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מבוא
 תפקיד של בסוגיות התמקדות תוך בזקן, בית מטפלות של בנושא ספרות סקירת מובאת זה במסמך

 על מקיף ארצי ממחקר חלק מהווה הסקירה מעבודה. שלה ושביעות-הרצון העסקתה דפוסי המטפלת,
 המוסד ובמימון בשיתוף ברוקדייל, ג׳וינט-מכון על-ידי אלה בימים המתבצע בזקן, הבית מטפלות
 חוק במסגרת בית בטיפול המועסקות המטפלות אפיוני על ללמוד היא המחקר מטרת לאומי. לביטוח
 מנקודת מהעבודה שביעות-הרצון ואת העיסוק, תפיסת את העבודה, דפוסי את לבחון סיעוד, ביטוח
 מאות חמש של ארצי מדגם בקרב שנערכו ראיונות באמצעות מתבצע המחקר עצמן. המטפלות של המבט

החוק. במסגרת שירותים במתן המועסקות מטפלות

 שמידט, הילל פרופי על־ידי בוצע סיעוד ביטוח חוק במסגרת המועסקות בית מטפלות על הראשון המחקר
 )שמידט, בית טיפול שירותי הספקת על יותר רחב ממחקר כחלק סיעוד, ביטוח חוק הפעלת בתחילת

 הגידול בצד היום. המשורתים 80,000כ- לעומת זקנים, 6,500כ־ היה עת באותה המטופלים מספר (.1991
 שינויים ובהם זה, לשירות הקשורים שונים בהיבטים רבים שינויים מאז חלו המשורתים, במספר
 של כניסתם עם בעיקר האדם, כוח בהיצע ושינויים השירות, את המספקים הארגונים ובסוג במספר
 מהלכים לאומי לביטוח המוסד יזם אלה, שינויים בצד המטפלות. למאגר הזרים והעובדים העולים

 הכשרה תכנית פיתוח ובהם החוק, במסגרת הניתנים השירותים איכות ולהבטחת לשיפור שונים
 החלטתו ברוקדייל(. ג׳וינט-מכון בסיוע שבוצע )פרויקט המטפלת לעבודת איכות תקני ופיתוח למטפלות,

 השירות, של לבדיקה נוסף מהלך היא המטפלות על מקיף ארצי מחקר לערוך לאומי לביטוח המוסד של
 האדם כוח של וזמינות איכות להבטחת רצויים פיתוח כיווני של ולבחינה הפעלתו, לאחר שנים עשור

בזקן. המטפל

 הבית מטפלות של בסוגיות היום הקיימות המקצועיות הגישות את בוחנת כאן המוצגת הספרות סקירת
 מארצות- היא בית טיפול של בנושא העוסקת המקצועית הספרות רוב בית. טיפול שירותי והספקת
אחרות. ממדינות זה בנושא מחקרים נמצאו לא וכמעט הברית,

 (,home care )המכונה בכלל בית טיפול של יותר הרחב בהקשר בספרות נידונה הבית מטפלת של הסוגיה
 שיקומי סיעודי, רפואי, טיפול ובהם המטופל, בבית המסופקים שירותים של מכלול בתוכו הכולל

 :המימון מקורות לפי בבית הניתנים שירותים סוגי שני בין הבחנה נוצרה בארצות-הברית וסוציאלי.
 ותמיכה, אחזקה ושירותי למיניהם, ביטוחים על-ידי כלל בדרך המכוסים רפואיים־אקוטיים, שירותים

 שירותי בסל כלול unskilled home care services המכונה הטיפול הביטוחים. על-ידי מכוסים שאינם
 הניתנים האישי הטיפול של בתחום הכלולים השירותים למגוון ומתייחס רפואי שאיננו ותמיכה אחזקה
 בבית, רפואי טיפול שמקבלים לאלה גם לעתים ניתנים אלה סמך־מקצועיים שירותים המטפלת. על-ידי

 ואחזקתי- רפואי ־ בית טיפולי של הסוגים לשני בו-זמנית יזדקק אדם שאותו מצב להיווצר יכול וכך
(.Kane, 1989) תמיכתי

 אישי טיפול שמספק עובד אותו הסמך־מקצועי, העובד על-ידי הניתן בית טיפול של התפקיד תיאור
בארצות בספרות מופיע יומיומיות, תפקוד פעולות בביצוע לו ומסייע בביתו המתגורר המוגבל לקשיש
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 home aides, home attendants, homecare workers, personal care workers, :שונים בכינויים הברית
chore worker, home help. המממנים, הגורמים של בדרישות הבדלים בעיקר מבטאים אלה שמות 

 תפקידים סוגי כל (.MacAdam ,1993) האחריות ברמת או בכישורים העבודה, בתחומי הבדלים ופחות
 חברה ובהספקת בית משק בניהול בסיוע אישי, בטיפול אחרת או זו במידה עוסקים אלה

(companionship) .כי מראים הנתונים כי אם לקשישים, בלעדית מסופק אינו זה שירות למטופל 
אלה. שירותים של הבולטים הצרכנים הם הקשישים

 טיפול של לשירות ייחודיים ציבוריים מימון מקורות קיימים לא בארץ, מהמצב בשונה בארצות-הברית,
 ,Medicare של תכניות (1 עיקריים: מימון מקורות מארבעה מסופק השירות סמך־מקצועי. בית

 ,Medicaid תכניות (2 ;אקוטיים מקצועיים־רפואיים לשירותים הזכאים לאלה אישי טיפול המממנות
 שירותי של מימון גם כוללות הללו התכניות מהמדינות ובחלק בכלל, לקשישים, שירותים שמממנות

 בית, טיפול שירותי (3 למדינה; ממדינה משתנה התקציב של כשגודלו סמך־מקצועי, בית טיפול
 לפי פרטי. במימון בית שירותי (4ו- שונות; מדינות של מקומיים ציבוריים מתקציבים הממומנים

 של מההוצאות 30%כ- 1989 בשנת היוו אישי בית טיפול בעבור ההוצאות כי נמצא שונים אומדנים
Medicare על מההוצאות וכמחצית MacAdam, 1993) Medicaid) מקורות ארבעה של היחסי המימון 

 90%כ- כי נמצא יורק )בניו המקומיות ולאפשרויות להעדפות בהתאם למדינה ממדינה משתנה אלה
אישי(. בית לטיפול מוקדשת Medicaid של מהתקציב

 בפרט, והמטפלת, בכלל, בית, טיפול שירותי בפני הניצבת בבעייתיות עוסקת האמריקנית הספרות מרבית
 השירות למימון הרבים הקשיים רקע ועל מחד, לסוגיהם, בית לשירותי וגדל ההולך הביקוש רקע על

 בתעשייה משבר שצפוי היא מהספרות העולה הנימה מאידך. להספקתו, אדם כוח של זמינות ולהבטחת
הגוברים. לצרכים מענה למתן מתאימה ותקציבית ארגונית היערכות תהיה לא אם זו,

 אחת זווית א( :עיקריות זוויות שתי סביב מתנהל סמך־מקצועי בית טיפול בסוגיית בספרות הדיון
 הקשורים לנושאים התייחסות תוך זו, תעשייה של הארגוני המערך את ובוחנת המערכת ברמת מתמקדת

 מתמקדת שנייה זווית ב( זה; בשוק ההתפתחויות את המסבירים ולגורמים וביקוש, היצע העבודה, לשוק
 שביעות-רצון המטפלות, אפיוני העיסוק, מאפייני את ובוחנת בו, העוסק האדם וכוח התפקיד של ברמה

 ראייה יחד ומספקות זו את זו משלימות הראייה זוויות שתי השירות. ובניהול בארגון ובעיות מהעבודה
בעתיד. בו המצופים הפיתוח וכיווני זה שירות מצב של מקיפה

 במחקרים בה התמקדנו 1בית, מטפלות על למחקר בסיס משמשת הנוכחית שהסקירה העובדה לאור
המערכתית־ארגונית. ברמה העוסקים באלה ופחות במטפלות העוסקים

מטפלים. גברים גם יש כי אם "מטפלות" במונח זו בסקירה נשתמש זה בתפקיד העוסקות הנשים ריבוי בשל1
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 ההעסקה מתכונת התפקיד, אופי המטפלות, אפיוני א: הלק
מעבודה ושביעות-רצון

 המתבססים בית, בטיפול המועסק האדם כוח באפיון שעוסקים מחקרים מספר בוצעו בארצות־הברית
 ארציים נתונים קיימים לא בישראל, כמו בארצות-הברית, גם בית. מטפלות של שונים מדגמים על

 בשונה בארצות-הברית, מזאת, יתרה זה. בשירות המועסקות המטפלות מספר אודות על ושיטתיים
 ממקורות בית טיפול שירותי המקבלים האנשים מספר .אודות על ארציים נתונים גם אין מישראל,

השונים. הציבוריים המימון

 העוסק האדם כוח היקף מהו לקבוע המחקרים מתקשים המטופלים, מספר על ארציים נתונים בהיעדר
 עד 300,כ-ססס בארצות-הברית הועסקו 1994-1993 בשנים כי נמצא שונים אומדנים לפי זה. בשירות
 הנתונים (.MacAdam, 1993; Gilbert, 1991) בבית לקשישים אישי טיפול בהספקת עובדים 500,000

 הנפקד על־ידי שנמסר מידע על נשענים והם בארצות-הברית אוכלוסייה מיפקדי על מבוססים הקיימים
 תמיד אינו בית בטיפול שהעיסוק מאחר תת-אומדן הוא זה שנתון היא הטענה העיקרי. עיסוקו אודות על

 משרד מנתוני הקיים המידע גם הקיימות. בהערכות כלולים אינם אלה עובדים ולכן משני, אלא עיקרי,
 בסיס שקיים מאחר וזאת המועסק, האדם כוח של ההיקף מלוא את משקף אינו האמריקני העבודה
 במיוחד בבירור, מוגדר אינו שהעיסוק היא הטענה אלה. בנתונים מדווח תמיד שאינו פרטי-אישי העסקה

 מועסקים להיות יכולים עובדים כמו-כן, משרות. ובחלקי זמניים עובדים כוללת והעבודה הפרטי, בשוק
 בסיס על גם מועסקים עובדים הבית. טיפול על נוספת בעבודה ולעבוד בו-זמנית חברות מספר על-ידי

 של מהשוק והחוצה ופנימה למעסיק, ממעסיק הנע יציב לא אדם כוח זהו השנה. כל פני על ולא תקופתי
 התשעים בשנות בארצות-הברית הגיע המטפלות בקרב התחלופה שיעור שונים, אומדנים לפי בית. טיפול

(.1975 בשנת 20%כ- )לעומת בממוצע 700/0-60% של תחלופה של היתה וההערכה מאוד גבוהים לממדים

מעסקה ומתכונת המטפלות אפיוני .1
 שלהן ושביעות-הרצון העסקתן מתכונת המטפלות, פרופיל את הבוחנים מחקרים מספר קיימים

 אפיוני אודות על תיאורי במידע העוסקים מחקרים ארבעה נמצאו האמריקנית בספרות מהעבודה.
 ובוושינגטון (Cantor, 1990) בניו-יורק - מסוים באזור באוכלוסייה עוסקים מחקרים שני המטפלות:

(1994 .,Hayashi et al;) בארצות־הברית ערים מחמש מידע אסף אחד מחקר (1990 .,Feldman et al;) 
 הללו המחקרים מכל הנתונים (.Crown, 1994) מטפלות של ארצי כלל מדגם על בוצע אחד ומחקר

העסקתן. ותנאי המטפלות אפיוני מבחינת דומות מגמות על מצביעים

המטפלות של סוציו־דמוגרפיים אפיונים )א(
 זהו ומוצא. מין לפי זה בעיסוק הפרדה שקיימת כך על מצביעים בארצות-הברית שבוצעו המחקרים כל

 בהם שיש ולעיסוקים נשיים, דימויים עם לעיסוקים האופייני דבר נשים, הן בו העוסקים שמרבית עיסוק
בית. משק ניהול או במוגבל טיפול של היבטים

 או אפרו-אמריקניות - המיעוטים מבנות הן מהמטפלות גדול חלק כי מראים המחקרים המוצא, מבחינת
(.Feldman et al,. 1990) נמוכים וסטטוס כישורים בעלי לעיסוקים האופייני דבר ־ אחרות מיעוט קבוצות
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 ברובו מורכב בניו-יורק האדם כוח :המטפלות של האתני בהרכב לוושינגטון ניו-יורק בין הבדלים נמצאו
 בארצות־ שבוצע במחקר לבנות. (83%) רובן בוושינגטון ואילו אפרו-אמריקני, ממוצא מעובדות (79%)

לא-לבנות. הן מהמטפלות 30%כ- כי נמצא ארצי מדגם על הברית

 נע הממוצע הגיל יחסית. מבוגרות הן שהמטפלות כך על מצביעים המחקרים כל הגילי, ההרכב מבחינת
 10%מ־ למעלה קצת כי גם נמצא .55־39 הגיל בקבוצת מתרכזות המטפלות כשרוב ,45 לבין 42 בין

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

 הנתונים לימוד. שנות 12 של ממוצע על המחקרים רוב מדווחים המטפלות של ההשכלה רמת מבחינת
 נמוכה השכלה בעלות מהמטפלות כשליש כי מראים ארצי מדגם על בארצות-הברית שבוצע מהמחקר

 למעלה קצת השכלה בעלות הנותר והשליש תיכון, בית-ספר בוגרות מהן שליש תיכון, מבית־ספר יותר
 גבוהה השכלה רמת הראה בוושינגטון מטפלות בקרב שבוצע מחקר (.Crown, 1994) תיכון מבית-ספר

 או קולג׳ של נוספת הכשרה היתה מתוכן ולמחצית תיכון, בית-ספר בוגרות הן 80%) המטפלות של יותר
מקצועית(. הכשרה

 במחקר בממוצע. שנים וחצי לחמש שונים, מחקרים לפי מגיע, הוא כי נמצא בעיסוק הוותק מבחינת
 נוסף ושליש שנים, לארבע שנה בין זה בתחום עוסקים מהעובדים כמחצית כי נמצא בניו-יורק שבוצע

 עבדו מהמטפלות שני-שלישים כי מראים זה ממחקר הנתונים שנים. לשמונה חמש בין בעיסוק נמצאים
 ניכר חלק כי נמצא (Cantor (1990 של במחקרו ראשונה. עבודה זוהי הנותר ולשליש אחרת, בעבודה קודם
 נוסף וחלק קיצוצים, עקב שם עבודה הפסקת בעקבות חרושת, בבתי אחרת מעבודה זו לעבודה הגיעו
 הנוכחי. לעיסוק הדומים בעיסוקים כן לפני עבדו מהמטפלות 16% רק בית. עבודות של מתחום הגיעו

 הזדמנות הקודם, העיסוק אובדן היו אלה מטפלות בקרב הנוכחי העיסוק לבחירת הבולטות הסיבות
 גיל אחרי גם זה בעיסוק לעבוד והאפשרות העבודה, שעות של הגמישות לאנשים, שעוזר במשהו לעבוד

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

 המעברים בממוצע. שנים ארבע עד לשלוש אלה מחקרים לפי מגיע הנוכחי המעסיק עם בעבודה הוותק
 ומאפשרות המעסיק בארגון מספקת עבודה מהיעדר בניו-יורק, הנתונים לפי נובעים, הארגונים בין

 בלן למעבר עיקרי מניע מהווה הכלכלי שהגורם היא הטענה אחר. בארגון יותר טובים העסקה לתנאי
לעובדים. היחס או בארגון הניהול לדפוסי הקשורים נושאים ולא הארגונים,

 (1991 וסבג, )שמידט שנים עשר לפני בארץ שבוצע המחקר מתוך לממצאים אלה אפיונים משווים אס
 זה בנושא העובדים רוב כי נמצא כאן גם המטפלות. של באפיונים דומות מגמות מספר קיימות כי נמצא,

 אסיה-אפריקה. ארצות או ישראל ילידות ומרביתן תיכונית, השכלה בעלות ארבעים, גילאיות נשים, הן
 והגיע מארצות-הברית, במחקרים שנמצא מזה יותר נמוך אז היה בעבודה שהוותק מפתיע זה אלן

 בשונה בישראל, כי הראה המחקר שנים(. וחצי חמש )לעומת חודשים וארבעה לשנתיים בממוצע
 חלופה מציאת - אינסטרומנטליות פחות היו בית בטיפול לעיסוק העיקריות הסיבות מארצות-הברית,

 התבגרות )כגון עצמית להגשמה והרצון משפחתיים לגורמים יותר ונטו - גמישות עבודה ושעות לעבודה
 עצמי למימוש השאיפה החיים, שיגרת את לשנות הרצון בהם, הטיפול מעול והשתחררות קטנים ילדים
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 של לניידות לגורמים ביחס עולה בממצאים נוסף הבדל המשפחה(. הכנסת את להגדיל והצורך ולעצמאות
 למוניטין יותר קשורים נמצאו שבישראל המעסיק, בארגון והבחירה המעסיקים הארגונים בין המטפלות

הכלכלי. לגורם מאשר למטפלת, הארגון של הטוב והיחס לארגון ההשתייכות תחושת הארגון, של הטוב

 השינויים לאור היום, הקיים למצב גם נכונים עשור, לפני ישראל של אלה מאפיינים כמה עד ברור לא
 תחילת מאז שנים עשר שעברו העובדה ולאור העלייה(, גל )עקב האדם כוח ובהיצע המועסקים בהיקף
בו. העוסקים אלה של המאפיינים ועל זה בעיסוק הניידות על להשפיע היה שיכול דבר החוק, הפעלת

המטפלות של ההעסקה תנאי )ב(
 שירות ספק של בסיס על מהמטפלות חלק מועסקות בארצות-הברית כי נמצא ההעסקה דפוס מבחינת
 ארגוני על-ידי מועסקות מהמטפלות נוסף חלק ומשפחתו. הזקן על-ידי המועסק שירות, כקבלן עצמאי,
מורשים. ולא מורשים בית שירותי

 בממוצע לעבוד נוטות שהמטפלות כך על מצביעים בארצות-הברית המחקרים ההעסקה, היקף מבחינת
 בארצות- ערים בחמש שבוצע במחקר 50% בין נע ממשרה בפחות העובדות אחוז משרה. חצי של בהיקף
 על גם המחקר מצביע המצומצם ההעסקה להיקף בנוסף בוושינגטון. שבוצע במחקר 70%ל- הברית,

 כי נמצא ארצי, מדגם על כאמור שבוצע ,Crown של במחקרו שנה. פני על ההעסקה בהיקף יציבות חוסר
 השנה, כל לא אך מלאה במשרה עובדות נוספות 26% השנה, כל מלאה במשרה עובדות מהמטפלות 29%
השנה. כל לא אך משרה חלקי עובדות הנותרות 27%ו- השנה, כל משרה חלקי מועסקות 18%

 את להשלים כדי נוספת בעבודה עובדות מהמטפלות שחלק כך על מצביעים בארצות-הברית המחקרים
 בארצות- כי נמצא כמו־כן, מהאוכלוסייה. לכחמישית השונים, במחקרים מגיע ושיעורן שלהן, ההכנסה

 המספק אחד בארגון מאשר וביותר פרטי בסיס על גם בית בטיפול מועסקות המטפלות רוב הברית
במשפחה. העיקריות המפרנסות שהן כך על מדווחות המטפלות ממחצית למעלה בית. טיפול שירותי

 מגיע והוא משרות, לפי ולא שעות לפי לעובדות משולם השכר כלל בדרך כי נמצא ההכנסה מבחינת
 הממוצעת ההכנסה (.Crown, 1994) לשעה דולר 4.22 בסביבות הוא החציון לשעה, דולר מחמישה לפחות

 מגיעות מהמטפלות כרבע זה, מחקר לפי לשנה. דולר 5,200 הוא והחציון לשנה, דולר 7,000כ- היא
 הנעה שנתית משפחתית להכנסה מגיעות 36%ו- לשנה דולר אלפים לעשרת שמתחת משפחתית להכנסה

 (,Hayashi et al (1994. של במחקרם מוצגים דומים ממצאים בשנה. דולר אלף לעשרים אלפים עשרת בין
לחודש. דולר 800ל- מעבר מגיע אינו מטפלת של לחודש הממוצע הנטו שכר כי נמצא שם

 ורק בריאות ביטוח כל היה לא מהמטפלות 38%ל- כי נמצא למטפלות המשולמות השכר הטבות לגבי
 כגון אחרות, הטבות כי נמצא (.Crown, 1994) המעסיק דרך בריאות ביטוח היה (14%) מהן קטן לחלק

 אין כי דיווחו העובדות אלו. לעובדות כלל בדרך מסופקות אינן בתשלום, חופשה מחלה, חופשת פנסיה,
 זמן על תשלום מקבלות אינן המטפלות רוב כי נמצא כמו-כן, נוספות. שעות על תשלום מקבלות הן

 למטופל. מטופל בין נסיעה דקות 35 על בוושינגטון, שבוצע במחקר המטפלות דיווחו בממוצע, הנסיעות.
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 ההעסקה בתנאי ושוני דמיון נקודות מספר על מצביעים שנים עשר לפני בארץ שבוצע מהמחקר הנתונים
 בעיקר מועסקות שהמטפלות הוא בישראל ההעסקה בסיס ראשית, (.1991 וסבג, )שמידט המטפלות של

 כי גם נמצא ההעסקה, היקף מבחינת שנית, אישי-פרטי. העסקה בסיס על ולא כשכירות חברות על־ידי
 בממוצע(. שבועיות שעות 19.4) משרה חצי של בהיקף בעיקר זו בעבודה עוסקות בישראל המטפלות

 כי מראה הבית, טיפול שירותי את המספקים הארגונים על שמידט פרופ׳ על-ידי לאחרונה שבוצע מחקר
 עובדות בממוצע 9%כ- כי זה במחקר נמצא כמו-כן בחודש. שעות כשבעים עובדות המטפלות בממוצע

 מארצות-הברית במחקרים הממצאים מצביעים ההכנסה, רמת מבחינת (.1998 )שמידט, פרטי באופן
יחסית. נמוכה הכנסה רמת על ומישראל

 מארצות־הברית, בשונה בישראל, כי נמצא שנים עשר לפני שבוצע המטפלות במחקר כי לראות מעניין
 וסבג, )שמידט נוספת בעבודה עובדות ואינן בית טיפול של בעבודה רק עוסקות המטפלות כל כמעט
:כי גורסים וסבג שמידט (.1991

 המטפלות שמרבית בעובדה מקורו ובארצות-הברית בארץ המטפלות בהתנהגות להבדל "ההסבר
 רובן בארצות-הברית מנגד, העיקרי. המפרנס הכנסת את משלימה והכנסתן נשואות הן בארץ

 הטיפול מעבודת הנמוכה הכנסתן עליהן. מוטל הפרנסה שעול חד־הוריות, או אלמנות גרושות,
אחרים". פרנסה מקורות לחפש אותן מאלצת

 בארצות-הברית המחקרים מצביעים זה עיסוק של והתעסוקתיים הסוציו-דמוגרפיים האפיונים רקע על
 משני עבודה לשוק זה עיסוק שייך העבודה, שוק מבחינת המטפלת. מקצוע של הנמוך המעמד על

 בחוסר גרועים, העסקה בתנאי נמוכה, בהכנסה שמתאפיינים שולי, מעמד בעלי בעיסוקים המאופיין
 Burbridge, 1993; Feldman et al),. נמוך תעסוקתי ובביטחון בעבודה יציבות בחוסר קידום, אפשרויות

 ואלה קידום, ואפשרויות יציבות גבוה, בשכר עבודות המציע ראשוני, עבודה משוק בשונה זאת, (.1990
 בשונה המשני, השוק של התעשייה בתוכו. קריירה לעצמם ולבנות בו להישאר נוטים אליו הנכנסים
 מעסיקים ריבוי למוצר, בביקוש רבים שינויים נמוכה, שולית ברווחיות גם מאופיינת הראשוני, מהשוק
 מקומיים העסקה וחוזי להתאגדות, נטייה פחות נמוכה, ציבורית בולטות גבוהה, ותחרות קטנים

 בתחום, ההעסקה דפוסי בצד העיסוק, של הנשי האופי החוקרים, לדעת (.Feldman et al,.1990) מפולגים
זה. עיסוק של הנמוך הסטטוס את מעודדים

ובתי-חולים במוסדות למטפלות בית מטפלות בין השוואה )ג(
 בין השוואה המציג (Crown (1994 של המחקר מתוך עולה בית בטיפול העיסוק על מעניינת מצב תמונת

 המחקר ממושך. לטיפול ובמוסדות בבית בבתי-חולים, :מסגרות בשלוש אישי טיפול של דומים תפקידים
 מראה המחקר בארצות-הברית. 1988-1987 בשנים אוכלוסייה מפקדי מתוך ארציים מדגמים על מבוסס

 מסגרות בשלוש העובדות בין מהותיים הבדלים יש התפקיד, ובמטלות העיסוק באופי הדמיון למרות כי
 האחרות(, המסגרות בשתי 36-35 לעומת בממוצע 47) יותר גבוה הוא בבית המטפלות של הגיל אלה.

 הגברים אחוז כי נמצא המין מבחינת ואלמנות. גרושות בקרבן יותר גבוה אחוז יותר, נמוכה השכלתן
 יותר קצת יש שם בבתי-החולים, מהשיעור יותר נמוך ובמוסדות בבית אישי בטיפול העובדים בקרב
 בשלוש מהאוכלוסייה 30%וכ- דומה האוכלוסיות שלוש של האתני ההרכב (.7% לעומת 21%) גברים

לא-לבנה. היא המסגרות
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 במוסדות, המטפלות אחריהן בתחתית, נמצאות הבית שמטפלות נמצא והשכלה, פורמלי חינוך מבחינת
 בבית־ספר למדו לא הבית ממטפלות 38% כי נמצא הרשימה. בראש נמצאות בבתי-החולים והמטפלות

 העבודה היקף מבחינת במוסדות. מהמועסקות 24%ו- בבתי-חולים המועסקות מאלה 16% לעומת תיכון,
 למטפלות בהשוואה השנה, כל פני על מלאה ממשרה פחות לעבוד נוטות בית מטפלות כי נמצא

האחרות. המסגרות בשתי המועסקות

 נמוכה ההכנסה ובחציון. הממוצעת בהכנסה האוכלוסיות שלוש בין הבדלים יש כי גם מראה המחקר
 בקרב לשעה דולר 4.22ל- מגיע )החציון אחרות במסגרות העובדות בקרב מאשר בית מטפלות בקרב יותר

 אלו בקרב לשעה דולר 7.12ו- במוסדות בטיפול העובדות בקרב דולר 5.29 לעומת הבית, מטפלות
 15% לעומת 39%) בריאות ביטוח אין בית מטפלות של יותר גבוה לאחוז בבתי־החולים(. שעובדות

 פנסיה. יש הבית ממטפלות זעיר ולאחוז במוסדות(, מהמטפלות 29%ו- בבתי-החולים מהמטפלות
 ממטפלות 14%)ל- המעסיק הגורם במימון ופחות הפרטי במימונן בריאות ביטוח יותר יש בית למטפלות

 בבתי-חולים(. מהעובדות 63%ו- במוסדות מהמטפלות 43% לעומת מהמעסיק בריאות ביטוח יש הבית
 או חלקית במשרה העסקה ההעסקה. בתנאי בהבדלים החוקר, לדעת קשורים, בתנאים מההבדלים חלק

 של יחסית הטוב למצב הסיבות אחת וזו האחרות, ההטבות היקף על מסוימת במידה משפיעה מלאה
 ראשית, הבית. מטפלות של ההעסקה תנאי את לשפר קושי קיים החוקר, לדעת בבתי-החולים. הסייעות
 המטפלת. של ביקור של או במוסד שהות של לעלות מאשר אשפוז יום של למחיר רגיש פחות הציבור

 שהמטפלת השעות מספר את להגדיל או בית טיפול בעבור התשלום את להעלות קושי קיים שנית,
 לשירות שהתקציב מאחר עבודה שעות ליותר בהכרח תביא לא בית טיפול בעבור השכר העלאת עובדת.

 הכנסת ואז העבודה שעות מספר לצמצום לגרום יכולה השכר העלאת הארגון. על-ידי מוכתב זה
תשתנה. לא המטפלת

 כוח מחפש שבה הדרך את אישי, טיפול של השונים לתפקידים הגיוס תהליכי את לבחון יש החוקר לדעת
 פני על אחת מסגרת להעדיף אותו מניע ומה האישי, הטיפול בתחום שלו הראשון התפקיד את זה אדם

 המגמות לאור האישי בטיפול האדם כוח היצע את המכתיבים התהליכים את להבין חשיבות יש האחרת.
הבאות. בשנים זה לשירות ובהזדקקות בצריכה העלייה על המצביעות

המטפלת של התפקיד אופי .2
 של המיוחדים להיבטים מוקדשת רבה לב תשומת מטפלת, על-ידי הניתן בית טיפול של הסוגיה בבחינת

:מתארים (Feldman et al (1990. התפקיד. אופי
 והיא מועטה הכשרה המקבלת נמוכה הכנסה בעלת אישה כלל בדרך היא בית בטיפול "העוסקת

 להחליט צריכה היא המטופל, בבית שהיא ברגע מעט. יודעת היא שעליהם מקרים לטיפולה מקבלת
 או בעייתי אינו הקליינט אם להם. להיענות כדי לעשות עליה ומה הקליינט של הצרכים מהם לבד

 יותר לא מעטים, מקבלת שהיא וההדרכה הפיקוח בעיה, או משבר כל מתעורר ולא מדי, יותר דורש
 רואה היא ביותר רחוקות ולעתים שלה מהעמיתים מבודדת העובדת והשכר. הזמנים על מפיקוח

 ולפעמים מכאבים, שסובל להניח סביר חולה, אדם עם לבדה היא כלל בדרך העבודה. בשטח מפקח
 כלל שבדרך המטופל, של המשפחה בני עם הוא לה שיש היחידי הקשר הקליינט, מלבד מבולבל.

 עליה מה מידע כל למשפחה או לקליינט אין קרובות לעתים בית. עוזרת כאל אליה מתייחסים
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 פיקוח מהנחיות, המטפלת של הבידוד הוא התפקיד של המרכזי המאפיין לעשות. לא ומה לעשות
 אם לעבודה. ומסורה לה שאיכפת למטפלת שזכה מפני זה מרוצה, הפונה אם יומיומיים. והדרכה

 ולתגובות לתמיכה וזוכה לקליינט אישית אחריות מרגישה שהיא מפני זה מרוצה, המטפלת
מצידו". חיוביות

 מתייחסים שונים מחקרים המטפלת. תפקיד של העיקריים מהמאפיינים חלק מרוכזים זה בתיאור
 מקום וביניהם זו בעבודה הכרוכה הבעייתיות על ומצביעים התפקיד את המייחדים השונים להיבטים

 Neysmith & Aronson, 1996; Schmid & Hasenfeld, 1993); אותו הבונות המטלות ואופי התפקיד ביצוע
1985 ,Eustis et al., 1991; Kaye.)

עליו והפיקוח התפקיד סביבת )א(
 המטפלת לבין הלקוח בין שהמפגש העובדה הוא המטפלת בתפקיד המהותיים הקשיים אחד כאמור,
 מהארגון מבודד שהעובד כזה הוא העיסוק אופי הארגון. של לגבולות מחוץ הלקוח, של בביתו מתרחש

 למתן מסגרות של הגדולה הפריסה בשל הלקוח. עם לבדו ונמצא ומעמיתים, שוטף מפיקוח המעסיק,
 העבודה. על מתאים פיקוח להפעיל קרובות לעתים מתקשה האחראי הארגון המטופלים(, )בתי שירות

 אינו הזה הבידוד השכר. את לקחת בא העובד כאשר בעיקר ומתרחש למדי מוגבל העמיתים עם המפגש
מקצועית. הזדהות וליצור מאחרים ללמוד לעובדים מאפשר

 בניו-יורק שבוצע במחקר רבים. קשיים מעורר בשטח הישיר הפיקוח כי מראים שונים מחקרים ממצאי
(1990 ,Cantor) כי אם בחודש, פעם מאשר פחות האחראים עם נפגשו מהעובדים כמחצית כי נמצא 

 מהפיקוח מהעובדות ניכר חלק של שביעות-הרצון חוסר יותר. תכופות היו ביניהם הטלפוניות השיחות
 ממידת שביעות-רצון אי הביעו הן ההדרכה. של מהתוכן אלא מהתכיפות נבע לא קיבלו שהן ומהדרכה

 מצד ואכפתיות התייחסות היתה בה המידה ועל שלהן העבודה טיב על מקבלות שהן החוזר ההיזון
 לשמוע המדריכים של מהנכונות נמוכה שביעות-רצון הביעו העובדות המטופל. של למצב המדריכים

 מעוניינות היו כי טענו מהמטפלות שליש לעבודה. הקשורות בעיות לפתור שלהן ומהיכולת מהן הצעות
 התייחסות וביותר בהם, לטפל הדרך ועל המטופלים של הרפואיים הצרכים על ידע ביותר הדרכה, ביותר

לצורכיהן. יותר רבה והיענות מהמדריכים אליהן כבוד של

 וכי מועטים היו למדריכים המטפלות בין המפגשים כי גם מראים וסבג שמידט של מהמחקר הנתונים
 מצד המפקחים עם טלפוני קשר כל להן היה לא לעבודתן האחרון בחודש כי דיווחו מהמטפלות 60%

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

 בהם הסביבתיים לתנאים הקשורים בנושאים קשור המטפלת בתפקיד בדיון בספרות העולה נוסף היבט
 על ומקשים קשים כלל בדרך הם המטופל של המגורים תנאי כי מראים המחקרים העבודה. מתבצעת

 בשכונות המתגוררת באוכלוסייה מטפלים העובדים (.Gilbert, 1991; Donovan, 1989) המטפלת עבודת
 של במחקר מהמטפלות שליש קלים. לא תברואה ותנאי מגורים בתנאי קשישים מתגוררים בהן עניות

Donovan קירות של בעיות הולמים, חימום תנאי היעדר על התלוננו וכחמישית מקקים, על דיווחו 
וכדומה. עכברים מתקלפים,
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התפקיד אופי )ב(
 עיסוק של הייחודיים המרכיבים של והבנה המטפלת תפקיד של לעומק בבחינה עוסקת מהספרות חלק
 הניתן. הטיפול של הבין־אישי האינטראקטיבי למרכיב מתייחס התפקיד של בבחינה אחד היבט זה.

 משק ניהול של פשוטות משימות של ביצוע ודורש יחסית פשוט הוא שהתפקיד למרות כי טוענים רבים
 לבין העובד בין הנוצרים הבין־אישיים ביחסים רבה במידה תלויה בביצוע ההצלחה טיפול, ושל בית

 את רואה העובד בה הדרך בין הבדל יש החוקרים, לדעת (.Neysmith & Aronson, 1996) המטופל
 זה מסוג בתפקידים אותו. רואים הארגון של המקצועי והצוות הלקוחות בה הדרך לבין התפקיד,
 הגלויים, התפקידים בתוך נבלעים הצדדים, שני בין ביחסים הקשורים לעין, נראים הפחות החלקים
 נשאר היחסים של והמרכיב יותר, הרגילות השונות במשימות מתרכז התפקיד תיאור מכך וכתוצאה

 מאשר יותר רבים לחצים העובד על מפעיל היחסים של המרכיב החוקרים, לדעת שם. וללא נראה בלתי
 יותר גבוהה בתכיפות משתנה בית בטיפול המטופלים מספר במוסד. מתבצע זה תפקיד בהם במצבים

 היא יחסים על שמירה ולכן מטופלים, של תחלופה יותר יש כתוצאה המוסדיות, במסגרות מהאוכלוסייה
מורכבת. משימה

 וזאת הטיפול, איכות בקביעת ביותר החשוב המרכיב הוא היחסים של שהמרכיב היא הרווחת הטענה
 החוקרים בית. שבטיפול והאינסטרומנטליות גלויות היותר במשימות להתמקד היא שהנטייה למרות
 כשירותים בית משק ושירותי אישי טיפול לסווג נטייה קיימת למיניהם תלות במבחני כי טוענים

 המוגבל של והמנטלי הפיזי התפקוד את לשפר צפויים שאינם שירותים כאותם המוגדרים "תמיכתיים",
 של בהתייחסותם עולה לתפקיד שונה עמדה החוקרת, לדעת (.Kaye, 1986) תפקודו את לתחזק יותר אלא
 לבין העובד בין הלא-אינסטרומנטליים והחליפין ספונטניות גמישות, של המרכיב את המדגישים אלה

 ואת "מארח-אורח", של העדינים היחסים את מדגישים אלה השירות. הספקת בזמן השירות של הצרכן
 במהלך וסוציו־תרפויטית רגשית לב תשומת העברת באמצעות הזקן עם אמון יחסי יצירת של החשיבות

 הוא למטפלת המטופל שבין ביחסים הרגשי המרכיב החוקרת, לדעת בבית. הממשיים התפקידים ביצוע
 בשל התפקיד של הקשיים אחד את גם יוצר זה מרכיב זאת, עם בביתו. המסופק השירות ממערך חלק

 יחסים לפתח מצופה העובד הפרט. של ביותר והאישיים האינטימיים להיבטים כניסה בו שיש העובדה
המשפחתיים. הראשוניים ליחסים פונקציונלי כתחליף ביורוקרטיים־פורמליים

 הם בית בטיפול הניתנת הרגשית והתמיכה המטופל עם היחסים כי גם מראה (Kaye (1986 של המחקר
 התפיסה לעומת המטפלות, על-ידי אלה יחסים של התפיסה את בדק זה מחקר הטיפול. של חשוב מרכיב

 את העובדת של התפיסה את בחן המחקר המטופל. לבית מגיעים שאינם בארגון אחרים צוות אנשי של
 המטופל מצד על-ידה המיוחסות התחושות מבט: נקודות משתי (affectiveness) והרגשות התחושות

 חושבת היא מה אחרות, במלים המטופל. כלפי לעצמה מייחסת שהעובדת התחושות מידת ואת כלפיה,
 יותר מייחסות המטפלות כי מראים הממצאים המטופל. כלפי חשה היא ומה כלפיה, חש שהמטופל

 בין הללו היחסים כי מראה המחקר הלקוחות. כלפי שלהן היחס מאשר אליהן, הלקוחות מצד תחושות
 הערכת על רבה במידה משפיע המטופל עם היחסים טיב זמן. פני על מתחזקים למטופל העובדת

 טבוע בטיפול הנוצרים האפקטיביים האישיים היחסים של הזה המרכיב לדעתה, הניתנים. השירותים
 רגשיים מרכיבים יש זו באינטראקציה כי מראים אלה היבטים לדעתה, המסופקים. השירותים בסל

 אחד כי מראה אכן המחקר לזקן. חברתית-רגשית תמיכה של חשוב מקור מהווה המטפלת וכי חשובים
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 הבעיות עם המטופל, של הרגשיים הצרכים עם ההתמודדות הוא המטפלות של הבולטים הקשיים
 מקום יש המטפלות של בהכשרה החוקרת, לדעת הקשיש. במשפחת הקשורים נושאים ועם שלו האישיות
 כחלק המטפלת, של והתערבות וייעוץ, תקשורת אישיים, יחסים של הללו להיבטים לב תשומת להקדיש
למטופל. הניתן הטיפול ממערך

 פורמליים והבלתי הפורמליים להיבטים ביחס שונות סוגיות מעלה למטפל המטופל בין היחסים מרכיב
 בהקשר ללא-פורמליים פורמליים יחסים בין בהבחנה בשימוש מסוימת בעייתיות קיימת זה. תפקיד של
 במספר מטשטשים בית בטיפול פורמליים והלא הפורמליים התפקידים בין הגבולות בית. טיפול של

 מעבר נוספים שירותים מספקים מהעובדים ניכר וחלק דיפוזית בצורה מוגדרים התפקידים (1):אופנים
 מהווה גלוי, או סמוי כמרכיב הטיפול, של החברתי המרכיב (2);בעבורם תשלום מקבלים שהם לאלה
 בדברים המטופל, של האישיים בחיים מעורבות נעשות העובדות (3 הניתן; השירותים מסל חלק

(.Eustis & Fischer, 1991) ביותר והאישיים האינטימיים

 של הסימבולי הממד (1) למטפלת: המטופל בין היחסים מיון של ממדים בשני מבחינים החוקרים
 היחסים, של ההתנהגותי הממד (2ו-) חוזיים, יחסים לבין משפחתיים יחסים בין המבחין היחסים,
חברות. של בסיס על שלא אינטראקציה לבין חברות של בסיס על אינטראקציה בין המבחין

 לפיהם אישיים, יחסים (1) :יחסים של דגמים ארבעה זוהו מטופלים עם שקוימו הראיונות בסיס על
 יחסים (2;) זו( לקטגוריה נפלו מהתשובות 31%) כך מתנהג וגם משפחה כבן או כחבר נתפס העובד

 יחסים (3;) (29%) עמה להתחבר לא ונוטה חוזיים במושגים המטפלת את רואה הלקוח לפיהם פורמליים,
 אין ההתנהגות של ברמה אך משפחה, בת או חברה כעל המטפלת על חושב הלקוח בהם ±א״סימטריים

 עם יחד אך עובדת כעל המטפלת על חושב הלקוח בהם חברייך יחסים (4ו-) ; (17%) קרובים אמון יחסי
ביחד. נוספים דברים עושים הם ולפעמים אמון של יחסים ביניהם ויש עליה סומך הוא זאת

 של בעיות מתעוררות התפקידים, של הדיפוזיות ולאור פרטית, בסביבה בבית, הנרקמים הללו ביחסים
 מבוגרים מטופלים בקרב יותר מתעוררת קרובים יחסים של הבעיה כי מראה המחקר התפקיד. גבולות
 המטפלת את לערב ולא פורמליים יחסים על לשמור יותר נוטים האחרונים אלה בעוד צעירים, מאשר

 Eustis) יותר צעירה אוכלוסייה מאשר משפחה במטפלת לראות יותר נוטים הקשישים אישיים. בנושאים
1991 ,Fischer .)& חשוב הוא האינטראקטיבי המרכיב הקשישה האוכלוסייה בקרב כי מראה המחקר 

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

 אחת המטופלים. הקשישים של בצרכים שישנן והרב-גוניות השונות היא בתפקיד הקושי של נוסף היבט
 Eustis )& משתנים מצבים עם שלהם המתמדת ההתמודדות היא עליהם לדווח נוטים שהעובדים הבעיות

1993 ,Fischer, 1991; Schmid & Hasenfeld.) ודאות חוסר עם בהתמדה להתמודד צריכה המטפלת 
 של המצב על מידע מספיק למטפלת אין קרובות לעתים החוקרים, לדעת משתנות. דרישות ועם בעבודה

 בהם במצבים לתמרן עליה וכיצד בטיפול, לעשות עליה מה לגבי ספציפיות הנחיות לה אין המטופל,
 בטיפול היומיומיות מההחלטות גדול חלק לכן, המטופל. מדרישות שונות המשפחה בני של הדרישות
בביתו. המטופל עם שלה האישי במפגש המטפלת בידי נשארות
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 המטופל לבין בינה ומתן משא תהליכי על רבה במידה נשענת המטפלת של העבודה כי מדגישים החוקרים
 האחראי המעסיק, והארגון בשטח נרקמים אלה שיחסים הוא הקושי מתאימים. עבודה יחסי ויצירת

להבטחתם. בשטח להיות יכול אינו להם,

 הזכויות את להפעיל יכול הוא אין ולכן במטפלת תלוי שהקליינט העובדה לאור יותר עוד קשה זו משימה
 בגבולות הקשורים בהיבטים הרבה עוסקים החוקרים העבודה. על טובה בצורה לפקח או כצרכן שלו

 הכוח חוסר שתחושת היא הטענה (.Eustis et al,. 1994) זו באינטראקציה הכוחות וביחסי התפקיד
 היומיומיות מההתמודדויות חלק והמטופל. העובדת - באינטראקציה הצדדים שני אצל קיימת והשליטה
 בארגון המקצוע לאנשי בהן הטיפול את להשאיר ניתן שלא אתיות סוגיות עם התעסקות לעתים מחייבות

 למעשה היא המטפלת Kane של לדעתה (.Kane, 1994) עצמו הטיפול בזירת רחוקות לעתים המבקרים
 יש ולפיכך להוראות, להישמע רק ממנה לצפות ניתן לא ולכן ארוך־הטווח הטיפול של החזית עובדת

 לה ולתת המטופל, עם היומיומי במפגש העולים הלחצים עם להתמודד שתוכל כך אותה להכשיר
 המשא צד את לחזק שיש היא הטענה בעבודה. העולות אתיות דילמות ולפתור החלטות לקבל לגיטימציה

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

 משלהן תשומות יותר במתן העבודה, בביצוע אוטונומיה ביותר מעוניינות המטפלות כי טוענים החוקרים
 אחד (.Kane, 1985) בית בטיפול האחרים הצוותים מצד כבוד יותר של וביחס למענן, הכשרה בתכנון

 בנושאים בית בטיפול אחרים צוות אנשי לעומת המטפלות של המעורבות מידת את בדק המחקרים
 פעילויות בפרסום סיוע לקליינט, התכנית שינוי על החלטה הטיפול, תכנית על החלטה קבלת :הבאים
 פעולות או שירותים תכנון ;המעסיק בארגון הדרושים שינויים על בדיונים השתתפות בקהילה, הארגון
 המטופל. במצב שינויים או בעיות זיהוי ;חדשים עובדים של והכוונה בהדרכה סיוע ;בארגון חדשות

 מרמת מרוצים היו ולא הללו מההיבטים אחד בכל יותר מעורבים להיות רב עניין הביעו העובדים
 שביעות-הרצון את מעלה היתה מעורבות יתר כי הסוברים יש (.Kaye, 1985) הקיימת המעורבות
 מתנאי הנובעת שביעות-הרצון חוסר על מפצה היתה העובדים של המעורבות הגברת כי ייתכן מהעבודה.

וההעסקה. השכר

מעבודה רצון שביעות־ .3
 ומרגישות ותורמת כמעניינת העבודה את רואות מעבודתן, מרוצות המטפלות כי מראים המחקרים

 בחשיבות מאמינות כולן לעשות. טוב הכי יודעות שהן מה את לעשות בשבילן הזדמנות הוא בית שטיפול
 שהתפקיד מההזדמנות מרוצים היו העובדים הבריאות. מערכת לתעשיית ובתרומתה שלהן העבודה

 Cantor, 1990; Feldman et al,. 1990); בעבודה ומהגיוון הישג, של מהתחושה לאחרים, עזרה לתת מספק
1989 ,Donovan.)

 מההיבטים בעיקר מרוצות היו המטפלות כי מראים, מהעבודה שביעות-רצון שבדקו מחקרים
 המניעים )חיצוניים(. האקסטרינזיים מההיבטים ופחות התפקיד של )הפנימיים( האינטרינזיים
 האישית האחריות ולתחושת עצמי ולמימוש לביטוי מספק שהתפקיד לאפשרות קשורים האינטרינזיים

 חוזר להיזון המטפלת זוכה המטופל עם היחסית במערכת נפגמה. התפקודית שעצמאותם אנשים כלפי
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 של תחושה לה המעניקים מאידך תלות, של וליחס מחד, בה, אמון למתך אפקטיביות, לגלויי מיידי,
(.1991,וסבג )שמידט אחרים במקומות זוכה איננה לה אישית עוצמה

 לעובד מאפשר התפקיד :זה לתפקיד מוטיבציוניים גורמים שלושה קיימים כי עולה אחר מחקר מתוך
 מספק התפקיד לעובד; חוזר היזון מספק התפקיד מהעבודה; משמעותי חלק על אישית אחריות להרגיש
 כי נמצא אחר במחקר (.Feldman et al,. 1990) לעובד אינטרינזית משמעות יש שלהן תוצאות

 שנים חמש עד שעובדים אלה בקרב יותר גבוהה והיא בארגון לוותק קשורה מהעבודה שביעות־הרצון
(.Royse et al,. 1988) יותר הוותיקים בקרב מאשר

 שכר, כגון התפקיד, של האקסטרינזיים להיבטים מתייחסת שביעות-הרצון חוסר המחקרים, רוב לפי
 (Cantor, 1990) בארצות-הברית שבוצע המטפלות של הארצי במחקר הקידום. ואפשרויות העסקה תנאי
 שביעות- חוסר הביעו (57%) ממחציתן ולמעלה מהשכר, מרוצות היו לא (88%) המטפלות רוב כי עולה
 אי נמצאה בניו-יורק הוא אף שבוצע (,Donovan (1989 של במחקר גם הסוציאליים. מהתנאים רצון

 ביכולתן שאין סברו מהמטפלות 80% כי נמצא זה במחקר העבודה. ומתנאי מהשכר גבוהה שביעות-רצון
 למשפחתם. מזון לקנות כסף מספיק להן אין לפעמים כי טענו וכמחציתן סבירים, מגורים בתנאי לגור
 על להשפיע יכולת חסרות והן בתפקיד להתקדם אפשרויות להן אין כי סברו (88%) מהמטפלות ניכר חלק

המעסיק. הארגון מדיניות

 הבולטות הסיבות בין היתה ושחיקה הכרה הטבות, שכר, הכוללים העבודה מתנאי שביעות־רצון אי
 אפשרויות היעדר של לבעיה גם העובדים התייחסו ההעסקה לתנאי בהקשר (.Gilbert, 1991) לעזיבה

 המטופל, של הטיפול תכנית לבניית תשומות לתת אפשרות והיעדר יציבות לא עבודה שעות לקידום,
 כי המראה דבר אחר, לארגון עברו מהעובדים חלק כי הראה המחקר לעזוב. אותם שהביאו כגורמים
 העסקה תנאי לחפש במטרה נעשה המעבר העיסוק. בעזיבת כרוכה בהכרח אינה מסוים מארגון היציאה
אחרים. בארגונים יותר טובים עובד-מעביד ויחסי יותר טובים

 הסביבתיים בתנאים הקשיים בשל העבודה בביצוע קשיים על גם המטפלות מתלוננות השכר בעיות בצד
 בעמידה בעיות מתגוררים; המטופלים בהן והשכונות המטופל בבית התנאים למשל: עובדות, הן שבהם

 Feldman et) המטופלים של בהתנהגותם ובעיות ;מינית הטרדה ;המשפחות של והדרישות הלחצים מול
1990 .,al.) מדי, רבה אחריות יתר, עומס כגון בעבודה, רבים לחצים על העובדות דיווחו אחר במחקר 

(.Donovan, 1989) הניתן השירות איכות להבטחת המתמדת והדאגה תפקידי קונפליקט

 על משפיעים העבודה על האחראים של ותמיכה בתפקיד גיוון מתאימה, הכשרה כי מראים המחקרים
 העובד של בשכר הטבה אלה, כל בצד (.Feldman et al,. 1990) מעבודה המטפלות של שביעות־הרצון

 שבוצעו הדגמתיים פרויקטים המטפל. האדם כוח של הרמה ולהעלאת התחלופה לצמצום לתרום עשויה
 הדרכה שיטתית, הכשרה יותר, טוב הטבות סל כי מראים המטפלת של העבודה חיי איכות לשיפור
 העובדות של לשביעות-הרצון תרמו וקבועות מובטחות עבודה ושעות התפקיד של העשרה תומכת,

:המאמרים באחד שנאמר כפי (.Schmid & Hasenfeld, 1993) תחלופה והפחיתו
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 אלה הצבאית. במטפורה מהשימוש המתבקש כפי שכר מקבלים אינם הם אך החזית עובדי "אלה
 את לאזן הדבר מוסרי כמה עד לחשוב צריכים ממושך בית טיפול של התקציב לאיזון הדואגים

 לספק מחויבים המעסיקים החזית... עובדי חשבון על בית טיפול על ההוצאות של התקציבים
 על-ידי כישוריהם את לקדם לעובדים והמאפשרים העובדים, של ורווחה כבוד שמעודדים תנאים

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

 הדרישה את להבטיח כדי בית טיפול של לעיסוק לב תשומת לתת חשוב כי מדגישים רבים חוקרים
 מועד בעוד להיערך הצורך ועל זה, לשירות בביקוש הצפוי הגידול על מתריעים הם זה. לשירות הגוברת

 המטפלת, של בית בטיפול ההעסקה תנאי על הקיימים הנתונים רקע על הגוברים. לצרכים מענה לתת
 בשל זה, שירות בהספקת בעתיד הצפויה הבעייתיות על החוקרים מצביעים בכלל, העיסוק של והמעמד
 שוק את מנתחים שונים מחקרים הדרושות. המשרות לאיוש האדם בכוח לדעתם הצפוי המחסור

הנדרש. השירות היקף בהבטחת בו הטמונים הקשיים את ובוחנים המטפלות

 הארגוני והמערך סמך־מקצועי בית טיפול של השוק ב: הלק
להספקתו

 המשורתים, במספר מתמיד גידול של הקיימת המגמה על מצביעות האמריקנית בספרות התחזיות כל
 בין כי מראים האמריקני העבודה משרד של האומדנים מיומן. לא בית טיפול שירותי של הרחבתם ושל

 327,ל-ססס 60,000מ- בית טיפול בתחום הסמך־מקצועיים העובדים מספר עלה 1988 לבין 1975 השנים
 הוא והצפי בארצות-הברית, בית טיפול של בתעשייה 37% של שנתי גידול על מורים האומדנים עובדים.

 Gilbert, 1991); בית טיפול של בתחום בעובדים 80% של גידול צפוי 2000 שנת עד 1988 השנים שבין
1994 .,Hayashi et al.)

גורמים למספר החוקרים על-ידי מיוחס סמך־מקצועי בית טיפול של בשירות והצפוי הקיים הגידול
: (Burbridge, 1993; MacAdam, 1993)

 הגידול ובמיוחד הקשישה, האוכלוסייה הזדקנות של המגמות בצד הקשישים, במספר הצפוי הגידול (1
 של לשירות שיזדקקו האנשים מספר את להעלות צפויים בגפם, הגרים המוגבלים הישישים במספר
 32%כ- קיימים אומדנים לפי (.Kane, 1989; Schmid & Hasenfeld, 1993) לא-מקצועי בית טיפול

 בשלושים התחזיות, לפי אישי. בטיפול לסיוע היום זקוקים בארצות-הברית הקשישה מהאוכלוסייה
 Burbridge), 60%בכ- יגדל בשירות והשימוש 40%ב- לגדול עתיד הקשישים מספר הקרובות, השנים

1993.)
 השימוש הפחתת בעקבות בקהילה המתגוררים הקשישים של המוגבלות ברמת הצפויה העלייה (2

 להביא עתידים המטופל, ובבית בקהילה שירותים של בחלופה השימוש והגברת מוסדיות, במערכות
 הגבוהה המוגבלות רמת בעתיד. יעלה לא הקשישים מספר אם גם בית, טיפול בשירות בשימוש לגידול

 השינויים בשל מיומן, לא בית טיפול בשירות השימוש להגדלת בעקבותיה תביא בקהילה יותר
בביתם. אלה באוכלוסיות בטיפול שתידרש הטיפול באינטנסיביות הצפויים

 בקהילה, המתגוררים אוכלוסיית של המוגבלות רמת את יגביר מבית-החולים המוקדם השחרור (3
בבית. ואחזקתיים רפואיים שירותים יותר שידרוש במצב לביתם יגיעו שאנשים לכך ויגרום
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 הביקוש את יעלה העבודה לשוק הנשי□ של כניסתן בעקבות הלא־פורמלית בתמיכה הצפוי הצמצום (4
 ילדים פחות לו שיש דור ,baby-boom^ דור של הזדקנותו בתשלום. פורמלי אישי טיפול של לשירות

 של פורמליים לשירותים הזדקקות את היא ג□ תגביר לא-פורמליים, ממקורות סיוע פחות ג□ וכך
 במימון השירות את הרוכשים האנשים במספר עלייה צפויה כמו-כן, תמיכתי־אחזקתי. אישי טיפול
 שרמת לאוכלוסייה הנדרש הטיפול את לתת המשפחה ביכולת הצפויה הירידה בעקבות פרטי

(.Burbridge, 1993) קשה שלה המוגבלות

 בעצם שיפגע דבר התפקיד, למילוי אד□ בכוח מחסור החוקרים צופי□ בביקוש, עלייה של המגמות בצד
 עשויה אד□ כוח זמינות אי ולכן אדם כוח על בלעדית שנשען שירות זהו השירות. הספקת אפשרויות

 המעסיקים מהארגונים כמחצית כי נמצא 1988 בשנת שבוצע במחקר הניתן. השירות היקף על להשפיע
 מחסור על הארגונים דיווחו בארצות-הברית שונים במקומות אדם. בכוח מחסור על דיווחו מטפלות

 גיוס של הסוגיות להספקתו. אדם כוח היעדר עקב שאושרו טיפול שעות בהספקת 40% לבין 5% שבין
 גם אלא השירות, זמינות על השלכות להן שיש בגלל רק לא מטרידות אותו לשמר והיכולת אדם כוח

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

 להספקת אדם כוח בהיצע הצפוי המחסור את החוקרים, לדעת המסבירים, גורמים מספר קיימים
 הגברת זאת ובעקבות זה, מסוג לתפקידים האדם כוח בהיצע ירידה על מורות התחזיות השירות.
שונים. תפקידים איוש על דומי□ כישורים הדורשים עיסוקים בין התחרות

 נחותים בעיסוקים בעיקר שירותים, של העבודה משוק גדול חלק מהוות בארצות-הברית הנשים כי נמצא
 נשים של הגוברת כניסתן כי המעריכים שונים אומדני□ קיימי□ משרה. בחלקיות בעיקר עובדות והן

 את להפחית עתידות השונות, המיעוטים מקבוצות הנשי□ בקרב ההשכלה ברמת והעלייה העבודה למעגל
 המיעוטים מקבוצות נשי□ כי נמצא בארצות-הברית בית. טיפול של לעיסוק אד□ כוח של הקיי□ ההיצע

 חלה 1980ל- 1930 השנים בין כי מורים הנתונים השירות. את המספק האדם מכוח ניכר חלק תמיד היוו
 אוכלוסיית כי נמצא בנוסף, בית. בטיפול שעסקו האפרו-אמריקניות הנשים בשיעור 50% של ירידה
 תעדפנה שהן לכך להביא העתיד דבר בעבר, מאשר היו□ יותר משכילה היא המיעוטים בנות הנשים

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

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

 האחרון במחקרו הישראלית. המערכת את מעסיקה אינה במטפלות מחסור של הסוגיה כי לראות מעניין
 מחסור קיים לא הארגונים להערכת כי עולה בית טיפול שירותי המספקים ארגונים על שמידט פרופ׳ של

 למילוי אדם כוח היצע סיפק אשר האחרון העלייה לגל קשור זה מצב כי ייתכן (.1998 )שמידט, במטפלות
זה. תפקיד באיוש מסייעי□ בישראל היום הקיימים האבטלה תנאי גם כי ייתכן אלה. תפקידים

 השירות. של המימון דרך היא בשירות המחסור בבחינת החוקרים מתייחסים לה נוספת בעייתיות
 לפי שבו, וביקוש, היצע של המסורתי המודל לפי מתנהלת אינה בית טיפול של זו תעשייה לדעתם,
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 כתוצאה עולה היה השכר תחרותי עבודה בשוק אדם. בכוח מחסור להיווצר צריך היה לא הטענה,
 בין הצפויה התחרות בשכר. ההעלאה עקב העבודה לשוק נכנסים היו חדשים ועובדים בביקוש מהעלייה
 היה השכר אם נפתרת היתה מהן, אחת היא בית שטיפול נמוכות, מיומנויות הדורשים העסקה מקומות

 מתחרות המטפלות אולם, מעטים. כישורים הדורשות אחרות עבודות על הניתן שכר עם בתחרות עומד
 עובדים של מזה כאמור, יותר, נמוך להן הניתן והשכר אלה, לעובדים שונים ביקושים יש בו עבודה בשוק

 כך על מצביעים זה במחסור לגידול והצפי אדם בכוח מחסור של קיומו אחרים. לא-מקצועיים
 קיומו מאפשר שאינו מסוים מחסום יש וכי מושלמים, שוק בתנאי פועלת אינה בית בטיפול שההעסקה

 בהכרח אינו השירות של שהצרכן היא זה בשוק מושלמת תחרות להיעדר הסיבות אחת תחרותי. שוק של
 ציבורי. במימון מסופקת הבית מטיפול מחצית לפחות כי נמצא בארצות-הברית בעבורו. שמשלם זה

 השכר בוויסות רב כוח לו יש ולכן עליו, המשלם וגם השירות של הצרכן גם הוא הציבורי שהמגזר מכאן
 ששוק לכך העיקריות הסיבות אחת היא וברכישתו זה שירות בהספקת הממשלה התערבות בתחום.
(.Kane, 1993; Burbridge, 1993) דבר לכל תחרותי עבודה כשוק מתנהל אינו זה עבודה

 תעשייה של ההתרחבות את הגבילו הממלכתית המערכת על-ידי התגמול וצורות המחירים של הוויסות
 והם ממלכתיים גורמים על-ידי נקבעים התעריפים (.Burbridge, 1993; Schmid & Hasenfeld, 1993) זו

 יותר, לשלם יכול שהיה וקשישות(, בודדות נשים )בעיקר הפרטי הצרכן המינימום. שכר את לשקף נוטים
 כי עולה מכאן מועטה. היא פרטי בסיס על השירות מהספקת הרווחיות ולכן נמוכה הכנסה בעל הוא

 את להוריד צריכים היו התעריפים, את והקובעים השירות את המספקים הממלכתיים הארגונים
 אלה מאמצים לגבות. יכולים שהם בתעריפים הקיימות המגבלות מול רווחיות על לשמור כדי העלויות

 זמנית ועבודה משרות חלקי של העסקה ועודדו העובדים של ההעסקה ותנאי השכר להורדת הם גם תרמו
(.Schmid & Hasenfeld, 1993) זו בתעשייה היציבות לחוסר בכך ותרמו

 שמספר מאחר ההכנסה רמת את מעלה היתה בהכרח לא לשעה התעריפים העלאת כי הטוענים יש
 של העלאה לזה, מעבר ציבורי. במימון מותנות והן המעסיקים הגורמים על-ידי נקבע השירות של השעות
 ההכנסה ולפיכך מוגבלים המימון שמקורות מאחר השעות מספר לצמצום להביא יכולה היתה השכר
נמוכה. נשארת היתה

 לשינויים מאוד רגישים השירות ספקי זו, בתעשייה דומיננטי משלם היא שהממשלה העובדה לאור
 לדעת (.Kane 1989; MacAdam 1993) ואיכות נגישות ההוצאות, החזר המימון, על המשפיעים במדיניות

 השכר על לשמירה תורמת היא ולכן נמוכות עלויות על לשמור היא הממשלה של המדיניות החוקרים,
 משמעותיים מכשולים שבהיעדר היא העבודה שוק את המנתחים החוקרים של הטענות אחת הנמוך.
 זה אדם בכוח המחסור גבוהות, תפקיד דרישות או תפקידים של מוגבל מספר כגון לתפקיד, לכניסה

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

 ציבוריים במגזרים הקיימת המימון מדרך שונה אינו זה שירות במימון הממשלה שתפקיד גם נטען
 משתנה הממשלה של המדיניות לחיזוי. ניתנת ואינה ברורה אינה הממשלה התנהגות כאן וגם אחרים

 נפגמת זו בתעשייה היציבות מכאן, בהתאם. משתנים זה לשירות המוקצים התקציבים והיקף בהתמדה,
 Medicaidשל המדיניות השונים. לשירותים המשאבים הקצאת במדיניות בשינויים הקיימת התלות עקב
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^Medicare עשויים המוסדית, ההשמה צמצום כגון במדיניות, שינויים בית. טיפול שוק על משפיעה 
 עשויה חברתיים לשירותים משאבים צמצום של מדיניות ואילו הבית, טיפול שוק של להרחבה להביא
 המוכתבים התעריפים על ההגבלות לאור רווחיות, על לשמור כדי בית. טיפול של השוק לצמצום להביא
 השכר של להורדה מביא זה מאמץ האפשר. ככל העלויות את להוריד צריכים הספקים המדיניות, על-ידי

 זו. תעשייה של היציבות חוסר את ומגביר וזמנית, חלקית העסקה מעודד העובדים, של ההטבות וצמצום
 הוא השירות, של רב כיסוי ולהבטיח הנמוכים המחירים על לשמור המערכת של רצונה כי הטוענים יש

רבה ולתחלופה אדם כוח של נמוכה לרמה אדם, בכוח ולמחסור נמוכה שכר רמת על לשמירה שגורם
.(Kane, 1993; MacAdam, 1993)

 המדינות בין הבדלים גם יצרה זה לשירות שונים מימון במקורות המאופיינת האמריקנית המערכת
 לקביעת הבסיס כי נמצא, (.MacAdam, 1993) לשירות התעריף נקבע בו באופן בארצות-הברית

 המימון מקורות בשל עבודה. יום לפי או לשירות לשעה, תעריף - למדינה מדינה בין שונה התעריפים
 שונים בתעריפים השימוש עבודה. אותה בעבור שונים תעריפים של קיומם על החוקרת מצביעה השונים,

 ספקי השונים. המימון במקורות שחלים שינויים בעקבות בתעריפים גמישות לארגון לאפשר נועד
 הזה המקור של במדיניותו ששינוי מכיוון אחד ממקור מגיע לשירות המימון אם בבעיה נמצאים השירות

 את בחשבון לוקחים אין הציבוריים התעריפים בקביעות הארגון. של העבודה המשך על להקשות עשוי
 את להעלות עלול קשה מוגבלות בעלי מטופלים של גבוה שיעור ולכן המטופלת האוכלוסייה הרכב

 ההוצאות את לכסות כדי יותר קלים במקרים לטפל יעדיפו ארגונים לפיכך, הארגון. של ההוצאות
 שמשמעותה כוללנית אסטרטגיה לעצמם לסגל נוטים אחרים ארגונים הקיימים. התעריפים במסגרת

 לעומת עלויות. לקצץ כדי וזאת ידם, על המוצע השירותים בסל בית טיפול על נוספים שירותים הכללת
 התלות את המגביר דבר בית, טיפול של בתחום התמחות של באסטרטגיה הנוקטים ארגונים יש זאת,

 לשתי וחסרונות יתרונות יש החוקרים לדעת (.Schmid & Hasenfeld, 1993) מימון של אחד במקור
 של יותר נרחב וכיסוי גמישות יותר בה שיש מאחר כוללנית יותר להיות נוטה הגישה היום כי אם הגישות

שונות. אוכלוסיות

 בארצות-הברית גם כי נמצא, סמך־־מקצועי בית טיפול שירותי הספקת של הארגוני המערך מבחינת
 כי מורים האומדנים רווח. למטרת שלא וארגונים פרטיים ארגונים של מערך על-ידי מסופק השירות

 שירותי רפואיים, שירותים המספקים מורשים ארגונים 15,000 בארצות-הברית היו 1995 שנת בסוף
 .Medicaid-ו Medicare תכניות בחסות בית טיפול שירותי המספקים וסמך־מקצועי מקצועי בית טיפול
 אחרים רבים ספקים קיימים אלה תכניות של בלעדי זיכיון כבעלי העובדים לארגונים מעבר אולם,

 לתחזוקת הקשורות שונות ומטלות קניות עריכת ליווי, בית, ביקורי אישית, תמיכה שירותי המספקים
 הארגוניים הדפוסים מגוון בית. טיפול של בתחום פרטיים ומעסיקים ארגונים של גדול מגוון יש הבית.

 הפרטי המגזר הקיימים, האומדנים לפי זה. שוק של היציבות לחוסר נוסף נדבך מוסיף השירות להספקת
 16%כ־ הוולונטרי והמגזר זה, משירות שליש מספק הציבורי המגזר בית, טיפול משירותי מחצית מספק

 של והתחלופה יחסית קלה היא לשוק הארגונים של שהכניסה היא בספרות הטענה זה. משירות
 להספקת האפשרויות ולכן במוסדות כמו ממוסדים אינם הרישוי תהליכי גבוהה. היא עצמם הארגונים

מרובות. הן השירות

16



 ההתנהגות של ומקיפה חוזרת בדיקה נעשתה שמידט, הילל פרופ׳ על-ידי לאחרונה שבוצע במחקר
 נועד המחקר (.1998 )שמידט, בישראל בית טיפול שירותי המספקים הארגונים של והמבנית הארגונית

 המידע היום. השירות מערך את ולאפיין החוק הפעלת לאחר עשור הבית שירותי תעשיית את לבחון
 על-ידי השירות הפעלת מערכת של ומבניים ארגוניים בהיבטים ועסק הארגונים ממנהלי נאסף במחקר
 קשישים 79,000כ- ארגונים, 180כ- היום מקיפה בית טיפול שירות תעשיית הממצאים, לפי הארגון.

 בארגונים העובדים וסמך־מקצועייס, מקצועיים עובדים, ואלפי בית טיפול לשירותי הזכאים סיעודיים
בית. ומטפלות שיקום עובדי רופאים, אחיות, סוציאליים, כעובדים אלה

 :סיעוד חוק במסגרת בית טיפול שירותי את המספקים הארגונים במפת שינוי חל כי מראים הממצאים
 בית טיפול שירותי להספקת ביותר הגדולה הציבורית העמותה מט״ב, של חלקה 1988 בשנת ״אם
 מט״ב של חלקה 1998 בשנת הרי ,18%כ- היה רווח למטרות הפרטי המגזר של וחלקו 70% היה

 השירותים מכלל אחוז שבע-עשרה .58%ל- גדל הפרטי המגזר של חלקו ואילו 23% לכדי הצטמצם
 על-ידי מסופקים 2%ו- המקומיות הרשויות במסגרת הפועלות העמותות על-ידי מסופקים

(.1998 )שמידט, הקיבוצים״

 קשישים 6,500מ־ סיעוד ביטוח חוק במסגרת המטופלים במספר מהותי גידול חל אלה שינויים בצד
 הזכאים קשישים הם הלקוחות רוב המגזרים בשלושת כי מראה המחקר היום. 79,000לכ- 1988 בשנת

 יותר נמוך הזה הלקוחות שיעור במט״ב בממוצע(. 75%) סיעוד ביטוח חוק פי על בית טיפול לשירותי
 הירידה לאור וחדשים, נוספים שוק פלחי של חיפוש על המצביע דבר אחרים, למגזרים בהשוואה (,57%)

 המגזרים בין הקיימים ההבדלים את לעומק בוחן המחקר סיעוד. שירותי בשוק מט״ב של היחסית
 המחקר עליו. והפיקוח השירות הספקת ומתכונת אדם כוח בניהול, ביניהם השוואה ומציג השונים
 על מדווחים הפרטי במגזר שהארגונים למרות במטפלות, מחסור כיום אין הארגונים להערכת כי מראה

 במגזר יותר גבוה פרטי באופן העובדות המטפלות של מספרן אחרים. למגזרים יחסית יותר גדול מחסור
האחרים. במגזרים מאשר הפרטי

 תשומת היום מעוררים השירות, להרחבת הקיימות המגמות בצד בית, טיפול שבשירות היציבות חוסר
 טיפול במימון הרצויה המדיניות של לסוגיה לב תשומת ויותר יותר היום יש בארצות-הברית. רבה לב

הלא-מקצועי. בתחום והן הרפואי בתחום הן ממושך בית

 כדי הבית טיפול תעשיית את לייצב לדרכים הדעת את לתת מקום יש כי בספרות רחבה הסכמה קיימת
 מספר על הממליצים חוקרים יש הטיפול. איכות את להבטיח וכדי הגוברים לצרכים מענה להבטיח
 לקבוע המדינה על כי סוברים הם (.Schmid & Hasenfeld, 1993) השירות של התקצוב במדיניות שינויים
 ביטוח כגון הטבות, של מינימלי סל בעבור תשלום ולכלול המינימום לשכר מעבר שהם תגמול שיעורי

 של בקיומו מותנה להיות צריך הללו ההטבות בעבור התשלום בתשלום. וחופשה מחלה חופשת בריאות,
מלאה. במשרה אדם כוח

 של המצב לשיפור בספרות הבולטות ההמלצות אחת הם העובד לתגמול דרכים ומציאת השכר העלאת
 דומים במקצועות המצויים השכר לתנאי זה בענף השכר תנאי את להשוות שיש היא הטענה זו. תעשייה
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 לאור יותר עוד נחוץ הדבר אחרים. שירות בתחומי והן בזקן הטיפול בתחום הן דומים כישורים הדורשים
 אלה. לשירותים גוברת דרישה ותהיה משמעותי באופן יגדל הבית טיפול שענף הוא שהצפי העובדה

 ותשפר התחלופה של הפחתה גם ותאפשר לתחום מיומן יותר אדם כוח גם למשוך עתידה בשכר ההעלאה
לקשיש. הניתן הטיפול איכות את

 (1 הן: (Schmid & Hasenfeld (1993 על־ידי שהועלו יציבות והבטחת השירות לחיזוק אחרות המלצות
 ולהעלאת יותר יעיל לניצול האמצעים כאחד לקשיש השירותים במערך בית טיפול שירות את לשלב

 הכשרה שיבטיחו מהארגונים הדרישות את להגביר הממשלה על (2 ;זה שירות של המקצועי המעמד
 להגביר, יש המטפלות. עבודת אחר המעקב של ותכיפות הממונים של מקצועית רמה לעובדים, מינימלית

 (3 אלה; שירותים המספקים הארגונים של והניהולי המקצועי הצוות של המקצועיות רמת את לדעתם,
 יש (4;והדרכה פיקוח לתפקידי כניסה כגון קידום, מסלולי ולפתח העובדים של ההכשרה את לשפר מוצע

 הראייה את לעודד יש אחריו. ובמעקב השירות על החלטות בקבלת ומשפחתו הזקן בשילוב יותר להשקיע
הלקוח. של הבחירה אפשרויות את ולעודד השירות של הצרכנית

 את להעצים מקום יש כי וטוענים המטפלת של מעמדה לחיזוק בדרכים מתמקדים אחרים חוקרים
 להכיר צריכה המערכת הטיפול. במהלך החלטות בקבלת ומעורבות אחריות יותר עליה ולהטיל תפקידה
 Hayashi et al,. 1994); הבית טיפולי במערך סטטוס לה ולהעניק המטפלת של ובמעמדה במקומה

1989 ,Donavon.) של האינסטרומנטלית במסגרת רק להישאר צריכה אינה בית טיפול של הראייה 
 החברתיים־רגשיים ההיבטים כלפי ערנות יותר שתהיה צריך אלא יחסית, הפשוטים התפקידים
 מערך את לחזק מקום יש כי החוקרים סוברים כמו־כן, ותמיכה. סיוע מיומנויות הדורשים זה שבשירות
 ומפגשי עובדים של תמיכה קבוצות להקמת אפשרויות לבחון יש העבודה. של המקצועי והליווי ההדרכה

 העובדות בין יותר רבה צוות עבודת יצירת של אפשרויות גם לבחון יש (.Yee, 1994) מסודרים הדרכה
הארגון. של המקצועי בצוות המטפלת לשילוב לב תשומת יותר ולהקדיש

 דומות שחלקן בית טיפול שירותי לשיפור המלצות של סדרה מובאת (Feldman et al (1990. של בספרם
:והן אחרים חוקרים של להמלצותיהם

 ושימוש מבוגרות פחות אבל בוגרות יותר עובדות של העדפה תוך המטפלות לגיוס לב תשומת מתן (1
תחלופה. למנוע כדי המטפלות של יותר טובות גיוס בדרכי

 לפיתוח נוספת והכשרה בסיסית הכשרה של מערכת יצירת תוך בהכשרה משאבים להשקיע יש (2
 מידע הספקת על להיות צריך ההדגש הבית. טיפול מערך בתוך קידום, מסלולי או מיוחדים, כישורים

 מוצע כמו-כן, המטפלת. של הבידוד הפחתת על השלכות לו להיות שעשויות דבר עבודה, כדי תוך
 בריאותיות בעיות עם אוכלוסייה כגון מיוחדות, אוכלוסיות עם לעובדים מיוחדת הכשרה ליצור

מורכבות. ופסיכו־סוציאליות התנהגותיות בעיות עם ואוכלוסיות מורכבות
 להפחית וכדי בעבודה העולות בעיות עם להתמודד למטפלת לסייע כדי ארגוני תמיכה מערך ליצור יש (3

 של אפשרויות לבחון יש האיכות, הבטחת לטובת וגם הקריירה, של הפיתוח לטובת הבידוד. את
 צריכות וההכשרה התמיכה תמיכתיים. שדה עובדי של לתפקיד מטפלות של נבחרת קבוצה קידום
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 מתרבויות באוכלוסיות המטפלות עובדות של והן החדשות העובדות של הן לצרכים מותאמות להיות
שונות.

 ובבתי-חולים. במוסדות העובדים דומים מקצועות בעלי של לאלה הדומות שכר לרמות להגיע מוצע (4
 סטטוס בסימני ולהשתמש ההטבות בהיקף הבדלים ליצור דיפרנציאלי, בשכר להשתמש גם מוצע

 על העובדים את לתגמל כדי - לעובדים ופרסים הוקרה ותעודות אחידה תלבושת כגון חיצוניים,
נוספות. מיומנויות של רכישה ועל התמדה על אחריות, הפגנת על ממושכת, עבודה

השנה. כל פני על והעסקה במשרות עובדים של להעסקה לשאוף יש (5
 עבודה בעקבות תגמול ומתן התמחות הכולל קליני אחד מסלול למטפלות, קידום מסלולי ליצור יש (6

 יותר נטילת בעקבות מתאימים והכשרה פיצוי עם מינהלי, מסלול ושני, מיוחדות; אוכלוסיות עם
איכות. בהבטחת ומעורבות לעובדים הדרכה כגון מינהלית, אחריות

 הטיפול על אחריות יותר לקחת להן שיאפשר דבר למטפלות, רישוי לתת לשאוף צריכה המדינה (7
להעצמתן. גם ויתרום

 מסודרים. ארגונים על-ידי שירות הספקת ולעודד האישיים הספקים את לצמצם לשאוף הממשלה על (8
 ייחודיות תכנית לעידוד מסוימים משאבים הקצאת על-ידי הטבות הספקת לעודד מוצע כמו-כן,

השונים. בארגונים

 המערכת את גם היום מעסיקים שלה המיומנויות ובפיתוח בהכשרתה וההשקעה למטפלת התמיכה
 שינוי אחרונה בשנה עברה אשר למטפלות הכשרה תכנית בפיתוח השקיע לאומי לביטוח המוסד בישראל.

 37% בממוצע כי נמצא שמידט פו־ופ׳ של האחרון במחקרו להכשרה. יותר מודולרית גישה לבסס והחלה
 מוגבלים בזקנים לטפל אותן שהכשיר מקצועית הכשרה בקורס 1996 בשנת השתתפו מהמטפלות

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

 איכות תקני פיתוח הוא המטפלות של העבודה איכות לקידום האחרונות בשנים שבוצע נוסף מהלך
 בשיתוף ברוקדייל ג׳וינט-מכון על־ידי שבוצע בפרויקט התגבש התקנים ספר הבית. מטפלת לעבודת
 לחלוקה מיועדת והיא אלה בימים לאור יוצאת האיכות תקני חוברת לאומי. לביטוח המוסד ובמימון

השירות. במתן היום המועסקות המטפלות אלף מארבעים אחת לכל

סיכום
 וכי עלייה במגמת נמצאים הלא-מקצועי העובד של בית טיפול שירותי כי עולה הספרות סקירת מתוך

 המטפלת תפקיד של בחינה מחייבת הצפוי הביקוש הבטחת הבאות. בשנים יגבר זה לשירות הביקוש
 היקף את להבטיח הניסיון בצד זה. שירות להספקת שיידרש ההיצע להבטחת מתאימה והיערכות

 התפקיד באופי אלה, שירותים בהספקת העוסק האדם כוח של בסוגיה הספרות עסוקה הנדרש, השירות
עבודתה. של המקצועי ההיבט לחיזוק שונות ובדרכים הדרושים בכישורים המטפלת, של

 חשובה תשומה להוות נועד סיעוד ביטוח חוק במסגרת המועסקות הבית מטפלות על הנוכחי המחקר
 יספק המחקר מהעבודה. שלה ושביעות-הרצון העסקה מתכונת המטפלת, תפקיד של מחודשת לבחינה
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 במידה ויהווה המטפלת, של המבט מנקודת זו בתעשייה היום הקיים המצב על ומעודכן שיטתי מידע
 שירותי המספקים הארגונים על שמידט פרופ׳ של במחקרו לאחרונה שנאסף הארגוני למידע השלמה רבה

 שנאספו לנתונים להשוואה בסיס גם לשמש יוכל המטפלות מחקר כמו־־כן, סיעודיים. לזקנים ביתי טיפול
 זו. באוכלוסייה המתרחשות ההתפתחויות את לבחון כדי שנים עשר לפני שבוצע במחקר המטפלות על

 בין למעברים הקשורים נוספים היבטים ובוחן המטפלות של בבחינה היריעה את מרחיב הנוכחי המחקר
ובמשפחתו. בזקן בטיפול האינטראקטיבי המרכיב של והתפיסה התפקיד, של המקצועי הדימוי ארגונים,
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 תוך בזקן, בית מטפלות של בנושא ספרות סקירת מובאת זה במסמך

 ושביעות- העסקתה דפוסי המטפלת, תפקיד של בסוגיות התמקדות

 על מקיף ארצי ממחקר חלק מהווה הסקירה מעבודה. שלה הרצון

 גיוינט-מכון על-ידי אלה בימים המתבצע בזקן, הבית מטפלות

 היא המחקר מטרת לאומי. לביטוח המוסד ובמימון בשיתוף ברוקדייל,

 חוק במסגרת בית בטיפול המועסקות המטפלות אפיוני על ללמוד

 ואת העיסוק, תפיסת את העבודה, דפוסי את לבחון סיעוד, ביטוח

עצמן. המטפלות של המבט מנקודת מהעבודה שביעות-הרצון


