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ברוקד"לל ג'ועטמכון מהו
בישראל. וחברה אדם והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז
העולמי. והג'וינט ישראל ממשלת בחסות הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי מוסד

בעיות לפתרון רבתחומית גישה ונוקט נבחרות סוגיות בזיהוי המתמקד מומחים צוות
ובריאות. רווחה שירותי במערכות

המחקר ממצאי את לקשור המסייעים מקצוע, ואנשי מדיניות מעצבי לחוקרים, מפגש נקודת
בשטח. שינויים של לביצועם

הבינלאומית. לקהילה ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

בישראל בריאות מדעיות לחקר התכנית
ג'וינטמכון פיתח ישראל, ממשלת ולבקשת הבריאות בשירותי המעמיק למשבר בתגובה
התכנית מטרת בישראל. בריאות מדיניות לחקר תכנית ישראל ג'וינט בשיתוף ברוקדייל
סוגיות של ניתוחן דרך והספקתם הבריאות שירותי מימון לשיפור למאמצים לתרום היא

עיקריים: יעדים שלושה לתכנית נבחרות. מדיניות
לשיפור מרכזיות רפורמות של וההערכה הביצוע התכנון, בתהליך ישראל לממשלת לסייע 

בריאות. מערכות ניהול
ואת יעילותם את לשפר במאמציהם בישראל ולמבטחים בריאות שירותי לספקי לסייע 

מועילותם.
שירותי למערכת ארוך לטווח תרומה לתרום נועדו אשר מחקריים פרוייקטים לפתח 

בישראל. הבריאות



0<

?
ו

6

s>

1990 בתחילת בישראל החולים בתי בין תחרות דפוסי
Ô
X.

רוזן וברוך ח>ניץ דוד

^ הספריה ף

בריאות מדיניות לחקר המשותפת התכנית במסגרת נכתבה זו עבודה
וגיוינטישראל. ברוקדייל ג'וינטמכון ישראל, ממשלת של

1991 אוקטובר >רושליס תשנ"ב חשון
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תקציר

ותלאביב ירושלים באזורי החולים בתי בקרב קיימת שחיתה התחרות אופי את מתעד זח מחקר דו''ח
את להגדיל החולים בתי שואפים מידה, ובאיזו האם, מנתח המחקר היקפה. ואת ,1990 שנת בתחילת
נוספים. חולים למשוך כדי נוקטים הם צעדים ובאלו זאת, לעשות מנסים הם מדוע שלהם, החולים מספר
יותר תחרותי ונעשה שהולך בשוק אשפוז, שירותי של כרוכשות החולים קופות של תפקידן נבדק בנוסף,

ויותר.

מודלים בלבד. תיאורטי בסיס על בישראל החולים בתי של התחרותית ההתנהגות את לחזות היה ניתן לא
לוקחים הם שאין משום הולמת, בצורה הבריאות שוק את מתארים אינם טהורה תחרות של פשוטים
האוליגופוליסטי המבנה את הממשלה, מעורבות את הבריאות, ביטוח את כגון השוק, כשלי את בחשבון
המודלים אמנם, הולם. מידע בידם שיהיה מבלי לבחור נאלצים שהלקוחות העובדה את או השוק, של
לייצר באמצעותם ניתן לא אולם הללו, הגורמים את בחשבון לוקחים בספרות המתוארים יותר המורכבים
כלכלית, הצלחה כגון  מרובים יעדים יש חולים שלבתי משום החולים, בתי התנהגות לגבי בתרות תחזיות
אותה. מונעים וחלקם תחרותית התנהגות מעודדים שחלקם  לציבור שירות ומתן מקצועית, הצטיינות
לייחס המקצועי והצוות המחלקות מנהלי החולים, בית מנהלי עשויים עצמו, החולים בית בתוך אפילו
באמצעות רק לדעת ניתן זאת  הללו המנוגדים הכוחות מתאזנים כיצד השונים. ליעדים שונות קדימויות
שמטרתם הפיקוח אמצעי האם לברר היחידה הדרך הוא בשטח המחקר בנוסף, אמפיריים. מחקרים

מועילה. בצורה הופעלו pN התחרות את להגביל
בתי מנהלי עם ראיונות 40 על בעיקר מבוסס אביב, ותל ירושלים בשווקי המתמקד הנוכחי, המחקר
.1990 ליוני עד מינואר נערכו הראיונות חולים. קופות מנהלי ועם רופאים, עם מחלקות, מנחלי עם חולים,
במסגרת לעסוק נושאים באלו להחליט לנו סייעו המקצועית בספרות המתוארות המושגיות הסוגיות
מקורות מתוך נאסף בישראל האשפוז שוק על נוסף מידע הממצאים. את לפרש יש וכיצד הראיונות,

לציבור. זמינים סטטיסטיים
מגביל אכן שהפיקוח ולמרות העיקרית, מטרתם איננה החולים על שהתחרות שלמרות עולה, המחקר מן
במשיכת מאמץ יותר להשקיע מתחילים ובירושלים אביב בתל החולים בתי רבה, במידה התחרות את
הרופאים, הכנסות את להגדיל הכנסותיהם, את להגדיל החולים בתי מקווים זו בדרך נוספים. חולים
הנדרש הניסיון את ולרכוש הקיימים, האדם כוח תקני ואת המיטות תקני את שתצדיק תפוסה להבטיח

בעתיד. הצפוייה יותר התחרותית בסביבה הישרדות לצורך

הקהילתיים, הספקים עם קשריהם את מחזקים חדשים, שירותים מפתחים החולים בתי חולים, למשוך כדי
בכלי החולים בית את ומפרסמים הצהריים, אחר בשעות שירותים מוכרים שם, ידועי רופאים על מתחרים
בבתי השימוש על ובפיקוח במעקב מאמצים להשקיע עתה רק מתחילות החולים קופות בתקשורת.

נבחרים. חולים בתי עם קבוצתיים רכישה לחוזי להגיע נסיונות ונעשים החולים,
החולים, בתי תיגמול שיטת החולים, בתי על הבעלות מבחינת אביב בתל מזה שונה בירושלים האשפוז שוק
ציפינו הכלכליים, ובתמריצים השוק במבנה הללו ההבדלים לאור חולים. להכוונת הארגוניים וההסדרים
כי התברר אך זאת, מצאנו אכן מסוימת במידה אביב. בתל מאשר בירושלים יותר חריפה תחרות למצוא

שציפינו. מכפי יותר דומה השווקים בשני התחרותית ההתנהגות הכל בסך
והממשלה בישראל האשפוז מערכת בארגון מרחיקילכת שינויים על המליצה הממלכתית החקירה ועדת
להערכת חשובים בסיסיים נתונים מספק שלנו המחקר העיקריות. ההמלצות מן חלק ליישם החלה
למחקר נושאים מצויינים הנוכחי בדו"ח הרפורמות. מהחלת הנובעים החולים בתי בהתנהגות השינויים
בכלל, בישראל האשפוז שוק של ולפעילות בפרט אלה לרפורמות והקשורים גבוהה בעדיפות הנמצאים

המדיניות. לגבי הממצאים של ההשלכות נבדקות נוסף בדו"ח ואילו



תודה דברי

במערכת מקצוע ואנשי חולים, קופות מנהלי חולים, בתי מנהלי עם ראיונות על בעיקר מבוססת זו עבודה
פתיחותם זמנם, עבור המרואיינים לכל מודים המחברים ירושלים. ובאזור אביב תל באזור הבריאות

לנושא. ותרומתם

בןנון גבי האוצר, ממשרד כהן ודורון מילגרום דוד בהשתתפות היגוי ועדת עלידי הונחה כולו הפרוייקט
המחקר, שאלות בעיצוב סיוע כללו הוועדה תשומות ברוקדייל. מג'וינטמכון חביב וג'ק הבריאות ממשרד
על הוועדה מחברי אחד לכל מודים אנו המסכמים, הדו"חות ובהכנת הנתונים בניתוח המחקר, במערך
מנסיונו רבות ותרם הוועדה, מישיבות בחלק הוא גם השתתף הבריאות, ממשרד נבו, יעקב מר תרומתם.

ומרעיונותיו.

הטיוטות את קראו אשר ברוקדייל, בג'וינטמכון הבריאות מדיניות לחקר התכנית חברי לעמיתינו תודה
ודן ניראל נורית גרוס, רויטל כהן, מרק ברנע, תמרה מבוססת: היא שעליו הסופי הדו"ח ואת זו עבודה של
בעיצוב מרכזי תפקיד מילא חביב ג'ק המחקר. בעבודת מאוד לנו סייעו דונחין ועופר בר עליזה יובל.
הרפואי המרכז מן בןבסט יוחנן והם  נוספים קוראים של בהערותיהם גם הסתייענו המושגית. המסגרת
תל מאוניברסיטת נוי שלמה ,Kings Fund College מה בופורד אייבי ג'ו העברית, הדסחהאוניברסיטה
זילברג יעקב ,United Hospital מ01ח^ ולדק ברוס ושינגטון, ג'ורג' מאוניברסיטת גרינברג וורן אביב,
כללית קופ"ח מחוז מנהל רוזנפלוט, ולמיכאל אסותא. חולים בית מנהל אבירם, ואלכס כללית מקופ''ח
העבודה הצגת בעת מועילות הערות העירו אשר ואחרים מוהליבר למיה גם להודות ברצוננו בירושלים,

בירושלים. נערך אשר International Hospital Federationn של 1990 בכנס

בהכנת שסייעה אפשטיין ולדורית מאנגלית המאמר תרגום על רוזנפלד לג'ני להודות ברצוננו לבסוף,
לפרסום. המאמר
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למחקר הרקע א.

המחקר מטית .1

שווקים בשני התחרות של תפקידה בהבנת שיסיעו ראשוניים ממצאים להציג היא המחקר מטרת
העתידי במבנה העוסק לדיון ולתרום  אביב ותל ירושלים  בישראל החולים בתי של עיקריים
במספר מתמקד המחקר זו, כללית מטרה במסגרת בארץ. האשפוז מערכת בתוך התחרות של

ספציפיים: היבטים
החולים בתי בין תחרות קיימת הייתה (1990 (ראשית המחקר בתקופת האם לבדוק 1.1

חולים. אליהם למשוך בניסיון הקשור בכל במיוחד בישראל,

התחרות. התבצעה כיצד ולבדוק התמריצים את לזהות 1.2

החולים, מבתי שירותים לרכישת הנוגע בכל החולים קופות התנהגות על ראשוני מידע לספק 1.3

עלות בקרת לבצע יכולתן ועל ומיודע; חופשי בסיס על החולים בתי בין לבחור יכולתן על
למבוטחיהן. מספקות שהן לשירותים באשר ואימת

חמחקר וגרימת .2

בתי התנהגות את לתאר מנת על במחקר צורך יש מטבען. מורכבות חינן אשפוז מערכות 2.1

מעין שיטתי מחקר כל נעשה לא היום, עד אותה. ולנבא בישראל האשפוז ומערכת החולים
פותח המחקר בארץ. החולים בתי בקרב התחרותית בהתנהגות במיוחד יתמקד אשר זח,
כמח לגבי קיים ידע ועל חולים בתי בין בתחרות העוסקת הספרות על המבוסס בניתוח,
התנהגות דפוסי ולגבי בישראל החולים בתי במערכת העיקריים המבניים מהמאפיינים
זה, אפריורי ניתוח הנחקרים. השווקים בשני להם לצפות שניתן חולים בתי של שונים
הבנתנו בשיפור הצורך על המצביע דבר חדמשמעיות, למסקנות מוביל אינו להלן, המוצג

נוסף. למחקר הכרחית כהקדמה המערכת את הבסיסית
בתי שווקי התנהגות של הבנה לצורך מספיק אינו משוכלל תחרותי שוק של הקלאסי המודל 2.2

הן: לכך הסיבות וחיזויח. החולים

של הבסיסיות ההנחות פי על הומוגניים מוצרים אינם בריאות ושירותי בריאות 2.2.1

משוכלל. תחרותי שוק של התיאוריה

אופטימלית. החלטות קבלת שיאפשר מידע די אין ולספקים למממנים, לצרכנים, 2.2.2

בלבד, הצרכן עלידי מתקבלות אינן בריאות טיפול לגבי החלטות קרובות, לעתים 2.2.3

שלו. הרופא לדוגמה "ס^", בידי בשבילו נעשות אלא

הצרכנים. בקרב לעלות במודעות פוגם בריאות ביטוח של קיומו 2.2.4

במודל המתואר הרווחים הגדלת של מהיעד חוץ רחב יעדים מגוון יש החולים לבתי 2.2.5

של המטרה וקידום התקציב הגדלת יוקרה, כוללים אלה יעדים הקלאסי. התחרותי
ביותר, הטוב הטיפול את לספק המוטיבציה קיימת כן כמו הארגון. של קיומו המשך

ציבורית. אחריות של עניין שהיא

1



יעדים להיות עשויים ולאלה מתתיחידות, מורכבים החולים בתי ארגון, כל כמו 2.2.6

מנהלי התנהגות של בהקשר במיוחד נכון זה דבר הכולל. הארגון ליעדי זהים שאינם
העלולים אישיים מקצועיים יעדים להם שיש החולים, בבתי והרופאים המחלקות
הכלכלית התיאוריה את סותר המטרות ריבוי כולו. החולים בית ליעדי בניגוד לעמוד

מירבי. רווח השגת לחברה: אחת עיקרית מטרה המציבה הקלאסית,

התפתחויות בנוסף, קטן. מוכרים במספר קרובות, לעתים מאופיינת, האשפוז מערכת 2.2.7

לאחרונה, שחלו חולים), (קופות HMOn שיטת הרחבת כגון הצרכנים, בהתארגנות
יוצר החולים בתי בשוק המועט מספרם רבים. הקונים גם אין שלעיתים לכך הביאו
היכן מחליט מי השאלה מושלם. תחרותי שוק להפעלת הנדרשים התנאים של הפרה
ומסתבכת, הולכת קיימים זה מסוג החלטות מקבלי וכמה מסויים, חולה לאשפז

הקלאסי. התחרות מודל באמצעות מוסברת ואיננה

מושגיות גישות מספקים אחרות בארצות חולים בתי התנהגות על אמפיריים מחקרים 2.3

או בישראל החולים בתי התנהגות הבנת לצורך עליהן להסתמך ניתן לא אולם שימושיות,
מביאים ובתרבות, והארגוניים הפיננסיים בתמריצים המערכתי, במבנה הבדלים חיזוייח.

ברתוקף. איננו אחרות מארצות התוצאות של פשוט שיישום לכך

דורשים וחיזויה החולים בתי התנהגות שהבנת הוא, הספרות מן ללמוד ספק ללא שניתן מה 2.4

תפקיד המתחרים, מספר תיגמול, בעלות, כולל האשפוז, מערכת מרכיבי בכל התחשבות
אשר ואילוצים תמריצים יוצרים אלה גורמים הצרכנים. וארגון ובפיקוח בתכנון הממשלה
בה שיש בסביבה האשפוז. מערכת של התוצאות ואת החולים בתי התנהגות את קובעים
החולים בתי של התנהגותם ההתנהגות, על המשפיעים אילוצים ומגוון סותרים תמריצים
סותרות. להשערות מובילה ולעיתים מספיקה, אינה לבדה התיאוריה מאליה. מובנת איננה
חלשות קבוצות של במצבן להרעה תביא חולים בתי בין תחרותיות שיתר לשער ניתן למשל,
יתכן שני, מצד בהן. הטיפול עלות ומבחינת לשלם יכולתן מבחינת אטרקטיביות שאינן
מטיפול הבאות מהכנסות הנזקקים של מעלותם חלק לכסות יוכל מוצלח חולים שבית
פחות חולים על גם להתחרות לעצמו להרשות החולים בית יוכל וכך רווחיים, היותר בחולים

רווחיים.

כל המייחדים למאפיינים אשפוז. ומערכות חולים בתי שווקי של מודלים מספר לישראל 2.5

קיימים ובחיזויה. האשפוז ומערכת החולים בתי התנהגות בהבנת חשיבות יש מהם אחד
אלה אשפוז מערכות אביב. ובתל בירושלים האשפוז מערכות בין משמעותיים הבדלים
מערך על בפרק להלן מתוארים אלה הבדלים בספרות. המצויים המודלים מן גם נבדלות
הפועלות המערכות מן גם אלא מהשני, אחד רק לא שונים המודלים ששני מכיוון המחקר.
מערכת של לחיזוי או לתיאור אחרות ומארצות מארה"ב בספרות להשתמש ניתן לא בחו"ל,

הזה. הפער את למלא מנסה שלפנינו המחקר בישראל. האשפוז

יהיה לחולה, אשפוז יום כל עבור המתוגמלים בירושלים, חולים שלבתי לשער ניתן לדוגמה, 2.6

למשל, אחרת. התנהגות מעודדים אחרים גורמים כן אם אלא חולים, על להתחרות תמריץ
בנוסף, מרביים. לרווחים להגיע שאיפתם את מקטין מלכ''רים החולים בתי של חיותם עצם
על בתחרות צורך יראו לא החולים בית שאנשי לכך לגרום עשויים גבוהים תפוסה שיעורי
אלה ששירותים לכך גורמת מתוחכמים לשירותים גבוהה שולית טיפול עלות כן, כמו חולים.
חינו בחשבון לקחת שיש נוסף גורם תחרות. למוקדי יהפכו לא ולכן רווחיים, תמיד אינם
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להתחרות יכולתם את מגבילה הרוטציה בירושלים. הנהוגה מיון בחדרי הרוטציה שיטת
משום להתחרות התמריץ את ומקטינה חולים, מופנים לאן רבה במידה קובעת שהיא משום
לרופאים בירושלים, כי נראה לבסוף, בירושלים. חולים בית לכל שוק נתח מבטיחה שהיא
הבוקר במשך תור ליצור כלומר חולים, למשוך דומה תמריץ יש שר"פ במסגרת העובדים
שיש חולים אותם על ולהתחרות השר"פ), שירותי של הרכישה להגברת שיגרום (דבר

השונים. החולים בבתי השר"פ תכניות בין לבחור באפשרותם

קופ"ח חולי לגבי לפחות ,(1990 (ראשית המחקר בתקופת התיגמול הסדרי אביב, בתל 2.7

קבוע תקציב מקבלים החולים שבתי dwd זאת, תחרות. לכאורה, מעודדים, אינם כללית,
שנקבע האשפוז מאזור רק חולים לאשפז אמורים החולים בתי וכן, אלה. חולים עבור מראש
ולעודדח. התחרות לאפשר עשויים אשר אחרים גורמים קיימים אולם, האזוריות. בהסכם
נכללו שלא טיפולים יש שנית, נאכפת. שהיא במידה רק תחרות מגבילה האזוריות ראשית,
משיטות הנובעים תמריצים לעומת בנוסף, פתוחה. תחרות להיות יכולה ועליהם בהסכם,
לדוגמה, תחרות. המעודדים אחרים מניעים פועלים האזוריות, להסכם הנלוות התיגמול
להיות עשוי לרופאים תחרותית. התנהגות מעודדת החולים, בתי בתוך הרופאים של יוקרתם
התקציבית למסגרת מחוץ הכנסתם את להגדיל יוכלו אם להתחרות כספי תמריץ גם
יתחרו חולים בתי מנהלי מחלקותיהם. של הרחבה להצדיק או החולים בית של הרגילה
ותיגמול אשפוז הסדרי אפילו לכן, בעתיד. נוספים תקציבים להשיג מנת על ביניהם

תחרותית. התנהגות פוסלים אינם המסופקים השירותים כמות את להגביל האמורים

לפעמים החולים. בית הנהלת של מאלה לעתים שונים המחלקות מנהלי של תמריציהם 2.8

בתי מנהלי ואילו המיטות, תפוסת את להגדיל כדי חולים, יותר לקבל מעוניינת המחלקה
הכנסה כל תהיה לא בתלאביב כללית חולים קופת חולי לגבי שלפחות מבינים החולים

אלה. חולים בגין נוספת

הרמה בין חולים, למשיכת בתמריצים שונות יותר יש בתלאביב החולים בתי בתוך כי נראה
שבירושלים. לאלו בהשוואה החולים, בית רמת לבין המחלקתית

בכיוונים לפעול החולים בתי את המעודדים התמריצים לבחינת לתרום בא שלפנינו המחקר 2.9

מכך. כתוצאה הנוצרת ההתנהגות את ולבדוק מנוגדים,
העתידי המבנה לגבי אלה בימים הנשקלות המדיניות אופציות להערכת גם יתרום המחקר 2.10

כגון הנדונות, המדיניות הצעות כי נראה בישראל. האשפוז שירותי של ההספקה ושיטות
מובילות בישראל, הבריאות מערכת לבדיקת הממלכתית החקירה ועדת של אלה
הממשלתיים, החולים בתי ביניהם. התחרות ולהרחבת החולים בתי של מוגברת לאוטונומיה
החולים לקופות שירותים הספקת על ביניהם יתחרו כללית, קופ"ח של החולים בתי גם ואולי
רק לבחור שיוכלו כך החולים, בתי בבחירת יוגבלו האזוריות הקופות שני, מצד השונות.
בתי של הבעלות דפוסי יהיו מה ברור לא עדיין שלהם. באזור הנמצאים החולים בבתי
האחרים, והלקוחות החולים קופות והתנהגות הפיקוח התיגמול, ילבשו צורה ואיזו החולים,
מוצק בסיס יספק הקיימת המערכת של והניתוח ההבנה שיפור אלה. מהסדרים כתוצאה

ידי: על וזאת המדיניות, אופציות של ולהערכה לתחזיות

3



החדשה, המדיניות בהפעלת האפשריים הקשיים איתור 2.10.1

לעקוב יש ואשר ההמלצות, תבוצענה וכאשר אם לעלות העלולות בעיות איתור 2.10.2

בהן, ולטפל אחריהן

היום, עד המדיניות בהחלטות פתוחות שנשארו הסוגיות איתור 2.10.3

המדיניות הצעות סמך על בפועל שנעשו השינויים למדידת ישמש אשר בסיס הספקת 2.10.4
הקיימות.

המחקר ומערן נתוממ מקורות .3

מנחלי מחלקות, מנהלי חולים, בתי מנהלי ובהם מפתח אנשי עם ראיונות על מבוסס המחקר 3.1

משמשים או במערכת הפועלים אחרים וגורמים הבריאות במשרד פקידים חולים, קופות
ראיונות. 40 נערכו 1990 לאוגוסט ינואר שבין בתקופה כצופים.

ולניתוחח. האשפוז מערכת של תיאור להכנת זמין וסטטיסטי תיעודי במידע שימוש נעשה 3.2

שני שצויין, כפי אביב. ותל ירושלים אזורים: בשני מתמקד המחקר של הראשון השלב 3.3

שני של בדיקה סמך על האשפוז. מערכת של מפתח במאפייני מזה זה שונים הללו האזורים
על שונים מוסדיים והסדרים סביבתיים גורמים השפעת לגבי הנחות לפתח ניתן האזורים,
עשויים המחוזות לשני המשותפים התנהגות דפוסי זאת, עם יחד החולים. בתי בין התחרות

הללו. לגורמים קשר ללא לצפותן שאפשר התנהגויות על להצביע

מרואיינים שני עלידי נמסרו ג/ בפרק להלן המדווחים הממצאים אחרת, צויין אם אלא 3.4

נוספים ולאנשים למרואיינים, נשלחו זה דו"ח של טיוטות שונים. מוסדות משני לפחות,
והערותיהם הממצאים את אלה קוראים אמתו רוב, פי על דעתם. לחוות בתחום, העוסקים
של קונסנזוס מייצגים שהממצאים לומר ניתן לרוב, הסופי. הדו"ח בהכנת בחשבון נלקחו

כקבוצה. המרואיינים תגובות
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שנבדקו המחוזות בשנ> והתמר>צ>מ המבנה של כוללת סק>רה ב.

אחרים הקשריים גורמים על גם כמו והפעגס"מ האיגוג"ם המבנ>0 על דיווח מובא זח בפרק .1
.(1990 (ראשית המחקר בתקופת הנחקרים האזורים בשני החולים בתי התנהגות על המשפיעים
מובילים והפיננסיים הארגוניים הגורמים הממצאים. ע''י המאושש קודם ידע על מבוסס הדיווח
כבסיס ששימשה השערה להתנהג, חולים בתי עשויים כיצד בסוגיה: שונות אפשרויות להעלאת

הבאים. בחלקים מדווח שעליהם והממצאים שנשאלו לשאלות

והמאפיינים הגיאוגרפי השטח גודל התיגמול, שיטות הבעלות, מבחינת גבדלימ המחוזות שני ,2

שלהם. השירות באזורי האוכלוסייה של הסוציודמוגרפיים

אב*ב תל .3

לקופ''ח או הבריאות למשרד או שייכים אביב בתל האשפוז בשוק הציבוריים החולים בתי 3.1

שלהם. הראשיים המשרדים מן פרוספקטיביים תקציבים מקבלים חם וככאלה כללית,
גמישות יתר לו המקנה דבר ממשלתיעירוני, חולים בית נחשב אביב תל הרפואי המרכז
אחרים. ממשלתיים חולים בתי לעומת בדרגות, הקידום בנושא במיוחד האדם, כוח בתחום
משרד עלידי מכוסה תמיד איננו הגרעון התקציב, מן חורג מסוים חולים שבית במידה
של וההחזקה הפיתוח חשבון על נעשה הוא קרובות ולעתים כללית, קופ''ח או הבריאות
התקציבים שבה במידה תלוי החולים על להתחרות שהתמריץ יתכן הקיימת. התשתית

שירות. הספקת של הקיימות הרמות על יתבססו בעתיד

כללית, קופ''ח לבין הממשלה בין שנחתם האזוריות, להסכם קשורים אלה תקצוב תהליכי 3.2

שני זה להסכם הארץ. חלקי וברוב אביב בתל הציבוריים החולים בתי על משפיע ואשר
מקום בסיס על החולים לבתי לפנות אמורים כללית קופ''ח חברי א) עיקריים: מרכיבים
ימי עבור כללית מקופ''ח ופרוספקטיבי גלובלי תשלום מקבל הבריאות משרד ב) מגוריהם;
מעביר הבריאות משרד ג) הממשלתיים, החולים בבתי זו קופה למבוטחי הצפויים האשפוז
השונים. הממשלתיים החולים בתי של התקציב תהליכי במסגרת הגלובלי התשלום כספי את
לבתי לפנות חופשיים שהם נראה אמנם ברור. פחות המצב האחרות הקופות לחברי באשר 3.3

אותם לקבל חייב מגוריהם באזור החולים בית רק אולם שלהם, לאזור מחוץ חולים
מוסכם תעריף ולפי יומי בסיס על מתגמלות הקטנות החולים קופות אלקטיביים. לטיפולים

חוץ. בחולי טיפול עבור

ולטפל לאשפז יותר גדול תמריץ להיות עשוי החולים בתי להנהלות הללו, התנאים במסגרת 3.4

פעם) מדי קורה אשר דבר בתשלומיהן, מפגרות שאינן (במידה הקטנות הקופות מן בחולים
משפיע מספק חולים בית שכל האשפוז ימי מספר זאת, לעומת כללית. קופ''ח בחברי מאשר
חולים מקופת מקבל הבריאות שמשרד הגלובלי בתשלום חלקו ועל הבאה לשנה תקציבו על
קופ''ח חולי של האשפוזים את גם להגדיל תמריץ חולים בתי שלמנהלי יתכן לכן, כללית.
שכן הקופות, מכל חולים אליהם למשוך מעונינים מחלקות שראשי יתכן כן, כמו כללית.
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אף או המחלקה גודל על לשמירה הצדקה משמשים כללית, כולל קופה, מכל נוספים חולים
מספר של במונחים החולים בתי של פעילותם להגדלת המיועדת כזאת, התנהגות להרחבתה.
את להגביל הוא לכאורה, זה, אינטרס הבריאות. משרד של לאינטרס מנוגדת אשפוז, ימי

התקציב. מגבלות בגלל המערכת, ידי על המסופקים האשפוז ימי מספר

האשפוזים תופעת את לרסן יכול הדבר יוקרה, עלידי מונע החולים שבית במידה כן, כמו 3.5

להיות עשויים למחלקת יוקרה יביא בהם שהטיפול מקרים פיננסיים. מטעמים המוארכים
שמנהלי להניח סביר הכנסות. להגדיל מנת על רק המוחזקים מחולים אטרקטיביים יותר
יוצא פועל תהיה חולים למשוך השאיפה ועוצמת המיטות, בסבב לאיזון להגיע ינסו מחלקות
חשיבות ומכאן הזה הלחץ לגבי מווסת גורם מהווה מיון חדר המחלקה. על הלחץ של

המחלקות. לבין המיון חדר בין היחסים

החולים בתי מצד ההסכם על אישמירה נאכף. האזוריות הסכם מידה באיזו ברור לא 3.6

עם ההשוואה גם ההסכם. יבוטל אם להם לצפות שניתן ההתנהגות דפוסי על אולי, מעידה,
ביטול לאחר בתלאביב לה לצפות שיש ההתנהגות על אור להטיל עשוייה הירושלמי השוק

האזוריות.

>תשל*0 .4

למשרד או כללית לקופ"ח שייך החולים מבתי אחד לא אף זאת, לעומת בירושלים, 4.1

היבט יש לירושלים זאת, עם יחד האזוריות. להסכם כפופה איננה כן, על העיר, הבריאות.
אלקטיביים. שאינם לחולים העיקרי הכניסה שער שהם המיון, חדרי תורנות והוא מתוכנן,
לטיפולים הספקים בבחירת יותר רב חופש לחולים יש שבירושלים כן, אם נראה,
אינן שהן משום הקטנות הקופות חברי עבור יחסית קטן להיות עשוי זה הבדל אלקטיביים.

אליו. קשורה כללית שקופ"ח המידה באותה האזוריות להסכם קשורות

ולמבוטחי ייתכן בירושלים. אחד חולים בית עם משותף לניהול הסכם מסוימת לקופ''ח 4.2

לאיזה פציינטים להזרים מנסה שהקופה במידה הבחירה חופש על נוספת מגבלה זו קופה
חולים. בית

נותנת זו עובדה יומי. בסיס על בירושלים החולים בתי את מתגמלות החולים קופות כל 4.3

בתנאי האשפוז, ימי מספר את שאפשר כמה עד להגדיל החולים לבית ברור תמריץ
החולים. רוב לגבי המצב זה כי נראה השולית. מהעלות גדול היומי שהתעריף

לבין מחד, יוקרה, מניעי בין להתקיים העשוייה ההמרה לגבי 3.5 בסעיף שנאמר מה 4.4
בירושלים. החולים בתי שוק לגבי גם נכון מאידך, פיננסיים תמריצים

קבלת מתירים ציבוריים, חולים בתי נחשבים שהם למרות בירושלים, החולים בתי בנוסף, 4.5
החולים. בית במסגרת (שר"פ) פרטיים חולים
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המחוזות בשמ ח*יט> המגזר .1

חולים בתי קיימים בתלאביב רק כי אף הפרטי, המגזר מן מתחרים קיימים המחוזות בשני 5.1

המחוזות בשני לילה. שהיית הכוללים שירותים ומספקים מלאה במתכונת הפועלים פרטיים
גורם להיות עשויים אשר אבחון שירותי וכן יום לטיפול פרטיים כירורגיים מרכזים יש
מתוגמלים יום לטיפול והמרכזים הפרטיים החולים בתי החולים. בתי התנהגות על המשפיע

הטיפול. סוג לפי דיפרנציאלי בסיס על או שירות, עבור תשלום של בסיס על עלפירוב

וסו**ודמוגר0"0 ג*אוגר0"0 מא8"נ*מ .6

יש בירושלים כי נראה גבולותיו. מבחינת להגדרה יותר קשה התלאביבי האשפוז שוק 6.1

 יהודיים כלליים חולים בתי חמישה עלידי מוגדר העיר, במערב לפחות שהשוק, הסכמה
יש אביב בתל לדך. ומשגב צדק שערי חולים, ביקור הצופים, הר הדסה כרם, עין הדסה
קיימת אולם ובילינסון, אביב תל הרפואי המרכז השומר, תל  מרכזיים חולים בתי שלושה
השרון, חולים בית כמו  יותר הקטנים הקטנים החולים מבתי אילו בשאלות הסכמה פחות
נתניה כגון במחוזות החולים בתי והאם בחשבון, להביא יש יותר  וולפסון הרופא, אסף
במידה האזוריות, הסכם כי לזכור, יש כן כמו הרלבנטי. השוק מן חלק מהווים ורחובות
לפי מאושפזים החולים שכן שוק, קיים לא כלל אביב שבתל פירושו בהקפדה, נשמר שהוא
הגדרת על מקשה בלבד חלקי באופן נאכף שההסכם העובדה השוק. כוחות לפי ולא ההסכם

אביב. בתל השוק גבולות

השלכות יש לכך קשישים. של גדול אחוז עלידי מאופיינת העיר, מרכז ובעיקר תלאביב, 6.2

האשפוז. מערכת על ברותת

שיש נראה החרדיות. הקהילות במיוחד היטב, מוגדרות תתקבוצות מספר יש בירושלים 6.3

לקחת יש ברק בני העיר את הכולל אביב בתל בשוק האשפוז. מערכת על השלכות לכך
החדש החולים לבית החרדיות הקהילות בין להתפתח העשוי המיוחד היחס את בחשבון

הישועה. מעייני
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החולים בתי התנהגות לגבי עיקו"ם ממצאים ג.

שבתי עולה, בראיונות שהתקבלו מהתשובות חול>0. אליהם למשוך מעוג"נים חחול>ם בתי .1

משתנה זה בכיוון המושקע המאמץ חולים. אליהם למשוך מעוניינים אכן בישראל החולים
למשנהו. אחד חולים ומבית למחוז ממחוז

סיבות: ממספר באלה אלה מתחרים החולים בתי 1.1

הציוד הצוות, המיטות, מצבת את להצדיק מנת על וזאת נוספים, חולים למשוך כדי 1.1.1

ואישור אקדמי מעמד תקינה, להצדיק וכן בעתיד; לתוספות בקשות וכן והמבנים,
פעילותה. וברמת המחלקה בגודל הם אף התלויים התמחות, לתת

ההכנסות. להגדלת להביא כדי 1.1.2

יותר. לתחרותית תהפוך שהמערכת במקרה לעתיד, לקוחות לעצמם להבטיח כדי 1.1.3

הצהריים אחר בשעות הנעשית העבודה  הנוספות" ה"שעות הצלחת את להגביר כדי 1.1.4

במסגרת או בירושלים, החולים בבתי (שר"פ) הפרטי הרפואי השירות במסגרת
כללית. חולים וקופת הממשלה בידי הממומנים תורים לקיצור הזמניים ההסדרים

תמריץ בכך העוסקים שלרופאים ייתכן שחורה, רפואה של תופעה שקיימת במידה 1.1.5

ממוסדת. הלא הפרטית למסגרת אותם להכניס שניתן חולים למשוך

ההמתנה זמן את לקצר נועדה הבריאות, משרד בידי המופעלת תורים לקיצור התכנית 1.1.6

לפחות הקיימים אלה, לניתוחים הארוכים התורים בגלל אלקטיביים. לניתוחים
יחד זו. לתכנית חולים למשוך צורך שיש נראה לא הממשלתיים, החולים מבתי בחלק
להבטיח כדי חולים, למשוך תמריץ יש בתכנית המשתתפים שלרופאים יתכן זאת, עם

תורים. לקיצור התכנית של המשכה את

לחברי טוב שירות לספק מעוניינים אביב תל באזור כללית קופ"ח של החולים בתי 1.1.7

1 החולים בבתי תורים לקיצור התכנית במסגרת טיפול המקבלים כללית, חולים קופת
בשוק שלה בכוח משתמשת כללית קופ"ח הממשלתיים. החולים בבתי ולא קופ"ח של
חולים העברת באמצעות וזאת הממשלתיים, החולים בבתי רכישותיה את לצמצם
במשך השירות אם יותר. ארוכות שעות במשך והפעלתם שבבעלותה החולים לבתי
להתנגד האחרונים עלולים הלקוחות, רצון את ישביע לא הללו הנוספות השעות
תורים. לקיצור התכנית הממשלתיים החולים בבתי הונהגה אם במיוחד להעברה,
יש קופ''ח, למרכז גם כמו כללית, קופ"ח של החולים ולבתי שלרופאים כן, אם נראה,
לפחות או חולים, למשוך לתמריץ התורם דבר תורים, לקיצור בתכנית משותף אינטרס

הקיימים. החולים על לשמור

חולים. של שונים בסוגים מעוניינים שונים חולים בתי 1.2

לאשפוז, המיועדים חולים משיכת על יותר רב דגש שמים אשר חולים, בתי מנהלי יש 1.2.1

חינם אלה הבדלים כי נראה חוץ. במרפאות הטיפול על הדגש את שמים אחרים
היתרונות לגבי וההערכה החולים בתי של באיסטרטגיה ההבדלים של תוצאה
של הישירים הפיננסיים בתמריצים הבדלים של תוצאה דווקא ולאו שלהם, היחסיים

אמבולטוריים. שירותים הספקת

8



^

רפואיים מקרים גם מחפשים הם מעורבים, מניעים יש גדולים רפואיים למרכזים j 2 2

ומעמדם יוקרתם את מעלים אשר גבוהה, עלות ובעלי מסובכים מעניינים, שהינם
ההכנסה. בסיס את המחזקים יותר, נמוכה בהם הטיפול שעלות חולים וגם האקדמי,
והפחות יותר הקטנים החולים בתי הללו. התמריצים שני בין סתירה יש לעתים
נמוכה שעלותם ואלקטיביים, רגילים טיפולים על בעיקר מתבססים מתוחכמים

במיוחד. אלה תחומים לטפח ומעוניינים יחסית

ישביעו אשר תפוסה שיעורי על לשמור שואפים החולים בתי מנהלי והן המחלקות מנחלי חן 1.3

העובדים. רצון את
בין המספרי לאיזון הדאגה וביניהם משלה תמריצים הראשית לאחות גם לכך, בדומה
מחלקה בכל הראשית לאחות שגם ברור מכך. הנובע העבודה ועומס לאחיות החולים

המחלקה. תפוסת על השפעה

מתמקדים אינם בתלאביב החולים בתי חולים, למשוך לרצון לעיל שנמנו הסיבות למרות 1.4
על אף יחסית. חדשה עדיין היא כ"שוק" החולים בתי מערכת תפיסת בלבד. חולים במשיכת
החולים בתי על גם זאת לומר ניתן גוברת. חולים במשיכת ההתעניינות כי נראה כן, פי
הכנסותיהם שכן חולים, למשיכת ברור תמריץ החולים לבתי יש כאן כי אף בירושלים,

שבטיפולם. החולים מספר עלפי ורק אך נקבעות

טוב שירות לספק להצליח הוא שלהם שהיעד אמרו, החולים בבתי מרואיינים מספר 1.5

שלאו. ובין נוספים חולים למשיכת יביא שהדבר בין אחראים, הם שלה לאוכלוסייה

ולא אב>ב גתל לא מלאה הגבלה התחרותית ההתנהגות את מגביל אעו המרכזי התיגון X

בירושלים.

האזוריות הסכם : אביב תל 2.1

והן הדחופים לטיפולים הן שאחראי הוא האזורי החולים בית האזוריות, הסכם לפי 2.1.1

זה מכלל יוצאים החולה. של המגורים כתובת לפי נקבע והוא דחופים, הלא לטיפולים
חייב כזה במקרה מגוריו. ממקום הרחק נמצא אדם כאשר המתרחשים חירום מקרי

לאזוריות. קשר ללא החולה, את לקבל ביותר הקרוב החולים בית

קיימת תלאביב, במחוז ניכר בהיקף חוץאזורי טיפול קיים למעשה זאת, עם יחד 2.1.2

מספר לכך תורמות לאזור. מחוץ באים החולים מן שכ5?20 המרואיינים בין הסכמה
תופעות:

מגיעים הם בה, מתגוררים שאינם אנשים של רב מספר עובדים תלאביב בעיר (א)
חדשים שירותים של כרוכשים והן חרום כמקרי הן תלאביב הרפואי למרכז

להלן. המתוארים

אלקטיביים, בטיפולים מדובר כאשר דעת שיקול מפעילים ורופאיהם חולים (ב)
למטופליהם מודיעים הרופאים לעתים דחופים. במקרים כשמדובר גם ולעתים
בהתאם. המיון לחדר פנייתם את מתכננים והחולים מיון, חדר בכוננות יהיו מתי
למחוז. מחוץ מיון לחדר לפנות להחליט עצמם דעת על עשויים החולים לחליפין,

9



החולים לקופות קשה לקוחותיהן, עם תקינים יחסים על לשמור רצונן בגלל (ג)

הטיפול. לאזור מחוץ שניתנו לטיפולים לפחות חלקי תשלום מהחזר להימנע
למעשה שילמה שכבר למרות זאת, לעשות לעתים נאלצת כללית קופ"ח אפילו

הגלובליים. והתשלומים האזוריות הסכם במסגרת השירותים עבור

מגלה החולים בית הרלבנטית, במחלקה פנויות מיטות של רב מספר יש אם (ד)

לאזור. מחוץ חולים לקבל יותר גבוהה נכונות

בית התנהגות על להשפיע עשויים אשר תמריצים של מיגוון יוצר האזוריות הסכם 2.1.3

החולים.

מעבירה כללית שקופ"ח הוא, האזוריות הסכם של נוסף היבט לעיל, שצויין כפי (א)
בבתי מקבלים שחבריה הטיפול עבור הבריאות למשרד מראש גלובלי תשלום
כללית בקופ''ח חברים משרתים אשר הממשלתיים החולים שבתי יוצא, חולים.

הפרוספקטיבי. לתקציבם מעבר נוספת הכנסה מקבלים אינם

אזור לפי מוגבלות שאינן הקטנות הקופות מן חולים למשוך שואפים החולים בתי (ב)

להשיג השיטות אחת אשפוז. יום לפי החולים עבור החולים לבתי והמשלמות
זה. בפרק *.1 בסעיף להלן כמתואר אלה, קופות עם ומתן משא הינה זו מטרה

מקבלים הם אין שעבורם חולים שלהם האזור מתוך להרתיע מנסים החולים בתי (ג)

תורים יצירת עלידי נעשה שהדבר טוענים הקופות מנהלי נוספת. הכנסה כל
אלקטיביים. לניתוחים ארוכים

בהסכם נכלל אינו שזח טוענים לב, צנתור כגון חדש, שירות הפותחים חולים בתי (ד)

נוסף. תשלום עבורו ודורשים האזוריות,

חוץאזורי. לטיפול שהביאה מדיניות אימצה כללית קופ"ח אביב, בתל 2.1.4

בתי של החוץ למרפאות אחרות קופות של חולים לקבל מסרבת כללית קופ"ח (א)
קופ"ח של החולים בתי ממנהלי לחלק שיש האינטרס למרות זאת, שלה. החולים
משפטית תביעה הגישה "מכבי" הקטנות. החולים לקופות שירותים לספק כללית
חולים אוכלוסיית נוצרה מכך כתוצאה במשפט. הפסידה אך כללית, קופ"ח נגד

עליה. להתחרות יכולים הממשלתיים החולים שבתי נוספת

החולים בבתי השימוש צמצום של מדיניות יש כללית שלקופ"ח נראה (ב)

כללית קופ"ח של חולים מכך, כתוצאה לאזוריות. קשר ללא הממשלתיים,
הקופה. של חולים לבתי מגוריהם, לאזור מחוץ מועברים

חדרימיון תורנות : ירושלים 2.2

בימים בתורנות נמצאות שונים חולים בבתי שונות מחלקות התורנות, שיטת עלפי 2.2.1

זאת, עם התורן. החולים בבית ורק אך להתקבל צריכים דחופים מקרים שונים.
פחות מושפע וככזה ירושלים צפון לאזור אזורי חולים בית חינו הרהצופים הדסה

מהתורנות.
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הקופות מנהלי והן החולים בתי מנהלי הן בירושלים, המיון חדרי תורנות למרות 2.2.2

בבתי מטופלים המיון לחדרי המתקבלים הדחופים המקרים מן ניכר שחלק מדווחים
בתורנות. שאינם חולים

בתורנות. נמצאים הם אין אם גם חולים, בקבלת גמישות מגלים החולים בתי 2.2.3

שהם החולים שבית עד המיון לחדר ה"דחופות" פניותיהם את לעתים מעכבים החולים 2.2.4

תורן. יהיה מעדיפים

חולים למשיכת החולים בת> שנוקטים שיטות .3

הקהילתית: הרפואה עם קשרים יצירת 3.1

ורופאים מרפאות עם קשרים יוצרים ובתלאביב בירושלים חולים בתי רופאי 3.1.1

אופנים: בכמה להתבצע יכול הדבר בקהילה.

היו כיועצים. או במרפאות, חלקית במשרה מועסקים החולים בתי רופאי (א)
הקופה. של תשלום ללא הייעוץ ניתן שלעתים שטענו מרואיינים

בבתי בסמינרים או רופאים בביקור להשתתף מוזמנים הקהילתיים הרופאים (ב)
החולים. לבית חולים מופנים הקהילה, עם הללו הקשרים מן כתוצאה החולים.

להם השייכים לאזורים אלה מאמצים מגבילים אינם בתלאביב החולים בתי (ג)

רשמית.

חדשים שירותים פיתוח 3.2

חדשים טיפול ומערכי טיפולים שירותים, מפתחים אביב ובתל בירושלים החולים בתי 3.2.1

בית לילדים. יום ואשפוז אמבולטוריים ניתוחים כגון לציבור, מציעים הם שאותם
לביקורי יחידה כגון קהילתיים, שירותים מספק לדוגמה, תלאביב באזור אחד חולים
גם מתוכננים יום. בטיפול ילדים יום; בטיפול דיאליזה פסיכוגריאטריה, בית,

נוספים. שירותים

בסל כלולים אינם מניעתי, טיפול המספקים אלה בעיקר החדשים, השירותים מן חלק 3.2.2

הקופות. רוב שמציעות הבסיסי השירותים
גדולים, למעסיקים שגרתיות בדיקות בהספקת מתחילים החולים בתי כלל בדרך (א)
לכך מעבר שהרחיקו חולים בתי יש אולם, למנהלים. הניתנות ההטבות מן כחלק
שפיר מי בדיקות וסת, חדלון מרפאת ממוגרפיה, כגון: שירותים מספקים והם
כרוניים לחולים בית ביקורי חוץרחמית, הפריח המחיר, בחצי 37 לגיל מתחת

ילדים. של בפסיכיאטריה מסויימים ותחומים
של מלאה רשימה לספק מוכן היה לא שרואיינו החולים בתי ממנהלי איש (ב)

בכתב. כזו רשימה קיימת שלא אמרו חלקם הללו. השירותים

נוספות: מטרות כמה אלה שירותים לפיתוח יש חולים, למשוך הרצון מלבד 3.2.3

עצמה, בפני כמטרה המטופלים רצון שביעות הגברת (א)
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ניתוחים של במקרה לדוגמה החולים, לקופות האשפוז בעלויות צמצום (ב)

אמבולטוריים,

הרופאים, הכנסות שיפור (ג)

בו. להשתמש מעוניין הרפואי שהצוות חדש ציוד להכנסת מסגרת הקמת (ד)

רווחים להניב נועדו לא החדשים השירותים והמחלקות, החולים בתי מנהלי לדברי 3.2.4

העלות. כיסוי תוך לעיל, המטרות את לשרת אלא גדולים,

לשיווק. כמכשיר חדשים שירותים פיתוח על הדגש אותו מושם החולים בתי בכל לא 3.2.5

הקהילה עם הקשרים לחיזוק כמכשיר החדשים השירותים את הרואים חולים בתי יש
זו. בדעה אינם אחרים חולים בתי ואילו להפניות, וכמקור

שלושת מבין לדוגמה: החדשים, השירותים במיסוד מאלה אלה נבדלים החולים בתי 3.2.6

את הכולל רפואיות לבדיקות מרכז פתח אחד רק אביב, בתל המובילים החולים בתי
שירותים להספקת עצמם את מגבילים אחרים חולים בתי החדשים. השירותים רוב
ולממן תרומות לקבל להן שמותר המחלקות, של מחקר" "קרנות בחסות חדשים

חדשים. פיתוחים

בחו"ל. שגוייסו מתרומות קרובות לעתים באים החדשים השירותים לפיתוח המשאבים 3.2.7

כדי ופיתוח התרחבות במדיניות נוקט או חדש בפרוייקט חולים בית פותח לעיתים
בין תחרות שקיימת שאמרו מרואיינים היו שכאלה. תרומות המושכת תדמית ליצור

הללו. הכספים על החולים בתי

בכירים צוות אנשי על תחרות 3.3

מחלקות. מנהלי על ובעיקר צוות, אנשי על מתחרים המחוזות בשני החולים בתי 3.3.1

עלידי ושוב שוב הוזכר למשנהו אחד חולים מבית נודע מיילד של מעבר בירושלים, 3.3.2

החולים בית של התדמית ושיפור השוק נתח הגדלת לגבי חשיבות כבעל המרואיינים
אביב. בתל דווחו דומים ממצאים עבר. אליו

מן הפניות לקבלת הנוגע בכל חשיבות נודעת שם ובעלי ידועים רופאים של לנוכחותם 3.3.3

בקהילה. הרופאים

צוות: אנשי על בתחרות שונות בשיטות משתמשים החולים בתי 3.3.4

ראש של מעמד אקדמי, תואר כגון מקצועית, להתקדמות הזדמנויות מציעים (א)
מתוגבר. ומחקר מחלקה

חדשים שירותים לפיתוח אפשרויות מציעים (ב)

ביותר החדיש הרפואי לציוד גישה מאפשרים (ג)

בדיור. הטבות מציעים (ד)

הצהריים אחרי שירותים מכירת 3.4

אחר בשעות לקופות שירותים למכור החלו אביב בתל הציבוריים החולים בתי 3.4.1

במרוכז קונות שהן דיווחו קופות מספר תורים. לקיצור להסכם בנוסף וזאת הצהריים,
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למבוטחיהם המצפים הארוכים התורים עקב וזאת הצהריים, אחרי שירותים
אלקטיביים. לטיפולים או לניתוחים הממתינים

בית אותו לרופאי מותר שלפיו מסויימת קופ"ח עם הסכם יש מסוים חולים לבית 3.4.2

לרופאי יש כך הצהריים. אחר בשעות הקופה של החולים בבית ניתוחים לבצע חולים
היא גם נהנית החולים בית של המחקר" ו"קרן נוסף, הכנסה מקור הנ"ל החולים בית

נוספת. מהכנסה

הצהריים אחרי הניתנים השירותים הרחבת הפרטיים, החולים בתי של מבטם מנקודת 3.4.3

השעות מספר את מגדילה וגם שלהם החולים ממספר גורעת הציבוריים החולים בבתי
תחרותי. איום היוצר דבר הציבוריים, החולים בבתי שוהים שהרופאים

החולים, בית לצוות נוסף בתגמול כרוכה הצהריים אחר בשעות עבודה שכל מכיוון 3.4.4

לשירות חולים למשוך ינסו האחרונים שאלה אולי לצפות ניתן לרופאים, ובעיקר
בתי רופאי של נסיונות על דיווח הקופות מנציגי אחד שני, מצד הצהריים. אחר הניתן
משום הצהריים, אחר עבודה לגבי החולים לבתי הקופות בין הסכמים למנוע חולים
התחרותי שהתמריץ כן, אם נראה, הפרטי. במגזר לעבוד הרופאים מן ימנע שהדבר
לבית מחוץ העבודה הזדמנויות על בחלקו, לפחות מבוסס, החולים בתי רופאי של

החולים.

חולים. למשיכת כאמצעי האשפוז באורך משתמשים אינם החולים בתי 3.5

מתחרים חולים שבתי עולה, בארה"ב חולים בתי בין בתחרות העוסקת הספרות מן 3.5.1

הרופאים למשיכת או חולים, למשיכת כאמצעי יותר ארוך באשפוז להשתמש עלולים
יותר. זהיר בטיפול ובמרכיב להחלמה כעוזר לעיתים נתפס יותר ארוך אשפוז המפנים.

לנושא (פרט זח היבט הזכיר לא החולים, קופות נציגי כולל מהמרואיינים, איש 3.5.2

השהות כספיים, בעיקרם הם האשפוז להארכת התמריצים יולדות). במחלקת השהות
יומי. בסיס על הוא התיגמול כאשר יותר ארוכה לחיות נוטה

של בסיס על בעיקר שיתחרו לצפות היה ניתן שמהם הפרטיים, החולים בתי אפילו 3.5.3

היא לכך אחת שסיבה ייתכן השהות. הארכת עלידי זאת עושים אינם שונות, הטבות
אשפוז. יום עבור תשלום בסיס על מתוגמלים אינם לרוב, אלה, חולים שבתי

האשפוז משך של מלאכותית שהארכה ציין, החולים בתי ממנהלי אחד לפחות אדרבה, 3.5.4

הקופות. מצד האמון באובדן לו לעלות עלולה

פרסומת 3.6

יש כי אף פרסומת, באמצעות ישיר שיווק מאמצי נוקטים אינם החולים בתי רוב 3.6.1

בירושלים, חדש. שירות פתיחת על בעתונים מודעות לעתים המפרסמים ביניהם
כדי המקומית בעתונות כתבות מעודדים חולים שבתי מרואיינים מספר הזכירו

עצמם. את לפרסם
טוב שירות לתת להם שחשוב אמרו, החולים מבתי צוות אנשי מספר השירות: טיב שיפור 3.7

מידע לאיסוף לחולים שאלון להעביר נהוג אחד חולים בבית לפחות השירות. טיב את ולשפר
לעיל, שתוארו החדשים השירותים פיתוח על שדיווחו המרואיינים בנוסף, השירות. טיב על

השירות. ונוחיות התורים לנושא מיוחדת רגישות גילו
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החולים בתי שירותי את הרוכשות הקופות התנהגות .4

החולים בתי לבין הקופות בין הסכמים 4.1

החולים. מבתי שירותים של מרוכזת קנייה לשקול הקופות החלו לאחרונה 4.1.1

החולים בתי שירותי מחירי רוב, פי על מחירים; על מסויימת בתחרות כרוך היה הדבר 4.1.2

את רק לא לקבוע האמורה הבריאות, משרד שמפרסם תעריפים מערכת על מבוססים
מרשים הספקים כי נראה אולם המינימום. מחירי את גם אלא המקסימום מחירי
קונים. של לקבוצות בהנחות כשמדובר במיוחד זו, תעריפים ממערכת לסטות לעצמם
מזח נמוך במחיר לקופות צנתורים המוכרים ציבוריים חולים בתי יש לדוגמה,
שירותי על מחירים מלחמת התרחשה בירושלים הפרטיים. החולים בתי שדורשים
הדמיה וששירות ירדו, מסוים חולים בבית שהמחירים לכך שגרמה האולטרהסאונד,
ציבוריים חולים, בתי בין מחירים תחרות על עדויות יש הרגל. את שפשט כמעט פרטי
כולל ועוד, צנתורים ,CT בדיקות גרידה, קטרקט, ניתוחי בתחום כאחד, ופרטיים

השרות. לעלות מתחת במחיר שרותים נמכרו בהם מקרים

למתת בחיתוליה, עדיין היא החולים בתי לבין הקופות בין ההסכמים תופעת 4.1.3

לסכם מעוניינים החולים בתי וגם החולים קופות שגם כך על הצביעו שהמרואיינים
לקופות שאפשרו כאלה בעיקרם היו עתה עד אליהם שהגיעו ההסכמים נפח. הסכמי
מסויימים בשירותים מדובר כאשר מבוטחיהם, עבור מזורז טיפול לקבל החולים
אשפוז טיפול המספקים הסכמים אין עתה עד כי נראה ארוך. הוא לקבלתם שהתור
של ריבוי המכסים הסכמים או הקופות, אוכלוסיית מקרב גדולות לקבוצות כוללני

שירותים.

אבחון קבוצות על המבוסס לתיגמול החולים בתי עם ומתן משא מנהלות הקופות 4.1.4

י. כי נראה כאלה. הסכמים כל כנראה נחתמו לא אלה שורות לכתיבת עד אך ,(ORQ)
הפעלת של לכיוון הבריאות משרד שנקט בצעדים קשורים אינם הללו המאמצים

הממשלתיים. החולים בבתי נבחרים בשירותים הקבצות

בספקים להשתמש חבריהן את לשכנע מסוגלות הקופות החולים, קופות מנהלי לדברי 4.1.5

כאלה שהסכמים כך על להצביע היא השיטות אחת ההסכמים. נחתמו שעמם
נמוכים. חבר דמי על לשמור מאפשרים

וזאת והאבחון, הכירורגיה בתחומי פרטיים למרכזים פנו הקופות שבהם מקרים יש 4.1.6

נוקטת כללית קופ"ח סביר. איננו הציבוריים החולים בבתי השירות לדעתם כאשר
כבר היא הגלובלי ההסכם שבמסגרת העובדה אותה מגבילה כי אף פעם, מדי זה צעד
למרכזים משלמת היא שכאשר יוצא, הציבוריים. החולים לבתי השירות עבור שילמה

שירות. אותו עבור פעמיים משלמת היא פרטיים, ואבחוניים כירורגיים

החולים בבתי הטיפול איכות ועל העלות על הקופות של בקרה 4.2

אורך של ראות מנקודת אשפוזים אחר למעקב שיטות מפתחות הקופות מן חלק 4.2.1

בירושלים חולים בבית קבוע צוות יש אחת לקופ"ח הטיפול. הלימות ואפילו השהות
באזור החולים מבתי באחד אחות מחזיקה אחרת קופ"ח האשפוז. משך אחר העוקב
שדפוסי יתכן אשפוז. בימי הצורך הערכת לצורך בפרוטוקול המשתמשת תלאביב,
כמות את להקטין רבים, במקרים ומיועדים, הקופות, ידי על המופעלים אלה, בקרח
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במשיכת להתחרות האחרונים אלה את ידרבנו החולים, בתי שמספקים השירותים
חולים.

למבטחי החולים בתי שמספקים החדשים שהשירותים דיווחו, החולים בתי מנחלי 4.2.2

זה) בפרק 3.2 סעיף (ראה הקופה השתתפות ללא אלה שירותים הרוכשים הקופות
מחוייבות p הקופות שעבורם נוספים, לטיפולים להפניות קרובות, לעתים מביאים,

הפנייה. של זה סוג על לשלוט קשה לקופות לשלם.

עבור גם העובדים חולים בית רופאי כי המעניינת, האפשרות את העלה אחד מרואיין 4.2.3

וכן חזה החולים בבית שלהן האשפוז בהוצאות לשלוט להן עוזרים שונות חולים קופות
החולים לקופות גם הקשורים החולים בתי רופאי בו. בחבריהן הטיפול את לזרז

החולים. בתי בתוך הקופות עבור לארשמיים שליטה כסוכני לשמש יכולים

תלאניג לנץ >תשל*0 גץ מסגמת ה^וואח .5

והתיגמול האזוריות הסכם כלומר המחוזות, שני בין הגדולים המבניים ההבדלים למרות 5.1

בתי בקרב התחרותית ההתנהגות כי נמצא בירושלים, לא אך אביב בתל הקיימים הגלובלי,
כדלקמן: הן זו למסקנה האפשריות הסיבות שצפינו. כפי שונה אינה המחוזות בשני החולים

השווקים בשני הפועלים החולים בתי כל פרטיים, החולים בתי של קטן מספר להוציא 5.1.1

מתנהגים הם שבה המידה את להגביל עשוי זה דבר רווח. כוונת ללא מוסדות הינם
הקלאסית. הכלכלית לתיאוריה בהתאם רווחים, למקסם המנסים כמתחרים

המחוזות. בשני דומים האחרים המקצוע אנשי ושל הרופאים של המקצועיות הנורמות 5.1.2

גם ונראה לעקיפות, חשופות הינן המיון, חדרי ותורנות האזוריות כגון תכנון, שיטות 5.1.3

אחר. גוף כל או כללית, קופ"ח הבריאות, משרד בידי בקפידה נאכפות שאינן

"עסקית" עמדה מעודדת אביב בתל פרטיים חולים בתי של נוכחותם שעצם ייתכן 5.1.4

לצפות היה שניתן מכפי יותר אביב, בתל הציבוריים החולים בתי מצד יותר ותחרותית
הבריאות. למשרד כללית קופ"ח של גלובלי תשלום הכוללת אזורית במערכת

מזה: זה המחוזות שני שונים בהם נושאים 5.2

יותר בולט הדבר כי נראה אולם חולים, למשוך מעוניינים החולים בתי המחוזות, בשני
גורמים: ממספר לנבוע יכול זה הבדל בירושלים.

האיזורים; בשני הנהוגות השונות התיגמול לשיטות הקשורים מהתמריצים 
האיזורים; בשני האוכלוסיות במבנה בהבדלים בהתחשב המיטות בהיצע מהבדלים 

האיזורים. בשני החולים בתי על בבעלות מהבדלים 
השונות. תקופות חברי בין להפליה תמריצים האזוריות הסכם יוצר אביב בתל 5.2.1

המידה. באותה אטרקטיביים הינם הקופות מכל חולים בירושלים,

מן יותר פעילות הן אביב בתל החולים קופות כאילו נראה מכך, כתוצאה אולי 5.2.2

החולים. לבתי הולמת גישה ללקוחותיהן להבטיח במאמציהן בירושלים הקופות
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בתל יותר בולטים המחלקות ומנהלי החולים בתי מנהלי בין בתמריצים ההבדלים 5.2.3

בירושלים. מאשר אביב
קבלת לשם החולים בית בבחירת יותר רבה מגמישות נהנים בירושלים החולים 5.2.4

אביב. בתל עמיתיהם מאשר אלקטיביים טיפולים
ו

אבל הציבורי. במגזר שנוצר התור מן מרוויחים אביב בתל הפרטיים החולים בתי 5.2.5

המרכזים את והן החולים בתי את הן  הפרטי המגזר את ניצלו מצדן החולים קופות
וזולים טובים שירותים לספק הציבורי המגזר על לחץ יצירת לצורך  העצמאיים

יותר.

המחוזות: שני בין דמיון קיים בהם נושאים 5.3

כל יוקרה. ועל ציוד, על בכירים, צוות אנשי על מתחרים החולים בתי המחוזות, בשני 5.3.1

למטרה הופכים הם בנוסף אולם חולים, משיכת של למטרה אמצעים מהווים אלה
עצמה. בפני

רופאים ועם קהילתיות מרפאות עם קשרים מפתחים החולים בתי המחוזות, בשני 5.3.2

בתחרות. מעמדם את לחזק כדי בקהילה,

אשפוז בהארכת משתמשים החולים בתי המחוזות משני באחד לא אף כי נראה 5.3.3

כגורם ואם החולים על המשפיע כגורם (אם חולים למשיכת כבאמצעי כשלעצמה
הרופאים). על המשפיע

פיתוח על דגש פחות לשים נוטים ביותר הגדולים החולים בתי המחוזות, בשני 5.3.4

חולים. למשיכת כמקור מתחריהם מאשר חדשים שירותים
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עת>ד"מ מחקו כ>יונ> ך,

כלל לגבי ממנו להסיק ניתן שלא ,p על ויתכן, ולירושלים, לתלאביב הוגבל חנוכחי המחקר .1

מידת על לעמוד כדי והגליל, הנגב לאזורי היתר, בין הנוכחי, המחקר את להרחיב ניתן הארץ.
הספר. באזורי ואופיה התחרות

בת* בץ התחרות של המשחק בכללי מרחיקילכת שינויים הכנסת שוקלים המדיניות קובעי .2

במשאבים, השימוש הצוות, הצרכנים, על והשפעותיו הרפורמה תהליד אחרי לעקוב יש החולים.
תהתה שכזו הערכה המערכת. ויעילות החולים וקופות החולים בתי של התחרותית ההתנהגות
יותר חחלטות לקבל pi ביניים תיקוני לתקן לחם תאפשר ובכך החלטות, למקבלי שוטף משוב

הרפורמה. של הבאים השלבים לגבי מיועדות
בארצות ממשלות של מעורבותן לגבי הידע את להרחיב כדי המקצועית הספרות את לסקור יש .3

זו. ממשלתית פעילות של השפעתה על לעמוד וכדי עליו, ובפיקוח האשפוז שוק בהבניית שונות
מידע לספק ותוכל בישראל, הללו המודלים ישימות של לניתוח היסוד את תניח זו מעין סקירה
העוסקת לספרות מיוחדת לב תשומת להפנות יש הרפורמה. ביצוע על האחראים לאלה מועיל
בישראל. המדיניות קובעי בידי אלה בימים נשקלת זו סוגיה שכן הון, הוצאות על בקרה בשיטות

לפיהם החולים, בתי עם חוזים בחתימת לאחרונה החלו החולים קופות כי עולה, שלנו המחקר מן .4
מעין התפתחות חולים. אליהם לשלוח הקופה של להתחייבות בתמורה הנחות נותנים החולים בתי
המקצועית, הספרות פי על יכולה, החקירה) ועדת המלצות בעקבות תאוצה צוברת (אשר זו
חמצדים החוזה. במבנה תלוי ההשפעה אופי כאשר הבריאות, מערכת על ניכרת השפעת להשפיע
והתנאים החוזה תקופת התיגמול, שיטת המחירים, רמת המכוסים, השירותים הם: העיקריים
ואת הקיימים החוזים את ולנתח להשיג יש איכות). סטנדרטי (כולל החוזה של מוקדם לסיום
את לחזות כדי p? במערכת החדשים התמריצים את להבין כדי בעתיד ייחתמו אשר החוזים
לטובת שהן לתוצאות לגרום צפויים אלה חוזים אם לבדוק יש בנוסף, שלהם. הסבירה ההשפעה
בין בהתקשרויות להתערב הממשלה צריכה ואיך מידח באיזו לחשוב הצורך ובמידת הציבור,

החולים. לבתי הקופות
מקום על מסוימת השפעה לחולים יש בירושלים והן אביב בתל שחן כך, על מצביע המחקר .5

השכיחות לגבי נוסף מידע לאסוף יש הזאת. ההשפעה מידת מה ברור לא אולם שלהם, האשפוז
לקובעי יסייע זח סקר המתחרים. החולים בתי מבין לבחור כיום, חופשיים, החולים שבח
על מידע חפצת (כגון: האשפוז בשוק התערבותם את לכוון עליהם מידה באיזו להחליט המדיניות
בעת מפעילים שהצרכנים המידה לאמות בנוגע מידע יניב הסקר בנוסף, הצרכנים. כלפי איכויות)
תנאי הבאים: לנושאים מתייחסים הצרכנים דירוג באיזה (כגון, יאושפזו בו החולים בית בחירת
לבעיות בנוגע pi וכוי), הצוות של מקצועית יכולת הצוות, יחס ההמתנה, משך [מלונאות], אשפוז
בתי למנהלי יסייע זו בסוגיח יעסוק אשר חולים סקר האשפוז. במערכת לצרכנים המציקות

יותר. הולמת בצורה החולים צורכי את שיספקו כך שלהם השירותים את לכוון החולים

יותר פעיל תפקיד למלא מתחילות שהקופות כך, על הצביע המחקר מממצאי אחד לכך, באשר .6

בהתנגדות נתקלים חם מסוימים ושבמקרים בחרו, עצמן שהקופות החולים לבתי חולים בהכוונת
על מידע לאסוף כדאי הבאות, בשנים להתרחב עשויה ההכוונה שתופעת מכיוון החולים. מצד
למנוע הקופות שנוקטות האמצעים ועל זו, להכוונה התנגדות מגלים החולים שבח חמידח

עליה. להתגבר או זו התנגדות
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לשאלה, באשר המחלקות ראשי לבין החולים בתי מנהלי בין הבדלים שקיימים עולת, המחקר מן .7

שכיחותם את לתעד כדי נוספת בעבודה צורך יש זאת. לעשות וכיצד החולים על להתחרות האם
מהותם. ואת חללו ההבדלים של

אביב, בתל אלה עם בירושלים החולים בתי את להשוות חיתה העיקרית המחקר שמטרת בעוד .8

אישייכות או שייכות עלידי רבות מושפעת חולים בית התנהגות כי מראים והניתוח הממצאים
היא בישראל שהנטיח מכיוון הבריאות. משרד או כללית חולים קופת כמו יותר, גדול לארגון
להבדלים נוספת לב שימת להפנות שיש הרי החולים, לבתי יותר רבה אוטונומיה מתן של לכיוון
בנושא נרחבת ספרות כיום קיימת והלאעצמאיים. העצמאיים החולים בתי בין ההתנהגותיים

לסקור. יש שאותה זח,

של שונים ממדים לבין התחרות מידת שבין לקשרים באשר כמותיים נתונים ולנתח לאסוף ניתן .9
להניח קשה אולם, וההוצאות. הלקוחות רצון שביעות האיכות, כגון: הבריאות, מערכת תפקוד
בישראל, והאזורים החולים בתי של הקטן מספרם עקב וזאת חדמשמעיים, קשרים שיימצאו

המבלבלים. המשתנים של הגדול ומספרם
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ABSTRACT

This research report documents the nature and extent of competition which existed
among hospitals in the Jerusalem and Tel Aviv areas in early 1990. It analyzes
whether, and to what extent, hospitals seek to increase their patient volume, why
they try to do so, and what steps they take to attract additional patients. The role
of the sick funds as purchasers of hospital services in an increasingly competitive
marketplace is also explored.

The competitive behavior of Israeli hospitals could not have been predicted on the
basis of theory alone. Simple economic models of pure competition cannot
adequately describe health care markets, because they do not account for market
imperfections such as health insurance, regulatory measures, the market's
oligopolistic structure or the fact that consumers must make choices without
adequate information. Though the more complex models found in the literature
take these factors into account, they do not produce clearcut predictions of
hospital behavior, because hospitals have multiple objectives  such as economic
success, professional excellence, and public service  some of which encourage
competitive behavior and others of which discourage it. Even within a particular
hospital, the hospital directors, department heads, and the professional staff may
assign different priorities to the various objectives. How these conlficting forces
balance out can be determined only through empirical study. In addition, ifeld
study is the only way to ifnd out whether regulatory measures meant to constrain
competition have been implemented effectively.

This study of the Tel Aviv and Jerusalem markets is based primarily on 40

interviews of hospital directors, department directors, staff physicians, and sick.

fund managers which were carried out between January and August of 1990. The
conceptual issues raised in the professional literature were used to guide decisions
about which topics to cover in the interviews and how to interpret the ifndings.
Additional information on Israeli hospital markets was garnered from publicly
available statistical sources.

The research indicated that while competing for patients is not their sole objective,
and while regulations do constrain competition to a large extent, hospitals in Tel

Aviv and Jerusalem are beginning to invest more energy in efforts to attract



additional patients. By doing so, hospitals hope to increase their revenues, increase
physician incomes, ensure adequate volume to justify bed and staiffng
complements, and acquire the experience needed to survive in the more
competitive environment expected in the future.

In order to attract patients, hospitals are developing new services, strengthening
links with communitybased providers, competing over wellknown senior
physicians, selling services during the afternoon hours, and advertising. Sick funds
are just beginning to invest energy in efforts to monitor and control hospital
utilization and are experimenting with group purchase contracts with selected
hospitals.

The Jerusalem and Tel Aviv hospital markets differ in terms of who owns the
hospitals, how the hospitals are reimbursed, and how the flow of patients to
hospitals is regulated. In light of these differences in market structure and
economic incentives, the researchers had expected to ifnd the competition more
intense in Jerusalem than in Tel Aviv. While this was found to be true to some

extent, hospital behavior in the two markets proved to be more similar than had
been expected.

The State Commission of Inquiry into the Functioning 8c Eiffciency of the Health
Care System has recommended major changes in the organization of Israel's
hospital system and the government is moving toward implementation of some of
the key recommendations. Our research provides important baseline data for
evaluating the changes in hospital behavior which ensue from the introduction of
the reforms. This report identiifes highpriority topics for research related to these
reforms and the dynamics of Israeli hospital markets, while a companion report
explores the policy implications of the ifndings.
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