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27.10.22 

 הסדרי הבחירה של קופות החוליםבהצעה לרפורמה 

 וגש למשרד הבריאות במסגרת עבודת מטה בתחוםמ

בנושא הסדרי הבחירה מעדיף את האינטרסים הכלכליים של קופות החוקי הקיים כיום ההסדר 

ביטוח בריאות לחוק  23כידוע, ס'  פני זמינות וטיב הטיפול הרפואי הניתן למבוטחים.החולים על 

לצמצם את חופש הבחירה של המבוטחים לנותני שירות מסוימים החולים מאפשר לקופות ממלכתי 

לכאורה, הסדרי הבחירה כפופים לחובתן של הקופות לספק את שירותי  על פי בחירת הקופה. אמנם

)ד( לחוק(, אך בפועל מדובר במונחים עמומים שאינם 3הבריאות באיכות, בזמן ובמרחק סבירים )ס' 

 ., ועל כן כמעט אינם ניתנים לאכיפהמוגדרים בחוק או בפסיקה

מרוחקים מאוד  יםטחים לשירותכגון הפניית מבו המצב הנוכחי יוצר לעתים עיוותים קשים,

ממקום מגוריהם, או זמני המתנה ארוכים באופן בלתי נסבל. הנפגעים העיקריים הם תושבי 

הנדרשים פעמים רבות להמתנה ממושכת או לנסיעות ארוכות לקבלת שירותים  הפריפריה,

הסדר הקיים יוצר הלכה למעשה שה התוצאה היארפואיים המסופקים בעיקר במרכז הארץ. 

 בין תושבי הפריפריה למרכז. אפליה

מנגנון של אכיפה ופיקוח על קביעת הסדרי הבחירה  כולל , ההסדר הקיים אינויתרה מזאת

החוק קובע כי הסדרי  , וכך מותיר את הסוגיה לשיקול דעתן הכמעט בלעדי של הקופות.ויישומם

סמכות חוקית להתערב הבחירה מובאים רק "לידיעת השר" ולא לאישורו, וכתוצאה מכך אין לשר 

בתוכנם. נוסף על כך, אף שהחוק מחייב את הקופות לפרסם את הסדרי הבחירה שלהן, בפועל חלק 

מהקופות אינן מפרסמות אותם או מפרסמות רק חלק מהם, ובכך פוגעות ביכולת המבוטחים לממש 

 את זכותם מכוח החוק.

קופות של  האינטרסיםבין  תאיזון אחר נקודת ליצור ונועד הקיים השינויים המוצעים בהסדר

 למטופל או בהתעלמות חופש בחירה בלתי מוגבלאין מדובר במתן . לבין זכויות המבוטחים החולים

לזכותם של המבוטחים ראויה עדיפות  לא במתןמחשיבות השיקולים הכלכליים של הקופות, א

תוך מניעת אפליית תושבי  ,גיאוגרפית לביתם הלקבל שירותי בריאות זמינים, איכותיים ובקרב

 הפריפריה והגברת הפיקוח על הקופות.

 השינויים המוצעים

)והוכנה על  2010שינויים להלן מבוססים על הצעת חוק שהגישו ח"כ חיים אורון ואחרים בשנת ה

במכללה למנהל(,  ובית הספר למשפטיםידי האגודה לזכויות האזרח, האגודה לזכויות החולה 

 ומצורפת כנספח למסמך זה.

 בתמצית, השינויים המוצעים הם:

הסדרי הבחירה יהיו כפופים לעקרונות המצטברים הבאים: מרחק סביר, זמן סביר, שמירה על  •

 רצף טיפולי, וככל שנדרש טיפול במוסד רפואי מתמחה.
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 .קביעת הגדרות ברורות למונחים מרחק סביר, זמן סביר ורצף טיפולי •

עיגון בחוק של החריגים להסדרי הבחירה שנקבעו עד היום בתקנות: שיקול דעת רפואי, קבלת  •

 זמנית, ופנייה לרפואה דחופה )מיון(.-טיפולים שונים בו

 יצירת מנגנוני פיקוח ואכיפה: •

 פיקוח ואכיפה על תוכנם של הסדרי הבחירה, שיהיו כפופים לאישור משרד הבריאות. .1

 הסדרי הבחירה. אכיפת החובה לפרסם את .2

חוק ביטוח בריאות ממלכתי בכלל העניינים  קבילות הציבור מכוח ותהענקת סמכות לנציב .3

 העולים מהסדרי הבחירה.

 סביר, מרחק סביר ורצף טיפוליהגדרות למונחים זמן 

כאמור, כיום אין בחוק הגדרה למונח, וכל קופה יכולה לפרש אותו כראות עיניה. זהו : רחק סבירמ

ראוי החותר תחת מטרות החוק, שכן לקריטריון זה השלכה מהותית על מימוש הזכות מצב לא 

בעלות כספית ובטרחה רבה, ועלולה  ותנסיעות ארוכות לקבלת שירותי בריאות כרוכ לבריאות.

 לגרום למבוטחים לוותר על קבלתם.

 לכן, מוצע להגדיר את המונח "מרחק סביר" כך:

 בעיר מגורי המבוטח; -

בעיר הסמוכה למקום מגוריו, תוך אימוץ קריטריון  –אם המבוטח מתגורר ביישוב או בכפר  -

 מגביל של מספר קילומטרים.

 בית החולים בנפה שבה גר המטופל. –אם מדובר בבית חולים  -

מדויק, נועדה לאפשר גמישות לקופות  ילומטריםהבחירה ב"עיר" כקריטריון, להבדיל ממספר ק

החולים ובד בבד להבטיח כי בכל מקרה הטיפולים ייערכו בקרבה למבוטח, ומתוך הנחה כי בתוך 

עם זאת, במקרה שהמבוטח אינו תושב עיר, נבחרה  .עיר המגורים יכולת ההתניידות פשוטה יותר

מקסימלי, כדי למנוע  קילומטריםההגדרה של "העיר הסמוכה" תוך הוספת קריטריון של מספר 

 חוסר ודאות בשאלה מהי עיר סמוכה.

כדי לעמוד בקריטריון של מרחק סביר יש לפעול במקביל להרחיב את חובת איגום המשאבים 

תוך דגש על תמרוץ הקופות ליצירת מרכזים אזוריים  ,ושיתופי הפעולה בין הקופות ברמה האזורית

 המוצעים בפריפריה.שישפרו את איכות שירותי הבריאות 

בשל אי ההגדרה למונח כיום מבוטחים עלולים להמתין זמן רב, וכן קיימים פערים בין : זמן סביר

המתנה ממושכת עלולה להסב נזק למבוטחים,  מבוטחי הקופות השונות ובין הפריפריה למרכז.

 ופוגעת באיכות חייהם.

מקסימלי לטיפול, על פי רשימה של מוצע שמשרד הבריאות יקבע קריטריונים לזמן המתנה 

, על פי כלומר, לא ייקבע קריטריון אחיד אלא הקריטריונים יותאמו לסוג השירות .שירותי בריאות
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מאפייניו. הרשימה תיקבע על ידי משרד הבריאות, שכן הוא הגוף בעל הידע והניסיון המקצועי 

 (.של, בתחום של התפתחות הילדלהעריך את זמני ההמתנה המקסימליים הראויים )כפי שנעשה, למ

את זמני ההמתנה יש לקבוע, בין היתר, על פי נתונים על מספר שעות טיפול זמינות בנפה ביחס 

 , שהקופות יחויבו להעביר למשרד הבריאות.למספר המבוטחים הרלוונטיים בנפה

יש לשמור על , וקובע כי עקרון השמירה על הרצף הטיפולי מעוגן כיום בתקנות בלבד: רצף טיפולי

רצף טיפולי לאורך כל הטיפול במחלה או במצב רפואי מסוים. ואולם, הגדרה זו לוקה בחסר שכן 

היא אינה מבהירה כראוי מתי ייחשב טיפול חלק מרצף טיפולי הכרחי, וכן אינה מתייחסת למקרים 

 שבהם מתגלה מחלה אחרת באותו תחום התמחות.

ק אם חלפו שנתיים מהמועד שבו קיבל המבוטח את לכן, מוצע לקבוע שרצף טיפולי ייקטע ר

הטיפול הנדרש. כמו כן, תתוסף הוראה שלפיה אם התגלה שהמטופל סובל ממצב רפואי חדש 

 הדורש טיפול באותו תחום התמחות, יחול גם אז עקרון הרצף הטיפולי. 

ם לחריגים על הסדרי הבחירה להיות כפופי: יש להדגיש, כי בכל מקרה חריגים להסדרי הבחירה

. כלומר, כאשר קיימת עבור ובראש ובראשונה לחריג של שיקול דעת רפואיהקיימים כיום בתקנות, 

מבוטח המלצה רפואית לטיפול או טכנולוגיה רפואית מסוימים שאינם כלולים במסגרת הסדרי 

לחריג זה חשיבות מכרעת  הבחירה העומדים בפניו, על הקופה מוטלת החובה לספקם בכל זאת.

 .התמחויות או טכנולוגיות רפואיות מסוימות-, שם לעתים אין זמינות של תתיפריפריהב

 מנגנוני פיקוח ואכיפה

במצב הקיים כיום אין כל מנגנון פיקוח אפקטיבי על הסדרי הבחירה  :אישור הסדרי הבחירה

 שקובעות הקופות, שכן הם אינם עומדים לביקורת משרד הבריאות ואישורו, והן נדרשות רק

 להעבירם לידיעת המשרד.

שיקבע אם מוצע לקבוע כי הסדרי הבחירה והשינויים בהם יהיו כפופים לאישור משרד הבריאות, 

. אם ייפסל הם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, ובמידת הצורך יפסול הסדר הסוטה מהם

. עם זאת, כדי , והקופה תישא בקנס בשל ההפרההסדר בחירה, ימשיך לחול הסדר הבחירה הישן

לאזן בין האינטרס הציבורי באישור ופיקוח על ההסדרים לבין העומס המוטל על משרד הבריאות, 

מוצע לחייב הליכי אישור רק בהסדרי הבחירה הנוגעים לרפואה שניונית ושלישונית )כהגדרתן 

 .הסדרי הבחירה הנוגעים לרפואה ראשונית יובאו לידיעת השר בלבד בחוק(.

יש להבהיר בחוק את  :לנציבות קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתימתן סמכות 

סמכות נציבות הקבילות לדון ולפסוק בתלונות של מבוטחים הנוגעות להסדרי הבחירה. כמו כן, 

אם הנציבות תמצא שהסדר בחירה אינו עומד בתנאי החוק, עליה להמליץ לשר להודיע לקופה על 

 ההסדר. הצורך בתיקון או בביטול

, נוכחיהבהסדרי הבחירה תתקן את העיוות הקיים במצב  שהרפורמה המוצעת כאןאנו מאמינים 

פריפריה. שינוי זה יביא לאיזון נכון אפליית והחלשת השמשרת את קופות החולים ומנציח את 

 במרכז. הן בפריפריה והן ויבטיח את זכויותיהם  ,יותר בין הקופות למטופלים
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 עמדתנו ביום הפתוח שמתקיים כחלק מעבודת המטה.נשמח להציג את 

 :לפרטים נוספים

 , עו"דנילי אלכסנדרוביץ , עו"דחיו-דבי גילד

 רכזת סינגור לשוויון במערכת הבריאות  מקדמת מדיניות וחקיקה

 רופאים לזכויות אדם האגודה לזכויות האזרח


