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 ייצוגיתתובענה כבקשה לאישור 

מכוח , ה זו כתובענה ייצוגיתבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את התובענה המצורפת לבקש

ובכלל זה יתבקש בית המשפט הנכבד לצוות , ")החוק: "להל� (2006"ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

  : כדלקמ�, או להצהיר/או להורות ו/ו

  : הקבוצה המיוצגת תכלול את התובעי� הבאי�  .א

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

ביטוח בריאות העניק לה# שירותי# בהתא# לחוק  למחויבות

אי הכללת תרופות וטכנולוגיות מנפגעו ש, $1994ד"התשמ, ממלכתי

עקב שליחת יד( של קופות החולי# וזאת , חדשות בסל הבריאות

אי הצגת או עקב /בכספי# המוקצבי# לה( על ידי רשויות המדינה ו

דינה הדנות על ידי קופות החולי# לרשויות הממידע מלא ונכו( 

  ". בקביעת הרכב סל הבריאות

  ").הקבוצה המיוצגת: "להל�(
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בגי� כל נזק , וכ� כל תובע הנמנה על הקבוצה המיוצגת, י�כי על המשיבות לפצות את המבקש  .ב

ת וטכנולוגיות עקב אי הכללת תרופו השני� שקדמו להגשת התביעה 7 במהל- ה�שנגר� ל

לה� על ידי רשויות שהוקצבו בכספי� המשיבות ד� של עקב שליחת יאו /וחדשות בסל הבריאות 

אי או עקב /וחדשות עבור המבוטחי� ספציפיות רכישת תרופות וטכנולוגיות לצור- המדינה 

.  הדנות בקביעת הרכב סל הבריאות לרשויות המדינההמשיבותעל ידי הצגת מידע מלא ונכו� 

  : הבאי�מרכיבי� האתבעניי� זה יש לית� את הדעת כי הפיצוי האמור כולל  

רכישת תרופות לצור* שהוקצבו למשיבות על ידי רשויות המדינה כספי# פיצוי בגי(   )1(

ולא עשו בו שימוש , המשיבות שלחו בו את יד(ואשר , חדשותספציפיות וטכנולוגיות 

  . לצור* רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות

וצגת לשל# עבור רכישת תרופות ביתר שנאלצו חברי הקבוצה המיפיצוי בגי( סכומי#   )2(

וזאת נוכח אי גילוי המידע , )עקב אי הכללת# בסל הבריאות(חדשות וטכנולוגיות 

  . הרלבנטי מצד המשיבות

 של המבוטחי# אשר לא רכשו תרופות עוגמת נפש ופגיעה באוטונומיה פיצוי בגי(  )3(

  . א נכללו בסלל  החדשותעקב העובדה שהתרופות והטכנולוגיות,  חדשותוטכנולוגיות

על ידי המוקצבי# לה# מדי שנה המיוחדי# להימנע משליחת יד בכספי# המשיבות על  כי  .ג

  .  הבריאותלבסחדשות ת ורשויות המדינה לש� הכללת תרופות וטכנולוגי

בכספי# המיוחדי# המוקצבי# כי על המשיבות למסור גילוי מלא ביחס לשימוש שה� עושות   .ד

.  הבריאותלבסחדשות ת וויות המדינה לש� הכללת תרופות וטכנולוגיעל ידי רשלה# מדי שנה 

  :את הנתוני� הבאי�בכלל זה מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב כל אחת מ� המשיבות לגלות 

  .  למשיבה על ידי המדינה�סכו� ההקצבה שנית  )1(

 בהפחתת, טכנולוגיות חדשותהסכו� בו עשתה המשיבה שימוש לש� רכישת תרופות ו  )2(

ועקב ירידת , חדשותהטכנולוגיות התרופות וכניסת האשר חסכה המשיבה עקב הסכו� 

  ). 'בעת פקיעת פטנטי� וכד(העלויות של התרופות והטכנולוגיות החדשות לאור- הזמ� 

אשר המשיבה נטלה מ( הכספי# המיוחדי# שהוקצבו לה לש# רכישת תרופות הסכו#   )4(

הוצאות , לרבות(ו שימוש לצרכי# אחרי# ואשר היא עשתה ב, וטכנולוגיות חדשות

, הוצאות מימו( תרופות בחינ# לעובדי ולגימלאי המשיבות, הוצאות שכר, שוטפות

  .)'הוצאות פרסו# וכד

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

ה וכ� שיפוי בתובענה בערכאה ראשונעבור טיפול , מ כדי�" מהסכו� שיפסק בתוספת מע18%"מ

אשר , י�לקבוע כי המשיבות תשלמנה ג� תגמול מיוחד למבקש  וכ�, בגי� הוצאותיה� בעי�

 משווי הסעד הכולל שיפסק 5%"בשיעור שלא יפחת מ,  בהגשת התובענה ובהוכחתהוטרח

  .לטובת כלל התובעי�

ד בצירו' "ט עו"שה זו ובשככ� יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות בהוצאות בק  .ו

  .מ כדי� בגינה"מע
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  מבוא. א

 ")קופות החולי#: "להל( ג#(המשיבות עניינה של תביעה זו בשליחת יד שלא כדי( של  .1

כמימו( ציבורי לטובת המבוטחי# בקופות  $במסגרת תקציב המדינה  (בכספי# המוקצבי# לה

  . ות חדש וטכנולוגיותרכישת תרופותצור* ספציפי של ל $החולי# 

 : יובהרו הדברי� הבאי�בקליפת האגוז  .2

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

) "סל שירותי הבריאות" או "הסל ": ג�להל�" (סל שירותי הבריאות"מגדיר ומפרט את 

  .  המבוטח באחת מקופות החולי� ישראלשזכאי לו כל תושב

 "). התרופות שבסל"להל� (את רשימת התרופות הכלולות בסל , היתרבי� , החוק קובע  )ב

ועדה הציבורית "מדי שנה ועדה ציבורית נכבדת המכונה המתכנסת , 1998החל משנת   )ג

  )"הועדה להרחבת הסל" או "עדההו: "להל� ("להרחבת הסל

  חדשות ודרכי טיפול חדשותתרופות, בעיקר� של דברי�, תפקידה של הועדה הוא לבחו�  )ד

ולהמלי0 ") חדשותטכנולוגיות ותרופות "להל� ( שאינ� כלולות בסל )טכנולוגיות חדשות(

 .  להוסי' לסל וטכנולוגיות חדשות ישלפני שר הבריאות אלו תרופות

 אשר המדינה מקצה לקופות החולי� למסגרת תקציב מיוחדתההמלצות ניתנות בהתא�   )ה

קופות  אשר לנתוני תמחור� ובהתא, החדשותוהטכנולוגיות לצור* רכישת התרופות 

  .  לועדה להרחבת הסל בנוגע לעלות התרופות והטכנולוגיות החדשותהחולי# מציגות

תחשיבי#  מציגות בפני הוועדהאינ( כי קופות החולי# , לתדהמת הכל, באחרונה התחוור  )ו

 בחשבו( הנחות משמעותיות אשר ות כולל(אינו, ביחס לעלות רכישת התרופותאמיתיי# 

  . ולי# נהנות מה( בעת רכישת התרופות בפועלקופות הח

כי קופות החולי# אינ( מציגות מצגי# מדויקי# באשר לכמות החולי# , כ( התחוור  )ז

נות את ועדת הסל בעת ואינ( מעדכ, חדשהוטכנולוגיה  להשתמש בכל תרופה הצפויה

 .מהצפיהחולי# נמוכה כמות שמתחוור כי 

חדשות על ידי  וטכנולוגיות תרופותישת כי העלות בפועל של רכ, א הואהפועל היוצ  )ח

  . קופות החולי# נמוכה בשיעור ניכר מהתקציב שנית( לה# לצור* זה ממש

ונאמדי# בס* מצטבר של (מה נעשה ביתרת הכספי# שהוקצבו כאמור לצור* מיוחד   )ט

קופות החולי# אינ( עושות שימוש בכספי# לצור* רכישת . )בשנה. מאות מיליוני 

 על הוצאות וומוציאות אות, ה( שולחות בו את יד(, ות חדשות כמתחייבתרופות וטכנולוגי

, מלאי הקופהחלוקת תרופות בחינ# לעובדי ולג, דוגמת משכורות לבכירי#(שונות 

  . )ועוד, הוצאות שיווק ופרסו#
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ח מאיר וחבר המועצה "מנהל מכו� אונקולוגי בביה(ברו- קליי� '  רופ פעל כל אלה עמד בתמצית .3

בועדת הכספי� בכנסת ) 10.3.2008ביו# (במסגרת דיו� שהתקיי� לאחרונה ) גיהלאונקולו

  :)10' עב, ש�; )1('אכנספח ב "העתק הפרוטוקול מצ(

לא יודעי# בכמה הקופות קונות ומה ה( , זה סוד מדינה"

  . כמו ששאלת בדיוק, עושות ע# העוד/

,  שקל1,000 $ והקופה מתוקצבת ב חולי1,000#א# יש 

... ? מה קורה ע# היתר, 500 $הקופה הרי קונה את זה ב

  ".אפשר לתת בזה תרופות אחרות

בו הובהרו מפיו יושב ראש , )4.3.2008מיו# (והדברי� עולי� ג� מדיו� בועדת ביקורת המדינה  .4

   :)10' בע, ש�; )2( אכנספחב "העתק הפרוטוקול מצ (כ זבולו� אורלב"הועדה ח

למה אי אפשר לבוא במדינה מסודרת , למה קשר השתיקה הזה"

נית( , נראה כמה עולה תרופה. בואו נעבוד עבודת אמת, ולהגיד

, נראה מה הכמויות האמיתיות, את העלות האמיתית שלה

למה צרי* לעבוד בתרבות של , הרי זה אינטרס של כול#

  ."שקר

  ):23' בע(ובהמש- 

# לא נכוני# ומחירי התרופות הנתוני# של מספרי החולי"

אל תמשו* את הויכוח למתוקצבת . זאת הטענה, לא נכוני#

אל , אנחנו מדברי# בעברית פשוטה, ופילפולי# של אג/ התקציבי#

בפועל זה מה . תעשה קומבינות בי( מחירי תרופות למספרי חולי#

מחירי , הכל תרבות שקר, שו# דבר לא נכו(. שאת# עושי#

פרי החולי# שקר ולכ( יש את כל התרופות שקר ומס

  ".המצוקה הזאת

על מנת שנבי� את דר- התנהלות� של קופות החולי� בעניי� זה חשוב לעיי� כבר עתה על הדר-  .5

. להמשי- את מדיניות ההסתרה הטוטאלית) מר נועז בר ניר(בה ניסה נציג קופת חולי� כללית 

  ):לעיל' )2( לפרוטוקול נספח א9' ע(נביט על חילופי הדברי� בינו לבי� יושב ראש הועדה 

הא# , אתה יכול להתייחס לשאלה :ר זבולו� אורלב"היו"

בפועל את# רוכשי# את התרופות במחירי# זולי# יותר 

  ?מאשר מוצגי# בסל התרופות

כמה ס- כל העלות שלנו , אנחנו עושי� בדיקה אחת :נועז בר ניר

  .בתרופות הללו מול כמה שקיבלנו

  . אני יכול להגיע למסקנה שאתה מתחמק :לבר זבולו� אור"היו
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מעניי� , לא בדקנו את זה, אני אומר ל* עוד פע# :נועז בר ניר

  . אות- ס- כל ההוצאה

  ? לא בדקת :ר זבולו� אורלב"היו

  . אותנו מעניינת ס- כל ההוצאה, לא בדקנו, לא :נועז בר ניר

כישה אני מניח שכל ר. זאת בדיקה נורא קלה :ר זבולו� אורלב"היו

אתה יודע ג� על מה , זאת פעולה מאוד קלה ופשוטה, נמצאת במחשב

אתה יודע שיש ישיבה ואתה ידוע , אתה ג� שלחת לי מסמ-, הישיבה

ואי( לי , אתה יודע על מה הכתבה ומה הטענה, לע מה הישיבה

לחשוב מחשבה אחרת אלא שיש כא( איזה שהיא 

ת המדינה נתו�  שלא רוצי� למסור לכנסת ולועדת ביקורהתחמקות

זה נתו( . מה הבעיה לתת את הנתו( הזה. שאנחנו מבקשי� אותו

  ?אני יכול בכל זאת לקבל תשובה... . מאוד קל

  . אני לא יודע, לא בדקתי :נועז בר ניר

אי( לי . אולי את# לא רוצי# לבדוק :ר זבולו� אורלב"היו

  ".מחשבה אחרת

  ): לעיל' )2(אוקול נספח  לפרוט30' ע(כ דוד רות� "חנוכח כל אלה הבהיר  .6

 $יחידת חקירות ארצית  [א"לפי מה שאני שומע פה אני חושב שיח"

א# אכ( יש פה .  צריכה להתעסק בזה ולא מבקר המדינה]מ"הח

זאת , יש הונאות במחירי#, הונאות בנושא המספרי#

ולכ( אני חושב שצרי* לטפל . הונאה ולא עני( של ביקורת

  ".בזה בדר* הזאת

חשש "התקבלה העמדה לפיה תתבקש חוות דעת מבקר המדינה בנושא של , אגב, יו�בסופו של  .7

  ".בסל התרופות" מנופחי#"לכאורה על גביית מחירי תרופות 

 את 27.2.2008בהודעה מיו� (אשר קבע , על היבט נוס' עמד ועד האיגוד הישראלי לאונקולוגיה .8

  ):'בכנספח ב "העתק המסמ- מצ; הדברי� הבאי�

מספרי החולי# הנזקקי# לתרופות האונקולוגיות שנכנסו "

וכי מדובר למעשה בזריית , לסל נופחו מעבר לכל פרופורציה

  ".חול בעיני הציבור

הסתרת , התשובה לכ- ברורה? ונשאלת השאלה מי הנפגעי� הישירי� מפעולת קופות החולי� .9

מדי שנה  ש לכ-י�מביא, וגזל הכספי# העודפי# על יד(, י# על ידי קופות החולהמידע המלא

כאשר , רבות חדשות מטעמי חוסר תקציבוטכנולוגיות תרופות נכנסות לסל הבריאות לא 

 . להכניס(היה , ג# נית(, בפועל נית(
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ובמיוחד הדברי� אמורי� , משכ- ציבור המבוטחי� כולו הוא הנפגע הישיר מ� הדברי� .10

לסל לא הוכנסו אשר ,  להמשי* לרכוש בכס/ מלא תרופות חדשותאשר נאלצי#, במבוטחי#

    או אשר נפגעי� בבריאות�קופות החולי#הסתרת המידע על ידי  עקב א*הבריאות 

  :חומרת מעשיה� של קופות החולי� מתבטאת איפוא בשניי� .11

, גובלת בביצוע של עבירת גניבה בידי מורשהשמדובר בהתנהלות  – במישור ההתנהלות  )א

ומחייבות , פות החולי� מקבלות את הכספי� כנאמנות עבור ציבור המבוטחי�שכ� קו

אי� להתיר לקופות החולי� לעשות בכספי� שימוש . לנהוג בכספי� ביושר ובניקיו� כפיי�

  . שלשמ� ניתנוהמדוייקות למטרות שאינ� המטרות 

ותרי� נמבוטחי�  מדובר במעשי� שגורמי� לכ- שעשרות אלפי חולי� –במישור התוצאה   )ב

  . לה� ה� נזקקי� בסלוטכנולוגיות תרופות  זוכי� להכללת �ואינ, ללא מענה מצד המדינה

 לפעול קופות החולי# הינ( גופי# אשר חלה עליה# חובת נאמנות ברורה: זאתונזכור עוד  .12

 מכל ניסיו� להסיט כספי� המיועדי� "  כמוסד ללא כוונת רווח –ולהימנע , לטובת המבוטחי�

 . ופות וטכנולוגיות לצרכי� אחרי�לש� רכישת תר

בפסק ד� א- לאחרונה , בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בית המשפט העליו( ;ומעל לכל אלה .13

 בשאלה העקרונית והחשובה הא� נית� להעמיד לביקורת שיפוטית את די( ארו* ומעמיק

 ההחלטות של ממשלת ישראל בדבר מסגרת התקציב המיוחדת שהיא מעמידה לצור- רכישת

, ]פורס� בנבו [מדינת ישראל' נ' לוזו( ואח 3071/05צ "בג(התרופות והטכנולוגיות החדשות 

 ")). עניי( לוזו(: "להל� (28.7.2008אשר נית� ביו� 

לא היה די , כי בהתא� להחלטות הועדה להרחבת הסל, שאלה זו התעוררה נוכח העובדה

לאחר ניתוח מעמיק . # שונותבמסגרות התקציב שהועמדו לש# הכללת תרופות מצילות חיי

, החליט בית המשפט העליו� שלא להתערב בהחלטותיה של ממשלת ישראל בעניי�, של הדברי�

הלכו מרבית העותרי� " ,בי� היתר עקב היעדר מימו� מספיקו ,"שלמרבה הצער"וזאת על א' 

  .  עוד טר� שימוע פסק הדי�"עולמ�בית ל

שכ( בכספי# , משפט העליו( הוטעו וניהלו דיו( סרקכי ג# העותרי# וג# בית ה, כיו# מתחוור

רבות וטכנולוגיות נוספות שהעמידה ממשלת ישראל היה די והותר על מנת לממ( תרופות 

סברה הועדה קופות החולי# מצד  הסתרת המידעורק בשל , שלא נכללו במסגרת סל הבריאות

במש* שני# נוטלות ולי# קופות הח, יתרה מזו. התקציב אינו מספקכי , להרחבת הסל בטעות

, כרצונ(אשר מוקצבי# לה# לצרכי# ספציפיי# כאמור ונוהגות בה( ת הכספי# ולכיס( את יתר

  . נפטרי# לבית עולמ#, למרבה הצער, ולבסו/, זועקי#, מפגיני#, סובלי#החולי# עוד בוהכל 

נתמכת בתצהיריה# אשר א/ היא , ח כל אלה מוגשת הבקשה לאישור דנאנוכ .14

אשר נוכח התנהלות קופות החולי# נמנעות מה# תרופות , רט(של חולי ס

 . תו* פגיעה קשה ה( ברכוש# וה( בבריאות#, מצילות חיי#
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  וקביעת סל שירותי הבריאות, כניסת חוק ביטוח בריאות לתוק/  .ב

 .  נכנס חוק ביטוח בריאות לתוקפו1995בשנת  .15

' בע, ש�. בעניי( לוזו( ק הדי�על מטרת החוק עמד לאחרונה בית המשפט העליו� במסגרת פס .16

20:  

דבר חקיקה מרכזי נוס' המשלי- על מהותה והיקפה של הזכות "

  . חוק ביטוח בריאות ממלכתי לשירותי בריאות ציבוריי� הינו החוקית

יאות בישראל היה ביטוח הבר, קוד� לחקיקתו של החוק האמור

ומי שלא ביטח עצמו כחבר , החוק לא קבע חובת ביטוח רפואי. וולנטרי

  באחת מקופות החולי� חייב היה בתשלו� על כל טיפול רפואי שקיבל

  .  נועד לשנות מצב זהחוק ביטוח בריאות ממלכתי

וק האמור היתה ליצור הסדר של ביטוח בריאות חובה תכליתו של הח

תו- הגדרת מקורות , לש� הבטחת שירותי בריאות לכלל תושבי ישראל

  . המימו� למערכת הבריאות הציבורית והקצאת�

 הכירה תיחוק ביטוח בריאות ממלכהתפיסה המונחת בבסיסו של 

באחריותה של המדינה למימו( שירותי בריאות ציבוריי# לטובת 

וזאת מתו* מחויבות ,  באמצעות קופות החולי#הכלל שיסופקו לציבור

 1סעי/ $ כאמור בהוראת'שוויו( ועזרה הדדית, עקרונות של צדק'ל

  . "לחוק

  ]מ" הינ� של החההדגשות לעיל ולהל�[                 

 ת חויבו קופות החולי� להעניק למבוטחיה� את אותו סל שירותי�בריאועל פי חוק ביטוח  .17

 ". סל הבריאות"המכונה 

הכללית דובר בצילו� מצב של ס- השירותי� שהיה נהוג בקופות החולי� , בעיקר� של דברי� .18

   :עובר לכניסת החוק לתוקפו) 1' המשיבה מס(

   ""  הבסיסיותי�השירסל    ) א("

החולי� של ההסתדרות אות שנתנה קופת הבריותי שיר

ד הקובע במוע ישראל לחבריה די� באר0הכללית של העוב

ות והתשלומי� עבור� שהיו נהוגי� במועד תרופהמת רשי... 

הקובע בקופת החולי� של ההסתדרות הכללית של העובדי� 

  ).ז(8באר0 ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעי' 

  "וא סל שירותי הבריאותסי ההבסי תי�והשירסל     )ב(

  : )22 – 21'  בע,ש� (ג� על כ- עמד בית המשפט העליו� בעניי� לוזו� .19
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קופות החולי� , חוק ביטוח בריאות ממלכתיבהתא� להוראותיו של "

ה� האחראיות לספק לכל המבוטחי� הרשומי� בה� את מלוא שירותי 

למעט מספר מצומצ� של שירותי בריאות שמשרד ,  החוקהבריאות לפי

שנוסחו הובא לעיל וכ� ) ג(3סעי' : ראו(הבריאות אחראי לאספקת� 

  ).  לחוק69סעי' 

שירותי הבריאות אות� זכאי� המבוטחי� לקבל מקופות החולי� ה� 

כהגדרתו " סל שירותי הבריאות"בעיקר� אות� השירותי� הנכללי� ב

  .  לחוק7בסעי' 

לא היה , חוק ביטוח בריאות ממלכתי� כי עובר לחקיקתו של יצוי

בנמצא סל שירותי� אחיד וכל קופת חולי� פעלה במידה רבה כרצונה 

בהרכב השירותי� , בקביעת שירותי הבריאות שהעניקה למבוטחיה

בקובעו סל , ות ממלכתי שינה מצב זהחוק ביטוח בריא. ובהיקפ�

  . שירותי בריאות אחד המחייב את כל קופות החולי#

בעוד קופות החולי� אחראיות לאספקת השירותי� הנכללי� בסל 

 ".אחראית המדינה למימו( סל זה, שירותי הבריאות לציבור

 שנתי תמורת הענקת סל הבריאות התחייבה המדינה להעביר לקופות החולי� תשלו�, ואכ� .20

 . . מיליארד 14 $מעל ס- של למעלה ) 1995שנת (נכבד ביותר שעמד נכו� לתחילתו של החוק 

המדינה המשיכה והתחייבה לעדכ� את ס- התשלומי� מדי שנה ולהגדילו כפועל יוצא של 

  . ושל הגידול באוכלוסיה, עליית המחירי�

  1995"ו"תשנ, )ת הבריאויעלות סל שירות(ו ביטוח בריאות ממלכתי צראו לעניי� 

, ממלכתי לחוק ביטוח בריאות) 2)(ב("ו) א(9תוק' סמכותנו לפי סעי' ב"

ובאישור ועדת העבודה והרווחה של , ) החוק"להל�  (1994"ד"תשנ

  :אנו קובעי� לאמור, הכנסת

ע� תחילתו של )  עלות הסל"להל� (לות סל שירותי הבריאות ע  .1

  .מיליו� שקלי� חדשי� 14,077 החוק היא

בטבת '  בינואר של כל שנה החל ביו� ט1"לות הסל תתעדכ� בע  .2

  )"1996 בינואר 1(ו "תשנ

כאשר הקריטריוני� , נקבעו בתקנות הכללי� לחלוקת סל שירותי הבריאות בי� הקופותכמו כ�  .21

  . וגיל�, העיקריי� לקביעת חלקה של כל קופת חולי� בסל הוא מספר המבוטחי� בקופה

  הסל להרחבת  העדפעילות הו ו,השירותי# סל הגדלתהחלטות בדבר   . ג

ע� השני� מתקד� מדע הרפואה ומתגלות תרופות וטכנולוגיות חדשות אשר לא היו ידועות  .22

  . במועד כניסת חוק ביטוח בריאות לתוק'
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הקצבה מיוחדת לקופות לדברי# הללו בחרה להקציב מדי שנה המדינה אשר הייתה מודעת  .23

ספציפי של רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות על ידי לצור* המיועדת לשמש החולי# ה

 . קופות החולי#

שכ� לעול� לא  (האמורי�ה בשימוש נאות בכספי� תהמדינה ראאשר נוכח החשיבות הברורה  .24

המכונה ,  נכבדתהוקמה ועדה ציבורית )נית� לרכוש כל תרופה חדשה או כל טכנולוגיה חדשה

  .  התקציבי� שהמדינה מעמידהו'  שלמנת שתעסוק בתעדעל , הועדה להרחבת הסל

והועדה להרחבת הסל , משרד הבריאות. בהמש- לכ- מתקיי� מדי שנה דיו� מעמיק בעניי� .25

 דיוני� מקצועיי� ומנסי� לפעול ככל יכולת� על מנת למקס� את התועלות עבור נהלי�מ

  . מבוטחי קופות החולי�

  ):27 – 26'  בע,ש�( ג� על עניי� זה עמד בית המשפט העליו� בעניי� לוזו� .26

 אילו תרופות וטכנולוגיות חדשות תיכללנה יצד מתקבלת ההכרעהכ"

קבלת ההחלטות בעניי� , כעולה מתשובת המדינה לפנינו? במסגרת הסל

  : זה כפופה להלי- המורכב ממספר שלבי�

להגשת בקשות להכללת " קול קורא"מדי שנה שולח משרד הבריאות 

 לאחר ריכוז .... סל שירותי הבריאותתרופות וטכנולוגיות חדשות ב

 בסיו� .... מתחיל תהלי- של איסו' נתוני� והערכה מקצועית, הפניות

התהלי- האמור ולאחר גיבוש המלצת� של הגורמי� המקצועיי� 

  . מועבר חומר הרקע המקצועי לועדת הסל, במשרד הבריאות

בהתחשב , הוועדה האמורה מקיימת את דיוניה בבקשות שהוגשו לה

המלצותיה של ועדת הסל ... . במכלול החומר המקצועי שהועבר לעיונה

לעניי� דירוג התרופות והטכנולוגיות החדשות מוצגות בפני מליאתה 

שכאמור מוסמכת לפי החוק לייע0 לשר הבריאות , של מועצת הבריאות

"ובמידה וההמלצות מתקבלות על, לאחר כל אלה. בעניי� שינויי� בסל

ה� טעונות הסכמת שר האוצר ואישור הממשלה , ידי שר הבריאות

מימו� "מנת לאשר מקור" על, זאת; לחוק) 1)(ב(8כנדרש לפי סעי' 

 בצו של שר מעוגנות ההמלצות, בסופו של התהלי-. להרחבתו של הסל

  ".הבריאות

במסגרתו אמורות היו להיבח� כל , רב שלבי, עניינו הרואות כי מדובר בהלי- סדור, הנה כי כ� .27

 .  הרלבנטיות באורח המעמיק ביותרהעובדות

  . פשוטו כמשמעו, שכ( מדובר בהחלטות בענייני פיקוח נפש, הדברי# ה# מובני# מאליה#

כי קופות החולי# מזלזלות במפגיע בעבודה , בבחינת הקדמת המאוחר, נאמר כבר עתה .28

בר בדאת נתוני האמת עדה להרחבת הסל וול שלא להציגומתירות לעצמ( , הקפדנית האמורה

מתו* מטרה ברורה לשלוח את כנראה וזאת , עלות רכישת התרופות והטכנולוגיות החדשות

 . רכישת התרופות והטכנולוגיותלש# יד( לכספי# שיועדו על ידי ממשלת ישראל 
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  לצור* רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשותהקצבת כספי# מיוחדי#   . ד

  .  יסודי לצור- מימו� עלות סל הבריאות נקבע לקופות החולי� תקציב1995בשנת , כאמור לעיל .29

  : מתעדכ( תקציב זה מדי שנה בשני ההיבטי# הבאי2005#החל משנת  .30

ומר על ערכו הריאלי התקציב ש, היינו (מוצמד התקציב למדד יוקר הבריאות, ראשית  )א

  .)הצמדה זו קבועה בתקנות חוק ביטוח בריאות) (לאור- השני�

 מיוחדת למימו� הגידול באוכלוסיהקציב ניתנת לקופות החולי� תוספת ת, שנית  )ב

, הגדלת תקציב זו מצויה בשיקול דעת הממשלה בהתחשב במכלול השיקולי� (והזדקנותה

  ). 2005והיא ניתנת באורח סדיר משנת 

  ). 'גכנספח ב "העמודי� הרלבנטי� מצ (2005וראו למשל את האמור בתקציב המדינה לשנת 

בגי( הסכמי .  מיליו( 200כגו( הקצבה של (בנוס' קיבלו קופות החולי� הקצבות נוספות  .31

  ). הבראה

נועד על מנת עדכו( תקציב סל הבריאות בהתא# למדד יוקר הבריאות והגידול באוכלוסיה  .32

ולכסות את כל הוצאותיה( השונות , היק/ סל הבריאותעל שקופות החולי# יוכלו לשמור 

וכל הוצאה אחרת , הוצאות הנהלה וכלליות, לרבות הוצאות שכר, )המשתנותהקבועות ו(

  . שהנהלת קופות החולי# סבורה שמ( הראוי להוציאה

שכ� עול� הרפואה מתפתח ותרופות וטכנולוגיות , אי� די, כאמור לעיל, תוספות אלוא- ב .33

 . חדשות נכנסות לשימוש

שמיועד , סכו# כס/ נוס/, די שנהמ, בנוס/ לסכומי# אלה מעמידה ממשלת ישראל, משכ* .34

בשני# האחרונות עשתה ממשלת ישראל ; כל כולו לש# רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות

התקציב המיוחד האמור גדל , ואכ(; מעשה והגדילה את הסכומי# הללו בשיעורי# ניכרי#

 . 2008לשנה בשנת .  מיליו( 045 $לכ) 2005בשנת (לשנה .  מיליו( 120 $מכ

, כי סכומי� אלה הינ� קודש למטרת�, והדבר עולה בבירור מהחלטות הממשלה, הואפשיטא  .35

 . רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות, קרי

, כי הסכומי# המוקצבי# מצטברי# זה על גבי זה ומתווספי# זה על גבי זה, חשוב להדגיש .36

 . הקצבה אחר הקצבה, שנה אחר שנה

 2007 $ ו2006ובכל אחת מהשני# , . מיליו( 012 הוקצב ס* נוס/ של 2005כלומר א# בשנת 

 450של שבה הממשלה והקציבה ס* נוס/  2008ובשנת , . מיליו( 237של הוקצב עוד ס* נוס/ 

 לרשות קופות החולי# לצור* הספציפי של עומד 2008המשמעות היא בשנת , .מיליו( 

.  מיליארד 1.044של  ס* 2008 $ 5200רכישת תרופות וטכנולוגיות בגי( התוספות של השני# 

)120 + 237 + 237 + 450 = 1,044(  . 
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 :להל� נסקור את הדברי� .37

עמד התקציב המיוחד לתרופות וטכנולוגיות ) לעיל' נספח א (2005כעולה מתקציב שנת   )א

  . 2005לשנת .  מיליו( 120חדשות על ס- של 

 ידי א- הסכו� הוגדל על,  אמורה הייתה הממשלה להקציב סכו� דומה2006בשנת   )ב

 . הממשלה באורח משמעותי

  ):8 – 7'  ע,ש�( הנזכר לעיל בעניי( לוזו(כ- עולה למשל מעיו� מפסק הדי� 

משפט זה צוי� כי " העדכו� הראשונה שהגישה המדינה לבית"בהודעת"

 החליטה ממשלת ישראל על הרחבת סל שירותי הבריאות 9.4.06ביו� 

 2006הסל לשנת באופ( שעלות , ידי הוספת טכנולוגיות חדשות$על

עדכו� שנייה שהגישה " בהודעת .... . מיליו( 165הוגדלה בסכו# של 

 החליטה ממשלת 27.8.06 ביו# צוי� כי, המדינה כעבור מספר חודשי�

ידי הוספת $ישראל על הרחבה נוספת של סל שירותי הבריאות על

 237.279בעלות שנתית כוללת של  2007טכנולוגיות חדשות לשנת 

  ".2006וקדמה לשנת שה. מיליו( 

 זינק התקציב 2008ובשנת , 2006 נשמר היק' התקציב המיוחד שנקבע לשנת 2007בשנת   )ג

  ):8' ע, ש�( הנזכר לעיל בעניי( לוזו(וראו פסק הדי� . . מיליו( 450לס* של 

החליטה ממשלת ישראל על הגדלת המימו( לסל , בהמש* הדר*"

 $380ספת של כבתחילה אושרה תו: 2008שירותי הבריאות לשנת 

  ".. מיליו( 450ובסופו של הלי* אושר סכו# כולל של , .מיליו( 

לרכישת תרופות כי בהחלטת ממשלה נקבע כי ההיק' הגבוה של התקציב המיוחד , חשוב לציי� .38

ח בשני# " מיליו( ש410 $ויעמוד על ס* של כ, וטכנולוגיות חדשות יישמר ג� בשני� הבאות

  :10.2.2008  של הממשלה מיו�3117. החלטה מסכ- ב. 2010 $ ו2009

 "להל� (2207  'להחלטת הממשלה מס 2 "  ו1   לסעיפי� בהמש-"

  בי� שר הבריאות  ולסיכו�2007 באוגוסט 12מיו� ) 2207. החלטה מס

  : ....2007באוגוסט  6  לבי� שר האוצר מיו�

   שירותי התוספת הכוללת לסל 2010 $ו 2009בכל אחת מהשני# 

במונחי� שנתיי� בעד כל  ח" מיליו� ש470    של   בעלות  יה תה  הבריאות

  החולי#  השירותי# שבאחריות קופות  סל כאשר לעלות, שנה

,  שנתיי#  ח במונחי#" ש  מיליו(410 בעלות של   שירותי# יתווספו

משרד הבריאות יתווספו שירותי� בעלות של   ולעלות הסל שבאחריות

  שירותי הבריאות תתוק� ות סלעל. ח במונחי� שנתיי�" מיליו� ש60

 ובהתאמה לעלות,  שירותי הבריאות   שבו יחול השינוי בסל מהמועד

  ". מאותו מועד

  . 'דכנספח ב "העתק ההחלטה מצ
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בי� , כאשר בהצעה קיימת הבחנה ברורה, 2009בהתא� לכ- נערכה הצעת התקציב לשנת , ואכ� .39

עמי� של גידול באוכלוסיה והזדקנותה לבי� התקציב המיוחד שנועד לצור- העדכו� מט

  . הספציפי של הוספת טכנולוגיות ותרופות חדשות

 ):'הכנספח ב "העמודי� הרלבנטי� מצ(וכ- הובהר בהצעת התקציב 

 החולי# לקופות הסל עלות קביעת"

 ההפרש את לממ� הממשלה על כי קובע תיממלכ בריאות ביטוח חוק

 הבריאות שר ידי על בצו שנקבע כפי(החולי�  לקופות הסל עלות שבי�

 של והבריאות הרווחה, העבודה ועדת ידי על ואושר האוצר ושר

 החולי� קופות של הנורמטיביות העצמיות ההכנסות בניכוי, )הכנסת

 בתקציב, לפיכ-. לאומי לביטוח המוסד ידי על בריאות מס גביית לבי�

 לצור- ח"ש מיליארד 12 "כ של סכו� נכלל 2009 לשנת הבריאות משרד

 שתעמוד החולי� קופות של הבריאות שירותי סל עלות מימו� השלמת

 יוקר מדד במונחי ח"ש מיליארד 26.3  $כ של סכו# על 2009 בשנת

  . 2007 לשנת הממוצע הבריאות

 בסכו# 2008 שנת לעומת הסל עלות של ריאלי גידול מבטאת זו עלות

 גידול בגי(.  מיליו( 231 $כ  יועדו שמתוכ#, . מיליו(  640 – כ של

 הוספת עבור ח"ש מיליו( 410 $כו ,והזדקנותה האוכלוסייה

לשנת  החולי# קופות שבאחריות השירותי# לסל ותרופות טכנולוגיות

2009."  

 : נסכ� את דברנו עד כה ונאמר כ- .40

פות החולי� מדי שנה תקציבי� הולכי� וגדלי� לרכישת ממשלת ישראל מקציבה לקו  )א

 . תרופות וטכנולוגיות חדשות

 . 6 מיליו� 400 "בעת האחרונה התקציבי� גדלי� בשיעור שנתי של למעלה מ  )ב

א� נחבר רק את , כ-(הגידול השנתי של התקציבי� הול- ומצטבר ומתווס' זה על גבי זה   )ג

כי התקציב גדל בלמעלה ממיליארד ,  נמצא2008 ועד שנת 2005הגידול בתקציבי� משנת 

6 .( 

כאשר בכל הנוגע לעדכוני� הנובעי� ממדד יוקר , ייעוד התקציב הוא ברור ומוגדר מראש  )ד

  .  נפרדיעדכו( תקציבמקבלות קופות החולי� , הבריאות והשינויי� באוכלוסיה

ות רשויות המדינה א' הקימו ועדה ציבורית נכבדת על מנת שתבח� את השימוש הנא  )ה

 . והנכו� בתקציבי� המיוחדי� שמיועדי� כאמור לרכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות

בחרדת היה עליה( לנהוג , ונוכח חובות הנאמנות שחלות על קופות החולי#, נוכח האמור לעיל .41

כפי .  לועדת הסלנתוני אמת מלאי# ומעודכני#לדאוג להציג ו,  בתקציבי# מיוחדי# אלהקודש

 . )וזאת בלשו( המעטה של המעטה(ת החולי# אינ( נוהגות כ* קופו, שנפרט להל(
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 י קופות החולי#"ע אי מסירת נתוני אמת $ מחירי# וכמויות מנופחי#  .ה

 כללי) 1(ה

באשר לעלויות רכישת  נכו( ומלא אינ( מוסרת מידעקופות החולי# , כפי שנפרט להל( .42

מחירי# מנופחי#  מוצגי# וכ* יוצא כי בפני ועדת הסל, התרופות והטכנולוגיות החדשות

 . שאינ# המחירי# האמיתיי#

כי כמות המשתמשי# , כאשר מתחוור נמנעות מלעדכ(ילות עשות וא/ קופות החולי# מגד

שלא נעשה בה( שימוש למטרות וכי נותרו כספי תקציב , פועל נמוכה בהרבהתרופות בב

 . הנדרשות

' נספח ב; 4.3.2008קול הדיו� מיו� בפרוטו(ר הועדה לביקורת המדינה "עמד על כ- בתמצית יו .43

  ):23' בע, ש�; לעיל

המציאות מלמדת שה# לא , ה# לא נכוני# :ר זבולו( אורלב"היו"

  . נכוני#

, הנתוני# של מספרי החולי# לא נכוני# ומחירי התרופות לא נכוני#

אל תמשו* את הויכוח למתוקצבת ופילפולי# של אג/ . זאת הטענה

אל תעשה קומבינות בי( , בעברית פשוטהאנחנו מדברי# , התקציבי#

  . מחירי תרופות למספרי חולי#

, הכל תרבות שקר, שו# דבר לא נכו(. בפועל זה מה שאת# עושי#

מחירי התרופות שקר ומספרי החולי# שקר ולכ( יש את כל המצוקה 

  ".הזאת

# ונותרי# ביד( של קופות החולי# כספי# ה( עושות בה, ה נושאת פריההסתרמשעה ש

שהולכות ומאמירות (לרבות הוצאות שכר , ומוציאות אות( להוצאות שוטפות, בראות עיניה(כ

מצטברות בעלויות מימו( תרופות חינ# אי( כס/ למיוחסי# , הוצאות מנהל ומשק, )מדי שנה

  . נפרט הדברי�. ועודמיליוני שקלי# מאות של 

 עלות הרכש נמוכה בהרבה; ועדה מוצג מחיר מרבילו )2(ה

ל היא עלות מחירי המחירו� כפי תרופות שמוצגת בפני הועדה הציבורית להרחבת הסעלות ה .44

עלות זו הינה . ")הצהרת יבוא�"על פי , מסתבר, וזאת (ת על ידי משרד הבריאותנקבע שהיא

  ". המחיר המרבי לצרכ�"למעשה 

אינ# משקפי# את מחיר העלות האמיתי של קופות החולי# , מחירי מחירו( אלה, ואול# .45

  . בפועל ניתנות לקופות החולי# הנחות משמעותיות ממחיר המחירו(. בוא( לרכוש תרופותב

תקרת דמי השתתפות עצמית עבור טיפולי� רפואיי� "ח שעניינו "הדברי� הובהרו למשל בדו .46

 של הכנסת מיו� לוועדה לפניות הציבורשהוגש , ותרופות לחולי� כרוניי� בקופות החולי�

 ): 5' בע(בו נאמר , 4.2.2008
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החולי# אינ( רוכשות את התרופות במחיר $חשוב לציי( כי קופות"

ומת( עצמאי ע# חברות $ כל קופה מנהלת משא–המרבי לצרכ( 

  ...".התרופות ומשלמת את המחיר שסוכ# במסגרתו

 . 'וכנספח ב "ח מצ"העתק הדו

בדיו� שהתקיי� בועדת העבודה הבהירה , מיכל עבאדי' גב, נציגת משרד הבריאותיתרה מזו  .47

לבי� העלות " המחירו� המרבי לצרכ�"בי� כי , 4.11.2003 עוד ביו� הרווחה והבריאות בכנסת

  ):5' בע(כ- ".  אי( כל קשר "– האמיתית של התרופה

רבי הזה מה הקשר בי( המחירו( המ,  השאלותשאלת"

אני אומרת פה . תלהוצאות של קופות החולי# בגי( התרופו

  . לוועדה שהקשר הזה הוא כמעט ולא קיי#

...  

המחירי# המירבי# לפעמי# מהווי# טריגר במשא ומת( בי( קופות 

יש קופות חולי# שאולי בהסכמי הרכש שלה# זה נגזר . חולי#

אבל הא# יש קשר בי( המחיר המירבי הזה , מהמחיר המירבי

  ....". אי( קשר, לבי( העלות לקופות החולי#

  . 'זכנספח ב "העתק הפרוטוקול מצ

אי� קשר בי� מחיר המחירו� או המחיר המרבי לצרכ� שנקבע על ידי משרד הבריאות לבי� , היינו .48

 להרחבת ועדה הציבורית הנכבדתולכי קופות החולי� ימסרו , ית� היה לצפותנ. העלות בפועל

 קרי מחירי המחירו� או המחיר המחיר המרבי לצרכ� –ה היא מתבססת כי המחירי� עלי, הסל

  . אינ# מחירי אמת "

, מש* שני# ארוכות נוהגות קופות החולי# במדיניות של הסתרה. א* בפועל ההיפ* הוא הנכו(

  . את מחירי העלות האמיתיי#) וא/ לא למשרד הבריאות(ואינ( מגלות לוועדה 

  . על כ� נעמוד מיד

  והמש* הסתרה התחמקות , החלטת ממשלה; ת חולי#וקופי " העלות עתהסתר) 3(ה

היא שלא לגלות לאיש את עלות רכש התרופות על מדיניות עקבית ומוצהרת של קופות החולי�  .49

  : בקובעו) ר בעז לב"ד (נציג משרד הבריאותהדברי� הובהרו על ידי . יד�

לי# משיגות די, כחלק ממשאי# ומתני# מסחריי#, קופות החולי#"

ואנחנו לא יודעי# את מחיר( , כאלה ואחרי# ע# חברות התרופות

  ....". האמיתי

שהעתק  3.12.2003ביו� הציטוט מצוי במכתב שנער- על ידי עובדי מחקר ומידע של הכנסת 

 . 'חכנספח ב "מצ



  15

  .  ההסתרה ודבר לא נעשהנמשכתרבות מש- שני�  .50

והחליטה על הקמת צוות שיבח( את , החליטה הממשלה לעשות מעשה, 9.4.2006ביו#  .51

  . הנושא הזה בדיוק

א- למרבה התדהמה , כי בשלב זה יגולו סו' כל סו' המחירי� האמיתיי�, נית� היה לצפות

והובילו למצב בו , התחכמו להחלטת הממשלה, המשיכו קופות החולי� במדיניות ההסתרה

  . ורה אינה מיושמת בפועלהלכה למעשה ההחלטה האמ

העמודי� ( )#9.5.2007 ביו# שפורס(' ב57ח מספר "עמד על כ* אלה מבקר המדינה בדו

  : )'טכנספח ב "הרלבנטיי� מצ

  ):480' ע (ואת משמעותה, סקר מבקר המדינה את החלטת הממשלה, ראשית  )א

 2006סל שירותי הבריאות לשנת  בנושא 9.4.06" מבהחלטת הממשלה"

' לנציגי ל משרד הבריאות להקי� צוות משות"הוחלט להנחות את מנכ

ל לפיקוח על "משרד הבריאות ומשרד האוצר בראשותו של הסמנכ

 מקד� שישמש לחישוב המחיר 1.9.06שיקבע עד יו� , קופות החולי�

 בבהתחשהמקד� ייקבע . של תרופות חדשות לצור- כלילת� בסל

 ולמול המחיר שבו ר שבו קנו קופות החולי# את התרופותבמחי

התחייב היצר� למכור אות� לקופה או מחיר� הרשמי שנקבע לפי צו 

מחירי� מרביי� לתכשירי� (לפיקוח על מחירי מצרכי� ושירותי� 

  ".לפי העניי�, 2001"א"התשס, ) מרש�שה� תכשירי

 :סירבו למסור נתוני� כי קופות החולי�, עמד מבקר המדינה על העובדה, שנית  )ב

ל לפיקוח על קופות החולי� אל " פנה הסמנכ2006לקראת סו' מאי "

את רשימת , לצור- עבודת הצוות, לי הקופות וביקש לקבל"מנכ

   .2006"1998התרופות שנכללו בסל בשני� 

את ,  את מחירה שבפיקוחלגבי כל תרופההקופות התבקשו לפרט 

והמחיר שבו התרופה לקופות המחיר שבו התחייב היצר� למכור את 

 וההנחות שניתנו על קנייתה עקב קנו קופות החולי# את התרופה

  . רכישת תכשירי# אחרי#

כ� התבקשו לפרט את ההוצאות הנוספות על המחיר כמו תשלומי 

עוד נדרשו לפרט את תארי-  .ריבית והוצאות פחת וניהול מלאי

א� פג או צפוי תארי- תפוגת פטנט , כלילתה של תרופה גנרית בסל

  .לפוג וסכו� ההשתתפות העצמית של המבוטחי�

 ציי( 2006בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסו/ דצמבר 

משרד הבריאות כי קופות החולי# סירבו למסור נתוני# 

בטענה שעל הנתוני� חלה סודיות מסחרית וביקשו  בפירוט הנדרש

  ". קהשרואה חשבו� חיצוני שיחויב בסודיות הוא שיבצע את הבדי
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בעת שהועדה לביקורת המדינה דנא , ג� חודשי� רבי� לאחר סיו� ביקורת המדינה: ודוק .52

קופות כי ) מר ד� בנטל (נציג מבקר המדינההבהיר , 4.3.2008מיו# ח האמור בישיבתה "בדו

העתק הפרוטוקול (לא למשרד הבריאות ולא לא לרואי חשבו� כלשה� , החולי# לא גילו דבר

  ):11' בע, ש�. 'יכנספח ב "מצ

  :ד( בנטל

הקופות , לא יודע מה קורה] מ" הח$משרד הבריאות [ המשרד

כל קופה בפני עצמה יודעת בדיוק כמה היא מוציאה וכמה , יודעות

  . זאת מכפלה פשוטה, ה# יודעי#, זה עלה לה

  "לא יודע ולא מפקח ]מ" הח$משרד הבריאות [ המשרד

א- ההסתרה נמשכת ומחירי העלות של קופות , החלטת הממשלה כבודה במקומה מונח, היינו .53

  . החולי� אינ� מגולי� א' לא למשרד הבריאות

   והצגת מחירי# מנופחי# לועדת הסל$המשמעות של ההסתרה של הקופות )  4(ה

 המשמעות כבר אמרנו פשוטה היא? מעות של ההסתרה הנמשכת של הקופותמה היא המש .54

, משעה שלא מגולי� נתוני האמת בדבר עלויות קופות החולי� לועדה הציבורית להרחבת הסל

וצגי� לועדת הסל ממילא המחירי� המ, והועדה נאלצת להיסמ- על נתוני מחירו� מרבי לצרכ�

  . הינ� מנופחי�

 את עלות התרופות ביתרכי הועדה הציבורית להרחבת הסל מחשבת , משעה שכ* הוא ברי .55

 תרופות מלהכניס לסל הבריאות מונעפשיטא כי חישוב ביתר , ת החדשותוגיווהטכנול

 רמחימצגי י "אילולא נסת# הוא עשהיו יכולות להיכלל בו נוספות וטכנולוגיות חדשות 

  . מנופחי#ו י#זבוכ

מיטיבה עמ( קופות החולי#  נוקטות (בהת התמחור ושיטהרי ש, משעה שכ* הוא; יתרה מזו .56

צדדית ונוספת " חיסכו("מעי( קופת יוצרת  שיטת תמחור ביתרשכ( ) ופוגעת במבוטחי#(

שת  נדרשות להוציא בפועל את מלוא התקציב המיוחד שנועד לצרכי רכילא לקופות שכ( ה(

 . תרופות וטכנולוגיות חדשות

עושות שימוש י מבקר המדינה הקופות "עפ ?שנוצר" חיסכו("מה עושות קופות החולי# ב .57

ולא למטרת הקודש  ת אחרתלפעילות שוטפלצור* הוצאות ות עיניה(  כראוהנותרי#בכספי# 

)  לעיל'טנספח  ('ב57ח "ג� על עניי� זה עמד מבקר המדינה בדו.  מלכתחילהשבעבורה יועד

  : )478  'בע, ש�(

  שיטת התמחור "תמחור הטכנולוגיות החדשות "

תמחור הטכנולוגיות החדשות המוצעות לכלילה בסל מתבסס על 

על אומד� , ו היצר� מתחייב למכור את הטכנולוגיה לקופותהמחיר שב

של מספר החולי� שיצרכו את הטכנולוגיה ועל אומד� הצריכה 

  . ...השנתית הצפויה לכל חולה
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 "חיסכו("א# נוצר , בשיטת התמחור הנהוגה של טכנולוגיות חדשות

הסכו# שנחס* משמש את הקופות לפעילות  ,בשל שינויי� חיצוניי�

  ".שוטפת

 Sick funds and"ר פיליפ סאקס שעניינו "דהרחבה בעניי� זה נית� למצוא במאמרו היסודי של  .58

?affordable medicines for whom: the Israel drug economy" , אשר פורס� בפארמה

  ). 'יאכנספח ב "המאמר מצ; ביטאו� למדיניות וכלכלת תרופות(

גילוי מחירי העלות טר# קבלת ההחלטה על הרחבת כי ,  סאקס מבהירר"ד  )א

  ): 5' ע(כ- . הייתה מאפשרת הכללה של תרופות נוספות בסל הבריאות, הסל

"With regard to new drugs added to the basket, by 

negotiating market prices before extra funding decisions are 

made, and not after as is currently the practice, the State 

would have further funds available for adding 

more new drugs to the basket". 

כי המצב הנוכחי בו קופות החולי# אינ( מגלות את מחירי העלויות , ר סאקס מדגיש"ד  )ב

  ):5' ע(כ- . מיטיב כמוב( ע# קופות החולי# ופוגע במבוטחי#

"In Israel there does not yet appear to be public awareness of 

the problematic of these government-sick fund pricing 

arrangements, which mainly benefit the latter at the 

expense of health insurers in particular and the Israeli 

taxpayer in general…".  

כי במדינות אחרות דואגות הרשויות לפקח על המחירי� על פי , סאקסר "מבהיר דעוד   )ג

וא/ לנקוט בהליכי# פליליי# בעת , )ולא על פי מחירו� מרבי (העלויות בפועל

  ): 5 – 4' בע( כ- . שמחירי עלות אלו מוסתרי#

"Drug firms were the subject of another law suit by the State 

of Illinois in which it was claimed that government 

programmers overpaid because the drug firms were 

alleged to have fraudulently published list prices of a drug 

which did not take into account actual price paid. 

 In Australia, the government is requiring manufacturers to 

reveal the special prices which they sell drugs directly to 

pharmacies;  
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The government will then lower the amount it pays to 

pharmacies for these drugs" 

והוא , מכא� נעבור להיבט השני הנוגע לשיקולי התמחור של הועדה הציבורית להרחבת הסל .59

  .  הקופות לתמחור ביתר שנראה מיד ג� כא� מובילי� מחדליכפי. כמות המשתמשי#

  הקופות אינ( ממלאות אחר חובה חוקית לדווח על כמות המשתמשי# ) 5(ה

חות מפורטי� על "ת את קופות למסור דושר הבריאות תקנות המחייבו התקי� 1998עוד בשנת  .60

שכ� בהיעדר נתוני� לא , חשיבות הדברי� ברורה מאליה. היק' השימוש בכל תרופה ותרופה

במדיניות ולי� א- למרבה הצער ג� בעניי� זה נוקטות קופות הח. נית� לקבל החלטות מושכלות

  . והפרה בריש גלי של התקנות מש* שני# ארוכות, נמשכת של אי גילוי

ח שפרסמה " בדו" ובהרחבה "נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי עמדה על הדברי�  .61

 ): 'יבכנספח ב "ח מצ"העתק העמודי� הרלבנטיי� מהדו( 2003 " ו2002לשני� 

   :)58' ע(כ- . כי קיימת חובת דיווח של קופות החולי�, ח" הובהר בדו,ראשית  )א

חובת הדיווח של קופות החולי#  $מסד נתוני# על צריכת התרופות "

  על ניפוק תכשירי#

, מדיניות תרופות לאומית ולצור* עדכו( קבוע של הסללצור- קביעת 

, חיוני להקי# מסד נתוני# שיספק מידע על משק התרופות בישראל

ושיעזור , משק התרופות במש- השני�, לרבות דפוסי שימוש בתרופות

כמו למשל חישוב עלויות , ערי- נתוני� כלכליי� על צריכת התרופותלה

  .סל השירותי�

, 34לצור- כ- ובהתא� לסמכויות הנתונות לשר הבריאות לפי סעיפי� 

 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנושא הפיקוח והבקרה על 60 "  ו35

דיווח של  (קופות החולי� הותקנו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי 

  1998 " ט"התשנ, )לי� על ניפוק תכשירי�קופות חו

 בתו- תגיש למנהל דוח חצי שנתיקופת חולי� ",  לתקנות2לפי סעי' 

". תקופה של שלושה חודשי� מתו� התקופה שאליה מתייחס הדוח

 כמות התכשירי# :בדוח החצי שנתי ייכללו פרטי� אלה", 4ולפי סעי' 

מספר  ;שניפקה קופת החולי� בתקופה שאליה מתייחס הדוח

  ."שבעבור� נופקו התכשירי�המטופלי# 

 חובה יסודיתהיא  רשויות המדינה ח כי חובת הדיווח אליה נתכוונו "הובהר בדו, שנית  )ב

 קביעת מדיניות ש#ל אשר נועדה לצור* חיוני של הקמת מסד נתוני# ,ביותר

  .תרופות לאומית ולצור* עדכו( קבוע של הסל

יעה קשה וממשית  בזכותו החוקית והחוקתית של אי מילוי אחר חובת הדיווח פוגעת פג  )ג

 .י חוק ביטוח בריאות ממלכתי"ות עפלבריאאזרח ומבוטח כל 
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 במדיניות התרופות הלאומיתחבלה קשה וממשית אי מילוי אחר חובת הדיווח מחבלת   )ד

יקשה להפריז בחשיבותו , במסד הנתוני� הלאומי על משק התרופותו של מדינת ישראל

אזרחי מדינת כלל  ובריאות ומי שכזה לצור- כלכלת תרופות לאומיתשל מסד נתוני� לא

  .)וזאת מעבר להשלכות הכבדות על הרחבת הסל (ישראל

 עומדות אינ� קופות החולי� כי , משמעההדיווח אי מילוי אחר חובת , יתירה מכ-  )ה

  ):58' ע(כ- . מהמדינהתקציבית בקריטריוני� הנדרשי� לש� קבלת תמיכה 

, החצי שנתית של קופות החולי� על ניפוק תכשירי�חובת הדיווח "

נכללה בי� המבחני� לחלוקת הכספי� לצור- , כמפורט בתקנות שלעיל

  ."2000לשנת התקציב , בקופות החולי�תמיכה 

  ):58' ע(כ- . כי קופות החולי� אינ� עומדות בחובותיה� על פי התקנות, הובהר, שלישית  )ו

ינ( מדווחות קופות החולי# א, למרות האמור לעיל"

על ניפוק תכשירי# וצריכת# כנדרש , תקופתית למשרד

  ".בתקנות

  ):58' ע(כ- . כי קיימת חשיבות ציבורית רבה באכיפת� של התקנות, הודגש, רביעית  )ז

לאור האינטרס הציבורי העומד בבסיס הדיווח על נתוני# "

אלה ולאור ההשלכות הכבדות על הרחבת הסל קיימת 

  ". של התקנותחשיבות מרבית באכיפת(

 כמעט 9.5.2007שפורס� ביו�  ('ב57' ח מבקר המדינה מס"והגיע דו, חלפו עוד מספר שני� .62

  ). עשור לאחר התקנת התקנות

והחיוני כל כ* וכי מסד הנתוני# הנדרש , כי חובות הגילוי עדיי( לא מולאו, ח זה עלה"מדו

  ):'יגכנספח ב "טיי� מצהעמודי� הרלבנ; ח" לתקציר הדו113' בע(כ- . קיי#עדיי( אינו 

, 1998בביקורת הקודמת הועלה ג# כי למרות החלטה עוד משנת "

משרד הבריאות לא בנה מסד נתוני� על צריכת תרופות שיספק מידע 

לרבות דפוסי השימוש בתרופות , על משק התרופות בישראל

 משרד מבקר המדינה העיר .והתפתחות משק התרופות במש- השני�

ריכוז המידע על משק התרופות באר7 ובעיקר אז למשרד הבריאות כי 

על דפוסי השימוש בתרופות עשוי להיות בסיס לפיתוח שיטת תמחור 

  .טובה יותר של התרופות החדשות

  ".המעקב העלה כי מסד הנתוני# על צריכת תרופות באר7 טר# הוק#

אשר מכשילות א' , מחדלי� הולכי� ונמשכי� של קופות החולי�ג� כא� עניי� לנו ב, הנה כי כ� .63

 וההשלכות הקשות מתגלגלות לביתו ולמשפחתו של כל אחד מאזרחי את משרד הבריאות

  . נעמוד כעת בהקשר של סל התרופות רקעל משמעות הדברי� . מדינת ישראל
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 ת ניפוח נוס/ של העלויו$המשמעות של אי הצגת נתוני כמות אמיתיי# ) 6(ה

אינ� מחבלות בעבודת ועדת הסל וומשעה שקופות החולי� , משעה שאי� בנמצא מסד נתוני� .64

ועדת הסל ממילא , על שיעור השימוש בפועל, )או את משרד הבריאות(מעדכנות את ועדת הסל 

, עדת הסל מתבססת על היקפי כמות נכוני�אינה יכולה לפעול באופ� מושכל ובעבודתה אי� ו

 .  עניי� זה מוביל לניפוח נוס' בהערכת העלויותוכפי שנראה מיד ג�

  ):481' בע, ש�) (לעיל' טנספח  ('ב57ח "דועמד על הדברי� מבקר המדינה ב .65

המיועדת לטיפול בחולי� מבוגרי� , )AMEVIVE( התרופה אמבייב"

יכולה לשמש דוגמה לצור- בפיתוח שיטות , הסובלי� מפסוריאזיס

התרופה צורפה  .לאור- זמ�לאומד� השימוש בטכנולוגיות חדשות 

ולאחר ארבעה חודשי# נודע למשרד , 2005לסל באפריל 

הבריאות באקראי שמספר המטופלי# בתרופה קט( בהרבה 

מהמספר שצוי( בתחזיות ששימשו את הוועדה הציבורית 

   .והיו בסיס לתקצוב( של קופות החולי#

ות  צו24.8.05"ל משרד הבריאות ב"בעקבות המידע האמור מינה מנכ

  . לית לפיקוח על קופות החולי�"בראשות הסמנכ, לבדיקת הנושא

יש הבדל   עלה כי אכ�2005ל בספטמבר "מדוח הבדיקה שהוגש למנכ

 150 ישתמשו בה $ניכר בי( הנתוני# על השימוש הצפוי בתרופה 

לבי( הנתוני#  "ח " מיליו� ש7.5והעלות לקופות החולי� תהיה  חולי#

  מטופלי# בלבד33 $פי דיווחי הקופות על השימוש בה בפועל על 

   .6 מיליו� 2"עלות של כב

בדוח ג# צוי( כי לא נמצאו אסמכתאות או הסבר מניח את 

הדעת לאומד( של מספר המטופלי# הצפוי שנקבע בתחזיות 

  ".שעליה( התבססה הוועדה הציבורית

ש חיי# "ב עהמרכז הרפואי המשול(ר בלה קאופמ� "דעמדה , ומשמעותית, על דוגמא נוספת .66

נציגת איגוד האונקולוגי# והאגודה למלחמה שיבא מנהלת יחידת השד במכו( האונקולוגי ו

 'בהפרוטוקול צור' כנספח  (4.3.2008במסגרת דיוני הועדה לביקורת המדינה מיו� , )בסרט(

  ):29 – 28' עב, ש�; לעיל

אני רוצה לדבר על המנגנו( של התימחור  :בלה קאופמ("

נאמר כא( קוד# שהתייעצו . פרי החולי#מהאספקט של מס

אני אהיה עדינה למרות שאני מאוד , יש כא( מספרי#, איתנו

אני אקח את מה . יש כא( מספרי# שה# מופרכי#, כועסת

  . שקרוב לליבי

...  
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י יכולה אנ, ועדת הסל תיקצבה לפי מספרי חולי# מופרכי#

 יש תרופה. וזה סרט� שד יה בה#לדבר על הדברי# שאני מצו

התרופה הזאת נמצאת בסל הבריאות , הורמונלית לסרט� שד גרורתי

מש- הטיפול הממוצע הוא חמישה , לקו שני בסרט� שד גרורתי

הועדה החליטה להעביר את התרופה . חודשי� לפי הספרות הרפואית

בקו טיפולי ראשו� מש- התגובה הממוצע . הזאת לקו טיפולי ראשו�

יש .  על דלתא של שלושה חודשי�אנחנו מדברי�. הוא שמונה חודשי�

מתוכ� .  נשי� ע� סרט� שד גרורתי שמצטרפות לשורה900"850כל שנה 

אנחנו  .מבחינה ביולוגית רק שני שלישי� מתאימות לטיפול הורמונלי

הועדה .  חולות לשלושה חודשי600#מדברי# על מקסימו# 

   .  חולות2,300תיקצבה 

...  

ה ע# מספרי# אני יכולה לעבור תרופה אחרי תרופ

 מליו( שקלי# שניתנו כא( $50$40אנחנו מגיעי# ל, מוגזמי#

  ". ]מ" הח$לקופות החולי# [ה מתנ

  . והדברי� ברורי� .67

היבט נוס' בו נהנות קופות החולי� מאי מסירת הנתוני� האמיתיי� הוא העובדה שלא  .68

. ת החדשות בתרופות קיימות בסל נוכח כניסת התרופוירידת הצריכהנמסרי� נתוני אמת על 

ונכנסות לשימוש תרופות חת כי מטבע הדברי� משעה שהרפואה מתפת, בהקשר זה יובהר

בתמחור עלות התרופות החדשות נלקח , משכ-. חדשות ה( מחליפות תרופות ותיקות יותר

אול# קופות החולי# אינ( מוסרות ג# , בחשבו( ג# החיסכו( שנובע מהחלפת תרופות ותיקות

  . ועל כ( החיסכו( מוער* בחסר משמעותיבעניי( זה מידע מלא 

בדיו� ) כר�" הדסה עי�בבית החולי� מנהלת המכו� האונקולוגי  (תמר פר7' פרופעמדה על כ-  .69

' העתק הפרוטוקול צור' כנספח א( 10.3.2008שהתקיי� בועדת הכספי� של הכנסת ביו� 

  ):20 – 19' בע, ש�; לעיל

 היתה העלות מה שכבר נאמר אבל לא נעשה זה לבדוק מה"...

  ...האמיתית של הכנסת התרופות בשני# האחרונות

תרופות שלפי דעתנו אי( ספק שה( מחליפות תרופות 

קיימות לכ( ה( צריכות להיכנס בעלות אפס נכנסו בעלות 

ואני חושבת שהנושא הזה הוא הנושא הראשו( , פנטסטית

  ". מיליו(40 $כ, שיוריד לפחות להערכתנו

 . והדברי� ברורי� .70
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מסמ-  (27.2.2008יצא מאת ועד האיגוד לאונקולוגיה ביו� ל קורא בכל הענייני� האמורי� קו .71

  : כדלקמ�, )'בעניי� זה צור' לעיל כנספח ב

ועד האיגוד הישראלי לאונקולוגיה מאשי# את ועדת סל התרופות "

בשעה , שהכניסה כביכול תרופות חדשות לסל הבריאותבכ* 

   .שהחולי# כבר מקבלי# אות# שני#

טי .סי.פי, גמזר: ועדת הסל העריכה את עלות( של תרופות אלה  כגו(

ומעכבי ארומטז ותרופות נוספות בתחומי# נוספי# אחרי# בס* של 

  .  מיליו( שקל$80כ

כי מספרי החולי# הנזקקי# לתרופות , עוד קובע האיגוד

וכי , האונקולוגיות שנכנסו לסל נופחו מעבר לכל פרופורציה

  ".יית חול בעיני הציבורמדובר למעשה בזר

'  מיל80 $בכ' 'נופח''תקציב הרחבת תרופות אונקולוגיות  "–ובכותרת המסמ- נאמר  .72

    ...".ח ומנע הכללת המלצות האיגוד''ש

  : ובהמש- מוצגת טבלה המלמדת את שני אלה .73

  . כמויות החולי� שהוצגו לועדת הסל עולות בהרבה על הכמויות האמיתיות  )א

גו לועדת הסל כתרופות חדשות ה� תרופות המצויות ממילא חלק מ� התרופות שהוצ  )ב

  . במסגרת התקציב של קופות החולי�

  

פ "התוויה ע שם גנרי שם מסחרי

הועדה 

 הציבורית

מספר חולים 

פ "צפוי ע

הועדה 

 הציבורית

תוספת עלות 

פ "כוללת  ע

הועדה 

הציבורית 

 )₪ מיליון (

העלות 

 שאמורה להיות

Arimidex  

Aromasin  

femara  

Anastrozole  

Exemestane 

letrozole  

טיפול בסרטן 
השד גרורתי 
מעבר לקו 
 טיפולי ראשון

2,300 6.801 ₪  0 

Gemzar Gemcitabine  טיפול בסרטן
שד מתקדם 
מקומי או 
 גרורתי

500 11.438 ₪  0 

Nexavar 

Sutent 

Sunitinib  
Sorafenib 

טיפול בסרטן 
קו (כליה מתקדם
טיפולי אחד 
באחד 
ים מהתכשיר
 ).האמורים

: החולים' מס  ₪  37.031 300

200   

: לכן העלות

24.687 ₪  

Campto Irinotecan  טיפול בחזרה
מקומית של 
 סרטן רקטאלי

100 4.697₪  0 
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Eloxatin Oxaliplatin  טיפול בחזרה
מקומית של 
 סרטן רקטאלי

100 5.597₪  0 

Emend Aprepitant  טיפול נוגד

הקאה ובחילות 

על רקע 

 מותרפיכי

: חולים' מס ₪  17.421 6,900

1,000   

: לכן העלות

2.524 ₪  

Neupogen  

 

Neulastim 

Granocyte  

Fligrastim  

Lenograstim  

Pegfilgrastim 

טיפול למניעת 
נויטרופניה על 
רקע כימותרפיה 
 וממאירויות

 25.000 ₪  0 

  

י הקופות  "ות עכ תקציב שהוקצה עבור תרופות שכבר ניתנ"סה: "ובסיו� הטבלה מצוי� .74

הסכו# בפועל א/ יותר גבוה כיוו( שלנתוני# בדבר מספר  "–עוד מצויי�   ".. מליו( 80.774

                 ".י הערכת הועדה הציבורית מוטי# כלפי מעלה"החולי# עפ

  . ולכ- עוד נוסי' את הדברי� הבאי� .75

  * זמ( אי עדכו( המחיר של התרופות והטכנולוגיות לאור$גזל נוס/ ).  7(ה

, וגורמות לניפוח עלויות סל הבריאות,  היבט נוס' בו מסתירות קופות החולי� את נתוני האמת .76

 את המחיר של התרופות והטכנולוגיות החדשות אינ( מעדכנותכי קופות החולי� , הוא העובדה

 . והמחירי� משו� מה נשארי� קבועי�לאור* זמ(שהוכנסו במסגרת של תקציב מיוחד 

  :  דברנו נית� את הדוגמא הבאהלמע� נבהיר את .77

 . X נית� לקופות החולי� תקציב מיוחד לרכישת תרופה חדשה בש� 2000בשנת   )א

לטיפול שנתי לחולה  6 1,000והוא התבסס על עלות של , 6 מיליו� 1התקציב עמד על   )ב

 .  חולי�1,000כפול 

ה על ס-  נית� עומדת עלות התרופ2006החל משנת . X פקע הפטנט על תרופת 2006בשנת   )ג

  . לטיפול שנתי לחולה 6 150של 

 אות� יכלו להעמיד לועדת הסל "6  אל' 850 "השתחררו לקופות כספי� בשיעור של כ  )ד

  . לצור- הכנסת תרופות חדשות

  . קופות החולי� אינ� נוהגות כ-, זאת כבר אי� צור- לומר, אול�  )ה

 ):479' בע, ש�; לעיל' טנספח ', ב57ח "בדו(עמד על כ- מבקר המדינה  .78

לדעת משרד מבקר המדינה שיטת התמחור הקיימת לפיה "

  . מחירי הטכנולוגיות החדשות נשארי# קבועי# אינה תקינה
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בי� , על משרד הבריאות לבחו� דרכי תמחור חלופיות שיביאו בחשבו�

תהליכי# קבועי# וידועי# מראש דוגמת פקיעת תוק/ , השאר

   .פטנטי# או ירידה צפויה של מחירי הטכנולוגיה

נית( לקבוע תהלי* של הפחתה הדרגתית של מחירי , למשל

ושיטה זו אינה מחייבת בדיקות פרטניות , הטכנולוגיות שהוספו לסל

  . מורכבות

יש לציי( שלאחר סיו# הביקורת הקודמת ג# בעלי תפקידי# במשרד 

" שינויי# חיצוניי#"הבריאות ומחוצה לו העירו על הצור* להתחשב ב

  ".של טכנולוגיות חדשות בסלבעת קביעת העלויות 

, נובעי� בעיקר מהסתרת מידע על ידי קופות החולי�, מחדליו של משרד הבריאות "ויודגש שוב  .79

 שיועדו התקציבי# המיוחדי#נוכח האינטרס של קופות החולי� לנצל לצרכי� שוני� את 

  . לרכישת תרופות

  לועדת הסלהודיה בהצגת מחירי# לא אמיתיי# : בועדות הכנסת ני#דיו) 8(ה

פרוטוקול הדיו� צור'  (ועדה לביקורת המדינהו דיו� ב4.3.2008התקיי� ביו� , לאחר כל אלה .80

 . )לעיל' )2(אכנספח 

שכ� קופות החולי� נאלצו להודות בפה מלא , התחוור כי כל החששות היו אמיתיי�, בדיו� זה .81

רי� האמיתיי� של כי ה� נמנעות מהצגה של המחי, )א� כי תו- הצנעה מכוונת של ההיקפי�(

  . על הדיו� החשוב האמור נעמוד כעת. התרופות והטכנולוגיות החדשות לועדת הסל

  ):3' ע(כ זבולו� אורלב "ח,  הוצגו הדברי� על ידי יושב ראש הועדהראשית .82

על . אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת ביקורת המדינה. בוקר טוב"

  . סל התרופות, סדר היו# שלנו נושא מאוד רגיש

מתייחס כבר בפע# השניה לנושא סל ' ב57ח מבקר המדינה "דו ...

$ב, יתר על כ( הועדה בראשותי קיימה לפני כחצי שנה, התרופות

ח מבקר "כשעיקרי הממצאי# של דו, דיו( בנושא הזה, 6.8.2007

המדינה העלו שקיימת בעיה קשה מאוד בשיטת התמחור של 

וסט עדיי( לא קיבלנו וג# במהל* הדיו( שלנו באוג.... התרופות 

  .תשובה הולמת

הממצא השני שהעלה מבקר המדינה הוא שאי( בקרה ואי( פיקוח על 

 ניתנה הדוגמה של התרופה .... השימוש בטכנולוגיות החדשות

שנכנסה לסל על סמ* הנחה שמספר המטופלי# הצפוי היה " אמביב"

 חולי# ובבדיקה שנעשתה התברר שבפועל טופלו בתרופה הזאת 150

  .  חולי33#רק 

ג# . 33 חולי# ובפועל טופלו רק 150קופות החולי# קיבלו כס/ עבור 

  . כא( התגלתה בעיה
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 מיליארד שקלי# נכו( לאוגוסט 26סל התרופות הוא סכו# עתק של 

א# משהו משתבש בדר* ויש טעות ,  מליו(260כ* שכל אחוז זה , 2007

  .  מליו(260היא טעות של 

אבל העילה שבגינה , י# להמשי* ולטפל בוזה נושא אחד שאנחנו רוצ

תה בשבוע שעבר יהיא החשיפה שהי, זימנתי את הדיו( דווקא היו#

שלא רק מה , שנמצאי# איתנו, על ידי אורלי וילנאי פדרבוש וגיא מרוז

שהמחירי# שמוצגי# , אלא ה# טועני# וחשפו, שמבקר המדינה חש/

מחירי# ה# לא ה, לועדת סל התרופות ה# מחירי# מנופחי#

  ".הנכוני#

כי עלות התרופות והטכנולוגיות החדשות , בדיו� זה הודו נציגי קופות החולי� לראשונה, שנית .83

  . המוצגת לועדת הסל אינה העלות בפועל של קופות החולי�

וא/ ניסו להמעיט בשיעור ההנחות , אומנ# נציגי קופות החולי# הודו בכ* כפי שכפא# שד

  . קשר השתיקהלראשונה * בכל זאת נשבר א, לה( זוכות קופות החולי#

ומעניי� לראות כי דווקא הוא נבחר (שהגיע לדיו� " דובר מכבי"ונעיי� בחילופי הדברי� שבי�  .84

  ):5' ע(לבי� יושב ראש הועדה , )להישלח

אתה יכול . אני רוצה להשאר בנקודה הראשונה :ר זבולו( אורלב"היו

בסופו של דבר זה לומר בוודאות שהתמחור שמוצג לסל התרופות 

, זאת הטענה המרכזית? המחיר שבו את# קוני# את התרופות

  .שלועדה מוצג תמחור אחד ובפועל יש תמחור שני

אני מבי� שמשרד הבריאות , ועדה מוצג תמחור אחדול :עידו הדרי

המחיר , מעסיק אנשי� שהתפקיד שלה� הוא לקבוע את המחיר הזה

אחרי , דיקות שהמשרד עושהשמוצג לועדת הסל מתבסס על כל מיני ב

שהתרופה נכנסת לסל אנחנו עושי� כל מאמ0 לקנות את בפחות וכמה 

  . שפחות יותר טוב

הרי את# מקבלי# את ? יש ל* נתוני# על זה :ר זבולו( אורלב"היו

 ... אתה יכול לומר נתו(. הכס/ לפי התמחור שהוצג לסל התרופות

אני מניח שיש , ת#אני מניח שבדק, את# יודעי# הרי על מה הדיו(

מה הפער בי( מה שהוצג , לכ( אני שואל, לכ# את הנתו( הזה

לבי( מה שבפועל את# , בסל התרופות לועדת סל התרופות

  . זאת השאלה. רוכשי#

הפער במחירי# לגבי תרופות חדשות מוגנות  :עידו הדרי

נע באחוזי# , ככל שאני מכיר ואני לא איש הרכש, פטנט

  ". אחוזפחות מעשרה , בודדי#
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 ):6' ע(להוסי' ולהבהיר , )מר ד� בנטל(מצא נציג מבקר המדינה , ולאחר דברי� אלה .85

  ".המחיר לאור* זמ( עוד יורד :ד( בנטל"

  : כי, ובהמש- הדיו� הודה נציג קופת חולי� מאוחדת .86

 הנחה לקבל על התרופות זה הנחה %10$%5הערכה של "

  ".ריאלית

להמשי- את ) מר נועז בר ניר(נציג קופת חולי� כללית בחר , בניגוד לנציגי הקופות האחרות .87

  ):9' ע(נביט על חילופי הדברי� בינו לבי� יושב ראש הועדה . מדיניות ההסתרה הטוטאלית

הא# בפועל את# , אתה יכול להתייחס לשאלה :ר זבולו� אורלב"היו"

רוכשי# את התרופות במחירי# זולי# יותר מאשר מוצגי# בסל 

  ?התרופות

כמה ס- כל העלות שלנו , אנחנו עושי� בדיקה אחת :ר נירנועז ב

  .בתרופות הללו מול כמה שקיבלנו

  . אני יכול להגיע למסקנה שאתה מתחמק :ר זבולו� אורלב"היו

מעניי� , לא בדקנו את זה, אני אומר ל* עוד פע# :נועז בר ניר

  . אות- ס- כל ההוצאה

  ?לא בדקת :ר זבולו� אורלב"היו

  . אותנו מעניינת ס- כל ההוצאה, לא בדקנו, אל :נועז בר ניר

אני מניח שכל רכישה . זאת בדיקה נורא קלה :ר זבולו� אורלב"היו

אתה יודע ג� על מה , זאת פעולה מאוד קלה ופשוטה, נמצאת במחשב

אתה יודע שיש ישיבה ואתה ידוע , אתה ג� שלחת לי מסמ-, הישיבה

ואי( לי , הטענהאתה יודע על מה הכתבה ומה , לע מה הישיבה

לחשוב מחשבה אחרת אלא שיש כא( איזה שהיא 

 שלא רוצי� למסור לכנסת ולועדת ביקורת המדינה נתו� התחמקות

זה נתו( . מה הבעיה לתת את הנתו( הזה. שאנחנו מבקשי� אותו

  ?אני יכול בכל זאת לקבל תשובה... . מאוד קל

  . אני לא יודע, לא בדקתי :נועז בר ניר

אי( לי . אולי את# לא רוצי# לבדוק : אורלבר זבולו�"היו

  ".מחשבה אחרת

וכי , בהערכה ממעיטה עד מאד של שיעורי ההנחהג� נציגי הקופות שהודו נקטו כי , חשוב לציי� .88

  . %30בדבר הנחות של עורכי התחקיר שהוביל לישיבת הועדה ציינו כי ביד� נתוני� 
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  ): לפרוטוקול20' בע(כ- 

 ולא %30כללית מקבלת הנחות של קופת חולי#  :גיא מרוז"

  . %5של 

לא סת# ה# לא אמרו כמה ה#  :אורלי וילנאי פדרבוש

  ".לא סת#, מקבלי#

ניסו נציגי קופות החולי� לתר0 במהל- הדיו� , ומתו- המש- מגמת ההסתרה והטעיה, תשלישי .89

בועדה את אי הצגת המחירי� האמיתיי� לועדת הסל בטענה לפיה אומנ� מחירי הרכש ה� 

  . אבל כמויות הרכש גדולות יותר, מוכי� יותרנ

  .כבר ראינו כי המציאות הפוכהואול# 

  )11' ע(עמד על כ- ג� יושב ראש הועדה במענה לטענות הללו 

ח מבקר המדינה הרמזי# ה# רמזי# "בדו :ר זבולו( אורלב"היו"

הטענה , שהמדינה נותנת פחות מדיה# לא רמזי# , הפוכי#

א# מבקר המדינה . תנת יותר מדיהיא שהמדינה לכאורה נו

  "נות( דוגמה אז אני מניח שהוא רצה להעיד על הכלל

  ):10' בע(והבהיר , ר הועדה על תרבות השקר של קופות החולי�"מחה יו, רביעית .90

למה אי אפשר לבוא במדינה מסודרת , למה קשר השתיקה הזה"

נית( , נראה כמה עולה תרופה. בואו נעבוד עבודת אמת, ולהגיד

, נראה מה הכמויות האמיתיות, ת העלות האמיתית שלהא

למה צרי* לעבוד בתרבות של , הרי זה אינטרס של כול#

  . שקר

הטענה יכולה להיות שאנשי# לא . מדובר בחיי אד#

  ".מקבלי# תרופות מצילות חיי# בגלל איזה שהיא תרבות

  : הובהרו הדברי� הבאי�, לסיכו� הדיו�ו, חמישית .91

   :)29' ע(ציי� הועדה יושב הראש   )א

אני מוכרח לומר ל* שתמונת , יואל ... :ר זבולו( אורלב"היו"

מכל זווית שאתה מסתכל היא נראית , המצב נראית לא טוב

  ".לא טוב

  ): 30' ע(כ דוד רות� ציי� "ח  )ב

 $יחידת חקירות ארצית  [א"לפי מה שאני שומע פה אני חושב שיח"

  .  צריכה להתעסק בזה ולא מבקר המדינה]מ"הח
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יש הונאות , א# אכ( יש פה הונאות בנושא המספרי#

ולכ( אני חושב . זאת הונאה ולא עני( של ביקורת, במחירי#

  ".שצרי* לטפל בזה בדר* הזאת

  ): 33' ע(לבסו' הוחלט פה אחד   )ג

 לחוק 21' י סע"עפ, בעד הבקשה לחוות דעת מבקר המדינה: הצבעה"

י תרופות חשש לכאורה על גביית מחיר :מבקר המדינה בנושא

  ".התקבל פה אחד .בסל התרופות" מנופחי#"

פרוטוקול הדיו� ( דיו� בועדת הכספי� של הכנסת 10.3.2008בהמש- לדיו� זה התקיי� ביו�  .92

  . ג� בדיו� זה הובהרו ענייני� מהותיי�). לעיל' צור' כנספח א

  :)9' בע( העלה שאלה שהוא סבר בתמימותו שהיא שאלה טכנית יצחק ב� ישראל' כ פרופ"כ- ח .93

? הרי אי* זה מתנהל בדיוק, הוספו תרופות. יש לי שאלה טכנית"

א# ? זה בכלל יישארו יתרות, יכול להיות שבגלל שהוספו עכשיו

  ".?מה יעשו ע# היתרות, יישארו יתרות

השיב , )ח מאיר וחבר המועצה לאונקולוגיה"מנהל מכו� אונקולוגי בביה(ברו- קליי� '  פרופ .94

  ):10' בע(מד על הסוגיה כולה בקליפת אגוז ועב� ישראל תו- שהוא ' לשאלתו של פרופ

זה סוד , רבותיי. ב( ישראל מה קורה ע# הכס/' שאל פרופ"

וא# את# תצליחו לעצור את כל הסל עד שהאדו( ראוב( יית(  מדינה

אני שאלתי אותו עוד לפני שנה כשישבנו ע# שר , לנו

בלו אווסטי( כמה חולי# קי, תגיד לי למע( הש#, הבריאות

  . לא יודעי#, 2005 $ב

זה , אי( מספרי# מדויקי#, אנחנו לא יודעי# את המספרי#, /"אל

לא יודעי# בכמה הקופות קונות ומה ה( עושות , סוד מדינה

  . כמו ששאלת בדיוק, ע# העוד/

,  שקל1,000 $ חולי# והקופה מתוקצבת ב1,000א# יש 

... ?  היתרמה קורה ע#, 500 $הקופה הרי קונה את זה ב

  ".אפשר לתת בזה תרופות אחרות

  . אשר אומרת את הדברי� כהווית�, לעמדה של חברת הועדה להרחבת הסלכעת נעבור  .95

   האשמות חריפות נגד קופות החולי#–נייר עמדה מאת חברת ועדת הסל ) 9(ה

  . ר בלה קאופמ�"ד, ציבורית להרחבת הסל נייר עמדה של חברת הועדה ה'ידכנספח ב "מצ .96

 : כ-. מבארת חברת הועדה את החשיבות הרבה של הצגת נתוני אמת לועדה, ראשית .97
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הנני נציגת איגוד האונקולוגי� בועדה הציבורית להרחבת סל "

  ")הועדה: "להלו(הבריאות 

בכל שנה נדרשת הועדה לבחור תרופות וטכנולוגיות חדשות אשר יכללו 

וזאת בהתבסס על תקציב אשר מעמידה ממשלת , ותבסל הבריא

  . ישראל לצור- זה

ההחלטה על מספר התרופות והטכנולוגיות החדשות שיכללו בסל 

הבריאות קשורה בקשר עמוק לנתוני# המוצגי# לועדה על כמות 

  . המשתמשי# הצפויה בה

ברור שככל שיוצג מספר משתמשי# צפוי רב יותר לכל אחת ואחת מ( 

נית( יהיה לכלול פחות תרופות , טכנולוגיות החדשותהתרופות וה

  ). וההיפ*(וטכנולוגיות חדשות במסגרת התקציב הקיי# 

כי קופות החולי� מציגות נתוני� לא אמיתיי� ומופרזי� על היק' , מבארת חברת הועדה, שנית .98

 : כ-. המשתמשי�

מניסיוני בתחו# האונקולוגיה ומהיוועצויות שהנני מקיימת ע# "

כי לפחות בכל הנוגע , הנני סבורה, וגי# רבי# בישראלאונקול

מציגות קופות החולי# לתרופות וטכנולוגיות חדשות בתחו# זה 

לועדה נתוני# מופרזי# על כמות המשתמשי# הצפויה 

ועל ידי כ* מצמצמות את מספר , בתרופות האונקולוגיות

  ".התרופות הנכללות בסל הבריאות

 דרישות חוזרות ונישנות מקופות החולי� לגלות את נתוני כי, מבארת חברת הועדה, שלישית .99

 : כ-. האמת לא נעשו

ואני , כי שני# רבות אונקולוגי# רבי#, ברצוני להדגיש"

דורשי# מקופות החולי# להציג נתוני# על מספר , בכלל#

ואול# , )לאחר הכללת( בסל(המשתמשי# בפועל בתרופות 

 האמורי# עד עתה לא מסרו קופות חולי# את הנתוני#

  ".בטענה שאי( ה( חייבות למסור נתוני# אלה

כי ה� אינ� מוציאות , כי קופות החולי� א' מצהירות בריש גלי, מבארת חברת הועדה, רביעית .100

מלוא ס- המוקצב לה� לש� רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות על רכישת אות� תרופות 

  :כ- . וטכנולוגיות

כי ה( אינ( מחויבות , נוקופות החולי# טוענות בפני, בנוס/"

להוציא את מלוא התקציב שנועד לש# הרחבת סל הבריאות 

  ..." . על רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות
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כי קופות החולי� אינ� מגלות לחברי הועדה איזה חלק מ� , מבארת חברת הועדה, חמישית .101

� מוצא על יד� התקציב המוקצב לקופות החולי� לש� רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות אכ

  : כ-. לצור- זה

ה( אינ( מוסרות לנציגי הועדה נתוני# מה# נית( יהיה "...

ללמוד איזה חלק מ( התקציב שהוקצב לקופות החולי# בגי( 

ללה בסל הבריאות אכ( כל תרופה או טכנולוגיה חדשה שנכ

  ".הוצא בפועל

דבר לא , ת החולי�כי על א' כל התלונות על התנהלות קופו, מבארת חברת הועדה, שישית .102

 : כ-. ונוכח כ- אי� הועדה יכולה למלא את תפקידה כראוי, השתנה

מזה שני# רבות קיימות תלונות רבות על דר* התנהלות( "

אול# עד עתה , של קופות החולי# בכל הנוגע לאמור לעיל

 .דבר לא השתנה

המצגי# , כי התנהלות קופות החולי#, הנני סבורה

והנתוני# שאינ# ניתני# על , אהנמסרי# על יד( מחד גיס

אינ# מאפשרי# לועדה לעשות שימוש , יד( מאיד* גיסא

, נכו( ומושכל בתקציב שנית( לצור* הרחבת הסל, ראוי

וגורמת לכ* שככל הנראה חלק מ( התקציב אינו מוצא 

כפי שהיה , בפועל לש# רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות

  ".אמור להיעשות

כפועל יוצא התקציב המיוחד שנית� לה� . לי� אינ� מציגות מצגי אמתקופות החו: נסכ� ונאמר .103

 . שמש לצור- לו נועדלצור- הספציפי של רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות אינו מ

    . פתרו� חלקי לקושיה עולה מהאמור בפרק הבא, להיכ� זורמי� איפוא הכספי� .104

  )?פי# להיכ( נעלמי# הכס$או  (ההתנהלות הכספית של הקופות  .ו

  )למשכורות והוצאות הנהלה.  מיליארד 1.67; לתרופות.  מיליו( 360(

אשר מוציא , "ח ציבורי מסכ�"דו"לש� בחינת ההתנהלות הכספית של הקופות נית� לעיי�  .105

  ". פעילות קופות החולי�"משרד הבריאות בעניי� 

  . 'טוכנספח ב " מצ2007ח לשנת "הדו  )א

  . 'טזכנספח ב " מצ2004ח לשנת "הדו  )ב

  . חות עולי� הנתוני� הבאי�"מעיו� בדו .106
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 : השינוי הכללי בהוצאותנבח� את , ראשית .107

ח " לדו14' ע (6 מיליארד 30.241 הסתכמו בס- של 2007כלל הכנסות הקופות לשנת   )א

  ). 2007לשנת 

ח " לדו13' ע (6 מיליארד 24.324 הסתכמו בס- של 2004נת כלל הכנסות הקופות לש  )ב

  ). 2004לשנת 

וס* , 25% $שיעור של כהקופות עלו במש* שלושת השני# האמורות בהוצאות כי , מכא( עולה

  . .נטו של קרוב לשישה מיליארד 

  : נבח� את השינוי בהוצאות הקופות בגי� רכישת תרופות בסל הבריאות, שנית .108

  מיליארד 3.723 בגי� רכישת התרופות בסל הבריאות עמדה על 2007ת כלל ההוצאה בשנ  )א

 24 " 23' וראו ע( 6 1.595וזאת בהפחתת השתתפות עצמית של מבוטחי� בס- של , 6

 . . מיליארד 2.128היינו ס- הכל הוצאה נטו של , )2004ח לשנת "לדו

 מיליארד 3.132 בגי� רכישת התרופות בסל הבריאות עמדה על 2004כלל ההוצאה בשנת   )ב

ח " לדו19' וראו ע( 6 1.365וזאת בהפחתת השתתפות עצמית של מבוטחי� בס- של , 6

  . . מיליארד 1.767היינו ס- הכל הוצאה נטו של , )2004לשנת 

וס* , 20% $שיעור של כהקופות עלו במש* שלושת השני# האמורות בהוצאות כי , מכא( עולה

  .  . מיליו(361נטו של קרוב 

נבח� את היק' ההקצבות המיוחדות במהל- השני� האמורות לצור- הספציפי של , שלישית .109

  :הכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות בסל הבריאות

  . 6 מיליו� 120עמדה על ) 2004ביחס לשנת  (2005ההקצבה בשנת   )א

כ "וסה, 6 מיליו� 237 "עמדה על כ) 2005ביחס לשנת  (2006ההקצבה הנוספת בשנת   )ב

  . 6 מיליו� 357 – עמדה על 2004חס לשנת ההקצבה הנוספת בי

כ "וסה, 6 מיליו� 237 "עמדה על כ) 2006ביחס לשנת  (2007ההקצבה הנוספת בשנת   )ג

  . 6 מיליו� 592 " עמדה על 2004ההקצבה הנוספת ביחס לשנת 

הרי , %25כי בעוד שכלל ההוצאות של קופות החולי# עלו בשיעור של , עניינו הרואות, היינו .110

על א/ שבניגוד ליתר סעיפי ההוצאה , זאת. %20 $צאות בגי( תרופות עלה א* בכששיעור ההו

 592הועמד לקופות תקציב מיוחד לרכישת תרופות בהיק/ של , שלא קיבלו תקצוב מיוחד

 . .מיליו( 

כי קופות החולי# לא עשו כל שימוש בתקציבי# המיוחדי# , עולה מ( האמור לעיל, למעשה .111

שכ( שיעור העלייה בהוצאה , 2007שהועמדו לרשות# בשנת , . מיליו( 592בס* כולל של 

  . הישירה לרכישת תרופות נמוכה משיעור העלייה הממוצע של קופות החולי#
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אילו היו קופות החולי� מוציאות על רכישת תרופות את הס- היחסי שעליה� : מכיוו� אחר .112

 את 2007רופות בשנת הרי שהיה עליה� להוציא על ת, להוציא בתוספת התקציבי� המיוחדי�

  :הס-  הבא

  . 6 מיליארד 1.767קרי , 2004ס- הבסיס של שנת   )א

  . 6 מיליארד 2.209כ "קרי סה, 25% –בתוספת שיעור העלייה הממוצע בהוצאה   )ב

  . 6 מיליארד 2.801כ "סה, 6 מיליו� 592בתוספת התקציבי� המיוחדי� בס- של   )ג

כי קופות החולי# שלחו יד( ,  נמצא,בלבד.  מיליארד 2.128מכיוו( שבפועל הוצא ס* של 

  .. מיליו( 673 בס* של,  לבדה2007בשנת , בתקציב התרופות שבסל

   ?  על מה ה� הוצאו–א� הכספי� לא הוצאו על תרופות  .113

 14' ע; 2004ח לשנת " לדו13' ע (עיו� בסעיפי ההוצאה האחרי� מעלה את הדברי� הבאי� .114

  : )2007ח לשנת "לדו

, 6 מיליארד 7.467לס- של 6  מיליארד 6.191 עלו מס- של "שכר ומשכורות"הוצאות   )א

 . ח" מיליארד ש1.276כ גידול בס- של "סה

כ "וסה, 6 מיליארד 1.133לס- של 6  מיליו� 742עלו מס- של " מנהל ומשק"הוצאות   )ב

  . 6 מיליו� 391גידול בס- של 

 מיליארד 1.67 על כ גידול בסעיפי השכר והמנהל והמשק עומד"כי סה, עניינו הרואות, היינו

   .ברכישת תרופות.  מיליו( 360וזאת ביחס לגידול הצנוע של , .

  : בהקשר זה של הוצאות שכר בקופות החולי� חשוב לומר את הדברי� הבאי� .115

כאשר בכירי� בקופות החולי� , קופות החולי� מחזיקות בשיאי שכר במגזר הציבורי  )א

  .  וא' למעלה מכ-,בחודש6  אל' 100 " נהני� משכר בעלות של קרוב ל

בעלויות של , העובדי� והגמלאי� של חלק מקופות החולי� נהני� מזכויות יתר מפליגות  )ב

  ). 'ב57ח "וג� על כ- עמד מבקר המדינה בדו(בשנה 6  מיליו� 70 "למעלה מ

על א' , הוצאות הפרסו� והשיווק של קופות החולי� נמצאות במגמת עלייה מתמדת  )ג

  .  יסוד להוצאות פרסו� ושיווק בהיק' שכזהולכאורה אי�, ר"שמדובר במלכ

כפי שה� , קצה המזלג את עומק הסטת המשאבי�הנתוני� המפורטי� לעיל ממחישי� א- על  .116

 . ניתני� להמחשה א' על ידי קורא רגיל

מטבע הדברי� יתבקש בית המשפט הנכבד להתיר למומחה מאת המבקשי� לקבל את מלוא 

  .  מנת שנית� יהיה לבחו� את הדברי� כול� לאשור�הנתוני� החשבונאיי� של המשיבות על
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  הפועל היוצא של שליחת היד של קופות החולי# בתקציבי# המיוחדי#.  ז

יקשה להפריז בחומרת התוצאה הנובעת משליחת היד של קופות החולי� בתקציבי�  .117

  . המיוחדי� שנועדו לרכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות

, � שהיו יכולי� לשמש לצור- רכישת תרופות מצילות חיי�מדובר בכספי, כפי שנפרט להל�

  . ועוד תרופות וטכנולוגיות רבות אחרות חשובות ונדרשות

באותו עניי� נדונה עתירה של עותרי� רבי� שנזקקו .  בעניי( לוזו(כבר עמדנו לעיל על פסק הדי�  .118

  . לתרופות מצילות חיי� שלא נכנסו לסל הבריאות

לקבלת " הזכות החוקית"ד� באותו בעניי� בהרחבה במשמעותה של הגבוה לצדק בית המשפט 

כי אי� היא מחייבת את המדינה להקציב , והגיע בסופו של יו� למסקנה, "שירותי בריאות"

  . סכומי� העולי� על הסכו� שהוקצב בהחלטת הממשלה

על א' שהביע את הבנתו למצוקה הרבה של ,  הגיע למסקנה זוהגבוה לצדקבית המשפט 

  ). שרוב� למרבה הצער הלכו לעולמ� טר� מת� פסק הדי�(ותרי� הע

לעלות רכש מוצגי# בפני ועדת הסל הנתוני# האמיתיי# הנוגעי# והנה כעת מסתבר שלו היו 

אפשר כי נית( היה להכליל את אות( תרופות במסגרת התקציב עליו , התרופות ומספר החולי#

על מנת , תור לבית המשפט הגבוה לצדקוזאת מבלי שכלל יהא צור* לע, החליטה הממשלה

  . שזה האחרו( יתערב בהחלטות הממשלה בעניי(

עתירה נוספת לבית המשפט כי הוגשה ע� השלמת כתיבת הבקשה לאישור דנא התפרס�  .119

אינה נכללת בתרופות החדשות אשר  אשר תרופה לה ה� זקוקי�  מטע� חולי�הגבוה לצדק

בתרופה מצילת מדובר , בעניי( לוזו(דומה לעתירה ב, בעתירה זוג� . הוכנסו לסל התרופות

  . חיי#

כי אילו היו מוצגי� בפני הועדה נתוני האמת הנוגעי� למחירי התרופות , ג� כא� יש להניח .120

ולא היה , הרי שנית� היה לכלול את התרופה במסגרת התקציב הקיי�, וכמות המשתמשי� בה�

 . המשפט הגבוה לצדקלעתירה לבית כלל צור- להיזקק 

בית המשפט הגבוה לצדק נדרש שוב לבחו� שאלות עמוקות של זכות האד� לקבלת , היינו .121

כעת בפועל הדילמה כולה יסודה בהטעיה שמטעות קופות החולי� את ועדת , טיפול רפואי

 . וכאשר בפועל לא חסרי� כלל הכספי� לתקצוב התרופות הנדרשות, הסל

לפרסו� על הגשת מצד רשויות המדינה נה שניתרשמית תגובה מאל' להביט בעניי� זה על  .122

העתק ; 13.2.2009 ביו�, מעריבבמסגרת כתבה שפורסמה בסופשבוע  (העתירה האמורה

 דכא� הינו אחד המרואייני� בכתבה 3' יוער כי המבקש מס; 'יזכנספח ב "התגובה מצ

  ):האמורה
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 : וכפי שראינו לעיל .123

אלא ההטעיה שקופות החולי� מטעות את רשויות , "התקציב המוגבל"ה אינה הבעי  )א

  ). ואת ציבור המבוטחי� והחולי�(המדינה 

שכ� קופות החולי� אינ� מוסרות לה את , "התמונה הכוללת"הועדה אינה רואה את   )ב

  . המידע האמיתי הנוגע לעלויות התרופות וכמות החולי� המשתמשי� בה�

ושיקול דעת אינה יכול להיות מופעל , "החלטה מושכלת"ל לקבל הועדה אינה יכולה כל  )ג

  . קופות החולי� אינ� מאפשרות לה לעשות כ�, שכ� כאמור לעיל, "מבט רוחב ""מ

ולבטח נית� ,  לתוצאות החמורות של פעילות קופות החולי�אלה א- מספר דוגמאות בולטות .124

ות נוטלות לכיס� היו יכולי� שהרי כספי� אלה שהמשיב, להציג עוד מאות ואלפי דוגמאות

  . י� של המבקש�מכא� נעבור לעניינ. לשמש כמי� זכי� לחולי� הצמאי� לפתרו� למצוקת�
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  עניינ# של המבקשי#   .ח

  כללי) 1(ח

, או מצב� הרפואי/ואשר בשל מחלת� ו, המבקשי� הינ� מבוטחי� של קופת החולי� השונות .125

  . נזקקו לתרופות ולטכנולוגיות חדשות

,  לא קיבלו את סיוע� של קופות החולי� ברכישת התרופות והטכנולוגיות החדשותהמבקשי� .126

מ� הטע� שאלו לא נכללו במסגרת רשימת התרופות והטכנולוגיות החדשות אשר נכנסו 

  . וזאת על א' שהיו בעניינ� המלצות ברורות, במועדי� הרלבנטיי� לסל הבריאות

 וטכנולוגיות חדשות לא נכללו בסל הבריאות הסיבה לכ- שאות� תרופות, כמפורט לעיל ולהל� .127

נבעה כתוצאה מכ- שקופות החולי� לא מסרו לועדת להרחבת הסל את , במועדי� הרלבנטיי�

  . המידע האמיתי והנכו� על עלויות התרופות והטכנולוגיות החדשות שנכללו בסל

המבקשי� היו כי , אילו היו מוצגי� בפני הועדה להרחבת הסל הנתוני� האמיתיי� יש להניח .128

שכ� אלו היו על ס' , נהני� מהכללת התרופות והטכנולוגיות לה� ה� נזקקי� בסל הבריאות

 . כניסה לסל

  .  והדברי� יפורטו להל�– וחמור –עקב כ- נגר� למבקשי� נזק ברור  .129

   חולת סרט( שאינה מקבלת טיפול מציל חיי#$ 1עניינה של המבקשת   )2(ח

מאת הרופאה המטפלת )  'יחכנספח ב "המצ(סי� על סיכו� מחלה הנתוני� המפורטי� להל� מבוס(

 )מנהלת היחידה לסרט� השד בבית החולי� שיבא, ר בלה קאופמ�" ד" באופ� אישי 1במבקשת 

  . הינה חולת סרט� שד, ")עדה: "להל� (יק'ליטובצר עדה "ד, 1' המבקשת מס .130

היא מתמודדת ע� המחלה בכוחות נפש ובאצילות  שני� ו7 "ט� מזה קרוב לעדה הינה חולת סר .131

  . רבה

גרורות התפשטות מהיא סבלה . חלה החמרה קשה במצבה של עדהלאחר מספר שנות טיפול  .132

 . סרט( למוח ולכבד

אלא ) ומצבה של עדה יהפו* סופני(המש* הטיפול לא יתאפשר היא ברור כי , הלכה למעשה .133

  . "לפטיניב"ת תרופה חדשנית בש# תחל בנטילהיא א# 

  . נאלצה עדה להצטר' לניסוי קליני, נוכח העובדה כי התרופה לא הייתה כלולה בסל הבריאות .134

במהל- שנת טיפול זו . נטלה את התרופה החדשנית מש* כשנהועדה נטלה חלק בניסוי הקליני  .135

  .  באופ� מלאועדה תפקדה ועבדה, מצב המחלה המוחית היה יציב, נעלמו הגרורות בכבד
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, ובשל נוקשות כללי ההשתתפות בניסוי הקליני, נוכח עליה באנזימי כבד, 2008באוגוסט  .136

  . הוצאה עדה מ� הניסוי הקליני

והתחוור כי המחלה המוחית , לאחר מספר שבועות שב מצבה הרפואי של עדה להתדרדר .137

  . נמצאת מתקדמת

א- נוכח ( ליטול את התרופה החדשנית כי תחזור, נוכח כ- המליצו הצוות הרפואי המטפל בעדה .138

  : ר קאופמ�"וכדברי ד). אינה כלולה בסל תיאל0 לממנה במימו� עצמיהעובדה שזו 

, היה ברור לנו שיש לחדש בדחיפות את הטיפול בלפטיניב וקסלודה"

שכ( תחת טיפול זה לא היתה השנות בכבד והגרורות המוחיות היו 

  . ללא סמפטומי# נוירולוגי#–בשליטה 

יק לחדש בהקד# את הטיפול בלפטיניב 'ר ליטובצ'המלצנו לד

א* הובהר לה שהתרופה לפטיניב אינה כלולה בסל , וקסלודה

  ".התרופות והיא תאל7 להשיגה במימו( עצמי

כי עדה נותרה בחיי� עד עתה נוכח העובדה שהצליחה לקבל תרומה של התרופות , יוער .139

לא , ובהיעדר מימו� לתרופות, ת להסתיי�א- תרופות אלו עומדו, ממשפחת חולה שנפטרה

 .תהא לעדה כל תקווה

כי תרופת הלפטיניב הייתה אחת מהתרופות המומלצות לועדת הסל ולא נכנסה לסל , יוער .140

א- מחמת העובדה שועדת הסל לא קיבלה נתוני אמת בדבר עלויות , 2009הבריאות בשנת 

  . התרופות לקופות החולי� וכמות המשתמשי� בפועל

צו ההצהרתי שיחייב את קופות החולי� להציג את נתוני האמת בפני  כל אלה מתבקש הנוכח .141

את , בי� היתר, על מנת שזו האחרונה תוכל לקבל החלטה מושכלת ולהכליל, ועדת הסל

  . ניב בסל הבריאותהלפטי

כ� נדרשות קופות החולי� לפצות את עדה על כספי� בה� שלחו יד ואשר היו מיועדי�  .142

לפצותה על עוגמת הנפש , 6 אל' 80 בס- של 2009- התקציב המיוחד לשנת לשימושה מתו

כי עדה הינה מבוטחת בקופת , יוער (6 אלפי 10בס- של לה שנגרמה והפגיעה באוטונומיה 

א- קופות החולי� כול� הפרו כלפיה את חובות הזהירות עת הציגו מצגי� , החולי� הכללית

  ). מטעי� לועדת הסל

  ח" אל/ ש70 $ מורה שנאלצה לרכוש מכשיר שמיעה ב$ 2מבקשת  עניינה של ה) 3(ח

העובדת , הינה א� חד הורית לארבעה ילדי�, ")ויקי: "להל�(ויקי ישראלי ' גב, 2' המבקשת מס .143

  . ואשר מפרנסת בקושי רב את משפחתה, כמורה

.  מעוצמת שמיעתו של אד� בריא15% ולבסו' נותרו לה רק ויקי החלה מאבדת את שמיעתה .144

  ה היחידה שהייתה יכולה לאפשר לה להמשי- ולתפקד הייתה שתל המכונהצדורופרה

  . שהיה צור- להשתילו באוזניה" שבלול"
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וכי קופת החולי� , 6 אל' 100 " כי עלות  הניתוח היא כ, כשפנתה לקופת החולי� התחוור .145

 70% " ב, כהשתתפות עצמיתבמה שהוגדר ,  לשאתועל ויקי,  מעלות זו30% " משתתפת רק ב

 . מעלות השתל

א- ויקי לא אמרה נואש , הייתה עלות אסטרונומית מבחינתה של ויקי, 6 אל' 70עלות זו של  .146

ל הועדה להרחבת הס' ישראלי נ 2974/06צ "ועתרה לבית המשפט הגבוה לצדק במסגרת  בג

, באורח עמוק, בית המשפט הגבוה לצדק התייחס לויקי באמפתיה רבה והבי�. ]פורס� בנבו[

  ): 4 " 3' ע(כ- . עומק הזעקה המונחת לפתחואת 

כעתירות אחרות בתחו# ביטוח בריאות הבאות בפני , עתירה זו נוגעת"

בנימי# חשופות ועצובות שבמתח בי( השאיפה לסייע , בית משפט זה

  . ובי( המגבלות התקציביות ותוצאת(, לחולי# במצוקת# ככל הנית(

ות או פרוצדורות מצילות לתרופ, פעמי� הדברי� נוגעי� לעצ� החיי�

ופעמי� שה� נוגעי� לתרופות או פרוצדורות , חיי� או מאריכות חיי�

מותר האד# כיצור חברתי המתקשר , וא� נרצה, שעניינ� איכות החיי�

מ( הסוג האחרו( היא העתירה . ע# זולתו והמקיי# עצמו בכבוד

      .שלפנינו

...  

למזונות מבעלה הורית שאינה זוכה " א� חד, העותרת היא מורה

ומאפשרת היא לה , 130%בהיק' משרה של , משכורתה נמוכה. לשעבר

מצב שמיעתה אינו טוב .  לפרנס א- בקושי את בני משפחתה– כנטע� –

כיו� שמיעתה (והיא הולכת ומתחרשת , א- הלקות החריפה, מזה שני�

הניתוח להשתלת . למרבה הצער, ) משל אד� בריא15%"מוגדרת כ

, כנטע(, בלעדיו ייפגעו,  עשוי להציל את שמיעתה"שתל השבלול"

היא פנתה למשיבות ומנסה . פרנסתה ויכולתה לתפקד במשפחתה

יצוי� כי כנטע� טכנולוגית השתל . להשיג ג� תרומות לש� הניתוח

מאשר למי , יעילה יותר למי שמצוי בתהלי- התחרשות וטר� התחרש

 הניתוח במועד ומכא� חשיבות, שאינו שומע כל עיקר מזה זמ� רב

  ". 25.6.06"הקבוע ל, קרוב

על א' שסבר שחיובה של ויקי , בסופו של יו� דחה בית המשפט הגבוה לצדק את העתירה .147

מ� הטע� שאינו יכול להתערב וזאת , אינו ראוי6  אל' 70בתשלו� השתתפות עצמית בס- של 

 לש� הכללת שתל ונוכח סברתו כי אי� די כספי�, רי הבריאות שנקבעו בחקיקה ראשיתבהסד

. עבור הניתוח.  אל/ 70נאלצה ויקי לשל# את הס* של , נוכח כ*. השבלול בסל הבריאות

כבר החל משנת , לסל הבריאות" שתל השבלול"נכנס הטכנולוגיה החדשה של , בסופו של יו�

  . רק חודשי� מספר לאחר הניתוח של ויקי, 2007

 בפני ועדת הסל הנתוני# האמיתיי# הנוגעי# יש להניח שלו היו מוצגי#, נוכח כל האמור לעיל .148

אפשר כי נית( היה לבטל את דמי ההשתתפות העצמית , לעלות רכש התרופות ומספר החולי#

 . במסגרת התקציב עליו החליטה הממשלה) או למצער להפחית#(הגבוהי# הללו 
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תערב על מנת שזה האחרו( י,  מבלי שכלל יהא צור* לעתור לבית המשפט הגבוה לצדק,זאת

 70כ* שויקי לא הייתה נאלצת לשל# את אות# , 2007וכל זאת עוד קוד# לשנת , בדבר חקיקה

  . מכיסה. אל/ 

מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את קופות החולי� להשיב לויקי את עלות בה , נוכח כל אלה .149

ופת  הינה מבוטחת בקויקיכי , יוער(. 6 אל' 80נשאה וכ� פיצויי� בשל עוגמת נפש בס- של 

א- קופות החולי� כול� הפרו כלפיה את חובות הזהירות עת הציגו מצגי� , החולי� הכללית

  ). מטעי� לועדת הסל

  שאינו מקבל תרופות  חולה סרט( $ 3עניינו של המבקש ) 4(ח

 שער- " 'יטכנספח ב " המצ– 3המפורטי� להל� מתבססי� על סיכו� מחלה של המבקש הנתוני� (

  .)המרכז הרפואי שיבא, מנהל היחידה לאיסו' תאי אב, רד�הר יזהר "רופאו ד

  . הינו חולה סרט� מיאלומה") אשר: "להל�(מר אשר עטיה , 3' המבקש מס .150

  .  ומיצה את כל סוגי הטיפול המקובלי�2004חלה בשנת , ) בלבד49ב� (אשר  .151

אשר עשויה , ול בתרופה חדשנית בש� רבלימידהכלי הטיפולי היחיד שנותר לאשר הוא טיפ .152

  . להארי- את חייו בשני� לא מועטות

  :ונעיי� סיכו� המחלה המדבר בעד עצמו .153

  

 . ונפגע בשל כ- בבריאותו, אשר אינו רוכש את התרופה, כיו� .154
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ולפיכ- ברי ,  על א' ויכוחי� ערי� בועדת הסל2009הרבלימיד לא נכנסה לסל הבריאות בשנת  .155

  . הטעיה של קופות החולי� ישנו סיכוי טוב מאד כי רבלימיד הייתה נכללת בסלכי אלמלא ה

נוכח כל אלה מתבקש הצו ההצהרתי שיחייב את קופות החולי� להציג את נתוני האמת בפני  .156

את , בי� היתר, על מנת שזו האחרונה תוכל לקבל החלטה מושכלת ולהכליל, ועדת הסל

  . הלפטיניב בסל הבריאות

ופות החולי� לפצות את אשר על כספי� בה� שלחו יד ואשר היו מיועדי� לשימושו כ� נדרשות ק .157

 והנזק לפצותו על עוגמת הנפש, 6 אל' 80 בס- של 2009מתו- התקציב המיוחד לשנת 

, כי אשר הינו מבוטח בקופת חולי� לאומית, יוער(6  אלפי 10לו בס- של לאוטונומיה שנגרמו 

  ). יו את חובות הזהירות עת הציגו מצגי� מטעי� לועדת הסלא- קופות החולי� כול� הפרו כלפ

  הטיעו( המשפטי  .ט

 כללי) 1(ט

 וכלפי הציבור כי קופות החולי� חבות חובת נאמנות מיוחדת כלפי מבוטחיה�, י� יטענוהמבקש .158

  . בכללותו

אשר זכאיות לקבל , כי קופות החולי� הינ� בבחינת מורשות של המדינה,  יטע�י�המבקש .159

, בתנאי שיעשו בה� לצור- המטרות והשימושי� שנקבעו על ידי המדינה, המדינהכספי� מ

  . לטובת המבוטחי�

כי קופות החולי� לא היו זכאיות על פי די� ליטול לעצמ� את הכספי� שיועדו , י� יטענוהמבקש .160

 . לש� רכישת התרופות והטכנולוגיות החדשות

קה למסור נתוני� מלאי� למשרד כי על קופות החולי� חלה חובה חקו, י� יטענוהמבקש .161

ומשעה שה� לא , הבריאות בעניי� כמות המרשמי� והפרוצדורות שה� מבצעות למבוטחיה�

 . ה� מבצעות עוולה של הפרת חובה חקוקה, עושות כ�

כי במסגרת חובת הנאמנות של קופות החולי� כלפי המבוטחי� חלה עליה� ,  יטענוי�המבקש .162

תוני האמת המצויי� ברשות� על מנת שועדת הסל תוכל חובה למסור לועדת הסל את כל נ

להעניק למבוטחי� את סל הבריאות הרחב ביותר שיכול להינת� במסגרת התקציב שהקציבה 

  . כי קופות החולי� הפרו את החובה האמורה באורח בוטה, י� יטענוהמבקש. הממשלה

ות בתקציבי� כי עמדת הקופות החולי� לפיה אי� ה� מחויבות לעש, המבקשי� יטענו .163

המבקשי� . המיוחדי� שימוש לצרכי רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות נעדרת כל ביסוס בדי�

כי קופות החולי� מחויבות להקפיד על תקציבי� המיוחדי� שניתני� לה� שהינ� , יטענו

  . ולא לנהוג בזלזול באמו� הנית� לה�, בבחינת תקציבי קודש

לות הבאות כלפי כל אחד שיבות ביצעו את כל אחת מהעווכי המ, י� המבקשנוכח כל אלה יטענו .164

  . מ� המבקשי� וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת
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 גזל) 2(ט

כי בשליחת היד של קופות החולי� בכספי� שיועדו למטרות של רכישת , י� יטענוהמבקש .165

שכ� , גזלה� ביצעו עוולה של , מבוטחי�כלל ציבור התרופות וטכנולוגיות חדשות לטובת ועבור 

,  ויתר התובעי�י�ה� נטלו כספי� שהיה עליה� להוציא לטובת מטרה ספציפית עבור המבקש

  . ועשו בו שימוש כרצונ�

או הקטנה בשימוש /גזלו קופות החולי� את הכספי� שהתפנו לה� נוכח הפסקה ו, כמו כ� .166

  . גיות חדשותולא העבירו אות� לטובת רכישת תרופות וטכנולו, בתרופות וטכנולוגיות ותיקות

  רשלנות) 3(ט

שכ� , התנהלות של קופות החולי� כמתואר לעיל ה� ביצעו עוולת רשלנותכי ב,  יטע�י�המבקש .167

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

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

  הפרת חובה חקוקה)  4(ט

ואינ� , כי קופות החולי� מפירות את התקנות שהוציא משרד הבריאות בעניי�, המבקשי� יטענו .168

כי מטרת התקנות , נוכח העובדה. מוסרות נתוני� ודיווחי� שה� מחויבות על פי די� למוסר�

מת ברי כי אי מסירת הנתוני� גור, הייתה לאפשר בניית מאגר נתוני� לצרכיה של ועדת הסל

 . אשר מטרת התקנות הייתה למונעו, לנזק למבוטחי�

 הפרת חובת אמוני#) 5(ט

את חובת , ברגל גסה, הפרו, בתורת מי שחבות לו חובת אמו�,  כי על המשיבותי� יטענוהמבקש .169

ובכ- ששלחו יד� לכספי� , בכ- שנמנעו מלמסור מידע אמיתי ומלא לועדת הסל, האמו� כלפיו

  . רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות עבור המבוטחי�שאמורי� היו לשמש לצור- 

  עשיית עושר ולא במשפט ) 6(ט

  : קובע כי1979" ט"תשל,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט1סעי'  .170

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

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

וא� השבה בעי� בלתי אפשרית או בלתי , מזכה את הזכיהלהשיב ל

  . לשל� לו את שוויה–סבירה 

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

  ".אחרת

שליחת יד� של קופות החולי� בכספי� שיועדו לרכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות עבור  .171

  . ית עושר ולא במשפט עשי– ולכל הפחות –מהווה ג� , המבוטחי�
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  הנזק הנתבע .  י

  תשלומי# ביתרנטילת כספי# שלא כדי( ו $נזק ממוני ) 1(י

קופות החולי� גרמו לנזק ממוני ברור בכ- שה� נטלו לכיס� כספי� אשר היו מיועדי� לשימוש  .172

ונמנעו מלרכוש בה� תרופות , לצור- רכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות עבור המבוטחי�

 . ות חדשותוטכנולוגי

גרמו קופות החולי� לכ- שמבוטחי� רבי� נדרשו לרכוש תרופות וטכנולוגיות , בנוס' ולחלופי� .173

כאשר אילו קופות החולי� לא היו מבצעות , חדשות שלא נכללו בסל הבריאות בעלות נכבדת

היו התרופות והטכנולוגיות החדשות אמורות להיכלל בסל , את העוולות המתוארות לעיל

  .הבריאות

מוער* ס* הנזק הממוני לכלל חברי הקבוצה , לעיל' נוכח הנתוני# הכספיי# שהוצגו בפרק ו .174

  . . מיליארד 2 $בכלכל הפחות המיוצגת מוער* 

  ועוגמת נפש נזק בגי( פגיעה באוטונומיה ) 2(י

מבוטחי� אשר נמנעו מרכישת תרופות וטכנולוגיות חדשות הנגר� לנזק נוס' הוא כמוב� הנזק  .175

ואשר אילולא (וזאת מחמת העובדה שהללו לא נכללו בסל הבריאות , זקקו לה�אשר ה� נ

  ). העוולות המתוארות לעיל ה� היו נכללות בסל הבריאות

 : נזק זה נחלק לשני נזקי� .176

ו של כל מבוטח ומבוטח עקב אי נטילת התרופות הנזק הממשי שנגר� לבריאות  )א

  . והטכנולוגיות החדשות

אשר סבלו סבל נפשי רב של המבוטחי� אוטונומיה פגיעה בנזק שנגר� בשל עוגמת נפש ו  )ב

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

שכ� עקב , מושכלת על לקיחה או הימנעות מלקיחה של תרופות וטכנולוגיות חדשות

� נכללות בסל ככאלו שאינהעוולות של המשיבות הוצגו תרופות וטכנולוגיות חדשות אלה 

  .הבריאות

אול� , אשר אינו נית� להיתבע במסגרת של תביעה ייצוגית, אומנ� הנזק הראשו� הינו נזק אישי .177

  . הנזק השני הינו נזק המתאי� במובהק לתביעה במסגרת של תביעה ייצוגית

.  מיליו( 500אוטונומיה בס* של הפגיעה בהנזק בשל עוגמת הנפש וי# מעריכי# את המבקש .178

  . ברי הקבוצה המיוצגתלכלל ח

וזאת מלבד הסעדי� ההצהרתיי� (6  מיליארד 2.5 "ס- הנזק הנתבע עומד על כ, הנה כי כ� .179

  ). הנתבעי�
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  התובענה עומדת בתנאי# להגשת ולאישור התובענה כייצוגית . אי

 התנאי# לאישור תביעה כייצוגית) 1(אי

  :ואלו ה�,  לחוק8" ו4 ,3התנאי� להגשת ולאישור תובענה ייצוגית קבועי� בסעיפי�  .180

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

  .השנייה לחוק או בעניי� שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי נית� להגיש בו תובענה ייצוגית

  . עילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצהי�למבקש  )ב

הרי שעומדת , 4'  ובמשיבה מס1'  במשיבה מס א-י� חברי� הינ�כי א' שהמבקש, יודגש

שכ� מצגי השווא של אותה משיבה , תו האחר ג� נגד המשיבות עילת תביעה אישיתלה�

 של ופגעו בעניינ�, חדשות בסל הבריאותהביאו א' ה� לאי הכללת תרופות וטכנולוגיות 

  . בת זהירות מושגית וקונקרטית כלפיה�תו- הפרה של חו, י�המבקש

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

  .ויש אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  .תובענה ייצוגית היא הדר- היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי�  )ד

  .למתקיי� יסוד סביר להניח כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הו  )ה

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

וזאת מ� הטעמי� , המבקשי� יטענו  כי כל התנאי� המצטברי� דלעיל מתקיימי� במקרה דנ� .181

  .שיפורטו להל�

  התובענה נכללת בגדר סוגי התביעות המפורטות בתוספת השניה לחוק) 2(אי

  :לחוק קובע כי) א(3סעי'  .182

 או בתביעה כמפורט בתוספת השניהלא תוגש תובענה ייצוגית אלא "

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

  ".ייצוגית

לגדר� של לפחות שתי קטגוריות , כמפורט לעיל, המבקשי� יטענו כי תביעת� האישית נופלת .183

  :גיתנית� להכיר בה כתובענה ייצו, ומשכ-, בתוספת השנייה לחוק

' פריט מס(בקשר לעני� שבינו לבי� לקוח , כהגדרתו בחוק הגנת הצרכ�, תביעה כנגד עוסק  )א

  ). לתוספת האמורה1

, לרבות מבוטח, שבינו לבי� הלקוח, לרבות חוזה ביטוח, בקשר לעניי�, תביעה נגד מבטח  )ב

  ). לתוספת האמורה2' פריט מס(בי� א� התקשרו בעסקה ובי� א� לאו 
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  ילת תביעה אישית המשותפת לכלל חברי הקבוצהלמבקשי# ע)  3(אי

  :נקבע כי, לחוק תובענות ייצוגיות) 1)(א(4בסעי'  .184

אלה רשאי# להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית "

אד# שיש לו עילה בתביעה או בעני( כאמור בסעי/ : ...כמפורט להל(

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

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

, בכ- שה�, המשותפת לכלל חברי הקבוצה, למבקשי� עילת תביעה אישית נגד המשיבות .185

אשר נפגעו כתוצאה משליחת היד , או מבוטחי� של המשיבות/או לקוחות ו/חברי� ו, כמות�

וההטעיה , ת וטכנולוגיות חדשותשל המשיבות בכספי� אשר היו מיועדי� לש� רכישת תרופו

  . שהטעו של ועדת הסל

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

  .אפשרות סבירה שה( יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

  :קובע כי, לחוק) 1)(א(8סעי'  .186

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

נה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט התובע:...אלה

ויש אפשרות סבירה שה( יוכרעו , המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  "בתובענה לטובת הקבוצה

וכ- הוחלט .  בי� עילות התובעי�– ולא זהות –בהקשר זה נקבע בפסיקה כי נדרש דמיו�  .187

  :276) 5( נה ד"פ, רייכרט' שמש נ 8332/96א "רע (רייכרט' בפרשת שמש נ

אי( לפרש את הדרישה לקיומ( של שאלות של עובדה ומשפט "

המשותפות לקבוצה כדרישה לזהות מלאה בכל השאלות הטעונות 

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

תסכל את תכלית , עובדתיות כמשפטיות, השאלות הטעונת הכרעה

. ימה בלתי אפשריתהתובענה הייצוגית ותהפו* את השימוש בה למש

העומדות , יש לאמ7 גישה לפיה די בכ* שהשאלות העיקריות, לפיכ*

ואי( נפקא מינא א# , תהיינה משותפות לחברי הקבוצה, במוקד הדיו(

 לפסק דינה של 15פסקה . ("מתקיי# שוני בשאלה משנית זו או אחרת

  )כה�" שטרסברג' השופטת ט' כב

 זילברש7' בפרשת טצת נבעל עני� אישי שונה נקבע וביחס למקרה שאחד מיחידי הקבוצה הוא  .188

  :כ-, )774) 5(ד מט"פ, זילברש7' טצת נ 4556/94א "רע(

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

די בכ* שהיסוד המשות/ מהווה מרכיב מהותי . משותפות

  כגו( נזק–א# יש לאחד מהקבוצה עניי( שהוא מיוחד לו . בהתדיינות

אשר יבוא לאחר סיו# ,  נית( לבררו בשלב האינדיווידואלי–מיוחד 

  ."שאלת האחריות של הנתבעי#ולאחר שנקבעה בו , השלב הקבוצתי
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 612, 584) 4(ד נה"פ, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע' ברזני נ 1977/97א "בע, כמו כ� .189

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

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

לכל חברי , השאלות העובדתיות והמשפטיות הניצבות בבסיס התביעה ה� משותפות, בענייננו .190

  :הקבוצה

הינ� מבוטחי� אשר אמורי� לקבל את התרופות והטכנולוגיות כל חברי הקבוצה   )א

ועדת הסל באופ� השאלה א� המשיבות הטעו , ומשכ-, ת הנכללות בסל הבריאותהחדשו

משותפת לכל שגר� לגרימה של תרופות וטכנולוגיות חדשות מסל הבריאות היא שאלה ה

 כ- ג� קיי� לכל חברי הקבוצה אינטרס כי המשיבות לא ישלחו יד� .חברי הקבוצה

  . חדשותבכספי� שאמורי� לשמש לרכישת תרופות וטכנולוגיות

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

  .א� לא זהות, דומות

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

וכי ימנעו משליחת יד בכספי� המיועדי� לרכישת , המשיבות יציגו מצגי אמת לועדת הסל

  . נולוגיות חדשותתרופות וטכ

נייר עמדה של חברת , חות ציבוריי�"לרבות דו, טענות המבקשי� מבוססת על ראיות מוצקות .191

, לפיכ-. פרוטוקולי� של ועדות הכנסת ועוד, קביעות עקרוניות של מבקר המדינהועדת הסל 

  .שהתביעה תוכרע לטובת חברי הקבוצה, א� לא למעלה מכ-, קיימת אפשרות סבירה

  נה ייצוגית היא הדר* היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העני(תובע) 5(אי

  :קובע כי, לחוק) 2)(א(8סעי'  .192

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

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

  "במחלוקת בנסיבות העני(

  : המחלוקות בעניננו הינה במסגרת של תובענה ייצוגיתכי הדר- העדיפה לבירור, אי� ספק .193

 מיליו� 4.1 " וכ1'  מיליו� לקוחות למשיבה מס. 4.1 "כ ( מיליו( לקוחות7 "למשיבות קרוב ל  )א

  ).2' לקוחות למשיבה מס

  . את נתוני האמת,  דר- קבעהסתירו מועדת הסלהמשיבות   )ב

שכ� מדובר , ובע ותובעהתובענה אינה מצריכה בירור פרטני בדבר נסיבות של כל ת  )ג

 . בהטעיה שיטתית אשר מהווה בהכרח הפרה כלפי כל אחד מחברי הקבוצה
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לא תצרי- התביעה בירורי� פרטניי� , א' לעניי� סכומי התביעה של כל תובע, כמו כ�

  .שכ� אלה קלי� מאד לחישוב, כלשה�

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

  .מעשית לאתר� ולצרפ� למסגרת של תובענה רגילה

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

 בגבייה ,)ובניגוד לעניינ� המיוחד של המבקשי�(במקרי� רבי� מאד , הטע� שמדובר

י� רבי� שהינ� וה� מ� הטע� שהקבוצה כוללת תובע, ביתר של סכומי כס' קטני�

 . מבוגרי� חולי� וחלשי�

כ- שבתי המשפט , העילות המשותפות לחברי הקבוצה כנגד המשיבות יוכרעו בהלי- אחד  )ו

כמספר חברי הקבוצה שיגישו תביעות , ני� מספר פעמי�ילא יידרשו לדו� באות� עני

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

יגרור עומס מיותר על , אשר יסב עלויות מיותרות למערכת המשפט כולה, באות� ענייני�

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

אחת ממטרות ההלי* הייצוגי הינה אכיפת שלטו( החוק על מוסדות ,  לחוק1י סעי/ "עפ  )ז

המקרה דנ( הינו מקרה קלאסי . ה יכולה לה#אינ" האזרח הקט("וגופי# אשר ידו של 

  .להגשמת מטרה נעלה זו באמצעות מכשיר התביעה הייצוגית

קיי# יסוד סביר להניח כי ענינ# של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר* ) 6(אי

  ל"הולמת ובתו

  :קובע כי, לחוק) 4(")3)(א(8סעי'  .194

יימו כל א# מצא שהתק, בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית"

  :אלה

...  

עניינ# של כלל חברי הקבוצה ייוצג קיי# יסוד סביר להניח כי ) 3(

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

  ;החלטה בעני( זה

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

  ".וינוהל בתו# לב

 כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדר- הולמת ,וא' למעלה מכ-, קיי� יסוד סביר .195

  :על ידי המבקשי� ובאי כוח�

מזמנ� ומכספ� על מנת לייצג את עניינ� , המבקשי� נכוני� ומסוגלי� להשקיע ממרצ�  )א

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

  .זכויותיה�
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 אלא ערכו בדיקה יסודית של הדברי�, חפזו להגיש תביעההמבקשי� פעלו בתו� לב ולא נ  )ב

 . וא' חלק� א' הגישו עתירות בעניי�

ואי� כל ניגוד ענייני� בי� האינטרסי� של , הצלחת הקבוצה היא הצלחת המבקשי�  )ג

  .המבקשת ובי� האינטרסי� של שאר חברי הקבוצה

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

  ".דבר דבור על אופניו"ה, עובדות וטיעוני�

כי עניינ� של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל , וא' למעלה מכ-, קיי� יסוד סביר להניח, כמו כ� .196

  :בתו� לב

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

שאינה מתיישבת ע� , ית של המבקשי�ואינה מכוונת להשיג מטרה איש, הקבוצה

  . האינטרסי� של כלל חברי הקבוצה

  .המבקשי� מאמיני� בתו� לב ברצינות התובענה ובכנות סיכוייה להתקבל  )ב

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

פרוטוקולי� של , המדינהקביעות עקרוניות של מבקר , חות ציבוריי�"לרבות דו, מוצקות

  . ועדות הכנסת ונראה כי ג� בכ- יש בכדי לבסס את תו� ליב� של המבקשי�

  סו/ דבר.  בי

לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה ולאשר את התובענה  .197

  .ולחייב את המשיבות בהוצאותיה של המבקשי� ובשכר טרחת עור- די�, כתובענה ייצוגית

 האמור לעיל מעריכי� המבקשי� את היק' הנזקי� לכלל חברי הקבוצה המיוצגת נוכח כל .198

 : בסכומי� הבאי�

  . . מיליארד 2 $בגי( נזק הממוני   )א

  . . מיליו( 500 $בגי( נזק לא ממוני   )ב

  . כ� עותרי� המבקשי� לסעדי� ההצהרתיי� כמפורט ברישא לבקשה לאישור

  .וא הבקשהב תצהיריה� של המבקשי� לתמיכה בעובדות נש"מצ .199

  נוכח כל האמור לעיל יהא זה מ� הדי� ומ� הצדק להורות כמפורט ברישא לבקשה .200

  

  

_______________                 ____________________  

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

  באי כוח המבקשי#                           


