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  תקציר
  

השירות הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הוא כיום אחד השירותים המרכזיים 

 264(השירות הסוציאלי קיים בכל אחת מהרשויות המקומיות בארץ . העוסקים בטיפול בזקן בקהילה

ובשיתוף הרשויות , יתן במימון משרד הרווחההשירות נ.  מהזקנים בישראל20%- וניתן לכ) במספר

  . המקומיות

  

כיום יש בחלק ו, במהלך השנים נוצרה בהדרגה ברשויות התמחות בתחום הטיפול בזקן בעבודה סוציאלית

 הגידול במספר הקשישים .עובדים סוציאליים מיוחדים העוסקים בטיפול בזקןתקנים של ניכר מהמחלקות 

 העומס על העובדאת ו  הגביר)כולל הפעלת חוק ביטוח סיעוד (לזקנים בקהילההפיתוח המואץ של שירותים ו

לבחון את דפוסי העבודה של עובדים , על כן, חשוב. מחלקות לשירותים חברתיים ברשויותבהסוציאלי לזקן 

  .אלה ולהעריך מהם השינויים הנדרשים בביצוע תפקיד זה

  

יסוק של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות  ניתוח עהראשונלהמציג , מחקר זה הוא מחקר חלוץ

המחקר נועד להציג תמונת מצב של חלוקת הזמן הקיימת היום בין המטלות השונות . לשירותים חברתיים

המידע . וכן להצביע על מספר כיוונים רצויים לפיתוח התפקיד בעתיד, של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות

וקת הזמן בפועל ועל הערכות כלליות שלהם את חלוקת הזמן  עובדים סוציאליים על חל76-נאסף מ

וממנהלי , העבודה הסוציאליתונאסף מידע ממומחים בתחומי הזקנה , כן-כמו. הקיימת והרצויה

  . על ראייתם השינויים הדרושים בתפקיד זהמחלקות לשירותים חברתיים

  

מידע זה .  לשירותים חברתייםהמחקר מספק מידע על מערך השירות הסוציאלי לזקן במחלקות, בנוסף

נאסף באמצעות שאלון קצר שהועבר במסגרת סקר שנערך בקרב מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים 

 רשויות בהן יש תקן של 102ומתוכן , )264מתוך ( רשויות שענו לסקר 142והוא מתבסס על , בכל הרשויות

  .עובדים סוציאליים לזקן

  

  חלוקת הזמן הקיימת היום
צאים הבולטים שעלו בבדיקת חלוקת הזמן הקיימת היום בין המטלות של העובדים בין הממ

  :הסוציאליים לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

והיתר ) מכוונת ללקוח מסוים (רבעים מזמנו של העובד הסוציאלי לזקן מושקעים בעבודה פרטנית-שלושה 

) 5%(ומעט בעבודה קהילתית ) 19%(הדרכה , וועדות, מושקע בעיקר בעבודה ארגונית כגון ישיבות

 מזמנם מושקע 80%נתונים אלה דומה לנותנים שעולים מהערכות העובדים לפיהם ). 1%(וקבוצתית 

 .בעבודה פרטנית
מושקע במגע ישיר עם הלקוח ומחצית שניה בעבודה מנהלית ) 54%(מחצית מהזמן , בעבודה הפרטנית 

 ).18%(לה ואינטראקציה עם גורמים מקצועיים בקהי) 28%(
עבודה ל קדשהזמן המומ )36% (למעלה משלישו, הכל הזמן-רבע מסךהטיפול בנושאי חוק סיעוד תופס  

הערכות העובדים את הזמן המושקע בטיפול בנושאי חוק סיעוד שונות מהנתונים שנתקבלו על פי . פרטנית

חלק מהפער בין  .להערכתם בממוצע מחצית מזמנם מושקע בעבודה במסגרת חוק סיעוד. מדידת הזמן

, שני מקורות המידע יכול לנבוע מתחושת העומס של העובדים ביחס לעבודה במסגרת החוק



 

 ii

כל אוכלוסיית הזקנים המטופלים -המתבטאת גם בחלק הגדול יחסית של מבוטחי חוק סיעוד מסך

שאי הערכות המנהלים לגבי הזמן המושקע על ידי העובדים בנו). מחצית המטופלים בממוצע(במחלקות 

 .חוק סיעוד היו דומות לאלה שנתקבלו ממדידת הזמן
  

  שינויים רצויים 
ממנהלי המחלקות לשירותים חברתיים , שלב נוסף של ניתוח העיסוק היה איסוף מידע מהעובדים

  . וממומחים בתחום הגרונטולוגיה והעבודה הסוציאלית  על ראיית  התפקיד ושינויים רצויים

לטובת המתודה הקבוצתית )  בממוצע80% לעומת 62%(פחות בטיפול פרטני העבודים היו רוצים להשקיע  

 ).  בממוצע13% לעומת 18%(והקהילתית )  בממוצע7% לעומת 20%(
העובדים לא הביעו עניין בשינוי מהותי בחלוקת הזמן הקיימת בין פעילויות של אינטראקציה עם הלקוח  

 . עיים בקהילהלבין עבודה  מנהלית ואינטראקציה עם גורמים מקצו
המנהלים , לעומתם. העובדים לא הביעו עניין בשינוי מהותי של היקף הזמן המושקע בנושאי חוק סיעוד 

 28% לעומת 16%(סברו כי יש לצמצם באופן משמעותי את הזמן שהעובדים משקיעים היום בנושא זה 

 ). בממוצע
תחום של ניהול הטיפול ואת  את הבעבודה סוציאלית עם זקןיש לפתח מומחים סוברים כי רוב ה 

 . העבודה קהילתית
בעיקר בנושאים , מקצועיים בטיפול הסוציאלי בזקן-רוב העובדים הביעו עניין להסתייע בעובדים סמך 

סיוע , ביקורי בית וטלפונים לצורך מעקב, תרגום, במיצוי זכויות, כמו סיוע לזקנים בביצוע סידורים

- היו גם שסברו שיש להסתייע בעובדים סמך.  אדמיניסטרציהופעילות של, בביצוע פרויקטים בקהילה

כיום שירותי סמך מקצועיים לזקן . מקצועיים גם לביצוע פעולות כמו רישום בתיקים וקבלת קהל

בימים אלה המשרד נערך לבחינה . הניתנים במימון משרד הרווחה כוללים עזרה ביתית וטיפול אישי

  ".עובד סמך מקצועי תיווכי לזקן", ואשל השימוש בתפקיד סמך מקצועי חדש וה

  

  מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות המקומיות
בוצע סקר קצר במחלקות לשירותים חברתיים אשר בו נאסף , במסגרת תהליך איתור אוכלוסיית המחקר

. המידע שנאסף בסקר כלל מידע בסיסי על צביון השירות והיקפו. מידע על השירות הסוציאלי לזקן

  :הממצאים מסקר זה מראים כי).  רשויות264מתוך ( רשויות מקומיות בישראל 142- נתקבל מהמידע

תופעה זו נפוצה יותר בעיריות . יש לפחות תקן אחד של עובד סוציאלי לזקן) 70%(ברוב הרשויות  

 . מאשר במועצות אזוריות ומקומיות
  ים הסוציאליים במחלקות התקנים של עובדים סוציאליים לזקן מהווים אחוז קטן מכלל העובד 

 . קיימת שונות גדולה בין הרשויות מבחינת היקף התקנים של עובדים סוציאליים לזקן). 14%(
לא נמצאו הבדלים . כל התיקים במחלקות- מסך40%-התיקים של זקנים מהווים בממוצע כ 

 . משמעותיים בין סוגי הרשויות בשיעור התיקים של זקנים מתוך כלל התיקים
גם בהיבט זה לא נמצאו הבדלים . חוק סיעוד מהווים מחצית התיקים של הזקנים במחלקותמבוטחי  

 .  בין סוגי רשויות
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  סוגיות לדיון
המחקר מציג מספר סוגיות עיקריות העולות מן הממצאים באשר לכיווני הפיתוח של תפקיד העובד 

  :ובהן, הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

 ?ם של העבודה הסוציאלית עם זקנים במחלקות לשירותים חברתייםמה הדגמים הרצויי 
מה צריך להיות תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים במסגרת חוק  

 ? הסיעוד
מה צריך להיות אופייה של העבודה הפרטנית של העובד הסוציאלי ומה החלק של ניהול הטיפול  

 ?במסגרת עבודה זו
 ? יב את העיסוק במתודות הקבוצתית והקהילתית מעבר למה שקיים היוםהאם יש להרח 
 ?מהם השינויים הרצויים במסגרת ההכשרה לתחום הזיקנה בעבודה סוציאלית 

  

ממצאי המחקר נועדו להוות בסיס שיאפשר פיתוח התפקיד של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות 

, בפני גורמים שונים המעורבים בהפעלת השירותהממצאים הוצגו . לשירותים חברתיים לכיוונים רצויים

משרד  .בהם הנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה ומנהלי מדורים לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

הרווחה נערך היום לבניית מודלים חדשים לעבודה סוציאלית עם זקנים  במחלקות לשירותים חברתיים תוך 

  .שימוש בממצאי המחקר

  

- המוסד לביטוח לאומי ומאיירס, אשל, ן ובשיתוף השירות לזקן במשרד הרווחההמחקר בוצע במימו

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג

  



  

  1

  תוכן עניינים
  
 1  מבוא. 1

   
 1  סקירת ספרות. 2

 2   העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית2.1
 5   כיוונים בהתפתחות העבודה הסוציאלית עם זקנים2.2
 8   בתחום העבודה הסוציאליתתפקיד ניתוחי 2.3

   
 13  מערך המחקר. 3

 13   מטרות המחקר3.1
 13   שלבי המחקר והכלים3.2

   
 17  ות בעבודה של עובד סוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתייםחלוקת הזמן בין המטל. 4

   
    ומנהלי המחלקותהעובדיםתפיסות שינויים רצויים בתפקיד העובד הסוציאלי לזקן לפי . 5

  שירותים חברתייםל      
  

20 
   
 24   תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתייםאת המומחים תפיסות. 6

   
 27  נתונים מסקר על מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות המקומיות. 7

 27   צביון השירות הסוציאלי לזקן ברשויות7.1
 28   היקף השירות הסוציאלי לזקן ברשויות7.2

   
 31  סוגיות לדיון. 8

   
 35  ביבליוגרפיה

   
 37  קהעובדים הסוציאליים לזקן שנכללו בניתוח העיסונתוני רקע על : אנספח 

   
 41  כלים לניתוח עיסוק: בנספח 

  



  

  2

  רשימת לוחות
  

 14  לפי סוג רשות, היענות הרשויות לסקר על מערך השירות הסוציאלי לזקן : 1לוח 
   

 17  אוכלוסיית המחקר והמדגם : 2לוח 
   

 18  התפלגות הזמן לפי רמות ותחומים : 3לוח 
   

 19  לפי סוגי פעילויות ותחומיםהתפלגות הזמן המושקע ברמה הפרטנית  : 4לוח 
   

  בחוק  ו,בעבודה ישירה ועקיפה, הזמן הממוצע המושקע לפי הערכת העובדים בסוגי טיפול : 5לוח 
  והזמן שרצוי להשקיע בנושאים אלה, סיעוד              

  
21 

   
   ,קיעוהזמן שרצוי להש, בתחומי העבודה, לפי הערכת המנהלים, הזמן הממוצע המושקע : 6לוח 

  קיום תקן לעובד סוציאלי לזקן ברשות-לפי קיום או אי              
  

22 
   

 23  נושאים שונים/מקצועיים במטלות-עובדים שציינו שרצוי להסתייע בעובדים סמך : 7לוח 
   

 28  ארגון העבודה בשירות הסוציאלי לזקן לפי סוג רשות : 8לוח 
   

 29  ים סוציאליים לזקן במחלקהמספר ושיעור תקנים של עובד : 9לוח 
   

   והתיקים של זכאי חוק סיעוד, כל התיקים ברשות-התפלגות התיקים של זקנים מסך: 10לוח 
  לפי סוג רשות, כל התיקים של זקנים-מסך                

  
30 

  
  

  רשימת לוחות בנספח
  

 37  מאפיינים דמוגרפיים של עובדים סוציאליים לזקן :1אלוח 
   

 38  מאפיינים מקצועיים של עובדים סוציאליים לזקן :2אלוח 
   

 39  לפי מספר התיקים שבטיפול, התפלגות העובדים הסוציאליים לזקן :3אלוח 
   

 40  הערכת העובדים הסוציאליים לזקן את עבודתם בהיבטים שונים: 4אלוח 
  
 


	שער
	פרסומים נוספים
	תקציר
	דברי תודה
	תוכן עניינים
	רשימת לוחות
	1. מבוא
	2. סקירת ספרות
	3. מערך המחקר
	4. חלוקת הזמן בין המטלות בעבודה של עובד סוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים
	5. שינויים רצויים בתפקיד עובד הסוציאלי לזקן לפי תפיסות העובדים ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים
	6. תפיסות המומחים את תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים
	7. נתונים מסקר על מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות המקומיות
	8. סוגיות לדיון
	ביבליוגרפיה
	נספח א
	נספח ב

