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  תקציר
  

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

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

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

  . המקומיות

  

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

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

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

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

  .אלה ולהעריך מהם השינויים הנדרשים בביצוע תפקיד זה

  

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

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

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

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

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

  . על ראייתם השינויים הדרושים בתפקיד זהמחלקות לשירותים חברתיים

  

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

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

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

  .עובדים סוציאליים לזקן

  

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

  :הסוציאליים לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

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

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

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

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

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

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

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

, שני מקורות המידע יכול לנבוע מתחושת העומס של העובדים ביחס לעבודה במסגרת החוק
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כל אוכלוסיית הזקנים המטופלים -המתבטאת גם בחלק הגדול יחסית של מבוטחי חוק סיעוד מסך

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

 .חוק סיעוד היו דומות לאלה שנתקבלו ממדידת הזמן
  

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

  . וממומחים בתחום הגרונטולוגיה והעבודה הסוציאלית  על ראיית  התפקיד ושינויים רצויים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ובהן, הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

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

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

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

  

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

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

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

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

  .שימוש בממצאי המחקר

  

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

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג
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  דברי תודה
  

  .ובזכותם הפרויקט קרם עור וגידים, אנו מודים לכל מי שנטלו חלק בביצוע המחקר

  

. כל הדרךוהייתה שותפה מלאה לאורך , על שיזמה והובילה את הפרויקט, תודה מיוחדת לאיילה שפירא

  .   סייעו רבות להצלחתו, ומעורבותה המקצועית, המחויבות הרבה של איילה לביצוע הפרויקט

  

: לחברי ועדת ההיגוי אשר ליוו את המחקר על שלביו השונים ותרמו מניסיונם ומהידע המקצועי שלהם

דרור ; יתמר הומינר מהמוסד לביטוח לאומ; יעקב אטיאס וציפי אפרתי ממשרד הרווחה, שאול צור

ו שם טוב ואביבה 'בנג; אסתי שטרן מעיריית תל אביב; דוד אולמן מעיריית חיפה; רותם ודוד כהן מאשל

מרווה מייזלס מהמועצה האזורית שער ; מיכל לנקרי מעיריית באר שבע; גולדברג מעיריית ירושלים

  .ר מרים צבעוני מאוניברסיטת בר אילן"ד; הנגב

  

ואשר בלי שיתוף הפעולה , תרמו מזמנם, השתתפו בניתוח העיסוקלכל העובדים הסוציאליים אשר 

  . שלהם המחקר לא היה מתבצע

  

  . על הליווי והייעוץ המקצועי. ן.פ.י.ברצוננו להודות גם למר דן סתר מהחברה לייעוץ ארגוני ס

  

ר תודה מיוחדת לתמ. תודה לכל חברי מכון ברוקדייל אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר, ולבסוף

ני 'לג; תודה מיוחדת לאסף שרון על הסיוע בעיבוד הנתונים וניתוחם. תומר על הסיוע בביצוע המחקר

ללסלי , לבלהה אלון על העריכה; והייעוץ המקצועי בכל שלבי המחקר, ברודסקי על ההערות וההארות

  .ולאילנה פרידמן על הסיוע בהדפסה, קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס
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  רשימת לוחות
  

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

 17  אוכלוסיית המחקר והמדגם : 2לוח 
   

 18  התפלגות הזמן לפי רמות ותחומים : 3לוח 
   

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

  בחוק  ו,בעבודה ישירה ועקיפה, הזמן הממוצע המושקע לפי הערכת העובדים בסוגי טיפול : 5לוח 
  והזמן שרצוי להשקיע בנושאים אלה, סיעוד              
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   ,קיעוהזמן שרצוי להש, בתחומי העבודה, לפי הערכת המנהלים, הזמן הממוצע המושקע : 6לוח 

  קיום תקן לעובד סוציאלי לזקן ברשות-לפי קיום או אי              
  

22 
   

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

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

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

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

  
30 

  
  

  רשימת לוחות בנספח
  

 37  מאפיינים דמוגרפיים של עובדים סוציאליים לזקן :1אלוח 
   

 38  מאפיינים מקצועיים של עובדים סוציאליים לזקן :2אלוח 
   

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

 40  הערכת העובדים הסוציאליים לזקן את עבודתם בהיבטים שונים: 4אלוח 
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  מבוא. 1
  

יות הוא כיום אחד השירותים השירות הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומ

השירות הסוציאלי קיים בכל אחת מהרשויות המקומיות . המרכזיים העוסקים בטיפול בזקן בקהילה

השירות ניתן .  מהזקנים בישראל20%-המהווים כ,  זקנים אלף 180 כוניתן היום ל)  במספר264(בארץ 

  . במימון משרד הרווחה ובשיתוף הרשויות המקומיות

  

כיום יש בחלק ו, ם נוצרה בהדרגה ברשויות התמחות בתחום הטיפול בזקן בעבודה סוציאליתבמהלך השני

הפיתוח  הגידול במספר הקשישים ו.ניכר מהמחלקות עובדים סוציאליים מיוחדים העוסקים בטיפול בזקן

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

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

  .ביצוע תפקיד זהאלה ולהעריך מהם השינויים הנדרשים ב

  

עלו סוגיות באשר לאופיו של תפקיד זה במערכת השירותים , עם הלחצים הגוברים על השירות הסוציאלי

וכי , רשויות השונותזה בשל השירות ודפוסי פעולה שונים תפיסות ום יש  התחושה הייתה כי הי.בקהילה

ההתפתחויות בשירותים , כן-כמו. חסרה הגדרה ברורה ומוסכמת של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן

ודרשו היערכויות ,  לזקןהעמידו אתגרים וצרכים חדשים בפני השירות הסוציאלי, לזקנים הקהילתיים

ועל האופן בו הוא , כי אין מידע ברור על תחומי הטיפול של העובד הסוציאליהתחושה הייתה . חדשות

בדיקה של סוגיה זו בספרות המקצועית העלתה כי לא קיימים . מחלק את זמנו בין המטלות השונות

  . מחקרים המנתחים את תחומי העבודה של עובד סוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

  

צורך לערוך מחקר שיעסוק בניתוח עיסוק של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן על רקע סוגיות אלה עלה 

, לפיכך. במטרה ללמוד על תחומי עיסוקו ועל כיווני הפיתוח הרצויים, במחלקות לשירותים חברתיים

מכון ברוקדייל -וינט'ג-פנו למאיירס, יחד עם אשל והמוסד לביטוח לאומי, השירות לזקן במשרד הרווחה

  .  מחקר לבדיקת תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתייםלסיוע בביצוע

  

  סקירת ספרות. 2
  

העלתה כי לא קיימים מחקרים שעוסקים באופן , שבוצעה בשלב הראשון של המחקר, סקירת הספרות

, כאמור, שהוא, ספציפי בניתוח עיסוק של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

קיימים מספר מחקרים שעוסקים בניתוח תפקידו של עובד סוציאלי שאינו עוסק . נושא המחקר הנוכחי

בצד מחקרים . אך לא בקהילה, ומחקר אחד שעוסק בתפקיד העובד הסוציאלי לזקן במוסדות, בזקנים

  כתחום עיסוק בעבודה,קיימת ספרות ענפה העוסקת בסוגיה של עבודה סוציאלית עם זקנים, אלה

סקירת הספרות המוצגת כאן מתמקדת בשני נושאים עיקריים הנוגעים , לאור האמור לעיל. סוציאלית

ובחינה של הגישות הקיימות לניתוח עיסוק של , העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית: למחקר הנוכחי

  . תפקיד העובד הסוציאלי
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   העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית2.1
. ת היא עד כמה העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית הוא תחום ייחודיאחת הסוגיות הנדונות בספרו

ייחודו של העיסוק בזיקנה בתוך המקצוע של העבודה , האחד: סוגיה זו נבחנת בספרות משני היבטים

  .סוציאלי לזקן בהקשר של מערכת השירותים לזקניםהעובד הייחודו של תפקיד , והשני; סוציאלית

  

Holosko & Holosko) 1991 ( טוענים כי קיימת מגמה של התמחות בעבודה עם זקנים במסגרת העבודה

שינוי בעמדות של העובדים הסוציאליים כלפי ) 1: לשני גורמים עיקריים, לדעתם, הסוציאלית הקשורה

המתבטא בהכרה מצד העובדים הסוציאליים בעובדה שהזקנים מהווים אוכלוסייה בעלת צרכים , זקנים

) 2; מאידך, פחתה של סטריאוטיפים ומיתוסים שליליים שהיו להם כלפי הזקניםובה, מחד, ייחודיים

אלא עליהם , העובדים הסוציאליים הבינו כי לא ניתן לטפל בזקנים מתוך מבנה הפרקטיקה הקיימת

: וזאת במיוחד בשני תחומים, להתאים את הנחותיהם וצורות עבודתם לצורכיהם הייחודיים של הזקנים

וטכניקות , )כגון יותר מפגשים והתייחסות למספר נושאים במקביל( צורכי הזקנים טכניקות להערכת

, בנוסף). והשקעת זמן רב יותר בשיחה במפגש עם הזקן, כגון פנייה רבה יותר למשפחה(התערבות 

. המחברים טוענים כי ההתמקצעות בעבודה הסוציאלית עם זקנים מתבטאת גם בתחום ההכשרה

וסדות הלימוד המכשירים עובדים סוציאליים להתאים את תכנית הלימודים קיימת מגמה במ, לדעתם

הם סוברים כי תהליך התרחשות השינויים במוסדות המכשירים עובדים , עם זאת. גם לתחום הזיקנה

סוציאליים מבחינת תכנית הלימודים הוא איטי יותר מאשר השינויים המתרחשים בשטח במוסדות 

נוצר מצב שבו העובדים הסוציאליים המטפלים , לפיכך. ים העובדיםהרווחה והבריאות בהם מועסק

 . בזקנים מקבלים את הכשרתם בשטח יותר מאשר במוסדות הלימוד
  

נקודת היבט נוספת לייחודיות העבודה הסוציאלית עם זקנים נידונה בספרות בהקשר של מערכת 

תית על מקום העובד הסוציאלי המציג סקירה השווא, )Hokenstad) 1988. הספקת השירותים לזקנים

שמקומו של העובד הסוציאלי שונה ממדינה , טוען, )כולל ישראל(בשירותים לזקנים במדינות מתועשות 

הוא מצביע על שלושה גורמים . ובחלק פחות, כאשר בחלק מן המדינות תפקידו מרכזי יותר, למדינה

  :זקניםעיקריים המשפיעים על מקומו של העובד הסוציאלי בשירותים ל

) 1: ( על פי שני גורמים,לדעתו, נקבעה ,מעמדו של העובד הסוציאלי במערכת הספקת השירותים  .א

המתבטא בתחומי האחריות של העובד , שלב ההתפתחות בו נמצאת הפרופסיה במדינה נתונה

 כמות )2(. הסוציאלי ובמידת ההכרה שהחברה נותנת לידע ולמיומנויות של העובד הסוציאלי

המחבר טוען שהסטטוס הנמוך של . ובדים הסוציאליים מקבלים בתחום הזיקנהההכשרה שהע

העבודה הסוציאלית במערכת הספקת השירותים לזקנים בחלק מהמדינות נובע מהכשרה מועטה של 

כאשר , ברוב המדינות ההכשרה בעבודה סוציאלית היא כוללנית. עובדים סוציאליים לתחום הזיקנה

שיש בהן התמחות תוך כדי , במדינות אחרות. בשטח תוך כדי עבודההצפי הוא שההתמחות תירכש 

הן מצד , אין מספיק התעניינות בתחום הזיקנה, ברוב המדינות. אין דגש על תחום הזיקנה, הכשרה

המחבר מציין את ישראל כמי שמייצגת מיעוט מבין המדינות . האוניברסיטאות והן מצד הסטודנטים

  .זיקנה ושיש בהן התמחות בזיקנה במסגרת ההכשרההמתועשות שמתעניינות בתחום ה

 משפיעות אף הן על מקומו של העובד הסוציאלי בשירותים מדיניות ממשלתית והעדפות ארגוניות  .ב

בחלק מן המחוזות יש דרישה שבמוסדות לטיפול ממושך יהיה עובד , בקנדה, למשל. לזקנים
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, לטענת המחבר. של המוסדות עצמםבעוד שבמחוזות אחרים הדבר נתון לשיקול דעתם , סוציאלי

בישראל נמצא כי במוסדות שבבעלות ציבורית יש יותר עובדים סוציאליים מאשר במוסדות 

 .שנמצאים בידיים פרטיות
 משפיעות גם הן על מקומו של העובד הסוציאלי העדפותיהם המקצועיות של העובדים הסוציאליים  .ג

ים ככלל מעדיפים לעבוד עם אוכלוסיות צעירות המחבר טוען שעובדים סוציאלי. בשירותים לזקנים

וכי למרות שמספרם של העובדים הסוציאליים המטפלים בזקנים במדינות , ולא עם זקנים

 .   עדיין הם מהווים מיעוט ביחס לכלל ספקי השירותים לזקנים, המתועשות גדל
  

.  בתחום הזיקנהסוגיה נוספת אשר נידונה בספרות קשורה לאופי התפקיד של העובד הסוציאלי

Silverston & Burack-Weiss) 1982 (הן , עוסקות בתפקידו של העובד הסוציאלי המטפל בזקנים תשושים

הן מגדירות את תפקידו של העובד הסוציאלי המטפל בזקן התשוש כפונקציה . במוסד והן בקהילה

רוב -פי-שר עם הזקן ועלפונקציה זו מהווה את המרכיב הרגשי של הק. (Auxiliary Function)תמיכתית 

  . מספקים אותה בני המשפחה של הזקן

  

החוקרות מבחינות בין שלושה סוגי תפקידים שהעובד הסוציאלי יכול למלא במסגרת הפונקציה 

התפקידים הם בסדר עולה לפי מידת המעורבות הנדרשת מן העובד . מתאם או מנהל, יועץ: התמיכתית

 בתפקיד) 1: ובמצבם של בני המשפחה המטפלים, ביכולות, מותנים בכישורים, וכאמור, הסוציאלי

בתפקיד זה . האחריות לסיפוק הטיפול והדאגה לשלומו של הזקן מוטלת ברובה על בן המשפחה, היועץ

, כדי לעקוב אחר מצבו של הזקן, לפי הצורך, העובד הסוציאלי מקיים קשרים עם הזקן ובני המשפחה

בן המשפחה , המתאםבתפקיד ) 2; ליצור קשר עם שירותים נדרשיםולסייע לתומך , לספק מידע וייעוץ

. אולם הוא חווה קשיים בטיפול ודרושה לו עזרה על בסיס קבוע, עדיין נושא ברוב האחריות לטיפול בזקן

והוא דואג לארגון השירותים , העובד הסוציאלי פעיל יותר ונמצא בקשר אינטנסיבי יותר עם בן המשפחה

האחריות לטיפול , המנהלבתפקיד ) 3; עובד הסוציאלי הוא סדיר ועל בסיס קבועהמעקב של ה. לזקן

או שבני המשפחה אינם , מדובר במצבים בהם אין בני משפחה. מוטלת ברובה על העובד הסוציאלי

עליו לדאוג , המעורבות של העובד הסוציאלי היא האינטנסיבית ביותר, בתפקיד זה. מסוגלים לסייע

  . ולפקח על הספקתםלהספקת השירותים 

  

, )Lowenstein & Bergman )1988התייחסות אחרת לתפקיד של העובד הסוציאלי מוצגת במאמרם של 

ומבחינים בין תפקידו של העובד , שבוחנים סוגים והדגשים של עבודה סוציאלית עם זקנים בישראל

ים התפשט בקרב העובדים הם טוענים כי הצורך לסנגר על זקנ. כמסנגרהסוציאלי כמתווך לבין תפקידו 

אשר , שינויים אידיאולוגיים בגישת הממשלה לנושא הרווחה. הסוציאליים בתחילת שנות השבעים

יצרו את הצורך של עובדים סוציאליים לפעול כמסנגרים , התבטאו בצמצום המשאבים מצד המדינה

ך שיתוף פעולה עם לעתים תו, על מנת לדאוג לסיפוק צורכיהם, ובכללם הזקנים, מטעם לקוחותיהם

כי העובד הסוציאלי בתפקידו כמתווך מקשר בין הזקן או קבוצת , המחברים טוענים. פרופסיות אחרות

  . זקנים לבין שירותי הקהילה
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קיים דיון על תפקידו של העובד הסוציאלי כמתווך לעומת תפקידו , בכלל, בספרות על עבודה סוציאלית

כי תיווך , יש הסוברים. תפקידו של העובד הסוציאלי כמתווךדעות החוקרים חלוקות באשר ל. כמטפל

רואים בפעולת התיווך פעולה מקצועית של ) 1979(ארם ואחרים . הינו תפקיד עיקרי של העובד הסוציאלי

  . הדורשת מיומנויות מסוימות, העובד הסוציאלי

  

  קופרמן ואחרים .  תיווךיש הסוברים שהעובד הסוציאלי אינו צריך כלל לבצע פעולות, לעומת גישה זו

, אולם, מסכימים על כך שתפקיד התיווך הינו תפקיד מובחן ונבדל הדורש הכשרה והתמחות, )1980(

, ידי עובד שהוכשר לכך-הם גורסים כי פעולות התיווך צריכות להתבצע על, )1979(לעומת ארם ואחרים 

לק ניכר מזמנו של העובד הסוציאלי שפעולות התיווך תופסות ח, טענתם היא. אך שאינו עובד סוציאלי

  . וכי הן באות על חשבון הפעולות הטיפוליות

  

נושא אחר הנדון בספרות בהקשר לאופי התפקיד של העובד הסוציאלי בתחום הזיקנה הוא עבודה 

גובר הצורך לפעול לכיוון של יתר אינטגרציה בין , )1991(לפי לבנשטיין . מקצועיים-בצוותים בין

על מנת לפתור את הקושי של זקנים בקבלת השירותים שנובע , צעים בקהילה לזקןהשירותים המו

- שירותי ובין-לבנשטיין מדברת על שיתוף פעולה בין. מפיצול ומחוסר המשכיות בטיפול בין השירותים

מקצועי שבמסגרתו העובדים הסוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים ישתפו פעולה עם צוותים 

  . ואף ישתלבו בעבודתם הצוותית, תרפואיים במרפאו

  

בספרות נמצאו מחקרים שונים שנעשו על עובדים סוציאליים המטפלים בזקנים בקהילה במסגרת 

 Poulin et. במטרה להעריך את טיב שיתוף הפעולה ואופן חלוקת העבודה בצוות, מקצועיים-צוותים בין
al. )1994(מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים מקצועיים - חקרו את נושא העבודה בצוותים בין

מקצועיים -עבודה בצוותים ביןההם טוענים שרוב המחקרים בנושא . המטפלים בזקנים במסגרות שונות

ואין כמעט מחקרים הדנים , רפואההסיעוד ובנקודת המבט של אנשי מקצוע בתחומי המתמקדים בעיקר 

 מהעובדים הסוציאליים עובדים 75%על הם מצאו שמ. ים הסוציאליהעובדיםבנושא מנקודת המבט של 

רובם היו מרוצים מעצם ההשתייכות לצוותים . מקצועיים בתוך מסגרות העבודה שלהם-בצוותים בין

 ,מקצועי עובד בתנאי לחץ גדולים יותר-נמצא שהעובד הסוציאלי המשתייך לצוות בין. מקצועיים-הבין

 ך משתייו עובד סוציאלי שאינמאשר, ם הלקוחות פחות זמן עהומבל, משקיע יותר זמן בניירת ובישיבות

 תפיסת לבין, של עובד סוציאלימקצועי - עבודה בצוות הביןקשר ביןלא נמצא . מקצועיים-לצוותים בין

 .חשיבות המשימות והגמישות בביצוע המשימות, האוטונומיה בעבודה
  

ים סוציאליים מהמחלקות מקצועיים המורכבים מעובד-חקרו צוותים בין) 1989(וסלעי ) 1990(הורן 

הורן חקרה צוותים של עובדים סוציאליים . חולים כללית-לשירותים חברתיים ומאחיות במרפאות קופת

 לבחון את תו של המחקר של הורן הייתה מטר.ואחיות שהוקמו במיוחד לצורך טיפול משותף בזקנים

היא .  תופסים את שיתוף הפעולהוכיצד הם, טיב שיתוף הפעולה בין העובדים הסוציאליים לבין האחיות

 האחיות תופסות את שיתוף הפעולה ,עם זאת. כי שיתוף הפעולה בצוות נתפס באופן כללי כמועט, מצאה

מהממצאים עולה כי קיימים הבדלים בתפיסת תחומי העיסוק , בנוסף. מהעובדים הסוציאליים יותר רבכ

חברתי -ם נוטים לתפוס את התחומים הפסיכוהעובדים הסוציאליי, למשל, כך. ידי כל אחד מהצדדים-על
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לעומת האחיות , מינהלי כתחומים שגם לאחיות יש ידע והכשרה מספיקים על מנת לטפל בהם-והארגוני

  . שתופסות תחומים אלה כייחודיים להן

  

עוסק גם הוא בצוותים בין מקצועיים המשלבים עובדים סוציאליים מהלשכות ) 1989(המחקר של סלעי 

סלעי מצאה שעובדי . חולים כללית-עם עובדי בריאות במרפאות קופת) לה המטפלים בזקניםלא רק א(

היא , כן-כמו. הבריאות חשים הקלה בעומס עבודתם בעקבות שילובו של העובד הסוציאלי במרפאתם

שהן עובדי הבריאות והן העובדים הסוציאליים ראו את מיסוד שיתוף הפעולה בין המרפאות , מצאה

קשר טוב עם בעלי המקצוע האחר ויכולת : התפוקות עליהם דיווחו שני הצדדים היו. בר חיוניללשכות כד

  . את קבלת הידע הרפואי, בנוסף, העובדים הסוציאליים הדגישו. לתיאום הטיפול

  

מתייחס לארגון , המוצג בספרות בהקשר לאופי התפקיד של העובד הסוציאלי עם הזקנים, נושא נוסף

 ,)Lowenstein & Bergman )1988לפי . מחלקות לשירותים חברתיים בקהילההעבודה ברמה של ה

במקרה של (המודלים הנפוצים ביותר לטיפול בזקנים במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים בארץ 

המודל לפי . יגנרהמודל הקטגוריאלי והמודל ה: הם) ערים גדולות בהן יש יותר מלשכה אחת

. על אזור אחר בקהילה יש עובד סוציאלי מומחה ובלעדי לטיפול בזקניםבכל צוות המופקד , הקטגוריאלי

העובד הסוציאלי המטפל בזקנים במסגרת הצוות האזורי משתייך ליחידה לטיפול , יגנרהמודל הלפי 

לטענת ). מודל זה קיים בדרך כלל בקהילות קטנות יותר(ועל כן איננו עוסק בטיפול רק בזקנים , במשפחה

Lowenstein & Bergman ,והם שינויים, יגנרמספר התפתחויות ושינויים גרמו להעדפה של המודל ה 

צורת העבודה . אופי העבודה במחלקות לשירותים חברתייםובאופי הפרופסיה ב; צרכים של הזקניםב

כאשר כל צוות , המקובלת במחלקות לשירותים חברתיים הפכה להיות עבודה המושתתת על צוותים

 . ות באותו אזור גיאוגרפי עליו הוא מופקדיאוכלוסאחראי לכל ה
  

Fuller & Winton )1996( בהבדלים בין סוגים שונים של צוותים של עובדים סוציאליים גם  עסקו במחקרם

 בו כולם עוסקים בעבודה מומחים צוות של. 1: הם הבחינו בין שלושה סוגי צוותים. המטפלים בזקנים

 צוות קהילתי. 3; העובדים הם כוללניים וחלק מתמחים בזיקנהבו חלק מ, צוות מעורב. 2; עם זקנים

בשונה ממנו סיגל לעצמו גישה של עבודה קהילתית לאזור עליו , אולם, הדומה בהרכבו לצוות המעורב

כאשר במיוחד נמצאו , החוקרות מצאו שכל אחד מסוגי הצוותים פיתח סגנון עבודה שונה. הוא מופקד

סגנון העבודה שהצוותים הקהילתיים . ים לבין הצוותים המתמחיםהבדלים בין הצוותים הקהילתי

הם המליצו לעתים ו, ידי סגירה מוקדמת ומהירה של תיקים- סגנונם אופיין על;פיתחו היה מובחן יותר

ת יותר אשר קיפוהצוותים המתמחים נטו להפיק הערכות מ,  לעומתם.תכופות יותר על שירותים ביתיים

  . ולכן התכנון שלהם היה רחב יותר, ותר בכל מקרהכיסו טווח בעיות רחב י

  

   כיוונים בהתפתחות העבודה הסוציאלית עם זקנים 2.2
הסוגיה נדונה משלוש . סוגיה אחרת אשר נדונה בספרות היא עתידו של תחום הזיקנה בעבודה סוציאלית

; חום הזיקנההכשרה עתידית בת; תחומי פעילות העתידים להתפתח בעבודה סוציאלית: נקודות מבט

  . מערכת הספקת השירותים לזקנים בעתיד וההשלכות על תפקידו של העובד הסוציאלי
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  תחומי פעילות שיתפתחו בעתיד 

השלכות של השינויים הדמוגרפיים באוכלוסיית הזקנים על תפקידו של ה חוקרים בוחנים אתמספר 

   Macarov. תם יתפתחו בעתידים תחומי פעילות חדשים שלדענבאומ, העובד הסוציאלי המטפל בזקן

  :מדבר על שלושה תחומים עיקריים שעתידים להתפתח בתחום העבודה הסוציאלית עם זקנים) 1991(

, ופחות באופן פרטני,  בעתיד הזקנים יפתרו את בעיותיהם יותר על בסיס קבוצתי- עשייה פוליטית .1

י יהיה לסייע לקבוצות הזקנים תפקידו של העובד הסוציאל. והם יהוו קבוצת לחץ ואינטרס לכל דבר

ידי המתכננים החברתיים ומעצבי -בהתארגנות על מנת שצורכיהם ודרישותיהם יילקחו בחשבון על

  .המדיניות

יגדל גם ,  ככל שמספרם של הזקנים יגדל- מקצועיים ומתנדבים-ניהול ופיקוח של עובדים סמך .2

חלק .  על בעיות של הזקניםת מענהלתמקצועיים ומתנדבים על מנת -הצורך לעבוד עם עובדים סמך

כאשר תפקידו של העובד הסוציאלי יהיה , מקצועיים-ידי עובדים סמך-גדול מהמגע הישיר ייעשה על

בעתיד יצטרכו העובדים , למעשה. מקצועיים ומתנדבים-להדריך ולפקח על עובדים סמך, לנהל

טענת המחבר . והן מנהליםהסוציאליים העוסקים בתחום הזיקנה לשמש הן מטפלים בעלי התמחות 

, מקצועיים-היא כי אם העובדים הסוציאליים לא ייקחו על עצמם את תפקיד ניהול העובדים הסמך

 . ישתלטו על תפקיד זה פרופסיות אחרות
,  אחד התפקידים העיקריים של עובדים סוציאליים בתחום הזיקנה בעתיד- עבודה עם משפחת הזקן .3

כי , המחבר טוען. לבני משפחה המטפלים בזקן) רגשית וחומרית, פיזית(יהיה מתן עזרה ותמיכה 

לשפר את התדמית של תחום העיסוק בזיקנה בעיני העובדים יכולה העבודה עם בני המשפחה 

העבודה איתם תיתפס אטרקטיבית יותר , ולכן, בני המשפחה הם אנשים צעירים יותר. הסוציאליים

הן פיזית והן , בד הסוציאלי ייתן יותר עזרה ותמיכההעו, בעתיד. לעומת העבודה עם הזקנים עצמם

 . לבן המשפחה המטפל בזקן, רגשית
  

Choi & Dinse )1998( פיתחו מודל להתערבות בעבור עובדים סוציאליים בתחום הזיקנה כמענה 

- אוכלוסיית הזקנים בארצותהמתרחשים בקרבלהזדמנויות ולאתגרים שמציבים השינויים הדמוגרפיים 

קירוב ) 1: ם מדברים על שני תחומים שיתפתחו בעתיד במסגרת הטיפול הסוציאלי בזקניםה. הברית

 העובדים הסוציאליים יצטרכו לפעול למען קידום ההסברה בנושא הזיקנה - הדור הצעיר לדור הזקן

וכן ,  על זקנים וזיקנה בכללםבאמצעות ניפוץ סטריאוטיפי, ספר-בעיקר בקרב ילדים בבתי, והבנתה

, הזקנים יהיו משכילים יותר,  בעתיד- פתרונות תעסוקה לזקנים) 2; דוריות-בפיתוח תכניות ביןיעסקו 

ידי -על, למשל, והעובד הסוציאלי יצטרך לדאוג לתעסוקה בשבילם, ועצמאיים יותר, בריאים יותר

 . הכוונתם לפעילות התנדבותית או להמשך רכישת השכלה
  

Cox & Parsons )1994( ויים באוכלוסיית הזקנים משפיעים גם על האופן שבו עובדים סבורים כי השינ

כי העובד הסוציאלי המטפל בזקנים צריך , הם טוענים. ם בעתידם הזקניסוציאליים יצטרכו לעבוד ע

, על כן. רב הפוטנציאל הקיים בווזאת על מנת לאפשר לו לממש את ֵמ, לטפל בזקן באופן מעצים

ת לזקנים ידע ומיומנויות כדי שהם יוכלו לתכנן ולשלוט על חייהם העובדים הסוציאליים יצטרכו להקנו

  . וכך יוכלו לתרום לעצמם ולסביבתם
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  הכשרה עתידית בזיקנה בעבודה סוציאלית 

. היבט אחר הנדון בספרות בנושא עתידו של העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית הוא ההיבט של ההכשרה

קנה בעבודה סוציאלית באמצעות יזבהעיסוק התפתח בתחום תחומי הפעילות העתידים לניתן ללמוד על 

בספרות ניתן למצוא מודלים שונים בנושא  .נושא ההכשרה בעבודה סוציאליתלהתייחסותם של חוקרים 

 )Nelson )1992 של ,האחד.  בסקירה זו יובאו שני מודלים.הכשרת עובדים סוציאליים לעבודה עם זקנים

שני המודלים מתייחסים לשינויים . שפותח בארץ) 1990( ולבנשטיין והשני של גוטמן, הברית-בארצות

ולהשלכותיהם על ההכשרה בזיקנה בעבודה , הדמוגרפיים בהרכב ובמבנה של אוכלוסיית הזקנים

  .סוציאלית

  

 ארבעה תחומים בהם יצטרכו עובדים סוציאליים העוסקים בזיקנה מציג) Nelson) 1992המודל של 

-התחום הקהילתי) 2( ;)או משפחתו/במטרה לסנגר על הלקוח ו( התחום הרפואי  )1 (:לרכוש מיומנויות

. ניהול טיפול) 4(-הערכה גריאטרית ו) 3(, )או משפחותיהם/במטרה לסנגר על קבוצות של זקנים ו(ארגוני 

הבאה לתת מענה למורכבות , תתחומי-ה רבתבסס על גישצריכה להתכנית הלימודים ,  זהלפי מודל

: יומיים של הזקן בתחומים שונים- בצרכיו היוםוהמתבטאותקנה יעיות המאפיינות את הזריבוי הבלו

עובדים סוציאליים (יים תחומ-מציע לימוד בצוותים רבמודל זה . בריאות הנפש וחברה, בריאות, כלכלה

 נושאים חשובים שיש להתמקד בהם ).אחיות ומרפאים בעיסוק, פסיכיאטרים, רופאיםילמדו יחד עם 

לכותיהם ש וה, אוכלוסיית הזקניםבקרב הבנה של השינויים הדמוגרפיים :רת תכנית הלימודים הםבמסג

מערכת תמיכה כמרכזיות המשפחה בטיפול בזקן הן בהכרה בחיוניות ו; קנה נורמליתי זה שלתולגבי מה

 וניהול תהערכה מקיפה ופונקציונלי, איון הזקןיר: פיתוח מיומנויות בתחומים; בזקן והן כיחידת טיפול

   .הטיפול

  

קנה י תכנית לימודים בתחום הזלהציג ומטרתו ,פותח בישראל) 1990 (המודל של גוטמן ולבנשטיין

בבסיס גישת . אוניברסיטאות בישראל המכשירות עובדים סוציאליים הן בתואר ראשון והן בתואר שניל

יהן בצרכים ובסוג המודל עומדת חלוקה של אוכלוסיית הזקנים לשתי קבוצות אשר נבחנות בינ

ת והמתאפיינים במוגבלות ובתלות הולכ" זקנים-הזקנים"קבוצה אחת היא של . השירותים הנדרשים

-זקנים"הקבוצה השנייה היא הקבוצה של . הסיעוד והסידור המוסדי, ת בשירותי הבריאותווגובר

תכנון , ה הראשוניתהמניע, ויש להם צרכים לשירותים בתחום תכנון הפנאי, שהם בריאים יותר" צעירים

. דוריים-חיזוק התנדבות ושיפור היחסים הבין, עידוד המעורבות החברתית, חיי המשפחה לאחר הפרישה

. יש לפתח תכנית לימודים נפרדת הכוללת תוכני לימוד שונים לכל אחת מן הקבוצות,  הזהלפי המודל

שאים כגון סיוע למשפחה יילמדו נו" זקנים-זקנים"בהכשרה במסגרת הטיפול בקבוצה של ה, למשל

בהכשרה במסגרת הטיפול , לעומת זאת. מקצועיים וניהול הטיפול-ריכוז צוותים בין, המטפלת בזקן

ריכוז והדרכת , ה לפרישההכניילמדו נושאים כמו הפעלת תכניות " צעירים-זקנים"בקבוצה של ה

  . ותפקידי סבאות, דורית-תכנון לחיי משפחה רב, מתנדבים

  

  מערכת הספקת השירותים לזקניםבשריות תפתחויות אפה

היבט נוסף הנדון בספרות בנושא עתידו של העיסוק בזיקנה בעבודה סוציאלית הוא ההיבט של 

.  וההשלכות של כך על העבודה הסוציאלית,התפתחויות עתידיות במערכת הספקת השירותים לזקנים

 כיוונים על התפתחות מספרלהשפיע בהגידול המהיר באוכלוסיית הזקנים יכול , )Macarov )1991 לפי



  

  8

, רופאים, אחיות(מבחינת הפרופסיות המאיישות אותה , זירת הספקת השירותים לזקנים בעתיד

אשר לכל ,  חמישה מודלים אפשריים, בעצם, מאבחןMacarov). עובדים סוציאליים ועוד, פסיכולוגים

  . דה סוציאליתקנה בעבויההכשרה בזעל השלכות שונות על העיסוק ויש אחד מהם 

העובדים .  כל פרופסיה תציע שירותים משלה לאוכלוסיית הזקנים- מודל השוק החופשי .1

ויצטרכו להציע שירותים , הסוציאליים יתחרו עם הפרופסיות האחרות על קולם של הזקנים

  . ייחודיים

ס של  לכל פרופסיה תהיה ההתמחות שלה והן תשתפנה פעולה ביניהן על בסי- מודל חלוקת העוגה .2

העובדים הסוציאליים יצטרכו לעבוד לפי הגדרת תפקיד ברורה ותוך שיתוף פעולה עם . עבודת צוות

 .הפרופסיות האחרות
כאשר ,  הפרופסיות יהיו נתונות במצב של מחלוקת על סמכויות ותפקידים- מודל הריב המשפחתי .3

ו נתונים במאבקים העובדים הסוציאליים יהי. כל פרופסיה תרצה להיות הדומיננטית והמפקחת

או שהם יפקחו על הפרופסיות , בלתי פוסקים עם הפרופסיות האחרות על סמכויות ותפקידים

 . האחרות או שאלו יפקחו עליהם
הסמכויות של  כל פרופסיה תנסה להרחיב את סמכויותיה ולהשתלט על - מודל לוחמת הגרילה .4

 .הם עוסקות פרופסיות אחרותהעובדים הסוציאליים יעסקו בתחומים ב. הפרופסיות האחרות
 תיתכן אפשרות שעל רקע מגוון השירותים הדרושים לטיפול בזקנים תצמח - מודל המוטציה .5

. פרופסיה חדשה אשר תכיל בתוכה אלמנטים של התחומים האחרים ובכללם עבודה סוציאלית

מהם העובדים הסוציאליים יצטרכו להתמודד עם פרופסיה חדשה שתיכנס לתחום זיקנה ותיקח 

 . תפקידים ייחודיים בתחום
  

   ניתוחי תפקיד בתחום העבודה הסוציאלית2.3
ההנחה הייתה כי . חלק זה של הסקירה מתמקד במחקרים העוסקים בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי

יוכלו לשמש תשומה בגיבוש השיטה וכלי המחקר לניתוח תפקידו של ניתוח תפקידים ניסיונות קודמים 

מאחר שבספרות לא נמצא מחקר . אלי המטפל בזקנים במחלקות לשירותים חברתייםשל העובד הסוצי

הוחלט לסקור מחקרים העוסקים בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי המטפל , העוסק בניתוח תפקיד כזה

  . באוכלוסיות ובמסגרות אחרות

  

, מסגרות שונותבמסגרת סקירה זו יוצגו שבעה מחקרים העוסקים בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי ב

סוציאלי העובד המחקר שעסק בניתוח תפקיד של : ואשר בוצעו במהלך שנות השמונים בישראל והם

שלושה ; )1981, נאמן(מחקר שעסק בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי בלשכות ; )1987, שרר(בישראל 

, שרלין(חולים -ישניים מתוכם בבת: מחקרים עסקו בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי במסגרות הבריאות

שני מחקרים ; )1990, ק"חרפ(חולים כללית -ואחד במוסדות של קופת, )1988, פלוריאן ואחרים; 1988

) 1986, גולן ווזנר(האחד במוסדות מסוגים שונים : עסקו בניתוח תפקיד של עובד סוציאלי במוסדות

  ). 1983, בר גיורא(והשני במוסדות לזקנים 

  

ולה כי רוב המחקרים הללו צמחו על רקע הבעייתיות המאפיינת את מקצוע מתוך סקירת עבודות אלה ע

  שרר . העבודה הסוציאלית מבחינת מעמדו של המקצוע והגדרת תחומי הפעילות של העובד הסוציאלי
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 אחת הדרכים להביא . יש חוסר בהירות במערך התפקידים של שירותי הרווחה, ככלל,כי, טוען) 1987(

בסמכויות ובתחומי האחריות של , היא הכנסת סדר בתפקידים, לדעתו,  הרווחהלהתייעלות של שירותי

, בעלי מקצוע שונים עובדים בשדה יחד עם עובדים סוציאליים, לטענתו. העובדים השונים במערכת

 בצד מגמות אלה עובדים סוציאליים נכנסים .ובמקרים רבים חלוקת הסמכויות ביניהם איננה ברורה

גם בתוך העבודה , לפי שרר. הכרה בעבודה סוציאלית בתעשייהון תעשייה וכג, לתחומים חדשים

עד עתה לא סוכמו או נקבעו שטחי התמחות מסוימים : "הסוציאלית התחומים אינם ברורים די הצורך

 עבודה -שאלה מהותית כמו . או דרישות הידע הספציפיות הדרושות לכל תחום ותחום) מנהל, למשל(

ובמציאות רבות הגישות והיישומים , לא זכתה אף היא לתשובה חותכת,  לאסוציאלית כוללנית או

  ).  377-378' עמ, 1987, שרר" ( לפי העניין-מגוונים 

  

 כי חשוב להגדיר את תחומי העיסוק של המקצוע על מנת לאפשר הבהרה של חוקרים אחרים סברו גם

פלוריאן ; 1988, שרלין(וע במערכת הציפיות ההדדיות בין כל המעורבים במערכת וכדי לבסס את המקצ

  ). 1986, גולן ווזנר; 1990, ק"חרפ; 1988, ואחרים

  

). 1981, נאמן(בעייתיות נוספת קשורה לתפקידו של העובד הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים 

לבין ביצועם בידי , לדעת נאמן קיימות עדויות לפערים בין תפקידי המחלקות כפי שהוגדרו בחוק

היא מצביעה על מחקרים שמורים על פערים בין תפיסת התפקיד של , כן-כמו. ים הסוציאלייםהעובד

גם מחקרים רבים , לטענתה, קיימים. לבין תפיסת הלקוחות את התפקיד, ידיו-העובד הסוציאלי על

היכולת לספק עבודה מקצועית במסגרת המחלקות לשירותים -המורים על נשירה מהעיסוק בשל אי

  . חברתיים

  

ים עריכת מחקר חוקרים שונים ל הביאחוסר הבהירות בתפקיד העובד הסוציאלי במסגרות שונות

שניים מן המחקרים עשו שימוש בטכניקה של ניתוח עיסוקים כאמצעי .  את אופיו של תפקיד זההבוחנים

ירו ל הגד"למרות ששני החוקרים הנ). 1981, נאמן; 1987, שרר(לנתח את תפקידו של העובד הסוציאלי 

  . כל אחד מהם עשה זאת באופן שונה, את המחקר כניתוח עיסוק

  

ולהוות , נועד לספק מידע לאיגוד העובדים הסוציאליים בישראל, ביצע) 1987(ניתוח העיסוק ששרר 

 עובדים 800המחקר בוצע במדגם של . בסיס להגדרת התפקידים בתחומי העבודה הסוציאלית

איסוף המידע התבצע באמצעות .  העובדים הסוציאליים בישראלסוציאליים שנלקחו מרשימה של איגוד

כאשר על המשיבים היה ,  הצהרות על משימות135 אשר כלל רשימה של Teareכלי לניתוח עיסוק של 

". בכלל לא"ועד " לעתים קרובות מאוד" החל ב-לציין את תדירות הביצוע לפי סולם בן חמש דרגות 

 - יין לגבי אותה רשימה את מידת החשיבות של המשימה לעבודתו המרואיין היה צריך לצ, לאחר מכן

 304הניתוח מבוסס על ". בכלל לא חשוב"ועד " חשוב מאוד" החל ב-שוב על סולם בן חמש דרגות 

  .שאלונים שנתקבלו

  

שמטרתו הייתה לבדוק את דפוסי , )1981(המחקר השני אשר הוגדר כניתוח עיסוק הוא מחקרה של נאמן 

שהשתמש בכלי , )1987(בשונה משרר . עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתייםהעבודה של 

, לפי נאמן.  השתמשה נאמן גם בתצפיות,כחלק מהכלי. נאמן השתמשה בכלי שפיתחה בעצמה, קיים
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חקירת דפוסי העבודה בשיטת התצפית המובנית מאפשרת בדיקה אמפירית שאינה מושפעת מתפיסת 

איסוף המידע של נאמן התבצע בשתי . שאיפותיו להיענות לציפיות המופנות כלפיוהתפקיד של העובד ומ

  ).מתחומי עיסוק שונים( עובדים סוציאליים 22מחלקות לשירותים חברתיים בצפון הארץ וכלל 

  

חמשת החוקרים האחרים שמחקריהם עסקו בניתוח תפקיד של עובד , )1981(ונאמן ) 1987(בשונה משרר 

) 1987(למרות שהם השתמשו בכלים דומים לאלה של שרר , רו זאת כניתוח עיסוקסוציאלי לא הגדי

פלוריאן ; 1988, שרלין(מחקרים אלה נבדלים ביניהם גם מבחינת שימוש בכלי קיים ). 1981(ונאמן 

; )1983, בר גיורא; 1990, ק"חרפ; 1986, גולן ווזנר(לעומת פיתוח עצמי של הכלי , )1988, ואחרים

הבדל ). 1986, גולן ווזנר; 1988, פלוריאן ואחרים; 1988, שרלין(קת הנושא של הקצאת הזמן ומבחינת בדי

הוא התייחסות למצב , ושאינו קיים במחקרים שהוגדרו כניתוח עיסוק, נוסף שעולה במחקרים אלה

  ). 1983, בר גיורא; 1990, ק"חרפ; 1986, גולן ווזנר(לפי עובדים או לפי מומחים , הרצוי

  

חולים ואחד -שניים בוצעו על עובדים סוציאליים בבתי, מחקרים בדקו את נושא הקצאת הזמןשלושה 

, )1988(ופלוריאן ואחרים , )1988(מטרת המחקרים של שרלין . על עובדים סוציאליים במוסדות שונים

ומהו היקף הזמן המושקע , החולים-הייתה לבדוק מהם דפוסי הפעילות של עובדים סוציאליים בבתי

 עובדים 35השתתפו של שרלין במחקרו . הברית-שניהם התבססו על שאלונים שפותחו בארצות. עילותבפ

, הנבדקים נתבקשו להתייחס לרשימת תפקודים. חולים גדולים בצפון הארץ-סוציאליים מארבעה בתי

וכן את אחוז הזמן שהקדישו לביצוע כל , ולסמן מתוכה את התפקודים שביצעו בשבוע שקדם למחקר

בחרו מתוך שאלונים שפותחו ) 1988(פלוריאן ואחרים ). 100%-הכל מסתכם ל-כאשר סך(קוד תפ

הם העבירו את השאלון .  פעילויות אשר התאימה למציאות הקיימת בארץ33הברית רשימה של -בארצות

 עובדים סוציאליים הפועלים בשירותי העבודה הסוציאלית 120-במשך תשעה ימים רצופים ל, שבנו

  . שיקומיים וכלליים, חולים פסיכיאטריים-בתי: חולים כללית-לים שונים של קופתחו-בבתי

  

מטרתם הייתה לבדוק ). 1986(ידי גולן ווזנר -מחקר דומה בוצע בקרב עובדים סוציאליים במוסדות על

מחלקים את ) מוסדות, כפרי נוער, חולים-בתי(כיצד העובדים הסוציאליים במוסדות שונים ברחבי הארץ 

הם ביקשו מן העובדים , בשאלון שבנו. פיתחו בעצמם את הכלי בו השתמשו) 1986(גולן ווזנר . םזמנ

. 100%-הכל יגיע ל-כך שסך, הסוציאליים לחלק את הזמן שהם משקיעים באחוזים בין שבע קטגוריות

הם השוו את דפוסי הפעילות של עובדים סוציאליים . הם השוו בין מצב קיים למצב רצוי, כן-כמו

למטרות המוצהרות של מקצוע העבודה , )מבחינת הקצאת הזמן בכל אחת מהמערכות השונות(במוסדות 

  .כפי שאלה מופיעות בספרות המקצועית על עבודה סוציאלית, הסוציאלית

  

 במחקר שבוצע בקרב עובדים סוציאליים התייחסה גם היא למצב רצוי בשאלון שבנתה) 1990(ק "חרפ

שהתייחסו למצב רצוי ברמת ) 1986(בשונה מגולן ווזנר . י בריאות כלליתבמוסדות שונים של שירות

עמדותיהם . היא התייחסה לעמדותיהם של העובדים הסוציאליים עצמם, המקצוע מבחינה הצהרתית

תפיסת ההבדל בין העבודה הסוציאלית ; הרצויים תחומי העיסוק :ביניהם, נבחנו ביחס לחמישה נושאים

ותחומי ידע נוספים ; עבודה הסוציאלית במחלקות לשירותים חברתייםבתחום הבריאות לבין ה

  . הדרושים לעובד הסוציאלי לצורך מילוי תפקידו והרחבת מיומנויותיו
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  גיורא -בר, שבדקה את המצב הרצוי רק מנקודת המבט של העובדים הסוציאליים, )1990(ק "לעומת חרפ

שכלל שני , היא ביקשה מצווות מומחים. מומחיםבדקה את המצב הרצוי גם מנקודת מבטם של ) 1983(

לדרג בכל אחד משלבי , עובדים סוציאליים בכירים ושלושה מפקחים על השירות הסוציאלי במעונות

. את הפעולות הנראות להם החשובות ביותר במסגרת השירות הסוציאלי במוסד) בזקן במוסד(הטיפול 

 עובדים 44-ושלחה את השאלון בדואר ל, ועיתגיורא בנתה את השאלון על בסיס הספרות המקצ-בר

  ). רובם עובדים במוסדות לזקנים( מוסדות לטיפול ממושך 34-סוציאליים העובדים ב

  

כי החוקרים השונים השתמשו ברמות מיון שונות , הסתכלות השוואתית אחרת על מחקרים אלה מלמדת

  : ת בהן השתמשו החוקרים היושתי רמות מיון בולטו. על מנת לנתח את תפקיד העובד הסוציאלי

  ;טיפול ישיר, למשל, המתייחסת לתחומי הפעילות בהם העובד הסוציאלי עוסק, רמת התחום )1(

  . שיחה עם הלקוח, למשל, המתייחסת לפעילויות הכלולות בכל אחד מהתחומים, רמת העיסוק  )2(

  

  ונאמן , י פעילותמיין לתחומ, למשל, )1988(שרלין . רוב החוקרים השתמשו רק באחת מרמות המיון

, ומיינו קודם לתחומים, בשני מחקרים החוקרים השתמשו בשתי רמות המיון. מיינה לעיסוקים) 1981(

ניתן לזהות תכנים ). 1988, פלוריאן ואחרים; 1987, שרר(כך מיינו את התחומים לפי עיסוקים -ואחר

כי , נמצא, אה בין החוקריםבהשוו. ללא קשר לרמת המיון בה השתמשו, אשר משותפים לחוקרים שונים

עבודה מול ; עבודה מול גורמי חוץ; עבודה מול הלקוח: החוקרים התייחסו לתשעה עולמות תוכן והם

איתור אוכלוסיות ; סנגור ומיצוי זכויות, תיווך; תכנון ומדיניות, ארגון, ניהול; מחקר; גורמי פנים

  . ראשונים משותפים לכל המחקריםארבעת עולמות התוכן ה. זמן פרטי; אדמיניסטרציה; בסיכון

  

, לדוגמה. הם לא תמיד מדברים על אותם דברים, למרות שהחוקרים מתייחסים לאותם עולמות תוכן

מדברים על תחום של טיפול ) 1988(ופלוריאן ואחרים ) 1987(שרר , בעולם התוכן של עבודה מול הלקוח

- פול בלקוח ובמשפחה ועל הערכה פסיכומדברים על טי) 1990(ק "וחרפ) 1988(ואילו שרלין , ישיר

  גיורא -ובר) 1988(פלוריאן ואחרים , )1987(בעבודה מול גורמי פנים לפי שרר , באופן דומה. סוציאלית

ואילו , )עובדים אחרים או מתנדבים(ארגוניים -העובד הסוציאלי עוסק בהדרכה של גורמים פנים, )1983(

  .  סק במתן ייעוץ לצוותהוא עו) 1990(ק "וחרפ) 1988(לפי שרלין 

  

מכל המחקרים עולה כי קיימת בעייתיות .  דמיון בין המחקרים מבחינת הממצאים והמסקנותקיים

בכך שהעובדים , לדעת רוב החוקרים, בעייתיות זו מתבטאת. בהגדרת תפקידו של העובד הסוציאלי

ולהזניח תחומים של , )חעולם התוכן של עבודה מול הלקו(הסוציאליים נוטים להתמקד בטיפול בפרט 

- בר ()ועולם התוכן של מחקר; תכנון ומדיניות, ארגון, עולם התוכן של ניהול(מדיניות ותכנון , מחקר

, לפי חלק מהחוקרים, נטייה זו. )1990, ק"חרפ; 1988, פלוריאן ואחרים; 1988, שרלין; 1983, גיורא

  . מעידה על פער בין מצב רצוי למצב קיים

  

ביצוע התפקיד של   ביןהיא פער, )1981, נאמן; 1987, שרר (העולה מהמחקרים, בתפקידבעייתיות אחרת 

מצא שעובדים סוציאליים המחזיקים בסוגי ) 1987(שרר .  הגדרת תפקידםלבין הסוציאליים העובדים

העובדים בטיפול ישיר ובהוראה , למשל. תפקידים שונים מבצעים משימות שאינן לפי הגדרת תפקידם



  

  12

כי יש להגדיר מחדש את תחומי העיסוק , טוען) 1987(שרר . סקים גם במשימות מינהליותומחקר עו

  .ולשפר את השירות לצרכנים, בעבודה סוציאלית במגמה לחזק את הבסיס המקצועי של המקצוע

  

 העבודה במחלקות לשירותים לפיו, )1981( נאמן ידי-היבט אחר של בעיית הגדרת התפקיד מוצג על

אינה עונה על ההגדרה של קובעי המדיניות , ידי העובדים הסוציאליים-היא מתבצעת עלחברתיים כפי ש

כי המחלקות שהיא חקרה ממעטות לעסוק , למשל, היא מצאה). תפקידי המחלקות כפי שהוגדרו בחוק(

היא ,  לאור זאת.למרות שתחומים אלה מוגדרים בהגדרת התפקיד, בתכנון חברתי ובבעיות חברתיות

  . חקירה ובדיקה של מטרות העבודה הסוציאלית במחלקות לשירותים חברתייםממליצה על 

  

לבין , קיים פער בין דפוסי הפעילות של עובדים סוציאליים במוסדותטוענים גם הם כי ) 1986(גולן ווזנר 

העובדים הסוציאליים במוסדות מגשימים בצורה חלקית בלבד את , לפיהם. מטרות העבודה הסוציאלית

בודה הסוציאלית בכך שהם מתמקדים בעיקר בקשר עם החוסים ואינם רואים עצמם מטרות הע

הם טוענים כי יש להגדיר מחדש את . אחראים ומעורבים לגבי הקשר של המוסד למערכת בה הוא פועל

  .תפקידי העבודה הסוציאלית במוסדות כך שתהיה התאמה למטרות

  

רובם לא ,  שונים לנתח את תפקיד העובד הסוציאלימתוך סקירה זו עולה כי קיימים ניסיונות, לסיכום

של עבודה סוציאלית עם זקנים הוא תחום תחום הגישה הרווחת בספרות היא שה. בתחום הזיקנה

הספרות מצביעה בצד זה על שינויים צפויים בתפקיד של העובד . הנמצא במגמת התחזקות והתפתחות

  .ובמערכת השירותים לזקניםהסוציאלי המטפל בזקנים עקב שינויים באוכלוסייה 

  

היבט חשוב אחר שעולה מהסקירה הוא קיומו של קושי להגדיר את תפקיד העובד הסוציאלי ללא קשר 

הספרות מדברת על היעדר הגדרות ברורות לתפקיד . למסגרת בה הוא עובד ולאוכלוסייה איתה הוא עובד

את תחומי העיסוק של עובדים סוציאליים חוקרים שונים ניסו לבחון . ובצורך להגדירו ביתר בהירות, זה

דעים במונחים שמשמשים -המחקרים מראים כי לא קיימת אחידות. תוך שימוש בכלי מדידה שונים

וכי קיימות דרכים שונות למיון העיסוקים המרכיבים את תפקיד , לניתוח התפקיד של העובד הסוציאלי

  .  העובד הסוציאלי

  

לבחון את התפקיד של העובד הסוציאלי במחלקות יסיון חלוצי המחקר הנוכחי מהווה נ, לאור זאת

המידע שנאסף באמצעות סקירה זו שימש תשומה חשובה לגיבוש הגישות והכלים . לשירותים חברתיים

  . בביצוע המחקר הנוכחי
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  מערך המחקר. 3
  

 מטרות המחקר. 3.1
ירותים חברתיים בגישה של  המחקר הייתה לבחון את תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשתמטר

  :  תוך התייחסות לשלושה היבטים, ניתוח עיסוק

 תחומי העיסוק של העובדים .1
 חלוקת הזמן בין התחומים .2
  השינויים הרצויים בדרך הביצוע של תפקיד זה  .3

  
המחקר הנוכחי מספק מידע גם על מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות , בנוסף לניתוח העיסוק

  ). ראה על נושא זה בהמשך(זה נבחן כחלק מהמהלך של איתור אוכלוסיית המחקר נושא . המקומיות

 
  שלבי המחקר והכלים3.2

ידי משרד הרווחה והרשות המקומית באמצעות עובדים סוציאליים -השירות הסוציאלי לזקן ניתן על

לא קיים היום מידע שיטתי ומעודכן על העובדים . המועסקים במחלקות לשירותים חברתיים

נדרש מהלך של איסוף מידע על במחקר מקדים , לפיכך. הסוציאליים לזקן המועסקים במחלקות אלה

איתור :  למחקר היו שלושה שלבים.אוכלוסיית העובדים הסוציאליים לזקן שישמש בסיס לניתוח עיסוק

 ואיסוף מידע ממדגם של עובדים סוציאליים לזקן, פיתוח כלים לניתוח עיסוק, אוכלוסיית המחקר

  . ברשויות

  

  איתור אוכלוסיית המחקר . א

כי בחלק ניכר , ידוע. ואיתורה, אחת הסוגיות בביצוע המחקר הייתה ההגדרה של אוכלוסיית המחקר

. מהמחלקות לשירותים חברתיים קיימים תקנים של עובדים סוציאליים המתמחים בעבודה עם זקנים

נדרש , לפיכך.  של שירות זה בכל אחת מהרשויותאין מידע שיטתי ועדכני על העובדים והתקנים, עם זאת

,  לצורך כך. ביצוע מהלך של איסוף מידע על שירות זה ברשויות שיוכל לשמש בסיס לדגימה של העובדים

במסגרת הסקר נאסף מידע על היבטים . הוחלט לערוך סקר של השירות הסוציאלי ברשויות המקומיות

  . תנבחרים של השירות הסוציאלי לזקן ברשויו

  

בשאלון . לצורך הסקר פותח שאלון קצר למילוי עצמי שנשלח לכל מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים

הרכב כוח האדם של העובדים , מספר תיקים, מספר עובדים, תקינה: נכללו הנושאים הבאים

והערכת המנהלים את המצב הקיים והרצוי מבחינת תחומי העבודה של , הסוציאליים המטפלים בזקנים

  . 2002המידע נאסף במהלך שנת . העובד הסוציאלי לזקן

  

מילאו את ) 54%(יותר ממחצית ,  רשויות בישראל בהן יש מחלקות לשירותים חברתיים264מתוך 

  מתוך המידע שנתקבל . ההיענות הייתה מעט יותר גבוהה בעיריות מאשר במועצות). 1לוח (השאלונים 

 495ידי -המאוישים על,  תקנים של עובדים סוציאליים לזקן385 מהן יש 102- רשויות נמצא כי ב142-מ
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ידי -אלא על, עובדים מיוחדים לזקןידי -מתבצע עלאינו  הרשויות הנותרות הטיפול בזקן 40-ב. עובדים

  . עובדים סוציאליים כוללניים המטפלים גם באוכלוסיות גיל אחרות

  

  לפי סוג רשות,  לזקןהיענות הרשויות לסקר על מערך השירות הסוציאלי: 1לוח 
 הכל רשויות שענו לסקר-סך   

  במספרים  באחוזים    כל רשויותה-סך  
  142  54%    264  הכל-סך

  42  66%    64  עיריות
  71  48%    147  מועצות מקומיות
  29  55%    53  מועצות אזוריות

  

 ביצוע על רקע נתונים אלה עלתה שאלה באשר להגדרה של תפקיד העובד סוציאלי המטפל בזקן לצורך

השאלה הייתה האם יש לכלול במחקר רק עובדים סוציאליים העוסקים בלעדית בתחום . ניתוח עיסוק

לאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי של המחקר הוחלט . או שיש לכלול בו גם עובדים כוללניים, הזיקנה

כך שהמחקר החלטה זו קשורה ל.  מזמנם מוגדר כטיפול בזקנים70%לכלול במחקר רק עובדים שלפחות 

דבר שמחייב לבחור עובדים סוציאליים שנתח גדול , נועד לנתח את העיסוק של העובד על פי יחידות זמן

הוחלט להתמקד בעובדים שעוסקים בטיפול סוציאלי מקיף , כן-כמו. מזמנם מוגדר כעבודה עם זקנים

ם ממלאים תפקידים ואינ, )כגון סיעוד ואלימות(ואינם מתמחים בעבודה בנושאים מיוחדים בזיקנה 

  ).   כגון ראש צוות ומנהלי מדורים(ניהוליים 

  

 הרשויות שנתבקשו לספק רשימות שמיות של עובדים 102-בעקבות הגדרה זו נעשתה פנייה חוזרת ל

 עובדים שעונים 332ברשימות שנתקבלו נמצאו .  מזמנם מוגדר כטיפול בזקנים70%סוציאליים שלפחות 

   1). העובדים495מתוך (על קריטריון זה 

  

  פיתוח הכלים לניתוח עיסוק . ב

. שדרש היערכות מיוחדת ופיתוח כלים מיוחדים, ניתוח עיסוק של עובד סוציאלי לזקן הוא מהלך חדשני

כפי שהוצג בסקירת הספרות לא נמצא כלי לניתוח עיסוק של תפקיד עובד סוציאלי לזקן בשירותים 

  .  וכחיקהילתיים שיכול היה לשמש בסיס למחקר הנ

  

מידע מסקירת : ידי צוות המחקר תוך שימוש במספר מקורות-הכלים לצורך מחקר זה פותחו על

קבוצת מיקוד של עובדים ; תשומות מקצועיות של אנשי מקצוע שהשתתפו בוועדת ההיגוי; הספרות

; )2002נובמבר (העוסקים היום בטיפול בזקן במחלקות לשירותים חברתיים )  איש6(סוציאליים 

  .  עם ניסיון קודם בניתוח עיסוק של עובד סוציאלי, התייעצות עם מומחה בניתוח עיסוקיםו

  

                                                 
  .1לנתוני רקע על העובדים הסוציאליים שנכללו בניתוח העיסוק ראו נספח  1
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ובחן את הערכות העובדים לגבי , ניתוח העיסוק כלל איסוף מידע על חלוקת הזמן בין המטלות של העובד

ל איסוף המידע על חלוקת הזמן בין המטלות ש. המצב הקיים והרצוי מבחינת צביונו של תפקיד זה

  :העובד התבצע על פי שני היבטים

הכוללת פעילות של העובד מול לקוח ,  שבה נעשתה הבחנה בין הרמה הפרטנית,רמת ההתערבות )א

הכוללת פעילות שאינה מתבצעת מול לקוח , פרטנית-לבין הרמה הלא, )או משפחתו/הזקן ו(מסוים 

 ;)כגון ישיבות צוות(מסוים 
  . ות לעיל הוגדרו מדדים שונים לכל אחת משתי הרמ- מרכיבי ההתערבות  )ב

  

 :  הוגדרו שלושה מדדים והםברמה הפרטניתלניתוח העבודה 
, חוק סיעוד: שישה תחומי עיסוק והםהוגדרו .  מתייחס לנושאים או לסוגיות בטיפול בזקן- תחומים 

סידור , חוקי הגנה וצל החוק, תיווך לשירותים בקהילה/הפניה, כלכלית/עזרה חומרית, מצבי משבר

 ;)2ראו נספח (בבית אבות 
הוגדרו תשע . את אופן ההתערבות של העובד בטיפול בזקן ברמה הפרטנית מגדיר - פעילויות 

שיחת בטלפון עם , פנים עם לקוח או בן משפחה במשרד-אל-שיחה פנים, ביקור בית: פעילויות והן

- אל-פניםשיחה , בטלפון עם גורמים במחלקה/פנים-אל-שיחה פנים, הלקוח או בן משפחה

קריאת חומר מקצועי על , תסקיר/כתיבת דוח, מילוי טפסים, בטלפון עם גורמים מחוץ למחלקה/פנים

, הקלדת נתונים, צילום, כגון תיוק(עבודה מינהלית , תיעוד בתיקים/כתיבת מכתבים/אודות המטופל

 ).הדפסת מכתבים, שליחת פקסים
 ארבע הוגדרו. עילות ברמה הפרטנית מתייחסות לסיבת ההתערבות שלשמה מבוצעת הפ- מטרות 

 . יישום התכנית ומעקב, בניית תכנית, או הערכה/אבחון ו: מטרות והן
 

ובו נעשתה הבחנה בין , יסוק הוגדר מדד אחד בלבד והוא תחום העפרטנית-ברמה הלאלניתוח העבודה 

ישיבות הכוללת השתתפות ב(מערכתית -עבודה קבוצתית ועבודה ארגונית, פרויקטים קהילתיים

הקיימים ברמה , המדדים של פעילויות ושל מטרות. )מתן וקבלה של הדרכה, עבודה מינהלית, ובוועדות

  .  פרטנית-פחות רלוונטיים להבנת התפקיד של העובד הסוציאלי ברמה הלא, הפרטנית

  

 העובד הסוציאלי ת לתעד את עבודבמטרההמידע על משתנים אלה נאסף באמצעות שני טפסים שפותחו 

 1ראה טופס  (הטופס הראשון מתייחס לעבודה פרטנית של העובד הסוציאלי ביום מסוים. ביום מסוים

ולאיזו , מה הייתה הפעילות שהם ביצעו, העובדים התבקשו לציין באיזה תחום הם עסקו. )2בנספח 

לציין בו העובדים נתבקשו , פרטנית-הטופס השני מתייחס לפעילות ברמה הלא. לפי יחידות זמן, מטרה

 ).2 בנספח 2 פסוראה ט(חידות זמן לפי י, באיזה תחום הם עסקו
  

הם . כלי נוסף שפותח במחקר הוא שאלון שמטרתו הייתה לבחון את ראיית העובדים את המצב הרצוי

קבוצתי , פרטני(ובהם סוגי טיפול שונים , נתבקשו להעריך את אחוז הזמן המושקע בנושאים שונים

הן מבחינת מצב , והעיסוק בחוק סיעוד לעומת בנושאים אחרים,  לעומת ישירהעבודה עקיפה, )וקהילתי

-העובדים נשאלו על מידת ואופן ההסתייעות בכוח אדם סמך, בנוסף. והן מבחינת מצב רצוי, מצוי
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בשאלון זה נאסף מידע על מספר מצומצם של מאפיינים , כן-כמו. מקצועי ועל שביעות רצונם בעבודה

  .ונתוני רקע על עבודתם, םאישיים של העובדי

  

המטרה הייתה . מקור מידע נוסף לניתוח העיסוק היו מומחים בתחום העבודה הסוציאלית בזיקנה

תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות ללמוד מהמומחים על ראייתם את הכיוונים הדרושים בפיתוח 

חצי שעה והתבצעו במהלך המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים שארכו כ. לשירותים חברתיים

האם בעבודה סוציאלית קיים ייחוד לעיסוק בזיקנה : המומחים נשאלו שאלות כמו. 2004חודש אפריל 

מהן ההשלכות של הצרכים החדשים של הקשישים על תפקיד העובד ; לעומת באוכלוסיות אחרות

ם השירותים החדשים כיצד העובד הסוציאלי לזקן יתמודד ע;  במחלקות לשירותים חברתייםהסוציאלי

, הספר לעבודה סוציאלית-בית, יוסי קטן' פרופ: המומחים שרואיינו הם. המוצעים לזקנים בקהילה

הפקולטה , מנהלת המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, אריאלה לבנשטיין' פרופ; אוניברסיטת תל אביב

-בית, האוורד ליטווין' פפרו; אוניברסיטת חיפה, הספר לעבודה סוציאלית-בית, ללימודי רווחה ובריאות

, הספר לעבודה סוציאלית-בית, ר שירה הנטמן"ד; האוניברסיטה העברית, הספר לעבודה סוציאלית

  .  ל"מנהלת תחום הכשרה ופיתוח כוח אדם במרכז ההשתלמויות אש, טלי צוק' גב; אוניברסיטת תל אביב

  

  המדגם ודרך איסוף המידע . ג

יא הזמן שהעובד הסוציאלי משקיע במטלות שונות במסגרת יחידת הניתוח המרכזית במחקר זה ה

איסוף המידע נשען על דיווח עצמי של העובד על , כאמור. הטיפול בזקן במחלקה לשירותים חברתיים

  . עבודתו לפי יחידות זמן

  

שיטת איסוף המידע שתוכנן להשתמש בה בתחילת המחקר הייתה לבקש משלושים עובדים סוציאליים 

בשלב הניסוי של כלי המחקר התברר כי העובדים התקשו . על עבודתם במהלך שבוע אחדלמלא טפסים 

מנסיונות קודמים של ביצוע בדיקות דומות בקרב . למלא טפסים אלה במהלך שלושה ימי עבודה

אוכלוסייה זו התברר כי העובדים מתקשים לעמוד לאורך מספר ימים במטלה של מילוי טופסי דיווח 

ולאסוף מידע על יום עבודה אחד בקרב , הוחלט לשנות את אופן איסוף המידע,  לפיכך.יומיים מסוג זה

הוחלט , בהנחה כי יש הבדלים בין ימות השבוע בחלוקת הזמן של העובדים. מדגם גדול יותר של עובדים

  . על מנת לכסות את כל ימות השבוע, לקבוע בעבור כל אחד מהעובדים יום מסוים בשבוע

  

 עובדים שבסקר הרשויות 332 עובדים סוציאליים לזקן מתוך 150 באופן מקרי דגמולצורך המחקר נ

הם נתבקשו למלא את הטפסים לניתוח עיסוק ביום שנקבע .  מזמנם בזיקנה70%-נמצא שהם מועסקים ב

  . ולמלא את השאלון ולהחזירו בדואר, בעבורם

  

)  שעות460( ימי עבודה 76ע זה משקף מיד). 50%היענות של ( עובדים 76-מתוך מדגם זה התקבל מידע מ

  . 2003ספטמבר -המידע מהעובדים נתקבל במהלך החודשים מארס.  שבועות15המשתרעים על 
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  )במספרים מוחלטים(אוכלוסיית המחקר והמדגם : 2לוח 
 אוכלוסיית המחקר מספר עובדים

  
495 

  ים מספר העובדים שחלק מזמנם או כל זמנם מוגדר בלעדית כעבודה עם זקנ
 ) רשויות102(   

  
332 

   מזמנם מוגדר בלעדית כעבודה עם זקנים 70%מספר העובדים שלפחות , מתוכם
 )לא כולל מתמחי חוק סיעוד(   

    
  אוכלוסיית המדגם  150

  מילאו שאלונים  76
    
   סיבות -לא מילאו שאלונים   74
   בתחום ספציפי בזיקנהמתמחים  14
  ראשי צוותים/מנהלים  12

  בועז  9
  חופשת לידה  6
   בזיקנה70%-פחות מ  3
  אחר  6
  סירבו  4

  לא ענו  22
  

 לא התאימו לאוכלוסיית המחקר בהיותם 26 העובדים שלא החזירו את השאלונים נמצא כי 74מתוך 

או ממלאים תפקידים ניהוליים בתחום , מתמחים בתחום ספציפי בתחום העבודה הסוציאלית עם זקנים

ים  עובדים נוספעשרים ושניים. לא היה מדויק) 2לוח (סקר הרשויות בוהמידע שנמסר על אודותם , זה

  . ואף אל חלק מן העובדים באופן אישי, למרות פניות חוזרות אל מנהלי המדורים לזקן ברשויות, לא נענו

   

 העובדים הסוציאליים עם תהממצאים המוצגים בדוח בוחנים את חלוקת הזמן הקיימת היום בעבוד

 והמומחים המנהלים, ובוחנים את נקודות המבט של העובדים; זקנים במחלקות לשירותים חברתיים

הדוח מציג סיכום של הממצאים מהסקר על השירות הסוציאלי , בנוסף. לגבי השינויים הרצויים

אבל סיפק גם הזדמנות ללמידה , כבסיס לדגימה, כאמור, שבוצע, במחלקות לשירותים חברתיים

  .  ראשונית על מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות

  

 עובד סוציאלי לזקן במחלקות חלוקת הזמן בין המטלות בעבודה של. 4
  לשירותים חברתיים 

  

אחד המרכיבים המרכזיים של ניתוח העיסוק של תפקיד העובד הסוציאלי במחלקות לשירותים 

היה בחינה של חלוקת הזמן של העובד הסוציאלי לזקן בין מרכיבי העבודה , שנבחן במחקר, חברתיים

הדיווח נעשה ביחידות .  עובדים76 ימי עבודה של 76כל הזמן של -הבסיס לניתוח הזמן הוא סך. השונים

 שבועות 15המשתרעות על ,  שעות460שהן ,  דקות עבודה27,620-והזמן שדווח עליו מסתכם ב, של דקות

פרק הראה (הפעילות והמטרה , התחום, הרמה: ניתוח הזמן התבצע על פי ארבעה מדדי התערבות. עבודה

  .  כל הזמן שדווח-בעה המדדים האלה חושבו אחוזי זמן מסךבעבור כל אחד מאר). על מערך המחקר
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לבין , שהיא עבודה המכוונת ללקוח מסוים, נעשתה הבחנה בין הרמה הפרטנית, מבחינת רמת ההתערבות

כל זמן העבודה של העובדים - מסך75%נמצא כי . שאינה מכוונת ללקוח מסוים, הלא פרטנית-הרמה

  ). 3לוח (פרטנית -ורבע מהזמן מושקע ברמה הלא, פרטניתהסוציאליים מושקע בעבודה ברמה ה

  

  )באחוזים(התפלגות הזמן לפי רמות ותחומים : 3לוח 
   זמן%  תחומי עבודה

  100  הכל זמן-סך
    

  75  רמה פרטנית
  27  חוק סיעוד

  12  תיווך לשירותים בקהילה/הפניה
  14  מצבי משבר

  9  כלכלית/עזרה חומרית
  6  סידור בבית אבות

  7  י הגנה וצל החוקחוק
    

  25  פרטנית-רמה לא
  5  פרויקטים קהילתיים

  1  עבודה קבוצתית
  19  *מערכתית-פעילות ארגונית

לימודים ומחקר ; 3% -עבודה מינהלתית ; 5% -מתן וקבלה של הדרכה ; 10% -ועדות בוישיבות : תחום זה כולל *
- 1%.  
  

. כל הזמן מושקע בחוק הסיעוד-מסך) 27%(בע נמצא כי יותר מר, בבחינת חלוקת הזמן לפי תחומים

שהוא תחום , מערכתית-הוא תחום של פעילות ארגונית, כל הזמן- מסך19%שתופס , התחום השני בגודלו

שני תחומים נוספים שתופסים חלק גדול יחסית מהזמן הם טיפול ). 3לוח (פרטנית -השייך לרמה הלא

חלק . שניהם תחומי עיסוק ברמה הפרטנית, )12% (והפניה לשירותים קהילתיים) 14%(במצבי משבר 

  ).  בהתאמה,  מהזמן1%- ו5%(קטן ביותר מהזמן מושקע בפרויקטים קהילתיים ובעבודה קבוצתית 

  

את הנתח הגדול , כאמור, המהווה, ההתמקדות בניתוח העיסוק הייתה בניתוח העבודה ברמה הפרטנית

: ו נבחנו פעולות העובד לפי שני מדדים נוספיםברמה ז. ביותר מזמנם של העובדים הסוציאליים

  . הפעילויות המבוצעות ומטרות ההתערבות

  

 מהזמן 36%כל הזמן המוקדש לעבודה פרטנית נמצא כי -בבחינת החלק של תחום חוק הסיעוד מסך

  ).  כל הזמן- מסך27%לעומת (מושקע בתחום זה 

  

הפרטנית הם סוגי הפעילויות המבוצעות שני מדדים נוספים ששימשו לבחינה של חלוקת הזמן ברמה 

  ). 4לוח (ומטרות ההתערבות 

  

הכל במגוון סוגי - כי העובדים הסוציאליים לזקן עוסקים בסך4עולה מלוח , מבחינת סוגי הפעילויות

אינטראקציה עם , אינטראקציה עם הלקוח: הפעילויות מוינו לשלוש קבוצות עיקריות והן. פעילויות

) 54%(הממצאים מראים כי למעלה ממחצית הזמן . יב הלקוח ועבודה מינהליתגורמים מקצועיים סב

- שיחה פנים, ביקור בית, הכוללת, )או משפחתו/הזקן ו(מושקע בפעילויות של אינטראקציה עם הלקוח 
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 מושקע בעבודה מינהלית, נתח גדול נוסף מהזמן ברמה הפרטנית. פנים במשרד ושיחה טלפונית-אל

הפעילות רוב . תיעוד ופעולות כמו צילום ותיוק, מכתבים, כתיבת דוח, י טפסיםהכוללת מילו, )28%(

אלה המבוצעות , סוג שלישי של פעילויות. ידי העובדים פעילות מקצועית בעיקרה-המינהלית מוגדרת על

 . כל הזמן המושקע בעבודה פרטנית- הנותרים של הזמן מסך18%תופסות את , מול גורמים אחרים
  

  )באחוזים(גות הזמן המושקע ברמה הפרטנית לפי סוגי פעילויות ותחומים התפל: 4לוח 
   תחומים

  
 סוגי פעילויות 

הכל זמן -סך
בעבודה 
 פרטנית

חוק 
  סיעוד

מצבי 
  משבר

עזרה 
  חומרית

הפניה 
 לשירותים

  100  100  100  100  100   הזמןהכל-סך
            

  42  57  81  57  54  אינטראקציה עם הלקוח
 6 13 34 36  23  ביקור בית

 26 28 34 9  19  שיחה עם לקוח במשרד
 10 16 13 12 12  שיחה טלפונית עם לקוח 

            
אינטראקציה עם גורמים מקצועיים סביב 

  הלקוח 
  

18  
  

13  
  

12  
  

24  
  

29  
 3 16 5 2 5  שיחה עם גורמים במחלקה

 26 8 7 11 13  שיחה עם גורמים מחוץ למחלקה
            

  29  19  7  30  28  עבודה מינהלית 
 3 9 1 6 5  מילוי טפסים
 11 2 2 7 9  תסקיר/כתיבת דוח

  תיעוד/מכתבים/ קריאת חומר מקצועי
  בתיקים   

  
4 

  
2 

  
4 

  
2 

  
5 

 10 6 0 15  10 עבודה משרדית 
  

 מוצגות 4בלוח . ניתוח הפעילויות לפי תחומים מראה כי כמעט לכל תחום יש דפוס פעילות משלו

מצבי , )36%(והם חוק סיעוד , תופסים יחסית נתח גדול יותר של זמן התחומים שתהפעילויות בארבע

בניתוח תחומים אלה נמצא כי יש בהם ). 11%(ועזרה חומרית ) 15%(הפניה לשירותים , )19%(משבר 

) 57%(בתחום של חוק סיעוד נמצא כי מעל למחצית הזמן , למשל, כך. הרכבים שונים של פעילויות

בתחום של , לעומת זאת. לעבודה מינהלית) 30%(וכמעט שליש מהזמן , וחמוקדש לאינטראקציה עם הלק

. מוקדש לאינטראקציה עם הלקוח)  מהזמן בתחום81%(כמעט כל זמנו של העובד , מצבי משבר

אינטראקציה עם גורמים מקצועיים סביב הלקוח מהווה חלק גדול מהזמן בתחום של הפניה לשירותים 

  ).אמהבהת, 24%- ו29%(ועזרה חומרית 

  

היבט אחר לבחינה של הפעילויות הוא החלק היחסי של ביקורי בית בעבודה הפרטנית של העובדים 

ובדרך כלל נדרש זמן רב יותר , ביקורי בית הם כלי אבחוני חשוב בעבודה הסוציאלית. הסוציאליים

 כי החלק  עולה4מלוח . הממצאים מראים כי כרבע מזמנם של העובדים מושקע בביקורי בית. לביצועם

, )בהתאמה, 34%- ו36%(של ביקורי בית בתחומים של חוק סיעוד ומצבי משבר הוא מעל לשליש הזמן 

  ). 6%(ושל הפניה לשירותים , )13%(לעומת החלק הקטן יותר של פעילות זו בתחומים של עזרה חומרית 
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נתח של הזמן ה.  היו מעטים יותרהבדלים בין התחומים לגבי החלק היחסי של עבודה מינהליתה

להוציא בתחום של , )19%- ו29%, 30% (המוקדש לפעילויות אלה הוא גדול יחסית כמעט בכל התחומים

  ).  7%שם הוא מהווה (מצבי משבר 

  

העובדים נתבקשו לציין . המדד האחרון לבחינה של חלוקת הזמן ברמה הפרטנית הוא מטרות ההתערבות

. יישום תכנית ומעקב, בניית תכנית, אבחון:  ארבע מטרותתוך הבחנה בין,  כל פעילותלגביאת המטרה 

תופסים נפח דומה , )28%(ויישום תכנית , )26%(בניית תכנית , )27%(הממצאים מראים כי אבחון 

לא נמצאו הבדלים בין התחומים . תופס נפח קטן יותר) 19%(כאשר מעקב , מבחינת אחוז הזמן

  .בהתפלגות הזמן המוקדש למטרות שונות

  

יונים שהתקיימו עם קבוצה של עובדים שמילאו את השאלונים עלה כי הם התקשו לשייך מטרה אחת בד

הטיפול הוא תהליך זרימה , לדעתם. וכי קיים קושי להגדיר את המטרות כמהלכים נפרדים, לכל פעילות

, העובדים התקשו במיוחד להבחין בין הערכה לאבחון. והמטרות בו משתנות במהלך יחידת זמן אחת

לפיכך קיים קושי להשתמש במדד זה בניתוח העיסוק של תפקיד העובד . ובין בניית תכנית לבין יישומה

  . הסוציאלי לזקן

  

המחקר בחן , בנוסף למדידה של חלוקת הזמן הקיימת בין מדדים שונים של העבודה הסוציאלית לזקן

וראייתם את חלוקת הזמן , גם את הערכות העובדים באשר להיבטים שונים של חלוקת הזמן בהווה

  .  הרצויה

  

 העובדים תפיסותשינויים רצויים בתפקיד העובד הסוציאלי לזקן לפי . 5
  ומנהלי המחלקות לשירותים חברתיים

  

גם אלא , נבחנה לא רק חלוקת הזמן בפועל,  של תפקיד העובד הסוציאלי לזקןניתוח העיסוקכחלק מ

 נושא זה נבחן . דרכי העבודה הרצויותבודה השונים ושל בין תחומי הע של חלוקת הזמן הרצויההתפיסה

  .לפי נקודות הראות של העובדים ושל המנהלים

  

שבעים ושישה העובדים הסוציאליים שנכללו בניתוח העיסוק נתבקשו למלא שאלון אשר בחן את 

ך ולמידת ההסתייעות במער, לתחומי עבודה, הערכותיהם לגבי מספר נושאים הקשורים לסוגי טיפול

 נתבקשו להעריך את אחוז הזמן שהם מקדישים בשבוע עבודה רגיל לנושאים הם. מקצועי-הסמך

 מראה כי לפי הערכתם הם משקיעים היום בממוצע 5לוח . הקשורים לחוק סיעוד לעומת נושאים אחרים

בי קיימים הבדלים בין העובדים לג). 24%סטיית תקן (בחוק סיעוד )  מהזמן בממוצע53%(מחצית מזמנם 

העריכו כי הזמן המוקדש ) 16%(אחוז קטן . הערכתם את הזמן שהם משקיעים היום בחוק הסיעוד

  . מוקדש לתחום זה)  ומעלה70%( העריכו כי רוב זמנם 40%ולעומתם , לתחום זה הוא עד רבע הזמן

  

ומדן נמצא כי לפי א, אם משווים את ההערכות הללו לנתונים שהוצגו בפרק הקודם על בסיס מדידת זמן

מזו שהתקבלה לפי מדידת )  מהזמן53%(זה הערכת אחוז הזמן המושקע בחוק סיעוד גבוהה משמעותית 



  

  21

כל הזמן - מסך36%-ו, פרטנית-כל הזמן המושקע הן ברמה הפרטנית והן ברמה הלא- מסך27%(הזמן 

וק פער זה יכול לנבוע מכך שתחושת עומס המלווה את העיסוק בח). המושקע בעבודה פרטנית בלבד

. סיעוד גורמת לעובדים להעריך את העיסוק בחוק כתופס נתח גדול יותר מזמנם מכפי שהוא תופס באמת

הסבר אחר לפער זו יכול להיות קשור לכך שהבסיס ששימש את העובדים להערכת החלק היחסי של חוק 

נתונים לפי ה, המהווה, אלא היקף האוכלוסייה המטופלת המקבלת קצבת סיעוד, סיעוד לא היה זמן

ראה בהמשך נספח (כל התיקים במחלקות לשירותים חברתיים -כמחצית מסך, שנאספו בניתוח העיסוק

  ).  על מאפייני אוכלוסיית העובדים הסוציאליים לזקן1

  

ובחוק , בעבודה ישירה ועקיפה, הזמן הממוצע המושקע לפי הערכת העובדים בסוגי טיפול :5לוח 
  )באחוזים(אים אלה והזמן שרצוי להשקיע בנוש, סיעוד

    זמן ממוצע            
    רצוי  מצוי  

    100  100  חוק סיעוד מול נושאים אחרים
    40  53  נושאים של חוק סיעוד

    60  47  נושאים אחרים
        

    100  100  סוגי טיפול
   62 80  טיפול פרטני

   20 7 טיפול קבוצתי 
    18  13  טיפול קהילתי

        
    100  100  עבודה ישירה מול עקיפה
    60  47  עבודה ישירה עם הזקן

    40  53  עבודה עקיפה סביב הזקן
  

 ההיבט של ןהנושא של הערכת חלוקת הזמן בין תחומי העבודה של העובד הסוציאלי לזקן נבחן גם מ

על מערך  7ראה פרק (מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים במסגרת הסקר שבוצע במחלקות אלה 

המנהלים נתבקשו להעריך את אחוז הזמן שהעובד הסוציאלי לזקן ). שויותהשירות הסוציאלי לזקן בר

  ). 6ראה לוח (ואת חלוקת הזמן הרצויה , במחלקה שלהם משקיע היום בתחומים השונים

  

 28%העובדים הסוציאליים לזקן משקיעים בממוצע , לדעתם, כי, הנתונים שהתקבלו מהמנהלים מראים

נמצא כי אומדן המנהלים לגבי החלק של חוק סיעוד גבוה ). 18%היא סטיית התקן (מזמנם בחוק הסיעוד 

, 18% לעומת 31%(של עובד סוציאלי לזקן מאשר באלה שאין אחד לפחות יותר ברשויות בהן יש תקן 

אם בודקים את התפלגות התשובות של המנהלים נמצא כי שליש מהם העריכו כי עד רבע ). בהתאמה

שליש נוסף העריכו שהזמן המושקע בנושא החוק ;  מושקע בחוק סיעודהזמן של העובד הסוציאלי לזקן

והשליש הנותר העריך זמן זה ,  מזמנם של העובדים הסוציאליים לזקן במחלקה שלהם30%-50%-מגיע ל

  . כלמעלה ממחצית זמן העובדים

  

 הערכות יש דמיון בין חלוקת הזמן שמתקבלת לפי, לגבי החלק של חוק סיעוד, ממצאים אלה מראים כי

  . לבין הנתונים שנתקבלו מהעובדים הסוציאליים באמצעות הדיווח שלהם על הזמן בפועל, המנהלים
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העובדים והמנהלים נשאלו על ראייתם את חלוקת הזמן הרצויה בין תחומי העיסוק של העובד הסוציאלי 

להפחית את הזמן גם העובדים וגם המנהלים ביקשו , מהממצאים עולה כי מבחינת הזמן הממוצע. לזקן

 40%הזמן הממוצע שרצוי להשקיע בחוק סיעוד הוא , לפי העובדים. המושקע בעיסוק בחוק הסיעוד

לפי .  מהזמן53%-בהשוואה לזמן המושקע היום שמגיע בממוצע ל, )19%סטיית תקן (כל הזמן -מסך

לעומת הערכה , )15%סטיית תקן  (16%הזמן הממוצע שרצוי שהעובדים ישקיעו בחוק הוא , המנהלים

 ודהצמצום הרצוי בזמן המושקע בחוק סיע). 6לוח ( מהזמן בממוצע שמושקעים לדעתם היום 28%של 

לעומת רשויות ללא תקן כזה , בולט אצל המנהלים במיוחד ברשויות בהן יש תקן של עובד סוציאלי לזקן

  ).11%- ל18%-לעומת מ, 18%- מהזמן ל31%-מ(

  

לפי , והזמן שרצוי להשקיע, בתחומי העבודה, פי הערכת המנהליםל, הזמן הממוצע המושקע :6לוח 
  )באחוזים(קיום תקן לעובד סוציאלי לזקן ברשות -קיום או אי

 תקן של עובד סוציאלי לזקן ברשות    
 אין יש    הכל-סך

142=N  102=N 40=N 
 

 רצוי מצוי רצוי מצוי  רצוי מצוי
  100  100  100  100   100 100   הזמןכל-סך
 11 18 18 31   16 28 וק סיעודח

 5 6 4 6  5 6 סידור חוץ מוסדי
 14 15 12 13  12 13 בדידות ומצבי משבר

 8 14 9 11  9 14 עזרה כלכלית
 12 14 10 10  11 12  בעיות במשפחת הזקן

 4 5 4 5  4 5  אפוטרופסות וחוק חוסים
 33 14 25 13  27 13  פרויקטים לא סביב לקוח

 12 13 18 9  16 9  *אחר
, קבלת הדרכה, גיוס והדרכת עובדים, ישיבות, ועדות, עבודה משרדית, ביקורי בית, טיפול פרטני: כולל   *

  .קשר עם גורמים בקהילה, השתלמויות ולימודים
  

ואת הזמן שהיו רוצים , העובדים הסוציאליים לזקן נתבקשו להעריך את הזמן שהם משקיעים היום

מתודות התערבות ועבודה ישירה מול לקוח לעומת עבודה עקיפה , ם והםבשני נושאים נוספי, להשקיע

  ).   לעיל5לוח (

  

נמצא כי העובדים הסוציאליים לזקן מעריכים כי העבודה הפרטנית תופסת , מבחינת מתודות ההתערבות

מעניין לציין כי נתון זה דומה לזה ). 20%סטיית תקן ( מזמנם בממוצע 80%, היום את מרבית זמנם

. לעבודה ברמה הפרטניתבפועל  מהזמן מוקדשים 75%שם נמצא כי , מצא בניתוח העיסוק שהוצג לעילשנ

,  בממוצע62%-ל(עוד נמצא כי העובדים היו מעוניינים להפחית את הזמן המוקדש לעבודה פרטנית 

  . ולהשקיע יותר זמן בעבודה קבוצתית וקהילתית) 17%סטיית תקן 

  

, בהתייחסותם לחלוקת הזמן בין התחומים, עם זאת.  אצל המנהליםשאלה זו לא נשאלה באופן זהה

סטיית תקן ,  בממוצע13%-מ(המנהלים הצביעו על הצורך לחזק את התחום של פרויקטים קהילתיים 

  ).17%סטיית תקן ,  בממוצע27%-ל, 12%
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 דה ישירהנושא אחרון שנבדק אצל העובדים ביחס לחלוקת הזמן הקיימת והרצויה הוא החלוקה בין עבו

יש כמעט חלוקה שווה בין , כי לפי הערכת העובדים, נמצא.  סביב הזקןעקיפה לבין עבודה עם הזקן

גם כאן נמצא דמיון בין ההערכות הללו לבין הממצאים ממדידת הזמן . העבודה העקיפה לעבודה ישירה

).  לעיל4לוח (כמחצית הזמן מוקדש לאינטראקציה עם הלקוח המראים כי , של הפעילויות המבוצעות

זמן רצוי  60%(מבחינת המצב הרצוי נמצא כי בממוצע הם היו רוצים להשקיע יותר זמן בעבודה ישירה 

זמן  40%(ופחות בעקיפה , )15%סטיית תקן , בממוצעזמן מצוי  47%לעומת , 13%סטיית תקן , בממוצע

  ).  לעיל5לוח ) (15%סטיית תקן , בממוצעזמן מצוי  53%לעומת , 12%סטיית תקן , בממוצערצוי 

  

מקצועי -סוגיה נוספת שנבחנה בקרב העובדים הסוציאליים לזקן היא הנכונות להסתייע בעובד הסמך

  נמצא כי כמעט כל העובדים הסוציאליים לזקן . במסגרת הטיפול בזקן במחלקות לשירותים חברתיים

זקנים כרצויה במידה רבה מקצועי בעבודה סוציאלית עם -העריכו את ההסתייעות במערך הסמך) 93%(

נושאים והם נשאלו האם היו יכולים להסתייע בעובד /לעובדים ניתנה רשימה של מטלות. ורבה מאוד

פרויקטים , עבודה עם זקנים: בהצגת הממצאים הנושאים מוינו לשלושה סוגים. סמך למשימות אלה

  ).7לוח (בקהילה ועבודה מינהלית 

  

  )באחוזים(נושאים שונים /מקצועיים במטלות-ייע בעובדים סמךעובדים שציינו שרצוי להסת: 7לוח 
  נושאים בהם רצוי /מטלות

 מקצועיים-להסתייע בעובדים סמך
 העובדים שציינו %

  שרצוי להסתייע
    עבודה עם זקנים 

  95  סיוע לזקנים בביצוע סידורים ובמיצוי זכויות
  93  תרגום

 91 ביקורי בית לצורך מעקב
  90 ב אחר מצבם של זקניםטלפונים לצורך מעק

  29  קבלת קהל
    

    פרויקטים בקהילה
  86  סיוע בביצוע פרויקטים בקהילה

  52  הפעלה וגיוס של מתנדבים
    

    עבודה מינהלית 
  , שליחת פקסים, הקלדת נתונים, צילום, כגון תיוק(עבודה משרדית 

 )   הדפסת מכתבים
  

83 
  77  מילוי טפסים מסוימים

  22  רישום בתיקים
  

: הרוב המכריע של העובדים צידדו בסיוע של עובדי סמך בהיבטים שונים של העבודה עם הזקנים והם

רובם המכריע ראו בכוח אדם זה ). 91%(ומעקב ) 93%(תרגום , )95%(ביצוע סידורים ומיצוי זכויות 

) 83%(ית בעבודה מינהלית כללית ובעבודה משרד, )86%(משאב שיכול לסייע בפרויקטים קהילתיים 

סברו כי עובד סמך יכול למלא ) 77%(מעניין לציין כי שיעור ניכר מהעובדים ). 77%(ומילוי טפסים 

וחמישית סברו , העובדים סברו כי עובד סמך יכול לעסוק בקבלת קהל) 29%(כשליש , טפסים מסוימים

מון משרד הרווחה הם  סמך מקצועיים לזקן הניתנים במיםכיום שירותי. כי הוא יכול גם לרשום בתיקים

 תיווכי -עובד סמך, בימים אלה נערך המשרד להפעלה של תפקיד חדש והוא. עזרה ביתית וטיפול אישי

  . לזקןמקצועי
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 תפקיד העובד הסוציאלי לזקן במחלקות את המומחים תפיסות. 6
  לשירותים חברתיים 

  

 בתחום של עבודה סוציאלית מרכיב נוסף בבחינה של תפקיד העובד הסוציאלי כלל ריאיון של מומחים

נקודת המבט של המומחים נועדה להוות תשומה נוספת לבחינה של כיווני הפיתוח הרצויים . עם זקנים

  . של תפקיד זה

  

. אחת השאלות שהופנתה למומחים התייחסה לתפיסתם את נושא ההתמחות בזיקנה בעבודה סוציאלית

מיומנויות והכשרה , עיסוק ייחודי הדורש ידעבין המומחים הייתה תמימות דעים כי מדובר בתחום 

הדורשים היערכות מקצועית , מדובר בצרכים מיוחדים של האוכלוסייה הזקנה, לדעתם. מיוחדים

  :סברו המומחים כי, למשל, כך. מתאימה

האנשים שמקבלים . אנו מדברים על גוף של ידע לגבי תהליכי הזדקנות ויש לשלוט בו, אין ספק" 

למשל ההיבט , צריכים להבין בידע הזה, ת על איכות חייהם של הזקניםהחלטות המשפיעו

 ".סוציאלי במובן של הזיקנה ומודלים ייחודיים לעבודה עם זקנים-הפסיכו
 וציאליסבד הההכשרה של העו. הייחודיות נובעת מהצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הזקנה" 

גורמים , שנובעים מגורמי גיל,  הזקנהמחייבת היכרות עם הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה

 ".זהו תחום התמחות שמקובל בעולם כולו. 'גורמים בריאותיים וכו, פסיכולוגיים
  

המומחים נשאלו כיצד הם רואים היום את התפקיד של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים 

בחינת ראיית התפקיד כפי מ, הדעה הרווחת בין המומחים. השינויים הרצויים, לדעתם, חברתיים ומהם

דבר המשליך , הייתה כי התפקיד מתבצע היום מתוך אילוצים ארגוניים ומערכתיים, שהוא מתבצע היום

  :סברו המומחים כי, למשל, כך. על אופי העבודה

לא כל מה שהם . מבחינת המצוי העובדים טובעים בעיקר בכל ההיבטים של חוק הסיעוד" 

 ".צריכים לעשותעושים בהקשר לחוק הסיעוד הם 
העובדים . הכל של הזקן-יש מציאות בעייתית בה קשה לעובד הסוציאלי לראות את הסך" 

הם עסוקים בהמוני פניות ובטופסיידה ולא מתפנים , מטפלים במקרים ולא באנשים

 הם טכנוקרטיים ופועלים כמו שוטר תנועה ולא מנצלים את הידע -להתערבויות רחבות יותר 

 ".ם מעמיקים יותרשיש להם לטיפולי
למרות . היום בגלל קריסת מערכת הרווחה חזרו הלשכות למתן שירותים בעיקר חומריים" 

לעובדים הסוציאליים אין היום את הזמן לתת את הטיפולים , המודעות והרצון לטפל בזקנים

 ".שעשו פעם שכן הם עסוקים בחלק החומרי
  

את הנושא של רוב המומחים סבורים כי יש לחזק  מהתייחסויותיהם למצב הרצוי של תפקיד זה עולה כי

 ניהול הטיפול צריך להיות אחד המרכיבים העיקריים בתפקידו של העובד  רובםלדעת. ניהול הטיפול

  :הסוציאלי לזקן במחלקות

חלק גדול מהעבודה הוא הקשר . המוקד של התפקיד הוא ניהול טיפול ופחות עבודה פרטנית" 

 ".סיוע לזקן בהתמודדות עם הקשר בין כל המערכותוה, והתיאום בין השירותים
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ידי -רבי עללדאוג לכך שהצרכים של הקשישים יבואו לידי סיפוק ֵמ, צריך לעשות ניהול טיפול" 

בד הייתי מדמה את העו. פיקוח ותיאום של הגורמים השונים ספקי השירותים בקהילה

 וציאלי לזקןסבד ההעו. מוניה למנצח על תזמורת שצריך להביא את הכלים להרוציאלי לזקןסה

 ".ובינם לבין הלשכה, צריך לדאוג שהגורמים יפעלו בתיאום בינם לבין עצמם
  

, הצורך בחיזוק המרכיב של ניהול הטיפול במסגרת תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות נובע

הסבר ה. מההתפתחויות המתרחשות במערכת הספקת השירותים לזקנים בקהילה, לדעת המומחים

  : שניתן לכך היה

ידי גורמים אחרים כמו -אלא על, ידי הרווחה-כיום רוב השירותים לקשישים אינם מסופקים על"

. בחלק גדול מהיישובים זו זירה עם תחרות. 'וכו, קבוצות לעזרה עצמית, ארגונים, עמותות

סת עוד  בהספקה ישירה של שירותים הולך ופוחת עם כניוציאלי לזקןסבד ההעיסוק של העו

  ".גורמים למערכת

  

הטענה היא שמערכת השירותים המקומית לזקנים משליכה על אופי תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן 

  :  במחלקה הספציפית בה הוא עובד

 בלשכה שונה ממקום למקום והוא מושפע ממרקם הארגונים וציאלי לזקןסבד התפקיד העו"

רעננה וחיפה יש , בערים כמו תל אביב, למשל, יהיש הבדל בין המרכז לפריפר. הפועלים במקום

בעוד שבמקומות כמו ירוחם מרקם , מרקם רחב של ארגונים המספקים מענה לקשישים

המדור לקשיש צריך להכיר היטב את המערכות הללו כולל קיום . הארגונים מצומצם הרבה יותר

.  צרכים שאינם מכוסיםבניית קשרים ושותפויות בין המחלקות לארגונים ואיתור. קשרים עמם

 ואיפה שיש יותר ארגונים , צריך לספק יותר צרכיםוציאליסבד האיפה שיש פחות ארגונים העו

  ".   צריך להיות יותר בתפקיד של מתאם בין כל הגורמיםוציאליסבד ההעו

  

ויים שינ, לפי גישה זו, הנושא של ניהול הטיפול כמוקד העיקרי של תפקיד העובד הסוציאלי לזקן מחייב

  :בהכשרה של העובדים הסוציאליים בתחום זיקנה

הכרת , תןומשא  היבטים מינהליים עסקיים כמו הבנה במוציאלי לזקןסבד היש ללמד את העו"

זה נובע מתוך הנתון שאנו חיים בעולם שונה מאשר היה לפני , תיאום בין גופים שונים, המערכות

  ".ים שנעשרה-חמש

  

ופחות כמטפל ,  הטיפול ואת העובד הסוציאלי בעיקר כמתווך ומתאםבצד הגישה המדגישה את ניהול

הציגו גישות שונות אשר אינן מבקשות להדגיש מרכיב מסוים בתפקיד של שמומחים יו  ה,וספק שירותים

מומחים אלה מציינים כי זהו . העובד הסוציאלי לזקן אלא מתייחסות לתפקיד זה יותר כאל מכלול

בעיקר בשל עומס והיקף , אולם לא פשוט ליישמו בתנאי העבודה הקיימים, המצב האידיאלי מבחינתם

  :לפי גישות אלה. הטיפול

 יעשה גם את החלק הטכני וגם את וציאלי לזקןסבד הלמעשה המצב האידיאלי היה שהעו" 

  ". Caseload-אולם לשם כך יש להקטין את ה,  טיפול הוליסטי-החלק הטיפולי 

 צריך גם לעשות טיפול פרטני וקהילתי וגם את ציאלי לזקןוסבד המבחינה אידיאלית העו" 

היקף תיקים סביר  (Caseload-בגודל ה: אולם זה תלוי במספר דברים, העבודה המינהלית
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התשתית של השירותים הקהילתיים הניתנים , אינטנסיביות של הטיפול, )לעומת היקף ענק

ר נטול שירותים או שקשה לתאם אזור עם הרבה שירותים לעומת אזו(לקשישים באותו אזור 

 )".ביניהם
  

חלק מהמומחים העלו גם .  לדעת רוב המומחים הוא הנושא של עבודה קהילתיתחזקנושא נוסף שיש ל

  . יה של עבודה קבוצתית ומידת התאמתה לאוכלוסייה הזקנהיאת הסוג

כגון , עיקרהכיום יש נתח גדול של עבודה פרטנית שהיא ביורוקרטית ב. יש לשלב בין המתודות" 

. לדעתי רצוי שתהיה יותר עבודה קהילתית של מניעה ואיתור. וריד נתח זהיש לה. מעקב

, מבחינת העבודה הקבוצתית היא חשובה יותר בתוך שירותים כגון שכונה תומכת ומרכז יום

 ". ופחות בתוך המחלקה
פחות ודור המחלקות הן צומת דרכים חשובה בכל הקשור למניעה ותפקידן להסתכל על המש" 

הם צריכים להיות . הביניים ביישוב שלהם בעיניים של מומחים לזיקנה ומטפלים מקצועיים

  ".הנציגים מטעם הרשות למניעה ולטיפול בזיקנה

ומצד , כי כוללת מראש טיפול ביותר אנשים, היא יותר יעילה, מצד אחד, לגבי עבודה קבוצתית" 

בי טיפול באנשים מבוגרים בעזרת מתודה הספרות מצביעה על הסתייגות מסוימת לג, שני

אך יחד עם זאת תהיה התפתחות של , המעורבות הפרטנית היא חשובה והיא תישאר. קבוצתית

לפי התפיסה הקהילתית יש לראות את הקהילה כמוקד . העבודה הקבוצתית והקהילתית

 ".ידי פיתוח שירותים-להתערבות על
  

שים של קשישים שיש להם השלכה על תפקיד העובד צרכים חד, לדעתם, המומחים נשאלו האם יש

המומחים דיברו בעיקר על שני סוגים של אוכלוסיות שבעבורן יהיה צורך . הסוציאלי לזקן במחלקות

  .בפיתוח שירותים חדשים

אוכלוסייה זו מובחנת . עצמאים ובריאים יותר, אוכלוסייה אחת היא של זקנים שהם צעירים יותר -

והיא דורשת מעורבות שונה מצד העובד , מבוגרים יותר והמוגבלים יותרמאוכלוסיית הזקנים ה

להתייחס לשתי אוכלוסיות אלה כאל שתי , לדעת המומחים, גם בתחום ההכשרה יש. הסוציאלי

 :התמחויות שונות
מעורבות , הפעלה של אוכלוסייה כזו, שעות פנאי,  הכנה לפרישה-אוכלוסייה צעירה יותר " 

צריך לשאוף .  אוכלוסייה משכילה יותר עם דרישות גדולות יותרזו, בפיתוח שירותים

  ." כמה שיותר שירותים תחת קורת גג אחת-לסופרמרקט של שירותים 

המומחים מדברים על כך שייתכן מצב . אוכלוסייה שנייה היא אוכלוסייה בעלת כוח כלכלי רב יותר -

 .שבו אוכלוסייה זו תפנה לקבלת שירותים פרטיים
כמו דור , ם לא היו פונים ללשכה היום באים על מנת לקבל ייעוץ וסיוע נפשיאנשים שפע" 

שנלך , האחד: יכולים להתרחש שני תסריטים. הכולל גם אנשים מהמעמד הבינוני' הסנדביץ

, לקראת הפרטת שירותים ואז מעמד הביניים יפנה לשירותים פרטיים ולא יזדקק ללשכה

את השירותים לאוכלוסיות חדשות כמו דור שתבוא הדרישה ללשכות להרחיב , והשני

  ".'הסנדביץ

אנשים מגיעים לזיקנה עם כוח כלכלי רב יותר מפעם והם קונים שירותים סוציאליים , כיום" 

מה שעשוי לקרות הוא שהשירותים הסוציאליים לקשישים יתמקדו במיוחד . באופן פרטי
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 מצב של שירות עני ם וייווצרבאוכלוסיות החלשות שאין להם כוח קנייה של שירותים פרטיי

  ".לאוכלוסייה ענייה

   

יש היום מרכיבים בתפקיד של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות שניתן , לדעתם, המומחים נשאלו האם

אולם אך ורק בהדרכתו ובהנחייתו , כל המומחים סברו שכן. מקצועיים-להעביר לעובדים סמך

  :תיווך ועבודה מינהלית טכנית,  דברים כמו מעקבהם ציינו בעיקר. המקצועית של העובד הסוציאלי

הרבה מאוד תפקידים של תיווך ומעקב שהסמך יכול לעשות בהכוונה ובהדרכה של העובד , כן" 

 ".הסוציאלי
במציאות של . מקצועי אבל עם ליווי מקצועי של העובד הסוציאלי-אני בעד הפעלה של סמך" 

 ".העבודה שלהם לעובדי הסמךהיום העובדים הסוציאליים כבר מעבירים חלק מ
הסמך יכול להיות . מקצועי שהוכשר לכך-מעקב קבוע אחרי הזקן יכול לעשות סמך, למשל, כן" 

 פעמים בשבוע והוא ישמש לעובד הסוציאלי שלוש-פעמייםזה שישמור על קשר קבוע עם הזקן 

ו והעובד הסמך מעניק לזקן תחושה שאכפת ממנ. יע לגבי שינויים במצבו של הזקןרגורם מת

 ".הסוציאלי הוא זה שמטפל מתי שצריך
בדיקות שירותים כמו טיטולים וטופסיידה בחוק סיעוד ניתן להעביר לעובד , בדיקות זכאות" 

עובד סמך ומתנדב יכולים לפעול . וציאליסבד המקצועי או מתנדב שמקבלים הדרכה מהעו-סמך

  ".ם של הזקן ובהדרכה שלו ביצע ביקור בית ובדק את הצרכישהעובד הסוציאלירק אחרי 
  

  נתונים מסקר על מערך השירות הסוציאלי לזקן ברשויות המקומיות . 7
  

בפרק זה מוצגים ממצאים על מערך השירות הסוציאלי לזקן כפי שעלה בסקר שבוצע במחלקות 

המידע מבוסס על . ששימש בסיס לדגימת אוכלוסיית המחקר לצורך ניתוח העיסוק, לשירותים חברתיים

 264 רשויות מתוך 142-המידע נתקבל מ. ווח של מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויותדי

  .הרשויות הקיימות בישראל

   

   צביון השירות הסוציאלי לזקן ברשויות7.1
התקינה של : במסגרת הסקר נבדקו שני היבטים של צביון השירות הסוציאלי לזקן ברשויות המקומיות

וקיום צוות או מדור לטיפול , )שרות המוקצות לעבודה סוציאלית עם זקניםהמ(השירות הסוציאלי לזקן 

שחלק , יש תקנים של עובדים סוציאליים) 72%( מראים כי ברוב הרשויות 8הממצאים בלוח . בזקן

יש תקן ) 98%(נמצא כי כמעט בכל העיריות .  הנותרים אין28%-וב, מזמנם מוגדר בלעדית כטיפול בזקן

הטיפול ). בהתאמה, 62%- ו61%(שלישים מהמועצות המקומיות והאזוריות -לעומת בכשני, כזה

  . ידי עובד סוציאלי כוללני-ניתן על, באוכלוסיית הזקנים ברשויות בהן אין תקן לעובד סוציאלי לזקן

  

נמצא כי ). 8לוח (היבט נוסף של צביון העבודה מתייחס לקיום צוות או מדור מיוחד לטיפול בזקן 

גם כאן נמצא . אין יחידה כזו) 56%(ובמחצית , יש יחידה מיוחדת לטיפול בזקן) 44%(יות מחצית הרשובכ

לעומת בכשליש מהמועצות המקומיות והאזוריות , יש יחידה מיוחדת מסוג זה) 78%(כי ברוב העיריות 

 תקנים של עובדים סוציאליים לזקן(נמצא כי יש הלימה בין שני משתנים אלה ). בהתאמה, 30%- ו29%(
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רשויות אלה הן .  מהרשויות בהן יש תקן אבל אין יחידה לנושא הזקן28%להוציא , )מדור לזקן/וצוות

  . קטנות יותר ובהן יש עובדים בודדים שעוסקים בלעדית בזיקנה

  

  )N=142) (באחוזים(ארגון העבודה בשירות הסוציאלי לזקן לפי סוג רשות : 8לוח 
    

  הכל-סך
  

 עיריות
מועצות 
 מקומיות

ות מועצ
 אזוריות

 100  100 100  100 תקנים של עובדים סוציאליים לזקן 
 62 61 98  72 כן
 38 39 2  28 לא

     
 100  100 100  100 צוות או מדור לזקן 

 30 29 78  44  יש 
 70 71 22  56  אין

  

   היקף השירות הסוציאלי לזקן ברשויות7.2
ההיקף נבחן לפי שני . לי לזקן ברשויותמאפיין נוסף שנבחן בסקר הוא היקפו של השירות הסוציא

  . היקף תקנים והיקף תיקים: מדדים

  

  היקף התקנים

ושיעור , מספר התקנים של עובדים סוציאליים לזקן: שני משתנים הקשורים להיקף התקנים והםנבדקו 

  הרשויות102-נתונים אלה מתייחסים רק ל. כל התקנים של עובדים סוציאליים ברשות-תקנים אלה מסך

 תקנים של עובדים סוציאליים 385ברשויות אלה נמצאו . בהן יש תקנים של עובדים סוציאליים לזקן

וכוללים הן עובדים סוציאליים לזקן המתמחים ,  עובדים495ידי -תקנים אלה מאוישים על. לזקן

ים קיומם של יותר עובד. והן את הדרג הניהולי של השירות לזקן, בתפקידים מסוימים בטיפול בזקן

  . מאשר תקנים מראה כי לא כל העובדים מועסקים במשרה מלאה

  

בממוצע יש ברשויות .  עולה כי קיימת שונות בין הרשויות במספר התקנים המוקצים לשירות זה9מלוח 

כאשר במחצית הרשויות יש עד תקן אחד של עובד סוציאלי ,  תקנים10 תקנים עם סטיית תקן של 4אלה 

ממוצע של התקנים בעיריות גדול במידה ניכרת מזה שבמועצות האזוריות המספר ה, כמצופה. לזקן

הנתונים מראים גם כי השונות בין המועצות ).  בהתאמה0.7- ו0.8לעומת ,  תקנים בממוצע8(והמקומיות 

  . המקומיות והאזוריות קטנה מזו שנמצאה בין העיריות

  



  

  29

  )N=102(מחלקה מספר ושיעור תקנים של עובדים סוציאליים לזקן ב: 9לוח 
    

  הכל-סך
  

 עיריות
מועצות 
מקומיות

מועצות 
 אזוריות

      מספר תקנים של עובדים סוציאליים לזקן
 0.8 0.7 8.0  4.0 ממוצע

 0.6 0.5 **15.0  *10.0 סטיית תקן
 0.5 0.5 3.0  1.0  חציון

       
שיעור התקנים של עובדים סוציאליים לזקן מסך כל 

  ים ברשותהתקנים של עובדים סוציאלי
     

 15 15 13  14 ממוצע
 13 10 7  9 סטיית תקן

 11 12 11  12  חציון
   תקנים93 תקן ל 0.10הטווח הוא בין   *

   תקנים93 תקן לבין 0.40הטווח הוא בין   **
  

כל התקנים של -מדד נוסף של היקף השירות הסוציאלי לזקן הוא שיעור התקנים לשירות זה מסך

כל - מסך14%מצא כי התקנים של עובדים סוציאליים לזקן מהווים בממוצע נ. השירות הסוציאלי ברשות

לא נמצאו הבדלים בין .  תקנים9עם סטיית תקן של , התקנים של כלל העובדים הסוציאליים במחלקה

כל התקנים של עובדים -סוגי הרשויות בחלק היחסי של התקנים של עובדים סוציאליים לזקן מסך

  ). 9לוח (סוציאליים במחלקה 

  

  היקף וסוג תיקים של זקנים

היבט אחר של צביון השירות הסוציאלי שנבחן בסקר הוא מספר התיקים של זקנים שבטיפול המחלקה 

והחלק של מבוטחי חוק סיעוד מכלל , החלק היחסי של תיקים אלה מכלל התיקים, לשירותים חברתיים

  .תיקי הזקנים ברשות

   

.  תיקים242 תיקים עם סטיית תקן של 410ן של עובד הוא המספר הממוצע של תיקים של זקנים לתק

,  תיקים191 תיקים עם סטיית תקן של 459הממוצע של תיקים של זקנים לתקן של עובד בערים הוא 

 תיקים ובמועצות האזוריות 210 תיקים עם סטיית תקן של 365במועצות המקומיות הממוצע הוא 

בערים הממוצע גדול לפי נתונים אלה עולה כי .  תיקים375 תיקים עם סטיית תקן של 404הממוצע הוא 

ואילו במועצות האזוריות השונות גדולה משמעותית יותר , משמעותית יותר מאשר במועצות המקומיות

  . מאשר בערים ובמועצות המקומיות

  

 חושב גם השיעור של תיקים של זקנים , הזקנים בקרב כלל המטופליםתכדי לבחון את נפח אוכלוסיי

- מסך40% עולה כי התיקים של הזקנים מהווים בממוצע 10מלוח . כל התיקים שבטיפול המחלקה-מסך

קיימים הבדלים בין סוגי הרשויות במשקל היחסי של תיקי ). 17%עם סטיית תקן (כל התיקים ברשות 

  גבוה מזה שבמועצות האזוריות ) 47%(השיעור הממוצע , בערים. הזקנים מכלל המטופלים במחלקות

  ). 33%(ובמועצות המקומיות ) 40%(
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כל -והתיקים של זכאי חוק סיעוד מסך, כל התיקים ברשות-התפלגות התיקים של זקנים מסך :10לוח 
  )N=102(לפי סוג רשות , התיקים של זקנים

    
  הכל-סך

  
 עיריות

מועצות 
מקומיות

מועצות 
 אזוריות

      כל התיקים ברשות- התיקים של זקנים מסךאחוז
 40 33 47  40 צעממו

 21 13 17  17 סטיית תקן
 40 34 48  40  חציון

       
כל התיקים של -תיקים של זכאי חוק סיעוד מסךה אחוז

 זקנים ברשות
     

 51 51 53  52 ממוצע
 17 17 14  16 סטיית תקן

 50 53 55  53  חציון
  

לעומת , וציאלי לזקןכאשר משווים את שיעור התיקים של קשישים במחלקות בהן יש תקן של עובד ס

גדול יותר , כל התיקים במחלקה-מסך, נמצא כי שיעור התיקים של זקנים, הרשויות בהן אין תקן כזה

  ). בהתאמה,  מהתיקים25% לעומת 40%(לעומת באלה שאין , ברשויות בהן יש עובד סוציאלי לזקן

  

. קנים המטופלים במחלקותבמסגרת הסקר נבחן גם היקף אוכלוסיית מקבלי קצבת סיעוד מכלל תיקי הז

לכך יש חשיבות לאור העובדה שלאוכלוסייה זו יש צרכים מיוחדים הדורשים מהעובד הסוציאלי השקעה 

הם ) 16% עם סטיית תקן של 52%(נמצא כי בממוצע מחצית התיקים שבטיפול המחלקות . בטיפול בה

 כי אין הבדלים משמעותיים בין אם בוחנים שיעור זה לפי סוג רשות נמצא. תיקים של זכאי חוק סיעוד

  ). 10לוח (סוגי הרשויות 

  

נקודה מרכזית נוספת שעולה מממצאים אלה היא שאין הלימה בין הגודל היחסי של אוכלוסיית הזקנים 

חלקם . לבין החלק היחסי של עובדים סוציאליים המיועדים לטפל באוכלוסייה זו, המטופלת במחלקות

כל האוכלוסייה -וואה לחלק שמהווים המטופלים הזקנים מסךשל עובדים אלה קטן יחסית בהש

דבר זה עשוי להצביע על כך שבממוצע מספר התיקים לעובד סוציאלי לזקן גדול . המטופלת במחלקות

  . יותר מממוצע התיקים של עובדים סוציאליים העובדים עם אוכלוסיות אחרות במחלקה

  

כבסיס לדגימה של העובדים , כאמור, הסקר בוצע. ההסוגיה של עומס תיקים לא נבחנה במסגרת סקר ז

חשוב . והתמקד בעיקר במידע רלוונטי לאיתור אוכלוסיית המדגם, הסוציאליים לצורך ניתוח עיסוק

כדי להבין את דרך , ועומס הטיפול, לערוך בדיקה מעמיקה יותר של נושא מבנה השירות הסוציאלי לזקן

  . קות לשירותים חברתייםהעבודה של השירות הסוציאלי לזקן במחל
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  סוגיות לדיון. 8
  

המחקר הנוכחי מהווה ניסיון ראשון לבחון את התפקיד של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים 

סקירת הספרות שבוצעה במסגרת המחקר הראתה כי מחקרים שעסקו בנושא של ניתוח . חברתיים

 תחומי העשייה של העובד התקשו למיין את ,העשייה של העובד הסוציאלי המטפל באוכלוסיות אחרות

 למיון משלו מדדים פיתח, עם זאת, אךאולם , המחקר הנוכחי נשען על המחקרים שבוצעו. הסוציאלי

העשייה של העובד הסוציאלי שיתאימו לעולם התוכן של עבודה סוציאלית עם זקנים במחלקות 

שבמחקר הנוכחי שימש מדד חשוב , דהנושא של חוק סיעו, למשל, כך. לשירותים חברתיים בישראל

  . אינו מופיע כלל בספרות המקצועית, למיון העשייה של העובד

  

ובהן מדידת הזמן , סקירת הספרות מלמדת גם על גישות שונות למדידה של הזמן של העובד הסוציאלי

 ההתבססדרך המדידה שבוצעה במחקר הנוכחי . ידי תצפיתן-לעומת מדידת זמן על, ידי העובד עצמו-על

המחקר אינו מספק מידע על פרופילים של עובדים . העובדיםקבוצה של על דיווח על יום עבודה אחד של 

יש לשער כי יש . אלא בוחן את זמן העבודה של העובדים כיחידת ניתוח אחת, סוציאליים במחלקות

ה עשוי ודבר ז, הבדלים בין העובדים בהיקף הזמן המושקע בעבודה בתחומים ובמטלות השונות

  .בהתאם ללחצים הקיימים בשטח, להשתנות משבוע לשבוע

  

 סוגיות עיקריות באשר לתפקיד העובד הסוציאלי לזקן בעמן הממצאים של המחקר הנוכחי עולות ש

והן מבחינת , הן מבחינת ביצוע התפקיד וחלוקת הזמן הקיימים היום, במחלקות לשירותים חברתיים

  . כיוונים לפיתוחו בעתיד

  

 ? במחלקות לשירותים חברתיים הרצויים של עבודה סוציאלית עם זקנים םדגמיה םהמ. 1
סקר . בביצוע המחקר עלתה השאלה מי מוגדר עובד סוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים

בחלק ניכר . המחלקות לשירותים חברתיים הראה כי לא בכל רשות יש תקן של עובד סוציאלי לזקן

קיימים למעשה שני טיפוסים . ידי עובדים סוציאליים כוללניים-ים מתבצע עלמהרשויות הטיפול בזקנ

חלק מזמנם מוגדר מראש כעובדים עוסקים באוכלוסיות גיל שונות כאשר כאלה ש: של עובדים כוללניים

לצד העובדים הכוללניים יש עובדים שכל . ואחרים שאין אצלם הקצאת זמן ספציפית לזיקנה, בזיקנה

אבל מאה , חצי משרה של עובד, למשל(ללא קשר להיקף המשרה שלהם , בודה בזיקנהזמנם מוגדר כע

, עוסקים בזיקנה) 70%(שרוב זמנם המחקר הנוכחי התמקד רק באוכלוסיית העובדים ). אחוז בזיקנה

ולא עובדים המתמחים בתחום ספציפי בזיקנה , מהם נכללו רק עובדים העוסקים בטיפול כוללני בזקן

אשי צוותים של עובדים ר(או עובדים שהם בתפקידים ניהוליים בתחום זה , ) או חוק סיעודכגון אלימות(

 ).עם זקנים
  

בזקנים מכלל העובדים רק מהסקר שבוצע במחלקות עולה כי שיעור העובדים הסוציאליים המטפלים 

ר לא המחק. בהשוואה לחלק היחסי של הזקנים בכלל המטופלים במחלקות, במחלקות הוא נמוך יחסית

, בוחן לעומק את הנושא של מבנה הטיפול הסוציאלי במחלקות בהן יש עובדים סוציאליים לזקנים

הנתונים שהתקבלו ממנהלי המחלקות מצביעים על , עם זאת. לעומת במחלקות שבהן אין עובדים כאלה
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, זקניםמיוחדים להבדלים בתפיסות התפקיד של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות בהן יש עובדים 

הבדלים אלה היו בולטים יותר ברמה של המצוי מאשר בראיית המנהלים את . לעומת אלה שבהן אין

יש לבחון סוגיה זו יותר לעומק על מנת לעמוד על ההבדלים בדרכי הטיפול של שני דגמים . המצב הרצוי

, המומחיםידי -והמוצגת על, חשוב לבחון סוגיה זו גם לאור הגישה הקיימת בספרות. אלה של מחלקות

   .דרושה התמחות בעבודה סוציאלית  עם זקניםוהיא ש

  

מה צריך להיות תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן במחלקות לשירותים חברתיים במסגרת חוק . 2
  ? הסיעוד

אחת הסיבות שהובילו לעריכת המחקר הייתה התחושה הקיימת בקרב אנשי המטה והשטח כי העבודה 

ממצאי המחקר מאשרים כי . ח גדול מדי מזמנו של העובד הסוציאלי לזקןסביב חוק הסיעוד תופסת נפ

בהקשר זה נשאלת השאלה . אכן חלק ניכר מזמנו של העובד הסוציאלי מושקע בעבודה סביב חוק הסיעוד

במתן תשובה לסוגיה זו יש לקחת בחשבון כי . עד כמה השקעת הזמן הנוכחית בחוק הסיעוד היא רצויה

מטופלים , לטענתם של העובדים. עובדים הסוציאליים הם של מבוטחי חוק סיעודמחצית התיקים של ה

אלא זוכים גם , המקבלים קצבת סיעוד אינם תמיד מטופלים רק סביב נושאים הקשורים בחוק

במתכונת ההגדרה הקיימת היום אין דרך להפריד את הטיפול . לשירותים נוספים מהעובד הסוציאלי

כל התערבות סביב , לפיכך. מהתערבויות אחרות הנעשות למען מקבל הקצבה חוק סיעוד הניתן במסגרת

יש צורך לבחון , לפיכך. חוק הסיעוד מוגדרת כהתערבות שנוגעת רק לקבלת השירותים הקבועים בחוק

כדי להפריד בין חלקי הטיפול , יותר לעומק את הזמן המוקדש לטיפול באוכלוסיית מקבלי חוק סיעוד

  .  חלקי טיפול אחריםשנוגעים לחוק לבין

  

כפי שרואים , כאשר בוחנים את המצב הרצוי באשר לחלק של חוק סיעוד בעבודתו של העובד הסוציאלי

 נמצא כי הם סבורים כי יש לצמצם את נפח הזמן המושקע היום ,זאת העובדים הסוציאליים והמנהלים

והם עדיין מחייבים השקעה , כלה-העובדים מציעים צמצום זעיר ביותר בסך. בעבודה סביב חוק הסיעוד

המנהלים רואים צורך בצמצום משמעותי , לעומתם. של כמעט מחצית זמנם בטיפול בענייני חוק סיעוד

כדי לקבוע מה עומד מאחורי התפיסה מתוך המחקר הנוכחי אין בידינו מידע . בעיסוק בענייני חוק סיעוד

. נושא זה טעון בדיקה מעמיקה יותר, עילכפי שנאמר ל. של העובדים את החשיבות של העיסוק בחוק

נתון נוסף הוא שיש שונות גדולה בין העובדים בתפיסתם את נפח הזמן שצריך להיות מושקע בחוק 

  . ולמעשה היום אין הסכמה לגבי נפח הזמן הרצוי, הסיעוד

  

 פן אחר של העבודה בחוק הסיעוד קשור לממצאים המאשרים כי חלק ניכר מהזמן המושקע בעבודה

בהקשר זה נשאלת השאלה . סביב חוק הסיעוד קשור בביצוע פעילויות הנושאות אופי מינהלי ביורוקרטי

או שניתן ,  ביצועןלצורךהאם כל הפעילויות הנושאות אופי זה מחייבות מעורבות של עובד סוציאלי 

 העובד בפיקוח שלשיבצע עבודה זו , מקצועי-סמךלהעביר את האחריות לביצוע חלק מהן לכוח אדם 

  .הסוציאלי
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ומה החלק של ניהול ,  הזקןםהעובד הסוציאלי על מה צריך להיות אופייה של העבודה הפרטנית ש. 3

 ?הטיפול בעבודה זו
כחצי מזמנו . מממצאי המחקר עולה כי רוב זמנו של העובד הסוציאלי לזקן מושקע בעבודה פרטנית

נשאלת השאלה . עקיפה לטובת הזקןפרטנית וכחצי בעבודה ,  הזקןעםמושקע בעבודה פרטנית ישירה 

. רצויה או שיש מקום לשינוי, כפי שהיא עולה מהנתונים, האם התמונה של השקעת הזמן בתחום זה

מעמדותיהם של העובדים לגבי המצב הרצוי עולה כי הם היו מעוניינים להפחית מעט את נפח הזמן 

. חלוקת הזמן הקיימתשינוי משמעותי של צורך באולם הם לא הצביעו על , המושקע בעבודה פרטנית

מסקירת הספרות ומדברי המומחים עולה כי במסגרת העבודה הפרטנית יש לפתח את הנושא של ניהול 

ועל תפיסת , אין בידינו מידע על היקף הזמן המושקע היום בנושאים אלה. טיפול ותיאום בין שירותים

  .העובדים את הנושא

  

 המינהלית תופסת חלק ניכר מהזמן שהעובד הסוציאלי משקיע בטיפול מהממצאים עולה גם כי העבודה

. נשאלת השאלה האם יש חלקים בעבודה הפרטנית שניתן להעביר לכוח אדם בלתי מקצועי. הפרטני

להסתייע בביצועם בכוח , לדעתם, העובדים הצביעו על דברים רבים במסגרת העבודה הפרטנית שרצוי

  .    פיקוח וההדרכה של העובד הסוציאליהעובד תחת ה, מקצועי-אדם סמך

   

 ? האם יש להרחיב את העיסוק במתודות הקבוצתית והקהילתית מעבר למה שקיים היום. 4
וחלק , ממצאי המחקר מלמדים כי העובד הסוציאלי לזקן כמעט שאינו משקיע מזמנו בעבודה קבוצתית

דים לגבי המצב הרצוי עולה כי הם מעמדותיהם של העוב. קטן יחסית מזמנו מושקע בעבודה קהילתית

אולם לא מדובר , במיוחד במתודה הקבוצתית, היו רוצים להגדיל את נפח הזמן המושקע במתודות אלה

נוטה יותר לכיוון של הגדלת העיסוק בתחום העבודה , לעומת זאת, גישת המומחים. בשינויים גדולים

גבי המתודה הקבוצתית עלו שאלות בקרב ל. ושימת דגש על נושאים כגון איתור ומניעה, הקהילתית

מתוך הספרות עולה כי דפוס . המומחים באשר למידה שבה מתודה זו מתאימה לטיפול בזקנים

למשל , ההתערבות מוכתב במידה רבה גם ממאפייני האוכלוסייה המטופלת והצרכים הספציפיים לה

רבות שונה מזו שניתן ליישם כלפי שבעבורם יש צורך ביישום התע, תשושים וסיעודיים, זקנים מוגבלים

  .  הזקנים העצמאים והבריאים יותר

   

 ?מהם השינויים הרצויים במסגרת ההכשרה לתחום זקנה בעבודה סוציאלית. 5
. מהממצאים עולה כי אכן יש התמחות בתחום הזיקנה במהלך ההכשרה למקצוע העבודה הסוציאלית

  תחום ייחודי בתוך מקצועהוא ום הטיפול בזקןעולה כי תח, ודברי המומחים, לפי סקירת הספרות

נמצא כי גם , כן-כמו. הדורש מיומנויות ספציפיות המותאמות לצורכי הזקנים, העבודה הסוציאלית

הספרות וגם המומחים מצביעים על הצורך לפתח הכשרות שונות בהתאם לצרכים של אוכלוסיות שונות 

לאור זאת יש לבחון מהם השינויים הדרושים . וכדומה, םצעירי-זקנים, זקנים-כגון זקנים, בקרב הזקנים

  .   וזאת גם על רקע כיווני הפיתוח של התפקיד, בתחום של ההכשרה

  

סוגייה נוספת שלבדקה במחקר ויש חשיבות לבחון אותה בהמשך היא האם יש להתייחס לבן המשפחה 

במחקר הנוכחי לא נעשתה . קןכאל יחידת טיפול נפרדת או כאל חלק מיחידת טיפול הכוללת גם את הז

הדבר תואם את הגישה . הפרדה בין עבודה המבוצעת מול הזקן לבין עבודה המבוצעת מול בן משפחה
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לא ניתן ללמוד מממצאי המחקר . הרווחת היום לפיה יש לראות בזקן ובמשפחתו יחידת טיפול אחת

לפי . בעבודה עם בני משפחתוהנוכחי כמה מהזמן של העובד הסוציאלי מושקע בעבודה עם הזקן וכמה 

הספרות וגם לפי עמדותיהם של המומחים עולה כי יש מקום לבחון מחדש את המידה בה הזקן ומשפחתו 

ייתכן שיש מקום להתייחס לבן המשפחה כאל יחידת טיפול נפרדת המחייבת . מהווים יחידת טיפול אחת

  . דפוסי התערבות שונים

  

מצב ראשונית על העיסוק של עבודה סוציאלית עם זקנים המחקר הנוכחי מספק תמונת , לסיכום

בצד השינויים הצפויים באוכלוסיית , פיתוח השירותים בעתיד. במחלקות לשירותים חברתיים

  . מחייבים היערכות והתאמות של תפקיד זה לצרכים החדשים, הקשישים
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 לזקן שנכללו בניתוח העובדים הסוציאלייםנתוני רקע על : אנספח 
  העיסוק

  

במסגרת השאלון שהועבר לעובדים הסוציאליים נאסף מידע על מספר מצומצם של מאפיינים אישיים 

  . ומאפיינים הקשורים לעבודתם

  

  נתוני רקע אישיים. 1
דמוגרפיים של העובדים הסוציאליים לזקן -בחלק זה מוצגים נתונים על מספר מאפיינים סוציו

  ).1לוח  (תים חברתיים שנכללו בניתוח העיסוקבמחלקות לשירו

  

  )באחוזים) (N=76(מאפיינים דמוגרפיים של עובדים סוציאליים לזקן : 1אלוח 
   העובדים%  מאפיינים דמוגרפיים

 100  מין
 91  נשים
 9  גברים

    
 100 *גיל

26-35 31 
36-49 39 

+50 31 
    

 100  ארץ לידה
 60  ישראל
 33  אמריקה-אירופה

 7  אפריקה-סיהא
    

  100  ההשכלה הגבוהה ביותר
  71  א בעבודה סוציאלית.ב
  15  בעבודה סוציאלית. א.מ
  9  בתחום אחר. א.מ
  41חציון ; 65מקסימום ,  שנים26מינימום : טווח;  שנים10סטיית תקן ; 43גיל ממוצע * 

  

  :המאפיינים של אוכלוסייה זו הם

  . הן נשים) 91%(כמעט כל העובדים , כמצופה 

 36-49הם גילאי ) 39%(קצת יותר משליש , 35הם עד גיל ) 31%(כשליש : קיימת שונות מבחינת גיל 

טווח )  שנים10עם סטיית תקן של ( שנים 43הגיל הממוצע הוא . 50הם מעל גיל ) 31%(וכשליש 

 .  שנים65 לבין 26והוא נע בין , הגילאים הוא גדול
המועצות -כולל ברית(אמריקה -הם ילידי אירופה) 33%(יש של, הם ילידי ישראל) 60%(רוב העובדים  

העולים (רוב העובדים שאינם ילידי ישראל הם ותיקים בארץ . אפריקה- הם ילידי אסיה7%-ו, )לשעבר

 ).כל העובדים- מסך7%מהווים 
רובם , בעלי תואר שני) 24%(כרבע . הם בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית) 71%(רוב העובדים  

למעלה ממחצית העובדים התמחו בזיקנה במהלך הכשרתם בעבודה .  העבודה הסוציאליתבתחום

  .סוציאלית
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ותק , ובהם היקף משרה, נאסף מידע על מאפייני רקע נוספים של העובדים, בנוסף לנתוני רקע אישיים

  ). 2לוח (והכשרה 

  

  )באחוזים(מאפיינים מקצועיים של עובדים סוציאליים לזקן : 2אלוח 
   העובדים%  נים מקצועייםמאפיי

  100  היקף משרה 
50%-74%   15  
75%-99%  49  

 100%  36  
    

 100 )*בשנים(ותק במקצוע העבודה הסוציאלית 
 31   שנים8 עד 1
 37   שנים15 עד 9

 32   שנים ומעלה16
  

 100 )*בשנים(ותק בתחום הזיקנה 
 47   שנים8 עד 1
 38   שנים15 עד 9

 15   שנים ומעלה16
    

  100  התמחות בזיקנה במהלך ההכשרה למקצוע העבודה הסוציאלית
  54  כן
  46  לא
    

  100   שנים אחרונות3-קורס בזיקנה ב/עבר השתלמות
  75  כן
  25  לא
    

  100  לבין השתלמות בזיקנה, קשר בין התמחות בזיקנה במהלך ההכשרה למקצוע
  42  התמחו והשתלמו

  13  רק התמחו
  32  רק השתלמו

  13  תמחו ולא השתלמולא ה
  12חציון ; 30מקסימום , 2מינימום : טווח; 7סטיית תקן ; 13ממוצע :  ותק בעיסוק בעבודה סוציאלית*
  9חציון ; 22מקסימום , 1מינימום : טווח; 5סטיית תקן ; 10ממוצע : ותק בתחום עבודה עם קשישים* 
  

רבעים לבין משרה -בין שלושהבבחינת היקף המשרה נמצא כי מחצית העובדים מועסקים בהיקף ש

  ):36%(ומעל שליש במשרה מלאה , )49%(מלאה 

וותק בתחום הזיקנה הממצאים מראים כי קיים דמיון ,  ותק במקצוע העבודה הסוציאליתמבחינת 

 7סטיית תקן של ( שנה 13הוותק הממוצע במקצוע הוא , למשל, כך. בין שני היבטים אלה של ותק

הלימה זו מראה כי חלק ).  שנים5סטיית תקן של ( שנים בממוצע 10ק הוא ואילו בזיקנה הוות, )שנים

נמצא כי . ניכר מהעובדים עוסקים בתחום הזיקנה מאז תחילת עיסוקם במקצוע העבודה הסוציאלית

  .מעל למחצית העובדים עוסקים בתחום הזיקנה למעלה משמונה שנים

  

זיקנה במהלך שלוש השנים קורס בתחום /עברו השתלמות) 75%(מהנתונים עולה כי רוב העובדים  

אם . התמחו בזיקנה במהלך הכשרתם במקצוע העבודה הסוציאלית) 54%(מעל מחצית . האחרונות
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התמחו וגם השתלמו ) 42%(בודקים את הקשר בין שני משתנים אלה נמצא כי כמעט מחצית העובדים 

  .תמחו או השתלמואו ה) 45%(והיתר ,  מהעובדים לא התמחו ולא השתלמו13%; בזיקנה

  

הושוו לנתונים מתוך מאגר ארצי כללי של עובדים סוציאליים , וותק במקצוע, השכלה, הנתונים על גיל

נמצא כי יש דמיון בין השכלת העובדים ). 2003ינואר (של משרד הרווחה ) לא רק בתחום זיקנה(

 העובדים בעלי תואר ראשון כאשר רוב, לבין הנתונים על השכלה מתוך המאגר הארצי, הסוציאליים לזקן

מבחינת הגיל והוותק במקצוע ).  בהתאמה22%- ו24%(וכרבע בעלי תואר שני , ) בהתאמה74%- ו71%(

 לעומת 9%(נמצא כי העובדים הסוציאליים לזקן מבוגרים יותר ביחס לכלל העובדים הסוציאליים בארץ 

  לכלל העובדים הסוציאליים בארץ ובעלי ותק רב יותר במקצוע ביחס , ) בהתאמה21-30 בגילים 21%

  ). בהתאמה20+ בעלי ותק של 11% לעומת 22%(

  

  נתונים על היקף תיקים . 2
היקף התיקים נבדק . הנושא של היקף תיקים הוא היבט חשוב להבנת תפקידו של העובד הסוציאלי לזקן

פר תיקים של מס, ומתוכם, מספר תיקים של זקנים שנמצאים בטיפול העובד: באמצעות שני משתנים

  . הנתונים על מספר התיקים מבוססים על דיווח העובדים. מקבלי גמלת סיעוד

  

  )באחוזים(לפי מספר התיקים שבטיפול , התפלגות העובדים הסוציאליים לזקן: 3אלוח 
   העובדים%  מספר תיקים

  100  *מספר תיקים של זקנים
  34   תיקים299עד 

  35   תיקים300-449
  31   תיקים450+
    

  100  *מספר תיקים של מקבלי גמלת סיעוד
  37   תיקים149עד 

  33   תיקים150-299
  30   תיקים300+
    

  100  * כל התיקים-שיעור התיקים של מקבלי גמלת סיעוד מתוך סך
  38   תיקי גמלת סיעוד50%עד 

  38   תיקי גמלת סיעוד74%-51%
  23   תיקי גמלת סיעוד75%+
  350חציון ; 198סטיית תקן ; 374ממוצע : תיקים של זקנים* 
  192חציון ; 146סטיית תקן ; 220ממוצע : תיקים של מקבלי גמלת סיעוד* 
   

).  תיקים198עם סטיית תקן של ( תיקים 374- עולה כי העובדים מטפלים בממוצע ב3מן הנתונים בלוח 

).  תיקים146עם סטיית תקן של ( תיקים 220המספר הממוצע של תיקים של מקבלי גמלת סיעוד הוא 

מבדיקת ). 7ראו פרק (נתונים אלה דומים לנתונים שעולים מסקר המחלקות לשירותים חברתיים 

התפלגות העובדים לפי מספר תיקים עולה כי קיימת שונות בין העובדים מבחינת מספר התיקים 

  .שבטיפולם

  

 מקבלי גמלת חוק דרך נוספת לבחינה של היקף התיקים היא בדיקה של המשקל היחסי של התיקים של

התיקים של מקבלי גמלת סיעוד , הכל-מן הנתונים עולה כי בסך. סיעוד מכלל התיקים שבטיפול העובד
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נתונים אלה דומים לנתונים שהתקבלו . התיקים של זקנים שבטיפול העובדים) 54%(מהווים מעל מחצית 

  ).7ראה פרק (מסקר המחלקות 

  

נמצא כי אצל רוב העובדים , ים של מקבלי גמלת סיעודבבדיקת התפלגות העובדים לפי שיעור תיק

אצל כרבע ). 3לוח (מקבלי גמלת סיעוד מהווים יותר ממחצית התיקים שבטיפולם , )61%(הסוציאליים 

).  מהתיקים75%לפחות (רוב התיקים שבטיפולם הם תיקים של מקבלי גמלת סיעוד ) 23%(העובדים 

אלא הם עובדים סוציאליים , ם כמתמחים בחוק סיעודחשוב לזכור כי עובדים אלה אינם מוגדרי

  .כוללניים בתחום זיקנה

  

  שביעות רצון בעבודה . 3
כמעט כל העובדים . נבדקה הערכת העובדים הסוציאליים את שביעות הרצון הכללית בעבודה

ריך העובדים נתבקשו להע, בנוסף. העריכו את שביעות רצונם מהעבודה כגבוהה) 96%(הסוציאליים לזקן 

  ). 4לוח (אפיונים שונים /את עבודתם בהיבטים

  

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

  ציון ממוצע  1-2  3-4  5-6  הכל-סך  מאפייני עבודה
 5.0 - 23  77  100  מעניינת

  4.8  -  36  64  100  גורמת לך סיפוק
 4.7 - 40  60  100  מאתגרת
  4.5  4  45  51  100  ת כישוריך מנצלת א

  4.5  3  49  48  100  מצריכה חשיבה יצירתית
  4.3  7  49  44  100  מגוונת

  3.4  12  55  33  100  לא מתסכלת
  3.2  28  62  10  100  לא קשה מבחינה רגשית 

  3.1  31  53  16  100  לא גורמת לך ללחץ
  )בכלל לא (1לבין ) במידה רבה מאוד (6הטווח הוא בין * 
  

) 64%(גורמת סיפוק , )77%(את עבודתם כמעניינת ) 5-6בדרגות הגבוהות (ב העובדים דירגו כי רו, נמצא

) 31%(מלחיצה , )28%(כשליש העובדים העריכו את עבודתם כקשה מבחינה רגשית ). 60%(ומאתגרת 

ניתוח גורמים של משתנים אלה מראה כי ניתן למיין את ההיבטים הללו של העבודה ). 12%(ומתסכלת 

ניצול , אתגר, סיפוק, כגון עניין(גורמים הקשורים יותר לשביעות רצון מהעבודה :  מקבציםלשני

בהתאם למיון זה ניתן לומר ). לחץ, קושי רגשי, תסכול(וגורמים הקשורים יותר לשחיקה , )גיוון, כישורים

  .אולם הם חווים מידה מסוימת של שחיקה, הכל העובדים שבעי רצון מעבודתם-כי בסך
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  כלים לניתוח עיסוק: בנספח 
  

      השירות לזקן-משרד העבודה והרווחה 
  מכון ברוקדייל  -וינט'ג-מאיירס

  
  ניתוח עיסוק של עובד סוציאלי המטפל בזקן

  דיווח יומי על פעילות סביב לקוח:1 טופס
  _________תאריך_____, את הטופס יש למלא ביום 

  
            ________ ____שם עובד   ____________ שם רשות 

  
  

 חוק סיעוד
  

 מצבי משבר
  /עזרה חומרית

 כלכלית
תיווך /הפניה

 לשירותים בקהילה
  

חוקי הגנה וצל החוק
  

סידור בבית אבות
  

  שעת 
  התחלת 
 פעילות

  
  שעת

סיום 
 הפעילות

  שם 
  מטופל 
  בראשי 
 מטרהפעילות  מטרהפעילות מטרהפעילות מטרהפעילות מטרהפעילות מטרהפעילות תיבות

               
               
               
               
               
               

               
  תחומי התערבות

  .כל הטיפול לקבלת זכאות לחוק סיעוד   חוק סיעוד
  .פטירת אדם קרוב וחולי פתאומי: כגון   התערבות במצבי משבר
,  סיוע הכולל במתן עזרה בכסף או בשווה  כסףכל   עזרה חומרית כלכלית

  .ללא התערבות טיפולית
, חברה משכנת, נופשון, מרכז יום, מועדון: כגון תיווך לשירותים בקהילה /הפניה

  .חולים ועוד-קופת, המוסד לביטוח לאומי
  .חוק הגנה על חוסים ואפוטרופסות: כגון  חוקי הגנה וצל החוק
. ליווי בקבלת החלטה להיכנס לבית אבות/עוץיי: כגון  סידור בבית אבות

  .וליווי בכניסה לבית אבות
   

  פעילות
 ביקור בית .1
 פנים עם לקוח או בן משפחה במשרד-אל-שיחת פנים .2
 שיחה טלפונית עם לקוח או בן משפחה .3
 טלפונית עם גורמים במחלקה/פנים-אל-שיחה פנים .4
 טלפונית עם גורמים מחוץ למחלקה/ פנים-אל-שיחה פנים .5
 לוי טפסיםמי .6
 תסקיר/כתיבת דוח .7
  תיעוד בתיקים/כתיבת מכתבים/ קריאת חומר מקצועי אודות המטופל .8
שליחת , הקלדת נתונים, צילום, תיוק: כגון(עבודה אדמיניסטרטיבית  .9

 )הדפסת מכתבים, פקסים

  מטרות
  או הערכה/אבחון ו .1
 בניית תכנית טיפול .2
 יישום התכנית .3
 מעקב .4
  
  
  

  
  ___    דף מספר 
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  מכון ברוקדייל-וינט'ג-עבודה והרווחה                                         מאיירסמשרד ה
  השירות לזקן

  

  

  

  ניתוח עיסוק של עובד סוציאלי המטפל בזקן

 טופס דיווח על פעילות לא סביב לקוח: 2טופס 

  
  ________תאריך____, את הטופס יש למלא ביום

  

  ____________ד שם עוב  ____________ שם רשות מקומית 

  

שעת סיום הפעילותשעת התחלת הפעילות פעילויות לא סביב לקוח

   ישיבות צוות
   קבלת הדרכה

   לימודים ומחקר
   פרויקטים קהילתיים
   השתתפות בוועדות
   עבודה קבוצתית

    ___________________י/פרט, אחר
    ___________________י/פרט, אחר

  

  .לא עסקתי באף אחת מהפעילויות המפורטות בטבלה                  
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