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'פוליטיקה אלטרנטיבית', שינויים מוסדיים ומדיניות 
בריאות: מסגרת קונספטואלית והמקרה הישראלי

ניסים כהן ושלמה מזרחי

מבוא

ה"פוליטיקה  תופעת  היא  עשורים  מספר  מזה  בישראל  מרתקת  תופעה 
האלטרנטיבית", מושג רב–ממדי המתייחס לשימוש של פרטים וקבוצות במוסדות 
לא פורמליים בכל הקשור לתהליך אספקת שירותים ממשלתיים שנמצאים במחסור 
 Ben-Porat and Mizrahi 2005; Mizrahi and  ;2003 ומידני  מזרחי  2010א;  )כהן 
Meydani 2003(. במובן הצר מכוון המושג לאספקה עצמית של שירותים ומוצרים 
הממשל  גורמי  באמצעות  שלא  בחברה  וקבוצות  פרטים  שמבצעים  ציבוריים 
שנועדה  טקטיקה  למעשה  זו  לרוב,  החוקיות.  סף  על  או  חוקית  בלתי  ובצורה 
לספק פתרון קצר טווח ומקומי לבעיית המחסור בשירותים ומוצרים שסופקו על 
ידי הממשלה. פעמים רבות ניתן לראות בתופעה התנהגות חד–צדדית של אותם 

הקבוצות והפרטים, במטרה "לקבוע עובדות בשטח" ולעקוף את גורמי הממשל.
היהודיות  הקהיליות  של  הגלותית  בהיסטוריה  עוד  נעוצים  התופעה  שורשי 
הקהילייה  של  ושרידה  בקיום  הצורך  היה  הנורמטיבי  צידוקה  כאשר  בפזורה, 
התופעה  נמשכה  היישוב  בתקופת  ובעיקר  לישראל  העליות  עם  מתנכל.  בעולם 
בפעולות הערמה שונות על שלטונות המנדט: הברחות נשק, עלייה בלתי לגלית 
ועוד פעולות שנתפסו כלגיטימיות בעיני מרבית היישוב היהודי. עם הקמתה של 
המדינה נמשכה התופעה והוצדקה במאמץ לבנות ולחזק את המדינה הצעירה מהר 
בספרות  מכבר  זה  הוצעה  זו  גלותית  היסטוריה   .)1986 )שפרינצק  האפשר  ככל 
תרבות  בישראל,  והמנהלית  הפוליטית  התרבות  של  אופייה  את  כמסבירה  גם 
ובמנהל  בפוליטיקה  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  באלתורים  לרוב  המאופיינת 
)Sharkansky and Zalmanovitch 1999(. עם השנים, דפוס פעילות זה הוביל ליוזמות 
שונות של ישראלים לאספקה עצמית של מוצרים ציבוריים. דוגמאות נבחרות לכך 
הנן המסחר ב"שוק השחור", "החינוך האפור" ועוד. תופעה זו, שהפכה זה מכבר 
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נורמטיביות  שאלות  מציבה  בישראל,  הפוליטית  התרבות  של  מרכזי  למאפיין 
המדינה  בין  הגומלין  ליחסי  בנוגע  ענף  אמפירי  למחקר  בסיס  גם  כמו  וערכיות 

לבין אזרחיה. 
בישראל  האלטרנטיבית  הפוליטיקה  של  בהתפתחותה  נדון  זה  במאמר 
ובהשפעותיה, תוך כדי הדגמה על תהליכים מרכזיים במערכת ובמדיניות הבריאות 
בישראל. הדיון יסביר את מאפייני התופעה וגורמיה בהקשר של התזה שעומדת 

בבסיסו של ספר זה — התפתחותה של מדינה משגיחה–מפקירה.
תופעת הפוליטיקה האלטרנטיבית והשתרשותה בחברה הישראלית מוסברת 
מושפע  אשר  חברתית  למידה  תהליך  של  כתוצר  אחד  מצד  המחקרית  בספרות 
ממספר תנאים מבניים ובראשם מערכות מדינתיות ריכוזיות שיוצרות תחושה של 
אפשרויות השפעה חסומות בקרב האזרחים, ומצד שני לא מספקות את השירותים 
 Ben-Porat and Mizrahi 2005; Mizrahi and( הממשלתיים במידה והאיכות הרצויים
Meydani 2003(. זהו ביטוי מובהק לדואליות שעומדת במרכז הספר — התהוותה של 
מדינה משגיחה–מפקירה. המערכות המדינתיות הריכוזיות בישראל, שמאפשרות 
לאזרחים מרווחי פעולה עצמאיים מוגבלים מאוד, מחזקות את מרכיב ההשגחה 
במשוואה בעוד שאספקה מוגבלת של שירותים ממשלתיים, בין אם בשל חוסר 
יכולת ממשלתית או בשל חוסר רצון ממניעים אידיאולוגיים, מפקירה למעשה את 
האזרחים ומובילה אותם למציאת פתרונות חלופיים. הספרות המחקרית מלמדת 
שהמערכות המדינתיות בישראל נותרו ריכוזיות למדי גם בעידן של אידיאולוגיה 

ניאו–ליברלית לכאורה.
מדד החופש הכלכלי שפורסם בינואר 2008 הראה שישראל מדורגת במקום 
ה–25 מבין 36 מדינות שנבדקו, בין צרפת למקסיקו )אריאן ואחרים 2008: 26-25(. 
על  בעצמו  להחליט  הציבור  יכולת  על  סומכים  אינם  ההחלטות  מקבלי  משמע, 
הקצאת משאבים ובטוחים ש"השגחתם" נדרשת. מנגד, בכל הקשור לאופן הקצאת 
המשאבים מאמצים מקבלי ההחלטות פרדיגמה ניאו–ליברלית בטבעה של קיצוץ 
בתקציבי השירותים הממשלתיים, משמע הפקרת הציבור לנפשו בציפייה שהשוק 

החופשי יוליד את הפתרונות הנכונים.
להפרטה פנים שונים )Savas 2005(, אולם מגמת ההפרטה הפוקדת את מערכת 
הבריאות הישראלית מזה מספר עשורים )פילק 2000( מתאפיינת בדפוס בעייתי 
מבחינה נורמטיבית )כהן 2010א: 85(. דפוס פעולה זה יוצר פרדוקסים לא מעטים 
גם לשיטתם של מצדדי הפרדיגמה הניאו–ליברלית משום שמצד אחד הם יוצרים 
דינמיקה של הפרטה סמויה שנקראת גם הפרטה במחדל )גל–נור 2007(, אך מצד 
לאספקת  עצמאי  באופן  לפעול  ולאזרחים  הפרטי  למגזר  מאפשרים  אינם  שני 
השירותים החסרים. התוצאה היא דפוס פעולה של פוליטיקה אלטרנטיבית שלפיה 

אספקה אלטרנטיבית של שירותים נעשית באופן לא חוקי או על גבול החוק.
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ההחלטות  מקבלי  בתגובת  גם  מתבטא  ההשגחה  מרכיב  כן,  על  יתר 
שהפוליטיקאים  לצפות  היה  ניתן  האלטרנטיבית.  הפוליטיקה  לתופעת  בממשל 
והבירוקרטים, אשר יזהו את האיום על המונופול שלהם כספקי שירותים ומוצרים 
אינם  הם  מאוד  רבות  פעמים  בפועל  אולם  התופעה.  למיגור  יפעלו  ציבוריים, 
עושים כן, אלא ממסדים את דפוס הפעולה האלטרנטיבי והופכים אותו לפורמלי. 
תהליך המיסוד כולל בדרך כלל הטלת מגבלות רגולטיביות על שליטת האזרחים 
ובכך מתחזק מרכיב ההשגחה. באופן הזה ההשגחה עשויה  בהקצאת המשאבים 
להוביל להפקרה אך היא אינה נותנת כלים מספקים בידי האזרחים להתמודד עם 

התנאים החדשים. 
של  בכניסתם  ומדובר  הואיל  אלטרנטיבית",  "פוליטיקה  קרויה  התופעה 
מוסדות )כללי משחק( בלתי פורמליים אל תוך התהליך הפוליטי הפורמלי כסוג 
של עיצוב מדיניות. כך, גם אם הטקטיקות הללו ננקטות על ידי פרטים וקבוצות 
המעוניינים לספק לעצמם את הצורך במוצרים ושירותים ציבוריים, הרי שקיומה 
של השפעה מצטברת על הקשר בין הפרט למדינה ועצם תגובת מקבלי ההחלטות 
ההבדל  הפוליטי.  מהתהליך  לחלק  אותה  הופכים  הפעילות(  את  למסד  )הניסיון 
בתהליך  ופרטים  קבוצות  של  ההשתתפות  פעולת  לבין  זו  תופעה  בין  העיקרי 
קביעת המדיניות הציבורית הוא שבמקרה זה לא מדובר ב"השתתפות פוליטית" 
במובן הנורמטיבי שלה, אלא בדפוס אלטרנטיבי )לטענתנו — כזה העשוי להחליש 
את המערכת הדמוקרטית( של השפעה על תוצאות מדיניות. בנקודה זו חשוב גם 
להדגיש שהתופעה הנחקרת אינה כוללת את פעילויותיהם של פרטים וקבוצות 
בחברה  הנתונים  והערכים  הנורמות  במסגרת  ומקובלת  חוקית  בצורה  הפועלים 
להכליל  ניתן  אם  אף  רב  ספק  לפיכך,  השלישי".  "המגזר  שמכונה  מה  במסגרת 
פעילות זאת במסגרת מה שמכונה "החברה האזרחית" שמוגדרת ככלל הפעילויות 
החברתיות הנעשות שלא בכפוף להוראות ישירות של המדינה ומחוץ למסגרות 

המשפחתיות הפרימודיאליות )גדרון, כץ ובר 2000; קימרלינג 1995(.
היבט חשוב נוסף שעליו אנו מבקשים להצביע כאן הוא חלחולה של התופעה 
למרבית תחומי המדיניות הציבורית בישראל. טיעון נוסף שמוצג בספרות לגבי 
הפוליטיקאים  שעושים  השימוש  על  מצביע  ההחלטות  מקבלי  של  התנהגותם 
מוצרים  לאספקת  הקשור  בכל  פורמליים  לא  במוסדות  בעצמם  והבירוקרטים 
 ;118-110 2010א:  )כהן  ובהתנהלות שהנה לרוב "על גבול החוקיות"  ציבוריים 
הרחבה  בהגדרתה   .)Ben-Porat and Mizrahi 2005; Mizrahi and Meydani 2003
סף  או שעל  חוקי  פוליטיקה אלטרנטיבית מתייחסת אפוא לשימוש בלתי  יותר, 
החוקיות של פרטים וקבוצות במוסדות לא פורמליים בכל הקשור לתהליך אספקת 

המוצרים הציבוריים )הן באספקה עצמית והן באופן האספקה(.
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ושינויים  הבריאות  מדיניות  על  יודגם  זה  במאמר  שיפותח  התיאורטי  הדיון 
בעולם  רבים  במקומות  בריאות  מערכות  בישראל.  הבריאות  במערכת  מוסדיים 
עומדות בפני אתגרים משמעותיים אשר פעמים רבות מובילים לרפורמות, שינויי 
 Atkinson 2002; Savedoff 1997; Standing 1999; World( תצורה ושינויים מוסדיים
Bank 1993(. אולם השפעתה של התרבות הפוליטית כמשתנה המשפיע על תצורות 
שונות של מדיניות, כמו גם על התוצאות או התפוקות שמדיניות זו מניבה, כמעט 
ולא נחקרו בספרות המחקר ובמיוחד נכון הדבר במקרה הישראלי. כל זאת למרות 
 )North 1990; 2005( זה הנו מרכזי בהסבר כשלי מדיניות באופן כללי  שמשתנה 

.)Atkinson 2002( וכשלי מדיניות בריאות במיוחד
הנן  הבריאות  מערכות  ניהול  על  אלטרנטיבית  פוליטיקה  של  ההשלכות 
נרחבות. כאן נתמקד בשני מקרי בוחן: )1( התפתחותו של "השוק השחור" בכל 
הקשור למוצרים ושירותי בריאות; )2( הירידה בחלק הציבורי של מימון מערכת 
הבריאות הישראלית. תוך כדי שימוש בדוגמאות אלו, ננסה להמחיש את קיומו 
של תהליך דיפוזיה שבמסגרתו פוליטיקה אלטרנטיבית אינה מחלחלת ומשפיעה 
רק על התנהגותם של אזרחים הפועלים לספק לעצמם שירותי בריאות טובים יותר 

אלא גם על בירוקרטים, קבוצות אינטרס ופוליטיקאים.
הניתוח מתבסס על מקורות טקסטואליים מהחקיקה, פרוטוקולים של ועדות 
וחוקרי  בירוקרטים  פוליטיקאים,  עם  וראיונות  ומקוונת  כתובה  עיתונות  שונות, 
המחקר  תופעת  את  המתאר  זה,  חלק  לאחר  כך:  בנוי  המאמר  בריאות.  מדיניות 
ומציג את טענתנו בקצרה, בחלק הבא נדון ביחסים שבין תרבות פוליטית, שינויים 
מוסדיים במדיניות בריאות, ובקצרה נתאר את מערכת הבריאות בישראל. בחלק 
השלישי נציג את הטיעונים העיקריים בנוגע לפוליטיקה אלטרנטיבית במערכת 
על  אלטרנטיבית  פוליטיקה  של  השפעתה  את  נמחיש  הרביעי  ובחלק  הבריאות, 
שינויים מוסדיים במדיניות הבריאות בישראל דרך בחינת מקרי הבוחן שפורטו 

לעיל. נחתום בסיכום ומסקנות.

תרבות פוליטית, שינוי מוסדי ומדיניות ציבורית במערכות בריאות

על מוסדות ודפוסי הזנחה מוסדית 

והתפתחותם,  הופעתם  מוסדות,  בניתוח של  החדשה מתמקדת  המוסדית  הגישה 
מוגדר  "מוסד"  המושג  בפרט.  מדיניות  ותוצאות  בכלל  תוצאות  על  השפעתם 
כ"אילוץ" או כ"כללי המשחק", ולפיכך שינויים מוסדיים יכולים להיות פורמליים, 
דוגמת חוקים, רגולציות והחלטות של גורמים מוסמכים, או לא פורמליים דוגמת 
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 North 1990: 3; Steinmo 2001: 7554; Voss( שונות  חברתיות  ומוסכמות  נורמות 
.)2001: 7561

מוסדי  שינוי  של  מרכזיים  דפוסים  מספר  על  מצביעה  ההשוואתית  הספרות 
 .)Streeck and Thelen 2005( הדרגתי מעצב: החלפה, הוספת שכבות, המרה וסחף
סחף )Drift( מוגדר כהזנחה של תחזוק מוסדי, למרות שינויים חיצוניים, שמובילה 
הזנחה  של  הוא  התהליך   .)Hacker 2004( בפועל  המוסדיים  הדפוסים  לכישלון 
)התעלמות( מכוונת בשל שיקולי טווח ארוך או חוסר תשומת לב בשל דומיננטיות 
מושפע  המוסדיות  התוצאות  שינוי  הם:  ומאפייניו  קצר,  טווח  שיקולי  של 
הנסיבות;  לשינוי  המוסד  את  להתאים  מהצורך  לא(  או  )אסטרטגית  מהתעלמות 
גילום או הפעלה של שינוי מוסדי שלא על ידי רפורמה או חקיקה, אלא באמצעות 
החוקים שנשארים על כנם לאור תנאים חיצוניים משתנים. כך לדוגמה התכווצה 
מערכת הבריאות הציבורית בארצות הברית בהיקף כיסוי הביטוח כתוצאה מהיעדר 
החלטה של מקבלי החלטות שמרנים אשר באופן מכוון נמנעו מסגירת הפערים 

 .)Hacker 2004( הגדלים בתחום
נאמנה  כמתאר  בהזנחה"  "הפקרה  במושג  גם  להשתמש  ניתן  דיוננו,  לצורך 
דפוס זה של שינוי מוסדי. הפקרת המדינה את תחום מדיניות הבריאות, כמו גם 
חזרתה כמשגיחה במיסוד פעילות ויוזמות אשר ננקטו בינתיים באופן חד–צדדי על 

ידי אזרחיה בשל ההפקרה הקיימת, יהווה מוטיב מרכזי בחיבור זה.
בהקשר זה, הפקרתה של מערכת הבריאות על ידי הפחתה הדרגתית של המימון 
הציבורי בשנים שחלפו מאז חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ביוני 1994 
ה–80  בשנות  הברית  בארצות  שהתרחש  לתהליך  בדומה  סחף  של  תהליך  יצרה 
וה–90 ואשר מתואר אצל האקר. אולם, כמו חוקרי מוסדיות חשובים רבים אחרים, 
השינוי  תהליך  בכל  חשוב  מסביר  כמשתנה  הפוליטית  התרבות  את  זנח  האקר 
והתבססותה  מהשתרשותה  נובעים  אלו  שמאפיינים  בהמשך  נטען  אנו  המוסדי. 
פוליטית  ותרבות  השתתפות  של  דומיננטי  כדפוס  אלטרנטיבית  פוליטיקה  של 

בישראל. 

שירותי בריאות ופוליטיקה אלטרנטיבית

מגוון רחב של "כשלי שוק" מונעים אספקת הקצאה כלכלית יעילה של שירותים 
במוצרים  שוק"  מאפייני  "היעדר  הוא  לכך  העיקרי  והגורם  הבריאות,  בשוק 
כ"מוצר  מסופקים  בריאות  שירותי  פעם,  לא  מספק.  שהוא  הרבים  ובשירותים 
 .)Weimer and Vining 2005( ציבורי". ככזה, ישנן בעיות רבות הקשורות לאספקתו
אולם מעבר לכך, בעיית "חוסר הסימטריה באינפורמציה" באה לידי ביטוי במוצר 
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זה יותר ממוצרים אחרים: למטופלים אין אינפורמציה מלאה על השוק, בוודאי 
לא כמו זו שקיימת אצל הרופאים. מרבית הפרטים מוגבלים לנושאים הספציפיים 
חולה תלוי מאוד בספק  יתרה מזאת, אדם  אותם בשירותי הבריאות.  המעניינים 
שירותי הבריאות בהשוואה לספקי מוצרים אחרים. מוסדות הבריאות מתנהגים, 
ה"נורמטיבית", של  החורג מההתנהגות התחרותית,  כזה  באופן  קרובות,  לעתים 
ניתנים לתכנון  והשירותים  בעוד שחלק מהמוצרים  לכך,  בנוסף  השוק החופשי. 
אינם  אשר  תאונה(  )כגון  חירום  טיפולי  ישנם  הרי  המטופלים,  בידי  ולשליטה 
לרוב,   .)Arrow 1963: 951-952( הפרט  ידי  על  מבוקרת  ולצריכה  לתכנון  ניתנים 
חולי הוא דבר לא צפוי ויקר. ביטוח רפואי הוא למעשה חוזה המבטח את הפרט 
מפני מצב שבו יחלה וייאלץ לשלם בפתאומיות סכומים גדולים, ובכך נמנע כשל 
שוק משמעותי. כשל שוק ביטוח הבריאות נובע מיכולת פוחתת של החולה להיותו 
מבוטח. הפרמיה האקטוארית שלו עולה בעוד שהכנסתו הפנויה, או יכולת תשלום 
הפרמיה, פוחתת )צ'רניחובסקי ואחרים 2003: 21(. ללא מוסד חשוב זה, לא ניתן 

יהיה להעביר משאבים בצורה יעילה למקומם היעיל ביותר.
השימוש בשירותי בריאות משפיע במקרים רבים לא רק על תועלתו הישירה 
של הפרט הצורך את השירותים אלא אף על התועלות של פרטים אחרים בחברה 
לרווחת הפרט  חיצוניות"(. בשל החשיבות הרבה של מצב הבריאות  )"השפעות 
וכושר השתכרותו העמידו ממשלות רבות את האספקה הנאותה והשוויונית של 
שירותי הבריאות כמטרה חברתית חשובה. כנגזרת, נטלו עליהן ממשלות רבות את 
האחריות הישירה למימון ולביטוח השירותים ולאספקתם, ואלו התאפיינו ברמה 

גבוהה של פיקוח על מבטחים וספקי שירות פרטיים )עופר ורוזן 2002: 13(.
שבשירותי  היא  זו  קצרה  סקירה  מתוך  אותנו  לשמש  עשויה  אשר  התובנה 
פוליטיקה  של  אסטרטגיה  להפעיל  יתקשו  שונים  וקבוצות  פרטים  בריאות, 
אלטרנטיבית בהשוואה לשירותים ציבוריים אחרים, בעיקר בשל חוסר המודעות 
לצרכים העתידיים של הפרטים בכל הקשור לבריאות ובשל "תחכומו" היחסי של 
המוצר. למרות זאת, כפי שנראה זאת בהמשך, תופעת ה"פוליטיקה אלטרנטיבית" 

מצאה דרכה גם למערכת הבריאות הישראלית.

מערכת הבריאות בישראל

הפועלות  החולים,  קופות  מארבע  בעיקרה  מורכבת  בישראל  הבריאות  מערכת 
בעיקר  הושפעה  זו  מערכת  ה–90,  שנות  לאמצע  עד  ממשלתית.  רגולציה  תחת 
 1920 מ"קופת חולים כללית" אשר עם קום הסתדרות העובדים הכללית בשנת 
הפכה לגורם מרכזי במתן שירותי בריאות ליישוב היהודי, לצדו של ארגון "הדסה" 
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ובכל האזורים  ומרפאות בכל הרמות  )Levin 1997(. הקופה הפעילה בתי חולים 
הגיאוגרפיים )בן–נון, ברלוביץ ושני 2005: 27(. חלק גדול מביטוח הבריאות שולם 
1937 את מסי החבר בהסתדרות  דרך "המס האחיד", אשר איחד והחליף בשנת 
ומסי החבר בקופת החולים. משברים כלכליים רבים ליוו את קופת חולים כללית 
 Horev and  ;1997  ;2000 )שורץ  מאוד  עד  החריפו  ה–80  ובשנות  הקמתה  מאז 
Babad 2005; Chernichovsky and Chinitz 1995(. לאחר תהליך פוליטי מרתק ארוך 
ומורכב חוקקה כנסת ישראל ביוני 1994 את חוק ביטוח בריאות ממלכתי )להלן: 
החוק(. החוק כלל ביטוח בריאות ממלכתי והבטחתו של סל בריאות בסיסי לכלל 
האזרחים )על פי סל הבריאות הנתון שהיה באותו הזמן ל"כללית"(, ועל ידי כך אף 
הכניס את מרבית מימון המערכת תחת חסות ממשלתית, בהעבירו את גביית מסי 
הבריאות לביטוח הלאומי וחלוקתו בין הקופות על פי נוסחת הקפיטציה. משמעות 
התהליך הייתה למעשה הלאמה של מנגנון גביית כספי מימון המערכת והקצאתם 
קופות  על  הבריאות  ושירותי  מוצרים  להטלת האחריות לאספקתם של  במקביל 
החולים, אשר הפכו למלכ"רים האמורים לקיים ביניהם תחרות מבוקרת. שינויים 
אלו החלישו את כוחה היחסי של "כללית" ובמקביל עוררו תהליכים של הפרטה 

של שירותים אשר לא נכללו בסל הבריאות הבסיסי.
בפתיח לחוק הבריאות נקבע שהוא יושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה 
הדדית. אולם, יותר ויותר ממצאים ומחקרים מצטרפים יחדיו ומלמדים שחקיקתו 
כפי  החוק,  בפתיח  המוצהרות  המטרות  כלל  את  השיגו  לא  החוק  של  ויישומו 
שטענו לעשות כן מקדמיו. בין הסיבות העיקריות לכך היו גם קיצוצי תקציב רבים 
בשירותי הבריאות, וכן חוסר עדכון של סל הבריאות — בדומה לדפוס של הזנחה 
והפקרה, העומד במרכז התמה של ספר זה. מאז החלתו של החוק נעשו בו תיקוני 
חקיקה שונים, אשר חלק ניכר מהם נגסו וצמצמו את תקציבי הבריאות בישראל 
)חורב 2004(. תהליך זה אינו משקף בהכרח את רצונו של הציבור הישראלי, אשר 
בהשוואה  גם  בריאות,  שירותי  באספקת  המדינה  מעורבות  את  להגדיל  מעוניין 
לתחומי מדיניות אחרים, ואף מוכן לשלם על כך יותר מסים )כהן, מזרחי ויובל 

.)2008
בין רמה חברתית–כלכלית  גבוהה  די  עולה שקיימת הלימה  רבים  ממחקרים 
של יישוב לבין מדדים בריאותיים שונים של התושבים הגרים בו. כך מתחברים 
קריטריונים חברתיים–כלכליים שונים לכדי יצירת שינוי באיכות שירותי הבריאות 
2003; הלר  2004; צ'רניחובסקי ואחרים  ורוזן  )ניראל  יותר  אצל מגזרים חלשים 
2002; קופ 2001; גרוס וברמלי–גרינברג 2001; פילק 2001; שמואלי וגרוס 2001; 
החוק,  החלת  ואחרי  לפני  הבריאות,  בשירותי  הקיפוח  עיקר   .)1999 סבירסקי 
 .)2000 ואנסון  )שובל  הערבי  והמגזר  הפיתוח  עיירות  הקשישים,  אצל  התקיים 
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אולם מגמה זו אינה ייחודית לבריאות בלבד והיא מאפיינת מגמה רחבה יותר של 
צמצומה של מדינת הרווחה בישראל אשר באה לשיא בעשור האחרון )דורון 2003; 
2007(. מגמות אלו הביאו לחוסר שביעות רצון יחסי של אזרחי ישראל מתפקודם 
בקופות  אמון  לחוסר  החולים,  קופות  של  ותפקודן  הבריאות  שירותי  ספקי  של 
ובמשרד הבריאות ולתחושה שיכולת ההשתתפות וההשפעה על מדיניות הבריאות 
בישראל נמוכה מאוד )Mizrahi, Vigoda-Gadot and Cohen 2009(. במאמר זה אנו 
מנסים לצרף את הפרספקטיבה של התרבות הפוליטית להסברים הקיימים אשר 

מדגישים את השפעתם של גורמים מבניים בעיצוב העדפות של פרטים. 

פוליטיקה אלטרנטיבית במערכת הבריאות: טיעונים עיקריים 

שמובילים  והתהליכים  הגורמים  של  שיטתי  הסבר  מציעה  המחקרית  הספרות 
להתפתחותה והשתרשותה של פוליטיקה אלטרנטיבית ומנתחת היבטים מרכזיים 
של פוליטיקה אלטרנטיבית בישראל. הגורמים המסבירים העיקריים להשתרשות 
התופעה הנם: אי–שביעות רצון האזרחים מהיקף ואיכות השירותים הממשלתיים 
המסופקים; מערכות מדינתיות ריכוזיות; תחושה של אפשרויות השפעה חסומות; 
קיומה של מסורת נורמטיבית של יוזמות חד–צדדיות; ומציאת דרכים עוקפות חוק 
 Ben-Porat and Mizrahi 2005; Mizrahi and Meydani 2003; Helmke and Levitzky(

.)2004
האסטרטגיות אשר באמצעותן שחקני מפתח מקדמים את האינטרסים שלהם 
תלויות במידה רבה בגישה לפתרון בעיות שבמסגרתה פועלים שחקני המפתח, 
ובתרבות הפוליטית הנתונה. כאשר פוליטיקה אלטרנטיבית הנה מאפיין דומיננטי 
של התרבות הפוליטית, שחקנים אלו מונחים על ידי שיקולים קצרי טווח ומאמצים 
אסטרטגיות חד–צדדיות אשר עוקפות את המבנה המוסדי הקיים, מאמצים פעילות 
מזאת,  יתרה  לשוליים.  הפורמליים  המשחק  כללי  את  דוחקים  או  חוקית,  בלתי 
סביר מאוד כי דפוס זה של התנהגות יחלחל אל כלל השכבות והמגזרים בחברה 
הוא  אף  יכול  זה  דיפוזי  תהליך  רבים.  ובירוקרטים  פוליטיקאים  יאפיין  גם  וכך 
להסביר את תגובתם החיובית של מקבלי החלטות המתבטאת במיסוד ומתן הכשר 

חוקי לפעילויות שבמקורן היו לא חוקיות או על גבול החוקיות.
בחלק הבא ננסה להראות כיצד תנאים מבניים מסוימים מובילים פרטים לאמץ 
התנהגות המבוססת על פוליטיקה אלטרנטיבית במערכת הבריאות. בהתבסס על 
מודל כללי זה, נבקש להראות כי בניגוד לתפיסה הרווחת, שינויים מוסדיים ושינויי 
מדיניות במערכת הבריאות הישראלית לא מייצגים בהכרח שינוי עמוק בתפיסות 
ובמערכת הערכים של החברה הישראלית בכללותה, אלא משקפים דומיננטיות 
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כפי  אלטרנטיבית.  בפוליטיקה  רבות  פעמים  המאופיינת  פוליטית  תרבות  של 
שננסה להראות זאת במספר דוגמאות, ככל שהמימון הציבורי למערכת הבריאות 
בתוך  מהותי  כדפוס  אלטרנטיבית  פוליטיקה  של  שכיחותה  וקטן,  הלך  בישראל 
מדיניות הבריאות בישראל הלכה וגברה. לא לקח זמן רב, והתנהגות זו הופיעה גם 

במערכת הבריאות הישראלית. 

פוליטיקה אלטרנטיבית ושינוי מוסדי במערכת הבריאות בישראל

'רפואה שחורה' בישראל כהפקרה ומיסוד השר"פ כהשגחה

"רפואה שחורה" אינה תופעה ייחודית לישראל )כהן 2010ב(. בספרות העולמית, 
המונח הרווח ביותר לתיאור התופעה של "רפואה שחורה" הוא: "תשלומים בלתי 
)Informal Payments(. מאז תחילת שנות האלפיים ניתנה תשומת לב  פורמליים" 
מחקרית רבה לתופעה זו. אם כי תרומתה למימון מערכת הבריאות הנה מובהקת, 
הספרות העולמית מצביעה על כך שהתופעה מעוררת בעיות רבות. ייתכן שבשל 
דיון  מתוך  מתפתחים  או  נובעים  זה  בנושא  בספרות  הדיונים  שמרבית  העובדה 
רחב יותר בסוגיית ה"שחיתות" )Gaal and McKee 2004: 164; Lewis 2006(, מרבית 
תשומת הלב המחקרית ניתנה בעיקר למדינות מתפתחות בעלות הכנסות נמוכות 

 .)Ensor 2004; Gaal et al. 2006; Lewis 2007( או ממוצעות
לתופעת התשלומים הבלתי פורמליים ניתנו הגדרות רבות בספרות, אולם ספק 
אם הגדרות אלו תוכלנה לכלול בתוכן את כל היבטיה של התופעה )כהן, בדפוס(, 
בעיקר משום שתופעת התשלומים הבלתי פורמליים שונה במקומות שונים ובזמנים 
כתרומות,  במזומן, חלקם  מגיע  פורמליים  הבלתי  שונים. חלקם של התשלומים 
משווה  במחקר  כרוכה  רבה  בעייתיות  לרופאים.  תודה"  כ"מתנות  האחר  חלקם 
לתופעה  הגדרה  תמיד  קיימת  ולא  הואיל  בעולם,  שונות  מדינות  בין  זה  בנושא 
אשר תהיה הן מקובלת על כלל החוקרים בכלל המדינות, והן כזו העונה על כל 

.)Gaal et al. 2006( התצורות של תשלומים בלתי פורמליים
יותר לתופעה, אנו טוענים שאין היא  במאמר זה אנו מציעים מסגרת רחבה 
כמו  הבריאות,  במערכת  שונים  במקומות  המופיעה  רבות  מני  אחת  תצורה  אלא 
גם בתחומי מדיניות רבים אחרים בחברה הישראלית. במסגרת תופעה זו, המדינה 
מפקירה את אזרחיה לכוחות השוק החופשי מחד גיסא ומנסה לאכוף ולפקח יוזמות 
מקומיות שצצות לא פעם בתגובה להפקרה זו מאידך גיסא. זו למעשה מהותה של 
"ההשגחה" כפי שנטען במסגרת ספר זה. הסיבה לכך, לטענתנו, נעוצה בתרבות 
השונים  השחקנים  של  הפוליטית  ההתנהגות  על  ובהשפעתה  הנתונה  הפוליטית 

בחברה.
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בישראל  הבריאות  מערכת  התאפיינה  שנים  כמאה  לפני  הקמתה  מאז  כבר 
וההפעלה  שהניהול  העובדה  עם  במשולב  זו,  ריכוזיות  מאוד.  גבוהה  בריכוזיות 
כלכלי  משבר  יצרו  העבודה,  מפלגת  ידי  על  רבה  במידה  נשלטו  זו  מערכת  של 
מובנה ומתמשך במערכת ומחסור באלטרנטיבות אחרות לאספקת שירותי בריאות 
עבור אזרחי מדינת ישראל )Chernichovsky 1991(. בעוד שאיכות שירותי הבריאות 
בישראל הוערכה באופן מסורתי כטובה מאוד יחסית, יעילותה של המערכת, כמו 

גם הסיכוי של אזרח ממוצע לקבל טיפול איכותי בזמן קצר, היו נמוכים. 
תנאים מבניים אלו עוררו חוסר שביעות רצון הולך וגובר אצל אזרחים רבים. 
מאוד  רבות  מערכות  של  גם  כמו  הבריאות,  מערכת  של  הריכוזי  אופייה  אולם, 
הציבור  של  וההשתתפות  השפעה  וערוצי  אפשרויות  את  חסם  בישראל,  אחרות 
הרחב אשר עשויים היו לשנות את המערכת. תחת תנאים אלו פנו פרטים וקבוצות 
שונות לפתור את בעיותיהם בנושא זה בצורה אשר הייתה מוכרת להם מהעבר 
ומתחומי מדיניות אחרים. הניסיון המצטבר של אזרחי ישראל הוביל אותם לאמץ 
גישת "עשה זאת בעצמך" על מנת להבטיח שירותי בריאות איכותיים בזמן מהיר. 

אלו, למעשה, היו מקורותיהן של הרפואה השחורה והרפואה האפורה בישראל.
במחקרם החלוצי הצביעו שורץ ואחרים )Shvarts et al. 1999( על ההתפתחויות 
השחור  השוק  את  שעודדה  כתופעה  בישראל  הרופאים  של  המשכורות  במודל 
במערכת הבריאות. לחמן ונוי תיארו אף הם את תופעת הרפואה השחורה בישראל, 
היקפה ומאפייניה. הם הסבירו כיצד המשבר המתמשך במערכת הבריאות, בשילוב 
הרצון  שביעות  חוסר  את  הגבירו  המערכת,  ריכוזיות  של  מאוד  גבוהה  רמה  עם 
של אזרחי ישראל ותרמו מהותית לקיומה של התופעה. תופעה זו ביטאה אף את 
אי–אמון הציבור במערכת הבריאות בישראל בכך שלא ענתה לציפיות ולביקוש 

של האוכלוסייה )לחמן ונוי 1998; לחמן 1992(.
ל"פוליטיקה  הקלאסיות  הדוגמאות  אחת  למעשה  הנה  שחורה"  "רפואה 
אלטרנטיבית" בשירותי בריאות. מושג זה מתייחס למגוון פעילויות אשר פרטים 
נוקטים בהן על מנת לספק לעצמם שירותי בריאות עדיפים בצורה בלתי חוקית 
או כזו שעל סף החוקיות. בין פעולות אלו ניתן למנות תשלום ישיר לרופאים בעד 
קיצור תור לטיפול )בעיקר ניתוחים(; תשלום לרופא על מנת שהוא עצמו יטפל 
בחולה באופן אישי; מתן מתנות והטבות למטפל לפני או אחרי טיפול; מתן תרומות 
לקרנות מחקר של מחלקה בבית חולים אשר בה מטופל חולה; תרומות של מכשור 
רבה  במידה   .)50-49 )שם:  למחלקה  רפואי  ציוד  לרכישת  כסף  או  רפואי  וציוד 
נורמטיביות מקובלות  ומטופלים מתייחסים לכל אלה כדרכים  רופאים, מנהלים 
להבטיח טיפול טוב יותר, והן חלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית בחלקים נרחבים 
מאוד במערכת הבריאות הישראלית )שם: 52(. יתרה מזאת, בדוח "ועדת נתניהו" 
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אף נקבע לגביה כי: "קשה להניח כי ניתן לחסלה באמצעים מנהליים או משפטיים" 
)דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תיפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות 

בישראל 1990: 322(.
רבות,  פעמים  לחלוטין.  חוקית  בלתי  תמיד  אינה  אלטרנטיבית"  "פוליטיקה 
ובתחומים  החוקיות  גבול  על  נמצאת  שהיא  הוא  התופעה  של  המאפיינים  אחד 
אפורים אשר אינם בהכרח כוללים מעשה בלתי חוקי. בהקשר הזה ניתן להצביע 
בעיקר  היא  המושג  של  ההתייחסות  אפורה".  "רפואה  שמכונה  מה  על  לדעתנו 
תשלום  ללא  ציבורי  חולים  בבית  מועדף  טיפול  קבלת  ה"פרוטקציה":  לתופעת 
העדפת  או  אישיים  קשרים  בסיס  על  אם  כי  הנאה,  טובות  מתן  או  ישיר  כספי 
מכובדים וידועים בציבור. בהיעדר איסור חוקי מפורש, גם פנייה של מטופלים 
למרפאות פרטיות של רופאים העובדים בבתי חולים ציבוריים על מנת לקבל מהם 
במוסד הציבורי טיפול מועדף יכול להיכלל תחת הגדרה זו )לחמן ונוי 1998: 56(. 
גם אם יש מי שסבורים כי התופעה "דעכה כמעט לחלוטין בעשור האחרון 
]...[ לפחות בבתי החולים הממשלתיים. האופציה שבה יש היתר לגיטימי לבחור 
ישיבת  פרוטוקול  )קלאוזנר,  הזאת"  התופעה  את  חיסלה  למעשה  מנתח,  מטפל, 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 18.3.2002(, הרי שכפי שעולה ממגוון ראיונות 
האוצר  במשרד  הבריאות,  במערכת  ההחלטות  ממקבלי  רבים  לדעת  שערכנו, 
ובוועדות הבריאות של הכנסת, תופעת הרפואה השחורה מתקיימת ברמות שונות 
בישראל גם כיום )אלחיאני 29.03.2007; בן–נון 04.12.2007; גלנטי, 23.03.2008; 
 ;11.10.2007 סער   ;18.10.2007 מאור   ;26.11.2007 ליפשיץ   ;22.11.2007 גנור 
צ'רניחובסקי 12.11.2007(. בהתייחסו לגילוי מקרה שבו רופא בכיר לקח שוחד 
מחולים לקידום ענייניהם, אף אמר בכיר במשרד הבריאות כי: "לא מדובר באיים 

בודדים אלא בתופעה" )יסעור 2006(.
התפיסה הרווחת אצל מקבלי ההחלטות בישראל בתחום הבריאות היא שבשל 
רמת מורכבותו ותחכומו של מוצר הבריאות, קשה מאוד לציבור לתכנן "עקיפה" 
)שני  והמוצרים בצורה אלטרנטיבית  ואספקת השירותים  של המוסדות הקיימים 
לציבור לצרוך  ניתנת האפשרות  אולם, כאשר   .)13.06.2008 22.04.2008; שמר 
את המוצרים והשירותים בצורה אלטרנטיבית — אך בתוך המוסדות הקיימים — 
לכן,  עולה.  אלטרנטיבית"  ב"פוליטיקה  לנקוט  והמוטיבציה  משתנה  המציאות 
פעמים רבות הביקוש מתעורר בשל יצירת ההיצע על ידי ספקי שירותי הבריאות.

של  הארגונית  בתרבות  השחורה"  "הרפואה  שממלאת  המשמעותי  התפקיד 
אך  אלטרנטיבית,  פוליטיקה  של  טובה  לדוגמה  אותה  הופך  הבריאות  מערכת 
גם לדוגמה מצוינת אשר דרכה ניתן לבחון את השפעתה על מקבלי ההחלטות, 
אלטרנטיבית  פוליטיקה  גם  כמו  שחורה",  "רפואה  ובירוקרטים.  פוליטיקאים 
של  ופעילויות  הואיל  כלכלי  לאי–שוויון  משמעותי  באופן  תורמת  כללי,  באופן 
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פוליטיקה אלטרנטיבית אינן ניתנות ברוב המקרים כאופציה בפני מעוטי היכולת, 
אלא בפני בעלי אמצעים. טענה זו מאוששת אף בסקר אשר נערך בנושא על ידי 
את  שהגדירו  אלו  שמבין  הראה  הסקר   .1995 בשנת  הישראלי  הבריאות  משרד 
הכנסתם נמוכה מהממוצע פנו ל"רפואה שחורה" 21%, מבין אלו שטענו להכנסה 
ממוצעת פנו 26% ומבין אלו שטענו להכנסה גבוהה טענו 36% שעשו כן )לחמן 
ונוי 1998(. ראיונות עם בכירים במערכת הבריאות הישראלית מאוששים אף הם 

הנחה זו )סער 11.10.2007; מאור 18.10.2007; גנור 22.11.2007(.
משמע, מזוהה כאן הפקרה של מעוטי היכולת ולעתים אף של המעמד הבינוני. 
מאפיין זה, במשולב עם העובדה שפעילויות אלו אינן נשלטות על ידי הממשלה, 
מצריכים התערבות ממשלתית, או "השגחה". אלא שההשגחה מנציחה במקרים 
רבים את ההפקרה של מעוטי היכולת. מיסודו של השר"פ בישראל יכול לשמש 

דוגמה מעניינת לתגובתה של המדינה לפוליטיקה אלטרנטיבית.
השר"פ הוא שירות רפואי הפועל בתוך בתי החולים הממשלתיים ובמסגרתו 
מקבלים מטופלים שירותים מתקדמים שונים בתמורה לתשלום פרטי. במסגרת 
ניתוחים  עבורו  יבצעו  בכירים אשר  רופאים  לעצמו  לבחור  החולה  יכול  השר"פ 
שאינם דחופים או פעולות פולשניות שונות. הניתוח עצמו מתבצע בתוך חדרי 
בית  צוות  ידי  ועל  החולים  בתי  של  ציוד  באמצעות  החולים,  בית  של  הניתוח 
החולים. זה הוא למעשה עירוב של אספקה פרטית של מוצר הבריאות במשולב 
עם מבנים ומכשור ציבוריים. התומכים הבולטים בשר"פ הנם ההסתדרות הרפואית 
הביטוח  חברות   .)10.02.2008 )בלשר  הגדולים  החולים  בתי  ומנהלי  בישראל 
וקרנות המחקר הנהנות מהשר"פ פחות בולטות בהתערבותן, אם כי סביר להניח 
משרד  האוצר,  משרד  הנם  העיקריים  המתנגדים  רבה.  במידה  בו  תומכות  שהן 

הבריאות ו"כללית", הגדולה מבין קופות החולים בישראל )כהן 2010: 106(.
מצדדי השר"פ טוענים שיש להתירו מאחר שהתופעה כבר כל כך מושרשת 
לעומתם,  לקדמותו.  הגלגל  את  להשיב  ניתן  לא  אשר  עד  הישראלית  בתרבות 
את  שבחן  מחקר  וכלכלי.  חברתי  שוויון  לחוסר  יוביל  שהוא  טוענים  מתנגדיו 
הנגישות הכלכלית של השר"פ בבתי חולים ציבוריים בירושלים )שבהם השר"פ 
הבינוני,  בני המעמד החברתי־כלכלי  בו בשכונות של  נרחב  חוקי( מצא שימוש 
ושימוש מצומצם אצל אלו מעוטי ההכנסה וחסרי הביטוח המשלים )רוזן ואחרים 
תוספת  כולו  החולים  לבית  מכניסה  אמנם  השר"פ  של  זו  פעילות   .)71  :2006
סביר  אך  הסופי,  מהתשלום  מרבע  פחות  לקבל  אמור  והרופא  הואיל  תקציבית, 
אמצעים.  בעלי  ומטופלים  בכירים  רופאים  לטובת  בעיקר  פועלת  שהיא  להניח 
פרטי  מימון  של  המתוחכמת  ההתמזגות  הוא  התופעה  של  העיקרי  המאפיין 
חוקי של המדינה  מיסוד  הוא  פרטי  רפואי  ציבוריים. למעשה, שירות  ומשאבים 
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המפקירה" אשר מלכתחילה  "המדינה  הופכת  הזה  באופן  "רפואה שחורה".  של 
בעלי  עבור  משגיחה"  ל"מדינה  הבריאות  שירותי  מערכת  את  והזניחה  הפקירה 

היכולת, ומנציחה את ההפקרה של מעוטי היכולת.
במיוחד  זו,  בתופעה  להילחם  מתקשים  פוליטיקאים  לעיל,  שהוסבר  כפי 
מנסים  פוליטיקאים  אלו,  בתנאים  מתמשך.  כלכלי  ממשבר  הסובלת  במערכת 
לשלוט במערכת על ידי מיסודן של הפעילויות אשר נחשבות כלא חוקיות. במקרה 
זה, הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בניסיון למתן היתר לטיפולי שר"פ בבתי חולים 
ציבוריים וממשלתיים כדרך של מקבלי החלטות שונים לשלוט בשוק "הרפואה 

השחורה" בישראל, כמו גם בתוספות התקציביות הנגזרות מפעילויותיה.
עד שנת 2002, עת פרסם היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ראשונה מסוגה 
אשר קבעה שהפעלת השר"פ בבתי החולים הממשלתיים אינה חוקית הואיל והיא 
פעלו   ,)2002 בפברואר   14 לממשלה,  היועמ"ש  )חו"ד  השוויון  בעקרון  פוגעת 
בתי  בארבעה  מבוקר  ובלתי  חוקי  בלתי  באופן  הפרטיים  הרפואיים  השירותים 
חולים גדולים בישראל. עיקר הפעילות התבצעה באמצעות חברות ביטוח וקרנות 
1997. כל זאת מבלי שנערכה בשנים אלו  המחקרים בבתי החולים, החל משנת 
בחינה יסודית וארוכת טווח של דרכי התמודדות עם סוגיה מורכבת זו, ותוך כדי 
ליועץ  שהוגשה  הבריאות,  משרד  בעמדת  הבריאות.  משרד  מצד  עין"  "העלמת 
המשפטי לממשלה, נכתב: "מצאנו שאין אנו יכולים לסמוך ידינו על הסדר זה". 
למעשה, הייתה זו ככל הנראה הפעם הראשונה שמשרד הבריאות התייחס בעמדה 
רשמית לשאלת החוקיות שבפעילות שר"פ בבתי החולים הממשלתיים בישראל, 
ובכך למעשה הודה שהתופעה אינה חוקית )רזניק 2000: 28(. בנוסף לכך, שחקנים 
שונים בזירת מדיניות הבריאות ממשיכים לנסות למסד פעילות זו בחוק גם בשנים 
אשר  אלטרנטיבית  פוליטיקה  בשל  ובכן,   .)2005 וצימוקי  )רוזנבלום  האחרונות 
אומצה על ידי פרטים בחברה, מנסים אותם השחקנים "לנעול" את הסיטואציה 

הקיימת ולָהפכה לשינוי מוסדי במדיניות הציבורית.
פרטי  כערוץ  רק  להסבר  הניתנת  תופעה  אינה  בישראל  שחורה"  "רפואה 
קיימת  שהיא  מכיוון  תקציב,  קיצוץ  לאור  בריאות  שירותי  להשגת  אלטרנטיבי 
כערוץ לא חוקי שנים רבות לפני שתהליך הסחף וההזנחה התקציביים צבר ממדים 
התרבות  של  לעיצובה  שהובילו  הגורמים  של  השפעתם  לפיכך,  משמעותיים. 
המדיניות  תהליך  על  זו  של  השפעותיה  גם  כמו  בישראל,  הקיימת  הפוליטית 

הציבורית והשינויים המוסדיים שהתקבלו הנם משתנה משפיע חשוב.
עד כה התמקדנו בהצבעה על "רפואה שחורה" כדוגמה קלאסית ל"פוליטיקה 
ב"רפואה  ביטוי  לידי  באה  אינה  אלטרנטיבית  פוליטיקה  אולם  אלטרנטיבית", 
והיא אף  נוספות במערכת הבריאות,  הזוכה לתצורות  זו תופעה  שחורה" בלבד. 
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מאפיינת תחומים רבים ושונים של מדיניות ציבורית בישראל. בשל מסגרת הדיון 
בישראל  הנתונה  הפוליטית  התרבות  בהשפעת  הבא  בחלק  נתמקד  המצומצמת, 
תקצוב  כידוע,  הבריאות.  מערכת  של  תקצובה  על  אלטרנטיבית(  )פוליטיקה 
פוליטיקה  של  זליגה  זו.  במערכת  החשובים  האלמנטים  אחד  הנו  הבריאות  סל 
אלטרנטיבית לתחום זה משמעה כניסה לתחום חשוב מאוד של המערכת, כמו גם 
לשחקן המשמעותי ביותר בזירת מדיניות הבריאות בישראל — משרד האוצר. כפי 
שנראה, תופעת הפוליטיקה האלטרנטיבית מהווה חלק לא מבוטל בהתנהלותו של 

משרד זה.

תקצובה הציבורי של מערכת הבריאות בישראל

מערכת  של  והתקצוב  הגבייה  מנגנון   1995 שנת  מאז  לכן,  קודם  שהוסבר  כפי 
)או  הקופות  היו   1973 אפריל  ועד  לחוק  קודם  הולאם.  הישראלית  הבריאות 
גביית  זה,  מתאריך  הבריאות.  מסי  את  לעצמן  גובות  להן(  הקשורה  ההסתדרות 
המס המקביל )אשר שימש עבור מימון הוצאות אשפוז, בעוד המס האחיד שימש 
למימון הוצאות אמבולטוריות( עבור השכירים נעשתה על ידי הביטוח הלאומי. 
לא  מחברים  גם  מקביל  מס  לאומי  לביטוח  המוסד  גבה   1984 מאפריל  החל 
שכירים בקופה )אלקיים 27.11.2007; פרידברג 27.11.2007(. משנת 1995 נגבה 
פרוגרסיבית  בצורה  לביטוח לאומי  דרך המוסד  ישראל  אזרחי  מס הבריאות של 
כאשר   ,)Chinitz and Israeli 1997( בסיסי  שירותים  סל  בעבור  להכנסתם  ובהתאם 
הממשלה מקצה עבור הקופות את תקציבן לפי נוסחת הקפיטציה. פעם בשלושה 
השבועות   12 ובמשך  הקיימים  הנתונים  לפי  הנוסחה  תחשיב  מתבצע  חודשים 

שלאחר מכן מועבר התקציב לקופות.
המעבר לנוסחת הקפיטציה, אשר לפיו מתוקצבת הקופה לא רק על פי מספר 
החברים בה אלא גם לפי מאפיינים כגון גיל ומצב בריאותי, נעשה, בין היתר, גם 
על מנת למנוע ניסיונות של קופות חולים להציע לחולים קשים תגמולים כספיים 
הקפיטציה,  בשיטת   .)27.11.2007 )אלקיים  אחרות  לקופות  שיעברו  מנת  על 
הקופות מעבירות למשרד הבריאות נתונים על החברים בקופה וזה מעביר לביטוח 

הלאומי את הסכומים שיש להעביר לכל קופה.
בכל  הממשלה  של  חזקה  שליטה  למעשה  מכתיב  זה  ריכוזי  תקצוב  תהליך 
מרכיב  מקסימלי  ביטוי  לידי  בא  בכך  הבריאות.  מערכת  של  למימונה  הקשור 
ההשגחה במשוואת ההשגחה–הפקרה. יתרה מזאת, ביטולו של מס מקביל בשנת 
האוצר  משרד  ושל  הממשלה  של  שליטתה  את  בצורה משמעותית  הגדיל   1997
במימון מערכת הבריאות. ביטולו של המס )אשר הוצג בחוק ההסדרים כחקיקה 



'פוליטיקה אלטרנטיבית'

377

שתכליתה הוזלת עלויות העבודה וצמיחה כלכלית למשק( חיזק את שליטתם של 
 .)04.12.2007 )בן–נון  הבריאות  לתקצוב מערכת  בכל הקשור  והאוצר  הממשלה 
נתונים מראים שכבר בארבע שנותיו הראשונות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
נעשו בו שינויים מהותיים )גרוס, רוזן ושירום 1999(. מאז שנת 1995 ובעיקר מאז 
שנת 2000 חלה ירידה מתמשכת בתקצוב הציבורי של מערכת הבריאות ועלייה 
מקבילה בתקצוב ממקורות פרטיים )בן–נון וקידר 2007(. תופעה זו מצביעה על 
תחומים  של  הזנחתם  ועל  הישראלית  הרווחה  מדינת  של  חשוב  בהיבט  פגיעה 

חברתיים רבים על ידי המדינה.
רבות  דוגמאות  מספקת  הרווחה  מדינת  של  צמצומה  בנושא  הספרות 
מערכת  של  התקצוב  בהלאמת  הראשון  בשלב  מאופיינת  אשר  זו,  לאסטרטגיה 
ציבורית מסוימת, ובעקבותיה צמצום הדרגתי בתקציבה במטרה לכפות הפרטה 
במערכת  דומה  תהליך  אחר  עקב   )Hacker 2004( האקר   .)Piersom 1995( סמויה 
סחף,  של  כתהליך  אותן  ואפיין  ה–80  שנות  של  במהלכן  האמריקאית  הבריאות 
פקידים  ידי  על  מראש  היטב  תוכנן  החבוי  הסיכונים"  "הפרטת  תהליך  כאשר 
ניאו–ליברלים בממשל האמריקאי. עדיין, ישנן שתי בעיות מרכזיות ביישומו של 
הסבר מעין זה על המקרה הישראלי. ראשית, ישנן ראיות לא מעטות לכך שרעיון 
האוצר.  פקידי  ידי  על  מראש  תוכנן  לא  הבריאות  מערכת  של  המימון  הלאמת 
למעשה, מלבד הפקידים הוותיקים בהסתדרות וקופות חולים "מכבי" ו"מאוחדת", 
הצטייר האוצר, מסורתית, מהמתנגדים החריפים לחוק ולהלאמת הגבייה. הטענה 
הייתה כי הדבר עשוי ליצור עומס יתר על המערכת )פרידמן 26.02.2008; קוגן 
 Chernichovsky and Chinitz 1995; Chinitz and ;26.11.2007 02.03.2008; ליפשיץ
Israeli 1997(. האוצר חשש כי ברגע שהזכות לבריאות תעוגן בחוק יעלו הביקושים 
)מרביתם  היו מבוטחים  כ–300 אלף איש שלא  גם שהתוספותם של  למוצר, מה 
ערבים וחרדים( עשויה להגדיל ביקושים אלו. מעבר לכך, הבטחת מקורות המימון 
למערכת מחלישה את הדומיננטיות של הבירוקרטים במשרד האוצר כמשפיעים 
על סדרי העדיפויות בחברה הישראלית. שנית, ראיות רבות מצטברות כדי להראות 
שהקיצוצים הרבים בתקציב מערכת הבריאות בישראל לא היו תוצאה של תהליך 
ארוך טווח ומתוכנן, אלא יותר תוצאה של ניסיונות והחלטות אד–הוק קצרות טווח 
אורון   ;01.05.2008 )גפני  האוצר  במשרד  שונים  בירוקרטים  ידי  על  נעשו  אשר 
24.01.2008; סנה 26.02.2008; שני 22.04.2008( ובמשרד הבריאות. באופן הזה 
מצמצמים )או שאינם מעדכנים( אנשי האוצר את תקציבי מערכת הבריאות בשיטת 

"ניסוי וטעייה" )ריאיון עם מאור 18.10.2007(.
במשרד הבריאות לא הייתה תוכנית אסטרטגית עם יעדים אופרטיביים שנים 
ארוכות )שמר 13.06.2008(. לפיכך, קשה מאוד לטעון שבישראל ישנה מדיניות 



ניסים כהן ושלמה מזרחי

378

אופי  בשל  אם  בין   — במדינה  ההחלטות  מקבלי  של  וסדורה  מתוכננת  בריאות 
פעילותו של המשרד )שני 22.04.2008; שמר 13.06.2008( ובין אם בשל התנאים 
המבניים בישראל אשר מכתיבים שחולשתו של המשרד תעצור הרבה יוזמות שלו 

)חיניץ 17.08.2008(.
תפיסת העולם הרווחת באוצר הנה תפיסה כלכלית ימנית ניאו–ליברלית, כפי 
שמציגים זאת אנשי האוצר עצמם )פלץ 01.01.2009; פרידמן 26.02.2008; קוגן 
02.03.2008(. אולם, ישנו הבדל רב בין תפיסת עולם לבין פעילות מתוכננת ארוכת 
טווח המונעת מיעדים אידיאולוגיים. שימור וחיזוק עוצמתו הפוליטית של המשרד 
נתפסים כמוטיב חשוב בפעילות המשרד )אבולעפיה 2008: 68(. לכן, מדדים כגון 
דירוג האשראי של ישראל על ידי חברות שונות, המושג דרך צמצומי גירעונות, 
הם המטרות העיקריות של בירוקרטים אלו )ריאיון עם לבנטל 03.09.2008( הואיל 
הציבור.  רווחת  את  למקסם  הצלחתם  לא  בתפקידם,  להצלחתם  המדדים  ואלו 
העובדה שלא מעטים מפקידי האוצר מצהירים פומבית ש"בעוד חמש עד עשר 
שנים" הם יהיו מעוניינים לעבוד במגזר הפרטי )דגן 2008( מגדילה את הסבירות 
שהם ישאפו לעמוד ביעדים שיעריכו מעסיקיהם לעתיד, אשר לרוב אינם מונחים 
רק על ידי אידיאולוגיה או רווחת הציבור. ואכן, גם בתוך משרד האוצר עצמו היו 
שהצביעו על העובדה שלחלקם של הבירוקרטים הצעירים שם משמש התפקיד אך 
כ"מקפצה" להמשך דרכם )ריאיון עם פרידמן 26.02.2008(. בדומה לכך, מסביר 
בפשטות אחד מבכירי משרד הבריאות: "]...[ האוצר לא פועל רק אידיאולוגית. הם 
נמדדים לפי קיצוצים. הם רוצים להראות שהם קיצצו. זה מה שמעניין אותם. לכן 
— כאשר עושים תוכנית — צריך להראות להם, גם אם כלפי חוץ, שיש כאן עניין 
של קיצוץ שהם יוכלו להראות" )ריאיון עם ליפשיץ 12.10.2008(. אחד מבכירי 
חוקרי מדיניות הבריאות בישראל, אשר התייחס ליוזמות האוצר הבאות לידי ביטוי 
בחוק ההסדרים מדי שנה, אף הרחיק וטען כי: "קשה לדעת אם מטרת נערי האוצר 
היא לבדר אותנו או סתם לקשקש ברעיונות חצי בשלים שנורים מהמותן" )חיניץ 

 .)2008
נקודת התורפה של החוק הייתה מנגנון העדכון של עלות סל שירותי הבריאות 
התפתחות  מחירים,  השתנות  בעקבות  עדכונים  בדבר  מפורשת  הגדרה  והיעדר 
טכנולוגית, גידול והזדקנות האוכלוסין. משרד האוצר ניצל את העמימות הקיימת 
על מנת לשחוק את מקורות הסל כחלק מפרדיגמה כללית של צמצום המשאבים 
המופנים לאפיקים חברתיים )אבולעפיה 2008(. שחיקת מקורות הסל נעשתה על 
ידי האוצר באמצעות שני כלים מרכזיים: שינויים רבים בחוק בריאות ממלכתי 
ונספחיו ושחיקתו של סל הבריאות. בהמשך למחקרו של חורב )2004(, ספרנו עד 
אוקטובר 2009, 416 שינויים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמרביתם התבצעו 
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בין השנים 1997–1999. שינויים רבים נעשו דרך חוק ההסדרים, אשר תואר על ידי 
מי שהיה סמנכ"ל כלכלה וביטוח במשרד הבריאות כ"כלי דרקוני ואנטי–דמוקרטי, 
כדי  הזה  בחוק  אחד, שמשתמש  ממשלתי  למשרד  רגילה  בלתי  עוצמה  שמעניק 

לעקוף דיון ציבורי ודיון בכנסת ]...[" )אבולעפיה 2008: 70(.
חד–צדדיות  ויוזמות  החלטות  קבלת  שכוללת  האוצר,  משרד  של  זו  פעילות 
והתעלמות  אי–כיבוד  כדי  ותוך  טווח  קצרות  לרוב  מטרות שהנן  להשיג  במטרה 
מנהלים וסדרי ממשל תקינים של קבלת החלטות, הנה חלק אינטגרלי מהתרבות 
של  רבים  אלמנטים  משקפת  והיא  פועל  הוא  שבתוכה  החברה  של  הפוליטית 
הטמון  הערכי  העיוות  את  מקצין  זה  פעולה  דפוס  אלטרנטיבית".  "פוליטיקה 

בדואליות של המדינה המשגיחה–מפקירה. 

סיכום 

אלטרנטיבית"  "פוליטיקה  בספרות  המכונה  התופעה  על  הצבענו  זה  במאמר 
סוגיית  את  לבחון  שיש  הצענו  הישראלית.  הבריאות  במערכת  גם  קיומה  ועל 
הרפואה השחורה לא כתופעה מבודדת וייחודית אלא כחלק מהתנהגות פוליטית 
תלוית–תרבות. בהמשך, דרך ההתייחסות לסוגיית תקצובה הציבורי של מערכת 
אלטרנטיבית  פוליטיקה  של  הפוליטית  שהתרבות  כך  על  הצבענו  הבריאות, 
חלחלה למעשה לכל הרמות והשכבות השונות בחברה הישראלית, וכי אין היא 
שמורה רק לפרטים המנסים להשיג מוצרים ושירותים ציבוריים שונים. תופעה זו 
קיימת ומשפיעה ברמות שונות על המבנה המוסדי ועל מדיניות הבריאות בישראל. 
הדוגמאות שהוצגו כאן מלמדות על השפעתה החזקה של התרבות הפוליטית על 
השפעה  ומבניים.  מוסדיים  שינויים  של  התהוותם  ועל  מדיניות  עיצוב  תהליכי 
המשגיחה–מפקירה.  המדינה  של  הדואליות  להתהוות  הקשור  בכל  גם  ניכרת  זו 
הטיעון שהוצג במאמר הוא שתהליך התהוות זה אינו בהכרח מתוכנן לטווח ארוך 
או מהווה חלק מפרדיגמה אידיאולוגית שיטתית, אלא מורכב מאוסף של פעולות 
מידיות להשגת מטרות קצרות טווח אשר יחד יוצרות את התמונה הכוללת של 
המדינה המשגיחה–מפקירה. במונחים של מדיניות ציבורית, פוזיטיביסטית, תהליך 
התהוות זה הוא למעשה תהליך תוספתי )Lindblum 1959; Wildavsky 1984( שבו 
השחקנים השונים מנווטים את דרכם לטווח הקצר )"muddling through"( — הוא 
אינו תוצר של תפנית אידיאולוגית יסודית. מציאות זו אובחנה בתחומי מדיניות 
שונה  אינה  הבריאות  טוענים שמדיניות  אנו  זה  ובמאמר  בישראל,  ורבים  שונים 

משאר תחומי המדיניות בישראל בהקשר זה.
יש שיטענו שנורמטיבית השתרשות הפוליטיקה האלטרנטיבית אינה שלילית 
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והיא מחזקת את ההשתתפות הפוליטית, את מעורבות האזרחים  בהכרח, הואיל 
בחלקו  להסביר  שניסינו  כפי  אולם,  בישראל.  אזרחית"  "חברה  של  קיומה  ואת 
השתתפות  של  נוסף  דפוס  אינה  אלטרנטיבית  פוליטיקה  הדיון,  של  הראשון 
פוליטית במערכת דמוקרטית, אלא מהווה סכנה ליציבות המערכת הדמוקרטית 
"על  הנמצאות  "אפורות"  התנהגויות  או  חוקית  בלתי  התנהגויות  הפנמת  בשל 
גבול החוקיות" ועקיפת מנגנונים קיימים כנורמות חברתיות. גם אם לטווח הקצר 
יש מי שמרוויחים מנקיטת אסטרטגיות אלו, התוצאה ארוכת הטווח של התופעה 
מדיניות  לתחומי  גם  כמו  בישראל,  הבריאות  לשירותי  הרסנית  להיות  עשויה 
אחרים. בנוסף לכך, אימוצה של פוליטיקה אלטרנטיבית מחייב אמצעים כלכליים 
הפקרת  ואת  בחברה  אי–השוויון  את  מגביר  זה  פעולה  דפוס  ולכן  משמעותיים, 
מיעוטי היכולת. מיסודה של פוליטיקה אלטרנטיבית על ידי המדינה הנו, לפיכך, 
פעולת הפקרה כפולה: הן בעצם מתן אפשרות השחקנים לנקוט בה מלכתחילה 

והן בעצם מיסודה.
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