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תקציר

ביזור של הדגמה תכנית הנגב במחוז 1990 בשנת החלה כללית, קופ"רו של הביזור תכנית במסגרת
מרפאות תשע חלק לקחו הביזור בתכנית אוטונומיות. כיחידות והפעלתן ראשוניות מרפאות
משרתות אלה מרפאות .19921990 השנים במהלך ההדגמהבהדרגה לתכנית הצטרפו אשר עירוניות
במרפאות יושמו רגילות, ממרפאות בשונה הנגב. במחוז המבוטחים מאוכלוסיית מרבע למעלה
הקיים לעומת המרפאות בעבודת לכת מרחיק שינוי המהווים ייחודיים מרכיבים ארבעה אלה
המחוז מהנהלת החלטה סמכויות האצלת למרפאה; תקציב הקצאת הקופה: של רגילות במרפאות
במרפאה מידע מערכת הקמת השירותים; הספקת ואופן התקציב ניצול לגבי המרפאה להנהלת
תכנית החלטתה. לפי המרפאה לשימוש התקציבי מהחיסכון חלק והעמדת במשאבים; השימוש על
תתמערכות במספר בשינויים כרוכה שהיא מאחר ביותר מורכב אירגוני שינוי מהווה הביזור
את משנה שהביזור מכך נובע העוצמה בתתמערכת השינוי וערכים. טכנולוגיה עוצמה, באירגון:
חדשה מחשב בטכנולוגיית בשימוש גם כרוך הביזור למרפאה. המחוז הנהלת בין הסמכויות חלוקת
כן, כמו הצוותים. עבודת על יותר הדוק פיקוח מאפשרת גם אך עצמית, לבקרה כלי המספקת
לא שבעבר תקציביים שיקולים בחשבון להביא הצורך עקב הערכים במערכת שינוי יוצר הביזור

רפואי. טיפול מתן בעת בחשבון הובאו

שיסייע מידע לספק מנת על הערכה במחקר התכנית הפעלת את ליווה ברוקדייל ג'וינטמכון
לבצע כיצד כן, ואם נוספות, מרפאות לבזר כדאי האם להחליט ובמחוזות במרכז הקופה להנהלת
משום חשיבות לכך יש זמן. לאורך במחקר נעשתה ההדגמה תכנית הערכת אפקטיבי. ביזור תהליך
ההפעלה לאחר גם מיושם להיות ממשיך האירגוני השינוי אם לבחון מאפשרת כזו שהערכה

הארגון. בחיי מיסודו לכלל ומגיע הראשונית

מתמקד הדו"ח המחקר. ממצאי את המסכמים דו"חות של בסדרה שני דו"ח הינו זה מאמר
לגבי לקחים ובהפקת ,1994 וראשית 19931989 בשנים הביזור תכנית של היישום תהליך בתיאור
הנגב מחוז הצליח האם (א) שאלות: מספר בוחן הדו"ח אפקטיבית. בצורה אירגוני שינוי ביצוע
למרפאות התכנית מרכיבי הופצו מידה ובאיזה מלאה בצורה הביזור תכנית מרכיבי כל את ליישם
במרפאה? העבודה בדפוסי שינויים חלו התכנית מרכיבי יישום בעקבות האם (ב) במחוז? נוספות
מהשתתפות העובדים של הרצון שביעות רמת מה (ד) הביזור? תכנית את העובדים העריכו איך (ג)
על ללמוד שניתן הלקחים מהם (ה) זו? רצון שביעות על השפיע ומה הביזור בתכנית המרפאה

ביזור. תכנית בביצוע לכישלון או להצלחה שתורמים הגורמים

עומק ראיונות (א) מחקר: כלי שלושה בעזרת שנאספו נתונים על מתבססים זה בדו"ח הממצאים
נערכו הראיונות .1994 שנת של הראשונה ובמחצית ,1992 שנת בסוף ,1991 שנת של השניה במחצית
(ב) ורגילות; מבוזרות במרפאות הנהלות וחברי המחוז בהנהלת בכירים תפקידים ממלאי 25 עם
מחוז של מסמכים ניתוח (ג) המבוזרות; במרפאות צוות חברי 112 בקרב 1993 באביב שנערך סקר

התכנית. הפעלת על הנגב



הביזור, תכנית של העיקריים המרכיבים את ליישם הצליח הנגב שמחוז כך על מצביעים הממצאים
הקצאת היו מלאה בצורה שיושמו המרכיבים מלאה. בצורה יושמו המרכיבים כל לא כי אם
ולפי סעיפים לפי ההוצאות על תקופתיים דו"חות המפיקה מידע מערכת והקמת למרפאות תקציב
במלואם. יושמו לא סמכויות, והאצלת חיסכון על תיגמול התוכנית, של הנוספים המרכיבים רופא.
הכללים לגבי איבהירות היתה המרפאה, לצוות החשובים התמריצים אחד שהוא התיגמול, בנושא
שהמרפאה והשימוש החיסכון גובה לגבי ההנהלה עם דעות חילוקי והיו חיסכון על התגמול לקבלת
בחסכון להשתמש מהאפשרות נהנו הן רק ולכן תקציבי בעודף היו מרפאות חמש בו. לעשות יכולה
מעט הואצלו למרפאות כי נמצא המרפאה, לסמכויות בנוגע במרפאה. והציוד התנאים לשיפור
קל היה תמיד ולא שציפו ממה פחות היה הסמכויות היקף אך שוטף, לתפעול סמכויות יותר
במרפאות שהחלו יוזמות הופצו הביזור יישום של הראשונים בשלבים כי נמצא בנוסף, לממשן.

בתכנית. כלולות היו שלא למרפאות המבוזרות

התנהגות דפוסי לשינוי פעולות אימצו הצוותים וחברי המרפאות הנהלות כי עולה מההערכה
תקציב סעיפי בדיקת הצוות, בישיבות ההוצאה בדו"חות דיון למשל: לחסכון. המודעות ולהעלאת
חריגות לגבי בצוות הרופאים עם המנהלים הרופאים של אישיות שיחות קיום חריגות, נמצאו בהם
בהוצאות לצמצם כדי אחריהם ומעקב מאושפזים וביקור תחליפיות, בתרופות שימוש מהתקציב,
המרפאה של הכספי מצבה את ששיפרו בתשלום פעולות לבצע המרפאות החלו בנוסף, אשפוז.
קורס או מסאז'יסט דיאטנית, שירותי מתן למרפאה, יועצים הזמנת ביניהן: השירות, לשיפור ותרמו

ללידה. הכנה

וגילו השוטפת העבודה דפוסי את שינו פעולה, שיתפו לשינוי, נכונות גילו במרפאות הצוותים חברי
הוערכה הביזור תכנית שציפו. כפי יושמו מרכיביה כל שלא למרות התכנית להפעלת רבה מחויבות
למתחים מקור או העומס את המגביר גורם בה ראו מעטים וכהוגנת. הצוותיםכברורה חברי ידי על
מהם וכרבע לעבודתם חדש ענין רבה במידה הוסיף השינוי כי אמרו מהעובדים כמחצית וללחצים.
שהביזור חשבו מהעובדים כשליש אישית. להתפתחות הזדמנות רבה במידה מספק הוא כי אמרו
חיסכון משאבים, של יותר טוב ניצול כגון: לארגון חיוביות תוצאות של לשורה רבה במידה הביא
לפחות רבה במידה הביא שהביזור ציינו העובדים כמחצית הטיפול. ורמת השירות שיפור כספי,
גרם שהביזור חשבו בממוצע מהעובדים וכ0?20 האלה, התוצאות מתוך אחת חיובית לתוצאה

וכר. יתר ביקורת באוטונומיה, פגיעה כגון: שליליות לתוצאות רבה במידה

שביעות שהביעו העובדים שיעור לקדמותו, יחזור במרפאה שהמצב רצו לא העובדים שמרבית אף על
בינונית. רצון שביעות הביעו 3770 ועוד ,(3370) נמוך היה בביזור משתתפת שהמרפאה מכך רבה רצון

המרפאות. בין שונות נמצאה זה בנושא

הביזור. בתכנית מהשתתפות רצון לשביעות הקשורים הגורמים נבחנו משתני, רב ניתוח בעזרת
מתכנית לעובד שיש האינטרינזי התגמול לתחושת מבוגר, לגיל קשורה גבוהה רצון שביעות כי נמצא
דו בניתוח בנוסף, כהוגנת. ולראייתה אישית) להתפתחות הזדמנות ומספקת ענין (מוסיפה הביזור
דפוסי לשינוי פעולות במרפאה מתקיימות שאכן לתפיסה קשורה הרצון שביעות כי נמצא משתני
כמו הביזור. של בפועל יישום על המעידות פעולות אותן  לחיסכון המודעות ולהעלאת התנהגות



אלה קשרים אולם חיוביות. לתוצאות כמביא הביזור לתפיסת קשורה הרצון שביעות כי נמצא כן
משתני. הרב בניתוח נמצאו לא

וירידת הביזור מינהלת פעולת בצמצום שהתבטאה התכנית ביישום נסיגה חלה 1993 במהלך
שימוש על דיונים והעדר למרפאות דו"חות מתן בתדירות ירידה המחוז, הנהלת של המחויבות
מרכיבים שני של והפצה מיסוד על 1994 בשנת הוחלט זה, בשלב הקשיים למרות תקציב. בעודפי
רמת על תקופתיים דו"חות ומתן למרפאה תקציב הגדרת במחוז: המרפאות 170 לכלל התכנית של
החליט קופ"ח ומרכז הקופה הנהלת בקרב רחבה לתמיכה זכו אלה מרכיבים במרפאות. ההוצאות

בקופה. הראשוניות המרפאות בכל בעתיד ליישמם

אלה: לגורמים רבה חשיבות יש ביזור תוכנית ביישום כי היו הביזור מהערכת כה עד שעלו הלקחים
השינוי; ליישום שאחראי גורם קביעת (ב) לתהליך; המחוז הנהלת של טווח ארוכת מחויבות (א)
בדפוסי שינויים חלים שבה יחידה כל של המיוחדים למאפיינים השינוי יישום תהליך התאמת (ג)

למרפאה; המחוז הנהלת בין תקשורת ערוצי מיסוד (ה) מוסכמים; משחק כללי קביעת (ד) העבודה;
ייתפס שהתגמול מנת על ברורים תיגמול כללי קביעת (ז) המרפאות; למנהלי נאותה הדרכה (ו)

הצדדים; כל על מהימנים שיהיו נתונים המפיקה אמינה מידע מערכת בנית (ח) לחיסכון; כתמריץ
(י) קטנות; ביחידות ארגוני שינוי בהפעלת שמדובר מאחר כיחידה, כולה המרפאה עם עבודה (ט)
החדרתהתכנית להצלחת העיקריות הסיבות כאחת שהתגלה גורם השינוי, בתהליך העובדים שיתוף

הראשונים. בשלביה

זמן תקופת תוך לבצע, שניתן הראתה הנגב במחוז מרפאות ביזור של ההדגמה תכנית בסיכום,
הראשונית. המרפאה עבודת את משמעותית בצורה המשנה מורכב ארגוני שינוי יחסית, קצרה
ולארגונים בכלל ראשונית רפואה מערכות לתכנון לסייע עשויים התכנית יישום הערכת ממצאי
הולכת בריאות בשירותי הביזור מגמת בפרט. כאלה תוכניות מתכננים או ביזור תכניות המיישמים
זה דו"ח האשפוז. במערכת והן הראשונית ברפואה הן ובארץ, בעולם שונות במדינות ומתרחבת
הלקחים ומהם ביישום הקשיים מהם ביזור, תהליך ביישום המסייעים הגורמים מהם מלמד

זמן. לאורך ארגוני שינוי תהליך הפעלת להצלחת



תודה דברי

מרים אברג'יל, ולזהבה כללית קופ"ח של הדרום מחוז מנהל לשעבר נווה ליהודה נתונה תודתנו
בביצוע והעזרה הפעולה שיתוף על המחוז, מהנהלת שרף ומיקי שושן, נמרוד קנר, פלורה קופיץ,
וליעקב ההיגוי, בועדת שהשתתפו כללית חולים מקופת המקצוע לאנשי מודים אנו כן כמו ההערכה.

לדו"ח. הערותיהם על חולים קופת ממרכז רוזנבלוט ולמיכאל זילברג

ההערכה שלבי בכל הרב הסיוע על רגב וסיגל זמורה עירית אלחיאני, לאשר נתונה מיוחדת תודה
לדו"ח. הערותיהם ועל

חברי ולכל בראיונות לנו שהקדישו הזמן על המבוזרות המרפאות הנהלות לחברי גם מיוחדת תודה
שערכנו. בסקרים ההשתתפות על במרפאות הצוותים

כהן למרים ובמיוחד העבודה במהלך לנו סייעו אשר ברוקדייל מכון צוות חברי לכל מודים אנו
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מבוא .1

מענה משמש הביזור בעולם. שונות במדינות ומתרחבת הולכת בריאות בשירותי הביזור מגמת
Godinho 1990, Secretaires of State for) גבוהה ברמה שירותים מתן תוך הוצאות לרסן לצורך ארגוני
תפעול בנושאי החלטה סמכויות שהאצלת הינה, הביזור מאחורי העומדת ההנחה .(Health 1989

מתאימים, כלים ואספקת בתקציב לעמידה האחריות הטלת עם ביחד שירות, נותנות ליחידות שוטף
האוכלוסייה. לצורכי מרבית היענות תוך במשאבים יעיל לשימוש יביאו

הממלכתית החקירה ועדת ריכוזית. בדרך בישראל הבריאות שירותי הופעלו האחרונה, לתקופה עד
את מונעת כזו ניהול שצורת קבעה, בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת
לצרכים רגישותן להבטיח כדי בשטח הפועלות להנהלות הכרחי תנאי המהווים והגמישות "היוזמה
כך על החקירה ועדת הצביעה בנוסף, .(115 עמ' 1990 החקירה, (ועדת התושבים" של המקומיים
והמרפאות החולים בתי על רבה ריכוזיות כופים כללית חולים וקופת הבריאות ש"משרד
של מהנהלותיהם אמיתיים ותקציבית ניהולית ואחריות עצמאות של זו מניעה שבאחריותם.
עמ' (שם, חסכוני" ותפעול להתייעלות הנוגע בכל מצידן ליוזמה תמריץ כל מסלקת אלה מוסדות
במערכת הן ביזור, להנהיג היתה החקירה ועדת של הבולטות ההמלצות אחת זאת, לאור .(64

כללית. חולים קופת של במערכת והן הממשלתית

לכך בולטות דוגמאות בארץ. הבריאות בשירותי ביזור של מגמות מסתמנות השמונים, שנות מסוף
חולים בבתי מחלקתי תקציב והפעלת סמך, כיחידות הממשלתיים החולים בתי של עצמאי ניהול הן
קופתחולים .(Adar 1993 ;1993 ישראל מדינת ;1993 ישראל ממשלת ;1993 ויובל (כהן אחדים
לעמוד כדי השירות את ולשפר הוצאות לרסן הצורך עם השמונים שנות מאז המתמודדת כללית,
ההנהלה מרמת הן סמכויות, לבזר היא אף מנסה אחרות, חולים קופות עם הגוברת בתחרות

.(1992 ורוזן, (גרוס החולים ובתי המחוזות בתוך והן ולבתיהחולים למחוזות המרכזית

תשע של ביזור שכללה הדגמה תכנית כללית קופ"ח של הנגב במחוז הופעלה ,19931990 בשנים
שאפיינו העיקריים המרכיבים המחוז. מאוכלוסיית מרבע למעלה המשרתות ראשוניות, מרפאות
המחוז מהנהלת החלטה סמכויות האצלת למרפאה; תקציב הקצאת היו: הזו הביזור תכנית את
מהחיסכון חלק והעמדת במשאבים; השימוש על במרפאה מידע מערכת הקמת המרפאה; להנהלת
תקציבית שליטה עיקריות: מטרות שלוש היו לתכנית החלטתה. לפי המרפאה לשימוש התקציבי
המוטיבציה, העלאת הרצון; שביעות רמת והעלאת למבוטחים השירות שיפור הוצאות; וריסון

המרפאות. צוות חברי של הרצון ושביעות האחריות היוזמה,

ג'וינטמכון התבקש כללית, בקופתחולים ביזור תהליכי בהערכת מעורבותו במסגרת ,1990 בשנת
לקופה לספק מנת על הערכה, במחקר הנגב במחוז הביזור תכנית הפעלת את ללוות ברוקדייל
בצורה זאת לעשות כיצד כן, ואם נוספות מרפאות לבזר כדאי האם בהחלטה שיסייע מידע
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להערכת .1994 וראשית 19931990 השנים לאורך נעשתה ההדגמה תכנית הערכת אפקטיבית.
להיות ממשיך הארגוני השינוי האם לבחון מאפשרת שהיא משום חשיבות, יש זמן לאורך התכנית

הארגון. בחיי וממוסד במערכת מוטמע הוא והאם הראשונית ההפעלה לאחר גם מיושם

את משיג הוא בה המידה את והן הביזור יישום תהליך את הן בחן הכולל ההערכה מחקר
עומק, ראיונות עובדים, סקרבקרב מבוטחים, בקרב סקר מחקר: כלי במספר שימוש תוך מטרותיו,
של מצבן בין השוואה על מתבסס הכולל המחקר מערך מינהליים. נתונים וניתוח מסמכים ניתוח
לבודד מיועד המחקר מערך לאחריו. מצבן לבין הביזור לפני ביקורת ומרפאות ניסוי מרפאות
הבריאות ובמערכת חולים בקופת המתרחשים הנוספים השינויים השפעת את האפשר במידת

.(1991 אלחיאני זמורה (גרוס בכללותה

של ומלא מסכם ניתוח ההערכה. ממצאי את המסכמים דו"חות מסדרת אחד הינו זה דו"ח
ייבחנו הסופי בדו"ח ההערכה. ממצאי את המסכם הסופי בדו"ח יפורסם הביזור תכנית השפעות
הטיפול, איכות הבאים: בנושאים הביקורת מרפאות לעומת המבוזרות במרפאות שחלו השינויים
שנערכו הסופיים מהסקרים הנתונים ימסרו כן כמו המבוטחים. של רצון ושביעות ההוצאה רמת
בקרב העבודה מן הרצון ובשביעות במוטיבציה ביוזמה, שחלו השינויים וייבחנו העובדים בקרב
הביזור תכנית של היישום תהליך בתיאור מתמקד הנוכחי הדו"ח במרפאות. הצוותים חברי
נבחנים ההערכה, תכנית של האמפיריים הממצאים סמך על העובדים. ידי על התכנית ובהערכת
התיאורטי הדיון לפי זאת, התכנית. של כישלון או הצלחה על המשפיעים התנאים ביקורתית בצורה
יישום לגבי המחקר מן העולים הלקחים של ריכוז מובא לבסוף, אירגוני. בשינוי העוסקת בספרות

בריאות. בארגוני ביזור תכניות של אפקטיבי

הביזור תכנית מרכיבי כל את ליישם הנגב מחוז הצליח האם (א) שאלות: מספר נבחנות בדו"ח
בעקבות האם (ב) במחוז? נוספות למרפאות התכנית מרכיבי הופצו מידה ובאיזו מלאה בצורה
תכנית את העובדים העריכו איך (ג) במרפאה? העבודה בדפוסי שינויים חלו התכנית מרכיבי יישום
ומה הביזור בתכנית המרפאה מהשתתפות העובדים של הרצון שביעות רמת ומה (ד) הביזור?
או להצלחה שתורמים הגורמים על ללמוד שניתן הלקחים מהם (ה) זו? רצון שביעות על השפיע

זמן? לאורך ביזור תכנית בביצוע לכישלון

ביזור תכניות המיישמים נוספים לארגונים כללית, לקופתחולים לסייע יכולים ההערכה ממצאי
ללמוד אירגוניים, שינויים בחקר המתענין יותר רחב לציבור וכן כאלה תכניות מתכננים או
הביזור, תהליך בהפעלת המסייעים הגורמים מהם מלמדת ההערכה הנגב. במחוז שנעשה מהניסיון
אפקטיבי. שינוי תהליך בביצוע ולהצליח עליהם להתגבר ניתן וכיצד התכנית ביישום הקשיים מהם
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ארגוני שינוי תהליך הערכת בנושא ספרות סקירת .2

הצורך רקע על כלל, בדרך באים, אלו שינויים ארגוני. שינוי של תהליכים עוברים רבים ארגונים
עומד שבפניהן הבעיות את השינוי בעזרת ולפתור המשתנה לסביבה הארגון מבנה את להתאים
שלו הביצוע רמת לבין להשיג הארגון רוצה אותן התפוקות בין פער יש כאשר בעיקר זאת, הארגון.

.(Degreen 1982 ;1990 (סמואל החיצונית בסביבתו שינויים לנוכח

ארגוני בשינוי D^ty 2.1
והפצה מיסוד ויישום, אימוץ ייזום, בזה: זה הקשורים שלבים מספר של כרצף שינוי לראות נוהגים
ייתכן ובמציאות חדה, אינה והיישום האימוץ שלבי בין ההבחנה .(Lawler et ai 1983; Zaltman 1973)

לזה. זה במקביל יתרחשו השלבים ששני

הסכמה קבלת שכנוע, תהליך כלל בדרך מתרחש זה בשלב התהליך. התחלת שלב הוא הייזום, שלב
השינוי, מרכיבי לגבי מוסכמת הגדרה נקבעת זה בשלב השינוי. בתכנית להתחיל מחויבות ויצירת
השלבים את בעקבותיו מביא מוצלח ייזום השינוי. כולל מה המפרט כתוב הסכם ידי על אף לעתים

השינוי. תכנית של והאימוץ היישום שהם הבאים

שינויים כגון: פעולות וביצוע התכנית הפעלת על החלטה קבלת כולל האימוץ שלב
ולימוד הבנה לשם והדרכה התפקיד שינוייםבמבנה השינוי, להפעלת ההכרחיים אדמיניסטרטיביים

שיידרשו. למיומנויות העובדים והכשרת השינוי של

העבודה, בנוהלי שינויים גם כלל בדרך ונעשים בפועל, השינוי תכנית מופעלת היישום בשלב
תכנית כבר מופעלת בו זה, שלב במהלך בארגון. הניהול בדרכי וכן ובטכנולוגיות, מידע במערכות
לפיכך, בארגון. החברים התנהגות ועל עמדות על העבודה, סביבת על השלכות ישנן עצמה, השינוי
אופן ובאיזה בשטח היחידות ידי על מופעלים התכנית ממרכיבי אלו לבחון כבר אפשר זה בשלב

מופעלים. הם

יש התכנית מרכיבי הפעלת כדי תוך שכן, הסופי צביונה את ומקבלת התכנית מתגבשת זה בשלב
Rogers) הארגון לתנאי והתאמתם השונים, ומרכיביו השינוי מהות של מדויקת הגדרה של תהליך
השינוי, של ראשוניות תוצאות סמך על השינוי של מחדש הערכה נעשית ההתאמה בתהליך .(1978

לבחירה או לשינויה התכנית, של ולהעמקה להרחבה שיגרמו לקחים, להפקת להביא עשויה וזו
אחר. פעולה בכיוון

כמוצלח שנתפס שינוי בו השלב הוא וההפצה, המיסוד שלב ארגוני, שינוי תכנית של האחרון השלב
השינוי עיגון כגון: למיסוד אינדיקטורים כמה מוזכרים בספרות בארגון. וממוסד לקבוע הופך
של הפעלתו .(Yin 1981) הכרחי ציוד ורכישת אדם כוח הכשרת תקנים, התאמת הארגון, בתקציב

3



לעתים הארגונית. השגרה מן לחלק והפיכתו הטמעתו את אוטומטי באופן מבטיחה אינה שינוי
התהליך. של מיסוד ואין נסיגה חלה ראשוני, בשלב השינוי של מוצלחת הפעלה לאחר קרובות
דרגי בכל עובדים ידי על לו שניתנת ובלגיטימציה ההנהלה בתמיכת רבה במידה תלוי השינוי מיסוד

יעדיו. בהשגת ובהצלחתו (Seashore 8c Bowers 1970) הארגון

ארגוני שינו1 הערכת 2.2
הייזום שלב בבחינת .(Minds 1983) שלו השונים לשלבים ההערכה את להתאים יש שינוי הערכת בעת
ההסכמה לקבלת לשכנוע, שהופעלו האסטרטגיות היו מה ומדוע, השינוי את יזם מי לבחון חשוב
לשינוי. להתנגדות המביאים הגורמים ולהפחתת שינוי, של תכנית להתחיל המחויבות ולקיחת

כיצד וכן, השינוי, תכנית מרכיבי יושמו מידה באיזה לבדוק יש והיישום האימוץ תהליכי בבחינת
בתהליכי השינויים בדבר ההוראות מידה באיזו  התכנית בהירות התכנית: את העובדים מעריכים
העובדים בעיני נתפס השינוי האם  התכנית הוגנות לעובדים; ברורות בשינוי הקשורים העבודה
כמה עד  אישי תגמול הצוות; על מדי רב עומס ומטיל מכביד השינוי האם יתר הכבדת כהוגן;

ותקשורת. אמון על לו שיש ההשפעה ומה אישי; תגמול בשינוי שיש העובדים מוצאים

העבודה מתהליכי לחלק הניסויית השינוי תכנית הפכה מידה באיזה לבחון יש וההפצה המיסוד בשלב
תוצאותיו והאם המתוכננות, לתוצאות השינוי הביא האם כולו, ובארגון השינוי בוצע בה ביחידה

מתמשכות. הן

שיתוף מידת את רבה, במידה לקבוע, עשויה השינוי הפעלת מעצם העובדים של הרצון שביעות
להעריך באים שכאשר מכאן, תוצאותיו. ואת התהליך יישום אופן את ובעקבותיה שלהם הפעולה

ממנו. העובדים רצון שביעות מידת את גם לבחון חשוב שינוי של יישומו את

ארגוני לשינוי וההתנגדות השינוי 0וכן תפקיד 2.3
סוכן לתפקיד ובפרט השינוי יישום של המעשיים להיבטים גם מתייחס בספרות התיאורטי הדיון
החדרת על שאחראי גוף או אדם אותו הוא השינוי סוכן לשינוי. ההתנגדות עם ולהתמודדות השינוי
ביותר חשוב תפקיד השינוי לסוכן חיצוני. גורם להיות או הארגון מתוך לבוא יכול הוא השינוי.
השינוי סוכן .(1983 ,Mirvis) ובהצלחתו השונים בשלביו הקשורה בהדרכה השינוי, בהחדרת
הגורמים בין לתקשורת מסייע בתהליך, המתעוררות בעיות לפתרון פועל שהוא ככל יותר אפקטיבי
ליחסים גמישות להכניס ומסוגל ביישומם, ולעזור חדשים רעיונות לשמוע מוכן בשינוי, הקשורים

.(Zaltman £ Dancun 1977) בשינוי המעורבים כל בין

מגלים ארגונים תכופות לעתים הארגוני. לשינוי התנגדות בעת במיוחד חשוב השינוי סוכן תפקיד
,(Lawler 1986) העובדים ידי על ברצון מתקבל שאינו משום למימוש קשה הארגוני השינוי ביצוע כי
מהבלתינודע, החשש נמנים לשינוי להתנגדות העיקריים המניעים בין המנהלים. ידי על אף ואולי
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כגון קודמים בהישגים יפגע שהשינוי והחשש הישגיהם על לשמור ומנהלים עובדים של רצונם
ביטחון עבודה, תנאי הכוללת ונוחות למידע, נגישות והשפעה), שליטה (סמכות, עוצמה הכנסה,
של אמון מחוסר הנובעת התנגדות להתעורר גם יכולה היישום בשלב .(Patti 1974) ויציבות אישי,
לשינוי ההתנגדות .(Zaltman et al 1973) רצויות לתוצאות ומביא ערך בעל הוא שהשינוי בכך עובדים
בשלב ההתנגדות על התגברות הארגוני. השינוי מן נפרד בלתי חלק קרובות, לעתים כן, אם היא
בתהליך. להמשיך אפשר אי אחרת שכן השינוי להצלחת קריטית להיות עשויה והיישום הייזום

דפוסי לשינוי מכוונת הארגוני השינוי ותכנית בריאות בשירותי הוא הארגוני השינוי כאשר
ובעיקר הצוות בקרב התנגדות לעורר עלולה היא הוצאות, ולריסון הרפואי הצוות של ההתנהגות
ההחלטות ובקבלת המקצועיים בשיקולים בעצמאות מפגיעה החשש בשל זאת הרופאים. בקרב
להפעיל ולצורך תקציביות למגבלות התנגדות ליצור עלול לתפקיד ההכשרה אופי בחולים. הנוגעות
Reagan 1987; Hillman 1987 ;Pollit et) רפואי טיפול על ההחלטות קבלת בעת תקציביים שיקולים
ופוגמים (Scirvens 1988) הרפואי האתוס את כנוגדים להיתפס יכולים כאלו שיקולים .(al. 1988

.(Taylor 1989) החולים עם בקשר

הקשור התנהגות בשינוי הקשורים לשינויים התנגדות ועל בכלל, לשינוי התנגדות על להתגבר כדי
לניהול אסטרטגיות מספר על הספרות מצביעה בפרט, רפואיים צוותים בקרב הוצאות לריסון
מעורבות מידע, והעברת הדרכה השינוי, של נכון שיווק הינן העיקריות האסטרטגיות שינוי. החדרת
בשלבים בתכנית המעורבים שיתוף בו, ותומכים לתהליך המחויבים ההנהלה מן מפתח אנשי של
הן נוספות אסטרטגיות הבנות. ואי חששות להפחית במטרה וכנה פתוחה ותקשורת שלו מוקדמים
שתכליתן חינוכיות ופעולות תמריצים ומתן אתיות נורמות כנוגד ייתפס שלא כך השינוי הסברת
Margulies <ef Duval 1984 ;Eisenberg 1985 ;Grant) לארגון. וחשיבותו השינוי נחיצות בדבר לשכנע
המראים נתונים יהיו בו שלמעורבים הוא שינוי החדרת להצלחת הכרחי תנאי בנוסף, X& Gale 1990

היחידה על הנכפה שינוי גם זאת, עם מלמעלה. וכנכפה כשרירותי ייתפס ושלא צורך בו יש כי
.(Scott and Mairnker, 1992) ככדאי ייתפס אם יותר טוב יתקבל

קסטת ביחידות שינוי 2.4
להחדיר מנת על הצוות. מחברי אחד לכל נוגע השינוי ראשונית, מרפאה כדוגמת קטנה, ביחידה
חברי לכל כנוגעת השינוי מטרת את להגדיר מיוחדת חשיבות יש לו התנגדות על ולהתגבר שינוי
של היומיומית לעבודה השינוי של המעשיות ההשלכות את להגדיר חשוב בנוסף, במרפאה. הצוות
ולתקשורת הצוות חברי כל של להדרכה הצוות, לכל התהליך להסברת רבה חשיבות יש עובד. כל
מרכיבי על דגש לשים רצוי השינוי החדרת בתהליך בתהליך. הצוות חברי כל של ולשיתוף כולם בין
Kotter and Schlesinger, 1979;) השינוי. לביצוע כולו הצוות של המוטיבציה את המגבירים השינוי

.(Atkinson and Hayden, 1992
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ארגוני כשינוי ביזור 2.5
ראשוניות. למרפאות מחוזית הנהלה מרמת ביזור שהוא ארגוני שינוי ביצוע מעריך הנוכחי המחקר
משמעו ביזור הספרות. מתייחסת שאליהן ביישומו, מיוחדות בעיות ונסקור זה שינוי נאפיין לפיכך
ההחלטה שסמכויות כך בארגון נמוכים לדרגים החלטות לקבל סמכויות האצלת של תהליך
הארגוני הביזור .(Simon 1959) היחידה הנהלת  אחר לרובד ההנהלה,  אחד מרובד מועברות
מוגבלים. כספיים מקורות של בתנאים גבוהה באיכות רפואי שירות למתן אפקטיבית כדרך מוצע
הדעת ושיקול הסמכות את מקבלת מרפאה) (למשל, השירות נותנת היחידה שאם היא ההנחה
ואת התקציבית, האחריות את האוכלוסייה, לצורכי בהתאם לשירות הנוגעות החלטות לקבלת
Gross et al) השירות בטיב לפגוע מבלי ההוצאות יפחתו והוצאות, לעלויות בנוגע המתאים המידע
מספר במדינות נעשו מבוזרת בצורה ראשונית רפואה שירותי להפעלת המכוונות רפורמות .(1992

הידועה .(Godinho 1990, Secretaires of State 1989) ופורטוגל ספרד שוודיה, אירלנד, אנגליה, ביניהן
אחריות כאשר בבריטניה הבריאות שירותי של הרפורמה במסגרת שיושמה התכנית היא מביניהן

.(Fund Holders) ראשוניים לרופאים ניתנה תקציבית

שיחידות סכנה יש בעיות. בחובו טומן המרפאה לדרג סמכויות של ביזור היתרונות, בצד אולם,
אחד בקנה עולים שאינם פעולה ודרכי יעדים ויטפחו המרכז ממדיניות יינתקו למחצה עצמאיות
סגל של ופיתוחו קיומו מחייב סמכויות של ורחב עמוק ביזור בנוסף, כולו. הארגון של אלה עם
Baum 1961; Vancil ;Morirs 1968 ;1990 (סמואל עצמאיות יחידות לנהל שיוכל ואחראי מיומן ניהולי
לקבל היה שרגיל למי פשוט תהליך אינה למרפאות המרכזית ההנהלה מן סמכויות האצלת .(1979

ביכולת אימון בחוסר המלווה כוח על לוותר רצון חוסר קיים רבים במקרים כה. עד ההחלטות את
Laird 1957; Leana;l991 וברנע רוזן (גרוס, נאותה בצורה הסמכות את לנצל הכפופים העובדים
מרותה את לכפות להתקשות מבוזר בארגון ההנהלה עשויה ומשבר, חירום במצבי כן, כמו (1986

.(1990 (סמואל אחידה מדיניות במהירות ליישם כדי הארגון יחידות בכל משמעת ולאכוף

בין פערים נוצרים כלומר, מראש. שתוכנן כפי מיושמת אינה שהיא קורה ביזור תכנית יישום בעת
כאשר כיוונים: בשני להווצר יכול הפער בפועל. ביצועו מידת לבין הביזור על הפורמליות ההחלטות
לבזר מתוכנן לא שפורמלית או ליחידות, מהמרכז סמכות מועברת לא בפועל אך פורמלי ביזור יש
להתעורר היכולות נוספות בעיות סמכות. ללא לבד, מחליטות היחידות בפועל אך רבות, סמכויות
בקרת או באחריות, לעמוד ליחידה המאפשרים התנאים מתן ללא אחריות הטלת הן היישום בשלב
אלו במצבים המבוזרות. היחידות של לטעויות מצידה סובלנות וחוסר המרכזית, ההנהלה של יתר
של היעיל בתפקוד יפגום וכן התכנית יישום המשך את שימנע הצדדים בציפיות פער להיווצר יכול

.(1992 רוזן (גרוס, הארגון

נתונים איסוף של מידע מערכת הכנסת מידע. מערכת הקמת הוא ביזור תכנית בכל חשוב חלק
הכולל. הארגוני השינוי מן חלק מהווה והיא היחידה בעבודת ושינוי חידוש כשלעצמה היא והפצתם
היחידה בדרג משאבים של נכון וניצול התיעלות תקציבית, בקרה להשיג שכדי מכך נובעת חשיבותה
ועל היחידה פעילות על ומלא עדכני שוטף מידע לאסוף יש המרפאה), (למשל השירות נותנת
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הרלוונטי המידע את לקבל ההחלטות למקבלי מאפשר היחידה הוצאות על מידע מתן הוצאותיה.
יימנעו שרופאים היא ההנחה רפואיות. ביחידות בנוסף, התקציב. במסגרת היחידה פעולות לניהול
ומודעים הרפואיות פעולותיהם אודות מידע מקבלים הם אם יקרים רפואה בשירותי יתר משימוש
האופיינית מהנורמה חורגים הם כי רואים הם וכאשר הטיפול, במתן הכרוכות ולהוצאות לעלויות

.(Cummings et al 1982; Schroeder 1987; Tierney et al 1990) לעבודה עמיתיהם בקרב

באופן החלטות בקבלת ובעיקר, המרפאות מנהלי של פעולתם באופן שינוי לחולל אמור ביזור
קיימים תמריצים אלו לבחון חשוב מרפאתי. תקציב במסגרת ובפעולה יוזמה, בהפעלת עצמאי,
כזו פעולה המעודדים גורמים . תושגנה אכן הביזור של אלה שמטרות לכך לגרום כדי בארגון
לניצול בנוגע ברורים משחק כללי אישי), או (מרפאתי חיסכון על כספי תגמול להיות עשויים
וברנע רוזן (גרוס, שגויות שהן חשש כשיש גם מקומיות להחלטות סובלני ארגוני ואקלים החיסכון,

.(Vancil 1979 ;1991

המחקר וכלי המחקר tio'vj .3

במרפאות (case study) אירוע חקר הינה הביזור יישום תהליך להערכת שנבחרה המחקר שיטת
רוצים כאשר המקובלת השיטה זו מחקר. כלי במספר שימוש תוך ההדגמה, בתכנית המשתתפות
השימוש מקומות. של מצומצם במספר ומתקיימת בהיקפה המוגבלת חדשה תופעה לעומק לבחון
את ומתקף מחזק וכן הנחקר האירוע על כוללת תמונה קבלת מאפשר מחקר כלי במספר
על מתבססים זה בדו"ח הממצאים .(Yin 1984) בנפרד מחקר כלי מכל המתקבלים הממצאים
של פנימיים מסמכים ניתוח על וכן עובדים, וסקר חוזרים עומק ראיונות בעזרת שנאספו נתונים

.(1 לוח (ראה הנגב1 מחוז

הביזור. תהליך התפתחות אחר שוטף ומעקב הנחקר, הנושא על תובנה קבלת אפשרו העומק ראיונות
לאחר ,(1991 שנת של השניה (המחצית הביזור תהליך בתחילת מועדים: בשלושה נערכו הראיונות
שנת של הראשונה (המחצית נוספת שנה וכעבור (1992 שנת (סוף במרפאות הפעלתו של כשנה
היישום תהליך על לעמוד מנת על המחקרי, המעקב שנות 3 לאורך במפוזר נערכו הראיונות .(1994

והפצה. ומיסוד ויישום אימוץ ייזום, השונים: בשלביו

ו2 מבוזרות מרפאות 4 של הנהלות וחברי המחוז בהנהלת בכירים תפקידים ממלאי רואיינו
שאלון באמצעות פנים אל פנים בוצע הריאיון ראיונות). של סבב בכל איש (כ25 רגילות מרפאות
בעקבות שהתרחשו שינויים השינוי, יישום תהליך הביזור, תכנית ביצוע הבאים: בנושאים מובנה חצי

כלפיו. עובדים של ועמדות הביזור,

הטיפול איכות להערכת מבוטחים סקר נוספים: מחקר בכלי שימוש נעשה הכולל המחקר במסגרת 1

במרפאה. ההוצאות רמת על הביזור השפעת על ללמוד כדי מינהליים נתונים וניתוח הרצון, ושביעות
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הכולל המחקר מערך במסגרת הנתונים איסוף מועדי :1 לוח

מ!עד המח7זר כלי
תכנית הפעלת עם ביקורת ובמרפאת ניסוי במרפאת מבוטחים סקר

1991 מרץיולי הביזור
מרפאות ב3 הביזור תכנית הפעלת עם ראשון עובדים סקר

| 1991 ינואריוני ביקורת ובמרפאת מבוזרות

מרפאות ב~5 המרפאות הנהלות עם ע1מק רא'ונות של ראשון 0בב
.* המחוז בהנהלת חבר'מ ועם ביקורת, (במרפאת מםזחת

| 1991 של ש3יה מתצית

■ , ..... 

מבוזרות מרפאות ב5 המרפאות orVrun oypoiy רא'ונות של שני 0בב
| 1992 שנת 0וף .* חמרוח בהנחלת חברים ועם ביקורת. ובמרפאה

1991 לשנים נתונים להוצאות בהשוואה מבוזרות מרפאות של הוצאה נתוני ניתוח ריכוז
ו1992 הנגב מחוז כלל

1993 מרץ?ני המבוזרות* המרפאות 93 עובדים בקרב בינ"ם 0קר

להוצאות בהשוואה מבוזרות מרפאות של הוצאה נתוני ניתוח ריכוז
| 1993 לשנת נתונים הנגב מחוז כלל

מרפא1ת ב5 תמרפא1ת הנהלות עם עומק ראיונות של של'ש* 0בב
של ראשונה סח8גית .* תמ^ז בהנהלת חגד'ם ועם ביקורת, ובסרסאת מבתרות

| 1994 . ,

3 ביקורת, ובמרפאת מבוזרות מרפאות ב9 שלישי עובדים סקר
1994 ינואראפריל התכנית הפעלת לאחר שנים

שנים 3 ביקורת, ובמרפאת מבוזרת במרפאה שני מבוטחים סקר
| 1994 מרץיולי התכנית הפעלת לאחר

^ זה מחקר בגלי שנאספו נתונ'מ על הנוכת'מתב00 הח*ח *
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צוות חברי 112 כלל הסקר הביזור. יישום תהליך על נוספים נתונים סיפק העובדים בקרב הביבים 0קר
תחילת ממועד לשנתיים שנה בין נערך הסקר .21993 מארסיוני בחודשים המבוזרות המרפאות ב9
העיקרי השיקול שונים. במועדים הביזור לתכנית הצטרפו המרפאות שכן מרפאה, כל של הביזור
האירועים מבחינת זמן תקופת באותה לבצעו הרצון היה העובדים לסקר אחיד עיתוי לקביעת
המרפאות. על אחיד באופן ישפיעו אלה שאירועים כדי כולה, ובקופ"ח הנגב במחוז המתרחשים

מרפאה, בכל צוות ישיבת במסגרת שהועבר עצמי למילוי סגור שאלון באמצעות נערך הסקר
לאחר בדואר אותו החזירו והם שאלון נמסר הישיבה מן שנעדרו צוות לחברי החוקרים. בנוכחות
זה בדו"ח .£969 של היענות שיעור במרפאות, הצוותים חברי 117 מתוך 112 ענו לשאלון מילויו.
מינהלת עבודת הערכת הביזור, תכנית להערכת המתייחסים השאלון מפרקי ממצאים מובאים
תכנית תוצאות הביזור, בעקבות עבודה נוהלי במרפאה, שהוקמה המידע מערכת הערכת הביזור,

הביזור. בתכנית המרפאה מהשתתפות רצון ושביעות הביזור,

בעזרת בעבודתם, הקשורים נושאים על עובדים של עצמי דיווח על המתבססים אלה, מעין סקרים
רחבה. אוכלוסייה בקרב תופעה של יחסית, נמוכה בעלות כמותי, ניתוח מאפשרים מובנה, שאלון
העצמי. הדיווח של והמהימנות התוקף מן הנובעת מגבלה להיות עשויה כאלה בסקרים זאת, עם
עמדות (למשל, עצמו האדם את לגביהם לשאול אלא אחרת דרך שאין נושאים שישנם מכיון
מהימנות של בדיקות סמך על המחקר. כלי איכות את לבדוק מיוחדת חשיבות יש רצון), ושביעות
נתוני שאיכות נראה האחרים, המחקר מכלי המתקבלים לממצאים והשוואה נראה, תוקף פנימית,
מניתוח הממצאים את תאם לחיסכון פעולות על העובדים דיווח לדוגמה: טובה. העובדים סקר

.(1994 ובוסידן, ניראל (גרוס, המרפאות הוצאות על המינהליים הנתונים

הסםזחת הסרפאות של תןע מאפייני
של הנגב במחוז עירוניות מרפאות בתשע כאמור, הופעלה, מרפאות לביזור ההדגמה תכנית
מרפאות נכללו מקרי. באופן נבחרו לא בתכנית שהשתתפו המרפאות הכללית. קופתחולים
נוספות מרפאות בתכנית נכללו בנוסף, זאת. יזמו אף או בתכנית להשתתף רצון הביעו שצוותיהם
אופייניות במרפאות הביזור יישום אפשרות את לבחון כדי ההדגמה לתכנית להצטרף ששוכנעו

במחוז.

רגילות מרפאות ו4 במחוז, המשפחה ברפואת ההוראה מרפאות חמש כל נכללו ההדגמה בתכנית
פיתוח, בערי מרפאות כללו הן עירוניות: מרפאות היו המרפאות כל הוראה. מרפאות שאינן
חלשה אוכלוסייה יש בהן שבע בבאר בשכונות ומרפאות שבע בבאר מבוססות בשכונות מרפאות
המבוזרות. למרפאות הדומות עירוניות במרפאות מטופלים (7796) במחוז המבוטחים מרבית יותר.

המרפאה עבודת ואת הביזור יישום תהליך את לבדוק שנועד ביניים, סקר הוא העובדים שסקר מכיון 2
הביקורת. במרפאת ולא שבוזרו, המרפאות ב9 רק נערך הוא המבוזרת,
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במחוז המבוטחים מן שכ1196 למרות בדואיות או כפריות מרפאות נכללו לא ההדגמה בתכנית
בדואית. לאוכלוסייה שירות שנותנות במרפאות וכ1296 כפריות, במרפאות מטופלים

כלל לעומת במקצת גבוה המבוזרות במרפאות המבוטחים באוכלוסיית הקשישים שיעור
ו9.696 ב1991 .s%9 היה המבוזרות במרפאות +65 בני שיעור במחוז. המבוטחים אוכלוסיית

.8ב1992. 1700 ב1991 7.096 היה +65 בני שיעור המחוז שבכלל בעוד ב1992,

המבוטחים מספר לפי נקבע הקופה, מרפאות כבכל המבוזרות, במרפאות הקבוע האדם כוח הרכב
בקופה אחרות ממרפאות שונות היו לא אלה מרפאות לפיכך, בקופה. סטנדרטיים אדם כוח ותקני
(£569) משפחה ברפואת המומחים הרופאים שיעור זאת, עם בהן. הקבוע האדם כוח היקף מבחינת

.(3696) המחוז בכלל המשפחה ברפואת המומחים משיעור גבוה היה

36 רופאים, היו מהעובדים 43 במרפאות, הצוותים חברי 112 מתוך כי עולה, העובדים סקר מנתוני
כן כמו במרפאה3. אחרים עובדים או סוציאלים עובדים ו10 רוקחים 9 משרד, עובדי 14 אחיות,
בכלל מועסקות היו (7796) נשים של דומה שיעור נשים. היו הצוות מחברי 7496 כי הסקר מן עולה
היו 5396 כאשר ,46 היה העובדים של הממוצע הגיל .(1993 וארגון תכנון (אגף הקופה מחוזות
במקצוע שנים כ20 של ממוצע ותק בעלי היו במרפאות הצוות חברי שנים. ל67 46 שבין בגילים
היה במרפאה בעבודה שלהם הממוצע הוותק במקצועם. שנה 4021 של וותק היה מהם ול4496

נתונים מצאנו (לא מרפאה. באותה שנים מ16 למעלה עבדו הצוות מחברי כ1796 כאשר שנים כ9
הקופה). של האחרים במחוזות וותק גיל על השוואתיים

הביזור יישום שלבי של והערכה תיאור .4

ונציג  והפצה מיסוד ויישום; אימוץ ייזום;  הביזור תכנית של השונים השלבים את נתאר זה בפרק
השינוי, ויישום אימוץ בשלב בעיקר התמקדה ההערכה השונים. השלבים מהערכת ממצאים
התרחשו שינויים אלו הביזור, תכנית של העקריים המרכיבים יושמו מידה באיזו נבחן ובמסגרתה
ומינהלת המחוז הנהלת שמילאו התפקיד ומהו הביזור יישום בעקבות במרפאה העבודה בדפוסי
כרונולוגי. סדר לפי הביזור בתהליך עיקריים אירועים מצוינים להלן 2 בלוח אלה. בשלבים הביזור .

1990  1989 הביזור תכנית "זום שלב 4.1
המחויבות ובניית לתהליך, תמיכה גיוס כלל הביזור, תכנית של הראשוני השלב שהוא הייזום, שלב
ביזור תכנית בתכנית. שהשתתפו הראשונות המרפאות שתי מצד והן המחוז הנהלת מצד הן
ראה הנגב מחוז מנהל מקורות: משני באה והיא הנגב מחוז של מקומית יוזמה היתה המרפאות

מתמחים נקיון, עובדי בסקר נכללו לא במרפאות. קבועים צוות חברי שהם מי רק נכללו בסקר 3
למרפאות. פעם מדי הבאים יועצים ורופאים זמנית, לתקופה במרפאות העובדים
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שביעות ושיפור הוצאות ריסון החלטות, על אחריות קבלת התייעלות, להשגת בעיקר המכוון כלי בה
פותח במקביל, .(1988 (נווה ידיו על שנכתב במסמך ביטוי לידי שבא כפי המבוטחים של הרצון
ראו הם במחוז. מרפאות מנהלי מספר של תמיכה לו שגייס המרפאות ממנהלי אחד ידי על הרעיון
במרפאה, החלטות בקבלת אוטונומיה ליתר במרפאה, היוםיומית העבודה לייעול אמצעי בביזור
במערכת אנשים ובשכנוע הרעיון בקידום מאד פעילים והיו במרפאה, למבוטחים השירות ולשיפור
ראשונית מרפאה עלות של בדיקה נעשתה תקופה באותה לתהליך. להצטרף מרפאות ומנהלי
הפעלה לאפשר כדי (1989 וזמורה, (אלחיאני ישראל ג'וינט במימון מבוזרת מרפאה תקצוב ושיטות
מחוז להנהלת מבוזרת מרפאה בין ההסכם עקרונות זו בתקופה התגבשו בנוסף, כזו. תכנית של
עם אחד בקנה עלתה מרפאות לביזור היוזמה עצמאית. תקציבית כיחידה מרפאה הפעלת על הנגב
שתרם דבר (1992 כללית קופתחולים (הנהלת בקופה המרכזית ההנהלה של העדיפויות סדרי

התכנית. להפעלת

המודל את שבנתה המקצועית הקבוצה בין פעולה שיתוף של גבוהה ברמה התאפיין זה שלב
המועמדות המרפאות הנהלות לבין המחוז הנהלת בין וכן, המחוז הנהלת לבין מבוזרת למרפאה

לביזור.

1993  1990 הביזור ויישום אימוץ שלב 4.2
הביזור ומינהלת המחוז הנהלת תפקיד 4.2.1

לתהליך. שלה ובמחויבות המחוז הנהלת של מאוד ופעילה גבוהה במעורבות התאפיין היישום שלב
כללה אשר מינהלת, המחוז הנהלת מינתה הביזור, תכנית הפעלת על ההחלטה שהתקבלה לאחר
המעשיים ההיבטים לכל אחראית היתה המינהלת ומתכנתת.4 כלכלנית, הרפואי, המנהל סגן את
למרפאה התקציב בניית כגון: הבסיסיים הכלים ולבניית הביזור תכנית הפעלת של והארגוניים
עבור החיוב כללי כתיבת התקופתי; ועדכונו גובההתקציב לחישוב הנוסחה בניית מרכיביו; והגדרת
ממערכת שיופקו הדו"חות והגדרת מרפאתית מידע מערכת הקמת מבצעת; שהמרפאה ההוצאות
מערכת ובניית מבוזרת; מרפאה של האחריות ותחומי הסמכויות מיפוי התקציבי; המידע

.(1991 ואלחיאני, זמורה (גרוס, לחיסכון התמריצים

לשתיים בנוסף ההדגמה בתכנית להשתתף מרפאות של נוספת לקבוצה פנתה המחוז הנהלת
ולחלקן בתכנית, להשתתף רצון הביעו עצמן שהמרפאות משום פנו לחלקן זאת. שיזמו הראשונות
שבמחוז, הפיתוח ומערי מבארשבע אופייניות מרפאות מגוון בתכנית לכלול רצון שהיה משום

יותר. חלשה אוכלוסייה עם ומשכונות מבוססות משכונות

רשמית שמונו לפני עוד ליישומה, והכלים הביזור תכנית בהכנת מ1989 כבר עסקו אלה אנשים 4
ביזור". ל"מינהלת
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הנגב במחוז המרפאות ביזור בתהליך מרכזיים אירועים :2 לוח

"זום שלב
המחוז והנהלת מרפאות מנהלי ע"י המרפאות ביזור רעיון העלאת 1989

תקצוב ושיטות ראשונית מרפאה עלות בדיקת

ויישום אימוץ שלב
מרפאה לביזור הסכם עקרונות קביעת 1990

הביזור פרויקט מינהלת מינוי
תקציב, קביעת מרפאתית, מידע מערכת הקמת לביזור: התשתית הכנת

סמכויות. האצלת על והחלטה חיסכון, על התיגמול כללי קביעת
ראשונות מרפאות שלוש ביזור

הביזור בתכנית להשתתף ושכנוען נוספות מרפאות ארבע אל פנייה 1991

מבוזרת מרפאה לכל המחוז הנהלת בין פורמלי הסכם
פגישות למרפאות, דו"חות מתן הביזור: תכנית של שוטפת הפעלה
בעודפי דיון המחוז, והנהלת הביזור פרויקט מינהלת עם תקופתיות

תקציב.
הביזור לתכנית נוספות מרפאות 2 הצטרפות 1992

פגישות למרפאות, דו"חות מתן הביזור: תכנית של שוטפת הפעלה
בעודפי דיון המחוז, והנהלת הביזור פרויקט מינהלת עם תקופתיות

תקציב.
תנאי לשינוי המחוז הנהלת עם ודיונים המרפאות, מנהלי פורום הקמת 1993

הביזור הסכם

הביזור פרויקט במינהלת אדם כוח צמצום
הביזור תכנית של אינטנסיבית פחות הפעלה

רפואיים בנושאים קופ"ח בכל המרפאות מנהלי סמכויות הרחבת
מתן במחוז: המרפאות לכלל המבוזרות המרפאות של יוזמות הפצת

המרפאה ברצון והתחשבות למרפאות, יועצים הבאת בתשלום, שירותים
| משרות באיוש

והפצת מיסוד שלב
מתן במחוז: המרפאות לכלל הביזור תכנית של מרכיבים שני מיסוד  1994

| תקציב וקביעת הוצאות על מידע

חובותיה בו פורטו לתכנית. שהצטרפה מרפאה כל לבין המחוז הנהלת בין הסכם נערך 1991 בשנת
סמכויותיה, מבוזרת, למרפאה התקציב עקרונות וכן, הביזור במסגרת המרפאה של וזכויותיה
עם הראשוניים הראיונות מן עולה זה, הסכם של קיומו למרות חיסכון. על התיגמול ועקרונות
על התגמול לכללי בנוגע והן המרפאה סמכויות בנושא הן בהירות אי היתה כי המרפאות הנהלות
ובאפשרות הביזור ביישום דנו בו פורום, המרפאות מנהלי יצרו 1993 בשנת מימושו. ודרכי החיסכון
הניסיון לאור שינויים בו להכניס ההסכם, את לבחון היתה מטרתם ההסכם. תנאי את לשנות
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בלתי שנמצאו נושאים ובמפורט במפורש שיגדיר המחוז הנהלת עם מתוקן הסכם ולנסח המצטבר,
כוח בנושא נוספת סמכות ביקשו כן כמו הביזור. יישום של הראשון הזמן פרק במהלך ברורים
המרפאות מנהלי פורום בין דעות חילוקי בהסכמתם. תהיה למרפאה עובדים שקבלת אדם:

עליו. החתימה את מנעו החדש ההסכם תוכן בעניין המחוז להנהלת

הנהלת של גבוהה מחויבות כאמור, היה, 19921990 בשנים הביזור יישום תהליך של מרכזי מאפיין
עדיפות במתן התבטאה זו מחויבות המחוז. של הדגל" כ"פרויקט ידה על נתפס הנושא שכן המחוז,
רבים ובביקורים ביישומו, ההנהלה של פעילה במעורבות המחוז, פעילות במסגרת לביזור גבוהה
שהביזור היה, המרפאות לצוותי שהועבר המסר אלו. למרפאות לב תשומת ומתן במרפאה יותר
להשתתף לנכונותם תרם המרפאות הנהלות שלדברי דבר במחוז, גבוהה עדיפות בעל נושא הינו
בראיונות דיווחו אף המרפאות הנהלות התהליך בראשית במרפאה. להפעילה ולהתאמץ בתכנית
יישום במהלך אולם, התהליך. יישום מיתרונות כאחד המחוז הנהלת עם הקשר הידוק על העומק
המבוזרות. למרפאות המחוז הנהלת בין קבועים תקשורת ערוצי מוסדו ולא התפתחו לא הביזור
פורומים עם או מרפאה כל צוותי עם קבועות תקופתיות פגישות ערכה לא המחוז הנהלת לדוגמה,
יותר מאוחרים בשלבים וכך אלו. מרפאות מנהלי או המבוזרות המרפאות הנהלות כגון יותר רחבים

ההנהלה. עם הדוק קשר על המרפאות מנהלי דיווחו לא כבר

בנושא והעיסוק ההתענינות בביזור. המחוז הנהלת מעורבות מאד צומצמה 1993 שנת במהלך
הפכו זה, שינוי בעקבות אזוריות. מינהלות הקמת כגון חדשים, נושאים על דגש והושם פחתו,
המחוז, להנהלת במקום האזורית למינהלה ישירות לכפופות ,1993 במחצית המבוזרות, המרפאות
נראה בנוסף, ברור. בלתי נותר מבוזרות במרפאות ומעמדן במחוז, המרפאות שאר לכל בדומה
מבנה שינוי כגון חדשים לנושאים עדיפות ומתן קופ"ח של המרכזית בהנהלה פרסונליים ששינויים
הקופה. הנהלת של הקדימויות סדר מראש הביזור נושא את דחקו מבוטחים, ומשיכת המחוזות
המחוז הנהלת מחויבות שירדה מרגע כי הטענה ועלתה חזרה המרפאות הנהלות עם בראיונות
להמשיך במרפאות הצוותים של עניינם ירד במחוז, גבוה עדיפות בסדר היה לא כבר והביזור לעניין
הנהלת מאמצי שהסטת ציינו עצמה המחוז בהנהלת מרואיינים גם בביזור. הכרוך בכל לעסוק

הביזור. לתהליך מחויבותם רמת על השפיעה אחרים לכיוונים המחוז

מרכזי תפקיד לה שהיה הביזור, מינהלת לפעילות מיוחדת לב תשומת ניתנה היישום, שלב בהערכת
תשתית: בהכנת בעיקר המינהלת חברי עסקו (19901989) הראשונה בתקופה כאמור, כולו. בתהליך
עסקה המינהלת 19921991 בשנים מכן, לאחר התכנית. לביצוע הדרושים הבסיסיים הכלים הכנת
ושכנועם לשינוי המרפאות צוותי הכנת ההדגמה: לתכנית שנבחרו המרפאות עם בעבודה בעיקר
התקציבי. המידע ממערכת המופקים לדו"חות הקשור ותמיכהבכל הדרכה ליווי, לתהליך, להצטרף
בהכנת וכן במרפאות הצוותים חברי עם בפגישות המשחק כללי בהבהרת המינהלת עסקה כן כמו
פגישות ארגנה המינהלת בנוסף, .(1991 הנגב מחוז (קופתחולים האוטונומית למרפאה מדריך
וסייעה חיסכון על ובתגמול התקציבי במצב לדיון המחוז להנהלת המרפאות צוותי בין תקופתיות
במחוז המטה אנשי עם במגעים למרפאות סייעה גם המינהלת סמכויותיהן. במימוש למרפאות
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הצוותים הדרכת נושא גם בתשלום. יועצים והעסקת אשפוז, בקרת ציוד, רכישת כגון בנושאים
המינהלת. מעבודת חלק היה במרפאות

באינטנסיביות והן המינהלת חברי של הפרסונלי בהרכב הן שינויים היו התקופה במשך כי יצוין
האדם כוח צומצם המחוז, של העדיפויות סדרי שינוי עם ,1993 בשנת המרפאות. עם העבודה
בשנה חלקית. במשרה ומתכנתת מלאה במשרה כלכלנית רק שנה מאותה כללה והיא במינהלת
של הרפואית המשמעות בהבנת למרפאות בסיוע בעיקר בפעילותה, חדה ירידה גם היתה זו
ידי על נתפסה המינהלת פעילות שהפחתת עולה העומק מראיונות לחיסכון. ודרכים הדו"חות

התכנית. ליישום התנופה בהפסקת כקשורה העובדים

חברי האם שאלות: ארבע ידי על המינהלת עבודת נבחנה העובדים בקרב שנערך הבינים בסקר
היא האם בעיות? לפתור עוזרת המינהלת האם למרפאה? פעמים מספיק באים הביזור מינהלת
לשאלות התשובות במרפאה? הצוות עם טובה תקשורת לחבריה יש והאם מספקת? הדרכה נותנת
חברי כל של התשובות ממוצע מאד. נכון  ו5 נכון לא כלל  1 כאשר דרגות, 5 של רצף על היו

.2.88 היה הממוצע והציון המינהלת" עבודת "הערכת במדד סוכם השאלות ל4 הצוותים

במרפאות הצוותים מחברי כמחצית כי מעלה, (3 לוח (ראה בנפרד שאלה לכל התשובות בחינת
שהיא הקביעה למרפאות, מספיק מגיעה המינהלת כי הקביעה מאוד" "נכונה או "נכונה" כי אמרו
ההדרכה, לנושא שהתייחסה בשאלה אתן. טובה תקשורת לה שיש והקביעה בעיות, לפתור עוזרת
כפי מבטא, זה ממצא המרפאה. לצורכי בהתאם ומספקת טובה הדרכה שקיבלו אמרו 2596 רק
למעמד המרפאה מעבר עם להתמודד מנת על לצוותים הדרכה מספיק ניתנה שלא תחושה הנראה,

מבוזרת. מרפאה של

(באחוזים) הביזור* מינהלת עבודת הערכת :3 לוח

מרפאות

987654321 0הכ
N=12 N=16 N=19 N=9 N=9 N=14 N*17 N=9 N=9 N=112

הביזור: מינהלת האם

55 69 53 67 57 46 65 13 17 47 למרפאה מספיק באה
27 31 58 87 33 33 77 25 50 51 בעיות לפתור עוזרת

טובה הדרכה נותנת
31 21 21 11 17 23 18 38 50 25 לצרכים בהתאם

טובה תקשורת לה יש
50 31 58 57 50 54 35 50 50 47 המרפאה עם

מאד" "נכון או "נכון" העונים אחוז *
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חמישים נושאים. של בשורה להדרכה זקוקים הם מידה באיזו גם העובדים נשאלו זה בהקשר
תקציב בניהול הדרכה מאוד" "רבה או רבה" "במידה רוצים היו כי ציינו מהעובדים אחוזים ושישה
מרפאה של העבודה דרכי הבנת לשם הדרכה רוצים היו כ4596 למרפאה. עבודה תכניות ובניית
דו"חות בקריאות בהדרכה רב צורך ראו יותר נמוכים אחוזים הטיפול. איכות והבטחת מבוזרת
מציינים במרפאות העובדים מן 5470 שכן, הדרכה קיבלו אכן זה שבנושא ייתכן .(2570) המחשב

אליהם. שנשלחו המחשב דו"חות את ולהבין לקרוא איך מספקת הדרכה שקיבלו

הצוותים חברי בין ניכרת שונות התגלתה המינהלת, עבודת על לשאלות בתשובות כי לציין יש
שבה במידה הבדל שהיה כך על מעידים המינהלת בתפיסת שהפערים ייתכן השונות. במרפאות
שונים היו המרפאות שצורכי גם ייתכן מרפאה. בכל השונים תפקידיה את המינהלת ביצעה

מכך. נבעה המינהלת את השונה והערכתם

במרפאות העבודה בדפוסי ושינויים התכנית מרכיבי ואימוץ יישום 4.2.2
חיסכון, על תיגמול מידע, מערכת תקצוב, עיקריים: מרכיבים ארבעה כאמור היו הביזור לתכנית
תכנית מרכיבי כל בהדרגה יושמו 19921991 שבשנים לאמר ניתן כללי באופן סמכויות. והאצלת
לפעול, התכנית המשיכה ,1993 בשנת בהמשך, במלואם. יושמו המרכיבים כל לא כי אם הביזור,

הביזור. ממרכיבי חלק ביישום נסיגה חלה סופה, לקראת אולם,

שחלו השינויים את וכן בנפרד התכנית של מרכיב כל של היישום מידת את בקצרה נסקור להלן
התכנית. מרכיבי אימוץ בעקבות במרפאה העבודה בדפוסי

תקציב
שבמסגרת עולה, מרפאות במספר הנהלות וחברי המחוז הנהלת חברי עם העומקשנערכו מראיונות
אבחון, מיון, אשפוז, אדם, כוח הוצאותיה: כל את הכולל תקציב מרפאה לכל הוקצב הביזור תכנית
גובה טלפון). מים (חשמל משקיות והוצאות קטן), ציוד לחברים, (החזרים מינהל תרופות, ייעוץ,
התעדכן והוא במרפאה, המבוטחים למספר משוקלל במחוז לנפש ההוצאה על התבסס התקציב
המחוז. של הכולל התקציב בהיקף שינויים ולפי במרפאה המבוטחים מספר לפי השנה במהלך
תקציב לבנות מתמידים מאמצים ונעשו הניסיון מן נלמד מרפאות תקצוב של שנים שלוש במהלך
לדוגמה: ומרפאה. מרפאה כל של המאפיינים לפי המרפאה הוצאות את שחוזה מדויק מרפאתי
בנוסחת היה שלא דבר במרפאה המבוטחים גיל לפי גם שקלול נעשה ותרופות אשפוז בסעיפי

המקורית. התקציב

לסעיף מסעיף כספים בהעברת גמישות להן וניתנה התקציב, ממסגרת לחרוג שלא נדרשו המרפאות
כללי באופן מהתקציב. חריגה של למקרים סנקציות נקבעו לא זאת, עם הסעיף). מגובה (כ^20
היו לא לעדכונו הכללים כי אם והוגן, ריאלי כמחייב, המרפאות הנהלות עלידי נתפס התקציב
שהוקצב לנפש לתקציב מאד קרובה היתה במרפאות לנפש ההוצאה כללי באופן הצורך. די ברורים
ההוצאה מרפאות ובארבע מהתקציב קלה חריגה מרפאות בחמש היתה 1992 בשנת מרפאה. לכל
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לנפש התקציב לבין לנפש ההוצאה בין השוואה למרפאה. שנקבע מהתקציב נמוכה היתה לנפש
במרפאות ההוצאה ותרופות מעבדות ייעוץ, מיון, התקציב: בסעיפי כי מראה ההוצאה סעיפי לפי
כלל בדרך היתה לנפש ההוצאה ואבחון אישפוז, התקציב: בסעיפי שנקבע. התקציב מן נמוכה היתה

.(1993 הנגב מחוז (קופתחולים למרפאה שנקבע התקציב מן גבוהה

הראשונות לשנים בניגוד אולם, תקציב, למרפאות הוקצב לפרויקט, השלישית השנה ,1993 בשנת גם
הנהלת עם מסודר דיון התקיים ולא מסודר, באופן הגיעו לא הוצאות על הדו"חות (19911992)

המרפאה של התקציבי למצבה התיחסות היתה שלא כך התקציב, במסגרת עמידה על המחוז
הצורך לגבי במרפאות בהירות אי יצרה זו עובדה המחוז. הנהלת מצד עודף) או בגרעון (היותה

בתקציב. לעמוד

irar מערכת
המרפאה דו"חות. ולהפקת ההוצאה נתוני לקליטת קלדנית והועסקה מחשב הותקן מרפאה בכל
יחידת לפי פירוט עם וההוצאות התקציב ניצול על חודשיים דו"חות הביזור ממינהלת קיבלה
המערכת. בהפעלת טכניות ותקלות הנתונים בקליטת עיכובים היו הביזור בתחילת רופא/אחות.
בהם. שכלול המידע את ולנצל הדו"חות את ולהבין לקרוא המרפאות צוותי של קושי היה כמוכן
בהפעלתה שנצבר הניסיון סמך על שוכללה המערכת כאשר 1992 במהלך נפתרו אלה בעיות
ניהולי ככלי מהמידע רבה רצון שביעות הובעה הראשונים, העומק בראיונות הראשונה. בתקופה
היו ב1992 גם זאת עם לרופאים. בעיקר הפעילות, על משוב קבלת כמאפשר וכן המרפאה למנהל
ההוצאות. ביצוע לאחר אחדים חודשים של באיחור הגיעו והם הדו"חות, בהפקת עיכובים עדיין

(באחוזים) המידע* איכות הערכת :4 לוח

מרפאות

9 87654321 סהכ
N=12 N=16 N=19 N=9 N=9 N=14 N=17 N=9 N=9 N=112

22 860 20 70 11 0 7 המידע בהבנת קשיים

דו"חות של טובה צורה
57 77 63 67 80 54 73 78 83 69 מחשב

12 0 5 0 0 0 011 0 3 ברו"ח שגיאות מציאת
תוך מגיעים דו"חות

13 67 21 56 20 21 27 56 33 34 סביר זמן

כדי דרוש מידע יש
60 53 24 50 43 42 47 44 17 42 לחסוך ■

"כן" שענו העובדים אחוז * .
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שגיאות שמצאו אמרו 370 רק ומובן: כאמין העובדים ע"י נתפס בדו"חות המידע כי עולה, 4 מלוח
במרפאות הצוותים מחברי $69< בנוסף, המידע. בהבנת קשיים להם שיש אמרו 7X ורק בדו"ח,
סביר. זמן תוך מגיעים שהדו"חות אמרו ($34,) יותר נמוך אחוז אבל טובה הדו"חות שצורת אמרו
הטיפול. באיכות לפגוע מבלי לחסוך שיוכלו כדי הדרוש המידע בידם יש האם גם נשאלו העובדים
"האם בשאלה בעיקר היו המרפאות בין ההבדלים הצוותים. חברי מכלל 4270 רק בחיוב ענו כך על
9 במרפאה סביר בזמן מגיעים הדוח"ות כי אמרו בלבד 1396 כאשר סביר", בזמן מגיעים הדו"חות
ממשי מהבדל או המידע לקבלת שונות מציפיות נובע שהדבר ייתכן .8 במרפאה כך שענו 6770 מול
המידע הימצאות על בתשובה המרפאות בין שונות היתה בנוסף, למרפאות. הדו"חות הגעת בזמן

לחסוך. כדי הדרוש

הראיונות מן עולה אמין, הוא המרפאה הוצאות על שהמידע חשבו במרפאות הצוותים שחברי בעוד
על בנתונים אמון חוסר הביעו ההנהלה מחברי חלק התקופה כל לאורך כי המחוז הנהלת עם
ביצעו שהמרפאות בכך ספק להטלת גרם הנתונים במהימנות האמון חוסר המרפאות. הוצאות
לתגמול הנוגע בהסכם הסעיף למימוש נכונות לאי והביא המרפאה בהוצאות אמיתי" "חיסכון
לחסוך במאמציהן והכרה עידוד למרפאות ניתנו לא מכך כתוצאה בהוצאות. חיסכון על המרפאה

אליהן. סמכויות בהאצלת להרחיב נטתה לא המחוז והנהלת

בלתי בצורה הדו"חות הגיעו 1993 בשנת כי עלה המרפאות הנהלות עם האחרונים העומק מראיונות
הדו"ח התקבל מהמרפאות בחלק ביחד. דו"חות 32 לעתים חודשים, כמה של בפיגור סדירה,
ישירות בעצמן הוציאו במרפאות הקלדניות זאת, עם בסופה. ובאחרות השנה באמצע האחרון
שהמידע אף על בהם, נעזרו המבוזרות המרפאות ממנהלי וחלק חלקיים, זמניים, דו"חות מהמחשב

הביזור. מינהלת ידי על שהופקו לדו"חות בהשוואה אמין כפחות נתפס בהם

עותק רק שהגיע משום הן בדו"חות בשימוש ירידה היתה 1993 במהלך כי גם עולה הראיונות מן
הגעת שתדירות משום והן רופא, לכל אישי עותק למרפאה מגיע היה שבעבר בעוד למרפאה, אחד
וירידת המרפאה, של התקציבי למצב ההנהלה התייחסות אי בנוסף, נמוכה. היתה הדו"חות
אחד כדברי במידע" לשימוש במוטיבציה "לירידה גרמו הביזור מינהלת עם בפגישות התדירות
לרופאים ישירות לפנות לחולים שאפשרו בקופה חדשות הוראות ניתנו עת באותה המרואיינים.
לתחושה הן, גם גרמו אלו הוראות המרואיינים לדברי במרפאה. התחייבות קבלת ללא מקצועיים
בדו"חות בהתענינות לירידה כן ועל הידיים"), מן יצא ("הדבר בהוצאות לשלוט ביכולת ירידה של

המרפאה. של ההוצאות
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ר01כון על תגמול
שחסכו, מרפאות בהוצאות. חיסכון על תגמול לקבל אמורות היו המרפאות הביזור, תכנית לפי
לשימושן5. התקציבי מהחיסכון אחוז לקבל אמורות היו תקציבי, עודף מכך, כתוצאה להן, ושהיה
המחוז הנהלת בין שנתיות פגישות התקיימו 19931991 התקופה במהלך כי עולה, העומק מראיונות
אישור קיבלו אכן תקציבי בעודף שהיו מרפאות התקציבי. במצב לדיון המבוזרות למרפאות
התקציב בעודפי השימוש על שהתקיימו הדיונים במסגרת המרפאה. לשיפור בחלקו להשתמש
עם לילדים. משחקים או טלוויזיה מדפסת, מחשב, כגון: דברים לקנייה אושרו ,19921990 בשנים
קטן הוא המרפאה לרשות שהועמד החיסכון שחלק שטענו היו המרפאות הנהלות חברי מבין זאת,
חילוקי על אף ולעתים בהירות חוסר על גם דיווחו המרואיינים מסורבל. מימושו ושתהליך מדי,
היתה כן כמו השנה. בתום לרשותם שהועמד החיסכון גובה לגבי המחוז לבין המרפאות בין דעות
לניצול תכנית (הגשת בחיסכון להשתמש מנת על לבצע המרפאות שעל התהליך לגבי בהירות אי
לרכוש למרפאה מותר מה השאלה לגבי וכן ספציפיות), לרכישות אישור קבלת ההכנסות, עודפי

החיסכון. בכספי

לא ולכן תקציבי עודף היה לא לחלקן חסכון. על תגמול קבלו מהמרפאות שחלק עולה מהראיונות
"האם השאלה על בחיוב ענו מהעובדים £ל45 העובדים: בסקר גם השתקפו אלה הבדלים תוגמלו.
למרפאה. תגמול יינתן לא כי ו2596 יודעים אינם כי ענו £309 תחסוך", אם תתוגמל המרפאה
מקבל המרפאה בהוצאות לחסוך שמתאמץ צוות חבר אם השאלה על בחיוב ענו 1496 רק בנוסף,

לעובד). אישי כספי תגמול בתכנית (אין תודה מילות או לשבח ציון כמו אישי תגמול כך על

שירותים של במכירה המרפאות מן בחלק עסקו להגדילו, ואף בתקציב לעמוד המאמץ מן כחלק
הכנה קורס מסוימות, בדיקות מסז', דיאטנית, (שירותי הקופה של השירותים בסל כלולים שאינם
חשבונות בהנהלת המרפאות לזכות נרשמו אלו שירותים ממכירת ההכנסות וכיו"ב). ללידה
לא 1993 שבשנת מאחר למרפאה). מועברים מההכנסה 40^ וגרעון עודף של סופי למאזן והצטרפו
ממכירת בהכנסות המרפאות) (ברוב שימוש נעשה לא בעודפים, השימוש ועל התקציב על דיונים היו

אלו. שירותים

ססכרות האצלת
קיבלו המבוזרות שהמרפאות עולה, העומק מראיונות ליישום. ביותר כבעייתי התגלה זה מרכיב
חיצוניים חולים בבתי לאשפוז הפניה תחומים: במספר אחרות מרפאות מאשר סמכויות יותר מעט
תקציב חשבון על למרפאה יועצים הזמנת במחוז; אשפוז לבקרת היחידה של באישור צורך ללא
קטנות רכישות ביצוע הנוספת; בהכנסה המרפאה וזיכוי למבוטחים שירותים מכירת המרפאה;
באישור אחרים, בסעיפים כספי חיסכון חשבון על יקר ציוד לרכוש ואפשרות הקופה; למחסן מחוץ

בסעיפים החיסכון מסכום 609?! לשימושן לקבל אמורות היו המרפאות המקורי, ההסכם לפי 5

במכונים ואבחונים פרטיים בבתיחולים אשפוז תרופות, (שכר, למחוז אמיתית הוצאה המהווים
בפועל משלם אינו שהמחוז בסעיפים החיסכון מסכום 2O£9 לקבל אמורה היתה המרפאה פרטיים).

הקופה). של במכונים אבחון או קופתחולים של בבתיחולים (אשפוז
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המרפאה. סמכויות לגבי בהירות אי של מידה קיימת היתה התקופה בראשית המחוז. הנהלת
בבעלות שאינו חולים לבית להפניה המחוז הנהלת באישור צורך יש אם ברור היה לא לדוגמה:
אי סכומים. ובאילו הקופה למחסני מחוץ רכישות לבצע מותר אם ברור היה לא כן, כמו הקופה.
הנהלת חברי של שונים ומפירושים זה בנושא ההסכם של כללי מניסוח הנראה כפי נבעה הבהירות
נוהגים איך בקופה כלליות הוראות היו שלא מכך גם נבעה הבהירות שאי ייתכן לתוכנית. המחוז
מההנהלה אלה בנושאים החלטות לקבלת סמכות של ברורה האצלה היתה לא וכן אלה במקרים

המחוז. להנהלת המרכזית

מכפי מועטות היו למרפאות שהואצלו הסמכויות אולם הסמכויות, חלוקת הובהרה יותר מאוחר
משרדי ציוד לרכוש שיוכלו ציפו המרפאות למשל, כך אותן. לממש קל היה תמיד ולא שציפו,
התבצע, לא הדבר בהסכם. שנקבע כפי המחוז, מהנהלת באישור צורך ללא ש"ח 1000 עד ורפואי
והובעה הביזור של זה מרכיב מיישום אכזבה הובעה המרפאות הנהלות עם שבראיונות לכך והביא

אלה. בתחומים הבטחותיה את ממשה לא המחוז שהנהלת תחושה

הסמכויות את שהרחיבו קופ"ח של המרכזית ההנהלה עלידי חדשים נהלים פורסמו ב1993
ובדיקות אשפוז המאשר הוא מרפאה מנהל כי וקבעו בקופה המרפאות מנהלי כל של הרפואיות
בנוסף, אזוריים). חולים בתי (שאינם וציבוריים ממשלתיים ובבתיחולים הקופה של בבתיחולים
מסמכויות חלק אליהן הועברו האזוריות המינהלות הקמת עם שכן קוצר, האישורים קבלת תהליך
לבתיחולים והפניות יקרות תרופות למתן אישור ביניהן, המחוז. הנהלת בידי קודם שהיו האישור
בסמכות הבדל כיום אין החדשות, ההנחיות עקב לפיכך, הקופה. בבעלות שאינם אבחון ומכוני
יותר יש לכולן רגילה. מרפאה להנהלת מבוזרת מרפאה הנהלת בין רפואיות החלטות לקבלת
מיון בחדר ביקור מיוחדות, תרופות על החזרים כולל מבעבר, רפואיים בנושאים החלטה סמכויות
שירותים מכירת יועצים, הזמנת בנושא סמכויות יותר מעט ישנן מבוזרות למרפאות זאת, עם וכוי.

האחרות. למרפאות מאשר רכישות וביצוע

במרפאה עבודה בדפוס1 ש'מ"ם
במרפאות העבודה בדפוסי לשינויים הביא מרכיביו שיישום במידה גם נבחן הביזור יישום
בקרב התנגדות לעורר עלולים מושרשים עבודה בדפוסי ששינויים האפשרות לעומת המבוזרות.
במרפאות. הצוותים בהתנגדות נתקלה לא הנגב במחוז הביזור הפעלת כי נמצא, העובדים,
לביצוע רבה נכונות הראתה לתכנית שהצטרפה מרפאה שכל עולה הראשונים העומק מראיונות
וראשית הייזום בשלב המחוז והנהלת המינהלת של ההכנה לעבודת קשור שהדבר נראה השינוי6.
עבודה דפוסי לישם המרפאות מצד נכונות שהיתה נמצא בהמשך שנערכו בראיונות גם היישום.

התנגדות. התעוררה ולא חדשים,

יצאה זאת בעקבות מה. זמן כעבור והתחרטה לתכנית להצטרף שוכנעה מרפאה אחד במקרה 6
הביזור. תכנית ממסגרת המרפאה
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מאז המרפאה בעבודת שינויים שהיו דיווחו אחוזים שמונים העובדים, בקרב שנערך ביניים בסקר
קודם בדו"ח בהרחבה ופורטו במרפאות העבודה בדפוסי שנמצאו השינויים הביזור. תכנית הופעלה
ודיון הוצאה דו"חות עם היכרות (א) עיקריים: תחומים בארבעה היו (1994 בוסידן ניראל, (גרוס,
וסוג כמות (ג) לחיסכון; המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעילות (ב) שבדו"חות; במידע

במרפאה. פנימי ניהול (ד) במרפאה; הניתנים השירותים

במידע, דיון יש תמיד או קרובות שלעתים אמרו במרפאות העובדים מן כ5070 ,5 בלוח כמפורט
זאת, עם בהוצאות. לחסוך ניסיון ויש לחסכון המודעות ולהעלאת התנהגות לשינוי פעולות נעשות
הדברים. מתבצעים שבה במידה השונות המרפאות בין ניכרת שונות היתה הלוח מן שעולה כפי
עלה מהראיונות העובדים. מסקר שהתקבל במידע תמכו המרפאות הנהלות עם העומק ראיונות
סעיפים באילו בדקו המנהלים, הרופאים במיוחד המרפאות, הנהלות חברי 1992  1991 שבשנים
חברי עם לדיון כבסיס בדו"חות השתמשו הם רבות; הוצאות להם הרופאים ומי חריגות הוצאות יש
הפניות מניעת על דנו הם במרפאה; הצוות ישיבת במסגרת לצמצמן ודרכים הוצאות על צוות
רמת להם בודדים רופאים עם שיחות קיימו הם בנושא; לרופאים ומייעצים לבדיקות מיותרות
ביקור עודדו ואף רפואיות אבחנות ועלות תרופות של מחירים השוו גם הם גבוהה. הוצאות
שנערכה בהשוואה בנוסף, אישפוז. על המרפאה בהוצאות לצמצם כדי אחריהם ומעקב מאושפזים
במחוז המרפאות בכלל ההוצאה לעומת המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית ההוצאה רמת בין
בהשוואה המבוזרות במרפאות לנפש הריאלית בהוצאה ריסון נמצא 1992  1991 בתקופה הנגב

.(1994 בוסידן ניראל, (גרוס, המחוז לכלל

ברוב כי עלה העומק מראיונות במרפאה, הניתנים השירותים ובסוג בכמות לשינויים אשר
ביוזמת התרחב, זה (שירות מתקציבה להם משלמת שהמרפאה יועצים רופאים הוכנסו המרפאות

. המרפאות מן ובחלק בריאות"), כ"מרכזי שישמשו שנקבע בנגב נוספות למרפאות המחוז הנהלת
בסדרי שינויים בשל זמן כעבור שהופסקה (פעולה במרפאה מעבדה בדיקות לבצע החלו המבוזרות
וחיסכון בשירות שיפור של שיקולים מתוך נעשו אלו פעולות ביתהחולים). מעבדות של העבודה
לשיפור והן המרפאה הכנסות להגדלת הן שתרמו פעולות לבצע המרפאות החלו בנוסף, בעלות.
מסוימים מוצרים מכירת או ללידה, הכנה קורס מסז'יסט, דיאטנית, שירותי מתן כגון: השירות
כלולות שאינן למרפאות גם בחלקו, התרחב, בתשלום נוספים שירותים שמתן יצוין המרקחת. בבית
אלה שירותים ממכירת ההכנסה רגילה שבמרפאה אלא המחוז. מהנהלת לכך אישור וקיבל בביזור

המרפאה. לזכות נרשמת אינה

בניהול השקיעו המנהלים שהרופאים הזמן במשך בעיקר התבטא במרפאה הפנימי בניהול השינוי
במרפאה, הפנימי הניהול דפוסי לגבי וכספית. מקצועית בבקרה בעיקר העבר, לעומת המרפאה
דיווחו העובדים מן $25. רק המרפאה הנהלת על התקציבית האחריות הטלת שלמרות נמצא,
סברו £169 רק כן, כמו המרפאה. מהנהלת אישורים יותר לבקש צריכים הם הביזור שבעקבות
מחברי כ£619 יקרים. טיפולים או תרופות במתן המרפאה צוות את מגבילה המרפאה שהנהלת

הרפואי. הטיפול את לשפר איך הצוות את מדריכה המרפאה שהנהלת אמרו הצוותים
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(באחוזים) מרפאות* לפי במרפאה חדשים עבודה דפוסי :5 לוח
מרפאות __

98 765 4 321 0ה*כ
N=ll N15 N=18 N8 N=8 N=13 N=*16 N=8 N=5 N=1Q2

במידע דיון

עם במידע דנו
רופא/אחות

38 70 56 67 40 70 8 25 83 50 עימם1 שעובדים

עם המידע על דיברו
13 55 50 60 20 60 33 13 010 40 צוותי חבר

לחיסכון פעולות
90 77 37 75 40 83 50 43 20 55 מחירונים2 קבלת

על למרפאה תיגמול
75 44 53 33 38 50 31 50 17 45 חיסכון2

גובה על בצוות דיונים
ועל ההוצאות

75 38 33 44 37 71 31 50 50 47 צמצומן1

על מדבר אזורי רופא
לצמצם דרכים

67 63 26 50 29 72 44 38 33 48 הוצאות1

המרפאה הנהלת
92 50 17 75 29 71 53 36 50 52 לחסוך5 צורך מדגישה

התנהגות על דיווח
חוסכת

מידע שראה אחרי
לצמצם ניסה

50 70 38 33 60 70 43 13 40 46 הוצאות1

במרפאה עובדים
67 40 11 78 57 79 47 43 33 49 לחסוך3 משתדלים

"תמיד" או קרובות" "לעתים העונים אחוז 1
"כן" העונים אחוז 2

מאוד" רבה "במידה או רבה" "במידה העונים אחוז 3
המרפאה לצוות השייכים סוציאלים ועובדים פרהרפואיים עובדים נכללו לא זה בלוח המוצגים בעיבודים *

הוצאות. על ישירה אחריות אין שלהם מכיון

דפוסי לשינוי פעולות שונה, במידה גם אם אימצו, המרפאות הנהלות כי עולה, לעיל האמור מן
המרפאות הנהלות חיסכון, להשיג מנת שעל עולה, כן כמו לחסכון. המודעות ולהעלאת התנהגות
את ומכוון שמדריך כמי פעלו אלא יקרים טיפולים או תרופות במתן המרפאה צוות את הגבילו לא

יותר. זולות טיפוליות אלטרנטיבות בחירת לגבי והן הרפואי הטיפול לגבי הן הצוות שאר

של נסיגתו אף על ,1993 בשנת כי עולה, המרפאות הנהלות עם האחרונים העומק מראיונות
בפעולות בחלקן, לפחות המשיכו, הם ברור, אינו מבוזרות כמרפאות שמעמדן והתחושה התהליך
להפנות לא הקפדה חליפיות, תרופות (מתן לחיסכון הקשורות באלו ובמיוחד לעיל, שדווחו
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צד הגדלת וכן אישפוז) במקום בבית יום טיפולי מתן אשפוזים, אחר מעקב מיותרות, לבדיקות
אלה בנושאים הדיונים תדירות אולם וכר. ודיאטה מסז' שירותי תרופות, מכירת ההכנסות:

לשגרה. הפך שהנושא מאחר בכך צורך כבר היה שלא משום אולי ירדה, הצוות בישיבות

ליישם הצליח הנגב מחוז 1993 לראשית שעד כך על מצביעה והאימוץ היישום שלב הערכת לסיכום,
מכך, יתרה במלואם). יושמו המרכיבים כל לא כי (אם הביזור תכנית של העיקריים מרכיביה את
להרחבה מקומיות ויוזמות לחיסכון מאמץ של בכיוון במרפאות העבודה בדפוסי שינויים חלו
לתהליך המחוז הנהלת ומחויבות הביזור מינהלת פעולת זה בשלב למבוטחים. השירות ולשיפור
בירידת שהתבטא התכנית יישום במהלך שינוי חל 1993 בשנת התכנית. להצלחת רבה במידה תרמו
חלק ביישום ובנסיגה המינהלת בפעילות בירידה בתכנית, המחוז הנהלת של והמעורבות המחויבות

התכנית. ממרכיבי

והן לתכנית ישירות קשורים שהיו מגורמים הן נבעה הביזור ביישום 1993 בשנת שחלה הנסיגה
ושהעסיקו ישיר, בקשר לתכנית קשורים היו שלא הגורמים ישירות. אליה קשורים היו שלא מגורמים
של הכספי המשבר הם: הביזור, בתכנית הקודמת מעורבותה חשבון על המחוז הנהלת את מאד
כאמור, שהביאו, שינויים המרכזית, בהנהלה בעקבותיו שבאו והשינויים הכללית קופתחולים
מחוז להכללת שהביא בקופה, המחוזות במספר הצמצום הקופה; הנהלת מצד חדשים לדגשים
הארגוני למבנה וההסתגלות במחוז; נוספים מבוטחים 60,000 ולקליטת הנגב במחוז אשקלון
שהיו הגורמים למרפאות. המחוז הנהלת בין ביניים כדרג שהוקמו האזוריות, המינהלות החדש,
שעלו המבוזרות, למרפאות חדש הסכם חתימת על הדיונים הם: התכנית ביישום ישירות קשורים
גיוס בנושא המחוז להנהלת המבוזרות המרפאות הנהלות בין רעות חילוקי בשל בעיקר שרטון על
נראה מוכחות. מיידיות תוצאות לביזור שאין ההנהלה מחברי חלק של תחושה וכן אדם; כוח
ההנהלה מצד חדשים דגשים עם חדשות משימות המחוז הנהלת על הוטלו בה שבתקופה אפוא,
את ולהפנות מצדה, רבה ומעורבות מחויבות שדרש הביזור את לעכב ההנהלה העדיפה המרכזית,

אחרים. לכיוונים מאמציה

1994  וההפצה המיסוד שלב 4.3
אף ולעתים החל בהן ביחידות וממוסד לקבוע כלל, בדרך הופך, השינוי וההפצה המיסוד בשלב
מספר הפיצה המחוז הנהלת ,19931991 השנים שבמהלך עולה הביזור תכנית בבחינת כולו. בארגון
הבאת בתשלום, שירותים מכירת ביניהן במחוז, המרפאות לכלל המבוזרות המרפאות של יוזמות

משרות. באיוש המרפאה ברצון התחשבות ויתר למרפאות יועצים

בכל הביזור מתכנית מרכזיים מרכיבים שני מיסוד על המחוז הנהלת החליטה 1994 מינואר החל
את ולהרחיב למרפאה תקציב להגדיר הוחלט המידע. ומערכת התקציבית המסגרת המרפאות:
למרפאות המידע ראשון בשלב במחוז. המרפאות 170 לכל ההוצאה דו"חות ומתן המידע איסוף
למחשבים נתונים מהקלדת מעבר מחייבת כזה בהיקף תכנית ההוצאה. מסעיפי חלק על רק ניתן
המרכזי המחשוב התפתחות עקב שהתאפשר מעבר מרכזיות, מידע מערכות אל במרפאות מקומיים
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תיקצוב של מדיניות על היא אף החליטה קופתחולים של המרכזית ההנהלה במקביל במחוז.
1995 ושנת ההכנה כשנת נקבעה 1994 שנת הקופה. מרפאות לכל הוצאות על מידע ומתן מרפאות

התוכנית. ליישום היעד כשנת

את הכוללת בלבד וחלקית חדשה במתכונת מופעלת הנגב במחוז והופצה שמוסדה הביזור תכנית
שהשתתפו המרפאות תשע על גם חלה זו חדשה מתכונת למרפאית. ומידע תקציב של המרכיבים
חיסכון על ותגמול סמכויות האצלת  חשובים מרכיבים על שהוויתור לזכור יש ההדגמה. בתכנית
ושביעות אחריות יוזמה, במוטיבציה, עליה מטרותיה: את להשיג התכנית של ביכולתה לפגוע עלולה
המרפאה. הוצאות ולריסון למבוטחים השירות לשיפור יובילו שמצדם המרפאה, צוות חברי של רצון

מהשתתפות רצונם ושביעות העובדים ידי על התכנית הערכת .5
בביזור המרפאה

גורמים באיתור לעזור עשויה יישומה אופן ואת הביזור תכנית את במרפאות העובדים הערכת
של רצונם שביעות ממנה. רצונם שביעות מידת על ומשפיעה התכנית ליישום מפריעים או מסייעים
פעולה לשתף נכונותם על משפיעה שהיא מכיוון חשובה בתכנית המרפאה מהשתתפות העובדים
למבוטחים, השירות שיפור על לחשוב להוצאות, לב לשים אומר, (הווה התכנית את בפועל וליישם
ובתכנון יותר טובה ביזור תכנית בגיבוש לסייע עשויה העובדים של המבט נקודת כך, וכדומה).
מטרותיה. את משיגה התכנית בה המידה על להשפיע עשויה רצונם שביעות ומידת השינוי, תהליך

הערכותיהם את שבדקו שאלות בסקר נכללו העובדים, ידי על התכנית הערכת את לבחון מנת על
יתר, הכבדת אינטרינזי, תגמול הוגנות, התכנית, בהירות התכנית:7 של שונים היבטים לגבי
(ראה חיוביות לתוצאות מביאה התכנית מידה ובאיזו ותקשורת, אמון על לביזור שיש ההשפעה

.(6 בלוח השאלות פירוט

המרפאה, בעבודת שהתרחשו שינויים ועל הביזור תכנית על כלליים משפטים הוצגו העובדים בפני
."5 עד מ1 סולם על אלו למשפטים תגובתם את לדרג התבקשו והם לעיל המפורטים הנושאים לפי
נושא. באותו שאלות לקבוצת התשובות ממוצע שהם מדדים נבנו הנבדקים הנושאים מן לחלק
את מציג 6 לוח .(1 נספח (ראה קרונבך של אלפא בעזרת נעשתה המדד של המהימנות בדיקת

מרפאות. לפי שאלות לאותן התשובות התפלגות את מציג 7 לוח העובדים. תשובות החפלגות

הביזור. לתכנית התאמה תוך 1983 Mirvis של במחקר ששימש שאלון מתוך נבחרו השאלות 7

משפט. כל לדעתם נכון כמה עד בתשובתם לסמן העובדים התבקשו המשפטים מן חלק לגבי 8

מאד. 5נכון 4נכון, חלקי, באופן 3נכון נכון, 2לא נכון, לא 1כלל בו סולם על היו התשובות
5 רבה, 4במידה בינונית, 3במידה מועטה, 2במידה לא, 1כלל בו רצף על נעו התשובות באחרים,

מאד. רבה במידה
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מכלל £639 כי: עולה (6 (לוח הביזור תכנית הערכת על לשאלות במרפאות הצוותים מתשובות
בקטגוריה שהיו (מי במרפאה לביזור אחראי מי שברור הטענה עם רבה במידה הסכימו העובדים
ראו מהעובדים כ£659 כהוגן: נתפס הביזור התכנית. פרטי את מכירים שהם אמרו ו>$51 "גבוה"),
המרפאה להנהלת רק כדאי שהביזור אמרו מהעובדים כ£109 רק העובדים. לכל ככדאי הביזור את
והוגנות לבהירות במדדים הממוצע הציון לרופאים. רק כדאי שהביזור אמרו (670) מכך פחות ואף
אמרו מהעובדים 16?£ רק כמכביד: נתפס לא גם הביזור העובדים רוב אצל ו3.27. 3.57 הוא הביזור

הצוות. על נוסף עומס הביזור הטיל רבה במידה כי השיבו 37 ו£9 מדי רבים שינויים היו כי

במידה הוסיף הביזור כי ציינו מהעובדים £459 לעובדים? אינטרינזי תגמול הביזור מספק כמה עד
אישית להתפתחות הזדמנות סיפק הביזור כי אמרו יותר מעטים אולם לעבודה, חדש עניין רבה

.2.86 היה אישי תגמול הביזור מעניק כמה עד שבחנו השאלות של הממוצע הציון .(£269)

הלוח מן המחוז? להנהלת המרפאה ובין המרפאה חברי בין התקשורת וחוזקה אמון נוצר האם
מאידך, .(£269) וללחצים למתחים רבה במידה גורם שהביזור שאמרו העובדים מעטים כי עולה
המחוז. להנהלת המרפאה בין הקשר את רבה במידה שיפר הביזור כי ציינו (1895.) מהם מעטים

ענו אחוזים ואחד שלושים חיוביות? לתוצאות מביא הביזור כי העובדים חושבים כמה עד לבסוף,
משאבים. של יותר טוב ולניצול הטיפול בטיב לשיפור הביזור גורם מאד רבה או רבה במידה כי
במידה כי ענו £129 רק אולם כספי, חיסכון והשגת למבוטחים השירות שיפור לגבי כך חשבו כרבע
אמרו מהעובדים 5270 זאת עם העובדים. של הרצון שביעות להעלאת הביזור גרם מאד רבה או רבה
אחוז רק שליליות, תוצאות בדבר לתשובות באשר אחת. חיובית תוצאה לפחות היתה לביזור כי
(6ל8) הרפואי הצוות של באוטונומיה לפגיעה רבה במידה גרם הביזור כי אמרו העובדים מן קטן
רבה במידה גורם הביזור כי אמרו יותר רבים אולם, ;($12.) הצוות של ביטחון וחוסר ולמבוכה
לביקורתיתר במרפאה הצוות (27X)ולחשיפת הטיפול במתן המרפאה הנהלת של יתר להתערבות

9.(£439)

(לוח מרפאות לפי הביזור תכנית על העובדים הנוגעותלהערכות לשאלות אתהתשובות בחנו כאשר
היו 5 במרפאה העובדים מבין ביותר נמוך אחוז למשל, כך, המרפאות. בין ניכרת שונות נמצאה ,(7
מהם £149 ורק אישית להתפתחות הזדמנות מספק או לעבודה חדש עניין מוסיף שהביזור סבורים
לחיסכון יביא שהביזור חשב לא זו במרפאה אחד אף כן, כמו העובדים. לכל כדאי שהביזור חשבו
במידה גורם הוא כי אמרו ורבים העובדים, של הרצון שביעות ולהעלאת השירות, לשיפור כספי,
לעומתם, .(£509) יתר לביקורת הצוות ולחשיפת הטיפול במתן המרפאה הנהלת להתערבות רבה
הזדמנות מספק ,($75<) לעבודתם עניין מוסיף שהביזור חשבו 9 במרפאה העובדים מרבית
היו 9 במרפאה הצוות מחברי רבים בנוסף .(£929) העובדים לכל וכדאי ,(£589) אישית להתפתחות

לא עדיין העובדים במרפאות), הביזור תחילת מיום ושנתיים שנה (בין הסקר נערך שבו שבמועד יתכן 9
שינוי של תוצאות להערכת יחסית קצרה תקופה זוהי שכן התכנית, השלכות כל את לזהות יכלו

ארגוני.
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טיב ושיפור כספי חיסכון כגון: חיוביות לתוצאות מאד רבה או רבה במידה גרם שהביזור סבורים
ושיפור (£509) העובדים של הרצון שביעות והעלאת משאבים של יותר טוב ניצול ,(82^ הטיפול
נמוך שליליות לתוצאות גרם שהביזור שסברו 9 במרפאה העובדים שיעור .(75 Jc) למבוטחים השירות
היה התכנית יישום שתהליך שייתכן עולה, זה מניתוח .5 במרפאה המקביל לשיעור בהשוואה מאוד
תפיסה או מהתהליך, שונות ציפיות היו במרפאות שלצוותים לחילופין, או, למרפאה ממרפאה שונה

בהערכתו. להבדלים שהובילו שלו, שונה

(באחוזים) הביזור תכנית הערכת :6 לוח
גבוה(3) בינוני'2' נמוך")

התכנית בהירות
63 20 17 לביזור אחראי מי ברור
51 33 16 התכנית פרטי את מכירים

הוגנות
10 13 77 המרפאה להנהלת רק כדאי הביזור
6 9 85 לרופאים כדאי הביזור
65 17 18 העובדים לכל כדאי הביזור

הכבדה
16 22 62 מדי רבים לשינויים מביא הביזור
37 33 30 הצוות על נוסף עומס מטיל הביזור

לעובד אינסרימ' תגמול
45 27 28 לעבודה חדש ענין מוסיף הביזור
26 17 57 אישית להתפתחות הזדמנות מספק הביזור

ותקשורת אסון
26 14 60 ולחזים למתחים גורם הביזור
18 28 45 המחוז להנהלת המרפאה בין קשר שיפר הביזור

לארנון חיוביות תוצאות
24 33 42 כספי חיסכון
31 20 48 טיפול טיב שיפור
31 26 43 משאבים של יותר טוב ניצול
12 25 63 העובדים רצון שביעות העלאת
26 22 52 שירות שיפור

לעובדים שליליות תוצאות
27 28 45 המרפאה הנהלת התערבות
8 24 68 באוטונומיה פגיעה
12 22 66 הצוות של בטחון וחוסר מבוכה
43 32 25 יתר לבקורת הצוות חשיפת

רצון שביעות
33 37 30 בביזור המרפאה מהשתתפות רצון שביעות
21 17 62 הביזור לפני כשהיה ישאר במרפאה שהכל מעדיף הייתי

מאד'' "מועטה או מועטה" "במידה או נכון" "לא או לא" "כלל שענה מי .1

בינונית'' "במידה או חלקי" "באופן שענה מי .2

מאד'' רבה ''במידה או רבה'' "במידה או מאד'' "נכון או "נכון" שענה מי .3
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(באחוזים) מרפאות לפי הביזור תכנית הערכת :7 לוח

מרפאות

9 8765432 1 0ה"כ
N12 N=16 N=19 N=9 N=9 N14 N=17 N=9 N=9 N=112

התכנית1 nn'ra
92 73 42 78 56 77 47 88 17 63 במרפאה לביזור אחראי מי ברור

58 60 42 67 11 64 47 22 83 51 התכנית פריטי את מכירים
הוגנות

17 7 10 10 17 31 0 0 0 10 המרפאה להנהלת רק כדאי הביזור
0 7 16 00 8 011 0 6 לרופאים רק כדאי הביזור
92 64 58 56 14 69 70 57 100 65 העובדים לכל כדאי הביזור

הכבדה

67 15 0 13 0 8 8 12 17 16 מדי רבים לשינויים מביא הביזור
42 15 19 62 42 69 15 38 50 37 הצוות על נוסף עומס מטיל הביזור

לעובד אינסרימי תנגוול
75 37 32 56 14 43 35 67 67 45 לעבודה רודש ענין הוסיף הביזור
58 27 16 22 0 21 35 11 33 26 אישית להתפתחות הזדמנות מספק הביזור

ותקשורת אמון
17 31 21 11 0 27 18 0 67 26 וללחצים למתחים גורם הביזור
33 20 11 11 0 27 18 0 33 16 להנהלת המרפאה בין קשר שיפר הביזור

המחוז

לארגון2 חיוביות תוצאות
82 15 13 11 0 15 29 25 17 24 כספי חיסכון
83 25 6 44 33 23 31 25 17 31 טיפול טיב שיפור
50 36 12 63 17 39 21 25 17 31 משאבים של יותר טוב ניצול
46 15 0 0 0 23 7 0 0 12 העובדים של הרצון שביעות העלאת
75 31 6 22 0 23 22 25 17 26 שירות שיפור

לעובדים שליליות תוצאות
36 15 0 33 50 46 29 25 33 27 המרפאה הנהלת התערבות
10 0 6 14 0 20 0 13 20 8 באוטונומיה פגיעה
9 15 0 0 17 8 36 0 17 12 הצוות של בטחון וחוסר מבוכה
27 46 50 56 50 46 46 25 33 43 יתר לבקורת הצוות חשיפת

הגון שביעות
83 36 17 44 0 27 25 38 17 33 בביזור המרפאה מהשתתפות רצון שביעות

כשהיה יישאר במרפאה שהכל מעדיף הייתי
8 19 11 22 57 36 37 0 0 21 הביזור לפני

מאד" "נכון או "נכון" שענו העובדים אחוז 1

מאוד" רבה "במידה או רבה" "במידה שענו העובדים אחוז 2
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אתה מידה "באיזו השאלה ידי על נבדקה בביזור המרפאה מהשתתפות העובדים של שב'עותהרצון
במידה 5 ועד מאד מעטה במידה מ1 נע התשובות רצף בביזור?". משתתפת שהמרפאה מכך מרוצה
מאד, מעטה במידה שענה מי  מרוצים שלא לאלו דיכוטומי באופן חולקו התשובות מאד. רבה
שלושים מאד. רבה ובמידה רבה במידה שענה מי  שמרוצים ולאלו בינונית, ובמידה מעטה, במידה
רבה או רבה במידה מרוצים שהם אמרו המבוזרות במרפאות הצוותים מחברי אחוזים ושלושה
המרפאות. בין שונות נמצאה הרצון בשביעות גם הביזור. בפרויקט משתתפת שהמרפאה מכך מאד
במרפאה כאשר כ4070, בביזור המרפאה מהשתתפות המרוצים אחוז היה (8,6,2 (מרפאות בחלקן
היה (7,4,3,1 (מרפאות אחרות במרפאות המרוצים אחוז לעומתם ל£ל83. המרוצים אחוז הגיע 9

מהשתתפות מרוצה שהוא שאמר עובד אף נמצא לא 5 במרפאה כאשר בממוצע כ>$20 יותר, נמוך
שהמצב מעדיפים 21)היו 96) במרפאות הצוותים מחברי מעטים רק זאת עם בביזור. המרפאה
במרפאה הצוות חברי למעט ,(7 לוח (ראה כשהיה ישאר במרפאה והכל לקדמותו יחזור במרפאה

הביזור. לפני כשהיה ישאר במרפאה שהכל העדיפו (0ך57) שמרביתם 5

מרוצים היו המבוזרות במרפאות הצוותים חברי כל מסך כשליש רק מדוע השאלה, נשאלת
במרפאה שהכל מעדיפים שאינם אמרו מרביתם זאת, עם יחד אך בביזור המרפאה מהשתתפות
הרצון שביעות על המשפיעים הגורמים מהם בחנו ו9 8 בלוחות הביזור? לפני כשהיה יישאר
או "נכון" שענו אלו העובדים, מבין הרצון שבעי שיעור מוצג בלוחות הביזור. בתכנית מהשתתפות
בין המתאם מקדמי מוצגים כן כמו הביזור. תכנית הערכת על מהשאלות אחת לכל מאוד" "נכון

הרצון. שביעות לבין הערכה תחומי

רצונם שביעות לבין הביזור תכנית את העובדים מעריכים שבו האופן בין הקשרים את מציג 8 לוח
תפיסת בין ומובהק יחסית גבוה מיתאם יש כי עולה הלוח מן בתכנית. משתתפת שהמרפאה מכך
המרפאה בין הקשר את וכמשפר אישי תגמול כמספק העובדים, לכל ככדאי כברור, התהליך
נמצאו כצפוי, הביזור. בתכנית משתתפת שהמרפאה מכך רצון שביעות לבין המחוז, להנהלת
רצון שביעות לבין חיוביות לתוצאות כמביא הביזור תפיסת בין ומובהקים למדי גבוהים מיתאמים
כגורם הביזור תפיסת בין מיתאמים נמצאו לא זאת, עם בו. משתתפת שהמרפאה מהעובדה
אפוא נראה הביזור. בתכנית משתתפת שהמרפאה מהעובדה רצון שביעות לבין שליליות לתוצאות

התכנית. של שליליות מתוצאות בחשש קשורה אינה הנמוכה הרצון ששביעות

מרפאה בעבודת שהתפתחו חדשים עבודה דפוסי המייצגים משתנים בין קשר יש אם בדקנו בהמשך,
שביעות בין המיתאמים נבדקו כך לשם בביזור. המרפאה מהשתתפות רצון שביעות לבין מבוזרת
טיפולים במתן הגבלות או אישורים למתן הנוגעת המרפאה הנהלת התנהגות לבין מהביזור רצון
על העובדים ולדווח חסכון על לתגמול ולחסכון, בתקציב לעמידה המכוונות לפעולות יקרים,

.(9 (לוח חוסכת התנהגות

שהמרפאה מהעובדה רצון שביעות בין ומובהק חיובי מיתאם יש כי ברור באופן עולה 9 מלוח
ביותר צורך על דיווח הביזור: של בפועל יישום על שמעידים עבודה דפוסי אותם לבין מבוזרת
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על דיווח יקרים; טיפולים במתן המרפאה הנהלת של הגבלות יותר המרפאה; מהנהלת אישורים
של והדרכה חוסכת התנהגות לחיסכון, המודעות להעלאת המרפאה הנהלת של פעולות קיום

הטיפול. את לשפר כיצד המרפאה הנהלת

בביזור המרפאה מהשתתפות רצון שביעות לפי הביזור תכנית הערכת :8 לוח
רצון שביעות

בין המיתאם מקדמי או מעטה רצון שביעות
לבין ההערכה תחומי (£9) בינונית2 (£ל) רבה1

הרצון שביעות n=69 N=34

67 33 100'cf סהכ
**34 53 gs ivrmn nnr

לביזור אחראי מי ברור
.10 48 65 הביזור פרטי את מכיר

היגנות
המרפאה להנהלת רק כדאי הביזור

.10 8 0 לרופאים רק כדאי הביזור
**.30 57 82 העובדים לכל כדאי הביזור

לעובד אינסרינזי תגמול
**.36 29 79 לעבודה ענין הוסיף הביזור
**.39 13 50 אישית להתפתחות הזדמנות מספק הביזור

.03 36 37 , נוסףיי03" עומס מטיל הביזור
יי"!'™ אס"

ולחצים למתחים גורם הביזור
**.35 9 38 המחוז להנהלת המרפאה בין קשר שיפר הביזור

לאירגון חיוביות תוצאות
**.41 12 50 כספי חיסכון
**.35 20 55 טיפול טיב שיפור
.18 25 43 משאבים של טוב ניצול
.18 8 21 הרצון שביעות העלאת

**.42 12 52 שירות שיפור
לעובדים שליליות תוצאות

.09 24 33 המרפאה הנהלת התערבות

.15 5 14 באוטונומיה פגיעה

.04 11 14 הצוות של ביטחון וחוסר מבוכה
;04 43 47 יתר לביקורת הצוות חשיפת

** p< .01
* p< .05

מאד" רבה "במידה או רבה" ב"מידה העונים אחוז 1

בינונית" "במידה מעטה", "במידה מאד", מעטה "במידה העונים אחוז 2
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הרקע, מאפייני של הנקייה ההשפעה את מרובה) (רגרסיה משתני רב ניתוח בעזרת ברונו לבסוף,
שביעות על הביזור, תכנית בהערכת הקשורים והמשתנים התכנית, ביישום הקשורים המשתנים
אשר משתנים נלקחו משתני הרב לניתוח .(10 (לוח הביזור בתכנית המרפאה מהשתתפות הרצון
המשתנים כל הביזור. בתהליך המרפאה מהשתתפות רצון שביעות על השפעה להם שיש חשבנו

דיכוטומית.10 בצורה הוגדרו הרגרסיה למודל שהוכנסו תלויים הבלתי

בביזור המרפאה מהשתתפות רצון שביעות לפי במרפאה חדשים עבודה דפוסי :9 לוח
המיתאם מקדמי רצון שביעות
עבודה דפוסי בין או מעטה רצון שביעות

לבין חדשים (£ל) בינונית2 (90) רבה1
רצון שביעות n=69 N=34

67 33 100^, 0הכ
המרפאה הנוזלת התנהגות

*.21 19 38 המרפאה מהנהלת אישורים יותר
**.27 9 29 יקרים טיפולים במתן מגבילה המרפאה הנהלת
**.25 52 79 טיפול טיב לשפר איך מדריכה המרפאה הנהלת

לחסכון פעולות
**.33 37 71 לחסכון דרכים על צוות בישיבות דיונים
.14 43 61 הוצאות לצמצום דרכים על מדבר אזורי רופא

**.36 41 76 לחסוך צורך מדגישה המרפאה הנהלת
ח0כוף על תגמול

.18 40 59 חסכון על למרפאה תגמול קבלת

.12 12 21 חסכון על אישי תגמול קבלת
חוסכת התנהגות

*.28 38 65 הוצאות לצמצם ניסה מידע שראה אחרי
^24 40 64 לחסוך משתדלים במרפאה עובדים

** p< .01
*p< .05

מאד" רבה ב"מיזה או רבה" ב"מידה העונים אחוז 1

בינונית" "במידה מעטה", "במידה מאד", מעטה "במידה העונים אחוז 2
"p" שענו מי של האחוזים מוצגים יודע. לא לא, כן, תשובה קטגוריות 3 היו לחסכון תגמול על בשאלות 3

,(6546) (לעומת 4525 גיל הרקע: מאפייני של משתנים (א) כדלהלן: היתה הדיכוטומיה npotnn 10
(לעומת שנה 3016 במרפאה ותק צוות), (לעומת מרפאה הנהלת חו"ל), בוגרי (לעומת ישראל בוגרי
לכולם", כדאי "ביזור המשתנים (ב) במרפאה). המקצועות שאר (לעומת ורופאים ופחות) שנים 15
"במידה 5 עד לא" "כלל 1 של סולם על נמדדו לביזור" אחראי מי "ברור מחוזמרפאה", יחסי "משפר
שהם במשתנים (ג) "גבוה". 54 ותשובות "נמוך" 31 תשובות היתה: החיתוך נקודת מאד". רבה
חיוביות, תוצאות מדד לחסכון, פעולות (מדד שאלות, למספר הממוצע מהציון המורכבים מדדים
הוגדרו לממוצע שמתחת ציונים הממוצע. לפי נקבעה החיתוך נקודת לעובד) אישי תגמול ומדד
לרגרסיה נכנסה המשתנים מן אחד כל לגבי כ"גבוה". הוגדרו לממוצע שמעל וציונים כ"נמוך"

"גבוה". הקטגוריה
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פחות 4525 בני הצעירים  גיל הוא הרצון שביעות על עצמאית השפעה לו שהיתה הרקע משתנה
לכולם", וכדאי כהוגן הביזור ו"תפיסת לעובד" אינטרינזי "תגמול למשתנים כן, כמו רצון. שבעי
שביעות על ומובהקת גבוהה נקייה השפעה היתה במרפאה, הביזור תכנית להערכת הקשורים
פעולות (מדד התכנית ולהערכת החדשים העבודה לדפוסי הקשורים ארורים משתנים תרומת הרצון.
היתה לא התהליך) ובהירות מחוזמרפאה יחסי משפר הביזור חיוביות, תוצאות מדד לחיסכון,
שהסיבה ייתכן הדומשתני. בניתוח שנמצאו והמובהקים הגבוהים המיתאמים למרות מובהקת
בין נעו ביניהם (המיתאמים לעובד אינטרינזי תגמול לבין אלה משתנים בין תלות קיום היא לכך

יחסית.11 הנמוך התצפיות ממספר נובע זה שממצא גם ייתכן ל40.). .20

סקר נתוני של ורבמשתני דומשתני ומנתוח העומק מראיונות שהתקבל המידע סמך על לסיכום:
חברי כל מסך כשליש רק מדוע והיא: לכן קודם שהוצגה לשאלה אפשרי הסבר עולה העובדים,
אמרו מרביתם זאת, עם יחד אך בביזור המרפאה מהשתתפות מרוצים היו במרפאות הצוותים
בתחושת נעוצה לכך שהסיבה ייתכן הביזור? לפני כשהיה יישאר במרפאה שהכל מעדיפים שאינם
היה שאפשר כפי ולא, שתיושם ציפו שהם במידה בפועל יושמה לא הביזור שתכנית העובדים

שליליות. לתוצאות כמביא או הוגן כבלתי כמכביד, בתפיסתו לתהליך, בהתנגדות לחשוב,

בביזור המרפאה מהשתתפות הרצון שביעות של רגרסיה ניתוח :10 לוח
b מקדם משתנים

רקע ^"9kd
*.63 4525 גיל
.22 המרפאה הנהלת

במרפאה חדשים עבודה דפוסי
.23 לחיסכון1 פעולות מדד

הביזור תכנית הערכת
.26 לארגון1 חיוביות תוצאות מדד
*.52 לכולם כדאי הביזור הוגנות:
.16 מחוזמרפאה יחסי משפר ביזור ותקשורת: אמון
.34 לביזור אחראי מי ברור בהירות:
*.45 לעובדי אנטרינזי תגמול מדד
038 R2

1 בנספח במדד שנכללו השאלות פרוט ראה 1

**p<.01
*p<.05

מהנהלת אישורים (יותר הביזור בעקבות המרפאה הנהלת בהתנהגות שינויים על המצביע מדד 11

את לשפר איך מדריכה מרפאה הנהלת יקרים, טיפולים במתן מגבילה מרפאה הנהלת המרפאה,
המובהקים המיתאמים אף על בביזור המרפאה מהשתתפות הרצון לשביעות כלל תרם לא הטיפול)
הדומשתני בניתוח נמצאו לא בנוסף, במדד. הפריטים מן אחד כל עם הדומשתני בניתוח שנמצאו

בתכנית. מהשתתפות הרצון שביעות לבין המידע והערכת המינהלת עבודת בין קשרים
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לקחים והפקת דיון סיכום, .6

משלביו אחד בכל יותר רבים בקשיים להתקל ביצועו צפוי כן יותר, מורכב הוא ארגוני ששינוי ככל
בארגון. הטמעתו לאופן יותר רבה לב תשומת לתת יש כן ועל ,(Zaltman et al 1973, Norman, 1971)
שינוי מהווה כללית קופתחולים של הנגב במחוז שיושמה הראשוניות המרפאות של הביזור תכנית
וערכים. טכנולוגיה עוצמה, בארגון: תתמערכות מספר בשינוי כרוכה שהיתה מאחר ביותר, מורכב
המחוז הנהלת בין הסמכות מבנה את משנה שהביזור מכך נובע העוצמה מערכת בתת השינוי
ללמוד המרפאות ועל בעוצמה, להתחלק ולפיכך סמכות להאציל ללמוד ההנהלה על למרפאה.
 חדשה בטכנולוגיה בשימוש גם כרוך הביזור עצמאית. בצורה ולפעול אחריות עצמן על לקבל
דו"חות (קריאת בתוצריה שימוש של המיומנות לימוד המצריכה ממוחשבת מידע מערכת
הדוקה בקרה מאפשרת גם אך עצמית לבקרה כלי מספקת כזו מערכת והבנתם). הוצאה\הכנסה
לבסוף, המרפאה. להנהלת הצוות בין היחסים ומערך הניהול את לשנות עשויה ולפיכך העובדים על
לא שבעבר תקציביים שיקולים בחשבון להביא הצורך עקב הערכים במערכת שינוי יוצר הביזור

הרפואי. האתוס את כנוגדים להתפס ועלולים רפואי, טיפול מתן בעת בחשבון הובאו
השינוי, יישום תהליך להערכת מיוחדת חשיבות יש הביזור, כמו מורכב שינוי יישום בעת זאת, לאור

מוצלח. באופן אותו לבצע כיצד ללמוד במטרה

כל את ליישם הנגב מחוז הצליח האם (א) הבאות: לשאלות התייחס הביזור תכנית הערכת מחקר
במחוז? נוספות למרפאות התכנית מרכיבי הופצו מידה ובאיזו מלאה בצורה הביזור תכנית מרכיבי
העריכו איך (ג) במרפאה? העבודה בדפוסי שינויים חלו התכנית מרכיבי יישום בעקבות האם (ב)
המרפאה מהשתתפות העובדים של הרצון שביעות רמת מהי (ד) הביזור? תכנית את העובדים
הגורמים על ללמוד שניתן הלקחים מהם (ה) זו? רצון שביעות על השפיע ומה הביזור בתכנית

זמן? לאורך ביזור תכנית בביצוע לכישלון או להצלחה שתורמים

הביזור. תכנית של העיקריים המרכיבים את ליישם הצליח הנגב שמחוז כך על מצביעים הממצאים
בהדרגה ויושמו למרפאות המחוז הנהלת בין ההסכם נחתם הביזור, לביצוע הדרושים הכלים נבנו
למרפאות מלאה. בצורה יושמו המרכיבים כל לא כי אם הביזור, תכנית של העיקריים המרכיבים
תיגמול קיבלו הן רופא, ולפי סעיפים לפי ההוצאות על תקופתיים דו"חות קיבלו הן תקציב, נקבע
ממה פחות היה הסמכויות היקף כי אם שוטף, לתפעול סמכויות מעט להן הואצלו ואף חיסכון, על
במרפאות שהחלו יוזמות הופצו הביזור, יישום של הראשונים בשלבים כי נמצא בנוסף, שציפו.
בצמצום שהתבטאה התכנית, ביישום נסיגה חלה 1993 במהלך בתכנית. כלולות היו שלא למרפאות
והעדר למרפאה דו"חות מתן בתדירות ירידה המחוז, הנהלת של המחויבות וירידת המינהלת פעולת
להמשיך במרפאה הצוותים של עניינם גם ירד מכך, כתוצאה תקציב. בעודפי שימוש על דיונים
הגדרת  הביזור תכנית של מרכיבים שני ומוסדו הופצו שב1994 נמצא זאת, למרות בנושא. ולעסוק
במחוז המרפאות 170 בכל  במרפאה ההוצאות רמת על תקופתיים דו"חות ומתן למרפאה תקציב

הקופה. מרפאות בכל זה שינוי ליישם המרכזית ההנהלה תכניות עם אחד בקנה שעלה דבר
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גורם בה ראו מהם מעטים וכהוגנת. כברורה במרפאות הצוותים חברי ידי על נתפסה הביזור תכנית
שהתכנית חשבו (£189) מעטים שני, מצד במרפאה. ולחצים למתחים מקור או עומס להטלת
התכנית, מן האינטרינזי התגמול לגבי המחוז. להנהלת המרפאה בין והתקשורת הקשר את משפרת
מספק הוא כי אמרו מהם כרבע רק כי אף לעבודה חדש עניין הוסיף שהביזור אמרו כמחציתם
יחזור במרפאה שהמצב רצו לא העובדים שמרבית אף על כי יצוין אישית. להתפתחות הזדמנות
ושהביעו חיוביות תוצאות של לשורה רבה במידה הביא שהביזור שאמרו העובדים אחוז לקדמותו,
היתה לביזור כי אמרו מהם 5270 זאת עם נמוך. היה בביזור משתתפת שהמרפאה מכך רצון שביעות

לארגון. אחת חיובית תוצאה לפחות

גבוה, לגיל קשורה בתכנית המרפאה מהשתתפות הרצון שביעות כי נמצא משתני הרב בניתוח
אישית) להתפתחות הזדמנות ונותנת עניין (מוסיפה אינטרינזי תגמול כמספקת התכנית לתפיסת
לבין הרצון שביעות בין גבוהים מתאמים נמצאו הדומשתני בניתוח בנוסף, כהוגנת. ולראייתה
בפועל יישום על שמעידים דפוסים אותם במרפאה חדשים התנהגות דפוסי על המעידים משתנים
השפעה בעלי נמצאו לא אלה משתנים אולם, חיוביות. לתוצאות כמביא הביזור ותפיסת הביזור, של
המידע מקורות ממכלול העולה התמונה את כשבוחנים זאת, למרות הרבמשתני. בניתוח עצמאית
בכך אולי, קשור, בתכנית מהשתתפות רצון שביעות שהביעו העובדים של הנמוך שהשיעור לומר ניתן

לה. שציפו ממה פחותה במידה בפועל מיושם שהביזור חשו שהעובדים

הגורמים לגבי לקחים להפיק מאפשר הנגב במחוז הביזור תכנית של היישום תהליך ניתוח
העיקריים: בלקחים נדון להלן ביזור. תהליכי של מוצלח ביישום הקשורים

מספר להמשיך שצפוי ארוך תהליך הוא ארגוני שינוי לתהליך: המחוז הנהלת של 0ווח ארוכת מחויבות א.
השינוי. ביצוע תקופת כל לאורך תימשך לתהליך ההנהלה שמחויבות חשוב להטמעתו. עד שנים
כרצוי, הנושא ראיית כחשוב, לנושא בהתייחסות דבקות פירושה שינוי לתכנית הנהלה של מחויבות
זמן והקדשת שוטף עניין והבעת מעורבות וכן חשובות, מטרות להשיג שלו בפוטנציאל אמונה
הנהלת מחויבות כי כך על מצביעים ההערכה ממצאי זמן. לאורך ביישומו הקשור לכל ומשאבים
לעובדים מסר משום בה ויש הביזור את ליישם ובנחישותה בכוונותיה אמון לבניית הכרחית המחוז
במחויבות קושי יש אמנם, ולחסוך. עבודה דפוסי לשנות מאמציהם את מעריכה ההנהלה כי
כפי כך, עקב משתנים שלו העדיפויות וסדרי במשבר מצוי שהארגון בשעה ההנהלה של מתמשכת
לפרויקט מחויבות על לשמור מיוחד מאמץ לעשות יש זאת, עם אך כללית, חולים בקופת שקרה
ליישם האפשרות על שלילית השפעה לכך להיות עלולה אחרת שכן, יישומו, תקופת כל במהלך

בעתיד. אחרים שינויים

מן יוצא אינו שהשינוי הינה שינוי בתהליכי ידועה תופעה השינוי: ליישום האחראי מיוחד גוף הקסת ב.
הבעיות את ולפתור ליישומו לדאוג וחובה אחריות לו שיש בארגון גורם אין אם הפועל אל הכוח
הדבר כך. לשם מיוחד אדם כוח הקצאת הוא זו לבעיה הפתרונות אחד שוטף. באופן המתעוררות
במסגרת מהם שנדרש כפי העובדים, מצד הסתגלות ודורש מורכב השינוי כאשר במיוחד חשוב
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היה הנגב במחוז הביזור ואימוץ ביישום להצלחה שתרמו הגורמים שאחד עולה, מההערכה הביזור.
למינהלת כי עולה, הממצאים מן התהליך. להפעלת האחראית שהיתה הביזור מינהלת הקמת
לאורך פעיל שינוי כסוכן שימשה היא היישום. בשלב והן השינוי ייזום בשלב הן רבה חשיבות היתה
להקדיש המחוז הנהלת את המריצה היא התהליך. של התנופה להמשך שתרם דבר ארוכה, תקופה
להמשיך המרפאות את והמריצה שבטיפולה, השוטפים הנושאים ריבוי למרות לביזור ומחשבה זמן
והיתה במינהלת האדם כוח צומצם כאשר השוטף. העבודה לחץ למרות בביזור הכרוך בכל לעסוק

בביזור. הקשורה הפעילות להפסקת עדות בזאת ראו העובדים בפעילותה ירידה

יישום תהליך את להתאים מיוחדת חשיבות ישנה יחידה: כל למאפייני השינוי יישום תהליך התאמת ג.

שונות היחידות שכן עבודה, בדפוסי שינויים יחולו שבה יחידה כל של למאפיינים הארגוני השינוי
לפיכך, האישית. הלמידה ויכולת השינוי, לתכנית העמדות הצוות, של הטכני הידע מבחינת מזו זו
בבואה הארגון, באותו אחרת יחידה מאשר והדרכה ליווי ליותר זקוקה תהיה אחת שיחידה ייתכן
השינוי בתכנית שתשתתף יחידה כל לבחון צורך יש שינוי יישום של תהליך תכנון בעת שינוי. לקלוט
בכל אפקטיבי יהיה שהיישום כדי למאפייניה, המתאים יישום תהליך האפשר, במידת ולתכנן,

היחידות.

לשינוי פעולות באימוץ הן המרפאות בין ניכרת שונות שהיתה כך על מצביעים ההערכה ממצאי
הביזור תכנית בהערכת הן הביזור, מינהלת עבודת של האפקטיביות בהערכת הן התנהגות, דפוסי
הבדלים שהיו עוד, עולה מההערכה בתהליך. המרפאה מהשתתפות הרצון בשביעות והן והשלכותיה,
מתהליך נבעו לא אלו שהבדלים נראה אך המרפאות, עם הביזור מינהלת של הקשר באינטנסיביות

והדרכה. להנחייה המרפאות צורכי הערכת של מובנה

יש סמכויות, ובהאצלת הכוח יחסי בשינוי גם הכרוך שינוי ביישום מוסכמים: משחק כללי קביעת ד.

לתקצובה, הכללים המרפאה, סמכויות כלומר, המשחק, כללי להבהרת מיוחדת חשיבות
הבהרת חיסכון. על תגמול למתן והכללים המרפאה, ולהצלחת החיסכון לבחינת הקריטריונים
עוזרת משותפת, שפה יוצרת הבנות, אי מונעת בכתב, מפורט הסכם באמצעות למשל הכללים,

המרפאות. בכל השינוי ביישום ואחידות בתהליך אמון יוצרת וכן, הצדדים, ציפיות בתיאום

נתפסה והיא הביזור תכנית מהי ברור היה לעובדים כללי באופן כי כאמור, עולה, הממצאים מן
חיסכון על התיגמול לכללי המרפאה, לסמכויות בנוגע בהירות אי היתה כי הסתבר אולם, כהוגנת.
נעשה בהבטחותיה. עומדת לא המחוז שהנהלת תחושה יצר זה דבר החיסכון. מימוש ולתהליך
בהסכם דיים ברורים היו שלא נושאים אותם להגדיר המבוזרות המרפאות מנהלי פורום של ניסיון
די שאין מכאן, אלו. נושאים הגדרת על המחוז הנהלת עם להסכמה הגיעו לא הם אולם הראשון
שיתוף תוך יהיה קביעתם שתהליך חשוב אלא אחד צד ידי על ברורים משחק כללי בקביעת

בדבר. הנוגעים הצדדים כל של והסכמה
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זמן בהשקעת כרוך קבועים תקשורת ערוצי פיתוח למרפאה: הסחת הנהלת בין תקשורת ערוצי סי0וד ה.
השגת רבה: להיות עשויה מכך הנובעת התועלת אך המרפאות, הנהלות מצד והן ההנהלה מצד הן
עם להתמודד יכולתן העלאת שלהן, האוטונומיה בתחושת לפגוע מבלי המרפאות עם פעולה שיתוף
התקשורת ערוצי המחוז. להנהלת המרפאות מן חדשים רעיונות של זרימה וכן, עצמאי, ניהול
המחוז מדיניות הבהרת הביזור: בתכנית חשובות פונקציות מספר למלא יכולים הממוסדים
של שיתוף הכוללת; המדיניות את תואמות תהיינה עצמאיות שהחלטות להבטיח כדי למרפאות
הנחוץ שוטף מידע העברת המרפאה; עבודת על השלכה להן שיש החלטות קבלת בתהליך המרפאות
למחויבות כביטוי המרפאה בפעולות שוטפת התעניינות עצמאיות; החלטות קבלת לצורך למרפאה
ערוצי מוסדו לא הנגב במחוז הביזור בתכנית במחלוקת. השנויים הנושאים ובירור לביזור; ההנהלה

התכנית. של המלא יישומה על שהקשו הגורמים בין כנראה, היה, זה דבר כאלו. תקשורת

לעמוד המרפאות מנהלי של ביכולתם רבה במידה מותנה הביזור תהליך הצלחת הדוכה: ו.
את רבה במידה לשנות אמורים המרפאות מנהלי מהם. הנדרשות החדשות ובמשימות באחריות
הדרכה מצריך כזה שינוי הצוות. של העבודה דפוסי שינוי על ולהשפיע שלהם הניהול דפוסי
בהתבסס בניהול. קודמת הכשרה להם ואין בהכשרתם רופאים הם המרפאות מנהלי שכן מסודרת,
מצפים בהם בתחומים היא הנדרשת ההדרכה כי נמצא, המרפאות הנהלות עם הראיונות על
קטנה יחידה ניהול והבנתם, מחשב דו"חות קריאת כלכלית, חשיבה לשינוי: המרפאה מהנהלת
הצוות חברי כלל שגם העלו העובדים סקר ממצאי עמיתים. עבודת על איכות בקרת וביצוע
עבודה תכנית ובניית תקציב ניהול (למשל: בביזור הקשורים בנושאים בהדרכה ענין הביעו במרפאה
של תחושה ליצירת החומר, ללימוד מעבר לתרום, עשוי הצוות לכל הדרכה מתן למרפאה).
הדרכה ניתנה הנגב במחוז התכנית ביישום לתכנית. הצוות כל מחויבות ושל שותפות, של מעורבות,
של הניהול כושרי לפיתוח מספקת לב תשומת ניתנה לא אולם, הוצאה. דו"חות הבנת על דגש תוך

המרפאה. הנהלת חברי

ואילו ישופר למבוטחים כךשהשירות המרפאה, להתייעלות להביא אמור הביזור הגורפאות: תיגקול ז.
הן זמן לאורך המרפאה צוות של מיוחד מאמץ השקעת מחייב זה דבר יקטנו. המרפאה הוצאות
לשיפור מתמשכות יוזמות בהעלאת והן בהן לחסוך וניסיון המרפאה להוצאות לב תשומת במתן
להבטיח יש זמן, לאורך כך לפעול במרפאה הצוות חברי את לתמרץ מנת על למבוטחים. השירות
חלק החזרת של בצורה כולה למרפאה ניתן התגמול הנגב במחוז הביזור בתכנית מתאים. תגמול
מהראיונות למבוטחים. השירות שיפור לצורך החלטתה לפי לשימוש למרפאה הכספי מהחיסכון
שתגמול נמצא משתני הרב בניתוח העובדים. בעיני חזק כתמריץ נתפס לא זה שתגמול עלה
תמריצים לתכנן שכדאי נראה ולכן בשינוי מהשתתפות הרצון שביעות את מעלה אינטרינזי

השינוי. מתהליך כחלק תפקיד) והעשרת עצמי (פיתוח אינטרינזיים

וחילוקי החיסכון על התגמול לקבלת הכללים לגבי הבהירות אי היה התיגמול בנושא נוסף קושי
יצרו אלה כל בו. לעשות יכולה שהמרפאה והשימוש החיסכון גובה לגבי ההנהלה עם הדעות
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היה ומימושו ברורים היו התיגמול כללי שאם ייתכן התקציב. עודפי את לממש קושי שיש תחושה
מספיק. תמריץ מהווה היה קבוצתי תגמול גם לכל, ומובן פשוט

הבסיסיים המרכיבים אחד היא המרפאה הוצאות על המידע מערכת המידע: אמינות על הקפדה ח.
התגמול גובה ונקבע הוצאות בריסון המרפאה הצלחת נבחנת המידע סמך על הביזור. תכנית של
שהדבר מכיוון המידע שבמערכת הנתונים מהימנות על להקפדה מיוחדת חשיבות יש החיסכון. על
לשימוש תקציב עודפי להעמיד נכונותה על ומכאן בנתונים המחוז הנהלת אמון על משפיע
מאמינה המחוז הנהלת אם שכן, נוספות. סמכויות למרפאה להאציל נכונותה ועל המרפאה
בנוסף, נוספות. סמכויות אליה מלהעביר פחות תחשוש תקציבה, במסגרת עומדת אכן שמרפאה
הנתונים להסברת תשומת ושתוקדש כך, ייתפסו גם אלא מהימנים, יהיו רק לא שהנתונים חשוב
במהימנות מלא אמון היה לא המחוז להנהלת הנגב, במחוז לגביהם. ספקות מתעוררים כאשר
תיגמול הביזור: תכנית ממרכיבי שניים של מלא ביישום הקושי את להסביר שיכול דבר הנתונים,
הוא ביזור תכנית של מוצלח לביצוע הכרחי שתנאי מכאן סמכויות. והאצלת חיסכון על המרפאה
והבהרת אלו שגיאות תיקון השגיאות, היקף של שוטפת הערכה אמינה, מידע מערכת בניית

להנהלה. הנתונים

יחידה של העבודה לסדרי הנוגע שינוי הוא במרפאה הביזור :rrrno כולה המרפאה עם עבודה ט.
שהנהלת אף על בה. הצוות מחברי אחד כל עבודת על משפיע והוא  הראשונית המרפאה  קטנה
יישום הצוות. כל של הפעולה בשיתוף מותנית הצלחתו השינוי, את להוביל הנדרשת היא המרפאה
המרפאה צוות כל עם העבודה נעשתה התהליך של שלב שבכל בכך אופיין הנגב במחוז הביזור
ללימוד המינהלת עם בפגישות לביזור, ההכנה בשיחות התבצע הדבר הצוות. ישיבות במסגרת
ביקור ובעת זמן לאורך המרפאה הוצאות על הנתונים הצגת בעת הכספיים, הדו"חות והסבר
במגוון המרפאה הנהלת דנה המרפאה בתוך הפנימית בעבודה גם במרפאה. המחוז הנהלת
זו עבודה שצורת נראה המרפאה. של הצוות ישיבת במסגרת הביזור ביישום הקשורים הנושאים
כולם. של הפעולה שיתוף להשגת ותרמה לתהליך מחויבותם ובבניית הצוות חברי בגיבוש סייעה

ביזור. תכנית ביישום זה דגם לאמץ רצוי לפיכך

ובהטמעה ביישום להצלחה הספרות, לפי התורמים, המנגנונים אחד השינוי: בתהליך העובדים שיתוף י.

שיתוף ביישומו. והן השינוי ובעיצוב בייזום הן התהליך בשלבי העובדים שיתוף הוא ארגוני שינוי של
במחוז הביזור תהליך ניתוח לביצועו. מחויבותם את ובונה לשינוי התנגדות למנוע עשוי העובדים
של והן המחוז הנהלת של הן היתה לתכנית הראשונית היוזמה השיתוף. חשיבות את מדגים הנגב
מרפאות הצטרפות התכנית. בגיבוש פעילים שותפים היו מרפאות מנהלי ושני מרפאות, מנהלי
החלטה בכוח ולא רבה, לב תשומת לו שהוקדשה שכנוע של בתהליך נעשתה ההדגמה לתכנית
הראשונים השינוי בשלבי מאד קשובות היו המחוז והנהלת הביזור מינהלת בנוסף, מגבוה. שנכפתה
דו"חות מבנה כגון בנושאים בתכנית המשתתפות המרפאות מן שבאו ושינוי שיפור להצעות

ועוד. המרפאה תקציב גובה חישוב ההוצאה,
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התקבלו בנוסף, המחוז. הנהלת לבין המנהלים פורום בין עימות נוצר התכנית יישום במהלך
כל אלו. להחלטות הסברים ניתנו לא ואף המרפאות שיתוף ללא הביזור לתכנית הנוגעות החלטות
להמשיך המרפאות ובנכונות המחוז להנהלת המרפאות בין הפעולה בשיתוף לירידה גרמו אלו
היה התהליך כל לאורך שתפני ניהול דפוס שאימוץ יתכן מבוזרת. ממרפאה הנדרשים במאמצים

למרפאה. סמכויות להאצלת הנוגע בכל במיוחד עימותים, מונע

בארגוני שינוי תהליכי על ללמוד ייחודית הזדמנות סיפקה הנגב במחוז הביזור הערכת לסיכום,
ברפואה ביזור תכניות ושל בכלל שינוי תהליכי של מוצלח ליישום התורמים גורמים ולזהות בריאות
תהליך ליישם המעוניינים אחרים לארגונים לסייע יכולה האלה הגורמים הבנת בפרט. ראשונית

ארגוני. ביזור של אפקטיבי
.י

*{ יי
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Abstract

In 1990, Kupat Holim Clalit (KHC), Israel's largest sick fund, initiated a demonstration
program to decentralize pirmary care clinics in the Negev district. Nine urban clinics
participated in the demonstration program, joining it at different stages duirng 19911992.
These clinics serve over25 ?£ of KHC members in the Negev distirct. Four program
components were implemented in the participating clinics: allocation of a fixed budget to
each clinic; delegation of daytoday decisionmaking authoirty from the distirct management
to the clinic management; establishment of a computeirzed information system in the clinic
to monitor the useof resources; and provision of incentives for fiscal responsibility (returning
patr of the clinic's savings for use at its discretion). The decentralization program represents
a complex organizational change, involving change in a number of subsystems: authoirty,
technology and values. Additional authoirty is delegated from the distirct management to the
clinic management; the establishment of a computeirzed information system provides a tool
for staff selfmonitoirng but also increases the management's control over clinic staff; and
values in the clinics are altered by the need to take financial considerations into account when
determining medical treatment.

The JDCBrookdale Institute has conducted an evaluation of the decentralization process to
help KHC's central management decide whether or not to decentralize other clinics, and if
so, how to make the transition to decentralized management most effectively. The
demonstration program has been evaluated through a longitudinal study. This has enabled
researchers to see whether or not the initial organizational change has continued, and whether
it has been institutionalized within the organization.

This repotr is the second of a seires of repotrs summairzing the findings of the evaluation
study. It descirbes the implementation of the demonstration program from 1989 to the
beginning of 1994, and draws lessons about effective implementation of organizational
change. The repotr examines a number of questions: (a) Has the Negev distirct succeeded
in fully implementing the components of the decentralization program, and to what extent
have the components been adopted by other clinics in the distirct? (b) Did work procedures
in the nine patricipating clinics change following decentralization? (c) How do staff in the
participating clinics evaluate the decentralization program? (d) To what extent are staff
satisfied with the program, and what influences this satisfaction? (e) Which factors have
assisted or impeded the program's implementation?

The findings presented in this repotr are based upon data collected using three research tools:
(a) indepth interviews with 25 key personnel in the distirct management and in the
managements of individual clinics (decentralized and regular), conducted duirng the second
half of 1991, at the end of 1992, and duirng the first half of 1994; (b) a survey of clinic staff
conducted in the Spirng of 1993 among 112 members of staff in the nine decentralized
clinics; and (c) an analysis of administrative data on the program's implementation.

The findings indicate that the four program components were implemented in the nine
patricipating clinics, though not all were implemented fully. Those that were fully
implemented were allocation of a fixed budget, and establishment of a computeirzed



information system producing peirodic reports on expenses by type of expenditure and by
physician. The other two components, returning savings as an incentive for fiscal
responsibility and delegation of decisionmaking authority, were only partially implemented.
There was uncertainty about the guidelines governing the return of savings  an important
incentive to economize for clinic staff  and disagreement with the district management
regarding the sum to be returned and its possible use. Only five of the nine clinics succeeded
in saving money, so that this incentive (additional money for improving clinic conditions and
equipment) was relevant only to them. As regards the delegation of decisionmaking
authoirty, it was found that while the daytoday authoirty of the clinics formally increased 

 though less than the clinics had expected  it was not always easy to use this additional
authoirty. Moreover, it was found that duirng the initial implementation of the program,
vairous initiatives in the decentralized clinics were adopted by other clinics in the distirct.

The evaluation study reveals that the managements and staff in the clinics engaged in vairous
activities aimed at changing behavior patterns and reducing expenditure, e.g. discussion of
expenditure reports in staff meetings; investigation of excessive expenditure; pirvate
conversation between clinic physicianmanagers and individual physicians concerning
excessive expenditure; prescirption of cheaper alternative medications; and monitoirng of
hospitalized patients to minimize hospitalization costs. In addition, the clinics improved their
financial situation and their level of service by offeirng clients a number of services for a fee,
e.g. consultant visits, consultations with dieticians, massages and childbirth preparation
courses.

Staff in the participating clinics expressed a willingness to change, cooperated in
implementing the decentralization program, altered their work procedures and expressed
commitment to the program, even though the components were not all implemented as they
expected. Clinic staff evaluated the program as clear and fair, although a minoirty felt that
it added to their workload or created pressure and tension. About half of the staff said that
the program added new interest to their work, and about onequarter that it encouraged
personal development. About onethird of the staff noted positive effects of the program,
such as better use of resources, reduced expenditure, and improved services and quality of
care. Approximately half of the staff felt that the program had at least one of these positive
effects, while some20^ felt that it had negative effects such as reduced staff autonomy and
excessive cirticism of staff.

The majoirty of clinic staff did not want their clinic to remain as it was piror to
decentralization. However, only33^ of the staff were "very satisfied" with their clinic's
participation in the program, while37 $, were "moderately satisfied"  with vairation in these
percentages between individual clinics.

A multivairate analysis was used to examine factors linked to staff satisfaction with
participation in the program. It was found that high levels of satisfaction correlated with age
(older staff tended to be more satisfied), perception that the program has intirnsic benefits
for staff (adding new interest and encouraging personal development), and perception of the
program as fair (advantageous to all the clinic staff). In addition, a bivairate analysis showed
a correlation between staff satisfaction and the existence of activities to change behavior and



reduce expenditure  activities reflecting implementation of the program. Staff satisfaction
was also related to perception of the program as having positive effects. However, no such
correlations were found in the multivariate analysis.

During 1993, implementationof the decentralization program was less thorough: the activity
of the decentralization program staff decreased  as did the commitment of the district
management, and the frequency with which expenditure reports were produced  and
discussions no longer took place on how to spend returned savings. Despite these
difficulties, it was decided in 1994 that two of the program components would be
implemented in all 170 KHC primary care clinics in the Negev: allocation of a fixed budget
to each clinic, and provision of periodic reports on expenditure in the clinic. These two
components received widespread support in KHC's central management, which has decided
to implement them, at some future point, in all of KHC's primary care clinics.

To date, the evaluation study has indicated that the following factors are important in
implementing a decentralization program such as KHC's: (a) longterm commitment to the
program on the part of the district management; (b) appointment of program staff to monitor
implementation of the program; (c) adaptation of the implementation process to the unique
characteristics of the participating units; (d) determination of the "rules of the game"; (e)
establishment of communication channels between the district management and the
participating units; (f) appropirate guidance for clinic managers; (g) clairfication of program
benefits to maximize the incentive to reduce expenditure; (h) creation of an information
system perceived as reliable by all the parties involved in the program; (i) working with all
the clinic staff (not just the management), since the organizational change takes place in a
small unit; (j) participation of clinic staff in decisionmaking concerning the program's
implementation (one of the main factors contirbuting to the success of the demonstration
program during the initial stages).

In summary, the implementation of KHC's decentralization program in clinics in the Negev
shows that, in a relatively short period of time, it is possible to implement complex
organizational change that significantly alters work procedures in pirmary care clinics. The
findings of the evaluation study will assist both in the development of the pirmary care
system, and in the planning and implementation of decentralization programs. There is a
growing trend towards decentralization among health care systems worldwide, both in
pirmary care services and hospital services. This report examines factors which assist or
impede the implementation of decentralization programs, and discusses how organizational
change can successfully be implemented over time.
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