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תקציר

רקע 
במטה  ניהולית  הרפואיים הממשלתיים, שמטרתה לשמש מסגרת  הבריאות את הקמת חטיבת המרכזים  יזם משרד   2015 בשנת 

משרד הבריאות עבור כל בתי החולים הממשלתיים בישראל. זאת לאחר שנים ארוכות של התלבטויות בנוגע למסגרת הארגונית 

הראויה לבתי חולים אלה.

מטרות
מטרותיה  את  לנתח  הממשלתיים,  הרפואיים  המרכזים  חטיבת  הקמת  תהליך  את  לתעד  נועד  זה,  בדוח  המובא  המקרה,  ניתוח 

היוזמה,  מובילי  בפני  שעמדו  האתגרים  )כולל  הקמתה  תהליך  את  מטרותיה,  את  תפסו  שונים  שחקנים  כיצד  ולתאר  המוצהרות 

הצעדים שננקטו כדי להתמודד איתם והתקדמות התהליך(, את תפקודה, את תחומי פעילותה העיקריים ואת השפעות הקמתה על 

תהליכים ארגוניים מרכזיים.

ניתוח המקרה אינו כולל הערכות אמפיריות של השפעות הקמת החטיבה על איכות הטיפול, על חוויית המטופל ועל עלויות, וזאת 

היות שמועד הניתוח היה מוקדם מכדי לבדוק השפעות אלו. יש מקום לבדיקת השפעות אלו בחלוף הזמן.

שיטה 
בבתי  בכירים במשרד הבריאות,  2018 עם  2017 למארס  בין אפריל  עומק שנערכו  ראיונות   29 על  בעיקר  ניתוח המקרה התבסס 

החולים הממשלתיים ובארגונים קשורים.

ממצאים
כי מטרות ■	 גורמים בהנהגת משרד הבריאות סברו  ולהשפעתה.  בנוגע למטרות היוזמה  נבדלים בתפיסותיהם  שחקני המפתח 

ניהול משרד הבריאות ומערך בתי החולים, והם היו בדעה כי המטרות הושגו במידה  היוזמה היו בעיקר ברמת המאקרו של 

רבה. לעומתם, מנהלי בתי החולים תפסו את חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים בעיקר כמי שאמורה לטפל בצורכי בתי 

החולים, והיו בדעה כי מעט הושג בתחום.

אך ■	 וממושך,  היה מאתגר  בכך שהתהליך  כל המרואיינים הכירו  בנוגע לתהליך הקמת החטיבה. כמעט  הייתה הסכמה רחבה 

)באמצעות  הפרוצדוראליים  מן הקשיים  להימנע  לאפשרות  בנוגע  חלוקות  היו  הדעות  זאת,  עם  ניכרת.  שהושגה התקדמות 

מאמץ אינטנסיבי להבהיר את התהליך בראשיתו(.

במהלך התקופה שנבדקה קידמה חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מספר רב של צעדים ותהליכים ארגוניים פנימיים, ■	

כוללים  אלו  צעדים  לגודל.  היתרונות  מיצוי  תוך  וזאת  ללקוח  השירות  את  ולשפר  החולים  בתי  עבודת  את  לייעל  העשויים 
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נעשו  כן  כמו  ביצוע.  מדדי  של  וניטור  ופיתוח  הרכש  תהליכי  ייעול  הרפואי,  בטיפול  התומכות  המחשוב  במערכות  שיפורים 

מאמצים למקד את תשומת הלב בבטיחות ובאיכות הטיפול הרפואי, ובחוויית המטופל.

מסקנות 
כן  כמו  והישגיה.  בנוגע למטרות החטיבה  ולקיים שיח עם מנהלי בתי החולים  הניתוח להמשיך  צוות  2018, המליץ  באמצע שנת 

המליץ הצוות לבחון דרכים נוספות להגברת התחושה בקרב מנהלי בתי החולים כי יש לחטיבה תרומה לתפקודם של בתי החולים. 

בסוף 2018, דיווח משרד הבריאות שהמלצות אלה התקבלו ושיישומן קודם במהלך השנה.
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1. הקדמה
בישראל, כמחצית ממיטות האשפוז הכלליות נמצאות באחד עשר בתי החולים הממשלתיים אשר בבעלות ובניהול משרד הבריאות. 

גם מרבית בתי החולים הפסיכיאטריים בישראל וכמה מבתי החולים הגריאטריים הגדולים הם בבעלות משרד הבריאות.

החשיבה על מעמדם של בתי החולים הממשלתיים בישראל והמדיניות בנוגע להם ולאופן ניהולם עברו כמה שלבים חשובים ב-30 

השנים האחרונות.

1988 התכנסה ועדת נתניהו על פי חוק ועדות חקירה ממלכתיות, התשכ”ט-1969, לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת  בשנת 

1990(. בין המלצותיה הרבות, קראה הוועדה להעביר את בתי החולים הממשלתיים לניהול  הבריאות בישראל )דוח ועדת נתניהו, 

עצמאי כדי:

לבטל את ניגוד העניינים בין תפקידו התכנוני/רגולטורי של משרד הבריאות לבין תפקידו כבעליהם של בתי החוליםא. 

לאפשר לצוות משרד הבריאות להתמקד בתפקידו התכנוני/רגולטוריב. 

לקדם יעילות וחדשנות על ידי שחרור בתי החולים מתהליך הרכישות הממשלתי ומתקנות של נציב שירות המדינהג. 

ועדת נתניהו )1990( הושפעה מרפורמה דומה שהנהיג באותה עת שירות הבריאות הממלכתי בבריטניה – תאגידי בתי חולים.

בתחילת שנות התשעים, ניסתה הממשלה ליישם את ההמלצה להעביר את בתי החולים לניהול עצמאי. אולם הניסיון נבלם בעיקר 

.)Adar, 1995 ;1994 ,על ידי ועדי עובדים בבתי החולים שדאגו לביטחון התעסוקתי ולזכויות הפנסיה של העובדים )ישי

פרק זמן ארוך לאחר ניסיון זה, לא ניסתה הממשלה לעשות כל שינוי פורמלי במעמדם של בתי החולים הממשלתיים. במקום זאת, 

בתי חולים ממשלתיים יחידים לקחו על עצמם בהדרגתיות )והורשו לכך( יותר אוטונומיה, אך ללא האחריות והאחריותיות שישות 

משפטית נפרדת דורשת )שירום ואח’, 1997(.

בשנת 2014 החליטה הממשלה להקים רשות בתי חולים ממשלתיים שתופרד חוקית ממנכ”ל משרד הבריאות ותדווח לשר הבריאות. 

מטרת ההחלטה הייתה שהרשות תהיה הבעלים של בתי החולים הממשלתיים הכלליים ותפקח עליהם, ואילו משרד הבריאות יהיה 

אחראי לרשות ובו בזמן יתמקד בתכנון וברגולציה. תכנון רב הושקע בהקמת הרשות )ציזיק, 2016(, אך בסופו של דבר הרעיון נכשל 

בשל התנגדות של אנשי מפתח בהנהלת משרד הבריאות, ובשל מינוי שר בריאות חדש שתמך פחות במודל הרשות.

בשנת 2015 החליטה הממשלה לשנות כיוון ולהקים חטיבת מרכזים רפואיים ממשלתיים )להלן, החטיבה( בתוך משרד הבריאות. 

משרד  של  התכנוני/רגולטורי  תפקידו  בין  עניינים  לניגוד  שהדאגה  חשו  המשרד  בכירי   .2016 בתחילת  החלה  החטיבה  הקמת 

הבריאות לבין תפקידו כבעליהם של בתי החולים הייתה מוגזמת, אך עדיין היה צורך לשחרר את מנכ”ל המשרד ואת צוותי המשרד 

וברגולציה. יתרה מכך, הייתה תחושה שחטיבה, שתנוהל  יום-יומית בניהול בתי החולים, כך שיוכלו להתמקד בתכנון  ממעורבות 
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נכון, תוכל לנצל משאבים שאינם זמינים לבתי חולים העובדים עצמאית, כגון שיתופי פעולה המסתמכים על הפריה הדדית ועל 

יתרון הגודל. המודל שסיפק השראה לא היה עוד מודל תאגידי בתי החולים באנגליה אלא מודל חטיבת בתי החולים של שירותי 

בריאות כללית – קופת החולים הגדולה בישראל.
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2. מאפייני היוזמה
לרפורמות ממשלתיות מגוון צורות והיקפים. חלקן כרוכות בשינויים בזכויות האזרחים, בשירותים או בהטבות שהממשלה צפויה 

ישנן  והטבות.  שירותים  של  קיימת  רמה  לספק  כדי  להיערך  הממשלה  על  שבהן  בדרכים  בשינויים  כרוכות  אחרות  להם;  לספק 

רפורמות מצומצמות וישנן רפורמות מרחיקות לכת. יש כאלה הנקבעות בחוק ואילו אחרות נקבעות בהחלטות של הזרוע המבצעת 

של הממשלה. חלק מן הרפורמות מטפלות בבעיות חדשות, בעוד אחרות מטפלות בבעיות הקיימות זמן רב.

מאפיינים מרכזיים של היוזמה להקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 
היוזמה להקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים החלה בעקבות כישלונה של יוזמת שינוי מרחיקת לכת אף יותר ליצירת 

ובהטבות  בזכויות  בשינוי  ולא  פעולתה  ובדרכי  הממשלה  בהיערכות  בשינוי  כרוכה  הייתה  הנוכחית  היוזמה  חולים.  בתי  רשות 

שהאזרחים זכאים להן. זוהי רפורמה מבנית גדולה ומורכבת שיש לה השלכות משמעותיות על הסמכות ועל האחריות של מגוון 

רחב של ארגונים ויחידות. היוזמה ביקשה לטפל בכמה בעיות – היעדר תשומת לב ניהולית מספקת של משרד הבריאות, חולשה 

הבריאות  משרד  הנהגת  של  רצון  שביעות  חוסר  וכן  צברו,  החולים  שבתי  הגירעונות  החולים,  בתי  מהנהלות  חלק  של  ניהולית 

ושל גורמים נוספים ממעמדם של בתי החולים הממשלתיים. לבסוף, זוהי רפורמה המונעת מהחלטות של הרשות המבצעת ולא 

מהחלטה של המחוקק.
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3. מטרות ניתוח המקרה
היוזמה, א.  מובילי  בפני  שעמדו  האתגרים  )כולל  הממשלתיים  הרפואיים  המרכזים  חטיבת  הקמת  תהליך  את  ולתאר  לתעד 

הצעדים שננקטו כדי להתמודד איתם והתקדמות התהליך(

לנתח את מטרות החטיבה המוצהרות ב. 

לתאר כיצד שחקנים שונים תפסו את מטרותיהג. 

לתאר את תפקוד החטיבה ואת תחומי פעילותה העיקריים ד. 

לתאר את השפעות הקמת החטיבה על תהליכים ארגוניים מרכזיים )כפי שנתפסו על ידי הגורמים המעורבים(ה. 

ניתוח המקרה נועד לסייע לעיצוב שלבי היוזמה הבאים, ולשמש מקרה בוחן של שינוי ארגוני ממשלתי חשוב עבור הִמנהל הציבורי. 

ייתכן, כמובן, כי  הניתוח בחן את תפיסותיהם של גורמי המפתח בכל אחד מן הנושאים שנבחנו, ולא קבע איזו "אמת" מוחלטת. 

עמדות הצדדים השונים נובעות בין היתר מן השינוי שחל במאזן האינטרסים, הסמכויות וחופש הפעולה שלהם. 

ניתוח המקרה לא כולל הערכות אמפיריות של השפעות הקמת החטיבה על איכות הטיפול, על חוויית המטופל ועל עלויות, וזאת 

מתוך תפיסה שמועד הניתוח היה מוקדם מכדי לבדוק השפעות כאלו. יש מקום לבדיקת השפעות אלו בחלוף הזמן.
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4. שיטת הניתוח
ניתוח המקרה מבוסס בעיקר על 29 ראיונות עומק שנערכו בין אפריל 2017 למארס 2018. הקבוצות המרכזיות של המרואיינים היו 

מנהלי בתי חולים )11(, מנהלי יחידות במשרד הבריאות )9(, מנהלים בכירים בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים )4( ומנהלים 

בכירים בארגונים קשורים )5( – ההסתדרות הרפואית בישראל, נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר.

של  הנתפסות  המטרות  ובין  החטיבה  מודל  בין  ההתאמה  היוזמה,  של  הנתפסות  המטרות  האלה:  בנושאים  התמקדו  הראיונות 

היוזמה, תהליך השקת החטיבה, תחומי הפעולה העיקריים של החטיבה וההשפעה הנתפסת שלה על תהליכים ארגוניים מרכזיים. 

לראיונות העומק נוסף ניתוח של מסמכים חשובים, בהם אלה המוצגים בפרק הבא.
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5. ממצאים

5.1 מטרות מוצהרות
מטרות היוזמה המוצהרות ותפקידי החטיבה הוצגו במסמכים שונים. ניסוח המטרות המוצהרות לא היה אחיד, ובחלק מן המקרים 

במונחים  יותר  אלא  והתייעלות,  איכות  שיפור  כגון  סופיות,  תוצאות  של  במונחים  הוצגו  לא  המטרות  רוב  כן  כמו  עמום.  די  היה 

הנוגעים לשינויים בתהליכים ארגוניים ובתוצאות ביניים. להלן כמה דוגמאות:

באוגוסט 2015 צוין בהחלטת ממשלה 337 1 כי:

“הממשלה רושמת את הודעת שר הבריאות כי הוא החל בהקמת חטיבה במשרד הבריאות אשר תהיה אחראית על המרכזים 
הרפואיים הממשלתיים” 

ואת  היוזמה  מטרות  את   )Weinstein, 2016 July 6( החטיבה  ראש  הציגה   2016 ביולי  החטיבה  הקמת  סטטוס  הצגת  במסגרת 

תפקידי החטיבה כדלקמן:

“הפרדת התפקיד הרגולטורי של משרד הבריאות מתפקידי הניהול והפיקוח שלו על מרכזים רפואיים ממשלתיים ועל מרכזים 
פסיכיאטריים ומרכזים לטיפול ארוך טווח

תפקידי הניהול והסמכויות הניהוליות ירוכזו בחטיבה, שתספק תשומת לב ניהולית אופטימלית ומקיפה למרכזים הרפואיים

החטיבה תהיה חלק ממשרד הבריאות, תחת פיקוח ישיר של מנכ”ל המשרד.”

באותה המצגת הוצג ייעוד החטיבה כדלקמן:

“לאפשר את קיומו של גוף ניהול מרכזי עבור רשת בתי החולים הממשלתיים, דרך:

נקודת מבט רחבה ומקיפה על צורכי בתי החולים 	

קידום מרוכז של נושאים נפוצים 	

פתרון והסרה של מחסומים 	

שימוש אופטימלי במשאבים משותפים 	

חיזוק רשת בתי החולים הממשלתיים” 	

— אישור  נוספים  והתוכניות לשירותי בריאות  ביטוחי הבריאות  ואסדרת תחום  חיזוק הרפואה הציבורית  בנושא:   05.08.2015 337 מיום  החלטת ממשלה   1

 https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_des337.החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה
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באפריל 2017 נכתב בחוזר ייעודי של מנכ”ל משרד הבריאות לעניין הקמת החטיבה )בר סימן טוב, 4/2017(:

“החטיבה תאפשר לשאר יחידות משרד הבריאות להתרכז ברגולציה של כלל מערכת הבריאות מבלי להידרש להיבטים 
הקשורים לניהול המרכזים הרפואיים הממשלתיים והפיקוח עליהם ככאלה, ושאינם קשורים לתפקידיו השלטוניים של משרד 

הבריאות.

מטרתה המרכזית של הקמת החטיבה היא לאפשר קיומו של גוף ניהולי מרכזי למערך המרכזים הרפואיים הממשלתיים. 
החטיבה תפעל לחיזוק המערך, תוך ראייה רחבה וכוללת של צורכי המרכזים הרפואיים הממשלתיים, הגברת המשילות, קידום 

של נושאים משותפים, פתרון בעיות, הסרת חסמים וניצול מיטבי של משאבים משותפים.” 

5.2 מטרות נתפסות של היוזמה
אף על פי שכאמור להקמת החטיבה היו מטרות מוצהרות, בחן צוות ניתוח המקרה גם כיצד תפסו גורמים שונים את המטרות, וזאת 

מכמה סיבות:

כפי שצוין לעיל, ניסוח המטרות היה בחלקו עמום. . 1

גם כאשר המטרות הרשמיות מוגדרות היטב, קורה לא אחת שהן נתפסות באופן שונה על ידי שחקנים מרכזיים. הבדלי תפיסות . 2

הם שכיחים יותר כאשר ישנה חוסר אחידות בהצהרות הרשמיות בנוגע למטרות.

ועל התפיסות בנוגע . 3 יכולים להשפיע על אופן היישום של רפורמה, על מידת הצלחתה בפועל  ההבדלים בתפיסת המטרות 

להצלחתה.

ככלל, נמצאו הבדלים ניכרים בין קבוצות המרואיינים בתפיסתם את מטרות היוזמה וביעדים שהם הדגישו. בפרק זה, נדון ראשית 

בתפיסת המטרות של כל אחת מקבוצות המרואיינים ואחר כך נדון בדמיון ובשוני שביניהן. 

5.2.1 מטרות נתפסות — מנכ”ל משרד הבריאות

מנכ”ל משרד הבריאות )בריאיון בדצמבר 2017( הדגיש את המטרה של הגברת יכולתו של משרד הבריאות לנהל את בתי החולים 

ברמת המאקרו. בדבריו הוא ציין גם את המטרות האלה:

שחרור מנכ”ל המשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

שחרור יחידות המטה במשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

הגברת יכולתו של המשרד להשתמש בבתי החולים הממשלתיים כקרש קפיצה לקידום השינויים הרצויים בכל בתי החולים 	

מיצוי היתרונות לגודל ולמגוון הקיימים בפעילות בתי החולים כרשת גדולה ולא כבתי חולים בודדים, בעיקר בתחומי מערכות  	

המידע, איכות ובטיחות, רכש והסכמים מול קופות החולים.
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תפקידה  ובין  שירותים  כספקית  הממשלה  תפקיד  בין  העניינים  ניגוד  הפחתת  את  המנכ"ל  כלל  לא  היוזמה,  מטרות  את  ִּבמנותו 

ועל היתרונות בכך  יותר על הערך שיש בחיבור לשלם  ופירט  זה  ניגוד עניינים  יתרה מכך, הוא המעיט בחשיבותו של  כרגולטור. 

שלמשרד הבריאות יש שליטה על מחצית ממערכת האשפוז, בבואו לקדם רפורמות ותוכניות התערבות במערך האשפוז הלאומי.

5.2.2 מטרות נתפסות — מנהלי יחידות המטה במשרד הבריאות

צוות ניתוח המקרה ראיין כמה מנהלים מאגפים במשרד הבריאות, בהם אגף משאבי אנוש, אגף תקציבים וִמנהל רפואה. הראיונות 

עימם נערכו במהלך 2017. נמצאו כמובן הבדלים ביניהם, אך כקבוצה, מנהלי היחידות הדגישו את המטרה של שחרור יחידות המטה 

מן הצורך לעסוק בניהול שוטף של בתי החולים כדי שיוכלו להתמקד בתפקידם התכנוני והרגולטורי.

עוד מטרות שציינו חלק מן המנהלים ביחידות המטה היו:

הפחתת ניגוד העניינים בין תפקידי המשרד 	

שחרור מנכ”ל המשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

שיפור התפקוד וההישגים של בתי החולים הממשלתיים 	

5.2.3 מטרות נתפסות — מנהלי בתי החולים

צוות ניתוח המקרה ראיין מנהלים מאחד עשר בתי חולים ממשלתיים – שבעה מבתי חולים כלליים, שניים מבתי חולים גריאטריים 

ושניים מבתי חולים פסיכיאטריים. הראיונות עימם נערכו בין יולי-דצמבר 2017. בקרב קבוצת מרואיינים זאת הייתה אחידות רבה 

בתי  מנהלי  הבריאות.  הבכירים ממשרד  אנשי המקצוע  מזו של  למדי  הייתה שונה  נקודת מבטם  אולם  היוזמה,  בתפיסת מטרות 

החולים חשבו כי המטרה העיקרית של היוזמה היא קידום האינטרסים והתוכניות של בתי החולים – הן במשרד הבריאות והן עם 

גורמים אחרים כמו משרד האוצר וקופות החולים.

עוד מטרות שציינו חלק ממנהלי בתי החולים היו:

הפחתת ניגוד העניינים בין תפקידי המשרד 	

שחרור מנכ”ל המשרד וצוות יחידות המטה במשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

5.2.4 מטרות נתפסות — משרד האוצר

2017( ציין  למשרד האוצר הייתה נקודת מבט שונה בנוגע למטרות היוזמה. רכז תקציבי הבריאות במשרד האוצר )בריאיון ביולי 

שהמטרה המרכזית היא הפחתת ניגוד העניינים בין תפקידי משרד הבריאות.

עוד מטרות שציינו במשרד האוצר היו: 

שחרור יחידות המטה במשרד הבריאות מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

שיפור תפקודם והישגיהם של בתי החולים הממשלתיים 	

הגדלת השפעתו של משרד האוצר על בתי החולים הממשלתיים והגבלת הגידול בהוצאותיהם 	
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5.2.5 מטרות נתפסות — נציבות שירות המדינה

בתכנון  והייתה מעורבת מאוד  הרפואיים הממשלתיים,  הייתה שותפה חשובה בהשקת חטיבת המרכזים  נציבות שירות המדינה 

רשות בתי החולים שכשלה. בכירים מן הנציבות רואיינו בחודש אוגוסט 2017. בכירים אלה הדגישו שתי מטרות מרכזיות: הפחתת 

ניגוד העניינים בין תפקידי משרד הבריאות ושחרור מנכ”ל המשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים.

עוד מטרות שהם ציינו היו:

שיפור הניהול של רשת בתי החולים 	

אספקת כתובת אחת לפניות בתי החולים אשר שתטפל בכל צורכיהם 	

בכירי הנציבות ראו בהשקת החטיבה גם קרש קפיצה לקראת ייסוד מחדש של רשות בתי חולים.

5.2.6 מטרות נתפסות — ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

ראש החטיבה )בריאיון במארס 2018( הדגישה את המטרות אספקת נקודת מבט אינטגרטיבית למנכ”ל משרד הבריאות על בתי 

החולים, שיפור הסנכרון והתיאום בין בתי החולים הממשלתיים ובין בתי החולים לבין מטה משרד הבריאות והצורך לחזק את 

בתי החולים.

ראש החטיבה ציינה גם את המטרות האלה:

קידום המטרות והתוכניות של כל בית חולים הן במשרד הבריאות והן במשרד האוצר ולמול קופות החולים 	

שיפור תפקודם והישגיהם של בתי החולים הממשלתיים 	

שחרור מנכ”ל המשרד וצוות יחידות המטה במשרד מן הצורך לעסוק בניהול השוטף של בתי החולים 	

הגברת יכולתו של משרד הבריאות לנהל את בתי החולים שלו ברמת המאקרו 	

5.2.7 מטרות נתפסות — דמיון, שוני וסימני שאלה

ההשוואה בין תפיסות שחקני המפתח בנוגע למטרות שעמדו ביסוד הקמת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מרוכזת בלוח 

שבנספח א. להלן נקודות בולטות העולות מן ההשוואה:

כמעט כל המרואיינים כללו בין המטרות הנתפסות שלהם את שחרור צוות יחידות המטה במשרד מן הצורך לעסוק בניהול  	

השוטף של בתי החולים.

שירות  	 ונציבות  האוצר  משרד  ידי  על  שהודגשה  הבריאות  משרד  בתפקידי  העניינים  ניגוד  הפחתת(  )או  הסרת  של  המטרה 

המדינה, צוינה על ידי כמה ממנהלי בתי החולים ועל ידי כמה ממנהלי יחידות המטה במשרד, אך לא צוינה על ידי מנכ”ל משרד 

הבריאות או על ידי ראש החטיבה.
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מנכ”ל  	 ידי  על  הודגשה  ברמת המאקרו  החולים הממשלתיים  בתי  לנהל את  הבריאות  יכולתו של משרד  את  המטרה לשפר 

משרד הבריאות, ראש אגף התקציבים של המשרד, נציג האוצר, נציג נציבות המדינה וראש החטיבה, אך לא הוזכרה על ידי 

רוב מנהלי בתי החולים ומנהלי יחידות מטה במשרד הבריאות.

המטרה של קידום האינטרסים של בתי החולים הממשלתיים הודגשה על ידי מנהלי בתי החולים, הוזכרה על ידי ראש החטיבה,  	

אך לא הוזכרה על ידי המרואיינים האחרים.

יתרה מכך, חלק מן המרואיינים העלו סימני שאלה בנוגע להולמות המטרות שהוזכרו על ידי אחרים:

מנכ”ל משרד הבריאות, חלק ממנהלי בתי החולים וחלק ממנהלי יחידות המטה במשרד הבריאות תהו האם אכן יש בתפקידיו  	

של משרד הבריאות ניגוד עניינים. 

חלק ממנהלי בתי החולים הכלליים ויו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל תהו האם אכן יש צורך בוער לשפר את תפקוד בתי  	

החולים הממשלתיים. 

חלק ממנהלי בתי החולים וחלק מצוותי המטה במשרד הבריאות תהו האם באמת כל כך חשוב שתהיה לבתי החולים כתובת  	

אחת שתתאם ותכוון את הקשרים שלהם עם מטה המשרד.

עלתה גם שאלה האם מודל החטיבה הוא הכלי המתאים לקידום המטרות שחלק מן הגורמים תפסו כחשובות. לחלק מן המרואיינים 

ניגוד העניינים במשרד  )כולל נציג נציבות שירות המדינה וחלק ממנהלי בתי החולים(, שחשבו שהמטרה להסיר או להפחית את 

ניכרת. חלק מן  יקדם את המטרה במידה  היו ספקות האם המעבר לחטיבת מרכזים רפואיים ממשלתיים  הבריאות היא חשובה, 

מנהלים  לגייס  יכולה  החטיבה  האם  תהו  המרכזית  המטרה  הוא  הממשלתיים  החולים  בתי  תפקוד  ששיפור  שחשבו  המרואיינים 

בכירים בעלי ניסיון וכישרון ברמה הרצויה.

ההבדלים בנקודות המבט קיבלו ביטוי גם באופן שבו פירשו הגורמים השונים את המשפט שהופיע במסמכי היסוד של החטיבה: 

“)החטיבה( תספק תשומת לב ניהולית אופטימלית ומקיפה למרכזים הרפואיים”. רבים ממנהלי בתי החולים חשבו שהחטיבה צריכה 

להבין את צורכי בתי החולים כפי שהם מובעים על ידם, ושעליה לפעול עם משרד הבריאות ועם גורמים אחרים כדי לענות לצרכים 

בתי  כשיפור המשמעת של  את המשפט  פירשו  הבריאות  מרואיינים ממשרד  וכמה  האוצר  נציג משרד  יותר.  רבה  ביעילות  אלה 

יותר להוראות ולבקשות של משרדי ממשלה. ראש החטיבה ומנהליה הבכירים פירשו את המשפט בתור  החולים כך שיענו טוב 

היכולת של החטיבה )דרך יתרון הגודל, הפריה הדדית ורשת היררכית( לשפר את תפקוד בתי החולים הממשלתיים.

עם זאת, הייתה הסכמה רחבה כי:

שלא כמו התיאגוד, החטיבה היא פתרון ישים לסוגיית מעמדם של בתי החולים הממשלתיים.  	

חטיבת בתי החולים של שירותי בריאות כללית היא מודל חשוב עבור חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, אך יש לערוך  	

בו התאמות שישקפו את היעד השונה של חטיבת המרכזים ואת ההקשר הארגוני שלה.
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5.3 תהליך ההקמה של החטיבה
המשרות  באיוש  ועיכובים  קשיים  שהיו  ציינו  המרואיינים  רוב  ההשקה.  בתהליך  מרכזיים  היבטים  כמה  על  הסכימו  המרואיינים 

הבכירות בחטיבה החדשה. הוסכם גם שבאופן כללי התווית תיאורי התפקיד והשגת הסכמות לתפקידים החדשים הייתה תהליך 

ממושך. בדומה, הייתה גם הסכמה שחלוקת האחריות והסמכות בין החטיבה ובין יחידות מטה שונות במשרד הבריאות לא הייתה 

הייתה הסכמה שהייתה שונות רבה במידת  כן,  ושהיא התבהרה בהדרגה עם הזמן. כמו  ברורה בשלבים הראשונים של התהליך, 

שיתוף הפעולה של צוותי היחידות השונות במשרד הבריאות עם החטיבה בשנתיים הראשונות לקיומה. לצד הסכמות אלה, היו גם 

הבדלים בנקודות מבט ובדגשים בקרב קבוצות מרואיינים שונות.

בפרק זה נציג את תפיסות המרואיינים בנוגע לתהליך ההשקה של החטיבה לפי קבוצה ואת נקודות הדמיון והשוני המרכזיות.

5.3.1 תהליך ההקמה — תפיסת מנכ”ל משרד הבריאות

מנכ"ל משרד הבריאות סבר שהקמת החטיבה הייתה תהליך ארגוני חשוב ומורכב, ובאופן טבעי חלק מן ההגדרות חודדו במהלך 

תהליך ההקמה, לרבות חלוקת האחריות הסופית בנוגע ליחידות אחרות במשרד. המנכ”ל ציין שבשלב הראשון הוא פירט במדויק 

וכי עם הזמן הוא  את חלוקת האחריות בין החטיבה לבין יחידות מטה משרד הבריאות רק בכמה תחומים מרכזיים, כגון כספים, 

הבהיר את המצב בתחומים רבים יותר, כגון מערכות המידע. הוא סבר שכעת הנושא ברור דיו.

5.3.2 תהליך ההקמה — תפיסת מנהלי יחידות במשרד הבריאות

בחלקו,  יוחס,  זה  מספיק.  מהיר  היה  לא  לחטיבה  מהם  הסמכויות  העברת  שקצב  סברו  הבריאות  במשרד  היחידות  ממנהלי  חלק 

לעיכוב באיוש המשרות הבכירות בחטיבה וכן לחוסר תכנון ולחוסר היערכות מוקדמת.

ו/או חוסר שביעות רצון מכך שתחומי אחריותם התמעטו ומכך שהפסידו עובדים טובים לטובת החטיבה.  אחרים הביעו תסכול 

התלוננו  חלק  ועוד,  זאת  ביחידות המשרד.  יותר ממקביליהם  גבוה  נש”מ  לדירוג  זכו  בחטיבה  אלה, התפקידים  מרואיינים  פי  על 

שהצמצום במספר העובדים שלהם היה אף גדול מצמצום תחומי האחריות שלהם, דבר שפגע בתפקודם.

רבים ממנהלי היחידות ציינו שככל שהזמן עובר יש התקדמות בהבהרת התפקידים ובחלוקת האחריות.

הייתה שונות רבה בהערכותיהם של מנהלי היחידות את תהליך השינוי. נראה כי הערכות אלו קשורות למידה שבה מנהל יחידה 

מסוים תמך במודל החטיבה באופן עקרוני ולמספר תחומי האחריות המשמעותיים שהותירה לו היוזמה.

חלק ממנהלי היחידות טענו שבתחילת פעילותה התמקדה החטיבה יותר מידי בנושאים כלכליים ולא מספיק בנושאי בריאות.

5.3.3 תהליך ההקמה — תפיסת מנהלי בתי החולים

עבודה  עבורם  יצר  הבריאות  במשרד  המטה  יחידות  ובין  החטיבה  בין  ברורים  גבולות  שהיעדר  ציינו  החולים  בתי  ממנהלי  כמה 

אדמיניסטרטיבית מיותרת.

חלקם גם ציינו שבתהליך פיתוח ההנחיות של החטיבה היה צורך ביותר מעורבות שלהם וביותר דיאלוג עימם. 
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5.3.4 תהליך ההקמה — תפיסת נציבות שירות המדינה

למבנה  הארגוניים,  לתפקידים  הכנה  עבודת  יותר  להיות  צריכה  הייתה  המדינה,  שירות  בנציבות  הבכירים  המקצוע  אנשי  פי  על 

ולסמכויות, וזה היה מפחית את חבלי הלידה. הם טענו שהתנגדות לתהליך מסוג זה היא טבעית ולכן דרושה מנהיגות חזקה של 

מנכ”ל המשרד כדי להכריע בסוגיות במחלוקת.

אנשי מקצוע אלו גם סברו שמודל החטיבה פחות טוב מן המודל של רשות אשפוז וכי לא ניתנה לחטיבה עצמאות מספקת ממשרד 

הבריאות.

5.3.5 תהליך ההקמה — תפיסתם של ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ושל מנהלים במטה החטיבה 
מדרגי הביניים

כי חלק  נראה  לו. יתרה מכך, לדבריה,  יותר ממה שהיא ציפתה  ראש החטיבה החדשה הכירה בכך שתהליך ההשקה היה מורכב 

מן ההתנגדויות היו מבוססות על אינטרסים ארגוניים ואישיים, ולא על עקרונות. היא ציינה שהמנכ”ל תמך מאוד בתהליך השקת 

החטיבה ונתן לה חופש פעולה, ושעם הזמן הייתה ירידה בתכיפות הניסיונות לעקוף את החטיבה.

מנהלים מדרגי הביניים בחטיבה הוסיפו:

עד לאחרונה התמקדה החטיבה בסוגיות כלכליות ולא בסוגיות פרוגרמתיות/רפואיות. 	

בתקופת המעבר, העברת הסמכויות מצוותי יחידות משרד הבריאות לחטיבה לא הייתה שלמה. מצב זה יצר תסכול בקרב בתי  	

החולים, מפני שברמה מסוימת החטיבה תפקדה כעוד שכבה בירוקרטית, ללא היכולת לספק תוצאות ממשיות.

בתקופת המעבר, רבים מן המשאבים ומן ההטבות שחלוקתם יכלה לתת לחטיבה יתרון, נשמרו אצל צוותי יחידות המשרד.  	

5.3.6 תהליך ההקמה — תפיסות בנוגע לבחירת ראש החטיבה

עימה  שהביאה  לניסיון  רבה  הערכה  הובעה  שנבחרה.  החטיבה  לראש  בנוגע  החיובית  דעתם  את  הביעו  המרואיינים  מן  רבים 

מעבודתה בחיל הרפואה בצה"ל ובבית חולים של שירותי בריאות כללית, לרקע שלה הן בבריאות והן בניהול, ולסגנון הניהול שלה 

שנתפס על ידי רבים כנחוש אך גמיש.

מן הצד האחר, חלק מן המרואיינים ציינו שיש יתרונות לכך שבראש החטיבה יעמוד אדם שניהל בעבר בית חולים גדול. 

5.3.7 תהליך ההקמה — סיכום

מועמדים  של  בגיוס/שימור  החטיבה  בתוך  לקשיים  גרם  זה  בחטיבה.  בכירות  משרות  באיוש  עיכוב  שהיה  מובהקת  הסכמה  הייתה 

מתאימים ובהעברת סמכויות לחטיבה. יש קונצנזוס שהעיכוב הפחית את יכולת החטיבה לקבל על עצמה את כל התפקידים שתוכננו לה.

והאחריות בשלב הראשון של היוזמה, אך היו חילוקי דעות בשאלה  בנוגע לאי-הבהירות בחלוקת התפקידים  גם הסכמה  הייתה 

האם ניתן היה )וצריך היה( להימנע ממנה ומן ההשפעה שלה על התפקוד של החטיבה עם הקמתה.



13

5.4 אתגרים מרכזיים בהקמת החטיבה
נספח ב' מסכם את האתגרים המרכזיים שעלו בתהליך ההשקה ואת דרכי ההתמודדות עימם. האתגרים כללו חילוקי דעות בנוגע 

לחלוקת האחריות עם צוותי יחידות המטה במשרד הראשי של משרד הבריאות, דאגה של צוותי יחידות המטה משחיקה במעמדם 

ובכוחם, הבדלים בצורכי בתי החולים בכל הקשור לקאפ, ניסיונות של כמה בתי חולים לעקוף את החטיבה וסירוב נציבות שירות 

המדינה לאשר משרות אשר לטענתם לא פורטו כראוי.

ראש החטיבה סברה כי האתגר המרכזי היה לייצר משילות מול בתי החולים. כלומר, לייצר מצב שבו הנהגת החטיבה תקבל תמונה 

כך  על  הקשו  החטיבה.  ולשיקולי  ליעדים  למטרות,  בהתאם  אותם  ולהנחות  לכוון  תוכל  וגם  החולים,  בתי  פעילויות  של  מקיפה 

של  הראשי  במשרד  מסוימים  תפקידים  בעלי  של  והן  החולים  בתי  מנהלי  של  הן  ניסיונות  החטיבה,  הנהלת  את  לעקוף  ניסיונות 

בתי  את  ניהל  הראשי  והמשרד  ומקיפה  אחידה  בקרה  הייתה  לא  החטיבה  הקמת  שטרם  לזכור  יש  זה  בהקשר  הבריאות.  משרד 

החולים רק באופן חלקי.

כדי ליצור מנגנון פיקוח ובקרה סדור, הנהגת החטיבה:

דרשה וקיבלה מן המשרד הראשי את היכולת לצפות בכל מערכות המידע של המשרד שיש בהן מידע על פעילות בתי החולים 	

קיבלה לידיה את הסמכות לחלוקת משאבים לבתי החולים 	

דרשה כי בתי החולים יציגו לאישורה את תוכנית העבודה שלהם, על פי פורמט שהיא הגדירה 	

קיימה סדרה נרחבת של ביקורים בשטח 	

גרמה לצמרת משרד הבריאות להבין את הבעייתיות שעקיפת החטיבה יוצרת ולהסכים להימנע מכך 	

5.5 תחומי הפעילות העיקריים של החטיבה
הממשלתיים:  החולים  בתי  לפעילות  הקשורים  התחומים  בכל  מעורב  החטיבה  של  המטה  שצוות  בדבריה  ציינה  החטיבה  ראש 

רפואה, כספים, ניהול משאבים, משאבי אנוש, תוכניות עבודה, מחשוב, רכש וכד’.

במידעון שהפיקה החטיבה )חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, 2017( כלולים התחומים האלה:

קידום תוכניות איכות רפואית, בטיחות וניהול סיכונים 	

מעקב אחר עמידה ביעדי התקציב של בתי החולים 	

תמחור שירותי בריאות 	

תכנון תוכניות העבודה השנתיות של בתי החולים ומעקב אחריהן 	

פיתוח וניטור של מדדי ביצוע 	

פיקוח ובקרה על חברות הבת של בתי החולים )תאגידי הבריאות( 	

מיקוד תשומת הלב בחוויית המטופל 	
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תוכניות  פיתוח  כגון  בנושאים  החולים,  בבתי  קידמה  רוחביים שהחטיבה  למידה  על תהליכי  דיברו  החטיבה  מנהלים ממטה  כמה 

רוחביים  תהליכים  על  הדגש  שמתן  ציין  המטה  צוות  וסיעוד.  משפטיות  סוגיות  איכות,  אנוש,  משאבי  הכשרה,  הסמכה,  עבודה, 

כאלה צפוי להתגבר בשנים הבאות ושייקח זמן עד שיתרונם יתגלה ויימדד. מנהלי בתי החולים כמעט שלא הזכירו את התהליכים 

הרוחביים האלה. 

5.6 השפעת הקמת החטיבה על תהליכים ארגוניים מרכזיים 
ניתוח המקרה המוצג כאן לא כלל הערכות אמפיריות של השפעות הקמת החטיבה על איכות הטיפול, על חווית  כפי שצוין לעיל, 

המטופל ועל עלויות; זאת, היות שמועד הניתוח היה מוקדם מכדי לבדוק השפעות כאלו. יש מקום לבדיקת השפעות אלו בחלוף הזמן.

באמצעות  נעשתה  הבדיקה  כאלו,  השפעות  בבדיקת  כמקובל  מרכזיים.  ארגוניים  תהליכים  על  ההשפעה  את  בחן  המקרה  ניתוח 

ראיונות עם הגורמים המעורבים, ואלו הציגו תפיסות שונות כמפורט להלן.

5.6.1 השפעת החטיבה על תהליכים ארגוניים — תפיסת מנכ”ל משרד הבריאות

המנכ"ל הדגיש שהקמת החטיבה שחררה אותו מניהול אינטנסיבי של בתי החולים, במיוחד בנוגע לתהליכים מתמשכים. הוא גם 

ציין שהקמת החטיבה:

סיפקה כתובת אחת לבתי החולים הממשלתיים בעבור נושאים אסטרטגיים שהוא עדיין מעורב בהם 	

הקלה עליו לערוך שינויים בכלל מערכת בתי החולים, לאחר שהטמיע אותם תחילה בבתי החולים הממשלתיים 	

שחררה מנהלים בכירים נוספים במשרד ממעורבות אינטנסיבית בניהול השוטף של בתי החולים 	

הובילה להתקדמות ניכרת בשיפור מערכות הרכש והמידע, בשל מנהיגותה של החטיבה בתחומים אלה 	

5.6.2 השפעת החטיבה על תהליכים ארגוניים — תפיסת מנהלי יחידות במשרד הבריאות

מנהלי היחידות במשרד הבריאות ציינו שהקמת החטיבה אפשרה למנכ”ל להשקיע פחות זמן בניהול בתי החולים, ושהיא הותירה 

יותר זמן לצוותי היחידות להתמקדות בניטור ובפיקוח )אף על פי שהתהליך עדיין לא הושלם(.

היו חילוקי דעות בין מנהלי היחידות בנוגע להשפעה החיובית של הקמת החטיבה. התפיסה בנוגע להשפעה הייתה קשורה, בין 

היתר, לרמת התמיכה שהביע המנהל בעצם הקמת החטיבה.

5.6.3 השפעת החטיבה על תהליכים ארגוניים — תפיסת מנהלי בתי החולים

מנהלי בתי החולים התמקדו בהשפעה שהייתה להקמת החטיבה על כל בית חולים ממשלתי )כולל שלהם(. הם נתנו תשומת לב 

מועטה יותר להשפעת החטיבה על תפקוד משרד הבריאות ולעד כמה הושגו מטרות החטיבה ברמת המאקרו. 

באופן כללי, מנהלי בתי החולים ציינו הישגים מעטים של החטיבה. ההישג המרכזי שצוין בתדירות הרבה ביותר היה המשא ומתן 

על הסכמות מתואמות עם קופות החולים בנוגע למכסות הקאפ של בתי החולים. לעומת זאת, מנהלי בתי החולים ציינו שיפורים 
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יותר את תהליכי  לייעל  ותקציב(,  )כוח אדם  יותר משאבים  ועדיין לא התממשו: החטיבה צריכה להשיג להם  שהם מצפים להם 

האישור עם משרדי הבריאות והאוצר ולקדם יותר את האינטרסים של בתי החולים. המנהלים סברו שהקמת החטיבה לא שחררה 

במידת הצורך את מנכ"ל משרד הבריאות ממעורבותו בניהול בתי החולים.

עוד טענו מנהלי בתי החולים שהקמת החטיבה הקשתה עליהם את הניהול השוטף תוך שהיא העלתה את רמת הפיקוח על בתי 

החולים. הם הכירו בכך שיש צורך בפיקוח ברמה מסוימת, אך סברו שעל החטיבה לייעל את הדרך שבה היא פועלת מולם כדי 

להקטין את עומס העבודה שלהם וכדי לשמר את יכולתם להיות חדשניים וגמישים. עם זאת, על אף האמור, כמעט כל מנהלי בתי 

החולים שעימם דיברנו ציינו שהם אופטימיים בנוגע לתרומת החטיבה בעתיד.

משרד  בתוך  ועקבי  ברור  גוף  משמשת  שהחטיבה  מרגישים  הם  כמה  עד  הייתה  החולים  בתי  מנהלי  עם  שנבחנה  נוספת  סוגיה 

הבריאות שאליו ניתן לפנות. הם ציינו שעל אף הניסיון להגדיר את החטיבה ככתובת המרכזית במשרד עבור בתי החולים, עדיין 

הבריאות  במשרד  היחידות  שצוותי  לנושאים  ובנוגע  בהם  מטפלת  שהחטיבה  לנושאים  בנוגע  אי-בהירות  של  רבה  מידה  נותרה 

מטפלים בהם. עם זאת, עלה שהם מרגישים שהחטיבה היא כתובת חשובה לכמה סוגיות ולכמה בתי חולים. אף על פי כן, למנהלי 

בתי החולים היה ברור שאין זו הכתובת היחידה בעבור כל בתי החולים ובעבור כל נושא.

בתי  עם  בקשר  יותר  נכבד  תפקיד  לה  ושיהיה  יתבהרו  החטיבה  שבאחריות  שהסוגיות  ציפו  החולים  בתי  מנהלי  לעתיד,  במבט 

החולים. עם זאת, הם ציפו שגם בעתיד לא כל הקשרים עם משרד הבריאות יתנהלו דרך החטיבה. המנהלים הביעו את תקוותם 

שבעתיד תפעל החטיבה בנחישות וביעילות רבות יותר לטובת בתי החולים וצורכיהם.

הערכותיהם של מנהלי בתי החולים את תפקוד החטיבה נבדלו על פי סוג בית החולים וגודלו. מנהלים בבתי החולים הפסיכיאטריים 

בבתי החולים הכלליים.  לעומת מקביליהם  זאת  לצורכיהם במשרד הבריאות,  טובה  והגריאטריים העריכו את החטיבה כשגרירה 

בעוד  סמכויותיהם,  להגבלת  בנוגע  יותר  רבה  דאגה  שהביעו  אלה  היו  הגדולים  החולים  בתי  מנהלי  הכלליים,  החולים  בתי  בקרב 

מנהלי בתי חולים קטנים יותר ציפו שהחטיבה תספק להם כלים לניהול ויותר תקציבים.

5.6.4 השפעת החטיבה על תהליכים ארגוניים – תפיסתם של ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ושל 
מנהלים מדרגי הביניים

ראש החטיבה הדגישה את התחומים שבהם הושגו הישגים עד כה:

שדרוג מערכות המידע בכלל התחומים – רפואי, אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי 	

פיתוח תוכניות עבודה אחידות וקוהרנטיות, המבוססות על מטרות ויעדים 	

יצירת מסגרות תקציב לשנים 2017 ו-2018 	

חתימה על הסכמי התקשרות עם ארבע קופות החולים בנוגע למרכיבי מפתח במערכת ההחזרים הכספיים של בתי החולים  	

)קאפ(

השקת תהליכים להפחתת אי-שוויון 	
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השקת יוזמות בתחום משאבי אנוש  	

יצירת מסד נתונים של מידע משווה על בתי חולים, המשמש כבסיס לקבלת החלטות רגולטוריות 	

מנהלים בדרגי ביניים בחטיבה הוסיפו את הנקודות שלהלן:

הפחתת העומס על צוותי יחידות משרד הבריאות 	

הצגת צרכים משולבת של בתי החולים הממשלתיים לבכירים במשרדי הבריאות והאוצר 	

סיוע מנהלי וטכני לבתי חולים גריאטריים ופסיכיאטריים ולבתי חולים כלליים בפריפריה 	

שיפור התקשורת בין בתי החולים 	

שיפור היכולת להשוות בין בתי חולים )למשל, דרך תוכניות עבודה שנתיות( 	

5.6.5 השפעת הקמת החטיבה על תהליכים ארגוניים מרכזיים: סיכום

המשיבים נבדלו במידה שבה תפסו את חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים כבעלת הישגים. לדוגמה, המנכ"ל מנה הישגים 

בתי  מנהלי  גם  זאת,  עם  יחד  מעטים.  הישגים  ציינו  הכלליים(,  החולים  בתי  מנהלי  )ובמיוחד  החולים  בתי  ומנהלי  ומגוונים,  רבים 

החולים הביעו אופטימיות בנוגע לתרומות הפוטנציאליות של החטיבה בעתיד.
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6. דיון
ניתוח המקרה מצא שישנם הבדלים ניכרים בתפיסותיהם של שחקני מפתח את המטרות שהובילו להקמתה של חטיבת המרכזים 

בין השניים: הערכת  אנו מאמינים שיש קשר  הישגי החטיבה.  נמצאו הבדלים בתפיסותיהם את  כן  כמו  הרפואיים הממשלתיים. 

תפקוד תלויה באופן טבעי, לפחות בחלקה, בהגדרת המטרות.

מומשה,  לא  זו  משמטרה  משאבים.  יותר  להשגת  כלי  להם  ולשמש  אותם  לייצג  החטיבה  שמטרת  האמינו  החולים  בתי  מנהלי 

לתפיסתם, הם ציינו שהחטיבה השיגה, מבחינתם, הישגים מעטים. לעומת זאת, מנכ"ל משרד הבריאות תפס את החטיבה ככלי 

להגדלת יכולתו של המשרד לנהל את בתי החולים שלו ברמת המאקרו, ולהפחית את היקף הפעילות של בתי החולים הדורשת את 

זמנו ואת תשומת ליבו; אי לכך הוא גם ציין הישגים רבים. תפיסותיהם של רוב המרואיינים האחרים בניתוח המקרה היו בטווח שבין 

תפיסת המנכ"ל לבין תפיסת מנהלי בתי החולים, הן בנוגע למטרות והן בנוגע להישגים של החטיבה.

כל  כמעט  החטיבה.  הקמת  לתהליך  בנוגע  רחבה  הסכמה  הייתה  ולהישגים,  למטרות  בנוגע  המבט  בנקודות  השונות  כמו  שלא 

המרואיינים הכירו בכך שהתהליך היה מאתגר וממושך, אך שהייתה התקדמות ניכרת. עם זאת, היו חילוקי דעות האם ניתן היה 

להימנע מן הקשיים הפרוצדוראליים )באמצעות מאמץ אינטנסיבי להבהיר את התהליך בראשיתו(.

בתי  מנהלי  זאת,  עם  החולים.  בבתי  קידמה  שהחטיבה  רוחביים  למידה  תהליכי  על  דיברו  החטיבה  ממטה  מנהלים  כמה  כאמור, 

דומים  תהליכים  של  קיומם  בהן:  לכך,  אפשריות  סיבות  כמה  ישנן  האלה.  הרוחביים  התהליכים  את  הזכירו  שלא  כמעט  החולים 

טרם הקמת החטיבה; לא ניתן לחוש עדיין בהשפעת התהליכים האלה; החטיבה לא השקיעה מספיק בפרסום התהליכים; מנהלי 

בתי החולים עסוקים בסוגיות דחופות יותר כמו תקצוב ומחסור בכוח אדם; חשש מפני תהיות שעשויות לעלות בנוגע לניהול בתי 

החולים טרם הקמת החטיבה.
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7. המלצות 
בעת הצגת הממצאים בפני הנהגת משרד הבריאות בשנת 2018, המליץ צוות ניתוח המקרה כדלקמן: 

מנכ"ל משרד הבריאות ימשיך לקיים שיח עם מנהלי בתי החולים בנוגע לתפיסותיו את מטרות החטיבה ובנוגע להישגיה. 	

המנכ”ל יתאם ציפיות עם הגורמים השונים בנוגע ליכולתה של החטיבה להשיג משאבים נוספים. 	

המנכ”ל וראש החטיבה יבחנו דרכים נוספות להגברת התחושה בקרב מנהלי בתי החולים כי יש לחטיבה תרומה לתפקודם של  	

בתי החולים.

המשרד ישקיע מאמץ רב יותר בחשיפה ובהפצה של הישגי החטיבה בפני גורמי מפתח במערכת הבריאות ובפני הציבור. 	

בסוף 2018, דיווח משרד הבריאות ששתי ההמלצות הראשונות ברשימה שלעיל קודמו במהלך השנה.

הציבורי  במגזר  הן   – אחרות  מבניות  רפורמות  לבין  החטיבה  הקמת  בין  השוואה  בהמשך  לערוך  יהיה  חשוב  ההיבט המחקרי,  מן 

בישראל והן במערכות בריאות במדינות אחרות. כמו כן, יש להעריך את השפעתן של פעולות נבחרות שנקטה החטיבה )כמו חלק 

מתהליכי הלמידה הרוחביים(.
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נספחים

נספח א: השוואה בין תפיסות שחקני המפתח בנוגע למטרות שעמדו ביסוד הקמת חטיבת 

המרכזים הרפואיים הממשלתיים 

מנכ”ל 

ראש חטיבת 
המרכזים 

הרפואיים 
הממשלתיים

מנהלי 
יחידות 

במשרד 
הבריאות

מנהלי בתי 
החולים 

משרד האוצרהממשלתיים

נציבות 
שירות 
המדינה

+ ++ +++  הפחתת ניגוד העניינים

ניהול משולב של כל בתי 
+ +  +++ +החולים הממשלתיים

פינוי זמנם של המנכ”ל 
ושל מנהלי היחידות 

+ ++++ +++במשרד הבריאות

קידום צורכי בתי 
  + + + החולים

שיפור תפקוד בתי 
++ ++ החולים

אחר

קרש קפיצה 
לשינויים 

מערכתיים
כתובת אחת 

הגבלת עלויות  למנכ”ל

כתובת 
אחת לבתי 

החולים

++מטרה מרכזית

+מטרה נוספת
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נספח ב: אתגרים מרכזיים בתהליך השקת החטיבה וכיצד התמודדו עימם

דרך ההתמודדותהאתגר

חילוקי דעות בנוגע לחלוקת האחריות עם צוותי 
קבלת החלטות על ידי המנכ”ליחידות המטה במשרד הראשי

דאגת צוותי יחידות המטה לשחיקה במעמדם 
יצירת אתגרים חדשים לחלק מן היחידותובכוחם

הבדלים בצורכי בתי החולים על פי אזורים בכל 
שלושה הסכמים אזוריים עם קופות החוליםהקשור לקאפ

המנכ”ל גיבה את ראש החטיבה בנוגע לעבודה עם החטיבה ניסיונות של כמה בתי חולים לעקוף את החטיבה

סירוב נציבות שירות המדינה לאשר משרות אשר 
פירוט רב יותר של משרות אלולטענתם לא פורטו כראוי




