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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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   תודהדברי

  

  .חובה נעימה היא לנו להודות לכל האנשים והארגונים שאפשרו את ביצוע המחקר

  

תודתנו הרבה לחברי ועדת ההיגוי אשר ליוו את המחקר בכל שלביו ותרמו מהידע ומהניסיון המקצועי 

אילטה קנפו ואסתר רייס מהמוסד , ברנדה מורגנשטיין, רמסיס טרא, תמי הומינר: שלהם במהלכו

ורדה היבשר ; ני מנדלסון ושאול צור ממשרד העבודה והרווחה'ג, גיורא-מרים בר; לאומילביטוח 

; עדינה שץ מעמותת לב  זהב; טלי צוק מאשל; דורית וייס מקופת חולים; מהלשכה לשירותים חברתיים

  .דורון רז מחברת טיפולית; ב"רבקה עמית ומאירה רייספלד ממט, רחל מלנקי

  

  .אנו מודים על שיתוף הפעולה במהלך המחקר, מטפלותלארגונים המעסיקים את ה

  

  .ברצוננו להודות גם לכל המטפלות אשר שיתפו פעולה במהלך המחקר ואפשרו את ביצועו

  

. בהערות ובייעוץ המקצועי, אנו מודים לכל חברי מכון ברוקדייל אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר

יוניוב שסייעה בהדפסתו וללסלי קליינמן על ההבאה לדפוס לענבל , ני רוזנפלד שערכה את הדוח'תודה לג

  .וההוצאה לאור
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  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               (
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  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
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  מבוא
  

.  הוא תפקיד מפתח בביצוע הלכה למעשה של חוק ביטוח סיעוד1דה של מטפלת הבית בזקןתפקי

המוסד לביטוח לאומי אינו מעסיק ישירות את המטפלות אלא , במתכונת ההפעלה הקיימת של החוק

, משמעות הדבר ברמת המטופל היא. וולונטריות ופרטיות, מממן את השירות באמצעות חברות ציבוריות

המפגש העיקריים במתן השירותים המוקנים על ידי החוק הם בין המטופל לבין חברות כי הקשר ו

להשמתה בעבודה למעקב אחרי , חברות הסיעוד אחראיות להעסקת המטפלת. הסיעוד והמטפלת

  .להכשרתה ולהדרכתה, עבודתה

  

ינה מעמיקה הגיע המוסד לביטוח לאומי להכרה כי יש צורך בבח, כעשור אחרי הפעלת חוק ביטוח סיעוד

ההערכות היו שהעלייה מברית המועצות לשעבר הביאה . של כוח האדם המועסק בטיפול בית בזקן

דבר שהביא , בנוסף חל גידול במספר המטופלים. לכניסתו של כוח אדם חדש לעיסוק בטיפול בית בזקן

  .אף הוא לגידול באוכלוסיית המטפלות ואולי אף לשינוי בדפוסי ההעסקה שלהן

  

גבר העניין של המוסד לביטוח לאומי בנושאים הקשורים להבטחת איכות , תפתחויות אלהבצד ה

מכון -וינט'שבוצע על ידי ג, הביטוח הלאומי יזם ומימן פרויקט, בעקבות זאת. העבודה של המטפלות

: ראה(לפיתוח תקני איכות לעבודת המטפלת וליצירת כלים לבקרת איכות על עבודתה , ברוקדייל

  ). 1998, ינסקי'סטרבצ-אהןכ, כורזים

  

המחקר על מטפלות הבית נועד להוות נדבך נוסף בהיערכות המוסד לביטוח לאומי לטיפוח ולחיזוק 

המחקר המתואר להלן הוא מחקר שני . השירותים הניתנים על ידי המטפלות במסגרת חוק ביטוח סיעוד

. סמוך להפעלת החוק, 1991ג בשנת סב' שמיד וגב' מחקר קודם בוצע על ידי פרופ. בנושא מטפלות בית

, לספק נתונים השוואתיים על דפוסי העבודה של המטפלות, מחד, המטרה של המחקר הנוכחי הייתה

  . להעמיק בבחינה של נושאים נבחרים ולבחון תחומים חדשים, ומאידך

  

                                                 
  .אם כי יש גם גברים מטפלים, "מטפלת"נשתמש להלן במונח ,  בשל ריבוי הנשים העוסקות בתפקיד זה 1
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  סקירת ספרות . 1
  

ם בסוגיות של מטפלות הבית סקירת הספרות המוצגת כאן בוחנת את הגישות המקצועיות הקיימות היו

 -רוב הספרות המקצועית העוסקת בנושא של טיפול בית היא מארצות. והספקת שירותי טיפול בית

  .וכמעט לא נמצאו מחקרים בנושא זה ממדינות אחרות, הברית

  

, )home careהמכונה (הסוגיה של מטפלת הבית נידונה בספרות בהקשר הרחב יותר של טיפול בית בכלל 

שיקומי , סיעודי, ובהם טיפול רפואי,  בתוכו מכלול של שירותים המסופקים בבית המטופלהכולל

: הברית נוצרה הבחנה בין שני סוגי שירותים הניתנים בבית לפי מקורות המימון-בארצות. וסוציאלי

, ושירותי אחזקה ותמיכה, ידי ביטוחים למיניהם-המכוסים בדרך כלל על, אקוטיים-שירותים רפואיים

 כלול בסל שירותי unskilled home care servicesהטיפול המכונה . ידי הביטוחים-אינם מכוסים עלש

אחזקה ותמיכה שאיננו רפואי ומתייחס למגוון השירותים הכלולים בתחום של הטיפול האישי הניתנים 

,  בביתמקצועיים אלה ניתנים לעתים גם לאלה שמקבלים טיפול רפואי-שירותים סמך. ידי המטפלת-על

 - רפואי ואחזקתי-זמנית לשני הסוגים של טיפולי בית -וכך יכול להיווצר מצב שאותו אדם יזדקק בו

  ). ,1989Kane(תמיכתי 

  

אותו עובד שמספק טיפול אישי , מקצועי-ידי העובד הסמך-תיאור התפקיד של טיפול בית הניתן על

- מופיע בספרות בארצות, קוד יומיומיותלקשיש המוגבל המתגורר בביתו ומסייע לו בביצוע פעולות תפ

 ,home aides, home attendants, homecare workers, personal care workers:הברית בכינויים שונים

chore worker, home help .ופחות , שמות אלה מבטאים בעיקר הבדלים בדרישות של הגורמים המממנים

כל סוגי תפקידים אלה ). MacAdam, 1993(ריות בכישורים או ברמת האח, הבדלים בתחומי העבודה

) companionship(בסיוע בניהול משק בית ובהספקת חברה , עוסקים במידה זו או אחרת בטיפול אישי

אם כי הנתונים מראים כי הקשישים הם הצרכנים , שירות זה אינו מסופק בלעדית לקשישים. למטופל

  .הבולטים של שירותים אלה

  

לא קיימים מקורות מימון ציבוריים ייחודיים לשירות של טיפול , ונה מהמצב בארץבש, הברית-בארצות

, Medicareתכניות של ) 1 (:השירות מסופק מארבעה מקורות מימון עיקריים. מקצועי-בית סמך

,  Medicaidתכניות ) 2(; רפואיים אקוטיים-המממנות טיפול אישי לאלה הזכאים לשירותים מקצועיים

ובחלק מהמדינות התכניות הללו כוללות גם מימון של שירותי , בכלל, ים לקשישיםשמממנות שירות

, שירותי טיפול בית) 3(; כשגודלו של התקציב משתנה ממדינה למדינה, מקצועי-טיפול בית סמך

לפי . שירותי בית במימון פרטי) 4(-ו; הממומנים מתקציבים ציבוריים מקומיים של מדינות שונות
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 מההוצאות של 30%- כ1989מצא כי ההוצאות בעבור טיפול בית אישי היוו בשנת אומדנים שונים נ

Medicare וכמחצית מההוצאות על Medicaid) 1993 MacAdam, ( המימון היחסי של ארבעה מקורות אלה

 90%-בניו יורק נמצא כי כ( בהתאם להעדפות ולאפשרויות המקומיות ,משתנה ממדינה למדינה

  ).מוקדש לטיפול בית אישי Medicaidמהתקציב של 

  

, בפרט, והמטפלת, בכלל, מרבית הספרות האמריקנית עוסקת בבעייתיות הניצבת בפני שירותי טיפול בית

ועל רקע הקשיים הרבים למימון השירות , מחד, על רקע הביקוש ההולך וגדל לשירותי בית לסוגיהם

הספרות היא שצפוי משבר בתעשייה הנימה העולה מ. מאידך, ולהבטחת זמינות של כוח אדם להספקתו

  .אם לא תהיה היערכות ארגונית ותקציבית מתאימה למתן מענה לצרכים הגוברים, זו

  

זווית אחת ) א(: מקצועי מתנהל סביב שתי זוויות עיקריות-הדיון בספרות בסוגיית טיפול בית סמך

חסות לנושאים הקשורים תוך התיי, מתמקדת ברמת המערכת ובוחנת את המערך הארגוני של תעשייה זו

זווית שנייה ) ב(; ולגורמים המסבירים את ההתפתחויות בשוק זה, היצע וביקוש, לשוק העבודה

, אפיוני המטפלות, ובוחנת את מאפייני העיסוק, מתמקדת ברמה של התפקיד וכוח האדם העוסק בו

משלימות זו את זו שתי זוויות הראייה . רצון מהעבודה ובעיות בארגון ובניהול השירות-שביעות

  .ומספקות יחד ראייה מקיפה של מצב שירות זה וכיווני הפיתוח המצופים בו בעתיד

  

התמקדנו בה במחקרים , לאור העובדה שהסקירה הנוכחית משמשת בסיס למחקר על מטפלות בית

  .ארגונית-העוסקים במטפלות ופחות באלה העוסקים ברמה המערכתית

  

  עבודההרצון מה-מתכונת ההעסקה ושביעות, פקידאופי הת, אפיוני המטפלות 1.1
המתבססים , הברית בוצעו מספר מחקרים שעוסקים באפיון כוח האדם המועסק בטיפול בית-בארצות

לא קיימים נתונים ארציים , כמו בישראל, הברית-גם בארצות. על מדגמים שונים של מטפלות בית

בשונה , הברית-בארצות, יתרה מזאת. זהושיטתיים על אודות מספר המטפלות המועסקות בשירות 

אין גם נתונים ארציים על אודות מספר האנשים המקבלים שירותי טיפול בית ממקורות , מישראל

  .המימון הציבוריים השונים

  

מתקשים המחקרים לקבוע מהו היקף כוח האדם העוסק , בהיעדר נתונים ארציים על מספר המטופלים

 עד 300,000-הברית כ- הועסקו בארצות1993-1994 נמצא כי בשנים לפי אומדנים שונים. בשירות זה

הנתונים ). MacAdam, 1993; Gilbert, 1991( עובדים בהספקת טיפול אישי לקשישים בבית 500,000

ידי הנפקד -הברית והם נשענים על מידע שנמסר על-הקיימים מבוססים על מיפקדי אוכלוסייה בארצות

אומדן מאחר שהעיסוק בטיפול בית אינו תמיד -טענה היא שנתון זה הוא תתה. על אודות עיסוקו העיקרי
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גם המידע הקיים מנתוני משרד . ולכן עובדים אלה אינם כלולים בהערכות הקיימות, אלא משני, עיקרי

וזאת מאחר שקיים בסיס , העבודה האמריקני אינו משקף את מלוא ההיקף של כוח האדם המועסק

במיוחד , הטענה היא שהעיסוק אינו מוגדר בבירור.  תמיד מדווח בנתונים אלהאישי שאינו-העסקה פרטי

עובדים יכולים להיות מועסקים , כן-כמו. והעבודה כוללת עובדים זמניים ובחלקי משרות, בשוק הפרטי

עובדים מועסקים גם על בסיס תקופתי ולא על פני . זמנית ולעבוד בעבודה נוספת-ידי מספר חברות בו-על

לפי . ופנימה והחוצה מהשוק של טיפול בית, זהו כוח אדם לא יציב הנע ממעסיק למעסיק. נהכל הש

הברית בשנות התשעים לממדים -שיעור התחלופה בקרב המטפלות הגיע בארצות, אומדנים שונים

  ).1975 בשנת 20%-לעומת כ( בממוצע 70%-60%יתה של תחלופה של יגבוהים מאוד וההערכה ה

  

  ומתכונת העסקהאפיוני המטפלות 

הרצון שלהן -מתכונת העסקתן ושביעות, קיימים מספר מחקרים הבוחנים את פרופיל המטפלות

בספרות האמריקנית נמצאו ארבעה מחקרים העוסקים במידע תיאורי על אודות אפיוני . מהעבודה

        שינגטוןובוו)  Cantor,1990(יורק - בניו-שני מחקרים עוסקים באוכלוסייה באזור מסוים : המטפלות

)1994 ,.Hayashi et al( ;הברית -מחקר אחד אסף מידע מחמש ערים בארצות)1990 ,Feldman et al.( ;

הנתונים מכל המחקרים הללו ). Crown ,1994(ומחקר אחד בוצע על מדגם כלל ארצי של מטפלות 

  .מצביעים על מגמות דומות מבחינת אפיוני המטפלות ותנאי העסקתן

  

זהו . הברית מצביעים על כך שקיימת הפרדה בעיסוק זה לפי מין ומוצא- שבוצעו בארצותכל המחקרים

ולעיסוקים שיש בהם , דבר האופייני לעיסוקים עם דימויים נשיים, עיסוק שמרבית העוסקים בו הן נשים

  .היבטים של טיפול במוגבל או ניהול משק בית

  

אמריקניות או - אפרו-ות הן מבנות המיעוטים המחקרים מראים כי חלק גדול מהמטפל, מבחינת המוצא

). .Feldman et al, 1990( דבר האופייני לעיסוקים בעלי כישורים וסטטוס נמוכים -קבוצות מיעוט אחרות 

יורק מורכב ברובו -כוח האדם בניו: יורק לוושינגטון בהרכב האתני של המטפלות-נמצאו הבדלים בין ניו

 -במחקר שבוצע בארצות. לבנות) 83%(ואילו בוושינגטון רובן , קניאמרי-מעובדות ממוצא אפרו) 79%(

  .לבנות- מהמטפלות הן לא30%-הברית על מדגם ארצי נמצא כי כ

  

הגיל הממוצע נע . כל המחקרים מצביעים על כך שהמטפלות הן מבוגרות יחסית, מבחינת ההרכב הגילי

 10%-נמצא גם כי קצת למעלה מ. 55-39כשרוב המטפלות מתרכזות בקבוצת הגיל , 45 לבין 42בין 

  .מבחינת המצב המשפחתי נמצא כי כמחציתן אלמנות או גרושות. 75 עד 60מהמטפלות הן גילאיות 

  

הנתונים .  שנות לימוד12מבחינת רמת ההשכלה של המטפלות מדווחים רוב המחקרים על ממוצע של 

מטפלות בעלות השכלה נמוכה הברית על מדגם ארצי מראים כי כשליש מה-מהמחקר שבוצע בארצות
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והשליש הנותר בעלות השכלה קצת למעלה , ספר תיכון-שליש מהן בוגרות בית, ספר תיכון-יותר מבית

מחקר שבוצע בקרב מטפלות בוושינגטון הראה רמת השכלה גבוהה ).  ,1994Crown(ספר תיכון -מבית

או ' יתה הכשרה נוספת של קולגי הולמחצית מתוכן, ספר תיכון- הן בוגרות בית80%(יותר של המטפלות 

  ).הכשרה מקצועית

  

במחקר . לחמש וחצי שנים בממוצע, לפי מחקרים שונים, מבחינת הוותק בעיסוק נמצא כי הוא מגיע

ושליש נוסף , יורק נמצא כי כמחצית מהעובדים עוסקים בתחום זה בין שנה לארבע שנים-שבוצע בניו

שלישים מהמטפלות עבדו -נתונים ממחקר זה מראים כי שניה. נמצאים בעיסוק בין חמש לשמונה שנים

נמצא כי חלק ניכר ) Cantor) 1990במחקרו של . ולשליש הנותר זוהי עבודה ראשונה, קודם בעבודה אחרת

וחלק נוסף , בעקבות הפסקת עבודה שם עקב קיצוצים, הגיעו לעבודה זו מעבודה אחרת בבתי חרושת

.  מהמטפלות עבדו לפני כן בעיסוקים הדומים לעיסוק הנוכחי16%רק . הגיעו מתחום של עבודות בית

הזדמנות , הסיבות הבולטות לבחירת העיסוק הנוכחי בקרב מטפלות אלה היו אובדן העיסוק הקודם

והאפשרות לעבוד בעיסוק זה גם אחרי גיל , הגמישות של שעות העבודה, לעבוד במשהו שעוזר לאנשים

  .שכנים ועובדים אחרים שעבדו בתחום, הנוכחית דרך חבריםהמטפלות הגיעו לעבודה . פרישה

  

המעברים . הוותק בעבודה עם המעסיק הנוכחי מגיע לפי מחקרים אלה לשלוש עד ארבע שנים בממוצע

מהעדר עבודה מספקת בארגון המעסיק ומאפשרות לתנאי , יורק-לפי הנתונים בניו, בין הארגונים נובעים

, הטענה היא שהגורם הכלכלי מהווה מניע עיקרי למעבר בין הארגונים. העסקה טובים יותר בארגון אחר

  .ולא נושאים הקשורים לדפוסי הניהול בארגון או היחס לעובדים

  

) 1991, שמידט וסבג(אם משווים אפיונים אלה לממצאים מתוך המחקר שבוצע בארץ לפני עשר שנים 

גם כאן נמצא כי רוב העובדים בנושא זה . ותכי קיימות מספר מגמות דומות באפיונים של המטפל, נמצא

. אפריקה-ומרביתן ילידות ישראל או ארצות אסיה, בעלות השכלה תיכונית, גילאיות ארבעים, הן נשים

והגיע , הברית-אין זה מפתיע שהוותק בעבודה היה אז נמוך יותר מזה שנמצא במחקרים מארצות

בשונה , המחקר הראה כי בישראל). שניםלעומת חמש וחצי (בממוצע לשנתיים וארבעה חודשים 

 מציאת חלופה -הסיבות העיקריות לעיסוק בטיפול בית היו פחות אינסטרומנטליות , הברית-מארצות

כגון התבגרות ( ונטו יותר לגורמים משפחתיים והרצון להגשמה עצמית -לעבודה ושעות עבודה גמישות 

השאיפה למימוש עצמי , שנות את שגרת החייםהרצון ל, ילדים קטנים והשתחררות מעול הטיפול בהם

הבדל נוסף בממצאים עולה ביחס לגורמים לניידות של ). ולעצמאות והצורך להגדיל את הכנסת המשפחה

 לשמושבישראל נמצאו קשורים יותר , המטפלות בין הארגונים המעסיקים והבחירה בארגון המעסיק

  .מאשר לגורם הכלכלי,  הטוב של הארגון למטפלתיחסלתחושת ההשתייכות לארגון ול, הטוב של הארגון
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לאור השינויים , נכונים גם למצב הקיים היום, לא ברור עד כמה מאפיינים אלה של ישראל לפני עשור

ולאור העובדה שעברו עשר שנים מאז תחילת , )עקב גל העלייה(בהיקף המועסקים ובהיצע כוח האדם 

  .ניידות בעיסוק זה ועל המאפיינים של אלה העוסקים בודבר שיכול היה להשפיע על ה, הפעלת החוק

  

הברית מועסקות חלק מהמטפלות על בסיס של ספק שירות -מבחינת דפוס ההעסקה נמצא כי בארצות

ידי ארגוני -חלק נוסף מהמטפלות מועסקות על. ידי הזקן ומשפחתו-המועסק על, כקבלן שירות, עצמאי

  .שירותי בית מורשים ולא מורשים

  

הברית מצביעים על כך שהמטפלות נוטות לעבוד בממוצע -המחקרים בארצות, נת היקף ההעסקהמבחי

- במחקר שבוצע בחמש ערים בארצות50%אחוז העובדות בפחות ממשרה נע בין . בהיקף של חצי משרה

בנוסף להיקף ההעסקה המצומצם מצביע המחקר גם על .  במחקר שבוצע בוושינגטון70%-ל, הברית

נמצא כי , שבוצע כאמור על מדגם ארצי, Crownבמחקרו של .  בהיקף ההעסקה על פני שנהחוסר יציבות

,  נוספות עובדות במשרה מלאה אך לא כל השנה26%,  מהמטפלות עובדות במשרה מלאה כל השנה29%

  . הנותרות עובדות חלקי משרה אך לא כל השנה27%-ו,  מועסקות חלקי משרה כל השנה18%

  

רית מצביעים על כך שחלק מהמטפלות עובדות בעבודה נוספת כדי להשלים את הב-המחקרים בארצות

 -נמצא כי בארצות, כן-כמו. לכחמישית מהאוכלוסייה, ושיעורן מגיע במחקרים השונים, ההכנסה שלהן

הברית רוב המטפלות מועסקות בטיפול בית גם על בסיס פרטי וביותר מאשר בארגון אחד המספק 

  .עלה ממחצית המטפלות מדווחות על כך שהן המפרנסות העיקריות במשפחהלמ. שירותי טיפול בית

  

והוא מגיע , מבחינת ההכנסה נמצא כי בדרך כלל השכר משולם לעובדות לפי שעות ולא לפי משרות

ההכנסה הממוצעת . ),Crown 1994 ( דולר לשעה4.22החציון הוא בסביבות . לפחות מחמישה דולר לשעה

כרבע מהמטפלות מגיעות , לפי מחקר זה.  דולר לשנה5,200והחציון הוא , ה דולר לשנ7,000-היא כ

 מגיעות להכנסה משפחתית שנתית הנעה 36%-להכנסה משפחתית שמתחת לעשרת אלפים דולר לשנה ו

 ,)Hayashi et al.) 1994ממצאים דומים מוצגים במחקרם של . בין עשרת אלפים לעשרים אלף דולר בשנה

  . דולר לחודש800-ו הממוצע לחודש של מטפלת אינו מגיע מעבר לשם נמצא כי שכר הנט

  

 מהמטפלות לא היה כל ביטוח בריאות ורק 38%-לגבי הטבות השכר המשולמות למטפלות נמצא כי ל

כגון , נמצא כי הטבות אחרות. )Crown, 1994(היה ביטוח בריאות דרך המעסיק ) 14%(לחלק קטן מהן 

העובדות דיווחו כי אין . אינן מסופקות בדרך כלל לעובדות אלו, שלוםחופשה בת, חופשת מחלה, פנסיה

נמצא כי רוב המטפלות אינן מקבלות תשלום על זמן , כן-כמו. הן מקבלות תשלום על שעות נוספות

  . דקות נסיעה בין מטופל למטופל35על , דיווחו המטפלות במחקר שבוצע בוושינגטון, בממוצע. הנסיעות
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בוצע בארץ לפני עשר שנים מצביעים על מספר נקודות דמיון ושוני בתנאי ההעסקה הנתונים מהמחקר ש

בסיס ההעסקה בישראל הוא שהמטפלות מועסקות בעיקר , ראשית). 1991, שמידט וסבג(של המטפלות 

נמצא גם כי , מבחינת היקף ההעסקה, שנית. פרטי-ידי חברות כשכירות ולא על בסיס העסקה אישי-על

).  שעות שבועיות בממוצע19.4(ל עוסקות בעבודה זו בעיקר בהיקף של חצי משרה המטפלות בישרא

מראה כי , שמידט על הארגונים המספקים את שירותי טיפול הבית' ידי פרופ-מחקר שבוצע לאחרונה על

 בממוצע עובדות 9%-כן נמצא במחקר זה כי כ-כמו. בממוצע המטפלות עובדות כשבעים שעות בחודש

הברית -מצביעים הממצאים במחקרים מארצות, מבחינת רמת ההכנסה). 1998, מידטש(באופן פרטי 

  .ומישראל על רמת הכנסה נמוכה יחסית

  

, הברית-בשונה מארצות, מעניין לראות כי במחקר המטפלות שבוצע לפני עשר שנים נמצא כי בישראל

   ,שמידט וסבג(נוספת כמעט כל המטפלות עוסקות רק בעבודה של טיפול בית ואינן עובדות בעבודה 

  :שמידט וסבג גורסים כי). 1991

הברית מקורו בעובדה שמרבית המטפלות -ההסבר להבדל בהתנהגות המטפלות בארץ ובארצות"

הברית רובן -בארצות, מנגד. בארץ הן נשואות והכנסתן משלימה את הכנסת המפרנס העיקרי

הכנסתן הנמוכה מעבודת הטיפול . שעול הפרנסה מוטל עליהן, הוריות-אלמנות או חד, גרושות

  ".מאלצת אותן לחפש מקורות פרנסה אחרים

  

הברית -דמוגרפיים והתעסוקתיים של עיסוק זה מצביעים המחקרים בארצות-על רקע האפיונים הסוציו

שייך עיסוק זה לשוק עבודה משני , מבחינת שוק העבודה. על המעמד הנמוך של מקצוע המטפלת

בחוסר , בתנאי העסקה גרועים, שמתאפיינים בהכנסה נמוכה, י מעמד שוליהמאופיין בעיסוקים בעל

 (,.Burbridge, 1993; Feldman et alבחוסר יציבות בעבודה ובביטחון תעסוקתי נמוך, אפשרויות קידום

ואלה , יציבות ואפשרויות קידום, המציע עבודות בשכר גבוה, בשונה משוק עבודה ראשוני, זאת. 1990)

בשונה , התעשייה של השוק המשני. ו נוטים להישאר בו ולבנות לעצמם קריירה בתוכוהנכנסים אלי

ריבוי מעסיקים , שינויים רבים בביקוש למוצר, מאופיינת גם ברווחיות שולית נמוכה, מהשוק הראשוני

וחוזי העסקה מקומיים , פחות נטייה להתאגדות, בולטות ציבורית נמוכה, קטנים ותחרות גבוהה

, בצד דפוסי ההעסקה בתחום, האופי הנשי של העיסוק, לדעת החוקרים). ,.1990Feldman et al(מפולגים 

  .מעודדים את הסטטוס הנמוך של עיסוק זה

  

המציג השוואה בין ) Crown) 1994תמונת מצב מעניינת על העיסוק בטיפול בית עולה מתוך המחקר של 

המחקר . בבית ובמוסדות לטיפול ממושך, וליםח-בבתי: תפקידים דומים של טיפול אישי בשלוש מסגרות

המחקר מראה . הברית- בארצות1987-1988מבוסס על מדגמים ארציים מתוך מפקדי אוכלוסייה בשנים 
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יש הבדלים מהותיים בין העובדות בשלוש מסגרות , כי למרות הדמיון באופי העיסוק ובמטלות התפקיד

, ) בשתי המסגרות האחרות35-36 בממוצע לעומת 47(הגיל של המטפלות בבית הוא גבוה יותר . אלה

מבחינת המין נמצא כי אחוז הגברים . ואלמנות אחוז גבוה יותר בקרבן גרושות, השכלתן נמוכה יותר

שם יש קצת יותר , החולים-בקרב העובדים בטיפול אישי בבית ובמוסדות נמוך יותר מהשיעור בבתי

 מהאוכלוסייה בשלוש 30%- האוכלוסיות דומה וכההרכב האתני של שלוש). 7% לעומת 21%(גברים 

  .לבנה-המסגרות היא לא

  

, אחריהן המטפלות במוסדות, נמצא שמטפלות הבית נמצאות בתחתית, מבחינת חינוך פורמלי והשכלה

ספר - ממטפלות הבית לא למדו בבית38%נמצא כי . החולים נמצאות בראש הרשימה-והמטפלות בבתי

מבחינת היקף העבודה .  מהמועסקות במוסדות24%-ו חולים-ועסקות בבתי מאלה המ16%לעומת , תיכון

בהשוואה למטפלות , נמצא כי מטפלות בית נוטות לעבוד פחות ממשרה מלאה על פני כל השנה

  .המועסקות בשתי המסגרות האחרות

  

ההכנסה נמוכה . המחקר מראה גם כי יש הבדלים בין שלוש האוכלוסיות בהכנסה הממוצעת ובחציון

 דולר לשעה בקרב 4.22-החציון מגיע ל(יותר בקרב מטפלות בית מאשר בקרב העובדות במסגרות אחרות 

 דולר לשעה בקרב אלו 7.12- דולר בקרב העובדות בטיפול במוסדות ו5.29לעומת , מטפלות הבית

 15% לעומת 39%(לאחוז גבוה יותר של מטפלות בית אין ביטוח בריאות ). החולים-שעובדות בבתי

. ולאחוז זעיר ממטפלות הבית יש פנסיה, ) מהמטפלות במוסדות29%-החולים ו-המטפלות בבתימ

 ממטפלות 14%-ל(למטפלות בית יש יותר ביטוח בריאות במימונן הפרטי ופחות במימון הגורם המעסיק 

). חולים- מהעובדות בבתי63%- מהמטפלות במוסדות ו43%הבית יש ביטוח בריאות מהמעסיק לעומת 

העסקה במשרה חלקית או . בהבדלים בתנאי ההעסקה, לדעת החוקר, מההבדלים בתנאים קשוריםחלק 

וזו אחת הסיבות למצב הטוב יחסית של , מלאה משפיעה במידה מסוימת על היקף ההטבות האחרות

, ראשית. קיים קושי לשפר את תנאי ההעסקה של מטפלות הבית, לדעת החוקר. החולים-הסייעות בבתי

. ות רגיש למחיר של יום אשפוז מאשר לעלות של שהות במוסד או של ביקור של המטפלתהציבור פח

. קיים קושי להעלות את התשלום בעבור טיפול בית או להגדיל את מספר השעות שהמטפלת עובדת, שנית

 מאחר שהתקציב לשירות זה ,העלאת השכר בעבור טיפול בית לא תביא בהכרח ליותר שעות עבודה

העלאת השכר יכולה לגרום לצמצום מספר שעות העבודה ואז הכנסת המטפלת . י הארגוןיד-מוכתב על

  .לא תשתנה

  

את הדרך שבה מחפש כוח , לדעת החוקר יש לבחון את תהליכי הגיוס לתפקידים השונים של טיפול אישי

ני ומה מניע אותו להעדיף מסגרת אחת על פ, אדם זה את התפקיד הראשון שלו בתחום הטיפול האישי

יש חשיבות להבין את התהליכים המכתיבים את היצע כוח האדם בטיפול האישי לאור המגמות . האחרת

  .המצביעות על העלייה בצריכה ובהזדקקות לשירות זה בשנים הבאות
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  אופי התפקיד של המטפלת

ל תשומת לב רבה מוקדשת להיבטים המיוחדים ש, ידי מטפלת-בבחינת הסוגיה של טיפול בית הניתן על

  :מתארים) Feldman et al.) 1990. אופי התפקיד

העוסקת בטיפול בית היא בדרך כלל אישה בעלת הכנסה נמוכה המקבלת הכשרה מועטה והיא "

היא צריכה להחליט , ברגע שהיא בבית המטופל. מקבלת לטיפולה מקרים שעליהם היא יודעת מעט

אם הקליינט אינו בעייתי או . ת להםלבד מהם הצרכים של הקליינט ומה עליה לעשות כדי להיענו

לא יותר , הפיקוח וההדרכה שהיא מקבלת מעטים, ולא מתעורר כל משבר או בעיה, דורש יותר מדי

העובדת מבודדת מהעמיתים שלה ולעתים רחוקות ביותר היא רואה . מפיקוח על הזמנים והשכר

ולפעמים ,  שסובל מכאביםסביר להניח, בדרך כלל היא לבדה עם אדם חולה. מפקח בשטח העבודה

שבדרך כלל , הקשר היחידי שיש לה הוא עם בני המשפחה של המטופל, מלבד הקליינט. מבולבל

לעתים קרובות אין לקליינט או למשפחה כל מידע מה עליה . מתייחסים אליה כאל עוזרת בית

פיקוח מ, המאפיין המרכזי של התפקיד הוא הבידוד של המטפלת מהנחיות. לעשות ומה לא לעשות

אם . זה מפני שזכה למטפלת שאכפת לה ומסורה לעבודה, אם הפונה מרוצה. הדרכה יומיומייםמו

זה מפני שהיא מרגישה אחריות אישית לקליינט וזוכה לתמיכה ולתגובות , המטפלת מרוצה

  ".חיוביות מצדו

  

מתייחסים מחקרים שונים . בתיאור זה מרוכזים חלק מהמאפיינים העיקריים של תפקיד המטפלת

להיבטים השונים המייחדים את התפקיד ומצביעים על הבעייתיות הכרוכה בעבודה זו וביניהם מקום 

 (;Neysmith & Aronson, 1996; Schmid & Hasenfeld, 1993 ביצוע התפקיד ואופי המטלות הבונות אותו

(Eustis et al., 1991; Kaye, 1985.  

  

מטפלת הוא העובדה שהמפגש בין הלקוח לבין המטפלת אחד הקשיים המהותיים בתפקיד ה, כאמור

אופי העיסוק הוא כזה שהעובד מבודד מהארגון . מחוץ לגבולות של הארגון, מתרחש בביתו של הלקוח

בשל הפריסה הגדולה של מסגרות למתן . ונמצא לבדו עם הלקוח, מפיקוח שוטף ומעמיתים, המעסיק

. שה לעתים קרובות להפעיל פיקוח מתאים על העבודההארגון האחראי מתק, )בתי המטופלים(שירות 

הבידוד הזה אינו . המפגש עם העמיתים מוגבל למדי ומתרחש בעיקר כאשר העובד בא לקחת את השכר

  .מאפשר לעובדים ללמוד מאחרים וליצור הזדהות מקצועית

  

   יורק-ע בניובמחקר שבוצ. ממצאי מחקרים שונים מראים כי הפיקוח הישיר בשטח מעורר קשיים רבים

)Cantor, 1990 (אם כי , נמצא כי כמחצית מהעובדים נפגשו עם האחראים פחות מאשר פעם בחודש

הרצון של חלק ניכר מהעובדות מהפיקוח -חוסר שביעות. השיחות הטלפוניות ביניהם היו תכופות יותר

רצון ממידת -עותהן הביעו אי שבי. ומהדרכה שהן קיבלו לא נבע מהתכיפות אלא מהתוכן של ההדרכה
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ההיזון החוזר שהן מקבלות על טיב העבודה שלהן ועל המידה בה היתה התייחסות ואכפתיות מצד 

רצון נמוכה מהנכונות של המדריכים לשמוע -העובדות הביעו שביעות. המדריכים למצב של המטופל

היו מעוניינות שליש מהמטפלות טענו כי . הצעות מהן ומהיכולת שלהן לפתור בעיות הקשורות לעבודה

וביותר התייחסות , ביותר ידע על הצרכים הרפואיים של המטופלים ועל הדרך לטפל בהם, ביותר הדרכה

  .יענות רבה יותר לצורכיהןהשל כבוד אליהן מהמדריכים וה

הנתונים מהמחקר של שמידט וסבג מראים גם כי המפגשים בין המטפלות למדריכים היו מועטים וכי 

וחו כי בחודש האחרון לעבודתן לא היה להן כל קשר טלפוני עם המפקחים מצד  מהמטפלות דיו60%

כמחצית המטפלות במחקר זה דיווחו כי לא נפגשו עם גורם מפקח מהארגון אף פעם במהלך . הארגון

  .שלושה החודשים האחרונים

  

ים בהם היבט נוסף העולה בספרות בדיון בתפקיד המטפלת קשור בנושאים הקשורים לתנאים הסביבתי

המחקרים מראים כי תנאי המגורים של המטופל הם בדרך כלל קשים ומקשים על . מתבצעת העבודה

העובדים מטפלים באוכלוסייה המתגוררת בשכונות . )Gilbert, 1991; Donovan, 1989( עבודת המטפלת

ר של שליש מהמטפלות במחק. עניות בהן מתגוררים קשישים בתנאי מגורים ותנאי תברואה לא קלים

Donovanבעיות של קירות , וכחמישית התלוננו על העדר תנאי חימום הולמים,  דיווחו על מקקים

  .עכברים וכדומה, מתקלפים

  

חלק מהספרות עוסקת בבחינה לעומק של תפקיד המטפלת והבנה של המרכיבים הייחודיים של עיסוק 

רבים . אישי של הטיפול הניתן-ביןהיבט אחד בבחינה של התפקיד מתייחס למרכיב האינטראקטיבי ה. זה

טוענים כי למרות שהתפקיד הוא פשוט יחסית ודורש ביצוע של משימות פשוטות של ניהול משק בית ושל 

אישיים הנוצרים בין העובד לבין -ההצלחה בביצוע תלויה במידה רבה ביחסים הבין, טיפול

ין הדרך בה העובד רואה את יש הבדל ב, לדעת החוקרים. (Neysmith & Aronson, 1996)המטופל

בתפקידים מסוג זה . לבין הדרך בה הלקוחות והצוות המקצועי של הארגון רואים אותו, התפקיד

, נבלעים בתוך התפקידים הגלויים, הקשורים ביחסים בין שני הצדדים, החלקים הפחות נראים לעין

מרכיב של היחסים נשאר וה, וכתוצאה מכך תיאור התפקיד מתרכז במשימות השונות הרגילות יותר

המרכיב של היחסים מפעיל על העובד לחצים רבים יותר מאשר , לדעת החוקרים. בלתי נראה וללא שם

מספר המטופלים בטיפול בית משתנה בתכיפות גבוהה יותר . במצבים בהם תפקיד זה מתבצע במוסד

כן שמירה על יחסים היא ול, כתוצאה יש יותר תחלופה של מטופלים, מהאוכלוסייה במסגרות המוסדיות

  .משימה מורכבת

  

וזאת , הטענה הרווחת היא שהמרכיב של היחסים הוא המרכיב החשוב ביותר בקביעת איכות הטיפול

החוקרים . למרות שהנטייה היא להתמקד במשימות היותר גלויות והאינסטרומנטליות שבטיפול בית

ול אישי ושירותי משק בית כשירותים טוענים כי במבחני תלות למיניהם קיימת נטייה לסווג טיפ
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המוגדרים כאותם שירותים שאינם צפויים לשפר את התפקוד הפיזי והמנטלי של המוגבל , "תמיכתיים"

עמדה שונה לתפקיד עולה בהתייחסותם של , לדעת החוקרת. )Kaye, 1986( אלא יותר לתחזק את תפקודו

אינסטרומנטליים בין העובד לבין -יפין הלאספונטניות והחל, אלה המדגישים את המרכיב של גמישות

ואת , "אורח-מארח"אלה מדגישים את היחסים העדינים של . הצרכן של השירות בזמן הספקת השירות

תרפויטית במהלך -החשיבות של יצירת יחסי אמון עם הזקן באמצעות העברת תשומת לב רגשית וסוציו

יב הרגשי ביחסים שבין המטופל למטפלת הוא המרכ, לדעת החוקרת. ביצוע התפקידים הממשיים בבית

מרכיב זה יוצר גם את אחד הקשיים של התפקיד בשל , עם זאת. חלק ממערך השירות המסופק בביתו

העובד מצופה לפתח יחסים . העובדה שיש בו כניסה להיבטים האינטימיים והאישיים ביותר של הפרט

  .ראשוניים המשפחתייםפורמליים כתחליף פונקציונלי ליחסים ה-ביורוקרטיים

  

מראה גם כי היחסים עם המטופל והתמיכה הרגשית הניתנת בטיפול בית הם ) Kaye) 1986המחקר של 

לעומת התפיסה , ידי המטפלות-מחקר זה בדק את התפיסה של יחסים אלה על. מרכיב חשוב של הטיפול

 התפיסה של העובדת את המחקר בחן את. של אנשי צוות אחרים בארגון שאינם מגיעים לבית המטופל

ידה מצד המטופל -התחושות המיוחסות על:  משתי נקודות מבט)affectiveness(התחושות והרגשות 

מה היא חושבת , במלים אחרות. ואת מידת התחושות שהעובדת מייחסת לעצמה כלפי המטופל, כלפיה

 מייחסות יותר הממצאים מראים כי המטפלות. ומה היא חשה כלפי המטופל, שהמטופל חש כלפיה

המחקר מראה כי היחסים הללו בין . מאשר היחס שלהן כלפי הלקוחות, תחושות מצד הלקוחות אליהן

טיב היחסים עם המטופל משפיע במידה רבה על הערכת . העובדת למטופל מתחזקים על פני זמן

ול טבוע המרכיב הזה של היחסים האישיים האפקטיביים הנוצרים בטיפ, לדעתה. השירותים הניתנים

היבטים אלה מראים כי באינטראקציה זו יש מרכיבים רגשיים , לדעתה. בסל השירותים המסופקים

המחקר אכן מראה כי אחד . רגשית לזקן-חשובים וכי המטפלת מהווה מקור חשוב של תמיכה חברתית

עם הבעיות , הקשיים הבולטים של המטפלות הוא ההתמודדות עם הצרכים הרגשיים של המטופל

בהכשרה של המטפלות יש מקום , לדעת החוקרת. ישיות שלו ועם נושאים הקשורים במשפחת הקשישהא

כחלק , והתערבות של המטפלת, תקשורת וייעוץ, להקדיש תשומת לב להיבטים הללו של יחסים אישיים

  .ממערך הטיפול הניתן למטופל

  

 הפורמליים והבלתי פורמליים מרכיב היחסים בין המטופל למטפל מעלה סוגיות שונות ביחס להיבטים

פורמליים בהקשר -קיימת בעייתיות מסוימת בשימוש בהבחנה בין יחסים פורמליים ללא. של תפקיד זה

טשטשים במספר יהגבולות בין התפקידים הפורמליים והלא פורמליים בטיפול בית מ. של טיפול בית

בדים מספקים שירותים נוספים מעבר התפקידים מוגדרים בצורה דיפוזית וחלק ניכר מהעו) 1: (אופנים

מהווה , כמרכיב סמוי או גלוי, המרכיב החברתי של הטיפול) 2(; לאלה שהם מקבלים תשלום בעבורם
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בדברים , העובדות נעשות מעורבות בחיים האישיים של המטופל) 3(; חלק מסל השירותים הניתן

  ). ,Eustis & Fischer 1991(האינטימיים והאישיים ביותר 

  

הממד הסימבולי של ) 1: (וקרים מבחינים בשני ממדים של מיון היחסים בין המטופל למטפלתהח

, הממד ההתנהגותי של היחסים) 2 (;המבחין בין יחסים משפחתיים לבין יחסים חוזיים, היחסים

  .המבחין בין אינטראקציה על בסיס של חברות לבין אינטראקציה שלא על בסיס של חברות

  

לפיהם , יחסים אישיים) 1: (ת שקוימו עם מטופלים זוהו ארבעה דגמים של יחסיםעל בסיס הראיונו

יחסים ) 2( ;) מהתשובות נפלו לקטגוריה זו31%(העובד נתפס כחבר או כבן משפחה וגם מתנהג כך 

יחסים ) 3( ;)29%(לפיהם הלקוח רואה את המטפלת במושגים חוזיים ונוטה לא להתחבר עמה , פורמליים

אך ברמה של ההתנהגות אין ,  בהם הלקוח חושב על המטפלת כעל חברה או בת משפחה,סימטריים-א

 בהם הלקוח חושב על המטפלת כעל עובדת אך יחד עם ,יחסים חבריים) 4(- ו;)17%(יחסי אמון קרובים 

  .זאת הוא סומך עליה ויש ביניהם יחסים של אמון ולפעמים הם עושים דברים נוספים ביחד

  

מתעוררות בעיות של , ולאור הדיפוזיות של התפקידים, בסביבה פרטית, קמים בביתביחסים הללו הנר

המחקר מראה כי הבעיה של יחסים קרובים מתעוררת יותר בקרב מטופלים מבוגרים . גבולות התפקיד

בעוד אלה האחרונים נוטים יותר לשמור על יחסים פורמליים ולא לערב את המטפלת , מאשר צעירים

 (Eustisהקשישים נוטים יותר לראות במטפלת משפחה מאשר אוכלוסייה צעירה יותר. בנושאים אישיים

(& Fischer, 1991 . המחקר מראה כי בקרב האוכלוסייה הקשישה המרכיב האינטראקטיבי הוא חשוב

  .הן מצד המטופל והן מצד המטפלת, בהערכה של עבודת המטפלת

  

אחת . ניות שישנן בצרכים של הקשישים המטופליםגו-היבט נוסף של הקושי בתפקיד היא השונות והרב

 (& Eustisהבעיות שהעובדים נוטים לדווח עליהם היא ההתמודדות המתמדת שלהם עם מצבים משתנים 

(Fischer, 1991; Schmid & Hasenfeld, 1993 . המטפלת צריכה להתמודד בהתמדה עם חוסר ודאות

ים קרובות אין למטפלת מספיק מידע על המצב של לעת, לדעת החוקרים. בעבודה ועם דרישות משתנות

וכיצד עליה לתמרן במצבים בהם הדרישות , בטיפולתפקידיה אין לה הנחיות ספציפיות לגבי , המטופל

חלק גדול מההחלטות היומיומיות בטיפול נשארות בידי , לכן. של בני המשפחה שונות מדרישות המטופל

  .תוהמטפלת במפגש האישי שלה עם המטופל בבי

  

החוקרים מדגישים כי העבודה של המטפלת נשענת במידה רבה על תהליכי משא ומתן בינה לבין המטופל 

האחראי , הקושי הוא שיחסים אלה נרקמים בשטח והארגון המעסיק. ויצירת יחסי עבודה מתאימים

  .אינו יכול להיות בשטח להבטחתם, להם
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לוי במטפלת ולכן אין הוא יכול להפעיל את הזכויות משימה זו קשה עוד יותר לאור העובדה שהקליינט ת

החוקרים עוסקים הרבה בהיבטים הקשורים בגבולות . שלו כצרכן או לפקח בצורה טובה על העבודה

הטענה היא שתחושת חוסר הכוח . )Eustis et al., 1994( התפקיד וביחסי הכוחות באינטראקציה זו

חלק מההתמודדויות היומיומיות .  העובדת והמטופל-ה והשליטה קיימת אצל שני הצדדים באינטראקצי

מחייבות לעתים התעסקות עם סוגיות אתיות שלא ניתן להשאיר את הטיפול בהן לאנשי המקצוע בארגון 

 המטפלת היא למעשה ,Kaneלדעתה של ). Kane, 1994(המבקרים לעתים רחוקות בזירת הטיפול עצמו 

ולפיכך יש , לכן לא ניתן לצפות ממנה רק להישמע להוראות ו,הטווח-עובדת החזית של הטיפול ארוך

ולתת לה , להכשיר אותה כך שתוכל להתמודד עם הלחצים העולים במפגש היומיומי עם המטופל

הטענה היא שיש לחזק את צד המשא . לגיטימציה לקבל החלטות ולפתור דילמות אתיות העולות בעבודה

  ).Yee, 1994(מטופל ולהעצים את שני הצדדים ומתן בבניית תכנית הטיפול בין העובדת ל

  

 ,במתן יותר תשומות משלהן,  ביותר אוטונומיה בביצוע העבודהמעוניינותהחוקרים טוענים כי המטפלות 

אחד ). Kane, 1985(וביחס של יותר כבוד מצד הצוותים האחרים בטיפול בית , בתכנון הכשרה למענן

לות לעומת אנשי צוות אחרים בטיפול בית בנושאים המחקרים בדק את מידת המעורבות של המטפ

סיוע בפרסום פעילויות , החלטה על שינוי התכנית לקליינט, קבלת החלטה על תכנית הטיפול: הבאים

תכנון שירותים או פעולות ; השתתפות בדיונים על שינויים הדרושים בארגון המעסיק, הארגון בקהילה

. זיהוי בעיות או שינויים במצב המטופל; של עובדים חדשיםהכוונה בסיוע בהדרכה ו; חדשות בארגון

העובדים הביעו עניין רב להיות מעורבים יותר בכל אחד מההיבטים הללו ולא היו מרוצים מרמת 

הרצון -תה מעלה את שביעותייש הסוברים כי יתר מעורבות הי).  ,1985Kaye(המעורבות הקיימת 

הרצון הנובעת מתנאי -יתה מפצה על חוסר שביעותיהעובדים הייתכן כי הגברת המעורבות של . מהעבודה

  .השכר וההעסקה

  

  רצון מעבודה-שביעות

רואות את העבודה כמעניינת ותורמת ומרגישות , המחקרים מראים כי המטפלות מרוצות מעבודתן

ת כולן מאמינות בחשיבו. שטיפול בית הוא הזדמנות בשבילן לעשות את מה שהן יודעות הכי טוב לעשות

העובדים היו מרוצים מההזדמנות שהתפקיד . העבודה שלהן ובתרומתה לתעשיית מערכת הבריאות

 (;Cantor, 1990; Feldman et al., 1990ומהגיוון בעבודה , מהתחושה של הישג, מספק לתת עזרה לאחרים

(Donovan, 1989.  

  

יקר מההיבטים כי המטפלות היו מרוצות בע, רצון מהעבודה מראים-מחקרים שבדקו שביעות

המניעים ). חיצוניים(של התפקיד ופחות מההיבטים האקסטרינזיים ) הפנימיים(האינטרינזיים 
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האינטרינזיים קשורים לאפשרות שהתפקיד מספק לביטוי ולמימוש עצמי ולתחושת האחריות האישית 

ן חוזר במערכת היחסית עם המטופל זוכה המטפלת להיזו. כלפי אנשים שעצמאותם התפקודית נפגמה

המעניקים לה תחושה של , מאידך, וליחס של תלות, מחד, למתן אמון בה, לויי אפקטיביותילג, מידי

  ). 1991 ,שמידט וסבג(לה איננה זוכה במקומות אחרים ש ,עוצמה אישית

  

התפקיד מאפשר לעובד : מתוך מחקר אחר עולה כי קיימים שלושה גורמים מוטיבציוניים לתפקיד זה

התפקיד מספק ; התפקיד מספק היזון חוזר לעובד;  אישית על חלק משמעותי מהעבודהלהרגיש אחריות

- במחקר אחר נמצא כי שביעות. )Feldman et al., 1990( תוצאות שלהן יש משמעות אינטרינזית לעובד

הרצון מהעבודה קשורה לוותק בארגון והיא גבוהה יותר בקרב אלה שעובדים עד חמש שנים מאשר 

  .)Royse et al., 1988( ם יותרבקרב הוותיקי

  

תנאי , כגון שכר, הרצון מתייחס להיבטים האקסטרינזיים של התפקיד-חוסר שביעות, לפי רוב המחקרים

 עולה )Cantor, 1990(הברית -במחקר הארצי של המטפלות שבוצע בארצות. העסקה ואפשרויות הקידום

 רצון -הביעו חוסר שביעות) 57%(חציתן ולמעלה ממ, לא היו מרוצות מהשכר) 88%(כי רוב המטפלות 

-יורק נמצאה אי שביעות-שבוצע אף הוא בניו, )Donovan) 1989גם במחקר של . מהתנאים הסוציאליים

 מהמטפלות סברו שאין ביכולתן לגור 80%במחקר זה נמצא כי . רצון גבוהה מהשכר ומתנאי העבודה

חלק .  להן מספיק כסף לקנות מזון למשפחתםוכמחציתן טענו כי לפעמים אין, בתנאי מגורים סבירים

סברו כי אין להן אפשרויות להתקדם בתפקיד והן חסרות יכולת להשפיע על ) 88%(ניכר מהמטפלות 

  .מדיניות הארגון המעסיק

  

יתה בין הסיבות הבולטות יהכרה ושחיקה ה, הטבות,  הכוללים שכר,רצון מתנאי העבודה-אי שביעות

בהקשר לתנאי ההעסקה התייחסו העובדים גם לבעיה של העדר אפשרויות . )Gilbert, 1991(לעזיבה 

, שעות עבודה לא יציבות והעדר אפשרות לתת תשומות לבניית תכנית הטיפול של המטופל, לקידום

דבר המראה כי , המחקר הראה כי חלק מהעובדים עברו לארגון אחר. כגורמים שהביאו אותם לעזוב

המעבר נעשה במטרה לחפש תנאי העסקה . בהכרח כרוכה בעזיבת העיסוקהיציאה מארגון מסוים אינה 

  .מעביד טובים יותר בארגונים אחרים-טובים יותר ויחסי עובד

  

בצד בעיות השכר מתלוננות המטפלות גם על קשיים בביצוע העבודה בשל הקשיים בתנאים הסביבתיים 

בעיות בעמידה ; המטופלים מתגורריםהתנאים בבית המטופל והשכונות בהן : למשל, שבהם הן עובדות

 (Feldman etובעיות בהתנהגותם של המטופלים; הטרדה מינית; מול הלחצים והדרישות של המשפחות

(al., 1990 .אחריות רבה מדי, כגון עומס יתר, במחקר אחר דיווחו העובדות על לחצים רבים בעבודה ,

  ).Donovan, 1989( הניתן קונפליקט תפקידי והדאגה המתמדת להבטחת איכות השירות
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גיוון בתפקיד ותמיכה של האחראים על העבודה משפיעים על , המחקרים מראים כי הכשרה מתאימה

הטבה בשכר של העובד , בצד כל אלה). Feldman et al., 1990(הרצון של המטפלות מעבודה -שביעות

יקטים הדגמתיים שבוצעו פרו. עשויה לתרום לצמצום התחלופה ולהעלאת הרמה של כוח האדם המטפל

הדרכה , הכשרה שיטתית, לשיפור איכות חיי העבודה של המטפלת מראים כי סל הטבות טוב יותר

הרצון של העובדות -העשרה של התפקיד ושעות עבודה מובטחות וקבועות תרמו לשביעות, תומכת

  :כפי שנאמר באחד המאמרים. )Schmid & Hasenfeld, 1993( והפחיתו תחלופה

אלה .  עובדי החזית אך הם אינם מקבלים שכר כפי המתבקש מהשימוש במטפורה הצבאיתאלה"

הדואגים לאיזון התקציב של טיפול בית ממושך צריכים לחשוב עד כמה מוסרי הדבר לאזן את 

המעסיקים מחויבים לספק ... התקציבים של ההוצאות על טיפול בית על חשבון עובדי החזית

ידי -והמאפשרים לעובדים לקדם את כישוריהם על, וחה של העובדיםתנאים שמעודדים כבוד ורו

  .)Kane, 1994(" התחברות עם עמיתים והדרכה מקצועית אפקטיבית

  

חוקרים רבים מדגישים כי חשוב לתת תשומת לב לעיסוק של טיפול בית כדי להבטיח את הדרישה 

ועל הצורך להיערך בעוד מועד ,  זההם מתריעים על הגידול הצפוי בביקוש לשירות. הגוברת לשירות זה

, על רקע הנתונים הקיימים על תנאי ההעסקה בטיפול בית של המטפלת. לתת מענה לצרכים הגוברים

בשל , מצביעים החוקרים על הבעייתיות הצפויה בעתיד בהספקת שירות זה, והמעמד של העיסוק בכלל

קרים שונים מנתחים את שוק מח. המחסור הצפוי לדעתם בכוח האדם לאיוש המשרות הדרושות

  .המטפלות ובוחנים את הקשיים הטמונים בו בהבטחת היקף השירות הנדרש

  

  מקצועי והמערך הארגוני להספקתו- השוק של טיפול בית סמך1.2
, כל התחזיות בספרות האמריקנית מצביעות על המגמה הקיימת של גידול מתמיד במספר המשורתים

האומדנים של משרד העבודה האמריקני מראים כי בין . ית לא מיומןושל הרחבתם של שירותי טיפול ב

 327,000- ל60,000-מקצועיים בתחום טיפול בית מ- עלה מספר העובדים הסמך1988 לבין 1975השנים 

והצפי הוא , הברית- בתעשייה של טיפול בית בארצות37%האומדנים מורים על גידול שנתי של . עובדים

 (;Gilbert, 1991 בעובדים בתחום של טיפול בית80% צפוי גידול של 2000ת  עד שנ1988שבין השנים 

(Hayashi et al., 1994.  

  

         ידי החוקרים למספר גורמים -מקצועי מיוחס על-הגידול הקיים והצפוי בשירות של טיפול בית סמך

)Burbridge, 1993; MacAdam, 1993(:  

ובמיוחד הגידול , ת של הזדקנות האוכלוסייה הקשישהבצד המגמו, הגידול הצפוי במספר הקשישים ) 1

צפויים להעלות את מספר האנשים שיזדקקו לשירות של , במספר הישישים המוגבלים הגרים בגפם

 32%-לפי אומדנים קיימים כ. )Kane, 1989; Schmid & Hasenfeld, 1993( מקצועי-טיפול בית לא
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בשלושים , לפי התחזיות. ם לסיוע בטיפול אישיהברית זקוקים היו-מהאוכלוסייה הקשישה בארצות

 (,60%Burbridge- והשימוש בשירות יגדל בכ40%-מספר הקשישים עתיד לגדול ב, השנים הקרובות
(1993.  

העלייה הצפויה ברמת המוגבלות של הקשישים המתגוררים בקהילה בעקבות הפחתת השימוש  ) 2

להביא ות  בקהילה ובבית המטופל עתידוהגברת השימוש בחלופה של שירותים, במערכות מוסדיות

רמת המוגבלות הגבוהה . גם אם מספר הקשישים לא יעלה בעתיד, לגידול בשימוש בשירות טיפול בית

בשל השינויים , יותר בקהילה תביא בעקבותיה להגדלת השימוש בשירות טיפול בית לא מיומן

  .  בביתםהצפויים באינטנסיביות הטיפול שתידרש בטיפול באוכלוסיות אלה

, החולים יגביר את רמת המוגבלות של אוכלוסיית המתגוררים בקהילה-השחרור המוקדם מבית ) 3

  .ויגרום לכך שאנשים יגיעו לביתם במצב שידרוש יותר שירותים רפואיים ואחזקתיים בבית

פורמלית בעקבות כניסתן של הנשים לשוק העבודה יעלה את הביקוש -הצמצום הצפוי בתמיכה הלא ) 4

 דור שיש לו פחות ילדים - baby-boom-הזדקנותו של דור ה. של טיפול אישי פורמלי בתשלוםלשירות 

הזדקקות לשירותים פורמליים של התגביר גם היא את , פורמליים-וכך גם פחות סיוע ממקורות לא

צפויה עלייה במספר האנשים הרוכשים את השירות במימון , כן-כמו. אחזקתי-טיפול אישי תמיכתי

קבות הירידה הצפויה ביכולת המשפחה לתת את הטיפול הנדרש לאוכלוסייה שרמת פרטי בע

  .)Burbridge, 1993(המוגבלות שלה קשה 

  

דבר שיפגע בעצם , צופים החוקרים מחסור בכוח אדם למילוי התפקיד, בצד המגמות של עלייה בביקוש

אי זמינות כוח אדם עשויה  ולכן ,זהו שירות שנשען בלעדית על כוח אדם. אפשרויות הספקת השירות

 נמצא כי כמחצית מהארגונים המעסיקים 1988במחקר שבוצע בשנת . להשפיע על היקף השירות הניתן

הברית דיווחו הארגונים על מחסור שבין -במקומות שונים בארצות. מטפלות דיווחו על מחסור בכוח אדם

הסוגיות של גיוס כוח אדם . ספקתו עקב העדר כוח אדם לה, בהספקת שעות טיפול שאושרו40% לבין 5%

אלא גם משום שהן , והיכולת לשמר אותו מטרידות לא רק בגלל שיש להן השלכות על זמינות השירות

  ).Feldman, 1993(משפיעות על המשכיות הטיפול ועל איכותו 

  

את המחסור הצפוי בהיצע כוח אדם להספקת , לדעת החוקרים, קיימים מספר גורמים המסבירים

ובעקבות זאת הגברת , התחזיות מורות על ירידה בהיצע כוח האדם לתפקידים מסוג זה. ותהשיר

  .התחרות בין עיסוקים הדורשים כישורים דומים על איוש תפקידים שונים

  

בעיקר בעיסוקים נחותים , הברית מהוות חלק גדול משוק העבודה של שירותים-נמצא כי הנשים בארצות

קיימים אומדנים שונים המעריכים כי כניסתן הגוברת של נשים . משרהוהן עובדות בעיקר בחלקיות 

עתידות להפחית את , למעגל העבודה והעלייה ברמת ההשכלה בקרב הנשים מקבוצות המיעוטים השונות

הברית נמצא כי נשים מקבוצות המיעוטים -בארצות. ההיצע הקיים של כוח אדם לעיסוק של טיפול בית

 חלה ירידה 1930-1980שנים בהנתונים מורים כי .  האדם המספק את השירותהיו תמיד חלק ניכר מכוח

נמצא כי אוכלוסיית הנשים בנות , בנוסף. אמריקניות שעסקו בטיפול בית- בשיעור הנשים האפרו50%של 

, דבר העתיד להביא לכך שהן תעדפנה תעסוקות אחרות, המיעוטים היא משכילה יותר היום מאשר בעבר

טיפול בית עתיד להתחרות עם .  ושכר טובים יותר מאלה המוצעים בטיפול ביתעם תנאי העסקה
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עתיד להיות ביקוש , למשל, כך. עיסוקים אחרים בעלי הכשרה נמוכה יותר להם צפוי להיות ביקוש רב

  .(Burbridge, 1993)  אך תנאי ההעסקה בו טובים יותר,עיסוק הדומה לטיפול בית, למסייעים לאחיות

  

במחקרו האחרון . ות כי הסוגיה של מחסור במטפלות אינה מעסיקה את המערכת הישראליתמעניין לרא

 לא קיים מחסור ,שמידט על ארגונים המספקים שירותי טיפול בית עולה כי להערכת הארגונים' של פרופ

י  אשר סיפק היצע כוח אדם למילו,ייתכן כי מצב זה קשור לגל העלייה האחרון). 1998, שמידט(במטפלות 

  .ייתכן כי גם תנאי האבטלה הקיימים היום בישראל מסייעים באיוש תפקיד זה. תפקידים אלה

  

. בעייתיות נוספת לה מתייחסים החוקרים בבחינת המחסור בשירות היא דרך המימון של השירות

לפי , שבו, תעשייה זו של טיפול בית אינה מתנהלת לפי המודל המסורתי של היצע וביקוש, לדעתם

בשוק עבודה תחרותי השכר היה עולה כתוצאה . לא היה צריך להיווצר מחסור בכוח אדם, הטענה

התחרות הצפויה בין . מהעלייה בביקוש ועובדים חדשים היו נכנסים לשוק העבודה עקב ההעלאה בשכר

 השכר אילו, תה נפתרתיהי, שטיפול בית היא אחת מהן, מקומות העסקה הדורשים מיומנויות נמוכות

המטפלות , אולם.  הדורשות כישורים מעטים,שכר הניתן על עבודות אחרותהמד בתחרות עם היה עו

מזה , כאמור, והשכר הניתן להן נמוך יותר, מתחרות בשוק עבודה בו יש ביקושים שונים לעובדים אלה

קיומו של מחסור בכוח אדם והצפי לגידול במחסור זה מצביעים על . מקצועיים אחרים-של עובדים לא

וכי יש מחסום מסוים שאינו מאפשר ,  שההעסקה בטיפול בית אינה פועלת בתנאי שוק מושלמיםכך

אחת הסיבות להעדר תחרות מושלמת בשוק זה היא שהצרכן של השירות אינו . קיומו של שוק תחרותי

הברית נמצא כי לפחות מחצית מטיפול הבית מסופק במימון -בארצות. בהכרח זה שמשלם בעבורו

ולכן יש לו כוח רב בוויסות , כאן שהמגזר הציבורי הוא גם הצרכן של השירות וגם המשלם עליומ. ציבורי

התערבות הממשלה בהספקת שירות זה וברכישתו היא אחת הסיבות העיקריות לכך . השכר בתחום

  ).Kane, 1993; Burbridge, 1993(ששוק עבודה זה אינו מתנהל כשוק עבודה תחרותי לכל דבר 

  

ידי המערכת הממלכתית הגבילו את ההתרחבות של תעשייה -ל המחירים וצורות התגמול עלהוויסות ש

ידי גורמים ממלכתיים והם -התעריפים נקבעים על). ;Schmid & Hasenfeld, 1993 Burbridge, 1993(זו 

 ,שהיה יכול לשלם יותר, )בעיקר נשים בודדות וקשישות(הצרכן הפרטי . נוטים לשקף את שכר המינימום

 כי ,מכאן עולה. הוא בעל הכנסה נמוכה ולכן הרווחיות מהספקת השירות על בסיס פרטי מועטה

היו צריכים להוריד את , הארגונים הממלכתיים המספקים את השירות והקובעים את התעריפים

מאמצים אלה . העלויות כדי לשמור על רווחיות מול המגבלות הקיימות בתעריפים שהם יכולים לגבות

עבודה זמנית בחלקי משרות ובם הם להורדת השכר ותנאי ההעסקה של העובדים ועודדו העסקה תרמו ג

  .)Schmid & Hasenfeld, 1993( ותרמו בכך לחוסר היציבות בתעשייה זו

 מאחר שמספר ,יתה מעלה את רמת ההכנסהייש הטוענים כי העלאת התעריפים לשעה לא בהכרח ה

העלאה של , מעבר לזה. ים המעסיקים והן מותנות במימון ציבוריידי הגורמ-השעות של השירות נקבע על

 מאחר שמקורות המימון מוגבלים ולפיכך ההכנסה ,תה יכולה להביא לצמצום מספר השעותיהשכר הי

  .יתה נשארת נמוכהיה

  

ספקי השירות רגישים מאוד לשינויים , לאור העובדה שהממשלה היא משלם דומיננטי בתעשייה זו

לדעת . )Kane, 1989; MacAdam, 1993( נגישות ואיכות, החזר ההוצאות, פיעים על המימוןבמדיניות המש
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המדיניות של הממשלה היא לשמור על עלויות נמוכות ולכן היא תורמת לשמירה על השכר , החוקרים

אחת הטענות של החוקרים המנתחים את שוק העבודה היא שבהעדר מכשולים משמעותיים . הנמוך

המחסור בכוח אדם זה , כגון מספר מוגבל של תפקידים או דרישות תפקיד גבוהות, דלכניסה לתפקי

  .קשור לכך שהמעסיקים אינם יכולים להעלות את דרגות השכר ולהתחרות על כוח אדם זה

  

מגזרים ציבוריים של  מאופן המימון אינו שונה שאופן המימון של השירות על ידי הממשלהנטען גם 

המדיניות של הממשלה משתנה . גות הממשלה אינה ברורה ואינה ניתנת לחיזוי וגם כאן התנה,אחרים

היציבות בתעשייה זו נפגמת , מכאן. והיקף התקציבים המוקצים לשירות זה משתנים בהתאם, בהתמדה

 Medicaid המדיניות של. עקב התלות הקיימת בשינויים במדיניות הקצאת המשאבים לשירותים השונים

עשויים , כגון צמצום ההשמה המוסדית, שינויים במדיניות. ה על שוק טיפול בית משפיעMedicare-ו

ואילו מדיניות של צמצום משאבים לשירותים חברתיים עשויה , להביא להרחבה של שוק טיפול הבית

לאור ההגבלות על התעריפים המוכתבים , כדי לשמור על רווחיות. להביא לצמצום השוק של טיפול בית

מאמץ זה מביא להורדה של השכר . הספקים צריכים להוריד את העלויות ככל האפשר, יותידי המדינ-על

ומגביר את חוסר היציבות של תעשייה , מעודד העסקה חלקית וזמנית, צמצום ההטבות של העובדיםלו

הוא , יש הטוענים כי רצונה של המערכת לשמור על המחירים הנמוכים ולהבטיח כיסוי רב של השירות. זו

       לרמה נמוכה של כוח אדם ולתחלופה רבה , רם לשמירה על רמת שכר נמוכה ולמחסור בכוח אדםשגו

)MacAdam, 1993;Kane, 1993.(  

  

המערכת האמריקנית המאופיינת במקורות מימון שונים לשירות זה יצרה גם הבדלים בין המדינות 

כי הבסיס לקביעת התעריפים , נמצא. )MacAdam, 1993(הברית באופן בו נקבע התעריף לשירות -בארצות

, בשל מקורות המימון השונים. לשירות או לפי יום עבודה,  תעריף לשעה-שונה בין מדינה למדינה 

השימוש בתעריפים שונים נועד . מצביעה החוקרת על קיומם של תעריפים שונים בעבור אותה עבודה

ספקי השירות ל. במקורות המימון השונים בעקבות שינויים שחלים ,לאפשר לארגון גמישות בתעריפים

 מכיוון ששינוי במדיניותו של המקור הזה עשוי להקשות , אם המימון לשירות מגיע ממקור אחד, בעיהיש

בקביעות התעריפים הציבוריים אין לוקחים בחשבון את הרכב . על המשך העבודה של הארגון

י מוגבלות קשה עלול להעלות את ההוצאות  ולכן שיעור גבוה של מטופלים בעל,האוכלוסייה המטופלת

ארגונים יעדיפו לטפל במקרים קלים יותר כדי לכסות את ההוצאות במסגרת , לפיכך. של הארגון

 שמשמעותה הכללת ,ארגונים אחרים נוטים לסגל לעצמם אסטרטגיה כוללנית. התעריפים הקיימים

יש , לעומת זאת.  וזאת כדי לקצץ עלויות,שירותים נוספים על טיפול בית בסל השירותים המוצע על ידם

 דבר המגביר את התלות במקור אחד ;ארגונים הנוקטים באסטרטגיה של התמחות בתחום של טיפול בית

 אם כי ;לדעת החוקרים יש יתרונות וחסרונות לשתי הגישות. )Schmid & Hasenfeld, 1993(של מימון 

בה יותר גמישות וכיסוי נרחב יותר של אוכלוסיות היום הגישה נוטה להיות יותר כוללנית מאחר שיש 

  .שונות

  

הברית -כי גם בארצות, מקצועי נמצא-מבחינת המערך הארגוני של הספקת שירותי טיפול בית סמך

האומדנים מורים כי . ידי מערך של ארגונים פרטיים וארגונים שלא למטרת רווח-השירות מסופק על

שירותי ,  ארגונים מורשים המספקים שירותים רפואיים15,000הברית - היו בארצות1995בסוף שנת 
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. Medicaid- וMedicareמקצועי המספקים שירותי טיפול בית בחסות תכניות -טיפול בית מקצועי וסמך

מעבר לארגונים העובדים כבעלי זיכיון בלעדי של תכניות אלה קיימים ספקים רבים אחרים , אולם

עריכת קניות ומטלות שונות הקשורות לתחזוקת , ליווי, רי ביתביקו, המספקים שירותי תמיכה אישית

מגוון הדפוסים הארגוניים . יש מגוון גדול של ארגונים ומעסיקים פרטיים בתחום של טיפול בית. הבית

המגזר הפרטי , לפי האומדנים הקיימים. להספקת השירות מוסיף נדבך נוסף לחוסר היציבות של שוק זה

 16%-והמגזר הוולונטרי כ, המגזר הציבורי מספק שליש משירות זה, יפול ביתמספק מחצית משירותי ט

הטענה בספרות היא שהכניסה של הארגונים לשוק קלה יחסית והתחלופה של הארגונים . משירות זה

 ולכן האפשרויות להספקת השירות הן ,הליכי הרישוי אינם ממוסדים כמו במוסדות. עצמם גבוהה

  .מרובות

  

נעשתה בדיקה חוזרת ומקיפה של ההתנהגות , הילל שמיד' ידי פרופ-לאחרונה עלבמחקר שבוצע 

המחקר נועד ). 1998, שמיד(הארגונית והמבנית של הארגונים המספקים שירותי טיפול בית בישראל 

המידע . לבחון את תעשיית שירותי הבית עשור לאחר הפעלת החוק ולאפיין את מערך השירות היום

ידי - הארגונים ועסק בהיבטים ארגוניים ומבניים של מערכת הפעלת השירות עלבמחקר נאסף ממנהלי

 קשישים 79,000-כ,  ארגונים180-תעשיית שירות טיפול בית מקיפה היום כ, לפי הממצאים. הארגון

העובדים בארגונים , מקצועיים-מקצועיים וסמך, סיעודיים הזכאים לשירותי טיפול בית ואלפי עובדים

  .עובדי שיקום ומטפלות בית, רופאים, אחיות, סוציאלייםאלה כעובדים 

  

  :הממצאים מראים כי חל שינוי במפת הארגונים המספקים את שירותי טיפול בית במסגרת חוק סיעוד

העמותה הציבורית הגדולה ביותר להספקת שירותי טיפול בית , ב" חלקה של מט1988אם בשנת "

ב " חלקה של מט1998הרי בשנת , 18%-ווח היה כ וחלקו של המגזר הפרטי למטרות ר70%היה 

 מכלל יםעשר אחוז-השבע. 58%- ואילו חלקו של המגזר הפרטי גדל ל23%הצטמצם לכדי 

- מסופקים על2%-ידי העמותות הפועלות במסגרת הרשויות המקומיות ו-השירותים מסופקים על

  ).1998, שמיד" (ידי הקיבוצים

  

 קשישים 6,500-במספר המטופלים במסגרת חוק ביטוח סיעוד מבצד שינויים אלה חל גידול מהותי 

קשישים הזכאים  -המחקר מראה כי בשלושת המגזרים רוב הלקוחות הם .  היום79,000- לכ1988בשנת 

       ב שיעור הלקוחות הזה נמוך יותר "במט).  בממוצע75%(לשירותי טיפול בית על פי חוק ביטוח סיעוד 

לאור הירידה ,  דבר המצביע על חיפוש פלחי שוק נוספים וחדשים; אחריםבהשוואה למגזרים, )57%(

המחקר בוחן לעומק את ההבדלים הקיימים בין המגזרים . ב בשוק שירותי סיעוד"היחסית של מט

המחקר . מתכונת הספקת השירות והפיקוח עליובכוח אדם וב, השונים ומציג השוואה ביניהם בניהול

למרות שהארגונים במגזר הפרטי מדווחים על ,  אין כיום מחסור במטפלות,מראה כי להערכת הארגונים

מספרן של המטפלות העובדות באופן פרטי גבוה יותר במגזר .  יחסית למגזרים אחרים,מחסור גדול יותר

  .הפרטי מאשר במגזרים האחרים

  

היום תשומת מעוררים , בצד המגמות הקיימות להרחבת השירות, חוסר היציבות שבשירות טיפול בית

יש היום יותר ויותר תשומת לב לסוגיה של המדיניות הרצויה במימון טיפול . הברית-לב רבה בארצות

  .מקצועי- הן בתחום הרפואי והן בתחום הלא,בית ממושך
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קיימת הסכמה רחבה בספרות כי יש מקום לתת את הדעת לדרכים לייצב את תעשיית טיפול הבית כדי 

יש חוקרים הממליצים על מספר . ברים וכדי להבטיח את איכות הטיפוללהבטיח מענה לצרכים הגו

הם סוברים כי על המדינה לקבוע . )Schmid & Hasenfeld, 1993( שינויים במדיניות התקצוב של השירות

כגון ביטוח , גמול שהם מעבר לשכר המינימום ולכלול תשלום בעבור סל מינימלי של הטבותשיעורי ִת

התשלום בעבור ההטבות הללו צריך להיות מותנה בקיומו של . לה וחופשה בתשלוםחופשת מח, בריאות

  .כוח אדם במשרה מלאה

  

 אחת ההמלצות הבולטות בספרות לשיפור המצב של היאהעלאת השכר ומציאת דרכים לתגמול העובד 

ומים הטענה היא שיש להשוות את תנאי השכר בענף זה לתנאי השכר המצויים במקצועות ד. תעשייה זו

 ,הדבר נחוץ עוד יותר.  הן בתחום הטיפול בזקן והן בתחומי שירות אחרים,הדורשים כישורים דומים

. לאור העובדה שהצפי הוא שענף טיפול הבית יגדל באופן משמעותי ותהיה דרישה גוברת לשירותים אלה

לופה ותשפר ההעלאה בשכר עתידה למשוך גם כוח אדם יותר מיומן לתחום ותאפשר גם הפחתה של התח

  .את איכות הטיפול הניתן לקשיש

  

) 1(: הן) Schmid & Hasenfeld  )1993 ידי-הבטחת יציבות שהועלו עללהמלצות אחרות לחיזוק השירות ו

לשלב את שירות טיפול בית במערך השירותים לקשיש כאחד האמצעים לניצול יעיל יותר ולהעלאת 

להגביר את הדרישות מהארגונים שיבטיחו הכשרה על הממשלה ) 2(; המעמד המקצועי של שירות זה

, יש להגביר. רמה מקצועית של הממונים ותכיפות של המעקב אחר עבודת המטפלות, מינימלית לעובדים

) 3(; את רמת המקצועיות של הצוות המקצועי והניהולי של הארגונים המספקים שירותים אלה, לדעתם

) 4(; כגון כניסה לתפקידי פיקוח והדרכה, לולי קידוםמוצע לשפר את ההכשרה של העובדים ולפתח מס

יש לעודד את . יש להשקיע יותר בשילוב הזקן ומשפחתו בקבלת החלטות על השירות ובמעקב אחריו

  .הראייה הצרכנית של השירות ולעודד את אפשרויות הבחירה של הלקוח

  

 יש מקום להעצים את חוקרים אחרים מתמקדים בדרכים לחיזוק מעמדה של המטפלת וטוענים כי

המערכת צריכה להכיר . תפקידה ולהטיל עליה יותר אחריות ומעורבות בקבלת החלטות במהלך הטיפול

 (;Hayashi et al., 1994במקומה ובמעמדה של המטפלת ולהעניק לה סטטוס במערך טיפולי הבית
(Donovan, 1989 .טרומנטלית של הראייה של טיפול בית אינה צריכה להישאר רק במסגרת האינס

רגשיים -אלא צריך שתהיה יותר ערנות כלפי ההיבטים החברתיים, התפקידים הפשוטים יחסית

סוברים החוקרים כי יש מקום לחזק את מערך , כן-כמו.  הדורשים מיומנויות סיוע ותמיכה,שבשירות זה

עובדים ומפגשי יש לבחון אפשרויות להקמת קבוצות תמיכה של . ההדרכה והליווי המקצועי של העבודה

יש לבחון גם אפשרויות של יצירת עבודת צוות רבה יותר בין העובדות ). Yee, 1994(הדרכה מסודרים 

  .ולהקדיש יותר תשומת לב לשילוב המטפלת בצוות המקצועי של הארגון

  

מובאת סדרה של המלצות לשיפור שירותי טיפול בית שחלקן דומות ) Feldman et al.) 1990בספרם של 

  :לצותיהם של חוקרים אחרים והןלהמ
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 תוך העדפה של עובדות יותר בוגרות אבל פחות מבוגרות ושימוש ,מתן תשומת לב לגיוס המטפלות) 1

  .בדרכי גיוס טובות יותר של המטפלות כדי למנוע תחלופה

 תוך יצירת מערכת של הכשרה בסיסית והכשרה נוספת לפיתוח ,יש להשקיע משאבים בהכשרה) 2

ההדגש צריך להיות על הספקת מידע . בתוך מערך טיפול הבית, או מסלולי קידום, כישורים מיוחדים

מוצע , כן-כמו.  דבר שעשויות להיות לו השלכות על הפחתת הבידוד של המטפלת;תוך כדי עבודה

כגון אוכלוסייה עם בעיות בריאותיות , ליצור הכשרה מיוחדת לעובדים עם אוכלוסיות מיוחדות

  .סוציאליות מורכבות- עם בעיות התנהגותיות ופסיכומורכבות ואוכלוסיות

יש ליצור מערך תמיכה ארגוני כדי לסייע למטפלת להתמודד עם בעיות העולות בעבודה וכדי להפחית ) 3

יש לבחון אפשרויות של , וגם לטובת הבטחת האיכות, לטובת הפיתוח של הקריירה. את הבידוד

התמיכה וההכשרה צריכות . די שדה תמיכתייםקידום קבוצה נבחרת של מטפלות לתפקיד של עוב

להיות מותאמות לצרכים הן של העובדות החדשות והן של עובדות המטפלות באוכלוסיות מתרבויות 

  .שונות

. חולים-מוצע להגיע לרמות שכר הדומות לאלה של בעלי מקצועות דומים העובדים במוסדות ובבתי) 4

ים בהיקף ההטבות ולהשתמש בסימני סטטוס ליצור הבדל, מוצע גם להשתמש בשכר דיפרנציאלי

 כדי לתגמל את העובדים על -כגון תלבושת אחידה ותעודות הוקרה ופרסים לעובדים , חיצוניים

  .על התמדה ועל רכישה של מיומנויות נוספות, על הפגנת אחריות, עבודה ממושכת

  .יש לשאוף להעסקה של עובדים במשרות והעסקה על פני כל השנה) 5

מסלול אחד קליני הכולל התמחות ומתן תגמול בעקבות עבודה , מסלולי קידום למטפלותיש ליצור ) 6

עם פיצוי והכשרה מתאימים בעקבות נטילת יותר , מסלול מנהלי, ושני; עם אוכלוסיות מיוחדות

  .כגון הדרכה לעובדים ומעורבות בהבטחת איכות, אחריות מנהלית

  שיאפשר להן לקחת יותר אחריות על הטיפולדבר, המדינה צריכה לשאוף לתת רישוי למטפלות) 7

- על הממשלה לשאוף לצמצם את הספקים האישיים ולעודד הספקת שירות על .ויתרום גם להעצמתן

ידי הקצאת משאבים מסוימים -מוצע לעודד הספקת הטבות על, כן-כמו. ידי ארגונים מסודרים

 .לעידוד תכנית ייחודיות בארגונים השונים
  

השקעה בהכשרתה ובפיתוח המיומנויות שלה מעסיקים היום גם את המערכת התמיכה למטפלת וה

המוסד לביטוח לאומי השקיע בפיתוח תכנית הכשרה למטפלות אשר עברה בשנה אחרונה שינוי . בישראל

 37%שמיד נמצא כי בממוצע ' במחקרו האחרון של פרופ. והחלה לבסס גישה מודולרית יותר להכשרה

, שמיד( בקורס הכשרה מקצועית שהכשיר אותן לטפל בזקנים מוגבלים 1996מהמטפלות השתתפו בשנת 

 בימי 1996 מהמטפלות השתתפו בשנת 61%, הממצאים מראים גם כי לפי דיווח הארגונים במחקר). 1998

  .עיון

  

מהלך נוסף שבוצע בשנים האחרונות לקידום איכות העבודה של המטפלות הוא פיתוח תקני איכות 

מכון ברוקדייל בשיתוף -וינט'ידי ג-ספר התקנים התגבש בפרויקט שבוצע על. ביתלעבודת מטפלת ה

חוברת תקני האיכות יוצאת לאור בימים אלה והיא מיועדת לחלוקה . ובמימון המוסד לביטוח לאומי

  .לכל אחת מארבעים אלף המטפלות המועסקות היום במתן השירות
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  סיכום 1.3
מקצועי נמצאים במגמת עלייה וכי -בית של העובד הלאהטיפול מתוך סקירת הספרות עולה כי שירותי 

הבטחת הביקוש הצפוי מחייבת בחינה של תפקיד המטפלת . הביקוש לשירות זה יגבר בשנים הבאות

בצד הניסיון להבטיח את היקף . והיערכות מתאימה להבטחת ההיצע שיידרש להספקת שירות זה

באופי התפקיד , ח האדם העוסק בהספקת שירותים אלהעסוקה הספרות בסוגיה של כו, השירות הנדרש

  .בכישורים הדרושים ובדרכים שונות לחיזוק ההיבט המקצועי של עבודתה, של המטפלת

  

  מטרות ומערך המחקר. 2
  

   מטרות המחקר2.1
  :למחקר זה הוגדרו ארבע מטרות עיקריות

  . לותדמוגרפיים של המטפ-ללמוד על מאפייני התפקיד ועל האפיונים הסוציו )1(

תנאי , תחומי האחריות והסמכות שלה, קרי, ללמוד על תפיסת התפקיד של המטפלת )2(

 . העסקתה וגורמים מספקים ומקשים בעבודה
 .העסקה והשמה של המטפלות, לבחון דפוסי גיוס )3(
 . פיקוח והדרכה, לבחון דפוסי בקרה )4(

 
על , לעמוד על הקשייםהמחקר נועד למפות ולתאר את המצב הקיים היום בכל אחד מההיבטים שלעיל ו

  .צרכים לא מסופקים ועל דרכים לשיפור מערך ההפעלה של שירות טיפול הבית

  

   אוכלוסיית המחקר ואופן הדגימה2.2
בהעדר . אוכלוסיית המחקר הוגדרה כאוכלוסיית מטפלות הבית המועסקות במסגרת חוק ביטוח סיעוד

יצירת . לא ניתן היה לדגום מטפלות,  זובסיס מידע ארצי על מספר מטפלות הבית המועסקות במסגרת

בסיס מידע מסוג זה הייתה מחייבת יצירת קשר עם כל הארגונים המעסיקים וקבלת מידע אודות כל 

על רקע אילוצים . דורש זמן רב ועלותו גבוהה, תהליך הכרוך במאמץ גדול, המטפלות המועסקות בהם

המקבלים טיפול אישי בביתם במסגרת גמלת הוחלט לנקוט באסטרטגיה שונה ולדגום מטופלים , אלה

בנוסף הוחלט כי המחקר יתמקד בלעדית במגזר . ודרכם להגיע למטפלות, סיעוד של ביטוח לאומי

המגזר הכפרי , מזרח ירושלים, קרי לא לכלול מטפלות המועסקות במגזר הערבי, העירוני והיהודי

לה על רקע האפיונים הייחודים של מגזרים החלטה זו התקב).  תושבים2,000-מתחת ל(ויישובים קטנים 

  .  בצד הקשיים הלוגיסטיים הנובעים מהפריסה הגיאוגרפית של יישובים אלה, אלה
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  )במספרים מוחלטים(אוכלוסיית המחקר והמדגם לפי ארגון מעסיק : 1לוח 
  ארגונים פרטיים  עמותות   ב"מט  כ"סה 

          אוכלוסיית המחקר
 38,296 10,024 15,289 63,609  מספר מטופלים
 83 30 1 114  מספר ארגונים 
 160 57 26 243  מספר סניפים 

     
      אוכלוסיית המדגם 

 356 74 120 550  מספר מטופלים 
 68 20 1 89  מספר ארגונים 
 136 46 24 206  מספר סניפים 

     
      אוכלוסייה שרואיינה

 249 50  89 388  כ מטפלות שרואיינו "סה
 236 44 83 363   מטפלות ישראליות מספר

 13 6 6 25  מספר מטפלות עובדות זרות 
 107 24 31 162  מספר נפל 
 30 32 26 30  אחוז נפל 

 56 14 1 71  מספר ארגונים 
 111 31 23 165  מספר סניפים

  

  

בדגימה שכבתית נבחר . דגימת המטופלים נערכה מתוך הקבצים המנהליים של המוסד לביטוח לאומי

עמותות וארגונים , ב"מט(סוג נותן השירות : והם,  מטופלים על פי שלושה מאפיינים550מדגם של 

וגודל היישוב בו גר ; מחוז מגורים של המטופל; ) מהמטופלים בהתאמה60%- ו16%; 24% -פרטיים 

ת מנ). 1ראה נספח , לפירוט שמות הארגונים שנדגמו ומספר המטפלות שרואיינו מכל ארגון(המטופל 

). 1ראה לוח (הדגימה של כל שכבה לפי סוג נותן השירות הייתה זהה לשיעורה באוכלוסייה המקורית 

, בכל מחוז, מהיישובים שבהם נפלו פחות מחמישה מקרים נדגם באופן מקרי, נציין שמשיקולי עלות

. אופן מקרימכל נציג כזה של מחוז נדגם מספר המקרים המתאים ב, לאחר מכן.  נציג המחוז-יישוב אחד 

  .  1999 והמדגם התקבל מהביטוח הלאומי בינואר 1998הכנת המדגם החלה בספטמבר 

  
  כלי המחקר ועבודת השדה2.3

השאלון כלל שאלות העוסקות . איסוף המידע במחקר בוצע באמצעות שאלון שנבנה לריאיון המטפלת

קתי ומאפייני העבודה רקע תעסו; דמוגרפיים של המטפלת-מאפייניה הסוציו: בששה תחומים והם

ליווי מקצועי של ; תפיסת התפקיד של המטפלת; תחומי העבודה של המטפלת עם המטופל; בהווה

בבניית השאלון נעשה שימוש בכלים . והשתלמויות תנאי העסקה וקידום; המטפלת וקשר עם הממונה

  . ל"קיימים ממחקרים שבוצעו בארץ ובחו
  

במהלך עבודת השדה התברר כי יש . השאלון תורגם לרוסית, בשל ריבוי המטפלות דוברות הרוסית

לצורך . הוחלט לכלול עובדות אלה במחקר כאוכלוסייה נפרדת.  מטפלות זרות40במדגם אוכלוסייה של 

ריאיון אוכלוסייה זו הוכן שאלון מיוחד המבוסס על השאלון למטפלות והוא תורגם לפיליפינית 

  . ולרומנית
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לצורך כך נעשתה פנייה בכתב לכל אחד מהארגונים . ה היה איתור המטפלותהשלב הראשון בעבודת השד

לכל אחד . שבמדגם והם נתבקשו להעביר את שמות המטפלות שעובדות עם המטופלים שעלו במדגם

הם . מהארגונים נשלח טופס עם רשימת שמות המטופלים  שעלו במדגם ושמקבלים שירות על ידם

עקב ריבוי הארגונים והסניפים ארך שלב זה .  הפרטים של המטפלתנתבקשו לציין לגבי כל מטופל את

  ).1999, ינואר עד מארס(כחודשיים 
 

הריאיון בוצע בבית המטפלת בתיאום מראש . החל תהליך ביצוע הראיונות, לאחר קבלת שמות המטפלות

  . הריאיון עם המטפלת ערך כשעה. על ידי המראיין
  

 עובדים 25אוכלוסייה זו כוללת .  מהמדגם71% מטפלות שהן 388רואיינו ,  המקרים שנדגמו550מתוך 

בתוך אוכלוסיית המטפלות . 363-סך כל המטפלות הישראליות שרואיינו מגיע ל, כלומר. זרים

 מטפלות שכבר לא עבדו עם המטופל שבמדגם אך המשיכו לעבוד 50הישראליות הייתה גם קבוצה של 

הוחלט , ור העובדה שהמטופל היה רק מקור לאיתור המטפלתלא. עם מטופל אחר, באותו ארגון מעסיק

עבודת הריאיון עם המטפלות הישראליות נערכה בחודשים מארס עד אוקטובר . לראיין מטפלות אלה

1999  .  
  

  )במספרים מוחלטים(הסיבות בגינן לא רואיינו המטפלות : 2לוח 
  ארגונים פרטיים  עמותות   ב"מט  כ מטפלות"סה  סיבה לנפל

  105  24  33  162  כ"סה
  המטפלות לא הסכימו

  להתראיין 
  

51 
  

13 
  

10 
  

28 
  המטופל לא אותר בארגון

  המעסיק
  

27  
  
3  

  
5  

  
19  

 17 4 3 24  קושי להגיע למטפלת
 16 1 4 21  לא עובדות יותר כמטפלות 

 11 3 1 15  עובדים זרים 
 7 0 7 14  קשיי שפה

 1 0 1 2  המטופל נפטר
 6 1 1 8  אחר

  

שיעור הנפל זהה בשלושת סוגי .  מקרים מתוך המדגם162לה כי בסך הכול לא רואיינו  עו2מלוח 

 מקרים שהמטופל לא אותר בארגון 27נמצא גם כי היו . סירובים מהווים כשליש מכלל הנפל. הארגונים

בעשרים וארבעה מקרים נוספים היה קושי להגיע . המעסיק ולפיכך לא ניתן היה להגיע למטפלת

  . גלל בעיות תיאום והמרחקים הגיאוגרפייםב, למטפלות

  

.  מרומניה ושלוש ממדינות אחרות10,  היו מהפיליפינים27נמצא כי ,  במספר40, לגבי העובדות הזרות

שלב זה של ). 27 מתוך 25(בשל קשיים באיתור המטפלות מרומניה רואיינו רק מטפלות מהפיליפינים 

 . 1999 דצמבר -רות התבצע בחודשים אוקטובר תרגומו וריאיון המטפלות הז, בניית השאלון
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   קשיים בעבודת השדה2.4
  :עבודת השדה הייתה כרוכה במספר קשיים

 המטופלים נדגמו מתוך רשימה ארצית של כל המטופלים המקבלים -פריסה גאוגרפית של המדגם  

ב גיוס דבר שחיי, מכאן שאוכלוסיית המדגם התפרסה בכל רחבי הארץ. עזרה מחוק ביטוח סיעוד

 .מראיינים באזורים שונים והאריך את משך הזמן של ביצוע עבודת השדה
 המטפלות שנדגמו עבדו בארגונים מעסיקים רבים -התקשרות עם מספר רב של ארגונים מעסיקים  

 היה  pre test-גם שלב ה, בדומה. תהליך ההתקשרות עם הארגונים ארך זמן רב ולווה בקשיים. ושונים

 .  בשל הצורך להתקשר עם ארגונים מעסיקים רבים ולשכנע אותם להשתתף במחקר,כרוך בתיאומים
רוסית ופיליפינית , עברית:  הראיונות התקיימו בשלוש שפות-מספר רב של שפות ריאיון המטפלות  

 . דבר שדרש התאמה של המראיינים לשפת הדיבור של המטפלות
 ). 2ראה לוח (סיבות שונות בשל , לא רואיינו) 30%( שיעור גבוה מהמטפלות -נפל  
כולל קשיים באיתור ,  ריאיון אוכלוסיית המטפלות לווה בקשיים רבים-סוג האוכלוסייה המרואיינת  

לא פעם המטפלות , בנוסף; שכן מטפלות רבות מתגוררות במגורים ארעיים, מקום מגורי המטפלת

 . דבר שחייב התאמה של מועדים; שכן הן עבדו עם מספר גדול של מטופלים, התקשו להתפנות לריאיון
  

   עיבוד המידע והצגת הנתונים2.5
. הנתונים על המטפלות הישראליות עובדו ונותחו בנפרד מן הנתונים על המטפלות הזרות מהפיליפינים

  .8הנתונים על העובדות הזרות מוצגים באופן מרוכז בפרק 

  

ד לביטוח לאומי ניתן היה לערוך לאור העובדה שדגימת המטפלות נעשתה מקובץ המטופלים של המוס

המידע אודות המטופלים התייחס בעיקר למצב התפקודי כפי . עיבודים משולבים של שני מקורות המידע

בניתוח מידע זה נבחנו קשרים בין מצבו של המטופל לבין מאפייני . שהוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי

  .המטפלות ודפוסי עבודתן

 

  גרפיים של  המטפלותדמו-מאפיינים סוציו. 3
  

המאפיינים . דמוגרפיים של המטפלות הם היבט חשוב להבנת אופיו של כוח אדם זה-המאפיינים הסוציו

  : הבולטים של אוכלוסייה זו הם כדלקמן

 ). 3ראה לוח (הן נשים ) 93%(רוב המטפלות , כמצופה 
יש קבוצה גדולה . שנה 12 וסטיית התקן 50 הגיל הממוצע הוא -זוהי אוכלוסייה מבוגרת יחסית  

 ).  21%( ויותר  61יחסית של מטפלות בנות 
עלו בגל ) 95%(כמעט כולן , הן עולות מברית המועצות לשעבר) 58%(למעלה ממחצית מהמטפלות  

 ). 1989לאחר (העלייה האחרון 
 . כמחצית מהמטפלות הן בעלות השכלה על תיכונית. רמת ההשכלה של המטפלות גבוהה יחסית 
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  )באחוזים(דמוגרפיים נבחרים של המטפלות - מאפיינים סוציו:3לוח 

  שיעור המטפלות    דמוגרפיים -מאפיינים סוציו
  100  מין

  93  נשים
 7  גברים

   
 100  גיל 

20-30 7 
31-40 16 
41-50 31 
51-60 26 

61+ 21 
   

 100  ארץ מוצא
 58  ברית המועצות לשעבר 

 6  אמריקה-אירופה
 18  אפריקה-אסיה
 18  ישראל

   
 100  השכלה

 16  אין השכלה עד יסודית
 33  תיכונית

 51  על תיכונית
   

 100  מצב משפחתי
 75  נשואה
 12  גרושה
 8  אלמנה
 4  רווקה 

   
 100  מידת דתיות

 49  חילוני
 39  מסורתי

 9  דתי
 3  חרדי

    
  100  אזור מגורים 

  6  ירושלים 
  11  צפון 
  15  חיפה
  21  מרכז

  27  תל אביב
  20  דרום 

  

 . גרות במרכז הארץ ובתל אביב) 48%(כמחצית מהמטפלות  
 אם משום  -מפרנסות יחידות בבית ) 55%(יחד עם זאת חלק ניכר . יש בן זוג) 75%(לרוב המטפלות  

 ). 4ראה לוח (שאין להן בן זוג ואם משום שבן הזוג אינו עובד 
 .  מהמטפלות אין דירה בבעלותן35%-ל 
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בסדר , בינוני, קשה(ר המטפלות נתבקשו להעריך את מצבן הכלכלי בסולם של ארבע דרגות כאש 

 ). 45%(ובינוני ) 33%(נמצא כי רובן דירגו  את מצבן כקשה ) וטוב
  

  )באחוזים(מאפייני המצב הכלכלי של המטפלות : 4לוח 
   מטפלות%  מאפיינים של מצב כלכלי

 100  בן זוג 
 25  אין בן זוג
 45  ובדבן זוג ע

  30  בן זוג אינו עובד
 

 100  בעלות על הדירה
 65  יש בעלות על הדירה
  35  אין בעלות על הדירה

 
  100  הגדרת המטפלת את מצבה הכלכלי

 33  קשה
 45  בינוני
 18  בסדר
 4   טוב

 
 מבחינת המאפיינים) עמותות וארגונים פרטיים, ב"מט(השוואה בין שלושת סוגי הארגונים המעסיקים 

דמוגרפיים והמצב הכלכלי של המטפלות הראתה כי לא קיימים הבדלים מובהקים באפיוני -וציוהס

  . המטפלות המועסקות על ידי שלושה  סוגי הארגונים

  

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

 דמוגרפיים-מאפיינים סוציו
ות יליד

 ישראל 
ילידות ברית 

 המועצות לשעבר
ילידות אסיה 

 אפריקה
  ** השכלה על תיכונית

  
5  78  5  

  * טוב/ מצבן הכלכלי בסדר
 

34 17 28 

  *בן זוגן אינו עובד 
 

27 41 54 

 77 60 66 *יש דירה בבעלותן
   * P<0.08  

** P<0.001 
  

ידות ברית המועצות לשעבר שהן רובן המטפלות יל. נמצאו הבדלים באפיוניי המטפלות לפי ארץ מוצא

 39- ו51, 52גיל ממוצע (אפריקה וישראל -מבוגרות יותר ממטפלות ילידות אסיה, עולות חדשות

כמו כן נמצא כי המטפלות ילידות ברית המועצות לשעבר מאופיינות ברמת השכלה גבוהה ). בהתאמה

 ). 5ראה לוח (אפריקה -ות ישראל ואסיהיותר ורואות את מצבן הכלכלי כפחות טוב לעומת המטפלות יליד
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  אופי תפקיד המטפלת . 4
  

יש שלושה מרכיבים . אחד הנושאים המרכזיים שנבחנו במחקר זה הוא צביון ואופי תפקיד המטפלת

; היקף העבודה; ותק והכשרה, אופן הכניסה לעיסוק: שבאמצעותם ניתן ללמוד על צביון התפקיד והם

  . ותחומי העבודה של המטפלת
  

  ותק והכשרה ,  הכניסה לעיסוק4.1
. והחציון שלוש שנים) סטיית התקן שלוש שנים( הוא ארבע שנים בעיסוקהוותק הממוצע של המטפלות 

אוכלוסיית המטפלות מגוונת מבחינת . טווח הוותק הוא גדול מאוד ונע בין חודש אחד לעשרים שנה

עובדות ) 32%(וכשליש ;  עד שנתיים- כשליש מהמטפלות חדשות יחסית במקצוע -הוותק בעיסוק 

משך הזמן הקצר יחסית בעיסוק עשוי לשקף את קצב הגידול של ). 6ראה לוח  (במקצוע מעל שש שנים 

יש גיוס מתמשך של , מאחר שבעשור האחרון חל גידול במספר המטופלים, במילים אחרות. העיסוק

  . מטפלות חדשות
  

יק ופרק הזמן שעבר מאז השתתפו בקורס מטפלות ותק המטפלות בעיסוק ובארגון המעס: 6לוח 
  )באחוזים(

   המטפלות %  ותק בעיסוק ובארגון המעסיק ולפני כמה זמן עברו קורס מטפלות
 100  *ותק בעיסוק

 14  עד שנה
 20   שנים 1-2
 24   שנים3-4
 10   שנים 5-6

 32   שנים 6מעל 
  

 100  **ותק בארגון המעסיק
 22  עד שנה

 20   שנים1-2
 34   שנים 3-4

 24   שנים ויותר5
  

 100  פרק הזמן שעבר מאז השתתפו בקורס
  58  לא עברו קורס
 23  עד לפני שנה

 6  לפני שנה עד שנתיים 
 7  לפני שלוש עד חמש שנים 

 6  לפני יותר מחמש שנים 
   שנים4 -ותק ממוצע בעיסוק *   
   שנים3.5ותק ממוצע בארגון הנוכחי ** 
  

. מעניין לציין כי לא נמצא קשר בין ותק בעיסוק לבין גיל המטפלות,  הקיימת בוותק בעיסוקבצד השונות 

עשירית , ואמנם. הגיל הגבוה יחסית של המטפלות אינו תולדה בלעדית של ותק בעבודה, כלומר

נמצא קשר בין ותק המטפלות לארץ . מהמטפלות הן מעל גיל שישים ונכנסו לתפקיד בשנתיים האחרונות

הוא כמעט חצי , כלומר המטפלות העולות, הוותק של ילידות ברית המועצות לשעבר, כמצופה. צאהמו

  ). שנים בהתאמה5- שנים ו6,  שנים3.5(אפריקה וילידות ישראל -מהוותק של ילידות אסיה
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ב גבוה "הוותק הממוצע של המטפלות במט: נמצאו הבדלים בין הארגונים המעסיקים בוותק המטפלות

חלק מהבדל זה קשור ).  בהתאמה3.8- ו4.3 שנים לעומת 5.6(שבעמותות ובארגונים הפרטיים יותר מזה 

  . להבדלים במשך קיומם של הארגונים עצמם

  

הוותק הממוצע בארגון הנוכחי הוא שלוש וחצי . בארגון הנוכחיהיבט אחר של ותק בעבודה הוא ותק 

הנתונים מראים .  ללמד על ניידות בין ארגוניםהשוואה בין ותק בארגון לעומת ותק בעיסוק יכולה. שנים

ממצא זה מצביע על כך שרוב המטפלות הנכנסות למקצוע נוטות . כי יש התאמה בין שני סוגי הוותק

חיזוק למגמה זו נמצא גם בדיווח של המטפלות על מעברים בין . להישאר בארגון המעסיק הראשון

י עבדו בארגון אחר לפני שהתחילו לעבוד בארגון חמישית מהמטפלות דיווחו כ. הארגונים המעסיקים

רוב התנועה היא בין , כלומר. עבדו בארגונים פרטיים) 65%(מתוך אלה שעבדו בארגון קודם רובן . הנוכחי

מבחינת ותק בארגונים שנעזבו נמצא כי שני שלישים מהמטפלות עזבו . הארגונים הפרטיים לבין עצמם

 ).  עזבו בשנה השנייה25%- עזבו בשנה הראשונה ו42%(ודתן שם את הארגון בשנתיים הראשונות לעב
  

המטפלות . המחקר בדק כיצד הגיעו נשים אלה לבחור בו, לאור העובדה שעיסוק זה הוא חדש יחסית

נמצא כי מרבית המטפלות        . נשאלו מה היה העיסוק האחרון שלהן לפני שהחלו לעבוד כמטפלות בית

, עורכת דין, מורה: כגון, שליש עסקו בעבר במקצועות חופשיים וחינוך:  אחרעבדו בעבר במקצוע) 87%(

, חייטת, עובדת מפעל: ייצור ופקידות כגון, שליש נוסף עסקו במקצועות תעשייה; עיתונאית ומהנדסת

חלק ניכר מהמטפלות שעסקו בעבר .  נוספות עבדו בעבר בטיפול בילדים11%; מוכסת ועובדת ניקיון

  .  שיים ובמקצועות תעשייה וייצור הן ילידות ברית המועצות לשעברבמקצועות חופ

  

המטפלות התבקשו להתייחס לחמישה . המחקר בדק מה מביא נשים אלו לבחור בעיסוק של מטפלת בית

גמישות ; )44%(תרומה לאנשים : הגורמים הם. גורמים ולציין האם הם השפיעו על בחירתן בעיסוק זה

לא מצאו ; )21%(רצון לצאת מהבית ; )26%(דה המאפשרת לעבוד מעט שעות עבו; )40%(בשעות וימים 

הבחירה בעיסוק זה היא , ממצאים אלה מראים כי לגבי חלק ניכר מהמטפלות). 44%(עבודה אחרת 

נמצא כי שיקול זה נפוץ יותר בקרב . הן לא מצאו עבודה אחרת, כלומר, "בלית ברירה"בחלקה בחירה של 

וילידות אסיה ) 19%(לעומת מטפלות ילידות ישראל , )59%( המועצות לשעבר מטפלות ילידות ברית

  ). 18%(אפריקה 
  

שנוגעים לתנאי העבודה , "כוחות מושכים"ניתן להבחין גם ב, שהוזכרו לעיל, מהשיקולים האחרים

גמישות (מהממצאים עולה כי תנאי העבודה הנוחים מהווים גורם לבחירה בעיסוק . ולאופי העבודה

 60% (20-40שיקולים אלה נפוצים יותר בקרב קבוצת הגיל הצעירה יותר של בנות ). עוט שעות עבודהומי

לא נמצא קשר בין שיקול זה לבין ארץ ). 22%(לעומת קבוצות הגיל המבוגרת יותר ) ציינו את הגמישות

ול זה של נמצא כי שיק. נוסף של תרומה לאנשים נפוץ אף הוא בקרב המטפלות" מושך"שיקול . המוצא

בהשוואה למטפלות ילידות , אפריקה-תרומה לאנשים נפוץ יותר בקרב מטפלות ילידות ישראל ואסיה

  .לא נמצא קשר בין שיקול זה לבין גיל המטפלות).  בהתאמה35%- ו54%, 58%(ברית המועצות לשעבר 

  

ניין לציין כי רוב מע. היבט אחר שמלמד על צביון העיסוק הוא דרך הגיוס והכניסה לעיסוק של המטפלות

 מהמטפלות דיווחו כי הן מצאו את העבודה 71% -הגיוס לתפקיד זה הוא בצינורות לא פורמליים 
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 דרך 14%; )12% - ודרך המטופל 18% -שכנים , 41% -דרך עובדים אחרים (באמצעות רשתות חברתיות 

לא נמצא קשר בין . קה הנותרים דרך שירותי רווחה או לשכת התעסו15%-פרסום בעיתון או בשכונה ו

  .  אופן הגיוס לעיסוק לבין גיל המטפלות וארץ המוצא

  

) 42%(כמחצית מהמטפלות . ללא הכשרה, ועוסקות בו היום, חלק ניכר מהמטפלות נכנסו לעיסוק זה

 - 56%(חלק ניכר מבוגרות הקורס השתתפו בו בשנה האחרונה . דיווחו כי השתתפו בקורס למטפלות בית

 ). 6ראה לוח 

  

כדי ללמוד לאילו משתנים יש השפעה עצמאית על השתתפות המטפלות בקורס ערכנו ניתוח רב משתני 

. אי השתתפות המטפלת בקורס/המשתנה התלוי הוא השתתפות). 2ראה נספח (מסוג רגרסיה לוגיסטית 

ארץ סוג ארגון מעסיק ו, אזור מגורים של המטפלת, ותק המטפלת בעיסוק: המשתנים הבלתי תלויים הם

לפיה , נמצא כי לוותק של המטפלת בעיסוק יש השפעה עצמאית שלילית חזקה ביותר. מוצא של המטפלת

סיכוייה של מטפלת בעלת ותק של עד שנה להשתתף בקורס נמוכים מהסיכויים של מטפלת בעלת ותק 

ת שעובדת למטפל). O.R=2.3(וכך גם מטפלת עם ותק של שנה עד שנתיים ) O.R=6.7(של חמש שנים ויותר 

ב יש סיכוי גדול יותר להשתתף בקורס בהשוואה למטפלת שעובדת בעמותה      "בארגון מעסיק מסוג מט

)O.R=3.6 ( ובארגון פרטי)O.R=2.0 .( בבחינת אזור מגורים של המטפלות נמצא כי סיכוייה של מטפלת

 O.R=2.4 ;O.R=2.0(שגרה בצפון הארץ ובדרומה להשתתף בקורס גדולים משל זו שגרה במרכז הארץ 

והסיכויים של מטפלת ילידת ברית המועצות לשעבר להשתתף בקורס גדולים יותר משל ) בהתאמה

  ). O.R=2.8(מטפלת ילידת ישראל 

  

רבע מהמטפלות דיווחו . המטפלות התבקשו לציין נושאים שלמדו בקורס ושעוזרים להם מאוד בעבודתן

 10%; )להרים אותו או לבשל לו, כיצד לשטוף את המטופל, לדוגמה(כי הן למדו לטפל טוב יותר במטופל 

להקשיב למטופל ולכבד , לדוגמה(דיווחו כי הן למדו כיצד לתקשר עם המטופל ולהתייחס אליו בכבוד 

 התייחסו 3%-ו; )ידע על מחלות ואבחון, לדוגמה(בעיקר מעולם הרפואה ,  ציינו ידע תיאורטי5%; )אותו

  ).מה מותר ומה אסור לעשות, לדוגמה(קיד למידע על חוקים וגבולות התפ
 

   היקף העבודה של המטפלות 4.2
במסגרת , ידוע כי טיפול בית בזקן. היבט אחר המצביע על צביון העיסוק הוא היקף העבודה של המטפלת

כדי להגיע להיקף של משרה , מכאן.  שעות טיפול שבועיות למטופל19- ל15כולל בין , חוק ביטוח סיעוד

היקף המשרה של המטפלת תלוי , כלומר. יש לטפל ביותר ממטופל אחד)  שעות שבועיות40(מלאה 

  . במספר המטופלים שלה ובמספר השעות שהיא עובדת עם כל אחד מהמטופלים

  

הטווח נע בין מטופל אחד לשישה ( מטופלים 2.31מטפלת עובדת עם , הממצאים מראים כי בממוצע

חמישית .  המטופלים שלהן מטופלים במסגרת חוק ביטוח סיעודרוב המטפלות ציינו כי כל). מטופלים

  .מהמטפלות לא ידעו אם מטופליהן מקבלים את הטיפול במסגרת החוק
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  )באחוזים(מספר ימי עבודה ושעות עבודה בשבוע , מספר המטופלים עמם עובדת המטפלת: 7לוח 
   מטפלות%  

 100  * מספר מטופלים עמם עובדת המטפלת
 34  מטופל אחד

 26   מטופלים2
 22   מטופלים 3
 14   מטופלים 4

  4   מטופלים5-6
   

 100  **מספר ימי עבודה בשבוע
 19    ימים1-4

 55   ימים 5
 26   ימים6
   

 100  ***מספר שעות עבודה בשבוע
 34   שעות 15עד 

 42   שעות 16-30
 24   שעות ויותר31

  2.31 -ממוצע מספר מטופלים עמם עובדת המטפלת *     
  4.6  - ממוצע מספר ימי עבודה בשבוע **   
  23 -ממוצע שעות עבודה בשבוע *** 

  

היא שהעבודה בעיסוק זה היא לרוב במשרה חלקית אם כי ) 7ראה לוח (התמונה העולה מהממצאים 

סטיית ( שעות בשבוע 23 -מטפלת עובדת בממוצע כחצי משרה . פרוסה על פני מספר גדול של ימים בשבוע

-עובדות למעלה מ) 66%(רוב המטפלות .  שעות עבודה בשבוע58- ל5טווח השעות נע בין ).  שעות11תקן 

חמישית מהמטפלות עובדות גם ). 81%(שישה ימים בשבוע - שעות בשבוע ורובן עובדות חמישה15

  ).לפעמים או תמיד(בשבתות ובחגים 

  

טופל וזאת מאחר שהמטופלים בחישוב השעות יש להוסיף גם את הזמן הדרוש למעבר ממטופל למ

 דקות להגיע לבית המטופל וסטיית 22נמצא כי למטפלת לוקח בממוצע . מתגוררים במקומות שונים

נראה כי רוב המטפלות גרות סמוך .  שלוקח להן חצי שעה ויותר14% -יש אחוז קטן .  דקות16התקן 

  . לבית המטופל ולפיכך הזמן הדרוש למעברים הוא קטן יחסית

  

ת ללמוד מהם המשתנים שיש להם השפעה עצמאית מובהקת על הסיכויים של מטפלת לעבוד עם על מנ

 -המשתנה התלוי ). 3ראה נספח (מטופל אחד או יותר נערך ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית 

מטפלת שעובדת עם מטופל אחד ומטפלת :  חולק לשניים-מספר המטופלים עמם עובדת המטפלת 

השתתפות המטפלת , גיל המטפלת: המשתנים הבלתי תלויים הם. ני מטופלים ויותרשעובדת עם ש

נמצא כי לגיל המטפלת ולהשתתפות המטפלת בקורס . ותק המטפלת בעיסוק וסוג ארגון מעסיק, בקורס

לעבוד עם יותר ממטופל אחד גבוה ) 60עד גיל (הסיכוי של מטפלת צעירה . יש ההשפעה החזקה ביותר

 לעבוד עם יותר ממטופל 41-50הסיכוי של מטפלת בגיל , לדוגמה+) (61בת (פלת מבוגרת מהסיכוי של מט

הסיכוי של מטפלת שעברה קורס לעבוד עם יותר , כמו כן+). 61 מזה של מטפלת בגיל 5.9אחד גבוה פי 

נמצא כי הסיכוי , מבחינת ותק המטפלת.  מהסיכוי של מטפלת שלא עברה קורס4.0ממטופל אחד הוא פי 

לעבוד עם יותר ממטופל אחד גבוה מהסיכוי של מטפלת עם ) חמש שנים ויותר( מטפלת בעלת ותק רב של



  

  32

 שנים ויותר לעבוד עם יותר 5הסיכוי של מטפלת בעלת ותק של , לדוגמה).  שנים4עד (ותק קטן יותר 

 יש גם לארגון המעסיק, לבסוף.  מסיכוייה של מטפלת עם ותק של עד שנה2.9ממטופל אחד הוא פי 

סיכוייה של מטפלת שעובדת בעמותה לטפל ביותר ממטופל אחד . השפעה עצמאית על מספר המטופלים

  .  מסיכוייה של מטפלת שעובדת בארגון פרטי2.4גבוהים פי 

  

   תחומי העבודה של המטפלות 4.3
ידוע כי במסגרת חוק ביטוח . היבט שלישי לבחינת צביון העיסוק של המטפלות הוא תחומי העבודה

טיפול סביבתי ופעילות חברתית , טיפול אישי: סיעוד על המטפלות לעסוק בשלושה תחומי פעילות

אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את אופי העבודה כפי שהוא מתבטא בתפוצתן של . ואינטראקציה

לאור העובדה שרוב המטפלות עובדות עם יותר ממטופל . פעילויות שונות בכל אחד מהתחומים דלעיל

. זה ששימש בסיס לדגימת המטפלת, הוחלט לבחון את מרכיבי עבודתן ביחס לאחד המטופלים, אחד

בבחינת דפוסי העבודה נעשתה גם השוואה עם נתונים אודות מטופלים אלה מתוך קובץ הנתונים של 

 . המוסד לביטוח לאומי
  

  פעילויות של טיפול אישי .  א

ודורש מיומנויות טיפול , ותר בעבודה של המטפלתהתחום של הטיפול האישי הוא התחום המקצועי י

הוצגה למטפלות רשימה של פעילויות של טיפול אישי        , לבדיקת תוכני העבודה בתחום זה. ספציפיות

)ADL (ולגבי כל פעילות היה עליהן לציין האם הן עוסקות בה אם לאו  .  

  

עזרה : צא כי הפעילויות הנפוצות ביותר הןנמ, מבין פעילויות הטיפול האישי שכלולות בתוכנית הטיפול

פעילויות בעלות תפוצה נמוכה יותר הן ). 59%(ועזרה בניידות ) 69%(טיולים קצרים , )71%(ברחצה 

  ).8ראה לוח ) (2%(והחלפת שקית קטטר ) 27%(האכלה 

  

. הטיפולשכלולות בתוכנית , מן הממצאים עולה כי המטפלות עוסקות במגוון של פעילויות טיפול אישי

רק . עוסקות בסיוע בארבע פעילויות ויותר) 42%(המטפלות מבצעות שלוש פעילויות ואחוז ניכר , בממוצע

ותק , לא נמצא קשר בין סוג הארגון. שישה אחוזים מהמטפלות אינן מבצעות כל פעילות של טיפול אישי

  .המטפלות והשתתפות בקורס לבין מספר הפעילויות המבוצעות

  

על פי רמת הקושי והמיומנות המקצועית , האחד: הטיפול האישי ניתן למיין בשני אופניםאת פעילויות 

  . האם הפעילות כלולה או אינה כלולה בתוכנית הטיפול, הדרושים והאופן השני

  

הכולל " קל"טיפול אישי ) 1: ניתן להבחין בין שלוש קבוצות של פעילויות, רמת מקצועיותבמיון לפי 

החלפת קטטר , הכולל האכלה" מורכב"טיפול אישי ) 2; גילוח ואיפור/ות וסירוקבנייד, עזרה ברחצה

. הכולל טיולים קצרים והתעמלות" הפעלתי"טיפול אישי ) 3; חבישת פצעים וחוקן, ושקית קטטר

עוסקות בפעילות אחת לפחות מהסוג של טיפול אישי ) 83%(הממצאים מראים כי כמעט כל המטפלות 

נמצא כי מרבית " ההפעלתי"גם בתחום הטיפול . ת בכל שלוש הפעילויות מסוג זהורבע מהן עוסקו" קל"

  . עוסקות בפעילות אחת לפחות משתי פעילויות אלה) 77%(המטפלות  
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  )באחוזים(סוג ומספר פעילויות של טיפול אישי המבוצעות על ידי המטפלות : 8לוח 
   מטפלות שעוסקות בפעילות%  

   לות בתוכנית הטיפולפעילויות טיפול אישי שכלו
 71  עזרה ברחצה/רחצה

  69  טיולים קצרים
 59  עזרה בניידות בתוך הבית

 36  איפור/גילוח/סירוק
 27  עזרה בהאכלה/האכלה

 2  החלפת שקית קטטר
   

   פעילויות טיפול אישי שאינן מחויבות מהגדרת תוכנית הטיפול  
 30  התעמלות

 29  חבישת פצעים
 6  חוקן

 2  החלפת קטטר
   

  מספר פעילויות טיפול אישי שכלולות בתוכנית הטיפול 
  * והמטפלת עושה

100 

 6  לא עושה פעילויות  
 13   פעילות 1
  16   פעילויות2
  23   פעילויות 3
  21   פעילויות 4

 21   פעילויות5-7
  ות פעילוי3 -ממוצע מספר פעילויות טיפול אישי שכלולות בתוכנית הטיפול והמטפלת עושה * 

  

עוסקות בפעילות אחת לפחות מסוג ) 47%(נמצא כי כמחצית מהמטפלות " המורכבות"לגבי הפעילויות 

לא נמצא קשר בין העיסוק בפעילויות .  עוסקות בשתי פעילויות ויותר14%-ו, ) פעילויות4מתוך (זה 

קודי של מצבו התפ, סוג הארגון המעסיק, השתתפותן בקורס, גילן, לבין ותק המטפלות" מורכבות"

  . המטופל ותנאי מגוריו

  

נמצא כי כמחצית , במיון לפי הפעילויות המחויבות או שאינן מחויבות בהגדרת תוכנית הטיפול

עוסקות בפעילות אחת לפחות מארבע הפעילויות שאינן מחויבות מהגדרת תוכנית ) 46%(מהמטפלות 

בדומה לממצאים , גם כאן). 29%(וחבישת פצעים ) 30%(הפעילויות הנפוצות הן התעמלות . הטיפול

סוג ארגון מעסיק , השתתפות בקורס, גיל, לא נמצא קשר בין העיסוק בפעילויות אלה לבין ותק, דלעיל

  . ותנאי מגוריו של המטופל

  

. פעילויות הטיפול האישי המבוצעות על ידי המטפלות משקפות במידה רבה את מצבם של המטופלים

סד לביטוח לאומי ניתן ללמוד על צורכי אוכלוסייה זו בתחום הטיפול מתוך המידע הקיים בקובץ של המו

; )150% או 100%זכאות של (רמת זכאות ; מן הקובץ ניתן לקבל נתונים על גיל  ומין המטופל. האישי

ניקוד כולל במבחן ; )מוגבל ביותר, קרי, 8לציון , קרי עצמאי, 0הטווח נע בין ציון  (ADL-ניקוד תפקוד ב

. ניקוד לבודד וניקוד בהשגחה, ADL-מוגבלות ב: והם, ון זה מהווה שילוב של שלושה מבחניםצי(התלות 
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קרי עצמאי לבין , 0טווח הציון נע בין ציון .  זקוק להשגחה6.5- לא זקוק להשגחה ו- 0: מבחן ההשגחה

ונים נע בין טווח הצי(רמת מוגבלות ברחצה ואכילה ושתייה ; )בודד וזקוק להשגחה,  קרי מוגבל16.5ציון 

טווח (ורמת מוגבלות בניידות ; ) קרי מוגבל ביותר בתחומים אלו1.5קרי עצמאי בתחומים אלו לבין , 0

  ).  מוגבל ביותר בניידות,  קרי1.00עצמאי בניידות לבין ,  קרי0הציונים נע בין ציון 

  

   . מציג את מאפייני אוכלוסיית המטופלים של המטפלות שנכללו במחקר הנוכחי9לוח 

  

על פי קובץ המוסד לביטוח לאומי , מאפייני המטופלים שעליהם מבוססת דגימת המטפלות: 9לוח 
    ) באחוזים(

   מטופלים%  מאפייני המטופלים
 100  גיל 

60-75 32 
76-80 23 
81-85 20 

86+ 25 
    

 100  מין 
 72  נשים 
 28  גברים

    

 100  רמת זכאות
 85  100%קצבה של 
  15  150%קצבה של 

    

 ADL  100ניקוד  בתפקוד אישי 
 13   נקודות2.0עד 
 34    נקודות2.5

 30   נקודות 3.00-4.00
  17   נקודות4.50-6.00
 6   נקודות6.50-8.00

    

 100  ניקוד כולל במבחן התלות
 33   נקודות3.00עד 

 37   נקודות3.50-4.50
 22    נקודות5.00-7.50

 18   נקודות8.00-16.00
    

 100  ברחצה ניקוד 
 5  0 ניקוד -לא מוגבל 

 5  0.50 ניקוד -מוגבל 
 75  1.00 ניקוד -מוגבל 
 15  1.50 ניקוד -מוגבל 
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על פי קובץ המוסד לביטוח לאומי , מאפייני המטופלים שעליהם מבוססת דגימת המטפלות: 9לוח 
   המשך-) באחוזים(

   מטופלים%  מאפייני המטופלים
 100  ניקוד באכילה ושתייה

 13  0 ניקוד -לא מוגבל 
 81  0.50 ניקוד -מוגבל 
 5  1.00 ניקוד -מוגבל 
 1  1.50 ניקוד -מוגבל 

    

 100  ניקוד בהפרשות 
 47  0 ניקוד -לא מוגבל 

 16  0.50 ניקוד -מוגבל 
 18  1.00-1.50 ניקוד -מוגבל 
 19  2.00-3.00 ניקוד -מוגבל 

    

 100  ניקוד בהלבשה
 6  0 ניקוד -לא מוגבל 

 11  0.50 ניקוד -מוגבל 
 83  1.00 ניקוד -מוגבל 

    

 100  מוגבלות בניידות
 62  0 ניקוד -לא מוגבל 

 34  0.50 ניקוד -מוגבל 
 4  1.00 ניקוד -מוגבל 

   

 100  זקוק להשגחה
 94  0ניקוד 
 6  6.50ניקוד 

    

 100  בודד
 64  0ניקוד 
 36  2.00ניקוד 

  

במטרה לבחון את המידה בה , לנתונים שנתקבלו מדיווח המטפלותהנתונים אודות המטופלים הושוו 

לבין צורכי , לפי דיווחן, קיימת הלימה בין סוגי פעילויות הטיפול האישי המבוצעות על ידי המטפלות

  . כפי שהם עולים מהאפיונים שלעיל, המטופל

  

 המוגבלות של דרך אחת לבחינת שני מקורות המידע היא באמצעות השוואה בין כל אחד מתחומי

נמצא כי  קיימים פערים . המטופל לבין המטלות הספציפיות הנוגעות לתחום זה שדווחו על ידי המטפלות

, כך. לגבי פעילויות הטיפול האישי שהמטפלות מבצעות עם המטופלים שבמדגם, בין שני מקורות המידע

) 0.50-ניקוד מעל ל(ובשתייה  מהמטופלים מוגבלים באכילה 6%מקובצי הביטוח הלאומי עולה כי , למשל

 -המגמה הפוכה , לגבי רחצה.  מהמקרים שבהם המטפלות דיווחו כי הן מסייעות בתחום זה27%לעומת 

 מהמטפלות 71%אך ורק , )0.50מעל ( מהמטופלים מוגבלים ברחצה 90%, לפי קובצי הביטוח הלאומי

  ). 9- ו8ראה לוחות (עזרה ברחצה /דיווחו כי הן עוסקות ברחצה

  

הבדלים אלה יכולים לנבוע מהבדלים במועדי הדיווח אודות המטופלים מהקובץ לעומת הדיווח של 

  .המטפלת
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פרטים על המטופל מקבצי ביטוח לאומי ודיווח (דרך שנייה לבחינת ההלימה בין שני מקורות המידע 

הכלולות היא להשוות בין מספר פעילויות הטיפול האישי ) המטפלת על מה הן עושות עם המטופל

  . לבין רמת המוגבלות של המטופל במבחן התלות, בתוכנית הטיפול ומבוצעות על ידי המטפלת

  

ניקוד המטופל שבמדגם במבחן התלות ומספר פעילויות טיפול אישי שהמטפלת מבצעת  :10לוח 
  )באחוזים(שכלולות בתוכנית הטיפול 

מספר פעילויות  ניקוד במבחן התלות 
 +6.5 4.00-6.00 0-3.5  כ"סה טיפול אישי

 100 100 100 100 כ "סה
 3 4 8 5 אף פעילות

 10 37 29 30  פעילויות2עד 
 87 59 63 65  פעילויות ויותר3

0.01p= ;23.101=2 χ  
  

ככל שהמטופלים מוגבלים יותר לפי מבחן התלות .  מראה כי יש קשר בין שני מקורות המידע10לוח 

יחד עם זאת נמצא כי רבע מהמטפלות מספקות טיפול . יפול אישיהמטפלות מבצעות יותר פעילויות ט

לא נמצא ). 3.50ציון של עד (לאוכלוסייה בעלת רמת מוגבלות נמוכה )  פעילויות ויותר3(אישי אינטנסיבי 

קשר בין מספר פעילויות הטיפול האישי שאינן כלולות בתוכנית הטיפול והמבוצעות על ידי המטפלות 

כמו כן לא נמצא קשר בין ניקוד המטופל במבחן .  של המטופל לפי מבחן התלותלבין רמת המוגבלות

מספר (והיקף עבודתה ) ותק בעיסוק והשתתפות בקורס(התלות ובמבחן ההשגחה לבין מאפייני המטפלת 

  ).מטופלים אתם עובדת המטפלת ומספר שעות עבודה בשבוע

  

  פעילויות של טיפול סביבתי . ב

הכולל פעילויות , )IADL( בעבודת המטפלת הוא התחום של טיפול סביבתי תחום שני של פעילויות

רוב הפעילויות בתחום זה אינן דורשות , בשונה מתחום הטיפול האישי. הקשורות לניהול משק הבית

גם כאן הוצגה למטפלות רשימה של פעילויות של טיפול סביבתי ולגבי כל . מיומנויות מיוחדות לביצוען

  .  ן לציין האם הן עוסקות בה אם לאופעילות היה עליה

  

הנפוצות , מהממצאים עולה כי מבין פעילויות הטיפול הסביבתי המחויבות בהגדרת תוכנית הטיפול

). 11ראה לוח (; )74%(והבאת תרופות מבית המרקחת ) 77%(קניות , )91%(עבודות בית קלות : ביותר הן

 ). 54%(רים הפעילות הנעשית בתדירות הנמוכה ביותר היא סידו
  

שני ). סטיית התקן שתיים(נמצא כי המטפלות מבצעות בממוצע חמש פעילויות של טיפול סביבתי 

  .שלישים מהמטפלות מבצעות חמש פעילויות מסוג זה או יותר
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  )באחוזים(סוג פעילויות של טיפול סביבתי המבוצעות על ידי המטפלת עם המטופל שבמדגם : 11לוח 
  ות  המטפלות המבצע%  

  את הפעילות
   פעילויות טיפול סביבתי שכלולות בתוכנית הטיפול 

 91  )ניקוי אבק, טאטוא(עבודות בית קלות 
 77  קניות 

 74  הבאת תרופות מבית המרקחת
 65  תליית כביסה/כביסה

 65  ליווי לרופא
 65  הכנת ארוחות 

 54  סידורים
    

   וכנית הטיפול פעילויות טיפול סביבתי שאינן מחויבות מהגדרת ת
 43  )קירות, תריסים, חלונות(ניקיון יסודי 
 7  טיפול בגינה

 4  טיפול בבעלי חיים
   

 100  מספר פעילויות טיפול סביבתי שכלולות בתוכנית הטיפול 
 1  לא עושה פעילויות  

 36   פעילות 1-4
 39   פעילויות 5-6

 24   פעילויות 7
   פעילויות5תי שכלולות בתוכנית הטיפול והמטפלת עושה הוא ממוצע מספר פעילויות טיפול סביב* 
  

נמצא קשר בין תנאי המגורים של המטופל לבין מספר סוגי פעילויות הטיפול הסביבתי שהמטפלות 

שיעור גבוה יותר של מטפלות עוסקות בשלוש פעילויות ויותר של טיפול סביבתי כאשר המטופל . מבצעות

לא נמצא ).  בהתאמה59%- ו62%(הוא גר עם בן זוג או בני משפחה אחרים לעומת מצב בו , )79%(גר לבד 

ותק , גיל(קשר בין מספר פעילויות הטיפול הסביבתי שהמטפלת מבצעת לבין מאפייני המטפלת 

   .וסוג הארגון המעסיק) והשתתפות בקורס

  

י שהמטפלת ניקוד המטופל שבמדגם במבחן התפקוד האישי ומספר פעילויות טיפול סביבת: 12לוח 
  )באחוזים(מבצעת 

מספר פעילויות טיפול  )ADL(ניקוד במבחן תפקוד אישי  
 +6.50 3-6 2.50 0-2  כ"סה סביבתי

 100 100 100 100 100  כ "סה
 81 63 46 48 56   פעילויות 0-5

 19 37 54 52 44   פעילויות ויותר6
0.02p= ;14.846=2 χ  

  

טיפול הסביבתי נבדקה מידת ההלימה בין דיווח המטפלות גם בתחום ה, בדומה לתחום הטיפול האישי

 עולה כי ככל שרמת המוגבלות של 12מלוח . לבין מצב המטופל כפי שעולה מנתוני המוסד לביטוח לאומי

. מצטמצם מספר סוגי הפעילות של הטיפול הסביבתי, )ADL(לפי מבחן התפקוד האישי , המטופל עולה

ל המטופל לפי מבחן התלות לבין מספר סוגי הפעילות של הטיפול לא נמצא קשר בין רמת המוגבלות ש

  . הסביבתי
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מספר פעילויות טיפול אישי ומספר פעילויות טיפול סביבתי שהמטפלת מבצעת עם המטופל : 13לוח 
  )באחוזים(

מספר פעילויות טיפול   מספר פעילויות של טיפול אישי
   ויותר פעילויות4   פעילויות0-3  כ"סה  סביבתי

 43 57 100  כ"סה
 22 36 58   פעילויות 0-5

 21 21 42   פעילויות ויותר6
0.01p= ;6.591=2 χ  

  

ההנחה הייתה כי עיסוק בהרבה . נושא אחר שנבחן הוא הקשר בין הטיפול האישי לבין הטיפול הסביבתי

ם כי יש הממצאים מראי. פעילויות טיפול אישי יותיר פחות זמן לעיסוק בפעילויות של טיפול סביבתי

 עולה כי אם משתמשים בשני מדדים אלה כמדדים המצביעים על 13מלוח . קשר בין שני תחומי הפעילות

מטפלות העוסקות בהרבה סוגי פעילויות משני : עומס העבודה ניתן לזהות ארבעה טיפוסים של עומס

ות בטיפול  שלוש פעילויות בטיפול אישי וחמש פעילוי-כשנקודת החיתוך היא הממוצע (התחומים 

מטפלות שעוסקות בעיקר בפעילויות ; )22%(מטפלות שעוסקות בעיקר בטיפול אישי ; 21% -) סביבתי

  ). 36%(ומטפלות העוסקות במעט סוגי פעילויות משני התחומים ) 21%(טיפול סביבתי 

  

ללא אחת מהשערות המחקר הייתה כי המטפלות מבצעות פעילויות טיפול נוספות , מעבר לפעילויות אלה

 האחת התייחסה -נושא זה נבחן בשתי שאלות נפרדות . מעבר לנדרש בתוכנית הטיפול, תשלום נוסף

  . לפעילויות המבוצעות בעקבות בקשת המטופל, לפעילויות המבוצעות ביוזמת המטפלת והשנייה

  

פלות       נמצא כי שני שלישים מהמט, אם בוחנים באופן משולב את שני המקורות לביצוע פעילויות נוספות

 דיווחו כי הן גם יוזמות וגם נענות לבקשות 15%;  ביוזמתן43%(עוסקות בפעילויות טיפול נוספות ) 67%(

מרבית הפעילויות שהן מבצעות ביוזמתן או לבקשת ).  רק נענות לבקשות המטופלים9%; המטופלים

המטפלת לבין ההשתתפות נמצא קשר בין יוזמת . המטופלים הן בתחום הטיפול הסביבתי ובעיקר ניקיון

אחוז גבוה יותר של מטפלות שעברו קורס יוזמות פעילויות מעבר לכלול בתוכנית הטיפול לעומת . בקורס

או ההיענות /לא נמצא קשר בין היוזמה לפעילות ו).  בהתאמה50% לעומת 70%(אלה שלא עברו קורס 

וק  והוותק בעבודה עם המטופל הוותק של המטפלת בעיס, לבקשות המטופל לבין סוג הארגון המעסיק

 ). עם מי הוא גר(מצבו התפקודי של המטופל לפי מבחן התלות ותנאי מגוריו של המטופל , שבמדגם
  

נושא נוסף שנדון רבות בהקשר לטיפול סביבתי במסגרת חוק ביטוח סיעוד הוא מידת העיסוק של 

כמחצית מהמטפלות    . נית הטיפולשהיא פעילות שאינה מחויבת מהגדרת תוכ, בניקיון יסודיהמטפלות 

ביוזמתן מחציתן מדווחות שהן עושות זאת , ומקרב קבוצה זו, דיווחו כי הן עוסקות בניקיון יסודי) 43%(

אם מצליבים נתונים .  ומחציתן סבורות כי פעולות אלה כלולות בתכנית הטיפולאו לפי בקשת המטופל

נמצא כי כמחצית , ווחות על עיסוק בניקיון יסודיאלה עם הנתונים הקודמים על שיעור המטפלות המד

מהמטפלות שעוסקות בפעילות זו תופסות את הניקיון היסודי כחלק מהפעילויות הלגיטימיות של טיפול 

  .כמחווה של רצון טוב מצד המטפלת, ומחציתן  רואות בניקיון היסודי פעילות מחוץ לתוכנית, סביבתי
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ת בה התבקשו המטפלות להעריך את משך הזמן היחסי אותו הן נושא הניקיון נבדק גם בשאלה נפרד

ועד ) פחות מרבע מהזמן(החל מחלק קטן מאוד מהזמן , על פני רצף של ארבע דרגות, מקדישות לניקיון

שליש , נמצא כי שליש מהמטפלות מקדישות מעט זמן לניקיון). שלושת רבעי מהזמן ויותר(רוב הזמן 

נמצא כי משך הזמן המוקדש לניקיון אינו קשור למספר תחומי . יש זמן רבנוסף מקדישות זמן בינוני ושל

אין בידינו מידע כדי לקבוע האם יש להיקף העיסוק בניקיון . פעילות טיפול סביבתי שהמטפלות מבצעות

  . המוקצה לפעילויות טיפול סביבתי אחרותהיקף הזמןהשלכות על 

  

ים גם מסוגי העזרה הפורמלית הנוספים הזמינים תחומי העיסוק של המטפלות יכולים להיות מושפע

 מהמטופלים יש מטפלת נוספת 5%-ל( מהמטופלים יש עזרה נוספת 19%-נמצא כי ל. בביתו של המטופל

כי כאשר יש , נמצא, שלא במפתיע).  נוספים רק עוזרת7%- יש רק מטפלת נוספת ול7%-ל; ועוזרת

לגבי מספר פעילויות טיפול אישי . קות בניקיון יסודישיעור נמוך יותר של מטפלות עוס, למטופל עוזרת

נמצא כי המטפלת הנוספת נפוצה יותר במקרים בהם המטפלת הנחקרת עוסקת בהרבה סוגי פעילויות 

מנתוני המטופל עולה כי עזרה נוספת נמצאת ברובה בקרב מטופלים שיש להם שלוש נקודות . טיפול אישי

  . מטופלים שמצבם התפקודי דורש טיפול אישי רב, ומרכל) ADL(ויותר במבחן התפקוד האישי 

  

  פעילויות חברתיות ואינטראקציה. ג

, תחום שלישי של פעילויות שהמטפלות עוסקות בהן עם המטופלים הן פעילויות חברתיות ואינטראקציה

ט נמצא כי כמע. והקראה של ספרים ועיתונים) משחק קלפים, לדוגמה(פעילות חברתית , שיחה: הכוללות

שיעור המטפלות העוסקות בהקראה או בפעילות . עוסקות בשיחה עם המטופל) 95%(כל המטפלות 

לא נמצא קשר בין עיסוק בהקראה או פעילות חברתית לבין ).  בהתאמה18%- ו26%(חברתית נמוך יותר 

המטפלות שאינן עוסקות בפעילות חברתית . השתתפות המטפלת בקורס ומצבו של המטופל

כאשר המטפלות נשאלו באילו שפות הן (דיווחו על קשיי שפה עם המטופל ) 5% (ואינטראקציה

  ).  נמצא מגוון של כעשרים שפות, מַתקשרות עם המטופל שבמדגם

 

   סביבת העבודה של המטפלות  4.4
סביבה זו כוללת לעתים קרובות לא רק את . העבודה של המטפלת מתבצעת בסביבת הבית של המטופל

גרים ) 62%(במחקר הנוכחי נמצא כי מרבית המטופלים . ם נוספים המתגוררים עמוהמטופל אלא אנשי

למעלה משליש מהמטופלים ). או בני זוג/ עם בני משפחה ו32%- גרים רק עם בני זוג ו30%(עם בן משפחה 

) 10%(גרים בביתם וחלק ) 90%(רוב המטופלים .  נוספים גרים רק עם עובד זר3%-גרים לבד ו) 35%(

לבין מאפייני המטפלת ) עם מי הוא גר(לא נמצא קשר בין תנאי מגוריו של המטופל . בדיור מוגןגרים 

  .או הימצאותה של מטפלת נוספת בבית המטופל) ותק בעיסוק והשתתפות בקורס(

  

אלה הגרים עמו ואלה , המחקר בחן את תכיפות הקשרים בין המטפלת לבין בני המשפחה של המטופל

  .שאינם גרים עמו
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  )באחוזים(תדירות הקשר בין המטפלות לבין משפחת המטופל שבמדגם : 14לוח 
   המטפלות %  תדירות הקשר בין המטפלות למשפחת המטופל שבמדגם 

 100   עם המטופל שגריםתדירות הקשר עם בני משפחה 
 44  כל יום

  10  עד פעם בשבוע
  6  פחות מפעם בשבוע

 3  אף פעם 
 37  אתואין למטפל בני משפחה שגרים 

    
 100  עם המטופל  שאינם גרים תדירות הקשר עם בני משפחה 

 10  כל יום 
  19  עד פעם בשבוע

 15  פעם עד פעמיים בחודש
 17  פעם בחודשיים עד פחות מפעם בשלושה חודשים 

 34  אף פעם 
  5  אין למטופל בני משפחה

  

. שגרים עם המטופלי המשפחה המטפלות נשאלו באיזו תדירות הן נפגשות או מדברות עם אחד מבנ

יש קשר לפחות פעם בשבוע עם בני משפחה שגרים עם ) 54%(נמצא כי ללמעלה ממחצית מהמטפלות 

אין הבדלים בתדירות המפגשים בין מטופלים המתגוררים עם בני זוג בלבד ). 14ראה לוח (המטופל 

 . לעומת אלה הגרים עם בני משפחה אחרים
  

לות לבין בני הבית האחרים המתגוררים עם המטופל עשויים להציב בפני המפגשים התכופים בין המטפ

המטפלות נשאלו האם קורה . המטפלות דרישות נוספות מעבר לאלה המופנות אליהן מהמטופלים

ללא מבקשים מהם לעשות דברים בשבילם ) בת זוג/לא בן(שמישהו מבני המשפחה שגרים עם המטופל 

 מהמטפלות שעובדות עם מטופלים שגרים עם 17%נמצא כי . ת אלה ואם הן נענות לבקשותשלום נוסף

. דיווחו כי בני המשפחה מבקשים בקשות מעין אלה) לא כולל אלה שגרים רק עם בני זוג(בני משפחה 

 ). לפעמים או תמיד(כולן ציינו כי הן נענות לבקשות אלה 
  

שאינם גרים הקשרים עם אלה בחנו את תדירות , בנוסף לקשרים עם בני משפחה שגרים עם המטופל

יחד . אינטנסיביות הקשר של המטפלות עם בני משפחה של המטופל שאינם גרים נמוכה יותר, כצפוי. אתו

עם בני משפחה שאינם גרים עם )  עד פעם בשבוע(יש קשר תדיר למדי ) 29%(לחלק מהמטפלות , עם זאת

  ). 15לוח (המטופל שבמדגם 

  

  כאשר המטופל גר לבד , לות עם בני משפחה שאינם גרים עם המטופלתדירות הקשר של המטפ: 15לוח 
  )באחוזים(וכאשר הוא גר עם בני משפחה 

  מטופל גר עם בני משפחה  מטופל גר לבד  כ"סה  תדירות קשר עם משפחה שלא גרה עם מטופל
 100 100 100  כ"סה

 20 47 29  )עד פעם בשבוע(קשר תכוף 
 34 35 35  )פחות מפעם בשבוע(קשר לא תכוף 

 46 18 36  אין קשר
0.00p= ;34.661=2 χ  
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לבין תדירות הקשר של המטפלת עם בני ) עם מי הוא גר(נמצא קשר בין תנאי המגורים של המטופל 

תדירות הקשרים עם בני המשפחה שמחוץ לבית גדולה יותר במקרים . משפחה שאינם גרים עם המטופל

  ). 15ראה לוח ( עם בני משפחה בהם המטופל גר לבד לעומת מקרים בהם הוא גר

  

נבנה משתנה מורכב הכולל קשרים , על מנת לבחון את תדירות הקשר עם  בני משפחה באופן כוללני יותר

 מהמטפלות נמצאות בקשר 70%נמצא כי . או שאינם גרים עם המטופל שבמדגם/עם בני משפחה שגרים ו

) פחות מפעם בשבוע(מצאות בקשר לא תכוף  נ17%; עם בני המשפחה של המטופל) עד פעם בשבוע(תכוף 

 . מהמטופלים אין בני משפחה 5%-ול;  אין כל קשר עם בני המשפחה8%-ל; עם בני המשפחה
  

מדווחות כי בני המשפחה של המטופל ) 90%(רוב המטפלות , למרות תכיפות הקשרים עם בני המשפחה

  .ונים ממה שהמטופל רוצה שתעשינהאינם מבקשים מהן לעשות דברים ש) או אינו גר עמו/זה שגר ו(

  

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

  *ציון ממוצע  הערכת המטפלות את יחס בני המשפחה כלפיהן  
    יחס המשפחה לעבודה של המטפלת

 3.88  אינם מלחיצים אותך
 3.85  בודה שלךאינם מקשים על הע

 3.82  אינם מתערבים בעבודה שלך
    יחס אישי של המשפחה למטפלת

 3.32  מתייחסים אליך יפה
 3.26  מעריכים את העבודה שלך

  ).ציון גבוה ביותר (4-ל) ציון נמוך ביותר (1הטווח נע בין * 
    

הן קיבלו . כלפיהן) שגרים ושאינם גרים עם המטופל (יחס בני המשפחההמטפלות התבקשו להעריך את 

"  מאוד"החל מ, רשימה של שישה משפטים ועליהן היה לדרג את מידת ההסכמה בסולם בן ארבע דרגות

ארבעה משפטים מבטאים את היחס לעבודת המטפלת ושניים את היחס האישי ). 1" (בכלל לא"ועד ) 4(

ראה לוח ( מהמשפטים על מנת לאמוד את יחס בני המשפחה למטפלת חושב ציון ממוצע לכל אחד. אליה

כמעט כל . נמצא כי הערכת המטפלת את יחס המשפחה אליה בתחום העבודה היא מאוד חיובית). 16

ואינם מתערבים בה , אינם מקשים על עבודתן, המטפלות סבורות כי בני המשפחה אינם מלחיצים אותן

הערכות פחות חיוביות מאשר ברמה של היחס האישי ה). 4 מתוך ציון מרבי של 3.82- ו3.85, 3.88ממוצע (

  ). ציון ממוצע קרוב לשלוש מתוך ציון מרבי של ארבע(ביחס לעבודה 

  

 נמצא כי .היחס של בני המשפחה אל המטפלת יכול להיות מושפע ממשך הזמן שהיא עובדת עם המטופל

נות כאשר בעניין זה קיימת שו, עם המטופל שבמדגם)  חודשים23(בממוצע המטפלות עובדות כשנתיים 

אך מאידך יש קבוצה גדולה יחסית , כמחצית המטפלות עובדות עם המטופל שבמדגם עד שנה. רבה

לא נמצא קשר בין הערכת המטפלות את יחס המשפחה כלפיהן ). 27%(שעובדת עם מטופל מעל לשנתיים 

חס כמו כן לא נמצא קשר בין הערכת המטפלות את י. לבין משך הזמן שהן עובדות עם המטופל שבמדגם

ומאפייני ) השתתפות בקורס וותק בעיסוק, גיל, ארץ מוצא(בני המשפחה כלפיהן לבין מאפייני המטפלות 

 . ניקוד בהשגחה ותנאי מגוריו, )ADL(מצבו התפקודי על פי מבחן תפקוד אישי (המטופל 
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ו של נמצא קשר בין סוגי המוגבלות של המטופל על פי קובצי המוסד לביטוח לאומי לבין תנאי מגורי

שיעור נמוך יותר מבין מטופלים הגרים לבד מוגבלים באכילה ובשתייה או בניידות בהשוואה . המטופל

).  בהתאמה91% מול 80% -ניידות ;  בהתאמה47% לעומת 27% -בשתייה (למטופלים הגרים עם בן זוג 

פייני המטפלת מא, לא נמצא קשר בין תנאי מגוריו של המטופל לבין מוגבלות המטופל בהלבשה וברחצה

  .  וביצוע פעילויות טיפול מעבר לתוכנית הטיפול) ותק בעיסוק והשתתפות בקורס(

  

מחצית . המטפלות נשאלו האם הן מעדיפות לעבוד עם מטופל שגר לבד או עם מטופל שגר עם בני משפחה

גר לבד        שליש דיווחו כי הן מעדיפות לעבוד עם מטופל ש, דיווחו כי אין להן העדפה) 54%(המטפלות 

המטפלות שדיווחו כי הן מעדיפות .  דיווחו כי הן מעדיפות לעבוד עם מטופל שגר עם בני משפחה13%-ו

דרישות מופרזות וניצול מצד בני : "לעבוד עם מטופל שגר לבד נימקו זאת באמצעות שלושה הסברים

ופל שגר לבד נותנת עבודה עם מט", )3%" (העבודה עם מטופלים אלו קלה יותר", )28%" (המשפחה

נימקו , המטפלות שמעדיפות לעבוד עם מטופל שגר עם בני משפחה). 2%" (תחושה של תרומה רבה יותר

" חשש מהטרדה מינית מצד הזקן"; )10%" (עזרה מצד בני המשפחה: "והם, זאת באמצעות שני הסברים

)3% .( 

  
  תפיסת המטפלות את התפקיד וסיפוק מהעבודה. 5
  

. ות העוסקת במטפלות בית מתייחס לסוגיה של אופיו של תפקיד זה ומעמדו המקצועיחלק ניכר מהספר

האוטונומיה בעבודה וסיפוק , יש התייחסות להיבטים הקשורים לתפיסת המטפלת את התפקיד

  .חלק מנושאים אלה נבדקו במחקר הנוכחי). 1ראה סקירת ספרות בפרק (מהעבודה 

   

  הזהות המקצועית של המטפלות 5.1
מידת הפורמליות והאינטימיות ביחס ) א: (הות המקצועית של המטפלת נבדקה מארבעה היבטיםהז

הכוונה להתמיד ) ד(; תפיסה של כישורים דרושים לעיסוק) ג(; תפיסות של סטטוס מקצועי) ב(; למטופל

  . בעיסוק

  

  מידת הפורמליות והאינטימיות ביחס למטופל . א

 של המטפלת היא בחינה של מידת האינטימיות והפורמליות אחד ההיבטים לבחינת הזהות המקצועית

 בו 1991משנת  Eustis & Fisherנושא זה נבחן לעומק במאמרם של . עם המטופל בעת ביצוע התפקיד

, במחקרנו. של המטופל ושל המטפלת, נעשתה בדיקה של הפורמליות והאינטימיות משתי נקודות מבט

 המידה בה המטפלת מרגישה בביתו של המטופל כבת אחת השאלות ששימשו לבדיקת הנושא היא

החל ,  דרגות4המטפלות נתבקשו לדרג כל תשובה על גבי סולם של . כחברה וכאשת מקצוע, משפחה

  ).  4" (מידה רבה מאוד"ועד ב) 1" (בכלל לא"מ
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  )באחוזים(הרגשת המטפלות בבית המטופל : 17 לוח 

  בכלל לא  תחושות המטפלת בבית המטופל
 במידה
  מעטה

במידה 
  רבה

במידה רבה 
  כ"סה  מאוד

 100 26 25 16 33  כבת משפחה
 100 26 25 13 36  כחברה קרובה

 100 41 35 14 10  כאשת מקצוע שבאה לתת שירות 
  

רואות עצמן יותר כאיש מקצוע מאשר כחברה וכבת ) 76%(מהתפלגות התשובות עולה כי רוב המטפלות 

ניתן להבחין  ) איש מקצוע וחברה(בים שני היבטים אלה יחד אם משל). 17ראה לוח ) (51%(משפחה 

; )43%(המרגישות בעיקר כאיש מקצוע ופחות כחברה , "המקצועיות": של מטפלות" טיפוסים"בארבעה 

 המרגישות בו זמנית איש "הדואליות"; )18%(המרגישות בעיקר כחברה או בת משפחה , "החברות"

לא נמצא ). 6%(שמגדירות עצמן לא כחברה ולא כאיש מקצוע , "הלא מזדהות" -ו) 33%(מקצוע וחברה 

; )ותק והשתתפות בקורס(קשר בין תפיסות התפקיד הללו לבין מאפייני רקע מקצועיים של המטפלות 

מצבו התפקודי של ; )כפי שהיא באה לביטוי בסוגי הפעילויות המבוצעות על ידי המטפלת(אופי העבודה 

  .וסוג הארגון המעסיק; )עם מי הוא גר(תנאי מגוריו , וד בהשגחההמטופל לפי מבחן התלות וניק

  

  )באחוזים(זהות מקצועית ומוצא של המטפלות : 18לוח 
 ארץ מוצא  

 אפריקה-אסיה ברית המועצות לשעבר ישראל  כ"סה זהות מקצועית 
 100 100 100 100 כ"סה

 29 51 34 43 "מקצועיות"
 18 19 15 18 "חברות"
 48 23 46 33 "דואליות"
 5 7 5 6 "לא מזדהות"

0.002p= ;21.254=2 χ  

  
אחוז גבוה מהמטפלות . מעניין לציין כי נמצא קשר בין מוצא המטפלת לבין תפיסות אלה של התפקיד

לעומת מטפלות ילידות ישראל ויוצאות " מקצועיות"רואות עצמן כ, ילידות ברית המועצות לשעבר

  ).18ראה לוח (בתפיסתן את התפקיד " יותדואל"הנוטות להיות , אפריקה-אסיה

  

  תפיסות של סטטוס מקצועי . ב

היבט שני של הזהות המקצועית שנבחן במחקר הוא תפיסת המטפלת את הסטטוס המקצועי של 

למטפלות הוצגה רשימה של שישה משפטים המבטאים עמדות כלפי הסטטוס המקצועי של . העיסוק

את מידת הסכמתן לגבי , )מאד נכון עד בכלל לא נכון(ארבע דרגות בסולם של , העיסוק ועליהן היה לציין

  ).19ראה לוח (כל משפט 
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  )  באחוזים(המטפלות שהביעו הסכמה עם משפטים המבטאים עמדות כלפי העיסוק : 19לוח 
   

  עמדות כלפי העיסוק
  "נכון" המטפלות שציינו %
  "נכון מאוד"ו

 67  מטפלת זה מקצוע ולא סתם עבודה
 23  כלל למטפלת לא נעים להגיד שהיא עובדת כמטפלתבדרך 

 44  זה מקצוע מכובד
 49  אנשים מתייחסים לעבודה של מטפלת כאל עבודה של עוזרת בית 

 58  זו עבודה שאי אפשר להתפתח בה מבחינה מקצועית 
 46  צריך הכשרה מיוחדת כדי להיות מטפלת

 
מראים כי רוב המטפלות חשות כי ,  זה כמקצועהמתייחסים להכרה בעיסוק, שני המשפטים הראשונים

).  77%(ורובן אינן מרגישות אי נוחות להציג את עצמן כבעלות עיסוק זה , )67%(זהו מקצוע בפני עצמו 

מראים כי הן , המתייחסים למעמד המקצועי של המטפלות והכשרתן, ארבעת המשפטים האחרונים

חיוניות ההכשרה לעיסוק , אפשרויות קידום: ימפולגות בהיבטים הספציפיים של הסטטוס המקצוע

  . והכבוד המיוחס על ידי אחרים למקצוע

   

על מנת ללמוד על עמדות המטפלות כלפי המקצוע נבנה משתנה מורכב שמודד את מידת ההסכמה של 

גורמי ומממצאי ניתוח זה -לצורך בניית המשתנה נעשה תחילה ניתוח רב. המטפלות עם משפטים האלה

זה הדן ביחס של אנשים אחרים אל המטפלת כאל עוזרת ( לכלול משפט אחד במשתנה החדש הוחלט לא

ועד , המבטא ראיית המקצוע כבעל סטטוס נמוך ביותר, 5טווח הציונים במשתנה החדש נע בין ציון ). בית

  .  ראיית המקצוע כבעל סטטוס גבוה ביותר- 20לציון  

  

נמצא  ).13ציון (צות על פי הציון הממוצע במשתנה החדש לצורך הניתוח מיינו את המטפלות לשתי קבו

ומחציתן מייחסות לו ) 13ציון של עד (מייחסות למקצוע סטטוס נמוך ) 54%(כי כמחצית המטפלות 

  ). 13ציון מעל (סטטוס גבוה 

  

מטפלות . השתתפות בקורס ומוצא: והם, נמצאו שני משתנים שקשורים לתפיסות של הסטטוס המקצועי

 מהמשתתפות בקורס 57%(ורס מייחסות למקצוע סטטוס גבוה יותר מאשר אלה שלא השתתפו שעברו ק

אפריקה -כמו כן נמצא כי המטפלות ילידות ישראל וילידות אסיה). משתתפות- מהלא37%לעומת 

 35%- ו62%, 67%(מייחסות סטטוס גבוה יותר לעיסוק זה מאשר ילידות ברית המועצות לשעבר 

קיים קשר בין עמדות כלפי הסטטוס המקצועי , אשר מפקחים על משתנה המוצאנמצא כי כ). בהתאמה

הקורס משפיע פחות על תפיסת , במילים אחרות. לבין הקורס רק בקרב ילידות ברית המועצות לשעבר

אפריקה מאשר בקרב ילידות ברית המועצות -הסטטוס המקצועי בקרב המטפלות ילידות ישראל ואסיה

מצבו התפקודי של , )גיל וכוונה להישאר בעיסוק, ותק: כגון(הקשורים במטפלת משתנים אחרים . לשעבר

  . המטופל והפעילויות שהמטפלת עושה עם המטופל לא נמצאו קשורים לתפיסת הסטטוס המקצועי
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 תפיסה של כישורים דרושים לעיסוק. ג
למטפלות . סוק זההיבט נוסף של ראיית העיסוק הוא תפיסת המטפלות את המיומנויות הדרושות לעי

תכונות , מבחינת מאפיינים, הוצגה שאלה פתוחה ובה הן נתבקשו להגדיר מהי לדעתן מטפלת בית טובה

מיומנויות בין : אותן ניתן למיין לשתי קבוצות, המטפלות העלו מגוון נרחב של תשובות. וכישורים

ומנות בין אישית אחת  מהמטפלות ציינו לפחות מי86%בסך הכול . אישיות ומיומנויות מקצועיות

  .  בלבד ציינו לפחות מיומנות מקצועית אחת הדרושה למטפלת טובה14%-הדרושה למטפלת טובה ו

  

טוב לב  , )35%(סבלנות : שלוש המיומנויות הבין אישיות הבולטות שהוזכרו על ידי המטפלות הן

ידע : ל ידי המטפלות הןשלוש המיומנויות המקצועיות שהוזכרו ע). 15%(ואוזן קשבת ) 32%(ומסירות 

  ). 2%(וערנות למצב המטופל  ) 5%(יכולת לנהל שיחה עם המטופל , )7%(ומקצועיות 

 
  )באחוזים(מספר מיומנויות בין אישיות ומקצועיות הנדרשות למטפלת טובה : 20 לוח 

   המטפלות%  מספר מיומנויות בין אישיות ומקצועיות 
 100  מספר מיומנויות בין אישיות 

 5  צורך במיומנויות אישיות אין 
 22  מיומנות אחת
 37  שתי מיומנויות
 36  שלוש מיומנויות

  
 100  מספר מיומנויות מקצועיות 

 73  אין צורך במיומנויות מקצועיות 
 22  מיומנות אחת
 4  שתי מיומנויות
 1  שלוש מיומנויות

  

נבנה , אישיות לעומת המקצועיות-על מנת לבחון את החשיבות שמייחסות המטפלות למיומנויות הבין

נמצא כי ). 20ראה לוח (משתנה הבוחן את מספר התכונות האישיות והמקצועיות שנמנו על ידי המטפלות 

אישית -חושבות כי מטפלת טובה צריכה להיות לפחות בעלת מיומנות בין) 95%(כמעט כל המטפלות 

לא נמצא . מנות מקצועית אחת לפחות חושבות כי מטפלת טובה צריכה מיו27%רק , לעומת זאת. אחת

, גיל(קשר בין התייחסות המטפלות למיומנויות הדרושות לבין משתני רקע שונים שקשורים במטפלת 

  .במצבו התפקודי של המטופל לפי מבחן התלות ובארגון המעסיק, )ארץ מוצא והשתתפות בקורס, ותק

  

  הכוונה להתמיד בעיסוק. ד

המטפלות נשאלו האם . צועית היא כוונות המטפלת להישאר בעיסוקהיבט אחרון לבחינת הזהות המק

רוב המטפלות ציינו שבכוונתן להישאר בעיסוק . חשבו להפסיק לעבוד כמטפלת ולעבור לעבודה אחרת

חלק ניכר מאלה שחשבו לעזוב הן ילידות ברית המועצות . הנוכחי וכרבע ציינו כי חשבו על עזיבת העיסוק

כמו כן נמצא כי ).  מאלה מעל גיל זה19% לעומת 50 מאלה שעד גיל 40%(צעירות ומטפלות ) 55%(לשעבר 

) 66%(חלק ניכר מאלה שרוצות לעזוב , כמצופה. הרצון לעזוב קשור לסטטוס המקצועי המיוחס לעיסוק

קשר , מצבו התפקודי של המטופל, משתנים אחרים כגון ותק בעיסוק. מייחסות למקצוע סטטוס נמוך



  

  46

השתתפות בקורס וסוג הארגון המעסיק לא נמצאו קשורים לשאיפה לעזוב את , י משפחההמטפלת עם בנ

  .העיסוק
   

  סיפוק וקושי בעבודה 5.2
הסיפוק מהעבודה והקשיים בעבודה נבחנו במחקר באמצעות שתי שאלות סגורות הבוחנות את מידת 

השאלה שבחנה . ההסכמה למשפטים המביעים עמדות כלפי העבודה ובאמצעות שאלה אחת פתוחה

מידת אוטונומיה , אחריות, עניין, קושי פיזי ונפשי: והם, עמדות כלפי העבודה כללה חמישה מאפיינים

  ). 21ראה לוח (וסיפוק  

  

  שיעור המטפלות שהסכימו עם משפטים המבטאים עמדות כלליות כלפי העבודה : 21לוח 
  העמדה המטפלות שהסכימו עם %  עמדות כלליות כלפי עבודת המטפלת 

  68  **העבודה קשה פיזית 
  72  **העבודה קשה נפשית
 14  *זו עבודה קלה ונוחה

 73  *זו עבודה שיש בה הרבה קשיים
 20  *זו עבודה משעממת

  88  ** העבודה דורשת אחריות רבה מדי
  89  **העבודה מאפשרת לעבוד בקצב ובמהירות שאת רוצה

 60  *זו עבודה שנותנת סיפוק רב
  .שיעור המסכימות כולל את אלה שציינו נכון ונכון מאוד. וא בעל ארבע דרגותהסולם ה *  
  .רבה ורבה מאוד, שיעור המסכימות כולל את אלה שציינו במידה בינונית. הסולם הוא בעל חמש דרגות ** 

  

מדיווח המטפלות עולה כי כשלושה רבעים מן המטפלות מעריכות את העבודה כקשה מבחינה פיזית 

רואות את ) 88%(מרבית המטפלות . רואות בה עבודה מעניינת) 80%(מרביתן , חד עם זאתי. ונפשית

יכולות (סבורות כי יש להן אוטונומיה בעבודה ) 89%(העבודה כדורשת אחריות רבה מדי ושיעור דומה 

 60% -נמצא כי האוכלוסייה מפולגת , לגבי סיפוק מהעבודה). לעבוד בקצב ובמהירות שהן רוצות

  . מייחסות לעבודה סיפוק מועט או בכלל לא40%-ת כי זו עבודה שיש בה סיפוק רב ומסכימו

  

, המייחסות לעבודה קושי רב)  ומעלה41(נמצא כי שיעור המטפלות המבוגרות , באשר לקושי בעבודה

 72%,  ומעלה40מבין המטפלות בנות . גדול יותר בהשוואה לשיעורן בקרב המטפלות הצעירות יותר

בקבוצה המבוגרת , בדומה.  בקרב המטפלות הצעירות יותר53%זו עבודה קשה פיזית לעומת דיווחו כי 

ארץ , ותק(מאפיינים אחרים של המטפלות .  בקבוצה הצעירה40% דיווח על קושי נפשי לעומת 66%

,  וניקוד בהשגחה) ADL(מצבו התפקודי של המטופל על פי מבחן תפקוד אישי , )מוצא והשתתפות בקורס

קשר של המטפלת עם בני משפחת המטופל והארגון המעסיק לא , )עם מי גר(מגוריו של המטופל תנאי 

  . נמצאו קשורים לתחושות הקושי הללו
   

נמצא כי שיעור המטפלות ילידות ברית המועצות לשעבר המביעות , באשר לתחושת הסיפוק מהעבודה

        85%, 47%(אפריקה -לידות אסיהסיפוק גבוה מהעבודה נמוך בהשוואה למטפלות ילידות ישראל וי

כמו כן נמצא כי שיעור המטפלות שעברו קורס ומביעות סיפוק גבוה מהעבודה גבוה ).  בהתאמה86%-ו

לא נמצא קשר בין מאפיינים אחרים ).  בהתאמה55% לעומת 68%(משיעור המטפלות שלא עברו קורס 
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וניקוד ) ADL( על פי מבחן תפקוד אישי מצבו התפקודי של המטופל, )גיל ותק בעיסוק(של המטפלת 

  .  תנאי מגוריו של המטופל וסוג ארגון מעסיק לבין הערכת המטפלות את העבודה כמספקת, בהשגחה
  

הבנה מעמיקה יותר של הסיפוק מהעבודה והקשיים הכרוכים בה עולה מתוך תשובת המטפלות לשאלה 

עבודה ומהם הדברים שמקשים ומתסכלים פתוחה שבה הן נשאלו מהם הדברים שנותנים להן סיפוק ב

שני הגורמים שהוזכרו על ידי מרבית המטפלות כתורמים לסיפוק בעבודה ). 22ראה לוח (אותן בעבודה 

 - ") כאשר המשפחה מרוצה"ו" כאשר המטופל מחייך: "כגון(שביעות רצון והערכה מצד המטופל : הם

שני גורמים אלה . 37% -") תרומה לאנשים" ו"מילוי מצווה: "כגון(ותחושה של עזרה ושליחות ; 39%

מעניין לראות כי . מבטאים את חשיבותם של מניעים אינטרינזיים כגורמים לסיפוק בעבודת המטפלת

, ואילו הגורם השני קשור במטפלת, גורם אחד לסיפוק הוא הצד של המטופל והמשוב החיובי ממנו

י גורמים נוספים לסיפוק שהוזכרו על ידי שנ. בערכים ובמניעים שלה לעבודה, בתחושת השליחות

" קריאה וטיול עם המטופל: "לדוגמה, מטלות הקשורות בעבודה, כלומר(אופי העבודה : המטפלות הם

לשוחח עם ", לדוגמה(והמטופל כמשאב שממנו מפיקה המטפלת תועלת ") כאשר ביתו של המטופל נקי"ו

  ").  זה מענייןלשוחח עם המטופל"ו" המטופל מאפשר לי ללמוד עברית
  

  )באחוזים(דברים שגורמים לסיפוק בעבודה ודברים שמקשים ומתסכלים בעבודה : 22 לוח 
   המטפלות %  

 100  דברים שגורמים לסיפוק בעבודה
 39  שביעות רצון של המטופל והערכתו את העזרה 

 37  תחושת עזרה ושליחות של המטפלת
 14  אופי העבודה 

 5  המטופל כמשאב 
 5  רשום דב

  
 100  דברים שמקשים ומתסכלים בעבודה

 19  התמודדות עם מצב המטופל ותסכול ממצבו
 19  בקשות מוגזמות מצד המטופל ודרישות מעבר לתפקיד

 17  יחס המטופל אל המטפלת  
 14  אופי התפקיד
 4  חוסר תגמול
 27  שום דבר

  

בהשוואה ,  בשל תחושת עזרה ושליחותשיעור גבוה יותר של מטפלות שלא עברו קורס דיווחו על סיפוק

ביחס לשאר גורמי הסיפוק לא נמצא קשר בינם לבין ).  בהתאמה30%- ו40%(למטפלות שעברו קורס 

מצבו התפקודי של המטופל על פי , )ותק וארץ מוצא, גיל(מאפייני המטפלת , בדומה. השתתפות בקורס

והקשר בין המטפלת ) עם מי הוא גר( המטופל תנאי מגוריו של, וניקוד בהשגחה) ADL(מבחן תפקוד אישי 

  . לבין בני המשפחה של המטופל אינם קשורים לגורמי הסיפוק בעבודה

   

המטפלות שציינו  .  אינן רואות אף גורם מתסכל27%לגבי הגורמים המתסכלים בעבודה נמצא כי 

 המטופל ותסכול התמודדות עם מצב) 1: (גורמים מתסכלים בעבודה הזכירו ארבעה נושאים עיקריים

התמודדות עם מקרים "ו, "המטופל אינו רוצה לאכול או לקחת תרופות: "לדוגמה, )19%(ממצבו 

" דרישה לניקוי יסודי", לדוגמה, )19%(בקשות מוגזמות מצד המטופל ) 2(; "סיעודיים ומות המטופל
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יחס שלילי "ו, "דותפקו", לדוגמה) 17%(יחס המטופל אל המטפלת ) 3(; "דרישה להחליף סירים בפסח"ו

כי , ניתן לראות). 14%" (החלפת חיתולים"ו" הצורך לנקות", לדוגמה, אופי התפקיד) 4(; "למטפלת

  . הגורמים האינטרינזיים מהווים את הגורמים העיקריים, גם בראיית הקושי, בדומה לתחושת הסיפוק

  

מצבו התפקודי של , )קורסארץ מוצא והשתתפות ב, ותק, גיל(לא נמצא קשר בין מאפייני המטפלות 

קשר המטפלת עם בני משפחת המטופל וסוג ארגון מעסיק לבין , )עם מי הוא גר(המטופל ותנאי מגוריו 

  .סוגי הקשיים בעבודה

   

הטרדה מינית וקשיים בשל תנאי : והם, המחקר בדק גם את שכיחותם של שני קשיים נוספים בעבודה

ווחו כי בעבודתן הן נתקלו במצבים שבהם הן הרגישו לא עשירית מהמטפלות די. המגורים של המטופל

שיעור זהה של מטפלות דיווחו על קשיים בעבודה בגלל תנאי מגורים של . נוח על רקע של הטרדה מינית

 .  המטופל כגון העדר ציוד דרוש או תנאי הדירה
  

  קשר מקצועי של המטפלות עם הארגון המעסיק. 6
  

. וי המקצועי של המטפלות מתבצע על ידי הארגונים המעסיקיםהליו, במסגרת חוק ביטוח סיעוד

במסגרת המחקר נבחנו מספר היבטים הקשורים לראיית המטפלות את היקפם ואיכותם של ההדרכה 

  .  והייעוץ הניתנים להן על ידי הארגון המעסיק

  

  הכנסת המטפלות לביתו של המטופל ותוכנית העבודה6.1
כניסת המטפלת בפעם הראשונה לביתו של המטופל צריכה להיות מלווה , על פי נוהלי חוק ביטוח סיעוד

דיווחו כי ) 62%(מהמחקר עולה כי כשני שלישים מהמטפלות . על ידי איש מקצוע מטעם הארגון המעסיק

לא . הן נכנסו בפעם הראשונה לביתו של המטופל שבמדגם בליווי של איש מקצוע מטעם הארגון המעסיק

מצבו התפקודי של המטופל , )ארץ מוצא והשתתפות בקורס, ותק, גיל(יני המטפלות נמצא קשר בין מאפי

סוג הפעילויות של המטפלת והארגון המעסיק לבין דפוסי הכניסה לבית , )עם מי הוא גר(ותנאי מגוריו 

  . המטופל

  

בשאלה אחרת המטפלות נשאלו אם מישהו בחברה אמר להן מה מותר ומה אסור להן לעשות בטיפול 

לא נמצא קשר בין משתנה זה לבין . ציינו כי מידע זה ניתן להן) 83%(מרבית המטפלות . מטופל שבמדגםב

  . המידה בה המטפלת דיווחה כי היא עושה פעילויות שאינן כלולות בתוכנית הטיפול

  

ניתנה להן תוכנית עבודה , דיווחו כי לפני הכניסה לבית המטופל שבמדגם) 84%(מרבית המטפלות 

תוכנית זו וכן תוכנית ימים ושעות עבודה נמסרו בעיקר על ידי . ת את המטלות שעליהן לבצעהכולל

  . העובדים הסוציאליים בארגון
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נמצא כי כמעט כל , שעות ומטלות,  ימים-אם משלבים את שלושת המשתנים של תוכנית העבודה 

אך ,  לבית המטופל שבמדגםדיווחו כי ניתנה להן תוכנית עבודה כלשהי לפני הכניסה) 95%(המטפלות 

  .או שעות עבודה/ מהמטפלות נכנסו ללא כל תוכנית המפרטת ימים ו20%

  
המטפלות נשאלו האם בחודשיים האחרונים קרה שהן שינו את יום ההגעה או את שעת ההגעה למטופל 

בין לא נמצא קשר ).  בהתאמה75%- ו85%(מרבית המטפלות דיווחו כי לא שינו ימים ושעות . שבמדגם

מצבו התפקודי של המטופל ותנאי מגוריו , )ארץ מוצא והשתתפות בקורס, ותק, גיל(מאפייני המטפלות 

 . וסוג הארגון המעסיק לבין שינוי מועד ההגעה לעבודה) עם מי הוא גר(
  

שבעה עשר אחוזים . שאלה נוספת בדקה האם המטפלות נעדרו מהעבודה במהלך החודשיים האחרונים

.  פעמים במהלך החודשיים האחרונים1.6המטפלות נעדרו , בממוצע. ו על היעדרותמהמטפלות דיווח

יחד עם זאת נמצא כי . המטפלות שנעדרו הודיעו על כך למטופל ולארגון המעסיק) 72%(ברוב המקרים 

המטפלות .  לא הודיעו לאיש5%- רק לארגון המעסיק ו7%,  מתוך אלה שנעדרו הודיעו רק למטופל16%

מחצית המטפלות אמרו . במקרה של היעדרות הן בדרך כלל מחזירות את הימים שלא עבדונשאלו האם 

 . שכן ומחציתן שלא
  

עשרים ותשעה אחוזים . המטפלות גם נשאלו האם בשנתיים האחרונות הן ביקשו להחליף מטופל

סיבות ה).  ביקשו יותר מפעם אחת9%- ביקשו להחליף פעם אחת ו20%(מהמטפלות דיווחו כי הדבר קרה 

ודרישות מופרזות מצד ) 58%(העיקריות לבקשה להחליף את המטופל הן חוסר יכולת להסתדר אתו 

נמצא כי ככל ). 86%(הארגון המעסיק נענה לבקשה זו , על פי רוב, לפי דיווח המטפלות). 35%(המטופל 

 מתוך .שיעור המטפלות המבקשות להחליף מטופל גבוה יותר, שהמטפלות מטפלות ביותר מטופלים

 מהמטפלות שעובדות עם 42% ביקשו להחליף מטופל לעומת 19%המטפלות שמטפלות במטופל אחד 

  .שלושה מטופלים ויותר

  

   קשר מקצועי עם הממונה6.2
. הקשר המקצועי עם הממונה הוא בעל חשיבות רבה לאור העובדה שהמטפלת עובדת בסביבה מבודדת

 כי יש מישהי בארגון המעסיק שממונה עליהן מבחינה דיווחו) 88%(המחקר מראה כי מרבית המטפלות 

  ). 35%(לרוב הממונה היא עובדת סוציאלית . מקצועית

  

מפגש פנים אל פנים לצורך , קשר טלפוני: הקשר בין הממונה לבין המטפלת נבחן בשלושה מישורים

  . וביקור של הממונה בבית המטופל, שיחה על עבודה

 
.  ביוזמת המטפלת וביוזמת הממונה-לת נבחן במחקר משני כיוונים  בין הממונה למטפהקשר הטלפוני

  ). 23ראה לוח (נמצא כי המטפלות מדווחות על תדירות קשר גבוהה יותר ביוזמת הממונה מאשר ביוזמתן 
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  )באחוזים(תדירות הקשרים בין המטפלות לבין הממונה : 23לוח 
   המטפלות %  

 100  קשר טלפוני ביוזמת הממונה 
 10  ם בשבועעד פע

 40  עד פעם בחודש 
  27  שלושה-פעם בחודשיים

 23  אף פעם 
    

 100  קשר טלפוני ביוזמת המטפלת
 6  עד פעם בשבוע
 29  עד פעם בחודש
  30  שלושה-פעם בחודשיים

  35  אף פעם
    

  100  קיום מפגשים פנים אל פנים 
  43  התקיימו מפגשים 

 57  לא התקיימו מפגשים 
  

של קשר יזום על ידי , יצרנו משתנה מורכב, את תדירות הקשר ולבחון מיהו יוזם הקשרעל מנת לבדוק 

יש קשר הדדי ביוזמת שני ) 57%(משתנה זה מראה כי לרוב המטפלות . המטפלת ועל ידי הממונה

 14%-ול;  מהמקרים רק המטפלת מתקשרת10%; בחמישית מהמקרים רק הממונה מתקשר; הצדדים

נמצא קשר בין השתתפות בקורס לבין תדירות הקשר עם הממונה .  הממונהאין כל קשר טלפוני עם

אחוז גבוה יותר מהמטפלות שעברו קורס נמצאות בקשר הדדי עם הממונה ). ביוזמתן וביוזמת הממונה(

אחוז גבוה יותר מהמטפלות שלא , ומאידך)  בהתאמה48%- ו68%(בהשוואה למטפלות שלא עברו קורס 

 10%- ו17%(בהשוואה למטפלות שעברו קורס , מצאות בקשר עם הממונהעברו קורס כלל אינן נ

מצבו , )ותק וארץ מוצא(לא נמצא קשר בין אופי הקשר הטלפוני לבין מאפייני המטפלת ). בהתאמה

תנאי מגוריו של , מבחן התלות וניקוד בהשגחה, )ADL(התפקודי של המטופל על פי מבחן תפקוד אישי 

  . סוג הארגון המעסיקו) עם מי הוא גר(המטופל 

  

 כאשר המטפלת יוזמת את -המטפלות נשאלו גם מה הם נושאי השיחה העיקריים בשיחות הטלפון 

הנושא הנפוץ . נושאי השיחה שפורטו היו דומים בשני המקרים. השיחה וכאשר הממונה יוזמת אותה

צון להמליץ על חברה בקשה ליום חופש או ר, לדוגמה, ביותר היה  התייעצות בענייני מנהלה וחוקים

).  מהנושאים של השיחות ביוזמת המטפלת43% מנושאי השיחה שביוזמת הממונה לעומת 58%(לעבודה 

התייעצות מקצועית והעלאת שאלות וקשיים בעת . א: שני נושאים נוספים הקשורים יותר למטפלת הם

 מהשיחות 27%(מטופל  קשיים עם משפחת המטופל והתייעצות כיצד להתמודד עם ה-לדוגמה , הטיפול

 -לדוגמה , יידוע הממונה על שינויים במצבו של המטופל. ב; ) מצד המטפלת38%-מצד הממונה ו

  ). בהתאמה19%- ו15%(התדרדרות במצבו 

  

הן נפגשו עם המטפלות גם נשאלו האם בחודשיים האחרונים , מעבר לבחינת הקשר הטלפוני עם הממונה

) 43%(כמחצית מהמטפלות ). לא בזמן מסירת טפסים(ן בעבודתן עליהן מקצועית על מנת לדוהממונה 

המטפלות נשאלו על מה הן מדברות בדרך כלל עם הממונה . דיווחו שהתקיימו מפגשים מעין אלו

אולם שכיחותם , נמצא כי נושאי השיחה היו דומים לאלה שבשיחות הטלפון. במפגשים פנים אל פנים
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וע הממונה על מצבו של המטופל היו יותר שכיחים במפגשים פנים התייעצות מקצועית וייד. הייתה שונה

לא נמצא קשר בין ). 28%(ואילו ענייני מנהלה וחוקים היו פחות שכיחים )  בהתאמה31%- ו41%(אל פנים 

, )ארץ מוצא והשתתפות בקורס, ותק(קיום מפגשים פנים אל פנים עם הממונה לבין מאפייני המטפלת 

  . פל וסוג הארגון המעסיקמצבו התפקודי של המטו

  

נבנה , עם הממונה) טלפוני או מפגשים פנים אל פנים(על מנת לבחון האם יש מטפלות שאין להן כל קשר 

 ציינו שאין להן 12%( מהמטפלות אין כל קשר עם ממונה 19%-נמצא כי בסך הכל ל. משתנה מורכב

 ).  בטלפוןאו מדברות אתה/ יש ממונה אולם הן אינן נפגשות ו7%-ממונה ול
  

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

   מטפלות%  ביקורים של הממונה בבית המטופל 
  100  כ"סה

 34  ביקורים בנוכחות המטפלת ושלא בנוכחותה 
 29  ביקורים רק בנוכחות המטפלת

 17  ביקורים רק ללא נוכחות המטפלת 
 20  לא התקיימו כל ביקורים  

 
ביקורים דרך נוספת לבחון את הקשר המקצועי בין הממונה למטפלת היא באמצעות בחינת קיומם של 

המטפלות נשאלו כמה פעמים נערכו ביקורים של הממונה בבית המטופל בחודשיים . בביתו של המטופל

: והם, קור נפוצים של הממונה בבית המטופלנמצאו שני דפוסי בי. בנוכחותן ושלא בנוכחותן, האחרונים

וממונה הבאה ) 34%(ממונה הבאה לבקר את המטופל גם כאשר המטפלת נמצאת וגם כשהיא איננה 

חמישית דיווחו כי בחודשיים האחרונים לא היו כלל ביקורים ). 29%(לבקר רק כאשר המטפלת נמצאת 

 בממוצע -הביקורים נערכים בתדירות גבוהה אך באופן כללי , )24ראה לוח (של ממונה בבית המטופל 

גם כאן  .  ביקורים שלא בנוכחותה1.72-ו,  ביקורים בנוכחות המטפלת1.96נערכו בחודשיים האחרונים 

ארץ מוצא והשתתפות , ותק(לא נמצא קשר בין דפוסי הביקורים של הממונה לבין מאפייני המטפלת 

  . מעסיקרמת התפקוד של המטופל וסוג הארגון ה, )בקורס

  

  הערכת המטפלות את הממונה6.3
המטפלות נתבקשו לציין האם הן מסכימות או אינן מסכימות עם מספר משפטים המתייחסים לשלושה 

  .תמיכה ומעורבות וסמכות מקצועית, זמינות: והם, ממדים בתפקיד הממונה

  

נה ומתמיכה  עולה כי רוב המטפלות הביעו שביעות רצון גבוהה ממידת זמינות הממו25מלוח 

שיעור נמוך יותר של מטפלות הביעו הערכה כלפי הסמכות המקצועיות , מאידך. וממעורבותה המקצועית

מחצית מהמטפלות סבורות כי הממונה מלמדת אותן דברים חדשים ומחציתן , למשל. של הממונה

,  ממונהקשר עם, )ותק והשתתפות בקורס, גיל(לא נמצא קשר בין מאפייני המטפלות . סבורות שלא

לבין הערכת הממונה מבחינת ) עם מי הוא גר(מצבו התפקודי של המטופל ותנאי מגוריו , ארגון מעסיק

  . סמכות מקצועית
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  )באחוזים(עמדות המטפלת כלפי הממונה : 25לוח 
   מטפלות שהשיבו בחיוב %  

    זמינות
 91  אני יכולה להשיג את הממונה כשאני צריכה אותה

 89  ות כשיש לי בעיה בעבודהלרוב יש לי למי לפנ
   

   תמיכה ומעורבות 
 97  הממונה אינה מתערבת יותר מדי בעבודה שלי

 92  הממונה מתעניינת מספיק בעבודה שלי
 86  הממונה תומכת בי ומעודד אותי בעבודה

  
   סמכות מקצועית

 73  אני מקבלת מספיק ייעוץ מהממונה
 64  לילממונה יש יותר ידע בטיפול בזקן מאשר 

 54  הממונה מלמדת אותי הרבה דברים
  

) 10%(מיעוטן . המטפלות נשאלו האם הן היו רוצות לשנות משהו בקשר המקצועי בינן לבין הממונה

המטפלות התייחסו בעיקר לרצון להגביר את הקשר וההדרכה מצד הממונה    . הביעו עניין בשינוי הקשר

  . )4%(ולקבל גיבוי רב יותר ויחס הוגן ) 5%(

  

   התייעצות ומפגשים מקצועיים בין המטפלות 6.4
במחקר . מקור נוסף לקבלת ייעוץ והדרכה הם התייעצויות ומפגשים מקצועיים בין עמיתים למקצוע

נשאלו המטפלות האם בחצי השנה האחרונה הן התייעצו עם מטפלות אחרות או מטפלות אחרות 

דיווחו כי היתה התייעצות ) 36%(יש מהמטפלות למעלה משל. התייעצו אתן בנושאים הקשורים בעבודה

שיעור המטפלות . נמצא קשר בין השתתפות בקורס לבין קיום קשר עם מטפלות אחרות. ביניהן

לא ).  בהתאמה27%- ו47%(המתייעצות גבוה יותר בקרב אלה שעברו קורס לעומת אלה שלא עברו קורס 

ו התפקודי של המטופל לבין התייעצות עם סוג הארגון המעסיק ומצב, נמצא קשר בין ותק המטפלת

  .מטפלות אחרות

  

מרביתן דיווחו כי הן מתייעצות בסוגיות . המטפלות נשאלו על מה הן מתייעצות עם מטפלות אחרות

ועל בעיות בינן , כיצד לגלח או כיצד לנקות, כיצד לטפל במטופל חולה סכרת: לדוגמה, הקשורות בטיפול

  .ואו בני משפחת/לבין המטופל ו
 

. סבורות כי התייעצות מקצועית עם מטפלות אחרות חשובה או חשובה מאד) 45%(כמחצית המטפלות 

מבין המטפלות , כלומר. הערכת המטפלות את חשיבות הקשר עם מטפלות אחרות קשורה בקיום הקשר

שיעורן של אלו שסבורות כי קשר זה חשוב גבוה משיעורן של אלו , שמתייעצות עם מטפלות אחרות

  ). בהתאמה21%- ו55%(סבורות כי הקשר אינו חשוב ש

  

מפגשים של קבוצת : נשאלו המטפלות על קיומן של שתי פעילויות לימוד, בנוסף להתייעצויות הדדיות

השתלמויות בשנתיים /הרצאות/מטפלות לצורך דיונים בנושאי עבודה בשנה האחרונה וימי עיון

המשלב בין , נבנה משתנה מורכב,  ההדרכתיות שלעילעל מנת לבחון את תפוצת הפעילויות. האחרונות
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דיווחו כי הארגון המעסיק לא ארגן כל מפגשים של ) 61%(מרבית המטפלות . שני סוגי פעילויות הלימוד

 דיווחו כי הארגון המעסיק קיים 20%; הרצאות והשתלמויות בשנתיים האחרונות, מטפלות או ימי עיון

 ציינו כי 6%-ו; חו כי התקיימו רק מפגשים של קבוצה של מטפלות דיוו13%; פעילויות משני הסוגים

נמצאו הבדלים בין סוגי הארגונים המעסיקים בקיום . ימי עיון והרצאות, התקיימו רק השתלמויות

ב לעומת אלה "שיעור המטפלות המדווחת על קיומן של פעילויות אלה הוא גבוה יותר במט. פעילויות אלו

נמצא כי כאשר פעילויות אלה ).  בהתאמה24%- ו42%, 72%(רות פרטיות המועסקות בעמותות ובחב

  . רוב המטפלות מדווחות כי הן מגיעות אליהן, מוצעות על ידי הארגונים

  
  תנאי העסקה וקידום . 7
  

תנאי , אחד הנושאים הנדונים בספרות בהקשר לעבודת המטפלת הוא רמת ההכנסה של המטפלות

  .  זה נבחנו סוגיות אלה מנקודת ראותן של המטפלותבמחקר. העסקתן ודרכי התגמול

  

  שכר המטפלות7.1
.  אגורות80סטיית התקן היא .  14.60₪השכר הממוצע ברוטו לשעת עבודה הוא  , לפי דיווח המטפלות

נמצא כי קיימת שונות , מבחינת התפלגות השכר לשעה. לשעה ₪ 21-ל ₪ 12.40טווח השכר לשעה נע בין 

ראה (לשעה  ₪ 15.00- ל14.00מרוויחות בין ) 71%(לגות השכר וכי מרבית המטפלות קטנה יחסית בהתפ

  ).26לוח 

  

ערכנו ניתוח רב משתני , כדי ללמוד מהם המשתנים שיש להם השפעה עצמאית על השכר לשעת עבודה

: חולק לשתי קבוצות) שכר לשעת עבודה(המשתנה התלוי ). 4ראה נספח (מסוג רגרסיה לוגיסטית 

המשתנים הבלתי . לשעת עבודה ומטפלות שמשתכרות מעל לסכום זה ₪ 14.50 שמשתכרות עד מטפלות

נמצא כי לוותק . סוג ארגון מעסיק ואזור מגורים, ותק המטפלת בעיסוק, השתתפות בקורס: תלויים הם

סיכוייה של מטפלת בעלת ותק של . המטפלת יש ההשפעה העצמאית המובהקת החזקה ביותר על השכר

,  משל מטפלת בעלת ותק של עד שנה2.6גבוהים פי , לשעת עבודה ₪ 14.50ע שנים להשתכר מעל מעל ארב

השפעה עצמאית מובהקת נמצאה גם לסוג הארגון .  משל מטפלת בעלת ותק של שנה עד שנתיים2.7ופי 

לשעת עבודה  ₪ 14.50סיכוייה של מטפלת המועסקת בעמותה להשתכר מעל . המעסיק ולמקום המגורים

וסיכוייה של מטפלת הגרה במרכז הארץ גבוהים ) =2.2R.O(הים משל מטפלת בארגון פרטי גבו

  ). =2.3R.O(לשעה  ₪ 14.50מהסיכויים של מטפלת הגרה בצפון הארץ להשתכר מעל 

  

נבחן בנפרד הקשר בין השכר לשעת עבודה לבין מצבו התפקודי של המטופל לפי , בנוסף לניתוח רב משתני

  .לא נמצא קשר בין משתנים אלו. ההשגחהאו /מבחן התלות ו
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  )באחוזים(התפלגות השכר ברוטו לשעת עבודה ולחודש עבודה ושביעות הרצון מהשכר : 26לוח 
   המטפלות %  

 100  * שכר ברוטו לשעת עבודה
14.00-12.00 ₪  8 
15.00-14.01 ₪  71 
16.00-15.01₪   15  

 6  ויותר ₪ 16.01
    

 100  **שכר חודשי ברוטו
 25   750₪עד 

1,000-751 ₪  15 
1,500-1,001 ₪  25 
2,000-1,501 ₪  17 

4,000 – 2,001 ₪  18 
    

  100  ***השכר הרצוי לשעת עבודה
19.00-14.00  ₪   18  

20.00 – 19.01 ₪   56  
22.01-30.00 ₪   26  

    
  100  שביעות רצון משכר

  1  מאוד מרוצה
  12  מרוצה

  35  לא כל כך מרוצה
  52  א מרוצהכלל ל

   ₪ 14.60 -ממוצע שכר ברוטו לשעת עבודה *     
   ₪ 1,392 -ממוצע שכר חודשי ברוטו **   
   ₪ 21.00 - ממוצע שכר רצוי לשעת עבודה *** 

  

מדיווח המטפלות עולה כי השכר הממוצע לחודש . המטפלות נשאלו מה היה שכרן ברוטו בחודש האחרון

השכר החודשי מותנה במספר שעות העבודה של .  720₪ וסטיית התקן היא ₪ 1,392עבודה הוא 

 ₪        240טווח השכר נע בין ). 27ראה לוח (ולכן נמצאה שונות רבה בהתפלגות המשכורות . המטפלות

 דיווחו על שכר של יותר 18%-ו ₪ 750רבע מהמטפלות דיווחו על שכר חודשי ברוטו של עד .  4,000₪-ל

  .  2,000₪-מ

 
החל ממאוד מרוצה ,  לדרג את מידת שביעות רצונן מהשכר על סולם של ארבע דרגותהמטפלות התבקשו

לא נמצא קשר בין שביעות הרצון .  מהמטפלות הביעו שביעות רצון מהשכר13%רק . ועד בכלל לא מרוצה

, השכר החודשי, )אזור מגורים והשתתפות בקורס, גיל ארץ מוצא, ותק(מהשכר לבין מאפייני המטפלות 

  . המעסיק ומצבו התפקודי של המטופלהארגון

  

השכר הרצוי הממוצע , על פי תשובותיהן). נטו(המטפלות נשאלו מהו לדעתן שכר הוגן לשעת עבודה 

הפער בין ממוצע .  30₪-ל ₪ 14טווח השכר הרצוי נע בין . ₪וסטיית התקן שלושה  ₪ 21לשעה הוא 

לא נמצא קשר . 43%ת לשעת עבודה הוא השכר הרצוי לשעת עבודה לבין ממוצע השכר שמטפלת משתכר
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, )אזור מגורים והשתתפות בקורס, ארץ מוצא, גיל, ותק(בין רמת השכר הרצויה לבין מאפייני המטפלת 

  . הארגון המעסיק ומצבו התפקודי של המטופל

 
דיווחו כי הן אינן ) 82%(רוב המטפלות . המטפלות נשאלו האם הן רואות אפשרות לקבל תוספות שכר

המטפלות שציינו כי לדעתן תוכלנה להתקדם בשכר . ות כי הן יוכלו לשנות את רמת השכר הנוכחיתסבור

 ).  3₪סטיית התקן (ברוטו  ₪ 19דיווחו כי השכר הממוצע אליו תוכלנה להגיע הוא 
  

   תנאים סוציאליים של המטפלות7.2
, להן מה מגיע להן ומה לאשליש מהמטפלות דיווחו כי בארגון המעסיק לא נאמר , מבחינת תנאי העסקה

נמצא כי אין קשר בין הארגון המעסיק והוותק של . כלומר מהן הזכויות והחובות שלהן כעובדות הארגון

  . המטפלת בעיסוק לבין יידוע המטפלות בדבר זכויותיהן וחובותיהן

  

  )באחוזים(מטפלות שמקבלות את התנאים הסוציאליים מהארגון המעסיק : 27לוח 
   מטפלות שמקבלות הטבות%  ליות הטבות סוציא

  93  שי לחג
 91  ימי חופשה

 86  תשלום עבור נסיעות 
 84  דמי הבראה
 25  קרן פנסיה

 24  דמי ביגוד או חלוק
 

ודמי הבראה  ) 91%(ימי חופשה , )93%( עולה כי מרבית המטפלות דיווחו כי הן מקבלות שי לחג 27מלוח 

רוב המטפלות שאינן מקבלות ). 86%(ת תשלום בעבור נסיעות מרביתן דיווחו גם כי הן מקבלו). 84%(

שיעור נמוך מבין המטפלות ). 95%(תשלום בעבור נסיעות הולכות ברגל ואינן משתמשות בתחבורה 

שיעור המטפלות המקבלות דמי ). 24%(ודמי ביגוד או חלוק ) 25%(דיווחו כי הן מקבלות קרן פנסיה 

- ו18%, 49% -לגבי ביגוד (ב בהשוואה לעמותות ולחברות פרטיות "ביגוד וקרן פנסיה גבוה יותר במט

נמצא כי שיעור גבוה יותר של מטפלות ).  בהתאמה12%- ו27%, 42% - בהתאמה ולגבי קרן פנסיה 16%

לא נמצא ).  בהתאמה11%- ו41%(שעברו קורס מקבלות קרן פנסיה בהשוואה למטפלות שלא עברו קורס 

מדיווח המטפלות עולה גם כי שלושה רבעים . חרים לבין השתתפות בקורסקשר בין תנאים סוציאליים א

לא נמצא קשר בין שביעות הרצון . מן המטפלות אינן מרוצות מהתנאים הסוציאליים הניתנים להם

  . סוג הארגון המעסיק והשתתפות בקורס, מהתנאים הסוציאליים לבין התנאים הסוציאליים עצמם

  

; "ימי כיף"המטפלות דיווחו כי הארגון המעסיק קיים בשנה האחרונה מחצית , באשר להטבות אחרות

 דיווחו כי הארגון המעסיק מעניק 6%-ו;  דיווחו כי הארגון יזם בשנה האחרונה מסיבות וטיולים45%

. נמצא קשר בין סוג הארגון המעסיק לבין קיום פעילויות אלה). כימי הולדת(מתנות לאירועים מיוחדים 

 מחברות פרטיות ציינו 28%- מקרב העובדות בעמותות ו45%, ב"וזים מהעובדות במטשבעים ותשעה אח

 מעמותות 45%, ב" מעובדות מט91%" (ימי כיף"המגמה הייתה דומה לגבי קיום . כי הארגון ערך מסיבות

  ).  מחברות פרטיות33%-ו
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   ִתגמול המטפלות ואפשרויות קידום 7.3
, בונוסים כספיים: וגים בארגון כהכרה על עבודה טובה והםהמטפלות נשאלו על דפוסי הִתגמול הנה

היציאה לקורס הוא התגמול הנפוץ ביותר       ". עובד מצטיין"מכתבי הערכה ותעודה של , יציאה לקורס

, )17%(שיעור נמוך יותר של מטפלות דיווחו כי הארגון המעסיק נותן תעודה של עובדת מצטיינת ). 47%(

. כהכרה של הארגון המעסיק על עבודה טובה של המטפלת) 10%(בונוסים כספיים ו) 13%(מכתבי הערכה 

. נמצא קשר בין השתתפות בקורס לבין הערכת המטפלות כי יציאה לקורס היא תגמול עבור עבודה טובה

שיעור גבוה יותר של מטפלות שעברו קורס סבורות כי יציאה לקורס היא הכרה של הארגון בעבודה 

 ).  בהתאמה31%- ו65%(ואה למטפלות שלא עברו קורס זאת בהשו, טובה
  

ב מאשר בעמותות "כל דפוסי הִתגמול האחרים נפוצים יותר במט, נמצא כי להוציא בונוסים חד פעמיים

ב בהשוואה לארגונים פרטיים "עלות הוצאה לקורס גבוהה יותר במט, לדוגמה. ובארגונים פרטיים

יחות מתן בונוסים גדולה יותר בעמותות מאשר במגזר הפרטי  שכ).  בהתאמה36%- ו44%, 62%(ועמותות 

  ).  בהתאמה7%- ו8%, 21%(ב "ובמט

  

כספי או קידום (מדווחות על קבלת תגמול ) 10%-9%(הנתונים מראים כי שיעור קטן של מטפלות 

מרבית המטפלות אמרו כי הן אינן רואות אפשרות , לגבי העתיד. על עבודה מקצועית טובה) בעבודה

גם הביעו אי שביעות רצון מהמצב הקיים ) 73%(רובן ). 83%(או קידום בשכר ) 93%(קידום מקצועי ל

  . מבחינת קידום אפשרי

  

הן נשאלו האם מאז שהן עובדות בארגון . היבט נוסף של ִתגמול הוא שיחת הערכה עם המטפלות

) 73%(ים מן המטפלות שלושה רבע. מישהו ישב אתן באופן מסודר כדי להעריך את עבודתן, המעסיק

לא נמצא קשר בין קיום שיחות הערכה לבין סוג הארגון . דיווחו כי לא נערכה להן שיחת הערכה מעין זו

שישים . המטפלות נתבקשו לדרג את מידת החשיבות שהן מייחסות לקיומן של שיחות ההערכה. המעסיק

ינו כי השיחה כלל אינה חשובה או לא צי) 40%(והנותרות , אחוז ציינו כי השיחה חשובה או חשובה מאוד

נמצא קשר בין החשיבות המיוחסת לשיחת ההערכה לבין השתתפות בקורס והמוצא של . כל כך חשובה

אחוז גבוה יותר מבוגרות הקורס מייחסות לשיחת ההערכה חשיבות בהשוואה לאלה שאינן . המטפלות

אפריקה -תר מילידות ישראל ואסיהשיעור גבוה יו, כמו כן).  בהתאמה52%- ו73%(בוגרות קורס 

).  בהתאמה50%- ו81%, 80%(מייחסות לשיחת ההערכה חשיבות לעומת ילידות ברית המועצות לשעבר 

  . לא נמצא קשר בין ותק המטפלות וסוג הארגון המעסיק לבין העניין בשיחת הערכה עם ממונה
  

  נתונים על מטפלות שהן עובדות זרות מהפיליפינים. 8
  

במסגרת חוק ביטוח , שעוסקות בטיפול בית,  עובדות זרות מהפיליפינים25קר זה רואיינו גם במסגרת מח

; )64%(ארגונים פרטיים : עובדות אלו מועסקות על ידי שלושת סוגי הארגונים המעסיקים. סיעוד

פרק .  מכלל המטפלות8%שמהוות ,  עובדות זרות40בסך הכול עלו במדגם ). 12%(ב "מט; )24%(עמותות 

  .  זה מציג ממצאים עיקריים מראיונות אלה
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  דמוגרפיים של העובדות הזרות והוותק שלהן בעבודה- מאפיינים סוציו8.1
  9 שנים וסטיית התקן 35הגיל הממוצע הוא : הן נשים ורובן צעירות) 96%(מרבית העובדות הזרות  

 ). 65עובדת אחת בת  (65- ל23טווח הגילים נע בין . חודשים
כמעט כל העובדות הנשואות          .  משפחתי מחצית העובדות רווקות ומחציתן נשואותמבחינת מצב 

הילדים . שניים בממוצע, יש ילדים) 48%(למחצית העובדות . דיווחו כי בן זוגן לא נמצא בארץ) 90%(

 . אינם גרים אתן בישראל) 92%(של מרבית העובדות 
צבן בסדר וחמישית דיווחו כי מצבן קשה או קשה שני שלישים דיווחו כי מ, מבחינת המצב הכלכלי 

 . מאוד
: ביניהן, ציינו שכן) 76%(רובן . העובדות נשאלו האם יש להן מקצוע נוסף חוץ ממטפלת בזקנים 

  ).8%(ומקצועות חופשיים ; )8%(עובדת הוראה ; )16%(אחות ; )44%(מוכרת 

דיווחו כי הן מקבלות ) 80%(מרביתן דיווחו כי הן גרות בביתו של המטופל ו) 96%(מרבית העובדות  

מהעובדות ) 64%(שני שלישים . עובדת אחת ציינה כי היא גרה בדירה שכורה. אוכל מבני המשפחה

  . שגרות בבית המטופל דיווחו כי אין להן חדר נפרד בבית

הסיבה שהוזכרה על . העובדות הזרות נשאלו למה החליטו לבוא לישראל לעבוד בטיפול בית בזקנים 

. היא קשיים כלכליים והעובדה כי בישראל ניתן להתקדם יותר מאשר בפיליפינים) 72%(י מרביתן יד

עבדתי במזרח התיכון ובסיום "; "אוהבת את ישראל: "וביניהם, העובדות העלו גם שיקולים נוספים

   .כל אחת מסיבות אלו הוזכרו על ידי עובדת אחת". רצון לעזור לאנשים"ו; "העבודה באתי לישראל
הטווח ).  חודש13.91סטיית התקן ( חודשים 27מדיווח העובדות עולה כי בממוצע הן שוהות בישראל  

נמצאה חפיפה כמעט מלאה בין משך השהות בארץ לבין . נע בין שבעה חודשים לארבע שנים וחצי

יחד עם זאת יש להניח כי ). ממוצע ותק של שנתיים בעיסוק(הוותק בעיסוק בטיפול בית בארץ 

. ל כמטפלות בזקן" דיווחו כי הן עבדו בחו80%שכן , ותק הכולל של המטפלות בעיסוק גדול יותרהו

).  חודשים17.7(מבחינת ותק עם המטופל שבמדגם נמצא כי בממוצע הן עובדות אתו כשנה וחצי 

כמחצית . והטווח נע בין שלושה חודשים לארבע שנים וחצי,  חודשים11.81סטיית התקן היא 

כולן טיפלו בעת . לפני המטופל שבמדגם, דיווחו כי הן טיפלו בזקנים נוספים) 46%(מהעובדות 

 . הוותק הממוצע בטיפול בזקן הקודם הוא תשעה חודשים. הריאיון במטופל אחד בלבד
  .דיווחו כי הן לא השתתפו בקורס מטפלות) 92%(כמעט כל העובדות הזרות  

  
   אופי התפקיד של העובדות הזרות 8.2

למעלה ). רק עם המטפלת(עובדות עם מטופל שגר לבד ) 70%(העובדות הזרות עולה כי מרביתן מדיווח 

 מטפלות בזקן שגר עם ילדים או בני 17%-בת זוג ו/מטפלות בזקן שגר עם בן) 13%(מעשירית מהעובדות 

ט כמע. העובדות נשאלו האם הן מעדיפות לעבוד עם מטופל שגר לבד או עם בני משפחה. משפחה אחרים

  . ציינו כי הן מעדיפות לעבוד עם מטופל שגר לבד) 92%(כולן 

  

תוך , נשאלו אילו פעילויות הן עושות עם המטופלים, בדומה למטפלות הישראליות, המטפלות הזרות

  .  פעילויות של טיפול סביבתי ופעילויות אינטראקציה, הבחנה בין פעילויות של טיפול אישי
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כי מבין פעילויות הטיפול האישי הכלולות בתוכנית הטיפול הפעילויות נמצא  -פעילויות טיפול אישי 

פעילות בעלת תפוצה נמוכה ביותר היא ). 76%(וטיולים קצרים ) 92%(עזרה ברחצה /רחצה: הנפוצות הן

. הממצאים מראים גם כי העובדות עוסקות במגוון של פעילויות טיפול אישי). 20%(החלפת שקית קטטר 

אין אף עובדת . שכלולות בתוכנית הטיפול,  מבצעות ארבע פעילויות טיפול אישיהעובדות, בממוצע

שכלולות , ארבעים אחוז עוסקות בחמש עד שש פעילויות טיפול אישי. שאינה עוסקת באף פעילות

  ).28ראה לוח (בתוכנית הטיפול 

  

  )וזיםבאח(העובדות הזרות שעוסקות בפעילויות טיפול אישי עם המטופל שבמדגם : 28לוח 
   עובדות זרות%  

    פעילויות טיפול אישי שכלולות בתוכנית הטיפול
 92  עזרה ברחצה/רחצה

 76  טיולים קצרים 
 68  עזרה בניידות בתוך הבית 

 68  איפור/גילוח/סירוק
 60  עזרה בהאכלה/האכלה

 20  החלפת שקית קטטר
  פעילויות טיפול אישי שאינן מחויבות מהגדרת תוכנית הטיפול

 68  ישת פצעיםחב
 60  התעמלות 

 8  החלפת קטטר
 4  חוקן 

 100  *מספר פעילויות טיפול אישי שכלולות בתוכנית הטיפול
  -  לא עושה פעילויות 

 16   פעילויות 2-1
 44   פעילויות 4-3
 40   פעילויות 6-5

  4.00 -ממוצע מספר פעילויות טיפול אישי שכלולות בתוכנית הטיפול  * 
  

: גם כאן מיינו את פעילויות הטיפול האישי בשני אופנים,  שנעשה לגבי מטפלות ישראליותבדומה לניתוח

האם הפעילות כלולה בתוכנית הטיפול , על פי רמת הקושי והמיומנות המקצועית הדרושים והשני, האחד

  ).  צביון ואופי תפקיד המטפלת- 4.3ראה פרק , לפירוט(

  

עוסקות בפעילות אחת לפחות ) 96%(צא כי כמעט כל המטפלות לפי המיון הראשון של רמת מקצועיות נמ

גם בתחום הטיפול . עוסקות בשלוש פעילויות מסוג זה) 48%(כמחציתן ". קל"מהסוג של טיפול אישי 

לגבי הטיפול  . עוסקות בפעילות אחת לפחות) 92%(נמצא כי מרבית העובדות " ההפעלתי"ו" המורכב"

 עוסקות בשתי 44%נמצא כי " ההפעלתי"לוש פעילויות ולגבי הטיפול  עוסקות בש8%נמצא כי " המורכב"

  .  פעילויות

  

, כי מבין פעילויות הטיפול האישי שאינן מחויבות מהגדרת תוכנית הטיפול, לפי המיון השני נמצא

 1.5-בממוצע העובדות עוסקות ב). 60%(והתעמלות ) 68%(הפעילויות הנפוצות הן חבישת פצעים 

עוסקות בלפחות ) 88%(מרביתן ). 0.82סטיית התקן (ן מחויבות מהגדרת תוכנית הטיפול פעילויות שאינ

  . עוסקות בשתיים או שלוש פעילויות) 56%(פעילות אחת מעין זו ולמעלה ממחציתן 
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העובדות עוסקות בשש פעילויות טיפול סביבתי , בממוצע, באשר לפעילויות טיפול סביבתי נמצא כי

עוסקות בשבע ) 44%(כמחציתן . ין אף עובדת שעוסקת בפחות מארבע פעילויותא). 1.2סטיית התקן (

הפעילויות הנפוצות הן ניקיון יסודי ועבודות בית קלות        ). 29ראה לוח (ויותר פעילויות טיפול סביבתי 

הפעילויות עם התפוצה הנמוכה ביותר הן טיפול ; )88%(תליית כביסה /הכנת ארוחות וכביסה, )92%(

 ).8%(ובבעלי חיים ) 20%(ינה בג
  

  )באחוזים(העובדות הזרות שעוסקות בפעילויות טיפול סביבתי עם המטופל שבמדגם : 29לוח 
   עובדות זרות%  

  פעילות טיפול סביבתי
 92  )תריסים וקירות, חלונות(ניקיון יסודי 

 92  )ניקוי אבק, טאטוא(עבודות בית קלות 
 88  הכנת ארוחות 

 88  כביסהתליית /כביסה
 76  הבאת תרופות מבית המרקחת 

 72  ליווי לרופא
 64  קניות 

 36  סידורים
 20  טיפול בגינה

 8  טיפול בבעלי חיים
    

 100  *מספר פעילויות טיפול סביבתי שכלולות בתוכנית הטיפול
 24   פעילויות 5-0

 32   פעילויות 6
 24   פעילויות 7
 20   ויותר פעילויות 8
  6.00ר פעילויות טיפול סביבתי שכלולות בתוכנית הטיפול  ממוצע מספ* 
  

. דיווחו כי הן מקדישות חלק קטן מהזמן לניקיון) 92%(כמעט כל המטפלות , בנוגע לזמן המוקדש לניקיון

, משך הזמן שהן מקדישות לניקיון יכול להיות מושפע מכך שלרבע מהמטופלים יש עוזרת נוספת בבית

מצא קשר בין קיומה של העוזרת הנוספת לבין ניקוד המטופל במבחן התלות לא נ. מעבר לעובדת הזרה

 .ובמבחן ההשגחה
  

שליש דיווחו כי הן . נמצא כי כרבע מהעובדות אינן משוחחות עם המטופל, בנוגע לפעילויות אינטראקציה

ולת פעילויות האינטראקציה יכולה להיות קשורה ליכ. עוסקות בהקראה ובפעילות חברתית עם המטופל

אולם הממצאים אינם תומכים בהשערה זו לאור העובדה כי רובן , העובדות לתקשר עם המטופלים

 . דיווחו שאין להן קושי לתקשר עם המטופל בגלל בעיות של שפה
  

עולה כי רובן ציינו כי עבודתן אינה קשה , מהנתונים על הערכת העובדות הזרות את הקושי הפיזי בעבודה

העובדות גם נשאלו האם בעבודתן הן נתקלו במצבים בהם הן הרגישו לא נוח ). 84%(ונפשית ) 92%(פיזית 

 . כולן ציינו שלא. על רקע של הטרדה מינית
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ששים אחוז ציינו . העובדות נשאלו האם הן חשבו לעזוב את העבודה בטיפול בית בזקן ולחזור לפיליפינים

 . שלא וארבעים אחוז שכן
  

  המעסיק קשר מקצועי עם הארגון 8.3
דיווחו כי הן נכנסו בפעם הראשונה לביתו של המטופל ללא ליווי ) 58%(למעלה ממחצית העובדות הזרות 

דיווחו כי לא נאמר להן על ידי הארגון ) 67%(שני שלישים . של איש מקצוע מטעם הארגון המעסיק

נאמר להן מה המעסיק מה מותר ומה אסור להן לעשות עם המטופל שבמדגם ומחציתן דיווחו כי לא 

  .כלומר מהן הזכויות והחובות שלהן כעובדות הארגון, מגיע להן ומה לא

  

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

   עובדות זרות  %   
 100  קשר טלפוני ביוזמת הממונה

 16  עד פעם בשבוע
 8  ם בשבוע עד פעם בחודשפע

 4  פחות מפעם בחודש
 44  אין ממונה
 28  לא ידוע

    

 100  קיום מפגשים פנים אל פנים 
 26  התקיימו מפגשים 

 30  לא התקיימו מפגשים 
 44  אין ממונה

    

 100  ביקורים בבית המטופל 
 25  ביקורים בנוכחות המטפלת ושלא בנוכחותה

 13  ביקורים רק בנוכחות המטפלת 
 17  ביקורים רק ללא נוכחות המטפלת 

 45  אין ממונה / לא התקיימו כל ביקורים
  

לגבי אופי . טענו כי אין להן ממונה בארגון המעסיק) 44%(כמחצית מהעובדות , בנוגע לקשר עם הממונה

). עד פעם בחודש(רבע מהעובדות דיווחו על קשר טלפוני עם הממונה בתדירות גבוהה , הקשר עם הממונה

למרות שהקשר עם הממונה אינו תכוף . אין מפגשים פנים אל פנים עם הממונה) 74%(עוד נמצא כי לרובן 

באמצעות ביקורים בבית המטופל , יש פיקוח על עבודת המטפלת) 55%(נמצא כי במחצית מהמקרים 

  ).30ראה לוח (

  

הייתה התייעצות בינן לבין דיווחו כי ) 80%(רוב העובדות  ,באשר להתייעצות מקצועית בין העובדות

  .רובן סבורות כי קשר מעין זה חשוב. מטפלות אחרות מארץ מוצאן בנושאים שקשורים לעבודה

   תנאי העסקה8.4
.  347.36₪וסטיית התקן  ₪ 2,443מדיווח העובדות הזרות עולה כי בחודש האחרון הן השתכרו בממוצע 

, בנוסף למשכורת). 31ראה לוח ( ₪ 3,000-ל ₪ 1,800טווח השכר נע בין , מבחינת התפלגות המשכורות

  . דיווחו שכן) 92%(כמעט כולן . המטפלות נשאלו האם הן מקבלות דמי כיס שבועיים
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  )באחוזים(ושביעות רצון מהשכר ) נטו(שכר הוגן , )ברוטו(התפלגות השכר החודשי : 31לוח 
   עובדות זרות%  התפלגות השכר

 100  *שכר חודשי ברוטו 
2,200-1,800 ₪  32 
2,600-2,201 ₪  36 
3,000-2,601 ₪  32 

  
 100  **שכר הוגן 

2,800-2,200 ₪  71 
4,000-2,201 ₪  29  

    
  100  שביעות רצון מהשכר

  20  בכלל לא מרוצה
  52  לא כל כך מרוצה

  28  מרוצה 
  -  מאוד מרוצה

   ₪ 2,443 - ממוצע שכר חודשי ברוטו *     
   ₪ 2,952 -  הוגן    ממוצע שכר חודשי**   

  

היה צריך ) נטו(השכר ההוגן , לדעתן. שלושה רבעים מהמטפלות דיווחו כי אינן שבעות רצון מהשכר

הפער  . 4,000₪-ל ₪ 2,200טווח השכר ההוגן נע בין ). 404.50 -סטיית התקן ( ₪ 2,952-להגיע בממוצע ל

  .21%בין השכר בפועל לבין השכר הנחשב להוגן הוא 

  
שישים אחוז דיווחו כי הן . דיווחו כי הן מקבלות את המשכורת בזמן) 71%(ר מהעובדות חלק ניכ

מטפלת . דיווחו כי הן מקבלות את הכסף לבנק) 36%(מקבלות את הכסף במזומן וקצת יותר משליש 

  .דיווחה כי היא מקבלת את הכסף בהמחאה) 4%(אחת 

  

יש זמן מנוחה ) 84%(יווחן עולה כי למרביתן מד. העובדות נשאלו האם יש להן זמן מנוחה במשך היום

יותר ממחצית , אולם. דיווחו כי הן מקבלות יום חופש פעם בשבוע) 74%(חלק ניכר , כמו כן. במשך היום

  . דיווחו כי הן לא מקבלות חופשה בתשלום בימי החגים שלהם) 56%(העובדות 

  
דיווחו כי ) 84%(מרביתן . שהן חולותהעובדות נשאלו האם משלמים להן משכורת כ, באשר לימי מחלה

כאשר נשאלו העובדות האם בחודשיים האחרונים קרה שהן . הן לא יודעות אם מגיעה להן חופשת מחלה

 .  כולן דיווחו שלא, כגון מחלה, לא יכלו לעבוד עם המטופל בגלל סיבות
  

מהארגון המעסיק או דיווחו כי בשנה האחרונה הן לא קיבלו מתנות ) 64%(כשני שלישים מהעובדות 

 . יצאו לפעילויות מטעמו
   השוואה בין מטפלות עובדות זרות לבין מטפלות ישראליות8.5

השוואה בין הממצאים על המטפלות מהפיליפינים לבין הממצאים על המטפלות הישראליות מראה כי 

  ).32ראה לוח (קיימים הבדלים ניכרים ביניהן 
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  ת לבין מטפלות מהפיליפינים הבדלים בין מטפלות ישראליו: 32לוח 

 מאפיינים 
  מטפלות 

 ישראליות 
מטפלות 

 מהפיליפינים
      דמוגרפיים-מאפיינים סוציו. א

 50 75 )** אחוזים(נשואות 
      

 35  50 )**ממוצע(גיל בשנים 
   

 66 22 )**אחוזים(בסדר /מצבן הכלכלי טוב
   
   ותק בעיסוק והשתתפות בקורס  . ב

 2 4 )*ממוצע(בארץ בשנים ותק בעיסוק 
      

 8 42 )** אחוזים(השתתפו בקורס מטפלות 
   
   פעילויות שהמטפלת עושה עם המטופל שבמדגם. ג

פעילויות שכלולות ( הבאות הטיפול האישיעוסקות בפעילויות 
 ):אחוזים) (ושאינן כלולות בתוכנית הטיפול

  

 92 71 *רחצה/עזרה ברחצה
 68 36 **איפור/גילוח/סירוק
 60 27 **עזרה בהאכלה/האכלה

 20 2 **החלפת שקית קטטר
 68 29 **חבישת פצעים

 60 30 **התעמלות
שכלולות בתוכנית הטיפול , טיפול אישימספר פעילויות 

  )**ממוצע(שמטפלת עושה עם מטופל 
  
3  

  
4  

פעילויות ( הבאות הטיפול הסביבתיעוסקות בפעילויות 
  ):אחוזים) (וכנית הטיפולשכלולות ושאינן כלולות בת

    

  92  43  **ניקיון יסודי
  88  65  *הכנת ארוחות

  88  65  *תליית כביסה/כביסה
  20  7  *טיפול בגינה

  75  95  **יושבת אתו לשיחה
      

  92  33  )**אחוזים(מקדישות חלק קטן מזמנן לניקיון 
      
      )במידה רבה ורבה מאוד(קשיים בעבודה . ד

  8  68  )**וזיםאח(קושי פיזי בעבודה 
      

  16  72  )**אחוזים(קושי נפשי בעבודה 
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  )המשך(הבדלים בין מטפלות ישראליות לבין מטפלות מהפיליפינים  : 32לוח 

 מאפיינים 
מטפלות 

 ישראליות 
מטפלות עובדות 
 זרות מהפיליפינים

   קשר מקצועי עם הארגון המעסיק. ה
  ת עם לא נאמר להן מה מותר להן ומה אסור להן לעשו

 67 17 )**אחוזים(המטופל 
   

 50 67 )*אחוזים(לא נאמר להן מהם הזכויות והחובות שלהן 
   

 44 12 )**אחוזים(אין להן ממונה 
   

עם הממונה ביוזמת הממונה ) עד פעם בחודש(יש קשר תכוף 
 24 50 )**אחוזים(
   

התקיים מפגש פנים עם פנים עם הממונה בחודשיים 
 26 43 )**אחוזים(האחרונים 

   
ביקורים של הממונה בבית המטופל בחודשים האחרונים 

 55 80 )*אחוזים(
   

התייעצות עם מטפלות אחרות בחצי השנה האחרונה 
 80 36 )**אחוזים(
   
   תנאי העסקה. ו

 72 87 *לא כל כך מרוצות מהשכר/כלל אינן מרוצות מהשכר
   *P<0.05  
** P<0.001 
  

  : ם הבולטים נמצא כיבין ההבדלי

 . המטפלות הזרות צעירות יותר מהישראליות ובעלות ותק נמוך יותר בעיסוק 
 .שיעורן המטפלות הזרות שעברו הכשרה הוא נמוך בהרבה מהשיעור בקרב הישראליות 
אחוז גבוה יותר מהמטפלות הזרות עוסקות בפעילויות טיפול אישי ובטיפול סביבתי מאשר שיעורן  

 .תשל  הישראליו
הקשר בין הארגון המעסיק והממונה לבין המטפלות הזרות הוא פחות תכוף מזה הקיים עם  

 .  ישראליות
 . המטפלות הזרות נוטות להתייעץ יותר עם מטפלות אחרות מאשר הישראליות 
 . מעניין לראות כי העובדות הזרות מדווחות פחות על קושי פיזי או נפשי בעבודה לעומת הישראליות 
  . וסיות מבטאות אי שביעות רצון מהשכרשתי האוכל 

    

לגבי הנושא של תפיסת תפקיד אין בידינו נתונים להשוואה מאחר ששאלות אלה לא נכללו בשאלון 

 .לעובדות הזרות
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  סוגיות לדיון. 9
  

מתוך הממצאים עולות שמונה סוגיות עיקריות באשר לאופיו של עיסוק זה וההתפתחויות הצפויות בו 

  .בעתיד

  

מהמחקר ?  סוג כוח האדם המועסק בטיפול בית ובאיזו מידה יש לשמר את הפרופיל הקיים היוםמה. 1

). 50גיל ממוצע (המטפלות הן מבוגרות יחסית . עולה כי כמעט כל העוסקים בתחום טיפול בית הם נשים

 -ת זרות לא כולל עובדו(כמו כן נמצא כי העיסוק של טיפול בית מאויש על ידי שלוש קבוצות של מטפלות 

המהוות למעלה ממחצית ,  עולות מברית המועצות לשעבר-המובחנות על פי מוצאן )  לעיל8ראה סעיף 

ילידות ; ארבע שנים אחרונות-משכילות ונקלטו בעיסוק זה בשלוש, )50בנות ( מבוגרות -מהמטפלות 

לא , צעירות, ראלוילידות יש; מבוגרות ועובדות זמן רב יחסית בעיסוק, משכילות- לא-אפריקה -אסיה

חלק ניכר מהמטפלות אינן מתכוונות לעזוב את העיסוק ועיקר והרצון . משכילות וותיקות יחסית בעיסוק

 . לעזיבה קיים בקרב הצעירות
  

ממצאים אלה מעלים את השאלה לגבי פלחי האוכלוסייה העתידים להוות מקור לגיוס כוח אדם לאיוש 

במספר המטופלים המקבלים שירותים במסגרת חוק סיעוד הגידול המתמיד . התפקיד של מטפלת בית

 -  מטופלים למטפלת 2.31 ממוצע של -לפי היחס הקיים היום . מעלה בהתמדה את הביקוש למטפלות

הגידול המתמיד במספר .  נשים40,000-מספר המטפלות העובדות במסגרת החוק מגיע היום ללמעלה מ

. עתיד להציב קשיים בגיוס כוח אדם בעתיד, ותבצד התחלופה הקיימת בקרב המטפל, המטופלים

יש פחות עדויות , בארץ. ב מצביעים כבר היום על מחסור בכוח אדם בתחום הסיעוד"המחקרים בארה

שאלה נוספת העולה . כנראה בגלל מצב שוק העבודה וגל העלייה האחרון, למחסור בכוח אדם

דמוגרפי של - לשאוף לשינוי ההרכב הסוציודמוגרפיים של  המטפלות היא האם יש-מהמאפיינים הסוציו

במתן מענה לשאלה זו יש לקחת . קרי למשוך לתפקיד זה כוח אדם צעיר יותר, אוכלוסיית המטפלות

המעלה את השאלה האם יש ביכולתן , בחשבון גם את הצפי של עלייה ברמת המוגבלות של המטופלים

  .ברמת מוגבלות זוסיעודי לאוכלוסייה -של נשים מבוגרות לתת טיפול אישי

  

הממצאים ? מהו הִמיָצב הרצוי של תפקיד מטפלת בית ומה מקומה של ההכשרה במיצב העיסוק. 2

יש . מראים כי העיסוק של מטפלת בית הוא מקצוע חדש יחסית וכי הוותק הממוצע עומד על ארבע שנים

סוק קיבל תנופה גדולה עם העי. העוסקות בעבודה זו חמש שנים ויותר, )42%(גרעין די נכבד של מטפלות 

הדרגתיות זו היא גם אחד הגורמים המסבירים את . כניסת חוק ביטוח סיעוד והוא מתרחב בהדרגה

יש לקחת בחשבון שיש גידול מתמיד במספר המטופלים והגיוס לעיסוק , במלים אחרות. הוותק הממוצע

  . מתרחש במקביל לכניסה של המטופלים החדשים

  

. מהמחקר עולה כי יש היום מטפלות הרואות בעבודה זו מקצוע, של המטפלותלמרות הוותק הלא רב 

שהזהות המקצועית של המטפלות נעה בין עיסוק בעל מעמד פורמלי ומקצועי לבין , מהממצאים עולה

, לדוגמה. הדבר עולה מתוך מספר נושאים שנבחנו במחקר. תפקיד הדורש אינטימיות ויכולות בין אישיות

רק כמחציתן רואות בו , יחד עם זאת. אות בעיסוק זה מקצוע שאינן מתביישות בורוב המטפלות רו
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הנתונים מהמחקר מצביעים על מספר היבטים חשובים הקשורים . מקצוע מכובד ועיסוק שדורש הכשרה

חלק , )42%(פחות ממחצית מהמטפלות עברו קורס מטפלות , ראשית. למקום ההכשרה בעבודת המטפלת

והן נוטות לראות בקורס תגמול על עבודה ולא תנאי הכרחי לכניסה ) 1999שנת (ה ניכר בשנה האחרונ

יחד עם זאת ההשתתפות בקורס . נמצא קשר בין קורס לבין שיוך סטטוס מקצועי לעיסוק זה. לעיסוק

כמו כן נמצא כי השתתפות בקורס אינה קשורה למצבם . אינה מעניקה למטפלת אפשרויות קידום

מכאן עולה השאלה באשר למקום . ים ולסוגי הטיפול הניתנים על ידי המטפלתהתפקודי של המטופל

  . הקורס בגיבוש בעיסוק של מטפלת בית ובהשמה שלה בעבודה

  

באיזה ? האם יש לשאוף לכך שכל מטפלת תהיה בוגרת קורס: לאור ממצאים אלה עולות מספר שאלות

? מה בתוכו- לתפקיד או אחרי התבססות סמוך לכניסה-שלב בעבודה יש לדרוש את ההשתתפות בקורס 

האם ? האם יש לשאוף לכך שבוגרות קורס יטפלו במטופלים הקשים יותר ואם כן כיצד ניתן להיערך לכך

  ? בוגרים-לבוגרי קורס לעומת לא, כולל שכר, יש צורך לתת תגמולים שונים

  

 יש הסוברים כי יש מקום .הספרות ממליצה על חיזוק המרכיב ההכשרתי בביסוס העיסוק של טיפול בית

ההדגש . לפתח מערכת של הכשרה הכוללת הכשרה בסיסית והכשרה נוספת לפיתוח כישורים מיוחדים

כמו כן מציעה הספרות לפתח מסלולי . בספרות הוא על הספק ידע באופן מתמשך תוך כדי ביצוע התפקיד

  .  יותרכגון העברת חלק מתפקידי הפיקוח על העבודה למטפלות מנוסות, קידום

  

הטענה הרווחת בספרות היא ? אישי בעיסוק של המטפלת-כיצד ניתן להגדיר את המרכיב הבין. 3

שבתפקיד המטפלת ישנה נטייה להתמקד במרכיבים האינסטרומנטליים למרות שהמרכיב של היחסים 

ת מרכיב היחסים בין המטופל למטפל. בין המטפלת למטופל הוא חשוב ביותר בקביעת איכות הטיפול

הגבולות בין . מעלה סוגיות שונות ביחס להיבטים הפורמליים והבלתי פורמליים של תפקיד זה

 . פורמליים מיטשטשים בסוג זה של עבודה-התפקידים הפורמליים ולא
  

נמצא כי המטפלות , כי אם בוחנים את המרכיב האינסטרומנטלי של התפקיד, ממצאי המחקר מראים

חלק ניכר מהמטפלות מבצעות פעילויות שונות . פול האישי והסביבתימבצעות משימות רבות בתחום הטי

נמצא במחקר כי , בצד המרכיב האינסטרומנטלי. על פי רוב ביוזמתן, מעבר לנדרש בתוכנית הטיפול

המטפלות מדגישות יותר את . אישי והלא פורמלי מהווה מרכיב חשוב של עבודת המטפלת-החלק הבין

- ן אישיות לביצוע עבודה טובה מאשר את המיומנויות המקצועיותהחשיבות של המיומנויות הבי

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

נמצא כי ראיית המטפלות את עצמן בבית המטופל היא שילוב שבין בעל תפקיד פורמלי , כמו כן. נרכשות

מעניין לראות כי העולות מברית . של חברה וקרובת משפחה, ה ואינטימיותלבין קירב, של איש מקצוע

רואות עצמן יותר כאיש מקצוע , אפריקה-לעומת המטפלות ילידות ישראל ואסיה, המועצות לשעבר

  .  ופחות כחברה וקרובת משפחה

  

ם הבין אחת הסוגיות העולות מממצאים אלה היא כיצד ניתן להגדיר טוב יותר את המרכיב של היחסי

אישיות בביצוע -אישיים עם המטופל כחלק ממטלות התפקיד וכיצד ניתן לטפח את המיומנויות הבין

  . חלק זה של התפקיד
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 מהספרות עולה כי אחד הקשיים המהותיים בתפקיד ?מה מקום הליווי המקצועי בעבודת המטפלת. 4

אופי . מחוץ לגבולות הארגון, המטפלת הוא שהמפגש בין הלקוח לבין המטפלת מתרחש בביתו של הלקוח

. ונמצא לבדו עם הלקוח, מפיקוח שוטף ומעמיתים, העיסוק הוא כזה שהעובד מבודד מהארגון המעסיק

הטענה בספרות היא שהארגון , )בתי המטופלים(בשל הפריסה הגדולה של המסגרות למתן שירות 

  .  האחראי מתקשה לעתים קרובות להפעיל פיקוח מתאים על העבודה

  

האחראית , יש ממונה מטעם הארגון המעסיק) 88%(ממצאים מהמחקר מראים כי למרבית המטפלות ה

המטפלות הביעו שביעות רצון מזמינות . עליהן מקצועית ומרביתן נמצאות בקשרים תכופים עם ממונה זו

קר בצד הקשר ההדוק עם הממונה נמצאו במח. הממונה ומנגישותה וציינו כי הן רואות בה מקור תמיכה

מרביתן ציינו כי הן אינן רואות בממונה מקור של סמכות ; עדויות שונות לאוטונומיה בעבודת המטפלות

המטפלות לא הביעו עניין בשינוי אופי הקשר המקצועי עם . מקצועית או גורם בעל ידע רב יותר משלהן

ת המטפלת וכיצד השאלה העולה מכאן היא האם יש להגביר את המרכיב המקצועי בליווי עבוד. הממונה

  .  ניתן להפוך את הממונה לכתובת להתייעצות שהמטפלות יראו בה סמכות מקצועית

  

בדומה לאלה ,  הממצאים העולים מהמחקר הנוכחי?האם יש לשפר את תנאי ההעסקה של המטפלות. 5

מצביעים על כך שהמטפלות מרוצות מעבודתן ואף רואות את העבודה כמעניינת , שנמצאו בספרות

בעיקר מההיבטים האינטרינזיים של התפקיד ופחות מההיבטים , הן מצביעות על שביעות רצון. רמתותו

. הן מרגישות שהן עוזרות למטופל ונהנות מההיזון החוזר החיובי שהן מקבלות ממנו. האקסטרינזיים

. לתוכלא מתגמ, מצד שני המחקר הנוכחי מראה כי הן רואות את עבודתן כקשה מבחינה פיזית ונפשית

ההבדלים בין רמות השכר לפי ותק או ארגון מעסיק . רובן אינן מרוצות מהשכר ומתנאי ההעסקה, בנוסף

  .המטפלות אינן רואות אפשרויות לקידום מקצועי או קידום בשכר. הם זניחים

    

העלאת השכר ומציאת דרכים לתגמול העובד הן בין ההמלצות הבולטות בספרות לשיפור המצב של 

ולתת פיצוי , כגון מסלול קליני ומנהלי, המלצה נוספת היא ליצור מסלולי קידום למטפלות. תעשייה זו

  .והכשרה מתאימה לעובדים במסלולים השונים

   

המחקר מראה כי קיימים הבדלים קטנים ? האם יש הבדלים בין ארגונים בהעסקה של מטפלות. 6

רמת : כגון, וותק המטפלות ובתנאי העסקתןב) עמותות ופרטי, ב"מט(יחסית בין שלושת סוגי הארגונים 

ממצאים אלה דומים לממצאים שהוצגו במחקרו האחרון של ). 5ראה נספח (שכר ותנאים סוציאליים 

המחקר הנוכחי מראה גם כי לא נמצא קשר בין המשתנה של סוג הארגון לבין היבטים הקשורים . שמיד

נמצא כי גורמים כגון השתתפות , לים אחרותבמ. לאופי תפקיד המטפלת ולדפוסי הפיקוח על עבודתה

תופעה זו . בקורס וותק בעבודה הם שקשורים לדפוסי העבודה של המטפלת ולא סוג הארגון מעסיק

יכולה לנבוע בחלקה מצמצום ההבדלים שנמצאו במחקרים שנעשו בשנים הקודמות בין הארגונים 

 לאור ממצא זה עולות שאלות רבות .השונים באותם ההיבטים העשויים להשפיע על עבודת המטפלת

, רמת שביעות הרצון, באשר לגורמים המסבירים את השונות שנמצאה בהיבטים שונים של העיסוק

  .וגורמי הסיפוק והקושי בעבודה
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האם יש לשמר את השוני הקיים בדפוסי ההעסקה של עובדים זרים בתחום הסיעוד לעומת . 7

מצאים ראשוניים על מאפייני אוכלוסיית העובדות הזרות  ממחקר זה עולים מ?המטפלות הישראליות

מהנתונים עולה כי העובדות הזרות הן לרוב נשים צעירות שהגיעו לארץ לפרק זמן קצר . מהפיליפינים

עם , אוכלוסייה זו עובדת רק בטיפול בית בזקן. ללא בני משפחתם במטרה לשפר את מצבן הכלכלי

שיעור נמוך מביניהן       .  גדול של פעילויות טיפול אישי וסביבתיוהן עוסקות במגוון, משפחה אחת בלבד

חלק ניכר מאוכלוסייה זו חיה בתנאים לא נוחים והקשר שלהן עם . השתתפו בקורס מטפלות) 8%(

  .הארגון המעסיק הוא רופף
  

שמחייבים , השאלה העולה ממאפיינים אלו היא מהם המרכיבים המיוחדים של עבודת המטפלת הזרה

. ומהם אותם דברים שצריכים להיות זהים בהשוואה למטפלות הישראליות, ערכות ארגונית שונההי

  . קשר עם הארגון המעסיק ותנאי ההעסקה, הכשרה: שאלה זו מתייחסת בעיקר לנושאים כגון
  

ממצאי המחקר מצביעים על כך כי לרוב אין קשר בין רמת ? כיצד משימים מטפלת לעבוד עם מטופל. 8

 וניקוד בהשגחה כפי שעולה מקובצי הביטוח ADL-ניקוד ב, ת של המטופל על פי מבחן התלותהמוגבלו

תופעה זו יכולה לנבוע בחלקה משינויים ). ותק והכשרה: וביניהם(הלאומי לבין מאפייני המטפלות 

בצד . במצבו של המטופל בין מועד הדיווח במבחני הביטוח הלאומי לבין מועד הריאיון של המטפלת

ר זה הממצאים מלמדים כי כיום הכשרת המטפלות והוותק שלהן אינם קשורים לסוג המטופלים הסב

שמטפלות בזקנים מוגבלים , יש מטפלות ותיקות או כאלו שעברו קורס, כלומר. אתם עובדת המטפלת

או כאלו שלא השתתפו בקורס שמטפלות /מטפלות בעלות ותק מועט בעיסוק ו, במידה מועטה ומנגד

  .וגבלים ומוגבלים מאודבזקנים מ
  

לנוכח ממצאים אלו עולה השאלה האם ההתאמה בין המטפלות למטופלים מתבצעת על ידי הארגון 

על פי היצע וביקוש או האם ישנם קריטריונים נוספים שמשפיעים על החלטת , המעסיק באופן מקרי

שאלה נוספת ). הבנת שפהארץ מוצא ו, התאמה בין מין המטפלת והמטופל, לדוגמה(, הארגון בעניין זה

העולה מממצאים אלו היא מה מקומם של הכשרת המטפלות והידע המקצועי שלהן בעיסוק לאור 

לבסוף עולה השאלה האם לא . העובדה כי אין קשר בין ותק והשתתפות בקורס לבין מצבו של המטופל

הניסיון של המטפלת ניתן לשפר את איכות השירות אותו מקבלים המטופלים בעזרת התאמה בין הידע ו

  .  לבין מצבו של המטופל

  

, מן המחקר הנוכחי עולה כי יש מקום לבחון אפשרויות לחיזוק כוח האדם העוסק בטיפול בית, לסיכום

הצפי בספרות . במיוחד לאור המגמות הקיימות של גידול במספר הזקנים העתידים להזדקק לשירות זה

לא רק לאוכלוסייה הזקנה אלא גם לאנשים צעירים יותר , ברהוא שהביקוש לשירותי סיעוד בבית ילך ויג

  .הסובלים ממוגבלויות שונות

  

כגון מחקר הבוחן את ראיית המטפלות את , בהיערכות לעתיד יש מקום לבצע מחקרים נוספים בנושא

בהקשר זה חשוב לבדוק בצורה מעמיקה ושיטתית יותר את . תפקידן מול ראיית התפקיד על ידי המטופל

כדי לעמוד על אופיו של מרכיב זה , אישיים בין המטפלת למטופל לפי תפיסת שני הצדדים-סים הביןהיח

לאור הגידול בהיקף , כמו כן יש מקום לבצע מחקר מקיף על עובדים זרים בתחום הסיעוד. בטיפול הניתן

  .כוח אדם זה בישראל
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 פר המטפלות הישראליות שרואיינוהארגונים המעסיקים ומס: 1נספח 
 מספר מטפלות ארגון מעסיק

  363  כ "סה
    
 83  ב"מט

  
 44  עמותה

 1  אגודה למען הזקן 
 1  מרכז קהילתי 

 1  משגב לזקן 
 1  ס רוממה"מתנ

 2  עלה רחובות
 2  קשב א למען הזקן
  7  אגודה למען הזקן

 3  לב זהב
 2  מרכז לחינוך ולתרבות 

 6  עזר מציון
 4  מותה למען הזקןע

 2  עמותת חדרה
 2  עמותת ראשון לציון 

 1  עמותת שילה
 9  בבית 

  
 236  ארגונים פרטיים 

 1  א שילוב.א
O.R.S 1 

 2  אלישע שלמה
 1  נט'אפשטיין ג

 4  ד.ש.א
 1  אשת חיל לכל
 1  בית הורים

 3   סיעוד-דינה קר 
 3  הגר
 1   שירותים רפואיים-ורד 

 2  חיים וכבוד
 1  יפולית ט

 1  טיפול לכל 
 1   אור-טל 

 1  יוסף גבריאלי
 1  לוטן שירותי סיעוד

 1  מדי כל 
 2  מירב שירותי סיעוד

 6  מישר כלל
 3  מלכיאלי. מ
 1  עמית. מ

 3  משמרות 
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   המשך -הארגונים המעסיקים ומספר המטפלות הישראליות שרואיינו : 1נספח 
  מספר מטפלות  ארגון מעסיק
 1  ותי ניקיון נורית שיר

 1  נטע
 1   שירותי סיעוד-טל 
 2  עדי
 1   שירותי סיעוד-עוז 

 1  פרבר נחמה
 2  קידר
 1  רוד

 5  רנגיל 
 1  ע שרות ותעסוקה.ו.ש

 1  שורשים
 17  שי

 2  אל איש 
 9  אלסן אסיף

 2  מתן. מ.א
 8  כוח אדם . ש.א

 7  אתגר
 3  גיא

 2   גיל פז-גיל הזהב 
 36  דנאל 
 5  טופ
 8  ד אל ידי

 1  למען
 5  מטע
 13  מסר
 10  מתן
 6  נתן

 9  סיעודית
 3  עזר

 6  עמית
 1  פאר

 7  קריירה
 7  שבח
 11  תגבור
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  )רגרסיה לוגיסטית(השתתפות בקורס לפי מאפייני רקע של המטפלת וארגון מעסיק : 2נספח 
   שכר לשעת עבודה: משתנה תלוי

 B Odds Ratioמקדם 
  0.50 *0.69-  ב" לעומת מטפרטי: ארגון מעסיק

 0.28 **1.28-  ב"עמותה לעומת מט: ארגון מעסיק
 2.41 **0.88  צפון לעומת מרכז: אזור מגורים
 2.03 *0.71  דרום לעומת מרכז: אזור מגורים
 2.84 **1.05  ילידות ברית המועצות לשעבר לעומת ילידות ישראל  : ארץ מוצא
 2.13 0.76   ילידות ישראל אפריקה לעומת-ילידות אסיה: ארץ מוצא

 0.15 **1.92-  עד שנה לעומת מעל ארבע שנים : ותק
 0.43 **0.84-  שנה עד שנתיים לעומת ארבע שנים: ותק
 0.66 0.41-  שלוש עד ארבע שנים לעומת מעל ארבע שנים: ותק

    *0.05<p  
 **0.001<p  
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  רגרסיה (ל המטפלת וארגון מעסיק מספר מטופלים אתם עובדת המטפלת לפי מאפייני רקע ש: 3נספח 
  )לוגיסטית

   מספר מטופלים אתם עובדת המטפלת: משתנה תלוי
 B Odds Ratioמקדם 

 0.25 **1.40-  השתתפות בקורס לעומת אי השתתפות בקורס
 0.42 *0.86-  עמותה לעומת פרטי: ארגון מעסיק
 0.69 0.36-  ב לעומת פרטי"מט: ארגון מעסיק

 2.92 **1.00   שנים ויותר 5ת עד שנה לעומ: ותק
 2.56 **0.92   שנים ויותר5שנה עד שנתיים לעומת : ותק
 2.28 **0.82   שנים ויותר5 שנים לעומת 3-4: ותק
 0.30 **1.20-  +61 לעומת 20-40: גיל
 0.17 **1.80-  +61 לעומת 41-50: גיל
 0.30 **1.20-  +61 לעומת 51-60: גיל
    *0.05<p  
 **0.001<p  
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רגרסיה (מצבו של המטופל וארגון מעסיק , שכר לשעה לפי מאפייני רקע של המטפלת: 4ספח נ
  )לוגיסטית

   שכר לשעת עבודה: משתנה תלוי
 B Odds Ratioמקדם 

  2.10 **0.74  השתתפות בקורס לעומת אי השתתפות בקורס

  2.19 *0.78  עמותה לעומת פרטי: ארגון מעסיק

 1.69 0.52  טיב לעומת פר"מט: ארגון מעסיק
 0.39 **0.94-   שנים4עד שנה לעומת מעל : ותק
 0.37 **1.00-   שנים4שנה עד שנתיים לעומת מעל : ותק
 0.69 0.37-   שנים4שלוש עד ארבע שנים לעומת מעל : ותק

 0.43 **0.85-  צפון לעומת מרכז : אזור מגורים
 0.69 0.37-  דרום לעומת מרכז : אזור מגורים

    *0.05<p  
 **0.001<p  



  

  77

  לפי סוגי ארגונים מעסיקים , הבדלים במאפייני המטפלות: 5נספח 
 פרטי עמותה ב"מט  כ"סה מאפיינים 

          ותק בעיסוק והשתתפות בקורס. א
 3.8 4.3 5.6  4.0 ) ***בשנים(ממוצע וותק בעיסוק 

          
 38 30 64 42  ) ***באחוזים(עברו קורס 

     
     היקף העבודה. ב

וצע מספר מטופלים אתם עובדת ממ
 ***מטפלת 

2.31 2.7 2.4 2.1 

          
          תנאי העסקה. ג

 14.4 14.7 15.0 14.6 ***ממוצע שכר לשעת עבודה
          

הארגון המעסיק קיים בשנתיים 
הרצאות , או ימי עיון/האחרונות מפגשים ו

 )***באחוזים(והשתלמויות 

39 72 42 24 

      
נותן תנאים הארגון המעסיק . ד

 )באחוזים(סוציאליים והטבות אחרות 
    

 16 18 49  24  ***דמי ביגוד או חלוק
 12 27 42 25 ***קרן פנסיה
 28 45 79 45 *** מסיבות
 33 45 91 50 ***ימי כיף

      
הארגון המעסיק נתן תגמול בעבור . ה

 )באחוזים(עבודה טובה 
    

 44 36 62 47 **הוצאה לקורס
 8 21 7 10 *ספיבונוס כ

    *0.08<p  
  **0.05<p  
***0.01<p  
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