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דבר פתח

זכה אשר המוגבל, לקשיש חדשני קהילתי שירות הוא בישראל לקשיש היום מרכז
במטרה הוקמו המרכזים ונרחבת. מהירה ולצמיחה פיתוח לתנופת האחרון בעשור
נועדו הם בקהילה. המתגורר המוגבל בקשיש המטפל השירות מערך את ולשפר לתגבר
את שניתן, ככל להמשיך, ולמשפחתו לו ולסייע המוגבל, לקשיש חיים איכות להבטיח

ובסביבתו. בביתו הסדירים החיים

כחצי בו ושוהים מאורגנת, בהסעה היום למרכז מובאים בקהילה המתגוררים זקנים
ושירותים פעילויות מגוון מציע המרכז קבועה. במתכונת בשבוע, ימים מספר יום,
רחצה, כגון אישייםטיפוליים שירותים חברתיתתרבותית, פעילות בו ומשולבים
שירות הכוללים פרהרפואיים מקצועיים ושירותים וכדומה, מספרה פדיקור, ארוחה,

בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה אחות, של שירות סוציאלי,
בו מבקרים שאינם בקהילה לזקנים שירותים לאספקת מוקד גם משמש המרכז
לפנייה וכתובת מוגנת, תעסוקה הזקן, לבית ארוחות הספקת כוללים אלה בקביעות.
עבור השירותים של והנגישות היעילות האיכות, את משפר זה שילוב ולהתייעצות.

בקביעות. בו משתתפים שאינם אלה עבור גם כמו במרכז המשתתפים
הגופים אחד הוא בישראל, הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל,
בבנייתם בתכנונם, ושותף מעורב והוא המרכזים, בפיתוח העוסקים המרכזיים
והרווחה, העבודה משרד המרכזים בהפעלת חלק נוטלים אשל מלבד ובהפעלתם.
משרד המקומיות, ברשויות חברתיים לשירותים האגפים לאומי, לביטוח המוסד
החל האחרונות, בשנים השונות. החולים וקופות לזקן המקומיות העמותות הבריאות,
המרכזים של הפיתוח תנופת לקשיש. יום מרכזי ולהפעיל להקים הפרטי המגזר גם
בערים הפזורים מרכזים מ90 ללמעלה מספרם מגיע ב1993, והיום, בעיצומה, עדיין

הארץ. ברחבי כפריים וביישובים

חלקם בשטח. וההפעלה הפיתוח תהליך כדי תוך התגבש היום מרכזי שירות של צביונו
בשירותים משולבים וחלקם זה לצורך במיוחד הוסבו או שהוקמו במבנים פועלים
או מקומי, שכונתי, בסיס על ופועלים שירותים, של גדול מגוון מספקים הם אחרים.
ואת המרכז שירותי את להתאים ניסיון היה המרכזים בפיתוח המנחה הקו אזורי.
השירותים ולתשתית המשורתת האוכלוסייה של המיוחדים לצרכים הפעלתו מתכונת

המקומית. המנהיגות מאופי המרכזים הושפעו כמוכן באזור. הקיימת
שונים, לתנאים עצמם את להתאים ויכולתם המרכזים הקמת את שאפיינה הגמישות
ובמתכונת השירותים בסלי מזה זה הנבדלים שונים, דגמים של ליצירתם הביאה
התפעול. ובעלות הניהול בדפוסי ובהרכבה, המשורתת האוכלוסייה בסוג הספקתם,
הצלחת את מבטאים ההבדלים מחד, המרכזים. של וחולשתם כוחם היא זו שונות
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הם בהם ולאזורים האוכלוסייה של המיוחדים לצרכים עצמם להתאים המרכזים
של מהותו בקביעת בהירות וחוסר בלבול ההבדלים יוצרים מאידך, אבל, ממוקמים.
ואת מטרותיו, את אופיו, את לקבוע ובהפעלה בפיתוח העוסקים על ומקשים המרכז,

בישראל. היום מרכז של הרצויים הדגמים
ובהרחבתו, היום מרכזי של השירות בביסוס הרב לעניין במקביל זו, בהירות חוסר
שיטתי באופן ולקבוע לסוגיהם, היום מרכזי את מעמיקה בצורה לבחון הצורך את העלו
מחקר ולממן ליזום ב1987, אשל, את הביא הדבר הרצויים. והדגם הצביון את יותר

בישראל. לקשיש היום מרכזי על מקיף הערכה
המרכזים את לאפיין  בישראל היום מרכזי סוגיית את לעומק לבחון נועד המחקר
לבין בינם ההבדלים על וכן עצמם, לבין המרכזים בין והשוני הדמיון נקודות על ולעמוד
הפיתוח כיווני ועל הקיימים הדגמים על ללמוד וכך אבות בבתי יום לטיפול מסגרות

הרצויים.

לתפעול הקשורים ההיבטים כל על ומעמיק מפורט מידע מספק יום מרכזי מחקר
הניהול, דרכי שירות, סלי ההפעלה, מתכונת משורתות, אוכלוסיות  המרכזים
המקצועיים הגורמים עלידי למרכזים וההפניה המרכזים, עלות פיזיים, היבטים

בקהילה.
המרכזים ולניהול לתפעול לתכנון, הנחיות לפיתוח בסיס שימשו המחקר ממצאי
אשל ירושלים; ולהפעלה, למהול הנחיות  לזקן יום מוגז* .1990 אשל בישראל:
מרכזי .1990 אשל ירושלים; ולבנייה, לתכנון הנחיות  לזקן >ום מרכזי .1990
המחקר על שהתבססו נוספים פרסומים ירושלים. להצטיידות, הנחיות  לזקן >ום
ברוקדייל, ג'וינטמכון בישראל, יום במרכזי עלויות לחישוב מודל .1992 פרימק הם
המוסד בקהילה. יום לטיפול חדש דגם לקשישים: משפחתון .1993 פרימק ירושלים;

ירושלים. ברוקדייל, מכון וג'וינט לאומי לביטוח
של אחר להיבט מוקדש פרק כל כאשר שלהלן, בפרקים מוצגים המחקר ממצאי
מקורות של שילוב תוך מעמיקה, בצורה תחום כל למצות ניסיון נעשה המרכזים.
וסילביה כורזים מלכה עלידי נכתבו הפרקים רוב נבחן. הוא שבאמצעותם המידע

פקטור. וחיים פרימק חנה כתבו אותו העלויות על הפרק מלבד טרכטנברגעובדיה
שלבי מפורטים כאן המחקר. של הכולל המערך ואת המחקר מטרות את מציג א' פרק
המרכזים. להערכת ששימשו המידע ומקורות הדגימה המתודולוגיה, הנתונים, איסוף
האפיונים את ובוחן המשתתפים אוכלוסיות על הממצאים בניתוח עוסק בי פרק

המשתתפים. של הבריאותיים והתפקודיים הסוציודמוגרפיים
בקהילה שונים לשירותים סמיכותם שלהם, המבנה המרכזים, מיקום על עומד ג' פרק

הפעלתם. ומתכונת
אותם מסווג היום, במרכזי הפעילויות ואת השירותים את מעמיק באופן מנתח די פרק

בהם. השימוש ובדרכי השירותים של ההפעלה במתכונת השונות את ובוחן
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מרכיבים: לשלושה התייחסות תוך ארגוניות כמערכות המרכזים את בוחן הי פרק
חוץארגוניים. ניהול ודפוסי פניסארגוניים ומעקב ניהול דפוסי כוחאדם,

המקצועיים הגורמים מצד אליהם וההפניה במרכזים השימוש דפוסי את מציג וי פרק
הציבור. ובריאות מרפאה ואחיות הרווחה בלשכות סוציאליים עובדים  בקהילה
הטיפול במהלך בהם השימוש ודרכי המרכזים עם ההכרות על ממצאים מובאים כאן

המוגבל. בזקן
כדי לה, והגורמים זו בעלות השונות מידת את ובודק המרכזים עלות את בוחן ז' פרק

במרכז. הניתנים השונים השירותים להספקת ביותר הזולות הדרכים את לאתר
פעולות ומציג הממצאים ליישום המחקר בעקבות שבוצעו הפעולות את סוקר חי פרק
למחקר סוגיות מספר בסיום מעלה הפרק היום. מרכזי נושא לקידום שנעשו נוספות

בעתיד.
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תודה דברי

המחקר. בביצוע לנו שעזרו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
בפנינו חשפו אשר האבות, בבתי יום לטיפול ולאחראים המרכזים למנהלי מודים אנו
את לנו להקדיש ונאותו העשיר, נסיונם ואת המקצועי הידע את ואוהדת כנה בצורה
ביותר. הטובה בצורה המחקר ביצוע את לאפשר כדי הדרושים והאמצעים הזמן מלוא
הפעולה שיתוף ועל מזמנם להקדיש נכונותם על מודים אנו ולמשפחותיהם לקשישים
ויהונתן כהן דוד קבילו, ליעקב ובמיוחד אשל, לצוות המידע. איסוף בתהליך הכן
לאסתר גם תודה כולו. במחקר המקצועי והליווי התמיכה על מודים אנו למברגר,
הבדיקה ביצוע על ורווחה חינוך מבני לפיתוח מהמכון קרישן ולאנדרי אלוןרשף

היום. מרכזי של הפיזיתפונקציונלית
מהידע ותרמו בהתלבטויות, עימנו שותפים היו אשר ההיגוי ועדת לחברי תודתנו

המחקר. כיווני בגיבוש שלהם המקצועי
והעבודה הסיעוד בעיסוק, הריפוי הפיזיותרפיה, בתחום המקצוע אנשי לכל מודים אנו
המקצועי ומהניסיון מהידע ותרמו המומחים, בקבוצות השתתפו אשר הסוציאלית,

במרכזים. אלה פונקציות של מקומן לקביעת ההמלצות לגיבוש שלהם
ולעובדים המשפחה לבריאות ובתחנות במרפאות הראשיות לאחיות תודתנו
ללמוד לנו ועזרו במחקר השתתפו אשר ובבתיהחולים, הרווחה בלשכות הסוציאליים
ולמנהלי למפקחים גם מודים אנו היום. מרכזי אל המפנים של המיוחד ההיבט על
לנו סייעו אשר הרווחה אגפי ולמנהלי הבריאות ובמשרד בקופתהחולים האזורים

למרכזים. ההפניה דפוסי על המידע איסוף וביצוע בארגון
על מודים אנו המקומיות העמותות ולאנשי והרווחה העבודה במשרד למפקחים
השונים. בשלביו המחקר ממצאי בפירוש שלהם המקצועיות התשומות ועל הערותיהם
ובהערות בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל מכון חברי לכל מודים אנו
בניטה לאסתר גם תודתנו המחקר. שלבי בכל המקצועי הייעוץ על חביב לג'ק ובמיוחד
נורדהיים למשה השדה. עבודת בריכוז העזרה ועל המחקר כלי בגיבוש עזרתה על
הנתונים בניתוח הייעוץ על מיוחדת תודה לוונברג ולמרים המקצועי, הייעוץ על תודה
רוזנפלד ולג'ני ברילנט ולאראלה העבודה את הדפיסה אשר אלון לבלהה תודה במחשב.

אותה. ערכו אשר
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ותרשימים לוחות רשימת

המידע איסוף ושיטת שלבים מטרות,  המחקר מעין א: פרק
וגודל יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפת האוכלוסייה גודל :1 לוח

11 המדגם
ומספר בקהילה המפנים לגורמים שנשלחו השאלונים מספר .. 2 לוח
14 מקצוע אנשי סוג ולפי מרכזים לפי שהוחזרו, השאלונים

4 ושלביו המחקר מערך :1 תרשים
5 היום מרכזי לאפיון המידע מקורות :2 תרשים

בריאיון הארגוניים ההיבטים לבדיקת המחקרית הגישה  3 תרשים
8 המנהלים

בריאיון המרכז בשירותי השימוש לבחינת המחקרית הגישה :4 תרשים
12 המשתתפים

היום במרכזי המשתתפים מאפייני ב: פרק
יום במרכזי המשתתפים של נבחרים סוציודמוגרפיים מאפיינים :1 לוח
22 המשתתפים מריאיון נתונים  אבות בבית יום ובטיפול
מסגרות יום, מרכזי בין השוואה  נבחרים דמוגרפיים נתונים :2 לוח
דיירי בישראל, הקשישים אוכלוסיית אבות, בבתי יום לטיפול
בבתי ומבקרים ותשושים), (עצמאיים ממושך לטיפול מוסדות

23 יום חולים
דיווח לפי יום במרכזי הנפש תשושי של הקוגניטיבי התפקוד רמת :3 לוח

30 ממוצע) (ציון התומכים
יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים אוכלוסיית התפלגות :4 לוח
מריאיון נתונים  אישי ובטיפול בניידות מוגבלות רמת לפי

32 המשתתפים
בקרב נפשיותחברתיות ובעיות בריאותיותתפקודיות בעיות :5 לוח
למועדון מתאימים מועמדים בין והשוואה יום במרכזי העצמאים

34 מתאימים לשאינם
בקרב והחברתיותנפשיות הבריאותיות הבעיות מכלול :6 לוח

לשאינם למועדון המתאימים בין והשוואה העצמאים,
35 מתאימים

בשירותי ושימוש הבריאות מצב של הערכה בריאות, בעיות :7 לוח
37 יום ובטיפול היום במרכזי המשתתפים בקרב בריאות

יום במרכזי המשתתפים בקרב חברים ועם ילדים עם קשרים :8 לוח
41 יום ובטיפול



בדידות תחושת ובבית, לבית מחוץ בילוי דפוסי מהבית, יציאה :9 לוח
בבתי יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים בקרב נפשית ורווחה

43 אבות

ההפעלה ומתכונת המרמים מיקום ג: פרק
ובתוספת התדירות בהגדלת המשתתפים ורצון הביקורים תדירות :1 לוח

62 המשתתפים מריאיון נתונים  שעות

שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,  היום במרכזי השירותים סל ד: פיק
של ודגמים היום במרכזי והשירותים הפעילות תחומי דירוג :1 לוח

78 המנהלים לדעת והרצוי המצוי  יום מרכזי
הטיפולייםמקצועיים והשירותים האישיים השירותים דירוג :2 לוח

80 המנהלים לדעת והרצוי המצוי  היום במרכזי
 מרכזים של ודגמים היום במרכזי והשירותים הפעילות דירוג = 3 לוח

82 המשתתפים לדעת והרצוי המצוי
 הטיפולייםמקצועיים והשירותים האישיים השירותים דירוג :4 לוח

83 המשתתפים לפי והרצוי המצוי
המנהלים לדעת והקיימים הרצויים הדגמים בין ושוני דמיון :5 לוח

84 המשתתפים ולדעת
ומעוניינים לאיהשתתפות סיבות ההשתתפות, היקף = מלאכתיד :6 לוח

מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת,
92 המשתתפים

בשלושה עניין וחוסר קושי על המתלוננים שיעור מלאכתיד: :7 לוח
 והלאמשתתפים המשתתפיםחלקית בקרב ויותר תחומים

93 המשתתפים מריאיון נתונים
בתעסוקה השתתפות ההשתתפות, היקף  מוגנת תעסוקה :8 לוח
מוגנת, בתעסוקה בהשתתפות ומעוניינים במלאכתיד, ו/או מוגנת

96 המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים
ומעוניינים לאיהשתתפות סיבות ההשתתפות, היקף  חוגים :9 לוח

מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת,
100 המשתתפים

שביעות לאיהשתתפות, סיבות ההשתתפות, היקף  התעמלות :10 לוח
נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת, ומעוניינים רצון

104 המשתתפים מריאיון
לאי סיבות ההשתתפות, היקף  לאמובנות פנאי פעילויות = 11 לוח
נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת, ומעוניינים השתתפות

106 המשתתפים מריאיון



ההשתתפות היקף  לאקבועות ופנאי חברה פעילויות :12 לוח
מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת, ומעוניינים

108 המשתתפים
ההשתתפות היקף  במרכזים לאקבועות ופנאי חברה פעילויות :13 לוח
מריאיון נתונים  במרכז ותק לפי קיומן, על הידיעה ואי

109 המשתתפים
חוגים התעמלות, מוגנת, ותעסוקה (מלאכתיד פנאי פעילויות :14 לוח
יום ובטיפול מרכזים לפי ההשתתפות, היקף  לאמובנה) ופנאי

110 המשתתפים מריאיון נתונים 
 יום ובטיפול מרכזים לפי פנאי, בפעילויות השימוש הרכב :15 לוח

112 המשתתפים מריאיון נתונים
לנקודת להגיע לעזרה הזדקקות השימוש, היקף  הסעות = 16 לוח
מרכזים לפי ושביעותרצון, ההסעה זמן העזרה, מקור האיסוף,

117 המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול
וטיפול מרכזים לפי ושביעותהרצון השימוש היקף  ארוחות :17 לוח

121 המשתתפים מריאיון נתונים  יום
בקרב המשתתף, בבית ארוחות להכנת העזרה מקור  ארוחות :18 לוח
מריאיון נתונים  במרכז חמה ארוחה והלאאוכלים האוכלים

122 המשתתפים
לאישימוש סיבות לעזרה, הזדקקות השימוש, היקף  רחצה :19 לוח
וטיפול מרכזים לפי לעזרה, הזקוקים בקרב בשירות ומעוניינים

124 המשתתפים מריאיון נתונים  יום
בהם במרכזים לעזרה, הזקוקים בקרב העזרה מקורות  רחצה :20 לוח
 מופעל אינו השירות בהם המרכזים לעומת מופעל השירות

125 המשתתפים מריאיון נתונים
לאישימוש סיבות לעזרה, הזדקקות שימוש, היקף  כביסה :21 לוח
מרכזים לפי לעזרה, הזקוקים מתוך בשירות ומעוניינים בשירות

127 המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול
בהם במרכזים לה הזקוקים בקרב העזרה מקורות  כביסה :22 לוח
מריאיון נתונים  מופעל אינו בהם ובמרכזים מופעל השירות

128 המשתתפים
השירות על איידיעה השימוש, היקף  ומספרה פדיקור :23 לוח
מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בשירות, ומעוניינים

131 המשתתפים
מספרה רחצה, כביסה,  אישיים שירותים צריכת פרופיל :24 לוח

מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי ופדיקור,
134 המשתתפים



הפעלת מתכונת לאישימוש, סיבות שימוש, היקף  פיזיותרפיה :25 לוח
וטיפול מרכזים לפי בתוספת, ומעוניינים שביעותרצון השירות,

137 המשתתפים מריאיון נתונים  יום
מתכונת השימוש, היקף השירות, על ידע  אחות שירותי :26 לוח
במרכזים בשירות ומעוניינים העדפה השירות, תחומי השימוש,

142 המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול
ומעוניינים שביעותרצון השימוש, דפוסי  סוציאלית עבודה : 17 לוח

מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בשירות,
1t8 המשתתפים

עו"ס,  מקצועייםטיפוליים בשירותים השימוש פרופיל :28 לוח
מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים ואחות, פיזיותרפיה

150 המשתתפים
פעילויות ארוחות,  המרכז שירותי במכלול השימוש היקף :29 לוח
במרכזים מקצועייםטיפוליים, ושירותים אישיים שירותים פנאי,

150 המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול
פעילויות ארוחות,  המרכז שירותי במכלול השימוש פרופיל :30 לוח
במרכזים טיפולייםמקצועיים, ושירותים אישיים שירותים פנאי,

153 המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול
של התומכים (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי דירוג  31 לוח

156 יום ובטיפול במרכזים הנפש), תשושי
157 התומכים לעומת המשתתפים בעיני המרכז תפקידי :32 לוח

כמסגרת התומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי :33 לוח
אחות, בשירותי ואישימוש ושימוש הבריאות על המשגיחה

160 משולבים מקצועיים ושירותים פזיותרפיה רופא,
ללימוד כמסגרת תומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי :34 לוח
במלאכתיד והשתתפות בתחביבים ולעיסוק חדשים דברים

161 וחוגים
ושל השירותים של ההפעלה לבין השימוש דפוסי בין קשרים :1 תרשים

86 במרכזים הפעילויות

ומעקב ניהול ודפוסי כוחאדם  ארגוניות כמערכות היום מרכזי ה: פרק
כוח היקף  במרכזים כוחאדם של לתקינה אשל של טיוטה :1 לוח
227 מרכזים וסוגי תפקידים לפי שבועיות), שעות (מספר אדם
משרות היקף תפקידים, סוג מרכזים, לפי כוחאדם של תקינה :2 לוח

ושיעורי ביום משתתפים תקן שבועיות), שעות (מספר
229 כוחאדם

(מספר והיקפם התפקידים סוגי מרכזים, לפי כוחאדם מצבת :3 לוח
230 משרות ושיעור ביום משתתפים ממוצע שבועיות), שעות



טיפולימקצועי כוחאדם ושיעורי כוחאדם שיעורי סךכל .A לוח
מצבת אשל, של המומלצת התקינה לפי במרכז למשתתפים
תוספת כולל כוחאדם מתנדבים) ובלי (עם בפועל כוחאדם
242 מרכזים לפי מוגבלות, ושיעורי מתנדבים) ובלי (עם רצויה
מצבת אשל, המלצות לפי וטיפולימקצועי כללי כוחאדם שיעורי . 5 לוח
(עם רצויה תוספת כולל וכוחאדם התנדבות) ובלי (עם כוחאדם

244 התנדבות) ובלי

בקהילה המפנים הגורמים בקרב ומידע עמדות הפניה, דפוסי ו: פרק
והערכה מידע מקורות המרכזים, את המפנים הכרת :1 לוח

274 מקצוע אנשי לפי המידע, היקף של סובייקטיבית
והערכה מידע מקורות המרכזים, את המפנים הכרת :2 לוח
275 יום וטיפול מרכזים לפי המידע, היקף של סובייקטיבית
בקרב הסתייגויות של קיומן ומידת ההפניה יוזמת ההפניה, היקף :3 לוח

278 המקצוע אנשי לפי והמשפחה, הקשישים
בקרב הסתייגויות של קיומן ומידת ההפניה יוזמת ההפניה, היקף  4 לוח

279 יום וטיפול מרכזים לפי והמשפחה, הקשישים
מספר לבין ההפניה היקף של סובייקטיבית הערכה בין הקשר :5 לוח

281 שהופנו הקשישים
הערכה לבין המידע היקף של סובייקטיבית הערכה בין הקשר :6 לוח

281 ההפניה היקף של
אנשי עלידי המיוחסות שונות הסתייגויות של תפוצתן מידת :7 לוח
281 יום למרכזי הצטרפות לגבי ולמשפחה לקשיש המקצוע

אנשי עלידי המיוחסות שונות הסתייגויות של תפוצתן מידת :8 לוח
לפי יום, למרכזי הצטרפות לגבי ולמשפחה לקשיש המקצוע

285 יום וטיפול מרכזים
אפיוני בעלי קשישים למרכזים המפנים המקצוע אנשי שיעור :9 לוח

285 מרכזים לפי שונים, מוגבלות
מוגבלות אפיוני בעלי קשישים המפנים המקצוע אנשי שיעור :10 לוח

287 מקצוע אנשי לפי שונים,
שונים מסוגים הסובלים קשישים המפנים המקצוע אנשי שיעור :11 לוח
288 יום וטיפול מרכזים לפי ונפשיות, קוגניטיביות בעיות של
למרכז, קשיש להפנות ההחלטה לאחר בהפניה המטפל הגורם :12 לוח

291 יום וטיפול מרכזים לפי
292 מקצוע אנשי לפי בהפניה, הדרושים טפסים :13 לוח

293 יום וטיפול מרכזים לפי בהפניה, הדרושים טפסים :14 לוח
294 מקצוע אנשי לפי למרכזים, הקבלה תהליך :15 לוח

295 יום וטיפול מרכזים לפי למרכזים, הקבלה תהליך :16 לוח



לפי רצויים, ושינויים והקבלה, ההפניה מתהליכי שביעותרצון :17 לוח
297 מקצוע אנשי

לפי רצויים, ושינויים והקבלה, ההפניה מתהליכי שביעותרצון :18 לוח
297 יום וטיפול מרכזים

לפי בקהילה, לשירותים המרכז עלידי היזומות הפניות סוגי = 19 לוח
300 מקצוע אנשי

לפי בקהילה, לשירותים המרכז עלידי היזומות הפניות סוגי :20 לוח
301 יום וטיפול מרכזים

המקצוע אנשי מעורבות על יום במרכז הקשיש השתתפות השפעת :21 לוח
אנשי לפי קהילתיים, בשירותים השימוש ועל בקהילה

.302 המקצוע
אנשי מעורבות על יום במרכז הקשיש של ההשתתפות השפעת :22 לוח
מרכזים לפי קהילתיים, בשירותים השימוש ועל בקהילה המקצוע

303 יום וטיפול
במרכז ההשתתפות בה המידה את המקצוע אנשי של הערכה :23 לוח

אנשי לפי קהילתיים, בשירותים השימוש את מפחיתה
305 מקצוע

במרכז ההשתתפות בה המידה את המקצוע אנשי של ההערכה :24 לוח
וטיפול מרכזים לפי קהילתיים, בשירותים השימוש את מפחיתה

306 יום
 בקשיש לטיפול הכוללת האחריות את המקצוע אנשי ראיית :25 לוח

307 מקצוע אנשי לפי  והרצוי המצוי
 בקשיש לטיפול הכוללת האחריות את המקצוע אנשי ראיית = 26 לוח

307 יום וטיפול מרכזים לפי  והרצוי המצוי
אנשי לפי היום, מרכזי של התפקידים את המקצוע אנשי הערכת :27 לוח

309 המקצוע
וטיפול מרכזים לפי יום, מרכזי תפקידי את המקצוע אנשי הערכת :28 לוח

310 יום
מרכז של מאפיונים המקצוע אנשי של שביעותהרצון מידת :29 לוח

311 היום
את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז הטובים "הדברים :30 לוח

312 מקצוע אנשי לפי הספציפי, הגורם
את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז הטובים "הדברים :31 לוח

312 יום וטיפול מרכזים לפי הספציפי, הגורם
את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז המפריעים "הדברים = 32 לוח

313 מקצוע אנשי לפי הספציפי, הגורם
את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז המפריעים "הדברים :33 לוח

313 יום וטיפול מרכזים לפי הספציפי, הגורם



F

בישראל היום מומי בץ בעלויות הבדלים ז: פיק
330 היום מרכזי של נבחרים מאפיינים :1 לוח

332 שונים מרכיבים לפי לביקור ממוצעת עלות :2 לוח
334 עיקריים מרכיבים ארבעה לפי לביקור, ממוצעת עלות :3 לוח

335 לשעה ממוצעת עלות לביקור, ממוצעת עלות :4 לוח
336 אמיתית עלות מול המרכז עלידי מתוקצבת עלות :5 לוח

338 הסעות שירות של מאפיינים :6 לוח
338 למשתמש ממוצעת עלות  הסעות :7 לוח
343 לסועד ממוצעת עלות  ארוחות :8 לוח

פנאי, פעילויות מרכיבי של לביקור ממוצעת עלות :9 לוח
345 ותרבות חברה

346 השתתפות ודפוסי מוצע פעילויות מגוון  10 לוח
348 העסקה ודפוסי לביקור ממוצעת עלות  המרכז מנהל :11 לוח

350 לביקור ממוצעת עלות  טיפולימקצועי כוחאדם :12 לוח
352 לביקור ממוצעת עלות  ומשק מינהל כוחאדם :13 לוח
353 לביקור ממוצעת עלות  מבנה ואחזקת תפעול :14 לוח

355 היום במרכזי מתנדבים :15 לוח
מסבירים גורמים לפי המרכזים, דירוג הממצאים: של אינטגרציה :16 לוח

358 עלות ולפי
לפי בש"ח, הממוצעת העלות לבין מרכז כל עלות בין הפרש :17 לוח

360 ההפרש בסךכל סעיף כל של ומשקל מרכיבים
333 לביקור ממוצעת עלות :1 תרשים

334 תשומות לפי לביקור ממוצעת עלות :2 תרשים
339 למשתמש ממוצעת עלות  הסעות = 3 תרשים
342 למשתמש ממוצעת עלות  ארוחות :4 תרשים

345 לביקור ממוצעת עלות  ותרבות חברה פנאי, :5 תרשים
349 לביקור ממוצעת עלות  מנהל :6 תרשים

351 לביקור ממוצעת עלות  טיפולימיקצועי = 7 תרשים
352 לביקור ממוצעת עלות  ומשק מינהל כוחאדם :8 תרשים

354 לביקור ממוצעת עלות  ואחזקה תפעול  9 תרשים



נספחים ושימת

היום במרכזי המשתתפים מאפייני ב: פרק
יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א) = המשורתות האוכלוסיות סוגי ב1: נספח

47 המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי
 אבות בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א) מוגבלות: הגדרת ב2: נספח

49 מנהלים מריאיון נתונים
מרכזי (א) לקבלה: וקריטריונים צרכים  משורתות אוכלוסיות = ב3 נספח

מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (ב) היום;
51 המנהלים

מחוץ בניידות מוגבלות לפי יום במרכזי המשתתפים התפלגות ב4: נספח
53 המשתתפים מריאיון נתונים  לבית

 הבית בתוך בניידות מוגבלות לפי המשתתפים התפלגות ב5: נספח
53 המשתתפים מריאיון נתונים

הלבשה, (רחצה, אישי בטיפול המוגבלים המשתתפים שיעור = ב6 נספח
כביסה, (ניקיון, משקבית ובניהול בשירותים) ושימוש אכילה
מריאיון נתונים  מרכזים לפי ארוחות) והכנת קניות

54 המשתתפים

ההפעלה ומתכונת המרכזים מיקום ג: פרק
בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א)  והמבנה בסביבה המיקום ג1: נספח

65 המנהלים מריאיון נתונים  אבות
בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א) המרכז: של השירות אזורי ג2 נספח

67 המנהלים מריאיון נתונים  אבות
אבות בבתי יום טיפול (ב) היום; מרכזי (א) = פעילות ושעות ימים ג3: נספח

70 המנהלים מריאיון נתונים 
טיפול (ב) יום; מרכזי (א) ביקורים: ותדירות משתתפים רשומים, :4 ג נספח

72 המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום

שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,  היום במרכזי השירותים סל ד: פרק
ורצוי: מתוכנן קיים,  ותברות חברה פנאי, פעילויות מגוון ד1: נספח
מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א)

163 המנהלים
יום; מרכזי (א) ורצוי: מתוכנן, קיים, אישיים שירותים מגוון ד2 נספח
165 המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (ב)
יום; מרכזי (א) ורצוי: מתוכע קיום,  לקהילה שירותים מגוון = ד3 נספח
167 המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (ב)
ורצוי: מתוכע קיים, טיפולייםמקצועיים שירותים מגוון ד4: נספח
מריאיון נתונים אבות בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א)

169 המנהלים



במרכזים ותרבות חברה פנאי, בפעילויות המשתתפים שיעור ד5: נספח
מריאיון נתונים  השתתפות היקף לפי המרכזים ודירוג

171 המשתתפים
הפנאי בתחום פעילויות בתוספת המעוניינים המשתתפים שיעור ד6: נספח

מריאיון נתונים  הרצוי לפי המרכזים ודירוג
171 המשתתפים

היקף לפי המרכזים ודירוג אישיים בשירותים השימוש שיעור ד7: נספח
172 משתתפים מריאיון נתונים  מצוי שימוש

ודירוג אישיים שירותים בתוספת המעוניינים המשתתפים שיעור ד8: נספח
מריאיון נתונים  רצוי שימוש היקף לפי המרכזים

172 המשתתפים
המרכזים ודירוגי מקצועיים טיפוליים בשירותים השימוש שיעור ד9: נספח

מריאיון נתונים  המצוי ההשתתפות היקף לפי
17i המשתתפים

טיפוליים שירותים בתוספת המעוניינים המשתתפים שיעור ד10: נספח
נתונים  רצוי השתתפות היקף לפי המרכזים ודירוג מקצועיים

17i המשתתפים מריאיון
נתונים  בהם הדרושים והשינויים העיסוק יעדי  מלאכתיד ד11: נספח

174 המנהלים מריאיון
לשינוי ותכניות תפוצתם קיימים, עיסוק תחומי  מלאכתיד ד12: נספח

175 המנהלים מריאיון נתונים 
מכלל שונים בתחומים ההשתתפות שיעור  מלאכתיד ד13: נספח
176 המשתתפים מריאיון נתונים  מרכז לפי המשתתפים,

נתונים  הדרושים והשינויים הפעלה דרכי ארגון,  מלאכתיד ד14: נספח
177 המנהלים מריאיון

תלוי: (משתנה במרכזים במלאכתיד השתתפות של logit ניתוח ד15: נספח
178 במלאכתיד) להשתתף הסתברות

המשתתפים, מכלל השונים בתחומים ההשתתפות שיעור חוגים: ד16. נספח
179 המשתתפים מריאיון נתונים  מרכזים לפי

תלוי: (משתנה במרכזים בחוגים השתתפות של logit ניתוח ד17: נספח
179 בחוגים) להשתתף הסתברות

נתונים  הדרושים והשינויים ההפעלה מתכונת  התעמלות ד18: נספח
180 המנהלים מריאיון

תלוי: (משתנה במרכזים בהתעמלות השתתפות של logit ניתוח ד19: נספח
181 בהתעמלות) להשתתף הסתברות

במרכזים מובנות לא פנאי בפעילויות השתתפות של logit ניתוח ד20: נספח
פנאי בפעילויות להשתתף הסתברות = תלוי (משתנה

181 מובנות) לא
ההפעלה מתכונת  חברתיתתרבותית ופעילות משחקים ד21: נספח

182 הדרושים והשינויים



תעסוקה או (מלאכתיד פנאי פעילויות בסךכל השתתפות היקף ד22: נספח
פנאי פעילות לאמובנית, פנאי פעילות חוגים, התעמלות, מוגנת,
183 המשתתפים מריאיון נתונים  מרכזים לפי לאקבועה)
(ב) יום; מרכזי (א) ושביעותרצון: ההפעלה מתכונת  הסעות ד23: נספח

184 המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול
נתונים  ושביעותרצון השירות הספקת מתכונת  ארוחות = ד24 נספח

187 המנהלים מריאיון
 הרצויים והשינויים ההפעלה מתכונת  אישיים שירותים ד25: נספח

188 המנהלים מריאיון נתונים
= תלוי (משתנה במרכזים פדיקור בשירות שימוש של logit ניתוח = ד26 נספח

190 פדיקור) בשירות להשתמש הסתברות
= תלוי (משתנה במרכזים מספרה בשירות שימוש של logit ניתוח = ד27 נספח

190 מספרה) בשירות להשתמש הסתברות
הרצויים והשינויים המטרות ההפעלה, מתכונת  פיזיותרפיה = ד28 נספח

191 המנהלים מריאיון נתונים 
תפק^י בנושא: ב5.2.90 שהתקיים מפגש סיכום  פיזיותרפיה = ד29 נספח

193 לקשיש יום במרכזי הפיזיותרפיה
הרצויים והשינויים המטרות ההפעלה, מתכונת  בעיסוק ריפוי ד30: נספח

198 המנהלים מריאיון נתונים 
בנושא: ב21.2.90 שהתקיים מפגש סיכום  בעיסוק ריפוי = נספחד31

200 לקשיש יום במרכזי בעיסוק ריפוי תפקידי
עם העבודה חלוקת המטרות, ההפעלה, מתכונת  אחות שירות = ד32 נספח

מריאיון נתונים  הרצויים והשינויים חולים קופת
206 המנהלים

תלוי: (משתנה במרכזים אחות של בשירות שימוש של logit ניתוח ד33: נספח
207 אחות) של בשירות להשתמש הסתברות

תפקידי בנושא: ב8.2.90 שהתקיים מפגש סיכום  אחות שירות ד34: נספח
208 לקשיש יום במרכזי האחות

והשינויים המטרות ההפעלה, מתכונת  סוציאלית עבודה = ד35 נספח
214 המנהלים מריאיון נתונים  הרצויים

במרכזים סוציאלי עובד של בשירות שימוש של logit ניתוח ד36: נספח
של בשירות להשתמש הסתברות = תלוי (משתנה

215 סוציאלי) עובד
= בנושא ב28.5.90 שהתקיים מפגש סיכום  סוציאלית עבודה ד37: נספח

216 יום במרכזי הסוציאלי השירות תפקידי
220 המנהלים) (לפי המרכז תפקידי דירוג ד38: נספח

ומוצא מין לפי תומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי .■ ד39 נספח
221 המשתתפים



במרכז ותק לפי תומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי .■ ד40 נספח
222 המשתתפים וגיל

ומעקב ניהול ודפוסי כוחאדם  ארגוניות כמערכות היום מרכזי ה; פרק
254 יום לטיפול במסגרות כוחהאדם מצבת ה1: נספח

צורכי שביעותרצון, בתקנים, שינויים  יום במרכזי כוחאדם ה2: נספח
255 המנהלים מריאיון נתונים  ותכניות גיוס

הכשרה, זמן חלוקת הכשרה, רקע,  המרכז מנהל תפקיד ה3: נספח
מריאיון נתונים  לאמסופקים וצרכים קשיים

256 המנהלים
 עבודתו את הצוות וראיית מהצוות המנהל שביעותרצון נספחה4:

259 המנהלים מריאיון נתונים
260 מנהלים מריאיון נתונים  צוות הכשרת ה5: נספח

לא וצרכים גיוס תפקידים, היקף,  היום במרכזי מתנדבים ה6: נספח
261 מנהלים מריאיון נתונים  מסופקים

סוגי לפי למשתתפים ושיעורים משרות של רצויים היקפים ה7: נספח
261 יום במרכזי התנדבות ובלי עם תפקידים,

עם תפקידים, סוגי לפי ושיעורים משרות של רצויים היקפים ה8: נספח
264 יום לטיפול במסגרות התנדבות ובלי
265 פניםארגוניים ונהלים דיווח דפוסי ה9: נספח

266 המנהלים מריאיון נתונים  צוות ניהול דפוסי ה10: נספח
267 המנהלים מריאיון נתונים  חוץארגוניים פיקוח דפוסי = ה11 נספח

בקהילה המפנים הגורמים בקרב ומידע עמדות הפניה, דפוסי ו; פרק
(נתונים לאיהפניה וסיבות בהרכבם שינויים המפנים, הגורמים  ו1 נספח

316 המנהלים) מריאיון
(נתונים רצויות הפצה ופעילויות המרכז לפרסום שבוצעו פעולות ו2: נספח

317 המנהלים) מריאיון
הסיבות של והערכה ההפניות בהיקף שינויים הפניות, היקף ו3: נספח

318 המנהלים) מריאיון (נתונים הפניות מספיק להעדר
המופנית, באוכלוסייה שינויים המופנית, האוכלוסייה סוג ו4: נספח

319 המנהלים) מריאיון (נתונים לשינויים והסיבות
מידע במקורות שימוש המידע, איכות הטפסים, ההפניה, תהליך ו5: נספח

320 המנהלים) מריאיון (נתונים רצויים שינויים נוספים,
הוועדה עבודת אופן הקבלה, מתכונת לקבלה, ההפניה בין הזמן = ו6 נספח

321 המנהלים) מריאיון (נתונים ותפקידיה
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מטחת,  המחקר מערן אץ פרק
המידע איסוף ושיטות שלבים

נוחים מלנה
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3 תמירע איסוף ושיטות שלבים מטרות,  תמחקר מערך

המחקר מטרות j
המחקר מרכזים. של שונים דגמים הצמיח ופיתוחו יחסית חדש שירות הוא היום מרכז
בין ההבדלים את לאתר המרכזים, שירות על ומקיפה שיטתית תמונה לספק נועד

בקהילה. אחרות יום מסגרות לבין בינם השוני את ולמקד הקיימים המרכזים
הן: המחקר מטרות

לבין בינם ההבדלים ואת ביניהם, ההבדלים את ולאתר המרכזים את לאפיין (א)
המרכזים, וניהול ארגון כגון היבטים נבדקים האבות. בבתי יום לטיפול המסגרות
ההפעלה עלות המסופקים, השירותים היעד, אוכלוסיות שלהם, הפיזי המבנה

בקהילה; המקצועיים הגורמים עלידי הנהוגים ההפניה ודפוסי
ן הדגמים לפי המרכזים למיון בסיס ליצור (ב)

המרכזים; בהפעלת הקשיים ואת הלאמסופקים הצרכים את לאתר (ג)
ולהפעלתם; המרכזים לפיתוח רצויים כיוונים לזהות (ד)

ולניהולם. להפעלתם המרכזים, לבניית מנחים קווים לגבש (ה)

המידע איסוף ושיטות המחקר שלבי 2
המרכזים כ50 מתוך מרכזים, 13 של מדגם על 19881987 בשנים התבצע המחקר
המסגרות 9 מתוך אבות, בבתי יום לטיפול מסגרות 5 של מדגם ועל עת, באותה שפעלו
של ייצוג להבטיח מנת על בקפידה נבחרו יום לטיפול והמסגרות המרכזים הקיימות.
מועד כגון בגורמים התחשבות תוך נעשתה המרכז בחירת הקיימים. הסוגים מגוון
למעלה  גדול רשומים, 30 עד  (קטן המרכז גודל והמממן, המפעיל הגוף הקמתו,
לתשושי מרכזים לתשושים, (מרכזים המשורתות האוכלוסיות סוגי רשומים), מ50

אזורית). במועצה בינונית, בעיר גדולה, (בעיר ומיקומו מעורבים), ומרכזים נפש
בייאר בבית המרכז טוביה; בבאר המייסדים מרכז הם: במחקר שנכללו היום מרכזי
סלע בשכונת המרכז אביב; בתל השל"ה ברח' המרכז בטייבה; היום מרכז בירושלים;
לתשושים (היחידה היחידות שתי כץ; בפרדס היום מרכז חפר; בעמק המרכז בנתניה;
בקרית המרכז גן; ברמת המרכז ברחובות; המרכז יפו; בצהלון, במרכז נפש) ולתשושי
בית הן: שנכללו אבות בבתי יום לטיפול המסגרות חמש ים. בקרית והמרכז אתא
בנתניה, הגריאטרי המרכז לציון, בראשון הגריאטרי המרכז באשקלון, הלפרין אבות

בחיפה. הספרדי האבות ובית עפולה האבות בית
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ושלביו המחקר :מערן 1 תרשים
ראשון שרב

ההבדלים ואיתור המרכזים אפיון
יום לטיפול לםםגרות ובינם ביניהם

, , ן . .

ו ו ו ו

הפניה דפוסי מבניים אפיונים אפיוני אפיונים
מקצוע אנשי של ארגוניים, אוכלוסיית פיזיים

בקהילה ותקציביים המשתתפים פונקציונליים

שאלונים הפצת מנהלים ריאיון 400 ריאיון של הערכה
עובדים ל380 ומרכזים ב2 משתתפים ואנשי ארכיטקם

סוציאליים אבות בחי וב5 ו50 במרכזים פיד תכנון
בקהילה ואחיות תקציב אנשי וריאיון יום בטיפול

| ^ ן למודלים המרכזים סיווג ,^

שני שרב
ז

לעומק בדיקה
נבחרים נושאים של

ו ו

של יהודיים אפיונים  מקצוע"םסיפול"ם שירותים
באוכלוסיית מוגבלות פיזיותרפיה, בעיסוק, ריפוי

היעד סוציאלית עבודה סיעוד,

מהמנהלים מידע איסוף של דיון קבוצות ארבע
משתתפים 200 אודות שירות בכל מומחים

שרישי שרב
!

המרכזים, ולתפעול לבנייה לניהול, הנחיות פיתוח
ומעקב לדיווח כלי פיתוח הפיזי, לתכנונם וכן

וביןמשרדיות ביןםקצועיות ועדות
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שבהם השמות רשימת להלן בדויים. בשמות במחקר היום מרכזי יופיעו סודיות לצורך
מרגנית, כרכום, כלנית, הדס, ברקן, ברוש, אלון,  הא"ב) סדר (לפי המרכזים מכונים
מכונות: האבות בבתי יום לטיפול המסגרות ורקפת. רותם ציפורן, סיגלית, נרקיס,

ורימון. עירית סביון, דפנה, אורן,

באפיון התמקד הראשון השלב :(1 תרשים (ראה שלבים בשלושה התבצע המחקר
ובסיווג אבות בבתי יום לטיפול מסגרות לבין ובינם ביניהם ההבדלים באיתור המרכזים,
הפרהרפואיים השירותים אותם לעומק נבדקו השני בשלב שונים; לדגמים המרכזים
האחרון בשלב העמקה. הדורשים כתחומים הראשון בשלב שזוהו היעד, ואוכלוסיות
להלן ולבנייתם. המרכזים לתפעול הנחיות לפיתוח כבסיס המעובדים הנתונים הוצגו

השלבים. משלושת אחד בכל העבודה דרכי את נפרט

ביניהם ההבדלים ואיתור המרמים אפיון הראשון: השלב 2.1

במרכזי והשימוש ההפעלה מתכונת על מקיפה תמונה לספק נועד הראשון השלב
המרכזים בין ההבדלים על לעמוד היתה המטרה ביניהם. השונות את ולאתר היום
הפעלת בשירותים, השימוש בדפוסי השירותים, הספקת במתכונת היעד, באוכלוסיות
הפיזיפונקציונלי. והמבנה עלויות למרכזים, ההפניה דפוסי ארגונית, כמערכת המרכז
את שסיפקו המנהלים, (א) = המרכזים לאפיון שימשו עיקריים מידע מקורות ארבעה
על מידע שסיפקו המשתתפים, D) העלויות; על המידע ואת הארגונית המבט נקודת
ומומחים ארכיטקטים (ג) המרכזים; בשירותי השימוש ודפוסי האוכלוסייה אפיוני
בקהילה מקצוע אנשי (ד) הפיזייםפונקציונליים; ההיבטים את שבחנו הפיזי, בתחום
דרכי על מידע סיפקו אשר ואחיות), סוציאליים (עובדים למרכזים קשישים המפנים
.(2 תרשים (ראה בקהילה בקשיש הטיפול במערך במרכזים השימוש ומתכונת הפנייה

היום מרכזי לאפיון המידע מלןויות :2 תרשים

מנהיים

/
מקצוע אנשי ► היום מרכז ~> המשתתפים

יש למרכז המפנים 1 1 1

ואחיות) (עו"ם 4

של בתחום מומחים
פיזי תכנון
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של מקיפה מצב תמונת יחד ויוצרים זה, את זה משלימים המידע מקורות ארבעת
מטרתה דינמית. גישה מתוך התבצע אלה ממקורות אחד מכל המידע איסוף המרכזים.
עלמנת הדרושים והשינויים הקיימים האילוצים רקע על כיום המצב את לבחון היתה

וליעל. לשפר

כמוכן, טייבה). (מלבד אלה מהיבטים אחד מכל נבדקו שבמדגם המרכזים מרבית
מרכזים בשמונה רק נבדק העלויות נושא והכנסות, הוצאות על שיטתי מידע בהעדר
בו כץ, בפרדס המרכז של פיזית בדיקה על לוותר הוחלט בנוסף, שניםעשר. מתוך
בעמק המרכז את לבדוק הוחלט במקומו מאליהם. ברורים היו הפיזיים האילוצים
בדיקת שיקומית. יחידה עם המשולב יום, מרכז מבנה של חדש דגם המייצג יזרעאל,
בדו"ח ופורסמה ורווחה, חינוך מבני לחקר המכון עלידי בוצעה הפיזיים ההיבטים
ג'וינטמכון של כלכלנים צוות בידי בוצעה העלויות בדיקת זה. לנושא המוקדש נפרד

הנוכחי. הפרסום של האחרון בפרק מופיעים והממצאים ברוקדייל
הפיזיפונקציונלי. ההיבט של בדיקה בוצעה לא האבות בבתי יום לטיפול במסגרות
ניתן לא כמוכן, המוסד. לדיירי משותפים בחללים פועלות אלה ממסגרות ניכר חלק
משולב. תקציב פי על פועלות שהן מאחר אלה, מסגרות של העלות את להעריך היה

והגורמים המבקרים מהמנהלים, המידע לאיסוף והשיטות הגישות את נפרט להלן
המפנים.

היום מומי מנהלי ייאיץ 2.1,1
הארגוניים, ההיבטים על מידע לספק נועד מרכזים ב12 בוצע המנהלים ריאיון
נעשה מהמנהל המידע איסוף היום. מרכזי של והתקציביים התפעוליים המבניים,
פתוחות. מרביתן שאלות, כ200 וכלל למחצה, מובנה היה השאלון שאלון. באמצעות
של מפגשים שנייםשלושה כלל הריאיון כמותי. ולא איכותי היה שנאסף המידע עיקר
ספטמבר  (אפריל חודשים כחמישה נמשכה השדה עבודת אחד. כל שעות ארבעחמש

.(1988

כל צוות. אנשי של נוכחות וללא ביחידות המנהל, עם במרכזים, נערכו הראיונות
כי המנהל הרגיש שבהם במקרים הפרויקט. של הראשי החוקר עלידי בוצעו הראיונות

המידע. את להשלים כדי צוות איש זימן הוא מידע, מספיק בידו אין
ע*קר>וו>: מטריו* שלוש היו מהמנהלים המידע לאיסוף

את ולמקד לסקור וכן המרכזים, של והתפעול הניהול הארגון, דרכי על לעמוד (א)
ביניהם. ההבדלים

הקשורים ההיבטים בכל המרכזים של והמבניים הארגוניים הקשיים את לזהות (ב)

ולהפעלה. לארגון
כיווני את ולבחון המרכזים, של הנוכחית בהפעלה לאמסופקים צרכים לאתר (ג)

הרצויים. הפיתוח
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האחת, ותפעולם: המרכזים ארגון של ההיבטים בבחינת עמדו יסוד הנחות שתי
השנייה, האוכלוסייה; לצורכי מתמידים והתאמה שינוי בתהליכי נמצא יום שמרכז
הרצויים הפיתוח כיווני בקביעת ומקצועיות, ארגוניות בסוגיות מתלבטים שהמרכזים

בקהילה. הגר המוגבל לקשיש הולם טיפול ובהבטחת שלהם
לראות אלא בהווה, הקיים המצב בתיאור להסתפק לא הוחלט אלה, הנחות בסיס על

עיקריים היבטים לארבעה התייחסות תוך דינמית, בראייה המרכזים את
:(3 תרשים (ראה

מהתחומים. אחד בכל הקיים המצב על תחילה נשאל המנהל  ה>ז0 המצב (א)
במצב שינויים חלו האחרונות בשנהשנתיים האם נשאל, המנהל  בעבי שינויים (ב)
שחלה התפתחות של תולדה הוא בהווה המצב האם לראות היתה המטרה הקיים.

קבוע. מצב של או לאחרונה
אחד כל לגבי הקיים מהמצב שביעותרצונו על נשאל המנהל  שביעותיצוו (ג)

והקשיים הבעיות את לפרט עליו היה רצונו, את השביע לא המצב אם מהתחומים.
מציע. שהוא המצב לשינוי או לשיפור הפתרונות את לציין הנוכחי; במצב

רקע על בעתיד לשינוי הקיימות לתכניות הכוונה  שינויים לביצוע תכניות (ד)

מקומית. יוזמה או המרכז לפיתוח מדיניות או אישביעותרצון,
המנהלים, בשאלון שנכללו תחומים של רחב במכלול נבחנו דלעיל ההיבטים ארבעת

 הם ואלה
היום מרכז של והתפקידים היעדים .

המרכז של הפיזיים והתנאים המיקום .
בפועל המשורתים והאזורים היעד אזורי .

משורתות אוכלוסיות .
הפעלה מתכונת .

למרכז והקבלה ההפניה תהליכי .
משתתפים של תחלופה .

מהם ושביעותהרצון הפעלתם מתכונת הניתנים, השירותים .
ומתנדבים וגיוס, איוש תקנים, במרכזים, כוחאדם .

מקצועי ורקע אחריות תחומי סמכויות,  המרכז מנהל תפקיד .
חוץ גורמי עלידי המרכז ושל המרכז צוות של והניהול הפיקוח דפוסי .

בקהילה גורמים לבין המרכז בין קשרים .
והכנסות עלויות מימון, .

לקשיש. השירותים במערך המרכז תפקיד תפיסות .
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המנהלים בריאים הארגוניים ההיבטים לבדיקת המחקרית הגישה :3 תרשים

1 ן

ן האחרונות בשנהשנת"ם מהותיים שינויים (עבר) ן

L ,

J
הקיים המצב תיאור (הווה)

ז
מהמצב שביעותהרצון

ז ז ז
רצון משביע אינו רצון משביע

ו

וקשיים בעיות  מדוע?

ו

רצויים פתרונות

1 ► לשינוי תכניות (עתיד) ~*

ז
T T

קיימות קיימות יא
רשינוי תכניות ישינו' תכניות
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אך כמעט מצוי הפעלתם על והמידע יחסית, קטנות ארגוניות מערכות הם היום מרכזי
הארגון דרך על נוספת מבט נקודת לקבל וכדי המידע את להרחיב כדי המנהל. בידי ורק
בניהול המעורב נוסף, מפתח איש לראיין האפשרות את שקלנו המרכזים, של וההפעלה
בתפעול ישירות המעורבים נוספים תפקידים בעלי אין כי התברר, אולם המרכזים.
ריאיון לערוך הוחלט זאת, לאור המנהל. בידי מצוי הדרוש המידע כל וכי המרכזים,
אשר המרכזים. הפעלת של ההיבטים מכלול על המנהלים, של ומעמיק פתוח מקיף,
מידע במקורות נעזרנו המידע, כל את לספק היה יכול לא שהמנהל היות לעלויות,
ז פרק (ראה ובתקצובם המרכזים של הוצאות בניהול העוסקים גורמים של נוספים,

העלויות). על

בעל מיהו הבעיה, השדה עבודת במהלך התעוררה אחדים, מרכזים לגבי זאת, עם יחד
אחיד באופן מוגדרת אינה מרכז מנהל של הפונקציה כי התברר, לראיין. שיש התפקיד
הממלאת המרכז, של הסוציאלית העובדת רואיינה ברקפת למשל, המרכזים. בכל
לקשיש המדור מרכזת היא המנהלת פורמלית, המנהלת. תפקיד את לאפורמלי באופן
ישירות האחראית המועדון, של הסוציאלית העובדת רואיינה בסיגלית, הרווחה. באגף
ובציפורן באלון ולמועדון; היום למרכז האחראי המועדון מנהל ולא היום, למרכז
ההחלטה מרכז. לכל הישירים האחראים ולא המרכזים שלושת על אחראית רואיינה
האחראי הגורם לריאיון נבחר לרוב המקומיים, הגורמים עלידי נקבעה לראיין מי את

המרכז. להפעלת בפועל
האבות בתי בכל יותר. בעייתית היתה אבות בבתי יום טיפול על הממונה תפקיד הגדרת
ברוב יום. טיפול על האחראים מיוחדים תפקידים בעלי היו לא  בסביון למעט 
עצמו המוסד מנהל בהכוונת וזאת, המוסד, של הסוציאלית העובדת רואיינה המקומות
וגם המוסד מנהל גם רואיין ואורן) (רימון מוסדות בשני יום. לטיפול האחראי כאיש
גם רואיינו אחרים במקרים המרכז. בניהול חלקו על אחד כל הסוציאלית, העובדת

שבאחריותם. ספציפיים תחומים על מהמוסד, נוספים אנשים
דרש הריאיון המנהלים. מצד גדול מאמץ חייבה השדה עבודת כי להדגיש, חשוב
מידע לארגון זמן של בהשקעה לעתים כרוך היה השוטפת, מעבודתו הינתקות מהמנהל
המנהלים. של מאוד רבה היענות היתה הריאיון, אורך למרות נושאים. לבדיקת או
שקשה דבר המרכז, על שיטתית לחשיבה חשוב אמצעי בריאיון ראו מהמנהלים חלק
רעיונות להם מספק השאלון כי סברו, חלק היומיומית. העבודה כדי תוך לעשותו
ולפיתוח לחשיבה גירוי מהווה קיימות, לבעיות פתרונות על לחשוב להם מסייע חדשים,

היומיומית. העבודה במהלך זמינים שאינם חדשות. התמודדות דרכי

היום במוטי המשתתפים ריאיון 2.1.2

באמצעותם לבחון היתה המטרה עצמם. המשתתפים היו במחקר חשוב מידע מקור
גורמים המרכזים. בשירותי שלהם השימוש דפוסי ואת היעד אוכלוסיית אפיוני את
המבקר המוגבל הקשיש מיהו בשאלה, התלבטו יום מרכזי ומפתחים המפעילים שונים
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מנקודת מסופקים הלא הצרכים ומהם המרכז בשירותי משתמש הוא כיצד במרכזים;
מבטו.

■. עיקריות מטתת חמש המשתתפים לריאיון
במרכזים, המשתתפים בין ההבדלים את ולאתר המרכזים, אוכלוסיית את לאפיין (א)
סוציודמוגרפיים, אפיונים מבחינת יום, לטיפול במסגרות המשתתפים לבין ובינם

ותפקודיים. בריאותיים חברתיים
השירותים מן שביעותהרצון מידת ועל המרכז בשירותי השימוש דפוסי על ללמוד (ב)

המשתתפים. של מבטם מנקודת הללו
המשתתפים. בהתייחסות לביטוי באים שהם כפי מסופקים לא צרכים לאתר (ג)

המרכז. של התרומה את המבקר הקשיש תפיסת על ללמוד (ד)

779 (מתוך במרכזים קשישים 400 מהם קשישים, 450 נדגמו המחקר במסגרת
יום לטיפול במסגרות משתתפים ו50 שבמדגם), המרכזים בשלושהעשר הרשומים
המידע כאמור, שבמדגם). המסגרות בחמש הרשומים משתתפים 159 (מתוך אבות בבתי
12 לגבי הוא מהמנהלים שהתקבל המידע ואילו מרכזים 13 לגבי קיים המשתתפים על

המנהל. לריאיון המועדונים באחד ביקור שמנעו בטחוניים אילוצים בשל בלבד,

מוגבלות מדדים: שני לפי הוגדרו השכבות שכבות. מדגם הוא המשתתפים של המדגם
בשירותי שימוש על השפעה אלו מדדים לשני כי היתה ההנחה במרכז. וותק בניידות

מסופקים. לא צרכים ועל שביעותהרצון על המרכז,
פרטים ציון תוך המשתתפים, כל של שמית רשימה מהמנהלים ביקשנו הדגימה לצורך
המוגבלות מידת הביקור, תדירות הביקור, ימי למרכז, הצטרפות מועד אישיים,
= (כגון הריאיון על להקשות העשויה מוגבלות של קיומה קוגניטיבי, תפקוד בניידות,
לפי מויינה המשתתפים אוכלוסיית הריאיון). ושפת אפזיה חמורות, שמיעה בעיות
בניידות מוגבלות של שכבות שלוש שכבות: לשש במרכז, מקומה ולפי המוגבלות
ושתי גלגלים), לכיסא ומרותק אדם או מכשיר בעזרת מתהלך עצמאי, באופן (מתהלך
שכבה מכל הדגימה אחוז ויותר). שנה ומשתתף משנה פחות (משתתף ותק שכבות
נדגמו בבתיהאבות יום לטיפול במסגרות מרכז. בכל השכבה מאוכלוסיית כ500/0 היה

המסגרות. מחמש אחת מכל משתתפים עשרה

376 מהם  בסךהכל קשישים 423 ראיינו המשתתפים, 450 של המדגם מתוך
מספר לבין המדגם גודל בין ההפרש יום. בטיפול קשישים ו47 היום במרכזי קשישים
גודל קשישים). 3) ופטירות קשישים) 24) להתראיין הקשיש מסירוב נובע המרואיינים
בעיבוד .(1 לוח (ראה המשתתפת האוכלוסייה בגודל מותנה היה מרכז בכל המדגם
אחת לכל שונה משקל מתן תוך האוכלוסייה, של האמיתי לגודל המדגם נופח הנתונים

מרכז. בכל השכבה של היחסי למשקל בהתאם מהשכבות,
בעיות אפזיה, נפש, תשישות בגלל הקשיש את לראיין היה ניתן לא בהם במקרים
ראיונות 78 היו בסךהכל, העיקרי. התומך את ראיינו שפה, ובעיות קשות שמיעה
53 (נערכו המרואיינים מכלל 180/0 שהם אבות), בבתי ו3 יום במרכי 75) תומכים של
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בגלל ו6 אחרות, פיזיות בעיות בגלל 19 נפש; תשושי קשישים של תומכים עם ראיונות
ובמקומו. הקשיש אודות רואיינו התומכים שפה). בעיות

הקשיש רואיין מעטים במקרים עצמם. במרכזים לרוב בוצעו המשתתפים עם הראיונות
המשתתף). של ביתו (עלפירוב התומך של בביתו בוצעו התומכים ראיונות בביתו.
חמישה נמשכה הנתונים איסוף עבודת וחצי. לשעה ורבע שעה בין היה הריאיון משך

.(1988 לאוגוסט אפריל (בין חודשים

המדגם וגודל יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפת האוכלוסייה גודל :1 לוח

המדגם גודל האוכלוסייה גודל המרכזים

423 937 גלל> סה"כ
376 779 מרכזים סה"כ
48 97 רקפת
16 34 פרג
40 82 רותם
48 97 ברוש
20 38 כלנית
13 25 כרכום
10 21 סיגלית
37 73 ברקן
39 81 נרקיס
34 74 מרגנית
23 55 ציפורן
20 43 אלון
28 59 הדס
47 158 יום טיפול

התייחסות כלומר דינמית, גישה נקטנו המשתתפים אצל גם המנהלים, לריאיון בדומה
הנוכחית ההפעלה במתכונת רצויים ושינויים מסופקים לא צרכים ואיתור בהווה למצב

המרכזים. של

משתנים. כ400 ובו מיוחד, שאלון באמצעות התבצע מהמשתתפים המידע איסוף
הבאים: התחומים את כלל השאלון

ותפקודיים בריאותיים סוציודמוגרפיים, אפיונים .
למרכז הפניה דרכי .

לשינוי ורצון ביקורים מתכונת .
ושביעותרצון הקיימים בשירותים שימוש .
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חדשים בשירותים צורך או קיימים לשירותים תוספת  חסרים שירותים .
המשתתף בעיני המרכז תפקיד .

ובקהילה בבית הקשיש של העיסוק תחומי .
המשפחה בני עם קשרים .
הנפשית הרווחה תחושת .

מסופקים. לא וצרכים בקהילה בשירותים שימוש .
מבדיקות המרכזים. בשירותי השימוש הוא מיוחדת התייחסות שדרשו הנושאים אחד
והפעילויות השירותים כל של קיומם על יודעים תמיד לא המבקרים כי נמצא, ראשונות
השירות. של לקיומו המבקר נשאל ופעילות שירות כל לגבי לפיכך, במרכזים. המוצעים
במידה ממנו. מרוצה הוא והאם בשירות משתמש הוא האם שאלנו, בחיוב, ענה אם
.(4 (תרשים בנמצא היה השירות לו לו עוזר היה אם שאלנו קיים, אינו שהשירות שענה

המשתתפים בריאיון המרכז בשירותי השימוש לבחינת המחקרית הגישה :4 תרשים

השירות קיום עי ידיעה

▼

ו ו

כן יא

1 ^^
בשירות שימוש בשירות הצורך

ו   ו

כן יא

ו ו
שימוש היקף שימוש ראי סיבות

1

שביעותרצון
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הבדיקות במקצת. שונה הבדיקה מתכונת היתה והסעות ארוחות שירותי לגבי
וכמעט אלה שירותים של קיומם על יודעים המבקרים מרבית כי הראו, הראשונות
של ספציפיות הערכה שאלות עלידי נבדקה הרצון שביעות בהם. משתמשים כולם
לסוג הקשיש התייחסות נבדקה הסעות בשירות למשל, כך השירות. של שונים היבטים

הנסיעות. זמני ולנוחות הנהג ליחס לנוחיות, הנסיעה, לאורך לדייקנות, הרכב,

יום למרכזי המפנים מקצוע לאנשי שאלתים 2*1,3

שידוע מאחר למרכזים. קשישים המפנים בקהילה, מקצוע אנשי היו שלישי מידע מקור
עצמית, בפנייה ולא המקצוע אנשי של בהפניה למרכזים מגיעים הקשישים מרבית כי
שיש מהמידע רבה במידה מושפעים להם והביקוש המרכזים של הניצול כי להניח יש

למרכזים. התייחסותם ומדרך למפנים
כדלקמן: היו המפנים בבדיקת המטרות

שלהם השירות שבאזור המרכזים עם שלהם ההיכרות את לבחון (א)
אוכלוסיות ועל אלה למרכזים והקבלה ההפניה דרכי על להם שיש הידע את לבחון (ב)

למרכזים. המתקבלות היעד
למרכזים. קשישים בהפניית אותם המנחים השיקולים את לאתר (ג)

השירותים במערך ומקומו המרכז תפקידי לגבי תפיסותיהם ואת גישתם את לבחון (ד)
הקהילתיים.

והמשתתפים. המנהלים בקרב שהתבצע לזה בגישתו דמה מהמפנים המידע איסוף
המרכזים; של וההפעלה השימוש במתכונת הקיים המצב את לתאר היתה מטרתו
הדרושים השינויים את ולאתר הקיים; מהמצב המפנים של הרצון שביעות את לבחון
ההפניה, כגון מהנושאים, בחלק המרכזים. של וההפעלה השימוש דפוסי לשיפור
לשאלות למפנים השאלות בין הקבלה היתה המרכזים, תפקידי היעד, אוכלוסיות
מידע מקורות בין השוואות עריכת איפשר זה דבר למבקרים. ו/או למנהלים שהופנו
בצורה מוצגים מהמפנים הממצאים מרבית אלה. לנושאים בהתייחסותם שונים
על מסוימים ממצאים ו). פרק (ראה ההפניה לנושא המוקדש מיוחד, בפרק מפורטת
והמנהלים). המשתתפים (של האחרים המידע למקורות בהשוואה גם מוצגים ההפניה

משתנים. וכ200 שאלות כ60 כלל אשר עצמי, למילוי שאלון באמצעות בוצעה הבדיקה
המשפחה, לבריאות ובתחנות קופתהחולים במרפאות ראשיות לאחיות הופץ השאלון
ולעובדים הרווחה בלשכות סוציאליים לעובדים טיפול, להמשך ביחידות לאחיות
התחום לפי הוגדרה במחקר שנכללה המפנים אוכלוסיית בבתיהחולים. סוציאליים
השאלונים כלומר, האבות. בתי יום לטיפול המסגרות ו5 המרכזים 12 של הגיאוגרפי
בתחום נמצא שהמרכז בקהילה לגורמים והופנו במדגם, ספציפיים למרכזים התייחסו

שלהם. השירות
את הכיר לא שהמפנה במידה במחקר. שנכלל ספציפי יום למרכז התייחסו השאלות
כללי שאלון על לענות עליו היה בשאלון, להתייחס התבקש שאליו הספציפי, המרכז
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המרכז, לתפקידי שהתייחסו שאלות 10 כלל המקוצר השאלון היום. מרכזי על מקוצר
הרצוי. השירותים ולסל היעד לאוכלוסיות

השאלונים ומספר בקהילה המפנים לגורמים שנשלחו השאלונים מספר  2 לוח
מקצוע* אנשי סוג ולפי מרכזים לפי שהוחזרו,

שאלונים מספר
הגיעו נשלחו ומקצועות מרכזים לפי חלוקה

355 458 כלל* סה"כ
מרכזים

300 379 סת"ב
70 87 מכבי
33 61 באייר
21 23 כץ פרדס
6 6 טייבה
17 18 עם הדר
78 94 צהלון
8 12 טוביה באר
20 24 רחובות
7 8 ים קרית
8 9 אתא קרית
7 8 סלע

25 29 גן רמת
יום טיפול

55 79 >ום טיפול סה"כ
3 9 משלבעפולה

13 13 הלפריןאשקלון
4 6 דורהנתניה
21 36 ספרדיחיפה
14 15 לציון ראשון גריאטרי מרכז

מקצועות
355 458 סה"כ
128 207 קופתחולים אחיות
98 107 הבריאות משרד אחיות
129 144 רווחה בלשכות סוציאליים עובדים

הסוציאליים לעובדים השאלונים את כולל ואינו בניתוח, שנכללו לשאלונים ורק אך מתייחס הלוח
הכלליים. בבתיחחולים
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בארגון עליהם והאחראיים המפקחים הגורמים באמצעות לעובדים הופצו השאלונים
באמצעות השאלונים הופצו הבריאות ומשרד כללית קופתחולים לאחיות  המעסיק
מנהלי דרך ההפצה נעשתה רווחה בלשכות הסוציאליים לעובדים המחוזיות; האחיות
בבתי הסוציאליים ולעובדים לקשיש; המדור מנהל או חברתיים לשירותים המחלקה
בכל הראשית הסוציאלית העובדת באמצעות השאלונים הופצו הכלליים החולים

.1989 ובתחילת 1988 בסוף התבצעה השדה עבודת ביתחולים.
במרפאות אחראיות לאחיות  שאלונים 207 מתוכם שאלונים, 552 נשלחו בסךהכל
בתחנות אחראיות לאחיות  107 טיפול; להמשך וביחידות כללית קופתחולים
סוציאליים לעובדים ו94 רווחה, בלשכות סוציאליים לעובדים 144 המשפחה; לבריאות
לטיפול ו106 יום למרכזי התייחסו 446 שנשלחו, השאלונים סךכל מתוך בבתיהחולים.

בבתיאבות. יום

מתוך שנשלחו. השאלונים מכלל 690/0 שהם שאלונים, 381 חזרה הגיעו בסךהכל
מסגרות על השאלונים ומתוך שאלונים), 700/0 )314 חזרו היום מרכזי על השאלונים

שאלונים). 630/0 )106 חזרו יום לטיפול
הסוציאליים והעובדים (93"/0) הציבור בריאות אחיות בקרב גבוהה היתה ההיענות
נמוכה היענות .(620/0) כללית קופתחולים אחיות בקרב יותר ונמוכה ,(890/0) בלשכות
בירורים מתוך .(280/0) הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים בקרב היתה ביותר
המרכזים. את מכירים אינם שהעובדים היא העיקרית הסיבה כי הסתבר טלפוניים
על מידע כללו שחזרו, 26 מתוך שאלונים, 10 שרק בעובדה, גם התבטא ההיכרות חוסר
המקוצר. השאלון את רק ומילאו המרכזים, את הכירו לא הנותרים שבמדגם. המרכזים
בבתיהחולים הסוציאליים העובדים את לכלול לא הוחלט המשיבים, מיעוט לאור

.(2 לוח (ראה המפנים על המידע בניתוח

ושל היעד אוכלוסיית של לעומק בדיקה השני: השלב 2.2
היום במרכזי הפרהופואיים השירותים

ממצאי לאור שזוהו, נושאים, שני של לעומק בדיקה נעשתה המחקר של השני בשלב
אפיוני הם: התחומים נוספים. והעמקה הבהרה הדורשים כתחומים הראשון, השלב
של ותפקידם מקומם ובדיקת במרכזים ה"עצמאית" האוכלוסייה של המוגבלות
אחות שירותי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, קרי, המקצועייםטיפוליים, השירותים

אלה. נושאים של הבדיקה דרכי את נפרט להלן סוציאלי. עובד של ושירות

"העצמאיים" המשתתפים אפיוני על מידע איסוף 2,2,1

הגדרת לגבי בהירות חוסר יש כי עולה, והמפנים המשתתפים המנהלים, מנתוני
מוגבלות של המקובלות ההבחנות כי נמצא היום. מרכזי של בהקשר המוגבלות
מכסות אינן אישי, ובטיפול בניידות מוגבלות דהיינו הקשיש, של הפיזי בתפקוד
זו, בסוגייה להעמיק הצורך עלה במרכזים. הקיימים המוגבלויות סוגי מכלול את
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יהיה ניתן שבאמצעותם נוספים, תפקודיים משתנים ברורה בצורה לזהות ולנסות
המבקרים של משלימה בדיקה לבצע הוחלט כך לשם האוכלוסייה. מוגבלות את לתאר
הבעיות סוגי את ולבחון אישי), בטיפול או בניידות, מוגבלים (שאינם "העצמאיים"

המרכז. במסגרת הימצאות להצדיק העשויים בקרבם, הנפוצות
בכל נעשתה והיא ,(1989) המחקר של הראשון השלב אחרי כשנה בוצעה הבדיקה
מנהלי זו. בבדיקה נכללו לא יום לטיפול המסגרות הראשון. בשלב שנכללו המרכזים
מהם, אחד כל עבור ולציין הרשומים, של רשימה אלינו להעביר שוב נתבקשו המרכזים
גלגלים), כיסא או הליכון מקל, באמצעות (מתהלך בניידות ממוגבלות סובל הוא האם

קוגניטיבי. בתפקוד ו/או יומיומי, תפקוד של פעילויות בביצוע ממוגבלות ו/או
הקשישים 201 כי נמצא, המרכזים, מ12 שהתקבלה הקשישים 876 של הרשימה מתוך
היה זו אוכלוסייה של שיעורה המוגבלויות. שלוש מתוך מגבלה משום סובלים אינם

למרכז. ממרכז שונה
כלל: זה שאלון הקשישים. מ201 אחד כל על קצר שאלון למלא נתבקשו המנהלים

מגורים) הסדר משפחתי, מצב מין, (גיל, סוציודמוגרפיים מאפיינים .
הביקורים תדירות במרכז, ותק ההפניה, מקור  ההשתתפות על רקע נתוני .

ראייה בעיות גבוה, לחץדם סוכרת,  המשתתף של בריאותיותתפקודיות בעיות .
לב בעיות קשות, נשימה בעיות מוחי, אירוע אפזיה, קשות, שמיעה בעיות קשות,

וכדומה קשות,
ליצור קושי הזנחה, אפתיה, דיכאון,  המשתתף של חברתיותנפשיות בעיות .

חריגה התנהגות משבר, אחרי קשר,
חברתי. במועדון להשתלב המשתתף יכולת את המנהל של הערכה .

בקרב נוספים מוגבלות תחומי לזיהוי וחשוב משלים מידע בסיס שימשו אלה נתונים
אוכלוסיית של בהקשר המוגבלות הגדרת של עידון אפשרו וכן במרכזים, המבקרים

הבא. בפרק מוצגים זו מבדיקה הממצאים המרכזים. של היעד

היום מרכז שירותי על מומחים של דיון קבוצות 2.2.2

באשר המרכזים של ובהפעלה בפיתוח העוסקים בקרב רבות התלבטויות קיימות
פיזיותרפיה, במרכזים: והסוציאליים הסיעודיים השיקומיים, השירותים של לתפקידם
המשתתפים המנהלים, בריאיון סוציאלי. ושירות אחות של שירות בעיסוק, ריפוי
ניתן לא כי עולה, מהממצאים אלה. לשירותים מיוחדת לב תשומת הוקדשה והמפנים
של תפיסתם את לעומק לבחון חשוב זה. בשירות המשתמשים דיווח על רק להישען
לשירותים שלהם הזיקה ואת במרכזים אלה שירותים של מקומם את המקצוע, אנשי
במכוני פיזיותרפיה במרפאה, אחות שירות בלשכה, סוציאלי (שירות בקהילה דומים
אלה, שירותים של הגבוהה העלות לאור גם חשובות אלה סוגיות וכדומה). שיקום,
אלה שירותים לבדוק כדי כן, על לאספקתם. כוחאדם במציאת שנתגלו הקשיים ולאור
אחת בכל מהשדה מקצוע ואנשי מומחים של דיון קבוצות לקיים הוחלט לעומקם,
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בהדרכה בטיפול, העוסקים אנשים השתתפו הדיון בקבוצות בנפרד. אלה מפונקציות
שעות, למספר אחת פעם נפגשו מקצוע, אנשי מ15 שהורכבו הקבוצות, ובפיקוח.
הרצויה ההפעלה מתכונת במרכזים, הנדון השירות של התפקידים על דיון וקיימו
של המקצועית בהנחיה משימה כקבוצות עבדו הקבוצות המומלץ. ההעסקה והיקף
בניתוח משולבים וממצאיהם המפגשים, סיכומי מובאים ד' לפרק בנספח המחקר. צוות

מהשירותים. אחד כל של

לבנייה הנחיות לפיתוח הממצאים יישום השלישי: השלב 2.3
היום מרכזי של ולתפעול

לניהול, הנחיות ליצירת הממצאים יישום היא המחקר של הייחודיות התרומות אחת
המרכזים למתכנני רב מידע סיפקו המחקר ממצאי המרכזים. של ולבנייה לתפעול
ולפיתוח להפעלה הקשורות שונות סוגיות עם בהתמודדות להפעלתם ולאחראים
המרכזים מנהלי בקרב המחקר נתוני בהפצת רב מאמץ השקיעה אשל המרכזים.
לגבי בשטח כאנשים דעתם חוות קבלת לצורך זאת, לתפעולם. האחראיים והגורמים
התגבשה הדיונים במהלך בעתיד. פיתוחם ועל המרכזים תפעול על הממצאים השלכות
מנחים וקווים כוללת שיטתית מסגרת וליצור שהצטבר הידע את לעגן שרצוי הדעה,
ומקצועי ארגוני תהליך והובילה אשל יזמה זאת, לאור ולהפעלתם. לפיתוחם בסיסיים

בישראל. היום למרכזי הנחיות ליצירת וחדשני מורכב
ליצור היתה המטרה בישראל. היום מרכזי שירות את לבסס נועד ההנחיות פיתוח
הגופים כל על מקובלת מושגית ומערכת משותפת עקרונות מסגרת באמצעותם
ולמפעילי למתכננים לספק נועדו ההנחיות ובהפעלתם. המרכזים בפיתוח המעורבים

במרכזים. הטיפול איכות את ולקדם רצויים פעולה עקרונות המרכזים
אשל. בחסות וביןמשרדיות ביףמקצועיות ועדות שתי במסגרת פותחו ההנחיות
ובהכוונה בהנחיה ופעלה למרכזים, פיזיותפונקציונליות הנחיות בפיתוח עסקה האחת
של המקצועי בסיועו השנייה, הוועדה ורווחה. חינוך מבני לחקר המכון של המקצועיים
עבודת המרכזים. של ולהפעלה לניהול הנחיות בגיבוש עסקה ברוקדייל, ג'וינטמכון
חדשני ניסיון היה זה זה. לצורך במיוחד עובדו אשר המחקר, ממצאי על נשענה הוועדות
בתהליך כרוך היה ההנחיות גיבוש תהליך מדיניות. להנחיות ממחקר ממצאים ל"תרגם"
ההנחיות בוועדות. המיוצגים המקצועיים הגורמים עלידי החלטות קבלת של מורכב
הניח המחקר נפרדות.1 חוברות בשתי אשל עלידי לאור ויצאו הוועדות בשם פורסמו

במרכזים.2 הצטיידות שעניינה שלישית הנחיות חוברת לגיבוש התשתית את
המרכזים פעילויות על שוטף ולמעקב מידע לאיסוף כלי לפיתוח גם שימשו הממצאים
ג'וינטמכון בסיוע ומופעל שנתי, דיווח על מבוסס הכלי המשורתות. והאוכלוסיות

לזקן יום מרגזי .1990 אשל, ירושלים; ולהפעלה. לניהול הנחיות  לזקן יום מרכזי .1990 אשל, 1

ירושלים. ולבנייה. לתכנון הנחיות 
ירושלים. להצטיידות. הנחיות  לזקן יום מרכזי .1990 אשל. 2
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לבניית חשוב אמצעי מהווה והוא והרווחה, העבודה ומשרד אשל בחסות ברוקדייל
המרכזים. על שוטף מידע מאגר

1£



היום במרכזי המשתתפים מאפייני ב': פרק

טוכטנברגעובדיה וסילביה מחים מלנה
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במרכזים המשתתפים של סוציודמוגופיים מאפיינים ♦1

התפקודיים, הסוציודמוגרפיים, המאפיינים את לבחון היתה המחקר של המטרות אחת
ניתוח נציג זה בפרק למרכזים. היום המגיעה האוכלוסייה של והבריאותיים החברתיים
ונבחן המשתתפים, של ובריאותיים תפקודיים סוציודמוגרפיים, מאפיינים של מפורט

המשורתות. באוכלוסיות המרכזים בין השונות את
המבקרים. בריאיון נאספו במרכזים האוכלוסייה של הסוציודמוגרפיים המאפיינים

= (1 לוח (ראה הם זו אכולוסייה של המאפיינים
נשים; הם המשתתפים מחצית .

ומעלה; 80 בני מהם ניכר וחלק ,75 גיל מעל הם כשנישלישים .
אסיהאפריקה; ילידי הם (360/0) לשליש מעל .

לבד; גרים (35"/0) למחצית מעל .
תיכונית; על השכלה בעלי הם ו0/"7 השכלה, חסרי הם 230/0 .

בעברית. בדיבור מתקשים ו220/0 כלל, עברית דוברים אינם 130/0 .
בודדים קשישים של ניכר אחוז ובה מבוגרת, כן, אם היא, המשתתפים אוכלוסיית

נמוכה. השכלתם שרמת וקשישים
המשתתפים של הסוציודמוגרפי בהרכב המרכזים בין מאוד גדולים הבדלים קיימים
(בסיגלית); 750/0 לבין (במרגנית) 220/0 בין נע הנשים אחוז למשל, כך .(1 לוח (ראה
נע הלאנשואים אחוז (בסיגלית), 460/0 לבין (בכרכום) Wo בין נע ומעלה 80 בני שיעור
מהמשותף, רב המרכזים בין השוני לפיכך, וכדומה. (בסיגלית), ל930/0 (באלון) 250/0 בין
ואנו זו, שונות של מקורה מה ברור לא משלו. סוציודמוגרפי הרכב מרכז לכל ולמעשה
השימוש דפוסי ועל במרכזים המוגבלים אוכלוסיית על השלכותיה את בהמשך נבחן

המרכז. בשירותי

מרכזים. של אבותטיפוס שני קיימים מרכז, כל של הייחודי המשתתפים הרכב למרות
וגרות לאנשואות מרביתן גבוהים, בגילאים נשים בעיקר המשרת סיגלית, האחד, בצד
ברובה, גברים אוכלוסיית המשרת מרגנית, נמצא השני בצד השכלה. ללא ומרביתן לבד,
אירופהאמריקה, ילידי זוגם, בנות עם וגרים נשואים רובם גבוהים. פחות בגילאים :

לפי המרכזים, שאר כל ממוקמים הקצוות שני בין ומעלה. תיכונית השכלה ובעלי
אחד. כל של הייחודי הסוציודמוגרפי הרכבו



^1
^/

(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים של נבחרים סוציודמוגרפייס מאפיינים :1 לוח
?
Jr סה"כ סח"כ
5 טיפול מרכזי המאפיינים
■£ יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום המשתתפים של
n\_ ■  ■
"~ המשתתפים מכלל אהווים
£ 66 25 66 24 22 51 74 75 43 69 64 73 56 46 52 jfנשים 71 67 81 55 61 66 64 68 60 70 70 66 70 47 63 +75 מי
q 39 41 35 34 28 42 39 46 17 40 39 23 37 23 34 +80 VJ
/f 31  15 47 11 36 54 100 65 27 47 31 55 28 36 npn0NH>DN >7>>>

C 79 52 25 36 27 65 81 93 35 73 59 69 66 48 55 נשואים לא
£ 57 26 9 16 16 37 53 64 35 52 34 56 53 29 35 לבד גייס

אהרון גיה"ס  השכלה
24 71 15 3  19 36 81 23 6 22 22 39 6 23 למדו לא
54 24 35 82 21 49 32 7 45 66 45 61 34 40 45 יסודי 
12  45 9 68 30 25 12 32 22 28 15 20 37 25 תיכון 
10 5 5 6 11 2 7   6 5 2 7 17 7 עלתיכתי 

דיבור  מגבריו! שליטה
36 10 80 76 94 79 64 41 38 54 56 59 76 68 65 היטב מדבר
43 14 15 9 6 21 25 27 53 41 33 16 24 28 22 היטב כלכן לא מדבר
21 76 5 15   11 32 9 5 11 25 4 13 כלל מדבר לא

המשתתף. של נפש תשישות בגלל תומכים עם ראיונות של גבוה אחוז *
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יום לטיפול במסגרות המבקרים משל רבה במידה שונה במרכזים המבקרים פרופיל
לעומת 660/0) נשים של יותר גבוה אחוז נמצא יום טיפול של במסגרות האבות. בבתי
גבוה אחוז ,(630/0 לעומת ומעלה 75 בני של 710/0) יותר גבוה האוכלוסייה גיל ,(520/0

.(350/0 לעומת 570/0) בגפם הגרים קשישים ושל (550/0 לעומת 790/0) נשואים לא של יותר
גבוה ואחוז שבמרכזים, מזו מעט נמוכה יום בטיפול ההשכלה רמת כי נמצא כמוכן,
הסיבה מהי ברור לא .(210/0 לעומת 13"/0) עברית דוברי אינם משתתפים של יותר
קשור ההבדל כי ייתכן המסגרות. סוגי בשני המשורתות האוכלוסיות בין להבדלים
המועמדים ולבחירת ממושך לטיפול למוסדות יום לטיפול מסגרות של לזיקה בחלקו

שונים. קריטריונים לפי יום לטיפול

פלח היא יום ובטיפול במרכזים האוכלוסייה האם היא אלה מנתונים העולה השאלה
או הכללית הקשישים לאוכלוסיית דומה שהיא או קשישים אוכלוסיית של מיוחד
בין השווינו אלה, לאפיונים יחסי ממד לקבל כדי אחרות. במסגרות המשורתת לזו
לקשישים בקהילה, הקשישים של הכללי לפרופיל יום ובטיפול במרכזים האוכלוסיות
קשישים לשרת כן גם המיועדות קהילתיות מסגרות שהן יום, בבתיחוליס המשורתים

.(2 לוח (ראה ממושך לטיפול במוסדות והתשושה העצמאית ולאוכלוסייה מוגבלים

יום לטיפול מסגרות יום, מרכזי בין השוואה  נבחרים דמוגרפיים נתונים :2 לוח
ממושך לטיפול מוסדות דיירי בישראל, הקשישים אוכלוסיית אבות, בבתי

(באחוזים) יום בבתיחולים ומבקרים ותשושים) (עצמאיים

בתיחולים מוסדות קשישים טיפול מרכזי
יום תשוש עצמאי בישראל יום יום המאפיינים

35 72 67 53 66 52 נשים
♦ 79 81 35 71 63 ומעלה 75 בני

35 19 10 25 31 36 אסיהאפריקה
32 86 84 38 79 55 נשואים לא
19 * 27 57 35 לבד גרים
11 * * 29 24 23 השכלה חסרי

נתונים. אין *

מקורות:
לסטטיסטיקה. המרכזית חלשכח .1983 האוכלוסין. מפקד

אוכלוסיית, היקף ;1983 בישראל ממושך לטיפול מוסדות מפקד .1983 א. קפלן ח., פקטור ש.; ברגמן
ירושלים. ברוקדייל, מכון ומימון. תפקודית ומת

ברוקדייל, מכון הערכת. בישראל: גויאטו'יים  שיקומיים יום בתיחולים .1986 ר. שוורץ, מ.; כחן,
ירושלים.

מיפקד (לפי בקהילה הקשישים כלל משל שונה במרכזים המשתתפים פרופיל כי נמצא,
לעומת 350/0) הקשישים בקרב משיעורם כפול במרכזים ומעלה 75 בני שיעור .(1983
לעומת 550/0) הקשישים כלל בקרב מאשר גבוה נשואות הלא הקשישות ושיעור ,(6^/0
במוסדות והתשושה העצמאית מהאוכלוסייה מאד שונה זו אוכלוסייה כמוכן, .(38^)
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של יותר קטן אחוז בעלת יותר, צעירה היא במרכזים האוכלוסייה ממושך. לטיפול
כי לציין, מעניין אפריקה. אסיה ילידי של יותר גבוה ואחוז בגפם, הגרים אנשים
יום לטיפול במסגרות לאוכלוסייה מאפיוניה ניכר בחלק דומה המוסדות אוכלוסיית
הקשישים כלל של לפרופיל יותר דומה יום בבתיחולים האוכלוסייה אבות. בבתי

יום. ובטיפול במרכזים מהאוכלוסייה מאד ושונה
סוציודמוגרפיים מאפיינים בעלת היא המרכזים אוכלוסיית כי עולה, זו מהשוואה
(גיל בסיכון אוכלוסייה זוהי אחרות. קשישים אוכלוסיית של מאלה ושונים מיוחדים,
ביניים", "אוכלוסיית מעין רבה ובמידה וכדומה), בודדים קשישים של גבוה אחוז גבוה,

במוסדות. האוכלוסייה לבין הכללית האוכלוסייה בין הנמצאת
תנאי על נתונים מתוך הקשישים של מצבם על ללמוד ניתן אלה, מאפיינים על נוסף
מרבית כי עולה, מהנתונים הכנסתם. רמת את הערכתם ועל בקהילה שלהם המגורים
מחוץ מתגוררים (60/0) זעום מיעוט ואילו הקבוע, בביתם גרים במרכזים המשתתפים
של יותר גבוה אחוז יום, בטיפול המשתתפים בקרב הילדים. אצל בעיקר הקבוע, לביתם
מתגוררים המסגרות בשתי הקשישים רוב .(200/0) הקבוע לביתם מחוץ גרים קשישים
שהמשתתפים העובדה לאור מפתיע, אינו זה ממצא הראשונה. בקומה או קרקע בקומת
המתגוררים קשישים ביתם. ליד האיסוף לנקודות להגיע ונדרשים בהסעה, מגיעים
לפירוט ג' פרק (ראה להסעה להגיע להתקשות עשויים מעלית ללא עליונות בקומות

ההסעה). נושא

(מרכזים המסגרות סוגי בשני כי נמצא הכנסתם, רמת את המשתתפים להערכת אשר
לקיומם בקושי מספיקה או מספיקה אינה הכנסתם כי ציינו 790/0 יום) וטיפול
900/0 בציפורן למשל, המרכזים. בין גדולים הבדלים נמצאו זה בתחום גם היומיומי.
בכרכום. 1/V0 לעומת כלל, להם מספיקה אינה ההכנסה כי ציינו המשתתפים מקרב

נמוכה סוציואקונומית ברמה אוכלוסייה משרתים המרכזים כי לומר ניתן לסיכום,
גדול בחלק כי גם נמצא גבוה. סיכון על המעידים סוציודמוגרפיים אפיונים ובעלת
המשורתת מהאוכלוסייה יותר" "טוב במצב היא המרכזים אוכלוסיית מהמאפיינים,

יום. לטיפול במסגרות

המשתתפים של התפקודי המצב *2

זו סוגייה המשתתפים. של המוגבלות אפיוני היה במחקר שנבחן נוסף מרכזי נושא
האוכלוסייה על במידע וכן המשתתפים, ובריאיון המנהלים בריאיון בהרחבה נבחנה
בשלב שבוצעה המשלימה בבדיקה בנפרד שנאסף במרכזים, המבקרת "העצמאית"

המחקר). מערך על א' פרק (ראה המחקר של השני
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המנהלים תפיסת לפי המשתתפים של התפקודי מצבם 2.1

הוגדרה האוכלוסייה במרכזים. משורתות אוכלוסיות סוגי אלו תחילה נשאלו המנהלים
מתוך נפש. ותשושי פיזית מוגבלים או תשושים עצמאים, תפקוד: רמות שלוש לפי

ב1): נספח (ראה טיפוסים לשני המרכזים את לחלק ניתן המנהלים, הגדרות
פיזית מוגבלים רק  אוכלוסייה של אחד סוג בעיקר המשרתים הומוגניים, מרכזים

(אלון). נפש תשושי רק או (מרגנית)

סוגים שני משרתים מהם חלק אוכלוסיות. סוגי כמה המשרתים הטרוגניים, מוגזים
נפש ותשושי פיזית מוגבלים או וברקן), סיגלית כרכום, (רותם, ועצמאים מוגבלים 
ותשושי מוגבלים עצמאים,  סוגים שלושה משרתים אחרים מרכזים ואילו (ציפורן),

ונרקיס). ברוש פרג, (רקפת, נפש

משרתים ודפנה רימון אבות. בבתי יום לטיפול במסגרות גם נמצא למדי דומה דפוס
 אוכלוסיות סוגי שני משרת בעירית המרכז פיזית); (מוגבלים קשישים של אחד סוג
אין אוכלוסיות. סוגי שלושה משרתים ובסביון באורן והמרכזים ומוגבלים, עצמאים

נפש. תשושי בלעדית המשרתות יום לטיפול מסגרות
"המוגבל" המשתתף את לתאר מהמנהלים ביקשנו האוכלוסייה, מאפייני על לעמוד כדי
אופנים בכמה המוגבלים את הגדירו המנהלים שלהם. במרכז הטיפוסי וה"עצמאי"

ב2): נספח (ראה

בניידות. מוגבל פרקינסון, חולה ניתוח, אחרי אשפוז, אחרי מוחי, אירוע אחרי  רקפת
קשה. פרקינסון בתנועה, מוגבל ובהלבשה, ברחצה מתקשה להסעה, זקוק  פרג

בהליכה. אדם לעזרת זקוק  רותם
מוגבל תרופות, במתן להשגחה זקוק לחיתולים, זקוק אישי, לטיפול זקוק  ברוש

בניידות.

אינו לתמיכה, וזקוק אישי בטיפול מוגבל בתפקוד, מוגבל מוחי, אירוע אחרי  כרכום
גלגלים. לכיסא מרותק

המשתתף את מאפיינים הם בו באופן המנהלים בין הבדלים יש כי מראות אלה הגדרות
מוגבלות המנהלים. כל עלידי המוזכר מאפיין הינה בניידות מוגבלות זאת עם המוגבל.
של כמאפיין מוזכרת ופרקינסון) מוחי אירוע (בעיקר רפואית ובעיה פיזי בתפקוד

ב2). נספח (ראה מהמנהלים מחצית עלידי מוגבלות
מקומות, בשני יום. לטיפול במסגרות גם המוגבלות בהגדרת דומיננטי גורם היא ניידות
שלא מוגבלות. של נוסף כמאפיין אישי בתפקוד מוגבלות גם מוזכרת ועירית, רימון

שמיעה. ובעיות עיוורון לרבות נוספים, אפיונים כאן מצויינים במרכזים, כמו
לדעתם, "העצמאי". הקשיש באפיון יותר רבה אחידות נמצאה המרכזים מנהלי בקרב
ולוקים בודדים הם אולם אישי ובתפקוד בניידות מבעיות סובלים אינם העצמאים
דומה. באופן העצמאים הוגדרו יום לטיפול במסגרות גם ובדיכאון. רבות במחלות
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מקשיים סובל הוא המילה. מובן במלוא עצמאי אינו יום במרכז ה"עצמאי" לפיכך,
המיוחדים באפיונים במפורט נדון הפרק בהמשך מחלות. מריבוי או חברתי בתפקוד

במרכזים. ה"עצמאים*' של

של ולדחיית לקבלה מהקריטריונים ללמוד ניתן המוגבלות אפיוני של נוסף היבט
היעד, אוכלוסיית להגדרת המידה קני את משקפים הקריטריונים במרכזים. הקשישים
גמישות קיימת כי לראות, מעניין למרכז. קשיש של התאמתו מידת מה וקובעים
ברקן, (רותם, מרכזים בחמישה למרכזים. המתאימים הקשישים בהגדרת מסוימת
ולדחיית; לקבלה ברורים קריטריונים יש כי המנהלים סברו ואלון) ציפורן נרקיס,
ברורים מהקריטריונים חלק כי המנהלים, ציינו ומרגנית) פרג (רקפת, מרכזים בשלושה
מקרה כל וכי קריטריונים אין כי סברו הם הנותרים המרכזים ובארבעת לא;  וחלק

לגופו. נדון
לא כי טענו ובשניים ברורים, קריטריונים קיום על דווח יום לטיפול מסגרות בשלוש

כלשהם. קריטריונים קיימים
אותם ניסחו הם ברורים, קריטריונים קיימים כי המנהלים ציינו בהם במקומות

ב2): (נספח שונים באופנים
על שליטה באכילה, עצמאי לתקשורת, יכולת לקבוצה, מתאים פיזית, מוגבל  רותם

נפש. חולה ולא נפש תשוש לא קבוע), סידור או אביזר עם (לרבות סוגרים
רמת נפש, תשוש לא ,60 גיל מעל ונשים 65 גיל מעל גברים פיזית, תשישות  ברקן

הצוות. התערבות דורשת שאינה סוגרים על שליטה מרכז, המצדיקה מוגבלות
העיר. תושב אישי, בתפקוד מוגבל בניידות, מוגבל  מרגנית

בעזרת (לרבות סוגרים על שליטה פיזית, מוגבלות ומעלה, 60 גיל תשושים,  ציפורן
העיר. תושב עיוורון, כגון: אחרת, מוגבלות קבוע), אביזר

למרכז קבלה תנאי המהווה מוגבלות, רמת הגדרת כי מראים, שלעיל הקריטריונים
רמת לבין קבלה המאפשרת מינימלית מוגבלות רמת בין תמיד מבחינה אינה יום,
המועמד את להגדיר נטו המנהלים למרכז. קבלה מאפשרת שאינה מכסימלית מוגבלות
שני לזהות ניתן למרכז. המתאים המועמד את ולא למרכז להתקבל יכול שאינו
עומס למרכז: מועמד של ולדחייה לקבלה ההחלטה את המנחים עיקריים, מרכיבים
להשתלב הקשיש ויכולת הסוגרים) על בשליטה לביטוי (הבא הצוות על שיוטל הטיפול
רק המתייחסים קריטריונים הציגו המנהלים כי לציין, מעניין המשתתפת. באוכלוסייה
הקשיש של והדחייה הקבלה את המגדירים קריטריונים ולא נפש, ולתשושי למוגבלים

העצמאי.

כאן הבולטים הקריטריונים אחד דומים. קריטריונים נוסחו בבתיהאבות יום בטיפול
המרכז. של ההסעה לרכב להיכנס הקשיש של יכולתו היה

לקבל אם לשיפוט נרחב מקום המחליט לצוות משאירה הנוכחית הקריטריונים הגדרת
שתהיה המוגבלות רמת לקביעת מפורשים, מידה קני כל אין למעשה, יום. למרכז קשיש
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קשישים. של בקבלה גמישות למרכז לאפשר יכול ברורה הגדרה העדר לקבלה. תנאי
או עצמו הקשיש למרכזמבחינת קשיש של התאמתו לגבי ספק קיים שבהם במצבים
את ולבדוק ניסיון, לתקופת הקשיש את לקבל המנהלים המרכזנוטים צוות מבחינת
מוגבלות. של שונים לפדופילים להביא עשויה זו גמישה מדיניות שילובו. אפשרויות
מרכז בשום  למרכזים מצומצם ביקוש בשל היום מתאפשרת זו גמישות כי ייתכן

המתנה. רשימות נמצאו לא
שהתרחשו השינויים על מהמנהלים ללמוד רצינו בהווה, האוכלוסייה לאפיון בנוסף
המרכזים מן בכמחצית כי מראה, ב1 נספח המשתתפים. באוכלוסיית האחרונה בשנה
יותר מוגבלות אוכלוסיות קליטת של בכיוון באוכלוסייה שינויים על המנהלים דיווחו
השינויים ונרקיס). סיגלית כרכום, כלנית, ברוש, (רקפת, נפש תשושי קליטת ושל
בהסדר לשינוי המרכז, במדיניות לשינויים בקהילה, המודעות להגברת מיוחסים

סיעוד. ביטוח חוק להפעלת האחרונה, ובתקופה ההסעות,
ההרכב מן שונה או תואם הנוכחי ההרכב בה המידה על נשאלו המנהלים כמוכן
מהמצב רצון שבעי היו לא מהמנהלים כמחצית ב3). נספח (ראה והרצוי המתוכע
אוכלוסיית מקרב המשתתפים מספר את להגדיל המנהלים רצו ובברוש בנרקיס הקיים.
גבוהה סוציואקונומית מרמה אוכלוסיות לשלב הצורך עלה בסיגלית העצמאים;
של בהגדלה צורך עלה וכרכום) אלון ציפורן, (רקפת, נוספים מרכזים ובשלושה יותר;

המוגבלים. אוכלוסיית

באוכלוסיות שינויים האחרונות, בשנים חלו, האבות בבתי יום לטיפול במסגרות גם
המוגבלים במספר גידול היה כאן גם יום. שבמרכזי לאלה דומים בכיוונים המבקרים
שביעותרצון הביעו כאן האחראים רוב העצמאים). במספר גידול היה (בו ברימון מלבד
באוכלוסיות שינוי מתכננות אינן יום לטיפול המסגרות הקיים. האוכלוסייה מהרכב

נפש. תשושי של לקליטתם הנערך לאורן, פרט המבקרות,
העריכו היום, במרכזי מוגבלים של שילוב יתר לקראת הקיימות המגמות למרות
במתכונתו במרכז להשתלב יכולים אינם המוגבלים מהקשישים חלק כי המנהלים
בעיקר היא הכוונה מהשתתפותם. תועלת להפיק עשויים שהיו למרות הנוכחית,
וקשישים במדרגות בטיפוס המתקשים קשישים רגל, קטועי (כגון קשה למוגבלים
לדעתם, מחייבת, אלה אוכלוסיות של קליטה נפש. ולתשושי בסוגרים) שולטים שאינם
כדי ב3). נספח (ראה המרכז של והשירותים המבנה הצוות, של ברמה היערכות
טיפולי כוחאדם בהגדלת המנהלים, לדעת צורך, יש יותר, מוגבלת באוכלוסייה לטפל
אין המרכזים ברוב כמוכן, זו. לאוכלוסייה במרכז והשירותים ההסעות ובהתאמת
שלפני ההסעה לנקודת עצמם בכוחות להגיע מסוגלים שאינם קשישים, מתקבלים
כדי לסיוע הזקוקים בודדים, קשישים עבור במיוחד מסוים, קושי יוצר זה דבר ביתם.
לתשושי אשר ההסעה. של האיסוף לנקודת להגיע כדי או מהבית ליציאה עצמם להכין
יחידה הקמת המנהל, לדעת מחייבת, ברקן) (רקפת, המרכזים מן בחלק קליטתם נפש,

זו. אוכלוסייה לצורכי המותאמת נפרדת
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המוגבלות הגדרת לגבי שונות תפיסות קיימות כי מראים, המנהלים נתוני לסיכום,
כי נמצא, זאת עם ומשתנה. הולך במרכזים המוגבלים הרכב לדעתם, וכי במרכזים
הקשור, דבר מוגבלות, להגדרת העיקריים הקריטריונים אחד היא בניידות מוגבלות
קבלה המאפשרת בניידות המוגבלות מידת המרכז. עלידי המוסדרת להסעה כנראה,
מתקבלים אין המרכזים ברוב אך הקיימים. ההסעה בהסדרי רבה במידה מותנית
נראה, ביתם. שלפני ההסעה לנקודת עצמם בכוחות להגיע מסוגלים שאינם קשישים
אף הקשיש, של למרכז הקבלה בתנאי נוסף קריטריון הוא הצוות על הטיפול עומס כי
תמיד ברור לא אישי, בתפקוד למוגבלות אשר מפורשות. זאת ציינו לא שהמנהלים

לדחייה. או לקבלה תנאי שהם המוגבלות גבולות מהם
לעתים יוצר במרכזים המשורתות המוגבלות רמות לקביעת ברורים קריטריונים העדר
רבה גמישות מאפשר גם אך יום, למרכז קשיש של ההתאמה למידת בנוגע התלבטויות

למרכזים. קשישים של בקבלה
במרכזים המשורתת האוכלוסייה של המוגבלות רמת של יותר מפורטת מצב תמונת
אודות מהמנהלים שנאסף מהמידע וכן המשתתפים מריאיון מהנתונים מתקבלת

במרכזים. המבקרים העצמאים הקשישים

עימם מהריאיון נתונים לפי המשתתפים של התפקודי מצבם 2,2

המוגבלות תחומי בשלושה שלהם התפקוד רמת את להעריך נתבקשו המשתתפים
משקבית בניהול ומוגבלות (add אישי בטיפול מוגבלות בניידות, מוגבלות = המקובלים
המשתתפים של הקוגניטיבי התפקוד רמת על מהתומכים מידע נאסף בנוסף, .qadu

המנהלים. עלידי נפש תשושי שהוגדרו
מהם לחלק נתייחס מכן ולאחר בנפרד, תחום בכל האוכלוסייה אפיוני את נבחן תחילה

משולבת. בצורה
וניידות הבית בתוך ניידות  מדדים שני לפי נבחנה המשתתף ניידות  ניידות א.
הבית בתוך ניידים הקשישים כי זה במחקר נמצא אחרים, למחקרים בדומה לבית. מחוץ
כרוכה מהבית שיציאה משום זאת וב5). ב4 נספחים (ראה לו מחוצה מאשר יותר
מהמשתתפים 620/0 כי נמצא קשישים. על להקשות העשויה במדרגות, בירידה לעתים
מתהלכים אך בהליכה מתקשים 80/0) לבית מחוץ בניידות שונות במידות מתקשים
110/0 אדם; בעזרת 120/0 מכשירן בעזרת מתהלכים 360/0 אדם; או מכשיר עזרת ללא
כמצופה, לביתם. מחוץ חופשית בצורה מתהלכים הנותרים ו380/0 גלגלים) בכיסא

ל520/0. ומגיע לביתם מחוץ מהניידים יותר גבוה בבית בניידות העצמאים שיעור
המוגבלים אחוז האוכלוסייה. של הניידות ברמת המרכזים בין ניכרים הבדלים קיימים
המרותקים הקשישים אחוז 31(נרקיס). 0/0 לבין (מרגנית) 890/0 בין נע לבית מחוץ בניידות
אין ובאלון) (פרג מרכזים ובשני (רקפת), ל10/0 (מרגנית) 160/0 בין נע כלגלים לכיסא

גלגלים. בכיסא משתתף אף
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לעומת 510/b) בניידות עצמאים של יותר גבוה שיעור נמצא אבות בבתי יום בטיפול
לעומת 21"/0) מכשיר בעזרת המתהלכים קשישים של ייתר נמוד ואחוז במרכזים), 38>H>

.(11</0 לעומת 4^1) גלגלים בכיסא או $<(<>*<

רחצה, של פעולות בביצוע קושי כולל האישי הטיפול תחום  אישי טיפול ב.
על אחרים למחקרים בדומה ב6). נספח (ראה בשירותים ושימוש אכילה הלבשה,
תחום היא רחצה כי המרכזים משתתפי בקרב גם נמצא אישי, בטיפול מוגבלות
ושמונה עשרים ברחצה. לעזרה זקוקים מהמבקרים 4496  ביותר הבולט המוגבלות
בשימוש קשיים על דיווחו ומיעוטם לבד, להתלבש קושי על דיווחו מהמבקרים אחוז

.(5*<) ובאכילה (10><*<) בשירותים
בסיגלית, למשל, כך אישי. בטיפול המוגבלים בשיעורי גם בלטו המרכזים בין ההבדלים
ו660/0, (0,870/0/ס72 ברחצה מוגבלים של גבוה שיעור נמצא ובמרגנית בציפורן באלון,

ו0/><17). 120/0) ובהדס בנרקיס שיעורם לעומת בהתאמה)
לעומת 280/0) ברחצה המתקשים קשישים של יותר הרבה נמוך אחוז נמצא יום בטיפול
הסובלים קשישים שאין כמעט כאן, וגם (280/0 לעומת 17^0) ובהלבשה במרכזים) 44>0<

בשירותים. שימוש או באכילה ממוגבלות
הוא משקהבית ניהול של פעילויות בביצוע המתקשים אחוז  משקגית ניהול ג.
בכביסה בניקיון, קשיים על דיווחו מהמשתתפים 700/0 מעל ב6). נספח (ראה גבוה
הם המרכזים בין ההבדלים אלה בתחומים ארוחות. בהכנת התקשו ו>^61 ובקניות

והניידות. האישי הטיפול בתחום שנמצאו מאלה פחות חדים
670/0,520/0) התחומים ארבעת בכל נמוך אלה בפעילויות המתקשים שיעור יום, בטיפול

בהתאמה). ,45>ftn 64<K<,

רמת לעומת הקוגניטיבי, התפקוד רמת את להעריך כדי  קוגניטיבי תפקוד ד.
אבחון דרוש אלא עצמו, את הקשיש הערכת על להסתמך ניתן לא הפיזי, התפקוד
שימש המנהלים דיווח בקשיש. המטפל אדם של או מקצוע איש של דיווח או מקצועי
כאמור, המנהלים, מסרו הדגימה, לצורך במרכזים. זו תופעה היקף לבחינת בסיס
סובל הקשיש אם הפרטים, שאר בין לציין, ונתבקשו מבקרים, של שמיות רשימות

אותו. לראיין ניתן לא שבגללן בהתמצאות מבעיות
מסיבה אודותיו. על העיקרי התומך רואיין נפש, תשוש שהקשיש דווח בהם במקרים
חוסר בשל שבוצעו התומכים עם הראיונות למספר זהה במדגם הנפש תשושי מספר זו

הקשיש. של התמצאות
לוח (ראה נפש תשושי הם במרכזים המשתתפים מכלל 179/6 זה, דיווח בסיס על
שליש וכלנית) (סיגלית מרכזים בשני נפש. תשושי רק משרת בלבד אחד מרכז .(4

(בין נמוך הוא מרכזים בשבעה הנפש תשושי שיעור נפש, תשושי הם מהמשתתפים
של שיעורה יום, בטיפול נפש. תשושי כלל אין ונרקיס) (כרכום ובשניים ל100/0), 1*/0

.{179/0 לעומת 7V0) במרכזים משיעורה נמוך זו אוכלוסייה
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עלידי ככאלה שהוגדרו המשתתפים של הנפש תשישות מידת את לבחון מנת על
את לשמש ונועד (1989) כהן חמדה עלידי שפותח בכלי שימוש נעשה המנהלים,
בריאיון משתמש הכלי טיפול. תכנית בניית לצורך הנפש תשישות בהערכת המטפלים
הקוגניטיבי התפקוד רמת את ובוחן במרכזים, הנפש תשוש הקשיש של התומכים
עם וקשר התנהגות בעיות במקום, התמצאות בזמן, התמצאות זיכרון, בתחומים
קוגניטיבית בירידה הקשורות תופעות של תדירות בעיקר בודקות השאלות הסביבה.
 החומרה דרגות לפי תדירות של דרגות שלוש מאפשרות התשובות כאשר תחום בכל
חושב נפש, כתשוש שהוגדר קשיש כל לגבי חמור. הפחות לשלוש, ביותר, החמור מאחת,
מרכזים בחמישה נעשה זה חישוב בנפרד. תחום בכל התפקוד רמת של ממוצע ציון

.200/0 מעל היה הנפש תשושי שיעור שבהם בלבד,
הנתונים במרכזים. הנפש תשושי בקרב הקוגניטיבי התפקוד רמת את מציג 3 לוח
ההתנהגות בתחום הם במרכזים הנפש תשושי של העיקריים התפקוד קשיי כי מראים,
הסביבה. עם וקשר בזמן התמצאות וכדומה), סיבה ללא בוכה משוטט, לצאת, (מנסה
את זוכרים שאינם משתתפים אין וכן יחסית תקינה היא במקום ההתמצאות רמת

שמם.
המרכז הסביבה. עם ובקשר בזמן בהתמצאות הם המרכזים בין העיקריים ההבדלים
התחומים. בכל ביותר הנמוכה תפקוד רמת נמצאה שבו אלון, הוא מכולם הבולט
מסוגל ואשר נפש תשושי רק המשרת יום מרכז היותו לאור מפתיע, אינו זה ממצא

המרכזים. בשאר המטופלת מזו קשה אוכלוסייה עם להתמודד כנראה
התומכים דיווח לפי יום במרכזי הנפש תשושי של הקוגניטיבי התפקוד רמת  3 לוח

ממוצע)* (ציון

סה"כ
אלון סיגלית כלנית ברוש רקפת מרכזים נפש תשושי

2.3 1.8 1.5 1.4 1.6 1.8 זיכרון
2.6 1.7 1.8 1.8 1.6 2.0 בזמן התמצאות
1.9 1.6 1.2 1.5 1.2 1.5 במקום התמצאות
2.3 2.3 2.5 2.8 2.6 2.5 התנהגות
2.0 1.7 2.1 1.8 1.9 1.9 הסביבה עם קשר
1.3 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 השם זכירת

1 בין נע המספר (1989 (כהן כהן חמדה בידי שפותח הכלי לפי לתחום, הממוצע הציון הוא המספר
בעיה. אין 3 ל חמור, 

התפקוד מתחומי אחד כל שנבחנו לאחר  פ>ז>ת מוגבלות של משולב משתנה ה.
בטיפול וממוגבלות לבית מחוץ בניידות ממוגבלות שהורכב משולב משתנה נבנה בנפרד,
הולך בקושי, המתהלך אדם הוא בניידות מוגבל אדם זה, מדד לפי .(add אישי
המתהלך אדם הוא בניידות עצמאי גלגלים; בכיסא או אדם בעזרת מכשיר, בעזרת
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לעזרה שזקוקים קשישים כוללת אישי הטיפול מפעילויות באחת מוגבלות בחופשיות.
אכילה הלבשה, רחצה, בתחומים: יותר או אחת פעילות לבצע מסוגלים אינם או
סובלים קוגניטיבי בתפקוד בעיות שלהם קשישים כי לזכור, חשוב לשירותים. והליכה
בתפקוד המוגבלת באוכלוסייה כלולים הם ולכן אישי, בטיפול מבעיות גם כלל בדרך

הפיזי.
התחומים בשני מוגבלים מוגבלים: של סוגים ארבע בין הבחנה נעשתה המורכב במשתנה
מוגבלים בלבד; בניידות מוגבלים האישי; הטיפול של לפחות אחד ובתחום בניידות, 

אישי. בטיפול ולא בניידות לא מוגבלים שאינם  עצמאים בלבד; אישי בטיפול
מוגבלים 80/0 תחומים; בשני ממוגבלות סובלים מהמשתתפים 390/0 כי מראה, 4 לוח
ובטיפול בניידות עצמאים ו0/><30 בלבד, בניידות מוגבלים 230/0 בלבד; אישי בטיפול

אישי.

ושיעור (460/0) "עצמאים" של יותר גבוה שיעור נמצא יום בטיפול המשתתפים בקרב
.(24^0) התחומים בשני מוגבלים של יותר נמוך

המוגבלות. רמת לפי האוכלוסייה בהרכב המרכזים בין מאוד גדולים הבדלים ישנם
שיעור (בנרקיס); ל120/0 (בציפורן) כ700/0 בין נע התחומים בשני המוגבלים שיעור
העצמאים שיעור , (באלון) ופחות ל100/0 (ברותם) 460/0 בין נע בלבד בניידות המוגבלים

(במרגנית). ל80/0 (בנרקיס), 660/0 בין נע התחומים בשני

בניידות ממוגבלות סובלים המשתתפים מרבית המרכזים, ברוב כי עולה, מהנתונים
מהאוכלוסייה בקירוב כשליש כי לראות הופתענו זאת עם אישי. בטיפול או
בשום ממוגבלות סובלים אינם יום, בטיפול שמבקרים מאלה וכמחצית במרכזים,
מדובר האם היא, המתעוררות המרכזיות השאלות אחת שלעיל. מהתחומים תחום
יש זו לאוכלוסייה שמא או יום, למרכז זקוקה שאינה לחלוטין, עצמאית באוכלוסייה
יום. מרכז של במסגרת השתתפותם והמחייבים תפקודה, על המקשים אחרים אפיונים

שנאסף משלים מידע לפי העצמאים של תפקודיים אפיונים 2.3
מהמנהלים

אותה ואפיינו המרכזים של יעד באוכלוסיית העצמאים את הגדירו המנהלים כזכור,
אפיוני על לעמוד מנת על שונות. וחברתיות בריאותיות נפשיות, מבעיות כסובלת
פרק (ראה שבמדגם המרכזים מ12 אחד בכל מיוחדת בדיקה נעשתה זו אוכלוסייה
הגדיר שהמנהל מהקשישים אחד כל על מידע נאסף זו בבדיקה המחקר). מערך על א'
תשושנפש. ואינו אישי בתפקוד בעיה מכל סובל לא חופשי, מתהלך דהיינו, כ"עצמאי",

ו



רי'

*3

י£ (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  אישי ובטיפול בניידות המוגבלות רמת לפי יום ובטיפול יו0 במרכזי המשתתפים אוכלוסיית התפלגות :4 לוח

ם סה"כ סח"כ
£ טיפול מרכזי
~ יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום המשתתפים מאפייני
.££ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סח"כמיגגלים
ז/.
■ 24 18 71 69 65 12 45 46 42 50 29 30 19 35 39 אישי טיפול + בניידות

^ 63 24 333 11 41 666 12 8 בלבד אישי בטיפול

§$ 25 42 5 9 24 20 14  26 15 24 46 38 23 23 בלבד בניידות

*= 46 37  19 8 66 31 13 32 29 41 24 38 29 30 בכל עצמאי

7 8 95 10 3  3 34  35 15 3 6 10 17 תש1שיה91ש

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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קשישים 201 נמצאו המשתתפים, עס הראיונות אחרי כשנה בוצעה אשר זו, בבדיקה
הקודם בשלב שנמצא מהשיעור נמוך המשתתפים מקרב שיעורם כי נמצא עצמאים.
בהיקף משינוי נובע זה הבדל אם להעריך קשה .(30^0 לעומת 23><*<) המחקר של
הראשון מהשלב הנתונים המידע: איסוף בשיטת משוני או במרכזים זו אוכלוסייה
דיווח על מבוססים המיוחדת בבדיקה הנתונים ואילו המשתתפים, דיווח על מבוססים
יותר כטוב מצבם את לתפוס נוטים הקשישים כי ידוע קודמים ממחקרים המנהלים.

המקצוע. אנשי שמעריכים מכפי

בעיות של רשימה מתוך "עצמאי", קשיש כל סובל מהן הבעיות על נשאלו המנהלים
יכול הקשיש האם להעריך נתבקשו הם כמוכן, החברתינפשי. ובתחום הפיזי בתחום
חיובית, היתה המנהל של תשובתו כאשר גם במרכז. במקום חברתי במועדון להשתלב
שלילית, היתה תשובתו אם זה. לקשיש המרכז של הייחודית תרומתו על נשאל הוא
ואשר במועדון, קיימים שאינם במרכז, הניתנים המיוחדים השירותים על נשאל הוא

היום. במרכז הימצאותו את מצדיקים
למועדון, מתאימים במרכזים) המשתתפים מכלל 79/6) העצמאים מקרב 29^0 כי נמצא,
תפוצתן את נציג להלן למועדון. מתאימים אינם המשתתפים) מכלל 71^0 )16>v6 ואילו
שלהערכת אלה בין השוואה תוך העצמאיים, אוכלוסיית בקרב השונות הבעיות של

למועדון. מתאימים אינם שלהערכתם אלה לבין למועדון, מתאימים המנהלים
בריאותיותתפקודיות בעיות בין הבחנה נעשתה העצמאיים, המשתתפים בעיות בניתוח
כל בקרב אלה בעיות של תפוצתן את מציג 5 לוח חברתיותנפשיות. בעיות לבין
יכולים שאינם ואלה במועדון להשתלב שיכולים אלה  תתקבוצות ובשתי העצמאים

כדלקמן: בולטים ממצאים עולים זה מלוח להשתלב.
בתחום זו. באוכלוסייה הנפוצות הבריאותיות מהבעיות הן קשות וריאה לב בעיות .
של קלות בעיות למרכז, מחוץ קשרים העדר הן: הנפוצות הבעיות החברתינפשי
בקשיש. לטפל המשפחה של וקושי דיכאון קשר, ליצור קושי משבר, התמצאות,

במועדון להשתלב שיכולים אלה בין מובהקים הבדלים אין הבריאות בעיות ברוב .
מובהקים הבדלים קיימים זאת, לעומת במועדון. להשתלב יכולים שאינם אלה לבין
בעיות החברתיותהנפשיות. הבעיות מרבית של בתפוצתן האוכלוסיות שתי בין
אלה בקרב מאשר למועדון מתאימים שאינם אלה בקרב יותר נפוצות אלה

שמתאימים.

הבריאותי התחום  תחום בכל הנפוצות הבעיות מספר לפי נבדקה האוכלוסייה
הנתונים מוצגים 6 בלוח יחד. גם התחומים ובשני  החברתינפשי והתחום תפקודי,
למועדון. מתאימים שאינם ואלה שמתאימים אלה  תתהקבוצות בין השוואה תוך
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העצמאים בקרב נפשיותחברתיות ובעיות בריאותיותתפקודיות בעיות :5 לוח
מתאימים לשאינם למועדון מתאימים מועמדים בין והשוואה יום במרכזי

(באחוזים)

למועדון התאמה סה"כ
לא" כן

(N=143) (N=58) (N=201)

בריאותיות/תפקודיות בעיית
31 10 עיוורים) 10/0) 25 קשות* ראייה בעיות
16 14 חרשים) 30/0) 15 קשות שמיעה בעיות
7 2 6 אפאזיה
13 9 11 במוח דם שטף לאחר
16 9 14 קשות נשימה בעיות
33 26 31 קשות לב בעיות
9 3 7 נפש מחלת

חביתייתנפשיות בעיות
18 5 41 בהתמצאות* בעיות
32 14 27 דיכאון*
25 12 21 אדישות* אפאתיה,
13 5 11 הזנחה
46 19 38 קשר* ליצור קושי
55 22 45 למרכז* מחוץ חברתיים קשרים העדר
48 17 39 בקשיש* לטפל המשפחה של קושי
42 35 40 משבר אחרי
23 16 j ^1 חריגה התנהגות

~" ובדובון בהשגחה צורן
24 12 20 בהשגחה* צורך

תפקוד פעילויות לביצוע בדרכון צורך
17 2 12 וכדומה)* רחצה (אכילה, יומיומיות
32 10 25 מהבית* ליציאה בדרבות צורך
מתאימים. שאינם אלה לבין למועדון המתאימים בין מובהקים הבדלים = p< 0.05

אחדות: עיקריות מגמות מצטיירות אלה מנתונים
הבריאות, בתחום אחת מבעיה לפחות סובלים (630/0) העצמאים ממחצית יותר (א)

ובשמיעה. בראייה בעיות קשות, ונשימה לב בעיות כגון.
מחציתם  חברתיותנפשיות בעיות בריבוי מאופיינת העצמאים אוכלוסיית (ב)

ויותר. בעיות משלוש סובלים
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מחצית כי עולה, החברתינפשי והתחום הבריאותי התחום של יחד חיבורם לאחר (ג)

החברתי בתחום מבעיות סובלים כרבע התחומים, בשני מבעיות סובלים העצמאים
.(90/0) בלבד בריאות מבעיות סובלים ומיעוטם בלבד, נפשי

שאינם 62)מהקשישים 0/0) ניכר אחוז כי מעלה, הקבוצות שתי בין השוואה (ד)
לעומת החברתינפשי, בתחום ויותר בעיות משלוש סובלים למועדון מתאימים
כאשר גם בולטים הקבוצות שתי בין ההבדלים שמתאימים. אלה בקרב 22^0

שוב והחברתיותנפשיות. הבריאותיות הבעיות, סוגי שני של תפוצתן את משווים
מבעיות סובלים (640/0) למועדון מתאימים שאינם אלה שמרבית העובדה, בולטת

.(340/0) שמתאימים אלה לעומת התחומים, בשני
מאופיינת אישי ובטיפול בניידות העצמאית האוכלוסייה כי מראים, אלה ממצאים
בעיות של שכיחותן הוא זו אוכלוסייה הבולט הדבר קשות. בריאות בעיות בריבוי
תומכת מוגנת, במסגרת הימצאות המחייבות החברתינפשי לתפקוד הקשורות

יום. מרכז דוגמת יותר, ומקצועית
והשוואה העצמאים בקרב והחברתיותנפשיות הבריאותיות הבעיות מכלול :6 לוח

(באחוזים) מתאימים לשאינם למועדון המתאימים בין

למועדון התאמה סה"כ
לא "כן

(N=143) (N=58) (N=201) בעיות של צירופים

100 100 100 בריאות בעיות מכלול
בשמיעה, בראייה, קשות (בעיות

נפש)* אפאזיה, נשימה, לב,
31 54 37 בעיה אף אין
40 29 36 אחת בעיה יש
18 18 18 בעיות שתי יש
11  8 יותר או בעיות שלוש יש

100 100 100 חברתיותנפשיות* בעיות מכלול
12 33 18 בעיה אף אין
13 35 19 בלבד אחת בעיה יש
12 10 12 בעיות שתי יש
62 22 50 ויותר בעיות שלוש יש

100 100 100 וחברתיות* בריאות בעיות מכלול
7 15 39 בעיה אף אין
6 15 9 בריאות בתחום לפחות אחת בעיה יש
22 36 9 חברתינפשי בתחום לפחות אחת בעיה יש
64 34 56 התחומים בשני לפחות אחת בעיה יש

מתאימים. שאינם אלה למן למועדון המתאימים בין מובהקים הבדלים = P< 0.05 .
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השאלה את מעלה העצמאים בקרב החברתינפשי בתחום הבעיות של הרבה התפוצה
הסובלים מהאנשים חלק כי ייתכן המרכזים. של היעד אוכלוסיית את להגדיר יש כיצד
קלה מוגבלות לו שיש מאדם יותר יום למרכז זקוקים חברתיותנפשיות מבעיות
לטפל יותר מסוגלים מועדונים כי גם, ייתכן הליכה. במקל צורן כגון: בהליכה, יחסית
המאפיינות החברתיותנפשיות בבעיות ופחות בריאותיות, בעיות להם שיש בקשישים
להתמודד מתקשים המועדונים כי יתכן בנוסף, במרכזים. המשתתפת האוכלוסייה את
מתלוות כאשר ובמיוחד הבריאות, בתחום קשות בעיות ריבוי לה שיש אוכלוסייה עם

חברתיותנפשיות. בעיות גם לכך
290/0 המנהלים, הערכת לפי כי מצאנו למועדון, מתאימה שאינה האוכלוסייה בצד
מאחר למרכז מגיעים זו מאוכלוסייה ניכר חלק במועדון. לבקר יכולים היו מהעצמאים
לאדם המתלווים בבניזוג לראות יש אם היא, השאלה מוגבל. בףזוג מלווים שהם
עצמאים להימצאות נוספות סיבות המרכזים. של היעד מאוכלוסיית חלק המוגבל
שאינם שירותים ובארוחות, בהסעות שלהם הצורך היא במרכזים למועדון שמתאימים

במועדונים. כלל, בדרך זמינים,
צריכה המרכזים אוכלוסיית עבור מוגבלות הגדרת כי מראים אלה נתונים לסיכום,
של ונפרד נוסף כממד הקשישים של החברתייםנפשיים האפיונים את בחשבון להביא
האוכלוסייה סובלת שמהן המוגבלויות אישי. וטיפול ניידות קשיי על בנוסף מוגבלות,
המוענקת מזו יותר ותומכת מוגנת מסגרת מחייבות אלה תפקוד בתחומי העצמאית

החברתיים. המועדונים עלידי
חברתי ותפקוד בריאות של בתחומים במרכזים המשתתפים פרופיל את נאפיין בהמשך,
נתמקד המשתתפים. עם בראיונות שנאסף במידע שימוש תוך המוגבלות, רמות בכל
בכל המשתתפים באפיוני יום לטיפול המסגרות לבין ובינם המרכזים בין בהבדלים

אלה. מתחומים אחד

המשתתפים של הבריאותי המצב *3

וסובייקטיביים. אובייקטיביים מדדים באמצעות נבחן המשתתפים של הבריאותי מצבם
ויתרלחץדם, סוכרת  כרוניות מחלות של קיומן כוללים האובייקטיביים המדדים
בשירותי השימוש ותכיפות אשפוזים נפילות, ולעיסה, שמיעה בראייה, בעיות של קיומן
בריאותו מצב את הקשיש של עצמית הערכה כוללים הסובייקטיביים, המדדים מרפאה.

החולפת. בשנה הבריאות במצב השינוי של והערכה
מסוכרת, סובלים שהם דיווחו במרכזים מהמשתתפים 26"/0 כרוניות, למחלות אשר
מסוכרת הסובלים בשיעור המרכזים בין השונות .(7 (לוח יתרלחץדם על דיווחו ו390/0

נמצאו לא ל480/0. 150/0 בין נע מיתרלחץדם הסובלים ושיעור ל360/0, 150/0 בין נע
אלה. בעיות של בתפוצה יום טיפול לבין המרכזים בין משמעותיים הבדלים



(באחוזים) יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים בקרב בריאות בשירותי ושימוש בריאות מצב של הערכה בריאות, בעיות :7 לוח

סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי
יום חדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום המשתתפים של המאפיינים

תפקוד געיות
50 41 36 40 16 54 52 56 31 71 33 50 17 19 38 יאייח

''. 24 28 25 14 9 38 17 24 9 26 24 41 5 35 25 שמיעה
33 28 55 61 36 52 36 39 25 37 42 35 17 37 39 לעיסה

/ כרוניות געיית
22 36 15 34 37 24 25 22 17 15 24 36 20 17 26 מסוכרת סובל
32 30 15 51 31 35 43 36 48 36 44 42 39 43 39 מיתרלחץדם סובל

קרובות לעתים נפילות
. 3£ 55 7 50 76 69 44 54 67 44 71 48 45 48 49 50 אחרונה בשנה

^ 25 46 35 38 46 33 39 27 29 50 30 44 26 26 36 חאחרונח בשנת אשפוז
י* בחודש במרפאה ביקור
§ 74 85 66 68 44 71 48 59 60 76 57 74 27 31 59 אחרון
5 בריאות מצב של הערכה

! י£ 45 30 25 27 25 36 64 52 56 53 20 62 16 25 36 טובח לא כללית
r 0  ■3 תומכים. עס ראיונות של גבוח אחוז

5

ר"

י
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על לנתונים נתונינו את השווינו במרכזים, זו תופעה של היקפה את להעריך מנת על
קשישים 1,200 בקרב שבוצע מחקר מנתוני בקהילה. יותר רחבות קשישים אוכלוסיות
נמוך הסוכרת ממחלת הסובלים הקשישים שיעור כי עולה, (1991 (ברודסקי בקהילה
יתרלחץדם. של בתפוצה הבדלים אין כי וכן (26"/0 לעומת 160/0) במרכזים, משיעורם
ובלעיסה. בשמיעה בראייה, קשיים של תפוצתם הוא המשתתפים לתפקוד אחר מדד
היומיום בחיי תפקודו על הקשיש, של בטחונו על משפיעים ובשמיעה בראייה קשיים
(למתת בראייה קשיים על הקשישים את שאלנו סביבתו. עם קשרים לקיים יכולתו ועל

תותבות). עם (גם ובלעיסה במכשיר) השימוש (למרות בשמיעה המשקפיים),

ובלעיסה, בראייה מבעיות סובלים במרכזים מהמשתתפים כ400/0 כי עולה, 7 מלוח
בשיעור המרכזים בין ניכרים הבדלים קיימים בשמיעה. מקשיים מהם וכרבע
השמיעה מבעיות הסובלים האוכלוסייה שיעורי אלה. מבעיות הסובלים המשתתפים
ל560/0 (במרגנית) 16"/0 בין  ובראייה (ברותם), ל410/0 (במרגנית) 90/0 בין נעים

(בסיגלית).

האוכלוסייה של בשיעורה יום טיפול לבין המרכזים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
מתקשים של יותר גבוה שיעור נמצא יום בטיפול אך ולעיסה, שמיעה מבעיות הסובלת

.(380/0 לעומת 500/0) בראייה
כי מעלה, (1991 (ברודסקי הקהילה לבין המרכזים בין אלה בעיות של תפוצתן השוואת
אך בשמיעה, קשיים של בתפוצתם בקהילה לאוכלוסייה דומה המרכזים אוכלוסיית
לעומת 380/0) בראייה המתקשים קשישים של יותר גבוה שיעור יש במרכזים כי נמצא

.{25>vb

דיווחו המשתתפים מכלל 500/0 לנפילות. נטייתו הוא הקשיש תפקוד של נוסף מדד
יחסית גבוה שיעור בציפורן, .(7 לוח (ראה החולפת השנה במהלך תכופות נפילות על
אין .(70/0) נמוך שיעור ובהדס ,(760/0) תכופות נפילות של בעיה על דיווחו קשישים של
מהנתונים זו. מבעיה הסובלים הקשישים בשיעור יום טיפול לבין המרכזים בין הבדלים
החודשים בשלושת נפילות על דיווחו מהקשישים 18"/0 כי עולה, בקהילה התופעה על
בודקים שהם השונה הזמן טווח בשל הנתונים שני בין להשוות קושי קיים האחרונים.

חודשים). שלושה של  בקהילה שבוצע ובמחקר שנה של הוא הטווח (במרכזים
בקהילה הבריאות בשירותי השימוש תכיפות לפי גם נמדד הקשיש של הבריאותי מצבו
ויותר אחד לילה האחרונה בשנה אושפזו במרכזים מהמשתתפים שליש .(7 (לוח
בשיעורי המרכזים בין גדולים הבדלים אין מיון). חדר כולל (לא בביתהחולים
העצמאיים הקשישים בין הבדלים קיימים לא כי לראות, מפתיע כמוכן, האשפוז.
נמוך יום בטיפול האשפוזים שיעור האשפוזים. בשיעור המוגבלים הקשישים לבין
הקשישים בקרב האשפוזים לשיעורי יותר ודומה ,(360/0 לעומת 250/0) שבמרכזים מזה

.(220/0) בקהילה
מבוטחים המשתתפים כל כמעט זו. באוכלוסייה למדי גבוה המרפאה בשירותי השימוש
190/0) במרפאה האחרון בחודש ביקרו המשתתפים מכלל כ0/"60 כללית. בקופתחולים
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בקרב המרפאה בשירותי השימוש היקף האחרון). בחודש ו400/0 האחרון בשבוע
האחרונים, החודשים בשלושת במרפאה ביקרו מהקשישים 540/0 כי מראה הקשישים
בקהילה. מהממוצע יותר אלה בשירותים משתמשת המרכזים אוכלוסיית דהיינו,
המרפאה. בשירותי השימוש בתכיפות המרכזים בין מאוד גדולים הבדלים קיימים
במרגנית ואילו ,(850/0) במרפאה האחרון בחודש ביקר משתתף כל כמעט למשל, בהדס,
המרפאה בשירותי תכופים משתמשים של גבוה שיעור נמצא יום בטיפול .440/0 רק

.(590/0 לעומת 740/0) במרכזים מאשר יותר
לא הקשיש. של התפקוד לרמת בהכרח קשור אינו המרפאה בשירותי השימוש
במרפאה השימוש בתכיפות העצמאית האוכלוסייה לבין המוגבלים בין הבדלים נמצאו
מהשוני חלק בשירות. המשתמשים באחוז המרכזים בין הבדלים יש זאת, עם בקהילה.
במרכז. במרפאה מהשירותים חלק קבלת המאפשרת במרכז, אחות מזמינות לנבוע עשוי
מעקב המחייבות כרוניות בעיות של בתפוצתן להבדלים קשור הדבר כי ייתכן בנוסף,

המרפאה. של צמוד
לבין הבריאות מצב של הסובייקטיבית ההערכה בין קשר קיים כי מראים, מחקרים
ההערכה מן בריאות. בשירותי השימוש ובין האובייקטיבי הבריאות מצב של הערכות
מעריכים במרכזים מהמשתתפים 250/0 כי עולה, בריאותו מצב את הקשיש של העצמית
את מעריכים ו360/0 כ"בינונית" בריאותם את מעריכים 390/0 כ"טובה", בריאותם את
בקרב שנמצאה מזו ניכרת במידה שלילית היא זו הערכה כ"לאטובה". בריאותם
36"/0 (לעומת טובה כלא בריאותם את העריכו 180/0 רק שם בקהילה, הקשישים
הקשישים אחוז אלה. בהערכות המרכזים בין ניכרים הבדלים נמצאו במרכזים).

(בברקן). ל640/0 (בפרג) 160/0 בין נע כ"לאטוב" מצבם את שהעריכו
של יותר גבוה אחוז נמצא המרכזים, לעומת יום, לטיפול במסגרות כי לראות, מעניין
המוגבלים ששיעור למרות וזאת, כ"לאטוב", בריאותם מצב את המעריכים קשישים
עשויה הבריאות מצב של ההערכה כי מראה, זה ממצא במרכזים. משיעורם נמוך שם
מצבו למשל הקשיש, למוגבלות קשורים שאינם אחרים, מגורמים גם מושפעת להיות
מצב הערכת על השפעה יש ולמין לגיל גם כי מראים, מחקרים והבריאותי. הנפשי
נשים, מאשר יותר כרע הבריאותי מצבם את מעריכים גברים כי נמצא, הבריאות.
כלקויה בריאותם את המעריכים הקשישים באחוז עלייה ישנה בגיל העלייה עם וכי

.(1991 (ברודסקי

בנקודות הפיזי המצב של השוואה הוא הבריאות מצב של עצמית להערכה נוסף מדד
בשנה למצבם בהשוואה היום הפיזי מצבם את להעריך נתבקשו הקשישים שונות. זמן
שינוי כל חל לא כי ציינו, במרכזים מהמשתתפים אחוזים ואחד שלושים שעברה.
נמצאו לא הטבה. על דיווחו ו80/0 במצבם הרעה על דיווחו 610/0 הבריאותי; במצבם
באחוז יום, לטיפול המסגרות לבין בינם וכן המרכזים, בין משמעותיים הבדלים
לבין המוגבלים בין משמעותיים הבדלים נמצאו במצבם. שינוי על המדווחים הקשישים
היתה העצמאים בקרב במצבם: הרעה ועל יציבות על המדווחים בשיעור העצמאים
עם הרעה. על לדווח נטייה נמצאה המוגבלים בקרב ואילו יציבות, על לדווח נטייה
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יציבות על ו270/6 במצבם, הטבה על דיווחו מהמוגבלים 96$ כי לראות, מעניין זאת,
ה"טבעית" ההרעה למרות מכאן, העצמאים). בקרב בהתאמה, ו420/0, 90/0 (לעומת
יחסית כיציב מצבם את מעריכים המוגבלים מהקשישים חלק הגיל, עם לחול שעשויה

הטבה. רואה אף קטן וחלק
באוכלוסיית יותר נפוצות הבריאות בתחום בעיות כי מראים אלה ממצאים לסיכום,
המוגבלים אחוז לאור מפתיע אינו זה דבר בקהילה. באוכלוסייה מאשר המרכזים
בין מלאה הלימה אין זאת, עם בקהילה. המוגבלות שיעור לעומת במרכזים הגבוה
בעיות במרכזים, העצמאית באוכלוסייה בדיון שראינו וכפי בריאות מצב לבין מוגבלות
ביטוי לידי באה זו מגמה התפקודית. עצמאותה למרות זו בקבוצה נפוצות בריאות
השימוש ואופן בתכיפות במרכזים העצמאים לבין המוגבלים בין הבדלים בהעדר גם

השונים. הבריאות בשירותי

המשתתפים של החבותינפשי המצב A

במרכזים. המשתתפים של והנפשי החברתי התפקוד יכולת גם נבדקה המחקר במסגרת
פיזית מוגבלת שאינה מהאוכלוסייה ניכר חלק כי ראינו המוגבלות באפיוני בדיון
קשרים חוסר דכאון, אפאתיה, כגון: החברתינפשי, בתחום תפקוד מקשיי סובלים

וכדומה.
ולאיכות המשתתפים של החברתי התפקוד ליכולת הקשורים אחדים היבטים נבחן להלן
לנושאים מתייחס והוא המשתתפים, עם בראיונות נאסף המידע בקהילה. שלהם החיים
מחוץ הבילוי ודפוסי מהבית יציאה וחברים; משפחה בני ילדים, עם קשרים הבאים:
emotional) הנפשית הרווחה ותחושת הבדידות תחושת בבית; בילוי דפוסי לבית;

.(wellbeing

קיומם בקשישים. וחברתית רגשית לתמיכה החשובים המקורות אחד הם המשפחה בני
מראים, הנתונים זמינותם. במידת מסוימת במידה מותנה המשפחה בני עם קשרים של
קטן לאחוז כי נמצא, .(8 לוח (ראה זו באוכלוסייה למדי זמינים הילדים עם הקשרים כי
לפחות אחד ילד יש ל0/><56 ילדים, עם גרים 200/0 ילדים, בכלל אין (90/0) מהמבקרים
בין גדולים הבדלים אין מגוריהם. ביישוב ילדים אין ול130/0 יישוב, באותו המתגורר

להוריהם. הילדים של הגיאוגרפית בקירבה יום לטיפול המסגרות לבין המרכזים
(ברודסקי בקהילה מהאוכלוסייה באפיוניה מאד שונה במרכזים המשתתפים אוכלוסיית
לעומת 90/0) ילדים ללא קשישים של יותר נמוך אחוז יש המרכזים באוכלוסיית .(1991
גבוה ולאחוז ;(220/0 לעומת 130/0) הילדים עם גרים קשישים של גבוה אחוז ,(140/0

שבאוכלוסיית מכאן, 0/"4ו<). לעומת 560/0) מגוריהם בישוב אחד ילד לפחות יש יותר
הדבר בקהילה. הקשישים בקרב מאשר יותר זמינים הילדים עם הקשרים המרכזים
ילדיהם של שהתמיכה מוגבלים, בקשישים בעיקר שמדובר העובדה לאור מפתיע אינו
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היום מרכז חשיבות את גם מחזק זה ממצא בקהילה. הישארותם להבטחת חשובה
בקשיש. הטיפול עומס את המשפחה על המקילה כמסגרת הקשישים משפחות עבור

אחוז למשל, כך למבקרים. הילדים בסמיכות המרכזים בין ניכרים הבדלים נמצאו
מרכזים בארבעה (במרגנית); ל0/><8 (בהדס) 4196 בין נע ילדיהם עם הגרים הקשישים
ואילו הקשיש, של המגורים ביישוב מתגוררים הילדים כל וכרכום) ברקן הדס, (כלנית,
המתגוררים ילדים יש ומעלה) 390/0) ניכר לשיעור ופרג, רקפת כגון אחרים, במרכזים

מגוריהם. ליישוב מחוץ

יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים בקרב חברים ועם ילדים עם קשרים :8 לוח
(באחוזים)

סה"כ סה"כ
יום טיפול מרכזים חברתיים קשרים

100 100 לילדים קירבה
14 9 ילדים אין
18 22 ילדים עם גרים
51 56 יישוב באותו לפחות אחד ילד
17 13 יישוב באותו ילד אף אין

איתם) גרים שלא (מאלה ילדים עם מפגשים
52 57 יום כל נפגש
41 37 בשבוע פעםפעמיים נפגש

ביישוב אחרים קרובים
83 79 ביישוב נכדים יש
26 36 ביישוב אחרים משפחה בני יש
100 100 חברים עם מפגשים
55 *6 חברים אין
22 13 יום כל
9 19 בשבוע פעםפעמיים
14 22 פחות נפגש

הילדים בין הקשרים ולאיכות לתכיפות מדד בהכרח אינה הגיאוגרפית הסמיכות
עם נפגשים 900/0 ילדיהם; עם תדיר קשר יש הקשישים למרבית המשתתפים. לבין
רובם לרוב למפגשים מעבר בשבוע. פעםפעמיים לפחות איתם גרים שאינם ילדיהם

בשבוע). פעמים (מספר ילדיהם עם תכופה טלפונית תקשורת גם יש הקשישים של
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באותו נכדים יש (790/0) הקשישים לרוב הילדים, עם התכופים הקשרים על בנוסף
ניכר לחלק כמוכן, בשבוע. פעםפעמיים לפחות עמם נפגשים מהם וכ600/0 יישוב,

מגוריהם. ביישוב המתגוררים ילדים) (לא אחרים משפחה בני גם יש (360/0)
יחסית, רחבה היא המשתתפים של המשפחתית שהרשת אף כי הוא, מעניין ממצא
להם אין כי דיווחו מהמשתתפים כמחצית למדי. מצומצמת היא שלהם החברים רשת
רק פחות). או לחודש (אחת נמוכה בתדירות חברים עם מתרועעים וחמישית חברים,
ויותר). בשבוע (פעםפעמיים גבוהה בתדירות חברים עם מתרועעים הם כי דיווחו שליש

יום. בטיפול המשתתפים באוכלוסיית התקבלה דומה תמונה
היציאה הסביבה. עם שלה הקשר הוא זו אוכלוסייה של החברתי התפקוד של אחר היבט
מגע מאפשרת היא בנוסף, אבל, בריאותית. מבחינה ובראשונה, בראש חשובה, מהבית
היציאות תכיפות על נשאלו במרכזים המשתתפים הקהילה. בחיי ומעורבות אנשים עם
אינם כי דיווחו מהקשישים אחוזים ותשעה שלושים למרכז. היציאה מלבד מהבית,
לעתים יוצאים ו300/0 רחוקות, לעתים יוצאים הם כי דיווחו 300/0 מהבית, כלל יוצאים
מהאוכלוסייה יותר מהבית יוצאת יום בטיפול האוכלוסייה .(9 לוח (ראה קרובות
כמעט מהבית יציאה על מדווחים 76"/0 בה בקהילה, לאוכלוסייה בהשוואה במרכזים.
מלבד החוצה, לצאת וממעטים בביתם להימצא מרבים במרכזים המשתתפים יום, כל

היום. למרכז היציאה
כמחצית לעצמאים. בהשוואה מהבית לצאת ממעטים שהמוגבלים מפתיע, זה אין
נוספים ו320/0 במרכז, ביקור לצורד מלבד מהבית יוצאים אינם במרכזים מהמוגבלים
J/% הוא העצמאים בקרב זו אוכלוסייה של שיעורה רחוקות. לעתים רק יוצאים
ובטיפול במרכזים מהמשתתפים ניכר חלק שעבור כן, אם לומר ניתן בהתאמה. ו240/0

אנשים. עם ולהתרועע לצאת עיקרית הזדמנות היא למרכז היציאה יום
יוצאים מהאוכלוסייה ניכר חלק כי נמצא לבית, מחוץ הבילוי דפוסי את בוחנים אם
היציאה של התכיפות לחנויות. ללכת וממעטים וחברים, משפחה לבקר או לטייל
200/0 לטייל, לצאת מרבים מהמבקרים 0/ק42 למשל, כך, גבוהה. אינה אלה למקומות

מעט. לטייל יוצאים ו380/0 כלל, מטיילים אינם
שבמרכזים. מאלה שונים לבית מחוץ בילוי דפוסי נמצאו יום בטיפול כי לראות, מעניין
עם לטייל. יוצאים אנשים ופחות עיקרי, יציאה יעד הוא בחנויות הביקור יום בטיפול
גם לנבוע עשויים אלה הבדלים בלבד. נמוכה בתדירות בכך עוסקים ניכר שיעור זאת,
משפחתי ומצב מין גיל, לפי האוכלוסייה בהרכב יום טיפול לבין המרכזים בין מהשוני

סוציודמוגרפיים). אפיונים על קודם סעיף (ראה
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נפשית ורווחה בדידות תחושת ובבית, לבית מחוץ בילוי דפוסי מהבית, יציאה  9 לוח
(באחוזים) אבות בבתי יום ובטיפול יום במרכזי המשתתפים בקרב

סה"כ סה"כ בילוי, דפוסי עיסוקים,
יום טיפול מרכזים ורווחה בדידות תחושת

100 100 למרכז מלבד לבית מחיץ יציאה
40 31 קרובות לעתים
36 31 רחוקות לעתים
24 39 פעם אף

לבית מחיץ ביליי מקימות
שיוצאים) אלה (מתוך

לטייל יוצא
25 42 הרבה
41 20 לא בכלל

לחנויות יוצא
18 28 הרבה
22 42 לא בכלל

וחברים משפחה בני לבקר יוצא
42 40 הרבה
30 27 לא בכלל

רבה) (במידה בבית ביליי דפיסי
64 42 משקבית עבודות
17 63 אירוח
75 28 תחביבים
75 83 בטלוויזיה צפייה
71 83 לרדיו האזנה
58 53 קריאה
13 26 הנכדים על שמירה
100 100 בדידות מיגיש
40 32 קרובות לעתים
36 40 לפעמים
24 28 פעם אף + שלא כמעט
100 100 הנפשית הרווחה תחישת
6 15 נקודות 14
26 22 נקודות 58
35 32 נקודות 912
36 31 נקודות 1317
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המבקרים בביתו. שלו הבילוי דפוסי הוא בקהילה הקשיש של החיים לאיכות נוסף מדד
בית, עבודות כגון. לפעילויות, לא כלל או מועט רב, זמן מקדישים הם האם נשאלו
הנכדים. על ושמירה ספרים קריאת לרדיו, האזנה בטלוויזיה, צפייה תחביבים, אירוח,
לרדיו והאזנה בטלוויזיה צפייה הוא בבית העיקרי הבילוי דפוס כי עולה, 9 מלוח
(260/0) הנכדים על בשמירה ,(27"/0) בתחביבים לעסוק ממעטים המשתתפים .(83>}*<)

.(420/0) בית ובעבודות
אוכלוסייה שבמרכזים. מזה יותר גדול הוא בבית העיסוק דפוסי מגוון יום, בטיפול
בית משק בעבודות במרכזים), 280/0 לעומת 750/0) בתחביבים לעסוק יותר מרבה זו
הפנאי בדפוסי מההבדלים חלק .(630/0 לעומת 37"/0) באירוח ופחות (420^ לעומת 640/0)

המוגבלים המסגרות. סוגי בשני האוכלוסייה במוגבלות מההבדלים לנבוע עשויים
צפייה כגון: פסיביות, פנאי בפעילויות יותר ועוסקים בבית, בפעילויות לעסוק ממעטים
למין, גם קשורים הפנאי בדפוסי ההבדלים זאת, מלבד לרדיו. האזנה או בטלוויזיה
הבדלים נמצאו אלה בהיבטים גם וכאמור, וחברתיים, תרבותיים ולאיפיוניס לגיל

המסגרות. שתי באוכלוסיות
הבדידות תחושת הזיקנה. גיל את המאפיינות הבעיות אחת היא הבדידות תחושת
במידה גבוהה והיא יום לטיפול ובמסגרות במרכזים המשתתפים בקרב ביותר נפוצה
מהמשתתפים אחוזים ושניים שלושים .(1991 (ברודסקי בקהילה שנמצאה מזו ניכרת
ו400/0 בקהילה) 220/0 (לעומת קרובות לעתים בודדים מרגישים הם כי דיווחו במרכזים
אינם ו280/0 בקהילה), 190/0 (לעומת לפעמים בדידות מרגישים הם כי אמרו נוספים

.(9 לוח (ראה בדידות מרגישים
המוגבלים המשתתפים בין הבדידות בתחושת גדולים הבדלים אין כי לראות מעניין
לתפקודו בהכרח קשורה אינה הבדידות תחושת מכאן, העצמאיים. המשתתפים לבין
מצב כגון: סוציודמוגרפיים, מאפיונים גם בחלקה מושפעת והיא הקשיש, של הפיזי

וגיל. לבד מגורים מין, משפחתי,

הקשישים בקרב יותר גבוה בדידות המרגישים הקשישים ששיעור נמצא כמצופה,
פרט מהבית כלל יוצאים שאינם מהמשתתפים כמחצית מהבית. לצאת הממעטים
היוצאים אלה מקרב 170/0 לעומת קרובות, לעתים בדידות מרגישים היום למרכז
אינם קרובות לעתים מביתם היוצאים מהמשתתפים 400/0 מהבית. קרובות לעתים
ומגע חברתיים מפגשים המאפשרת מהבית, שליציאה מכאן, פעם. אף בדידות מרגישים

הקשיש. של הבדידות תחושת על השלכות יש הסביבה, עם

את המודדת ,(Lawton 1982) PGC Model Scale של בסקלה שימוש נעשה בנוסף,
של כללית לתחושה המתייחסים פריטים 17 כוללת הסקלה הנפשית. הרווחה תחושת
לגבי מרץ. וכן שינה הפרעות בדידות, ליהנות, יכולת חרדה, מהחיים, שביעותרצון
למצב מ1 הוא בסולם הציונים טווח שלילית. או חיובית תשובה אפשרית פריט, כל
חולקה התחומים בכל שהתקבלו הציונים לפי ביותר. הרע למצב ל17 ביותר, הטוב
85 שקיבלו אלה (2) נקודות. 41 שקיבלו אלה (1) קבוצות: לארבע האוכלוסייה

נקודות. 1713 שקיבלו אלה (4) נקודות. 129 שקיבלו אלה (3) נקודות.
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זו, סקלה בתחתית נמצאים מהמבקרים כשליש יום, במרכזי האוכלוסייה התפלגות לפי
אוכלוסיית זה, מדד לפי גם .(150/0) הסקלה של העליון בקצה נמצא יחסית קטן ומיעוט
על זהים נתונים בידינו שאין למרות למדי. קשה וחברתי נפשי במצב היא המרכזים
הממצאים רקע על המשתתפים של היחסי המצב את לאמוד ניתן בקהילה, האוכלוסייה
מידה כלי בסיס על החברתינפשי המצב של בדיקה על המבוססים זו אוכלוסייה על
דבר הסקלה, של העליון בקצה הם מהקשישים כמחצית כי נמצא שם .(GHQ) שונה

זו. באוכלוסייה יותר טוב חברתי נפשי מצב על המראה
הרווחה בתחושת יום טיפול לבין המרכזים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
של הנפשית הרווחה תחושת כי נמצא כמצופה, זאת, עם המשתתפים. של הנפשית
העליון בחלק נמצאו מהעצמאים 270/0 המוגבלים. של מזו בהרבה טובה העצמאים
מקרב 40"/0 נמצאים זו סקלה ובתחתית המוגבלים; בקרב 90/0 לעומת הסקלה, של
בחלקה קשורה הכללית הנפשית הרווחה תחושת מהעצמאים. 160/0 לעומת המוגבלים,
ומצב מין גיל, ובכללם אחרים, מאיפיונים גם מושפעת והיא הבדידות, לתחושת גם
נשואים, לא ומעלה, 75 בני של גבוה באחוז מאופיינת המרכזים אוכלוסיית משפחתי.
מהווה המרכז ממנה ניכר חלק ועבור ובודדת, מוגבלת אוכלוסייה זוהי לבד. וגרים

והסביבה. הקהילה עם ולמגעים מהבית ליציאה העיקרי האמצעי

סיכום *5

של מיוחד נתח משרתים היום מרכזי כי מראים, זה בפרק שהוצגו הממצאים
בתפקוד מקשיים הסובלת מוגבלת אוכלוסייה זוהי בקהילה. הקשישה האוכלוסייה
דרבון סיוע, ללא מביתה לצאת ומתקשה רבות בריאותיות ומבעיות חברתינפשי פיזי,

מתאימים. והשגחה

בתפקוד מוגבלות כמצופה, כי, מראה המרכזים באוכלוסיית המוגבלות תחומי ניתוח
אוכלוסיית זו. אוכלוסייה של הבולט המאפיין היא  אישי ובטיפול בניידות  פיזי
מחייב הבריאותי שמצבם ואלה החברתינפשי בתפקוד המוגבלת זו היא נוספת יעד
לב תשומת פחות לא קרובות לעתים לדרוש עשויה זו קבוצה יותר. צמודה השגחה
ולא מוגבלת לכנותה יהיה נכון ולכן הפיזי, בתפקוד המתקשה מהאוכלוסייה ועזרה

עצמאית.
את להגמיש איפשר יום במרכז "עצמאי" שקרוי מה של הייחודיות התכונות זיהוי
המרכזים ולתפעול לניהול בהנחיות נוספים. תפקוד לתחומי ולהרחיבו המוגבלות מושג
היעד מאוכלוסיות כאחת ובריאותית חברתיתנפשית המוגבלת האוכלוסייה מוגדרת

.(1990 המרכזים, ולניהול לתפעול (הנחיות המרכזים של

השונות היא האוכלוסיות בבחינת הדעת את עליה לתת שחשוב נוספת חשובה נקודה
לבטא עשויים אלה הבדלים האוכלוסיות. ובהרכבי בתכונות המרכזים בין הגדולה
המרכזים שבהן והסביבתיות הארגוניות ובנסיבות במדיניות הבדלים או שונים צרכים
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ולכן קבועה, תופעה או זמנית תופעה הוא המרכזים בין השוני האם ברור לא פועלים.
וכיוונם. השינויים היקף את ולבחון המשתתפים קהל אחר זמן פני על לעקוב חשוב



המנהליס מריאיון נתוניט  אבות בבתי יו0 טי0ול (נ) יו0; מיבזי (א) המשויתות: האוכלוסיות סיגי ב1: נספח
יום מרכזי א.

סה"כ
מרכזי

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום אוכלוסיות
סוגי

אוגלוסיות
+ + + + + + + + + + + 11 מוגבלים

+ . . + . . . + +  + +6 תשושינפש
 + + + + + + + + +9 עצמאיים

*>>וי>0
לא לא לא כן' לא כן כן כן כן לא לא p 6 (בשנה בהרכב

האחרונה)
השינוי אופי

לא לא לא + לא   +  לא לא + נפש תשושי יותר
רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי

_ + + +  מוגבלים יותר
____ + +  עצמאיים יותר

:ג מדיניות איתור תפוצת תפוצת הכנסת מודעות הסיבות
1 המרכז מדיניות המרכז המרכז אירונסיד בקהילה לשיגוי
י£ המרכז הכנסת
^ חוק שירותים
S) סיעוד חדשים

, ^ לא לא p לא p לא לא כן לא p כן לא 5 Wmnv
י£ קיי0 מהוכנ

v ם קליטה קליטה יותר יותר יותר יותר יותר רצוי שיטי
י X? שללא שללא עצמאיים בעלי מוגבלים עצמאיים דמנטייס

0 שולטים שולטים השכלה
^ אין אין אין יש אין אין יש יש יש יש אין יש 6 לשינוי תבניות

ז 5^ יותר יותר יחידה תכניות נפש ת. יחידה התכנית
Q מוגבלים מוגבלים לתשושי לעצמאיים קלים לתשושי

נפש עצמאיים נפש
^ זזאחה"צ ו ו ו ו ו ו ו ו 1 1 י 1 1 1 י

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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(המשך) ב1: נספח
אבות בבתי יום טיפול ב.

מוכז מרכז מוכז מוכז מרכז
עיוית וימון סביון אוון דפנה סה"כ אוכלוסיות

המבקרים הוכב
היום

+  + + + 4 מוגבלים
  + +  2 תשושינפש
+  + +  3 עצמאיים

לא כן כן כן לא 3 בהרכב שינויים
האחרונה) (בשנה

לא לא השיגוי אופי א.
רלוונטי  + + רלוונטי 2 תשושינפש יותר

 +  1 מוגבלים יותר
+   1 עצמאיים יותר

יודע לא מודעות מדיניות לשינוי הסיבות ב.

בקהילה המרכז
שירותי
המרכז

שביעותוצון
לא כן 1 מהוכבקיים

יותר רצוי שינוי
נפש ת.
יותר
כסאות
גלגלים

לא לא לא כן לא 1 לשינוי תכניות
קליטת התכנית
תשושי
נפש



מנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יוס טיפול (ב) יוס; מרכזי (א) מוגבלות: הגדות ב2: גספח
יוס מרכזי א.

1 1 1 1 | סח"נ
מימי

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ביוש ייתם טי' יקטי> "" הגזיית
מוגבל אפיוני
במרכז טיפוסי

+ + + + + + 7 אישי בתפקוד
+ + + + + + + + + ++ 12 בניידות

+ + 2 שליטה בעיות
+ + + + + 5 רפואית בעיח

הזדקקות
+ 2 לשירותים

+ + + 1 נטלעלחמשפחה
 מדוכא

§̂ טיפוסי <0נמא>
£ בעיות אין
~ + + + 3 תפקוד
§ + + + + + + 5 בגיידות עצמאי
^ +++ + +6 Tm
o + 1 מביגר
n + 1 מוזלות ריבוי

~ו , 1 מדוכא
ר* י
"^ לעזרה זקוק
? + 1 במשקהבית

ם תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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(המשך) :2 ב נספח
אבות בבתי יום טיפול ב,

סח"נ
טיפול

עירית רימון סביון אוון דפנה יום הגדרות

מוגבל אפיוני
במרכז טיפוסי

+ + 2 אישי בתפקוד
+ + + + + 5 בניידות

+ + 2 שליטה בעיות
+ + 2 רפואית בעיה

+ + 2 לשירותים הזדקקות
 המשפחה על נטל

+ + 2 מדוכא
+ + + 3 ושמיעה עיוורון

טיפוסי עצמאי
+ + 2 תפקוד בעיות אין
+ + 2 בניידות עצמאי

+ + 2 בודד
 מבוגר

מחלות ריטי
מדוכא

+ 1 במשקהבית לעזרה זקוק



המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (נ) יום; מרכזי 00 לקבלו;: וקריטריונים צרכים  mtWftm אוכלוסיות נ3: nem
יום מרכזי א.

סה"כ
מומי קריטריונים

אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* נרנוט כלנית ברוש תוו0 פרג רקפת ייט לקבלה
*רננ*0

0וטנוג*אליי0
קשה/ מוגבלים

_ + _ + ___ +   + +5 סיעודיים
____ +_ + ____ +2 תשושינפש
________ +1 עצמאיים

יתשיס שינויים
אוכלוסיות לקליסת

tun
לא מט"ב לא חנזלח הגדלה לא יודע לא מט''ב  לא מט'יב טט''ז בצוות

רלוונטי רלוונטי והתאמה רלוונטי רלוונל^י

הגלדה  יחידה יודע לא  הגדלה הגדלה הגדלה במבנה
§ נפרדת
£   התאמה יודע לא   בתי רחצה בשירותים
^ שימוש
^ פעילויות
^ התאמה התאמה התאמה יודע לא התאמה  התאמה  בהסעות
^ והרחבה

ם קריטריונים
£ לקבלה
£ + + + + + 5 ברורים
'" + + + 1 בחלקם ברורים
£. + + + + 4 קריטריונים אין

תומכים. עם ראיונות של ntn אחוז
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גספחב3:(וןמשן)
אבות בבתי יום טיפול ב.

סה"ג
מרנז מרנז מריז מרנז מרנז טיפול קריטריונים
עירית רימון סביון אורן דפנה יום לקבלת

צרינים

פוטנציאליים
קשה/ מוגבלים

+  + + + 4 סיעודיים
 + + + + 3 תשושינפש
_____ עצמאיים

שינויים
וקליטת דרושים
אלה אוכלוסיות

התאמה התאמה הכשרה עזר כוח הגדלה, בצוות
התאמה

   התאמה נפרד במבנה
 התאמה התאמה  התאמה בשירותים

התאמה הרחבה התאמה הרחבה התאמה בהסעות

קריטריונים
לקבלת

+ + + 3 ברורים
בחלקם ברורים

+ + 2 קריטריונים אין



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  לבית מחוץ בניידות מוגבלות לפי יום במרנזי המשתתפים התפלגות ג4: נספח

ה^ךק ו ו ו ו ו ו ו ו 1 1 1 1 1 ס""נ 1 1
טיפיל מימי מא0>יני
יום הךס אלוף ציפורן _מרגנית_ _נרקיס_ _ברקן_ _סיגלית _כרכום_ _כלנית_ _ברוש_ _ייתט_ _פרג_ _רק0ז_ יו0_ המשתתפים

מוגבלות *4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 לבית מחוץ בניידות
51 41 24 22 11 69 42 54 32 35 47 24 43 41 38 בחופשיות מתהלכים

21 37 5 5 6 13 17 4 2 16 12 4 8 בקושי מתהלכים
21 17 10 44 61 22 39  42 53 35 45 45 35 37 מכשיר בעזרת מתהלכים

4 3 61 28 9 3 11 14  3 9 5  17 12 אדם בעזרת מתהלכים
2 2  6 16 2 3 5 9 5 4 10  1 4 גלגלים 14___2בכיסא _^^^ 3   | 2 | 1 [ ידיע לא 1

תומכים. עס ראיונות של גבוה אחוז .

0 (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  הבית בתוך בניידות מוגבלות לפי המשתתפים התפלגות ב5: נספח

55 11111111 £סה"כ סה''כ
** טי0יל מרכזי מאפייני
// יום הדס אלון ציפורן מרגנית _נרקיס_ _ברקן_ _סיגלית _גרכום_ _כלנית_ _ברוש_ _רותט_ _פיג__ _רקטז_ יוס_ המשתתפים
* ^ m m m w ^ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 הבית בתוך בניידות מוגבלים #
/f 70 49 74 44 32 83 59 54 58 44 56 35 37 54 52 בחופשיות מתהלכים

0 9 27 21  3 3 6 34 17 15 15 25 12 11 13 בקושי מתהלכים
1 17 21 5 38 54 13 33  16 38 21 37 45 31 29 מכשיר בעזרת מתהלכים

'?  313__ 7__ 6 64 3 אדם בעזרת מתהלכים
£ 4 2 1 59 11 2 גלגלים __0בכיסא _3_ _!_ _ ?_ 1 2  |  | 1 | ידיע לא 1

ך* תומכים. עס ראיוטת של גבוה אחוז
*0
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/? ארוחות) והכנת קניות כביסה, (ניקיון, בית משק ובניהול בשירותים) ושימוש אכילה הלבשה, (רח*ה, אישי בטי0יל המוגבלים המשתתפים שיעור ב6: נספח
י£ המשתת0ים מריאיון נתונים  מימים לפי

5 סה"כ סה"כ
£ טיפול מרכזי מאפייני
^ יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש יותס פרג רקפת יום המשתת0ים
י£ (ADL) אישי טיפול
^ מוגבלים *
j\ 28 17 95 72 66 12 56 87 42 52 35 50 25 41 44 רחצח

5 17 6 79 44 49 10 14 62 34 31 17 19 6 26 28 הלבשה

£ 13 24 17 3 355615 אכילה

§ 4 9 34 13 9 4 8 21 8 7 8 19 6 5 10 בשירותים שימוש
n
^ משקבית ניהול

במוגבלים
64 70 90 96 88 47 75 87 54 90 73 92 68 87 79 ניקיון

67 86 100 88 89 56 86 87 65 75 68 77 70 85 79 כביסה

52 40 94 98 98 35 94 87 57 85 66 87 64 67 74 קניות

45 59 86 83 83 32 58 87 34 65 *6 53 54 66 61 הכנתאתח>ת
תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז

#
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ונגישות מבנה מיקום, .1

המוגדרת אוכלוסייה לשרת ומיועדות בקהילה הממוקמות מסגרות הינם היום מרכזי
מסגרות לבין ובינם המרכזים, בין ההבדלים את נבחן זה בפרק גיאוגרפי. בסיס על
הפעלתם. ולמתכונת שלהם היעד אזורי להגדרת הפיזי, למיקומם הנוגע בכל יום לטיפול

המרכזים. מנהלי עם בראיונות נבחנו אלה אפיונים

פיזי מיקום 1.1

עיקרייים דפוסים שני קיימים כי מראים הנתונים בקהילה. מבנה בתוך פועל היום מרכז
מרכז את רק המשמשים במבנים פועלים מהמרכזים כמחצית המרכזים: מיקום של
שבהם במבנים ממוקמים השנייה המחצית ואילו וכדומה), ברוש, רותם, (כגון: היום
מבנה של הקמתו עלית אחרים). כרכום, מרגנית, (כגון אחרים שירותים פועלים
אחרים. שירותים עם ושילובו קיים מבנה בתוך מרכז של מהקמתו גדולה היא מיוחד
ולצרכים לפונקציות יותר טובה התאמה אמנם, מאפשר, נפרד במבנה המוקם מרכז
במבנים מרכזים לבניית ותקציבים שטחים זמינים תמיד לא אולם, האוכלוסייה, של
אחרים, שירותים המכילים מבנים בתוך זמינים שטחים לפעמים מנצלים לכן, מיוחדים.

אחדים. לשירותים המיועדים מבנים מתאימים או
ובשילוב משולבים הם שאיתם השירותים בסוג ביניהם נבדלים המשולבים המרכזים

עיקריים: דפוסים חמישה זוהו אחרים. שירותים לבין בינם

וכרכום). סיגלית (כגון לקשישים חברתי במועדון שילוב (א)
מרפאת כגון: המקומית, העמותה של השירותים כל את המכיל במבנה שילוב (ב)

(כלנית). ועוד מספרה שיניים,
(מרגנית). שיקום מרכז גם נמצא שבו במבנה מיקום (ג)

יום. לטיפול ולא אבות בבית נפרדת ליחידה הכוונה  (ברקן) אבות בבית מיקום (ד)
(אלון ידשרה ושירותי חברתי מועדון אבות, בית נמצאים שבו בקומפלקס מיקום (ה)

וציפורן).

המרכז תפיסת על והן המרכזים תפעול על הן השלכות יש אלה לשילובים כי נמצא, :
מביאה אינה מבנה באותו ההימצאות לעתים התפעול, מבחינת האוכלוסייה. בעיני
נפרדות ארגוניות כישויות למעשה פועלות המסגרות ושתי פורמלי, מינהלי לשיתוף אלא
שימוש וכן המסגרות, בין פעולה שיתוף נמצא אחרים, במקרים ואלון). ציפורן (למשל
במבנה ההימצאות השיקום). במכון בפיזיותרפיה שימוש (למשל, בשירותים הדדי
פעילויותיה את להתאים הצורך בשל המרכז פיתוח את לעכב לעתים עשויה משותף
בבתי הממוקמים במרכזים (בעיקר השנייה המסגרת של לאילוציה אחת מסגרת של
המרכזים. של השירותים בהרחבת לעזר להיות עשוי הדבר אחרים, ןבמקרים אבות),
בעיני היעד. אוכלוסיית בעיני המרכז תפיסת על גם להשפיע עשויה הפיזית הסמיכות
במרגנית המנהל מתשובות ממיקומו. לעתים מושפע המרכז של דימויו המשתתפים,
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שיקום. מכון ליד מיקומו בשל שיקומית מסגרת במרגנית 1ואים הקשישים כי עולה,

מנוגדות. עמדות הקשיש אצל ליצור המנהלים, לטענת עשוי, אבות בבית המרכז מיקום
לטיפול יזכו הקשישים כי ביטחון, של לתחושה להביא עשוי הוא מסוימים במקרים
שאינם הקשישים, אותם את להרתיע עשוי הוא בעת בה אך יורע; שמצבם במידה

לביתאבות. פוטנציאליים מועמדים עדיין עצמם את רואים
במבנים הממוקמים מהמרכזים יותר רבה שביעותרצון נמצאה המנהלים בקרב
על הצביעו המנהלים אחרים. בשירותים ששולבו מרכזים מאשר ומיוחדים מבודדים
חברתי, מועדון עם משולב המרכז כאשר לדוגמה, מהשילוב. הנובעות בעיות מספר
עם משולב המרכז כאשר לעצמאיים. כשירות המועדון צביון על לשמור לדעתם, קשה,
המרכז אוכלוסיית עבור נפרדת פעילות תכנון על לדעתם, הדבר, מקשה אבות, בית
לאילוצי הפעילויות את ולהתאים המוסד של הפעילויות בהיצע להתחשב הצורך בשל

חדרים.

בבית יום מרכז בין העיקרי ההבדל יום. לטיפול במסגרות גם נמצאו שונים שילוב דפוסי
והמינהלית), (הפיזית המרכז פעילות של ההפרדה במידת הוא יום טיפול לבין אבות
עם המרכז פעילויות משולבות יום לטיפול המסגרות ברוב המוסד. לדיירי מהפעילות
 ולתשושים לעצמאים בעיקר  היום טיפול של פעילויותיו המוסד. פעילויות
בדפנה, אחת, במסגרת רק מחלקותיו. ובתוך המוסד דיירי עם יחד רוב פי על מתבצעות

האבות. בית בתוך נפרדת ביחידה היום טיפול התבצע
מסגרת יצירת על האחראים, לדעת מקשה, במוסד יום טיפול של מעורב הפעלה דגם
המוסדות. בתוך יום טיפול עבור נפרדת מסגרת פיתוח חייבו האחראים יותר. מובנית
ואינו במוסד, חורג" "בן היום הוא יום טיפול כי היתה התחושה האבות בתי ברוב

ראוי. הוא שלה הלב תשומת למלוא זוכה

המבנה של פיזית איכות 1.2

להבטחת חשובות האוכלוסייה לצורכי והתאמתו המרכז ממוקם בו המבנה איכות
בדיקה ערך ורווחה חינוך מבני לחקר המכון של מומחים צוות שצויין, כפי פעילותו.
לאור שיצא בדו"ח מובאים וממצאיו הפיזייםפונקציונליים ההיבטים של מעמיקה
הקשורים הקשיים את המנהלים של להערכה מתייחסים שלהלן הנתונים בנפרד.

המרכזים. של הפיזי לאספקט
רבות תלונות ג1). נספח (ראה הפיזי המבנה על המנהלים התלוננו המרכזים ברוב
נרקיס (ציפורן, מרכזים בשלושה וברקן. סיגלית ברוש, רותם, בפרג, הועלו במיוחד
סביב בעיקר התרכזו הפיזי המבנה על התלונות יותר. מרוצים היו המנהלים וכרכום)
להתעמלות פעילות חדר העדר = היו הטענות המרכז. לפעילויות המבנה בהתאמת בעיות
המבנה איהתאמת קטנות, לקבוצות פעילות בחדרי מחסור של בעיות ופיזיתרפיה,
בחדרי חוסר לרחצה, תנאים העדר הפעילות, חדרי בין גדולים מרחקים למוגבלים,
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תאורה איוורור, בעיות מנוחה, חדר העדר מספיק, בלתי מבנה גודל למוגבלים, שירותים
וכדומה. המטבח, של הולמים בלתי תנאים מחסן, חוסר ורטיבות,

ובעיות פעילות בחדרי מחסור על בעיקר הטענות התמקדו האבות, בבתי יום בטיפול
סביון האבות בבתי המוסד. במחלקות יום טיפול משילוב בחלקן הנובעות צפיפות, של
המבקרים. כל את יחד לקבץ שיאפשר יום, לטיפול קבוע מקום העדר על התלוננו ועירית

הפיזיים. התנאים על תלונות כל היו לא ברימון

לשירותים וסמיכות נגישות 1,3

שהמרכז היות המרכזים. ממוקמים בה והקהילה הסביבה הוא נוסף חשוב היבט
נבחנו המנהלים בריאיון היעד. לאוכלוסיית נגיש להיות עליו הקהילה, את לשרת בא
סמיכות ביישוב, מרכזיות האזור, איכות מבחינת המרכזים מיקום לגבי הערכותיהם
סמוכים. באזורים הקשישים תפרוסת וכן בקהילה ורווחה בריאות לשירותי גיאוגרפית
המרכז כי המנהלים העריכו וציפורן) אלון סיגלית, פרג, כלנית, (כרכום, מרכזים בשישה
לפי יש, לדבר ג1). נספח (ראה ובעייתית נחשלת ובשכונה טוב" "לא באזור ממוקם
כי סטיגמה יוצר המיקום לעתים, המשורתת. האוכלוסייה סוג על השלכות דעתם,
אוכלוסיות מרתיעה זו וסטיגמה נחשלת, או ענייה לאוכלוסייה שירות הוא היום מרכז

אחרים. ואזורים משכונות
והמבודד המרוחק בחלק או השכונה, במרכז ממוקם היום מרכז האס הוא, נוסף היבט
מרגנית (כגון: מרכזי באזור ממוקם המרכז כי העריכו, מנהלים שבעה השכונה. של
(כגון: שוליים באזורים ממוקמים שהם הערכה היתה מרכזים חמישה ולגבי ורקפת),

ונרקיס). ברקן כלנית, רותם, פרג,

באזורים ממוקמים מרביתם מרכזי, במקום ממוקמים אינם מהמרכזים שחלק אף
לעובדה רבה חשיבות אין המנהלים, לדעת זאת, עם קשישים. של גבוה ריכוז יש בהם
למרכז מגיעים המבקרים שמרבית מאחר קשישים, מרובה באזור ממוקם שמרכז
שירותים הספקת של בהקשר בעיקר חשוב קשישים אוכלוסיית של ריכוז בהסעה.

בקהילה. המתגוררים לקשישים
הסמיכות כי היא, ההנחה חשוב. הבדל היא אף מהווה קהילתיים לשירותים הסמיכות
המרכז של הקשרים על ומקלה השירותים, במערך המרכז של שילובו את מאפשרת
לשירותים קרוב ממוקם שהמרכז המנהלים העריכו מהמרכזים בכמחצית עימם.
וכדומה. מועדונים, רווחה, לשכת המשפחה, לבריאות תחנה מרפאה, כגון בקהילה,
בכל אלה. שירותים עם הקשרים להבטחת הכרחית אינה הסמיכות לדעתם, אולם,
השירותים עם ושוטפים הדוקים קשרים של קיומם על המנהלים דיווחו המרכזים
(המרפאה גיאוגרפית הסמוכים השירותים עם רק תמיד אינם הקשרים הקהילתיים.
אחרת). בשכונה מרפאה עם (כגון סמוכים שאינם אלה עם גם אלא המרכז), שליד
כגון לשירותים סמוך ממוקמים יהיו שהמרכזים חשוב כי הדגישו, אחדים מנהלים
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לצאת ומתקשה בהסעה למרכז המגיע לקשיש, לאפשר כדי וכר, בנק דואר, מכולת,
בקהילה. סדיר חיים אורח לניהול חיוניים בשירותים להשתמש מהבית,

בנגישות המרכזים מן משמעותית בצורה נבדלות אבות בבתי יום לטיפול המסגרות
של במיקום מותנה שלהם המיקום ג1). נספח (ראה הקהילתיים לשירותים ובסמיכות
ממוקמים מהם וחלק מהקהילה, יחסית מרוחקים האבות בתי מרבית האבות. בית
מאחר חשובה, אינה לקהילה הסמיכות כי סברו, האחראים טובות". "לא בשכונות גם
להפעלה הדרושים השירותים כל את המספקת מוסדית מסגרת הוא האבות שבית

היום. טיפול של השוטפת

היעד אזורי הגדות 1A

החלוקה אחת. מקומית רשות לשרת כלל בדרך שנועד קהילתי שירות הם המרכזים
את לשרת המיועד אחד, יום ממרכז יותר יש שם במקומות רק קיימת יעד לאזורי
אוכלוסיית כל את לשרת שמטרתו אחד, יום מרכז יש היישובים במרבית היישוב. אותו

היישוב.
הקשישים במספר אחידות אין בפועל, כי, נמצא הכלליישובית, המדיניות למרות
בהבדלים קשישים, בהעדר איהאחידות את תלו המנהלים האזורים. מכל המגיעים
של הפניות בהעדר שילוב, על המקשים שונים אזורים בין ואתניים סוציוכלכליים
גם עלו דומות בעיות ההסעה. במסלולי הקשורים ובהסדרים בקהילה הגורמים

ג2). (נספח יום לטיפול במסגרות
אזורי את המרבי באופן המקיף שירות להבטיח צורך יש כי דעים, תמימי היו המנהלים
של הגיאוגרפיים הגבולות של הרחבה לשקול מקום יש כי גם, סברו מהם חלק היעד.
ממוקם שבה לרשות הסמוכים ביישובים במיוחד הרשות, לגבולות מעבר היעד אזורי
עלידי מבוצעת ההסעה קיימת היא בהם ובמקרים היום, מצומצמת זו תופעה המרכז.

התושבים. מגיעים שממנה הרשות

הפעלה ושעות הפעלה ימי *2

פועלים המרכזים רוב כי נמצא, יומיומי. בסיס על הפועל קהילתי שירות הם המרכזים
ביום גם הפועלים ומרגנית) כלנית אלון, (ברוש, ארבעה להוציא בשבוע, ימים חמישה
ימים שישה פועלים שניים  הפעילות ימי במספר שונות ישנה האבות בבתי גם שישי.

ג3). נספח (ראה ימים חמישה  האחרים ושלושת בשבוע,
היו לא הדעות המרכז. פועל בהם הימים מספר בשינוי הצורך על נשאלו המנהלים
המנהלים חייבו ימים, חמישה הפועלים שמונה מתוך מרכזים, בארבעה אחידות.
המליצו שישי, ביום הפועלים ומרגנית) (סביון מרכזים ובשני שישי, יום הוספת את
חלק זה. ביום המשתתפים מיעוט בשל שישי ביום ההפעלה את להפסיק המנהלים
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נפש. תשושי עבור בעיקר בנופשון, בשבתות המרכז את להפעיל הציעו מהמנהלים קטן
במיוחד האבות, מבתי בחלק בנופשון ולאפורמלי חלקי באורח פועל המרכז לעתים

פועל. אינו היום טיפול כאשר בחגים
ביום. שעות לחמש שלוש בין מופעלים המרכזים כי נמצא הפעילות, לשעות אשר
השעה בסביבות ומסתיימת בבוקר, ל9:00 8:30 בין כלל בדרך מתחילה הפעילות
שרוב מאחר ואחרהצהריים. בוקר משמרות, בשתי פועל אחד מרכז .13:3013:00
כלל בדרך מאפשרת הנוספת המשמרת הרי אחת, במשמרת רק משתתפים הקשישים
במרכז. השהות שעות מספר את בהכרח מאריכה ואינה המשורתים, מספר של הגדלה
בכולן למרכזים. דומה שעות במתכונת פועלות האבות בבתי יום לטיפול המסגרות

ל17:00. 12:30 בין ומסתיימת בבוקר, ב00=8 הפעילות מתחילה
הצורך על הצביעו מהם חמישה ההפעלה. משעות שביעותרצונם על נשאלו המנהלים
ובודדים הנפש תשושי יותר, מוגבלים קשישים עבור במיוחד השעות, את להאריך
בתנאים שינויים לדעתם, דרושים, הפעילות שעות את להאריך כדי ג3). נספח (ראה
להפעלה המרכז נערך (רקפת) אחד במרכז ובכוחהאדם. מנוחה) חדרי (בעיקר הפיזיים
מרכזים בשני (ברוש). נוסף במרכז מתוכננת דומה ומתכונת ,16= 00 שעה עד ניסויית
התחלת את ולהקדים הפעילות, את מעט להאריך המנהלים הציעו וכלנית) (מרגנית

.8= 30 במקום 8= 00 לשעה הפעילות שעת

במרכזים. השהות שעות מספר את להגדיל מעוניינים היו האם נשאלו המשתתפים
שעות בתוספת מעוניינים היו במרכזים המשתתפים מכלל אחוזים ושלושה עשרים
ובברקן בהדס נמוך אחוז לעומת (560/0) בפרג נמצא במיוחד גבוה אחוז .(1 לוח (ראה

.(180/0) המרכזים סךכל של לזה דומה שיעור נמצא יום בטיפול .(110/0)

משורתים ומספר תכולה *3

הביקורים תדירות השבועית. הביקורים תדירות הוא ההפעלה במתכונת נוסף מרכיב
יכול המרכז יותר, נמוכה הביקורים שתדירות ככל במרכז. הרשומים מספר על משפיעה
במרכזים הרשומים מספר כי מראים, הנתונים קשישים. של יותר גדול מספר לשרת

ג4). נספח (ראה (בברוש) רשומים 97 לבין (בסיגלית) קשישים 21 בין נע

שביכולתו הקשישים וממספר המרכז של מגודלו גם רבה במידה מושפע הרשומים מספר
ישרת מבקרים, של קטן מספר בוזמנית לשרת שביכולתו יום מרכז יום. מדי לשרת
פונקציה הוא במרכז הרשומים מספר לפיכך, גדולה. שתכולתו יום ממרכז אנשים פחות
היומית בתכולה המרכזים בין הבדלים קיימים והתדירות. התכולה גורמים, שני של

הביקורים. ובתדירות



#

53 (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתוגים  שעות ובתוספת התדירות בהגדלת המשתתפים ורצון הביקורים תדירות :1 לוח
o
£ סה"כ סה"כ
ם טיפול £מרכזי יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום תדירות מאפייני

1£ 158 59 43 55 74 81 73 21 25 38 97 82 34 97 779 רשומים מספר

£ ל3 מעל משתתפים V0

■? 74 93 79 53 5 46 8 80 34 43 58 16 86 25 42 בשבוע פעמים

£ 4.6 5.6 4.7 3.5 3.0 3.6 2.8 4.4 3.3 3.9 4.0 2.8 4.5 2.8 3.7 בשבוע ביקורים ממוצע
r^ בתוספת המעוניינים 96
^ 8 8 30 50 38 27 39 25 30 30 13 14 44 44 29 ימים

1.6 3.0 1.7 1.9 1.7 1.5 1.6 2.8 1.8 3.1 1.9 1.5 2.0 1.9 1.9 ימים תוספת ממוצע

להוסיף חמעוניינים 96

8 3 5 25 5 21 14 19 8 5 8 2 44 28 14 שישי יום

לאיחגדלת סיבות
התדירות:

68  64 39 57 59 72  50  33  100 65 53 מאפשר אינו המרכז 
16  18 54 34 10 7 100  100  100  29 29 כסף 

בתוספת חמעוניינים *11

18 11 31 22 18 21 11 31 14 34 28 25 56 19 23 שעות

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז
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בין נע (התכולה) זמנית בו לשרת יכולים שמרכזים המרבי המשתתפים מספר כי נמצא,
משתתפים. 5030 היא היומית התכולה המרכזים במרבית ביום. קשישים לכ80 30

ברוב המרכז. של הפיזיים מהתנאים ובראשונה, בראש מושפעת, היומית התכולה
המרכז. של הפורמלית מהתכולה שביעותרצון ישנה המרכזים

מספר לטענתם, זאת, עם מלאה. בתפוסה המרכזים פועלים המנהלים להערכת
בימים ולעלות לשבת, ההכנות בשל השבוע, סוף לקראת לרדת נוטה המשתתפים
יש לדעתם, וכדומה). פיזיותרפיה פדיקור, = (כגון מיוחדות פעילויות מתקיימות שבהם
ואילו השיא, תקופות הן והסתיו האביב המרכזים ברוב  השנה עונות בין הבדלים גם

השפל. תקופות הן החורף ימות
של מדיניות יש מרכזים בשמונה הביקורים. תדירות לגבי אחידה מדיניות אין כי נמצא,
בשני בשבוע; ימים ארבעה של מדיניות יש (פרג) אחד במרכז בשבוע; ביקורים שלושה
(ברוש, מרכזים ובשלושה יומיומי; ביקור של מדיניות יש ונרקיס) (סיגלית מרכזים

מוסכמת. מדיניות אין וכרכום) ציפורן
ובסיגלית בפרג באלון, הקיימת. הביקורים ממתכונת שביעותרצון הביעו המנהלים רוב
השתתפות למסגרת רבה חשיבות וייחסו יומיומית, ביקורים בתדירות המנהלים תמכו
בשבוע, שלפעמייםשלוש בתדירות המנהלים תמכו האחרים, במרכזים ורציפה. קבועה
משפחתו. עם ושהות מנוחה לצורך לקשיש רצויה הביקורים בין ההפסקה כי וטענו,

של המוגבלות רמת לפי הביקורים בתדירות הבדלים קיימים כי סברו, המנהלים
מנוגדות. השלכות כבעלת המנהלים עלידי נתפסת המשתתף מוגבלות המשתתפים.
שככל משום היומיומית, ההשתתפות את המעכב גורם היא המוגבלות אחד, מצד
מניע גורם היא המוגבלות שני, מצד הבית. מן לצאת הקשיש מתקשה עולה שהמוגבלות
אינטנסיבית. לתשומה משפחתו ושל הקשיש של ההזדקקות בשל תכופה להשתתפות
כדי בעיקר נפש, תשושי של יותר תכופה בהשתתפות הצורך לגבי דעים תמימי המנהלים
תדירות הגברת בין היפותטית ברירה מנהלים בפני הוצגה כאשר המשפחה. בני על להקל
רוב העדיפו התדירות, הפחתת חשבון על המשתתפים מספר הגדלת לבין ההשתתפות
לפיכך, השתתפותם. תדירות הגדלת פני על המשתתפים מספר את להגדיל המנהלים
לביקוש בחלקה קשורה היום הקיימת היומיומית הביקורים מדיניות כי ייתכן,
את לשנות המרכזים ייאלצו יגדל, שהביקוש במידה כי יתכן, למרכזים. הנמוךיחסית

קשישים. יותר לשרת עלמנת המדיניות
תמונת כי מראים, לעיל 1 בלוח הנתונים הביקורים. תדירות לגבי נשאלו המשתתפים גם
המנהלים. עלידי שתואר המצב את תואמת המשתתפים מדיווח המתקבלת המצב
2.8 בין נע ביניהם וההבדל בשבוע, ימים 3.7 הוא לשבוע הביקורים ממוצע במרכזים

ימים. 4.7 לבין ימים
מהמשתתפים 290/0 הביקורים, מתדירות שביעותרצון שהביעו המנהלים, לעומת
את להגביר רצון הביעו יום בטיפול 80/0 רק לעומתם, להגדילה. רצון הביעו במרכזים
יומיומיים. הם הביקורים יום שבטיפול העובדה, לאור מפתיע, אינו זה הבדל התדירות.
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הביקורים, את להגביר המעוניינים הקשישים באחוז המרכזים בין הבדלים קיימים
בתוספת מעוניינים 440/0 בפרג, למשל, כך, הנהוגה. לתדירות בהכרח קשורים שאינם
ימים 4.5 היא הממוצעת הביקורים שתדירות למרות שישי), יום (כנראה אחד יום
2.8 של (ממוצע יחסית נמוכה הביקורים תדירות שבו ברותם, זאת, לעומת בשבוע.
בשבוע, ימים חמישה פועלים המרכזים שני ימים. בתוספת רצון הביעו 130/0 רק ימים),

פועל. שהמרכז הימים מספר לבין לתוספת הרצון בין קשר אין ומכאן,
של תוספת רוצים היו (290/0) הביקור ימי של בהגדלה המעוניינים המשתתפים כי נמצא,
ביקורים מתכונת להעדיף המשתתפים נטיית על מצביעה זו תוספת בממוצע. יומיים
ממוצע שבהם במרכזים נמצאים ימים בתוספת שרצו המשתתפים מרבית יומיומית.
או זו במידה ימים לתוספת ביקוש יש מרכז בכל זאת, עם היום. קטן הביקור ימי

בממוצע. ימים 3.1 לבין ימים 1.5 בין נעה התוספת אחרת.
היו הרצויה בתדירות לאיהשתתפות המשתתפים שהעלו העיקריות הסיבות שתי
ועלות ההסעה הסדרי בעיקר, ובהם, מהמעוניינים), 530/0) המרכז של אילוצים

הכספי. הגורם הועלה וסיגלית כלנית ברותם, רק .(290/0) ההשתתפות
עלידי רבה במידה מוכתבת הנהוגה הביקורים תדירות כי מראים, הנתונים לסיכום,
לשביעותרצון היא בממוצע ביקור ימי שלושה של הקיימת המדיניות המרכז. מדיניות
היקף את להגדיל רצון מביעים המבקרים של יחסית קטן חלק רק הקשישים. רוב
את להאריך צורך ראו המנהלים גם הפעילות. שעות את להאריך ורצון ההשתתפות,
הביקורים תדירות הביקורים. תדירות את להגדיל צורך ראו לא אולם הפעילות שעות
השאלה, עם להתמודד עתידים והמרכזים המשורתת, האוכלוסייה היקף על משפיעה
יותר. גדול משתתפים מספר בפני המרכזים את לפתוח או השירות את להעמיק האם



המנהלים מריאיון נתונים  אבית בבתי יו0 טיפול (ב) יום; מרכזי (א) והמבנה: בסביבה המיקום ג1: נספח
יום מרכזי א.

סה"כ
מדמי

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כינוט נלנית ביוש רותם פרג רקפת יוט מיקום מאפייני
נפרד נפרד במרפאה נפרד בית מועדון מועדון עם נפרד נפרד נפרד נפרד בו המבנה
בסמוך בסמוך אבות שירותים המרכז ממוקט

אבות לבית אבות לבית אחרים
במבנה מניות

__ + ____ +  + ג מדי קטן
+ +_ + + __ +  5 המרכז מבנה

בחדרי מחסור
__ + __ + + + + + + +8 פעילויות
_____ +  + + + 4 המטבח
____ + +_  + ++ 5 השימוש בתי

,:/ ■ ____ + __ + +3 מנוחה חדר
;i" _____   + +  + 3 מחסן

JP תאורה, איוותר,
^ ____ + +  +  + + 5 רטיבות
ם
£■ הסביבה ה*יגת
5 המינז של
ר* __ + + + __ + + +6 "טובח" שכונה
□ + + + __ + +  + +7 מרכזי לא מקום
~ של נמוך §"ריכוז + + + __ + + + !ז + +2 קשישים
0 משירותי ריחוק
5 ו/או רווחה
£ +____ + +  +  + +5 בריאות
§ ידוע. לא (1)

0י
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(המשך) ג1: נספח
אבות בבתי יוס טיפול ב.

עיוית וימון סביון אוון דפנה סה"נ מיקום מאפייני

עם משולב עם משולב עם משולב עם משולב נפרד חדר ממוקם בו המבנה
אבות בית ביתאטת אבות בית אבות בית היום טיפול

במבנה בעיות
    + 1 מדי קטן י

  +   1 המרכז מבנה
+   + + 3 פעילויות בחדרי מחסור
    + 1 המטבח
     0 השימוש בתי
    + 1 מנוחה חדר
     0 מחסן

0 רטיבות תאורה, איוותר,

הסביבה העונת
האבות בית של

  +   1 "טובה" שכונה
0 מרכזי מקום

  + +  2 קשישים ריכוז
   +  1 רווחה לשירותי סמיכות

בריאות ו/או



המנהלים מריאיון (תוניס  אבות בבתי יום טיפול (נ) יום; מומי (א) המרכז: של השירון* אזורי :2 ג גספח
יום מרכזי א.

סה"נ
מרגזי של מאפיינים

אלון צי0ורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום נלנית ברוש רותם 0רג רק0ת יום שירות אזורי
הי*ד אזורי

+  +  + + + + + + +9 היישוב/העיר כל
/המועצה

_ + + _ + +  4 ואזורים שכוטת

כל את משרת
++ + +  + 5 הי*י אזורי

לחוסר סיבות
מהאזור השתתפות

לא ז _ +  לא לא לא   לא + 2 אתני הרכב
רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי

ל + +   + + 4 כלכלי מצב

Q^  r.■

1

^ מחיץ משויתיט
.*י  +    +   +   3 היעד לאזור

£ אחרים מרכזים
§ + + +  + +  + 6 ביישוב
15 החלוקה בסיס
ן§ אזורי לא לא לא לא לא דתיות לא מרכזים בין
,^ פונקציונלי פונקציונלי אזורי רלוונטי אזורי אזורי לוונטי רלוונטיר רלוונטי רלוונטי ברור לא רלוונטי ביישוב

ידוע לא  י.

/^
*0



00

(המשך) המנהלים מריאיון נתינים  אבות בבתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א) המיכז: של השירית אזורי ג2: נספין
3$ (המשך) יום מרכזי א.
rj , , , 1 , , , , 1 , , , , , ■

" סה"ג
~ מרכזי של מאפיינים
^ אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת י1ט שירות אזורי
^ בפריסה שינויים
p יש יש יש יש יש אין יש אין יש יש אין אין שניט 12

^ יותר יותר יותר הרחבה צמצום מוגבלים מגיעים פחות השתנה מה
,^ אזורים אזורים אזורים מ+2 אזור מכל מחוץ אחידות
י ל36 היעד העיר למועצה
£ יישובים רק a<<
^ השכונה
^ מחסור מחסור הפניה פרסום, פתיחת איתור אין ההפניה 5הסיבות במועדון במועדון מודעות ועדת מרכז מרכזים
0 יותר יותר בריאות חדש מודעות

זקנים זקנים
שב**ותחנון

לא לא לא p כן p כן p כן לא לא כן מפריסה
1 כניסה כניסה יותר רצוי חלוקה

לערים לערים מאזור מאזורים אזורית
סמוכות סמוכות המרכז אמידים בין

יותר מרכזים

p לא p p כן לא כן לא לא כן לא כן לשינוי תנגיות
להגיע הרחבה מרכז חלוקה עידוד איתור שילוב השינוי
לערים שילוב חדש בין עצמאיים שלעו"ס אוכלוסייה
אחרות יחידה חלוקה אזורית ואחות אמידה
עם לטיפול עם יותר

הטפשון בית המרכז
בשבת במרכז

ידוע לא = !
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(המשך) ג2: גספח
אבות בבתי יום טיפול ב.

של מאפיינימ
עימת רימון סביון אוון דפנה סה"ג אזווישיוות

היעד אזווי
+ + + 3 היישוב/העיר/המועצה כל

+ + 2 מגורים שכונות

+    + 2 היעד אזור כל את משות
לחוסו הסיבות

מהאזוו השתתפות
לא   לא 0 אתני הרכב

רלוונטי רלוונטי
 + + 2 כלכלי מצב
 +  1 הפניה
   0 מרחק
 + + 2 קשישים מספר
+  + 2 הסעה

   +  1 משוותיםמחוץ
היעד לאזוו

   +  1 אחוי0 מוגזים
ליישוב מחוץ

אזורי אתני אזורי בין החלוקה בסיס
ביישוב מונזים
בפויסה שינויים

אין יודע לא אין אין יש שנים 12

צמצום השתנה מה
אזורים

פתיחת הסיבות
מרכז
באזור

לא כן כן כן  לא מפויסה שביעותוצון
צורך אין
במרכז
הנוסף

לא לא לא לא לא לשינוי תכניות



0^ מנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (נ) מונזיהיום; (א) פעילות: ושעות ימים :3) נספח
יום מרכזי א.

2 ושעות ימיט
* אלון ציפורן מיגנית ניקיס ברקן סיגלית כינוס כלנית ביוש יות0 פרג רקפת סה"כ 5הפעילות
^ בשבוע ימי0 מספר
5_ + + + + + + + +8 ימים 5
^" + + + + 4 יטיס 6

r הפעילות שעות
■J7 בווטו
q 8:30 8:00 8:30 8:00 8:00 8:30 9:00 8:30 7:15 8:45 9:00 8:30 חתחלתפעילות

£ 19:00 13:15 13:15 13:40 13:30 12:15 13:00 13:30 13:00 13:30 13:00 פיזור

^ (10:30) (4) (4:45) (5) (4:45) (4) (3:15) (4:30) (4:15) (5:15) (4) (5) שעות סה"כ
J3 הוספת הורדת הוספת הוספת הוספת הוספת 6 שינויים

ו' יום ר יום ר יום ו' יום    גופשון   ו' יום בימים רצויים
בשבת

הארכה הקדמה הארכה הקדמה הארכה הארכה הארכה 7 שינויים
 עד ל08:00    18:00 עד ל08.00 18:00 עד 18:00 עד  עד בשעות וצויים

16:00 18:00

פעילויות זמן
2:30 3 3:0 3 4:30 3:30 2:30 2:30 2:30 2:45 2:30 4 גטו(טינוס

י י ארוחית)

לשינוי תכניות
  אין יש יש אין אין אין אין אין אין בתכנון 2 פעילות ימי

wp 5 לשינוי תכניות
  יש אין אין אין 13:00 יש בתכנון אין אין בתכטן פעילות שעות
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(המשך) ג3: tutu
אבות בבתי יום טיפול ב.

עירית רימון סביון אוון 1פנה סח"נ פעילות ושעות ימים

בשבוע ימיט מספר
+ + + 3 ימים 5

+ + 2 ימים 6

ברוטו הפעילות שעות
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 פעילות התחלת
12:30 13:00 13:00 12:30 12:50 פיזור
(4=30) (5) (5) (4=30) (4:45) סה"כשעות

הורדת  הוספת 2 רצויים שינויים
ו' יום ו' יום בימים

הארכה 1 רצויים שינויים
 4= 00 עד    בשעות

נטו פעילות זמן
3:15 3 3:15 3:30 2:30 ארוחות) (מינוס

ימי לשינוי תכניות
אין אין אין אין אין  פעילות

שעות לשינוי תבניות
אין אין אין אין אין  פעילות

ן

1
ו



£j המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טי0ול (ב) יום; מרנזי (א) ניקויים: ותדירות משתתפים רשומים, :4< נספח
יום מרכזי א.

CJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1£ הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית ניכוט כלנית ברוש יותם פרג יק0ת סה"נ משתתפים
^ 59 43 55 74 81 73 21 25 38 97 82 34 97 ישומיט
D 30 45 4035 7065 4333 2624 2418 2833 5070 3850 2930 4560 ביום מבקרים

^ 25 4045 40 70 40 30 40 50 78 50 30 60 יימי תקן
ri (90)

r כן כן p לא p כן לא כן כן יודע לא p לא תקן ^התאמת (60) (3025) (50)

5£ ביקורים תדירות
{= אין אין 3 יום כל 3 יום כל אין 3 אין 3 4 32 מדיניות
^ יום יוס 34 3 3 32 יום כל 5 3 3 יודע לא 32 יום כל 2 נפוץ

ן/ יום יוס 3 3 23 3 יוס כל 3 3 תלוי 32 יוס כל 32 רצוי
^ בקשיש

אין אין אין נפש ת. אין מוגבלים עצמאיים מוגבלים מוגבלים אין מוגבלים תשושי בתדירות הבדלים
נפש יותר מבקרים

אבות בבתי יוס טיפול ב.

עירית רימון סביון אוח ד0>ה סה"כ משתתפים
22 2018 50 5047 26 ישומיט
22 18 20 5045 2221 ביום מבקרים

50 25 3025 50 35 יומי תקן

כן כן p (40) לא כן תקן התאמת

ביקורים תדירות
יום כל יוס כל יום כל יום כל יוס כל מדיניות
יוס כל יוס כל 3 יוס כל יוס כל נפוץ
יוס כל יוס כל 23 יום כל יום כל רצוי

בתדירות הבדלים
לא לא לא לא לא יותר מבקרים 



 היום במרכזי השירותים סל ד': פרק
שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,

טוכטנבוגעובדיה וסילביה כוחים מלכה
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המרכזים וסיווג מיון J
בקהילה המוגבל הקשיש לתפקוד לסייע שנועדו רבשירותיות מסגרות הם המרכזים
עומס את ולהקל ומעקב השגחה לספק וכדומה), רחצה הסעות, ארוחות, הספקת (עלידי
ולמשפחתו המוגבל לקשיש המרכז שמספק השירותים סל המשפחה. בני על הטיפול

תפקידיו. של העיקריים הביטויים אחד הוא
נוהגים בארה"ב ולסיווגם. המרכזים למיון חשוב בסיס השירותים בסל רואים בספרות
החברתיהחזקתי, הדגם = והם רצף היוצרים עיקריים דגמים לשני המרכזים את לסווג
הדומה הטיפולירפואי, והדגם וחברה, פנאי פעילות והמדגיש חברתי למועדון הדומה
שונים. ובריאות שיקום שירותי בהספקת והמתמקד יום, לביתחולים רבה במידה
המימון במקורות להבדלים בעיקר קשורה אלה הדגמים שני בין ההבחנה בארה"ב

.(Weissert 1990) הארגונית ולהשתייכות
ובית יום מרכז בארץ, ראשית, בישראל. ישימה פחות אלה דגמים שני בין ההבחנה
שנית, שלהן. המימון ומקורות יעדיהן מבחינת נפרדות מסגרות שתי הם יום חולים
עם ופחות והטיפוליות החברתיות המערכות עם יותר מזוהים בישראל היום מרכזי
להיעשות צריך השירותים סלי לפי המרכזים מיון לפיכך, והשיקום. הבריאות מערכות

בארה"ב. הנהוגים מאלה שונים קנימידה עלפי
לעמוד וכדי למיונם, בסיס ליצור במטרה לפרטיהם, השירותים סלי נבחנו זה במחקר
השימוש ובדפוסי הספקתם במתכונת הסלים, בהרכב המרכזים בין והדמיון השוני על

והמשתתפים. המנהלים מריאיון נאסף המידע המשתתפים. עלידי בהם
שירותי של מיון נציג תחילה השירותים. סל של מעמיקה בבחינה נעסוק זה בפרק
בחלקו דגמים. לפי המרכזים את נסווג זה מיון בסיס ועל תחומים לפי המרכזים
ההבדלים על לעמוד במטרה בנפרד, מהשירותים אחד כל לעומק נבחן הפרק של השני

השימוש. ובדפוסי ההפעלה במתכונת

שירות תחומי לפי השירותים סל מיון 1.1

מריאיון שהתקבל המידע בסיס על יעדיהם. לפי מוינו במרכזים והפעילויות השירותים
עיקריים: ושירותים פעילויות תחומי ארבעה זוהו המנהלים י

פרשת השכלה, חוגי התעמלות, מלאכתיד, = ובהם ותרבות חברה פנאי, ש>תת> (א)
הרצאות, סרטים, טיולים, שולחן, משחקי קוסמטיקה, ציור, קרמיקה, השבוע,
החברתיים לצרכים מענה לתת נועדו אלה פעילויות מוגנת. ותעסוקה מסיבות

המבקרים. של פנאי שעות בילוי וצורכי
תיקון ארוחות, חלוקת מספרה, פדיקור, כביסה, רחצה, ובהם: אישיימ שיתתים (ב)

בתחום בעיקר נוגעים שהם בכך מאופיינים אלה שירותים משפחות. והדרכת בגדים
ומשפחתו. הקשיש של היומיומי לתפקוד לסייע ומטרתם האישי, הטיפול
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ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, אחות, ובהם: טיפולייםמקצועיים שירותים (ג)
מקצועי כוחאדם עלידי הניתנים פרהרפואיים שירותים כוללים אלה סוציאלי.
של והחברתי הפיזי והתפקוד הבריאות לשימור ומכוונים ספציפית, מיומנות בעל

לנושא. מיוחד כוחאדם העסקת דורשת הפעלתם המשתתפים.
משתתפת שאינה לאוכלוסייה ומיועדים המרכז, מטעם הניתנים לקהילה שירותים (ד)
הגרים לקשישים או בבית למרותקים ארוחות שירות כוללים: והם אלה, במרכזים
פדיקור, בבית, תעסוקה מוגנת, תעסוקה במרכז, לאכול רק הבאים בקהילה
המרכזים את לפתוח מטרתם בגדים. ותיקוני לאומי ביטוח של ייעוץ מספרה,
המרכז את ולהפוך הקבועה, המשתתפים מאוכלוסיית יותר רחבה אוכלוסייה בפני

לקהילה. שירותים למוקד
המנהלים מריאיון הנתונים אולם השירות, תחומי ארבעת כל קיימים המרכזים ברוב
הכלולים והשירותים הפעילויות ובסוג במספר המרכזים בין שוני קיים כי מראים,
ומרגנית) (ברוש מהמרכזים בחלק למשל, כך, ד4).  ד1 נספחים (ראה תחום בכל
שירותים שלושה רק קיימים וכלנית) (פרג באחרים ואילו אישיים, שירותים שבעה יש
בפרג, התחום. את המרכיבים בשירותים אחידות ישנה תמיד לא בנוסף, אישיים.
ואילו משפחות, והדרכת פדיקור מספרה, כוללים: האישיים השירותים שלושת למשל,

בגדים. ותיקוני פדיקור מספרה, כוללים: הם בכלנית
של גדול מספר כי להניח ניתן אלה? הבדלים של משמעותם מה השאלה, נשאלת
לסווג ניתן לפיכך, יותר. עשיר שירותים סל על מצביע תחום בכל ושירותים פעילויות
יכולים והפעילויות השירותים במגוון ההבדלים בהם. הקיים המגוון לפי המרכזים את
מגוון יש שבו מרכז כי להניח, ניתן למשל, כך, המודגש. הפעילות תחום על להצביע
הפעילויות מספר שבו מרכז מאשר זו פונקציה יותר מדגיש אישיים שירותים של גדול
ולפי התחומים, סוג לפי המרכזים את לדרג ניתן זו, הנחה לאור מצומצם. זה בתחום
המרכזים בין ההבדלים את ולאתר תחום בכל המוצעים והשירותים הפעילויות מספר

שלהם. ההדגש מידת לפי

שירות. תחום בכל הניתנים השירותים סוגי את לשקלל ניתן בכלל, אם כיצד, ברור לא
של המגוון בתוך פדיקור של מערכו נמוך או גבוה רחצה של הערך האם למשל, כך,
שירותי של מערכם שונה או דומה בעיסוק ריפוי של הערך האם אישיים? שירותים
מהתחומים אחד בכל פעילות לכל נתייחס השירותים, לשקלול בסיס כל בהעדר אחות?
מספר לפי רק התחום את נאפיין לפיכך, ותרומתה. חשיבותה מבחינת כשוותמשקל

תוכע. לפי ולא שבו הפעילויות

היבט = היבטים משני מספקים שהם השירותים מגוון לפי המרכזים את לסווג ניתן
דפוסי כלומר השימוש, היקף  שני היבט פעילות. זמינות כלומר ההיצע, ראשון,
ההיצע. לבין השימוש היקף בין התאמה בהכרח קיימת שלא היא, ההנחה הצריכה.
בהם ההשתתפות היקף יהיה זאת, ולמרות פעילויות, של רחב מגוון להציע יכול מרכז
בהם שהשתתפות מצומצם, פעילויות מגוון להציע יכול מרכז זאת לעומת מצומצם.
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מידת על ונעמוד אלה, היבטים שני לפי המרכזים את נמיין זה בפרק יותר. רבה תהיה
ביניהם. ההתאמה

והן בהיצע הן הרצוי, ועלפי המצוי פי על  מישורים בשני ייבחנו ההיבטים שני
שירותים של המנהלים) (לדעת הרצוי הפיתוח את נבחן ההיצע, במישור השימוש. בדפוסי
המבט מנקודת הרצוי הפיתוח ייבדק השימוש, במישור מהתחומים. אחד בכל חדשים

הקשישים. של

לדגמים המומים סיתג 1.2

והרצוי המצוי  ההיצע לפי סיווג 1.2.1

התחומים; בארבעת הקיימים והשירותים הפעילויות נספרו מהמרכזים אחד בכל
לקהילה. ושירותים טיפולייםמקצועיים שירותים אישיים, שירותים פנאי, פעילויות
השירותים מספר שבו לתחום ניתן "גבוה" ציון ציונים: שני לפי בנפרד דורג תחום כל
לממוצע. מתחת היה השירותים מספר שבו לתחום ניתן "נמוך" וציון לממוצע, מעל היה
להתחשב מבלי לא, או מתקיימת הפעילות אם כלומר הקיים, ההיצע על התבסס הדירוג
הציון בקביעת הכולל. בציון זהה משקל ניתן שירות ולכל פעילות לכל השירות. בסוג
בחלקו נידונים אלה (נושאים הפעילות ובמשך בתדירות ההבדלים בחשבון הובאו לא

זה). פרק של השני

כדלקמן: הוא מהתחומים אחד לכל שניתן הדירוג
המוצעות הפעילויות מספר כאשר  גבוה ציון ותרבות חברת פנאי, פעילויות (א)
(נספח פעילויות 9 עד מ7 נע הפעילויות מספר כאשר  נמוך ציון ;14 עד 10 הוא

ד1).
ציון שירותים; שבעה עד חמישה קיימים כאשר  גבוה ציון אישיים: שירותים (ב)

.(2 ד נספח (ראה שירותים ארבעה עד אחד שירות יש כאשר  נמוך
נמוך ציון שירותים; עשרה עד חמישה יש כאשר  גבוה ציון = לקהילה שירותים (ג)

כי לציין יש ד3). נספח (ראה שירותים ארבעה עד אחד שירות יש כאשר 
זה. בתחום שירות כל קיים לא מרכזים בשלושה

לפי רק השירות את לדרג היה ניתן לא כאן טיפולייםמקצועיים: שירותים (ד)
הוא הטיפולייםמקצועיים השירותים את המייחד איהימצאותו. או הימצאותו
אחד לכל מיוחד תקן יש מרכז בכל לא ראשית, מקצועי. בכוחאדם מותנים היותם
קיום על בהכרח מצביע אינו התקן איקיום או קיום שנית, אלה. מקצוע מאנשי
מסופק השירות לעתים שלישית, מאויש. לא התקן מסוימים במקרים השירות.
אחות עלידי הניתנים במרכז סיעוד שירותי (כגון מהקהילה מקצוע אנשי עלידי
בהם במקרים והן מיוחד תקן יש בהם במקרים הן המרכז, תקציב על שלא מרפאה)
השירות, אספקת אופן לפי נעשה הללו השירותים דירוג לפיכך, מיוחד. תקן אין

המרכז. בתוך זה לעניין מיוחד תפקיד בעל קיים בה המידה עלפי ובעיקר
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ן£ המנהלים לדעת והרצוי המצוי  יום מרכזי של ודגמים חיום במרכזי והשירותים הפעילות תחומי דירוג :1 לוח

י** 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1^ טיפול
JP יום אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת מנהלים לפי דירוג

s.  ~
* הקיים המ*ב
^ נמוך גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה ותרבות חברה פנאי,
^"ו נמוך גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גמה גבוה נמוך גבוה נמוך נמון נמוך אישיים שירותים

,_, . , . ..... ,._. ..... ..... ,._. ..... ..... ,.,_ _ ,..r._

£ א*שי אישי רב אישי אישי אישי א>שי חגרתי ונ טיפילי חברתי חביווי הקייס ל0> ovr
g שירותי שירותי

נמוך גבוה גמה גמה גמה גמה נמוך גמה גמה נמוך נמוך גמה גבוה ותרבות חברה פנאי,

נמוך גמה גמה גמה גמה גמה גמה גמה נמוך גמה גמה נמוך נמוך אישיים שירותים י

טיפוליים שירותים
נמוך נמוך נמוך גמה נמה נמוך נמוך נמוך נמוך גמה גבוה נמוך נמוך מקצועיים

אישי איש* רב ינ אישי אישי אישי חגותי וב וב חגרתי חביתי החגו* לפי ולדגט
שירותי שיריתי שירותי שיריתי
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מיוחד מקצוע איש עלידי מסופק השירות  3 דרגה דרגות: ל4 דורג שירות כל
באופן שייך שאינו חיצוני גורם עלידי מסופק השירות  2 דרגה המרכז; תקן על
האחות תפקיד את הממלאת המשפחה, לבריאות מתחנה אחות כגון למרכז, קבוע
הממלא מנהל, דוגמת במרכז, אחרת בפונקציה משולב שירות  1 דרגה במרכז;
0 דרגה בעיסוק; מרפאה שהיא תעסוקה עובדת או סוציאלי, עובד של תפקיד גם
ד4). נספח (ראה חיצוני כוחאדם עלידי מסופק אינו וגם תקן, אין לשירות 
ופיזיותרפיה) סיעוד בעיסוק, ריפוי סוציאלית, (עבודה השירותים מארבעת אחד כל
הטיפולייםמקצועיים השירותים לתחום כולל ציון ניתן מכן ולאחר בנפרד, דורג
דרגה ניתנה לפחות אחד לשירות כאשר "גבוה", ציון כדלקמן: הדרגות הרכב לפי

.3 דרגה קיבל לא שירות אף כאשר "נמוך", ציון ;3
גדול מגווון יש בכולם כמעט כי מראה, התחומים מארבעת אחד בכל המרכזים דירוג
בתחום מגוונת פעילות גם יש מרכזים) 8) הגדול ובחלקם הפנאי, בתחום פעילות של
הטיפוליים השירותים מועטים המרכזים ברוב זאת, לעומת האישיים. השירותים
כלל אין מרכזים בשלושה גבוהה. בדרגה דורגו הם מרכזים בשלושה ורק מקצועיים,

גבוהה. בדרגה מדורגים הם האחרים המרכזים בתשעת אולם לקהילה, שירותים
ההדגשים לפי יום מרכזי של דגמים לאתר ניסינו תחוס, בכל הנפרד הדירוג בסיס על
לא החלטנו הפנאי, בתחום המרכזים בין הבדלים בהעדר השונים. הפעילות תחומי על
השירותים תחום את בסיווג לכלול לא הוחלט כמוכן המרכזים. בסיווג זה תחום לכלול
הוא העיקרי השוני האחרים. הפעילות תחומי משלושת שונה שהוא מאחר לקהילה
המתגוררת לאוכלוסייה בעיקר, אלא, המרכז למשתתפי רק מכוון אינו זה שתחום בכך
הוא כאמור, בנוסף, למשתתפים. השירותים מסל חלק מהווה הוא אין ולכן בקהילה,

יום. לטיפול במסגרות לחלוטין נעדר והוא המרכזים בכל קיים לא
ותחום האישיים השירותים תחום שירות: תחומי שני פי על נעשה המרכזים סיווג לפיכך
ארבעה מתקבלים אלה, תחומים לפי המרכזים ממיון הטיפולייםמקצועיים. השירותים ו

:(2 לוח (ראה מרכזים של עיקריים דגמים
ושירותים אישיים שירותים  התחומים בשני גבוה שדורג  ש>רות> רב מוגז (א)

זה. בדגם מסווגים מרכזים שני טיפוליים.
בשירותים ונמוך האישיים, השירותים בתחום גבוה שדורג  א>ש* מרכז (ב) י

מרכזים. שישה בו ומסווגים הנפוץ הדגם זהו הטיפוליים.
זהו האישיים. בשירותים ונמוך טיפוליים, בשירותים גבוה שדורג  טיפולי מרכז (ג)

בלבד. אחד מרכז הכולל נדיר דגם
מרכזים. בשלושה קיים זה דגם השירות. תחומי בשני נמוך שדורג  חברת* מרכז (ד)

בסוגי לשוני קשור ההבדל האם הדגמים. בין השוני מקור מהו השאלה נשאלת
האם ותקציביים? מקומיים באילוצים או מקומיות בהעדפות משורתות, אוכלוסיות

האחר? פני על מועדף אחד דגם
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היום במרכזי הטיפולייםמקצועיים והשירותים האישיים השירותים דירוג  2 לוח
המנהלים לדעת והרצוי המצוי 

טיפולייםמקצועיים שירותים סה"כ שירותים
נמוך גבוה מרכזים אישיים

9 3 12 מצוי א.
(אישי) 6 (רבשירותי) 2 8 גבוה

(חברתי) 3 (טיפולי) 1 4 נמוך
8 4 12 רצ1* ב.

(אישי) 5 (רבשירותי) 4 9 גבוה
(חברתי) 3 (טיפולי)  3 נמוך

היה ניתן אזי האוכלוסיות, סוגי עלידי מוכתבים היו המרכזים דגמי אילו למשל, כך,
ולדגם מוגבלים של יחסית גבוה ריכוז יש שבהם במרכזים רבשירותי לדגם לצפות
היקף לבין השירותים סל בין השוואה אולם מוגבלים. מעט יש שבהם במרכזים חברתי
המשתתפים. סוג לבין הדגמים בין ברור קשר על מצביעה אינה המשתתפים המוגבלים
הוא (מרגנית מייצגים שהם בדגמים מזה זה שונים ומרגנית ציפורן המרכזים למשל,
גבוה. הוא בשניהם המוגבלים שאחוז אף האישי) הדגם לפי פועל וציפורן רבשירותי
המרכזים למשל, שונות. אוכלוסיות משרתים מרכזים של זהים דגמים דומה, באופן
יש ובשני מוגבלים 920/0 יש שבראשון אף הרבשירותי לדגם שייכים ומרגנית ברוש

מוגבלים. 590/0

ותקציביים. מקומיים אילוצים מבטאים הדגמים בין שהבדלים היא אחרת אפשרות
כך, לשם והרצוי. המצוי בין להשוות חשוב אלה, אילוצים של חלקם את לבחון מנת על
מעבר במרכז להוסיף לדעתם היה חשוב נוספים שירותים אלו המנהלים את שאלנו
שירותים לפיתוח המלצות בעיקר בדקנו ד4).  ד1 (נספחים היום שקיימים לאלה
שירותים של בהפעלתם לשינוי או להעמקה להרחבה, הצעות כאן כללנו ולא חדשים

קיימים.
ישנה המרכזים בכל כמעט כי נמצא ההיצע, לפי המצוי לבין הרצוי בין משווים אם
שהם כפי נשארים מרכזים עשרה של הדגמים .(1 לוח (ראה הדירוגים שני בין התאמה
וחמשת הרבשירותיים, המרכזים שני החברתיים, המרכזים (שלושת הרצוי ברמת גם
הרצוי, ברמת נעלם הטיפולי הדגם שינוי: חל בלבד מרכזים בשני האישיים). המרכזים
הרצוי ברמת הוא גם מוחלף אישי דגם בעל אחד ומרכז רבשירותי, דגם מופיע ותחתיו
המרכזים. של הרצוי המצב את תואם הקיים ההיצע כי נמצא לפיכך רבשירותי. בדגם
המסגרות מתוך שתיים שונים. דגמים נמצאו אבות בבתי יום לטיפול במסגרות גם
שלושת בכל נמוך. ציון קיבלו האחרות ושלוש התחומים בשלושת "גבוה" דורגו האלה



81 שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמיט,  היום במרכזי השירותים סל

הטיפולי המרכז אלה. במסגרות כלל קיים לא האישי הדגם כי לראות מעניין התחומים
אלה. במסגרות והרצויים המצויים הדגמים שני הם והחברתי

ורצוי מצוי  השימוש היקף לפי המרכזים סיווג 1.2.2

השימוש היקף לפי היא במרכזים והשירותים הפעילות לאפיון נוספת ראייה זווית
המשתתפים. דיווח לפי בשירותים

השימוש בדפוסי לשינויים רצונם ועל שירות, בכל השימוש מידת על נשאלו המשתתפים
מספר ולפי היום, המשתמשים הקשישים אחוז לפי נבחן השימוש היקף הקיימים.

להשתתף. רוצים שהיו הקשישים
לפי שבוצע לזה דומה דירוג נעשה המנהלים לנתוני המשתתפים נתוני את להשוות כדי
ושירותים אישיים שירותים פנאי, פעילות תחומים: לשלושה מוינו השירותים ההיצע.
ולפי המצוי לפי ונמוכה, גבוהה השתתפות לדרגת דורג תחום וכל טיפולייםמקצועיים,
להשתתפות ניתן נמוך ציון לממוצע; מעל משתתפים לאחוז ניתן גבוה (ציון הרצוי
בתוספת הקיים ההשתתפות שיעור את כלל הרצוי המשתתפים אחוז לממוצע). שמתחת
דיווחו לא שבהם במקרים להשתתף. רוצים אך היום, משתתפים שאינם הקשישים אחוז

זהים. והמצוי הרצוי ברמת הציונים היו להשתתף, רצון על קשישים
ו4): 3 (לוח הבאים הכיוונים על מצביע הפעילות תחומי דירוג

מלאכת פנאי: פעילויות סוגי בארבעה ההשתתפות נבחנה  והחברה הפנאי בתחום (1)

סרטים טיולים, הרצאות, משחקים, (ובהן אחרות בילוי ופעילויות התעמלות חוגים, יד,
(מעל המשתתפים אחוז לפי ונמוך גבוה ציון ניתן הפעילויות מארבע אחת לכל וכדומה).
על גבוה כולל ציון נקבע מרכז לכל הרצוי. ההשתתפות ואחוז בהווה לממוצע) ומתחת
מרכז בכל ניתן נמוך כולל ציון גבוה. ציון קיבלו 4 מתוך פעילויות 3 אם התחום כל
(נספח ולרצוי למצוי בנפרד מיון נעשה גבוה. ציון קיבלו פעילויות משלוש פחות שבו
ברמת נמוך. ציון ושבעה גבוה, ציון קיבלו מרכזים שישה המצוי ברמת וד6). ד5
יום לטיפול המסגרות כל לציין, מעניין גבוה. ציון קיבלו המרכזים כל כמעט הרצוי,

הרצוי. השימוש לפי והן הקיים השימוש לפי הן גבוה דורגו
מספרה כביסה, רחצה, בשירותי השימוש נבחן  האישיים השירותים בתחום (2)
לגבי דומה דירוג נעשה אלה. השירותים כל מצויים המרכזים בכל לא כאמור, ופדיקור.
וד8). ד7 (נספחים התחום של כולל כציון והן בתחום שירות לכל הן והרצוי, המצוי
הרצוי, מבחינת נמוך. דורגו מרכזים) (שמונה המרכזים רוב המצוי, ברמת כי נמצא
יום לטיפול המסגרות נמוכה.  ומחציתם גבוהה בדרגה מדורגים המרכזים מחצית

ברצוי. וגבוה במצוי, נמוך דורגו



3
n המשתתפים לדעת והרצוי המצוי  מרכזים של ודגמים היום במרכזי והשירותים הפעילות דירוג :3 לוח

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1^ סה"כ לפי דירוג
ם יום וטיפול הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת המשתתפים

J= בהוזה השימוש
§ גבוה נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך גמה נמוך נמוך נמוך גבוה ותרבות חברה פנאי,

.^ נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך גבוה נמוך אישיים שירותים

*3 טיפוליים שירותים
[= נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה גבוה נמוך מקצועיים

^ רב רב רב יב דגסלפי
/~ (שהייה) שיריתי (שהייה) (שהייה) שיריתי אישי חברתי שירותי (שהייה) חביתי טיפולי טיפולי שירותי חברתי הקיים

הרצו* השימוש

גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה ותרבות תברח פנאי,

גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה אישיים שירותים

טיפולייס שירותים
גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך גמה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גטה מקצועיים

וב יב יב יב רב רב רב יג0ל8י
שיריתי שיריתי טיפולי טיפולי שירותי אישי טיפולי שירותי שיריתי טיפולי טי0ילי טיפולי שירותי שיריתי החני*

תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז
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 שירותים שלושה לפי רק דורג  הטיפולייםמקצועיים השירותים תחום (3)

בעיסוק ריפוי וד10). ד9 (נספחים סוציאלית ועבודה פיזיותרפיה סיעוד, שירותי
המורה בתפקיד משולב בעיסוק המרפא תפקוד אחת, שלא מאחר בדירוג נכלל לא
בוצע זה בתחום הדירוג נפרד. שירות כתחום לזהותו מתקשה והמשתתף למלאכתיד,
גבוה, דורגו מרכזים ארבעה המצוי, לפי הקודמים. השירות תחומי לשני דומה באופן
דורגו יום לטיפול המסגרות גבוה. דורגו (11) המרכזים כל כמעט הרצוי, לפי ואילו

הרצוי. השימוש השיעור לפי גבוה הקיים, השימוש שיעור לפי נמוך

המצוי  הטיפולייםמקצועיים והשירותים האישיים השירותים דירוג :4 לוח
המשתתפים לדעת והרצוי

טיפולייםמקצועיים שירותים סה"כ שירותים
נמוך גבוה יום* מרכזי אישיים

7 6 13 מצוי א.
(אישי) 1 (רבשירותי) 4 5 גבוה

(חברתי) 6 (טיפולי) 2 8 נמוך

1 12 13 רצוי ב.
(אישי) 1 (רבשירותי) 6 7 גבוה

(חברתי)  (טיפולי) 6 6 נמוך

מהמנהל. נתונים אין אך מהמשתתפים נתונים יש שבחדס מאחר 13 הוא המרכזים מספר *

מההתפלגות שונה השימוש היקף לפי לדגמים המרכזים התפלגות כי מראים אלה נתונים
המצוי. ברמת והן הרצוי ברמת הן השירותים, היצע לפי לדגמים

כדלקמן: הן זו מהשוואה העולות העיקריות המגמות
אצלם דומים הרצויים הדגמים ולכן הקיים השירותים מהיצע מרוצים המנהלים (א)

הרצוי). את תואמים מרכזים 10) שקיימים לאלה
תואמים מרכזים 3 (רק והרצוי המצוי בין רב התאמה חוסר יש הקשישים אצל (ב)
הטיפוליים השירותים בהרחבת לרצונם בעיקר קשורה ההתאמה אי לרצוי).
הרצוי ברמת "פופולרי" הטיפולי הדגם בהם. השימוש היקף והגדלת מקצועיים,
להרחיב המעדיפים המנהלים, אצל הרצוי ברמת קיים לא והוא הקשישים, אצל

האישיים. השירותים את ולגוון
10) הרצוי ברמת הבולטת למנהלים, הקשישים בין ההתאמה אי כי לציין חשוב (ג)

7) יותר מצומצם בהיקף המצוי, ברמת גם קיימת שונה) בצורה מסווגים מרכזים
אינו הקיים השירותים שהיצע הדבר משמעות שונה). באורח מסווגים מרכזים
את מבטיחה אינה השירות הימצאות דהיינו, השימוש. היקף את בהכרח, תואם,
הם לעיל, כאמור אשר, האישיים, בשירותים במיוחד עולה זה פער בו. השימוש

למנהלים. רב עניין בהם ויש למשתתפים, אטרקטיביים פחות



ג* המשתתפים ולדעת המנהלים לדעת והקיימים הרצויים הדגמים בין ושוני דמיון :5 לוח

£ סח"כ
~ טיפול
ם יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת דירוג

£ המגהל>0 ל8> דגמ*0

ל5 חברתי  אישי אישי רב אישי אישי אישי אישי חברתי רב טיפולי חברתי חברתי מצוי
£ שירותי שירותי

חברתי  אישי אישי רב רב אישי אישי אישי חברתי רב רב חברתי חברתי רצוי
c שירותי שירותי שירותי 1/שירותי
£ המשתווים ל0י o*ojr

^ חברתי רב חברתי חברתי רב אישי חברתי רב חברתי חברתי טיפולי טיפולי רב חברתי מצוי
^ שירותי שירותי שירותי שירותי

רב רב טיפולי טיפולי טיפולי רב אישי טיפולי רב רב טיפולי טיפולי רב רב רצוי
שירותי שירותי שירותי שירותי שירותי שירותי שירותי

בדגמ>0 ושונ* דםיון
בין התאמה  מנחלים

כן  כן p p לא p p כן p p לא p p לרצוי מצוי
בין התאמה  משתתפים

לא p לא לא לא לא לא לא לא לא כן כן p לא לרצוי מצוי
מנחלים בין התאמה

כן  לא לא p כן לא לא לא p לא כן לא p מצוי  למשתתפים
מנחלים בין חתאמח

לא  לא לא לא כן p לא לא לא לא לא לא לא רצוי  למשתתפים

שונים הדגמים = לא דומים הדגמים = p תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *



85 שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת רגמים,  היום במרכזי השירותים סל

היום במרכזי השירותים סל של הרצוי לצביונו באשר רבות שאלות מעלה זו השוואה
המקצועייםטיפוליים. השירותים לעומת האישיים השירותים של חלקם לגבי ובמיוחד
או המשתתפים, כרצון וטיפולייםמקצועיים רבשירותיים מרכזים לפתח יש האם
סוגיה השירותים? היצע לפי המודגש והחברתי, האישי האחרים, הדגמים את להעדיף
על המשפיעים הגורמים ומהם המרכזים של הבסיסי השירותים סל מהו היא נוספת
המרכז, בשירותי השונים השימוש לדפוסי להתייחס יש כיצד זה? סל של הצריכה דפוסי
או השירות אספקת לא^ קשור הדבר האם  הקיים השימוש היקף את מכתיב מה

בו? המשתמשים של השונים לצרכים
ולאפיין הניתנים מהשירותים אחד כל לעומק לבחון חשוב אלה, שאלות על לענות כדי
יותר טוב בסיס לשמש יכול זה ניתוח והשימוש. ההספקה שבדפוסי ההבדלים את
של מעמיק בניתוח עוסקים זה בפרק הבאים החלקים במרכזים. השירותים סל לתכנון

המרכזים. שירותי

מתכונת  במרכזים והפעילויות השירותים ניתוח *2

שימוש ודפוסי הפעלה

הקובעות מובנות, מסגרות היותם היא היום מרכזי של הבולטות התכונות אחת
המאפשרים במועדונים, שלא והשתתפות. הפעלה של ברורה תכנית בהן למשתתפים
סלי על המרכזים בנויים מוגדר, שזמנן שונות פעילויות מתוך כרצונו לבחור למבקר
הכוונה ועל בשבוע ימים מספר וקבועה יומית השתתפות של במתכונת שירותים
מצטרף, למרכז להגיע המחליט הקשיש והפעילויות. השירותים בקביעת מקצועית

פעילויות. של למכלול למעשה,

סל מאורגן כיצד לבחון חשוב במרכזים, הפעילויות של יותר "הסלי" האופי בשל
השירותים של הצריכה דפוסי על הארגון משפיע מידה ובאיזו השונים, במרכזים זה

והפעילויות.
שילוב תוך במרכזים, השירותים ושל הפעילויות של לעומק בבדיקה מתמקד זה חלק
ומציגים זה, את זה משלימים אלה מידע מקורות שני והמשתתפים. המנהלים נתוני של
לאפיין ניתן מהמנהלים שנאסף המידע באמצעות המרכזים. פעילויות של מקיפה תמונה
ואילו ההפעלה, מתכונת את להבין כלומר הארגונית, ברמה במרכזים הפעילויות את

המסופקים. בשירותים השימוש דפוסי על לומדים אנו מהקשישים
של ההפעלה מתכונת את לאפיין ניתן באמצעותם עיקריים פרמטרים מספר קיימים
(כמה השירות מוצע בה השבועית התדירות (א) במרכזים והפעילויות השירותים
הפעילויות וסוגי מספר (ג) מסוימת; לפעילות המוקדש הזמן משך (ב) בשבוע); פעמים
של וההתמחות ההפרדה מידת (ד) במקביל; או בוזמנית המופעלים והשירותים
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של שונים צרכים לפי או שונות מוגבלות רמות לפי ההפעלה דרכי או תחומים
המבקרים. אוכלוסיות

בו. השימוש ובתדירות בשירות השימוש במידת לביטוי באים השימוש דפוסי

אלה מרכיבים שני כי מניחה, השימוש דפוסי לבין ההפעלה מתכונת בין ההבחנה
בשני מסוימת פעילות של זהה הפעלה מתכונת כלומר, בהלימה. בהכרח נמצאים אינם
בהכרח יוצרת אינה שונה הפעלה ומתכונת זהה, שימוש דפוס מבטיחה אינה מרכזים
מדיניות  השימוש דפוסי את קובע מה לראות חשוב לפיכך, שונה. שימוש דפוס
= (כגון המשתתפת לאוכלוסייה יותר הקשורים אפיונים או השירותים, להפעלת וגישה
והלאפורמלית הפורמלית התמיכה מערכת או מוגבלות סוציודמוגרפיים, אפיונים
בקשרים הבדלים להיות עשויים שונים ובשירותים שבפעילויות היא, ההנחה בקהילה).
שמכתיבה היא ההספקה מתכונת מסוימים בשירותים כלומר, אלה. מרכיבים שני שבין
לבחינת בנוסף אותם. המכתיבים הם האוכלוסייה אפיוני ובאחרים, השימוש דפוס את
מידת את גם כאן נבחן בהווה, הקיים המצב לגבי אלה היבטים שני שבין ההתאמה
השירותים לשיפור הדרושים השינויים ואת והמשתתפים המנהלים של שביעותהרצון

הניתנים.
הפעילויות ושל השירותים של ההפעלה לבין השימוש דפוסי בין קשרים = 1 תרשים

במרכזים

המשתתפים שר שימוש דפוסי

שונים זהים הפערה מתכונת

קובעת האוכלוסייה קובעת המתכונת זהה

קובעת המתכונת קובעת האוכלוסייה שונה

■. כלדקמן אחדות מטרות המרכזים בשירותי השימוש, ודפוסי ההפעלה מתכונת לניתוח
את ולבחון במרכזים; ובשירותים בפעילויות שונים ושימוש הפעלה דגמי לאתר (1)

ושירות; שירות בכל אלה היבטים שני בין הקשרים
והשימוש; ההפעלה מבחינת הלאמסופקים והצרכים שביעותהרצון את לבחון (2)

מחוץ לקשיש הניתנים בשירותים השימוש לאור המרכזים שירותי את לבחון (3)

והבלתיפורמליות; הפורמליות המערכות עלידי  למרכז
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והמשתתפים. המנהלים בעיני המרכז תפקידי על לעמוד (4)

תשובות במתן לסייע תוכל אלה מרכיבים לפי במרכזים והשירותים הפעילויות בחינת
כגון: לשאלות

במרכזים? הפעילויות של הרצויה ההפעלה מתכונת מהי .
של ההפעלה מתכונת בקביעת בחשבון להביא יש האוכלוסייה מאפיוני אלו .

והשירותים? הפעילויות
הקיימים? השימוש דפוסי על המשפיעים הגורמים מהם .
במרכזים? לפתח שיש הנוספים השירות תחומי מהם .

סלי של הצריכה בדפוסי הבדלים קיימים האם למבקר? הניתן השירותים סל מהו .
שונים? מרכזים ובין מרכז, אותו בתוך שונים משתתפים בקרב השירותים

המרכז מהווה תחומים באלו הקשיש? בחיי ממלא שהמרכז התפקידים מהם .
ייחודית? תרומה למרכז יש תחומים באילו בקהילה? לשירותים תחליף

בבתי יום לטיפול המסגרות לבין המרכזים בין השוואה גם נערוך אלה סוגיות בניתוח
חמש בין הבחנה ללא כלומר אחת, כיחידה אלה למסגרות תתייחס ההשוואה אבות.
אחת בכל המשתתפים של יחסית הקטן המדגם בשל וזאת במחקר, שכלולות המסגרות

מהן.

היום במרבזי ותיבות חברה פנאי, פעילויות 2.1

והן במרכזים, ההפעלה מזמן ניכר חלק ממלאות ותרבות חברה פנאי, פעילויות
אופיה בשל אולם המועדונים. כמו חברתיות, למסגרות המרכזים את המשייכות
טיפוליות אחרות מטרות גם להן משוייכות במרכזים, המשורתת האוכלוסייה של
בנוסף, הידרדרותו. מניעת או הפיזי או הנפשי מהתפקוד חלק החזרת ובהן יותר,
להתאמת בהפעלה, ולליווי להדרכה מכוונת, להפעלה לגרייה, הזקוקה אוכלוסייה זוהי
במרכזים הפנאי שלפעילות ההפעלה אופן אלה, מסיבות וכדומה. למוגבלויות הפעילויות
תחומי בבחירת הקשיש של ההכוונה במידת  המועדון של מזה שונה להיות עשוי
למשתתף, הסיוע במידת הזו, ההכוונה מאחורי העומדים המקצועיים בשיקולים הפנאי,

וכהיקפו. המועסק כוחהאדם בסוג

תעסוקה מלאכתיד, עיקריים: נושאים לשישה במרכזים הפנאי תחום את למיין ניתן
בטלוויזיה) וצפייה למשחקים (הכוונה קבועה חברתית פעילות התעמלות, חוגים, מוגנת,
מסיבות. טיולים, הרצאות, סרטים, כגון לאקבועה, חברתיתתרבותית ופעילות
ובהיקף להן המוקדשת הזמן בכמות בתוכע, מאלה אלה נבדלות אלה פעילויות
בחינת תוך בנפרד, אלה מתחומים אחד כל נסקור להלן המשתתפים. של ההשתתפות
בקביעת האוכלוסייה אפיוני לבין בינה הגומלין וזיקת ההפעלה במתכונת ההבדלים

המשתתפים. של השימוש דפוסי
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(תעסוקה) מלאגתיד 2.1*1

המרכזים, בכל ומתקיימת המרכזיות, הפעילויות אחת הינה "תעסוקה", או מלאכתיד,
מן בחלק בשבוע. בממוצע שעות כ1210 של ובהיקף יומיומית, כמעט בתדירות

הביקור. שעות בכל המשתתפים לרשות העומד תעסוקה, חדר יש המרכזים
מתבצעת שהיא כפי זו פעילות של למטרות באשר תפיסותיהם נבחנו המנהלים בריאיון
כמסגרת  מלאכתיד של היעדים ששת את לדרג נתבקשו המנהלים במרכזים. היום
חדשים, תחביבים פיתוח פנאי, שעות בילוי של לפעילות מסגרת חברתית, לפעילות
מבחינת  התפקוד לשיפור ותרומה למוגבלויות הסתגלות חדשות, מיומנויות לימוד
נספח (ראה  לא) ובכלל מועטה מסוימת, במידה רבה, במידה (מודגש להן הניתן הדגש
כיעדים הפנאי שעות ובילוי החברתית הפעילות את דירגו המנהלים כל כמעט ד11).
ההסתגלות את גם דירגו מהמנהלים כמחצית במלאכתיד. רבה במידה מודגשים
במלאכתיד. רבה במידה המודגשות כמטרות התפקוד יכולת שיפור ואת למוגבלויות
חברתית פונקציה בעלת כפעילות נתפסת שמלאכתיד כך על מצביעים אלה נתונים
היעדים של ההדגשה במידת המרכזים בין הבדלים קיימים אולם, כאחת. וטיפולית
הודגשו המרכזים, לעומת יום, לטיפול במסגרות החברתיים. היעדים לעומת הטיפוליים

החברתיות. המטרות בעיקר במלאכתיד
מלאכתהיד. של המטרות בהדגשי הרצויים השינויים מהם גם נשאלו המנהלים
שינוי הטיפולישיקומי, המרכיב בחיזוק צורך יש כי ציינו, הם מרכזים בחמישה
צוות. והכשרת בעיסוק ריפוי של שילוב ובמיוחד מתאים, כוחאדם לדעתם, הדורש,

על ולעמוד מלאכתהיד, של ההפעלה מתכונת את לבחון חשוב הללו, התפיסות לאור
המשתתפים. של ההשתתפות דפוסי לבין בינה הקשר

ההפעלה מתכונת א.
כי נמצא, המנהלים דיווח לפי שונים. עיסוק תחומי הכוללת פעילות היא מלאכתהיד
בובות, עשיית אריגה, ריקמה, כולל והוא עיסוק, תחומי 19 ועד מ10 נע המוצע המגוון
עץ, עבודות מוזאיקה, בחרוזים, עבודות תכשיטים, שטיחים, נצרים, מקרמה, סריגה,
ניתנים מהתחומים גדול חלק ד12). נספח (ראה וכדומה בעור עבודות בנחושת, עבודה
המוגבלות לתקופות במחזוריות, ניתנים ואחרים סריגה), אריגה, ריקמה, (כגון הזמן כל

מקרמה). תכשיטים, (כגון חודשים למספר

מוצעת מלאכתיד האומנויות. בתחום חוגית פעילות לבין מלאכתיד בין להבחין יש
שונים בתחומים שונים אנשים עוסקים שבה פתוחה, כוללנית כפעילות במרכזים
מבחינת יותר ומוגדרות ספציפיות, באומנויות עוסקים זאת לעומת החוגים, בוזמנית.
עלפי לתחום. המומחה מורה עלידי מועברים החוגים לכך, בהתאם העיסוק. נושא
הפעילות כל בשבוע. פעמיים או פעם אלא יוםיום, ניתנת אינה זו במתכונת פעילות רוב,
חוגית במתכונת היא גם מתבצעת וכדומה, עברית תורה, אנגלית, כגון ההשכלה, בתחום

ד13). נספח וכן זה בפרק 2.1.3 סעיף בהמשך (ראה
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היבטים: מכמה המנהלים אצל נבחן מלאכתיד פעילות ארגון
לכולם, אחידה כפעילות ניתנת מלאכתיד האם נשאלו המנהלים  ההפעלה אופן (1)

ובעונה בעת פעילויות בכמה עוסקים שבה מסגרת זוהי האם או לחוג, בדומה
של העניין לתחומי התאמה מאפשרת תחומים כמה של במקביל הפעלה אחת.
ניתנת הפעילות כי המנהלים, ציינו המרכזים ברוב מוגבלותם. ולרמת המשתתפים
בתחומים לעסוק יכולה מהן אחת כשכל קטנות, בקבוצות מאורגנת והיא לכולם,

ד14). נספח (ראה שונים
העוסקות הקטנות הקבוצות כי ציינו, המנהלים כל כמעט  למוגבלות התאמה (2)

על לעמוד קושי קיים המשתתפים. למוגבלות ומותאמות מאורגנות במלאכתיד
עיסוק תחומי בחירת פירושה התאמה האם ברור, לא זו. התאמה של משמעותה
ואופן העבודה שקצב או מסוימות, מוגבלויות בעלות לאוכלוסיות המתאימים

הפעילות. תוכן ולא מותאמים ביצועה
במלאכתיד הטיפולית לגישה הביטויים אחד  במלאכתיד בעיסוק מרפא שילוב (3)
מורה של הדרכה ישנה המרכזים בכל כמעט בעיסוק. מרפאה של שילובה הוא
והדרכה עזרה למתן מתנדבים או מקצועי לא כוחאדם בסיוע למלאכה, מוסמכת
בשלושה רק אולם מרכזים, בארבעה קיים בעיסוק ריפוי המתקשים. לקשישים
ברקן, דוגמת האחת, = שילוב צורות שתי נמצאו במלאכתיד. משולב הוא מהם
וכלנית, פרג דוגמת  והשנייה למלאכתיד, המורה היא בעיסוק המרפאה שם
לקשיש ומתאימה למלאכה, המורה את ומדריכה מכוונת בעיסוק המרפאה שבה
של מעורבות של צורה כל קיימת לא יום לטיפול במסגרות העיסוק. תחומי את

בעיסוק. מרפאה
גם קיימת כי המנהלים ציינו מהמרכזים במחצית  לגברים הפעילות התאמת (4)
(אולם עבורם המתאימים תחומים מפעילים הם וכי לגברים הפעילות התאמת
וקליעת נחושת עץ, עבודות אריגה,  ובהם להם) בלעדית מיועדים בהכרח לא

אלה. בפעילויות גם גברים בהפעלת קושי על הצביעו המנהלים נצרים.

השימוש דפוסי כ.

תחומי של רשימה להם הוצגה במלאכתיד, הקשישים השתתפות את לאפיין כדי
לציין נתבקשו והם למנהלים), שהוצגה לרשימה (הדומה במלאכתיד הכלולים עיסוק
הקשיש אם בו. משתתפים הם האם  כן ואם במרכז, ניתן הוא אם עיסוק כל לגבי
ציין הקשיש אם ממנה. נהנה הוא אם נשאל הוא פעילות, באותה משתתף שהוא ציין
היא  קושי או עניין חוסר  הסיבות משתי איזו לציין נתבקש הוא משתתף, שאינו
עסק הוא אם במלאכתיד כמשתתף הוגדר קשיש לאיהשתתפות. העיקרית הסיבה

שהוצגו. העיסוקים מבין לפחות אחד בתחום
עוסקים כלומר במלאכתיד, משתתפים מהם sv/o כי עולה, המשתתפים מתשובות
זו, בפעילות משתתפים אינם הנותרים ו490/0 מלאכתיד, של אחד בעיסוק לפחות
(ראה מלאכתיד קיימת המרכזים שבכל אף וזאת תחום, בשום עוסקים אינם כלומר,
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בין נעים והם  המשתתפים באחוז המרכזים בין ניכרים הבדלים קיימים .(6 לוח
דומה נמצא יום לטיפול במסגרות ההשתתפות היקף בהדס. 200/0 עד בנרקיס 830/0

במרכזים. לממוצע
בין הקשר את בחנו המרכזים, בין ההשתתפות בהיקף השוני את להסביר בניסיון
בחרנו ד15). נספח (ראה Logit ניתוח באמצעות המשתתפים אפיוני לבין ההשתתפות
המשתנים משתתף). ולא (משתתף דיכוטומי הוא התלוי שהמשתנה מאחר זו בשיטה
כי מראה הניתוח ומוגבלות. מוצא מין, גיל, היו בניתוח שנכללו תלויים הבלתי
ההסתברות לגיל. לא אך השתתפות, על מובהקת השפעה ולמוגבלות למוצא למין,
שבקרב מכאן, יותר. גדולה הינה ישתתפו אירופהאמריקה וילידי עצמאיים שנשים,
(ולאיהודים). אסיהאפריקה וילידי מוגבלים קשישים גברים, ימצאו הלאמשתתפים
המשתתף. עוסק שבהם התחומים מספר את גם בדקנו ההשתתפות מתכונת בבדיקת
בשלושה 8"/0 תחומים, בשני 120/0 בלבד, אחד בתחום עוסקים 190/0 המשתתפים, מכלל
גבוה ההשתתפות היקף שבהם התחומים יותר. או תחומים בארבעה ו130/0 תחומים
,(19"/0) סריגה ,(200/0) אריגה במלאכתיד), מהמשתתפים 260/0) ריקמה הם: יותר
תכשיטים, הם נפוצים הפחות העיסוקים .(150/0) ושטיחים (160/0) בובות עשיית
אלה תחומים .100/0 על עולה אינה ההשתתפות שבהם נחושת, עץ, עבודות חרוזים,

הנמוך. ההשתתפות לאחוז הסיבות אחת אולי וזו במרכזים, זמינים פחות
עוסקים בנרקיס למשל, כך, ההשתתפות. תחומי במספר המרכזים בין שונות קיימת
זו אוכלוסייה מגיעה ברקפת ואילו יותר, או תחומים בשלושה האוכלוסייה מן שליש
למשל, כך, עיסוק. תחום בכל המשתתפים באחוז גם נבדלים המרכזים בלבד. ל130/0

עוסקים המשתתפים מן מ800/0 (למעלה נפוץ מאוד האריגה תחום ובכרכום, בכלנית
עוסקים ו730/0 640/0  יותר הנפוץ העיסוק היא הריקמה ובפרג ברקפת ואילו בו),

ד13). נספח (ראה בהתאמה בו,
חמישה עד שלושה על הצביעו הם גם המנהלים. מתשובות התקבלה דומה תמונה
וסריגה. שטיחים ריקמה, אריגה, ובהם לעסוק, המשתתפים מרבים שבהם תחומים

ההשתתפות היקף האם היא, לעיל שהובאו הנתונים מתוך העולות השאלות אחת
את משקפים עוסקים, שבהם התחומים ומספר המשתתפים אחוז כלומר הנוכחית,

הרצוי? המצב

רצויים ושינויים שביעותירצון ג.

תחומים לשלושה התייחסו המנהלים והקשישים. המנהלים אצל נבחנה שביעותהרצון
המנהלים (1) מלאכתיד של הנוכחית במתכונת שינויים דרושים שבהם עיקריים
בניסיון חדשים. נושאים בהתמדה ומחפשים העיסוק, תחומי בגיוון צורך רואים
בנושא חוברת המורים לשימוש להוציא הרעיון גם עלה תחומים, של מגוון להבטיח
מן חלק הרצויים. או האפשריים התחומים של רשימה תהיה ובה במלאכתיד, הפעלה
וחריטה, עץ בנול, אריגה = כגון חדשים, תחומים לפיתוח תכניות על הצביעו המנהלים
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הפעילות של יותר רבה בהתאמה הצורך את העלו המנהלים (2) וכדומה. קולאז'
מהי לקבוע המנהלים התקשו המרכזים מן בחלק המשתתפים. של המוגבלות לרמות
המליצו מרכזים בשישה מוגבלת. יותר לאוכלוסייה הפעילות להתאמת הרצויה הדרך
דרוש, כך לשם חדשות. למוגבלויות וההסתגלות התפקוד רמת את לשפר המנהלים
השינויים החדרת הקיים. הצוות של הדרכה או בעיסוק מרפא של שילוב לדעתם,
גם צורך ראו המנהלים (3) הצוות. והדרכת מתאים כוחאדם תקציב, דורשת הללו
מוגנת תעסוקה להם. מתאימים הפעלה תחומי ופיתוח גברים של להפעלה בהיערכות

זו. אוכלוסייה עבור החליפיים התחומים אחד לדעתם, היא,
שביעות המשתתפים: לפי הרצוי המצב את לבחון ניתן שבאמצעותם מדדים כמה יש
של מוגבל במגוון להשתתפות או לאיהשתתפות סיבות הקיימת, מהפעילות רצון
של בהרחבה והרצון חלקית) השתתפות או הקיים המגוון איניצול (כלומר, תחומים

כיום. לקיים מעבר מלאכתהיד פעילות
בכל העיסוק מן שלהם ההנאה מידת על נשאלו במלאכתיד המשתתפים הקשישים
קנהמידה השתתפו. בה מהפעילות שביעותרצון הביעו הקשישים כל מהתחומים. אחד
הקשישים עלידי שניתנו הסיבות הוא שביעותרצון לבחינת בו שהשתמשנו אחר

החלקית. להשתתפותם או לאיהשתתפותם
מהתחומים אחד בכל איההשתתפות את להסביר התבקשו הקשישים לעיל, שהוזכר כפי
לבצע". ו"קושי עניין" "חוסר הסיבות בין בחירה עלידי מלאכתיד, של הספציפיים
בגלל כלשהו בתחום משתתפים אינם כי טענו, המשתתפים מכלל אחוז ותשעה חמישים
(560/0) הקושי גורם יותר בלט יום בטיפול לבצע. קושי בגלל  ו320/0 עניין, חוסר

לאיהשתתפות. עיקרית כסיבה (410/0) העניין חוסר ופחות
 אלה סיבות שתי של בחלקן מלאכתיד של השונים התחומים בין הבדלים קיימים
לאיהשתתפות עיקרית כסיבה עניין" "חוסר ציינו המשתתפים מכלל 380/0 עד 300/0

לאי עיקרית כסיבה לבצע" "קושי ציינו 220/0180/0 ואילו ואריגה, ריקמה בסריגה,
התחומים. באותם השתתפות

המשתתף התעניינות את יספק לא לפחות אחד שתחום העובדה, את לקבל אולי ניתן
הגורמים את להעריך יותר נכון יהיה כי ייתכן, לכן בביצועו. יתקשה שהמשתתף או י

אי כשנבחנה תחומים. של יותר גדול מספר לגבי יופיעו אם השתתפות המעכבים
440/0 כי מצאנו, יותר, או תחומים בשלושה לבצע קושי או עניין חוסר בגלל ההשתתפות
ו210/0 עניין, חוסר בשל יותר או תחומים בשלושה מעיסוק נמנעים המשתתפים מכלל

יום. בטיפול גם נמצאו דומים שיעורים .(6 לוח (ראה לבצע קושי בגלל
מוחלטת, איהשתתפות האחד, = היבטים משני בפעילות איההשתתפות את לבחון ניתן
המוצעים העיסוק מתחומי תחום בשום היום משתתפים שאינם הקשישים נכללים שבה
אחד בתחום המשתתפים קשישים נכללים שבה השתתפותחלקית, והשני, במלאכתיד,
אלה קבוצות שתי לגבי הקיים. המגוון מתוך תחומים משלושה יותר לא אבל לפחות,
מקשיים או המוצעים העיסוק בתחומי עניין מחוסר נובעת איההשתתפות האם נבדק,



.1.

5 (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתוגיס  יום וטיפול במרכזים בתוספת, ומעוניינים לאיחשתתמת סיבות ההשתתפות, היקף מלאכתיד: :6 לוח
n
~ סה"כ סה"כ
5 טיפול מרכזי
^ יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום מלאכתיד
,£ השתתפות שי>וו
rt בתחום משתתפים
*נ 58 20 30 43 41 83 68 56 43 80 53 42 44 46 51 לפחות אחד
.^ בשלושה משתתפים
" 1830 12 23 35 30 19 29 37 20 15 13 13 21 ויותר תחומים
^_  לא* סיבית
י מסה"ג השתתפות
§ המשתת0>0
£ 56 21 27 44 36 56 56 33  78 36 49 23 34 32 לפחות אחד בתחום קושי

56 18 27 44 31 41 56 33  22 22 44  30 21 ויותר תחומים בשלושה קושי

עניין חיסר
41 33 50 55 67 29 57 51 68 66 56 33 77 51 59 לפחות אחד בתחום

תחומים בשלושה עניין חוסר
41 19 51 56 67 29 44 51 66 26 20 68 39 44 ויותר

על יודעים אינם
2 51 23  8 30  16 32 13 26 22  20 20 מלאכתיד קיום

10    15 13 10 13 49 10 15 13 7 30 13 גתוס8ת מ*ונ"גי0
תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז
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ויותר תחומים בשלושה עניין וחוסר קושי על המתלוננים שיעור מלאכתיד: :7 לוח
המשתתפים מריאיון נתונים  והלאמשתתפים המשתתפיםחלקית בקרב

(באחוזים)

עניין חוסר על תלונות קושי על תלונות
לא משתתפים לא משתתפים שביעותרצון

משתתפים חלקית סה"כ משתתפים חלקית סה"כ ממלאכתיד

44 43 44 29 13 21 המשתתפים סה"נ

41 43 42 31 18 24 מוגבלים
54 44 49 18 6 12 עצמאיים

53 69 61 19 6 12 גברים
24 33 29 48 16 32 נשים

53 49 51 24 8 16 אירופהאמריקה ילידי
38 36 37 41 20 30 אסיהאפריקה ילידי
19 19 19 14 19 17 יהודים לא

אפיוני לפי השונות את גם לבחון ניסינו אלה קבוצות שתי שבין בהשוואה לבצעם.
ומין. מוגבלות מוצא,

בקרב שניים פי גבוה ויותר תחומים בשלושה קושי על המתלוננים אחוז כי מראה, 7 לוח
לעומת 290/0) חלקית המשתתפים בקרב מאשר תחום בשום משתתפים שאינם אלה
כסיבה לבצע" "קושי מאשר עניין" "חוסר מציינים יותר רבים הקבוצות בשתי .(130/0

מאשר עניין חוסר על מנשים יותר מתלוננים גברים כי נמצא, הקיים. המגוון לאיניצול
אירופהאמריקה וילידי , העצמאיים מאשר קושי על יותר מתלוננים מוגבלים קושי, על
הלאיהודית. והאוכלוסייה אסיהאפריקה ילידי מאשר עניין חוסר על יותר מתלוננים
אפיוני השלכות על ד15) (נספח לעיל שהוצג logirn לניתוח תואמים אלה ממצאים

ההשתתפות. היקף על המשתתפים
תחומי מגוון בהרחבת הצורך ובמיוחד בשינויים, הצורך על נשאלו המשתתפים גם
משתתפים שאינם משתתפים של יחסית הגבוה האחוז למרות כי לציין, מעניין העיסוק.
130/0 נמוך. הוא בתוספת המעוניינים אחוז ,(490/0) מלאכתיד של בפעילויות כלל
שצוינו; התחומים עיקר חדשים. תעסוקה תחומי של תוספת רצו מהמשתתפים
כי נמצא, כמוכן בובות. ועשיית חרוזים מקרמה, עץ, עבודות מוזאיקה, תכשיטים,
מלאכתיד של לפחות אחד בתחום היום משתתפים בתוספת המעוניינים מקרב 950/0

.(6 לוח (ראה
המרכיבים של היחסית ההשפעה את להעריך ניסינו לעיל, שהוצג הניתוח לאור
היקף על האוכלוסייה מאפייני של ההשפעה לעומת להפעלה הקשורים הארגוניים
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על השפעה יש האוכלוסייה למאפייני כי הראה, הניתוח במלאכתיד. ההשתתפות
עיקר כי נמצא, ההפעלה באופן השוני את בחנו כאשר במלאכתיד. ההשתתפות
לגורם כי נראה לא אולם במלאכתיד. בעיסוק מרפאה של במעורבותה הוא השוני
של מעורבות כלל אין שבו בנרקיס, למשל כך ההשתתפות. היקף על השפעה זה
משמשת בעיסוק מרפאה שבו בברקן, מאשר יותר גבוהה ההשתתפות בעיסוק מרפאה
יש שבהם מרכזים בשני כי נמצא בנוסף, בהתאמה). ו830/0, 680/0) במלאכתיד מדריכה
בהתאמה). ו800/0, 440/0) שונים ההשתתפות שיעורי וכלנית) פרג = (כגון בעיסוק מרפאה
באפיוני מהבדלים בעיקרה נובעת ההשתתפות בהיקף השונות כי להסיק, ניתן לפיכך,

ההפעלה. במתכונת מהבדלים ולא המשתתפים
על ההשתתפות היקף את לשנות ניתן האס השאלה, עולה אלה, ממצאים לאור
היא, השאלה המשתתפים. לאפיוני הפעילויות והתאמת ההפעלה מתכונת שינוי ידי
היקף על להשפיע יכולים היו המנהלים, לדעת הרצויים הארגוניים, השינויים האם
לבין ההפעלה בין יחסית קטנה זיקה ישנה שהיום העובדה, לאור ההשתתפות,
השיקומיטיפולי המרכיב של יותר רבה בהדגשה הצורך את העלו המנהלים ההשתתפות.
הרחבת כי נראה, המשתתפים נתוני לאור הקיים. המגוון ובהגדלת מלאכתיד, של
את להעלות עשוי זה שינוי ההשתתפות. היקף את מגדילה בהכרח היתה לא המגוון
בקרב בעיקר יעסקו) שבהם במלאכתיד התחומים מספר (כלומר, ההשתתפות רמת
ההשתתפות היקף על להשפיע היה ניתן כי ייתכן אך היום. גם חלקית שמשתתפים אלה
המקצועיות שיפור באמצעות או במלאכתיד בעיסוק ריפוי של המרכיב חיזוק עלידי

בנושא. העוסק הצוות של

הפעילות את יותר להתאים הצורך את הזכירו למנהלים, בדומה המשתתפים, גם
לחוסר חשוב גורם מהווה בביצוע הקושי כי עולה, הראיונות מן המשתתפים. למוגבלות
לפיכך, יותר. המוגבלים ובקרב היום משתתפים שאינם אלה בקרב במיוחד השתתפות,
היקף את מעלה היתה האוכלוסייה למוגבלות יותר ומכוונת רבה התאמה כי ייתכן

ההשתתפות.

לגברים. הפעילות של יותר מכוונת התאמה עלידי בהפעלה נוסף שינוי לגרום היה ניתן
היום הנמנעת זו, אוכלוסייה של ההשתתפות היקף את להגדיל עשוי זה שינוי כי ייתכן

עניין. חוסר בשל בעיקר מלהשתתף
את לתת יש במרכזים, מלאכתיד של ההפעלה במתכונת הרצויים השינויים בבחינת
בהתייחסו ,(1981) Carter המרכז. במסגרת זו פעילות של ולתפקידה למקומה גם הדעת
כפי זו פעילות של מטרותיה בהגדרת בעיה היום קיימת כי טען, באנגליה יום למרכזי
עבודה, למעשה, היא, מלאכתיד אם ברור לא לדעתו, במרכזים. היום מתבצעת שהיא
להיות צריך לעבודה, תיחשב שהיא כדי לשיקום. מסגרת או מיומנויות, לרכישת מסגרת
מחייבת היא מיומנויות, להקניית אמצעי להיות נועדה היא אם מאידך, בצידה. שכר
הוא גם השיקומי היעד במרכזים. קיים שאינו דבר התמחויות, בעלי מורים העסקת
אינו זה וגם בעיסוק, ריפוי בתחום מקצוע איש של הדרכה מחייב קיומו כי ברור, אינו
שיגרה של כפעילות נתפסת מלאכתיד "אם כי המחבר, טוען לפיכך, בנמצא. תמיד
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צוות עלידי נעשים והעברתה עליה והפיקוח השבועית, בתכנית ריקים חללים הממלאה
הוא ברורה". אינה המשתתפים שמפיקים שהתועלת פלא זה אין ומשועמם, מיומן לא
תערוכות, עלידי שלו האמנותית הרמה והעלאת התחום של התמקצעות יותר מציע
חדשות. מיומנויות ולימוד להדרכה אמנויות בתחומי מומחים שילוב המוצרים, מכירת
על להשפיע וכך בישראל, היום במרכזי גם אלה מהמלצות חלק ליישם ניתן כי ייתכן

בה. ההשתתפות והיקף הפעילות אופי

מתנת תעסוקת 2,1,2

כלל בדרך המדובר מוגבלת. לאוכלוסייה המותאמת בשכר, עבודה היא מוגנת תעסוקה
במסגרת עוסקים בהם התחומים מפעלים. עבור המבוצעות פשוטות שיגרתיות בעבודות
וכדומה. תחבושות הכנת שמיכות, אטבים, סידור כריכיה, כוללים: המוגנת התעסוקה
באים מהקשישים חלק במרכז. למשתתפים בלעדית מיועדת אינה המוגנת התעסוקה
השכר המרכז. של הנוספות בפעילויות להשתתף בלי המוגנת, התעסוקה במסגרת לעבוד
היום קיימת הפעילות המרכז. לקופת נכנס הוא ולעתים לקשיש, תמיד משולם אינו
במסגרות מוגנת תעסוקה אין וסיגלית. נרקיס ברוש, כלנית, רקפת, = מרכזים בחמישה

יום. לטיפול
המרכז. משתתפי בקרב מוגנת לתעסוקה יחסית נמוכה היענות קיימת המנהלים, לפי
ובנרקיס ברקפת בברוש, מוגנת. בתעסוקה משתתפים אין כמעט ובכלנית בסיגלית

נמוכה. היא ההיענות

הקשישים מוגנת. בתעסוקה השתתפות על ישירה שאלה היתה לא הקשישים בשאלון
ייתכן, לפיכך במלאכתיד. "אחר" הכותרת תחת מוגנת בתעסוקה השתתפותם את ציינו
ההשתתפות. מלוא את משקף ואינו חסר, אומדן הוא שנמצא ההשתתפות שיעור כי
לאלה דומות היו ההשתתפות היקף על מהמנהלים שהתקבלו ההערכות זאת, עם
במרכזים המשתתפים מכלל 80/0 המשתתפים, דיווח לפי מהמשתתפים. שהתקבלו
אם .(8 לוח (ראה ופרג ברוש ברקפת, נמצאים ומרביתם מוגנת, בתעסוקה עוסקים
שיעור כי נמצא, זו, פעילות המקיימים במרכזים רק ההשתתפות שיעורי את מחשבים
שמספר מאחר גברים. הם זו בפעילות המשתתפים מן 150/0. ל870/0 מגיע ההשתתפות
הקשרים לבדיקת logit ניתוח לערוך היה ניתן לא יחסית, קטן זו בפעילות המשתתפים

ההשתתפות. היקף לבין המשתתפים אפיוני שבין
מאוד מהם 220/0 מוגנת. בתעסוקה רצונם על ישירות נשאלו המרכזים בכל הקשישים
אינם ו230/0 כלל, מעוניינים אינם 460/0 מעוניינים; כלכך לא 90/0 בכך; מעוניינים
משתתפים שאינם אלה לבין המשתתפים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא יודעים.

זו. בפעילות העניין מידת מבחינת



^ מריאיון נתונים (באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי מוגנת, בתעסוקה בהשתתפות ומעונייניס במלאכתיד, ו/או מוגנת, בתעסוקה ההשתתפות ההשתתפות, היקף  מוגנת תעסוקה :8 לוח
2 המשתתפים
*■* . . ■5 סה,,כ סח"כ
£< ^ל מרכזי
J= יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום מוגנת תעסוקה
/7

£ מוגנת נת*סיקי?

? 4 12 2 13 12 38 8 חסר) (אומדן

ו _*.
מזגנת בת>סיקח

^ 62 20 35 46 49 90 68 56 43 80 64 53 6J 78 57 יבמלאגתיד

מוגנת

22 25 11 33 19 21 21 7 35 21 21 11 36 32 22 מאוד מעוניינים

2 5 5 2 8 26 3 49 18 15 5 8  7 9 מעוניינים כלבך לא

58 44 21 15 59 35 71 14 23 56 67 23 64 56 46 םעוניינים לא כלל

17 26 63 50 15 19 6 29 24 9 8 58  6 23 יודעים אינם

התומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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וברקפת בפרג בכרכום, בציפורן, נמצאים (360/0300/0) מעוניינים של יחסית גבוה אחוז
(67^0) בברוש ,(710/0) בברקן נמצאים לאמעונייניס של גבוה אחוז .8 לוח (ראה
להשתתף, רצון הביעו 11 0/0 רק מוגנת, תעסוקה מתוכננת שבו ברותם, .(590/0) ובמרגנית

מעוניינים. הם אם יודעים אינם ממחציתם ויותר
ניתן שעות, מספר פני על המתפרסת יומיומית, פעילות היא מוגנת שתעסוקה מאחר
של הכולל ההשתתפות שיעור כי נמצא, למלאכתיד. חלופית פעילות בה לראות
בלבד). במלאכתיד 510/0 (במקום במרכזים ל570/0 מגיע מוגנת ותעסוקה מלאכתיד
הנתונים מוגנת. בתעסוקה הרצון על משפיעה במלאכתיד ההשתתפות האם בדקנו
מוגנת, בתעסוקה מעוניינים היו במלאכתיד משתתפים שאינם מאלה 180/0 כי מראים,

בכך. מעוניינים היו אם יודעים אינם נוספים ו300/0
מעוניינים מהגברים 260/0  מוגנת בתעסוקה בעניין ומין גיל לפי הבדלים קיימים
מעוניינים 75 ל280/0 מתחת הגיל בקבוצת הנשים; בקרב 19></0 לעומת מוגנת, בתעסוקה
להיות יכולה מוגנת תעסוקה לפיכך, .(75 (מעל יותר המבוגרים בקרב 190/0 לעומת בכך,
במלאכתיד, היום משתתפים שאינם האנשים מן חלק של להפעלה נוספת מסגרת

יותר. הצעירים לגברים בעיקר
המגוון לקשיש, הנמוכה השכר רמת מוגנת: תעסוקה לגבי קשיים מספר העלו המנהלים
המפעלים, של זמנים בלוח עמידה מוגבלת, לאוכלוסייה המתאימים תחומים של הנמוך

ואחסון. העבודה על בפיקוח קשיים לעובד, ביטוח
מוגנת בתעסוקה ראו חלקם במרכזים. זו פעילות של למקומה באשר התלבטו המנהלים
רצויים. תעסוקה תחומי אלו דעה גיבשו לא עדיין אולם הגברים, להפעלת מסגרת
(ברוש). להרחיבו או (כרכום) התחום את לפתח החליטו אחדים מרכזים זאת, לעומת
המתבצעות נוספות עבודות לכלול יש במרכזים מוגנת תעסוקה של מקומה על בדיון
 מוצר יצירת על הוא הדגש אם מוגנת. לתעסוקה ממאפייניהן בחלק והדומות בהם,
כלשהו מוסד למען מבצעים שהקשישים מפיות, וקיפול תחבושות הכנת לכלול יש אזי
במלאכתיד, גם קיים הוא הרי  העיקרי המאפיין המרכיב הוא השכר אם שכר. ללא
מוקדשות שהכנסותיהם בבזארים, הקשישים של המוצרים נמכרים המרכזים ברוב שכן
המבקר של צרכים אילו ועל המוגנת התעסוקה של הפונקציה מהי היא, השאלה למרכז.
הכרוכה ההשקעה את בחשבון לקחת צריך במרכזים זו פעילות בפיתוח לענות. באה היא

בהפעלה. לקשיים ההערכות את גם כמו הפעילות בהכנסת

נוספות: סוגיות כמה לבחון יש במרכזים, מוגנת תעסוקה שילוב על בהחלטה
למלאכתיד? חלופית היא מוגנת תעסוקה האם .
במרכזים? לשלב ניתן מוגנות תעסוקות סוגי אלו .

למוגבלויות, התאמה כגון: המנהלים, שהעלו הקשיים על להתגבר ניתן כיצד .
הנמוך? השכר המזמינים, הגופים מצד הלחצים

שנועדה פעילות או למשתתפים פעילות היא יום במרכז מוגנת תעסוקה האם .
מהקהילה? נוספים אנשים למשוך
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חוגים 2.1.3

היסטוריה, ותורה, השבוע פרשת אנגלית, (בהם: השכלה חוגי כוללים במרכזים החוגים
החוגים ודרמה). ציור פיסול, קרמיקה, (כגון: אמנות חוגי וכן עברית) אזרחות, ספרות,
בכמה ממלאכתיד שונים הם כאמור, אולם, הפנאי, פעילות של נוסף מרכיב הם
החוגים להפעלת שנית, יותר. מוגבל אלה לפעילויות המוקצב הזמן ראשית, היבטים.
העניין לתחומי ביטוי לתת נועדו הם שלישית, מיוחדים. כישורים בעל כוחאדם דרוש
משתנים החוגים אחרון, קטנות. בקבוצות כלל בדרך נערכים הם ולכן המשתתפים, של
ניתנים מהחוגים חלק המשתתפים. של העניין לתחומי או לצרכים ומותאמים בהתמדה,

מתנדבים. עלידי

ההפעלה מתכונת א.
מצב שזה ייתכן אולם, המחקר. ביצוע בזמן חוגים פעילות התקיימה המרכזים בכל לא
למשתתפים. שיש ובעניין הזמין בכוחהאדם מותנה החוגים של שקיומם כיוון זמני,

בברקן בברוש, ברקפת, למשל, כך, החוגים. במגוון המרכזים בין הבדלים קיימים
החוגים פעילות ככלל, אולם, ובכרכום. בהדס מאשר חוגים יותר מוצעים ובנרקיס

תחומים. שנייםשלושה וכוללת למדי, מצומצמת היא במרכזים
להפעלת דפוסים שני קיימים החוגים. של ההפעלה כאזפן גם ביניהם נבדלים המרכזים
בשפה, למעוניינים רק עברית לגברים, (תורה קטנות קבוצות של במתכונת החוגים:
המשתתפים לכל הפעלה או וכדומה) מתאימה השכלה בעלת לאוכלוסייה ספרות
גם רבה ובמידה המרכז מנהלי במדיניות מותנה ההפעלה דפוס מליאתית. כפעילות
בפרג, למשל, כך, מקבילה. לפעילות חללים של קיומם קרי,  הפיזיים באילוצים
חללים, יותר יש שבו ברקפת, ואילו מליאתית, היא מהפעילות גדול חלק קטן, שחללו
מגוון הבטחת מאפשרת קטנות בקבוצות ההפעלה קטנות. בקבוצות ניתנים החוגים
אחת של בתדירות ניתנית החוגים מרבית המליאתית. ההפעלה מאשר יותר גדול

לשבוע.

השימוש דפוסי נ.

לאי הסיבות ההשתתפות, תחומי ההשתתפות, בהיקף המרכזים בין הבדלים קיימים
ההשתתפות.

הוצגה לקשישים במלאכתיד. להשתתפות דומה בצורה נבדקה בחוגים ההשתתפות
הם האם כן, ואם במרכז, קיים החוג האם לציין נתבקשו והם חוגים, של רשימה
נהנה הוא מידה באיזו נשאל הוא משתתף, שהוא ציין הקשיש אם בו. משתתפים
המצוינות הסיבות משתי איזו לציין התבקש הוא משתתף, שאינו ציין אם זו. מפעילות
הוגדר קשיש לאיהשתתפות. העיקרית הסיבה היא  קושי או עניין חוסר 

לפחות. אחד בחוג השתתף אם בחוגים" כ"משתתף
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אחד, בחוג לפחות משתתפים מהמשתתפים 470/0 כי עולה, המשתתפים מתשובות
ההשתתפות בהיקף המרכזים בין השונות חוג. באף משתתפים אינם האחרים ו530/0
שיעור יום בטיפול .(9 לוח (ראה בכרכום 120/0 לבין ובמרגנית בברקן 860/0 בין נעה
השבוע ופרשת תורה הוא במרכזים ביותר הנפוץ החוג .(310/0) יותר נמוך ההשתתפות
המשתתפים מכלל 0/ס79 בהם ומשתתפים הלאיהודים), המשתתפים בקרב דת (ושיעורי

ד16). נספח (ראה מ0/ס18 גדול אינו ההשתתפות אחוז החוגים ביתר בחוגים.
למשל, כך, משתתפים. שבהם החוגים במספר גם המרכזים בין הבדלים קיימים
חוגים במספר המשתתפים קשישים של יותר גבוה אחוז יש ובברקן במרגנית ברקפת,
את לבחון ניתן כי מראה, זו השוואה השבוע. בפרשת רק משתתפים שבו בפרג, מאשר
למשל, תואמים. תמיד אינם אלה מדדים שני וכי מגוון, ולפי היקף לפי ההשתתפות
ומרגנית, ברקן לעומת בלבד, השבוע בפרשת מתרכזת אך רבה, היא ההשתתפות בפרג

החוגים. במספר משתתפים של גבוה אחוז גם ויש גבוה ההשתפות היקף שבהם
כאן גם למלאכתיד, בדומה בחוגים. לאיהשתתפות הסיבה על נשאלו המשתתפים
לבין לפחות), אחד בחוג משתתפים (כלומר, חלקית המשתתפים בין הבחנה נעשתה

חוג. בשום משתתפים שאינם אלה
החוגים קיום על איהידיעה את ציינו המשתתפים מכלל אחוזים ארבעיםואחד
בין הבדלים נמצאו לא חלקית. להשתתפות או בכלל לאיהשתתפות עיקרית כסיבה
וחמישה ארבעים לאיהשתתפות. בסיבות הלאמשתתפים לבין חלקית המשתתפים
אותם, מעניין אינו לפחות אחד חוג כי ציינו, הקבוצות בשתי מהמשתתפים אחוזים
ומיעוט עניין חוסר מכאן, לאיהשתתפותם. עיקרית כסיבה הקושי את ציינו ו220/0

לעומת יום, בטיפול לאיההשתתפות. העיקריים הגורמים הם החוגית הפעילות
41"/0) לאיהשתתפות עיקרי כגורם צוינו העניין, חוסר ופחות הקושי, המרכזים,

.(220/0 לעומת
ההשתתפות חוסר במרגנית אלה. גורמים של בחלקם המרכזים בין הבדלים קיימים
למיעוט בעיקר מיוחס ההשתתפות חוסר בברוש ולעומתו עניין, בחוסר בעיקר קשור

החוגים.

שמעניינים תחומים פיתוח האם השאלה, עולה החוגים בנושא גם למלאכתיד, בדומה
לאו. אם ההשתתפות, היקף את מגדיל היה המשתתפים את

בחוגים ואיהשתתפות השתתפות על המשתתפים אפיוני של ההשפעה על לעמוד כדי
תלויים הבלתי המשתנים ד17). נספח (ראה Logit ניתוח למלאכתיד, בדומה נעשה,
השפעה למוצא רק כי עולה, מהניתוח ומוגבלות. מוצא מין, גיל, היו: בניתוח שנכללו
בחוגים ישתתפו אסיהאפריקה ילידי כי הסתברות ישנה  ההשתתפות על מובהקת
משפיעים. גורמים נמצאו לא ומין גיל מוגבלות, אירופהאמריקה. ילידי מאשר יותר
שפרשת העובדה לאור מפתיעה אינה אסיהאפריקה ילידי של יותר הגבוהה ההשתתפות
אולי עונה אשר דתי אופי ולהם במרכזים יותר הנפוצים החוגים הם ותורה השבוע

זו. אוכלוסייה של העניין לתחומי יותר



§
.י

n (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים בתוספת, ומעונייניס לאיהשתתפות סיבות ההשתתפות, היקף  חוגים :9 לוח

~ סה"כ סה"כ
^ טיפול מרכזי
£ יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום בחוגים השתתפות

£ 31 34 30 36 86 57 86 49 12 21 25 20 75 58 47 מ*ו*ון0י0 סה"כ

■? לאיהשתתפות סיבות
q (מהלאמשו1ו01ים)

?= קיום על איידיעה
c  89 22  12 35  14 30 80 54 32 48 40 41 הפעילות

c אחד בתחום קושי
41 5 28 33 24 29 40 42 9 3 18 29  30 22 לפחות

בתחום עניין תוסר
19 6 51 84 88 47 81 72 61 17 37 45 52 40 45 ל3חות אחד

58 92 81 70 42 33 25 64 51 88 70 59 93 74 62 נהיחבה מצמיגים

. . תומכים. עם ראיונות של גמה אחוז

■
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רצויים ושינויים שביעותרצון ג.

תוספת. מבקשים משתתפים של גבוה אחוז שבו הפנאי מתחומי אחד הם החוגים
של בתוספת מעוניינים שהיו ציינו, במרכזים המשתתפים מכלל אחוזים ושניים שישים

יום. בטיפול גם היתה דומה התעניינות לפחות. אחד חוג
בפרג 930/0 בין נע והוא השונים, במרכזים אחיד אינו חוגים בתוספת המעוניינים אחוז
בחוגים. היום משתתפים אינם בתוספת שמעוניינים מאלה 63"/0 בברקן. 25^< לבין
חלקית המשתתפים בקרב ופחות הלאמשתתפים, בקרב במיוחד בולט בתוספת הרצון
חלקית). המשתתפים בקרב 480/0 לעומת לתוספת, רצון הביעו מהלאמשתתפים 74^0)

כגון: בעיות לפתור התקשו אולם החוגים, מגוון בהרחבת צורך ראו המנהלים גם
בכוחאדם ממחסור הנובעים אילוצים עם התמודדות המתאימים; התכנים קביעת
תקציב; חוסר מתנדבים; על הגדול, בחלקה מבוססת, זו שפעילות משום בפרט מתאים,
במקביל והפעלתם חוגים הוספת לדעתם, המעכבים, מקום, מהעדר הנובעים אילוצים

קטנות. ובקבוצות
קשורה ההשתתפות בהיקף השונות מידה באיזו להעריך ניסינו לעיל הניתוח לאור
כי נמצא, ההפעלה. במתכונת מהבדלים בעיקר נובעת שהיא או המשתתפים לאפיוני
מראה, ההפעלה מתכונת בדיקת השפעה. כמעט אין ממוצא, לבד האוכלוסייה, לאפיוני
בבחירה בעיקר הפעלתם, ובדרך המוצעים החוגים במספר המרכזים בין שוני קיים כי
תמיד לא כי נמצא, החוגים מספר לגבי מליאה. לבין קטנות קבוצות בין בהפעלה
ההיצע בהם ברוש, לבין ברקן בין משווים אם  ההשתתפות לרמת קשור הדבר
די אין כי ייתכן בברקן). ו860/0 בברוש 250/0) שונה ההשתתפות שיעור כי נמצא דומה,
ההשתתפות בברוש, החוגים. לסוג יותר להתייחס יש אלא החוגים, מספר בין בהשוואה
זאת, לעומת בברקן, שונים. חוגים בין המשתתפים של פריסה עלידי מתרחשת הרבה

לתורה. בחוג הלומדים המשתתפים מריבוי נובעת הגבוהה ההשתתפות
שבו בפרג, כי נמצא, מליאתית או קבוצתית הפעלה לפי המרכזים בין משווים אם
שבו ברקפת, משיעורה יותר גבוה הההשתתפות שיעור מליאתית, בעיקר היא ההפעלה
המוצע במגוון גם ביניהם הבדלים קיימים .(580/0 (750/0לעומת קבוצתית היא ההפעלה
למתכונת כי להסיק, אולי ניתן לפיכך, בפרג. מאשר יותר גדול המגוון ברקפת 
כי לזכור, גם חשוב זה בהקשר ההשתתפות. היקף על השלכות להיות עשויות ההפעלה
להעלות עשוי חוגים של מגוון במרכזים. יחסית מצומצם הוא החוגים פעילות היצע

ההשתתפות. רמת ואת ההשתתפות היקף את
Tester 1989 Fenneii) בספרות גם ברורה בצורה עולה והמקצועיות הגיוון בהגברת הצורך
היא במרכזים הפעילויות של הבעיות אחת החוקרים, של לדעתם .(1981 ;Catrer 1981

לביצוען הדרושה הרמה מבחינת גבוהות תביעות להן ואין עצמן על חוזרות שהן
רמתה ואת הפעילות מגוון את להרחיב רצוי לדעתם, .(undemanding and repetitive)

יותר. ועיוניות מתוחכמות תכניות עלידי
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התעמלות 2.1.4

המסגרות בכל וכמעט המרכזים בכל הקיימות הפעילויות אחת היא ההתעמלות
ההפעלה, באופן בתדירות, בעיקר זהה, אינה ההפעלה מתכונת אולם, יום. לטיפול
ובסוג בתפקוד, השונים לקשיים או המוגבלות לרמות הפעילות של ההתאמה במידת

המפעיל. כוחהאדם

ההפעלה מתכונת א.
מדי התעמלות יש ומרגנית רותם רקפת, במרכזים אחידה. אינה ההפעלה תדירות
בשבוע פעמיים או פעם המרכזים ובשאר בשבוע, פעמים ארבע ניתן החוג בברוש יום;
הפעילות תדירות יום. לטיפול המסגרות בין גם נמצאה דומה שונות ד18). נספח (ראה

ההפעלה. לאופן מסוימת במידה קשורה
פרג, למשל באחרים, ואילו בקבוצות, נעשית הפעילות נרקיס, למשל מהמרכזים, בחלק
בתפיסת מותנית מליאתית או קבוצתית בהפעלה הבחירה מליאתית. היא הפעילות
להבטיח הרצון על במוגבלות, הבדלים על מבוססת לקבוצות החלוקה המנהלים.
המנהלים כל כוחאדם. או מקום של אילוצים על או אינדיבידואלית תשומתלב
משמעותה אולם המשתתפים, למוגבלות במרכזים ההתעמלות התאמת על מדווחים
כללית התאמה אלא מוגבלויות, סוגי לפי ייחודית הפעלה בהכרח אינה זו התאמה של
הפעלה יש שבהם במרכזים, בתפקוד. המתקשה לאוכלוסייה ההתעמלות סוג של יותר
יותר רבה תשומתלב לתת הרצון היא לכך הסיבה כי המנהלים, טענו קטנות, בקבוצות
ההשתתפות תדירות שעלפירוב נמצא, אולם מוגבלויות. לסוגי הפעילות של להתאמה

אנשים. פחות משרת כוחאדם אותו כי יותר, נמוכה היא אלה במרכזים
שבהם במרכזים לרוב לעתים, להתעמלות. מורה מועסק לכרכום, פרט המרכזים, בכל
במרכז, אחרים אנשים עלידי גם ההתעמלות ניתנת ומליאתית, יומיומית היא הפעילות

המנהל. ואף התעסוקה עובדת הבית, אם כגון

השימוש דפוסי נ.

לפי ביותר. הגבוהים מן הם בהתעמלות ההשתתפות שיעורי הפנאי, תחומי מכל
590/0 מהם בהתעמלות, משתתפים המשתתפים מן 700/0 כי נמצא, המשתתפים נתוני
נמצא דומה השתתפות היקף .(10 לוח (ראה לפעמים רק ו110/0 קבוע באופן משתתפים

יום. בטיפול גם

כך, בתדירותה. והן השתתפות בהיקף הן שונות קיימת כי מראה, המרכזים בין השוואה
זאת, לעומת קבוע. באופן משתתפים וכולם בהתעמלות, 92משתתפים 0/0 בברקן למשל,
השונות, למרות קבוע. לא באופן משתתפים מתוכם ושליש ,670/0 משתתפים ברותם

המרכזים. בכל יחסית גבוה ההשתתפות היקף
שימוש תוך Logit ניתוח בוצע ההשתתפות בהיקף השונות את ולהסביר לנסות כדי
הניתוח ד19). נספח (ראה ומוגבלות מוצא מין, גיל, של הבלתיתלויים במשתנים
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ההסתברות  ההשתתפות היקף על מובהקת השפעה ומין גיל למוצא, כי הראה,
לגיל (מתחת יותר הצעירים בקרב איתפהאמריקה, ילידי בקרב יותר גדולה להשתתף

הנשים. ובקרב (75

התבקשו הלאמשתתפים בהתעמלות. משתתפים שאינם דיווחו, מהמשתתפים כשליש
טענו, כמחצית סיבות. של רשימה מתוך לאיהשתתפותם העיקרית הסיבה את לציין
על ידעו לא (300/0) והשאר עניין, חוסר הביעו 170/0 להם, מתאימה אינה הפעילות כי
חוסר שהביעו (310/0) קשישים של יותר גבוה שיעור נמצא יום בטיפול הפעילות. קיום

לאיהשתתפותם. עיקרית כסיבה עניין
זה עם יחד אולם ההשתתפות, היקף על השפעה יש האוכלוסייה למאפייני כאמור,
ההשפעה את לאמוד קשה ההפעלה. מתכונת לפי גם השתתפות בהיקף הבדלים נמצאו
ההשתתפות. היקף על ההפעלה, דפוסי לעומת המשתתפים, מאפייני של היחסית
יומיומית. בתדירות במליאה ניתנת ההתעמלות רבה, ההשתתפות שבו למשל, בפרג,
היא גם וזוכה בשבוע, פעמים שלוש בקבוצות, ניתנת ההתעמלות זאת, לעומת בברקן,

.(920/0) גבוהה להשתתפות

רצויים ושינויים שביעותירצון ג.

שההתעמלות מרגישים הם מידה באיזו נשאלו, סדיר באופן בפעילות המשתתפים
430/0 מאוד; עוזרת שהיא דיווחו מהמשתתפים אחוזים ואחד ארבעים להם. עוזרת
בין שוני יש כלל. להם עוזרת אינה שההתעמלות טענו ו130/0 עוזרת, קצת שהיא אמרו
שהיא רובם דיווחו ובברוש בנרקיס ההתעמלות. את המשתתפים בהערכות המרכזים
אלה של יותר גבוה שיעור נמצא יום בטיפול במרגנית. 230/0 לעומת מאוד, להם עוזרת

.(540/0) מאוד עוזרת ההתעמלות כי שציינו
הבדלים נמצאו לא להתעמלות. בתוספת מעוניינים המשתתפים מכלל 0/ס26 כי נמצא,
ו210/0 280/0) הלאמשתתפים לעומת המשתתפים בקרב בתוספת המעוניינים באחוז

בהתאמה).
להגביר רוצים היו כי נמצא, בהתעמלות הרצויים לשינויים המנהלים בהתייחסות
פיזיותרפיסט, העסקת כללו לשינויים המנהלים המלצות הטיפולית. האוריינטציה את
למוגבלויות יותר רבה והתאמה יותר קטנות בקבוצות יומיומית, בתדירות הפעלה
בכוחאדם מחסור המנהלים מנו הללו השינויים את המעכבים הגורמים בין ספציפיות.
ברותם  לשינויים תכניות היו מרכזים בשלושה ובמשאבים. מתאים במקום מיומן,
ובנרקיס לקבוצות, חלוקה תוכננה בכרכום מוגבלות; לרמות המותאמת פעילות תוכננה

לפעילות. המוקדש והזמן הקבוצות מספר הגדלת 
על המשתתפים של תלונותיהם את מפחיתים היו הוכנסו, אילו אלה, שינויים כי ייתכן
לאיהתאמה) השתתפותם חוסר את ייחסו מהלאמשתתפים (כמחצית ההתאמה חוסר

ההשתתפות. היקף את מעלים והיו
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(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בתוספת, ומעתייניס שביעותרצון לאיהשתתפות, סיבות ההשתתפות, היקף  התעמלות :10 לווו
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תומכים. עם ראיונות של גבוה אחיז
מאוד. קטנים המוחלטים המספרים כי מציינים בסוגריים המספרים 1
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בטלוויזיה וצפייה משחקים  לאמובנית פנאי פעילות 2.1.5

חוגים מוגנת, תעסוקה (מלאכתיד, קודם שהוזכרו התחומים לארבעת בנוסף
של אופי ובעלות מובנות פחות פנאי פעילויות גם במרכזים קיימות והתעמלות),
העיקריים התחומים שני מובנית. במסגרת עשייה של או לימוד של מאשר יותר בילוי
שני המנהלים, דיווח לפי בטלוויזיה. וצפייה קלפים) שח, (ששבש, משחקים הם
שבו בינגו, (מלבד אחרות לפעילויות במקביל לרוב ונעשים שוליים הם העיסוקים

המשתתפים). רוב חלק לוקחים
היותם בזמן בטלוויזיה צופים המשתתפים מן 390/0 כי עולה, המשתתפים מדיווח
יותר נמוך שיעור נמצא יום בטיפול .(11 לוח (ראה במשחקים עוסקים ו300/0 במרכז,
(970/0) במרגנית במיוחד גבוה בטלוויזיה הצופים שיעור .(260/0) בטלוויזיה צופים של
.(480/0) ובהדס (0/ס49) ברותם במיוחד גבוה במשחקים המשתתפים אחוז .(880/0) ובפרג

הללו. הפעילויות משתי באחת לפחות חלק לוקחים המשתתפים מכלל כמחצית
נעשה אלה, בפעילויות ההשתתפות על האוכלוסייה אפיוני השפעת את לבחון כדי
נספח (ראה בלתיתלויים משתנים ומוגבלות מוצא מין, גיל, שימשו שבו Logit ניתוח
לגיל אלה. בפעילויות ההשתתפות על מובהקת השפעה ולמין למוצא כי נמצא, ד20).
הלאיהודית האוכלוסייה כי עולה, מהניתוח מובהקת. השפעה הייתה לא ולמוגבלות
מילידי יותר  והאחרונים אסיהאפריקה, מילידי אלה בפעילויות יותר משתתפת
יכולים מין לפי ההשתתפות הבדלי מנשים. יותר משתתפים גברים אירופהאמריקה.
כדרך זו בפעילות משתמשים ואינם במלאכתיד, משתלבים אינם שגברים מכך לנבוע

ולחיברות. לבילוי
ניתן, המרכזים. בין הבדלים נמצאו לא ההפעלה, במתכונת השונות את בודקים אם
במאפייני בעיקר מותנים ההשתתפות בהיקף המרכזים בין ההבדלים כי להניח, כן, אם

המשתתפים.

בין לבחור עליהם והיה לאיהשתתפותם העיקרית הסיבה את לציין נתבקשו הקשישים
בטלוויזיה ומצפייה במשחקים מהשתתפות ההימנעות את "קושי". לבין עניין" "חוסר
כסיבה זאת ציינו מהלאמשתתפים 510/0) עניין לחוסר בעיקר המשתתפים ייחסו
במרכז. קיימת אינה זו פעילות כי ציינו נוספים אחוזים ושלושה עשרים עיקרית).

יום. בטיפול גם התקבלה דומה תמונה
פעילויות של בהרחבה רצו מאוד מעטים כי מצאנו, המשתתפים לדעת רצוי מה כשבדקנו
ו20/0  טלוויזיה אין שבו ברקפת, מרביתם  טלוויזיה של תוספת רצו 90/0) אלה
ד21). נספח (ראה המשתתפים היו בהרחבה המעוניינים רוב במשחקים). תוספת רצו
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מותנה הצורך, מבחינת והן הקיים השימוש מבחינת הן אלה, ממצאים של משמעותם
נלווית כפעילות לשמש יכולה זו פעילות במרכזים. זו לפעילות ההתייחסות בדרך
כי הסוברים, חוקרים יש הפנאי. פעילות של עיקרי כמוקד או אחרים, פנאי לתחומי
גס למשתתפים ולאפשר במרכזים, הפעילות לוח על המידה על יתר להעמיס לא רצוי
לבחון מקום יש לפיכך, .(Paduia 1983 ;Catrer 1981) מאמצת ופחות חופשית פעילות
אלה פעילויות האם ולבדוק האחרות, הפנאי פעולות של היצע רקע על זו פעילות
בין החלופיות מידת נוספים. פנאי לעיסוקי נלוות שהן או חלופי, היצע להעדר קשורות
הפנאי לתחומי ביחס מקומן על לעמוד יהיה ניתן ואז בהמשך, תידון הפנאי תחומי

האחרים.

לאקבועות ופנאי חברתיות פעילויות 2*1*6

גם בהם מתקיימות המרכזים, של השבועית בתכנית הקבועות הפנאי פעילויות מלבד
קבועה. בתדירות לא ועלפירוב שבועי, בסיס על בהכרח לא ובילוי, חברה פעילויות
מיועדות בציבור, ושירה סרטים הרצאות, טיולים, מסיבות, כוללות: אלה פעילויות

אחרות. פעילויות עם אחת ובעונה בעת מתרחשות אינן והן המשתתפים, לכל

460/0 בציבור; בשירה משתתפים 300/0 היום במרכזי כי מראים, המשתתפים נתוני
בטיפול לעיל). 12 לוח (ראה במסיבות ו680/0 בטיולים 35"/0 בהרצאות; 470/0 בסרטים;
ובמסיבות (210/0) טיולים ,(280/0) בהרצאות בעיקר יותר, נמוך השתתפות היקף נמצא יום
נמצאו לא לפחות. אחת בפעילות משתתפים במרכזים המשתתפים מכלל 82"/0 .(55^0)
ולכן אלה, פעילויות במכלול ההשתתפות בשיעורי המרכזים בין משמעותיים הבדלים

ההשתתפות. של רבמשתני ניתוח בוצע לא
למשל, כך אלה. מפעילויות אחת בכל ההשתתפות בהיקף המרכזים בין שונות קיימת
נעה במסיבות ההשתתפות בכלנית; 100/0 עד במרגנית מ970/0 נע בסרטים הצופים אחוז
משוני לנבוע יכול ההשתתפות בהיקף מהשונות חלק בכרכום. 25"/0 עד במרגנית מ760/0
קבועה פעילות הם הסרטים מהמרכזים בחלק ובמתכונתן. הללו הפעילויות בתדירות
אופיין בגלל כי ייתכן נפוצה. פחות היא באחרים ואילו יותר, גבוהה בתדירות ניתנת או
לבדוק כדי בהן. ההשתתפות להיקף אחרת להתייחס יש אלה, פעילויות של הלאקבוע
חלק, בהן לקחת למשתתף שהיתה ההזדמנות לבין ההשתתפות היקף בין קשר יש אם
(ראה במרכזים המשתתפים ותק לפי בפעילויות ההשתתפות נבחנה הצטרפותו, מאז
הפעילויות ברוב ההשתתפות אחוז כי מראה, שונות ותק קבוצות בין השוואה .(13 לוח
חודשים) שלושה (עד יותר החדשים המצטרפים מקרב למשל, כך, הוותק. עם עולה
ויותר. שנתיים של היותק בקבוצת 480/0 לעומת בסרטים, השתתפות על 310/0 דיווחו
גורם אלה פעילויות של הלאקבוע אופיין האחרים. בתחומים גם דומות היו המגמות
קיומן. על יודעים אינם הקשישים מכלל  460/0 עד 300/0  גבוה שאחוז לכך, אולי
אינם החדשים המשתתפים מן 480/0 למשל, כך, הוותק. עם היא אף פוחתת איהידיעה

הוותיקה. הקבוצה בקרב 260/0 לעומת סרטים, של קיומם על יודעים



ן/3* . (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בתוספת, ומעונייניס ההשתתפות היקף  לאקבועות ופנאי חברוז פעילויות :12 לוח

£ סה"כ סה"כ
J^ טיפול מרכזי חברה פעולות
^ יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום ופנאי

י£ השתתפות שיעוו
ו 75 89 59 78 100 85 94 56 72 80 90 69 89 89 84 אחד בתחום לפחות

z? 2129 42 55 21 50 29 8 6 39  82 25 28 בציבור בשיחה

C 43 82 20 78 97 40 55 22 31 10 34 31 57 25 46 בסרטים

£ 28 62 29 42 98 49 57  8 15 31 56 64 39 47 בהרצאות

£ 21 68  6 76 57 70 22 41  25  83 11 35 י בטיולים

55 70 25 52 87 54 83 44 25 75 84 58 76 80 68 במסיטת

23 22  30 3 33 24 5 41 31 32 20 6 59 26 בתוספת נמגונ"גיט

תומכים. עם ראיוטת של גבוח אחוז *
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ואיהידיעה ההשתתפות היקף במרכזים, לאקבועות ופנאי רוברה פעילויות :13 לוח
(באחוזים) המשתתפים! מריאיון נתונים  במרכז ותק לפי קיומן, על

ותק
מעל עד עד 3 עד סה"כ פעילויות תחומי

שנתיים שנתיים שנה עד שנה חצי חודשים יום מידי ופנאי חברה

בציבור שייוו
44 42 51 47 51 46 ידיעה חוסר
35 36 22 29 11 28 השתתפות

סרטים
24 33 37 32 48 33 ידיעה חוסר
53 31 39 43 34 46 השתתפות

הוצאות
26 29 23 29 48 29 ידיעה חוסר
54 48 51 38 28 47 השתתפות

טיולים
24 36 45 42 45 36 ידיעה חוסר
51 38 23 20 25 35 השתתפות

מסיבות
12 14 12 16 22 14 ידיעה חוסר
76 71 65 57 57 68 השתתפות

יום. טיפול כולל לא 1

המשתתפים אחוז האחרות. שבפעילויות מאלה שונים במסיבות ההשתתפות דפוסי
יודעים שאינם הקשישים היקף יותר קטן כן המשתתף. מוותק מושפע ופחות יותר גבוה

מתקיימות. הן בה יותר הגבוהה התדירות בשל אולי המסיבות, קיום על

ושישה עשרים ובילוי. חברה פעילויות של בתוספת רצונם אם גם נשאלו המשתתפים
המעוניינים מרבית והרצאות. סרטים טיולים, בתוספת ובעיקר בכך, מעוניינים אחוזים

היום. בהן משתתפים המעוניינים) מכלל 910/0) אלה פעילויות בהרחבת
המנהלים דברי מתוך גם עלה והטיולים, ההרצאות בתחום בעיקר בהרחבה, הצורך
כולל קצרים, טיולים נערכים המרכזים מן בחלק כי לציין חשוב ד21). נספח (ראה
שדווחה יחסית, חדשה פעילות זוהי וכדומה. הים לשפת טיול בביתקפה, יום של בילוי

מהמשתתפים. מידע לגביה ואין המנהלים, בריאיון רק



o

(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי ההשתתפות, היקף  לאמובנה) ופגאי חוגים התעמלות, מוגנת, ותעסוקה (מלאכתיד פנאי פעילויות :14 לוח

2 סח"כ סח"כ
^ טיפול מרכזי
0 יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום פנאי פעילויות

£ השחז01ות שי*1י*
X7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 של תחומים נמס0י
£ ■ noon

13 14 27   5 6 29 8 3 16 19   9 כלל משתתפים אינם

£ 22 45 29 19  20 3 21 32 9 16 14  11 16 אחד בתחום משתתפים
ו
£ 27 19 31 42 15 31 22 5 40 26 30 36 25 32 28 תחומים בשני משתתפים

£ 36 15 9 33 47 39 32 22 8 58 27 21 25 44 31 תחומים בשלושה משתתפים

2 8 5 6 38 5 38 22 12 5 11 10 51 13 16 תחומים בארבעה משתתפים

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז .
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יש שבה המידה על השאלה עולה כאן גם במרכזים, האחרים הפעילות לתחומי בדומה
אחרים ממחקרים ממצאים ההשתתפות. היקף את או ההפעלה מתכונת את לשנות
הקבועים לעיסוקים יותר בידורית פעילות בהוספת מעוניינים קשישים כי מראים,
למרכז מחוץ הפעילות הגברת על ממליצים אלה חוקרים .(Fennel 1981 ;Carter 1981)
מרכז לכתלי שמחוץ יותר הרחבה הסביבה לבין הקשיש בין יותר רבים מפגשים ויצירת

היום.

והתרבות החברה הפנאי, פעילויות סל  סיכום 2.1*7

מובנה לא ופנאי התעמלות חוגים, (מלאכתיד, הפנאי פעילויות של המפורט הניתוח
ההשתתפות בדפוסי מזה זה שונים המרכזים כי הראה, זה בפרק שהוצג קבוע) לא ופנאי
נוטים לאמובנות פנאי ובפעילויות במלאכתיד השונים. הפנאי בתחומי המשתתפים של
מוגנת ובתעסוקה בחוגים האוכלוסייה. ממאפייני מושפעים להיות ההשתתפות דפוסי
את לאמוד קושי היה בהתעמלות ואילו ההפעלה, למתכונת יותר קשורים ההבדלים

האוכלוסייה. מאפייני גורם לעומת ההפעלה גורם של היחסית ההשפעה
לדפוסי להתייחס חשוב במרכזים, הפנאי פעילות של מקומה את להעריך כדי
היבטים: משני לבחון ניתן הפנאי תחומי בין השילוב את משולבת. בצורה ההשתתפות
ההשתתפות, תחומי במספר לביטוי הבאה ההשתתפות, של האינטנסיביות האחד,

תוכנם. אחרות, במילים או, התחומים, של ההרכב  והשני
מתחומי אחד בכל ההשתתפות שיעורי לפי המרכזים מויינו זה פרק של הראשון בחלק
פנאי פעילויות גם נכללו במיון ונמוך. גבוה השתתפות שיעור לבעלי וסווגו הפנאי,
מהמרכזים בחלק כי הראה המיון וסרטים. הרצאות מסיבות, כגון: לאקבועות,

יותר. מצומצמת היא ובחלקם רבה ההשתתפות
הקבועה הפעילות בדיקת עלידי היא הפנאי פעילויות מכלול את לבחון נוספת דרך
לאמובנית, פנאי ופעילות התעמלות חוגים, מלאכתיד, הכוללת יותר, והסדירה
14 לוח וכדומה. סרטים מסיבות, טיולים, הכוללות הלאקבועות הפעילויות ללא
פעילות של אחד בתחום לפחות משתתפים המשתתפים מכלל 910/0 כי מראה, לעיל
של דומה היקף נמצא יום בטיפול מהן. באחת לא אף משתתפים אינם ו90/0 הפנאי,
משתתף אין ורקפת, ציפורן פרג, מרגנית, כגון: מהמרכזים, בחלק .(870/0) השתתפות
מגיע ובהדס בברוש ברותם, ואילו הפנאי, מתחומי לפחות אחד בתחום עוסק שאינו
המשתתפים מכלל 160/0 כי נמצא, עוד .160/0 עד ל140/0 זו אוכלוסייה של שיעורה
בארבעה ו160/0 תחומים בשלושה 310/0 תחומים, בשני 28"/0 אחד, בתחום עוסקים
בחלק מאוד. גדול המשתתפים של העיסוק תחומי במספר המרכזים בין הפער תחומים.
הרוב גבוהה, היא ההשתתפות רמת שבהם ורקפת) פרג ברקן, (מרגנית, מהמרכזים
רוב נרקיס), רותם, (כרכום, באחרים ואילו פעילות, תחומי בשלושהארבעה משתתפים

תחומים. בשני או אחד בתחום משתתפת האוכלוסייה



^1
וי
1י (באחוזים) משתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי פנאי, בפעילויות השימוש הרכב :15 לוח

47 סה"כ סה"כ צירופי
2 טיפול מרכזי פעילויות
* יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום פנאי
ם
jy 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"נ
A 1J 1427   56 29 83 16 19   9 0

D 13251318 796425 1

£J43664 2 5 5 10

.(> ♦10 3 82 2  2 11

g:419 12 4____ 3 110

/? 15 8_____ 2 2 2 111

C?2414 17 5 7 5 7 5 1000

14     8 6  6 17 19 16 6 19 9 1001

I 5 34 32  26 57 15 19 4 8 1010

W7 12 11 8 3 846 16 13  11 11 1011

59 17 343 im
9 45 232222 12 9 5 7 29 12 1101

9 4 5636  7 2  17 2 6 1110

2 8 5 6 38 5 38 22 12 5 11 10 51 13 16 till

התומכים. עם ראיונית של גבוה אחוז .

מוגנת) תעסוקה או (מלאכתיד תעסוקה 1 מ0תח:
לאמובנות פעילויות 10

חוגים 100

התעמלות 1000
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(ראה התחומיס הרכב הוא פנאי בפעילויות המשולבת ההשתתפות של אחר היבט
הפנאי. עיסוקי בהרכב המרכזים בין הבדלים קיימים כי מראים הנתונים .(15 לוח
לאמובנה, פנאי פעילות  אחד בתחום עוסקים המשתתפים מן 430/0 למשל, בהדס,
בציפורן המשתתפים מן 0/ס34 מאוד; נמוכים ההשתתפות אחוזי המרכזים בשאר ואילו
המשתתפים מן J/% במרגנית; 30/0 לעומת לאמובנה, ובפנאי בהתעמלות עוסקים

וכדומה. וברותם, בכלנית 50/0 לעומת בהתעמלות, רק עוסקים בכרכום
מדדים כמה על לחשוב ניתן פנאי. של אלה הרכבים להעריך ניתן כיצד היא, השאלה
בלבד, במלאכתיד העיסוק  לפעילות המוקדש הזמן (1 השונים: ההרכבים להערכת
עיסוק מאשר יותר רבה הפעלה על להצביע עשוי שעות, של גדול מספר פני על הנפרס
יש אם  כוחהאדם סוג (2 יחסית; קטן שעות מספר הנמשכת בלבד, בהתעמלות
מיומנויות דורשת אינה או חופשית היא שהפעילות או מקצוע איש בהדרכת צורך
העניין לתחומי ההתאמה מידת (3 התעמלות); לעומת (משחקים מיוחדות מקצועיות
יותר רבה התאמה על מצביעה הרכבים ביותר שהשתתפות בהנחה,  המשתתפים של
הגורמים של לחלקם גם להתייחס ניתן זה בהקשר למשתתפים. העניין תחומי של
הבדלים קיימים קושי. או עניין חוסר ידיעה, חוסר  איהשתתפות המסבירים השונים
בשיעור גם להתחשב ניתן בנוסף, השונים. הפנאי בתחומי אלה גורמים של בחלקם
המעוניינים הקשישים שיעור כלומר, לצרכיה, הולם מענה היום שאין האוכלוסייה

פעילות. בתוספת
הרצוי ואופיה חלקה בדבר השאלה את גם מעלה במרכזים הפנאי לתחום ההתייחסות
הגברת ובעיקר המגוון הרחבת כגון שונים צרכים העלו המנהלים זו. פעילות של
לתחום ההתייחסות של החשיבות ההפעלה. במתכונת והטיפולי המקצועי המרכיב
.(Carter 1981; Paduia 1983) אחרים במחקרים גם לתשומתלב זכתה במרכזים הפנאי
הפנאי פעילויות מטרות את יותר ברורה בצורה להגדיר רצוי אלה, חוקרים של לדעתם

תכניתן. ואת במרכזים

אישיים שירותים 2.2

של ספקים גם מהווים המרכזים פנאי, שעות ובילוי החברתיות הפעילויות על בנוסף
האישיים, השירותים נכללים הללו השירותים בין ולמשפחתו. לקשיש תומכים שירותים
בחלק (כירופודיה). ופדיקור מספרה כביסה, רחצה, ארוחות, הסעה, בהם: שהנפוצים
הסעות ברוש), (סיגלית, קניות ניידת כגון נוספים, שירותים נמצאים המרכזים מן
למציאת תיווך מרגנית), נרקיס, כלנית, ברוש, (כרכום, בגדים תיקוני (מרגנית), למופעים
רפואי ציוד מכירת נרקיס), (ברוש, חיתולים מכירת (מרגנית), משקבית בניהול עזרה
לאומי ביטוח של ייעוץ כלנית), (ברוש, בבית תעסוקה (כלנית), שיניים מרפאת (ברוש),
(ברוש, בביתם למרותקים ארוחות חלוקת (כלנית), תיקונים סיירת כלנית), (ברוש,
כמעט אלה שירותים (ברוש). מט"ב ושירותי ציפורן) נרקיס, סיגלית, כרכום, כלנית,
גם אלה משירותים חלק מיועדים במרכזים יום. לטיפול במסגרות קיימים שאינם
היו וקבוע. מסודר באורח במרכז מבקרת ואינה בקהילה המתגוררת לאוכלוסייה
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(ברוש, קהילתיים לשירותים כמוקד המרכז את ולחזק לפתח יש כי שהדגישו, מנהלים
בקהילה. לקשישים ציפורן) רותם,

המוגבלת שהאוכלוסייה היא, במרכזים האישיים השירותים שילוב מאחורי ההנחה
את מבטיחה אליהם, הנגישות על מקלה במרכז והספקתם שירותים, למגוון זקוקה

המשפחה. בני על המוטל מהעומס מעט ומקלה העלות את מפחיתה סדירותם,
האישיים השירותים מהם ■. חשובות שאלות שלוש מעורר היום במרכזי שירותים פיתוח
שירותים משמשים מידה באיזו במרכזים, המבקרת המוגבלת לאוכלוסייה החיוניים
בהספקת הכדאיות ומהי בביתו, או בקהילה לקשיש הניתנים לשירותים תחליף אלה

.(Weissert 1979; Harder et al 1983) הקהילה לעומת זו במסגרת אלה שירותים
ההפעלה בדפוסי השירותים, של בתפוצתם השונות את בוחן להלן המובא הניתוח
הגורמים ואת במרכז המבקרת האוכלוסייה בקרב בהם השימוש ובדפוסי שלהם,

להסבירה. העשויים

הסעות 2.2.1

מהבית הסעות שירות למשתתפים מספקים יום לטיפול המסגרות וכל היום מרכזי כל
להגיע המוגבלים לקשישים לאפשר שנועד והכרחי, חיוני מרכיב הוא זה שירות למרכז.
בהוצאות היקרים המרכיבים אחד הוא ההסעות שירות המרכז. של הפעילות למוקד
סבוך, בתכנון כרוכה הפעלתו כי נמצא, בנוסף ז). פרק (ראה המרכזים של ההפעלה

במרכזים. כוחהאדם של מזמנו הדורש

ההפעלה מתכונת א.

הרכב כלי מספר מבחינת השירות של ההפעלה במתכונת המרכזים בין שוני קיים
(ראה בהם והליווי המסיעים הרכב כלי על הבעלות הרכב, כלי סוג להסעות, המשמשים

ד23). נספח
בציפורן הרכב כלי צי של גודלו להסעה. המשמש אחד רכב מכלי יותר יש המרכזים ברוב
ליום המשתתפים מספר אלה מרכזים בשני שבע.  ובברוש מכוניות, תשע הוא ואלון
בהכרח קובע אינו המשתתפים מספר זאת, עם משתתפים). 70 (עד ביותר הרב הוא
המשתתפים של האזורית בפריסה השאר, בין מותנית, כמותם הרכב. כלי כמות את
רכבים מספר מחייבים יותר קטנים רכב כלי הקיימים. הרכב כלי של ובתכולתם
סיבובים מספר לביצוע רכב כלי באותו להשתמש המרכזים נוטים בנוסף, יותר. גדול
הפיזור זמן וגם יחד מגיעים אינם שהמשתתפים לכך גורם זה דבר המשתתפים. לאיסוף

מתארך.
מתבצעת מרכזים בשני רק המשתתפים; להסעת במיניבוס להשתמש מרבים המרכזים
ברוש  בלבד מרכזים בשני באוטובוסים.  אחרים ובשניים במוניות, ההסעה
בכיסא קשישים של להסעה ("איירונסייד") לנכים מיוחד רכב כלי קיים  וציפורן

ד23). נספח (ראה אמבולנס עלידי הסעתם נעשית בסיגלית גלגלים.
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יש, מרכזים במספר קבלניות. מחברות ההסעות שירותי את רוכשים המרכזים מרבית
המועצות בשתי ואלון). ציפורן נרקיס, ברוש, (רקפת, האגודה בבעלות רכב כלי בנוסף,

המועצה. של הרכב כלי באמצעות מתבצעות ההסעות האזוריות
החלפת עקב בעיקר האחרונה, בשנה ההסעות בהסדרי שינויים חלו המרכזים מן בחלק
המקומות ברוב המרכז. עבור רכב כלי של רכישה או הרכב כלי החלפת קבלניות, חברות

למיניבוס. מוניות, או מטרנזיט, המעבר היה הרכב כלי סוג את החליפו שבהם
מגיע שם נרקיס, את להוציא דקות 4030 עלפירוב הוא למרכז המרבי הנסיעה זמן
מספר התנועה, עומס התחנות, במספר מותנה הנסיעה זמן דקות. ל90 המרבי הזמן
רב זמן גם דרוש מוגבלים, בקשישים שמדובר מאחר כן, כמו והמרחקים. הרכב כלי

ההסעה). מרכב וביציאה בכניסה ולהורדתם הנוסעים להעלאת יותר
מכלי ובאחד סיגלית, כלנית, (כרכום, בהסעה צוות איש מלווה המרכזים מן בחלק
ממנו, וביציאה לרכב בכניסה לקשיש לסייע המלווה תפקיד ובברוש). בנרקיס  הרכב
לנקודת הגיע שלא לקשיש קרה מה לבדוק הצורך ובמידת הנסיעה, בזמן להשגיח
לקשיש קרה מה בודקים גם וחלקם לרכב בכניסה לסייע נרתמים הנהגים גם ההסעה.
הקשיש. לבית בסמוך הוא המרכזים ברוב האיסוף ההסעה. בנקודת נמצא לא הוא אם
ביתו. בני של בסיוע או עצמו בכוחות האיסוף לנקודת להגיע הקשיש את מחייב זה דבר
להתקשר הוא כלל, בדרך הנוהג, האיסוף, בנקודת נמצא לא הקשיש בהם במקרים
לא מדוע לבדוק לביתו עולים בודד, בקשיש כשמדובר חריגים, במקרים מהמרכז. אליו

דומים. הנהלים האבות מבתי בחלק האיסוף. לנקודת הגיע

השימוש דפוסי נ.
המאורגנת בהסעה מגיעים המשתתפים מכלל 820/0 כי מראים, המשתתפים נתוני
או ציבורית, בתחבורה ברגל, בעיקר מגיעים הנותרים .(16 לוח (ראה המרכז עלידי
שאינם קשישים של במיוחד גבוה שיעור היה ובפרג בהדס המשפחה. בני של בהסעה
יום בטיפול בהסעה המשתמשים שיעור בהתאמה). ו670/0, 440/0) בהסעה משתמשים
נעשה לא בהסעות, המשתמשים של הגבוה השיעור בשל במרכזים. לשיעורם דומה

זה. נושא לגבי logit ניתוח
בעזרה צורך על דיווחו המרכז של בהסעה המשתמשים הקשישים מקרב 380/0 כי נמצא,
אוכלוסייה של בשיעורה המרכזים בין שונות קיימת האיסוף. נקודת אל הבית מן לצאת
המשפחה בבני נעזרים הקשישים מרבית בנרקיס. J/% עד באלון מ770/0 נע והוא זו,
זמן עזרה, ממישהו עזרה מקבלים שהם דיווחו המשתתפים מן 110/0 עימם. הגרים
חלק מהמרכז. מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי ושביעותרצון, ההסעה
לציין, מעניין המרכזים. של הליווי שירות באמצעות העזרה את מקבלים מהקשישים
מהמרכז, אותה מקבלים להסעה לצאת כדי לעזרה הזקוקים מקרב 290/0 ברותם כי
זאת עושים הנהגים אולם ליווי, שירות אין המנהל, דיווח לפי מלווה. בו שאין אףעלפי
אותה מקבלים ואינם לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור הוא נוסף חשוב נתון ביוזמתם.
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האיסוף). לנקודת ביציאה לעזרה והזקוקים המרכז של בהסעה מהמשתמשים 150/0)

וכלנית. רותם משתתפי על נמנים מרביתם
מהמשתתפים 23"/0 רק המרכזים. של מזו שונה יום בטיפול המתקבלת התמונה
במרכזים). 380/0 (לעומת ההסעה לנקודת לצאת לעזרה זקוקים בהסעה המשתמשים
הגרים המשפחה מבני עזרה המקבלים הקשישים של מיעוטם בולט זו באוכלוסייה
המועסק אדם הוא ביותר הנפוץ העזרה מקור במרכזים). 57"/0 לעומת 250/0) איתם
האנשים ריבוי במרכזים). 30/0 לעומת 290/0) מביתו לצאת לקשיש לסייע כדי בשכר
המסתייעים הקשישים מיעוט את מסוימת במידה מסביר זו באוכלוסייה לבד הגרים

ביתם. בבני

בנקודת היו לא שבו במצב התנסו האם  היא המשתתפים שנשאלו נוספת שאלה
עדיין. להם קרה לא הדבר כי ציינו מהקשישים 470/0 הגיעה. שההסעה בזמן האיסוף
נוהג נפוץ לרותם, פרט קרה. מה לבדוק לביתם עלה מישהו כזה במקרה כי ציינו, 220/0

המרכז. מטעם ליווי יש בהם במקומות בעיקר זה

רצויים (שינויים שביעותירצון ג.

הקיימים. ההסעה מהסדרי רבה אישביעותרצון המנהלים הביעו המרכזים ברוב

המוגבלת. האוכלוסייה לצורכי מותאמים אינם הקיימים הרכב מכלי ניכר חלק לדעתם,
מתאימים, מעקים בהעדר ממנו, ולצאת לרכב להיכנס בקשיים מתבטאת זו איהתאמה
בכלי במחסור וכן דיים, רחבים אינם שהספסלים בכך הליכה, לאבזרי מקום בהעדר
עלה הרכב כלי איהתאמת נושא גלגלים. בכיסאות קשישים להסעת המתאימים רכב

בבתיהאבות. יום בטיפול גם
במיוחד מלווה, של בהכנסתו המנהלים צידדו ליווי, אין שבהם המרכזים בכל כמעט
ולבדוק מהבית, לצאת מסוימים לקשישים לסייע לרכב, להיכנס לאנשים לסייע כדי
תפקידים עצמם על הנוטלים נהגים ישנם ההסעה. לנקודת הגיע שלא לקשיש קרה מה
בנוסף, כחובה. עליהם זאת להטיל ניתן ולא מצידם, מחווה בגדר הוא הדבר אולם אלה,

בטיחות. מטעמי וזאת הרכב את יעזוב לא שהנהג רצוי

מנהלים כמה של לדעתם הממושך. הנסיעה זמן היתה ההסעות בתחום שלישית בעיה
את לקצר כדי הרכב כלי מספר את להגדיל היה רצוי נרקיס) כרכום, כלנית, (ברוש,
תלונות על המנהלים את שאלנו כאשר הקשישים. של התעייפותם ולמנוע הנסיעה, זמן
יש כי ציינו בנוסף, בהסעה. האיחורים את כולם הדגישו הסעות, בנושא הקשישים

הנהג. יחס ועל הרכב כלי אינוחות על תלונות
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(מרגנית, מרכזים בשלושה הרכב. בכלי הקיימות לבעיות פתרונות היו לא למנהלים
לשינוי מעבר אולם ("איירונסייד"). מעלון עם רכב להכניס תכניות היו ורותם) כלנית
רבה חשיבות ייחסו הס ההסעה. סידורי לשיפור תכניות כל במרכזים היו לא זה,
רבה במידה מכתיבות ההסעות במרכזים. המבקרת לאוכלוסיית ההסעה כלי להתאמת

במרכזים. לשרת שניתן המוגבלים סוג את
שירות של השונים המרכיבים את הערכתם לפי נבדקה המשתתפים של שביעותהרצון
.(11 לוח (ראה הנהג ויחס הנסיעה נוחות האיסוף, זמן דייקנות, הכוללים: ההסעות
אחד מרכיב על מתלוננים כאחד, יום ובטיפול במרכזים בהסעה, המשתמשים מן 510/0

(180/0) הנסיעה משך על ,(270/0) מאחר שהרכב כך על היו התלונות ההסעות. של לפחות
המנהלים. בתשובות גם בלטו אלה תלונות .(140/0) הנסיעה אינוחות ועל

משתמשים מעטים (שם הדס מלבד מרכז, בכל קיימת בהסעה האיחורים בעיית
שחלק ייתכן מתלוננים). 600/0 (מעל ובסיגלית בכלנית במיוחד בולטת והיא בהסעה),
הזמן משך כי נמצא, הרכב. כלי מאינוחות נובעות הנסיעה אורך על מהתלונות
זמן זהו כי ייתכן, שעה. חצי עד המקרים, ברוב הוא, ההסעה ברכב מבלים שהקשישים

הרכב. כלי ובנוחיות האוכלוסייה במוגבלות בהתחשב רב

המנהלים, מריאיון שעלו לנתונים בדומה המשתתפים, מן שנאספו הנתונים לסיכום,
לאיהנוחות ערים המנהלים ההסעות. שירות בהפעלת רבים קשיים קיימים כי מראים
כרוכים יהיו ולא הקשיש, על שיקלו פתרונות למצוא מתקשים אך הרכב, כלי של
להגיע כדי מתאימים הסדרים להבטיח המרכזים מתקשים כמוכן גדולות. בהוצאות
מקורות לה שאין או עצמה, בכוחות האיסוף לנקודת להגיע יכולה שאינה לאוכלוסייה

האיסוף. לנקודת להגיע לה שיסייעו עזרה

ארוחות 2.2.3

ההפעלה מתכתת א.

כלולה הארוחה המרכזים ברוב חמה. ארוחה למשתתפים מספקים היום מרכזי כל
הארוחה עבור התשלום שבהם נרקיס, כגון מרכזים, יש היומית. ההשתתפות בדמי
גובה בפעילות. ההשתתפות עבור רק לשלם יכול והמבקר ההשתתפות, מדמי מופרד

.(1988 (במחירי ליום ש"ח 24 ועד ש"ח מ6 נע במרכזים הכולל התשלום
מרכזים בשמונה הספקתן. ובאופן הארוחות במספר המרכזים בין הבדלים קיימים
קלה עשר וארוחה צהריים ארוחת מוגשת ובאחרים וצהריים, בוקר ארוחת מוגשות

ד24). נספח (ראה
ברוש, כגון אחדים, במרכזים הארוחות. הכנת במתכונת מזה זה נבדלים המרכזים
(כגון: ובאחרים חלקי; הוא הבישול רקפת, כגון מהמרכזים, p^r\^  מלא בישול נהוג
שינויים חלו המרכזים מן בחלק אחר. ממוסד מוכנות ארוחות מקבלים וברקן) כלנית
ארוחות של ממתכונת מעבר היא הכללית המגמה החמות. הארוחות הכנת במתכונת
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של שביעותרצון חוסר היתה לכך העיקרית הסיבה חלקי. או מלא לבישול מוכנות
האוכל. מטעם המשתתפים

השימוש דפוסי ב.

לפחות אחת ארוחה אוכלים במרכזים מהמשתתפים 880/0 כי מראים, המשתתפים נתוני
.(17 לוח (ראה במרכז כלל אוכלים אינם הנותרים ו120/0 צהריים), ארוחת (מרביתם
שומרים הם כי  20/0 בבית; לאכול מעדיפים הם כי אוכלים, אינם אחוזים שבעה
בטיפול התשלום. גובה בגלל ו10/0 במרכז לאכול להם נעים לא כי 2 *</>< דיאטה; על
של הגבוה האחוז בגלל במקום. ארוחה אוכלים המשתתפים כל למרכזים, בניגוד יום,

זה. נושא לגבי logit ניתוח נעשה לא המשתמשים
ובוקר; צהריים אוכלים 730/0 כי עולה אוכלים שהמשתתפים הארוחות סוגי מבדיקת
גבוה שיעור נמצא מרכזים בשלושה צהריים. רק ו100/0 בוקר ארוחת רק אוכלים 40/0

כמעט מרכזים בשמונה ;(150/0110/0) בוקר ארוחת רק האוכלים משתתפים של יחסית
גבוהים שיעורים נמצאו מרכזים בארבעה צהריים; ארוחת אוכלים המשתתפים כל
290/0 בהדס, 520/0 בכרכום, 800/0) צהריים ארוחת אוכלים שאינם משתתפים של יחסית
חמה ארוחה לאיאכילת הסיבה על המשתתפים נשאלו כאשר בנרקיס). ו220/0 ברקפת
בטעם זאת הסבירו ומיעוטם בביתם, לאכול מעדיפים הם כי ציינו, מרביתם במרכז,

האוכל.

רצויים ושינויים שביעותירצון ג.

מרכזים בארבעה הארוחות. הגשת של מהתנאים שביעותרצונם על המנהלים את שאלנו
מחדרי אוכל חדר של ואיהפרדה צפיפות על בעיקר להגשה, הקשורות תלונות עלו
שביעותרצון את גם להעריך התבקשו המנהלים ד24). נספח (ראה האחרים הפעילות
לדיאטות התאמה כמות, מגוון, טעם,  הארוחה של שונים מהיבטים המשתתפים
הטעם הטעם. נושא להוציא האוכל, על תלונות היום אין כי טענו המנהלים וכדומה.
נבחנה לארוחות ההתייחסות המשתתפים. לתלונות כנושא המנהלים רוב עלידי צויין
על במרכזים, בארוחות השימוש דפוסי על ללמוד היתה המטרה המשתתפים. בקרב גם
במרכז הארוחה משמשת שבה המידה ועל אישביעותרצון קיימת שבהם התחומים

בקהילה. זה לשירות תחליף
החום, האוכל, הגשת צורת את הערכתם לפי נבדקה המשתתפים של שביעותהרצון
לגבי אחד סעיף על מתלוננים המשתתפים 36מכלל 0/0 כי נמצא, והטעם. הגיוון הכמות,
המתלוננים שיעור סעיפים. שלושהארבעה על ו30/0 סעיפים שני על 80/0 הארוחות;
טעם על התלונות מרבית היו במרכזים יום. לטיפול במסגרות יותר גבוה מעט היה
ועל (50/0) כמות על ,(40/0) לאנעימה הגשה על  ומיעוטן (200/0) המגוון ועל האוכל

.(20/0) החום
לוח (ראה הנפוצות התלונות ובסוגי המתלוננים בשיעור המרכזים בין הבדלים קיימים
המרכזים בין .(230/0) ובברוש (180/0) במרגנית נמצא מתלוננים של נמוך שיעור .(17
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על היו התלונות בכרכום ורותם. כרכום נמנים (65"/0) גבוה מתלוננים שיעור יש שבהם
מהאוכלים מ0/"50 (יותר המגוון על או הטעם על היו התלונות מרבית וברותם הטעם

מהתחומים). אחד כל על התלוננו
זו בעיה במרכז. בארוחה איהשתתפות היה מהארוחות לאישביעותרצון אחר מדד
כי ציינו, שם המשתתפים מרבית ובהדס. בכרכום  מרכזים בשני במיוחד עלתה
של גבוה שיעור נמצא אלה במרכזים האוכלים בקרב גם בביתם. לאכול מעדיפים הם
המגוון, על היו בכרכום הנפוצות התלונות .41>y><  ובכרכום 590/0 בהדס  מתלוננים

הטעם. על ובעיקר הכמות על ובהדס

במרכז משתתפים שאינם בימים למשתתפים ארוחות הספקת ד.
משתתפים אינם הם שבהם בימים חמה ארוחה להם מכין מי המשתתפים, את שאלנו
שלושים הארוחות. להספקת שונים מקורות קיימים כי מראים, הנתונים במרכז.
240/0 הארוחה; את הזוג בן מכין ל320/0 בעצמם; מכינים מהמשתתפים אחוזים ואחד
(חמות מוכנות ארוחות מקבלים 40/0 מידיד; או משכן  30/0 מהילדים; עזרה מקבלים

.(18 לוח (ראה חמה ארוחה בתשלום מישהו מכין ול50/0 קפואות) או
שאינם המשתתפים משל שונים במרכז האוכלים המשתתפים של העזרה מקורות
אינם שבהם בימים לעצמם לבשל יותר נוטים במרכז הלאאוכלים בו. אוכלים
בני של עזרה פחות להם יש אוכלים); 30></0 לעומת לאאוכלים 370/0) משתתפים
אינם והם (260/0 לעומת 120/0) פחות להם מסייעים הילדים ;(300/0 45לעומת 0/0) זוג
120/0 לעומת הלאאוכלים מקרב אחד (אף פורמליים עזרה במקורות כלל משתמשים
מהאוכלים ניכר לחלק כי מראה, הקבוצות שתי בין השוני שאוכלים). אלה מקרב
עלידי המסופק או אחר במקום בתשלום הנקנה לשירות תחליף היא הארוחה במרכז
הוא לכך הביטויים ואחד יותר, בודדה אוכלוסייה זוהי פורמליים. בלתי גורמים

עזרה. כמקור זוג בני של היחסי מיעוטם
במרכזים, הביקורים לתדירות גם התייחסנו ארוחות בשירות השימוש בחינת לצורך
תחליף לשמש הארוחה עשויה יומיומית כמעט בתדירות המשתתפים שלגבי בהנחה,
כי נמצא, בשבוע). (פעםפעמיים נמוכה בתדירות שבאים מלאלה יותר בבית לארוחה
במרכז. אוכלים אינם קשישים) ב57 (מדובר גבוהה בתדירות המשתתפים מאלה 160/0

על האוכלוסייה מאפייני ושל ההפעלה דפוסי של היחסית ההשפעה את להעריך קשה
זה הבדל הארוחות. הכנת באופן הוא המרכזים בין העיקרי השוני זה. בשירות השימוש
שיעור במקום, מתבצע הבישול שם למשל, במרגנית, ההשתתפות. רמת על משפיע אינו
בשירות השימוש כי ייתכן מביתאבות. מובא האוכל שבו רותם, של לזה זהה האוכלים
מחוץ אכילה בהרגלי גם רבה במידה ואולי ההגשה, באופן בטעם, יותר מותנה ארוחות

עמו. לאכול והרצון בבית בןזוג של בהמצאותו או לבית



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי ושביעותחרצון, השימוש חיקף  ארוחות :17 לוח

סה"כ סה"כ
p טיפול מרכזי
^ יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום ארוחות
// 
:i ההשוות0יון היקף
:? 100 48 100 100 100 89 100 86 44 95 89 100 87 86 88 לפחות אחת ארוחה אוכלים

פ 100 48 100 93 100 78 100 86 20 95 89 97 80 71 84 חמה ארוחה אוכלים

$$ חגץ שביעית
15 לפחות מתלוננים
0 43 59 25 28 18 31 29 29 41 65 23 65 31 37 36 אחד דבר על

י 9 58536  5 8 55 ההגשה אופן על מתלוננים
י**
8 27 22 15 23 8 3 24 29 18 56 9 51 23 13 21 האוכל טעם על מתלוננים

'ל * 11  20 12 8 23 17  41  13 53 8 35 20 גיוון חוסר על מתלוננים

f 6 37 7 5 8 4 5 5    5 האוכל כמות על מתלוננים

י   10 33     3 5 2 האוכל חום על /מתלוננים 
Jy תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז י

//
ilk\
/A

^/
1י
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גדול בו השימוש שהיקף שירות, הוא במרכז הארוחה כי מראים, הנתונים לסיכום,
התומכים שמכינים לארוחה תחליף המקרים, ברוב מהווה במרכז הארוחה למדי.
גורמים עלידי המסופקת לארוחה תחליף לעתים, או המשתתף, עבור הלאפורמליים

פורמליים.

האוכלים בקרב המשתתף, בבית ארוחות בהכנת העזרה מקור  ארוחות :18 לוח
(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  במרכז חמה ארוחה והלאאוכלים

אוכל לא אוכל סה"כ
במרכז במרכז יום מרכזי בביתוז למשתתף ארוחה מכין מי

37 30 31 בעצמו מכין
45 30 32 זוג בן/בת
12 26 24 ילדים
4 2 2 שכן/ידיד

או מוכנות ארוחות קונה
 12 10 בתשלום מישהו
 >0.5 >0.5 אחד אף

רחצת 2.2.3

ההפעלה מתכונת א.
בהיקפים מופעל השירות ד25). נספח (ראה רחצה שירותי קיימים המרכזים בכל לא
ובכרכום. בסיגלית בברקן, בנרקיס, בציפורן, בהדס, בברוש,  מרכזים בשבעה שונים
לרחצה. פיזיים תנאים אין  ורקפת פרג כלנית, מרגנית,  מרכזים בארבעה
לשירות. ביקוש היה שלא מאחר אחות, לחדר אותה שהסבו מקלחת, היתה במרגנית
טענה בכלנית נפש. לתשושי החדש האגף בניית עם השירות את לפתח מתכננים ברקפת
בפרג לשירות. ביקוש כיום אין ואף רצון, משביעי אינם הקיימים התנאים כי המנהלת,
בקהילה שהשירותים מאחר בו צורך אין המנהלת ולדעת לשירות, פיזיים תנאים אין
בטיפול עדיין. מופעל אינו השירות אך פיזיים, תנאים יש ברותם השירות. את מספקים

שנבדקו. המסגרות חמש מתוך בשלוש מופעל השירות כי נמצא, יום
זמינותו, את והן זה, לשירות הביקוש את הן תגדיל סיעוד ביטוח חוק הפעלת כי ייתכן
במרכז בביקור טיפול שעות שתי להמיר מותר סיעוד ביטוח חוק שלזכאי משום זאת
הרי הסיעוד בקיצבת הכלולים מהשירותים חלק הוא הרחצה ששירות מאחר יום.

השירות. את לספק המרכז של מחובתו
הביקוש החוק, הפעלת בעקבות כי נמסר, המרכזים מנהלי עם לאחרונה שנערכו בשיחות
בנובמבר שבוצעה ראשונית, מבדיקה אולם, שינוי. של בתהליך נמצא אכן זה לשירות



123 שימוש ודפוסי הפעלה מתכתת דגמים,  חיום במרכזי השירותים סל

שבמדגם במרכזים בשירות השימוש היקף כי עולה, למרכזים), טלפון (בשיחת 1989

משמעותי. באופן עדיין השתנה לא

השימוש דפוסי נ.

מופעל שהשירות בין היום, מרכזי בכל המשתתפים מכלל 90/0 המשתתפים, דיווח לפי
רחצה. בשירות משתמשים שלא, ובין

היקף .160/0 הוא הממוצע המשתמשים אחוז (שבעה), מופעל השירות שבהם במרכזים
בהדס גבוה שימוש נמצא המרכזים בין .(110/0) יום בטיפול נמצא יותר נמוך שימוש
ועד מ20/0 נע השימוש שיעור המקומות בשאר בהתאמה). ו780/0, 440/0) ובסיגלית
אפיונים בעלת היא גבוה המשתמשים ריכוז שבהם המרכזים בשני האוכלוסייה .200/0

נפש. תשושי של גבוה אחוז  ובסיגלית לאיהודית, אוכלוסייה יש בהדס  מיוחדים
זה. שירות לגבי Logit ניתוח בוצע לא המשתמשים מיעוט בשל

הזקוקים מכלל השימוש שיעור חישוב היא רחצה בשירותי השימוש לבחינת נוספת דרך
(הכוללים המשתתפים מכלל ולא לאו), אם ובין מופעל השירות אם (בין ברחצה לעזרה
המרכזים בכל המשתתפים מכלל 440/0 ברחצה). לעזרה זקוקים שאינם קשישים גם
נמצא, בשירות, השימוש עם לעזרה ההזדקקות את מצליבים כאשר ברחצה. מתקשים
זקוקים אינם משתתפים) 73 (סה"כ רחצה בשירות מהמשתמשים 440/0 כי להפתעתנו,
אינו שהמשתמש בהכרח איננה שבמרכז הרחצה בשירות לשימוש הסיבה כלומר, לעזרה.
המשתתפים. של הדיור תנאי הוא לכך ההסבר מן חלק כי ייתכן, בעצמו. להתרחץ מסוגל
נמצאים המשתמשים שמרבית מכיוון תרבותי, מרכיב גם בתופעה יש זאת, עם יחד
לכך הזקוקים בקרב השימוש שיעורי חישוב לאיהודית. אוכלוסייה המשרת בהדס,
ו40/0 בלבד מהמרכז 80/0) מהמרכז השירות את מקבלים מתוכם 120/0 כי מעלה, בלבד
= הבא באופן העזרה מקורות מבחינת מתפלגים הנותרים 880/0 והמשפחה). מהמרכז
מקבלים אינם ו60/0 מתנדב; או ידיד משכן, 40/0 בתשלום; J/% בלבד; מהמשפחה 610/0

העיקרי העזרה מקור הרחצה בתחום כי מראים, אלה נתונים .(20 לוח (ראה עזרה
המשפחה. הוא לקשיש

וגם השירות בהפעלת גם להתחשב היא בשירות השימוש היקף לבדיקת שלישית דרך
משרתים מופעל השירות שבהם המרכזים כי מראה, לעיל 19 לוח לו. בהזדקקות
גבוה הוא הזקוקים בקרב השימוש היקף יום בטיפול ברחצה. לעזרה מהזקוקים 200/0

יום בטיפול זה לשירות הזקוקים הקשישים שיעור שני, מצד אולם, .(410/0) בהרבה
יום בטיפול האוכלוסייה לפיכך, .(440/0 לעומת 270/0) במרכזים משיעורם בהרבה נמוך
שהוצגו לממצאים תואם זה (נתון במרכזים. מהאוכלוסייה זה לשירות פחות זקוקה
פחות של קיומם ובמיוחד המרכזים לעומת יום בטיפול האוכלוסייה אפיוני על ב' בפרק

במרכזים). מאשר שם מוגבלים



**■

(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתוגים  יום וטיפול מרכזים לפי לעזרה, הזקוקים בקרב בשירות ומעונייניס לאישימוש סיבות לעזרה, הזדקקות השימוש, היקף  רחצה :19 לוח

י* סה"כ סה"כ
^ טיפול מרכזי מאפייני
0 יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום רחצה
£ 11 44  4 לא 2 8 78 6 לא 20 לא לא לא 16 השימוש היקף
*~" קיים קייס קייס קיים קייס
si 27 17 95 72 66 12 56 87 42 52 35 30 25 41 44 לעזרה זקיקים

15 השימוש היקף
" 41 20  5 ל  10 89  ל 50 ל ל ל 20 הזקוקים מיוון
c א א א א א

£ לאי סינית
5 (מתוך שימוש
n לעזרה) הזקוקים
£  29 6  ר 42 (100) 11 19 ר 37 ר ר ר 14 עזרה מספיק להם יש

ל ל ל ל ל
ו וווו
ו וווו

50___ ____נ נ 30גננ הסתייגות הביעו
ט ט ט ט 0
י י י < <

50  89 84 16 31  81 12 56 השירות על ידוע לא

מעוגיינימ
מתון בשירית

הזקוקים
אין שם (במקומות

90 26 58 39 80 47 44 כזה) שירות

תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז



125 שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,  חיום במרכזי השירותים סל

אינו שבהם אלה לבין קיים השירות שבהם מרכזים בין העזרה במקורות שוני קיים
בהתאמה) ל/550, לעומת 680/0) השירות בהספקת המשפחה של בחלקה בעיקר קיים,
הינה המשפחה זאת, עם בהתאמה). ,220/0 לעומת 140/0) בתשלום השירות של ובחלקו
כי לציין, חשוב מופעל. השירות שבהם במרכזים גם השירות להספקת העיקרי המקור

מהמשפחה. נוספת עזרה מקבלים במרכז העזרה ממקבלי 60/0

ואינם לעזרה הזקוקים קשישים של קיומם הוא אליו, להתייחס שחשוב אחר, ממצא
הזקוקים מכלל ל50/0 מגיעה זו אוכלוסייה .(20 לוח (ראה מקור משום זאת מקבלים
זמין אינו שהשירות במקומות מהזקוקים ול90/0 בהם זמין שהשירות במרכזים לעזרה
כמקור בהכרח נתפס אינו המרכז כי מראה, הוא אולם קטן, שיעור זהו אמנם בהם.

חלופיים. מקורות אין כאשר אפילו השירות להספקת

השירות בהם במרכזים לעזרה, הזקוקים בקרב העזרה מקורות  רחצה :20 לוח
מריאיון נתונים  מופעל אינו השירות בהם המרכזים לעומת מופעל

(באחוזים) המשתתפים

שאין מרכזים שיש מרכזים סךכל
רחצה בהם רחצה בהם הזקוקים העזרה מקורות

100 100 100 סה"כ
68 55 61 משפחה
1 6 4 מתנדב ידיד, שכן,
22 14 17 בתשלום
 14 8 בלבד מרכז
 6 4 מרכז + משפחה
9 5 6 מקבל לא

זה בשירות משתמשים אינם ברחצה לעזרה הזקוקים שקשישים לכך הסיבות מהן
אחרים ממקורות מקבלים שהם שהעזרה מכך, נובע הדבר האם זמין? הוא כאשר
קיבלוהו אם קשר בלי במרכז מהשירות הסתייגויות שקיימות או להם, מספיקה
לו, הזקוקים הקשישים נשאלו הרחצה שירות מופעל שבהם במרכזים אחר? ממקור
רשימה מתוך לבחור, היה הקשיש על בו. משתמשים שאינם לכך העיקרית הסיבה מה
במידה רלוונטיות היו הסיבות שאר אם גם לגביו, העיקרית אחת, סיבה סיבות, של
לעזרה, והזקוקים במרכז בשירות הלאמשתמשים כלל מתוך שצויינו, הסיבות פחותה.
סיבה ציינו 360/0נוספים מספיקה; עזרה היום להם יש כי ציינו, 170/0 = כדלקמן התפלגו
מקבלים לא במרכז, קר נקי, לא קרים, המים נעים, לא נוח, לא  לנוחיות שקשורה

השירות. קיום על יודעים אינם כי טענו הנותרים ו0/ס56 עזרה; מספיק
נזקקים של גבוה ושיעור במרכזים רחצה שירות זמינות כי מראים, אלה נתונים
עיקריות סיבות שתי יש לכך המרכז. במסגרת בשירות שימוש מבטיחים אינם לשירות
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לשירותים תחליף במרכז רואים ואינם בבית עזרה מקבלים שהקשישים האחת, 
לממצא להתייחס כיצד ברור לא השירות. קיום על איידיעה היא השנייה הסיבה אלה.
את המרכזים מיידעים דרך באיזו ולבחון הנושא, את יותר לבדוק כדאי אולי זה.

הקיימים. השירותים על משפחותיהם ואת הקשישים

רצויים (שינויים שביעותירצון ג.

נושאים: למספר התייחסו הם הרחצה. בשירות בשינויים הצורך על המנהלים את שאלנו
פיזיים תנאים שיפור הבניין), הרחבת עם להתבצע מתוכע  (בברוש בהרחבה הצורך
כוחאדם והוספת (בברקן) גברים של רחצה שיאפשר כוחאדם הבטחת (בסיגלית),
במקומות תקציב). בתוספת מותנה להרחבה, תכניות יש  (בנרקיס השירות להפעלת
להם אין ולכן להפעלה דרישה היום אין כי המנהלים, טענו מופעל, אינו השירות שבהם

לעתיד. תכניות
בשירות להשתמש הקשיש נכונות נבדקה קיים, אינו השירות שבהם במרכזים
מעוניינים היו ס/440 מרכזים, בחמישה ברחצה לעזרה הזקוקים מכלל במסגרתם.
כשבודקים .(900/0) יותר רבה ההתעניינות היתה יום בטיפול השירות. של בקיומו
למחצית כי נמצא, הלאמסופקים הצרכים של כפונקציה השירות לקבלת הרצון את
אף נחוץ הוא השנייה ולמחצית לאמסופקים, צרכים בשל נחוץ השירות מהמעוניינים
בקיום המעוניינים בקרב בודדות נשים ריבוי בולט עזרה. מספיק היום מקבלים שהם

השירות.

מופעל. כשהוא אף קיומו על יודעים שאינם הקשישים בקרב גם עלה בשירות הרצון
במרכזים היום השירות קיום על יודעים ואינם לעזרה הזקוקים מהקשישים, כ150/0

בו. להשתמש רצון הביעו אלה,

הקיימים הצרכים מלוא את מבטא אינו בשירות הנוכחי השימוש היקף לסיכום,
הגדול בחלקו נובע הניצול חוסר בהם מופעל שהשירות במרכזים אחד, מצד לשירות.
לא חלק מופעל, אינו הוא שבהם במקומות שני, מצד נוחות. מחוסר או ידיעה מחוסר
הדרכים על הדעת את לתת מקום יש כי נראה לפיכך, בו. מעוניינים מהקשישים מבוטל
ואם המשתתפים בקרב מתאימה הפצה עלידי אם בשירות השימוש לעידוד האפשריות

לשימוש. נוחים תנאים הבטחת עלידי

כמסה 2.2.4

(בחמישה והדס נרקיס סיגלית, כרכום, ברוש, רותם,  מרכזים בשישה מופעל השירות
בכרכום, בברוש, יום. בטיפול כלל זמין אינו השירות רחצה). שירות גם קיים מהם
לכל גם פתוח אלא המשתתפים, את רק לא משמש השירות ובנרקיס בסיגלית
משתתפים שאינם הקשישים עלידי בשירות השימוש כי (אף בקהילה. האוכלוסייה
אינו השירות עבור התשלום בחודש.) בממוצע 4קשישים 3  למדי מצומצם הוא בו

ד25). נספח (ראה למכונה שקלים 2.5 עד למכונה שקלים מ5 ונע אחיד,



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי לעזרה, הזקוקים מתוך בשירות ומעוניינים בשירות לאישימוש סיבות לעזרה, הזדקקות שימוש, היקף  כביסה :21 לוח

סה,,כ סה"כ
^ טיפול מרכזי
^ יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום כביסה שירות
? לא 47 לא לא לא  לא 65 6 לא 7 5 לא לא 15 השימוש היקף
£ קיים קייס קיים קייס ק>>ס קיים קייס קייס
£ ל*זרה זקיקיט
n שאינם אלה (כולל
? 84 96 100 91 89 66 94 87 79 96 77 84 87 94 87 היום) עזרה מקבלים
£ שימוש היקף
£ 8ל76לללל50 18לל6 הזקוקים מתוך
ם א א א א א אא
1 vw>v לאי סיבות
£ רררר ר רר לעזרה) הזקוקים (מתוך
? 89 ל ל ל 42 ל (100) 41 ל 58 34 ל ל 50 צריך לא
0 וווו ו וו
*3 3וו63ו8וווו_ טח לא
£ נ נ נ נ נ ^ני  12 ט ט ט  ט  22 ט 24  ט ט 10 נעים לא
^ י < י י י §יי יודעים אינם
£ 100 58  29 13 54 34 השירות על

;ן מתק בשיתו* נאונייניס
9 לעזוה הזקוקים
£ שירות אין שם (במקומות
^ 48 5 18 16 44 40 35 40 31 כזה)
3 תומכים. עם ראיונ\ת של גבוה אחוז

/^

1י
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שיעור בשירות. משתמשים במרכזים הקשישים מכלל 60/0 המשתתפים, נתוני לפי
המשתמשים רוב .(21 לוח (ראה 150/0 הוא קיים השירות שבהם במרכזים ההשתתפות
המרכזים שני ,(480/0) ומהדס בשירות) משתמשים המשתתפים מכלל 66"/0) מסיגלית הם
לאיהודית, היא האוכלוסייה בהדס מיוחדים: אפיונים בעלות אוכלוסייות המשרתים
של Logit ניתוח בוצע לא המשתמשים, מיעוט בשל נפש. תשושי מרביתם  ובסיגלית

זה. שירות

790/0מכלל בו. בצורך בהתחשב כביסה בשירות השימוש נבחן לרחצה, בדומה
המשתתפים, מכלל 80/0 רק אך בעזרה, צורך על דיווחו המרכזים בכל המשתתפים
במרכז רק (50/0) מיעוטם במרכז, השירות את מקבלים בכביסה, לעזרה הזקוקים
180/0 בהם, מופעל שהשירות במרכזים ומהמרכז. מהמשפחה  (30/0) ואחרים

.(22 לוח (ראה המרכז במסגרת בשירות משתמשים לעזרה מהזקוקים
(סיגלית מרכזים בשני אחידות. אינן במרכזים השירות חיוניות לגבי המנהלים דעות
להם היה לא אבל להרחיבו, רצון המנהלים הביעו השירות, את המפעילים ורותם),
רקפת, (פרג, המנהלים רוב קיים, אינו שהשירות במקומות זאת. לעשות ניתן כיצד ברור
יום לטיפול האחראים גם בקהילה. זמין שהוא מאחר צורך בו ראו לא ומרגנית) כלנית

זה. בשירות צורך ראו לא

מופעל השירות בהם במרכזים לה הזקוקים בקרב העזרה מקורות  כביסה = 22 לוח
(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  מופעל אינו בהם במרכזים

שאין מרכזים שיש מרכזים סךכל מקורות
כביסה בהם כביסה בהם הזקוקים העזרה

100 100 100 סת"ג
76 63 70 משפחה
41 3 מתנדב ידיד, שכן,
11 7 9 בתשלום
 11 5 בלבד מרכז
 7 3 מרכז + משפחה
8 8 8 מקבל לא
1 3 2 ידוע לא

השירות שבהם המרכזים בין השירות להספקת כמקור המשפחה של בחלקה שוני קיים
שוני גם קיים המרכזים בין .(630/0 לעומת 760/0) קיים אינו שבהם אלה לבין מופעל
להיות ממשיכה המשפחה זאת, עם .(70/0 לעומת 110/0) בתשלום השירות של בחלקו
כי נמצא, בנוסף בהם. מופעל שהשירות במרכזים גם השירות להספקת עיקרי מקור
בין זהה ושיעורם מקור, משום אותה מקבלים אינם לעזרה הזקוקים מהקשישים 80/0

קיים. אינו הוא שבהם המרכזים לבין קיים השירות שבהם המרכזים
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הזקוקים שקשישים לכך הסיבות מהן היא, הממצאים מתוך העולות השאלות אחת
נובע הדבר האם בהם? זמין שהוא במרכזים בשירות משתמשים אינם בכביסה לעזרה
בשירות משימוש מסתייגים שהם או להם, מספיקה מקבלים שהם שהעזרה מכך
לעזרה הזקוקים הקשישים צורכיהם. על המענה לטיב קשר בלי דווקא, במרכז הזה
רשימה מתוך במרכז בשירות לאישימוש אחת עיקרית סיבה לבחור נתבקשו בכביסה
הוא שבהם במרכזים לעזרה, וזקוקים בשירות, הלאמשתמשים מכלל סיבות. של
הקשורות סיבות ציינו נוספים 160/0 מספיקה, עזרה היום להם יש כי ציינו, 500/0 זמין,
יודעים אינם כי טענו, 340/0 ו בביתן ועדיף לסחוב קשה נעים, לא נוח, לא  בנוחות

השירות. קיום על
של גבוה ושיעור אחד, מצד במרכזים, כביסה שירות זמינות כי מראים, אלה נתונים
סיבות שתי לכך המרכז. במסגרת ניצולו מבטיחים אינם שני, מצד לשירות, זקוקים
במרכז משתמשים ואינם מהמשפחה, עזרה מקבלים הקשישים האחת, עיקריות:
עד השירות. קיום על איידיעה היא השנייה הסיבה בבית. הניתנים לשירותים כתחליף
קיים, אינו השירות שבהם המרכזים לגבי זמין. הוא שבהם במרכזים בשירות דנו כה
מעוניינים היו 310/0 המרכז. במסגרת זה בשירות להשתמש הקשיש נכונות את בחנו
שהשירות מרכזים בשבעה בכביסה לעזרה הזקוקים כלל מתוך השירות של בקיומו
מחציתם .(480/0) בשירות מעוניינים של יותר גבוה שיעור נמצא יום בטיפול בהם. חסר
למרות בו מעוניינים היו ומחציתם לאמסופקים, צרכים בשל בשירות מעוניינים היו
המעוניינים באחוז הבדלים נמצאו לא למרכז. מחוץ מספקת עזרה מקבלים שהם

המגורים? סידור לפי או ובניידות אישי בטיפול מוגבלות לפי במרכז בשירות
הפעלת וברחצה. כביסה בשירותי השימוש בדפוסי דמיון יש כי מראה, לעיל הניתוח
= שלעיל הניתוח מתוך העולים גורמים, בכמה התחשבות מחייבת הללו השירותים שנים
אלה. בשירותים לצורך בלעדי קנהמידה להוות יכולה אינה לעזרה ההזדקקות (1)

הם כאשר גם חוץ מגורמי אלה שירותים מקבלים האנשים מרבית כי מראים, הנתונים
במרכז. זמינים

לדרכי תשומתלב מתן המחייב דבר למשתתפים, תמיד ידוע אינו השירות קיום (2)
בהם. למשתתפים המרכזים שירותי של ההפצה

אינוחיות מחמת בעיקר היו וכביסה רחצה בשירותי משימוש ההסתייגויות (3)

פיזיים לתנאים קשורה איהנוחות אם ברור לא רחצה, לגבי השימוש. ואינעימות
לבית. מחוץ ברחצה הכרוכה כללית פסיכולוגית לאינוחות או קיימים אובייקטיביים
מערבוב ואינעימות הכביסה את להביא מהקושי אינוחות הובעה לכביסה אשר

אחרים. של זו עם הכביסה
השימוש דפוסי את לשנות הרחוק, בטווח אולי, עשויה, סיעוד ביטוח חוק הפעלת (4)

יותר. מאוחרים בשלבים נוספת בדיקה מחייב זה נושא הכביסה. בשירותי גם
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(כיחפתיה) פדיקור 2.2.5

לטיפול המסגרות וברוב המרכזים בכל כמעט נפוץ כירופודיה) (או הפדיקור שירות
ברקפת כוחאדם), למצוא שהתקשה חדש, (מרכז ברותם קיים אינו השירות יום.
בשבעה ובהדס. להתעורר) העלולות סוכרת לחולי בעיות בשל לכך הרופא התנגד (שם

בקהילה. לאוכלוסייה גם אלא המרכזים למבקרי רק לא זמין השירות מרכזים
המשתתפים. של ההשתתפות בדמי נכלל ואינו בתשלום, כשירות מסופק הפדיקור
בין שונות קיימת לטיפול. שקל שבעהעשר עד משלושה נע השירות עבור התשלום
נספח (ראה ההספקה של הקביעות ובמידת השירות הספקת בתדירות המרכזים
את מזמינים ביקוש כשיש כלומר הצורך, לפי מופעל השירות מרכזים בשלושה ד25).
פעמים שלוש עד בשבוע מפעמיים יותר, קבוע בסיס על ניתן הוא באחרים הפדיקוריסט.

יום. בטיפול גם נמצאו דומים הבדלים בחודש.
במרכזים המשתתפים מכלל 33"/0 המשתתפים. בריאיון נבחן בשירות השימוש היקף
אחוז יום. בטיפול נמצא דומה שימוש שיעור .(23 לוח (ראה בשירות משתמשים
שבהם במרכזים מהמשתתפים 200/0 קיים. הוא בהם במרכזים ל360/0 מגיע השימוש
 בכרכום במיוחד גבוה הלאיודעים אחוז קיומו. על יודעים אינם קיים השירות
של גבוה ריכוז קיים האחרונים בשניים .300/0  35ובאלון 0/0  בסיגלית ,400/0

למשתתפים. ולא לתומכים מתייחסת איהידיעה ולפיכך נפש, תשושי
שבהם מרכזים להוציא בשירות, המשתמשים באחוז המרכזים בין גדולים הבדלים אין
בין קשר נמצא לא כמוכן, משתמשים. של נמוך מספר ושבהם נפש תשושי משורתים
של דומה אחוז נמצא למשל, כך, בו. השימוש היקף לבין השירות הספקת תדירות
 ובשני בשבוע, פעמיים מסופק השירות שבראשון למרות ובברקן, בפרג משתמשים

בחודש. פעמיים
Logit ניתוח באמצעות השימוש היקף על האוכלוסייה מאפייני של ההשפעה בחינת
אירופה ילידי כי נמצא, השימוש. היקף על השפעה יש ולמוצא למוגבלות כי מראה,
והמוגבלים אסיהאפריקה, ילידי מאשר יותר השירות את לצרוך נוטים אמריקה
ובטיפול בניידות ומהמוגבלים מהעצמאים יותר בשירות משתמשים בלבד בניידות

ד26). נספח (ראה אישי
למשל, כך, הטיפול. ובמחיר ההפעלה בתדירות המרכזים בין גדולה שונות קיימת
בנרקיס ואילו ל340/0, מגיע השימוש ושיעור בשבוע, פעמיים מופעל בכרכום השירות
השירות .510/0 הוא בו השימוש והיקף קבוע) בסיס על (לא הצורך לפי מופעל השירות
על השפעה האוכלוסייה למאפייני כי כן, אם נראה, בנרקיס. מאשר בכרכום יותר זול
בהרכב דמיון ויש דומים, השימוש שיעורי למשל, ובציפורן, בברוש השימוש. היקף

המוצא. לפי האוכלוסייה



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בשירות, ומעוניינים השירות על איידיעה השימוש, חיקף  ומספרה פדיקור :23 לוח

 ס^
o טיפול מרכזי
* יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת ^יום . .  ■ ■■? טדיקוו
£ לא לא שיעור
^ 30 4 14 33 39 51 40 29 34 22 34 קיים 45 קייס 33 שימוש
ר*
5£ יודעים אינם
D לא לא הלא מתוך
^ 44 92 94 44 10 4 14 82 62 7 30 רלוונטי 33 רלוונטי 31 משתמשים
5 שיעור

1 המעוניינים
י 21 78 (61) (23)   (8) (30) (41)  (6) 61 (12) ג5 *< בשירית

_ם מ*0וח
§ 19 36  44 73 44 28 לא 41 43 24 28 73 17 36 שימוש שיעור

5 קייס יודעים אינם
^ לא הלא מתוך
JJ 26 40 100 29  8 11 רלוונטי 16  18 11  " " משתמשים
^ שישר
£< חמעוניינים
£ 18 (17) m (13) _ (2) (8) 57 (9) ^ (3) 1(11) 11 בשירות
s<  ■

£, תומכים. עם ראיונות של גמה אחוז .
5 במרכז. השירות קיום על ידעו שלא הקשישים סח"כ מתוך  בסוגריים המספרים 1

1י
'**
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אינו השירות שבהם המקומות בשלושת כי מראה, הלאמסופקים הצרכים של בדיקה
ובהדס 610/0 ברותם ,530/0 ברקפת  בו מעוניינים מהמשתתפים ממחצית יותר קיים,
שאינם משתתפים של גבוה שיעור היה שבהם במקומות גם עלה לשירות הביקוש 780/0

היו שבו ובאלון בשירות, מעוניינים 410/0היו שבו בכרכום, למשל,  קיומו על יודעים
אלה נתונים .(210/0) בשירות עניין המשתתפים הביעו יום בטיפול גם מעוניינים. 610/0

או מופעל, הוא אין בהם במרכזים ובעיקר השירות של בתוספת עניין יש כי מראים,
קיומו. על יודעים אינם משפחותיהם בני או הקשישים שבהם במרכזים

מספרה 2.2.6

מופעלים והם יום, לטיפול המסגרות ובכל המרכזים בכל זמינים מספרה שירותי
לפדיקור, בדומה במספרה, לקהילה. גם זמין השירות מרכזים בשבעה שונים. באופנים
ד25). נספח (ראה קביעותו ובמידת השירות בתדירות המרכזים בין הבדלים קיימים
האחרים ואילו השבוע, ימות בכל זמין השירות ובכלנית, בפרג כגון מהמרכזים, בחלק
המשתתפים עלידי ממומן זה שירות סיגלית). (ברוש, הצורך לפי אותו מפעילים

נפרד. בתשלום
בהדס קיומו). על יודעים אינם 100/0 (רק להם מוכר השירות המשתתפים, נתוני לפי
 וברקפת השירות, על יודעים שאינם משתתפים של (280/0) יחסית גבוה אחוז נמצא

.19"/0

ובמרגנית. בפרג נמצא (730/0) גבוה שימוש שיעור בשירות. משתמשים מהמשתתפים 360/0

השימוש שיעור יום בטיפול .210/0  וברקפת 290/0  בברוש היו יותר נמוכים שיעורים
לא בפדיקור, כמו זה, בשירות גם .(190/0) המרכזים של מהממוצע ניכרת במידה נמוך
הקביעות מידת או השירות הספקת תדירות לבין המשתמשים אחוז בין קשר נמצא
שונים השימוש שיעורי יוםיום, בהם זמין שהשירות ובכלנית, בפרג למשל, כך, שלו.

.(430/0 לעומת 730/0)

ניתוח ביצענו השימוש, היקף על במרכזים המשתתפים אפיוני השפעת על לעמוד כדי
בשירות השימוש על השפעה ולמין למוגבלות כי מראה, הניתוח ד27). נספח (ראה Logit
למוצא מנשים. יותר  וגברים מהעצמאיים, יותר בשירות משתמשים המוגבלים 

השימוש. על השפעה היתה לא ולגיל
היקף על האוכלוסייה מאפייני לעומת ההפעלה מתכונת של היחסית ההשפעה בדיקת
וכי השימוש, בהיקף הבדלים יוצרת אינה ההפעלה בדפוסי השונות כי מראה, השימוש
למשל, כך, השימוש. בהיקף הבדלים על העיקריים המשפיעים הם האוכלוסייה מאפייני
מאוד השימוש והיקף קבוע) בסיס על (לא הצורך לפי מופעל השירות וברותם, במרגנית

בהתאמה). ו280/0, 730/0) שונה
להרחבה. או לשינוי בולטים צרכים הקשישים העלו לא שלגביהם השירותים, אחד זהו
וביסוס בברקן השירות הרחבת  בשינוי צורך היה מרכזים בשני המנהלים, דיווח לפי
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בקרב יותר רב עניין נמצא יום בטיפול בסיגלית. יותר מקצועי כוחאדם על השירות
בו). מעוניינים היו 190/0) השירות בהרחבת המשתתפים

האישיים השירותים סל סימם 2.2.7

המוצעים האישיים השירותים בסלי הבדלים קיימים כי מראה, לעיל שהובא הניתוח
ארבעה לגבי נבחנו המשתתפים של השימוש דפוסי בהם. השימוש ובהיקף במרכזים
לפי כי נמצא לעיל, כאמור ומספרה. פדיקור כביסה, רחצה,  נפוצים שירותים
שירות קניות, ניידת כגון: נוספים, שירותים זמינים מהמרכזים בחלק המנהלים, דיווח
המשתתפים של השימוש דפוסי על מידע לנו אין וכדומה. בגדים תיקוני חיתולים,

אלה. בשירותים
כל חלופיות. מפעילויות בנוי אינו הפנאי, תחום כמו שלא האישיים, השירותים תחום
המשמשים התחומים למספר יותר להתייחס יש ולכן אחר, לצורך מענה מהווה שירות
הכלולים השירותים ארבעת של משולבת בחינה להרכבם. ופחות המשתתפים את
אחד שירות לפחות צורכים במרכזים המשתתפים מכלל 530/0 כי מראה זה בתחום
ידוע). לא ו30/0 בארבעה או בשלושה 20/0 בשניים, 190/0 אחד; בשירות משתמשים 290/0)

נובע זה ההבדל כי נראה, .(370/0) יום בטיפול יותר הרבה נמוכה אלה שירותים צריכת
אישיים. שירותים של יותר מצומצם מגוון יש יום שבטיפול מכך בעיקר

שירותים שצורכים המשתתפים באחוז המרכזים בין שונות קיימת כי מראה, 24 לוח
.760/0  ובמרגנית ,80/0  בפרג ,870/0  בהדס נמצא במיוחד גבוה אחוז אלה.
שיעור ס/410.  ובכלנית 300/0  ברותם ,170/0  ברקפת נמצא יחסית נמוך שיעור
בהם, מאישימוש או אישיים שירותים של מהעדרם בעיקר נובע הנמוך המשתמשים
פרג, סיגלית,  מרכזים בארבעה בהם. צורך העדר או קיומם על איידיעה עקב
שירותים שני הצורכים משתתפים של יחסית גבוה שיעור נמצא  והדס מרגנית ו

בהרכב האלה המרכזים ארבעת בין הבדלים קיימים אולם, .(500/0350/0) אישיים
 בהדס וכביסה; רחצה בעיקר צורכים בסיגלית בהם. הנצרכים האישיים השירותים

ופדיקור. מספרה  ובפרג במרגנית וכביסה; מספרה
מממשים היו לו המרכזים מן בחלק שונים להיות יכולים היו הצריכה דפוסי כי נראה,
ברחצה לעזרה הזקוקים בפרג מהמשתתפים 800/0 למשל, כך, המשתתפים. רצונות את
עניין הביעו לכביסה הזקוקים מאלה ו350/0 למרכז, השירות בהכנסת עניין הביעו
צרכים המשתתפים העלו לא ובסיגלית במרגנית זאת, לעומת במרכז. השירות בקיום
מרכזים בשני כאמור, רצונם. את מספקים הקיימים השימוש ודפוסי לאמסופקים

משתמשים. של מאוד גבוה שיעור נמצא אלה



r
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/7 (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי  ופדיקור מספרה רחצה, כביסת,  אישיים שירותים צריכת פרופיל :24 לוח

£ סה"כ סה"כ
ם טיפול מרכזי בשירותים £שימוש יום הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום אישיים

רן משתמשים אינם
^ 63 21 84 39 24 32 46 22 41 57 49 70 22 83 47 0"*n< QWVi

? משתמשים
§ 25 33 16 44 41 42 32 5 39 21 24 28 39 17 29 אחד בשירות

~י 12 46  17 35 26 22 73 20 22 27 2 39  21 שירותים בשני

P בשלושהארבעה
^ 2284 268 שירותים

ה0>גילות היקף
נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך גמה נמוך תקודם גדז"ח

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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היום מותנים יום ובטיפול במרכזים אישיים בשירותים השימוש דפוסי לסיכום,
השימוש את להגביר היה ניתן כי נמצא, הספקתם. ובאופן בזמינותם רבה במידה
של יותר רבה והכוונה השירות ושיפור פיתוח עלידי והכביסה הרחצה בשירותי
הוא הפדיקור המשתתפים. צורכי על היום עונה המספרה שירות ומשפחתו. הקשיש
ויידוע זמינותו הבטחת עלידי בו השימוש את להרחיב היה וניתן מבוקש, שירות

קיומו. על המשתתפים

טיפולייםמקצועיים ש>חת>ם 2.3

של שירות בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה, כולל הטיפולייםמקצועיים השירותים תחום
מקום מייחדת יום במרכזי העוסקת הספרות סוציאלי. עובד של ושירות אחות
של שונים טיפוסים בין להבחנה בהם ומשתמשת והשיקומיים, הרפואיים לשירותים
הזמן כמות ,Weissert לפי .(Tester 1989 ;Fennell 1981 ;Weissert 1979) יום מרכזי
המודל לבין השיקומי המודל בין להבחנה בסיס מהווה אלה לפעילויות המוקדש
של רחב בהיצע מאופיין השיקומי המודל הגדרתו, לפי היום. מרכז של החברתי
שירותי של וכן בדיבור וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, .■ כגון שיקומיים, שירותים
אקוטי, אשפוז אחרי עלפירוב יותר, מוגבלת אוכלוסייה משרת הוא (אחות). בריאות
ולאחר בו, המשתתפים של התפקוד יכולת את לשפר מטרתו יותר. נמוכה תפקוד וברמת
כלל בדרך מגיעות אלה למסגרות ההפניות לקהילה. אותם להחזיר קצובה זמן תקופת
'Weissert של ההגדרה לפי אליהן. מסונפים עצמם שהמרכזים רפואיות, ממערכות
וגרייה, הפעלה החזקה, חברתי, שיקום של מטרות יש הרבתכליתי או החברתי למודל
זמן לתקופת במרכז השוהה מוגבלת, ופחות הומוגנית פחות לאוכלוסייה מכוון והוא
עצמן והיחידות בקהילה, שונים מגורמים יותר מגיעות כאן ההפניות קצובה. בלתי
Weissert 1977 ;Weissert) עצמאיות כמסגרות פועלות או חברתיות למערכות מסונפות

.(1976

הבחנתו בקהילה, יום טיפול של במיון שעסקו אחרים חוקרים של להבחנות בדומה
אחרות יום לטיפול מסגרות לבין יום ביתחולים בין ההבדל את מחדדת weissert של
למרכזי ישימות פחות אלה הבחנות .(Tester 1989; O'Brien 1982; Fennell 1981) בקהילה
בין נבדלים, אלה יום. למרכז יום ביתחולים בין הבחנה ישנה בארץ בישראל. היום
בביתחולים והרפואי. השיקומי כוחהאדם של ובחלקו במטרות השהות, במשך השאר,
היעד יום בביתחולים זמן. הגבלת כל אין במרכזים ואילו בזמן מוגבלת השהות יום
החזקתית היא המטרה במרכזים ואילו התייצבות, או החלמה שיקום, הוא העיקרי
גדול המועסק והרפואי השיקומי כוחהאדם של חלקו יום בביתחולים וחברתית.

במרכזים. מחלקו
מעודנת טיפולוגיה בספרות אין המרכזים, בין ההבדלים את מדגישים שהחוקרים אף

טיפוסים. של יותר גדול רצף על היום מרכזי של תתסיווג כלומר, יותר,
להבחנה הקריטריונים כאחד משמש יום במרכזי השיקומירפואי המרכיב של חלקו
אלה שירותים של חלקם את לבדוק ניסינו בישראל היום מרכז בבחינת מרכזים. בין
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בריאיון נבחן הנושא הרצויים. השינויים ואת הפעלתם מתכונת את שונים במרכזים
מקצוע. אנשי של דיון ובקבוצת המשתתפים בריאיון המנהלים,

השירותים של לעומק בדיקה המחקר של השני בשלב נעשתה א', בפרק כאמור
פיזיותרפיה,  תחומים בארבעה המקצוע אנשי של דיון קבוצות באמצעות הטיפוליים
המועסקים מקצוע אנשי כ15 כללה קבוצה כל סוציאלי. ועובד אחות בעיסוק, ריפוי
הקבוצות היום. ובמרכזי בקהילה שונות במסגרות ומינהליים טיפוליים בתפקידים
אחת כל של למטלות באשר להמלצות להגיע היתה ומטרתן משימה, בקבוצות עבדו
נספחים המומלץ. ההעסקה והיקף הרצויה ההפעלה מתכונת במרכזים, אלה מפונקציות
לדיון הובאו שגובשו ההמלצות המפגשים. סיכומי את מציגים וד37, ד34, ד31, ד29,
למקומם באשר ההנחיות לקביעת נוספת חשובה תשומה והיוו הסטנדרטים, בוועדת

במרכזים. אלה שירותים של

פיזיותרפיה 2.3.1

ההפעלה מתכונת א.
את לקבל האמור ברקן, (להוציא המרכזים בכל כמעט מתוקנן פיזיותרפיה שירות
בהכרח מבטיח אינו תקן קיום אולם, ממוקם). הוא שבו בביתהאבות השירות
 בארבעה רק השירות מופעל המרכזים, שנייםעשר מתוך השירות. של הפעלה
להפעיל נסיונות היו האחרים המרכזים מן בחלק וכלנית. מרגנית ברוש, סיגלית,
במיוחד  כוחאדם למצוא קושי היה המנהלים לטענת אולם, פיזיותרפיה, שירות
השתמשו וציפורן) (נרקיס מרכזים בשני לשירות. שנקבעו הנמוכים התעריפים לאור
ובשלושה להתעמלות, מוסמכת מורה של להפעלה הפיזיותרפיה בתקציב המנהלים
כרכום). רותם, (רקפת, כוחאדם שיימצא ברגע השירות את להקים מתכננים אחרים

באחד. רק לשירות תקן נמצא שנבדקו, יום לטיפול מסגרות חמש מתוך
המרכזים מארבעת אחד בכל שונה במתכונת מופעל השירות כי מראים, המנהלים נתוני
ההפעלה בהיקף מתבטא בהפעלה השוני ד28). נספח (ראה בהם קיים שהשירות
זו. לפעילות המוקדש ובזמן הקבוצות ארגון באופן הפרטנית, לעומת הקבוצתית
קבוצות לשש כאן ניתנת הפיזיותרפיה ביותר. האינטנסיבי הוא זה שירות במרגנית
סוגי לפי מאורגנות הקבוצות משתתפים. של ניכר מספר חלק לוקחים שבהן שונות,
נע בקבוצה הטיפול משך בשבוע. פעמיים השירות את מקבלות מהן וחלק מוגבלויות,
בממוצע. בשבוע משתתפים ל10 פרטני טיפול ניתן כך, על נוסף דקות. 45 עד מ35
20 למשך בשבוע אחת מתקיימת הפעילות השירות. להפעלת אחרת דרך פותחה בברוש
דקות. 20 ונמשכת מוגבלויות לפי בממוצע), איש 6) קטנות בקבוצות ומאורגנת דקות
ולמשך בממוצע), איש 54) יותר מצומצם בהיקף אולם לבודדים, הפעלה יש בברוש גם
ללא המשתתפים, לכל קבוצתית פעילות יש מרכזים בשני לטיפול). דקות 20) קצר זמן
בשני דקות. 20  ובשני בשבוע, דקות 45 לפעילות מוקדשות באחד, לקבוצות. חלוקה

שונה. בהיקף פרטנית הפעלה גם יש אלה מרכזים



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום וטיפול מרכזים לפי בתוספת, ומעוניינים שביעותרצון השירות, הפעלת מתכונת לאישימוש, סיבות שימוש, היקף  פיזיותרפיה :25 לוח

סה"כ סה"כ
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השימוש דפוסי נ.

מכלל 340/0 הפיזיותרפיה. בשירותי שלהם השימוש מידת על נשאלו המשתתפים
לוח (ראה פיזיותרפיה מקבלים ניתן השירות שבהם המרכזים בארבעת המשתתפים
מכלל 90/0 מהווה זו אוכלוסייה יום. לטיפול במסגרות גם נמצא דומה שיעור לעיל). 25

במרגנית, 590/0 = למרכז ממרכז שונה השירות מקבלי אחוז היום. במרכזי המשתתפים
השימוש בשיעורי שההבדלים אףעלפי בברוש. ו150/0 בכלנית 260/0 בסיגלית, 5lo/o

(בסיגלית המשורתים במספר ביניהם גדול הבדל קיים קטנים, הם ובסיגלית במרגנית
היה ניתן לא המשתמשים, מיעוט בשל .(74  ובמרגנית משתתפים, 21 רשומים 
ההשתתפות. היקף על המשתתפים אפיוני השפעת את לראות כדי logit מבחן לערוך

רצויים ושינויים שביעותרצון ג.

היום מתבצעת שהיא כפי הפיזיותרפיה מטרות את תפיסתם לגבי נשאלו המנהלים
היום הדגשתן למידת התייחסות תוך מטרות, שבע לדרג נתבקשו הם במרכזים.
תפקודו לשיפור שיקומי טיפול = הן המטרות לא). ובכלל מועטה בינונית, רבה, (במידה
ומשפחתו, הקשיש של והכוונה הדרכה התדרדרות, למניעת החזקתי טיפול הקשיש, של
וייעוץ חדשות תכניות בבניית ייעוץ מיידיות, בבעיות לצוות ייעוץ לצוות, שוטפת הדרכה
במידה המנהלים הדגישו מופעל השירות בהם המרכזים בארבעת להתעמלות. למורה
או תכניות פיתוח (הדרכה, לצוות הייעוץ אופני ואת ההחזקתי הטיפול את ובינונית רבה
התפקיד את הזכירו ומרגנית) (סיגלית מרכזים בשני המנהלים מיידיות). בעיות פתרון
ומשפחתו. לקשיש הדרכה של המטרה את הדגישו וכלנית) (סיגלית ובשמים השיקומי,
שהיא כפי הפיזיותרפיה, ממטרות שביעותרצונם לגבי המנהלים נשאלו זאת בעקבות
למעט הקיימים, מההדגשים מרוצים היו המנהלים כי נמצא, במרכזים. היום מתבצעת
לצורך המנהלים התייחסו כן צוות. הדרכת על ההדגש בהגברת הצורך עלה שבו בברוש,
העבודה הרחבת עלידי או הקבוצות מספר הגדלת עלידי הקיים השירות בהרחבת

זו. הרחבה לדעתם, מונעים, אשר הגורמים היו ותקציב כוחאדם הפרטנית.

לא בהם. קיים אינו שהשירות במרכזים גם נבחנה פיזיותרפיה לשירות ההתייחסות
בחמישה אלה. במרכזים השירות לנחיצות באשר המנהלים בין דעים אחידות היתה
רצו בכולם בהפעלתו. המנהלים צידדו חסר, השירות בהם המרכזים תשעת מתוך
המנהל, טען בברקן פרטנית. עבודה גם רצו ובשניים קבוצות, של מתכונת המנהלים
נפרד. שירות בו לראות העדיפו ובאחרים התעמלות, עם השירות את לשלב רצוי כי
יום לטיפול במסגרות כוחאדם. בעיות בשל בעיקר כיום מופעל אינו השירות לדעתם,

קבוע. בסיס על בשירות צורך פחות האחראים ראו

הפיזיותרפיה. מטרות על גם נשאלו השירות של בשילובו רוצים שהיו המרכזים מנהלי
השיקומית המטרה להוציא המטרות, כל של רבה עד בינונית בהדגשה צורך ראו הם

בנרקיס). רק כמטרה הוצג (שיקום
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מאוד שהדבר מהם 54/Q0 ענו להם, עוזרת הפיזיותרפיה אם המשתתפים נשאלו כאשר
ואחוז (710/0) ובסיגלית (900/0) בכלנית נמצא מהשירות נהנים של גבוה אחוז להם. עוזר

.(750/0) יום בטיפול יותר גבוה היה הנהנים שיעור .(40"/0) במרגנית יותר נמוך
מעוניינים היו כי ציינו, קיים השירות בהם המרכזים בארבעת הקשישים מן כשליש
ובלט תוספת) רצו 10></0) בסיגלית יותר נמוך היה בהרחבה הצורך השירות. בהרחבת

.(500/0) יום בטיפול במיוחד
על יודעים אינם קיים השירות בהם במרכזים מהמשתתפים כמחצית כי לציין יש
השאלה .(250/0) במרגנית ביותר ונדירה (68"/0) בברוש ביותר נפוצה איהידיעה קיומו.
הפניה עלפי הניתנת טיפולית פעילות שזוהי מאחר זו. לאיידיעה להתייחס כיצד היא
לו. זקוק הוא אין אם השירות קיום על לדעת חייב אינו שהקשיש אפשר רפואית,
כי ציינו בו, משתמשים ואינם השירות על היודעים מהקשישים אלה כי נמצא, אולם
הוא בהם במרכזים בשירות מהלאמשתמשים 300/0) לשירות איהזדקקות היא הסיבה
קושי, = היו שהתקבלו והסיבות פתוחה, היתה לאישימוש הסיבות על השאלה קיים).
את לקבל להם מאפשר אינו שהמרכז או בהם ניתן שהשירות בימים מהמרכז היעדרות

השירות.

קייס אינו שהשירות המרכזים בתשעת המשתתפים בקרב גם נבחן בשירות הצורך
במרכז. השירות בקיום רצון הביעו אלה במרכזים המשתתפים מן שנישלישים בהם.
בפרג נמצא יותר נמוך וביקוש (840/0) וברותם (880/0) בהדס נמצא לשירות גבוה ביקוש

.(500/0) יום בטיפול גם היה ניכר ביקוש .(430/0)

או בקהילה הניתן השירות את להחליף צריך במרכז השירות אם גם נשאלו המשתתפים
המשתתפים מרבית למשל, כך המשתתפים. בין הבדלים נמצאו כאן לו. תוספת שהוא
היו וברותם בברקן תוספת. בו ראו בציפורן ואילו תחליף, בשירות ראו ובנרקיס בפרג

כתוספת. ומחציתם לקהילה, כתחליף בו רצו מחציתם  חלוקות הדעות
בקרב אולם המשתתפים, בקרב ביקוש יש לשירות כי נראה, לעיל שהובא מהניתוח
חשוב בנוסף, צורך. בו ראו המנהלים כל לא  דעים אחידות פחות לגביו יש המנהלים
אינו הוא השירות, את לשלב המנהלים מצד נכונות ישנה אם שגם לעובדה להתייחס
להבהיר חשוב אלה, לבעיות בהתייחסות כוחאדם. במציאת קשיים בשל זמין תמיד
למרכז, השירות בהכנסת שמצדדים המנהלים מן אלה גם במרכז. השירות תפקיד מהו
השאלה הפיזיותרפיה. של וההדרכתית ההחזקתית הפונקציה חשיבות את מדגישים
הסוגיה היום. מרכז במסגרת בפיזיותרפיה והדרכה החזקה של המשמעות מה היא,
של הפונקציות נבחנו בדיון ד29). נספח (ראה פיזיותרפיסטים של דיון בקבוצות נבדקה
עבור הלאפורמליים. והתומכים בו המשתתפים המרכז, צוות של ברמה הפיזיותרפיסט
אבחון ובהם: תפקידים, של שונים סוגים על המשתתפים המליצו מהקבוצות אחת כל
המלצות כאמור, וכדומה. לתומכים הדרכה לצוות; ופרטנית כוללנית הדרכה הקשיש;
הסטנדרטים ועדת לדיוני כבסיס הוצגו והמנהלים, המשתתפים נתוני עם ביחד אלה,

היום. במרכזי הפיזיותרפיה תפקידי לקביעת
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בעיסוק ייפוי 2.3,2
לכך הסיבה המשתתפים. בריאיון ולא המנהלים בריאיון רק נבחן בעיסוק הריפוי נושא
לבודדו קשה היה ולמשתתפים מלאכתיד, בתוך מובלע הוא המרכזים מן שבחלק היא,

זה. בתחום העיסוק מן
ובאחת ד30), נספח (ראה וברקן פרג רותם,  מרכזים בשלושה נמצא לשירות תקן
תקן קיום לפיזיותרפיה, בדומה זאת, עם יחד יום. לטיפול המסגרות חמש מתוך
מכיוון זאת, שירות. העדר בהכרח אומר אינו תקן והעדר הספקתו, את מבטיח אינו
גורמים עלידי להינתן יכול שהשירות ומפני שונות) (מסיבות מאויש תמיד אינו שהתקן
לכך יש וברקן) (פרג מהם בשניים  מרכזים בשישה זמין בעיסוק ריפוי בקהילה.
חיצוני כוחאדם עלידי ניתן השירות וציפורן) מרגנית כרכום, (כלנית, ובארבעה תקן,

יום. בטיפול גם נמצאה דומה שונות בהתנדבות. או (מקופותהחולים)
ומאופן מלאכתהיד מתחום השירות של ההפרדה במידת גם המרכזים בין שוני קיים
הפונקציות ולכן בעיסוק, מרפאה היא למלאכתיד המורה בברקן ביניהם. השילוב
בציפורן ברובה; משולבת היא ההפעלה אולם נפרדת, פונקציה קיימת בפרג משולבות;
המרכזים בשלושת בהתנדבות; ניתן והוא למלאכתיד למורה בייעוץ מסתכם התפקיד

קופותהחולים. עלידי וניתן ממלאכתיד, נפרד השירות האחרים
ההפעלה מרכזים בארבעה ההפעלה. במתכונת גם מתבטאים המרכזים בין ההבדלים
מחולקת האוכלוסייה אלה במרכזים בלבד. פרטנית  האחרים ובשניים בקבוצות, היא
קבוצה כל המשתתפים. של המוגבלות רמת לפי עלפירוב קבוצות, לשלוש או לשתיים
לנהוג בהתאם וחצי שעתיים עד דקות מ45 לשבוע, אחת בעיסוק בריפוי משתתפת

מרכז. באותו

(כלנית אחרים בשניים (מרגנית), אחד במרכז רק הפעלה דרך היא הפרטנית העבודה
(בפרג, פרטנית עבודה כלל אין ובשניים קבוצתית, עבודה על בנוסף קיימת היא וכרכום)
למלאכתיד). למורה לייעץ שתפקידה מתנדבת יש ובציפורן קבוצתית; רק היא העבודה
מידת לפי מטרות שבע לדרג המנהלים נתבקשו זה בנושא גם לפיזיותרפיה, בדומה
הטיפול את מדגישים בפרג המודגשות: במטרות המרכזים בין שוני קיים הדגשתן.
למורה לייעץ רק היא המטרה בציפורן, למלאכתיד; למורה והייעוץ בקשיש ההחזקתי
והחזקתי שיקומי טיפול לספק הן המודגשות המטרות ובכרכום, במרגנית למלאכתיד;
לצוות ייעוץ למשתתף, החזקתי וטיפול שיקום הן המטרות ובכלנית, למשתתפים;
במטרות ההדגשים את לשנות רצונם על המנהלים את שאלנו למלאכתיד. ולמורה
עלה באחרים בשינוי. צורך המנהלים ראו לא וברקן) (כלנית מרכזים בשני הקיימות.
צורך המנהלים ראו כן ולמשפחתו. לקשיש לצוות, הדרכה על יותר רב בדגש הצורך

ובתקציב. בכוחאדם מחסור בשל היום מהם שנמנע דבר השירות, בהרחבת
תקן לו שאין או מופעל השירות אין שבהם המרכזים בחמשת גם נבחן בשירות הצורך
התנדבותי). בסיס על ניתן שהוא מאחר בשירות, לצורך המנהלת התייחסה (בציפורן
המנהל בו ראה ובאחד במרכזים, השירות שילוב את המנהלים חייבו מתוכם בארבעה
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רק להינתן צריך השירות כי סבר, המנהלים מן אחד הצורך. לפי המופעל שירות
בו ראו ובאחרים וקבוצתית, פרטנית עבודה על המליצו אחריס (סיגלית), בקבוצות

ולאבחון. לייעוץ הדרכתי שירות

להדגיש שיש המטרות על המנהלים נשאלו מופעל, אינו השירות שבהם במרכזים גם
ונרקיס), ברוש (רותם, מרכזים בשלושה צוינה השיקומית המטרה בעיסוק. בריפוי
המטרות צוינו המרכזים ברוב (סיגלית). להכריע המנהלת התקשתה נוסף ובמרכז
לפיתוח תכניות היו ובסיגלית ברותם למלאכתיד. למורה והנחייה לצוות הדרכה 

למלאכתיד. השירות בהצמדת הצורך את האחראים העלו יום בטיפול השירות.
ובהתייחסות השירות של בהפעלה כיום אחידות חוסר יש כי מראה, שלעיל הניתוח
למטרותיו. באשר איבהירות נמצאה לפיזיותרפיה, בדומה במרכזים. לשילובו המנהלים
או בלבד קבוצתי בסיס על להינתן עליו האם החזקתי; או שיקומי שירות זהו האם
או למלאכתיד למורה המטפל, לצוות לייעץ בעיקר תפקידו האם פרטני; באופן גם
מלאכתהיד במסגרת בעיסוק הריפוי תפקיד את לשלב רצוי האם ; למשפחה לקשיש
לספקו שניתן או תקני להיות חייב השירות האם בנפרד; אותו להפעיל יש או
זה, בתחום גם אחידות. היו לא אלה בנושאים במרכזים הדעות הקהילה? באמצעות
הדיון של סיכום (ראה המקצוע אנשי של קבוצתי דיון קיימנו בפיזיותרפיה, כמו
בתחומים המקצוע של המיוחדים בתפקידים התמקדו בעיסוק המרפאים ד31). בנספח
מקצועי לצוות ייעוץ פעילויות, בתכנון ייעוץ קוגניטיבית, גרייה סביבתי, תכנון = כגון
המשרה להיקף גם התייחסו ההמלצות וכדומה. לקשיש, והדרכה טיפול וללאמקצועי,
והמנהלים, המשתתפים נתוני גם כמו ההמלצות, השונים. התפקידים לביצוע הנדרש

הנחיות. לקביעת בסיס ושימשו הסטנדרטים בוועדת לדיון הוצגו

אחות 2.3.3

ההפעלה מתכונת א.
ד32). נספח (ראה לאו האחרים ובששת מרכזים, בשישה האחות לשירות תקן קיים
פירושו אין תקן והעדר הספקתו, את מבטיחה אינה השירות של התקינה כאן, גם
שהשירות ומפני שונות), (מסיבות מאויש תמיד אינו תקן כאמור, שירות. העדר בהכרח
 מרכזים בתשעה זמינים אחות שירותי בקהילה. גורמים עלידי גם להינתן יכול
מרכזים בשני וברוש). רותם (מרגנית, המרכז תקן על ניתן השירות מרכזים בשלושה
משרד או קופתחולים אחות עלידי ניתן והוא לשירות, תקן אין וכרכום) (סיגלית
ניתן והשירות מאויש, אינו התקן וציפורן) אלון (פרג, אחדים ובמרכזים הבריאות,
יום טיפול במסגרת ד32). נספח (ראה למרכז שסמוך יום מביתחולים אחות עלידי

ביתהאבות. אחות עלידי ניתן הוא ובאחרות התקן, עלפי השירות היה אחת
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רופא עם קשר כולל האחות תפקיד מופעל, השירות בהם במרכזים המנהלים כל לדעת
הטיפול בית. וביקורי חירום במקרי טיפול הבריאות, בתחום לקשיש הדרכה המשפחה,
השירות בהם המרכזים ששת מתוך בארבעה קיים וזריקות, בדיקות כגון הסיעודי,
מוטלים האחיות על מהמנהלים חלק לדעת מרגנית). סיגלית, ברוש, (פרג, מופעל
מעקב קבלה, בוועדות השתתפות בקהילה, קשישים איתור כגון נוספים, תפקידים
שימשה האחות יום בטיפול ד32). נספח (ראה ותברואה תפריטים קביעת נעדרים, אחר

בקבלה. הערכה ולמתן דחופים במקרים לעזור בעיקר
נמצא, המרכז אחות לבין המרפאה אחות בין התפקידים חלוקת על המנהלים מתשובות
בסיגלית הפונקציות. שתי שבין הגומלין בזיקת רבה בהירות חוסר יש רבים במקרים כי
הקשישים שמרבית ומאחר השכונתית, המרפאה אחות עלידי האחות תפקח אויש
אחות בתפקיד עבדה בכרכום, כללן בעיה תפקידים חלוקת היוותה לא מהשכונה, הגיעו
היתה לא האחרים במרכזים הטיפולי. בחלק כלל עסקה לא והיא הבריאות, משרד
אופיה את לקבוע התקשו והמנהלים התפקידים, בין וברורה מסודרת חלוקה קיימת
הקהילה אחות של לטיפולה תוספת המרכז באחות ראו הם לעתים, זו. חלוקה של
תחליף מהווה אינו שהשירות לכך מלאה הסכמה היתה יום בטיפול לה. תחליף ולעתים

בקהילה. לשירות

השימוש דפוסי נ.

בתשעת בשירות. משתמשים יום במרכזי המשתתפים מכלל אחוזים ואחד ארבעים
בטיפול השימוש שיעור .640/0 הוא המשתמשים אחוז מופעל, השירות שבהם המרכזים,
בו, משתמשים השירות מופעל שבהם המרכזים במרבית .(280/0) יותר הרבה נמוך יום
שבהם במרכזים ביותר קטן המשתמשים אחוז לעיל). U לוח (ראה בקביעות לא אך
יותר אינטנסיבית בצורה מעורבת האחות שבו פרג, את להוציא מבחוץ, מועסקת האחות
משתמשים שיעור נמצא במרגנית בשירות). משתמשים המשתתפים מן 870/0) במרכז

.(380/0) יחסית גבוה בקביעות
מרביתם דיווחו מהאחות, מקבלים שהם השירותים סוג על המשתתפים נשאלו כאשר
על וכרבע תרופות אחר מעקב על דיווחו כשליש תקופתיות. בדיקות קבלת על (770/0)

במרכזים מאשר ובהדס במרגנית יותר קיימת הדרכה של הפונקציה הדרכה. קבלת
לשירות תוספת במרכז האחות בתפקיד ראו (0/ס83) בשירות המשתמשים מרבית אחרים.

קופתחולים. אחות
למוגבלות כי מראה, האוכלוסייה מאפייני לפי בשירות השימוש היקף של logit ניתוח
מהעצמאים, יותר בשירות משתמשים המוגבלים  השימוש היקף על השפעה ולמוצא
השוני בשל ד33). נספח (ראה אירופהאמריקה מילידי יותר אסיהאפריקה וילידי
לעומת בו השימוש היקף על היחסית ההשפעה את לאמוד קשה ההפעלה במתכונת הרב

האוכלוסייה. מאפייני
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רצ.י"ם (שינויים שבישתרצון ג.

שוני נמצא בתשובותיהם להם. עוזר במרכז השירות מידה באיזו נשאלו המשתתפים
להם עוזר השירות כי המשתמשים מרבית טענו ובהדס בברוש ברותם, המרכזים: בין
כמחצית רק זאת אמרו ובמרגנית בפרג ואילו בהתאמה), ו670/0 890/0,760/0) רבה במידה
אין רבות, להם תורם שהשירות מציינים המשתמשים כל שלא אף המשתתפים. מן
שביעותהרצון ל140/0). 60/0 (בין כלל להם עוזר הוא שאין שמרגישים משתמשים כמעט

יום. בטיפול גם יותר גבוהה היתה
לא מהמשתתפים 200/0 בסךהכל השירות. על המשתתפים של הידע מידת גם נבדקה
אחוז בין קשר נמצא לא קיים). השירות בהם המרכזים (מתוך השירות קיום על ידעו
אף אין למשל, כך הספקתו. מתכונת לבין השירות קיום על יודעים שאינם הקשישים
שבו ברותם, וכן מבחוץ, מסופק השירות בו בפרג, השירות קיום על יודע שאינו קשיש

לעיל). 26 לוח (ראה במרכז תקן יש האחות לשירות
הן שונות דעות הועלו בתשובה זה. בתחום מסופקים לא צרכים לגבי נשאלו המנהלים
מרכזים בשני במרכז. לתפקיד תקן ביצירת הצורך לגבי והן התפקיד קיום עצם לגבי
כנהוג מבחוץ בהספקתו ודי במרכז, בתפקיד צורך אין כי המנהלים טענו וכלנית) (ברקן
וציפורן (נרקיס במרכז תקן לו ויש מופעל השירות שבהם אחרים, מרכזים בשני היום.
בשני המרפאה. אחות על להטילו ושאין בתפקיד, צורך שיש המנהלים סברו ואלון),
באמצעות תקן ללא היום מסופק השירות שבהם וכרכום), (סיגלית נוספים מרכזים
התקשתה המנהלת בפרג שירות. של כזו מתכונת המנהלים חייבו מהקהילה, כוחאדם
אולם חיוני, התפקיד כי המנהלת טענה ברותם לתפקיד. תקן לקבוע יש האם להכריע
התפקיד, את המנהלת חייבה בברוש המרפאה. לאחות זיקתו את יותר להגדיר רצוי
בית מתוך הזמין בשירות המפעילים הסתפקו יום בטיפול הרחבתו. על והמליצה
הטיפול לדעתם, קבוע. תקן של בסיס על השירות את לשלב צורך כל ראו ולא האבות,

המרפאה. אחיות עלידי להינתן צריך בקהילה הסיעודי
בצורות זה שירות לשלב ניתן כי מראה, במרכזים האחות לשירות המנהלים התייחסות
עבור וגם המרכז צוות עבור גם הרפואי הגיבוי את למרכזים מספקת האחות שונות.
הלאטיפולי. בתחום בעיקר הן האחות על המוטלות הפונקציות מרבית אולם, הקשיש.
בשכונה. הקהילתית המרפאה שירותי להספקת מקור המרכז מהווה אחד במקום רק
מתלבטים הם רפואית, למסגרת המרכז בהפיכת מעוניינים אינם שמנהלים מאחר

זו. פונקציה של הרצוי השילוב לאופן באשר
אין שבהם במרכזים המשתתפים של בתשובותיהם גם ביטוי מוצאת השירות חשיבות
נמצאה המשתתפים אצל גם למנהלים, בדומה כי לציין, מעניין אולם, קיים. הוא
מעוניינים היו המשתתפים כל כמעט ברקפת, במרכז. הפונקציה לגבי אמביוולנטיות
מ400/0 נע במרכז בשירות המעוניינים אחוז האחרים המרכזים בארבעת אחות. בשירות
רואים המשתתפים קיים, לא השירות שבהם מהמרכזים, בחלק כי עולה .600/0 עד
ואילו ואלון), ציפורן נרקיס, ברקפת, (כגון קופתחולים לשירותי תוספת בעיקר בשירות

להם. כתחליף יותר נתפס השירות בכלנית), ובמיוחד (ברקן, באחרים
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אי קיימת כי מראים, והמנהלים המשתתפים מריאיון שנאספו הנתונים לסיכום,
גם אינטנסיביים מעורבות דפוסי ליצור ניתן כי נמצא, זו. פונקציה לגבי רבה בהירות
פונקציה איזו היא למחשבה נוספת נקודה המרכז. בתקן מועסקת אינה האחות כאשר
בקופתהחוליס, הניתן לשירות כתוספת האחות שירות ראיית במרכז. לאחות מיוחסת
חלוקת על השאלה את מעלה תקופתיות, בדיקות ביצוע הוא במרכז התפקיד כשעיקר
וחלק המנהלים, עלידי גם הוצגה זו סוגיה המסגרות. בשתי האחיות בין התפקידים

בה. להכריע התקשו מהם
דיון סיכום (ראה אחיות של דיון קבוצת באמצעות גם נבדק במרכזים האחות תפקיד
השונים לתפקידיו והתייחסו במרכז התפקיד לחשיבות התייחסו האחיות ד34). בנספח
אחות לתפקיד משלים תפקיד בו ראו הן המרכז. ולצוות לתומכים לקשישים, ביחס
עזרה מעקב, המניעתי, הטיפול על והדגש הראשוני הטיפול השלמת שעיקרו המרפאה
ההמלצות צוות. בישיבות והשתתפות הקהילה, עם קשר לתומכים, הדרכה ראשונה,
עם יחד אלה, המלצות השונים. התפקידים לביצוע הנדרש המשרה להיקף גם התייחסו
סוגי לקביעת הסטנדרטים בוועדת לדיון הם אף הובאו והמשתתפים המנהלים נתוני

הנדרש. המשרה והיקף האחות של המעורבות

סוציאלי עובד 2.3.4

ההפעלה מתכונת א.
כשירות מופעל הוא (א)  שונים באופנים במרכזים היום משולב הסוציאלי השירות
כמעט מוגדר השירות ורקפת) (סיגלית בשניים (ב) ורותם); (ברוש מרכזים בשני תקני
המנהל לצד המרכז, את בפועל המנהלת היא הסוציאלית העובדת כלומר, כתקני,
המרכז מנהל וברקן) פרג (מרגנית, אחרים בשלושה (ג) עליו; כאחראי פורמלית המוגדר
מרכזים בשלושה (ד) זה; לתפקיד מוקצה מזמנו וחלק בהכשרתו, סוציאלי עובד הוא
הסוציאלית העובדת עלידי ומסופק נפרד, השירות ונרקיס) כלנית (כרכום, נוספים
ביתהאבות של הסוציאלית העובדת עלידי מסופק השירות בציפורן (ה) הלשכה; של
עלידי עלפירוב השירות ניתן יום בטיפול גם ד35). נספח (ראה המרכז נמצא שבו

המוסד. של הסוציאלית העובדת
לו יוחסו תפקידים שלושה במרכזים. הסוציאלי העובד תפקידי על נשאלו המנהלים
המשתתפים ומשפחות הצוות הדרכת בקהילה, השירותים עם תיווך המרכזים: בכל
ייעוץ המשפחה, עם הקשר הודגש יום בטיפול למרכז. להתקבל המועמדים והערכת

המבקר. של אישיות בבעיות וטיפול לצוות
במרכזים יותר נפוץ היה פרטני טיפול הפרטני. בטיפול הוא המרכזים בין השוני עיקר
מהלשכות חוץ כשירות והן המרכז תקן על הן נפרד כשירות בהם סופק שהשירות
"הובלע" השירות בהם במקומות המנהל. בתפקיד שולב הוא בהם במקומות מאשר
בבעיות ובטיפול בהכוונה בייעוץ, להתרכז יותר רבה נטייה היתה המנהל, בתפקיד

מיוחדות.
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את שאלנו בקהילה, הלשכות עלידי בעיקרו מסופק הסוציאלי שהשירות מאחר
בסיס כי נמצא, השירות. לבין במרכזים השירות בין התפקידים חלוקת על המנהלים
השירות שבהם במרכזים התפקידים. חלוקת אופן על מסוימת במידה השפיע ההעסקה
כן תפקידים. חלוקת של בעיה היתה לא הקהילה, של הסוציאלית העובדת בידי סופק
שמילא המנהל, שבהם במרכזים הקהילה עם ברור ושילוב תיאום על המנהלים דיווחו
בפרג (כגון במקום הרווחה אגף עלידי מועסק היה הסוציאלי, העובד תפקיד את
מעורב, המרכז היה בקהילה, ניתן הפרטני שהטיפול אף אלה, במקרים ובסיגלית).
תפקיד הסוציאלי העובד היה מרכזים בשני ומספקת. טובה בצורה זרם ביניהם והמידע
בלבד, בקהילה היה עצמו הטיפול דהיינו,  ברורה היתה החלוקה האחד במרכז נפרד.
לעובד הלשכה עובד בין התפקידים בחלוקת איבהירות היתה השני במרכז ואילו

המרכז.
באחריות נשאר בקשיש הסוציאלי הטיפול כי להדגיש המנהלים נטו זו, שונות למרות
עשויה התפקידים חלוקת יום. בטיפול גם היתה דומה גישה בקהילה. הסוציאלי השירות
שבאחריות השירותים בהספקת עיכובים חלים כאשר במיוחד קשיים, ליצור לעתים
מורכבת, היא בקשיש הטיפול אחריות של זו סוגיה במרכז. המבקר לקשיש הלשכות
מריאיון שנאסף במידע המנהלים. ריאיון במסגרת לעומקה להיכנס היה ניתן ולא
זה נושא נבחן בלשכות, הסוציאליים העובדים ובהם יום, למרכזי המפנים הגורמים

ו). פרק (ראה

השימ1ש 7פלסי כ.

בשירות שימוש על דיווחו במרכזים המשתתפים מכלל אחוזים ואחד שלושים
המרכזים בין הבדלים קיימים יום. בטיפול גם נמצא דומה שימוש היקף הסוציאלי.
משתמשים שיעור .(27 לוח (ראה השימוש ובתדירות בשירות המשתמשים באחוז
בתדירות השונות .7"/0  בציפורן ביותר והנמוך ,86"/0  ברותם נמצא ביותר גבוה
גבוהה תדירות נמצאה כך, השימוש. בהיקף לשונות רבה במידה תואמת השימוש
נמצאה ביותר נמוכה שימוש תדירות ביותר. הנמוכה התדירות נמצאה ובציפורן ברותם
השימוש היקף גם נמצא וכאן גבוהה), בתדירות בשירות משתמשים 30/0) במרגנית גם

משתמשים). 90/0) ביותר נמוך
במקומות כי עולה, השירות הספקת מתכונת לפי ותדירותו השימוש היקף מניתוח
שבהם במקומות מאשר יותר גבוה להיות נוטה השימוש שיעור תקני, בהם שהשירות
יש ההספקה למתכונת המנהל. של מתפקידו חלק שהוא או מבחוץ מסופק השירות
27"/0 .(27 לוח (ראה השירות קיום על המשתתפים של הידיעה מידת על השפעה גם אולי
נע השונים במרכזים וחלקם הסוציאלי, השירות קיום על ידעו לא המשתתפים מכלל
המשתתפים אחוז כי נמצא, עוד בנרקיס). (כגון אחד משתתף לאף ועד במרגנית מ660/0
בתפקיד מובלע השירות שבהם במקומות יותר גבוה השירות קיום על יודעים שאינם
גם בלט הידיעה חוסר כלשהי. בצורה מופרד הוא שבהם במקומות מאשר המנהל

יום. בטיפול
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הסיבות בין בשירות. לאיהשימוש הסיבות על פתוחה בשאלה נשאלו המשתתפים
שפה וקשיי בושה כגון מסיבות אינעימות ,(180/0) לשירות איהזדקקות היו הנפוצות

ועוד. ,(30/0)

השימוש על המרכזים של האוכלוסייה מאפייני של ההשפעה את ולהסביר לנסות עלמנת
לניתוח שהוכנסו תלויים הבלתי המשתנים ד36). נספח (ראה logit ניתוח בוצע בשירות
על השפעה יש ולמוצא למוגבלות כי הראה, הניתוח ומוגבלות. מוצא מין, גיל, היו
משתמשת הלאיהודית והאוכלוסייה מעצמאים, יותר משתמשים מוגבלים  השימוש
מילידי יותר  והאחרונים אסיהאפריקה, ילידי היהודים מהקשישים יותר בשירות

בשירות. השימוש על מובהקת השפעה הייתה לא ולמין לגיל אירופהאמריקה.
את היוזם הגורם הוא השימוש, דפוסי את מסוימת במידה להסביר היכול נוסף, גורם
נוצר הקשר כי דיווחו המשתתפים מן אחוז ארבעים הסוציאלי. העובד עם ההתקשרות
הקשר נוצר מהם 260/0 ואצל שלהם, יוזמה זו היתה כי ציינו 290/0 העובד, ביוזמת
אופן לבין היוזם הגורם בין קשר נמצא לא ביוזמתם. ולפעמים העובד ביוזמת לפעמים

השונים. במרכזים הסוציאלי העובד של ההעסקה
ההספקה ממתכונת מושפע להיות נוטה השימוש היקף כי מראה, לעיל שהובא הניתוח
תפקיד שבהם במרכזים למשל, כך, המשתתפים. ממאפייני מאשר יותר השירות של
ברמת השונות למרות דומים, השימוש שיעורי היו נפרד, הוא הסוציאלי העובד
וסיגלית). ברוש רותם, רקפת, (כגון המשתתפת האוכלוסייה של ובמוצא המוגבלות
בעובדה, גם לביטוי באה השימוש דפוסי את הקובע כגורם ההעסקה מתכונת השפעת
שיעורים נמצאו המנהל, בתפקיד נבלע בהם הסוציאלי העובד שתפקיד שבמקומות
שבהם המקומות, גם אלה השירות. קיום על יודעים שאינם משתתפים של גבוהים

ביותר. הגבוה היה בשירות המעוניינים שיעור

רצויים ושינויים שביעותירצון ג.

המעוניינים שיעור השירות. בהרחבת לרצון גם התייחסות היתה המשתתפים בריאיון
שהשירות במרכזים יותר גדול בתוספת המעוניינים אחוז 0/ק17.  יחסית נמוך היה
מסופק הוא שבהם במקומות מאשר מעוניינים) (כ0/><30 המנהלים עלידי בהם מסופק
בעיקר בכך ראו במרכז השירות בהרחבת המעוניינים מעוניינים). 200/0 עד 140/0) בנפרד

בקהילה. הניתן לשירות תחליף



00
גי
יי (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים בשירות, ומעוניינים שביעותרצון השימוש, דפוסי  סוציאלית עבודה :27 לוח

■£? סה"כ סה"כ
n bmo מרכזי
*■" יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום

^ שימיש דפוסי
£ בכלל המשורתיס
^" U 76 47 7 9 32 19 78 21 31 50 86 31 51 41 האוכלוסייה

ו בתדירות משורתיס
j\ (מכלל גבוהה
jj 28 57 35  3 12 14 78 6 15 26 62 24 24 26 המשירתים)

{= על יודעים אינם
£■ השירות קיום
£ 45 5 5 38 66 0 56 0 28 34 27 4 50 26 27 המשורתים) (מכלל

שנ>*ניתר<ג1ן

שעוזר השירות
(מכלל להם

77 67 65 47 38 47 86 72  29 89 82 77 84 70 חמשורתיס)

, מעינייניט
(מתוך בשירות

!■ שאינם אלה
* קיום על יודעים

25 3 25 19 36  37  14 19 15 4 30 22 17 השירות)

מעוניינים
לקהילה כתוספת

9 3 20 19 26  25  8 4 10 4 6 6 11 המעונייניס מתוך

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז
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הוא השירות שבו ברותם, במרכזים. השירות בשינוי הצורך על נשאלו המנהלים גם
חלוקת של יותר ברורה ובהגדרה הלשכה עם התיאום בהגברת הצורך עלה נפרד,
עיסוק (רקפת), ומעקב הדרכה יותר היו: שהוצעו נוספים שינויים ביניהם. התפקידים
פונקציה יצירת (בנרקיס), כוללני בטיפול יותר רבה מעורבות (ציפורן), באיתור יותר רב
וציפורן). נרקיס סיגלית, כרכום, (רקפת, ההעסקה היקף והרחבת (במרגנית) נפרדת
חייבו יום בטיפול תקציב. העדר בשל היום מתבצעים אינם אלה משינויים גדול חלק

נפרד. כשירות השירות הכנסת את האחראים
סיכום (ראה סוציאליים עובדים של דיון בקבוצת גם נבדקה הסוציאלי השירות סוגיית
במרכז הסוציאלי השירות של שילוב של צורות כמה הציעו העובדים ד37). בנספח דיון
המשתתף, עבור השירות לתפקידי התייחסו בהמלצותיהם בלשכות. הניתן והשירות
הסטנדרטים לוועדת חשובה תשומה הם אף היוו אלה נתונים המרכז. וצוות משפחתו

במרכזים. השירות פונקציות את שגיבשה

הטיפולייםמקצועיים השירותים סל סימם 2,3.5

שונות קיימת כי מראה, הטיפולייםמקצועיים מהשירותים אחד כל של המפורט הניתוח
בהם. השימוש ובהיקף השונים, במרכזים האלה השירותים של ההפעלה במתכונת רבה
בשלושת המשולבים השימוש דפוסי ובחינת אחד כסל אלה לשירותים התייחסות
המשתתפים את שאלנו לא (כאמור, ואחות סוציאלי עובד פיזיותרפיה,  השירותים
בשירות לפחות משתמשים המשתתפים 650/0מכלל כי מעלה,  בעיסוק) ריפוי על
במרגנית, 980/0 עד מ930/0 נעה המרכזים בין המשתמשים באחוז השונות כאשר אחד,
היקף יום בטיפול .(28 לוח (ראה ובכרכום בציפורן בברקן, 280/0170/0 ועד ובפרג בברוש

.(400/0) במרכזים מהממוצע נמוך השימוש
כך, העיקריים. התחומים ובהרכב הנצרכים התחומים במספר גם נבדלים המרכזים
ואילו תחומים, משני ביותר משתמשים המשתתפים מן כ600/0 במרגנית למשל,
700/0) אחד בתחום משתמשים מרביתם הגבוהים, בין הוא השימוש שיעור שבו בפרג,

מהמשתתפים).
הוא הבולט התחום בפרג כי עולה, אלה שירותים צריכת של בהרכבים השונות מבדיקת
ואילו אחות, של ובשירות בפיזיותרפיה בעיקר הוא השימוש במרגנית אחות; של שירות
מההבדלים חלק סוציאלי. עובד ושל אחות של בשירות השימוש בולט וברותם בברוש

הפעלתם. במתכונת מהבדלים נובעים השירותים בצריכת



o
£? (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יוס ובטיפול במרכזים ואחות, פיזיותרפיה עו"ס,  מקצועייםטיפולייס בשירותים השימוש פרופיל :28 לוח

י£ סה"כ £סה"כ ^ץל מרכזי שירותים
£ יוס הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יוס מקצועיים

ם 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ

^ . משתמשים אינם
X7 שירות בשום
^ 40 13 54 72 2 63 83 27 78 51 8 3 6 44 35 מקצועי

^ 41 19 46 28 36 37 17 9 15 40 50 23 70 56 34 אחד בשירות משתמשים
? 15 68   57   34 6 9 35 74 24  26 שירותים בשני משתמשים
J= 4    5   30   ר    5 שירותים בשלושה משתמשים

5 תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז

8
(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יוס ובטיפול במרכזים מקצועייסטיפולייס, ושירותים אישיים שירותים פנאי, פעילויות ארוחות,  המרכז שירותי במכלול השימוש היקף :29 לוח

סה,,כ סה"כ
ט^ל מרכזי במכלול שימוש
יוס הדס אלון* ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יוס המרכז שירותי

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 סה"גמשי010*0

3  27 10  6 6  31 3   17 7 אחד בתחום

L 30 8 39 60 2 44 75 29 34 60 13 10 26 40 32 תחומים בשני

50 62 29 30 67 40 19 27 35 40 27 59 74 43 41 תחומים בשלושה

17 30 5  31 10  44   57 31   18 תחומים בארבעה

תומכים. עם ראיוטת של גטה אחוז
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שירותים של ולתפקידם למקומם באשר מרכזיות סוגיות שתי מעלה האחידות חוסר
היום. במרכזי אלה

ובמתכונת אלה שירותים של בתקינה הקיימת השונות את לשמר רצוי מידה באיזו (א)
כן, ואם הרצויים השונות טווחי את יותר ברורה בצורה להגדיר רצוי האס הפעלתם?

קריטריונים? אלו לפי
לבין בינם הזיקה ומהי היום, במרכזי ממלאים אלה ששירותים התפקידים מהם (ב)

שבקהילה? השירותים
(ראה המקצוע אנשי של הדיון קבוצות באמצעות לעומק נבחנו אלה סוגיות כאמור,
הבחנה תוך הרצויות המעורבות ברמות דנו בקבוצות ד37). ד34, ד31, ד29, נספחים
המרכז. של הפעילות ותכנית המרכז צוות רמת התומכים, רמת המשתתף, רמת בין
החזקה, שיקום, (אבחון, ולמטרותיה המעורבות לסוגי גם התייחסו הדיון קבוצות
פרטניות. קבוצתיות,  ההתערבות לשיטות וכן וכדומה) הדרכה מניעה, מעקב,
בסיס היוו ומהמשתתפים מהמנהלים הנתונים עם יחד הדיון קבוצות של המלצותיהן
ותפקידיהם. אלה שירותים של למקומם באשר במרכזים הסטנדרטים לגיבוש נוסף

השיוות תחומי של משולב ניתוח .3

שירותים (פנאי, במרכזים השירות מתחומי אחד כל מעמיקה בצורה בחנו עתה, עד
בדפוסי השוני מוקדי את לאתר במטרה מקצועייםטיפוליים), ושירותים אישיים
הפעלת ומתכונת המשתתפים אוכלוסיות מאפייני לאור זו שונות ולבחון בהם, השימוש
שלושה לפי שירותים, במיקבצי השימוש את לבחון ניסיון היה כמוכן, השירותים.
בחינה עלידי השירותים סלי תמונת את להשלים ננסה להלן אלה. שירותים תחומי
הארוחות שירות את הפרדנו זו בדיקה לצורך האלה. התחומים שלושת של משולבת
לעומת האישיים, השירותים בסל וחיוני בסיסי שירות שהוא מאחר השירותים, מיתר

משתתף. כל של המיוחדים בצרכיו מותנה בהם שהשימוש האחרים
מכלל אחוזים תשעה לפחות. אחד מתחום בשירות משתמש מבקר כל כי עולה, 29 מלוח
430/0 תחומים; משני  320/0 בלבד; אחד מתחום בשירותים משתמשים המשתתפים
גם התקבלה דומה התפלגות תחומים. בארבעה הנותרים ו180/0 תחומים, משלושה 

יום. בטיפול
שבהם השירות תחומי מספר לפי המשתתפים אוכלוסיות בהתפלגות הבדלים קיימים
תחומי שני צורכים הקשישים מרבית ובציפורן בברקן למשל, כך משתמשים. הם
צורכים רובם ובברוש תחומים בשלושה מתרכזים המשתתפים רוב במרגנית שירות;

תחומים. ארבעה
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משתמשים המשתתפים מכלל 240/0) וארוחות פנאי פעילויות  הנפוצים ההרכבים בין
מקצועייםטיפוליים ושירותים ארוחות פנאי, פעילויות אלה); שירותים בשני רק

.(30 לוח (ראה התחומים בארבעת משתמשים נוספים ו180/0 ;(300/0)

התחומים בהרכב יום, טיפול לבין ובינם המרכזים, בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
מרביתם צרכו תחומים, בשני היא ההשתתפות עיקר שבהם ובציפורן, בברקן הנפוצים.
מרגנית (ברוש, תחומים שלושה של צריכה נפוצה שבהם במרכזים ואילו ופנאי, ארוחות

מקצועיים. ושירותים ארוחות פנאי, נצרכו ופרג)

מפוזרת האוכלוסייה ובנרקיס בברוש הקיימים. ההרכבים במספר נבדלו המרכזים
מתרכזת האוכלוסייה וברקפת, בפרג במרגנית, ואילו השונים, ההרכבים סוגי בין יותר

שירותים. סלי של הרכבים בשנייםשלושה
משתמשים שבהם התחומים מספר האם היא, אלה ממצאים מתוך העולה השאלה
המשתמשים התפלגות של הריכוז או הפיזור ומידת התחומים של הרכבם המשתתפים,
להשתמש ניתן האם לחילופין, היום? מרכז של ההפעלה לאיכות מדדים לשמש יכולים

דגמים? עלפי המרכזים למיון כבסיס אלה במדדים
מקשים היחסית חשיבותם את לשקלל והקושי אלה מדדים המרכיבים המשתנים ריבוי
דגמים. לפי למיונם או ההפעלה רמת מבחינת המרכזים להערכת בהם השימוש על מאוד
למשל, כך, תחום. כל של הפעילויות תכני את בחשבון מביאים אינם אלה מדדים בנוסף,
המדד אך לסוגיהם. הפנאי בתחומי ההשתתפות בשיעורי המרכזים בין הבדלים ישנם
בו התחומים מן אחד לכל שווה משקל ומעניק אחת, כחטיבה הפנאי לתחום מתייחס
המקצועיים בשירותים גם ננקטה זו אחידות וכדומה). התעמלות חוגים, (מלאכתיד,
של דיפרנציאלית בהערכה צורך יש המרכזים את להעריך עלמנת כי ייתכן והאישיים.
נוספים במרכיבים התחשבות תוך בנפרד השירותים מן אחד כל של השימוש דפוסי
של שביעותהרצון מידת השירות, הספקת אופן למשל: המשתמשים, לשיעורי מעבר

וכדומה. השירות קיום על הידיעה מידת ממנו, המשתתפים
הפעילות תחומי לפי לדגמים המרכזים למיון אפשריות דרכים מספר ישנן לסיכום,
עם יחד כזה. למיון כבסיס שונים בהרכבים לשמש יכולים לעיל שהוצגו המדדים בהם.
שהוצג זה כדוגמת יותר, פשטני מיון בבסיס להסתפק עלינו זה בשלב כי ייתכן זאת,
מתחשב ואינו תחום, בכל השימוש והיקף הפעילויות מספר על רק המבוסס בפרק,

הפעילות. ותוכני שביעותהרצון מידת הספקה, מתכונת של בהיבטים



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  יום ובטיפול במרכזים טיפולייםמקצועייס, ושירותים אישיים שירותים פנאי, פעילויות ארוחות,  המרכז שירותי במכלול השימוש פרופיל :30 לוח

סה"כ pסה"כ טיפול מרכזי בשירותי שימוש
"2 יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום המרכז
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0 3  27 3  3 6    3    3 1

§  8' <1 10

JJ 4 3 29  1 11

£  5______ 3 7 4__ 2 101

5  2 >1 "0
/ 7 11    3     5 15   3 111

. 1 7 6 23 17 4 1000

5? 26  34 62 2 33 75   52 2 3 6 28 24 1001

 י 234265 1010

.S 10 4    16 3 13 14  6 2   4 1011

5 _____ 5 5320 12 3 1100

g 33 4 29 30 67 15 16  6 41 9 42 75 43 30 1101

y~> 436 14 15 7 6 1110

S 18 30532 1044  5731  18 1111

\ 3 תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז .
;. חמה בארוחה שימוש  1 מ0תח:
/ ומספרה) כביסה,פדיקור רחצה, (כולל האישיים מהשירותים לפחות באחד שימוש  10
5 ועו"ס) אחות,פיזיותרפיה (כולל הטיפולייסמקצועייס מהשירותים לפחות באחד שימוש  100
£ מובנת) לא פעילות או חוגים מוגנת, מלאכתיד,תעסוקה התעמלות, (כולל לפחות אחת פנאי בפעילות השתתפות 1000

ר"



הערכה מחקר בישראל: לזקן יזם מרכזי 154

והמנהלים המשתתפים בעיני המרכז תפקידי A

ביניהם נבדלים המרכזים כי הראה, הקודמים בסעיפים שהוצג המפורט הניתוח
זו לשונות במקביל בהם. השימוש ובהיקף הפעלתם במתכונת הקיימים, בשירותים
גג קורת תחת המאחדות מסגרות היותם עובדת הוא למרכזים המשותף כי נמצא,
אישיים שירותים ופנאי, תרבות חברה  שונים בתחומים שירותים של מגוון אחת
תפקידיהם בהערכת מסוים קושי יוצר השירות תחומי ריבוי מקצועיים. ושירותים
הקהילתיים השירותים במערך מקומם קביעת על גם ומקשה ומשפחתו, הקשיש לגבי

תרומתם. הערכת ועל
באשר והמנהלים המשתתפים של הסוביקטיביות התפיסות את בודקים אנו זה בפרק
והמנהלים המשתתפים תפיסות על לעמוד א) = הבדיקה מטרות היום. מרכז לתפקידי
המשתתפים תפיסות בין השוני את לבחון ב)  ביניהם השוני ועל המרכז, לתפקידי באשר
מידה באיזו לבחון ג) המשתתפים; אודות שרואיינו הנפש תשושי של התומכים לבין
ומדפוסי המשתתפים ממאפייני המוצעים, מהשירותים מושפעת המרכזים בין השונות

רבמשתני. ולא חדמשתני ניתוח הוא להלן המוצג הניתוח בשירותים. השימוש
מידה באיזו השאלה הוצגה המשתתף, של הסובייקטיבית התפיסה את לבחון כדי
אליו בא שהוא מקום (2) בריאותו; על משגיחים שם מקום (1) עבורו: מהווה המרכז
את ולשרת בעצמו לטפל לומד הוא שם מקום (3) בחברתם; ולהיות אנשים לפגוש כדי
מקום (6) בתחביביו; עוסק הוא שם מקום (5) חדשים; דברים ללימוד מקום (4) עצמו;
כל הבדידות. על להתגבר לו העוזר מקום (7) בו; לטפל המשפחה לבני לעזור שנועד

לא. וכלל בינונית רבה, במידה דרגות: שלוש לפי המשתתפים ידי על דורג תחום
ממלא שלהם המרכז שבה המידה על נשאלו והם דומה, רשימה הוצגה למנהלים
שהוצגו לאלה זהות היו למנהלים שהוצגו הקטיגוריות שלעיל. הפונקציות את היום
או חלופית כמסגרת המרכז ולתפקיד והחזקה שיקום של לנושא פרט למשתתפים,
היום מהווה המרכז מידה באיזו נשאלו המנהלים הקהילתיים. לשירותים משלימה
הידרדרות. למניעת החזקתית כמסגרת ממלא הוא תפקיד ואיזה שיקומית, מסגרת
השאלה באמצעות וההחזקתי השיקומי לנושא התייחסנו המשתתפים אצל זאת, לעומת
בעצמם לטפל היכולת את לשפר להם המסייעת מסגרת מהווה המרכז מידה באיזו 
משמעות את להבין קשייו בשל הקשיש, על להקל נועד בניסוח השוני עצמם. את ולשרת
למשתתפים הוצגה לא סיבה מאותה יותר. כוללנית מבט מנקודת השיקומי התפקיד
המהווה כמסגרת או בקהילה לשירותים חלופית כמסגרת המרכז תפקיד על שאלה

אלה. לשירותים תוספת
למפגש מקום הוא היום מרכז המשתתפים, של רובם רוב עבור כי מראה, 31 לוח
הבדידות על להתגבר להם המסייע ומקום רבה") "במידה זה תחום דירגו 80"/0) חברתי
חלוקות היו הדעות האחרים, התחומים לגבי רבה"). "במידה אותו ציינו 750/0)

על המשגיחה מסגרת רבה במידה עבורם מהווה המרכז כי ציינו מהמשתתפים 430/0

ראו 310/0 בתחביבים; עיסוק המאפשר מקום רבה במידה בו ראו 350/0 בריאותם;
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לעסוק לומדים שבה מסגרת היותו ואת למשפחה המסייע מקום רבה במידה במרכז
מקום רבה במידה עבורם מהווה שהמרכז כך על הצביעו 190/0 ורק חדשים, בדברים

דומה. די היתה ההתפלגות יום בטיפול בעצמם. יותר טוב לטפל לומדים הם שבו
רוב עבור כי מראה, למרכז מייחסים שהמשתתפים התפקידים מספר בדיקת
610/0) ויותר תפקידים ארבעה הממלאת מסגרת הוא היום מרכז המשתתפים
שלושה ציינו 220/0 ויותר; תפקידים ארבעה רבה" "במידה ציינו מהמשתתפים
במידה תפקיד שום דירגו לא ו40/0 אחד תפקיד  70/0 שניים;  60/0 תפקידים;

רבה).

לפונקציות בהתייחסותם המשתתפים לבין המנהלים בין רב דמיון היה כללי, באופן
(רוב תפקידים של רב מספר מיוחסים שלמרכזים העובדה, בלטה אצלם גם המרכזים.
המרכזים). על המוטלים תפקידים משישה יותר לגבי רבה" "במידה ציינו המנהלים
הבדידות על וההקלה החברתית הפונקציה את דירגו המשתתפים, כמו המנהלים,
המשתתפים, לעומת אצלם, אולם ד38). נספח (ראה במרכז המודגשות בפונקציות
אותה דירגו המנהלים (כל המשפחה על הקלה של הפונקציה על יותר רב דגש היה
לשירותים תוספת וגם תחליף גם במרכזים ראו המנהלים מרבית רבה). במידה כמודגשת
גם האחרות, לפונקציות אשר רב). דגש זו לפונקציה ייחסו מנהלים 1110) הקהילתיים
הדגישו מנהלים שבעה  אחידות פחות היו הדעות למשתתפים, בדומה המנהלים, אצל
והחזקה, בתחביבים עיסוק חדשות, מיומנויות לימוד של התחומים את רבה במידה

השיקומית. הפונקציה את  וארבעה הבריאותית, הפונקציה את הדגישו חמישה
בראיית הנפש תשושי של התומכים לבין המשתתפים בין נוספת השוואה לעשות ניתן
תשושי (שאינם המשתתפים לעומת הנפש, תשושי של התומכים המרכזים. תפקידי
כי טענו, מהתומכים 750/0) המשפחה על ההקלה את בולטת בצורה הדגישו נפש),
זאת). שאמרו 31מהמשתתפים 0/0 לעומת רבה, במידה זו פונקציה ממלא המרכז
לעומת מהתומכים 580/0) החברתית הפונקציה את פחות הרבה הדגישו התומכים
30></0 לעומת התומכים בקרב 80/0) חדשים דברים עשיית לימוד מהמשתתפים), 80"^
130/0) בתחביבים ועיסוק (190/0 לעומת 80/0) עצמי טיפול של לימוד המשתתפים), בקרב
לפונקציה בהתייחסותם יותר קטן היה המשתתפים לבין ביניהם השוני .(350/0 לעומת
היתה הבדידות על המקל כמקום המרכז את וראייתם (440/0 לעומת 550/0) בריאותית

.(32 לוח (ראה המשתתפים של לזו זהה
כתומכים שמדובר מהעובדה, לנבוע יכולים התומכים לבין המשתתפים בין ההבדלים
מטפלים שאינם התומכים של המרכז תפיסת על מידע בהעדר אולם, נפש. תשושי של
שהן או נפש תשושי של תומכים מייחדות אלה תפיסות האם ברור, לא נפש, בתשושי

בכלל. מוגבלים של לתומכים אופייניות



*0 (באחוזים)1 יום ובטיפול במרכזים הנפש), תשושי של התומכים (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי דירוג :31 לוח
*0^ 

סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי בעיני המרכז תפקידי

r יום הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום המשתתפים

~ בריאות על nmvn
5 29 76 52 64 34 51 36 9  57 38 45 18 44 הרבה
£ 42  34 26 41 10 27 38 53 18 15 15 41 25 לא בכלל

n אנשים עם מפגש
^ 71 100 61 61 90 81 75 51 100 75 74 100 92 80 הרבה
£ 8 1013 2 315 9 71  ♦ לא בכלל

£? עוגמי טיפול לימוד
JX 15 13 37 37 15 26 28 5 21 13 19 חיבח
r 75 42 42 28 69 46 53 80 70 68 84 49 54 57 בכלללא

£ דברים עשיית לימוד
י חדשים

38 16 9 35 49 34 63 29 32 43 21 35 19 33 הרבה
57 45 58 41 24 55 27 43 61 54 56 42 51 47 לא בכלל

בתחגיבים עיסוק
33 40 2 43 37 50 42 37 23 47 34 47 19 35 הרבה
45 27 66 46 18 31 48 37 41 50 39 20 45 38 לא בכלל

למשפחה עזיה
31 50 50 28 20 25 10 69 57 42 19 7 19 31 הרבה
61 34 37 58 57 60 27 22 25 54 28 73 59 48 לא בכלל

בדידות על הקלה
82 84 73 58 58 76 100 14 91 83 82 93 81 75 הרבה
2 12 10 19 17 31811 4 9 לא בכלל

מסוימת". "במידה של הדירוג את מוסיפים אם ל100 מסתכם תחום כל 1

תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז *
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(באחוזים)* התומכים לעומת המשתתפים בעיני המרכז תפקידי  32 לוח

סה"כ
קשישים תומכים יום מרכזי המרכז תפיסת

בריאות על השגחה
44 55 46 הרבה כן,
25 25 25 לא בכלל

אנשים עם מפגש
80 58 76 הרבה כן,
4 22 8 לא בכלל

הזמן העברת
88 89 88 הרבה כן,
3 2 3 לא בכלל

עצמי טיפול לימוד
19 8 17 הרבה כן,

57 66 58 לא בכלל
חדשים דברים עשיית לימוד

30 8 26 הרבה כן,
47 69 51 לא בכלל

בתחביבים עיסוק
35 13 31 הרבה כן,
38 67 44 לא בכלל

למשפחה עזרה
31 75 40 הרבה כן,
48 13 41 לא בכלל

הבדידות על הקלה
75 73 75 הרבה כן,
9 11 9 לא בכלל

מסוימת". "במידה של הדירוג את מוסיפים אם ב100 מסתכם תחום כל

את בחנו זו, שונות להסביר כדי המרכזים. בין במיוחד בולטת בתפיסה השונות
רמת מוצא, מין, (גיל, המשתתפים לאפיוני המנהלים, לתפיסות קשורה היא בה המידה
עם הקשר כי מראה, הניתוח בשירותים. השימוש ולדפוסי במרכז) ותק המוגבלות,
ד39, נספחים (ראה למרכזים המיוחסים התפקידים מן אחד בכל שונה אלה גורמים

ד40).
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המשתתפים עלידי הן ביותר, המודגש התחום הוא חברתית כמסגרת המרכז תפקח
המנהלים. עלידי והן זה) תפקיד רבה במידה הדגישו המשתתפים מן 800/0 (בסךהכל,
לשאלה בהתייחסותם גם המשתתפים עלידי צויינה החברתי בתחום המרכז תרומת
התחום במרכז. ביותר הטוב הדבר מהו פתוחה, בשאלה נשאלו, המשתתפים אחרת.
כדבר החברה את ציינו 360/0) במרכז הטוב כדבר שצויין העיקרי התחום היה החברתי

ביותר). הטוב
כרכום (מרגנית, מרכזים בשלושה כי נמצא, המרכז לתפקידי המתייחסת בשאלה
כמקום המרכז תפקיד את שהדגישו משתתפים של יותר נמוך אחוז היה וציפורן)
היה השלושה מתוך מרכזים בשני כי לציין, מעניין אך ו610/0). 510/0) חברתי למפגש
הטוב כדבר החברה את הפתוחה בשאלה שציינו משתתפים של יחסית גבוה אחוז
גם ואולי הצגתן מאופן לנבוע יכול אלו שאלות לשתי בתשובות ההלימה חוסר ביותר.
למונח כי טוען בשאלה בדיונו (1981) Carter "חברה". למונח שיש השונות מהמשמעויות
לא משותף. בילוי או רגשית קירבה משותפת, הימצאות כגון: שונות, משמעויות יש זה

שבמחקר. במרכזים המשתתפים עבור זה מונח משמעות על לעמוד ניתן
ד39 נספח המשתתפים. למאפייני קשור להיות יכול המרכזים בין להבדלים אחר הסבר
שיעור  המשתתף ומוצא מין לפי זה תפקיד על ההדגש במידת הבדל קיים כי מראה,
740/0) נשים מבקרב יותר נמוך חברתית כמסגרת המרכז תפקיד את המדגישים הגברים
אירופהאמריקה ילידי בקרב פחות מודגש והוא מהנשים), 860/0 לעומת מהגברים
לפי התפקיד בהדגשות הבדלים נמצאו לא האחרות. הארצות יוצאי בקרב מאשר

ד40). נספח (ראה המשתתפים וגיל ותק מוגבלות,
(מלאכתיד, במרכזים הקבועות הפנאי בפעילויות ההשתתפות בין קשר נמצא לא בנוסף,
מסוים קשר קיים כי נמצא, החברתית. הפונקציה הדגשת לבין התעמלות) משחקים,
התפקיד הדגשת לבין טיולים) (מסיבות, לאמובנות פנאי בפעילויות ההשתתפות בין
במהותן, חברתיות הן אלה שפעילויות העובדה, מעצם אולי, נובע, זה קשר החברתי.
החברתית. הפונקציה של במשמעויות הנכלל הבילוי, מרכיב את לקשיש ומספקות
וכי, שונות, בפעילויות כלול החברתי המרכיב כי להניח, אולי, ניתן, זה, לקשר מעבר
ולהימצא אנשים עם להתרועע לקשיש מאפשרת יום במרכז ההימצאות עצם למעשה,

עבורו. חברתית מסגרת מהווה המרכז וכך בחברה
המרכז תפקיד הוא המנהלים, עלידי והן המשתתפים עלידי הן המודגש נוסף, תפקיד
רבה"). "במידה זאת ציינו המשתתפים מכלל 750/0) הבדידות על המקילה כמסגרת

אנשים. עם למפגש הזדמנות מספק שהמרכז לכך מסוימת במידה קשור התפקיד
בנרקיס ,(440/0) בכרכום זה. תפקיד על ההדגשה במידת המרכזים בין שונות קיימת
בין קשר נמצא לא זו. פונקציה הדגישו יחסית מעטים קשישים (580/0) ובמרגנית
 ומוגבלות ותק מוצא, מין, (גיל, המשתתפים מאפייני לבין זו פונקציה על ההדגשה
קשורה זו לפונקציה המיוחסת החשיבות כי נמצא, אולם ד40). ד39, נספחים ראה
בקרב מאשר לבד הגרים אלה בקרב יותר מודגשת והיא הקשיש, של המגורים למצב
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מקרב 690/0 לעומת זו פונקציה הדגישו לבד הגרים מקרב 850/0) מישהו עם שגרים אלה
מישהו). עם המתגוררים אלה

המשתתפים, של נוספים משתנים לאור גם נבחנה זה לתפקיד המיוחסת החשיבות
על בנוסף הבית מן לצאת נוהג הוא מידה ובאיזו חברים, למשתתף יש האם  ובהם
המקלה כמסגרת המרכז תפיסת לבין אלה משתנים בין קשר כל נמצא לא היום. מרכז

הבדידות. על

השונות הפנאי בפעילויות השתתפות בין קשר כל נמצא לא החברתי לתחום בדומה
הבדידות על ההקלה כי להניח יש לפיכך, במרכז. מודגשת הפונקציה שבה המידה לבין
קשורה ואינה המרכז במסגרת ההימצאות לעצם הקשורה יותר, דיפוזית פונקציה היא

במרכז. הזמן בילוי לאופן
עלידי מודגשת פחות היתה הבריאות על השגחה המספקת כמסגרת המרכז תפיסת
4) המנהלים עלידי פחות ועוד רבה) במידה כמודגש זאת דירגו 430/0) המשתתפים
הודגשה יום בטיפול גם במרכזם). רבה במידה המודגשת פונקציה זוהי כי טענו מנהלים

יותר. מועטה במידה זו פונקציה
רבה במידה מודגשת זו שפונקציה שציינו המשתתפים באחוז המרכזים בין השונות
מאפייני בין קשר נמצא לא .(31 לוח (ראה בהדס 760/0 עד בכרכום מ90/0 נעה
אולם, זו. פונקציה של ההדגשה למידת וותק) מוגבלות מוצא, מין, (גיל, המשתתפים
ההדגשה מידת לבין פיזיותרפיה ובשירות אחות בשירות שימוש בין מובהק קשר נמצא
הדגישו אחות של בשירות המשתמשים מקרב 550/0  הבריאותית הפונקציה על

בשירות. הלאמשתמשים מקרב 310/0 לעומת זו פונקציה
במידה למרכזים מיוחסת הבריאותית הפונקציה כי מראה, הזה הנתון זאת, עם
750/0 בסךהכל, במרכזים. בשימוש אינו או ניתן אינו השירות כאשר גם מסוימת
הבריאות, על המשגיחה מסגרת אחרת, או כזו במידה במרכז, רואים מהמשתתפים
שמשתמשים אלה בקרב 870/0 לעומת ל620/0, מגיע הלאמשתמשים בקרב ושיעורם

.(33 לוח (ראה
בכל לצוות. אחות לצירוף קשורה זו פונקציה הדגשת כי נמצא המנהלים אצל גם
פונקציה אולם, בצוות. אחות יש רבה, במידה מודגשת זו פונקציה שבהם המרכזים,
האחות תפקיד שבהם האחרים המרכזים מן ניכר בחלק בינונית במידה מודגשת זו
הבריאות על השגחה של בפונקציה גם כי להניח, אולי ניתן, לפיכך, המרכז. בתקן איננו
אחות שירות של איקיומו או לקיומו אותו לייחס ניתן ולא יותר, דיפוזי מרכיב יש
לאופן הקשורים נוספים אלמנטים קיימים כי ייתכן בו. השימוש להיקף או במרכזים
המבקר אצל היוצרים הסדיר, והמעקב האישית הלב תשומת כגון: המרכז, של ההפעלה

בריאותו. על משגיחים כי תחושה
מהמשתתפים. כשליש עלידי הודגש המשפחה על המקילה כמסגרת המרכז תפקיד
רבה להדגשה זכתה זו פונקציה המנהלים. כל עלידי רבה במידה הודגש הוא אולם,

המשתתפים. בקרב מאשר הנפש בתשושי התומכים בקרב יותר
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יחסית גבוה אחוז היה ובכלנית בכרכום המרכזים. בין שונות היתה זה בתחום גם
המוגבלים בהתאמה). ו570/0, 690/0) רבה חשיבות זה לתפקיד שייחסו משתתפים של
זו פונקציה הדגישו המוגבלים מקרב (כ500/0 מהעצמאים יותר זה תפקיד מדגישים
וותק מוצא מין, גיל, כגון: אחרים אוכלוסייה מאפייני העצמאים). מקרב 270/0 לעומת

זה. לתפקיד המיוחסת החשיבות למידת קשורים נמצאו לא

על המשגיחה כמסגרת התומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי :33 לוח
ושירותים פיזיותרפיה רופא, אחות, בשירותי ואישימוש ושימוש הבריאות

(באחוזים) משולבים מקצועיים

מקצועיים שירותים פיזיותרפיה רופא או אחות על השגחה

לאמשתמש משתמש לאמשתמש משתמש לאמשתמש משתמש סה"כ בריאות

100 100 100 100 100 100 100 הכל סן
29 52 17 32 31 55 43 רבה במידה
33 30 23 29 31 32 32 בינונית במידה
38 18 60 39 38 14 tf ;_1 לא כלל

שירותים במיוחד המרכזים, בשירותי השימוש רקע על גם נבחנה המרכזים בין השונות
לבין זה לתפקיד המיוחסת החשיבות בין קשר כל נמצא לא ומקצועיים. אישיים
לבין בינה חלש, אך מובהק, קשר נמצא זאת, עם יחד אישיים. בשירותים השימוש
כפי המשפחה, על ההקלה תחושת כי להניח, יש לפיכך, המקצועיים. בשירותים השימוש
השירותים מהספקת המשפחה לשחרור קשורה אינה המשתתפים, עלידי נתפסת שהיא
מודגשים אלה מרכיבים הטיפול. של הרגשי העומס על להקלה או פנוי לזמן אלא לזקן,
בתשושי הדנים במחקרים במיוחד המרכז, של בתרומה הדנים השונים במחקרים מאד
.(Fennel et al. 1981; Panella el al. 1982;GiHeard 1985; Mace <ef Rubins 1985) נפש

נפש. בתשושי מטפלים שאינם התומכים בקרב לעומקה נבחנה לא זו סוגיה
מיומנויות ולימוד בתחביבים עיסוק נמצא במרכזים מודגשים הפחות התפקידים בין
הודגשו הן המנהלים ובקרב אלה, פונקציות הדגישו מהמשתתפים כשליש חדשות.
כי טענו, אשר משתתפים של מאד גבוה שיעור היה אלה תחומים בשני מרכזים. בשבעה
ביחס ו470/0 בתחביבים לעיסוק ביחס 380/0) עבורם זו פונקציה ממלא אינו כלל המרכז
יותר ומעטים קיצוניות, פחות היו המנהלים בקרב העמדות חדשות). מיומנויות ללימוד

בינונית". "במידה אותו דירגו

בכל לא אלה. פונקציות המדגישים המשתתפים בשיעור המרכזים בין שונות קיימת
זו לבין המנהלים עלידי להן המיוחסת החשיבות בין הלימה נמצאה המרכזים
"עיסוק הפונקציה את המנהל הדגיש ברקפת, למשל, כך, המשתתפים. שמייחסים
בפרג זאת, לעומת .(190/0) נמוך היה זאת שהדגישו הקשישים שיעור ואילו בתחביבים",

מהמנהלים. יותר זו פונקציה הקשישים הדגישו
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לפונקציות מייחסים שהם החשיבות מידת לבין המשתתפים מאפייני בין קשר קיים
יותר הצעירים הגברים, מן יותר הללו התפקידים את מדגישות הנשים  אלה
ישנה במרכז לוותק גם כי נמצא, כמוכן המוגבלים. מן יותר והעצמאים מהמבוגרים
כי נמצא, חדשים". בדברים "עיסוק הפונקציה לגבי במיוחד ההדגש, מידת על השפעה

מהחדשים. יותר אותה מדגישים משנתיים) יותר במרכז (המשתתפים הוותיקים
ובחוגים, במלאכתיד ובמיוחד הפנאי, בפעילויות ההשתתפות בין מובהק קשר נמצא
במלאכתיד המשתתפים 42מקרב 0/0 אלה. לפונקציות המיוחסת החשיבות מידת לבין
חדשים", דברים "לימוד הפונקציות את רבה במידה עבורם ממלא המרכז כי טוענים,
430/0 היו השיעורים  בתחביבים בעיסוק משתתפים; שאינם אלה בקרב 140/0 לעומת
בפרקים .(34 לוח (ראה משתתפים שאינם אלה בקרב 240/0 לעומת המשתתפים בקרב

דברים ללימוד כמסגרת תומכים) (ללא המשתתפים בעיני המרכז תפקידי :34 לוח
(באחוזים) וחוגים במלאכתיד והשתתפות בתחביבים ולעיסוק חדשים

חוגים מלאכתיד
לאמשתתף משתתף לאמשתתף משתתף סה"כ המרכז תפקיד

חדשים דברים ללימוד מסגרת
100 100 100 100 100 סח"כ 
25 36 14 42 30 רבה במידה
19 24 25 20 23 בינונית במידה
55 40 41 38 47 לא כלל

בתחביבים לעיסוק מסגלת
100 100 100 100 100 סו?''* 
28 42 24 43 35 רבה במידה
28 25 25 27 27 בינונית במידה
44 33 51 30 38 לא כלל

בפעילויות ההשתתפות לבין המשתתפים מאפייני בין קשר קיים כי ראינו, הקודמים
לעשות קשה לכן, והעצמאיים. הצעירים הנשים, בקרב יותר רבה ההשתתפות וכי אלה,
על אלה בפעילויות ההשתתפות השפעת לבין הקשיש מאפייני השפעת בין הפרדה

הללו. הפונקציות חשיבות
פונקציה בעצמו. לטפל למשתתף העוזרת כמסגרת המרכז תפקיד את בדקנו אחרון,
רבה, במידה אותה הדגישו 190/0) המשתתפים עלידי ביותר מועטה במידה דורגה זו
מקבילה זו פונקציה זו). פונקציה כלל עבורם ממלא אינו המרכז כי טענו ו570/0

המנהלים. בראיונות בחנו אותה המרכז של החזקתי או השיקומי לתפקיד רבה במידה
הנותרים ומרבית רבה, במידה השיקומית הפונקציה את הדגישו מנהלים חמישה

ההחזקתית. הפונקציה את הדגישו המנהלים כל כמעט בינונית. במידה
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ובציפורן במרגנית למשל, כך המרכזים. בין הבדלים נמצאו זו לפונקציה בהתייחסות גם
לא איש וכלנית, בכרכום ואילו (370/0) זה תפקיד הדגישו יחסית גבוה משתתפים שיעור
המיוחסת החשיבות במידת להבדלים קשורים אינם המשתתפים מאפייני אותו. הדגיש
נמצאו מנשים. יותר זו פונקציה מדגישים גברים  המין מאפיין להוציא זו, לפונקציה
שימוש עם לא אך אישיים, בשירותים שימוש עם מובהקים, אך חלשים, קשרים

מקצועיים. בשירותים

תפקידים, מספר למרכזים מייחסים המשתתפים כי מראה, לעיל שהובא הניתוח
המשפחה. על הטיפול עומס של והקלה הבדידות על ההקלה החברה, בהם: שהבולטים
התפקידים רבה. תרומה למרכזים מייחסים המשתתפים אלה בתחומים כי ראינו
באפיוני בחלקה מותנית להם המיוחסת והחשיבות הדגשים, לפחות זוכים האחרים

מסוימים. בשירותים בשימוש או המשתתפים

מרכזים בארבעה הקיימים. מההדגשים מרוצים היו המנהלים מרבית כללי, באופן
הסוגיה, אופי בשל השיקומי. התפקיד על ההדגש בהגברת הצורך את המנהלים העלו
השינויים על ללמוד יכולים אנו אולם, למשתתפים. דומה שאלה להפנות קושי היה
אחד בכל מסופקים הלא לצרכים המשתתפים של מהתייחסותם במרכזים, הרצויים
לבטא יכולה החוגים פעילות להגברת הדרישה למשל, כך, הקיימים. השירות מתחומי
הדרישה חדשות; מיומנויות ולימוד בתחביבים עיסוק על יותר רבה בהדגשה הצורך את
התפקיד בהגברת הצורך את לבטא עשויה ולהרחבתם המקצועיים השירותים לשילוב
אלה פעילויות פיתוח מידה באיזו להעריך קשה המרכזים. של והשיקומי הבריאותי

המרכזים. תפקידי את המשתתפים תפיסת על להשפיע עשוי
למרכזים המיוחסים התפקידים מידה באיזו היא, זה מניתוח העולות השאלות אחת
דרושים שינויים אלו תואמים, אינם ואם אלה, ממסגרות המצופים לתפקידים תואמים

אלה. שינויים ליצור ניתן וכיצד הקיימים, בתפקידים



המנהלים מריאיון נתונים  אבות בבתי יום טיפול (ב) מוכזייום; (א) ורצוי: מתוכנן קיים,  ותברות חברה פנאי, פעילויות מגוון ד1: נספח
מרכזייוס א.

סה"כ
מרמי

o אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום פעילויות
r 11 11 12 13 12 7 9 10 10 9 10 14 הקיים המגוון
י/ פנאי פעילויות
~ + + + + +  + + + + + +11 מלאכתיד
^   + + +  +  + + + +8 השכלה חוגים:
n  + + + +  + +   + +8 השבוע פרשת
x? ++ +   +  + ++ +8 np>nnp
0 + +  + + +  + + +  +9 ציור
* +  + + +    +   +5 קוסמטיקה
J? + + + + +  + + + + + +11 שולחן משחקי
ם + + + + + + +  +  + +10 טיולים
ן + + + + +  + +7 קצרים טיולים
<~ + + + + +  + +   + +9 סרטים
3 + + + + + + + +  + + +11 הרצאות
0 + + + + + + + + + + + +12 מסיבות
י + + + + + + + + + + + +12 התעמלות
^   + + +  + + +  +7 מוגנת תעסוקה
^ גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה המצוי לפי דירוג

^ תיאטרון תראפיה  קרמיקה  מקהלה תעסוקה ריקודים בגדי פעילות
J* בובות באמנות מוגנת מקהלה דרמה ילדים ציור מתוכננת

p 12 12 12 14 12 8 10 12 10 10 11 14 המתוכנן לפי מגוון

2 _____ מלאכתיד 12 רצויה 90יל\ת
* חוגים קרמיקה      12 מתוכננת לא

§ 12 12 14 12 10 11 12 10 10 11 14 הרצו* לפי מגוון

גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה הרצוי לפי דירוג

ר" פעילויות גבוה=1410 ותרבות חברה = פנאי מגוון דירוג קיים = +
*5 פעילויות 97= נמוך אין = 
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אבות בבתי יומי טיפול ב.

סה"כ
טיפול

עירית רימון סביון אוון דפנה יום פעילויות

הקיים המגוון
5 3 10 12 7 פנאי פעילות
+ + + + + 5 מלאכתיד

0 .השכלה חוגים
+ +  2 השבוע פרשת
+   1 קרמיקה

+  + +  3 ציור
   +  1 קוסמטיקה
+  + + + 5 שולחן משחקי

+ + + 3 טיולים
____ + ! קצרים טיולים

+ +  2 סרטים
+ + 2 הרצאות

+ + + + + 5 מסיבות
+  + + + 4 התעמלות

 +  1 מוגנת תעסוקה
  + +  2 בישול/אפייה

נמוך נמוך גמה גטה נמוך המצוי לפי דיחג
חוגים   מתוכננת פעילות

5 3 11 12 7 המתוכנן לפי מגוון

לא אן רצויה פעילות
הרצאות   מתוכננת

5 3 12 12 7 רצוי לפי מגוון

נמוך נמוך גטה גטה נמוך הרצוי לפי דירוג

קיים = +
אין = 



המנהלים מריאיון נתוניס  אמת נבתי יום טיפול (נ) מיכזייום; (א) ורצוי: מתוכנן קייס,  אישיים שירותים מגוון :21 נספח
יום מרכזי א.

1 1 ] 1 1 1 1 סה"כ
מרנזי

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית נרוש רותם 0רג רקפת יום שירותים
£ מרצים קיימים שירותים
C 5 5 7 6 6 6 6 3 7 2 3 2 סה"נ
? + ._ + + + + . + +.. 7 ^רחצה' __._ + _ + +  + +   5 כביסה
J? + +_ + _ + +  +   6 ארוחות חלוקת
ם + + + + + + + + + + + + 12 2מספרה + + + + + + + + +  +  10 פדיקור
r __ + + _ + + + 5 בגדים 2תיקון __ + _  +   +   3 קניות nT^
^ + + +        + +5 משפחות הדרכת
£ מופעים בדיקות אחר
ם תיווך ראייה
1 לעזרה ושמיעה
/ שיניים
3 ל8י דית>
0 גבוה גבוה גבוה גמה גבוה גבוה גבוה נמוך גבוה נמוך נמוך נמוך הקייס
5 בדיקות הדרכת הדרכת הדרכת הדרכת הדרכת ראייה  רחצה שיייתיס
^ שמיעה משפחות משפחות משפחות משפחות משפחות ושמיעה מתוכננים
5 בידקות תיקון

שיניים בגדים
§ רחצה
jK הדרכת
c משפחות
 559677748633 ל0> מגוון
3 המתוכנן

1   ארוחות    פדיקור רחצה  רצויים שירותים
j כביסה מתוכננים לא אן
* 5 59697748743 לטירצוי מגוון
^ גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך הרצוי ל0י דירוג
0יי 75 = גבוה ;42 = נמוך אין, =  קייס; = + האישיים: השירותים מגוון דירוג
**י מופעל. לא והשירות מתקן יש = 
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אבות בבתי יומי טיפול ב.

סה"כ
טיפול

עירית רימון סביון אוון דפנה יום שיחתים

קיימים שירותים
2 0 2 4 3 סהי'כ
+ + + 3 רחצה
   +  1 כביסה

    0 ארוחות חלוקת
+  + + + 4 מספרה
  + + + 3 פדיקור
     0 בגדים תיקון
     0 קניות ניידת
     0 משפחות הדרכת

נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך הקיים לפי דירוג

שירותים
 הדרכת   מתוכננים

משפחות

לפי מגוון
2 0 3 4 4 המתוכנן

רצויים שירותים
פדיקור ארוחות  כביסה מתוכננים לא אן
מספרה
כביסה

2 3 4 4 4 רצוי לפי מגוון

נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך הרצוי לפי דירוג

קיים = +
=אין 

מופעל. לא והשירות תנאים יש .



המנהלים מריאיון נתונים  יום מרכזי ורצוי: מתובע קיום,  לקמילה שירותים מגוון ד3: נספח

סה"ג
מומי

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום בלנית ברוש רותם פרג רקפת יו0 שירותים
0 לקהילה שירותים
.* 5 5070479 10 130 סה"כ
1§ ארוחות הספקת
£ + + _  _ + +    + 5 במרכז לקשישים
£ ארוחות הספקת
ם + +  +  + + + + 7 למרותקים
n + +  +   + + +  + 7 פדיקור
1 + +  +   + +   + 7 מספרה
2     +  + + +  4 מוגנת תעסוקוז
^ן   +  + +  +   4 כביסה
£       + +   2 בבית תעסוקה

 + + 2 ב"ל של ייעוץ
1 + +_ + __ + + + 6 בגדים תיקוני
^   תיווך מרפאת הסעות אחר
5? למטפלות שיניים לכ\יפול
R חיתולים סיירת מכירת
53 תיקונים רפואי ציוד
^ חיתולים
0 מט''ב
c גבוה גבוה אין נמוך גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך אין המצו* לפי דירוג
JJ ____________ מתומן
^ 50479 10 30 המתוכנן לפי מגוון
^ תעסוקה _______ מוקד  מתובע לא אך רצוי
S בבית לשירותים
* מוקד בקהילה
^ בקהילה
£ 57070479 10 230 רצוי לפי מגוון

גבוה גבוה אין גבוה אין נמוך גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך אין רצוי לפי דירוג

^ ;41 = נמוך , 105 = גבוה לקהילה: שירותים
*י אין =  קיים; = +



*o
<t

■P
5| (המשך) ד3 נספח

§ [ ו ו ו ו ו ו ו 7 ו ך ו 'יי"13 ^ו מימי
£ אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש יות0 פרג רקפת יום שירותים

ri טיפוליים £שירותים רצו*

j£ 33 1211223311 סוציאלית עבודה

^ 22 3312232330 פיזיותרפיה

r 22 3312223311 בעיסוק ריפוי

^ 22 3 32 22203323 אחות

*. נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך הרצוי לפי דירוג



המנהלים מריאיון גתוניס  אבות בבתי יו0 טיפול (ב) יו0; מרכזי (א) ורצוי: מתוכנן קייט, טיפולייםמקצועיים שירותים מגוון ד4: נספח
היום מרכזי א.

סה"כ
מרכזי

אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלגית ברוש רותם פרג רקפת יום שיייתים
£ תאתאתאתאתא א 1 ת א ת א ת א 1 ת א ת א | ת תא תא אאיוש ת=תקן;
C טיפוליים שיחתים
? קיימים מקצועיים
£ 2+ 2 1 2 1 1+ 2 2 3+ 3+ 1 1 סוציאלית עבודה
£ 0+ 0+ 3+ 0 0 2+ 0+ 2 2 0+ 0+ 0+ פיזיותרפיה
ת 0 0+ 2+ 0 1 _ 0 2 0 0 0+ 3 + 1 בעיסוק ריפוי
^ 2 2+ 3+ 0 2 2 2 0 3+ 3+ 2+ 0+ אחות
p נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה גבוה נסוך המצוי לפי דירוג
c מתכוננים שירותים
ם ______ פיזיות'   פיזיות' פיזיות' אחות תקנים איוש
ן ריפוי
ו בעיסוק
? פיזיות' פיזיות'  פיזיות' פיזיות' _ _ _    חיש
_ם רפואה
5 מונעת
ח בתכנון שירותים
£ 331211223311 סוציאלית עבודה
c 223312222300 פיזיותרפיה
§ 003012220311 בעיסוק ריפוי
£ 2 2 3 2 2 2 2 0 3 3 3 3 אחות
P ריפוי ריפוי פיזיות' ריפוי לא §שירותים בעיסוק בעיסוק  אחות פיזיות'   פיזיות' בעיסוק _   ורצויים מתוכננים
^ תקן: = ת
^ טיפוליים שירותים דירוג תקן אין =  תקן יש = + .1
|[ לפחות אחד בשירות 3 ציון = גמה = איוש = א

אחד משירות ביותר 3 ציון = נמוך במרכז אחר שירות עם במשולב ניתן השירות = 1 .2
~ חיצוני גורם עלידי ניתן השירות = 2

*0 במרכז מיוחד תפקיד בעל עלידי ניתן השירות = 3

י"" במרכז כזה שירות אין = 0
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גס0חד4:(המשן)
אבות בבתי יום טיפול ב.

טיפול
עירית רימון סביון אוח דפנה יום שירותים

תאתאתאתאתאתא א=איוש ת=תקן;

טיפוליים שירותים
קיימים מקצועיים

0 0 1 + 2 2 סוציאלית עבודה
0 0 3 + 2 0 פיזיותרפיה
0  1 2  0 + 0  בעיסוק ריפוי
2 2 2 3 + 2 אחות
נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך המצוי לפי דירוג

מתוכננים שירותים
    איוש

  _ _ _ חדש
טיפוליים שירותים

בתכנון
0 01 2 2 סוציאלית עבודה
0 0 3 2 0 פיזיותרפיה
01 2 0 0 בעיסוק ריפוי
2 2 2 3 2 אחות

פיזיות' אחות מתוכננים לא שירותים
 ריפוי פיזיות'  ריפוי רצויים אך
שיניים עו''ס  בעיסוק עו"ס
ריפוי
בעיסוק

טיפוליים שירותים
רצוי 

3 31 2 2 סוציאלית עבודה
2 2 3 2 ל פיזיותרפיה
21 2 0 2 בעיסוק ריפוי
2 2 2 3 2 אחות

גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך הרצו> לפי דירוג

א=איוש ת=תקן;
טיפוליים שירותים דירוג תקן אין =  תקן יש = + .1

לפחות אחד בשירות 3 ציון = גבוה במרכז אחר שירות עם במשולב ניתן השירות = 1.2
אחד משירות ביותר 3 ציון = נמוך חיצוני גורם עלידי ניתן השירות = 2

במרכז מיוחד תפקיד בעל עלידי ניתן השירות = 3
במרכז כזה שירות אין = 0



(באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  השתתפות היקף לפי המרכזים ודירוג במרכזים ותרנית חביה פגאי, בפעילויות המשתתפים שיעיר נספחד$:

סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי
יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום משתתפים שיעורי

0 משתתפים 4י
■^ 58 20 30 43 41 83 68 56 43 80 53 42 44 46 51 יד מלאכת
^ 31 34 30 36 86 57 86 49 12 21 25 20 75 58 47 חוגי0
£ 55 14 29 50 86 33 92 32 69 84 52 46 76 84 59 התעמלות
£ בילוי פעולות
□ 87 89 59 84 100 90 97 56 83 86 92 80 100 96 86 אחרות
£]  גולל דירוג
~ו גבוה נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה רצוי

*" תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז
? גבוה = הממוצע מעל אחוז לדירוג: מפתח
0 נמוך = לממוצע מתחת אחוז
1 לפחות תחומים בשלושה גבוה ציון = גבוה בפנאי להשתתפות כילל ציון
1 תחומים משלושה בפחות גבוה ציון = נמה

ם
3$ (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  הרצוי לפי המרכזים ודירוג הפנאי בתחום פעילויות בתוספת המעוניינים המשתתפים שיעור ד*: נספח
S 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ו סה"כ סה"כ
^ טיפול מרכזי המשתתפים
§ יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן םסיגלית כרכו כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום בתוספת ^.המעונייניס
c המעוניינימ 96

£: בפעילויות
£?£ 10    15 16 10 25 49 10 15 15 7 30 13 עבודותיי!
~ 58 59  52 39 27 19 40 62 48 53 28 26 67 62 חוגים
? 29 26  33 13 40 24 5 41 31 39 36 6 67 התעמלות
^ _66__ _________ בילוי פעילויות

 כולל דירוג
>~i גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גמה גבוה גבוה גבוה גבוה רצוי"
יי תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז

ד5. בנספח הסולם לפי נעשה הסיווג להשתתף. המעונייניס לאחוז היום המשתתפים אחוז בין חיבור על מבוסס הדירוג ..



^ משתתפים מריאיון נתונים  מצוי שימוש היקף לפי המרכזים ידיות אישיים בשירותים השימוש שיעיר ;77 נספח
^ / ו ו ו ו ו ו ו ן ו " ן ו ו 1 1 1 "

ןי סה"כ סיל"נ
טיפול מרכזי

3$ יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית* כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום בשירות משתמשים
r 0 משתמשים 96

^ בשירות
5 11 44 לא 4 לא 2 8 78 6 לא 20 לא לא לא 16 רחצה
£ קיים קייס קיים קייס קיים קייס
£ 30 4 14 33 39 51 40 29 34 22 34 לא 45 לא 33 פדיקור
רן קייס קיים
S> 19 36  44 73 44 28 לא 41 43 24 28 73 17 36 מספרה
5 קיים
? לא 47 לא לא לא  לא 66 6 לא 7 5 לא לא 15 כביסה
3$ קייס קייס קיים קיים קייס קייס קייס קייס
/9  כולל דירוג
r נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך גבוה נמוך חגיי
JT אישיים בשירותים לשמוש כולל ציון תומכים. עם ראיונות של גבוה אחוז
£ ופחות תחומים בשני גבוה ציון = גבוה גבוה = הממוצע מעל אחוז  ל7ייוג מ0תח

אחד בתחום גבוה ציון = נמוך נמוך = לממוצע מתחת אחוז

המשתתפים מריאיון נתונים  רצי* שימוש היקף לפי המרכזים ח"ירוג אישיים שירותים בתוספת המעוניינים המשתתפים שיעור :87 נספח
סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי
יום ה7ס אלוף ציפורן מדגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכים כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום בתוספת מעוניינים

מעוניינים V)
שירות בתוספת

    91    23 36  27 37 31 רחצה
45  5 18 61  44  35 40 פדיקור
18 764 574__ 2 מספרה
22 78 57 10    24 24  2 61 4 53 כביסה

 כולל דירוג
גבוה גבוה נמוך נמוך גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה נמוך נמוך נמוך גבוה גבוה רצוי

תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז
ד7. בנספח הסולם לפי נעשה הסיווג להשתתף. המעוניינים לאחוז חיום משתתפים אחוזי חיבור על מתבסס הדירוג



המשתתפים מריאיון נתונים  המצוי ההשתתפות היקף לפי המרכזיט ודייוגי מקצועיים טיפוליים בשירותים השימוש שיעור ר9. נספח

1 סה"כ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 סה"נ
ט,0"! מרכזי
יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן םסיגלית כרכו כלנית ברוש רותם פרג רק0ת יו0 בשירותים שימוש

משתמשים *(<

.£ בשירותים

/< 30 לא לא לא 59 לא לא 51 לא 24 15 לא לא לא 34 פיזיותרפיה
£ קייס קייס קיים קייס קייס קייס קיים קייס קייס
ם 28 80 9 16 98 לא לא 23 6 לא 76 87 87 לא 69 אחות
n קייס קיים קייס קייס
£ 36 76 47 7 9 32 19 (78) 21 31 50 86 31 51 41 עי"ס
~  כולל דירוג
£ נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה נמוך נמוך גבוה גטה נמוך נמוך fa0

תומכים. עם ראיונות של גבוה ארווז .
י טיפולייםמקצועיים שירותים דירת מפווח
£ לפחות שירותים בשני גבוה ציון = גטה גבוה = הממוצע מעל ?אחוז אחד בשירות פחות או גבוה ציון = נמוך נמוך = לממוצע מתחת אחוז
ם
x?~ המשתתפים מריאיון נתוניט  רצוי השתתפות היקף לפי המרכזים ודירוג טיפולייםמקצועיים שירותים בתוספת המעונייניט המשתתפים שיעור :101 נספח
t . . . . 1 ■ I" ■ 1

~ סה"נ ynv
י^ טיפול מרכזי
5 יום הדס אלוף ציפורן מרגנית נרקיס ברקן םסיגלית כרכו כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום בשירותים עניין
£ המעונייניט *
. בשירות

§ 50 88 42 57 .. 49 66 " 64 13 28 84 43 73 66 פיזיותרפיה
!! 18 .. 35 58 .. 43 53 29 40 59 .. .. " 92 64 |אחות 25 3 25 19 36 .. 37 .. 14 19 15 4 30 22 17 עי"ס
§  כולל דירוג

גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה נמוך גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה י*^
^ תומכים. עם ראיונות של גבוה אחח *

1י בשירות. שרוצים כיום) למשתמשים (מעבר נוספים קשישים אין ..
ד9. בנספח הסולם לפי להשתמש, המעוניינים המשתתפים אחוז עם היום המשתתפים אחוז חיבור על מבוסס הדירוג



^ המנהלים מריאיון נתונים  בהם הדרושים והשינויים העיסוק יעדי  מלאכתיד :11 ד נספח
י"" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אלון1 ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג יק0ו1 ארגוניים אפייניט

? תפק*ד>0
5^ + +  ++ ♦+ ++ ++ ++ ++ ++ + + פנאי
ן~ ++ ++ + +   ++++ + ++_++ חדשות מיומנויות

£ ++■<■+ +  + +++ + ++ + ++ + בתחביבים עיסוק
♦ ++ ++ +  ++ +  ++++ + ++++ תפקוד שיפור
^ ++ ++ + ++++   ++++ + + ++ למוגבלויות הסתגלות
55 ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ חברה

" תחושת לימוד משמעות שייכות אחר
£ יצירתיות של התחום לחיים
~ו המלאכה

^ לא לא יותר לא לא יותר לא יודע לא גיוון שיקום לימוד שיקום בהדגשים שינויים
{3 התאמה מקצועיות פיתוח לימוד דרכי התאמה ובתפקידים

למוגבלות מיומנויות תפקוד תפקוד למוגבלות

  של הכשרה   ריפוי  לא תעסוקה הכנסת יותר צוות דיישיס שינויים
מורים בעיסוק רלוונטי שכר עם ריפוי ריפוי מתאים לביצוע

בעיסוק בעיסוק מודעות
הצוות

  של הכשרה   תקציב   ברור לא נמוך שכר חלוקת הצוות מעכב מה
המורות: לעשות מה קושי תפקידים הקייס
יותר למצוא בין מוע לא
מודעות כוחאדם מרפא
אצלן בעיסוק

ומלאכת
יד

רבה במידה (+)
מסוימת במידה (++)

לא בכלל + מועטה במידה ()



מנהלים מריאיון נתונים  לשינוי ותכניות תפוצתם קיימים, עיסוק תחימי  מלאנתיד :121 (ספח

,יגלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ביוש רותם פרג רקפת סה"נ
קיימים תחימיט

6 16 6 16  19 4 13 3 10 3 11 3 10 2 13 3 14 $ 10 3 10 ♦ 13 תחומים סה"כ
£ @ + + @ + @ + (+) +@+@+  +@+11 אריגה
c @ +^ @+@+ + + +@+ + +@+@+ + +12 סריגה
£ + + + + +(+) + + +@+ + +" בובות
? + + + + + @ + + + + @ + + +12 קרישה
ם @ + @ + + (+)  +  + + @ + @ + 8 קרמיקה
3 @ + @ + + (+) + _ +  (+)   (+) 5 מקימה
^ + + + +@+_ + + + __ +8 נצרים
 @+@+ +@+ + _@+ (+) + + @+ 9 שטיחים
? __ + +  + (+) + + +(+) 6 תכשיטים
5 @+@+ +      +   +5 יירייים
ן ++ + @+ + (+) +4 מייאיקה
^ +++@+ + +  + + +(+)? עץ
0 @+ +@+@+@+@+ +@+12 וריקמה + + + @ +

+ + + ___ + + +6 נחושת
§ + + _____+3 עבותתעור
X? + +_ _ + _@+ +5 _gתפירה + _ _ + + + @+5 הדבקות
^ + + + __ +___ +@+6 טלאים
§ __ + ______@+2 גבס
£ __ + + ____ + 3 אפליקציה
p ___ + _     1 בומת רהיטי
2 ++__ + ____3 אפייה
" אין תיקון ציור קרמיקה עץ אין אריגה בוטיק התאמה אריגה ציור לבד מתוכננים תחומים
^ בגדים וחריטה בנול למוגבלים של תפירה |קולאג' תרפיה מוזאיקה בגדי

באומטת ילדים
^  בתכנון בתכטן בתכנון בתכנון  בתכנון בתכטן חיפוש בתכנון ארגון מורים מחמעכב'^תכטן
/^ תחומים פעילויות
1י 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 י י י י י

והופסק חיה = (+) הזמן רוב עוסקים בו התחום הנפיץ, = @



ח (באחוזים) המשתתפים מריאיון נתונים  מרכזים לפי המשתתפים, מכלל שונים בתחומים ההשתתפות שיעור מלאכתיד: ד13: napj

ם 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 סה"כ 1^ מרכזי
£[ הדס אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש יותם פרג רקפת יום יד מלאכת של תחומים

ל5 35 58 34 26 31 57 17 49 13 48 55 24 14 34 סריגה
j~  44 21 53 44 61  86 46 44 57 73 64 49 ריקמה
^ 18 44 34 39 38 46 17 81 87 39 6 14 27 38 אריגה
§ 18 44 46 39 32 32 30 33 59 14 37 13 14 31 בובות עשיית
{=   21 7 23 45 17  13 28 43 24 14 23 אחת מסרגה
^ 19 29 26 12 16 4 87   18 18  14 15 מקרמח
0  42 31 60 45 32  28 26 18   23 29 שטיחים

1913 7 23  17   3   5 7 תכשיטים
  13 31 7 20   6 18 9 11 חרוזים
28 27  14 10 20   15 25 6  5 13 נצרים
15 7 10 23 7 3 4 מוזאיקה
 13  21 37 12  19  3 4 11 עבודותעץ

תומכים. עם ראיוטת של גבוה אחוז 1



מנתליס מויאיון נתונים  הזחשיס ותשינו"ס ה8>לו? דונ* אוגון,  מלאנתיד ז<1: נספח
אלון ציפזין מוגנית נ1ק*ס נוקן 0>>ל*ת נונום נלנית נחש וותם 0וג וק0ת יד מלאכת
מורה מורח מורה מורה מרפאה מט"בית מורה לתעסוקה מורח מורה מורה + מורה עס טורה כוחהאדם

בעיסוק של והדרכה לתעסוקה לתעסוקה מרפאה הכשרה
בעיסוק מרפאה בעיסוק

0 קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות קבוצות תחומים קבוצות בקבוצות פעילות אתון
.* ותחומים ותחומים תחומים או / קטנות
^ + עניין + עניין מוגבלות + עניין + עניין + עניין + עניין מוגבלות מוגבלות + עניין + עניין + עניין לקבוצות חלוקה בסיס
^ מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות מוגבלות
*: לא אריגה לא נגריה עץ לא לא לא כריכיה לא ניסו נחושת גברים תעסוקת
ק קרמיקה אריגה נצרים תעשייה  נחושת שטיחים
ט נחושת נצרים אריגה ועירה הלן לא קרמיקה
3 כריכיה נצרים
fj  10*4 25*4 20*4 5*4 20*4 60*4 810*4 5*4 1015*4 15*1 10*4 לאמשתתפיס שיעור של הערכה
*.  לא אפטיס תשושי מוגבלים גברים מוגבלים גברים מוגבלים מוגבלים גברים שקטים לא הלאמשתתפים אפיוני 
^ מעונייניס נפש קשה +לא לא +

£■ תימנים סעוניינים מעונייניס
 קריאה שינה  תורה שיחה כלום שיחה שיחה שיחה משחקים עיתון משחקים עושים מה 

1 שיחה שיחה התימנים משחקים עיתון שינה שיחה משחקים
* קריאה טלוויזיה
*?  סביר זה ניסו יש סביר זה  ניסו יותר לא  ניסו ידוע לא סביר זח  דרבון  ניסו אפשרית העסקה 
ם נסיונות הלן לא התאמה הלן אין כוחאדם הלן לא
$j" למוגבלים
5 p לאכלכן לאכלכן p p לא בכלל pivfr p לאכלכן לאכלכן לאכלכן p טמלאכתיד שניעותרטן
?; חוגים יותר
.>  קרמיקה התאמה   מורח הכוונה  יותר יותר יותר  רצויים שינויים
^ אפייה למוגבלות קבועה יותר ניוון גיוון מקצועיות
j^ מיוחדים והפעלה למוגבלות תעסוקה תעסוקה הדרכה
c קבועה בשכר מוגנת עובדת של
p תעסוקה
2 pתעסוקות חודשיות
^  מקום בעיות של הכשרה   תקציב רעיונות ידוע לא רעיונות מעכב טח
£j מורכבות המורה אין תקציב
£■ האוכלוסיה לעשות

אין אין אין אין אין תעסוקה אץ אין הכנסת לקבל אין לשיטי תכניות
^ מוגנת תעסוקה מט"בית
/^ מוגנת ולפנות
י~* | | | ן | עובדת



הערכה מחקר בישראל: לזקן dp מרכזי 178

תלוי: (משתנה במרכזים במלאכתיד השתתפות של logit ניתוח ד15: נספח
במלאגתיד) להשתתף הסתברות

ללאיהודיס) (ביחס מוצא
0.71* אירופהאמריקה ילידי
0.57* אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.81* נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.09 בניידות מוגבלים
0.62* עצמאיים

(75+ ל (ביחס גיל
0.24 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה
.logit משוואת של p מקדם את מציינים המספרים



(באחוזים) המשתתפיט מריאיון נתונים  מרנזיט לפי המשתווים, מנלל השוגיט t>*ttmm waMwnn ש>*יי חיגיט: ך16: now

סה"נ
מרכזי חוגים

הדס אלין ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית נרכום בלגית גרוש רותם פרג רקפת יוט

£ חוגים
^   13 24 _ 11 ______ 15 9 אנגלית
£  16  3 10 7 26 100 29 28   36 13 עברית
£ 89 67 41 94 86 97 26 100 71 55 12 100 82 79 תורו!

3 (היסטוריה, אחר
£ 3 5  27 9 28 8 וכר) אזרחות
^  16 42 4 10 8    27 75  8 12 ציור

5 12 33 34 7_ 28 3 100   45 37  15 18 קרמיקה פיסול,

1 תומכים. עם ראיונות של גמה אחוז
/

?ג בחוגים) להשתתף הסתברות תלוי: (משתנה גמרנזים בחוגיס השתתפות של logic גיתוח ד17: גספח
ם

§ ללאיהודים) (ביחס מחגא
§ 0.29 אירופחאמריקוז ילידי
^ 0.44* אסיהאפריקה ילידי

.^ לגברים) (ביחס מין
^ 0.10 נשים

9 אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
* 0.08 בניידות מוגבלים
£ 0.02 עצמאיים

. (75+ ל (ביחס M)
0.21 74 עד

is. 
*י a = 0.05 ב מובהק משתנח *

.logit משוואת של |3 מקדם את מציינים המספרים



o

המנהלים מריאיון נתונים  הזוושים והשינויים הה0עלה מתנונת  הת*מל1ת :W1 now

§. אלון צי8ירן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית נימם נלנית ביוש רותם 0וג וק0ת הת*מל1ת
A 
^ יום יום יום יום יום יום 21 21 2 1 2 4 יוס יוס 3 יוס יוס ו1בו>ית תיירות
^ מורה מורה פיזיותרפיסט מורה מורה טורה מורה מורה + מתנדב מורה מורה, טורה, (יתן מי

g מנהל מורה מנהל, עובדת

£ מרפא תעסוקה,
j5j בעיסוק בית אם

; I p כן p כן p p p p 1  p לא אץ כן לג(1גנלות TMKtm

: * לשבוע

1 לא לא התאמה עבודה יותר לא קמצה לא יותר התאמה הפעלה הכנסת 1יו*י0 קויגו"ס
* למוגבלוית פרטנית הפעלה נוספת קבוצות למוגבלות יומיומית פיזיותרפיסט

מיוחדות

לא לא כוחאדס תקציב כוחאדס    מקום כורדאדם כוחאדם כוחאדס םחמונננ
מקום מיומן

  לא p לא  בתכנון לא לא לא לא לא תנניית
הנדלה

מספר
קבוצות

ומשך
פעילויות



181 שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,  חיום במרכזי השירותים סל

הסתברות תלוי: (משתנה במרכזים בהתעמלות השתתפות של ניתוחיו ד19: נספח
בהתעמלות) להשתתף

ללאיהודים) (ביחס מוצא
1.28* אירופהאמריקה ילידי
0.85* אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.26* נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.28 בניידות מוגבלים
0.01 עצמאיים

(75+ ל ג>ל(ביחס
0.33* 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

.logit משוואת של (} מקדם את מציינים המספריס

(משתנה במרכזים מובנות לא פנאי בפעילויות השתתפות של logit ניתוח ד20: נספח
מובנות) לא פנאי בפעילויות להשתתף הסתברות תלוי:

ללאיהודים) (ביחס מוצא
0.57* אירופהאמריקה ילידי
0.80* אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.20* נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.04 בניידות מוגבלים
0.14 עצמאיים

(75+ ל (ביחס גיל
0.07 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה
.logit משוואת של P מקדם את מציינים המספרים



^ המנהלים מריאיון נתינים  הדרישים והשינויים הה0*לה ranm ,iwtriMriwnrn ו0*ילית משחקים ד21: nao)
00 , , , , . __^__
<~י 1 1 1 1 1 1 1 1 1 סה"נ1
^ מרכו* משחקים
A אלי! צי0ירן מרגנית נרקיס ברקן סיגלייו כרכים כלנית ביוש ייתם 8רג רק0ת יים חברתית ופסלות
~ 46♦♦046S435 t1*pfw1an1vnvn9
£ + + +  + __ + _5 ביעו
j\ + + + +  + + + + +9 דמקה
^_ + +  +  + + + + +8 שח
~ + +    + + + + 6 wvwiotp
£~ + + +  + + + + + + 9 won£  + +  + + + +6 פאזלים
r\~ +  +2 ^קוביות בש שש ^משחקי הרכבה
"~ כמחצית 13^< מעט מעטים. אחד אף *5י3040 בודדים %10 2()^< כמעט >)י20 *החשוות0ות
§ בינגו קשישים זה מהמוגבלים כולם ^במשחק*0 כולם רוצים לא סימול'טני

טיולים טיולים הרצאות טיולים הרצאות טיולים הרצאות שירה הרצאות שיחות הרצאות 0עיל1ת תחימי
סרטים סרטים סרטים הרצאות טיולים הרצאות סרטים בציבור הרצאות סרטים תרמתית חברתית
חוגים הרצאות סיפורי מסיבות מסיבות הרקדה שקופיות עבודות

עמים ימי סרטים סביב
טיולים חולדת שירה נושא

הרצאות בציבור

ייתר אין ייתר אין יותר הרצאות אין אין יותר כן, אין אין רציייט ש*ני*י0
טיולים פעילות הפעלה בנושאים סרטים
עם תרבותית כלליים פעילות

מכוניות מוזיקלית
 שלהם
קפה בתי

פסיביות תקציב היענות אין ציוד, כוודאדם+ מעקב
האוכלוסייה מדריכים רעיונות

 בתכנון איו ,P אין ,p צפייה ,p אין אין כן, יותר אץ בתגגץ
חיפוש טיולים חוגים מבוקרת הכנסת משחקי
מקומות למפעלים הרצאות וידיאו חברה

גיוון



£ מריאיון נתונים  מרכזים לפי לאקבועה פנאי פעילות לאמובנית, פנאי פעילות חוגים, התעמלות, מוגנת, תעסוקה או (מלאכתיד פנאי פעילויות בסןגל ההשתתפות היקף ד22: נספח
£ (באחוזים) המשתתפים

£ סה"כ
£ מימי

הדס אלץ ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכוס כלנית ברוש רותם פרג רקפת יוט פגאי של תחימיס

jj תחומים גמס3י השתתפית
c 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n<unbv
s

11 26 13  5 3 29 8 3 3 10  2 7 אחד תחוס

ין 5 20   24 3 21 18 5 24 26 6 6 12 תחומים שני

§ 43 30 12  30 9 5 37 32 29 23  26 22 תחומים שלושה

£ 30 15 67 26 36 40 22 25 55 30 31 26 51 36 תחומים ארבעה

§ 11 9 8 74 5 45 22 12 5 14 10 68 15 22 תחומים חמישה

י* תומכים. עם ראיונות של גבוה ןאחוז
ג
ג

. *י

ץ"

1י



£0 המנהלים מריאיון נתונים  אבות ננתי יום טיפול (ב) יום; מרכזי (א) ושביעותרצין ההפעלה מתכונת  הסעות ד23: נספח
1י יום מרכזי א.

£} סה"כ
ו? מרכזי
*" אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן טיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יום הטעית
ם נוסעים שלא 4י
£ 5 38 2 2 1404 £בהסעה ומספר סיגים
י£ משותפת הסעה יכב נל*
3< 143 מונית
:ג 4 3 5111 3 43  1 מיניבוס
"*^ 7_1  1  טרנזיט

*" _______ אמבולנס

^ 9455211743 4 4 רכב כלי vrn
8 10 4 5 6 3 32 3 7 86 6 5 סיבובים מס' סה'^

בעלות
+ + _ + + + + + + + + 11 פרטית
+ +      +   +4 אגודה
__ +     +   2 מועצה

הוכנס ממונית מטרנזיט   מפרטי קבלנים נהנים   הוחלף הוכנס בהסעה שינויים
טרנזיט למיניבוס למיניבוס לטרנזיט מיניבוס מיניבוס
נוסף למיניבוס למונית

מרבי נס*עה זמן
4560 4560 30 90 40 30 20 30 45 3530 30 45 (בדקות)

___ +  + + + +   5 בהסעה ליוו*
באיירונסייד באיירונסייד

הנהג תפקיד*
   +  מלווה יש מלווה יש מלווה יש  (+)   1 מחבית לצאת
+ + + + + + + + +9 לרכב כניסה
+ + + + _ + + + +8 השגחה
   + + + (+)  + 4 בבית בדיקה

שרה". "יד של רסעח 1



(המשן) גספחד23:

סה"כ
מרכזי

~ אלון צי0ורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש יותס 0וג וקפה יום הסעות
r לא לא לא כן לא מלווה יש מלווה יש מלווה יש מלווה יש p כן לא בליווי צורן
^ מתקשרים מתקשרים מתקשרים מתקשרים מתקשרים בודקים מתקשרים בודקים מתקשרים מתקשרים מתקשרים בודקים לא כשהקשיש נוהג
£ אחרכך אחרכך אחרכך אחרכך, אחרכך בבית אחרכך בבית אחרכך אחרכך אחרכך בבית הא>סוף בנקודת
£ נפש תשוש איירונסייד
n מדד בודקים 
^ 2בודקים כלכך לא כלכך לא כלכך לא לא בכלל כלכך לא כלכך לא כלכך לא כלכך לא כלכך לא כלכך לא לא בכלל p הרכב כלי של התאמה
* ?לאוכלוסייה בהסעה בעיות
ם + + + + + + + + + + + 11 למוגבלים התאמה

________ +   1 בזמנים מגביל
ו
3 (מס' הנסיעה אורך
3 + + + + __ + + + 7 הרכב} וכלי

9    +    +    2 הט^גיס
י^
^ לא לא תוספת כן לא לא לא לא רכב כן, לא p לא לא לשינוי תכניות
י1 מיניבוס עמותה איירונסייד
§ הקשיש תלונות
,^   + + +    +   +5 רחוקה איסוף נקודת
c^ + + + + + + + + +  + +11 בחוץ חטתנח
£ ___ + +  +  +  + +6 ארוך נסיעה זמן
5< + + + + +  + + + +8 אינוחות

2 _  + + + + + + + + + +10 ארוכה המתנה
+ +_ + + +   +  + +8 נהג יחס

£  + + + +  + +  + +8 מאחר ^רכב 1 1 1 1 1 1 1 1
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(המשך) נספחד23:
אבות בבתי יום טיפול ב.

סח"נ
טי0ול

עירית וימון סביון איין דפנה יום הסעות
98 14 8 nyvm 0**91) שלא *

רכב כלי ומספר סוגים
_____ מונית
1   1 1 מיניבוס
 1 2 1  טרנזיט
_____ אוטובוס
_____ איירונסייד
_____ אמבולנס
_____ טיולית

11 2 2 2 רכב כלי y'm>
1 2 2 4 2 סיבובים מס' סה''ג

בעלות
+  + +  3 פרטית

0 אגודה
0 מועצה

    + 1 המוסד
 +    1 עירייה

 + הקבלן הקבלן  בהס*ת שינויים

30 3020 45 20 15 (בדקות) מרבי נסיעה זמן

+   + + 3 בהסעה ליווי

הנהג תפקידי
מלווה יש  + מלווה יש מלווה יש 1 מחבית לצאת

 + 1 לרכב כניסה
+ + 2 השגחה
 + 1 בבית בדיקה

מלווה יש כן לא מלווה יש מלווה יש בליווי צוין
מתקשרים מודיעים מתקשרים מתקשרים מתקשרים לא כשהקשיש נוהג
כמה אחרי לעו"ס אחריכן אחרכך אחריכן האיסוף בנקודת
של ימים בלשכה בודקים או
חעדרות בבית
כן לא בכלל כן לא בכלל לא בכלל לאוכלוסייה הונב כלי של התאמה

בהסעה בעיות
 +  + + 3 למוגבלים התאמה
_ _____ בזמנים מגביל

(מס' הנסיעה אורך
______ הרכב) וכלי
______ הנהגים
לא לא לא לא לא לשינוי תכניות

הקשיש תלונות
   +  1 רחוקה איסוף נקודת
+ +  +  3 בחוץ המתנה
+  +   2 ארוך נסיעה זמן
 +   + 2 אינוחות
 +  +  2 ארוכה המתנה
 + + +  3 נהג יחס
   +  1 מאחר רכב



המנהלים מריאיון נתונים  ושביעותחנון השירית הספקת orutw  ארוחות ד24: נספח

סה"כ
מרכזי

^ אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יו0 ארוחות

r + + + + +   כן כן כן לא לא בוקר ארוחת

^ אבות בית אבות בית בישול בישול אבות בית קייטרינג חימום אבות בית בישול מבית מטבח בישול צהיייט ארוחת להכנת
£ מלא מלא מבית קפואות עכו מלא אבות האגודה חלקי
ם . ליגת
n נשים
£ מתפזורת מתפזורת מקפיא מקפיא    מקפיא,   מקפיא בשנה שינויים
י£ לבישול לבישול מקפטריח מלא בהכנת אחרונה
~ הצהריים ארוחות

ם כן כן צפיפות כן כן הפרדה כן כן צפוף הפרדה צפיפות כן שביעותרצון
1 בין בין הגשה מתנא*

חדרים חדרים
יי קשישים תלונות
~ + + + + +     +   6 כמות
^ __ + _________ 1 מוין
n   _ + + + + + +  + + 8 ליעם
P
*■  +  + 2 דיאטות
5{  +  +  + 3 זמנים
^  +  +  + 3 הגשה אופן

3____ +  +    2 כשרות

^ 100>0< 100^. 30>)420^ 50^ 50?6 50^< 20><4< 80>0< 1596 ידוע לא 30^< \b*h שהיו הקשישים *<
? לארוחה זקוקים
2 במרכז ו/או בבית
2< 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1י



0§ המנהלים מריאיון נתונים  הרצויים והשינויים ההפעלה מתכונת  אישיים שירותים ד25: נספח
*t 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת יחצה
*3 יחצה
רו כן כן לא כן כן כן לא  כן (לא  כן כן p לא p פיזיים תנאים
~ טוב ממש) להפעלה

ם כן כן לא כן כן כן כן קייס לא כן קיים לא קיים לא קייס לא השירות הפעלת

E. 9 21 108 5 ידוע לא 65 לא 80 לא לא לא בשבוע רחצות מס'
ל? 3 8 5 5 ידוע לא 32 רלוונטי 3025 רלוונטי רלוונטי רלוונטי משתמשים ממוצע
^ בשבוע

? לא לא 2 כן, לא לא לא 4.5  כן נפרד תשלום
jj ש"ח ש"ח
£ לא לא אין  לא הרחבה הרחבה שיפור לא אין  לא עוד אין  לא אס  לא רק  לא / בהרחבה הצורך
r ביקוש לגברים תנאים ביקוש מקלחת ביקוש השירותים לחירום בשירות או
5 פיזיים בקהילה לתשושי
r פעילים כן נפש
c   כוחאדס כוחאדס תקציב מקום לעיכוב סיבות

תקציב
לא לא לא לא לא לא לא לא הרחבת עם לא לא  p תמון

הבניין בבניין
החדש

נגיסה
לא לא לא כן לא כן p ^^ p p לא קייס לא השירות זמינות
   3  ידוע לא (כולל 10  5 4~J  בשבוע משתתפים מסי

מועדון)
   3  ידוע לא 3  21   מהקהילה קשישים

ש"ח 3.5 ש"ח 4 ש"ח 3  ש"ח 2.5 ש"ח 5 למכונה תשלום

לא לא לא לא כן, כן, לא לא לא הרחבת יש לא, יש לא, farn
הקמת הרחבה  השימוש בקהילה בקהילה
שירות ידוע לא

1 ן 1 | | | | ן | | איד 1 |



גס0חד25:(המשן)
אלין צי0ירן מרגנית נרקיס נוקו סיגלית כינים כלנית גרוש רות0 0רג רק0ת ומספרה 0ד>קור

מייקור
^ כן כן כן כן כן כן כן כן כן לא כן לא, השירות זמינות
§ הרופא
r; מתנגד

ם אחת אחת פעמיים לפי פעמיים לפי פעמיים שלוש אחת  54  תדירות
n לשבוע לשבוע בשבוע הצורך בחודש הצורך בשבוע פעמים לשבועיים בשבוע
{T בחודש לפי
£" הצורך
C
£: 25 20 ז 25 7 ! 108 10 20  כולם  בחודש משתתפים

1  י. 10 לא ז 32 5 מעטים  54 בחודש משתתפים לא

3 ש"ח 4 ש"ח 4 ש"ח 9.5 ש"ח 6 ש"ח 10 < ש"ח 108 ש"ח 7 ש"ח 8  ש"ח 3 תשלום
q ש"ח 17

53 אין אין הרחבת אין הגברת אין אין אין אין כוח ,p אין אין מעכב ומה הצורך
§ שירות תדירות אדם

^ מס0יה
§ כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן p השירות זמינות

~ פעם פעם צורך לפי צורך לפי פעמיים צורך לפי בשמע 5 בשבוע 4 לפי לפי פעמיים פעמיים תדירות
£j בשבוע בשבוע בחודש הצורך הצורך בשבוע בחודש
£ הגברת הגברת אין אין הגברת אין אין אין אין אין אין אין TTB

3< תדירות תדירות תדירות


00
1י
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תלוי: (משתנה במרכזים פדיקור בשירות שימוש של logit ניתוח ד26: נספח
פדיקור) בשירות להשתמש הסתברות

ללאיהודים) (ביחס מוצא
0.45* אירופהאמריקה ילידי
0.07 אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.10 נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.63* בניידות מוגבלים
0.34* עצמאיים

(75+ ל (ביחס גיל
0.12 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה .
.logit משוואת של P מקדם את מציינים המספרים

תלוי: (משתנה במרכזים מספרה בשירות שימוש של logit ניתוח ד27: נספח
מספרה) בשירות להשתמש הסתברות

ללאיהודים) (ביחס מוצא
0.00 אירופהאמריקה ילידי
0.18 אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.23 * נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.11 בניידות מוגבלים

0.22* עצמאיים
(75+ ל (ביחס גיל

0.12 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה
.logit משוואת של 0 מקדם את מציינים המספרים



מנהלים מריאיון נתונים  הרצויים והשינויים המטרות ההפעלה, מתכונת  פיזיותרפיה ד28: נס0ח
אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם 0רג רקטת פיזיותרפיה

שירות הס0קת בסיס
כן כן כן כן לא כן p כן כן כן כן p תקן קייס

£ לא לא p לא לא כן לא כן כן לא לא לא התקן איוש

^ מורה התקן על מורה לא שיקום אין קופת תקן על אין אין אין הספקה בסיס
/~ להתעמלות להתעמלות שכוטת חולים המכון +

ם _____ קופת   כוודאדם כוחאדם כוחאדס בהעסקה קשיים
3 חולים תעריפים

£ שירות הס0קת אופן
c ללל11ל1לל6לל בקבוצות
5 א א 5550 א א כולם א כולם 6 א א א משתתפים סח"כ
| 21 111 שבועית תדירות
£ ר ר ד' 4535 ר ר דקות 20 ר דקות 45 דקות 20 ר ר ר הפעלה זמן
? ל ל מוגבלויות ל ל אין ל אין מחלות, ל ל ל חלוקה םבסיס

ו ו וו ו מוגבלות ו ו ו
^ר$ י י וו ו ווו
~ נ נ 10 נ נ 15 נ 76 54 נ נ נ בודדים
י| טטט11ט1טט1טט בשבוע תדירות
י£ י י דקות 35 י י דקות 15 י דקות 20 דקות 20 י י י ז0ן

^ מטרות
£ +  +  שיקום
p לא לא + לא לא + לא + + לא לא לא החזקה
£< רלוונטי רלוונטי  רלוונטי רלוונטי + רלוונטי +  רלוונטי רלוונטי רלוונטי לקשיש הדרכה
2  +  + לצוות הדרכה

+  + + צוות ייעוץ
    אדהוק ייעוץ

^    + להתעמלות למורה 1יייעוץ ו ו ו ו ו ן ו j ן ן ן 1 ו



8
1~י (המשן) ד28; נספח
*3 אלץ ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כוכים כלנית ברוש רותם פרג רקפת פיזיותרפיה
2 רצויים שינויים
£ פיזיותרפיה יש שם במרכזים
5 ל ל לא ל ל לא ל לא הדרכה ל ל ל בהדגשים
■£ א א א א א לצוות א א א
1= ר ר חצי עוד ר ר לא ר הרחבה הרחבה ר ר ר בהיקף
/7 ל ל משרה ל ל ל ל ל ל
3< ו ו וו ו ווו
£ ו ו יותר ו ו לא ו יותר לא ו ו ו באופן
? נ נ קבוצות נ נ נ קבוצות נ ג נ
■P ט ט ט ט ט יותר ט ט £ט יי יי י פרטני י י י
~י כוחאדם כוחאדס תקציב מעכב מה

;§ פיזיותרפיה אין בהם במרכזים
Q לא לא רצוי רצוי רציי לא p השירות נחיצות

שעות 4 שעות 9 שעות 5 שעות 5 שעות 5 היקף
+ קבוצות שילוב קבוצות
בידדיס התעמלות או

ל ל ל קבוצות+ ל בודדים ל ל קבוצות ל תקן אופו
א א א בודדים א א א א
ר ר ר מימון כוחאדס ר כוחאדס ר ר כוחאדם ר כוחאדס מעכב מה
ל ל ל ל ל ל ל
ווו ו וו ו פיזיותרפיה מטרות
ו ו ו +  ד  ר ר  י  שיקום
נ ננ + + נ + ננ + +נ החזקה
טטט + + ט + טט + +ט לקשיש הדרכה
< יל + + < + יי + +י לצוות הדרכה

+ + + +  לצוות ייעוץ
+ + + +  אדהוק ייעוץ



193 שימוש ודפוסי חפעלח מתכונת דגמים,  היזם במרכזי השירותים סל

תפקידי בנושא: ב5.2.90 שהתקיים מפגש סיכום  פיזיותרפיה נספחד29:
לקשיש יום במרכזי הפיזיותרפיה

השתתפו:
כללית קופתחולים טיפול, להמשך יחידה פיזיותרפיסטית,  אור חנה
בארטוביה אזורית מועצה טל, מרפאת פיזיותרפיסטית,  אורבך מיכל

הבריאות משרד ראשית, פיזיותרפיסטית סגנית  ביגון רינה
כללית קופתחולים שבזי, שיקום מרכז פיזיותרפיסטית,  ברק מריס

הבריאות משרד ראשית, פיזיותרפיסטית  דנציגר יוספה
ברוקדייל מכון מנהל  חביב ג'ק

ברוקדייל מכון חוקרת,  טרכטנברג סילביה
נתניה סלע, יום מרכז פיזיותרפיסטית,  כופלסלע עדה

ברוקדייל מכון היום, מרכזי מחקר מרכזת חוקרת,  כורזים מלכה
מכבי קופתחולים השל"ה, שיקום מרכז פיזיותרפיסטית,  לוין רויטל

מכבי קופתחולים משפחה, רופא  ליברך ד"ר
אשל מוסדיים, שירותים מרכז  למברגר יהונתן

הכללית קופתהחולים הגפן, מרכז פיזיותרפיסטית,  מוניץ זיוה
יזרעאל עמק סביום, שיקום מרכז מנהלת  סיוון נעמי

כללית קופתחולים איילון, פיזיקלי מכון פיזיותרפיסטית,  פנסו אסתר
אשל קהילתיים, שירותים מרכז  קבילו יעקב

מכבי קופתחולים פיזיותרפיה, לתחום אחראית  קידר מדלין
כללית קופתחולים ראשית, פיזיותרפיסטית  שביט חוה

לאומי לביטוח המוסד סיעוד, מחלקת מנהלת סגנית  שי רבקה

של הערכה מחקר מתוך הפיזיותרפיה בנושא הממצאים את המחקר צוות הציג בתחילה,
עלידי שפותח פיזיותרפי לאבחון כלי דנציגר יוספה גב' הציגה מכן, לאחר היום. מרכזי
המשתתפים הקשישים של צרכים להערכת ברוקדייל, מכון בסיוע הבריאות, משרד
לדעתה, מסוים, קושי היה מרכזים. בשלושה חולים 30 בקרב נוסה הכלי יום. במרכזי
ל400/0 300/0 בין כי הראו הממצאים טיפול. לתכניות ובתרגומן האבחון תוצאות בכימות
החל בממצאים, קצר דיון לאחר פרטני. פיזיותרפי לטיפול זקוקים שנבדקו מהקשישים

למשתתפים. שהוצג המיפוי משפט של השונים במרכיבים הדיון
את להבהיר ניסיון תחילה נעשה במרכזים, הפיזיותרפיה תפקיד בהגדרת לדיון כבסיס
זה בהקשר השאלות אחת בקהילה. שיקומיות למסגרות בהשוואה היום מרכז מושג
מהו כן, ואם סביוס, כדוגמת פיזיקלי, למכון יום מרכז להצמיד רצוי האם היתה,

המשתתפים. שהות ומשך תשלום מבחינת היחידות, שתי בין הרצוי הקשר

מסגרת שזוהי מאחר יום במרכזי פיזיותרפיה לשילוב מקום יש כי הסכמה, היתה
מגיעים שאליו משום משלים, שיקומי טיפול לתת צריך המרכז במוגבלים. המטפלת
אינה בה שהשהות מסגרת זוהי אינטנסיבי. שיקומי טיפול שעברו אחרי הקשישים

אחרות. שיקומיות מערכות לעומת בזמן מוגבלת
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כקשיש יום במרכזי הפיזיותרפיה שירות לבחינת מיפוי namn

המרכז מיקום חובה
השירות זמינות

אוב1 גודל ב נוותנה וקיומה במרכזים משירותי חלק היוו פיזיותרפיה
אוני מוגבלות בחירה

הצוות רמת

תקציב

הקשיש משלים
התוםרמשפ1 עבור וניתן בקהילה הניתן לשירות שירות ומהווה
מקצועי צוות
םיפול1 צווח חליפי

מתנדבים

מינימום כוללני קבוצתי הפניה הערכה, אבחון,
לפי קבוצתי שיקום  םיפול

שעות בהיקף בעיות ^£י החזקה מניעה, .^2
מקסימום פרטני הדרכה

הפעילות בתכנון "עוץ
מגורים בהתאמת "עוץ

אבזרים "עוץ

מוגבלת פיזיותרפיסט קבוע
מהמרכז

זמן לתקופת עלידי בסיס מוגבלתטל 'לא ' םקופחחולים
שוטף אחר ממקום

הצורר לפי

בסיסי שהוקצה מיוחד
במרכז

בציוד שימוש תוך במקום
במקום לא

מיוחד מיוחד

ו
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מותנה והדבר האפשריים, הדגמים אחד הוא שיקומי מרכז לבין יום מרכז בין השילוב
מיועדים השיקום מרכזי הגישה. ונוחיות באזור שיקומיים שירותים של בזמינותם
מחסור של הבעיה גם עלתה יותר. צעירות אוכלוסיות גס אלא קשישים רק לא לשרת

שיקומיות. במסגרות
היום במרכזי הפיזיותרפיה תפקיד בהגדרת הדיון התמקד אלה, הבהרות לאחר
פורמליים הבלתי התומכים המבקר, הקשיש המרכז, צוות ■. יעד קבוצות מספר עבור

המצורף). המיפוי משפט (ראה ומתנדבים

ומתנדבים): הלאמקצועי המקצועי, (הצוות המרכז צוות של ברמה פיזיותרפיה א.

לצוות: הדרכה של רמות שתי בין הבחנה נעשתה ההדרכה. בתפקיד התמקד הדיון .
של לצרכים בהתאם מיוחדת הדרכה פירושה פרטנית הצוות. לכל וכללית פרטנית
הדרכה ניתנה וכדומה. להתעמלות למורה לתעסוקה, למורה כגון הצוות איש
שעות כל במשך קשיש של נכונה הפעלה ובהם: יותר, כלליים בנושאים הצוות לכל
נכונה העברה אבזרים, של נכון מיקום המקום, של ביטחון תנאי במרכז, השהיה

בגופו. נכון להשתמש הצוות איש על וכיצד להסעות, קשיש של
עקרונות כי וסוכם כללית, הדרכה מתן של לאפשרות באשר דעות חילוקי היו

פרטני. באופן רק ללמד ניתן יישום אך הצוות, אנשי לכל לתת ניתן כלליים
כל חדשות בעיות צצות שכן חדפעמי, ולא שוטף בסיס על הדרכה נדרשת .
יום. במרכז פיזיותרפיסט של (בתקן) קבועה בהמצאות צורך יש לפיכך, הזמן.
עצמאיים להיות הקשישים את ללמד איך הצוות את להדריך צריך הפיזיותרפיסט

כמטפלים. תלות לפתח ולא
במקומה לבוא יכולה ההתעמלות אין ההתעמלות. ליד הפיזיותרפיה של מקומה .
הפיזיותרפיה של ייחודה (החזקתית). משלימה כפעילות אלא הפיזיותרפיה של

האדם. של התפקוד רמת את לשפר ביכולתה
האינטנסיבי השיקום ששלב לאחר אך טיפול", "סוף של שלב בפיזיותרפיה אין .
על לשמור הצוות על אחרים. צוות לאנשי מהטיפול חלק להעביר ניתן הסתיים,

החולה. עם הפרטני בטיפול הפיזיותרפיסט של ההישגים
כי נאמר הצוות. עבודת על ומעקב פיקוח הוא הפיזיותרפיסט של מתפקידיו אחד .

להדרכה. טעם אין ומעקב פיקוח בלי

. הבלתייפורמליים התומכים של נרמה פיזיותרפיה נ.

בקשיש. בטיפול המשפחה עירוב של החיוניות הודגשה .
הפעלה כגון: כלליים, בנושאים בקבוצות הדרכה הם הפיזיותרפיסט של תפקידיו .
ספציפיים בנושאים והדרכה וכדומה, בטיחות עזרים, בגוף, נכון שימוש נכונה,
אחר ולעקוב פרטני ייעוץ לתת בית, ביקורי לערוך הפיזיותרפיסט על כמוכן יותר.

הביצוע.
או למשפחה, הניתנת מזו יותר חשובה לצוות ההדרכה האס להחליט, ניתן לא .

מידה. באותה חשובות שתיהן
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.. המבקר הקשיש של ברמה פסיותרפיה ג.

הטענה למרכז. הכניסה לפני ואבחון הערכה בביצוע הצורך בדבר שאלה עלתה .
למקרים פרט קבלה, בוועדת פיזיותרפיסט של במעורבות צורך אין כי היתה,
קפדני מיון הדורשים מאוד ספציפיים קבלה קריטריוני יש במרכז (1 הבאים
מועמדים (3 המועמד; הקשיש על מספק בלתי מידע קבלת (2 המועמדים; של

מורכבת. שקבלתם
פיזיותרפיסט עלידי צרכים בהערכת צורך יש למרכז, קשיש של קבלתו לאחר .
הערכת זו). למטרה טופס בבניית הצורך (עלה טיפול תכנית בניית לצורך
השאלות: על לענות יכול הפיזיותרפיסט האחות. משל שונה הפיזיותרפיסט
שלו". השיקומי הפוטנציאל ומה מסוימות, פעולות לבצע יכול אינו הקשיש "למה
בגלל הושלם, האינטנסיבי שהשיקוס לפני יום למרכז לפעמים מגיעים קשישים
השיקומי. הפוטנציאל הערכת של החשיבות ומכאן הרפואיות, המערכות על עומס
שיקומי לטיפול הפניה מניעתי, להמליץ הפיזיותרפיסט יכול עליהם טיפול סוגי .

כאב. ומניעת ארוך לטווח שיקום החזקתי, אינטנסיבי,
אינטנסיבי. לשיקום פרט הפיזיותרפי, הטיפול סוגי כל את לתת צריכים יום במרכז
לתת יש במרכז, ביקור תוך קצר, אינטנסיבי לשיקום הצורך שעולה במידה רק

במקום. אותו
ופיקוח. הדרכה הפעלה, ולכלול ופרטני קבוצתי להיות צריך הטיפול .

יציבה תרגול כגון כלליים, בנושאים הדרכות לכלול צריך הקבוצתי הטיפול .
בכיסא שיקום ובבית, במרכז בגוף נכון שימוש למניעה, ADLn תרגול והליכה,
מכשירי בטחון, לצרכים, בית התאמת פיזיקליים, עקרונות מוטיבציה, גלגלים,
מספר רגליים. בכפות ובעיות בבית תאונות מניעת בכאבים, עצמי טיפול עזר,
להינתן יכול המניעה מטיפול חלק המשתתפים. של בהומוגניות תלוי הקבוצות
להיות יכול אינו רוב עלפי אך מתאימה, הדרכה שקיבל להתעמלות מורה עלידי

במקום.
להינתן יכול הפרטני הטיפול מסוימים. וטיפולים והדרכה תרגול כולל פרטני טיפול .
מגיע הקשיש שכן רצוי אינו כזה מצב הקשיש). של בביתו (כולל למרכז מחוץ גם
בנוסף, מביתו. שוב לצאת ומתקשה במרכז פעילות של שלם יום אחרי לביתו עייף
בבית. הניתנת מזו יותר גבוהה לרוב היא יום במרכז או במכון הניתן הטיפול רמת

אותו. לחזק ויש ביותר המוזנח הוא ההדרכות תחום .
בנוגע במרכז ביךמקצועית ולהתייעצות הטיפול לתיאום שיש החשיבות הודגשה .

בקשיש. לטיפול
חדשים. למספר אחת במרכז, המשתתפים הקשישים של חוזרות בהערכות צורך יש .
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הפ>ז>וו*יפ*סט תפקיד לגב* המלצות

במרכזים. חיוני השירות .
במרכזים. השירות למימון שונות לאפשרויות הדעת את לתת יש .

באשר ההמלצות את לקבל ניתן שבה המידה את הסטנדרטים בוועדת לבחון יש .
הרצוי. ההעסקה ולהיקף המוצעים לתפקידים

מספר (כלומר המרכז בגודל התלויים מרכיבים ישנם  השירות של הרצוי היקף .
 בו תלויים שאינם ואחרים המשתתפים)

= קשישים 1012 של אחת לקבוצה שעות היקף  המרכז בגודל התלויים מרכיבים א.
שבועיות שעות 3 בשבוע פעמיים קבוצתית פעילות

" 1 חדשים לקשישים והערכה אבחון
" 3 מהקשישים) (ל300/0 פרטני טיפול

שבועיות שעות 7 סה"כ
המרכז: בגודל תלויים שאינם מרכיבים ב.

שבועיות שעות 1 לצוות ייעוץ
" 1 ולמשפחות לקשישים ייעוץ
" 2 בית ביקורי
" 1 אקוטיים למקרים טיפולים

שבועיות שעות 5 סה"כ

קשישים של קבוצות שלוש בו שיש בינוני בגודל יום במרכז כי נמצא, זה חישוב לפי
פיזיותרפיה. של שבועיות שעות ל30 26 בין יידרשו משתתפים), (כ3036



מנהלים מריאיון נתונים  הרצויים והשינויים המטרות ההפעלה, מתכונת  בעיסוק ריפו* ד30: נספח
Q אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ביוש רותם פרג רקפת ארגוניים מאפיינים

£ השירות הספקת בסיס
g. לא לא לא לא כן לא לא לא לא p כן לא תקן קיום
0 לא לא לא לא כן לא לא לא לא לא כן לא התקן איוש
:0 מתנדבת מתנדבת מהמרפאה אין מורה אין קופת קופת קיים לא קייס לא במרכז קייס לא השירות הספקת £בסיס בייעוץ בייעוץ לתעסוקה חולים חולים שעות 4

ק למורה למורה שעות 5 שעות 5

^ אין אין אין אין אין אין אין   אין  בהעסקה קשיים
j\ השירות הספקת אופ(
0 2ל2ל ל3לל32 מספר  בקבוצות
£ אין אין אין א כולם א 2014 כולם א א כולם א משתתפים סה"כ
"*ו   32 11 1 שבועית תדירות
£:   ר שעות 4 ר 1.301 שעי 2.30 ר ר דקות 45 ר הפעלה זמן
P   ל ימי ל מוגבלות מוגבלים ל ל לפי ל חלוקה בסיס
2 ו השתתפות ו ו ו מוגבלות ו

וו ווו
אין אין 5 נ אין נ 4 32 נ נ אין נ מספר  בודדים
  ט1  טט11ט  ט שבועית תדירות

j   דקות 30 י  י דקות 30 n 3015 י י  י זמן
ל ל ל מטרות

ל ל + לל + + אאא שיקוס
א א א א (בודדים)

■ + + + + רר + ר החזקה
i . ר ר  ר + ר   לל  ל לקשיש הדרכה
/ י ל ל  ל + ל   וו  ו לצוות הדרכה

וו  ו + ו  + וו  ו אדהוק ייעוץ
וו ו ו ג נ נ על לצוות ייעוץ
נ נ  נ + נ + טט + ט תכנית
ט ט ט ט יי י לטורה ייעוץ
י י  י + י  +  לתעסוקה



(המעון) נס0חד30:
אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כינוס כלנית ביוש רותס פרג רקפת ארגוניים מאפיינים

רצויים שינויים
השירות קייס שבהם מרכזים

ט הדרכה לא הדרכה לא חדרכה בהדגשים
■* ל ל למורה ל ל לצוות ל ל לקשיש ל
^ א א לתעסוקה א א א א ולצוות א
^ ר ר הרחבה ר שעות עוד ר שעות עוד שעות עוד ר ר שעות עוד ר בהיקף
£ ל ל ל ל ל ל ל
£ וו ו לא ו לא לא ו ו עם שילוב ו באופן
רו ו ו ו ו וו מלאכתיד ו

?2 נ נ נ נ נ נ נ
2 ט ט כוחאדס ט כוחאדס ט כוח זמן זמן ט ט תקציב ט מעכב מה
J1 י י י תקציב י אדם תקציב י י כוחאדם י
2 בתכנון עם הרחבה   תכניות
ם גידול

1 במוגבלים
t~2 קיים אינו שבהם מימים
£ p p p כ/ גן לא השירות נחיצות

ל לאבחון ל + קבוצות ל קבוצות ל ל +הדרכה קבוצות ל מדריכה הסג'קתו, אופן
§ א והדרכה א בודדים א קבוע א א הכוונה בודדים א למלאכת מעכב גורם תכנון,
£! לפי קבוע בתכנון וייעוץ קבוע עם יד
^ ר הצורך ר ר כוחאדס ר ר קבוע בתכנון ר הכשרה
c ל ל ל ל ל כוחאדם ל
§ ו ו ו וו ו
1~ ו ו ו וו ו מטרית
^ נ  נ + נ ! נ נ + + נ שיקום
2 ט  ט + ט + טט  + ט החזקה
P י + י + י + יי  + י לקשיש הדרכה
51 + + + + + לצוות הדרכה
1! + + + + + אדהוק ייעוץ
S) + + + + + צוות ייעוץ

++ + + + למלאכתיד מורה ייעוץ
0< הערכה
0* 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1

<י
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תפקיד* בנושא: ב21.2.90 שהתקיימ מפגש סימם  בעיסוק ייפו* :31 ד נטפח
לקשיש יום במלגז* בעיסוק הריפוי

תשתתפו:
כללית קופתחולים שבזי, שיקום מרכז בעיסוק, מרפאה  אופיר אביבה

יזרעאל עמק סביום, יום מרכז בעיסוק, מרפאה  אילת רותי
חולון בןיאיר, יום מרכז בעיסוק, מרפאה  גולני רחלה

כללית קופתחולים בעיסוק, לריפוי אחראית  הלוי יעל
ברוקדייל מכון מנהל  חביב ג'ק

ברוקדייל מכון חוקרת,  טרכטנברג סילביה
ברוקדייל מכון היום, מרכזי מחקר מרכזת חוקרת,  כורזים מלכה
הרופא שמואל ביתחולים בעיסוק, לריפוי אחראית  כץ מעין

איכולוב בי"ח פסיכוגריאטרי, יום מרכז בעיסוק, מרפא  להב דבי
הבריאות משרד בעיסוק, ריפוי של ארצית מפקחת סגנית  לוויתן נורית

ירושלים בעיסוק, לריפוי ביתהספר הגריאטרי, הנושא מרכזת  ליינדר חדוה
כרמיאל יום מרכז בעיסוק, מרפאה  מגידו דורית
אשל קהילתיים, שירותים מרכז  קבילו יעקב

השומר תל גריאטרי יום מעון בעיסוק, מרפאה  רויטמן דבורה
לאומי לביטוח המוסד סיעוד, מחלקת מנהלת סגנית  שי רבקה

הערכה מחקר מתוך בעיסוק הריפוי בנושא הממצאים את המחקר צוות הציג תחילה,
כמסגרת היום מרכז הוגדר בעיסוק הריפוי בתפקידי לדיון כבסיס היום. מרכזי של
בלתי זמן לתקופת היא בה ההשתתפות ואשר מוגבלים, קשישים המשרתת החזקתית

בזמן). מוגבלת ההשתתפות שבו שיקום ממרכז (בשונה מוגבלת
לטענתם, הקשיש. של התפקוד בהגדרת הקשורות בעיות מספר העלו בעיסוק המרפאים
התפקודי בטופס המופיע המידע לבין הקשיש של מצבו בין התאמה חוסר לעתים קיימת
מספק והוא הטופס, את הממלאת היא בקהילה האחות יום. למרכז הקשיש שמביא
בניידות מוגבלות שבו מצב ייתכן המוגבלות. סיבת על מידע ולא בלבד מצב תמונת
על להצביע יכול שהוא למרות בטופס יופיע לא המידע אבל קוגניטיבית, מבעיה נובעת

שיקומי. פוטנציאל קיום
ניידות על רק להתבסס יכולה אינה מוגבלות של ההגדרה בעיסוק, המרפאים לדעת
המצביעים למוגבלות נוספים קריטריונים להיות יכולים כי סברו הם אישי. וטיפול
יש לדעתם, וכדומה. בדידות חושים כהות דכאון,  ובהם יום למרכז הזדקקות על
נמצא קשיש אם רק עצמאי. באופן מתפקדים אך מכשיר בעזרת המתהלכים קשישים
מגורים האם השאלה, גם עלתה בנוסף, יום. במרכז מקום לו יהיה הידרדרות בסכנת
"מוגבלות במונח להשתמש במקום כי הוצע מוגבלות. מהווים אינם רביעית בקומה

הניידות". ברמת "פגיעה על לדבר רצוי בניידות"
 רבים שלבים השיקום לתהליך כי בעיסוק המרפאים טענו לשיקום, בהתייחסותם
ההחזקתי. השלב השני ובקצה האינטנסיבי השיקום נמצא הרצף של אחד בקצה אשר
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לקשיש יום במרכזי בעיסוק ריפוי שירות לבחינת מיפוי משפם

המרכז מילוים חובה
השירות זמינות

אוב" גידל ב מותנה וקיומו במרכזים שירות הוא בעיסוק רפוי
אוב1 מוגבלות

בחירה
הצוות רמת

תקציב

הקשיש משלים
התומךמשפ1

עבור וניחן בקהילה הניחן לשירות שירות מקצועיומהווה צוות 1

טיפולי צווח חייפי
מתנדבים

מינימום כוללני קבוצתי הפניה הערכה, אבחון,
לפי קבוצתי שיקומי  םיפול

שעות בהיקף בעיות ™, ומניעה החזקת טיפול ^1
מקסימום פרטני הדרכה

הפעילות בתכנון "עוץ
מגורים בהתאמת "עוץ

אבזרים "עוץ

מוגבלת בעיסוק מרפא קבוע
מהמרכז

מוגבלת לא לתקי3תזמי מקופתחולם עלידי "לבםים
שוטף אחר ממקום

הצורך לפי

בסיסי שהוקצה מיוחד
במרכז

בציוד שימוש תוך  במקום
במקום לא

םיוחד מיוחד
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ההתמקדות היתה בעיסוק ריפוי המקצוע של הייחודית התרומה את להגדיר בניסיון
ניתוח פעילויות. לנתח ויכולת קוגניטיבית גרייה סביבתי, תכנון כגון בנושאים
בהתחשב המרחב ניצול במרחב, הקבוצות (ארגון מרחבי פיזי המישור כולל: הפעילויות
לפרט, הפעילות או לפעילות הפרט התאמת וכדומה), אדם, כל של המיוחדים בצרכים

וכדומה. הקבוצות יצירת אופן הפעילות, בביצוע אישית בין התייחסות
עבור היום במרכזי בעיסוק הריפוי תפקיד בהגדרת הדיון התמקד אלה, הבהרות לאחר
(ראה הבלתיפורמליים והתומכים המבקר הקשיש המרכז, צוות אחדות: יעד קבוצות

המצורף). המיפוי משפט

= מתנדבים) הלאמקצועי, המקצועי, (הצוות המרכז צוות של ברמה בעיסוק ריפוי א.

ולהדגשת לו" ומחוצה במרכז העצמאי התפקוד "לחיזוק פעילויות בתכנון "עוץ .
שיתוף או בישול חוג = לדוגמה (adl11 משקבית בניהול בפעילויות העצמאות
הפעילויות מטרת כי הודגש ובהגשה. בניקיון כגון המרכז, בתפעול המשתתפים
מסגרת היא שהמסגרת משום חדשות, מיומנויות פיתוח ולא חיזוק, בעיקר היא
את בחשבון להביא יש הפעילויות בתכנון כי הוזכר, שיקומית. ולא החזקתית
משום זאת במרכז. הנלמד את בבית ליישם יוכלו תמיד לא שהקשישים העובדה
הבית. בעבודות לשתפם תמיד מוכנים שאינם ילדים עם גרים מהם גדול שחלק
עבודות במרכז לבצע היא המרכז הפעילויות של נוספת מטרה כי עולה, מכאן

בביתו. לעשות יכול אינו עכשיו אך בעבר, אותם לעשות רגיל היה שהקשיש
האוכלוסייה לפי מרכז לכל וייחודי שוטף להיות צריך הפעילויות בתכנון הייעוץ .
בפעילויות לתתקבוצות הקשישים בחלוקת ייעוץ השאר, בין כולל, הוא המבקרת.

וכדומה. במרכז, היום סדר באירגון ייעוץ השונות,
תפיסה בעיסוק למרפאים בעיסוק. הריפוי של ייחודי שטח הוא סביבתי ייעוץ .
הסביבתי הייעוץ התפקוד. של ההיבטים כל על עובדים והם הקשיש של הוליסטית
לכל מעקה התקנת האסלות, גובה התאמת כגון: עזר, אבזרי של התאמה כולל
על והקידה והשלטים הקירות צביעת למרכז, גישה דרכי הקלת הפרוזדור, אורך
כי האפשרות, עלתה במרכז. ההתמצאות על להקל כדי חפץ לכל קבוע מיקום
יום, מרכזי של הפיזיים הסטנדרטים בקביעת מעורבים יהיו בעיסוק המרפאים
תכניות בהכנת בעיסוק מרפאים עם אדריכלים של משותפת לעבודה מקום יש וכי
ספציפיים מהם חלק אך כלליים, הם התכנון מנושאי חלק סביבתי. יום למרכז

מקום. לכל
אבחון, היא הקבלה בתהליך ההתערבות מטרת הקבלה בתהליך מעורבות או ייעוץ .
להכין מאוד חשוב כי הודגש טיפול. תכנית ולהכין שיקומי פוטנציאל לאתר כדי
של המוטיבציה את להגביר כדי למרכז קבלתו עם קשיש לכל פעילות תכנית

השונות. בפעילויות ולהשתתף למרכז לבוא הקשיש
לדוגמה, בהדרעט, קשיש. לכל אבחון בעיסוק המרפא עושה מקום בכל לא

מיוחדים. ולמקרים נפש לתשושי רק אבחון עושה בעיסוק המרפאה
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הראשונים בימים הקשיש על תצפית לערוך יש נכונה, החלטה קבלת לצורך
להשתתפות.

"טכני" ייעוץ הכולל האוכלוסייה של המוגבלות עם התמודדות אופן על "עוץ .
בהתאם הקשישים של נכונה כגון בתחומים, הוא "הטכני" הייעוץ והדרכה
לקשישים לעזור איך קשיש, כל עם לדבר יש ממנו צד או מקום למוגבלות,
ההתנהגויות סיבת על לצוות הדרכה מתקיימת וכדומה. קשיש לנייד איך להתלבש,
מפגיעה סובלים cva שבעקבות קשישים יש לדוגמה, הקשישים. של השונות
על משפיעות אלה מעין פגיעות וכדומה. לקוי מוטורי מתכנון המרחבית, בתפיסה
ולהתייחס זו התנהגות לאנכון לפרש יכולים הצוות ואנשי הקשישים, ההתנהגות

לאמתאימה. בצורה אליהם
מרפא עלידי שתינתן בגוף, נכון שימוש על בהדרכה הצורך גם עלה זה בהקשר

הפיזיותרפיסט. או בעיסוק
התעמלות בתחומים המקצועי לצוות בעיקר המקצועי לצוות ספציפי ייעוץ .
מוגבלים. קשישים של נכונה הפעלה על ייעוץ ניתן להתעמלות למורה ומלאכתיד.
כאחד. והקשישים המורה אצל תסכולים למנוע נועד למלאכתיד למורה הייעוץ
לבין יפים לתוצרים ציפיותיו בין מפער לנבוע עשויים המורה אצל התסכולים
מתאימות המלאכות כל שלא מכך תסכולים נוצרים הקשישים אצל המציאות.
במלאכתיד להשתתף שיכולים הקשישים מספר את להגדיל גם נועד הייעוץ להם.
שימוש תוך למוגבלים, המיועדים במלאכתיד התחומים מגוון את ולהרחיב
עם יחד מהזמן חלק עובד בעיסוק המרפא מתאימים. עזר ובאבזרי בטכניקות

למלאכה. המורה
העבודה משמעות על גם לחשוב יש במלאכתיד הפעילות בתכנון כי הובהר,
מעוניינים שאינם האנשים לאותם לגיטימציה לתת גם יש כמוכן, הקשיש. עבור

זה. בתחום להשתתף
כולו הצוות ועל להתעמלות והמורה למלאכה המורים עבודת על ומעקב פיקוח .
מעורב להיות בעיסוק המרפא על כמוכן, קשישים. של להפעלה הקשור בנושא
בין עצמן, הפעילויות ועל העזר ואבזרי המקום של הפיזיים התנאים על בפיקוח

וכדומה. המוצע המגוון וקבוצה, פעילות בכל המשתתפים מספר ■. היתר

.■ המבקר הקשיש של ברמה בעיסוק ר>מי כ.

והקוגניטיבי. המוטורי בתחום הידרדרות ולמניעת החזקתי טיפול .
גם הקשישים, לכל ומיועדת המרכזים סוגי בכל חיונית פעילות ■. קוגניטיבית גרייה .
בקבוצות להינתן יכול כזה טיפול קוגניטיבית. מירידה היום סובלים שאינם לאלה
לסובלים קבוצה כגון הפגיעה, לסוג או הקוגניטיבי, למצב בהתאם קטנות

וכדומה. נפש תשושי ,CVA אחרי אריתריטיס, מפרקינסון,
פיזיותרפיסט עלידי להינתן יכול המוטורי מהטיפול חלק (מוטורי). פיזיקלי טיפול .
בעיסוק המרפאות של ייחודי תחום מתאימה. הדרכה שקיבל להתעמלות מורה או

אחרות. לפעילויות במוטוריקה פעילויות התאמת הוא
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והפעלה קוגניטיבית גרייה לשלב יכולות מארגן בעיסוק שמרפא הפעילויות .
להפעיל יכול אחר מקצוע שאיש פעילויות יש בקבוצות. להינתן ויכולות מוטורית,
ולכן שיקום ושל אבחון של אלמנט גס יש בהפעלה נכונות. הנחיות קבלת עם

חדפעמי. ייעוץ על עדיפה בעיסוק מרפא עלידי שנעשית הפעלה
בהתאם למרכז מחוץ לשיקום להפנות ניתן לצורך. בהתאם שיקומי פרטני טיפול .
להמשך היחידה כי הוזכר לבית. מחוץ שיקומי טיפול לתת עדיף כי והובהר לצורך,
שהקשיש היא המטרות אחת כאשר למרותקים, בבית שיקומי טיפול נותנת טיפול
זמינות של בעיה ויש בעיסוק, לריפוי רבים מכונים אין למועדון. לצאת יצליח
שאינם קשישים יש שבו במרכז, השירות שילוב על לחשוב ניתן לפיכך, השירות.

קשה. מבעיה סובלים
כזה טיפול פרטנית. עבודה של שבועיות שעות כ32 דרושות שיקומי טיפול לצורך

כחודשיים. להימשך יכול
למרות היומיומיות פעילויות של ביצוע אופן כגון שונים, בנושאים הדרכה .
בטיחות, השונות, הפעילויות על הקלה לשם המתאים הלבוש מהו המוגבלות,
וכדומה. הפנאי שעות מילוי למוגבלות, הבית התאמת עזר, אבזרי נפילות, מניעת
בהתאם קטנות, לקבוצות אחר חלק הקשישים, לכל מתאימות מההדרכות חלק
עם במשותף שניתנות הדרכות יש פרטניות. הן אחרות ואילו פגיעות, או למחלות

הסוציאלית. העובדת
הקשישים. אצל בית ביקורי לערוך גם רצוי .

תבלתיפורמליים התומכים ברמת בעיסוק ריפלי ג.

לעיל. שהוזכרו הנושאים בכל הדרכה הוא התפקיד עיקר

בע>סוק המרפא תפק>ד לגב> המלציו*
במרכזים חיוני השירות .

החשובים התפקידים מהם המשתתפים נשאלו השונים, התפקידים הצגת לאחר .
 הבאים התפקידים על הצביעו הם יום. במרכז בעיסוק מרפאה של ביותר

טיפול תכנית והכנת ראשונית הערכה 
תחום מכל קצת 

ולמשפחתו לקשיש הדרכה וכן ומניעה החזקתי טיפול 
ראשונית הערכה 

הצוות אנשי הדרכת 
פעילויות בתכנון ייעוץ 

באשר ההמלצות את לקבל ניתן שבה המידה את הסטנדרטים בוועדת לבחון יש .
הרצוי. ההעסקה ולהיקף המוצעים לתפקידים
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בינוני בגודל יום במרכז בעיסוק מרפאה של הדרוש המשרה היקף .
פרקינסון, נפש, תשושי כגון: מיוחדות בעיות לפי קשישים 1012 של לקבוצה שעות היקף א

וכדומה. CVA אחרי אריתריטיס,
ש"ש 1 מנטלית גרייה 

" 2 פיזיותרפיסט) עם (לחילופין מוטורית הפעלה 
" 0.5 יצירה 

שבועיות שעות 3.5 סה"כ

פרטנית עבודה ב.
לקשיש והדרכה ייעוץ 

ש"ש 0.25 במרכז
" 1 בבית
" 0.25 הפנאי שעות מילוי
" 23 פרטני שיקומי טיפול 
" 1 בקבלה אבחון 

ש"ש 5.5 עד 4.5 סה"כ

צוות עבודת ג.
ש"ש 0.5 (רבצוותי) משפחות הדרכת 

" 23 פעילויות) תכנון (כולל לצוות הדרכה 
" 10.5 צוות ישיבות 

שבועיות שעות 4.5 עד 3 סה"כ
1113.5 ל: מגיע הדרוש המשרה היקף אחת בקבוצה משתתף קשיש כל בו במרכז ד.
השעות היקף קבוצתית פעילות של סוג בכל משתתף קשיש כל אס שבועיות. שעות

שבועיות. שעות 1820.5 ל מגיע הדרוש
מישיבות חוץ שבועיות שעות 9 בעיסוק המרפאה עובדת בכרמיאל היום: המצב ה.

שבועיות. שעות 8 ובהדרעם צוות,



£§ המנהלים מריאיון נתונים  הרצויים והשינויים קופתחוליט, עט העבודה חלוקת המטרות, ההפעלה, מתכונת  אחיין שירות ד32: נספח
*^* אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית נרנוט נלנית ניוש רותם פרג רקפת אחות שירית
_ הספקת בסיס
ו 0השירות כן p כן לא לא כן p לא כן כן כן לא קיים שירות
^ תקן אין תקן אין תקן תקן אין תקן אין תקן אין תקן אין מאויש מאויש מאויש לא מאויש לא 5תקן מאויש
x\ מבית מבית המרכז   אחות משרד  המרכז המרכז אחות  הספקת מקור
£[ אבות אבות קופ"ח הבריאות יום בי"ח השירות
*~ ומשרד
£* הבריאות
r אחות תפקידי
j!^ לא לא + לא לא   לא +  + לא תתפית

רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי £רלוונטי + +  +  + בדיקות
/1 + +  +  + זריקות
~י  + + + + + §הדרכה רופא עס קשר
r + + + + + + המשפחה
c + + + + + + חירום מקרי

+ + + + +  בית ביקורי
ועדת איתור איתור מזון מעקב אחר
קבלה ועדת תפריטים הסעות יומי
תפריט קבלה דיונים תברואה ליווי
היגיינה מעקב בקשישים ועדת /טיולים
המקום של אחר קבלה

נעדרים
ברור לא אותה זו  ברור ברור לא עוסקת לא במקרים עבודה חלוקת
לפעמים   אחות אין טיפולים בתפקיד מסוימים קופ"ח בין
תוספת, בעיה אין כניסה קטנים רפואי תוספת, המרכז ואחות
לפעמים לטיפול עס וקשר  באחרים
במקום אחות תחליף

מרפאה
אחות ,p אחות כן, p במקום כן, כן לא כן, p צורך אין ,p עס  p ברור לא  p באחית צורן
מקופ"ח מקופ"ח קופ"ח תקן על הרחבת הגדרת והדרכה, במיכז

התפקיד תפקידים קשר
עס ברורה משפחה
המרפאה ולא

טיפול
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תלוי: (משתנה במרגזים אחות של בשירות שימוש של logit ניתוח נספחד33:
אחות) של בשירות להשתמש הסתברות

ללאיהודים) (ביחס מוצא
0.13 אירופהאמריקה ילידי
0.60* אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.08 נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.44* . בניידות מוגבלים
0.27 עצמאיים

(75+ ל (ביחס גיל
0.08 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

.LOGIT משוואת של 0 מקדם את מציינים המספרים
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תפקידי בנושא: ב8.2.90 שתתקיים מפגש סיכום  אחות שיריו* ד34: נספח
יום במרכזי ולאחות

השתתפו
רחובות יום מרכז יוס, מרכז מנהלת  אלגד אתי

תלאביב אוניברסיטת לסיעוד, ביתהספר  ברגמן רבקה
רחובוח הבריאות, משרד  גבעון בתשבע
ערוגות יום מרכז אחות,  גיל אפרת

כללית קופתחולים שבזי, יום מרכז אחות,  גני שושנה
ברוקדייל מכון מנהל  חביב ג'ק

הבריאות משרד ארצית, מפקחת אחות  חקלאי שושנה
הכללית קופתהחולים אחות,  חרמוני יפה

ברוקדייל מכון חוקרת,  טרכטנברג סילביה
חיפה הגפן, יום מרכז אחות,  ירקוני יהודית

הכללית קופתהחולים סוציאלית, עובדת  כהן רבקה
רחובוח הבריאות, משרד  לב גילה

כללית קופתחולים דן, מחוז אזורית, אחות  לובן לורה
כללית קופתחולים נתניה,  אזורים מרפאת ראשית, אחות  לוסקר שרה

והרווחה העבודה משרד ארצית, מפקחת  מילר חנה
כללית קופתחולים טיפול, להמשך יחידה  נבו רות

כללית קופתחולים ירושלים, מחוז סיעוד, שירותי מנהל סגנית  צור מיכאלה
רחובות יום מרכז אחות,  קלמן בדיה

אשל קהילתיים, שירותים מרכז  קבילו יעקב
ירושלים בייאר בית אחות,  שגב אסתר

הציגה אלגד אתי המחקר. של נבחרים ממצאים של כללית בסקירה נפתחה הפגישה
יום. במרכז המשתתפים קשישים של הצרכים להערכת עלידה שפותח האבחון כלי את
חברתיים להיבטים המתייחסות שאלות אין בשאלון (1 הכלי: על הערות מספר הועלו
מרכז למשל, יום. מרכז של סוג לכל מתאים אינו הכלי (2 תותבות; שיניים של ולבעיות
ביותר קשה "מה כגון: מסכמות שאלות חסרות (4 מדי; ארוך השאלון (3 שיקומי; יום
סיעודי לאבחון מיועד והוא סופי אינו שהופץ השאלון כי הובהר, ולמשפחתו". לקשיש

שוטפת. לעבודה ולא
לבין הקשישים צורכי כלל בין להפריד יש (1 הדיון: להמשך בסיסיות הנחיות ניתנו
מוגבלת; אוכלוסייה לשרת מיועדים היום מרכזי U ■, יום במרכזי לספק שיש השירותים
יום, מביתחולים בשונה יום, מרכז יום. לביתחולים יום מרכז בין להבדיל יש (3

החזקתית היא הביקור ומטרת זמן, הגבלת ללא הקשישים שוהים בה מסגרת מהווה
הידרדרות. למניעת
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במרכזים אחות נוכחות כי ונאמר הכרחי, כשירות הוגדר יוס במרכז אחות שירות
בראייה כייחודי תואר הסיעוד מקצוע יותר. מוגבלת אוכלוסייה קליטת מאפשרת

המטופל. של והכוללנית הרחבה
מספר לגבי יום במרכז האחות תפקידי בהגדרת הדיון התמקד אלה הבהרות לאחר
משפט (ראה הבלתיפורמליים והתומכים המבקר הקשיש המרכז, צוות  יעד קבוצות

המצורף). המיפוי

ומתנדבים) הלאמקצועי (המקצועי, המרכזי צוות של ברמה אחות של שירות א.
שכיחות ומחלות בעיות על והרצאות לבריאות חינוך (1 הבאים: בנושאים הדרכה .
להיות שיש ודברים לקשישים נכון טיפול לתת יש איך הסבר, (2 הקשישים; בקרב
עלידי נעשות מההדרכות חלק ראשונה. עזרה (3 הטיפול; מתן בעת כלפיהם ערים

האחות. עלידי שהוזמן מבחוץ גורם עלידי וחלק עצמה האחות
היומיומיות. לבעיות מידיים פתרונות מתן ולצורך שוטפת להיות צריכה ההדרכה

והתנסות. הדגמה גם כוללת ההדרכה
הכרחית הינה בוועדה אחות השתתפות המרכז של קבלה בוועדת השתתפות .
על ברורה תמונה לקבלת הדרושים הבירורים ולעריכת השונים הטפסים להבנת
אחדים בוועדה. אחות נוכחות לגבי דעות חילוקי היו המועמד. הקשיש של מצבו
כאשר כי טענו ואחרים בנתניה), (כמו להשתתף צריכה הקהילה אחות כי אמרו,
בהתאם פעם כל אחרת אחות להזמין קשה כולה, העיר את משרת היום מרכז

המרכז. אחות של התפקידים אחד היא קבלה בוועדת ההשתתפות למקרה.
ושיחה המועמד בבית ביקור גם הקבלה בתהליך האחות למעורבות שהוסיפו יש

התפקודית. היכולת לבירור הקשיש של הסוציאלית העובדת עם
פיקוח. בלי להדרכה משמעות אין כי ונאמר נוסף, תפקיד הוא פיקוח .

כן. גם מעורבת להיות צריכה האחות שבו תחום הוא ותכנוע פעילויות קביעת .
(2 וכדומה); תברואה ישיבה, תנאי (בטיחות, סביבתית התאמה (1 כולל התחום
לקבוצות הפעילויות אופי התאמת (3 מבקר; לכל הפעילויות של אישית התאמה

במרכז. משתתפים שאינם לקשישים וגם שונות משתתפים
לצוות. חדשים מקרים הצגת על אחראית המרכז אחות .

הקשר על אחראית היא וככזו המרכז, של המקצועי מכוחהאדם חלק היא האחות .
סוציאליות. ולשכות מרפאות בקהילה: מקצוע אנשי עם

הפדיקור. עבודת על ופיקוח לצוות תקופתיות בדיקות שהוזכרו: נוספים תפקידים .
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יקשיש יום במרכזי האחות שירות יבחינת מיפוי משפם

המרכז מיקום חובה
השירות זמינות

אוב1 גודל ב מותנה וקיומו במרכזים טירות הוא האחות שירות
אוב' מוגבלות

בחירה
הצוות רםת

תקציב

הקשיש משלים
התומךמשפ1

עבור וניתן בקהילה הניתן לשירות שירות מקצועיומהווה צוות י1
םיפולי צוות חל1פי

מתנדבים

מינימום כוללני קבוצתי חדש מקרה הצגת
לפי קבוצתי השתתפות במהלך הערכה

שעות בהיקף בעיות ^ סיעוד טיפול .^
מקסימום פרטני לבריאות וחינוך הדרכה

חירום במצבי טיפול

בריאות שירותי עם קשר
משפחה עם קשר

הפעילויות בתכנון "עוץ
מקצועי פיקוח

מוגבלת אחות קבוע
מהמרכז

מוגבלת לא לתייי3תזמי מקיפתחילם על"ד' "לב"יס
שוטף אחר ממקום

הצורך לפי

בסיסי שהוקצה מיוחד
במרכז

בציוד שימוש תוך במקום
במקום לא

מיוחד מיוחד
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המבקר הקשיש ברמת אחות שירות ב.

קופת של המרפאה ובאחריות בטיפול להיות ממשיך יום במרכז המבקר קשיש .
כתוספת נתפס יום במרכז האחות שירות במרפאה. נעשה הרפואי והמעקב חולים
במרכז הרפואיסיעודי המעקב לביצוע מקום יש כי ונאמר הקהילתי, לשירות
אחות בערוגות, למשל, כך במרכז. יוםיום משתתפים שהקשישים במידה רק
של השונות המרפאות עם בתיאום אינסולין וזריקות סוכר בדיקות מבצעת המרכז

קופתחולים.
מרכז שוטפת. מידע ולהעברת למרכז, המרפאה בין לקשר שיש החשיבות הודגשה .
מגיעים המרפאה של והרופא והאחות למרפאה, בסמוך נמצא בביתשמש היום
שכונתיים, הם המרכזים בנתניה אחות. של שירות קיים שבמרכז למרות למרכז,
להגיע במקום ולמעקבים שונים טיפולים למתן מגיעה השכונתית המרפאה ואחות
והוצעו רפואית, סודיות על שמירה של בעיה קיימת כי הוזכר, הקשיש. של לביתו
חוק לפי הקיימת סודיות על לוויתור בקשה ובהן עליה, להתגבר דרכים מספר

המידע. את למסור החולה על כי שיקבעו והסדרים סיעוד) ביטוח
(דברים מניעתי והדגש הראשוני לטיפול השלמה היא במרכז אחות שירות מטרת .
מעורבות להם שיש ברחובות הבריאות משרד של הנציגים עלידי בעיקר נאמרו אלו
אליהן, המשפחה לבריאות בתחנות ניתן דומה שירות בעירם). היום במרכז גדולה

להגיע. לעתים מתקשים המוגבלים הקשישים
האחראי הוא רבמקצועי צוות בערוגות נוסף. תפקיד היא טיפול תכנית הכנת .
של במקרים רק בהכנתו מעורבת האחות אחרים במרכזים התכנית. להכנת
הדרוש האינסטרומנטלי הסיוע מקביעת מורכבת טיפול תכנית מוגבלים. קשישים
קשיש לכל מציגים כי צויין ברחובות קשיש. לכל המתאימות הפעילויות וקביעת
לו. המתאימות אלו בבחירת אותו מכוונים והם הקיים הפעילויות מעוון את חדש
ביניהם העיקרי השוני וערוגות. ברחובות היום במרכזי הקליטה תהליכי תוארו .
כניסת לפני נעשה האבחון בערוגות טיפול. תכנית וקביעת האבחון מועד הוא
מספר של הסתכלות לאחר במרכז מתבצע האבחון ברחובות ואילו למרכז, הקשיש
לבקר המשפחה הזמנת כולל האחות, דרך עובר חדש קשיש כל ברחובות, ימים.
ואת אותו ומציגה במרכז, הראשון ביומו הקשיש את מלווה האחות במרכז.
העדר עקב נוצר זה מודל כי הוזכר המטפל. הצוות בפני שלו הייחודיות הבעיות
ביומו משפחה בן עם לבוא חייב חדש קשיש כל בערוגות במרכז. סוציאלי עובד

במרכז. הראשון
על או המרכז אחות על מוטלת הקשיש על הכוללנית האחריות מרכזים במספר .
ספקות שהביעו היו הקשיש. של העיקריות לבעיות בהתאם הסוציאלית העובדת

יום. למרכז מתאימה כזאת חלוקה האם
האחות: של נוספים תפקידים .

במידה הקשישים מצב של מחודשת והערכה תקופתיות בדיקות עריכת 
חדשה; בעיה שמתעוררת
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בתפקוד ירידה או רפואיות בעיות של מוקדם לאיתור סיעודירפואי מעקב 
לשינויים בהתאם המרכז לפעילויות התאמה מתאים, לטיפול הפניה לצורך

הקשישים; של כלליים צרכים ואיתור
משתתפים לגבי הכרחי המעקב כי שאמרו היו תרופות. לקיחת אחר מעקב 
אחד אכן זה כי כללית הסכמה היתה לא אך עצמם, על אחראים שאינם

האחות. מתפקידי
להודיע צריך למרכז מגיע לא שקשיש ובמידה ההשתתפות, אחר מעקב 

למרפאה;
אחות לצוות להדרכות (בדומה לבריאות בחינוך ופרטניות קבוצתיות הדרכות 

מבחוץ); אנשים עלידי הניתנות הדרכות או המרכז,
בערוגות. ניתנים תחבושות, החלפת כגון: סיעודי, וטיפול ראשונה עזרה 

מיוחדים; במקרים רק נעשה הדבר ברחובות,
באחרים, האחות. עלידי נעשה שהדבר מרכזים יש קשיש. כרטיס ניהול 
אחר מקצוע איש עלידי שמנוהל בכרטיס מיוחדים דברים רק רושמת האחות

., במרכז
בית. ביקורי 

הבלתיפורמליים התומכים ברמת אחות שירות ג.

אחרים. צוות אנשי עם יחד תמיכה שיחות .
ופרטנית. קבוצתית הדרכה .

האחות לתפקיד המלצות
במרכזים חיוני השירות .

במרכזים השירות למימון שונות לאפשרויות הדעת את לתת יש .
באשר ההמלצות את לקבל ניתן שבה המידה את הסטנדרטים בוועדת לבחון יש .

הרצוי ההעסקה ולהיקף המוצעים לתפקידים



213 שימוש ודפוסי הפעלה מתכונת דגמים,  היזם במרכזי השירותים סל

8= מ00 פתוח משתתפים), 3530) בינוני בגודל למרכז שבועיות שעות היקף חישוב .
לאסיעודית. מוגבלת אוכלוסייה ועם 14: 00 עד

ש"ש 2 בשבוע), חדשים קשישים 4) טיפול תכנית והכנת ראשונית הסתכלות 
2 לצוות וקבוצתית פרטנית הדרכת 

23 פיקוח 
3  לקבוצה שעה איש) 10 קבוצה (כל קבוצתית לקשישים: הדרכה 

1.5 והכנה מקצוע אנשי גיוס ארגון,
3 אישית
1 חירום טיפולי 

1.5 וכדומה) תרופות חבישות, (זריקות, שוטפים טיפולים 
2 וקבוצתי) (פרטני משפחות הדרכת 
1 צוות ישיבות 
2 הקהילה עם קשר 
2 בית ביקורי 
1 רישומים 

ש"ש 22~23 סה"כ



^ מנהלים מראיון נתונים  הרצויים והשינויים המטרות ההפללה, מתכונת  סוציאלית עגודה ד35: נספח
*m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ציפורן1 אלון מרגנית ניקיס ברקן סיגלית נרמס כלנית ביוש יותם פרג רקפת סוציאלית ענידה
£? מהמוסד המנהל הלשכה מנהלת תפקיד מהלשכה מהלשכה תפקיד תפקיד מנהל תפקיד הספקה בסיס
י£ מוקצה נפרד נפרד נפרד נפרד
~ למרכז (מועסק (מועסק (מועסק
ם בלשכה) בלשכה) בלשכה)

£ עו"ס תפקידי
ו ~ +  + + כל

P הטיפול כל + + + + לשירותים תיווך
^   + + הטיפול
J5 + + ■>■ כלוס לא + +  + משפחה עם קשר
..  +  + בוועדה השתתפות
8    בבעיות טיפול
^ + + + +  +  + מיוחדות
p + +  + וקבוצות צוות הדרכת
j^ +    + מיוחדים פרויקטים
£>  +  +    + פרטנית עבודה

+ + + + +  + + + מומחים של הערכה

הטיפול הטיפול ברור לא בעיה אין בעיה אין בעיה אין בעיה אין הטיפול חלוקת יש יש oy עבודה חלוקת
בלשכה הפרטני רצוי מה העובדת אותה זו אותה זו הפרטני תפקידים מעורבות מעורבות בלשכה עו"ס

בשלכה הפרדה  שייכת עובדת בקהילה ברורה לא המנהלת העובדת
חלק או לאגף מועסקת הלשכה של
מהלשכה בלשכה

יותר הוספת מניעת לא שעות יותר לא של הרחבה  יותר  יותר רצויים שינויים
איתור עו"ס תחלופה כוחאדם עם תיאום קבוצת
יותר יותר הלשכה הדרכה

מעורבות ימים כניסה יותר
במרכז מעורבות לפרויקטים מעקב
יום כוללת מיוחדים

הרחבה בטיפול

תקציב תקציב תקציב לא פגאי העדר    הגדרה תקציב קשיים
בתכנון
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(משתנה במרכזים סוציאלי עובד של בשירות שימוש של logit ניתוח ד36: נספח
סוציאלי) עובד של בשירות להשתמש הסתברות תלוי:

ללאיהודיס) (ביחס מוצא
0.60* אירופהאמריקה ילידי
0.60* אסיהאפריקה ילידי

לגברים) (ביחס מין
0.26* נשים

אישי) וטיפול בניידות למוגבלים (ביחס מוגבלות
0.03 בניידות מוגבלים
0.09 עצמאיים

(75+ גיל(ביחסל
0.07 74 עד

a = 0.05 ב מובהק משתנה *

.LOGIT משוואת של (3 מקדם את מציינים המספרים
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ב28.5.90 שהתקיים שהתקיים מפגש סיגומ  סוציאלית עבודה ך37: נספח
יום במיגזי הסוציאלי השירות תפקידי בנושא:

השתתפו:
ירושלים סוציאלית, עובדת  גרוסמן שרה

צורים עין קיבוץ סוציאלית, עובדת  הכיטוב יפה
ברוקדייל מכון חוקרת,  טרכטנברג סילביה

ברוקדייל מכון יום, מרכזי מחקר מרכזת חוקרת,  כורזים מלכה
והרווחה העבודה משרד הזקן, למען בשירותים ארצית מפקחת  מילר חנה

גן רמת יום מרכז סוציאלית, עובדת  פביאן מניה
אשל חברתיים, שירותים מרכז  קבילו יעקב

חיפה סוציאלית, עובדת  קרמר בלהה
השרון לב יום מרכז סוציאלית, עובדת  קרן ציונה

כללית קופתחולים שבזי, סוציאלית, עובדת  שמלצר חנה
רחובות עיריית לזקן, המדור מנהל  שניידר פאולו

מתוך הסוציאלי השירות על העיקריים הממצאים את המחקר צוות הציג בתחילה
כי וסברו המיפוי למשפט התייחסו המשתתפים היום. מרכזי של ההערכה מחקר
הסוציאלי לעובד לדעתם, חובה. שירות הוא במרכזים סוציאלי עובד של השירות
השירות כי טענו הם במרכז. הצוות אנשי כל של התפיסה על המשפיעה כוללנית ראייה

המרכז. מנהל מתפקיד נפרד להיות צריך
המרכז של סוציאלי עובד בין קשרים של צורות למספר ההתייחסו המשתתפים
שייכת המרכז של הסוציאלית העובדת ברמתגן (1 בקהילה: הסוציאלי העובד לבין
נמנע וכך המדור של הצוות בישיבות משתתפת היא העירייה. של הקשיש למדור
שונים בשירותים שימוש מאפשר זה סידור בנוסף, הקהילתיים. מהשירותים הניתוק
שירותים בפיתוח צורך ללא וכדומה ארוחות כביסה, כגון: העירייה, עלידי המסופקים
המשתתפים לקשישים הנוגעות הבעיות בכל מטפלים במרכז המרכזים. בתוך דומים
המרכז של הסוציאלית העובדת (2 נזקקות. קביעת כולל ללשכה, בהפניה צורך ללא
של הצוות בישיבות קבוע באופן משתתפת אבל העמותה, של עובדת היא השרון בלב
רק משמש והוא נזקקות, לקבוע סמכות למרכז אין המקומית. הסוציאלית הלשכה
היא במרכז המבקר בקשיש לטיפול הכוללנית האחריות ללשכה. הקשיש בין כמתווך
סיעוד ביטוח חוק פי על שירותים המספקת חברה גם הוא המרכז בלשכה. ולא במרכז
אישי בסיס על הוא הלשכה עם הקשר בשבזי (3 השירות). מתן על ופיקוח עובדים (גיוס
נתפס היום מרכז בירושלים (4 הלשכה. על היא במשתתפים הטיפול אחריות בלבד.

הקהילתיים. מהשירותים כאחד
פעם היום במרכז הלשכה עובד של ביקור כולל במרכז הלשכה עובד של המעורבות מודל
מהקהילה הסוציאלי העובד לפיו מודל היום לפתח מנסים בירושלים בשבוע. פעמיים עד
את לבקר להם, שדואג איש שאין הקשישים לאותם לדאוג יהיו תפקידיו למרכז. יגיע
על אינפורמציה ולקבל המרכז של הצוות בישיבות להשתתף שבטיפולו, הקשישים
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בהכשרתו. סוציאלי עובד יהיה המרכז שמנהל מחייב זה מודל שבטיפולו. הקשישים
נוסה. טרם המודל

העובדים עם קשרים ליצור היא הסוציאלי העובד מתפקידי אחד כי הסכמה היתה
הקהילתיים. השירותים דרך מתנדבים וגיוס הקהילתיים

במרכזי הסוציאלי השירות של התפקידים בהגדרת הדיון התמקד אלה, הבהרות לאחר
הבלתיפורמליים והתומכים המבקר הקשיש המרכז, צוות יעד: קבוצות מספר עבור יום

המצורף). המיפוי משפט (ראה והמתנדבים

המרכז צוות ברמת הסוציאלי השירות א.

הפסיכוסוציאלים. האספקטים ל"הארת" טיפול תכנית בקביעת השתתפות .
לגבי (בעיקר קשיש כל עבור שנקבעה ההפעלה תכנית לפי הצוות והכוונת יידוע .

לאמקצועיים). עובדים
פעילויות. ותכנון ייעוץ .

צוות. בישיבות השתתפות .

המתנדבים ברמת הסוציאלי השירות נ.
עבורם. פעילויות וארגון מתנדבים, של והפעלה הדרכה מתנדבים, גיוס .

המבקר הקשיש ברמת הסוציאלי השירות ג.

דגמים: שני הוצגו .
טוביה באר .1

המשפחות עם קשר ביךדורי, גישור קשבת, אוזן פרטנית: עבודה 
ברמה (לקשישים הזיקנה עם התמודדות בנושאים: קבוצתית עבודה 
מיוחדת וקבוצה (הפעלה) רגשות ביטוי זכרונות, גבוהה), אינטלקטואלית

נפש. לתשושי
חדשים קשישים איתור קהילתית: עבודה 

משפחה. בני בשיתוף ומסיבות הולדת ימי כגון מיוחדים אירועים ארגון 
שבזי .2

בבעיות טיפול למרכז), הקבלה (אחרי פסיכוסוציאלי אבחון פרטנית: עבודה 
מהזמן חלק הקשיש. זכויות במיצוי וייעוץ הקשיש של וחברתיות רגשיות

הבחנה. לצורך בקשיש להסתכלות גם מוקצב
והעו"ס במידה העו"ס, אצל לשיחה מתקבל חדש קשיש כל הקשר יוזמת 
יכול המרכז מצוות אחד כל בנוסף, נמשך. הקשר מיוחדת, בעייה מאתרת

בעיה. מתעוררת אם העו"ס של לטיפולו קשיש להפנות
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הגוף, דימוי ועם המוגבלות עם התמודדות "ונטילציה", קבוצתית: עבודה 
שונים בנושאים קצר זמן לפרק שמופעלות קבוצות יש בכדומה. המחלה הכרת

וחרדות. פחדים פנימי, או חיצוני שליטה מוקד כגון

הבלתיפורמליים התומכים ברמת הסוציאלי השירות ד.
בבית. הזיקנה עם התמודדות  קבוצתית עבודה .

מפחיד. מאוד זה אך צוות לישיבות התומך את מזמינים לפעמים בשבזי .
הסוציאלי השירית לתפקידי המלצות

במרכזים חיוני הוא השירות * .
במרכזים השירות למימון שונות אפשרויות על הדעת את לתת יש .

באשר ההמלצות את לקבל ניתן בה המידה את הסטנדרטים בוועדת לבחון יש .
הרצוי ההעסקה ולהיקף המוצעים לתפקידים

מוגבלים 80700/0 משתתפים), 3525) בינוני בגודל למרכז הדרוש השעות היקף .
בשבוע פעמים שלוש של ביקורים וממוצע

עו"ס העו"ס. את להוציא במרכז אחרים מקצועים צוות אנשי אין השרון בלב .
בשלוש ולהגדיל (שעתיים) לצוות פרטנית בהדרכה להפחית רצון הביעה המרכז

קבוצות. עם לעבודה המוקדש השעות היקף את שעות
כולל: העו"ס עבודת בשבוע (יום שבועיות שעות 5 הוא בירושלים המוצע הדגם .
מטפל). עו"ס להם שאין בקשישים פרטני וטיפול צוות ישיבות גורמים, עם קשר

במרכז. התחלופה היקף את השעות בהערכת בחשבון לקחת חשוב
(שיקומי) שבזי טוביה באר השרון* לב

מצוי מצב

1 5 2 קבוצתיות שעות
3 3 2.5 צוות ישיבות
4.5 2 3.5 פרטני טיפול

הכנה (כולל 5 2 2 ראשונית והערכה אבחון
לשחרור)

21 2 קהילה עם קשר
21 2 וקבוצתי) (פרטני במשפחה טיפול

1 1 מתנדבים עם עבודה
2.5 1 בית ביקורי

5 2 מנהלית עבודת
2 2 הצוות של פרטנית הדרכה

ש"ש 27 ש"ש 17 ש"ש 20 מצוי סה"כ
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כקשיש יום במרכזי הסוציאלי השירות כבחינת מיפוי משפם

המרכז מיקש חובה
השירות זמינות

"וכי גודל ב מותנה וקיומו במרכזים שירות הוא סוציאלי שירות
אוב" מוגבלות

בחירה
הצוות רמת

תקציב

הקשיש משלים
התומרמשפ'

עבור וניתן בקהילה הניתן לשירות שירות מקצועיומהווה צוות
טיפולי צוות ןןן>91י

מתנדבים

מינימום כוללני קבוצתי ומשפחה והערכהקשיש אבחון
לפי קבוצתי פסיכוסוציאלי טיפול

בהרשעות בעיות " ומשפחתו בקשיש ^1
מקסימום פרטני הדרכה

הפעילות בתכנון "עוץ
בקהילה שירותים עם קשר

שירותים לקבלת תיווך

מוגבלת סוציאלי עובד קבוע
מהמרכז

מוגבלת לא זמן לתקיפת מהלשכה "יייי עלבסיס
שוםף אחר ממקום

הצורך לפי



o

המנהלים) (לפי המרכז תפקידי דירוג ד38: נספח
5 ל0י המרנז תפקידי
ת אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברועי רות0 פרג רקפת המנהלים
?*

5 111111111111 חברתית מסגרת

£ 111112222221 בתחביבים עיסוק

n מיומנויות לימוד

^ 112122211121 חדשים עיסוק ותחומי

<^ 221231*21123 בריאות על השגחה
2 222242111121 שיקוס

~ו ומניעת החזקה
ĉ 1111111 21111 הידרדרות
cר< 111111111111 המשפחה על הקלה

לשירותים תחליף

1 11211111121 בקהילה
לשירותים תוספת

1 11 2111111 ידוע לא 1 בקהילה
מקרא:

רבה במידה  1

בינונית במידה  2

מועטה במידה  3

לא בכלל  4
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ימיצא מין לפ* תומכים), (ללא המשתתפים בע>נ> המיכז תפקיד* ד39: נספו!
(באחוזים) המשתתפים

מוצא

אסיה אירופה מץ סה"נ המוכז תפקידי
ישראל ערבים אפריקה אמריקה נקבה זנו מרנזייום המשתתפים בעיני

בריאות על השגחה
*47 76 46 36 43 45 43 הרבה
7  29 64 24 26 25 לא כלל

אגשים עם פגישות
*94 100 84 73 *86 74 80 הרבה
  3 7 3 5 4 לא כלל

עצמי טיפול לימוד
27 13 25 16 *19 19 19 הרבה
58 42 53 61 64 48 57 לא כלל

חדשים דברים לימוד
23 16 35 30 *37 23 30 הרבה
67 45 42 47 41 53 47 לא כלל

בתחביבים עיסוק
58 40 35 32 *44 25 35 הרבה
20 27 39 42 30 47 38 לא כלל

המשפחה על הקלה
32 50 31 28 27 35 31 הרבה
57 34 48 50 50 46 48 לא כלל

בדידות על הקלה
73 84 82 68 80 69 75 הרבה
12 12 7 9 6 12 9 לא כלל

מובהק קשר
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וגיל במרכז ותק לפי תימנים), (ללא המשתתפים בעיני המיכז תפקידי ד40: נספח
(באחוזים) המשתתפים

במונז ותק

גיל עד 12 126 63 3 עד המוט תפקידי
80+ 8076 7175 70 עד + וחצי שנה חודשים חודשים חודשים המשתתפים בעיני

בריאות על השגחה
38 42 41 52 49 33 35 52 35 הרבה
35 23 22 22 41 11 31 7 11 לא כלל

אנשים עם פגישות
78 81 75 86 *86 77 78 86 48 הרבה
6 3 5 4 4 3 6 5 4 לא כלל

עצמי טיפול לימוד
24 25 30 17 20 28 15 23 8 הרבה
57 57 54 57 52 49 65 59 69 לא כלל

חדשים דברים לימוד
25 33 34 30 36 40 30 15 15 הרבה
54 38 48 47 40 34 53 61 67 לא כלל

בתחביבים עיסוק
*25 42 35 38 41 38 35 23 19 הרבה
50 36 46 25 33 42 36 49 50 לא כלל

המשפחה על הקלה
36 23 25 39 28 43 26 38 33 הרבה
44 51 51 46 56 31 49 46 38 לא כלל

בדידות על הקלה
68 74 78 79 *79 68 70 85 58 הרבה
9 7 10 9 9 5 12 6 8 לא כלל

> a 0.05 מובהק קשר *
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 ארגוניות כמערכות היום מוטי ה': פרק
ומעקב ניהול ודפוסי כוחאדם

נוחים מלנה
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מבוא ארגוניות: כמעונות היום מרכזי 1
היום מרכז ארגוניות. כמערכות ראייתם היא היום מרכזי לבחינת נוספת מבט נקודת
ניהול דפוסי ועם עבודה חלוקת של דפוסים עם תפקידים, מערך בעל פורמלי ארגון הוא

מסוימים.

על המידע המרכזים. של הארגוניםהניהוליים ההיבטים בבחינת מתמקד זה פרק
המנהלים. עם בראיונות נאסף הללו והניהוליים הארגוניים ההיבטים

עיקריים: נושאים בשלושה מתרכזת ארגוניות כמערכות למרכזים ההתייחסות
התפקידים של ארגוניתפונקציונלית הקצאה כולל  היום במרכזי כוחהאדם (א)
המועסק כוחאדם וכן המרכז, בתקן והיקפו כוחהאדם סוג של ובחינה במרכזים

המנהלים. ושל הצוות של וההדרכה ההכשרה דפוסי ייבחנו בנוסף, בפועל.
הצוות, לניהול הקשורים נושאים כולל  פניםארגוניים ומעקב ניהול דפוסי (ב)

ומינהלה. נהלים
עלידי הנהוגים ופיקוח מעקב דפוסי כלומר,  חוץארגונ"ם ומעקב ניהול דפוסי (ג)

למרכז. חיצוניים גורמים
הללו, מההיבטים אחד בכל המרכזים בין הקיימת השונות את לאתר נועד הניתוח
השינויים על ולעמוד הקיים, המצב מן המנהלים של שביעותהרצון מידת את לבחון
השוני נבחנים כמוכן הארגונית. המערכת את לייעל או לשפר כדי לדעתם, הדרושים,

האבות. בבתי יום לטיפול מסגרות לבין המרכזים בין והדמיון

במרכזים האדם כוח והיקף התפקידים מערן *2

כוח של אופיו המרכזים. לתפעול העיקרית הארגונית התשומה הוא כוחהאדם
ואופי המרכזים יעדי את רבה במידה משקפים הארגוניות והפונקציות הרכבו האדם,
בממוצע ומהווה המרכזים, בתקציב הבולט המרכיב גם הוא כוחהאדם פעילויותיהם.

ז'). פרק (ראה במרכז ההוצאות מכלל כמחצית
המתמקד הארגוני, המישור עיקריים: מישורים בשני נבחן במרכזים כוחהאדם
לאוכלוסיות ביחס כוחהאדם שיעורי את הבוחן הכמותי, והמישור התפקידים, במערך
של התקינה כלומר הנורמטיבית, הרמה (א) רמות: בשלוש נעשית הבחינה המשורתות.
המשרות היקף ואת המרכז של המומלץ התפקידים מערך את המבטאת המרכזים,
המרכזים; תקציב לקביעת התשתית את גם מהווה התקינה מהם. אחד לכל המוקצה
הקיים כוחהאדם במצבת המתבטא בפועל, המצב כלומר האופרטיבית, הרמה (ב)
ממנו; שונה שהוא ובין שתוקנן למה דומה שהוא בין השונות, המשרות איוש ובאופן
כוחאדם היקף מבחינת הן הקיים במצב הרצויים השינויים כלומר, הרצויה, הרמה (ג)

התפקידים. מערך מבחינת והן
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רק זמינים במרכזים התפקידים מערך ועל תקינה על והנתונים הכמותיים הנתונים
היום מרכזי על נתונים אין במחקר. שנכללו המרכזים שלושהעשר מתוך מתשעה
המידע את אלינו להעביר התקשו האלה המרכזים מנהלי והדס. סיגלית ציפורן, אלון,
המרכזים כל לגבי בנמצא הם הנתונים שאר הפעלה. ועלויות כוחאדם תקציבים, על

שבמדגם.

התפקידים מעוך 2.1

מערך המרכז. לארגון העיקריים הביטויים אחד הוא במרכזים התפקידים מערך
המועסק כוחהאדם של אופיו את במרכזים, העבודה חלוקת את מבטא התפקידים

הניתנים. העיקריים השירותים ואת בהם
המגדירות ומקובלות, רשמיות נורמטיביות הנחיות בישראל היו לא המחקר ביצוע בזמן
כלשהו ראשוני בסיס יצרה אשל במרכזים. הדרושים התפקידים את שיטתית בצורה
לוח (ראה היום מרכזי פיתוח בהנחיית אותה המשמש במרכזים, התפקידים לקביעת
מקצוע"ם תפקידים (א) תפקידים: סוגי שני בין הבחנה קיימת אלה הנחיות לפי .(1

אם  המנהל בהכשרת (מותנה אחות או סוציאלי עובד (מנהל), מרכז  הכוללים
תקן יידרש אחות, היא המנהלת ואם לאחות, תקן יש סוציאלי עובד הוא המנהל
עובד פסיכיאטר, או גריאטרי יועץ בעיסוק, מרפא פיזיותרפיסט, סוציאלי), עובד של
הנהלת מנהלה, ניקיון, עובדי  ובהם כלליים תפקיד>ם (ב) ומטפלות; תעסוקה
הנחיות מטבח). עובד של חיוניותו לגבי התלבטויות (קיימות תחזוקה ועובד חשבונות

האבות. בבתי יום טיפול של מסגרות על חלות אינן אלה

תחת המשלבות ביןתחומיות, מערכות הם המרכזים כי מלמדת, התפקידים רשימת
פונקציות נכללות כמקצועי, המוגדר בתחום שונות. טיפוליות פונקציות אחת קורתגג
וכן הניהולית הפונקציה פיזיותרפיסט; סוציאלי, עובד אחות, כגון פרופסיונליות,
הכולל הטיפול, של אינטגרטיבית ראייה על מעיד זה שילוב תעסוקה. ועובדי מטפלות
טיפול גם כמו (תעסוקה), יותר חברתי אופי בעלת והפעלה אישי טיפול של מרכיבים
גם מצביעה זו בקטיגוריה המנהל הכללת וכדומה. סוציאלי עובד אחות, של פרופסיונלי
ניהולי כתפקיד ולא טיפוליניהולי כתפקיד התפקיד תפיסת על מסוימת במידה היא
מילוי לצורך הפרופסיונלי בתחום להכשרה בדרישה גם לביטוי באה זו תפיסה בלבד.

התפקיד.
הנדרש. כוחהאדם בשיעור בעיקר גודלם, עלפי המרכזים בין מבחינות ההנחיות
המשרתים למרכזים תעסוקה רכז תוספת הוא היחיד ההבדל התפקידים, מערך מבחינת
המרכזים גודל לפי כוחהאדם בהיקף להבדלים מתייחסות ההנחיות משתתפים. 30 מעל
ייבחן זה נושא נפש. תשושי המשרתים אלה לבין לתשושים יום מרכזי בין הבחנה ותוך

במרכזים. כוחהאדם בהיקף הדן בפרק בהמשך
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(מספר כוחאדם היקף  במרכזים כוחאדם של לתקינה אשל של טיוטה :1 לוח
מרכזים וסוגי תפקידים לפי שבועיות), שעות

מרכזים סוגי

נפש תשושי
מספר עם

ביום משתתפים מספר עם תשושים משתתפים
75+ 60 עד 30 עד 3025

369 295 210 286 שבועיות שעות סה"ג
269 215 130 206 מקצועיים תפקידים
40 40 40 40 מנהל
30 20 10 20 אחות/עו"ס
18 14 8 8 פיזיותרפיה1
6 4 4 4 בעיסוק ריפוי
30 20 15 60 תעסוקה
20 18   תעסוקה רכז
20 15 10 10 חוגים
5 4 3 4 גריאטרי ייעוץ

100 80 40 60 עזר כוח

140 100 80 כלליים תפקידים
50 40 30 ניקיון
40 30 20 פקידות/מינהלה
20 10 10 חשבונות הנהלה
30 20 20 תחזוקה
   מטבח עובד

100+) 10060) 60 (עד
משתתפים) משתתפים) משתתפים)

משוות
6.7 5.4 3.3 5.2 מקצועיים תפקידים
9.2 7.4 5.3 7.2 כוחאדם סה"כ

למשתתפים שיעורים
1:11 1.11 1:9 1:6 מקצועיים תפקידים
1:8 1:8 1:6 1:4 כוחאדם סה"כ

שבועיות. שעות 1814 ;86; 148 .■ הם הטווחים המומלץ. השעות טווח של העליון הערך נלקח 1
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של בפועל התקינה לבין ההנחיות לפי המומלץ התפקידים מערך בין הבדלים קיימים
:(2 לוח (ראה המרכזים

למרות לפיזיותרפיסט, תקן אין ובשניים למזכירה, תקן אין מרכזים בארבעה (א)
אשל; בהנחיות מופיעים שהתפקידים

המרכז שמנהלת למרות מרכזים בשלושה מתוקננת אינה אחות של הפונקציה (ב)
בהכשרתה; אחות אינה

זאת ולמרות בסיעוד, או סוציאלית בעבודה הכשרה אין למנהל מרכזים בשלושה (ג)

נפרדות; איע אלה פונקציות
הנחיות שאין אףעלפי מרכזים, בארבעה מתוקננת כפונקציה מופיע מטבח עובד (ד)

זו; פונקציה לגבי ברורות והמלצות
אשל; בהנחיות מוגדרת שאינה בית, אם או רכזת של פונקציה קיימת (ה)

באחד לא אף בתקן מופיעה אינה פסיכיאטר או גריאטר של הייעוץ פונקציית (ו)

בהנחיות. מופיעה שהיא אףעלפי מהמרכזים,
חובה ואין מנחים, קווים בבחינת רק הן אשל שהנחיות מכך, לנבוע עשויים ההבדלים
הנוגע המידע עיקר כי לציין, (יש אחיד באורח המרכזים בכל עלפיהם לפעול ברורה
שהיתה או בהם מעורבת שאשל מרכזים אותם לגבי קיים במרכזים התפקידים למערך
המנחים כלשהם, לאכתובים קריטריונים שקיימים גם, ייתכן בעבר). בהם מעורבת
ומרכז. מרכז כל של התקינה צורכי את דיפרנציאלי באופן לקבוע המרכזים מתכנני את
למצבת אותן להשוות היא, בהנחיות השימוש את לבחון ניתן שבעזרתה נוספת דרך
הקיימת. התפקידים הקצאת את יותר ממשית בצורה המשקפת במרכזים, כוחהאדם
מתקציב ממומן שאינו כוחאדם (כולל כוחאדם להקצאת מתייחסת כוחהאדם מצבת

בפועל. התפקידים איוש ולדפוסי המרכז)

המרכזים של בתקינה המוגדר התפקידים מערך בין רב דמיון קיים כי מראה, 3 לוח
שבין בהשוואה שנמצאו ההבדלים מרבית לפיכך, כוחהאדם. במצבת הקיים זה לבין
הוא העיקרי ההבדל בעינם. נשארים אשל של ההנחיות לבין המרכזים של התקינה
פונקציות המרכזים תשעת מתוך בחמישה ופיזיותרפיה. בעיסוק ריפוי של בתחומים
פיזיותרפיה (למשל מהמרכזים בחלק עבורן תקן שיש אףעלפי קיימות אינן אלה
הקשורים ולקשיים כוחאדם מציאת של לבעיות המנהלים ייחסו העדרן את בנרקיס).
התלבטות ציינו מהמנהלים חלק האלה, לקשיים בנוסף להם. המוקצה התקציב בהיקף

במרכזים. אלה פונקציות של שילובן לאופן באשר
לחמש המשותף במרכזים. הקיימת מזו שונה יום לטיפול במסגרות כוחהאדם מצבת
להפעלה כבסיס המוסד של בכוחהאדם הנרחב השימוש הוא במחקר שנבחנו המסגרות
כוחהאדם הקצאת באופן שנבחנו המסגרות חמש בין הבדלים נמצאו יום. טיפול של
במשולב מתבצע והכל יום, לטיפול מיוחד כוחאדם אין ברימון ה1). נספח (ראה
מופקדת אחת מטפלת בעירית, אותם; המשרת כוחהאדם ובעזרת המוסד דיירי עם
נפרדת במסגרת מתבצעת זו לאוכלוסייה המיועדת כשהפעילות היום טיפול כל על
פורמלי בא(פ{ מרכזת המוסד של הסוציאלית העובדת בדפנה, המוסד; דיירי של מזו
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ומטפלת, תעסוקה עובד ניקיון, עובד הכולל מצומצם, צוות וקיים היום, טיפול את
תעסוקה ועובד יום לטיפול מרכזת ישנה באורן נפרדת; כיחידה זו מסגרת המפעילים
יש ובסביון  המוסד דיירי עם במשולב הגדול בחלקה מתבצעת והפעילות ומטפלות,
רוב אולם, ומטבח. ניקיון עובד פיזיותרפיסט, מטפלות, תעסוקה, עובד הכולל צוות

המוסד. דיירי עם משולבת הפעילות

שעות (מספר משרות היקף תפקידים, סוג מרכזים, לפי כוחאדם של תקינה :2 לוח
כוחאדם ושיעורי ביום משתתפים תקן שבועיות),

פרג כלנית כרכום נרקיס ברקן רותם מרגנית בתש רקפת

113 195 286 235 170 435 265 694 210 סח"ננללי
כוחאדס סה"נ

85 110 177 130 150 250 148 371 170 טיפולי
30 40 40 30 40 40 40 40 40 מנחל1
26  32 30 30 בית/רכז2 אס
24  40 40 20 20  50 60 תעסוקה3 עובד
5 30 37 לפי לפי 30 36 24  מדריכים

שעות שעות
 40 60 60 90 160 40 227 40 מטפלים

כוחאדט סה"נ
28 5 25 5 2 75 40 56 40 מקצועי
4     10    בעיסוק מרפא
4 5 5 5 5 20 20 פיזיותרפיסט
     30  24  סוציאלי עובד
20  20   30 20 32 20 אחות

0 80 84 100 20 110 77 267 0 מערלה סח"כ
 20 24 20  10  54  מזכירה
 60 40 50 20 100 40 40 לפי ניקיון/אחזקה

שעות
  20 30   37 173  מטבח
2.8 4.9 7.2 5.9 4.3 10.9 6.6 17.3 5.3 משרות* מספר
30 50 40 70 40 50 40 70 60 ליום משתתפים תקן

סח"כ5 שיעורי
1:11 1:10 1:6 1:12 1:9 1:5 1:6 1:4 1:11 כוחאדם

כוחאדם שיעורי
1:10 1:17 1:8 1:20 1:11 1:6 1:7 1:7 1:11 ומקצועי טיפולי

סוציאלי. עובד של גם תפקיד ממלא המנהל  ובפרג במרגנית ברקפת, 1

מזכירה. גם היא הבית אם  ברקפת 2

בעיסוק. ריפוי גם כוללת התעסוקה ובברקן בברוש 3
שבועיות. שעות ל40 מחולק שעות מספר  הוא החישוב 4

משרות. למספר המחולק משתתפים תקן 5

באופן שונה יום בטיפול התפקידים הקצאת כי לראות, ניתן ה1 ומנספח 3 מלוח
דומות כמערכות אותן לראות אין ולכן היום, במרכזי התפקידים מהקצאת מהותי

תפעולן. באופן



הערכה מחקר כישראל. לזקן יןס מרכזי 230

שבועיות), שעות (מספר והיקפם התפקידים סוגי מרכזים, לפי כוחאדם מצבת :3 לוח
משרות ושיעור ביום משתתפים ממוצע

פרג כלנית כרכום נרקיס ברקן רותם מרגנית ברוש רקפת

123 219 211 225 184 209 284 *49 $17 סוז"גטחאדם
מחאדמ סח"נ

48 01 98 118 164 130 147 261 165 ט>פילי
28 40 40 30 40 40 40 27 25 מנחל
27 20     32 40 40 בית/רכז אם
24 10  20 20 20  50 60 תעסוקת1 עובד
5 20 32 8 14 10 36 24  מדריכים

40 26 60 90 60 39 120 40 מטפלים
כוחאדם סה"כ

11 11 33 3 0 40 60 37 0 מקצועי
3 5 5    20   בעיסוק מרפא
 5 5 20 3 פיזיותרפיסט
 1 3 320 4_ סוציאלי עובד
8  20   20 20 30  אחות

28 78 80 104 20 39 77 154 10 מינחלח סח"נ
 20 20 20  10  54 מזכירה
28 40 60 50 20 29 40 50 10 ניקיון/אחזקה
 18  34   37 50  מטבח
3.0 5.5 5.3 5.6 4.6 5.2 7.1 11.2 4.4 משרות מספר

משתתפים ממוצע
30 30 11 51 37 33 32 40 35 ביום

משרות שיעורי
1:10 1:5 1:2 1:9 1:8 1:6 1:5 1:4 1:8 ביום למשתתפים

בעיסוק. מרפא חינו בברקן התעסוקה עובד 1

שלושה עולים במרכזים האיוש ודפוסי כוחהאדם מצבת עלפי התפקידים מניתוח
בתקינה: לביטוי באים שאינם היום, במרכזי התפקידים להקצאת הקשורים נושאים
התנדבותי כוחאדם במאגר השימוש התפקידים, בעלי של הארגונית ההשתייכות

הביךתפקידי. והשילוב
תפקידים מאויישים מהמרכזים בחלק כי מראים, הנתונים ארגוניו*: השת"^ת (א)
למסגרת אלא למרכז, ארגונית משתייכים שאינם תפקידים בבעלי מסוימים
עובד  הפרופסיונליות בפונקציות בעיקר נפוצה זו תופעה אחרת. ארגונית
הסוציאלי העובד בנרקיס למשל, כך, בעיסוק. ומרפא פיזיותרפיסט אחות, סוציאלי,
מבקרת המרפאה אחות בסיגלית הסוציאלי; השירות את מספק הלשכה של
ביתהחולים אחות עלידי השירות מסופק בפרג סיעוד; שירותי ומספקת במרכז
עלידי בעיסוק והריפוי הפיזיותרפיה שירות מסופק ובכלנית בכרכום הסמוך;
אחד במבנה הנמצא השיקום מכון עלידי  ובמרגנית הכללית, קופתהחולים
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במסגרות המוסד של בכוררוזאדס משתמשים יום לטיפול במסגרות המרכז. עם
יום. לטיפול

בהסדרים מותנית אחרת ארגונית למסגרת השייכים תפקידים בעלי העסקת
בין התיאום חיזוק הם אלה הסדרים של היתרונות השירות. ובזמינות המקומיים
בכוחאדם. וחסכון המרכזים כותלי תוך אל קהילתיים שירותים ניוד שירותים,
לתלות הנוגע בכל בעיקר זו, מעין להעסקה מגבלות להיות עלולות לעתים, ואולם,
חלק לכוחהאדם. האחראיים החיצוניים הגורמים של באילוצים או בתכתיבים
פחות מעורב יהיה זה שכוחאדם לכך להגיע עשוי הדבר כי סברו, מהמנהלים
את חייבו הם זאת, למרות תפחת. המרכז מנהל של התמרון ויכולת במרכז,

מבחוץ. בכוחאדם השימוש
חיצוני? כוחאדם לניצול ביטוי לתת יש המרכזים של בתקינה האם היא, השאלה
(NCOA) עלידי בארצותהברית שפותחו היום, מרכזי להפעלת הסטנדרטים
לגיוס האפשריים השימוש למקורות מתייחסים ,National Council on Aging
בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, כגון מסוימים, בתפקידים כי וקובעים, כוחהאדם,

השירות. כספקי חיצוניים במקורות להסתייע ניתן וכדומה,
כתוספת הן במתנדבים, נרחבת הסתייעות יש המרכזים ברוב גוחהאדמ: מצבת (ב)
הרופא (כדוגמת בשכר פונקציות למילוי כתחליף והן קיימים לתפקידים כוחאדם
כל אין היום מרכזי של בתקינה מהמרכזים). בחלק חוגים מדריכי או בברקן

התנדבותי. לכוחאדם התייחסות
שפותחו היום, מרכזי של בסטנדרטים מיוחד למעמד זוכה המתנדבים של הפונקציה
שהם במידה דבר לכל כוחאדם במתנדבים לראות ממליצים הם .ncoa עלידי

בשכר. כוחהאדם של התפקיד דרישות עלפי עובדים
במרכזים, התקנים בקביעת זה לנושא ביטוי לתת מקום יש האם היא, השאלה

בו. להתחשב כיצד
אחד. עובד בידי נעשים תפקידים שני שבהם מקרים יש בץו*פק*די: שילוב (ג)
רקפת), (כדוגמת המנהל ותפקיד הסוציאלי העובד תפקיד שילוב = בהם הנפוצים
וההתעמלות פיזיותרפיה ושילוב ברקן) (כדוגמת והתעסוקה בעיסוק הריפוי שילוב
הפונקציה לשילוב רק מתייחסת במרכזים התקינה ציפורן). (כדוגמת הרפואית
שהמנהל מכך נובע האם ברור לא אולם, האחות. או הסוציאלי והעובד הניהולית
ביצוע עלידי בכוחאדם לחסוך הרצוי מן או בהכשרתו סוציאלי עובד להיות צריך
בהמשך, המוצגים במרכזים, המנהל תפקיד על הנתונים במקביל. תפקידים שני
באוכלוסייה, ישיר לטיפול מזמנם ניכר חלק מקדישים המנהלים כי מראים,
הם אין סוציאלית, בעבודה הכשרתם למרות אך, סוציאלי. לייעוץ גם זה, ובכלל
כי להניח יש לפיכך, סוציאלי. עובד של הפונקציה מימוש במרכז בתפקידם רואים
המרכז. כמנהל שלו הפונקציה במילוי למנהל לסייע בעיקר דרושים אלה כישורים
התעמלות בעיסוק, וריפוי תעסוקה לשילוב: נטייה יש נוספים תפקידים בשני
במסגרת נפרדים תפקידים שני ביצוע פירושו השילוב האם ברור, לא ופיזיותרפיה.
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אחד. תפקיד בתוך השונות הפעילויות של מקצועית רמה הבטחת שמא או אחת,
שני על אלו תפקידים להטיל נטייה קיימת כי מראים, ד' בפרק שהוצגו הנתונים
את לשלב האם  הרצוי לדפוס באשר הסכמה כיום אין שונים. תפקידים בעלי
וקשור מורכב, הוא זו בסוגיה הדיון מזו. זו להפרידן או הללו הפונקציות שתי

במרכזים. בעיסוק והריפוי הפיזיותרפיה של מקומם בדבר מהותית לשאלה
באים שאינם במרכזים, נוספים תפקידים יש כי גם, מראה התפקידים מערך ניתוח
בחלק הנפוצים הבולטים, התפקידים שני ובתקינה. כוחהאדם במצבת ביטוי לידי
את חיצוני כוחאדם מספק המרכזים ברוב ומספרה. פדיקור הם מהמרכזים, ניכר
השירות. לספק ישירות משלם שהמבקר תשלום תמורת עלפירוב האלה, השירותים
כי ייתכן, תשלום. כל ללא מתנדבים, בידי מהמרכזים בחלק מסופק מספרה שירות
זוהי הפונקציות. ברשימת נכללו לא הם אלה, לתפקידים תקציבי ביטוי שאין מאחר
וזאת המרכז, של התפקידים ממערך כחלק נהג תפקיד הכללת לאי הסיבה גם כנראה
יש האם השאלה, נותרת המרכז. ברכב מתבצעת ההסעה מהמרכזים שבחלק למרות

במרכזים. התפקידים מערך בקביעת אלה תפקידים בחשבון להביא
המנהלים כל במרכזים. הקיים התפקידים במערך רצויים שינויים אילו נשאלו המנהלים
בהגדלה הצורך על בעיקר והצביעו הקיימת, מהתקינה מסוימות הסתייגויות הביעו
חלק באיוש לצורך התייחסו מהמנהלים חלק ה2). נספח (ראה כוחהאדם היקף של
לפונקציות אשר ומזכירה. בעיסוק ריפוי ובעיקר בתקינה, המוגדרות מהפונקציות
מטרות לגבי שאלות עלו אחות), של ושירות בעיסוק ריפוי (פיזיותרפיה, הפרופסיונליות
המרכזים, שירותי של ההפעלה מתכונת של הניתוח במרכזים. ביצועו ואופן השירות
וקיימים שונים, באופנים מתבצעות אלה פונקציות כי מראה, ד' בפרק בהרחבה המוצג
גם קיימים כאלה הבדלים אלה. תפקידים של בתכנים המרכזים בין הבדלים גם
התפקידים בתכני ההבדלים וכדומה. חוגים מלאכתיד, כגון: אחרים בתפקידים
מאפשר ההגדרה חוסר שלהם. ומקובלת ברורה הגדרה מהעדר בחלקם, נובעים,
המרכזים תפעול על להכביד עלול אולם מחדגיסא, בכוחאדם, בשימוש רבה גמישות
לשפר הצורך על הצביעו המנהלים כל מאידךגיסא. עבורם, מתאים כוחאדם גיוס ועל
את בהירות ביתר לקבוע גם מהתפקידים חלק ולגבי במרכזים, התפקידים חלוקת את

התפקיד. תכני

מערך ביצירת בעיקר התמקדו אבות בבתי יום לטיפול המסגרות לתפעול האחראים
פונקציות של בתוספת צורך בעיקר, ראו, הם המרכזים. עבור מיוחד תפקידים
קיים לדעתם, ואחות. בעיסוק מרפא פיזיותרפיסט, סוציאלי, עובד כגון פרופסיונליות,
הממלאים על המוטל עומס בשל עצמו המוסד מתוך הללו הפונקציות בניצול קושי

המוסד. דיירי עם בעבודתם אותן
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ביצועם ואופן במרכזים התפקידים הגדות 12

המרכז מנהל תפקיד 2.2.1

אופנים: במספר מוגדרת זו פונקציה המנהל. על מוטלת המרכז לתפעול האחריות
תפקיד יום, מרכז של יחידות משתי המורכבים ואלון, ציפורן במרכזים לדוגמה,
יחידות רכזי נמצאים ומתחתיו היחידות, לשתי האחראית פונקצייתעל משמש הניהול
מכהנת הסוציאלית העובדת ובסיגלית, ברקפת השוטף. לתפעול ישירות האחראיים
נוספים. תפקידים בעלת פורמלית, ניהולית לפונקציה כפופה והיא בפועל, כמנהלת
המופעלים בקהילה נוספים שירותים על גם אחראי המרכז מנהל ובכלנית, בברוש
האחרים במרכזים העמותה). שירותי ריכוז חברתי, מועדון (הפעלת המרכז עלידי
לתפעול הבלעדית הפורמלית האחריות עליה ומוטלת אחת, היא הניהולית הפונקציה
פונקציה קיימת ואורן) (סביון מקומות בשני כי לעיל ראינו יום, לטיפול באשר המרכז.
העובד של עלפירוב שולי, תפקיד זהו האחרים בשלושת ואילו נפרדת, ריכוזית

המוסד. של הסוציאלי
תכני את הקובעת ומוסכמת, מקובלת הגדרה במרכזים היתה לא המחקר ביצוע בזמן
מרכזי על ערן יחיאל שכתב בחוברת שלו. והאחריות הסמכות תחומי ואת המנהל תפקיד
"אחראי המנהל: כי הקובעת יום, מרכז מנהל לתפקיד הגדרה מציע הוא (1981) היום
העובדים של והדרכה פיקוח ההפעלה, תכנית קביעת המרכז; ופיתוח כולל לניהול
גם ישירות אחראי מנהל בקהילה. אחרים ארגונים עם גומלין ליחסי ואחראי השונים
במקרה לכישוריו. בהתאם וכר קבוצתית עבודה חוגים, הדרכת = כמו אחרות לפעולות
אחראי להיות גם המנהל יכול כלשהו, ארגון של שירותים ממערכת חלק הוא והמרכז
הינה מרכז למנהל המתאימה ההכשרה עמם. משתלב שהמרכז נוספים שירותים לניהול

סוציאלי." מינהל או מבוגרים חינוך קהילתית, עבודה של
תמונת כאחד. וביצועיטיפולי ניהוליפיקוחי תפקיד הוא המרכז מנהל זו, הגדרה לפי

המחקר: נתוני מתוך גם עולה למדי דומה תפקיד
חוץ, גורמי עם מגע = הבאות לפעילויות מקצים הם מהזמן אחוז איזה נשאלו המנהלים
הקשישה, באוכלוסייה ישיר טיפול חדשות, תכניות פיתוח מינהלה, לצוות, הדרכה
(ראה המרכז פעילויות בהפעלת ממשית ועזרה סוציאלי) עובד (כגון נוסף תפקיד מילוי
במרכז. השונות למטלות הזמן הקצאת את להעריך מאוד התקשו המנהלים ה3). נספח
מזמנם מ400/0 יותר המנהלים מקצים המרכזים בכל כמעט כי עולה הערכתם, לפי
או נוסף תפקיד מילוי באוכלוסייה, ישיר (טיפול ישירה הפעלה של אופי בעלי לתחומים
מזמן כ300/0ס/400 מהמרכזים בחמישה נוטל המינהלה נושא בהפעלה). ממשית עזרה
שניים מרכזים, בשלושה המנהלים מזמן גבוה אחוז מהווה חוץ גורמי עם מגע המנהל.
לפעילות מקדישים המרכזים, ברוב וכרכום). (רותם יחסית חדשים מרכזים הם מתוכם
המנהל של מזמנו קטן חלק מוקדש המרכזים ברוב המנהל. מזמן כ150/0 בממוצע זו

צוות. ולהדרכת תכניות לפיתוח (200/0 עד 150/0)
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ה3). נספח (ראה הקיימת הזמן מהקצאת שבעירצון אינם כי טענו המנהלים כל כמעט
דבר להפעלה, הקשורים רבים בתחומים המידה על יתר היום עסוקים הם לדעתם,
עם לעבודה בעיקר חשובים, להם הנראים אחרים לתחומים מלהתפנות אותם המעכב

חדשות. פעילויות ותיכנון הצוות
קשיי ואת הקיים המנהל תפקיד דפוס את להסביר העשויים גורמים, מספר קיימים
ייתכן ראשית, ועיסוקם. אחריותם בתחום הנתפסות אחרות משימות לממש המנהלים
הביצועית הרמה בין ברורה תפקידים חלוקת מאפשר אינו המרכזים תפעול אופן כי

הניהולי. התחום לבין
אופי בעל תפקיד עוד ואין יחידה, ניהולית פונקציה הוא המרכז שמנהל ייתכן שנית,
זה נושא אותו. לממלא וחובותיו מסמכויותיו חלק להעביר למנהל שיאפשר ריכוזי,
פורמלית בלתי ולעתים פורמלית,  קיים מרכזים בשבעה כי ונמצא, במחקר, נבדק
ורקפת) (מרגנית מרכזים בשני ה3). נספח (ראה למנהל סיוע של נוסף ריכוזי תפקיד 
תפקיד בעלי קיימים מרכזים בחמישה פורמלי. לא באורח המזכירה על התפקיד מוטל
מרכזי  באחד המועדון, מנהל  באחד הבית, אם בשניים, פורמלית: מוגדרים

החברתית. להפעלה והאחראי התעסוקה רכז  ובאחר המחלקות,
ברורה. תמיד אינה הנוספת הריכוזית הפונקציה לבין המנהל בין התפקידים חלוקת
להפעלת אחריות של מרכיב ובה כוללנית, הגדרה מוגדרת האחריות אחד במרכז
בגבייה, בהסעה, לטיפול האחריות הנוסף התפקיד בעל על מוטלת באחרים, המרכז.

הסמךמקצועי. בכוחהאדם וטיפול מינהלה ניקיון, ומזון, קניות
את חייבו מהם שבעה הנוסף. הריכוזי התפקיד של חיוניותו מידת על נשאלו המנהלים
לציין מעניין אולם, המנהל. על המוטל העומס להקטנת אמצעי בו וראו הנוסף, התפקיד
המוטל העומס לגבי המנהל תחושת בין קשר נמצא לא הנוכחית, ההפעלה במתכונת כי
המרכזים, מן ניכר בחלק קיים שהתפקיד אף בפועל. זו פונקציה של קיומה לבין עליו
צריכים היו שלא בנושאים עוסקים הם כי ומרגישים, עומס, המנהלים חשים עדיין
וזאת סיוע, למנהל יש כאשר גם בעיה להוות ממשיך העומס כי נראה, בהם. לעסוק
חלוקת הנוסף. התפקיד בעל לבין המנהל בין ברורה תפקידים חלוקת העדר בשל בעיקר
נגעה הבעיה מנהלים; חמישה עלידי כבעיה הוצגה במרכזים ברורה בלתי תפקידים
שתקבע יותר ברורה בהגדרה המנהלים כל צידדו ולכן במרכזים, התפקידים למכלול

המרכז. עובדי כל של והסמכות האחריות תחומי את
העדר הוא המנהל, תפקיד של הנוכחית המתכונת את להסביר העשוי שלישי, גורם
להיות המנהלים את המחייב במרכזים, בסיסיים ארגוניים תהליכים של מיסוד
אחד כי המנהלים, בטענת ביטוי מוצא הדבר השוטפת. בהפעלה הזמן כל מעורבים
השוטפים בעניינים הרב העיסוק הוא הניהולי בתפקידם עליהם המכבידים הדברים
במגעים משקיעים שהם הגדול והמאמץ הזמן הוא לדעתם, נוסף, קושי ובניירת.
המרכזים בהפעלת המעורבים חיצוניים, גורמים לבין המרכז בין לעתים, המורכבים,

.4 בסעיף להלן נדון זה בנושא אחריהם. ובמעקב
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המקצועית וברמתו בכוחאדם במחסור לדעתם, קשורה, התפקיד לאופי רביעית סיבה
על נשאלו המנהלים כאשר ישירה בצורה עלה כוחהאדם איכות נושא הצוות. של
מרוצים הם כי טענו מנהלים שבעה ה4). נספח (ראה הצוות מרמת שביעותרצונם
הצוות של הנוכחית הרמה כי ייתכן רבה. במידה  וארבעה מהצוות, מסוימת במידה
מעורבות דרושה ולכן אחרים, תפקידים לבעלי סמכויות להעביר למנהל מאפשרת אינה

המנהלים. מצד השוטפת בהפעלה יותר אינטנסיבית
הגורמים על לשאלה בתשובותיהם גם ביטוי לידי באה לצוות המנהלים התייחסות
המרכז, של להפעלה הקשורים מקצועיים בנושאים עימם להתייעץ נוטים שהם
מתייעצים המרכזים ברוב מינהליים. בנושאים עימם מתייעצים שהם והגורמים
מנהלי בעיקר למרכז, שמחוץ אנשים עם ומינהליים מקצועיים בעניינים המנהלים
מקור משמש המרכז של הפנימי הצוות העמותה. ואנשי חברתיים לשירותים האגף
החיצוניים. לגורמים נוסף מקור זהו מהם, ובשניים מרכזים, בשלושה רק להתייעצות
אחראים החיצוניים שהגורמים לעובדה גם קשורים הללו ההתייעצות דפוסי כי ייתכן

אותם. לערב ממילא חייב והמנהל המרכז, לתפעול
ובהדרכת חדשות תכניות בפיתוח המנהל של המצומצם העיסוק את להסביר אולי ניתן
בניהול ההכשרה בהעמקת הצורך זה. בתחום המנהלים של הידע בחוסר גם צוות
ה3). נספח (ראה ההכשרה לצורכי המנהלים בהתייחסות ישיר באורח עלה המרכזים
בשנים עברו מהמנהלים חלק מרכזים. למנהלי הקורס בוגרי הם שרואיינו המנהלים רוב
גרונטולוגיה מוסדות, ניהול גריאטריה, ■. כגון בנושאים, נוספות השתלמויות האחרונות
רובם בקירוב. שנתיים זה בתפקיד נמצאים מהמנהלים כמחצית שירותים. ופיתוח
כל להם היה לא אולם שונים, חברתיים בשירותים ועבדו סוציאלית, בעבודה הוכשרו

לתפקיד. לכניסתם עד המרכזים על מידע

תכנון כגון בנושאים להכשרה הדרישה בולטת ההכשרה, צורכי על מתשובותיהם
לניהול הנוגע בכל הכשרה וכן החלטות קבלת המרכזים, של הערכה רחוק, לטווח

ועוד. במידע ושימוש מיחשוב תכניות, פיתוח ניהוליות, גישות תקציב,  מרכזים
מיומנויות הדורש מורכב תפקיד הוא המרכז מנהל תפקיד כי לומר ניתן לסיכום,
לאור במיוחד המנהל, על רב עומס יוצר הזה השילוב כאחד. וניהוליות ביצועיות
של ולהפעלה לניהול ההנחיות ספר המרכזים. בצוות ברורה תפקידים חלוקת העדר
ומפרט המרכז מנהל של תפקיד הגדרת כולל המחקר, בעקבות שפורסם המרכזים,
בשיפור צורך קיים לזה מעבר המנהל. ובסמכות שבאחריות העיקריות המטלות את
מסגרות בשלוש לו. הנלוות הניהוליותארגוניות במטלות במיוחד לתפקיד, ההכשרה
היום זו פונקציה הממלאים ואלה יום, לטיפול נפרדת ניהולית פונקציה אין יום לטיפול

בהכנסתה. חשיבות ראו

המנהל. לתפקיד שניתנה מזו פחות יסודית להתייחסות זכו במרכזים התפקידים שאר
האחרים התפקידים על המידע אחרים, תפקידים בעלי של ריאיון התבצע שלא מכיוון

בלבד. תפיסתם את ומשקף מהמנהלים נאסף
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המטפלות תפקיד 2.2.2

פעולות מרבית של להפעלה ובעזרה אישי בטיפול עוסקות העזר, כוח או המטפלות,
שבועיות. שעות של יחסית רב מספר מוקצה זה לתפקיד המרכזים.

כוללנית. היא התפקיד הגדרת בבהירות. מוגדרים אינם זה תפקיד של העיסוק תחומי
רחצה, בתעסוקה, עזרה חברתית, בהפעלה עזרה  ובהן מטלות, מגוון כולל התפקיד
בידינו אין וכדומה. בשירותים, בשימוש עזרה בהאכלה, עזרה ארוחות, בהגשת סיוע
שוני קיים כי לשער ניתן אולם, השונות. לפונקציות הזמן הקצאת אופן על מידע
אינו הרחצה שירות למשל, כך, לבצע. המטפלות שעל המטלות בסוגי המרכזים בין
המטפלות תפקיד זו. פונקציה תמיד מבצעות המטפלות אין ולכן המרכזים, בכל ניתן
המשתתפים שבהם במרכזים המשתתפים. של המוגבלות ברמת גם מותנה להיות עשוי
והדבר הטיפוליות, למטלות המוקדש הזמן של שונה הקצאה תהיה יותר, מוגבלים

הקיימת. המעמסה מידת על גם להשפיע עשוי

של המקצועית ברמה הקשורות בעיות על המנהלים הצביעו מסוימים במרכזים
עברו המטפלות המרכזים ברוב אישי. בטיפול הכשרה יש מהמטפלות לחלק כוחהאדם.
או מגךדודאדום צדק, שערי ביתחולים במסגרת עבודתן במהלך שונות השתלמויות

אשל.

בשל במיוחד למרכזים, מטפלות בגיוס קשיים קיימים כי טענו מהמנהלים ניכר חלק
כוחהאדם רמת על גם משפיע הנמוך השכר לדעתם, ה2). נספח (ראה הנמוך השכר
להעמיק צורך יש כי המנהלים, מרבית טענו בנוסף, אלה. לתפקידים לגייס שניתן
בקשיש, לטיפול הקשורים בתחומים במיוחד המטפלות, של ההכשרה את ולהרחיב
לניהול ההנחיות בספר ה5). נספח (ראה אנוש ויחסי מוגבלים עם עבודה הפעלה,
המטפלת. תפקידי של פירוט יש המחקר, בעקבות שפורסם המרכזים, של ולהפעלה

הולם טיפול לאפשר כדי המטפלות, מספר את להגדיל הצורך עלה מהמרכזים בחלק
בהמשך. יידון כוחהאדם היקף נושא המוגבלת. באוכלוסייה

התעסוקה עובד תפקיד 2.2.3

שהתעסוקה משום זאת היום, במרכזי הבולטים התפקידים אחד הוא התעסוקה עובד
התפקיד מתבצע המרכזים ברוב במרכזים. העיקריים ההפעלה מתחומי אחד היא

קשישים. של והפעלה מלאכתיד של בתחום הכשרה שעבר כוחאדם עלידי
הניתוח ד'. בפרק בהרחבה הוצגה היום במרכזי תעסוקה של ההפעלה בדפוסי השונות
ובמעורבותה, בעיסוק המרפאה בהנחיית זה תפקיד מלווה מהמרכזים בחלק כי מראה,
מסתייעים התעסוקה עובדי המרכזים ברוב בעיסוק. מרפא בידי מתבצע הוא ובאחרים

בעבודה. המתקשים לקשישים וסיוע הפעלה לצורך ובמתנדבים במטפלות
תפקידו כי ונראה התעסוקה, לעובד בקשר מיוחדים קשיים העלו לא המנהלים
שהם והחשיבות זו, לפעילות המשתתפים התייחסות אולם, ומשביערצון. ברור במרכז
במיוחד במרכזים, התפקיד של מקומו על שאלות מספר מעוררות למלאכתיד, מייחסים
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המוקדש הרב הזמן למרות כי נמצא, למשל, כך, לו. המוקצה הזמן היקף מבחינת
התבקשו הקשישים כאשר במלאכתיד. עוסקים המשתתפים מכלל 520/0 רק זו, לפעילות
נמצא,  לבצע קושי או עניין חוסר  לאיהשתתפותם העיקרית הסיבה מהי לציין
לבצע. לקושי זאת ייחסו וחמישית עניין, לחוסר זאת יחסו מהלאמשתתפים 440/0 כי
בהרחבה), רצון הביעו 130/0) נמוכה היא הפעילות בהרחבת המשתתפים של ההתעניינות
צורך ראו המנהלים ד'). פרק (ראה בהווה בה המשתתפים אלה הם המעוניינים ומרבית
המוגבלת, האוכלוסייה צורכי את יותר ההולמת בהיערכות הקיים, המגוון בהרחבת
לניהול ההנחיות בספר בעיסוק. מרפא ובעירוב קטנות בקבוצות העבודה בהרחבת
התעסוקה עובד תפקידי מפורטים המחקר, בעקבות שפורסם המרכזים, של ולהפעלה

במרכזים.

חוגים מדריכי תפקיד 2.2.4

חוגים המעבירים המקצועיים, המדריכים הם להפעלה המשמש נוסף כוחאדם
וכדומה. התעמלות במוסיקה, הפעלה פיסול, קרמיקה, השבוע, פרשת כגון: ספציפיים,
בחוגים שינויים בשל יחסית גדולה תחלופה בו ויש שעות, לפי מועסק כוחהאדם

המוצעים.

השכר בשל בעיקר מדריכים, בגיוס קשיים קיימים כי המנהלים טענו מרכזים בחמישה
משתלבים המתנדבים ה2). נספח (ראה מתאים כוחאדם למצוא והקשיים הנמוך

אלה. בתפקידים במידתמה
הפעילות בהרחבת רוצים (620/0) המשתתפים רוב שלפיהם ד' בפרק שהוצגו מהנתונים
היקף כי נראה, מקצועיים. במדריכים יותר רבה בהסתייעות צורך עולה החוגים, של
בעיקר מושפע לפחות) אחד בחוג משתתפים המשתתפים מכלל 470/0) בהווה ההשתתפות
היא היום מההשתתפות ניכר (חלק המוצעים החוגים ומסוגי הקיים ההיצע מהיקף
הקיימות האפשרויות את ולבחון זו, לסוגיה הדעת את לתת יש השבוע). פרשת בקריאת
לניהול הנחיות (ראה לחוגים תעסוקה בין בעיקר במרכזים, הקיימים ההדגשים לשינוי

המדריכים). תפקיד על המרכזים של ולהפעלה

התנדבותי טחאדם 2.2.5

במרכזים משמש הוא אולם ארגונית, כפונקציה מוגדר אינו ההתנדבותי כוחהאדם
ומינהליים. מקצועיים טיפוליים, תפקידים לאיוש חשוב כמשאב רבים

ה6). נספח (ראה קבוע בסיס על המופעל מתנדבים של מאגר קיים המרכזים ברוב
קטנים תחלופה בשיעורי המאופיין יחסית, יציב כוחאדם זהו המנהלים, דיווח לפי
קיים, שהוא ובמידה התנדבותי, כוחאדם שאין כמעט יום לטיפול במסגרות למדי.

יום. בטיפול ולא במוסד מועסק הוא
הלאומי, הביטוח באמצעות אישית, היכרות  שונות בדרכים מגוייסים המתנדבים
סיוע  בהם שהבולטים שונים, בתפקידים מועסקים הם וכדומה. פתג"ם ברית, בני
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דיווח לפי חברתית. והפעלה חוגים הפעלת בתעסוקה, סיוע ובהאכלה, ארוחות בהגשת
המרכזים. בשירותי משתמשים שאינם כמעט המתנדבים המנהלים,

התפקידים בין להגדילו. רצון והביעו ההתנדבותי כוחהאדם את בחיוב ראו המנהלים
חוגים בהפעלת עזרה היו: במתנדבים ההסתייעות את להרחיב שיכלו העיקריים

מהמרכזים. הנעדרים קשישים עם וקשר ומלאכתיד
מדריכי כגון ספציפיות, למשימות מתנדבים בגיוס קשיים שקיימים טענו, המנהלים
אין מתנדבים, של הרחב העסקתם היקף למרות מקצועיים. תפקידים או חוגים
בתשומת לצורך באשר המנהלים בין הסכמה יש מתנדבים. בהדרכת עוסקים המרכזים
עלידי והן הקיימים הגיוס מאמצי תגבור באמצעות הן ההתנדבות לנושא יותר רבה לב
כי סברו המנהלים רוב המתנדבים. של וההנחיה ההדרכה תחום של והרחבה ביסוס
אין לרובם אולם המתנדבים, של ההדרכה לצורכי יותר רבה תשומתלב לתת צורך יש

ה6). נספח (ראה בעתיד הנושא לפיתוח תכניות

מקצועיים תפקידים 2*2*6

פיזיותרפיסט,  פרופסיונליים תפקידים ארבעה כולל היום מרכזי של התפקידים מערך
ההפעלה דפוסי של מעמיק ניתוח מובא ד' בפרק בעיסוק. ומרפא סוציאלי עובד אחות,
המנהלים שם, שנאמר כפי אלה. תפקידים בעלי עלידי המסופקים השירותים של

במרכזים. תפקידן ומהות אלה פונקציות של למקומן באשר מתלבטים
זומנו הבדיקה לצורך התפקידים. של מיוחדת בדיקה בוצעה המחקר במסגרת כאמור,
ומומחים מקצוע אנשי שותפו ובהן מקצוע, כל עבור נפרדות דיון קבוצות ארבע
לשכות בתיחולים, מרפאות, יום, מרכזי  שונות במסגרות אלה בתחומים העוסקים

ד'). פרק (ראה וכדומה
ועדת בפני הובאו האחרים המחקר ממצאי עם יחד אלה בדיונים שגובשו הגישות
במרכזים אלה תפקידים של חלקם לקביעת עיקרית תשומה ושימשו הסטנדרטים,
יום מרכזי של ולהפעלה לניהול ההנחיות ספר עליהם. המוטלות המטלות ולהגדרת

בנפרד. אלה מתפקידים אחד כל עבור האלה המטלות את מפרט

ואחזקה מינהלה תפקידי 2.2.7

מטבח ועובדי אחזקה איש חשבונות, מנהל מזכירה, כולל והאחזקתי המינהלי התחום
וניקיון.

אףעלפי המרכזים, בכל בתקן נמצא אינו המזכירה תפקיד כי מראים, הנתונים
במרכזים כי נמצא בנוסף, אשל. עלידי המוצעות בהנחיות תקני כתפקיד מופיע שהוא
זה, תפקיד אחידות. אינן המזכירות על המוטלות המטלות קיים, התפקיד שבהם
של תפקידים לעתים ממלאת המזכירה פורמלית. בצורה מוגדר אינו לאחרים, בדומה
הפונקציות על בנוסף ובמרגנית), ברקפת (כמו בהפעלה ממשית ועזרה למנהל סיוע
השאלה וכדומה. התכתבויות גבייה, הסדרי רישום, ובהן עליה, המוטלות המינהליות
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מקום יש או בלבד מינהלה של לפונקציה המזכירה תפקיד את להגביל רצוי האם היא,
זה. בתפקיד גם טיפוליים תפקידים שילוב של אפשרויות לשקול

המועסק כוחהאדם עלידי או בהתנדבות עלפירוב מתבצע החשבונות מנהל תפקח
התחזוקה. איש תפקיד גם מתבצע כך שעות. לפי

הניקיון עובדי המרכזים. מן בחלק רק מוגדר ארגוני תפקיד מהווים המטבח עובדי
שעות. לפי עלפירוב מועסקים

בתוכה המשלבת מסגרת הוא היום מרכז כי מראה לעיל שהובא הניתוח לסיכום,
של מקובלות הגדרות במרכזים אין כי הראו הממצאים שונים. ומקצועות תפקידים
חלוקה ביצירת הצורך על הצביעו המנהלים התפקיד. תכני ושל התפקידים מערך
לתרום עשוי הדבר שלהם. יותר ברורה הגדרה לחייב העשוי דבר תפקידים, של כלשהי
ולהתאמתו כוחהאדם גיוס על להקל גם כמו התפקידים חלוקת ולייעול לשיפור
תשמר שהיא כך, תיעשה התפקידים הגדרת כי חשוב המנהלים, לדעת אולם, לתפקיד.
במרכזים. כוחהאדם של יותר טוב לניצול הקיימות התמרון ויכולת הגמישות את
הסטנדרטים המרכזים. של ולהפעלה לניהול בסטנדרטים יושמו אלה המלצות כאמור,

כוחאדם. של והיקפים התפקיד מטלות של פירוט כוללים
כוחאדם. של ובהדרכה בהכשרה יותר להשקיע המרכזים על כי גם, מלמדים הנתונים
רוב עבודתו. את רואה הצוות שבו לאופן המנהלים מהתייחסות גם עולה זה צורך
לקשיש; התורמת כעבודה רבה במידה עבודתו את רואה שהצוות טענו, המנהלים
לעובדים. הדואג וכמקום צוות עבודת המאפשרת כמסגרת בו; לעבוד שנעים כמקום
תגמולים בה ושאין רב עומס בה שיש שוחקת; שהעבודה מרגישים רובם אולם,
של והכוונה הדרכה מספיק אין כי התחושה קיימת מהמרכזים ניכר בחלק הולמים.
לשיפור חשוב אמצעי בה ורואים לצוות, הכשרה פיתוח מחייבים המנהלים הצוות.
השכר לרמת לב תשומת במתן הצורך על המנהלים מצביעים בנוסף, המקצועית. הרמה

מתאים. כוחאדם גיוס על להקל עלמנת

היום במומי כוחהאדם של והשיעור ההיקף 2.3

לביטוי הבאה הנורמטיבית, הרמה = רמות שלוש לפי נבחן במרכזים כוחהאדם היקף
הרצויה, והרמה כוחהאדם; במצבת ביטוי המוצאת האופרטיבית, הרמה בתקינה;
של תפעול לאפשר כדי הדרוש כוחהאדם לתוספת המנהלים בהיערכות המשתקפת

המרכז.

מנהל את הכולל הטיפולימקצועי, כוחהאדם (א) כוחאדם: של סוגים שלושה נבחנו
הפרופסיונלי כוחאדם ואת המטפלות המדריכים, הבית, אם התעסוקה, עובד המרכז,
מינהליאחזקתי, כוחאדם (ב) ופיזיותרפיסט; בעיסוק מרפא סוציאלי, עובד אחות, 
(ג) התחזוקה; ועובד וניקיון מטבח עובדי המזכירה, החשבונות, מנהל את הכולל

התנדבותי. כוחאדם
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משתתפים למספר משרה של כיחס כוחהאדם שיעורי חושבו המרכזים, בין להשוות כדי
כדי וזאת במרכז, כוחאדם של השבועיות השעות מספר תחילה חושב כך, לשם ביום.
את לחשב עלמנת משרות. להיקפי שעות עלפי המתבצעים התפקידים את לתרגם
לקבל כדי למשרה. השעות מספר שהוא ב40, השעות סכום חולק המשרות, מספר
במספר ביום המשתתפים מספר חולק אחת, למשרה משתתפים מספר של שיעור

המשרות.
האנשים מספר את בחשבון מביא ואינו משרות, על מבוסס אלה שיעורים חישוב
גבוה העובדים מספר המרכזים ברוב כי נמצא השונות. המשרות את המאיישים
נפוץ הפיצול אנשים. כמה בין מפוצלות המשרות מן שחלק מאחר המשרות, ממספר
חשוב מידה באיזו ברור לא והמדריכים. המטפלות התעסוקה, עובד בתפקידי בעיקר

אותו. לחשב ניתן וכיצד כוחהאדם שיעורי בחישוב זה מרכיב לכלול
כוחהאדם. שיעורי בחישוב להשתמש יש מונה באיזה נוספת שאלה הועלתה
לבין ביום, בממוצע המשתתפים מספר את המבטא מונה בין היתה ההתלבטות
המרכזים, ברוב המרכז. של היומי בתקן שנקבע המשתתפים מספר את המבטא מונה
הבחנה שנעשתה העובדה לאור בתקינה. שנקבע מזה נמוך בפועל המשתתפים מספר
היה נראה כוחהאדם, להיקפי באשר האופרטיבית הרמה לבין הנורמטיבית הרמה בין
מאחר ביום, המשתתפים תקן בסיס על התקניים כוחהאדם שיעורי את לחשב יש כי
כוחהאדם שיעורי את ואילו ; כוחהאדם של התקינה לקביעת כבסיס משמש שהוא

ביום. משתתפים של הממוצע המספר בסיס על לחשב יש בפועל

(התקינה) הנורמטיבית הרמה לפי כוחאדם היקפי א.
גודל לפי המרכזים בין מבחינות במרכזים לתקינה ביחס אשל של הכלליות ההנחיות
אינן אלה הנחיות נפש. תשושי המשרתים אלה לבין לתשושים יום מרכזי בין וכן
רק בוצעו השונים החישובים לפיכך, אבות. בבתי יום טיפול של למסגרות מתייחסות

המרכזים. עבור
הוא לתשושים היום במרכזי הטיפולימקצועי כוחהאדם שיעור אשל, הנחיות לפי
במרכזים ו1:11 משתתפים), 30 (עד קטן במרכז (1:9) משתתפים לתשעה אחת משרה
השיעור משתתפים, 30 עד שבהם נפש, לתשושי במרכזים .(1 לוח (ראה יותר הגדולים
בסךהכולל השיעורים אלה, המלצות לפי נוספים. לגדלים הנחיות ואין ,1= 6 הוא המוצע
לתשושים, קטן במרכז 1:6 עד נפש לתשושי במרכזים מ1:4 נעים כוחהאדם של
במרכז כי מראים אלה נתונים לתשושים. המיועדים יותר הגדולים במרכזים ו1:8
גבוה הוא והטיפולימקצועי הכללי כוחהאדם שיעור לתשושים, המיועד הקטן, היום
כוחאדם של השונה היחס לקביעת הסבר ניתן לא יותר. הגדולים במרכזים משיעורו
יש מידה באיזו היא, אלה נתונים מתוך העולות השאלות אחת שונים. בגדלים במרכזים
האפיונים ומהם שונים, אפיונים בעלי למרכזים כוחאדם של שונים שיעורים להקצות

כוחהאדם. של דיפרנציאלית בהקצאה בחשבון להביא שיש



241 ומעקב ניהול ודפוסי כוחאר0  ארגוניות כמערכות חילם מרכזי

ניכרים הבדלים קיימים כי מראה המרכזים של התקינה לפי כוחהאדם שיעורי בחינת
שיעורי של בסךהכולל והן הטיפולימקצועי כוחהאדם בשיעורי הן המרכזים בין
בנרקיס מ1.20 נעה הטיפולימקצועי בכוחהאדם השונות כי מראה 4 לוח כוחהאדם.
1:4 ועד בנרקיס מ1:12 נעים כוחהאדם של בסךהכולל הפערים ברותם. 1:6 ועד

בברוש.

כי מראה, אשל של התקינה לפי המוצעים השיעורים לבין אלה שיעורים בין השוואה
כוחאדם בשיעורי מרכזים ארבעה מופעלים כוחהאדם, של הסךהכולל של ברמה
האחרים וחמשת וכרכום), רותם מרגנית, (ברוש, אשל בהנחיות המוצעים מאלה גבוהים
מארבעה הכיוונים בשני נעים הפערים המוצע. כוחהאדם משיעור נמוכים בשיעורים 

.(500/0 עד 120/0 של (פער למשרה אחד מבקר עד משתתפים
הם מרכזים חמישה כי נמצא הטיפולימקצועי. לכוחהאדם ביחס גם קיימים הפערים
עד 1:6) למשרה ביחס יותר קטן משתתפים מספר עם כלומר המוצעת, לתקינה מעל
ושלושה המוצעת, לתקינה תואמים מרכזים שני ;(1:11 של מוצע שיעור לעומת ,1:8
 המוצעת התקינה לעומת ו1:20 1:17) המוצעת לתקינה מתחת הרבה נמצאים
היום, מרכזי של התקינה בקביעת רבה גמישות קיימת כי מראים, אלה נתונים .(1:11
בהנחיות שתוקנו מזה גדול כוחאדם בשיעור פועלים המרכזים מן ניכר חלק ולמעשה
של תקינה עלפי כוחהאדם בהקצאת הקיימים לפערים המקור מהו ברור לא אשל.

המרכזים.

קיימת כוחאדם מצבת לפי כוחאדם היקפי נ.
שנמצאו מאלה שונים כוחאדם שיעורי מראה היום מרכזי של כוחהאדם מצבת
במרכזים התפקידים מערך על הקודם בפרק שהוצג הניתוח המרכזים. של בתקינה
ניצול לבין התקינה לפי התפקידים הקצאת בין הקיימים מההבדלים חלק מיקד

בפועל. כוחהאדם
נמוך כוחהאדם מצבת לפי למשרה המשורתים שיעור כי מראים 4 בלוח הנתונים
1.10 בין נעים כוחהאדם של הסךהכולל שיעור התקינה. לפי שנמצא מהשיעור יותר
מצבת לפי השיעורים לבין התקינה לפי כוחהאדם שיעורי בין הפערים .1:2 לבין
השיעור ורקפת). נרקיס כלנית, (כרכום, מרכזים בארבעה במיוחד גדולים כוחהאדם
לייחס ניתן מההבדל חלק בתקינה. המוצג מהשיעור בכ500/0 נמוך אלה במרכזים
המתוקנן. מהמספר המרכזים ברוב נמוך ביום בממוצע המשורתים שמספר לעובדה
מבוסס כוחהאדם מצבת לגבי כוחהאדם שיעורי של החישוב בסיס כי לזכור, יש
היומית התכולה בסיס על חושבה שהתקינה בשעה בפועל הממוצעת ההשתתפות על
בתכולה שנקבע מהמספר נמוך בפועל המשורתים מספר המרכזים ברוב המרכז. של
ברותם. j/% ועד בברקן מ930/0 נע הממוצעת התפוסה אחוז המרכז. של היומית
כוחהאדם בשיעורי גם הבדלים יוצרים בפועל, תפוסה לבין תכולה בין אלה, הבדלים
1=3 לבין 1:17 שבין לטווחים המרכזים ברוב יורדים השיעורים הטיפולימקצועי.

.1.7 לבין 1= 20 בין הנעים בתקינה, השיעורים במקום
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במרכז למשתתפים טיפולימקצועי כוחאדם ושיעורי כוחאדם שיעורי סךכל :4 לוח
מתנדבים) ובלי (עם בפועל כוחאדם מצבת אשל, של המומלצת התקינה לפי
לפי מוגבלות, ושיעורי מתנדבים) ובלי (עם רצויה תוספת כולל כוחאדם

מרכזים

פרג כלנית כרכום1 נרקיס ברקן רותם מרגנית ברוש רקפת

נוחאדם סח"נ
1:6 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 אשל תקן
1:10 1:10 1:6 1:12 1:9 1:5 1:6 1:4 1:11 תקןחמרכז2

כוחאדס מצבת
ביום3 משתתפים ממוצע לפי

1:10 1:5 1:2 1:9 1:8 1:6 1:5 1:4 1:8 ללאחתנדמת
1:9 1:4 1:2 1:6 1.7 1:5 1:4 1:3 1:6 התנדבות עם

יומי* תקן לפי
1:10 1:9 1:8 1:13 1:9 1:10 1:6 1:7 1:13 ללאחתנדמת
1:10 1:6 1:7 1:9 1:8 1:8 1:4 1:5 1:10 התנדבות עם

רצוי כוחאדם
ביום3 משתתפים ממוצע לפי

1:8 1:5 1:2 1:5 1:8 1:6 1:4 1:4 1:5 ללאחתנדמת
1:6 1:4 1:2 1:4 1:6 1:5 1:3 1:3 1:4 עםחתנדמת

יומי4 תקן לפי
1:8 1:9 1:8 1:7 1:8 1:9 1:5 1:7 1:8 התנדבות ללא
1:6 1:6 1:6 1:6 1:7 1:7 1:4 1:5 1:6 התנדבות עם

טיפולימקצועי טחאדם
1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 תקןאשל
1:10 1:17 1:8 1:20 1:11 1:6 1:7 1:7 1:11 תקןהמרכז2

כוחאדס מצבת
ביום3 משתתפים ממוצע לפי

1:12 1:9 1:3 1:17 1:9 1:8 1:6 1:5 1:8 התנדבות ללא
1:11 1:5 1:3 1:10 1:8 1.6 1:5 1:4 1:7 עםחתנדמת

יומי* תקן לפי
1:13 1:14 1:12 1:23 1:10 1:12 1:8 1:10 1:15 ללאהתנדמת
1:12 1:8 1:10 1:13 1:8 1:9 1:6 1:7 1:11 עסחתנדטת

רצוי2 כוחאדם
ביוםג משתתפים ממוצע לפי

1:10 1:9 1:3 1:7 1:9 1:8 1:6 1:5 1:6 ללאהתנדבות
1:8 1:5 1:3 1:5 1:7 1:7 1:4 1:3 1:4 התנדבות עם

יומי* תקן לפי
1:10 1:14 1:12 1:10 1:9 1:12 1:7 1:10 1:10 התנדבות ללא
1:8 1:8 1:9 1:7 1:7 1:9 1:5 1:7 1:7 התנדבות עם

מוגבלים שיעווי
19 50 42 12 45 30 65 29 35 ADL5+jm>0
38 29 32 66 31 24 8 41 29 עצמאיים
6 35   3 3 3 15 10 נפש תשושי אחוז

.(11) נמוך היה המשתתפים של הממוצע המספר ולכן התארגנות בשלבי היה כרכום 1

ביום. משתתפים מספר תקן לפי 2
במרכז. בפועל ביום משתתפים ממוצע לפי 3

משתתפים. של יומי תקן לפי 4
כלבד. ADLJ7 בלבד בניידות המוגבלים את מוסיפים אם ב0/"100 מסתכמים הטורים 5

הם ורותם כרכום סיבות. ממספר נובעים יומית תכולה לבין תפוסה בין ההבדלים
התארגנות. בשלבי מהיותם נובע לתכולה התפוסה בין והפער יחסית, חדשים מרכזים
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לטענתם, מתאימה. אינה שנקבעה שהתכולה המנהלים, טענו ונרקיס פרג כגון במרכזים
בנוסף, .(70 במקום 60 ובנרקיס 60 במקום 50  (בפרג יותר נמוכה להיות צריכה היא
מסוימים בימים וכי ממוצעת, בתפוסה שמדובר העובדה את בחשבון להביא חשוב *

התפוסה חוסר את מייחסים המנהלים מלאה. לתפוסה מגיעים מהמרכזים ניכר חלק
השבוע. ימות עלפי משתנה ולביקוש הסעה בהסדרי לבעיות מסוימים בימים המלאה
של הרצויה התכולה על להתבסס יש כוחהאדם שיעורי בחישוב כי ייתכן, לפיכך
הם כוחהאדם שיעורי כי מראה 4 לוח ביום. משתתפים ממוצע על ולא כוחאדם
ביום משתתפים של מרבי תקן לפי כוחהאדם מצבת את מחשבים אם יותר נמוכים
בין פערים עדיין נשארים זה חישוב לפי גם אולם ממוצעת. יומית השתתפות לפי ולא

המרכזים.

הגדולה השונות בשל זאת יום, לטיפול במסגרות דומה השוואה לערוך קושימה קיים
שילוב תוך מתבצעת שזו בין המשתתפים, ובהפעלת כוחאדם של בהעסקה ביניהן
פעילות מופרדת ובעירית בדפנה בנפרד. מתבצעת שהיא ובין המוסד, דיירי עם
בסביון לנושא. מוקצה מיוחד וכוחאדם המוסד, דיירי של מזו היום טיפול מבקרי
בכוחאדם שימוש תוך המוסד דיירי הפעלת עם המרכז הפעלת משולבת ובאורן
יום לטיפול המוקצה לכוחהאדם מתייחסים המובאים השיעורים מהמוסד. נוסף
יום, לטיפול כוחאדם כלל אין ברימון הדיירים). (ללא בלבד המשתתפים ולאוכלוסיית

השיעורים. חושבו לא ולכן
ההתנדבותי. בכוחהאדם התחשבות תוך במרכזים כוחהאדם שיעורי את לחשב ניתן
הממלא התנדבותי, כוחאדם של יחסית גדול מאגר קיים המרכזים מן ניכר בחלק
מתקבלים זה בכוחאדם מתחשבים אם מקצועיות. או טיפוליות פונקציות בעיקר
לגבי 1:11 לבין 1=4 בין הנעים ושיעורים כוחהאדם, בכלל ל1:9 1:2 שבין טווחים
הנמצא במרכז מדובר אבל ,1=2 הוא השיעור בכרכום הטיפולימקצועי. כוחהאדם
היה הבדיקה בזמן ליום הממוצע המשתתפים מספר לפיכך, התארגנות. בשלבי עדיין
יום במרכז מאזן כגורם בולט ההתנדבותי כוחהאדם איש. ל11 והגיע יחסית נמוך
בו שיש בכלנית, גם למשרה. משורתים של יחסית גבוהים שיעורים בו שנמצאו נרקיס
ל1:5 (מ9;1 למשרה המשורתים בשיעורי חדה ירידה יש מתנדבים, של גבוה שיעור
הפערים את מצמצם ההתנדבותי כוחהאדם צירוף המקצועיטיפולי). כוחהאדם לגבי
כשמדובר ל1:8 מתחת בשיעור נמצאים מרכזים שבעה טיפולימקצועי. בכוחאדם
תוספת בלא מרכזים, חמישה לעומת ההתנדבות, בתוספת טיפולימקצועי בכוחאדם
שיעור את המעלה מקור המתנדבים מהווים יום לטיפול במסגרות גם ההתנדבות.
שיעורי את לחשב יש האם השאלה, עולה אלה, הבדלים לאור .(5 לוח (ראה כוחהאדם

מתנדבים. הוספת בלי או עם כוחהאדם
הטיפולי כוחהאדם בשיעורי במיוחד המרכזים, בין ההבדלים את להסביר בניסיון
שיעורי לבין המשתתפים של המוגבלות רמת בין הגומלין זיקת נבחנה מקצועי,
להיות עשויים יותר גבוהים כוחאדם שיעורי כי היתה, ההנחה הקיימים. כוחהאדם

יותר. גבוהות מוגבלות ברמות אוכלוסיות המשרתים במרכזים יותר נפוצים
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המלצות לפי יום לטיפול במסגרות וטיפולימקצועי כללי כוחאדס שיעורי :5 לוח
(עם רצויה תוספת כולל וכורדאדם התנדבות) ובלי (עס כוחאדם מצבת אשל,

התנדבות) ובלי

רימון עירית סביון! אורן דפנה

מחאדמ סו1"ג
1:6 1:6 1=8 1:8 1:6 אשל תקן

כוחאדם מצבת
 1:37 1:5 1:10 1:12 התנדבות ללא
 1:12 1:5 1:9 1:12 התנדבות עם

רצוי כוחאדם
1:10 1:37 1=5 1:9 1:12 התנדבות ללא
1:10 1:12 1:5 1:6 1:11 התנדבות עם

ט>פול>מקצועי נוחאדט
1:9 1:9 1:11 1:11 1:9 אשל תקן

כוחאדם מצבת
 1:37 1:8 1:13 1:16 התנדבות ללא
 1:12 1:7 1:11 1:16 התנדבות עם

רצוי כוחאדם
1:10 1=37 1=8 1:11 1:16 התנדבות ללא
1=10 1:10 1=7 1=7 1:14 התנדבות עם

ותוך ההתארגנות, תקופת היתה זו כי בפועל, השתתפות לפי ולא יומית תקינה לפי נעשח החישוב 1
חמתוקנן. היומי המשורתים למספר המרכז הגיע קצר זמן

למשל, כך, המשתנים. שני בין קשר יש אכן מהמרכזים בחלק כי מראים, הנתונים
יש ו1:4, 1:3 הוא המקצועיטיפולי כוחהאדם שיעור שבהם ובכלנית, במרגנית
באחת ולפחות בניידות, מוגבלים דהיינו קשים, מוגבלים של יחסית גבוהים שיעורים
שיעור בהם נמצא ואף בהתאמה), ו500/0, 650/0) יומיומי תפקוד של הפונקציות
זאת, לעומת בהתאמה). ו350/0, 150/0) קוגניטיבי בתפקוד מוגבלים של גבוה יחסית
ו1.11), 1.10) כוחאדם של יחסית נמוכים שיעורים יש שבהם ובפרג, בנרקיס כי נמצא,
הסובלים קשישים כמעט בהם ואין ול190/0, ל120/0 מגיעה קשה המוגבלת האוכלוסייה
כוחאדם שיעורי שבהם המרכזים, כי לשער אולי ניתן לפיכך, קוגניטיביות. מבעיות
שיעורים בהם שיש אלה ואילו יותר, מוגבלת אוכלוסייה לקלוט מוכנים יותר, גבוהים
הקשרים כי להניח, סביר זה אין פחות. קשה אוכלוסייה לקלוט נוטים יותר, נמוכים
וזאת, כוחהאדם, היקף את מכתיב האוכלוסייה שסוג כלומר השני, בכיוון פועלים
הפעלת במהלך מעט לא המשתנה האוכלוסייה, הרכב את לצפות שקשה העובדה לאור
ברמות קשישים ישרתו שהמרכזים להבטיח רוצים אם כי לומר ניתן לפיכך, המרכז.
הטיפולימקצועי. כוחהאדם להיקף הדעת את לתת יצטרכו הם יותר, קשות מוגבלות
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הרצוי לפי כוחאדם היקפי ג.

לציין נתבקשו המנהלים כוחאדם. בתוספת הצורך את גם בדק המנהלים ריאיון
צורך חשים הם תחומים ובאילו הקיים, כוחהאדם מהיקף שבעירצון הם מידה באיזו
ביחס גם אליהם הופנתה השאלה ה7). נספח (ראה ובהרחבתו כוחהאדם בתוספת

ה6). נספח (ראה התנדבותי לכוחאדם
בפרג, ברקפת, הדרושה. התוספת בהיקף המרכזים בין הבדלים שקיימים מראה, 4 לוח
שבהם וכלנית, כרכום לעומת ניכרת, בהרחבה צורך המנהלים ראו ובמרגנית בנרקיס
קיים הראשונים המרכזים שבשלושת לציין, מעניין יותר. קטנה היתה הדרושה התוספת
שנדרשה התוספת שבהם במרכזים השיעור לעומת כוחאדם, של יחסית נמוך שיעור
הטיפוליים בתפקידים דרושה העיקרית התוספת המנהלים, לדעת יותר. קטנה היתה
אלה. תפקידים במילוי הוא אף להשתלב העשוי ההתנדבותי ובכוחהאדם מקצועיים
של ברמה כי מראה, הרצוייה בתוספת בהתחשב למשרה המשורתים שיעורי חישוב
כשמרבית ,1= 5 הוא כיום הביקוש ממוצע לפי הרצוי המרבי השיעור כוחהאדם, כלל
בין בעיקר נעים יומית תקינה לפי הרצויים השיעורים .1:6 לבין 1= 4 בין נעים המרכזים
לשיעורים המרכזים מגיעים ההתנדבותי, כוחהאדם את גם כוללים אם .1:9 לבין 1=7

היומית התקינה לפי 1.7 לבין 1=4 ובין ביום, משתתפים ממוצע לפי ,1= 6 לבין 1.3 שבין
המשתתפים. של

מהסך מעט גבוהים למשתתפים טיפוליותמקצועיות משרות של הרצויים השיעורים
כוחהאדם עבור התחתון הטווח התנדבות, ללא .(4 לוח (ראה כוחהאדם של הכולל
ביום; משתתפים ממוצע לפי ,1:8 הוא ההתנדבות ועם ,1:10 הוא הטיפולימקצועי
העליון הטווח .1:9 התנדבות ועם התנדבות, בלי 1= 14  ביום משתתפים תקן ולפי

ביום. המשתתפים ממוצע לפי התנדבות, ובלי עם ,1.3 הוא זה בכוחאדם
נשארים עדיין הרצויה, כוחיהאדם בתוספת מתחשבים אם גם כי מראים, אלה נתונים
ניכרת בצורה מצטמצמים השוני טווחי כי לציין, חשוב אולם המרכזים. בין הבדלים
מצבת לפי בכוחהאדם הפערים למשל, כך, הטיפולימקצועי. בכוחהאדם בעיקר
לגבי הרצוי. לפי איש 7 של הטווחים לעומת למשרה, משתתפים 12 עד הם כוחאדם
לפי 7 לעומת 8 של (פער כמעט משתנים אינם הפערים כוחהאדם, של הסךהכולל

הרצוי).
למשתתפים המשרות בשיעור המרכזים בין גדולים פערים שקיימים לומר ניתן לסיכום,
אינה אולם אלה, פערים מצמצמת הדרושה המשרות תוספת כוחהאדם. סוגי בכל
היום הקיימים כוחהאדם שיעורי לשינוי מקום יש האם היא, השאלה אותם. מבטלת

למרכזים. דיפרנציאלית תקינה של לקביעה מקום יש והאם במרכזים,
של שיעור על ממליצים היום במרכזי בארצותהברית היום המשמשים הסטנדרטים
מרכזי כי לזכור, חשוב נפש. תשושי המשרתים במרכזים ו1.4 לתשושים במרכזים 1:6
לבתיחולים יותר ודומים יותר, רפואיתשיקומית אוריינטציה בעלי הם בארה"ב היום

A
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היום למרכזי יותר הדומים אחרים, ממקומות סטנדרטים בידינו אין בארץ. יום
בארץ. הקיימים

המקדיש כוחהאדם לפי כוחהאדם שיעורי את מחשבים האמריקניים הסטנדרטים
הללו הסטנדרטים מקצים כבר, שנאמר. כפי באוכלוסייה. ישיר לטיפול מזמנו 700/0 עד
בשכר, כוחאדם של התפקיד דרישות לפי המועסק התנדבותי, לכוחאדם שווה מעמד

זה. בחישוב כלולים והם
מתאים מידה באיזו היום? במרכזי לכוחאדם הרצוי הסטנדרט מהו  הן השאלות
על אצלנו גם להישען ניתן האם בישראל? היום למרכזי בארה"ב המוצע הסטנדרט
של דיפרנציאלית להקצאה מקום יש האם בארה"ב? לנהוג בדומה התנדבותי כוחאדם
מרכזים לעומת למוגבלים מרכזים דהיינו, המשורתת, האוכלוסייה סוג לפי כוחאדם
האבות בבתי יום לטיפול למסגרות להתייחס יש כיצד וכן, נפש? תשושי המשרתים
ההנחיות במוסד? המועסק בכוחהאדם השימוש ודפוסי כוחהאדם היקפי מבחינת
מספקות אלה, ממצאים בסיס על כאמור, שפותחו, היום מרכזי של ולהפעלה לניהול

רצויים. כוחאדם ושיעורי היקפים וקובעות הללו הסוגיות מן ניכר לחלק מענה

פניםאוגוניים ומעקב ניהול דפוסי .3

של העדרן את בחלקו, מבטא, כוחהאדם ובהיקף התפקידים במערך האחידות חוסר
המרכזים. של הארגוני המערך את פורמלית בצורה הקובעות ומחייבות, ברורות הנחיות
את להתאים להם והמאפשרת המרכזים, את המאפיינת הגמישות כי היא, ההנחה
תמרון מרחב למנהלים לאפשר צריכה האוכלוסייה, של המשתנים לצרכים שירותיהם
את המחייבת מקובלת, ניהול מערכת בהעדר המתאימה. הניהול מתכונת בקביעת
ומעקב ניהול מנגנון פיתוח של התפקיד למעשה, המנהל, על מוטל בישראל, היום מרכזי

המרכז. צורכי את התואם משלו,

הארגוניים התהליכים של והמיסוד הוויסות לאופן בעיקר מתייחסים הניהול דפוסי
תוך היום, במרכזי הקיימים הניהול דפוסי את לבחון היא זה בפרק המטרה במרכזים.
הניהול. מתכונת של הפורמליזציה מידת את המשקפים בהיבטים בעיקר התמקדות
שיטתית, בצורה מתבצעים אלה תהליכים שבה המידה פירושה הפורמליזציה מידת
המתייחסת הפניםארגונית, ברמה הן נבחן זה נושא כתובים. נהלים ועלפי קבועה
החוץארגונית, ברמה והן ארגוניות, כמערכות המרכזים של הפנימי התפעול לאופן
החיצוניים הגופים עם בקשריהם בהם הנהוגים והמעקב הניהול דפוסי את הבוחנת

תפעולם. אחר ומעקב לפיקוח האחראיים
מישורים בשלושה הניהול דפוסי את ובוחן הפניםארגונית, ברמה עוסק הזה הפרק
המרכז להפעלת הקיימים במנגנונים המתמקד הכוללני, הארגוני המישור עיקריים:
הטיפול בניהול הפורמליזציה מידת את הבוחן המבקר, של המישור ארגוני; כגוף

המרכז. צוות של ומעקב הניהול לדפוסי המתייחס הצוות, של והמישור בקשיש;

1
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ארגונית כמערכת המופז ניהול 3.1

הניהול אופן את הקובעים כתובים, נהלים שלהם במרכז יש האם נשאלו, המנהלים
אין כי המנהלים טענו השניםעשר, מתוך מרכזים, בשמונה המרכז. של וההפעלה
יש כי המנהלים טענו שבהם המרכזים, ארבעה מתוך ה9). נספח (ראה כאלה נהלים
הנהלים ובשלישי, מיושנים, הנהלים בשני כתובים; בלתי בנהלים מדובר באחד נהלים,
קיימים כי המנהלת, טענה אחד במרכז רק ההנהלה. ישיבות של הפרוטוקולים הם

המרכז. הקמת עם נקבעו אשר כתובים, נהלים
ומסודרים, כתובים נהלים ללא למעשה, פועלים, היום מרכזי כי מראים אלה ממצאים
היא זו תכנית הקמתם. עם שהוגשה תכנית על בעיקר מושתתת הפעלתם מדיניות וכי
השוטף לתפעול הנחיות לקביעת אמצעי מהווה ואינה תמיד, מעודכנת אינה כוללנית,
הניהול כאן גם כתובים. נהלים נמצאו לא יום לטיפול במסגרות גם המרכזים. של
השוטפת. ההפעלה כדי תוך הנקבעים כתובים, בלתי נהלים על יותר מושתת השוטף

כך, במחקר. שנבחנו שונים בנושאים מתבטא המרכזים לתפעול ברורות הנחיות העדר
וממוסדים; ברורים אינם ולדחייתם קשישים לקבלת הקריטריונים כי נמצא, למשל,
לעומת למרכזים המתקבלים המשתתפים אפיוני את המגדירות ברורות, הנחיות אין
קשיש קבלת על לעדכון ביחס הן המרכז, לבין המפנה הגורם בין הקשר שנדחים; אלה
ו'); בפרק כך על (ראה ממוסד אינו הטיפול, במהלך אפשרית למעורבות ביחס והן
(ראה וכדומה ברורה, תמיד אינה המשתתפים של ממושכות להעדרויות ביחס המדיניות
לאפורמליים, הם המרכז לתפעול מהתהליכים ניכר חלק במונוגרפיה). הפרקים שאר

והצוות. המנהלים של להחלטות ניכר תמרון מרחב ומשאירים
מרכזי את המפתחים הגופים מצד מחייבות הנחיות העדר בחלקו, משקף, נהלים העדר
ולפיכך המרכז, מיוזמת הוא נהלים פיתוח בתפעולם. המעורבים אלה ומצד היום

הפעלתו. את המלווים הגופים ושל המנהלים של המקומיים בצרכים מותנה
ואין יחסית, חדשות מערכות הם שהמרכזים מכך, גם נובע הנהלים העדר כי ייתכן,
בפיתוח אותם לכוון שתוכל כוללנית, נהלים מערכת לפתח כדי מספיק ידע עדיין
למנוע שמטרתה מכוונת, מדיניות נהלים בהעדר לראות שיש ייתכן, מקומיים. נהלים

המרכז. של גמישה הפעלה ולאפשר מרובה פורמליזציה
בסיסיים, נהלים לקבוע שמא או הקיים המצב את לשמר רצוי האם היא, השאלה
כלשהי בדרך לחייב מקום יש אולי או מקומיים, נהלים לפתח המרכזים את שינחו

בנושא. כוללנית הנחיות מסגרת לקבוע מבלי מקומיים נהלים פיתוח
במרכזים. נהלים בקביעת לצורך באשר דעים תמימות אין כי נמצא, המנהלים נתוני לפי
האחרים בחמשת ואילו כתובים, נהלים ביצירת צורך המנהלים ראו מרכזים בשבעה
הדעות היו יום לטיפול במסגרות גם ה9). נספח (ראה בחיוניותם המנהלים הכירו לא
יתירה וביורוקרטיזציה הגמישות אובדן הוא נהלים מיצירת החששות אחד חלוקות.
הבלתיאמצעיים והמגעים הקיימת הגמישות על לשמור הרצון המרכזים. בהפעלת
גם פעם לא מהווה נהלים העדר אולם, נהלים. לקבוע הרצון את רבה במידה מפחיתים
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והכרעות דעת לשיקול נרחב מקום יש נהלים, בהעדר המרכזים. תפעול על המכביד גורם
מהן. להימנע היה שניתן בתחומים רבה ומעורבות כורראדם של השקעה דורשות רבות
רבה מעורבות מחייב הבסיסיים הארגוניים התהליכים של פורמליזציה העדר כי ייתכן,
רבים, במקרים עליהם, המקשה דבר המרכזים, של השוטף בתפעול המנהלים מצד
הדעת את לתת מנהל כל מחייב נהלים שהעדר גם, ייתכן אחרים. בתחומים לעסוק
הקודמים הנתונים שלו. והניסיון הידע בסיס על לו הרצויה הניהול מתכונת לקביעת
השוטף לניהול הקשורים בתחומים דווקא בהכשרה רב צורך יש למנהלים כי הראו,
ועוד, המרכז. בניהול למנהלים לסייע עשוי בסיסיים נהלים של קיומם המרכזים. של
בהעדר למשל, כך, בקהילה. גורמים עם שלהם במגעים למרכזים לסייע כדי בנהלים יש
ומי למרכז מתקבל מי ברור תמיד לא המפנים לגורמים ולדחייה, לקבלה קריטריונים
הנוגע בכל המפנה לעדכון מוגדרים נהלים קיימים לא כי נמצא כמוכן מתקבל. אינו
בכל המנהל או המפנה ביוזמת לעתים מותנה והדבר הקשיש של קבלתו אי או לקבלתו

ההפניה). על ו' פרק (ראה מרכז
היום, מרכזי ובפיתוח בתכנון העוסקים המדיניות, קובעי כי נראה, אלה נתונים לאור
באלו  כן ואם במרכזים, נהלים פיתוח לעודד יש מידה באיזו להחליט צריכים

אופן. ובאיזה תחומים
הפעלה תכנית להתוות מהם תובעים בארה"ב היום מרכזי לתפעול הסטנדרטים
קצרות מטרות ובהם: תחומים, של מאוד ארוכה לרשימה התייחסות תוך מפורטת,
הפעלה; וימי שעות השירות; אזורי קביעת היעד; אוכלוסיית הגדרת טווח; וארוכות
להערכה לקבלה, והליכים מדיניות והאופציונליים; הבסיסיים השירותים תיאור
מדיניות המשתתף; זכויות הגיוס; מדיניות כוחאדם; דפוסי השירותים; ולהספקת
במרכזי נחוצה כך כל מפורטת נהלים מערכת האם היא, השאלה וכדומה. הרישום
סוגיה נבחרים. בתחומים בסיסיים נהלים בקביעת להסתפק שיש או בישראל היום
בסיס על כאמור, שבוצע, המרכזים ולתפעול לניהול ההנחיות פיתוח ביסוד עמדה זו

אלה. ממצאים

בקשיש הטיפול של הניהול דפוסי 3.2

ובאופן בקשיש הטיפול תהליכי את הקובעים בכללים מתמקד בקשיש הטיפול ניהול
והתיעוד. הרישום

בו. המבקר קשיש לכל פרטנית טיפול תכנית יש שלהם במרכז האם נשאלו, המנהלים
האחרים במרכזים ה9). נספח (ראה כזו תכנית אין כי המנהלים טענו מרכזים בחמישה
בה וכלולים הקשיש, קבלת עם עלפירוב הנקבעת כזו תכנית ישנה כי המנהלים טענו
ולעתים במרכז, לו שניתנו השירותים על הקשיש, של הביקורים תדירות על נתונים
קיימים שאינם כמעט הטיפול תכנית ועדכון המעקב המעקב. מועדי על גם  רחוקות
בבתיהאבות. יום לטיפול במסגרות גם התקבלה דומה תמונה במרכזים. קבוע כתהליך
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מרכזי להפעלת בסטנדרטים הבולטים המרכיבים אחד את מהווה הטיפול תכנית
ויש טיפול, תכנית להיות צריכה מבקר לכל כי קובעים, הסטנדרטים בארה"ב. היום
התכנית אלה הנחיות לפי בתכנית. לכלול שיש המידע וסוג הביצוע לאופן באשר הנחיות
תיעוד השתתפות; הסכם הקבלה; בעת המבקר של ביןמקצועית הערכה לכלול: צריכה

שנה. בחצי פעם לפחות מחודשת והערכה השירותים;
אינם שהמרכזים בהכרח משמעותו אין היום במרכזי פרטנית טיפול תכנית העדר
המיוחדים לצרכים השירותים סל את מתאימים ואינם הקשיש, צורכי את מעריכים
מסודר. ארגוני כתהליך ולא הצורך ולפי לסירוגין נעשה שהדבר אלא משתתף, כל של
דבר המבקר, אצל המתרחש אחר לעקוב לצוות מאפשר הקשיש עם היומיומי המפגש
את ומתאימים המשתתף, אחר עוקבים אכן המרכזים כי התחושה את אולי, המחזק,

לצרכיו. הטיפול
והתדירות ביצועו  והמעקב העדכון תהליך את הקובעים כללים אין המרכזים ברוב
מהמרכזים, בחלק קיימים. מעקבים של פורמלית תיעוד מערכת גם אין ברובם שלו.
הקשיש. במצב השינויים לעדכון המשמש מעקב טופס יש ואלון, ציפורן מרגנית, כגון

שמונה יותר. וממוסדת מסודרת טיפול תכנית לפתח צורך יש האם נשאלו, המנהלים
תכניות היו לא המרכזים ברוב אולם מסודרת, טיפול תכנית פיתוח חייבו מנהלים
נראה לפיכך, זו. למשימה להתפנות מתקשים הם כי טענו המנהלים לביצוע. ממשיות
תכנית לפיתוח באשר למנהלים כלשהן הנחיות ליצירת הדעת את לתת מקום יש כי
ורישום לתיעוד הכלים ואת המעקב ביצוע אופן את תכניה, את יקבעו אשר טיפול

אבות. בבתי יום לטיפול במסגרות גם עלתה דומה דרישה אלה. תהליכים
אחר למעקב ממוסדות מערכות אין המרכזים ברוב כי נמצא טיפול, תכנית מלבד
אחר למעקב טפסים הם הנפוצים הדיווח טופסי השונות. בפעילויות הקשיש השתתפות
לניהול טפסים  מסוימים ובמרכזים ההסעות, אחר למעקב טפסים היומית; הנוכחות
של השתתפותו אחר מעקב טופסי נמצאו שניים או אחד במרכז ארוחות. של הרישום
חייב אינו המעקב וכדומה. התעמלות מלאכתיד, כגון השונות, בפעילויות הקשיש
חשובים. פעילות בתחומי המדריכים עלידי להיעשות יכול אלא במרוכז, להיעשות
וללא קבועים הערכה מועדי ללא ומתבצעים פורמליים, אינם המעקבים המרכזים ברוב

מסודר. תיעוד
של האישיים התיקים ניהול הוא יותר והאחידים יותר המסודרים הנושאים אחד
פסיכוסוציאלי, דו"ח שהם: הקבלה מסמכי לתיעוד משמש התיק המשתתפים.
בידי שמולא תפקודי, דו"ח בקהילה; הסוציאלי העובד בידי עלפירוב הממולא
התכתבויות לריכוז גם משמש התיק המטפל. הרופא של רפואי ודו"ח המרפאה אחות

השתתפותו. במהלך המבקר על

דיון לצורך בקהילה מגורמים מידע לקבלת המשמשים מהטפסים, חלק של בדיקה
המידע בסוגי הבדלים למשל,  המרכזים בין הבדלים על מצביעה קשיש, בקבלת
לדוגמה, בברקן, שבו. הפירוט ובמידת הפסיכוסוציאלי הדיווח בטופס הכלולים
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גם התייחסות יש בברקן ברותם; המשמש מזה מפורט פחות בשאלון משתמשים
 במועדונים קודמים ביקורים על ומידע הקשיש לציפיות המפנה, של להמלצות

ברותם. או בסיגלית המשמשים בטפסים נמצאו שלא מרכיבים
למשל כך המבוקשים. בתכנים הבדלים נמצאו רפואית להערכה המשמש בטופס גם
בהתעמלות, להשתתף יכול האםהקשיש לציין מהרופא מבקשים מברקן, בשונה ברותם,

קודמים. לאשפוזים התייחסות או בפיזיותרפיה לצורך באשר המלצה וכן
וליצור לנסות יש האם השאלה, עולה הקשיש, על שנאסף המידע בסוג ההבדלים לאור

למרכזים. הדרושים הדיווח בטופסי אחידות
המעקב כלי לשיפור מועט לא זמן מקדישים הם כי נראה המנהלים עם שיחות מתוך
הקיימות לאפשרויות באשר רב ידע היום עד הצטבר במרכזים הקיימים. והתיעוד
ל"תורה שבעלפה" ה"תורה הפיכת לשקול ויש בקשיש, הטיפול של יעיל לניהול
במרכזי ניסיון בהעדר אשר, חדשים, למנהלים במיוחד לסייע עשוי הדבר שבכתב".

ומעקב. ניהול מערכת לפיתוח דרכים בחיפוש רב זמן להקדיש עשויים יום,

הצוות ניהול דפוסי 3.3

בסיס על משולבת בצורה הפועל ביןמקצועי, צוות בתוכם משלבים היום מרכזי
יחסית, קטנה שהיא ארגונית במערכת במיוחד היומיומי, המפגש יומיומי. כמעט
גם לביטוי באה זו מעורבות הצוות. בעבודת מתמידים ומעורבות מעקב למנהל מאפשר

המרכזים. פעילויות של ישירה בהפעלה המנהל של יחסית רבה בהשקעה
בלתי ניהול דפוסי על רבה במידה נשענים המנהלים כי מראים המחקר של הנתונים

שלהם. הצוות בניהול פורמליים
היום מרכזי ברוב צוות. ישיבות היא הצוות לניהול במרכזים הנפוצות הצורות אחת
בפני ה10). נספח (ראה שבועיים או לשבוע אחת עלפירוב קבועות, צוות ישיבות יש
לציין נתבקשו והם הצוות, ישיבות של אפשריות מטרות של רשימה הוצגה המנהלים
הנפוצים הנושאים בין כי מראים הנתונים במרכזים. נפוצות אלה מטרות מידה באיזו
הקשורות בעיות ליבון במדיניות, שינוי על העובדים עדכון נכללים אלה בישיבות
אחר ומעקב לקשישים טיפול תכנית קביעת העבודה, על דיווח המרכזים, בתפעול
של חודשי או שבועי תכנון הם אלה בישיבות רווחים הפחות התחומים המטופלים.

מקרה. וניתוח העבודה
אמצעים בארבעה משתמשים הם כיצד המנהלים נשאלו הצוות, ישיבות על בנוסף
על תקופתיים דו"חות (1) ה10: נספח (ראה הצוות עבודת של ולניהול למעקב נוספים
המשמשים  עבודה על דו"חות (2) בלבד. מרכזים בשלושה הקיימים המשתתפים,
האחרים ובארבעת קבוע, אינו השימוש מהם באחד  מרכזים בחמישה שונות בצורות
שיחות (3) שבועי. או חודשי שנתי,  שונים זמן בטווחי קבוע בסיס על הוא השימוש
בסיס על מתבצעות הן מהם בשבעה המרכזים. בכל מתקיימות  הצוות עם אישיות
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משמשים  הפעילות בשעת תצפיות (4) חודשי. עד שבועי בסיס על ובאחרים קבוע לא
יומיומי. בסיס על ובאחרים קבוע לא בסיס על מרכזים בשבעה

ותצפיות, אישיות שיחות הם במרכזים הנפוצים המעקב דפוסי כי מראים אלה נתונים
גם ביטויו את מוצא הפורמליות חוסר לאפורמלית. בצורה כלל בדרך המתנהלות

יום. לטיפול במסגרות גם נמצאה דומה תמונה לביצועם. קבועים מועדים בהעדר
ובציפורן באלון למשל, כך, הקיימת. הפורמליזציה במידת המרכזים בין הבדלים יש
קיים לא שם ופרג, ברקפת מאשר פורמליים ניהול בדפוסי יותר נרחב שימוש יש
אישיות ושיחות תצפיות באמצעות נעשה היחיד והפיקוח ממוסד, פיקוח מנגנון שום

לאקבועות.
בשבעה הקיימים. המעקב דפוסי את לשנות רוצים שהיו המידה על נשאלו המנהלים
יכלו תמיד לא אך הקיימים, המעקב בדפוסי שינויים בהכנסת המנהלים צידדו מרכזים

השינוי. של הרצוי הכיוון על להצביע
המינהליים ההיבטים בין להבחין יש היום במרכזי הצוות וניהול המעקב נושא בפיתוח
באמצעים יותר עוסק המינהלי ההיבט יותר. המקצועיים ההיבטים לבין הניהול של
במרכז. עבודתו אחר ולעקוב הצוות, בעבודת מעורבות להבטיח המנהלים בידי שיש
עלידם המוקדש הזמן בצמצום למנהלים לסייע עשוי לדיווח בסיסיים כלים פיתוח

ביןאישית. לאינטרקציה
 יותר רבות והכוונה להדרכה המנהל את מחייב צוות ניהול של המקצועי ההיבט
בהנחיה היום עוסקים שאינם כמעט המנהלים ביןאישית. אינטרקציה הדורש דבר
חשוב מידה באיזו היא, השאלה ושיטתית. מסודרת בצורה העובדים צוות של מקצועית

המרכז. מנהל של תפקידו ממטלות כחלק ולהגדירו זה, תהליך גם למסד
המאופיינות כמערכות היום פועלים היום מרכזי כי מראה, לעיל שהובא הניתוח לסיכום,
מבחינת והן הארגוניים התהליכים הגדרת מבחינת הן יחסית, מועטה בפורמליזציה
דרכם, בתחילת היום למרכזי התאימה זו מתכונת כי ייתכן שלהם. והתיעוד הרישום
מבנה ובעלי יותר גדולים מרכזים של והקמתם המרכזים מספר הגדלת עם היום, אבל
הנתונים הקיימים. הניהול דפוסי את מחדש לבחון מקום יש יותר, מורכב ארגוני
אלה בקרב וגם עצמם המנהלים בקרב גם זה לצורך רבה מודעות היום יש כי מראים
ידע מספיק היום עד נצבר שבהם תחומים יש המרכזים. ובפיתוח בתכנון המעורבים
העתידים אלה ואת המרכזים מפעילי את שישמשו בסיסיות הנחיות לקבוע כדי וניסיון
לתהליכים פורמליים יותר מרכיבים הכנסת כי ייתכן הבאות. בשנים זה בנושא להשתלב
של יותר טוב לניצול אף ואולי לייעולם לשיפורם, גם תתרום במרכזים הארגוניים
של הבסיסיים המרכיבים יתמסדו אם כי ייתכן בנוסף, במרכזים. הנמצא כוחהאדם
לפיתוח רחוק, לטווח לתכנון יותר להתפנות והמנהלים המפעילים יוכלו המרכזים,
לעסוק מתקשים הם שבהם תחומים  הצוות של ולהכוונה ולהדרכה חדשות תכניות

השוטפת. ההפעלה של היומיומיים הלחצים בשל היום
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חוץאוגוניים ומעקב ניהול דפוסי A

שונים גורמים עלידי מונחים <ןו ממומנים מופעלים, היום מרכזי המנהלים, דיווח לפי
העמותה אשל, הם: הבולטים הגורמים ובהכוונתם. בתפעולם שונות בצורות המעורבים
מערכת וקופותהחולים. והרווחה העבודה משרד המקומי, הרווחה אגף המקומית,
ומתקופה לנושא מנושא למרכז, ממרכז שונה הללו הגורמים לבין המרכזים בין היחסים

מרכז. באותו לתקופה
היום מרכזי ברוב המרכזים. הפעלת על המפקחים הגופים לגבי נשאלו המנהלים
בין ה11). נספח (ראה עליהם לפקח שתפקידו אחד מגוף יותר על המנהלים הצביעו
מהווה אשל ההנהלה. או ההיגוי ועדת העמותה, הרווחה, אגף היו הנפוצים הגופים
הנהלת בידי ברובו מתבצע יום לטיפול במסגרות המעקב מרכזים. בארבעה מפקח גורם
המשתתף והרווחה, העבודה למשרד שוטף דיווח יש המרכזים מן בחלק עצמו. המוסד

בהוצאות.

להם הוצגה זה לצורך המעורבים. הגופים של הפיקוח תחומי על גם נשאלו המנהלים
תחומים עליהם. לפיקוח האחראי הגורם מיהו לציין עליהם והיה תחומים, של רשימה
ההוצאות, על פיקוח התקציב, קביעת המרכז, פעילויות של שנתי תכנון כללו: אלה
השירותים איכות על ופיקוח המרכז בתכניות שינויים אישור המרכז, מדיניות קביעת

בו.

השונים הגופים של הפיקוח בתחומי המרכזים בין ניכרת שונות על מצביעים הנתונים
של פיקוח תחת נמצא התחומים מכלול בהם מרכזים, לשני פרט ה11). נספח (ראה
פיצול קיים האחרים המרכזים בכל ברקפת), הרווחה ואגף ברותם (העמותה אחד גורם
איכות נושא לגבי עליהם. המוטלים הפיקוח תחומי מבחינת המפקחים הגופים בין
כי שציינו כאלה והיו לפיקוח, האחראי הגורם את לזהות המנהלים התקשו הטיפול

יחד. גם הגורמים לכל זה תפקיד שייחסו או יודעים אינם
המעורבים. הגופים של השוטף הפיקוח מתבצע שבו הא^ על גם נשאלו המנהלים
הדבר האם מהן, אחת כל לגבי לציין עליהם והיה פיקוח, דרכי מספר בפניהם הוצגו
קבועים מפגשים קיימים היום מרכזי ברוב תדירות. ובאיזו שלהם במרכז מתקיים
בשבוע מפעם החל מתקיימים הקבועים המפגשים המפקחים. הגופים עם קבועים ולא
מרכזים, בשישה נפוצה זו פיקוח דרך כי נמצא, בכתב לדיווח אשר בחודש. בפעם וכלה
ברוב מרכזים. בשישה נהוג פעם, מדי בכתב דיווח בחודש. פעם של בתדירות עלפירוב

לאקבועה. בתדירות בטלפון, בעלפה דיווח  שלישי דיווח סוג נפוץ המרכזים
ומושתת במפוצל להתבצע נוטה המרכזים אחר המעקב כי עולה, אלה נתונים לפי
מסודרת מתכונת שום למעשה, אין, ולאקבועה. ביןאישית אינטרקציה על בעיקר
שהוקם המידע, מרכז המרכזים. תפעול על האחראים לאלה בכתב מידע להעברת
מהווה והרווחה, העבודה ומשרד אשל עלידי לגרונטולוגיה ברוקדייל במכון לאחרונה
שהגופים מכיוון המרכזים. תפעול על בכתב מידע של שיטתי לאיסוף יחיד כמעט אמצעי
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האם השאלה נשאלת המרכזים, על בפיקוח מעורבים להיות בעתיד ימשיכו השונים
המידע. איסוף תהליך את יותר ולמסד לשפר ורצוי ניתן

המרכזים. על המפקח הגוף של הסמכויות על הדעת את לתת גם חשוב זה בהקשר
מכוון גורם החיצוני הפיקוח מהווה יום, במרכזי והרשאה רישוי תהליכי שאין מאחר
בנטיית גם ביטויו את מוצא זה דבר מינהלית. סמכות בעל גורם מאשר יותר ומסייע
למה לבחון יש לכן ומינהלית. מקצועית להתייעצות אלה לגורמים לפנות המנהלים

הרצויים. הפיקוח דפוסי את לכך בהתאם ולקבוע המפקח, לגוף המידע משמש

סיכום *5

התגבשות בשלבי היום נמצאים הם כי מראה, היום מרכזי של הארגוני המערך ניתוח
כלשהם, מנחים קווים שתספק כוללנית, מערכת כיום אין ראשוניים. והתמסדות
כוחהאדם היקף בקביעת בהם, התפקידים מערך בקביעת המרכזים את שיחייבו
לפי עליהם. ולפיקוח למעקב לניהול, הארגוניים התהליכים בקביעת לא ואף הנחוץ
הארגוני המערך בקביעת אותם שיכוון כלשהו בסיס ליצירת מקום יש המנהלים, דיווח
אלה, הנחיות מפיתוח מסוימים חששות יש המרכזים. של הרצויים הניהול ודפוסי
שירותים למערכות והפיכתם במרכזים הגמישות לאובדן בהן הטמון הסיכון בשל
ההנחיות פיתוח כי חשוב המרכזים, גמישות את לשמר עלמנת ונוקשות. ביורוקרטיות
אפשר שיהיה כדי במרכזים, השונות לבין האחידות בין האיזון שמירת תוך ייעשה
בישראל. היום ממרכזי ואחד אחד כל של המיוחדים לצרכים הולם ביטוי ולתת להמשיך
חלופיות, דרכים על הצבעה או המלצות מנחים, קווים להוות צריכות ההנחיות לפיכך,
ביותר המתאימים המרכיבים את יעילה בצורה לנצל המרכזים למפעילי שיאפשרו
הנחיות לספר המחקר ממצאי יושמו אלה דברים ברוח מפעילים. שהם הספציפי למרכז

וביךמשרדית. ביךמקצועית ועדה באמצעות בישראל היום מרכזי ולתפעול לניהול
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שבועיות שעות מספר  יום לטיפול במסגרות כוחהאדם מצבת ת1: גספח

עירית סביון אוין דפנוז יום בטיפול אדם כוח

25 240 184 70 סח"ככוחאדמ
25 140 144 50 טיפולי כוחאדמ
 40 40  מנהל
 40 24 20 תעסוקה עובד
25 60 !80 30 מטפלות
 ז   מדריכים
אין 20 אין אין מקצועי כוחאדם
    בעיסוק מרפא
 20 2  פיזיותרפיסט
    סוציאלי עובד
    אחות
אין 80 40 20 מינהלי כוחאדם
    מזכירה
 40  20 ניקיון/אחזקה
 40 40  מטבח
348 6 21 3 מתנדבים
18 20 47 21 ביום משתתפים ממוצע
25 30 50 35 ביום משתתפים תקן

בחסעח. מלווה של שעות 40 + מטפלת שעות 40 1

מאוייש. לא שעות, 2015 של תקן יש 2

יום. טיפול עבור רק לא 3



המנהלים מריאיון נתונים  ותכניות גיוס צורכי שביעותיצון, בתקנים, שינויים  יום במרכזי ג1חאדם ה2: נספח
אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית בייש רותם פרג וקפת יום במרכזי כווזאדט
מטבח י עוב צמצום לא לא לא לא לא לא 3 תוספת: לא לא תוספת בתקן שינויים
של רה מען וצמצום מטפלות משרה רבע אחרונות שנ>ס ב21

עו"ס ש' 4 טיפול של
תעסוקה

לא לא לא לא לא עם עבודה לא ריפוי תוספת לא עזיבת  לא בכוחאזם שינויים
קופ"ח בעיסוק מורה פיזיות'

3$ ובריאות ופיזיות' למוזיקה תוספת 
£ קופ"ח עם מרצה
£ בשינויים ך צו  כן לא לא לא לא לא כן לא לא לא לא מהתקנים שביעותרציו
^ תפקידים בהגדרת
£ דרושה תוספת
ם שבועיות) (שעות
0 0 0 40 168 9 ל 2 4 3 20 27 100 שעות ^סה"כ    40      20 40 מטפלות
£ א 20 אחות
~ _____ 20 עו"ס
ב 49 ______ פיזיותרפיסט
£ 2434י4 בעיסוק קמרפא _____ ______ מטבח עובד
£ 30_ ______י ניקיון עובד
^ _____      20 מזכירה
ן   20 10 ד   20   אחזקה איש

_____ ______ נפש תשושי עם עובד
0 20 ______ע_20 כללי עובד
F    60_ ____} חוגים הדרכה,
י תוספת מעכבים םגורמים __________ + + נמוך pשכר __________ + + כוחאדס של תקינה
3   + + + + + + + + + + 0תקציב
~ לא לא לא חלק כן, לא כן לא לא לא כשיעבוד חוק כן, לא תוספת להכנסת תכניות
ין בהיקף סיעוד
£ מלא
;_ אין אין אחות כל מטפלים אין מטפלים אין מטפלות ניקיון מטפלות מטפלות כוחאדם בגיוס קשיים
£< התפקיד מדריכים מדריכים מדריכים מדריכים ^אחות ריפוי פיזיות'
רו בעיסוק

^תעסוקה לקושי סיבות
>n    + +  +  + + + + שכר
.M   + + + |  +  + + + + | מתאים כוחאדם העדר



*0 המנהלים מריאיון נתונים  לאמסופקים וצרכים קשיים הכשרה, זמן חלוקת הכשרה, רקע,  המרכז מנהל תפקיד ה3: נספח
.M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אלון1 ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת המרכז מנהל תפקיד
5 בתפקיד זמן
0 2 2 4 6 2 שנה חצי 2 3 6 2 4 1 (בשניס)

~ 41 41 46 46 35 36 34 43 58 40 36 53 גיל
£ם מורה מורה ב.א. עו"ס, מדעי ב.א. עו"ס עו"ס עו"ס בוגרת  מדעי ב.א. עו"ס עו"ס פורמלית הכשרה
JX בכירה בכירה פסיכולוגיה חברה, קורס התברה טטריון
^" קורס לניהול
£ מנהלי מוסדות
£ מוסדות

מורה מורה עו"ס אחראית עו"ס עו"ס עו"ס מרכזת מרכזת עו"ס רווחה במרכז קודמים תפקידים
§ מט"ז: עובד שירותים מועדונים רווחה
£* מרכזת השמה חברתיים ומפקחת
~ן שירותים על
^ לקשיש שירותים
c לפגי מרכזים על ידע

לא לא חלקי לא כן לא לא לא חלקי חלקי לא לא התפקיד
בחמש השתלמויות

אחרונות שנים
+ + + + __ + _ + + + + מנהלים קורס

מחשב מחשב ניהול גריאטריה גריאטריה אין אין מנהל ריכוז גרונטולוגיה גריאטריה גיל קבוצת אחר
מוסדות מוסדות ביניים

זמן חלוקת
(באחוזים)

100>K> 100<tf 100<K 100<K 1004t 100<K> 100<X> 100<0> 100^1 100<>4 100^1 100*4 סה"כ
ז ! 57 15 20 10 2530 15 33 40 10 16 חוץ גורמי עם מגע

20 20 10 15 10 5 15  15 15 12 הדרכה
ז ז 35 30 45 5 15  30 5 12 מינהלה

20 20 10  10  2530 15  10 15  תכניות פיתוח
! ז 10 40 10    33  15 40 ישיר טיפול
ז ! 10  5   15  5 25 20 ממשית עזרה
י. י 20   60  20 33  15  אחרים תפקידים



(המשך) נספחה3:

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכים כלנית ברוש ייתם 0ו> יקפת המרכז מנהל תפקיד
כן כן לא לא לא לא לא כן לא לא לא לא הזמן מחלוקת שביעותרצון

אין אין יותר פחות יותר עם קשרים יותר  כן נוסף זמן יותר  צמצום קשר יותר רצויים שינויים
טיפול עיסוק תכנון הצוות עבודת להגיע פיתוח מעורבות אישי
אישי בדברים פעילויות צוות לקשיש תכניות באגף

? פחות אישיים חדשות יותר  פחות 
0 הפעלה תכנון מינהלה
^ ואחזקה
5 לא לא מינהלה הפעלה לא חיפוש מעורבות לא לא מינהלה עזרה חלוקת שלא בדברים עיסוק
n הפעלה כוחאדס חיצונית למדריכים אוכל בהם לעסוק צוין היה
§ הפעלה הפעלה

£   כוח אין מחסור  חוסר חלוקת   אי מחסור מחסור זה לעיסוק סיבות
י* אדם בכוחאדס הגדרת עבודה בהירות בכוחאדס בכוחאדס
ג? מקצועי תפקיד התפקיד של

ק פורמלי פורמלי לא לא פורמלי פורמלי לא לא פורמלי לא פורמלי פורמלי לא נוסף פיקוח תפקיד
^ פורמלי

1 מרכזי מרכזי המזכירה  אחראית מנהל   בית אס  בית אס המזכירה הנוסף התפקיד בעל
ר* מחלקה מחלקה תעסוקה, המועדון
£ חברה
גג והפעלה
ם סגן

^ ההפעלה ההפעלה  מלאה לא גבייה   כוח  קניות ברור לא בין עבודה חלוקת
£ מינהלה סמך אדם גבייה מזון הזמנת למנהל התפקיד בעל
^ מקצועי הסעה הסעות
£ טיפול  גבייה
JT בית פיקוח
g מילוי  ^נוכחות מקום וניקיון

n p p הורדת ,p הורדת ,p הורדת ,p לא הגודל לא, לא p לא כן בנוסף כן תפקיד חיוניות
עומס עומס עומס מצדיק לא מוריד להורדת למזכירה נוסף nrpv

£^ עומס עומס להורדת
.N עומס



?0 (המשן) נספחה3:
^ 1 ן 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 אלון1 ציפירן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת המרכז מנהל תפקיד
53 עו"ס עו"ס מורה עו"ס מנהל עו"ס אחד אף יו"ר מנהל אחיות, מרכז אגף מטול המקצועית ההתייעצות
ר< לתעסוקה מהמרכז מוסד באגף העמותה לשכה עו"ס, מדור לשירותי המנהל של
* אחות מנהלת מח' מרכז לקשיש רווחה
5 לשכה לשירותים
r\ חברתיים

 אנשי אנשי מלווה יו"ר מנהל מנהלת של עו"ס יו"ר יו"ר יו"ר בית אס מזכירה המנהל התייעצות
י£ עמותה עמותה מאשל אגודה מוסד אדמינ' המרכז העמותה העמותה העמותה העמותה מינהליים בנושאים
^ של ויו"ר גזבר
J5 העמותה העמותה

p אין אין העדר העדר מוטיב'  מחסור  תמרון המינהלה תמרון העדר  חוסר הגדרת אופן מכבידים גורמים
C עיסוק רגישות כוח של בצוות בין בין חלוקת הדרכה התפקיד המנהל בתפקוד
r מספיק ההנהלה אדם מקצועי גופים גופים עבודה njiup
5 בעבודה לבעיות משא  תנאים חיצוניים חיצוניים בצוות חוסר 
r טיפולית עם ומתן פיזיים מינהלה  זמן
c המוסד יתרה עיסוק 

רב

בהפעלה
והדרכה הכשרה תחומי

דרושים
1 11424444241 וניהולפיננסי כלכלה
442222244222 החלטות קבלת
442412444242 ניהול דפוסי
3 32422244312 כוחאדס ניהול
1 12222144222 הערכה
441121114112 ארוך לטווח תכטן

כללי  זיקנה
1 11222444224 ספציפיים ותחומים

תקצוב מערך תקצוב עם עבודה העשרה מינהלה מרכזים ניהול
תכנון מיחשוב תשושי מפגשים גישות
זמן נפש להחלפת חדשות

תקציב רעיונות

לא. בכלל = 4 מועטה; במידה = 3 בינונית; במידה = רבה;2 במידה = 1 מקרא:



המנהלים מריאיון נתונים  עבודתו את הצוות וראיית מהצוות המנהל שביעותרצון ה4: נספח

1 אלון 1 ציפורן 1 מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרטס כלנית ברוש רותס פרג רקפת מהצוות שביעותרצון

רבה רבה מסוימת מסוימת מסוימת מסוימת מסוימת מסוימת רבה רבה מסוימת רבה מהצוות המנהל שביעותרצון

n את רואה הצוות

^ העבודה:

^ 112122142111 שוחקת עבודה

§ 333434344244 הולמים תגמולים
5 1111 21111111 לעבוד נעים

* 111111111111 צוות עבודת

^ 111111111111 לקשיש תרומה
£ 111 211 211 211 לעובד דאגה

י 222211211211 והכוונה הדרכה
ר/

^ שחיקה שחיקה עומס שכר שכר שכר בעיות  שכר שכר שחיקה שכר לצוות מציק מה

ם התמודדות התמודדות עבודת ארגוניות עייפות

£ מוות עם מוות עם צוות
P לא. בכלל = 4 מועטה; במידה = 3 , מסוימת במידה = 2 רבה; במידה = 1 מקרא:
P
c

I
n

On
in



o
^ מנהלים מריאיון נתונים  צוות tn1w3n :5n hoc]

5 אלון צי8ירן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכים כלנית בריש יותס 8ר> יק0ת ציית nהכשרו!
Jr הכשרה תכניית
? לציית שבחנעו
ם  תעסוקה תעסוקה תעסוקה     צדק שערי  תעסוקה עם תעסוקה £תעסוקה עס עם עם עם קשישים
£= קשישים קשישים קשישים קשישים משרד
ין משרד משרד משרד משרד הבריאות
^ הבריאות הבריאות הבריאות הבריאות
£ מפגשים מפגשים  החייאה וינגייט     באגף   וינגייט ען"ס

מרצים עם מרצים עס מד"א רווחה התעמלות
^    ______ משרד  מנהלי קורס מזכירה
O. הבריאות בתיאבות

תשושי עזרה עזרה  האגודה    צדק שערי ברווחה מטפלות
j* נפש ראשונה ראשונה
ר<   מפגשי  הרצאות  אשל אשל הרצאות    הצוות כל
* צוותים

כן כן כן כן p לא p כן כן כן כן p הכשרה צורכי
השתלמות השתלמות טיפול טיפול הפעלה  עס עבודה הפעלה טיפול יודע לא זיקנה מטפלות
לכל לכל ויחסי בזקן חברתית מוגבלים התמודדות בקשיש

העובדים העובדים אנוש לחצים עס
יודע לא יודע לא     עס עמדה ניהול  יודע לא  תעסוקה עובד

מוגבלים כוחאדס
יידע לא יידע לא  גריאטריה   קניות בית אס
יודע לא יודע לא  מידע עזרה    דינמיקה  צוות

וחידושים ראשונה
יודע לא יודע לא   כוחאדס   מזכירה

p לא אשל קורס לא לא לא אשל קורסי כן, + עו"ס רכזת באמצעות לפיתוח תכניות
הכשרה אחות ברווחה ישיבות הדרכה

יתנו צוות
הדרכה



מנהלים מייאיץ נתינים  מסיפקים לא חניכים גייס תפקידים, היקף,  היי0 במרכזי מתנדבים ה6: נספח
אלין ציפיין מיגנית נרקיס ברקן סיגלית כינים כלנית בייש ייתם פרג | רקפת | מתנדבים

2 15 30 4  5 36 37 16 2 ♦ קבועים מתנדבים מס'
המתנדבים תפקידי

ZZ~~~ +~~~~~ * ^ליווי ^ + + +  + +   + + שיחות
£j ^ +  + + + +   +  _ וארוחות ~_"~מטבח + + + + + +  + בתעסוקה עזרה
£ _1~ + + ~~~ + + ~+ חוגים הפעלת
ם _1~ + ~~~ + + + ~~ 2מינהלה   + +  ! + __ עזר כוח
^ 7 75 90 30 20 27 12 153 65 7 48 שבועיות שעית סה"כ
n£ בשנה בהיקף ^שינויים אין גדל גדל יודע לא אין גדל אין גדל אין פחת פחת האחרונה

^ תחלופת ^שיעיר אין מסוימת מעט כמעט אין כמעט אין כמעט אין כמעט אין כמעט אץ מעט כמעט אין מעט מתנ7ב,0
/ כמעט אין כמעט אין ביטוח ועדת אוניבר' ביטוח פתג"ם ומשם מפה מפה ברית בני הכרות הכרות גייס מקירות
n לאומי בריאות איגוד לאימי לאוזן פנייה עו"ס מתנדג,0
£ עירייה פנסיונרים עלונים עצמית
^ הסתדרות מועדונים ביטוח
£ מורים לאומי
_ העירייה
^ הכרות
S אישית

ק ידוע לא ידוע לא אין הסעה קושי אין קשה איו איו אין מיקום מציאת בגייסיהעסקה קשיים
_£ מרחק עם לעבוד למצוא נוח לא מתנדבים
' קשישים תפקיד שעות  צורך ^ ספציפי פעילות בהדרכה
רו טחות לא והשקעה

התנגדות רבה
1י עם ^לעבוד 1 | | | [ | [ [ | [ | קשישים



^1
.M (המשך) ה6: rilfoi

*3 1 אלון 1 ציפורן I מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרטס כלנית ברוש רות0 פרג רקפת מתנזנים
£ אין אין אין אין אין ביטוח אין אין ביטוח אין אין עו"ס למתנדב הכשרה
£ לאומי לאומי אזורי
^ עו"ס הדרכה

£ אין אין אין אין אין אין אין יו"ר הכשרת עו"ס שירות אין להכשרה תכניות
P העמותה מט"ב התחיל רווחה צורך יש
S)£ ידריך

^ לא לא לא חלק, לא לא לא nyonלא .p לא לא לא בשירותי שימוש
§ הסעה לאוכל עלידי המרכז
^ לאוכל מתנדבים

§ תפקיד בהרחבת צורן
ב! שבועיות ושעות

בהתנדבות

_ לאיידע 14 5 _ _ _ _  30 כיחעיר

45 11 יודע לא   8  3 6 24  והגשה הפעלה

 יודע לא 2    2 4 10  והרצאות חוגים

_ _ _ ,ןדע לא 4 כביסה

20 30 לאיודע __ 2  קשרעםנעדריס

6 לאיודע _____ 20 מזכירה

אין אין גיוס כוח אין יודע לא התנגדות כוחאדם אין יודע לא תוסר מחסור מציאת באיוש קשייס
יותר זמין אדם הצוות מתאים כיצד היענות בכוחאדס כוחאדם
מכוון מתאים מתאים
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263 ומעקב ניהול ודפוסי כורןאדם  ארגוניות כמערכות חיום מרמי

תפקידים, סוגי לפי למשתתפים ושיעורים משיות של רצויים היקפים נספחו77:
יום במיכזי התנדבות ובלי עם

פרג גלנית כרמס נרקיס גוקן רותם מרגנית ברוש רקפת 0Htp>n

יוחאדט סת"נ
130 340 238 31S 214 258 3S9 602 223 mo
95 141 131 121 164 170 207 295 165 מקצועי טיפולי

28 78 80 104 20 39 77 154 10 מינחלח/אחזקה

7 121 27 90 30 49 75 153 48 התנדבות

61 2 14 168 25 34 97 33 160 דרושה תוספת

27 2 4 168 920 3 180 מקצועי טיפולי

     20 20  30 מינחלח/אחזקח
34  10 לא 16 14 47 30 50 התנדבות

יודע
להעריך

כוחהאד0 סה"ג
191 342 252 483 239 292 446 63S 383 Wlff

122 143 135 289 173 170 227 298 245 מקצועי טיפולי

28 78 80 104 20 59 97 154 40 מינהלה/אחזקה
41 121 37 *90 46 63 122 183 98 התנדבות

כוח משרות סה"נ
רצויות אד0

3.8 5.5 5.3 9.8 4.8 5.7 8.1 11.3 7.1 התנדבות ללא

4.8 8.6 6.3 12.0 6.0 7.2 11.2 15.9 9.6 התנדבות עם

טיפוליות משרות
רצויות מקצועיות

3.0 3.6 3.3 7.2 4.3 4.3 5.7 7.5 6.1 התנדבות ללא
4.0 | 6.6 | 4.3 | 9.4 | 5.4 | 5.8 | 8.7 | 12.0 | 8.6 | התנדבות עם

התוספות. של הערכה אין
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ובלי עם תפקידים, סוגי לפי ושיעורים משיות של רצויים היקפים נספחה8:
יום לטיפול במסגרות התנדבות

רימון עירית סביון אורן דפנה משרות של רצויים היקפים

0 73 246 205 73 מצוי כוחאדמ סה"כ
 25 160 144 50 טיפולימקצועי
  80 40 20 ואחזקה מינהלה
 48 6 21 3 התנדבות

72 18  100 10 דרושה תוספת
\ך   28  טיפולימקצועי

_____ ואחזקה מינהלה
ז 18  72 10 התנדבות

72 91 246 305 83 תוספת) (עם רצוי סה"כ
72 25 160 172 50 טיפולימקצועי
  80 40 20 ואחזקה מינהלה
 66 6 93 13 התנדבות

רצויות משרות סה"כ

1.8 0.6 6.0 5.3 1.8 התנדבות ללא
1.8 1.8 6.1 7.6 2.0 התנדבות עם

טיפוליות/מקצועיות מטרות
רצויות

1.8 0.6 4.0 4.3 1.3 התנדבות ללא
1.8 2.3 4.2 6.6 1.5 התנדבות עם



המנהלים מריאיון נתונים  פניטארגונ"מ ונהלים דיווח דפוסי ה9: נספח

אלון ציפורן מרגנית נרקיס ביקן סיגלית כרכום נלנית גרוש וות0 פרג רקפת דיווח דפוסי
כן כן כן לא לא כן כן לא לא לא לא לא דיווח טופסי של קיומם
כן כן לא לא לא כן לא לא כן לא לא לא הטפסים נחיצות

^ כן כן לא כן כן יודע לא לא לא כן לא לא לא כתובים נהלים קיום
*ר*

ן כן כן כן לא כן לא לא יודע לא כן, לא נחיצותם
£ רצוי לא מינימלי
J? פורמליזציה
cj מרובה
ן/3/ לפיתוח תכניות
£ לא לא p כן לא לא לא לא לא כן לא לא נהלים
ו'ג טיפול תכנית קיום
£ כן כן כן כן לא כן כן לא לא לא לא p לקשיש

^ בתכנית כלול מה
| + + + + לא + + לא לא רלוונטי לא לא + ביקורים תדירות
r< + + + + רלוונטי + + רלוונטי רלוונטי רלוונטי + שירותים
C+++ + ++ + מעקב זמני
/ ועדת ועדת ועדת ועדת לא מדריכים מורה לא לא לא לא קבלה ועדת תכנית קובע מי
ם קבלה קבלה קבלה קבלה רלוונטי עו"ס להתעמלות רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי טיפול
? אחות עובד
5 תעסוקה

p שלושה כל שישה כל שלושה כל חודש כל לא חודש כל אין לא לא לא לא קבוע לא אחר מעקב זמני
£ חודשים חודשים חודשים רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי רלוונטי הטיפול תכנית
r\
^ לא לא כן כן כן לא כן לא יודע לא לא לא p בשינויים צורן
^ טיפול בתכנית
a

in
גא



*0
*n המנהלים מריאיון נתונים  צוות ניהול דפוסי ה10: nap}

q אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום גלנית ברוש רותם פרג רקפת צוות ניהול דפוסי
r
Q צוות ישיבות
^ כל קבוע, כל קבוע, כל קבוע, כל קבוע, כל קבוע, כל קבוע, כל קבוע, קבוע, לא כל קבוע, קבוע, לא קבוע, לא קבוע ותדירות קביעות
ם חודש חודש שבוע שבוע שבועיים שבוע שבועיים כל שבועיים שלושה כל שישה כל לשבוע אחת
£ בחודש פעם בחודש פעם שבועיים שבועות שבועות
J הצוות כל הצוות כל

£ הישיבות מטרות
r 221111113121 בעיות ליבון
j^ 331113111111 דיווח
" 331123233211 עבודה תכנון
£ 332113311321 מקרה ניתוח
{= 3 3111 2111 3 21 טיפול תכנית
£ 11 211 2111 211 ^מעקב 11111 3111111 מדיניות עדכון
£    1    1 1 1 1 1 חדש סקרה

    1 1   1    ונטילציה
1 1     2 2     צוות יחסי

ציות על אחר פיקוח
ותדירות) pw)

יומי כן, יומי כן, לא חודשי ,p לא לא לא לא לא לא לא לא תקופתי דו"ח
חודשי חודשי
כן, כן, לא לא קבוע לא לא לא קבוע, קבוע לא לא לא עבודה דו"ח

חודשי חודשי שנתי שבועי
קבוע לא קבוע לא קבוע קבוע קבוע לא קבוע קבוע לא קבוע קבוע לא קבוע לא קבוע לא קבוע לא אישיות שיחות

  חודשי שבועיים שבועי שבועי שבועי   שבועי יומיום

קבוע לא קבוע לא קבוע לא קבוע קבוע לא קבוע קבוע קבוע קבוע קבוע קבוע לא קבוע לא תצפיות
  יומיום  יומיום יומיום יומיום יומיום יומיום  יומיום

דרושים שינויים
יותר דיווח לא יודע לא לא שיחות ,p יותר יודע לא לא לא הדרכה יותר בפיקוח

מעורבות איך הדרכה הדרכה איך ופיקוח

לא. רחוקות/בכלל לעתים = 3 קרובות; לעתים = 2 ■, כלל בדרך = 1 מקרא:

1.

,/



המנהלים מריאיון נתינים  חיץארגימים פיקיח דפיסי ה11: נספח
אלין ציפירן מרגנית נרקיס גיקן סיגלית נוכים כלנית בייש ייתם פוג רקפת חיץאוגיני פיקיח

מפקחים גורמים
  + + + +   +  + + רווחה אגף
+ +  +   + + + + +  העמותה
+ _ + ______ + __ היגוי ועדת

 + +___ + ___ ההנהלה
+ + ___ + _____ אשל

0 + + __ + _______ מוסד מנהל
fר4 פיקיח תחומי
£ מנהל מנהל אחד אף מנהל ועד מנהל ועד רווחה מנהל ועד עמותה עמותה עמותה + רווחה רווחה תכנון
£ המוסד המוסד אגודה + עמותה
ם עמותה העמותה ועדת מנהל ועד מנהל רווחה + אגודה רווחה + רווחה ועדת עמותה רווחה תקציב
5 היגוי המוסד אשל מועצה היגוי
^ עמותה עמותה קופת מנהל ועד מנהל רווחה אגודה עמותה + מועצה עמותה עמותה רווחה הוצאות
n חולים אגודה + + המוסד עמותה
^ + עמותה + עמותה ועדת מנהל ועד מנהל ועד רווחה מנהל ועד עמותה הנהלה + עמותה רווחה רווחה מדיניות
:ג אשל אשל היגוי אשל + ועדה
£ ועדת ועדת ועדת מנהל ועד מנהל רווחה מנהל ועד עמותה הנהלה ועדה אחד אף רווחה בתכנית שיטייס
? היגוי היגוי היגוי £המוסד כולם כולם ועדת מנהל ועד ידוע לא רווחה ידוע לא עמותה כולס אחד אף יודע לא רווחה השירות איכות
. היגוי
י אין אין אין אין חלוקת אין חלוקת אין מדיניות חלוקת יותר אין רצויים שינויים
פ תפקידים תפקידים יציבה תפקידים מעורבות בפיקוח
/ ברורה פיקוח ברורה העמותה
*. בין מקצועי לשכת בין
q המוסד pהרווחה למרכז והעמותה
? הפיקוח ביציע )sv>
~ כן אין בחודש פעם בשבוע פעם בשבוע פעם בשבוע פעם אין פעמיים אין בשבוע פעם בשבוע פעם בשבוע פעם קבוע  מפגשים
£" בשבוע
£ כן כן אין כן p אין כן כן כן כן כן p קבוע לא £ בכתב דיווח
.0 אין אין בחודש פעם בחודש פעם בשנה פעם בחודש פעם אין בחודש פעם אין בחודש פעם אין אין קבוע 
^ן כן כן אין אין אין אין כן לא כן p כן אין קבוע לא 
י1 בעלפה דיווח

אין אץ אין אין בחודש פעם אין אין יומיום אין אין בשבוע פעם בשבוע פעם קבוע 
/^ כן כן כן כן לעירייה אין כן כן כן כן אין אץ קבוע לא 
}* בשבוע פעם

למוסד
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ומידע עמדות הפניה, דפוסי וי: פוק
בקהילה המפנים הגורמים בקרב

טופטנבוגעובדיה וסילביה כווזים מלנה

1. .



271 בקהילה חמפנים המרמים נקרב וםידע עמדות הפניה, דפוסי

מבוא הפניה: דפוסי .1

אחיות של ראותם מנקודת למרכזים וההפניה ההתייחסות בדפוסי עוסק זה פרק
היא, זו בבדיקה היסוד הנחת בקהילה. בקשישים המטפלים סוציאליים ועובדים
למרכזים. קשישים המפנים העיקריים הגורמים הם הסוציאליים והעובדים שהאחיות
הגורמים של מתפיסתם רבה במידה מושפעים להם והביקוש היום מרכזי ניצול לפיכך,
המנהלים מריאיון הנתונים במרכזים. שלהם השימוש ומדרכי המרכזים את הללו
למרכז מגיעים הקשישים של רובם רוב כי ומראים, זו, הנחה מאשרים והמשתתפים

בקהילה. מקצוע אנשי של הפניה באמצעות
מרבית א) הבאות הנקודות עולות ומתוכה מעטה, היא ההפניה נושא על הספרות
ועמדות והמידע בקהילה, הקיימים השירותים מגוון את מכירים אינם הקשישים
לשירותים ההפניה היקף את הקובעים אלה הם בקשישים המטפלים המקצוע אנשי
מקצוע אנשי בקרב מועט מידע קיים (n ; (Saitz et ai. 1984) יום מרכזי כולל השונים,
דפוס על המשפיע דבר בקהילה, בקשיש ממושך לטיפול האלטרנטיביים השירותים על
מקצוע אנשי ג) ;(Saitz et ai. 1984 ;Carter 1981) והיקפם השונים לשירותים ההפניות
רופאים למשל: טיפוליות, למסגרות קשישים בהפניות שונות העדפות מגלים שונים
עובדים לעומת יום, בתיחולים כגון רפואיות, למסגרות להפנות יותר נוטים ואחיות

.(Saitz et al. 1984 ; Carter 1981) יום למרכזי יותר המפנים סוציאליים,
קופתחולים במרפאות ראשיות אחיות הם זה במחקר שנכללו המפנים הגורמים
סוציאליים עובדים טיפול, להמשך ביחידות אחיות המשפחה, לבריאות ובתחנות
התחום בתוך עובדים המפנים כל בבתיהחולים. סוציאליים ועובדים הרווחה בלשכות
נאסף המידע במחקר. הכלולים יום לטיפול המסגרות ו5 המרכזים 12 של הגיאוגרפי
446 שמהם שאלונים, 552 נשלחו בסךהכל עצמי. למילוי שאלונים באמצעות מהם
שאלונים, 381 חזרה הגיעו בסךהכל אבות. בבתי יום לטיפול ו106 יום למרכזי התייחסו
בקרב גבוהה היענות היתה א', בפרק שצויין כפי שנשלחו. השאלונים מכלל 690/0 שהם
קופתחולים, אחיות בקרב יותר נמוכה בלשכות, והעו"סים הציבור בריאות אחיות
בקרב המשיבים מיעוט בגלל בבתיהחולים. העו"סים בקרב מאוד נמוכה והיענות

המידע. בניתוח אותם לכלול לא הוחלט זו, עובדים קבוצת
עם המפנים של ההכרות והם להפניה הקשורים נושאים למספר מתייחס המחקר
המופנות, האוכלוסיות סוגי ההפניות, היקף ההפניה, יוזמת ההפניה, אופן המרכזים,
בין הקשר נבדק כמוכן אלה. מתהליכים שביעותהרצון והקבלה, ההפניה תהליכי

אלה. מנושאים אחד בכל מצאים מציג זה פרק בקהילה. השירותים לבין המרכז
הניתוח רמת מהי היא שלעיל מהנושאים אחד בכל הנתונים בהצגת הסוגיות אחת
לקחת שצריך או אחת, כקבוצה המפנים לכל להתייחס יש האם דהיינו, הרצויה.
אליו המרכז ואת מועסק הוא בו הארגון המפנה, תפקיד את ההפניה בניתוח בחשבון

מפנה. הוא
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השוואה מוקדי ארבעה קיימים הרלוונטי. ההשוואה מוקד מהו השאלה, נשאלת מכאן
סוציאליים; עובדים לעומת אחיות דהיינו, מקצוע, אנשי שני בין השוואה (1 אפשריים:
אחיות בין הבחנה כלומר שונים, בארגונים שונים מקצוע אנשי בין השוואה (2

השוואה (3 כללית; קופתחולים מרפאות אחיות לבין המשפחה לבריאות בתחנות
בבעלי התחשבות תוך לעשות ניתן אותה המפנים, הגורמים לפי שונים מרכזים בין
לבין יום מרכזי בין השוואה (4 מהם; בהתעלמות או השונים והארגונים המקצוע
המעסיקים והארגונים מקצועות בעלי בין בהבדלים בהתחשבות יום, לטיפול מסגרות

מהם. בהתעלמות או

ולאחיות המרפאה לאחיות להתייחס ניתן לא כי הראתה, הנתונים של ראשונית בדיקה
אשר המעסיק. בארגון גם להתחשב יש ולכן אחת, כקבוצה המשפחה לבריאות התחנה
שאליהם מרכזים בין רק זו השוואה לערוך ניתן כי נמצא, המרכזים בין להשוואה
בין ההשוואה לכן, הגדולות. בערים הממוקמים אלה בעיקר יחסית, רבים מפנים יש
מפנים. של יחסית גדול מספר יש שבהם מהמרכזים, חלק על רק כאן מוצגת המרכזים
השונים המקצועות בין חלוקה ליצור ניתן לא מרכז, בכל המפנים אוכלוסיית גודל בשל
אותו כלפי המפנים כל של  כוללנית ברמה היא ההתייחסות ולכן מרכז, באותו
מהמסגרות אחת לכל להתייחס מבלי כמכלול כאן מוצג בביתאבות יום טיפול מרכז.

בנפרד.

שנאסף למידע בהשוואה גם המפנים נתוני נבחנים אלה, השוואה למוקדי בנוסף
המנהלים מריאיון נאסף המידע במרכזים, המבקרים ומהקשישים מהמנהלים
המפנים הגורמים לבין המרכז שבין והקשר הפניה בדפוסי בעיקר ועסק והקשישים

בקהילה.
יום ובמרכזי בכלל, בשירותים השימוש דפוסי בקביעת ההפניה נושא חשיבות לאור
לבחון חדשני ניסיון הנוכחית הבדיקה מהווה זה, נושא על שיטתי מידע ובהעדר בפרט,

יום. מרכזי של בהקשר ההפניה דפוסי את

המידע ומקורות המרכזים הכרת ,2

או מכירים הם האם היתה, בקהילה המקצוע אנשי אל שהופנתה הראשונה השאלה
בשאלה הכוונה שלהם. ביישוב והמצוי במחקר הכלול הספציפי היום מרכז על שמעו
המרכזים, את המכירים אלה האחת, קבוצות: לשתי המשיבים את לחלק היתה זו
שבמדגם, הספציפי למרכז המתייחס מפורט שאלון על לענות בהמשך, התבקשו, אשר
קצר שאלון למלא בהמשך, נתבקשו, והם המרכז, את מכירים שאינם אלה והשנייה,

כללי. באופן יום מרכזי כלפי עמדותיהם על יותר
יום, למרכזי הפניה על שאלונים נשלחו אליהם המקצוע מאנשי אחוזים וארבע עשרים
כי ציינו בבתיאבות, יום לטיפול למסגרות להפניה להתייחס שנתבקשו מאלה ו310/0

גבוה היה הלאמכירים שיעור כי מראה, 1 לוח הנדונה. המסגרת את מכירים אינם
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320/0) הסוציאליים העובדים בקרב ונמוך כללית קופתחולים אחיות בקרב במיוחד
בהתאמה). 190/0 לעומת

את מכירים שאינם המקצוע אנשי אחוז הגדולות, בערים הממוקמים במרכזים
540/0 למשל, כך, יותר. קטנים ביישובים מאשר יותר גבוה היה שבמדגם המרכזים
הללו, המרכזים את הכירו לא ברקן, על מהמשיבים ו360/0 מרגנית, על מהמשיבים
האם לבחון, ניסינו נרקיס. על מהמשיבים ו60/0 רקפת, על מהמשיבים 120/0 לעומת
ואנשי אחדים, מרכזים קיימים הגדולות שבערים מהעובדה נובעים אלה פערים
שערכנו בבדיקה שלהם. השירות באזור המצויים המרכזים את רק מכירים המקצוע
את המשרתים אלה דווקא אינם המרכז, את מכירים שאינם המקצוע, אנשי כי נמצא,
בשיעור ההבדלים כי ייתכן לפיכך, כלשהו. מרכז של השירות לגבולות שמחוץ האזורים
אנשי בקרב המרכזים על המידע הפצת של מקומיים לדפוסים קשורים הלאמכירים

בקהילה. המקצוע
על נשאלו שבמדגם, הספציפי המרכז את מכירים אכן שהם ציינו אשר המקצוע, אנשי
מידע מספיק היום להם יש להערכתם, מידה, ובאיזו אותם, ששימשו המידע מקורות
המרכזים את שהכירו לאלה רק כן, אם מתייחסים, שלהלן הנתונים הנדון. המרכז על
לטיפול מסגרות על שענו איש ו38 יום, מרכזי על שענו איש 228 מהם  איש 266 

יום.

מקורות של רשימה הציגה אשר מפורטת שאלה באמצעות נבדקו המידע מקורות
כללה: הרשימה מהם. אחד בכל השתמש האם לציין המרואיין על היה שלגביהם
המרכז; של פרסומים מאורגן; מפגש במסגרת ביקור אישית; ביוזמה במרכז ביקורים
מקצוע אנשי עם או ממונים עם לעבודה, עמיתים עם שיחות המרכז; צוות עם שיחות
המרכז צוות בישיבות השתתפות המרכז; של הקבלה בוועדת השתתפות אחרים;

המרואיין. בשירות לישיבות המרכז מנהל והזמנת
מקורות כשבעה ציין מקצוע איש כל אחד. מידע ממקור יותר המפנים למרבית
קשישים הכרת אותם): הזכירו מהמפנים 700/0 (מעל בהם כשהנפוצים בממוצע, מידע
צוות עם ושיחות לעבודה עמיתים עם שיחות במרכזים, בעבר השתתפו או שמשתתפים
או קבלה בוועדת השתתפות הם: פחות הנפוצים המקורות לעיל). 1 לוח (ראה המרכז

ופרסומים. במרכז או בשירות צוות בישיבות השתתפות
(ראה הנפוצים ובסוגים המידע מקורות במספר המקצוע אנשי בין הבדלים נמצאו
מקורות 7.4) מידע מקורות של יותר גדול מספר הסוציאליים לעובדים .(1 לוח
משרד לאחיות ומאשר בממוצע) מקורות 6.3) קופתחולים לאחיות מאשר בממוצע)
במרכז ביקור הבריאות משרד אחיות אצל כי נמצא, בממוצע). מקורות 5.5) הבריאות
קופתחולים אחיות ואצל ביותר, הנפוץ המידע מקור הוא מאורגן מפגש במסגרת
המשתתפים קשישים עם שיחות הם: הנפוצים המידע מקורות הסוציאליים והעובדים
העובדים דיווחו בנוסף, אחרים. מקצוע אנשי ועם לעבודה עמיתים עם שיחות במרכזים,

ביוזמתם. במרכז רבים ביקורים על גם הסוציאליים
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היקף של סובייקטיבית והערכה מידע מקורות המרכזים, את המפנים הכרת :1 לוח
(באחוזים) מקצוע אנשי לפי המידע,

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח מרכזים מרכזים עם היכרות

78 84 68 76 *(N=300) המוגזים את מגירים
*(N=228) מידע במקורות שימוש

84 29 63 60 אישית* ביוזמה במרכז ביקור
54 90 54 65 המרכז עלידי מאורגן במפגש השתתפות
34 31 49 38 המרכז של פרסומים
84 69 66 74 המרכז צוות אנשי עם שיחות
73 61 52 63 המרכז מנהל עם שיחות
86 65 83 79 במרכז משתתפים או שביקרו קשישים הכרת
6 3 10 6 המרכז של הקבלה בוועדת קבועה השתתפות
18 6 17 14 המרכז של הקבלה בוועדת קבועה לא השתתפות
91 61 75 76 לעבודה* עמיתים עם שיחות
54 65 75 64 אחרים* מקצוע אנשי עם שיחות
32 4 18 19 שלך* בשירות לישיבות המרכז מנהל הזמנת
74 57 45 60 עליך* הממונים עם שיחות
47 11 24 29 צוות* בישיבות השתתפות
100 100 100 100 מידע מקורות מספר
131 מידע מקורות 0

22 40 38 33 מידע מקורות 51

64 57 48 57 מידע מקורות 106
13 3 11 9 מידע מקורות 1511

7.4 5.5 6.3 6.5 מידע מקורות מספר ממוצע
מידע מספיק יש

66 35 52 52 רבה במידה
31 47 35 37 מסוימת במידה
2 1 51 09 מועטה במידה
121 לא כלל

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המקצוע אנשי בין ההבדלים

המפנים את המשמשים המידע מקורות במספר המרכזים בין ניכרים הבדלים קיימים
של יחסית גדול במספר משתמשים לרקפת המפנים למשל, .(2 לוח (ראה ובסוגיהם
עלידי יזומים ביקורים כי נמצא, כמוכן למרגנית. המפנים אלה לעומת מידע מקורות
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מאורגן במפגש השתתפות ;(18"/0) במרגנית מאשר (880/0) בנרקיס יותר נפוצים המפנים
יותר נפוצות המרכז מנהל עם שיחות .(240/0) בברקן פחות והרבה (950/0) ברותם נפוצה

.(400/0) בציפורן מאשר (880/0) בנרקיס
המרכז, על המידע הפצת בדרכי הבדלים על רק לא מלמדת המידע במקורות השונות
למשל, כך, הקהילתיים. השירותים לבין המרכז שבין בקשרים הבדלים על גם אלא
מצביעים המרכז מנהל עם ושיחות המרכז בישיבות השתתפות במרכז, יזומים ביקורים
היכרות קיימת זאת, לעומת בקהילה. הגורמים לבין המרכז בין קשרים קיום על
וכדומה. המשתתפים הכרת הממונים, עם או לעבודה עמיתים עם שיחות על המבוססת
נושא המרכז. עם ישיר קשר מחייבים ואינם הנדון, השירות של פנימיים מקורות אלה

בהמשך. בהרחבה יידון בקהילה השירותים לבין המרכז בין הקשרים
היקף של סובייקטיבית והערכה מידע מקורות המרכזים, את המפנים הכרת :2 לוח

(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי המידע,

סח"כ
טיפול סח"כ
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת מרכזים

(n=55) (n=300) המרכזים את מכירים
69 46 64 94 81 100 88 76

(n=38) (n=228) מידע במקורות שימוש
71 18 71 88 44 65 73 60 אישית* ביוזמה במרכז ביקור
53 63 24 50 70 95 77 65 מאורגן במפגש השתתפות
11 37 33 63 35 40 27 38 המרכז של פרסומים
90 53 62 94 68 95 68 74 המרכז צוות אנשי עם שיחות
68 66 71 88 40 70 59 63 המרכז* מנהל עם שיחה
97 55 81 94 75 80 91 79 משתתפים הכרת
16 313 2 10 5 6 קבלה בוועדת קבועה השתתפות
5 3  13 6 15 45 14 קבלה בוועדת קבועה* לא השתתפות

95 53 86 81 73 75 87 76 עמיתים עם שיחות
71 45 52 94 64 50 96 64 אחרים* מקצוע אנשי עם שיחות

לישיבות המרכז מנהל הזמנת
8 3 10 25  20 41 19 שלך בשירות
79 37 62 75 56 65 64 60 הממונים עם שיחות
24 8 14 38 16 45 41 29 צוות* בישיבות השתתפות
100 100 100 100 100 100 100 100 מידע מקורות מספר
 3    _ _ 1 מידע מקורות 0

24 61 39 13 45 25 28 33 מידע מקורות 51
76 34 62 76 56 60 41 57 מידע מקורות 106

2 9 11 9 15 31 9 מידע מקורות 1511

100 100 100 100 100 100 100 100 מידע מספיק יש
51 24 71 88 38 75 46 52 רבה במידה
37 58 19 6 57 20 46 37 מסוימת במידה
11 18 10 6 15 5 8 10 ובכלל מעטה במידה

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין ההבדלים
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להם יש מידה באיזו להעריך המפנים נתבקשו שונים, מידע במקורות השימוש לאור
מספיק היום להם שיש טענו מהנשאלים 520/0 שבמדגם. המרכזים על מידע מספיק
המפנים לא. בכלל או מועטה במידה  ו100/0 מסוימת, במידה  370/0 מידע,

הקיים. המידע היקף של יותר חיובית הערכה על דיווחו יום לטיפול למסגרות
הקיים. המידע בהערכת המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים קיימים כי מראה, 1 לוח
מידע מספיק להם שיש שטענו עובדים של גבוה אחוז נמצא הסוציאליים העובדים בין
.(350/0) הבריאות משרד ואחיות (520/0) קופתחולים אחיות לעומת ,(660/0) המרכזים על

המידע מקורות מספר לבין המידע היקף את הסובייקטיבית ההערכה בין קשר קיים
יותר. רב מידע היקף של תחושה יוצר המידע מקורות ריבוי וסוגיהם.

להיקף באשר המפנים בתחושת גדולה שונות יש כי עולה, המרכזים בין ההשוואה מן
המפנים חשים למשל) ונרקיס, (רותם מהמרכזים בחלק כי מראה, 2 לוח הקיים. המידע
כי חשים המפנים למשל) ואלון, ציפורן (מרגנית, ובאחרים מידע, מספיק בידם יש כי
מקורות בכמות המרכזים בין להבדלים השוני את לייחס ניתן מידע. מספיק בידם אין

ובסוגיהם. הנפוצים המידע

ואינם היום למרכזי מספיק חשופים אינם בקהילה הגורמים כי לומר ניתן לסיכום,
המרכזים את מכירות פחות המשפחה לבריאות התחנות אחיות דיים. אותם מכירים
ייתכן האחרים. של מזה שונה שלהן ההיכרות בסיס וגם האחרים, המקצוע אנשי משני
במרכזים יותר מעורים סוציאליים ועובדים מרפאה שאחיות לכך קשור זה הבדל כי
הבולטים הסוציאליים, העובדים בנוסף, בהם. המבקרים עבור שירותים באספקת
הפורמליים שההסדרים מפני גם זה בשירות מעורבים המרכזים, את בהיכרותם

דרכם. לעבור כלל בדרך מחוייבים לקבלה
המנהלים, בריאיון גם נבחנו המרכזים על המידע והפצת המרכז את המפנים הכרת
המפנים כי העריכו, מהמנהלים כמחצית דומה. תמונה מציגים שהתקבלו והנתונים
האוכלוסייה את לזהות קרובות לעתים מתקשים והם המרכז, את מספיק מכירים אינם
שירותי במערכת ופחות הבריאות במערכת יותר קיימת זו בעיה להערכתם, המתאימה.

ו1). נספח (ראה הרווחה
הוצגה כך לשם המרכז. על והסברה מידע להפצת הפעילויות על נשאלו המנהלים
ו2). נספח (ראה בוצע מה לציין עליהם והיה הסברה, פעילויות של רשימה בפניהם
בעיתונות כתבות ופרסום והרווחה הבריאות מערכות עם מפגשים קיום על דיווחו רובם
המרכז, על מידע חוברת הפצת על גם המנהלים דיווחו מרכזים בחמישה המקומית.
המרכזים בכל מט"ב. ארגון עם או חברתיים מועדונים עם מפגשים ארגנו וכמחציתם
מהן לקבוע התקשו אולם נוספות, הפצה פעילויות לבצע מקום יש כי המנהלים, טענו

לכך. היעילות הדרכים
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ההפניות והיקף הפנייה יוזמת *3

המכירים אלה שבה המידה המפנים. מוינו שלפיו הראשון הנושא היתה המרכזיס הכרת
המקצוע, אנשי 820/0מבין כי נמצא, השני. הנושא היתה אליהם מפנים אכן המרכזים את
אין כי ,60/0  כלל מפנים אינם הנותרים 180/0 אליהם. מפנים המרכזים, את המכירים
באזור נמצא אינו הנדון המרכז כי  ו120/0 יום, למרכז הזקוקים קשישים בטיפולם
למסגרות המפנים שיעור ובירושלים). אביביפו בתל (מרביתם עליו מופקדים שהם

.(4 ,3 לוחות (ראה למרכזים המפנים משיעור (970/0) יותר גבוה היה יום לטיפול
טענו כמחציתן מפנים. שאינם אלה מבין הרוב את מהוות הבריאות משרד אחיות
איההפניה את תלו ומחציתן למרכז, הזקוקים קשישים בטיפולן אין כי מפנות שאינן

הציבור. לבריאות התחנה של השירות לאזור מחוץ המרכז בהימצאות
לא איש) 4) יום לטיפול או איש) 31) יום למרכזי קשישים מפנים שאינם מקצוע אנשי
עלידי שמולאו שאלונים, ל187 מתייחסים שלהלן הנתונים כל השאלון. המשך על ענו
והמפנים המכירים איש ול34 אליהם, ומפנים המרכזים את שמכירים מקצוע אנשי

יום. לטיפול למסגרות
נושא של שונים וכמותיים ארגוניים מקצועיים, היבטים על נשאלו המפנים הגורמים
המופנות האוכלוסיות אפיוני ההפניות, היקף ההפניה, ביוזמת חלקם = ובהם ההפניה,

למרכזים. הפניה העברת של והתהליכים

יום למרכז לפנייה היוזמה 3.1

עלפירוב, היא, יום למרכז לפנות שההחלטה היא, ההפניה נושא בבדיקת יסוד הנחת
נשאלו כאשר ואכן, בקהילה. בקשיש המטפלים הגורמים שיוזמים מקצועית, החלטה
רובן רוב כי דיווחו, הם למרכז, כניסה של האפשרות את מעלה כלל בדרך מי המפנים
היוזמה את ייחסו מהמפנים 670/0  בקהילה מקצוע איש עלידי יזומות ההפניות של
משפחתו או שהקשיש טענו 0/ס10 רק .(2 לוח (ראה אחר מקצוע לאיש 120/0 לעצמם,
יחדיו. מקצוע ולאנשי לקשיש למשפחה, היוזמה את ייחסו ו110/0 הרעיון, את מעלים

יום. לטיפול המסגרות לגבי דומים היו השיעורים
משרד אחיות ההפניה. כיוזמי עצמם רואים מהאחרים, יותר הסוציאליים, העובדים
הסוציאלי) לעובד (בעיקר אחר מקצוע לאיש היוזמה את לייחס יותר נוטות הבריאות

למשפחה. או
ממערכת מגיעות (900/0800/0) ההפניות של רובן רוב כי העריכו, המרכזים מנהלי גם
(ראה הקשיש או המשפחה של ישירה בפנייה נעשות מיעוטן ורק הפורמליים, השירותים
הבריאות מערכת של בחלקה ביניהם נבדלים המרכזים אלה, הערכות לפי ו2). נספח
טענו למשל, ונרקיס, ברקן סיגלית, רקפת, במרכזים הרווחה. מערכת לעומת בהפניה
רותם, מרגנית, ובמרכזים הרווחה, משירותי מגיעות ההפניות מרבית כי המנהלים

העיקרית. המפנה היא הבריאות מערכת כי המנהלים טענו למשל, וכלנית, כרכום
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הקשישים בקרב הסתייגויות של קיומן ומידת ההפניה יוזמת ההפניה, היקף :3 לוח
(באחוזים) המקצוע אנשי לפי והמשפחה,

אחיות

עו"ס משרד סה!'כ
בלשכות הבריאות קופ"ח מרכזים והסתייגויות היוזמה ההפניה, היקף

(n=38) (N=228) ההפניה* היקף של הערכה
100 100 100 100

38 9 49 32 רבה במידה
42 27 34 35 מסוימת במידה
12 21 13 15 מועטה במידה
± 20 ± 6 בטיפולי אין  לא כלל
8 23 412 באזור לא  לא כלל

(N=34) (N=187) ההפניה* יוזם
100 100 100 100
83 33 71 67 עצמו המקצוע איש
9 21 3 10 וקשיש משפחה
3 31 12 12 אחר מקצוע איש

15 15 14 11 מקצוע איש + וקשיש משפחה
החודשים ב3 שהופנו קשישים מספר

100 100 100 100 האחרונים*
18 41 10 20 קשיש אף
30 26 46 34 קשישים 31
30 14 22 24 קשישים 64
16 7 15 13 קשישים +7
7 12 7 8 יודע לא

החודשים ב3 הפניות של ממוצע מספר
3.9 2.7 3.9 3.7 האחרונים
100 100 100 100 הקשיש הסתייגויות של קיומן מידת

והמשפחה
28 15 19 21 רבה במידה
62 47 56 57 מסוימת במידה
9 18 23 19 מועטה במידה
1 10 2 3 לא כלל

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הס המקצוע אנשי בין ההבדלים
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הקשישים בקרב הסתייגויות של קיומן ומידת ההפניה יוזמת ההפניה, היקף :4 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי והמשפחה,

סוז"כ
טיפול סח"כ יוזמה הפניה, היקף
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת מרכזים והסתייגויות

(n38) (n228) החפגיח* היקף של הערנה
100 100 100 100 100 100 100 100
40 11 29 50 22 *5 31 32 רבה במידה
34 84 8 31 35 40 55 35 מסוימת במידה ו

18 24 5 13 18 15 14 15 מועטה במידה
8 5314 6 24 6 בטיפולי אין  לא כלל
 7 12 באזור לא  לא כלל ;

.(n34) (n187) ההפניה* יתט
100 100 100 100 100 100 100 100 J
67 50 72 81 58 90 68 67 Iltty ywpon W>H
19 22  4 19 510 וקשיש משפחה
11 11 11 13 10 5 32 12 אחר מקצוע איש
3 7 17  13   11 מקצוע איש + וקשיש משפחה

ב3 שהופנו קשישים מספר
100 100 100 100 100 100 100 100 האחרונים החודשים
14 39 28 13 21 10 27 20 קשיש אף

. 32 44 11 50 48 25 18 34 קשישים 31
22  44 31 13 45 32 24 קשישים 64
16 6 11  10 20 14 13 קשישים +7
16 11 6 6 8  9 8 כמה ידוע לא

נ3 הפניות של ממוצע מספר
4.4 1.4 3.8 2.5 3.0 5.1 3.9 3.7 האחווניט החודשיס

הסתייגויות של קיומן מידת
100 100 100 100 100 100 100 100 והמשפחה הקשיש
16 17 11 56 24 22 14 21 רבה במידה
51 28 61 44 50 73 73 57 מסוימת במידה

24 44 28  20 59 19 מועטה במידה
8 11 6  4 3 לא כלל

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין ההבדלים *

ריאיון מתוך שהתקבלו המשתתפים, מנתוני התקבלה במקצת שונה מצב תמונת
חלק מייחסים והמפנים, מהמנהלים יותר הקשישים, יום. במרכזי המבקרים קשישים
המשפחה. לבני בעיקר פורמלית, הבלתי המערכת מצד ליוזמה (400/0) ההפניות של גדול
הוא המפנים של הראייה לבין הקשישים ראיית בין להבדל האפשריים ההסברים אחד
היוזמים אינם המשפחה שבני ייתכן הפנייה. יוזם המושג במשמעות ביניהם הבדל
המטפלים הגורמים עם שלהם התייעצות לאחר מתגבשת שהיוזמה אלא הראשונים,
את לפניו שהציג המשפחה, שבן סבור בתהליך, מעורב שאינו הקשיש, אולם בקהילה.
ניתן לא המחקר, במסגרת נכללו לא המשפחה שבני מאחר היוזם. גם הוא הרעיון

זו. השערה לבחון
שלושת כי להדגיש, חשוב והמפנים, המנהלים לבין המשתתפים בין ההבדל למרות
בקהילה. בקשיש המטפלים לגורמים להפניה היוזמה רוב את ייחסו האלה הגורמים

בקהילה.) מקצוע אנשי הם היוזמים כי סברו ס/600 המשתתפים, בין (גם ו
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ההפניות היקף 3,2

ההיקף הרי העיקריים, ההפניה יוזמי הם בקהילה המקצוע שאנשי העובדה, לאור
היקף על נשאלו המקצוע אנשי בהם. רבה במידה מותנה למרכזים הפניות של הקיים
האחרונים החודשים בשלושת ידם על שבוצעו ההפניות מספר אופנים: בשני ההפניות
אצל גם דומה באופן נבחן ההפניות היקף הקיים. ההפניות היקף את שלהם והערכה

המנהלים.
החודשים בשלושת אחד קשיש לא אף הפנו לא המקצוע מאנשי 200/0 כי מראה, 3 לוח
מופנים בממוצע כי עולה, זה דיווח לפי קשישים. שישה עד הפנו וכ600/0 האחרונים,
יום. לטיפול במסגרות שנמצא לזה דומה שיעור בחודש, ופחות קשישים שני למרכזים
גם התקבלו דומים מספרים ו3). נספח (ראה מהמנהלים גם התקבלו דומות הערכות
במרכזים שבוצע חדשות, פניות אחר מעקב ביצוע במסגרת שנאספו חודשיים, מנתונים
ביטוח חוק הפעלת לפני בוצע המחקר כי לזכור חשוב מהמחקר. כחלק שנה, חצי במשך

זה. חוק בעקבות השתנה ההפניות שהיקף וייתכן סיעוד
מקצוע. אנשי לפי ההפניות בהיקף מובהקים הבדלים קיימים כי מראים, המפנים נתוני
המרפאה, אחיות מאשר הסוציאליים העובדים בקרב יותר גדול היה המופנים מספר
תואמים אלה נתונים .(3 לוח (ראה הבריאות משרד אחיות בקרב במיוחד ונמוך
בייזום יותר גדול חלק הסוציאליים לעובדים כי נמצא שלפיהם הקודמים, לממצאים

המרכזים. עם יותר קרובה היכרות להם ויש למרכזים, ההפניה
זו הערכה לפי .(3 (לוח ההפניה היקף את סובייקטיבית להעריך גם נתבקשו המפנים
בינונית, במידה  350/0 רבה, במידה מפנים הם כי מעריכים מהם 320/0 כי נמצא,
יום. לטיפול במסגרות גם היתה דומה התפלגות מועטה. במידה  הנותר והשליש

ההפניות מספר לבין ההפניה היקף לגבי התחושה בין קשר המפנים אצל קיים כי נמצא,
במידה מפנים הם כי שהעריכו אלה ;(5 (לוח האחרונים החודשים בשלושת שבוצעו
היקף לגבי תחושתם בין קשר נמצא כמוכן, ויותר. קשישים ארבעה להפנות נטו רבה,
כי שחשו אלה .(6 (לוח המרכזים על בידם שיש הידע מידת לגבי תחושתם לבין הפניות
מידת מכאן, למרכזים. קשישים מספיק מפנים שהם לדווח נטו מידע, מספיק בידם יש
גם עלתה זו נקודה ההפניות. היקף על להשפיע עשויה המפנים בקרב המרכזים הכרת

המנהלים. בהתייחסות
הצורך את משקף אינו הנוכחי ההפניות היקף מנהלים) 8) המרכזים מנהלי רוב לטענת
מכירים אינם המפנים מנהלים), 7) מהמנהלים ניכר חלק לדעת במרכזים. הקיים
הטיפול במערך בשירות לשימוש מספקת מודעות אצלם ואין המרכזים, את מספיק

ו2). נספח (ראה בקשיש
והמשפחה הקשיש מנכונות גם לנבוע הקיים ההפניות מספר עשוי זה, גורם מלבד
למשפחה או לקשיש להציע מרבים המטפלים שהגורמים ייתכן במרכז. להשתמש

זו. מהצעה מסתייגים אלה אולם למרכז, להצטרף
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הקשישים מספר לבין ההפניה היקף של סובייקטיבית הערכה בין הקשר :5 לוח
(באחוזים)* שהופנו

חודשים בשלושה שהופנו קשישים מספר סה"כ
ידוע לא 7+ 64 31 אחד אף יום מרכזי ההפניה מידת הערכת

9 25 32 28 6 100 רבה במידה
4 9 23 46 18 100 מסוימת במידה
6  9 29 56 100 מועטה במידה

a < 0.05 *

היקף של הערכה לבין המידע היקף של סובייקטיבית הערכה בין הקשר :6 לוח
(באחוזים) ההפניה

הפניות היקף של הערכה
במידה במידה במידה מרכזי סה"כ
מועטה מסוימת רבה יום המידע היקף של הערכה

4 16 80 100 רבה במידה
9 40 51 100 מסוימת במידה
18 50 32 100 מועטה במידה

a < 0.05

לקשיש המקצוע אנשי עלידי המיוחסות שונות הסתייגויות של תפוצתן מידת :7 לוח
(באחוזים) יום למרכזי הצטרפות לגבי ולמשפחה

רחוקות לעתים לעתים סה"כ
לא ובכלל לפעמים קרובות יום מרכזי המשפחה / הקשיש הסתייגויות
57 28 16 100 מגוריהם ממקום מרוחק המרכז
87 11 3 100 נוחות אינן המרכז של הפעילות שעות

60 33 7 100 למשפחה או לקשיש נראה אינו המרכז של הפעילות אופי
48 33 20 100 למוגבלים כמסגרת היום מרכז של הסטיגמה
39 37 24 100 מדי גבוה ההשתתפות מחיר

סוציו ברמה לאוכלוסייה כמסגרת המרכז של הסטיגמה
77 17 6 100 נמוכה אקונומית
66 22 13 100 נוחה אינה ההסעה

31 38 30 100 מהבית ליציאה עצמו את להכין לקשיש שיעזור מי אין

משפחותיהם ולבני לקשישים הציעו שבהם במצבים נתקלו מידה באיזו נשאלו, המפנים
על דיווחו מהמפנים 970/0 כי נמצא, לכך. מוכנים היו לא הללו אך במרכזים, לבקר
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 דיווחו ו570/0 רבה במידה להם קרה שזה טענו 210/0  כאלה מצבים של קיומם
אחוז יום. לטיפול במסגרות התקבלה דומה התפלגות .(3 לוח (ראה מסוימת במידה
מאשר יותר גבוה היה אלה במצבים היתקלות על דיווחו אשר הסוציאליים העובדים

האחיות. אחוז
הקשישים. בקרב הנפוצים למרכז מהצטרפות ההסתייגויות סוגי על גם נשאלו המפנים
הפעילות, שעות המרכז, מיקום :(7 (לוח שלהלן ההסתייגויות רשימת את הציגה השאלה
לא הסעה ההשתתפות, מחיר למוגבלים, כמסגרת המרכז של הסטיגמה הפעילות, אופי
אחת כל לגבי לציין, היה השאלון ממלא על מהבית לצאת לקשיש עזרה והעדר נוחה
("לעתים יותר הנפוצות ההסתייגויות כי מראה 7 לוח נפוצה. היא מידה באיזו מהן,
ההשתתפות מחיר למוגבלים, כמסגרת המרכז של הסטיגמה הן: ו"לפעמים") קרובות"
כגורמים אלה נושאים הדגישו המנהלים גם מהבית. לצאת הקשיש בהכנת עזרה והעדר

המרכזים. של יותר רחב ניצול המעכבים
השונות ההסתייגויות של תפוצתן במידת המרכזים בין מובהקים הבדלים קיימים
עלידי יותר הוזכרה למוגבלים כמסגרת המרכז של הסטיגמה למשל, .(8 לוח (ראה
ומיקום לרותם, המפנים בקרב במיוחד הודגש ההשתתפות מחיר לנרקיס; המפנים

ולציפורן. למרגנית המפנים בתשובות יותר הועלה המרכז
הן לב תשומת מתן מחייבת במרכזים השימוש הרחבת כי מראות, אלו הסתייגויות
בעיני המרכז של הסטיגמה כגון הקשיש, ולתפיסות לעמדות הקשורים לגורמים
הקשורים לגורמים והן ההשתתפות, למחיר התייחסותו או למוגבלים כמקום הקשיש
עזרה במציאת קשיים או המרכז של ההסעה כגון המרכזים, של ההפעלה למתכונת

מהבית. ליציאה הקשיש להכנת

המופנות האוכלוסיות סוגי 3.3

לאוכלוסיות המפנים התייחסות בדיקת עלידי גם ההפניה יוזמת את לבחון ניתן
האוכלוסיות את לזהות יודעים המפנים האם היא, הנשאלת השאלה הפוטנציאליות.
אינם ומי יום, למרכז להצטרף מציעים שלהם הקשישים מיהם למרכזים, המתאימות
מקצועי, שיקול על רק מבוססת אינה זו שהחלטה היא, ההנחה למרכזים. מתאימים
המתאימות. היעד אוכלוסיות לגבי במרכזים הנהוגים הקריטריונים הכרת על גם אלא
המנהלים נתוני והמשתתפים. המנהלים בריאיון בהרחבה נבחן היעד אוכלוסיות נושא
ומפורשים ברורים קריטריונים כיום אין כי מראים, האחרים, בפרקים שהוצגו
בניידות למוגבלות מתייחסים המנהלים המרכזים. של היעד אוכלוסיות להגדרת
הם זו. אוכלוסייה להגדרת עיקריים בקריטריונים יומיומיות בפעילויות ובתפקוד
את להגדיר יותר ונטו המתאים, מהמועמד המינימליות הדרישות את להגדיר התקשו
העדר במרכז. להשתלב יכול אינו קשיש איזה דהיינו, המוגבלות, של העליון הגבול
של המקצועי לשיפוט נרחב פתח מותיר היעד אוכלוסיית אפיוני של מפורטת הגדרה
עשויה הבהירות אי שני, ומצד אחד, מצד יום, למרכז קשיש לקבל בהחלטה המרכזים
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המועמד בקביעת בקהילה המקצוע ולאנשי המרכזים לצוות והתלבטויות קשיים ליצור
המתאים.

לקשיש המקצוע אנשי עלידי המיוחסות שונות הסתייגויות של תפוצתן מידת :8 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי יום, למרכזי הצטרפות לגבי ולמשפחה

טיפול סח"כ הסתייגויות
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת מרכזים הקשיש/חמשפחח

100 100 100 100 100 100 100 100 מרוחק תמרנו א.
6 7 7 13 24 20 14 16 קרובות לעתים
6 57 14  31 5 43 28 לפעמים

88 36 89 87 45 75 43 57 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 נוחות לא פעילות שעית נ.

3 7 1 13 3 20 10 3 קרובות לעתים
3 14  6 9 25 19 11 לפעמים
94 79 99 81 88 55 71 87 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 הפעילויות אופי ג.
12 8 40 19 7 10 5 7 קרובות לעתים
27 31 50 25 22 30 38 33 לפעמים
61 61 10 46 71 60 57 60 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 למוגבלים* כמרכז הסטיגמה ד.

3 21 27 50 16 25 24 20 קרובות לעתים
32 14 20 19 38 45 29 33 לפעמים
65 65 53 31 46 30 47 48 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 ההשתתפות* מחיו ח.
12 21 19 20 18 45 14 24 קרובות לעתים
27 36 31 14 57 35 19 37 לפעמים
61 43 50 66 25 20 67 39 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 החברתית* הסטיגמה ו.

6   13 11  20 6 קרובות לעתים
9 6  19 23 20 5 17 לפעמים

85 94 100 68 66 80 75 77 פעם אף רחוקות, לעתים
100 100 100 100 100 100 100 100 נוחה* לא הסעה ז.

6 7 21 7 23 5 5 13 קרובות לעתים
29 7 21 25 29 10 38 22 לפעמים
65 86 58 68 48 85 57 66 פעם אף רחוקות, לעתים

100 100 100 100 100 100 100 100 ליציאה* קשיש הכנת ח.
27 14 50  58 10 24 30 קרובות לעתים
50 57 31 13 36 45 53 38 לפעמים
23 29 19 87 6 45 23 31 פעם אף רחוקות, לעתים

a < 0.05 מובהקים הם יום) טיפול כולל (לא המרכזים בין ההבדלים

הם המפנים. אצל לעומק נבחנה למרכזים המופנות האוכלוסיות לאפיוני ההתייחסות
למרכזים מפנים הם מידה באיזו ולציין אפיונים, של לרשימות להתייחס נתבקשו
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ובהם: התלבטו, שלגביהם אלה היו שנבדקו האפיונים אלה. אפיונים בעלי קשישים
קשישים גלגלים, לכיסא מרותקים קשישים אישי, ובטיפול בניידות עצמאיים קשישים
הסובלים וקשישים פרקינסון חולי חירשים, עיוורים, הסוגרים, על שליטה בעיות עם
כי המפנים ציינו אם קוגניטיבי. בתפקוד מבעיות הסובלים וכאלה נפשיות מבעיות
ממדיניות נובע הדבר האם לציין עליהם היה מסוים, אפיון בעלי קשישים מפנים אינם

מקצועי. דעת משיקול הטבעות אחרות מסיבות או המרכז,

אישי בטיפול או בניידות מוגבלים שאינם קשישים הפניית 3.3.1

אינם במרכזים היום המשתתפים מהקשישים כשליש כי נמצא, המשתתפים נתוני לפי
אוכלוסייה לכלול האם רבות, התלבטויות קיימות אישי. בטיפול או בניידות מוגבלים
בעלי הם אלה קשישים המנהלים, לטענת המרכזים. של היעד אוכלוסיות בין זו
רפואיות בעיות דיכאון, קשר, ליצור קושי בדידות, ובהם מיוחדים סיכון אפיוני
בבדיקה יותר. מוגנת למסגרת הזדקקות המצדיקים וכדומה, חירשות עיוורון, קשות,
בעיות בריבוי מאופיינת זו אוכלוסייה כי נמצא אכן במרכזים, שנעשתה מיוחדת
ג' פרק (ראה רגיל חברתי מועדון במסגרת להשתלב ממנה המונעות נפשיותחברתיות,

היעד). אוכלוסיית על

אצל גם נבדקה אישי בטיפול או בניידות מוגבלים שאינם קשישים להפניית ההתייחסות
להפנות מרבים אינם בקהילה המקצוע אנשי כי מראה, 7 לוח בקהילה. המקצוע אנשי
במידה מהם וחלק (110/0) רבה במידה מפנים מיעוטם  יום למרכזי אלה קשישים
אלה קשישים מפנים אינם כי ציינו מהמפנים כ300/0 .(240/0) מועטה עד (340/0) בינונית
לטיפול למסגרות המפנים כזו. אוכלוסייה לשרת מיועד אינו שהמרכז משוס בעיקר
אלה מאשר אישי, בטיפול או בניידות, מוגבלות ללא קשישים להפנות פחות נוטים יום

למרכזים. המפנים
הבדלים קיימים אולם זו, אוכלוסייה של ההפניה במידת המקצוע אנשי בין הבדלים אין
מפנים הם כי ציינו גדול שיעור שבו נרקיס, דוגמת מרכזים, ישנם המרכזים. בין ניכרים
כי ציינו המקצוע מאנשי כשליש רק שבו ברקן, דוגמת ואחרים, ,(940/0) אלה קשישים
בין הלימה ישנה המרכזים בשני כי לציין, מעניין .(9 לוח (ראה זו אוכלוסייה מפנים הם
אוכלוסייה של שיעורה המשתתפים, נתוני לפי המשתתפים. נתוני לבין המפנים נתוני
המרכזים בכל לא זאת, לעומת בנרקיס. ביותר והגבוה במרגנית ביותר הנמוך הוא זו
המשתתפים למיון המידה קני לבין המשתתפים אפיוני בין ברורה הלימה למצוא ניתן

בקהילה. המקצוע אנשי לפי
שאינם הקשישים אוכלוסיית את מפנים אין או מפנים האם השאלה, על בנוסף
נוהגים הס מידה באיזו לציין המפנים נתבקשו אישי, בטיפול או בניידות מוגבלים
אין כי מראה, 9 לוח רשימה. מתוך ספציפיים אפיונים בעלי קשישים למרכז להפנות
כי ציינו 550/0  השונים לאפיונים המיוחסת החשיבות במידת משמעותיים הבדלים
רבה במידה מפנים 490/0 המשפחה; על נטל המהווים קשישים רבה במידה מפנים הם
ו400/0 מתקדם, מאוד בגיל קשישים 450/0מפנים טראומתי; אירוע אחרי קשישים
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מוסדי לסידור המתנה היה נפוץ הפחות האפיון בודדים. קשישים רבה במידה מפנים
למיסוד). שממתינים קשישים רבה במידה מפנים 250/0)

שונים, מוגבלות אפיוני בעלי קשישים למרכזים המפנים המקצוע אנשי שיעור :9 לוח
(באחוזים) מרכזים לפי

סה"כ בעלי קשישים של הפניה
מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת מרכזים מוגבלות אפיוני

או בניידות לאמוגבלים קשישים 
61 31 94 46 85 50 69 אישי* בטיפול
72 28 44 60 55 59 61 גלגלים* לכיסא מרותקים קשישים 

סוגר על שולטים שאינם קשישים 
6 11 56 21 15 9 26 קבוע* סידור ואין השתן

67 61 63 73 65 96 74 סידור או קטטר עם קשישים 
אחר קבוע

  19 10 511 סוגר על שולטים שאינם קשישים 
המעיים*

44 50 50 52 40 27 48 עיוורים קשישים 
39 50 69 54 65 55 59 חירשים קשישים 
72 56 69 71 95 86 77 מפרקינסון הסובלים קשישים 
50 67 81 83 75 91 78 קוגניטיביות מבעיות הסובלים קשישים 

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין מהבדלים

אלה. לאפיונים בהתייחסותם השונים המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
לבין המרכזים ובין המרכזים בין אלה אפיונים של בחלקם הבדלים היו לא כמוכן,

יום. לטיפול המסגרות
הייחודיות התכונות מיקוד מאפשרים אינם למפנים שהוצגו האפיונים כי נראה,
כאמור, יום. מרכז של למסגרת זקוקה היא שבגללן במרכזים, העצמאית לאוכלוסייה
וסוגי המיוחדות תכונותיה מוקדו זו אוכלוסייה לאפיון שנערכה המשלימה בבדיקה

ג'). פרק (ראה בקרבה הנפוצות והבריאותיות הנפשיותהחברתיות המוגבלויות

גלגלים לכיסא מרותקים קשישים הפניית 3.3.2

קשישים של בקליטתם מיוחדים קשיים קיימים כי נמצא, המנהלים נתוני לפי
עבורם. הדרושים המיוחדים ההסעה הסדרי בשל בעיקר גלגלים, לכיסא המרותקים
ההסעה לאפשרויות בהתאם זו אוכלוסייה לקלוט היא המרכזים מדיניות כלל, בדרך
היום המשתתפים מהקשישים, כ50/0 כי מראים, מהמשתתפים הנתונים הזמינות.
זו אוכלוסייה של שיעורה מגיע מרכזים בשלושה גלגלים. לכיסא מרותקים במרכזים,

ל150/0100/0.
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לכיסא מרותקים קשישים למרכזים מפנים 610/0מהם כי עולה, (9 (לוח המפנים מנתוני
ומרבית זו, אוכלוסייה קולט אינו שהמרכז מאחר מפנים, אינם כי ציינו 180/0 גלגלים.
דומה התפלגות כאלה. בקשישים מטפלים שאינם לכך איההפניה את ייחסו הנותרים

יום. לטיפול במסגרות גם נמצאה
(ראה זו אוכלוסייה המפנים בשיעור המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
למרגנית מפנים 720/0 למשל, המרכזים. בין מובהקים הבדלים נמצאו אולם (9 לוח
נתוני לפי גם .(10 לוח (ראה לברקן 280/0 לעומת גלגלים, לכיסא מרותקים קשישים
של בקליטתה מסוימים קשיים קיימים מרגנית, לעומת בברקן, כי נמצא, המנהלים
שני בין ההבדלים ההסעה. מגבלות בשל בעיקר גלגלים, לכיסא המרותקים אוכלוסיית
הגבוה השיעור שלפיהם המשתתפים, בנתוני גם ביטויים את מוצאים אלה מרכזים
הוא שיעורם בברקן ואילו במרגנית, הוא (160/0) גלגלים בכיסא קשישים של ביותר
אנשי בשיעור המרכזים בין ההבדלים כי כן, אם לשער, ניתן .(30/0) ביותר מהנמוכים
הבדלים מאשר יותר במדיניות הבדלים מבטאים אלה קשישים המפנים המקצוע

ההפניה. בדפוסי

מיוחדים אפיונים בעלי מתבלים קשישים הפניית 3.3.3
קריטריון לעתים המהווה גלגלים), לכיסא (ריתוק בניידות החמורה המוגבלות על בנוסף
העשויים נוספים אפיונים על המנהלים הצביעו המרכזים, עלידי קשישים לדחיית
בסוגר אישליטה פרקינסון, האפיונים: בין יום. למרכז קשיש קליטת על להקשות
המפנים בריאיון וחירשות. עיוורון המעיים, בסוגר אישליטה קבוע, סידור ללא השתן
בעלי קשישים מהפניית להימנע נוטים אכן בקהילה המקצוע אנשי האם לבחון ניסינו
כל לגבי לציין, נתבקשו והם אפיונים, רשימת לפניהם הוצגה כך, לשם אלה. אפיונים

הללו. הקשישים את למרכזים מפנים הם האם מהם, אחד
הסובלים קשישים למרכזים מפנים בקהילה המקצוע אנשי רוב כי מראה, לעיל 10 לוח
סידור או קטטר עם השתן בסוגר שולטים שאינם וקשישים (770/0) פרקינסון ממחלת
,(480/0) עיוורים וקשישים (0/ס59) חירשים קשישים מפנים כמחציתם ;(740/0) אחר קבוע
,(260/0) קבוע סידור ללא השתן סוגר על שולטים שאינם קשישים מפנים ומיעוטם
במסגרות התקבלה דומה התפלגות .(110/0) המעיים סוגר על שולטים שאינם וקשישים

יום. לטיפול
רוב לגבי השונים המקצוע אנשי של בהתייחסותם מובהקים הבדלים נמצאו לא
(580/0) סוציאליים עובדים של יותר גדול שיעור עיוורים. קשישים למעט האפיונים,
קשישים מפנים (460/0) קופתחולים ואחיות (33"/0) הבריאות משרד אחיות מאשר
המקצוע אנשי מאשר (840/0) קופתחולים אחיות של יותר גדול שיעור עיוורים.

למרכזים. פרקינסון חולי קשישים מפנות האחרים,
המקצוע אנשי באחוז בעיקר מתבטאים ההפניה בשיעורי המרכזים בין ההבדלים
שאינם וקשישים קבוע, סידור ללא השתן, סוגר על שולטים שאינם קשישים המפנים
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אוכלוסיות המפנים מקצוע אנשי של במיוחד גבוה אחוז המעיים. סוגר על שולטים
.(10 לוח (ראה בנרקיס נמצא למרכזים אלה

אנשי לפי שונים, מוגבלות אפיוני בעלי קשישים המפנים המקצוע אנשי שיעור :10 לוח
(באחוזים) מקצוע

סח"כ אחיות

טיפול עו"ס משרד סח"כ אפיוני בעלי קשישים של חפניח
יום בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי שונים מוגבלות

שאינם קשישים של ההפניה מידת
100 100 100 100 100 אישי בטיפול או בניידות מוגבלים
8 10 10 12 11 רבה במידה
27 27 38 40 34 מסוימת במידה
43 27 31 15 24 מועטת במידה
22 34 21 34 31 לא כלל

קשישים ובה במידה המפנים שיעוי
הבאים; האפיונים בעלי

38 31 49 42 40 בודדים
38 18 33 27 25 למיסוד ממתינים
52 47 44 71 55 למשפחה* נטל המהווים
35 45 36 62 49 טראומטי אירוע או משבר אחרי
38 47 33 51 45 לתמיכה הזקוקים מבוגרים
65 57 64 63 61 גלגלים לכיסא מרותקים המפנים שיעור

האפיונים: בעלי מוגבלים המפנים שיעור
35 31 19 24 26 קבוע סידור ללא  שולטים לא
76 75 67 77 74 קבוע סידור עם  שולטים לא
11 14 7 10 11 סוגרים על שולטים לא
43 58 33 46 48 עיוורים*
96 55 60 63 59 חירשים
81 75 69 84 77 פרקינסון* חולי

הסובלים קשישים מפנים שיעור
73 82 60 85 78 קוגניטיביות* מבעיות

הבאות: הבעיות עם המפנים שיעור
89 100 100 93 95 קל בלבול
59 71 36 50 57 מבולבלים*
85 89 100 74 85 קלות* נפש הפרעות
45 49 48 40 45 קלות התנהגות הפרעות

איזון ועם בהתנהגות קשות הפרעות
11 29 28 38 32 תרופתי
7 6 8 3 6 תרופתי איזון בלי התנהגות הפרעות

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המקצוע אנשי בין ההבדלים

אלה מאפיונים אחד עם קשישים מלהפנות נמנעים הם האם לציין, נתבקשו המפנים
המרכז. למדיניות קשורות שאינן אחרות סיבות בגלל או לקבלם, המרכזים סירוב בגלל
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אלו, אוכלוסיות לקלוט המרכז לאינכונות איההפניה את יחסו מהמפנים כ700/0

אלה. אפיונים בעלי קשישים בטיפולם שאין משום מפנים אינם כי טענו, נוספים ו280/0
גם עלו לעיל שהוצגו אפיונים בעלות אוכלוסיות מקליטת המרכזים הסתייגויות
אינטנסיבי אישי טיפול מחייבת זו אוכלוסייה של קליטתה לדעתם, המנהלים. בתשובות
(במיוחד מיוחדות הפעלה תכניות פיתוח מחייב וגם כוחאדם יותר המצריך דבר יותר,

המיוחדות. למוגבלויות המותאמות ולחירשים) לעיוורים

נפשיות ומבעיות קוגניטיבי בתפקוד מבעיות הסובלים קשישים הפניית 3.3.4

מבעיות הסובלים קשישים היא במרכזים, לשלבה האם שמתלבטים נוספת, אוכלוסייה
המנהלים, נתוני לפי נפשיות. מבעיות הסובלים וקשישים נפש תשושי קוגניטיבי, בתפקוד
לשרת מיועד אף מהם אחד מרכזים, שישה של היעד באוכלוסיית מוגדרת זו אוכלוסייה
בשיעורים משולבת זו אוכלוסייה כי נמצא, המשתתפים נתוני מתוך בלבד. נפש תשושי
מידה באיזו בחנו המפנים בריאיון המרכזים. בכל כמעט (30/0 לבין 350/0 (בין שונים

למרכזים. אלה קשישים להפנות בקהילה המקצוע אנשי נוהגים

בעיות של שונים מסוגים הסובלים קשישים המפנים המקצוע אנשי שיעור  11 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי ונפשיות, קוגניטיביות

סה"כ
טיפול סה"כ
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום מרכזי נפש תשושי של חפניח

קשישים המפנים שיעור
73 50 28 81 83 75 91 78 קוגניטיביות* מבעיות הסובלים

קשישים המפנים שיעוי
הבאות: מהבעיות הסובלים

89 100 83 92 90 100 100 95 קל בלבול
59 22  85 88 13 70 57 מבולבלים
85 67 75 92 85 60 100 85 קלות נפש הפרעות
44 22 17 69 60 20 45 45 קלות התנהגות הפרעות

עם קשות התנהגות הפרעות
11 22  31 48 7 50 32 תרופתי איזון
7   23 10 10  6 תרופתי איזון ללא

כי מפנים שאינם אלה שיעור
48 57 39 31 46 70 77 54 לקבל pm אינו המרכז

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חס המרכזים בין ההבדלים

בעלי קשישים יום למרכזי מפנים בקהילה המקצוע מאנשי 780/0 כי מראה, 11 לוח
לא יום. לטיפול למסגרות המפנים בקרב גם נמצא דומה אחוז קוגניטיביות. בעיות
המרכזים בין אולם, ההפניה. בשיעורי המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים נמצאו
מרכז, ברקפת, במיוחד גבוה היה המפנים שיעור כמצופה, מובהקים. הבדלים נמצאו
קיימת שבו ובציפורן, נפש, לתשושי יחידה לפתיחת נערך המידע איסוף שבתקופת
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אלה, מרכזים משני חוץ אולם, נפש. תשושת לאוכלוסייה מיוחדת יחידה היום כבר
מבעיות הסובלים קשישים המפנים מקצוע, אנשי של גבוה שיעור נמצא באחרים גם
מפנים 750/0  ברותם (כגון, לכך במיוחד ערוכים הם שאין אףעלפי קוגניטיביות,
כי מראים, המבקרים מריאיון הנתונים זאת, למרות .(810/0  ובנרקיס אלה קשישים

המרכזים. במרבית למדי נמוך הוא זו אוכלוסייה של חלקה
הנקלטים קשישים של הקוגניטיבית המוגבלות לרמת המנהלים התייחסו בנוסף,
הם פיזית. מוגבלים קשישים עם זו אוכלוסייה המשלבים באלה במיוחד במרכזים,
נפש, תשישות של יותר הקלים המקרים בעיקר נקלטים המשולבות במסגרות כי טענו,
גם נבחן זה נושא יותר. קשים מקרים לקלוט המנהלים נטו הנפרדות במסגרות ואילו

המפנים. אצל
לא  מבולבלים קל, בלבול הבאים האפיונים ששת של רשימה ניתנה למפנים
בעיות קלות, נפש מהפרעות הסובלים אלצהיימר), (כולל ובמקום בזמן מתמצאים
לציין עליהם היה תרופתי. איזון בלי או עם קשות, התנהגות בעיות קלות, התנהגות

אלה. אפיונים בעלי קשישים מפנים הם האם
בלבול עם קשישים למרכזים מפנים (950/0) המקצוע אנשי כל כמעט כי מראה, 11 לוח
הסובלים קשישים להפנות ממעטים הם .(850/0) קלות נפש הפרעות עם וקשישים קל
מפנים שאינם וכמעט מפנים), 32"/0) תרופתי איזון עם קשות התנהגות מהפרעות
מפנים שהם ציינו 60/0) תרופתי איזון ללא קשות התנהגות מבעיות הסובלים קשישים,

אלה). קשישים
במיוחד אלה, לאפיונים המקצוע אנשי של בהתייחסותם מובהקים ההבדלים נמצאו
יותר הסוציאליים העובדים עלידי (המופנים מבולבלים קשישים להפניית באשר
משרד אחיות עלידי יותר (המופנים קלות נפש בעיות עם וקשישים מאחרים);

הבריאות).

בלבול (להוציא אלה לאפיונים המפנים בהתייחסות המרכזים בין הבדלים קיימים
נמצא, המרכזים). בכל גבוה היה המפנים שיעור לגביהם אשר קלות, נפש ובעיות קל
קשישים מפנים מקצוע אנשי של יותר גבוה אחוז ורקפת ציפורן בנרקיס, כי למשל,
וקשות, קלות התנהגות מבעיות הסובלים וקשישים אלצהיימר חולי כולל מבולבלים,
שלפיהם המנהלים, נתוני את תואם זה נתון וברקפת בציפורן אחרים. מרכזים לעומת
נתוני גם נפרדות. במסגרות זו אוכלוסייה לקליטת היערכות קיימת המרכזים בשני

נפש. תשושי של יחסית גבוה שיעור יש האלו המרכזים בשני כי הראו, המבקרים
התנהגותיות או קוגניטיביות מבעיות הסובלים קשישים להפנות הימנעותם את
לפיכך, אותם. לקלוט שלא המרכזים למדיניות בעיקר המקצוע אנשי ייחסו מסוימות
במדיניות הבדלים בעיקר מבטאים המפנים בשיעורי המרכזים בין שנמצאו ההבדלים
העשויה השאלה לפיכך, מקומיים. הפניה בדפוסי לשוני קשורים ואינם המרכזים,
של בקליטה המרכזים במדיניות לשינויים מקום יש מידה באיזו היא, להתעורר

קוגניטיבית. ירידה של שונות רמות בעלת אוכלוסייה
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המרכזים, מדיניות את היטב מכירים המפנים כי מראה, לעיל שהובא הניתוח לסיכום,
מכאן, המרכז. עלידי המוכתבות לדרישות ברובם תואמים שלהם ההפניה ודפוסי
שונים אפיונים עם קשישים המפנים המקצוע אנשי בשיעור המרכזים בין השונות
ממצא היעד. אוכלוסיות הגדרת באופן מקומיים הבדלים ולא במדיניות שוני מבטאים
אינו ההפניות מיעוט כי להניח, ניתן לפיו הקיים. ההפניות היקף להבנת משמעותי זה
הפוטנציאליים. המועמדים לניפוי בקריטריונים המפנים של נכון מאישימוש נובע
למשל, כך, היעד. אוכלוסיות הגדרת כלפי המרכזים למדיניות יותר קשורה הסיבה
גלגלים, בכיסא קשישים או עיוורים קשישים של קליטה המרכזים עודדו לו כי ייתכן,

הפוטנציאלי. הצרכנים קהל את להרחיב היה ניתן
המרכזים. כלפי הצרכנים מהתייחסות לנבוע עשוי ההפניות היקף בהרחבת נוסף קושי
מצד יום למרכז להצטרף שונות הסתייגויות על מצביעים המפנים לעיל, שהוזכר כפי
ומשפחתו הקשיש לעמדות קשורות מההסתייגויות חלק כאמור, והמשפחה. הקשיש
המרכזים. של תפעוליים לאילוצים מיוחסות מהן וחלק המרכז, את ולתפיסותיהם
על ההסברה פעילויות של הרחבה אחד, מצד דורשת, אלה הסתייגויות הפחתת
השימוש מגבלות להפחתת הקיימות האפשרויות של בדיקה שני, ומצד המרכזים,

המרכזים. תפעול מאופן הנובעות
שלהם ההיכרות מידת את נבחן המפנים, עלידי היום במרכזי השימוש בדיקת לאחר
אלה. לתהליכים התייחסותם ואופן ההפניה של הפורמליים הארגוניים התהליכים את

למוטים וקבלה הפניה תהליכי A

המתייחס מקצועי, כתהליך היבטים משני למרכז ההפניה תהליך את לבחון ניתן
ובתהליך למרכז; קשיש להפנות האס ומחליט בקהילה, המקצוע איש של דעתו לשיקול
הקודם בפרק הדיון ולמימושה. ההפניה לביצוע הדרושים להליכים המתייחס ארגוני,
בהליכים בעיקר יתרכז שלהלן הפרק ההפניה. על המקצועית בהחלטה יותר התמקד

המפנים. של הראות מנקודת והן המנהלים של הראות מנקודת הן הארגוניים,

ההפניה תיעול 4.1

לשכות דרך מתועלת ההפניה המרכזים בכל כמעט כי נמצא, המנהלים דיווח לפי
בשני רק ו5). נספח (ראה בקהילה אחרות מערכות עלידי יזומה היא אם גם הרווחה,
ההפניות יום לטיפול במסגרות למרכז. ישירה פנייה יש ובברוש, במרגנית מרכזים,

במרכזים. הנפוץ לזה דומה באורח מתועלות
עלידי עליה שדווח זו כמו חדמשמעית אינה מהמפנים שהתקבלה המצב תמונת
עלידי מתבצע בהפניה הטיפול כי טענו, מהמפנים 390/0 כי מראה, 12 לוח המנהלים.
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כי אמרו ו160/0 המנהל, עלידי ישירות נעשה הדבר כי טענו, 34"/0 הרווחה; לשכות
הרווחה. ללשכות רוב עלפי נוסף, ולגורם המרכז למנהל מועברת היא

בנרקיס למשל, המרכזים. בין בהשוואה בלט ההפניות תיעול בדרכי האחידות חוסר ו

התואם דבר הלשכות, דרך מועברות שההפניות טענו, מהמפנים 700/0 כי נמצא,
דרכים נוקטים הנוספים 30"/0 ואילו המנהלים, בדיווח שעלתה המוצהרת למדיניות
ורקפת, ציפורן דוגמת במרכזים, יותר עוד בולט הבהירות חוסר ההפניה. לתיעול אחרות
ישירות ההפניה העברת לבין ללשכות ההפניה העברת בין המשיבים התפלגו שבהם

למנהלים.

מרכזים לפי למרכז, קשיש להפנות ההחלטה לאחר בהפניה המטפל הגורם :12 לוח
(באחוזים) יום וטיפול

סח"כ
טיפול סה"כ בהפניית המטפל הגורס
יוס מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום מרכזי להפנות* ההחלטה אחרי

58 17 78 70 42 20 50 39 רווחה לשכות
3 4 4 3 קופתחולים אחות
 17  6 4   5 בריאות אחיות
32 50 6 6 25 60 41 34 המרכז מנחל
17 16 10 18 25 15 5 16 בקהילה גורם + המרכז למנהל
 6253 ידוע לא

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים המרכזים בין ההבדלים 1

להפניה הדרושים טפסים 4.2

קיימים מיוחדים הפניה טופסי דיווחם. לפי מהמנהלים לומדים אנו ההפניה מתכונת על
באמצעות.טופסי ההפניה מתבצעת המרכזים ברוב המרכזים. שניםעשר מתוך בארבעה

ו5). נספח (ראה הקהילתיות במערכות בשימוש הנמצאים הפניה
ברוב דיווחם, לפי הפניה. לצורך דרוש הקשיש על מידע איזה נשאלו המנהלים
באמצעות כלל בדרך המתבצעת פסיכוסוציאלית, הערכה מחייבת ההפניה המרכזים
המקובלת במתכונת הנעשית תפקודית, הערכה הרווחה; בלשכות המקובלים טפסים
(ראה המטפל הרופא עלידי המבוצעת רפואית, והערכה הבריאות; שירותי במערכת

ו5). נספח

מהימן, הוא אלה בהערכות המועבר המידע מידה באיזו להעריך נתבקשו המנהלים
המידע ממהימנות בעיקר התגלה שביעותרצונם חוסר בזמן. ומועבר ברור מקיף,
את מספיק משקפים אינם הללו הטפסים כי טענו, מהמנהלים ניכר חלק ומהיקפו.
להשלמת נוספים במקורות שימוש על דיווחו הם המרכזים ברוב המועמד. של מצבו

בית. ביקור ולעתים צוות אנשי עלידי המועמד ריאיון ובהם, המידע,
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רובם רוב כי מראה, 13 לוח המפנים. אצל הם גם נבחנו להפניה הדרושים המידע סוגי
460/0 רק פסיכוסוציאלי, דו"ח לגבי תפקודי. הערכה טופס דרוש כי ציינו המפנים של
הלאיודעים שיעור דרוש. הוא האם ידעו לא נוספים ו270/0 להפניה, דרוש הוא כי ציינו
יחד אחרים. מקצוע אנשי בקרב מאשר הסוציאליים העובדים בקרב יותר נמוך היה
להפניה, חיוני הוא זה טופס כי ציינו מחציתם רק אלה עובדים בקרב גם זאת, עם

אותו. חייבו המנהלים שרוב אףעלפי וזאת,
זכאות, טופס  האחרים לטפסים המפנים של בהתייחסותם גם בלט הידע העדר
גדול היה הלאיודעים שיעור הטפסים, מרבית לגבי מיוחד. הפניה וטופס הפניה מכתב

הסוציאליים. העובדים בקרב ופחות הבריאות משרד אחיות בקרב במיוחד
הדרושים לטפסים המפנים בהתייחסות גדולים הבדלים נמצאו המרכזים בין גם
בציפורן למשל, כך .(14 לוח (ראה דרושים הטפסים אם ידעו שלא המפנים ובשיעור
האם ידעו לא 150/0 ורק פסיכוסוציאלי, הערכה טופס דרוש כי מהמפנים, 71"/0 ציינו
אם ידעו לא ו410/0 דרוש, זה טופס כי 360/0 טענו ברקפת זאת, לעומת דרוש. זה טופס

דרוש. הטופס המרכזים, שני מנהלי דיווח לפי נחוץ. הוא

(באחוזים) מקצוע אנשי לפי בהפניה, הדרושים טפסים = 13 לוח
אחיות

עו"ס משרד סה"כ
בלשכות הבריאות קופ"ח מרכזים בהפניה הדרושים טפסים

87 67 90 85 p תפקודית* הערכה
5 24 4 8 ידוע לא

51 33 40 46 p פסיכרסוציאלי ת"ח
16 46 31 27 ידוע לא

55 30 27 39 p זכאות*
16 52 38 31 ידוע לא
43 42 34 39 p מכתבחפגיח
21 36 30 27 ידוע לא

43 15 10 25 כן מיוחד* הפניה טופס
23 67 46 40 ידוע לא

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המקצוע אנשי בין ההבדלים .

המפנים של הידע לחוסר להתייחס כיצד היא, אלה מנתונים העולות השאלות אחת
בחוסר לראות ניתן למרכזים. ההפניות לתיעול הדרושים והטפסים המידע סוגי לגבי
סוג על מיודעים להיות צריכים בהפניה העוסקים שהגורמים בהנחה, זאת בעיה. הידע
הלשכות, דרך כלל בדרך מתועלת שההפניה מאחר כי ייתכן, ואולם הדרוש. המידע
שלאחיות, לצפות אין אך הלשכה, לעובדי ידועים יהיו שהתהליכים להבטיח חשוב

זה. נושא על מידע יהיה הארגוניים, בצדדים מעורבות שאינן
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(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי בהפניה, הדרושים טפסים :14 לוח
סח"כ
טיפול סח"כ
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת מרכזים בהפניה הדרושים טפסים

100 83 94 94 100 40 89 85 p תפקודית* הערכה
 11   20 9 8 ידוע לא
73 33 33 63 71 5 36 46 כן פסיכרסוציאלי דו"ח
16 33 39 19 15 40 41 27 ידוע לא
60 22 50 56 65 30 5 39 p זכאות*
16 39 39 19 21 25 50 31 ידוע לא

41 50 17 25 46 15 41 39 כן הפניה מכתב
22 33 39 31 21 30 23 27 ידוע לא
16 17 61  31 60 92 5 p מיוחד* הפניה טופס
38 50 22 38 33 35 55 40 ידוע לא

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הס המרכזים בין ההבדלים 1

הגורמים אצל ישירות הארגוניים התהליכים הכרת מידת את בחנו שלא למרות
הידע היקף על כלשהי תמונה לקבל זאת, בכל ניתן, ההפניות, לתיעול האחראים
הרווחה. בלשכות הסוציאליים העובדים של תשובותיהם באמצעות אלה במערכות
העובדים בקרב נמוך יודעים אינם כי שדיווחו אלה של שיעורם כי כאמור, מצאנו,
שאחוז נמצא, לכך במקביל אולם, האחרים. המקצוע אנשי מבקרב יותר הסוציאליים
דיווח שלפי אףעלפי דרושים, אינם הטפסים כי ציינו הסוציאליים מהעובדים ניכר
מיוחדת לב תשומת להקדיש יש לסיכום, ההפניה. לתיעול דרושים הם המנהלים
ההפניות. לתיעול הדרושים הארגוניים ולהליכים לטפסים באשר המידע להבטחת
המידע לאיכות גם הדעת את לתת חשוב המנהלים, עלידי שצויין מה לאור בנוסף,
למרכז המועמד על ומהימן מקיף דיווח להבטיח כדי לאיסופו, המשמשים ולטפסים

יום.

למרכז הקבלה 4,3

הקשיש של קבלתו על והכרעה דיון הוא הדרוש המידע העברת לאחר הבא השלב
מתקבלת שבה המסגרת הקבלה, עד הדרוש הזמן מרכיבים: מספר בחנו למרכז.

ההחלטה. תוצאות על המפנה המערכת ועדכון ההחלטה
למרכז. ממרכז שונה למרכז הקבלה לבין ההפניה בין הדרוש הזמן המנהלים, דיווח לפי
ההפניה, לאחר מיד מתקבל הקשיש וכרכום, סיגלית ברוש, דוגמת מהמרכזים, בחלק
נרקיס, למשל באחרים, ואילו ימים, שנייםשלושה דרושים ברקן, למשל באחרים,

ו6). נספח (ראה הקבלה עד שבועות מספר דרושים
המתכנסת קבלה, בוועדת מתקבלת הקשיש קבלת על ההחלטה המרכזים, במרבית
הקשיש קבלת מועד שבועות. בשישה פעם ועד בשבוע מפעם  שונות בתדירויות



הערכה מחקר בישראל: לזקן יזם מרכזי 294

כיום הוועדה התכנסות תדירות המנהלים, לדעת הקבלה. ועדת במועדי בחלקו, מותנה,
משביעהרצון.

בין הבדלים קיימים כי מראה, ו6 נספח הקבלה. ועדת הרכב גם נבחן המנהלים בריאיון
מצומצמת, הוועדה ברותם, בוועדות. המשתתפים ובגורמים האנשים במספר המרכזים
כוללת הוועדה ברקפת או במרגנית ואילו המרכז, מצוות מקצוע אנשי שלושה וכוללת

למרכז. מחוץ ורווחה בריאות גורמי בה ושותפים אנשים, כעשרה
אינה הוועדה כי טענו המנהלים מחצית הוועדה. יעילות את להעריך נתבקשו המנהלים
והסרבול גומי חותמת היותה הוועדה, גודל הוזכרו: תלונותיהם בין יעילה. מסגרת

יוצרת. שהיא הביורוקרטי
צורך ראו הם מרכזים בשני בהרכבה. לדעתם, הדרושים השינויים, על נשאלו המנהלים
מהקהילה, סוציאלי עובד הוספת חייבו הם אחד במרכז קופתחוליס; אחות בהוספת
תעסוקה. ורכז בעיסוק מרפא פיזיותרפיסט, בהוספת המנהל רצה אחר במרכז ואילו
המקצוע אנשי של נכונותם הוא המנהלים, לדעת אלה, מקצוע אנשי בהוספת הקושי

מזמנם. להשקיע

(באחוזים) מקצוע אנשי לפי למרכזים, הקבלה תהליך :15 לוח

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח מרכזים למרכזים הקבלה תהליך

100 100 100 100 למינז הקשיש קבלת על ההחלטה מתקבלת בה המסגות
78 69 74 74 קבלה ועדת
4 5 6 5 לבדו המרכז מנהל
18 26 21 21 מסגרת באיזו ידוע לא

100 100 100 100 ההחלטה* לקבלת עד הזמן
20 5 18 16 שבוע עד
10 5 9 9 שבועיים עד
14 2 7 9 משבועיים יותר
10  2 5 קבלה ועדת במועדי תלוי
46 88 65 62 ידוע לא

100 100 100 100 ההפגיה* ת1צא1ת על בקהילה המקצ*1 איש עדכון
67 22 32 45 כן כלל בדרך
13 31 9 15 לפעמים
8 5 20 12 רחוקות לעתים

12 42 39 28 פעם אף

a < 0.05 מובהקים הם המקצוע אנשי בין ההבדלים
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שבה המסגרת על נשאלו הם המפנים. בקרב גם נבחנה הקבלה לתהליך ההתייחסות
מתקבלת שההחלטה ציינו 740/0 כי מראה, 15 לוח הקשיש. קבלת על החלטה מתקבלת
באיזו ידעו לא הנותרים ו0/"21 מחליט, לבדו המנהל כי טענו 50/0 הקבלה; בוועדת
לטיפול למסגרות הפניה לגבי גם דומה היתה ההתפלגות החלטה. מתקבלת מסגרת

יום.

בעניין הקובעת המסגרת מהי יודעים שאינם המפנים של שיעורם כי מראה, 16 לוח
(440/0) למרגנית המפנים בקרב גבוה שיעורם למרכז. ממרכז שונה הקשיש, קבלת

.(6"/0) נרקיס לעומת (250/0) ולציפורן
ההפניה בין הזמן משך בדבר לשאלה בתשובתם במיוחד בלט המפנים של הידיעה חוסר
נמצא דומה אחוז הדרוש. הזמן משך מהו ידעו לא המפנים מכלל 620/0 הקבלה. לבין

יום. לטיפול במסגרות גם
460/0) האחיות בקרב מאשר הסוציאליים העובדים בקרב פחות נפוץ הידיעה חוסר

קופתהחולים). מאחיות ו650/0 הבריאות משרד אחיות בקרב 880/0 לעומת
שונה לקבלה הפניה בין הנדרש הזמן משך מהו יודעים שאינם המפנים, של שיעורם
גבוה (750/0) 71)וברותם 0/0) בציפורן ,(890/0) במרגנית הלאיודעים אחוז למרכז. ממרכז
מתהליכי לנבוע עשוי הנדרש הזמן משך על הידיעה חוסר (כ380/0). וברקן נרקיס לעומת

הקהילה. לבין המרכז בין הנהוגים היידוע

(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי למרכזים, הקבלה תהליך :16 לוח

סהי'כ סה"כ
טיפול מרכזי
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום למרכזים חקבלח תהליך

ההחלטה מתקבלת בה המסגרת
100 100 100 100 100 100 100 100 למרכז הקשיש קבלת על
76 39 89 94 75 85 86 74 קבלה ועדת
5 17 5 לבדו המרכז מנחל

19 44 11 6 25 15 14 21 מסגרת באיזו ידוע לא
100 100 100 100 100 100 100 100 ההחלטה* לקבלת עד הזמן

8 6 6 6 15 5 14 16 שבוע עד
14  28 13 4 5 9 9 שבועיים עד
22 6 11 31 8 15 9 9 משבועיים יותר
  17 13 2  5 5 קבלה ועדת במועדי תלוי
57 89 39 38 71 75 64 62 ידוע לא

בקהילה המקציע איש עדכון
100 100 100 100 100 100 100 100 ההפגיה* בתוצאות
49 20 44 80 15 70 52 45 כן כלל בדרך
15 13 13  17 30 14 15 לפעמים
 7 6 7 20  10 12 רהוקות לעתים
46 60 38 13 48  24 28 לא כלל

a< a יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המרכזים בין ההבדלים
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ולגורם לקשיש מודיע שהמרכז הוא, הנוהג המרכזים במרבית המנהלים, דיווח לפי
בדיווח ו6). נספח (ראה למרכז הקשיש של קבלתו בעניין הוועדה החלטת על המפנה
החלטת תוצאות על אותם מיידע המרכז כלל בדרך כי טענו, 45"/0 (15 (לוח המפנים
בכלל. מיודעים הם אין כי טענו, ו280/0 לעתים, מיודעים הם כי טענו, 270/0 הוועדה;
את לקבל ההחלטה על מהאחיות יותר מיודעים הסוציאליים העובדים כי מראה, הלוח
למרכזים שהפניות העובדה, להיות עשויה לכך הסיבות אחת כאמור, למרכז. הקשיש

הלשכות. דרך המקרים ברוב מתועלות
טענו, לנרקיס מהמפנים 80"/0 למשל, למרכז. ממרכז שונה המפנה עדכון של התהליך
200/0150/0 רק שבהם ומרגנית, ציפורן לעומת הקבלה, על כלל בדרך מדווחים הם כי
של ביותר גדול שיעור גם נמצא הללו המרכזים בשני הקבלה. על קבוע באופן מיודעים

ההפניה. תוצאות על כלל מיודעים אינם כלל שבדרך מפנים,

למרכז, הקבלה על המפנה לעדכון מקובלים דפוסים אין היום כי מראים, אלה נתונים
הוא מהמרכזים בחלק הנפוץ הנוהג מרכז. כל של המקומית ליוזמה נתון הדבר וכי

ההפניה. לתיעול האחראי גורם מהם גדול בחלק המשמשת הרווחה מערכת עדכון

והקבלה ההפניה מתהליכי רצון שביעות 4.4

מלוח הקיימים. והקבלה ההפניה מתהליכי שבעירצון הם מידה באיזו נשאלו המפנים
במידה שביעותרצון הביעו 390/0 שביעותרצון; הביעו מהמפנים 510/0 כי עולה, 17

רמת נמצאה יום לטיפול במסגרות שבעירצון. היו לא הנותרים ו0/"10 בינונית,
שאינם טענו וכ200/0 רבה, שביעותרצון הביעו 220/0 (רק יותר נמוכה שביעותרצון

שבעירצון).

לבין השונים המקצוע אנשי בין שביעותהרצון ברמת מובהקים הבדלים נמצאו
הסוציאליים מהעובדים יותר שביעותרצון הביעו קופתחולים אחיות המרכזים.
שביעותרצון רמת כי מראה, המרכזים בין ההשוואה הבריאות. משרד ומאחיות
.(18 לוח (ראה ובברקן בציפורן היתה ביותר והנמוכה בנרקיס, היתה ביותר הגבוהה

מראה 17 לוח הקיימים. בתהליכים מסוימים שינויים דרושים אם נשאלו המפנים
בעיקר עלה בשינויים הצורך אלה. בתהליכים שינויים חייבו המפנים מכלל 310/0 כי
שביעותרצון של בינונית מידה שהביעו מאלה מחצית רק מרוצים. היו שלא אלה בקרב
בשיעור המקצוע אנשי בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא בשינויים. הצורך את העלו
שונה היה מהשינויים, שביעותרצון שהביעו המפנים, שיעור בשינויים. המעוניינים
בהם המרכזים שני ובציפורן, בברקן בעיקר גבוהים היו אלה שיעורים למרכז. ממרכז

אישביעותרצון. של גבוה שיעור גם נמצא
ללא למרכז ישירה להפניה אפשרות היו: המפנים עלידי שהומלצו העיקריים השינויים
הקשיש; של הקבלה בתהליך המפנה של מעורבות יתר הרווחה; לשירותי לפנות צורך
ההפניה בתהליך הביורוקרטי הסרבול והפחתת יותר מוגבלות אוכלוסיות של קליטה

והקבלה.
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מקצוע אנשי לפי רצויים, ושינויים והקבלה, ההפניה מתהליכי שביעותרצון :17 לוח
(באחוזים)

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי והקבלה מההפניה שביעותוצון

100 100 100 100 ההפניה/הקבלה* מתהליך שביעוו*י*צון

49 34 63 51 ptcfnm
43 54 25 39 למדי
7 6 10 8 לאכלכך
1 61 2 כלללא
29 39 29 31 בתהלינים* לשינוי וצץ

בשינוי) המעוניינים (מתון רצויים שינויים
3 3 6 12 למרכז ישירה להפניה אפשרות 
5  6 11 הקשישים קבלת על בהחלטות שיתוף 
21 2 5 ההפניה תוצאות על דיווח מתן 
7 3 7 17 לקבלה הקריטריונים של והבהרה הרחבה 
7 3 1 11 הקבלה תהליך ייעול 

המקצוע איש בהמלצת יותר רבה התחשבות 
1 2 2 5 קשישים קבלת על בהחלטה

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המקצוע אנשי בין ההבדלים

וטיפול מרכזים לפי רצויים, ושינויים והקבלה, ההפניה מתהליכי שביעותרצון :18 לוח
(באחוזים) יום

סה"כ

טיפול סה"כ מהפניה שביעותרצון
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום מרכזי ומקבלה

100 100 100 100 100 100 100 100 שניעותהוצוף מידת
22 50 38 88 30 55 51 51 pobnm
58 38 50 12 50 45 29 39 למדי

17 12 121810 8 לאכלכך
3    2  10 2 כלללא

54 25 60 6 43 35 32 31 בתהליכים* לשיגוי רצון

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין ההבדלים

השונים המרכיבים ניתוח מתוך שעלו הסוגיות את רבה במידה תואמות אלה המלצות
המקצוע אנשי כי נמצא כזכור, לעיל. שהוצג למרכזים והקבלה ההפניה תהליכי של
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וכי והקבלה, ההפניה של הארגוניים התהליכים את מספיק מכירים אינם בקהילה
העדכון חוסר ההפניה. תוצאות על מסודר באופן מעודכנים אינם הם המקרים ברוב
ברמת הן בקהילה, השירותים מערכת לבין המרכז בין הקשר אופי את בחלקו מבטא
שירותי להפעלת כמשאב בקהילה שימוש של הארגונית ברמה והן בקשיש הטיפול

להלן. 5 בסעיף בהרחבה יידון הנושא המרכז.

בקהילה השיחתים לבין המוט בין הקשו *5

הרב אופיו בקהילה. מוגבלים לקשישים הזמינים השירותים אחד הוא היום מרכז
מעמידים הקשיש של והרציפה הקבועה הביקורים ומתכונת המרכז של שירותי
מהווה המרכז האחרים. הקהילתיים לשירותים ביחס מיוחד במעמד המרכז את
רחצה ארוחות, כגון: בקהילה הניתנים השירותים מן לחלק תחליף מסוימת במידה
המערכת על הטיפול מעמסת את להפחית עשוי הוא שכזה ובתור ופיזיותרפיה,
עם המרכז וקשרי בקהילה השירותים במערך היום מרכז של מעמדו הקהילתית.

שונים. מהיבטים המפנים בשאלון נבחנו הקהילה
רציפות תמיד אין והקבלה ההפניה בשלבי כי מראה, הקודמים בפרקים שהובא הניתוח
גם המפנים אצל נבחן המערכות שתי בין הקשר המרכז. לבין הקהילתית המערכת בין
לשני התייחסו למפנים שהופנו השאלות המרכז. במסגרת בקשיש הטיפול שלב לגבי
בטיפול המפנים של המעורבות וסוג היקף (א) אלה קשרים של עיקריים היבטים
צריכת על במרכז לביקור שיש ההשפעה את רואים הם כיצד ב) המרכז; במבקרי
זו. באוכלוסייה הטיפול לניהול לאחריות התייחסותם ומהי הקהילתיים, השירותים

בקהילה השירותים לבין המרכז בין הקשו 5.1

המרכז שיוזם הקשרים סוגי לפי נבחן הקהילתית המערכת לבין המרכז בין הקשר
זאת, מהם. ושביעותהרצון אלה קשרים של תדירותם הקהילה, המקצוע אנשי עם
ביוזמות להתמקד הבחירה המבקר. בקשיש לטיפול הקשורים לנושאים הנוגע בכל
הקשיש, עם ורציף סדיר קשר מאפשר במרכז שהביקור התפיסה, על מושתתת המרכז
הפניה תידרש הספקתם לשם אשר חדשים, צרכים לאתר המרכז עשוי שבמהלכו
חלק רק מספק המרכז כי ההנחה, גם קיימת זו תפיסה ביסוד הקהילתית. למערכת
השירותים של ספק להוות ממשיכה הקהילה וכי למשתתף, הדרושים מהשירותים

לו. הנחוצים הנוספים
תחומי חמישה של רשימה למפנים הוצגה הקהילה, עם לקשר היוזמית את לבחון כדי
קרובות, (לעתים מהם אחד כל מתבצע תדירות באיזו לציין עליהם והיה קשרים,
על התייעצות (א) כללו: למפנים שהוצגו הקשרים פעם). אף רחוקות, לעתים לפעמים,
הפניית (ג) שהופנה; הקשיש של מצבו על עדכון (ב) במרכז; המבקר בקשיש טיפול
עובר שהקשיש חירום במצב התערבות (ד) מסוימת; בבעיה לטיפול למפנה הקשיש
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הרצאות מתן (ו) במרכז; חדשה פעילות פיתוח על התייעצות (ה) במרכז; בשהותו
מסוים. בנושא

ו400/0 לפחות, אחד בתחום קשר קיום על דיווחו מהמפנים כ600/0 כי מראה, 20 לוח
הקשר תחומי בכל המוצגים. הקשר מתחומי באחד לא אף מעורבים אינם הנותרים

נמוכה. עד בינונית תדירות על המפנים דיווחו
על ועדכון בקשיש בטיפול התייעצות הם המרכזים עלידי היזומים הקשרים עיקר
המרכז כי מהמפנים כ400/0 ציינו אלה בתחומים גם אולם, שהופנה. קשיש של מצבו

מעולם. קשר עמם יזם לא \

בפיתוח להתייעצות באשר הן  ביותר מעטות היו הפעלתו בנושא המרכז יוזמות \

כי דיווחו מהמפנים ויותר 70></0) הרצאות במתן לצורך באשר והן חדשות פעילויות ]

אלה). בנושאים מעולם אליהם פנה לא המרכז
עם קשר המרכזים יוזמים הנושאים בכל כי מראה, המקצוע אנשי בין ההשוואה

האחיות. עם מאשר יותר הרבה הסוציאליים העובדים
יוזמים מהמרכזים חלק כי מראה, 20 לוח גדולה. השונות היתה המרכזים בין גם
שלושה על דיווחו מהמפנים 650/0 שבו רותם, למשל הקהילה, עם יותר תכופים קשרים
מהמפנים (ל930/0 מעטים הקשרים מרגנית, כגון אחרים, ואילו קשר, תחומי ויותר
ביותר נמוכות לקשר היוזמות מהתחומים). באחד לא אף קשר היה לא למרגנית

יום. לטיפול במסגרות
הארגון לבין המרכז בין הקיימים מהקשרים שבעירצון הם מידה באיזו נשאלו המפנים
שהם טענו 250/0 רבה, שביעותרצון הביעו מהמפנים מחצית כי מראה, 19 לוח שלהם.
היתה שביעותהרצון רמת כלל. מרוצים אינם שהם אמרו ו120/0 כלכך; מרוצים אינם

.(20 (לוח יום לטיפול במסגרות משמעותי באופן נמוכה
הנפוצים. הקשר תחומי מספר לבין שביעותהרצון מידת בין מובהק קשר קיים
תחומי של יותר גדול מספר שלהם מקצוע אנשי בקרב נמצאה יותר גדולה שביעותרצון
מרוצים היו יותר, רבים קשרים שלהם הסוציאליים, העובדים כי נמצא, למשל קשר.
למרכז, ממרכז שונה היתה שביעותהרצון רמת האחיות. מאשר יותר הקיים מהמצב
ברותם, = (כגון יותר רבים בתחומים קשרים היו שבהם במקומות יותר גבוהה והיתה
ומרגנית). ציפורן (כגון מעטים היו הקשרים שבהם במרכזים ונמוכה ובנרקיס) בברקן

יום. לטיפול במסגרות למדי נמוכה שביעותרצון רמת היתה בדומה,
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מקצוע אנשי לפי בקהילה, לשירותים המרכז עלידי היזומות הפניות סוגי :19 לוח
(באחוזים)

אחיות
עו"ס משרד סה''כ
בלשכות הבריאות קופ"רו יוס מרכזי בקהילה1 מקצוע לאיש מהמרכז פניות

בקשיש* טיפול על התייעצות
29 5 15 19 קרובות לעתים
40 14 21 28 לפעמים
17 64 50 41 לא כלל

הקשיש* מצב עדכון
31 7 12 19 קרובות לעתים
36 19 27 30 לפעמים
18 62 52 41 לא כלל

מיוחדת* בבעיה לטיפול הקשיש הפניית
26 51 3 17 קרובות לעתים
44 12 21 29 לפעמים
12 67 44 37 לא כלל

חירום* במצב התערבות
26 7 12 17 קרובות לעתים
22 2 13 15 לפעמים
29 79 57 52 לא כלל

חדשות פעילויות על התייעצות
7 12 4 7 קרובות לעתים
13  7 8 לפעמים
56 81 81 73 לא כלל

מסוים בנושא הרצאות מתן
3 12 4 6 קרובות לעתים
10 2 9 8 לפעמים
73 74 72 75 לא כלל

מהמרכז הפגיות קיימות בהם נושאים מספר
בקהילה מקצוע לאיש

100 100 100 100 קרובות/לפעמים) (לעתים
6 67 54 41 נושא שום
9 5 4 6 אחד נושא
10 10 10 10 נושאים שני
26 12 12 18 נושאים שלושה
39 7 19 25 ויותר נושאים 4
100 100 100 100 הקיים* מהקשר שביעותרצון

0 33 53 54 שבערצון כן,
0 17 31 25 לאכלכך
0 24 13 12 לא כלל
4 26 3 10 ציינו לא

ל0/"100. מסתכמים הטורים רחוקות" ''לעתים שצייט האנשים אחוז את מוסיפים אם 1

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חס המקצוע אנשי בין ההבדלים
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וטיפול מרכזים לפי בקהילה, לשירותים המרכז עלידי היזומות הפניות סוגי :20 לוח
(באחוזים) יום

סה"כ סח"כ
טיפול מרכזי
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום המרכז1 עלידי יזומות פניות

בקשיש טיפול *ל התייעצות
18  19 25 2 25 18 19 קרובות לעתים
26  25 38 19 40 34 28 לפעמים
42 93 38 19 47 25 34 41 לא כלל

הקשיש* מצב .גדנון
18  18 25 4 15 18 19 קרובות לעתים
29  29 50 17 45 34 30 לפעמים
41 88 35 25 47 10 41 41 לא כלל

0*וחדת* בבעיה לטיפול הקשיש הפניית
16  12 19 4 25 5 17 קרובות לעתים
29  29 50 25 35 41 29 לפעמים
37 94 35 13 54 25 27 37 לא כלל

חייוט במצב torwm
16  18 13 2 20 23 17 קרובות לעתים
£1  12 32 10 20 14 15 לפעמים
52 93 59 25 73 45 50 52 לא כלל

חדשות פעילויות על התייעצות
*12 2 5 7 קרובות לעתים
ר   6 2 20 14 8 לפעמים

76 100 94 81 94 70 59 73 לא כלל
מסוים בנושא הוצאות מתן

5 6 6  2 10 56 קרובות לעתים
7   13  15 9 8 לפעמים

78 88 88 87 90 65 68 75 לא כלל
הפניות קיימות בהם נושאים מספר

בקהילה מקצוע לאיש מהמומ
100 100 100 100 100 100 100 100 קרובות/לפעמים) (לעתים
S1 93 50 19 55 20 41 41 נושא שוס
8 7   17 5 5 6 אחד נושא
5  6 19 17 10 5 10 נושאים שני

14  31 31 4 30 18 18 נושאים שלושח
22  13 31 4 35 32 25 ויותר נושאים 4

100 100 100 100 100 100 100 100 הקיים* מהקשו שביעותוצון
$2 17 41 81 27 80 55 54 שבערצון ,p
SS 17 22 13 44 20 23 24 לאכלכך
3 28 4 4 15  23 12 לא כלל
14 39 12  12   10 ציינו לא

ל1000/0. מסתכמים הטורים רחוקות" ''לעתים שציינו האנשים אחוז את מוסיפים אם 1

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם מרכזים בין ההבדלים .

השינויים על נשאלו חלקית, שביעותרצון או אישביעותרצון שהביעו המפנים,
וקבוע מסודר קשר יצירת היו ההמלצות הקיימים. הקשרים לשיפור הדרושים
של מצבם על ועדכון התייעצויות לקיום רצון זאת); ציינו 39"/0) לקהילה המרכז ביו
;(90/0) במרכז במתרחש ומעורבות פעולה שיתוף יתר ; (3/P0) למרכז שהופנו הקשישים
היות .(70/0) במרכזים הקיימים והפעילויות השירותים על והסברה אינפורמציה ויתר
את ופחות דעותיהן את בעיקר מבטאות אלה המלצות אחיות, הן הלאמרוצים שרוב
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קשר ליזום נוטים המרכזים היום, הקיים במצב הסוציאליים. העובדים של הדעות
לפי בקהילה. בקשיש המטפלות הבריאות מערכות עם מאשר יותר הרווחה מערכת עם
הבריאות גורמי לבין המרכז בין במיוחד הקשרים להידוק מקום יש שהוצגו, הנתונים

בקהילה.

הקהילתיים השיחתים צוינת על במוט הביקור השפעת 5.2

צריכת על במרכז הביקור השפעת הוא המרכז לבין הקהילה בין הקשר של נוסף היבט
הראשונה בנושא. שאלות שתי נשאלו בקהילה המקצוע אנשי הקהילתיים. השירותים
בקשיש, בטיפול עצמו המקצוע איש של מעורבותו על במרכז הביקור להשפעת התייחסה
אחרים שירותים צריכת על הביקור של ההשפעה למידת התייחסה השנייה והשאלה

בקהילה.
את מפחית במרכז הביקור המקרים ברוב כי טענו מהמפנים 190/0 כי מראה, 21 לוח
טענו הנותרים ו290/0 מהמקרים, בחלק כי טענו 520/0 המבקר, קשיש בטיפול מעורבותם
היתה יום לטיפול במסגרות ההתפלגות מעורבותם. את מפחית אינו במרכז שהביקור
המרכזים ובין המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים היו לא המרכזים. של לזו דומה

המבקר. בקשיש בטיפול המעורבות במידת השונים

בקהילה המקצוע אנשי מעורבות על יום במרכז הקשיש השתתפות השפעת :21 לוח
(באחוזים) המקצוע אנשי לפי קהילתיים, בשירותים השימוש ועל

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי במשתתף בטיפול מקצוע אנשי מעורכות

בטיפול המקצוע אנשי במעורבות הפחתה
100 100 100 100 במוגז המשתתף בקשיש
13 20 24 19 כן המקרים ברוב
65 45 44 52 לא ובחלק כן בחלק
12 13 10 12 מהמקרים קטן בחלק
9 23 22 17 לא המקרים ברוב

בעקבות אחוים לשיחתים הפניות הפחתת
100 100 100 100 במוגז ההשתתפות
40 52 36 41 רבה במידה
47 43 50 48 מסוימת במידה
10 5 11 8 מועטה במידה
33 2 לא בכלל
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המקצוע אנשי מעורבות על יום במרכז הקשיש של ההשתתפות השפעת  22 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי קהילתיים, השימושבשירותים ועל בקהילה
סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי מקצוע איש מעורבות
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום במשתתף בטיפול

המקצוע אנשי במעורבות הפחתה
100 100 100 100 100 100 100 100 במרכז המבקר בקשיש בטיפול
12 18 12 25 19 25 23 19 כן המקרים ברוב
54 41 65 50 45 50 64 53 לא ובחלק כן בחלק
14 18 6 6 17  5 12 מהמקרים קטן בחלק
14 24 18 19 19 25 9 17 לא המקרים ברוב

אחרים לשירותים הפניות הפחתת
100 100 100 100 100 100 100 100 נמונז הביקור בעקבות
31 61 39 50 33 20 46 41 רבה במידה
50 22 50 38 42 75 55 48 מסוימת במידה
17 12 6 6 19 5  8 מועטה במידה
3 6 6 6 4   2 לא בכלל

במבקרי בטיפול מעורבת להיות ממשיכה הקהילתית המערכת כי מראים, אלה ממצאים
המקצוע אנשי על המוטלת הטיפול ממעמסת חלק מוריד במרכז הביקור ואולם המרכז,

בקהילה.
המפנים אצל נבחנה בקהילה השירותים צריכת על יום במרכז ההשתתפות השלכות
ההשפעה מידת את להעריך המפנים נתבקשו שבה כוללנית, בשאלה צורות בשתי
היה שבה מפורטת, ובשאלה בקהילה, בשירותים השימוש על במרכז ההשתתפות של

בנפרד. הקהילתיים מהשירותים אחד לכל להתייחס עליהם
את ראו המפנים כל במרכז, הביקור השלכות את הכללית בהערכה כי עולה, 21 מלוח
410/0  אחרים לשירותים ההפניות את אחרת או כזו במידה כמפחית במרכז הביקור
הבדלים נמצאו לא מועטה. במידה ו80/0 מסוימת, במידה 480/0 רבה, במידה ציינו
לביקור. המיוחסת ההשפעה במידת השונים המרכזים ובין המקצוע אנשי בין מובהקים
מידת את לציין עליהם והיה שירותים, של לרשימה להתייחס המפנים נתבקשו בהמשך
הבאים: השירותים את כללה הרשימה מהם. אחד כל על במרכז הביקור של ההשפעה
בלשכות, פרטני סוציאלי טיפול כביסה, ארוחות, חברתיים, ביקורים אישי, טיפול

שיקום. ולשירותי לבתיאבות פנייה אשפוז, שירותי בקהילה, בריאות שירותי
בקהילה הניתנים מהשירותים אחד כל על משפיע במרכז הביקור כי מראה, 23 לוח
שירותי צריכת על רבה השפעה לביקור ייחסו (700/0) מהמפנים גבוה אחוז שונה. במידה
גם יוחסה השפעה של מעטה לא מידה .(550/0) חברתיים בביקורים השימוש ועל ארוחות
מועטה השפעה למוסדות. ופנייה בקהילה שיקום שירותי אישי, טיפול בשירות לשימוש
בריאות ושירותי אשפוז שירותי כביסה, שירותי צריכת על לדעתם, היתה, יחסית

בקהילה.
השימוש על השפעות פחות במרכז לביקור ייחסו יום לטיפול למסגרות המפנים

השירות. מתחומי אחד בכל בקהילה בשירותים
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הבריאות משרד אחיות כי מראה, השונים המקצוע בעלי של ההערכות בין ההשוואה
והעובדים קופתחולים אחיות מאשר במרכז לביקור יותר רבה השפעה לייחס נוטות
אשפוז בריאות, לשירותי בהתייחסותם במיוחד בולטים ביניהם ההבדלים הסוציאליים.

בקהילה. ושיקום
מרבית על במרכז הביקור השפעת בהערכת המרכזים בין גדולה שונות נמצאה
בהתייחסות האחידות .(24 לוח (ראה חברתיים וביקורים מארוחות חוץ השירותים,
הם ובכך אותם מספקים המרכזים שכל לעובדה, אולי, קשורה, אלה שירותים לשני
בין השונות האחרים, השירותים לגבי בקהילה. הניתנים לשירותים תחליף מהווים
בעיקר הכוונה השירותים. בסל המרכזים בין מהבדלים בחלקה לנבוע עשויה המרכזים
ובנרקיס, ברותם כי נמצא, כך שיקום. ושירותי פרטני סוציאלי טיפול כביסה, לשירותי
השימוש את יותר רבה במידה מפחית אכן במרכז הביקור כביסה, שירותי יש שבהם
שירותים שבו במרגנית, כי נמצא, ובריאות שיקום שירותי לגבי בקהילה. זה בשירות
לכך בדומה בקהילה. בהם השימוש את במרכז הביקור מפחית יותר, מודגשים אלה
השימוש כי המפנים העריכו סוציאלי, עובד של שירות יש שבו בנרקיס, כי נמצא,
על ההשלכות סוציאלי, עובד אין שבו במרגנית, זאת לעומת פחת. בקהילה זה בשירות

קטנות. זה בשירות השימוש
הקהילה בשירותי השימוש לבין המרכז של השירותים סל בין ההתאמה מגמות למרות
נובעות הן אין השירותים. צריכת על עקיפות השלכות יש במרכזים לשימוש כי נמצא,
טיפולית. כמסגרת המרכז של אופיו מעצם אולי אלא הספציפי, השירות מקיום בהכרח
מייחסים המפנים רקפת, כגון אחות, שירות אין שבהם במרכזים גם כי נמצא, למשל
רואים לנרקיס המפנים דומה, באופן בקהילה. השירות צריכת על השפעות למרכזים
במרכז שאין אףעלפי שיקום בשירותי השימוש את כמפחית במרכז הביקור את
המפנים בהערכת גם ביטויין את מוצאות המרכז של העקיפות ההשפעות פיזיותרפיה.

ממושך. אשפוז ובמיוחד כללי אשפוז שירותי צריכת על הביקור השלכות את
ובהתחשב בקהילה, הניתנים מהשירותים חלק המחליפה כמסגרת המרכז ראיית לאור
קבוע באופן אחד משירות יותר מספק אחרים, משירותים בשונה שהמרכז, בעובדה
של הדעות המרכז. במבקרי לטיפול האחריות מוקד בדבר השאלה גם עולה ורציף,
האחריות את ייחסו מהמפנים 380/0 כי מראה, 25 לוח זו. בסוגיה חלוקות היו המפנים
התקבלו דומות התפלגויות הגורמים. לשני  ו120/0 בקהילה לשירותים 480/0 למרכז;
לבין המצוי המצב בין גבוה מתאם נמצא הרצוי. המצב את המפנים ראיית לגבי גם

הרצוי. המצב
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את מפחיתה במרכז ההשתתפות בה המידה את המקצוע אנשי של ההערכה :23 לוח
(באחוזים) מקצוע אנשי לפי קהילתיים, בשירותים השימוש

אחיות
עו"ס משרד סה"כ השימוש הפחתת מידת
בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי קהילתיים! בשירותים

איש* טיפול
38 41 25 34 רבה במידה
40 44 38 40 בינונית במידה
7 2 11 3 לא כלל

לקשיש* חברתיים ביקורים
45 65 59 55 רבה במידה
44 20 35 35 בינונית במידה
 10 2 3 לא כלל

ארוחות
72 68 70 70 רבה במידה
18 18 25 21 בינונית במידה
4 10 2 4 לא כלל

כביסה
27 36 25 28 רבה במידה
19 3 8 11 בינונית במידה
39 41 48 43 לא כלל

בלשכות פרטני סוציאלי טיפול
21 42 25 27 רבה במידה
49 26 43 42 בינונית במידה
14 14 8 12 לא כלל

בקהילה* בריאות שירותי
10 34 8 15 רבה במידה
29 42 37 35 בינונית במידה
24 5 27 21 לא כלל

(בבתיחולים)* אשפת שירותי
3 29 6 10 רבה במידה

25 29 19 24 בינונית במידה
42 17 48 28 לא כלל

לבתיאבות פנייה
36 50 38 40 רבה במידה
42 34 33 37 בינונית במידה
7 5 3 5 לא כלל

בקהילה* שיקום שירותי
25 54 23 31 רבה במידה
38 26 33 33 בינונית במידה
12 2 20 13 לא כלל

ל0/"100. מתחבר הטורים סכום מועטה" "במידה המשיבים אחוז את מוסיפים אם 1
a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המקצוע אנשי בין ההבדלים *
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את מפחיתה במרכז ההשתתפות בה המידה את המקצוע אנשי של ההערכה  24 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי קהילתיים, בשירותים השימוש

סח"כ סח"כ
טיפול מרכזי הפחתת
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום קהילתיים1 בשירותים השימוש

אישי טיפול
27 24 28 53 29 5ג 9 34 רבה במידה
44 41 44 33 24 35 59 40 ביטנית במידח
19 18 7 16 10  3 לא כלל

לקשיש חברתיים ביקוויס
47 47 44 53 40 50 27 55 רבה במידה
35 41 33 40 24 40 59 35 בינונית במידה
5 6   4  5 3 לא כלל

ארוחות ג.

77 45 39 80 74 75 50 70 רבה במידה
12 24 44  14 10 41 21 ביטנית במידה
3 4  7 4 10 5 4 לא כלל

כביסה ד.
9 24 17 27 11 45 9 28 רבה במידה
4 12 11 27 7 511 ביטנית במידה

42 47 22 13 47 35 77 4 לא כלל

בלשנות 0וטני סוציאלי טיפול
20 18 22 27 18 40 32 27 רבה במידה
40 18 22 40 34 30 50 42 במידחביטנית
19 35   24 10 5 12 לא כלל

בקהילה בריאות שיוותי
11 24 11 13 9 20 9 15 רבה במידה
18 12 17 47 33 30 34 35 ביטנית במידה
27 47   33 30 14 21 לא כלל

(בבתיחולים)1 אשפוז שיריתי
5 18 11  16 5 9 10 רבה במידח

24  28 53 20 20 32 24 ביטנית במידה
44 71 28 40 51 40 27 38 לא כלל

לבתיאבות פנייה
27 29 33 27 40 20 46 40 רבה במידה
28 18 44 40 38 45 36 37 במידחביטנית
19 24   7 5  5 כלללא

בקהילה* שיקוס שיוותי
38 41 11 20 29 30 27 31 רבה במידה
24 24 22 60 20 30 41 33 במידחביטנית
3 18 4  24 20 25 13 כלללא

ל1000/0. מתחבר הטורים סכום מועטה1' "במידה המשיבים אחוז את מוסיפים אם 1

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המרכזים בין ההבדלים
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והרצוי, המצוי בקשיש, לטיפול הכוללת האחריות את המקצוע אנשי ראיית :25 לוח
(באחוזים) מקצוע אנשי לפי

אחיות
עו"ס משרד סה"כ
בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי הכוללת האחריות ראיית

לטיפול הטללת האחריות גמצאת מי ביד*

יום* במוגז המשתתף בקשיש
39 51 28 38 . המרכז מצוות מישהו או מנהל
47 36 57 48 הקהילתיים השירותים
11 13 12 12 הגורמים שני
33 2 במקרה תלוי

הכוללת האחריות להיות צוינה מי בידי
יום במונז המשתתף בקשיש לטיפול

36 35 34 35 המרכז מצוות מישהו או מנהל
34 40 43 39 הקהילתיים השירותים
21 23 19 21 . הגורמים שני
10 3 3 5 במקרה תלוי

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המקצוע אנשי בין ההבדלים

והרצוי, המצוי בקשיש, לטיפול הכוללת האחריות את המקצוע אנשי ראיית :26 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים לפי

סה"כ סה"כ
טיפול מרכזי
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום הכוללת האחריות ראיית

האחריות נמצאת מי בידי
בקשיש לטיפול הכוללת

יו0* גמונז המבקר
43 13 13 36 31 35 50 38 המרכז מצוות מישהו או מנחל
34 73 87 50 42 60 32 48 הקהילתיים השירותים
20 13  14 22  14 12 הגורמים שני
3    4542 במקרה תלוי

האחריות להיות צריכה מ> גידי
המבקר בקשיש לטיפול הכוללת

יום במרכז
31 33 24 38 34 20 32 35 המרכז מצוות מישהו או מנחל
28 53 53 38 34 45 41 39 הקהילתיים השירותים
36 13 17 19 28 15 23 21 הגורמים שני
>  6 6 4 20 5 5 במקרה תלוי

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חס המרכזים בין ההבדלים
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האחריות בתחום והרצוי המצוי בראיית המקצוע אנשי בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
למשל, נמצא, במרגנית המרכזים. בין ניכרים הבדלים נמצאו זאת, לעומת הטיפול. על
שם רקפת, לעומת ,(730/0) לקהילה האחריות את ייחסו המקצוע אנשי מרבית כי
.(26 לוח (ראה לטיפול כאחראים בקהילה השירותים את ראו מהמפנים כשליש רק
הנטייה למשל) (מרגנית מהמרכזים שבחלק עלה, הרצוי למצב המפנים מהתייחסות
היא הנטייה למשל) (רקפת באחרים ואילו למרכז, יותר האחריות את להעביר היא
גידול יש המרכזים בכל הקיים. המצב את להשאיר או המרכז, אחריות את להפחית
על הטלתה במקום ולקהילה, למרכז המשותפת באחריות המאמינים המפנים בשיעור

הללו. מהגופים אחד
המערכת כי המפנים נתוני מראים האחריות, מוקד בקביעת הבהירות חוסר למרות
את המקלה כמסגרת עלידם נתפס המרכז וכי במבקרים, בטיפול מעורבת הקהילתית
היותו בשל והן חלופיים שירותים הספקת בשל הן המוגבל, בקשיש הטיפול עומס
זו תפיסה בקהילה. המוגבל הקשיש של תפקודו להבטחת התורמת ייחודית מסגרת

בו. המבקרים למען המרכז לתפקידי המפנים של בהתייחסותם גם עולה
ממלא המרכז שבה המידה את לציין עליהם והיה תפקידים, של רשימה הוצגה למפנים
קיימים ולמנהלים. למבקרים גם הופנתה דומה שאלה בו. המבקרים למען אותם
השונים התפקידים על ההדגש במידת אלה גורמים שלושה בין מסוימים הבדלים
כמסגרת ובראשונה, בראש המרכז, ראיית הוא לשלושתם המשותף ד'). פרק גם (ראה
מעומס המשפחה בשחרור גם המרכז בתפקיד רבה חשיבות רואים המפנים חברתית.
.(27 לוח (ראה בו למשתתפים ופחות המרכזים למנהלי דומים הם ובכך הטיפול,
טענו 610/0) המפנים עלידי מאד מודגשת אחזקתית כמסגרת המרכז של הפונקציה
מדגישים הסוציאליים העובדים המרכזים. למנהלי בדומה רבה) במידה מודגש זה כי

הבריאות. משרד מאחיות ובמיוחד האחיות, מן יותר זו פונקציה
לנרקיס המפנים כי מראה, 28 לוח זו. פונקציה בראיית ביניהם שונים היו המרכזים
בין הבדלים היו לא לרקפת. המפנים לעומת ההחזקתית הפונקציה את פחות הדגישו

והמשתתפים. המנהלים בהתייחסות המרכזים שני

לימוד הבריאות, על השגחה ובהם: האחרים, התפקידים את פחות הדגישו המפנים גם
המרכז של הפונקציה התפקוד. יכולת ושיפור בתחביבים עיסוק חדשות, מיומנויות
מהמפנים. 42"/0 עלידי רבה במידה הודגשה המשתתף בריאות על המשגיחה כמסגרת
והמנהלים, המשתתפים נתוני לניתוח בדומה למרכז. ממרכז שונה היתה ההדגש מידת
הדבר השירותים. לסלי ישירות המרכז תפקידי על ההדגשים את לייחס אין פה גם
המפנים. עלידי שונה במידה המודגשות הנוספות הפונקציות לגבי גם בחלקו אמור

המרכזים של הקטנה תרומתם את ציינו המפנים גם ולמנהלים, למשתתפים בדומה
מסוימת שונות היתה כאן גם בתחביבים. לעיסוק ובאפשרויות חדשות מיומנויות בלימוד
מראה, המשתתפים לנתוני ההשוואה הללו. הפונקציות על ההדגש במידת המרכזים בין

למרכזים. אלו פונקציות מייחסים המפנים, מן פחות הללו, כי
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המרכזים, תפקידי על השונה בהדגש ומפנים קשישים מנהלים, בין השונות למרות
פונקציות של מגוון המשתתפים עבור ממלא המרכז כי הללו המקורות משלוש עולה

למשפחות. והסיוע ההחזקה הבריאות, החברה, בתחומי
מקצוע אנשי לפי היום, מרכזי של התפקידים את המקצוע אנשי הערכת . n לוח

(באחוזים)

אחיות
עו"ס משרד סה"כ
בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי היום מרכזי של התפקיד

חביתית מסגרת
91 82 89 88 רבה במידה
1 2  2 מועטה במידה

 כלללא
בתחביביט עיסוק

15 32 34 25 רבה במידה
29 27 17 24 מועטה במידה
3 5 2 3 כלללא

חדשות מיומנויות לימוד
17 34 32 26 רבה במידה
35 21 26 29 wm r\vm
3 11 8 6 כלללא

הבריאות על תשגחה
40 55 37 42 רבה במידה
29 11 25 24 מועטה במידה
1 3 6 3 כלללא

התפקח* יגולת שיפור
35 53 35 39 רבה במידה
21 8 24 19 מועטה במידה
3 3 5 3 כלללא

הידרדרות* למניעת החזקתית מסגרת
76 61 43 61 רבה במידה
36 3 מועטה במידה
3 5 2 כלללא

מעומס המשפחות שחרור
86 89 93 89 רבה במידה
21 מועטה במידה
1   2 כלללא

אישיימ* שירותים הספקת
46 54 44 47 רבה במידה
1 8 12 7 מועטה במידה
8 3 כלללא

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המקצוע אנשי בין חחבדלים
ל1000/0. מההתפלגויות אחת כל משלים מוצג, שאינו בינונית" "במידה המשיבים 96 .
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יום וטיפול מרכזים לפי היום, מרכזי תפקידי את המקצוע אנשי הערכת  28 לוח
(באחוזים)

טיפול סה"כ
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן תת0 רקפת יום מרכזי חיום מרכזי של חתפקיד

חברתית מסגרת
89 88 94 88 91 80 85 88 רבה במידה
_____ 5 5 2 מועטה במידח
________ לא כלל

בתחביבים עיסוק
35 25 28 38 22 39 32 25 רבה במידח
24 31 11 6 24 22 32 24 מועטה במידח
3 3 6 6  4   לא כלל

חדשות מיומנויות לימוד
27 50 28 31 25 16 35 26 רבה במידח
35 25 44 25 34 26 15 29 מועטה במידח
5  6 6 11 11 5 6 לא כלל

הבריאות על השגחה
51 50 56 13 33 42 45 42 רבה במידח
19 19 11 56 33 32 20 24 מועטח במידח
8    7 5  3 לא כלל

התפקח יבולת שיפוי
49 31 35 31 36 28 53 39 רבה במידח
11 13 12 13 40 33 11 19 מועטח במידח
3  6  2 11  3 לא כלל

למניעת החזקתית מסגרת
הידרדרות*

62 63 56 44 58 67 80 61 רבה במידח
36 62633 מועטה במידח
 4662 לא כלל

מעומס המשפחות שחרור
89 82 94 94 96 90 90 89 רבה במידה
    2   1 מועטח במידח

2   1 לא כלל
אישיים* שירותים הספקת

46 50 50 75 33 53 15 47 רבה במידח
19 6 11 6 9 5 10 7 מועטח במידח
8    11   3 לא כלל

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המרכזים בין ההבדלים
ל1000/0. מההתפלגויות אחת כל משלים מוצג, שאינו בינונית" "במידה ovpwKin Vo

לתפעול הקשורים שונים מהיבטים שביעותרצונם עלפי גם נבדקה המפנים הערכת
המפנים שביעותרצון מידת את להעריך ביקשה האחת = שאלות שתי נשאלו המרכזים.
איכות הצוות, יחס אווירה, = הכוללת המרכזים לתפעול. הקשורים הגורמים מרשימת
שעות כוחהאדם, מקצועיות מיקום, המקום, של החיצוני המראה נגישות, הטיפול,
וביקשה פתוחה, היתה השנייה השאלה ;(29 לוח (ראה הפעילויות ומגוון ההפעלה
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ואת (30 לוח (ראה במרכזים ביותר הטובים הדברים שלושת את לציין מהמפנים
גם הופנתה כזו שאלה .(32 לוח (ראה במרכזים ביותר להם שמפריעים הדברים שלושת

ולמשתתפים. למנהלים

(באחוזים) היום מרכז של מאפיונים המקצוע אנשי של שביעותהרצון מידת :29 לוח

כל לא
לא לא שבע בך
יודע שבערצון רצון שבערצון המרכזים של אפיונים

יום מרכזי
1  6 83 היום במרכז האווירה
8 1 6 95 בקשיש הטיפול איכות
9  2 89 לקשיש הצוות של היחס
9 8 20 64 למרכז הנגישות
6  10 83 המקום של החיצוני המראה
7 7 16 70 המרכז של המיקום
18 1 10 71 כוחהאדם מקצועיות
7 6 21 65 ההפעלה שעות
17 2 24 57 הפעילויות מגוון

בבתיאבות יום טיפול
 3 12 85 היום במרכז האווירה
  18 82 בקשיש הטיפול איכות
  6 94 לקשיש הצוות של היחס
 9 29 62 למרכז הנגישות
 6 6 89 המקום של החיצוני המראה
 9 26 66 המרכז של המיקום
 3 25 72 כוחהאדם מקצועיות
  33 67 ההפעלה שעות
 10 39 52 הפעילויות מגוון

ממרבית שבעירצון המפנים ככלל, כי נמצא, הראשונה לשאלה שנתקבלו בתשובות
מאיכות לקשיש, הצוות מיחס במרכז, מהאווירה ובמיוחד בפניהם, שהוצגו התחומים
שביעותרצון הביעו מהמפנים 800/0 (מעל המרכז של החיצוני ומהמראה בקשיש הטיפול
הפעילויות מגוון ■. היו המלאה לשביעותרצונם זכו שלא התחומים בין אלה). מנושאים

.(65"/0) ההפעלה ושעות (620/0) הנגישות ,(520/0)

לנושאים בהתייחסותם השונים המקצוע אנשי ובין היום מרכזי בין הבדלים נמצאו לא
המרכזים. לגבי להתייחסות דומה היתה יום לטיפול למסגרות ההתייחסות אלה.
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הספציפי, הגורם את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז הטובים "הדברים :30 לוח
(באחוזים) מקצוע* אנשי לפי

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי במרכז הטובים הדברים

39 20 28 31 המרכז פעילויות
3 26 8 9 מקצועיים שירותים
9 9 11 0 הסעות

14 14 22 17 ארוחות
27 40 55 41 לקשיש חברה
13 11 11 12 לקשיש מסגרת
7 6 2 5 אישי טיפול
6 3 2 4 הפעלה וימי שעות
89 66 59 72 הצוות יחס
35 3 קהילה עם קשר
14 23 14 16 המרכז של פיזיים תנאים
27 31 14 23 אווירה
20 11 34 24 הקהילתיים השירותים על העומס הפחתת
7 9 12 9 הקשיש מצב שיפור
3 6 6 5 מרוצים הקשישים נהדר", "מקום

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המקצוע אנשי בין ההבדלים .

הספציפי, הגורם את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז הטובים "הדברים :31 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים* לפי

סה''כ סח"כ
טיפול מרכזי
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום במרכז חטובים חדבמס

31 29 31 44 41 16 11 31 חמרכז פעילויות
17 24 6  5 11 17 90 מקצועיים שירותים
6 18 25  9 5 6 9 חסעות

25 6 13 13 21 16 17 17 ארוחות
56 35 44 44 59 37 22 41 לקשיש חברה
15 6 19  23 11  12 לקשיש מסגרת
3  13 9 5 אישי טיפול
366 7   4 הפעלה וימי שעות

61 53 56 100 30 100 83 72 הצוות יחס
3   6  5  3 קחילה עם קשר
33 12 13 13 11 37 11 16 המרכז של פיזיים תנאים
17 29 19 38 11 32 28 23 אווירה

השירותים על העומס הפחתת
11 18 25  50 5 39 24 הקהילתיים
3 6 13 6 9 5 17 9 הקשיש מצב שיפור
 18  6   17 5 מרוצים הקשישים נהדר", ''מקום

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין ההבדלים *
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הגורם את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז המפריעים "הדברים :32 לוח
(באחוזים) מקצוע* אנשי לפי הספציפי,

אחיות
עו"ס משרד סה"כ

בלשכות הבריאות קופ"ח יום מרכזי במרכז המפריעים הדברים
5 54 6 14 דבר שום

15 18 12 14 שונות ממוגבלויות הסובלים קשישים קבלת אי
13 7 6 10 תשלום
10 7 6 8 קבלה תהליך
24 21 42 30 מקום העדר
31 21 29 29 הפעלה שעות
12 14 4 10 המרכז של פיזיים תנאים
15 21 15 16 נגישות בעיות
26 3 במרכז אווירה
49 7 27 33 הסעות
9 18 33 19 מקצועיים שירותים
6 4 16 9 אישיים שירותים
1012 9 כוחאדם מקצועיות
16 11 23 18 הקהילה עם קשר
25 7 6 15 המרכז פעילויות מיגוון
2 4  1 בית ביקורי העדר

a < 0.05 יום) טיפול כולל (לא מובהקים חם המקצוע אנשי בין ההבדלים *

הגורס את שציינו המפנים אחוז  היום" במרכז המפריעים "הדברים :33 לוח
(באחוזים) יום וטיפול מרכזים* לפי הספציפי,

סה"כ סח"כ

טיפול מרכזי
יום מרגנית ברקן נרקיס ציפורן רותם רקפת יום במרכז המפריעים הדברים

18 64   8   14 דבר שום
הסובלים קשישים קבלת אי

6 21 23  10 29  14 שונות ממוגבלויות
6  8  21 18  10 תשלום
9 21 31  10   8 קבלה תהליך
39 36 54  44  53 30 מקום העדר
30 7 15 71  71 41 29 הפעלה שעות
24  8    6 10 המרכז של פיזיים תנאים
 7 23 7 13 41 24 16 נגישות בעיות
   14 5 3 במרכז אווירה
33 14 62 43 67 6 6 33 הסעות
12 14 828 6 47 19 מקצועיים שירותים
18    15 6 18 9 אישיים שירותים
12  8 14  6 6 9 כוחאדם מקצועיות
30 36 8 14 31  18 18 הקהילה עם קשר
12  8 57 8 41 6 15 המרכז פעילויות מגוון
3 78     1 בית ביקורי העדר

a > יום) טיפול כולל (לא מובהקים הם המרכזים בין ההבדלים
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אולם יותר, מפורטות היו המפנים התייחסות על הפתוחה בשאלה שנתקבלו התשובות
הצוות של היחס בלט במרכזים ביותר כטובים שצויינו הנושאים בין דומה. מסר בעלות
410/0) המרכז של החברתי הצד הטובים); הדברים כאחד זאת ציינו מהמפנים 7zo/o)

חלק אותו. ציינו (310/0) תעסוקה במיוחד המרכזים, ופעילויות  זה) לנושא התייחסו
הקהילתיים השירותים על העומס הפחתת ,(230/0) במרכז האווירה את הזכירו ניכר
הצוות ויחס המרכז של החברתי הצד כי לציין, מעניין .(170/0) הארוחות ושירות (240/0)

במרכז. ביותר הטוב כדבר המשתתפים עלידי גם שצויינו העיקריים מהנושאים היו
הנושאים: את המפנים הבליטו (32 (לוח היום במרכז להם המפריעים הדברים בין
לגבי הסתייגויות עלו בנוסף, .(29"/0) ההפעלה ושעות (300/0) מקום העדר ,(330/0) הסעות
(190/0) טיפולייםמקצועיים שירותים העדר ,(180/0) הקהילה עם הקשר ,(160/0) הנגישות

.(150/0) פעילויות של מגוון והעדר
אצל עלה ההסעות נושא והקשישים. המנהלים אצל גם נמצאו אלה מטענות חלק
עם הקשר השירותים, למגוון התייחסות היתה המנהלים אצל ואילו המשתתפים,
היקף ואת הצוות מקצועיות את במיוחד הדגישו המנהלים ההפעלה. ושעות הקהילה

המפנים. בהתייחסות כמעט עלו שלא נושאים כוחהאדם,
כמפריעים. שנתפסו ובאלה כטובים שנתפסו בנושאים המרכזים בין הבדלים נמצאו
השירותים על העומס הפחתת את במיוחד מדגישים לציפורן המפנים למשל, כך,
העדר ועל ההסעות על להתלונן ומרבים המרכז, של החברתי הצד ואת הקהילתיים
החברתי, הצד את הצוות, יחס את לחיוב מציינים לרותם המפנים זאת, לעומת מקום.
ומיגוון הנגישות ההפעלה, שעות על להתלונן ומרבים והאווירה, הפיזיים התנאים את
המרכזים וכי אלה, לקשיים מודעות קיימת כי הראה, המנהלים ריאיון הפעילויות.
של המשתנים לצרכים מרבית במידה ולהיענות הפעלתם את לשפר בהתמדה מנסים

המשורתות. האוכלוסיות

סיכום .6

במרכזים להסתייע בהדרגה לומדים בקהילה מקצוע אנשי כי מראים זה בפרק הנתונים
בלשכות הסוציאליים העובדים בקהילה. המוגבל לקשיש המוצע השירותים מסל כחלק
האחיות מאשר עימם, יותר הדוקים בקשרים ומצויים המרכזים, על יותר מיודעים
הלשכות. דרך ההפניה תיעול של הפורמלי לנוהל בחלקה קשורה זו תופעה בקהילה.
של המעורבות במידת המרכזים בין מקומיים הבדלים קיימים כי גם נמצא אולם,
עם סדירים בקשרים נמצאות האחיות גם בהם מרכזים וישנם השונים, המקצוע אנשי

המרכזים.

סיעוד, ביטוח חוק הפעלת לפני המצב את משקפים אלה נתונים כי לזכור חשוב
המקצוע אנשי בקרב יותר נפוצים במרכזים והשימוש ההיכרות הידע, היום, כי וייתכן

בקהילה.



315 בקהילה המפנים הגורמים בקרב ומידע עמדות הפטה, דפוסי

הטיפול עומס את כמשחררים המרכזים את המפנים תפיסת הוא אחר חשוב ממצא
על במרכז לביקור יוחסה יחסית רבה השפעה האחרים. הקהילתיים השירותים על
על יוחסה השפעה של בינונית ומידה חברתיים וביקורים ארוחות בשירותי שימוש
לצביונו בחלקן קשורות היו שיוחסו ההשלכות ובשיקום. אישי, טיפול בשירותי שימוש
בדומה במרכז, ראו המקצוע אנשי זאת, עם יחד בו. הזמינים ולשירותים המרכז של
על המשגיח מקום אחזקתית, מסגרת לבילוי, חברתית מסגרת ולמשתתפים, למנהלים
המרכז את בחיוב תיארו בקהילה המקצוע אנשי שירותים. לקבלת ומקום הזקן בריאות
משפחתו. ולבני לזקן משמעותית ומסגרת טוב צוות טובה, אווירה עם נעים, כמקום

ההפניה נוהלי בשיפור המרכזים, על ידע יותר בהפצת הצורך עולה דבריהם מתוך
בזקן הטיפול לשיפור בקהילה, המקצוע אנשי לבין המרכזים בין הקשרים ובהידוק

בקהילה. זמינות מיומנויות של יותר טוב ולניצול



1י
המנהלים) מריאיון (נתונים לאיהפניה וסיבות בהרכבם שינו"ס המפנים, הגורמים :11 נספח

ס אלץ ציפורן מרגנית ניקיס ניקו סיגלית כוכים | כלנית | בתש | רותם | פרג | רקפת | ההפניה מאפיני
ר*
£ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 הפניה מק1תת

5 ההפניות) >*<)

ii 10*1 zo1** 300A 75% SS'M) 88<K 20V0 10<* *ו*1\ 20^ 50^1 80^ תותח לשכות

^ J%0 60*1 70*> %25 15*> 10*1 80*1 80*> %43 %70 30^ 20*1 בריאות מערכת

^ 60*< 20*,    10*<  10*1 15*1 10*< 20*1 10*1 ישירה פנייה

^ יותר יותר פחות אין יותר אין יותר יותר אין אין אין אין שיגי*י0
§ מהמשפחה מהמשפחה מהמשך מבריאות מבריאות מבריאות ההפניה במקוו1ת
Cl טיפול האחרונות נשגת"ס

^ המפנים* ה*יכת
ךו ההפניה את

2 2 2 3 2 3 3 2 1 9 21 21 מספיק מפגיס

2 2 2 1 211319221 אוכלוסייה זיהוי

1 1 2 1111111191 ברורים קריטריונים

2 2 21211112221 חכרתחמרכי

2 21 1111119121 בטיפול במרכז שימוש

2 22 2211112221 מועמד הכנת

2 21111111 21 31 קבלתו אחר מעקב
לא. בכלל = 3 מסוימת, במידה = 2 רבה; במידה = 1 התפוצה: מידת את מציינים המספרים 1

רווחוז. לשכות בעיקר 2



המנהלים) מריאיון (נתונים רצויות הפצה ופעילויות המינז לפרסום שביצעו מגולות :21 נספח
אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום כלנית ברוש רותם פרג רקפת ההפצה פעילות

הפצה פעילויות
9 96625768968 סה"נ

/ + + _ +  +  +  חוברת
a
P + + + + ! + + + +  מכתבים

י£ עם: מפגשים
ז£ + + ___ + __  + + + מט"ב
3 + + + + _ + + + + + + + אחיות
£ + + + __ _ + + + + + + רופא
2 + + + _ + _ + + + + + ביתחוליס
j? + +__  + + + + + + מועדון
^ _  + + + + + + + + + + רוותח לשכת
1^ + + _ + ____ + + + + פתוח בית
רז + + +_ _ + _ + + + + בעיתון כתבות
c
F פנייה פנייה חוברת יותר ידוע לא לא כתבה הפצה חוברת הסברה  הזמנת יותר רצויות הפצה פעולוו!
£ ללשכות ללשכות המרכז על הסברה איך בעיתון הסברה הזמנת  משפחות שיווק
c ולקופת ולקופת משפחות
§ חולים חולים הרצאות 
£ מגורמים
ח מקצועיים

£
/\
וי
ר"



00
**<

המנהלים) מריאיון (נתונים הפניות מספיק לה*דו הסיבות של והערכה ההפניות בהיקף שינויים הפניות, היקף ו3: נספח
*5 אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום גלנית ברוש וותט פוג רקפת הפניות nהיקף
Jr חמופגים מספר
~ 61 ידוע לא 7 10 263435 11 לחודש בממוצע
■£ יותר אין יותר אין פחות אין יותר יותר אין פחות אין יותר בשנה בהיקף שינויים
£= הפניות הפניות הפניות הפניות הפניות הפניות הפניות האחרונה
£ מוכר  מודעות  שיבושים איתור  הפצה  המרכז  המקום  לשינוי הסיבות
£ יותר גידול  בלשכה חידוש  מכירים  עשה מוכר
■£ פיתוח  במספר עם קשר יותר איתור טוב שם 
5 ארוך יום הקשישים פלימן פרסום  בהתחלה פרסום 
/1 המרכז
~ו משקף ההפניות היקף
^ לא לא p כן לא לא p לא כן לא לא לא צורך
רו 11£ שהיקף לכן סיבות

אינו ההפניות
הצורן את מבטא

322ל2ל13לל33 המפנים מודעות חוסר
א א א א בעיני למרכז סטיגמה

2 222ר2ר32רר2 הקשיש
2 213ל3ל33לל2 המשפחה התנגדות
323ו3ו21וו11 מלאה תפוסה
331121111323 מחיר
132נ3נ33ננ11 הפיזי המיקום
  טט   ט  ט  1 1 בהסעה מקום העדר
__, <__<_<_!_ ליציאה בהכנה צורך

לא. בכלל = 3 בינונית; במידה = 2 רבה; במידה = 1 מקרא:



המנהלים) מריאיון (נתונים לשינויים והסיבות המופנית, באוכלוסייה שינויים המופנית, האוכלוסייה סיג י*: נספח
אלון ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכוס כלנית ביוש רותס פרג יקפת מופנית אוכלוסייה

המופנים .;קשישי0 סוג'
* (באחוזים)

p  100* 100* 100* 40% 100* 100% 100* 60* 100* 40* 6m< מוגבלים

§5 100* 30* vm 20* תשושינפש

^ בניידות מוגבלים אינם
§  7 ~J0*  30*  20* 6י15 אישי בטיפול או

^ אין אץ אין יותר ידוע לא יותר יותר יותר יותר אין יותר יותרתשושי המופנים בסוג שינויים
9 מוגבלים מוגבלים מוגבלים עצמאיים מוגבלים מוגבלים נפש האחרונה בשנה
\ג
ין לא לא לא מדיניות לא חוק  נכונות  מודעות חוק לא פיתוח  מודעות  לשינויים סיבות
£ רלוונטי רלוונטי רלוונטי המרכז רלוונטי סיעוד המרכז בקהילה ביטוח רלוונטי שירותים פרסום 
^ חוק  מדיניות לקלוט סיעוד לעצמאיים עם קשר 
£ ביטוח מרכז מודעותה  השומר תל
0 סיעוד איתור  בקהילה
§ [ | §נרחב
ם

£

<(
ג"



^ המנהלים) מריאיון (נתוגיס רצויים שינויים נוספים, מידע במקורות שימוש המידע, איכות הטפסים, ההפניה, תהליך :S1 נספח
*"*"* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 י 1 1 אלון1 ציפורן מרגנית נרקיס ברקן סיגלית כרכום נלנית ברוש רותם פרג רקפת ההפניה תהליך
*2 דרך דרך הפניה דרך דרך  רווחה אחות דרך  רוותה פנייה טופס דרך  לשכות ההפניה תהליך
רו הלשכות הלשכות ישירה הלשכה הלשכה ישירות משרד ישירות ישירה הפניה הלשכות ישירות
* בריאות הבריאות  בריאות למרכז  מהלשכה + בריאות
5 דרך  הלשכה דרך העברה  בי"ח
j\ הלשכה למרכז הפניה
£[ ללשכה
ק כן ^ לא לא p p לא p לא לא p לא לא הפניה טופס קיים
3< בשימוש
jc טפסיטלהפניח:

+ + + + + + + +  + + + סוציאלית הערכה
^   + + + + +  + + + + רפואי טופס
£ + + + + + + + + + + + + תפקודית הערכה
jc המיד> איכות
? בטפסים
9 112121213133 מהימן

1 12121213133 מקיף
11 21111111 3 3 ברור
1111111 21111 בזמן

ריאיון ריאיון ריאיון ריאיון ריאיון התייעצות ריאיון ריאיון ריאיון ריאיון עם שיחה שיחה מידע במקורות שימוש
צוות צוות אנשי עם ביקור עו"ס עם ביקור  ביקור מפנה נוספים
מרכז מרכז מקצוע בית המטפל בית בית הסתכלות 

ביקור  ביקור 
בית לפי בית

התייעצות  צורך
אחות

יותר יותר לא לא שינוי לא לא לא לא לא שיפור יותר רצויים שינויים
מעורבות מעורבות הטופס קליטה בית ביקורי בהפניה
המפנים המפנים להפניה כניסה יותר

לעוסק
הפצה יותר

לא. ובכלל מועטה במידה = 3 בינונית; במידה = 2 רבה; במידה = 1 ל מקרא



המנהלים) מריאיון (>ת1ני0 n*nplff11 nw1n עבודת אופן הקבלה, מתכונת לקבלה, ההפניה גץ ה!מן ו6: (ספח
אלין* ציפורן מרגנית ניקיס ברקן סיגלית* כוכים כלנית בייש רותם פוג רקפת ההפניה מאפייני
שבוע שבוע שבוע שבועות 6 ימים 23 מיד מיד ימים 23 מיד מיד מיד 23 לקבלה הפניה זמן
שבועיים שבועיים חודש עד שבועות
ועדה ועדה ועדה ועדה ועדה + המנהל ועדה המנהל + מנהל ועדה התייעצות ועדה הקבלה פוליפ

עם דיון + אחות אחות עם
עו"ס עו"ס ועדה +
באגף פורמלית

5£ כל64 כל64 פעם 6 כל פעם פעם   פעם 6 כל בשבוע פעם ועדת תדירות
5 שבועות שבועות בחודש שבועות בחודש בשבוע בשבוע שבועות
c כן כן p כן כן  כן   כן p כן מתדירות שביעותרצון
ק מנהל  מנהל  מנהל  מנהל  מנהל   מנחל    מנהל  מנחל  מנוזל  הקבועים המשתתפים
 רכז  רכז  רופא  רופא  מנחל  עו"ס  של עו''ס  אחות  פורמלי בוועדה
§ מחלקה מחלקה מחוזי מחוזי מוסד מרווחה המרכז המרכז מזכירה 
£ מרכז  מרכז  אחות  אחות  אחות  אחות  אחות  אחות  בית אס 
^ שירותים שירותים בריאות המשך ראשית המרכז המרכז משרד עו"ס/ 
5 סוציאליים סוציאליים עו"ס  טיפול מוסד אחות  הבריאות מנחל
£ עו"ס  עו"ס  רווחה של עו''ס  מפקח  משרד מרכזת 
n המוסד המוסד עו"ס המרכז מדור הבריאות תרבות
£ רכז  רכז  מרכז מפתח  לקשיש עובד 
n תעסוקה תעסוקה פיזיו שירותי תעסוקה
£ המוסד המוסד תרפיסט רווחה מט''ביות 
r מזכירה  מנהל 
~ ̂םאגודה

לא לא פיזיו עו"ס לא  מתנדב  + לא עו''ס לא לאקבועיט משתתפים
§ תרפיסט אחות  מט"ז 
י? חבר  אחות 
ם אגודה ראשית
n
^ לא לא אחראי לא אחות  לא   לא עו"ס  אחות לשתף שרצוי משתתפים
jf לתעסוקה קופת מנחל  קופת
c פיזיו חולים המדור חולים

תרפיסט
יי מרפא
£{ בעיסוק

תומכים עם ראיונות של גבוה אחוז



ץ'*

? (המשך) ו6: נספח
'~ אלין* ציפורן מיגנית נרקיס ברקן סיגלית כוכוס כלנית ברוש יות0 פרג רקפת ההפניה מאפייני

~ כוחאדם  עומס עניין חוסר מעכב מה 
~ עבודה

r גדולה גדולה p כן כן מסורבל כן מכביד, צורך אין p חותמת גדול צוות מסגרת הוועדה האם
s\ מדי מדי ביורוקרטי בוועדה גומי מדי לקבלה י>ילה

c ועדת ועדת לא מעקב התייעצות  מעקב לא  מעקב מעקב מעקב נוספים תפקידים
~ו הערכה הערכה התייעצות סביב התייעצות החלפת התייעצות התייעצות לוחמיה
5\ סיוע קשישים מידע על תכניות על
^ בהספקת ושירותים קשישים

שירותים בעייתיים

קבלה על מודיעים למי
+ + + + + + + + + + + מפנה + קשיש 

+ + משפחה + מפנה 

מיד מיד ימים 13 שבועיים שבועיים מיד שמעיים ימים 23 מיד שמעיים מיד מיד קבלה נין זמן
והשתתפות

תומכים עם ראיונות של גבוה אחוז .
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325 בישראל היום מרכזי בין בעלויות הבדלים

מבוא היום: מרכזי עלויות j
שאלות שלוש על לענות ינסה הפרק היום. מרכזי עלויות של בדיקה מובאת זה בפרק

מרכזיות:

הכוונה אמיתית" ב"עלות יום? מרכזי של שונים מודלים של האמיתית העלות מהי (א)
שהמרכז התשומות עלות בתוספת המרכז, של בתקציב המתבטאת לעלות היא

אחר. ממוסד או המפעילה מהעמותה המקומית, מהרשות עקיף באופן מקבל
היום? מרכזי בעלות הקיימת השונות מידת מה (ב)

זו? לשונות הגורמים מהם (ג)

,(Weissert et al. 1990 ;Knapp 1984 ;Fennell et al. 1981 Weissert 1978) שונים מחקרים
,Knapp זו. לשונות בגורמים ודנו היום, מרכזי של בעלויות הגדולה השונות על עמדו
המביאים גורמים מספר (1984) The Economics of Social Care בספרו מציין לדוגמה,

חברתיים: שירותים של בעלויות לפער

המקומי ולביקוש להיצע בהתאם למקום ממקום להשתנות היכולים תשומות, מחיר*
התשומות. מאיכות גם והמושפעים

והבאים המבנה, כגון קבועים במשאבים מרבי בשימוש המתבטאים לגודל, יתרונות
המיקוח שכוח בכך יתרון יש גדולים למקומות מינהליות. בהוצאות במיוחד ביטוי לידי
לאנשים מאפשרים הם ובכך שונים, וחומרים תשומות רכישת בעת יותר גדול שלהם
להפוך נוטים אלה יתרונות אולם המוצעים. מהשירותים וליהנות לבוא יותר רבים
על יתר לעומס לגרום יכולים הם שכן ניצול, של מסוימת לרמה מעבר לחסרונות
ולהוצאות לתקלות שיגרום במבנה, יתר לשימוש נוספים, בעובדים לצורך ההנהלה,

וכוי. כוחהאדם, של במוטיבציה לירידה וכן יותר, גבוהות אחזקה
המתרחשים בתפוסה, לשינויים עצמה להתאים יכולה אינה כוחהאדם מצבת תפוסה.
כוחאדם של גבוהה לעלות הגורם רצוי, בלתי מצב הוא תתתפוסה לכן הקצר. בטווח

ההסעות. שירות לגבי גם נכון הדבר למשתתף.
ממקום משתנה הסל עלות ולכן לשני, האחד מותאמים והאוכלוסייה השירותים סל

למקום.
ידרוש ומשוכלל יקר מבנה השירות. מתן לתהליך תורם הפיזי המבנה הפיזי. המבנה
משוכללים במבנים הניתנים שירותים אך אחר. למבנה יחסית שוטפות, הוצאות יותר
המבנה לעלות לב לשים יש לכן טובה. יותר טיפול איכות בהכרח מספקים אינם ויקרים

לצרכן. תועלתו מול
וגוררים למקום ממקום שונים למטופל, ביחס והרכבו, כוחאדם היקף מחאדם.
וממאפייני האוכלוסיות של שונים מצרכים בעיקר נובעים אלה הבדלים שונה. עלות

המועסק. כוחהאדם
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מקומיים ארגוניים אילוצים יש העלות. על השפעות מספר יש הג>אוגרפ> למיקום
שבהם קטנים במקומות לדוגמה: ותפקודם, השונים השירותים אופי על המשפיעים
של אילוצים הקהילה; לכל מרוכזת בצורה לספקם אלא שירותים, לפצל ניתן לא
במקומות הסקה  כגון מסוימים, במקומות ספציפיים צרכים היוצרים הסביבה תנאי
היסטוריים אילוצים תשומות; במחירי פער הגוררים כלכליים אילוצים קרים;

ואידיוסינכרטיים.
שהשירותים היא, הרווחת הסברה וולונטרית. או ציבורית, פרטית, להיות יכולה הבעלות
(ראה אחרים סקטורים עלידי המופעלים מהשירותים יותר יקרים הציבורי בסקטור

להלן).

לייחס יש אזי פערים, נותרים ועדיין לעיל, הגורמים כל בחשבון שהובאו במידה >ע>לות.
והפעלתם. השירותים הספקת ליעילות הנותר הפער את

עלות בין בהשוואה התרכז באנגליה, (1982) Knapp Sc. Missiakoulis שערכו אחר מחקר
לשירותים המחלקות מפעילים: גורמים שלושה בקרב שנמצאה כפי לקשיש היום טיפול
ובדק וולונטריים, וארגונים אזוריות בריאות רשויות מקומיות, ברשויות סוציאליים
המופעלים שמרכזים היא, הרווחת הסברה העלות. לבין המפעיל הגורם בין קשר יש האם
מצאו המחברים ואכן, אחרים. ממרכזים בהכרח זולים וולונטריים ארגונים עלידי
ליש"ט 2.29 הוולונטרי, במגזר ליש"ט 1.16 היא ליום הממוצעת הטיפול עלות כי
הבדלים לפער: העיקריים הגורמים בין הבריאות. במגזר ליש"ט ו7.53 הרווחה במגזר
שלשירותים גם מצאו המחברים ובתפוסה. האוכלוסיות במוגבלות השירותים, בסלי
בשירותים כשמדובר בעלויות יחסי יתרון יש וולונטריים ארגונים עלידי המופעלים
בשירותים כשמדובר לגודל, יתרונות יש הציבוריים לארגונים יחסית. קטן בהיקף

דומה. בהיקף שירותים המספקים וולונטריים לארגונים יחסית גדול, בהיקף
בשל אנגליה במזרח יום מרכזי של בעלויות גדולה שונות מצאו (1981) Fenneii et ai

בממוצע ליש"ט 4.00 עד ליש"ט מ0.84 נעו שהעלויות מצאו המחברים שונים. גורמים
של לביקור בעלות משמעותי הבדל אמנם מצאו לא (1990) Weissert et ai ליום. למבקר
העלות שלהם. העלות במבנה משמעותי הבדל מצאו אבל יום, מרכזי של שונים דגמים

.29.50$ היתה זה במחקר החציונית
בעלות שונות גוררים בישראל היום מרכזי של מאפיינים אלו לבדוק ננסה זה בפרק
העלויות. בדיקת לנושא מיוחדות מתודלוגיות סוגיות מספר יוצגו בתחילה ההפעלה.
בהמשך בהמשך. העלויות בניתוח שיסייעו היום מרכזי של המאפיינים יוצגו מכן לאחר
את יציג שונים, עלות מדדי לפי לביקור הממוצעת בעלות השונות על הפרק יעמוד
הממוצעת בעלות לשוני הגורמים של ניתוח ויביא העיקריים ההוצאה במרכיבי השונות
על והשפעתה היום במרכזי מתנדבים העסקת בסוגיית דיון יובא כמוכן לביקור.
הניתוח. מן העולים והמסקנות הממצאים של משולבת בהצגה יסיים הפרק העלות.
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מתודולוגיה 1
ועיבודם, נתונים איסוף של בעיות בגלל בלבד מרכזים בשמונה נעשתה העלות בדיקת

העלות. בבדיקת נכללו לא יום לטיפול המסגרות בהמשך. שיפורטו
עלידי הן הכספים, מאיש או המרכז ממנהל שהתקבלו פרטים על מתבסס העלות ניתוח
כספיים, דו"חות צורפו אלה לנתונים המנהל. משאלון קטע עלפי והן אישי ריאיון
מתייחסת שאליה התקופה במרכז. ההפעלה ימי ומספר הקשישים של נוכחות דו"ח
עקרונות: מספר לפי נעשתה העלות בדיקת .31.3.881.4.87 התקציב שנת היא הבדיקה
העלות את מודדים ואנו במרכז", אחד קשיש של ביקור "יום היא התפוקה יחידת (א)

.1990 אפריל חודש במחירי זו, תפוקה יחידת של הממוצעת
הישירות ההוצאות את שכללו משתנות, הוצאות הן התייחסנו אליהן ההוצאות (ב)
תשומות על העקיפות להוצאות התייחסנו ובנוסף אותן, מכסה המרכז שתקציב
מעלות המורכבות קבועות הוצאות חיצוניים. מגורמים מקבל שהמרכז ושירותים
המשתנות ההוצאות מתוך נתונים. מחוסר זו בבדיקה נכללו לא וציוד מבנה על הון

לביקור. הממוצעת העלות חושבה
או ה"נראית" העלות על במקום המרכז של האמיתית העלות על בעיקר התבססנו (ג)

עלידו. ישירות כמתוקצבת רואה שהמרכז העלות
ארוחות, הסעות, עיקריים: מרכיבים לשבעה מויינה לביקור הממוצעת העלות (ד)
מינהל כוחאדם טיפולמקצועי, כוחאדם מנהל, ותרבות, חברה פנאי, פעילויות
למשתמש. עלות של ניתוח גם נערך וארוחות הסעות בסעיפי ואחזקה. ותפעול ומשק
עוסק, הוא שבהם לתפקידים בהתאם פונקציונלי באופן חולק במרכז כוחהאדם (ה)
הסעיף. על הוצאות סךהכל מתוך הספציפית ההוצאה חושבה תחום בכל כאשר
מנהל לרבות זה בתחום שעוסק כוחהאדם עלות נזקפה ארוחות לשירות לדוגמה,
נפרד עיסוקים ניתוח נערך לא כי נציין, וכר. המטבח עובדי המטפלות, המרכז,
הערכת על התבססה כוחהאדם וחלוקת תקציביות, מגבלות מפאת זה לעניין
לגופו. שירות כל של עלות לבדיקת תרם זו בשיטה כוחהאדם מיון המרכז. מנהל
אינה ביקור יום של הממוצעת העלות כי הנחנו, במרכזים, הפעילות אופי בגלל (ו)

בין הבדל אין כלומר, במרכז. עורך שהקשיש בשבוע הביקורים ממספר מושפעת
בשבוע. פעם אחד כל שבאים קשישים חמישה ובין בשבוע פעמים חמש שבא קשיש
זו, בבדיקה נכללו לא ארוחות) (כגון לקהילה נותן שהמרכז שירותים (ז)

הניתנים בשירותים מתמקד הניתוח כלומר, הכוללת. מהעלות הופחתה ועלותם
בלבד. המבקרת לאוכלוסייה

הנתונים: איסוף בעת מיוחדות בעיות מספר עלו העלות בבדיקת
מנהל עם ראיונות נערכו המרכזים ברוב במדגם. התצפיות ומספי הנתונים מקור (א)
את שמרכיבים השניםעשר מתוך מרכזים, בארבעה הכספים. איש עם או המרכז
בנושא שטיפל כוחהאדם חילופי בגלל הן הנדרש, המידע את קיבלנו לא המדגם,
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לבסס ונאלצנו בבדיקה, להכלילם יכולנו לא עליכן נתונים. מחוסר והן הכספים
בלבד. מרכזים שמונה על הממצאים את

שמרכז במקרה .31.3.881.4.87 התקציב לשנת נתונים נאספו הדיווח. תקופת (ב)

תשומות של מחירים התאמת ערכנו קלנדרית, שנה לפי החשבונות ספרי את ניהל
ממועד .1988 מרץ לחודש מחירים של אחיד לבסיס להגיע כדי עבודה שכר ושל
אך .1990 אפריל חודש של לצרכן המחירים למדד בהתאם העלויות כל תוקנו זה
בשנת המרכזים למצב מתייחסים אנו המעודכנות, העלויות למרות כי לזכור יש

.31.3.881.4.87 התקציב
תקציב, של נפרד ניהול מצאנו לא רבים במרכזים משולב. תקציב או נפרד תקציב (ג)

שבמדגם, מרכזים שני המפעיל. הגורם של כולל מתקציב כחלק נוהל הוא אלא
בהתאמה. וביתאבות, רפואי מרכז אחר= מוסד בתוך משולבים וברקן, מרגנית
כגון שוכנים, הם בו מהמוסד שונות תשומות מקבלים כאלה יום שמרכזי מכיוון
לגבי התחשבנות מערכת ביניהם קיימת ופו', רפואיים שירותים מבנה, אחזקת
להיות יכולה התוצאה בעבר. שנקבעו נורמות על לעתים הנשענת אלה, שירותים
היום מרכזי על המוסד עלויות של יתר מהעמסת לעתים הנובעת עלויות הטיית
העלויות את לנתח צורך היה אמיתית, לעלות להגיע עלמנת להיפך. ולעתים
לבצעו היה ניתן לא שכמובן דבר במשולב, שוכן הוא בו והמוסד המרכז של
עלסמך הם עלידינו שנאספו הנתונים כי נדגיש, מקום מכל זה. מחקר במגבלות
במקרים כמוכן, בזהירות. אליהם להתייחס יש כן ועל המוסדות, בין ההתחשבנות
מקבלים שהמרכזים התשומות עבור העקיפות להוצאות התייחסות מצאנו שלא
לגודל יחסית ההפעלה דפוסי עלפי אלה הוצאות הוספנו חיצוניים, מגורמים
מרכזים בתקציבי שנכללו דומות הוצאות בסיס על בו, הביקורים ומספר המרכז

אחרים.

להסיק יכולתנו את מצמצמים הנתונים ומגבלות שבמדגם הקטן התצפיות מספר
הגורמים ולגבי יום מרכזי של היעילים הדגמים לגבי חדמשמעיות מסקנות
בעלויות, לשוני הגורמים את יותר טוב להבין ניתן זאת, עם העלות. על המשפיעים

המרכזים. מדיניות בקביעת בחשבון ולהביאם

העלות בבדיקת שנכללו המרכזים מאפייני *3

גיאוגרפי, מיקום = בחינות מכמה היום מרכזי סוגי של פירוט הובא לעיל וד' ג' בפרקים
כלומר, פיזי, מיקום כפרי; באזור או קטנה בעיר או גדולה בעיר המצאותם כלומר
רפואי, מרכז כמו אחר בשירות משולבים או בקהילה נפרד במבנה פועלים הם האם
הנבחן המרכז גודל הפעלתם; ודגמי הקיימים השירותים סוגי מועדון; או ביתאבות
האוכלוסיות וסוגי ביום הפעלה ושעות בשבוע הפעלה ימי מספר ביקורים; היקף עלפי

המשורתות.
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תוך העלויות, בדיקת נכללו אשר המרכזים שמונת על פרטים מספר יצויינו להלן
ההוצאה מרכיבי וציון מרכז כל לגבי העלויות בחישוב שעלו המיוחדים הקשיים ציון
המאפיניים רוכזו הנוחיות, לשם מרכז. כל של לעלות ושנוספו עלידם תוקצבו שלא

.1 בלוח העיקריים
לבית הפיזית לסמיכות ביתאבות. בתוך ומופעל גדולה בעיר נמצא = גרקן יום מרכז
משותפת עלויות בדיקת נערכה לא המרכז. של התפעול על שונות השלכות יש האבות
עלות כן על ביתהאבות. עם התחשבנות סמך על נערכה והיא וביתהאבות, המרכז של
בזהירות להתייחס יש ולפיכך מטה, כלפי או מעלה כלפי מוטית להיות יכולה המרכז

מהמרכז. שהתקבלו לנתונים

מבין הוותיק הוא גדולה. בעיר בקהילה, נפרד במבנה ממוקם רקפת יום מרכז
עלידה. ומתוקצב המקומית הרשות עלידי מופעל זה יום מרכז במדגם. המרכזים
(מיניבוס) מההסעות חלק מנהל, ארוחות, הם: בתקציב נכללו שלא ההוצאה מרכיבי
שניתנת חשבונות והנהלת המקומית, הרשות עלידי המתוקצבים תפעול, והוצאות
שנמסרה הערכה סמך על חושבו האלה ההוצאות מן חלק המפעילה. העמותה עלידי
שבהם במרכזים דומים מרכיבים של עלויות סמך על מהן וחלק המקומית, מהרשות

המרכז. של האמיתית לעלות אומדן לקבל כדי נתונים, היו
המרכז עצמאיים. לקשישים מועדון של במבנה קטנה, בעיר ממוקם כרכום: יום מוגז
כך לקשישים. קהילתי מרכז ביסודו הוא כרכום המועדון. עם משולבת במתכונת מופעל
קשישים כמאה ועוד מוגבלים קשישים אחדעשר יום מדי במרכז נכחו שבממוצע נמצא,
הסעות, להוציא במשולב, האוכלוסיות לשתי נערכות המרכז של הפעילויות עצמאיים.
המוגבלים הקשישים לאוכלוסיית המיועדים מקצועיים, טיפוליים ושירותים ארוחות
למרותקים, ארוחות תחומים: במספר לקהילה שירותים ספק משמש המרכז בלבד.
כוחאדם של עלויות כמובן מוזיל מועדון בתוך המרכז של שילובו ועוד. מספרה כביסה,
והוצאות ומשקי מינהלי לכוחאדם הוצאות ותרבות, פנאי פעילויות כגון: ושירותים
אחות ארוחות, = הם בתקציב נכללו שלא ההוצאה מרכיבי המבנה. ואחזקת תפעול
חושבה הארוחות עלות (רווחה). סוציאלית ועובדת שכונות) (שיקום הציבור בריאות
חושבו העלויות שאר דומה. בשיטה ארוחות שמספקים במרכזים העלות ממוצע לפי

במרכזים. הקיימים דומים מרכיבים של עלויות סמך על

לקשישים קהילתי כמרכז הפועל במבנה קטנה, בעיר ממוקם המרכז = כלנית יום מרכז
יש במרכז לעצמאיים. שונים לשירותים בנוסף למוגבלים יום מרכז בתוכו ומשלב
הקהילתי. המרכז במסגרת והיתר היום במרכז מהם כשליש בשנה, ביקורים כ27,000
כירופודיה, מספרה, למרותקים, ארוחות היתר, בין כוללים, לקהילה השירותים
בתוך המרכז שילוב ועוד. תיקונים סיירת זול, בגד שיניים, מרפאת מוגנת, תעסוקה
ואחזקה. תפעול והוצאות ומשק מינהל כוחאדם של עלויות מוזיל הקהילתי המרכז
(קופת בעיסוק ריפוי (קופתחולים), פיזיותרפיה הם: בתקציב נכללו שלא המרכיבים
דומים מרכיבים של עלויות סמך על חושבו והם (רווחה), סוציאלית ועובדת חולים)

במרכזים. הקיימים
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ומספק אזורית במועצה בקהילה נפרד במבנה כפרי, באזור ממוקם = נרקיס >ום מרכז
עובדת עבור העלות וכד'. למרותקים ארוחות פדיקור, כביסה, כגון: שירותים לקהילה
מרכזים של נתונים סמך על חושבה והיא בתקציב, נכללה לא (רווחה) סוציאלית

אחרים.

האגודה אזורית. במועצה בקהילה נפרד במבנה כפרי, באזור ממוקם ברוש: יום מוגז
המרכז תקציב לקהילה. ומגוונים רבים שירותים גם מפעילה המרכז את המפעילה
תקציב הורכב הכספים איש בעזרת קלנדרית. שנה לפי ומחושב האגודה, בתקציב נכלל
עלידינו. עודכנו התקציבית לשנה העבודה שכר ושל התשומות של והמחירים המרכז,
בעיר ממוקם שבמדגם. היום מרכזי מבין "הצעיר" הוא זה מרכז רותם: יום מרכז
ושיעור ראשונה, התארגנות בשנת נמצא המרכז בקהילה. נפרד מבנה בתוך קטנה,
להניח יש כושרו, במלוא עדיין פועל אינו שהמרכז כיוון נמוך. עדיין בו התפוסה

במדגם. המרכזים לשאר יחסית מעלה, כלפי מוטית לביקור שהעלות
עלות בדיקת נערכה לא גדולה. בעיר רפואי מרכז עם בשילוב פועל = מרגמת יום מרכז
בין פנימית התחשבנות סמך על התקבלו העלות ונתוני הרפואי, המרכז עם משותפת

למוסד. החוסה המרכז

היום מרכזי של נבחרים מאפיינים = 1 לוח

מרגנית | רותם ברוש נרקיס | כלנית כרכום רקפת | ברקן |

עיר עיר אזור אזור עיר עיר עיר עיר גיאוגרפי מיקום
גדולה קטנה כפרי כפרי קטנה קטנה גדולה גדולה

בתוך מבנה מבנה מבנה במרכז משולב מבנה בתוך פיזי מיקום
מוסד נפרד נפרד נפרד לקשיש במועדון נפרד מוסד

רב טיפולי רב רב שירותים שירותים מועדון רב פעילות דגס
שירותי מקצועי שירותי שירותי קהילתיים אישיים חברתי שירותי

9,609 6,507 12,133 12,203 9,000 2,550 8,700 9,177 לשנה ביקורים מס'
(27,000) (26,650)

32 33 40 51 30 11 35 37 בפועל ליום מבקרים מס'

65656555 בשבוע הפעלה ימי מס'

4.75 4.25 5.25 5.00 4.50 3.25 5.00 5.67 ביום הפעלה שעות

65 30 29 12 50 42 35 45 קשה1 המוגבלים 411

3 3 15  35  10 3 הנפש תשושי >0<

אישי. בטיפול והן בניידות הן מוגבלים 1

למועדון. הבאים עצמאיים קשישים הכולל הביקורים היקף את מציינים בסוגריים המספרים
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לביקור הממוצעת העלות A

הממוצעת האמיתית העלות את חישבנו השונים המרכזים של העלויות בין להשוות כדי
מורכבת לביקור האמיתית העלות שונים. הוצאה למרכיבי אותה וחילקנו ביקור ליום
השירותים על העלויות בתוספת המרכז עלידי המתוקצבים השירותים מעלויות

חיצוניים. מגורמים מקבל שהמרכז
השונות ואת השונות טווחי את המרכזים, בשמונת לביקור בעלות השונות את נציג להלן
ממיין הראשון חלופיים. מיונים שני לפי נעשתה העלות חלוקת העיקריים. במרכיבים
ארבעה לפי  והשני אמיתית) ממוצעת (עלות מרכיבים שבעה לפי ההוצאות את
ובעלות הנראית בעלות השונות את נציג כמוכן תשומה). סוג לפי (עלות מרכיבים

לשעה.

אמיתית ממוצעת עלות 4.1

ביקור, ליום הממוצעת האמיתית בעלות השונות את מציגים אנו 1 ובתרשים 2 בלוח
עיקריים: הוצאה מרכיבי לשבעה מחולקת זו ממוצעת עלות .1990 אפריל חודש במחירי
טיפולי כוחאדם מנהל; ותרבות; חברה פנאי, פעילויות (צהריים); ארוחות הסעות;
מים (חשמל, ואחזקה ותפעול וכו'); מזכירה בית, (אם ומשק מינהל כוחאדם מקצועי;
בכל כאמור, לביקור. העלות סךכל מתוך מרכיב כל על ההוצאה אחוז וחושב וכוי),

אחרות. ותשומות כוחאדם לרבות בו הקשורים ההוצאות סעיפי כל נכללו מרכיב
ועד הזול במרכז ש"ח מ22.28 ונעה ש"ח 37.74 היא ביקור יום של הממוצעת העלות
במרכיבי יותר גדול אף בעלויות הפער .2320/0 של פער כלומר היקר, במרכז ש"ח 51.61
13.32 ועד ש"ח מ6.42 נעה לביקור ההסעות עלות הסעות. להוציא השונים, ההוצאה
,(2720/0 של (פער ש"ח 9.83 ועד ש"ח מ3.61 הארוחות עלות .(2070/0 של (פער ש"ח
עלות ,(9990/0 של (פער ש"ח 11.09 ועד ש"ח מ1.11 ותרבות חברה פנאי, פעילויות עלות
טיפולימקצועי כוחאדם עלות ,(4680/0 של (פער ש"ח 5.71 ועד ש"ח מ1.22 המנהל
ש"ח מ1.29 ומשק מינהל כוחאדם עלות ,(5940/0 של (פער ש"ח 9.86 ועד ש"ח מ1.66
ועד ש"ח מ1.27 נעה מבנה ואחזקת תפעול ועלות ,(8600/0 של (פער ש"ח 11.09 ועד

.(4750/0 של (פער ש"ח 6.03

גם וכך ביותר, הזולים בהכרח הינם הזול במרכז ההוצאה מרכיבי כל לא כי לציין יש
הם ומשק מינהל וכוחאדם מנהל, הסעות, המרכיבים: הזול במרכז היקר. המרכז לגבי
ביותר. היקרים הם ומנהל חוגים ארוחות, = המרכיבים היקר במרכז ביותר. הזולים

לפער. הגורמים על ונעמוד הוצאה, מרכיב כל ינותח בהמשך
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1990 אפריל חודש במחירי בש"ח, שונים, מרכיבים לפי לביקור ממוצעת עלות :2 לוח

מרגנית רותם נחש נרקיס כלנית | כרכום רקפת ברקן |

51.61 37.04 46.48 24.02 22.28 32.05 27.18 37.24 לניקוי ממוצעת עלות
100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ  אחוזים

9.83 7.33 13.32 7.46 6.42 9.58 7.34 9.25 חקע\ת
19 20 29 31 29 30 27 25 אחוזים

9.83 9.69 8.20 3.61 5.22 4.01 4.68 9.53 ארוחות
19 26 18 15 23 13 17 26 אחתים

11.09 1.85 3.13 2.87 2.42 1.11 2.39 4.91 ותרמת חברה פנאי, פעילויות
21 5 7 12 11 3 9 13 אחוזים

5.71 4.00 1.48 2.18 1.22 4.91 1.29 3.34 מנחל
11 11 3 9 5 15 5 9 אחוזים

9.23 5.44 4.06 1.66 3.03 9.86 2.26 2.42 טיפולימקצועי כוחאדס
18 15 9 7 14 31 8 6 אחוזים

3.71 4.34 11.09 3.10 1.29 1.31 3.87 1.75 מינחלומשק כוחאדס
7 11 24 13 6 4 14 5 אחוזים

2.21 4.40 5.21 3.13 2.68 1.27 5.34 6.03 ואחזקוז תפעול
4 12 10 13 12 4 20 16 אחוזים

לניקוי1 ממוצעת עלות לטי היו0 טונז דיווג
vm v vn 11 1 iv m vi  לניקוי ממוצעת עלות

מינינים
vn 11 vm iv I vi in v הסעות

vm vn V I IV II in vi mnnN

vm 11 vi v iv 1 m vn פגאי פעילויות

vm vi ill iv 1 vii 11 v מנהל

VII VI V I IV VIII 11 111 טיפולי כוחאדס
v vn vm iv 1 11 vi 111 מינהלומשק

H v vi IV III I VII VIII ואחזקה תפעול
ביותר. הגבוהה העלות את מציין vim ביותר הנמוכה העלות את מציין 1 1
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1 מס תרשים
לביקור ממוצעת עלות

1990 אפריל חודש במחירי
"ח ש
60 ו

61.81 י
60 46^ 0^7
40  37.23 .:.:.:■:.:■:■:■:■: 37.06 ^^■'

32.05 .:::::::: :■:■::.:".■:"■""■:■::

30  .>■.:.:■.■:■.■:■:■ 27A1 [::;:;::] r^^\ :vXvXv/ ן

nHipp^HvHnn ..... ■22 .28 ו ן :^iii<iis+$i$Z?i? .■....'■'■'.'■'^^^^^^^: ;.;.;.;.;.;.;." ■ . ■:■:■::■:■:■:■:■:■:■:::■:■^Xj: .....".""_."...;

ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס ברוש תחם מרגנית

■ הסעות 0 אתחות U פנאי ^ מנהל [2] טיפ1לי □ מינהל' ס תפשל

תשומה סוג לפי עלות 4.2

מרכיבים ארבעה לפי לביקור הממוצעת האמיתית העלות את מציגים אנו זה בסעיף
הקודמת, מהחלוקה להבדיל זו, בשיטה ותפעול. הסעות ארוחות, כוחאדם, עיקריים:
בלבד, מוצרים כוללות הארוחות אחד; סעיף תחת כולו נכלל במרכז כוחהאדם
כוחהאדם מרכיב כלול ואז אחר ממוסד מוכנות ארוחות הקונים למרכזים פרט
בין הגדולה השונות ופו'. המסיעות לחברות תשלומים כוללות הסעות הארוחה; בעלות
מרכיבים. ארבעה לפי העלות בניתוח גם מתקיימת השונים ההוצאה במרכיבי המרכזים
מורכבים לביקור הממוצעת מהעלות כ490/0 כי למדים אנו 2 ובתרשים 3 בלוח מעיון
ולעומת ,400/0 הוא העלות מסה"כ כוחהאדם שיעור רקפת יום במרכז מכוחאדם.

ל630/0. מגיע הוא מרגנית יום במרכז זאת
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חודש במחירי בש"ח, עיקריים, מרכיבים ארבעה לפי לביקור, ממוצעת עלות :3 לוח
1990 אפריל

| מרגנית רותם בתש נרקיס | כלנית | כרמם | רקפת | ברקן |

51.61 37.04 46.48 24.02 22.28 32.03 27.18 37.24 ש"ח  לביקור ממוצע
100 100 100 100 100 100 100 100 a"n©  אחוזים

32.74 17.53 23.18 10.99 9.16 19.77 10.87 15.58 ש"ח  טחאדם
63 47 50 46 41 62 40 42 אחוזים

46* = חציון 49>0< = ממוצע
5.02 7.47 4.77 2.86 4.14 1.78 4.11 6.93 ש"ח  ארוחות
10 20 10 12 19 5 15 18 אחוזים

*י12 = חציון *י14 = ממוצע
9.83 7.33 13.19 7.27 6.06 8.95 7.34 9.25 ש"ח  הסעות
19 20 28 30 27 28 27 25 אחתים

27><>< = חציון 261*11 = ממוצע
4.02 471 5.34 2.90 2.92 1.55 4.85 5.48 ש"ח  ואחזקה תפעול

8 13 12 12 13 5 18 15 אחוזים
12* = חציון >)י12 = ממוצע

2 מסי תרשים

לביקור ממוצעת עלות
1990 אפריל חודש במחירי  תשומות לפי

ש"ח
70 ך

60 
81.81

ברקן רקפת כרםם כלנית נרקיס ברוש רותם מרגנית

■ כוחאדם H ninnx £J הסעות □ וויפשל
200/0 ועד בכרכום מ50/0 ונע מהעלות, 140/0 בממוצע מהווה (צהריים) ארוחות של חלקן

ברותם.

300/0 עד מרגנית יום במרכז מ190/0 נע ושיעורן העלות, מכלל 260/0 בממוצע הן הסעות
מ50/0 ונעות העלות, מכלל w>/0 בממוצע הן ואחזקה תפעול הוצאות נרקיס. יום במרכז

ברקפת. 180/0 עד כרכום יום במרכז
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לשעה עלות 4.3

ביקור שאורך השעות שמספר בהנחה לביקוי, בעלות מתרכזים אנו כולו הניתוח לאורך
בואו עצם הוא המכריע והגורם ממנו, להפיק יכול שהקשיש התועלת על משפיע אינו
משתנה ביום המרכזים של הפעילות שעות שמספר כיוון ברם, שעות. למספר למרכז
להסביר, יכול בשעות שההבדל כיוון לשעה, העלות את לבחון טעם יש למרכז, ממרכז

לביקור. בעלויות מהפער חלק אולי,

ש"ח, 22.28  ביותר הנמוכה היא לביקור העלות שבו בכלנית, כי עולה, 4 בלוח מעיון
היקר המרכז עד בהתאמה כמעט ועולה ש"ח, 4.95  מהנמוכות היא לשעה העלות
חלק רק ש"ח. 10.87 היא לשעה והעלות ש"ח, 51.61 היא לביקור העלות שבו ביותר,
בין לביקור בעלות הפער ההפעלה. שעות במספר להבדלים לייחס ניתן מההבדלים קטן
המדדים שני .2270/0  זהה כמעט הוא לשעה בעלות והפער כ2320/0, הוא לזול היקר

המרכזים. ובדירוג בעלויות הפער לגבי דומה תמונה אםכן, משקפים,

אפריל מחירי לפי בש"ח, לשעה, ממוצעת עלות בש"ח; לביקור, ממוצעת עלות :4 לוח
1990

| מרגנית | רותם | ברוש | נרקיס | כלנית | כרכום | רקפת | ברקן 1

51.61 37.04 46.48 24.02 22.28 32.05 27.18 37.24 לביקור ממוצע
vin v vn 11 1 IV 111 VI דירוג*

10.87 8.72 8.85 4.80 4.95 9.86 5.43 6.57 לשעה ממוצע
vin v vi 1 11 vn 111 iv דירוג'

4.75 4.25 5.25 5.00 4.50 3.25 5.00 5.67 ביום הפעלח שעות מסי

ביותר. הגבוהה העלות את מציין ושע ביותר הנמוכח העלות את מציין 1 *

אמיתית עלות לעומת המרכז עלידי מתוקצבת עלות 4.4

האמיתית. העלות לבין מתקצב, שהמרכז "הנראית" העלות בין כאמור, להבחין, יש
לפיהן ואשר עלידו, המתוקצבות ההוצאות ממכלול מורכבת מתקצב שהמרכז העלות
המרכז נתמך קרובות לעתים הפעלתו. מדיניות ביצוע לגבי החלטות מקבל המרכז
המספקת קופתחולים כגון: חיצוניים גורמים עלידי לו הניתנים ושירותים מתשומות
של שירות המספק הרווחה משרד וכד'; בעיסוק ריפוי אחות, פיזיותרפיה, שירותי
שירותי הסעה, שירותי המספקות והעמותות המקומיות הרשויות סוציאלית; עובדת
שאינן עקיפות הוצאות הן אלה ועוד. הבית, באחזקת ותומכות חשבונות, הנהלת
העלות בין נשווה מהן. להתעלם נוטה הוא ועלכן המרכז, בתקציב בחשבון נלקחות

המתוקצבת. העלות לבין העקיפות, ההוצאות זקיפת הכוללת האמיתית,
מ20/0 נע המתוקצבת לעלות האמיתית העלות בין הפער כי מתברר, 5 בלוח מעיון
חיצוניים. מגורמים מקבל שהמרכז התשומות על מצביע הפער בכרכום. 3910/0 עד בברקן
משאר יותר חוץ גורמי על נשען במיוחד, גדול הפער בו כרכום, יום מרכז לדוגמה,
הפעלת בעלות ניכר מרכיב שהן ארוחות, כגון מרכיבים בתקציבו כולל ואינו המרכזים,
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שונה המתוקצבת, העלות לפי ונרקיס, כלנית כרכום, רקפת, המרכזים דירוג המרכז.
סולמות בשני מיקום באותו נשארים המרכזים שאר האמיתית. העלות לפי מהדירוג

האמיתית. בעלות 2320/0 לעומת 7920/0 הוא הנראית בעלות ההפרשים סך הדירוג.

חודש במחירי בש"ח, אמיתית, עלות מול המרכז עלידי מתוקצבת עלות :5 לוח
1990 אפריל

מרגנית רותם ברוש נרקיס כלנית | כרכום רקפת | ברקן |

ש"ח  אמיתית *לות
51.41 37.04 46.48 24.02 22.28 32.05 27.18 37.24 לביקור ממוצע
vm v vn 11 1 iv m vi דירוג

מתקצב) (שהמרכז גוא>ת עלות
51.61 37.27 38.89 21.44 19.78 4.52 14.30 38.01 לביקור ממוצע
vm v vn iv 111 1 11 VI דירוג*

אמיתית עלות בין הפער
0  1 20 11 13 391 90 2 (>0<) לנראית

ביותר. הגבוהה העלות את מציין vim ביותר חנמוכח העלות את מציין 1*

מרכיבי שבעו? לפי בעלויות לשוני הגורמים ניתוח *5

הוצאה
בעלות הגדולה השונות והודגשה לביקור, הממוצעת העלות הוצגה הקודם בפרק
תחומי משבעת אחד כל נבחן זה בפרק שונים. מדדים לפי במדגם שנמצאה המרכזים
ומשק מינהל כוחאדם מנהל, ותרבות, פנאי פעילויות ארוחות, (הסעות, בנפרד ההוצאה

המרכזים. בין לשוני הגורמים על לעמוד וננסה ואחזקה), ותפעול
המרכזים. בין הפערים את המסבירים שונים גורמים יש שנבדק הוצאה תחום בכל
שאותם איכותיים, גורמים לבין למדידה, הניתנים כמותיים, גורמים בין מבחינים אנו
הכמותיים, הגורמים השפעת את שאפשר כמה עד מבודדים אנו למדוד. אפשרות אין
משותף. לבסיס הבאתם עלידי וכף, משתתפים מספר משרות, שיעורי שכר, רמת כגון:
. כגון למדידה קשים מגורמים נובעים אלה גורמים באמצעות מוסברים שאינם הפערים
וכוי. השירות של שונה הספקה אופן כוחהאדם, של ופריון מוטיבציה תשומות, איכות

הסעות שיחת 5.1

המכריע והרוב ובחזרה, המרכז אל הקשישים להסעת שירות לקיים נהוג היום במרכזי
קונים שבמדגם המרכזים רוב ד'). פרק גם (ראה זה שירות באמצעות למרכז מגיעים
הסבבים מספר לפי זה שירות עבור משלם המרכז פרטיות. חברות של הסעה שירותי
בכלי ההסעות מתבצעות האזוריות במועצות הנסיעה. מרחקי ולפי מבצעים הרכב שכלי
ההסעה עבור ומשלמים בתיהספר, תלמידי את גם המסיעים המועצות, שבבעלות רכב
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קנוי שירות זהו מהותי שבאופן כך תלמידים, להסעת החינוך משרד תעריפי עלפי
נציין, המפעילה. העמותה של ברכב גם נעזרים ובנרקיס ברקפת פרטית. מחברה כמו
שיכלו ביותר והנוח הזול הוא אצלם הקיים ההסעה הסדר כי דיווחו המרכזים כל כי
להסביר ניסיון וייעשה שבמדגם, היום במרכזי ההסעה עלויות יוצגו זה בסעיף למצוא.
 לסוגיה נתייחס בהמשך שנאספו. הנתונים סמך על הקיימים לפערים הגורמים את

יותר. טוב שירות מבטיחה יותר גבוהה עלות האם
כלומר, בברוש, ש"ח 13.32 עד בכלנית ש"ח מ6.42 נעה לביקור בממוצע ההסעות עלות
במדגם המרכזים בכל לביקור העלות ממוצע לזול. היקר המרכז בין 2070/0 של פער יש
ובברוש בכ270/0, מהממוצע נמוכה לביקור העלות בכלנית כאשר ש"ח, ל8.81 מגיע

ב510/0. מהממוצע גבוהה העלות
היתר: בין גורמים, מכמה לנבוע יכולים ההסעות בעלות ההפרשים

המגיעים ומתנדבים, צוות אנשי מבקרים, (כולל המבקרים מבין המשתמשים שיעור (א)
בהסעה). למרכז

גדול. הוא הנוסעים מספר שם במקומות יותר זולים מחירים הסדרי (ב)

האוכלוסייה: של שונים צרכים (ג)
אל להגיע כדי הנדרש הנסיעה זמן או המרכז, אל הקשישים מבתי הנסיעה מרחק .
של בתעריף פער יש המבקרים. של הגיאוגרפית לתפרוסת בהתאם משתנה המרכז,

קצר". "סבב לבין ארוך" "סבב בין ההסעה חברות
ברכב הסעה עלות רכב. כלי התאמת עלידי האוכלוסייה למוגבלויות מענה מתן .

רגיל. ברכב ההסעה מעלות יותר יקרה "איירונסייד" המכונה מעלון עם
להסעות. כמלווה מטפלת של איצירוף או צירוף .

הרכב כלי שתפוסת כך מאורגנת ההסעה מידה באיזו כלומר השירות, ניצול מידת (ד)
מלאה. היא

השירות. של מקומיים בתעריפים הבדלים (ה)

נבחן להלן .7 בלוח מרכיביו לפי השירות ועלויות 6 בלוח מוצגים השירות מאפייני
בעלות הפערים את מסבירים אכן הם מידה באיזו ונבדוק לאחד, אחד אלה גורמים

ההסעות.

חלק להסביר יכול המשתמשים, משיעור היתר, בין הנובע, למשתמש, בעלות הפער
המשתמשים, בשיעור להבדל נתייחס אם ההסעות. מרכיב של לביקור בעלות מהפער
ההסעות בעלות הפער את מסביר למשתמש בעלות הפער מידה באיזו לבדוק נוכל
עד ברקפת מ700/0 נע ושיעורם המשתמשים, בשיעור שונות שישנה מצאנו לביקור.
צוות אנשי הסעת כולל ל1330/0 הגיע הכולל השימוש שיעור (למעשה, בברוש. 1000/0

ומתנדבים.)
13.75 עד בכלנית ש"ח מ6.42 נעה למשתמש ושוב) (הלוך לנסיעה הממוצעת העלות
העלות ממוצע .(3 ותרשים 7 לוח (ראה 2140/0 של פער נמצא כלומר במרגנית, ש"ח
העלות בכלנית ושוב. הלוך להסעה ש"ח 9.39 הוא במדגם המרכזים בכל למשתמש
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ההבדלים כלומר, ב460/0. מהממוצע גבוהה העלות ובמרגנית ב320/0, מהממוצע נמוכה
לביקור. בעלות הפערים את במעט רק מצמצמים המשתמשים באחוז

הסעות שירות של מאפיינים :6 לוח

| מרגנית | רותם / ברוש | נרקיס ן כלנית | כרכום | רקפת ן ברקן 1

71 99 100 90 100 100 70 95 m המשתמשים שיעור

6,864 6,437 16,133 11,702 9,000 2,550 6,090 8,818 בשנה הסעות מס'
פרטית פרטית + פרטית + אגודה פרטית פרטית עמותה חב' הרכב על בעלות

מועצה מועצה פרטית + פרטית
30 35 45 90 30 20 45 40 דקות  מרבי נסיעה זמן
4341111 3 5 הרכב כלי סוג

מיניבוס טרנזיט מונית אוטובוס מיניטס מיניבוס מוניות מיניבוס
3 3 1

מיניבוס מיניבוס מיניבוס
איירו 1 2

נסייד טרנזיט
1

טרנזיט

1990 אפריל חודש במחירי בש"ח, למשתמש, ממוצעת עלות  הסעות :7 לוח
| מרגנית | רותם | ברוש | נרקיס [ כלנית / כרכום | רקפת | ברקן 1

9.83 7.33 13.32 7.46 6.42 9.58 7.34 9.25 לביקור ממוצעת עלות
VII 11 VIII IV 1 VI 111 V דירוג

13.75 7.41 10.06 7.77 6.42 9.58 10.50 9.62 למשתמש ממוצעת עלות
VIII 11 VI 111 1 IV VII V דירוג

13.75 7.41 9.90 7.57 6.06 8.95 10.50 9.62 למשתמש רכב עלות

לא לא לא לא הרכב תפוסת
מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה מלאה

  0.16 0.20 0.36 0.63   למשתמש מלווה עלות

(כיסא מוגבלים שיעור
18 13868 132 5 m גלגלים)

30 65 40 62 76 51 47 45 /WJIU^ 11JW
vm 11 vn in 1 iv v VI התלונות דירוג

ביותר. הגבוהה העלות את מציין V///■) ביותר הנמוכה העלות את מציין I*
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3 מסי /u'an7
למשתמש ממוצעת עלות  הסעות

1990 אפריל רו1דש במחירי
"ח ש
20 ך  ו

15  13.75

6.ס1 1nn. '
S.62 ^M;■^ 9.66 "*_

ברקן רקפת כרכש כלנית נרקיס בר1ש ר1חם 1rjx1n

■ כשאדם 13 כלירכב

הנוסעים שמספר שככל בכך ההסעה, עלות על להשפיע הנוסעים מספר גם עשוי לכאורה
מכיוון אולם יותר. זולים תעריפים להשיג וניתן המיקוח, כוח יותר רב כן יותר, גדול
נוסעים של קטן מספר להסיע שיכולים רכב בכלי בעיקר משתמשים היום שמרכזי
מצאנו אחד. רכב כלי של סבבים למספר או רכב כלי למספר נדרשים הם (מיניבוס),
ומדובר לקטנים, הגדולים המרכזים בין ליום הסבבים במספר מהותי הבדל שאין
נוחה מיקוח עמדת מאפשר אינו זה הפרש מרכז. בכל ליום סבבים ארבעה עד בשניים

זה. מגורם מושפעת אינה העלות ולכן ההסעות, מחיר לגבי יותר
האוכלוסיות? של הדיפרנציאליים בצרכים מהבדלים בעלות הפער נובע מידה באיזו
למשך מתורגם המרכז אל הנסיעה מרחק ראשית, גורמים. שני בחשבון להביא יש כאן
בשני בנרקיס. דקות 90 ועד בכרכום דקות מ20 נע המרבי הנסיעה זמן הנסיעה. זמן
כ30 של הוא הנסיעה משך  ביותר) (היקר ומרגנית ביותר) (הזול כלנית  המרכזים
איסוף של אחד סיבוב אחד כל שעושים מיניבוסים ארבעה פועלים במרגנית אך דקות.
מבדיקה ופיזור. איסוף סיבובי שלושה שעורך אחד מיניבוס פועל בכלנית ואילו ופיזור,
להבדלים גורם אינו ההסעות ביצוע שאופן התברר, הסעה חברות מספר אצל שערכנו
רכב כלי לבין אחד סבב שעורכים רכב כלי מספר בין בעלות הבדל אין כלומר, בעלות.
משנה אינו ההסעה והסדר זהה, הנסיעה שמשך מכיוון סבבים. מספר שעורך אחד
ההסעות. ביצוע ומאופן הנסיעה במרחק מהבדלים נובע אינו בעלות הפער העלות, את
דבר בקבוצות, מגיעים הם ובכלנית במרוכז הקשישים כל מגיעים במרגנית ואולם,
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בנרקיס האפקטיבי. הפעילות זמן את ומקטין הפעילות, התחלת מועד על המשפיע
הסיבה מהזולות. היא בו למשתמש העלות זאת, ולמרות דקות, 90 הוא הנסיעה משך
גם המשרת אזורית מועצה של יום מרכז הוא שנרקיס היא, הממושך הנסיעה לזמן
ארוכות, נסיעות עבור יותר יקרים אמנם ההסעה תעריפי מהמרכז. רחוקים יישובים
אנו ולכן לנוסע, העלות את מוזיל הדבר באוטובוס, מתבצעת שההסעה מכיוון אך
משך שבהם כפרי), (מרכז וברוש עירוני) (מרכז מרקפת יותר זול שנרקיס מוצאים

יותר. ויקרים קטנים רכב בכלי משתמשים הם אך יותר קצר הנסיעה
מתאים רכב יועמד גלגלים, בכיסאות קשישים יותר יש שבו שבמקום לצפות ניתן שנית,
גלגלים בכיסא בניידות המוגבלים שיעור להסעות. מלווה יצורף או הקשישים, להסעת
כי עולה, לעיל 6 בלוח מעיון במרגנית. 180/0 עד ברקפת מ0/"2 נע המבקרים בקרב
בארבעה מיוחד. רכב או מלווה אין ביותר, הגבוה המוגבלים שיעור שם במרגנית, דווקא
בברוש רק להסעות. מלווה מצטרפת וברוש), נרקיס כלנית, (כרכום, בלבד מרכזים
בכרכום, יחסית זול ההסעות סעיף גלגלים. בכיסא מוגבלים להסעת מיוחד רכב יש
גם יש כאמור, בברוש, הכוללת. בעלות כלולה המלווה שעלות אףעלפי ונרקיס, כלנית
לאחד ברוש את והופכת ההסעה, עלות את מייקרת זו עובדה מיוחד. רכב וגם מלווה

למשתמש. בעלות מהיקרים
תפוסת ההסעה? ניצול מאופן נובע בעלויות הפער האם היא, שנבדקה נוספת שאלה
השונים. השבוע בימי הקשישים של הביקורים לתדירות בהתאם משתנה הרכב כלי
המבקרים מספר בהם ימים ויש מלאה, התפוסה בהם עמוסים, ימים שיש נמצא, כך
יותר טוב וניצול ארגון על מעידה מלאה תפוסה חלקית. הרכב כלי ותפוסת יותר קטן
נרקיס כלנית,  ביותר הזולים המרכזים בשלושת כי רואים, אנו ההסעה. אמצעי של
זאת, לעומת מלאה. היא בהסעות התפוסה מרגנית,  ביותר היקר במרכז וגם ורותם,
אנו  מרגנית  ביותר היקר למרכז פרט לכן, חלקית. המרכזים בשאר התפוסה
יותר זולים מלאה תפוסה בעלי שמרכזים באופן לעלות, התפוסה בין קשר מוצאים

מהשאר.
של מקומיים בתעריפים הבדלים הוא בעלויות הפער את להסביר שיכול נוסף גורם
לזקן" יום למרכזי מוגבלים קשישים להסעת רכב רכישת "כדאיות בדו"ח השירות.
בין רק לא השירות של המקומי בתעריף הבדלים יש כי המחבר, מצא (1988 (כהן
אמורים היו בהן שהתעריפים ועיריות, אזוריות מועצות בין גם אלא פרטיות, חברות
שני והתרבות. החינוך משרד של תלמידים הסעות לתעריפי בדומה אחידים להיות
במרכז גדולות ערים בתוך ממוקמים  ורקפת מרגנית  ביותר היקרים המרכזים
תורמים ולכן אחרים, ממקומות יותר בסיסי באופן גבוהים השירות תעריפי שם הארץ,

השירות. של הגבוהה לעלות
פרטיות מחברות הסעה שירותי ששוכרים מרכזים בין בעלויות ברור פער מצאנו לא
אלה התקשרות שיטות שתי אזוריות. ממועצות הסעה שירותי ששוכרים אלה לבין

היקרים. במרכזים והן הזולים במרכזים הן נמצאו
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ממנו, הקשישים של שביעותהרצון לבין השירות עלות בין הקשר לסוגיית כעת נתייחס
ואולי השירות, לאיכות המדדים אחד יותר. טוב שירות גוררת יותר גבוהה עלות והאם
באמצעות נבדקה שביעותהרצון ממנו. הקשישים שביעותרצון הוא שבהם, החשוב
לפרק שקשה מכיוון אך לעלות. ישירות בהכרח קשורים כולם שלא משתנים, מספר

כולם: אל להתייחס החלטנו לגורמים, שביעותרצון של המכלול את
לקשיש. נוחה היא האם  בבוקר היציאה שעת (א)

בבוקר. האיסוף בשעת איחורים קיימים מידה באיזו (ב)

מדי. ארוכה נסיעה על הקשישים מתלוננים מידה באיזו (ג) ;

ברכב. הנסיעה נוחות (ד)
הקשישים. אל הנהג יחס (ה)

היקר במרכז ממנו. הקשישים לשביעותרצון השירות עלות בין קשר קיים כי מצאנו,
יש מהנוסעים לכ300/0 ביותר: הנמוך הוא המשתמשים תלונות שיעור (מרגנית) ביותר
תלונות שיעור (כלנית), ביותר הזול במרכז זאת, לעומת ההסעות. על כלשהי תלונה
ההסעות. על כלשהי תלונה יש מהמשתמשים ל760/0 ביותר; הגבוה הוא המשתמשים
התלונות מרבית בהתאמה. כמעט למשתמש בעלות הגידול עם קטן התלונות שיעור
בכלנית, האיחורים נוחה. בלתי ונסיעה בבוקר האיסוף בשעת איחורים על בעיקר נסבו
שהם עד זמן עובר הנהגים. מתחלפים חודשים כמה שמדי מהעובדה, נובעים למשל,
ממושכת ולשהייה רבים לאיחורים מביא והדבר והפיזור, האיסוף מסלולי את לומדים
שלושה עורך שהרכב העובדה, היא לאיחורים נוספת סיבה ההסעה. ברכב הקשישים של
בלתי נסיעה על הקשישים תלונות רב. זמן לו להמתין נאלצים והקשישים איסוף, סבבי
שבכל כיוון ההסעה. לרכב לעלות שביניהם המוגבלים של מהקושי בעיקר נובעות נוחה
הרכב כלי סוג בין קשר למצוא ניתן לא במיניבוסים, בעיקר משתמשים היום מרכזי

הקשישים. שביעותרצון לבין

הנמוך המרכזים מספר בגלל ההסעות. עלות על משפיעים שונים שגורמים רואים אנו
זול שירות מתן דגם על להצביע נוכל ולא רבמשתני, ניתוח לערוך ניתן לא שבמדגם
קשר יש ולתעריפים הרכב כלי שלתפוסת יוצא, אך שערכנו. הניתוח סמך על ורק אך

ההסעות. לעלות

צהו"ם אחחות שיחת 5.2

שיעור ד'). בפרק 2.2.3 סעיף (ראה חמה צהריים ארוחת מוגשת בארץ היום מרכזי בכל
גם בחשבון לוקחים אם מזה למעלה ואף 1000/0 עד מ730/0 נע זה בשירות המשתמשים

לקהילה. הארוחות את
גדולה שונות קיימת הארוחות בסעיף גם ,4 ומתרשים 8 מלוח לראות שניתן כפי
בין זה, בסעיף בעלויות המרכזים בין הבדלים ליצור יכולים שונים גורמים בעלות.
המרכז במטבח הארוחות את מכינים בהם מרכזים יש = הארוחות הכנת אופן היתר,
מוכנה צהריים ארוחת מסופקת באחדים מרגנית), ברוש, (נרקיס, מלא בישול עלידי
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אותן מחממים קפואות, מנות קונים ובאחרים רותם), כלנית, (ברקן, סמוך ממוסד
בזמינות במרכז, מטבח של בקיומו תלוי הארוחות הכנת אופן תוספות. ומכינים במרכז
יש הכנה צורת לכל ופו'. מתאים כוחאדם בזמינות סמוך, ממוסד מוכנות ארוחות
בהנחה (ADL) יומיומיות בפעילויות המוגבלים שיעור הוא נוסף גורם אחרת. עלות
ולעזרה ארוחות להגשת יותר רב כוחאדם יוקדש יותר, גבוה המוגבלים ששיעור שככל

באכילה.
ועלות המוצרים עלות העיקריים: מרכיביה שני לפי הארוחה עלות נבדקת זה בסעיף
והם לבישול, ומים חשמל או גז עלות בחשבון נלקחו לא נתונים מחוסר כוחהאדם.
ונעשתה המוצרים, עלות על נתונים היו לא כרכום יום במרכז ההפעלה. בהוצאות נכללו
המרכזים. שאר של הממוצע לפי לארוחה, מוצרים עבור ש"ח 4.57 של עלות הערכת

כלומר ש"ח, 9.83 עד ש"ח מ3.61 נעה לביקור צהריים ארוחת של ממוצעת עלות
מכאן .2550/0 של פער כלומר למשתמש, ש"ח 10.29 עד ש"ח ומ4.04 ,2720/0 של פער
ארוחה עלות ממוצע המשתמשים. שיעור עלידי מוסבר הפער של קטן חלק שרק נובע
מהממוצע, ב550/0 נמוכה העלות בנרקיס ש"ח. 8.07 הוא המרכזים שמונת של למשתמש
ב280/0, מהממוצע גבוהה העלות (בכרכום ב220/0. מהממוצע גבוהה העלות ובמרגנית

אחרים.) במרכזים נתונים בסיס על שוערכו כאן המוצרים עלות על הנתונים אך

4 מסי תרשים

למשתמש ממוצעת עלות  ארוחות
1990 אפריל חורש במחירי

ש"ח
14 ך ■

קנויה ארשה במרכז בישול במרכז חימש
12 

רותם ברקן כלנית מרגנית ברוש נרקיס כרכום רקפת

■ כוחאדם || מוצרימזון
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באופן ונתחיל שהזכרנו, השונים הגורמים לבין בעלויות הפער בין הקשר את כעת נבדוק
חלקי. בישול או מוכנות חמות ארוחות במרכז, בישול הארוחות: הכנת

(נרקיס, המרכז במטבח הצהריים ארוחת את מבשלים בהם המרכזים שבשלושת נמצא,
מגיעה בהם המרכזים בשלושת ביותר. הנמוכה היא המוצרים עלות ומרגנית), ברוש
עם ביותר. הגבוהה היא המוצרים עלות ורותם) כלנית (ברקן, סמוך ממוסד הארוחה
אינה במרכז המבושלת ארוחה שכן הארוחה, מחיר סךכל על מכאן ללמוד אין זאת,
ביותר היקרה בהכרח אינה אחר ממוסד מוכנות ארוחות וקניית ביותר, הזולה בהכרח
את המכין כוחהאדם עלות כלולה המוכנה הארוחה שבמחיר מכיוון זאת, .(8 (לוח

הארוחות.
וכלה בבישול החל בנושא, העיסוק תחומי כל את כולל בארוחות שעוסק כוחהאדם
שכוחהאדם הזמן כי נראה, 8 בלוח מעיון וכוי. השגחה הגשה, מוגבלים, בהאכלת בעזרה
ממוסד הארוחה מובאת שבו בכלנית, שעה מ0.16 נע ארוחה בכל למשתמש מקדיש
במרכזים במרכז. ומחממים קפואים מוצרים קונים שבו בכרכום, שעה 0.70 ועד סמוך,
בממוצע. שעה 0.38 של בהיקף כוחאדם למשתמש מקדישים במקום, מבשלים בהם
למשתמש. שעה 0.22 בממוצע מקדישים סמוך ממוסד ארוחה מביאים בהם במרכזים
כוחהאדם היקף תוספות, ומכינים קפואים מוצרים קונים בהם וברקפת, בכרכום
בכרכום מדוע ברור לא בלבד. שעה 0.28 וברקפת שעה 0.70 מקדישים בכרכום שונה.
למשתמש. הארוחה של במיוחד גבוהה לעלות שתורם גדול, כה כוחאדם היקף דרוש

1990 אפריל חודש במחירי בש"ח, לסועד, ממוצעת עלות  ארוחות :8 לוח

| מרגנית [ רותם | בחש | נרקיס ן כלנית | כרכום1 | רקפת | ברקן |

בשנה ארוחות מס'
9,609 4,507 14,039 12,836 15,720 4,282 4,321 9,177 לקהילה) (כולל
9,609 6,507 12,133 10,905 7,260 996 4,321 9,177 המרכז מבקרי עבור
100 100 116 105 175 168 73 100 (101) משתמשים2 שיעור
9.83 9.49 8.20 3.41 5.22 4.01 4.48 9.53 לביקור ממוצעת עלות
vin vn v 1 111 11 IV VI דירוג3
9.83 9.69 8.20 4.04 6.47 10.29 4.43 9.53 למשתמש ממוצעת עלות
vn vi iv 1 11 vin 111 v דירוג3
4.20 7.47 4.30 2.28 5.14 4.58 4.78 6.09 ש"ח  למשתמש מזון
5.44 2.22 3.90 1.74 1.34 5.72 1.85 3.44 ש"ח  למשתמש כוחאדם
ב.ב. מ.ס. ב.ב. ב.ב. מ.ס. ק.מ.ב. ק.מ.ב. מ.ס. הכנה אופן
0.35 0.20 0.58 0.22 0.14 0.70 0.28 0.31 למשתמש שעות
16.09 11.10 4.72 8.03 8.35 8.17 4.60 11.11 לשעה כוחאדם עלות

68 30 35 15 56 42 47 56 (>*<) ADLn D>>JJW
18 65 23 31 65 41 38 29 {^) משתמשים תלונות שיעור

שוערכו. הנתונים 1

המנהלים. הערכת עלפי 2

ביותר. הגבוהה העלות את מציין ו111י\ ביותר הנמוכה העלות את מציין 1 3

מקוא:
סמוך ממוסד ארוחה = מ.ס.

במרכז מחוממת קפואה ארוחה ק.מ.ב.=
במרכז מבושלת ארוחה = ב.ב.

11
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את ומכינים קפואים מוצרים קונים שבו כרכום, כי מצאנו במדגם המרכזים מבין
הוערכו המוצרים עלויות זה שבמרכז מכיוון אולם, ביותר. היקר הוא במקום, הארוחות
ביותר הזול במרכז אמנם בזהירות. זה לממצא להתייחס יש המרכזים, שאר סמך על
שהוא במרגנית, גם אך ש"ח, 4.04 היא לארוחה והעלות במקום, מבשלים (נרקיס)
כלומר, ש"ח, 9.83 היא לארוחה והעלות במקום מבשלים לכרכום), (פרט ביותר היקר
מהפרשים והן (1840/0) המזון בעלות מהפרשים הן נובע זה פער כ2400/0. של פער יש
ומפער לארוחות המוקדש בזמן 1600/0 של מפער הנובעים ,(3190/0) כוחהאדם בעלות
1530/0 של פער מצאנו מוכנות, ארוחות שקונים המרכזים בין עבודה. בשכר 2030/0 של
ושל המזון בעלות 1450/0 של מהפרשים הפער נובע כאן גם וכלנית). רותם (בין בעלות

הכנה. בזמן מהבדל בעיקר שנובעים כוחהאדם, בעלות 1840/0

מבין (add יומיומיות בפעילויות המוגבלים שיעור בין קשר מצאנו לא כללי, כא>פן
במרכז הן קשר, שיש אף על זאת, לנושא. המוקדש כוחהאדם כמות לבין הסועדים
שעוסק כוחהאדם לעלות המוגבלים שיעור בין ביותר, היקר במרכז והן ביותר הזול
כוחהאדם עלות ,(680/0) ביותר הגבוה הוא המוגבלים שיעור בו במרגנית = זה בתחום
ביותר. נמוכה העלות וגם ביותר הנמוך המוגבלים שיעור בנרקיס ביותר. הגבוהה היא
הקשישים של שביעותהרצון עלפי השירות איכות את בדקנו ארוחות בסעיף גם
שביעותהרצון מהשירות. שביעותהרצון לבין העלות בין הקשר את ובדקנו מהארוחות,
המזון, הגשת צורת על הקשישים נשאלו זו במסגרת שאלות. סידרת באמצעות נבדקה
חדמשמעי קשר מצאנו לא המוגש. המזון וכמות מגוון על לטעמם, המזון התאמת על
מרוצים הקשישים כי מצאנו זאת, לעומת מהן. לשביעותהרצון הארוחות עלות בין
שיעורי ונרקיס. ברוש מרגנית, הארוחות את במקום מבשלים בהם במרכזים יותר
(כלנית סמוך ממוסד מלאות ארוחות הקונים במרכזים נמצאו (650/0) גבוהים תלונות

ורותם).

ותרבות חבות פנאי, פעילויות 5,3

הפעילויות בין במרכזים. המוצעות פעילויות של מגוון נכללו ותרבות חברה פנאי, בתחום
ניתן השבועית, התכנית גרעין את והמהוות המרכזים בכל המתקיימות הבולטות,
הסעיפים (ראה חברה ומשחקי התעמלות השכלה, חוגי (מלאכתיד), תעסוקה למנות
שירות כמו טיפולייםמקצועיים שירותים נכללים אין זה בסעיף ד'). בפרק המתאימים

הבא. בסעיף תנותח עלותם אשר וכדומה, בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סוציאלי,
עד בכרכום ש"ח מ1.11 נעה ותרבות חברה פנאי, פעילויות של לביקור ממוצעת עלות
ממוצע .(5 ותרשים 9 (לוח מכרכום עשרה פי יקר מרגנית כלומר במרגנית, ש"ח 11.09
גבוה ומרגנית ב700/0, מהממוצע נמוך כרכום כאשר ש"ח, 3.71 הוא זה בתחום העלות

ב3070/0. מהממוצע
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(כוחאדם, ותרבות חברה פנאי, פעילויות מרכיבי של לביקור ממוצעת עלות :9 לוח
1990 אפריל במחירי בש"ח, שעות), חומרים,

| מרגנית רותם ברוש נרקיס | כלנית כרכום רקפת | ברקן

11.09 1.85 3.13 2.87 2.42 1.11 2.J9 4.91 לביקור ממוצעת עלות
vm 11 vi v iv 1 m vii דירוג'
8.47 1.52 2.53 2.14 2.18 0.84 2.09 4.64 לביקור כוחאדם
2.42 0.33 0.40 0.71 0.24 0.27 0.30 0.27 לביקור חומרים
9,609 6,507 12,133 12,203 9,000 226,650 8,700 9,177 מבקרים מס'
3.50 2.75 2.50 3.00 2.50 2.50 4.00 4.50 נטו פעילות שעות

לביקור כוחאדס עלות
2.42 0.55 1.01 0.73 0.87 0.34 0.53 1.02 פעילות לשעת
3.17 0.67 1.25 0.95 0.97 0.44 0.60 1.10 לשעה לביקור ממוצעת עלות

ביותר. הגבוהה העלות את מציין vui1 ביותר הנמוכה העלות את מציין 1

הבאים למרכז סמוך הגרים קשישים של ביקורים 24,100 וכן חיום מרכז אוכלוסיית של ביקורים 2,550 כולל המספר 1

בפעילויות. ומשתתפים למועדון

6 מסי חרשים
לביקור ממוצעת עלות  ותרבות חברה פנאי,

1990 אפריל חודש במחירי
"ח ש

14 ר ו

12  11.09

10  :■:■:■:■:■:■:■:■+:

0 ~ 41Q1 1^^^^^^

^^^W /■'■■■.'■■A j&iiiiiA p;;;;:'gj F^vU ^^ 1^^^

ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס ברוש רותם n'j\1n

■ כוחארם [§] חומרים

שבהם העיקריים בין זה. בתחום לביקור בעלויות לפער להביא יכולים שונים גורמים
מספר ומהותם, המוצעים השירותים ומגוון הרכב כוחהאדם, עלות את למנות ניתן
לפער גורם כל של התרומה את לאמוד ננסה הפעילות. שעות ומספר המשתמשים

בעלות.
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המתקיימות פעילויות יש משתנה. אופי בעלת אלא קבועה, אינה במרכזים הפעילות
כוחאדם אילוצי המבקרים, בביקוש לשינויים בהתאם שוב, וניתנות נפסקות מה, זמן
עצמה, הפעילות ואופי מיומנות), לכל שונים שכר ותעריפי כישורים (זמינותם, שונים
ד'). בפרק 2.1 סעיף (ראה קצרים וחוגים השנה כל לאורך הנערכים חוגים בה שיש
ניתן לא ולכן למדריכים, קבועות משרות אין השונים במרכזים הפעילות אופי בגלל
מספר נבדק זאת, במקום העלות. בניתוח לכך ולהתייחס השעות מספר את למדוד היה
לבחון מאפשר השעות מספר מרכז. בכל פעילות ליום בממוצע המוקדשות השעות
חלק מסביר הוא מידה באיזו ולבדוק לביקור, העלות על המוקדש הזמן השפעת את

מהפערים.

ברוש (בכלנית, וחצי משעתיים נע ארוחות) זמן (להוציא נטו הפעילות שעות מספר
ש"ח מ0.44 נעה בממוצע למבקר שעה עלות (בברקן). וחצי שעות ארבע עד וכרכום)
בסה"כ כ300/0 מכרכום. 7 פי יקר מרגנית כלומר, במרגנית, ש"ח 3.17 עד בכרכום

לפעילויות. המוקדשות השעות במספר מהפער נובע בעלויות מהפער
ועלות לשעה כוחהאדם עלות בין הגומלין קשרי על ללמוד ניתן ו10 9 מלוחות
יותר, יקר יהיה יותר רב שמגוון צפוי במרכזים. המוצע הפעילויות מגוון לבין החומרים
בוזמנית שנערכות לפעילויות שונות מיומנויות בעלי נוספים מדריכים דורש הוא כי

האוכלוסייה. של שונים צרכים על לענות ובא במרכז,

השתתפות ודפוסי מוצע פעילויות מגוון :10 לוח
מרגנית רותם בחש נרקיס | כלנית כרכום רקפת | ברקן |

מלאנוויד
12 4 12 12 9 6 13 9 מוצע פעילויות מספר

אחד בתחום השתתפות שיעור
41 42 53 83 80 43 46 8£ (ot) לפחות

תחומים בשלושה השתתפות שיעור
23 15 20 35 37 29 13 30 (><י) לפחות

והעשוה חשנלת חוגי
63552265 מוצע פעילויות מספר

אחד בתחום השתתפות שיעור
86 20 25 57 21 12 58 86 W לפחות

התעמלות
86 46 52 33 84 69 84 92 Wi השתתפות שיעור

עלות גם וכן במרגנית במיוחד גבוהה פעילות לשעת כוחהאדם עלות כי רואים אנו
המרכז בכרכום, הגבוהים. מן הם הפעילות זמן ומשך הפעילויות כשמגוון החומרים,
עלות וגם ביותר הנמוכה היא פעילות לשעת כוחהאדם עלות זה, בתחום ביותר הזול
נמוך. הוא להן המוקדש הזמן ומשך הפעילויות כשמגוון מהנמוכות, היא החומרים
מאופיו הנובע הגבוה המשתתפים מספר מהווה בכרכום הנמוכה לעלות נוספת תרומה
לאוכלוסייה במקביל מוגבלת אוכלוסייה מבקרת בכרכום היום. מרכז של המיוחד

למועדון. הדומה במסגרת פנאי לפעילות למרכז המגיעה עצמאית,
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עצמאיים, קשישים למאה במקביל יום, בכל למרכז באים מוגבלים קשישים כאחדעשר
רק באים העצמאיים שהקשישים מכיוון האוכלוסיות. שתי את משלבים ובפעילויות
את הצגנו מהמשתתפים, בלבד כ100/0 מהווים המוגבלים והקשישים זו, לפעילות

בלבד. למוגבלים יחסית ולא המשתתפים של הכולל למספר יחסית העלות
בפעילויות הקשישים השתתפות שיעור ושל המוצע הפעילויות מגוון של ההיבטים שני
שיש שככל מניחים אנו ואיכותה. הפעילות רמת על מסוימת אינדיקציה לנו נותנים
רבים בתחומים לעסוק אפשרות המבקר לקשיש תהיה פעילויות, של יותר גדול היצע
קשישים של יותר גבוה ששיעור נמצא כאשר יותר כאיכותי יוגדר מרכז עלכן, יותר.

.(2 סעיף ד', פרק גם (ראה פעילות של יותר רב במספר משתתפים
ונרקיס. כלנית בברקן, ביותר הבולט הוא מלאכתהיד שתחום עולה, 10 בלוח מעיון
הוא ההתעמלות ותחום ומרגנית, בברקן הבולט הוא והעשרה השכלה חוגי תחום

וכלנית. רקפת מרגנית, בברקן, הבולט
זה יום מרכז שנזכרו. הפעילות תחומי בשלושת מהמובילים הוא ברקן יום מרכז
60/0 הוא המתכלים החומרים ושיעור שעות), 4.5) לפעילויות המרבי הזמן את מקדיש
כוחאדם, על בעיקר פעילותו את מבסס זה מרכז כלומר, לביקור. העלות מכלל בלבד

ביותר. מהיקרים אמנם והוא
ומספר המוצעות הפעילויות מספר בין קשר שיש היא, הניתוח מן העולה המסקנה
בחוגי במיוחד בולט הקשר הקשישים. של ההשתתפות שיעור לבין הפעילות שעות
גבוה השתתפות שיעור יש פעילויות, של יותר גדול מגוון שיש ככל והעשרה. השכלה
אף ההשתתפות שיעור את מגדיל יותר גדול שמגוון נראה מלאכתיד בתחום יותר.
לצורכי והתאמתם החוגים שאיכות וייתכן השכלה, כבחוגי חדמשמעי אינו הקשר כי

ההשתתפות. לשיעור הם גם תורמים הקשישים
של המוצע ולמגוון הפעילות שעות מספר לבין עלות בין קשר נמצא כללי באופן
של יותר גדול ומגוון יותר רבות פעילות שעות שמציעים מרכזים כלל, בדרך פעילויות.
המציע ברקן למשל יותר, יקרים והם גבוה יחסית השתתפות שיעור בהם יש פעילויות,
שעות 4.0 שבו רקפת, הוא דופן יוצא שעות. 3.5 המציע ומרגנית פעילות, שעות 4.5

לאחרים. יחסית נמוכה ועלות פעילות

מנהל SA

חיצוניים גורמים עלידי ונקבעים למרכז, ממרכז משתנים ושכרו המנהל משרת היקף
במשרה מועסק המנהל בהם מרכזים יש וכר. המנהל הכשרת המרכז, לצורכי בהתאם
המשרה במסגרת לכך, בנוסף בלבד. חלקית במשרה מועסק הוא ובאחרים מלאה,
מרכז של הפעילויות וארגון ניהול מגוונים: בעיסוקים בוזמנית המנהלים עוסקים
בהכנת פעילה השתתפות וכן בוזמנית, שפועלים לעצמאים מועדונים ארגון היום,
כלומר, ועוד. צהריים) לארוחת כוחאדם בהוצאות נכלל זה (חלק צהריים ארוחות
.(3 סעיף ה' פרק (ראה עצמו הניהול על נוסף שונות בפעילויות עוסקים המנהלים
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היום מרכז לניהול המוקדש המנהל ממשרת חלק לאותו מתייחסים אנו זה בסעיף
לעיל. שנזכרו הפעילויות משאר ומתעלמים המנהלים), של לדיווח (בהתאם בלבד

הממוצעת העלות לביקור. בממוצע המנהל עלות על נתונים מובאים 6 ובתרשים 11 בלוח
.4660/0 של פער קיים כלומר במרגנית, ש"ח 5.71 עד בכלנית ש"ח מ1.22 נעה לביקור

וברקן, רותם במרגנית, העלות. לבין לניהול המוקדשת המשרה שיעור בין קשר נמצא
בכלנית גבוהות. הן העלויות לניהול, המשרה עיקר את מקדישים המנהלים שבהם

נמוכות. הן העלויות לניהול, המשרה של קטן שיעור מוקדש שבהם ורקפת
יחסית הגדול, המשרה שיעור בגלל הנראה כפי גבוהה, היא לביקור העלות בכרכום,
לפער, נוסף גורם הם העבודה בשכר הבדלים מוגבלים. של הנמוך הביקורים למספר
בניסיון בוותק, בהשכלה, בכישורים, הבדלים כמו שונות, מסיבות לנבוע יכולים והם
המוקדש המשרה של היחסי בחלק הפער בשכר. ניכרים הפרשים מצאנו ואמנם וכד'.

כ2000/0. של בשיעור בשכר ההפרש נובע ומכאן ,2690/0 הוא לניהול

במחירי  העסקה ודפוסי (בש"ח) לביקור ממוצעת עלות  המרכז מנהל = 11 לוח
1990 אפריל חודש

| מרגנית | חתם | בריש | נרקיס | כלנית | כרכום | רקפת | ברקן |

100 100 100 75 100 100 62 100 (>*) הכוללת המשרה שיעור

85 94 64 75 45 70 35 94 ("01) בניהול חמשרה שיעור

מוגבלים V1f>v
65 30 29 12 50 42 35 45 (^) אישי וטיפול בניידות

3  6 36 12 11 m בלבד אישי בטיפול

24 46 24 20 15 26 23 14 W>) 1±tt mVJS

8 24 41 66 29 32 29 31 (ot) D"NJMV71U>0>

5.71 4.00 1.48 2.18 1.22 4.91 1.29 3.33 מנהל של לביקור ממוצעת עלות
vm vi m iv 1 vii 11 v דירוג

ביותר. הגבוהה העלות את מציין ו111י\ ביותר הנמוכה העלות את מציין 1 .

השירותים. וסל המבקרים מאפייני הם יותר גבוה לשכר להביא שעשויים אחרים גורמים
לטיפול יותר רבים כישורים שיידרשו ככל יותר גבוהה תהיה המנהל העסקת עלות
היקר המרכז הוא מרגנית לדוגמה, רחב. פעילויות מגוון ולניהול קשות באוכלוסיות
וגם מהגבוהות, היא הפעילות רמת גם ביותר. הגבוה המוגבלים שיעור גם ובו ביותר,
גבוה, העצמאים שיעור שבו בנרקיס, זאת, לעומת קטן. יחסית הוא המבקרים מספר
המנהל של לביקור העלות שבמרגנית, מזו יותר מעטה והפעילות גבוה המבקרים מספר

שבמרגנית. מזו יותר הרבה נמוכה היא
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6 מסי תרשים
לביקור ממוצעת עלות  מ1הל

1990 אפריל חורש במחירי
"ח ש
7 ך

6 "
■:■:■:■:.:.:■:■:.

4.91 HI

SJ3 nil 111 Illl
3  [Illl ill 11:? lilt

. HI ■*" IE II
 II la 1"lff 14 ~ Ill
י i" ■ ■ II I ^7 ■ III
. 1 [lilP iiiiP lilif [1111P ItiP iiliF iiliP lipP
u 1 1 1 1 1 1 I I

ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס ברוש תחם מרגנית

טיפולימקצועי נוחאדם 5.5

שמועסק הטיפולימקצועי כוחהאדם הרכב את לבדוק מעוניינים אנו זה בסעיף
העלות. על משפיעים אלה גורמים וכיצד לביקור, הטיפול שעות היקף את במרכזים,
מרפאים פיזיותרפיסטים, הסוציאלי, השירות עובדי נכללו טיפולי כורדאדם בהגדרת
בהסעות). וליווי לארוחות שהקדישו היחסי החלק ניכוי (לאחר ומטפלות אחיות בעיסוק,
כוחהאדם בהרכב הן נבדלים השונים המרכזים כי לראות, ניתן 7 ומתרשים 12 מלוח
על בנוסף ה'). פרק גם (ראה למבקר המוקדשות הטיפול שעות בהיקף והן הטיפולי
מטפלים שלושה עוד ובמרגנית בכלנית קיימים המרכזים, בכל המועסקות המטפלות
שני עוד קיימים וברותם בכרכום ברקפת, מרכז). בכל מזה זה (השונים מקצועיים

בלבד. מטפלות יש בברקן אחד. עוד ובנרקיס שונים, מקצועיים מטפלים

מספר למשל, למרכז. ממרכז כאמור, משתנה, לביקור המקצועי הטיפול שעות היקף
המרכזים בארבעת בברוש. שעות 0.32 עד ברקפת מ0.03 נע לביקור מטפלת של שעות
שעות 0.11 עד בכלנית מ0.02 לביקור השעות מספר נע בעיסוק מרפאה שהעסיקו
איכות של ממד מהווה מבקר לכל השונים המטפלים עלידי המוקדש הזמן ברקפת.

יותר. טוב הטיפול זמן, יותר שמוקדש שככל היא, וההנחה הטיפול,
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בנרקיס ש"ח מ1.66 נעה זה בתחום לביקור הממוצעת העלות כי עולה, 12 בלוח מעיון
מגיע המרכזים כל של העלות ממוצע .5920/0 של פער כלומר בכרכום, ש"ח 9.86 עד
ארבעת ב2070/0. מהממוצע גבוה וכרכום ב650/0, מהממוצע נמוך נרקיס ש"ח. ל4.75

למבקר. טיפול שעות יותר גם נתנו המקצועי הטיפול בתחום היקרים המרכזים
כוחהאדם מהרכב מאוד מושפעים לביקור בעלות הגדולים שהפערים רואים אנו
העסקתם והיקף גדל המקצוע אנשי שמספר ככל כצפוי, לביקור. הטיפול שעות ומהיקף
שבמרכזים העובדה בולטת בעיקר משמעותי. באופן הטיפול עלות גדלה כן עולה,
נכבד חלק מהווה העסקתה עלות רותםומרגנית), ברוש, (כרכום, אחות מועסקת בהם
נובעים המטפלות העסקת בעלות ההבדלים הטיפולימקצועי. כוחהאדם עלות מסך
המטפלות בשכר 3210/0 של פער קיים הטיפול. שעות ובהיקף העבודה בשכר מהפרשים
לביקור. הטיפול שעות בהיקף 4670/0 של ופער הזול, רקפת לבין היקר מרגנית בין
טיפול שעות של שונה מהיקף בעיקר נובעים המקצוע אנשי שאר של בעלות ההבדלים

בשכר. מהבדלים ופחות לביקור

חודש במחירי בש"ח, לביקור ממוצעת עלות  טיפולימקצועי כוחאדס :12 לוח
1990 אפריל

| מרגנית ן רותם | ברוש | נרקיס | כלנית | כרכום | רקפת | ברקן |

9,609 6,507 12,133 12,203 9,000 2,550 8,700 9,177 לשנח ביקורים מס'
9.14 5.44 4.06 1.66 3.03 9.86 2.26 2.42 לביקור ממוצעת עלות
vii vi v 1 iv vin 11 111 דירוג

0.45 0.32 0.46 0.17 0.22 0.73 0.20 0.24 לביקור שעות

מטפלות
2.11 1.25 1.89 1.49 1.69 2.05 0.14 2.42 לביקור עלות
0.14 0.12 0.32 0.16 0.16 0.31 0.03 0.24 לביקור שעות
15.04 10.43 5.92 9.33 10.57 6.62 4.70 10.07 לשעה עלות

בעיסוק רי0\>
2.23  0.61 0.94 1.14  לביקור עלות
0.10    0.03 0.05 0.11  לביקור שעות
23.34  20.39 18.78 10.32  לשעה עלות

0>זיותו0*ה
2.28    0.61    לביקור עלות
0.10    0.03    לביקור שעות
22.77  20.39    לשעה עלות

אחות
2.52 2.09 1.72   6.87   לביקור עלות
0.11 0.10 0.12   0.37   לביקור שעות
22.90 20.92 14.34   18.57   לשעה עלות

סוציאלית >ונדת
 2.09 0.44 0.17 0.11  0.98  לביקור עלות
 0.10 0.02 0.01 0.007  0.06  לביקור שעות
 20.92 22.06 17.08 16.26  16.36  לשעה עלות

ביותר. הגבוהה העלות את מציין ו1ח/י ביותר הנמוכה העלות את מציץ 1 *
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7 מס' תרשים
לביקור ממוצעת עלות  טיפולימיקצועי

1990 אפריל חודש במחירי
ש"ח

ר12 ~ 1
10  8.66

■\'■'■'■'■ 8.14

8  :■■■■: ;.;■;;■;■;■

6 :::■;.■ .* II
3.Q2

ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס בתש רשם מרגנית

■ מטפלת H בעיסוק ריפוי H פיזיותרפיה □ אח1ת ם סוציאלית שבדת

ומשק מינהל כוחאדם 5.6

עובדי חשבונות, הנהלת מזכירה, בית, אם נכללים ומשק מינהל כוחאדם של בתחום
כלל בדרך  מקצתם נפרד). בסעיף נותחה המנהל (עלות וכר תחזוקה, איש ניקיון,
להציג נוכל לא לפיכך, קבלני. בסיס על מועסקים  חשבונות והנהלת ניקיון עובדי
שנלקחו העלויות ציון תוך לביקור העלות בהצגת ונסתפק לביקור, משרה היקפי

בחשבון.

ש"ח מ1.29 נעה זה סעיף של הממוצעת העלות עולה,כי 8 ובתרשים 13 בלוח מעיון
העלות ממוצע .8760/0 של פער קיים כלומר בברוש, ש"ח 11.09 עד בכלנית לביקור
גבוה וברוש ב690/0, מהממוצע נמוך כלנית ש"ח. 3.81 הוא המרכזים בכל לביקור
 ל240/0 לביקור העלות מסךכל זה סעיף שיעור מגיע בברוש ב2710/0. מהממוצע
140/0 עד בכרכום מ40/0 נע הסעיף של חלקו בהם המרכזים, שאר לעומת גבוה שיעור
הנהלת ניקיון, כלומר, ומשק, מינהל כוחאדם של הגרעיני שהצוות מכיוון ברקפת.
ספק אין הביקורים, במספר השינוי עם מהותי באופן משתנה אינו ומזכירות, חשבונות
וכלנית). (כרכום ביותר הגדול הוא הביקורים מספר בהם במרכזים לגודל יתרון שיש
כך מרכז. בכל הקיימים התפקידים מספר הוא לביקור העלות על שמשפיע נוסף גורם
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המרכזים בשאר ואילו תפקידים, חמישה קיימים ביותר) (היקר שבברוש מוצאים אנו
לארבעה. שניים בין יש

אפריל חודש במחירי בש"ח, לביקור ממוצעת עלות  ומשק מינהל כוחאדם = 13 לוח
1990

| מרגנית | חתם | ברוש [ נרקיס | כלנית | כרכום | רקפת | ברקן |

9,609 6,507 12,133 12,203 !27,000 !26,650 8,700 9,177 לשנה ביקורים מס'
3.71 4.34 11.09 3.10 1.29 1.31 3.87 1.75 לביקור ממוצעת עלות
v Vll vill IV 1 11 VI 111 דירוג

מסה'יכ זח מרכיב שיעור
7 12 24 5 8 4 14 5 (*) לביקור הממוצעת חעלות

ניקיון ניקיון ניקיון ניקיון ניקיון ניקיון ניקיון ניקיון התפקידים
הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הנהח"ש הכלולים

מזכירה מזכירה מזכירה מזכירה מזכירה מזכירה
בית אס בית אס
עובד

תחזוקה

למועדון. המגיעים העצמאיים לרמת 1

ביותר. הגבוהה חעלות את מציין ו111'\ ביותר הנמוכה חעלות את מציין 1

8 מסי חרשים

לביקור ממוצעת עלות  ומשק מינהל כוחאדם
1990 אפריל חודש במחירי

"ח ש
14 ך ן

12  1U)9

10 

8 

6 

J£L jmm 3.71

4 " fl ri /7n2  J₪M ■ 1J1 1.28 ■ ■ ■

0 ' Hr^ W* h■^ N1^ W* hr^ h^ \r*
ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס בר/ש onn n'jxnn
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המבנה ואחזקת תפעול 5.7

מים, כגון: ואחזקתו, המבנה בתפעול הקשורות ההוצאות כל את כוללים אנו זה בסעיף
מחצית כי נציין, וכוי. כיבודים אירועים, משרדיות, הוצאות ביטוח, הסקה, חשמל,
ומחציתם "כיבודים", סעיף בתוך בוקר בארוחות המוגש הכיבוד את כללו המרכזים
וכללנו הבוקר, לארוחת ההוצאות את האפשר, ככל מיינו, "ארוחות". בסעיף אותו כללו
במפורש. הדבר את ציינו מלאה בוקר ארוחת המגיש מרכז כל וליד זה, בסעיף אותן

למספר יחסית המרכז של הפיזי מהגודל מושפעת זה בתחום לביקור הממוצעת העלות
יותר גדול המבקרים מספר שבהם למרכזים המרכז. ממוקם בו ומהאזור המבקרים
מספר בין מתחלקות הקיימות הקבועות שההוצאות מאחר לגודל, יתרון יש נתון בשטח
סוג על משפיע המרכז מיקום קטנה. לביקור הצפויה והעלות מבקרים, של יותר גדול
גבוהות להוצאות גורם קר באזור מיקום למשל, הרגיל; התפעול על הנוסף ההוצאות

לחימום. יותר
לביקור ואחזקה תפעול של הממוצעת העלות כי רואים אנו 9 ובתרשים 14 בלוח מעיון
העלות ממוצע .476"/0 של פער כלומר בברקן, ש"ח 6.03 ועד בכרכום ש"ח מ1.27 נעה
גבוה וברקן ב670/0, מהממוצע נמוך כרכום ש"ח. 3.79 הוא המרכזים כל של לביקור
למבקר. בשטח ההפרש עלידי מוסבר בעלויות מהפער כ500/0 ב1590/0. מהממוצע
כפול הוא למבקר השטח בברקן ואילו מ"ר, 4.2 הוא למבקר הפיזי השטח בכרכום
קר באזור ברקן ממיקום נובע הפער שאר .2480/0 של פער כלומר מ"ר, 10.4 ויותר,
מלאה בוקר ארוחת מגיש שבדקן ומהעובדה לחימום, יותר גבוהות הוצאות על המשפיע
למבקר השטח לכן מלאה, איננה בו והתפוסה חדש, מרכז הוא רותם לא.  וכרכום
תלך הממוצעת העלות בו, המבקרים מספר הגדלת שעם ספק, אין מאוד. גדול הוא

ותרד.

אפריל חודש במחירי בש"ח, לביקור ממוצעת עלות  מבנה ואחזקת תפעול :14 לוח
1990

מרגנית] | רותם | ברוש | נרקיס | כלנית | כרכום | רקפת | ברקן |

2.21 4.40 5.21 3.13 2.68 1.27 5.34 6.03 לביקור ממוצעת עלות

** * ** iv in I V11 viil דירוג'

9,609 6,507 12,133 12,203 127,000 !26,560 8,700 9,177 לשנת מבקרים מספר

32 33 40 51 901 1111 35 37 ליום מבקרים מספר

240 726 416 560 385 468 329 386 מ"ר  (ברוטו) המרכז שטח

7.5 22.0 10.4 11.0 4.4 4.2 9.4 10.4 שטחלמבקרמ"ר
מלאה מלאה מלאה מלאה קלה קלח קלה מלאה בוקר ארוחת

ביותר. הגבוהה העלות את מציין vim ביותר הנמוכה העלות את מציין 1

למועדון. המגיעים הקשישים את כולל 1
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9 מס' תרשים
לביקור ממוצעת עלות  ואחזקה תיפעול

1990 אפריל ח1דעז במחירי
"ח ש
8 ך __

6.03

י6 ^1 "ן* י"

4  ןןןן 3.13

"33§*88 Z1BB ^^^^^
^^£ 78??^ל^ 2.21

v 1J7 111■ : 111■

0 ' ^r^H™* N^ N^ h^ Lf^E ly.J 111ןו1
ברקן רקפת כרכום כלנית נרקיס בר1ש רותם rrj\m

מתנדבים *6

ובעיקר שונות במשימות המופעלים מתנדבים ישנם שבמדגם היום מרכזי בכל
ובהגשתן, ארוחות בהכנת תעסוקה, בפעילויות מסייעים הם לאמקצועיים. בתפקידים
מקצועיים, בתפקידים המתנדבים עוסקים רחוקות לעתים וכד'. המבקרים עם בשיחות
שונים. בריאות נושאי על למבקרים ומרצה לברקן בחודש פעם שמגיע רופא למשל, כמו,
מתנדבים יש במרכז. לעבודה כלשהי הכשרה עוברים אינם המתנדבים כלל, בדרך
בפעילויות מתארחים הקבועים המתנדבים קצרות. לתקופות באים רבים אך קבועים,
ויש במרכז, האוכלים מתנדבים יש ובמסיבות. בטיולים כמו המרכז, של חברתיות
מהקהילה המתנדבים מקצת מגייסים היום מרכזי המאורגנת. בהסעה למרכז המגיעים

אישיות. היכרויות בסיס על והאחרים
דפוסי על נתונים בידינו ואין שונות, בפעילויות מסייעים רבים שמתנדבים מכיוון
בכל כוחהאדם להוזלת תרומתם את לבדוק נוכל לא בנפרד, שירות בכל העסקתם
כל של יותר נמוכה לעלות גורמת העסקתם מידה באיזו לבדוק נוכל אך שירות,
ביותר הזול המרכז כי רואים אנו ,15 בלוח מעיון לעיל. 4 בלוח שהוצג כוחהאדם
יחסית מתנדבים, של גבוה שעות מספר על נשען זה מרכז כלנית. הוא בכוחאדם
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המרכיב הוא כוחהאדם שסעיף בעובדה בהתחשב (כ^400). כוחהאדם שעות לכלל
הממוצעת העלות בסךכל חוסכת זה במרכז המתנדבים העסקת לביקור, בעלות העיקרי
לשאר יחסית שלו, הנמוכה לעלות תורמת ולכן בשכר, המועסק כוחהאדס של לביקור
נכבדים שיעורים על הנשענים ונרקיס, ברקפת גם ניכרת המתנדבים תרומת המרכזים.
כלנית,  אלה מרכזים שלושת בשכר. המועסק לכוחהאדם יחסית מתנדבים, של

לביקור. ביותר הזולים הם ורקפת, נרקיס

היום במרכזי מתנדבים :15 לוח

מרגנית רותם ברוש נרקיס | כלנית כרכום | רקפת | ברקן |

בממוצע כוחאדס עלות
32.74 17.53 23.18 10.99 9.16 19.77 10.87 15.58 בש"ח לביקור

vm v vn in 1 vi 11 iv דירוג'

75 49 153 90 121 27 48 30 מתנדבים של שבועיות שעות

מסח"כ התנדבות שעות
24 21 28 34 40 15 23 15 (ואי) כוורחאדם שעות

ביותר. הגבוהה העלות את מציין ו111י\ ביותר הנמוכה העלות את מציץ 1 *

יש המרכז, של השירותים מגוון על מתפרסים שהמתנדבים מכיוון יתרעלכן,
הקודמים. במרכיבים שנותח שירות כל של העלות להורדת תרומה להעסקתם

הממצאים של אינטגרציה ג
בעלויות הפערים על היום, מרכזי של העלות מרכיבי על עמדנו הקודמים בפרקים
כל בין אינטגרציה לערוך ננסה זה בפרק אלה. פערים להסביר שיכולים הגורמים ועל
הממצאים. כל של משולבת תמונה לתת עלמנת הקודמים בסעיפים שהובאו הממצאים
ושירות. שירות כל של בעלות והן המרכזים של הכוללת בעלות הן גדולים הבדלים מצאנו
של פער אומר הווה ש"ח, 51.61 עד ש"ח מ22.28 נעה לביקור ממוצעת שעלות נמצא
את המרכיבים השונים המרכיבים של בעלויות נמצאו מזה אף גדולים פערים .2320/0

במרכיבים מפערים נובעים לביקור הממוצעת בעלות הפערים המרכזים. של העלות סך
כלשהו. אחד בסעיף ולא רבים,

וגיאוגרפית ארגונית במסגרת פועל אחד כל מזה. זה מאוד שונים שבדקנו היום מרכזי
לבודד רב קושי יש לכן וכוי. שונה שירותים סל מציע שונה, אוכלוסייה משרת שונה,
גורמים מספר יש זאת, עם המרכזים. בין העלות להבדלי המביאים הגורמים אותם את
העיקריים מהמרכיבים אחד כל ועל בכלל לביקור הממוצעת העלות על המשפיעים

ובהם: בפרט,
התשומות במחירי מקומיים הבדלים (א)

המבקרת האוכלוסייה מאפייני (ב)
לקהילה שירותים להספקת כמקור במרכז ושימוש לגודל יתרונות (ג)



הערכה מחקר בישראל: לזקן ילס מרכזי 356

לתקן יחסית התפוסה שיעור (ד)

המרכז פועל שבה הארגונית המסגרת (ה)
המסופק השירותים סל (ו)

מתנדבים העסקת (ז)
השירותים. איכות (ח)

ההבדלים להסבר ולתרומתם ,16 בלוח המוצגים הללו, הגורמים להשפעת נתייחס להלן
בעלויות.

בדרך נקבעים אחרות) והוצאות עבודה (שכר תשומות במחירי מקומיים הבדלים (א)
יותר גבוהים יהיו שהמחירים היא, הציפייה המקומיים: וההיצע הביקוש עלידי כלל
הזולים היום מרכזי שני כך, כפריים. או קטנים ביישובים מאשר גדולות בערים
היקרים מבין ושניים כפריים, או קטנים ביישובים נמצאים ונרקיס) (כלנית ביותר
עירוניים יום מרכזי יש שני, מצד הגדולות. בערים נמצאים וברקן) (מרגנית ביותר
שעלויותיהם (ברוש) כפריים יום מרכזי שיש כשם מהזולות, הן שעלויותיהם (רקפת)
בין הפער .(12 (לוח מטפלות בהעסקת במיוחד ניכרים השכר הבדלי מהיקרות. הן
כפרי) מרכז  (בברוש הנמוך השכר לבין עירוני) מרכז  (במרגנית הגבוה השכר
כאשר בעיסוק, מרפאות ובעלות המנהל בעלות גם ניכרים השכר הבדלי ל2540/0. מגיע
שני ההסעות. בתעריפי גם מתבטאים מקומיים במחירים הבדלים ל2000/0. מגיע הפער
גדולות ערים בתוך ממוקמים  ורקפת מרגנית  זה בתחום ביותר היקרים המרכזים

אחרים. ממקומות יותר בסיסי באופן גבוהים השירות תעריפי שם הארץ, במרכז
המשרתים במרכזים למשל, העלות. על להשפיע יכולים האוכלוסייה מאפייני (ב)

או הזו באוכלוסייה לטיפול מיוחדים כישורים בעל צוות נדרש מוגבלת, אוכלוסייה
שמשרת המרכז כי רואים אנו כללי באופן וכר. מוגבלים קשישים להסעת מיוחד רכב
את המשרת והמרכז ביותר, היקר הוא (מרגנית) ביותר המוגבלת האוכלוסייה את

מהזולים. הוא (נרקיס) ביותר הפחותה במידה המוגבלת האוכלוסייה
במעט אך המושפעים קבועים, הוצאה במרכיבי ביטוי לידי באים לגודל היתרונות (ג)

במרכיבים ואחזקה. תפעול והוצאות מינהליות הוצאות כגון: המבקרים, ממספר
במספר רבה במידה תלוייה שהיא כיוון מורגשת, פחות ההשפעה הסעות, כגון אחרים,
שירותים כספק משמש שהמרכז במקרים גם מתבטא לגודל היתרון המשתמשים.
בפעילויות והן ארוחות בהספקת הן במרכז, המבקרת מזו יותר רחבה לאוכלוסייה
במועדונים גם המשמשים ובכלנית, בכרכום בעיקר בולט הדבר מועדון. במסגרת פנאי

אלה. מרכיבים שני בעלות הזולים מן והם ארוחות, כספקי וגם הבוקר בשעות
הממוצעת העלות את מעלה זו ועובדה מלאה, בתפוסה פועלים אינם המרכזים רוב (ד)

אשר שבמדגם, המרכזים מבין החדש שהוא רותם, לגבי במיוחד נכון הדבר לביקור.
כ400/0 נמוך, עדיין היה בו התפוסה שיעור הנבדקת. התקציבית השנה במהלך הופעל
בשיעור העלייה עם לביקור בעלות לירידה לצפות ויש שנקבע, התקן עלפי מהתפוסה

התפוסה.
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נמצא העלות. על להשפיע עשוי מוסד) בתוך או נפרד (במבנה היום מרגז מיקום (ה)
ייתכן אותה. מייקר דווקא אלא העלות את מוזיל אינו אחר מוסד בתוך שמיקומו
על לעמוד כדי החוסה. למרכז המוסד בין ההתחשבנות משיטת נובעת לכך שהסיבה
משותפת עלויות בדיקת לערוך יש השניים, בשילוב האפשרי והחיסכון האמיתית העלות
הפועלים ומרגנית, ברקן היום, מרכזי שני לדוגמה, חסות. שנותן למוסד המרכז בין
לארוחות בהוצאות ההשפעה ניכרת בברקן ביותר. מהיקרים הם אחר, מוסד בתוך

בארוחות. במיוחד ההשפעה ניכרת ובמרגנית ואחזקה, ולתפעול
עלותו. גדלה כך ויקרים, מגוונים מרכיבים בעל שירותים סל מספק שהמרכז ככל (ו)

הטיפוליים השירותים בתחומי פעילות שרמת במרגנית, במיוחד ניכרת ההשפעה
ועלותו ביותר, הגבוהה היא אישיים והשירותים והתרבות הפנאי פעילויות מקצועיים,
השירותים של סטנדרטים לקבוע צורך יש זה שבתחום נראה גבוהה. היא אלה בתחומים
יפיקו שהקשישים ולתועלת לעלותם התייחסות תוך היעד, לאוכלוסיות המומלצים

מהם.

המועסק כוחהאדם של הכללי בהיקף חוסכת היום במרכזי מתנדבים העסקת (ז)
שירותי ברוב ניכרת המתנדבים של תרומתם העלות. להקטנת תורמת ולכן בשכר,
עלות על המתנדבים פעילות השפעת בנפרד. שירות כל של העלות על ומשפיעה המרכז,
היום מרכזי שלושת אלה ואמנם ובנרקיס, ברקפת בכלנית, במיוחד בולטת כוחהאדם

כוחאדם. בגין בהוצאות ביותר הזולים
הקשר את בדקנו במרכז. הניתנים והשירותים הטיפול מאיכות גם מושפעת העלות (ח)
בין ישיר קשר מצאנו בלבד. עלותם לבין צהרים וארוחות ההסעה שירותי איכות בין
שביעותהרצון גדלה גם כך גדלה, ההסעה שעלות ככל ההסעות: בתחום לעלות איכות
עלות בין חדמשמעי קשר מצאנו לא השירות). לאיכות מדד (שהיא הקשישים של
במקומות יותר מרוצים שהקשישים שמצאנו למרות מהן. לשביעותהרצון הארוחות
זה. בתחום ביותר היקרים הם אלה מרכזים שדווקא מצאנו לא במקום, מבשלים בהם
במיוחד. נמוכות היו לא העלויות נמוכה, שביעותהרצון היתה שבהם במקומות וכנגד,

זה. בתחום יותר טובה איכות מבטיחה אינה גבוהה עלות לכן
השונים הגורמים לבין היום מרכז עלות בין הקשר את ולבחון לסכם ניסינו 16 בלוח
עלות ,(1) נמוכה עלות קטיגוריות: לשלוש העלות את דירגנו כך לשם לעיל. שצויינו
לשלוש השונים מהגורמים אחד כל דירגנו בנוסף, .(3) גבוהה ועלות (2) בינונית
מסמן 1 כאשר גורם, כל על 3 עד מ1 ציון קיבל מרכז וכל רמתם לפי קטיגוריות
מסכם ציון חישבנו כמוכן, גבוהה. עלות על ו3 נמוכה עלות על להשפיע שצריכה רמה

המסבירים. הגורמים של ממוצע
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העלות ולפי מסבירים גורמים לפי המרכזים, דירוג  הממצאים של אינטגרציה :16 לוח

| מרגנית רותם ברוש נרקיס | כלנית | כרכום רקפת [ ברקן |

51.60 44.48 37.23 34.04 32.05 27.18 24.02 22.68 בש"ח לביקור ממוצעת עלות
3 3 2 2 2111 העלות דירוג

הגורמים דיווג
31322312 גיאוגרפי1 מיקום

3 2 21 2 21 3 קשה המוגבלים >*,

21233212 ביקורים2 מספר

33331331 לגודל3 יתרונות

1 21 3 3 2 2 2 תפוסה

31 311111 ארגונית* מסגרת

3 211 2 2 2 2 פעילות5 רמת

2 2 3 2 3 211 מתנדבים*

3 2 3 3 2 2 21 שביעותרצון7

2.6 1.8 2.3 2.1 2.1 2.1 1.6 1.7 ממוצע ציון
3 = גבוהה ,2 = בינונית ,1 = נמוכה 
גדולה=3 עיר ,2 קטנה עיר כפר=1,  1

קטן=3 ביקורים מספר בינוני=2, ביקורים מספר גדול=1, ביקורים מספר  2

אחר=3 מועדון=1, עם משולב  3

או!ר=3 מוסד בתוך עצמאי=1,  4

אישיים ושירותים מקצועיים טיפולים פנאי, פעילויות כולל  5

משרות) (מס' בשכר מועסק לכוחאדס יחסית  6

הקשישים של כללית שביעותרצון  7

בקצוות. בעיקר בעלות הפערים את מסבירים השונים שהגורמים לומר ניתן כללי, באופן
נמוך הוא המסבירים הגורמים של הדירוגים שממוצע מוצאים אנו (נרקיס) הזול בקצה
גבוה מספר קשה, לא אוכלוסייה כפרי, מיקום הנמוכה לעלות תורמים בנרקיס .(1.6)
בקצה נפרד. במבנה עצמאי מרכז היותו ועובדת מתנדבים של רב מספר ביקורים, של
במרגנית הגבוהה לעלות .(2.6) גבוה הוא הדירוגים שממוצע מוצאים אנו (מרגנית) היקר
מרכז בתוך הפעלתו גבוהה, פעילות רמת קשה, אוכלוסייה גדולה, בעיר מיקום תורמים

יחסית. נמוך ביקורים ומספר רפואי
לראות ניתן המרכזים, שאר לעלות השונים הגורמים תרומת את בודקים כאשר
הדבר בולט ובמיוחד הקיימים, הפערים את מלא באופן מסבירים אינם שהגורמים

מאוד. יקרה והעלות נמוך הינו הממוצע המסכם הציון שבו בברוש,

מרכיבי מאילו נבדוק להלן השונים. הגורמים לבין העלות בין הקשר על דובר כה עד
בעלויות. הפער נובע הוצאה

העלות לבין מהמרכזים אחד בכל לביקור העלות בין הפער הרכב את מראה 17 לוח
כל של לביקור הממוצעת העלות חושבה ראשית, המרכזים. כל של לביקור הממוצעת
(הסעות=8.81 מרכיב כל של הממוצעת העלות וחושבה ש"ח), 34.74) שבמדגם המרכזים
כוחאדם ש"ח, מנהל=3.02 ש"ח, פנאי=3.71 פעילויות ש"ח, ארוחות=6.84 ש"ח,
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ואחזקה=3.79 ותפעול ש"ח ומשק=3.81 מינהל כוחאדם ש"ח, טיפולימקצועי=4.75
וחושב הכוללת, הממוצעת העלות לבין עלותו בין הפער חושב מרכז, כל לגבי ש"ח).
מתייחסים הנ"ל שהממוצעים נציין, מרכיב. כל לגבי הממוצעת העלות לבין בינו הפער

בכלל. בארץ היום מרכזי על מהם להקיש ואין שבמדגם, היום למרכזי ורק אך
כל הנמוכה לעלות תורמים (הזול) בכלנית כי מלמד הלוח של השני בחלקו עיון
(היקר) במרגנית ההסעות. ועלות ומשק מינהל כוחאדם, עלות ובמיוחד המרכיבים
וכוח פנאי פעילויות במיוחד הם לממוצע, יחסית העלות, את המייקרים המרכיבים
וכוחאדם ארוחות סעיפי במיוחד העלות את מוזילים בנרקיס טיפולימקצועי. אדם
ואיאפשר אלה, את אלה שמקזזים מרכיבים יש ובכרכוס ברקפת טיפולימקצועי.
מקזזים, מרכיבים יש ברותם גם העלות. את שמוזילים בולטים מרכיבים על להצביע
הארוחות של הגבוהה העלות ניכרת בברקן הארוחות. של הגבוהה העלות ניכרת אך
מינהל כוחאדס עלות תרומת בולטת ובברוש ואחזקה, תפעול של הגבוהות וההוצאות
מתרכזים אינם הפערים כי עולה מהניתוח הגבוהה. לעלות ההסעות ועלות ומשק
מרכיבי עלידי מוסברת מהממוצע מרכז כל של הסטייה כלומר, מסוימים. במרכיבים

שונים. הוצאה

ובדקנו בה, הפערים את המסבירים הגורמים לבין העלות בין הקשר את שבחנו לאחר
המשפיעים הגורמים בין קשר יש האם נבדוק בעלויות, הפער נובע הוצאה מרכיבי מאלו
ו17 16 לוחות מהממוצע. הפער את המרכיבים הסעיפים לבין מרכז בכל העלות על
ההוצאה מרכיבי לבין המסבירים הגורמים בין הקשר את לבדוק מאפשרים יחדיו

בעלויות. הפער את המרכיבים העיקריים
הביאו דבר של שבסופו מנוגדות, השפעה מגמות בעלי שהם שונים גורמים יש בכלמת
בסעיף במיוחד נמוכה עלות שגורר מסוים גורם על להצביע קשה נמוך. לממוצע
מינהל כוחאדם בסעיף במיוחד זולה עלות גוררים לגודל שהיתרונות ברור אך הסעות,
זה, סעיף של גבוהה עלות גוררת הגבוהה הפעילות רמת במרגנית, זה. במרכז ומשק
ייתכן, טיפולימקצועי. כוחאדם של גבוהה עלות גורר קשה מוגבלים של גבוה ושיעור
כוחהאדם של הגבוהה לעלות תורמת למוסד המרכז של סמיכותו אלה, לגורמים שנוסף
ביניהם. ההתחשבנות משיטת ונובעת הראשי, המוסד עלידי המסופק הטיפולימקצועי
טיפולימקצועי, כוחאדם של נמוכה עלות גוררת יותר עצמאית אוכלוסייה בנרק>ס,
של נמוכה עלות הגוררים לגודל, יתרונות עם בבד בד מתנדבים, של גבוה ושיעור
ארוחות של גבוהה עלות גוררים ברותם נמוכה ותפוסה נמוך ביקורים מספר ארוחות.
הגבוהה לעלות תורמת אחר למוסד ברקן של שהסמיכות ייתכן ואחזקה. תפעול ושל
ונובעת הראשי, המוסד עלידי המסופקים שירותים שהם ואחזקה ובתפעול בארוחות
החריגה את להסביר שיכול גורם מצאנו לא בברוש ביניהם. ההתחשבנות משיטת
הגורמים בין קשר מצאנו לא ובגרפים ברקפת ומשק. מינהל כוחאדס, של בעלות

להדגישו. שכדאי בעלויות הפער נובע מהם המרכיבים לבין המסבירים
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ומשקל מרכיבים לפי בש"ח, הממוצעת העלות לבין מרכז כל עלות בין הפרש :17 לוח
ההפרש בסךכל סעיף כל של

עלות
מרגנית רותס ברוש גרקיס כלנית כרכום רקפת ברקן ממוצעת

מהעלות ההפרש
14.88 11.74 2.50 2.31 2.69 7.54 10.72 12.45 34.74 הממוצעת

1.01 4.50 0.43 1.49 0.75 1.48 1.37 2.40 8.81 הסעות
2.99 1.35 2.69 2.85 2.83 2.16 3.23 1.62 6.84 ארוחות
7.36 0.60 1.18 1.86 2.62 1.34 0.85 1.31 3.71 חברה פנאי, פעילות
2.49 1.54 0.33 0.98 1.89 1.72 0.84 1.79 3.02 מנחל

טיפולי כוודאדס
4.48 0.70 2.33 0.68 5.11 2.49 3.09 1.21 4.75 מקצועי

מינחל כוחאדס
0.10 7.27 2.06 0.53 2.50 0.06 0.71 1.77 3.81 ומשק
1.58 1.42 2.25 0.61 2.52 1.55 0.65 0.78 3.79 ואחזקה תפעול

(באחוזים) בה0וש מוניב כל של שיעית
+6 +38 +17 65 +28 19 13 19 הסעות

+ 18 +11 +107 123 105 29 30 13 ארוחות
+44 5 +47 81 97 18 8 11 פנאי פעילות
+16 13 +13 +42 +70 23 8 14 מנחל
+27 6 93 +30 +190 33 29 14 טיפולימקצועי כוחאדס
1 +62 82 +23 93 +1 6 20 ומשק מינהל כוחאדם
9 +12 +90 +26 93 +21 6 9 ואחזקה תפעול

מקו0:
הממוצעת. מהעלות נמוכה לעלות תורם שהסעיף מציין 
הממוצעת. מהעלות גבוהה לעלות תורם שהסעיף מציין +

כך בעלויות, לפערים הגורם מרכזי עלות סעיף על להצביע שאיאפשר כשם לסיכום,
מרכיבי של שילוב היא העלות הפערים. את המסביר מרכזי גורם על להצביע איאפשר

רבים. גורמים של משילוב נובעים בעלות והפערים רבים, הוצאה
דגמנו כך ולשם יום, מרכזי של שונים למודלים להתייחס ניסיון נעשה המחקר בעיצוב
הגדולה והשונות שנבדקו המרכזים של הקטן המספר גבוהה. שונות בעלי מרכזים
מרכזי כמה בבדיקה נכללים היו לו בעלויות. הפערים הסברת על מאוד מקשים ביניהם
הגורמים את לאתר היה אפשר בלבד, בעלויותיהם נבדלים אשר דומה, ממודל יום
איתור בהם. השירותים את לספק יותר הזולות הדרכים את למצוא וגם אלה, להבדלים
במסגרת להיעשות חייב היום במרכזי השונים השירותים להפעלת הזולות הדרכים
בדיקה במסגרת לחילופין, או, דגם, מכל מרכזים של יותר גדול מספר שיכלול מחקר,

דומה. ממודל יום מרכזי או בודדים יום מרכזי של ומקיפה מעמיקה



המחקר של ושימושים תוצרים ח': פרק
לעתיד וכיוונים

ממים מלנה
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על שבוצעו ביותר והמעמיקים המקיפים המחקרים אחד הוא היום מרכזי מחקר
שירות על ומעמיקה מפורטת תמונה מציגה זו מונוגרפיה בישראל. לקשישים שירותים
ועלות ההפעלה מתכונת היעד, אוכלוסיות בהם, השימוש דפוסי תפקידם, המרכזים,
לחקר המכון עלידי לאור יצא היום מרכזי מחקר על שמתבסס נוסף פרסום הפעלתם.
של פיזיתפונקציונלית בהערכה העוסקים הממצאים מובאים ובו ורווחה, חינוך מבני
המרכזים. על ומעמיק נרחב ידע בסיס יוצרים יחדיו הללו הפרסומים שני המרכזים.
שירותים של ההערכה במלאכת העוסקים בפני הניצבות העיקריות השאלות אחת
השירות של ההפעלה ועל הניהול על המדיניות, על המחקר השלכות מהן היא חברתיים
ליצור המכוונת יישומית, להיות שנועדה כפעילות טבעה מעצם מוגדרת ההערכה הנדון.
החלטות למקבלי מידע לספק המיועדת פרגמטית, פעולה היא הערכה בתכנית. שיפורים
בשל .(Bruck 1978) ויעדים למטרות ביחס ומצבים ארועים לפרש בניסיון וממוקדת
ההחלטות. קבלת ובתהליך הניהולי במעגל להשתלב צריכה ההערכה הפרגמטי, אופיה
מובנים להיות צריכים והם ברבים מופצים להיות צריכים ההערכה של "הממצאים
השירות ספקי המממנים, מהקהילה, אנשים כולל התכנית, בהפעלת העוסקים לאלה
היא אם רק פרקטית להיות יכולה ההערכה מדיניות. ובקביעת בניהול העוסקים ואלה
Lewis 4) השירות" ובניהול בפיתוח בתכנון, העוסקים האנשים עלידי ככזו נתפסת

.(Lewis 1983

המונגרפיה. פרסום עם כבר היום, זו שאלה בוחנים שאנו מוזר נשמע שזה ייתכן
זה מסוג נפש שחשבון מקובל בדרךכלל שכן המאוחר, את מקדימים אנו לכאורה
הפצת למעשה, שלפנינו. במחקר הדבר כן לא יותר. מאוחרים בשלבים רק לעשות ניתן
הממצאים הנוכחית. במתכונתם הממצאים לפרסום קדמה היום מרכזי ממחקר המידע
המחקר. לביצוע סמוך כשנתייםשלוש, לפני המשתמשים קהל לנחלת היו מהמחקר
בפיתוח העוסקים לגורמים מיידית והועבר ביניים דו"חות של בצורה עובד החומר
בפיתוח העוסקים בין שוטף דיאלוג היה כולו המחקר במהלך המרכזים. של ובהפעלה
בהתמדה הוזרם ועובד שנצבר המידע המחקר. צוות לבין המרכזים של ובהפעלה
גם השלכות היו אלה לדיונים שונים. בפורומים עמם ונידון בדבר הנוגעים לגורמים
בסיס על ונקבעו עוצבו שבמחקר מההליכים חלק למעשה, המחקר. שלבי עיצוב על
למשל, כך, איסופו. כדי תוך שנתגלו החדשים והצרכים העבודה במהלך שנצבר המידע
המוגבלות משמעות את ולהבהיר היעד, אוכלוסיות סוגיית את לעומק לבדוק ההחלטה
הממצאים רקע על התקבלה מהמקובלים, שונים מוגבלות במונחי היום למרכזי בהקשר
העוסקים גורמים עם שהתקיימו מדיונים וכתוצאה המחקר, של הראשון בשלב שנאספו

המרכזים. ובפיתוח בניהול
לשדה המידע הזרמת של זה בתהליך וסייעה תמכה המחקר בביצוע אשל של המעורבות

המרכזים. בתחום ולעשייה למדיניות ותרגומו
להעריך היכולת את לנו יש המחקר, ביצוע אחרי מה זמן היום נמצאים שאנו מאחר
כי נראה, לאחור במבט בישראל. היום מרכזי תחום על המחקר של מההשלכות חלק
קדימה חשוב צעד המרכזים את להצעיד המפעילה למערכת סייע היום מרכזי מחקר
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נחטא כי נראה המונוגרפיה, פרסום עם ולפיתוחם. המרכזים על הידע להעמקת ותרם
בסיס ועל זה, מחקר שהניב הבולטות מהפעולות חלק נסקור לא אם המרכזים לנושא

ולשפר. לפתח עוד ניתן ואיפה הכוונת, על עוד מה נבחן זה
ולהפעלה, לניהול הנחיות = הנחיות ספרי שלושה לאור יצאו היום מרכזי מחקר בעקבות
הם האלה הספרים שלושת המרכזים. להצטיידות והנחיות ולבנייה לתכנון הנחיות
אשל, המרכזים. של והפעלה פיתוח למדיניות הממצאים תרגום של המעשי הביטוי
והיה המחקר את יזם ואשר המרכזים, בפיתוח העוסק המרכזי מקצועי הגוף שהוא
המורכב המקצועי התהליך את והוביל יזם אשר זה גם הוא מהלכו, בכל פעיל שותף

ההנחיות. לפיתוח
נועד ההנחיות "פיתוח כדלקמן: הוגדרו ההנחיות פיתוח ביסוד העומדות התפיסות
באמצעותן ליצור היא המטרה בישראל. היום מרכזי שירות בביסוס חשוב שלב להוות
הגופים בקרב מקובלת שתהיה אחידה מושגים ומערכת משותפים עקרונות מסגרת
לחיזוק חשוב כלי להוות גם נועד הוא ובהפעלתם. המרכזים בפיתוח המוערכים
לקדם היא נוספת מטרה ולמיסודו. לזקן השירותים במערך המרכזים של מעמדם
נועדו ההנחיות בזקן. הטיפול איכות את להבטיח במאמציהם במרכזים ולתמוך
והכוונה התייחסות כמסגרת הרצויים הפעלה עקרונות ולמתכננים למפעילים להציע

.(1990 ולהפעלה, לניהול (הנחיות אלו" במאמציהם
נפרדות, וביןמשרדיות ביןמקצועיות בוועדות פותחו מהתחומים אחד בכל ההנחיות
בצד ובהפעלתם, במימונם המרכזים, בפיתוח העוסקים הגורמים כל מיוצגים היו בהן
עבדו הוועדות הפיזי. התכנון בתחום שמומחיותם מקצועיים וגורמים המחקר צוות

במשותף. אף מהזמן וחלק רב, ובתיאום במקביל
מחקר בעקבות שהופק לעין והנראה המיידי התוצר ספק ללא היא ההנחיות יצירת
להעריך גם ניתן ההנחיות, ספרי של ההוצאה אחרי שנים שלוש היום, היום. מרכזי
המרכזים פיתוח על שלהן ההשלכות ואת אלה בהנחיות השימוש את ראשוני באורח

והפעלתם.

הראשונה המהדורה אזלה ראשית, בולטים. ביטויים מספר יש בהנחיות לשימוש
את המלווה ההנחיות ספר למעשה שהוא והפעלה, ניהול על ההנחיות ספר של
לשלב במיוחד הישימים האחרים מהשניים (בשונה המרכז של היומיומי התפעול
המקצועיים והגורמים המרכזים מנהלי מחקר, צוות בשיתוף אשל, והבנייה). ההקמה
מהדורה של להוצאה אלה בימים נערכים המרכזים, ולמימון להפעלה האחראיים
ספרי של השימושים ייבחנו העדכון מתהליך כחלק הזה. ההנחיות ספר של מעודכנת
ואינם התייחסות הדורשים והיבטים השירות, במדיניות שחלו השינויים ההנחיות,
יותר שיטתית בחינה יאפשר ההנחיות ספר של העדכון בהנחיות. היום לביטוי באים
מפעילי לבין המדיניות קובעי בין הדיאלוג המשך ויאפשר הקיימים השימושים של

הקיימות. ההנחיות לשיפור המרכזים
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למרכזי רישוי למתן מינימום קריטריוני פיתוח הוא בהנחיות לשימוש נוסף חשוב ביטוי
ביטוח חוק במסגרת שירותים לקבל הזכאים לקשישים שירות למתן כמסגרות היום,
בבית טיפול שעות להמיר רשאים סיעוד קיצבת המקבלים הקשישים כידוע, סיעוד.
ואשל, לאומי לביטוח המוסד עם יחד והרווחה, העבודה משרד במרכזים. ביקור בימי
שירות כנותני המרכזים להפעלת בסיסיים קריטריונים ההנחיות, סמך על גיבשו,
מוסדר פיקוח מערך ביצירת חשוב שלב הינו אלה קריטריונים פיתוח החוק. במסגרת

היום. מרכזי על

מערכת ביצירת הוא המרכזים שירות על ההנחיות ספרי של להשפעה שלישי ביטוי
לשירותים הוועדה של בישיבות במרכזים. העוסקים בקרב יותר אחידה מושגית
שולחנה על ואשר שונים, וארגונים מקצוע אנשי מיוצגים בה אשל, של הקהילתיים
ניכר חלק השתרשו כיצד לראות ניתן מרכזים, להקמת הצעות הרבה לדיון מובאים
המקצועי מהלקסיקון לחלק והפכו המרכזים בתחום החדשים ומהמונחים מהמושגים
מרכז של המקובלות ההגדרות את למצוא ניתן הצעה בכל זה. בשירות העוסק כל של
סוגי בין המקובלות ההבחנות את המשורתות, האוכלוסיות סוגי בין ההבחנות את יום,

במרכזים. ושירותים כוחאדם בהקצאת המנחים העקרונות ואת השירותים,
המרכזים. בנושא הידע פיתוח תחום הוא המחקר של ההשלכות ניכרות בו אחר תחום
היום במרכזי העלויות של יותר מעמיקה בדיקה אשל הזמינה המחקר, לאחר כשנתיים
הוא זה מודל של היישומים אחד .(1992 (פרימק העלויות לחישוב מודל לפתח במטרה
של העלויות את לאמוד מאפשר זה כלי מרכזים. של ולתמחור להערכה כלי פיתוח
משמש הוא כמוכן, לקום. שעתידים יום מרכזי ולתמחר יום מרכזי של שונים סוגים
זה מודל של נוספת תרומה המרכז. תקציב של יותר יעיל לתפעול המרכזים מנהלי את

לקשישים. משפחתון שירות כגון אחרים שירותים של עלויות אמידת היא
כדגם המרכזים, בתחום הידע יריעת של נוספת הרחבה מהווה המשפחתונים מחקר
להעריך היתה המטרה .(1992 (פרימק בקהילה המוגבל לזקן יום טיפול של וחדש ניסויי
דגמים שני בין והשוני הדמיון על ולעמוד המיוחדים אפיוניו את לאתר המשפחתון, את
יושמה היום מרכזי מחקר את שליוותה המתודולוגית התשתית יום. טיפול של אלה

במשפחתונים. גם הגדול בחלקה
גם הניח היום מרכזי מחקר המרכזים, על הידע בהעמקת השונות התרומות בצד
מציג המחקר החברתיים. השירותים בתחום הערכה מחקר של חדשה לגישה תשתית
מגוונות מידע איסוף שיטות שונים, מידע מקורות המשלבת מחקרית מתודולוגיה
כל רבים במקורות שימוש תוך ההערכה פאזל של ההרכבה שונות. הערכה וטכניקות
תכניות הערכת של בתחום גם ואולי לזקנים, השירותים בתחום חדשני ניסיון היא כך
גם לסייע ספק ללא יכולה זה מחקר באמצעות שפותחה המחקרית הגישה בכלל.

אחרות. תכניות בהערכת

המחקר הוא הידע להרחבת קטליזטור המרכזים של המחקר היווה בו נוסף כיוון
שירות על ראשון ארצי מחקר זהו אשל. שיזמה בישראל, קשישים מועדוני על הארצי
וההקבלה ההשלמה נקודות על ולעמוד השירות את לאפיין היתה שמטרתו המועדונים
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ולזהות לאתר היתה המטרה ומרכזים). (מועדונים המסגרות סוגי שני בין הקיימות
של טיפולית הפחות למסגרת בהשוואה בישראל המרכזים של המיוחדים ההיבטים את

יום. ביתחולים של טיפולית היותר ולמסגרת המועדון,
שינויים שחלו לכך ערים להיות צריכים אנו הממצאים, ויישום הידע קידום בצד
לאספקת כמסגרת במרכזים השימוש כאמור, הוא, בהם כשהבולט המרכזים, בתחום
של ולהעמקה להרחבה גם הביאה החוק הפעלת סיעוד. ביטוח חוק למקבלי שירותים
הקמת את מעודד לאומי לביטוח המוסד מרכזים. של יותר גדולה ולפריסה השירות
מעל החוק. במסגרת הניתנים החשובים השירותים אחד את בהם ורואה המרכזים
חודשית עלות הסיעוד, ביטוח חוק במימון במרכזים היום מבקרים קשישים 3,500
גם מסייעת המוסד של לזקנים שירותים לפיתוח הקרן ש"ח. מיליון בכ2.5 המסתכמת

בישראל. היום מרכזי של ובהצטיידות בשיפור בהקמה,
לטיפול כמסגרת בהם הנרחב השימוש היא היום במרכזי נוספת בולטת התפתחות
לאוכלוסייה בלעדי הכמעט הקהילתי השירות רבים, לדעת למעשה, זהו נפש. בתשושי

זו.

הלימודים מרכז וההדרכה. ההכשרה תחום הוא במרכזים העשייה ניכרת בו נוסף תחום
כאשר ההמרכזים, לעובדי ההכשרה להגברת מתמידים מאמצים משקיע אשל של
פיתוח המנהלים. רק ולא המפעיל הצוות גם נוספו בהכשרות המשתתפים לשורות
ולהבטחת המרכזים של המקצועית הרמה להעלאת חשוב צעד ספק ללא הוא הצוות

בהם. הטיפול איכות
מרכזי של בטאון ייסוד היא המרכזים בנושא שהתרחשה נוספת חשובה התפתחות
הגורמים כל של ולעדכון מקצועי מידע להעברת כאמצעי  שבמרכז" "העניין  היום
במה זוהי אשל. בשיתוף המרכזים מנהלי עלידי מופעל הבטאון זה. בתחום העוסקים
בתחום העוסקים כל של המקצועי המעמד ולהעלאת לעדכון מידע, להחלפת חשובה

זה.

המלאכה. רבה עוד המידע, העמקת בתחום והן הפיתוח בתחום הן העשייה ריבוי למרות
בתקופה שאלות. הרבה מעורר זמנית בו אך ידע הרבה מזרים טבעו מעצם המחקר
בעתיד. אליהם להתייחס יהיה הדין שמן נוספות סוגיות להתעורר החלו האחרונה
ותפקידם מקומם על הסיעוד ביטוח חוק של ההשלכות היא הפרק על העולה סוגייה
יתן לא ספק ללא אך בנושא, ראשוני מידע יספק המתוכנן המיפקד היום. מרכזי של

זה. נושא סביב המתעוררות השאלות לכל תשובה
על עדכנית מצב תמונת לתת בא אלה, בימים לדרך היוצא היום, מרכזי מיפקד
באוכלוסייה שהתרחשו השינויים את לבחון ובמיוחד במרכזים המשורתת האוכלוסייה
פיתוח בתאוצת נמצאים המרכזים כי לזכור יש סיעוד. ביטוח חוק הפעלת מאז זו
היום מספרם מגיע וכך חדשים מרכזים 17 נוספו אחרונות וחצי בשנתיים מתמדת,
בתחום החדש השוק לנתח להגיע חשובה הזדמנות גם יספק המיפקד יום. מרכזי לכ110
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על במרכזים שחלו התמורות את לראות יהיה מעניין הפרטי. למגזר קרי המרכזים,
השינוי. כיווני על ולעמוד הקודם ההערכה במחקר שנאספו הנתונים רקע

דחיית על במרכזים השימוש השלכות היא הזמן במבחן להבחן שצריכה נוספת סוגייה
בקהילה המוגבל הקשיש של השהות משך את המרכזים האריכו באמת האם מיסוד.

הטבעית? ובסביבתו בביתו המוגבל הקשיש של החיים לאיכות ותרמו
רבים היום. מרכז שירותי באספקת ותפקידו הפרטי למגזר נוגעת שלישית סוגייה
המרכזים. שירות ספקי לזירת הזה המגזר של הכניסה להשלכות באשר מתלבטים
הציבורי? במגזר המסופקת מהאיכות שונה או דומה הפרטי במגזר הטיפול איכות האם
של יותר הרחב בהקשר אלא המגזרי בהקשר רק לא לכותרות עולה האיכות נושא
האם פעם לא עצמם שואלים והפרטיים, הציבוריים המרכזים, מנהלי היום. מרכזי
לאיכות היום הניתנת הגוברת הלב תשומת גבוהה. באיכות מנוהל מנהלים שהם המרכז

להערכתם. ודרכים איכות מדדי פיתוח תחייב עמה ולהתמודדות
כאמור, הנפש. תשושי תחום הוא המידע בהעמקת צורך היום ניכר בו אחר תחום
ובחינה יותר מעמיקה הסתכלות מחייב זו באוכלוסייה המטפלות המסגרות ריבוי
קשישים המשרתים המרכזים ובניהול שבהפעלה המיוחדים ההיבטים של יותר מקיפה

קוגניטיבי. בתפקוד מירידה הסובלים
חשוב זה בהקשר הרחצה. בשירותי השימוש הוא במרכזים פעם מדי שעולה נוסף נושא
של המבט מנקודת הן בשירות, השימוש את והמעכבים המעודדים הגורמים את לבחון
הפיזיים התנאים את לבחון חשוב כמוכן הצוות. של המבט מנקודת והן הקשישים,

זה. בשירות השימוש על המשפיעים
שירותים של מקומם הוא במרכזים השימוש הרחבת כדי תוך העולות נוספות סוגיות
לפיתוח מביא לקהילה רבשירותיים כמוקדים המרכזים פיתוח היום. במרכזי שונים
ואת אלה מודלים של יעילותם את לבחון חשיבות יש מרכזים. של חדשים מודלים

בקהילה. השירותים למערך תרומתם
המרכזים היום. מרכזי בתחום המוגמר על לברך עדיין אין כי לומר נוכל לסיכום,
על לשמור ניסיון תוך בהדרגה עוצבו אשר הדינמיות המסגרות אחת את מהווים
בלתי חלק הם המרכזים היום המשתנים. הצרכים לבין היוצרים כוונות שבין האיזון
לאלה רק לא יותר, ומוכרים יותר מקובלים הם הקהילתיים, השירותים מסל נפרד
גם ובמיוחד בקהילה, המקצועיים לגורמים גם אלא ובהפעלתם בפיתוחם העוסקים
של והארגוני הטיפולי והיתרון הייחוד על לשמור הרצון משפחותיהם. ולבני לקשישים
הפיתוח, במלאכת העוסקים הגורמים של מקצועית תשומה המשך מחייב המרכזים
בכל והמחקרי המקצועי הידע ובהעמקת בצבירה העיסוק המשך בצד וההפעלה, הניהול
ובעתיד. בהווה היום, מרכזי שירות של ובהפעלה בפיתוח הפרק על העומדות הסוגיות
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Preface

Day care centers in Israel constitute a new community service for the
disabled elderly, which has expanded rapidly during the past decade. Day care
centers aim to enhance the wellbeing of the disabled elderly living at home. They
are meant to improve the elderly person's quality of life, and to reduce the burden
on primary caregivers. The centers provide transportation for elderly individuals
attending the centers for half a day, several days per week. Day care centers
provide a variety of activitiesand services, integrating social and cultural activities,
personal care services such as bathing, meals, pedicure, and hairdressing, and
paramedical services such as social and nursing services, and physical and
occupational therapy. Day care centers provide a social maintenance facility aimed
at serving disabled elderly living in the community.

Day care centers also provide a wide range of services to elderly living in
the community who do not participate in center activities on a regular basis, such
as mealsonwheels, sheltered employment, counselling and referral. This
integration improves the provision, efficiency and accessibility of services both for
center participants and for other elderly individuals living in the community.

ESHEL, The Association for the Planning and Development of Services for
the Aged in Israel, is the main organization involved in the developmentof day care
centers for the elderly. Other organizations involved include the Ministry of Labor
and Social Affairs, the National Insurance Institute, the departments for social
services of local authorities, the Ministry of Health, local associations for the
elderly, and the sick funds. Lately, the private sector has also begun to develop and
operate day care centers for the elderly. In 1993, there were more than 90 day care
centers scattered throughout Israel, in cities and rural settlements. The momentum
for the development of centers is still great.

The character of day care center presently in operation emerged gradually,
based on experience in the field. Some of them operate in facilities constructed or
adapted especially for this purpose, and some operate in facilities that also house
other services. The centers vary in the services they provide, and may operate on
either a local or regional basis. The principle guiding the development of centers
has been that of tailoring the services provided by the center and its mode of
operation to the special needs of the population served, and to the infrastructure of
existing services. Moreover, they have been influenced by the nature of local
leadership.

The flexibility and adaptability characterizing the developmentofthe centers
has led to the creation of various models of centers, which differ from one another
in their baskets of services and mode of service provision, the type and composition
of the population served, management patterns, and cost of operation. These
variations constitute both the strength and weakness of the centers. On one hand,
the variation expresses the centers' success in adaptingthe nselves to the specific
needs of their populations and regions. On the other hand, variation creates
ambiguity in defining the role of day care centers, making it difficult for those



developing and operating centers to clearly define the purposes or desired types of
centers.

This ambiguity, along with the great interest in establishing and expanding
this service, created a need to examine in depth the existing types of day care
center, and to determine more systematically their desired character. This led
ESHEL, in 1987, to initiate and fund a comprehensive evaluation studyof day care
centers for the elderly in Israel.

The study aimed to examine in depth the issueof day care centers in Israel:
to characterize the centers and to identify the differences both among them and
between them and other day care frameworks, such as those in old age homes,
thereby identifying existing models and indicating desired directions for future
development. The study covers all aspects of day care centers: the population
served, modes of operation, services provided, modes of management, physical
facilities, costs, and use of and referral to the centers by service providers in the
community.

The organization of the report is described below. Each chapter deals with
a different aspect, while integrating the sources of information through which it was
examined. The majority of chapters were written by Malka Korazim and Silvia
TrajtenbergOvadia, with the exception of the chapter on costs, which was written
by Hana Primak and Haim Factor.

Chapter 1 presents the goalsof the study and its organization. It describes
the phases of data collection, and the sources of information used to evaluate the
centers.

Chapter 2 analyzes the findings on the population served, and examines
participants' sociodemographic and functional characteristics.

Chapter 3 presents findings related to the location and structure of the
centers, their proximity to other community services in their region, and their mode
of operation.

Chapter4 analyzes in depth the services and their provision, classifies them,
and examines variations in modes of operation and service utilization.

Chapter 5 examines the centers as organizational systems and addresses
organizational components: manpower, and patterns of internal and external
management.

Chapter 6 presents the patterns of use of and referral to centers by
professional service providers in the community  social workers at social service
bureaus and nurses at family health centers and clinics. It deals with the
professionals' familiarity with the centers and their utilization of them in caring for
the disabled elderly in their community.

Chapter7 examines the costs of centers, as well as variations in cost and its
causes, in an attempt to identify the most costeffective ways of providing day care
services.

Chapter 8 presents the use that has been made of this study in developing
guidelines for day care operation, as well as the study's impact on the expansion of
knowledge in the field of day care. It also delineates possible directions for future
research and development in this field.
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