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  תקציר
  

. המועסקות במסגרת חוק ביטוח סיעוד, יג תמונה מקיפה ומעמיקה על מטפלות הבית בזקןמחקר זה מצ

לספק מידע על , דמוגרפיים של המטפלות ומאפייני תפקידן-המחקר נועד לתאר את המאפיינים הסוציו

כמו גם דפוסי פיקוח ובקרה מצד הארגונים , העסקה והשמה, תפקיד המטפלות ולבחון דפוסי גיוס

  .  השוניםהמעסיקים

  

המועסקות במסגרת ,  מטפלות בית בזקן388המחקר מתבסס על ראיונות שנערכו עם מדגם מייצג של 

).  עובדות זרות מהפיליפינים25- מטפלות ישראליות ו363(חוק ביטוח סיעוד במגזר היהודי העירוני 

היהודי העירוני אוכלוסיית מטפלות הבית במגזר , שנת איסוף הנתונים, 1999ההערכה היא כי בשנת 

  .  מטפלות37,500-מנתה כ

  

  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו

 : דמוגרפיים של מטפלות הבית והיקף עבודתן-חלקו הראשון של המחקר מתאר את המאפיינים הסוציו
 )50גיל ממוצע (הן נשים מבוגרות ) 93%(כמעט כל המטפלות  
 למעלה ממחציתן הן עולות חדשות מברית המועצות לשעבר 
  ארבע שנים בממוצע-ק בעיסוק אינו רב הוות 
 המטפלות עובדות לרוב עם יותר ממטופל אחד 
 הפרוסה על פני מספר גדול של ימים בשבוע, העבודה בעיסוק זה היא לרוב במשרה חלקית 
 השתתפו בקורס מטפלות) 42%(כמחצית מהמטפלות  

  

  תחומי עיסוק

  מהמחקר עולה כי, מבחינת תחומי עיסוק של המטפלת

בממוצע שלושה סוגי (לות עוסקות במגוון רחב של פעילויות טיפול אישי וטיפול סביבתי המטפ 

 )פעילויות טיפול אישי וחמישה סוגי פעילויות טיפול סביבתי
בעיקר בתחום של הטיפול הסביבתי אם ביוזמתן ואם , המטפלות עושות פעילויות רבות מעבר לנדרש 

 כהיענות לבקשת המטופל
  

  זהות מקצועית

ות המקצועית של המטפלות נעה בין עיסוק בעל מעמד פורמלי ומקצועי לבין תפקיד הדורש הזה

  : הדבר עולה מתוך מספר נושאים שנבחנו במחקר. אינטימיות ויכולות בין אישיות

אך רק כמחצית המטפלות רואות , רוב המטפלות רואות בעיסוק זה מקצוע שאינן מתביישות בו 

  שדורש הכשרהבמקצוען מקצוע מכובד ועיסוק
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תפיסת המטפלות את עצמן בבית המטופל נעה בין תפיסה של תפקיד פורמלי של איש מקצוע לבין  

 של חברה וקרובת משפחה, קרבה ואינטימיות
הן מדגישות : המרכיב האכספרסיבי של התפקיד הוא דומיננטי בתפיסת המטפלות את איכות העבודה 

-  לביצוע עבודה טובה מאשר מיומנויות מקצועיותיותר את החשיבות של מיומנויות בין אישיות

את המיומנויות הבין אישיות הן רואות יותר כתכונות של אישיות ופחות כיכולות . אינסטרומנטליות

  .מעניין לציין כי השתתפות בקורס מטפלות תורמת לחיזוק התפיסה המקצועית של העיסוק. נרכשות

  

  דפוסי עבודה

 ללא נוכחות של עמיתים - בית הלקוח -יבה ארגונית מבודדת העבודה של המטפלת מתבצעת בסב

. ממחקר זה עולה כי למרבית המטפלות יש ממונה ישיר ומרביתן נמצאות בקשר תכוף עמו. וממונים

כאשר בחנו את העמדות של המטפלות כלפי הממונה נמצא כי הן רואות בו בעיקר מקור לתמיכה ופחות 

תנאי ההעסקה נמצא כי מרבית המטפלות משתכרות שכר מינימום מבחינת . מקור של סמכות מקצועית

  . וכי הן אינן מרוצות מהשכר ומאפשרויות הקידום

  

  עובדות זרות

  :ממחקר זה עולים ממצאים ראשוניים על מאפייני אוכלוסיית העובדות הזרות מהפיליפינים

י משפחתן במטרה לשפר העובדות הזרות הן לרוב נשים צעירות שהגיעו לארץ לפרק זמן קצר ללא בנ 

 .את מצבן הכלכלי
והן עוסקות במגוון גדול יותר של פעילויות טיפול אישי , אוכלוסייה זו עובדת עם מטופל אחד בלבד 

 .וסביבתי מאשר המטפלות הישראליות
 .השתתפו בקורס מטפלות) 8%(שיעור נמוך מביניהן  
 .עם הארגון המעסיק הוא רופףחלק ניכר מאוכלוסייה זו חיה בתנאים לא נוחים והקשר שלהן  

  

  ארגון מעסיק

למרות ). ב"עמותות ומט, פרטי(המחקר בוחן את הקשר בין עבודת המטפלת לבין סוג הארגון המעסיק 

רמת השכר והתנאים , כגון(ההבדלים שנמצאו בין סוגי הארגונים בוותק המטפלות ובתנאי ההעסקה 

, רגון לבין היבטים הקשורים לאופי תפקיד המטפלתלא נמצא קשר בין המשתנה של סוג הא) הסוציאליים

כגון השתתפות בקורס וותק בעבודה הם , נמצא כי גורמים. קשר עם הממונה ושביעות רצון מעבודה

  .שמסבירים את ההבדלים בדפוסי העבודה של המטפלת ולא סוג הארגון המעסיק

  

  סוגיות לדיון

מהממצאים באשר לכיווני הפיתוח של כוח אדם המחקר מציג מספר סוגיות עיקריות העולות , לבסוף

  :ביניהן, בטיפול בית

 ?מה סוג כוח האדם המועסק בטיפול בית ובאיזו מידה יש לשמר את הפרופיל הקיים 
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 ?מהו המיצב הרצוי של תפקיד המטפלת ומה מקומה של ההכשרה במיצב העיסוק 
  ?אישי בעיסוק המטפלת-כיצד ניתן להגדיר את המרכיב הבין 
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  תוכן עניינים
   

 1 מבוא
  
 1 סקירת ספרות. 1

  3  מתכונת ההעסקה ושביעות הרצון מהעבודה, אופי התפקיד,  אפיוני המטפלות1.1
  13  מקצועי והמערך הארגוני להספקתן- השוק של טיפול בית סמך1.2
  20   סיכום1.3
    

  20  מטרות ומערך המחקר. 2
  20   מטרות המחקר2.1
  20   אוכלוסיית המחקר ואופן הדגימה2.2
  21   כלי המחקר ועבודת השדה2.3
  23   קשיים בעבודת השדה2.4
  23   עיבוד המידע והצגת הנתונים2.5
    

  23  מאפיינים סוציו דמוגרפים של המטפלות. 3
    
  26  אופי תפקיד המטפלת. 4

  26  ותק והכשרה, יסה לעיסוק הכנ4.1
  28   היקף העבודה של המטפלות4.2
  30   תחומי העבודה של המטפלות4.3
  37   סביבת העבודה של המטפלות4.4

    
  40  תפיסת המטפלות את התפקיד וסיפוק מהעבודה. 5

  40   הזהות המקצועית של המטפלות5.1
  44   סיפוק וקושי בעבודה5.2
    

  46  לות עם הארגון המעסיקקשר מקצועי של המטפ. 6
  46   הכנסת המטפלות לביתו של המטופל ותוכנית העבודה6.1
  47   קשר מקצועי עם הממונה6.2
  49   הערכת המטפלות את הממונה6.3
  50   התייעצות ומפגשים מקצועיים בין המטפלות6.4
    

  51  תנאי העסקה. 7
  51   שכר המטפלות7.1
  53   תנאים סוציאליים של המטפלות7.2
  54   תגמול המטפלות ואפשרויות קידום7.3
    

  54  נתונים על מטפלות שהן עובדות זרות מהפיליפינים. 8
  55  דמוגרפיים של העובדות הזרות והוותק שלהן בעבודה- מאפיינים סוציו8.1
  55   אופי התפקיד של העובדות הזרות8.2
  58   קשר מקצועי עם הארגון המעסיק8.3
  59   תנאי העסקה8.4
  62   השוואה בין מטפלות עובדות זרות לבין מטפלות ישראליות8.5
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  62  סוגיות לדיון. 9
    

  67  ביבליוגרפיה
  
  
  

  נספחים 
  

  

  הארגונים המעסיקים ומספר המטפלות הישראליות שרואיינו:  1נספח 
  

71  

  )סטיתרגרסיה לוגי(השתתפות בקורס לפי מאפייני רקע של המטפלת וארגון מעסיק : 2נספח 
  

73  

  לפי מאפייני רקע של המטפלת וארגון מעסיק , מספר מטופלים אתם עובדת המטפלת: 3נספח 
  )רגרסיה לוגיסטית               (

  

  
74  

  מצבו של המטופל וארגון מעסיק , שכר לשעה לפי מאפייני רקע של המטפלת: 4נספח 
  )רגרסיה לוגיסטית               (

  

  
75  

  לפי סוגי ארגונים מעסיקים , במאפייני המטפלותהבדלים : 5נספח 
  

76  
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  רשימת לוחות 
  

  אוכלוסיית המחקר והמדגם לפי ארגון מעסיק : 1לוח 
 

21

  הסיבות בגינן לא רואיינו המטפלות : 2לוח 
 

22

  דמוגרפיים נבחרים של המטפלות -מאפיינים סוציו: 3לוח 
 

24

  מאפייני המצב הכלכלי של המטפלות : 4לוח 
 

25

  ברית המועצות לשעבר  , דמוגרפיים של מטפלות ילידות ישראל-מאפיינים סוציו: 5לוח 
              ואסיה אפריקה 

  

  
25 

  ותק המטפלות בעיסוק ובארגון המעסיק ופרק הזמן שעבר מאז השתתפו : 6לוח 
              בקורס מטפלות 

 

  
26

  ר ימי עבודה ושעות עבודה בשבוע מספ, מספר המטופלים עמם עובדת המטפלת: 7לוח 
 

29

  סוג ומספר פעילויות של טיפול אישי המבוצעות על ידי המטפלות: 8לוח 
  

31

  על פי הקובץ , שעליהם מבוססת דגימת המטפלות, מאפייני המטופלים: 9לוח 
              של המוסד לביטוח לאומי 

   

  
32

  ומספר פעילויות טיפול אישי ניקוד המטופל שבמדגם במבחן התלות : 10לוח 
                שהמטפלת מבצעת ושכלולות בתוכנית הטיפול 

 

  
34

  סוגי פעילויות של טיפול סביבתי המבוצעות על ידי המטפלת עם המטופל שבמדגם : 11לוח 
 

35

  ניקוד המטופל שבמדגם במבחן תפקוד אישי ומספר פעילויות טיפול אישי : 12לוח 
  שהמטפלת מבצעת               

 

  
35

  מספר פעילויות טיפול אישי ומספר פעילויות טיפול סביבתי שהמטפלת מבצעת עם : 13לוח 
                המטופל 

 

  
36

  תדירות הקשר בין המטפלות לבין משפחת המטופל שבמדגם: 14לוח 
 

38

  כאשר, תדירות הקשר של המטפלות עם בני משפחה שאינם גרים עם המטופל: 15לוח 
                המטופל גר לבד וכאשר הוא גר עם בני משפחה

 

  
38

  שגרים ושאינם גרים עם המטופל (הערכת המטפלות את יחס בני המשפחה : 16לוח 
  כלפיהן)               שבמדגם

 

  
39
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  הרגשת המטפלות בבית המטופל : 17לוח 
 

41

  זהות מקצועית ומוצא של המטפלות: 18לוח 
 

41

    שיעור המטפלות שהביעו הסכמה עם משפטים המבטאים עמדות כלפי העיסוק : 19וח ל
 

42

  מספר מיומנויות בין אישיות ומקצועיות הנדרשות למטפלת טובה: 20לוח 
 

43

  שיעור המטפלות שהסכימו עם משפטים המבטאים עמדות כלליות כלפי העבודה: 21לוח 
  

44 

  בודה ודברים שמקשים ומתסכלים בעבודה דברים שגורמים לסיפוק בע: 22לוח 
  

45 

     תדירות הקשרים בין המטפלות לבין הממונה: 23לוח 
  

48 

התפלגות דפוס הביקורים של הממונה בביתו של המטופל שבמדגם בחודשיים : 24לוח 
  האחרונים

  

  
49 

  עמדות המטפלת כלפי הממונה: 25לוח 
  

50 

  ה ולחודש עבודה ושביעות רצון מהשכרהתפלגות השכר ברוטו לשעת עבוד: 26לוח 
  

52 

  מטפלות שמקבלות את התנאים הסוציאליים מהארגון המעסיק: 27לוח 
  

53 

  העובדות הזרות שעוסקות בפעילויות טיפול אישי עם המטופל שבמדגם : 28לוח 
  

56 

  העובדות הזרות שעוסקות בפעילויות טיפול סביבתי עם המטופל שבמדגם: 29לוח 
  

57 

מפגש פנים אל פנים , קשר טלפוני(אופי הקשר בין העובדות הזרות לבין הממונה : 30לוח 
  )וביקורים בבית המטופל

  

  
58 

  ושביעות רצון מהשכר) נטו(שכר הוגן , )ברוטו(התפלגות השכר החודשי : 31לוח 
  

59 

  הבדלים בין מטפלות ישראליות לבין מטפלות מהפיליפינים : 32לוח 
  

60 
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