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ברוקד"לל ג'וינטמכון מהו
בישראל. וחברה אדס והתפתחות בריאות מדיניות הזקנה, לחקר ארצי מרכז
העולמי. והגץינט ישראל ממשלת בחסות הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי מוסד

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

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

הבינלאומית. לקהילה ישראל בין פעולה לשיתוף מרכז

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

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

בריאות. מערכות ניהול

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

שירותי למערכת ארון לטווח תרומה לתרום נועדו אשר מחקריים פרוייקטים לפתח 
בישראל. הבריאות
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תקציר

גבוהה ברמה ציבוריים בריאות שירותי לספק הצורך עם מתמודדים ובעולם בארץ בריאות ארגוני
נתפסים בארגון לתתיחידות אוטונומיה ומתן מבוזר ארגוני למבנה מעבר מצומצמים. ובמשאבים

זה. לצורך כפתרון רבים במקרים

שנבחרו מחוזות לשני המרכזית מההנהלה סמכויות ביזור של תהליך כללית בקופתחולים החל ב1988
והמחוזות תחומים, במספר נוספות סמכויות המחוזות להנהלות הואצלו הביזור במסגרת הדגמה. כאתרי
בדרישה לוותה חרמות בשתי הסמכויות האצלת נוספות. ולתתיחידות למרפאות חלאה לבזר ניסו מצידס
של ובאיכותם בכמותם לפגוע מבלי זאת, התקציב, במסגרת עמידה על והקפדה תקציבית אחריות ליותר

המסופקים. השירותים

ג'וינט התבקש בהמשך, נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם הקופה מניסיון כחלק
ג'וינטמכון של מקיף פרויקט במסגרת הוכן הנוכחי הדו"ח הביזור. תהליך בהערכת לסייע ברוקדייל מכון
דו"חות מסדרת אחד והוא בקופה, ביזור תהליכי להערכת כללית וקופתחולים ג'וינטישראל ברוקדייל,
האחרונה בשנה .19891988 בשנים שהתרחש הביזור של הראשון השלב הערכת על מתבסס הדו"ח בנושא.
שפותחו מודלים מרפאות. ובתקצוב למרפאות אוטונומיה יתר למתן בנסיונות הביזור תהליך מתמקד
אף מלווים אלה נסיונות ירושלים. במחוז גם ולאחרונה הנגב, במחוז מרפאות ב10 מופעלים זה לצורך

הערכה. במחקר הם

שתוכנן, הביזור יושם מידה באיזו לבחון ביזור, תהליכי לניתוח מושגית מסגרת להציג חינה זה דו"ח מטרת
לסייע שיוכלו מההערכה, עיקריים לקחים על הדו"ח יצביע כמוכן, ביישום. העיקריים הקשיים היו ומה

ביזור. המתכננים אחרים לארגונים גם

היה ביותר חחדמשמעי שהשינוי מראה, בפועל יישומה ומידת קופתחולים של הביזור תכנית ניתוח
הענקת היה שיושם נוסף שינוי ביורוקרטיים. הליכים לקצר במטרה כוחאדם, של שוטף תפעול בתחום
ההנהלה אישור בקבלת צורך ללא מוגדל, בסכום ציוד של רכישות לבצע המבוזרים למחוזות סמכות
לבצע לסמכות בנוגע במלואם. יושמו לא אך תוכננו נוספים נושאים במספר שינויים זאת, עם המרכזית.
תוכנן האם לדעת אפשר אי ולכן ברורה עמדה מבטאת אינה הביזור תכנית תקציב, סעיפי בין העברות

כלל. תוכנן שלא או בוצע ולא שינוי
כללו אלה פעולות במחוזות. והן במרכז חן היערכות צעדי שננקטו מצאנו, השינוי יישום לתהליך בנוגע
מומחיות בעלי מקצוע אנשי וגיוס לעובדים הדרכות קיום מידע, מערכות פיתוח היגוי, ועדות הקמת
למשל: הביזור, לתהליך ליחס לדעתם שניתן שיפורים, מספר גם הזכירו המרואיינים רלוונטיים. בתחומים
היחידה, הוצאות אחר מעקב ניהול החלטות, בקבלת כלכליים שיקולים להפעיל לצורך במודעות עלייה

ביחידה. העבודה בארגון ושיפור לחסוך ניסיונות

היחסים מערכת את משנה שהוא מכיוון בקשיים רבים במקרים כרוך שיישומו מורכב תהליך חינו ביזור
מלמדת כללית בקופתחולים הביזור ניסיון הערכת לתתהיחידות. הארגון של המרכזית ההנהלה בין
על מצביעים ההערכה ממצאי מתאימה. ארגונית היערכות מחייב ביזור תהליך של אפקטיבי שביצוע
הבקרה וכלי המידע תשתית פיתוח סמכויות, של ברורה הגדרה הדעת: את עליהם לתת שיש נושאים מספר
בין בעיות ללבון משותף פורום וכן הביזור ליישום האחראי צוות גיבוש במערכת, המנהלים כישורי ושיפור
תת מתמודדות שעימן המרכזיות בשאלות הארגון מדיניות והבהרת לתתהיחידות, המרכזית ההנהלה

היחידות.



תודח דברי

אלי באומן, ניצה שפירא, ליאיר ובמידע, בעצה וסייע ההערכה את שליווה דיציאן לרמי נתונה תודתנו
לכל וכן זכינו, לו המלא הפעולה שיתוף על מזרחי ורוני ענבר בני רוזנבלוט, מיכאל זילברג, יעקב שפניץ,
להצלחת לסייע ורצון פתיחות כנות, גילו אשר ובמחוזות, במרכז שראיינו כללית קופתחולים עובדי
ולג'וינטישראל המועילות, הערותיהם עבור הביזור להערכת ההיגוי ועדת לחברי נתונה תודתנו ההערכה.

ניומן. והווארד צ'רקסקי מרטין  מחו"ל מקצועיים יועצים לרשותנו והעמיד המחקר את שמימן

יובל, דן ברנע, תמי ברודסקי, ג'ני חביב, ג'ק  ברוקדייל במכון לעבודה לחברינו תודתנו נתונה כמוכן
בהדפסת הסיוע על אלון ולבלהה העריכה על רוזנפלד לג'ני ועזרתם, הערותיהם על בנטור ונטע כהן מרק

הדו''ח.
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מבוא .1

המעצבת היא המרכזית שההנהלה דבר של פירושו ריכוזי. הוא כללית קופתחולים של הארגוני המבנה
השירותים הספקת הביצוע. על המפקחת והיא המדיניות, לביצוע נוחלים הקובעת היא המדיניות, את
אולם המרכזית, ההנהלה של המבצעות הזרועות שחם ובתיהחולים, המחוזות באמצעות אמנם, נעשית,
שהיא והתקנות הנוחלים לפי להן, קובעת שהיא התקציבית במסגרת לפעול אלה מיחידות מצפה ההנהלה
על מפקחת המרכזית ההנהלה בנוסף, פעילות. כל על לה ולדווח אישורים בבקשת אליה לפנות קובעת,
ניצול על בעיקר מינהלי, פיקוח והן השירות איכות על מקצועי פיקוח הן  השדה ביחידות העבודה

התקציב.

ביזור על שהמליצה פנימית ועדה במסקנות 1984 בשנת עלה בקופתחולים ארגוני שינוי בביצוע הצורך
הק"ו ההסתדרות מועצת אימצה ב1985 .(1984 נגן (ועדת העת באותה הקופה לבעיות המענים כאחד
כאתרי שנבחרו מחוזות לשני המרכזית מההנהלה סמכויות ביזור של תהליך החל וב1988 זו, המלצה
מצידם והמחוזות תחומים, במספר נוספות סמכויות המחוזות להנהלות הואצלו הביזור במסגרת הדגמה.
ליותר בדרישה לוותה הרמות בשתי הסמכויות האצלת נוספות. ולתתיחידות למרפאות הלאה לבזר ניסו
השירותים ובאיכות בכמות לפגוע מבלי התקציב, במסגרת עמידה על והקפדה תקציבית אחריות

המסופקים.

והגדלת הארגון, של והאפקטיביות היעילות הגדלת למבוטחים, השירות כשיפור הוגדרו הביזור מטרות
הקופה. מטרות עם והזדהותם העובדים של המוטיבציה

ג'וינטמכון התבקש נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם הקופח מניסיון כחלק
ציבורי, עניין גם כזו להערכה יש הקופה, למנהלי לחשיבות מעבר הביזור. תהליך בהערכת לסייע ברוקדייל
איש מיליון לכ3.5 רפואה שירותי ומספקת מבטחת כללית קופתחולים (א) עיקריות: סיבות מכמה וזאת
החקירה ועדת (ב) זו; בקופה השירותים בארגון משינויים יושפעו אנשים של רב מספר לפיכך בישראל,
הבריאות: במערכת ביזור יתר על המליצה בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת
כללית בקופתחולים וגם מבוזרת, ניהול לשיטת מעבר בפני ממשלתיים בתיחולים חמישה יעמדו בקרוב
(ג) אלה, שינויים ביישום להועיל יכולים בביזור קופתחולים של מהניסיון לקחים נוסף. ביזור מתוכנן
Hakansson 1988; Malcolm 1989; Secretaries) אוניברסלית מגמה הוא בריאות בשירותי סמכויות ביזור
כקופתחולים ומורכב גדול ארגון של מהתמודדות הלקחים ולכן ,(of State for Health 1989; Godino 1990

אחרות. בארצות אף עניין יעוררו הנושא עם

כללית וקופתחולים ג'וינטישראל ברוקדייל, ג'וינטמכון של מקיף פרויקט במסגרת הוכן הנוכחי הדו"ח
השלב הערכת על מתבסס הדו"ח בנושא. דו"חות מסדרת אחד והוא בקופה, ביזור תהליכי להערכת

.19891988 בשנים שהתרחש הביזור של הראשון

שתוכנן הביזור יושם מידה באיזו לבחון ביזור, תהליכי לניתוח מושגית מסגרת להציג הינה זה דו"ח מטרת
לסייע יוכלו אשר מההערכה, עיקריים לקחים על הדו"ח יצביע כמוכן ביישום. העיקריים הקשיים היו ומה

ביזור. המתכננים אחרים לארגונים גם

1



המחקר וכל* המחקר ש>טת .2

.1989 לנובמבר מרץ שבין בתקופה נערך המחקר

אחרים. ובמחוזות שבוזרו במחוזות המרכזית, בהנהלה בכירים עובדים 67 רואיינו המחקר במסגרת
והעובדים התהליך, על שונות מבט נקודות לקבל במטרה רואיינו הביזור לתהליך השותפים העובדים
באמצעות נערכו הראיונות מבוזר. שאינו מחוז פועל כיצד להבין במטרה רואיינו האחרים במחוזות
במחוז, ותתיחידות המחוז המרכז, בין סמכויות חלוקת הבאים: בנושאים שעסקו פתוחים חצי שאלונים
ביישום ומכשולים ובעיות לביזור, קשורות המרואיינים שלדעת תוצאות הביזור; ליישום שננקטו צעדים

הביזור.

של הביזור הצעות הביזור: בתהליך הקשורים מסמכים וניתוח ריכוז היתה מידע לאיסוף נוספת שיטה
ביזור, בנושאי המחוזות של עבודה ניירות מחוזות; עלה רקע חומר הקופה, של הביזור תכנית המחוזות,

והשתלמויות. מידע מערכות

שינוי של תהליך בפירוט לבחון מאפשרת כאחד, מסמכים וניתוח ראיונות הכוללת זו משולבת מחקר שיטת
עדיין מקום אין בהם התחלה בשלבי תכניות להערכת מתאימה השיטה מורכבותו. על ולעמוד ארגוני,
של מהניסיון ללמוד יכולים דומה שינוי המתכננים ארגונים .(Patton 1987) כמותיים מדדים להפעיל
.(Yin 1984) דומים השינוי ופרטי הארגונית הסביבה מידה באיזו קודם לבחון עליהם אולם קופתחולים,

ביזור תהל>כ> לניתוח מושגית מסגרת .3

בארגון. נמוכים דרגים אל החלטות לקבל סמכות האצלת של כתהליך ביזור נגדיר (1959) Simon בעקבות
הנמוכים לדרגים הירארכי, ארגון בכל העבודה חלוקת מכוח מ"אחריות". מובחן מושג חינה "סמכות"
סמכויות מאצילה מרכזית שהנחלה בכך מאופיין ביזור תהליך תפקידים. לבצע אחריות ישנה תמיד
להפעיל יכול המחליט אם החלטה סמכות שהואצלה לומר ניתן משימות. לבצע אחריות רק ולא החלטה
נקרא כזה למצב ,(Kaufman 1960) דעתו שיקול את המגבילים ונוחלים להנחיות כפוף ואינו דעת שיקול
הדרגים זאת ובכל החלטה סמכויות הואצלו לא פורמלי באופן שבו מצב גם ייתכן פורמלי. ביזור

בפועל. ביזור נקרא כזה למצב החלטות, מקבלים הנמוכים

המרכזית ההנהלה בין הקשרים להבנת לסייע עשויות אשר שפיתחנו, מושגיות אבחנות מספר נציג להלן
מבוזר. בארגון לתתחיחידות

ההחלטות קגלת בתהליכי הביזור מ>דת 3.1

משום זאת כ"מרוכז''. לחילופין, או, כ''מבוזר" חדמשמעי באופן מסוים ארגון להגדיר ניתן לא כלל בדרך
לזכור, יש לכך בנוסף ביזור. של שונה מידה תיתכן תחום ובכל מגוונים החלטה תחומי קיימים ארגון שבכל
לב לשים וחשוב מלאה, ריכוזיות למצוא ניתן השני שבקצהו ברצף, קיצוני מצב למעשה הוא מלא שביזור
אלה דרגות .1 בלוח שמפורט כפי פורמלי, ביזור של שונות דרגות ישנן האלה הקצוות שני שבין לכך
ארגון כך, ההחלטה. ביצוע בעת במרכז שלה התלות מידת ולפי מהיחידה הנדרש הדיווח אופי לפי נקבעות
1 (דרגות הרצף בקצה וימוקם עצמאי באופן לפעול שלו לתתהיחידות יאפשר גבוהה ביזור בדרגת הפועל
ימוקם והוא (1 בלוח 5 או 4 (דרגות במרכז יותר תלויות תתהיחידות יהיו ריכוזי בארגון .(1 בלוח 2 או

הרצף. של השני בקצהו
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או זו במידה תתהיחידות, את לשתף נכונות יש אך סמכויות של פורמלי ביזור אין בהם מצבים גם ייתכנו
תשומות לספק והאפשרות ליזום האפשרות לפי נקבעות השיתוף דרגות ההחלטות. קבלת בתהליך אחרת,

.(1 בלוח 9 עד 6 (דרגות במרכז ההחלטות קבלת לתהליך

ההחלטות קבלת בתהליך הביזור מידת :1 לוח

סמכויות של פורמלי ביזור של דרגות
שוטף דיווח ללא לבד, פועלת תתיחידה .1

אמיתי לא בזמן למרכז ומדווחת לבד פועלת תתיחידה .2

אמיתי בזמן למרכז ומדווחת לבד פועלת תתיחידה .3

שלח ההחלטה לפני המרכז עם מתייעצת תתיחידח .4

החלטות לביצוע במרכז תלויה תתיחידה 5

שיתוף: של שונות מידות יש אך סמכויות של פורמלי ביזור אין בהם מצבים
מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, עם תתיחידה של ליוזמות אישור נותן מרכז .6

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, ללא תתיחידה של ליוזמות אישור נותן מרכז .7

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, עם יוזם מרכז .8

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, ללא יוזם מרכז .9

בפועל שמתקיים מה לבין ביזור על פורמליות החלטות בין פערים 3.2

רבה סמכות לתתחיחידח יש בפועל אולם פורמלי, באופן סמכויות האצלת בארגון אין בהם מצבים ישנם
הואצלו פורמלי באופן בהם מצבים קיימים שני, מצד המחליטה. והיא פורמלית תוכנן מאשר יותר
מפורטים אלו מצבים שונות. מבחינות זו סמכות מוגבלת בפועל אולם החלטה, סמכויות לתתהיחידות

.2 בלוח

יכולה ביזור של פורמלי תהליך על החלטה בפועל, ביזור בו קיים אולם ריכוזי הארגון בהם במצבים
יותר מתתהיחידות דורש שהוא מכיוון זאת, המרכז. של השליטה מידת את להגביר ניסיון דווקא להיות
היו מה לבדוק כשבאים כזה, במקרה הקודם. למצב בהשוואה שלהן האוטונומיה את ומגביל אחריות
ואת הביזור לפני המצב את נכונה בצורה לנתח הכרחי אותו, לקיים המוטיבציה ומה הביזור השפעות

השינוי. מהות

את להגביל פעילות ינקטו במרכז שהעובדים לאפשרות גם מודע להיות עליו ביזור, על מחליט כשארגון
היא כזו הגבלה האם מודעת החלטה לקבל מקום יש לכן שונות. בצורות תתהיחידות של הדעת שיקול

אותה. למנוע ניתן כיצד  רצויה אינה ואם רצויה,

תקציבית לאחריות החלטות בקבלת ביזוי בין הקשי 3,3

לכן, הוצאה. לכל מראש אישור לבקש צריכות אינן שתתיחידות הינה ביזור של המשמעויות אחת
מערכת דרושה כמוכן בתקציב. לעמוד תתהיחידות על עצמית אחריות יותר מוטלת מבוזרת במערכת

להוצאות. מראש אישור מתן נהוג כאשר המופעל הישיר לפיקוח כתחליף בפועל הוצאותיהן על בקרה
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בפועל ביצועו לבץ ביזור על פורמליות חחלטוו* נץ פער v* בחם מצבים :2 לוח

בפועל ביזור יש אן פורמלי, ביזור אץ .1

החלטות את מבצעת אינה או סמכות, ללא לבד מחליטה תתהיחידח אך במרכז, הסמכות א.
המרכז

להחלטות גומי חותמת מהווה המרכז ב.

החלטות באישור גמיש המרכז ג.

בפועל: ביזור אין אן פורמלי ביזור יש .2

שהן מרכזיות יוזמות חרבה קיימות או פנימיים) או לארגון (חיצוניים מקיפים נוחלים קיימים א.
גבוהה פירוט ברמת

דעתו כופה המרכז בהתייעצויות, ב.

הביצוע מעכב והמרכז החלטות, לביצוע במרכז תלות יש ג.

נוחלים של ברורה הפרח היו שלא בתתהיחידה, שהתקבלו החלטות על מערער המרכז ד.
ברור: לא ביזור .3

ברורות לא תתהיחידות של הסמכויות

לעמוד כדי התנאים ליחידות ניתנים האם לבחון מקום יש תקציבית, אחריות דורשים בטרם אולם,
קיימים האם לספק, שעליהן בשירות בהתחשב ריאלי הוא התקציב האם למשל: התקציב. במסגרת
מתחשבים והאס הוצאות; על שוטף pnyo מידע קיים האם השירות; היקף לגבי בתרים כללים
לספק, נדרשות שהיחידות השירותים היקף על להשפיע שיכולות המרכז החלטות של התקציביות בהשלכות

תרופות, אשפוז, כגון רפואיות להוצאות הנוגעים תקציב בסעיפי מינהלית בשליטה קיימת מיוחדת בעיה
ולכן המקצועיים העובדים ושל parn של הדרישה מידת עלידי נקבעות אלה הוצאות אבחון. שירותי או
מידת על להשפיע ניתן זאת, עם יחד השירות. הגבלת של בכיוון להשפיע עלולה הוצאות חגבלת על החלטה
שבתנאים נמצא, לחיסכון. לעובדים תמריצים מתן או מידע הספקת באמצעות אלה סעיפים של הניצול
Myers 4) ההוצאות ברמת ולצמצום הרופאים בהתנהגות לשינוי לגרום יכולות אלה שיטות מסוימים

.(Schroeder 1981; Tell 1982; Eisenberg 1986

הארגון מדיניות על שמירה תון יוזמה לעידוד ותנאים תמרוץ 3.*

להתייעלות, והן שירות לשיפור הן יוזמות יעלו שלה תתהיחידות שבו למצב להגיע שואפת מרכזית הנהלה
על תיגמול היא לכך להגיע הדרכים אחת ייפגעו. שלו הכוללים והאינטרסים הארגון שמדיניות מבלי
גם להיות ויכול כספי להיות יכול התגמול הארגון. של השירות לשיפור או להתייעלות שמביאות יוזמות

והכרה. הערכה מתן למשל אחר,

תוצאותיה. לגבי רבה ודאות אי קיימת שכן בסיכון, מטבעה כרוכה שיוזמה לכך מודעים להיות יש אולם,
סובלני אקלים יצירת ידי על לעשות ניתן זאת היוזם. של הסיכון את להקטין יש יוזמות, לעודד כדי לכן,
משטר קיום לבין כזו סובלנות בין האפשרי המתח למרות שנכשלו, טובות יוזמות לגבי ובמיוחד לטעויות

תקציבית. אחריות של
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חפרעחז או משאב לתת>ח*דות: מטח ש>תת* בהספקת מרגז*ת חגחלח סל תפק*דח 3.5

היא, תתהיחידות של השוטף בניהול המרכזית ההנהלה של המעורבות צמצום של התוצאות אחת
יותר רבים ותשומתלב זמן להקדיש יכולה ההנהלה כך, אחרים. לנושאים להתפנות יכולה שההנהלה
תפוקות, למדידת כלים בניית מידע, מערכות בניית כגון מטח ולעבודות איכות לבקרת מרכזי, לתכנון
לתתהיחידות, משמעותי סיוע להוות יכול במרכז הללו התחומים פיתוח וכד'. כלכליים תחשיבים עריכת
יעיל זה אין ואף אלה, בנושאים לטיפול מתאימים כישורים עם עובדים די כלל, בדרן להן, שאין מכיוון

מלא. בהיקף משלה מטח עובדי תפעיל תתיחידה שכל ארגונית מבחינה

חשש קיים רבה. בזהירות לתתהיחידות המרכזית ההנהלה שמגישה העזרה את לנתב יש זאת, עם יחד
גם עלולה ההנהלה לפרטים. וירידה הפיקוח הגברת של לכיוון דווקא ומשאביה מרצה את תפנה שההנהלה
במצב עצמאי. באופן כלים לפתח ליחידות מאפשרת היא אין זמן באותו כאשר העזרה, הושטת את לעכב

עליהן. להקל במקום היחידות על יקשה המרכזית ההנהלה עם הקשר כזה,

ההנהלה את להפוד כדי לתתחיחידות. המרכזית ההנהלה מצד הסיוע לאופן הדעת את לתת חשוב לכן,
את ומסרבל מקשה הסיוע שבו המצב את למנוע לנסות יש חיובי, למשאב מבוזרת במערכת המרכזית

ביחידות. העבודה

ממצאים A

.(1988 ובקרח תכנון (אגף לביזור" נושאים "סיכום פנימי במסמך פורטה בקופתחולים הביזור תכנית
הבאים: בתחומים חמבוזרים למחוזות המרכזית ההנהלה בין הסמכויות חלוקת את מגדיר זח מסמך
וסיעוד רפואה שירותי קניית רכישות, התקציב, ניצול העסקה, תנאי ואיוש, גיוס אדם, כוח מצבת

חברים. וזכויות השירותים, סל הרכב עזר, שירותי חיצוניים,

סמכויות לסווג ניתן המרכזית. ההנהלה בידי תישארנה סמכויות שמספר הובהר הביזור תכנית במסגרת
קבוצות: לארבע אלה

טיפול אישור או בינוי, פיתוח, רכב, יקר, ציוד רכישת כגון גדולה כספית בהוצאה הכרוכות החלטות (א)

בחו''ל. רפואי
קביעות. הענקת כגון ארוך לטווח הארגון של בהתחייבות שכרוכות החלטות (ב)

קבלנים. ועם ספקים עם הסכמים קשירת כגון לגודל יתרון שיש נראה שבהן החלטות (ג)

זכויות או השירותים סל למשל הארגון של הכוללת המדיניות על השלכה להן שיש החלטות (ד)

המבוטחים.
הקשורות בהחלטות בעיקר ומדובר הסמכויות, חלוקת את הגדירה לא הביזור תכנית בהם תחומים ישנם
התעריפים גובה קביעת נוספים, שירותים מכירת לגבי החלטות למשל, למבוטחים. השירות בהספקת

השירות. מתן שעות או יחידה, בכל שיינתנו השירותים כאלו, לשירותים

נראה, הדגמה אתרי שהיוו המחוזות בשני בפועל יישומה ומידת קופתחולים של הביזור תכנית מניתוח
ביורוקרטיים. הליכים לקצר במטרה כוחאדם, של שוטף תפעול בתחום היה ביותר הבולט שהשינוי
בין אותם להקצות והוסמכו ק"מ, והקצבת ססיות כוננויות, תורנויות, נוספות, שעות של סל קיבלו המחוזות
למחוזות ניתנה המרכזית. מההנהלה אישור לקבל צורך ללא קופתחולים, של הנוחלים לפי העובדים
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דיור, בהוצאות השתתפות לאשר בדרגה, לקידום זמן ולקצר בדרגה לקדם שהתפנה, תקן לאייש האפשרות
הביזור של זח שמרכיב לציין יש והשתלמויות. בקורסים השתתפות לאשר וכן לרכוש, ונזק דירה מעבר

ההדגמה. באתרי רק ולא קופתחולים, מחוזות בכל במקביל יושם

עד ציוד של רכישות לבצע המבוזרים למחוזות סמכות הענקת היה ההדגמה, באתרי שיושם נוסף שינוי
1,000 עד רק רכישות לבצע ניתן האחרים במחוזות המרכזית. ההנהלה אישור בקבלת צורך ללא 10,000$

ש"ח.

לסמכויות בחלקם קשורים אלה במלואם. יושמו לא אך שינויים, תוכננו שלגביהם נושאים מספר גם היו
בין תקנים לנייד מוגבלת אפשרות מבוזר למחוז לתת תוכנן לדוגמה, ניהול. כלי להכנסת ובחלקם
התקציב לשנת מעבר גם תקציבי בחיסכון שימוש לו לאפשר וכן מגזרים, בין תקנים להמיר תתיחידות,
והחלטה מוסכמת נוסחה לפי מבוזר למחוז השנתי התקציב את להקצות גם תוכנן החיסכון. נעשה בה

שתוכנן. כפי בוצעו לא אלה נושאים לסעיפים. הקצאתו על משותפת

ניצול על פנימי בקרה מערך חדשים: ניהול כלי מספר להפעיל הביזור בתכנית כוונה הובעה כמוכן,
באופן רק בוצעה זו תכנית במחוז. לתתיחידות יחידתיים ותקציבים היחידות, תפוקות על וכן התקציב
פותחו. טרם הניהול כלי שאר ואילו יחידות, של קטן למספר תקציב הוקצה המחקר ביצוע בעת חלקי.

אפשר אי ולכן ברורה, עמדה מבטאת אינה הביזור תכנית תקציב, סעיפי בין העברות לבצע לסמכות בנוגע
כלל. תוכנן שלא או בוצע ולא שינוי תוכנן האם לדעת

ותפוקות השינוי יישום תהליך הארגוני: השינוי של נוספים היבטים שני בחן הביזור של ההערכה מחקר
והן במרכז הן היערכות צעדי שננקטו מצאנו היישום, תהליך לגבי המרואיינים. דווחו שעליהם הביניים
אנשי וגיוס לעובדים, הדרכות קיום מידע, מערכות פיתוח היגוי, ועדות הקמת כללו: אלה פעולות במחוזות.
לבזר נסיונות מספר מצאנו הביניים, לתפוקות באשר וכד'. כלכלת מידע במערכות מומחיות בעלי מקצוע
הביזור, לתהליך ליחסם ניתן המרואיינים שלדעת שיפורים מספר הוזכרו במחוזות. לתתיחידות סמכויות
מעקב ניהול רפואה, בנושאי החלטות בקבלת כלכליים שיקולים להפעיל לצורך במודעות עלייה למשל:

ביחידה. העבודה בארגון ושיפור לחסוך, ניסיונות היחידה, הוצאות אחר

שינויים ביישום אופייניות בעיות סוגי על עומדים ובספרות בקשיים, כלל בדרך כרוך ארגוני שינוי כל
ההנהלה שבין הקשרים בשינוי כרוך מהיותו ייחודי ארגוני שינוי הוא הביזור .(1990 (סמואל כאלה
עליהן. אחריות יתר ובהטלת אלה ליחידות בניהול עצמאות במתן השדה, ליחידות הארגון של המרכזית
זיהינו ההערכה במהלך ואמנם, מיוחדים. קשיים גם בעקבותיו יביא זה ייחודי ששינוי לצפות ניתן לכך אי

למנות: ניתן שביניהן ספציפיות בעיות מספר
להיות יכולות הבעיות הביזור. יישום במהלך שוטפות בעיות עם להתמודדות ארגונית מסגרת העדר (א)
כגון התנהגותיות בעיות או הביזור, לתכנית הניתן בפירוש בעיות או בהמשך, שיפורט כפי טכניות
ציפיות מקיום כתוצאה נחת אי או אחריות, עצמם על לקבל תתהיחידות ממנהלי חלק של רצון חוסר

מומשו. שלא
מההנהלה מקצועית תמיכה חוסר ולתקצוב, לבקרה מחשוב מערכות העדר כגון טכניות בעיות (ב)

ביחידות למנהלים מספקת ספציפית הכשרה והעדר בביזור הקשורות מטה בעבודות המרכזית
מבוזרות.

הנושאים בכל הסמכויות חלוקת את משמעי חד באופן מגדירה שאינה הביזור בתכנית בהירות חוסר (ג)

נוספים, שירותים מכירת לגבי החלטות תקציב, סעיפי בין כספים להעברת הסמכות כגון הרלוונטיים,
השירות. מתן שעות או יחידה, בכל שינתנו השירותים כאלה, לשירותים התעריפים גובה קביעת
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לבין בהוצאות לחסוך הצורך בין למשל קונפליקטים, בפתרון הארגון מדיניות לגבי בהירות חוסר (ד)

גבוהה. ובאיכות רחב בהיקף שירותים לספק הצורך
התקנים ומצבת הכולל התקציב גובה לגבי ודאות אי של בתקופה הביזור לתהליך נכנסה קופתחולים (ה)

גם מכך כתוצאה ובתקנים. בתקציב לקצץ העת כל ונדרשה בגירעון פעלה הקופה לרשותה. העומדים
העומדת התקציבית המסגרת לגבי בהירות אי קיימת שבו מצב בפני עמדו המבתרים המחוזות

מצידם. התקציבית האחריות קיום על שהקשה דבר לרשותם,

כללית בקופתחולים הביזור מניסיון לקחים דיון: .5

מחייב ביזור תהליכי של אפקטיבי שביצוע למדים, אנו כללית בקופתחולים הביזור ניסיון ניתוח מתוך
מה וחדמשמעי ברור באופן ולקבוע פניםארגונית להסכמה להגיע הכרחי הארגון. של מתאימה היערכות
החלטות. קבלת של השונים בתחומים המבוזרות לתתהיחידות המרכזית ההנהלה בין הסמכויות חלוקת
ולבקרה מחד, תתהיחידות, של עצמאי לניהול הדרושים והאמצעים התשתית לחיזוק גם עדיפות לתת יש
המרכזית להנהלה משותף פורום והקמת הביזור ליישום צוות גיבוש מאידך. המרכזית, ההנהלה של

להבטיח עלמנת לבסוף, מבוזר. לניהול המעבר בביצוע המרכזית להנהלה לסייע יכולים ולתתהיחידות
המבוזרות ליחידות להבהיר חשוב הארגון, ממדיניות חריגה ללא תתהיחידות של מתואמת פעולה
על בהתבסס קונקרטיות, הצעות ונעלה אלה לקחים נפרט להלן מרכזיות. בשאלות הארגון מהמדיניות

ההערכה. ממצאי

סמכויות 5.1

חדמשמעית תחיה הסמכויות שחלוקת כך על להקפיד חשוב סמכויות, לביזור תוכנית ליישם כשבאים
להיווצר יכולים אחרת, בתתהיחידות. לעובדים והן המרכזית בהנהלה השונים לעובדים הן וברורה,
נטילת של להיפך, או לכך, התכוונה הארגון שהנהלת מבלי תתהיחידות של הסמכויות הגבלת של מצבים

התכוונה. הארגון שהנהלת למה מעבר סמכויות

נושא הוא בהירות אי מצאנו שבהם הנושאים אחד תקציב. סעי0י בין העברה בנושא סמכויות הבהרת
בשאלת ברורות להיות צריכות לתקציבה האחראית מבוזרת יחידה סמכויות תקציב. סעיפי בין ההעברה
ההנהלה באישור צורך יש בהם במצבים תקציב. סעיפי בין העברות לביצוע אישור לקבל הצורך
או מתן בעת המופעלים הקריטריונים מהם ולהגדיר האישור, מתן בתהליך עיכובים למנוע חשוב המרכזית,

אישור. מתן אי
שבו התחומים אחד סמכויות: יותר לתתיחידות לתת גד* חיצוניים אילוצים לשנות חא0שתת בחינת
עובדים גיוס שכר, בנושאי ובפרט כוחאדם תחום הוא תתהיחידות סמכות את מגבילים ארגונים
שני, מצד עבודה. הסכמי עלידי היא גם מוגבלת המרכזית שההנהלה היא, לכך הסיבות אחת ופיטורם.
לדון מקום יש לכן, המנהלים. של הניהולית הגמישות את מאד מגביל אלה בתחומים סמכויות היעדר
ואת בתתהיחידות הניהולית הגמישות את להגדיל כדי החיצוניים מהאילוצים חלק לשנות באפשרות

במשימות. לעמוד יכולתן

כאשר מגזרי, סמכות מבנה ישנו בקופתחולים השונים: המגזרים חברי כלפי יחידה למנהל סמכות הענקת
סמכויות לבזר כשבאים והמרכז. המחוז ברמת עליו לממונה מקצועית כפיפות ישנה תפקיד לממלא
עובדי כלפי סמכות לו אין אולם התקין, לתפקודה אחראי היחידה שמנהל מכך הנובע קושי קיים ליחידות
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יחידות של ועצמאות אחריות לבסס המנסח בארגון כללית בעיה זו השונים. למגזרים המשתייכים היחידה
שייווצר ייתכן מכך כתוצאה המסורתיים. הסקטוריאליים הסמכות ערוצי את לשנות מבלי גיאוגרפיות
המהווה זה נושא להסדרת הדעת את לתת חשוב האחריות. לערוצי הסמכות ערוצי בין התאמה חוסר

מבוזרת. יחידה מנהל של האחריות מימוש בפני מכשול

מרכזית הנחלה של בקרח ולפעילות תתיחידות של עצמאי לניהול הדרושים והאמצעים התשתית חיזוק 5.2

הקושי לתתיחידות. סמכויות להאציל מרכזית בהנהלה עובדים של חשש הוא ביזור ביישום הקשיים אחד
שיבטיחו ממוחשבות), מידע מערכות (כגון טכניים ואמצעים תשתית העדר מקורות: מכמה כנראה נובע
עצמאי, באופן עצמה את לנהל עדיין כשירה אינה שתתהיחידה חשש או היחידה, פעילות על בקרה יכולת
למצב הסופית האחריות ישנה המרכזית שלהנהלה בעוד תקציביות חריגות ייווצרו הקצר שבטווח חשש
אחריות עצמן על לקבל תתיחידות של נכונות חוסר הוא ביזור בפני נוסף מכשול הארגון. של הכספי
כדי האחריות. עם להתמודד היכולת לגבי מחשש גם נובע שהדבר ייתכן סמכויות. בקבלת הכרוכה נוספת
של הבקרה אפשרויות ואת מחד, בתתהיחידות, הניהול יכולת את לחזק צורך יש אלה חששות להפיג

דרכים: במספר לבצע ניתן זאת מאידך. המרכזית, ההנהלה

יהיה שניתן כדי מידע יותר דרוש המרכזית, ההנהלה ברמת הביזור: ליישום שתסייע מידע מערגת בנ"ת
תת ברמת במחוזות. ההוצאות ושל התפוקות של בקרה לאפשר וכדי תפוקות לפי תקציב להקצות
התקציבית באחריות ולעמוד בהוצאות יותר טוב לשלוט להן תאפשר מידע מערכת הקמת היחידות,

שוטפת. תקציבית לבקרה התקציב ניצול על זמין במידע להעזר שיוכלו מכיוון מחביזור, המתחייבת

בבקרה לעזר להיות יוכלו תפוקות למדידת כלים שוגים: בתחומים ואיכות תפוקות של אינדיקטורים בנ"ת
או הרפואי השירות בהיקף יפגע לא בתקציב עמידה של היעד שהשגת כך על ובפיקוח תתיחידות על
העבודה עומס את שישקף כך תתהיחידות של התקציב את לבנות יאפשרו אלה כלים בנוסף, באיכותו.

יותר. כהוגן ידן על ייתפס מכך וכתוצאה ביחידה,

בשדה. המנהלים בפני חדשים אתגרים מציב מבוזרת במערכת ניהול שתבוזרנה: יחידות למנהל* הכשרה
עצמאי ניהול של האתגר עם להתמודד המנהלים נכונות את להגביר ניתן והכשרה הדרכה פעולות בעזרת
ושל ההנהלה של חששותיהן את להפיג גם יסייע הדבר זה. בתחום כישוריהם את ולבסס להרחיב ואף

הביזור. מפני תתהיחידות

המבוזרות וליחידות המרכזית להנהלה משותף ופורום הביזור ליישום מפעיל צוות הקמת 5.3

תתיחידות בין תיאום קשיי כגון שוטפות בעיות מתעוררות מבוזר לניהול ריכוזי מניהול מעבר בעת
הצורך מתעורר כן המבוזרות. תתהיחידות על בבקרה קשיים או מרכזית, בהנהלה תפקידים לממלאי
להבטיח כדי דיווח. או יוזמה גילוי תקציבית, לאחריות דרישות עם בהתמודדות שונות בדרכים להן לסייע
שעליהם עובדים של מצומצם צוות הקמת לשקול כדאי ייושם, הארגוני ושהשינוי יימשך הביזור שתהליך
ולהעבירו ידע לרכז גם יוכל כזה צוות בכך. לעסוק פנויים ושיהיו הביזור תהליך לקידום האחריות תוטל

ביזור. המתכננות אחרות ליחידות

גוף המבוזרות. וליחידות המרכזית להנהלה משותף פורום הינו הביזור ביישום לסייע שיכול נוסף אמצעי
ביזור יישום בעת המתעוררות הבעיות את ללבן אפשר שבה הדדית ולהפריה להידברות מסגרת מהווה כזה
את למלא הצדדים של וביכולת צד כל של בכוונות ההדדי האמון את תגביר כזו מסגרת ארגוני.
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וחיוניות המשכיות על שמירה הינח כאלה פגישות של נוספת תוצאה הביזור. במסגרת התחיבויותיהם
הביזור. תהליך

הארגון מדיניות הבהית 5.4

מהמדיניות חריגה ותוך ביניהן תיאום ללא תפעלנה המבוזרות שהיחידות חשש קייס מבוזרת במערכת
מה חדמשמעית בצורה ליחידות להבהיר חינה מכך להימנע הדרכים אחת לקיים. שואף שהארגון הכוללת
משום אלה, שאלות עם להתמודד היחידות נדרשו לא בעבר מרכזיות. בשאלות הארגון של המדיניות :
ואפילו חשוב, לכן עצמאי. באופן להחליט צורך להן היה ולא המרכז של מפורטות הנחיות לפי שפעלו

אלה. בנושאים היחידות הבנת את ולהעמיק להרחיב הכרחי,

הספקת בנושא הארגון מדיניות לגבי בהירות אי היתה שבקופתחולים עולה, ההערכה מממצאי לדוגמה,
מתי או בתשלום, שירותים למכור מותר מתי כגון לסוגיות התייחסה איהבהירות למבוטחים. השירותים
כרוך תקציבי ריסון של משטר מסוימת שבמידה משום התעוררה הבעיה שירותים. הספקת להגביל מותר
ולגבי שירות במתן עדיפויות לגבי כללארגוניים כללים קביעת רפואיים. טיפולים במתן עדיפויות בקביעת
ריסון של במשימה לעמוד המבוזרות ליחידות לסייע יכולה השירות, את להגביל אפשר בהם מצבים

הארגון. של השירות מתן ממדיניות לחרוג מבלי תקציבי

מבוזרת, במערכת התקצוב. ותהליכי התקציב מסגרת הוא ברורה מדיניות על בו להקפיד שיש נוסף תחום
להן. שניתן מהתקציב לחרוג שלא אחריות הטלת על דגש ומושם וסמכויות תקציב מקבלות תתיחידות
את להגביר חשוב כמוכן ברורה. תהיה המבוזרות ליחידות התקציבית שהמסגרת להבטיח חשוב לכן
אף מקום יש מתעדכן. הוא לפיהם קריטריונים ולגבי התקציב חישוב אופן לגבי תתהיחידות של ההבנה
תקציב תפיסת pv< אלה, בנושאים ההחלטות קבלת בתהליכי היחידות הנהלות את לשתף אפשרות לשקול

בתקציב. לעמוד ובמחויבות במוטיבציה פוגמת ריאלי" כ"לא

ס>כום .6

גבוהה ברמה ציבוריים בריאות שירותי לספק הצורך עם מתמודדים ובעולם בארץ בריאות ארגוני
נתפס בארגון, לתתיחידות אוטונומיה ומתן מבוזר ארגוני למבנה המעבר מצומצמים. ובמשאבים

זה. לצורך כפתרון רבים במקרים

משופרת, בצורה לתפקד לארגון יאפשר מבוזר שמבנה ציפיה שקיימת מכיוון סמכויות מבזרים ארגונים
מי עלידי תיעשה ההחלטות קבלת זו, תפיסה לפי בשטח. המשתנים לתנאים התאמה ותוך גמישות ביתר
הן ולכן הכרחי, למידע יותר רבה גישה לו ושיש המיוחדים, המקומיים הצרכים ואת הבעיות את שמכיר
יעילות. יותר ולכן ביורוקרטי, סרבול ללא מהירות, יותר גם תהיינה ההחלטות יותר. מתאימות תהיינה
איבוד ארגוניים, כלל מדיניות קווי לאכוף הקושי כגון לארגון, סיכונים במספר גם כרוך ביזור זאת, עם

.(1991 וברגע רוזן (גרוס, תקציביות וחריגות יחידות בין תיאום חוסר לגודל, יתרונות

את משנה שהוא מכיוון בקשיים רבים במקרים כרוך שיישומו מורכב תהליך הוא ביזור מכך, יתירה
בקופתחולים הביזור ניסיון הערכת לתתהיחידות. הארגון של המרכזית ההנהלה בין היחסים מערכת
ההערכה ממצאי מתאימה. ארגונית היערכות מחייב ביזור תהליך של אפקטיבי שביצוע מלמדת כללית
המידע תשתית פיתוח סמכויות; של ברורה הגדרה הדעת: את עליהם לתת שיש נושאים מספר על מצביעים
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משותף פורום pi הביזור ליישום חאחראי צוות גיבוש במערכת, המנוולים כישורי ושיפור חבקרח וכלי
איתן מרכזיות בשאלות הארגון מדיניות והבהרת לתתחיחידות, המרכזית ההנהלה בין בעיות לליבון

תתחיחידות. יתמודדו

בקופה. יחידות ביזור של מתמשך תהליך של ראשיתו מהווה זו בעבודה שתואר הניסיוני הביזור תהליך
במחוז הקופה. במחוזות והן המרכזית ההנהלה ברמת הן הביזור בנושא רציניים דיונים החלו בעקבותיו
כ2596 המשרתות עירוניות מרפאות ב10 ראשוניות מרפאות לביזור תכנית יושמה למשל, הנגב,
במחוז גם לאחרונה החל דומה תהליך .(1991 ואלחיאני זמורה (גרוס, במחוז המבוטחים מאוכלוסיית

הערכה. במחקר אלה נסיונות מלווה ברוקדייל וג'וינטמכון ירושלים

תהליכי המתכננים לארגונים יסייעו עליהם שהצבענו והלקחים שהצגנו המושגית שהמערכת מקווים אנו
הארגוני השינוי תהליך את לבצע כדי אתם, ההתמודדות אופן ועל צפויים קשיים על מראש לחשוב ביזור

אפקטיבית. בצורה
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A national center for research on aging, health policy and human development in
Israel.

An independent nonprofit organization that operates under the auspices of the .;

American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC) and the Government of
Israel. ;

A team of professionals devoted to identifying relevant issues and using an
interdisciplinary approach to solving problems in the health and human service
systems. 

A meeting ground for researchers, policymakers, and professionals, facilitating )
the linkage of research findings to the implementation of changes in the field.

A center for collaboration between Israel and the international community.

THE HEALTH POLICY RESEARCH PROGAM

In response to the growing national crisis in health care and a request from the
Government of Israel, the JDCBrookdale Institute, in cooperation with JDClsrael,
has developed a program devoted to health policy research in Israel. The
objective of the JDCBrookdale Health Policy Research Program is to contribute
to efforts to improve the financing and delivery of health services in Israel
through the analysis of selected policy issues. The program has three major
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 To assist the Government of Israel in the process of planning, implementing
and evaluating the government's efforts to reform and better manage the
health system.

 To assist health care providers and insurers in Israel in their efforts to improve
efficiency and effectiveness.

 To undertake applied research projects which are designed to make a long
term contribution to the Israeli health care system.
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Abstract

Health organizations in Israel and abroad are facing the need to provide highquality public
health services while coping with diminishing resources. Decentralizing the organizational
structure, and making the organization's subunits autonomous, are frequently regarded as a
possible means to this end

In 1988 Kupat Holim Clalit embarked on a process of decentralization, which consisted of the
delegation of authority from the central management to two regions that were chosen as
demonstration sites. The process included delegating responsibilities to regional management,
while the regions on their part, tried to take the process one step further by delegating authority
to the clinics and to additional subunits. The delegation of authority on both levels was accom
panied by an obligation to take more budgetary responsibility and keep within budgetary limits,

without detracting from the quality and quantity of the services supplied.

As part of Kupat Holim's attempt to enhance the decentralization process and to draw informed
conclusions regarding future decentralization efforts, the JDCBrookdale Institute was requested
to assist in the evaluation of the process.

This report is one in a series prepared within the framework of the cooperative program of the
JDCBrookdale Institute, JDCIsrael, and Kupat Holim Clalit. The report is based on an evalua
tion of the first phase of decentralization, which took place between 1988 and 1989. During the
past year, the decentralization processes have been focused on increasing clinic autonomy and
establishing clinic budgets. Models developed to this end are being operated at ten clinics in the
Negev, and efforts are being made to implement similar models in clinics in Jerusalem. The
Institute is evaluating these developments, as welL

The aim of this report is to provide a conceptual framework for analyzing decentralization
processes, to examine the extent to which the decentralization plan was implemented, to iden
tify the major difficulties in implementation, and to draw conclusions from the evaluation, which
could help other organizations planning to decentralize.

An analysis of Kupat Holim's decentralization plan and its implementation indicates that the
most unequivocal change was in the area of daytoday management of manpower, aimed at
shortening bureaucratic procedures. Another change was the delegation of authority to decen
tralized regions to acquire more expensive equipment without having to go through central
management However, changes in some additional areas were planned but never fully executed.
As for the authority to transfer between budgetary items, the decentralization plan did not take
a clear stand on this issue, so it is impossible to determine whether changes were planned and
not implemented, or simply not planned.



/ With regard to the implementation process, we found that preparatory steps were taken both at
the center and in the regions. These steps included establishing steering committees, developing
information systems, holding training courses for staff and recruiting professionals with exper
tise in relevant areas.

Our respondents also mentioned some improvements that they believe may be attributed to the
decentralization process. These include: more awareness of the need to include economic
considerations in the decisionmaking process, monitoring of unit expenditures, attempts to
economize, and improved working procedures within the units.

Decentralization is a complex process, and implementing it frequently involves dififculties, main
ly due to the fact that it alters the relationships between an organization's central management
and its subunits. The evaluation of Kupat Holim's attempt at decentralization indicates that
effective implementation of decentralization entails corersponding organizational preparations.

The ifndings suggest a number of topics that need to be addressed: a clear division of respon
sibilities; developing the information infrastructure and control instruments, and improving the
skills of the managers; appointing a team ersponsible for implementing the process as well as a
joint forum for working out problems between the central management and the subunits; and
clarifying organizational policy ergarding the central operational issues facing the subunits.
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תקציר
גבוהה ברמה ציבוריים בריאות שירותי לספק הצורך עם מתמודדים ובעולם בארץ בריאות ארגוני
נתפסים בארגון לתתיחידות אוטונומיה ומתן מבוזר ארגוני למבנה מעבר מצומצמים. ובמשאבים

זה. לצורך כפתרון רבים במקרים

שנבחרו מחוזות לשני המרכזית מההנהלה סמכויות ביזור של תהליך כללית בקופתחולים החל ב1988
והמחוזות תחומים, במספר נוספות סמכויות המחוזות להנהלות הואצלו הביזור במסגרת הדגמה. כאתרי
בדרישת לוותה חרמות בשתי הסמכויות חאצלת נוספות. ולתתיחידות למרפאות חלאה לבזר ניסו מצידם
של ובאיכותם בכמותם לפגוע מבלי זאת, התקציב, במסגרת עמידה על והקפדה תקציבית אחריות ליותר

המסופקים. השירותים

ג'וינט התבקש בהמשך, נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם הקופה מניסיון כחלק
ג'וינטמכון של מקיף פרויקט במסגרת הוכן הנוכחי הדו''ח הביזור. תהליך בהערכת לסייע ברוקדייל מכון
דו"חות מסדרת אחד והוא בקופה, ביזור תהליכי להערכת כללית וקופתחולים ג'וינטישראל ברוקדייל,
האחרונה בשנה .19891988 בשנים שהתרחש הביזור של הראשון השלב הערכת על מתבסס הדו"ח בנושא.
שפותחו מודלים מרפאות. ובתקצוב למרפאות אוטונומיה יתר למתן בנסיונות הביזור תהליך מתמקד
אף מלווים אלה נסיונות ירושלים. במחוז גם ולאחרונה הנגב, במחוז מרפאות ב10 מופעלים זה לצורך

הערכה. במחקר הם

שתוכנן, הביזור יושם מידה באיזו לבחון ביזור, תהליכי לניתוח מושגית מסגרת להציג חינה זה דו"ח מטרת
לסייע שיוכלו מההערכה, עיקריים לקחים על הדו"ח יצביע כמוכן, ביישום. העיקריים הקשיים היו ומה

ביזור. המתכננים אחרים לארגונים גם

חיה ביותר חחדמשמעי שהשינוי מראה, בפועל יישומה ומידת קופתחולים של הביזור תכנית ניתוח
הענקת היה שיושם נוסף שינוי ביורוקרטיים. הליכים לקצר במטרה כוחאדם, של שוטף תפעול בתחום
ההנהלה אישור בקבלת צורך ללא מוגדל, בסכום ציוד של רכישות לבצע המבוזרים למחוזות סמכות
לבצע לסמכות בנוגע במלואם. יושמו לא אך תוכננו נוספים נושאים במספר שינויים זאת, עם המרכזית.
תוכנן האם לדעת אפשר אי ולכן ברורה עמדה מבטאת אינה הביזור תכנית תקציב, סעיפי בין העברות

כלל. תוכנן שלא או בוצע ולא שינוי

כללו אלה פעולות במחוזות. והן במרכז הן היערכות צעדי שננקטו מצאנו, השינוי יישום לתהליך בנוגע
מומחיות בעלי מקצוע אנשי וגיוס לעובדים הדרכות קיום מידע, מערכות פיתוח היגוי, ועדות הקמת
למשל: הביזור, לתהליך ליחס לדעתם שניתן שיפורים, מספר גם הזכירו המרואיינים רלוונטיים. בתחומים
היחידה, הוצאות אחר מעקב ניהול החלטות, בקבלת כלכליים שיקולים להפעיל לצורך במודעות עלייה

ביחידה. העבודה בארגון ושיפור לחסוך ניסיונות

היחסים מערכת את משנה שהוא מכיוון בקשיים רבים במקרים כרוך שיישומו מורכב תהליך חינו ביזור
מלמדת כללית בקופתחולים הביזור ניסיון הערכת לתתהיחידות. הארגון של המרכזית ההנהלה בין
על מצביעים ההערכה ממצאי מתאימה. ארגונית היערכות מחייב ביזור תהליך של אפקטיבי שביצוע
הבקרה וכלי המידע תשתית פיתוח סמכויות, של ברורה הגדרה הדעת: את עליהם לתת שיש נושאים מספר
בין בעיות ללבון משותף פורום וכן הביזור ליישום האחראי צוות גיבוש במערכת, המנהלים כישורי ושיפור
תת מתמודדות שעימן המרכזיות בשאלות הארגון מדיניות והבהרת לתתהיחידות, המרכזית ההנהלה

היחידות.
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מבוא .1

המעצבת היא המרכזית שההנהלה דבר של פירושו ריכוזי. הוא כללית קופתחוליס של הארגוני המבנה
השירותים הספקת הביצוע. על המפקחת והיא המדיניות, לביצוע נוהליס הקובעת היא המדיניות, את
אולם המרכזית, ההנהלה של המבצעות הזרועות שהם ובתיחחולים, המחוזות באמצעות אמנם, נעשית,
שהיא והתקנות הנוחלים לפי לחן, קובעת שהיא התקציבית במסגרת לפעול אלה מיחידות מצפה ההנהלה
על מפקחת המרכזית ההנהלה בנוסף, פעילות. כל על לה ולדווח אישורים בבקשת אליה לפנות קובעת,
ניצול על בעיקר מינהלי, פיקוח והן השירות איכות על מקצועי פיקוח הן  השדה ביחידות העבודה

התקציב.

ביזור על שהמליצה פנימית ועדה במסקנות 1984 בשנת עלה בקופתחולים ארגוני שינוי בביצוע הצורך
הק"ו ההסתדרות מועצת אימצה ב1985 .(1984 נגן (ועדת העת באותה הקופה לבעיות המענים כאחד
כאתרי שנבחרו מחוזות לשני המרכזית מההנהלה סמכויות ביזור של תהליך החל וב1988 זו, המלצה
מצידם והמחוזות תחומים, במספר נוספות סמכויות המחוזות להנהלות הואצלו הביזור במסגרת הדגמה.
ליותר בדרישה לוותה הרמות בשתי הסמכויות האצלת נוספות. ולתתיחידות למרפאות הלאה לבזר ניסו
השירותים ובאיכות בכמות לפגוע מבלי התקציב, במסגרת עמידה על והקפדה תקציבית אחריות

המסופקים.

והגדלת הארגון, של והאפקטיביות היעילות הגדלת למבוטחים, השירות כשיפור הוגדרו הביזור מטרות
הקופה. מטרות עם והזדהותם העובדים של המוטיבציה

ג'וינטמכון התבקש נוסף ביזור לגבי לקחים ולהפיק הביזור יישום את לקדם הקופח מניסיון כחלק
ציבורי, עניין גם כזו להערכה יש הקופה, למנהלי לחשיבות מעבר הביזור. תהליך בהערכת לסייע ברוקדייל
איש מיליון לכ3.5 רפואה שירותי ומספקת מבטחת כללית קופתחולים (א) עיקריות: סיבות מכמה וזאת
החקירה ועדת (ב) זו; בקופה השירותים בארגון משינויים יושפעו אנשים של רב מספר לפיכך בישראל,
הבריאות: במערכת ביזור יתר על המליצה בישראל הבריאות מערכת של ויעילותה תפקודה לבדיקת
כללית בקופתחולים וגם מבוזרת, ניהול לשיטת מעבר בפני ממשלתיים בתיחולים חמישה יעמדו בקרוב
(ג) אלה, שינויים ביישום להועיל יכולים בביזור קופתחולים של מהניסיון לקחים נוסף. ביזור מתוכנן
Hakansson 1588; Malcolm 1989; Secretaries) אוניברסלית מגמה הוא בריאות בשירותי סמכויות ביזור
כקופתחולים ומורכב גדול ארגון של מהתמודדות הלקחים ולכן ,(of State for Health 1989; Godino 1990

אחרות. בארצות אף עניין יעוררו הנושא עם

כללית וקופתחולים ג'וינטישראל ברוקדייל, ג'וינטמכון של מקיף פרויקט במסגרת הוכן הנוכחי הדו"ח
השלב הערכת על מתבסס הדו"ח בנושא. דו"חות מסדרת אחד והוא בקופה, ביזור תהליכי להערכת

.19891988 בשנים שהתרחש הביזור של הראשון

שתוכנן הביזור יושם מידה באיזו לבחון ביזור, תהליכי לניתוח מושגית מסגרת להציג חינה זה דו"ח מטרת
לסייע יוכלו אשר מההערכה, עיקריים לקחים על הדו"ח יצביע כמוכן ביישום. העיקריים הקשיים היו ומה

ביזור. המתכננים אחרים לארגונים גס
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המחקר וכל> המחקר שיטת .2

.1989 לנובמבר מרץ שבין בתקופה נערך המחקר

אחרים. ובמחוזות שבוזרו במחוזות המרכזית, בהנהלה בכירים עובדים 67 רואיינו המחקר במסגרת
והעובדים התהליך, על שונות מבט נקודות לקבל במטרה רואיינו הביזור לתהליך השותפים העובדים
באמצעות נערכו הראיונות מבוזר. שאינו מחוז פועל כיצד להבין במטרה רואיינו האחרים במחוזות
במחוז, ותתיחידות המחוז המרכז, בין סמכויות חלוקת הבאים: בנושאים שעסקו פתוחים חצי שאלונים
ביישום ומכשולים ובעיות לביזור, קשורות המרואיינים שלדעת תוצאות הביזור, ליישום שננקטו צעדים

הביזור.

של הביזור הצעות הביזור: בתהליך הקשורים מסמכים וניתוח ריכוז היתה מידע לאיסוף נוספת שיטה
ביזור, בנושאי המחוזות של עבודה ניירות מחוזות, עלה רקע חומר הקופה, של הביזור תכנית המחוזות?

והשתלמויות. מידע מערכות

שינוי של תהליך בפירוט לבחון מאפשרת כאחד, מסמכים וניתוח ראיונות הכוללת זו משולבת מחקר שיטת
עדיין מקום אץ בחם התחלה בשלבי תכניות להערכת מתאימה השיטה מורכבותו. על ולעמוד ארגוני,
של מהניסיון ללמוד יכולים דומה שינוי המתכננים ארגונים .(Patton 1987) כמותיים מדדים להפעיל
.(Yin 1984) דומים השינוי ופרטי הארגונית הסביבה מידה באיזו קודם לבחון עליהם אולם קופתחולים,

ביזור תהל>כ> למתוח מושמת מסגרת .3

בארגון. נמוכים דרגים אל החלטות לקבל סמכות האצלת של כתהליך ביזור נגדיר (1959) Simon בעקבות
הנמוכים לדרגים הירארכי, ארגון בכל העבודה חלוקת מכוח מ"אחריות". מובחן מושג חינה "סמכות"
סמכויות מאצילה מרכזית שהנחלה בכך מאופיין ביזור תהליך תפקידים. לבצע אחריות ישנה תמיד
להפעיל יכול המחליט אם החלטה סמכות שהואצלה לומר ניתן משימות. לבצע אחריות רק ולא החלטה
נקרא כזה למצב ;(Kaufman 1960) דעתו שיקול את המגבילים ונוחלים להנחיות כפוף ואינו דעת שיקול
הדרגים זאת ובכל החלטה סמכויות הואצלו לא פורמלי באופן שבו מצב גם ייתכן פורמלי. ביזור

בפועל. ביזור נקרא כזה למצב החלטות; מקבלים הנמוכים

המרכזית ההנהלה בין הקשרים להבנת לסייע עשויות אשר שפיתחנו, מושגיות אבחנות מספר נציג להלן
מבוזר. בארגון לתתחיחידות

ההחלטות קגלת גתחל>ג* הב*זור מ>דת 3.1

משום זאת כ"מרוכז". לחילופין, או, כ''מבוזר" חדמשמעי באופן מסוים ארגון להגדיר ניתן לא כלל בדרך
לזכור, יש לכך בנוסף ביזור. של שונה מידה תיתכן תחום ובכל מגוונים החלטה תחומי קיימים ארגון שבכל
לב לשים וחשוב מלאה, ריכוזיות למצוא ניתן השני שבקצהו ברצף, קיצוני מצב למעשה הוא מלא שביזור
אלה דרגות .1 בלוח שמפורט כפי פורמלי, ביזור של שונות דרגות ישנן האלה הקצוות שני שבין לכך
ארגון כך, ההחלטה. ביצוע בעת במרכז שלה התלות מידת ולפי מהיחידה הנדרש הדיווח אופי לפי נקבעות
1 (דרגות הרצף בקצה וימוקם עצמאי באופן לפעול שלו לתתהיחידות יאפשר גבוהה ביזור בדרגת הפועל
ימוקם והוא (1 בלוח 5 או 4 (דרגות במרכז יותר תלויות תתהיחידות יהיו ריכוזי בארגון .(1 בלוח 2 או

הרצף. של השני בקצהו
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או זו במידת תתהיחידות, את לשתף נכונות יש אך סמכויות של פורמלי ביזור אין בהם מצבים גם ייתכנו
תשומות לספק והאפשרות ליזום האפשרות לפי נקבעות השיתוף דרגות ההחלטות. קבלת בתהליך אחרת,

.(1 בלוח 9 עד 6 (דרגות במרכז ההחלטות קבלת לתהליך

ההחלטות קבלת בתהליך הביזור מ>דת :1 לוח

סמכויות של פורמלי ביזור של דרגות
שוטף דיווח ללא לבד, פועלת תתיחידה .1

אמיתי לא בזמן למרכז ומדווחת לבד פועלת תתיחידה .2

אמיתי בזמן למרכז ומדווחת לבד פועלת תתיחידה .3

שלח ההחלטה לפני חמרכז עם מתייעצת תתיחידח .4

החלטות לביצוע במרכז תלויה תתיחידה .5

שיתוף: של שונות מידות *ש אך סמכויות של פורמלי ביזור אין בהם מצבים
מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, עם תתיחידה של ליוזמות אישור נותן מרכז .6

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, ללא תתיחידה של ליוזמות אישור נותן מרכז .7

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, עם יוזם מרכז .8

מהשטח מידע וקבלת שיתוף התייעצות, ללא יוזם מרכז .9

בפועל שמתקיים מה לבין ביזור על פורמליות החלטות בין פערים 3.2

רבה סמכות לתתחיחידח יש בפועל אולם פורמלי, באופן סמכויות האצלת בארגון אין בהם מצבים ישנם
הואצלו פורמלי באופן בהם מצבים קיימים שני, מצד המחליטה. והיא פורמלית תוכנן מאשר יותר
מפורטים אלו מצבים שונות. מבחינות זו סמכות מוגבלת בפועל אולם החלטה, סמכויות לתתהיחידות

.2 בלוח

יכולה ביזור של פורמלי תהליך על החלטה בפועל, ביזור בו קיים אולם ריכוזי הארגון בהם במצבים
יותר מתתהיחידות דורש שהוא מכיוון זאת, המרכז. של השליטה מידת את להגביר ניסיון דווקא להיות
היו מה לבדוק כשבאים כזה, במקרה הקודם. למצב בהשוואה שלהן האוטונומיה את ומגביל אחריות
ואת הביזור לפני המצב את נכונה בצורה לנתח הכרחי אותו, לקיים המוטיבציה ומה הביזור השפעות

השינוי. מהות

את להגביל פעילות ינקטו במרכז שהעובדים לאפשרות גם מודע להיות עליו ביזור, על מחליט כשארגון
היא כזו הגבלה האם מודעת החלטה לקבל מקום יש לכן שונות. בצורות תתהיחידות של הדעת שיקול

אותה. למנוע ניתן כיצד  רצויה אינה ואם רצויה,

תקציבית לאחריות החלטות בקבלת ביזור בין הקשי 3.3

לכן, הוצאה. לכל מראש אישור לבקש צריכות אינן שתתיחידות הינה ביזור של המשמעויות אחת
מערכת דרושה כמוכן בתקציב. לעמוד תתהיחידות על עצמית אחריות יותר מוטלת מבוזרת במערכת

להוצאות. מראש אישור מתן נהוג כאשר המופעל הישיר לפיקוח כתחליף בפועל הוצאותיהן על בקרה
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בפועל ביצועו לבין ביזור על פורמליות החלטות בץ פער יש בחם מצבים :2 לוח

בפועל ביזור יש אן פורמלי, ביזוי אץ .1

החלטות את מבצעת אינה או סמכות, ללא לבד מחליטה תתחיחידח אך במרכז, הסמכות א.
המרכז

להחלטות גומי חותמת מהווה המרכז ב.
החלטות באישור גמיש המרכז ג.

בפועל: ביזור אין אן פורמלי ביזור יש .2

שהן מרכזיות יוזמות חרבה קיימות או פנימיים) או לארגון (חיצוניים מקיפים נוחלים קיימים א.
גבוהה פירוט ברמת

דעתו כופה המרכז בהתייעצויות, ב.

הביצוע מעכב והמרכז החלטות, לביצוע במרכז תלות יש ג.
נוחלים של ברורה הפרח היו שלא בתתהיחידח, שהתקבלו החלטות על מערער המרכז ד.

ברור: לא ביזור .3

ברורות לא תתהיחידות של הסמכויות

לעמוד כדי התנאים ליחידות ניתנים האם לבחון מקום יש תקציבית, אחריות דורשים בטרם אולם,
קיימים האם לספק, שעליהן בשירות בהתחשב ריאלי הוא התקציב האם למשל: התקציב. במסגרת
מתחשבים והאם הוצאות; על שוטף מעודכן מידע קיים האם השירות, היקף לגבי ברורים כללים
לספק. נדרשות שהיחידות השירותים חיקף על להשפיע שיכולות המרכז החלטות של התקציביות בהשלכות

תרופות, אשפוז, כגון רפואיות להוצאות הנוגעים תקציב בסעיפי מינהלית בשליטה קיימת מיוחדת בעיה
ולכן המקצועיים העובדים ושל תצרכך של הדרישה מידת עלידי נקבעות אלה הוצאות אבחון. שירותי או
מידת על להשפיע ניתן זאת, עם יחד השירות. הגבלת של בכיוון להשפיע עלולה הוצאות הגבלת על חחלטח
שבתנאים נמצא, לחיסכון. לעובדים תמריצים מתן או מידע הספקת באמצעות אלה סעיפים של הניצול
Myers <cf) ההוצאות ברמת ולצמצום הרופאים בהתנהגות לשינוי לגרום יכולות אלה שיטות מסוימים

.(Schroeder 1981; Tell 1982; Eisenberg 1986

הארגון מדיניות על שמירח תוך יוזמה לעידוד ותנאים תמרוץ IA

להתייעלות, והן שירות לשיפור הן יוזמות יעלו שלה תתהיחידות שבו למצב להגיע שואפת מרכזית הנהלה
על תיגמול היא לכך להגיע הדרכים אחת ייפגעו. שלו הכוללים והאינטרסים הארגון שמדיניות מבלי
גם להיות ויכול כספי להיות יכול התגמול הארגון. של השירות לשיפור או להתייעלות שמביאות יוזמות

והכרה. הערכה מתן למשל אחר,

תוצאותיה. לגבי רבה ודאות אי קיימת שכן בסיכון, מטבעה כרוכה שיוזמה לכך מודעים להיות יש אולם,
סובלני אקלים יצירת ידי על לעשות ניתן זאת היוזם. של הסיכון את להקטין יש יוזמות, לעודד כדי לכן,
משטר קיום לבין כזו סובלנות בין האפשרי המתח למרות שנכשלו, טובות יוזמות לגבי ובמיוחד לטעויות

תקציבית. אחריות של
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חפרעחז או מ*א1 לתתיחידות: מטח ♦jm*v בהספקת מרכזית הנחלח של תפקידה 3.5

היא, תתהיחידות של השוטף בניהול המרכזית ההנהלה של המעורבות צמצום של התוצאות אחת
יותר רבים ותשומתלב זמן להקדיש יכולה ההנהלה כך, אחרים. לנושאים להתפנות יכולה שההנהלה
תפוקות, למדידת כלים בניית מידע, מערכות בניית כגון מטח ולעבודות איכות לבקרת מרכזי, לתכנון
לתתהיחידות, משמעותי סיוע להוות יכול במרכז הללו התחומים פיתוח וכד'. כלכליים תחשיבים עריכת
יעיל זה אין ואף אלה, בנושאים לטיפול מתאימים כישורים עם עובדים די כלל, בדרך להן, שאין מכיוון

מלא. בהיקף משלה מטה עובדי תפעיל תתיחידה שכל ארגונית מבחינה

חשש קיים רבה. בזהירות לתתהיחידות המרכזית ההנהלה שמגישה העזרה את לנתב יש זאת, עם יחד
גם עלולה ההנהלה לפרטים. וירידה הפיקוח הגברת של לכיוון דווקא ומשאביה מרצה את תפנה שההנהלה
במצב עצמאי. באופן כלים לפתח ליחידות מאפשרת היא אין זמן באותו כאשר העזרה, הושטת את לעכב

עליהן. להקל במקום היחידות על יקשה המרכזית ההנהלה עם הקשר כזה,

ההנהלה את להפוך כדי לתתהיחידות. המרכזית ההנהלה מצד הסיוע לאופן הדעת את לתת חשוב לכן,
את ומסרבל מקשה הסיוע שבו המצב את למנוע לנסות יש חיובי, למשאב מבוזרת במערכת המרכזית

ביחידות. העבודה

ממצאים .4

.(1988 ובקרח תכנון (אגף לביזור'' נושאים "סיכום פנימי במסמך פורטה בקופתחולים הביזור תכנית
הבאים: בתחומים חמבוזרים למחוזות המרכזית ההנהלה בין הסמכויות חלוקת את מגדיר זח מסמך
וסיעוד רפואה שירותי קניית רכישות, התקציב, ניצול העסקה, תנאי ואיוש, גיוס אדם, כוח מצבת

חברים. וזכויות השירותים, סל הרכב עזר, שירותי חיצוניים,

סמכויות לסווג ניתן חמרכזית. חחנחלח בידי תישארנה סמכויות שמספר הובהר הביזור תכנית במסגרת
קבוצות: לארבע אלה

טיפול אישור או בינוי, פיתוח, רכב, יקר, ציוד רכישת כגון גדולה כספית בהוצאה הכרוכות החלטות (א)

בחו"ל. רפואי
קביעות. הענקת כגון ארוך לטווח הארגון של בהתחייבות שכרוכות החלטות (ב)

קבלנים. ועם ספקים עם הסכמים קשירת כגון לגודל יתרון שיש נראה שבהן החלטות (ג)

זכויות או השירותים סל למשל הארגון של הכוללת המדיניות על השלכה להן שיש החלטות (ד)

המבוטחים.

הקשורות בהחלטות בעיקר ומדובר הסמכויות, חלוקת את הגדירה לא הביזור תכנית בהם תחומים ישנם
התעריפים גובה קביעת נוספים, שירותים מכירת לגבי החלטות למשל, למבוטחים. השירות בהספקת

השירות. מתן שעות או יחידה, בכל שיינתנו השירותים כאלו, לשירותים

נראה, הדגמה אתרי שהיוו המחוזות בשני בפועל יישומה ומידת קופתחולים של הביזור תכנית מניתוח
ביורוקרטיים. הליכים לקצר במטרה כוחאדס, של שוטף תפעול בתחום היה ביותר הבולט שהשינוי
בין אותם להקצות והוסמכו ק"מ, והקצבת ססיות כוננויות, תורנויות, נוספות, שעות של סל קיבלו המחוזות
למחוזות ניתנה המרכזית. מההנהלה אישור לקבל צורך ללא קופתחולים, של הנוחלים לפי העובדים
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דיור, בהוצאות השתתפות לאשר בדרגה, לקידום זמן ולקצר בדרגה לקדם שהתפנה, תקן לאייש האפשרות
הביזור של זח שמרכיב לציין יש והשתלמויות. בקורסים השתתפות לאשר וכן לרכוש, ונזק דירה מעבר

ההדגמה. באתרי רק ולא קופתחוליס, מחוזות בכל במקביל יושם

עד ציוד של רכישות לבצע המבוזרים למחוזות סמכות הענקת היה ההדגמה, באתרי שיושם נוסף שינוי
1,000 עד רק רכישות לבצע ניתן האחרים במחוזות המרכזית. ההנהלה אישור בקבלת צורך ללא 10,000$

ש"ח.

לסמכויות בחלקם קשורים אלה במלואם. יושמו לא אך שינויים, תוכננו שלגביהם נושאים מספר גם היו
בין תקנים לנייד מוגבלת אפשרות מבוזר למחוז לתת תוכנן לדוגמה, ניהול. כלי להכנסת ובחלקם
התקציב לשנת מעבר גם תקציבי בחיסכון שימוש לו לאפשר וכן מגזרים, בין תקנים להמיר תתיחידות,
והחלטה מוסכמת נוסחה לפי מבוזר למחוז השנתי התקציב את להקצות גם תוכנן החיסכון. נעשה בה

שתוכנן. כפי בוצעו לא אלה נושאים לסעיפים. הקצאתו על משותפת

ניצול על פנימי בקרה מערך חדשים: ניהול כלי מספר להפעיל הביזור בתכנית כוונה הובעה כמוכן,
באופן רק בוצעה זו תכנית במחוז. לתתיחידות יחידתיים ותקציבים היחידות, תפוקות על וכן התקציב
פותחו. טרם הניהול כלי שאר ואילו יחידות, של קטן למספר תקציב הוקצה המחקר ביצוע בעת חלקי.

אפשר אי ולכן ברורה, עמדה מבטאת אינה הביזור תכנית תקציב, סעיפי בין העברות לבצע לסמכות בנוגע
כלל. תוכנן שלא או בוצע ולא שינוי תוכנן האם לדעת

ותפוקות השינוי יישום תהליך הארגוני: השינוי של נוספים היבטים שני בחן הביזור של ההערכה מחקר
והן במרכז הן היערכות צעדי שננקטו מצאנו היישום, תהליך לגבי המרואיינים. דווחו שעליהם הביניים
אנשי וגיוס לעובדים, הדרכות קיום מידע, מערכות פיתוח היגוי, ועדות הקמת כללו: אלה פעולות במחוזות.
לבזר נסיונות מספר מצאנו הביניים, לתפוקות באשר וכד'. כלכלה מידע במערכות מומחיות בעלי מקצוע
הביזור, לתהליך ליחסם ניתן המרואיינים שלדעת שיפורים מספר הוזכרו במחוזות. לתתיחידות סמכויות
מעקב ניהול רפואה, בנושאי החלטות בקבלת כלכליים שיקולים להפעיל לצורך במודעות עלייה למשל:

ביחידה. העבודה בארגון ושיפור לחסוך, ניסיונות היחידה, הוצאות אחר

שינויים ביישום אופייניות בעיות סוגי על עומדים ובספרות בקשיים, כלל בדרך כרוך ארגוני שינוי כל
ההנהלה שבין הקשרים בשינוי כרוך מהיותו ייחודי ארגוני שינוי הוא הביזור .(1990 (סמואל כאלה
עליהן. אחריות יתר ובהטלת אלה ליחידות בניהול עצמאות במתן השדה, ליחידות הארגון של המרכזית
זיהינו ההערכה במהלך ואמנם, מיוחדים. קשיים גם בעקבותיו יביא זה ייחודי ששינוי לצפות ניתן לכך אי

למנות: ניתן שביניהן ספציפיות בעיות מספר
להיות יכולות הבעיות הביזור. יישום במהלך שוטפות בעיות עם להתמודדות ארגונית מסגרת העדר (א)

כגון התנהגותיות בעיות או הביזור, לתכנית הניתן בפירוש בעיות או בהמשך, שיפורט כפי טכניות
ציפיות מקיום כתוצאה נחת אי או אחריות, עצמם על לקבל תתהיחידות ממנהלי חלק של רצון חוסר

מומשו. שלא
מההנהלה מקצועית תמיכה חוסר ולתקצוב, לבקרה מחשוב מערכות העדר כגון טכניות בעיות (ב)

ביחידות למנהלים מספקת ספציפית הכשרה והעדר בביזור הקשורות מטה בעבודות המרכזית
מבוזרות.

הנושאים בכל הסמכויות חלוקת את משמעי חד באופן מגדירה שאינה הביזור בתכנית בהירות חוסר (ג)

נוספים, שירותים מכירת לגבי החלטות תקציב, סעיפי בין כספים להעברת הסמכות כגון הרלוונטיים,
השירות. מתן שעות או יחידה, בכל שינתנו השירותים כאלה, לשירותים התעריפים גובה קביעת
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לבין בהוצאות לחסוך הצורך בין למשל קונפליקטים, בפתרון הארגון מדיניות לגבי בהירות חוסר (ד)

גבוהה. ובאיכות רחב בהיקף שירותים לספק הצורך
התקנים ומצבת הכולל התקציב גובה לגבי ודאות אי של בתקופה הביזור לתהליך נכנסה קופתחולים (ה)

גם מכך כתוצאה ובתקנים. בתקציב לקצץ העת כל ונדרשה בגירעון פעלה הקופה לרשותה. העומדים
העומדת התקציבית המסגרת לגבי בחירות אי קיימת שבו מצב בפני עמדו המבתרים המחוזות

מצידם. התקציבית האחריות קיום על שהקשה דבר לרשותם,

כללית בקופתחולימ הביזור מניסיון לקחים דיון: .5

מחייב ביזור תהליכי של אפקטיבי שביצוע למדים, אנו כללית בקופתחולים הביזור ניסיון ניתוח מתוך
מה וחדמשמעי ברור באופן ולקבוע פניםארגונית להסכמה להגיע הכרחי הארגון. של מתאימה היערכות
החלטות. קבלת של השונים בתחומים המבוזרות לתתהיחידות המרכזית ההנהלה בין הסמכויות חלוקת
ולבקרה מחד, תתהיחידות, של עצמאי לניהול הדרושים והאמצעים התשתית לחיזוק גם עדיפות לתת יש
המרכזית להנהלה משותף פורום והקמת הביזור ליישום צוות גיבוש מאידך. המרכזית, ההנהלה של

להבטיח עלמנת לבסוף, מבוזר. לניהול המעבר בביצוע המרכזית להנהלה לסייע יכולים ולתתהיחידות
המבוזרות ליחידות להבהיר חשוב הארגון, ממדיניות חריגה ללא תתחיחידות של מתואמת פעולה
על בהתבסס קונקרטיות, הצעות ונעלה אלה לקחים נפרט להלן מרכזיות. בשאלות הארגון מהמדיניות

ההערכה. ממצאי

סמכויות 5.1

חדמשמעית תחיה הסמכויות שחלוקת כך על להקפיד חשוב סמכויות, לביזור תוכנית ליישם כשבאים
להיווצר יכולים אחרת, בתתהיחידות. לעובדים והן המרכזית בהנהלה השונים לעובדים הן וברורה,
נטילת של להיפך, או לכך, התכוונה הארגון שהנהלת מבלי תתהיחידות של הסמכויות הגבלת של מצבים

התכוונה. הארגון שהנהלת למה מעבר סמכויות

נושא הוא בהירות אי מצאנו שבהם הנושאים אחד תקציב: סעיפי בץ העברה בגושא סמכויות הבהרת
בשאלת ברורות להיות צריכות לתקציבה האחראית מבוזרת יחידה סמכויות תקציב. סעיפי בין ההעברה
ההנהלה באישור צורך יש בהם במצבים תקציב. סעיפי בין העברות לביצוע אישור לקבל הצורך
או מתן בעת המופעלים הקריטריונים מהם ולהגדיר האישור, מתן בתהליך עיכובים למנוע חשוב המרכזית,

אישור. מתן אי
שבו התחומים אחד סמכויות: יותר לתתיחידות לתת כדי חיצוג"ס אילוצים לשגות האפשרות בחיגת
עובדים גיוס שכר, בנושאי ובפרט כוחאדם תחום הוא תתהיחידות סמכות את מגבילים ארגונים
שני, מצד עבודה. הסכמי עלידי היא גם מוגבלת המרכזית שההנהלה היא, לכך הסיבות אחת ופיטורם.
לדון מקום יש לכן, המנהלים. של הניהולית הגמישות את מאד מגביל אלה בתחומים סמכויות היעדר
ואת בתתהיחידות הניהולית הגמישות את להגדיל כדי החיצוניים מהאילוצים חלק לשנות באפשרות

במשימות. לעמוד יכולתן

כאשר מגזרי, סמכות מבנה ישנו בקופתחולים השוגים: המגזרים חברי כלפי יחידה למגהל סמכות העגקת
סמכויות לבזר כשבאים והמרכז. המחוז ברמת עליו לממונה מקצועית כפיפות ישנה תפקיד לממלא
עובדי כלפי סמכות לו אין אולם התקין, לתפקודה אחראי היחידה שמנהל מכך הנובע קושי קיים ליחידות
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יחידות של ועצמאות אחריות לבסס המנסח בארגון כללית בעיה זו השונים. למגזרים המשתייכים היחידה
שייווצר ייתכן מכך כתוצאה המסורתיים. הסקטוריאליים הסמכות ערוצי את לשנות מבלי גיאוגרפיות
המהווה זה נושא להסדרת הדעת את לתת חשוב האחריות. לערוצי הסמכות ערוצי בין התאמה חוסר

מבוזרת. יחידה מנהל של האחריות מימוש בפני מכשול

מרכזית הגחלת של בקיה ולפעילות תתיחידות של עצמאי למחול הדרושים והאמצעים התשתית חיזוק 5.2

הקושי לתתיחידות. סמכויות להאציל מרכזית בהנהלה עובדים של חשש הוא ביזור ביישום הקשיים אחד
שיבטיחו ממוחשבות), מידע מערכות (כגון טכניים ואמצעים תשתית העדר מקורות: מכמה כנראה נובע
עצמאי; באופן עצמה את לנהל עדיין כשירה אינה שתתהיחידה חשש או היחידה, פעילות על בקרה יכולת
למצב הסופית האחריות ישנה המרכזית שלהנהלה בעוד תקציביות חריגות ייווצרו הקצר שבטווח חשש
אחריות עצמן על לקבל תתיחידות של נכונות חוסר הוא ביזור בפני נוסף מכשול הארגון. של הכספי
כדי האחריות. עם להתמודד היכולת לגבי מחשש גם נובע שהדבר ייתכן סמכויות. בקבלת הכרוכה נוספת
של הבקרה אפשרויות ואת מחד, בתתהיחידות, הניהול יכולת את לחזק צורך יש אלה חששות להפיג

דרכים: במספר לבצע ניתן זאת מאידך. המרכזית, ההנהלה

יהיה שניתן כדי מידע יותר דרוש המרכזית, ההנהלה ברמת הביזוי: ליישום שתסייע מידע מערכת בנ"ת
תת ברמת במחוזות. ההוצאות ושל התפוקות של בקרה לאפשר וכדי תפוקות לפי תקציב להקצות
התקציבית באחריות ולעמוד בהוצאות יותר טוב לשלוט להן תאפשר מידע מערכת הקמת היחידות,

שוטפת. תקציבית לבקרה התקציב ניצול על זמין במידע להעזר שיוכלו מכיוון מחביזור, המתחייבת

בבקרה לעזר להיות יוכלו תפוקות למדידת כלים שונים: בתחומים ואיכות תפוקות של אינדיקטורים בניית
או הרפואי השירות בהיקף יפגע לא בתקציב עמידה של היעד שהשגת כך על ובפיקוח תתיחידות על
העבודח עומס את שישקף כך תתהיחידות של התקציב את לבנות יאפשרו אלה כלים בנוסף, באיכותו.

יותר. כהוגן ידן על ייתפס מכך וכתוצאה ביחידה,

בשדה. המנהלים בפני חדשים אתגרים מציב מבוזרת במערכת ניהול שתבוזרגח: יחידות למנהלי הכשרה
עצמאי ניהול של האתגר עם להתמודד המנהלים נכונות את להגביר ניתן והכשרה הדרכה פעולות בעזרת
ושל ההנהלה של חששותיהן את להפיג גם יסייע הדבר זה. בתחום כישוריהם את ולבסס להרחיב ואף

הביזור. מפני תתהיחידות

המבוזרות וליחידות המרכזית להנהלה משותף ופורום הביזור ליישום מפעיל צוות הקמת 5.3

תתיחידות בין תיאום קשיי כגון שוטפות בעיות מתעוררות מבוזר לניהול ריכוזי מניהול מעבר בעת
הצורך מתעורר כן המבוזרות. תתהיחידות על בבקרה קשיים או מרכזית, בהנהלה תפקידים לממלאי
להבטיח כדי דיווח. או יוזמה גילוי תקציבית, לאחריות דרישות עם בהתמודדות שונות בדרכים להן לסייע
שעליהם עובדים של מצומצם צוות הקמת לשקול כדאי ייושם, הארגוני ושהשינוי יימשך הביזור שתהליך
ולהעבירו ידע לרכז גם יוכל כזה צוות בכך. לעסוק פנויים ושיהיו הביזור תהליך לקידום האחריות תוטל

ביזור. המתכננות אחרות ליחידות

גוף המבוזרות. וליחידות המרכזית להנהלה משותף פורום הינו הביזור ביישום לסייע שיכול נוסף אמצעי
ביזור יישום בעת המתעוררות הבעיות את ללבן אפשר שבה הדדית ולהפריה להידברות מסגרת מהווה כזה
את למלא הצדדים של וביכולת צד כל של בכוונות ההדדי האמון את תגביר כזו מסגרת ארגוני.
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וחיוניות המשכיות על שמירה הינה כאלה פגישות של נוספת תוצאה הביזור. במסגרת התחיבויותיהם
הביזור. תהליך

האיגון מדעיות הבהרת 5.4

מהמדיניות חריגה ותוך ביניהן תיאום ללא תפעלנה המבוזרות שהיחידות חשש קיים מבוזרת במערכת
מה חדמשמעית בצורה ליחידות להבהיר הינח מכך להימנע הדרכים אחת לקיים. שואף שהארגון הכוללת
משום אלה, שאלות עם להתמודד היחידות נדרשו לא בעבר מרכזיות. בשאלות הארגון של המדיניות
ואפילו חשוב, ל^ עצמאי. באופן להחליט צורך להן היה ולא המרכז של מפורטות הנחיות לפי שפעלו

אלה. בנושאים היחידות הבנת את ולהעמיק להרחיב הכרחי,

הספקת בנושא הארגון מדיניות לגבי בהירות אי היתה שבקופתחולים עולה, ההערכה מממצאי לדוגמה,
מתי או בתשלום, שירותים למכור מותר מתי כגון לסוגיות התייחסה איחבהירות למבוטחים. השירותים
כרוך תקציבי ריסון של משטר מסוימת שבמידה משום התעוררה הבעיה שירותים. הספקת להגביל מותר
ולגבי שירות במתן עדיפויות לגבי כללארגוניים כללים קביעת רפואיים. טיפולים במתן עדיפויות בקביעת
ריסון של במשימה לעמוד המבוזרות ליחידות לסייע יכולה השירות, את להגביל אפשר בהם מצבים

הארגון. של השירות מתן ממדיניות לחרוג מבלי תקציבי

מבוזרת, במערכת התקצוב. ותהליכי התקציב מסגרת הוא ברורה מדיניות על בו להקפיד שיש נוסף תחום
להן. שניתן מהתקציב לחרוג שלא אחריות הטלת על דגש ומושם וסמכויות תקציב מקבלות תתיחידות
את להגביר חשוב כמוכן ברורה. תהיה המבוזרות ליחידות התקציבית שהמסגרת להבטיח חשוב לכן
אף מקום יש מתעדכן. הוא לפיהם קריטריונים ולגבי התקציב חישוב אופן לגבי תתהיחידות של ההבנה
תקציב תפיסת שכן אלה, בנושאים ההחלטות קבלת בתהליכי היחידות הנהלות את לשתף אפשרות לשקול

בתקציב. לעמוד ובמחויבות במוטיבציה פוגמת ריאלי" כ''לא

סיכום .6

גבוהה ברמה ציבוריים בריאות שירותי לספק הצורך עם מתמודדים ובעולם בארץ בריאות ארגוני
נתפס בארגון, לתתיחידות אוטונומיה ומתן מבוזר ארגוני למבנה המעבר מצומצמים. ובמשאבים

זה. לצורך כפתרון רבים במקרים

משופרת, בצורה לתפקד לארגון יאפשר מבוזר שמבנה ציפיה שקיימת מכיוון סמכויות מבזרים ארגונים
מי עלידי תיעשה ההחלטות קבלת זו, תפיסה לפי בשטח. המשתנים לתנאים התאמה ותוך גמישות ביתר
הן ולכן הכרחי, למידע יותר רבה גישה לו ושיש המיוחדים, המקומיים הצרכים ואת הבעיות את שמכיר
יעילות. יותר ולכן ביורוקרטי, סרבול ללא מהירות, יותר גם תהיינה ההחלטות יותר. מתאימות תהיינה
איבוד ארגוניים, כלל מדיניות קווי לאכוף הקושי כגון לארגון, סיכונים במספר גם כרוך ביזור זאת, עם

.(1991 וברנע רוזן (גרוס, תקציביות וחריגות יחידות בין תיאום חוסר לגודל, יתרונות

את משנה שהוא מכיוון בקשיים רבים במקרים כרוך שיישומו מורכב תהליך הוא ביזור מכך, יתירה
בקופתחולים הביזור ניסיון הערכת לתתהיחידות. הארגון של המרכזית ההנהלה בין היחסים מערכת
ההערכה ממצאי מתאימה. ארגונית היערכות מחייב ביזור תהליך של אפקטיבי שביצוע מלמדת כללית
המידע תשתית פיתוח סמכויות, של ברורה הגדרה הדעת: את עליהם לתת שיש נושאים מספר על מצביעים
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משותף פורום pi הביזור ליישום חאחראי צוות גיבוש במערכת, וזמנחלים כישורי ושיפור חבקרח וכלי
איתן מרכזיות בשאלות הארגון מדיניות והבהרת לתתחיחידות, המרכזית ההנהלה בין בעיות לליבון

תתחיחידות, יתמודדו

בקופת. יחידות ביזור של מתמשך תהליך של ראשיתו מחווה זו בעבודה שתואר הניסיוני הביזור תהליך
במחוז הקופה. במחוזות והן המרכזית ההנהלה ברמת הן הביזור בנושא רציניים דיונים החלו בעקבותיו
כ2596 המשרתות עירוניות מרפאות ב10 ראשוניות מרפאות לביזור תכנית יושמה למשל, הנגב,
במחוז גם לאחרונה החל דומה תהליך .(1991 ואלחיאני זמורה (גרוס, במחוז המבוטחים מאוכלוסיית

הערכה. במחקר אלה נסיונות מלווה ברוקדייל וג'וינטמכון ירושלים

תהליכי המתכננים לארגונים יסייעו עליהם שהצבענו והלקחים שהצגנו המושגית שהמערכת מקווים אנו
הארגוני השינוי תהליך את לבצע כדי אתם, ההתמודדות אופן ועל צפויים קשיים על מראש לחשוב ביזור

אפקטיבית. בצורה

י,
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Abstract

Health organizations in Israel and abroad are facing the need to provide highquality public
health services while coping with diminishing resources. Decentralizing the organizational
structure, and making the organization's subunits autonomous, are frequently regarded as a

possible means to this end.

In 1988 Kupat Holim Clalit embarked on a process of decentralization, which consisted of the
delegation of authority from the central management to two regions that were chosen as
demonstration sites. The porcess included delegating responsibilities to regional management,
while the regions on their part, tried to take the process one step further by delegating authority
to the clinics and to additional subunits. The delegation of authority on both levels was accom
panied by an obligation to take more budgetary responsibility and keep within budgetary limits,
without detracting from the quality and quantity of the services supplied.

As part of Kupat Holim's attempt to enhance the decentralization process and to draw informed
conclusions regarding future decentralization efforts, the JDCBrookdale Institute was requested
to assist in the evaluation of the process.

This report is one in a series prepared within the framework of the cooperative program of the
JDCBrookdale Institute, JDCIsrael, and Kupat Holim Clalit. The report is based on an evalua
tion of the first phase of decentralization, which took place between 1988 and 1989. During the
past year, the decentralization processes have been focused on increasing clinic autonomy and
establishing clinic budgets. Models developed to this end are being operated at ten clinics in the
Negev, and efforts are being made to implement similar models in clinics in Jerusalem. The
Institute is evaluating these developments, as welL

The aim of this report is to provide a conceptual framework for analyzing decentralization
processes, to examine the extent to which the decentralization plan was implemented, to iden
tify the major difficulties in implementation, and to draw conclusions from the evaluation, which
could help other organizations planning to decentralize.

An analysis of Kupat Holim's decentralization plan and its implementation indicates that the
most unequivocal change was in the area of daytoday management of manpower, aimed at
shortening bureaucratic procedures. Another change was the delegation of authority to decen
tralized ergions to acquier moer expensive equipment without having to go through central
management However, changes in some additional areas were planned but never fully executed.
As for the authority to transfer between budgetary items, the decentralization plan did not take
a clear stand on this issue, so it is impossible to determine whether changes were planned and
not implemented, or simply not planned.



With regard to the implementation process, we found that preparatory steps were taken both at
the center and in the regions. These steps included establishing steering committees, developing
information systems, holding training courses for staff and recruiting professionals with exper
tise in relevant areas.

Our respondents also mentioned some improvements that they believe may be attributed to the
decentralization process. These include: more awareness of the need to include economic
considerations in the decisionmaking process, monitoring of unit expenditures, attempts to
economize, and improved working procedures within the units.

Decentralization is a complex process, and implementing it frequently involves difficulties, main
ly due to the fact that it alters the relationships between an organization's central management
and its subunits. The evaluation of Kupat Holim's attempt at decentralization indicates that
effective implementation of decentralization entails corresponding organizational preparations.

The findings suggest a number of topics that need to be addressed: a clear division of respon
sibilities; developing the information infrastructure and control instruments, and improving the
skills of the managers; appointing a team responsible for implementing the process as well as a
joint forum for working out problems between the central management and the subunits; and
clarifying organizational policy regarding the central operational issues facing the subunits.
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