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צפוי פסק זמן?
המוסלמים,  מחבריי  שמעתי  השנים  לאורך 
החילונים דווקא, שחודש צום הרמדאן, החג 
של החגים, אהוב עליהם במיוחד. אלה ששהו 

־בחו"ל לצורך לימודים, עבודה, או מכל סי
בה אחרת, הקפיאו הכל לחמישה שבועות כדי
לחזור הביתה. בכבישים זיהינו את ה"זאחמה"

של שתיים בצהריים, טורים ארוכים ופקקי תנועה עצבניים – 
לא לפספס את הביס הראשון.

־יותר מכל דבר אחר, הרמדאן נחשב אירוע משפחתי: אח
רי שמסיימים את השופינג )בגדים חדשים, מתנות וממתקים(, 
מתכנסים בסלון לסעודת שבירת הצום היומי בארבע או בחמש

אחר הצהריים, מעמיסים על הצלחות )זה החודש הכי משמין( 
מתיישבים מול הטלוויזיה ושוקעים בסדרות הכי מושקעות עד 
לשעות הקטנות. זאת העונה בהא הידיעה של חברות ההפקה, 

התסריטאים, הבמאים והשחקנים. שיא שיאי הצפייה.
לפי המסורת, סדרת הדגל עם הרייטינג הכי גבוה מטפלת 

־בנו. כל שנה ועלילותיה, המרגל התורן שסידר את המוסד וע
בד על הישראלים. מורחים ב־30 פרקים, אחד לכל לילה, שלא

ישכחו את "האויב הציוני".
־בגדול, הרמדאן הוא סוג של יום כיפורים מורחב, חודש לח
שבון הנפש. אלימות אאוט )מותר רק נגד "הכופרים"(, צום הגוף
־מכל תענוגותיו )גם העניין ההוא(, אסור לקלל ומומלץ לא לר

כל. העשירים נודדים בין בתי המלון ל"בופה" עתיר קלוריות. 
־את המצפון מנקים בתרומה ל"שולחנות הרחמן" למעוטי היכו
לת. בחג הקורבן, שמסיים את חודש המצווה, השליטים מכריזים
־על חנינה ופותחים את שערי בתי הסוהר. רוצחים ואסירים פו

ליטיים יוק.
2014, שמתחיל היום, תופס 22 מדינות ערביות מבו־ רמדאן
ומחאת  "האביב"  לא  כבר  זה  עמומה.  מצב  מתמונת  לבלות 
הצעירים בכיכרות. זה כבר לא "רק אנחנו טובים" מול "דורשי

ג'יהאד". תוך פחות משנה "האומה הערבית" פשטה את הרגל, 
מתנדנדת, לחוצה, מסוכנת ולא רלוונטית.

שישה מיליון ברחו או נעקרו מבתיהם. מאות אלפי הרוגים, 
רבבות נעדרים. סוריה מתפרקת, גורלה של עיראק לא ברור, 
לבנון שוב מתפוצצת, לוב עולה בלהבות הטרור. במצרים הייתה

הפיכה, יש נשיא חדש, סולם העדיפויות שלו מעורפל וזכויות 
האזרח בסימן שאלה גדול.

־מי שמזלם שיחק, קיבלו את חייהם במתנה ונקלטו במ
הרכוש,  עם  מאחור  השאירו  עברם  את  הפליטים.  חנות 
נידונים לחיים אומללים. בתמונת המצב החדשה, הגבולות 

־בין סוריה, עיראק ולבנון הולכים ונמחקים. תורם של היר
דנים עלול להגיע כל רגע, והטרוריסטים החדשים זוממים 

לרדת דרומה, לסעודיה.
מול האיום של דאע"ש, המלך הירדני עבדאללה חייב לסמוך

על וושינגטון וירושלים, על אובמה ונתניהו, השנואים אצלו 
בבית. אבל אם יניחו לו לבחור, קל לנחש על מי מהשניים המלך
־סומך יותר, ולמי הוא מאמין. תשאלו בקהיר, במגרב, בלבנון וב

נסיכויות המפרץ: מאמינים רק לנו.
־בימים האחרונים עזה שולחת איתותים שהאינתיפאדה הח

דשה בדרך אלינו. לא בטוח. הרמדאן צפוי להכתיב פסק זמן 
־ועצלות. אנחנו נראה מנהיגים מבוהלים עולים על מטוס לש
בור את הצום אצל מנהיגים מבוהלים לא פחות. הם לא נוסעים

מורידים  גבולות. אצלנו כבר  לפיקניק. טסים־חוזרים לבדוק 
־פרופיל עד תום הרמדאן, אבל עוצמים רק עין אחת. צריך לה

תפלל שפרשת החטיפה, כאשר תתפענח, לא תייצר עימותי 
דמים ולא תוציא את המצב משליטה. את ההפתעה הרעה כבר 

חטפנו. ¿

אצלנו כבר מורידים פרופיל עד 
תום הרמדאן, אבל עוצמים רק 

עין אחת. צריך להתפלל שפרשת 
החטיפה, כאשר תתפענח, לא 

תוציא את המצב משליטה
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ונגד  בעד  הציבורי  שהוויכוח  לציין  "חשוב 
השר"פ, שירות רפואה פרטי בבתי החולים 
הציבוריים, מתנהל ללא תשתית מחקרית או

של  ממאמר  ציטוט  זהו  כלשהי".  עובדתית 
"בין  נון  בן  וגבי  אחדות  לאה  הפרופסורים 
הציבורי לפרטי במערכת הבריאות בישראל,
־המקרה של שר"פ", שנכתב במסגרת התוכנית לכלכלה ולח

ברה של מכון ון־ליר.
על  וחצי  שנה  ישבה  הבריאות  מערכת  לבחינת  גרמן  ועדת 

־מדוכתה, וסביר היה לקוות שהדו"ח שלה ימלא סוף־סוף את החו
סר הנ"ל ויספק את התשתית העובדתית והמחקרית לדיונים על 
השר"פ. אלא שהדו"ח לא פורסם, ובמקומו פורסם בבהילות קובץ
־המלצות שאיכזב רבים. הניסוח של חלק גדול מהן רשלני, הנימו

קים מעטים והגיבוי עובדתי שוב חסר.
אבל יש המלצה מפורשת להמשיך במדיניות האוסרת על קיום

שר"פ בבתי החולים הציבוריים. הוא מתנהל, לכן, רק בשלושה 
בתי חולים ירושלמיים שמעמדם הארגוני חריג: הדסה, שערי צדק
וביקור חולים. ההוצאה השנתית על שר"פ בכל השלושה נאמדת
0.5% מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות. חצי אחוז, וכמה צע־ ־ב

קות, כמה כותרות, כמה פוליטיקה.
לעומת זאת, לשווא חיפשתי בהמלצות ועדת גרמן תשובה של
ממש לשאלה למה ישראל, שיש לה לכל הדעות מערכת בריאות

בשיעור  הראשון  במקום  נמצאת  בעולם,  והיעילות  מהטובות 
המספרים  נוספים?  בביטוחים מסחריים  המבוטחת  האוכלוסייה 
מדהימים: ל־90% ממשקי הבית היהודיים יש ביטוח נוסף בקופות
חולים )המכונה שב"ן, שירות בריאות נוסף(, ול־36% יש גם – כן,

גם – ביטוח בריאות בחברת ביטוח.
מעל שליש ממשקי בית בישראל מבוטחים, אפוא, שלוש 

־פעמים: ביטוח ממלכתי, ביטוח משלים דרך קופת חולים ובי
טוח בחברת ביטוח. השכיחות של הביטוחים הנוספים עדיין 
נמוכה יחסית רק בחמישון התחתון של האוכלוסייה היהודית,

ובקרב האוכלוסייה הערבית.
־לפי סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה החו

דשית הממוצעת של משק בית על שב"ן היא 200 שקלים ועל 
290 שקלים. מה, לכל הרוחות, דוחף אות־ ביטוח בחברת ביטוח
נו לשלם מעל לשישה מיליארד שקלים בשנה לביטוחי בריאות 
אלה, אחרי ששילמנו 20 מיליארד שקלים כמס בריאות? מה הם 

מבטיחים לתת לנו שלא נותנת מערכת הבריאות הציבורית?
ועדת גרמן לא התמודדה עם הסוגיה, מלבד רמזים על חוסר
־רציונליות של צרכני בריאות. היא מיצתה את הנושא בה

מלצה להחמיר את הרגולציה של ביטוח הבריאות המסחרי 
ולאחד את הפוליסות, אף שהייתה לה הייתה סמכות להמליץ
לכלול בסל הבריאות הממלכתי את רוב השירותים שמציעים

כיום ביטוחי הבריאות הנוספים.
הכללה כזו אמנם תחייב להגדיל את סל הבריאות בכ־2 עד

2.5 מיליארד שקלים בשנה, אבל תחסוך הרבה כסף למשק 
בית ממוצע, גם אם תמומן כולה על ידי העלאה פרוגרסיבית 
במס בריאות. היא תחזק את הרפואה הציבורית ותייתר את 

עיקר הצורך בשר"פ.
במאמר המצוטט לעיל מסבירים הפרופסורים אחדות ובן 
נון כי בעיית התורים לניתוחים כבר נפתרה ארגונית וניהולית

עם הקמתם של תאגידי בריאות בבתי החולים הממשלתיים 
־ומתן תשלומים נוספים למנתחים בבתי חולים של קופת חו

לא  לתקציבים.  אלא  החולים  בתי  זקוקים  לשר"פ  לא  לים. 
־להטפות מוסר זקוקה מערכת הבריאות הציבורית אלא לכ

סף. ויש מהיכן להביאו.
בהבטחה  והסתפקה  זו  ברוח  נמנעה מהמלצה  גרמן  ועדת 
300 מיליון שקלים בשנה לש־ מעורפלת של האוצר להוסיף

לוש שנים ל"צמצום תורים". כולנו נמשיך, אם כן, לשלם הון 
הכשל  גם  והפרדוקס, שהוא  נוספים.  בריאות  ביטוחי  עבור 
המבני העיקרי של מערכת בריאות הישראלית, לא יסולק. 

מותר להניח שיתעצם. ¿

סבר פלוצקר • בין השב"ן לשר"פ

מה דוחף אותנו לשלם מעל שישה מיליארד שקלים בשנה לביטוחי 
בריאות אחרי ששילמנו 20 מיליארד כמס בריאות? מה הם מבטיחים 
לתת שלא נותנת המערכת הציבורית? ועדת גרמן לא התמודדה עם 

הסוגיה, מלבד רמזים על חוסר רציונליות של הצרכנים

הפספוסים של ועדת גרמן

ששת במלחמת  רמטכ"ל  היה  רבין  יצחק 
הימים, שבה זכה צה"ל בניצחון הגדול ביותר 
חשבון התגלה  כאשר  אך  עמנו.  בתולדות 
הדולרים שהחזיק עם אשתו בארה"ב, הובהר 
ששלטון החוק מעל הכל ודינו של רבין, אז 

ראש ממשלה, כדין "בוזגלו".
נדמה, אפוא, ששלטון החוק והשוויון בפני החוק עומדים מעל כל
ערך אחר, והכל חייבים לכוף ראש בפניהם. אך מתברר שגם ערכים
1,000 מחח חנשגבים אלה נתונים למסחר. כך, למשל, שוחררו יותר מ
בלים בתמורה לשחרור גלעד שליט. רוצח "רגיל" ירצה את עונשו, 

רוצח ישוחרר. ראוי להדגיש, עסקת חלופין כזו אינה פסו חמחבלח
לה כשלעצמה. היא רק מלמדת ששלטון החוק והשוויון בפני החוק 

חאינם הערכים היחידים שחברה צריכה להביא בחשבון. ישנם ער
כים נוספים.

המסחר בשלטון החוק במסגרת פדיון שבויים הוא נדיר בהשוואה
למסחר הנפוץ הרבה יותר – עסקאות עם עדי מדינה. מדובר בהסכם

שהתביעה עושה עם עבריין, שבתמורה למידע ולעדות נגד חשוד 
חאחר ייצא פטור בלא כלום או יזכה להקלה משמעותית בעונשו. הע
סקה פוגעת, כמובן, בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. למרות זאת,

היא עשויה להיות מוצדקת. אולם לא תמיד.
הנושא המורכב נתון בידי התביעה, כשבית המשפט משמש לה 
לא פעם כחותמת גומי. ולתביעה יש, כמובן, שיקולים משלה. כלל 
בסיסי הוא שיש להימנע מהסדר עד מדינה עם עבריין עיקרי נגד 
עבריין משני. אך כיצד תנהג התביעה אם העבריין המשני הוא נניח

"סלב"? והאם יש לתביעה שיקולי יוקרה, למשל הצדקת הליכים 
בעייתיים שנקטה בעבר נגד איש ציבור?

אחדים מהנושאים הללו עולים כשבוחנים את התוצאות לגבי 
עדת המדינה שולה זקן בהשוואה לענישה הבלתי סבירה של אורי 
לופוליאנסקי בתיק הולילנד. השופט רוזן הרעיף על זקן דברי גנאי 
בלשון שקשה למצוא חריפה ממנה. אך הנה נעשה איתה הסכם, 
שהוא בעייתי במיוחד, והתמורה מצידה היא חומר נוסף נגד אהוד 

אולמרט, כאשר לא ברור כלל למה הוא דרוש.
השופט רוזן הרשיע את אולמרט בשתי עבירות שוחד ודן אותו 

חלשש שנות מאסר, ללא החומר הנוסף שזקן אמורה לספק. אולמ
רט גם הורשע בעבירה אחת בתיק שנוהל בירושלים. בנסיבות אלה

קשה לראות מהו האינטרס הציבורי בהמשך ההליכים נגדו. בעיניי, 
הצידוקים היחידים להסכם עם זקן הן או חוסר אמון )מוצדק לדעתי(
חבתיקים נגד אולמרט או רצון לחזק את יוקרת התביעה ויוקרת השו

פט, נוכח הספקות בציבור בדבר הרשעת ראש הממשלה לשעבר.
11 חודשי מאח חמכל מקום זקן זכתה בהקלה דרמטית, ונידונה ל
סר במקום חמש או שש שנים שהיו קרוב לוודאי נפסקות נגדה. עיני
אינה צרה בה, אך הבעיה מתעוררת כאשר משווים זאת לשש שנות
המאסר שהוטלו על לופוליאנסקי, ומה אנו לומדים מכך על הערכים

המנחים את מערכת המשפט.
זקן העניקה למערכת המשפט חומר נגד אולמרט, שאינני יודע 
מה משקלו, אך בכל מקרה אני מטיל ספק באינטרס הציבורי בעיסוק
חבו. אבל בעיני מערכת המשפט זו "סחורה" יקרה מפז, שעבורה ישו

לם מחיר נכבד, המערער כל רעיון של שוויון בפני החוק.
לקח  לא  "יד שרה",  הנפלא  לופוליאנסקי, שהקים את המפעל 

חפרוטה לכיסו. אך בעיני מערכת המשפט התרומה החברתית האדי
רה שלו, כמו התרומה הביטחונית של רבין, היא כקליפת השום. ערך

ממשי יש רק לחומר שסיפקה זקן. ¿
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