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דלית שמחאי* 

רבים מקוראי טקסט זה פגשו מן הסתם בשלב זה או אחר ברפואה אלטרנטיבית-משלימה )רא"ם(, 
בין כמטופלים בפועל ובין כמי שזכאים לטיפול כזה במסגרת אחד מביטוחי הבריאות שמציעות 
משנות  בהתמדה  עולה  בישראל  הרא"ם  לטיפולי  הפנייה  שיעור  הציבוריות.  החולים  קופות 
השמונים של המאה ה-20, ובשל מבנה מערכת הבריאות בישראל, רבים מהטיפולים נעשים בתוך 

הארגונים של שירותי הבריאות הציבורית. 
העובדה כי רבים מטיפולי הרא"ם ניתנים במסגרת בתי החולים הציבוריים וקופות החולים אינה 
סוגיה ארגונית בלבד. מערכת הבריאות בישראל מבוססת על ההיגיון הביו-רפואי, ההיגיון שמבנה 
את מה שנהוג לכנות "רפואה קונוונציונלית". הרא"ם, לעומת זאת, מבוססת על היגיון שונה ועל 
הנחות שונות לגבי סוגיות יסוד כמו מהו חולי ומיהו חולה, מהי בריאות, מהו ידע וכיצד לאבחן 
ולחקור, ומה מעמדו של המטופל בתהליך הריפוי. שני סוגי ההיגיון האלו מציעים תשובות שונות 
לשאלות יסוד על טבע האדם ועל מהותו של הטבע עצמו. העובדה כי מערכת הבריאות הציבורית 

בישראל מזמנת מפגש בין שני אלה היא בגדר הזמנה למחקר מרתק. 
ספרן של שובל ואברבוך נענה לאתגר זה ומשתמש במפגש שבין שיטות הטיפול כפלטפורמה 
לדיון בשאלות קונקרטיות ופילוסופיות גם יחד, מתוך מחויבות לעיגונו במחקר שיטתי וממושך. 
המחקר מפנה את המבט למבחר השחקנים בזירה, לתפיסות עולמם, לפעולתם, להצהרות רשמיות 

ולרבדים הבלתי רשמיים כאחד. 
שובל  כתבו  הספר  פרקי  רוב  את  פרקים.  כמה  מהם  אחד  שבכל  חלקים  ארבעה  כולל  הספר 
ואברבוך, ואחרים נכתבו על ידי כותבים נוספים או בשיתוף פעולה בין מחברות הספר לכותבות 
ממדיה  הנחקרת,  התופעה  הצגת  מלבד  שכן  רבה,  חשיבות  בעל  הוא  הראשון  החלק  נוספות. 
ולאורך  זה  בחלק  המשורטטים  הגבולות  וחצייתם.  גבולות  על  תאורטי  דיון  בו  נכלל  והמשגתה, 
הספר הם מגוונים: גבולות פיזיים וארגוניים, גבולות של ידע ופרופסיה, גבולות אפיסטמולוגיים, 
בזירת הממסד  מרכזיים  ידי שחקנים  על  ומוקמים  מונכחים  אלו  גבולות  ועוד.  זהות  גבולות של 
ונבנים מחדש. הבחנות  נפרמים, מיטשטשים  הם  כחלק מההוויה הפוסטמודרנית  אולם  הרפואי, 
סגורות ובינאריות היוצרות היררכיות נוקשות בין "מדעי" לעומת "לא מדעי", "רציונלי" לעומת 
"רוחני", "מקצועיות" לעומת "שרלטנות", "ידע" לעומת "אמונה" – מאבדות מכוחן, ובכך נפתח 

הפתח לא רק לחציית הגבולות אלא גם ליצירת אינטגרציה ודיאלוג ביניהן. 
ומלבד  בישראל,  הרפואה  היסטורית של התפתחות  סקירה  גם  כולל  הספר  את  הפותח  החלק 
הסקירה שמציעות המחברות עם הצגתן את נושא מחקרן, מוקדש לניתוח ההיסטורי פרק שתרם 
לספר משה כהן. הנרטיב ההיסטורי שמגבשים הכותבים כולל גם הוא חציית גבולות. מחד גיסא, 
הוא מציג את ניצחונה של הביו-רפואה על שיטות הריפוי הנוספות שהיו בפלשתינה-א"י ובמדינת 

החוג לשירותי אנוש והחוג ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית תל-חי   *
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שדים  וגירוש  טיהור  של  תהליך  מציג  המעשה  סיפור  ההגמונית.  לשיטה  הפיכתה  ואת  ישראל 
שבסופו זוכה הביו-רפואה בבלעדיות, ביוקרה, באמון ובתמיכה מדינתית. מאידך גיסא, גם שובל 
ואברבוך וגם כהן מבהירים כי סדקים בהגמוניה הביו-רפואית היו תמיד, גם אם השפעתם הייתה 
מעטה ובמידה רבה מגונה. רפואה שאינה ביו-רפואית סימנה את נחשלותם של מי שנדרשו לעבור 
רק  היא  פלדנקרייז  משה  במצוות  ראשו  על  עומד  גוריון  בן  דוד  של  תמונתו  אולם  מודרניזציה, 
ועל  אפם  על  התקבלות,  של  מסוימת  למידה  גם  זכו  קונוונציונליות"  "לא  ששיטות  לכך  דוגמה 

חמתם של טהרני הביו-רפואה, נאמני המדע ושיטותיו להערכה, לאבחון, לטיפול ולמחקר. 
החלק השני של הספר כולל שבעה פרקים, ובכל אחד מהם מוצג חקר מקרה שבו מתקיים מפגש 
בין הביו-רפואה ובין טיפולי הרא"ם במסגרת ארגוני הבריאות הציבורית בישראל. רופאים ביו-
רפואיים ש"חצו את הקווים" והפכו להומאופתים, אחיות בתי חולים שרכשו ידע ברא"ם, מיילדות 
לעבודתם  שמביאים  משפחה  רופאי  חולים,  בבתי  הלידה  בחדרי  רא"ם  בטיפולי  שמשתמשות 
במסגרת קופות החולים ידע ברא"ם – כל אלה זכו לתשומת לב בסדרת מחקרים המבוססים על 

תצפיות וראיונות. 
אחד  בכל  שעולות  המרכזיות  הטענות  ואת  הממצאים  את  אפרט  לא  היריעה  קוצר  מפאת 
מהמחקרים, אולם נקודות המבט המגוונות שמאפשר הספר מעלות מסקנה משותפת: אף שהביו-
רפואה והרא"ם מוצגות גם על ידי החוקרות/ים וגם על ידי רבים מהמרואיינים/ות כשני עולמות 
בתי  צוותי  של  בפעולתם  ושוב  שוב  נחצים  אלו  גבולות  ביניהם,  פעורה  אפיסטמולוגית  שתהום 
החולים וקופות החולים. חציית הגבולות אינה נעשית תמיד בסביבה ידידותית לטיפולי הרא"ם, 
ושימוש בערוצים לא  עוינות  רבים שילובן של שיטות הרא"ם מחייבת התמודדות עם  ובמקרים 
רשמיים. חציית הגבולות אמנם מתאפשרת, אך היא )עדיין( תחומה בגבולות ההרשאה שמעניקים 
בעלי הכוח באינטראקציה – הרופאים הביו-רפואיים – ומתוך שמירה על עליונותה של הפרדיגמה 
ארגונית  ותרבות  בירוקרטיה  תקנות,  כללים,  ידי  על  נשמרת  זו  עליונות  הדומיננטית.  הרפואית 
ולא  כתוספת  קרי  כ"אלטרנטיבית",  ולא  כ"משלימה"  ביו-רפואית  הלא  הרפואה  את  שממקמת 

כחלופה בעלת מעמד שווה.
חבים  הם  בישראל  הציבורית  הבריאות  בארגוני  להשתלב  הרא"ם  מטפלי  של  הצלחתם  את 
במידה רבה למטופלים. הדרישה ההולכת וגוברת מצד החולים לטיפולי רא"ם והרווחים הכלכליים 
בתי  דלתות  את  לפתוח  הציבורית  הבריאות  מדיניות  מעצבי  את  שהובילו  הם  בכך,  הגלומים 
– רוכשים ביטוחי  – בעיקר אלה שידם משגת  וקופות החולים בפני המטפלים. החולים  החולים 
ריפוי  שיטות  מגוון  של  לשילובן  לגיטימציה  ונותנים  רא"ם  טיפולי  הכוללים  משלימים  בריאות 
באופן שמקנה כוח ולגיטימציה למטפלים. לציבור המטופלים יש תפקיד חשוב בתהליכי השינוי 
ואברבוך  שובל  עשו  טוב  כן  ועל  בישראל,  הציבורית  הבריאות  במערכת  שמתרחשים  החשובים 

ששילבו בספרן את מאמרם של קשת ובן-אריה, שמתמקד בציבור צרכני שירותי הבריאות. 
מחקרם של קשת ובן-אריה הוא חריג מבורך בספר. הוא מפנה את המבט אל המטופלים ולא 
אל נותני השירות ואינו עוסק בחציית הגבולות שבין רפואה ביו-רפואית לרא"ם אלא פותח מחדש 
את הדיון על קטגוריות אלו. זאת ועוד, קשת ובן-אריה מפרקים את הקטגוריה של צרכני הבריאות 
ומבחינים ביניהם על בסיס אתנו-לאומי. במסגרת מחקרם הם בחנו את היצע הטיפולים שאינם 
והשימושים  הצרכים  ואת  ישראל  בצפון  הציבורית  הבריאות  בארגוני  המוצעים  ביו-רפואיים 
שעליהם מדווחים האזרחים באזור זה. מחקרם מעלה כי צרכני הבריאות היהודים משלימים את 
הטיפול הביו-רפואי בשיטות טיפול נוספות שמציעות קופות החולים. הצרכנים הפלסטינים גם 
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טעמיהם  את  שתואמים  הנוספים  הטיפולים  אולם  הביו-רפואיות,  בשיטות  מסתפקים  אינם  הם 
שיוקרתה  עממית-מסורתית"  כ"רפואה  מסומנים  אלא  החולים  קופת  במסגרת  מוצעים  אינם 
נמוכה. "רפואה אלטרנטיבית ומשלימה" ו"רפואה עממית-מסורתית", טוענים קשת ובן-אריה, הן 
שתי קטגוריות שיש ביניהן הרבה מן המשותף, וההבחנה ביניהן אינה מעוגנת בשוני אפיסטמולוגי 

אלא בכוחם החברתי השונה של המשתמשים בהן. 
החלק המסכם של הספר מציג את עיקרי הטענות שעלו לאורכו ומעגן אותן שוב בדיון תאורטי 
הרא"ם  של  שילובה  דפוס  את  שעיצבו  בישראל  בחברה  פוסטמודרניים  למאפיינים  המתייחס 
במערכת הבריאות הציבורית. לטענת המחברות, בנקודת הזמן הנוכחית יש תנועה רבה בין שיטות 
הריפוי השונות, תנועה של חציית גבולות ולגיטימציה לקיומן המקביל של שתי התורות. תהליך 
מיסוד ורגולציה שיסדיר באופן ברור יותר את היחסים בין שתיהן יצטרך, לטעמן, להתמודד עם 

המורכבות הנובעת מדואליות זו.   
ספרן של שובל ואברבוך מתמקד בניתוח ההשתלבות של הרא"ם במערכת הבריאות הציבורית, 
ומבטן של החוקרות התמקד בדינמיות סביב אזורי הגבול המבחינים ביניהן. בכל האמור בסוגיות 
אך  מחקרן  מתחום  שחורגות  סוגיות  לכמה  לב  לשים  חשוב  ומעניינת.  חשובה  היא  עבודתן  אלו 
הנאמנה  לווייתה  בת  הגלובליזציה.  בעקבות  גם  בישראל  התבססה  הרא"ם  הדיון.  לאורך  עולות 
של הגלובליזציה היא הכלכלה הניאו-ליברלית ומדיניות ההפרטה, ואת התפתחות הרא"ם בתוך 
ארגוני הבריאות הציבורית ראוי לבחון גם בהקשר זה. ספרן של שובל ואברבוך מלמד לא רק על 
בתוך  רפואה פרטית  גם על התפתחותה של  ולריפוי אלא  לרפואה  גישות שונות  הגבולות שבין 
ארגוני הרפואה הציבורית ועל חשבונה, ועל התרחבותו של אי-השוויון בנגישות לבריאות טובה 
בין אזרחים ותושבים שיש ברשותם ביטוחי בריאות משלימים ובין אלה שאינם יכולים לרוכשם. 
תהליך השתלבותה של הרא"ם בארגוני הבריאות הציבוריים היא גם סיפורו של שוק עבודה דואלי 
שאינם  עובדים  לעומת  מלאות  ומשרות  זכויות  בעלי  מאורגנים  עובדים  יש  ארגון  באותו  שבו 
זכויות, המועסקים במשרות חלקיות. אחת הטענות שחוזרות בדיון על הרא"ם  מאורגנים, חסרי 
אישי  יחס  של  היעדרו  כגון  הביו-רפואית,  המערכת  של  בעיותיה  את  לפתור  כדי  בה  שיש  היא 
נובע מהנחות  הזו  ביניהם. חלק מהביקורת  וניכור  כוח  יחסי  ובנייתם של  רופאים למטופלים  בין 
יסוד שמהותיות לביו-רפואה, אולם חלק ממנה נובע מההיגיון הניאו-ליברלי ומהקיצוצים שנעשו 

בתקציבי רווחה בכלל ובתקציבי הבריאות בפרט.


