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 הצעת חוק סיוע לחולי דגנת

 התנגדות חלקית-עמדת המדד

 עיקרי החוק §

לוטן והשוואת מחירו ללחם רגיל בפיקוח. הפער בעלויות פיקוח על מחירי לחם ללא ג .א

 הייצור יסובסד על ידי המדינה.

צמוד למדד יינתן למשפחות בהן יש חולה צליאק להשלמת  ₪ 500סיוע נוסף בסך עד  .ב

 רכישת מוצרי מזון ללא גלוטן.

 מתן הקלות במיסים למפעלים המייצרים מוצרים ללא גלוטן. .ג

 

 תמצית חוות הדעת §

רוני סיוע לחולי צליאק עונה על ערך הערבות ההדדית. מכיוון שמדובר במחלה מולדת באופן עק

וגנטית לא ניתן או קשה מאוד להתגונן בפניה באמצעות ביטוח פרטי והחברה באמצעות נציגיה 

 בכנסת רשאית להחליט להכניס זאת לביטוח הלאומי.

רכי המדד, יוצרים עיוותים במשק עם זאת, הכלים של סבסוד, פיקוח והטבות מס אינם עומדים בע

 ובסופו של דבר יעלו למשלם המיסים הרבה יותר מאשר סיוע כספי ישיר.

אנחנו מתנגדים נחרצות להצעה במתכונתה הקיימת אך נתמוך בהצעה לפיצוי כספי ההולם צרכי 

 תזונה סבירים במסגרת הביטוח הלאומי.

 פרטים טכניים על הצעת החוק §

 שה.ההצעה מוגשת כחקיקה חד .י

עשרה על ידי חבר הכנסת -הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה .יא

עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר -) ועל שולחן הכנסת התשע1359/18מאיר שטרית (פ/

 ).931/19שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/

מקלב.על ידי משה גפני ואורי18.5.15–ההצעה הנדונה הוגשה ביום כ"ט באייר התשע"ה .יב
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 רקע §

מחלת הדגנת (צליאק) היא מחלה אוטואימונית שמקורה גנטי, המתאפיינת בנזק דלקתי לרירית 

המעי הדק הנגרם מאכילת גלוטן (חלבון הנמצא בדגנים כגון חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל 

אך  ומוצריהם), הפוגע ביכולת הגוף לעכל את אבות המזון. המחלה נחשבה בעבר למחלת ילדות,

בשנים האחרונות, עם העלייה במודעות אליה ולתסמיניה המגוונים והשיפור באמינות הבדיקות 

לאבחונה, חלה עלייה באבחון, ועמה עלייה בשכיחות החולים המאובחנים בבגרותם. כיום שיעור 

ילדים ובני נוער.  24,000חולים, ובהם כ־ 72,500מהאוכלוסייה, שהם כ־ 1%החולים מוערך ב־

ל במחלה הוא תזונתי: הימנעות מאכילת גלוטן במשך כל חיי החולה. הקפדה על דיאטה הטיפו

כזאת מביאה להיעלמות הנוגדנים ולהחלמת המעי הדק. מנגד, אי הקפדה על הדיאטה המיוחדת 

עלולה לגרום, בטווח הארוך, להמשך הנזק הפיזיולוגי, לעלייה בסיכון לסרטן במערכת העיכול 

 בצפיפות העצם.ומחוצה לה ולפגיעה 

רוב השנה (למעט סביב פסח לגבי חלק מהמוצרים) מוצרי מזון ללא גלוטן המותאמים לחולי צליאק 

 יקרים בעשרות אחוזים ממקביליהם המכילים גלוטן.

חשוב לציין כי ישנם דיאטנים הממליצים לכלל האוכלוסייה, גם לאנשים שאינם מוגדרים כחולי 

 ן.צליאק, להעדיף מוצרים ללא גלוט

 

 השפעה תקציבית §

בהצעת החוק אין התייחסות להשפעה התקציבית של הצעת החוק. הצעת החוק היא תקציבית 

 והימנעות מציון הערכה ראשונית אפילו לעלות התקציבית אינה תקינה ערכית.

 פיזיבליות אכיפה §

לעקם  כמו בחוקים דומים גם בחוק כזה המציע סבסוד ופטור ממיסוי ישנו חשש מהותי לניסיונות

 קריטריונים ולהכניס לסבסוד או פטור גם מוצרים ומפעלים שהמחוקק לא כיוון אליהם.

 

 התאמה לערכי המדד §

מחלת הצליאק אינה נעימה ואכן היא כרוכה בהוצאות עודפות משמעותית על מזון למשפחות 

 החולים.
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 עם זאת, רוב כלי הסיוע המוצעים פה אינם עומדים בערכי המדד.

ת האירוע, לא מדובר כאן במקרה צדקה שכן החוק מתייחס לכלל חולי הצליאק ראשית נגדיר א

 ולאו דווקא למעוטי היכולת ולכן מדובר באירוע ביטוחי.

כשדנים על אירועים ביטוחיים יש להפריד בין אירוע ביטוחי שניתן עקרונית לבטח באופן פרטי ובין 

 אירוע ביטוחי שקשה עד בלתי אפשרי לבטח באופן פרטי.

 קבוצות: 3באופן כללי נגדיר 

כגון ביטוח על רכב או דירה מפני גנבות,  – ביטוחים שניתן לבטח באופן פרטי בצורה מלאה .1

 שריפות ותאונות דרכים, אובדן כושר עבודה, ביטוח מפני נזקי גוף וכו'

כגון ביטוח מפני מחלות לא מולדות או  – ביטוחים שניתן לבטח באופן פרטי בצורה חלקית .2

 ות, ביטוח פנסיוני, ביטוח מפני פיטורים.גנטי

ביטוח בפני מחלות גנטיות ו/או מולדות, ביטוח  – ביטוחים שלא ניתן לבטח באופן פרטי .3

 מפני חוסר כישרון מולד למצוא עבודה המספיקה לפרנסה מינימלית.

יג מפני האירועים בקבוצה השלישית ובאופן חלקי מפני אירועים בקבוצה השנייה קשה מאוד להש

 ביטוח דרך חברות פרטיות.

כשאדם בריא רוכש ביטוח בריאות חברת הביטוח הפרטית מחשבת את הסיכוי שלו לחלות וכך 

בפשטות זה יהיה הסיכוי כפול הפיצוי הצפוי במקרה של מחלה +  –קובעת את גובה הפרמיה 

 תוספת פרמיה לפי שנאת הסיכון של הפירמה + עלויות תפעול+ רווח לפירמה.

כי הוא כבר חולה ולפי החשבון  100%זאת, הסיכוי של אדם שנולד חולה לחלות הוא הרי  לעומת

 לעיל הפרמיה שיצטרך לשלם גבוהה מהפיצוי שהוא אמור לקבל.

במקרים של מחלות מולדות ומקרים דומים בהם היחיד לא יכול להגן על עצמו מראש באמצעות 

אלו. זהו על פי תפיסתנו תפקידו של הביטוח  ביטוח רשאית החברה לתקן תקנות שיסייעו ליחידים

 הלאומי שכשמו הוא מחליף את הביטוח הפרטי במקומות בהם הוא לא יכול לפעול.

כיום הביטוח הלאומי ממלא לפעמים גם תפקידים של ביטוח פרטי, יש בכך הרבה בעיות ובראשם 

 כך. )  אך לא כאן המקום להרחיב עלMoral Hazardתופעת "הסיכון המוסרי" (

כאשר החברה מגנה על אלו שאינם יכולים להגן על עצמם, גם אם אינם עניים, הדבר עונה על אחד 

 ערבות הדדית. –מערכי היסוד של המדד 
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החלקים בהצעה זו אינם מתאימים ואינם עונים על הקריטריון של ערבות  3מתוך  2אך כאמור, 

 הדדית:

לט עונה על הקריטריון הזה, במידה הפיצוי הכספי למשפחות בהן יש חולה צליאק בהח .א

והסיוע המתקבל מהביטוח הלאומי כיום לחולי צליאק אינו מפצה אותם על העלויות 

 העודפות לצורך רכישת סל מזון בסיסי אזי יש להגדיל את הפיצוי בהתאם.

הפיקוח על מחירי הלחם ללא גלוטן וסבסודו וכן הטבות המס אינן מהוות כלי של ערבות  .ב

הצרכנים של מוצרים ללא גלוטן  רקעניסיון להנדס את השוק. כפי שציינו בהדדית אלא 

אינם רק חולי צליאק. במידה וכתוצאה מהטבות אלו המחירים ירדו הביקוש למוצרים אלו 

יגבר בשיעור ניכר (הרבה מעבר לצרכים הבסיסיים של חולי הצליאק) וכפי שיודע כל בוגר 

 ווחה משמעותי למשק.שנה א בכלכלה התופעה תגרום לאובדן ר

האלמנט הביטוחי שעונה לערך הערבות ההדדית יכול לבוא לידי ביטוי באמצעות פיצוי כספי 

למשפחות העונות על הקריטריונים. אין צורך לגרום לעיוותים בשוק ולבזבז את כספי הציבור. 

י ההולם לפיכך אנחנו מתנגדים נחרצות להצעה במתכונתה הקיימת אך נתמוך בהצעה לפיצוי כספ

 צרכי תזונה סבירים במסגרת הביטוח הלאומי.

 

 

 

 

 

 

 

 


