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  תמצית

  מבוא .1

אגף הייעוץ לקשיש פועל בכל הסניפים של המוסד לביטוח לאומי מזה שנים רבות והוא מפעיל 

) 1לאגף שלושה שירותים מרכזיים והם:  שירותים לקשישים באמצעות מתנדבים שגם הם קשישים. 

בית ראשוני,  ) ביקור2ביקור בית קבוע, שהוא ביקור חברתי הניתן על בסיס שבועי בביתו של קשיש; 

שהוא ביקור חד פעמי של קשיש בביתו במטרה לאתר קשישים העלולים להמצא במצבי סיכון 

) ייעוץ לקשישים ולבני משפחותיהם, הכולל סיוע בקבלת מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה 3ומצוקה; 

  בתהליך מיצוי זכויות הקשיש. 

נויים באוכלוסיית הקשישים ובמערך בשנים האחרונות הוצבו בפני האגף אתגרים חדשים בעקבות שי

השירותים עבורם. לאור השינויים עלה הצורך לבחון בצורה שיטתית יותר את פעילות האגף, את 

דפוסי אספקת השירותים הקיימים היום ואת התמודדות האגף עם הצרכים החדשים. לאור זאת יזם 

מכון  -ג'וינט- די מאיירסהאגף ביצוע מחקר הערכה מקיף של פעילות האגף. המחקר בוצע על י

  ברוקדייל בשיתוף עם המנהל למחקר ולתכנון של המוסד לביטוח לאומי. 

  מערך המחקר .2

); ממדגם של מתנדבים העוסקים בביקור בית 22נאסף מידע מכל מנהלות התחום (במסגרת המחקר 

מקבלי ביקור איש); וממדגם של לקוחות  150איש) ובייעוץ (  150איש), בביקור ראשוני ( 399קבוע (

איש). המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים. הראיונות עם  150איש) וייעוץ ( 199בית קבוע (

  . 2009ועם הלקוחות בין יוני לנובמבר  2008לינואר  2007המנהלות והמתנדבים בוצעו בין מאי 

מרכזיים המידע מהמקורות השונים עובד ונותח בצורה משולבת תוך התייחסות לארבעה נושאים 

שנבחנו במחקר: ארגון וניהול כח אדם באגף, שירות של ביקור בית קבוע, שירות של ביקור בית 

  ראשוני ושירות של ייעוץ. 

  

 ממצאים .3

  אגף ב, ניהול וכוח אדם ארגון  .א

בכל מחלקה. יש שונות בין המחלקות במספר  200-מתנדבים, בממוצע כ 4,300-האגף מעסיק כ •

מתנדבים. כמו כן, נמצא כי יש שונות ביחס בין מספר  305- ל 103המתנדבים והטווח נע בין 

 79-ל 13לקוחות והטווח נע בין  39המתנדבים לבין מספר הלקוחות. בממוצע משרת כל מתנדב 

 לקוחות למתנדב. 

  מנתוני המתנדבים עולה כי: •

o ) 61%) ונשואים (77%רובם נשים .(  

o ארץ מוצא (שליש ילידי ישראל,  70ל האוכלוסייה הטרוגנית מבחינת גיל (כמחציתם עד גי ,(

אפריקה) והשכלה (כמחציתם בעלי -שליש ילידי אירופה אמריקה ושליש ילידי אסיה
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שנות לימוד ויותר). המתנדבים שנכנסו בשבע השנים האחרונות הם  13השכלה של 

  משכילים יותר מאלה שנכנסו לפני כן. 

o  מתנדבים עד שלוש 27%לרבע (האוכלוסייה הטרוגנית מבחינת ותק במחלקה:  מעל (

 שנה.  11- שנים, וחמישית מתנדבים מעל ל 4-7שנים, שליש מתנדבים בין 

 מבקר בית ) מבצעים לפחות אחד מהתפקידים:%79רוב המתנדבים (המנהלות עולה כי  מנתוני •

) 39%. הרכב התפקידים מראה כי חלק ניכר מהם (יועץ אוו/ מבקר בית ראשוני אוו/ קבוע

 6%) עוסקים בביקור בית קבוע וראשוני, 28%לעדית בביקור בית קבוע, מעל לרבע (עוסקים ב

) 21%עוסקים בייעוץ בלבד. המתנדבים הנותרים ( 6%- עוסקים בביקור בית ראשוני בלבד ו

 קבוצות תמיכה.  ה, מרכז נושא  ומנחניףבתפקידים אחרים כגון תומך ס עוסקים

  השירות של ביקור בית קבוע  .ב

 נדבים עולה כי יש שונות בין המתנדבים במספר הלקוחות שהם מבקרים במהלךמנתוני המת •

מבקרי שניים והנותרים מבקרים שלושה ויותר). כמו  44%השבוע (כשליש מבקרים לקוח אחד, 

כן, יש שונות בין המתנדבים בהיקף הזמן השבועי המושקע בביקורים (מחציתם מקדישים לזה 

 על ארבע שעות). שעה עד שעתיים בשבוע וחמישית מ

מקבלים  66%מנתוני הלקוחות עולה כי קיימת שונות במספר הביקורים שהלקוח מקבל בשבוע ( •

עם פהנותרים מקבלים ביקורים פחות מ 29% –מקבלים פעמיים בשבוע ו  5%ביקור פעם בשבוע, 

יו מהם ה 28%  -לשנות את תדירות הביקורים ו ם) אינם מעונייני72%בשבוע). רוב הלקוחות (

 רוצים שהמתנדבים יבקרו אותם יותר פעמים בשבוע. 

), 92%כמעט כל הלקוחות רואים בביקורים דבר חשוב שתורם להם ונותן להם הרגשה טובה ( •

 ).85%), ומפחית את בדידותם (87%משפר את מצב רוחם (

), 98%כמעט כל המתנדבים רואים את תפקידם במסגרת הביקור להיות אוזן קשבת ללקוח ( •

 ). 92%) ולהרגיע במצבי מצוקה (94%עם קשישים על בעיות שמטרידות אותם ( לדבר

 חושבים שעבודתם מספקת ),96%(כמעט כל המתנדבים שבעי רצון במידה רבה מאד מתפקידם  •

בצד זה מדווחים רבע מהם על קושי רגשי בביצוע התפקיד הנובע . )72%( ת), ומענייני90%(

 מהתמודדות עם מצוקות הלקוח.

  ות של ייעוץהשיר  .ג

) והנותרים דרך הטלפון. רוב 80%לפי המתנדבים והלקוחות רוב הייעוצים ניתנים פנים אל פנים ( •

) מדווחים כי הם מגיעים לשירות בעקבות פניה שלהם למחלקה אחרת במוסד 78%הלקוחות (

לביטוח לאומי כגון מחלקת סיעוד, זקנה ושארים, המפנה אותם לייעוץ לקשיש. שלוש הסיבות 

בנושא של גמלת סיעוד  ),52%בנושא של קצבות (קבל מידע או לו/להתייעץ העיקריות לפנייה הן: 

 ). 49%) וסיוע במילוי טפסים (30%(

), ומחצית העריכו שהשיגו את 77%רוב הלקוחות העריכו כי קיבלו את העזרה שהיו זקוקים לה ( •

בוהה מהיועץ, מהיחס שלו כל מה שרצו או את רוב מה שרצו. הם גם הביעו שביעות רצון ג

 ). 90%ומהמקצועיות (

 ולהרגיע) 90%), לשוחח עם הלקוח (94%רוב המתנדבים תופסים את תפקידם כאוזן קשבת ( •

). רובם רואים 96%הם הביעו שביעות רצון מתפקידם כיועצים ( ).87%(במצבי מצוקה  אותו

 ). 77%ד מגוון () וכן תפקי85%ועניין ( )93%(בייעוץ תפקיד שנותן להם סיפוק  
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כמחצית מהמנהלות ומהמתנדבים ציינו כי קיימים קשיים בשירות. הם ציינו בעיקר, העדר  •

תנאים פיזיים כמו טלפונים ועמדות. כמחצית מהמתנדבים ציינו גם חוסר שיתוף פעולה של 

מחלקות במוסד לביטוח לאומי והעדר עזרה של שירותים בקהילה, כגורמים המקשים על ביצוע 

 קיד. התפ

  השירות של ביקור בית ראשוני  .ד

מהמתנדבים עולה כי שני שליש מדווחים כי כמות הזמן שהם משקעים בשבוע בתפקיד זה אינה  •

 קבועה, וכי מספר הקשישים שהם מבקרים בחודש משתנה אף הוא. 

העריכו אותו כשעה  42% –יש הבדלים בין המתנדבים בהערכת משך זמן הביקור בבית הלקוח  •

מעלה משליש העריכו אותו כרבע שעה. מהמתנדבים עולה כי במסגרת ביקור הבית ויותר ול

) במתן מידע בנושאים שונים ביניהם קצבאות, חוק 75%הראשוני רובם עוסקים במידה רבה (

 סיעוד, ושירותים בקהילה. 

ובמידה רבה גם  )97%(כמעט כל המתנדבים רואים בתפקידם להיות אוזן קשבת עבור הלקוח  •

). המתנדבים שבעי רצון מתפקידם כמבקרי 87%) ולהרגיעו במצבי מצוקה (92%על בעיותיו (לדבר 

). בצד זאת 76%) ועניין ( 96%), ורובם רואים בתפקידם תפקיד שנותן סיפוק (88%בית ראשוניים (

) וקושי רגשי להתמודד עם מצבו 34%הם מדווחים על קשיים, בעיקר קושי להגיע לבית הלקוח  (

 ).36%ח (של הלקו
  

  לדיון סוגיות .4

  הממצאים בדוח זה מעלים מספר סוגיות בהערכות האגף לייעוץ לקשיש בעתיד וביניהן: 

 מהם הדגמים הרצויים של ביקור בית קבוע ומהם הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד? •

 מהו המקום של הייעוץ בשירותי האגף ומהם הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד?  •

ביקור הבית הראשוני באיתור צרכים של אוכלוסיות בסיכון בקהילה ומהם  מהו המקום של •

 הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד? 

 כיצד ניתן לסייע למתנדבים בהתמודדות עם העומס הרגשי במפגש עם אוכלוסיית הלקוחות?  •
  

במהלך ממצאי המחקר הוצגו ונדונו בועדת ההיגוי של המחקר ובמספר מפגשים עם מנהלות התחום. 

ביצוע המחקר התקיימו מפגשים רבים עם הנהלת האגף בהם נידונו הממצאים והסוגיות שעולות 

מהם. מאז סיום המחקר, הוכנסו מספר שינויים בעבודת האגף והנהלת האגף ממשיכה להסתייע 

 בממצאים ולבחון אפשרויות ליישום של תובנות המחקר לשיפור עבודת האגף. 
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  תקציר מינהלי

  

 בוא. מ1

אגף הייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי הוא גוף הפועל שנים רבות ומהווה מסגרת חשובה לסיוע 

לאוכלוסיית הקשישים בסיכון בקהילה. השירות מופעל באמצעות מתנדבים קשישים ומטרתו לסייע 

לקשישים בקהילה במימוש זכויותיהם ובמתן מענה לצרכים שונים שאינם מקבלים מענה במסגרת 

  הסניפים של המוסד לביטוח לאומי.  22השירות קיים בכל רותים הניתנים על פי חוק.  השי

שלושת השירותים המרכזיים של האגף הנתינים על ידי המתנדבים הם: ביקור בית קבוע שהוא ביקור 

חברתי הניתן על בסיס שבועי בביתו של קשיש; ביקור בית ראשוני, שהוא ביקור חד פעמי של קשיש 

מטרה לאתר קשישים העלולים להמצא במצבי סיכון ומצוקה; ייעוץ לקשישים ולבני בביתו ב

  משפחותיהם הכולל סיוע בקבלת מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות הקשיש. 

בצד ההצלחה של האגף לתת מענה למגוון צרכים של קשישים בקהילה, הוצבו בפניו, בשנים 

ות שינויים באוכלוסיית הקשישים ובמערך השירותים עבורם. לאור האחרונות אתגרים חדשים בעקב

השינויים עלה הצורך לבחון בצורה שיטתית יותר את פעילות האגף, את דפוסי אספקת השירותים 

הקיימים היום ואת התמודדות האגף עם הצרכים החדשים. לאור זאת יזם האגף ביצוע מחקר הערכה 

ג'וינט מכון ברוקדייל בשיתוף עם המנהל - על ידי מאיירס מקיף של פעילות האגף. המחקר בוצע

  למחקר ולתכנון של המוסד לביטוח לאומי. 

 . מטרות ומערך המחקר 2

היתה לבחון בצורה מקיפה את ההיערכות הקיימת להפעלת המערך ההתנדבותי  מטרת המחקר

בוע, ביקור בית ביקור בית ק –לאספקת שירותי האגף ואת שלושת השירותים המרכזיים של האגף 

  מבחינת דפוסי אספקתם, תרומתם וצרכים לא מסופקים. –ראשוני וייעוץ 

); ממדגם של מתנדבים העוסקים בביקור בית 22נאסף מידע מכל מנהלות התחום (במסגרת המחקר 

איש); וממדגם של לקוחות מקבלי ביקור  150איש) ובייעוץ (  150איש), בביקור ראשוני ( 399קבוע (

איש). המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים. הראיונות עם  150איש) וייעוץ ( 199ע (בית קבו

  . 2009ועם הלקוחות בין יוני לנובמבר  2008לינואר  2007המנהלות והמתנדבים בוצעו בין מאי 

המידע מהמקורות השונים עובד ונותח בצורה משולבת תוך התייחסות לארבעה נושאים מרכזיים 

ר: ארגון, ניהול וכח אדם באגף, השירות של ביקור בית קבוע, השירות של ביקור בית שנבחנו במחק

  ראשוני והשירות של ייעוץ. 

  להלן מוצגים הממצאים העיקריים מהמחקר. 
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  . ארגון, ניהול וכוח אדם באגף 3

נושא זה נבחן בעיקר בקרב המנהלות ופחות בקרב המתנדבים. בהצגת נושא זה ההתייחסות הייתה 

לארבעה היבטים: גודל והרכב אוכלוסיית הלקוחות; הרכב ומאפייני כוח אדם באגף; גיוס, מיון 

 וקליטה של מתנדבים; ולווי והדרכה מקצועיים של מתנדבים ומנהלות. 

  א. גודל והרכב אוכלוסיית הלקוחות 

- ונה כהאגף מספק שירות של ביקור בית קבוע, ביקור בית ראשוני וייעוץ לאוכלוסייה רחבה המ •

ומעלה בישראל. יש שונות גדולה בין המחלקות בהיקף הלקוחות  65אלף קשישים, כרבע מבני  170

 לקוחות) 14,000-ל 2,300(בין 

יש הבדלים בין המחלקות בחלק היחסי של כל אחת מהאוכלוסיות שקיבלה שירות של ביקור בית  •

ביקור בית קבוע מהווה בשליש קבוע, ביקור בית ראשוני וייעוץ. כך למשל האוכלוסייה שקיבלה 

 . 7%, ובלמעלה מחציתן היא מהווה עד 4%- ל 2%מהמחלקות בין 
אם מחשבים את מספר הפעולות ולא את מספק הלקוחות, קרי מספר הביקורים והיעוצים, נמצא 

מסה"כ היקף הפעילות של המחלקות, הייעוצים מהווים  72%כי הביקורים הקבועים מהווים 

 .7%ראשוניים מהווים , והביקורים ה21%

בכל מחלקה. יש שונות בין המחלקות במספר  200-מתנדבים, בממוצע כ 4,300-האגף מעסיק כ •

. כמו כן, נמצא כי יש שונות ביחס בין מספר המתנדבים לבין 305- ל 103המתנדבים והיא נעה בין 

 ות למתנדב. לקוח 79-ל 13לקוחות והטווח נע בין  39מספר הלקוחות. בממוצע משרת כל מתנדב 

המנהלות העריכו כי בעשור האחרון חלו שינויים בעבודת המחלקות הבאים לידי ביטוי בארבעה  •

) הרחבה של סוגי השירותים הניתנים (כגון קבוצות תמיכה, ימי מידע וייעוץ טלפוני); 1מישורים: 

צעירות,  ) הרחבה של אוכלוסיות היעד וכניסתן של אוכלוסיות חדשות (כגון אוכלוסיות יותר2

) 3אלמנות, בני משפחה של קשישים ואוכלוסיות המתמודדות עם קשיים רבים ומורכבים); 

) 4שינויים בדפוסי התנהגות של הלקוחות הבאים לביטוי בעלייה בציפיות ובדרישות מהשירות; 

שינויים במאפייני המתנדבים, כניסה של מתנדבים משכילים וצעירים, שהם עסוקים יותר שיש 

ס שונה לעבודה התנדבותית. שינויים אלה מציבים אתגרים חדשים בפני המחלקות ובפני להם יח

 כוח האדם המפעיל את השירותים. 

 ב. הרכב ומאפייני כוח אדם באגף

כוח האדם באגף כולל בעיקר מתנדבים ומעט כוח אדם בשכר. להלן המאפיינים של כל אחד מסוגי 

  כוח אדם אלה.

  מאפייני המתנדבים

) מבצעים תפקיד אחד ושליש 62%פקידים של המתנדבים מראה כי כשני שליש מהם (הרכב הת •

) עוסקים בלעדית בביקור 39%מבצעים שני תפקידים. הרכב התפקידים מראה כי חלק ניכר מהם (

עוסקים בביקור בית ראשוני  6%) עוסקים בביקור בית קבוע וראשוני, 28%בית קבוע, מעל לרבע (

יעוץ בלבד. בנוסף לשלושת התפקידים הנ"ל קיימים תפקידים נוספים. עוסקים בי 6%-בלבד ו



vii 

 

עוסקים בתפקידים אחרים, כגון: תומך סניף, מרכז נושא, מנחה  21% –המתנדבים הנותרים 

 קבוצות תמיכה).

) וכי זו אוכלוסייה הטרוגנית מבחינת 61%) ונשואים (77%מנתוני המתנדבים עולה כי רובם נשים ( •

; שליש ילידי ישראל, שליש ילידי אירופה אמריקה 70והשכלה: כמחציתם עד גיל גיל, ארץ מוצא 

שנות לימוד ויותר. בהשוואה  13) בעלי השכלה של 47%אפריקה, כמחציתם (-ושליש ילידי אסיה

לעומת  30%למאפייני קשישים בארץ יש בקרב המתנדבים אחוז גבוה יותר של ילידי ישראל (

 ).35%לעומת  47%ות לימוד (שנ 13) ובעלי השכלה של 17%

) מתנדבים עד שלוש שנים, שליש 27%מבחינת ותק במחלקה, זו אוכלוסייה הטרוגנית. מעל לרבע ( •

שנה. המתנדבים שנכנסו בשבע השנים  11- שנים, וחמישית מתנדבים מעל ל 7-4מתנדבים בין 

רכות המנהלות האחרונות הם משכילים יותר מאלה שנכנסו לפני כן. ממצאים אלה תואמים להע

לפיהן בשנים האחרונות חלו שינויים באפיוני המתנדבים המגיעים למחלקה, דבר המציב בפניהן 

 אתגרים חדשים. 

 מאפייני כוח אדם בשכר

) יש עובד נוסף, המועסק 79%כל המחלקות מנוהלות על ידי מנהל בשכר במשרה מלאה. ברובן ( •

עובדים בהיקף  29קים באגף בתפקידים אלה בתפקידים של סגן, מרכז או מתאם. בסך הכל מועס

 משרות.  21של 

יש הבדלים בין המחלקות בהרכב התפקידים ובהיקפי המשרה של בעלי תפקידים אלה. מבחינת  •

) ואחרות בהן קיים 14%הרכב התפקידים, יש מחלקות בהן קיימים כל שלושת התפקידים בשכר (

) הביעו חוסר שביעות רצון 91%הלות (). רוב המנ27%רק תפקיד אחד, או מרכז או מתאם (

ממצבת כוח האדם הקיים והמלצותיהן היו בעיקר להרחיב את מספר העובדים בשכר שלהם 

 הכשרה בעבודה סוציאלית.

) בעלות תואר שני. 60%מנהלות המחלקות הן בעלות רקע בעבודה סוציאלית וחלק ניכר מהן ( •

 16עד ארבע שנים ושליש הן בעלות ותק של  הן בעלות ותק של 41%ההתפלגות לפי ותק מראה כי 

 שנה ומעלה). 

  ג. גיוס, מיון וקליטה של מתנדבים 

לפי דיווח המנהלות אוכלוסיית המתנדבים היא יציבה יחסית והתחלופה בה מועטה. הביקוש  •

 להתנדבות הוא מועט יחסית, כאלף פניות בשנה מתוכן מתקבלים כמחצית מהפונים. 

שנה אחרונה בוצעו  שבחצי וורובן דיווח מתנדבים בגיוס רבה שקעהה על דווחותמ המנהלות •

מתנדבים חדשים. וביניהן: הפצה באמצעות ימי מידע של במחלקה שלהן פעולות גיוס ואיתור 

) 4), פרסום בעיתונות (5) פניה ישירה למתנדבים על ידי המנהלת או מתנדבים אחרים (8לגמלאים (

) ופעילות שכונתית 3ה למועמדים באמצעות הייעוץ הטלפוני (), פניי4פניה לארגונים בקהילה (

 ). 2במועדונים (

) סבורות כי יש היום 77%בצד ההשקעה הרבה בגיוס מתנדבים חדשים, כמעט כל המנהלות ( •

קשיים בתחום זה וביניהם: קושי לגייס מתנדבים לביקור בית קבוע עקב קושי ומעמסה בביצוע 
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תאימים לתפקיד של יועץ; קושי לגייס מתנדבים יוצאי חבר התפקיד; קושי במציאת אנשים מ

העמים לשעבר ואתיופיה; חוסר במשאבים של כוח אדם וזמן להשקיע בנושא הגיוס ותחרות עם 

 ארגוני התנדבות אחרים על המתנדבים. 

פי רוב לתפקיד של מבקר בית קבוע. המיון מתבצע - תהליך המיון הראשוני של המתנדבים הוא על •

ת ראיון אישי על ידי מנהלות המחלקה תוך שימוש בידע המקצועי והנסיון הרב שלהן באמצעו

בקליטת מתנדבים. לפי דיווח המנהלות אין שימוש היום בכלים מובנים ושיטתיים למיון ראשוני 

יותר בתהליך הקליטה והליווי של  להשקיע שישסבורות  של המתנדבים. מחצית מהמנהלות

 מתנדב חדש. 

 ההדרכה באגףד. פעילות 

  הדרכת מתנדבים

ההדרכה הקבוצתית השוטפת למתנדבים מוצגת כפעילות מרכזית בעבודת המנהלות ומהווה כלי  •

מרכזי לפיתוח המתנדבים, לליווי מקצועי, למעקב ולתגמולם. ההדרכה הקבוצתית ניתנת 

ארבעה שבועות. מפגשים אלה מתבצעים בנפרד עבור - למתנדבים בדרך כלל אחת לשלושה

 נדבים העוסקים בביקורי בית קבועים וראשוניים ועבור אלה העוסקים בייעוץ.מת

מדיווח המתנדבים עולה כי שיעור השתתפותם במפגשי ההדרכה הקבוצתית הוא גבוה (שני שליש  •

השתתפו בכל שלושת המפגשים האחרונים). הם רואים בהדרכה הקבוצתית כלי חשוב מבחינה 

) לא ראו צורך לשנות את 74%והה מאיכות המפגשים. רובם (מקצועית והביעו שביעות רצון גב

המצב הקיים מבחינת המתכונת של ההדרכה הקבוצתית, כשליש ציינו שהיו רוצים לקבל הדרכה 

 נוספת. 

מחצית מהמנהלות סברו כי למרות ההשקעה הקיימת בהדרכת המתנדבים ההשקעה הנוכחית  •

הציעו שינויים בהדרכות הקיימות  60%. כמו כן איננה מספיקה ויש צורך להשקיע יותר בנושא זה

בעיקר הגברת התדירות של המפגשים הקבוצתיים, הדרכה יותר פרטנית ושימוש במרצים מבחוץ 

 בהעברת ההכשרות.

 הדרכת המנהלות

מבחינת דפוסי ההתייעצות הקיימים נמצא כי כל המנהלות דיווחו כי יש להן קשרים מקצועיים  •

ת. עם זאת, מחצית מהמנהלות מדווחות על צורך בלמידה, בהתייעצות עם מנהלות אחרות בשירו

 מקצועיים, בהדרכה ו/או בליווי מקצועי נוספים. 

). עם זאת, רוב 2006) דיווחו כי השתתפו בהשתלמות בשנה האחרונה (95%כמעט כל המנהלות ( •

התנדבות ) הביעו צורך בקבלת הכשרה מקצועית נוספת בתחומים של ניהול, ה82%המנהלות (

 והזקנה. 

  . השירות של ביקור בית קבוע4

השירות של ביקור בית קבוע הוא שירות הליבה של האגף לייעוץ לקשיש. על פי הגדרת המוסד לביטוח 

לאומי השירות של ביקור בית קבוע הוא: "שירות הניתן לקשישים הזקוקים לתמיכה מתמשכת עקב 
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דבים מבקרים את הקשישים, באופן קבוע, פעם בדידותם וחוסר קשר עם משפחה או חברה. המתנ

בשבוע, במשך כשעתיים. הביקורים נעשים רק בהסכמת הקשיש ועל פי דרישתו. באמצעות ביקורי 

הבית יוצר המתנדב קשר אישי, מבין, מקבל ואוהד, החיוני כל כך לקשיש לשיפור מצבו הרגשי והכללי. 

  את בדידותו וכך משפרים את חייו".ביקורי הבית הקבועים מקלים על הקשיש, מפחיתים 

השירות של ביקור בית קבוע נבחן באמצעות שלושת מקורות המידע: מנהלות, מתנדבים העוסקים 

בביקור קבוע ולקוחות המקבלים את השירות. בשירות זה נבחנו חמישה היבטים: מאפייני הלקוחות 

יסת התפקיד של מבקר בית המקבלים את שירות, דפוס אספקת השירות, התכנים של השירות, תפ

  קבוע, תרומות, שביעות רצון וקשיים.

   קבוע ביתביקור  המקבלים הלקוחות מאפייניא. 

), כמעט 59%( 80למעלה ממחציתם מעל גיל  –לפי נתוני הלקוחות נמצא כי הם מבוגרים יחסית  •

לי השכלה ), רמת השכלתם נמוכה יחסית (חמישית לא סיימו תיכון וכמחצית בע97%כולם נשים (

 תיכונית ומטה). מחציתם גרים לבד. 

) מקבלים את השירות עד 46%כמחציתם ( –מבחינת ותק בשירות, האוכלוסייה הטרוגנית  •

 למעלה מחמש שנים.  30%- ארבע שנים ו-שנתיים, כרבע מקבלים אותו שלוש
  

 של ביקור בית קבוע השירותאספקת  דפוסב. 

 ן דפוס אחיד של ביקורים קבועים. מנתוני המתנדבים והלקוחות עולה כי אי •
o  מנתוני המתנדבים עולה כי יש שונות בין המתנדבים במספר הלקוחות המבוקרים בשבוע

מבקרי שניים והנותרים מבקרים שלושה ויותר). כמו כן,  44%(כשליש מבקרים לקוח אחד, 

לזה  יש שונות בין המתנדבים בהיקף הזמן השבועי המושקע לביקורים (מחציתם מקדישים

שעתיים בשבוע וחמישית מעל ארבע שעות). חלק מהבדלים אלה קשורים לעובדה  -שעה 

שחלק מהמתנדבים המבצעים ביקורים קבועים עוסקים גם תפקידים נוספים במסגרת 

 העבודה שלהם במחלקה.
o ) 66%מנתוני הלקוחות עולה כי קיימת שונות במספר הביקורים שהלקוח מקבל בשבוע 

מקבלי פעמיים בשבוע והנותרים מקבלים בתדירות נמוכה  5%ם בשבוע, מקבלים ביקור פע

מדוחים על יום  39%יותר), קיימת שונות במידת הקביעות של יום הביקור ושעת הביקור (

ושעה קבועים בשבוע) ומשך הזמן המוקדש לביקור (כמחצית מקבלים ביקור של עד שעה 

 והנותרים בדרך כלל ביקורים ארוכים יותר). 
 28%לשנות את משך הביקור והקביעות שלו. עם זאת  ם) אינם מעונייני78%ב הלקוחות (רו

מהם היו רוצים שהמתנדבים יבקרו אותם יותר מפעם בשבוע. מחצית מהמתנדבים סברו 

 שרצוי שהקשישים יקבלו יותר ביקורים בשבוע. 
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  קבוע בית ביקור של השירות תכניג. 

קרי של הביקור הוא שיחה אישית חברתית עם הלקוחות (על לפי כל מקורות המידע המרכיב העי •

עברם, משפחתם, על מה שקורה ביומיום ועל בריאותם). כמו כן, מדווחים כולם כי במסגרת 

הביקור מבוצעות גם פעילויות פנאי משותפות עם הלקוחות כגון קריאה, משחקים ויציאה לטיול 

). 10%- ל עיסוק בפעילויות אלה עם המתנדבים (כבשכונה. לפי נתוני הלקוחות שיעור קטן מדווח ע

מנתוני המתנדבים עולה כי כרבע מדווחים שהם מבצעים פעילות זו לפחות עם לקוח אחד 

 שבטיפולם. 

הקשר בין המתנדב ללקוח מתקיים גם מעבר לביקור. מחצית מהלקוחות דיווחו כי לפחות פעם  •

או ביוזמת המתנדב. ברוב המקרים היוזמה בשבוע, יש קשר טלפוני בינם לבין המתנדב ביוזמתם 

 לקשר היא הדדית. 

) מדווחים על העדר קשר עם בני משפחה של הלקוח שאינם גרים עימו. בקרב 73%רוב המתנדבים ( •

הלקוחות, כמחצית מדווחים על העדר קשר בין המבקר לבין בני משפחתם. מבחינת חשיבות קיום 

עמם, נמצא כי הלקוחות חלוקים בדעותיהם,  הקשר של המתנדב עם בני משפחתם שלא גרים

 מחציתם חושבים כי הדבר חשוב ומחציתם חושבים שלא. 
  

  קבוע בית מבקר של התפקיד תפיסתד. 

 80%רוב המתנדבים והלקוחות מדווחים כי המבקר נתפס על ידי הלקוח כחבר קרוב ואינטימי ( •

מהמתנדבים). בנוסף,  48%- וחות ומהלק 59%בשתי האוכלוסיות), חלק ניכר רואה בו בן משפחה (

כמחצית מהלקוחות תופסים את המבקר כפסיכולוג או עובד סוציאלי. לעומתם המתנדבים 

פסיכולוג או עובד סוציאלי (כחמישית מהם  –סבורים שהלקוחות פחות רואים בהם מטפלים 

 ציינו זאת). 

, לדבר עם קשישים על )98%כמעט כל המתנדבים רואים את התפקיד להיות אוזן קשבת ללקוח ( •

 בעיות שמטרידות אותם ולהרגיע במצבי מצוקה. 

בהגדרה של מהו ביצוע טוב של התפקיד התייחסו חלק ניכר מהמנהלות ומהמתנדבים להיבט של  •

מהמתנדבים ומחצית מהמנהלות) ופחות  34%כישורי המתנדב, במיוחד תכונות אישיות (

בהתאמה). חלק ניכר מהמנהלות והמתנדבים  32%-ו 16%למיומנויות תקשורת ו/או אבחון (

- מהמנהלות ו 82%התייחסו להיבט של התנהגות בתפקיד, במיוחד הנושא של התמדה ומחויבות (

מהמתנדבים). הנושא של התייחסות ללקוח כחלק מדרך ההתנהלות בתפקיד הוזכר על ידי  34%

ירות ללקוח הוזכר גם מחצית מהמתנדבים ולא הוזכר על ידי המנהלות. ההיבט של תוצאות הש

 ) כמדד לביצוע טוב של התפקיד. 32%הוא רק על ידי המתנדבים (

 וקשיים בביקור בית קבוע  רצון שביעות, תרומותה. 

), 92%כמעט כל הלקוחות רואים בביקורים דבר חשוב שתורם להם ונותן להם הרגשה טובה ( •

 ).85%), ומפחית את בדידותם (87%משפר את מצבם (
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), חושבים שעבודתם 96%מתנדבים שבעי רצון במידה רבה מאד או רבה מתפקידם (כמעט כל ה •

). שלושה הגורמים הבולטים אליהם התייחסו המתנדבים בתיאור 72%( ת) ומענייני90%מספקת (

), שביעות רצון הלקוח 36%הדברים הגורמים לסיפוק בעבודתם הם: תוצאות הביקור ללקוח (

 ). 41%נשים בכלל וללקוחותיהם בפרט () והתחושה שהם עוזרים לא33%(

בצד ההנאה מדווחים רבע מהמתנדבים על קושי רגשי בביצוע התפקיד הנובע מהתמודדות עם  •

מצוקות הלקוח. הם מרגישים שהם אמנם עוזרים ללקוחות אך היו רוצים לעזור יותר ואינם 

דד עם המצב של יכולים. כמחציתם התייחסו לקשיים נוספים בתפקיד וביניהם קשיים להתמו

הלקוח, קשיים להגיע לביתו של הלקוח, וקשיים של המתנדב עצמו כגון זמן פנוי ומצב בריאות. 

 המנהלות התייחסו גם לקשיים הקשורים לניידות ונגישות של המתנדב לבית הלקוח. 

שני שליש מהמנהלות וחמישית המתנדבים הציעו הצעות לשיפור. בפירוט ההצעות התייחסו  •

) שינויים במתכונת השירות כגון בחינה של מתכונת ביקורים, 1לשני נושאים עיקריים: המנהלות 

) תגמול 2); 33%בחינת חלופות לביקור הקבוע ובדיקה של ביקורים שנמשכים הרבה שנים (

הצעות ). 27%המתנדבים המבצעים את התפקיד כולל הדרכות, החזר הוצאות ותגמולים נוספים (

). היו שהציעו) תוספת 9%חסו גם לנושא ההדרכה והליווי המקצועי (המתנדבים לשיפור התיי

) ושיפור השירותים לקשישים (כולל ביצוע מעקב של המערכת אחר 13%ביקורים לקשישים (

ויותר סיוע לקשישים  18% –הקשיים של הקשיש ומעורבות גדולה יותר של העובד הסוציאלי 

  ). 10%- בניקיון, בתזונה ובביטחון 

  ות של ייעוץ . השיר5

השירות של ייעוץ הניתן ידי האגף מוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"סיוע בקבלת מידע, עזרה, 

הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות הקשיש במוסד לביטוח לאומי ובשירותים שונים בקהילה. 

משך בתהליך מיצוי הייעוץ ניתן במחלקות באווירה נינוחה וחמה. הקשיש זוכה לאוזן קשבת וליווי מת

  זכויותיו גם מול השירותים השונים בקהילה."

השירות של ייעוץ נבחן באמצעות שלושת מקורות המידע: המנהלות, המתנדבים העוסקים בייעוץ 

ולקוחות שקיבלו ייעוץ. בשירות זה נבחנו חמישה היבטים: מאפייני הלקוחות שפנו לשירות, דפוס 

  , תפיסת התפקיד של יועץ, ותרומות, שביעות רצון וקשיים.אספקת השירות, התכנים של השירות

 א. מאפייני הלקוחות שפנו לשירות 

הלקוחות שפונים לייעוץ כוללים שני סוגים: אלה הפונים לייעוץ עבור עצמם ואלה הפונים  •

להתייעץ עבור בני משפחתם. הממצאים משלושת מקורות המידע מראים כי רוב הלקוחות הפונים 

ומעלה) וחלק קטן הם בני משפחה של  80%קשישים שפונים להתייעץ עבור עצמם ( לייעוץ הם

 קשישים (כגון: ילדים או בן זוג). 

 40%- כ –לפי נתוני הלקוחות, נמצא כי האוכלוסייה שפונה לייעוץ היא אוכלוסייה צעירה יחסית  •

השכלה  כשליש בעלי –), ומבחינת השכלה 69%, שני שליש מהן נשים (65הם מתחת לגיל 

 בעלי השכלה נמוכה עד תיכונית כולל.  28%-אקדמאית ו
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) שפנו עבור עצמם לא מקבלים גמלת סיעוד וגם לא הגישו בקשה. לעומת זאת, 78%רוב אלה ( •

) מקבלים גמלת סיעוד או הגישו 43%אחוז ניכר מקרב אלה שפנו עבור הוריהם או בני זוגם (

 וץ מקבלים השלמת הכנסה.בקשה. כמו כן נמצא כי מחצית מהפונים לייע

  הייעוץ שירותהאספקה של  דפוסב. 

) 74%) ורובם (83%מדיווח של המתנדבים עולה כי רובם מבצעים את התפקיד פעם בשבוע ( •

הממוצע שניתנו על ידם בשבוע האחרון  םשעות בשבוע. מספר הייעוצי 5- ל 4עוסקים בתפקיד בין 

חישוב הזמן הממוצע לייעוץ אחד עולה כי כחמישית איש. ב 10-15- , מחציתם נתנו ייעוץ ל12הוא 

 ) השקיעו בין רבע שעה ועד חצי שעה בייעוץ אחד. 56%השקיעו בממוצע רבע שעה ומעל למחצית (

השירות של ייעוץ ניתן בטלפון ופנים אל פנים. לפי המתנדבים והלקוחות רוב הייעוצים ניתנים  •

י בחלק ניכר מהמקרים מדובר בפנייה טלפונית ). מנתוני המתנדבים עולה כ80%פנים אל פנים (

 ציינו כי זה הדפוס הנפוץ.  54% - וגם במפגש פנים אל פנים 

) מדווחים כי הם מגיעים לשירות של ייעוץ לקשיש לא בפניה ישירה לשירות, 78%רוב הלקוחות ( •

אלא בעקבות פניה שלהם למחלקה אחרת במוסד לביטוח לאומי כגון מחלקת סיעוד, זקנה 

 שארים, המפנה אותם לייעוץ לקשיש. ו

 ייעוץ של השירות תכניג. 

קבל מידע או לו/להתייעץ שלוש הסיבות העיקריות לפנייה הן: מראים כי מהלקוחות הממצאים  •

 ). 49%) וסיוע במילוי טפסים (30%בנושא של גמלת סיעוד ( ),52%בנושא של קצבות (

נמצא כי הפעילויות הנפוצות בסיוע הניתן על הממצאים מהמתנדבים מצביעים על דפוסים דומים.  •

עוסקים בה הרבה מאד והרבה) ומתן מידע על זכויות בנושאים  83%ידם הן סיוע במילוי טפסים (

). חלק קטן יותר מהמתנדבים מדווחים כי הם עוסקים בתכיפות 81%של קצבאות וחוק סיעוד (

  ). 37%גבוהה במתן מידע על ארגונים אחרים בקהילה (

 היועץ של התפקיד תפיסתד. 

) ולהרגיע אותו 90%), לשוחח עם הלקוח (94%רוב המתנדבים תופסים את תפקידם כאוזן קשבת ( •

)87% .( 

בהגדרה של מהו ביצוע טוב של התפקיד, עולה כי בסך הכל יש דמיון בין הגדרת המנהלות  •

חשיבות רבה  והמתנדבים את המדדים לביצוע טוב של תפקיד היועץ. שני הגורמים מייחסים

 27%-ו 36%מהמנהלות ומחצית מהמתנדבים) ולידע בחוקים וזכויות ( 50%לתכונות אישיות (

) 39%-ו 45%בהתאמה), התנהלות בתפקיד ( 50%-ו 40%בהתאמה), להתייחסות ללקוח (

בהתאמה). ההבדל הבולט ביניהם הוא בהתייחס  25%- ו 23%ולתוצאות השירות ללקוח (

מודגש מאד בתפיסה של המנהלות וכמעט ואינו מופיע אצל המתנדבים למיומנויות המתנדב, ה

) ובמדד מחויבות וההתמדה, הנתפס כחשוב בקרב רבע מהמתנדבים ואינו מוזכר 9%לעומת  73%(

 כלל אצל המנהלות. 



xiii 

 

 בשירות של ייעוץ וקשיים רצון שביעות, תרומותה. 

), ומחצית העריכו גם שהשיגו 77%(רוב הלקוחות העריכו כי קיבלו את העזרה שהיו זקוקים לה  •

) דיווחו 72%את כל מה שרצו או את רוב מה שרצו. רוב הלקוחות שפנו בנושא של מילוי טפסים (

כי השיגו את התוצאה שרצו, לעומת מחצית מהלקוחות שפנו בנושא קצבאות ושליש מהפונים 

 בנושא סיעוד. 

 ). 90%מקצועיות שלו (הלקוחות הביעו שביעות רצון גבוהה מהיועץ, מהיחס ומה •

הן המנהלות והן המתנדבים סבורים שהלקוחות רואים בייעוץ משהו שעוזר להם ומשמעותי  •

) 80%עבורם. להערכת שני הגורמים הלקוחות אינם רואים בייעוץ פלישה לפרטיות שלהם (

 ). אחוז נכיר מהמתנדבים ומהמנהלות77%ולדעתם הייעוץ אינו מעורר חשדנות בקרב הלקוחות (

 בהתאמה) סוברים כי הייעוץ מעורר אצל הלקוחות ציפיות שלא ניתן לממש.  50%-ו 64%(

). רובם רואים בייעוץ תפקיד שנותן להם 96%המתנדבים הביעו שביעות רצון מתפקידם כיועצים ( •

) ציינו כי יש להם סיפוק 80%). כמעט כולם (77%) וכן תפקיד מגוון (85%) ועניין 93%סיפוק (

של התחושה שהם עוזרים לאנשים בקהילה ועושים דברים המסייעים ללקוח שלהם. מעבודתם ב

 כמו כן רבע מהמתנדבים חשים תחושת סיפוק בשל שביעות הרצון של הלקוח מהשירות.

מבחינת קשיים בביצוע התפקיד, עולה כי כמחצית מהמנהלות ומהמתנדבים ציינו קושי הנובע  •

דות. כמחצית מהמתנדבים ציינו גם חוסר שיתוף פעולה מהעדר תנאים פיזיים כמו טלפונים ועמ

של מחלקות במוסד לביטוח לאומי והעדר עזרה של שירותים בקהילה, כגורמים המקשים על 

 ביצוע התפקיד. 

שני שליש מהמנהלות ושליש מהמתנדבים הציעו הצעות לשיפור. בפירוט ההצעות התייחסו שני  •

י אספקת השירות וביניהם שיפור התנאים הפיזיים בהם ) שינויים בתנא1הגורמים לשני נושאים: 

, 32% –ניתן הייעוץ, נגישות למאגרי מידע וקשרים עם אגפים אחרים העוסקים בזקנים (מנהלות 

לתת למתנדבים יותר הדרכות, שיפור הליווי המקצועי של  –) העמקת ההדרכה 2); 11%מתנדבים 

 ). 25%מתנדבים  – 32%המתנדבים (מנהלות 

  ירות של ביקור בית ראשוני . ש6

פעמי מוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"שירות העוסק -השירות של ביקור בית ראשוני או חד

באופן שוטף באיתור קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה. איתור הקשישים נעשה 

וכלוסיות היעד הן באמצעות ביקורים חד פעמיים, המתואמים מראש עם הקשיש ואו בני משפחתו. א

, או 80מעל  – אילו המוגדרות כאוכלוסיות בסיכון עקב תפקודים לקויים ותלות בזולת, גיל מתקדם

  מצב משפחתי (אלמנות). המידע מתקבל ממאגר המידע של המוסד לביטוח לאומי."

השירות נבחן באמצעות שני מקורות המידע: המנהלות והמתנדבים העוסקים בביקור בית ראשוני. 

בשירות זה נבחנו ארבעה נושאים: דפוס אספקת השירות, התכנים של השירות, תפיסת התפקיד של 

  מבקר בית ראשוני ותרומות, שביעות רצון וקשיים באספקת השירות.
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  ראשוני בית ביקור של השירות דפוסא. 

יה ביקור הבית הראשוני הוא שירות המסופק ביוזמת המחלקה לאוכלוסייה המגודרת כאוכלוסי •

בסיכון. הביקור מתבצע בתיאום טלפוני. לאור העובדה שהשירות אינו יזום על ידי הלקוח נבחנה 

מידת ההענות של הלקוחות לשירות. כרבע מהמתנדבים העריכו כי יש אחוז גבוה של סירובים 

בטלפון לביקור וכי הסירובים פחות מתרחשים בהגעה לבית הלקוח. שתי הסיבות הנפוצות 

מהמתנדבים ציינו סיבה זו) והחשש שזכויותיהם  56%: החשש מכניסת אדם זר (לסירובים הן

 ).42%בביטוח הלאומי יפגעו (

מהמתנדבים עולה כי אין דפוס אחיד של ביקורים. שני שליש מדווחים כי כמות הזמן שהם  •

משקעים בשבוע בתפקיד זה אינה קבועה, מספר הקשישים שהם מבקרים בחודש משתנה אף 

 הוא. 

רכות של המתנדבים לגבי ממוצע הביקורים המבוצעים עולה כי מספר הלקוחות הוא קטן בהע •

יחסית (שני שליש מהמתנדבים מבקרים עד שבע לקוחות בחודש). בהתאם לזה גם כמות הזמן 

 המוקדשת לתפקיד זה היא קטנה יחסית (מחציתם מקדישים לתפקיד עד עשר שעות בחודש). 

העריכו אותו כשעה  42% -רכת משך זמן הביקור בבית הלקוח יש הבדלים בין המתנדבים בהע •

 ויותר ולמעלה משליש העריכו אותו כרבע שעה. 

משך הנסיעה לבית הלקוח הוא ממושך יחסית. בממוצע משך הזמן הדרוש להגיע לבית הלקוח  •

דקות). לפי אומדנים אלה משך הזמן לביצוע  20דקות לכיוון אחד (סטיית תקן של  26- הוא כ

דקות  46דקות לכל כיוון) ועוד  26נסיעות הן בממוצע שעה ( –קור אחד הוא קרוב לשעתיים בי

 בממוצע שהות בבית הלקוח. 

 ראשוני בית ביקור של השירות תכניב. 

) במתן מידע 75%מהמתנדבים עולה כי במסגרת ביקור הבית הראשוני רובם עוסקים במידה רבה ( •

סיעוד, ושירותים בקהילה. נושאים נוספים הם: הפנייה בנושאים שונים ביניהם קצבאות, חוק 

עוסקים במידה רבה ושליש לא  43%לצורך קבלת עזרה מהמוסד או מארגונים אחרים בקהילה (

עוסקים בזה כלל), וסיוע במילוי טפסים (שליש עוסקים בזה במידה רבה ולמעלה משליש בכלל 

 ותר במתן מידע מאשר האחרים. לא). נמצא כי המתנדבים בעלי השכלה גבוהה עוסקים י

 התפקיד של מבקר בית ראשוני  תפיסתג. 

) ובמידה רבה גם 97%כמעט כל המתנדבים רואים בתפקידם להיות אוזן קשבת עבור הלקוח ( •

 ). 87%) ולהרגיעו במצבי מצוקה (92%לדבר על בעיותיו (

) ומהמתנדבים 60%בהגדרה של מהו ביצוע טוב של התפקיד נמצא כי חלק ניכר מהמנהלות ( •

) התייחסו למדדים הקשורים לדרך ביצוע התפקיד. עם זאת נמצא כי קיימים הבדלים 74%(

ניכרים בראיית הכישורים הנדרשים לביצוע התפקיד על ידי שני הגורמים. כמעט כל המנהלות 

) התייחסו למדד של מיומנויות לעומת כרבע מהמתנדבים. המתנדבים הדגישו יותר את 82%(

) הדגיש את התוצאות 18%). כמו כן חלקם (18%לעומת  38%ת האישיות מאשר המנהלות (התכונו
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ללקוח כמדד לביצוע טוב של התפקיד. לא נמצא קשר בין תפיסת התפקיד של מבקר בית ראשוני 

 טוב לבין מאפייני ותק והשכלה של המתנדבים. 

 בשירות של ביקור בית ראשוני וקשיים רצון שביעות, תרומותד. 

ן המנהלות והן המתנדבים סבורים שהלקוחות רואים בשירות של ביקור בית ראשוני משהו ה •

שעוזר להם ומשמעותי עבורם. יחד עם זאת רובם סברו כי בצד התרומה של הביקור הוא מעורר 

מהמנהלות) וגם מעורר  91%- מהמתנדבים ו 77%אצל הלקוחות ציפיות שלא ניתנות למימוש (

 מהמנהלות).  86%-מהמתנדבים ו חששות וחשדנות (מחצית

), ורובם רואים בתפקידם תפקיד 88%המתנדבים שבעי רצון מתפקידם כמבקרי בית ראשוניים ( •

). בין הדברים שנותנים להם סיפוק נמצא כי כשני שליש 76%) ועניין (96%שנותן סיפוק (

. שני לגורמים ברמת הלקוח 42%- ) התייחסו לגורמים ברמת המתנדב ו62%מהמתנדבים (

הגורמים הבולטים ברמת המתנדב הגורמים לסיפוק מהעבודה הם התחושה של עזרה לאנשים 

). מבין הגורמים ברמת הלקוח הם מדגישים בעיקר את 27%) והעזרה ללקוח והעשיה למענו (34%(

). לא 13%) ופחות את השגת התוצאות עבורו (27%שביעות רצון הלקוח כגורם לסיפוק מהעבודה (

  בין הגורמים לסיפוק בין וותק, גיל והשכלת המתנדבים.  נמצא קשר

בצד ההנאה מדווחים המתנדבים והמנהלות על קשיים בביקור בית ראשוני. כמעט כל המתנדבים  •

) התייחסו לקשיים 52%) מצביעים על כך שזהו תפקיד שיש בו קושי. מחצית מהמתנדבים (87%(

). כרבע 36%) וקושי רגשי של המתנדב (34%ברמת המתנדב בעיקר קושי להגיע לבית הלקוח (

התייחסו לקשיים ברמת הלקוח, ככמעט כולם הצביעו על קושי בשל חוסר שיתוף הפעולה מצד 

 ). 23%הלקוח (

יש להם הצעות לשיפור השירות. בפירוט שני שליש מהמנהלות ורבע מהמתנדבים ציינו כי  •

הדרכה והליווי המקצועי של ההצעות התייחסו שני גורמים לצורך בשיפור והעמקה של 

ליצור קבוצת הדרכה נפרדת למבקרי הבית הראשוניים ולתת להם יותר  המתנדבים וביניהם,

מהמתנדבים). בנוסף התייחסו שליש מהמנהלות לצורך  20%-מהמנהלות ו 32%הדרכה פרטנית. (

וע הקשישים בשינויים במתכונת השירות כגון, להסיע במרוכז מתנדבים לביקורים ראשוניים, ייד

מראש על הביקור בכתב, ויצירת קשר שוטף עם הרווחה למעקב אחר ההפניות. המתנדבים 

הנגישות לבית הלקוח התייחסו גם הם להיבט של מתכונת השירות והוא השיפור הדרוש בהבטחת 

)30% .( 

  וייעוץ  . תפיסת התפקיד ושביעות רצון מהתפקיד: השוואה בין ביקור בית קבוע, ביקור בית ראשוני7

השוואה בין שלושת השירותים מבחינת תפיסת התפקיד ושביעות רצון מראה על נקודות דמיון ושוני 

  בין שלושת התפקידים מבחינת תפיסת התפקיד ושביעות הרצון ממנו. 

  קריטריונים להגדרה של ביצוע טוב של התפקיד •

תחומים: כישורי המתנדב,  בהגדרה של ביצוע טוב של התפקיד התייחסו שלושת התפקידים לשלושה

  דרך ביצוע התפקיד ותוצאות השירות ללקוח. 
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o  בתחום כישורי המתנדב, בכל התפקידים יש דגש על תכונות אישיות של המתנדב. בביקור

בית קבוע וראשוני יש התייחסות גם למיומנויות ואילו בייעוץ יש התייחסות לידע של 

 המתנדב כמדד לביצוע טוב של התפקיד. 
o של דרך ביצוע התפקיד נמצא כי בכל התפקידים רואים בו מדד חשוב לביצוע טוב  בתחום

התייחסו להיבטים שונים של תחום זה). יחד עם זאת יש הבדלים בין  70%של השירות (

התפקידים במרכיבים שהם מדגישים: המרכיב של מחויבות והתמדה מוזכר יותר בביקור 

בביקור בית  15%- בייעוץ ו 25%חרים () מאשר בשני התפקידים הא38%בית קבוע (

) מאשר 38%) וביעוץ (39%ראשוני); ההתנהלות בתפקיד בולט יותר בביקור בית ראשוני (

) 50%); והמרכיב של התייחסות ללקוח מוזכר יותר בייעוץ (24%בביקור בית קבוע (

 ).30%) מאשר בביקור ראשוני (45%ובביקור קבוע (
o ח  כמדד לביצוע טוב של התפקיד בולט במיוחד בביקור התחום של תוצאות השירות ללקו

 ). 18%) ופחות בביקור בית ראשוני (25%) ובייעוץ (32%בית קבוע (

 שביעות הרצון מהתפקיד •
o  כל המתנדבים רואים בעבודה שלהם עבודה שנותנת סיפוק ומעניינת. כמו כן רובם

 המכריע אינם רואים את עבודתם כקשה פיזית וכמלחיצה.
o  התסכול והקושי הרגשי נפוצים יותר בביקור בית ראשני מאשר בשני התפקידים תחושת

 בשני התפקידים האחרים).  7%לעומת  17%התאמה;  8%-ו 12%לעומת  31%האחרים (

 הגורמים לסיפוק מהתפקיד,הקשיים והמלצות לשיפור •
o ) ר ) מאש47%התחושה של עזרה לאנשים ולקהילה מוזכרות יותר כגורם לסיפוק בייעוץ

 ).23%) ובביקור בית קבוע (34%בביקור בית ראשוני (
o  הגורם של תוצאות ללקוח מהווה את אחד הגורמים הבולטים לשביעות רצון המתנדב

 ).14%-ו 13%) ופחות בשני התפקידים האחרים (36%העוסק בביקור בית קבוע (
o ת המתנדבים העוסקים בביקור בית קבוע וראשוני מתמודדים יותר עם קשיים ברמ

המתנדב מאשר אלה העוסקים בייעוץ מגמה דומה נמצאה גם לגבי קשיים ברמת הלקוח 

מהעוסקים  6%- מהעוסקים בביקור ראשוני ו 25%-מהעוסקים בביקור קבוע ו 30%(

בייעוץ). המתנדבים העוסקים ביעוץ, מייחסים את עיקר הקושי לרמת מערכת השירותים 

 בביקור קבוע). 12%-ראשוני ובביקור  23%מהעוסקים בייעוץ לעומת  42%(
o  ,מהעוסקים  27%המלצות לשיפור הועלו על ידי חמישית מהעוסקים בביקור בית קבוע

הם התייחסו בעיקר להכנסת שיפורים  מהעוסקים בייעוץ. 30%- בביקור בית ראשוני ו

 בדרך אספקת השירות ובהרחבה והעמקה של ההדרכה והליווי המקצועי של המתנדבים. 

  לדיון. סוגיות 8

  הממצאים בדוח זה מעלים מספר סוגיות בהערכות האגף בעתיד: 

האם יש מקום לבחון לעומק את הגורמים המסבירים את ההבדלים הקיימים בין המחלקות  .1

 ולקבוע קריטריונים ברורים יותר לגבי הדגמים הרצויים?

  כיצד להיערך לשינויים המתרחשים באוכלוסיית המתנדבים באספקת שירותי האגף? .2



xvii 

 

 האם יש מקום למסד ולהבנות יותר את התהליכים של מעקב אחר עבודת המתנדבים?  .3

 כיצד ניתן לסייע למתנדבים בהתמודדות עם העומס הרגשי במפגש עם אוכלוסיית הלקוחות?  .4

 מהם הדגמים הרצויים של ביקור בית קבוע ומהם הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד? .5

 ף ומהם הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד? מה מקומו של הייעוץ בשירותי האג .6

מה מקומו של ביקור הבית הראשוני באיתור צרכים של אוכלוסיות בסיכון בקהילה ומהם  .7

 הכיוונים לפיתוח שירות זה בעתיד? 

האם יש מקום לקבוע מדדים ברורים יותר להערכת איכות השירותים של ביקור בית קבוע,  .8

 ראשוני וייעוץ?
  

חקר התקיימו מפגשים רבים עם הצוות הניהולי של האגף בהם נידונו הממצאים במהלך ביצוע המ

והסוגיות שעולות מהם. כמו כן הממצאים הוצגו ונדונו בועדת ההיגוי של המחקר ובמספר מפגשים 

עם מנהלות התחום. הצוות הניהולי של האגף הסתייע בממצאי המחקר תוך כדי ביצועו ובחן לאורך 

  ת היישום של תובנות המחקר לשיפור עבודת האגף. כל הדרך את אפשרויו
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