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בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג" 9370/07
בפני:

כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלי
כבוד השופטת מ' נאור
כבוד השופטת ע' ארבל

העותרת:

קר דולב לצדק רפואי
נגד
 .1שר הבריאות
 .2ממשלת ישראל

המשיבי:

עתירה למת צו עלתנאי
תארי" הישיבה:

י"ח באלול התשס"ט

בש העותרת:

עו"ד גלעד רוגל; עו"ד נטלי וידל

בש המשיבי:

עו"ד דנה בריסקמ

)(7.9.09

ספרות:
י' זמיר ,הסמכות המינהלית )תשנ"ו(
להחלטה בעליו ) :(01032009בג  9370/07קר דולב לצדק רפואי נ' שר הבריאות שופטי( :א' ריבלי,
עו"ד :מיכל צוק שפיר

מינירציו:
* אכ ,מועצת הבריאות היא 'מייעצת סטטוטורית' לשר הבריאות בדבר שינויי( בסל שירותי הבריאות.
אעפ"כ ,אי לומר שהקמת ועדת הסל כגור( מייע לממשלה בנוגע לקביעת סדרי עדיפויות בעדכו סל
שירותי הבריאות ,נגועה בחוסר סמכות – קיימת אפשרות לקיו( מקביל ומשולב של השתיי(.
* בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי הבריאות
* משפט מינהלי – היוועצות – הרשות לקיימה
* בריאות – שיקולדעת – של שר הבריאות
.
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הממשלה החליטה על מינוי "ועדת סל" שתייע לה בנוגע לקביעת סדרי עדיפויות בעדכו סל שירותי
הבריאות .העותרת סבורה כי מינוי ועדת הסל אינו בסמכות ואינו כדי שכ יש בו משו( עקיפה של
מועצת הבריאות – גו ,ציבורי רחב ופלורליסטי שהחוק מקנה לו את הסמכות ,בי היתר ,לייע לשר
הבריאות בדבר שינויי( בסל הבריאות.
.
ביהמ"ש העליו בשבתו כבג" דחה את העתירה בכפו ,להבהרות ולדגשי(:
המשנה לנשיאה א' ריבלי:
לפי סעי 8 ,לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,הסמכות העיקרית בנוגע לשינויי( בסל שירותי הבריאות
מוקנית לשר הבריאות ,ובהקשרי( מסוימי( מצריכה ההחלטה עירוב של גורמי( נוספי( המנויי( בחוק.
הוראות החוק מלמדות בבירור ,כי כוונת המחוקק הייתה שמועצת הבריאות תייע לשר בענייני(
העומדי( על סדר היו( הציבורי בתחו( הרפואה .בי הנושאי( הללו – שינויי( בסל שירותי הבריאות
בהתחשב בי היתר ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה.
"ועדות סל" התקיימו במתכונת כזו או אחרת מאז שהחלו להתווס ,שירותי( לסל הבסיסי שנקבע
בחוק .מנגנו זה הל .והתפתח כשהמטרה היא לעצב גור( מקצועי שיסייע לממשלה בגיבוש החלטתה
לגבי הטכנולוגיות שיתווספו לסל במסגרת המגבלה התקציבית .בג" סבור ,כי קיימת אפשרות לקיו(
מקביל ומשולב של מועצת הבריאות וועדת הסל ,וכי אי לומר שבמישור העקרוני הקמת ועדת הסל
הייתה שלא בסמכות .למעשה ,תשובה זו ניתנה כבר בפסיקה.
המשיבי( נאחזי( בכל הנוגע להקמת ועדת הסל במתכונתה נוכחית ,בסמכות העזר הכללית של השר
ושל הממשלה להסתייע בגורמי( מתאימי( לצור .הפעלת סמכויותיה( .ג( א( מקבלי( טענה זו ,עדיי
אי בכ .כדי לגרוע ממבנה התהלי .שבאמצעותו נקבע הרכב של סל שירותי הבריאות ,ואשר בו ועדת
הסל בוחנת את הטכנולוגיות והתרופות ,מגדירה סדרי עדיפויות ,ומעבירה את המלצותיה למועצת
הבריאות שמחזיקה בסמכות הסטטוטורית לייע לשר הבריאות בכל הנוגע לשינויי( בסל .דהיינו,
עבודת ועדת הסל היא שלב בתהלי .ולאחריה חייב להתקיי( שלב נוס ,שבו נותנת מועצת הבריאות את
דעתה לשינויי( המוצעי( ומייעצת לשר הבריאות ע"פ סמכותה.
אי לקבל את גישת המשיבי( בדבר תחימת גדרי הסמכות של מועצת הבריאות לענייני "על" ולסוגיות
"רוחב" ,לעומת התפקיד הביצועי של ועדת הסל היורד לפרטי( .בכל הנוגע לסל השירותי(" ,הבריאות
נמצאת בפרטי( הקטני(" .חלוקת התפקידי( בי ועדת הסל לבי מועצת הבריאות ,כפי שמציעה
המדינה ,עלולה עד מהרה לגלוש לדחיקת המועצה הסטטוטורית מתהלי .קבלת ההחלטות באשר
לשינויי( בסל שירותי הבריאות ,וזאת בניגוד לחוק.
אמור מעתה כי מועצת הבריאות מוסמכת לייע לשר הבריאות בהיבטי( השוני( של עריכת שינויי(
בסל שירותי הבריאות ,לרבות בכל הנוגע לסדרי עדיפויות בהכללת טכנולוגיות מסוימות בסל ,ועל
הגורמי( המוסמכי( להביא בחשבו ,בהתא( לכללי המשפט המנהלי ,את המלצותיה .משהוק( גו,
ציבורי מכוח החוק ,שבי תפקידיו לייע לשר בנוגע לשינויי( בסל הבריאות ,יש לשלב את הגו,
המייע הסטטוטורי בתהלי .קבלת ההחלטות.
בסופו של יו( ,אי מקו( לית צו מוחלט שיבהיר ויעג את מקומה של מועצת הבריאות בתהלי .קבלת
ההחלטות לגבי שינויי( בסל הבריאות .זאת לאור הבהרות המדינה באשר לפעולות שנעשו ונעשות כדי
לשלב את מועצת הבריאות באופ ראוי בתהלי .קבלת ההחלטות; ובעיקר לאור העובדה שגובש נוהל
המתווה את סדרי העבודה של ועדת הסל ויחסיה ע( מועצת הבריאות .נוהל זה מצוי בבחינה במסגרת
בג"  ,5901/08ועל כ אי אליו בעתירה זו.
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השופטת מ' נאור:
שר הבריאות הוא הרשות המוסמכת לקבל החלטה בעניי שינויי( ותוספות לסל שירותי הבריאות.
החלטתו באשר לתוספת לסל שירותי הבריאות ,טעונה את אישור הממשלה והסכמת שר האוצר או
התייעצות עמו .החוק מעג את מעמד מועצת הבריאות כמייעצת סטטוטורית לשר הבריאות בדבר
שינויי( בסל שירותי הבריאות.
בעתירה זו לא התבקש צו המורה לשר הבריאות לנמק מדוע לא יקיי( את חובת ההתייעצות הקבועה
בחוק במועצת הבריאות ,ולכ אי מקו( לקביעת מסמרות בנושא חובת ההתייעצות של השר במועצת
הבריאות .עניינו של הצו הוא במישור הסמכות לפעולת ועדת הסל .א ,השופטת סבורה ,כי אי לומר
שהקמתה של ועדת הסל נגועה בחוסר סמכות.
ע"פ החלטת הממשלה העדכנית ,שונה מעמדה של ועדת הסל מוועדה מייעצת למועצת הבריאות
ולממשלה ,לוועדה המייעצת ישירות לממשלה בדבר עדכו סל שירותי הבריאות .אי לומר שהקמתה
של ועדת הסל נגועה בחוסר סמכות .פעולת ועדת הסל כגו ,מייע מקורה בסמכות עזר של הממשלה
להתייעצות ע( אחרי( .ועדת הסל הינה היו( ,ע"פ החלטת הממשלה העדכנית ,גו ,מייע לממשלה
בבואה לאשר את החלטת שר הבריאות .בכ .אי פסול ,כיוו שמותר לממשלה לקיי( התייעצות
וולונטרית ג( ע( גופי( שאינ( סטטוטוריי( בבואה לקבל החלטה בכל עניי.
ויודגש :מעמדה של ועדת הסל הוא של ועדה המייעצת לממשלה .היא איננה גו ,ביצועי הקובע סדרי
עדיפויות הכרוכי( בהפעלת שיקול דעת ערכי בסוגיה רגישה ביותר .בהיותה ועדת מומחי( בהרכב
רחב ,יש משקל להמלצתה ,אול( האחריות היא של הרשות המוסמכת שתחליט בנושא לפי שיקול
דעתה.
השופטת ע' ארבל:
מסכימה לפסקדינו של המשנה לנשיאה א' ריבלי ולהערותיה של השופטת מ' נאור.

פ ס ק ד י

המשנה לנשיאה א ' ריבלי :

הממשלה החליטה על מינוי " ועדת סל " שתייע לה בנוגע לקביעת סדרי
.1
עדיפויות בעדכו סל שירותי ה בריאות ) החלטת ממשלה מס '  4111מיו( ;9.8.2005
החלטת ממשלה מס '  2207מיו(  .( 12.8.2007העותרת  ,קר דולב לצדק רפואי  ,סבורה
כי מינוי ועדת הסל אינו בסמכות ואינו כדי שכ יש בו משו( עקיפה של מועצת
הבריאות – גו ,ציבורי רחב ופלורליסטי שהחוק מקנה לו את הסמכות  ,בי הית ר ,
לייע לשר הבריאות בדבר שינויי( בסל הבריאות  .לדברי העותרת ועדת הסל היא
" ועדה מטע( " שהרכבה אינו מאוז ואינו כולל ייצוג לארגוני החולי( .
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ביו(  24.11.2008נית צו על תנאי בעתירה  .הצדדי( הגישו הודעות והודעות
משלימות  ,וכ צירפו מסמכי( שוני( בעלי חשיבות  .הכר עתנו בעתירה ניתנת לפי מצב
הדברי( כפי שהוא היו( .
תשתית נורמטיבית

א

ב

) (1מועצת הבריאות

.2

חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,התשנ " ד  ) 1994להל  :החוק או חוק ביטוח

בריאות ממלכתי( קובע את זכות( של התושבי( לשירותי בריאות  .המדינה אחראית
למימו סל שירותי הבריאות  ,וכל קופת חולי( אחראית כלפי מי שרשו( בה למת מלוא
שירותי הבריאות שלה( הוא זכאי לפי החוק  .החוק קובע סל שירותי בריאות המחייב
את כל קופו ת החולי(  .סל שירותי( זה נקבע כ " צילו( מצב " של שירותי הבריאות
והתרופות שהעניקה קופת חולי( כללית עובר לכניסת החוק לתוק , ,בתוספת שירותי
בריאות שנתנה המדינה ) סעי ) 7 ,א ( לחוק  ,וראו ג( סעי 7 ,א שעניינו שירותי רפואה
בעבודה ( .לפי החוק  ,שר הבריאות רשאי לשנות מ הסל וב לבד שלא מדובר בשינוי
הגורע מ הסל או המוסיְ ,ל ָע ל3ת ) 2סעי ) 8 ,א ( לחוק ( .הוספת שירות לסל השירותי( –
ללא תשלו( או בתשלו( הנמו .מעלותו – מצריכה איתור מקור מימו נוס ,על מקורות
המימו המנויי( בסעי 13 ,לחוק  ,או התפנות של מקורות מימו עקב ביטול שירות או
התייעלו ת ) סעי ) 8 ,ה ( לחוק ; ראו לעניי סעי ,זה בג "  1829/02שירותי בריאות
כללית נ ' שר הבריאות  ,פ " ד נח )  .(( 2003 ) 406 ( 1שר הבריאות מוסמ .להוסי ,לסל
שירותי הבריאות א .זאת רק בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה ) סעי ) 8 ,ב (
לחוק ( .גריעה מ הסל אסורה אלא בהסכמות ובאישורי( על פי המפורט בסעי ) 8 ,ב (
לחוק .
הנה כי כ  ,לפי סעי 8 ,לחוק  ,הסמכות העיקרית בנוגע לשינויי( בסל שירותי
הבריאות מוקנית לשר הבריאות  ,ובהקשרי( מסוימי( מצריכה ההחלטה עירוב של
גורמי( נוספי( המנוי י( בחוק – שר האוצר  ,ממשלת ישראל  ,וועדת העבודה והרווחה
של הכנסת .
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פרק י " א לחוק עוסק במועצת הבריאות – היא מועצה לביטוח הבריאות
.3
הממלכתי שבראשה יושב שר הבריאות ) סעי 48 ,לחוק ( .במועצת הבריאות  46חברי(
לפי ההרכב שנקבע בסעי 49 ,לחוק :
)  ( 1שר הבריאות וששה חברי ( שימנה שר הבריאות
מקרב עובדי משרד הבריאות ;
)  ( 2שני חברי( מקרב עובדי משרד העבודה והרווחה ,
ושני חברי( מקרב עובדי המוסד לביטוח לאומי  ,שימנה
שר העבודה והרווחה ;
)  ( 3חבר אחד שימנה שר האוצר מקרב עובדי משרד
האוצר ;
)  ( 4חבר אחד שימנה שר המשפטי( מקרב עובדי משרד
ה משפטי( ;
)  ( 5קצי רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל או נציגו ;
)  ( 6חמישה מומחי( מתחומי הרפואה  ,המינהל ,
הכלכלה  ,האתיקה הרפואית ומדעי החברה שימנה שר
הבריאות ;
)  ( 7עשרה נציגי( של קופות חולי( בחלוקה לפי מפתח
יחסי שיקבע שר הבריאות בהתחשב במספר החברי(
בכל קופת חולי( ;
)  ( 8שני נציגי( של ההסתדרות הרפואית הישראלית ;
)  ( 9נציג אחד של ההסתדרות לרפואת שיניי( בישראל ;
)  ( 10נציג אחד של הסתדרות הרוקחי( ;
)  ( 11שני נציגי( של ארגו האחי( והאחיות ;
)  ( 12נציג אחד של הארגוני( הפארה רפואיי( ;
)  ( 13נציג אחד של ארגו העובדי( הסוציאליי( ;
)  ( 14נציג אחד של הדיקני( של בתי הספר לרפואה
המוכרי( בישראל ;
)  ( 15נציג אחד של ארגו יציג של עובדי( ;
)  ( 16נציג אחד של ארגוני מעסיקי( ;
)  ( 17נציג אחד של מרכז השלטו המקומי ;
)  ( 18נציג אחד של ארגו המועצות האזוריות ;
)  ( 19חבר אחד שימנה שר הבריאות מקרב מנהלי בתי
חולי( שהבעלות בה( היא ברובה פרטית ;
)  ( 20שני חברי( שימנה שר הבריאות מקרב מועמדי(
שיציעו ארגוני החולי( ;
)  ( 21נציג אחד שימנה שר הבריאות מתו .רשימת
המומלצי( שתוגש בידי מועצת הפסיכולוגי( והסתדרות
הפסיכולוגי( .

סעי 52 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי מוסי ,וקובע את תפקידי המועצה ,
ובכלל זה תפקידי ייעו לשר הבריאות בנושאי( שוני( כדלקמ :
) א ( שיעורי דמי ביטוח בריאות ;
5
נבו הוצאה לאור בע"מ
C:\Users\Administrator\Desktop\07093700-p14.doc

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

קר דולב לצדק רפואי נ' שר הבריאות

בג 9370/07

) ב ( שינויי( בסל שירותי הבריאות בהתחשב בי היתר ,
בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה ;
) ג ( קידו( השוויונות באיכות שירותי הבריאות  ,זמינות(
ונגישות( בהתא( להוראות החוק ;
) ד ( אמות מידה להקצאת מקורות להרחבת שירותי
הבריאות ;
) ה ( תשלומי( של מבוטחי( בעד שירותי הבריאות ;
) ו ( סוגיות ערכיות במישור הממלכתי בתחו( הבריאות ;
) ז ( סדרי עדיפות וקדימה בתחו( הברי אות לניצול
משאבי( לפי צרכי( שוני( ;
) ח ( מת שירותי בריאות על בסיס אזורי או בי אזורי ;
) ט ( כל נושא אחר שיקבע שר הבריאות  ,או ששליש
מחברי מועצת הבריאות יבקשו לדו בו ;

ענייננו מתמקד בתפקידה של המועצה לייע לשר הבריאות בנוגע ל " שינויי(
.4
בסל שירותי הבריאות ב התחשב בי היתר  ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה " ) סעי,
 )( 1 ) 52ב ( לחוק ( .חשוב לציי כבר עתה כי הרכבה של המועצה  ,הכולל ייצוג מרשי(
של מגזרי( רבי( ומגווני(  ,ופירוט תפקידיה  ,מלמדי( על הכוונה ליצור גו ,בעל אופי
ציבורי רחב  ,שישמש גו ,מייע בעל משקל רב בענייני( הנוגע י( לעיצוב המדיניות של
ביטוח הבריאות בישראל ומת שירותי הבריאות  .הדברי( מפורשי( בדברי ההסבר
לפרק י " א להצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,התשנ " ג  ) 1993ה " ח  , 2189בעמ ' :( 219
מורכבותה של מערכת הבריאו ת  ,הסוגיות האתיות
הכרוכות במת שירותי בריאות שוני(  ,חידושי
הטכנולוגיה הרפואית והצור .בעידכו הסל  ,יוצרי(
צור .בקיומו של גו ,ציבורי שיאפשר דיו מקי ,ומעמיק
בבעיות אלו  ,וזאת בכדי שיתאפשר לשר להתייע ע(
נציגי( של מיגזרי אוכלוסיה רבי( ומגווני( ככל
האפשר .
מוצע על כ להקי( מועצת ביטוח בריאות שבה
מיוצגי(  ,נציגי ממשלה  ,נציגי הציבור הרחב  ,נציגי
המבוטחי(  ,נציגי כל הארגוני( של העוסקי( במקצועות
הרפואה  ,אנשי מינהל וכלכלה ועוד .
מועצה זו תתכנס לפחות פעמיי( בשנה ותייע ותמלי
לשר בבעיות העומדות על סדר היו( הציבורי בתחו(
הרפואה  ,ואשר קשורות לשיעור דמי הביטוח  ,עלות
הסל  ,סדרי העדיפויות בתחו( הבריאות והכנסת של
טכנולוגיות חדשות ועלות  .אחד התפקידי( העיקריי(
של המועצה יהיה לדו בסוגיות ערכיות שיש לכלל
הציבור עניי בה  ,כגו  :השתלות אברי( .
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יצוי כי לפי סעי ) 48 ,ו ( לחוק " מועצ ת הבריאות רשאית למנות ועדות מבי
חבריה לתקופה שתקבע  ,לקבוע יושב ראש לועדה  ,להעביר לועדה מתפקידיה ולאצול
לה מסמכויותיה  ,וכ רשאית היא להיעזר במומחי( שלא מבי חבריה ".
הוראות החוק מלמדות אפוא בבירור כי כוונת המחוקק הייתה שמועצת
.5
הבריאות  ,שבה מיוצגי( נציגי ( שוני( של הממשל  ,של הציבור ושל גורמי( מעונייני( ,
תתכנס מעת לעת  ,תדו בנושאי( השוני( שבסמכותה ותייע לשר בענייני( העומדי(
על סדר היו( הציבורי בתחו( הרפואה  .בי הנושאי( הללו – " שינויי( בסל שירותי
הבריאות בהתחשב בי היתר  ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה ".
) (2ועדת הסל

מ האמור בתצהיר התשובה של המדינה עולה כי " ועדות סל " התקיימו
.6
במתכונת כזו או אחרת מאז שהחלו להתווס ,שירותי( לסל הבסיסי שנקבע ב חוק
ביטוח בריאות ממלכתי  .מנגנו זה הל .והתפתח כשהמטרה היא לעצב גור( מקצועי
שיסייע לממשלה בגיבוש החלטתה לגבי הטכנולוגיות שיתווספו לסל במסגרת המגבלה
התקציבית .
על רקע זה החליטה הממשלה ביו(  ) 9.8.2005החלטה מס '  ( 4111להקי(
" מנגנו הערכת טכנולוגיות רפואיות " .הוחלט להטיל על שרי הבריאות והאוצר למנות
" ועדה שתייע למועצת הבריאות ולממשלה בנושא קביעת סדרי עדיפויות בנוגע
לתוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות לסל שירותי הבריאות  ,והערכת עלות ".
בהחלטה נאמר כי ועדת הסל תכלול  24חברי( כדלקמ  :שלושה ממשרד הבריאות ,
אחד ממשרד האוצר  ,ארבעה מקופות החולי(  ,שניי( מבתי ה חולי(  ,שמונה נציגי
ציבור  ,שניי( מההסתדרות הרפואית ושלושה כלכלני(  .עוד הוחלט כי לוועדת הסל
תמונה ועדת משנה שתורכב מנציגי משרד הבריאות  ,נציגי משרד האוצר ונציגי קופות
החולי(  .ועדת המשנה – כ .נכתב בהחלטה – תגיש לועדת הסל תמחור של שירותי
הבריאות שהוספת( לסל נבח נת  .עוד נאמר בהחלטה כי ועדת הסל תגיש למועצת
הבריאות ולשרי( את המלצותיה לעניי דירוג של טכנולוגיות חדשות להכללה בסל
בכפו ,למסגרת התקציב .
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בהחלטת הממשלה נכתב כי כתב המינוי של ועדת הסל יהא תק ,למש24 .
.7
חודשי(  ,וכי השרי( יהיו רשאי( לחדש את המינוי מפע( לפע( לתקופות נוספות של
 24חודשי( כל אחת  .לאחר שחלפו שנתיי( ניתנה החלטת ממשלה חדשה ) החלטה מס '
 ( 2207ובה נאמר כי שרי הבריאות והאוצר ימנו ועדה שתייע לממשלה בדבר קביעת
עדיפויות בעדכו של הבריאות  .הרכב הועדה שונה באופ שיכלול  16חברי( כדלקמ:
ארבעה רופאי( ) ובה( נצי ג ההסתדרות הרפואית (  ,ארבעה כלכלני(  ,ארבעה אנשי
ציבור ) ובה( מומחי( בתחו( האתיקה ( וארבעה נציגי( של קופות החולי(  .יצוי כי
בהחלטה זו – בניגוד לקודמתה ) מס '  – ( 4111לא נאמר במפורש שועדת הסל תייע ג(
למועצת הבריאות .
המחלוקת

העותרת סבורה כי מינוי ועדת הס ל מייתר לחלוטי את סמכותה של מועצת
.8
הבריאות בכל הנוגע לסל שירותי הבריאות  ,וכי בפועל שר הבריאות אכ נמנע מלכנס
את מועצת הבריאות ומלהתייע בה לגבי תוספת טכנולוגיות ותרופות לסל  .ועדת הסל ,
כ .טוענת העותרת  ,עוקפת את הגו ,המייע הסטטוטורי ) מועצת הבריאות (  ,כאשר
הר כב ועדת הסל שונה בתכלית מהרכבה של מועצת הבריאות  .כ , .בהרכב ועדת הסל
אי נציגות של העובדי( הסוציאליי(  ,ארגוני החולי(  ,מנהלי בתי החולי( ומגזרי(
נוספי( שהמחוקק חפ לכלול אות( בתהלי .ההשבחה של סל שירותי הבריאות .
העותרת מציינת כי יושב ראש ההסתדרות הרפואית  ,פרופ ' יור( בלשר  ,פרש מועדת
הסל תו .הטחת ביקורת בהרכבה  .לדעת העותרת  ,משהוטלה סמכות הייעו על מועצת
הבריאות  ,לא קמה לממשלה סמכות שיורית לעסוק בנושא ולהחליט על הקמת ועדת
הסל.
המשיבי( גורסי( אחרת  .לדיד(  ,שר הבריאות וממשלת ישראל אינ( מחויבי(
.9
להתייע רק ע( מועצת הבריאות במסגרת החלטות פרטניות על הרחבת סל שירותי
הבריאות  .המשיבי( מצייני( כי סעי 8 ,לחוק  ,המסמי .את הממשלה להחליט בנוגע
להרחבת הסל  ,אינו מזכיר כלל את מועצת הבריאות  .המשיבי( מותחי( הבחנה בי
מועצת הבריאות שנועדה לייצר מנגנו ייעו רחב המספק " מבט על " לגבי י ישומו של
החוק  ,ואשר יכולה לייע לשר הבריאות ג( באשר להרכב סל שירותי הבריאות ; לבי
ועדת הסל שהיא גו ,ביצועי שהקימה הממשלה לצור .ייעו בהחלטות פרטניות על
הרחבת הסל  .המשיבי( טועני( כי עבודתה של ועדת הסל אושרה כבר בפסיקת בית
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משפט זה  ,וכי במסגרת עתירה אחרת המונ חת לפי בית משפט זה ) בג " ( 5901/08
]פורס בנבו[ ,הוסדרו נוהלי העבודה של וועדת הסל .
עמדתי היא כי יש לדחות את העתירה א .זאת בכפו ,להבהרות ולדגשי(
שיפורטו להל .
מועצת הבריאות וועדת הסל – הא תתקיימנה שתיה יחדיו?

השאלה הראשונה שיש להכריע בה היא הא( – במישור המשפטי העקרוני –
.10
מנועי( המשיבי( מלהחליט על מינויה של ועדת הסל בהינת קיומה לפי החוק של
מועצת הבריאות ; או שמא שני הגופי( הללו אינ( מוציאי( זה את זה  .תשובתנו היא
שקיימת אפשרות לקי ו( מקביל ומשולב של שני הגופי(  ,וכי אי לומר שבמישור
העקרוני הקמת ועדת הסל הייתה שלא בסמכות  .למעשה  ,תשובה זו ניתנה כבר בפסיקה .
כ , .ב בג "  2974/06ישראלי נ' הועדה להרחבת סל הבריאות )]פורס בנבו[ ( 11.6.2006 ,
הסביר השופט רובינשטיי :
המנגנו הפועל בתחו( זה ] שינוי הסל – א ' ר ' [ הוא
הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות ) ועדת
הסל (  ,ובה אישי( מדיסציפלינות שונות  ,הממליצה
למועצת הבריאות אשר פועלת מכוח סעי 48 ,לחוק
ביטוח בריאות ; מועצה זו מוסמכת לייע לשר הבריאות
באשר לשינויי( הנוגעי( ג( לטכנולוגיות חדשות ) סעי,
 )( 1 ) 52ב (( .סדר הטיפול הוא איפוא ועדת הסל  ,מועצת
הבריאות  ,שר הבריאות  ,שר האוצר והממשלה ) ש(  ,פס '
 23לפסק הדי (.

התהלי .שבאמצעותו נקבע הרכבו של סל שירותי הבריאות נדו ג( ב בג "
 3071/05לוזו נ' ממשלת ישראל )]פורס בנבו[  .( 28.7.2008 ,הנשיאה ביניש תיארה את
התהלי .המורכב ממספר שלבי(  :משרד הבריאות משגר מדי שנה " קול קורא " להגשת
בקשות להכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות בסל שירותי הבריאו ת  .לאחר ריכוז
הבקשות מתבצע במשרד הבריאות ) המינהל לטכנולוגיות ותשתיות ( תהלי .של איסו,
נתוני(  ,הערכה מקצועית וגיבוש המלצות  .או אז מועבר חומר הרקע המקצועי לועדת
הסל וזו יושבת על המדוכה  .ועדת הסל בוחנת  ,מדרגת וממיינת  ,ולבסו ,מתעדפת את
הטכנולוגיות השונות וממליצ ה על קביעת סדרי עדיפויות בהתחשב במסגרת התקציב .
המלצות ועדת הסל מוצגות בפני מליאתה של מועצת הבריאות  ,אשר מוסמכת לפי
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החוק לייע לשר הבריאות בעניי שינויי( בסל  .לבסו , ,א( ההמלצות מתקבלות על ידי
שר הבריאות  ,ה טעונות הסכמה של שר האוצר ואישור של הממשלה ) סעי ) 8 ,ב () ( 1
לחוק ( .ההמלצות המאושרות מעוגנות בצו של שר הבריאות .
תהלי .רב שלבי זה תואר ג( בתצהיר התשובה מטע( המשיבי( בעתירה
שלפנינו  .ע( זאת  ,יש לציי כי בתיאור המובא בתצהיר נכתב שהמלצות ועדת הסל
" מוצגות " למועצת הבריאות  ,א .לא נאמר שמועצת הבריאות צריכה לאשר את
ה המלצות  ,ולא הוגדרה בדיוק תרומתה לתהלי .קבלת ההחלטות  .כמו כ יש לציי כי
אליבא דהמשיבי( המלצות ועדת הסל מוצגות לפני מועצת הבריאות " בהתא( לנוהג
שהתפתח "  ,בעוד שברור לגמרי כי לפי האמור בפסקי הדי בעניי ישראלי ובעניי לוזו
מקומה של מועצת הבריאות בתהלי .נגזר מ הגדרת תפקידה לפי החוק .
בעניי לוזו הוסיפה הנשיאה ועמדה על נושא הסמכות למנות את ועדת הסל .
וכ .כתבה הנשיאה ) ש(  ,פס '  21לפסק דינה (:
ועדת הסל מתמנית על פי החלטה מנהלית של שר
הבריאות והיא פועלת מטעמה של מועצת הבריאות
המוסמכת לייע לשר בנוגע ל " שינויי( בסל ש ירותי
הבריאות בהתחשב  ,בי היתר  ,בטכנולוגיות חדשות
ועלויותיה " ) סעי )( 1 ) 52 ,ב ( ל חוק ביטוח בריאות
ממלכתי (  .הסמכות למנות את ועדת הסל מצויה
בהוראת סעי ) 48 ,ו ( ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,
הקובעת כי למועצת הבריאות  ,ששר הבריאות עומד
בראשה  ,נתונה הסמכות למנות ועדות מבי חבריה  ,וכ
להיעזר במומחי( שלא מבי חבריה  .עוד נית לעג את
הקמתה של ועדת הסל בסמכות העזר הכללית הנתונה
לשר הבריאות להיווע מרצונו בקשר להפעלת
סמכויותיו  ,וא ,להקי( גופי( מתאימ י( לצור .היוועצות
כאמור ) ראו  :סעי ) 17 ,ב ( ל חוק הפרשנות  ,התשמ " א
 , 1981וכ  :יצחק זמיר הסמכות המנהלית כר .א 190
.(( 1996 ) 246247 , 191

בפועל  ,מ החומר שלפנינו עולה כי ועדת הסל במתכונתה הנוכחית לא הוקמה
מכוח סעי ) 48 ,ו ( לחוק  .ועדת הסל לא מונתה על ידי מועצת הבריאות מבי חבריה
אלא הוקמה מכוח החלטת ממשלה  .המשיבי( עצמ( אינ מבקשי( לעג את הסמכות
להקי( את ועדת הסל בסעי ) 48 ,ו ( לחוק  ,וה( חוזרי( ומדגישי( כי לפי טעמ( אי
חובה להביא את המלצות ועדת הסל בפני מועצת הבריאות ) הג( שהדבר נעשה בפועל (.
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המשיבי( נאחזי( אפוא  ,בכל הנוגע להקמת ועדת הסל  ,בסמכות העזר הכללית של השר
ושל הממשלה להסתייע בגורמי( מתאימי( לצור .הפעלת סמכויותיה( – סמכות ע זר
שא ,היא הוזכרה על ידי הנשיאה בעניי לוזו .
אלא שנראה כי ג( א( מקבלי( את הטענה בדבר הקמת ועדת הסל מכוח
סמכות העזר המוקנית לשר הבריאות ולממשלה – וא ,אני נכו לקבל טענה זו – עדיי
אי בכ .כדי לגרוע מ המבנה הנורמטיבי שהוצג ה בעניי ישראלי ה בעניי לוזו ,
אשר בו ועדת הסל בוחנת את הטכנולוגיות והתרופות  ,מגדירה סדרי עדיפויות ,
ומעבירה את המלצותיה למועצת הבריאות שמחזיקה בסמכות הסטטוטורית לייע לשר
הבריאות בכל הנוגע לשינויי( בסל  .יובהר ויודגש כי בפסק הדי עניי לוזו ,
שהמשיבי( נתלי( בו לעניי הסמכות להקי( את ועדת הסל  ,נאמר במפורש כי " ועדת
הסל מתמנית על פי החלטה מנהלית של שר הבריאות והיא פועלת מטעמה של מועצת
הבריאות המוסמכת לייע לשר בנוגע ל ' שינויי( בסל שירותי הבריאות בהתחשב  ,בי
היתר  ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה ' " ) פס '  21לפסק דינה של הנשיאה ; ההדגשה
הוספה (.
התהלי .המורכב שבו מתקבלות החלטות בנוגע לשינוי סל שירותי הבריאות
.12
יש לו היגיו  .מדובר בסוגיה סבוכה ורגישה  ,המערבת שיקולי( מקצועיי(  ,תקציביי( ,
חברתיי( ומוסריי(  .בהקשר זה נתפסת ועדת הסל כגו ,מקצועי שיכול לקיי( בחינה
פרטנית מעמיקה בכל הנוגע לטכנולוגיות ולתרופות שאות מבקשי( להכניס לסל – על
רקע המגבלות התקציביות המחייבות קביעת סדרי עדיפויות  .עמדה על תפקידה
המיוחד של ועדת הסל הנשיאה ביניש בעניי לוזו :
תפקידה של ועדת הסל הוא  ,אפוא  ,לייע לגורמי(
הרלוונטיי( בעניי קביעת סדרי העדיפויות בי
הטכנולוגיות הרפוא יות החדשות לצור .הרחבת הסל .
אי חולק כי מלאכה זו דורשת מומחיות  ,ניסיו וראייה
רחבה לש( מציאת האיזו הראוי בי מכלול השיקולי(
הרלוונטיי( לעניי  ,שהינ( רב תחומיי( ומורכבי( כפי
שעוד יפורט בהמש .הדברי(  .בהתחשב בכ , .ראה שר
הבריאות  ,בשיתו ,ע( שר האוצר  ,לכלול בוע דת הסל
נציגי( מתחומי( שוני( ובה(  :נציגי הרופאי(  ,נציגי
קופות החולי(  ,כלכלני( וכ נציגי ציבור  .הרכב של זה
ועדת הסל נועד לסייע לה בהערכת הטכנולוגיות
הרפואיות החדשות ובקבלת המלצות מתו .ראייה
חברתית כוללת  ,ובשי( לב להיבטי( המקצועיי(
רפואיי( ולהיבטי( הציבוריי( השוני( הקשורי(
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בהוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל שירותי
הבריאות ; כל זאת  ,במסגרת המשאבי( שהקצתה
הממשלה לסל שירותי הבריאות עבור שנת התקציב
הרלוונטית ) ש(  ,פס '  21לפסק הדי (.

אול(  ,כאמור  ,עבודתה של ועדת הסל היא שלב בתהלי .ולאחריה חייב
להתקיי( שלב נוס ,שב ו נותנת מועצת הבריאות – שבי חבריה יושבי( גורמי( נוספי(
שאינ( זוכי( לייצוג בועדת הסל – את דעתה לשינויי( המוצעי( ומייעצת לשר
הבריאות על פי סמכותה .
המשיבי( סבורי( כי נית להבחי בי פרספקטיבית הרוחב של מועצת
.13
הבריאות  ,הבוחנת את הנושאי( " ממבט על "  ,לבי ה תפקיד הביצועי של ועדת הסל
היורד לפרטי(  .מקובלת עלי עמדת המשיבה באשר לתועלת הביצועית שעשויה לצמוח
מפעילותה של ועדת הסל  ,א .אי מקובלת עלי הגישה בדבר תחימת גדרי הסמכות של
מועצת הבריאות לענייני " על " ולסוגיות " רוחב " .בכל הנוגע לסל השירותי( ,
" הבריאות נמצאת בפרט י( הקטני( "  ,לאמור  :המדיניות מתבטאת בקביעת סדרי
העדיפויות  ,וקביעת סדרי העדיפויות אינה נעשית במנותק מ הענייני( הקונקרטיי(
המונחי( על השולח  .חוששני כי חלוקת התפקידי( בי ועדת הסל לבי מועצת
הבריאות  ,כפי שמציעה המדינה  ,עלולה עד מהרה לגלוש לדחיקת המועצה
הסטטו טורית מתהלי .קבלת ההחלטות באשר לשינויי( בסל שירותי הבריאות  ,וזאת
בניגוד לחוק .
אמנ(  ,כאמור  ,מועצת הבריאות היא גו ,רחב הכולל ייצוג מגוו ביותר ,
והיתרו הגלו( בכ – .מת ביטוי לאינטרסי( רבי( הנוגעי( לעניי – נלווה לחסרו
אפשרי בדמות סרבול וא ,קושי להתכנס לע מדות אחידות  .א .אי בכ .כדי למנוע
ממועצת הבריאות לבחו סוגיות בעלות אופי פרטני ולהידרש לטכנולוגיות שראוי
לכלול בסל לאור מכלול השיקולי( הרלבנטיי(  .להגבלה כזו אי ביסוס בחוק  ,ולהיפ: .
סעי )( 1 ) 52 ,ב ( קובע את סמכות מועצת הבריאות לייע לשר בדבר שינויי( בסל
שירותי הבריאות " בהתחשב בי היתר בטכנולוגיות חדשות ובעלויותיה " ] ההדגשה
הוספה [ .לא בכדי קבע המחוקק את האפשרות להקי( ועדת משנה או להסתייע
במומחי( חיצוניי( לפי סעי ) 48 ,ו ( לחוק  .אמור מעתה כי מועצת הבריאות מוסמכת
לייע לשר הבריאות בהיבטי( השוני( של עריכת שינויי( בסל שירותי הבריאות ,
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לרבות בכל הנוגע לסדרי עדיפויות בהכללת טכנולוגיות מסוימות בסל  ,ועל הגורמי(
המוסמכי( להביא בחשבו  ,בהתא( לכללי המשפט המנהלי  ,את המלצותיה .
זאת ועוד  ,ג( ההבחנה שעורכת המדינה בי תפקיד " ביצועי " ) המתייחד לועדת
.14
הסל ( לבי תפקיד " ייעוצי " ) המוק דש למועצת הבריאות (  ,אינה משכנעת בגרסתה
החדה ; שהרי בהקשר הנדו ה " ביצוע " של ועדת הסל כרו .ג( ב " ייעו " ) ראו ג( עניי
לוזו הנ " ל  ,פסד  21לפסק הדי (  ,וה " ייעו " של מועצת הבריאות מצרי .עבודת הכנה
" ביצועית " מקדימה  .הקושי בהבחנה החדה כביכול שמציעי( המשיבי( עולה בבי רור
א ,מדבריה( שלה(  ,שהרי ה( עצמ( טועני( כי ועדת הסל היא " ועדה ציבורית "
שבהרכבה יושבי( אנשי רפואה  ,אנשי מערכת הבריאות ונציגי ציבור  ,הכול כדי
" להבטיח כי החלטות הועדה יתקבלו מתו .ראיה חברתית ציבורית כוללת  ,בשי( לב
להיבטי( ציבוריי( שוני( הקשורי( לסוגיה המורכב ת שבפני הועדה  ,וזאת לצד נקודת
המבט המקצועית רפואית ובהתחשב במסגרת המשאבי( שהקצתה הממשלה לסל
הבריאות  ."...ברור אפוא שקיימת מידה רבה של חפיפה בי התפקידי( של ועדת הסל
ושל מועצת הבריאות  ,וכי ועדת הסל אינה עוסקת רק בענייני( טכניי( רפואיי( אלא
נדרשת לכל ההיבטי( הקשורי( בסל שירותי הבריאות לרבות ההיבטי( הערכיי( ,
המוסריי( והציבוריי(  .לאור הוראות החוק ועל רקע פסיקה קודמת של בית משפט זה ,
חפיפה זו יכולה להתקיי( רק א( סמכותו של הגור( המייע הסטטוטורי ) קרי מועצת
הבריאות ( מתפרסת ג( על ייעו בנושאי( שועדת הסל דנה בה( .
רואה אני צור .לחזור ולהדגיש את המקו( החשוב שיוחד למועצת הבריאות
.15
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .ב בג "  2344/98מכבי שירותי בריאות נ ' שר
האוצר  ,פ " ד נד )  729 ( 5אמר השופט חשי  " :חוק הבריאות הורה על כינונה של מועצת
בריאות  .מחוללי החוק סברו כי יש צור .בקיומו של גו ,מעי מועצת הבריאות אשר
על כ הורו על כינונה של המועצה  .הנחתנו חייבת אפוא להיות זו  ,כי שלא בכדי אמר
החוק לכונ מועצת ב ריאות ושלא לחינ( צייד החוק מועצה זו בסמכויות רבות חשיבות
ותוכ " ) ש(  ,בעמ '  .( 761760בהמש .הפליג השופט חשי במשקלה הרב של מועצת
הבריאות  ,לאור סמכויותיה והרכבה המכובד ביותר  .ובי היתר כתב כ: .
מועצת הבריאות אינה יוע אישי ששר הבריאות מינה
לעצמו  ,יוע שמעמדו מעמד של עוזר הוא  .מועצת
הבריאות היא גו ,שחוק הבריאות כונ והוסי ,והעניק
לה סמכויות ממשל ; אכ  ,בסמכות של המלצה מדברי(
אנו  ,א .ג( סמכות זו סמכות ממשל היא  .מועצת
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הבריאות מעמדה הוא מעמד של ממלי! סטטוטורי – יוע!
סטטוטורי – ממלי  יוע שהחוק הורה על כינונו ; מהווה

היא איבר בלתי נפרד – איבר חיוני – במנגנו ההחלטות
ובשיקול דעת של הרשויות  .על דר .העיקרו  " ,ממלי
סטטוטורי " מעמדו המשפטי נעלה הוא ממעמדו של
יוע פנימי ; מתו .שהמחוקק קרא בשמו מפורשות
ועשאו איבר במנגנו ההחלטה  ,נדע כי חייב הוא בעל
הסמכות לכרות אוזנו ולשמוע את המלצתו עצתו של
אותו ממלי  יוע  ,ולאחר שישמע – כי ישקול בכובד
ראש המלצה וייעו שקיבל ) ש(  ,בעמ ' .( 762

אמנ( הדברי( נאמרו בקשר לסמכות המפורשת של מועצת הבריאות  ,הקבועה
בהוראת סעי ) 9 ,ב ()  ( 3לחוק  ,להמלי לשר הבריאות ולשר האוצר לשנות את מדד יוקר
הבריאות ולעדכ  את עלות סל השירותי( ; אול( באופ עקרוני הדברי( יפי( ג(
לענייננו שכ המועצה היא אותה מועצה  ,ההרכב הוא אותו הרכב  ,והתפקיד לייע לשר
לגבי שינויי( בסל שירותי הבריאות מעוג עלי חוק ) בסעי )( 1 ) 52 ,ב ( לחוק (  ,ללא סייג
של עיסוק " בענייני מאקרו " .אמת  ,סעי 8 ,לחוק  ,שענ יינו קבלת החלטות בדבר הרחבת
סל שירותי הבריאות  ,אינו מזכיר במפורש את מועצת הבריאות  .א .ברור לטעמי כי
משהוק( גו ,ציבורי מכוח פרק י " א לחוק  ,שבי תפקידיו לייע לשר בנוגע לשינויי(
בסל הבריאות  ,יש לשלב את הגו ,המייע הסטטוטורי בתהלי .קבלת ההחלטות  .אי
מקובלת עלי העמדה העולה מטיעוני המדינה  ,כי התפקיד המרכזי והחשוב של מועצת
הבריאות  ,כפי שתואר בלשו ברורה בעניי מכבי שירותי בריאות הנ " ל  ,מתייחד רק
לשתי הסמכויות הפרטניות המתוארות בסעיפי(  ) 9ב ()  ( 3ו  43לחוק ) מינוי נציב
קבילות (  ,ואילו ביתר הענייני( שבה( הוטל עליה תפקיד הייעו היא כמעט בגדר גו,
" אקדמי " .יודגש אפוא  ,כי מועצת הבריאות היא חלק מתהלי .קבלת ההחלטות ג( בכל
הנוגע לשינויי( בסל הבריאות  .יש להיווע בה לפי כל כללי המשפט המנהלי  ,ואי
להסתפק בטקס שבו מוצגי( לה מסקנותיה והמלצותיה של ועדת הסל .
המשיבי( טועני( כי א ,שלשיטת( אי חובה להביא את המלצות ועדת הסל
.16
לפני מועצת הבריאות ולהיווע במועצה עובר לקבלת החלטות  ,הרי שבפועל הדבר
נעשה מזה מספר שני(  .כלומר  ,המלצות ועדת הסל אכ מובאות לפני חברי מועצת
הבריאות  ,ואלה יכולי( להביע עמדת( בסוגיות השונות שעל הפרק ולהתייחס
להמלצ ות ועדת הסל  .אול( אי ספק – והמשיבי( עצמ( ערי( לכ – .כי יש מקו(
לשיפור ניכר באופ שבו משולבת מועצת הבריאות בתהלי . .עיו בפרוטוקולי(
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המתעדי( ישיבות של מועצת הבריאות מדגיש את הצור .הזה  ,שכ מ הפרוטוקולי(
עולות בעיות שונות הנוגעות למשל למידת הפירוט של הדיווח שנמסר למועצת
הבריאות  ,ולפרק הזמ שנית לחברי המועצה ללמוד את הנושאי( עובר לישיבה  .ודוק :
שיפור המתכונת שבה משולבת מועצת הבריאות בתהלי .קבלת ההחלטות  ,כגו ,מייע
סטטוטורי  ,אינו בבחינת " לפני( משורת הדי "  ,אלא הוא הכרחי על מנת שמועצת
הבריאות תממש את התפקיד שיו עד לה בדי ולא תהפו .לחותמת גומי .
מסקנה

לאור האמור התלבטנו א( יש מקו( למת צו מוחלט שיבהיר ויעג את מקומה
.17
של מועצת הבריאות בתהלי .קבלת ההחלטות לגבי שינויי( בסל הבריאות  .אלא
שבסופו של יו( לא ראינו מקו( לכ .לאור הבהרות המדינה באשר לפעולות שנעשו
ונע שות כדי לשלב את מועצת הבריאות באופ ראוי בתהלי .קבלת ההחלטות ; ובעיקר
לאור העובדה שבהמש .לדבריה של הנשיאה בעניי לוזו הנ " ל  ,ולצו על תנאי שנית
ב בג "  5901 /08הר"י נ' הוועדה להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת ] , 2009פורס בנבו[
גובש נוהל המתווה את סדרי העבודה של ועדת הסל ויחסיה ע( מועצת הבריאות  .נוהל
זה מצוי בבחינה במסגרת בג "  5901/08הנ " ל  ,ועל כ לא נתייחס אליו בעתירה זו .
הת וצאה היא שבנתו להנחיות אות קבענו בפסק די זה  ,העתירה נדחית  .לא
ראינו לית צו להוצאות בעתירה זו .
המשנה לנשיאה
השופטת מ' נאור:

ג( לדעתי יש לדחות את העתירה ואבקש להעיר מספר הערות .
סעי 8 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,התשנ " ד  ) 1994להל  :החוק ( קובע כי
.1
שר הבריאות הוא הרשות המוסמכת לקבל החלטה בעניי שינויי( ותוספות לסל שירותי
הבריאות  .אשר לתוספת לסל שירותי הבריאות  ,טעונה החלטתו את אישור הממשלה
והסכמת שר האוצר או התייעצות עמו  ,לפי העניי :
"  . 8שינויי( בשירותי הבריאות ותשלומי(
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) א ( שר הבריאות רשאי בצו  ,לערו& שינויי בסל שירותי
הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית ובלבד
שלא יעשה שינוי הגורע מ הסל או המוסי ,לעלותו .
...
שר הבריאות ,בהסכמת שר האוצר ובאישור
)ב( )(1
הממשלה רשאי  ,ב צו  ,להוסי( על סל שירותי הבריאות
המפורט בתוספת השניה והשלישית  ,ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת לגרוע ממנו  ,ובלבד שצו
לעני סעי ) 6 ,א ()  ( 10יינת ג( בהסכמת שר העבודה
והרווחה  ,הוספה או גריעה כאמור יחולו ג( על סל
השירותי( והתשלומי( של כל קופת חולי( .
)  ) ( 2א ( שר הבריאות ,בהתייעצות ע שר האוצר
ובאישור הממשלה רשאי  ,בצו  ,להוסי( לסל שירותי
הבריאות שירותי( או תרופות  ,כנגד גריעה של שירותי(
או תרופות מהסל  ,א( שר האוצר אישר כי הצו האמור
אינו מוסי ,לעלות הסל ואינו מפחית ממנה ".

סעי 52 ,לחוק מסמי .את מועצת הבריאות " לייע לשר הבריאות לעניי חוק
זה " בי השאר בנושא " שינויי( בסל שירותי הבריאות בהתחשב בי היתר  ,בטכנולוגיות
חדשות ועלויותיה " ) סעי )( 1 ) 52 ,ב ( לחוק ( .מסגרת נורמטיבית זו מעגנת את מעמדה
של מועצת הבריאות כוועדה המייעצת הסטטוטורית לרשות המוסמכת – שר הבריאות
בדבר ש ינויי( בסל שירותי הבריאות  .שר הבריאות עומד בראש מועצת הבריאות ) סעי,
 ) 48ב ( לחוק ( .על חשיבות מעמדה של מועצת הבריאות כוועדה סטטוטורית ראו בג "
 2344/98מכבי שירותי בריאות נ ' שר האוצר  ,פ " ד נד ) .( 2000 ) 762 , 729 ( 5
הצו על תנאי שהוצא בתיק זה נית בתחילה ביחס להחלטה  4111של
.2
הממשלה מיו(  9.8.2005שעניינה מינוי " ועדה שתייע למועצת הבריאות ולממשלה
בנושא קביעת סדרי עדיפויות בנוגע לתוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות לסל
שירותי הבריאות  ,והערכת עלות " ) להל  :ועדת הסל ( .לאחר מכ תוק הצו על תנאי
כ .שיתייחס להחלטה העדכנית של הממשלה בנושא – החלטה  2207של הממשלה
מיו(  12.8.2007שעניינה מינוי " ועדה שתייע לממשלה בדבר קביעת עדיפויות
בעדכו סל שירותי הבריאות " ) להל  :החלטת הממשלה העדכנית ( .עמדת המדינה היא
כי המד ובר באותה ועדה – ועדת הסל  .מכא שבחלו ,כשנתיי( מאז הקמתה שונה
מעמדה של ועדת הסל מוועדה מייעצת למועצת הבריאות ולממשלה  ,לוועדה המייעצת
ישירות לממשלה בדבר עדכו סל שירותי הבריאות .
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העתירה מכוונת לביטול החלטת הממשלה העדכנית  ,אשר לטענת העותרת
.3
" עוקפת " את מוע צת הבריאות ומרוקנת מתוכ את תפקידה כגו ,מייע סטטוטורי .
אילו התבקש ואילו הוצא צו על תנאי המורה לשר הבריאות לנמק מדוע לא יקיי( את
חובת ההתייעצות הקבועה בחוק במועצת הבריאות  ,יתכ והיה מקו( לצר ,את מועצת
הבריאות כצד לדיו ולשמוע את עמדתה  .זאת  ,בהתחשב בי היתר בטענת המדינה
בכתובי( בנסיו לתחו( את תפקידה של המועצה ) כמפורט בסעי 59 ,לכתב התשובה (.
צו על תנאי כזה לא התבקש ולא הוצא בעתירה שלפנינו ולכ אי מקו( לקביעת
מסמרות בנושא חובת ההתייעצות של השר במועצת הבריאות ) יוער כי במסגרת בג "
 5901/08התלוי ועומד בבית משפט זה  ,לאחר שהוצא בו צו על תנאי  ,הגישה המדינה
נוהל חדש לעניי עבודת ועדת הסל הכולל הלי .של " התייעצות ע( מועצת הבריאות
והעברה לאישור הממשלה "(.
.4

עניינו של הצו על תנאי שהוצא בתיק זה הוא במישור הסמכות לפעולת ועדת

הסל  .כמו חברי המשנה לנשיאה א ,אני סבורה כי אי לומר שהקמתה של ועדת הסל
נגועה בחוסר סמכות  .מקובלת עלי טענת המדינה כי פעולת ועדת הסל כגו ,מייע
מקורה בסמכות עזר של הממשלה להתייעצות ע( אחרי( ) ראו סעי ) 17 ,ב ( ל חוק
הפרשנות  ,התשמ " א  ; 1981בג "  3792/95תיאטרו ארצי לנוער נ ' שרת המדע
והאמנויות  ,פ " ד נא )  269 , 259 ( 4ה )  ) ( 1997להל  :עני תיאטרו ארצי לנוער ( ; ראו ג(
ע " א  5042/96כה נ ' מינהל מקרקעי ישראל  ,מחוז ירושלי(  ,פ " ד נג )  756 , 743 ( 1ד
)  .(( 1999נוכח המסגרת הנורמטיבית שתוארה לעיל ברי כי ועדת הסל הינה היו(  ,על
פי החלטת הממשלה העדכנית  ,גו ,מייע לממשלה ב בואה לאשר את החלטת שר
הבריאות  .בכ .אי פסול  ,כיוו ש מותר לממשלה לקיי( התייעצות וולונטרית ג( ע(
גופי( שאינ( סטטוטוריי( בבואה לקבל החלטה בכל עניי ) בג "  5933/98פורו(
היוצרי( הדוקומנטריי( נ ' נש יא המדינה  ,פ " ד נד )  512 , 496 ( 3ו )  ; ( 2000בג " 7803/05
מושלי נ' שר התחבורה  ,פסקה  9לפסק דינו של השופט גרוניס )]פורס בנבו[ ,
 ; ( 19.1.2006ראו ג( יצחק זמיר הסמכות המינהלית ) כר .ב ( .(( 1996 ) 857
יוער כי שאלת סמכותה של ועדת הסל לא עמדה להכרעה ב בג " 3071/05
לוזו נ' ממשלת ישראל )]פורס בנבו[  ) ( 28.7.2008 ,להל  :עני לוזו ( א ,שהעני הוזכר
בפסק דינה של הנשיאה ביניש  .וא ,זאת יש לציי  :לעת מת פסק הדי בעני לוזו כבר
עמדה בתוקפה החלטת הממשלה העדכנית ) החלטה מס '  2207מיו(  .( 12.8.2007על
החלטה זו של הממשלה למדנו מתשובת המשיבי( בתיק הנוכחי ומ הבקשה לתיקו
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הצו על תנאי בתיק הנוכחי  .בפסק הדי בעני לוזו הוזכרה ההחלטה הקודמת שנזכרה
כנראה בכתבי הטענות ) החלטת ממשלה  4111מיו(  , 9.8.2005שתוקנה בהחלטת
ממשלה נוספת מס '  4765מיו(  .( 9.4.2006על פי שתי החלטות אלה ) מס '  4111ומס '
 ( 4765שקדמו להחלטת הממשלה העדכנית ) מס '  ( 2207אמו רה הייתה ועדת הסל לייע
למועצת הבריאות ולממשלה  .כאמור אי זה המצב היו( לפי החלטת הממשלה העדכנית .
לפיכ .לדעתי אי מקו( להסתמכות על הדברי( שנאמרו בעניי לוזו לעניי סמכותה
של ועדת הסל לצור .בחינת החלטת הממשלה העדכנית  .בי כ .ובי כ , .אי  ,כמבואר ,
בעיית סמכות במינויה של ועדת הסל  ,הפועלת כיו( מכוח סמכות עזר של הממשלה
ומייעצת לה .
על רקע זה לכאורה אי מקו( לטענת המדינה  ,כפי שפורטה בסעי 53 ,לכתב
.5
התשובה  ,לפיה " ועדת הסל היא הגו ,אשר למעשה מבצע עבור הממשלה את מלאכת
התעדו ,בי הטכנולוגיות והתרופות המיועדות להכללה בסל  .זהו תפקיד ביצועי
מובהק  ,השונה במהותו מתפקיד ' ייעוצי ' במוב המקובל בחקיקה " ) ההדגשה במקור (.
יודגש שוב  :מעמדה של ועדת הסל הוא של ועדה המייעצת לממשלה מכוח סמכות עזר
של הממשלה  .היא איננה גו ,ביצועי הקובע סדרי עדיפויות הכרוכי( בהפעלת שיקול
דעת ערכי בסוגיה רגישה ביותר  .בהיותה ועדת מומחי( בהרכב רחב  ,יש משקל
להמלצתה  ,א ול( האחריות היא של הרשות המוסמכת שתחליט בנושא לפי שיקול
דעתה ) ראו בג "  4870/90הסתדרות הרוקחי( בישראל  ענ ,בתי המרקחת נ ' שר
הבריאות  ,פ " ד מה )  ; ( 1991 ) 721 , 717 ( 4עני תיאטרו ארצי לנוער  .( 270 ,כאמור
הרשות המוסמכת לעניי שינויי( ותוספות בסל שירותי הבריאות היא שר הבריאות ,
כאשר ביחס לתוספת לסל טעונה החלטתו את אישור הממשלה והסכמת שר האוצר או
התייעצות עמו  ,לפי העניי  .על פי המבנה הנורמטיבי שתואר  ,הגו ,הממלי
הסטטוטורי הינו מועצת הבריאות המייעצת ישירות לשר הבריאות העומד בראשה.
בבוא הממשלה לאשר את החלטת שר הבריאות  ,רשאית היא כאמור לשקול ג( את
עצתה של ועדת הסל ולהחליט א( לאשר את החלטת שר הבריאות .
שופטת
השופטת ע' ארבל:
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אני מסכימה לפסק דינו של חברי המשנה לנשיאה א ' ריבלי ולהערותיה של
חברתי השופטת מ ' נאור .
שופטת

הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיאה א ' ריבלי .
נית היו(  ,י " ב בטבת התש " ע ) .( 29.12.2009
5 1 2 9 3 7 1

מ ' נאור 54678313.9370/07
5 4 6 7 8 3 1 3

המשנה לנשיאה

שופטת

שופטת

_________________________
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נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
הודעה למנויי על עריכה ושינויי במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  .הקש כא
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