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 י"ד בתמוז ה'תשפ"ב
 2022ביולי  13תאריך:

 797260122סימוכין:
 

 מימון' לחוק הפיקוח על ניתוחים בה פרק קביעת רמת פיקוח לפיבנושא ועדת המחירים דיון  סיכום: הנדון
 לשימועיציאה  –שכלולים גם בסל הציבורי "ן שבתכניות הוביטוח  חברות

 
 : משתתפים

 חיים מר(, בריאות"ר הגר מזרחי )דגבע )אוצר(,  אסף מריו"ר הוועדה )אוצר(,  - רייכר רועיהוועדה: מר  חברי
 )בריאות(. המחירים על המפקח -  הופרט

 נוספים: משתתפים
"ד עו, נשרי טל"ד עו, רומנו זהבה' גב, שטכלברג ברכה' גב, שטאובר נריה' גב, מלכה אורלי' גבהבריאות:  משרד

 .מיסקין רננה
 .פדון דניאל מר, גוטגליקוצר: עו"ד ינון הא משרד

 
ועדת המחירים הבין  דנה 7.6.22-וב ,2.5.22, 13.4.22, 6.4.22, 31.1.22, 27.1.22מספר ישיבות, בתאריכים  במשך

 מצרכים על' לחוק פיקוח ה פרקבהחלת  'הוועדה' או 'ועדת המחירים'( –)להלן  אוצר(-משרדית )בריאות
ביטוח ושירותי בריאות  חברות במימוןהמתבצעים  ניתוחים על(, הפיקוח חוק – להלן) 1996-"ותשנה, ושירותים

וכן בקביעת חובת דיווח על  "(פרטיבמימון ניתוחים )להלן "וכלולים גם בסל הציבורי נוספים של קופות חולים 
 . לחוק הפיקוח 29רווחיות בהתאם לסעיף 

 
 :רקע

 
להמליץ לשרי הבריאות והאוצר להחיל את חוק הפיקוח על  החליטה ועדת המחירים 2018בינואר  22ביום 

( למשך ומחירים פרק ז' לחוק )דיווח על רווחיות וכי רמת הפיקוח תהיה בהתאם להוראותניתוחים במימון פרטי 
אשר אישרה את צו השרים.  3596קיבלה הממשלה את החלטה מספר  2018בפברואר  25. ביום 1תקופה של שנתיים
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על  ,2018בפברואר  25ביום  זו נחתם על בסיס החלטה

 .2018-ניתוחים במימון פרטי וקביעת רמת הפיקוח(, התשע"ח

 
והן מספקי השירותים בנוגע ומתכניות השב"ן , התקבלו נתונים הן מחברות הביטוח בעקבות החלת פרק ז' לפיקוח

בדצמבר  19כן התקבלו דוחות כספיים ממרבית החברות. ביום ו, 2017-2015 יםלשוק הניתוחים הפרטיים בשנ
 . 2019-2018, פנתה הוועדה בשנית לאיסוף נתונים בנוגע לשנים 2019

 
 :הדיון סיכום

 
על סמך הנתונים שנאספו כחלק מחובת הדיווח בפרק ז', כמו גם על סמך ממצאים נוספים אשר יפורטו בהמשך, 

פור במצב התחרותיות בשוק זה, חרף חובת הדיווח שנקבעה ומספר רפורמות שבוצעו במטרה לא חל שי כי נראה
הסדר, חוק הצינון והתכנית לקיצור תורים לניתוחים(, ההצדקות להחלת החוק על  –לטפל בנושא )רפורמת החזר 

 הוועדה: . להלן עיקרי הנקודות שעלו במהלך דיוניכיום גם להתקיים ממשיכות הניתוחים במימון פרטי
 

                                                                 
החלטת ועדת מחירים  1

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_22012018/he/decision_and_directives_decision_22

pdf.012018  
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קיימים בשוק הבריאות כשלים המקשים על הגעה לשיווי משקל תחרותי ללא התערבות רגולטורית.  .1
כשלים אלה תקפים  .קשיח ביקושסימטריה במידע, ו-כשלים אלו נובעים משנאת סיכון של המטופלים, א

 גם למערכת הבריאות הפרטית בדומה למערכת הציבורית.
 

אלו גם בדוח הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית:  לכשליםלמצוא התייחסות  ניתן
הנזקקים לטיפול רפואי בעבורם או בעבור בני משפחתם, יהיו מוכנים לשלם מחירים גבוהים  מטופלים"

מאוד עבור טיפול שהם סבורים )בצדק, או שלא בצדק( כי יהיה טוב יותר או מסוכן פחות. על כן כאשר 
נכונות המטופל לשלם אינה משקפת דווקא את המחיר ל מצבו הרפואי, הוא נמצא במצוקה בש

כשלים אלו מובילים לפגיעה בטובת  2., כפי שהיה נקבע במשא ומתן רגוע וחסר לחצים"האופטימלי וההוגן
תשתית לאומית המספקת הציבור, ובמערכת הבריאות הציבורית המשרתת אותו, לה חשיבות רבה כ

מספקת שירות רפואי והכשרות של כח אדם רפואי וסיעודי,  מבצעתום, בשעת חירבשגרה וכן מענה 
 אך בכל זאת ישנו צורך בטיפול רפואי.  גדול מטופלים ריכוז אין שבה בפריפריה

 

משליטה של מספר מועט של  הנובעתתשתיות בעלות על ריכוזיות ב קיימתפרטי  במימוןהניתוחים  בשוק .2
 ה המקומית במרביתברמה הארצית וגם ברמ גםקיימת מת יותהריכוזחברות בבעלות על חדרי ניתוח. 

ביטוי לריכוזיות זו ניתן למצוא בבחינת ריכוזיות הרישיונות להפעלת חדרי ניתוח על פי שני  .המחוזות
 מדדים מרכזיים:

מוגדר כסכום ריבועי נתחי השוק של כלל הספקים בענף. במצב של  -)הרפינדל הירשמן(  HHI מדד .א

. בתחרות משוכללת, 100%-שווה ל HHI, כאשר בענף פועלת פירמה בודדת, מדד מונופול מושלם
 .3כמעידים על ריכוזיות גבוהה %25-המדד שואף לאפס, כאשר מקובל להגדיר ערכים הגבוהים מ

כאשר ככל וערך  הספקים הגדולים ביותרשלושת את נתח השוק המצרפי של  מתאר –CR3מדד  .ב
 .כוזיות גבוהה יותר בשוקהמדד גבוה יותר הוא מעיד על רי

 
 . 4: מדדי ריכוזיות חדרי ניתוח פרטיים לפי מחוזות1טבלה 

  HHI 

 מחוז
כירורגיה 

 קטנה
כירורגיה 

 בינונית

סה"כ 
חדרי 

ניתוח 
 במרפאות

חדרי 
ניתוח 

בתי 
 חולים

חדרי 
ניתוח 

אשפוז 
 יום

סה"כ 
חדרים 

בתי 
 חולים

סה"כ 
חדרים כולל 

 הכל
 17% 100% 100% 100% 17% 18% 50% דרום
 32% 36% 100% 33% 50% 100% 100% חיפה

יהודה 
 100% אין אין אין 100% 100% אין ושומרון
 28% 56% 100% 50% 50% 68% 100% ירושלים

 45% 100% 100% 100% 28% 38% 50% מרכז
 25% אין אין אין 25% 22% 100% צפון
תל 

 14% 42% 43% 42% 13% 21% 13% אביב
כלל 

 12% 34% 37% 34% 11% 12% 11% הארץ
        
        

                                                                 
 91-92חיזוק מערכת הבריאות הציבורית עמ' דוח הוועדה המייעצת ל 2
3 index-hirschman-https://www.justice.gov/atr/herfindahl  
 נתוני רישיונות חדרי ניתוח פרטיים, אגף המידע משרד הבריאות 4
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CR3 

 מחוז
כירורגיה 

 קטנה
כירורגיה 

 בינונית

סה"כ 
חדרי 

ניתוח 
 במרפאות

חדרי 
ניתוח 

בתי 
 חולים

חדרי 
ניתוח 

אשפוז 
 יום

סה"כ 
חדרים 

בתי 
 חולים

סה"כ 
חדרים כולל 

 הכל
 59% 100% 100% 100% 63% 65% 100% דרום
 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% חיפה

יהודה 
 100% אין אין אין 100% 100% אין ושומרון
 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ירושלים

 91% 100% 100% 100% 83% 100% 100% מרכז
 78% אין אין אין 78% 73% 100% צפון
תל 

 54% 100% 100% 100% 51% 68% 50% אביב
כלל 

 50% 81% 86% 78% 43% 45% 44% הארץ
 

 לאובפרט בשוק הניתוחים במימון פרטי, , בריאותה בשוק כיהמסקנה  את מחזקות, לעיל שפורטו הסיבות כל
 .ללא התערבות נאותה לתחרות הנדרשים התנאים מתקיימים

 

כשלי השוק שתוארו לעיל משפיעים לא רק על המשתמשים ברפואה הפרטית אלא מקרינים על כלל  .3
 המערכת הרפואית בישראל ומובילים לפגיעה כללית ברווחה הציבורית:

 הניתוחים ושוק פרטי במימון הניתוחים שוק – הפוגעים בשירות הניתן לציבור שכר לחצייצירת  .א
, שהעיקרי והמשמעותי שבהם הוא זהים ייצור גורמי על רימתבססים כמעט לגמ ציבורי במימון

כשלי השוק במערכת הפרטית מובילים לעליית שכר ומרדימים.  אחיותמנתחים,  –האדם  כח
במערכת הציבורית ומקשים עליה לספק את השירותים אותם היא מחויבת לספק מכוח החוק 

רית לספק שירותים ופוגעות העלאות השכר הללו מקשות על המערכת הציבו. ומכוח תפקידה
יש לציין כי כל ניסיון של המערכת הציבורית  .בזמינות השירותים הניתנים וכתוצאה מכך באזרח

להדביק את פערי השכר נדון מראש לכישלון כל עוד למערכת הפרטית יכולת להמשיך ולהעלות 
ותים הניתנים מחירים מאחר ואינה מפוקחת כאשר לצרכני המערכת הפרטית ביקוש קשיח לשיר

 על ידה בכל מחיר, כפי שתואר לעיל.

בעוד שלמערכת הפרטית יכולת לברור מטופלים ולטפל רק במטופלים הרווחיים  –גריפת שמנת  .ב
במערכת הפרטית ניתן ביותר, המערכת הציבורית מחויבת לספק שירות לכל אדם. בהתאם, 

מועדים תר לטיפול ופחות לרוב גם קלים יוהם ש יותר בממוצע, שירות למטופלים צעירים
המקרים מטופלים במערכת הציבורית ואילו גבוהה,  כספיתעלות המייצרים סיבוכים ל

כמו כן, מקרים שטופלו במערכת הפרטית וחל בהם  המורכבים בעלי העלות הכספית הגבוהה.
סיבוך במהלך או לאחר הפרוצדורה, דבר אשר מייקר את עלות הטיפול בהם, עוברים פעמים 

לטיפול המערכת הציבורית. תופעת גריפת השמנת מייצרת חוסר יעילות הפוגעת בצרכני  רבות
 המערכת הציבורית.
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 :מחיריםה ועדת החלטת
שחל בהוצאה הפרטית של משקי הבית על בריאות ובפרט בהוצאה הפרטית  הגידולהאמור לעיל ונוכח  כל נוכח

הכלולים בסל  ניתוחים על ולהחילחוק הפיקוח,  וחמכ סמכותם הפעילל לשרים על ניתוחים, הוועדה ממליצה
 בהתאם רווחיות עלדיווח  חובת וכן, הפיקוח לחוק' ה פרק את פרטיהבריאות הציבורי ומבוצעים במימון 

 . הפיקוח יעשה בהתאם לעקרונות הבאים:הפיקוח קלחו 29 סעיף להוראות
 

 קביעת המחיר תעשה באחת משתי המתודולוגיות הבאות: .1
יית תמחור "מלמטה": במסגרת מתודולוגיה זו, יאספו מגורמי השטח נתונים הנוגעים לכלל מתודולוג .א

העלויות הכרוכות באספקת ניתוחים במימון פרטי, ונתונים אלו ישוקללו לצורך קביעת מחיר ממוצע, 
 . ציבורי במימון ניתוחים בעבור יוםבדומה לנעשה כ

במסגרת מתודולוגיה זו, ייאספו נתונים הנוגעים  תמחור על בסיס המחירון הציבורי: מתודולוגיית .ב
להתאמות הנדרשות לגילום ההבדלים בין המערכות הציבורית והפרטית, ובכללן השפעות חבויות 

הפעילות השונות, שיעור הרווח וכיוצא בכך. בהתאם לממצאים שייאספו,  תקורותהמס השונות, 
, ציבורי במימון לניתוחים הנוגע הבריאות משרד בתעריפון הקבוע המחיר בין המרה מנגנוןייקבע 
 .פרטי במימון הניתוחים לאותם

 
לחוק הפיקוח יוחל עוד טרם ההחלטה על המתודולוגיה שתיבחר או קביעת המחיר, על כלל  29יובהר כי סעיף 

 הניתוחים במימון פרטי. הוועדה תבקש את התייחסות הגורמים בשימוע למתודולוגיה העדיפה לדעתם.
 

באמצעות תכניות קופות החולים  – המוסדיים השירותים רוכשי עלהדיווח  חובתממליצה להחיל את  הוועדה .2
 כירורגיות ומרפאות חולים בתי על כןוחברות הביטוח המספקות ביטוח רפואי )מחירי רכישה(, והשב"ן 
המחירים  המפקח עלעל ידי  ורווחיות( והכל בהתאם למתכונת שתקבע מחיר על)דיווח  השירותים כספקי

 במשרד הבריאות.
 

לפי קודי מחירון משרד הבריאות.  הניתוחים נרכשיםאו  המחירים בהם נמכרים על דיווח יכללו הדיווחים .3
עלויות ו התקבולים סך: הבא הפירוט את יכללוהדיווחים נרכש המוצר, וכן או  סך המחיר בהם נמכריפורט 

 מחיריהאדם שהשתתף בניתוח,  כחהניתוח, סיווג  משךלפי:  בפירוט(, ניתוח ופר, זיהוי ללא מנתח רהניתוח )פ
זמן התאוששות, זמן טיפול נמרץ, ימי אשפוז לאחר , הרפואי הצוות שכר, עצמיות השתתפויות, אביזרים

וכן חלוקה לפי אזורי ניתוח, תרופות שניתנו, מספר ייעוצים ומשך הייעוצים בחלוקה לפני ואחרי ניתוח, 
 . שישלח לפורמט, בהתאם פעילות

 
 לבחינת שנה לחצי אחת תתכנס המחירים ועדתלאור דיון שהתקיים בוועדה על השלכות הפיקוח, הוחלט כי  .4

 .בהמשך שיקבעו נוספים ובמדדים הפעילות בהיקפי השינוייםו שנאספו הנתונים
 

 רשאים, המעוניינים גופים. שלאחריה תצא החלטה סופית ציבורי לשימוע כפופה תהיה הוועדה של זו החלטה
. medical.prices@MOH.GOV.IL"ל: הדוא לכתובת 20223.8.בכתב, עד לתאריך  התייחסותלהעביר 

 .ההתייחסותלהופיע בשימוע פרונטלי, יציינו זאת במסמך  המעוניינים
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