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 מחקר תמצית

 רקע

והשירותים החברתיים מש"ה( במשרד הרווחה  – האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )להלן

ביתי. כאמצעי -שם לו מטרה לשפר את הטיפול באנשים עם מש"ה השוהים בדיור חוץמשרד הרווחה(  –)להלן 

עם מש"ה כלים מקצועיים, להעצים אותם של אנשים  1להקנות למטפלים  כדילהשגת מטרה זו הוחלט לפעול 

 טפליםהמ תלהכשר עשורים ארבעה זההאגף פועל  ,. לפיכךשלהם ת הדחק והשחיקהוולצמצם את תחוש

 את השנים לאורך מפעיל רווחה לשירותי עובדים להכשרת המרכזי הספר בית. ביתי-החוץ הדיור במסגרות

  ת הסמכה לעבודה בתחום. תעוד מקבליםהם  ובסיומו ממושך קורס עוברים המטפלים; ההכשרה תהליך

רק למטפלים במעונות ויועד בבית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה הקורס ר התקיים בעב

נבעו בעיקר מהפרטה של מסגרות , אשר ביתי-השנים חלו שינויים במאפייני הדיור החוץבמהלך יה. יפנימ

גישה הדוגלת בשילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה ה אימוץמפתיחה של הוסטלים ודירות קטנות ומ דיור,

שני שינויים משמעותיים נוסף לכך הוכנסו  הקורס ובתכניו.ובקהילה. כל אלה הובילו לשינויים במבנה 

 במעונות, ולא רק למטפלים ביתי-חוץלקורס: א. הקורס מיועד כיום למטפלים בכל מסגרות הדיור ה

להסמיך מטפלים רבים ככל  כדיבשנים האחרונות,  ,מחזורים בשנה שניכ נפתחו עבר עוד שבב. ב פנימייה;

 מטפלים.  65-60משתתפים מחזורים בשנה. בכל מחזור  עשרהכ  נפתחיםהאפשר, 

 עהבארב מועבר והוא, שעות הכשרה מעשית 300-פרונטליות ולימוד שעות  000 – שעות 500קורס הוא ההיקף 

 הקורס מתקיים אחת לשבוע במשך כשנה וחצי.מחוזות בארץ: תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע. 

 :2הקורס מטרותהן  אלה

 ביתי. -חוץהדיור ההדייר: שיפור איכות הטיפול הניתן לאנשים עם מש"ה במסגרות  רמתמטרות ב .1

 המטפל:  רמתמטרות ב .2

 פיתוח מיומנויות וכלים לעבודה עם תםוהבנמושגים ונושאים בתחום מש"ה הכרת  – התמקצעות ,
אגף מש"ה  ם שלועם הצוות במסגרת הדיור, הכרת מדיניות ונהלי יהםהדיירים, עם משפחות

 .ורכישת ערכים התואמים את מדיניות האגף

 בעבודה היוזמהי וטחון העצמיהב ,העלאת תחושת המסוגלות העצמית – העצמה. 

  שחיקה ודחקהפחתת.  

 העלאת המוטיבציה בעבודה. 

 רמת המערכת: מטרות ב .3

 הפחתת התחלופה בקרב המטפלים. 

                                                   
מטעמי . "מדריכים" לכנות את המטפליםבחלק ממסגרות הדיור, בעיקר בקהילתיות )הוסטלים ודירות(, מקובל  1

 .מטפליםאנו משתמשים רק במונח בדוח הנוכחי נוחות, 
עם אנשי מפתח שנערכו בראיונות על כן,  .ידע שהוא מקנהנוגע למטרת הקורס מוגדרת במסמכים הרשמיים רק ב 2

עובדים ברמות עם מנהלים ועם , באגף מש"ה ובבית הספר המרכזי(, והכשרה )באגף מחקר תכנוןבמשרד הרווחה 
 כיצד הם תופסים את מטרות הקורס. ביתי, ביררנו-חוץהשונות במסגרות הדיור ה
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 הארגונית של המטפלים למסגרת הדיור בותמחויהעלאת ה. 

  כפרופסיה המטפל מקצוע: המטפלים עבור הקריירה אפשרות ושלהעלאת הערך של תפקיד המטפל. 

)עבור מטפלים  לפחות שנות לימוד 33 בעלי ,לפחותשנה העובדים בתפקיד מטפלים תקבלים קורס מל

של מפקח ן הממנהל ון הקיבלו המלצה מאשר שנות לימוד( ו 30המועסקים במעונות ממשלתיים נדרשות 

 בה הם עובדים.שמסגרת הדיור 

 המחקר  מטרת

 לבחון האם תהליך ההסמכה משיג את מטרותיו:  היא המחקר של העיקריתה מטרה

 .ביתי-חוץבמסגרות הדיור המש"ה ים עם דיירטפלים בהמ של הטיפול את משפר .א

 , מפחית שחיקה ומעלה מוטיבציה בעבודה.ולהעצמתםתורם להתמקצעות המטפלים  .ב

נושא  ותורם לתפיסת מקצוע המטפל כפרופסיה.המטפלים,  הארגונית של מחויבותמעלה את ה .ג

 את קורס ההסמכה.ההיבט של עזיבת מטפלים אשר סיימו ן מרק יבדק יתחלופת המטפלים 

 המחקר וכלי המחקר שיטת

 רכיבים: שלושהכלל המחקר 

 היה, המטפלים תפקוד את משפר ההסמכה תהליך אם לבחון כדי .הטוב מטפלה ם שלמאפייניה איתור .1

 מפתח אנשי עם מובנים חציעומק  ראיונות באמצעות בוצע זה שלב .טוב מטפל מהו תחילה להגדיר צורך

 ומערכי הוסטלים, מעונות: שונים מאפיינים תבעלו דיור מסגרות שמונהב וביקורים, הרווחה משרדב

 ראיונות ונערכו במקום סיור בוצע מסגרת בכל .וממשלתית פרטית בבעלות, והערבי היהודי במגזר, דיור

 ומטפל מוסמך מטפל ועם( ס"עו או בית אם) מטפלים על הממונה עם, המסגרת מנהל עם מובנים חצי

 מנהלישיועד לכלל  כמותי אינטרנטי שאלוןעל בסיס הראיונות והביקורים נבנה . מוסמךשאינו 

אנשי עם  הראיונותדיור והבמסגרות בסיס הביקורים  על. הטוב המטפלשל  ומאפייני, ועסק במסגרותה

תפקוד. אלה קובצו בעזרת ניתוח גורמים  מאפייני 60רשימה של  גובשה ,בתחוםאנשי מפתח  עםוהצוות 

בנייה ויישום של טחון עצמי ויוזמה, יתחומי תפקוד: יחס לדייר, ידע, התנהלות בעבודה, ב שבעהל

 . מינית התנהגותעם  התמודדותויחס למשפחת הדייר , לדיירים ת קידוםותכני

רכיב זה נבדק באמצעות השוואה בין מטפלים  .ההשפעה של תהליך ההסמכה על המטפלים בדיקת .2

 את מושסייהמוסמכים כללה מטפלים  קבוצת המטפלים. שאינם מוסמכיםלבין מטפלים  כיםמוסמ

, וקבוצת ההשוואה כללה מטפלים שאינם מוסמכים, 0036 לדצמבר 0030 מאי בין ההסמכה קורס

המטפלים נבדק  תפקודקורס ההסמכה. לצאת אשר מנהלי מסגרות הדיור דיווחו כי הם מתאימים ל

באמצעות שאלון טלפוני לממונים הישירים  ,בשלב המקדיםטיפול הטוב שהוגדרו ה מאפייניעל פי 

 .בשאלון טלפוני למטפלים)העצמה, שחיקה ומחויבות( נבדקו  סובייקטיבייםה המשתניםשלהם. 

וסמכים( הושוו תוך מ ולא םם בשתי קבוצות המחקר )מוסמכימטפליעל אודות ה הממונים רוגייד      

מאפייני ומשתני הרקע של המטפלים )מין, גיל, ותק בעבודה, ותק במסגרת הדיור ושפת אם( נטרול  

של  התפקוד מאפייניובוצעו באמצעות רגרסיה ליניארית,  תמסגרת הדיור שבה הם עובדים. ההשוואו
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וקבוצת המחקר  ,המטפלים הוגדרו משתנים תלויים. משתני הרקע של המטפלים ושל מסגרת הדיור

ים )מוסמכים או לא מוסמכים( הוגדרו משתנים בלתי תלויים. ניתוח סטטיסטי זה ִאפשר של המטפל

 .הגורמיםיתר של  להשפעה מעבר, נוספתיש השפעה  כהלבחון האם לקורס ההסמ

המטפלים עצמם כלפי של מטפלים ו הישירים שלממונים של המנהלים, העמדות של הבדיקת  .3

 . קבוצות האלהשלוש השהועברו לשאלונים כמותיים באמצעות רכיב זה נבדק  .הקורס

מטפלים מוסמכים  030ענות(, יה 80%מנהלי מסגרות דיור ) 330כמותיים השאלונים לל השיבו והכ-סךב

. רוב (היענות 96%) ישירים ממונים 360-(, והיענות 33%מטפלים שאינם מוסמכים ) 390(, היענות 98%)

אודות  על 300שאלוני ממונים:  033מולאו  הכול-סךכך ש ,ממטפל אחדיותר  אודות עלהממונים השיבו 

 מטפלים שאינם מוסמכים.אודות  על 333-מטפלים מוסמכים ו

 ממצאים

 השפעת תהליך ההסמכה על המטפלים

זה יותר מב טוהיה  קורסהבוגרי המטפלים תפקודם של הישירים, הממונים על פי הדירוג הממוצע שהעניקו 

כאשר כי  ן לצייןימעני .טובמטפל של  המאפיינים 60מתוך  00-ב ,קורסאת המטפלים שלא עברו של ה

הבדלים בין מטפלים מוסמכים  ולא נמצא ,באופן כללי יםאת תפקוד המטפלדרג הממונים להתבקשו 

ספציפיים, נמצא כי המטפלים  למאפיינים התפקוד" "פורקלמטפלים שאינם מוסמכים, אולם כאשר 

  ים דורגו כמתפקדים טוב יותר.המוסמכ

הבדלים בין שתי קבוצות המטפלים ברמת המוטיבציה והמחויבות הצביעו על לא דיווחי הממונים לעומת זאת, 

קבוצות באופן תפיסת המקצוע הלא נמצאו הבדלים בין בדיווחיהם העצמיים של המטפלים כמו כן,  לעבודה.

 .ייזום פעילויות לדייריםוב העבודהמן שביעות הרצון בשחיקה, בעבודה, בסיפוק בכפרופסיה, 

 ?ההסמכהכיצד נתפס קורס 

הם ציינו כי  76%-ו ,המנהלים אמרו כי ימליצו למנהלים אחרים לשלוח מטפלים לקורס ההסמכהן מ 77%

 ורם הקורס תסבורים כי המנהלים ן מ 70%-מ יותר הקורס במידה רבה או במידה רבה מאוד.ן מרוצים מ

והחוקים, משפר את הידע בנושא מש"ה ומשפר את שביעות הרצון של המטפלים בעבודה.  הנהלים להכרת

 מעט. כלפיהםכי הקורס מפתח מיומנויות לעבודה עם הדיירים ומשפר את היחס דיווחו הלים המנן מ 87%

ויות ( ולימוד מיומנ98%שיפור הטיפול הפיזי בדיירים ) הקורס משפיע על ש חושבים, יחסית, מנהלים

 (.90%לעבודה עם משפחות הדיירים )

 לשלוח מטפלים לקורס ההסמכה.  שלהםהדיור  למסגרת כדאיי כ השיבוהישירים הממונים ן מ 77%

 משוב המטפלים על קורס ההסמכה

 :רכיביו לומכ ,(75%הקורס בכללותו )ן שביעות רצון גבוהה מ הביעוהשתתפו בקורס ההסמכה שהמטפלים 

( והליווי של מלווה 70%(, הסדנאות )73%(, ההרצאות )79%(, קבוצת ההדרכה )79%ההתנסות המעשית )

סבורים כי הוא תרם  30%המטפלים חושבים שהקורס תרם לעבודתם במידה רבה, ן מ 85% (.87%הלמידה )

 ה מועטהבמידלהם חושבים שהקורס לא תרם להם כלל או תרם מן המטפלים  6%במידה מסוימת, ורק לה 

 .הקורס משך קיצורההצעה להמטפלים לשיפור הקורס, שבה ועלתה של  ההצעותבמסגרת  .בלבד
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 פעולה ודרכי דיון

 המחקר מצביע על תרומת הקורס ועל החשיבות של הרחבת תהליך ההסמכה לכלל המטפלים במערכת.

 טוב,  ממטפל אחת התרומות של המחקר הנוכחי היא הגדרת הפעולות הנדרשות .טובה המטפל מאפייני

 לצרכים שונים כגון הערכת מטפלים. ,לשמש את האגף ואת מסגרות הדיור גם בעתיד שיוכלובניית כלי 

 מאפייני המטפל הטוב בין סוגי מסגרות הדיור )מעון, הוסטל, דירה(.בחשוב לציין כי לא נמצאו הבדלים 

  קורס היא שיפור איכות הטיפול הניתן ההמטרה המרכזית של  .מטרות הקורס ברמת הדיירהשגת

ממצאי המחקר מעידים כי הטיפול הניתן לדיירים על ידי המטפלים המוסמכים טוב יותר ואכן, לדייר. 

 .שאינם מוסמכיםמזה שניתן להם על ידי מטפלים 

 המקצועית של המטפלים  םאת רמתס מעלה הקורכי  נמצא .השגת מטרות הקורס ברמת המטפל

 אינו מפחית שחיקה ואינו משפר את המוטיבציה לעבודה.  הואאולם  ,ומעצים אותם

 הארגונית של  מחויבותה מעלה אתאינו הקורס נמצא כי  .השגת מטרות הקורס ברמת המערכת

 המטפלים בקרב המקצוע כלפי העמדות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לאכמו כן,  המטפלים.

אינו תורם להעלאת  שהקורס, אך אין משמעות הדבר מוסמכים שאינם המטפלים לעומת המוסמכים

בנוגע . במערכת בקרב כלל המטפליםכפרופסיה שהקורס תורם לתפיסת המקצוע  תכןייערך המקצוע. 

המטפלים שסיימו את קורס ההסמכה עזבו את מקצוע הטיפול ן מ 33%נמצא כי  ,לתחלופת המטפלים

באנשים עם מש"ה. מומלץ למשרד הרווחה לשקול האם שיעור העוזבים הוא סביר בהתחשב בהשקעה 

 המשרד בקורס, וכיצד ניתן למנוע עזיבה של מטפלים מוסמכים את המקצוע.של 

 המועסקים כיום יש תעודת המטפלים ן מ 60%-נמצא כי ל .הגדלת שיעור המטפלים המוסמכים

הסמכה. שיעור נמוך במיוחד של מטפלים מוסמכים נמצא במסגרות דיור בבעלות ציבורית ובמסגרות 

המטפלים של תפקוד המעידים על שיפור ה דיור בקהילה )הוסטלים ודירות(. לאור ממצאי המחקר

ועסקים מעט מ ןבהששיעור המטפלים המוסמכים בכלל, ובמסגרות  בעבודה, מומלץ לפעול להגדלת

 בפרט. מוסמכים מטפלים

  מנהלי מסגרות דיור, ממונים ישירים של המטפלים,  – כל הגורמים שנבחנו במחקר .הקורסעמדות כלפי

  .ממנו גבוהה רצון שביעות ומביעים הקורס כלפי חיוביות עמדות מגלים – עצמם טפליםוהמ

 מהווה השנוצר בין מטפלים ממסגרות דיור שונות, המפגש ערך מוסף של הקורס הוא  .המשכיות

 ,כשנה וחציבמהלך הקורס, הנמשך רגשות. בבעיות ובפלטפורמה ללמידת עמיתים ולשיתוף בחויות, 

חלק ניכר  ,הקורסבתום המרצים. מן הקבוצה ון ומקבלים תמיכה מביניהם המטפלים יוצרים קשרים 

לרוב מדובר בקשר  ,בהם הוא נשמרשובמקרים ם, השומרים על קשר עם עמיתיאינם המטפלים ן מ

יש  ביתי-חוץ. במערכת הדיור המקצועיים םעצות בעניינייהתיקשר המוביל לברמה האישית ולא על 

על כן יום עיון. באו  בהשתלמותהשתתפו מאז לא ו שנים עשרותמטפלים אשר סיימו את הקורס לפני 

 .לתקופה אחת מפגשיםמומלץ לגבש תכנית המשך לקורס שתתבסס על 

 הביקורים והראיונות עלה כי הגדרת תפקיד המטפל אינה ן מ .פיתוח תפקיד המטפל המוסמך

 םמשתנה לאחר שהוא מקבל תעודת הסמכה, למרות שהמטפלים רוכשים ידע ומיומנויות ותפקוד

משתפר. מומלץ לפעול מול מנהלי מסגרות הדיור ולחשוב כיצד ניתן לפתח את מקצוע המטפל 

 יומית.-םלהעניק לו משמעות בפעילות היוהמוסמך ו
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 דברי תודה

רות לדיור יברצוננו להודות לחברי ועדת ההיגוי של המחקר שסייעו לנו בביצוע המחקר: נחום עדו, מנהל הש

; ד"ר דליה נסים, מנהלת תחום תכנון ומדיניות החברתיים והשירותים רווחהתומך באגף מש"ה במשרד ה

רווחה באגף המחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים; ד"ר יוסף )אסי( אהרונוב, מנהל 

תחום מחקר באגף המחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים; ד"ר רנטה גורבטוב, 

רווחה; מיראל חוראני, מפקחת על ם לשירותי העובדילהכשרת מנהלת תחום הערכה בבית הספר המרכזי 

 .ביתיות לאנשים עם מש"ה במחוז ירושלים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים-מעונות ומסגרות חוץ

ועל הסיוע  על שיתוף הפעולה רווחהם לשירותי הלנציגי בית הספר המרכזי להכשרת עובדיאנו מודים גם 

מרכזת תחום ההכשרה ושרת רוזנפלד, א: יפה שור, מנהלת בית הספר המרכזי; בהבנת נושא המחקר

ץ , עירית איזנברג וליאורה כאסנת מעוז  ;בבית הספר המרכזי "אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית"

בן יהודה, מרכזות תכניות הסמכה למטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור 

 .המרכזי הספר תבביביתי -החוץ

ביתי, לממונים הישירים שלהם, למנהלי מסגרות הדיור, -אנו אסירי תודה למטפלים במסגרות הדיור החוץ

ביתיות לאנשים עם מש"ה במחוזות השונים של משרד הרווחה, על -למפקחים על מעונות ומסגרות חוץ

 שהסכימו לשתף אותנו בעמדותיהם ובתחושותיהם. בלעדיהם המחקר הנוכחי לא היה מתאפשר. 

תודה מיוחדת למנהלי מסגרות הדיור אשר פתחו בפנינו את שעריהם ואירחו אותנו לביקור במקום, הקדישו 

לנו מזמנם והתראיינו למחקר, ואפשרו לנו לראיין את עובדיהם: הוסטל השומרים רחובות, מעון כלנית תל 

ד, בית כהן באר שבע, הכפר השבדי ירושלים, הוסטל בית אלמוג אשדו – יפו, מערך פנימיות אלוין-אביב

 מעון רוחמה כפר סבא.ו מעון רנד טירה, בית קבוצתי טמרה

ברוקדייל: ליואב לף על תרומתו בביצוע המחקר, לרונית -ג'וינט-מאיירסכמו כן אנו מודים לעמיתינו במכון 

 נון על עריכת הלשון של הדוח וללסלי קליינמן על הבאתו לדפוס.-בן
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 נספחים

 00                 המוסמכים המטפלים שיעור: א נספח

 06                ההיענות ושיעורי המשיבים מספר: ב נספח

 03            המטפלים של תפקודה מאפייני –( factor analysis) גורמים ניתוח: ג נספח

 08            (דוגמה) המטפלים תפקוד על הקורס השפעת של משתני-רב ניתוח: ד נספח

 07              במחקר שהשתתפו הישירים הממונים מאפייני: ה נספח

 50                 והסילבוס  הקורסמטרות : ו נספח

 500                במחקר שהשתתפו המטפלים מאפייני: ז נספח



 

 

 ותרשימים רשימת לוחות

 : שיטת המחקר3פרק 

 33       ביקורים נערכו שבהן הדיור מסגרות מאפייני: 3 לוח

 30         ההיענות ושיעורי המשיבים מספר: 0 לוח

 : ממצאים4פרק 

 36        ראשוניים מאפיינים: הטוב המטפל: 6 לוח

 30       המנהלים לפי, הטוב למטפל החשובים המאפיינים: 0 לוח

 33   (Factor analysisרשימה סופית לאחר ניתוח גורמים ), הטוב המטפל מאפייני: 5 לוח

 של המשתנה מוסמך/לא מוסמך, על בסיס הרגרסיות הליניאריות על דירוגי  β-: מקדמי ה3לוח 

 38        הטוב המטפל מאפייניהממונים בנוגע ל            

 של המשתנה מוסמך/לא מוסמך, על בסיס הרגרסיות הליניאריות על דירוגי  β-: מקדמי ה9לוח 

 37      הטוב המטפל מאפייניהממונים בנוגע למדדים המסכמים של             

 הלוגיסטיות  של המשתנה מוסמך/לא מוסמך, על בסיס הרגרסיות β-: מקדמי ה8לוח 

 37          על תשובות הממונים            

 00      הישירים הממונים לפי, המטפלים של הערכה כללית: 7 לוח

  הממונים הערכות לפי, יותר גדולה אחריות בו שיש לתפקיד להתקדם המטפל יכולת: 30 לוח

 00            הישירים               

 הדירוג הממוצע וסטיית התקן לפי דירוג תפקוד המטפלים על ידי הממונים הישירים  :33לוח 

 03          ()בתחום: יחס לדייר             

  הישירים הממונים ידי על המטפלים תפקודוסטיית התקן לפי דירוג  הממוצע הדירוג: 30 לוח

 03           (ידע: בתחום)             

 הדירוג הממוצע וסטיית התקן לפי דירוג תפקוד המטפלים על ידי הממונים הישירים : 36 לוח

 00         )בתחום: התנהלות בעבודה(             

  הישירים הממונים ידי על המטפלים תפקודוסטיית התקן לפי דירוג  הממוצע הדירוג: 30 לוח

 00         (ויוזמה עצמי ביטחון: בתחום)             

  הישירים הממונים ידי על המטפלים תפקודוסטיית התקן לפי דירוג  הממוצע הדירוג: 35 לוח

 06   (מינית התנהגותהתמודדות עם ו למשפחות יחס, קידום תכניות: בתחום)             

 06        המקצוע כלפי המטפלים עמדות: 33 לוח

 00        המטפלים בקרב סיפוק תחושת: 39 לוח

 00          המטפלים בקרב שחיקה: 38 לוח

 05       העבודה מן המטפלים של הרצון שביעות: 37 לוח



 

 

 03    המטפלים דיווחי לפי, הדיירים למען יזמו שהמטפלים הפעילויות סוגי: 00 לוח

 , בעבודה בקשיים או בבעיות נתקלים הם כאשר מתייעצים המטפלים שעמם גורמים: 03 לוח

 09           המטפלים דיווחי לפי             

 09  הישירים הממונים הערכות לפי, והאיחורים ההיעדרויות תדירות, לעבודה המוטיבציה מידת: 00 לוח

 , הבאות השנים בחמש התפתחותית שכלית מוגבלות עם באנשים כמטפל עבודה המשך: 06 לוח

 08           המטפלים דיווחי לפי              

 , התפתחותית שכלית מוגבלות עם באנשים הטיפול להפסקת סיבות: 00 לוח

 08         המוסמכים המטפלים דיווחי לפי              

 07      ההסמכה מקורס המנהלים של הכללית הרצון שביעות מידת: 05 לוח

 , ההסמכה לקורס מטפלים שליחתעל  מאוד שהשפיעו או שהשפיעו שיקולים: 03 לוח

 07           המנהלים דיווחי לפי              

 60    המנהלים דיווחי לפי, ההסמכה לקורס מטפלים שליחת-לאי שיקולים: 09 לוח

 60         המנהלים לפי, ההסמכה קורס של ההשפעה: 08 לוח

 63        המטפלים של הישירים הממונים תפקידי: 07 לוח

 60  דיור מסגרות מנהלי שאינם הישירים הממונים דיווחי לפי, לקורס מטפלים לשליחת הסיבות: 60 לוח

 66      דיווחיהם לפי, המטפלים לעבודת ההסמכה קורס תרומת: 63 לוח

 60  דיווחיהם לפי, המוסמכים המטפלים של השוטפת לעבודה שמסייעים הנושאים: 60 לוח

 60       ההסמכה קורס לשיפור המוסמכים המטפלים הצעות: 66 לוח

 65   המוסמכים המטפלים דיווחי לפי, בקורס בנלמד הדיור במסגרת עמיתים שיתוף: 60 לוח

 65   המוסמכים המטפלים דיווחי לפי, בקורס יחד שלמדו מטפלים עם הקשר תדירות: 65 לוח

 65  המוסמכים , לפי דיווחי המטפליםמהות הקשר עם מטפלים שלמדו יחד בקורס: 63לוח 

 66     מקורס ההסמכה םמידת שביעות רצונ: דיווחי המטפלים על 3תרשים 

 לוחות בנספחים

 00    : שיעור המטפלים המוסמכים במסגרת הדיור, לפי דיווחי המנהלים 3-לוח א

 03      ניתוח גורמים –: מאפייני התפקוד של המטפלים 3-לוח ג

 07       לשאלון שהשיבו הישירים הממונים מאפייני: 3-ה לוח

 50     : המאפיינים הדמוגרפיים של המטפלים, על סמך דיווחיהם 3-לוח ז

 56    : רמת המוגבלות והתפקוד של הדיירים שעמם עובדים המטפלים 0-לוח ז
 




