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והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט

הפרויקט? מהו א.
 שנת במהלך לפעול החל מער״ר( )להלן והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט

 במעו״ר. השונים האגפים שבפיקוח במוסדות הטיפול באיכות מתמיד לשיפור להביא כדי 1994
 פותחה אשר הטיפול, איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת על מבוסס הפרויקט

 איכות לבדיקת המסמנים גישת על מתבססת הרף שיטת ברוקדייל. מג׳וינט-מכון חוקרים על-ידי
 של נבחרות בעיות המפקחים בודקים השיטה במסגרת איכות. הבטחת עקרונות ועל הטיפול

 הנתונים במוסד. הטיפול איכות את המשקפים המוסד, ברמת היקפיים ומדדים )מסמנים( המטופל
 ממדים על המידע איסוף מידע. כמקור המטופל על דגש מתן תוך מידע, מקורות מכמה נאספים

 להם הסיבות את לגלות הליקויים, לאיתור בנוסף מאפשר, תוצאה ושל תהליך של מבנה, של
 אחר פרטני מעקב המאפשר שיטתי, באופן מתבצע הפיקוח לתיקונם. התערבות תכניות ולהציע
 במוסדות הטיפול איכות על שוטף מידע קבלת וכן תיקונם, לאכיפת פעולה ונקיטת הליקויים תיקון

 כשיטת הרף שיטת מיושמת מוצלחת, ניסיונית חומש תכנית לאחר הארצית. ברמה שירות בכל
ותשושים. עצמאיים לזקנים מוסדות על במעו״ר לזקן השירות של השגרתי בפיקוח הרשמית הפיקוח

היעד ואוכלוסיית לפרויקט השותפיס הארגונים ב.
 אגודה - ואלכ״א ברוקדייל ג׳וינט-מכון ישראל, ג׳וינט מעו״ר, לפרויקט: שותפים ארגונים ארבעה
 לפיקוח האחראי ונוער, לילד השירות לפרויקט: שותפים במער״ר הציבורי. בשירות אדם כוח לפיתוח

 מוסדות 50כ- על לפיקוח האחראי המפגר, באדם לטיפול האגף ולנערים; לילדים פנימיות 2100 על
 עבריין; לנוער מוסדות 400 על לפיקוח האחראית הנוער, חסות רשות ומבוגרים; צעירים למפגרים
 מעורבים הכול בסך לנכים. מוסדות 20כ- על לפיקוח האחראי השיקום, באגף החוץ־ביתי והטיפול
הפרויקט. במימון למעו״ר שותפים ברוקדייל וג׳וינט-מכון ישראל ג׳וינט מוסדות. 320כ- בפרויקט

הפעולה דפוס ג.

 המפתחים השונות, הפיקוח מערכות מארבע אחת לכל מקצועיים צוותים הוקמו הפרויקט במסגרת
 על אחראים ברוקדייל מג׳וינט-מכון חוקרים הרף. שיטת בסיס על חדשים פיקוח והליכי פיקוח כלי

 הייחודיים ולתנאים לצרכים הרף שיטת התאמת על בפרויקט, והמחקרי המושגי-מתודולוגי ההיבט
 ההיבט על אחראית אלכ״א הפרויקט. הערכת ועל במעו״ר השונות הפיקוח מערכות ארבע של

 מהפעלת כמתחייב השונות, במערכות וההתאמה השינוי תהליכי הכוונת ועל הליווי על הארגוני,
 בצוות מתנהלת שירות בכל העבודה מומחים. ארגוניים יועצים של בהנחייתם לפיקוח, הרף שיטת
ברוקדייל. מג׳וינט-מכון החוקרים ובשיתוף ארגוני יועץ בהנחיית פיתוח



הפרויקט צוות ד.
מעו״ר 1ו1צו
מעו״ר. מטע□ הפרויקט על אחראי - ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל - פוזנר חיים •

 מפקחים הויזליך, וצבי זימרה בן וציפורה השירות; מנהל ועטר, מוטי - ונוער לילד השירות •
ארציים.

על הממונה שלום, וגדעון האגף; מנהלת לוי, אהובה - המפגר באד□ לטיפול האגף
המעונות. ■

 טיפול ענף ראש נחמן, מוריאל המעונות; על הממונה וגשל, מנחם - הנוער חסות רשות •
מחשוב. פרויקט מנהל חרוצ׳בסקי, וגבי בפרט;

 חוץ- טיפול - בכיר מרכז אליישר, ושלמה השיקום; אגף מנהל פרקש, שלמה - השיקום אגף •
ביתי.

 חלק וכן לעיל שהוזכרו הפיקוח מערכות בארבע המוסדות על המפקחים כל מעורבים בפרויקט
■ שלהם. ומהניסיון מהידע לתרום שנתבקשו מהמוסדות, נוספים מקצוע ובעלי מהמנהלים

ברוקד״ל ן1גיוינט-מכ צוות
איכות. והבטחת הטיפול איכות תחום ראש פליישמן, רחל - הפרויקט מנהלת •

איכות. והבטחת הטיפול איכות בתחום חוקרת צמח, תמר - הפרויקט רכזת •

 דניז בראשות ומוגבלויות נכויות תחום וצוות דולב טלל בראשות בסיכון ילדים תחום צוות •
הפיקוח. נושאי של התוכני-מקצועי הצד לפיתוח שותפים נאון

אלכ״א צוות
 בעזרת וארגונים, מנהלים פיתוח תחום וראש אגף ראש סגן בלום, דבורה - הפרויקט מנהלת •

נפתלי. וטליה כץ נתנאל ■בן־יאיר, שמעון הארגוניים היועצים

הפרויקט הובלת מערן ה.
 אחרי ועוקבת התקציבים ואת העבודה תכנית את המאשרת היגוי, ועדת מלווה הפרויקט את

 בשנים מעו״ר: מנכ״ל יושב ובראשה בשנה פעמים כשלוש מתכנסת הוועדה הפרויקט. התקדמות
 ארנון ישראל, ג׳וינט מנהל גם בוועדה חברים שלום. בן יגאל 1997ומ- שושן בן אברהם 1996-1995

 תקציבים ומנהל אבן־חן משה אלכ״א, מנהל חביב; ג׳ק ברוקדייל, ג׳וינט-מכון מנהל מנטבר;
 פוזנר, חיים האגפים: מנהלי בוועדה משתתפים מעו״ר מטעם פקטור. חיים ישראל, בג׳וינט וכספי□

 מאיר המפגר; באדם לטיפול האגף מנהלת לוי, אהובה ואישיים; חברתיים לשירותים האגף מנהל
 מידע מערכות אגף ראש קליפר, ויונה השיקום אגף מנהל פרקש, שלמה התקון; אגף מנהל חובב,



 מנהלת גרוס, עדנה המחוזות, מנהלי מער״ר, למנכ״ל עוזר צבע, קותי משתתפים ממעו״ר עוד וענ״א.
 ירושלים מחוז מנהלת לוין, ודינה והצפון; חיפה מחוז מנהל פוקס, יהודה והמרכז; ת״א מחוז

 גם לוקחים לעיל שהוזכרו השונות הפיקוח מערכות על והאחראים הפרויקט צוות לבסוף, והדרום.
ההיגוי. בוועדת חלק הם

 צוות בשיתוף במעו״ר וענ״א מידע למערכות האגף על-ידי מבוצע לפרויקט המחשב תוכנת פיתוח
 המחשוב, של ההיגוי ועדת על-ידי ומלווה ברוקדייל בג׳וינט-מכון איכות והבטחת הטיפול איכות

במעו״ר. ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר, חיים בראשות



תקציר

 1995 בשנת החלו וג׳וינט־ישראל אלכ״א ברוקדייל, ג׳וינט-מכון עם בשיתוף והרווחה העבודה במשרד

 אגף של הדיור מסגרות על הפיקוח מערכת וביניהן המשרד, של הפיקוח מערכות לשיפור בפרויקט
אלה. במסגרות הטיפול באיכות מתמיד לשיפור להביא במטרה הרף, שיטת על-פי השיקום,

 על-ידי פותחה אשר הטיפול, באיכות מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, לפיקוח, שיטה היא הרף שיטת
 בפיקוח שנים מספר כבר רבה בהצלחה בשימוש ונמצאת הקודם, בעשור ברוקדייל בג׳וינט-מכון חוקרים

הבריאות. משרד ומטעם והרווחה העבודה משרד מטעם לזקנים המוסדות על הממשלתי

 הוסטלים מעונות, :שונים מסוגים דיור מסגרות על ומפקח מפעיל והרווחה העבודה במשרד השיקום אגף
 ליקוי ועיוורון, ראייה ליקוי פיזית, נכות שונות: מוגבלויות עם באנשים המטפלות בקהילה, דיור ומערכי
וגבוליות. למידה ליקוי וחירשות, שמיעה

 של הראשון בשלב רואיינו אלה מסגרות על השיקום אגף של הפיקוח לצורכי הרף שיטת מהתאמת כחלק
 פיקוח שביצעו המפקחים וחמשת ביתי החוץ הדיור מסגרות מנהלי 18 כל (1995 שנת )תחילת הפרויקט

 הפיקוח ובמערכת הדיור במסגרות הקיים המצב את להעריך היתה אלה ראיונות מטרת אלו. מסגרות על
הפרויקט. הפעלת לפני והמפקחים המנהלים עמדות את ולבדוק

 מאפיינים כגון: היבטים, לגבי המנהלים ועמדות הדיור במסגרות הקיים המצב תיאור כוללת ההערכה
 והפיקוח הדיירים של היום־יום חיי האדם, כוח המסגרות, של הפיזי המבנה דייריהן, ושל המסגרות של
 בתקנים הנדרש לבין הראיונות עריכת בעת הקיים המצב בין השוואה גם מוצגת בדוח המסגרות. על

השיקום. אגף של ובנהלים

 שכתיבתם הנהלים, בהשלמת שימוש נעשה אף ובחלקם השיקום, אגף למטה הועברו הבדיקה ממצאי
 בניית בעת כבסיס שימשו מהממצאים חלק .1997 בינואר באגף לפיקוח הרף שיטת יישום עם הושלמה

 אלו ממצאים בין השוואה תיערך בעתיד המוסדות. ומנהלי המפקחים של בפורומים הפיקוח כלי
 הדיור במסגרות הקיים במצב שינוי חל האם לבדוק כדי השיטה הפעלת לאחר שייערכו ראיונות לממצאי
המצב. בשיפור השיטה יעילות הוכחה והאם והמפקחים, המנהלים ובעמדות

 דיירים. 547 בהן חיו אשר ביתי חוץ דיור מסגרות 18 השיקום אגף בפיקוח היו הראיונות לתקופת נכון
 אלו סוגים (.5) בקהילה דירות ומערכי (6) הוסטלים (,7) מעונות סוגים: לשלושה נחלקות המסגרות

 הדיירים, היקף מבחינת ביותר הגדולות המסגרות הם המעונות בגודל: בעיקר מזה זה נבדלים
ביותר. הקטנות המסגרות הם בקהילה הדירות ומערכי בגודלן בינוניות מסגרות הם ההוסטלים

 של תפוסה קיימת כי נמצא ומעלה. 18 בני הם השיקום אגף של הדיור במסגרות מהדיירים שלישים שני
 ראייה ללקויי במעונות מתת־תפוסה בעיקר נובע הפער הראיונות(. לתקופת )נכון לתקן בהשוואה 90%

וחירשים. שמיעה וללקויי ועיוורים



 נפשות שתי עד של בצפיפות גרים הדיירים וההוסטלים המעונות ברוב כי נמצא הדיור צפיפות מבחינת
 הפיזי המבנה מבחינת הדיור מסגרות מצב כי נראה המנהלים מדיווח לתקן. בהתאם אחד מגורים לחדר
זה. בתחום רצון שביעות הביעו המנהלים ורוב תקין, הנו שלהן

 שמהן והבעיות הדיור מסגרת סוג לפי אלא דיירים, מספר לפי משרות של תקינה אין אדם כוח בנושא
 בין שונים תפקידים בעלי של לדייר משרה בהיקף שונות עולה הנתונים מן במסגרת. הדיירים סובלים

.שבטיפולן הדיירים ובצורכי בגודלן הדומות מסגרות בין ואף כללי, באופן המסגרות

 הדיירים שונות. תעסוקתיות במסגרות נמצאים מהדיירים 80%כ- כי נמצא הדיירים תעסוקת בתחום
 בהן שיש המסגרות מנהלי כל תפקודם. לרמת בהתאם החופשי, בשוק או מוגנות במסגרות עובדים
 חוסר מתאימים, עבודה מקומות בגיוס קושי :הדיירים לתעסוקת הקשורות בעיות העלו עובדים דיירים
 לדעתם כי ציינו המנהלים רוב זאת, עם יחד ועוד. נמוך שכר בעבודה, הדיירים של והתמדה יציבות

מעבודתם. או עבודתם ממקום מרוצים הדיירים

 בביקורי המתבטא למשפחותיהם, הדיירים בין קשר קיים המסגרות ברוב כי עולה הממצאים מן
 הדיור. במסגרות הדיירים את מבקרות גם המשפחות מהמסגרות במחצית משפחותיהם. אצל הדיירים

 בית, ביקורי באמצעות המשפחות עם קשר מקיימים מהמסגרת צוות אנשי המסגרות ברוב כן, כמו
המשפחות. בהשתתפות ואירועים מסיבות

 שונות. בתדירויות הפנאי בשעות ובילוי העשרה חברתיות, פעילויות מתקיימות הדיור מסגרות בכל
 בחודש פעם מתקיימים ומסיבות טיולים בשבוע, פעם לפחות המסגרות ברוב מתקיימים חוגים לדוגמה,

פחות. או

 בריחות. או איחורים כמו המשמעת בתחום בעיות אין לרוב כי נמצא ילדים בעיקר גרים שבהן במסגרות
 אלימות גניבות, :כגון האחרונה, בשנה שהתרחשו חריגים אירועים על דיווחו המנהלים רוב זאת, עם יחד

והתפרצויות.

 גם וברובן דייר לכל טיפול תכנית ישנה המסגרות ברוב כי נמצא לדיירים הניתן המקצועי הטיפול בתחום
 מהמסגרות. במחצית מתקיימות שגרתיות רפואיות בדיקות התכנית. של תקופתית הערכה מתבצעת

 הדייר, בא שממנה בקהילה החולים בקופת המשפחה רופא על-ידי ניתן הטיפול המסגרות שבשאר נראה
 ניתנות פסיכולוג עם או סוציאלי עובד עם שיחות בקהילה. להשתלבות כיום הקיימת מהמגמה כחלק

 טיפול או בתנועה טיפול באומנות, טיפול כמו פרה-רפואיים טיפולים אך המסגרות, ברוב לדיירים
המסגרות. ברוב ניתנים לא במשחק

 על-פי בעיקר מונחה הרף( שיטת יישום )לפני הדיור מסגרות על הפיקוח כי עולה המפקחים מראיונות
 קיים לא מפקח. הוא שעליה המסגרת ואת תפקידו את האישית תפיסתו ועל־פי המפקח של דעתו שיקול
 או נהלים קיימים לא כי ציינו והמפקחים תקופתית עבודה תכנית אין הדיור, מסגרות על מובנה פיקוח

 הפיקוח בביקורי הנבדקים בנושאים המפקחים בין הבדלים נמצאו הדיור. מסגרות להפעלת סטנדרטים
 מכך נובעת זו ששונות ייתכן השיקום. באגף לממונים הפיקוח ממצאי העברת ובנושא המתוכננים

לבצע. המפקח שעל הספציפיות הפעולות את מפרטת ואיננה כללית הנה המפקח תפקיד שהגדרת



 רוב לדוגמה, כיום. המתבצע הפיקוח לגבי המנהלים לעמדות המפקחים עמדות בין הבדלים נמצאו
 שרוב בעוד ולניהולן, הדיור במסגרות לדיירים הניתן הטיפול לאיכות תורם הפיקוח כי ציינו המפקחים
 מהפיקוח רצון שביעות הביעו והמפקחים המנהלים רוב זאת, עם יחד כך. חושבים לא המנהלים
כיום. המתקיים

 טוב עד כטוב כללי באופן הדיור מסגרות מצב את העריכו המפקחים ורוב המנהלים שכל בעוד כן, כמו
 הוא הדיור במסגרות שהמצב המוודא ומסודר עקבי פיקוח קיים לא בפועל כי עולה הראיונות מן מאוד,

טוב. אכן

 המפקחים ורוב אחיד, באופן יתבצע שהפיקוח שחשוב ציינו המנהלים ורוב המפקחים כל זאת, לאור
 לשיפור שהפרויקט ונראה מובנית, פיקוח שיטת הקיים הפיקוח בתהליך לשלב יש שלדעתם ציינו

זה. לצורך הולם מענה להוות יכול הרף שיטת לפי הפיקוח מערכות



תודה דברי

 אגף שבפיקוח המעונות ולמנהלי והרווחה העבודה במשרד השיקום אגף למפקחי להודות ברצוננו
 במהלך ומועילות חשובות הערות ושהעירו ניסיונם את עמנו שחלקו מזמנם, שתרמו השיקום

הפרויקט.

 הכתיבה. במהלך בהערותיהם סייעו אשר ברוקדייל ג׳וינט-מכון צוות חברי לכל גם מודים אנו
 המסמך, של קודמות לגרסאות הרבה תרומתם על מזרחי ולגד צמח לתמר להודות ברצוננו

המועילות. הערותיו על ולק ולדרור הנוכחית לגרסה רבות שתרמה הדר לליאורה

ההדפסה. על שיזגל ולאילנה העריכה על מויאל למטי תודה
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מבוא
 החלו וג׳וינט-ישראל אלכ״א ברוקדייל, ג׳וינט-מכון עם בשיתוף )מעו״ר( והרווחה העבודה משרד

 גם נכללה זו במסגרת המשרד. של הפיקוח מערכות לשיפור פרויקט להפעיל 1995 שנת בתחילת
 ומטרתו הרף, שיטת על-פי הופעל הפרויקט השיקום. אגף של הדיור מסגרות על הפיקוח מערכת
 )פליישמן, והרווחה העבודה במשרד השונות במסגרות הטיפול באיכות מתמיד לשיפור להביא
 איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, לפיקוח, הרף, שיטת להתפרסם(. עומד וצמח, מזרחי

 בשימוש נמצאת והיא הקודם בעשור ברוקדייל בג׳וינט-מכון חוקרים על-ידי פותחה הטיפול,
 העבודה משרד מטעם לזקנים מוסדות על הממשלתי בפיקוח שנים כמה כבר רבה בהצלחה
(.1997 )פליישמן, הבריאות משרד ומטעם והרווחה

 של הראשון בשלב רואיינו השיקום, אגף של הפיקוח לצורכי הרף שיטת התאמת מתהליך כחלק
 שביצעו המפקחים וחמשת ביתי החוץ הדיור מסגרות מנהלי 18 כל (1995 שנת )תחילת הפרויקט

 פיזיים, בנכים מטפלות אלה דיור מסגרות מובנים. שאלונים באמצעות אלה מסגרות על פיקוח
וגבוליים. למידה ובלקויי בחירשים בעיוורים,

 החוץ הדיור במסגרות הקיים המצב את ולהעריך להכיר היתה והמפקחים המנהלים ראיונות מטרת
 התכנית הפעלת לפני שהתבצעה כפי הפיקוח עבודת על תמונה ולקבל הרף, שיטת הפעלת לפני ביתי

המנהלים. ושל המפקחים של מבטם מנקודת

 בנוגע המנהלים עמדות ואת הדיור מסגרות את המתארים שונים להיבטים מתייחסים הממצאים
 חיי אדם, כוח המסגרות, של הפיזי המבנה והמסגרות, הדיירים מאפייני כגון: אלו, להיבטים
 יוצג המסגרות על הפיקוח המשפחות. עם והקשר לדיירים הניתן הטיפול הדיירים, של היום־יום
 הקיים המצב בין השוואה מציג הדוח בנוסף, המנהלים. ושל המפקחים של מבטם מנקודת
השיקום. אגף של ונהלים תקנים לבין הראיונות עריכת בעת במעונות

 הנהלים, בהשלמת שימוש נעשה אף ובחלקם השיקום, אגף למטה הועברו הבדיקה ממצאי
 שימשו מהממצאים חלק (.1997 )ינואר באגף לפיקוח הרף שיטת יישום עם הושלמה שכתיבתם

 יותר מאוחר במועד המוסדות. .ומנהלי המפקחים של בפורומים הפיקוח כלי בניית בעת כבסיס
 שייערכו והמפקחים המנהלים אותם של ראיונות ממצאי לבין האלה הממצאים בין השוואה תיערך
 במסגרות הקיים במצב שינוי חל האם לבדוק כדי התכנית, מהערכת כחלק השיטה, הפעלת לאחר
המצב. בשיפור השיטה יעילות הוכחה והאם והמפקחים, המנהלים ובעמדות הדיור

ביתי החוץ הדיור מסגרות של כללי תיאור .1
המסגרות על כלליים נתונים 1.1

 הסובלים דיירים של רב-גונית באוכלוסייה מטפלות השיקום אגף של ביתי החוץ הדיור מסגרות
 שמיעה ליקויי ועיוורון, ראייה ליקויי פיזיות, נכויות הן: המרכזיות האבחנות שונות. מבעיות

 בבעיות מלווה מרכזית בעיה כל המקרים ברוב ושכלית. תפקודית וגבוליות למידה ליקויי וחירשות,
הדייר. של המרכזית האבחנה על-פי כלל בדרך נעשית במעונות ההשמה נוספים. ובקשיים

1



___________מוחלטים( )במספרים הדיירים של המרכזית האבחנה לפי הדיור מסגרות :1 לוח

__________מסגרות מספר ______________________________ האבחנה

18 סה־כ
4 ■ פיזיות ומחלות נכויות
י 2 ועיוורון ראייה ליקויי
2 וחירשות שמיעה ליקויי

4 למידה ליקויי
L גבוליות

 סוגי שלושה קיימים גודלה. לפי וגם המסגרת סוג לפי גם השונות הדיור מסגרות בין להבדיל ניתן
 הם המעונות בקהילה. דירות ומערכי משפחתיים, ומעונות הוסטלים )מוסדות(, מעונות מסגרות:
 המסגרות הן בקהילה דירות דיירים. עשרות כלל בדרך בהם וגרים יותר גדולות מסגרות

 בין נמצאים ההוסטלים גודלם מבחינת בהן. הגרים הדיירים היקף מבחינת ביותר המצומצמות
 )כולל הוסטלים שישה מעונות, שבעה השיקום אגף על-ידי מפוקחים כיו□ הדירות. למערכי המעונות

(.2 )לוח בקהילה דירות 52 המפעילים מערכים וחמישה אחד( משפחתי מעון

 קיימים )בארץ דירות מספר המפעיל למרכז היא בקהילה" דירות "מערך המונח כוונת זה בדוח
 "הוסטל" המונח דירות(. 34 המפעיל אחד ומרכז דירות 9-2 המפעילים מרכזים ארבעה כיום

 נכלול ההוסטלים בין לבוגרים. כלל בדרך והמיועדת בקהילה הממוקמת קטנה למסגרת מתייחס
פיזיות. נכויות עם לילדי□ המיועד קטן מעון שהוא בארץ, הקיים היחיד המשפחתי המעון את גם

מוחלטים( )במספרים וגודלן מסגרות מספר לפי המסגרות סוגי :2 לוח
דיירי□ סה״כ הדיירים מספר טווח מסגרות מספר המסגרת סוג

301 *■ ־25-68 ר מעון
166 *18-24 6 משפחתי הוסטל/מעון
80 בדירה דיירי□ 1׳-5 דיור מערכי 5 בקהילה דירות מערך

547 - 18 סה״כ
 היותר לכל ישנם דירה בכל אך דיירי□ 9בסה״כ.ס גרים דירות של מקומפלקס המורכב בהוסטל׳אחד 1

דיירים. 24

 נמצאות שמונה בירושלים, נמצאות השיקום אגף מפקח שעליהן ביתי החוץ הדיור ממסגרות תשע
 בדיירים בעיקר מטפלות דיור מסגרות שש. בחיפה. נמצאת אחת ומסגרת והמרכז אביב תל באזור
 מעל בדיירים רק מטפלות מסגרות עשרה אחת לחייהם. 20ה- בשנות בבוגרים גם אך 18 לגיל מתחת

׳ .18 לגיל מתחת ה□ מהדיירים 10%כ- אחת ובמסגרת ,18 גיל
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 ניצ״ן איל״ן, כגון וארגונים, עמותות של ציבורית בבעלות הן (70%מ־ )למעלה מסגרות עשרה שלוש
פרטית. בבעלות - ושתיים ממשלתית בבעלות הן מסגרות שלוש ומשע״ן,

 ומספר השונים המימון מקורות מפורטים 3 בלוח מימון, מקורות מספר יש הדיור מסגרות לרוב
 האחרונה. בשנה תרומות קיבלו מהמסגרות עשרה שתים גורם. מכל מימון המקבלות המסגרות

המסגרת. מתקציב 10%ל- 2% בין התרומות היוו מחציתן אצל

מוחלטים( )במספרים הממומנות הדיור מסגרות לפי המימון מקורות :3 לוח

1הממומנות המסגרות מספר המימון מקורות

18 והרווחה העבודה משרד
9 עמותה
5 משפחותיהם או הדיירים של עצמית השתתפות

אחד. מימון ממקור יותר יש מהמסגרות לחלק 1

המסגרות מאפייני 1.2
התקן לעומת במועל דיירים מספר

 )לפירוט השיקום אגף של הדיור במסגרות דיירים 547 המחקר עריכת בעת היו המנהלים, דיווח לפי
 הריאיון בזמן היו דיירים 134 כי לציין יש דיירים. 756ל- מקומות היו התקן ועל-פי (,4 לוח ראה

 מספר מסגרות בשש .90% של תפוסה יש השיקום אגף של הדיור שבמסגרות כך אכלוס, בשלבי
 בשלוש לתקן. מתחת 6% היא בפועל התפוסה אחת במסגרת לתקן. בהתאם הוא בפועל הדיירים
 בפועל הדיירים מספר מסגרות בארבע לתקן. מתחת 17%-20% היא בפועל התפוסה דיור מסגרות

 39%ו- 33% ,40% ,50% המהווים לתקן, מתחת דיירים 30ו- 20,16,6 מהתקן: משמעותי באופן נמוך
אלו. במסגרות התקן לפי הדיירים ממספר )בהתאמה(

 היתה המסגרת הריאיון בעת אך התקן, לפי מלאה התפוסה לגבוליים בקהילה אחד דירות במערך
 ישנה דיור מסגרות בשלוש אותה. אכלסו מהדיירים 20% רק בפועל וכך אכלוס, ובשלבי חדשה
 ממספר )בהתאמה( 13%ו- 15% ,20% המהווים דיירים ועשרה ארבעה שניים, של התקן מעל חריגה

התקן. לפי הדיירים

 לוח )ראה וחירשים שמיעה וללקויי ועיוורים ראייה ללקויי דיור במסגרות בעיקר קיימת תת-תפוסה
5.)
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מוחלטים(הדיור מסגרת סוג לפי

הדיור מסגרת סוג

סה״כ דירות מערכידיירים מספר הוסטלים מעונות
*80 166 301 547 בפועל
225 160 371 756 בתקו

חדשה. במסגרת אכלוס בשלבי היו נוספים דיירים 134 *

מוחלטים( )במספרים נכות סוג לפי ובתקן בפועל הדיירים :5 לוח
נכות סוג

חדשה. במסגרת אכלוס בשלבי היו נוספים דיירים 134 *

גבוליות למידה ליקוי חירשות עיוורון פיזיות נכויות סה״כ דיירים מספר
*190 46 65 73 173 547 בפועל

320 57 90 120 169 756 בתקו

גיל לפי מסגרות סוג•
 אחד. בהוסטל החיים לתשעה פרט משפחתי במעון או במעונות גרים 18 לגיל מתחת הדיירים כל

 מספר 40 גיל מעל בקהילה. דירות ובמערכי בהוסטלים במעונות, גרים הדיירים 40 עד 19 מגיל
במעונות. חיים ורובם בקהילה דירות במערכי או בהוסטלים גרים דיירים של מועט

הדיירים מאפייני 1.3
 פיזית, נכות נכויות: ממגוון סובלים השיקום אגף במסגרות הנמצאים הדיירים לעיל, שציינו כפי

 ריבוי של מקרים ישנם תפקודית. מבחינה וגבוליות למידה וליקוי שמיעה, ליקוי ראייה, ליקוי
 לקויי פיזיות, מנכויות ג□ שסובלים עיוורים למשל: הדיירים, סובלים שמהן המרכזיות הנכויות
 נלוות מבעיות סובלים הדיירים המעונות ברוב כן, כמו וכר. למידה מליקויי גם שסובלים שמיעה
התנהגות. מבעיות בנוסף הסובלים שכלית מבחינה גבוליים לדוגמה, אחרות,

 הם אחד בהוסטל מהדיירים כשליש שכלי. מפיגור הסובלים דיירים יש המסגרות 18 מתוך בארבע
 20% נוספת במסגרת קל, מפיגור סובלים מהדיירים אחוזים שישה אחרת במסגרת קל. פיגור בעלי

עמוק. עד קל מפיגור סובלים הדיירים כל אחד ובמעון קשה, עד בינוני מפיגור סובלים מהדיירים

 לנכותם בנוסף התנהגותיות או נפשיות מהפרעות הסובלים דיירים יש המסגרות 18 מתוך 15ב-
 בעיות כגון: אחרות ובעיות והתנהגות הסתגלות בעיות התפרצויות, הן השכיחות ההפרעות העיקרית.

משפחתיות. ובעיות אישיות בעיות רגשיות,
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 בכל לעזרה וזקוקים גלגלים לכסא מרותקים (82%) פיזיים לנכים במסגרות החיים הדיירים רוב
 אחוזים ושבעה עשרים היום־יום. מפעילויות בחלק לעזרה זקוקים 14%ו- היום־יום, פעילויות

 במסגרות הדיירים כל היום־יום. מפעולות בחלק לעזרה זקוקים לעיוורים הדיור במסגרות מהדיירים
היום־יום. בפעילויות לעזרה כלל זקוקים אינם וגבוליים למידה וללקויי וחירשים שמיעה ללקויי

המפקחים ושל המסגרות מנהלי של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים 1.4
 על הכשרה בעלי הם המנהלים כל גברים. מהם 60%כ- .50-40 בני הם המסגרות מנהלי רוב

 לאחרים ופסיכולוגיה. חינוך סוציאלית, עבודה כמו בתחומים אקדמי תואר מהם 14ל- תיכונית;
 תואר בעל נוסף ומנהל סוציאלית, בעבודה כשירות תעודת בעל אחד מנהל מוסמך, מורה של תואר

 לטיפול רלוונטית הכשרה עברו וחמישה בניהול הכשרה עברו מהמנהלים שלישים שני שלישי.
 דיור, מסגרת בניהול ויותר ותק שנות חמש בעלי מהמנהלים שליש שני שבטיפולם. באוכלוסייה

שנים. מעשר למעלה אף חמישה

 13 - אחד מפקח שנים, 10-5 בפיקוח עוסקים מפקחים שלושה לחייהם. 60ה- בשנות המפקחים רוב
 ראשון, תואר סיימו שלושה הסוציאלית, העבודה בתחום היא הכשרתם שנים. 27 - ואחד שנים

 ושלושה המינהל בתחום - שלושה הפיקוח, בתחום הכשרה עברו מפקחים שני שני. תואר - ושניים
הטיפולי-שיקומי. בתחום -

 כי ציינו מפקחים שני המפקחים. עבודת של קטן חלק רק הוא ביתיות החוץ המסגרות על הפיקוח
 המיועד המשרה שחלק ציין אחד ומפקח בערך, 20% ציין אחד לפיקוח, מיועדים ממשרתם 10%

לכימות. ניתן ואיננו קטן לפיקוח

המסגרות של הפיזי המבנה .2
המסגרות של הפיזי המבנה תיאור 2.1

דיור צפיפות
בקהילה. הדירות במערכי לא אך וההוסטלים, המעונות 13ב- נבדק זה נושא

 מעונות בשני לחדר. נפשות שתי עד של בצפיפות גרים הדיירים הוסטלים ובארבעה מעונות בחמישה
 בממוצע לחדר נפשות 2.78 )עד לחדר נפשות משתי יותר של בצפיפות גרים הדיירים הוסטלים ובשני

 אחד דייר - והמינימום ארבעה, הוא אחד בחדר הגרים דיירים של המקסימלי המספר למעון(.
לחדר. נפשות שתי של מקסימלית צפיפות דורשים השיקום אגף נוהלי בחדר.

 בשלושה היותר. לכל דיירים לארבעה אחד שירותים חדר יש הוסטלים ובארבעה מעונות בארבעה
 לחדר נפשות 6.92 )עד דיירים מארבעה ליותר אחד שירותים חדר יש הוסטלים ובשני מעונות

 ובהוסטלים. במעונות מקלחות לגבי גם נמצאה דומה צפיפות רמת למעון(. בממוצע אחד שירותים
זה. בנושא חדשים נהלים השיקום באגף מתגבשים אלו בימים
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 עם יחד הדיירים. לצורכי המתאימה בצורה מתוכננים והמקלחות השירותים חדרי המסגרות ברוב
 לכל צמודים ומקלחת שירותים חדרי אין פיזיים, לנכים מעונות לשלושה פרט המקרים ברוב זאת,
חדר.

הדיירים של המגורים בחדרי ציוד
 מנורת תמונות, מיטה, לכל מיטה כיסוי וילונות, הדיירים של המגורים בחדרי יש המסגרות ברוב
 חפצים עמו להביא יכול הדייר המסגרות בכל אישיים. פריטים לאחסון וארונית דייר לכל לילה

בחדרו. לשימוש או לקישוט אישיים

דייר. לכל פרטיות המאפשרת בצורה מתוכננים המגורים חדרי המסגרות ברוב

ניקיון
 חדרי את מנקים הוסטלים בשלושה ביום, פעם לפחות המגורים חדרי את מנקים מסגרות 12ב-

־ בשבוע. פעם מנקים בקהילה דירות מערכי ובשני בשבוע פעמיים המגורים

 )הוסטל מסגרות בשתי ביום. פעם לפחות והמקלחות השירותים חדרי את מנקים המסגרות ברוב
בשבוע. פעם או בשבוע פעמיים והמקלחות השירותים חדרי את מנקים בקהילה( דירות ומערך

 בקהילה דירות מערכי ובשלושה אחד ובמעון ביממה, שעות בכל חמים מים יש דיור מסגרות 14ב-
 13ב- יש אויר ומיזוג המסגרות, בכל יש חימום אמצעי היום. משעות בחלק רק חמים מים יש

מסגרות.

הפנאי בשעות לפעילות וציוד מתקני□
 מועדון בחצר, משחקים מגרש ספורט, אולם מאלה: שניים או אחד מתקן יש מהמסגרות בתשע

 דירות מערכי ובשלושה המתקנים, כל קיימים אחת במסגרת כנסת. ובית ספרייה חברתית, לפעילות
הפנאי. בשעות לפעילות מתקן שום אין בקהילה

 יש וספרייה בחצר, משחקי□ מגרש יש. מסגרות בשש חברתית, לפעילות מועדון יש מסגרות 14ב-
 קיימים דיור מסגרות בעשר המסגרות. ברוב קיימים לא כנסת ובית ספורט אולם מסגרות. בשבע

 ברוב ומחשבים. משחקים וידאו, טלוויזיה, ספורט, ציוד הפנאי: לשעות האלה הציוד פרטי כל
היום. שעות כל במשך זה בציוד להשתמש יכולים הדיירים המקרים

!ביטחון בטיחות הסדר•
 במדרגות, מעקות אש, כיבוי מטפי האלה: והביטחון הבטיחות הסדרי רוב קיימים המסגרות ברוב

 יש למבנה מסביב גדר פלדה. דלת או ושער חירום תאורת חירום, יציאות הדיירים, בחדרי סורגים
שמירה. הסדר אין מסגרות בעשר מגודרות. אינן בקהילה הדירות שמערכי משום מסגרות בתשע רק
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המסגרת של המבנה מצב את המנהל הערכת 2.2
 ואת במסגרת הקיימים השונים והמתקנים הציוד כמות את להעריך המנהלים התבקשו בראיונות
 חימום, אמצעי ומקלחות, שירותים חדרי בחדרים, בסיסי ציוד שיש ציינו המנהלים רוב איכותם.

 רוב מספקת. במידה ביטחון והסדרי הפנאי לשעות ציוד פנאי, לפעילות מתקנים אויר, מיזוג
תקינים. והציוד שהמתקנים ציינו המנהלים

 האוכל חדר ניקיון ואת והמקלחות השירותים חדרי הדיירים, חדרי ניקיון את העריכו המנהלים רוב
 הדיירים במגורי שהתנאים ציינו המנהלים רוב כן, כמו מאוד. כטובים או כטובים ותחזוקתו
הדיירים. לצורכי מאוד מתאימים או מתאימים

 הם הצוות של המגורים תנאי כי ציינו מנהלים 10 בהן, גרים הצוות אנשי שגם המסגרות 12ב-
מאוד. טובים או טובים

 טוב הוא המצב כי מנהלים ארבעה ציינו המסגרת של הפיזי המבנה מצב לגבי כללית בהערכה
 לא כלל הוא שהמצב ציינו ושניים טוב כך כל לא - ארבעה טוב, שהוא ציינו מנהלים שמונה מאוד,

טוב.

אדם כוח .3
האדם כוח מערן 3.1

 סוציאלי, עובד בית, אם מנהל, שונים: בתפקידים עובדים מועסקים השונות הדיור במסגרות
 ברוב מצויים אלו עובדים וערד. רפואי צורת אנשי מדריכים, פרה-רפראיים, עובדים פסיכולוג,
 הדיירים, סרבלים שמהן לבעיות בהתאם בקהילה, ומחדירות מההוסטלים ובחלק המעונות
 ונתייחס הדיור, במסגרות האדם כוח מערך את נציג להלן עצמאותם. ולרמת לצורכיהם ובהתאם

(.6 לוח )ראה מסגרות סוגי ולפי בפועל המאוישות לדייר המשרות היקף לפי תפקידים לבעלי

מנהל/מרכז
 קשר בלי מלאה במשרה למנהל/מרכז השיקום אגף בדרישות עומדות (14) הדיור מסגרות רוב

 אחת ובמסגרת משרה, בחצי מנהל ישנו דיירים 11-8 חיים שבהן מסגרות בשלוש הדיירים, למספר
מינימלית. דרישה נקבעה לא ראייה ללקויי למעונות וחצי. במשרה מנהל מועסק

בית אם
 ממערכי ובחלק ההוסטלים ברוב הדיירים(, סובלים שממנה לבעיה קשר )ללא המעונות בכל

 הבית אם משרת כך יותר גדול במעון הדיירים שמספר ככל לרוב, בית. אם יש בקהילה הדירות
 בדרך יחסית, גבוהה הדיירים של והעצמאות התפקוד רמת שבהם דירות במערכי יותר. קטנה לדייר
 וללקויי פיזיים לנכים המסגרות כל פיזיים, לנכים אחד מעון למעט (.6 לוח )ראה בית אם אין כלל
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 הדיירים. למספר קשר בלי מלאה במשרה בית אם שהוא השיקום, אגף של בתקן עומדות שמיעה
מינימלית. דרישה נקבעה לא וגבוליים למידה וללקויי ראייה ללקויי למעונות

סוציאלי עובד
 הנכות. סוג לפי משתנות הסוציאלי העובד משרת היקף לגבי השיקום אגף של המינימליות הדרישות
 בדרישה עומדים והמעונות מעון, לכל מלאה במשרה סוציאלי עובד נדרש פיזיים לנכים במעונות

 ללקויי במעונות למעונות. יחסית קטנה מסגרת שזוהי משום אולי פיזיים, לנכים בהוסטל מלבד זו,
 בדרישות עומד ראייה ללקויי אחד מעון חניכים. 20 לכל סוציאלי עובד למשרת היא הדרישה ראייה
 ללקויי במעונות התקן. מדרישות משרה 0.2ב- נמוכה הסוציאלי העובד משרת השני ובמעון התקן

 התקן. בדרישות עומדים המעונות ושני חניכים, 25 לכל סוציאלי עובד למשרת היא הדרישה שמיעה
 שלוש דירה. ולכל הוסטל לכל סוציאלי עובד למשרת היא הדרישה וגבוליים למידה ללקויי במעונות
 בהיקף לא אך סוציאלי עובד יש מסגרות בחמש התקן, בדרישות עומדות למידה ללקויי מסגרות

כלל. סוציאלי עובד אין מסגרות ובשתי הנדרש

פסיכולוג
 בהוסטל .0.01 הוא לדייר המשרה היקף ברובן פסיכולוג, ישנו השונים לסוגיהן הדיור מסגרות ברוב
 משרת של גבוה היקף גם נמצא לדייר, סוציאלי עובד משרת של גבוה היקף נמצא שבו אחד,

 לדיירים. ונפשי חברתי טיפול מתן על רב דגש מושם זה שבהוסטל כנראה .0.18 - לדייר פסיכולוג
 אלו במסגרות שהפסיכולוג יתכן לדייר. 0.05-0.01 של בהיקף פסיכולוג יש בקהילה הדירות בכל

 בחלק סוציאלי עובד של היעדרו את שמסביר מה הסוציאלי, העובד של לזה דומה תפקיד ממלא
 משרה בחצי לפסיכולוג היא השיקום, אגף של המינימלית הדרישה (.6 לוח )ראה בקהילה מהדירות

 ושתי פיזיים לנכים מסגרות שתי שמיעה. ללקויי ובמעונות פיזיים לנכים במעונות מלאה משרה עד
 למשרת היא הדרישה ראייה ללקויי במעונות התקן. בדרישות עומדות אינן שמיעה ללקויי מסגרות

 אין השני במעון אך התקן, בדרישות עומד ראייה ללקויי אחד מעון חניכים. 50 לכל פסיכולוג
 משרת להיקף וגבוליים למידה ללקויי למעונות מינימלית דרישה נקבעה לא כלל. פסיכולוג
פסיכולוג.

ק10בעי מרפא
 יש שבהם במעונות בעיסוק. מרפא יש אחד דירות ובמערך הוסטלים בשלושה מעונות, בארבעה

 בעיה או המרכזית בעייתם זאת אם בין פיזיות, מנכויות הסובלים דיירים גרים בעיסוק מרפא
 לנכים מעונות לגבי רק בעיסוק מרפא העסקת לגבי מינימליות דרישות הציב השיקום אגף נלווית.
 עומדים פיזיים לנכים מעונות שני רק בעיסוק. מרפא של מלאה משרה עד משרה חצי פיזיים:

(.6 )לוח התקן בדרישות

בדיבור מרפא
 גם אך כזה, תפקיד בעל אין בקהילה דירות ובמערכי בהוסטלים בדיבור. מרפא יש המעונות ברוב
על-ידו. המפוקחות במסגרות בדיבור מרפא העסקת לגבי השיקום אגף מצד דרישות אין



פיזיותרפיסט
 במעון פיזיות. נכויות עם דיירים גרים שבהם במעונות רק ניתנת פיזיותרפיה האגף, דרישות על-פי
 המעון גם זהו .0.08 - ביותר הגבוה הוא לדייר המשרה היקף ביותר הקטן הדיירים מספר עם אחד
 הדרישה (.6 לוח )ראה בדיבור ומרפא בעיסוק מרפא משרות של יחסית גבוה היקף בו שיש

לדייר. שבועית לשעה היא השיקום אגף של המינימלית

אישי סיעוד׳ מטפל
 יש הנוספת( או העיקרית בעייתם )שזוהי פיזיות נכויות עם דיירים גרים שבהן דיור במסגרות רק

 הדרישה וכדומה. בהלבשה עזרה ברחצה, עזרה - פיזי טיפול לתת שתפקידו סיעודי, מטפל
 מעון פיזיים. לנכים במעונות לדייר סיעודי מטפל של משרה לחצי היא השיקום אגף של המינימלית

 בדרישות עומדים אינם וההוסטל נוספים מעונות שני התקן. בדרישות עומד פיזיים לנכים אחד
זה. לצורך במתנדבים נעזרים אך התקן,

מקצועי-תעסוקתי מדחן
 מקצועי מדריך אין שבהם הוסטלים בשני מקצועי-תעסוקתי. מדריך יש וההוסטלים המעונות ברוב

 למדריך השיקום אגף של דרישה אין תפקידו. את ממלאים החברתי המדריך או בעיסוק המרפא
 את ממלא המקצועי שהמדריך ייתכן תעסוקה. רכז למשרת דרישות יש אך מקצועי-תעסוקתי,

הרכז. תפקיד

חברתי מדריך
 הדרישה (.6 )לוח חברתי מדריך יש בקהילה הדירות מערכי ובכל וההוסטלים, המעונות ברוב

 חניכים. שמונה לכל אחת מדריך למשרת היא ראייה ללקויי במעונות השיקום אגף של המינימלית
 היא הדרישה שמיעה ללקויי במעונות התקן. בדרישות עומדת ראייה ללקויי אחת מסגרת רק

 הנדרש. בתקן עומדות אינן שמיעה ללקויי המסגרות שתי חניכים. עשרה לכל אחת מדריך למשרת
 למידה ללקויי הוסטל לכל מדריך של וחצי משרה היא השיקום אגף של המינימלית הדרישה

 הדרישה בה. עומד אינו אחד והוסטל התקן בדרישת עומדים הוסטלים ארבעה וגבוליים.
 מערכי שני בדירות. דיירים שמונה לכל מדריך של וחצי למשרה היא השיקום אגף של המינימלית

בדרישה. עומדים אינם ושלושה התקן בדרישת עומדים דירות

רפואי צוות
 ההיקף .0.16ל״ 0.01 בין נע לדייר משרתה שהיקף ואחות שעות לפי שעובד רופא יש המעונות ברוב

 מבעיות גם השאר בין הסובלים פיזיים לנכים במעונות נמצא לדייר אחות משרת של ביותר הגבוה
 מעונות שני (.6 לוח )ראה אחות ו/או רופא אין הדירות מערכי ובכל ההוסטלים ברוב רפואיות.

 בדרישות עומדים וכולם למעון רופא של שבועיות שעות לעשר התקן בדרישות עומדים פיזיים לנכים
 ורופא צמודה אחות של לקיומה היא הדרישה ראייה ללקויי במעונות משרות. 4.5 - לאחיות התקן

 במעונות ולאחות לרופא דרישה אין התקן. בדרישות עומדים אינם אלו שמעונות נראה אך בכוננות,
וגבוליים. למידה וללקויי שמיעה ללקויי
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מתנדבי□
 מתנדבי□ של גבוה היקף יש פיזיים, לנכים מיועדות שלוש שמתוכן דיור, מסגרות בארבע כי נמצא

 חברתיים. כמדריכים או אישיים כמטפלים מלאה במשרה ומועסקים מהצוות חלק המהווים
 לדייר אלו מתנדבים שיעור מחו״ל. מתנדבים של או לאומי שירות במסגרת לרוב היא ההתנדבות

.0.5ל- 0.14 בין נע

 הוא לכך ההסברים אחד התקן. בדרישות עומדות שאינן רבות מסגרות יש כי נראה כללי, באופן
 בתקינה התייחסות אין ג□ ולכן הדיירים, מספר לפי ולא מסגרת לפי היא האד□ כוח שתקינת
 לדייר משרות בהיקף להבדלים לגרום יכולה בתקן שהעמידה מכאן, הצוותים. על העבודה לעומס

 שהוא מעון מנהל לדוגמה, שונות, פונקציות למלא שיכולים תפקידי□ בעלי יש בנוסף, המסגרות. בין
נפרדים. תפקידים שני כממלא אליו להתייחס יש - סוציאלי עובד גם

האיש״ם והמטפלים המדריכים צוות 3.2
 השונות, במסגרות הנמצאים הדיירים של היום־יום בחיי מרכזי תפקיד בעלי הנם ומדריכים מטפלים

 בחלק בלימודים. או תעסוקה במסגרת אינם כאשר הזמן רוב הדיירים עם הנמצאים אלו הם
 ובחלקן בתחום ניסיון נדרש בחלקן תיכונית, השכלה ומהמדריכי□ מהמטפלים נדרשת מהמסגרות

 או המטפלים לצוות פנימית הכשרה מתקיימת מסגרות 17ב- התפקיד. למילוי סטודנטים נדרשים
 וסדנאות. עיון ימי השתלמויות, וגם עבודה כדי תוך שוטפים וליווי הדרכה לרוב הכוללת המדריכים,

 מתאימה או מתאימה המדריכים או המטפלים שעוברים ההכשרה שלדעתם ציינו המנהלים רוב
ממלאים. שהם לתפקידים מאוד

 מסגרות ובשלוש מתנדבים( או מדריכי□ )מטפלים, בלילה עובדים 3-1 כלל בדרך יש המסגרות ברוב
 במעון לדייר עובד משרת היקף בלילה, עובדי□ ישנם המעונות בכל בלילה. העובדת אחות גם יש

 משרת היקף הוסטלים בחמישה דיירים(. 40-10ל- אחד עובד של טווח )כלומר, 0.025-0.1 הוא בלילה
 דירות במערך דיירים(. 30-8ל- אחד עובד של טווח )כלומר, 0.13ל- 0.03 בין נע לדייר בלילה עובד
בלילה. מדריכים שני יש - ביותר הגדול - אחד

אדם כוח בעיות 3.3
 שחיקה מהעבודה, היעדרות אדם, כוח גיוס האדם: כוח בנושא שונות בעיות לגבי נשאלו המנהלים
 בין עבודה ביחסי ובעיות עובדים של והכשרה הדרכה עובדים, של גבוהה תחלופה בעבודה,

 בעיקר הללו, מהבעיות בכמה נתקלו הם שבניהולם במסגרות כי ציינו מנהלים עשר אחד העובדים.
במעונות. בעיקר הבולטת בעבודה שחיקה ושל אדם כוח גיוס של בעיות

 השונים הצוותים ובתוך בין הקיימת מהאווירה מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו המנהלים רוב
במסגרת. העובדים

 כל שלגבי ולפסיכולוג סוציאלי לעובד פרט מספיק, הקיים האדם כוח היקף כי ציינו המנהלים רוב
מספיק. אינו שההיקף טענו מנהלי□ ארבעה מהם אחד
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(1995ל- )מעודכן ביתי החוץ הדיור במסגרות בפועל המאוישות לדייר אדם כוח משרות היקפי :6 לוח

אחות  מדריך
חברתי

 מדריך
מקצועי-תעסוקתי

 מטפל
סיעודי

פיזיותרפיסט  מרפא
בדיבור

 מרפא
בעיסוק

פסיכולוג  עובד
סוציאלי

 אם
בית

המסגרת מאפייני
דיירים מספר מסגרת סוג נכות סוג

0.25 if 0.05 0.1 10 הוסטל נכויות
”־ משפחתי( )מעון פיזיות

0.16 0.03 0.03 0.39 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 31 מעון
0.07 0.02 0.02 0.41 0.05 0.02 0.015 0.01 0.02 0.02 64 מעון
0.07 0.02 0.56 0.02 0.01 0.015 0.01 0.03 0.01 68 מעון

0.04 0.08 0.08 0.5 0.08 0.06 0.06 0.02 0.04 0.06 24 מעון ליקוי
001 0.18 __ - _ _ — — 0.05 0.01 49 מעון ראייה

0 ר ___ 0.02 0.04 25 מעון ליקוי
0.02 0.06 0.08 0.04 — 0.0ו 0.02 0.03 40 מעור שמיעה

... 0.42
0.09

___ — — 0.05
0.03

— — 6
8

 דירות מערך
דירות מערך

 ליקוי
 למידה

וגבוליות
0.11 ... _ — 0.01 * — 11 דירות מערך
0.05 — 0.02 0.02 0.1 21 דירות מערך
0.18 0.01 _ _ 0.01 0.01 0.03 0.03 34 דירות מערך
0.07 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 15 הוסטל
0.25 0.09 _ — — — 0.03 ___ 16 הוסטל
0.14 0.03 0.03 0.01 0.04 0.06 16 הוסטל

★ 0.10 _ 0.07 0.18 0.14 — 19 הוסטל
0.01 0.17 _ _ — — ** 0.02 0.03 90 הוסטל

 קבוע. באופן לא הצורך, לפי ניתן שירות *
לדירה. משרה 0.01מ- פחות **
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הדיור במסגרות היום־יום ח" .4
וביגוד הדיירים ניקיון מזון, 4.1

 ביקור לערוך אמורה והרווחה העבודה משרד מטעם התזונה על המפקחת השיקום אגף נוהלי על-פי
 בחמש זאת, עם יחד אלו. בדרישות עמידה אין כי מורים הנתונים לשבועיים. אחת במעונות פיקוח

 12ב- תדירות. באיזו ידוע לא אך התזונה, על המפקחת של פיקוח ביקורי מתקיימים פיקוח מסגרות

וכד/ אחות רופא, טבח, - המסגרת של פנימי צוות על-ידי נעשה הפיקוח מסגרות

 וצחצוח ביומיים פעם רחצה.לפחות הכולל הדיירים, ניקיון אחר מעקב מתקיים המסגרות ברוב
 וחרשים שמיעה וללקויי ועיוורים ראייה ללקויי פיזיים, לנכים המסגרות בכל קיים זה מעקב שיניים.
וגבוליים. למידה לליקויי המסגרות וברוב

בנושא. השיקום אגף נוהלי את תואם הדיירים ניקיון בתחום המעונות טיפול

 מאוד. טוב עד כטוב המוגש ולמזון הדיירים לניקיון בנוגע המסגרת מצב את העריכו המנהלים כל
 פרט והמגוון, התקינות הניקיון, הכמות, מבחינת הביגוד מצב את גם כך העריכו המנהלים רוב

טוב. כך כל כלא אותו שהעריכו לשניים

יום-יומית שגרה 4.2
 בין הבדל יש היום סדר מבחינת הדיירים. של היום־יום בחיי שונים היבטים לגבי נשאלו המנהלים

 יש יותר, קבוע היום סדר - במעונות וההוסטלים. בקהילה הדירות מערכי דיירי לבין המעונות דיירי
 שמתגוררים בהוסטלים גם קיים אורות כיבוי בלילה. אורות כיבוי של נוהל ויש בבוקר השכמה שעת
ילדים. בהם

 של בעמדתם מתחשבים גם ולרוב הארוחות, בין למזון חופשית גישה לדיירים יש המסגרות ברוב
הארוחות. תפריט בקביעת הדיירים

 או לקניון כלל בדרך למסגרת, מחוץ לצאת מרבים הדיירים כי המנהלים ציינו המסגרות ברוב
דייר. כל של האישי והטעם הרצון לפי או מסחרי, למרכז

כיס דמי 4.3
 ובמסגרת ש״ח, 40-10 בין נע הסכום בחודש, פעם כלל בדרך כיס דמי לדיירים ניתנים מסגרות בשבע
 הדיירים כי המנהלים ציינו דיור מסגרות בשש (.1995 לשנת נכונים )הסכומים ש״ח 100 ניתנים אחת

 למימון מועברת ממנה 80%ש- )לאחר חודש מדי כיס כדמי שלהם הנכות מקצבת 20% מקבלים
השיקום. אגף לנוהלי בהתאם במסגרת(, שהייתם
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פנאי ושעות העשרה חברתית, פעילות 4.4
 חוגים ניתנים המסגרות ברוב שונות. בתדירויות חברתיות פעילויות מתקיימות השונות במסגרות

 ובהוסטל(. בקהילה דירות )במערך כלל ניתנים לא הם מסגרות בשתי אולם לפחות, בשבוע פעם
 על-ידי קבוצתית פעילות בחודש. מפעם פחות של בתדירות ומסיבות טיולים יש (13) המסגרות ברוב

 דיור מסגרות בחמש לפחות; בשבוע פעם - מסגרות ובשש יום, מדי מסגרות בשש ניתנת מדריך
(.7 לוח )ראה כלל ניתנת לא זו פעילות

 מעונות בארבעה השונות: המסגרות בין משתנה אלו בפעילויות המשתתפים הדיירים היקף
 הדיירים רוב הוסטלים ובשלושה בפעילויות, משתתפים הדיירים כל דירות מערכי ובארבעה

 מפעילות החברתיות בפעילויות המשתתפים הדיירים היקף משתנה מסגרות בשלוש בהן. משתתפים
הדיירים. של האישי בטעמם ותלוי לפעילות

מוחלטים( )במספרים חברתית פעילות של סוגים תדירות לפי הדיור מסגרות התפלגות :7 לוח

לא פחות פעם פעם
ניתנת מפעם בשבועיים בשבוע כל

כלל בחודש . חודש עד לפחות יום סה״כ חברתית פעילות סוג

2 0 1 10 5 18 חוגים
5 0 1 6 6 18 מדריך על-ידי קבוצתית פעילות
5 2 ר 2 2 18 סרט
1 13 2 1 1 18 טיול
1 13 2 1 1 18 מסיבות

 מהמנהלים חלק הקיימת. למסגרת פעילויות להוסיף רוצים שהם ציינו המנהלים 18 מתוך עשר אחד
 שדיירים כך קיימים חוגים של הרחבתם או במסגרת ניתנים שאינם חוגים של תוספת למשל ציינו

 של אישית יוזמה שהן נוספות בפעילויות מעוניינים שהם גם ציינו חלק להשתתף. יוכלו נוספים
המסגרת. על-ידי מאורגן באופן שנערכות כאלו דוקא ולאו הדיירים

 מנהל שעות, 5-2 מנהלים תשעה ציינו ביום, הדיירים לרשות עומד חופשי זמן כמה השאלה לגבי
 שזה ציינו מנהלים וארבעה הדיירים, ברצון תלוי שהדבר ציינו מנהלים ארבעה ביום, שעה ציין אחד

 - המסגרות סוגי בין הבדלים נמצאו לא זה בהיבט דייר. כל של הפעילות בתכנית ותלוי משתנה
דירות. מערכי או הוסטלים מעונות,

 המתקיימת החברתית מהפעילות מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו מנהלים עשר חמישה
מנהלים. הם שאותה במסגרת
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הדיירים משמעת 4.5
 בזמן לחזור מקפידים כלל בדרך שהם ציינו המנהלים ילדים, בעיקר חיים שבהן המסגרות שש בכל

 של מקרים אירעו כי דיווחו מנהלים חמישה זאת, עם יחד למסגרת. מחוץ מפעילויות או מחופשות
 ובשתי האחרונה, בשנה איחורים מקרי 3-2 על המנהלים דיווחו מסגרות בשתי בריחות. או איחורים
 שני מחופשה. מהבית בחזרה בעיקר קרובות לעתים איחורים על המנהלים דיווחו נוספות מסגרות
בריחות. מקרי 4-3 על דיווחו מנהלים

 פונים הם כי כך על שדיווחו חמישה מתוך מנהלים שלושה ציינו בריחות או איחורים של במקרים
 ארבעה למשטרה. פונים הם כי גם ציינו מנהלים ארבעה בעצמם, הילד את לחפש ויוצאים להורים
כאלו. במקרים למפקח פונים שאינם ציינו מנהלים

 מניעת או לחופשה נסיעה מניעת הענישה באמצעי שימוש אין ילדים ישנם שבהן המסגרות בכל
 תורנות הטלת הדייר, בידוד כגון: באמצעים, שימוש רחוקות לעתים נעשה מהמסגרות בחלק מזון.

 נעשה ילדים יש שבהן המסגרות בכל כיס. דמי הפחתת או חברתי חרם אזהרה, שיחת נוספת,
 לשבח ציון לבילוי, מיוחדות יציאות מילולי, חיזוק פרסים, כגון: בתגמולים, קרובות לעתים שימוש

אחראי. תפקיד הטלת או

 בתחום חריגים אירועים התרחשו האחרונה בשנה כי ציינו המסגרות מנהלי 18 מתוך עשר שלושה
 שימוש על דווח אף אחת במסגרת הדיירים. מצד ואלימות התפרצויות גניבות, כגון: המשמעת,

בסמים.

דיירים. ולתגמול לענישה מתייחסים אינם השיקום אגף נוהלי

לימודית פעילות 4.6
 ובמסגרת הספר בית זהו מתוכן בשש לימודית: במסגרת נמצאים הדיירים רוב דיור מסגרות בשבע
 במסגרת סייעות כגון לימודי, סיוע לדיירים ניתן הללו המסגרות ברוב מקצועית. הכשרה זוהי אחת
הצהרים. אחר בשעות עזרה או הספר בית

 כתיבה, מכשירי לימוד, ספרי מחברות, כגון: לימודי, ציוד יש אלו במסגרות הדיירים רוב לרשות
בית. שיעורי להכנת ומקום תלמיד לכל ילקוט

מנהלים. הם שאותה במסגרת המתקיימת הלימודית מהפעילות מרוצים אלו מסגרות מנהלי רוב
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המקצועי הטיפול .5
טיפול תכנית 5.1

 הקשורים ההיבטים לכל המתייחסת דייר, לכל אישית טיפולית תכנית מחייבים השיקום אגף נוהלי
לביצועם. הזמנים ולוח הטיפול יעדי פירוט תוך במעון, הדייר בחיי

 המקצוע בעלי טיפול. תכנית יש דייר שלכל המנהלים ציינו המסגרות 18 מתוך עשרה בשבע
 פרה- מטפלים פסיכולוג, סוציאלי, עובד הם: המסגרות ברוב הטיפול תכנית בקביעת המשתתפים

 בחלק אישי. מטפל או מדריך הספר, בית מנהל או מורים וכן בית, אם המסגרת, מנהל רפואיים,
הדיירים. והורי פסיכיאטר רופא, גם התכנית בקביעת משתתפים מהמסגרות

 מסגרות בשש סטנדרטי. טופס קיים לא המסגרות ברוב אולם הכתב, על מועלת הטיפול תכנית
אותו. ממלאים הפסיכולוג או הסוציאלי העובד כלל ובדרך סטנדרטי טופס יש בלבד

 לוח היעדים, להשגת היום־יומית הפעילות פירוט יעדים, כוללת: הטיפול שתכנית ציינו המנהלים רוב
 מנהלים עשר חמישה היעדים. השגת לצורך העובדים בין תפקידים וחלוקת היעדים להשגת זמנים
 - המסגרות בין משתנה ההערכה תדירות הטיפול. תכנית של תקופתית הערכה שמתבצעת ציינו

 את מבצע הטיפול תכנית את שקבע הצוות מהמקרים בחלק לפחות. בשנה פעם עד בחודש מפעם
 שנקבעו היעדים השגת מידת על-פי נעשית ההערכה המסגרות ברוב הבכיר. הצוות ובחלקם ההערכה
לאחריו. מצבו לבין הטיפול לפני הדייר מצב בין השוואה ועל-פי בתכנית

האגף. בדרישות עומדות הטיפוליות התכניות מידה באיזו להעריך קושי יש המנהלים מתשובות

רפואי טיפול 5.2
 פעם של בתדירות שיניים ובדיקות שגרתיות רפואיות בדיקות מתקיימות המעונות בשבעה כי נמצא
 מתבצעות אינן כלל אלו בדיקות בקהילה והדירות ההוסטלים ברוב זאת ולעומת לפחות, בשנה

במסגרת. לדיירים הניתן הטיפול במסגרת

 המעונות בשני תפקודית. והערכה שגרתיות רפואיות בדיקות מתקיימות פיזיים לנכים המסגרות בכל
 כלל. נערכת לא תפקודית והערכה לשנה אחת שגרתיות רפואיות בדיקות מתקיימות שמיעה ללקויי
 במעון בשנה. פעמיים תפקודית והערכה שגרתיות רפואיות בדיקות נערכות לעיוורים אחד במעון
 אינן הללו הבדיקות וגבוליים למידה ללקויי המסגרות ברוב כלל. בדיקות נערכות לא השני

מתקיימות.

 בכל שוטף רפואי ופיקוח טיפול ומתן שגרתיות רפואיות בדיקות עריכת מחייבים השיקום אגף נוהלי
 הנהלים וגבוליים למידה ללקויי במסגרות פיזיים. ולנכים ראייה ללקויי שמיעה, ללקויי המעונות
 כל לחניכים. קבוע משפחה רופא לקביעת הקרוב החולים קופת סניף עם קשר יצירת מחייבים

התקן. בדרישות עומדות ראייה ללקויי אחת מסגרת מלבד המסגרות
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 מסגרות בשתי בילדים. המטפלות שש מתוך מסגרות בשתי רק מתבצעות לילדים התפתחות בדיקות
 בדיקות מתקיימות שבהן המסגרות מספר של פירוט ניתן 8 בלוח פיזיות. נכויות עם ילדי□ יש אלו
ותדירותן. אלה

מוחלטים( )במספרים רפואיות בדיקות של סוגים תדירות לפי הדיור מסגרות התפלגות :8 לוח

הבדיקה תדירות

 לא כלל
מתבצעת

 מפעם פחות
בשנה

פעם לפחות
בשנה

פעם לפחות
שנה בחצי סה״ב הבדיקה סוג

שגרתיות רפואיות בדיקות
9 0 5 4 18 ראייה א.ק.ג, דם, כגון:

11 0 3 4 18 שיניים בדיקות
10 2 0 6 18 תפקודית הערכה

 המידע לתיעוד סטנדרטי טופס קיים השונות הבדיקות מתקיימות שבהן הדיור מסגרות ברוב
אלה. בבדיקות שנאסף

 ממחלות או מבעיות הסובלים דיירים של הרפואי הטיפול את מרכזים שוני□ תפקידי□ בעלי
 בעלי או אחות המסגרת, רופא החולים, מקופת המשפחה רופא השונות: במסגרות ממושכות
למשל(. בית )א□ המסגרת בתוך שונים תפקידי□

 הבית אם מסגרות בארבע קבוע. באופן תרופות הנוטלים דיירי□ על מעקב מתקיים מסגרות 15ב-
 שירות מתנדבות מסגרות בשלוש האחות, זאת עושה מהמסגרות בארבע התרופות, את מחלקת
 התרופות את נוטלי□ הדיירים מסגרות ובארבע תרופות, לדיירי□ מחלקים מדריכים או לאומי

בעצמם.

 שהדיירים ציינו מהמנהלים חלק לדיירים. שוטף שיניים טיפול לספק יש השיקו□ אגף נוהלי על-פי
שיניים. טיפולי מקבלים לא

 טוב עד כטוב במסגרת הניתן הרפואי הטיפול מצב את העריכו הדיור מסגרות ממנהלי מחצית
עצמה. הדיור במסגרת רפואי טיפול ניתן שלא ציינו המנהלים שאר מאוד.

אחרים טיפולים 5.3
 עם שיחות כמו שונים, ייחודיי□ טיפולים המקבלים הדיירים היקף על המנהלי□ נשאלו זה בחלק

בעיסוק. וריפוי באומנות טיפול סוציאלי, עובד או פסיכולוג
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 מנכויות רק לא )אך פיזיות מנכויות הטובלים דיירי□ מתגוררים שבהן הדיור, מסגרות בשלוש
 פרה- טיפולים כי בלוח לראות ניתן עוד .9 בלוח המפורטים הטיפולי□ כל לדיירים ניתנים פיזיות(,

 טיפול באומנות, טיפול כגון וטיפולים, ופיזיותרפיה בעיסוק ריפוי בדיבור, ריפוי כגון: רפואיים,
 שהדיירים מכך נובע שהדבר ייתכן המסגרות. ברוב כלל ניתנים לא במשחק וטיפול בתנועה

 או סוציאלי עובד עם שיחות זאת, לעומת ספר. בית כמו אחרות במסגרות אלו טיפולים מקבלים
לדיירים. חונך יש מהמסגרות במחצית המסגרות. ברוב לדיירים ניתנות פסיכולוג עם

טיפול של סוגים המקבלים הדיירים היקף לפי הדיור מסגרות התפלגות :9 לוח

 אחד אף
מהדיירים

 חלק
מהדיירים הדיירים רוב

 כל
הדיירים סה״כ הטיפול

■ 5 11 0 2 18 הפסיכולוג עם שיחות
2 7 2 7 18 העו״ס ע□ שיחות

13 2 1 2 18 באומנות טיפול
13 2 2 1 18 במשחק טיפול
14 2 2 0 18 בתנועה טיפול
9 3 3 2 *17 חונך

11 2 3 2 18 פיזיותרפיה
11 2 3 2 18 בעיסוק ריפוי
10 5 1 2 18 בדיבור ריפוי

אחד מעון של נתונים חסרים *

 כגון: אותם, מקבלים אינם הם אך להם זקוקים שהדיירים טיפולים שיש ציינו מהמנהלים חלק
 ניתנים לא מהמקרים במחצית ובשחייה. ברכיבה טיפול וטיפוח, עצמי טיפול משפחתי, טיפול

אלו. טיפולים מחייבים לא השיקום אגף נוהלי תקנים. או מימון בעיית בשל אלה טיפולים

במסגרת. הניתן המקצועי מהטיפול מאוד מרוצי□ או מרוצים שהם ציינו המנהלים כל

בקהילה לשירותים ביתי החוץ הדיור מסגרת בין קשרים .6
המסגרת ממוקמת שבה הקהילה עם קשרים 6.1

 יש והאם שונים בשירותים משתמשים הדיירים תדירות באיזו לציין המנהלים נתבקשו זה בחלק
 בשתי שירותים, בשלושה-ארבעה משתמשים הדיירים דיור מסגרות בעשר השירות. בקבלת בעיה

.10 בלוח המפורטים העשרה מתוך היותר לכל שירותים בשבעה משתמשים הדיירים דיור מסגרות

 דירות( מערך או הוסטל )מעון, השונים הסוגים בין הבדל ללא המסגרות רוב דיירי כי נראה
 שימוש נעשה שני ומצד כנסת, ובבית בחנויות ציבורית, בתחבורה חולים, קופת בשירותי משתמשים

 היתה לא כי ג□ ציינו המנהלים רוב ציבורית. וספרייה נוער תנועות מתנ״ס, כמו בשירותים מועט
 לשקוד צריכים המעונות כי קובעים השיקום אגף נוהלי כי יצוין השונים. השירותים את לקבל בעיה
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 במעורבות צורך יש שלדעתם מצידם ציינו מנהלים שבעה בקהילה. הדיירים שילוב על שניתן כמה עד
 )כגון בקהילה שונים מגורמים כלכלית בעזרה וכן המסגרת, ממוקמת שבה הסביבה עם חברתית
עירייה(.

מוחלטים( )במספרים
מסגרת סוג לפי בינונית או גבוהה בתדירות בקהילה בשירותים המשתמשות הדיור מסגרות :10 לוח

המסגרת סוג

סה״כ

 בו שמשתמשים השירות
דירות מערךבינונית או גבוהה בתדירות הוסטל מעון

1 1 2 4 מתנ״ס
5 6 7 18 חולים קופת מרפאת
1 2 2 5 חברתיים לשירותים מחלקה
5 5 3 13 ציבורית תחבורה
1 1 0 2 נוער תנועות
5 5 7 17 חנויות
3 3 3 9 כנסת בית
1 3 0 4 ציבורית ספרייה
2 3 1 6 משטרה
1 - 3 4 המוסד( במימון )שלא הסעות

הדיירים לומדים שבו הספר בית עם קשר 6.2
 מהדיירים שליש אחת ובמסגרת ספר בבית הלומדים ילדים הם הדיירים רוב דיור מסגרות בחמש

 עם הקשר על האחראי צוות איש במסגרת שיש ציינו הללו המסגרות מנהלי כל ספר. בבית לומדים
 מנהל, סוציאלי, עובד זה: תפקיד ממלאים שונים תפקידים בעלי השונות במסגרות הספר. בית

 הספר: בבית שונים תפקידים בעלי עם בקשר נמצא זה צוות איש בית. אם לימודית-חברתית, מרכזת
 הספר בית עם יום־יומי קשר מתקיים מהמסגרות במחצית פרה-רפואיים. ומטפלים הנהלה מורים,

 ושיחות קשר מחברת מכתבים, פגישות, ביקורים, באמצעות מתקיים הקשר לשבוע. אחת ובמחציתם
טלפון.

 ריפוי כגון: פרה-רפואיים, טיפולים הספר בבית מקבלים הדיירים כי המנהלים ציינו מסגרות בשש
 כן, כמו סוציאלי. או פסיכולוגי טיפול גם ציינו מסגרות בשלוש ופיזיותרפיה; ־בעיסוק ריפוי בדיבור,
 הספר בבית מסגרות ובשתי העשרה, טיולים, חוגים, גם מקבלים התלמידים מסגרות בשלוש

עבודה. לחיפוש וסדנה מוגנת עבודה לתעסוקה, הקשורים שירותים מקבלים הדיירים

.4.6 סעיף ראה הלימודית הפעילות על לפרטים הספר. בית עם מהקשר מרוצים המנהלים רוב

הדיירים תעסוקת 6.3
 האחרות המסגרות שתי כלשהי. תעסוקתית במסגרת הנמצאים דיירים יש המסגרות 18 מתוך 16ב-
 והדיירים ,18 לגיל מתחת גם דיירים יש המסגרות 16 מתוך בארבע ילדים. דייריהן שרוב מסגרות הן

בהוסטלים למסגרת: ממסגרת משתנה העובדים הדיירים היקף הבוגרים. הנוער בני הם העובדים
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 נכים כי קובעים השיקום אגף נוהלי (.11 לוח )ראה יותר גבוה הוא העובדים הדיירים היקף ובדירות
 שמיעה לקויי כי כלשהי, תעסוקתית במסגרת משובצים להיות חייבים וגבוליים למידה ולקויי פיזיים

 אם ,13 גיל מעל ראייה לקויי וכי להם שמתאימה מקצועית בהכשרה משובצים להיות חייבים
 שרוב מראים הנתונים הולמת. תעסוקתית במסגרת משובצים להיות צריכים מתאימים, נמצאו

 שאינם מפני תעסוקתית במסגרת נמצאים אינם מהדיירים חלק התקן. בדרישות עומדות המסגרות
ספר. בבית לומדים שהם משום או לעבוד רוצים שאינם מפני לעבוד, יכולים

מוחלטים( )במספרים
מסגרת סוג ולפי תעסוקתית במסגרת הנמצאים הדיירים היקף לפי הדיור מסגרות :11 לוח

מסגרת סוג

סה״ב
 הנמצאים הדיירים היקף

דירות מערכיתעסוקתית במסגרת הוסטל מעון

5 5 6 16 סה״כ
4 2 0 6 כולם
1 3 3 ד רובם
0 0 2 2 מהדיירים כמחצית
0 0 1 1 מעטים

העבודות וסוג• העבודה מסגרות סוג׳
 פנימיות תעסוקה מסגרות הדיור(. מסגרת )בתוך פנימית תעסוקתית מסגרת אין המסגרות ברוב

 בקהילה הדירות ובמערכי בהוסטלים הדיירים רוב הוסטלים. ובשני מעונות בארבעה קיימות
הדיור. למסגרת מחוץ עובדים

 לאנשים כלל בדרך המיועדת מוגנת מסגרת עיקריים: תעסוקה מסגרות סוגי בשני עובדים הדיירים
 משתלב הדייר שבה החופשי בשוק ועבודה והדרכה; ליווי עם פשוטות בעבודות העוסקים מוגבלים
 בליווי החופשי בשוק עובדים דיירים של מצומצם מספר תפקודו. לרמת בהתאם רגיל עבודה במקום
 צוות שלפיהם השיקום אגף נוהלי את תואמת זו גישה מקצועית. והכשרה שיקום במרכזי או מדריך
 אם ובין הפתוח בשוק אם בין למעון, מחוץ לדיירים תעסוקתית עבודה למצוא לשאוף צריך המעון

 הנכות סוג לפי אלה מסגרות בשתי העובדים הדיירים התפלגות מפורטת 12 בלוח מוגנת. במסגרת
סובלים. הם שממנה
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)באחוזים( תעסוקתית מסגרת וסוג הנכות סוג לפי העובדים, הדיירים :12 לוח
תעסוקתית מסגרת סוג

אחוז הדיירים מספר
העובדים אחוז העובדים אחוז הדיירים במסגרות
החופשי בשוק מוגנת במסגרת העובדים הדיור נכות סוג

44 33 דד 512 סה־כ
25 52 77 163 פיזיות* נכויות
11 23 34 73 ועיוורים** ראייה לקויי
45 0 45 40 וחירשים** שמיעה לקויי
76 24 100 46 למידה לקויי
78 9 87 190 גבוליים

 ילדים. רק בו שמתגוררים המשפחתי המעון את כוללים אינם בלוח הנתונים *
ילדים. רק יש השני שבמעון משום אחד מעון לגבי רק הם בלוח הנתונים **

 נמוך אחוז תעסוקתיות. במסגרות נמצאים השיקום אגף של הדיור במסגרות מהדיירים 80%ל- קרוב
 שרוב משום עובדים וחירשים שמיעה וללקויי ועיוורים ראייה ללקויי דיור במסגרות מהדיירים יחסית

ילדים. הם הללו המסגרות דיירי

 והרכבה, מיון אריזה, עבודות הן המוגנות התעסוקה במסגרות הדיירים שמבצעים העבודות סוגי
ואומנות. מלאכה ועבודות

 מהדיירים חלק וסופרמרקט. מוסך כגון בשירותים, עזר ככוח בעיקר עובדים הדיירים החופשי בשוק
 בעבודות וכן ילדים, ובגני אבות בבתי עזר כוח או כמטפלים גם עובדים החופשי בשוק העובדים

משרדיות.

 הם: המקרים ברוב ותפקידיו הדיירים, תעסוקת נושא את המרכז צוות איש יש הדיור מסגרות ברוב
 הדרכת בעבודה, הקליטה בתהליך ליווי העבודה, למקום הדייר של התאמה עבודה, מקומות גיוס

העבודה. במקום המתעוררות בעיות ופתרון מעקב המעביד,

 בעיות מספר ציינו כלשהי תעסוקתית במסגרת הנמצאים דיירים יש שבהן הדיור מסגרות מנהלי כל
 הדיירים של והתמדה יציבות מתאימים, עבודה מקומות גיוס הדיירים: לתעסוקת בנוגע מרכזיות
 וחמישה מעבודתם, או עבודתם ממקום מרוצים שהדיירים ציינו מנהלים תשעה נמוך. ושכר בעבודה
מרוצים. כך כל לא שהדיירים ציינו מנהלים

הדייר בא שממנה בקהילה מקצוע אנשי עם קשר 6.4
 המטפלים בקהילה, סוציאליים עובדים עם הפורמלי לקשר להתייחס המנהלים נתבקשו זה בחלק

הדייר. בא שממנה בקהילה אחרים מקצוע אנשי עם לקשר וגם הדיירים, במשפחות
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 המטפלים בקהילה הסוציאליים העובדים עם קשר מתקיים הסוגים מכל מסגרות עשרה באחת
 או הטלפון באמצעות מתבצע הקשר עיקר זה. קשר קיים לא מסגרות ובשבע הדיירים במשפחות

 שנה, או שנה לחצי אחת כלל בדרך הסוציאליים העבדים עם פגישות מקיימות מסגרות שש בכתב.
 הטיפול תכניות לגבי הדיור מסגרת לבין בקהילה הסוציאלי העובד בין תאום ישנו מסגרות ובשש

משפחתו. ושל הדייר של

 כגון: בדייר, בטיפול שמעורבים אחרים מקצוע אנשי עם גם קשר מקיימים מהמסגרות בכמחצית
ופסיכולוגים. פסיכיאטריים רופאים חולים, בתי רופאים,

 בא שממנה בקהילה המקצוע לאנשי המעון בין הקשר על שמירה מחייבים השיקום אגף נוהלי
התקן. בדרישות עומדות המסגרות כל לא הדייר.

ההורים/המשפחות לבין הדיירים בין הקשר ד.
 מספר בדקנו זה בנושא משפחתו. עם הקשר מידת הוא הדייר של החברה חיי של ההיבטים אחד

 בבית מבקרים הדיירים שבה המידה הדיור, במסגרת מבקרים המשפחה בני שבה המידה מדדים:
 הצוות שבה והמידה הדיור במסגרת ולהורים לדיירים המשותפות הפעילויות מידת משפחותיהם,

 למשפחות. הדיירים בין לקשר לתרום וכדי הדייר של מצבו לעדכון המשפחה בני עם קשר מקיים
 בני בין הקשר המשכיות על שמירה האגף נוהלי מחייבים הדיירים משפחות עם לקשרים הנוגע בכל

 שיתופם במעון, בנעשה המשפחה בני של ומעורבותם התעניינותם הגברת לדייר, המשפחה
 האגף. בדרישות עומדות המסגרות שעל-פי-רוב נראה תקופתיים. למפגשים וזימונם שונות בפעילויות

 של רגילים טלפונים או לפחות אחד ציבורי טלפון הדיירים לרשות עומד ובמעונות בהוסטלים
 יש בקהילה הדירות בכל בחדר. פרטי טלפון קו גם יש מהדיירים לחלק מעונות ובשלושה המסגרת,

לדיירים. טלכרט מחלקים לא המסגרות ברוב דירה. בכל לפחות אחד רגיל טלפון

למשפחותיהם. הדיירים בין כיום הקיים מהקשר מרוצים שהם ציינו המנהלים רוב

 מספר מבחינת הן - משפחותיהם בבתי הדיירים של ביקורים מבחינת המסגרות בין שונות יש
הביקורים. תדירות מבחינת והן ביקורים שמקיימים הדיירים

משפחותיהם בני אצל הדיירים של ביקורי□
 מההוסטלים בחלק משפחותיהם. בני אצל מבקרים בקהילה הדירות במערכי הדיירים כל

 דיירים של קטן מספר הוסטלים או מעונות בשישה זה: קשר מקיימים שאינם דיירים יש ומהמעונות
מבקרים. אינם מהדיירים משמעותי שיעור - מסגרות ובשתי המשפחה, בני אצל מבקרים אינם

 בשבוע פעם מתקיימים משפחותיהם אצל או הוריהם אצל הדיירים ביקורי מסגרות עשרה באחת
 הדיירים אחת ובמסגרת חודשים, בשלושה פעם או בחודש פעם - מסגרות בשלוש בשבועיים, פעם או
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 משתנה שהתדירות ציינו מסגרות בשתי המנהלים יותר. אף נמוכה בתדירות הוריה□ אצל מבקרי□
 למשפחה דואגת המסגרת משפחותיהם, את או הוריהם את מבקרים שאינם לדיירים הדיירים. בין

עצמה. הדיור במסגרת נשארים שהם או מארחת

 של באישור צורך יש המקרים ברוב מיוחדת; חופשה לקבל רשאים הדיור מסגרות בכל הדיירים
הדירות. מערך מרכז של או המסגרת מנהל

 עזרה כן, כמו פיזיים. לנכים במסגרות רק ניתנת למסגרת חזרה והסעה ההורים לבית בהסעה עזרה
 כספית עזרה פיזיים. לנכים מעונות בשלושה ניתנת טיפול( )לצורך ההורים בבית בחופשה בליווי

הדיירים. סובלים שממנה לבעיה קשר ללא מהמסגרות בחלק ניתנת לביקורים בנסיעות לדיירים

הדיור במסגרות הדיירים אצל המשפחות בני של ביקורי□
 חלק אצל רק מהמסגרות שמונה במעון. הדיירים את מבקרים רובם או ההורים כל מסגרות בתשע

 מבקרי□ אינם משפחה בני או הורים )הוסטל( אחת במסגרת רק המשפחה. בני מבקרים מהדיירים
כלל. הדיור במסגרת

 ביקורים בהן שמתקיימים מסגרות יש למסגרת: ממסגרת משתנה הביקורים תדירות זאת עם יחד
 בשלושה מפעם פחות של בתדירות מתקיימים שהביקורים מסגרות ארבע יש אך יותר, תכופים

חודשים.

ביחידות. הדייר עם לבלות המבקרים יכולים שבו מיוחד מקום אין השונות הדיור מסגרות ברוב

 ההורים השתתפות באמצעות לדיירים ההורי□ בין נוסף קשר ערוץ מתקיים המסגרות ברוב
הדיור. מסגרת בתוך ובמסיבות באירועים

ההורים/משפחות לבין המסגרת צוות אנשי בין קשר
 במחצית הדייר. מצב לגבי ההורים של עדכון וכן הצוות, של בית ביקורי מתקיימים המסגרות ברוב

 על-ידי להורים טיפול שעות וניתנות לדייר, טיפול תכנית בקביעת ההורים את משתפים מהמסגרות
המסגרת. צוות

הדיור מסגרות על הפיקוח .8
 של מבטם מנקודת הדיור מסגרות על השיקום אגף מטע□ הפיקוח לגבי נתונים נציג זה בפרק

 ושניים אחד, כל אחת דיור מסגרת על מפקחים שלושה המפקחים, מבין המנהלים. ושל המפקחים
 עריכת בעת מסודר פיקוח היה לא המעונות שאר על אחד. כל מסגרות שלוש על מפקחי□

 של הרצוי הביצוע לגבי וכן השונות המסגרות על כיום הקיים הפיקוח לגבי נשאלו הם הראיונות.
לדעתם. הפיקוח
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 התבצע לא הראיונרת עריכת שבעת משום הפיקוח בנושא שונות שאלות על ענו לא מהמנהלים חלק
בלבד. רחוקות לעתים למסגרת המפקח בין קשר של ברמה שהתבצע או בכלל פיקוח במוסדם

 במסגרת פיקוח מתקיים שלא אלה גם המנהלים, 18 עם הראיונות מתוך הם המוצגים הנתונים
המפקחים. חמשת עם הראיונות ומתוך מנהלים, שהם

המפקח ותפקידי הפיקוח מטרות 8.1
 ייעוץ הדרכה, פיקוח, ובקרה, סטנדרטים קביעת הן: הפיקוח מטרות לדעתם כי ציינו המנהלים רוב

 מספר התקציבי-ניהולי. הפן את הפיקוח כמטרת ציינו מנהלים תשעה חוזר. והיזון שונים בתחומים
 במשרד המסגרת על סניגוריה ולימוד תיווך השמה, מידע, מתן כגון: מטרות, ציינו מנהלים של קטן

והרווחה. העבודה

 על-ידי מבוצעים בפניהם שהוצגו הפיקוח תפקידי מבין אלו לציין נתבקשו והמפקחים המנהלים
 המנהלים דברי לפי המפקח שממלא העיקרי התפקיד כי נראה 13 מלוח בניהולם. במסגרת המפקח

 שהם ציינו המפקחים כל איתם. יחד פתרונות וחיפוש המתעוררות בעיות לגבי הצוות עם דיון הוא
 קשים. במקרים ומטפלים ליקויים מאתרים הם כי גם ציינו המפקחים רוב זה. תפקיד ממלאים

 אכיפת ליקויים, איתור כגרן: תפקידים, מבצע איננו המפקח כי ציינו המנהלים רוב זאת, לעומת
 של ארגוני בניהול או תקציבי בניהול ייעוץ המטפלים, לצוות ייעוץ קשים, במקרים טיפול תיקונים,
המסגרת.

והמפקחים המנהלים לדעת לבצע, ואמור מבצע שהמפקח תפקידים :13 לוח

(N=5) מפקחים (N=18) מנהלים

 אמור מפקח
לבצע

 מפקח
מבצע

 אמור מפקח
לבצע

 מפקח
מבצע

2 4 14 ' 5 ליקויים מאתר
2 3 12 5 תיקונים אוכף
2 4 10 ■ 5 קשים במקרים מטפל
2 2 15 ר המסגרת למנהל מייעץ
2 3 12 4 המטפלים לצוות מייעץ
2 3 9 3 תקציבי בניהול מייעץ
2 4 11 4 ארגוני בניהול מייעץ

ומחפש בעיות על הצוות עם דן
2 5 11 9 עמו יחד פתרונות

 העיקריים בתפקידים 13 בלוח המצוינים התפקידים כל את ציינו מפקחים ושני המנהלים רוב
 לרווחת לדאוג לבצע: אמורים הם שלדעתם נוספים תפקידים ציינו המפקחים לבצע. אמור שהמפקח

 הצוות את ולהדריך לכוון מפקחים(; )שלושה דייר כל לגבי ופיקוח מעקב לקיים ולצרכיו, הדייר
 צריך המפקח ותקציבי, ארגוני לייעוץ מעבר כי ציין אחד מפקח מפקחים(. )שני מקצועית מבחינה
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 שני במסגרת. והציוד המבנה על פיקוח גם ציין אחד ומפקח וכספי, ארגוני מנהלי, פיקוח גם לבצע
 מעקב כגון: הפיקוח, בתהליך כיום נבדקים אינם אשר משמעותיים נושאים ישנם כי ציינו מפקחים

לעובדים. והדרכה דיירים בתיקי רישום כספי,

 השיקום אגף מדיניות לביצוע אחראי המפקח השיקום, אגף של המפקח תפקיד תיאור על-פי
 על ולפקח ללוות המפקח על נכויות. עם אנשים למען והפעלתם שירותים פיתוח בתחום והנחיותיו

 האגף של היעד לאוכלוסיית שיקום שירותי המספקים וגופים ציבוריים ארגונים ועל מוסדות
 בתחום הנמצא באזור ושירותים יוזמות ולעודד לפתח עליו ביתיות. החוץ ובמסגרות בקהילה
 הספציפיות הפעולות את מפרטת אינה התפקיד הגדרת (.1997 והרווחה, העבודה )משרד אחריותו

 מידה באיזו להעריך קושי יש כן ועל תפקידיו, מהם כללי באופן קובעת אלא לבצע, המפקח שעל
 בליווי מתמקדים המפקחים כי נראה זאת, עם יחד כנדרש. תפקידם את המפקחים מבצעים

 ייעוץ לגבי במסגרת. המתעוררות בעיות לגבי הצוותים עם דיונים באמצעות ביתיות החוץ המסגרות
 בעוד הנדרש בהיקף מבוצעים אינם אלו שתפקידים חושבים המנהלים המסגרות, על ופיקוח

כיאות. מבוצעים אלו תפקידים רוב שעל-פי חושבים שהמפקחים

הפיקוח עבודת 8.2
 תקופתית תכנית שיש ציין אחד ומפקח מובנה, שנתי פיקוח מחזור קיים שלא ציינו מפקחים ארבעה
 מאוד חשוב או חשוב כי ציינו המפקחים כל לשנה. אחת המסגרת מנהל עם יחד הנקבעת לפיקוח
 מתייחסת אינה השיקום אגף של המפקח תפקיד הגדרת לפיקוח. שנתית עבודה תכנית לקבוע
לפיקוח. תקופתית עבודה בתכנית לצורך

 שהם ציינו מפקחים שני בשנה. מקיימים שהם הפיקוח ביקורי מספר לגבי נשאלו המפקחים
 ומפקח ביקורים, 22ו- 15 ציינו מפקחים שני במסגרת, בשנה פיקוח ביקורי חמישה-שישה מבצעים

 בכל ביקור בין נע והוא הדרוש ולפיקוח למסגרת בהתאם משתנה הביקורים מספר כי ציין אחד
 עורכים שהם ציינו אחת ממסגרת יותר על שמפקחים המפקחים שני בשנה. ביקורים לחמישה שבוע

 הביקורים מספר כי חושבים מפקחים ארבעה שונות. במסגרות שונה בתדירות פיקוח ביקורי
 קובעת אינה השיקום אגף של המפקח תפקיד הגדרת סביר. הוא הדיור במסגרות כיום המתבצעים

האגף. על-ידי המפוקחות במסגרות המפקח על-ידי ביקורים של הרצויה התדירות מהי

 מסוימת: במסגרת הביקורים תדירות נקבעת שעל-פיהם שיקולים מספר יש כי ציינו המפקחים
 לגבי תלונות או פניות עקב ביקור המפקח; לרשות העומד הזמן המסגרת; את המפקח הערכת

 בשלבי הנמצאות במסגרות או חדשות במסגרות - המסגרת של ההקמה לשלבי בהתאם המסגרת;
יותר. תכופות לעתים במעון לביקור להגיע נוהג המפקח הקמה

 היקף ולגבי האחרונה בשנה הדיור במסגרות שקיימו הפתע ביקורי היקף לגבי גם נשאלו המפקחים
 היו האחרונה בשנה שביצעו הפיקוח ביקורי כל כי ציינו מפקחים שלושה המתוכננים: הביקורים

 האחרונה בשנה שביצעו הפיקוח ביקורי מכלל 5% כי ציינו מפקחים שני ורק מתוכננים, ביקורים
פתע. ביקורי היו
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 אמון חוסר במסגרת, שקיימת התרשם שהמפקח מסוימת בעיה בדיקת הן פתע לביקורי הסיבות
 דעים תמימי אינם המפקחים מתוכנן. לא באופן במסגרת שונים היבטים ובדיקת המנהל בתפקוד

 איננה השאלה כי ציין אחד מפקח כן, על יתר הדיור. במסגרות פתע ביקורי ביצוע לחשיבות בנוגע
 מהי קובעת אינה השיקום אגף של המפקח תפקיד הגדרת יועץ. אלא מפקח לא הוא כי רלוונטית
האגף. על-ידי המפוקחות במסגרות הפתע ביקורי של הרצויה התדירות

 למטרת המנהל, ביוזמת הדיור במסגרת ביקורים עורכים הם שלעתים ציינו מפקחים ארבעה
 או בוועדות להשתתף כדי או הפרק, על שעלו נושאים ולגבי שהתעוררו בעיות לגבי התייעצות
במסגרת. המתקיימות בישיבות

 בבעיות והצוות המסגרת מנהל עם דיונים מתנהלים מתוכננים פיקוח בביקורי כי ציינו מפקחים שני
 כי ציינו ושניים ומינהליים ארגוניים נושאים על דיונים ציינו שניים מקצועיים, בנושאים או שעולות
 פיקוח בביקור הנבדקים הנושאים שכל ציינו המפקחים כל הדיירים. מצב לגבי מתעדכן המפקח
למנהלים. מראש ידועים מתוכנן

 על מתבססים כולם במסגרות: המתרחש על מידע לקבלת דרכים במספר משתמשים המפקחים
 צוות אנשי עם שיחה על מתבססים ורובם הבכיר, הטיפולי הצוות אנשי עם או המנהל עם שיחה

 בתיקים מעיינים הדיירים, עם שיחות מנהלים מפקחים שלושה אישיים. מטפלים ועם ההדרכה
 להפעיל מאוד רבה במידה חופשיים הם כי ציינו מפקחים ארבעה תצפית. מבצעים או וברשומות

אלו. באמצעים שימוש לגבי מקצועי דעת שיקול

 אינם מפקחים שלושה בביקור. שנאסף המידע לתיעוד טפסים קיימים שלא ציינו המפקחים כל
הדיור. מסגרות להפעלת סטנדרטים או נהלים של קיומם על יודעים

 מפקחים שני המפקחים. בין שונות שיש נראה לממונים ודיווח הפיקוח ממצאי העברת בנושא
 מפקחים ושני השירות, למנהל אותם מעביר אחד מפקח הבכיר, למרכז הממצאים את מעבירים

 מדווחים שאינם ציינו מפקחים שלושה אחד. לאף הפיקוח ממצאי את מעבירים אינם שהם ציינו
 שהדיווח ציין אחד מפקח מיוחדות. בעיות של במקרים רק אלא קבועים, זמן ובפרקי שוטף באופן

כלל. מדווח איננו שהוא ציין אחד ומפקח חודשים(, כמה )כל תקופתי הוא

 שהם לפני שאיתרו הליקויים על המסגרת מנהל עם לדון נוהגים הם כי ציינו מפקחים ארבעה
 המפקח אם כלל יודעים אינם כי מנהלים שמונה ציינו לעומתם, לממונים. רשמי באופן מדווחים

 ציינו מנהלים ועשרה והרווחה, העבודה במשרד עליו לאחראי הפיקוח ממצאי את להעביר אמור
הרשמי. בדיווח הכלולים הנושאים מהם יודעים שאינם

 כדי תוך - פה בעל כלל בדרך במסגרת שאיתרו הליקויים על למנהל מדווחי□ מפקחי□ ארבעה
 הביקור, ביום עוד למנהל מדווחים מפקחים שלושה בכתב. מדווחי□ ג□ מהם ושלושה שיחה,

 ליקויים. באיתור עוסק שאיננו ציין אחד מפקח הביקור. מיו□ שבועיים תוך מדווח אחד ומפקח
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 בעקבות לתקן המסגרת ממנהל דורשים שהם הליקויים מספר את לכמת הצליחו לא המפקחים כל
לא. כלל או מעטים ליקויים מאתרים הם כלל שבדרך ציינו כולם פיקוח. ביקור

 שני בליקויים. עליו מקובלים המסגרת מנהל בפני מציגים שהם הליקויים שכל ציינו המפקחים כל
 רק המתמקד מיוחד בביקור ולא במסגרת, הבא בביקורם הליקויים תיקון את בודקים מפקחים
 מהמנהל, טלפון בשיחת או בכתב שנעשו תיקונים על דיווח מקבל אחד מפקח הליקויים. בתיקון
 רישום עורכים אינם שהם ציינו מפקחים ארבעה הליקויים. תיקון את בודק לא כלל אחד ומפקח
הליקויים. תיקון אחר מעקב של מסודר

 ואי תשלומים עיכוב לבירור, זימון של בסנקציות כלל משתמשים שאינם ציינו מפקחים ארבעה
 או רישיון אי-חידוש של בסנקציה משתמשים שאינם ציינו המפקחים כל למסגרת. דיירים הפניית
הדיור. למסגרת רישיון אי-מתן

 לתוכנם, הפיקוח, ביקורי לנושא כאמור, מתייחסת, אינה השיקום אגף של המפקח תפקיד הגדרת
 אין בנוסף, כנדרש. אלו ביקורים מבוצעים מידה באיזו לקבוע ניתן לא כן ועל ולתיעודם; לתדירותם
 בעניין גם כן ועל האגף, להנהלת הביקורים ממצאי על הדיווח לעניין התפקיד בהגדרת התייחסות

כנדרש. דיווח מתבצע מידה באיזו להעריך ניתן לא זה

כיום הפיקוח כלפי והמפקחים המנהלים עמדות 8.3
 כיום מתבצע שהוא כפי הפיקוח של שונים היבטים כלפי עמדותיהם לגבי נשאלו המנהלים
 שהיא כפי הפיקוח מעבודת מרוצים הם כי ציינו והמפקחים המנהלים רוב הדיור. במסגרות
(.14 )לוח כיום מתבצעת

כיום* הפיקוח עבודת את והמפקחים המנהלים הערכת :14 לוח
מפקחים מספר
(N=5)

מנהלים מספר
(N=18)

0 4 אחידה בצורה מתבצע הפיקוח
2 10 הוגנת בצורה מתבצע הפיקוח
4 3 הטיפול לאיכות תורם הפיקוח
3 7 המסגרת לניהול תורם הפיקוח
2 ר מקצועי הפיקוח
3 10 כיום המתקיים מהפיקוח מרוצה

האמירות. עם שהסכימו המפקחים המנהלים מספר את מפרט הלוח *

 ארבעה ורק אחידה, בצורה מתבצע שהפיקוח חושב איננו מהמפקחים אחד אף כי עולה 14 מלוח
 מאוד שחשוב ציינו מנהלים 11ו- המפקחים כל אחידה. בצורה מתקיים הפיקוח כי ציינו מנהלים

 המנהלים ורוב מפקחים שני המפקחים. כל על-ידי אחידה בצורה יתבצע שהפיקוח חשוב או
הוגנת. בצורה מתבצע כיום שהפיקוח חושבים
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 הטיפול לאיכות תורם כיו□ המתבצע הפיקוח שלדעתם ציינו המפקחים רוב כי מהלוח עולה עוד
 תורם לא כלל או כך כל לא כיו□ שהפיקוח חושבים המנהלים שרוב בעוד הדייר, מסגרות ולניהול
ולניהולן. במסגרות הטיפול לאיכות

 רבה או רבה במידה מקצועי באופן מתבצע כיום שהפיקוח ציינו מנהלי□ ושבעה מפקחים שני
 מרוצי□ שהם ציינו מפקחי□ ושלושה מאוד, מרוצים או מרוצים שה□ ציינו מנהלים עשרה מאוד.

במסגרות. כיום מתבצעת שהיא כפי הפיקוח מעבודת

 פיקוח היעדר כי ציינו מהמנהלים חלק כיום. המתבצע לפיקוח שוני□ יתרונות ציינו המנהלי□
 באופן אך לי, מפריעים ולא כשצריך עזרה יש "מבחינתי כדבריהם: או למנהל, "נוח" מצב מהווה
 על לי יושב לא "המפקח נוח", עניין הוא הפיקוח היעדר "לפעמי□ מסודר", בכלי צורך יש עקרוני

 מקצועי. הוא הפיקוח וכי למנהל המפקח בין אמון קיים כי ציינו מנהלים מספר כן, כמו הראש".

 המסגרת, עם היחסי□ לאופי מתאים שהוא הן כיו□ הפיקוח לגבי המפקחים שציינו נוספים יתרונות
 מלא דעת שיקול יש שלמפקח ולתיקונם; הליקויים לחשיפת אפשרות שיש טובה; אווירה ושיש

בעבודתו.

 והיעדר פיקוח היעדר הם מהמנהלים חלק על-ידי שצוינו כיו□ הפיקוח בעבודת העיקריים החסרונות
 שעות "חוסר המנהלים: מדברי להלן המתבטאים. המתעוררות בעיות בפתרון המפקחים בידי כלים

 שלפיקוח היא "הבעיה דופן", יוצאי לתקציבים למפקחים סמכות מספיק "אין למפקחי□", עבודה
 עם המפקח של מעורבות או קשר חוסר בעייתיים"; למצבים ופתרונות הזמן, היכולת, את תמיד אין

והצוות". הדיירים את מכירי□ לא - השטח את חיי□ לא "המפקחים המסגרת:

 ושעבודת המפקח עבודת לגבי ומוסכמת ברורה הגדרה היעדר חסרונות: מספר ציינו המפקחים
המפקח. שממלא אחרים תפקידים על נוספת היא הפיקוח

 הידע את מרחיבים שהיו מנהלים חמישה השיבו - הקיים הפיקוח בתהליך משנה היית מה לשאלה
 המפקח של מעורבותו את מרחיבים שהיו ציינו מנהלים ושישה המפקחים, של המקצועית והסמכות

 המוסדית המערכת לגבי הבנה תהיה שלמפקח "צריך לדבריהם: המסגרת. לגבי ידיעותיו ואת
 המנהל של דיווח רק ולא בשטח פיקוח יותר קשרים, "הידוק המסגרת", עם טובים קשרי□ ושיקשור
העובדים". צוות על גם ולפקח לבדוק לראות, לדבר, צריך המפקח לפיקוח.

 אפשרויות מובנית. פיקוח שיטת הפיקוח למערכת להכניס יש לדעת□ כי השיבו מפקחים שלושה
 על לפיקוח זמן יותר הקצאת המפקח, תפקיד של הגדרה הן: המפקחים על-ידי שצוינו נוספות

עצמו. הפיקוח לגבי ידע להם חסר כיום כי ציינו מפקחים שני למפקחים. והדרכה המסגרות
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 השתלמות הדרכה, ציינו מפקחים שני הפיקוח. תפקידי את לבצע להם יעזור מה נשאלו המפקחים
 ציין אחד ומפקח הפיקוח, לעבודת מובנה כלי ציין אחד מפקח קבועים, מפקחים מפגשי או

המפקח. תפקיד הגדרת לגבי הסכמה

הדיור מסגרות של כללית הערכה .9
 מצב את העריכו מהם 12 שבניהולם: המסגרות מצב את כללי באופן להעריך נתבקשו המנהלים
כטוב. המצב את העריכו ושישה מאוד, כטוב המסגרות

 פירוט להלן שונים. מהיבטים שבפיקוחם המסגרות מצב את להעריך התבקשו המפקחים
זו(: שאלה על ענו מפקחים שלושה )רק תשובותיהם

טוב. הוא שהמצב ציינו מפקחים שלושה - המסגרת של הפיזי המבנה -
 עם קשרים הצוותים, אנשי של מקצועית הכשרה לדייר, אדם כוח היקף - תחומים חמישה לגבי -

 ציינו מפקחים שני - לדיירים הניתן הטיפול ואיכות הדיירים הורי עם קשרים בקהילה, שירותים
טוב. כך כל לא שהמ^ב ציין אחד ומפקח טוב שהמצב

 ציינו מפקחים ושני מאוד טוב שהמצב ציין אחד מפקח - דייר לכל מתאים טיפול הענקת -
טוב. שהמצב

כטוב. המצב את ציינו מפקחים שלושה - לדיירים הניתן הטיפול על אישי מעקב -

 מצב את העריכו מפקחים שני מאוד, כטוב שבפיקוחו הדיור מסגרות מצב את העריך אחד מפקח
טוב. כך כל כלא - אחד ומפקח כטוב, שבפיקוחם המסגרות

ם1סיכ .10
 באנשים המטפלות ביתי חוץ דיור מסגרות על ומפקח מפעיל והרווחה העבודה במשרד השיקום אגף

 למידה ליקויי וחרשות, שמיעה ליקויי ועיוורון, ראייה ליקויי פיזית, נכות שונות: מבעיות הסובלים
וגבוליות.

 עם בשיתוף המתבצע הרף, שיטת לפי אלו מסגרות על הפיקוח מערכת לשיפור הפרויקט במסגרת
 (.5) עליהן והמפקחים (18) הדיור מסגרות מנהלי כל רואיינו ואלכ״א, ברוקדייל ג׳וינט-מכון

.1995 פברואר-אפריל בחודשים נערכו הראיונות

 לפני המנהלים עמדות את ולבדוק במסגרות הקיים המצב את להעריך היתה אלה ראיונות מטרת
 ראיונות לממצאי אלו ממצאים בין השוואה נערוך בעתיד הפיקוח. מערכת לשיפור הפרויקט הפעלת

 המנהלים. ובעמדות במסגרות הקיים במצב שינוי חל האם ונבדוק הפרויקט, הפעלת לאחר שייערכו
 מאפיינים כגון: היבטים, כלפי המנהלים ועמדות במסגרות שונים היבטים תיאור כללה זו הערכה

 עם קשר הדיירים, של היום־יום חיי אדם, כוח המסגרות, של הפיזי המבנה ודייריהן, המסגרות של
 בין השוואה נערכה בנוסף, המסגרת. על והפיקוח לדיירים הניתן המקצועי הטיפול המשפחות,
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 שכתיבתה האגף של והנהלים התקנים לבין הראיונות עריכת בעת במעונות קיים שהיה המצב
(.1997 )ינואר לפיקוח הרף שיטת יישום עם הושלמה

 הדיור מסגרות על השיקום אגף מטעם מבצעים שהם הפיקוח עבודת לגבי בעיקר רואיינו המפקחים
 ראיונות ממצאי עם להשוואה הם אף ישמשו אלו ממצאים לכך. ביחס ועמדותיהם ביתי החוץ

הפרויקט. הפעלת לאחר שייערכו

 הסובלים בדיירים המטפלות השיקום, אגף של ביתי החוץ הדיור מסגרות 18מ- שלישים כשני
 מעונות דיור: מסגרות של סוגים שלושה קיימים ומעלה. 18 בני לדיירים מיועדות בעיות, של ממגוון

(.5) בקהילה דירות ומערכי (6) הוסטלים (,7)

 הראיונות(. לתקופת )נכון לתקן בהשוואה הדיור במסגרות דיירים 90% של תפוסה קיימת כי נמצא
וחרשים. שמיעה וללקויי ועיוורים ראייה ללקויי במעונות תפוסה מתת בעיקר נובע זה פער

 שתי עד של בצפיפות גרים הדיירים וההוסטלים המעונות ברוב כי נמצא הפיזי המבנה בתחום
 המתאימה בצורה מתוכננים והמקלחות השירותים חדרי המסגרות ברוב אחד. מגורים לחדר נפשות
ביום. פעם לפחות השירותים חדרי ואת המגורים חדרי את מנקים וברובן הדיירים, לצורכי

 לשעות וציוד תמונות( מיטה, כיסוי )וילון, הדיירים של המגורים בחדרי ציוד יש המסגרות ברוב
 במדרגות, מעקות אש, כיבוי מטפי כמו: ביטחון, הסדרי מחשבים(. משחקים, )טלוויזיה, הפנאי

 מסגרות מצב כי נראה המסגרות. ברוב הם אף קיימים פלדלת, או שער חירום, תאורת סורגים,
 המבנה ממצב רצון שביעות הביעו המנהלים רוב ואכן תקין, הנר בר רהציוד המבנה בתחרם הדיור
זה. בתחום השיקום אגף בדרישות עומדות המסגרות רוב כי גם יצוין הדיור. מסגרות של הפיזי

 עולה הנתונים מן דיירים. מספר לפי משרות של קבועה תקינה אין המקרים ברוב אדם, כוח בנושא
 מבחינת דומות מסגרות בין גם שונים, תפקידים בעלי של לדייר משררת בהיקף המסגרות בין שונות
 לבין השונות במסגרות בפועל המצבה בין מהשוואה שבטיפולן. הדיירים צורכי ומבחינת גודלן

 שונים. תפקידים לבעלי האגף שקבע מהתקנים חריגות ערלות אדם כוח בתחום השיקום אגף דרישות
 מינימליות דרישות נקבעו שלא משום ההשוואה את לערוך היה ניתן לא מהמקרים בחלק כי יצוין

האגף. על-ידי

 עובדים הדיירים שונות. תעסוקתיות במסגרות נמצאים הדיור במסגרות מהדיירים 80%ל- קרוב
 העלו עובדים דיירים ישנם שבהן המסגרות מנהלי כל החופשי. בשוק או מוגנות עבודה במסגרות

 והתמדה יציבות חוסר מתאימים, עבודה מקומות בגיוס קושי הדיירים: לתעסוקת הקשורות בעיות
 ציינו עובדים דיירים גרים שבמסגרתם המנהלים רוב זאת, עם יחד נמוך. ושכר בעבודה הדיירים של
מעבודתם. או עבודתם ממקום מרוצים הדיירים לדעתם כי
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 בביקורי המתבטא למשפחותיהם, הדיירים בין קשר קיים המסגרות ברוב כי עולה הממצאים מן
 במסגרות. הדיירים את מבקרות גם המשפחות מהמסגרות במחצית משפחותיהם. אצל הדיירים

 ואירועים מסיבות בית, ביקורי באמצעות המשפחות עם קשר מקיימות המסגרות רוב כן, כמו
 הדיירים בין הקשרים וטיפוח קיום הדייר. של מצבו לגבי ההורים ועדכון המשפחות בהשתתפות

השיקום. אגף דרישות את תואם למשפחותיהם

 שונות. בתדירויות פנאי ושעות העשרה חברתיות, פעילויות מתקיימות השונות הדיור מסגרות בכל
 מתקיימים ומסיבות וטיולים בשבוע, פעם לפחות המסגרות ברוב מתקיימים חוגים לדוגמה,
 המתקיימת מהפעילות רצון שביעות הביעו המסגרות מנהלי רוב בחודש. מפעם פחות של בתדירות

הקיימות. אלה על פעילויות להוסיף רוצים שהיו וציינו

 כמו המשמעת בתחום בעיות אין לרוב כי אחד מצד נמצא ילדים, בעיקר גרים שבהן במסגרות
 חריגים אירועים על דיווחו המנהלים רוב שני מצד אך בריחות; או מחופשות בחזרה איחורים

הדיירים. מצד באלימות ושימוש התפרצויות גניבות, כגון: האחרונה, בשנה שהתרחשו

 וברוב דייר, לכל טיפול תכנית ישנה מסגרות 17ב~ כי נמצא לדיירים הניתן המקצועי הטיפול בתחום
 ניתן לא כי אם האגף, נוהלי את תואם זה מצב התכנית. של תקופתית הערכה מתבצעת המסגרות

הדרישות. על-פי ומפורטות מלאות הטיפול תכניות מידה באיזו המנהלים מתשובות לקבוע

 הדיירים, במשפחות המטפלים בקהילה הסוציאליים העובדים עם קשר מקיימות הדיור מסגרות רוב
 בעבר. בדייר בטיפול מעורבים שהיו ופסיכולוגים, רופאים כמו אחרים, מקצועיים עובדים עם וכן

בנושא. השיקום אגף לדרישות מתאימה זו גישה

 המסגרות שבשאר נראה מהמסגרות. במחצית מתקיימות לדיירים שגרתיות רפואיות בדיקות
 כחלק הדייר, משתייך שאליה בקהילה החולים בקופת המשפחה רופא על-ידי ניתן הטיפול

 וייתכן המסגרות, ברוב מתבצעות לא שיניים בדיקות קהילתיים. בשירותים להשתמש מהמגמה
 אגף שקבע בדרישות עומדות המסגרות רוב אישי. באופן לכך דואגים ומשפחותיהם הדיירים שלכך

זה. בנושא השיקום

 ניתנים לא במשחק טיפול או בתנועה, טיפול באומנות, טיפול כמו וטיפולים פרה-רפואיים טיפולים
 המסגרות. ברוב לדיירים ניתנות פסיכולוג עם או סוציאלי עובד עם שיחות אך המסגרות, ברוב כלל
 של פנימי צוות על-ידי ברובן המבוצע לדיירים, המוגש המזון על פיקוח קיים המסגרות ברוב

 משרד של התזונה על המפקחת על-ידי להתבצע אמור הפיקוח טבח(. אחות, )רופא, המסגרת
 המסגרות ברוב כן, כמו האגף. בדרישות עומדות אינן המסגרות רוב כן ועל והרווחה, העבודה
 שיניים(. וצחצוח ביומיים פעם לפחות )רחצה הדיירים של האישי ניקיונם אחר מעקב גם מתקיים
התקן. בדרישות עומד הדיירים של האישי ניקיונם אחר המעקב
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 של דעתו שיקול על-ידי בעיקר מונחה הדיור מסגרות על כיו□ הפיקוח כי עולה המפקחים מראיונות
 מובנה פ?קוח קיים לא מפקח. הוא שעליה המסגרת ואת תפקידו את האישית ותפיסתו המפקח

 או נהלים קיימי□ שלא טוענים והמפקחים תקופתית, עבודה תכנית אין הדיור, מסגרות על
 בביקורים הנבדקים בנושאי□ המפקחים בין הבדלים נמצאו אלו. מסגרות להפעלת סטנדרטים
 מכך נובע זה מצב כי נראה באגף. לממונים הפיקוח ממצאי והעברת הדיווח ובנושא המתוכננים

 את מפרטת ואינה המפקח של תפקידיו את כללי באופן רק קובעת המפקח תפקיד שהגדרת
 על-ידי יותר מונחה הדיור מסגרות על הפיקוח כן, על לבצע. המפקח שעל הספציפיות הפעולות

תפקידו. של הרשמית ההגדרה על-ידי ופחות המפקח של דעתו שיקול

 רוב למשל כיום. הפיקוח לגבי המנהלי□ עמדות לבין המפקחים עמדות בין גם הבדלים נמצאו
 המנהלים שרוב בעוד ולניהולן, הדיור במסגרות הטיפול לאיכות תורם הפיקוח כי ציינו המפקחים

 המתקיים מהפיקוח רצון שביעות הביעו והמנהלי□ המפקחים רוב זאת, עם יחד כך. חושבים לא
כיום.

 טוב עד כטוב כללי באופן הדיור מסגרות מצב את העריכו המפקחים ורוב המנהלים כל אחד, מצד
 אחר היבט בכל או בדיירים בטיפול המסגרות, בהפעלת בולטת בעיה שקיימת נראה ולא מאוד,

טוב. אכן הוא הדיור במסגרות שהמצב המוודא ומסודר עקבי פיקוח אין שני מצד במסגרות.

 רוב כן, כמו אחיד. באופן יתבצע שהפיקוח שחשוב ציינו המנהלי□ ורוב המפקחים כל זאת לאור
 שהפרויקט ונראה מובנית, פיקוח שיטת הקיים הפיקוח בתהליך לשלב יש שלדעתם ציינו המפקחים

זה. לצורך מענה להוות יכול הרף שיטת לפי הפיקוח מערכת לשיפור
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medical examinations took place in half of the frameworks. In the remaining frameworks, such care 
was apparently provided by the resident’s sick fund physician in the community from which the 
resident came, as part of the present trend toward the resident’s integration into the community. 
Most frameworks offered residents the opportunity to meet with a social worker or psychologist, 
though few provided paramedical treatments such as art therapy, movement therapy and drama 
therapy.

Surveyor interviews showed that the pre-RAF Method regulation of residential frameworks was 
principally up to the surveyor and his personal perception of the framework, as well as his own 
professional responsibilities. There was no structured regulation of residential frameworks, nor was 
there a periodic work program, and the surveyors noted that there were no procedures or standards 
for residential framework operation. Differences were found among the surveyors in the areas they 
examined during planned surveillance visits, and in the transfer of surveillance findings to their 
Rehabilitation Services Administration superiors. It is possible that these discrepancies stemmed 
from the fact that the surveyor job definition was general and did not detail the specific activities to 
be carried out.

Differences were also found between the attitudes of surveyors and framework directors toward 
pre-RAF regulation. For example, unlike most of the directors, the majority of the surveyors felt 
that regulation contributed to the quality of the care provided at residential frameworks, and to the 
quality of framework management. At the same time, most of the surveyors and directors expressed 
satisfaction with pre-RAF regulation.

Similarly, while all of the framework directors and most of the surveyors evaluated residential 
framework conditions in general as being good to very good, the interviews indicated that in reality 
there was no orderly and consistent pre-RAF regulation to ensure that residential framework 
conditions were indeed being continuously improved.

In light of this, all of the surveyors and most of the framework directors noted the importance of 
uniform regulation; most of the surveyors said that a structured method of regulation should be 
introduced into the present regulatory process, and that the project employing the RAF Method to 
improve the regulatory system may be the proper solution.



At the time of the initial interviews, 18 out-of-home residential frameworks, with 547 residents, 
were under Rehabilitation Services Administration regulation. There were three types of 
frameworks: residences (7), hostels (6) and community housing (5). They differed for the most part 
in size: In terms of the number of residents, the residences were the largest, the hostels were 
medium-sized, and the community housing was the smallest.

Two-thirds of the framework residents were 18 years of age or older. Occupancy was found to be 
90% of the allowable rate. The shortfall stemmed from under-occupancy, primarily at residences for 
the sight impaired and the hearing impaired.

From the standpoint of resident crowding, it was found that residents were living within crowding 
standards of no more than two to a bedroom at most of the residences and hostels. From director 
reporting it appears that the situation regarding the physical structure of residential frameworks 
complied with standards, with most directors expressing satisfaction with this area.

The number of personnel positions is determined by the type of residential framework and the 
residents’ problems, and not only by the number of residents. The findings indicate general variance 
among frameworks in the extent of position employment (full-time, part-time, etc.) per resident for 
different tasks, even among frameworks of similar size and resident needs.

In the area of resident employment, it was found that some 80% of the residents were working in 
sheltered frameworks or the free market, according to their level of functioning. All of the directors 
of frameworks with working residents cited problems connected with resident employment: 
difficulty in finding suitable jobs, resident instability and lack of perseverance at work, low wages, 
etc. At the same time, most of the directors felt that the residents were satisfied with their places of 
employment or jobs.

The findings show that in most frameworks, the residents maintained ties with their families, these 
ties being expressed as visits to the families. In half of the frameworks, the families also visited the 
residents at the residential frameworks. Similarly, framework staff maintained ties with the families 
through home visits, parties or events.

In all of the residential frameworks there were social, enrichment and entertainment activities which 
took place at varying frequencies during leisure time. For example, activity groups met at least once 
a week at most of the frameworks, and field trips and parties were held as often as once a month.

It was found that there were usually no disciplinary problems such as tardiness or runaways at 
frameworks whose residents were mostly children. However, most directors reported incidences of 
theft, violence and outbursts which had taken place during the previous year.

In the realm of professional care for residents, it was found that in most frameworks there was a 
care plan for each resident; in most cases there was a periodic evaluation of the plan. Routine



Abstract

In order to effect continuous improvement in quality of care, Israel’s Ministry of Labor and Social 
Affairs, together with the JDC-Brookdale Institute, ELKA and JDC-Israel, commenced work in 
1995 on a project aimed at improving its regulatory systems according to the RAF Method. Among 
the systems covered by the project was that which oversees the housing frameworks of the 
ministry’s Rehabilitation Services Administration.

The RAF Method of Regulation, Assessment, Follow-up, and Continuous Improvement of Quality 
of Care was developed by researchers at the JDC-Brookdale Institute during the previous decade. 
The RAF Method has been used with great success for a number of years in the government 
regulation of institutions for the elderly which come under the aegis of the Ministry for Labor and 
Social Affairs (senior citizen homes) or the Ministry of Health (hospitals for the chronically ill).

The Rehabilitation Services Administration of the Ministry of Labor and Social Affairs operates and 
regulates various types of housing frameworks: residences, hostels, and housing in the community. 
These frameworks care for people with different disabilities, such as physical disabilities, vision 
impairments and blindness, hearing impairments and deafness, learning disabilities and borderline 
intellectual functioning.

As part of the RAF Method’s adaptation to the needs of the Rehabilitation Services Administration 
in regulating these frameworks, we interviewed all 18 of the directors of out-of-home residence 
frameworks, as well as the five surveyors who examined the frameworks, during the first phase of 
the project (at the beginning of 1995). Our aim was to assess the present situation in the housing 
frameworks and regulatory system, and to examine the directors’ and surveyors’ pre-project 
attitudes.

The evaluation also describes the present situation in the residential frameworks, and the directors’ 
attitudes to such aspects as framework and resident characteristics; the physical structure of the 
frameworks; personnel; the residents’ daily lives; and the regulation of the frameworks. In addition, 
the report compares the present situation with that called for by Rehabilitation Services 
Administration regulations and procedures.

The findings were transferred to the Rehabilitation Services Administration. Some have been 
utilized to complete its system of regulations and procedures, which were formulated with 
administration implementation of the RAF Method in January, 1997. Some findings have also been 
utilized as the basis for regulatory instruments devised during meetings between surveyors and 
housing framework directors. The findings will be compared with those from interviews to be 
conducted after the method is placed in operation in order to examine whether any changes have 
taken place in the frameworks’ situation and in the framework directors’ and surveyors’ attitudes, 
and whether the method has proved to be effective in improving the situation.



Department for the Treatment of People with Mental Retardation; the director of the Rehabilitation 
Services Administration; Meir Hovav, director, Division of Correctional Service and Service for 
Youth in Distress; Yona Klepper, director, Information and Automatic Data Processing (ADP) 
Systems Department; Benjamin Hozmi, assistant to the ministry director-general; Edna Gross, 
director, Tel Aviv/Central District; Yehuda Fux, director, Haifa/Northem District; and Dina Levin, 
director, Jerusalem/Southem District. The project team, as well as those responsible for the various 
regulatory systems mentioned above, are also members of the steering committee.

The project computer program was developed by the Information and Automatic Data Processing 
(ADP) Systems Department of the Ministry of Labor and Social Affairs in coordination with the 
Program on Quality Assurance team from the JDC-Brookdale Institute, and supported by the 
computerization steering committee, headed by the director of the Ministry of Labor and Social 
Affairs’ Division of Personal and Social Services.



change and adaptation processes in the various systems, as required by the RAF Method, through 
the advice of organizational experts. The work in each service is carried out by a development team 
which is supervised by an organizational advisor in conjunction with researchers from the 
JDC-Brookdale Institute.

D. The Project Team
Ministry of Labor and Social Affairs

♦ Chaim Posner, director, Division of Personal and Social Services ־ overall project responsibility 
on behalf of the ministry.

♦ Moty Vinter, director; Tzipora Ben-Zimra and Zvi Hauslich, national surveyors; Children and 
Youth Services.

♦ Ahuva Levi, director; Gideon Shalom, responsible for institutions; Department for the Treatment 
of People with Mental Retardation.

♦ Menachem Wagshal, in charge of institutions; Muriel Nachmann, coordinator, Individual Care 
Department; Gabriel Jarochevsky, director, computerization project; Youth Protection Authority.

♦ Shlomo Farkash, director; Shlomo Eliashar, senior coordinator, Out-of-home Care Department; 
Rehabilitation Services Administration.

All surveyors in the four regulatory systems mentioned above are actively involved in the project, as 
are a number of institution directors and professionals who were asked to contribute their 
knowledge and expertise.

The JDC-Brookdale Institute
♦ Rachel Fleishman, director, Research Program on Quality Assurance - project director.
♦ Tamar Zemach, researcher, Program on Quality Assurance ־ project coordinator.
♦ Children at Risk team headed by Talal Dolev, and Research Program on Disability team headed 

by Denise Naon - associates in the development of the programmatic-professional side of the 
aspects of regulation.

ELKA
♦ Devorah Blum, deputy division director, and director, Managerial and Organizational 

Development Area - project co-director, assisted by Shimon Ben Yair, Nethaniel Katz and Talia 
Naftali, organizational advisors.

E. Project Leadership
A steering committee, which convenes three times a year, approves the project’s work plan and 
budgets, and follows its progress. It is chaired by the director-general of the Ministry of Labor and 
Social Affairs; in 1995-96 this was Avraham Ben-Shoshan, and since 1997 it has been Yigal 
Ben-Shalom. The steering committee members include Amon Mantver, director, JDC-Israel; Jack 
Habib, director, JDC-Brookdale Institute; Moshe Even-Chen, director, ELKA; and Haim Factor, 
director, Budget and Finance Division, JDC-Israel. Representing the Ministry of Labor and Social 
Affairs are the director of the Division of Personal and Social Services; the director of the



The Project to Improve the Regulatory Systems of the Ministry 
of Labor and Social Affairs

A. The Project
The project to improve the regulatory systems of the Ministry of Labor and Social Affairs was 
begun in 1994, the objective being to effect continuous improvement in the quality of care provided 
at institutions regulated by the ministry’s various services. The project is based on the RAF Method 
for Regulation, Assessment, Follow-up and Continuous Improvement of Quality of Care, which was 
developed by researchers at the JDC-Brookdale Institute. The RAF Method itself is based on the 
tracer approach to monitoring quality of care, and on the principles of quality assurance. Within the 
method’s framework, surveyors examine selected patient problems (tracers), as well as 
comprehensive indices reflecting institutional quality of care. The data are collected from a number 
of information sources, with emphasis on the client. Beyond identifying deficiencies of care, the 
collection of data on structure, process and outcome allows the discovery of their causes and the 
proposal of intervention programs for their correction. Surveillance is conducted methodically, 
which allows deficiency follow-up, individual correction enforcement, and the receipt of routine 
information on quality of care at institutions which are the responsibility of every service 
nationwide. Following a successful five-year trial period, the RAF Method was officially 
implemented by the Ministry of Labor and Social Affairs’ Service for the Aged for the routine 
surveillance of institutions for the semi-independent and frail elderly.

B. The Organizations Participating in the Project, and the Targeted 
Population

Four organizations are participating in the project: the Ministry of Labor and Social Affairs, 
JDC-Israel, the JDC-Brookdale Institute, and ELKA (JDC-Israel’s human resources development 
division). Participants from within the Ministry of Labor and Social Affairs include the Children 
and Youth Services, which is responsible for regulating some 210 boarding schools for children and 
youth; the Department for the Treatment of People with Mental Retardation, which is responsible 
for regulating some 50 institutions for mentally retarded young and older people; the Youth 
Protection Authority, which is responsible for regulating some 40 institutions for juvenile 
delinquents; and the Out-of-home Care Department of the ministry’s Rehabilitation Services 
Administration, which is responsible for the regulation of some 30 institutions for the disabled. In 
total, approximately 330 institutions are involved in the project. JDC-Israel and the JDC-Brookdale 
Institute are partners with the Ministry of Labor and Social Affairs in the project’s funding.

C. Patterns of Operation
As part of the project, professional teams were established for each of the ministry’s four regulatory 
systems, all of which have developed regulatory instruments and processes based on the RAF 
Method. JDC-Brookdale Institute researchers are responsible for the conceptual-methodological and 
research aspects of the project, for adapting the RAF Method to the specific needs and conditions of 
the four regulatory systems, and for project evaluation. ELKA is responsible for directing the
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