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תקציר

הבריאות מערכת של הארגוני המבנה את לבזר הקריאה ונשמעת שבה האחרונות בשנים
גורמים החולים. בקופות והן הבריאות במשרד הן ליחידות, אוטונומיה ולתת

המחוז ברמת ליחידות אוטונומיה .לתת שרצוי מסכימים, הבריאות במערכת מרכזיים
שיכלול כך הביזור את להרחיב אולי שראוי הסכמה גם קיימת החולים. בית וברמת
שמכנה ציפיה קיימת חולים. בבתי ומחלקות חולים קופת של קהילתיות מרפאות לתנאיםגם התאמה ותוך בגמישות משופרת, בצורה לתפקד למערכת יאפשר מבוזר

בשטח. המשתנים

אנו בארגון. יותר הנמוכים לדרגים החלטה סמכויות האצלת פירושו ביזור
הספקת בתחום סמכות לבין המוסד, של הפנימי הארגון בתחום סמכות בין מבחינים

י ללקוח. שירותים
מנהלים עם ראיונות ועל מומחים עם דיונים על ספרות, סקירת על מבוסס יעדיםהמחקר מספר לקדם במטרה מתבצע הביזור רוב שעלפי מצאנו הבריאות. ושיפורבמערכת הארגון, של הכספי מצבו שיפור השירות, שיפור  ובפרט ארגוניים
איבוד של באפשרות מסתכן המכזר הארגון אולם, העובדים. של הרצון בשביעות

תקציביות. וחריגות יחידות בין תיאום חוסר לגודל, יתרונות
הביזור. של הצלחתו מידת על המשפיעים התנאים על מצביעים אנו זו בעבודה

תמריצים קיום המרכזית; ההנהלה מצד ותכנון הכוונה קיום כוללים: אלה תנאים
הספקת למנהלים; הכשרה קיום המבוזרות; היחידות על ופיקוח בקרה ביוומנגנוני בונה תחרות וקיום איכות; ובקרת מידע מערכות כגון מסייעים, אמצעים
י היחידות.

סמכויות להאציל ניתן בהם תחומים מספר מנתחים אנו העבודה של האחרון בחלק
יש סיכונים אילו על מקדם, הוא היעדים מן אילו בחנו תחום כל לגבי החלטה.

זה. בתחום אוטונומיה למתן כמיוחד הכרחיים אמצעים ואילו הדעת את לתת

את לבצע האפשרות מורכב. תהליך הוא שהביזור העובדה מודגשת שלנו בניתוח
לבעיות, ההנהלה במודעות תלויה חסרונותיו על יעלו שיתרונותיו כך השינוי
המושגית המסגרת לרשותה. העומדים המסייעים ובאמצעים אותן, לפתור בכשרונה
בבואם ההחלטות למקבלי לסייע אמורה בארגונים ביזור תהליך לניתוח כזה.שהצענו שינוי לבצע
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ביזור, לבצע רצוי האם בשאלה כשדנים
אחד. כמכלול לביזור כלל בדרך מתייחסים מבוא אי
פעולה חופש במתן מדובר שלא כמובן אולם
נושאים נשארים מערכת בכל שכן מלא, הקריאה ונשמעת שבה האחרונות בשנים
שנפרט כפי יותר. מרכזית ברמה הנקבעים הב מערכת של הארגוני המבנה את לבזר
כל ולגבי שונות סמכויות לבזר ניתן בהמשך, במשרד הן ליחידות, אוטונומיה ולתת ריאות
ותועלת עלות שיקולי להיות יכולים מרכיב נתייחס אנו החולים. בקופות והן הבריאות

אחרים. השונות לתוכניות המשותף לגרעין זו בעבודה
ננתח הביזור, מושג את נבהיר ב' בפרק העברת  אוטונומיה ולהענקת לביזור
שמנסים היעדים את ונציג מרכיביו את מדרגות ולממשן החלטות לקבל הסמכות
בביזור נדון ג' בפרק ביזור. באמצעות להשיג יותר. נמוכות לדרגות הבכירות הניהול
הקוב תנאים על ונצביע כוללת ראייה מתוך מס הבריאות במערכת מרכזיים גורמים
היקפו. את (למשל, הביזור אופי את עים ברמת ליחידות אוטונומיה לתת שרצוי כימים
אמיתי); או בלבד פורמלי היותו מידת או ואולי חולים קופת של מחוז ביתהחולים,
את המגדילים תנאים על נצביע כמוכן בבתיחולים. ומחלקות בקהילה מרפאות אף
מן גדולים יהיו הביזור שיתרונות הסיכוי בתהליך החלה אף הכללית חולים קופת
ד' בפרק שבו. הסיכונים מן או החסרונות מחוזות. בכמה וניסיוני חלקי ביזור
ונבחן לחוד הביזור של מרכיב כל ננתח למערכת יאפשר מבוזר שמבנה מצפים
היעדים את לקדם עשוי הוא מידה באיזה ותוך בגמישות משופרת, בצורה לתפקד
הש התוצאות להיות עלולות ומה השונים עם יחד בשטח. המשתנים לתנאים התאמה
כל לגבי בו. הקשורים והסיכונים ליליות לבעייתיות מודעות במערכת קיימת זאת,
וטכניים מינהליים אמצעים אילו נבחן מרכיב בעיות מזכירים זה. ארגוני שינוי שבהחלת
המ ביחידות שליטה לאבד לא כדי דרושים פריצת התקציב, מן חריגות של אפשרות כגון
תהליכי בשיפור להן לסייע וכדי בחרות, הרפואה. בשוויוניות ופגיעה השכר הסכמי
הכול למדיניות והתאמתן ההחלטות קבלת אפשריות, להתנגדויות גם התייחסות יש
ואילו לבזר סמכויות אילו השאלה וכך, לת. שטוענים, יש עובדים. ועדי מצד למשל
שכן מרכזית, שאלה להיות הופכת לבזר לא מיוחדים, כלים דרושים ביזור שלהפעלת
ייקבעו הביזור של וההשפעות התוצאות תקצוב שיטות מחשבים, מידע, מערכות כגון

זו. החלטה לפי רבה במידה ועוד. חדשות

ירושלים. וחברה, ארם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון  ג'וינט .
המכון. במסגרת שהוכן דוח על מבוסס המאמר
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במשאבים ייעשה שימוש איזה להחליט דעת ראשונית התמודדות בגדר היא זו עבודה
קביעת למשל, המשימות. לביצוע ההכרחיים קווי יוצעו ובמסגרתה הביזור נושא עם
כספים העברת או ביחידה, האדם כוח הרכב מבוזר.' ארגוני מבנה לתכנון כלליים מחשבה

בתקציב. לסעיף מסעיף
על המגיב תפקוד יהיה שהתפקוד כדי .

בין חפיפה להיות חייבת הסביבה, צורכי ביזור? מהו ב.
הנהלת תמיד לא אולם, לסמכות. אחריות
כדי הנחוצות הסמכויות את מבזרת הארגון תוך "ביזור" המונח את נבהיר זה בפרק
המשימות את לבצע יוכלו בשדה שהמנהלים ותוך וסמכות אחריות המושגים בין הבחנה

עליהן. אחראים שהם החלטות לקבל הסמכות האצלת בין הבחנה
אחריות להעביר למנהל יותר קל מדוע החלטות. בקבלת נוספים דרגים שיתוף ובין
כמה ייתכנו לכך סמכות? להעביר מאשר מאצילים למי לשאלה נתייחס מכן לאחר

סיבות: הפרק בסוף ביזור. של בתהליך סמכויות
כוח. על לוותר רצון חוסר א. הכרוכים הסיכונים הביזור, יעדי את נמנה

הכפופים העובדים ביכולת אמון חוסר ב. האמורים והכלים האמצעים ואת בביזור,
נאותה. בצורה הסמכות את לנצל מבוזרת. מערכת של לתפקודה לתרום

כדי דרכים כמה שקיימות להבין קושי ג.
ביצועה דרך את להכתיב ורצון משימה לבצע וסמכות אחריות
הנכונה. היחידה הדרך שזו אמונה מתוך החלטות לקבל הסמכות האצלת פירושו ביזור

האחריות זאת בכל אחריות, כשמאצילים ד. בהאצלת בדיון יותר. נמוכים לדרגים אחדות
מעוניין וזה המאציל בדרג נשארת הכוללת מרכיבים: שני בין להבחין יש סמכויות
את כראוי. מבוצעת המשימה שאכן לוודא הכוונה אחריות בהטלת וסמכות. אחריות
לא אם קלות ביתר לעשות יכול הוא זאת האחריות את היחידות למנהלי להעביר היא
פיקוח. על יסתמך אם מאשר סמכויות יעניק ממסגרת לחרוג לא למשל משימות, לבצע

באיזור התינוקות כל לחיסון לדאוג התקציב,
ושיתוף האצלה מה המרפאה. פני לשיפור לדאוג או מוגדר

סמ בהאצלת הרואה תיאורטית גישה קיימת אחריות, הטלת אינו מבוזר מבנה שמאפיין
שיתוף של קיצונית צורה ההחלטה כויות סמכויות. האצלת אלא
מהח מורכב הרצף החלטות. בקבלת עובדים ונוסף. נפרד מרכיב היא סמכות האצלת
העובדים שיתוף מנהל, של סמכותית לטה את המנחות החלטות לקבל הכוח היא סמכות
תוך העובדים שיתוף התייעצות, של בדרך בהאצלת אחרים. של או מנהל של פעולתו
וה משותפת להחלטה הגעה אתם, מיקוח היכולת את היחידה למנהל נותנים סמכות

לעובדים. ההחלטה סמכות אצלת הכ העובדים את המחייבות החלטות לקבל
להאצלת יש אחרת תיאורטית גישה לפי אישור בעבר טעונים שהיו בנושאים לו פופים
שיתוף של מזה לגמרי שונה אופי סמכות ניתן אופרטיבית מבחינה יותר. גבוה בדרג
רצף. ביניהם אין כך ומשום החלטות בקבלת שיקול לו יש כאשר סמכות יש שלאדם לומר,

הבריאות. בתחום מנהלים ועם מומחים עם שיחות ספרות, סקירת על מבוססת העבודה 1
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הש קידום, (שכר, העסקה תנאי קביעת .2 מתהליך חלק ואינו בודד הוא העובד בהאצלה
בקבלנים). שימוש מחקר, תלמות, לתגובות לצפות אין ולפיכך קבוצתי החלטה

תקציב. סעיפי בין להעברה אפשרות .3 נתייחס שלפנינו בניתוח דומות. פסיכולוגיות
מוצרים של רכישות על להחליט אפשרות .4 נתונה ההחלטה סמכות הקיצוניים: למצבים
להם זקוקה שהיחידה שירותים ושל החלטה סמכות לעומת במרכז, מנהל בידי
וממי המוצר/שירות סוג לגבי (החלטה בשטח. מנהל בידי הנתונה

יירכש).
במרכז. הקיים במידע חופשי שימוש .5

למי? . סמכויות האצלת
לצרכן: השירות הספקת של בתחום להא למי להחליט יש סמכויות האצלת בעת

לשירו מחק שירותים מכירת  שיווק .1 קהילתי בשירות הן השולטת ליחידה  ציל
הבסיסי. שבסל תים בשי רק השולטת ליחידה בביתחולים, והן

שירות. כל יינתן שבו מקום קביעת .2 חו בית להנהלת או בקהילה, הניתנים רותים
שיסופקו. לשירותים תעריפים קביעת .3 ניתן סמכויות אילו להחליט יש כמוכן לים.

מתן  לטפל חולים באיזה בחירה .4 בבית ולמחלקות למרפאות הלאה להאציל
החולים. סוג את להעדיף אפשרות הארגון הנהלת הסמכויות בביזור החולים.

השירותים. הרכב קביעת .5 הכולל התפקוד שבה לרמה לבזר שואפת
השירות. יינתן שבהן השעות קביעת .6 רציונלית קביעה אופטימלי. יהיה הארגון של

באופן רפואי טיפול של סטנדרטים קביעת .7 משתנים: בשני להתחשב צריכה זו רמה של
עצמאי. לפעולה הדרוש המידע קיים רמה באיזו

שניתן נוספים מרכיבים מוזכרים בספרות שהן תחלופות לבצע יהיה ניתן רמה ובאיזו
באופן לגביהם להחליט ליחידות להניח אישפוז ימי בין למשל לחיסכון, הכרחיות
הל קבלת לבורסה, עצמאית גישה עצמאי: מונעת. לרפואה
הביטוח. תעריפי וקביעת מבנקים וואות השונות לרמות סמכות שבהאצלת אפשר,
נושאים בישראל הבריאות מערכות בביזור שבהם התחומים לגבי שונים שיקולים יהיו

הפרק. על עומדים אינם אלה שליחידה נראה למשל, הסמכות. תואצל
חשובה בקהילה שירותים במתן השולטת
השירותים. רכישת מקורות בקביעת עצמאות

הביזור יעדי במכירת העצמאות יותר חשובה לביתחולים
אוטו מתן שוקלים שונים בריאות כשארגוני קביעת מרכיב חשוב למרפאה ואילו שירותים,
באמצעות להשיג מנסים הם ליחידות נומיה רק נתייחס שלהלן בניתוח ההעסקה. תנאי
בזה. זה הקשורים יעדים מספר מבוזר מבנה וביתחולים. קהילה לרמת ממרכז לביזור
סופיים. יעדים וחלקם ביניים יעדי חלקם

יחס תורים, קיצור  השירות שיפור .1 הבחור מרכיבי
תרופות. של זמינות לחולים, טוב בנושאים (אוטונומיה) סמכויות להעניק ניתן

לחו הניתן הרפואי הטיפול איכות שיפור .2 הביזור: מרכיבי להם קוראים שאנו שונים
לה. פנימית: התארגנות של בתחום

p7J הארגון של הכלכלי המצב שיפור .3 תפקידים וחלוקת אדם כוח מצבת קביעת .1

עלויות. הקטנת של ביחידה.
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בחירת (ב) הלקוחות; רוב את שישמשו עלידי הארגון של הכלכלי המצב שיפור .4
לא חולים (רק סלקטיבי באופן חולים הכנסות. הגדלת "

אמידים). רק יקרים, של וההזדהות הרצון שביעות הגדלת .5
ברכישות. לגודל יתרונות איבוד .5 העובד,ם_

תוך ותפקודן יחידות בין תיאום חוסר .6 הלקוחות. של הרצון שביעות הגברת .6
הארגון טובת במקום היחידה טובת ראיית

(לוקלפטריוטיזם). כולו אלה? מטרות לקדם אמור ביזור מדוע
לעמוד יכלו שלא יחידות של התמוטטות .7 לתפ למערכת יאפשר מבוזר שמבנה מצפים,
שיש יחידות אלה שיהיו אפשר בתחרות; התאמה ותוך בגמישות משופרת, בצורה קד
ביתחולים כגון חשוב, לאומי יעד להן הוא: לכך הרציונל בשטח. המשתנים לתנאים

שוליים. באזורי שגר מהחלטות תתפנה הבכירה ההנהלה א.
בפ אדם וכוח זמן של השקעה תוספת .8 מדי ובקביעת בתכנון לעסוק ותוכל תיות
צריכות יחידות שיותר מפני מטה, עולות ניןת

סוג. מאותו החלטות לקבל שמכיר מי עלידי תיעשה ההחלטות קבלת ב.
התנגדויות שייתכנו בחשבון, להביא יש בת המיוחדים הצרכים ואת הבעיות את
רגישות בגלל סמכויות, מתן לעצם במערכת ההכרחי. למידע והקרוב שלו חום
שכ אחדים לסיכונים ספציפיים גורמים של סר וללא מהירות יותר תהיינה ההחלטות ג.
מקצועיים ואיגודים עובדים לדוגמה, ביזור. יעילותן. תגדל כך ועלידי ביורוקרטי בול
שוויוניות מהפרת מאבטלה, לחשוש עלולים של ההנעה תגדל מבוזר שבמבנה מצפים, ד.
האוצר משרד בעבודה; יתר ומעומס השכר חופש של מהרגשה כתוצאה המנהלים
ומפריצת בתקציב מחריגות לחשוש עלול שהם אמון, בהם שנותנים הרגשה פעולה,
עלולות והממשלה ההסתדרות שכר; הסכמי מתמריצים כתוצאה וכן לתוצאות אחראים
ובש חלשות באוכלוסיות מפגיעה לחשוש להם. שיינתנו
עלולה המרכזית בהנהלה הפקידות תיון; וחובת אחריות תוטל הביניים מנהלי על ה.

וכוח. שליטה מאובדן לחשוש הארגון. תפקוד את ישפר זה ודבר דיווח

הביזור יתרונות של היחסי המשקל בביזור סיכונים
וחסרונותיו זה הקשורים סיכונים מספר קיימים בביזור

לעומת הבחור יתרונות של היחסי משקלם בחללם בזה
גורמים, במספר תלוי בו הטמונים הסיכונים ודרישה התקציב מן יחידות של חריגות 1

יואצלו, אשר הספציפיות הסמכויות כגון התקציב. ולהגדלת לתמיכה מצדן
שבה והמידה והסביבתי הארגוני ההקשר בין מקנאה כתוצאה עבודה סכסוכי ריבוי 2

מן להפיק כדי הדרושים הכלים יפותחו של והתנגדויות בתוכן תסיסה יחידות,
המירבית. התועלת את הביזור עובדים. וועדי מקצועיים איגודים

מבנה על להחליט באים כאשר לפיכך, כתוצאה השכר ברמת מופרזת העלאה 3

לשקול יש פחות, מבחר או יותר מבחר ביחידות. הטבות מחלוקת
בב בהתחשב הסיכונים לעומת היתרונות את שוויוני רפואי שירות של באידיאל פגיעה .4
אם הארגונית. המערכת של המיוחדות עיות יוקרתיים שירותים פיתוח מ(א) כתוצאה
כפילויות תיאום. חוסר בגלל לקוי התפקוד רווחיים פחות שירותים במקום ורווחיים
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יחידה כל המערכת: כלל להתפרקות חשש היא לשקול שיש הדרכים אחת אזי וכדומה,
תבצע ולא אחרים שיקולים לפי תפעל"בשטח הבעיה אם המרכזי. המנגנון וחיזוק שיפור
הדר של בפעילויות המרכזית. המדיניות את לתנאים להיענות יכול אינו שהארגון היא,
ליצירת זמן להקדיש מקום יש מנהלים כת הלקוחות, של השונים ולצרכים המשתנים

הכולל. הארגון עם הזדהות ביזור היא התפקוד לשיפור שהדרך אפשר
מדיניות עם הזדהות ליצור נוספת דרך אפשר קיימות, הבעיות שתי כאשר יותר. רב
יכול שיתוף בעיצובה. שיתוף באמצעות היא יתר למען אחדים בתחומים לפעול שצריך
בקרה, כלי עם הזדהות ליצירת גם לתרום אוטונומיה יותר ליחידות ולאפשר ריכוזיות
ניתן וכדומה. סטנדרטים פרוטוקולים, כגון באחרים
שהם כך עלידי אתם ההזדהות את לקדם

פיקוח. ככלי ולא עזר, ככלי יופעלו
מה הכוונה לקיום חשיבות יש כאמור, אופי על המשפיעים תנאים ג.
מפני חשש יש זאת עם יחד אך מרכז, והצלחתו הביזור
יבוצע אם יתקיים כזה מצב יתר". "הכוונת 
למימושה. משאבים ושל אחריות של ביזור על המשפיעים תנאים בכמה נדון זה בפרק
דעת שיקול בשטח למנהל שישאירו בלי הביזור באופי הצלחתו. ועל הביזור אופי
ותקנות נהלים של במערכת אותו ויגבילו שיקול בפועל קיים שבה למידה היא הכוונה
בפועל. ביזור קיים לא כזה במצב מפורטות. החלטות, לקבל ביחידות מנהלים של דעת
מצב ייתכן גלויים, נהלים אין אם אפילו השונים לדרגים יורד הביזור שבה למידה וכן
שאינן החלטות לגבי סנקציות יינקטו שבו ביזור של הצלחה במושג (היקף). הארגון של
הימנעות תהיה ואז המרכז על מקובלות הביזור יתרונות יהיו שבה למידה היא הכוונה
בפועל והמצב הפורמלית בסמכות משימוש בו. הכרוכים החסרונות מן גדולים

ביזור. חוסר של יהיה
מהמרכז ותכנון הכוונה

הסמכויות לניצול תמריצים קיום כדי חשובה היא מהמרכז הכוונה של קיומה
הארגון מטרות לקידום מדיניות לקיים יכולת חוסר של מצב למנוע

של בהתנהגותם שינוי לחולל אמור ביזור של אחידה פעולה להשיג ניתן מרכזית.
כמה כולל הרצוי השינוי בארגון. המנהלים בכמה המרכזית למדיניות בהתאם הארגון
באופן החלטות לקבל נכונות מרכיבים: התקנת המדיניות; עם והזדהות הבנה דרכים:
תק  מסגרות על שמירה יתמה; עצמאי; הפ את המכוונים ונהלים הוראות חוקים,

איכותיות. מדיניות, ציביות, לפי הפועלים לאלה תמריצים מתן עילות;
אילו לשאלה לב לשים יש בביזור בדיון המדיניות.
לכך לגרום כדי בארגון קיימים תמריצים יש שבמערכת שככל מראים, מחקרים
הכלליות למטרות בהתאם תהיה שההתנהגות שרבה וככל הכללית למדיניות הבנה יותר

הארגון. של יותר לשטח להעביר ניתן כן עמה, ההזדהות
אחת דרך הוא כספיים בתמריצים שימוש של האחיד בתפקודה לפגוע בלי סמכויות
המר להנהלה רצויה שהיא התנהגות לקידום יחידה שכל הסכנה מן ולהימנע המערכת
כגמול הטבה להעניק ניתן למשל, כזית. את תראה ולא שלה האינטרסים לפי תפעל
כללים שיהיו חשוב כזה במקרה חיסכון; על יש והזדהות הבנה בלי הארגון. כל טובת
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יהווה יחידה כלפי מרכזית הנהלה מצד שה שחיסכון כך רבשנתי לתקצוב ברורים
את לתמח כדי אך היחידה, למנהלי תמריץ ולא לשימושה, בחלקו יעמוד יחידה שיגה
סובלני אקלים לעודד יש הזוטרים העובדים חשוב הבאה. בשנה תקציבה להקטנת יביא

היחידה. בתוך גם חשבון על יבוא לא שהחיסכון לכך לדאוג גם
אחרות. יחידות חשבון על או האיכות

המרכז מן ופיקוח בקרה קיום סובלני, ארגוני אקלים הוא נוסף תמריץ
כדי הכרחיים הם המרכז מן ופיקוח בקרה באורח לפעול המנהלים של לנכונותם הקשור
במתרחש שליטה איבוד של מצב למנוע במערכת יש כמה עד יוזמה. גילוי תוך עצמאי
אינו מבוזר שמבנה לזכור, חשוב בארגון. דרישת בין דק איזון קיים לשגיאות? סובלנות
ובפיקוח בבקרה הצורך מן ההנהלה את פוטר כדי להיכשל הזדמנות מתן ובין אחריות
תפעל שהמערכת מעוניינת היא אם מרכזיים, להרשות יכולה המערכת האם יוזמה. לעודד
נפרדים. ארגונים כמספר ולא אחד כארגון גדול לגירעון ייכנס שביתחולים לעצמה
פונקציות ביצוע על מקשה שהביזור נראה, במסגרת לתפקד שילמד עד הראשונה בשנה
יכול אינו המרכז שכן והפיקוח, הבקרה החדשות? הסמכויות
בהן לטפל רק אלא פעולות מראש למנוע תמריץ היא גם לשמש יכולה הבקרה צורת
שמערכת לזכור, חשוב אך מעשה. לאחר חשש, קיים אולם רצויה. התנהגות לקידום
להיקלע עלולה פעולה כל על לפקח המנסה לחת שלילי תמריץ תהווה הבקרה ששיטת
שבסיכומו אפשר כך משום בביצוע; לקשיים בבקרה משתמשים אם אוטונומית, נהגות
טובים ולפיקוח לבקרה להגיע ניתן דבר של של החלטות לשנות כדי תכופות לעתים

מבוזרת. במערכת דווקא יותר הסמ גבולות את מראש לקבוע קשה מנהל.
המבוזרת שבמערכת אפשר זאת, עם יחד כמה עד לב לשים חשוב כך ומשום כויות
היחידות. מן מידע בקבלת קושי ייווצר מרכזית שהנהלה במצב עצמו את מוצא מנהל
מן מפורט מידע מוזרם ריכתית במערכת מנהל אם שני, מצד החלטותיו. את משנה
והמידע במרכז החלטות קבלת לצורך השטח אימון מביעה המרכזית שההנהלה מרגיש,
אישור שיינתן כדי השטח מן להגיע חייב לסייע כלי משמשת והבקרה דעתו בשיקול
מוזרם אמנם מבוזר במבנה שונות. לפעולות נכונותו ותגבר סיפוק שירגיש לצפות יש לו,
ופיקוח. בלויה לפעילית הכרחי שהוא מידע יוזמה. לנלוט
ליחידות שוטפות. החלטות לקבלת לא אך גם תלויה עצמאי באופן לפעול הנכונות
למצוא המרכז ועל מידע להעביר צורך אין בכללי היחידות מנהלי מצד אמון בקיום
לכן, בקרה. לצורכי מידע לקבל הדרך את נוספות שהכנסות נקבע אם למשל, המשחק.
לגרום כדי אחרים תמריצים על לחשוב יש בתקציב יפגעו ולא היחידה לשימוש יועמדו
המידע את למרכז יעבירו שהיחידות לכך מנהלי אמון את לפתח יש אזי הבאה, השנה
מתן את להתנות ניתן למשל, לו. הדרוש לקיים מתכוון אכן שהמרכז בכך היחידות
אחרות או כאלה בדרישות בעמידה הסמכות זה כ?(ל1

דיווח. של תמ בין להבחין כדאי תמריצים על בדיון
ול לבקרה חשיבות יש מבוזרת במערכת מן לעובדים תמריצים ובין למנהלים ריצים
נטייה ליחידות שתהיה שאפשר מפני פיקוח עובדים אצל יוזמה לעודד רוצים אם השורה.
טובת עלפני היחידה טובת את להעדיף ישירות המכוונים תמריצים לתכנן יש זוטרים,
להיות יכולים לכך ביטויים כולו. הארגון סובלני ארגוני אקלים קיום למשל, אליהם.'
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הביזור יתרונות את להוריד יהיה שאפשר אחרות; ליחידות הוצאות להעביר ניסיון
אליהן. עד אחרות; יחידות של תקציבים לקחת ניסיון

יותר מפורטת שהיא חדשה, תמחור שיטת .3 פגיעה באמצעות בתקציב לחסוך ניסיון או
שתהווה ,d.r.g. כגון יותר, וריאלית השפעתם את למרוד שקשה שירות בממדי
הנהוג ממוצע אשפוז יום למחיר תחליף איכות. על
הבסיס את מהווה התמחור כאשר כילם, במערכת האם לשאלה קשור הפיקוח היקף
וביתחו (מחת יחידות בין להתחשבנות ככל להיכשל. משנה ליחידות לתת מוכנים
ומעב מרפאה וביתחולים, מרפאה לים, הפיקוח. את יגבירו כן יותר, מכך שנרתעים
התקציב לחלוקת גם ואולי וכדומה), דה

ביניהן. מנהלים פיתוח
שע החשש בגלל איכות לבקית מערכות A רמה מחייב מבוזרת במערכת יעיל תפקוד
האיכות תקציביתיפגע הלח'זלצמצום ?ב שמוטלת משום ביחידות, ניהול של גבוהה
שתיתן ממוחשבת, אינפיימציה מערכת 5 סמכויות להם וניתנות רבה אחריות עליהם
ניהולית בקיה לשם אמיתי בזמז מידע לשים גיסא. מחד צורך. יש לפיכך נרחבות.
חשבונאות, רפיאית לכלכלה מטה יחידות 6 במעי מאשר ובעונשים בתמריצים דגש יותר
התד| את לערור מנת על וכדומה שיווק משאבים להשקיע גיסא, ומאידך ריכוזית, כת
איזור. לכל המתאימים הכלכליים שיבים הביניים. מנהלי של הניהול כושרי בפיתוח
ניהול מיומנויות לפיתוח מנהלים הכשרת 7 של הניהול בכושר המרכז של האמון
שיי השונים בנושאים ילעיסוק כלליות היקף את רבה במידה יקבע הביניים מנהלי

לסמכותם עביי שיסכים הסמכויות היקף את כלומר הביזור,
זהה אינה השונים האמצעים חשיבות אליהם. להעביר המרכז
למשל, הביזור. של המיכיבים כל לגבי גם רבה חשיבות יש יצליח, שביזור כדי
אם יותר חשובה מפורטת תמחיי מערכת במרכז. המנהלים של הניהול כושר לפיתוח
השיווק בתחום סמכויות ליחידה מאצילים לפרנק להתפנות להם לאפשר אמור הביזור
מצבת לקביעת סמכויות מאצילים אם מאשי ובקרה סטנדרטים קביעת תכנון, של ציות
חשובות איכות לבקרת מערכות האדם כוח תפקידים למלא להכשירם מקום יש יעילה.
סטנדר לקביעת סמכויות מאצילים אם יותי עליהם. המוטלים אלה חדשים
מאצילים אם מאשר רפואי טיפול של טים
העובדים. של תעסוקה תנאי לקביעת סמכויות
גם לתרום יכולה יחידה לתקצוב מערכת לניצול מסייעים אמצעים הספקת
תקציב של החשיבות אך ריכתית, במערכת מבוזרת במערכת האפשרויות
לבזר מחליטים אם עולה מרפאה או מחלקה לעתים עולות מבחר ארגוני למבנה במעבר
בהצלבה ננתח בהמשך אלה. לרמות סמכויות כהכרחיים הנתפסים לאמצעים דרישות
מרכיבי ובין אמצעי כל שבין הקשרים את היחידה: פעילות להצלחת
הכרחיים אמצעים אילו ונראה הביזור ויעדי הה עלידי יחידות לתקצוב חדש מפתח .1

אינם ואילו שונים בתחומים אוטונומיה למתן היסטורי, תקציב לפי לא המרכזית, נהלה
הכרחיים. לבצע. שעליהן משימות לפי אלא

לספק הן מכוונים המסייעים האמצעים  מחלקתי ותקציב למרפאה תקציב .2
מובן במידע. השימוש את לשפר והן מידע כדי אלה יחידות לפי תקציב הקצאת
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ההחלטות רוב שכן למרכז, השטח מן נתונים רבה חשיבות יש ריכוזית במערכת שגם
במרכז. מתקבלות שבמ נראה, אולם בו. ולשימוש מידע לקיום

מידע יותר לקיום לצפות יש מבוזרת ערכת
היחידות בין בונה תחרות שמרכץ: מפני במידע יותר רב ולשימוש

מסווגים ארגוני במבנה העוסקת בספרות היחידות עבור יותר קריטי נעשה המידע
עצמאיות היותן מידת לפי בארגון יחידות סיבות מכמה בשטח
יחידות של המאפיינים .(selfcontained)

הם: כאלה משי לביצוע אחריות יש ליחידה כאשר א.
משא על אחרות יחידות עם מתחרות לא א. זקוקה היא תקציב במסגרת ולעמידה מות

מחלק. שהמרכז בים במגבלות לעמוד שתוכל כדי מידע ליותר
מאותם קונות או שוק באותו מתחרות לא ב. ליחידה יש שבביזור מכאן, התקציב.

ספקים. והסיכוי מידע לאסוף יותר גדולה הנעה
ליחידות מוצרים או שירות מספקות לא ג. כאשר יותר. רב המידע מערכת להפעלת

לתשומותיהן. בהן תלויות או אחרות החלטות לקבל שצריכה זו היא היחידה
לתאם צורך בלי החלטות לקבל יכולות ד. לבנות אינטרס לה יש המידע, סמך על

האחרות. היחידות עם אותן הנ את ולעדכן מתוחכמת מידע מערכת
להתח צורך בלי מטרותיהן את משרתות ה. יקר. המחיר אם גם שוטף, באופן תונים

האחרות. היחידות של במטרות שב טכנית אפשרות יותר יש מבוזרת במערכת ב.
עצמ יותר הן המבוזרות שהיחידות ככל פיקוח למשל. מפורט. במידע להשתמש
צורך פחות שיהיה לצפות יש כך איות מן אפשרי בלתי כמעט הוא רופא כל על
כאלה, הן כשהיחידות לכן, ביניהן. לתאם מן או המחוז מן אפשרי אבל המרכז,
(גמישות הביזור של העיקריים היתרונות המרפאה.
חסרונו על גוברים הסביבה) לצורכי והתאמה רב עניין יש למרכז גם מבוזרת במערכת
הנדרש לתיאום, להגיע הקושי  העיקרי צורך לו יש אך בו, ובשימוש מידע בקיום
הארגון. כלל של יעיל תפקוד להשיג כדי ריכוזית, במערכת מאשר מידע בפחות

יש זה, במובן עצמאיות הן כשהיחידות החלטות פחות לקבל צריך שהוא כיוון
תחרות ביניהן. תחרות לפחות גם לצפות וברמת רב מידע על המתבססות שגרתיות
לפגוע עלולה בארגון יחידות בין מוגזמת מבוזרת במערכת כמוכן, גדולה. פירוט
לפ עלולה יחידה כל שכן הכולל, בתפקודו במערכת מאשר אחר למידע זקוק המרכז
את לראות ולא שלה האינטרסים לפי עול כזה במצב העיקריים תפקידיו ריכוזית.
שבו מצב ייתכן למשל, הארגון. כלל טובת לשם ובקרה, תכנון מדיניות, קביעת הם
ליחידות הוצאות להעביר תנסינה יחידות יותר וממוקד מצטבר במידע צורך יש כך
לארגון הכוללת שהעלות למרות מתחרות, תשומות. על ופחות תפוקות על
להיעשות יכול הדבר יותר. גבוהה תהיה במ המידע. זרימת כיוון הוא נוסף היבט
והט מביתהחולים מוקדם שחרור של בדרך של זרימה שתהיה הוא הכרח מבוזרת ערכת
אמבולטורי וטיפול תרופות של ההוצאות לת צריך המרכז  ההפוך בכיוון גם מידע
החולה העברת של בדרך או הקהילה; על שההחלטות כדי לשטח, כללי מידע להזרים
בין או בביתהחולים למחלקה ממחלקה הכללית. המדיניות לפי תהיינה שתתקבלנה
יחידות בין שתחרות מצב, ייתכן בתיחולים. של זרימה על דגש יש ריכוזית במערכת
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אינו הביזור כלומר, סמכויות. להאציל ניתן ביחסי לפגיעה הדדיות, להשמצות תביא
יש לעיל, שהצגנו כפי אלא, אחד, מכלול או שכר, בתנאי מקנאה כתוצאה העבודה
יכולים מרכיב כל לגבי שונים. מרכיבים לו כדאיות אי בגלל בפריפריה שירותים לסגירת
כמוכן, אחרים. עלות/תועלת שיקולי להיות כלכלית.
מרכיב כל לבזר כדי ההכרחיים האמצעים היא היחידות בין מבוקרת תחרות אולם

אמצעים. אותם אינם הביזור יכול שבאמצעותם המנגנונים אחד
מחשש לביזור שמתנגד מי לדוגמה, בתכנון יעילות. וליתר משופר לתפקוד להביא
צריך השירות, בהספקת השוויוניות שתיפגע השאלה על הדעת את לתת יש מבוזר מבנה
כרוך הביזור של מרכיב כל שלא לזכור ויכולה רצויה התחרות יחידות אילו בין
יקרים מיחשוב אמצעי שדורש מי זה. בסיכון תחרות למנוע וכיצד קונסטרוקטיבית להיות
שניתן לזכור, חייב לביזור מקדים כתנאי ומזיקה. מוגזמת
מערכות ללא גם אחדות סמכויות להאציל היחי בין תחרות לעודד נועד הביזור אם
שעות קביעת בנושא למשל מתוחכמות, מידע תהיה כך יותר עצמאיות שהן ככל אזי דות,
התנגדות יעורר שביזור שחושש מי עבודה. פחות שיש משום הביזור, מן תועלת פחות
שיש לזכור, חייב מקצועיים איגודים של הבריאות במערכת ביניהן. לתחרות מקום
להתנגדות לצפות סיבה אין שבהם תחומים יש ולפיכך עצמאיות אינן שהיחידות ברור,
חופשי לשימוש הקשור בכל למשל, כזאת; ביניהן. תחרות של כלשהי למידה לצפות
המרכזית. בהנהלה הנמצא במידע יחידות של בתחומים היחידות בין תחרות לעודד ניתן
להאציל חייבות אינן מרכזיות הנהלות ולא נותנות, שהן בשירות למשל אחדים,
זמן. ובאותו התחומים בכל סמכויות ליחידות האר לתפקוד המפריע בתחום תחרות לעודד
סמכויות האצלת על מדברים כאשר לכן, ההון. בשוק או העבודה בשוק למשל גון,
אילו לגבי להבהיר חשוב החלטות לקבלת לקיום לצפות יש מבוזר ארגוני במבנה

הסמכות. מואצלת תחומים משאבים על יחידות בין יותר חריפה תחרות
בניתוח הביזור של מרכיב כל ננתח להלן מכך נובע הדבר לחלוקתם. אחראי שהארגון
הוא הביזור מיעדי אילו נבחן עלות/תועלת; להצלחה אישית אחריות יש למנהל שכאשר
בו קשורים סיכונים אילו במיוחד, מקדם יותר יתאמץ שהוא להניח סביר לכישלון, או
האו למתן הכרחיים אמצעים ואילו ישירות היא הארגון מן משאבים וקבלת להצליח כדי
באמצעות נעשה הניתוח בתחומו. טונומיה במבנה כמוכן, לכך. החשובות הדרכים אחת
מול יעדים מול מרכיבים של צולבת בחינה יותר גדולה הזדהות שתהיה אפשר מבוזר
ראשוני ניתוח זהו אמצעים. ומול סיכונים הכללית, המערכת עם מאשר היחידה עם
חדשים. מחשבה כיווני להדגים שמטרתו משום המשאבים, על התחרות תגבר ולכן

שלו. היחידה טובת לפי יפעל אחד שכל

הקשורים בנושאים אוטונומיה
היחידה של הפנימית להתארגנות הביזור מרכיבי נין1וח ד.

תפקי וחלוקת אדם כוח מצבת קביעת
כוח מצבת לקבוע ליחידה חופש מתן : דים רצוי האם בשאלה דנים כאשר כלל, בדרך
לשיפור להביא יכול תפקידים וחלוקת אדם בארגון, החלטות לקבלת הסמכויות את לבזר
או העלויות, את להגדיל בלי השירות רמת שבהם רבים תחומים שקיימים לכך ערים לא
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באופן רכישות לבצע תוכל יחידה כל אם נמוכה בעלות שירות רמת אותה מתן לאפשר
עצמאי. המצב את לשפר גם יכול כזה חופש יותר.

ליחידה חופש הענקת שירותים: רכישת שיינתנו כך עלידי ההכנסות מצד הכלכלי
(בית שלה השירותים ספקי את לבחור יינתן אם תשלום, תמורת נוספים שירותים
את לשפר יכול רפואי) מכון מעבדה, חולים, שירותים. למכור חופש גם
של העלויות הקטנת עלידי הכלכלי המצב בת אוטונומיה מתן של ההשפעה אולם,
השירות את לשפר גם עשוי הדבר היחידות. חריגות של לכיוון גם להיות יכולה זה חום
בין תחרות תהיה שכן הטיפול, איכות ואת הגדלת על בשכר פיצוי יידרש אם תקציביות,

השירות. ספקי תג בהכרח לא השכר תוספת אבל התפוקה.
הוא, זה בתחום אוטונומיה במתן הסיכון העובדים. מספר את יצמצמו אם חריגות, רום
(אם בארגון אחרות ביחידות פגיעה שתיתכן של מצב גם ייתכן בשכר פיצוי יהיה אכן אם
עלפני פרטי ביתחולים תעדיף היחידה השכר. הסכמי פריצת

למשל). קופתחולים, של ביתחולים בקלנם קשורה זה בתחום סמכויות האצלת
שירות, בספקי לבחור תוכל שיחידה כדי של עלות/תועלת לחשב שיוכלו מטה יחידות
שתוכלנה מטה יחידות שתהיינה הכרחי שונים. צוות הרכבי

שירותים. וטיב מחירים להשוות ליה1 חופש מתן י. תעסוקה תנאי קביעת
האפשרות תקציב: סעיפי בין העברה לשלוח קידומים, לקבוע שכר, לשנות דות
תקציב סעיפי בין חופשי באופן להעביר לחיזוק להביא עשוי וכדומה להשתלמויות
הם שכן המנהלים, של להנעה לתרום עשויה שה סיכוי יש מכאן העובדים. של ההנעה
תוכניות לבצע אפשרות בידם שיש ירגישו שהם השירות איכות את ישפרו עובדים
אישורים. בקבלת הכרוכים עיכובים ללא נותנים.
עשויה תקציב סעיפי בין בהעברה גמישות בת אוטונומיה למתן הקשורים הסיכונים
שכן הטיפול, איכות ואת השירות את לשפר כתוצאה התקציב מן חריגות הם: זה חום
שלה בתקציב להשתמש תוכל יחידה כל כתוצאה עבודה סכסוכי הטבות, מחלוקת
לתנאים במהירות ולהיענות הצרכים לפי העלאת יחידות, בין או יחידה בתוך מקנאה
סירבול ללא אחריותה בתחום המשתנים עובדים בקרב והתמרמרות הכולל השכר רמת
של סכנה קיימת זאת, עם יחד ביורוקרטי. שליטה מדי יותר יש שלמנהל ההרגשה בגלל
של הקושי מן כתוצאה מתקציב חריגות התעסוקה. תנאי על
אם גמיש. תקציב ניצול על לפקח המרכז אינה זה בתחום אוטונומיה אמצעים, לגבי
בידו יש אזי חריגה, כל לאשר חייב המרכז י מי מערכות כגון מיוחדים אמצעים מחייבת
ליחידה אם חריגות; מראש למנוע הכלים וכדומה. יחידה תקציב דע,
שייווצר אפשר בסעיפים, לחרוג סמכות יש ציוד לרכוש אפשרות מוצרים: רכישת
ייגמר נוספים עובדים העסקת שבגלל מצב ותוך עיכובים ללא ביורוקרטי, סרבול ללא
לצרכים מימון יהיה ולא הכולל התקציב היחידה לצורכי ביותר המתאים הציוד בחירת
המרכז יצטרך ואז למשל) (תרופות, חיוניים הדבר השירות. איכות לשיפור לתרום עשויה

נוסף. תקציב לממן שיהיה כיוון יעילות ליתר להביא גם עשוי
בניית מחייבת זה בתחום סמכויות הענקת לדכי הרכישות תקציב של אופטימלי ניצול
לעקוב תוכל שהיחידה כדי מיחשוב, מערכת יש אולם לצרכים. בדיוק המתאים הציוד שת
שיהיו הסיכון את ולהקטין הוצאותיה אחר שלו לגודל היתרון את יאבד שהארגון חשש
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ריכוזי במבנה לה. שיוענק בתקציב ביטוי הבקרה לצורך גם הכרחי המיחשוב חריגות.
בכל השירותים הרכב על במרכז מחליטים המרכזית. ההנהלה של
הגריאטרי, השירות הרחבת למשל איזור, חופ גישה מתן שבמרכז: במידע שימוש
לספק. שיש השירות לפי נקבע והתקציב במרכז המצוי מידע אל בשטח למנהלים שית
האיזור, מאפייני לפי בתקציב צורך 'יש עתה היחידה של הכלכלי המצב את לשפר עשויה
שירותים אילו בשאלה הדעת ששיקול מפני יתקבלו ההחלטות שכן השירות, איכות ואת

האיזור. להנהלת עובר לתת צריך חופשית גישה ומקיף. רחב מידע סמך על
נוספים שירותים ומכירת (פיתוח שיווק המידע מערכת הרחבת מחייבת כזאת
למבוטחיה): להעניק חייבת אינה שהקופה בין בתקשורת דגש שימת תוך הממוחשבת
המצב את לחזק נועד בשיווק פעולה חופש ליחידות. המרכז
הה הגדלת באמצעות הארגון של הכלכלי
שירותים פיתוח מיוזמות, כתוצאה כנסות להספקת הקשורים בנושאים אוטונומיה
גם צפוי החופש היחידות. עלידי ומכירתם לצרכן השירות
שיעסקו העובדים של ההנעה את להגדיל השירר (במסגרת שירותים הרכב קביעת
בכיר. ורפואי מינהלי צוות  בשיווק חופש מתן למבוטחיה): חייבת שהקופה תים
הרצון מן שכתוצאה חשש, קיים שני, מצד השירותים הרכב בקביעת ליחידות פעולה
חשבון על יוקרתיים שירותים יפותחו לשווק של לדרישות או לצרכים בהתאם שיספקו
רבים לקוחות ואז הסטנדרטיים השירותים (צעי אליה להגיע שרוצים היעד אוכלוסיית
הוא נוסף סיכון נפגעים. עצמם את ירגישו ביחס צרכנים מודעות עם מתוחכמת רה,
שבה לחולים, סלקטיבית גישה שתתפתח השירות את לשפר עשוי בריאות), לשירותי
האוכלוסייה לקבוצות השיווק מאמצי יופנו עשוי זאת בעקבות ליחידה. לקוחות ולמשוך
"ת >מוכן ייפגעו. השאר ואילו המבוססות הגדלת באמצעות הכלכלי מצבה גם להשתפר
היחידה תחליט לשווק הרצון שבמסגרת כן, להגביר בהחלט יכול כזה חופש ההכנסות.
צעד למשל, פרטית, רפואה הכנסת על ובקרב הבכיר הניהול דרג בקרב ההנעה את
הציבוריים הבריאות ספקי מדיניות את הנוגד מתן אולם, השינוי. מן שייהנו עובדים אותם

כיום. הגדולים הישירה הדרך אינה זה במרכיב אוטונומיה
חופש מתן השירות: מתן מקום קביעת זוטרים. עובדים של ההנעה להעלאת
שי לספק גיאוגרפית) (מבחינה היכן לקבוע אט שירותים תפתח שהיחידה חשש, קיים
הכלכלי, המצב את לשפר עשוי כלשהו רות בשיקולי להתחשב בלי ויוקרתיים רקטיביים
אינו הדבר שבו במקום שירות יינתן לא שכן לח להביא יכול הדבר פיתוחם. בעת עלות
באיכות לפגוע יכול זה דבר אולם משתלם. הצורכת באוכלוסייה ולפגיעה בתקציב ריגות
שוליים שאזורי אפשר שכן הכולל, השירות אח שעובדים גם, ייתכן שונה. שירותים סל

שירותים. ללא יישארו השירותים, הרכב משינוי ייפגעו ביחידה דים
כאלה החלטות להחליט סמכויות הענקת תעסוקה. ללא יישארו שהם משום
מיוח אמצעים הקצאת בהכרח מחייבת אינה התקציב לחלוקת חדש מפתח הכנסת
וכדומה). יחידה תקציב מידע, (מערכות דים חופש נותנים אם הכרחית היא היחידות בק
רפואית לכלכלה מטה יחידת קיום אולם, אם השירותים. הרכב את לקבוע ליחידה

כדאיות. בחישובי לסייע עשוי גדול ריכוז בו שיש באיזור פועלת היחידה
נוספים): (לשירותים תעריפים קביעת לידי לבוא חייב הדבר למשל, קשישים, של
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מערכת בניית מחייב זה בנושא אוטונומיה לשפר יכול היחידות בידי זאת סמכות קיום
איכות. בקרת של הכלכלי מצבה ואת העובדים של ההנעה את

חריגות שיהיו אפשר שני, מצד היחידה. של
מסקנות כדי מחירים שיורידו מכך כתוצאה מתקציב

שו יעדים מקדמים שונים שמרכיבים ראינו, תע שייקבעו אפשר אטרקטיביים. להיות
רוצים, אם שונים. בסיכונים וכרוכים נים של סכנה קיימת ואז מדי גבוהים ריפים
המצב שיפור של היעד את לקדם למשל, שלא כאלה יהיו  חולים לגבי סלקטיביות
חשוב בהכנסות, גידול של בדרך הכלכלי פגיעה תהיה יקרה, כך אם לשלם. יוכלו
המר ושאר השיווק בתחום אוטונומיה לתת השירות. שוויוניות בעקרון
במתן אך לצרכן, בשירות הקשורים כיבים קיום מחייבת זה בתחום סמכויות האצלת
שייפגע החשש קיים זה בתחום אוטונומיה כמוכן התעריפים. לקביעת מטה יחידות
המט אם לצרכנים. המסופק בשירות השוויון הע לקביעת תמחור מערכת שתהיה הכרחי
הרצון שביעות הגברת היא העיקרית רה שונים. שירותים של לויות

איטינימיה למתז חשיבית יש העובדים של הספקת (שעות עבודה שעות קביעת
צעי אי הר/עסיקה תנאי בקביעת ליחידית לצרכים העבידה שעות התאמת השירית)

בהוצאות. גידול מפני בחשש כרוך זה , , ,
י עשויה ופוטנציאליים קיימים לקוחות של

להיגיש צייר שינים שבאזייים אפשי את לשפר ובכך לקוחות למשיכת לתרום
העונים הביזוי,מרכיבים של שינים מיכיבים מן שייהנו עובדים יהיו הכלכלי. המצב
היעדים את יההילמים ™i"'1 הציכים על הרצין ושביעות העבידה בשעות השינויים
ך7פ"? המיכז איזיר למשל המקימיים אחרים שעוביים אפשר אולם תעלה. שלהם
ובין החולים קופות בין גבוהה תחרות ברמת
י י י אפשר זאת עקב תנאים. הרעת בשינוי יראו
כראי המרכז באיזור בביזור בתיהחולים.

, , נוסף סיכון עבודה. סכסוכי ביחידות שייווצרו
המקדמים איטינימיהבמרכיבים לתת אולי העובדים בשכר העלאה תידרש שאילי הוא
שייילי כגיז הארגיז' של התחיי" כישי את שגו לא בשעות לעבוד נכונותם על כגמול
מתן מקום קביעת לסל, מחוץ שירותים
צורכי על העונות פתיחה שעות השירות,
חשוב זאת, לעומת בנגב, וכדומה. הצרכנים רפואי: טיפול של סטנדרטים קביעת
עוברים; שימשכו במרכיבים עצמאות לתת סטנדרטים לקבוע ליחידות אפשרות מתן
תעסוקה, תנאי לקבוע אפשרות מתן למשל, הר ההנהלה של ההנעה את לשפר יכולה

וכדומה. אדם כוח מצבת תעלה הטיפול שאיכות גם, אפשר פואית.
חשוב הביזור של שונים שבשלבים אפשר תעמודנה והיחידות הסטנדרטים יועלו אם
לבחון כדאי שלו. שונים מרכיבים להדגיש ששביעות לכך, להביא יכול זה דבר בהם.
של ההתנגדות מידת ממדים: בכמה זאת מכך כתוצאה תגבר. הלקוחות של הרצון
שלהם, הפעולה בשיתוף שמעוניינים גורמים הצ עקב הכלכלי במצב שיפור גם אפשרי
תחום שבה המידה בתחום; אוטונומיה למתן זאת סמכות מתן אולם, לקוחות. טרפות
רמת לארגון; חשובים שהם יעדים מקדם התקציב מן חריגות לגרום עלולה ליחידות
בתחום; אוטונומיה למתן הקשורים הסיכונים מדי), גבוהים בסטנדרטים שירות יספקו (אם
השקעה יחייב אוטונומיה מתן מידה באיזה את יורידו (אם הטיפול באיכות לפגוע אף או

כלים. בבניית מתן כלכליים). שיקולים בגלל הסטנדרטים
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המרכז, מן ותכנון הכוונה קיום הם: התנאים
פיתוח ופיקוח, בקרה קיום תמריצים, קיום סיכום ה.
וקיום מסייעים אמצעים הספקת מנהלים, י

היחידות. בין בונה תחרות הנהלה שבו תהליך הוא סמכויות ביזור
מספר ניתחנו העבודה של האחרון בחלק שונים בתחומים סמכויות מאצילה מרכזית
מהם אחד כל ולגבי הביזור של מרכיבים סמכויות בין הבחנו לה. הכפופות ליחידות
אילו על מקדם, הוא היעדים מן אילו בחנו סמכויות ובין פנימית התארגנות של בתחום
אמצעים ואילו הדעת את לתת יש סיכונים ראינו, לצרכן. השירות הספקת של בתחום
במרכיב אוטונומיה למתן במיוחד הכרחיים יעדים מספר להשיג כדי נעשה שהביזור

זה. הארגון תפקוד שיפור הוא להם שהמשותף
הוא שהביזור עולה, דלעיל הניתוח מן ושביעות פספי מצב השירות, טיב מבחינת
השינוי את לבצע האפשרות מורכב. תהליך עמדנו זאת, עם יחד העובדים. של רצון
חסרונותיו על יגברו הביזור שיתרונות כך גם כרוך סמכויות ביזור שתהליך כך על
לבעי ההנהלה במודעות רבה במידה תלויה בעיות לגודל, יתרון איבוד כגון בסיכונים,
המס ובאמצעים אותן לפתור בכשרונה ות, בהוצאה לגידול וחשש היחידות בין תיאום
המושגית המסגרת לרשותה. העומדים ייעים הארגון. של הכוללת
אמו בארגונים ביזור תהליך לניתוח שהצענו הצ מידת על המשפיעים תנאים זיהינו
לבצע בבואם ההחלטות למקבלי לסייע רה מצב יצירת על כלומר ביזור, של לחתו

כזה. שינוי חסרונותיו. על יגברו הביזור יתרונות שבו

ביבליוגרפיה

נגן). (ועדת 1984 אפריל חולים, בקופת הבריאות שירותי של מחודשת להיערכות הוועדה המלצות
19*8 מאי הבריאות, מערכת של ותיפקודית ארגונית והיערכות מדיניות לקביעת מקצועית הציבורית הוועדה המלצות

טריינץ). (ועדת
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לדצמבר אוגוסט שבץ בתקופה רוטר, ר' מר פסה, נ' מר ניסים, מ' מר מיכאלי, ד' פרופ' לס, י' פרופ' הבר, ש' מר
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Abstract
In recent years there has been a recurrent call to decentralize
organizational structures in the health care system and to grant
autonomy to operating units, both in the Ministry of Health and in the
sick funds . Key actors in the health care system agree that it would
be desirable to grant autonomy to units at the regional level of Kupat
Holim Clalit and at the hospital level. They also agree that it might
be worthwhile to extend decentralization to the community clinics of
Kupat Holim and to the departments of hospitals. It is expected that
decentralization will enable these organizations to function more
efficiently and to respond more flexibly to changing conditions in the
field.

Decentralization is a process by which central management delegates
authority in various realms to subordinate units. We differentiate
between authority in the realm of internal organization and authority
in the realm of provision of services to the consumer.

Our study is based on a review of the literature, discussions with
experts, and interviews with managers in the health care system.
We found that decentralization is usually carried out to achieve
several goals, all aimed at improving an organization1s quality of
service, financial situation, and worker satisfaction. However, an
organization that decentralizes risks losing economies of scale, faces
problems in coordinating the activities of its units and risks
increasing its overall expenditures.

In this paper we identify conditions that influence the extent of
decentralization1s success, that is, that create a situation in which
the advantages of decentralization are greater than the disadvantages.
These conditions are: the provision of direction and planning by the
center; the existence of appropriate incentives and of adequate control
and supervision mechanisms; the implementation of a process for the
development of managers; the provision of managerial support systems,
such as information and quality control systems; and the existence of
constructive competition among units.



In the last part of our paper we analyze a number of types of decisions
for which authority can be delegated. Each of these is examined as to
the goals it promotes, which risks should be considered, and which
resources are essential to successful autonomous decisionmaking.

Our analysis emphasizes the fact that decentralization is a complicated
process. The possibility of implementing decentralization so that its
advantages will outweigh its disadvantages depends on management1s
awareness of the potential problems, on its problemsolving skills and
on the managerial support systems that are available to it.

In this paper we offer some general ideas for planning a decentralized
organizational structure. The conceptual framework proposed for
analyzing decentralization of organizations will assist decisionmakers
in the implementation of the process.


