מיכאל דוידוב נ' שר הבריאות

בג 434/09

בבית המשפט העליו בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג" 434/09
בפני:

כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה
כבוד השופט י' דנציגר

העותרי:

 .1מיכאל דוידוב
 .2עמותת אמ""  #אגודה למיאלומה נפוצה
נגד

המשיבי:

 .1שר הבריאות
 .2ראש הממשלה
 .3ממשלת ישראל
 .4שר האוצר
 .5הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי
הבריאות לשנת 2009
 .6היוע המשפטי לממשלה
עתירה למת" צו על תנאי
)(25.2.09

תארי( הישיבה:

א' באדר תשס"ט

בש העותרי:
בש המשיבי:

עו"ד א' שרגא ; עו"ד מ' בוקסר
עו"ד מ' צוק

מינירציו:
* נדחתה עתירה להורות למשיבי לכלול את תרופת הרבלימיד לטיפול בסרט מסוג מיאלומה נפוצה,
בסל שירותי הבריאות .בבג"  3071/05בעניי לוזו ,נקבע כי אי להתערב באמותהמידה המנחות את
ועדת הסל בקביעת סדרי העדיפויות ,ולא נמצא בענייננו ,פג בשיקול דעתה.
* בריאות – ביטוח בריאות ממלכתי – סל שירותי הבריאות
* משפט חוקתי – זכויות הפרט – הזכות לשירותי בריאות
* משפט מינהלי – בג – ביקורת שיפוטית
.
עתירה המופנית כנגד החלטת המשיבי שלא להכליל תרופת רבלימיד ) (REVLIMIDבסל הבריאות.
הרבלימיד היא תרופת "קו שלישי" המוצעת לחולי סרט מסוג מיאלומה נפוצה אשר מיצו את אופציות
הטיפול האחרות הקיימות.
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.
בג" )מפי השופט י' דנציגר ובהסכמת הנשיאה ד' ביניש והשופטת א' פרוקצ'יה( דחה את העתירה,
מהטעמי הבאי:
הטענות בעתירה מכוונות כנגד שיקולדעתה של ועדת הסל .המקרה דומה בנסיבותיו לבג" 3071/05
)להל :לעניי לוזו( ש נדחתה עתירה לצר ,לסל הבריאות את תרופת הארביטוקס לטיפול בסרט
המעי הגס .במסגרת עניי לוזו ,פורטו אמות המידה שקבעה לעצמה הוועדה לש דירוג הטכנולוגיות
והתרופות השונות הנדונות לפניה וכבר נקבע בעניי לוזו כי אי מקו להתערבותו של בית משפט זה
באמות מידה אלה .במסגרת אמות המידה האמורות ,נכללו השיקולי הבאי :יעילות הטכנולוגיה
בטיפול במחלה; היות הטכנולוגיה מונעת מחלה; היות הטכנולוגיה מצילת חיי או מונעת תמותה;
הארכת חיי והתייחסות לאיכות חיי צפויה; קיו חלופה טיפולית ובדיקת יעילות החלופה; קיו
ניסיו באר ובעול בשימוש בטכנולוגיה; עלות כלכלית ברמת הפרט וברמה הלאומית; מספר החולי
שייהנו מהתרופה; התועלת הצפויה מהכללת הטכנולוגיה בסל לטווח קצר וארו .ועוד .יוער כי מדובר
באמות מידה כלליות שהוועדה נמנעה מלדרג לפי סדר חשיבות או משקל.
במקרה דנ ,לא עלה בידי העותרי להצביע על עילה משפטית המצדיקה את התערבות בג" בהחלטת
המשיבי ובהמלצת ועדת סל התרופות בפרט.
פגיעה בזכות חוקתית לחיי :אי חולק בדבר מעמדה הר של הזכות לחיי ,שהוכרה כזכות חוקתית
במסגרת חוק היסוד .ואול ,ג את הזכות לחיי ,ככל זכות יסוד ,ועל א ,עליונותה ,יש לאז מול
זכויות ואינטרסי נוגדי .יתרה מכ ,.כפי שנפסק בעניי לוזו ,א ,לפי גישה פרשנית המרחיבה את
היקפה החוקתי של הזכות לכבוד האד מעבר לרמת המינימו ההכרחי בתחו הרווחה והביטחו
הסוציאלי ,דומה כי רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופ תקו חובה חוקתית על רשויות המדינה לממ
תרופה פרטנית מסוימת  אחת מיני רבות שלגביה מוגשות בקשות למימו ציבורי  ובפרט נוכח
הרתיעה של בית משפט זה מלהתערב בעיצובה של מדיניות כלכלית כוללת ובקביעת סדרי עדיפויות
לאומיי ,הנתפסי כנושאי שנמצאי בלב ליב של סמכויות הרשות המבצעת והרשות המחוקקת.
הדברי יפי בייחוד במקרה כמו המקרה דנ ,שבו מדובר בתרופה חדשנית יחסית ,שהנתוני
המחקריי אודותיה שהוצגו בפני הוועדה אינ שלמי ואשר עלותה גבוהה ביותר ֶ0רחולה ועבור כלל
הדורשי אותה .לפיכ ,.אי מקו בענייננו ,לקבוע כי הוכחה פגיעה בזכות חוקתית עלחוקית של
העותרי וודאי לא כזו המקימה חובה על המשיבי לממ את התרופה הנדונה.
פגיעה בזכות חוקית לבריאות :כאמור בעניי לוזו .בהתחשב בתכליתו ובלשונו של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,סל שירותי הבריאות אינו מתיימר לכלול את מלוא השירותי הרפואיי האפשריי ,בהיק,
וברמה אופטימאליי שלה עלול להיזקק הפרט .בהתא לסעי)7 ,א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
המדינה מחוייבת לספק "סל שירותי בסיסי" כאשר היק ,הזכות החוקית לשירותי בריאות ציבוריי
מעבר לסל הבסיסי ,נגזר מחוק התקציב השנתי .אי חולק כי תרופת הרבלימיד אינה נכללת בגדר הסל
הבסיסי והדרישה למימו ציבורי של תרופת הרבלימיד היא ,אפוא ,תלויית תקציב .מכא שההמלצה
שלא להכליל את הרבלימיד בסל התרופות לשנת  2009אינה נוגדת הוראה סטטוטורית כלשהי ולכ
אינה פוגעת בזכות החוקית לבריאות.
פגיעה בשוויו :המצוקה התקציבית בהכרח גורמת לכ .שיש צור .בקביעת סדרי עדיפויות ,ועבודת
התעדו ,היא אינהרנטית לעבודת הוועדה .השאלה כיצד ראוי לקבוע את סדרי העדיפויות בחלוקת
המשאבי הציבוריי בתחו שירותי הבריאות מעוררת מחלוקת ,ועשויות להיות לגביה השקפות עול
ודעות שונות .אי בידי בית משפט זה להורות על אימוצה של שיטת תעדו ,אחת על פני אחרת ,כל עוד
אמות המידה הנוכחיות תואמות את הוראותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומבוססות על שיקולי
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ענייניי וסבירי ,וכל עוד לא הוכח כי נפגע באופ מהותי האיזו הראוי בי שיקולי אלו או כי
הוועדה חרגה באופ מהותי וברור ממתח הסבירות .במקרה דנ ,לא נמצא פג בשיקולי הוועדה.
חוסר סבירות ושיקולי זרי :המשיבי שקלו את הנתוני הצריכי לעניי והחליטו החלטה מקצועית,
שלא נפל בה לפג ,וודאי שלא נית לומר כי המלצתה בעניי הרבלימיד היא בלתי סבירה במידה
המחייבת את התערבותו של בית משפט זה .בל נשכח ,כי למעט במקרי נדירי וקיצוניי ,בית משפט
זה לא יתערב בעיצובה של מדיניות כלכלית ובקביעת סדרי עדיפויות לאומיי .כ .דר .כלל ,וכ .ג
במקרה דנ.

פ ס ק ד י

השופט י ' דנציגר :

פע נוספת ניצבת לפתחנו עתירה המופנית נגד החלטת המשי בי שלא להכליל
תרופה פלונית בסל הבריאות  .עתירות כגו זו מציבות לפנינו דילמה קשה  .ליבנו נקרע
בראותנו אד המבקש כי תסובסד התרופה העשויה להביא מזור למחלתו ולסבלו  .אלא
שיודעי אנו כי לפנינו החלטה של גו ,מקצועי שתפקידו לבחו ולברור הא תרופה זו
או אחרת היא שתסו בסד במסגרת סל שירותי הבריאות  .כ .על קצה המזלג  .כשדברי
אלה לנגד עינינו  ,עלינו לשקול ולהחליט הא מוצדק כי נתערב בהחלטה זו .
הרקע העובדתי

העותר  , 1מיכאל דוידוב  ,התבשר ביו  , 26.12.2007בהיותו ב  , 30כי לקה
.1
בסרט מסוג מיאלומה נפוצה  .מדובר בסרט המטולוגי של תאי פלסמה הנוצרי
ומצויי במח העצ  .העותרת  , 2עמותת אמ "   אגודה למיאלומה נפוצה  ,היא עמותה
הפועלת למע חולי המיאלומה הנפוצה בישראל ובני בית .
חציו הגיל לאבחו מחלת המיאלומה הנפוצה הוא  . 70מדובר במחלה שנכו
.2
להיו אינה ניתנת לריפוי  ,והטיפול באמצעות הת רופות הקיימות נעשה בניסיו להביא
לתקופות של רמיסיה והתקדמות איטית של המחלה  .בשלב ההפוגה ) הנמש .בממוצע
כשנתיי וחצי ( המחלה פעילה א .יציבה ואינה מחייבת טיפול  .כשמתפרצת המחלה
שוב  ,יש לבצע טיפול נוס , ,בתקווה להשיג תקופת רגיעה נוספת  ,וחוזר חלילה .
במרבית המקרי  ,יש לבצע את הטיפול הנוס ,באמצעות תרופה או טכנולוגיה שונה
מהתרופה או הטכנולוגיה שבה נעשה שימוש לש השגת תקופות הרמיסיה הקודמות
) ראו  :פרוטוקול הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  , 2009דיו
מיו  , 22.9.2008עמ ' .( 1
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התפתחות התרופות והטכנולוגיות ה ביאה להארכת תוחלת החיי של חולי
.3
מיאלומה נפוצה  ,באמצעות השגת תקופות הפוגה חוזרות ונשנות והארכת תקופות
ההפוגה  .כיו תוחלת החיי הממוצעת של חולי מיאלומה נפוצה עומדת על כשמונה
עד עשר שני מיו אבחו המחלה  .התרופות והטכנולוגיות המאפשרות את הארכת
תוחלת החיי של חולי המיאלומה הנפוצה ה תלידומיד  ,השתלת מח עצ מתור ,
ולקייד ) בורטזומיב ( ורבלימיד )  , ( REVLIMIDהיא התרופה נשוא העתירה שלפנינו .
הרבלימיד היא תרופת " קו שלישי "  ,כלומר תרופה המוצעת לחולי מיאלומה
.4
נפוצה אשר מיצו את אופציות הטיפול האחרות הקיימות  .עלות הטיפול ברבלימיד היא
כ  5 45,000למחזור טיפול הנמש 28 .ימי  .לטענת העותרי  ,הרבלימיד היא תרופה
מצילת חיי  ,אשר החדשנות שבה היא בעלת חשיבות קריטית לחיי ציבור חולי
המיאלומה הנפוצה  .לטענת  ,התועלת של התרופה הוכחה במחקרי מדעיי והיא
זכתה למקו הראשו בתעדו ,שהוגש מטע האיגוד ההמטולוגי לוועדה הציבורית
להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  ) 2009להל  :הוועדה או ועדת סל התרופות (.
העותרי טועני כי הרבלימיד מקיימת את אמות המידה שנקבעו על ידי ועדת
סל התרופות לש דירוג הטכנולוגיות והתרופות הנדונות בפניה  :יעילות הטיפול
במחלה ; היות התרופה מצילת חיי ומונעת תמותה  ,מאריכה חיי ומאפשרת איכות
חיי טובה ; היעדר חלופה טיפולית לתרופה ; העלות הכלכלית ברמת הפרט וברמה
הלאומית ; מספר החולי שייהנו מהתרופה והתועלת הצפויה מהכללת הטכנולוגיה
בסל הבריאות לטווח הארו. .
במסגרת ההלי .המקדי של קבלת פ ניות להוספת טכנולוגיות ותרופות לסל
.5
שירותי הבריאות בשנת  ) 2009להל  :סל התרופות או סל שירותי הבריאות ( הוגשו
למשרד הבריאות בקשות להוספת למעלה מ  400תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל,
בעלות כוללת של למעלה ממיליארד וחצי שקלי חדשי  .ועדת סל התרופות קיימה
מספר רב של ישיבות שבה דנה בבקשות שהובאו בפניה ולבסו ,ערכה את המלצותיה ,
ובה ההמלצה שלא לכלול את הרבלימיד בתוספת לסל שירותי הבריאות לשנת .2009
מועצת הבריאות אישרה את המלצות הוועדה ביו  . 24.12.2008לאחר קבלת הסכמת
שר האוצר  ,העביר שר הבריאות את רשימת הטכנולוגיות והתרופ ות שהומלצו להוספה
לסל שירותי הבריאות בשנת  2009לאישור הממשלה  .ביו  , 28.12.2009בהחלטת
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ממשלת ישראל מס '  , 4364אישרה הממשלה את ההמלצות  .ברשימת הטכנולוגיות
הרפואיות שנוספו לסל שירותי הבריאות לא נכללה התרופה רבלימיד .
טענות העותרי

העותרי טועני כי החלטת המ שיבי להותיר את הרבלימיד מחו לסל
.6
התרופות פוגעת  ,באופ שאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה  ,בזכות החוקתית של חולי
מיאלומה נפוצה לחיי  .לטענת  ,שיקולי תקציב אינ יכולי למנוע את הכללת
הרבלימיד בסל התרופות  .לשיטת  ,רק לאחר שיוכנסו לסל התרופות כל התרופות
מצילות החי י  ,נית יהא לכלול בו ג תרופות המשפרות איכות חיי  .העותרי
מוסיפי וטועני כי במסגרת חוק ההסדרי במשק המדינה ) תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  , ( 2008התשס " ח  2008בוטל ההיתר
שנית לקופות החולי לספק ביטוח בריאות מוגדל  ,הכולל בי היתר תרופות מצילות
חיי ומאריכות חיי  .כ , .לא זו בלבד שהמשיבי הפרו את חובת לפעול באופ
פוזיטיבי על מנת להג על זכות החוקתית של חולי המיאלומה הנפוצה לחיי  ,אלא
א ,ביצעו מהל .שפגע באופ אנוש בזכות זו  .עוד טועני העותרי כי ההחלטה
להותיר את הרבלימיד מחו לסל התרופות פוגעת בזכות החוקית לבריאות  ,המעוגנת בי
היתר ב חוק זכויות החולה  ,התשנ " ו  ) 1996להל :חוק זכויות החולה( וב חוק לא תעמוד
על ד רע , .התשנ " ח . 1988
העותרי מוסיפי וטועני כי ההחלטה להותיר את הרבלימיד מחו לסל
.7
שירותי הבריאות מ הווה אפליה של חולי מיאלומה נפוצה ביחס ליתר החולי אשר
תרופות לתחלואיה זכו להיכנס לסל התרופות ) בייחוד חולי סרט המעי הגס הגרורתי ,
אשר זכו כי תרופת הארביטוקס תיכלל בסל התרופות (  ,ובכ .פוגעת בזכות היסוד
החוקתית של שוויו  .עוד טועני העותרי כי נוכח חשיבותה של הרבלימיד  ,הותרתה
מחו לסל שירותי הבריאות היא בלתי סבירה באופ קיצוני  .לטענת  ,לא נית משקל
ראוי לעובדה שמדובר בתרופה מצילת חיי ובעלת חשיבות קריטית לחיי חולי
המיאלומה הנפוצה  ,אשר מקיימת את אמות המידה אשר נקבעו על ידי הוועדה לש
דירוג הטכנולוגיות והתרופות השונות הנדונות בפניה  ,וא ,דורגה במקו הגבוה ביותר
האפשרי על ידי יועצי הוועדה עצמה  .לטענת  ,חוסר הסבירות בולט על רקע ההחלטה
לכלול בסל שירותי הבריאות תרופות אחרות  ,שדורגו בעדיפות נמוכה יותר וכ תרופות
לטיפול בתסמונות כגו שלפוחית רגיזה  .לבסו ,טועני העותרי כי ישנו חשש כבד
שההחלטה לא להכליל את הרבלימיד בסל התרופות התבססה על שיקולי זרי  ,לרבות
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המאבק הציבורי הנרחב והאינטנסיבי למע הכנסתה של הארביטוקס לסל התרופות .
כמו כ טועני העותרי כי אי פירוט הנימוקי והסיבות שעמדו בבסיס ההחלטה
מהווה הפרה של חובות המשיבי .
בדיו שהתנהל לפנינו הדגיש בא כוח העותרי  ,עו " ד א ' שרגא  ,כי חר,
.8
המשמעות הנוראה שיש לאי הכללת הרבלימיד בסל התרופות  ,חברי הוועדה לא ביססו
את החלטת על מלוא הנתוני  ,העובדות והמחקרי  ,אלא עבדו ב " שיטת החפי , " ,כ.
לדבריו  .לטענתו  ,הדיו בוועדה לא היה ענייני  ,חבריה התעלמו מהמלצות המומחי
ההמטולוגיי ולא נלקחה בחשבו העובדה שתרופה זו " מחזירה " את איכות החיי
בשיעור גבוה ביותר  .כמו כ שמענו בדיו את דבריה של פרופ ' דינה ב יהודה  ,מנהלת
המער .ההמטולוגי בבית החולי הדסה  ,שהעידה  ,בהסתמ .על ניסיונה בטיפול בחולי
מיאלומ ה נפוצה  ,בדבר החשיבות של הכללת הרבלימיד כתרופת " קו שלישי " לחולי
מיאלומה נפוצה .
טענות המשיבי

המשיבי הגישו תגובה מנומקת ומפורטת  ,שבה עמדו בי היתר על הוראותיו
.9
הרלבנטיות של חוק ביטוח בריאו ת ממלכתי  ,התשנ " ד  ) 1995להל  :חוק ביטוח בריאות
ממלכתי( ועל המנגנו להכרעה בדבר טכנולוגיות ותרופות שיתווספו לסל שירותי
הבריאות  .המשיבי מדגישי כי אי לדו בתרופה נשוא העתירה באופ מבודד אלא יש
להשקי ,על הנושא מנקודת מבט כוללת  ,הלוקחת בחשבו את העובדה שבמערכת
שמשאביה מוגבלי יש צור .בקבלת החלטות אשר מתעדפות צרכי שוני וקובעות
סדרי עדיפויות פנימיי  .לטענת המשיבי  ,ההחלטה התקבלה על ידי ועדה ציבורית
שקיימה בחינה מקצועית ראויה על יסוד הלי .מנהלי ראוי  ,שבמסגרתו נבחנו מכלול
ההיבטי הנוגעי לתרופה  ,לרבות מידת החיוניות של הכללת התרופה בסל התרופות
בשי לב לעובדה שמדובר בתרופה יקרה ביותר  ,שהכללתה בסל שירותי הבריאות לא
תאפשר לכלול בו תרופות חיוניות אחרות .
המשיבי מצייני כי במסגרת דיוני הוועדה בשאל ת הכללת הרבלימיד בסל
.10
שירותי הבריאות שקלו חבריה והביאו בחשבו את מכלול הנתוני  :חומרת המחלה
וחדשנות התרופה  ,המחקרי המראי כי הרבלימיד יעילה בהארכת חיי במספר
חודשי למול העובדה שבשלב זה לא נער .עדיי מחקר המשווה בי הרבלימיד לבי
חלופות הטיפול הקיימות  ,עלו ת התרופה ) לכ  120חולי בקו טיפול שלישי בלבד כ 35
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מיליו  5בשנה ( .בסופו של יו  ,לאחר שהוקדשו לעניי מספר דיוני ממושכי ,
המליצה הוועדה שלא לכלול את הרבלימיד בתוספת לסל שירותי הבריאות לשנת ,2009
בהתחשב בכלל הטכנולוגיות שהוצעו השנה להכללה בסל התרופות ובחומר ה מקצועי
שהונח לפני הוועדה .
לטענת המשיבי  ,ההחלטה התקבלה בהתא למתווה שב חוק ביטוח בריאות
.11
ממלכתי  ,שעיג את השיקול התקציבי כשיקול רלוונטי  ,ובהתא לפסיקתו של בית
משפט זה  ,שלפיה " פעולת הרשות בסיפוק צרכי בני החברה נעשית במסגרת תקציבית
נתונה המחייבת קביעת סדרי עדיפויות "  ,לרבות בהקשר של אספקת שירותי בריאות .
עמדת המשיבי היא כי ההחלטה שלא לכלול את הרבלימיד בסל שירותי
הבריאות אינה פוגעת בזכות חוקתית של העותרי ואי לגזור מ חוק יסוד כבוד האד
וחירותו ) להל  :חוק היסוד ( חובה המוטלת על המדינה לכלול אותה בסל שירותי
הבריאות  .א ,שהושמעו דעות שונות בעניי זה  ,על פי פסיקתו של בית משפט זה לא
נגזרה זכות כללית לבריאות או לטיפול רפואי מהזכויות המעוגנות בחוק היסוד
) להבדיל מהיבטי מסוימי של הזכות לבריאות  ,כגו הזכות לשירותי בריאות בסיסיי
או הזכות לנגישות לטיפול רפואי אלמנטארי ( .ג א נית היה להסיק זכות חוקתית
לבריאות או לטיפול רפואי  ,הרי אי בה כדי לחייב את המדינה לפעול למילוי הצרכי
של כל פרט בחברה  ,בהתעל ממגבלות תקציביות נתונות  .לטענת המשיבי  ,פרשנות
מרחיבה יותר תטיל נטלי משמעותיי על המדינה וא ,תביא להתערבות הרשות
השופטת בענייני המהווי את ליבת המדיניות החברתית כלכלית  ,אשר מצויי בלב
הפררוגטיבה שניתנה לממשלה ולכנסת לקבוע סדרי עדיפויות ולאז  בי הצרכי ,
כשהתמונה כולה לנגד עיניה  .זאת ועוד  ,מוסיפי המשיבי  ,התרופה דנ אינה בגדר
" שירות רפואי אלמנטארי " או בגדר " שירותי בריאות בסיסיי ".
המשיבי טועני כי הטעמי שעמדו בבסיס ההחלטה שלא לכלול את
.12
הרבלימיד בתוספת לסל שירותי הבריאות לשנת  2009היו טעמי ענייניי  ,ואי יסוד
לטענת האפליה  .טענת אפליה יכול שתיטע ביחס לכל תרופה  ,תכשיר או טכנולוגיה
אשר נכללי או שאינ נכללי בסל התרופות  ,אלא שיצירת תעדו ,בי תרופות היא
אינהרנטית לעבודת הוועדה ומתחייבת מכ .שמדובר בחלוקת משאבי מוגבלי .
הוועדה החליטה על הו ספת מספר לא מבוטל של תרופות לחולי סרט  ,לרבות לחולי
מיאלומה נפוצה  .בי היתר  ,הורחבה מסגרת ההכללה בסל של הולקייד לקו טיפול
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ראשו במיאלומה נפוצה  ,לחולי המאופייני בתנאי מסוימי שהוגדרו בהמלצת
הוועדה  .אשר לתרופת הארביטוקס  ,זו נכללה לראשונה בסל התרופות לאחר שבפני
הוועדה הונחו נתוני ומחקרי חדשי שהתייחסו לתרופה ושבגינ הוחלט להכלילה
בסל שירותי הבריאות  ,חר ,עלותה הגבוהה  .אי התנהלות הוועדה מעידה על פגיעה
בשוויו .
המשיבי מוסיפי כי השאיפה היא ליצור סל שירותי בריאות שיית מענה
מאוז לחברה בכללותה  ,תו .הקצאת המשאבי המוגבלי הקיימי באופ היעיל
ביותר  .בהתא לכ , .המליצה הוועדה על הוספת תרופות וטכנולוגיות שנועדו לשיפור
איכות החיי  ,תרופות לטיפול במחלות כרוניות ועוד  .א ,שהשיקול של הארכת והצלת
חיי הוא שיקול מרכזי שנית לו משקל רב במסגרת דיוני הוועדה  ,השיקול התקצ יבי
ג הוא שיקול רלוונטי .
לבסו , ,טועני המשיבי כי הטענה שלפיה הוועדה פעלה משיקולי זרי
.13
נטענה בעלמא  ,מבלי שהונחה לכ .תשתית עובדתית  .לסיכו  ,סבורי המשיבי כי אי
יסוד להתערבות בית המשפט בהחלטה שלא להכליל את הרבלימיד בסל התרופות .
בסופו של הדיו ש התקיי לפנינו הורינו למשיבי להגיש תגובה מפורטת
.14
שבה יתייחסו בפירוט לשאלה הא נשקלה האפשרות להמיר את הולקייד שנכללה בסל
הבריאות כטיפול " קו ראשו " ברבלימיד  ,קרי  ,להתאי את מסגרת ההתוויה לרבלימיד
לעלות תקצובה של הולקייד  .כמו כ התבקשו המשיבי להתייחס בתגובת לשאלה
מדוע לא תבח הוועדה פע נוספת את המלצות ההמטולוגי בעניי זה  .בעקבות הגשת
תגובה זו הוגשו תגובות משלימות ה מטע העותרי וה מטע המשיבי  ,ולהל
עיקריה .
תגובות משלימות מטע המשיבי

בתגובת המשלימה טענו המשיבי כי הוועדה קיימה דיו מפורט ה
.15
ברבלי מיד וה בולקייד  ,בהסתמ .על כלל המידע הקיי לגבי שתי התרופות ובאפשרות
להכליל בסל שירותי הבריאות בהתוויות שונות  ,בהתא לתקציב המוגבל שנקבע על
ידי הממשלה  .על פי הנטע  ,ועדת הסל שקלה במפורש את האפשרות של הכנסת
הרבלימיד תחת הולקייד ) כמו ג תחת הכללת של תרופות וטכנולוגיות אחרות ( לסל
שירותי הבריאות  .המשיבי מוסיפי כי חברי הוועדה היו מודעי לכ .שהמומחי
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להמטולוגיה ראו ברבלימיד כעדיפה על פני הולקייד  .יו " ר הוועדה וחברי נוספי
בוועדה נפגשו ע המומחי להמטולוגיה אשר לבקשת הציעו את ההתוויה
המצומצמת ביותר האפשרית מב חינת לתרופות המומלצות על יד להכללה בסל
התרופות  .כשכל הנתוני היו לפניה המליצה הוועדה להכליל את הולקייד כקו טיפול
ראשו עבור חולי מסוימי ולא להכליל את הרבלימיד בסל שירותי הבריאות  .החלטה
זו התקבלה לנוכח שקלול היבטי שוני  ,אשר פורטו לעיל במסגרת טענות המש יבי .
המשיבי ביקשו להדגיש כי הוועדה אינה מקצה מראש סכו מסוי למחלה
.16
מסוימת  .ההחלטה להמלי על תרופה פלונית נעשית לעול בהתחשב בכלל התרופות
המועמדות להכללה בסל שירותי הבריאות ולא בהשוואה לתרופות מוגדרות המיועדות
למחלה או למחלות דומות  .לטענת המשיבי  ,הה צעה שהועלתה במהל .הדיו בבית
המשפט  ,קרי  ,להתאי את מסגרת ההתוויה לרבלימיד לעלות תקצובה של הולקייד  ,לא
רק שהיא חותרת תחת ההיגיו שעל פיו פועלת הוועדה  ,אלא שיש בה מסר בעייתי אשר
עלול להכביד על עבודת הוועדה בעתיד .
המשיבי מוסיפי כי משמעות ההצעה שהועלתה בד יו היא חיוב הוועדה
לפעול באופ שבו לא פעלה מעול ואי באפשרותה לפעול  הקצאת סכו כס ,מסוי
ויצירת התוויה קלינית מקצועית שתתאי להכללת התרופה באותו סכו  .זאת כאשר
הוועדה בחרה במפורש בהכללת הולקייד תחת הכללת של תרופות נוספות  ,ובה
הרבלימיד  .לכ .יש להוסי ,כי לגריעתה של הולקייד מסל שירותי הבריאות תהא
השלכה והשפעה על חולי המטופלי באמצעות הולקייד  .משמעות ההצעה היא
פתיחה מחדש של כל עבודת התעדו ,שנעשתה על ידי הוועדה .
עוד טועני המשיבי  ,כי בנייר המטה שעמד מול עיני הוועדה ושימש חלק
.17
מהבסיס לדיוניה  ,פורטו ב הרחבה האפשרויות הטיפוליות בקווי טיפול מתקדמי
בחולי מיאלומה נפוצה  .לדבריה  ,להמלצות המומחי נית משקל ממשי על ידי
הוועדה  .יחד ע זאת  ,לא נית להבטיח כי המלצות המומחי תתקבלנה ביחס לכל
תרופה ותכשיר  .טווח שיקוליה של הוועדה רחב יותר משיקולי המומחי  ,והיא רואה
לנגד עיניה ג שיקולי תקציביי  ,אתיי וחברתיי בד בבד ע השיקולי הרפואיי .
אי בכ .כדי להעיד על כ .שהמלצותיה אינ המלצות סבירות  .המשיבי טועני כי
הוועדה סברה שיש לראות בהיעדר נתוני ברורי המצביעי באופ מוכח מהו ה " ער.
המוס " ,שקיי לרבלימיד ) בערכי של תוספת חודשי חיי או איכות חיי ( לעומת
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הטיפול הקיי בסל התרופות  ,משו קושי ניכר  " .כימותו " של " ער .מוס " ,זה יכול
שייעשה רק בהשוואה מחקרית בי התרופה לבי החלופות לטיפול  ,נתוני שאינ
קיימי בשלב זה  .נתוני אלו היוו שיקול  ,בי מכלול שיקולי הוועדה  ,שלא להמלי
על הכללת הרבלימיד בסל התרופות בסופו של יו .
המשיבי מוסיפי כי לא בכדי לא כללו המלצות המומחי שצורפו לתגובת
העותרי הצעה להכללת הרבלימיד בסל שירותי הבריאות בעלות של  8מיליו 5
) הסכו בו הוכללה הולקייד ( .כלומר  ,המומחי אינ מניחי כל הצעה קונקרטית
לצמצו ההתוויות מעבר להמלצת המקורית בפני הוועדה  ,באופ שיתא את היק,
תקצובה של הולקייד .
לבסו ,טועני המשיבי כי הרבלימיד הוגשה לתהלי .הרחבת סל שירותי
.18
הבריאות לשנת  2010ותידו במסגרת ועדת הסל לשנת  . 2010משרד הבריאות מתכנ
להשלי את מינויה של ועדה זו בימי הק רובי וסמו .לאחר מכ היא צפויה להתחיל
את דיוניה  .בפני ועדת הסל לשנת  2010יונחו המלצות המומחי כפי שיהיו באותה עת ,
והיא תדו בהכללת הרבלימיד כבכל תכשיר אחר המועמד להכללה .
הודעה משלימה מטע העותרי

העותרי  ,לעומת זאת  ,טועני בהודעה המשלימה מטעמ  ,כי עי ו בתגובה
.19
שהוגשה מטע המשיבי מעלה בבירור כי האפשרות להמיר את הולקייד ברבלימיד
כלל לא נשקלה על ידי הוועדה וממילא לא נער .בה כל דיו רציני  .לשיטת העותרי ,
די בכ .כדי לקבוע כי ההחלטה נשוא העתירה בלתי סבירה באופ קיצוני וכי לא נית
משקל ראוי לעובדות ולאינטרסי  חשובי  .בפרט ברור כי לא נית משקל ראוי
להמלצות הגורמי המקצועיי  ,שה האוטוריטה המקצועית והיחידי אשר יש ביד
הכלי המתאימי להערי .את הצור .בתרופה או בטכנולוגיה מסוימת ואת יעילות .
העותרי מוסיפי וטועני כי נימוקי הוועדה בהחלטתה שלא להמלי על
.20
הכלל ת הרבלימיד בסל התרופות פשוט אינ נכוני  .כ , .התעלמה הוועדה מדברי
המומחי שלפיה לרבלימיד אי חלופה יעילה מוכחת וכ מכ .שיעילות הרבלימיד
הוכחה ברמה הגבוהה ביותר המקובלת ברפואה  ,כלומר אי כל צור .לבצע מחקרי
קליניי נוספי על יעילות התרופה בהתוויה המדוברת  .י תרה מכ , .טועני העותרי ,
כי קיימת תמימות דעי בקרב המומחי שלפיה המרת הרבלימיד בולקייד לא תפגע
בחולי המטופלי בולקייד  .בנסיבות אלה  ,לשיטת  ,ברי כי ההחלטה בלתי סבירה .
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דיו והכרעה

כבר בפתח הדברי ייאמר כי מקרה הדומה בנסיבותיו לענייננו נדו על ידי בית
.21
משפט זה ובו נית  ,לפני פחות משנה  ,פסק די מנומק ומפורט מפי הנשיאה ד' ביניש
ובהסכמת השופטי א' גרוניס ומ' נאור  .המדובר ב בג "   3071 /05לוזו נ' ממשלת ישראל
) לא פורס ] ,פורס בנבו[  ) ( 28.7.2008 ,להל  :עניי לוזו ( .בעניי לוזו באו לפני בית
המשפט שלוש עתירות שהדיו בה אוחד  ,אשר העותרי בה חלו בסוגי שוני של
מחלת הסרט  ,והתרופות לה נזקקו לא נכללו בסל שירותי הבריאות  .על רקע זה הוגשו
עתירות שבה התבקש בית המשפט להורות על הכללת התרופות האמורות בסל שירותי
הבריאות  .לאחר ששתיי מ התרופות המדוברות נכנסו בסופו של דבר לסל התרופות ,
נותרה עתירת של חולי בסרט המעי הגס אשר נזקקו לתרופת הארביטוקס ), ( Erbitux
שלא נכללה בסל התרופות  ,ואשר בשל עלותה הגבוהה לא היה ביכולת של העותרי
לממנה מכיס  .א ,שהעותרי נ יסו לאבח את עניי לוזו מהמקרה שלפנינו  ,הרי
בבסיס מדובר בעתירות דומות  .הטענות שנטענו בעניי לוזו על ידי העותרי ה
בעיקר טענות זהות או דומות מאוד לטענות העותרי בעתירה שלפנינו  .כאמור  ,בית
משפט זה ד בהרחבה בטענותיה של העותרי בעניי לוזו  ,ולא אחזור ע ל דברי
שנאמרו ש אלא ככל שהדברי נחוצי להכרעה .
המסגרת הנורמטיבית

דבר החקיקה המרכזי אשר מסדיר את סוגיית אספקת של שירותי בריאות
.22
ציבוריי במדינת ישראל הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .חוק ביטוח בריאות ממלכתי
נחקק בשנת  1994והוא משק ,רפורמה יסודית שנדרשה ובוצעה במערכת הבריאות
הישראלית נוכח המשברי שאפיינו אותה לאור .השני שקדמו לחקיקתו ] בג " 
 9863/06קר"  עמותת קטועי רגלי לוחמי נ' מדינת ישראל  שר הבריאות ) לא פורס ,
]פורס בנבו[  ) ( 28.7.2008 ,להל  :עניי קר" ([ .המטרה המרכזית שאותה נועד חוק
ביטוח בריאות ממלכתי להגשי היא הבטחת שירותי בריאות באיכות סבירה לכלל
תושבי ישראל במימו ציבורי  ,באחריות המדינה ובאחריות ספציפית של כל קופת
חולי כלפי הרשומי בה  ,במסגרת מקורות מימו שנקבעו בחוק ] עניי קר ; וכ בג " 
 2974/06ישראלי נ' הועדה להרחבת סל הבריאות ) לא פורס ] ,פורס בנבו[ (11.6.2006 ,
) להל  :עניי ישראלי ([ .החוק יצר מנגנו של ביטוח בריאות ממלכתי המושתת  ,כאמור
בסעי 1 ,לחוק  " ,על עקרונות של צדק  ,שוויו ועזרה הדדית " .עקרונות אלו קיבלו
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ביטוי לאור .כל הוראות החוק ) עניי קר" ; עניי לוזו  ,סעי .( 15 ,מהותה והיקפה של
הזכות לשירותי בריאות ציבוריי נקבעה בסעי 3 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי .
סעי 6 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שי רותי הבריאות יינתנו על ידי
קופות החולי בתחומי המפורטי בסעי ,זה על פי " סל שירותי הבריאות " כהגדרתו
של המונח בסעי 7 ,לחוק  .סל שירותי זה נקבע על פי שירותי הבריאות והתרופות
שהעניקה קופת חולי כללית למבוטחיה ט ר כניסת החוק לתוק , ,בתוספת שירותי
בריאות שנתנה המדינה ועוד ) סעי ) 7 ,א ( לחוק ( .סל שירותי זה מהווה סל מינימו
אשר אינו מתיימר לספק את כל השירותי הרפואיי הנדרשי  ,או העלולי להיות
נדרשי למבוטחי קופות החולי ] בג "   2344/98מכבי שירותי בריאות נ ' שר האוצר ,
פ " ד נד )  ) ( 2000 ) 737738 , 729 ( 5להל  :עניי מכבי ([.
בעוד קופות החולי אחראיות לאספקת השירותי הנכללי בסל שירותי
הבריאות לציבור  ,אחראית המדינה למימו סל זה  .חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע
הוראות ספציפיות בנוגע לחישוב עלותו של סל שירותי הבריאות ובנוגע למקורות
המשמשי למימונו  .משנקבעת עלותו של סל הבריאות לשנת תקציב פלונית  ,אחראית
המדינה לשאת במימו עלותו של הסל באמצעות מקורות המימו המנויי בסעי13 ,
לחוק  .חוק התקציב השנתי משמש מקור מימו מרכזי  ,המשלי את יתר מקורות
המימו של סל שירותי הבריאות הקבועי בחוק ) עניי לוזו  ,סעי.( 15 ,
שר הבריאות מוסמ .לשנות מ הסל  ,אול אסור לו לגרוע ממנו או להוסי,
לעלותו ) סעי ) 8 ,א ( לחוק ( .כאשר מבקש שר הבריאות להוסי ,לסל הבריאות שירותי ,
תרופות או תכשירי הכרוכי בעלות נוספת אי הוא רשאי לעשות כ אלא א הצביע
על מקור מימו נוס ,על מקורות המימו המנויי בסעי 13 ,לחוק  ,או שהצביע על
התפנות של מקורות מימו עקב ביטול שירות או התייעלות ) סעי ) 8 ,ה ( לחוק ( .כמו
כ   ,מותנה הדבר בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה ) סעי ) 8 ,ב ( לחוק ; עניי מכבי ,
עמ '  ; 738עניי ישראלי [.
המנגנו הפועל בתחו זה הוא הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי
הבריאות  ,ובה אישי מדיסציפלינות שונות  ,ועדה שעל תפקידיה  ,סמכויותיה ודר.
פעולתה עוד נעמוד בהמש. .
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דבר חקיקה נוס ,שעניינו אספקת של שירותי בריאות בישראל הוא חוק

זכויות החולה  ,אשר קובע בסעי ) 3 ,א ( כי כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו  ,אולם
היקפה של הזכות לטיפול רפואי נגזר  ,בין היתר  ,מה וראות הדין החלות על העניין  .סעיף

 5ל חוק זכויות החולה משלים את סעיף  ) 3א ( בקובעו כי " מטופל זכאי לקבל טיפול
רפואי נאות  ,ה מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית  ,וה מבחינת יחסי
האנוש " .סעי ) 3 ,ב ( ל חוק זכויות החולה מוסי ,וקובע כי במצב חירו רפואי אד זכאי
לקבל " טיפול רפואי דחו " ,ללא התניה .
ועדת סל התרופות  מהותה וכפיפותה לכללי המשפט הציבורי

המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי ) להל  :מועצת הבריאות (  ,שבראשה עומד
.24
שר הבריאות ואשר הוקמה לפי סעי 48 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,היא שממנה את
ועדת סל התרופות  .על פי סעי )( 1 ) 52 ,ב ( ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי מועצת
הבריאות היא המוסמכת לייע לשר הבריאות בנוגע ל " שינויי בסל שירותי הבריאות
בהתחשב  ,בי היתר  ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיה " .הסמכות למנות את ועדת סל
התרופות קבועה בסעי ) 48 ,ו ( ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותפקידה לייע לגורמי
הרלוונטיי בעניי קביעת סדרי העדיפויות בי הטכנולוגיות הרפואיות החדשות לצור.
הרחבת סל התרופות ) עניי לוזו  ,סעי ; 21 ,עניי ישראלי  ,סעי.( 23 ,
בועדת סל התרופות חברי נציגי מתחומי  שוני ובה  :נציגי הרופאי ,
נציגי קופות החולי  ,כלכלני וכ נציגי ציבור  .הרכב של זה הוועדה נועד לסייע לה
בהערכת הטכנולוגיות הרפואיות החדשות ובקבלת המלצות מתו .ראייה חברתית
כוללת  ,ובשי לב להיבטי המקצועיי רפואיי ולהיבטי הציבוריי השוני
הקשורי בהוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל שירותי הבריאות ; כל זאת ,
במסגרת המשאבי שהקצתה הממשלה לסל שירותי הבריאות עבור שנת התקציב
הרלוונטית ) עניי לוזו  ,סעי .( 21 ,על א ,שהוועדה אינה גו ,סטטוטורי היא מהווה
חלק מהמינהל הציבורי וככזו היא מחויבת בפעולותיה לכללי המשפט המנה לי  ,ובה
החובה לקבל את החלטותיה על בסיס תשתית עובדתית נאותה  ,לפעול בסבירות ,
בהגינות  ,בענייניות ובשוויוניות  ,תו .קיו הלי .מינהלי תקי  .יוער  ,כי בעניי לוזו
צויי באמרת אגב  ,בה אני תומ , .כי בהתחשב בכוח השפעתה של הוועדה  ,ובהתחשב
במורכבות עבודתה עקב כובד הסו גיות המונחות לפתחה ונוכח הלחצי המופעלי
מצד בעלי עניי שוני  דומה כי בשלה העת לשקול את עיגו פעילותה של הוועדה
במקור חקיקתי מתאי  ,אשר יקבע את אופ מינויה  ,הרכבה  ,סמכויותיה וסדרי עבודתה .
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בהמש .לדברי האמורי יוער כי נוכח הרכבה הייחודי של הוועדה ונוכח
מקצועיותה ומומחיותה בשאלות הרגישות והמורכבות שאות היא בוחנת  ,נתו בידיה
מרחב תמרו רחב יחסית בהפעלת שיקול דעתה  .ככלל  ,בית משפט זה לא יעמיד עצמו
במקומה של הוועדה ולא ימהר להתערב בשיקול דעתה  ,כל עוד המלצותיה התקבלו
בהלי .תקי וכל עוד הוועדה לא סטתה באופ מה ותי ממסגרת השיקולי הענייניי
שעליה לשקול  ,או חרגה באופ ברור מהאיזו הראוי בי שיקולי אלו במסגרת מתח
הסבירות ) עניי לוזו  ,סעי.( 22 ,
קביעת הרכבו של סל שירותי הבריאות

כפי שצויי לעיל  ,סעי 7 ,ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי מגדיר את תחולתו
.25
ההתחלתית של סל שירותי הבריאות  ,באופ שמשק ,את מסגרת שירותי הבריאות
שניתנו על ידי קופת חולי של ההסתדרות הכללית ערב תחילת החוק  .מטבע הדברי ,
נוכח ההתפתחויות התכופות בעול המדע ובהתחשב בפיתוח המוא של טכנולו גיות
רפואיות חדשות אל מול הצרכי ההולכי וגדלי של האוכלוסייה בישראל  ,מתעורר
תדיר הצור .לבחו את האפשרות להוספת תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל שירותי
הבריאות  .כאמור  ,סעי 8 ,ל חוק ביטוח בריאות ממ לכתי מגביל את אפשרות הוספת
תרופות וטכנולוגיות לסל התרופות במגבלות מימוניות .
כפי שפורט בהרחבה בתגובת המשיבי  ,מדי שנה מוגשות עשרות ומאות
.26
בקשות להכללת תרופות וטכנולוגיות חדשות בסל שירותי הבריאות  .לקראת שנת 2009
הוגשו למעלה מ  400בקשות כאמור  .בקשות אלה מוגשות על ידי גורמי מגווני 
מקצועיי  ,ציבוריי  ,מסחריי ופרטיי  .לאחר ריכוז הפניות  ,מתחיל תהלי .של איסו,
נתוני והערכה מקצועית  .בסיומו ולאחר גיבוש המלצת של הגורמי המקצועיי
במשרד הבריאות  ,מועבר חומר הרקע המקצועי לוועדה  .הוועדה מקיימת את דיוניה
בבקשות שהוגשו לה  ,בהתחשב במכלול החומר המקצועי שהועבר לעיונה  .בשלבי
הראשוני של דיוני הוועדה  ,נבחנת כל תרופה לעצמה ומדורגת באופ מספרי  ,על מנת
לשמש כלי עזר במיו הבסיסי של הטכנולוגיות השונות  .בשלב המתקד והסופי של
הדיוני  ,מתעדפת הוועדה את הטכנולוגיות השונות בינ  לבי עצמ  ,וממליצה על
קביעת סדרי עדיפויות סופיי בי הטכנולוגיות בהתחשב במסגרת התקציב הנתונה .
המלצות הוועדה לעניי דירוג התרופות והטכנולוגיות החדשות מוצגות בפני מליאתה
של מועצת הבריאות  ,שכאמור מוסמכת לייע לשר הבריאות בעניי שינויי בסל
התרופות  .לאחר כל אלה  ,ובמידה וההמלצות מתקבלות על ידי שר הבריאות  ,ה
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טעונות הסכמת שר האוצר ואישור הממשלה כנדרש לפי סעי ) 8 ,ב ()  ( 1ל חוק ביטוח
בריאות ממלכתי ; זאת  ,על מנת לאשר מקור מימו להרחבתו של סל התרופות  .בסו פו
של התהלי , .מעוגנות ההמלצות בצו של שר הבריאות .
בעניי לוזו פורטו אמות המידה שקבעה לעצמה הוועדה לש דירוג
הטכנולוגיות והתרופות השונות הנדונות לפניה  .במסגרת אמות המידה האמורות ,
נכללו השיקולי הבאי  :יעילות הטכנולוגיה בטיפול במחלה ; היות הטכנולוגיה
מונעת מחלה ; היות הטכנולוגיה מצילת חיי או מונעת תמותה ; הארכת חיי
והתייחסות לאיכות חיי צפויה ; קיו חלופה טיפולית ובדיקת יעילות החלופה ; קיו
ניסיו באר ובעול בשימוש בטכנולוגיה ; עלות כלכלית ברמת הפרט וברמה
הלאומית ; מספר החולי שייהנו מהתרופה ; התועלת הצפויה מהכל לת הטכנולוגיה
בסל לטווח קצר וארו .ועוד  .יוער כי מדובר באמות מידה כלליות שהוועדה נמנעה
מלדרג לפי סדר חשיבות או משקל  .בעניי לוזו נקבע כי אי באמות מידה אלה פג
המקי עילה להתערבותו של בית המשפט )ש  ,סעי .( 27 ,עוד נקבע ש כי הימנעותה
של הוועדה מלדרג באופ נוקשה את סדר החשיבות של אמות המידה שאות היא שמה
לנגד עיניה  א ,היא אינה מקימה פג מ הסוג המחייב את התערבותנו  ,א כי ראוי
לשקול את דבר עיגונ של אמות המידה שעל הוועדה לשי לנגד עיניה  ,במקור
חקיקתי  .במסגרת זו  ,א ,ראוי לבחו את השאלה הא נית ורצוי לקבוע מ דרג בי
אמות המידה השונות  ,על מנת להנחות את הוועדה בהפעלת שיקול דעתה .
לאחר שעמדתי על המסגרת הנורמטיבית ועל תפקידיה וסמכויותיה של ועדת
סל התרופות  ,אעבור לבחו את טענותיה של העותרי .
פגיעה בזכות חוקתית

העותרי טועני כי אי הכללת הרבלימיד בסל התרופו ת לשנת  2009פוגעת 
.27
בניגוד לתנאי פסקת ההגבלה  בזכות החוקתית לחיי של חולי מיאלומה נפוצה  ,זכות
שזכתה למעמד על חוקי במסגרת סעי 2 ,לחוק היסוד  .העותרי מבקשי למעשה
לקבוע כי הזכות החוקתית לחיי המעוגנת בחוק היסוד מקימה חובה למדינה לדאוג
לטיפול שיסייע להארי .את חייה או להציל ולממנו  .כלומר  ,בבסיסה  ,טענת
העותרי דכא זהה בעיקרה לטענת העותרי בעניי לוזו  ,ג א ניסו לעטות אותה
בכסות רחבה יותר  .לגישה התומכת בטענת של העותרי ראו Aeyal M Gross The :
Right to Health in an Era of Privatization and Globalization - National and
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International Perspectives, in Exploring Social Rights - Between Theory and

). Practice (Daphne Barak-Erez and Aeyal M Gross ed., 2007
בעניי לוזו דנה חברתי הנשיאה בהרחבה בשאלת מעמדה החוקתי של הזכות
.28
לבריאות  ,על פניה השוני והקשיי הגלומי בהכרה בזכות זו  ,אול בסופו של יו
סברה כי אי הדבר דורש הכרעה בנסיבותיו של אותו מקרה )ש  ,סעי .( 12 ,כפי שכבר
ציינתי לעיל  ,הדברי שנקבעו בעניי לוזו יפי לעניי שלפנינו  .העותרי טועני כי
הפגיעה בזכות החוקתית אינה מעוגנת בחקיקה ראשית של הכנסת  ,וזאת בניגו ד
להוראת סעי 8 ,לחוק היסוד  .אי לקבל טענה זו  .כפי שראינו לעיל  ,ועדת סל התרופות
פועלת מכוח הוראותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,ואי כל טענה כי חוק זה אינו
חוקתי  .כמו כ אי טענה בפי העותרי כי ועדת סל התרופות חרגה מסמכותה  .מכא
שלמעשה העתירה שלפנינו מופנית נגד אופ הפעלת שיקול הדעת של הגורמי
המוסמכי לקבוע את תכולתו של סל שירותי הבריאות  ,ובפרט נגד המלצתה של ועדת
סל התרופות שלא להכליל את הרבלימיד בסל לשנת . 2009
אי חולק בדבר מעמדה הר של ה זכות לחיי  ,שהוכרה כזכות חוקתית
במסגרת חוק היסוד  .ואול  ,ג את הזכות לחיי  ,ככל זכות יסוד  ,ועל א ,עליונותה ,
יש לאז מול זכויות ואינטרסי נוגדי  .יתרה מכ , .כפי שנפסק בעניי לוזו  ,א ,לפי
גישה פרשנית המרחיבה את היקפה החוקתי של הזכות לכבוד האד מעבר לרמת
המינ ימו ההכרחי בתחו הרווחה והביטחו הסוציאלי  ,דומה כי רק בנסיבות חריגות
ויוצאות דופ תקו חובה חוקתית על רשויות המדינה לממ תרופה פרטנית מסוימת 
אחת מיני רבות שלגביה מוגשות בקשות למימו ציבורי )ש  ,סעי  ( 12 ,ובפרט נוכח
הרתיעה של בית משפט זה מלהתערב בעיצוב ה של מדיניות כלכלית כוללת ובקביעת
סדרי עדיפויות לאומיי  ,הנתפסי כנושאי שנמצאי בלב ליב של סמכויות הרשות
המבצעת והרשות המחוקקת  .הדברי יפי בייחוד במקרה כמו המקרה דנ  ,שבו מדובר
בתרופה חדשנית יחסית  ,שהנתוני המחקריי אודותיה שהוצגו בפני הוועדה אינ
שלמי ואשר עלותה גבוהה ביותר ֶ 0ר חולה ועבור כלל הדורשי אותה .
מכל מקו  ,בהתחשב בטיב טענותיה של העותרי בעתירה שלפנינו ,
.29
ובנסיבות המקרה דנ  ,סבורני כי אי מקו להרחיב את היריעה ולסטות מהעקרונות
שנקבעו בעניי לוזו  ,קרי אי מקו לקבוע כי הוכחה פגיעה בזכות ח וקתית על חוקית
של העותרי וודאי לא כזו המקימה חובה על המשיבי לממ את התרופה הנדונה .
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פגיעה בזכות חוקית

העותרי מוסיפי וטועני כי ההחלטה להותיר את הרבלימיד מחו לסל
.30
התרופות פוגעת בזכות לבריאות  ,שהיא לשיטת זכות חוקתית ולמצער זכות חוקית .
כאמור  ,השאלה ה א קיימת זכות חוקתית לבריאות טר הוכרעה בפסיקתנו ומכל מקו
היא אינה דורשת הכרעה בעתירה שלפנינו  .אשר למעמדה של הזכות החוקית לשירותי
בריאות ציבוריי  ,זו הוכרה  כפי שהובהר לעיל  ב חוק ביטוח ברי אות ממלכתי ,
ונשאלת השאלה מה היקפה והא היא נפגעה במקרה דנ .
ג בשאלה זו הכריע בית משפט זה במסגרת עניי לוזו  .מאותו פסק די נית
ללמוד כי  ,בהתחשב בתכליתו ובלשונו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי  ,סל שירותי
הבריאות אינו מתיימר לכלול את מלוא השירותי הרפואיי האפשריי  ,בהיק ,וברמה
אופטימאליי שלה עלול להיזקק הפרט  .בנוס , ,נפסק ש כי בשיטתנו המשפטית
מוכרת כיו זכות חוקית לשירותי בריאות ציבוריי בהיק ,רחב יותר מליבת המינימו
של שירותי הבריאות הבסיסי י הנדרשי לקיו אנושי בחברה  .בגרעי של אותה זכות
נכללי אות שירותי בריאות שהמדינה מחויבת לממנ  .בהתא לסעי ) 7 ,א ( ל חוק
ביטוח בריאות ממלכתי  ,מדובר ב " סל השירותי הבסיסי " כפי שהוגדר ש  ,שאותו
חייבת המדינה לספק ואי היא יכולה להתנער מחובתה זו בטענה כי אי כיסוי תקציבי
לאחריותה  .במעטפת של אותה זכות מצויי יתר שירותי הבריאות שאינ נכללי
במסגרת הסל הבסיסי האמור  .הזכות להרחבת סל שירותי הבריאות מעבר לסל הבסיסי
היא זכות מ הסוג של " זכויות תלויות תקצי ב " .הנה כי כ  ,במצב החוקי הקיי  ,היק,
הזכות החוקית לשירותי בריאות ציבוריי מעבר לסל הבסיסי  ,נגזר מחוק התקציב
השנתי .
אי חולק כי תרופת הרבלימיד אינה נכללת בגדר הסל הבסיסי המוגדר בסעי,
.31
 7ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .כמו כ  ,דומה כי הרבלימיד אינה נופלת בגדר טיפול
רפואי דחו ,במצב חירו רפואי כאמור בסעי ) 3 ,א ( ל חוק זכויות החולה ) השוו  :עניי
לוזו  ,סעי .( 14 ,זאת בהתחשב בכ .שמדובר בת רופה חדשה יחסית שנועדה להארי.
חיי בנסיבות של מחלה קשה מתמשכת  .מטעמי דומי א ,לא חלות בנסיבות העניי
הוראותיו של חוק לא תעמוד על ד רע , .התשנ " ח  1998שאליו הפנו העותרי
בטיעוניה  .בהתחשב בכ , .הדרישה למימו ציבורי של תרופת הרבלימיד היא  ,אפוא ,
תלויית תקציב .
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מהאמור לעיל עולה כי ההמלצה שלא להכליל את הרבלימיד בסל התרופות
.32
לשנת  2009אינה נוגדת הוראה סטטוטורית כלשהי ולכ אינה פוגעת בזכות החוקית
לבריאות .
פגיעה בשוויו

העותרי טועני כי ההח לטה להותיר את הרבלימיד מחו לסל התרופות
.33
מהווה אפליה של חולי מיאלומה נפוצה ביחס ליתר החולי שזכו כי התרופות
לתחלואיה יכללו בסל התרופות  .טענה כגו זו נדחתה במספר עתירות קודמות
שהוגשו לבית משפט זה ] ראו למשל  :בג "   4004/07טרונישבילי נ' משרד הבריאות ) לא
פורס ] ,פורס בנבו[  ) ( 19.7.2007 ,להל  :עניי טרונישבילי ([ .אכ  ,אי חולק כי לא כל
החולי בישראל זוכי לכ .שהתרופות שלה ה זקוקי  בי א מדובר בתרופות
מצילות חיי או מאריכות חיי ובי א מדוב ר בתרופות שנועדו לשפר את איכות
החיי  ימומנו במסגרת המימו הציבורי  ,קרי במסגרת סל שירותי הבריאות  .הדבר
נובע מהכורח שאי חולק עליו  ,והוא הכורח התקציבי  .המצוקה התקציבית בהכרח
גורמת לכ .שיש צור .בקביעת סדרי עדיפויות  ,ועבודת התעדו ,היא אינהרנטית
לעבודת הוועדה  .יפי לעניי זה דבריו של השופט א' רובינשטיי בעניי ישראלי ) סעי,
:( 26
" איש אינו יכול לחלוק  ,ראשית על כ .שהמדובר
בתהלי .החלטה סדור  ,ושנית על כ .שתעדו ,הוא
הכרחי בנסיבות של סל הבריאות  .לעול קצר המצע
מהשתרע ואי הקומ משביע  .בעול שבו הנו,
הטכנולוגי והרפוא י משתנה במהירות  ,לעתי לבלי הכר ,
וע זאת מחיר הטכנולוגיות והתרופות הוא גבוה  ,אי
מנוס מקביעת של סדרי עדיפויות  .קשה לומר  ,ג
במקרי כואבי כמו בנידו דיד  ,שישנה אפליה על ידי
קביעת התעדו". ,
כ .ג בענייננו  .הוועדה נאלצה לנפות מתו .מאות בקשות להכללת תרופות
.34
ותכשירי בסל התרופות  ,רק את אות תרופות שסברה כי ישנה הצדקה רפואית ,
תקציבית וחברתית להכללת בסל  ,באופ המאוז ביותר שמתאפשר מבחינת התקציב
הכולל  .החלטתה שלא לכלול תרופה זו או אחרת בסל התרופות אינה יכולה להיחשב
מפלה לעומת ההחלטה להכניס תרופה אחרת לסל שירותי הבריאות  ,וזאת כל עוד
ההחלטה מבוססת על שיקולי ענייניי וסבירי ) ראו  :עניי לוזו  ,סעי.( 29 ,
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לא שוכנעתי כי ההחלטה שלא להכליל את הרבלימיד בסל התרופות לשנת
.35
 2009פוגעת בשוויו  .ה ההחלטה על הכללת של תרופות שנועדו לשיפור איכות חיי
וה ההחלטה על ה כללת של תרופות שנועדו להצלת חיי או להארכת חיי  ,היו
מבוססות על שיקולי רלבנטיי המבחיני אות מההחלטה בעניי הרבלימיד .
כ , .למשל  ,ההחלטה להכליל בסל התרופות תכשירי לטיפול בתופעה של
שלפוחית רגיזה  ,שכנגדה מליני העותרי  ,התקבלה בהתבסס על כ .שמדובר בתופעה
נפוצה שרבי סובלי ממנה ושעלות הטיפול בה נמוכה יחסית  .כבר נפסק  ,כי התפיסה
המונחת בבסיסו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא כי סל התרופות אמור לית מענה
לא רק לתרופות מצילות או מאריכות חיי  ,אלא למגוו רחב יותר של טכנולוגיות
רפואיות הדרושות לבריאות האוכלוסייה  .לעומת זאת  ,ההחלטה להכליל בסל התרופות
את תרופת הארביטוקס  ,לטיפול בסרט המעי הגס  ,החלטה שהעותרי טועני כי היא
צורמת ביותר  ,התבססה על מחקרי חדשי שהוצגו בפני חברי הוועדה ואשר הוכיחו
את יעילו תה  .בכ .שהוחלט על הוספת הארביטוקס לסל התרופות וודאי אי כדי
להצביע על אפליה לעומת חולי המיאלומה הנפוצה  ,אשר זכו ג ה להכללת תרופות
מסוימות לטיפול במחלה זו  ,על פי התוויות מסוימות .
השאלה כיצד ראוי לקבוע את סדרי העדיפויות בחלוקת המשאבי הציבוריי
.36
בתחו שירותי הבריאות מעוררת מחלוקת  ,ועשויות להיות לגביה השקפות עול ודעות
שונות  .אי בידי בית משפט זה להורות על אימוצה של שיטת תעדו ,אחת על פני
אחרת  ,כל עוד אמות המידה הנוכחיות תואמות את הוראותיו של חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ומבוססות על שיקולי ענייניי וסבירי  ,וכל עוד לא הוכח כי נפגע באופ
מהותי האיזו הראוי בי שיקולי אלו או כי הוועדה חרגה באופ מהותי וברור ממתח
הסבירות  .כאמור  ,לא שוכנעתי כי ההחלטה להכליל תרופות אחרות בסל התרופות
להבדיל מהרבלימ יד מהווה אפליה פסולה  .כמו כ  ,כפי שיובהר להל  ,לא שוכנעתי כי
ההחלטה נסמכה על שיקולי לא ענייניי או כי היא בלתי סבירה במידה המצדיקה את
התערבותנו .
חוסר סבירות ושיקולי זרי

העותרי מוסיפי וטועני כי נוכח חשיבותה הקריטית של הרבלימיד לחולי
.37
מיאלומה נפוצ ה  ,הותרתה מחו לסל שירותי הבריאות היא בלתי סבירה באופ קיצוני .
לטענת  ,הרבלימיד עומדת באמות המידה שנקבעו על ידי הוועדה ודורגה במקו
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הגבוה ביותר על ידי יועצי הוועדה  ,ולפיכ .ההחלטה שלא להכלילה בסל התרופות
אינה סבירה .
אכ  ,כבר לפני שני רבות הכיר בית מש פט זה בעילת חוסר הסבירות כעילה
.38
לפסילתו של אקט מינהלי ] ראו  :בג "   389 /80דפי זהב נ ' רשות השידור  ,פ " ד לה ) ( 1
 .[( 1981 ) 421על פי עילה זו  ,רשאי בית המשפט לפסול אקט מינהלי או החלטה
מינהלית כאשר הרשות לא נתנה משקל ראוי לאינטרסי השוני שהיה עליה להתחשב
בה בהחלטתה ] ראו  :בג "   987/94יורונט קווי זהב )  ( 1992בע " מ נ ' שרת התקשורת ,
פ " ד מח )  .[( 1994 ) 412 ( 2חוסר הסבירות נמדד באמו ת מידה אובייקטיביות  ,כלומר
השאלה היא מה הייתה עושה או מחליטה רשות מנהלית סבירה בנסיבות העניי  .לבסו,
חשוב להדגיש כי בית המשפט לא ישי את שיקול דעתו במקו שיקול דעתה של
הרשות המנהלית  ,ולא זו בלבד  ,אלא שרק חוסר סבירות מהותי או קיצוני יצדיק את
התערבותו של בית המשפט בהחלטתה של הרשות המנהלית ] ראו  :בג "   6406/00בזק
החברה הישראלית לתקשורת בע " מ נ ' שר התקשורת  ,פ " ד נח ) 434435 , 433 ( 1
) .[( 2004
בענייננו  ,אי חולק כי לפני חברי הוועדה היה מונח ח ומר רקע מדעי ורפואי
.39
המתייחס לרבלימיד וכ היו בפניה המלצות המומחי ההמטולוגי ביחס לרבלימיד
ותרופות אחרות לטיפול במיאלומה נפוצה וההתוויות המומלצות על יד  .חברי
הוועדה היו מודעי להמלצות ההמטולוגי ביחס לרבלימיד ) ראו למשל  :פרוטוקול
הדיו בוועדה מיו  , 22.9.2008עמ '  , ( 30א .בד בבד היו מודעי לכ .שנכו למועד
הדיוני בוועדה היה קיי מחסור במחקר השוואתי בנוגע לרבלימיד לעומת תכשירי
וטיפולי אחרי לטיפול במיאלומה נפוצה ) ראו למשל  :פרוטוקול הדיו בוועדה מיו
 , 22.9.2008עמ '  .( 9כמו כ שקלו חברי הוועדה את השיקול התקצי בי  ,שיקול שהוכר
כשיקול רלוונטי  ,ה ב חוק ביטוח בריאות ממלכתי וה בפסיקתו של בית משפט זה .
במהל .הדיו שהתקיי לפנינו  ,הפנה אותנו בא כוח העותרי למספר קטעי
בפרוטוקולי הדיוני של הוועדה וניס ה להראות כי מהפרוטוקול עולה שחברי הוועדה
לא התייחסו לכל השיקולי או כי החלטותיה אינ מבוססות ואינ מנומקות כדבעי .
אלא שלאחר קריאת הפרוטוקולי  כפי שצורפו לתגובות המשיבי  במלוא  ,סבורני
כי לא נית לבודד קטע זה או אחר מתו .הפרוטוקולי ועל פיו לקבוע כי הה חלטה
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נגועה בחוסר סבירות  .נהפו .הוא  ,מקריאת הפרוטוקולי במלוא עולה כי חברי
הוועדה שמעו את כל הדעות ונתנו דעת למכלול הנתוני והעובדות .
כפי שצויי לעיל  ,הוועדה קבעה לעצמה אמות מידה שעל פיה היא פועלת ,
.40
ללא דירוג חשיבות של הקריטריוני השוני  .כבר נקבע בעניי לוזו כי אי מקו
להתערבותו של בית משפט זה באמות מידה אלה  .מפרוטוקולי הדיו בוועדה כמו ג
מתגובות המשיבי עולה כי חברי הוועדה נתנו דעת ליעילות הרבלימיד לטיפול
במחלת המיאלומה הנפוצה  ,וזאת בהתא למידע הרפואי והמלצות המומחי שעמדו
לפניה ; חברי הוועדה היו מודעי לכ .שהרבלימיד משמשת להארכת חייה של חולי
מיאלומה נפוצה  ,וזאת במסגרת קו טיפול שלישי ; כמו כ היו חברי הוועדה מודעי
לתרופות נוספות המשמשות לטיפול במיאלומה נפוצה  ,בשלבי שוני של המחלה  .לא
זו בלבד  ,מהפרוטוקולי כמו ג מתגובות המשיבי עולה במפורש כי חברי הוועדה
שקלו זו כנגד זו את הכללת הרבלימיד והכללת הולקייד במסגרת סל התרופות לשנת
 ; 2009כמו כ נתנו חברי הוועדה את דעת לכ .שהרבלימיד היא תרופה חדשה יחסית .
לבסו , ,נתנו חברי הוועדה את דעת לעלותה הגבוהה ביותר של הרבלימיד לעומת
מספר החולי שצפויי לעשות ש ימוש בתרופה  .מכא עולה כי חברי הוועדה שקלו את
כל השיקולי הרלוונטיי  ,וזאת במסגרת דיוני ארוכי ומפורטי  ,כפי שנית
להתרש מ הפרוטוקולי .
עלינו לזכור כי ועדת סל התרופות היא הגור המקצועי שנבחר לערו .את
.41
האיזו בי כלל השיקולי הרלבנטיי ובהתא לכ .לה מלי למועצת הבריאות ולשר
הבריאות בעניי התעדו ,שעליו החליטה  .אי ספק כי המלאכה שהופקדה בידי הוועדה
היא קשה  ,מורכבת ורגישה עד מאד  ,א .היא הופקדה בידה ולא בידי בית משפט זה .
ככל שעלה בידי להתרש ולהבי  ,במקרה דנ  ,ההלי .היה מפורט  ,המשיבי שקלו את
הנתוני הצרי כי לעניי והחליטו החלטה מקצועית  ,שלא נפל בה לדעתי פג  ,וודאי
שלא נית לומר כי המלצתה בעניי הרבלימיד היא בלתי סבירה במידה המחייבת את
התערבותו של בית משפט זה ) ראו  :עניי טרונישבילי ; עניי לוזו ( .בל נשכח  ,כי למעט
במקרי נדירי וקיצוניי  ,בית משפט זה לא יתע רב בעיצובה של מדיניות כלכלית
ובקביעת סדרי עדיפויות לאומיי  .כ .דר .כלל  ,וכ .ג במקרה דנ .
אשר לטענת העותרי כי חברי הוועדה שקלו שיקולי זרי בהחלטת להכליל
.42
את הארביטוקס בסל שירותי הבריאות בעוד הרבלימיד נותרה מחו לו  ,אי לי אלא
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להסכי ע טענת של המש יבי כי טענה זו נטענה בעלמא  ,וטוב לה אלמלא הייתה
נטענת  .אכ  ,מצוקתו של מי שזקוק לתרופה שעשויה להארי .את חייו וידו אינה משגת
לממ עלותה  ,קשה היא מנשוא  .חברי הוועדה מודעי היטב למצוקה זו  ,וכ .ג אנחנו .
יחד ע זאת  ,מצוקה זאת אינה יכולה להצדיק הטלת דופי  ללא כל ביסוס  בחברי
הוועדה שעשו ועושי את מלאכת נאמנה .
סיכו

כאמור  ,וכפי שבית משפט זה חוזר ואומר במקרי כגו זה שלפנינו  ,קשה
.43
להישאר אדישי אל מול סבל של החולי המעונייני במזור לחוליי  .למגינת לבי ,
איני סבור כי אנו יכולי לסייע ביד במסגרת עתירה זאת  ,שכ לא עלה בידי העותרי
להצביע על עילה משפטית המצדיקה את התערבותנו בהחלטת המשיבי ובהמלצת
ועדת סל התרופות בפרט  .לפיכ .איני רואה מנוס מדחייתה של העתירה .
אוסי ,ואומר רק זאת  :המשיבי ציינו בתגובת המשלימה כי בימי הקרובי
.44
תושל הרכבת וועדת הסל לשנת  2010וכי זו תשקול את הכללת הרבלימיד בסל
התרופות לשנה זו  ,בהתא לכל הנתוני שיהיו לפניה במועדי הרלוונטיי  .ברצוני
להביע את תקוותי כי חולי המיאלומה הנפוצה יזכו בסעד המבוקש על יד וזאת
במסגרת דיוני הוועדה לשנת . 2010
אשר על כ  ,נוכח כל האמור לעיל  ,אציע לחבר ותיי לדחות את העתירה .
.45
בנסיבות העניי אמלי שלא לעשות צו להוצאות .
שופט
הנשיאה ד' ביניש:

אני מסכימה .
הנשיאה
השופטת א' פרוקצ'יה:

אני מסכימה .
שופטת
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הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י ' דנציגר .
5 1 2 9 3 7 1
5 4 6 7 8 3 1 3

נית יו  ,ט ' באייר תשס " ט ) .( 3.5.09

א ' פרוקצ ' יה 54678313#434/09

שופטת

הנשיאה
_________________________
העותק כפו 1לשינויי עריכה וניסוח 09004340_W09.doc .חכ
מרכז מידע ,טל'  ; 02#6593666אתר אינטרנטwww.court.gov.il ,
נוסח מסמ( זה כפו 1לשינויי ניסוח ועריכה
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