
 רווחקופת בריאים למטרות 

 

קשה לחשוב על רעיון כל כך חסר הגיון והבנה כלכלית וכל כך חסר רגישות חברתית כמו ההצעה 

קופת חולים חמישית שתפעל לכוונות רווח.   סביר מאד להניח שזו לא  מתעומדת היום על הפרק להקה

שיטיבו  -לקם הגדול מיותריםבח-שתספק שירותים תהיה קופת חולים כלל ועקר, אלא "קופת בריאים"

שעצם הקמתה יפגע באוכלוסיות ו ,מאד עם האוכלוסיות הצעירות, המשכילות, העשירות והבריאות

שעכשיו תאלצנה להתמודד עם  ,שברובן הגדול תשארנה בקופות הותיקות ,החלשות, המבוגרות והחולות

 חיה הבריאים.שישאבו ע"י הקופה חמישית ומבוט ,מחסור גדול עוד יותר של משאבים

 

בבסיס הרעיון של הקמת הקופה החמישית עומדת המחשבה שהגדלת התחרותיות במערכת תביא להגדלת 

.  הרעיון נשמע נכון במסגרת המשאבים העומדים לרשות המערכת לרפואה טובה יותר, כלומר היעילות

עילות במערכות בריאות על הקשר בין תחרותיות ויויפה אולם הוא סותר לחלוטין את כל מה שאנו יודעים 

המתרחש בימים אלה ממש כפי שאנו למדים מהמשבר -)וכנראה שגם במערכות כלכליות רבות אחרות

שהיא ללא ספק התחרותית ביותר  ,הפיננסיים(.  די להסתכל על מערכת הבריאות האמריקאיתבשווקים 

כדי להבין  ,המערבי(ולם ין מדינות הע)לפחות בשבהן ות יעילות חפיקרות והאחת מהובו בזמן בעולם 

ולפגוע  לותייעהקטין שהיא מעבר לרמה מסוימת,  עלולה לכ ,שכשמודבר בשירותי בריאות, תחרות

בתחום כלכלת הבריאות וארגון שירותי בריאות מביאה נימוקים כבדי .  הספרות המחקרית בבריאות

הביא לעלייה משמעותית ותמריצים לרווח עלולים לשהגדלת התחרות משקל ואינספור ראיות לכך 

 ואחרות, שאינה מלווה בעליה כלשהיא באיכות השירות , וחמור מכך,בהוצאות אדמיניסטרטיביות 

 -על חשבון הפרטים האחרים ,הבריאים והרווחיים יותר, אלה להפניית משאבים לטובת חלק מהפרטים

    החולים והמבוגרים יותר. 

       

, שהייתה מקיפה ,כלכלית שהונהגה בישראל מאז הקמתה -ברתיתקשה לחשוב על איזה שהיא מהפכה ח 

זהו חוק . 5991חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת זו שבאה עם כל כך כמו חכמה וצודקת 

.  הלב בא לידי ביטוי בכך שזהו חוק חברתי ממדרגה ראשונה במשותף גם הלב וגם המוחפועלים בו ה

המוח בא   או דת.  ןמוצא, מי ,ההכנס, ללא הבדלי הילל האוכלוסיהמבטיח שירותי רפואה ברמה נאותה לכ

לידי ביטוי בכך שהחוק השכיל להתמודד בחכמה רבה עם הכשלים הרבים והמוכרים כל כך המתעוררים 

אין בו ש ,כמובן ,אין זה אומר . רבות אחרותכלכליות מערכות שונה ממעצם היות מערכת הבריאות 

הקשר , )כמו לדוגמא, מנגנון התיגמול של קופות החולים ןתיקו הדורשים , חלקם אפילו חמורים,שליםכ

נוספת  ההקמת קופ, אולם (והקשר בין הסל הבסיסי והביטוחים המשלימים ובתי החוליםהמדינה בין 

ייקר תבמקביל אותם ותחמיר תקן כשלים אלה, אלא סביר מאד שהוא תלא רק שסביר שלא לכוונות רווח 

   רך.את המערכת שלא לצו
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