטית בשיקול , הרחב הנתו� לה לעניי� יוזמות חקיקה

  151."ה של הממשלה בטר� התקיימו ההליכי� העומדי� על הפרקדעת

 חקיקת חוק עללמצער בהפעילו ביקורת שיפוטית , בית המשפטעמדתנו היא כי 

תפיסת העול� של הביורוקרטי� את מביא דה פקטו לידי ביטוי עמדה שתואמת , ההסדרי�

ו� סיגל לעצמו  העליבית המשפט , טענה קודמת בספרותעל פי. בהושזורה  במשרד האוצר

זכות ,  שעיקרה התחזקות מערכת הערכי� הקשורה בכלכלת השוק152,ליברלית�נאועמדה 

 שבמרכזה ער� , וירידת מערכת הערכי� המסורתית,הקניי� הפרטי וחופש התחרות

בית נבקש לטעו� כי עמדה זו אפשרה לבהמש� לטענה זו  153.הסולידריות והעזרה ההדדית

כמוסבר לפי תאוריית ,  את האינטרסי� המוסדיי� שלו להגדיל את כוחו ולממשהמשפט

_____________________________________  

 . 7 ש"לעיל ה, �Ú ˙Î˘ÏÔÈ„‰ ÈÎ¯Â "בג  151
̃ Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ" ?כלי לצדק חלוקתי או כלי נגדי: החוקה הישראלית"ל גרוס יאי  152 „ˆ 79 ,93 

)� – גרוס דווקא מסתייג מהטענה הזו ").צדק חלוקתי"גרוס : להל� ()2000, מנח
 מאוטנר עור
לפי . 141' עמב ,129 ש"לעיל ה, מרמור; הוא מפנה למקורות שתמכו בטענה זו. 96' עמ

הנלווה לשגשוג " יאפי" מתגייס לתמיכה בצמיחה הכלכלית ובאתוס הבית המשפט, מרמור
) 
כמו למשל בנוגע לזכות הומואי
 ליחס שווה מצד מעביד או לזכות אנשי עסקי
 חילוניי

 Ran Hirschl, Israel's ‘Constitutional Revolution’: The Legal; )לייבא בשר לא כשר
Interpretation of Entrenched Civil Liberties in an Emerging Neo-Liberal Economic 

Order, 46 AM. J. COMP. L. 427 (1998) .(בית לפיה בקיימו ביקורת שיפוטית ש, לעמדה אחרת
גיא :  פועל מתו� עמדה או תפיסה פוליטית קוהרנטית או קונסיסטנטית השוואיננו המשפט
חברתי של לממד מזכויות חברתיות : כליות בשיח החוקתי החדשכל�זכויות חברתיות"מונדלק 


̄ ·¯�ÔÂÊ " זכויות האד ÙÒ�הדוחה את , לעמדה הפוכה. )2000( 234, 183  בני סברה– שני כר
 ת המשפטבי" ראו יואב דות� , העליו� אידאולוגיה ליברטריאניתבית המשפטהניסיו� לייחס ל

̇ ÏÎ" העליו� כמג� הזכויות החברתיות ÂÈÂÎÊ˙ÂÈÏÎ ,Ï‡¯˘È· ̇ ÂÈ˙Â·¯˙Â ̇ ÂÈ˙¯·Á 69 ,96)  
יור

 ).2004, רבי� ויובל שני עורכי

153
 העליו� קשורה ג
 להתעצמות הקיטוב בית המשפטבה פועל שפוליטית �האווירה החברתית  

טשטוש הגבולות בי� תחומי
 שוני
 בחברה , הפוליטי והתגברות חוסר היציבות הפוליטית
טיעו� זה הוא חלק מתיאור רחב יותר של . ד על משנהואחה התחומי
והשפעה הדדית של 

  .119' בעמ, 3 ש"לעיל ה, מאוטנרהמובאת אצל " בית המשפט המחשק"תופעת 
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והיא התאימה במיוחד בתחו� הבריאות על רקע  154,עליה נרחיב בהמש�שהצעדי� 

 הניגוד הרעיוני 155.והקשר שבי� בריאות לציונות ולאומיות" בריאות הציבור"אידאולוגיית 

 ,הומניסטית� פא�יה לאומית לבי� הליברליז� כתפיסה פוליטיתישבי� הציונות כתנועת תח

יצר פתח לקידומה של תפיסה המקדשת אתוס זה ורואה עי� בעי� ,שעוינת גבולות לאומיי�

הרחבת מידת הביקורת המופעלת על  156.אסכולה הליברטריאניתבערכי� שלה� חשיבות 

. הרשות המחוקקת והמבצעת עשויה אפוא להגדיל את אמו� הציבור בבית המשפט העליו�

 � ,ענייני� הקשורי� בזכויות אד� תו� הגנה אקטיבית של � פועל מחד העליובית המשפטכ

עיני הציבור הרחב כמוסד אמי� ובעל עצמה הפועל לשמר ערכי� במצטייר ג� ובכ� בי� היתר

 אינו פועל בצורה דומיננטית בכל הקשור לענייני� הקשורי� הוא, מאיד�. י�ליברלי

 בית המשפטהתערבותו של ב� לראות בהקשר זה אי. מדינת הרווחהבבמדיניות חברתית ו

 אלמנט הבא לעצור מגמות של , למשל,העליו� ובמניעתו את הפרטת בתי הכלא הישראליי�

כאשר חדרה סוגיית , למשל .שוויו� אלא התערבות בתחו� הקשור בזכויות אד��הפרטה ואי

ב  לא היסס בית המשפט להתער, כבוד האד�:יסוד�ההפרטה את שכבת ההגנה שמעניק חוק

  157.במדיניות האוצר והממשלה

 במערכת י� היחיד�אול� אנו טועני� כי תפיסת העול� והשיקול האידאולוגי אינ

בית נקודת המוצא של הניתוח המוסדי שלעיל היא ש.  העליו�בית המשפטהשיקולי� של 

 העליו� הוא שחק� פעיל בקביעת מדיניות ציבורית ואחד מהמוסדות ומקבוצות המשפט

_____________________________________  

של " כיוו� התנועה"לפיה ש, גישתנו תומכת בנקודת המוצא של מונדלק, כפי שנראה להל�  154
שת להסביר חוסר עקיבות זה בנקודת מוצא אלא שהיא מבק, הביקורת השיפוטית אינו עקיב

היוז
 את חקיקת  וצראל וביחס,  בכללבית המשפטקוהרנטית הנעוצה במעמדו המוסדי של 
 כמי בית המשפטובכ� תואמת את הנחת היסוד של מרמור המדגישה את (ההסדרי
 בפרט 

 ).שמספק לחברה הישראלית יותר חירות ופחות שוויו�
155

 Dani Filc & Nadav: יית הזכות לבריאות של מהגרי עבודהקשר זה נראה למשל בסוג  
Davidovich, Healthcare as a National Right? The Development of Health Care Services 

for Migrant Workers in Israel, 15 SOCIAL THEORY & HEALTH 1 (2005).של � באי 
זכאות
 
, 82 ש"לעיל ה, 2009,  אסיסקובי�:שראליתשליטה יבפלסטיני
 תושבי השטחי
 המוחזקי

 .155–154' בעמ
156

 WILL KYMLICKA, THE RIGHTS OF לעמדה המנסה ליישב בי� ערכי
 ליברליי
 ללאומיות ראו  

MINORITY CULTURE (1995) .שלפיה בני , טענה זו מנוגדת לביקורת הקהליתנית של זכויות
דר� למשל קידו
 זכויות (
 הרווחתי אד
 תלויי
 זה בזה ואינ
 יכולי
 להיטיב את מצב

מושג הקהילה הוא מכונ� וקוד
 , על פי תפיסה זאת. ללא מוסד הקהילה) ידאוליותוואינדי
  .לרעיו� הזכות האישית וחירויות הפרט

157
 )9.11.2009, פורס
 בנבו (˘¯ ‰‡ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰� ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘ÓÏ  '¯ˆÂ �2605/05 "בג  

 ).Â ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó‰ÌÈ˜ÒÚלהל� פרשת (
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שחק� זה פועל מתו� כוונה לקד� באופ� רציונלי אינטרסי� .  ביותרי�ות החזקהכוח הפוליטי

 את יחסיו ע� שחקני� אחרי� הקובעת למסגרת חוקית ומוסדית ופעילותו מוגבלת ,כלשה�

 דעת על ידי ע� זאת ככל שחק� מדיניות ג� השופטי� מוגבלי� 158.בעלי עצמה מוסדית

� הרוח הציבורי המשתק� במאבקי� ובלחצי� טו לפסוק בהלימה ע� הליב יווה� לר, הקהל

בית שופטי� בכלל ושופטי , בנוס�159.שהדי� רחב או גמיש דיו כדי לאפשר זאתכפוליטיי� 

במיוחד זה שמסמי� ומעצי� ,  להיות מקובלי� על הציבורמעונייני� העליו� בפרט המשפט

 המשפטית דהיינו מעמד חברתי ביניי� ועליו� והקהילייה, אות� כמוסדות פוליטיי�

   160.נטית לוווהרל

ה י ניכרת עליהשמוני� כי החל מאמצע שנות מעלהניתוח� החלוצי של מזרחי ומידני 

פוליטיקאי� של  העליו� בית המשפטלבפניית�  שחלקה מוסבר ,בית המשפטבמעמדו של 

 ,)לאכו� ולייש� מדיניות ציבורית, ליצור, לתכנ�( מצליחי� למשול אינ�ומחוקקי� אשר 

 העליו� באה בית המשפט הגדלת כוחו של 161.ת התערבותו בפעילות רשויות אלה אבבקש�

בהרחבת הנושאי� השפיטי� , לידי ביטוי לא רק בהפעלת סמכותו לביטול חקיקה של הכנסת

אמו� הציבור "כי א� ג� בהיזקקו למושג , ו ובהרחבת זכות העמידה של עותרי�ייד על

שאמו� זה כ, באופ� פרדוקסלי, יפוטית כמחזק את הלגיטימציה הש162"ברשות השופטת

 מסקירה זו עולה כי הצור� בגיוס אמו� הציבור אינו אלא גור� 163.הול� ופוחת ע� השני�

בית אחד מתו� מספר רב של גורמי� שעשויי� להסביר את מידת התערבותו המצומצמת של 

_____________________________________  

158
 יט ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" 'משחק אסטרטגי'כ' אקטיביז
 שיפוטי'ו' שיקול דעת שיפוטי'"עמרי ידלי�   

665) 2003.( 
159  Gad Barzilai, Justices as Policy-makers, in PUBLIC POLICY IN ISRAEL: PERSPECTIVES AND 

PRACTICES 71, 72 (Dani Korn ed., 2002) .  
160  
  . ש
161  � ,ËÙ˘ÓÏ ‰¯·Á ÔÈ· ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÈ�È„Ó 53) 2006( ;ARIAN ASHER מידני שלמה מזרחי ואס

THE SECOND REPUBLIC – POLITICS IN ISRAEL (1997). על הקשר שבי� משפט ופוליטיקה ראו 
 ). 2004 (355 ז Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" ל החיי
 הציבוריי
 בישראלשעל המשפוט "ג
 יצחק גלנור 

̄ Ô·ˆ  '�ÈÈ�ÚÏ ��732/84 "ראו בג  162 ˘‰˙Â˙„ È,זהו אמו� הציבור : ")1986 (148, 141) 4(ד מ" פ
�כי השפיטה נעשית באופ� , זה אמו� הציבור. פי הדי��כי הרשות השופטת עושה צדק על, בכ
זהו אמו� . תו� מת� יחס שווה לצדדי
 וללא כל אבק של עניי� אישי בתוצאה, ניטרלי, הוג�

 ."הציבור ברמתה המוסרית הגבוהה של השפיטה
163

נ� רו; )ÈËÂÙÈ˘ ÌÊÈ·ÈË˜‡ :„‚�Â „Ú· 16 )2000מרדכי קרמניצר ויואב דות� , ו רות גביזו�רא  
 ;)È¯Â‡È˙ ˙¯Â˜È·Â 5 ,7) 1994‰" שיקול דעת ככוח שיפוטי: הפוליטיקה של הסבירות" שמיר

�Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÈÚÂˆÈ· : ÌÈÁ¯Ê‡ ˙Â„ÓÚ ÁÂ˙Èגדות ושלמה מזרחי �ער� ויגודה
˙ÈÓÂ‡Ï ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰Â 25 )2008( ; דו"תומר זרחי�"�ירידה חדה באמו� הציבור : ח חוש
  .ı¯‡‰ 22.6.2010, www.haaretz.co.il/hasite/spages/1175551.html" במערכת בתי המשפט



  2012 ד חוקי�  דניאל שפרלינג וניסי� כה�

190 
z:\books\mishpatim\hukim\4\2011-11-02\04-shperling&cohen.doc 7/2/2012 10:10:00 AM  

תחו�  בנושאי� הקשורי� לחקיקת חוק ההסדרי� המעלי� שאלות חברתיות בכלל ובהמשפט

גורמי� אלה עשויי� להיות קשורי� למעמד ,  כפי שיתואר בהמש�164.הבריאות בפרט

 לנחיתות היחסית של זכויות חברתיות לעומת זכויות 165,חוקתי חלש של זכויות חברתיות

 להתערב בסוגיות של מדיניות בית המשפט לקושי ולרתיעה של 166,פוליטיות�אזרחיות

 לרקע האישי והחברתי של 167,ות נכבדותשלה� השלכות תקציבי ,חברתית�כלכלית

הזדהות או אמפתיה מיוחדת לשכבות החלשות , הבנהעל  בהכרח שאינו מלמדהשופטי� 

 לעצמאות המוגבלת של המשפט בשאיפותיו וביכולותיו 168,והנידחות של החברה בישראל

אמו� "ע� זאת מאמר זה יתמקד במושג .  ועוד169להוביל שינויי� חברתיי� יסודיי�

 העליו� בהתנהלותו בית המשפטאת האינטרסי� המוסדיי� של  היטבכמתאר , "הציבור

כפי שהניתוח . ע� משרד האוצר בעת הדיוני� על עתירות נגד חקיקת ההסדרי�) העקיפה(

 העליו� להגברת אמו� הציבור בית המשפטפעילותו הממוקדת של , המוסדי שלנו יראה

ה שיש יקציאאור האינטרימשכנע ביותר לת גור� הואולחיזוק מעמדו המוסדי בטווח הקצר 

  .המאשר את חקיקת ההסדרי� והמשמש צד בעתירות שלפניו, לו ע� מוסד הכנסת

מנקודת מבט .  העליו� כמוסד פוליטי הסברי� מגווני�בית המשפטלהגדלת כוחו של 

פוליטית שעליה � מבקש לשמר את הלגיטימציה הציבוריתבית המשפטסוציולוגית נטע� ש

) קיטוב (ופולריזציההגמוניה המוסדית שהתאפשרה מצד אחד על ידי פרגמנטציה נשענת ה

 ועל ידי שינוי בתפיסות ערכיות ליברליות בקרב 170של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת

_____________________________________  

מוסדי של בתי משפט כאמצעי �ניתוח נאו: בקרב עמנו אנו יושבי
"השוו שרו� אסיסקובי�   164
מימי אייזנשטט וגיא מונדלק  (ËÙ˘Ó· ‰ÓˆÚ‰195 ,202–207 " העצמה במדינת רווחה


�הפוליטיי
, ליטיי
 העומד על הגורמי
 הפו).2008, אסיסקובי�: להל� ()2008, עורכי
 .בית המשפטמוסדיי
 והמוסדיי
 הכלליי
 יותר המשפיעי
 על מעורבותו ומידת הכרעתו של 

ÂÈÂÎÊ˙ " כלכליות�פוליטיות ובי� זכויות חברתיות�על היחסי
 בי� זכויות אזרחיות"רות גביזו�   165
˙ÂÈÏÎÏÎ , ˙ÂÈ˙Â·¯˙Â ˙ÂÈ˙¯·ÁÏ‡¯˘È· 25) 
 .)2004, יור
 רבי� ויובל שני עורכי

166
�‚ÌÈ¯Ê ËÙ˘Ó· : ˜„ˆÏ ˙Â˘Èיובל אלבש� ; 152ש "לעיל ה, "צדק חלוקתי "ראו למשל גרוס  

Ï‡¯˘È· 89) 2005 (את הדיו� בעניי� מעמדה החוקתי של הזכות לבריאות 
 �3071/05 "בג בוג
� ÔÂÊÂÏ ' Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ)בנבו 
  .)28.7.2008, פורס


ש  167.  
168

  . 163ש "לעיל ה, שמיר  
�הא
 בתי המשפט ה
 נשאי שינוי חברתי: ט כשדה במסגרת של כוח פוליטיהמשפ"גד ברזילי   169

: להל�() 2010, דפנה הקר ונטע זיו עורכות (Ì‡‰ ËÙ˘Ó‰ ·Â˘Á? 107" ?כיצד, וא
 כ�, פוליטי
 .")המשפט כשדה"ברזילי 

 ÈËÈÏÂÙ 2 ,31–51˜‰" קיטוביות מפלגתית ושינוי חברתי, הגמוניה שיפוטית"גד ברזילי   170
)1998.( 
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 171.במיוחד התקשורת והקהילה העסקית והאקדמית, נתחי� מסוימי� בחברה הישראלית

 את העליו� מוסד המחזק בית המשפטה בשרוא, עמדה זו קרובה לגישה הביקורתית למשפט

, על פי תפיסה זאת.  ולפיכ� הוא ג� חלק ממנה– לגיטימציה לההאליטה החברתית ונות� 

) ממנהשא� הוא נהנה (שוויונית בחברה � אינטרס לשמר את המציאות הלאבית המשפטל

ו כמ, תו� אינטגרציה ע� מוקדי כוח המאפשרת לו שימוש מושכל באסטרטגיות משפטיות

אותה נבקש ש,  מנקודת מבט מוסדית172.שימוש במושגי שסתו� ועוד, למשל פרשנות

כמו למשל ,  העליו� עודד ותמר� שחקני� חברתיי� שוני�בית המשפט, לאמ� במאמר זה

,  לקבל כביכול סעד שיפוטיכדי לעתור בפניו ,חברי כנסת ופוליטיקאי�, עמותות ציבוריות

מקצועיי� �לצד קידו� האינטרסי� החברתיי�(� שלו כ� הגדיל את האינטרסי� המוסדייבו

המאפשר לציבור רחב , )quasi-exist(יציאה � והוא ג� פיתח מנגנו� מעי�,)של שחקני� אלה

 לגבש , מסוגל לפעול לפיהאינואו אינו מאמי� בה או /שאינו שבע רצו� ממדיניות מסוימת ו

, אחרי�שחקני� חברתיי�  ועמו,  העליו�בית המשפט בדר� זאת 173. חלופה מדיניתלו

נדות ותפיסות 'המונעי� מתו� אג, משמש זרז לביצוע שינויי� ורפורמות מוסדיות

לשופטי� , המשלימה ניתוח זה, על פי תאוריית הבחירה הציבורית. אידאולוגיות ברורות

, אחרת ת חברתילסביבה לאליטה או י�מאלה הקשורונפרדי�  י�אינטרסי� ומטרות עצמאי

 ודרכי בית המשפטהרכבו של . ממנו ה� נהני�שרוקרטי ו מהמעמד הביואשר נובעות

פוליטיי� המקני� לו סמכות � תהליכי� חברתיי�וכ�)  בארצות הבריתבעיקר(השופטי� 

 למוסד פוליטי בית המשפטלפרש את החוק ולאשר או לדחות רפורמות מדיניות הופכי� את 

 174.מוסדיי� שלו�י� הארגוניי� בעל יכולת מרשימה לחזק ולהעצי� את האינטרסחשוב

�, בעיקר באליטה הישראלית,  העליו� ולביסוס מעמדובית המשפטלהגדלת כוחו של , לבסו

כלב השמירה של " שמצד אחד חיזקו את דימויה של התקשורת כ,תרמו אמצעי התקשורת

_____________________________________  

171  Gad Barzilai, Courts as Hegemonic Institutions: The Israeli Supreme Court in a 
Comparative Perspective, 5 ISRAEL AFFAIRS 15 (1999); Menachem Hufnung, Israeli 
Constitutional Politics: The Fragility of Impartiality, 5 ISRAEL AFFAIRS 34 (1999); 
Menachem Mautner, Law and Culture in Israel: the 1950s and 1980s, in THE HISTORY 

OF LAW IN A MULTICULTURAL SOCIETY: ISRAEL 1917–1967, 175 (Ron Harris, Alexander 
Kedar, Pnina Lahav & Assaf Likhovsky eds., 2002) .  

172  Duncan Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, 89 HARV. L. REV. 
1685 (1976).  

173  Shlomo Mizrahi & Asaf Meydani, Political Participation through the Judicial System, 8 
ISRAEL AFFAIRS 118 (2003).  
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פוליטי � העליו� כגו� אבית המשפט את הדימוי הציבורי של חיזקו אחר ומצד ,"הדמוקרטיה

   175".נטול אינטרסי�"כמוסד עצמאי ו

 היא חלק "אמו� הציבור" העליו� למושג בית המשפטהזדקקותו של , כפי שטענו לעיל

בית  הוא נובע מהעובדה ש176.מהבנת תפקידו כשחק� ראשי בשדה המדיניות הציבורית

) ורק הוא( והוא ,וככל נאמ� הוא נזקק לאמו� מצד הנהנה,  הוא נאמ� של הציבורהמשפט

יוצא שאמו� הציבור .  למול הרשויות האחרות המועדות להתנכל בובית המשפט גיבוי לנות�

וא� שמבחינה רטורית אי� ,  מאפשר לרשות השופטת לבצע את המוטל עליהבית המשפטב

 על כ� 178. יש לצפות לו כתוצאה ספונטנית ובלתי מתוכננת א� רצויה177,הוא בגדר מטרה

 להראות לציבור כי הצדק נעשה הלכה המשפטבית ועל  ,האי� די בעשיית הצדק עצמ

 הכלל בדבר דיו� :למשל,  שהוא קובע לעצמוכללי�על פי  והוא עושה זאת, למעשה

קיומה של ערכאת ערעור , הוראות בדבר פסלות שופט, הנמקת פסק הדי�, בדלתיי� פתוחות

על  גורמי� שמשפיעי� כמה וכמה הספרות מונה 179.ועוד אמצעי� להגשמת אמו� הציבור

גורמי� אלה כוללי� קיומו .  העליו� בפרטבית המשפט בכלל ובבית המשפטאמו� הציבור ב

 לפסוק בית המשפט מוכנות 180;א� א� מוטעה מבחינה משפטית, של הלי� משפטי הוג�

התרבות , פוליטית או בשאלות מרכזיות בשדה החברה�בנושא השנוי במחלוקת ציבורית

_____________________________________  

175  Bryna Bogoch & Yifat Holzman-Gazit, Mutual Bonds: Media Frames and the Israeli 
High Court of Justice, 33 L. & SOC. INQUIRY 53 (2008).  

176
 בשני הקשרי
 בלבד עלה" אמו� הציבור"לפיה
 המושג ש, א� השוו את דברי השופט חשי�  

 האחד בנושא הענישה בפלילי
 סביב ביקורת על ענישה מופחתת בגי� :במשפט הישראלי
במיוחד בקשר , קתי השני בנושא המשפט החו;בעיקר עבירות מי�, עבירות מסוימות

, לדעת מבקרי
,  להכריע בה�שאפשר בסוגיות �" העליו� בשבתו כבגבית המשפטהתערבות ל
ההסבר .  הרשות המחוקקת או המבצעת בעיקר דר� הרחבת זכות המעמד והשפיטותעל ידי

 בית המשפט שבשניה
מושג זה דווקא בהקשרי
 אלה נעו� לדעתו בעובדה לעלייתו של 
תגובה : אמו� הציבור בבית המשפט"שאל חשי� ימ. ר שאת בקביעת מדיניותהעליו� עוסק בית

 ,ËÙ˘Ó‰ 15" רל ולהרהורי הכפירה שלו במושג אמו� הציבו"למאמרו של השופט חיי
 כה� ז
4, 4–7 )2004(. 

177   
 התפיסה הרואה באמו� הציבור מטרה לגיטימית של השיפוט הוא השופט אתגדול המבקרי
כשאד
 : הריצה אחר אמו� הציבור כמוה כרדיפה אחר הכבוד, לפי כה�. ל" זבדימוס חיי
 כה�

גיבוש עמדה �משמעה של הליכה אחר דעת הקהל ואי, לפי כה�. ר� אחריו הוא בורח ממנו
 ËÙ˘Ó‰ 14" הרהורי כפירה באמו� הציבור"חיי
 כה� . עצמאית מבחינה שיפוטית היא עצלות

 ).חיי
 כה�: להל� ()2002 (20, 9
178  
 .ש
 ). ËÙ˘Ó‰ 18 ,2 ,6) 2004" ?האיו
 מבפני
? אי תלות שיפוטית"גונ� �כל אגמו�מי  179
180

  
 .ש
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 183; מידת האקטיביז� השיפוטי182;מדינה–סי דת כמו למשל נושא הקשור ליח181,והזהות

   184.שינוי תכו� של ההלכה המשפטית

 מחקרי� ספורי� שניסו מושג ערטילאי קיימי�" אמו� הציבור"א� על פי שהרוב רואי� ב

כדוגמת הפגנות , אמו��בהמש� להתרשמות כללית על פי גילויי אי, לבחו� אותו באופ� חיובי

פוליטית �המשרתות לרוב מטרה פוליטית או דתית, ו אחראו מחאות סוערות של סקטור זה א

 במחקרו את יחסה של החברה הישראלית  בח�אריה רטנר 185.וה� תוצר של הסתה פוליטית

 אירועי� בנתחו ,2000–2009שני� בובכלל� בית המשפט העליו� , לרשויות אכיפת החוק

 2007–2000שני� בכי  הוא הראה, ממצאיוושינויי� חברתיי� שעשויי� להסביר את תוצאות 

 ישראלי��ביותר א� כי בקרב נשאלי� ערבי� גבוהה אמו� למידת העליו� המשפט זכה בית

בעמדותיו מעוטות  היה עקיב אשר, ופחותה עוד יותר במגזר החרדי ,הייתה מידתו פחותה

 בשנת. בה� אמו�במידה נמוכה של בישראל ו והמשפט החוק מוסדותההערכה כלפי 

 בבתי הגבוהות בדרגות אמו� הכללי היהודי במגזר מכלל הנשאלי� 61%הביעו 2000

 בשני� �53%ול �55%והיה ל בהדרגה זה אמו�  נשחק2007–2001בשני� . בישראל המשפט

 2007 עד שבשנת, 2007–2003בשני�  ג� נמשכה השחיקה מגמת. בהתאמה �2002ו 2001

 ג� 186. בלבד�36%ל ראלביש המשפט בבתי הגבוהות בדרגות אמו� המביעי� שיעור הגיע

 העליו� בית המשפט על ירידה באמו� הציבור בבבירורמדד הדמוקרטיה של ישראל מצביע 

יה באמו� י ניכרת על2008ע� זאת משנת . 2008 בשנת �49% ל2004 בשנת 79%משיעור של 

 מהנשאלי� אומרי� בגלוי 44%,  המדדעל פי 2010.187 בסו� שנת 54%הציבור עד לשיעור 

 בקרב הציבור היהודי השמאל המתו� רוחש את 188. העליו�בית המשפטאמו� בשאי� לה� 

השמאל הרדיקלי ). 59%(ולאחריו המרכז ) 72%(  העליו�בית המשפטהאמו� הרב ביותר ב

_____________________________________  

 .)11.6.2008 ,המכו� הישראלי לדמוקרטיה(" משבר האמו� בבית המשפט"ידידיה שטר�   181
182  www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/Breaking_the_News_36.aspx .  
183

 . 11' בעמ, 
ש  
 .6' עמב, 176 ש"לעיל ה, חשי�  184
185   
 .12' בעמ, 177 ש"לעיל ה, כה�חיי
186

ÂÁ‰ ˙Â·¯˙–˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ È‡¯‰ ËÙ˘Ó‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Î¯ÚÓ  : Í¯Â‡ ¯˜ÁÓ˜ אריה רטנר   
 ).2009, מרכז שאשא (49 ,2009–2000

הנתוני
 . מדד זה שואל מדג
 מייצג של הציבור באיזו מידה הוא נות� אמו� במוסד האמור  187
 
המכו� הישראלי לדמוקרטיה ". במידה מסוימת"ו" מידה רבהב"משקפי
 את שיעור המשיבי

Ë¯˜ÂÓ„‰ „„ÓÈ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰2010 78) מיכאל פיליפוב, יובל לבל, תמר הרמ�, אשר אריא� ,

 %www.idi.org.il/events1/Events_The_President )2010 ,הילה צב� ואנה קנפלמ� עורכי

27s_Conference/2010/Pages/2010_main.aspx. 
188
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לאלה שאינ� נותני� בו אמו� ) 47%(השמאל הרדיקלי נחלק בי� הנותני� בו אמו� ). 59%(

ות המושמעות  העליו� מקבל לא פע� טענבית המשפט ככל הנראה בשל הטענה ש,)45%(

ה יע� נטי, חלוקה דומה נראית ג� בקרב הימי� והימי� הרדיקלי. טחו�י מערכת הבעל ידי

 בית המשפטמכלל הציבור סבורי� ש 45% 189). בהתאמה�55% ו54%(אמו� �קלה לכיוו� אי

בית  מהציבור סובר שיש לתת ל53%).  בציבור היהודי47%" (אובייקטיבי"העליו� אינו 

הסמכות לבטל חקיקה של הכנסת א� זו סותרת את עקרונות  העליו� את המשפט

בקרב המגדירי� עצמ� חרדי� ודתיי� נמצא רוב .  מתנגדי� לכ�40%ואילו , הדמוקרטיה

בהשוואה למסורתיי� )  בהתאמה�66% ו79%( העליו� בית המשפטאמו� ב-גדול למביעי אי

 העליו� בגי� היותו לא טבית המשפהנכונות להגביל את סמכות ). 29%(ולחילוניי� ) 36%(

   190.אובייקטיבי עולה בשיטתיות ככל שעולה מידת הדתיות

מכיל אגד אב של ,  מבקש לשמורבית המשפטשאת אמונו ברשות השופטת , הציבור

 איננושו� שהוא לרוב מ מבחינה סטטיסטית היתר בי� לסווגו שאי אפשר, ציבורי� שוני�

 זה –" ציבור הנאורה"ה להגביל קבוצה זו ליש מי שניס. במסגרת מוגדרתמאורג�  בהכרח

יש מי ו 191,שיש לו השקפות בענייני דיומא ושממילא השופטי� מקובלי� עליו וקרובי� לו

המשקפת את , ל פרסוניפיקציה של שיקולי� נורמטיביי�עשביקש להשקי� על ביטוי זה כ

ר� בזיהוי  ויש מי שעמד על הצו192, החברתי הקיי� בחברה נתונה בזמ� נתו�זוסנהקונצ

  193".הציבור הנאור"קבוצה רחבה מזו של 

 לאתר אפשר העליו� בית המשפטלצד ההסברי� השוני� להגדלת כוחו המוסדי של 

 ה העליו� ולהסברבית המשפטבספרות המקצועית שתי גישות יסודיות לתיאור התנהגות 

 attitudinal(גישת העמדה הכנה ,  לפי הגישה האחת194.במסגרת מודל הפרדת הרשויות

model(, לה� במידה הרבה ביותר המתאימה שופטי� מחליטי� על חלופת המדיניות 

המכונה , לפי הגישה השנייה. מגבלות מוסדיות שמאפשרות התנהגות כאמורב בהתחשב

למשל דר� , שופטי� מבקשי� למזער את הסיכוי של ביטול קביעת�, הגישה האסטרטגית

ולפיכ� ה� ,  מהותי מעמדותיה� בנושאינוישחקיקה עוקפת או הצעה של רפורמה השונה 

בעיקר (תו� פעולה מינימלי של הפוליטיקאי� ימחליטי� על חלופת מדיניות שתבטיח ש

_____________________________________  

189

ש  . 
190

  
ככל שעולה מידת . 71% – חרדי
; 51% – דתיי
; 47% – מסורתיי
; 34% – חילוניי
 .110' בעמ, ש
.  לבטל חוקי
בית המשפטהדתיות יורדת הנכונות לאשר ל

 ). 1963 (1335 ,1319) 2(ד יז" פ,ÌÈˆ '¯‡ÈÊÓ � 461/62א "ע  191
192

 .232' בעמ, 148ש "לעיל ה, ברק  
193

 . 14' בעמ, 177 ש"עיל הל, ה�חיי
 כ  
194

 .82'  בעמ,161 ש"לעיל ה, מזרחי ומידני  
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ביטוי מעשי לגישה אחרונה זו . וע� זאת תבטא את עמדותיה� בנושא המדיניות, )המחוקקי�

תקציבי או אפשר לראות למשל בתפיסה האומרת שהתערבות שיפוטית בנושאי� בעלי אופי 

 וזו תמצא את הדר� , על ידי הממשלהתיעשהחברתיות ממילא לא �השלכות כלכליותבעלי 

 ביקורת שיפוטית בענייני� מסוג אלה מזיקה לא רק בשל בזבוז ,על פי גישה זו. לעקו� אותה

אשליה ותחושה מוטעית של הישג  בשל ה–  ובעיקר– ג� אלאהמשאבי� המתלווה אליה 

 בית המשפט זו משמיעה שהימנעותו של ה דוגמ195.ות השופטת על ידי הרשתשנוצר

חקיקת חוקי ההסדרי� יכולה לנבוע של  מושאמלהתערב בנושאי� העשויי� לשמש 

. ובעיקר מתפיסה שמחזקת את מעמדו היחסי כמוסד קובע מדיניות, משיקולי� פרקטיי�

 המוסדית של ההסברי� השוני� לפעילותוואימוצ� המצטבר של שתי הגישות שלעיל , אכ�

.  פותחי� פתח להבנה טובה יותר של הביקורת השיפוטית מנקודת מבט מוסדיתבית המשפט

ע� ביחסיו  בית המשפט אנליטי את השיקולי� המוסדיי� של תיאורבסעי� הבא נבקש לתאר 

 ישלי� את הניתוח הנורמטיבי שהובא הזההתיאור . היוז� את חקיקת ההסדרי�, האוצר

  . בסעי� הקוד�

 העליו� למשרד האוצר ולחקיקת בית המשפטיחסי הגומלי� שבי� . ו
  מוסדי�נאו ניתוח –חוק ההסדרי� 

  רקע תאורטי  .1

 חקיקת האוצר באמצעות ע� בית המשפטפסקה זו תבקש לנתח ולהסביר את התמודדות 

עליה ש, ניתוח זה יסיע בידינו להמחיש את טענתנו. מוסדית�נאוחוק ההסדרי� מנקודת מבט 

ובמקרה זה במדיניות , כי שינויי� מוסדיי� במדיניות ציבורית, בהרחבה לעילעמדנו 

אלא לא פע� ה� תוצר , טווח אינ� תמיד פרי מהלכי� אידאולוגיי� ארוכי, הבריאות בישראל

 אינטרסי� ארגוניי� ואישיי� מקסו�בי� שחקני� מקומיי� הפועלי� ג� על שה יהאינטראקצי

 – Theory of Moves(ישע� על תורת הצעדי� יניתוח ה. מבנה המוסדי הקיי�בהתחשב ב

TOM(,תורת 196. שפותחה על ידי סטיב� ברהמס � התאוריה של ברהמס פותחה מתו

בכל משחק באי� לידי ביטוי . המשמשת לניתוח יחסי גומלי� בי� שחקני� שוני�, המשחקי�

_____________________________________  

 תיתכנה החלטות שאות� ,וכפי שמציי� גיא דוידוב,  ע
 זאת.96' בעמ, 152ש "לעיל ה, דות�  195
�ביקורת  "דוידוב ;כמו למשל הוספת תרופה לסל שירותי הבריאות, יהיה קשה יותר לעקו

 .352' בעמ, 113 ש"לעיל ה, "חוקתית
196  BRAMS ,8ש "לעיל ה .  
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 ס� –� ית התועלת שלהיהאסטרטגיות העומדות לרשות� ופונקצ, מהלכי� של השחקני�

העלויות והתועלות של כל שיווי משקל נתו� אשר יתקבל מקומבינציה של האסטרטגיות של 

הקומבינציה המתקבלת , ית פעולהילאחר שכל השחקני� בוחרי� באסטרטג. כלל השחקני�

 למצוא שאי אפשר שיווי המשקל מתקבל לאחר .היא תוצאת שיווי המשקל של המשחק

יכול היה לבחור דר� פעולה אחרת מזו שבחר ולהבטיח לעצמו תוצאה היה שחק� כלשהו ש

  .בחרו לעשות, והוא בכלל�, טובה מזו שנתקבלה לפי מה שכל השחקני�

 היינו מאילוצי� ,ית התועלת מושפעת בעיקר ממוסדותיבזירת המדיניות הציבורית פונקצ

חוקי� בהקשר . מעצב מגורמי� פיזיי� חיצוניי� למשחק ומכללי� שהאד�, י� מבניי�וחסמ

 197. ביותר הניצבי� בפני שחקני� בזירת המדיניות הציבוריתהחזקי�זה ה� מהאילוצי� 

מציאות , בצורה פשוטה יחסית,  שהיא מאפשרת לנתחהואבתאוריה של ברהמס שהייחוד 

   198.אילוצי� מבניי� שוני�מתו� י� הפועלי�  כמשחק בי� שני שחקנ–פוליטית מורכבת 

 למעשה הואהמצב ההתחלתי ". המצב ההתחלתי: "המשחק מתחיל תמיד במה שמכונה

הגדרתו של שיווי המשקל תלויה באותו חלק ספציפי בתהלי� רחב . שיווי המשקל הראשוני

עצמאי כל אחד מהשחקני� עשוי לשנות באופ� , לאחר שזה הוגדר. אותו נשא� לנתחשיותר 

בהנחה שאחד השחקני� בחר לעשות . את האסטרטגיה שלו ובכ� לנסות ולשפר את תועלתו

נצפה כי השחק� שכנגד ישקול עתה את צעדיו מחדש ויבחר באסטרטגיה חדשה , כ�

 כמהעניי� זה עשוי לחזור . השינוי שעשה השחק� שכנגדעל סמ� שתמקס� את תועלתו שלו 

חקני� אשר תורו לנוע מקבל החלטה שלא לשנות את  יש להמתי� עד שאחד השאז. פעמי�

המשחק מסתיי� , כאשר מצב זה מתרחש. תועלת– משיקולי עלות–האסטרטגיה שלו 

  . ומתייצב על שיווי המשקל הסופי

 העליו� בית המשפטה שבי� יא� שתורת הצעדי� יושמה לאחרונה בהקשר האינטראקצי

 , של הרשות המבצעתהי� שבי� זרוע לא נית� לה ביטוי בשאלת יחסי הגומל199,והכנסת

אימוצה של .  העליו�בית המשפטהיוזמת והפועלת ברקע חקיקת חוק ההסדרי� לבי� 

ה זו מציבה את שופטי בית המשפט העליו� מחד ואת פקידי יהתאוריה לניתוח אינטראקצי

_____________________________________  

 של  תפיסת הסיכו�– דינמית או סטטית –יה ימשחק מוגדר ג
 על ידי אופי האינטראקצ  197

 ולהרחבה רא. הזמ� שלה
 ומידת האינפורמציה שברשות
) חישובי (העדפות, השחקני

Assaf Meydani & Shlomo Mizrahi, The Relationship Between the Supreme Court and 
Parliament in Light of the Theory of Moves: The Case of Israel, 22 RATIONALITY & 

SOCIETY 55 (2010).  
198  
  . ש
199  
   .ש
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ברקע נתוני� התנאי� המבניי� שנסקרו . משרד האוצר מאיד� כשני השחקני� האקטיביי�

  .משילות המאפיינת את מוסדות הממשל בישראל� ובעיקר תופעת האי,ללעי

א שביקורת שיפוטית של חקיקת חוק ההסדרי� ינקודת המוצא של הניתוח שלהל� ה

אינה מעשה רגיל של ביקורת שיפוטית על הלי� חקיקה או על הרשות המחוקקת אלא 

ובמיוחד ע� , )רמליבפועלה החקיקתי הבלתי פו(מסמלת נקודת מגע ע� הרשות המבצעת 

בית בפני , כמוסד פוליטי השוא� להגדיל את כוחו, ית הצעדי�יעל פי תאור. משרד האוצר

 200: העליו� עומדות שתי אסטרטגיות למול יזמת האוצר וחקיקת חוק ההסדרי�המשפט

האחת לפעול לחיזוק אמו� הציבור ברשות השופטת ולהיטיב ע� סקטורי� רבי� ומגווני� 

 וזאת במחיר של חיכו� ,)רבות אלה המקדמי� תפיסה של מדינת רווחהל(יה יבאוכלוס

אחד השיקולי� הדומיננטיי� ). 1ב( פוליטי והתערבות אקטיבית בפעילות הרשויות האחרות

 בעניי� זה נוגע לרצונו לערו� שינוי חברתי ותרבותי בית המשפטשעשויי� להנחות את 

במיוחד בשלושת העשורי� , ורמת הציפיות התואמת את חיזוק מעמדאת ולהלו� 

במיוחד לנוכח היחלשותה של המערכת הפוליטית ובעיית המשילות כפי ו, האחרוני�

מבחינת אמו� הציבור לנקוט פעילות של פשרה  היא האסטרטגיה האחרת 201.שתוארו לעיל

ובענייננו משרד האוצר , א� לא טעונה מבחינת היחסי� ע� המוסדות הפוליטיי� האחרי�

ר זה עשויי� לפעול ביתר שאת אות� חסמי� מבניי� ואישיי� הנוגעי� לרשות בהקש). 2ב(

תהליכי� , כ�. רוקרטיתוובמיוחד לזרוע העליונה במערכת השיפוטית הבי, השופטת

 העליו� לבית המשפטושל סינו� מועמדי�  של שופטי� לתפקיד�מוסדיי� של התאמה 

 202.אולוגיה המרכזית של המדינהעשויי� לדרוש סוג של נאמנות לעקרונות היסוד ולאיד

_____________________________________  

� היא לפעול בצורה ההולמת את שאיפתו "אפשרות תאורטית שלישית הניצבת לפתחו של בג  200
 וללא התחשבות בשיקולי
 ליתליברליליבר�נאוברוח אידאולוגיה , של משרד האוצר


 שכ� מטרת המאמר היא ,אפשרות זו לא תובא בניתוח תורת הצעדי
. מוסדיי
�פוליטיי
מוסדיי
 בטווח הקצר עשויי
 לעצב את מידת מעורבותו של �
ילחשו� כיצד שיקולי
 פוליטי

 אפשרות זו. שזו נפגעת באמצעות חקיקת ההסדרי
כ בהגנה על הזכות לבריאות בית המשפט
המתחשב בשיקולי
 מוסדיי
 ע
 שיקולי
 ,  בחשבו� בניתוח רחב יותרלהיות מובאתיכולה 

ניתוח זה חורג .  העליו� בעתירות שלפניובית המשפטאחרי
 שעשויי
 להשפיע על התנהלות 
 .מגבולות דיוננו

 של אות
 חלקי
 בית המשפטמוב� שחיכו� ע
 משרד האוצר עלול לגרוע מאמו� הציבור ב  201
תיאור , ארנו בחלק הראשו� של המאמר וברקע לויע
 זאת כפי שת. י
 למדינת הרווחההמתנגד

 כי שיעור
 של מעיד העליו� במש� שלושת העשורי
 האחרוני
 בית המשפטהתהלי� שעובר 
 העליו� של בית המשפטהמתנגדי
 למדינת הרווחה הוא יחסית קט� ומידת הציפיות מ

 חיכו� ולכ�,  שינויי
 חברתיי
 ותרבותיי
 היא גדולהמשפטני
 וסקטורי
 רבי
 בציבור לחולל
 . בית המשפטע
 מוסדות המדינה עשוי להגביר את אמו� הציבור ב

202
  .169 ש"לעיל ה, "המשפט כשדה "ברזילי  
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 מוחלשות קבוצות אוכלוסייה �במיוחד אלה שבה, עדר הזדהות ע� סקטורי� רבי�יה

כיוו� נוס� . בית המשפטישמש תמרי� שלילי למעורבותו של , מבחינה כלכלית וחברתית

בו יכול להיות קשור " אמו� הציבורה" יעניק לבית המשפט את המשקל שלהפחיתשעשוי 

 לשמור על מערכת יחסי� טובה ע� האוצר בשל הכוח המוסדי שיש בית המשפטל לרצונו ש

ובשל חסמי� ,  תקצוב מערכת בתי המשפט והצמדת שכר שופטיהבעניי�במיוחד , לאחרו�

   203.מבניי� שהופכי� את הנהלת בתי המשפט ליחידת סמ� במשרד המשפטי�

בית ביחסיו ע� ותו בפני משרד האוצר עומדות שלוש אסטרטגיות פוליטיות בהתנהל

, לפי האחת. ביקורת שיפוטית על חקיקת חוק ההסדרי�ל באשרבעיקר ,  העליו�המשפט

 ליברלית�נאו תפיסת עול� על פיהאוצר יפעל להשגת דומיננטיות ביצירת מדיניות ציבורית 

, ובעיקר דר� קידו� ערכי� של תחרות חופשית, אינטרסי� שוני� המנחי� אותועל פי ו

טיב בעיקר ע� י עניי� המ–) 1א(הגברת הצמיחה במשק ועוד , ות ציבוריותצמצו� הוצא

בעלי הפירמות הפרטיות החזקות במשק ע� השכבות החזקות ביותר בחברה הישראלית ו

האסטרטגיה השנייה העומדת בפני האוצר היא לפעול לטובת תמיכה ציבורית . הישראלי

או חיכו� /ביצירת מדיניות ציבורית וודעת קהל אוהדת של הציבור על חשבו� דומיננטיות 

שג� לפי על פי א� ). 2א( העליו� בית המשפט – ובענייננו, פוליטי ע� רשויות אחרות

,  בתמורה לצעדי� שהוא נוקטהציבורהאסטרטגיה הראשונה האוצר עשוי לזכות לאמו� 

 הרי שלפי האסטרטגיה השנייה אמו�, הפרטה ועוד, במיוחד הפחתה וריסו� של עלויות

בהתנהלות האוצר ביחסיו  וראשו� יראש שיקולאלא הוא " תוצר לוואי"הציבור באוצר אינו 

ע� המוסדות האחרי� ג� א� במקרי� מסוימי� הדבר מביא להתפשרות בהשאת ערכי� 

 חיכו� פוליטי למניעתמשרד האוצר יפעל , לפי האסטרטגיה האחרונה. אחרי� החשובי� לו

או / וזאת על חשבו� תמיכה ציבורית ו, העליו�המשפטבית  ובכלל זה ,ע� שאר הרשויות

פוליטי של �האינטרס המוסדי, לפי דר� פעולה זאת). 3א(דומיננטיות ביצירת מדיניות 

, ולממשלה בכלל, כדי לאפשר לו כמשרד ממשלתי חשוב" שקט מבני"האוצר הוא ליצור 

 �  . ולמשול ולבסס עצמו כדומיננטי בזירת המדיניות הציבוריתלהמשי

  ).2X3(שילוב האסטרטגיות של שני המוסדות הפוליטיי� מוביל לשישה דפוסי פעולה 

דפוס . 3א/1דפוס הפעולה העדי� ביותר הוא ב,  העליו�בית המשפטמנקודת מבטו של 

 שואב את כוחו בית המשפטממנו ש העליו� בית המשפטזה מביא להגברת אמו� הציבור ב

לפיה שבחינה כוחנית מצדו של משרד האוצר נבחר בשילוב ע� עמדה מתונה מ�כגו� לא

_____________________________________  

ביניש "יובל יועז : לשנות חלק מהחסמי
 הללו וראו למשל יזמות של נשיאת בתי המשפט  203
 ‰‡¯ı"  תלויה במשרד המשפטי
 ובשרשלא תהיה, מקדמת עצמאות מערכת המשפט

15.3.2007, news.walla.co.il/?w=//1077862. 
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 ואינו פועל , עצמובית המשפטלרבות , המשרד פועל למזעור חיכוכי� ע� מוסדות אחרי�

ליצירת דומיננטיות בקביעת המדיניות הציבורית או לגיוס אקטיבי של תמיכת ציבור 

א זה שבו הו)  העליו�בית המשפטוהפחות רצוי מבחינת (הדפוס הבא אחריו . הבוחרי� בו

� לחלוק שהוא עשוי  על פימשרד האוצר עדיי� אינו דומיננטי בקביעת המדיניות הציבורית א

בית מבחינת פחות מכול רצויה ההאפשרות . אהדה הציבוריתאת  העליו� בית המשפטע� 

מבחינת אמו� הציבור וג� מבחינת שהוא יפעל פעילות בת פשרה  העליו� היא המשפט

אפשרות זו תתרחש כאשר יחסיו ע� . ביעת המדיניות הציבוריתההשפעה שתהיה לו על ק

 וכשהאוצר מבחינתו יפעל ,טעוני� יהיו גמישי� ולא) האוצר, בענייננו(המוסדות האחרי� 

  .להשגת דומיננטיות ביצירת המדיניות הציבורית

אסטרטגיה . 2ב/1 אסטרטגיית הפעולה העדיפה היא א,מנקודת מבטו של משרד האוצר

 של בת פשרהת לאוצר דומיננטיות ביצירת המדיניות הציבורית וקבלה זאת מאפשר

 האסטרטגיה הבאה מבחינתו של האוצר כגו�.  העליו�בית המשפטדומיננטיות זו מצדו של 

נבחר היא לשאו� לתמיכת הציבור ג� א� הדבר בא על חשבו� דומיננטיות ביצירת 

 ויתור על הדומיננטיות היאר  מבחינת האוצמכולפחות רצויה האסטרטגיה ה. המדיניות

עדר חיכו� ע� מוסדות פוליטיי� יבקביעת המדיניות וויתור על תמיכת הציבור תמורת ה

 בית המשפט בשילוב ע� עמדה אקטיביסטית מצדו של , העליו�בית המשפטכגו� , אחרי�

  . הפועלת לחיזוק מעמדו שלו ולהגברת אמו� הציבור בו

אלה היא כי שני המוסדות יעדיפו את אות� נקודת המוצא של כל אחת מהעדפות 

בתמיכה ציבורית או בהגברת אמו� , ביצירת מדיניות(דפוסי� המגדילי� את כוח� הפוליטי 

שילוב האסטרטגיות ויצירת הדפוסי� אצל כל אחד . ואת קידו� מטרותיה�) הציבור

צוי מהפחות רצוי לר(מהמוסדות יוצר את ההעדפות הבאות מבחינת המוסדות השוני� 

  ):ביותר

  .2ב/1א; 2ב/2א; 1ב/1א; 2ב/3א; 1ב/2א; 1ב/3 א– משרד האוצר

  .1ב/3א; 2ב;2א; 1ב/2א; 1ב/1א; 2ב/2א; 2ב/1 א–  העליו�בית המשפט

 – 6(כאשר משלבי� את העדפות שני המוסדות הפוליטיי� מתקבל ניתוח ההעדפות הבא 

מספור ; העדפת האוצרמספור ימני מסמל את ; מכולפחות מועד�  ה– 1; המועד� ביותר

  ):בית המשפטשמאלי מסמל את העדפת 

  
‡3  ‡2  ‡1    

6,1  4,2  3,4  ·1  

5,3  2,5  1,6  ·2  
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המתחשבת ביחסי הכוחות , ניתוח של תאוריית הצעדי� מחייב קביעת נקודה ראשיתית

 לטעו� אפשר.  יחסי� המביאי� לשיווי משקל התחלתי ביניה�–הפוליטיי� של שני מוסדות 

 ולאחר תחילתה של השישי�רוקרטית ופוליטית בישראל עד שנות ו ריכוזיות ביבהתקיי�כי 

 אינטרסי� עצמאיי� א� ע� בעל העליו� הופ� לשחק� פוליטי בית המשפטלפיה שמגמה 

 השמוני�גישה המכבדת את המוסדות הפוליטיי� האחרי� לפחות עד לאמצע שנות 

 העליו� ומשרד בית המשפטשבי�  נקודת המוצא ההיסטורית של יחסי הגומלי� 204,בישראל

 העליו� משמר את בית המשפט בנקודה זו. 2,5 המיוצגת בהעדפות ,2ב/2האוצר היא א

 והוא עדיי� אינו שוא� לגייס תמיכה ,מעמדו בעיקר למול המוסדות הפוליטיי� האחרי�

פועל בשני� אלו , ולעומת, משרד האוצר. מוגברת של אמו� הציבור לצור� חיזוק מעמדו

כשליחו של גו� נבחר וכמי שחב חובת אחריויות (ר לביסוס דעת הקהל ואמו� הציבור בו יות

�נאולרבות אלה התואמות תפיסות ,  והוא מתפשר על קידו� מטרות ציבוריות,)כלפי הציבור

חקיקת חוק ביטוח  –ובעניינו , ליברליות והעומדות בניגוד לרפורמות מקדמות רווחה

,  על פי עקרונות של צדקהנקבע, ירותי בריאות אוניברסליי�בריאות ממלכתי וקביעת סל ש

   . ועזרה הדדיתשוויו�

 כי כל אחד מהמוסדות הפוליטיי� ישא� לנוע מנקודת יראהניתוח של תאוריית הצעדי� 

 מבחינת ביסוס מעמדו העדיפויות סדריותר ב גבוה מקו�הראשית לעבר נקודה המייצגת 

 העליו� ירצה לנוע לטובת כל אחת מדפוסי משפטבית ה ,למשל. וחיזוק כוחו המוסדי

 רמת בשבילו ושמסמל 2ב/2גבוה מזה של אבמקו�  יותוהעדיפ הפעולה שימוק� בסדר

לעומת זאת . 1ב/3 או א2ב/3א, 1ב/2א, 1ב/1דהיינו תנועה לחלופות א, )6מתו�  (2עדיפות 

ונה שלו מבחינה  העדיפות העלישהיא ,2ב/1משרד האוצר ירצה לנוע רק לכיוו� האפשרות א

הואיל ). 5 במקו� 6עדיפות ( המצב המקורי מזה שלוממילא מייצגת מקו� טוב , פוליטית

 לבחור תוריד את משרד האוצר בסדר בית המשפטוכל אחת מהאפשרויות שבה עשוי 

 ולנוע בית המשפטע� ביחסיו יעדי� משרד האוצר להתפשר בהתנהלותו , העדיפויות שלו

וג� לזו , בחינת סדר העדיפויות למקו� הקרוב ביותר למצב המקורילחלופה שתוריד אותו מ

שכ� , 1ב/1חלופה זו היא א.  יזכה לעדיפות קטנה יותר לעומת מצב זהבית המשפטשבה 

 עולה רק במקו� אחד בית המשפט ו,)�4 ל�5מ(משרד האוצר יוריד רק מקו� אחד בעדיפותו 

רידה דרמטית יותר בעדיפויותיו של יתר החלופות מצביעות על י). �3 ל�2מ(בעדיפותו 

  . העליו�בית המשפט יותר מבחינת כוחו המוסדי של גדולהמשרד האוצר ועל עלייה 

_____________________________________  

204  Meydani & Mizrahi ,69–68' בעמ, 197ש "לעיל ה .  
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  תנועה של המוסדות מהמצב ההתחלתי: 1תרשי

  

תבקש המש� תנועה י 1ב/1לאחר התנועה שיבחרו בה שני המוסדות לעבר חלופה א

צה להמשי� ולהתקד� בעדיפותו אל  ירבית המשפט. לחיזוק מעמד כל אחד מהמוסדות

ע� זאת תנועה אל עבר חלופה זו . 4 כדי לקדמו לרמת עדיפות – 1ב/2 א– החלופה הבאה

בהנחה ). �2 ל�4מ( שני מקומות מבחינתו בת ביותר גדולהתוריד את משרד האוצר ירידה 

) 2ב/2א(הוא עשוי להגיב לו ולחזור למצב המקורי , שהאוצר יצפה את המהל� הזה

 או לשאו� לנוע לעבר החלופה העדיפה ביותר מבחינתו, מוק� בדרגת עדיפות אחת מעלשמ

 העליו� לא יסכי� לתגובה אפשרית כזו שתגרור ירידה של מקו� אחד בית המשפט. 2ב/1 א–

הוא יעדי� להישאר בחלופה , וככל שהוא יצפה אותה מראש, או שניי� במיקומו האסטרטגי

בועה המסמלת את שיווי המשקל החדש שיושג בי� שני וזו תהפו� לחלופה הק, הקיימת

 המייצגת מצד אחד חלופה ,1ב/1טו להישאר בחלופה אילפיכ� שני המוסדות י. המוסדות

 אחר את ומצד ,שאליה נעו המוסדות מהמצב המקורי לצור� חיזוק וביסוס מעמד� הפוליטי

האפשרי של כל אחד זו אשר תנועה ממנה והלאה תגרור סכנה פוליטית העולה על ההפסד 

חלופה זו תאפשר למשרד האוצר להוכיח . מהמוסדות בהתקדמות אל חלופה עדיפה יותר

בית . דומיננטיות במדיניות ציבורית ולקד� תפיסות ימניות המנוגדות למדינת הרווחה

 ,לא אחת על ידי חיכו� ע� משרד האוצר,  מצדו ישא� להגדיל את אמו� הציבור בוהמשפט

 יותרחלופה זו תהיה טובה למשרד האוצר , לובס� הכ. ת חוק ההסדרי�היוז� את חקיק

טה לטובת י שברוב המקרי� מאז� הכוחות יותגרו�) 3>4( בית המשפטל טובה משתהיה

  . משרד האוצר

  

  6,1) 1ב/3א(

 1,6) 2ב/1א(

 3,4) 1ב/1א(
 4,2)1ב/2א(

2,5  
  )2ב/2א(

 5,3)2ב/3א(
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  של שני המוסדות) ותגובה לה(תנועה אפשרית : 2תרשי

  

  בחינה מעשית של פסיקת בתי המשפט  .2

שהוביל למסקנה כי החלופה שבה ייווצר ,  הניתוח שלעילבסעי� זה נבקש להדגי� את

היוז� את חקיקת ,  לבי� משרד האוצרבית המשפטבי� , מנקודת מבט מוסדית, שיווי המשקל

ליברליות �נאו מאפשר לאוצר לקד� מטרות בית המשפט תהיה זאת שבה ,חוק ההסדרי�

 נרתע מליצור חיכו� ננואיא� ג� , ולגלות תפקיד דומיננטי ביצירת המדיניות הציבורית

בעיקר דר� רטוריקה ,  המאשרת את חקיקת ההסדרי�,פוליטי ע� האוצר וע� הכנסת

בית הדגמה זו תתייחס לפסיקות עדכניות של . שיפוטית ומבלי להכריע בניגוד לעמדת�

באמצעות הדגמה זו .  העליו� בנוגע לחקיקת ההסדרי� שנגעה למדיניות בריאותהמשפט

 לבי� משרד בית המשפטאוריית הצעדי� ויישומה במערכת היחסי� שבי� נבקש לטעו� כי ת

שלה ,  בחיזוק עמדת האוצרבית המשפטהאוצר מסבירי� את המוטיבציה המוסדית של 

   .השלכה מרחיקת לכת על עיצוב הזכות לבריאות בישראל

 תגובת האוצר

  המשפטתנועת בית

 מקרא

 2,5) 2ב/2א(

 1,6) 2ב/1א(

  3,4 4,2) 1ב/2א(
  )1ב/1א(
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‰‡‚ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â˙ � "מקרה אחד שבו נבחנה מערכת היחסי� האמורה היה בבג

‰ÏÂÁ‰.205 במסגרת חקיקת חוק ההסדרי� – נדונה עתירה שכוונה נגד הצעת האוצר ש� – 

של לא � ו"או מאריכות חיי� בתכנית השבחיי� שלא לאפשר הכללה של תרופות מצילות 

 בית המשפט בעתירה נתבקש 206.האפשרות לבחור רופא מנתח ללא השתתפות עצמית

זמות האוצר ולחלופי� להורות העליו� להורות לכנסת שלא לדו� בקריאה שנייה ושלישית בי

בעת הדיו� בעתירה הוגשה הודעה מטע� . למשרד האוצר להסיר יזמות אלה מעל החקיקה

ומאריכות חיי� אי� קשר בי� שלילת האפשרות לכלול תרופות מצילות האומרת שהכנסת 

ע� . ועל כ� אי� הצדקה לחוקק נושא זה בחקיקת ההסדרי�, � לתקציב המדינה"חיי� בשב

לרבות בשאלה א� לא , עדת הכספי� לקיי� את הדיו� בהצעה כמתוכנ�ווצע לאפשר לוזאת ה

_____________________________________  

  .)26.12.2007, פורס
 בנבו(ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰� ' Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ‰  �10270/07 "בג  205
206


 חיישלושה טעמי
 הונחו בבסיס היזמה שנגעה לתרופות מצילות   
) 1: "או מאריכות החיי
� תעוות "מת� תרופות מצילות חיי
 או מאריכות חיי
 רק למי שבחר להיות עמית בתכנית שב

 בעוד החוק קובע מנגנוני
 ולפיה
 התחרות בי� . בריאותאת התמריצי
 שבבסיס חוק ביטוח
מעוטי ל, הקופות תתמקד בשיפור השירות הנית� בסל השירותי
 הבסיסי לכלל החברי
 בקופה

� תעביר "הרי שמת� שירותי
 חיוניי
 במסגרת תכניות השב, היכולת ולבעלי היכולת כאחד
, בעיקר בעלי היכולת, מטבע הדברי
, שחברי
 בה�, הדגש של התחרות אל תכניות אלה

ותגרו
 לניגוד ענייני
 אצל קופות החולי
 שינהלו עכשיו שתי תכניות ביטוח בריאות 
הממומנת ממקורות ציבוריי
 ( לכלל האוכלוסייה –האחת : נושא�המתחרות זו בזו מבחינת 


). בגינה יקבלו הקופות תשלומי
 ישירות מהעמיתי
( לבעלי האמצעי
 –והשנייה , )מוגבלי
�� סיפקו לכלל החברי
 בה� ג
 תרופות שאינ� "למשל קופות שערב התיקו� בתכניות השב, כ

כבר לא יהיה לה� תמרי� , ה� עוד חברי
כדי לשפר את השירות ולמשו� אלי, כלולות בסל
כנגד תשלו
 נוס� של , �"שכ� ה� יעדיפו להעביר תרופות אלה אל תכניות השב, לעשות זאת

קביעת האיסור על הכללת תרופות אלה . �"אות
 חברי
 שביד
 לרכוש ג
 את תכנית השב
י למשו� � כד"� תקטי� ג
 את החשש כי הקופות יעשו שימוש בתכנית השב"בתכנית השב

הכללת תרופות מצילות חיי
 או מאריכות חיי
 ) 2(; אליה� את המבוטחי
 בעלי היכולת
� מנוגדת לעקרונות השוויו� והסולידריות שבבסיס חוק ביטוח בריאות "במסגרת תכנית השב

דוגמת תרופות מצילות חיי
 או מאריכות חיי
 , הכללת שירותי
 חיוניי
) 3(; ממלכתי
 בכל הנוגע ."� תביא לגידול בלתי מרוס� בהוצאה הלאומית לבריאות"במסגרת תכנית השב

ככל שמת� האפשרות לבחירת רופא בלא ) 1: האוצר נימק את הצעתו כלהל�, לבחירת רופא
הרי שלמעשה מתאיינת האפשרות של עצ
 בחירת , השתתפות עצמית ניתנת לציבור רחב יותר

הופ� להיות התור לבחירת אותו רופא , פאשכ� התור שהיה מתקיי
 אלמלא בחירת הרו, הרופא
האפשרות לבחור רופא בלא השתתפות עצמית ) 2(; עצמו בי� מי שזכאי
 לבחירת רופא

מביאה לכ� שהעמית יעדי� אפשרות זו במקרה שהוא נזקק לטיפול רפואי ג
 א
 אי� בכ� כל 
דרי
 במשק להצעת חוק ההס) ב)(ב(16דברי הסבר לסעי� ". תועלת ממשית מבחינת בריאותו

, )2008תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי
 (המדינה 
 .47' עמ, 335ח הממשלה "ה, 2007–ח"תשסה
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בית  207. את ההסדר האמור מחקיקת ההסדרי� ולהעבירו לחקיקה רגילהלהפרידנכו� 

 מנוע הוא מלהתערב 208,הלכה הקבועהה על פי דחה את העתירה על הס� וקבע כי המשפט

 להלכה הכללית הנוגעת המשפטבית בכ� הפנה . בהליכי חקיקה בעוד� בעיצומ�

 מלחוות דעתו בנוגע לזיקה בית המשפטכ� נמנע . להתערבות שיפוטית בהליכי החקיקה

 בכ� פתח לדיו� לאחר השלמת בהשאירו, המהותית של היזמה החקיקתית לחקיקת ההסדרי�

פסק הדי� קצר .  ובהתחשב בהתפתחויות שלאחר השלמתו,א� יושל�, הלי� החקיקה

ואול� מכיר , א אינו כולל כל התייחסות לשאלות המהותיות שעולות בעתירה והו,ותמציתי

לאחר השלמת ,  וא� יידרשיידרששככל ,  לשוב ולדו� במקרהבית המשפטהוא בסמכותו של 

   .ההלי� החקיקתי

 ש� נדונה עתירה לבטלות �Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰.209 "מקרה נוס� אירע בבג

,  לאחר אישורו בכנסת בקריאה שנייה ושלישית2006שנת  לחוק ההסדרי� ל�16 ו15סעיפי� 

ההסתדרות הרפואית . שעניינ� הסמכת רוקח לנפק תכשיר מרש� שלא על פי מרש� רופא

אינו נמנה ע� , עניי� הסמכות להנפיק תרופות,  החקיקהשמושא בעתירתהבישראל טענה 

חקיקה חפוזה שלא וממילא שמדובר ב,  נועד חוק ההסדרי�שבשביל�הנושאי� התקציביי� 

ושנתקבלה במסגרת הלי� של הסתייגויות , נתלווה אליה דיו� בהשלכותיה מרחיקות הלכת

לפיה אי� להגיש ש וא� בניגוד לעמדת ועדת העבודה רווחה ובריאות בכנסת ,לחוק ההסדרי�

הכיר בכ� ) מפי הנשיאה ביניש (בית המשפט. את הנושא במסגרת חקיקת חוק ההסדרי�

יבי הכרו� בתיקוני החקיקה אינו מהותי ושחלוקת הסמכויות בי� הרוקחי� שהמרכיב התקצ

הוא א� ציי� כי .  ע� הנושאי� שברגיל מוסדרי� על ידי חוק ההסדרי�אינה נמניתלרופאי� 

 ושראוי היה להעבירו ,לחוק תהיינה השלכות רחבות על מערכת הבריאות וציבור המטופלי�

 אינו נרתע בית המשפטבכ� . דיו� ראוי בפרטי ההסדרשנלווה אליו " רגיל"במסלול חקיקתי 

והוא בוחר לנכו� , שבמסגרתה מתבצעת חקיקה זאת,  ע� האוצר וע� הכנסתמחיכוכי�

 דוחה את בית המשפטע� זאת . להעיר באופ� פוזיטיבי על התאמת הנושא לסוג החקיקה

רק פגמי� "כי , מפי ההלכה הכללית, הוא מציי�. העתירה ומחזק בתוצאתו את עמדת האוצר

היורדי� לשורש הלי� החקיקה ופוגעי� בערכי� הבסיסיי� של משטרנו החוקתי יביאו 

 וקובע שלמרות הליכי החקיקה הלא נאותי� 210," בהלי� החקיקהבית המשפטלהתערבות 

שנראו במקרה הקונקרטי אי� מדובר בפגמי� מהסוג האמור המצדיקי� את התערבותו ברוח 

_____________________________________  

 . לפסק הדי�4 פסקה  207
 .98 ש"לעיל ה, È¯Ù ˜ÂÂÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ ‰„¯העניי� השוו   208
 .6 ש"לעיל ה, ‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙� "בג  209
210  
   .3' בעמ, ש
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   211".מגדלי העופות"המצדיקי� את התערבותו ברוח הלכת 

שבהיותו יוע� משפטי לממשלה הנחה את הרשויות , השופט אליקי� רובינשטיי�

 מצטר� בהתלבטות רבה לדעת הנשיאה 212,להימנע משימוש לא מושכל בחקיקת ההסדרי�

 השופט רובינשטיי� מתייחס הזהבמקרה . ומבקר את דר� מעבר החוק באופ� עקרוני

מוסדי �לשייכו לתביעה של כוח פוליטי שאפשר רעיו� –בהחלטתו לרעיו� של אמו� הציבור 

. דווקא על מוסד הכנסת, במעשה שיפוטי מחושב, א� הוא מחיל אותו, בית המשפטשל 

  ,לדבריו

כי אמו� הציבור בהלי� החקיקה מותנה ברצינותו של , השכל הישר מורנו

�נוצר פקפוק , והוא חפוז או אקראי, שעה שההלי� כמעט אוטומטי. ההלי

ונוכח המחיר , וקק עצמו לחקיקה היוצאת מתחת ידיובער� שמייחס המח

�הא� ההישג של , קרי, ספק א� הצר שווה בנזק, של אבד� אמו� מתמש

בחוק ההסדרי� שווה בזילות ההלי� ועמו הפגיעה " יעילה"חקיקה מהירה ו

 213.באמו�

 הוא גבולי מאוד מבחינת הזהעוד מציי� השופט רובינשטיי� בהחלטתו כי המקרה 

קונקרטית א� ניתנה לחברי � והוא מעלה ספק רב בשאלה העובדתית,בית המשפטהתערבות 

 רווחה ובריאות אפשרות מעשית להשתת� בהלי� ,עדת העבודהוהכנסת שאינ� חברי� בו

א� " מגדלי העופות"אפשר לומר שקוי� עקרו� ההשתתפות לפי הלכת יהיה  וכ�החקיקה 

 ואלה יכלו לעיי� ,ית לכל חברי הכנסתשההסתייגות לחוק ההסדרי� הופצה מבחינה פורמל

 אפשרמה� ש, האלהבסיו� החלטתו מוסי� השופט רובינשטיי� את הדברי� . בה א� רצו

  :בית המשפטללמוד על נכונות לשינוי מגמה של 

, בית משפט זה רואה כחובתו לגלות איפוק בהתערבות בחקיקה ובהליכיה

ל טעמי� אחרי� שתיארה מטעמי� טובי� של כיבוד הרשויות זו את זו ומכלו

אבל חזות קשה אני ). 55–53' ראו ש� עמ(חברתי בפרשת מגדלי העופות 

חר� פסיקתו , כי ככל שימש� הלי� חוק ההסדרי� ולא ישתנה מהותית, חוזה

, של בית משפט זה וחוות הדעת של היועצי� המשפטיי� לממשלה ולכנסת

התערבות עלולות להישאל שאלות גוברות והולכות באשר למידת ה

_____________________________________  

לפיו התערבות בהליכי חקיקה תיעשה במקרה של שקרו� י לעבית המשפטה במיוחד מפנ  211
 . פגיעה מהותית בעקרו� ההשתתפות של חברי הכנסת

 .60 ש"לעיל ה  212
 .6'  בעמ,6 ש"לעיל ה, ‰‰È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò˙� "בג  213
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וזאת לא כדי לפגוע ; "כאילו"התערבות השיפוטית בסיטואציות של ה

,  אלא כדי לחזקה ולהג� עליה מפני זילות עבודתה החיונית–בכנסת 

  214.החשובה וההכרחית במשטר הישראלי

 עשוי בעתיד לגלות בית המשפט להסיק כי אפשרמדברי� אלה של השופט רובינשטיי� 

 ביטוי שהותווה על ידי הלכת –" השתת� בהלי�אפשרות מעשית ל"פרשנות שונה לביטוי 

 כדיפורמלי � לפרש את הביטוי באופ� מהותי ולא טכניהואהכיוו� המסתמ� . מגדלי העופות

ע� זאת אפשר . בשדה המדיניות הציבורית יותניצר העליו� לגלות בית המשפטשיאפשר ל

רסי� של סקטור  ומקד� אינט215"בריאות הציבור" את פסק הדי� מייצג אסכולה של לראות

 באשר בית המשפט ואי� לראות בו סמ� של שינוי בתפיסת 216,)רופאי�(מקצועי חזק 

הטלת ספק עובדתי בעקרו� , בית המשפטעל א� זאת הביקורת שמשמיע . לחקיקת ההסדרי�

 א� שלא היו בה� כדי –כמו ג� נכונותו להצביע על שינוי , ההשתתפות של חברי הכנסת

 מוכ� בית המשפטשלפיה , עי� עמדה כוחנית מבחינה מוסדיתמשמי, לקבל את העתירה

וזאת על ידי שימוש , העומד מאחורי חקיקת ההסדרי�, להתעמת ע� הכנסת וע� האוצר

 עמדה המקדמת את האינטרסי� המוסדיי� –ברטוריקה של הגנה על הכנסת וחיזוק מעמדה 

  . עצמובית המשפטשל 

ע� האוצר נראה ביחסיו בלטו  ית המשפטבמקרה נוס� שבו האינטרסי� המוסדיי� של 

בה ביקש ש מדובר בעתירה שהגיש ראש עיריית אשדוד Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯.217„בעניי� 

 להורות למשרד האוצר להימנע מלקד� חקיקה במסגרת חוק ההסדרי� בית המשפטמ

 ולעתירה 218 באשדוד בהמש� לחוק שחוקקה הכנסת בנושאבית חולי�לביטול הקמת 

העותר טע� שיזמת האוצר תפגע בזכויות תושבי אשדוד ותסכל .  של החוקשהוגשה ליישומו

ברי כי במקרה זה ביקש האוצר .  באזורבית חולי�מאמצי� של למעלה מעשור להקמת 

בית . לבטל מעשה חקיקה שהתקבל בכנסת באמצעות חקיקה חפוזה וללא כל דיו� רציני

סת להתערבות שיפוטית המתייח,  להלכה הכלליתבהפנותו דחה את העתירה המשפט

 להימנע מלהתערב בהלי� החקיקה כל עוד הוא בית המשפטלפיה על ו, בפעילות הכנסת

�מוסיפה כי במקרה דנ� לא הצביעו העותרי� , שכותבת את פסק הדי�, השופטת ביניש. נמש

_____________________________________  

214  
 .7' בעמ, ש
215  Filc & Davidovic,155ש " לעיל ה .  
216  Tuvia Horev & Yair Babad, Healthcare Reform Implementation: Stakeholders and their 

Roles – The Israeli Experience, 71 HEALTH POLICY 1 (2005).  
 .102ש " לעיל ה,¯‡˘ Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ„� "בג  217
 .2002–ב"תשסה, )הקמה והפעלה(חוק בית חולי
 באשדוד   218
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 אינו מוכ� בית המשפטבמקרה זה . בית המשפטעל טע� שיצדיק את התערבותו הנדירה של 

והוא אינו מביע עמדה בנוגע להליכי� שבה� מבקש , ו� ע� האוצר או הכנסתליצור חיכ

 מאפשר למשרד האוצר לגלות תפקיד בית המשפטבכ� . האוצר לממש את מדיניותו

ראוי היה כלכלית א� שלזו עלולות להיות השלכות ש�דומיננטי בעיצוב המדיניות החברתית

 . בית המשפטלדו� בה� ב
ולפיה , עליה עמדנו בסעיפי� הקודמי�שימות את התופעה שלוש העתירות שלעיל מדג

 לחזק את מעמדו בית המשפטחקיקת חוק ההסדרי� בענייני בריאות היא שמאפשרת ל

ברוב .  מורכבתבית המשפטהעמדה האסטרטגית שנוקט .  האוצרביחסיו ע�מוסדי �הפוליטי

 במדיניות  אינו מתערב הלכה למעשהבית המשפט) עד כה, ולמעשה בכול�(המקרי� 

לרבות שינוי (הוא מאפשר למשרד האוצר להיות ראש וראשו� ביצירת המדיניות . האוצר

 בית המשפטע� זאת . כלכלי בישראל� את סול� הערכי� החברתיולקבוע) מדיניות קיימת

ולאחרונה ג� את מידת , מבקר לא אחת את המהלכי� שמניעי� את האוצר בפעילותו

 בית המשפט הימנעותו של 219.יה החקיקתית הספציפיתההתאמה של חוק ההסדרי� למטר

המעלות , או למצער לחוות דעה בנוגע לעתירות השונות שבאו בפניו לגופ�, מלהתערב

ליברלית �נאומאפשרת ומחזקת עמדה , ברוב� טענות מהותיות נגד חקיקת חוק ההסדרי�

 השלכותזו לעמדה . המקדשת תהליכי הפרטה במערכת הבריאות ונסיגה ממדינת הרווחה

תרומה להשטחתו והשתקתו של דיו� ציבורי , רחבות מבחינת קידו� הטוב הציבורי הכולל

בנושאי�  בסוגיות חברתיות יסודיות ולפגיעה בלגיטימציה הציבורית בהסדרת מדיניות

  220.המעצבי� את החברה בישראל

_____________________________________  

 הנוגעת ,סדרי
 הבריאות נוגעת לחקיקת חוק הה של מהעת האחרונה ושלא בהקשרהדוגמ  219
לעיל , �Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï "בגראו . להסדרת מעמד
 של עורכי די� זרי
 בישראל

 .7 ש"ה
 מוחק את העתירה ואינו מתערב במעשה החקיקה הוא בית המשפטיצוי� כי לעתי
 א� ש  220


 �1911/03 "ראו בג. מצליח לשמור הלכה למעשה על יוקרתו בתחו
 ההגנה על זכויות אד
‰„Â‚‡‰� Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ  '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ )בנבו 
עתירה בנוגע ) (12.11.2003, פורס

והערתו של עופר סיטבו� על החלטה זו ) 
ילשלילת מלגת הביטוח הלאומי משוהי
 לא חוקי
מקומ
 של בתי המשפט בישראל ובצרפת בעיצובה של המדיניות כלפי "עופר סיטבו� במאמרו 

 העליו� בית המשפטג
 המקרה שבו קיבל ). 2006 (296, 237 י Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Ó" עבודה�מהגרי
 המדינה על ידי תאגיד פרטי ולא על ידיאת העתירה נגד הקמת בית סוהר שינוהל ) בדעת רוב(

הטע
 לכ� הוא שקבלת העתירה לא הסתמכה על התנגדות . אינה מחלישה את הטיעו� שלעיל
אלא נשענה , שוב במדיניות הציבוריתעקרונית להפרטה ולריסו� הוצאות של המדינה כשיקול ח

על העובדה שמדובר בפגיעה בחירות האישית ובכבוד
 של האסירי
 שירצו את עונש
 באותו 
טחו� יהפעלת סמכות השמירה על המשמעת ובש עובדה הנובעת מהקביעה –בית סוהר 

 והיא ,הציבור והאחריות למניעת בריחת אסירי
 שבמשמורת מוטלת במובהק על המדינה
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שעניינה , האוצרשל ובמיוחד , ליברלית של מקבלי ההחלטות�נאותמיכה בעמדה 

בי� היתר בתחו� ,  צמצו� הוצאותיהעל ידימצו� מעורבות המדינה בתהליכי� כלכליי� צ

 הכרעות 835מחקר בדק ה.  ג� ממחקרו המקי� של שרו� אסיסקובי�עולה ,הבריאות

 ושנוגעות 2002,221–1997 הגדול נית� בבתי הדי� לעבודה בשני� רוב�ש, משפטיות

טכנולוגיות המצויות בסל השירותי� א� ל, לטכנולוגיות רפואיות שאינ� בסל השירותי�

שוני� או כאלה הקיימות בסל השירותי� א� הענקת� ) התוויות(מיועדות למצבי� רפואיי� 

�חד, המחקר הראה 222. תואמות את מצב� הרפואי של התובעי�שאינ�מותנית בהנחיות 

, חדשותלרוב טכנולוגיות , כי כאשר בתי הדי� דני� בטכנולוגיות שאינ� תרופות, תמשמעי

ה� מעדיפי� את האינטרסי� הכלכליי� של קופות החולי� ושל המדינה על פני האינטרסי� 

האסטרטגיה של בתי הדי� במקרי� האלה היא להיצמד ללשו� חוק ביטוח . של התובעי�

 לקופות אי� חובה להעניק טיפול רפואי שאינו מצוי בסל השירותי� שלפיו, בריאות ממלכתי

ג� .  התובעי�על ידיכמבוקש , לכלית של הרחבה אפשרית של הסלולהדגיש את העלות הכ

, ושלכאורה התובעי� זוכי� בסעד מלא או חלקי, במקרי� שבה� בתי הדי� דני� בתרופות

בתי הדי� לרוב מעניקי� , לפי אסטרטגיה אחת. בתי הדי� משתמשי� באסטרטגיות מורכבות

המשפטי ה� מקבלי� את העמדה  אול� בסו� ההלי� ,לתובעי� את התרופה כסעד ביניי�

ה� מגבילי� את פסק הדי� א� ורק , לפי אסטרטגיה אחרת. העקרונית של קופות החולי�

  223.לתובעי� שבמקרה שנידו� תו� קביעה שמקרי� עתידיי� יצריכו דיו� משפטי נפרד

  העליו�בית המשפטהשלכות ורקע למהלכי� המוסדיי� של . ז

 העליו� בישבו בית המשפטל� האסטרטגי של סעי� זה יבח� את השלכותיו של המה

.  יזמות האוצר וג� את הרקע למהל� זהכנגדכערכאת ביקורת על חקיקת חוק ההסדרי� 

, בית המשפטפוליטיי� של �לפיו שיקולי� מוסדיי�שהניתוח שיובא להל� ישלי� את הטיעו� 

מדיניות יצירת ל האחראי� אחרי�המשמרי� ומחזקי� את כוחו למול שחקני� מוסדיי� 

_____________________________________  

נקבע כי כאשר המדינה . במקרה הצור�, מקימה לה את הסמכות לפגוע בחירות
 של אסירי
ש
כ� בהיא מפקיעה מידיה את הלגיטימציה לפגוע בחירות ו, מעבירה סמכות זו לידיי
 פרטיות

 שכ� שיקולי הענישה שיחולו עליה
 לא יהיו ,חושפת את האסירי
 לפגיעה קשה יותר בחירות
ש "לעיל ה, ‰ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘ÓÏ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯Ó פרשת‰‡Âˆ¯ ראה . ותבהכרח למטרות ציבורי

 .65פסקה , 157
221   � .�" העליו� בשבתו כבגבית המשפט של יו משקפי
 החלטות835שמונה מקרי
 בלבד מתו
 .234'  בעמ,164 ש"לעיל ה, 2008, אסיסקובי�  222
223  
 .230–229' בעמ, ש
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 מ� ה� – י�ליברלי�נאו ולא רק אידאולוגיה ארוכת טווח של כוחות – מדיניות ציבורית

בהפרטת מערכת , תמורות מהותיות בתפיסת הרווחה של המדינהלכמה הגורמי� העיקריי� 

�עיצוב המדיניות החברתית, לפי הטיעו� שלהל�. הבריאות ובהגנה על הזכות לבריאות

לתפיסה בדבר מערכת הבריאות וחובות המדינה לספק  הנוגעת לזכות לבריאות ו,כלכלית

שחלק� ניתני� ,  העליו�בית המשפט משפיע על המהלכי� המוסדיי� של ,שירותי� חברתיי�

, במילי� אחרות. ומוז� ממהלכי� אלה, להסבר תו� התמקדות בשיקולי� של הטווח הקצר

ו� היא שמצדיקה  העליבית המשפטפוליטית שבמסגרתה פועל �חברתית�האווירה המשפטית

   .א� ג� נובעת ממנה,  לאוצר ולפעולותיובאשרהוא נוקט שאסטרטגיית האפשור את 

  צמצומה של מדינת הרווחה בישראל   .1

 הוא חולשת� ליברלית�נאואחד המאפייני� הבולטי� אצל משטרי רווחה בעלי מדיניות 

. של מדינת הרווחהשל גופי� פוליטיי� וארגוני� חברתיי� המעונייני� לשמור על קיומה 

) הסחרה מחדש(קומודיפיקציה � להבחי� במדיניות של רהאפשרבמדינות המאמצות דג� זה 

מדינת ) Retrenchment( להבחי� במגמה של צמצו� אפשר, היינו. של שירותי הרווחה

 ובהכנסה או החזרה לשוק הפרטי של התכניות , במוב� אחריותה של המדינה,הרווחה

מאפיי� נוס� של מדינות אלו הוא ניסיונ� . בפועליישומ� לית לפני� שהמדינה הייתה אחרא

ה� באמצעות קיצו� דמי ,  בתשלומי הביטחו� הסוציאליהאפשרהמתמש� לנגוס ולקצ� ככל 

ה� על ידי יצירת מנגנוני� שוני� שיאלצו , אבטלה או הבטחת הכנסה לפרטי� שאינ� עובדי�

 מובילה לפערי שכר ההולכי� וגדלי� זוניות מדי. את אות� הפרטי� לחזור למעגל העבודה

 ובמיוחד לשחיקת השכר של עובדי� חלשי� ובלתי ,בי� העשירוני� השוני� בחברה

 והתרחבו ,כיצד צמחו במדינות אלו ממדי העוני אור זה הראה פירסו�יבהמש� לת. מאוגדי�

ה יחסית  בצורה בולטת ורב– הפערי� החברתיי� באות� החברות שאימצו דג� זה דרמטית

הרעיו� הבסיסי ). OECD(למדינות אחרות החברות בארגו� לשיתו� פעולה ופיקוח כלכלי 

 השירותי� � של ואיכות�מבחינת נפח(עליו מצביע פירסו� הוא שמדיניות רווחה מרחיבה ש

אינה יכולה להתקיי� במשק גלובלי המתפתח ) והמוצרי� שהיא מספקת לאזרחיה ותושביה

 פירסו� וחוקרי� אחרי� כי אומרי�לפיכ� .  ומבוסס עליהרותי חרי�כלכלה בעלת אופי תחמ

כרסומי� במדינת הרווחה יימש� ג� בעתיד על א� המתח הרב צנע והיש לצפות שעיד� ה
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 224.מזה כי רמת החיי� שלה� תיפגע י�קבוצות שונות החוששבשהוא מעורר בפרטי� ו

ק� החברתי במיוחד דר� על המראפוא הכורח לצמצ� את מדינת הרווחה עלול להכביד 

 כפי שנראה 225.יצירת בעיות הסתגלות אישיות וחברתיות שונות אצל פרטי� רבי� בחברה

�הוא חדל להיות סוציאל. משטר מדינת הרווחה בישראל עבר שינוי מהותי באופיו, להל�

של אלא שהעשור הראשו� , לא זו בלבד.  וחלק ניכר ממנו הפ� לליברלי במהותו,דמוקרטי

�המש� צמצומה של מדינת ל באשרני מאשש את הניבוי של פירסו� ואחרי�  השהאל

  .הרווחה

בשלושת העשורי� הראשוני� לקיומה של המדינה היה משטר הרווחה הישראלי 

דמוקרטי ביסודו א� על פי שהיו בו יסודות ליברליי� שחלק� עברו בירושה �סוציאל

השבעי� התחולל במדינת ישראל דורו� טוע� כי מאז המחצית השנייה של שנות  .מהמנדט

דמוקרטי �חדל להיות סוציאל ששינוי מהותי בכל הנוגע לטיבו ומהותו של משטר הרווחה

 השינוי העיקרי בא לידי ביטוי במיקוד 226. וחלק ניכר ממנו הפ� לליברלי במהותו,באופיו

ני בהרחבת השימוש במבח,  העניות בלבדבקבוצות האוכלוסייהגמלאות הביטחו� הסוציאלי 

ובחזרה לדג� הבנוי על יסודות , ותאבהקשחת תנאי הזכאות לקבלת גמל, הכנסה ואמצעי�

� חזקי� בדומה למתכונת המצויה בארצות דרו� יי� וקליינטליסטייפרטיקולריסט

 ולאחריה� הפכו עמדות אלו לאידאולוגיה השמוני� הוא מסביר כי בשנות 227.אירופה

 והסרתפשר פעולה חופשית של כוחות השוק הדומיננטית ויושמו במלוא עצמת� כדי לא

 מסתייג מהטענה כי מדינת הרווחה 229 קט�228. המדינה כלפי אזרחיהמ�האחריות החברתית 

 ,הוא טוע� כי היא דווקא אופיינה במגמה של המשכיות. הישראלית צומצמה בצורה קיצונית

ה ההסבר לכ� לטעמו נעו� ג� בתמיכ. ובתחומי� מסוימי� א� התרחבה והתפתחה

_____________________________________  

224  Paul Pierson, Coping With Permanent Austerity, Welfare State Restructuring in Affluent 
Democracies, in THE NEW POLITICS OF THE WELFARE STATE 444 (Paul Pierson ed., 2001) 

  ).Pierson ,2001: להל�(
225  
 . ש
‰ÂÈ�È„Ó˙ " '�90וה' �80 ההתפתחויות בשנות ה–מדיניות הרווחה בישראל "אברה
 דורו�   226

Ï‡¯˘È· ˙È¯Â·Èˆ‰ 74) ילה נחמיאס וגדוד
 ש"לעיל ה, מזרחי ומידני; ) 1999,  מנח
 עורכי
161.  

227
" מגמות השינוי והשלכותיה� החברתיות: משטר הרווחה במדינת ישראל"אברה
 דורו�   

˙ÈÏ‡¯˘È ‰È‚ÂÏÂÈˆÂÒ 2003, דורו�: להל� ()2003 (425, 417 ה.( 
–ג"וק ההסדרי
 התשסעל ח: רפורמת רווחה בי� הקפיטליז
 לפטריארכיה" פוקס�אמיר פז  228

Â·Ú„‰ " הוריות� והקיצו� בקצבאות הבטחת הכנסה למובטלי
 צעירי
 ולאמהות חד2003
 ËÙ˘ÓÂ ‰¯·Á10, 339 ,426) 2004(.  

229
 ). ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 42 ,17) 1994" שינוי או קריסה, המשכיות: 'מדינת הרווחה'"יוסי קט�   
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 גל  לכ�בדומה. ה האידאולוגית במדינת הרווחה הקיימת בדעת הקהל בישראלבתמיכ

 כי מאז שנות השמוני� של המאה העשרי� לא צמח החלק היחסי שהוקצה 230מסביר

 בעוד התוכניות הקיימות – וכי תכניות רווחה בודדות בלבד נוספו ,למשאבי רווחה כלפני�

שהובילו ה� וגיה משברי� כלכליי� הוא מסביר כי לצד האדיאול. צומצמו באופ� כללי

את הכרסומי� במדיניותה החברתית של ישראל , למשל .לשינויי� במדיניות החברתית

 להסביר ג� כחלק מניסיו� להתמודד ע� שינויי� ותמורות שחוות אפשרבעשורי� האחרוני� 

ה הזדקנות האוכלוסיי, בעיקר עלייה בתוחלת החיי�ובה� , בעיקר מדינות העול� המערבי

חברתית � מחקרי� אחרי� טועני� כי המדיניות הציבורית231.והתרחבות תופעת ההגירה

בישראל בשלושת העשורי� האחרוני� פעלה בכיוו� כללי של צמצו� תכניות רווחה ובירידה 

 התפיסה 232. ובה� א� בריאות,ספקת שירותי� בסיסיי�אבמעורבותה של הממשלה ב

  ישראלי ע� תחילת� של שנות הליברלית אשר אפיינה את משטר הרווחה ה

 רק בקיצו� מתמש� של שירותי הרווחה והביטחו� הסוציאלי מטע�  לא מתבטא�2000ה

שה� ממאפייניו ,  במגמות השוויוניות והאוניברסליותניכרהמדינה אלא ג� בכרסו� 

 כפי שלמשל , הטענה הרווחת בספרות233.דמוקרטי�הבולטי� של משטר הרווחה הסוציאל

 כי משנות היא,  שני�כמה לאסופת מאמרי� חשובה שפורסמה לפני הועלתה בהקדמה

 עוברת החברה הישראלית מהפכה אשר במסגרתה היא הופכת לבעלת אוריינטציה שמוני�ה

מקדמת ערכי� , המקדשת את תנאיו של השוק התחרותי המשוכלל, ליברלית�נאושל כלכלה 

 תיאור אחרו� זה אינו אול� 234.ה� וחשופה להשפעות גלובליות בתחו� זיידואליסטיוואינדי

ממצאי� שעלו בשני� האחרונות מלמדי� כי הציבור הישראלי . נתמ� במחקרי� אמפיריי�

 2011שלפחות עד קי� הרי ע� זאת  235.תומ� במדינת הרווחה ובמדיניות חברתית מרחיבה

_____________________________________  

230
 ).Ï‡¯˘È· ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 31 )2004וני גל 'ג  
" שינויי
 חברתיי
 וביטחו� סוציאלי בישראל "סבטו שלו
 ויצחק�ב� יגאל, קניג�אינס ורליא  231

 ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ·67 ,9) 2004.( 
232

החברה האזרחית , הרפואה הציבורית בישראל בי� המדינה: בריאות עוברת לסוחר"דני פילק   
̇ Ï‡¯˘È :˙ÈÁ¯Ê‡ ‰¯·ÁÏ" והשוק ÒÈÂ‚Ó ‰¯·ÁÓ? 80)  יואב פלד ועדי אופיר
; )2001, עורכי

̃ Ï‡¯˘È· È˙˜ÂÏÁ"  ותהליכי ההפרטה במערכת הבריאותליברלי�נאוהפרויקט ה" דני פילק „ˆ 
375) � .)2000, מנח
 מאוטנר עור

233
 .428' עמ, 227 ש"לעיל ה, 2003, דורו�  
234

  Ï‡¯˘È· ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á :ÈÂÂ˘ÎÚ È¯ÂËÒÈ‰ Ë·Ó) דני גוטווי� וטוביה פרילינג , אבי בראלי

 ).2005 ,עורכי

ישראל : מדיניות ציבורית ודעת הקהל, מדינת הרווחה"שלמה מזרחי ופני יובל , ניסי
 כה�  235
2008 "ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÔÂÁËÈ· 82, 47) 2010 .( 
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בתחומי מדיניות משפיע על מקבלי ההחלטות כשחק� ה הציבור הרחב בישראל לא הובח�

  236.אלו

דורו� טוע� כי היעדרו של קהל בוחרי� המשפיע על הפוליטיקאי� בעניי� החברתי אינו 

 מוטיבציה לפעול לשינוי המצב ואינו מספק מנו� לשינוי במדיניות לפוליטיקאי�מספק 

במסגרת תנאי� אלו מתחזקת יכולת� של המעונייני� לצמצ� את  237.הרווחה בישראל

היעדרות� של הפוליטיקאי� כשחקני� , יראה זאת להל�אול� כפי שניתוחנו . מדינת הרווחה

 את  בי� היתרהופכת, מדיניות הבריאותב ובעיקר ,דומיננטיי� בזירת המדיניות החברתית

 העליו� לצמד השחקני� הדומיננטיי� בזירה כשני בית המשפטפקידי האוצר ושופטי 

 שנלוותה למדיניות המגמה הבולטת. ליברלית�נאושחקני� המקדמי� דה פקטו תפיסת עול� 

כגו� דמי , תשלו� גמלאות הביטוח הסוציאליב שתוארה לעיל הייתה הקיצו� ליברלית�נאוה

ביטול הטבות נלוות למקבלי כ�  והאפשר ככל �והרצו� לבטל, אבטלה והבטחת הכנסה

 רוב� של השינויי� אשר החמירו את התנאי� 238.הבטחת הכנסה כגו� סיוע בשכר דירה

 המוחלשות בחברה התקבלו באמצעות חוקי ההסדרי� וצות האוכלוסייהקבהסוציאליי� של 

המנגנו� של , אכ�. ועדת הכנסת המתאימה לנושאוהנלווי� לחוקי התקציב מבלי לקיי� דיו� ב

�  ולהשתקת�חוק ההסדרי� מבטא שימוש שגרתי ורצו� של מכשיר פוליטי הפועל להחלשת

העלו אבנימל� ותמיר כתב , בדומה.  בחברה הישראלית ממילא קבוצות שה� מוחלשותשל

המונעי� על ידי אינטרסי� סקטוריאליי� " פוליטיקאי� קצרי ראות"אשמה חרי� נגד 

מציגי� נתוני� מגמתיי� , שמסתירי� מידע,  וכנגד פקידי האוצר,ושיקולי פריימריס ובחירות

הראה  גל 239.ושוחקי� את תקציבי הרווחה כדי לנטרל את הנזק שלדעת� גרמו המחוקקי�

, כיצד מסחור תכניות רווחה מוצג על ידי קובעי המדיניות לרוב כדר� להקטנת הוצאות

לצמצו� ניצול לרעה של שירותי� חברתיי� ומניעה של השפעות שליליות של היעדרות 

הפרטת� של שירותי� אלו מוצג כניסיו� להגדיל את חופש הבחירה של ו, משוק העבודה

  240.� את הוצאותיה של המדינהלייעל שירותי� ולצמצ, התושבי�

השיח החוקתי שהתפתח במיוחד מאז . בית המשפט במדינת הרווחה תר� ג� לכרסו�

ידואלי של זכויות חוקתיות תו� שהוא ווחקיקת חוקי היסוד התמקד בעיקר בממד האינדי

_____________________________________  

כוח החלש יחסית של הציבור בעידוד וקידו
 של רפורמות בתחו
 הבריאות ה לכ� היא הדוגמ  236
   .218ש "לעיל ה, Horev & Babad. המיטיבות ע
 מצבו הסוציאלי

237
 . 427' עמב ,227ש " הלעיל, 2003, דורו�  
238

  
 .ש
הכלכלה והפוליטיקה של הרווחה בישראל : מוריה אבנימל� ויוסי תמיר רווחה מתקתקת  239

)2002.( 
240

 .)1994 (7  טוÁÂÂ¯Â ‰¯·Á‰" השלכות לגבי ישראל: מסחור מדינת הרווחה והפרטתה" וני גל'ג  
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זניח לא רק את ההסדרה החוקתית של זכויות מ ו�מחזק את התכונה האטומיסטית שלה

 ובמיוחד את הקשר שבי� הפרט לחברה כפי ,ל אלא ג� את הממד החברתיחברתיות בישרא

 חלק מרכזי שתר� 241.לרבות הזכויות הפוליטיות והאזרחיות, שבא לידי ביטוי בזכויות כול�

 �בית מלתופעה זאת נעו� בעובדה שעיסוק ברווחה בכלל ובזכויות חברתיות בפרט מצרי

או תהיה לו / יהיו כלי� ובית המשפטל וזאת מבלי ש, קביעת מדיניות ציבוריתהמשפט

בתחומי� רבי� שהסדרת� נובעת מהשקפות ,  בנוס�242.סמכות לגיטימית לעשות זאת

 על עצמו ריסו� עצמי וקבע כי יש לתת בית המשפטחברתיות וכלכליות שונות החיל 

 בית המשפטעל כ� א� ש. לרשויות המופקדות על המדיניות הכלכלית מרחב בחירה רחב

 ובכ� מוכ� – מוש� ידו מביקורת שיפוטית על חוקתיות חוק בתחו� זה יננואהעליו� 

הוא נוהג באיפוק שיפוטי , פוליטית ע� משרד האוצר� להתעמת מבחינה מוסדיתעקרונית

ליברליות �נאו ביטוי נוס� לאותה מדיניות שיפוטית המאפשרת קידו� תפיסות 243.ובזהירות

  . ובעיקר שירותי בריאות, ל שירותי רווחהנוגע לעמדות פוליטיות בסוגיית הפרטת� ש

 העליו� לצמצומה של מדינת הרווחה נעשתה לצד בית המשפטנדגיש כי תרומתו של 

ובסיוע� של שחקני� נוספי� שהיו שותפי� לאינטרסי� המוסדיי� של , תהליכי� רחבי� יותר

 שינויי� לחוללמבראש וראשונה היו אלה בתי הדי� לעבודה שנרתעו .  העליו�בית המשפט

תמיכה כלכלית מהמדינה והענקת , לרבות זכויות תעסוקה, גדולי� בתחו� החברתי הרחב

 הכרעות משפטיות במש� למעלה �2000 ניתוח מקי� של למעלה מ244.שירותי בריאות

 שני� מראה כי שופטי בתי הדי� לעבודה מודעי� לשינויי� שעוברת מדינת הרווחה מחמש

 בקנה אחד פעילות� עולהדיינות פוליטית ברורה ומובהקת א� בהיות� זירות להת, בישראל

 של נותני השירותי� ,ע� האינטרס שלה� כשחק� פוליטי החפ� בלגיטימציה של המדינה

אינטרס זה מוביל אות� לא לקפח לחלוטי� את האינטרס של א� אחד , למשל. ושל הציבור

 לחולל תמורות גדולות תוספתיי� לכל היותר מבלי�מהצדדי� ולאפשר שינויי� הדרגתיי�

 העליו� לפנות בית המשפטוירה משפטית זו למצער לא הקשתה על ו א245.בתכניות הרווחה

_____________________________________  

כלכליות מציגה אות� �בחלק מהמקומות הגדרת הזכויות החברתיות .152 ש"ל הלעי, מונדלק  241
 4'  בעמ,78 ש"לעיל ה, ישוביראו למשל .  הזכות לכבוד חשבו�עלהחיות " פרזיטיות"כ

") 
הזכויות החברתיות באות לעג� את התפיסה שכבוד האד
 מחייב הבטחת התנאי
 . ")המינימאליי
 של קיו
 אנושי

242
  
מונדלק עצמו סבור שהחשש מפני התערבות שיפוטית שתשנה את התקציב . 221'  בעמ,ש


 רשאי וא� צרי� לשקול בית המשפט ושבכל מקרה ,ותפגע ברשויות המוסמכות הוא מוגז
 . 222' בעמ, ש
. ולבחו� את אופ� התקצוב ואת השיקולי
 העומדי
 מאחוריו

 .80 ש"לעיל ה, שפרלינג; 60–59'  בעמ,5ש "לעיל ה,  ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙�"בג  243
244

 .164 ש"לעיל ה, 2008, אסיסקובי�  
245  
 .233' בעמ, ש
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העליו� לפנות אל השיקול של אמו� הציבור כמחזק את מעמדו המוסדי ולעמוד בעיקר 

   .ובמיוחד האוצר, בקונפליקט של מראית ע� רשויות המדינה

  מגמת ההפרטה במערכת הבריאות   .2

המשות� לכל , ק ביטוח בריאות ממלכתי סל בריאות בסיסי אחידעת חקיקתו קבע חו

קופת חולי� "שירותי הבריאות שנתנה ) 1: (האלהקופות החולי� והכולל את המרכיבי� 

) הקופה הגדולה בישראל ואשר במסגרתה בוטחו ומבוטחי� מרבית תושבי ישראל" (כללית

רותי הבריאות שנתנה מדינת שי) 2(;  קוד� להחלתו של החוק–" מועד הקובעה"לחבריה ב

על אשפוז יולדות ויילודי� ) 3(; 31.12.1994ישראל לתושביה על ידי משרד הבריאות ביו� 

קופת חולי� "התרופות שנתנה ) 5(; שירותי רפואה בעבודה) 4(; "הביטוח הלאומי" חוק פי

הסל שנקבע ,  למעשה246).01.01.1994(לחבריה בתחילת השנה שקדמה לחוק " הכללית

היה בעיקרו מעי� ) לחוק" התוספת השנייה "ע�והנמנה (וק כאחריות של קופות החולי� בח

כל תושב ". קופת חולי� הכללית"והטכנולוגיות של  של סל התרופות" צילו� והקפאה"

הכספי , ישראלי היה זכאי לקבל את סל השירותי� הבסיסי הזה ללא כל תלות במצבו הרפואי

בכפו� , החולי� רשאיות להוסי� ביזמת� תרופות לסל קופותכיו� . או השתייכותו המוסדית

בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה , שר הבריאות" החוק קובע ג� כי .לאישור הרשויות

 המפורט בתוספת השנייה והשלישית ,"להוסי� על סל שירותי הבריאות, בצו, רשאי

 סל 248.יבי מתאי� אלא שכל בקשה לתוספת כאמור מצריכה הוכחה של מקור תקצ247,לחוק

השירותי� (והשלישית ) שירותי הקופות(השירותי� הבסיסי פורט בתוספת השנייה 

  249.וברשימת התרופות שהוסמ� שר הבריאות לפרס� בצו) באמצעות משרד הבריאות

, בישראל מתקיי� למעשה מודל תקצוב ייחודי המבטיח קבלת החלטות ברמה הלאומית

אול� . רותי� הניתני� במסגרתו של תקציב קבועבנוגע לכלל התרופות והשי, מדי שנה

זו היא אחת הסיבות .  שאינו ממוסד בחוקמשו�בעיקר , תהלי� זה רחוק מלהיות מושל�

 באשרודאות �שמדי שנה סובלת המערכת הנוגעת לעדכו� סל השירותי� מחוסר יציבות ואי

_____________________________________  

246
 .148' עמב, 14 ש"לעיל ה, „Ë¯ÂË˜Â כה�  
247

   � .1994–ד"תשנה, חוק ביטוח בריאות ממלכתיל) 1)(ב(8סעי
248

על הוספת , ביזמתו של סג� שר הבריאות ליצמ�, לאחרונה החליטה ועדת סל שירותי הבריאות  
 עדר מקור תקציבי מתאי
י הבגללהחלטה זו מעוכבת . 18י
 עד גיל טיפולי שיניי
 לילד

לעצור מכירת תרופות מצילות חיי
 בביטוחי
 "גבי ב� נו� . וגוררת ביקורת ציבורית

  . TheMarker 22.3.2010, www.themarker.com/misc/1.560242" המשלימי

249
   � . חוק ביטוח בריאות ממלכתיל) ז(8סעי
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במונחי�  ,2003 התקציב שהועמד לטיפול רפואי לציבור בשנת  היה בפועל250.עתידל

 בשנת 251. בלבד מזה שעמד לצורכי האוכלוסייה ע� החלת החוקי�כשני שליש, ראליי�

 העלות הכללית של סל הייתה, מועד כניסתו לתוק� של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1995

 והדילמה המרכזית הייתה כיצד לעדכ� סכו� זה 252,ח" מיליארד ש12.2שירותי הבריאות 

, ובקופות החולי� סברו כי יש להתחשב בשינויי� הדמוגרפיי�במשרד הבריאות . ע� השני�

�תהלי� הפשרה הוביל לאיא� , הופעת תרופות חדשותבשינויי המחירי� וב, הטכנולוגיי�

בעיית עדכו� השירותי� שבתוספת על  נוס� 253.הגדרה מסודרת של נוהל עדכו� הסל בחוק

א� ,  בתוספת השלישית לחוקהמנויי�, בתחו� אחריות המדינהשהשירותי� , השנייה לחוק

 ועדכונ� מוצמד למקד� גידול ,ה� אינ� כוללי� את מקד� הגידול הטכנולוגי והדמוגרפי

  254. ממקדמי� מקובלי� אחרי�בהרבההקט� , תקציב המדינה

נקל להצביע על תהלי� ההפרטה שחל במערכת הבריאות הישראלית בעיקר בעשור 

 המימו� הפרטי שיעור עלה 1990ז מא,  למעשה255.האחרו� ובהדרגה מחקיקת החוק

 וחלקה של הממשלה 2005,256  בשנת�32.2% ל�28.6%בהוצאה הלאומית על בריאות מ

 חלקה של ההוצאה לבריאות בסל התצרוכות �2005.257 ב�65% ל�1996 ב�74%ירד מ

, 1984 בשנת 2005.258 בשנת �5.1% ל1997 בשנת �3.8%הממוצע של משקי הבית עלה מ

חברתי � מרכיב מרכזי בשינוי המבנה הכלכלישהייתה ,ת המשקפי התכנית להברא על

בשנת . 18.8%חלקו של הסקטור הפרטי מס� ההוצאה הלאומית לבריאות היה , בישראל

חלק זה הל� וגדל . 22.9%הוא הגיע ל, לאחר חקיקת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, 1995

_____________________________________  

250  Segev Shani & Zohar Yahalom, The Israeli Model for Managing the National List of 
Health Services in an Era of Limited Resources, 24 L. & POLICY, 133 (2002).  

מימו� סל השירותי
 בעשור הראשו� "אנדלבלד �עמיר שמואלי ומירי סבג, לאה אחדות  251
 ÂÁÏ ¯Â˘ÚÈ˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ :1995–2005, 227˜ ·"  מגמות וסוגיות–להפעלת החוק 

)
 ).2005 ,גבי ב� נו� וגור עופר עורכי
252

 . 74 ש"לעיל ה, אבולעפיה  
̇ ·Ï‡¯˘Èיצחק ברלובי� ומרדכי שני , גבי ב� נו�  253 Â‡È¯·‰ ̇ Î¯ÚÓ 195) 2005( .ניסיונות , ואכ�

 .שוני
 לקבוע מנגנו� עדכו� הסל בחקיקה נדונו לכישלו�
254  
 .219–218' עמב, ש
È˘ÚÓ " השפעת המשפט על מסחור
 של שירותי הבריאות בישראל"וראו בהרחבה דני פילק   255

ËÙ˘Ó 2009 (167 ב.( 
̇ ·¯Â‡È˙גבי ב� נו� וניר קידר   256 ÂÎ¯ÚÓ· ̇ ÂÈÓÂ‡Ï�È· ̇ Â‡ÂÂ˘‰ : ̇ Âˆ¯‡OECD Ï‡¯˘ÈÂ 1970–

 ). 2007 ,משרד הבריאות (39 ,2005
257

 È¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ë¯Ù‰‰Ï‡¯˘È :‰È˙ÂÎÏ˘‰Â ‰ÈÈÂËÈ· 8˙ ·ברברה סבירסקי   
)2007 .( 

 ). Â‡È¯·Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰‰1962–2005, 1284 )2007˙ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   258
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שנה לאחר מכ� שינתה . 28.3% היה, ולפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, �2002וב

ידי  ס את שיטת החישוב וכללה בסקטור הפרטי ג� את השירותי� המסופקי� על"הלמ

 חלקו 2005וכ� הגיע בשנת ). במחיר מלא, כלומר(מוסדות ציבוריי� בקריטריוני� של שוק 

 מצא מבקר 2008 בשנת 259.�48.2%של הסקטור הפרטי מס� ההוצאה הלאומית לבריאות ל

עור ההוצאה הציבורית במימו� ההוצאה הלאומית לבריאות ירד בשני� המדינה כי שי

ואילו שיעור המימו� הפרטי מצוי במגמת , ) במש� כעשור12%ירידה יחסית של (האחרונות 

ואילו , �6%ההוצאה הציבורית לנפש קטנה בשש שני� ב). 32%גידול יחסי של (עלייה 

נמצא ג� כי קופת חולי� , של למ260.�19%ההוצאה הפרטית לנפש גדלה בשני� אלו ב

 תרופות נפוצות דמי השתתפות עצמית גבוהי� 23 מתו� 15גבתה ממבוטחיה עבור " כללית"

 מה שבסופו של דבר מגדיל את ההוצאה הלאומית לבריאות – 261בו רכשה אות�שמהמחיר 

הגידול בחלק� של משקי הבית במימו� ההוצאה הלאומית . ומכביד על משקי הבית בישראל

א� ג� בשל רכישת ביטוחי , אות עלה בעיקר בשל התייקרות התרופות והשירותי�לברי

יותר מרבע מסכו� ההוצאה של משקי ב 2005 בשנת שהוערכהאשר  בריאות על ידי הציבור

מגמה זו א� מעודדת רבי� מאזרחי ישראל לפנות . ומוצרי בריאותבריאות הבית על שירותי 

אשר , דפוס פעילות זה. י� אלטרנטיביי� אחרי�ולהשיג שירותי בריאות באמצעות ערוצ

 כולל פנייה מוגברת לערוצי� אלטרנטיביי� 262,"פוליטיקה אלטרנטיבית"מכונה בספרות 

שבמקורו מיועד לסייע בהשגת , כאשר תהלי� מסוג זה. ספקת שירותי בריאות באופ� מידיאל

בי� ( הוא יוצר  רבמ�מקי� מגוו� גדול של תחומי� ונמש� ז, מטרות נקודתיות לטווח הקצר

ספקת שירותי� באמצעות אאפקט מצטבר ותחושה שהציבור הישראלי מעדי� ) היתר

במקרי� רבי� הממשלה א� מעודדת או ממסדת ערוצי� מעי� , יתר על כ�. הסקטור הפרטי

ובכ� מגבירה את התחושה שהשוק הפרטי עדי� על , אלה כתגובה לביקושי הציבור לכאורה

  263.ספקת שירותי�א להציבורי בכל הקשור

_____________________________________  

259
̄ דני פילק    ÂÚÈ˘20 : ̇ Â‡È¯·‰ ̇ Î¯ÚÓ ̇ Ë¯Ù‰–‰¯ÂÁÒÈÓÂ ) 2007 (www.ynet.co.il/articles/ 

1,7340,L-3372021,00.html.  
260

) Â„" È˙�˘ Á58 ·–  ˙�˘Ï2007 ÌÈÙÒÎ‰ ˙�˘ ˙Â�Â·˘ÁÏÂ 2006, 418) 2008מבקר המדינה   
 .)2007–2006דוח : להל�(

261
  .20 'עמב, 261 ש"לעיל ה, סבירסקי  
262  Nissim Cohen, Informal Payments for Health Care – the Phenomenon and its Context, 

HEALTH ECONOMICS, POLICY & L. (forthcoming, 2012)  .  

 .75ש "לעיל ה, "ניתוח מוסדי" כה� ומזרחי ראולהרחבה בעניי� זה   263
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 אחד משלושת הערכי� שהוא, מגמת ההפרטה פוגעת בסופו של דבר בער� השוויו�

שלונה י לראות ביטוי לכאפשרבזאת . המנחי� של חוק ביטוח בריאות ממלכתי והחשוב בה�

 חיזוק – ובמיוחד לפגיעה באחד מיעדיה העיקריי� 1994של רפורמת הבריאות של שנת 

 264.ספקת השירותי� בהאהשוויו� והסולידריות במימו� מערכת הבריאות הלאומית וב

 בהיבטי� שבשליטתה בהתמקדות�, למשל. מכלול של ממצאי� מעיד על כישלו� זה

�אלמנטי� של איכמה וכמה פשטיי� וחורב על הפוטנציאלית של מערכת הבריאות הצביעו א

 מבעלי �23% מהציבור הכללי ו�15% בדומה נמצא כי כ265.שוויוניות במערכת הבריאות

 בד בבד ע� זאת 266.בשל מחיר�, ההכנסה הנמוכה בו ויתרו על נטילת תרופות במרש�

 מס� 52% (1997 בהוצאה הציבורית על תרופות בישראל מאז ועקיבהירידה מתמשכת 

שממילא מגיעה לשיעור נמו� מאוד בהשוואה , )2002הוצאה הלאומית על תרופות בשנת ה

 מנשאלי סקר שנער� דיווחו כי נמנעו 14% למשל 2001 בשנת 267.למדינות המערביות

� המדווחי� על כ� לשיעור ה על2003ובשנת , מטיפול או מרכישת תרופות בגלל המחיר

מזהיר א� הוא מפני פגיעה הולכת  2008 דוח מבקר המדינה אשר פורס� בשנת 268.17%

ומפני הירידה בתקצוב מערכת הבריאות , וגוברת בשוויו� בצריכת שירותי הבריאות באר�

הדוח מציי� כי . הציבורית באופ� שמגביר את הפגיעה בקשישי� ובחולי� מהשכבות העניות

מי  חלה עלייה בהכנסות קופות החולי� השונות מתשלו�2005 ו1995בעשור שבי� 

 בד בבד ע�עלייה זו חלה . �11% לכ�5.5%מכ, ההשתתפות העצמית הנגבי� מהחולי�

  269. במימו� הציבורי למערכת הבריאותוניכרתירידה הדרגתית 

התופעות הרבות והרחבות שצוינו לעיל מצביעות על מגמה של הפרטת מערכת הבריאות 

 שמוזנת ומונעת מהצור� ,מגמה זו.  ממימו� המערכת לידי גורמי� פרטיי�רבוהעברת נטל 

מעמיקה את הפערי� החברתיי� ופוגעת ביכולת� של תושבי� , ליברליי��נאולקד� ערכי� 

הוא אמו� הציבור הישראלי במוסדות מערכת הבריאות בישראל . ליהנות מזכות הבריאות

_____________________________________  

264
   
לקחי
 מכישלונות עבר ברפורמות : 2010מערכת הבריאות בישראל לקראת "אריה שירו

̇ Ï‡¯˘È" הבריאות �È„Ó: ˙Â˘„Á ̇ Â·˘ÁÓ 354) 
 ).2006, אוריאל רייכמ� ודוד נחמיאס עורכי
265

‰ˆ‚˙ ‰·È‡-·‰ ˙Î¯ÚÓ·Â ˙Â‡È¯·· ÔÂÈÂÂ˘˙Â‡È¯ : ÌÈÂÂ˜Â ‰ÈÚליאו� אפשטיי� וטוביה חורב   
 ‰ÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈ�È„ÓÏ1–21 )2007(. 

266
„Â˜Ù˙Â ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ˙Ú„ גרינברג ורונית מצליח �שולי ברמלי, רויטל גרוס  

È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁÏ ¯Â˘Ú ˙‡ÏÓ· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ 22–24) 2007() דעת : להל�
 .)הציבור על מערכת הבריאות

267  Philip Sax, Spending on medicines in Israel in an international context, 7 THE ISRAEL 

MEDICAL ASSOCIATION J. 286 (2005).   
268

 . 24' בעמ, 266ש "לעיל ה, דעת הציבור על מערכת הבריאות  
  .410' בעמ, 260ש "לעיל ה, 2007–2006דוח   269
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ויגודה גדות וכה� נמצא כי הערכת , במחקר שביצעו מזרחי. נמו� יחסיתהוא אפוא בישראל 

כ� ג� . ות גבוה�שביעות הרצו� מה� אינוסדות מספקי שירותי הבריאות הביצועי� של המו

אמו� .  בתהליכי קבלת ההחלטות נמוכה מאודשיתופ�עולה כי בעיני המבוטחי� רמת 

האמו� ברופאי� א� הוא . המבוטחי� במוסדות מספקי שירותי הבריאות נמצא נמו� א� הוא

 , הגבוהה ביותר יחסית למנהלי הקופותא� כי ה� זכו למידת האמו�, לא היה גבוה במיוחד

 –  ולמשרד הבריאות, שזכו לאמו� לא גבוה,להנהלות הראשיות של הקופות, שבאו אחריה�

המבוטחי� העריכו את רמת השוויוניות של הקופות . רמת האמו� הנמוכה ביותרלשזכה 

  270. יחסיתכי� כנמו ואת נגישות� ואת הקשר למוסדות הבריאות,כבינונית עד גבוהה

או (� ה� השינויי� החקיקתיי� של חוק ההסדרי� שאושרו "ה� הפסיקה של בג, לשיטתנו

 העליו� תרמו א� ה� למגמה של נסיגת מדינת הרווחה בית המשפטעל ידי ) שלא נפסלו

הסעי� הבא יבקש להציג . או למצער לא בלמו אותה, הישראלית והפרטת שירותי הבריאות

 � תרומה שכאמור עשויה להיות מוסברת – בית המשפטל תרומה שלילית זו ששל ממד נוס

  . על ידי הניתוח המוסדי שהובא לעיל

    הגנה בלתי מספקת לזכות לבריאות  .3

 כמוסד פוליטי בהלימה ע� תפיסת עול� בית המשפטלהשלמת הטיעו� בדבר פועלו של 

 להכיר המשתקפת בחקיקת חוק ההסדרי� נטע� כי השחיקה וחוסר המוטיבציה ליברלית�נאו

 בית המשפט בפסיקה נוספת של ניכרי�,  ולהג� עליובמעמדה המשפטי של הזכות לבריאות

במסגרתה של .  כבוד האד� וחירותו:יסוד�חוקומאז במיוחד מהשני� האחרונות , העליו�

 שנקבע ÈÂˆÓ של הזכות לבריאות ע� ההיק� ה¯ˆÈÂ מזהה את היקפה הבית המשפטפסיקה זו 

 מעמדה הנורמטיבי בדברוהוא ממעט לצאת בפסיקה ,  ופוליטיותעל ידי מגבלות כלכליות

ניתוח פסיקה . �ביצועבלא כל שכ� נמנע מלהתערב בהחלטות מדיניות ו, של הזכות לבריאות

זו מצביע על הגנה חלשה מאוד של הזכות לבריאות ה� במובנה החוקי ה� במשמעה 

  .החוקתי

)‡( ˙Â‡È¯·Ï ˙ÂÎÊ‰ Ï˘ ˙È˙˜ÂÁ ‰�ÈÁ·  

�למעט למשל דרו�,  העול� אינ� כוללות זכות חוקתית לבריאות בחוקותיה�רוב מדינות

 ,מפורש לזכות לנגישות טיפול רפואי  לחוקה מקנה מעמד חוקתי27שבסעי� , אפריקה
_____________________________________  

270  Shlomo Mizrahi, Eran Vigoda-Gadot & Nissim Cohen, Trust, Participation, and 
Performance in Public Administration: An Empirical Examination of Health Services in 

Israel, 33 PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REV. 7, 22 (2009).  
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 חוקותיה� של הודו 1958.271 שבה הזכות לבריאות מאושררת בחוקתה משנת ,וצרפת

 ניתנת לאכיפה איננהא� זכות זו , רוהולנד כוללות במפורש את הזכות לקידו� בריאות הציבו

מנחה את הרשות המבצעת ה והיא משמשת רק עקרו� יסוד בית המשפטעל ידי 

חוקתיות � להצהיר על איבית המשפט תפיסה המעניקה סמכות מוגבלת ל272.והמחוקקת

חקיקה הפוגעת בזכויות חברתיות א� ללא יכולת לבטל אותה נראית ג� באנגליה 

מפורש את הזכות בכבוד האד� וחירותו אינו כולל : יסוד�ק בישראל חו273.ובאירלנד

לכל תושב הזכות לסיפוק " ש3זכויות חברתיות קובעת בסעי� : יסוד�הצעת חוק. לבריאות

 ע� זאת ההצעה ...."בתחומי הבריאות ...ובכלל זה, צרכיו הבסיסיי� לש� קיו� בכבוד אנושי

 השלטו� בחוק או לפי חוק ובהתא� זכות זו תמומש או תוסדר בידי רשויות"מציינת כי 

 �16 הצעה זו נדונה בכנסת ה."ליכולתה הכלכלית של המדינה כפי שתיקבע בידי הממשלה

   274.עדת החוקה של הכנסת הנוכחיתווכעת אי� היא עומדת עוד לדיו� בו, �17וה

שחלקה עשוי להיות מוסבר , אמירה מפורשת במסמכי� המשפטיי� החוקתיי��לצד אי

מזוהה הזכות לבריאות ע� זכויות אחרות , התקציביות הכרוכות באמירה כזומשמעויות ב

� אלה ע או ,חוקי�ושלה� מעמד חוקתי על, כבוד האד� וחירותו :יסוד�הכלולות בחוק

 העליו� בית המשפט לאתר בפסיקת אפשר, למשל. שהוכרו בפסיקה כבעלות בכורה חוקתית

 ,ות הקשורות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי המוסמ� לדו� בסוגי, לעבודהבית הדי�וזו של 

זכות ה 275,זכות לכבוד האד�מהלפיה� הזכות לבריאות נובעת שקביעות אגב אורחא 

_____________________________________  

̃ Â�· Ú˜¯ ÍÓÒÓ :„ÂÒÈ˘‡ מידעוהמחקר המרכז  –הכנסת   271 ÂÁ ̇ Úˆ‰ : ̇ ÂÈ˙¯·Á ̇ ÂÈÂÎÊ)2001 (
www.knesset.gov.il/mmm/heb/MMM_Results.asp?CatId=1.  

 Avi Ben-Bassat & Momi Dahan, Social Rights in the Constitutionו למחקר השוואתי רא  272
and in Practice, 36 J. COMP. ECONOMICS 103 (2008).  לא מצאו קשר בי� שמעניי� 
המחברי

 לבריאות וא� הצביעו על קשר שלישי בי� ההצהרה החוקתית על בריאות להוצאה הציבורית
 . הנמדדי
 בשיעור תמותת תינוקות, הצהרה כזו להישגי מדיניות

273
  .360'  בעמ,107 ש"לעיל ה, דוידוב  
על הצעה דומה הוגשה ). 543/18/ פ– 2009כ פינס באפריל "הצעה אחרונה הוגשה על ידי ח(  274

יצוי� ). �1.4.2009הצעה אחרונה ב; 20/18/פ(איל� גילאו� וניצ� הורובי� , כ חיי
 אורו�" חידי
, יכולת הכלכלית של המדינהה על פימפורש את מגבלת הזכות בכי הצעות אחרות לא כללו 

כבוד האד
 : יסוד�אלא הכפיפו את הפגיעה בזכות לנוסח פסקת ההגבלה המצויה בחוק
הצעה (עמיר פר� כ " של ח256/18/פ, זכויות חברתיות: יסוד�ראו הצעת חוק. למשל, וחירותו

כ מוחמד " של ח2916/17/זכויות חברתיות פ: יסוד�והצעת חוק) �1.4.2009אחרונה הוגשה ב
 ). �25.7.2007הצעה אחרונה הוגשה ב(חנה סוויד ודב חני� , ברכה

275  ‚·"˙Â·ÈÂÁÓ ̇ ˙ÂÓÚ ı ,�494/03 "בג; 423' בעמ, 148ש "לעיל ה, ברק; 63 ש"לעיל ה  ˙˙ÂÓÚ
� Ì„‡ ̇ ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ '¯ˆÂ‡‰ ̄ היבטי
 מסוימי
 של (") 2004 (18פסקה  ,322) 3(ד נט" פ,˘
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� 278 לקיו� בכבוד277,זכות לחירות אישית ואוטונומיה של הפרטה 276,לשלמות הגו

   279.וקשורה לזכויות אלה, ולשוויו�

 ש� �ÂÓÚÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙˙.280 "מעמדה החוקתי של הזכות לבריאות נדו� תחילה בבג

ולפיה , 2003נשמעה עתירה של ארבעה ארגוני� נגד הוראה שהוספה בחוק ההסדרי� בשנת 

,  אנשי� שמעמד התושבות שלה� נשלל, לפי הביטוח הלאומי,"תושב"לא ייחשבו בגדר 

 העותרי� 281.תיירי� ומתנדבי�, אנשי� המחזיקי� באשרות שהייה זמניות כמו עובדי� זרי�

 את הטענה שהוראת חוק ההסדרי� פוגעת פגיעה שאינה חוקתית בזכות פטבית המשהעלו ב

  . בזכות לכבוד ובזכות ליחס שווה, לביטחו� סוציאלי ובזכות לבריאות

קבע שככלל קריטריו� התושבות הוא קריטריו� מקובל ) הנשיא ברק( העליו� בית המשפט

בית , זכות לביטחו� סוציאליבאשר ל. נטיוולקביעת זכאות סוציאלית ואינו יוצר שוני לא רל

 מציי� שתפיסת הזכות לביטחו� סוציאלי כמבטיחה תנאי מחיה בסיסיי� נהנית המשפט

_____________________________________  

 בפרשה זו נקבע ג
 שהזכות ;"מוסד ביטוח הבריאות הממלכתי מוגני
 בגדר הזכות לכבוד
ק זכויות לחו) ב(3 בסעי�אשר מעוגנת (לטיפול רפואי במצב חירו
 של מצוקה גופנית מידית 

)  כבוד האד
 וחירותו:יסוד�יכולה להיכלל בגדר הזכויות שבחוק) ואינה מסויגת, החולה
̇ ‰¯�ÌÈ‡ÙÂ "בג: להל�( ˙ÂÓÚ( ;ע"ע) 1091/00 )ארצי  ̇ È¯Ë˘–˙„ÁÂ‡Ó ÌÈÏÂÁ ̇ ÙÂ˜  ,ע "פד

שירותי הבריאות באי
 תחת חופת
 של עקרונות יסוד כבוד (") 2000 (24פסקה , 5) 2000(לה

� "בג; )16.9.2007, פורס
 בנבו È�ÂÏÙ '„¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰)˙ � �5413/07 "בג ;"(האד

4253/02 � È˙È¯˜ 'ÓÚÂÈ‰"˘, בנבו( לפסק דינה של השופטת ברלינר 52 פסקה 
, פורס
לעמדה זו א� . )2001( 20 פסקה, 360) 3(ד נה" פ,ÂÊÓ‚ 'Â‰ÈÚ˘È � 4905/98א "רע; )17.3.2009

שירותי הבריאות "הקובעת כי , וח בריאות ממלכתילחוק ביט) ה(3 סעי�תמיכה בהוראת יש 

 ".הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית, יינתנו תו� שמירה על כבוד האד

נית� לעג� זכות סוציאלית לאספקת (" 334' בעמ, 275ש " הלעיל, �ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙˙ÂÓÚ "בג  276
 �, כ� מוסכ
.  לחוק היסוד4שירותי בריאות בסיסיי
 בגדר הזכות לשלמות הגו� הקבועה בסעי

כי יינת� טיפול נאות לאד
 , באמצעות שירותי הרפואה שלה, כי חובתה של המדינה להבטיח
 . ")הנתו� במצוקה גופנית מיידית

̇ Ï‡¯˘È � 4/82א "עע  277 �È„Ó '¯ÈÓ˙,מכוח , הלכה פסוקה בידינו"() 1983( 206, 201) 3(ד לז" פ

כי זכות יסוד היא לאד
 שלא ייפגע בגופו על , עקרו� החירות האישית של כל הנברא בצל

זכות יסוד זו כוללת בתוכה זכותו של אד
 לבחור ולהחליט בידי מי ... כורחו ושלא בהסכמתו
 .)"מבי� הרופאי
 המוסמכי
 לכ� מפקיד הוא את הטיפול הרפואי שהוא זקוק לו

278
̇ ÂÈÏÎÏÎ˙" בי� זכות למצר�: בריאות בישראל"ל גרוס יאי   ÂÈÂÎÊ ,˙¯·ÁÏ‡¯˘È· ̇ ÂÈ˙Â·¯˙Â ̇ ÂÈ 

437 ,464) 
 . )2004, יור
 רבי� ויובל שני עורכי
279

יהא מושתת על  ...ביטוח הבריאות הממלכתי": ביטוח בריאות ממלכתי לחוק 1 סעי�השוו   
 ".שיוויו� ועזרה הדדית, עקרונות של צדק

 . 275ש "לעיל ה, �ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ˙˙ÂÓ ע"בג  280
 יו
 למקבלי אשרת שהייה ארעית לצור� הקניית 183ראה ג
 קצבה תקופת המתנה של ההו  281

 .זכויות
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בסיסיי� נהנית מההגנה החוקתית על כבוד האד� באשר היא זהה לזכות החוקתית לקיו� 

לא כ� באשר לאגד הרחב של זכויות וזכאויות הנכללות בזכות לשירותי . מינימלי בכבוד

,  הוסי� כי ג� א� הזכות לביטחו� סוציאלי חופפת לזכות לכבודשפטבית המ. ביטוח לאומי

  .  הסדר ראויה�אי� בכ� כדי ללמד שההסדרי� הקבועי� בחוק הביטוח הלאומי 

ביטוח למוסד הכותב הנשיא ברק שהיבטי� מסוימי� של , באשר לזכות לבריאות

פקת שירותי  לעג� את הזכות לאסושאפשר, הבריאות הממלכתי מעוגני� בזכות לכבוד

לדעת , אול�.  כבוד האד� וחירותו:יסוד�בריאות בסיסיי� בזכות לשלמות הגו� שבחוק

זכות זו אינה מתבטאת בהכרה בזכאות להימנות כמבוטח במסגרת ביטוח בריאות , ברק

קיומו של ביטוח בריאות ממלכתי אינו מספק כשלעצמו , לפי גישה שיפוטית זו. ממלכתי

ת גופ� של התושבי� כפי שהיעדרו אינו שולל זכויות אלה ממי ערובה לכבוד� או לשלמו

 מוסי� כי חוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו אלא מנגנו� שנועד בית המשפט. שאינ� תושבי�

ולפיכ� אי� לראות בשלילת החברות במנגנו� , להסדיר את מת� שירותי הבריאות לתושבי�

�זה פגיעה בזכותו של כל אד� לכבוד או לשלמות הגו.  

' ÔÂÊÂÏ �בו נדו� מעמדה של הזכות לבריאות בראי חוקתי היה בעניי� שמקרה אחר 
Ï‡¯˘È ̇ Ï˘ÓÓ.282 במקרה זה היה מדובר בעתירה של שלושה חולי סרט� שביקשו לכלול 

א� שלאחר הגשת העתירה הוספו חלק . את התרופות שהוצעו לה� בסל שירותי הבריאות

 טענו העותרי� בית המשפטב. ותרה מחוצה לונ) ארביטוקס(תרופה אחת , מהתרופות לסל

, בי� היתר שהזכות לבריאות היא חלק מהזכות לחיי� ולשלמות הגו� ומהזכות לכבוד

עדר הכללתה של התרופה בסל פוגע יומכא� שה,  כבוד האד� וחירותו:יסוד�המעוגנות בחוק

  . שלא כדי� בזכויותיה� החוקתיות בניגוד לתנאי פסקת ההגבלה

שנתבקשה להכריע בשאלת עדכו� עלות סל , בית המשפטיקה קודמת של בניגוד לפס

 במקרה 283,שירותי הבריאות ושהתייחסה לפרוצדורה המשפיעה על תוכ� הזכות לבריאות

 ולפיכ� כללה ,עדה שלא לכלול תרופה מסוימת בסל השירותי�ושלפנינו נדונה החלטת הו

) מפי השופטת ביניש ( המשפטבית. התייחסות ישירה יותר למהותה של הזכות לבריאות

 שכ� היא לכאורה משתרעת על ,מציי� כי היקפה הפנימי של הזכות לבריאות קשה להגדרה

 ש� כולל לאגד של זכויות הקשורות לבריאות האד� היאזכות זו , לגישתו. תחו� רחב ביותר

ות הזכות לבריאות כוללת את הזכות לשמירה על פרטי, למשל. שחלק� נהנות ממעמד חוקתי

את ו) קבלת הסכמתו לטיפול(הגנה על האוטונומיה שלו , )גילוי מידע רפואי�אי(המטופל 

_____________________________________  

 . 166ש "לעיל ה, ÔÂÊÂÏפרשת   282
 ).2000 (729) 5(ד נד" פ,˘¯ ‰‡Â‡È¯· È˙Â¯È˘ È·ÎÓ '¯ˆÂ˙ � �2344/98 "בג  283
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הזכות לבריאות כוללת ,  לגישת השופטת ביניש284.עדר הפליה בגישה לטיפוליזכותו לה

גישה למזו� ולמי� ראויי� ,  כמו הסברה ומידע,היבטי� נוספי� המשפיעי� על הבריאות

 לכ� לדעתה אי� לבחו� את מעמדה החוקתי של הזכות 285.איכות סביבה ועוד, לשתייה

לבריאות כמכלול אלא יש להתייחס לטעמי� המונחי� בבסיס הזכויות והאינטרסי� המוגני� 

 חשיבות� החברתית היחסית ובהתחשב בעצמת זיקת� לזכויות החוקתיות לפיבמסגרתה 

 החוקתיות של  את הכרתעקרוניתא� שלכאורה גישה כזו אינה שוללת . שבחוק היסוד

 לפרוט את בית המשפטהיא עלולה להיות מסוכנת וחמקמקה כיוו� שכאשר יידרש , הזכות

 המייתרת את ,הוא עלול לתת לה בסופו של דבר הגנה חלשה מאוד, הזכות לטעמי� השוני�

 אינו פונה בית המשפטיודגש שבמקרה הקונקרטי . ההצהרה העקרונית על הזכות כמכלול

  . ר את ההנחיה הזאת ברמה מופשטת וכלליתלמשימה זאת ומשאי

 איננה) health care( מציי� שאי� חולק שהזכות לטיפול רפואי בית המשפטÔÂÊÂÏ בעניי� 

חשיבותה הראשונה במעלה  עלנקבע כי מצד אחד אי� חולק . נכללת במפורש בחוק היסוד

.  יתר זכויותיולרווחת הפרט וליכולת שלו לממש את, של הבריאות לקיו� החיי� האנושיי�

 � משמעותה של הכרה בזכות לשירותי בריאות ציבוריי� היא הטלת חובת עשה מצד אחרא

המעורר , דומיננטי" חיובי"הזכות לבריאות היא בעלת ממד , בית המשפטלדעת . על המדינה

 מזכיר כי בית המשפט, בנוס�. בעצמה גבוהה יותר שאלות של חלוקת משאבי� חברתיי�

זהר מלהתערב בעיצוב מדיניות כלכלית כוללת י יבית המשפטת היא שהתפיסה המקובל

  . ובקביעת סדרי עדיפויות לאומיי� וישאיר מלאכה זו בידי הכנסת והרשות המבצעת

בית ) בית המשפטאופי חיובי של הזכות ומדיניות איפוק של (משני הטעמי� האלה 

כדי לקרוא אל תו�  בכלי� פרשניי� להשתמש מעלה את השאלה עד כמה נכו� המשפט

 זכות שמולה עומדת חובה למת� שירותי בריאות  וחירותו כבוד האד�:יסוד�הזכויות שבחוק

 כי בית המשפט כ� מציי� 286.ההכרחי לקיו� אנושי בחברה ציבוריי� בהיק� רחב מהמינימו�

_____________________________________  

המבקשת להוציא אל מחו� לזכות לבריאות ענייני
 , גישתה של טובסלהשוו גישה זו   284
 BRIGIT C. A. TOEBES, THE RIGHT TO HEALTH AS: ורי
 ביחס שבי� מטפל ומטופלהקש

HUMAN RIGHT IN INTERNATIONAL LAW 89–243 (1999).   
��הבנה המשפטית באמנות ביאת הבמוב� הזה התפיסה הרחבה של הזכות לבריאות תואמת   285

 International Covenant on Economic, Social ראו במיוחד. לאומיות שהכירו בזכות לבריאות
and Cultural Rights 1966, Article 12, www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm; UN 
Economic and Social Council, The Right to the Highest Attainable Standard of Health 
E/C.12/2000/4 (General Comments) (11.8.2000) www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/ 

E.C.12.2000.4.En . 
, 66 ש"לעיל ה, Â·ÈÂÁÓ ˙˙ÂÓÚ˙� " החלטת בגבית המשפטברקע שאלה זאת עומדת מול   286


ש
 נקבע בדעת רוב . שדנה בחוקתיות קיצו� בגמלת הבטחת הכנסה על ידי חקיקת ההסדרי
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עולה השאלה כיצד יש לפרש , כי ג� א� תיקבע זכות חוקתית לשירותי בריאות ציבוריי�

אלא שהשופטת ביניש נמנעת .  פסקת ההגבלה כאשר הוכחה פגיעה בזכות זאתולייש� את

מלהכריע בשאלות המורכבות הנוגעות למעמד החוקתי של הזכות לטיפול רפואי בכלל 

, כיוו� שהעתירה עוסקת בתרופה חדשנית, לדעתה. ולשירות בריאות במימו� ציבורי בפרט

 התרופה ,ושעלותה גבוהה, ו להאריכ�יכולתה להציל חיי� אל באשר תמימות דעי� שאי�

 נכללות בגדר שירותי אינ� ותרופות חדשניות ניסיוניות אחרות כמותה ממילא הזאת

  287.הבריאות הבסיסיי� הנדרשי� לש� קיו� אנושי מינימלי בחברה

בראייה חברתית כוללת ובהתחשב במוגבלות המשאבי� הציבוריי� ספק א� הדרישה 

את יכולה למצוא אחיזה בגרעי� הקשה של זכויות חוקתיות למימו� ציבורי של תרופה כז

) „Â„ÈÂ·בעניי� , ובהמש� (ÔÂÊÂÏ בעניי� בית המשפטעמדת ). ג� א� נכיר בכ�(שבחוק היסוד 

. הולמת מגמה של בתי המשפט להתערב רק במקרי� יוצאי דופ� למת� תרופה במימו� ציבורי

�עמיקה את השסעי� הכלכליי�הכללתה של תרופה בסל שירותי הבריאות מ�ברור שאי

לצמצו� הפערי� . יזכו לגישה לשירותי� אלה" בעלי המאה"חברתיי� וגורמת שרק 

נגרוס שהזכות שבי� . חברתיי� בחברה יש השלכות לעניי� זכות האד� לכבוד�הכלכליי�

נקבל את הטענה שמובנה נגזר מההגנה על שובי� , לכבוד נועדה להג� מפני השפלה

נראה , החברות השווה בקהילה האנושיתמ שבני אד� ממלאי� בחברה והתפקידי� השוני�

   288.חברתי פוגעת בזכות זאת�שהעמקת השסע הכלכלי
_____________________________________  

גנה על  כי הזכות החוקתית לכבוד האד
 כוללת ה לפסק דינו של הנשיא ברק16–14בפסקאות 
א� חוקי היסוד אינ
 מעניקי
 הגנה שלמה ומלאה לזכויות , מינימו
 של תנאי קיו
 אנושי

זכותו של אד
 לכבוד היא ג
 הזכות לנהוג את חייו ", לשיטתו של הנשיא ברק. החברתיות
 לכ� ."בלא שתכריע אותו המצוקה ותביא אותו לכלל מחסור בלתי נסבל, אנוש�הרגילי
 כב�

רשת " נגזרת החובה לקיי
 מערכת שתבטיח , לפי חוק היסוד,חובת המדינהלפי עמדה זו מ
 שמצב
 החומרי לא יביא
 לכלל מחסור כדילמעוטי האמצעי
 בחברה ) סוציאלית(" מג�

בו יוכל , מקו
 מגורי
, עליה להבטיח שלאד
 יהיה די מזו� ומשקה לקיומו"במסגרת זו . קיומי
תנאי תברואה נסבלי
 ,  ולחסות מפגעי מזג האוירלממש את פרטיותו ואת חיי המשפחה שלו

 עמדה מנוגדת בפסק די� זה ."ושירותי בריאות שיבטיחו לו נגישות ליכולות הרפואה המודרנית
תנאי "לפיה כבוד האד
 כולל הגנה על ש) 2פסקה (נראית בפסיקת המיעוט של השופט לוי 


 ג
 לאפשרומי בלתי נסבל אלא  ומטרתה לא רק להבטיח את האד
 ממחסור קי,"מחייה נאותי
, הגדרת מטרותיו ושאיפותיו ופעולה להשגת�, פיתוח עצמי, לו תפקוד חברתי סביר בחברה

 ). ÍÂ�ÈÁÏ ˙ÂÎÊ‰ 370) 2002השוו ג
 יור
 רבי� . השתתפות אזרחית והתערות בחברה
לת הכל� עלתה שוב הטענה שאי„Â„ÈÂ· העליו� בעניי� בית המשפטבהחלטה מאוחרת יותר של   287

, ÔÂÊÂÏ העליו� מפנה לעניי� בית המשפט. תרופה מצילת חיי
 פוגעת בזכות החוקתית לבריאות
� "בג . ואומר שהשאלה א
 קיימת זכות חוקתית לבריאות טר
 הוכרעה,166ש "לעיל ה
434/09� ·Â„ÈÂ„  '˙Â‡È¯·‰ ¯˘) בנבו 
 .) „Â„ÈÂ·�"בג: להל�() 3.5.2009, פורס

288
 .310' מבע, 113 ש"לעיל ה, רייכמ�  
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 העליו� נרתע מלהתמודד ע� הסוגיה החוקתית הנוגעת לזכות בית המשפטיוצא אפוא ש

 לכל היותר הוא מוכ� להכיר בהגנה של שירותי המינימו� הנדרשי� לקיו� 289.לבריאות

שמחייב , לאומי��וזאת במובח� מייצוגה הנעלה של הזכות לבריאות במשפט הבי, יאלמנטר

 , בפסיקת בתי הדי� לעבודה, העליו�בית המשפט ו של לעומת פסיקת290.את ישראל ג� כ�

 לזהות עמדה אפשר ,המוסמכי� לדו� בענייני� הקשורי� לחוק בריאות ביטוח ממלכתי

ע "בעניי� ע, למשל. ל הזכות לבריאותהתומכת בפרשנות רחבה של המוב� החוקתי ש

1091/00 � ̇ È¯Ë˘ '˙„ÁÂ‡Ó ÌÈÏÂÁ ̇ ÙÂ˜ כלול שאיננו נדונה תביעה של חולה לקבל טיפול 

השופטת ( לעבודה בית הדי�. עדת חריגי� של הקופה ונדחהועניינו נדו� בו. בסל הבריאות

ועדה לא ו הואיל וה,ועדת החריגי� לא היה תקי�וקבע שההלי� שהתקיי� ב) נילי ארד

עליה הסתמכה התבררה כעדות שחוות דעת המומחה , הזמינה את המערער להיבדק לפניה

לפיו ש, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) ה(3 מכוח סעי� בית הדי�סיק האז . שמיעה ועוד

סי� וכי שירותי הבריאות ח, שירותי הבריאות בישראל יינתנו תו� שמירה על כבוד האד�

תפיסה זו רואה .  להגשמת החוק ותכליתולפעול על ועדת החריגי� ועל כ�, תחת חוק היסוד

ראוי להדגיש כי פרשנות מרחיבה . בזכות לבריאות זכות אד� שעולה לדרגה כמעט חוקתית

" מינימו� שירותי�"זו לזכות לבריאות ניתנה במסגרת דיו� במקרה שלא עסק באספקת 

ל התנהלות ועדת חריגי� ועל אלא בביקורת פרוצדורלית ע, הנחוצי� לקיו� אלמנטרי

_____________________________________  

289   
. 423' בעמ ,148ש "לעיל ה,  ראו ברק.כתיבת הנשיא לשעבר אהרו� ברקבעמדה זו נתמכת ג
 א� כבוד ,)בעיקר זכויות אזרחיות(ש
 נטע� כי במסגרת הזכות לכבוד כלולות זכויות רבות 

 
מודל שמכיר בזכויות . בעיקר חברתיות כמו הזכות לבריאות,  כולל זכויות אחרותאיננוהאד
) מתו� הכבוד( מכיר בזכויות חברתיות ואיננו) הניתנות לגזירה מתו� הזכות לכבוד(חיות אזר

יוש
 בקשר לזכות לחינו� ") מודל הרחב" להבדיל מה–" מודל הביניי
 של הזכות לכבוד("
˘¯ ' ˙ �"ÏÈ‚ È¯ÁÂ˘ ˙˙ÂÓÚ �7715/95 "בג(בדעת יחיד של השופט אור בעניי� שוחרי גילת 

ÍÂ�ÈÁ‰ ,ÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰Ë¯Â ,הפסקת מימו� של תכנית חינוכית מיוחדת () 1996 (2) 3(ד נ"פ
בכתיבה מאוחרת יותר הביע ). לילדי
 הגדלי
 בתנאי
 של קיפוח ומצוקה סביבתית קשה

 כבוד האד
 וחירותו :יסוד�ברק עמדה שמינימו
 של זכויות חברתיות מוג� במסגרת חוק' פרופ
 ש"לעיל ה, ‚ÂÊÓ ובעניי� ,))2000( 7בני סברה  –כר� שני  ÔÂÊ�¯· ¯ÙÒ "הקדמה"אהר� ברק (

באותו פסק . כי אד
 שאי� לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי הוא אד
 שכבודו נפגע קבע, 275
די� הוסי� השופט ברק שהזכות של כל אד
 לקיו
 מינימלי היא חלק אינטגרלי מההגנה 

ת מהכרה חוקתית בזכות לעמדה המסתייג.  כבוד האד
 וחירותו:יסוד�החוקתית על ידי חוק
בריאות התקציב או "ראו רבקה וייל ) עדר הכרה כזו בחוקהיבה(לבריאות על ידי בתי המשפט 

 ).2007 (187–182, 178, 157ו  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó" ? מה עדי� בראייה חוקתית–תקציב הבריאות 
נותה  ולכ� חלה א� פרש,1966פוליטיות משנת �ישראל אשררה את אמנת הזכויות החברתיות  290

 .2000משנת , בהקשר הבריאות, והבהרתה של אמנה זו
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 אחרות  דומות לראות קביעותאפשר 291.השפעת התנהלות זו על מימוש הזכות לבריאות

 ולאו דווקא אלה המוגדרי� – שירותי הבריאות שלפיה�, בבתי הדי� האזוריי� לעבודה

או שה� / כבוד האד� וחירותו ו:יסוד�סי� תחת חוקו ח– במסגרת סל השירותי� הבסיסי

   292.זכות חוקתית בעלת אופי חברתימייצגי� 

, � נראית ג� במחקרו של אסיסקובי�"גישת� השונה של בתי הדי� לעבודה לעומת בג

 מצא שבכל הקשור לדיו� בתביעות הנוגעות לתרופות שאינ� בסל או ומחקר. שהוזכר לעיל

סס  וזה לא הי,התובעי� קיבלו לרוב סעד מלא או חלקי מבית הדי�, שלא בהתוויה המבוקשת

נגד קופות החולי� ונגד עמדת המדינה המבקשת לרס� , א� א� רק כפסיקת ביניי�, לפסוק

 מצמצ� את היקפה של פירושהוצאות הקשורות בהרחבת תחולת סל השירותי� ולפרש 

בית מסבירי� עמדה זו של ההחוקרי� מעלי�  שהעיקריותאחת הסיבות . הזכות לבריאות

,  תביעות הנוגעות לטכנולוגיות רפואיותבדברנית במיוחד בהשוואה לעמדת� השמר, הדי�

 שהתרופות החדשות הנוספות מדי שנה לסל השירותי� הפכו לנושא לדיו� ציבורי היא

 של קבוצות אינטרסי� של חולי� שהובילו בהצלחה לשינוי החלטות �בעיקר בזכות פעילות

הנוכח יותר , יבור חלופה חזקה לשיקול אמו� הצהוא הסבר זה 293. קובעי המדיניותעל ידי

יוצא אפוא . ושמצדיק את עמדתו השונה של בית הדי� לעבודה,  העליו�בית המשפטב

 ה� שיכולי� ,עליה� עמדנו בהרחבה במאמר זהש, פוליטיי� שוני��ששיקולי� מוסדיי�

 העליו� לבתי הדי� לעבודה בכל הנוגע בית המשפטלהצביע על הבדלי הגישות שבי� 

 של הזכות לבריאות ולחזק את הטיעו� בדבר מרכזיות השיקול לתפיסה החוקתית הראויה

 ע� בהקשר של יחסיו העליו� בית המשפטשל אמו� הציבור כאילו� מוסדי חשוב בפסיקת 

  .האוצר

)·( ˙È˜ÂÁ ‰�ÈÁ·  

שיש לה משמעויות רחבות , לעומת הבחינה החוקתית של הזכות לבריאות, לכאורה

רשות מחוקקת מלחוקק חוקי� שיפגעו בזכויות ובמיוחד הגבלתה של הכנסת כ, ושורשיות

_____________________________________  

לביקורת שיפוטית על ועדות חריגי
 של קופות החולי
 ולדיו� במעמד� ראו דניאל שפרלינג   291
"
מגמות חדשות בשאלת מעמד� ותרומת� לנגישות הטיפול : ועדות החריגי
 של קופות החולי

 ). ËÙ˘ÓÂ ‰‡ÂÙ¯ 44 ,26) 2011" הרפואי ולאיכותו
; )26.7.2001, פורס
 בנבו (˜ÚÈ� ¯˘È ÔÂ·Ê '˙„ÁÂ‡Ó ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ 70004/97 )א"אזורי ת(' עב  292

 'עב; )30.7.2001, פורס
 בנבו( ˘È˘ '˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È·¯ � 1770/01) א"אזורי ת( 'עב
 ).26.7.2001, פורס
 בנבו( È�ÂÏÙ�' ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ È·ÎÓ  2616/00) א"אזורי ת(

293   
¯ÂÙ‡‰ " ? חזו� או כשלו�–ביטוח בריאות ממלכתי "רמו� ביו
 עיו� בנושא השוו דברי חיי
 ËÙ˘ÓÂ28 ,88–91 )2003(. 
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השאלה בדבר מעמדה החוקי , או פסקת ההתגברות/ פסקת ההגבלה ועל פיחוקתיות שלא 

 ה של וביטויהשכ� היא מבקשת לבדוק את תיאור, של הזכות לבריאות היא פשוטה יותר

ל חוקי  שה� בעלי מעמד נורמטיבי נמו� מזה ש,הזכות לבריאות במקורות המשפט השוני�

לאחר שהיא דוחה את האפשרות שהזכות לשירותי בריאות ציבוריי� נגזרת מהזכויות . היסוד

לבחו� את טיבה ÔÂÊÂÏ עוברת השופטת ביניש בעניי� ,  וחירותו כבוד האד�:יסוד�שבחוק

 ההחלטה מ� וא� זו נפגעה , בריאות ציבוריי� בישראליוהיקפה של הזכות החוקית לשירות

  . כבקשת העותרי�, רופה בסל שירותי הבריאותשלא לכלול את הת

 �:  סעי� זה קובע294. לחוק זכויות החולה3מקור משפטי אחד לזכות לבריאות הוא סעי

כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתא� לכל די� ובהתא� לתנאי� ולהסדרי� ) א"(

ד� לקבל במצב חירו� רפואי זכאי א) ב. (הנוהגי� מעת לעת במערכת הבריאות בישראל

מטופל זכאי לקבל " לחוק זה קובע כי 5סעי� ,  בהמש�."טיפול רפואי דחו� ללא התניה

וה� מבחינת יחסי , ה� מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, טיפול רפואי נאות

נסיבות שבה� " לחוק זכויות החולה כ2מוגדר בסעי� " מצב חירו� רפואי" הביטוי ."האנוש

דית לחייו או קיימת סכנה ממשית כי תיגר� לאד� נכות חמורה בלתי אד� מצוי בסכנה מיי

�ביטוי זה מחייב הערכה קלינית א� ג� קביעה ". הפיכה א� לא ינת� לו טיפול רפואי דחו

  295.מת� טיפול חירו��הנוגעת למשמעות של אי, חברתית�ערכית

� והייתה  שחלתה במחלת הסרט3 נדונה עתירה של הורי� לפעוטה בת ‡Ë‡ Ï¯˘י� יבענ

 הורי הפעוטה התגוררו במתח� 296. בקירור�היה צור� להחזיקשזקוקה לטיפול בזריקות 

בעתירת� ביקשו ההורי� לחבר� לרשת . ועל כ� לא היה מחובר לחשמל, שהוק� שלא כחוק

משו� שההסדר החלופי , החשמל הארצית או לחלופי� לספק לה� חשמל באופ� סדיר

אותו ש – בחודש ח"ש 6,000 הגיע לסכו� של –  שכ� שימוש בגנרטור של– שמצאו לבת�

 העליו� אינו ד� או מנתח את זכות הפעוטה לקבל בית המשפטבמקרה זה . לא יכלו לממ�

אלא הוא מציי� כי על הזכות , "מצב חירו� רפואי"שנדמה שהוא א� עונה על , טיפול רפואי

 ע� 297.חוק זכויות החולהלקבל טיפול רפואי כאמור אי� חולקי� ג� משו� שהיא מעוגנת ב

 דוחה את העתירה לגופה בקבעו שהאיסור לחבר את העותרי� לחשמל בית המשפטזאת 

וממילא המדינה הפנתה לגורמי מימו� פרטיי� שהסכימו לסייע לעותרי� , הוא איסור שבחוק

 �בית מכא� שלא נמצא על ידי .  חודשי�כמהבסכומי� המספיקי� לשימוש בגנרטור למש

.  העליו�בית המשפטהמצדיקות את התערבות " חטאה באחת העילות"ינה  שהמדהמשפט
_____________________________________  

294
 .1996–ו"התשנ, חוק זכויות החולה  
  .)25.9.2007, פורס
 בנבו(˘¯ ‰ÌÈ�ÂÏÙ ' ÌÈ�Ù � �5665/05 "בג  295
 .)23.11.2005, פורס
 בנבו(˘¯ ‰·¯Ë‡ Ï‡ ' ˙Â‡È¯˘ � �8062/05 "בג  296
297  
 . לפסק דינו של השופט לוי2 הבפסק, ש
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מקרה זה ממחיש את הפער שבי� ההכרה במעמדה החוקי של הזכות לקבל טיפול רפואי 

 מאשר הצעה לגייס מימו� פרטי בית המשפטמכוח חוק זכויות החולה לבי� התוצאה שלפיה 

  . החוק עבירה לפיה�לשירותי הבריאות משו� שמעשי ההורי� 

 מעמדה החוקי של הזכות לבריאות לפי חוק זכויות החולה היה �בו נדושעניי� אחר 

̇ ‰¯ÌÈ‡ÙÂבעניי�  ˙ÂÓÚ.298 �לחוק זכויות החולה כמקור ) ב(3 ש� הנשיא ברק מפנה לסעי

כי יינת� טיפול נאות , באמצעות שירותי הרפואה שלה, נורמטיבי לחובת המדינה להבטיח

אול� מיד לאחר מכ� הוא קובע שהזכות לקבל טיפול רפואי , לאד� שנתו� במצוקה מידית

, אינה מתבטאת בהכרח בזכאות להימנות כמבוטח במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 שוויו� ,כלומר בזכאות ליהנות משירותי בריאות אוניברסליי� הכפופי� לעקרונות של צדק

יפול רפואי לחוק זכויות החולה יוצא אפוא שהשיו� העקרוני של הזכות לקבל ט. וסולידריות

, אינו חייב להלו� אות� עקרונות יסוד שא� עומדי� במרכזה של תפיסה של מדינת רווחה

  .ושעליה� מושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 �לחוק זכויות החולה הייתה מתאימה יותר לבחינה ) ב(3בו הוראת סעי� שמקרה נוס

 עתירת אד� ששהה באר� באשרה זמנית היה, מעשית ולהגנה מוגברת של הזכות לבריאות

 כי בית המשפט המדינה הודיעה ב299.לקבלת טיפול רפואי דחו� עקב מחלת האיידס) 5/א(

אול� ביקשה להבהיר כי פתרו� זה אינו , לפני� משורת הדי� היא נעתרת לבקשת הטיפול

את עמדת  העליו� קיבל בית המשפט.  הכרה בזכאות העותר לפי חוק זכויות החולהבבחינת

המשיבה ולא הוסי� על בקשת ההבהרה שלה ולא מצא לנכו� להעיר על הסתייגותה של 

  . המדינה מלהכיר בחובתה על פי חוק זכויות החולה במקו� שמדובר במצב חירו� רפואי

שבחוק זכויות החולה כבסיס ) ב(3 לא הפנו העותרי� לסעי� ÔÂÊÂÏ300לבסו� בעניי� 

ה שכיוו� שמדובר בתרופה חדשה יחסית שנועדה להארי� והשופטת ביניש קבע, לטענותיה�

 שנויי� בעניינה ושממילא הנתוני� המחקריי� ,חיי� בנסיבות של מחלה קשה מתמשכת

כמובנו " טיפול רפואי דחו� במצב חירו� רפואי"תרופה זו אינה עולה כדי , במחלוקת

 �לחוק ) א(3יעה בסעי� חשוב לציי� שבניגוד להגבלה המופ. לחוק זכויות החולה) ב(3בסעי

, "נהוג במערכת הבריאות"לפיה הזכות לקבל טיפול רפואי כפופה למה שש ,זכויות החולה

שה� בסמכותה הבלעדית של ועדת סל , קרי להגבלות תקציביות ולשיקולי� חלוקתיי�

אינו קובע כל מגבלה להענקת הטיפול הרפואי שנית� ) ב(3 סעי� ,שירותי הבריאות למשל

מצב חירו� " העליו� מפרש במקרה זה את הביטוי בית המשפט. רו� רפואיבעת מצב חי

_____________________________________  
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, קרי עלותו והביסוס המדעי שלו, על פי הנתוני� הקוגנטיי� של הטיפול הרפואי" רפואי

  .  כוונת המחוקקלפישלא , ונדמה כי בכ� הוא מצמצ� מאוד את ההגנה הניתנת לזכות זאת

הוא בחוק ביטוח בריאות ) רותי בריאותאו לשי(מקור שני לגזירת הזכות לבריאות 

 שחוק ביטוח בריאות ממלכתי שוא� לתת היות קובע כי בית המשפט ÔÂÊÂÏבעניי� . ממלכתי

, )בשונה מביטוח סיכוני� פרטי(זכויות לכלל התושבי� באמצעות הסדר של ביטוח ממלכתי 

לרבות (ק  השירותי� שבסל הציבורי כפופי� למקורות מימו� שבחובהיות� שלובהתחשב 

הסל אינו מתיימר לכלול את מלוא השירותי� האפשריי� בהיק� , )חוק התקציב השנתי

מתכלית החוק ומחוק זכויות החולה עולה . לה� עשוי להיזקק הפרטשוברמה אופטימליי� 

 מזה שלשבשיטה המשפטית הזכות החוקית לשירותי בריאות ציבוריי� מוכרת בהיק� רחב 

בית על פי .  הבריאות הבסיסיי� הנדרשי� לקיו� אנושי בחברהליבת המינימו� של שירותי

סל שירותי� (בגרעי� של הזכות נכללי� אות� שירותי� שהמדינה מחויבת לממנ� , המשפט

 יכולה להתנער מחובתה זו בטענה כי אי� לה כיסוי איננההמדינה . בעדכו� שוט�) בסיסי

 שאינ�יי� יתר שירותי הבריאות  לעומת זאת במעטפת של הזכות מצו301.תקציבי לאחריותה

 מציי� כי הזכות להרחיב את הסל נגזרת ממדיניות בית המשפט. סל השירותי�בנכללי� 

כ� היק� הזכות כפו� ליכולת הכלכלית של . מקור לה נקבע בחוק התקציב השנתיהש

 איננהכיוו� שהתרופה ארביטוקס , ÔÂÊÂÏבמקרה . רשותהלהמדינה ולמשאבי� העומדי� 

 קובע כי כיוו� בית המשפט". תלוית תקציב"הדרישה למימו� ציבורי שלה היא , סלנכללת ב

הרי שלא , )חוקית(שההמלצה שלא לכלול את התרופה אינה נוגדת הוראה סטטוטורית 

   302.הוכחה פגיעה בזכות החוקית של העותרי� לקבל שירותי בריאות ציבוריי�

 הנובעת מחוק ביטוח בריאות ,יאות לטעו� כי לפי ניתוח משפטי זה של הזכות לבראפשר

של הזכות כיוו� שהוא מתייחס ממילא למה שנמצא " גרעי�"אי� משמעות רבה ל, ממלכתי

רעיו� הזכות נועד לשמש מקור לתביעה לגיטימית לתוצאות . באחריותה של המדינה

ומתייחסת ( והיא ג� נותנת לגיטימציה , מנציחה את הקיי�בית המשפטפרשנות . מסוימות

בי� הטענה שהזכות " מרחק" אי� כמעט כל מלבד זאת. למה שיש בגרעי� זכות) נתו�ל אכ

לבסו� ראוי ). א� היא נעשית משיקולי תקציב(תלוית תקציב לקביעה שאי� פגיעה בזכות 

 �הזכות ) מעטפת(לתהות א� הדבר היחיד שקובע ושצרי� לקבוע את המעבר בי� היק

 העליו� מעניק הגנה חלשה מאוד לזכות החוקית טבית המשפ .לגרעינה הוא שיקולי תקציב
_____________________________________  

301   �
 לזכויות כלכליות" של ועדת האו14'  בהערה כללית מס45עמדה זו דומה לחיוב שבסעי ,
 General Comment 14: The Right to the Highest Attainable Standard .חברתיות ותרבותיות

of Health, E/C12/2000/4, CESCR (11 August 2000) www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 
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 תפיסה המקודמת על –סכו� יהתייעלות וח,  על תפיסה של ריסו� הוצאותבהישענולבריאות 

  .שעיקר המחזיקי� בה הוא משרד האוצר ופקידיו, ליברלית�נאוידי עמדה 

�, מקור שלישי אפשרי להכרה של הזכות לבריאות הוא חוק לא תעמוד על ד� רע

חובה על אד� להושיט עזרה לאד� הנמצא "לאותו חוק קובע כי ) א(1סעי� . 1998–ח"נתשה

, לשלמות גופו או לבריאותו, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, עקב אירוע פתאומי, לנגד עיניו

) ב(3 בדומה לסעי� ."מבלי להסתכ� או לסכ� את זולתו, ידו להושיט את העזרה�כאשר לאל

הוראה חוקית זו עוסקת במצב חירו� המקנה זכות לאד� לקבל א� , לחוק זכויות החולה

   .סיוע ועזרה

 לקבל את הטענה שהזכות „Â„ÈÂ·וÔÂÊÂÏ רב בפרשות י העליו� סבית המשפטע� זאת 

ג� . הכללתה של תרופה מצילת חיי��הופרה באי, הנובעת מסעי� זה, החוקית לבריאות

 חדשה יחסית שנועדה להארי�  השתמש בהנמקה שמדובר בתרופהבית המשפטבהקשר זה 

 הוסי� כי א� א� אפשר לגזור את בית המשפט. חיי� בנסיבות של מחלה קשה מתמשכת

מדובר בשירותי חירו� המצילי� מפני סכנה חמורה , הזכות לשירותי בריאות ממקור זה

  303.ומידית

בית הגנתה החלשה של הזכות החוקית לבריאות במקרי� הקונקרטיי� שהגיעו ל

שטענה כזו כ מלדו� במעמד החוקתי של הזכות בית המשפטמו ג� הימנעות כ, המשפט

, ה� אולי חלק ממגמה שהחלה ע� חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מועלית בפניו

דהיינו דבר , יותר מצר� או סחורההיות של הפיכת הבריאות ל, ל גרוסיעליה מתריע איש

,  פרשנויות אלה מטרידות304.ת של ממשולפחות זכו, הנקנה בכס� על ידי מי שרוצה ויכול

 שהזכות לבריאות מוכרת במשפט לא רק מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי משו�במיוחד 

 ה� בהיותה חלק מהמשפט –לאומי ��מעמדה במשפט הבימוחוק זכויות החולה אלא ג� 

לאומי ��משפט הביב מעמדה בשלה� , המנהגי שנקלט באופ� אוטומטי מהמשפט הפנימי

סקירה של פסיקת בית המשפט העליו� בנושא הזכות לבריאות מצביעה אפוא על . יההסכמ

קושי ה לבי� –  ורק בחלק מהמקרי�–פער בי� הכרה פורמלית של הזכות בהיק� נרחב 

אשר נקבע על פי ,  החורג מהמצב הנתו� בסל השירותי�,להכיר בה באופ� חוקי מחייב

  . מנגדשל הזכות " עינהגר"פוליטיי� ושמסמ� את �שיקולי� תקציביי�

ניתוח מעמדה החלש של הזכות החוקתית והחוקית לבריאות תוא� ביקורת כללית יותר 

לפיה תפיסותיו האידאולוגיות ו, בית המשפט העליו� העולה מהדיו� לעילהמושמעת נגד 

 של האפשרות להרחיב את מהובצמצו תהליברטריאניות באות לידי ביטוי בהזנח�הנאו

_____________________________________  
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 ניתוח זה עלול 305.ג� להכרה בזכויות חברתיות מקיפות" פכה החוקתיתהמה"המהל� של 

לפיה� בחינת פסיקתו של בית המשפט העליו� בתחו� שלהתנגש ע� טענות אחרות בספרות 

וממילא הביקורת נגד , רמה גבוהה של רגישות לשאלות חלוקתיות מעלהחברתי �הכלכלי

ל זכויות חברתיות נובעת בחלקה ה ענבית המשפט העליו� בדבר מעורבותו המוגבלת להג

ת על נתוני� חלקיי� וחסרי� והמבוסס, אליות של המבקרי� מבית המשפטמציפיות לא ֵר

 : טענת ביקורת זו נסמכת על כמה הנחות וטיעוני� בעייתי� לטעמנו306.פעולתול באשר

 להניח באופ� אפשר, כבכל דמוקרטיה ליברלית אחרת, ההנחה היא שבישראל, ראשית

 לפי 307.שוויו� בתחו� הפוליטי� אי� לקבל איא�, שוויו� מסוי� בתחו� החברתי�איעקרוני 

 – בתחו� החברתי[מי שאינו מוכ� לקבל את אי השיוויו� הכלול במשפט השני ", תפיסה זו

 זוהי תפיסה מוגבלת של תאוריה פוליטית שאינה כוללת למשל 308."אינו ליברל] כ"ש ונ"ד

 חברתיי� מורכבי� וכוחניי� שוויוני היוצאות נגד מבני�שיטות של מרקסיז� או ליברליז� 

 והיא ג� מניחה במידה רבה את 309,שקיומ� והשפעת� מתאפשרת בתפיסה ליברלית צרה

 להפריד באופ� ממצה אפשרוא� א� נסבור כי , א� א� נסכי� לה, בכל מקרה 310.המבוקש

השיוויו� החברתי �י אי� היא שופכת אור על מידת א311,בי� התחו� החברתי לתחו� הפוליטי

  . שמשטר ליברלי צרי� לסבול כדי להוסי� ולהיחשב ככזה

שנית נטע� כי התביעה למעורבות שיפוטית בתחו� הזכויות החברתיות מניחה 

בלתי אמצעי ואפקטיבי את המציאות , שלהכרעה השיפוטית יש יכולת לשנות באופ� ישיר

_____________________________________  
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 מכילה איננהלפיה כיוו� שהמסגרת הרעיונית של שיטת המשטר שהנחה זו מובילה לטענה   
הזכויות , )תחו
 הפוליטיאלא רק ב(החברתי בתחו
  תביעה אינהרנטית להגשמה שוויונית

עדר הצדקה לכאורית לביקורת יהל ומכא� ג
 ,החברתיות מתאימות פחות להכרעה שיפוטית
 .84–83' בעמ, ש
. שיפוטית

308  
  .77' בעמ, ש
309

 MICHAEL WALZER, POLITICS AND PASSION: TOWARD A MORE EGALITARIAN שווה  

LIBERALISM (2004).  
 – לדיו� �˜ÂÓ ˙„Âˆ‡הנחה נוספת המשמשת בקש באה לידי ביטוי ג
 בטענה או הנחת המבו  310

כל אחד משני סוגי "פוליטיות וזכויות חברתיות שונות אלה מאלה בכ� ש�זכויות אזרחיות
 �הזכויות מתייחס לתחו
 חברתי שונה שקיימת בו תפיסה שונה מ� היסוד לגבי המיקו
 של ער


 .80–79' בעמ, 152 ש"לעיל ה, ות� ד."השיוויו� בכל אחד מהתחומי
 לטעו� כי כדי ליצור השתתפות אזרחית בחיי
 הפוליטיי
 נדרש לקיי
 מינימו
 של אפשר  311

 –לפיכ� הפוליטי אינו קוד
 . השכלה ובריאות, למשל דר� הבטחת מזו�, כלכלי�תחו
 חברתי
 להשלי� ג
 על  לחברתי אלא מתקיימי
 יחסי הדדיות בי� שני התחומי
 שצריכי
– לקסיקלית


 . תביעת השוויוניות בכל אחד מהתחומי
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� ודוגמאות מהמציאות אלא שמחקרי� אמפיריי,  פועל בהבית המשפטהחברתית ש

 עיו� מעמיק בדוגמאות המשמשות ראיה 312.יכולת זול באשרהישראלית מעלי� ספקות 

 מעלה העליו� להשפיע על המציאות בעול� ובישראל בית המשפטעדר יכולתו של ילה

, בה� ניתנו החלטות חשובות בתחו� הפוליטי דווקאששדוגמאות אלה נוגעות למקרי� 

 313.ולא בתחו� החברתי,  לאו� או מגדרעל יסודפליה הזעית או  הפרדה גבעניי�במיוחד 

לא ברור מהי ההצדקה למעורבותו , יוצא אפוא שא� מקבלי� את הניתוח התיאורי המוצע

ולחלופי� א� עומדי� על קיומה של ,  בתחו� הפוליטיבית המשפטהשיפוטית של 

ש מעורבות כזאת ג�  הצדקה באותה מידה לדרושקיימתהרי , שיפוטית האמורהההמעורבות 

 יוצרותלפיה כיוו� ששאלות בתחו� החברתי ש – התשובה לטענה זו. בהקשר החברתי

 בהשוואה לשאלות בית המשפטשל קשיי יישו� ואכיפה של פסיקת רבי� יותר מקרי� 

 – 314 לשקול מלכתחילה א� להכניס את עצמו לזירה כזובית המשפט על ,מהתחו� הפוליטי

� באופ� מקרי בגורמי� חיצוניי� רבי� ייבטי� המעשיי� שתלוימעניקה משקל רב מדי לה

על הבדלי� עקרוניי� יותר שצריכי� להשלי� על הצדקת מעורבותו , בטעות לדעתנו, ומסיקה

 .  העליו� בשאלות אלהבית המשפטשל 
 העליו� מראה מעורבות נאותה בשאלות חלוקתיות בית המשפטלפיה שהטענה , שלישית

" בעלי אמצעי�"ותית של עתירות לפי שימוש בקטגוריות של עותרי� נסמכת על בדיקה כמ

, "חסרי אמצעי�"לעומת עותרי� שה� ,  תאגידי�על ידי עתירות המוגשות על ידיהמיוצגי� 

עותרי� שזכו לפטור , אסירי�, עולי�, נזקקי סעד, לפי ההנחה שה� משתייכי� לקבוצות נכי�

�קה זו אכ� מעידה על השתייכות חברתיתא� א� נניח שחלו 315.ועוד בית משפטמאגרת 

 הרי שבכל מקרה נבע 317, וא� א� נסבור שהיא תקפה מבחינה מתודולוגית316,כלכלית

ולכל ,  תאגידי�על ידי ביותר לשיעורי ההצלחה של עתירות שהוגשו נכבדממנה יתרו� 

_____________________________________  

312
 .97–88 'בעמ, 152 ש"לעיל ה, דות�  
313

 ש"לעיל ה,  המשפט כשדה–לדיו� בנושא יכולתו של המשפט ליצור שינוי חברתי ראו ברזילי   
 GERALD N. ROSENBERG, THE HOLLOW HOPE: CAN COURTSלמשל ,  בהקשר האמריקאי.165

BRING ABOUT SOCIAL CHANGE (2008).  
314

 .96' בעמ, 152 ש"לעיל ה, דות�  
315

  
 .121' בעמ, ש
 לטעו� שחלק מהתאגידי
 מייצגי
 עמותות או ארגוני
 של עותרי
 בנושאי זכויות אפשר  316

גבלויות או  ולחלופי� שחלק מקבוצת העותרי
 כגו� בעלי המו,חברתיות וזכויות אד
 בכלל
 
חלוקה זו . כלכלית�ה חלשה מבחינה חברתיתי מייצגי
 בהכרח אוכלוסיאינ
עולי
 חדשי

  . היא מובילה עלולות להיות מוטות� ולכ� המסקנות שאליה,מתעלמת מנושאי העתירה
 כאלה מזה של" מעוטי יכולת "על ידימדג
 המחקר כלל מספר כפול של עתירות שהוגשו   317

 . ידי
 תאגל ידישהוגשו ע
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יה נופו כל התיקי� שבה� לא הש לאחר, "מעוטי יכולת"היותר יתרו� קל בלבד לעתירות של 

צוג יהעובדה שהמחקר הצביע על השפעת הי". מעוטי היכולת"צוג משפטי בעתירות של יי

רק מחזקת את " מעוטי היכולת"המשפטי על הצלחת העתירה ה� של התאגידי� ה� של 

או /פוליטית ו� העליו� לאליטה הכלכליתבית המשפטטיעוננו בדבר התקרבותו של 

   318. מחלישה אותוואינה, הדי� המקצועית של קהיליית עורכי

ה� , ייצוגה של הזכות החוקתית לבריאות במשפט הישראלי וההגנה הניתנת לה, לסיכו�

נו כי ידומה בעינ.  נמצאו חסרי� ומוגבלי� עד מאוד,ברמה החוקתית ה� ברמה החוקית

 ע� משרד בהקשר של יחסיו העליו� בית המשפטפוליטיי� של �האינטרסי� המוסדיי�

ליברלית �נאו מתפיסה י� ומוזני� מזינ,וגיית חקיקת ההסדרי� סבדברבעיקר , האוצר

א� מביאה לשחיקה ,  העליו�בית המשפט את מעמדו של ,וא� לעתי� מקדמת, המשמרת

ואינה בולמת תופעות של הפרטת מערכת הבריאות , ולהגנה חלשה של הזכות לבריאות

  . ונסיגה של מדינת הרווחה

  סיכו� ודיו�. ח

מדיניות   העליו� באופ� שהזי�בית המשפט התשעי� פעל שנות מאמר זה טע� כי מאז

זאת תו� שהוא . באמצעות מנגנו� חוק ההסדרי�, אותה ואישר  בהתמ�, פקידי משרד האוצר

מקד� ג� את האינטרסי� הפוליטיי� והמוסדיי� שלו ומחזק את מעמדו שלו כמוסד פוליטי 

 ערכי� העומדי� במרכזה של בית המשפטבכ� קיד� . השוא� להגברת אמו� הציבור בו

בעיות משילות ב בהתחשב, התוצאה של פעילות זו. ליברלית�עמדה ליברטריאנית ניו

היא ששני השחקני� , דומיננטיות של הפוליטיקאי� בזירת מדיניות הבריאות� איהקובעות

המרכזיי� אשר שולטי� בשני ערוצי ההשפעה האפקטיביי� ביותר בזירת מדיניות הבריאות 

_____________________________________  

318
, עליה עמדנו לעילש, מפלגתית�התחזקות הדומיננטיות של האתוס המשפטי בזירה הפוליטית  

 
 התגברות יוקרתו של מקצוע עריכת הדי� בישראל ומעמדה של לשכת בשלהתאפשרה ג
 שעורכי הדי� משו
וג
 . העשרי
 ואחתעורכי הדי� החל משנות התשעי
 ועד לתחילת המאה 

יותר עורכי די� הפיקו תועלת .  עצמ
 עמדות ניהול והנהגהוקיבלו על
 הפכו ליזמי
 פוליטיי
 � את האמו� ההול� ופוחת בסוכנויות בהדרגהמהאמו� הליברלי הגובר בידע משפטי שהחלי

קהיליית עורכי הדי� בישראל תרמה מאוד לקידו
 ערכי , כפי שנטע� בספרות. חקיקה וממשלה
מתו� הזדהותה ע
 הממסד הפוליטי והאידאולוגיה ליברליז
 במיוחד בתחו
 הכלכלי ו�נאוה

גד . הפרה של זכויות אד
ידי ה כאשר המדיניות הציבורית הביאה לתהציונית בלטה בשתיק
כלכלה ליברלית , פוליטיקה ליברלית: ערכית של עורכי הדי� בישראל�השפה הדו"ברזילי 

 ).2010 (193 טו ‰ËÙ˘Ó" שתיקה והתנגדות
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 ליברלית�נאו מקדמי� מדיניות ציבורית –  ההסדרי� ועתירות לבית המשפט העליו� חוק–

דמוקרטיי� לפעול באמצעי� החקיקתיי� �כ� נותרי� כוחות סוציאל. וקיצונית במהותה

. תנאי� המבניי� הקיימי� בזירהבאשר מוכיחי� עצמ� כאפקטיביי� פחות " רגילי�"ה

נסיגתה , ליברלית�נאו העצמת המגמה ההיא, נויכפי שהרא, תוצאת מהלכי� מוסדיי� אלה

התגברות מגמת ההפרטה במערכת הבריאות בישראל ופגיעה מהותית , של מדינת הרווחה

שהתמקד במעמדה של הזכות לבריאות , ניתוחנו. בזכות לבריאות של תושבי המדינה

בנת נטי לחקר ולהוורלבמידה רבה עשוי להיות , ובחקיקת הסדרי� הבאה לפגוע בזכות זו

 הואיל וחלק , העליו� בהגנה על זכויות חברתיות בכללבית המשפטמעורבותו החסרה של 

ע� . מההסברי� המוסדיי� והחברתיי� המשמשי� את ניתוחנו מתקיי� ג� בהקשרי� נוספי�

  . החורגת מנקודות המוצא של מאמר זה, זאת לגיבוש מסקנה כזו נדרשת בחינה רחבה יותר

טענו כי שינויי� מוסדיי� תוספתיי� במדיניות ציבורית , תאורטית�ברמה המוסדית

אינ� נערכי� תמיד במסגרת תהלי� המבוסס ) עיצוב מדיניות הבריאות בישראל, במקרה דנ�(

שינויי� .  בדעת הקהלחדהומתו� תפנית , טווח ומתוכנני� על שיקולי� אידאולוגיי� ארוכי

 שיקולי לפיי� שחקני� הפועלי� ה ביאינטראקצישל אלו יכולי� לא פע� להתרחש כתוצר 

כפי שכבר נטע� , מבנה המוסדי הקיי�ב בהתחשב למקס� תועלת אישית כדיקצר  טווח

 בכ� שונה טענתנו מהטענה הרווחת בספרות כי צמצומה של מדינת הרווחה 319.בספרות

טענה זו .  הוא פרי מהלכי� אידאולוגיי� ארוכי טווח321 ובישראל בפרט320בעול� בכלל

 ע� ממצאי מחקר חדש שבח� את עמדות הציבור הישראלי כלפי מדינת באה בהלימה

 של הציבור במדיניות חברתית רבההרווחה ומדיניות הבריאות בישראל ומצא תמיכה 

 322.ג� א� יצטר� לשל� על כ� יותר מסי�, מרחיבה
 לשנות, א מנגנו� פוליטי שבאמצעותו מבקש האוצר ליצוריחקיקת חוק ההסדרי� ה

באישור . לא אחת ג� כזו שנקבעה על ידי הרשות המחוקקת עצמה, ת ציבוריתולבטל מדיניו

 הנוגעי� להלי� החקיקה כמו ג� פגמי� לא מבוטלי�פגמי� דיוניי� ב ובהתחשבחקיקה כזו 

 – פועלת הכנסת, מהותיי� הקשורי� לטיב התאמתה של החקיקה לנושאי� המוצעי� בה

 בניגוד לתפיסה – אילוצי� הנוכחיי�וב זו בהצביעה על חוק זה ובהסכימה לקיומו בתצורה

במאמר זה טענו כי ביקורת שיפוטית על חקיקת . הדמוקרטית שאמורה להנחות אותה

סטייה לא יה ריבונית מסורתית אלא על פעילות הסוטה יההסדרי� אינה ביקורת על פונקצ

  .  מבחינה דמוקרטית והפוגעת לעתי� קרובות בזכויות הפרטלגיטימית
_____________________________________  

319
 . 1 ש"לעיל ה, "משילות�ת ואימדיניות ציבורי "כה�  
320  PIERSON, 1995 ,9ש "לעיל ה .  
321

  Ï‡¯˘È· ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á :ÈÂÂ˘ÎÚ È¯ÂËÒÈ‰ Ë·Ó ,234 ש"לעיל ה . 
322

 .235ש "לעיל ה, מזרחי ויובל, כה�  
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 ,הבא לדו� בהצעות לחקיקת ההסדרי�,  העליו�בית המשפטיתוח מוסדי של ע� זאת נ

מוסדי להגדיל את אמו� הציבור בו ולגלות � העליו� אינטרס פוליטיבית המשפטמעלה כי ל

א� עדיי� מאפשרת לו להיות , היוז� חקיקה זאת, מתעמתת ע� משרד האוצרהלעתי� עמדה 

 הקיי�תור� לדיו� הניתוח המוצע . ציבוריתשחק� דומיננטי ומרכזי בגיבוש המדיניות ה

אודות התערבות שיפוטית בחקיקת הכנסת ודוקטרינת הריסו� השיפוטי בנוגע בספרות 

בית ומאפשר להשקי� על קשת המקרי� שבה� , חברתיות�לסוגיות בעלות השלכות כלכליות

  ע�חדבמיו,  העליו� ד� בחקיקת ההסדרי� כהתנגשות מוסדית בינו ובי� המדינההמשפט

מאותה עמדה מבוססת המבקשת , ולו לכמה רגעי�, בכ� הוא מבקש לסטות. משרד האוצר

 העליו� בחקיקת ההסדרי� א� במסגרת התיאור הכללי בית המשפטלתאר את התערבותו של 

אסטרטגיית . של ביקורת שיפוטית חוקתית לצד הרגישות המיוחדת שהתפתחה סביבה

�נאומביאה לקידו� ערכי� שבבסיס עמדה , ענוכ� ט,  העליו�בית המשפטהאפשור של 

כלכליות שעניינ� ירידה בתפיסה של �או למצער אינה בולמת תופעות חברתיות, ליברלית

תו� נסיגה בוטה , הפרטה של מערכת הבריאות ופגיעה בזכות לבריאות, מדינת רווחה

וכפי שכבר , תע� זא. השוויו� והסולידריות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעקרונות הצדק

עיצוב ההתפתחות המשפטית הזו , וכפי שהצבענו א� אנו לעיל, צוי� למשל על ידי מונדלק

המעודדי� ניתוק בי� הפרט לחברה , י� רחבי� יותרליברלי נאו לתהליכי� חברתיי� �כפו

   323.לרבות הזכות לבריאות, וקידו� תפיסה אטומיסטית של זכויות

הרצוי יותר בעינינו ,  הפתרו� האחד:נות נורמטיביי�בעניי� זה מסתמני� שני סוגי פתרו

 �הוא לנסות ולאז� יותר את תמונת המצב המוסדית מבחינת יחסי , קשה יותר ליישו�א

לחזק את מעמדה של הכנסת על חשבו� האוצר ולאפשר לה , היינו. הכוחות בזירת המדיניות

על הכנסת לתת , לול לכומע, ראשית. לגלות תפקיד פעיל יותר בעת חקיקת חוק ההסדרי�

למשל ,  בשימוש במנגנו� זההאפשרבעייתיות שבחוק ההסדרי� ולמעט ככל על האת הדעת 

� חמורי� שיוגדרו למשל על ידי צפייה של יעל ידי הגבלת חקיקת חוק למשברי� כלכלי

וככל שהלי� חקיקת חוק ההסדרי� ,  שנית324.ירידה בתוצר לנפש בשנת התקציב הקרובה

נסת לקבוע בתקנו� הכנסת הסדר מפורט יותר שיבטיח את עקרו� ההשתתפות על הכ, מש�יי

 לכ� legislative due process.(325" (הלי� חקיקה נאות"של חברי הכנסת וג� את קיומו של 

 ההצבעה על כלל –לענייננו ( על הכנסת יהיה לשפר את תהלי� הדיו� בחקיקה ואישורה
_____________________________________  

323
 .259' בעמ, 152 ש"לעיל ה, מונדלק  
 לדיו� בחלופות לחוק ההסדרי
 ולמנגנו� האישור שלו .180' בעמ, 45 ש"לעיל ה, ב� בסט ודה�  324

  . 55–47' בעמ, 29 ש"לעיל ה, הנהוג כיו
 ראו נחמיאס וקליי�
325  Philip P. Frickey & Steven S. Smith, Judicial Review, the Congressional Process, and 

the Federalism Cases: An Interdisciplinary Critique, 111 YALE L. J 1707 (2002) .  
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לזהות , הרלוונטיות בכל הקשור לסעיפי החוקלאסו� את העובדות ): סעיפי חוק ההסדרי�

את הנורמות החוקיות והמשמעויות של כל אחד מסעיפי החוק המוצעי� ולהגיע לתוצאה 

. חברי הממשלה וחברי הכנסת, הגיונית וראויה בהלי� ובהתדיינות נאותי� בי� פקידי האוצר

� קשורי�  שענייני� שבהצעה שאינבאופ�הכנסת תוכל לחלק את הצעת החוק , למשל

ועדות המיוחדות לקראת הלי� וידונו בימבחינה מהותית לחוק התקציב יוסרו מההצעה ו

בה� יתאפשר לקבוצות אינטרס חברתיות וארגוני שליזו� שימועי� ציבוריי� , "רגיל"חקיקה 

 ובכל מקרה יש לקבוע זמ� ארו� ,מגזר שלישי להסביר לחברי הכנסת את השפעות הצבעת�

 בהקשר הזה ניכר תפקיד� המכריע של היוע� 326. חוק ההסדרי�יותר לדיו� בהצעת

המשנה ליוע� המשפטי לממשלה לענייני , היוע� המשפטי לממשלה, המשפטי לכנסת

נדמה שביקורת שיפוטית . חקיקה ואחרי� בהצגת המגבלות החוקתיות של חקיקת ההסדרי�

כות היונקת  סמ–עשויה להתקיי� מקו� שהכנסת לא הפעילה את סמכותה בכגו� דא 

לדעתנו ביקורת כזאת תחזק את שלטו� החוק במחוקק . מתפיסתה הריבונית של הכנסת

ותבטיח את סמכויות הכנסת ובמיוחד את העובדה שכל ועדה בכנסת תכי� הצעות חקיקה 

הפתרו� למצב של שימוש מופרז בחוק שהתפיסה .  ותדו� בה�בתחו� מומחיותה וסמכויותיה

בתי המשפט עשויה בידי מד הכנסת מצוי בידי המחוקק ולא ההסדרי� ופגיעה קשה במע

שבית המשפט ולכ� איננו צופי� ,  העליו�בית המשפט על ידי שופטי  א�למצוא תימוכי�

   327. בעניי�התנגדות מוסדית קשההעליו� יפגי� 

שינבע מאזלת ידה של הכנסת מלאמ� עמדה פעילה מול הממשלה , הפתרו� השני

במקרי� מסוימי� , קול דעת שיפוטיייישע� על הפעלת ש, �המחוקקת את חוק ההסדרי

פתרו� זה יהיה . עדות הכנסתואו לדיו� חוזר או שונה בו/לביטול החוק ו, ונדירי� יחסית

� תסייע לו לנקוט אסטרטגיה "ישי� יותר ככל שמערכת התמריצי� העומדת בפני בג

 328: שתי אפשרויות פעולהבית המשפטבכגו� דא עומדות בפני . אקטיבית יותר מול האוצר

_____________________________________  

326   �הקובע כי ועדת הכנסת רשאית בכל ,  לתקנו� הכנסת121סמכותה של הכנסת מופיעה בסעי
הצעה . עת לפי יזמתה להביא לפני הכנסת הצעה שרק חלק מחוק שהועבר לוועדה יבוא בפניה

לאחרונה . 58ש "לעיל ה, אלשטיי�. ברוח הזאת הוצעה על ידי היועצת המשפטית של הכנסת
כ ראוב� ריבלי� ומשרד האוצר פוצלה הצעת חוק "ר הכנסת ח"דווח שמסיכו
 שהושג בי� יו

 
ידונו במועד י מההצעה המקורית לא יעלו ע
 חוק ההסדרי
 אלא �40% שכבאופ�ההסדרי
 TheMarker" �40%חוק ההסדרי
 יקוצ� ב: ריבלי� גבר על משרד האוצר"צבי זרחיה . אחר

14.10.2010, www.themarker.com/markets/1.586143 . 
  . 57–56' בעמ, 5ש "לעיל ה, ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙� "בג  327
 241) 4(ד נט"פÒÈ�‚ ' ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó � �9098/01 "השראה להצעתנו מצויה בפסק הדי� בבג  328

)2004( ,
אשר , שבו נחלקו דעות השופטי
 בנוגע לפסילת הוראת חקיקה של חוק ההסדרי
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היא לצמצ� את תחולת חוק ההסדרי� על דר� פרשנות ) הרצויה יותר(האפשרות האחת 

 להתאמה שבי� החוק לביטויה המשפטי של הזכות תביאבחירת החלופה הפרשנית ו

ככל שמדובר בפגיעה חמורה בזכות עד . המדוברת בחוקי היסוד או במשמעותה הפסיקתית

יש לפנות , החוק באופ� שיהלו� את המוב� החוקתי של הזכות לפרש את אי אפשרכי 

שעניינה הפעלת ביקורת חוקתית על החוק והצהרה על בטלות ההוראה , לאפשרות השנייה

 לאבבסיס שתי אפשרויות אלה עומדת החזקה כי חוק של הכנסת . במידת הצור�, החוקית

נכונותו של ). רת מכוח הפסיקהמפורשת בחוקי יסוד או זו המוכ(נועד לפגוע בזכות חוקתית 

 העליו� להתערב בחקיקת חוק ההסדרי� יכולה להיעשות בהמש� לדבריו של בית המשפט

̇ ·Ï‡¯˘Èהשופט רובינשטיי� בעניי�  È‡ÂÙ¯‰ ̇ Â¯„˙Ò‰‰ בית המשפט ולביקורת שהשמיע 

לפיה� מוצעת ש,  ללמוד עליה מהקשרי� אחרי�אפשרכ� . ÂÙÂÚ‰ ÈÏ„‚Ó˙העליו� בעניי� 

שאינה מאפשרת קיו� הליכי הכנה ודיו� ,  ממשלתית באמצעות חקיקה מזורזתרפורמה

 העליו� בית המשפט וג� מנכונותו של 329, העליו� מתנגד למהל� כזהבית המשפט ו,רציניי�

לבטל את החלטת הממשלה להוסי� שירותי� לסל השירותי� הבסיסי תו� עקיפת סמכות 

, ברור שלצור� מעבר לפתרו� זה ע� זאת 330.בריאות של הכנסתהרווחה וה, ועדת העבודה

יש להרחיב את התפיסה , זכויות חברתיות נוספותלזכות לבריאות ול נוגעוככל שמעבר זה 

הנוגעת למעמד� החוקתי של הזכויות החברתיות ולעצב תפיסה משפטית חדשה ומתקדמת 

ל הקשור לפחות בכ, המעניקה לזכויות אלה מעמד דומה לזה של זכויות אזרחיות פוליטיות

חלק מהמאמ� הכרו� בכ� צרי� ליפול א� . ליחסי� שבי� הרשות המחוקקת לרשות המכוננת

בית ניתוח מוסדי והבנת האינטרסי� הפוליטיי� של .  העליו�בית המשפטעל כתפיו של 

  .ות תחילת הדר� להגשמת מטרה חשובה זאתי העליו� בקידו� תפיסה זאת עשוי לההמשפט

_____________________________________  
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