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תקציר 

רקע
לטיפול של אדם בבן משפחתו הסובל ממחלה או ממוגבלות יכולות להיות השלכות משמעותיות על חייו של המטפל, כולל 
בתחום התעסוקה. פגיעה בתחום זה משפיעה לא רק על בן המשפחה המטפל, אלא גם על מקום העבודה שלו ועל המשק 
בכלל. 22% מן המועסקים בישראל מטפלים בבן משפחה במקביל לעבודתם. בשל ההכרה הגוברת בהשלכות שיש לטיפול בבן 
משפחה במקביל לעבודה, בשל הגידול הצפוי בשיעור הזקנים ובשיעורי התמיכה הבלתי פורמלית, ובשל התרומה האפשרית של 
תוכניות המסייעות להתמודדות עם הקונפליקט התפקידי בין משפחה לעבודה, פיתחו ג’וינט ישראל-אשל בשיתוף עם עמותת 
CGI-Caregivers Israel תוכנית פיילוט )להלן: התוכנית( אשר מטרתה לסייע לעובדים המתמודדים עם קונפליקט זה. התוכנית 
תוכננה לפעול בשלושה ארגונים והורחבה לעשרה ארגונים בהיקף וברמות מעורבות שונות )ארבעה ארגונים תעשייתיים, שתי 

חברות תרופות, שלושה ארגונים חברתיים ומשרד ממשלתי אחד(.

עקב חדשנותה של התוכנית בישראל ומיעוט המחקר האמפירי בעולם על השפעת תוכניות מסוג זה, פנה ג’וינט ישראל-אשל 
למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה מעצב. המחקר נערך בין השנים 2018-2015.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן לתת מידע למפעילי התוכנית, לארגונים המשתתפים ולג’וינט ישראל-אשל על היקף התופעה, וללמוד על 

הפעלת התוכנית ועל תרומתה הנתפסת הן ברמת הארגון והן ברמת הפרט. 

שיטת המחקר
סקר מיפוי ארגוני – ביצוע סקר מיפוי בארגונים המשתתפים )עשרה ארגונים( בזמן כניסת התוכנית לארגון  	

מיפוי מסכם של תוכנית הפעולה הארגונית – מיפוי מאפייני הארגונים המשתתפים )עשרה ארגונים( והפעולות שנעשו בהם  	

סקר ארגוני מסכם – כשנתיים לאחר הסקר הראשון נערך סקר נוסף בשלושה ארגונים 	

ראיונות עומק פתוחים פנים אל פנים נערכו עם מנהלים ועובדים בשלושה ארגונים 	

ממצאים
בסקר המיפוי הראשוני, כ-25%-30% מן העובדים בכל ארגון היו מטפלים. 49% מן המטפלים הגדירו את עצמם מטפלים עיקריים 

)בן המשפחה שנותן את עיקר העזרה(, ורוב המטפלים )62%( טיפלו בהורים זקנים.
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רוב בני המשפחה המטפלים דיווחו כי נגרמה להם הפרעה לסדר היום )85%( וכי הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה )81%( עקב 
הטיפול. נוסף על כך, 19% דיווחו כי הם שוקלים שינוי בתעסוקה )כגון צמצום המשרה( ו-13% ויתרו על קידום. 

בין 33% ל-47% מן המשיבים אמרו כי הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים העלתה את המודעות שלהם לנושא במידה רבה או 
רבה מאוד. 56% מן המשיבים בארגון חברתי א’ וכ-40% מן המשיבים בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי א’ אמרו כי יש כתובת 
בארגון בנושא של בני משפחה מטפלים במידה רבה או רבה מאוד. 51% מן המשיבים בארגון חברתי א’ ו-41% מן המשיבים בארגון 
תעשייתי א’ הסכימו כי הארגון עושה יותר למען עובדיו במידה רבה או רבה מאוד. בסך הכול עלה כי כמחצית מן העובדים בארגון 

חברתי א’ וכארבעים אחוזים בארגון תעשייתי א’ דיווחו על מועילות הפעילות הארגונית.

סיכום
התופעה של בני משפחה מטפלים היא משמעותית בארגונים, ובני המשפחה המטפלים משלמים מחיר על טיפול במקביל לעבודה. 

מהסתכלות על תמונת המצב הארגונית לאורך זמן ועל פעילויות התוכנית עולות כמה תובנות:

התופעה של בני משפחה מטפלים היא דינמית ומשתנה לאורך זמן, הן בשל הצטרפות עובדים-מטפלים חדשים, והן בשל  	
הצטרפות עובדים חדשים לארגון. כלומר, ההתייחסות של הארגון למתן פתרונות לעובדים המטפלים ה”חדשים”, צריכה 

להישמר במודעות לאורך זמן. 

ישנו הבדל בין הארגונים במספר הפעולות הארגוניות שנעשו ובאיכותן. יש ארגונים שהפעולות הארגונית שנעשו בהם היו  	
רבות ומגוונות, ויש ארגונים שבהם הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. 

שלא כצפוי, לאחר ההתערבות, השיח הארגוני לא היה רב יותר בכל שלושת הארגונים שנבדקו בסקר הארגוני המסכם, אלא  	
רק באחד מהם. עם זאת, העובדים שרואיינו ציינו כי התוכנית הגבירה את הלגיטימציה לדבר על הנושא, יצרה קבוצת שווים 

ונתנה שקט נפשי לעובדים שעבודתם לא תיפגע בשל הטיפול המקביל. 

עובדים שקיבלו סיוע ישיר מ-CGI או מקבוצת העמיתות ואלו שהשתתפו בסדנאות הביעו שביעות רצון מן העזרה, בייחוד  	
אלו שקיבלו תמיכה רגשית. 

בהפיכת ארגונים לידידותיים לבני משפחה מטפלים מושם דגש משמעותי על שינוי בתרבות הארגונית, ועל התפיסה כי עבודה  	
וחיי משפחה צריכים להשתלב זה עם זה. התרבות הארגונית של הארגונים, שאליהם נכנסה התוכנית, התייחסה מלכתחילה 
לעובד כאל אדם שלם, והפעילות בנושא בני משפחה מטפלים השתלבה בתפיסה הכללית של הארגון. יש לבחון בעתיד כיצד 

תוכנית כמו זאת יכולה להשתלב בארגונים בעלי תרבות ארגונית שונה. 
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תמצית מנהלים

רקע
על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2019, 21.3% אחוזים מן האוכלוסייה הבוגרת של מדינת 
ישראל מטפלת באדם אחר, לרוב קרוב משפחה, הסובל ממחלה או ממוגבלות. שבעים אחוזים מבני המשפחה המטפלים מועסקים, 

כלומר, הם ממלאים שני תפקידים בו בזמן וצריכים לאזן בין האחריות של העבודה ובין הטיפול.

לטיפול של אדם בבן משפחתו הסובל ממחלה או ממוגבלות יכולות להיות השלכות משמעותיות על חייו של המטפל, כולל בתחום 
התעסוקה. פגיעה בתחום זה משפיעה לא רק על בן המשפחה המטפל, אלא גם על מקום העבודה שלו ועל המשק בכלל. 

ניהול הכפילות בין העבודה ובין הטיפול יכול להביא לקשיים כגון קשיי ריכוז בזמן העבודה, פגיעה ביעילות ובתפקוד בעבודה, 
לקיחת ימי חופש, הפסד שעות עבודה, פגיעה בקידום ובקריירה ואף לעזיבת עבודה או ליציאה לפנסיה מוקדמת, דבר שיש לו 

השפעה כלכלית רחבה. המטפלים נמצאים גם בסיכון לעומס פיזי, פסיכולוגי בריאותי וכספי.

אתגר זה של שילוב בין טיפול בבן משפחה לחיי העבודה צפוי להשפיע על שיעור הולך וגדל של אנשים בשנים הקרובות. חלקם 
של בני 65+ באוכלוסייה בישראל צפוי לעלות מ-11.3% בשנת 2017 ל-14.6% בשנת 2035, ובעקבות זאת צפוי לעלות גם שיעור 

בני המשפחה המטפלים בהורה זקן. 

מבחינת השלכות התופעה על המשק עולה כי 22% מן המועסקים מטפלים בבן משפחה במקביל לעבודתם. ההשלכות הכלכליות 
של הטיפול על התעסוקה מתבטאות בארבעה מישורים: עזיבה או אי כניסה לכוח העבודה, הפחתה של שעות עבודה או היעדרויות, 
הפחתה בפרודוקטיביות ופגיעה בקריירה. העלות של טיפול בבני משפחה למעסיקים בארה”ב מוערכת בין 17.1 ל-33.6 ביליון 
דולר, או 2,110 דולר לבן משפחה מטפל מועסק בשנה. התופעה מועצמת כיוון שהגיל השכיח לתמיכה באדם אחר הוא 64-45 

והוא גם הגיל שבו בדרך כלל אנשים מגיעים לשיא הקריירה שלהם, אחרי שפיתחו את המיומנויות הדרושות להם כדי להצליח.

בעקבות זאת פותחה בארגונים שונים בעולם מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים. מדינות כזו יכולה להפחית עומס מעובדים, 
לסייע בגיוס ובשימור עובדים, להעלות מוטיבציה ולהקטין תחלופת עובדים. 

בשל ההכרה הגוברת בהשלכות שיש לטיפול בבן משפחה במקביל לעבודה, בשל הגידול הצפוי בשיעור הזקנים ובשיעורי 
התמיכה הבלתי פורמלית, ובשל התרומה האפשרית של תוכניות המסייעות להתמודדות עם הקונפליקט התפקידי בין משפחה 
לעבודה, פיתחו ג’וינט ישראל-אשל בשיתוף עם עמותת https://caregivers.org.il/( CGI-Caregivers Israel( תוכנית פיילוט 
)להלן: התוכנית( אשר מטרתה לסייע לעובדים המתמודדים עם קונפליקט זה. התוכנית תוכננה לפעול בשלושה ארגונים והורחבה 
לעשרה ארגונים בהיקף וברמות מעורבות שונות )ארבעה ארגונים תעשייתיים, שתי חברות תרופות, שלושה ארגונים חברתיים 

ומשרד ממשלתי אחד(. 

https://caregivers.org.il/
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התוכנית פעלה בשני מישורים: 

פיתוח מדיניות ידידותית למשפחה בארגון: העלאת רמת המודעות של ההנהלה ושל המנהלים לנושא ולצרכים של העובדים א. 
המטפלים בבן משפחה; מתן כלים למנהלים אשר יסייעו להם לתמוך בעובדים שלהם המתמודדים עם טיפול במקביל לעבודה. 

פיתוח שירותים לתמיכה ישירה בעובד: העסקת יועצי תמיכה שיסייעו בניהול טיפול ובתמיכה רגשית; פיתוח אתר אינטרנט ב. 
למתן מידע; ומתן שירותים נוספים במידת הצורך. 

עקב חדשנותה של התוכנית בישראל ומיעוט המחקר האמפירי בעולם על השפעת תוכניות מסוג זה, פנה ג’וינט ישראל-אשל 
למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה. המחקר נערך בין השנים 2018-2015.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן לתת מידע למפעילי התוכנית, לארגונים המשתתפים ולג’וינט ישראל-אשל על היקף התופעה, וללמוד על 

הפעלת התוכנית ועל תרומתה הנתפסת הן ברמת הארגון והן ברמת הפרט. 

מטרות המחקר הספציפיות:

למפות בארגון את היקף התופעה של עובדים שהם גם בני משפחה מטפלים, ולבחון את השפעת הטיפול על עבודתם.  	

ללמוד על המדיניות הארגונית בנוגע לעובדים מטפלים לפני התוכנית ולאחריה. ובכלל זה קיום או אי-קיום מדיניות מובנית,  	
והסיוע שניתן בפועל לעובדים שהם בני משפחה מטפלים )למשל שעות גמישות, חופשות ללא תשלום(. 

ללמוד על שביעות הרצון מן התוכנית ועל תרומתה לכלל העובדים, לעובדים המטפלים בבן משפחה ולמנהלים.  	

שיטת המחקר
סקר מיפוי ארגוני ראשון )עשרה ארגונים( – סקר זה נערך בכל ארגון עם כניסתו לתוכנית. מטרת הסקר הייתה למפות את  	

התופעה בארגון ולהעלות את המודעות אליה בקרב העובדים והמנהלים. בעקבות הסקר נבנתה תוכנית פעולה ארגונית בנושא. 
על הסקרים השיבו בסך הכול 1,443 עובדים )40% היענות(.

מיפוי מסכם של תוכנית הפעולה הארגונית )עשרה ארגונים( – בכל אחד מן הארגונים נערך מיפוי מסכם של מאפייני הארגונים  	
ושל הפעולות הארגוניות שנעשו במסגרת התוכנית. המיפוי נעשה על ידי צוות המחקר על בסיס דיווחי הארגונים ובעזרת 

מפעילי התוכנית.

סקר ארגוני מסכם )שלושה ארגונים( – כשנתיים לאחר הסקר הראשון נערך סקר נוסף בשלושה ארגונים. על הסקר השיבו  	
435 עובדים )35% היענות(. 

ראיונות עומק )שלושה ארגונים( – נערכו 15 ראיונות עומק פתוחים פנים אל פנים בשלושה ארגונים. 	
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ממצאים

תוצאות סקר המיפוי הראשון )שמונה ארגונים מתוך עשרה שהשלימו את הסקר בתקופת המחקר(
סקר המיפוי הראשון נערך בארבעה ארגונים תעשייתיים, בחברת תרופות אחת ובשלושה ארגונים חברתיים. שיעור המטפלים 
מתוך המשיבים לסקר עמד על 52%, אך זו ככל הנראה הערכת יתר מתוך הנחה כי מטפלים ייטו יותר לענות לסקר. ההערכה היא 
שכ-25%-30% מן העובדים בארגון הם מטפלים. כמחצית מן המטפלים )49%( הגדירו את עצמם מטפלים עיקריים )בן המשפחה 

שנותן את עיקר העזרה(, ורוב המטפלים )62%( מטפלים בהורים זקנים.

רוב בני המשפחה המטפלים דיווחו כי נגרמה להם הפרעה לסדר היום )85%( וכי הם הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה )81%( 
עקב הטיפול. נוסף על כך, 19% דיווחו כי הם שוקלים שינוי בתעסוקה )כגון צמצום המשרה( ו-13% ויתרו על קידום.

על השאלה ‘האם פנית למישהו בארגון’, השיבו בחיוב 40% מן העובדים )פנייה למשאבי אנוש – 9%, פנייה למנהל – 31%(.

הדרכים המועדפות לקבלת עזרה היו: ייעוץ אישי )70%(, קבלת מידע כתוב )55% קבלת מידע באינטרנט, 47% קבלת מידע מודפס( 
וקבלת עזרה במסגרת קבוצתית )36% היו מעוניינים להשתתף בסמינר, ו-22% בקבוצת תמיכה(.

46% מן המנהלים שהשיבו לסקר )n=339( אמרו שיש להם עובד שהוא בן משפחה מטפל, 34% אמרו שאין להם עובד מטפל, 
ו-20% השיבו שהם לא יודעים. כמחצית מן המנהלים היו מעוניינים לקבל הדרכה בנושא. 

הפעילות שנעשתה בארגונים )עשרה ארגונים(
מיפוי הפעילות הארגונית נעשה בארבעה ארגונים תעשייתיים, בשתי חברות תרופות, בשלושה ארגונים חברתיים ובמשרד ממשלתי 
אחד. בכל הארגונים בוצעה חשיפה/הדרכה להנהלה הבכירה או לצוות משאבי אנוש על ידי צוות CGI על אודות תופעת בני משפחה 
מטפלים במקום העבודה )בחלק מן הארגונים בפני יותר מפורום אחד(. בארבעה ארגונים נפגש צוות CGI עם מנכ”ל הארגון. ברוב 

הארגונים נערכה גם חשיפה לדרג ניהולי נמוך יותר, שבוצעה על ידי צוות CGI או על ידי צוות משאבי האנוש של הארגון.

בכל הארגונים הייתה גם הפצה פנימית לכלל העובדים של מידע על אודות התופעה. המידע הופץ במגוון אופנים, בהם: פרסום  	
בפורטל פנימי, לוח מודעות, דוא”ל, פלייר/גלויה, או סרטון.  

ברוב הארגונים )7( ניתנה לעובדים מטפלים האפשרות לפנות לקבלת ייעוץ אישי מצוות CGI )בשלושה ארגונים הוחלט שלא  	
להציע את השירות(. 

במחצית מן הארגונים ניתנו גם הרצאות או סדנאות לעובדים. בארבעה מתוך חמשת הארגונים שעשו זאת, הייתה הרצאה  	
אחת או שתיים, אולם באחד הארגונים היו שתי סדרות של הרצאות ובסך הכול נערכו 14 מפגשים. 

מחצית מן הארגונים בחרו להקים קבוצת עמיתים מעובדי הארגון שתוביל את התהליך.  	

בשלושה מן הארגונים כתבו מדיניות ארגונית בנושא בני משפחה מטפלים ושלושה ארגונים היו בתהליך של כתיבת מדיניות  	
בעת כתיבת הדוח.
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ארגונים שונים בחרו בפעילויות ייחודיות כגון הכנסת הנושא לאוריינטציה לעובדים חדשים, או הקמת אתר פנימי לעובדים  	
המרכז מידע על הנושא.

כדי לדרג את היקף הפעילות שנעשתה בארגונים ולאפשר השוואה ביניהם, ניתנו דירוגים לכל ארגון בכל תחום פעילות. דירוגים 
אלו סוכמו למדד אחד מסכם. מחישוב מדד זה עולה שארגון אחד קיבל ציון גבוה )83%(, שלושה ארגונים קיבלו ציון בינוני-גבוה 

)50%-75%(, ארבעה קיבלו ציון בינוני-נמוך )25%-50%(, ושניים קיבלו ציון נמוך )מתחת ל-25%(. 

הסבר אפשרי להבדל בין הארגונים הוא מידת שיתוף הפעולה שנוצר עם צוות משאבי האנוש של הארגון ומידת המעורבות של 
CGI בתכנון ובביצוע הפעילויות הארגוניות. 

שינויים לאורך זמן בארגונים )שלושה ארגונים( – השוואה בין סקר המיפוי הראשון לסקר המסכם
הסקר המסכם נערך בשלושה ארגונים, שניים חברתיים ואחד תעשייתי. שיעור העובדים המטפלים שנמצא בסקר המסכם דומה 

לזה שנמצא בסקר הראשון, ועומד על כמחצית מן המשיבים לסקר.

נמצא הבדל בין הארגונים בשיעור המטפלים העיקריים. בעוד בארגון התעשייתי הוא נשאר יציב )45%( בשני הסקרים, בארגונים 
החברתיים שיעורם היה נמוך יותר בסקר המסכם. 

בבחינת ההשפעה של הטיפול על העבודה עלו ממצאים דומים בסקר הראשון ובסקר המסכם. כך למשל בארגון חברתי א’, נמצא 
שיעור דומה של עובדים שדיווחו על הפסד שעות או ימי עבודה )79% לעומת 80%(, על הפרעה לסדר היום )61% לעומת 65%( 

ועל ויתור על קידום בעבודה )5% בשני הסקרים(. 

בין 33% ל-47% מן המשיבים אמרו כי הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים העלתה את המודעות שלהם לנושא במידה רבה 
או רבה מאוד.  

56% מן המשיבים בארגון חברתי א’ וכ-40% מן המשיבים בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי א’ אמרו כי יש כתובת בארגון בנושא 
של בני משפחה מטפלים במידה רבה או רבה מאוד.

51% מן המשיבים בארגון חברתי א’ ו-41% מן המשיבים בארגון תעשייתי ב’ הסכימו כי הארגון עושה יותר למען עובדיו במידה 
רבה או רבה מאוד.

בסך הכול עלה כי כמחצית מן העובדים בארגון חברתי א’ וכ-40% בארגון תעשייתי ב’ דיווחו על מועילות הפעילות הארגונית.

עם זאת, לא בכל הארגונים חלה עלייה בשיעור העובדים המשתפים גורם בארגון במצבם כמטפלים. בעוד רמת השיתוף עלתה 
בארגון תעשייתי א’ )24% בסקר הראשוני ו-40% בסקר המסכם(, היא ירדה בארגון חברתי א’ )57% בסקר הראשוני ו-45% בסקר 

המסכם( ובארגון חברתי ב’ )49% בסקר הראשוני ו-39% בסקר המסכם(. 
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סיכום
מן המיפויים הארגוניים שנערכו עלה כי התופעה של בני משפחה מטפלים היא משמעותית בארגונים, ובני המשפחה המטפלים 

משלמים מחיר על טיפול במקביל לעבודה. 

המיפויים עזרו להעלות את המודעות הן של ההנהלה והן של העובדים לתופעה, וסייעו בתפירת תוכנית פעולה ארגונית  	
המותאמת לכל אחד מן הארגונים. ישנו הבדל בין הארגונים במספר הפעולות הארגוניות שנעשו ובאיכותן. יש ארגונים שהפעולות 

הארגוניות שנעשו בהם היו רבות ומגוונות, ויש ארגונים שבהם הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. 

מיפוי הפעולות הארגוניות יכול לסייע בקביעת קריטריונים לפעולת CGI בארגונים בעתיד, ובקביעה עד כמה הארגון הוא ידידותי 
לבני משפחה מטפלים. 

מהסתכלות על תמונת המצב הארגונית לאורך זמן ועל פעולות התוכנית עולות כמה תובנות:

מן המיפוי החוזר של הנושא בארגון עלה כי התופעה של בני המשפחה מטפלים היא דינמית ומשתנה לאורך זמן, הן בשל  	
הצטרפות עובדים-מטפלים חדשים, והן בשל הצטרפות עובדים חדשים לארגון. כלומר, ההתייחסות הארגונית צריכה להישמר 

במודעות לאורך זמן כדי לתת פתרונות לעובדים המטפלים ה”חדשים”.

שלא כצפוי, השיח הארגוני לא היה רב יותר בכל שלושת הארגונים שנבדקו בסקר הארגוני המסכם, אלא רק באחד מהם. עם  	
זאת, העובדים שרואיינו ציינו כי התוכנית הגבירה את הלגיטימציה לדבר על הנושא, יצרה קבוצת שווים ונתנה שקט נפשי 

לעובדים שעבודתם לא תיפגע בשל הטיפול המקביל. 

עובדים שקיבלו סיוע ישיר מ-CGI או מקבוצת העמיתות ואלו שהשתתפו בסדנאות הביעו שביעות רצון מן העזרה, בייחוד  	
אלו שקיבלו תמיכה רגשית. 

בהפיכת ארגונים לידידותיים לבני משפחה מטפלים מושם דגש משמעותי על שינוי בתרבות הארגונית, ועל התפיסה כי עבודה  	
וחיי משפחה צריכים להשתלב זה עם זה. התרבות הארגונית של הארגונים, שאליהם נכנסה התוכנית, התייחסה מלכתחילה 
לעובד כאל אדם שלם, והפעילות בנושא בני משפחה מטפלים השתלבה בתפיסה הכללית של הארגון. יש לבחון בעתיד כיצד 

תוכנית כמו זאת יכולה להשתלב בארגונים בעלי תרבות ארגונית שונה. 
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1. רקע וסקירת ספרות
על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2019, 21.3% מן האוכלוסייה הבוגרת של מדינת ישראל 
מטפלת בקרוב משפחה, הסובל ממחלה או ממוגבלות. רובם )58%( מטפלים בקרוב מבוגר )הורה, חם, סבא(, 6% מטפלים בבן 
זוג, 25% מטפלים בקרוב אחר כמו אח או אחיין, ו-10% מטפלים בילד או בנכד )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ]הלמ”ס[, 2020(. 
לטיפול בבן משפחה הסובל ממחלה או ממוגבלות יכולות להיות השלכות משמעותיות על חייו של המטפל, כולל בתחום התעסוקה. 

פגיעה בתחום זה משפיעה לא רק על בן המשפחה המטפל, אלא גם על מקום העבודה ועל המשק בכלל. 

שבעים אחוזים מבני המשפחה המטפלים מועסקים )עיבוד מיוחד מן הסקר החברתי, 2019(, כלומר, הם ממלאים שני תפקידים 
בו בזמן וצריכים לאזן בין האחריות של העבודה ובין הטיפול. בקרב בני משפחה שגילם נמוך מ-65 שנים, נמצא כי שיעור גבוה 
יותר מבני המשפחה המטפלים מועסקים – 77% )עיבוד מיוחד מן הסקר החברתי, 2019(. בארה”ב ההערכה היא ש-60% מבני 

 .)The National Alliance for Caregiving & AARP, 2015( המשפחה המטפלים עובדים

 Fast,( מחצית מן המטפלים העובדים הם בין הגילים 65-45, המייצגים את העובדים בעלי הניסיון הרחב ביותר בעולם העבודה
 .)Lero, DeMarco, Ferreira, & Eales, 2014; Carers UK for Employers for Carers, 2013

1.1 קונפליקט עבודה-משפחה
קונפליקט עבודה-משפחה הוא קונפליקט בין תפקידים. בקונפליקט זה דרישות התפקיד מתחום אחד )עבודה או משפחה( 
מתנגשות עם דרישות התפקיד האחר. לעיתים העבודה מפריעה לחיי המשפחה ואז הפגיעה תהיה במשפחה, ולעיתים המשפחה 
מפריעה לחיי העבודה ואז הפגיעה תהיה בעיקר בעבודה )Hammer, Neal, Newsom, Brockwood, & Colton, 2005(. הספרות 
מדגימה שלושה סוגי קונפליקט עבודה-משפחה: קונפליקט בקשר לחלוקת הזמן, קונפליקט הנובע מן המתח בין דרישות 
העבודה ובין דרישות הטיפול במשפחה וקונפליקט הקשור לסוגי התנהגות בעבודה לעומת סוגי התנהגות במשפחה )לבנשטיין, 

כץ והלפרין, 2011(.

עובדים החווים קונפליקט עבודה-משפחה, מתמודדים עם מתח של ‘יום כפול’, כלומר עליהם להתמודד הן עם האחריות שלהם 
 Schulz et al.,( בעבודה, והן עם אחריותם בחיי המשפחה. יתרה מכך, הטיפול בזקן שקול לעיתים קרובות לעבודה במשרה מלאה
2003(, משמע בן המשפחה המטפל עשוי להתמודד עם שתי ‘משרות’ בה בעת. במחקרים שונים באנגליה ובשוודיה נמצא כי 
 Phillips, 1994, 1995; Arksey, 2002; Seddon, Robinson, &( לבני המשפחה המטפלים קשה לשלב בין העבודה ובין הטיפול

 .)Jones, 2004; Arksey & Glendinning, 2008

ישנם שלושה תחומים מרכזיים של פגיעה אפשרית בבני משפחה המטפלים ועובדים במקביל: בריאות, תעסוקה והפן הכלכלי 
.)Horrell, Breheny, & Stephens, 2014(



2

 Swanberg, 2006; Curry, Walker, & Hogstel,( בתחום הבריאות, המטפלים נמצאים בסיכון לעומס פיזי, פסיכולוגי ובריאותי
2006(. כך למשל, לבני משפחה מטפלים עובדים יש סיכוי גבוה פי שלושה )לעומת עובדים ‘רגילים’( לדווח על בריאות כללית לא 

.)Yeandle, Bennett, Bucker, Shipton, & Suokas, 2006( טובה

הפגיעה בתעסוקה מתבטאת בהיעדרויות כגון לקיחת ימי חופש והגעה מאוחרת או עזיבה מוקדמת )הפסד שעות עבודה(, 
 .)Grayson, 2017; Curry et al., 2006; Swanberg, 2006( בקשיים בריכוז בזמן העבודה ובפגיעה ביעילות ובתפקוד בעבודה
כמו כן מחקרים מצביעים על כך שעובדים מטפלים פעמים רבות מקריבים את מטרות הקריירה שלהם, כמו הזדמנויות קידום או 
התפתחות מקצועית כדי לעמוד במחויבות שלהם כמטפלים בלתי פורמליים )Lilly, 2011(. ההשלכות החריפות ביותר הן עזיבת 
 Scharlach & Boyd, 1989; Mutschler, 1999; Curry( העבודה או יציאה לפנסיה מוקדמת, דבר שיש לו השפעה כלכלית רחבה
et al., 2006(. בישראל, לפי הסקר החברתי של הלמ”ס, 13% מן המועסקים הנותנים עזרה, מדווחים על פגיעה בעבודה עקב מתן 
 The העזרה, 44% הפסידו ימי עבודה ו-46% נוספים הפסידו שעות עבודה או צמצמו היקף משרה )למ”ס, 2020(. לפי דוח של
National Alliance for Caregiving ו-AARP )2015( 68% מן המטפלים היו צריכים לעשות אחד מן השינויים שהוזכרו לעיל. 
במחקר אחר אשר בחן את ההשפעה של התחלת טיפול על עבודת בן המשפחה, נמצא כי טיפול מקושר עם 1.3% הפחתה 
.)Truskinovsky & Maestas, 2018( בסיכוי לעבודה, ועם 40% גידול בסיכוי להיעדרויות מעבודה בחודש שלאחר תחילת הטיפול

ההשפעה על הפן הכלכלי מתבטאת לא רק בהפחתת ההכנסה הנוכחית של בן המשפחה המטפל עקב הפחתת שעות, צמצום 
משרה, שימוש בחסכונות, ויתור על קידום וכד’, אלא גם בפגיעה בפנסיה שלו. כאשר העובדים נאלצים לעזוב את מקום עבודתם 
הפגיעה אף חמורה יותר כי היא שמה אותם בסיכון להכנסה נמוכה יותר, לפנסיה קטנה יותר, לקושי להיכנס מחדש לשוק העבודה, 
לפגיעה בהטבות ביטוח לאומי, להפסדים כלכליים ולעוני לאורך זמן )Lilly, 2011; Goyer, 2015(. כן נמצא שיש עלייה של 25% 
בסיכון לפרישה )כאשר הסיכון גבוה יותר לנשים(, ושבני משפחה מטפלים יוצאים לגמלאות בממוצע שמונה שנים מוקדם יותר 
 )Care allowance( ההערכה בבריטניה היא כי הפנסיה של אלו שמקבלים קצבה בשל היותם בני משפחה מטפלים .)Lilly, 2011(

.)Grayson, 2017 בתוך Carers UK-ו AGE UK היא 90% מן הממוצע )סקר של

גורמים שיכולים להביא את העובד המטפל לחשוב על עזיבת עבודתו הם גידול במשימות הטיפול, גידול בעומס העבודה, שינוי 
בשעות עבודה ושינוי בדפוסי העבודה. גם התחלת הטיפול בעקבות טראומה בריאותית פתאומית, תאונה או אבחון של מחלה 
אצל יקירו – יכולה להיות תקופת מתח למשפחה ולהביא למחשבות על עזיבת עבודה. מצד המעסיק, חוסר הבנה או חוסר תמיכה 
מן המנהל או מן העמיתים וחוסר יכולת לעבוד בגמישות, יכולים להביא למחשבות דומות. גורם נוסף הוא אי-היכולת למצוא טיפול 

.)Hollander, Liu, & Chappell, 2009( פורמלי בשעות העבודה

בני משפחה הנמצאים בסיכון גבוה יותר לפגיעה בעבודה הם נשים, גברים המטפלים בבת זוג, מטפלים לפני גיל פרישה, אלו עם 
בריאות לא טובה ומטפלים שעושים יותר מטלות טיפוליות )Fast, et al., 2013; Lilly, Laporte, & Coyte, 2007(. כך למשל, ככל 
שעצימות )אינטנסיביות( הטיפול היא גבוהה יותר, כך המחיר שמשלמים בני המשפחה בנוגע לפגיעה בעבודה הוא גבוה יותר 
)בממדים האלה: הגעה מאוחרת/ עזיבה מוקדמת, היעדרויות, צמצום משרה, עזיבת עבודה, הפסד הטבות בעבודה, דחיית הצעה 
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 לקידום, יציאה מוקדמת לפנסיה(. כמו כן, עובדים בעלי הכנסה נמוכה ומיעוטים עשו יותר שינויים כדי לטפל בבני משפחתם 
 .)The National Alliance for Caregiving & AARP, 2015(

בארה”ב ובבריטניה נמצאו שיעורים דומים של עובדים מטפלים שעזבו את העבודה או שהפחיתו שעות עבודה בשל הצורך לטפל 
בבן משפחה. שיעורים אלה נעו בין Covinsky et al., 2001( 22%( ל-30% )Stone & Short, 1990; Carers UK, 2013(. שיעור 
זה נמצא קשור לרמת המוגבלות של הזקן, לאבחון של דמנציה )בייחוד כאשר היה מלווה בהפרעות התנהגות( ולשבץ מוחי. כן 
 .)Covinsky et al., 2001( ולמגוריהם של בני המשפחה עם הזקן )נמצא קשור למוצא של הזקן )יותר היספנים ואפרו-אמריקנים
 Covinsky et al., ;2011 ,’נשים נטו יותר מגברים להחליף עבודה, לעבוד באופן חלקי או לצאת ממקום העבודה )לבנשטיין ואח

 .)2001; Grayson, 2017

בסקר שנערך בבריטניה נמצא כי הסיבות העיקריות לעזיבת העבודה או להפחתת שעות הן חוסר מענה לצורכי הזקן בשל אי-
זכאות לשירותים, חוסר גמישות של השירותים, היעדר שירותים באזור, עלות השירותים או תחושה של בן המשפחה כי לא ניתן 
לסמוך עליהם )Carers UK, 2013(. בסקר אחר שנערך בארה”ב, דיווחו בני המשפחה שעזבו את העבודה בשל הצורך לטפל באדם 
 The National Alliance( או בשל חוסר יכולת לשלם עבור טיפול ביתי )34%( כי מקום העבודה לא אפשר שעות גמישות )34%(

.)for Caregiving & AARP, 2015

 Plaisier, Broese van Groenou,( מן הצד השני, עומס עבודה כבד הפחית את הסיכוי לשלב באופן מוצלח בין העבודה והטיפול
 .)& Keuzenkamp, 2015

גם במחקרים שנערכו בישראל בקרב קבוצות שונות של מטפלים עיקריים בזקנים נמצא כי הם נפגעים עקב תפקידם הכפול 
)ברודסקי ואח’, 2011(. מחצית מן המטפלים בחולים בהוספיס בית, כשליש מן המטפלים במקבלי גמלת סיעוד וכחמישית מן 
המטפלים בחולים הלוקים בדמנציה דיווחו שהם הפסידו ימי עבודה בשל הצורך לטפל בזקן. כמו כן כרבע עד שליש דיווחו שהם 
הפסידו שעות עבודה. יתרה מזו, יותר משלושה רבעים מן המטפלים במקבלי גמלת סיעוד ומן המטפלים בלוקים בדמנציה דיווחו 
שבמקום עבודתם הם עסקו בעניינים שקשורים לטיפול בזקן, כגון עריכת שיחות טלפון הקשורות לטיפול בו. עוד דיווחו כי היו 
עסוקים בדאגה רגשית לזקן. שליש מן המטפלים בלוקים בדמנציה גם דיווחו כי הטיפול בזקן משפיע על איכות עבודתם, ו-13% 
דיווחו כי היו צריכים לשנות מקום עבודה )ברודסקי, 2011(. לבנשטיין ואח’ )2011( מצאו כי 40% מן המטפלים שעבדו חוו קונפליקט 
בין הטיפול בבן המשפחה ובין המחויבות לעבודה, וקונפליקט זה גרם להפרעות בעבודתם והשפיע לרעה על שביעות רצונם 
מן החיים ועל מצב בריאותם. בקרב מטפלים שגילם נמוך מגיל הפנסיה, 39% מן המטפלים בחולים בהוספיס בית, וכעשירית מן 

המטפלים במקבלי גמלת סיעוד ובלוקים בדמנציה, דיווחו כי עזבו את העבודה בשל הצורך לטפל בזקן )ברודסקי, 2011(.

 )accomplishment( עם זאת, לשילוב בין עבודה ובין טיפול בבן משפחה יכולים להיות גם היבטים חיוביים הקשורים לתחושת השלמה
 Scharlach,( עם היחסים האישיים עם מקבל הטיפול, ולהזדמנויות להרגיש נוח עם המגבלות של כל אחד מתפקידים אלו בנפרד
1994(. כמו כן, לעבודה יש ערך כמספקת ‘חלל מנטלי’ )mental space( המאפשר פיתוח מעבר לזהות כ’מטפל’ )Isarin בתוך 
Arksey & Morée, 2008(. בהמשך לכך, כמחצית מן הנחקרים במחקרה של לבנשטיין ואח’ )2011( דיווחו כי לריבוי התפקידים 

ולהתמודדות המקבילה יש גם תגמולים חיוביים. 
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על אף המחירים שמשלמים בני משפחה שעובדים ומטפלים במקביל, במחקר שנערך באיחוד האירופי נמצא כי בני משפחה 
מטפלים ששילבו בין עבודה לטיפול )להבדיל מתומכים שלא עבדו במקביל( דיווחו על איכות חיים טובה יותר, על הערכה עצמית 

.)Jungblut, 2015( גבוהה יותר, וכן על יכולת לשמר קריירה ולחזק את הביטחון הפנסיוני ואת הזכויות הסוציאליות שלהם

לסיכום, בני משפחה העובדים ומטפלים במקביל עשויים לשלם מחיר כבד, החל מהפסד של שעות עבודה או ימי עבודה וכלה 
בעזיבת העבודה. גרייסון )Grayson. 2017( טוען כי יש משהו לא נכון מוסרית בכך שאנשים שעושים ׳את הדבר הנכון׳ והופכים 
לבני משפחה מטפלים, עלולים להיפגע פגיעה קשה מבחינת הביטחון התעסוקתי והפיננסי שלהם. עם זאת, אם מצליחים לאזן 

בין העבודה והטיפול, יכולים להיות לכך יתרונות. 

1.2 השפעה על המעסיקים ועל שוק העבודה
לטיפול בבן משפחה יש השלכות לא רק על העובד אלא גם על המעסיקים ועל שוק העבודה כולו. בבחינת שוק העבודה בישראל 
נמצא כי 30% מן המועסקים מטפלים בבן משפחה במקביל לעבודתם )עיבוד מיוחד מן הסקר החברתי של הלמ”ס, 2006(. בקנדה 
https://www.canada.ca/en/employment-social- ,ההערכה היא דומה ועומדת על 35% מן המועסקים )אתר ממשלת קנדה
development/corporate/seniors/forum/tips-caregivers.html#h2.9(. באיחוד האירופי ההערכה היא ש-18% מן הגברים 

.)Jungblut, 2015( ו-22% מן הנשים בגילי 64-50 מטפלים בבן משפחה לפחות פעם בשבוע

ההשלכות הכלכליות של הטיפול על התעסוקה מתבטאות בארבעה מישורים: )1( עזיבה/ אי כניסה לכוח העבודה, )2( הפחתה 
 .)Keating, Fast, Lero, Lucas, & Eales, 2014( פגיעה בקריירה )של שעות עבודה/ היעדרויות, )3( הפחתה בפרודוקטיביות ו-)4

העלות של טיפול בבני משפחה למעסיקים בארה”ב הוערכה בשנת 2009 בין 17.1 ל-33.6 ביליון דולר, או 2,110 דולר לבן משפחה 
מטפל מועסק במשרה מלאה בשנה )Feinberg, Reinhard, Houser, & Choula, 2011(. העלות נובעת מהיעדרויות )5.1 ביליון דולר(, 
ממעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית )4.8 ביליון דולר(, מתחלופת עובדים )6.6 ביליון דולר( ומהפרעות לסדר היום בעבודה )6.3 
ביליון דולר( )Albert, Schulz, & Colombi, 2010(. נוסף על כך, מוערך כי מעסיקים משלמים כ-8% יותר על הוצאות בריאות עבור 
עובדים המטפלים בזקנים כדי לטפל בדיכאון, בסוכרת, ביתר לחץ דם, במחלות ריאה וכד’, העלות של תוספת זו היא 13.4 ביליון 
דולר בשנה )Albert et al., 2010(. הערכה עדכנית יותר משנת 2013 מדברת על הפסד שנתי בפרודוקטיביות של 25 ביליון דולר 
עקב היעדרויות של בני משפחה מטפלים העובדים במשרה מלאה. ההערכה גדלה ל-28 ביליון דולר כאשר מכלילים גם עובדים 
במשרה חלקית. ההערכה המצוינת לעיל כוללת גם החלפת מעסיק, הפרעות ליום העבודה, הפחתת שעות ממשרה מלאה לחלקית 

.)Reinhard, Feinberg, Choula, & Houser, 2015(

בהערכה שנעשתה בקנדה דובר על הפסד סכום מצטבר של 9.7 מיליון ימי היעדרויות, 256 מיליון שעות משולמות והפסד של 
560,000 עובדים מכוח העבודה שנזקפו לצורך טיפול )Fast et.al., 2014(. חברות קנדיות מפסידות 1.3 ביליון דולר קנדי בהפסד 
של פרודוקטיביות לשנה בשל בני משפחה מטפלים אשר מפסידים יום עבודה מלא או שעות עבודה, או בשל עזיבת העובד 

.)Grayson, 2017(
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כאשר עובדים עוזבים בשל הצורך לטפל, המעסיקים מפסידים עובדים מוכשרים אשר השקיעו בהם זמן וכסף רב. הגיל השכיח 
לתמיכה באדם אחר הוא 64-45, והוא גם הגיל שבו בדרך כלל אנשים מגיעים לשיא הקריירה שלהם אחרי שפיתחו את המיומנויות 

 .)Grayson, 2017( הדרושות להם כדי להצליח

עזיבת עבודה עקב הצורך לטפל היא התוצאה הרצויה פחות. המעסיק מפסיד את הידע, את הכישורים ואת הניסיון שהעובד 
פיתח לאורך זמן, בייחוד אם ההחלטה לעזוב היא פתאומית. המעסיק יצטרך להחליף )ככל הנראה( את העובד שעוזב. ההערכה 
היא שהעסקים האמריקנים מוציאים 2.8 ביליון דולר כל שנה כדי להחליף עובד שעוזב עקב הצורך לטפל )Lilly, 2011(. מחקר 
בריטי מציע כי החלפת עובד עם מיומנות נמוכה שעוזב בשל הצורך לטפל היא שוות ערך לשלושה חודשי משכורת, וכי החלפת 

.)Hegewisch, 2009( איש מקצוע שעוזב בשל הצורך לטפל היא שוות ערך ליותר משנה של משכורת

במחקר שנערך בישראל על ידי כץ ואח’ )Katz, Lowenstein, Prilutzky, & Halperin, 2011( נמצא כי מעסיקים חשבו כי הטיפול 
גורם להפרעה בתפקוד של העובד המתבטאת בהיעדרויות, בעזיבה מוקדמת של העבודה ובהגעה מאוחרת. 

מכל אלו עולה כי הקושי שנובע מן השילוב בין עבודה לטיפול פוגע הן בעובד עצמו והן במעסיק ובמשק עצמו. לכן, יש למעשה 
עניין משולב להקל על העובד כדי שהוא יוכל להמשיך לעבוד ולשלב בין הטיפול לעבודה )Hollander et al., 2009(. לאור הגידול 
הניכר הצפוי בשיעור הזקנים, שיפורט מטה, סביר להניח כי תמיכה בבני משפחה המטפלים בזקנים תקבל חשיבות מיוחדת 

.)Federico, 2004( לעומת תמיכה בבני משפחה המטפלים בקבוצות אוכלוסייה אחרות

חלקם של בני ה-65+ באוכלוסייה בישראל צפוי לעלות מ-11.3% בשנת 2016 ל-14.6% בשנת 2035, ובעקבות זאת צפוי לעלות 
גם שיעור בני המשפחה המטפלים בזקן. כך למשל, יחס התמיכה בהורים1 צפוי לגדול מ-20.8 ב-2015 ל-34.3 ב-2035 )ברודסקי, 

שנור ובאר, 2018(.

בחינת מגמות בתמיכה בלתי פורמלית לאורך זמן בארה”ב מעלה כי האינטנסיביות של הטיפול גדלה וכן הדיווח על פגיעה בעבודה. 
 The National Alliance( )2009 ,2003 ,1997( כך למשל השוואה בין סקרי אוכלוסיית בני משפחה מטפלים בארה”ב בשנים שונות
for Caregiving & AARP, 2015( העלתה כי שיעור גבוה יותר של תומכים סייעו בטיפול אישי )שיעור זה עלה מ-50% בשנת 
2003 ל-58% בשנת 2009(. נוסף לכך, אף על פי ששיעור התומכים העובדים נשאר דומה לאורך זמן )75%(, הייתה עלייה בשיעור 
התומכים המועסקים שציינו כי היה עליהם לעשות התאמות במקום העבודה )כמו להגיע מאוחר, לצאת מוקדם או לקחת פסק 

זמן במשך היום( כדי להשלים את משימות הטיפול שלהם )שיעורם עלה מ-58% בשנת 2003 ל-65% בשנת 2009(. 

לאור השינויים הדמוגרפיים, אחד האתגרים של המאה ה-21 הוא לשמר כוח אדם מזדקן שהוא גם בעל מיומנות וניסיון גבוהים. 
 Grayson,( מאחר שאחת הסיבות לעזיבה של זקנים היא פרישה מוקדמת כדי לטפל בבן משפחה, הסוגיה חשובה גם בהקשר זה
2017(. שינויים דמוגרפיים כגון אלו בעולם ובישראל, ושינויים בכוח העבודה )כגון העסקה של זקנים( הביאו להכרה גוברת של 
 .)Hammer et al., 2005; Vuksan et al., 2012( מעסיקים ושל קובעי מדיניות כי יש צורך לספק מקומות עבודה ידידותיים למשפחה

היחס בין מספר בני ה-65+ חלקי בני 64-20 באוכלוסייה. המדד משקף את מספר האנשים שיכולים פוטנציאלית לטפל חלקי מספר הזקנים.  1
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1.3 פיתוח מדיניות ידידותית למשפחה במקום העבודה
מקום עבודה ידידותי לבני משפחה מטפלים )Caregiver-Friendly Workplace Policies – CFWPs(, שמכונה לעיתים גם מדיניות 
מקום עבודה ידידותי למשפחה )Family Friendly Workplace Policies – FFWP(, מוגדר כשינוי ארגוני מכוון – במדיניות, 
 Kelly( בפרקטיקה או בתרבות – שנועד להפחית קונפליקט עבודה-משפחה ו/או לתמוך בעובדים מחוץ למקום העבודה שלהם
et al., 2008(. זאת במטרה לענות לצרכים של העובדים שיש להם מחויבות כפולה )Callan, 2007(. מלבד יישום מדיניות תומכת 
בעובדים הנובעת מחוקי המדינה )כגון ימי חופשה בתשלום לצורך טיפול(, ארגונים שונים יכולים ליישם מדיניות פנימית שלהם. 

פעולות ארגוניות בפיתוח מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים
בשנים האחרונות התפרסמו דוחות בעיקר בספרות האפורה2 בנוגע לתוכניות למדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים. מסקירת 
תוכניות אלו )Ireson, Sethi, & Williams, 2018; Williams, 2016; Vuksan, Williams, & Crooks, 2012( עלה כי מדיניות ידידותית 

לבני משפחה יכולה לכלול:

גמישות בסידורי העבודה )כמו לוח זמנים גמיש, הפחתת שעות למשרה חלקית, חלוקת עבודה, עבודה מן הבית או עבודה . 1
מרחוק )למשל באמצעות שימוש בשיחת זום( ושבוע עבודה מקוצר; חופשות ללא תשלום )יותר ממסגרת הזמן שניתנת על 

ידי המדינה(. 

שירותי תמיכה, כגון מתן משאבים והפניה לגורמים חיצוניים, מתן מידע, ייעוץ, קבוצות תמיכה, סדנאות וסמינרים על נושאי בני . 2
משפחה מטפלים. השירותים יכולים להינתן ישירות על ידי הארגון או על ידי ספקי שירות חיצוניים. במקרים ספורים, מעסיקים 
מציעים תמיכה אינטנסיבית באמצעות שירותי ניהול טיפול, מרכז יום למבוגרים, טיפול קצר טווח לשעת חירום, טיפול במוגבלות, 
חשבון הוצאות גמיש וחניות. דוגמה ספציפית לכך היא שימוש בטכנולוגיה שיכולה לאפשר למטפל לעבוד עם פחות דאגות, 
 .)Carers, U. K., 2013( למשל מכשיר שמזכיר לזקן לקחת תרופות, או טכנולוגיות של שליטה מרחוק כמו התרעה על נפילות
בארה”ב למשל פותחה תוכנית כזו, ובני המשפחה קיבלו בה גישה חינם במקום העבודה לקבוצת תמיכה מקוונת ושליטה 

.)Mahoney et al., 2007( )מרחוק בבית הזקן )על ידי חיישנים

3 ..)employee assistance plan( מתן הטבות כספיות או אחרות לעובדים, כגון ביטוח או תמיכה אחרת

במחקר אשר סקר תוכניות למדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים )Ireson et al., 2018( נמצא כי הפתרונות שהוצעו בפועל 
לבני המשפחה המטפלים בארגונים שנסקרו הם שירותי תמיכה בבן המשפחה המטפל )כגון סדנאות, ייעוץ( )69% מן הארגונים(, 
שעות גמישות בכמחצית מן הארגונים )49%(, סיוע כספי )40%(, חופשה ללא תשלום )31%(, חופשה בתשלום )27%( ושינוי 

בתרבות הארגונית )24%(.

“ספרות אפורה” היא ספרות מקצועית הנוצרת, מופצת ומתפרסמת באופן עצמאי על ידי גופים שונים כגון מוסדות ציבוריים, ממשלתיים, מוסדות   2

של המגזר השלישי, אגודות מקצועיות, אקדמיה ועוד, וזאת ללא מעורבות של מו”לים מסחריים. החומרים המפורסמים באופן זה כוללים למשל 
 )https://he.wikipedia.org/wiki/דוחות מחקר, דוחות כלכליים, ניירות עמדה, נתונים סטטיסטיים ועוד )מתוך ויקיפדיה, הרופא_תורפס

https://he.wikipedia.org/wiki/ספרות_אפורה
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כיצד לפעול כדי להפוך ארגון להיות ידידותי לבני משפחה מטפלים
בסקירה שנעשתה על יוזמות במקומות עבודה לתמיכה בבני משפחה מטפלים, נסקרו חמישים חקרי מקרה באחת עשרה מדינות 
באיחוד האירופי )Cullen & Gareis, 2011(. מסקירה זאת עלו כמה תובנות וכמה מן הפעולות המרכזיות שיש לעשות בארגון כדי 

לקדם את הפיכתו לידידותי לבני משפחה מטפלים: 

העלאת מודעות הארגון לצרכים של בני המשפחה המטפלים בקרב מנהלים, דרגי ביניים ועובדים.. 1

הספקת תמיכה הקשורה לעבודה )למשל שעות גמישות( ותמיכה הקשורה לטיפול )מידע, הפניה וכד’(. . 2

הימנעות מעזיבה של עובדים/ הקלה על חזרתם לעבודה מחופשה – ארגונים עשו מאמצים לפתח מדיניות המעודדת עובדים . 3
להישאר במקום העבודה, כך שעזיבה תתרחש רק אם זה הכרחי. אם העובד יצא לחופשה, נעשה מאמץ לשמור עימו על 

קשר, ולהקל על חזרתו לעבודה. 

שילוב בין גישה אוניברסלית ובין גישה ממוקדת מביאה לאפקטיביות – מצד אחד מתן הטבות אוניברסליות ומצד שני התאמה . 4
לצרכים של העובד המטפל. 

למנהלים בדרגי הביניים יש תפקיד מפתח – לפעמים למנהלים בדרגות אלו יכולה להיות התנגדות לנושא, אבל כאשר מעלים . 5
את המודעות שלהם לכך, הם מביאים בחשבון את הצרכים של העובדים שלהם. 

ההתייחסות צריכה להיות לנשים ולגברים – אף על פי שיש יותר נטייה שנשים ישתתפו בטיפול ארוך טווח – גם גברים . 6
מעורבים בטיפול. 

היתרונות של מדיניות ידידותית למשפחה
על ידי מדיניות ידידותית למשפחה, הארגון מפגין את המחויבויות שלו לרווחת עובדיו, והדבר יכול להביא למחויבות גבוהה יותר 
 Carers UK for( ולנאמנות לארגון, ובהמשך לכך לגישה חיובית כלפי הארגון, להגברת המוטיבציה ולשביעות רצון מן העבודה
 Employers for Carers, 2013; Omran, 2016; Downey, van der Werff, Thomas, & Plaut, 2015; Poelmans, Chinchilla, &
 McKee,( מדיניות כזו ותמיכה נוספת בעובדים עשויה לסייע בגיוס עובדים ובשימורם .)Cardona, 1993, Wright & Wysong, 1998

 .)Mauthner, & Maclean, 2000; Gray & Tudball, 2003; Haar, Spell, & O‘Driscoll, 2005

מקומות עבודה שהייתה להם מדיניות כלפי תומכים עובדים ראו שיפור בהספקת השירות, חיסכון בעלויות ועלייה בפרודוקטיביות 
 .)Carers UK for Employers for Carers, 2013(

כך למשל, מחקר מארה”ב שהעריך את היעילות של תוכניות טיפול בזיקנה במקום העבודה )הכוללות גם סיוע לבני משפחה 
מטפלים(, מצא כי רוב העובדים שהשתמשו בתוכניות דיווחו שהשירות עזר להם לעבוד ביעילות )74%(, להימנע מהיעדרויות 
 .)Dembe, Partridge, Dugan, & Piktialis, 2011( )72%( ולשמור על חיי משפחה טובים בבית )66%(, להישאר מועסקים )58%(

אם מתרגמים מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים למונחים כספיים, נמצא כי על כל דולר שהארגון משקיע בהסדרי עבודה 
הכוללים שעות גמישות, הוא יכול לצפות להחזר שבין $1.7-$4.34 )למשל על ידי שימור עובדים החוסך צורך בגיוס והכשרת 
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עובדים חדשים ו/או העלאת הפרודוקטיביות(. יכולת תקשורת מרחוק יכולה להיות מתורגמת להחזר של $2.46-$4.45 על כל 
 .)AARP & ReACT, 2016( דולר שהושקע

יותר מכך, לבני משפחה מטפלים אשר הרגישו נתמכים על ידי הקולגות והממונים, ושעבדו בארגון תומך, היו סיכויים גבוהים יותר 
לתוצאות טובות בעבודה. הממצאים מצביעים על כך שארגונים צריכים להיות ברורים בנוגע לדאגה שלהם לבני משפחה מטפלים, 

.)Plaisier et al., 2015( ובאופן ייחודי לשים לב לבני משפחה מטפלים עם אחריות טיפולית רבה

לסיכום, מעסיקים בארגונים בעלי מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים מרוויחים הפחתת תחלופת עובדים, הפחתת היעדרויות, 
יעילות גבוהה מורל חיובי של הצוות, העלאת שביעות רצון, שימור עובדים מיומנים ובעלי ידע ודימוי חיובי של הארגון, דבר היכול 

 .)Ireson et al., 2018; Grayson, 2017( להביא להגברת יכולת התחרות שלהם

קיום תוכניות לבני משפחה מטפלים
בסקר שנערך בכלל ארה”ב נמצא כי 56% מקרב עובדים-מטפלים דיווחו כי המעסיק שלהם יודע על כך שהם בני משפחה מטפלים, 
כאשר שיעורם היה גבוה יותר בקרב אלו שטיפלו בקרוב שלהם מעל 21 שעות בשבוע לעומת בקרב אלו שטיפלו פחות מכך )76% 
לעומת 49% בהתאמה(. כמו כן הסיכוי לדבר על הנושא גדל כאשר למטופל יש אלצהיימר או דמנציה )71%( וכאשר בני המשפחה 
מבצעים מטלות רפואיות )67%( או גרים עם המטופל )The National Alliance for Caregiving & AARP, 2015( )65%(. בסקר 
אחר שנערך בארה”ב נמצא כי ב-25% ממקומות העבודה שיש בהם יותר מ-100 עובדים, הייתה תוכנית כלשהי לבני משפחה 
 Bond, Thompson,( מטפלים. אבל מכיוון שרוב האמריקנים עובדים במקומות קטנים יותר, המחקר כיסה רק חלק קטן מהם
Gallinsky, & Prottas, 2002(. בבריטניה נמצא שרק לאחד מכל חמישה ארגונים בגודל בינוני הייתה מדיניות ידידותית כלפי בני 

.)Family Friendly Working Hours Taskforce, 2009( משפחה מטפלים

זאת ועוד, נמצא כי במקומות שיש בהם תוכניות, שיעור השימוש בהן נמוך ועומד על כ-Dembe et al., 2011( 2%-1%(. הסיבות לכך 
 ,)Curry et al., 2006( הן חוסר הבנה בנוגע למי כלול בהגדרה של ‘טיפול בזקנים’ או חוסר הכרה עצמית כבני משפחה מטפלים
 )Wagner & Hunt, 1994( חשש לערב עניינים אישיים במקום העבודה ,)Curry et al., 2007( אילוצי זמן בשל מחויבויות התמיכה
ואף חשש לעורר סטיגמה שלא קיימת בטיפול בילדים )למשל בושה לדבר על הטיפול בהורה במקום העבודה(. יתרה מזו, גם 
כאשר לתומכים הייתה זכות לפי חוק לימי חופשה לצורך הטיפול, הם לא תמיד ניצלו אותה מחשש להיתפס עובדים בעייתיים, 
מחשש להעמיס עבודה נוספת על העמיתים שלהם )Arksey & Morée, 2008(, או מחשש מהתייחסות לא חיובית של המנהל 
הישיר שלהם להיותם תומכים )Curry et al., 2006(. כמו כן מאחר שהתמיכה בזקנים היא בלתי צפויה ומיידית, העזרה בהפניה 
ובמתן מידע עלולה להיות לא זמינה בשעת המשבר )Ingersoll-Dayton, Chapman, & Neal, 1990(. סיבה נוספת היא שהתומכים 
עצמם לא תופסים את מקום העבודה כמקור תמיכה אפשרי בתחום זה. בסקר שנערך בארה”ב עלה כי התומכים יפנו למקורות כמו 
 Gilliand( כדי לקבל עזרה, אבל אף אחד לא ציין את המעסיק כמקור תמיכה אפשרי )האינטרנט )29%( או רופא המשפחה )28%
Bush, 2001 &(. בסקר שנערך בבריטניה נמצא כי כמעט 22% מן התומכים העובדים אמרו כי המעסיק שלהם לא תמך בתפקידם 
כבני משפחה מטפלים, 25% אמרו שעל אף שהמעסיק אמפתי, הוא לא הציע להם עזרה. ליותר מ-12% לא היו שעות גמישות, 
.)Carers UK, 2013( 5% דיווחו על מנהל לא תומך ו-7% לא הרגישו שהם יכולים לדבר על האחריות שלהם כבני משפחה מטפלים
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בישראל נמצא כי ברוב הארגונים לא הייתה מדיניות המסדירה את הזכאות של העובדים בתחום זה, וגם לא היה רצון בארגונים 
לפתח מדיניות כזו )יעבץ ודורון, Katz et al., 2011 ;2010(. כמחצית מן המעסיקים אפשרו חופשה בתשלום לתקופה מוגבלת, 

וכ-40% אפשרו הפחתת ימי עבודה בתשלום )לבנשטיין ואח’, 2011(.

כיום יש כמה ארגונים בעולם אשר מטרתם לעזור לארגונים להיות ידידותיים לבני משפחה מטפלים. הארגונים הבולטים הם 
 ;Carers UK מבריטניה, שמוביל ארגון בני המשפחה הגדול )http://www.employersforcarers.org( Employers for Carers
 Carer-ו ;Carers Australia מאוסטרליה, שמוביל ארגון )http://www.carersaustralia.com.au/work-and-care( Work & Care
http://www.carerpositive.org( Positive( מסקוטלנד. לארגונים אלו יש גם כלי מיפוי שעוזר למפות את מידת הידידותיות של 

הארגון לבני משפחה מטפלים, ומשם לבנות תוכנית פעולה. 

1.4 מדיניות לאומית לסיוע לבני משפחה מטפלים ועובדים
לעובדים מטפלים יש תפקיד משמעותי ככוח כלכלי בחברה, כי הם שייכים לכוח העבודה ובו-זמנית מספקים טיפול לאנשים 
עם מוגבלות, לזקנים או לחולים. לכן מתבקש כי לא רק המעסיקים אלא גם הממשלה תחפש אסטרטגיות המאפשרות לעובדים 

.)Ireson et al., 2018( מטפלים לשלב עבודה בתשלום וטיפול ללא תשלום

בסקר שנעשה ב-28 מדינות מן האיחוד האירופי בנוגע למדיניות הנהוגה כלפי בני משפחה מטפלים, עלה כי ההטבות הנפוצות 
ביותר הן חופשות קצרות טווח )21 מתוך 28 מדיניות(, הגנות על עובדים )19 מתוך 28 מדיניות( וגמישות בזמני העבודה )גמישות 
בשעת התחלת העבודה או סיומה, הפחתת שעות זמנית, אפשרות לעבודה מן הבית( )18 מתוך 28 מדיניות(. הטבות נוספות 
שנמצאו הן: זכאות לחופשות קצרות בתשלום )15 מדינות(; שמירה על הזכות לחזור לאותו מקום עבודה )13 מדינות(; אפשרות 
לעזוב עזיבת חרום )למשל אחרי שבץ מוחי( )13 מדינות(; וחופשה ארוכת טווח )9 מדינות, בשלוש מהן ישנה גם קצבה התומכת 
בכך(. חשוב להבין כי הספירה לא מעידה על איכות הפתרונות המוצעים, למשל המעסיק רשאי לסרב להעניק לעובד חלק מן 

הזכויות )Jungblut, 2015(. המדינות בסקר סווגו לפי נדיבות הזכאות וטווח הזכאויות שהן מספקות. 

http://www.employersforcarers.org
http://www.carersaustralia.com.au/work-and-care
http://www.carerpositive.org
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להלן סיווג האסטרטגיות הלאומיות לתמיכה בבני משפחה מטפלים: 

מדיניות רחבה המבוססת נדיבות ההטבה
על חופשות ארוכות טווח, 
גמישות עבודה והגנה על 

עובדים

מדיניות בינונית המבוססת על 
חופשות לזמן קצר והגנה על 

עובדים

מדיניות חלקית המבוססת 
ברובה על גמישות בעבודה 

בתוך הארגון

דנמרק, גרמניה, פינלנד, גבוהה )25% העליונים(
בלגיה, שבדיה, צרפת

איטליה

אוסטריה, אירלנד, ליטא, בינונית )50%(
בריטניה

סלובניה, לוקסמבורג, 
קרואטיה 

קפריסין, רומניה, פורטוגל, 
צ’כיה, הולנד, ספרד, מלטה

בולגריה, סלובקיה, יוון, אסטוניהנמוכה )25% התחתונים(
לטביה, הונגריה, פולין 

חשוב להדגיש כי פיתוח מדיניות כלפי עובדים מטפלים, קשור כמובן גם למדיניות בנוגע לאספקת השירותים הפורמליים לזקנים. 
מתוך כך, אחת ההמלצות של קבוצת עבודה בבריטניה בהובלת Carers UK הייתה לפתח את שוק העובדים הפורמליים )מטפלות 
בית( שיוכלו לאפשר לתומכים לצאת לעבודה )Cares UK, 2013(. בישראל, חוק ביטוח סיעוד מאפשר היקף רחב יחסית של 
הספקת טיפול פורמלי בבית. ההערכה של בנק ישראל היא כי 84% מן הזקנים הסיעודיים מקבלים טיפול פורמלי בהשתתפות 

המדינה. עם זאת, היקף הסיוע )שעות הטיפול השבועיות( הוא נמוך יחסית )הרן רוזן, כהן קובץ ורמות ניסקה, 2018(.

בישראל, כאשר בוחנים את הזכויות של בני משפחה מטפלים בפני עצמן, מוצאים שהן מעטות יחסית, אבל מתמקדות כולן בתמיכה 
התעסוקתית, ובפרט בחופשות קצרות בתשלום ובהגנה על עובדים:

בסך הכול ארבעה חוקים או פקודות עוסקים בנושא זה:

זכאות להיעדרות בשל מחלת הורה או בשל מחלת בן זוג, על חשבון ימי מחלה )חוק דמי מחלה, התשנ”ג, 1993; חוק דמי מחלה . 1
התשנ”ח, 1998(. החוק מאפשר לעובדים לזקוף עד שישה ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם, בשל 
מחלת בן זוג, מחלת הורה, או מחלת הורה של בן הזוג, בתנאי שמלאו לבן הזוג/להורה 65 שנה. בשנת 2014 נוספה בתיקון 
חקיקה הזכות של בני זוג של חולים הלוקים במחלה ממארת )סרטן( להיעדר עד 60 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או 
החופשה שלהם, זאת בתנאי שהם עובדים לפחות שנה אצל אותו מעסיק. כדי לקבל את ההטבה, על הזקן להיות תלוי לחלוטין 
בבן המשפחה העובד בשש פעולות יום-יום. מעניין לציין כי אם אחד מבני הזוג אינו עובד, אין זכאות להטבה; וכי הזכאות 

ניתנת רק לאדם אחד בפרק זמן מסוים )כך למשל רק אחד מן האחים המטפלים בבן המשפחה יכול להיעדר ביום מסוים(.

זכאות לקבלת פיצויי פיטורין מן המעביד בגין התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי של בן זוג, הורה או הורה של בן הזוג הגר עימו . 2
)סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 3.1963(. עובדים שנאלצים להתפטר כדי לטפל בבן זוגם, באחד מהוריהם או בחמיהם 
הגרים עימם זכאים לקבל פיצויי פיטורין ואת מכלול הזכויות שעובד שפוטר ממקום עבודתו זכאי להן. המשמעות היא שהצורך 

להתפטר לא גורר בעקבותיו אובדן הזכות לפיצויי פיטורין, והפגיעה הכלכלית עקב הפסקת יחסי עובד מעביד מתמתנת.
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איסור להפלות עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות, אם העובד כשיר לבצע את עבודתו )חוק שוויון זכויות . 3
לאנשים עם מוגבלות, תיקון 12, סעיף 8, תשע”ד, 2014(. האיסור חל על כל אחד מן התחומים האלה: קבלה לעבודה, תנאי 
עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר 
לפרישה מעבודה. כמו כן, אם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד )כגון הגמשת שעות העבודה( המעסיק מחויב לבצען, כל 
עוד לא מדובר בנטל בלתי סביר. הזכאות היא לבן זוג, להורה או לילד המטפל באדם עם מוגבלות. בקרבה משפחתית רחוקה 

יותר, הזכאות היא רק אם עיקר פרנסתו של האדם עם המוגבלות נשענת על אותו עובד. 

זכאות לקבלת השלמת הכנסה ללא צורך במבחן תעסוקה, למי שמטפל בבן משפחה חולה )סעיף 2.7 חוק הבטחת הכנסה, . 4
 .)https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/ptor.aspx( התשמ”א, 1980, אתר המוסד לביטוח לאומי

לשם קבלת גמלת השלמת הכנסה האדם צריך לעמוד בשלושה תנאים: )1( רציפּות תושבּות )תושב ישראל 24 חודשים ברציפות(; 
)2( מבחן הכנסות )ההכנסות של האדם ושל בן זוגו אינן חורגות מסכום מסוים שנקבע לפי גילו, מצבו המשפחתי ומספר 
הנפשות במשפחה; )3( מבחן תעסוקה )האדם ניסה להשתלב בשוק העבודה ולא הצליח(. באוכלוסיות שלא צריכות לעמוד 
במבחן התעסוקה נכללים גם אנשים המטפלים בבן משפחה אחר )בן זוג או הורה, ילד או בן בוגר( חולה הזקוק להשגחה 
מתמדת, ובתנאי שאותו בן משפחה גר עם החולה, ומטפל בו רוב שעות היום, לפחות 45 ימים רצופים )לפני הגשת התביעה(. 

הזכאות ניתנת לשישה חודשים, אלא אם כן ההורה החולה הוא מעל גיל 65 )לגבר( או גיל 60 )לאישה(. 

ייתכן כי נוסף לכך יש הסכמים ציבוריים בחברות גדולות, שנותנים הטבות נוספות/אחרות, אך אין מידע מסודר על כך. 

כדי לאפשר שילוב מיטבי של עבודה וטיפול בבן המשפחה יש צורך ששלושה שחקנים יפעלו יחד: הרשויות שיכולות להשפיע 
 .)Jungblut, 2015( על הרגולוציה, המעסיקים והעובדים עצמם

1.5 תוכנית חדשנית לבני משפחה מטפלים בעולם העבודה בישראל
בשל ההכרה הגוברת בהשלכות שיש לטיפול בבן משפחה במקביל לעבודה, בשל הגידול הצפוי בשיעור הזקנים ובשיעורי התמיכה 
הבלתי פורמלית ובשל התרומה האפשרית של תוכניות המסייעות להתמודד עם הקונפליקט התפקידי בין משפחה לעבודה, 
פיתחו ג’וינט ישראל-אשל בשיתוף עם עמותת https://caregivers.org.il/( Caregivers Israel( )להלן: CGI( תוכנית פיילוט )להלן: 

התוכנית( אשר מטרתה לסייע לעובדים המתמודדים עם קונפליקט זה. 

התוכנית פעלה )בשלב הראשון בשלושה ארגונים ולאחר מכן התרחבה לעוד שבעה ארגונים( בשני מישורים: 

פיתוח מדיניות ידידותית למשפחה בארגון: העלאת רמת המודעות של ההנהלה ושל המנהלים לנושא ולצרכים של העובדים א. 
המטפלים בבן משפחה; מתן כלים למנהלים אשר יסייעו להם לתמוך בעובדיהם המתמודדים עם טיפול במקביל לעבודה. 

פיתוח שירותים לתמיכה ישירה בעובד: העסקת יועצי תמיכה שיסייעו בניהול טיפול ובתמיכה רגשית; פיתוח אתר אינטרנט ב. 
למתן מידע; ומתן שירותים נוספים במידת הצורך. 

https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/ptor.aspx
https://caregivers.org.il/
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הארגונים הצטרפו לתוכנית דרך פנייה של CGI ושל ג’וינט ישראל-אשל אליהם או להיפך. הארגונים הראשונים נכנסו לתוכנית 
בעקבות היכרות אישית או חשיפה אישית לנושא, ובהמשך גם דרך ‘חבר מביא חבר’. הקריטריון הראשוני לקבלת ארגונים לתוכנית 
היה שהארגון ימנה לפחות 400 עובדים )גודל בינוני(, אך עם התקדמות התוכנית קריטריון זה הוסר ונכנסו גם שני ארגונים עם 
כ-120 עובדים כל אחד. בסך הכול נכנסו לתוכנית ארבעה ארגוני תעשייה, שני ארגוני פארמה, שלושה ארגונים חברתיים וארגון 

ממשלתי אחד. בפרק 4.2 יובאו בפירוט מאפייני הארגונים והפעולות שנעשו בהם. 
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2. מחקר הערכה מעצב לתוכנית
עקב חדשנותה של התוכנית בישראל ומיעוט המחקר האמפירי בעולם על השפעת תוכניות מסוג זה, פנה ג’וינט ישראל-אשל 

למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה ללוות את התוכנית במחקר מעצב. המחקר נערך בין השנים 2018-2015.

2.1 מטרות המחקר
מטרות המחקר הן לתת מידע למפעילי התוכנית, לארגונים המשתתפים ולג’וינט ישראל-אשל על היקף התופעה, וללמוד על 

הפעלת התוכנית ועל תרומתה הנתפסת הן ברמת הארגון והן ברמת הפרט. 

מטרות המחקר הספציפיות:
למפות את היקף התופעה של עובדים שהם גם בני משפחה מטפלים בארגונים שהצטרפו לתוכנית, ולבחון את השפעת הטיפול . 1

על עבודתם. ביתר פירוט, ללמוד על מאפייניהם של העובדים המטפלים, על היקף וסוג העזרה שהם נותנים, על השפעת 
הטיפול על עבודתם ועל צרכים לא מסופקים שלהם. כמו כן ללמוד על התופעה מנקודת מבטם של המנהלים בארגונים, הן 

מבחינת ההשפעה על העבודה והן מבחינת הכלים שיש להם כדי להתמודד עם התופעה. 

לבחון האם היה שינוי לאורך זמן בעקבות הפעולות שנעשו בארגון, ובכלל זה קיום או אי-קיום מדיניות מובנית, ומתן סיוע . 2
בפועל לעובדים שהם בני משפחה מטפלים )למשל שעות גמישות, חופשות ללא תשלום(. 

ללמוד על שביעות הרצון של העובדים בארגון מן התוכנית.. 3

 ללמוד על תרומת התוכנית:. 4

לעובדים שמטפלים בבן משפחה קרוב: העלאות המודעות לצורכיהם, שביעות רצון ותרומה נתפסת מן הפעילויות שבהן השתתפו 	

למנהלים: העלאת מודעות לצורכי העובדים המטפלים, קבלת כלים להתמודדות עם עובדים אלו  	

לכלל העובדים: העלאת ערך הארגון, חיזוק תחושת המחויבות ושביעות הרצון  	

2.2 שיטת המחקר
בכל הארגונים שהצטרפו לתוכנית )עשרה ארגונים, כ-5,000 עובדים( נערך סקר מיפוי ארגוני עם כניסתם לתוכנית. מטרת הסקר . 1

הייתה למפות את התופעה בארגון ולהעלות את המודעות אליה בקרב העובדים והמנהלים. סקר המיפוי נבנה תוך התבססות 
על כמה מקורות: שאלונים קודמים של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל על בני משפחה, הסקר החברתי של הלמ”ס משנת 2006 
 Extension Family Living Employed Family Caregiver Survey UW שעסק בהרחבה בנושא זה באותה שנה( ושאלון(
University of Wisconsin-Madison(  Programs( 3. הסקר הופנה לכלל העובדים אך הייתה הבחנה בין שלוש תת-קבוצות: 

https://fyi.extension.wisc.edu/agingfriendlycommunities/files/2020/03/ECSurvey-instrument-as-of-March-2020-for-web-and-  3

distribution.pdf

https://fyi.extension.wisc.edu/agingfriendlycommunities/files/2020/03/ECSurvey-instrument-as-of-March-2020-for-web-and-distribution.pdf
https://fyi.extension.wisc.edu/agingfriendlycommunities/files/2020/03/ECSurvey-instrument-as-of-March-2020-for-web-and-distribution.pdf


14

בני משפחה מטפלים, מנהלים ועובדים ‘רגילים’. הסקר כלל התייחסות להיקף התופעה, לפרופיל בני המשפחה המטפלים, 
להשפעת הטיפול על העבודה, למידת השיתוף במקום העבודה ולעזרה המועדפת על ידי העובדים. כמו כן מנהלים נשאלו 
על ההתמודדות שלהם עם עובדים שהם בני משפחה מטפלים ועל ההשפעה של הטיפול על התפקוד של העובד בעבודה. 

הסקרים נערכו בין השנים 2017-2015. 

בכל אחד מן הארגונים )10( נערך בסיום התוכנית מיפוי להערכת מידת הידידותיות לבני משפחה מטפלים. המיפוי התייחס . 2
למאפייני הארגונים ולפעולות הארגוניות שנעשו במסגרת התוכנית. את המיפוי ערך צוות המחקר על בסיס דיווחי הארגונים 

ובעזרת מפעילי התוכנית. המיפויים סיכמו את הפעילות שנערכה בין השנים 2017-2015.

בשלושה ארגונים נערך סקר מיפוי נוסף כשנתיים לאחר סקר המיפוי הראשון. הכוונה הייתה לערוך סקר חתך נוסף כדי לראות . 3
את תמונת המצב הארגונית )ולא לעקוב אחר אותם עובדים פעם נוספת(. הסקר הופנה לכלל העובדים אך הייתה הבחנה בין 
שלוש תת-קבוצות: בני משפחה מטפלים, מנהלים ועובדים ‘רגילים’. בדוח מובאת השוואה בין תמונת המצב הארגונית בשתי 
נקודות הזמן ובין הארגונים השונים. התכנון המקורי היה לערוך סקר מיפוי בכל ארגון שיצטרף לתוכנית, ולערוך מחקר מעמיק 
יותר בשלושה ארגונים )שני ארגונים תעשייתיים וארגון חברתי אחד(. בפועל, אחד הארגונים התעשייתיים לא שיתף פעולה 

עם התוכנית, ולכן סקר המיפוי נערך בארגון נוסף – חברתי.

נערכו 14 ראיונות פתוחים פנים אל פנים וריאיון אחד טלפוני בשלושה ארגונים: שני ארגונים תעשייתיים וארגון חברתי אחד. . 4
מטרת הראיונות האיכותניים הייתה להעמיק את הידע על הנושא ועל התוכנית עם האנשים שהובילו אותה בתוך הארגונים 
או נחשפו אליה באופן עמוק יותר. מתוך כך הראיונות בוצעו עם שני מנכ”לים, שלושה מנהלי משאבי אנוש )להלן: מש”א(, 
שני אנשי צוות של מש”א, ארבעה מנהלים שהשתתפו בפעילות התוכנית ו/או היו מטפלים בעצמם וארבעה עובדים מטפלים. 
חלק מן הראיונות נערכו בתחילת התוכנית וחלק בסיומה. הראיונות נוהלו במבנה של ראיון עומק חצי-מובנה, תוך שימוש 
בפרוטוקול המחקר אשר מחד היה מכוון לתיאורים עשירים ופתוחים, ומאידך היה ספציפי וממוקד, כלומר, מכוון להעמקה 
בתיאורים ופרשנויות של מצבים ספציפיים. הריאיון אופיין במבנה דינמי וגמיש. כלומר, הסדר על פיו נבדקו הדברים היה תלוי 
בטיב האינטראקציה, בתגובות של המרואיין ובהתפתחות הריאיון. כמו כן, הוספו שאלות בהתאם להקשר ולרלוונטיות הנושא 
לשאלת המחקר ומטרותיו. במהלך הריאיון נעשה ניסיון לאפשר רצף רעיוני ואסוצייטיבי כדי שתגובות המראיין ישפיעו כמה 
שפחות על סוג ואופי המידע שייחשף. הראיונות נערכו במקום העבודה, בחדרו של העובד או בחדר סגור שהוקצה לשם כך 

)כדוגמת חדר ישיבות(.
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2.3 ניתוח הנתונים
בניתוח הנתונים הכמותי השתמשנו בכלים של סטטיסטיקה תיאורית כדי לתאר את מאפייני האוכלוסייה בסקר. ניתוחים דו-
משתניים בנוגע להבדלים בין קבוצות אוכלוסייה )למשל בין מטפלים עיקריים ללא עיקריים(, בין ארגונים ובין הסקר הראשון לשני 
נבחנו באמצעות המבחן הסטטיסטי χ2. כמו כן נעשה ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסיטית. כאשר נמצא הבדל מובהק ברמת 

מובהקות של 5% הוא מצוין בכוכבית.

ניתוח איכותני נושאי )תמטי( הוא שיטה לזיהוי דפוסים )תמות( בתוך המידע האיכותני שנאסף בדרכים שונות, ניתוחם ודיווח 
 Braun( עליהם. הניתוח מסייע לארגן ולתאר את המידע תיאור מפורט, תוך מתן פרשנות להיבטים שונים של שאלת המחקר
Clarke, 2006 &(. בשלב ראשון מופו נושאים )themes( בתוך הטקסט של כל אחד מן הראיונות. בשלב השני אותרו נושאים 

משותפים החוזרים על עצמם ונושאים ייחודיים, עד לגיבוש סופי של התמות )שקדי, 2011(.

2.4 אתיקה במחקר
סקר המיפוי הארגוני – סקר המיפוי הופץ לעובדי הארגונים על ידי נציג מש”א בארגון, בצירוף מכתב נלווה החתום על ידי מנהל 
מש”א של הארגון או נציגו. במכתב הוסבר כי הסקר נערך בשיתוף עם מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, וכי השאלון הוא אנונימי ולא 
ניתן לזהות את העובד או את בן משפחתו בשום דרך. עוד הוסבר שהנתונים יישמרו בסודיות ויעובדו כך שלא יתאפשר זיהוי. 
נוסף לכך נכתב כי מילוי השאלון לא יכול לפגוע בשום דרך בעבודתו של העובד, ושהוא לא חייב לענות על שאלות אם הוא לא 

מעוניין בכך. למעשה, בעצם מילוי השאלון הביע העובד הסכמה להשתתף במחקר. 

עם סיום השאלון, בחלק שבו התבקש העובד למלא פרטים אישיים, הוזכר פעם שנייה כי השאלון הוא אנונימי ולא ניתן יהיה 
לזהות את העובד. עם זאת, חלק ממטרת השאלון הייתה להעלות את המודעות לצרכים ולתופעה של בני המשפחה המטפלים 
וליצור כתובת ארגונית בנושא. לפיכך, היה רצון לייצר ערוץ שדרכו, עובד שמעוניין בכך, יוכל להעביר את המידע למשאבי אנוש. 
לכן, בארגונים שהיו מעוניינים בכך, נוספה בסיום השאלון שאלה המזמינה את העובד לרשום את שמו כדי שצוות המחקר יעביר 

את השם למש”א ללא שאר התשובות בשאלון. 

ראיונות העומק הפתוחים – נציג מש”א ביקש וקיבל את הסכמת העובדים להתראיין לפני שפרטיהם הועברו לחוקרים.
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3. ממצאים 

3.1 תוצאות סקרי מיפוי התופעה בארגון
הסקרים הופצו ל-3,626 עובדים בשמונה ארגונים שונים במסגרת המחקר הנוכחי. 1,443 עובדים השיבו לסקרים, כאשר שיעור 
ההשבה היה בממוצע 40%, ונע בין 18% ל-93% )לוח 1(. בשני ארגונים נוספים )הנכללים בדיווח בפרק 3.2 – תוצאות המיפויים 
המסכמים( נערך מיפוי בכלי שפותח במסגרת המחקר. בשני ארגונים אלו המיפויים שימשו להצגת הממצאים להנהלת הארגון 

במסגרת התוכנית, אך לא היו חלק ממסגרת המחקר.

עם סיום המיפוי, הוצגו הממצאים בכל ארגון, ובהתאם לממצאים גובשה תוכנית המותאמת לארגון. 

שיעור המטפלים מתוך המשיבים לסקר עמד על 44%. הנחת העבודה הייתה שמטפלים ייטו יותר לענות לסקר, ולכן שיעור זה 
הוא ככל הנראה הערכת יתר של שיעור המטפלים בארגון. הסתייגות זו הובאה בפני ההנהלה כאשר הוצגו לה תוצאות המיפוי 
הארגוני. נוסף לכך, חשוב לציין כי מטרת סקר המיפוי הארגוני לא הייתה לתת תמונת מצב ארצית על תופעת בני המשפחה 

במקומות עבודה, אלא לתת תמונת מצב בכל ארגון וארגון )כפי שאכן נעשה(. 

לוח 1: מספר המשיבים ושיעור ההשבה על סקר המיפוי

שיעור המטפליםשיעור ההשבהמספר המשיביםמספר העובדיםארגוןמגזר
58020135%52%ארגון 1תעשייה
45813630%55%ארגון 2תעשייה
45030267%35%ארגון 3תעשייה
100018118%38%ארגון 4תעשייה
1205848%53%ארגון 1פארמה
47724351%47%ארגון 1 חברתי

43021951%45%ארגון 2חברתי^
11110393%30%ארגון 3חברתי

^ארגון חברתי 2 וארגון חברתי 3 הם שני ארגונים בעלי הנהלה נפרדת השייכים לאותו ארגון גג. הסקר הראשון נערך בנפרד בשניהם, וכן הפעולות 
הארגוניות היו שונות.
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מאפייני בני המשפחה המטפלים
כמחצית מן המטפלים )49%( הגדירו את עצמם מטפלים עיקריים )בן המשפחה שנותן את עיקר העזרה(, ורוב המטפלים )62%( 

מטפלים בהורים זקנים )לוח 2(.

לוח 2: מאפייני המטפלים, N=747 )באחוזים(

מאפיינים
)N=611( מין

נשים
גברים

57
43

)N=555( גיל
עד 40

40+
26
74

)N=569( )יחס קרבה )במי מטפלים
הורה

בן/בת זוג
בן משפחה אחר

אחר )כגון חבר או שכן(

62
5

27
5

)N=557( סוג מטפל
מטפל עיקרי

לא מטפל עיקרי
49
51

)N=636( מנהל
כן

לא
31
69

)N=507( הקושי העיקרי של המטופל
מחלה ידועה )כגון סרטן/דמנציה(

מוגבלות תפקודית בלבד
לא ידוע

61
28
11

)N=484( שעות טיפול בשבוע
עד 8 שעות 

 8+
64
36
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השפעת הטיפול בבן המשפחה על העבודה
רוב בני המשפחה המטפלים דיווחו כי נגרמה להם הפרעה לסדר היום )85%( וכי הם הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה )81%( 
בעקבות הטיפול. נוסף על כך, כחמישית דיווחו כי הם שוקלים שינוי בתעסוקה )כגון צמצום המשרה( וכעשירית ויתרו על קידום 

)תרשים 1(. 

תרשים 1: כיצד השפיע הטיפול בבן המשפחה על העבודה, שיעור הפגיעה )באחוזים(

13
19

81 85
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90

 נגרמה הפרעה לסדר היום הפסידו ימי עבודה שקלו שינוי בתעסוקה ויתרו על קידום

%

מבחינת תחושת העומס המוטל על בני המשפחה המטפלים בשל הטיפול, 40% דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד, 40% דיווחו 
על עומס לא כל כך כבד ו-20% על עומס בכלל לא כבד.

מצד שני, העבודה במקביל לטיפול, יכולה ליצור אפקט חיובי. בחנו אותו באמצעות השאלה ‘באיזו מידה אתה מסכים עם 
המשפט: העבודה עוזרת לי לשמור על שפיות מול משימות הטיפול בקרוב שלי’. 72% השיבו שהם מסכימים במידה בינונית, 

רבה, או רבה מאוד.

מידת השיתוף במקום העבודה
על השאלה ‘האם פנית למישהו בארגון’ השיבו בחיוב 40% מן העובדים )פנייה למש”א – 9%, פנייה למנהל – 31%(: שיעור הנשים 
שפנו היה גבוה יותר משיעור הגברים )46% לעומת p=0.004 ,34%(; מטפלים עיקריים פנו יותר ממטפלים לא עיקריים )62% 
לעומת p<0.001 ,31%(; עובדים אשר ידעו מהי הבעיה של האדם )למשל דמנציה או סרטן( פנו יותר מעובדים שלא ידעו זאת 
)48% לעומת p<0.001 ,33%(; עובדים אשר הקדישו לטיפול יותר מ-8 שעות בשבוע פנו יותר לעומת אלה שהקדישו פחות זמן 
 .)p<0.001 ,33% (; ועובדים מארגוני הייטק פנו יותר לעומת עובדים מארגונים תעשייתיים )52% לעומתp<0.001 ,34% 59% לעומת(
בניתוח רב-משתני של מאפייני הפונים )לוח 3( עלה שעובדים שפנו יותר היו אלה שמטפלים באדם עם מחלה מוגדרת )כגון סרטן( 
ולא אלה המטפלים באדם עם בעיות תפקוד כלליות )עקב זיקנה בדרך כלל(, וכן אלה שהטיפול דרש מהם השקעה רבה יותר 
של זמן )8 שעות בשבוע או יותר(. כמו כן נמצא שעובדים בארגונים החברתיים פנו יותר מאשר עובדים בארגונים העסקיים. יש 
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להתייחס לכיוונים העולים מן הניתוח כאינדיקציות ראשונות למאפיינים הקשורות לשיתוף בארגון, לנוכח ההטיות שיכולות להיות 
בשל שיעור המענה והטיית המענה. 

)N=345( לוח 3: ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית לניבוי מאפייני הפונים בארגון

)BExp(Bמאפיין
CI 95% 
Lower

CI 95% 
Upper

מובהקות 
)p(

0.1871.2050.6792.1400.524מגדר בן המשפחה: נשים )לעומת גברים/לא ידוע(
0.1751.1920.6962.0390.522גיל בן המשפחה: +55 )לעומת פחות/לא ידוע(

0.0221.0220.6201.6860.932מנהל: כן )לעומת לא(
מחלת מקבל הטיפול: מחלה ידועה )כגון סרטן/

0.7392.0941.3043.3620.002דמנציה( )לעומת אחר(
1.3123.7152.2676.0880.000שעות טיפול: 8+ )לעומת פחות(

0.8742.8090.2330.7480.003-סוג ארגון: תעשייתי )לעומת עמותה/חברת תרופות(
1.0330.045-קבוע

בחינה של היקף הפנייה לפי מידת ההפרעה לעבודה )תרשים 2( העלתה שאכן עובדים שנגרמה להם הפרעה לסדר היום עקב 
הטיפול פנו יותר )44%( מאלו שלא )30%(, וגם אלה שנאלצו להיעדר פנו יותר )47%( מאלה שלא )21%(. אולם עדיין בסך הכול רק 
כמחצית מן העובדים שנגרמה הפרעה לעבודתם עקב הטיפול פנו למישהו בארגון והשאר לא פנו אף על פי שהיו במצב דומה. 

כלומר גם אם עובדים נעדרים מן העבודה עקב הטיפול, הם לא בהכרח מדווחים שזו הסיבה להיעדרותם. 

תרשים 2: היקף הפנייה למקום העבודה )מנהל או מש”א( לפי סוג פגיעה בעבודה )באחוזים(
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הדרך המועדפת לקבלת עזרה מן הארגון
הדרכים המועדפות לקבלת עזרה היו: ייעוץ אישי )70%(, קבלת מידע כתוב )55% קבלת מידע באינטרנט, 47% קבלת מידע מודפס( 

וקבלת עזרה במסגרת קבוצה )36% היו מעוניינים להשתתף בסמינר, ו-22% בקבוצת תמיכה( )תרשים 3(.

תרשים 3: דרך מועדפת לקבלת עזרה )באחוזים(

70

55
47

36

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 קבוצת תמיכה סמינר דפי מידע מידע באינטרנט ייעוץ אישי

% 

57% מן המנהלים הם מטפלים בעצמם. פרט לכך שהם ענו כמטפלים, הם גם נשאלו על ההתמודדות שלהם כמנהלים עם בני 
משפחה מטפלים. השאלה הראשונה הייתה האם יש להם עובדים שהם בני משפחה מטפלים. 46% מן המנהלים שהשיבו לסקר 
)n=339( אמרו שיש להם עובד שהוא בן משפחה מטפל, 34% אמרו שאין להם עובד מטפל ו-20% השיבו שהם לא יודעים. בסך 

הכול נראה שהערכת המנהלים בנוגע לשיעור בני המשפחה המטפלים בארגון דומה לשיעורם בקרב המשיבים לסקר. 

מיעוט מן המנהלים אמרו שלהערכתם הטיפול פוגע בתפקוד העובדים במידה רבה או רבה מאוד )15%( ו-30% אמרו שזה פוגע 
במידה בינונית. נמצא שהכלים שיש בידי המנהלים כדי לסייע לעובדיהם הם אוזן קשבת, גמישות וייעוץ או הפניה לשירותים. 60% 

מן המנהלים אמרו שיהיו מעוניינים לקבל סיוע איך לעזור לעובדים.

3.2 תוצאות המיפויים המסכמים

מאפייני הארגונים והפעולות שנעשו בהם 
בכל הארגונים שבהם פעלה התוכנית, מנהל מש”א סייע בהגדרת הפעלתה והיה אחראי להובלתה.

התוכנית נכנסה לארגון הראשון בשנת 2015, וכשלוש שנים אחר כך היא פעלה בעשרה ארגונים. הארגונים אימצו את התוכנית 
במועדים שונים במשך שנים אלו, ולכן הם נמצאים בשלבים שונים של יישומה. כמו כן ישנם הבדלים בין הארגונים ברכיבים שהם 

בחרו ליישם מתוך התוכנית. 
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התוכנית פעלה במגוון ארגונים השונים זה מזה באופי הארגון וגודלו. ארבעה ארגונים הם ארגונים תעשייתיים בינוניים עד גדולים, 
שניים הם חברות פארמה קטנות, עוד שלושה הם מלכ”רים בינוניים עד גדולים, וארגון נוסף הוא משרד ממשלתי שיש לו שלוחות 

ברחבי הארץ. 

לוח 4 מציג את מאפייני הארגונים ואת הפעילויות שנעשו בהם, ומדרג את היקף הפעילות, זאת כדי לתת תמונה כוללת של 
פעילות התוכנית בארגונים. 
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לוח 4: מאפייני הארגונים והפעילות שנעשתה בהם

סוג הארגון
 תעשייה

1
 תעשייה

2
 תעשייה

3
 תעשייה

4
 פארמה

1
 פארמה

2
 חברתי

1
 חברתי

2
 ממשלה

1
 חברתי

3

58045845010001201274774301250111מספר העובדים בארגון

25277311826293830אחוז המנהלים בארגון )הערכה לפי המיפוי(

41711111מספר אתרים שבהם פועל הארגון בארץ

01/201505/201604/201602/201501/201603/201701/201503/201506/201604/2016מועד המיפוי 

35%30%67%18%48%53%51%49%19%93%שיעור ההיענות לסקר

52%55%35%38%53%50%47%45%30%שיעור בני המשפחה המטפלים
48323347362248463133מספר חודשי פעילות התוכנית4
מודעות והסכמה של ההנהלה

מפגש ישיר עם המנכ”ל או עם ההנהלה – 
---+-+-++-נוסף על מפגש עם מנהל מש”א

פעילות בארגון

++++++++++++++++++++חשיפה/הדרכה למנהלים 

++++++++++++++++++++++הפצת ידע פנימי

---++++++++++++++קבלת ייעוץ אישי חיצוני

--++++-+-+-+כמה סדנאות /הרצאות לעובדים

מנגנונים

-*++++++**----קבוצת עמיתים

--+*+*-*+-מדיניות ארגונית כתובה

-+++------+מנגנונים נוספים )אוריינטציה, אתר(

סיכום
מספר תחומים שבהם עשו פעילויות )מתוך 

)COUNT( )8 אפשריות 
555.5364.56.563.52פעילות בתכנון קיבלה חצי נקודה

ציון מסכם בכל הרכיבים )מתוך 20 
 )SUM( )אפשריים 

1096.55107.516.5124.52פעילות בתכנון קיבלה חצי נקודה

)SUM/20( 50%45%33%25%50%38%83%60%23%10%אחוז מתוך הציון המקסימלי

* בתהליך | + כן / פעילות מעטה | ++ פעילות בינונית | +++ פעילות רבה

נכון לסוף שנת 2018  4
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הפעילות שנעשתה בארגונים
להלן תיאור הפעילות שנעשתה בארגונים: 

בכל הארגונים בוצעה חשיפה/הדרכה להנהלה הבכירה או לצוות מש”א על ידי צוות CGI על אודות תופעת בני משפחה  	
מטפלים במקום העבודה )בחלק מן הארגונים בפני יותר מפורום אחד(. בארבעה ארגונים נפגש צוות CGI עם מנכ”ל הארגון. 

ברוב הארגונים נערכה גם חשיפה לדרג ניהולי נמוך יותר שבוצעה על ידי צוות CGI או על ידי צוות מש”א של הארגון.

בכל הארגונים הייתה גם הפצה פנימית לכלל העובדים של מידע על אודות התופעה. החשיפה הראשונית של הנושא לכלל  	
העובדים נעשתה דרך סקר המיפוי. מלבד זאת, הופץ המידע במגוון אופנים, בהם: פרסום בפורטל פנימי, לוח מודעות, דוא”ל, 

פלייר/גלויה, או סרטון.  

ברוב הארגונים )7( ניתנה לעובדים מטפלים האפשרות לפנות לקבלת ייעוץ אישי מצוות CGI )בשלושה ארגונים הוחלט שלא  	
להציע את השירות(. בכל ארגון הוגדר היקף שעות הייעוץ שהוקצה לעובדים, וישנו הבדל גדול בין הארגונים במספר העובדים 
שניצלו את שעות הייעוץ )נע בין עובדים בודדים בחלק מן הארגונים לכמה עשרות בארגונים אחרים(. אולם יש להביא בחשבון 
שיש הבדל בין הארגונים גם במספר העובדים המועסקים בהם וגם במשך הזמן שבו השירות הוצע – שני גורמים שהשפיעו 

על מספר פגישות הייעוץ שניתנו.

במחצית מן הארגונים ניתנו גם הרצאות או סדנאות לעובדים. בארבעה מתוך חמשת הארגונים שעשו זאת, ניתנו הרצאה אחת  	
או שתיים, אולם אחד הארגונים השקיע בזה מאוד ועשה שתי סדרות של הרצאות ובסך הכול ערך 14 מפגשים. 

מחצית מן הארגונים בחרו להקים קבוצת עמיתים מעובדי הארגון שתוביל את התהליך.  	

כמחצית מן הארגונים כתבו מדיניות ארגונית בנושא בני משפחה מטפלים )3( או היו בתהליך של כתיבת מדיניות בעת כתיבת  	
הדוח )3(, אך המדיניות לרוב כללה התייחסות כללית לנושא ולא פירטה זכויות כמו חופשה ללא תשלום, חופשה בתשלום 

וכד’. מדיניות בנושאים אלו נשארה פתוחה לדיון בין העובד לארגון.

ארגונים שונים בחרו בפעילויות ייחודיות כגון הכנסת הנושא לאוריינטציה לעובדים חדשים, או הקמת אתר פנימי לעובדים  	
המרכז מידע על הנושא.

כדי לדרג את היקף הפעילות שנעשתה בארגונים ולאפשר השוואה ביניהם, ניתנו דירוגים לכל ארגון בכל תחום פעילות. דירוגים אלו 
סוכמו למדד אחד מסכם. בסך הכול הוגדרו שמונה תחומי פעילות שאפשרו צבירת עשרים נקודות )שישה תחומים עם ציון בין 1 
ל-3, ושני תחומים עם ציון 1 או 0(. הציון המסכם של כל ארגון נקבע לפי מספר הנקודות שצבר מתוך מספר הנקודות המקסימלי. 
מחישוב מדד זה עולה שארגון אחד קיבל ציון גבוה )83%(, שלושה ארגונים קיבלו ציון בינוני-גבוה )50%-75%(, ארבעה קיבלו 

ציון בינוני-נמוך )25%-50%(, ושניים קיבלו ציון נמוך )מתחת ל-25%( )לוח 4(. 
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3.3 תמונת המצב בארגונים – שינויים לאורך זמן
אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את תמונת המצב בארגון בנוגע לבני משפחה מטפלים עם כניסת התוכנית לארגון, ולבחון 
האם היה שינוי לאורך זמן בעקבות הפעולות שנעשו בארגון. לשם כך, כשנתיים לאחר הסקר הראשון, שנערך בכל הארגונים, 
בשלושה ארגונים )חברתי א’, חברתי ב’ ותעשייתי א’( נערך עוד סקר. הכוונה הייתה לערוך את המחקר לאורך זמן בשלושת 
הארגונים הראשונים שנכנסו לתוכנית. עם זאת, אחד הארגונים שתוכננו לכך, שיתף פעולה רק חלקית עם התוכנית, וכן הקשה 
על שיתוף הפעולה עם המחקר. לכן הוחלט לקיים ראיונות פתוחים בארגון תעשייתי נוסף, וכן לערוך סקר בארגון חברתי נוסף. 
הסקר השני פנה גם הוא לכלל העובדים )ללא קשר אם השיבו לסקר הראשון או לא(, מתוך מטרה לתת תמונת מצב ארגונית 
ולא מעקב אישי. כמו כן נערכו ראיונות פתוחים בשלושה ארגונים )חברתי א’, תעשייתי א’ ותעשייתי ב’(. בשני ארגונים )חברתי 
א’ ותעשייתי ב’( רואיינו המנכ”לים, מנהלי מש”א ואיש צוות נוסף ממש”א, מנהלים ועובדים מטפלים שקיבלו סיוע מ-CGI. בארגון 

תעשייתי א’ רואיין מנהל מש”א )סך הכול רואיינו 15 איש(. 

המידע להלן יציג ממצאים משלושת הארגונים וישלב בין תוצאות הסקרים הארגוניים )לפעמים תוך השוואה בין תוצאות הסקר 
הראשון ובין תוצאות הסקר המסכם( ובין המידע האיכותני שנאסף. המטרה היא לזהות את השינויים שחלו בכל אחד מן הארגונים 

בפרק הזמן שחלף בין הסקרים, ולתאר את הפעילות של הארגונים ושל CGI ואת תוצאותיה. 

ארגון חברתי א’ וארגון חברתי ב’5 הם עמותות המעסיקות כ-500 עובדים ופועלות במרכז הארץ. ארגון תעשייתי א’ הוא ארגון 
עסקי המעסיק כ-600 עובדים בארבעה אתרים ברחבי הארץ. ארגון תעשייתי ב’ הוא ארגון עסקי המעסיק כ-500 עובדים ונמצא 

בצפון הארץ. יש לציין כי הארגונים לא נבחרו באופן אקראי ולכן יש להתייחס בזהירות להסקה רחבה של הממצאים. 

הנתונים על כלל העובדים בארגון התקבלו מצוות מש”א באותו ארגון.

בארגון חברתי ב’ שתי יחידות ארגוניות שמוצגות להלן כארגון אחד.  5
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מיפוי התופעה בשתי נקודות זמן
מטרת המיפוי החוזר הייתה לבחון בכמה ממדים האם יש שינוי לאורך זמן בתופעת בני המשפחה המטפלים בארגון ובאופן שבו 

היא נתפסת ומטופלת. 

לוח 5: מספר המשיבים ושיעור ההשבה על הסקרים, סקר ראשון וסקר מסכם

סקר מסכםסקר ראשון

מספר משיביםארגון
שיעור מתוך כלל 

מספר משיביםהעובדים
שיעור מתוך כלל 

העובדים

24451%13624%חברתי א’

32258%35559%חברתי ב’

12%^20135%70תעשייתי א’

^ זו הערכה כיוון שלא קיבלנו את מספר העובדים הכולל בזמן הסקר המסכם.

מלוח 5 עולה כי שיעור המשיבים במיפוי המסכם היה נמוך יותר בשני ארגונים )חברתי א’ ותעשייתי א’(. מהשוואת מאפייני המשיבים 
לסקר למאפייני כלל העובדים לפי גיל ומגדר )לוח 6( עולה כי יותר עובדים מבוגרים יחסית ויותר נשים השיבו לשני הסקרים. הסבר 
אפשרי לכך הוא הנטייה של עובדים מטפלים לענות על הסקר )לעומת לא מטפלים( וייצוג היתר של נשים ושל עובדים מבוגרים 
יותר בקבוצה זו. ואכן שיעור המטפלים בשני הסקרים עומד על כמחצית מן המשיבים לסקר )לעומת 30% שיעור ארצי( )לוח 6(. 

לוח 6: מאפיינים דמוגרפים של המשיבים ובכלל הארגון, סקר ראשון וסקר מסכם )באחוזים(

סקר מסכםסקר ראשון
שיעור מתוך כלל ארגון

המשיבים
שיעור מתוך כלל 

העובדים
שיעור מתוך כלל 

המשיבים
שיעור מתוך כלל 

העובדים
53 74 43^ 53^ חברתי א’גיל: מעל 40

---706172חברתי ב’
---76---78תעשייתי א’

80747870חברתי א’מגדר: נשים*
81768181חברתי ב’

---281425תעשייתי א’

^ בארגון חברתי א’ הנתון היה של בני 45 ויותר )נתון על בני 40 ומעלה לא היה זמין(. לאור זאת לא נערכה בדיקת מובהקות בין הארגונים.
* p<0.001 – המובהקות היא של ההבדל בין הארגונים בשיעור הנשים מתוך המשיבים בשני הסקרים



26

מתרשים 4 עולה כי שיעור המטפלים העיקריים בארגון חברתי א’ ובארגון חברתי ב’ היה נמוך יותר בסקר המסכם )29% לעומת 
37% ו-29% לעומת p<0.03,50%(, בעוד בארגון תעשייתי א’ הוא נשאר יציב )45%(. שיעור המטפלים בהורה עמד על כשני שליש 
מן המטפלים. זאת למעט בארגון תעשייתי א’ בסקר המסכם, שם שיעור העובדים שמטפלים בהורה )48%( היה נמוך משיעור זה 
בסקר הראשון )p<0.001( )64%(. ההבדל נובע בעיקר משיעור גדול יותר של עובדים שדיווחו שהם מטפלים בילד בסקר המסכם 

)17%( לעומת בסקר הראשון )6%( )לא בתרשים(. 

תרשים 4: שיעור המטפלים ומאפייניהם, סקר ראשון וסקר מסכם )באחוזים(
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 מטפלים בהורה מטפל עיקרי שיעור המטפלים

%

 סקר מסכם סקר ראשון

בארגון חברתי א’, העובדים נשאלו מתי התחילו לטפל. מתשובותיהם עולה כי 34% התחילו בשנה האחרונה, 29% בשנתיים 
האחרונות והשאר לפני שלוש שנים או יותר. כלומר זו תופעה דינמית ובכל פעם מצטרפים ל’מועדון’ עובדים חדשים. יתרה מכך, 
יש להביא בחשבון כי גם תחלופת עובדים יכולה להביא לשינויים כאלו. כך למשל, לאותו ארגון )חברתי א’( הצטרפו בשנתיים 

האחרונות שלפני הסקר כ-200 עובדים חדשים. 

הממצאים שהתקבלו בנושא השפעת הטיפול על העבודה היו דומים בין השנים 2015 ל-2017. כך למשל בארגון חברתי א’, נמצא 
שיעור דומה של עובדים המדווחים על הפסד שעות או ימי עבודה )79% לעומת 80%(, על הפרעה לסדר היום )61% לעומת 65%( 
ועל ויתור על קידום )5% בשני הסקרים( )תרשים 5(. בנוגע לאפשרות לבצע שינוי בתעסוקה )לצמצם את היקף המשרה או לעזוב 
את העבודה(, יותר עובדים שקלו זאת בסקר הראשון )21%( מאשר בסקר המסכם )8%(. גם בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי 
א’, התקבלו ממצאים דומים בשני הסקרים )למעט הבדל בארגון תעשייתי א’ בדיווח על הפרעה לסדר היום, 31% בסקר המסכם 

לעומת 80% בסקר הראשון, שכנראה נבע מטעות בהבנת השאלה(. 
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תרשים 5: השפעת הטיפול על העבודה^, ארגון חברתי א’, סקר ראשון וסקר מסכם )באחוזים(
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 ויתרת על הצעה לקידום בעבודה

 **שקלת לעשות שינוי בתעסוקה

 הטיפול הפריע לסדר היום בעבודה

 הפסדת שעות או ימי עבודה

 סקר ראשון סקר מסכם

^יותר מתשובה אחת אפשרית
p<0.001 **

מבחינת תחושת העומס על המטפל, בארגון חברתי א’ ובארגון חברתי ב’ נמצא כי שיעור המטפלים שדיווחו על עומס כבד או 
כבד מאוד המוטל עליהם עקב הטיפול היה גבוה יותר בסקר הראשון )46% ו-43% בהתאמה( משיעור זה בסקר המסכם )32% 
ו-34% בהתאמה(. ייתכן שחלק מן ההסבר להבדל זה נובע מן השיעור הגדול יותר של מטפלים עיקריים שנמצא בסקר הראשון. 
בארגון תעשייתי א’, כשליש מן המטפלים בשני הסקרים דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד המוטל עליהם עקב הטיפול )37% 

בסקר הראשון ו-31% בסקר המסכם(. 

מן הצד האחר, בשאלה על ההשפעה החיובית של העבודה על בן המשפחה המטפל: “באיזו מידה אתה מסכים עם המשפט: 
העבודה עוזרת לי לשמור על שפיות”, נמצא כי כשלושה רבעים מן המטפלים מרגישים זאת במידה בינונית ומעלה בשני הסקרים, 

בשלושת הארגונים. 

לסיכום, מן המיפוי בשתי השנים עולה כי אומנם יש שינויים במאפייני המטפלים ובמאפייני המטופלים, אך בסך הכול התופעה 
קיימת – כמחצית מן המשיבים )או הערכה כשליש מן העובדים( הם בני משפחה מטפלים. לא נמצאו הבדלים ניכרים לאורך הזמן 
מבחינת המשמעות של הטיפול עבור העובדים. עם זאת עלה כי גם אם מאפייני התופעה הם דומים, המטפלים עצמם מתחלפים, 

ואם רוצים לתת פתרון ארגוני, יש לבחון כיצד להשאיר את התופעה במודעות לאורך זמן.   

כניסת התוכנית לארגון והתאמתה ל-DNA הארגוני
בשלושת הארגונים שבהם נערכו הראיונות הפתוחים, הכניסה של CGI לארגון הייתה דרך היכרות אישית בין איש מפתח מן 
העמותה לאיש מפתח מן הארגון. מן הראיונות עלה מכל הדרגים כי אופי הפעילות של התוכנית תואם לאופי הארגון, כלומר תואם 
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לתרבות הארגונית שכבר הייתה בארגון. בהמשך לכך, חלק מן המרואיינים טענו כי התאמה כזו בין אופי הארגון ובין אופי התוכנית 
היא תנאי הכרחי לכניסת התוכנית לארגונים.

הפעילות בארגון וחשיפתה לכלל העובדים
בלוח 4 פורטו הפעילויות שנעשו בכל אחד מן הארגונים. בסקרים נשאלו כל העובדים )גם אלו שאינם מטפלים( על החשיפה 

שלהם לפעילויות אלו )תרשים 6(. 

תרשים 6: חשיפה לפעילויות שנעשו בארגון בנושא ‘בני משפחה מטפלים’, לפי ארגונים )באחוזים(
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                       p<0.001 *

מניתוח הממצאים עולה כי יש קשר בין הפעילות שנעשתה בארגון ובין החשיפה של העובדים אליה. כך למשל, בארגון חברתי 
א’ פעלו רבות צוות מש”א וקבוצת עמיתות לשם חשיפת הפעילות )כולל חלוקה של סוכריות על מקל עם תזכורת על הנושא 
לקראת סדנה שהתקיימה(, ו-81% מן המשיבים לסקר דיווחו כי הם נחשפו לנושא. בראיונות הפתוחים עלה כי החשיפה הארגונית 
אפשרה לעובדים שלא מטפלים להיחשף לנושא, ואם הם הפכו לבני משפחה מטפלים בעצמם, הם ידעו שיש למי לפנות בארגון. 

בארגון תעשייתי א’, החשיפה נעשתה דרך פרסום בלוחות ארגוניים ודרך סקר שנתי שנערך ובו הוזכר הנושא; שיעור החשיפה 
הגיע לכמחצית מן העובדים שהשיבו על הסקר.

כרבע מן המשיבים בשלושת הארגונים אמרו שהשתתפו במפגש בנושא בני משפחה מטפלים, אם כמנהלים ואם כעובדים מטפלים 
)פירוט על מפגשים אלו יינתן בהמשך(. 

כעשירית מן המשיבים בארגון חברתי א’ ובארגון חברתי ב’, וכרבע מהם בארגון תעשייתי א’ ענו כי נחשפו לנושא בשיחת משוב 
או אוריינטציה. 
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תפיסת השפעת הפעילות
כלל המשיבים על הסקרים נשאלו על השפעת הפעילות הארגונית על המודעות שלהם לנושא, על יצירת כתובת לפניות בארגון 

ועל תפיסתם את הארגון. 

מתרשים 7 עולה כי בין שליש )33%( למחצית )47%( מן המשיבים אמרו כי הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים העלתה את 
המודעות שלהם במידה רבה או רבה מאוד.  

תרשים 7: העלאת המודעות של העובד לנושא, לפי ארגונים )באחוזים(*
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p<0.001 *

מתרשים 8 עולה כי יותר מחצי מן המשיבים בארגון חברתי א’ )56%( אמרו כי יש כתובת בארגון בנושא של בני משפחה מטפלים 
במידה רבה או רבה מאוד. בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי א’ שיעור זה עמד על 42% ו-40% בהתאמה. השאר חשבו שלא 

נוצרה כתובת או שלא ידעו על כך. 

תרשים 8: באיזו מידה יש כתובת בארגון לבני משפחה מטפלים, לפי ארגונים )באחוזים(*
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מתרשים 9 עולה כי 51% מן המשיבים בארגון חברתי א’, 34% בארגון חברתי ב’ ו-41% בארגון תעשייתי א’ הסכימו כי הארגון עושה 
יותר למען עובדיו במידה רבה או רבה מאוד. השאר חשבו שלא או שלא ידעו להשיב. 

תרשים 9: באיזו מידה אתה מרגיש שהארגון עושה יותר למען רווחת העובדים, לפי ארגונים )באחוזים(*

p<0.001 *

כלומר, בסך הכול אנחנו רואים כי בין שליש למחצית מן העובדים דיווחו על תחושה של עשייה למען רווחת העובדים בעקבות 
הפעילות הארגונית בנושא בני משפחה מטפלים. לכאורה, אפשר היה לצפות לשיעור גבוה יותר. חלק מן ההסבר לכך עלה בראיונות 
הפתוחים. נאמר כי הפעילות של CGI הייתה חלק מפעולות שונות של הארגון למען רווחת העובד והעובדים לא בהכרח הכירו 

בתרומתו הייחודית. בארגונים אלו התרבות הארגונית מסתכלת על העובד כעל אדם שלם, שיש להתייחס גם לחייו הפרטיים.

מן הממצאים עולה כי צריך להתייחס בפרופורציה לפעילות בנושא בני משפחה מטפלים בהקשר הארגוני. לבני המשפחה 
המטפלים, כפי שנראה בהמשך, זה יכול מאוד לעזור, אבל בהקשר הארגוני הכללי, זה רק חלק מתוך מכלול הפעילויות שנעשות 

בארגון למען העובד ובכלל. 

שיתוף ושיח בארגון בנושא בני משפחה מטפלים
אחת ממטרות התוכנית הייתה להגביר את השיח הארגוני בנושא בני משפחה מטפלים. כלומר, שעובדים מטפלים ירגישו נוח יותר 

להעלות את הנושא בארגון, אם זה בפני המנהלים שלהם, בפני צוות מש”א או בפני עמיתים. 

עם זאת, מתרשימים 10, 11 ו-12 עולה כי בהשוואה לסקר הראשון, בסקר המסכם השיח הארגוני בארגון חברתי א’ ובארגון חברתי 
ב’ דווקא ירד מעט, ואילו בארגון תעשייתי א’ )שבו השיח בנושא בסקר הראשון היה מאוד נמוך( הוא עלה. נמצא שבסוף התוכנית 
שלושת הארגונים היו במקום דומה מבחינת השיח הארגוני בנושא בני משפחה מטפלים )45% בארגון חברתי א’, 40% בארגון 

תעשייתי א’, 39% בארגון חברתי ב’(. 
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כפי שעולה מתרשים 10, בארגון חברתי א’, הייתה פחות פנייה בנושא הטיפול בבן משפחה לשלושת הגורמים )מנהל, מש”א, 
חבר( בין הסקר הראשון לשני. העובדים שלא שיתפו, נשאלו מדוע לא עשו זאת. הסיבה המרכזית שהם ציינו היא כי לא היה צורך. 

עם זאת, אפשר לטעון כי הגדרת הצורך היא לעיתים עניין של מודעות. כך למשל, מן הניתוח שהובא בפרק 3.1 עלה כי ישנם 
עובדים שאינם משתפים על אודות מצבם גם אם נעדרו מן העבודה בשל הצורך לטפל. נוסף לכך, כעשירית ציינו כי לא ידעו למי 

לפנות או לא רצו לשתף. 

הסבר אפשרי לירידה בשיתוף בין הסקר הראשון לשני, הוא האחוז הנמוך יותר של מטפלים עיקריים בסקר המסכם. כאשר 
מסתכלים רק על המטפלים העיקריים, נמצא ששיעור השיתוף גבוה יותר )בשני הסקרים(, וההבדלים בין הסקרים קטנים יותר: 
סך הכול שיתוף בקרב מטפלים עיקריים בסקר המסכם 50% לעומת 61% בסקר הראשון, פנייה למנהל 40% לעומת 44%, פנייה 

למש”א 30% לעומת 31%, שיתוף חבר 25% לעומת 33%. 

הסבר נוסף הוא השינוי הארגוני שחל בזמן פעולת התוכנית. בארגון חברתי א’ נצפתה גדילה ניכרת במצבת כוח האדם, אשר הקטינה 
את ההיכרות האישית בין העובדים, ובמקביל תחלופה של מנהלת מש”א שעבדה שנים רבות בארגון והכירה את העובדים אישית. 

תרשים 10: פנייה בנושא הטיפול – ארגון חברתי א’ )באחוזים(
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בארגון תעשייתי א’ נמצא שהיה יותר שיתוף בסקר המסכם )40%( לעומת הסקר הראשון )24%(. הבדל זה נובע משניים מתוך 
שלושת גורמי השיתוף )פנייה למנהל – 26% לעומת 18%, ושיתוף חבר – 14% לעומת 8%(. הפנייה למש”א הייתה נמוכה מאוד 

בשני הסקרים ללא הבדל ניכר ביניהם )3% בסקר המסכם ו-2% בסקר הראשון( )תרשים 11(.



32

תרשים 11: פנייה בנושא הטיפול – ארגון תעשייתי א’ )באחוזים(
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בדומה לארגון חברתי א’, גם בארגון חברתי ב’ הייתה דווקא ירידה בשיעור הפניות )תרשים 12(.

תרשים 12: פנייה בנושא הטיפול – ארגון חברתי ב’ )באחוזים(
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התרומה הנתפסת של השיח בארגון לעובד המטפל
העובדים ששוחחו עם מישהו בארגון נשאלו על התרומה של הפעילות בארגון עבורם. שלושה רבעים )76%( מן העובדים בארגון 
חברתי ב’, שני שליש )66%( מן העובדים בארגון חברתי א’ וכמחצית )56%( מן העובדים בארגון תעשייתי א’ השיבו שבעקבות 

התוכנית הם הרגישו נוח יותר לפנות או לדבר עם מישהו במידה רבה או רבה מאוד )לוח 7(. 

לוח 7: התרומה הנתפסת של השיחה בארגון לעובד המטפל )באחוזים(

ארגון תעשייתי א’ארגון חברתי ב’ארגון חברתי א’
הרגשת יותר נוח בעקבות הפעילות בארגון לפנות או לדבר 

667656עם מישהו )במידה רבה/רבה מאוד(
756169הרגשת הקלה בעקבות השיחה )במידה רבה/רבה מאוד(

משוב דומה התקבל מן הראיונות האיכותניים. לדוגמה, אחת המנהלות ציינה כי היכולת לדבר על הבעיות הוסיפה לתחושת הביתיות. 

אחד היתרונות שעלו הוא שהפעילות הארגונית יצרה לגיטימציה לדבר על הנושא: 

]הפעילות[ מאוד הביאה למודעות את זה שזה לא בעיה אישית שלי. כמובן שבאופן הגיוני את יודעת שיש "
עוד אנשים שמתמודדים עם אותן בעיות, אבל את לא נפתחת לדבר על זה. לא משהו שמדברים עליו יותר 

מדי. הפתיחות הזו מאוד עזרה" )עובדת-מטפלת(

הדיבור עם אחרים יצר תחושה של העובד כי הוא חלק מקבוצת שווים.

נוסף על כך, שלושה רבעים )75%( מן העובדים בארגון חברתי א’ וכשני שליש מן העובדים בארגון חברתי ב’ )61%( ובארגון תעשייתי 
א’ )69%( אמרו שהרגישו הקלה בעקבות השיחה )לוח 7(. כך למשל תיאר אחד העובדים את תחושתו: 

גם לפני התוכנית היה בסדר, אבל היום המנהל שלי מודע למצב. אני יודע שאם צריך תהיה התחשבות "
מהמפעל. לפחות יש הבנה שאני לא יוצא לחופשה אלא לעזור לבן המשפחה" )עובד-מטפל(

בהמשך לכך, העובדים נשאלו מה הוצע להם בשיחה עם המנהל או עם צוות מש”א. כפי שניתן לראות בתרשים 13, שני הפתרונות 
הרווחים יותר שהוצעו הם אוזן קשבת/אמפתיה )בייחוד בארגון חברתי א’( וגמישות בשעות. לשיעור נמוך יותר הוצע הפחתת עומס 
)יותר בארגון תעשייתי א’(, הפניה לייעוץ חיצוני והפניה לפעילות בתוך הארגון )יותר בארגון חברתי א’(. התחושות של האמפתיה 
עלו גם בראיונות הפתוחים. “המקום מאוד מחבק” ציינה אחת העובדות המטפלות. האמפתיה לצד הגמישות בשעות ייצרה עבור 

העובדים לגיטימציה לטיפול, הרגשה טובה והרגשת ביטחון ויציבות בעבודה:

הפתיע אותי שיש התייחסות, לא ציפיתי, זה חריג, לא נתקלתי בזה במקומות עבודה קודמים. זה לא שיש "
עזרה כספית או מעשית כמו הסעה. אבל עצם זה שאתה יודע שזה שאתה נעדר בגלל דבר כזה לא יפטרו 

אותך, זה עוזר, אתה לא מוטרד" )עובד-מטפל(
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תרשים 13: בשיחה עם המנהל או עם מש”א, אילו מבין הדברים הוצעו לך? )באחוזים(^
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אחד הדברים שציינו מנהלים וצוות מש”א הוא החשיבות להשארת הנושא בסדר היום הארגוני לאורך זמן כדי שעובדים ידעו 
שהם יכולים לפנות. 

אין לנו יעד להגיע למספרים גבוהים, פתחנו ערוץ, אולי לא כולם מעוניינים לפנות. חשוב לי שמי שכבר מחליט "
לפנות יקבל מענה, ולא ירגיש שסתם פנה" )מנהל מש"א(

מתן סיוע ישיר לעובד המטפל
בארגון חברתי א’, העזרה הישירה לעובדים המטפלים כללה: ייעוץ מ-CGI )29%(, מפגשי מידע וסדנאות במקום העבודה )26%( 
וסיוע מקבוצת עמיתות )9%(. בסך הכול כשליש מן העובדים המטפלים בארגון זה, קיבלו לפחות אחד מן הדברים. בארגון תעשייתי 

א’ העזרה הישירה כללה ייעוץ מ-CGI )9%( בלבד. 

בקרב העובדים המטפלים בארגון חברתי א’ שקיבלו סיוע, נמצא שיעור גבוה יותר של מטפלים עיקריים, שהתחילו לטפל לפני 
יותר משנתיים ומטפלים עם תחושת עומס כבדה/כבדה מאוד. 

תרומה נתפסת של קבלת הסיוע
רוב העובדים שקיבלו עזרה בארגון חברתי א’, אמרו שהעזרה שקיבלו תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד: שיחות ייעוץ – 68%, 
מפגשי מידע והדרכה – 69%, סיוע מקבוצת עמיתות – 67%. בסך הכול, רובם אמרו שהעזרה שקיבלו תרמה להם במידה רבה או 
רבה מאוד בקבלת מידע על זכויות ושירותים )65%( ובקבלת תמיכה רגשית )57%(; כמחציתם אמרו שלמדו כיצד לדאוג לעצמם 
)48%( ולהתמודד עם קשיי הטיפול )47%(; וכשליש אמרו שזה תרם להם במידה רבה או רבה מאוד להקלה בעומס )30%(. רוב 
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מי שקיבל סיוע, היה מעוניין להמשיך לקבל אותו בעתיד )87% מאלו שקיבלו שיחות ייעוץ, 87% מאלו שקיבלו מפגשי הדרכה, 
ו-80% מאלו שקיבלו סיוע מקבוצת העמיתות(. 

מן הראיונות האיכותניים בארגונים עלו התמות שלהלן בנוגע לתרומה הנתפסת של התוכנית:

הנגשת השירות  	

העובדים המטפלים דיווחו כי אילולא השירות היה במקום העבודה, הם כנראה לא היו מקבלים אותו. אם בשל סיבות של חוסר 
זמן, עומס במטלות הטיפול ובמטלות העבודה, ואם בשל קושי לבקש עזרה, שמאפיין בני משפחה רבים. 

אם לא היה את השירות הזה ]בארגון[ הייתי מתמודדת לבד, בגלל שאני לא אוהבת לבקש עזרה. הייתי "
מתמודדת לבד. היה לי יותר קשה" )עובדת-מטפלת(

יצירת קבוצת שווים 	

הסדנאות שהועברו בארגון חברתי א’ אפשרו יצירת קבוצת שווים שיכולה להתייעץ מחוץ לגבולות הסדנה.

ביום-יום זה לא נושא שפותחים בשיחה על קפה במסדרון. כשיש סדנה ואת רואה מי מגיע, את יכולה לשחרר "
רגשות ומתחים, ולהתייעץ, מה אתם עשיתם... למשל עם המטפלת... גם דברים טכניים, אבל גם המטען הרגשי. 

זה היה מאוד טוב שזה היה חלק ממקום העבודה" )עובדת-מטפלת(

קבלת תמיכה רגשית וסיוע בקבלת החלטות 	

עזרה נוספת שהעובדים ציינו היא קבלת תמיכה רגשית, בעיקר כאשר קיבלו ייעוץ אישי. מלבד מתן תמיכה, הייעוץ סייע בהתמודדות 
עם בעיות משפחתיות )למשל בעיות שהתעוררו בין האחים המטפלים(, ובקבלת החלטות הנוגעות לטיפול.

בהתעסקות היום-יומית CGI לא יכולים לעזור, אבל כשהגיעה ההתלבטות אם להשאיר את אימא בבית, היה "
קשה, הייתי לבד... הייתי במצוקה מאוד קשה, היא ]היועצת[ רצתה להבין עם מה אני מתמודדת, זה עשה 
לי המון סדר, היא לא נתנה לי להתבלבל. היא יכלה לראות אותי מבחוץ... בסוף השיחה היא אמרה לי 'את 

מכניסה אותה למקום, במקביל תחפשי עובדת זרה'... זאת השיחה שהכי עזרה לי" )עובדת-מטפלת(

עזרה במידע ובירוקרטיה 	

סוג סיוע נוסף הוא העזרה לעובד המטפל להתמצא בסבך הבירוקרטי ובקבלת מידע על שירותים. לעיתים הסיוע היה בנוגע 
לשאלה ספציפית ולפעמים יותר כללי. סביב נושא הסיוע הבירוקרטי עלה כי לעיתים ציפו העובדים כי היועץ מטעם CGI יפתור 

את הבעיות במקומם, "יעביר להם טפסים" או יאשר הליכים מנהליים. 
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קבלת סיוע עתידי
העובדים המטפלים שלא קיבלו סיוע נשאלו מה היו רוצים לקבל בעתיד. מתרשים 14 עולה כי הסיוע המבוקש ביותר בארגון 
חברתי א' הוא ייעוץ בניהול הטיפול )63%(, לאחר מכן בקבלת יותר עזרה פורמלית עבור הקרוב )47%(, בקבלת ייעוץ בנוגע לדאגה 

עצמית )42%(, בקבלת מידע על המחלה והמוגבלות )41%( ובתמיכה רגשית )41%(. 

תרשים 14: באיזו מידה היית מעוניין לקבל סיוע בתחומים הבאים כדי להקל עליך את הטיפול בקרוב/ים שלך? ארגון חברתי 
א’ )באחוזים(
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בארגון חברתי ב’ דירוג סוגי הסיוע המועדפים היה דומה, אולם שיעור העובדים שהיו מעוניינים בסיוע נמוך יותר בכל התחומים 
)תרשים 15(. ייתכן כי הדבר נובע מכך ששיעור גבוה יותר של משיבים ענה על הסקר בארגון חברתי ב', ולכן כלל גם משיבים 

שפחות התעניינו בתופעה.        
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תרשים 15: באיזו מידה היית מעוניין לקבל סיוע בתחומים הבאים כדי להקל עליך את הטיפול בקרוב/ים שלך? ארגון חברתי 
ב’ )באחוזים(

28

29

29

30

31

35

39

47

0 20 40 60 80 100

 לקחת פסק זמן מן הטיפול

 שיקשיבו לי/ לקבל תמיכה רגשית

 לקבל ייעוץ כיצד לאזן בין העבודה לטיפול

 להכיר אנשים עם קשיים דומים לשלי

 לקבל יעוץ כיצד לדאוג לעצמי טוב יותר

 לקבל מידע על המחלה או על המוגבלות

 לקבל יותר עזרה פורמלית עבור הקרוב שלך 

 לקבל ייעוץ בניהול הטיפול

%

בל
לק

ם 
יני

וני
מע

יו 
שה

ע 
סיו

 ה
מי

חו
ת

 

 במידה בינונית במידה רבה במידה רבה מאוד

דרך הסיוע המועדפת בארגון חברתי א', בשתי הפעמים שבהן נערך הסקר, היא פגישת ייעוץ אישית. מעניין לציין כי שיעור העובדים 
המעדיפים הפניה לקבלת מידע, הן דיגיטלי והן של דפי מידע, גבוה יותר בשנת 2017 לעומת בשנת 2015 )תרשים 16(.  

תרשים 16: במידה שהיו מציעים לך כעת עזרה כלשהי בהתמודדות עם הטיפול, באיזו דרך היית מעוניין לקבל אותה? ארגון חברתי 
א’ )באחוזים(^
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בארגון תעשייתי א' העובדים שלא קיבלו סיוע אישי נשאלו האם יהיו מעוניינים בכך, ו-19% מהם השיבו בחיוב. 
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תפיסת המנהלים את התוכנית
אחוז המנהלים בקרב המשיבים היה 22% בארגון חברתי א', 33% בארגון תעשייתי א' ו-35% בארגון חברתי ב'. שיעור המנהלים 
שהם בעצמם מטפלים )48% בארגון חברתי א' ובארגון תעשייתי א' ו-46% בארגון חברתי ב'(, דומה לשיעור המטפלים בקרב כלל 

העובדים. 

בארגון חברתי א', שיעור המנהלים שדיווחו שיש להם עובד שהוא בן משפחה מטפל )38%( נמוך משיעור המטפלים בארגון )51%(. 
בארגון חברתי ב' ובארגון תעשייתי א', השיעור הוא דומה )50% ו-51% בהתאמה(. בארגון חברתי א', כרבע מן המנהלים )27%( אמרו 
שהם לא יודעים אם יש להם עובד מטפל. ממצא זה מעיד על ייצוג חסר של התופעה על ידי המנהלים, ומשאיר מקום להמשך 

העלאת המודעות בקרב המנהלים, כך שתמיד ידעו אם אחד העובדים שלהם מטפל בבן משפחה.

רוב המנהלים אינם חושבים שהטיפול פוגע בתפקוד העובדים שלהם )90% מן המנהלים בארגון חברתי א', 79% מן המנהלים 
בארגון חברתי ב', ו-80% מן המנהלים בארגון תעשייתי א' טענו שהטיפול פוגע במידה בינונית ומטה(. כמחצית מן המנהלים 
בארגון חברתי א' ובארגון תעשייתי א' )56%( ו-64% מן המנהלים בארגון חברתי ב' היו מעוניינים לקבל מידע כיצד לסייע לעובדים.

מחצית )50%( מן המנהלים בארגון חברתי א' ושליש )33%( מן המנהלים בארגון תעשייתי א' דיווחו כי הפעילות בנושא בארגון 
עזרה להם כמנהלים בהתמודדותם עם עובדים שהם בני משפחה מטפלים.

מבחינת כלים שיש למנהלים בסיוע לבני משפחה מטפלים, כל המנהלים בארגון חברתי א' וכמעט כל המנהלים בארגון תעשייתי 
א' ובארגון חברתי ב' דיווחו כי הם מספקים אוזן קשבת לעובד. שעות עבודה גמישות הן כלי שמשתמשים בו כל המנהלים בארגון 
חברתי א' ובארגון חברתי ב', ומחצית מן המנהלים בארגון תעשייתי א', אולי בשל העובדה שמדובר במפעל תעשייתי שעובדים 
בו במשמרות בדרך קבע. בארגון חברתי א' ובארגון תעשייתי א', רק מיעוט מן המנהלים אמרו כי הפחיתו את עומס העבודה 
המוטל על העובד, לעומת זאת בארגון חברתי ב' כחצי מן המנהלים אמרו שעשו זאת. יש לציין שבהשוואה לדיווחי העובדים על 
הקלה בעומס העבודה )תרשים 12(, לא תמיד ישנה התאמה לדיווחי המנהלים. ייתכן שהדברים נתפסים אחרת בקרב העובדים 

והמנהלים, או שהמנהלים עושים זאת רק במקרים מסוימים ולכן חלק מן העובדים שלהם לא חשים זאת.

בראיונות הפתוחים סיפרו המנהלים על זיהוי עובדים מטפלים, על כלים שבהם הם משתמשים ועל דילמות שעולות להם 
בהתמודדות. הפעילות הארגונית עוררה את המודעות לנושא, ואת תשומת הלב של המנהל להיעדרויות למשל. בנוגע לכלים 
עלה בעיקר הנושא של גמישות, הן בשעות והן במקום העבודה, כולל מתן כלים המאפשרים זאת כמו מחשב נייד. המודעות של 
המנהל לצרכים של העובדים המטפלים, מאפשרת להם גם לסייע לעובדים לקבוע תוכנית עבודה המותאמת לצרכים שלהם. כך 

למשל סיפר אחד המנהלים:

יש לנו עומס מטורף במחלקה, העניין מאוד לחוץ, עולם התפעול, ונדיר מאוד שהייתי צריך להגיע לעובד "
]המטפל[ ולבקש ]ממנו[ שעות נוספות. ]משתדלים[ לא להגיע לשאול אותו, כי בארבע ההסעה ]של ילדיו עם 
הצרכים המיוחדים[ מגיעה אליו הביתה. אני אפילו לא שואל. לכולם יש דברים לעשות. לאחרים אני פחות 

מוותר" )מנהל(.
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חלק מן המנהלים סיפרו כי בעקבות הפעילות הארגונית בנושא הם קיבלו לגיטימציה לבקש דברים עבור העובד, למשל לבקש 
מן הארגון לתת ימי מחלה נוספים לעובד, כדי שלא תפגע משכורתו. 

עכשיו יש התחייבות ארגונית אז זה עזר לי. זה יותר ברור ופחות נתון לוויכוח" )מנהלת("

חלק מן המנהלות העלו דילמות הקשורות לכך שגם אם הן מזהות או יודעות במרומז כי העובד מתמודד עם טיפול בבן משפחה, 
אם הוא לא פונה אליהן הן מהססות לפנות אליו מחשש לפגיעה בפרטיותו. 

אחת המנהלות, אשר השתתפה באחת מסדנאות המנהלים, ציינה כי מלבד ההפנמה שעליה להיות כתובת עבור העובדים בנושא, 
היא הייתה שמחה לקבל יותר הדרכה, כולל הדמיות )סימולציות(, במטרה ללמוד כיצד להתמודד עם המצב העדין שבין חדירה 

לפרטיות ובין דאגה לעובד כאדם שלם.

פרט למיומנות הכרוכה בכך, נראה שהדבר קשור לתפיסה של עד כמה העולם הפרטי של העובד צריך להיות חלק מעולם העבודה 
שלו. זוהי דילמה שאנשי מש”א ומנהלים הביעו תפיסות שונות בנוגע לה, ללא הכרעה חד-משמעית. 

המנהלים גם הזכירו שהעובדה שהעובד הוא בן משפחה מטפל היא רק חלק מן ההתייחסות אליו כעובד: 

אם לא אהיה מרוצה מאותו עובד... זה לא שאני אשאיר עובד שלא טוב מבחינה תפעולית בגלל אותו עניין. לא "
נכנס בחשבון. ]אבל[ אם מבקש גמישות בסידור עבודה, ולנו מסתדר, לא זאת תהיה הסיבה לעזיבה" )מנהל(

תרומת התוכנית בעיני המנהלים
המנהלים נשאלו מה תרומת התוכנית בעיניהם לארגון. התרומה הראשונה שהם ציינו היא מיסוד התחום:

אנחנו ממתגים את זה בשם 'קרגיברס' ויותר ממסדים את זה בשנתיים האחרונות, אבל תמיד התעסקנו עם "
זה, ולצערי עוד תהיה התעסקות בעתיד ]...[ תמיד ניסינו לעזור. הפך ליותר ממוסמך, פורמלי" )מנהל(

תרומה נוספת היא סיוע ישיר לעובדים. יש כלים ארגוניים שאליהם הם יכולים להפנות עובדים. לדבריהם, הסיוע עוזר לעובד 
לתפקד טוב יותר, ובדרך זו גם הארגון מרוויח:

תראי, זה יישמע קצת לקוני ולעוס. העובדים זה הכוח שלנו, המניע שלנו, אם אנחנו נכיר בהם כקרגיבר לכל "
דבר ועניין, והעובד בסוף האחרון שעושה את הפעולה בסוף הקו, ויש לו את כל הצרות והמסע הזה על הגב 
שלו, והוא רואה שהמפעל זה עוד אוזן קשבת והוא יכול להישען עליו, אז עשינו הרבה בשביל העובד. כי עוד 
פעם היום-יום זה דברים קטנים שמתווספים, וזה עושה וואו לעובד. כי היום-יום הוא לא פשוט, הרבה יותר 
קשה מיום של עובד שלא מטפל. אם אנחנו עוזרים לו טיפה, אז עשינו הרבה בשביל העובד שהוא הכוח 

המניע" )מנהל(
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אחד היתרונות הוא הנושא של שימור עובדים:

ברגע שאתה מגלה פתיחות, אנשים לא מנצלים לרעה. כשאתה מקמץ ומתחיל ללחוץ, העובד חושב 'המעסיק "
לא טוב' ועושים דווקא. אם תהיה אנושי תרוויח את העובדים שלך בגדול" )מנהל מש"א(

אם אני נכנס לראש של עובד ... ]הוא[ יחשוב כמה וכמה... 10 פעמים, ]גם[ אם ירוויח יותר ]בארגון אחר[, הוא "
יחשוב כמה וכמה פעמים, הוא צריך ממש ממש לסבול פה, כדי לעזוב פה אחרי שמכירים אותו" )מנהל( 

הרווח לארגון בנקיטת גישה ידידותית לבני משפחה מטפלים היא גם בפן הכלכלי )שימור עובדים( וגם בשמירה על ערכי הארגון 
או התרבות הארגונית של ראיית העובד כאדם שלם שמתייחסים לכל צרכיו. 

בהמשך לכך, יש לראות את הפעילות של CGI בהקשר זה, וכך גם ‘לשפוט’ את תרומת ההתערבות. כפי שאומר המנכ”ל של אחד 
הארגונים: 

זה לא שינוי דרך... ]זו[ עוד פעולה מכלל הפעולות שלנו עבור העובדים. מקום העבודה זה בית אצלנו – בסניף "
בארה"ב היה קשה להבין את ההתנהלות שלנו" )מנכ"ל(

3.4 מגבלות המחקר
מטרת המחקר המרכזית לא הייתה לתת תמונת מצב ארצית על תופעת בני המשפחה במקומות עבודה, אלא לתת תמונת מצב 
לכל ארגון וארגון )כפי שאכן נעשה(, וכן ללמוד על ההתערבות בשלושה ארגונים. עם זאת, הממצאים מובאים בצורה מסכמת, ולכן 
מטרת פרק זה היא להציג את המגבלות ולבקש מן הקורא זהירות בהשלכת הממצאים על ארגונים אחרים. המגבלה המרכזית 
במחקר היא שהארגונים שנחקרו לא נבחרו אקראית אלא נבחרו כי השתתפו בתוכנית ההתערבות. נוסף לכך, יש בהם שונות 
והטרוגניות אשר יכולה לפגוע בתוקף. בנוגע למילוי השאלון עצמו, כפי שצוין במהלך הדוח, יש לשער כי בני משפחה מטפלים נטו 
יותר להשיב על השאלון, כלומר הם בייצוג יתר לעומת שיעורם בארגון עצמו, וכן כי שיעור ההיענות היה שונה בארגונים השונים. 

מכאן שאין להשליך מן המחקר הנוכחי על מאפייני בני משפחה מטפלים בכלל מקומות העבודה. 

כמו כן שיטות המחקר האיכותניות והכמותיות לא נעשו באותו ארגון )למעט ארגון אחד(, ולכן עקרון התילות )טריאנגולציה( לא 
מוצה באופן מיטבי. 
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4. סיכום ודיון
התפיסה שיש להתייחס לקשר בין עבודה למשפחה היא חלק מן ההבנה שמקום העבודה הוא לא מערכת סגורה, כלומר הבנה 
שהעובד הוא לא ישות אחת מופרדת לעבודה ושנייה של משפחה, אלא לכל עובד יש כמה תפקידים. המצב הכלכלי המשפחתי 
והתפקיד כבן משפחה מטפל משפיעים על היעדרויות מן העבודה ועל שביעות הרצון מן החיים, ואלה משפיעים על אופן ביצוע 

.)Ireson et al., 2018( העבודה

התוכנית של CGI וג’וינט ישראל-אשל הביאה את הנושא של “בני משפחה מטפלים” בעולם העבודה לישראל, וסייעה לארגונים 
 Boyar, Wagner, Petzinger, & McKinley,( לפתח תוכניות ומדיניות ידידותית לתמיכה בתפקידים המרובים של העובד המטפל
2016(. בשלוש השנים הראשונות לקיומה, הצליחה התוכנית להיכנס לעשרה ארגונים מגוונים מבחינת אופיים, ולקדם בארץ את 

השיח על ארגונים ידידותיים לבני משפחה מטפלים, שלא היה קיים קודם. 

 Ireson et( בסקירה שיטתית עדכנית של 70 תוכניות ידידותיות לבני משפחה מטפלים בעולם שנערכה על ידי אירסון ושותפיה
al., 2018(, נמצא כי 86% מהן היו בארגונים גדולים )מעל 500 עובדים(, 8% בארגונים בינוניים )499-100 עובדים( ו-6% בארגונים 
קטנים )עד 99 עובדים(. בבחינת הארגונים שהצטרפו ראשונים ליוזמה של CGI בישראל, עלה כי שלושה ארגונים היו גדולים והיתר 

היו בינוניים )אם כי בארבעה מהם עבדו יותר מ-400 עובדים(, כלומר יש ייצוגיות רבה יותר לארגונים בינוניים.

מבחינת המגזרים שמהם הגיעו הארגונים בסקירה הבין-לאומית עלה כי 29% מהם הם ארגונים כספיים, 14% שירותי בריאות, 12% 
 .)Ireson et al., 2018( לשאר המגזרים הייתה ייצוגיות נמוכה יותר .)consumer goods( חברות טכנולוגיה ו-10% חברות צרכניות
הארגונים שבהם פעלה התוכנית בארץ היו ממגזרים אחרים: ארגונים תעשייתיים )4(, ארגונים חברתיים )3(, חברות תרופות )2( 

וארגון ממשלתי אחד.

מן המיפויים הארגוניים שנערכו עלה כי התופעה של בני משפחה מטפלים היא משמעותית בארגונים, ובני המשפחה משלמים 
מחיר על טיפול במקביל לעבודה. העזרה הרצויה מבחינת העובדים המטפלים היא קבלת ייעוץ אישי. 

שלב חשוב בתוכנית הוא זיהוי היקף הבעיה הארגונית )Grayson, 2017(. זאת מאחר שהבעיה המרכזית היא חוסר הזיהוי העצמי 
של בני המשפחה המטפלים. הסיבות לכך יכולות להיות רבות, בהן: תחושה שזה “חלק מהחיים”; חשש שזה יפגע בקריירה שלהם 
)למשל מניעת קידום(; שלא כמו טיפול בילדים או נכדים, אין משהו משמח או “חמוד” בטיפול בהורה מבוגר או בן זוג חולה. יותר 
 The National Alliance for Caregiving אף מצא שיש ארגונים שבהם התייחסו לכך כטאבו; בסקר של )Gareis, 2011( מכך, גאריס
וה-AARP )2015( בארה”ב, נמצא כי 50% מבני המשפחה המטפלים העובדים נמנעו מלספר למנהל הישיר שלהם על חובותיהם 
כמטפלים. לעומת זאת, בסקר אוסטרלי, דיווחו 85% מבני המשפחה המטפלים כי המעסיק שלהם ידע על תפקידם המשפחתי, 
.)Ireson et al., 2018( גברים נוטים פחות לדווח על הנושא מנשים .)Grayson, 2017( ו-77% דיווחו כי הרגישו בנוח לדבר על כך

מן הסקרים שנערכו במחקר הנוכחי בישראל, נמצא כי בממוצע 40% מבני המשפחה המטפלים דיברו עם מישהו בארגון בנושא, 
כאשר עובדים דיווחו יותר כאשר המחלה הייתה ידועה, וכאשר בן המשפחה טיפל שמונה שעות שבועיות או יותר. יותר מכך, 
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גם כאשר בני המשפחה נעדרו מן העבודה בשל הצורך לטפל, עדיין לא כולם דיברו על כך עם המנהל הישיר או מש”א. במחקר 
הנוכחי, לא נמצא כי גברים מדווחים פחות מנשים. המחקר הנוכחי הצביע על כך כי היעדר דיבור על הנושא הוא משמעותי. יש 

להעמיק ולבחון במחקרים נוספים את התופעה ואת הסיבות לה, תוך בחינת שונות בין מאפייני ארגונים שונים.  

המיפויים של התופעה בארגון עזרו להעלות את המודעות הן של ההנהלה והן של העובדים לתופעה, וסייעו בתפירת תוכנית 
פעולה המותאמת לכל אחד מן הארגונים. ישנו הבדל בין הארגונים במספר הפעולות הארגוניות שנעשו ובאיכותן. יש ארגונים 

שהפעולות הארגוניות שנעשו בהם היו רבות ומגוונות, ויש ארגונים שבהם הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. 

הסיוע העיקרי שהוצע בארגונים שנסקרו בסקירה הבין-לאומית, הוא שירותי תמיכה בבן המשפחה המטפל )סדנאות, ייעוץ( 
)69% מן הארגונים(, שעות גמישות )49%(, סיוע כספי )40%(, חופשה ללא תשלום )31%(, חופשה בתשלום )27%( ושינוי בתרבות 
הארגונית )Ireson et al., 2018( )24%(. מניתוח הפעולות הארגוניות במחקר הנוכחי )10 ארגונים( עלה כי ברוב הארגונים ניתנה 
אפשרות לקבל ייעוץ אישי, במחציתם ניתנו הרצאות או סדנאות ובמחציתם קבוצת עמיתים. הפתרונות של סיוע כספי, חופשה 
ללא תשלום או חופשה בתשלום לא עלו במחקר הנוכחי כפתרון שהארגון מציע לכלל העובדים המטפלים. ייתכן מאוד כי אלו 
פתרונות שהוצעו באופן פרטני לעובדים מסוימים בנסיבות מסוימות, אך הם לא היו חלק מן המדיניות המוצהרת של הארגון 
לטיפול בתופעה. בהמשך לכך, בשלושה ארגונים הייתה מדיניות ארגונית כתובה, ובשלושה אחרים היא הייתה בתהליך גיבוש 
בזמן המחקר. מיפוי הפעולות הארגוניות יכול לסייע בקביעת קריטריונים לפעולת CGI בארגונים בעתיד, ובקביעה עד כמה הארגון 

הוא ידידותי לבני משפחה מטפלים. 

כמו כן, מנגנונים ארגוניים הם קריטיים לשמירת נושא בני המשפחה המטפלים בסדר היום של הארגון, במיוחד לאחר יציאת התוכנית 
ממנו. מנגנונים אלה כוללים: מדיניות ארגונית כתובה, קבוצת עמיתים, רפרנט ארגוני לעניין, העברת מידע במפגשי אוריינטציה 
לעובדים חדשים, מידע קבוע באתר הארגון, העברת שאלון באופן קבוע בקרב העובדים ומנגנון להפניית עובדים לקבלת עזרה. 

בסקר המסכם שנערך בשלושה ארגונים, בין שליש למחצית מן העובדים העידו כי התוכנית העלתה את המודעות לנושא, ובין 
40% ליותר ממחצית תופסים כי כיום יש כתובת ארגונית לנושא. 

כמו בתוכניות אחרות בעולם )Cullen & Gareis, 2011( בתוכנית הישראלית הושם דגש על עבודה עם ההנהלה הבכירה ועם 
המנהלים בדרגות הביניים. בארגונים שבהם נערך הסקר המסכם עלה שכשליש עד מחצית מן המנהלים דיווחו כי הפעילות 
הארגונית בנושא עזרה להם כמנהלים. מחקרים בעתיד יכולים להרחיב את הלמידה על מנהלים במגוון של ארגונים ועל הקשר 

שבין ההתערבות ותפיסת המועילות שלה הן אצל המנהל והן אצל העובד שלו. 

מהסתכלות על תמונת המצב בארגון לאורך זמן ועל פעולות התוכנית עולות כמה תובנות:

מן המיפוי המסכם של הנושא בארגון עולה כי התופעה של בני משפחה מטפלים היא דינמית ומשתנה לאורך זמן, הן בשל  	
הצטרפות עובדים-מטפלים “חדשים” )כלומר שהתחילו לטפל בבן משפחה(, והן בשל הצטרפות עובדים חדשים לארגון. כלומר, 

ההתייחסות הארגונית צריכה להישמר במודעות לאורך זמן כדי לתת פתרונות לעובדים המטפלים ה”חדשים”.
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הארגונים, שאליהם נכנסה התוכנית ושבהם נערכה התבוננות עומק, הם ארגונים שהתרבות הארגונית שלהם מאפשרת  	
התייחסות לעובד כאל אדם שלם. הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים היא לא יוצאת דופן, אלא משתלבת בתפיסה הכללית 
של הארגון ובפעולות שנעשות. מכאן, ההשפעה של התוכנית היא לא מהפכנית, אלא תוספתית. הדבר משתקף הן בדברי 

המרואיינים והן בכך שהתפיסה של כלל העובדים בנוגע להשפעת התוכנית היא לא גבוהה מאוד. 

השאלה שעולה היא האם זהו תנאי הכרחי לכניסה לארגונים הבאים. יותר מכך, אם הנחת העבודה היא שלתרבות הארגונית  	
יש השפעה מכרעת על הפיכת ארגון לידידותי לבני משפחה מטפלים, יש לבחון כיצד לשלב בין הכוחות הפנימיים של הארגון 

ובין ייעוץ חיצוני בנושא זה. 

שלא כצפוי, השיח הארגוני לא היה רב יותר בכל שלושת הארגונים שנבדקו , אלא רק באחד מהם. הסבר אפשרי לכך הוא  	
שינויים בהרכב העובדים ובארגון עצמו. עם זאת, העובדים שרואיינו ציינו כי התוכנית הגבירה את הלגיטימציה לדבר על הנושא, 
יצרה קבוצת שווים ונתנה שקט נפשי לעובדים שעבודתם לא תיפגע בשל הטיפול המקביל. יתרה מכך, תרומה חשובה היא 
הנגשת העזרה לעובדים. חלקם דיווחו כי לולא הפעילות הארגונית, הם לא היו מחפשים עזרה חיצונית, ומצבם היה טוב פחות. 

העובדים שקיבלו סיוע ישיר, בייעוץ מ-CGI, בסדנאות במקום העבודה או מקבוצת העמיתות הביעו בסך הכול שביעות רצון  	
מן העזרה, בייחוד אלו שקיבלו תמיכה רגשית. עובדים שקיבלו סיוע בנושאים בירוקרטיים, חשו לעיתים כי המידע שקיבלו לא 

סייע להם או שלא היה תיאום ציפיות – היו עובדים שציפו שיפתרו עבורם את הבעיה. 

הכלים שבהם נעשה שימוש ושעליהם דיווחו הן העובדים המטפלים והן המנהלים הם אוזן קשבת ושעות גמישות )או ויתור  	
על שעות נוספות בארגונים התעשייתיים( ופחות הפחתת עומס. בשני ארגונים נוצרו מנגנונים של הפניה בתוך הארגון למש”א 

או לייעוץ של CGI, אך בארגון השלישי פחות. 

נראה כי התוכנית הצליחה לשנות מציאות ארגונית ולהכניס את הנושא לשיח הארגוני. התרומה הישירה לעובדים הייתה משמעותית 
מאוד לחלקם. עם זאת, יש לזכור, כי התוכנית היא חלק קטן ממכלול ההתייחסות לעובד כאדם במקום העבודה, ושהיא מושפעת 

מן התפיסה הכוללת של הארגון בנושא. 

 CGI דוח זה הוא תיעוד של הפעולה החלוצית להעלאת המודעות של ארגונים בישראל לתופעת בני המשפחה המטפלים, שהובילו
וג’וינט ישראל-אשל. במחקר הנוכחי נוצר כלי שיכול לאפשר זיהוי של בני משפחה מטפלים, שהוא שלב חשוב בזיהוי התופעה 
בארגון, וכן בסיס לכלי הבוחן את מידת הידידותיות של הארגון כלפי בני משפחה מטפלים. הפצה רחבה של כלים אלו יכולה 

לעזור בזיהוי, בהכרה ובדירוג של ארגונים בתחום זה. 

הפעילות של CGI וג’וינט ישראל-אשל בתוכנית זו הייתה שלב ראשון בהרחבת התפיסה במדינת ישראל של יצירת ארגונים 
ידידותיים לבני משפחה מטפלים. השלב הבא היה קיום שני קורסים לרפרנטים בנציבות שירות המדינה )נש”ם( שמטרתם הייתה 

להדריך את נציגות הארגונים )ממש”א ומחלקות הרווחה( כיצד לקדם את התפיסה בארגון. 

בהמשך לכך, בשנת 2019 התכנסה ועדה ממונה של נציב שירות המדינה )המעסיק הגדול במשק(, שמטרתה הייתה להגדיר 
את המדיניות של הנש”ם כלפי בני משפחה מטפלים. חשיבותה של ועדה זו היא שפעם ראשונה התקבלה הגדרה רשמית מיהו 
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/( בן משפחה מטפל ומהן הזכויות המוקנות לו במסגרת עבודתו בשירות המדינה
guide_line_062/he/GuideLine062.pdf(. חשיבות הנחיות אלו יכולה להיות גדולה יותר, מאחר שגם בעבר ארגוני עובדים בכלל 
המשק עקבו אחר הנחיות הנציב. מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים יכולה לתרום הן לארגון באופן כללי והן לבני המשפחה 

המטפלים באופן ספציפי. 

למחקר הנוכחי היו מגבלות רבות אשר נבעו בעיקרן מן הבחירה הלא אקראית של הארגונים שהשתתפו בו. מחקר מקיף אשר 
יבחן מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים במדגם מקיף של מקומות עבודה יכול להמשיך לשפוך אור על התופעה ועל הצרכים 
של בני משפחה מטפלים בהתמודדותם עם הטיפול במקביל לעבודה. כמו כן מחקרים בעתיד יכולים לבחון את המועילות של 

תוכניות מסוג זה בדרכים נוספות כמו מעקב אחר עזיבת עובדים, עלייה בתפוקה וכד’. 

יתרה מכך, למעט ההנחיות של נציב המדינה, אין הכרה רשמית במדינת ישראל בתפקיד של בני משפחה מטפלים )כמו באנגליה 
למשל(. מלבד זאת, כל הזכאויות של בני משפחה מטפלים בישראל הם בתחום של תעסוקה, לעומת מדינות שונות באירופה 
)Jungblut, 2015(, ונראה כי יש לקדם חקיקה בנושא. למשל, בהרחבת מספר הימים של חופשת המחלה שלה זכאי העובד, הקלה 
על הקריטריונים לקבלת הזכאות, גמישות בזמני העבודה, לקיחת חופשות ללא תשלום תוך הבטחת החזרה למקום העבודה וכד’. 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/guide_line_062/he/GuideLine062.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/guide_line_062/he/GuideLine062.pdf
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