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תקציר

שפותחה בקשיש בית למטפלות חדשה הכשרה תכנית של ומעמיקה מקיפה הערכה מציג זה מחקר
הרמה להעלאת הדרכים אחת היא בקשיש בית מטפלות הכשרת לאומי. לביטוח המוסד עלידי

בית מטפלות כ20,000 כיום מועסקות סיעוד ביטוח חוק במסגרת המטפלת. עבודת של המקצועית
שהן לתפקיד פורמלית הכשרה כל אין הגדול לרובן ופרטיים. ציבוריים ארגונים כ400 עלידי

ממלאות.

למטפלות נועדה היא למטפלות. בסיסית הכשרה תכנית ומימן פיתח לאומי לביטוח המוסד
מטפלות. כ600 השתתפו שבהם קורסים 25 במסגרת לראשונה הופעלה התכנית בתפקיד. שעוסקות

ביצועה אופן את לבחון נועד אשר הערכה, במחקר ההכשרה תכנית את ליווה ברוקדייל ג'וינטמכון
עיקריות: שאלות בשלוש התמקד ההערכה מחקר תרומתה. ואת

המשתתפות? צורכי על עונים והרכבה התכנית מבנה האם
המטפלות? של ובהתנהגויות בעמדות במיומנויות, בידע, שינויים יוצרת התכנית האם

המעסיקות? המערכות על ההכשרה השלכות מהן

מדגם על התבצעה ההערכה זו. למטרה שנבחרו מכשירים ארגונים שישה עלידי התבצעה התכנית
מורכב היה המחקר מערך המכשירים. הגופים ששת מתוך חמישה עלידי שניתנו קורסים, עשרה של
כ100 רכזים 7 משתתפות, מ240 מידע נאסף שונים. מדידה בכלי ושימוש רבים מידע מקורות וכלל
שונים במועדים התבצע המידע איסוף המטפלות. את המעסיקים הארגונים של מנהלים ו29 מורים

סיומה. אחרי חודשים מספר ואף התכנית, במהלך

עוסקות ובממוצע בתפקיד, יחסית ותיקות לקורסים שהגיעו המשתתפות כי מראים הממצאים
הפרטי מהמגזר ארגונים עלידי מועסקות המשתתפות ממחצית למעלה כשנתיים. זו בעבודה
ורמות גיל מבחינת הטרוגנית האוכלוסייה הציבורי. מהמגזר ארגונים עלידי שנייה ומחצית

ההשכלה.

שיפור על להצביע ניתן הבולטים התוצרים בין ההכשרה. של תוצאות מספר על מצביעה ההערכה
לאמשתתפות של ביקורת ולקבוצת למשתתפות שהועבר הידע מבחן המשתתפות. של הידע ברמת
בקבוצת המטפלות מן J7^ לעומת במבחן, נכשלו בהכשרה מהמשתתפות 570 רק כי מראה,
גבוהה היתה המשתתפות של הזינוק נקודת כי נמצא התפקיד, כלפי עמדות בנושא הביקורת.

בסופה. שינוי חל ולא התכנית, בתחילת
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הקשיש. בבית העבודה איכות על ההכשרה השלכות לאיתור במחקר בוצעה מיוחדת בדיקה
מגמה למרות אולם, ברורות. תוצאות על משמעי חד באופן מצביעים אינם זה בתחום הממצאים
ביטחון כגון בעבודתן, שחלו שיפורים על ממוניהן ושל עצמן המשתתפות של שונות עדויות נמצאו זו,

קשים. מקרים עם לעבוד יותר רבה נכונות לתפקיד, מחויבות בעבודה, יותר רב

רצון שביעות על מצביעה התכנית של הביצוע אופן ושל המתכונת של המבנה, של ההערכה
ושינויים התאמות מספר בביצוע הצורך עולה זאת, עם המעורבים. הגורמים כל בקרב מהתכנית
לנושאים בתכנית יותר רב זמן בהקצאת הצורך בולט למשל כך הפעלתה. ובאופן התכנית בתוכני
בניהול הקשורים לנושאים המוקדש הזמן ובצמצום למטפלת הקשיש בין באינטראקציה הקשורים
על המבוססות אינטראקטיביות, הוראה בשיטות השימוש בהגדלת הצורך עולה כן הבית. משק
עולה המעשית להכשרה בנוגע יותר. עיוני אופי בעל לימוד פני על המטפלת, מעבודת דוגמאות
במהלכה. המקצועי ולליווי להדרכה יותר רבה לב תשומת ומתן ההשתתפות של הבניה ביתר הצורך
ההכשרה, תכנית של החדשה המתכונת לעיצוב בסיס שימשו זו מההערכה שעלו לשינוי ההצעות
בית מטפלות להכשרת נוספים קורסים 50 במסגרת לאומי לביטוח המוסד במימון היום המופעלת

בקשיש.

4



תודה דברי

המחקר. ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

ומהניסיון מהידע ותרמו שלביו בכל המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדת לחברי הרבה תודתנו
ורוחמה שי רבקה רייס, אסתר מורגנשטיין, ברנדה בייץמוראי, שרית במהלכו: שלהם המקצועי
ורחל רייספלד מאירה אילת, מיכל הבריאות; ממשרד ברוך דליה לאומי; לביטוח מהמוסד שליין
צוק טלי הנגב; ממכללת גרוס ארנולד ממשען; שץ ועדינה בליט דורית אלון, אוהליה ממט"ב; שועלי
והרווחה; העבודה משרד  חברתיים בשירותים לעובדים המרכזי מביה"ס גמליאל זכריה מאשל;

ברוקדייל. מג'וינטמכון ברודסקי ג'ני ברק; בני מעיריית גת שרה

שהקדישו הרב והזמן הסבלנות הפעולה, שיתוף בעבור הקורסים לרכזי מיוחדת תודה חבים אנו
פלג בלהה פז, עליזה חרפק, גיתית הרטוב, דליה הראל, טובה גרוס, ארנולד המחקר: שלבי בכל

רחימי. ודורית

ידע מבחן בפיתוח לנו וסייעו מיוחד מאמץ השקיעו אשר ההיגוי ועדת ולחברי לרכזים מודים אנו
מג'וינטמכון פליישמן, לרחל גם מודים אנו הקשיש. בבית המטפלת עבודת ביצוע להערכת וכלי

הכלי. בפיתוח המקצועי הייעוץ על ברוקדייל

ביצוע להערכת הכלי להפעלת הרבה ותרומתן מסירותן על חקלאי ולשושנה הררי לסימה תודתנו
המטפלת. עבודת

המחקר. במהלך הפעולה שיתוף על מודים אנו המטפלות, את המעסיקים לארגונים

פעולה שיתפו אשר והקשישים המדריכים המפקחים, המורים, המטפלות, לכל גם להודות ברצוננו
ביצועו. את ואיפשרו המחקר במהלך

ובייעוץ בהערות המחקר, של השונים בשלבים סייעו אשר ברוקדייל מכון חברי לכל מודים אנו
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדו"ח את שערכה רוזנפלד לג'ני תודה המקצועי.
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מבוא א.

תכנית ולממן לפתח לאומי לביטוח המוסד החליט סיעוד, ביטוח רווק הפעלת אחרי כשנתיים
הגוברת למחויבותו הביטויים אחד היא זו תכנית לפתח היוזמה בקשיש. בית1 למטפלות הכשרה
הרמה את להעלות היו התכנית מטרות החוק. במסגרת הניתן הטיפול איכות להבטחת המוסד של
עלידי המועסקות המקצועיות המטפלות שיעור את ולהגדיל המטפלות של המיומנות ואת

השונים. הארגונים

המטפלת סיעוד. ביטוח חוק של למעשה הלכה בביצוע מפתח תפקיד הוא בקשיש" בית "מטפלת
י ו/או בהשגחה ו/או יומיומיות פעולות בביצוע לסייע המיועדים שירותים זכאים לקשישים מספקת

טיפול שעות 15 לבין 12 בין מקבל החוק במסגרת שירות לקבל הזכאי קשיש כל הבית. משק בניהול
בית. מטפלת של שבועיות

את מעסיק אינו עצמו הוא אך להפעלתו, ואחראי השירות את מממן לאומי לביטוח המוסד
בארץ יצרה זו הפעלה מתכונת ופרטיים. ציבוריים מגופים השירות את רוכש אלא המטפלות,
מועסקים ובהם ארגונים כ400 קיימים כיום בית. מטפלות המעסיקים ארגונים של ענפה "תעשייה"

קשישים. מ40,000 ללמעלה שירות המספקות מטפלות כ20,000

הדרוש כוחהאדם מאגר ביצירת בעיקר הלב תשומת התמקדה החוק, להפעלת הראשונים בשלבים
הבטחת של המיידי הלחץ שחלף לאחר החוק. זכאי לכל השירות הספקת את להבטיח מנת על

המעסיקות השאלות אחת הניתן. השירות איכות לגבי שאלות להתעורר החלו הנדרש, השירות היקף
הדרושים והמיומנויות הידע הכישורים, המטפלת בידי יש האם היא מבצעיו ואת החוק מפעילי את

בביתו. בקשיש הולם מקצועי טיפול להבטיח מנת על

בעיסוק וההדרכה ההכשרה חשיבות את מדגישה בקשיש בית מטפלות בתפקיד העוסקת הספרות
היא שבה והמסגרת העבודה אופי לאור במיוחד חשובה ההכשרה כי טוען לדוגמה, פלדמן, זה.

היא עליהם במקרים לטפל מוצבת והיא מועטה הכשרה מקבלת הטיפוסית "המטפלת מתבצעת:
מקצועי בגורם רחוקות לעתים רק נתקלת והיא למקצוע, מעמיתיה מבודדת המטפלת מעט... יודעת
מהנחיות מבודדת לבדה, שהיא היא המטפלת בעבודת המרכזית העובדה העבודה... בשטח
וההדרכה ההכשרה כי מראים נוספים מחקרים .(Feldman, 1990) ומתמיכה" מפיקוח יומיומיות,

נשים. הן ככולן שרובן מאחר נקבה, בלשון למטפלות נתייחס זו בעבודה 1
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שלה הרצון שביעות ולהגברת המטפלת של העבודה איכות להבטחת חשובים מרכיבים הם
שהכשרה כך על שונים מחקרים מצביעים בנוסף, .(Fe1dman,1990; Monk <ef Cox, 1991) מעבודתה
העובד, לחיזוק חשוב כלי היא ,(Kirshef, 1982) לתפקיד מחויבות ליצירת דרך היא מטפלות של
שביעות ולהגברת בדידות של ההרגשה להפחתת ,(Canton, 1990) השחיקה להפחתת או למניעה
העובדה את מדגישים המטפלת בתפקיד העוסקים החוקרים רוב .(Feldman, 1990) בעבודה הרצון
בעל ותפקיד נשים של כוחאדם על מבוסס נמוכה, הכנסה בעל נמוך, סטטוס בעל תפקיד שזהו

.(Kaye, 1986; Feldman, 1990) מעטות ארגונית ותמיכה הכשרה

בהיעדר זה. עיסוק לרכוש יכול אדם בה ומסודרת קבועה פורמלית, מסגרת קיימת לא בארץ
הגופים עלידי המסופקת פניםארגונית הכשרה של מתכונת התפתחה כזו הכשרה מסגרת
בעיקרה שהיא "אוריינטציה", שמכונה למה הכוונה החדשות. למטפלות בעיקר ומיועדת המעסיקים
הדרכה על מדובר המקרים ברוב לעבודה. העובד את להכניס שנועדה אינסטרומנטלית הדרכה
זו הדרכה בודדים, במקרים קבוצתיות. הדרכות או עצמו, בארגון ו/או הטיפול במקום פרטנית

לארגון. מארגון משתנים ואורכן הללו ההדרכות תוכני עיון. ימי או סדנאות הרצאות, כוללת

מטפלות, בהעסקת הוותיקים הארגונים שני ובמשען, במט"ב קיימת היתה מסודרת הכשרה תכנית
המועסקות למטפלות פתוחה היתה ולא ידם על המועסק לכוחהאדם בלעדית מסופקת היא אך

אחרים. בארגונים

מניח הכשרה פיתוח הכשרה. תכנית לפתח לאומי לביטוח המוסד של החלטתו באה זה רקע על

תכנית בהצגת וללמד. להקנות צריכים אותם ומיומנויות ידע דרושים ביצועו שלשם עיסוק זהו כי
והארגונים סיעוד, חוק יישום על האחראיים "המוסדות כי לאומי לביטוח המוסד מציין ההכשרה
הידע בהקניית רבה חשיבות רואים החוק, לזכאי שירותים הנותן כוחהאדם את המעסיקים השונים
בתכנים אחידות הן ואשר מעשית הדרכה הכוללות מובנות, הכשרה תכניות באמצעות הדרוש
ידע רכישת של בחיוניות ההכרה מן נובעת התכנית את לפתח ההחלטה כי מכאן, הבסיסיים".
הארגונים בין שמצויה האחידות חוסר על תשובה ומשמשת המטפלות, עלידי ומיומנויות

לתפקיד. לכניסה וההכשרה ההדרכה במתכונת המעסיקים
1

האחראי הלאומי הארגון מחייב בארה"ב מטפלות. הכשרת של מגוונים דגמים מוצגים בספרות
בת הכשרה (The National Homecare Council) זה בתחום במחקר והעוסק בית בטיפול לסטנדרטים
הקניית את מדגישה זו הכשרה תכנית מעשית. הכשרה של שעות ו15 בכיתה לימוד של שעות 60

זו תכנית הבית. משק וניהול אישי טיפול הכוללות המטפלת עבודות בביצוע הדרושים הכישורים
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ארגונים ידי על המופעלים שונים הכשרה דגמי קיימים ולמעשה המקרים ברוב מופעלת אינה
.(Kaye, 1985) שונים מעסיקים

המוסד של ובמעורבות בחסות ב1990 גובשה זו בעבודה הנבחנת המיוחדת ההכשרה תכנית
התכנית בית. למטפלות מסודרת הכשרה מסגרת ליצור ראשון ניסיון מהווה והיא לאומי לביטוח
.19921991 השנים במהלך מטפלות) (כ600 קורסים ב25 ניסיוני באורח ראשון בשלב הופעלה

בעתיד. נוספים לקורסים התכנית את להרחיב היתה המטרה

העניין עקב וגם בהפעלתה, כרוכה שהיתה הגדולה הכספית ההשקעה בשל שבתכנית, החידוש בשל
התוכנית. של הערכה בביצוע הצורך התעורר בעתיד, דומים קורסים לביצוע תשתית ליצור והרצון
בעקבות התכנית. של ובהפעלה במימון מעורב שאינו חיצוני, גוף ידי על תתבצע זו הערכה כי הוחלט
התכנית. של הערכה לבצע ממנו וביקש ברוקדייל לג'וינטמכון לאומי לביטוח המוסד פנה זאת,

שבוצעה. מההערכה הממצאים את מציג הנוכחי והדו"ח זו, לבקשה נענה המכון

בית למספלות ההכשרה תכנית תיאור ב.

העבודה משרד הבריאות, משרד שותפים היו בה וביןמקצועית ביןמשרדית בוועדה גובשה התכנית
הארצית הוועדה ידי על בעבר שגובשו לעקרונות בעבודתו התייחס הצוות החולים. וקופת והרווחה
שבחנה לשעבר הבריאות שרת מטעם ועדה לעבודת וכן לאומי, לביטוח המוסד של הסיעוד וועדת

הסיעוד. חוק הפעלת לקראת כוחאדם הכשרת של הנושא את

היא המטפלות. של המרכזיים העיסוק תחומי את ולכסות יישומית להיות נועדה שנבנתה התכנית
בנויה התכנית מעשית. הכשרה שעות ו35 עיוני לימוד שעות 71 מתוכן שעות. 106 בסךהכל כוללת
לעבודת הקשורים שונים בהיבטים עוסקת מהן אחת שכל "מטלות") (המכונות לימוד יחידות מתשע
מוקדש מהתכנית ניכר חלק כי מראה 1 לוח התכנית). את המפרט א' נספח (ראה המטפלת
של בחלק ברובה מתרכזת המעשית ההכשרה ואילו המטפלת עבודת של היומיומיות למטלות

המטפלת. של העיסוק מוקד שהוא האישי, הטיפול

הכשרה שעות להוסיף האפשרות ניתנה המכשירים ולארגונים מינימלית כתכנית הוגדרה התכנית
הקורס את שיסיימו המשתתפות שלכל נקבע עצמאי. במימון התכנית, של השעות ל106 מעבר

בזקן. בית כמטפלת ההכשרה קבלת המאשר מסמך יוענק בהצלחה
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ההכשרה תכנית פירוט :1 לוח
שעות מספר

מעשית הכשרה עיוני לימוד תכנים
6 הזיקנה כלפי עמדות
6 התפקיד הכרת
10 שונים התנהגות מצבי
8 בטיחות המשפחה, עם תקשורת  יומיומיים צרכים

10 4 תזונה כולל הבית משק ניהול ביצוע
25 9 אישי טיפול

6 מוות עם התמודדות
2 לקשיש השירותים הכרת
20 ראשונה עזרה

35 71 שעות 106  0תיכ

מימן לאומי לביטוח המוסד יחסית. מצומצם בסיס על התכנית את להפעיל הוחלט ראשון, בשלב
פועלת כיצד לבדוק היתה הכוונה מטפלות. מ600 למעלה להכשיר שנועדו ראשונים, קורסים 25

בעתיד. נוספים קורסים להוסיף האפשרות את לשקול זה סמך ועל תרומותיה, את לבחון התכנית,
הגופים בחירת זה. לצורך שנבחרו גופים לשישה ההכשרה ביצוע את העביר לאומי לביטוח המוסד
אשר גופים (2) ציבוריים; גופים (1) האלה: הקריטריונים לפי ביןארגונית בוועדה נעשתה המכשירים
מתן לצורך יעסיקו אשר גופים (3) למבוגרים; מקצועית הכשרה למתן מקצועי וידע ניסיון בעלי הם
גופים (4) בהדרכה; ניסיון ובעלי הדרושים מקצועיים כישורים ובעלי מיומנים מורים צוות ההכשרה
הנדרשת ההדרכה את לתת יכולת ובעלי מוכרים מקצועיים במוסדות מעשית התנסות יבטיחו אשר
גופים (6) הקורסים; העברת על ובקרה פיקוח להפעיל יכולת בעלי גופים (5) המעשית; להתנסות
עדיפות לסדרי בכפוף אפליה ללא שונים מעסיקים מגופים למטפלות פתוחים קורסים יקיימו אשר
המספקות המטפלות מכלל 107c לפחות המעסיקים גופים  השירותים נותני מבין (7) לעיל; כאמור
שלעיל הקריטריונים כל על יענו אשר לגופים עדיפות תינתן כי קבע לאומי ביטוח החוק. שירותי את

קורסים. של גדול מספר לביצוע להתחייב מסוגלים ואשר

משרד קורסים; 8  מט"ב הבאה: החלוקה לפי קורסים מספר הוקצו שנבחרו מהגופים אחד לכל
קורסים; 2  הנגב מכללת קורסים; 4 משען קורסים; 4  אשל קורסים; 6  והרווחה העבודה
הקורס ניתן בו ליישוב גם לב תשומת ניתנה הקורסים בהקצאת אחד. קורס  הקיבוצית והתנועה

השונים. הארץ אזורי של כיסוי להבטיח כדי
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שלו. ההיערכות קצב לפי ארגון כל בהדרגה, והתבצעה 1991 בנובמבר התחילה הקורסים הפעלת
ההפעלה במתכונת מגמישות נהנו המכשירים הגופים מועד. באותו התחילו הקורסים כל לא
הלומדים. מקבוצות אחת כל של המקומיים לצרכים אותו להתאים במטרה הקורס, של והפריסה
כל ביצוע חודשים. לשישה עד אותם ולפרוס הצהריים אחר בשעות הקורסים את לקיים היה ניתן

כשנתיים. תוך הסתיים הקורסים

כי קבעה התכנית מטפלות. מ25 פחות יהיה לא בקורס המשתתפים שמספר היתה הדרישה
היה ניתן אך בביתו, בזקן בטיפול בפועל המועסקות למטפלות עדיפות תינתן המועמדות בבחירת
התבצע המיון תהליך הפנויים. המקומות למספר בכפוף מועסקות, היו לא אשר מועמדות גם לצרף
והמשרדים לאומי לביטוח המוסד נציגי כי נקבע כן כמו לאומי. לביטוח המוסד נציגי במעורבות
תלווה התכנית כי נקבע מתאימה. מקצועית ברמה הקורסים קיום על פיקוח יקיימו בדבר הנוגעים

בהערכה. תלויה והפעלתה הביצוע אחר תעקוב אשר היגוי בוועדת

המחקר ומערך ההערכה מסרות ג.

ההערכה מסרות .1

ההערכה. מטרות מהן היא הכשרה תכנית של הערכה אופי בקביעת המרכזיות השאלות אחת
עליהן: לענות אמורה היתה שההערכה עיקריות שאלות שלוש העלו ההכשרה לתכנית האחראים

התכנית מתאימה מידה באיזו המטפלות? של הצרכים על עונים והרכבה התכנית סבנה האם (א)

ניתן וכיצד מתאימה, היא מטפלות של סוג לאיזה המטפלת, של לצרכים הנוכחית במתכונתה
ביצועה אופן ואת הרכבה את התכנית, מבנה את להעריך היא המטרה כלומר, אותה? לשפר

ומועילה. מתאימה היא שלה המטפלת פרופיל את ולבחון

היא המטרה המטפלת? ובהתנהגויות בעמדות, במיומנויות, בידע, שינויים יוצרת התכנית האם (ב)

התכנית כי היא ההנחה ההכשרה. בעקבות המטפלת אצל הנוצרים השינויים סוג את להעריך
סוגי את לבחון היא ההערכה ומטרת המטפלת בתפקוד שונים תחומים לשפר עתידה

וכיווניה. ההשפעה

את לבחון היא המטרה בעםדה? המטפלת של ההתמדה ועל המעסיקים על התכנית השלכות מהן (ג)

משפיעה מחויבות, יוצרת היא מידה באיזו ולבדוק כוחהאדם מאגר לגבי התכנית תפוקות
התחלופה. את ומפחיתה לעבודה המוטיבציה על
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:(1 תרשים (ראה ההערכה של עיקריים מרכיבים שני בין להבחין ניתן הללו המטרות לפי
התמקדות תוך התכנית, ביצוע אופן של הערכה קרי התשוכםת, של בהערכה המתמקד מרכיב
ומהן כמתוכנן יושמה התכנית אם לבחון כדי ומעקב תיעוד ראשית,  ראייה זוויות בשתי
לתכנית התגובה בחינת  שנית הקורסים; ביצוע ובאופן ההפעלה במתכונת הוואריאציות

א'); (מטרה שיפור הטעונות נקודות לאתר במטרה ממנה, הרצון שביעות של והערכה

ואת התכנית השלכות את ובוחן ההכשרה תפוקות או התוצאות בהערכת המתרכז מרכיב
יותר, הרחוק ובטווח המטפלת, ובעמדות בידע הקצר, בטווח יוצרת, שהיא השינויים
המטפלת מה  המטפלת של במישור הן נבחנות התפוקות העבודה. בסביבת בהתנהגות
ההשלכות ומה יותר יודעת היא האם ההכשרה, בעקבות שינתה היא מהי מהתכנית, הפיקה
הארגון של במישור והן ב'), (מטרה עמדותיה ועל המטפלת עבודת טיב על התכנית של

ג'). (מטרה המועסק כוחהאדם מאגר על ההשלכות בחינת קרי המעסיק,

ההערכה מרכיבי :1 תרשים

תוצאות תשומות
התכנית השלכות הפעלה ואופן מבנה

טווח ארוכות טווח קצרות רצון שביעות תיעוד
בעבודה התנהגות הידע רמת לא וצרכים 1מ"קב

התמדה עמדות מסופקים

אלה, מרכיבים משני באחד להתמקד נוטים הכשרה תכניות של ההערכה ממחקרי ניכר חלק
National) הלומד של והמיומנויות הידע על והשלכותיה ההכשרה תוצאות של במרכיבים ובמיוחד
המקובלות ההבחנות אחת .(Homecaring Council 1982; Kaye 8c Monk, 1983; Muller <cf Hopp, 1981

או ,(formative evaluation) מעצבת הערכה בין הדיכוטומית ההבחנה היא ההערכה מטרות בקביעת
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הערכה לבין אותה, לשפר במטרה ביצועה במהלך התכנית את לעצב שנועדה משוב, של הערכה
על לעמוד כדי שגובשה אחרי התכנית את לבחון שנועדה (summative evaluation) מסכמת
רצון מתוך המסכמת בגישה בהתחלה התמקדו ההערכה מחקרי .(Scriven, 1967) שלה האפקטיביות
העלה והדבר מעודדות, היו לא התוצאות שנקבעו. התוצרים את משיגה אכן שהתכנית להוכיח
לוואי תוצרי של הרבה והחשיבות שלהם המדידה דרכי התוצרים, הגדרת אופן לגבי רבות שאלות
את להוכיח לקושי מעבר בלבד. מצומצמות בתוצאות ההתרכזות בשל נמדדו שלא התכנית של

לשפר כדי החלטות למקבלי ידע לספק שלה ביכולת חסרון זו לגישה היתה התכנית, אפקטיביות
.(Patton, 1978) התכנית את

חד כה אינה מסכמת הערכה לבין מעצבת הערכה בין שההבחנה היא היום הרווחת הגישה
טוענים לזה מעבר ממנה. ובציפיות במטרות רבה במידה תלוי ההערכה של ואופיה משמעית,
אופן את או התהליך את גם לבחון וחשוב בלבד באפקטיביות להתמקד ניתן לא כי החוקרים,
"הקופסה של גישה היא בלבד בתוצאות המתמקדת הגישה כי פטון טוען למשל כך התכנית. ביצוע
שאירע למה התייחסות כל ללא התכנית הפעלת ואחרי לפני המצב את בוחנת כלומר, השחורה"
שונים מדדים כי ההכשרה, ביצוע אופן את לבחון חשוב לדעתו, .(Patton, 1978) הזמן נקודות שתי בין
איהשגת כי ייתכן כלומר, התוצאה. למדדי מסבירים גורמים רבים במקרים משמשים הביצוע של
שיפורים וכי ביצועה, דרך או התכנית הרכב התכנית, ממבנה נובעת מהתכנית הרצויות התוצאות

יותר. טובה תוצאות רמת לאפשר עתידים בתכנית

את למטפלות ההכשרה תכנית של בהערכה לכלול הוחלט המרכיבים, שני בין הגומלין קשרי לאור
התכנית תרומת על מידע רק לא החלטות למקבלי לספק היתה ההערכה של המטרה ההיבטים. שני

הבאים. המחזורים לטובת אותה לשפר להם לסייע אלא

להערכה והמדדים המחקר מערן .2

שני את כלל המדגם התוכננים. הקורסים 25 מתוך קורסים עשרה של מדגם על בוצעה ההערכה
ומשרד אשל הנגב, מכללת משען, מט"ב, אלה: מגופים אחד כל ידי על שנפתחו הראשונים הקורסים
נכלל לא מיוחדת, במתכונת התכנית בוצעה שם הקיבוצית, התנועה של הקורס והרווחה. העבודה
הגופים בין הבדלים להיות עשויים כי הנחה מתוך המכשיר הגוף לפי נעשתה הדגימה במדגם.

:■. ; המשתתפות. ובאוכלוסיות הקורסים של ההפעלה באופן המכשירים

את להפעיל נתבקשו המכשירים הגופים כלומר, "הטהורה" במתכונת התקיימו שבמדגם הקורסים
איפשר לאומי לביטוח (המוסד שעות להוסיף מבלי השעות 106 של המקורית במתכונת התכנית
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התבצעו שהוערכו הקורסים עצמי). במימון נוספות, הכשרה שעות להוסיף המכשיר לארגון
(בארשבע, בדרום שלושה בירושלים, אחד וטבעון), (חיפה בצפון שניים בארץ. שונים במקומות
נפתחו אלה קורסים ורמלה). אפעל רמת אביב, (רמת הארץ במרכז ושלושה ואשדוד) קריתגת
,1991 בנובמבר ב18 נפתח הראשון הקורס כאשר חודשים, שמונה על והתפרסו שונים במועדים

ב'). נספח (ראה 1992 ביולי ב14 הסתיים והאחרון

שהשתתפו ארגונים, מ20 המטפלות 240  המשתתפות בהערכה: שימשו מידע מקורות שבעה
בקורסים; שלימדו מורים 92 הכשרה; עברו שלא מטפלות 50 של ביקורת קבוצת הקורסים; בעשרת

את שהעריכו מוסמכות אחיות שתי אחד); מקורס יותר שריכזו רכזים (ישנם הקורסים של רכזים 7

שרואיינו קשישים וכמאה המעסיקים הארגונים של סניפים מנהלי 29 בבית; המטפלת עבודת
.(2 (לוח בבית העבודה ביצוע הערכת במסגרת

וציר ממנה הרצון ושביעות התכנית ביצוע אופן את שבחן אחד ציר צירים: בשני התמקדה ההערכה
מן אחד לכל בעקבותיה. שהתרחשו השינויים ואת תוצריה את התכנית, השלכות את שבחן שני

להלן: המפורטים משלו, וכלים מדדים מקורות, ישנם המרכיבים

ביצועה ודרך התכנית מתכונת להערכת מדדים 2.1

ביצועם אחר ומעקב הקורסים תיעוד א) מישורים: בשני התמקדה התכנית ביצוע אופן של הבחינה
צרכים ואיתור התכנית של שונים מהיבטים רצון שביעות של בחינה ב) ותוכנית; ארגונית מבחינה
אלה. היבטים של לבחינה שימשו מידע לאיסוף שונות ושיטות שונים מידע מקורות מסופקים. לא

בבדיקה: המשמשים העיקריים המדדים להלן
מקצועייםארגוניים, ואפיונים סוציודמוגרפיים אפיונים הכוללים  המשתתפים של הרקע נתוני (א)

המידה את לבחון היתה המטרה ההעסקה. ומקום והיקף המעסיק הארגון בתפקיד, ותק כגון
שהגיעה האוכלוסייה את ולתאר שנקבעו לקריטריונים בהתאם בוצעה לתכנית הקבלה בה

, בתחילת למשתתפים שהועבר ברוסית) או (בעברית שאלון באמצעות נאסף המידע להכשרה.
קורס. כל של הראשון במפגש התכנית,

התקיימה התכנית בתחילת  מהתכנית הנשירה ואחר התכנית להפעלת התארגנות אחר מעקב (ב)

ההיערכות על ממנו ולשמוע ההערכה ביצוע דרך את להבהיר כדי רכז כל עם אישית פגישה
את לתעד כדי הרכזים ידי על למילוי פותחו מיוחדים דיווח טופסי התכנית. הפעלת לקראת
במהלך הקורס. ביצוע של המתוכננת המתכונת על דיווח ולקבל להפעלה ההתארגנות
טופסי באמצעות זאת גם מהקורס, משתתפים של נשירה על לדווח הרכזים נדרשו התכנית
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מועד על לעמוד מנת על הקורס תקופת במהלך חודשי בסיס על נעשה הדיווח מיוחדים. דיווח
הנושרים. ומאפייני סיבותיה, הנשירה,

שונות זמן בנקודות והכלים הנבדקים הנושאים המידע, מקורות המחקר: מערך :2 לוח

הכלים הנבדקים הנושאים המידע מקורות המועד
אפיונים * משתתפות הקורס בתחילת

הכשרה צורכי * (240)
למשתתף שאלון להצטרפות מניעים *
התכנית בתחילת מהקורס ציפיות *

התפקיד כלפי עמדות *
הזקן כלפי עמדות *

דיווח טופס לקורס התארגנות * הרכזים
(7)

דיווח טופס מהקורס נשירה * הרכזים הקורס במהלך ו

(7)_

עצמי למילוי שאלון של והערכה דיווח * המורים
הנלמד הנושא (100)

רקע אפיוני *

ציפיות מימוש * משתתפות הקורס בסוף
 למשתתף שאלון התפקיד כלפי עמדות * מטפלות) 240)

ב' שלב הזקן כלפי עמדות *

תרומה *
רצון שביעות *

מסופקים לא צרכים *

ידע מבחן הידע רמת * 50 של מדגם
משתתפות

ידע מבחן הידע רמת * ביקורת קבוצת
מטפלות) 50)

הקורס הערכת * הרכזים
עצמי למילוי שאלון מסופקים לא צרכים * (7)

רקע אפיוני *

הכשרה כלפי עמדות * המעסיקים
עצמי למילוי שאלון הכשרה צרכי * ארגונים, 20)

ההכשרה מדיניות * סניפים) מנהלי 29
הקורס של הערכה *
כוחאדם על נתונים *

איכות להערכה כלי עבודה ביצוע הערכת * 50 של מדגם התכנית אחרי
אחות ע"י  עבודה בבית וקב' משתתפות

ביקורת
למעסיק דיווח טופס נשירה אחר מעקב * מעסיקים

הנחקרים. מספר את מציינים בסוגריים המספרים הערה:

9
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המורים התבקשו לימוד, יחידת בכל הלימודים סיום עם  הל'סוד יחידת על המורים של דיווח (ג)

ההוראה שיטות שהודגשו, התכנים ביחידה, שנלמדו הנושאים של פירוט ובו שאלון למלא
ובשיטות לנושא שהוקדש הזמן במשך בתכנים, דרושים שינויים של והערכה בלמידה ששימשו
הכל בסך בהתאם. שאלונים מספר מילאו אחת לימוד מיחידת יותר שלימדו מורים הלימוד.
שאלוני כמאה התקבלו הכל בסך שאלונים. מילאו 61 מתוכם מורים, 92 בתכנית לימדו

מורים.

ובו התכנית בסוף שאלון מילא מהרכזים אחד כל  התכנית ביצוע דרך על הרכז של דיווח (ד)

יותר שריכזו הרכזים בה. הדרושים שינויים לגבי והערכות התכנית ביצוע דרך על שאלות
לעשרת רכזים שבעה היו הכל בסך קורס. כל על נפרד שאלון למלא התבקשו אחד מקורס
ריכז אחד רכז ומשען) הנגב מכללת (אשל, מכשירים ארגונים בשלושה שהוערכו. הקורסים

במחקר. שנכללו הקורסים שני את

מידע: מקורות מכמה נתונים התקבלו  לאס0ופקים וצרכים מהתכנית הרצון שביעות (ה)

שבמדגם; מהקורסים אחד כל בסוף שהועבר מיוחד שאלון באמצעות מהמשתתפות,
הארגונים של ומהמנהלים התכנית; בסוף שלהם המסכם הדיווח בשאלון מהרכזים,

התכנית. בסוף אליהם שהועבר מיוחד שאלון באמצעות המטפלות, את המעסיקים

התכנית תוצאות להערכת סדד'ם 2.2
היבטים: ארבעה בין המבחינים מחקרים נעשו הכשרה, תכנית של אפקטיביות לבדוק כדי

באיזו  הלמידה (2) ותרומותיה; התכנית את מעריך המשתתף כיצד  המשתתף של התגובה (1)

הלומדים מידה באיזו  ההתנהגות (3) בתכנית; שנלמדו והמיומנויות הידע את ספג הלומד מידה
תוצאות לתכנית היו מידה באיזו  ותוצאות (4) העבודה; בסביבת שלמדו מה את מיישמים
העדרויות על פרודוקטיביות, על איכות, על השלכות כגון: העלות, על השלכות בעלות התנהגותיות
ולתגובה ללמידה הקשורים המדדים המחברים, לדעת .(Wexley £ Laham, 1981) תחלופה ועל

התכנית. להצלחת (intirnsic) פנימיים מדדים מכונים ולכן עצמה התכנית של לתוצרים יותר קשורים
בבחינת הם ולכן העבודה בסביבת המתבטאות להשלכות נוגעים ותוצאות, התנהגויות של המדדים

.(extirnsic) חיצוניים מדדים

בידע שינויים של בבדיקות בעיקר מתמקדים הכשרה תכניות של בהערכה העוסקים מחקרים
אחר העוקבים מחקרים ישנם .(Muller, 1981) ההכשרה תקופת בתום המודרכים בקרב ובמיומנויות
.(Barash, 1986) בעבודה התנסות אחרי זמן ותקופת ההכשרה בתום  זמן נקודות במספר השינויים
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השינויים את הבוחנים מחקרים יש השינוי. להערכת המידע במקור גם ביניהם נבדלים המחקרים
דיווח לפי ובעמדות במיומנויות שינויים בוחנים אחרים ;(F&shimpar, 1983) הצרכן הערכת לפי
המפקח של ההערכה באמצעות התפקיד בביצוע השינויים את העריכו אחרת ובתכנית המודרכים,
שינויים בניתוח מסתפקים הללו המחקרים .(National Homecaring Council, 1982) המטפל עבודת על

ביקורת. בקבוצות משתמשים ואינם הקורס, ואחרי לפני הניסוי בקבוצת

טווח, קצרי תוצרים רמות: בשתי כאמור נבחנה הנוכחית ההכשרה תכנית של האפקטיביות
ותוצרים הקשישים; תפיסת וכלפי העבודה כלפי המטפלות של ובעמדות בידע שינויים הכוללים
נפרט להלן בעבודה. ובהתמדה הטיפול איכות של התנהגותיים במדדים לביטוי הבאים טווח, ארוכי

אלה. מהיבטים אחד כל של הבדיקה אופן את

שלא זו מאשר יותר יודעת הכשרה שעברה מטפלת כי היתה ההנחה  המטפלת של הידע רכות (א)

בסוף משתתפות של למדגם העברנו אותו ידע מבחן נבנה זאת לבחון כדי הכשרה. עברה
אותנו שימשה הביקורת קבוצת הכשרה. עברו שלא מטפלות של ביקורת ולקבוצת התכנית

בהמשך). בזה נדון (אנו המטפלת עבודת על התכנית השלכות של ההשוואה לצורך גם

בתחום מקצוע אנשי שכללה מומחים ועדת עלידי ההערכה לצורך במיוחד הוכן המבחן
המשרדים. ונציגי עבודתן על ובפיקוח מטפלות בהדרכת העוסקים אנשים ההכשרה,

על בעבר שהופעלו הכשרה בתכניות שהועברו קודמים במבחנים שימוש נעשה המבחן בבניית
אלה ממבחנים נאספו שאלות 105 ומתן. משען מט"ב, והם: מטפלות שהכשירו ארגונים ידי
הרלוונטיות ולפי שלהן החשיבות לפי (המטלות), בתכנית הנלמדים התחומים לפי ומוינו
ניפוי (1) נוספים: קריטריונים למספר התייחסות היתה השאלות בבחירת הלימודים. לתכנית
במסגרת הנלמדים התחומים על ספציפי ידע ללא עליהן לענות שניתן מדי, כלליות שאלות
במחקר הנבחנים דברים בעבודה, בהתנהגויות או בעמדות שעניינן שאלות ניפוי (2) הקורס;
זו אוכלוסייה של היחסי הקושי בשל למינימום השאלות מספר צמצום (3) אחרים; בכלים

בחינה. של מצב עם להתמודד

והתייחס שאלות 27 כלל הוא פתוחות). שאלות (ללא אמריקאי מבחן היה שנבנה המבחן
התפקיד הכרת הבא: הפירוט לפי התכנית, של המטלות לשמונה המקבילים תחומים לשמונה
(שאלה בבית בטיחות שאלות); 2) קשישים אצל התנהגות של שונים מצבים שאלות); 7)

 רחצה ,3  לחץ בפצעי טיפול  שאלות 9 הכל (בסך אישי טיפול שאלות); 2) תזונה אחת);
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התמודדות ;(1 לקשיש אוכל הכנת ,1 הסיעודי הטיפול עקרונות ,1 במיטה חולה סידור ,3

שאלות). 2) רפואיים היבטים שאלות); 3) הזיקנה בגיל מחלות אחת); (שאלה מוות עם

שאלות 23 של בסיס על חושב הציון הנכונות. התשובות של אריתמטי סכום היה למבחן הציון
שאלות שלוש הציון: מחישוב הוצאו שאלות ארבע זהה. ניקוד הוענק שאלה ולכל ה27, מתוך

שגיאה. נפלה שבה אחת ושאלה נלמד, שלא בנושא שעסקו

העשוי דבר לשאלות, מוקדמת חשיפה למנוע כדי הקורס, בסוף רק לרכזים הועבר המבחן
במבחן. שנכללות הסוגיות של יתר להדגשת מדעת, שלא להביא,

ביקורת לקבוצת המבחן הועבר במבחן, ההישגים לרמת ההכשרה תרומת את לבחון כדי
על בהמשך (ראה הכשרה עברו ושלא הניסוי לקבוצת דומים אפיונים בעלות מטפלות שכללה

הביקורת). קבוצת בחירת דרך

פעמיים, למשתתפים אותו להעביר במקום ביקורת לקבוצת המבחן את להעביר הוחלט
הסיבה זמן. נקודות בשתי קבוצה אותה של ההישגים את ולהשוות ובסיומו, הקורס בתחילת
לומד של החשיפה קבוצה. אותה של בבדיקה להיווצר שעשויה להטיה קשורה לכך העיקרית
הם מה בידו, שנמצא שבידע החלשות לנקודות אותו לחשוף עשויה הקורס בתחילת למבחן
מסוימת, במידה לפחות שמכתיב, דבר בקורס, במיוחד ללמוד ועליו לדעת שעליו הנושאים
כדי הקורס. בסוף המבחן תוצאות את ולפיכך, הקורס במסגרת האלה בנושאים הלמידה את
הראשון, למבחן ברהשוואה נוסף מבחן לבנות היה נחוץ לפניואחרי, של בגישה להשתמש

למדי. מורכב שהינו דבר

המשתתפים, של הזינוק נקודת את מייצגת הביקורת קבוצת של הידע רמת כי היא ההנחה
הוא ביניהן היחיד וההבדל נבחרים אפיונים במספר הניסוי לקבוצת זהה שהיא מאחר

מקצועית. הכשרה כל עברה טרם הביקורת שקבוצת

בחירת מקצועית. הכשרה עברו טרם כאמור, אשר, מטפלות כ50, כללה הביקורת קבוצת
הגיעו שמהם לארגונים פנייה נעשתה ראשית, שלבים. בכמה נעשתה הביקורת קבוצת
דיווח טופס באמצעות אלינו, להעביר נתבקשו והם שבמדגם הקורסים לעשרת המשתתפות
את לפרט נתבקשו הם בטופס הכשרה. עברו שטרם בית מטפלות של שמית רשימה מיוחד,
לבחור היתה ההנחיה במקצוע. וותק גיל לימוד, שנות מספר המטפלת, של האישיים הפרטים
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שלפיהם קריטריונים אותם לפי בעתיד, בה להשתלב ועשויות להכשרה שמתאימות במטפלות
על זאת הביקורת, בקבוצת חדשות עולות לכלול לא התבקשו הם בנוסף, המשתתפות. נבחרו

עליהם. לפקח קושי שקיים נוספים אפיונים יש העולים לאוכלוסיית כי ההנחה סמך

(במספרים) מעסיק ומגזר השכלה לפי הביקורת קבוצת התפלגות :3 לוח
מעסיק מגזר

פרטי ציבורי סה"כ המטפלות של לימוד שנות מספר

37 17 54 0הכ

18 10 28 לימוד שנות 100
1

19 7 26 לימוד שנות ומעלה 11 /

מטפלות, 207 על דיווחו שבהם סניפים, מנהלי מ22 התקבלו הביקורת קבוצת על הנתונים
מתוך פרטיים. בארגונים עובדות ו100 הציבורי, במגזר ארגונים ידי על מועסקות מהן 107

והשכלה ופרטי, ציבורי  מגזר קריטריונים: שני פי על מטפלות, 54 נבחרו שנתקבלו, הרשימות
להתפלגות בהתאם נקבע הביקורת קבוצת הרכב לימוד. שנות ל10 ומעל לימוד שנות 10 עד 

מהתכנית, משתתפות 50 שכללה הניסוי קבוצת אלה. פרמטרים בשני המשתתפות אוכלוסיית
והשכלה). (מגזר לעיל הפרמטרים שתי לפי נבחרה

לבין זו קבוצה בין התבצעו הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין שנעשו ההשוואות כל
הרכב עם המשתתפים של מקבילה קבוצה כלומר הניסוי, קבוצת של מקבילה תתקבוצה

דומה.

כלפי העמדות תחום הוא ההכשרה השלכות נבחנו בו אחר תחום  קשישים כלפי עמדות (ב)

על להשפיע עשויה ההכשרה וכי התנהגות לבין עמדות בין קשר שיש היתה ההנחה קשישים.
הקשישים. של הסטריאוטיפית הראייה

הוצגה למשתתפות הקשישים. של בתכונות התמקדו זה במחקר קשישים כלפי העמדות
עם ההסכמה מידת את לציין היה ועליהן קשישים של שליליות תכונות עשרים של רשימה
לעמוד היתה והמטרה ובסופה התכנית בתחילת למשתתפות הוצגה הרשימה אלה. תכונות
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הבדיקה לביצוע ששימש הכלי הקשישה. האוכלוסייה את שלהן בראייה שחלו השינויים על

בקשיש. בטיפול העוסקים מקצוע אנשי של עמדות של לבחינה ששימש כלי על נשען

לעבודה, המחויבות את תגביר שהיא היתה מהתכנית הציפיות אחת  התפקיד כלפי עמדות (ג)

מחקרים כאמור, בו. בעיסוק ובהתמדה לתפקיד המטפלת ביחס ביטוי לידי לבוא שעשוי דבר

והמוטיבציה המקצועית המחויבות את המגביר כגורם ההכשרה חשיבות על מצביעים שונים
יחס המבטאות טענות שש למשתתפים הוצגו התפקיד כלפי העמדות את לבחון כדי לעבודה.
המקצועיות מידת בתפקיד, והאתגר הסיפוק מידת הבאים: להיבטים התייחסות תוך לתפקיד
בשתי מדידה ביצוע ידי על התכנית השלכות נבחנו זה בנושא גם לעיסוק. המחויבות ותחושת

ובסיומה. התכנית בתחילת זמן, נקודות

התנהגות הוא ההכשרה תכנית השלכות נבחנו בו נוסף תחום  הקשיש בבית העםדה איכות (ד)

היערכות חייב זה תחום בחינת הקשיש. בבית העבודה ביצוע קרי העבודה, בסביבת העובד
רבה. בהשקעה כרוך היה וביצועה מיוחדת

מהותיות: שאלות מספר מעלה הקשיש בבית העבודה איכות על התכנית השלכות של הערכה
זה? מסוג בבדיקה להיכלל שצריכים העבודה ביצוע של הפרמטרים מהם (1)

שלא זו לעומת הכשרה שעברה מטפלת בין ההבדלים ניכרים העבודה של תחומים באלו (2)

הוכשרה?
שלאורם טוב ביצוע של הסטנדרטים מהם טובה, ולא טובה עבודה של המדדים מהם (3)

קיימים לא כי לזכור יש זו לשאלה בהקשר המטפלת? של הביצוע רמת את לבחון יש

ידי על היום המתבצעים והמעקב וההערכה המטפלת לעבודת מקובלים סטנדרטים
של המקצועי השיפוט על רבה במידה נשענים המעסיקים בארגונים מקצוע אנשי

המעריך.
עצמו המטופל או סוציאלי עובד הסיעוד, בתחום מקצוע איש  המעריך להיות צריך מי (4)

משפחתו? ובני
ריאיון? או שאלון תצפית,  זו הערכה מבצעים באמצעותם הכלים מהם (5)

מספר לבצע שיש או העבודה איכות את להעריך כדי אחת בדיקה מספיקה האם (6)

זמן? נקודות במספר בדיקות
או ההכשרה תום עם מיד  להכשרה ביחס זו הערכה לביצוע המתאים העיתוי מהו (7)

אחריה? זמן תקופת
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נדרשה נאות, בית טיפול של סטנדרטים ובהעדר הטיפול איכות בתחום יסוד תפיסות בהעדר
של העבודה באיכות הבדלים של זיהוי שיאפשר ראשוני מדידה כלי ליצירת רבה השקעה
כשלב להכשרה. לשייך ניתן אותם העבודה באיכויות ההבדלים איתור ויאפשר המטפלות
אם לבחון מנת על מטפלות, המעסיקים בארגונים בדיקה נערכה זה מסוג כלי בגיבוש ראשון
עבודת של הערכה לביצוע בסיס להוות שיכול המטפלת עבודת על לפיקוח כלי בהם קיים
עבודת להערכת בקרה כלי המעסיקים המארגנים בידי אין כי הראתה זו בדיקה המטפלת.
לשמש שיוכל המעסיקים, הגורמים עם יחד ראשוני ניסיוני כלי לגבש הוחלט לפיכך, המטפלת.

במחקר. שיבוצעו לבדיקות בסיס

עבודת על ובפיקוח בהדרכה העוסקים מקצוע אנשי של ועדה הוקמה הכלי, פיתוח לצורך

המחקר צוות של בהנחיה משימה כקבוצת עבדה זו קבוצה מעסיקים. בארגונים המטפלות
להיות נועד הכלי כי להדגיש חשוב העבודה. ביצוע של להערכה משולב כלי בהדרגה וגיבשה
אין ההכשרה. בעקבות להשתנות שעשויים ביצוע של בהיבטים להתמקד היה ועליו ניסויי, כלי
לראות ניתן זאת, עם המטפלת. עבודת על שוטפים ולפיקוח לבקרה ככלי לשמש מיועד הוא

זה. מסוג בקרה כלי גיבוש לקראת וחשוב ראשון צעד בו

עבודת על תצפית מהמעסיק, מידע איסוף עיקריים: חלקים משלושה מורכב שפותח הכלי
רקע נתוני נאספים שבו המעסיק, לארגון שאלון כולל הראשון חלקו הקשיש. וראיון המטפלת
של העבודה על לתצפית כלי הוא השני החלק הטיפול. תכנית ועל המטופל על המטפלת, על

ניקיון בבית, וסדר ניקיון נושאים: במספר התמקדה התצפית הקשיש. בבית המטפלת
הלבשה, אישי, וניקיון רחצה וסביבתה, המיטה המטופל, חדר ניקיון והשירותים, האמבטיה
משפחה לבני ויחס לקשיש והתייחסות יחס ניידות, והאכלה, תזונה באישליטה, טיפול
התצפית המקרים ברוב לבדיקה. פרמטרים ארבעהחמישה הוגדרו תחום כל לגבי שבבית.
של ברחצה לצפות קושי היה למשל כך ביצועה. מהלך את ולא העבודה תוצרי את בחנה
לראיון שאלון הוא זה בכלי האחרון החלק נקי. הקשיש אם להעריך היה ניתן אך קשיש,

ממנה. רצון ושביעות המטפלת עבודת על הקשיש

מצוות כחלק שהועסקו הציבור בריאות אחיות שלוש על הוטלה במחקר הכלי הפעלת
האחרונה השעה בחצי המטפלת, עם בתיאום הקשיש לבית להגיע תודרכו האחיות המחקר.
100 על הופעל הכלי המטפלת. עזיבת אחרי התבצע הקשיש ראיון במקום. המטפלת לשהות
הבדיקות הניסוי. מקבוצת שנדגמו מטפלות ו50 הביקורת מקבוצת מטפלות 50 מטפלות,
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הידע של ולהפנמה לקליטה מה זמן דרוש כי בהנחה הקורסים, סיום אחרי שנה כחצי בוצעו
בשטח. מעשי באופן וליישומם בתכנית שנצברו והמיומנויות

שלהן הראייה על עצמן מהמטפלות מידע נאסף מקצוע, אנשי ידי על הביצוע להערכת בנוסף
הכשרה. תום עם בעבודתן השינויים את

מדד זו. בהערכה שנבחנו התכנית של התוצרים בתחום האחרון המדד הוא  בתפקיד ההתמדה (ה)

המטפלות בקרב הנשירה שיעור ואת התכנית של הטווח ארוכות ההשלכות את בוחן זה
לארגונים הועבר מיוחד טופס התכנית. סיום לאחר כשנה נבחנה הנשירה הכשרה. שעברו

של הימצאותה על לדווח נתבקשו והם שבמדגם המטפלות של שמית רשימה עם המעסיקים
היה ניתן לא כאן העזיבה. יעדי ועל לעזיבה הסיבות על כוחהאדם, במאגר המטפלת
קבוצת שהיוו מאלה שחלק מאחר הקודמים, בשלבים ששימשה הביקורת בקבוצת להשתמש
ביקורת קבוצת להרכיב קושי והיה במדגם, נכללו שלא הבאים, בקורסים השתלבו ביקורת
לתת כדי בהם ואין ראשוניים דרך כיווני בבחינת הם הנשירה על הנתונים לפיכך, חדשה.

הנשירה. על התכנית השפעת על מהימנה תשובה

של רבה מעורבות וחייב מורכב, היה בית למטפלות ההכשרה תכנית של ההערכה מערך לסיכום,
ומגוון מקיף מידע לתת הצורך עמד זה מערך ביסוד התכנית. הפעלת של השלבים בכל המחקר צוות
של בהפעלה הרצויים השיפור לכיווני באשר והן התכנית של לתועלת באשר הן ההחלטות למקבלי
של ההפעלה במהלך התבצעה מההערכה המידע הזרמת הבאים. המחזורים בעבור זו תכנית

ממרכיביו. אחד כל ולגבי המחקר ביצוע של מהשלבים אחד ובכל התכנית
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ההכשרה תכנית של ההפעלה ומתכונת תכנים של הערכה ד.

את ולהעריך אותה, לתעד התכנית, ביצוע אחר לעקוב היתה ההערכה של המרכזיות המטרות אחת
הקשורים היבטים מספר מוצגים זה בפרק המטפלות. של לצרכים ועונה מתאימה היא בה המידה
של ומקצועיים סוציודמוגרפיים אפיונים לתכנית, ההצטרפות וביניהם: התכנית להפעלת

המעשית. וההכשרה ההוראה שיטות המבנה התכנים, של והערכה ודיווח המשתתפות

לתכנית ההצטרפות .1
ן

היו המועמדות לאומי. לביטוח המוסד ידי על שנקבעו קבלה בתנאי מותנית היתה לקורס הכניסה ו

1

בדיבור, בסיסי ידע בארגון; בעבודה שנה חצי של ותק שכללו: דרישות למספר לענות צריכות
התמדה תקינה; בריאות ונקייה; מסודרת הופעה אדם; לבני חיובית גישה ובכתיבה; בקריאה 1

בעבר. עבודה ניסיון על המלצות בעבודה; ואחריות

על דיווחו מהמעסיקים חלק אולם אלה, קריטריונים לפי המעסיקים ידי על נבחרו המועמדות
צפי הם: עליהם הצביעו מהמעסיקים גדול שחלק העיקריים השיקולים נוספים. בשיקולים שימוש
של ואחריות התמדה בחברה, ותק המטפלת, של למידה ויכולת הבנה רמת בעבודה, להמשיך
היו: פחות נפוצים נוספים שיקולים המטפלת. על חיובית כוללת הערכה בעבודה, המטפלת
הכשרה ללא ומטפלת קשים, מקרים עם התמדה המטפלת, אמינות בעבודה, גבוהה מוטיבציה
את ששימשו הנוספים מהשיקולים ניכר חלק כי מורים אלה קריטריונים במקצוע. קודמת

כדאית. בהן שההשקעה במטפלות לבחור והעדפה האדם, כוח איכות הם המעסיקים

בסמוך התרחש הגיוס כי הראה המעקב למדי. קצר היה לקורסים המועמדים של המיון תהליך
לכל בהדרגה בוצע הגיוס אלא התכניות לכל מסיבי גיוס ביצעו לא הארגונים התכנית. לתחילת

לפתיחתו. בסמוך בנפרד, קורס

כדבר כלומר כבחירה, לקורס: הצטרפותן את רואות הן כיצד נשאלו, לקורסים שהגיעו המטפלות
כי נמצא המעסיק. הארגון של כדרישה כלומר כחובה, או דעתן; ולשיקול שלהן להחלטה הנתון
להמשך כתנאי ולא בחירה מתוך כהצטרפות הצטרפותן את תופסות מהמשתתפות שלישים כשני
את בהכרח מבטאה שאינה סובייקטיבית בתפיסה מדובר כי לציין יש המעסיק. מצד העסקה

זה. בעניין הארגונים מדיניות על מידע לנו אין עצמם. הארגונים של המדיניות
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לגבי המטפלת עם תמורה הסכם קיים מהמקרים גדול בחלק כי עולה, המעסיקים נתוני מתוך
בארגון לעבוד בקורס המשתתף את מחייב ההסכם המקרים, בכל כמעט בקורס. השתתפותה
השתתפותה לאחר מתחייבת, המטפלת ארגונים בשישה מסוים. שעות מספר או מוגדרת תקופה
נקבע ההסכם נוספים ארגונים בשישה וחצי. לשנה שנה חצי בין שנעה תקופה בארגון לעבוד בקורס,
מאפשר אחד ארגון בארגון). חדשות מטפלות בעבור ורק אחד (במקרה שעות 500 שעות: במספר
אלף של החזר לבין עבודה) שעות למספר קשר (ללא שנה של עבודה תקופת בין לבחור למטפלת
לאחר סיעודיים, מקרים לקבל המטפלת את מחייב ההסכם נוסף, בודד במקרה עבודה. שעות

בקורס. השתתפות

ב16 בקורס. השתתפותה בעקבות המטפלת של ההעסקה בתנאי שינויים על נשאלו המנהלים
הארגונים ברוב בקורס. השתתפותן לאחר שכר תוספת הוא ביותר הבולט השינוי כי דווח ארגונים

בלבד. בעלפה התחייבות קיימת ארגונים במספר אך ורשמי, בכתב הוא ההסכם האלה

סיוע שלהם למטפלות הציעו הארגונים כל וכמעט הקורס במהלך לעבוד המשיכו המטפלות כל
היו לקורס נסיעות ותשלום המעשית להכשרה מדים אספקת השתתפותן. על להקל במטרה כלשהו
אלה). סיוע סוגי למטפלות הציעו בהתאמה ארגונים ו17 19) ביותר הנפוצים הסיוע סוגי שני

הסעות לארגן דאג המעסיק העבודה, ממקום מרוחק היה ההכשרה מקום בהם במקרים
יום עבור תשלום קיבלה המטפלת ארגונים בחמישה זה). סידור הציעו ארגונים 6) למשתתפים
אפשרות למטפלת היתה שלא ובתנאי העבודה ליום הקורס יום בין חפיפה של במקרה הקורס
מלא תשלום קיבלה המטפלת נוספים, ארגונים בחמישה אחר. ליום העבודה יום את להחליף

הקורס. שעות בעבור

מבחינת המעסיק דרישות לגבי הארגונים בין ניכרים הבדלים קיימים כי מראים אלה נתונים
ההשתתפות בעקבות המעסיק שמעניק התגמולים התכנית, אחרי למעסיק המטפלת של המחויבות
האחידות חוסר כמוכן בתכנית. המשתתפת למטפלת לסיוע המעסיקים של הסיוע ודפוסי בתכנית,
למילוי דרישה מהווה היא באחרים לעובד, כתגמול נתפסת ההכשרה מסוימים במקרים כי מראה

לארגון. מחויבות ליצירת כלי משמשת היא המקרים מן ובחלק תפקידו

בתכנית המשתתפות המטפלות אפיוני .2
לפי למיינם שניתן ארגונים עשרים ידי על מועסקות במחקר, שנבחנו לקורסים שהגיעו המשתתפות
גיא, מתן, תגבור, דנאל, וכבוד, חיים ארגונים: 14 נכללו (ובו רווח למטרת פרטי, מגזר  מגזרים
שלא ציבורי, ומגזר ומלכיאל); יועצים, עמית מ'. שרשים, מטע, אלישע, עזרת ,2 נתיב למען, מ.א.מ.,
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למעלה הקשיש). למען אגודות ושלוש בבית אגודת מט"ב, משען, ארגונים: 6 (ובו רווח למטרת
ידי על 43)מועסקות ?c) והכותרות הפרטי, המגזר ידי על מועסקות {5170) מהמשתתפות ממחצית ו

הציבורי. הסקטור

בדרכי המגזרים בין הבדלים קיימים כי בספרות הרווחת הדעה על מבוססת מגזרים לפי ההבחנה
הסוציו האפיונים את בחן המחקר .(1990 (שמידט, העסקה ובתנאי במטרות במדיניות, הניהול,
בפרופיל שוני יש האם נבדק היתר בין לתכנית. שהגיעו המטפלות של והתפקידיים דמוגרפיים

הפרטי. לעומת הציבורי במגזר המטפלות

ו5): 4 לוחות (ראה כדלקמן הם המשתתפות אוכלוסיית של הבולטים הסוציודמוגרפיים האפיונים
נשואות. (8570) מרביתן נשים, הן {9570) המשתתפות כל כמעט כמצופה, כזין: (א)

ומיעוט ל30 שמתחת בגילאים (1370) מיעוט יש החציון. וכן ,40 הוא הממוצע הגיל ג'ל: (ב)

המשתתפים. של הגילי בהרכב המגזרים בין הבדלים נמצאו לא .50 גיל מעל (1670)

שנות 11 בממוצע למדו המשתתפות השכלה. מבחינת הטרוגנית אוכלוסייה זוהי השכלה: (ג)

השכלה בעלות הן 2070 לימוד); שנות שמונה (עד יסודית השכלה בעלות הן 2370 לימוד.
האוכלוסייה של שיעורה חדשות. עולות מרביתן ויותר, לימוד שנות 13 של יחסית גבוהה

בפרטי. מאשר הציבורי במגזר יותר גבוה הגבוהות ההשכלה ברמות

(באחוזים) המעסיק המגזר לפי המשתתפות של נבחרים סוציודמוגפיים אפיונים :4 לוח
מעסיק מגזר
פרטי ציבורי סה"כ סוציודמוגרפיים אפיונים
100 100 100 גיל
15 10 13 2030
45 37 42 3140
28 32 30 4150
11 21 16 +51
39 42 40 ממוצע

100 100 100 לימוד שנות
22 24 23 08
26 21 24 910
37 30 34 1112
15 25 20 +13
1! 11 11 ממוצע

100 100 100 ארץלידה*
38 35 37 אסיהאפריקה
20 37 25 אירופהאמריקה
42 33 38 ישראל
1 2] [3 עולים*

05<ג< . המגזרים בין מובהקים הבדלים *
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(באחוזים) המעסיק המגזר לפי המשתתפות של נבחרים מקצועיים אפיונים :5 לוח
מגזר

פרט^ ציבורי סה"כ מקצועיים אפיונים
100 100 100 ותק*
18 35 25 שנה עד
36 33 35 שנים 12

22 14 19 שנים 23
23 17 21 3+שנים
29 24 27 (בחודש) ממוצע

100 100 100 בטיפול קשישים מ0י
18 20 19 קשיש 1

40 42 41 קשישים 2

31 30 31 קשישים 3

11 7 9 קשישים +4
2.3 2.2 2.3 ממוצע
100 100 100 שבועיות עבודה שעות
20 13 20 שעות 12 עד
37 46 41 שעות 1324
34 30 32 שעות 2536
9 5 7 שעות +37
23 23 23 ממוצע

a<05. המגזרים בין מובהקים הבדלים *

ארגון באותו בהכרח (לא בממוצע חודשים 27 במקצוע עובדות המשתתפות במקצוע: ותק (ד)

שנה עד מאוד, חדשות מטפלות ישנן במקצוע. ותק מבחינת הטרוגנית אוכלוסייה זוהי מעסיק).
זו שאין העובדה בולטת .(2196) ותק שנות יותר או שלוש עם  יותר וותיקות (2570) במקצוע
ללא העבודה בשוק יחסית רב זמן מצויות ניכר וחלק במקצוע לגמרי "טרייה" אוכלוסייה
קודמת הזדמנות היתה לא האוכלוסייה לרוב כי נזכור, אם מפתיע אינו זה נתון הכשרה.
מסודרת, להכשרה הראשונה התכנית שזוהי שמאחר כנראה בנוסף, מסודרת. להכשרה
גם כאמור, בהכשרתן. להשקיע ושכדאי יציבות מנוסות, מטפלות לשלוח בחרו הארגונים
דבר אלה, לקורסים לקבלה כתנאי שנה חצי של מינימלי ותק קבע לאומי לביטוח המוסד
בעיסוק הראשוניים הקליטה שלבי את כבר שעברה לאוכלוסייה עדיפות שיש כך על המצביע

זה.

6870) במקצוע יותר חדשות הציבורי מהמגזר המשתתפות כי מראה המגזרים בין ההשוואה
נמצא יותר עוד בולט הבדל .(5470) הפרטי במגזר אלה מאשר במקצוע) שנתיים עד עובדות
שהמטפלות מכאן, בפרטי. 1870 לעומת הציבורי במגזר 3570  שנה עד של הוותק בקבוצת
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המטפלות מאשר הכשרה ללא במקצוע זמן יותר עובדות להכשרה שהגיעו הפרטי מהמגזר
היו לכן שקודם הפרטי, למגזר במיוחד התכנית תרומת את מחזק זה ממצא הציבורי. מהמגזר

עובדים. להכשרת הזדמנויות פחות לו

שעות 23 בממוצע ועובדות בממוצע קשישים ב2.3 מטפלות המשתתפות כי נמצא העבודה: היקף (ה)

שעות מ25 למעלה ועובדות יותר או קשישים בשלושה מטפלות מהמשתתפות כ4096 בשבוע.

המשתתפות רוב היחידה. עבודתן זוהי (9596) המשתתפות כל כמעט שלגבי לציין יש בשבוע.
הטיפול עיקר כידוע העבודה. סוג של הזמן אילוצי בגלל וזאת בלבד משרה חצי עד עובדות

הבוקר. בשעות מרוכז

כולן המשתתפות, מכלל \37c מהוות ואילך), 1988 משנת עלו (אשר חדשות עולות בארץ: ותק (ו)

שוק כי מראה זה נתון הציבוריים. בארגונים מועסקות ומרביתן לשעבר מברה"מ עולות
הם כי דיווחו המעסיקים הארגונים כמחצית מזאת, יתרה חדשים. עולים קולט המטפלות
המעסיקים, מרבית לדעת שלהם. האדם כוח במאגר העולות של חלקן את להגדיל מתכננים
למצופה, בניגוד דהיינו, הלאעולות בקרב מאשר יותר גבוהה אינה העולות בקרב התחלופה

המטפלות. של הקבוע מהמאגר כחלק המעסיק ידי על נתפסות הן

עבודה. והיקף השכלה מין, גיל, לפי בהרכב המגזרים בין הבדלים אין כי נמצא מעסיק: מגזר (ז)

המשתתפות. ובוותק העולות בשיעור היו המגזרים בין שנתגלו העיקריים ההבדלים

השכלה גיל, ותק, מבחינת הטרוגנית היא בתכנית המשתתפות אוכלוסיית כי מראים אלה ממצאים
מין. מבחינת והומוגנית מעסיק, ומגזר

המטפלות: את הכשירו גופים חמישה כאמור, המכשירים. הארגונים לפי גם נבחן האוכלוסייה הרכב
הגופים בין הבדלים קיימים כי נמצא ואשל. הנגב מכללת והרווחה, העבודה משרד מט"ב, משען,
הציבוריים, הגופים שני ומט"ב, משען .(6 לוח (ראה מגזרים לפי המשתתפות בהרכב המכשירים
אשל, ואילו הציבורי; מהמגזר כוחאדם בעיקר הכשירו מכשירים, וגם מעסיקים גופים גם שהם
כוחאדם בעיקר הכשירו בלבד, מכשירים גופים שהם הנגב, ומכללת והרווחה העבודה משרד
הארגונים לפי ההשוואה המכשירים, הגופים לבין המגזרים שבין ההלימה בשל הפרטי. מהמגזר

מגזרים. לפי להשוואה חופפת המכשירים
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(באחוזים) המעסיק והמגזר מכשיר ארגון לפי המשתתפות התפלגות :6 לוח

מכשיר ארגון

משרד
מכללת העבודה

אשל הנגב והרווחה מט"ב משען סה"כ מעסיק מגזר

100 100 100 100 100 100

20 13  94 90 43 ציבורי
80 87 100 6 10 57 פרטי

משען של בקורסים מהמשתתפות ניכר חלק ראשית, נקודות. שתי להדגיש חשוב זו הלימה בצד
כולו הוקדש מט"ב של הקורסים אחד למשל, כך, אלה. ארגונים ידי על מועסקות היו לא ומט"ב
העוסקים גופים ידי על מהקורסים חלק של ההפעלה שנית, אחרות. ציבוריות עמותות לעובדי
ומכללת והרווחה העבודה משרד (אשל, מעסיקים גופים גם עת באותה שיהיו מבלי בלבד, בהכשרה
אלה גופים כי מראים הממצאים הפרטי. מהמגזר המטפלות של ההשתתפות את עודדה הנגב),

הזה. המגזר את בעיקר הכשירו

הוותק, של בהטרוגניות כאמור, המאופיין, לקורסים, שהגיעו המשתתפות פרופיל רקע על לסיכום,
מידה ובאיזו המטפלות של ההכשרה צורכי מהם השאלה נשאלת  המעסיקים והגופים ההשכלה

אלה. צרכים על ענתה ההכשרה תכנית

המטפלות של הלימוד צורכי .3

הדרושים הלימוד תוכני של צרכים בדיקת ללא מקצוע אנשי ידי על נבנתה ההכשרה תכנית
שהוצגה שאלה באמצעות הדרושים הלימוד תוכני לגבי הצרכים את בדקנו אנו למטפלות.
התכנים בין התאמה קיימת מידה באיזו לבדוק במטרה הקורס, של הראשון במפגש למשתתפות

המשתתפות. עלידי נתפסים שהם כפי הלימוד צורכי לבין התכנית של

בקורס, הנלמדים לנושאים המקבילים נושאים, ארבעהעשר של רשימה הוצגה המשתתפות בפני

תפקידן. של יותר טוב לביצוע הכשרה, להן דרושה בה המידה את לציין נתבקשו הן נושא כל ולגבי

(אשר בהכשרה רב צורך מהמשתתפות ניכר אחוז הביעו שבהם הנושאים שלושת כי מראה 6 לוח
בהפרשות וטיפול (7596) השירותים הכרת ,(8396) ראשונה עזרה הם: ורבה) מאוד רבה במידה דורגו
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1

צורך בהם ראו מהמשתתפות נמוך (אחוז נמוך היה הביקוש בהם הבולטים הנושאים שלושת .(127c)

.(3970) לבית מחוץ וניידות (2970) האכלה ,(2770) הבית משק ניהול הם: רב)

בעבודה הוותק לבין להם, המיוחסת החשיבות מידת בין מובהק קשר נמצא לא הנושאים ברוב
בבית לבטיחות המיוחסת החשיבות לבין המשתתפות גיל בין קשר נמצא המעסיק. והמגזר
בקבוצות מאשר 5041 הגיל בקבוצת יותר גבוהים היו הצרכים בהם ומשפחתו, הקשיש עם וליחסים
תזונה בית, משק ניהול (רחצה, נוספים נושאים בארבעה יותר. המבוגרות או יותר הצעירות הגיל
היו הצרכים כאשר המטפלות, של ההשכלה רמת לפי הבדלים נמצאו זיקנה) של כלליים ונושאים

והגבוהה. הבינונית מאשר לימוד) שנות 80) הנמוכה ההשכלה בעלות בקרב יותר גבוהים

בדיקה בעבודה. שלהן הקשיים את לאתר היא המטפלות של ההכשרה צורכי את לבחון נוספת דרך
להכשרה ולא תפקיד, כדי תוך המשכית, להכשרה צרכים איתור לצורך במיוחד מתאימה זה מסוג
בסיסית הכשרה שבין כלאיים, יצור מעין היא למטפלות הנוכחית התכנית זו, מבחינה בסיסית.

תפקיד. כדי תוך להכשרה

דוגמאות שתי לתת ונתבקשו בעבודתן בקשיים נתקלות הן תדירות באיזו נשאלו המשתתפות
40^< קרובות, לעתים בקשיים נתקלות הן כי דיווחו 20fZמהמשתתפות כי נמצא אלה. לקשיים
להתמודד הקושי נמצא הנפוצים הקשיים מבין בקשיים. נתקלות לא הנותרות ו4070 רחוקות לעתים
המטפלת עם פעולה לשתף הקשיש מצד רצון חוסר להתרחץ, סירוב בעיקר הקשיש, של סירובים עם
ונפשיות קוגניטיביות מבעיות הסובלים קשישים עם קשר ליצור קושי ;(£239) הקשיש בשכנוע וקשיים
בהתמודדות וקשיים ;(£279) "נודניק" או תוקפן מדוכא, קשיש עם נפש, תשושי עם התמודדות למשל,

.(£99) הקשיש משפחת עם

ברכישת הצורך עולה הנפוצים הקשיים לסוג בהתאם כי עולה, המשתתפות של אלה תשובות לפי
לנושא המטפלת. שבתפקיד האינטראקטיבי ולצד התקשורתי לצד הקשורים בתחומים מיומנויות

עיוני. לימוד שעות עשר בתכנית הוקצו זה

רשימה אותה הוצגה למנהלים המעסיקים. הארגונים מנהלי בקרב גם נבחן ההכשרה צורכי נושא
הכשרה דרושה שבה המידה את לציין התבקשו הם וגם למשתתפות, שהוצגה נושאים 14 של

קורס. עברה שטרם חדשה למטפלת אלה בנושאים
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בין ההשוואה המנהלים. של הדירוג לבין הצרכים את המשתתפות דירוג בין השוואה מציג 7 לוח
ואת הראשונה העזרה את דירגו למשתתפות, בדומה המנהלים, כי מראה המידע מקורות שני

של בנושאים להכשרה יחסית מועטה חשיבות ייחסו ושניהם הרשימה בראש בהפרשות הטיפול
והאכלה. הבית משק ארגון

ולפי ו"רבה") מאוד" רבה "מידה שאמרו אלה (אחוז המשתתפות לפי ההכשרה צורכי :7 לוח
מאוד")' רבה ("מידה המנהלים

מנהלים לפי צרכים המשתתפות לפי צרכים לימוד נושאי
(2) 79 83 *(1) ראשונה עזרה
(8) 31 75 (2) שירותים הכרת
(1) 86 72 (3) בהפרשות טיפול
(7) 41 71 (4) זיקנה של נושאים
(5) 50 68 (5) מוות עם התמודדות
(6) 46 63 (6) בבית בטיחות
(10) 21 53 (7) תזונה
(7) 41 52 (8) ותמיכה עידוד
(3) 72 46 (9) בבית ניידות
(4) 55 44 (10) הקשיש משפחת עם יחס
(3) 72 39 (11) רחצה
(9) 28 39 (12) בחוץ ניידות

(12) 10 29 (13) האכלה
(U) 14 27 04) בית משק ניהול

נושאים היו ולא שכמעט משום מאוד", רבה ל"מידה רבה" "מידה בין הקבצה נעשתה לא המנהלים אצל 1

לפי הנושא את ולמקם צורך רמות בין להבחין כדי כן, על לא". "בכלל או "מועטה" ברמה דירגו שהם
הסולם. של החיוביות הדרגות שני בין הפרדה נעשתה חשיבות,

אותו. שדירגו המשיבים אחוז לפי הנושאים ברשימת הנושא מיקום על מצביעים בסוגריים המספרים *

הלוח מן עולה לדוגמה, הקבוצות. שתי בין הבדלים נמצאו האחרים מהנושאים ניכר חלק לגבי
המנהלים, אצל שמיני במקום נמצא המשתתפות, אצל שני במקום שנמצא השירותים", ש"הכרת
אצל בחשיבותו השלישי הנושא הוא עשר האחד במקום דירגו שהמשתתפות "רחצה" ואילו

המנהלים.

המנהלים: לבין המשתתפות בין הבדלים של לקיומם סיבות כמה לציין ניתן
חדש, עובד של לצרכים מתייחסים המנהלים כי ייתכן (ב) המטפלת; של תפקיד בתפיסת שוני (א)

(ג) ותיקה; יותר מטפלת של צרכים משקפת במקצוע, חדשות כך כל שלא המטפלות, תפיסת ואילו
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ואילו פרגמטיים כלים להקניית אמצעי בה רואים המנהלים ההכשרה: של התפקיד בתפיסת שוני
המקצועית. התדמית של והעלאה אישית להעשרה הזדמנות בה רואות המטפלות

שלושה פי על התכנים מיון ידי על היא התכנית תוכני לגבי העדיפויות סדרי לבחינת נוספת דרך

ממדים:

לבין מעשיים) תחומים של (למידה מיומנות של הנושאים בין המבחין  תוכן של ממד (א)

יותר). ועיוניים כלליים נושאים של (למידה ידע של הנושאים
לצד ישירות הנוגעות פעולות (כלומר ביצועיות מיומנויות בין המבחין  המיומנות 0וג של ממד (ב)

וכדומה), ראשונה עזרה בניידות, ברחצה, עזרה כדוגמת התפקיד ביצוע של האינסטרומנטלי
כגון העבודה של אישיים היותר וליחסים לתקשורת (הנוגעות ביןאישיות מיומנויות לבין

וכדומה). המטופל מטפלתמשפחת יחסי מטפלתמטופל, יחסי
למטלות ישירות הנוגעים נושאים בין המבחין  המספלות של למטלות ז'קה של ממד (ג)

השוטפת לעבודתה נוגעים שאינם נושאים לבין והיומיומית, השוטפת העבודה של הבסיסיות
עקיפה. נגיעה רק להן ויש

המיומנויות לממד קשורים התכנית את הבונים הנושאים מרבית שלעיל המיון לפי כי מראה 8 לוח
המטלות בתחום ויותר בסיסיות, למטלות קשורים מיומנויות של התא בתוך ורובם נושאים) 9)

הביןאישי. בתחום מאשר הביצועיות

המטפלת תפקיד של הבסיסיות למטלות הקשר לפי ההכשרה נושאי :8 לוח

ידע מיומנויות

למטלות קשר
ביןאישיות ביצועיות בסיסיות

תזונה(*) מטפלתמטופל יחסי משקבית ניהול קשר יש
בטיחות(*) (+) ומטפלתמשפחה האכלה

(*) ותמיכה עידוד (+) רחצה
בבית ניידות
בחוץ ניידות

שירותים(*) הכרת (+) (*) מוות עם התמודדות (+) ראשונה* עזרה קשר איו
זיקנה(*) נושאי (+) בהפרשות* טיפול

1 | שתן) (שקית 1 |

המשתתפות מחצית עלידי לפחות לימודי כצורך צוין הנושא (*)
המנהלים מחצית ידי על לפחות לימודי כצורך צוין הנושא (+)
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כי מראה, והמנהלים המשתתפות לפי הצרכים ראיית של ההלימה לבחינת זו מיון בדרך השימוש
שבתחום אלה את ולא המיומנויות לתחום הנוגעים הנושאים את רק מדגישים הארגונים מנהלי
המשתתפות בין הבדלים אין כי נמצא .(7 לוח (ראה המשתתפות בקרב יותר המודגשים הידע,

לעומת ביצועיות מיומנויות על ההדגש ולגבי הבסיסיות המטלות על ההדגש לגבי למנהלים
אלה. בנושאים התכנית תרומות של בבחינה בהמשך, אלה להשוואות נחזור אנו ביןאישיות.

הלימוד תוכני .4

הלימוד בנושאי התכנית תרומות 4.1

והם הכשרה, צורכי נבחנו באמצעותה אשר נושאים רשימת אותה למשתתפות הוצגה הקורס בסוף
שאלה קודם. ידעו שלא דברים בקורס למדו מידה באיזו מהנושאים, אחד כל לגבי לציין התבקשו
ולאתר שנלמדו מהנושאים אחד בכל הקורס תרומת לגבי המשתתפות הערכת את לבחון נועדה זו
לגבי דירוג לבין הצרכים לגבי המשתתפות תשובות דירוג בין השוואה נעשתה מסופקים. לא צרכים
כפי התרומות, ואת הקורס, לפני המשתתפות עלידי שנתפסו כפי הצרכים, את מציג 9 לוח תרומות.

הקורס. סיום עם שנתפסו

מאוד" רבה "במידה שאמרו אלה (אחוז המשתתפות דירוג לפי ההכשרה של ותרומות צרכים :9 לוח
ו"רבה")

תרומות צרכים לימוד נושאי
.90 (1) 83 *(1) ראשונה עזרה
80 (3) 75 (2) שירותים הכרת
66 (9) 72 (3) בהפרשות טיפול
89 (2) 71 (4) זיקנה של נושאים
76 (4) 68 (5) מוות עם התמודדות
74 (5) 63 (6) בבית בטיחות
71 (7) 53 (7) תזונה
73 (6) 52 (8) ותמיכה עידוד
76 (4) 46 (9) בבית ניידות
70 (8) 44 (10) הקשיש משפחת עם יחס
61 (10) 39 (11) רחצה
55 (11) 39 (12) בחוץ ניידות
50 (12) 29 (13) האכלה
45 (13) 27 (14) בית משק ניהול

אותו. שדירגו המשיבים אחוז לפי הנושאים ברשימת הנושא מיקום על מצביעים בסוגריים המספרים *
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בהם הנושאים שלושת רבה. תרומה לתכנית היתה מהנושאים ניכר בחלק כי מראים הממצאים
כלליים נושאים ראשונה, עזרה הם: חדשים דברים הרבה למדו כי ציינו משתתפות של גבוה אחוז
פחות דווח לבית מחוץ וניידות האכלה הבית, משק ארגון של בנושאים שירותים. הכרת זיקנה, של

חדשים. דברים לימוד על

כי: נמצא לעיל, שהוצגו הממדים שלושת לפי שנלמדו הנושאים של התרומות את ממיינים אם
הרבה, תרם הקורס המטפל, של הבסיסיות למטלות ישירות קשורים שאינם הנושאים בכל (א)

מהמשתתפות 9070) ראשונה עזרה זו: בקטגוריה במיוחד בולטים בהפרשות. טיפול להוציא
ניתן .(£899) זיקנה של כלליים ונושאים זה), בנושא מאוד רבה או רבה תרומה על דיווחו
המטפלת, עוסקת בהן השוטפות מהמטלות חלק שאינם בנושאים שמדובר מאחר כי להניח

האלה. בנושאים הרבה לה תרם הקורס ולכן בהם, התמצאה פחות היא
היא זה לתחום השייכים הנושאים בכל התרומה כי נמצא הידע, תחום על מסתכלים אם (ב)

רבה.

במיומנויות רבה היתה התרומה כי נמצא הבסיסיות, למטלות הקשורות למיומנויות באשר (ג)

בסיסיות ביצועיות במיומנויות ולא ומשפחתו) הקשיש ויחסעם תמיכה (עידוד, הביןאישיות
בבית". "ניידות להוציא אישי", "טיפול של ובתחום בית משק ניהול של בתחום הנכללות
גדול אחוז בהם תחומים אינם בית, משק ארגון של ומיומנויות אישי טיפול כללי, באופן

חדשים. דברים שלמדו מרגישות מהמשתתפות

בתחילת נושא, כל לגבי ורבה" מאוד רבה "במידה של לדירוג התשובות התפלגות של בדיקה בוצעה
45 £9 ובין הקורס, בתחילת ל£839, 2770 בין נע אלה מידות לשתי המשיבים אחוז ובסיומו. הקורס
של דרגות שתי נתקבלו וכך שווים, טווחים לשני חולקה אלה מהתפלגויות אחת כל בסיומו. ל9070

מעטה". ו"תרומה רבה" "תרומה תרומות: של דרגות ושתי בצרכים" ו"נמוך בצרכים" "גבוה צורך:

כדלקמן: היא הטווחים חלוקת
£569 בין נע ו"רבה" מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = בצרכים גבוה *

ל8370;

2796 בין נע ו"רבה" מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = בצרכים נמוך *

ל5570;

68 9S בין נע ו"רבה" מאוד" רבה "במידה המשיבים אחוז בהם בנושאים = רבה תרומה *

ל9070;

4570 בין נע ו"רבה" מאוד" רבה "במידה המשיבים שאחוז בנושאים = מעטה תרומה *

ל6770.
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ונמוכים גבוהים צרכים :(10 לוח (ראה ממדים ארבעה לפי הנושאים מוינו אלה, בחלוקות בהתחשב
הקורס). (אחרי ומעטה רבה ותרומה הקורס), (בתחילת

המשתתפות בעיני והתרומה הצורך מידת לפי הלימוד נושאי סיווג :10 לוח

חדשים) דברים (למדו  תרומה
מעטה רבה ללמוד צורך

בהפרשות טיפול ראשונה עזרה גבוה
בזיקנה כלליים נושאים
מוות עם התמודדות

בבית בטיחות
השירותים הכרת

(2 (תא (1 (תא
רחצה בבית ניידות נמוך

לבית מחוץ ניידות ותמיכה עידוד
האכלה תזונה

בית משק ומשפחתו הקשיש עם יחסים
| (4 (תא ן (3 (תא |

המטפלת: צורכי את הלמה התכנית הנושאים ברוב כי מראה 10 לוח
ומתוכם: התרומה רמת לבין הצרכים רמת בין הלימה יש נושאים בתשעה (א)

עם התמודדות זיקנה, של כלליים נושאים ראשונה, עזרה  (1 (תא נושאים בחמישה (1

רבה; תרומה וגם בהם רב צורך גם נמצא  השירותים והכרת בטיחות מוות,
הצורך  בית משק וניהול האכלה לבית, מחוץ ניידות רחצה,  (4 (תא נושאים בארבעה (2

עליהם ללמוד נמוך צורך על דיווחו המשתתפות כלומר, מעטה, התרומה וגם נמוך היה
אלה. בנושאים מועטה תרומה על דווח הקורס בסוף וגם

צורות: בשתי וזאת לתרומה הצרכים בין הלימה חוסר נמצא נושאים בחמישה (ב)

יותר גבוהה היתה הצורך רמת בה בהפרשות, טיפול של בנושא ,(2 (תא אחת צורה (1

הקורס, בתחילת הנושא בלימוד רב צורך הביעו המשתתפות כלומר, מהתרומה
מהמצופה; נמוכה היתה זה בנושא הקורס של והתרומה

יחסים ותמיכה, עידוד תזונה, בבית, ניידות  נושאים ארבעה ובה (3 (תא שנייה צורה (2

לימד הקורס כלומר הצורך, מרמת גבוהה היתה התרומה בהם ומשפחתו הקשיש עם

ללמוד. צורך להם שיש הרגישו שהמשתתפות למה מעבר אלה בנושאים חדשים דברים

נמצא כאן גם המשתתפות. של והגיל הוותק ההשכלה, לפי נבחנו לצרכים, בדומה הקורס, תרומות
לנושאי המיוחסת התרומה לבין המשתתפות של והוותק ההשכלה בין הנושאים ברוב קשר יש כי
תרומה מייחסות יותר נמוכה ההשכלה ברמת משתתפות כי נמצא ההשכלה לגבי השונים. הלימוד

28



לדוגמה, והגבוהה. הבינונית ההשכלה בעלות אלה מאשר שנלמדו, הנושאים למרבית יותר רבה
(עבור 407. בין נעה מאוד", רבה "במידה בקטגוריה שהתקבלו האחוזים התפלגות "האכלה", בנושא
יותר; או לימוד שנות 13 של ההשכלה בקבוצת 1670 לבין לימוד) שנות 80 של ההשכלה קבוצת
80 של השכלה בקבוצת מאוד רבה תרומה ייחסו 6O9& בקהילה", לקשיש שירותים "הכרת בנושא

הגבוהה. ההשכלה ברמת 3270 לעומת לימוד, שנות

עם לאנשים חדש ידע יותר תרם הקורס מהנושאים, בכמחצית כי נמצא הוותק, השפעת מבחינת
שנה), עד שעובדים (אלה ביותר לחדשים ופחות במקצוע, שנים לשלוש שנה בין בינוני, ותק
של ותק עם מהמשתתפות 467. "תזונה", בנושא לדוגמה, שנים). משלוש (למעלה ביותר ולוותיקים
משנתיים הוותק בקבוצת ו£ל42 זה, בנושא מאוד רבה תרומה על דיווחו שנתיים עד שנה חצי
הוותיקים בקרב ivfcA שנה), עד בו (שעובדים במקצוע החדשים 20בקרב £9 לעומת שנים, לשלוש

המעסיק. והמגזר המטפלת גיל לבין התרומה בין קשר נמצא לא שנים). 3 (מעל ביותר

הארגונים מנהלי של העדיפות סדרי לבין בינן השוואה היא התרומות לבחינת נוסף היבט
שהוגדרו לנושאים מענה קיבלו המשתתפות מידה באיזו לבחון היא כאן המטרה המעסיקים.

המנהלים. ידי על כצרכים

דרגות: שתי לפי מוינו המעסיקים תשובות החשיבות. דירוג של דומה מיון נעשה ההשוואה לצורך
4870 בין הוא מאוד" רבה "במידה אותם שדירגו המנהלים שאחוז הנושאים לגבי  בצרכים גבוה
היה מאוד" רבה "במידה אותם שדירגו המנהלים שאחוז הנושאים לגבי  בצרכים נמוך ל£ל86;

כפי הצרכים, בין הלימה יש נושאים) 7) מהנושאים במחצית כי מראה 4 תרשים ל£ל47. 1070 בין
את מוצאת זו הלימה המשתתפות. עלידי שנתפסו כפי התרומות, לבין המנהלים, עלידי שנתפסו
בבית ניידות מוות, עם התמודדות ראשונה, עזרה  (1 (תא נושאים בארבעה צורות: בשתי ביטויה
נושאים בשלושה המשתתפות; בעיני מרובה תרומה וגם המנהלים בעיני רב צורך גם נמצא  ויחסים
תרומה על דיווחו המשתתפות  בית משק וניהול האכלה לבית, מחוץ ניידות  (4 (תא אחרים

נמוך. צורך לזה ייחסו המנהלים וגם מעטה
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בעיני הצורך ומידת המשתתפות בעיני התרומה מידת לפי הלימוד נושאי סיווג :11 לוח
המנהלים

המשתתפות לפי תרומה
מעטה רבה מנהלים לפי  צרכים

בהפרשות טיפול ראשונה עזרה גבוה
רחצה בבית ניידות

מוות עם התמודדות
קשישמטפלת יחסי

(2 (תא (1 (תא
לבית מחוץ ניידות בזיקנה כלליים נושאים נמוך

האכלה ותמיכה עידוד
בית משק בבית בטיחות

שירותים הכרת
תזונה

(4 (תא | (3 (תא

המיוחסת החשיבות את תואמת אינה המשתתפות לפי התרומה כי נמצא נושאים שבעה לגבי
של בנושאים ,(2 (תא אחת צורה צורות: בשתי מתבטא ההלימה חוסר המנהלים. ידי על לנושא
תרומה על מדווחות והמשתתפות רבה, חשיבות ייחסו המנהלים להם ורחצה, בהפרשות טיפול
עידוד תזונה, בטיחות, זיקנה, של כלליים נושאים  נושאים חמישה ובה ,(3 (תא שנייה צורה מועטה;
להם מייחסות המשתתפות ואילו נמוך צורך על מצביעים המנהלים  שירותים והכרת ותמיכה,

מרובה. תרומה

על נתפסו שהם כפי המטפלות של לצרכים גם ענתה התכנית הנושאים ברוב כי מראה זו השוואה
הצרכים בין יותר רבה היתה ההלימה כי נמצא זאת, עם יחד המעסיקים. הארגונים מנהלי ידי
בסוג מהבדלים כאמור, לנבוע עשוי זה הבדל המנהלים. ברמת מאשר המשתתפות ברמת לתרומות
התמקדו המנהלים כי ייתכן לתכנית. שהגיעו המטפלות סוג לבין המנהל מתייחס אליה המטפלת

יותר. ותיקות מטפלות הן המשתתפות ואילו חדשה מטפלת של בצרכים

התכנית של הלימוד בתוכני בשינו* צורן 4.2

בנושאים שינויים בהכנסת הצורך את בחנו התכנית, תוכני של והצרכים התרומות לבחינת בנוסף
מידע המעסיקים הארגונים וממנהלי מהמורים מהרכזים, מהמשתתפות, נאסף כך לשם הנלמדים.

לתכנית. חדשים נושאים של בהוספה או מסוימים, נושאים של בהרחבה או בצמצום צורך על
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וכוסו שהודגשו בנושאים הבדלים קיימים כי מראה, בתכנית שנלמדו התכנים על המורים דיווח
מספיק היו לא המטלות אחידה, לכאורה היתה שהתכנית למרות התכנית. ממטלות אחת בכל י

הנושאים פירוט (ראה שונים בהדגשים או שונים בתכנים אותן למלא יכלו המורים ולכן מפורטות
וד') ג' בנספחים בקורסים שנלמדו

על כאמור, הערכה. שאלוני מילאו (61) מהם שלישים כשני מורים. 92 בקורסים לימדו הכל בסך
מילאה מורה אותו מקרים בכמה ולכן שלימדו, יחידה כל לגבי אחד שאלון למלא היה המורים

שאלונים. 102 התקבלו הכל בסך לומד. שהוא היחידות למספר בהתאם אחד, משאלון יותר

זה אין הספציפיים, הלימוד תוכני של המפורטת ההגדרה חוסר רקע ועל המורים, ריבוי לאור
דרישות עלו שונה. היתה מסופקים הלא הצרכים ראיית גם בתכנים. רבים הבדלים נמצאו כי מפתיע
נושאים של ולהוספה לצמצום להרחבה, והרכזים, המשתתפות מצד והן המורים מצד הן שונות,

חדשים.

נושאים הרחבת (א)

הלימוד. מנושאי אחד בנושא לפחות להרחיב מעוניינות היו מהמשתתפות אחוזים ושמונה חמישים

והפעלה". פיזיותרפיה  ו"ניידות "תזונה" הם: בהרחבה הצורך צוין שלגביהם הבולטים הנושאים

אלה. נושאים לימדו אשר המורים וכל הרכזים רוב עלידי צוין אלה נושאים של בהרחבה הצורך
שהרכזים השעות מספר השונים. לנושאים להקדיש שיש הנוסף הזמן להיקף גם התייחסו הרכזים
הנוכחית בתכנית (כזכור, שעות ל10 4 בין ל"תזונה", כדלקמן: הוא אלה לנושאים להקציב מציעים
בתכנית מופיע (הנושא שעות ל12 4 בין והפעלה", "פיזיותרפיה לנושא בלבד); שעתיים לו הוקדשו

המעשי). בחלק שעות ו5 העיוני בלימוד שעתיים הוקצב ועליו ותנועה" כ"ניידות הנוכחית

של הנושא הוא והמשתתפות מהרכזים גדול חלק עלידי בהרחבה הצורך הוזכר שבו שני נושא
נתקלות הן שבו כנושא מהמשתתפות חלק עלידי הועלה זה נושא כי לציין חשוב נפש". "תשישות
במסגרת בנושא העיסוק בהרחבת לצורך נוסף חיזוק המהווה דבר עבודתן, בביצוע בקשיים
כלומר, ומעשיים, ספציפיים בתכנים בעיקר להתמקד היו זה בנושא המשתתפות הצעות ההכשרה.
של לנושא להוסיף היו הרכזים הצעות עיוניים. בתכנים ופחות התופעה עם התמודדות בדרכי
10 הוקדשו  2 מטלה  זה נושא נכלל בה למטלה כי לזכור (יש שעות ל6 2 בין נפש" "תשישות
לזיקנה). הקשורים התנהגות מצבי על נוספים, רבים נושאים כוללת היא כאשר הכל, בסך שעות
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ללמוד רוצות היו שעליהם כנושאים מהמשתתפות מבוטל לא חלק עלידי שהוזכרו נוספים נושאים
הטיפול בתחום בהפרשות; טיפול בעיקר  סיעודי" ו"טיפול ראשונה" "עזרה "מחלות", הם: יותר
חלק לדעת גם ו"חוקן". שתן", שקית "החלפת כגון, בנושאים להרחיב היתה ההצעה האישי
עלידי גם הודגש זה בתחום הצורך הסיעודי. הטיפול של הנושא את להרחיב מקום יש מהרכזים
של בנושא בהרחבה הצורך על מצביעים מהרכזים חלק לכך, בנוסף המעסיקים. הארגונים מנהלי

הקשיש". כלפי וב"עמדות ביקורים) (כולל מוסדות" "הכרת

נושאים צמצום (ב)

מנושאי אחד בנושא לפחות בתכנית, שהוקצבו השעות מספר את לצמצם המליצו (4) הרכזים רוב
אישי", "טיפול רכזים); 3) בית" משק וארגון "ניהול הם: הרכזים ידי על שצוינו הנושאים הלימוד.
(רכז ראשונה" "עזרה אחד); (רכז מוות" עם "התמודדות אחד); (רכז התכנית" של העיוני בחלק "רק
מוכר כתחום נמצא הרכזים, רוב מצמצמים היו אותו בית), (משק סביבתי טיפול של הנושא אחד).
הארגונים מנהלי של לדעתם וגם המשתתפות בעיני גם מועט הוא אותו ללמוד והצורך וידוע

מהתכנית. לגמרי לבטל שהוצע נושא אין כי לציין יש המעסיקים.

חדשים נושאים הו0פת (ג)

הקשורים התחומים כל את כיסו בקורס שנלמדו הנושאים להערכתן האם נשאלו המשתתפות
לעבודתן. הנוגעים הנושאים כל את כיסה אכן שהקורס מעריכות (87?0) המכריע הרוב לעבודתן.

בעיסוק". ו"ריפוי "מחלות", של נושאים בעיקר חסרים שהיו טוענות כך, סבורות שאינן אלה

הרכזים המעסיקים. הארגונים מנהלי אצל וגם הרכזים אצל גם נבחן נושאים בהוספת הצורך
הרכזים רוב הקיימת. הלימודים לתכנית מוסיפים שהיו בכלל, אם הנושאים, מהם לציין התבקשו
אצל הנפוצות שונות "מחלות הם: ידם על שהוצעו הנושאים נושאים. של בהוספה צורך ראו

(שישה אישית". בין ותקשורת אנוש "יחסי זה); נושא על הצביעו רכזים שבעה מתוך (שישה קשישים"
הקשיש" משפחת עם "התמודדות ;(5) בעיסוק" וריפוי הפנאי בשעות "תעסוקה רכזים); שבעה מתוך
.(1) וטיפוח" "אסתטיקה ;(1) הקשיש" "מיניות ;(1) והחברה" "הקשיש ;(2) הסתכלות" "כישורי ;(2)

להוסיף וכדאי הנוכחית בתכנית חסרים דעתם פי שעל נושאים על הצביעו הארגונים מנהלי גם
המטפלת"; ושל המטופל של עצמי "דימוי והפעלה"; "פיזיותרפיה הזיקנה"; בגיל "מחלות אותם:

אישית". בין "תקשורת המשפחה"; חיי "מעגל
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כל ידי על שמוצעים נושאים מספר יש כי מראה לתוספת השונים הגורמים של ההצעות של בחינה
תעסוקה בעיסוק, ו"ריפוי אישית", בין "תקשורת "מחלות", מהם: שניים לפחות או הגורמים,
(ולא יותר עליו ללמוד רוצים שהיו כנושא גם המשתתפות אצל מופיע ה"מחלות" נושא והפעלה".
חלק שאינו למרות שונות, מטלות במסגרת מהקורסים, בחלק נלמד שהנושא מאחר חדש) כנושא
והיו המחלות, נושא הוראת של הסוגייה עלתה הלימודים תכנית בבניית הלימודים. מתכנית
הנושא, להכנסת רבות הסתייגויות היו בתכנית. אותו לכלול מקום יש האם רבות התלבטויות

לקשיש. תרופות במתן תעסוק לא המטפלת כי להבטיח והרצון מורכבותו בשל בעיקר

תשומת לו לתת מקום יש כי נראה ומשפחתו, הקשיש עם והאינטראקציה ה"תקשורת" לנושא באשר
בתחום היו המשתתפות התייחסו אליהן בעבודה מהקשיים גדול חלק לעיל, שצוין כפי נוספת. לב
על מצביעים המטפלת של התפקיד בתחום שונים מחקרים הקשיש. עם ותקשורת אינטראקציה של

.(Kaye, 1986) המטפלת תפקיד ביצוע של האפקטיביהאמוציונלי החלק של הקשיים ועל החשיבות
לכל מתייחסת ואינה הנושא את מספיק מקיפה אינה הנוכחית במתכונתה התכנית כי נראה

לאינטראקציה. הנוגעים ההיבטים

גם כי נראה בתוספת, הצורך על הסכמה יש שלגביו בעיסוק וריפוי הפעלה האחרון, הנושא לגבי
את רק מספקת אינה היא הקשיש. בבית המטפלת של העבודה מאופי נוסף חלק לביטוי בא כאן
גם זה ובהקשר צרכיו למכלול מתייחסת אלא הקשיש של האינסטרומנטלייםהתפקודיים הצרכים

בביתו. הפנאי ניצול דרך את לשפר לדרכים

מקום עדיין יש שנלמדו, הנושאים של התרומה בצד כי עולה, התכנית תוכני של מההערכה לסיכום,
בה. הנושאים ובהרכב הלימודים תכנית במבנה ולשיפורים לשינויים

הארגונים ומנהלי הרכזים המורים, המשתתפות, תגובות מתוך העולות העיקריות המגמות
כדלקמן: הן הלימוד לתוכני ביחס המעסיקים

זמן לו להקדיש צורך שאין סבורים והכל וידוע מוכר תחום הוא סביבתי טיפול של הנושא (א)

מיוחדות. סוגיות סביב אותו ולמקד בתכנית זה תחום לצמצם מקום יש כי נראה רב.

המקצועיים התחומים לימוד של בהרחבה הצורך בעיקר עלה האישי, הטיפול של בתחום (ב)

בהפרשות. טיפול כגון סיעודי, טיפול ובעיקר יותר
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נתפסים אינם זיקנה של כלליים ונושאים השירותים הכרת של יותר הכלליים הנושאים (ג)

צורך. בהם רואות המטפלות אולם המעסיקים, הארגונים מנהלי ידי על כחשובים

השאלה בו. להרחיב מקום יש המטפלות ולפי כולם, בעיני חשוב תחום היא ראשונה עזרה (ד)

חלק להיות צריך לימוד, שעות 20 לו מוקדשות הנוכחית שבמתכונת זה, נושא האם היא
נפרדת. הדרכה כיחידת בנושא, מורחב קורס לתת שעדיף או המינימלית ההכשרה מתכנית

יחסי מטפלתקשיש, יחסי וביניהם הקשיש עם לאינטראקציה הקשורים הנושאים (ה)

ידי על כחשובים נתפסים  מוות עם והתמודדות ותמיכה עידוד הקשיש, מטפלתמשפחת
יש אך רבה, היתה ותרומתם בקורס נלמדו אמנם אלה נושאים הרכזים. ידי ועל המנהלים
בחלק הרכזים. לדעת ובמיוחד מהמנהלים, חלק לדעת המשתתפות, לדעת להרחיבם מקום
בהם ללמוד ניתן כמה עד מראש להעריך ידעו לא המשתתפות כי נמצא אלה מנושאים
הללו לנושאים החשיפה כאמור, ללמוד. ציפו שהם ממה יותר למדו ובעצם חדשים, דברים
של בהרחבה צורך ראו והרכזים המנהלים גם בתכנית. בהרחבתם הצורך את העלתה

אלה. תחומים

וחולי, בריאות השונים: הגורמים בין ברורה הסכמה קיימת לא שלגביהם נושאים ישנם (ו)

נפש, תשושי כגון נושאים הרכזים; ידי על והודגשו מהמשתתפות חלק ידי על הוזכרו
ודאגה טפסים ומילוי דיווח הרכזים; ידי על הומלצו בעיסוק וריפוי פנאי בשעות תעסוקה

המנהלים. ידי על הומלצו אישית להופעה

ועל השונים בנושאים הצרכים על השפעה יש המטפלות של ולהשכלה לוותק כי נמצא (ז)

המטפלות של הצרכים את יותר הלם הקורס הקורס. של התרומה את שלהן התפיסה
הבינוני. הוותק ובעלות משכילות הפחות

רב עניין קיים כי נמצא וידע, מיומנויות של המיון לפי אלה ממצאים נבחן אם הכל, בסך (ח)

בתחום  תחומים בשני הנטייה לחיזוק והרכזים המנהלים המשתתפות, הגורמים, כל בקרב
ובתחום היומיומית, לעבודה זיקה להן שאין אלה ובמיוחד הביצועיות, המיומנויות
הגורמים בין יותר חלוקות הדעות הידע בתחום היומיומיות. הביןאישיות המיומנויות

וכדומה). מחלות שירותים, הכרת (תזונה, השונים
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התכנית של ההפעלה מתכונת .5

ההפעלה במתכונת הקורסים בין הבדלים 5.1

משך מבחינת הרצויה ההפעלה מתכונת את משמעית חד בצורה קבע לא לאומי לביטוח המוסד
אופן את מפרט ב' נספח המעשית. ההכשרה של ההפעלה ומתכונת המפגשים מספר הקורס,
שונים בהיבטים הבדלים קיימים כי מראים הנתונים במחקר. שנכללו הקורסים עשרת של ההפעלה 1

ההפעלה: מתכונת של

בקורס שבועות, 11 בין נע השוני וטווח שבועות 15 בממוצע נמשכה התכנית  התכנית משן (א)

רוכזו הלימודים הקצרים, בקורסים ביותר. המפוזר בקורס שבועות, ל21 ביותר, המרוכז
היה מפגש כל משך בשבוע. פעם התקיימו הלימודים יותר בארוכים ואילו בשבוע, ביומיים
מתכונת מצאנו קורסים בשני שעות. לכארבע והגיע הקורסים בכל אחיד יותר או פחות

לימוד. שעות מספר של משתנה 1

על שהופעלו בקורסים קורס. בכל מורים עשרה לימדו בממוצע,  והרכם ההוראה צוות גודל (ב)

במשען. מורים 1312 לעומת מורים) 54) מורים של יותר קטן מספר נמצא הנגב מכללת ידי
בין .(2896) ואחות (*39מהמורים) סוציאלי עובד הם המורים בקרב השכיחים המקצועות
בעלי הם נוספים %9d (£ל8). ופיזיותרפיסטים (1070) תזונאיות בלטו המקצועות שאר

אחד. וגרונטולוג רופאים, פסיכולוגים, סוציולוגים, חובשים, כגון, שונים מקצועות

וכ370 שני, תואר סיימו (37X) שליש מעל ראשון, תואר בעלי הם (£329) מהמורים כשליש
מוסמכת. אחות של תואר בעלות הינן האחיות כל כמעט דוקטורט. בעלי הם

קודם ניסיון יש (£829) לרובם מאוד: מנוסה מורים בצוות מדובר בעבודה, ניסיון מבחינת
שלימדו הנושאים אותם את בעבר לימדו ו7370 בקשיש, המטפל כוחאדם עם בהוראה
.40 גיל עד (617) מרביתם ,(9070) נשים הן בקורסים שלימדו המורים רוב הקורס. במסגרת

מקורס יותר ניהלו רכזים שלושה תכנית. רכז ידי על נוהלו התכניות כל  הקורסים ריכוז (ג)

ההכשרה בתחום ניסיון בעלי ורובם בהכשרתם סוציאליים עובדים הם הרכזים כל אחד.
המטפל כוחאדם של קורסים כרכזי קודם ניסיון בעלי הם איש) 6) כולם כמעט וההדרכה.

בקשיש.
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היו רובם כי נמצא המעסיקים, הארגונים מנהלי דיווח לפי  המעסיקים הארגונים עם הקשר (ד)

מנהלי בתכנית. המטפלות של ההשתתפות אחר ועקבו התכנית רכזי עם קבוע בקשר
בהם. השתתפו מהם גדול וחלק הקורסים של והסיום הפתיחה לטקסי הוזמנו הארגונים
גדול חלק בקורסים. ההוראה מצוות חלק היו המעסיק הארגון אנשי מקרים, במספר
הקורסים של והארגון ההפעלה של השלבים בכל יותר אותם לערב הציעו מהמנהלים

הלימודים. תכנית ובהתוויית

ומקצועי. מיומן כוחאדם ידי על התבצעו והפעלתם הקורסים ניהול כי מראה, כאן שהוצג התיאור
ההפעלה במתכונת שנמצאו ההבדלים בה. שותפים עצמם וראו בתכנית תמכו המעסיקים הארגונים
המקומיים לצרכים ההפעלה את מתאימים המכשירים הארגונים כאשר גמישה, גישה על מצביעים

המעורבים. הגופים של הארגוניות ולהעדפות

ההפעלה מתכונת של הערכה 5.2
למתכונת הקשורים היבטים מספר של הערכה גם נעשתה התכנית, יישום אחר המעקב בצד
גודל השיעורים, אורך המפגשים, תדירות לקורס, שהוקצבו השעות מספר כוללים: אלה ההפעלה.
המשתתפות, בקרב נבדקה אלה מהיבטים הרצון .שביעות הקבוצה. והרכב הלומדים קבוצת

.(12 לוח (ראה והרכזים המורים המעסיקים,

כדלקמן: הם הבולטים הממצאים
בנושא והמעסיקים הרכזים המשתתפות, בין דעים תמימות אין  התכנית של השעות מספר (א)

שני כי מצאנו והמעסיקים המשתתפות בקרב מדי. קצר שהקורס בדעה הם הרכזים זה.
נספח (ראה מדי קצר שהוא טוענים מהם ושליש כמתאים, הקורס אורך את רואים שלישים

ה').

המשתתפות רוב לדעת מתאים היה שיעור, לכל שהוקדש הזמן משך דהיינו  השיעורים אורך (ב)

ארבע של ממוצע על מדובר המקרים ברוב כאמור, למנהלים). הופנתה לא זו (שאלה והרכזים
בשבוע. לימוד שעות
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הארגונים של והמנהלים הרכזים המשתתפות, בקרב הקורס ממבנה רצון שביעות :12 לוח
(באחוזים) המעסיקים

המעסיקים אחוז הרכזים מספר המשתתפים אחוז
N=29 N=7 N=240 הקורס של היבטים
100 100 100 שעות מספר
65  67 מתאים

31 100 33 מדי קצר

4   מדי ארוך
* 100 100 השיעורים אורך
* 86 92 מתאים
* 14 8 מתאים לא j

100 100 100 המפגשים תדירות
66 86 67 מתאים
15  16 פרוס יותר
19 14 17 מרוכז יותר

נבדק לא הנושא *

הארגונים ומנהלי המשתתפות הרכזים, רוב של רצונם לשביעות היתה  המפגשים תדירות (ג)

רצו חלקם כאשר הפריסה בשינוי עניין הביעו והמנהלים מהמשתתפות כשליש המעסיקים.
לעיל, שראינו שכפי למרות יותר. מרוכז בקורס רצו וחלקם זמן, יותר על הקורס את לפרוס
יותר הקורס את לפרוס שרוצים אלה כי נמצא לא הקורסים, בין שונה היתה המפגשים תדירות
אלה להעדפות הסיבה כי ייתכן להפך. או יותר, מרוכזת בצורה ניתן שלהם שהקורס אלה הם
של השוטפת בעבודה ההשתתפות שילוב של הנושא המטפלות. של העבודה למתכונת קשורה

ה'). נספח (ראה בקורס לבעיות הרכזים בהתייחסות הקשיים כאחד עלתה המטפלת

הקבוצות בשתי והמורים. הרכזים בקרב נבדקה הקבוצה גודל של ההערכה  הקבוצה גודל (ד)

מדי. גדולה היתה הקבוצה כי סברו ומחציתם הקבוצה, מגודל מרוצים היו מחציתם כי נמצא

בקורסים. שהיו כפי 3025 לעומת משתתפות, ל20 15 בין הינו הרצוי שהגודל סבורים הרכזים
דעות. והחלפת קבוצתי דיון הכולל פעיל למידה תהליך על מקשה גדולה קבוצה לדעתם 1

מההטרוגניות רצון אישביעות הביעו מהרכזים חלק הקבוצה, הרכב לגבי  הקבוצה הרכב (ה)

היה בהם במקרים העברית, בשפה הקושי ומבחינת למידה והיכולת ההבנה רמת מבחינת
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הקבוצה לדעתם עדיפה אלה היבטים בשני ה'). נספח (ראה חדשים עולים של גדול ריכוז
נתפסה המעסיקים הארגונים סוגי מבחינת המשתתפות של ההטרוגניות מאידך, ההומוגנית.
להפריה וכתורמת אחרות עבודה מסגרות עם היכרות כמאפשרת לקבוצה, כתורמת ידם על
נשאלו לא המשתתפות הקבוצה. הרכב לנושא המורים בהתייחסות הוצגו דומות גישות הדדית.

זה. נושא על

הוראה שיסות .6

א'). נספח (ראה ההוראה לשיטות התייחסות ישנה לאומי לביטוח המוסד עלידי שנבנתה בתכנית
לגבי המוצעות השיטות התכנית. מטלות תשע מתוך מטלות ארבע לגבי רק מפורטות השיטות

ושקופיות. סרטים סדנאות, תפקידים, משחק דיונים, הן: אלה מטלות

הרצון שביעות ונבחנה השונות ההוראה בדרכי השימוש מידת אחר מעקב נעשה המחקר במסגרת
ההוראה. משיטות והמורים הרכזים המשתתפות, של

הרצאות עיקריות: שיטות בשלוש השתמשו מהמורים ניכר חלק כי נמצא, המורים דיווח פי על

מהמורים רבע .(6070) קבוצתי 61),ודיון *) המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש ,(8270) פרונטליות
כל כמעט ובסימולציה. קטנות בקבוצות בעבודה השתמשו >?ל20 ובהדגמה, בסרטים השתמשו

שונות. שיטות בין 90)שילבו *) המורים

השונות ההוראה בשיטות השימוש את להגביר שרצו והמורים הרכזים המשתתפות, אחוז :13 לוח
השימוש את להגביר צורך

המורים הרכזים המשתתפות
n=102 n=10* n=240 הוראה שיטות

6 10 32 הרצאות 

65 80 31 קטנות בקבוצות עבודה 

50 40 39 קבוצתי דיון 

52  70 48 והדגמה תפקידים משחק 

45 40 53 סרטים
31  49 שקופיות 

31 40 59 המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש 

10 התקבלו ולכן ריכזו, שהם מהקורסים אחד כל לגבי זו לשאלה בנפרד לענות התבקשו הרכזים *

רכזים. מ7 תשובות
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ההוראה שיטות לגבי דעתם את להביע והמורים הרכזים המשתתפות, התבקשו הקורסים בסיום
מהשיטות. אחת בכל הקיים השימוש היקף את לשנות רצוי האם ולהעריך בתכנית, שימשו אשר

:(13 לוח (ראה כדלקמן היו ההצעות

הן: יותר להשתמש שונים, מקורות ידי על והומלץ מועט שימוש בהן נעשה אשר הוראה שיטות (א)

והרכזים) המשתתפים המורים, (לפי סימולציות  תפקידים משחק *

והרכזים) המורים (לפי קטנות בקבוצות עבודה *

הרכזים) (לפי הדגמה *

המשתתפים) (לפי ושקופיות סרטים *

ו

בהן: השימוש את להגביר צורך ויש רב שימוש בהן נעשה אשר ההוראה שיטות (ב) .י

והמשתתפות) המורים (לפי המטפלת מעבודת בדוגמאות שימוש *

המורים) של דעתם (לפי קבוצתי דיון *

המקורות בין הסכמה כללי באופן  מתאים היה בהן השימוש היקף אשר הוראה שיטות (ג)

נתנו מהמורים 8270 רב: היה (השימוש מתאים היה בהרצאות השימוש שהיקף השונים
להפחית בעד רובם כך, סבורים שאינם הנשאלים בין בשינוי. צורך ואין בשיעוריהם) הרצאות

בהן. השימוש את

בשיטות השימוש הרחבת על להמליץ היא הגורמים כל בקרב המגמה כי עולה, אלה הצעות לאור
בקבוצות עבודה סימולציות, תפקידים, משחקי כגון, הנלמד החומר של המחשה שמאפשרות
גם עלתה יותר התנסותית בהכשרה הצורך המטפלות. מעבודת בדוגמאות ושימוש סרטים קטנות,
משמש העובד של הניסיון .(Kaye, 1985) מטפלות הכשרת של בנושא בארה"ב שבוצעו במחקרים ,

Seltzer) הכשרה תכניות בבניית יותר עליו להישען החוקרים לדעת ויש הנושא ללימוד טוב בסיס
לבין המידע בין הקשר את לעודד וחשוב תוךכדיתפקיד, מתבצעת ההכשרה .(>£: Dulemba, 1991

.(Kahan 8c Kemp, 1985; Hamlet 8c Read, 1990) המשתתפות של בעבודה הניסיון את ולנצל העבודה
הוראה שיטות מתאימות ולה תיאורטי ידע של ופחות מיומנויות של הכשרה ביסודה היא ההכשרה
ללמוד, רגילה שאינה יחסית, מבוגרת אוכלוסייה שזוהי גם מה התנסות. על והמבוססות אקטיביות י

Sorensen, 1981; Wilber 8c Shoecrafu) תיאורטית מאשר התנסותית בצורה ללמוד יותר לה וקל
צורות את בתכנית יותר מפורטת בצורה לקבוע מקום יש כי ייתכן אלה צרכים לאור .(1989

ההוראה בשיטות האפשר ככל רב לשימוש הכוונה תוך השונים, התכנים את ללמד יש בהן ההוראה
ובהמחשה. ההתנסותיות
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מעשית הכשרה .7

ההכשרה התבצעה שנקבע, למה בהתאם מעשית. הכשרה גם התכנית כללה העיוני, הלימוד בצד
זה לנושא הוקצבו השעות 106 מתוך שעות 35 הקשישים. בבתי ולא מוסדית, במסגרת המעשית
זה בתחום גם שעות). 10) בית משק וניהול שעות) 25) אישי טיפול עיקריים: תחומים בשני וזאת

והביצוע. הארגון בדרכי הקורסים בין הבדלים נמצאו

וההפעלה הניהול לאופן הקשורים היבטים במספר הבדלים קיימים כי הראה התכנית אחר המעקב
ו'): נספח (ראה המעשית ההכשרה של

שעות ובמספר ההכשרה התקיימה בהן בשבוע הפעמים במספר הקורסים בין הבדלים נמצאו (א)

שעות 3 ובין וחצי, לחודשיים שבוע בין נעה המעשית ההכשרה של פריסתה פעם. בכל העבודה
פעם). בכל שעות 8 לבין 32 ובין בשבוע פעמים לחמש פעם (בין בשבוע שעות 35 לבין שבועיות
מקומות ויש העיוני, ללימוד במקביל התבצעה המעשית ההכשרה בהם קורסים ישנם כי מכאן

מהתכנית. נפרד כחלק יותר, מרוכזת במתכונת התבצעה היא בהם
בשני במוסד. ההכשרה במהלך המשתתפת את שליווה מהמוסד צוות איש היה הקורסים בכל (ב)

ההכשרה. התבצעה בו המוסד איש ולא המכשיר הארגון צוות איש היה המלווה קורסים
המעשית. בהכשרה ההשתתפות אחר הרכז של צמוד מעקב היה התכניות ברוב (ג)

ובמחצית המוסד, של שונות מחלקות בין ברוטציה עבדה המשתתפת מהקורסים במחצית (ד)

המעשית. ההכשרה תקופת לכל אחת למחלקה הוצמדה היא השנייה

ושוות חלופיות היערכות דרכי מבטאות השונות המתכונות האם השאלה עולה זו שונות רקע על

ההערכות את בחנו זו שאלה על לענות כדי האחרות. פני על עדיפות מסוימות שמתכונות או בערכן,
השילוב היבטים: לחמישה התייחסנו בהערכה המעשית. להכשרה באשר והרכזים המשתתפות של

והכוונה הדרכה שהוקצה, הזמן היקף התנסות, תחומי העיוני, הלימוד לבין המעשית ההכשרה בין
הביצוע. ומקום המעשית ההכשרה בזמן

המעשית ההכשרה תרומת 7.1

הדעות העיוני. ללימוד בהשוואה המעשית ההכשרה של התרומה את להעריך נתבקשו המשתתפות
כי ציינו $29< העיוני, לחלק שווה במידה תרמה המעשית שההכשרה אמרו 4870  חלוקות היו כאן
הוותק בין קשר נמצא לא פחות. תרמה היא כי ציינו ו£239 העיוני, מהחלק יותר תרמה היא
יש המעשי. לעומת העיוני לחלק ידן על המיוחסת התרומה מידת לבין המטפלות של וההשכלה
לטיב דהיינו עצמם, הקורסים לאפיוני קשורה התרומה במידת הקיימת השונות כי כן, אם להניח,

המשתתפת. לאפיוני ולא המעשית ההכשרה של הביצוע ולאופן ולאיכות העיוניים הלימודים
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העיוני תחלק עם המעשית ההכשרה שילוב 7.2
במידה הקורסים בין הבדלים היו כי מראה המעשית ההכשרה ביצוע אחר המעקב לעיל, שהוצג כפי
86?£ כי נמצא, זאת, עם יחד העיוני. ללימוד מקביל באופן התבצעה המעשית ההכשרה בה
ניתן לפיכך, העיוני. הלימוד לבין המעשית ההכשרה בין טוב שילוב היה כי סבורות מהמשתתפות
שחלק כנראה ממנו. הרצון שביעות את הקובע זה אינו השילוב של הארגוני ההיבט כי להניח
לבצע שניתן דבר והמעשי, העיוני בחלק הנידונות ובסוגיות בתכנים קישור של ברמה נוצר מהשילוב

המעשית. ההכשרה של שונות הפעלה במתכונות אותו

טוב שילוב נעשה לא הקורסים ברוב לדעתם, המשתתפות. של מזו שונה היתה הרכזים של הדעה
רכזים שני העיוני. בחלק הנלמדים הלימוד נושאי לבין המעשית בהכשרה המודרכים התחומים בין
למחויבות לתרום שעשוי דבר ואינטנסיבית, מרוכזת יותר בצורה ההתנסות את לארגן הציעו |

המטפלת. של העבודה להמשך להפריע לא ובכדי הלמידה לתהליך 1

למונח שלהם בפירוש מהבדלים נובע המשתתפות ראיית לבין הרכזים ראיית בין ההבדל כי ייתכן
ומעשי, עיוני חלק יש שבו התכנית, של ההרכב בעצם מתרכזות המשתתפות כי ייתכן "שילוב".
הם אין שממנו השילוב, של הארגוני להיבט יותר מתייחסים הרכזים ואילו מרוצות; הן זה ומהיבט

רצון. שבעי

ההתנסות תחומי 7.3

נוסף פירוט ללא בית, משק וניהול אישי טיפול עיקריים: התנסות תחומי שני כאמור קבעה התכנית
הוצגה המשתתפות התנסו בדיוק תחומים באלו לבדוק כדי מהם. אחד בכל ההתנסות תחומי לגבי

לא. או בהם התנסו האם לציין היה ועליהן התנסות תחומי של רשימה להן

,($88<) רחצה וביניהם: וסביבתי אישי טיפול של בתחומים התנסו המשתתפות כל כמעט כי נמצא
בטיפול התנסו מהמשתתפות כמחצית .(8170) וניידות האכלה ,(8470) הלבשה ,(8870) מיטה סידור
עזרה במתן התנסו מהמטפלות (227c) קטן שיעור שתן. ובשקית בקטטר טיפול כולל בהפרשות,
בטיפול התנסו מהמשתתפות מחצית כי נימצא התנסו, הן בהם המטופלים סוגי לגבי ראשונה.

קשה. מוגבלות עם באנשים בטיפול ($63<) מזה למעלה וקצת נפש, בתשושי

וכי השונים בקורסים אחידים היו לא המטפלות של ההתנסות תחומי כי מראים, אלה נתונים
כי לראות הופתענו כך, המטפלת. של העבודה תחומי כל את תמיד הקיפה לא המעשית ההכשרה
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התנסו לא יחסית גדול חלק וכי ובניירות בהאכלה בהלבשה, ברחצה, התנסו המשתתפות כל לא
נפש. תשושי ועם קשים מוגבלים עם בעבודה

שיש הרגישו כמחציתן יותר. להתנסות רוצות היו בהם נושאים ישנם האם נשאלו המשתתפות
עניין היה בהם הנושאים בין שניתנה. בהתנסות הסתפקו השנייה והמחצית כאלה, נושאים
בפצעי טיפול בקטטר, טיפול כגון מהמשתתפות) (0ך25 סיעודי טיפול נמצא: יותר רבה להתנסות
בתשושי וטיפול ניידות; האכלה, רחצה, כגון (\5JC) אישי טיפול וכדומה; זונדה דרך האכלה לחץ,

.(370) נפש

רצו שאותם המעשית ההכשרה תחומי לבין המטפלות של וההשכלה הוותק בין קשר נמצא לא
ההכשרה בוצעה בה למתכונת יותר קשור נוספים בתחומים בהתנסות הצורך כי מכאן להרחיב.

המשתתפות. באפיוני ולא מהקורסים אחד בכל המעשית

אישי בטיפול ההתנסות את ולהרחיב סביבתי לטיפול המוקדש הזמן את לצמצם הציעו הרכזים
שיעור לשלב הציעו כן, כמו העיוני. בחלק הנלמדים לנושאים בהתאם ביןאישית, ובאינטראקציה
צורך על מצביעים אלה ממצאים זאת. המאפשרים מהנושאים אחד בכל תרגול ועם הדגמה עם

תחום בכל להתנסות מוקדש להיות שצריך הזמן משך ההתנסות, תחומי של יותר ברורה בהגדרה
עמם. בעבודה להתנסות שיש המטופלים וסוגי

הפעלה ומתכונת המעשית ההכשרה משן 7.4

רובן המעשית. ההכשרה של השעות מספר את להגדיל צורך לדעתן יש האם המשתתפות את שאלנו
ו^6 בהרחבה צורך שיש אמרו 309& מעשית, הכשרה של החלק בהרחבת צורך אין כי טענו {6490)

לקצר. רצו

ההכשרה של החלק את להגדיל הרצון לבין המטפלות של וההשכלה הוותק בין קשר נמצא לא
ארגונה ולדרך המעשית ההכשרה של הביצוע לאופן יותר קשור הצורך כי לשער יש כן על המעשית.

מהקורסים. אחד בכל

שההכשרה סבורים הרכזים רוב המשתתפות. של מזו שונה היתה הרכזים בקרב הרווחת הדעה
35 לעומת שעות 75 עד ל50 השעות מספר את להגדיל היו הצעותיהם מדי. קצרה היתה המעשית

הקיימות. השעות

42



המעשית בהכשרה והכוונה הדרכה 7.5
1470 המעשית. בהכשרה שקיבלו וההכוונה מההדרכה רצון שביעות הביעו המשתתפות רוב
חוסר (כגון ההדרכה לאופן נגעו והשגותיהן מההדרכה רצון שביעות אי הביעו מהמשתתפות
מדי "פחות (כגון, ההכשרה לתוכן הדברים); אותם על חזרה מפורטת, מספיק לא הדרכה השגחה,
במוסד מהצוות וליחס עזר"); כוח "היינו גיוון", "חוסר בניקיון", מדי ויותר אישי בטיפול התנסות

ה'). נספח (ראה רצינית") לא "גישה מכובד", לא "יחס (כגון

רצון שביעות היתה קורסים בשבעה כי מראה המעשית בהכשרה להדרכה הרכזים התייחסות
כגון לבעיות והתייחסו הסתייגויות הרכזים הביעו הנותרים הקורסים בשלושת שניתנה. מההדרכה
מספיק דגש מבלי עבודה ככוח בתלמידים ושימוש הדרכה, מתן על שהקשה במוסד צוות על עומס

הדרכה. ועל למידה על י.

ידי על כלל בדרך התבצעו מההדרכה רצון שביעות היתה בהם הקורסים שבעת כי להדגיש חשוב
כמטלה המקום, צוות ידי על האחרים, בשלושת כמו ולא, זה לתפקיד שהוקצב מיוחד מקצוע איש

לעבודתם. נוספת

1

המעשית להכשרה מקום 7.6
חמישה להעדפותיהם. הסיבות את לציין והתבקשו המעשית להכשרה רצוי מקום על נשאלו הרכזים
דבר מטופלים סוגי של גדול מגוון בו שיש מכיוון הרצוי המקום הינו אבות בית כי סברו, רכזים 1

בקבוצות. והדגמה לעבודה יותר טובות אפשרויות בו ויש מקרים, סוגי של למגוון חשיפה המאפשר
באמצעות הקשיש, בבית להתבצע צריך מההתנסות חלק אבות, לבית בנוסף כי טענו, רכזים שני

חולים ובית גריאטרי חולים בית הם בודדים רכזים ידי על שהוצעו אחרים מקומות אישית. הדרכה
קשישים). של גדול ריכוז ישנו בהן (במחלקות כללי

התבצעה ההכשרה בהם בקורסים גם המעשית. ההכשרה ממקום מרוצים היו הרכזים הכל בסך
על והמלצה המעשית מההכשרה רצון שביעות היתה גריאטרי חולים ובבית כללי חולים בבית
המעשית להכשרה המוסד סוג כי עולה, מכאן הבאים. לקורסים אלה מוסד בסוגי ההכשרה המשך

מוסד). או חולים (בית הקיימות לאפשרויות בהתאם הקורס, רכז ידי על להיבחר יכול

המעשית ההכשרה בארגון שינו"ם 7.7
המלצות העלו הם המעשית. ההכשרה בארגון לשינויים הצעות להם יש האם נשאלו הרכזים
סביבתי לטיפול המוקדש הזמן צמצום יותר; ומובנית מפורטת הכשרה תכנית בניית וביניהם.
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ובניית העיוני ללימוד הצמדה וביןאישי; אישי בטיפול ההתנסות של התמקדות המעשית; בהכשרה
בין רוטציה ידי על גיוון יותר עצמאי; וביצוע השגחה, כדי תוך התנסות הדגמה, לימוד, של תהליך
(כלומר, למערכת מחוץ אחות, רצוי מיוחד, מקצוע איש על הדרכה של התפקיד הטלת המחלקות;
הטיפול רוב מתבצע בהן השעות שהן הבוקר, בשעות העבודה ריכוז המקום); לצוות שייכת שאינה
רכז של פיקוח שיאפשר דבר אחד, במקום המשתתפים לכל קבוע הכשרה יום ריכוז במוסדות;

שניתן. כמה עד הקבוצה, גודל צמצום התכנית;

שינויים דורשת השונים, התחומים בין הזמן וחלוקת ארגונה המעשית, ההכשרה מתכונת לסיכום,
את יותר להבנות מקום יש כי נראה ההכשרה. בתכנית ותרומתה ניצולה את להגביר כדי מסוימים
ההכשרה את לארגן ניתן בהן לדרכים הדעת את ולתת ההתנסות תוכני מבחינת המעשית ההכשרה
המטפלות של העבודה אילוצי את בחשבון לקחת גם חשוב בנוסף, העיוני. ללימוד יותר שתיצמד

בתכנית. ההשתתפות במהלך בעבודה השתלבות המשך האפשר, במידת להן, ולהבטיח

מהתכנית המספלות של רצון שביעות .8

המעסיקים. הארגונים ומנהלי הרכזים המשתתפות, בקרב נבחנה מהתכנית הרצון שביעות

אווירה העניין, מידת בחינות: ממספר התכנית את להעריך הקורס בסוף נתבקשו המשתתפות
הנושאים. בכל מאוד חיוביות היו ההערכות לעבודתן. הקורס ותרומת המורים עם יחסים חברתית,
האווירה את דירגו (7570) ורובן מאוד, מעניין היה שהקורס סבורות (8070) מהמשתתפות רוב
כשני מאוד. כטובים לתלמידים, המורים בין היחסים ואת עצמם, לבין הלומדים בין החברתית

לעבודתן. מאוד הרבה תרם שהקורס סבורות שלישים

כי ציינו הרכזים רוב הקורסים. רכזי של מבטם מנקודת גם נבחנה המשתתפות של הרצון שביעות
הן: המשתתפות של הרצון לשביעות כביטוי שהובאו הדוגמאות מאוד. מרוצות היו המשתתפות
הקשבה גבוהה, משמעת נוסף, בקורס רצון פעילה, השתתפות בשיעורים, ודייקנות התמדה
המשתתפות דיווח נשירה, של נמוך שיעור המעסיקים, לארגונים שהגיעו חיוביות תגובות בשיעורים,

וכדומה. הנלמדים ובכלים בידע שימוש על

העיקריים ההיבטים בקורס. במיוחד טובים היו דעתם פי שעל דברים שלושה לציין התבקשו הרכזים
זהות גיבוש המשתתפות; בין הדדית והתמיכה גומלין יחסי מורים; של מיומן צוות הם: שהועלו
המאפיינים התהליכים של יותר טובה הבנה המטפלת; תפקיד של מחדש הגדרה ידי על מקצועית
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קשת והרחבת רבים; מקצוע בעלי עם המשתתפים מפגש הקשיש; כלפי בגישה שינוי הזיקנה; את
המעשית. בהכשרה ההתנסויות

רובם כי נמצא כאן וגם מהקורס, הכללית רצונם שביעות על נשאלו המעסיקים הארגונים מנהלי גם
מרוצים. היו

הנשירה אחר שנעשה מעקב נושרות. של הנמוך בשיעור גם ביטוי מצאה מהתכנית הרצון שביעות י

כל מסך כ^6 המהוות משתתפות, 15 במדגם מהקורסים נשרו הכל בסך כי מצא מהקורסים
ל43 הנושרות מספר הגיע קורסים ובשני משתתפת, אף נשרה לא קורסים בשלושה המשתתפות. ן

משתתפות.

זו אוכלוסייה המייחדים בולטים, אפיונים קיימים לא כי מראה, הנושרות פרופיל של בחינה ,י

הציבורי, מהמגזר באו מהנושרות מחצית גיל. וקבוצת השכלה ותק, מעסיק, ארגון מבחינת
בעלות רובן במקצוע; ביותר הוותיקות או ביותר החדשות בעיקר הן העוזבות מהפרטי; ומחציתן

חדשות. עולות מהן ושלוש יסודית השכלה

ו
ו

(10) המקרים ברוב הרכזים, דיווח פי על הראשון. החודש במהלך הקורס את עזבו הנושרות רוב

הסיבות (7) הללו המקרים ברוב הקורס. צוות של ולא המשתתפת של היתה לעזיבה היוזמה
בן של או המשתתפת של מחלה מגורים, מקום שינוי ניתוח, כגון אישיות סיבות היו לעזיבה
"היעדרות כגון: סיבות בשל הרכז היה העזיבה יוזם מקרים בארבעה לחו"ל. נסיעה או משפחתה
של חברתית" השתלבות "חוסר הנלמד", החומר של הבנה "חוסר המשתתפת, של מרובה"
חוסר עקב המעסיק, של היתה לעזיבה היוזמה מקרים בשני הלומדות. בקבוצת המשתתפת

נוספת. בעבודה המשתתפת את לשלב אפשרות !

המטפלות על ההכשרה השלכות של הערכה ה.

רמת על ההכשרה של ההשלכות גם בהערכה נבחנו התכנית, ביצוע מתכונת של להערכה בנוסף
המטפלת עבודת ביצוע על הקשישים, וכלפי התפקיד כלפי שלהן העמדות על המטפלות, של הידע
לבחון היתה והמטרה המטפלת תפקוד את משפרת שההכשרה היא ההנחה בתפקוד. ההתמדה ועל

היקפם. ואת השינויים סוג את
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(ראה שונים מדידה ובשיטות בכלים שימוש תוך היבטים במספר התכנית השלכות את ברון המחקר
טווח, קצרות תוצאות בין הבחנה נעשתה התוצאות בבחינת המחקר). מערך על 1 ופרק 3 תרשים
לביטוי הבאות טווח, ארוכות ותוצאות ההכשרה, תום עם מיד לביטוי שבאות תוצאות כלומר
מדדים שהם והעמדות, הידע כלולים הראשונה בקבוצה .(14 לוח (ראה ההכשרה אחרי זמןמה
העבודה וביצוע מהעיסוק ונשירה בעבודה שינויים של הערכה כלולים השניה ובקבוצה קוגניטיביים,
הללו. מההיבטים אחד בכל הממצאים את נפרט להלן התנהגותיים. מדדים שהם הקשיש, בבית

ההכשרה תוצאות למדידת וכלים מדדים :14 לוח
ושיטה אוכלוסייה כלי ההכשרה תוצאות

קצרות0ווח תוצאות
לאמשתתפות מול משתתפות מבחן ידע 

התכנית ובסוף בהתחלה  משתתפות שאלון התפקיד כלפי עמדות 

התכנית ובסוף בהתחלה  משתתפות שאלון הקשיש כלפי עמדות 

ארוכותסווח תוצאות
לאמשתתפות מול משתתפות הערכה כלי המטפלת עבודת ביצוע 

התכנית בסוף ומעסיקים משתתפות שאלון העבודה שינויים של הערכה 

התכנית אחרי שנה משתתפות מעקב טופס מהעיסוק נשירה 

הידע ברמת הישגים .1

השונים בנושאים יותר רב ידע בעלת היא הכשרה שעברה מטפלת כי היתה המחקר של ההנחה
של הידע שרמת היא נוספת הנחה הכשרה. עברה שלא מטפלת מאשר בקשיש לטיפול הקשורים
טובה ברמה העבודה את תבצע יותר שיודעת מטפלת שלה: העבודה איכות על משפיעה המטפלת

הכשרה. עברה שלא מזו יותר

בסיום למשתתפות והועבר התכנית לצורך שנבנה מבחן באמצעות נבדקה המטפלת של הידע רמת
לקבוצת גם המבחן את העברנו במבחן, ההישגים לרמת ההכשרה תרומת את לבחון כדי הקורס.
בניתוח הביקורת). קבוצת של והבחירה בנייתו אופן המבחן, לפירוט ב' פרק (ראה ביקורת
ההישגים לעומת הניסוי) (קבוצת המשתתפות של ההישגים רמת בין השוואה נעשתה הממצאים

הכשרה. עברה שלא הביקורת, קבוצת של
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(באחוזים) הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין השוואה  המבחן ציוני של התפלגות :15 לוח

ביקורת קבוצת הניסוי קבוצת הציון

100 100 0הכ
37 5 (נכשל) 55 עד
47 21 7056

7 28 8071

7 23 9081

2 23 10091

60 78 ססוצע ציון

12 15 תקן סטיית

רמת הקבוצות. שתי של במבחן בהישגים משמעותי פער קיים כי מראים 15 בלוח הממצאים
ההבדלים הביקורת. קבוצת של מזו בהרבה גבוהה היא (הניסוי) המשתתפות קבוצת של ההישגים

אופנים: בכמה לביטוי באים
לעומת נקודות, 12 של תקן סטיית עם 100 מתוך 60 הוא ביקורת קבוצת של הממוצע הציון (א)

נקודות. 15 של תקן סטיית עם הניסוי, בקבוצת 78 ציון
מ55), נמוך ציון (קיבלו במבחן נכשלו הביקורת בקבוצת מהמטפלות אחוזים ושבעה שלושים (ב)

הניסוי. בקבוצת 596 רק לעומת
יחסית נמוך ציון עם אותו עברו המבחן, את עברו אשר הביקורת בקבוצת המטפלות רוב (ג)

לרובם כאשר שונות, ציונים רמות בין התפלגו הציונים הניסוי שבקבוצת בעוד ,(70 עד (מ56

גבוהים. ציונים היו

בתחילת המשתתפות של הידע רמת על מצביעים הביקורת בקבוצת הישגים כי מניחים אכן אם
בעקבות שלהן הידע רמת את שיפרו המשתתפות כי כך על מעידות המבחן תוצאות אזי הקורס,

הכשרה. עברו שלא מאלה יותר יודעות הכשרה שעברו מטפלות כלומר, ההכשרה.

הנתונים או הקורס טיב במבחן, ההישגים על משפיע מה היא במחקר שנבחנה נוספת שאלה
בציוני הקיימת השונות לאור עולה זו שאלה וגיל. השכלה ותק, כגון המשתתפים, של האישיים
בתוך בהישגים השונות את להסביר לנסות היתה המטרה הכשרה. שעברו המטפלות בקרב המבחן

בלבד. המשתתפות קבוצת
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את בדקנו ראשון בשלב שלבים. בשני (רגרסיה) משתני רב ניתוח ביצענו זו, סוגייה לבדוק כדי
הבאה: החלוקה לפי וגיל, ותק השכלה, הכוללים המשתתפות, של הרקע משתני של ההשלכות
חדשה, מטפלת  בתפקיד ותק ואילך; לימוד שנות מ9 וגבוהה, לימוד, שנות 8 עד נמוכה,  השכלה
הניתוח .50 מגיל ולמעלה 50 גיל עד  גיל שנה; מעל העובדת ותיקה ומטפלת במקצוע, שנה עד
מראים, הרגרסיה ממצאי אלה. אפיונים ידי על מוסברים במבחן בהישגים מהשונות 0ך11 כי מראה
במקצוע. יותר והחדשות יותר המשכילות ,50 גיל עד המטפלות בקרב יותר טובים ההישגים כי

המבחן ציוני של (רגרסיה) משתני רב ניתוח :16 לוח

t המקדמים (B) המשתנים
4.4** .89 השכלה
12** .62 בתפקיד ותק
3.0** .68 גיל
3.0** .56 "טוב" לקורס שייך

2.7** .78 טוב" "לא לקורס שייך

(P<.01) R2=.19

יותר קל המשכילות למטפלות המטפלת. של ההשכלה עם עולה ההישגים רמת כי מפתיע זה אין
משכילות למטפלות כי ייתכן כן, כמו להיבחן. יותר להן קל כי גם וייתכן עיוני, ידע ולרכוש ללמוד
פחות המשכילה לאוכלוסייה חדשה סיטואציה מהווה המבחן ידע. יותר מלכתחילה היה יותר
יכולה במבחן ההישגים על הוותק של השלילית ההשפעה יותר. הגבוהות הגיל בקבוצות ולאלה
פתוחה ופחות בתפקיד שרכשה ההתנסותי הידע על יותר נשענת ותיקה שמטפלת מהעובדה לנבוע
כי ידוע קודמות. וידיעות עבודה הרגלי לה שאין החדשה המטפלת מאשר החדש הידע את לקלוט

קיים. ידע לשנות מאשר חדש ידע להקנות יותר קל

רצינו יחסית, נמוך הוא המטפלת של הרקע משתני ידי על המוסברת השונות שאחוז העובדה לאור
שהניסיון, היא ההנחה הקורסים. של השונים באפיונים קשורים בהישגים ההבדלים האם לבחון
במידה משפיעים הרכז, של העבודה וסגנון ההוראה שיטות בקורס, הכללית האווירה המורים, רמת
את הקודמת לרגרסיה הוספנו כאשר המבחן. תוצאות על ולפיכך, הלמידה תהליך על כלשהי
מבוטלת לא השפעה יש הקורס לטיב כי מכאן ל1970. עלתה המוסברת השונות הקורס, משתנה

במבחן. ההישגים על
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"טובה" תכנית ההכשרה. תוצאות על משפיע התכנית ששיפור היא, זה ממצא של המשמעויות אחת
לשנות מקום יש הקודם בפרק שראינו כפי טובה. פחות מתכנית יותר טובות לתוצאות מביאה
יותר. טובה הישגים רמת גם להבטיח עשויים אלה שינויים כי וייתכן הקיימת בתכנית דברים מספר
לאפיוני הדעת את לתת גם חשוב הפעלתה, ומתכונת תוכנה מבחינת התכנית, טיב הבטחת בצד
בצרכים התכנית, בניית בעת ולהתחשב, והוותק ההשכלה לרמת ובמיוחד המטפלות,

מטפלות. של שונות אוכלוסיות של הדיפרנציאליים

התפקיד כלפי המספלות עמדות על ההכשרה השלכות .2
ההכשרה כי היתה ההנחה התפקיד. כלפי המשתתפות עמדות מבחינת גם נבחנו התכנית תוצאות
נבדק זה נושא שלה. המקצועית השייכות את ותחזק לתפקידה המטפלת של המחויבות את תגביר
התפקיד. של שונים היבטים כלפי אישיות עמדות המשקפים משפטים חמישה באמצעות
ובסיומו. הקורס בתחילה מהמשפטים אחד כל עם הסכמתן מידת את לציין התבקשו המשתתפות !

בתפקיד והאתגר הסיפוק נושאים: לשלושה ומתייחסים התפקיד כלפי עמדות מבטאים המשפטים
לתפקיד והנאמנות והמחויבות ,(3 (משפט לתפקיד המיוחסת המקצועיות מידת ו2), 1 (משפטים

ו5). 4 (משפטים

והן הקורס בתחילת הן הנושאים, שלושת כלפי חיובית עמדה היתה המשתתפות לרוב כי נמצא
נמצאה והאתגר, הסיפוק קרי, התפקיד של פנימיים תגמולים של בנושא .(17 לוח (ראה בסיומו
לתפקיד, נאמנות של מסוים והיבט התפקיד מקצועיות לגבי ואילו ביותר, חיובית עמדה

חיובית. פחות היתה ההתייחסות

(באחוזים) ובסיומו הקורס בתחילת התפקיד כלפי המשתתפות של עמדות :17 לוח
"מסכים" שציינו המשתתפות אחוז

בהחלט" ו"מסכים !

הקורס בסיום הקורס בתחילת הנושאים
95 97 סיפוק* הנותן דבר הוא בקשיש לטפל .1

94 93 פרנסה רק ולא אתגר גם היא הזקן עם עבודה .2

בלי בקשישים כמטפל לעבוד יכול שרוצה מי כל .3
77 74 זו לעבודה מיוחדת הכשרה

במשהו לעבוד מעדיפה הייתי יכולה, הייתי אילו .4
72 68 אחר

שוב בוחרת הייתי מחדש להתחיל יכולתי אילו .5
81 85 בקשישים כמטפלת עבודה

השכלה לפי מובהקים הבדלים *
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Wilcoxon MatchedPairs) וילקוקסון מבחן ביצענו זמן נקודות שתי בין השינוי את להעריך כדי
הזמן נקודות שתי בין תפקידם כלפי המשתתפים בעמדות שינוי חל האם הבודק (SignedRanks Test

בכל כי מראה המבחן .(P<.05) מובהק הוא והאם השינוי כיוון מהו ובסיומו), הקורס (בתחילת
אלה לבין הקורס בתחילת העמדות בין שינויים חלו שלא כמעט המשתתפים, רוב ובקרב הנושאים,

.(18 (לוח מובהקים ולא מאוד קטנים הם השינויים שבסיומו.

לפי בסיומו העמדות לבין הקורס בתחילת התפקיד כלפי העמדות בין השוואה :18 לוח
Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test

אין
הרעה שיפור שינוי סה"כ לתפקיד עמדות

3 3 92 100 סיפוק הנותן דבר הוא בקשיש לטפל .1

5 6 89 100 אתגר גם היא הזקן, עם עבודה .2

בלי בקשישים כמטפל לעבוד יכול שרוצה מי כל .3
14 17 69 100 זו לעבודה מיוחדת הכשרה
13 18 69 100 אחר במשהו לעבוד מעדיפה הייתי יכולה, הייתי אילו .4

לעבוד שוב בוחרת הייתי מחדש, להתחיל יכולתי אילו .5

*2 ל 81 100 בקשישים כמטפלת

הקורס, בתחילת מסכים", לא "בהחלט או מסכים" כלכך "לא במידות בחרו אשר המשתתפים אחוז  שיפור
בסיומו. "מסכים", או בהחלט" "מסכים במידות וברות

ובחרו הקורס, בתחילת "מסכים", או מסכים" "מבהחלט במידות בחרו אשר המשתתפים אחוז  הרעה
בסופו. מסכים", כלכך "לא או מסכים" לא "בהחלט במידות

הבדלים יש הבדיקה נקודות בשתי כי נמצא המטפלות. אפיוני לפי גם נבחנו לתפקיד העמדות
הנושאים, בשני לתפקיד. נאמנות ושל סיפוק של בנושא המטפלות של ההשכלה לפי מובהקים
לא אחרות. השכלה בקבוצות מאשר הנמוכה ההשכלה קבוצת בקרב יותר חיוביות היו העמדות

גיל. לפי או ותק לפי הבדלים מצאנו

וכי לתפקיד חיובית עמדה עם כבר לתכנית הגיעו המשתתפות כי עולה, אלה ממצאים מתוך
מייצגת זו קבוצה של החיובית העמדה האם היא השאלה הללו. העמדות על השפיעה לא התכנית
כי להניח ניתן מטפלות. של סלקטיבית בקבוצה כאן שמדובר או בכלל המטפלות עמדות את
המטפלות כי לזכור חשוב ראשית, סיבות: משתי וזאת מיוחדת קבוצה היא המשתתפות קבוצת
והפוטנציאל לתפקיד, הרבה הנאמנות שלהן, הגבוהה המוטיבציה בזכות נבחרו לתכנית הגיעו אשר
של העמדות שנית, המטפלות. אוכלוסיית כלל את מייצגות אינן הן מראש ולכן בהן הטמון
המעסיק שהארגון העובדה עצם כי ייתכן הכשרה. של מיוחדת סיטואציה בתוך נבחנו המשתתפות
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מחקרים לו. המחויבות ואת התפקיד חשיבות של התחושה את הגבירה לקורס אותן לשלוח החליט
Feldman) בו ההתמדה ואת לתפקיד המחויבות את מגבירות וההדרכה ההכשרה כי מראים רבים

.(et al., 1990

במחקר נבדקו שלא העבודה, כלפי לעמדות שקשורים נוספים לפרמטרים גם הדעת את לתת 2Wn
כגון נוספים בפרמטרים משתמשים התפקיד כלפי עמדות של בסוגייה המעמיקים מחקרים זה.

יחס את יותר טוב מבטאים הם כי וייתכן מהתפקיד רצון שביעות ושל התפקיד תפיסת של היבטים
■(Kaye, 1989; Feldman et al., 1990; Monk, 81 Cox, 1991) לעבודתה המטפלת

העמדות של השלכות היא עמדות של למדידה ביחס הדעת את עליה לתת שחשוב אחרונה נקודה
של העבודה איכות על משפיעות לתפקיד החיוביות העמדות האם היא השאלה ההתנהגות. על

יותר. מעמיק מחקר מחייבת זו סוגייה בתפקיד. שלה ההתמדה על או המטפלת

הקשיש כלפי המטפלות עמדות על ההכשרה השלכות .3
זה לתחום הקשישים. כלפי המטפלת של העמדות הוא ההכשרה השלכות נבחנו בו נוסף תחום

שעות. שש בת לימוד יחידת לו והוקדשה בתכנית נפרדת לב תשומת ניתנה

נבדק הנושא ובסיומה. התכנית בתחילת המשתתפות בקרב נבחנו הקשישים כלפי העמדות
הרשימה קשישים. של שליליות סטריאוטיפיות לתכונות שהתייחסו שאלות 20 של מקבץ באמצעות
עם שלהן ההסכמה מידת את לציין היה ועליהן ובסיומו הקורס בתחילת למשתתפות הועברה

.(19 לוח (ראה המוצגים האפיונים

1

הקשישים. כלפי סטריאוטיפיתשלילית עמדה לביטוי באה המשפטים בכל כי עולה, הנתונים מן i

זה משתנה לפי המשפטים. 20 לכל הציונים סכום לפי משתנה נבנה הכוללת, העמדה אפיון לצורך
דומה התפלגות קשישים. כלפי שלילית עמדה הביעו מהמשתתפות 7470 התכנית, בתחילת כי נמצא

התכנית. בסוף גם נמצאה

של המעסיק והמגזר ההשכלה הוותק, לבין זו עמדה בין הזמן, נקודות בשתי קשר, קיים כי נמצא
אלה ובקרב בתפקיד, ותיקות הפחות ביותר, המשכילות אצל יותר חיוביות היו העמדות המטפלת.

הציבורי. במגזר המועסקות
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ובסיומו הקורס בתחילת הקשיש כלפי המשתתפות של עמדות :19 לוח
"מסכים" שציינו המשתתפות אחוז

בהחלט" ו"מסכים
הקורס בסיום הקורס בתחילת הנושאים

79 70 בהתנהגותם דבקים מאוד .1

82 75 בהשקפותיהם דבקים מאוד .2

50 53 שתלטניים .3

58 61 אחרים לגבי למדי ביקורתיים .4

61 54 רגזניים .5

45 41 צעירים על רוגזים .6

54 47 המבוגרים ילדיהם של המשפחה בענייני מתערבים .7

65 56 מדי יותר מדברים .8

64 53 בשיחה עצמם על וחוזרים משעממים .9

72 61 חשדניים .10

89 82 . (דאגניים) חרדים .11

93 92 שינויים מפני חוששים .12

85 74 עצמם על מרחמים .13

76 72 מדי יותר תלותיים .14

58 57 בזמן) מתמצאים (לא זמן לגבי מבולבלים .15

85 77 לעבר "צמודים" .16

54 46 חדשים חברתיים בקשרים מעוניינים לא .17

85 79 הפיזי במצבם מדי יותר מרוכזים .18

66 56 האוכל בעניין בררנים .19

46 43 וצורתם לבושם לגבי רשלנים .20

בנושא שביצענו למה בדומה כאן, גם ביצענו הקשישים, כלפי בעמדות שחלו השינויים על לעמוד כדי
להעריך כדי (Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test) וילקוקסון מבחן התפקיד, כלפי העמדות
המבחן .(14 לוח (ראה מובהקותו ואת השינוי כיוון את הזמן, נקודות שתי בין השינוי היקף את
חל ולא הקורס, בתחילת המטפלות ידי על הקשיש כלפי סטריאוטיפית תפיסה קיימת כי מראה

(20 ולוח 19 לוח (ראה בסיומו. בתפיסתן שינוי
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לפי בסיומו העמדות לבין הקורס בתחילת הקשיש כלפי העמדות בין השוואה :20 לוח
Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test

אין
הרעה שיפור שינוי סה"כ הקשיש כלפי עמדות

21 11 68 100 בהתנהגותם* דבקים מאוד .1

16 10 74 100 בהשקפותיהם דבקים מאוד .2

17 19 64 100 שתלטניים .3

18 20 61 100 אחרים לגבי למדי ביקורתיים .4

21 14 65 100 רגזניים .5

19 15 66 100 צעירים על רוגזים .6

21 14 65 100 המבוגרים ילדיהם של המשפחה בענייני מתערבים .7

19 10 71 100 מדי* יותר מדברים .8

24 13 63 100 בשיחה* עצמם על וחוזרים משעממים .9

21 9 70 100 חשדניים* .10

12 8 80 100 (דאגניים) חרדים .11

6 6 88 100 שינויים מפני חוששים .12

16 7 77 100 עצמם* על מרחמים .13

17 15 68 100 מדי יותר תלותיים .14

18 16 66 100 בזמן) מתמצאים (לא זמן לגבי מבולבלים .15

6 17 77 100 לעבר* "צמודים" .16

23 15 62 100 חדשים חברתיים בקשרים מעוניינים לא .17

15 9 76 100 הפיזי במצבם מדי יותר מרוכזים .18

25 15 60 100 האוכל* בעניין בררנים .19

22 17 61 100 וצורתם לבושם לגבי רשלנים .20

p<.05 *

I.
וציינו הקורס, בתחילת מסכים", לא "בהחלט או מסכים" כלכך "לא ציינו אשר המשתתפות אחוז  שיפור

בסיומו. "מסכים", או בהחלט" "מסכים
לא "בהחלט וציינו הקורס, בתחילת "מסכים", או בהחלט" "מסכים ציינו אשר המשתתפות אחוז  הרעה

בסופו. מסכים", כלכך "לא או מסכים"

מתאים אינו העמדות לבחינת ששימש הכלי (1 זה: לממצא אפשריים הסברים מספר ייתכנו
מקצוע אנשי של באוכלוסייה עמדות למדידת ששימש מכלי נלקח הכלי כאמור, זו. לאוכלוסייה
זמן דורש עמדות שינוי (2 עמדותיהן; את נכונה משקף ואינו למטפלות מתאים פחות הוא כי וייתכן
מתאים היה לא הבדיקה מועד כי ייתכן ולכן הקורס סיום עם מיד ולא יותר מאוחר חל והוא
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בהכרח גורם אינו הכשרה באמצעות ידע רכישת כי מראים אחרים מחקרים (3 השינוי; למדידת
.(Chandler, 1986; Carmel, 1992; Williams, 1986) בעמדות לשינוי

קשישים, כלפי סטריאוטיפית עמדה כי בחשבון לקחת יש העמדות על אלה בממצאים בשימוש
של האישי ביחסה ביטוי ליד באה בהכרח היא ואין התפקיד בביצוע להשתקף חייבת אינה
שנבדק הקשיש בבית המטפלת עבודת ביצוע של בהערכה ואכן, שבטיפולה. הקשיש אל המטפלת
נעימה חיובית, בצורה לקשיש מתייחסות המטפלות כי נמצא, (4.4 הבא, סעיף (ראה במחקר

ותומכת.

הקשיש בבית המטפלת עבודת ביצוע על ההכשרה השלכות .4

בבית המטפלת עבודת ביצוע על התכנית השלכות הוא במחקר שנבחנו הייחודיים הנושאים אחד
בבית המטפלת של העבודה באיכות גם שינויים יוצרת שההכשרה היא זו בבדיקה ההנחה הקשיש.
מטרת הכשרה. עברה שלא מזו יותר טוב העבודה את מבצעת הכשרה שעברה מטפלת וכי הקשיש

זה. בתחום המתרחש השינוי אופי את לאמוד לנסות היתה ההערכה

קריטריונים פי על מקצועית הערכה (א) דרכים: בשלוש נעשתה המטפלת בעבודת השינוי הערכת
שפותח מיוחד הערכה כלי באמצעות אחות ידי על שנעשתה העבודה, ביצוע של אובייקטיביים
הרצון שביעות על הקשיש וראיון בבית המטפלת עבודת על תצפית כלל ואשר המחקר במסגרת
בתכנית משתתפות 50 בקרב אחות, ידי על הופעל הכלי המחקר). מערך על 1 פרק (ראה מהטיפול
הניסוי קבוצת לגבי ביקורת. כקבוצת ושימשו בתכנית השתתפו שלא מטפלות ו50 ניסוי) (קבוצת
ההשלכות את המטפלת של עצמית הערכה (ב) הקורס. סיום אחרי שבועות מספר בוצעה הבדיקה

המעסיקים. הארגונים מנהלי של הערכה (ג) עבודתה; על התכנית של

א'כות למדידת כלי באמצעות השינויים של הערכה 4.1
בין בולטים הבדלים נמצאו לא טובה. היא המטפלות של העבודה איכות כי מראים הממצאים
השירות הערכת של ובמדדים בתצפית, שנבחנו האיכות במדדי הביקורת קבוצת לבין הניסוי קבוצת
האחות. ידי על הוערכו אשר העבודה ביצוע של נבחרים פרמטרים מציג 21 לוח הקשישים. ידי על
22 לוח שנבדקו. הפרמטרים ברוב חיובית להערכה זכו הקבוצות בשתי מהמטפלות מ^80 למעלה
ממצאים המטפלת. של העבודה איכות נמדדה שבהם תחומים עשר אחד של כוללת הערכה מציג
רוב דורגו לא התחומים ברוב אולם חיובית, היתה ההערכה הקבוצות בשתי כי מראים אלה
הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת בין הבדלים נמצאו .(5 (דרגה ביותר הגבוהה ברמה המטפלות

54



אחוז שבבית. המשפחה לבני ויחס ניידות והאכלה, תזונה באישליטה, טיפול של בתחומים בעיקר
לקבוצת בהשואה אלה בתחומים גבוה לדירוג זכו הניסוי בקבוצת מטפלות של יותר גבוה

הביקורת.

רמה בין הבחנה מאפשר דיכוטומית, בצורה שנמדדים בפרמטרים השימוש לעומת בדירוג השימוש
דומה לפרופיל נגיע הכולל, בדירוג הגבוהות הרמות שתי את נחבר אם מאד. טובה רמה לבין טובה
ברוב נמצאו לא המדידה סוגי שני לפי כאמור, הפרמטרים. בסיס על ההערכה לפי שהתקבל לזה

הביקורת. קבוצת לבין הניסוי קבוצת בין הבדלים התחומים

פרמטרים לפי מתאימה ברמה העבודה את שמבצעות העריכה שהאחות המטפלות שיעור :21 לוח
נבחרים

ביקורת ניסוי

במטבח ו0דר ניקיון

83 80 . השיש על או בכיור אוכל של שאריות אין
94 96 למקרר מחוץ מכוסה לא אוכל אין
84 84 נקיים הכיריים

המטופל חדר ניקיון

90 88 מפוזרים חפצים אין
90 94 נעים לא ריח אין
92 92 בטיחות המסכנים מכשולים אין

הלבשה
65 71 ומטופח מסודר מראה
90 92 מוכתמים לא הבגדים
100 100 ונוח מתאים לבוש

לקשיש והתייחסות יח0
96 96 הטיפול בזמן מילולית תקשורת פעם מדי קיימת
98 98 אליו פנייה בזמן הקשיש עם קשר קיים
100 100 ומכובדת מנומסת פניה קיימת
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של כוללת (הערכה תחום לפי הגבוהות בדרגות האחות ידי על שהוערכו המטפלות שיעור :22 לוח
התחום)*

ביקורת ניסוי
4 דרגה 5 דרגה 4 דרגה 5 דרגה התחומים

54 29 47 38 המטבח וסדר ניקיון .1

54 30 43 36 ושירותים המטבח ניקיון .2

51 35 53 35 המטופל חדר ניקיון .3

56 40 57 35 וסביבתה המיטה .4

52 34 55 37 אישי רחצה/ניקיון .5

51 33 47 41 הלבשה .6

50  67 33 בסוגרים שליטה באי טיפול .7

67 16 55 35 והאכלה תזונה .8

91  55 36 ניידות .9

46 50 47 53 לקשיש והתייחסות יחס .10
69 31 22 78 שונות משפחה לבני יחס .11

.1 דרגה  רצון משביע לא לכלל 5 דרגה  רצון משביע מאוד  דרגות 5 של סולם על בוצעה ההערכה *

עם המטפלות של העבודה טיב בין הבדלים למצוא ציפינו כי מסוימת במידה "מאכזב" זה ממצא
הסבר  זה לממצא הסברים שני למצוא ניתן ללאהכשרה. אלה של העבודה לעומת ההכשרה
ייתכן אלה, הסברים לשני מעבר הבדיקה. לאופן הקשור והסבר שנבדקו העבודה לתוכני הקשור
הקשיש. בבית המטפלת התנהגות על משפיעה אינה הופעלה היא שבה במתכונת ההכשרה כי

את ומקיפה ממוקדת מספיק בצורה מכסה אינו המחקר לצורך שפותח הכלי כי ייתכן התוכן, לגבי
מוזכר בספרות גם האוכלוסיות. שתי בין הבדלים מצאנו לא ולכן העבודה, איכות של ההיבטים
המחברים, לדעת .(Kaye, 1986; Eustis et al., 1991) המטפלת של העבודה איכות את לאפיין הקושי
המטפלת שביחסי האפקטיביאמוציונלי החלק הוא זה בתפקיד המורכבים ההיבטים אחד
יש הקשיש, בבית טיפול עבודות ביצוע של המטפלת, של האינסטרומנטלי התפקיד בצד והקשיש.

ביצוע בזמן לביטוי הבאים למטפלת הקשיש בין ליחסים הקשור לאאינסטרומנטלי, חשוב מרכיב
חשיבות יש בה "מארחאורח" של עדינה יחסים מערכת כאן יש כי מדגישים החוקרים העבודה.

למטפלת. הקשיש בין אמון יחסי ליצירת
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באיכות השיפור למדידת קשור העבודה איכות על ההשלכות בבחינת העיקריים הקשיים אחד
לאמוד מסוגלים ויהיו מאוד, רגישים שיהיו מדדים לפתח שצריך היא הבעיה ההכשרה. מן כתוצאה
דורש המטפלת עבודת טיב של זה נושא המטפלת. של העבודה איכות על ההכשרה השפעת את

הכשרה. של בהקשר ופחות בכלל, טיפול איכות של בהקשר מעמיקה התייחסות

העיתוי לגבי השאלה ביצועה. ואופן הבדיקה עיתוי לגבי מתודולוגיות בסוגיות קשור השני ההסבר
התכנית, סיום לאחר שבועות מספר דהיינו, הניסוי, בקבוצת הבדיקה נעשתה שבו המועד האם היא
שהשתתפו המטפלות האם כלומר, הקבוצות, שתי בין הבדלים לאיתור ביותר המתאים הוא
שינוי כי מדגישים שונים מחקרים עבודתן. ביצוע את לשנות זה, זמן פרק אחרי הספיקו, בתכנית
Lenkau, 1988; Peterson,) לעין נראים בשטח שהתוצרים עד זמן ודרוש בהדרגה מתרחש בהתנהגות

.(1985

איכות את לשקף כדי המטפלת עבודת ביצוע של יחידה בדיקה מספיקה האם היא נוספת שאלה
על תצפיות מספר ביצוע על הקשתה תצפיות עריכת של הגבוהה העלות מסקנות. ולהסיק העבודה
של יותר מדויקת להערכה להגיע כדי ותצפיות בדיקות מספר שדרושות ייתכן אולם מטפלת, אותה

העבודה. איכות

שירותי במערך חשובה כסוגייה הטיפול איכות מדידת של הסוגייה את מעלים אלה ממצאים
יכול זה כלי כי להדגיש חשוב למחקר, שפותח בכלי שבשימוש והקשיים ההשגות כל בצד הסיעוד.
בקרה לצורך הקשיש, בבית הטיפול איכות של למדידה יותר שיטתית להיערכות חשוב בסיס לשמש

ומעקב.

המטפלת דיווח לפי בעםדה שינויים הכנסת 4.2

כבר בעבודתה שינויים הכנסת על המטפלת של העצמי הדיווח הוא התכנית השלכות של אחר מדד
התכנית. בסוף למשתתפות שהועבר בשאלון נבחן הנושא התכנית. במהלך

מחצית אחד. בתחום לפחות בעבודה שינויים הכניסו כי הקורס בסוף דיווחו (127c) המשתתפות רוב
יותר. או תחומים בשלושה שינויים הכנסת על דיווחו המשתתפות

את לתרגם כלומר, בקורס, שרכש ידע ליישם המשתתף יכולת את מבטאת בעבודה שינויים הכנסת
פעולה דורשת ראשון, בשלב עבודתו. של הספציפיים לצרכים אותו ולתאם לביצוע הנלמד החומר
נדרשת שני, בשלב שיפור. שטעונים תחומים של או בעבודתה ליקויים של גילוי מהמטפלת זו י
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מהמשתתפות ש2870 העובדה העשייה. לעולם הידע את לתרגם כלומר התנהגות, לשנות החלטה
מבצעת שהיא חושבת המשתתפת (א) שונות: מסיבות לנבוע יכולה שינוי כל הכניסו שלא דיווחו
לא למשתתפת (ב) לשנות; צורך הרגישה לא ולכן לכך, חיזוק לה נתן והקורס עבודתה, את טוב
(ג) אלה; בתחומים שינויים ביצעה לא ולכן מסוימים בתחומים להתנסות הזדמנות עדיין היתה
משפחתו או שהקשיש או העבודה, של אילוצים בשל הצליחה לא אך לשנות, ניסתה המשתתפת

שינויים. לבצע מאפשרים לא

בבית, ניידות בבית, בטיחות :(23 (לוח הם שינויים על המשתתפות דיווחו בהם הבולטים הנושאים
המשתתפים ידי על לכן קודם צוינו אלה נושאים כי לזכור חשוב קשישמטפל. ויחסי רחצה, תזונה,
תוכני תרומת על ד בפרק 4 סעיף (ראה רבה תרומה להם תרם בקורס עליהם שהלימוד כנושאים

הלימוד).

כגון. נושאים עלו וכאן מטפלקשיש, יחסי בתחום שבוצעו השינויים את לפרט התבקשו המטפלות
ו"יודעת והקשבה", לב "תשומת כבוד", "יותר וסבלנות", הבנה "יותר עידוד", "יותר שיחות", "יותר

אותו". לשכנע איך יותר

(באחוזים)* שינויים הכנסת על המשתתפות דיווחו בהם בעבודה נושאים :23 לוח
המשתתפים 7c השינוי תחומי

(N=240)

48 בבית בטיחות 

39 . בבית ניידות 

38 תזונה 

37 רחצה 

30 קשישמטפל יחס 
26 לבית מחוץ ניידות 
23 מיטה סידור 

22 בהפרשות טיפול 

21 האכלה 

20 . חדר סידור 

19 בית משק 

15 מטפלתמשפחה יחס 

אחד מתחום יותר לציין יכולה היתה משתתפת כל כי ל10070 מסתכמים אינם האחוזים *
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של מדידה של הבעייתיות על בחלקן מצביעות בעבודה שהוכנסו השינויים סוגי על אלה עדויות
המתרכזים מדדים גם דרושים העבודה איכות את לאמוד כדי ראשית, בבית. העבודה איכות
היקף כגון, אותם, למדוד יותר שקשה היבטים הטיפול, של האמוציונלייםאפקטיביים בהיבטים
יותר, טובה רחצה של האינסטרומנטליים בהיבטים רק ולא הסבלנות, העידוד, ההקשבה, ואיכות
אופן של בחינה מחייבים ורחצה ניידות כגון בתחומים השינויים שנית, וכדומה. יותר טוב ניקיון
שינויים בחשיפת יותר יעילה היתה רחצה על תצפית כי ייתכן כלומר, כתוצאה. ולא כתהליך, הביצוע

במחקר. שהופעל הקשיש ניקיון של המדד מאשר

המטפלת של הדיווח זמן. לאורך המעקב של החשיבות היא אלה מממצאים העולה שלישית, נקודה
לאחר יותר, מאוחרים במועדים גם ההשלכות את לבחון מקום יש כי וייתכן התכנית בסוף נתקבל
ארוכות ההשלכות את לבחון כדי גם חשובה זו מעין בדיקה העבודה. במסגרת השתלבה שהמטפלת
ליישם הזדמנות להן היתה שטרם למטפלות נוספת" הזדמנות "לתת כדי וגם ההכשרה של הטווח

העבודה. במסגרת בתכנית שלמדו מה את

המעסיק ראיית פי על בעבודה שינויים הכנ0ת 4.3
המעסיקים. הארגונים מנהלי של מבטם מנקודת גם נבדקה בעבודה שינויים הכנסת של הערכה
השתתפותה בעקבות המטפלת בעבודת כבר שהתרחשו שינויים על נשאלו הם התכנית, סיום עם

בקורס.

המטפלת. בעבודת לעין הנראים שינויים על הקורס בסוף כבר דיווחו (93^ המעסיקים כל כמעט
להיבטים התייחסו הם השינויים את בניסוחם הללו. השינויים את לתאר התבקשו המנהלים
ואינסטרומנטליים אופרטיביים להיבטים ולא התפקיד ביצוע כלפי ובעמדה למוטיבציה הקשורים

.(24 לוח (ראה

בקורס השתתפות בעקבות המטפלת בעבודת שחלו שינויים על המדווחים המנהלים שיעור :24 לוח
(באחוזים)

המנהלים 0ך השינוי* תחומי
(N=29)

40 יותר מקצועי טיפול 

27 בעבודה עצמי ביטחון יותר 
27 סיעודיים מקרים לקבל נכונות יותר 
14 בעבודה לתרום נכונות יותר 
10 בעבודה ידע של הפגנה 

10 בגברים לטפל נשים של נכונות יותר 

אחד מתחום יותר לציין היה יכול מנהל כי 100^1 מסתכם לא *
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27)ציינו *) מהמנהלים חלק יותר. מקצועי המשתתפות של הטיפול כי ציינו (£409) רבים מנהלים
מקרים לקבל יותר גדולה נכונות ויש בעבודה המטפלת של העצמי הביטחון גבר הקורס בעקבות כי
"יותר הם: המנהלים ידי על שהוזכרו נוספים נושאים קשים. ממקרים רתיעה ופרוות סיעודיים,
לטפל נשים של נכונות ו"יותר ,(1070) בעבודה" ומיומנות ידע "יותר ,(1470) לעבודה" לתרום נכונות

.(1070) בגברים"

תרומתה ועל המטפלות של המוטיבציה של התוכניות ההשלכות על מצביעה המנהלים של זו ראייה
יותר", מקצועית "עבודה של ההיבט מודגש המנהלים בדברי גם בקשישים. המטפל כוחהאדם לטיב
אותו לאמוד קושי קיים אולם בו, מרגישים המנהלים שגם העבודה, איכות של היבט אותו כלומר
מדדים באמצעות אותו לבחון דרכים ולמצוא זו בסוגייה להעמיק מקום יש לפיכך, כמותית. בצורה

יותר. מתאימים

מספלות של תחלופה על ההכשרה השלכות .5
של ההתמדה על התכנית השלכות הוא המחקר במסגרת שנבחן ההכשרה של האחרון התוצר
לאתר וביקשו המטפלות בקרב תחלופה של בסוגייה התמקדו שונים מחקרים בתפקיד. המטפלת
שהיא בכך תחלופה מפחיתה שההכשרה כך על מצביע פלדמן עליה. המשפיעים הגורמים את

.(Feldman et al., 1990) בעבודה הבדידות תחושת את מפחיתה

שלה המחויבות ואת המטפלת של המוטיבציה את מגבירה ההכשרה כי היתה במחקר nmnn
בתכנית שההשתתפות גם ייתכן העיסוק. את לעזוב שלה הנטייה על להשפיע העשוי דבר לתפקיד,

נשירה.1 לצמצום לתרום עשויה היא שגם למעסיק מחויבות ליצור עשויה

(בשנת האחרון הקורס סיום לאחר כשנה שבמדגם, הקורסים בוגרות בקרב נבחן הנשירה היקף
של הנוכחי העיסוק ואת סיבותיה את עיתויה, את הנשירה, היקף את לבחון היתה המטרה .(1993

אלה בין להבחנה חיוני המעסיק הארגון את שעזבו אלה של הנוכחי עיסוקן על מידע הנושרות.
בתחום. לעבוד ממשיכות אך מהארגון שנשרו אלה לבין בכלל מהתפקיד שנשרו

מיוחד טופס באמצעות המעסיקים, הארגונים 36 מתוך ארגונים מ35 התקבל הבוגרות על המידע
בסך כי נמצא משתתפות. ל246 התייחס המידע המנהלים. עלידי ומולא המחקר במסגרת שפותח

מטפלת הארגון. של ברמה תחלופה ולא מהעיסוק נשירה כוונתה "נשירה" ההערכה, של בהקשר 1

מאחר "עוזבת", למטפלת נחשבת אינה בתפקיד, לעסוק ממשיכה אך מעסיק, ארגון שמחליפה
החדש. בארגון אותה לשמש ממשיכים שכישוריה
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כמטפלות מועסקות להיות ממשיכות הנותרות 8170 וכי מטפלות) 48) מהמטפלות 19X נשרו הכל
הארגון את עזבו 90Xמהנושרות הקורסים. סיום לארור שנה מעסיק ארגון אותו ידי על בקשיש, בית

פוטרו. ו£109 מרצונן

כדלקמן: הם שעזבו המטפלות של הבולטים האפיונים
או העזיבות ואחידה. ברורה נטייה על מצביע אינו הקורס לסיום ביחס העזיבה/פיטורין עיתוי (א)

הקורס. סיום לאחר וחצי שנה לבין חודש בין התבצעו הפיטורין

משפחתיות, בעיות כגון, אישיות בסיבות מדובר המקרים ברוב כי נמצא העזיבה יוזם מבחינת (ב)

את עזבו מהנושרות) (כ£129 מטפלות שש רק נסיעה. לידה, מגורים, מקום שינוי מחלה,
בשני רק בפיטורין, היה המדובר בהם במקרים אחרת. עבודה מצאו כי כמטפלות תפקידן
עבודה לארגון היה לא אחד, במקרה לתפקיד. המטפלת של התאמה מאי הדבר נבע מקרים
נוספים מקרים בשני בטיפולה. שהיה הקשיש עם העבודה סיום לאחר למטפלת, להציע נוספת
קביעות למטפלת לתת יצטרך לא שהארגון מנת על "אדמיניסטרטיביים", בפיטורין מדובר

לתפקיד. חזרו אלו שמטפלות להניח יש ולכן,

מה למעסיק ידוע לא (6ל64), המקרים ברוב כי נמצא הנושרות של הנוכחי העיסוק לגבי (ג)

נמצא, מידע למעסיק היה שלגביהן מהנושרות מחצית לגבי המטפלות. של הנוכחי העיסוק
לטיפול במוסדות ככוחעזר בקשישים, בטיפול היום לעבוד ממשיכות מטפלות שתי כי
בפקידות, שתיים בניקיון, עובדות שתיים לידה; אחר רובן עובדות, לא מטפלות תשע ממושך;

בילדים. בטיפול נוספת ואחת בתכשיטנות עובדת אחת מטפלת

הנוכחי העיסוק על המעסיק של המידע העדר לאור אלה מנתונים מסקנות להסיק קושי קיים
או בכלל, זה בתפקיד העיסוק את עזבו הנושרות רוב האם ברור לא לפיכך הנושרות. רוב של
לקבל חשוב לעומק, הסוגייה את לבחון כדי שלהן. הנוכחי המעסיק הארגון את רק עזבו שהן
יותר רב זמן לאורך מעקב נדרש לפיכך, מהעיסוק. והיציאות הכניסות על יותר מקיפה תמונה

המטפלות. של הארגוני הסבב על

כי: נמצא המטפלות, של ומקצועיים אישיים אפיונים לפי הנשירה נבדקה כאשר (ד)

40 גיל עד הן 63מהנושרות ?£ נושרות: הלא מאשר צעירות יותר מעט הן הנושרות
כל סך של 40 לעומת 39 הוא הממוצע גילן בנוסף, נושרות. מהלא 5370 לעומת

האוכלוסייה.
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לפרוות למדו הנושרות של 287^ יותר: גבוהה השכלה ברמת הן מהנושרות גבוה אחוז
המשתתפות. כל מסך 1996 לעומת שנים, 13

שנה עד עובדות מהן שליש נושרות. ללא בהשוואה במקצוע, יותר חדשות הן הנושרות
הנושרות בקרב הממוצע הוותק נושרות. הלא של בקבוצה 2396 לעומת (3370) בלבד
אצל הממוצע מהוותק בקצת נמוך חודשים, 25 הוא הקורס) של הראשון ליום (נכון .

חודש). 27) נושרות הלא
עולות הן מהנושרות 1896 מהתפקיד. שנשרו חדשות עולות של יחסית גבוה ריכוז נמצא

נושרות. הלא בקרב 1196 לעומת חדשות
5896 המשתתפות, להתפלגות בדומה מעסיק: מגזר לפי הנושרות באחוז הבדלים אין

הציבורי. במגזר ו^42 הפרטי במגזר מועסקות מהנושרות

ודאי באופן לקבוע כדי הנשירה. שיעור על משפיעה ההכשרה האם להסיק ניתן לא אלה מנתונים
אחרי שנים מספר יותר, רב זמן לאורך התופעה את לבחון חשוב הנשירה על ההכשרה השלכות את
עברו שלא אלה לעומת הכשרה שעברו אלה בקרב הנשירה בין להשוות חשוב כן כמו ההכשרה.

הכשרה.

ומסקנות 0יכום ו.

מה  בזקן בית למטפלות ההכשרה תכנית של ההערכה מחקר ביסוד עמדו מרכזיות שאלות שתי
שתי למטפלות. מתאימה שנבנתה ההכשרה תכנית והאם המטפלת לעבודת התכנית של תרומותיה

זה. במחקר נרחב מענה קיבלו השאלות

הכשרה שעברו המטפלות ראשית, ההכשרה. תכנית של לתרומותיה נרחבות עדויות סיפק המחקר
גבוהה הכשרה עם מטפלת של הידע שרמת לכך ברורות עדויות סיפק המחקר מקצועי. ידע הוסיפו
מהמטלות ניכר בחלק שינויים הכנסת על מעידות המטפלות שנית, הכשרה. ללא מטפלת של מזו
שלישית, הקשיש. עם וביחסים הרחצה הניידות, הבטיחות, בתחום שיפורים הכניסו הן מבצעות. שהן
בעבודה, יותר רב ביטחון על יותר, גבוהה מקצועית רמה על מדווחים המעסיקים הארגונים מנהלי
המחקר ממצאי זאת, עם קשים. מקרים עם לעבוד יותר רבה נכונות ועל לתפקיד מחויבות יתר על
סוגייה היא האיכות סוגיית כאמור, העבודה. ביצוע באיכות בעמדות ההבדלים על מצביעים לא

להכשרה. בהקשר שלא ומעמיקה, נפרדת התייחסות ומחייבת מורכבת
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המטפלות רוב הקורס לאחר כשנה כי מראות עדויות בתפקיד, ההתמדה על ההכשרה השלכות לגבי
בעיות בשל מהתפקיד זמניות" "יציאות על בעיקר מצביעים והממצאים בתפקיד, לעבוד ממשיכות
ההכשרה של הישירות ההשלכות על לעמוד מנת על נוספות ראיות דרושות כאמור, כאן, גם אישיות.
בית, מטפלות בהעסקת ביותר שכיחות בעיות הן ושחיקה תחלופה מהתפקיד, נשירה זו. תופעה על

Feldman 1990;) אלה בעיות עם להתמודדות לתרום יכולה הכשרה שאכן בספרות הוכחה ויש
.(Canton, 1990; Staw, 1984

של הנלוות ההשלכות הוא במחקר, להתייחסות זכה שלא לתוצרים, בהתייחס אחרון היבט
בקורס. השתתפותה מעצם הנובע המטפלת של הכללית בהרגשה בשיפור בעיקר מדובר ההכשרה.
ייתכן המשתתפות. בקרב לתפקוד החיוביות מהעמדות לקבל אולי ניתן זו לתופעה חלקי ביטוי
בקשיש. הטיפול של המקצועי מעמדו את ומחזק העיסוק חשיבות תחושת את מגביר שהקורס
מחברות מטפלות ולהכיר עמיתים עם להיפגש מהשגרה, לצאת הזדמנות מהווה הקורס בנוסף,
בעבודה, עושה שהמטפלת מה על משוב לקבל אפשר שבו פורום גם הוא הקורס אחרות. מעסיקות
המטפלת בו בתפקיד שמדובר העובדה לאור במיוחד חשוב דבר מהעבודה, חוויות ולהשמיע ולשמוע
תמיכה בלי לבד, החלטות ולהחליט קשיים עם להתמודד לפעמים וצריכה הקשיש, בבית לבד עובדת
המטפלת, של העצמי הדימוי לחיזוק לתרום עשויה ההכשרה אחרות, במילים צוות. של מיידית
כלפי יותר חיובית לגישה להביא שאמורים דברים לתפקיד, וההתייחסות הכללית ההרגשה לשיפור
מחייבים המטפלת תפקיד של אלה היבטים העבודה. באיכות לשיפור דבר, של ובסופו העבודה

ההכשרה. לתרומות בהקשר יותר מעמיקה התייחסות

לצורכי שלה וההתאמה התכנית טיב והיא זה, הערכה מחקר במרכז שעמדה השנייה השאלה לגבי
התכנית וכי הצרכים את כללי באופן תואמת התכנית של הכללית המסגרת כי נמצא, המטפלת,
יש כי מראים הממצאים זאת, עם יחד המטפלת. עוסקת בהם החשובים הנושאים רוב את מכסה

וביניהם: התכנית ובמתכונת במבנה שינויים מספר להכניס מקום
מסוימים. לנושאים המוקדש היחסי ובזמן בתכנית הנלמדים מהנושאים בחלק שינויים (א)

המטפלת. עם הקשיש ויחסי הקשיש עם התקשורת נושא של בהרחבה הצורך בלט זה בהקשר
אחד גם והוא הטיפולי התהליך של ליבו לב הוא למטפלת הקשיש בין האינטראקציה
הפעלה של לנושא לב תשומת ביתר הצורך עולה כן כמו העבודה. על המכבידים התחומים
ופיזיותרפיה. בעיסוק לריפוי הקשורים נושאים של בלימוד הצורך ומכאן, בביתו, הקשיש של . 

טיפול כגון מקצועי טיפול של התחומים של בהרחבה הצורך עולה האישי הטיפול בתחום
משק לניהול הקשורים נושאים בצמצום הצורך גם עולה להרחבה, צרכים בצד בהפרשות.
הוספת בהכרח דורשת אינה בהם ההעמקה או חדשים נושאים של שההוספה מכאן הבית.
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לחסוך ניתן לדוגמה, אחרים. לנושאים הזמן בהקצאת בשינוי בעיקר מדובר לתכנית. שעות
בהם הבולטים התחומים שני בית, משק וניהול הסביבתי הטיפול של לנושא המוקדש בזמן

המוצעים. התחומים את להרחיב ובמקומם תורמת, אינה שהתכנית היתה התחושה

הרואים רכזים יש במחלוקת. שנויים תחומים עדיין נשארים ומחלות תרופות של הנושאים
משקפת זה בנושא איההסכמה מהוראתם. מסתייגים התכנית מעצבי ואילו כחיוניים אותם
שלה. והמעורבות האחריות ותחומי המטפלת תפקיד בתפיסת ההבדלים את מסוימת במידה

כי נמצא התכנית. ממטלות אחת בכל הלימודים בתכנית אחידות יתר להבטיח מקום יש (ב)

היא אחידות להבטיח הדרכים אחת תחום. באותו שונים בנושאים מתמקדים שונים מורים
אחת בכל ללמד יש אותם הנושאים לגבי המורים את שתנחה מפורטת הדרכה ערכת לבנות
ותועבר תורחב ההכשרה תכנית אם במיוחד להידרש עשוי זה מסוג פיתוח התכנית. ממטלות

נוספים. מכשירים לגורמים

הדגמה, כגון התנסותיות, בטכניקות השימוש את להגביר המורים את להנחות מקום יש (ג)

לבין העבודה של התוכן עולם בין שוטף קשר על ושמירה שונים, המחשה באביזרי שימוש
על ופחות והיישומית החווייתית ההוראה על יותר רב דגש שימת תוך הקורס של התוכן עולם
של קונקרטיים ממצבים דוגמאות על ההוראה את לבסס הצורך גם עולה התיאורטי. הלימוד
לתת מקום גם יש עצמן. המשתתפות ידי על המובאות דוגמאות על האפשר, ובמידת העבודה,

דעות. ולהחלפת להעמקה לליבון, קטנות, בקבוצות לעבודה הזדמנויות יותר

הוא הכיוון לשיפור. המלצות יש פה וגם בתכנית, חשוב נדבך מהווה המעשית ההכשרה (ד)

הרלוונטיים. התחומים בכל התנסות להבטיח כדי המעשית ההכשרה של יותר רבה להבניה
עם בקשישים טיפול אישי, טיפול כגון בנושאים יותר ממוקדת להיות צריכה ההתנסות
בתחומים לטפל ערוכה להיות המטפלת על נפש. תשושי בקשישים טיפול קשה, מוגבלות

היום. בהם עוסקת אינה היא אם גם אלה,

בעתיד. להכשרה בהתארגנות בחשבון לקחת שיש נוסף מרכיב הוא הלומדים קבוצת הרכב (ה)

הזדמנות מספקת היא למטפלות. תורמת המעסיקים הארגונים של ההטרוגניות כי נמצא
העבודה. על פרספקטיבה ולקבלת הדדית ולהפריה ללמידה
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האפשר, במידת יותר. בעייתית והניסיון הרמה מבחינת הלומדים קבוצות של ההטרוגניות
לבחון חשוב זה בהקשר הללו. ההיבטים מן יותר הומוגניות בקבוצות הכשרה לשקול חשוב
כי ייתכן מנוסות. מטפלות לעומת מתחילות מטפלות של הדיפרנציאליים הצרכים את
חדשות מטפלות של השונים לצרכים מותאמים להיות צריכים הנלמדים בנושאים ההדגשים

ותיקות. לעומת

תדירות של המתכונת ברורות. אינן ההעדפות כי נמצא ואורכם, הקורסים פריסת לגבי (ו)

והארגונים המשתתפות של הייחודיים לצרכים בהתאם גמישה להיות יכולה מפגשים
המעסיקים.

של לחשיפה יעילה דרך מהווה מעסיקים שאינם מכשירים גופים בידי ההכשרה הפקדת (ז)

לרגישות לב לשים יש הפרטי. המגזר בפני ובפרט חדשות ציבוריות עמותות בפני הקורסים
ולא מעסיקים גם שהם גופים ידי על הניתנת בהכשרה מטפלות בהשתתפות להיות העשויה
לצדדים בהתאם ספציפית והתייחסות נוספת בדיקה מחייב זה נושא מכשירים. רק

המעורבים.

ההכשרות לשיפור כיוונים בהתוויית התכנית למתכנני לסייע יכולות כאן המובאות ההצעות
תכניות לפיתוח נרחב מקום יש המעסיקים, הארגונים מנהלי של עדויות לפי בעתיד. המתוכננות
יש כי נמצא מהארגונים, מחלק שהתקבלו וחלקיים ראשוניים ואומדנים הערכות מתוך נוספות.
המוסד קביעת לפי לתכנית מועמד של לקריטריונים העונות ההכשרה ללא מטפלות מ800 למעלה
אומדנים רק אלה כאמור, הפרטי. המגזר ידי על מועסקות הללו המועמדות רוב לאומי. לביטוח
ומ. משען מט"ב, כגון גדולים ארגונים ביניהם רבים, ארגונים כוללים ואינם וחלקיים ראשוניים
המטפלות שמספר להניח ניתן ועזרים. למען, מתןכ"ס, שרשים, כמו אחרים וארגונים עמית

יותר. הרבה גדול הינו להכשרה הממתינות

נוספים. קורסים 50 היום מפעיל והוא הקורסים, מספר של להרחבה נערך לאומי לביטוח המוסד
בגירסה לביטוי ובאות המתכננים עלידי אומצו מהמחקר העולות התכנית לשיפור ההמלצות

התכנית. של החדשה

אינה ההכשרה כי להדגיש חשוב האדם, כוח לשיפור חשוב כנתיב לתפקיד, בהכשרה ההשקעה בצד
Kaye, 1986; Feldman et al.,) רבים חוקרים שוטפת. מקצועית ולבקרה לפיקוח להדרכה, תחליף
בהדרכה במטפלות השוטפת ההשקעה חשיבות על משמעי חד באופן מצביעים (1990; Canton, 1990
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העבודה ביצוע של הריחוק דהיינו המטפלת תפקיד של הבדידות לאור נחוץ הדבר מקצועיים. ובליווי
בסיטואציה עליו המוטלים והמעמסה האחריות בצד מקצועית, ארגונית מסביבה
להבטחת חיוני מרכיב הם ושיטתיים מקצועיים ובקרה הדרכה הקשיש. בבית הטיפוליתתמיכתית

השירות. רמת על מתמדת ולשמירה איכות
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לזקנים* בית מספלות של הדרכה תכנית א: נ0פח

ההדרכה: תכנית מסיימי

וערבית). (יהודית הישראלית בחברה והזיקנה הזקן כלפי וחברתיות אישיות עמדות יבררו .1

בזקנים. כמטפלים תפקידם יתארו .2

הקשיש. אצל התנהגות של שונים מצבים יכירו .3

הם שבה החברתית ולסביבה למסגרת הקשורים וכאלה מרותקים זקנים של מגוון יכירו .4
חברתיים. צרכים פיזיים, צרכים יומיים: היום צורכיהם כולל חיים,

המרותקים. בזקנים היומיומי בטיפול הקשורות פעולות ובבטיחות ביעילות יבצעו .5

המרותקים. זקנים של ביתם משק בניהול הקשורות פעולות ובבטיחות ביעילות יבצעו .6

זוגם. בן/בת או מטופל/ים מות עם יתמודדו .7

חוקים יכירו ותפקידם. מרותקים, לזקנים שירותים המספקים בקהילה מוסדות יכירו .8
הזקן. על בהגנה הקשורים

בהם. הטיפול ודרכי מרותקים זקנים אצל שכיחים חריגים מצבים יזהו .9

לאומי. לביטוח המוסד לזקנים" בית מטפלות של הדרכה מ"תכנית הועתק *
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ההכשרה תכנית פיחס

וסדנאות הרצאות
התנסות שעות הרצאה שעות נושא

6 זיקנה כלפי עמדות 1 מטלה
6 ■ התפקיד הכרת 2 מטלה

שונים התנהגות מצבי 3 מטלה
4 פיזיים היבטים
6 התנהגותיים היבטים

ומשפחתו הזקן עם תקשורת 4 מטלה
12 8 הזקן של יומיומיים צרכים 5 מטלה
10 2 אישי טיפול ביצוע 6 מטלה
5 2 ותנועה ניידות ביצוע
5 2 האכלה ביצוע
5 3 בהפרשות טיפול ביצוע
2 עזר מכשירי הכרת

5 בית כלכלת ניהול 7 מטלה
2 זקן תזונת

6 מטופל מות עם התמודדות 8 מטלה
2 זוגו בן/בת או
4 מוסדות הכרת 9 מטלה

_ _j< חריגים ומצבים ראשונה עזרה 10 מטלה
39 67

שעות 106 סה"כ
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אישיות עמדות :1 מטלה

הזקן כלפי וחברתיות אישיות עמדות יבררו המטפלים/ות .1

וערבית). (יהודית הישראלית בחברה והזיקנה

לציון נקודות תכנית:

עצמי שלי הזיקנה עם אישי מפגש הזיקנה ועולם אני
מהי בשבילי זיקנה

התייחסותנו לגבי ומשמעותה בחברה הזיקנה/זקנים תפיסת
לזקן.

והעובדות להם המניעים  זקנים לגבי סטריאוטיפים
המציאותיות.

על והשפעתה והזקנים הזיקנה בראיית וסובייקטיבי אובייקטיבי זיקנה למושג התייחסות
לזקן שלי הגישה

לידהמוות. רצף על הזיקנה החיים במעגל כשלב הזיקנה
אובדנים. ריבוי של לתקופה התייחסות

.6  השעות '00
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בזקנים כמטפלים תפקידם 'תארו  התפקיד הכרת :2 מטלה

לציון נקודות תכנית:

הקשורה אתיקה בזקנים, מטפלות של התפקיד ותיאור הגדרות התפקיד הכרת
והמשפחה, הזקן ברצון התחשבות המשפחה, לתוך לכניסה

בריאות לעובדי המטפלות של הזיקה התפקיד. וגבולות תחום
המעסיקה. הארגונית המערכת הכרת אחרים,

וסמכות. דייקנות אחריות בעבודה, מקובלות התנהגות נורמות בעבודה: התנהגות
עבודה. שעות פיצויים), מחלה, (חופשה, העובד זכויות

הולמת, תלבושת המטפל, של אישית היגיינה כללי על שמירה אישית: היגיינה
אובדנים. ריבוי של לתקופה התייחסות

.6  השעות '00

שיחות דיונים, הדרכה: שיטות

ותשובות שאלות תפקידים, משחק הערכה: שיטות
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על לדווח מנת על הקשיש אצל התנהגות של שונים מצבים יכירו :3 מטלה
מקצועי. מגורם הדרכה ולקבל רגעי, שאינו בהתנהגות שינוי

לציון נקודות תכנית:

של: למצבים יתייחסו
פעולה לשתף סירוב

לאכול, להתרחץ, להתלבש, סירוב
תוקפנות. אדישות

בזיקנה: הקשורים התנהגות מצבי
בדידות 

או חבר זוג, בן/בת מות אובדנים: 

של תפקוד אובדן קרוב, משפחה בן
בחושים ירידה או בגוף מסוים אבר

תוקפנות מרירות קמצנות, נפשי, מצב 

סמרטוטים אגירת
מגניבה. מתמיד חשש

כלפי וגישות עמדות לגבי במקביל דיון ולקיים בדוגמאות שניתן ככל להיעזר חשוב הערה: *
אלה. במצבים אנשים

בירושלים. האורקולי מהמרכז מתאימים בסרטים להיעזר מומלץ כן כמו

הנפש: תשוש של והרגש1 החברתי עולמו הבנת של חברתיים/רגשיים היבטים
הפנימי עולמו הנפש, תשוש של המיוחדת השפה נפש תשישות
דרכים  הנפש תשושי עם תקשורת  והמיוחד

תשוש עם קשר ליצירת ורבאליות ובלתי ורבאליות
הנפש.

הנפש: בתשוש כמספלת המשפחה
המטפלים. על והשלכותיה יומיומית התמודדות
הבנת הנפש. בתשוש המטפלת למשפחה עזרה

היחסים מערך על בו היומיומי הטיפול השלכות
במשפחה.

אחות  שעות 4  השעות מ0י
סוציאלי עובד  שעות 6

שעות 10 סה"כ
סדנה הרצאה, הדרכה שיטות

75



ומשפחתו. הזקן עם תקשורת :4 סטלה

בץאישית. תקשורת של בתפקידים ויתנסו מיומנויות יקנו

לציון: נקודות תכנית:

מורכבים במצבים המטפלת תפקיד ביצוע

עם או הזקן עם לקויה תקשורת יש שבהם במצבים התמודדות
משפחתו.

הזקן. עם אמפתיה יצירת

.12 השעות ס0'
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למסגרת הקשורים מרותקים זקנים של יומיומיים צרכים מגוון יכירו :5 מטלה
חיים. הם שבה ולסביבה

לציון נקודות תכנית:

פרטיות על שמירה מקומם: ממלאי ו/או משפחותיהם זקנים, עם קשרים: קשירת
ו/או המשפחות עם רצוף קשר על ושמירה דיווח עדכון, וסודיות,

אחרים. מטפלים עם קשרים מקומם, ממלא

ושיער, עור ויציאות, הפרשות מאוזנת, תזונה  ושתייה אכילה יומיים: יום צרכים
ושינה, מנוחה פעילות תקשורת, וראייה, דיבור שמיעה, נשימה,
לבוש, הגוף, חום שמירת ומכשור, בתותבות השימוש ניידות,

לתעסוקה. עידוד עצמי, ביטוי

היומיומיים צרכיו בסיפוק הזקן של העצמאי התפקוד עידוד והחושים: הגוף תפקוד !

מתאימה, תאורה ובטיחות: ביטחון והבטחת בית תאונות מניעת וסביבתית: אישית בטיחות
החלקות המים), חום המזון, (הדירה, וקירור חימום אוורור,

על שמירה חשמל. במכשירי וטיפול ניקוי חומרי אחסון ונפילות,
זיהומים. ומניעת ניקיון

.8  השעות מ0'

שקפים סרט, דיון, הרצאה, הדרכה: שיטות :

תפקידים משחק ותשובות, שאלות הערכה: שיטות
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בזקנים יומיומי בטיפול הקשורות פעולות ובטיחות ביעילות יבצעו :6 סטלה
המרותקים.

לציון: נקודות תכנית:

הקשר המצעים, מתיחת המצעים, ניקיון כאשר גם הזקן מיטת את תסדר
לחץ. פצעי להתפתחות שכיבה תנוחות בין בה מרותק הזקן

כולל נוחה. לישיבה כיסא הכנת ממיטתו: הזקן את תוריד ו/או תסייע
הזקן בהורדת והמטפל המטופל בטיחות גלגלים. ולכיסא לכורסה, לכיסא

מהמיטה.
דגש שימת בישיבה, נכונה יציבה

הזקן. של המגבלות על

ואמצעים שיטות דרכים, למיטתו: הזקן את תחזיר ו/או תסייע

מוגבלים זקנים לרחיצת שיטות הכיור, ליד הזקן את תרחץ ו/או תסייע
בטיחות באמצעי שימוש תוך חריגים (במקרים באמבטיה ו/או במקלחת
ונפילות. החלקות למניעת לגברים תגלחת במיטה)

בחדר מתאימה טמפרטורה על הקפדה
חום על שמירה ובחורף, בקיץ הרחצה

קור. או חום כוויות למניעת המים

העור, בצבע שינויים משמעות חריגים סימנים ותזהה תבדוק
חריגות. על לממונים דיווח ובשלמותו, הגוף: עור על

כחלון, אודם, צבע: שינוי קילוף,
תדווח חום). (קור יובש פצעים:

ובהירות בדייקנות אודותם
הזקן של ביתו לבני או לממונים

ציפורניים בגזירת מיוחדת הקפדה הזקן של בגפיו תטפל ו/או תסייע
שיטות דרכים, סכרת. חולי אצל ושימונן. ציפורניים גזיזת רחצה,

יובש על לשמירה ואמצעים
ורגליים. ידיים בכפות

שיטות דרכים, שיניים, צחצוח את תנקה ו/או תסייע
במצב פה לטיפול אמצעים של שיניו/תותבותיו

מחופה. ולשון יובש של בפיו. ותטפל הזקן

הזקן בקשת פי על רק שיער גזירת בראשו טיפול תבצע ו/או תסייע
משפחתו בני הסכמת או והסכמתו, סידור חפיפה, סירוק, הזקן של
הזקן. עם תקשורת שאין במקרים וגזירה.

לטיפול מקובלים חומרים הכרת טיפול ותבצע הצורך תבדוק
בכינמת. טיפול נוהל בכינמת. לזקן. בכינמת
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ותנועת ניידות

לציון: נקודות תכנית:

מקובלים, הליכה עזרי הכרת במסגרת הזקן את ותנייד תוליך
ושיטות. בהם ושימוש הליכון בעזרת וביתו חדרו

מקובלים ועזרים גלגלים כיסא
אחרים.

מביתו הזקן הוצאת חשיבות למסגרת מחוץ אל הזקן את תלווה
ובמגע בפעילות ומעורבותו גלגלים, בכיסא בהליכון, בית

נוספים. אנשים עם ובמכונית

תסייענה אשר תנועות הכרת בגפיו פשוטות תנועות תבצע
הפיזיולוגית התנוחה בשמירת הזקן. של ובגופו
עיוותים. ומניעת המטופל של

הזקן של ביתו לבני תסייע
הנ"ל. בכל המרותק

האכלה

קושי של מצבים תזהה שתייה ו/או להאכלה הזקן תכין
קושי או שיעול, בבליעה, הזקן ותשקה תאכיל

תדווח האכלה. בעת נשימה וסביבתו כליו הזקן, תנקה
לממונים בדחיפות שתייה מתן ו/או אכילה לאחר

לממונים ובבהירות בדייקנות תדווח
של בשתייתו או באכילתו חריגות על

הזקן
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בהפרשות טיפול
בהפרשות. לטיפול ושיטות דרכים בסיר, בשימוש לזקן תסייע

וכלים באביזרים השימוש צרכיו. ועשיית בקבוק
החלפת הפרשות. לסילוק

שתן. שקיות
וסטריליות ניקיון על הקפדה

שתן. שקיות בהחלפת

כשתידרש נוספת, הדרכה תקבל שיש לזקן ההפרשה שקית תחליף
קולוסטומיה שקית להחליף * פנרוס קטטר לו

שבטיפול. לזקנים במכנסונים. שימוש

בגדים החלפת ברחצה, לזקן תסייע
צרכיו. עשיית לאחר מיטה וכלי

ה בצוא הפרשות רגילה, יציאה בבהירות ולדווח לזהות תלמד
שלשול נוזלית, צואה דימומים, תוכן בכמות,  חריגות על לממונים
הפרשות. דמי, שתן רגיל, שתן שתן והפרשות יציאות של ודחיפות

וצואה

בשיעול מלווה כיח, הפרשה בבהירות ולדווח לזהות תלמד
הקאותתוכו דמי, כיח פליטת כיח בפליטת חריגות על לממונים
מעוכל, דם דימום הקאהמזון, והסאות

הקאה, צורת הקאה, כמות
הקאה. זמני

לציון נקודות תכנית:

שתן, ותעביר תאסוף לצורך, בהתאם
לבדיקה. אחרות והפרשות צואה

פנרוז קטטר, לו שיש הזקן אצל
חשוב וכד', קולוסטומיה או
העור, לצבע במיוחד לב לשים
שהיא חריגה כל ו/או הפרשה
השקית; או הקטטר, באזור
ו/או העכירות הצבע, לכמות,
בהפרשה שינוי ו/או דימום
מיד. כך על ותדווח בשקית

למוגבלים עזר אביזרי הכרת י ידשרה או במלב"ת ביקור
בהם. והשימוש  להשאלה) אחר במכון (או

שעות 9 ל'מוד: שעות 10D
שעות 27

או פנרוז בקטטר, טיפול לא אופן ובשום השתן שקית להחלפת ורק אך הכוונה (*)
קולוסטומיה.

80



הבית כלכלת :7 מסלה
פעולות ובטיחות ביעילות יבצעו

זקנים של ביתם משק בניהול הקשורות
מרותקים:

הזקן בסביבת וניקיון סדר א.
הזקן תזונת ב.

לציון נקודות תכנית:

של ביתו משק תארגן או תסייע
ובטיחותית יעילה בצורה הזקן

של יחסית חלוקה העבודה: ארגון א.
לבין בזקן האישי הטיפול בין הזמן

של הצרכים עלפי בסביבתו, הטיפול
העבודה והיקף סביבה הגדרת הזקן,

ארגון התאמת התפקיד. להגדרת בהתאם
הזקן. צורכי עלפי משתנים למצבים העבודה

לשומרו. במטרה לסוגיו בהתאם מזון תאחסן ב.

קניות, עריכת אוורור, הבית, סידור המטופל של ביתו או סביבתו ארגון
לתקינות עירנות וציוד, בגדים אחסון

ניקוי בחומרי טיפול אביזרים.
חברה של הדגמה להזמין (ניתן ואחסונם

"סנו"). כמו

ואוורור, כביסה ומצעים, בגדים החלפת הזקן של בגדיו ניקיון על תקפיד
אחסון השנה, עונות לפי בגדים התאמת

הביגוד.

אבות הכרת מגוון, תפריט להכנת דרכים לזקן מותאם מזון תגיש
אותם, המכילים מזון ומוצרי המזון
שיטות מגוון, תפריט להכנת דרכים

בהתאמה דיאטות הכרת אחסון. בישול,
הזקן. של ותרבותו למנהגיו בריאותו, למצב

תיאבון. ומעוררת אסטתית הגשה

מותאמת שתייה  לזקן השתייה חשיבות לזקן מותאמת בכמות שתייה תגיש
למצבים מותאמת שתייה השנה, לעונות

כלים עצירות. שלשולים, מיוחדים;
קשיות) (פיונים שתייה להגשת ואמצעים

לארוחה, וסביבתו הזקן הכנת
עדות. ומנהגי אכילה מנהגי

.10  השעות מטי
כנ"ל והערכה הדרכה שיטות

האזוריות. הבריאות בלשכות באחיות/תזונאיות להיעזר ניתן *
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או מטופל מות עם המטפל של התמודדות! :8 מטלה
זוגו. m/p

.uit m/p או מטופל מות עם יתמודדו

לציון נקודות תכנית:

מוות עם המטפלת של אישי מפגש המוות אל אישית התייחסות
שלה האישית התגובה דרכי על והשלכותיו

המוות. אל

שונות בעדות שונים למנהגים התייחסות
אבל. עם התמודדות לגבי

בהתמודדות שלבים ופתאומי. צפוי מוות מוות עם התמודדות
אבל עם

הקרובה הסביבה התייחסות עם התמודדות
ילדים, (אלמן/ה, המוות לנושא לנפטר

חברים). שכנים,

הפסקת עקב ממטופל פרידה מעגל סגירת ממטופל פרידה
מוות. או למוסד הליכה  טיפול

עם קשר של חדש מעגל ופתיחת המשכיות
חדש. מטופל

סדנה. הדרכה: שיטות

.6  השעות ס0י
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שירותים המספקים קהילה מוסדות יכירו :9 ססלה
פעולתם. ודרכי תפקידם מרותקים, לזקנים

הזקן. על בהגנה הקשורים חוקים יכירו

המרותק: לזקן זיקה יש שלהם הקהילה, למוסדות הגישה ואת השימוש את התפקידים, את תכיר
וכד. בנקים הרווחה, לשכת לאומי, ביטוח חולים, קופות מועדונים,

וחובותיה בהם והשימוש שבקהילה הקמעוני השיווק בשירותי והשימוש מיקומם את תכיר
וכר. דיווח קנייה, בגין

מצבים. וזיהוי החוקים הכרת ישע, חסרי זקנים על הגנה

.2  השעות מ0'

המוסדות. להכרת סיור מומלץ

ו
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חירום במצבי תפקוד :10 מסלה

ודחופים שכיחים חריגים מצבים יזהו
לפעול וילמדו מרותקים זקנים אצל

חירום. בעת למצב בהתאם

לציון נקודות תכנית:

חירום מצבי לקראת מראש יתארגנו

לטיפול מתאימה עזרה הזעקת יבטיח
טיפול כללי ילמד הנ"ל. במצבים,

נפילות, כוויות, של במקרים ראשוני
בבליעה קשיים הכרה, אובדן דימומים,

ובנשימה.

ראשונה) עזרה קורס (כולל 6  השעות ס0'

84



במדגם הקורסים עשרת של ההפעלה מתכונת בי: נ0פח

משרד משרד
מכללת מכללת העבודה העבודה
הנגב הנגב והרווחה והרווחה

2  אשל 1  אשל 2_ 1_ 2_ 1  2  מטנ 1  מטב 2  משען 1  משען סה"כ הקורס
חיפה גן רמת אשדוד גת קרית ירושלים שבע באר רמלה טבעון אפעל רמת אביב רמת  הקורס ממום

השומר תל

18.2.92 11.2.92 24.3.92 10.12.91 17.12.91 12.12.91 23.12.91 16.12.91 24.11.91 18.11.91  התחלה מועד

14.7.92 24.6.92 23.6.92 3.3.92 7.4.92 18.6.92 10.3.92 23.392 12.2.92 6.2.92  סיום מועד

±2 xl ^ ^ ^ 27 n 14 n 1_1 (בשבועות) הקורס משך

1 1 2 2 1 1 2 2 2^ 2  בשבוע מפגשים מס'
שונה שונה 34 34 6 4 4 3.5 4 1 מפגש בכל שעות מס

28 28 25 22 27 30 29 29 29_ 26 279 רשומים מס' £

26 22 25 28 27 29 29 27 23 24_ 271 הקורס בתחילת הלומדים מס'

2 1 :  4  3 1 2 2 15 נושרים מסי

f ^ / f 11 8 9 \7_ ^3 12 92 מורים מס'
^_J f_J 3 5 5 2 2 1 3 4 33 מעסיקים ארגונים מס'



המורים דיווח עלפי שבמדגם, בקורסים שנלמדו הנושאים פירו0 גי: נ0פרו

נושא. אותו על דיווחו אשר המורים מספר את מציינים בסוגריים המספרים

זיקנה של כלליים נושאים .1

(8) חיים ומעגל זיקנה 
(7) הזקן כלפי אישיות עמדות בירור זיקנה, לנושא אישית התייחסות 

(3) אחרות ובחברות בחברתנו הזיקנה תפיסת 
(3) זיקנה לגבי סטיגמות 

(2) קשישה אוכלוסייה על דמוגרפיים נתונים 
(2) הפעילות על הגיל השפעת 
(1) זקן של יומיומיים צרכים 

(1) מאסלו עפ"י חולה, או בריא זקן, אדם של צרכים 
(1) בזיקנה מיניות 
(1) ביןדורי קשר 

(1) לזיקנה הקשורים סוציואקונומיים שינויים 

(1) האדם גוף מבנה 

עובדמעב'ד וקשר' התפקיד גםלות אתיקה, .2

(5) בזקנים מטפלת תפקיד ותיאור הגדרה  מקצועית אתיקה 

(5) התפקיד גבולות 

(5) לבוש אישית, היגיינה זכויות, דיוק, אחריות,  התנהגות נורמות 

(5) טובה הסתכלות פיתוח אובייקטיבית, הסתכלות  הסתכלות 

(5) דיווח רישום 

(3) המעסיק הארגון הכרת 

(2) סודיות על ושמירה פרטיות  ערכים 

(1) המטופל לבית הכניסה 

(1) השונים הגורמים בין הסמכות חלוקת 
(1) למעביד העובד זיקת הנהלה,  גורמים עם קשרים 

(1) הטיפול עקרונות 
(1) זמן חלוקת העבודה, ארגון 

(1) הזמן ולמסגרת הזקן של לצרכים בהתאם עדיפויות סדר קביעת 

קשישים אצל התנהגות וצורות מצבים עם התמודדות .3

(4) המוות נושא עם התמודדות 
(4) האבל עיבוד שלבי האבל, נושא עם התמודדות 

(4) ולאובדן למוות שונים תגובה דרכי 
(3) כללי אובדן עם התמודדות 

(3) פרידה מול נטישה קבועים, זמניים, צפויים, בלתי צפויים, אובדנים 
(3) ולמצוות למנהגים התייחסות ובקבלה, ביהדות אבל בעיבוד שלבים 

(3) אובדנים עקב התנהגות שינויים  אובדנים 
(1) פרידה עם התמודדות 

(1) פרישה 
(1) אובדן עם אישי וניסיון אישית התמודדות 

(1) תגובתה דרכי על והשלכות מוות עם המטפלת של אישי מפגש 
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(1) בעבודתה מוות עם המטפלת התמודדות 
(1) וכר מקום שינוי מוות,  ממטופל ופרידה מעגל סגירת 

(1) המוות כלפי האישית התפיסה 

(1) קשה מחלה עם התמודדות 

(1) מוות טרום תהליכי 
(1) אבל משבר, אובדן, לחץ, במצבי תקשורת 

(3) קמצנות אדישות, תוקפנות, מרדנות,  נפשי מצב 
(3) ומשמעותם התנהגות שינויי זיהוי 

(3) הנורמטיבי הפיזיולוגי השינוי רקע על התנהגות שינויי 
(3) בדידות עקב התנהגות שינויי  בדידות 

בטיחות 4

(5) הקשיש בטיחות על שמירה 
(3) עבודה כדי תוך והמטפלת החולה בטיחות שמירת  בטיחות 

(3) נפילות 
(1) תאונות 

(1) בית תאונות מניעת 
(1) ובשירותים באמבטיה מתאונות להימנע כיצד 

(1) הבית של השונים בחדרים מתאונות להימנע כיצד 
(1) קשישים לנפילות פנימיות סיבות 

(1) קשישים לנפילות חיצוניות סיבות 

(1) נפילות למניעת הביתי בריהוט נכון שימוש 
(1) הקשיש של עצמאותו החיים, איכות לשיפור עזר באביזרי נכון שימוש 

(1) הקשיש של ונוחיותו בטיחותו לשמירת אמצעים 

למטפלת מטופל בין ותקשורת אינטראקציה .5

(4) מילולית ובלתי מילולית תקשורת פנים, אל פנים תקשורת  תקשורת סוגי 
(3) ומשפחותיהם זקנים עם קשר קשירת 

(3) והבנה הקשבה 

(2) הגדרות בץאישית, תקשורת 

(2) נכונה תקשורת המטופל, עם הביןאישי הקשר מרכיבי 

(1) תקשורת מודל 
(1) התקשורת מעגל 

(1) בתקשורת אפשריות תקלות 
(1) בתקשורת ליקויים 

(1) בזיקנה תקשורת של ייחודיים היבטים 
(1) ברורות הוראות ונתינת מדויק דיווח 

(1) בונה בצורה ביקורת העברת 
(1) לשיפור כמודל ביקורת קבלת 

(1) אכילה רחיצה, בהלבשה,  פעולה לשתוף לסירוב התייחסות 

ותרופות מחלות רפואיות, תופעות רפואיים: היבטים .6

בזיקנה ושכיחות הקשורות ובעיות מחלות הקשישים, באוכלוסיית רפואיות בעיות עם היכרות 
(6)

(5) נפש תשישות עצבים, מחלות מרכזית, עצבים מערכת 
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(3) (כללי) לרוץ פצעי 
(3) לרוץ פצעי בעור, חריגים סימנים זיהוי 

(1) סכרת) (חולי בגפיים טיפול 
(1) התרופות השפעת 

(1) חום 
(1) דופק 

(1) אחרות רפואיות סוגיות 

ותנועה הפעלה .7

(9) ועזרה תרגול הליכה, חשיבות הניידות, עקרונות 
(9) תנוחות בשינוי עקרונות נכונה, תנוחה 

התעמלות ועקרונות שיטות הקשיש, של הפיזי הכושר חיזוק המטפלת: מתפקיד כחלק הפעלה 

(7) ותרגילים
(6) העברות תרגול למיטה, החזרה לכיסא, או עמידה למצב מהמיטה להעברה שונות טכניקות 
לאחר ולשחררו לחזקו כיצד העבודה, בזמן המטפלת גב על לשמור כיצד המטפלת, יציבת 

(4) תרגול העבודה,
(4) גלגלים לכיסא ממיטה זקן העברת גלגלים, בכיסא שימוש 

(3) חולי במצבי בזיקנה ותנועה ניידות 

(1) פיזית מגבלה עם חולה בהעברת סיוע 

(1) הנשימה במערכת  ממושכת שכיבה סיבוכי 
(1) העיכול במערכת

(1) בעור
(1) נפשית מבחינה

(1) ושרירים פרקים מבחינת
(1) הדם מערכת מבחינת

; (1) ולהליכה לעמידה עזר ציוד 

ופיזיולוגי חושי מוסווי, תפקוד .8
1

■■  (6) ופתולוגיות פיזיולוגיות ויציאות: הפרשות סוגי 
(3) ושיער עור הגוף, חום שמירת נשימה, 

\ (2) מניעה דרכי מהי, עצירות 
(1) השתן מתן ותכיפות תרופות צבע, כמות,  שתן על הסתכלות 

\ (1) תעסוקה מנוחה, ראייה, שמיעה, 
(1) בתותבות שימוש

(1) ובשיניים בפה טיפול 

j (1) והחושים הגוף תפקוד 
\ (1) ומנטלי סנסורי תפקוד 

(1) העיכול מערכת ותפקוד מבנה 
(1) הקשיש של העיכול במערכת פיזיולוגיים שינויים 

תזונה .9

(8) הקשיש אצל תזונתי מחסור סיכון, במצבי תזונה המבוגר, לגיל מיוחדות תזונתיות בעיות 
(6) ושימוש תפקידים מזון, קבוצות מזון, אבות 

(5) הנכונה התזונה עקרונות 
(5) התפריט גיוון התפריט, וארגון לקשיש תזונתיות המלצות 
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(1) וחשיבותו תזונה המושג הכרת 
(1) משקל/גובה יחס 

(1) עצירות סכרת, בדם, שומנים לב, במחלות תזונה 
(1) לתזונה הקשורים פסיכולוגיים שינויים 

אישי טיפול .10

(5) זקנים ברחצת ושלבים שיטות עקרונות, מטרות, 

(1) חולה הלבשת 

(3) והגשתו מזון הכנת האכלה: 
(3) בבליעה קושי האכלה: 
(1) לארוחה הקשיש הכנת 

(1) השתייה חשיבות 
(3) בהפרשות טיפול 

(1) בקבוק או סיר ומתן בשירותים קשיש על השגחה 
(3) האביזרים חיבור של הדגמה קטטר, פנרוס,  השתן מערכת הכרת 

(3) חסרונות יתרונות, החלפה,  המכנסון תפקוד 

בית ומשק סביבתי טיפול .11

(3) חולה עם ומיטה ריקה מיטה בסידור עקרונות מיטה: סידור 
(2) המטופל סביבת ניקיון 

(1) הקשיש של הבית משק ארגון 
(1) לחץ פצעי למניעת מצעים במתיחת החשיבות 

(1) המצעים ניקיון על שמירה 

בקהילה שירותים הכרת .12

הכרת  לאומי ביטוח יייעוץ, שירותי קופ"ח, רווחה,  בקהילה לקשישים השירותים הכרת 

(10) עימם בקשר שהמטופל השירותים
(3) עירוניים שירותים העירייה, ע"י הניתנים לקשישים קהילתיים שירותים 

(2) שונים יום מרכזי על הסבר 

(1) תומכות חברתיות רשתות 
(1) הבריאות משרד 

(1) בקהילה הקיימות וולונטריות אגודות 
(1) לשירות הקשיש בין בתיווך המטפל 

ראשונה עזרה .13

(4) בשברים טיפול 
(3) דם שטפי עצירת 

(2) החיץאה 
(2) פצעים חבישת 

(2) כוויות 
(2) הכרה חוסר מצבי 

(1) זר גוף סילוק 
(1) אקלים פגיעות 
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* (1) בפצוע טיפול 
(1) חיים בעלי פגיעות 

;*
*

[

\i
:!

i
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עלפי שבמדגם בקורסים מיוחדת להתייחסות שזכו הנושאים רשימת די: נספח
המורים דיווח

נושא. אותו על דיווחו אשר המורים מספר את מציינים בסוגריים המספרים

איש'ות עמדות  1 מטלה

(1) ובסביבה במשפחה הזקן
(3) הזיקנה לנושא אישית התייחסות אישיות, עמדות

(2) אחרות בחברות ו/או בחברתנו הזיקנה תפיסת
(1) קשישים כלפי חברתית סטיגמה

(1) מיניות
(1) עמדות על והשפעתם בחברה דמוגרפיים שינויים

(1) אינדיווידואלית התייחסות לעומת סטריאוטיפית התייחסות

התפקיד הגדרת  2 מטלה

(1) המטפלת תפקיד של (פורמלית) הגדרה
(1) ומשפחתו מטפלמטופל יחסי

(3) מקצועית התנהגות נורמות
(6) מטפלת תפקידי  התפקיד גבולות

(1) המטפלת עבודת של יסוד (אתיקה) עקרונות
(1) הלאומי הביטוח תקנון

(1) ממטפלת נדרשות תכונות
(1) מקצועית אתיקה

בזיקנה התנהגות מצב*  3 מטלה

(1) בטיחות הפרשה, גוף, ניקיון הלבשה, רחצה,  נפש בתשושי טיפול
(1) נפש) (תשושי ובטיפול בגישה עקרונות

(1) נפילות (בטיחות) 4+3 יחידה
(1) התנהגותיים היבטים

(2) ובהתנהגות בחשיבה שינויים
(2) אובדנים

(1) הקשיש של תזונתו 4+3 יחידה
(1) חולי

יומיומיים צרכ'ם  4 מטלה

(1) נפילות
(1) המטופל של הרקע ידיעת

(1) הקשיש ומשפחת המטפלת עם החוזה
(1) קשישים אצל תזונתיות בעיות

(1) הפרשות
(1) אישיות בטיחות

(1) שתייה
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' :J י: *:■■ : ייי תקשורת  1/4

(2) בתקשורת ליקויים
(1) בזיקנה לתקשורת ייחודיים היבטים

(1) המטפל עם בינאישי קשר
(2) מילולית ולא מילולית תקשורת

(1) ברורות הוראות ונתינת מדויק דיווח
(1) ביקורת קבלת בונה, בצורה ביקורת העברת

(1) ומשפחתו המטפל עם קשר קשירת
(1) וסודיות פרטיות ערכי

בטיחות  4/4

(1) הקשיש על הפיזי הכושר השפעת
(1) תאונות למנוע כיצד

(1) נפילות

ודיווח הסתכלות  5/4

(3) אובייקטיבית הסתכלות
(2) ודיווח רישום

(1) סודיות על שמירה
(2) סימנים או סימפטומים זיהוי

(1) בהתאם ודיווח חריגות
(1) הפעילות על הגיל והשפעת בפעילויות דרכים

בית משק לניהול הקשורות פעולות  5 מטלה

(1) תזונה 

(5) המזון ואבות המזון קבוצות
למזון הקשורים וסוציואקונומיים פסיכולוגיים פיזיולוגיים, שינויים

(1) ותפריט גיוון
(3) המבוגר לגיל הקשורות תזונתיות בעיות

(2) קשישים אצל תזונה עקרונות
(1) הפרשות

יומיומי טיפול  6 סטלה

(1) כללי 

(1) מקצועית אתיקה
(1) בסיסית אישית היגיינה

(1) לחץ בפצעי וטיפול מניעה
(1) צפויים סיבוכים בעזרים, ושימוש בהפרשות טיפול

(1) אופייניות מחלות רפואיות, בעיות
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 ' נ"דות 1/6

(1) תרגול
, . (1) שברים קטיעה, כמו מחלות של והבנה הכרה
...■■. (1) המטפלת של הגב

(1) בקשיש הטיפול מטרת
(1) פרקינסון מוחי, אירוע  לקשיש האופייניות מחלות

(1) וניידות הפעלה חשיבות
(2) ותנועה ניידות

(1) בזיקנה ותנועה ניידות
(1) בזיקנה חולי במצבי ותנועה ניידות

(3) בניידות וליווי בהעברה בטיחות כללי
(1) פיזית מגבלה עם לחולה סיוע

(1) העברות תרגול
(2) לחץ פצעי תנוחות שינוי

(1) תאונות
(1) מיטה בסידור עקרונות

(1) המצעים ניקיון על שמירה
(1) ממושכת שכיבה סיבוכי

רחצה  5/6

(1) תפקידים עור,
(1) עקרונות ביצוע, אופן, מטרות,  רחצה

(1) בטיחות על הקפדה
(1) אישי ניקיון

(1) בכינמת טיפול

ואבדן מות עם התמודדות  7 מטלה

(4) אבל עם התמודדות שלבי
(2) הזיקנה בגיל אובדן אובדן, מהו

(2) מוות
(1) צפויים ובלתי צפויים אבדנים

(1) לחץ במצבי תקשורת
(1) ומוות קשה חולה עם התמודדות

בקהילה שירותים הכרת  8 מטלה

(5) מפוי) תפקיד, (אופי, לקשישים שירותים חברתיים, ושירותים רווחה שירותי
(1) תומכות חברתיות רשתות
(1) הלאומי הביטוח שירותי

(1) הבריאות משרד
ביקור + (1) (1) יום מרכזי

(1) בקהילה וולונטריות אגודות
(1) סיעוד חוק

(1) לשירותים הקשיש בין כמתווך המטפל תפקיד
(1) הקשיש זכויות
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ראשונה עזרה  חירום במצבי 0'פול  9 מטלה

(3) החייאה
(1) בשברים טיפול

(2) הכרה חוסר מצבי
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והצעות סיפולן דרך הקורסים, במהלך הרכזים נתקלו שבהן בעיות הי: נ0פח
הרכזים) דיווח (עלפי בעתיד כאלה בעיות למניעת

למניעה הצעות טיפול דרך בעיה

הקורס וריכוז ניהול א.

של בתלמידים להתרכז בעצמו קורס קיים מט"ב מועמדים מדי יותר
פרטיות חברות

המערכת את לקרב אחר חדר עבור למתנ"ס שילמו התאים לא החדר
לקורס המוניציפלית

לאחר השלמה בדיקת  מו"מ לקבל החולים בית סירוב
המחקר סיום המצומצמת התכנית את

קטנות לקבוצות חלוקה לקלוט סירב החולים בית
גדולה קבוצה

מחלקה על התפשרנו לקלוט סירבו אבות בתי
החולים בבית גריאטרית מעשית לעבודה התלמידים

לקבל ציפו התלמידים
לאומי ביטוח אך תעודה

בלבד אישור מקנה
בסרטים רב שימוש העיוני הקורס שעות צמצום

איש, 15 עד קטנות קבוצות תקשורת מושגי + שיחות הפרעות, דיבור, תרבות
ללמידת לימוד שעות יותר לקויים למידה הרגלי

אנוש ויחסי תקשורת
גורמים ע"י התפקיד הגדרת ובהרצאות כתוב בחומר שימוש תפקיד הגדרת העדר

יעדים וגבוש מוסמכים הדדי לליבון קבוצתיים ודיונים ומקובלת מוסמכת
פיה על לימודיים אחיד התייחסות מישור ויצירת הבית למטפלות

החלטות וקבלת משותף בירור ברורמחויבות לא חוזה
המעסיק ומחויבות התלמיד

הרלוונטי הצוות כל שיתוף הצהרים בשעות לימוד העיוני ללימוד מקום אילוצי
התכנון בשלב במוסד

הגורמים בין תיאום
בהעברת המשתתפים
המוסד בתוך הקורס

של מפגשים קיום מעסיקים עם בירור במהלך תלמידים פרישת
תלמידים עם המעסיקים הקורס

הקורס תחילת לפני
וחובות ציפיות להבהרת
ניצול לגבי גמישות יתר  הנושאים אחר צמוד מעקב קשה הקצר הזמן בגלל

השעות הנלמדים הנלמדים הנושאים לכסות
שעות יותר הקצבת 
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למניעה הצעות טיפול דרך בעיה

של המלצות עפ"י בחירה הרכזת של ניסיון חוסר
בתחום העוסקים אנשים מורים בחירת על מקשה

הרצאה עבור תשלום לקבוע אחר מרצה נמצא מוכן היה לא מרצה
המרצה לרמת בהתאם נמוך תשלום עקב להרצות 1

(ד"ר,מ.א.) ותיארו הרצאה לשעת

מתאימה מקראה הכנת ושכפול תדפיסים הכנת בכתב עזר חומר העדר

המשתתפות קםצות הרכב ב.

הומוגני יותר קורס לבנות הומוגני לא הרכב
להשתלט לא בקשות הערות, משמעת חוסר

השיחה על

כדי עולות פחות עם הרכב עולות של מאוד גבוה אחוז
נבדלת קבוצה תיווצר שלא
בנות של קטן מספר לשלב ללמידה הלומדות ארגון עקב נמוכה למידה יכולת
וכתוב קרוא יודעות שאינן בע"פ בחינות משותפת, ידיעת (חוסר בשפה קושי

וכתוב) קרוא
לרמה ההרצאות התאמת היו לא הומוגני, לא הרכב
הקבוצה של הממוצעת לגבש כדי מועמדים מספיק

יותר אחידה קבוצה
מיוחדים קורסים הרכבת הדדית עזרה עידוד בעיות חדשים, עולים 1/3

יותר לא שילוב או לעולים תלמידה הוצמדה עולה לכל בעיות החומר, בקליטת
עולים; של מ^£10915 השיעור במהלך שסייעה ותיקה בשפה
לכל כתוב חומר הכנת סיוע סימולטני, תרגום ואחריו
בקורס הלימוד נושאי כתוב חומר ברישום

של יותר קפדנית בחירה אישיות שיחות גילו לא תלמידות
בקורס משתתפות לקשיש חיובית התייחסות

כתנאי וכתוב קרוא ידיעת במידת כתוב חומר חלוקת וכתיבה קריאה יכולת
לקורס לקבלה האפשר

פי על תלמידים קבלת שוויון של והדגשה הבהרה רכזות השתתפות
ככל אחידות קטגוריות ומטרות בקורס התלמידים
ותק, (השכלה, האפשר הקורס

תפקיד)
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למניעה הצעות טיפול דרך בעיה

בקורסים להשתתפות הנוגעות מיוחדות בעיות ג.

נוכחות רישום בזמן והגעה התמדה
לחץ והפעלת בכיתה שיחות

קבוצתי
נוכחות זמן 80^0 מינימום

תעודה לקבלת כתנאי
ל8070 הגיעו שלא לתלמידים
הזדמנות ניתנה נוכחות; זמן
בקורס השעות את להשלים

הבא

הריאיון) (בזמן הקורס לפני את לעזוב נאלצה התלמידה רצופות פעמים 3 התמדה אי
על המשתתפים את ליידע הקורס
הקורס של הזמנים לוח

עקרונית התחייבות ולקבל
בלוח ועמידה השתתפות על

זמנים

אינדיווידואלי טיפול להכשרה להגיע קושי
בבוקר ב7:00 מעשית

של החשיבות הבהרת ועם התלמיד עם בירור למטופל התלמיד מחויבות
ולתלמיד למעסיק הקורס הקורס והעמדת המעסיק

לגבי יותר ברור וחוזה ראשונה בעדיפות
הדדית מחוייבות

הכשרה תכנית קביעת המעשית ההכשרה שעות שינוי להגיע גיאוגרפיקושי פיזור
ליכולת מותאמת להכשרה הבוקר בשעות

התלמידים מעשית

לגבי ברור חוזה קביעת התלמיד עם בירור ולמעסיק למטופל מחויבות
לקורס המחויבות לקורס למחויבות קודמת

למודים תכנית בנית גיאוגרפי פיזור
ממקום לריחוק מותאמת

ההכשרה

המעשית להכשרה הנוגעות מיוחדות בעיות ד.
מהתלמיד הציפיות הגדרת אישיות שיחות כי התלמידים הרגשת

הקורס לפני צורך ואין הכל יודעים
להתאמץ

_________ ________ _ _  _ _ __ ________ ______ ______ \

על ההכשרה משימת הטלת אל להתייחס בקשה המשתתפות אל התייחסות
בבית הראשית האחות תלמידות כאל המשתתפות העובדים מצוות חלק כאל
תשלום תמורת אבות, במוסד

בין בתיווך התערבות המדריכה של קשיחות
למדריכה התלמידות
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למניעה הצעות טיפול דרך בעיה
______________ _____________  ____        .    .__________ __.  _.  ~" *י~ ~

ללמד מוכנים היו לא מורים
ההכשרה בזמן אבות בבית

המעשית

ההרצאות בין רצף העדר
מעשית להכשרה

__ _____ ___ __ __________.._____.____ ______ _____._       \

רצף בנית ואחיות אחים ע''י החלפה מתוך צוות איש העדר *

מחויבות ויצירת ליווי הכנת המוסד מצוות ממושכות לתקופות המוסד
מצד רצופה לאחריות

המכשיר המוסד

ברורה תפקיד הגדרת הדדית ציפיות הבהרת ציפיות בין התאמה אי
המעשית ההכשרה והתאמת התלמידים לנכונות המוסד

זו להגדרה
ודאגה מדריכים הכשרת האפשר במידת וליווי סיוע הוראה כישורי חוסר
עבור כספיים למשאבים מדריכים של והדרכה

ההכשרה המעשית בהכשרה
לקחים והפקת והדרכה ליווי של הוראה כישורי חוסר

הבא לקורס המוסד צוות

" 

כמטפלות העםדת עם בקורסים ההשתתפות שילוב ה.
בימי עבןדה עבור תשלום אחרי לעבוד קשה היה

שיוכלו כדי הלימודים אוויר מזג עקב הלימודים
להתפנות _ _ _קשה

עבודה לשבוע להשתחרר
מעשית

בזמן יעבדו לא תלמידים מחליפים למצוא צורך היה
קיצבה ויקבלו הלימודים ההכשרה בתקופת

קשישים ב54 למטפלות
רצופים) ימים 5)

______________________._______.  _____ . .._____._____.___  .

והשתלמויות עיון ימי קיום מעסיקים עם עימותים
במקביל למעסיקים
המטפלים להכשרת

המעסיקים אחריות הדגשת מטופל איבדו תלמידים
המטפלת להעסקת _עקב_הקורס
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שבמדגם הקורסים בעשרת המעשית ההכשרה של והביצוע הארגון מתכונת וי: נ90ח

משרד משרד
מכללת מכללת העבודה העבודה
הנגב הנגב  והרווחה והרווחה

2  אשל 1  אשל 2  1  2 1  2  מטב 1  מטב 2  משען 1  משען והביצוע הארגון מתכונת
אבות בית אבות בית אבות בית אבות בית ביתחולים אבות בית ביתחולים אבות בית אבות בית אבות בית המעשית ההכשרה מקום
הספרדי גלעד אשדוד הלפרין הרצוג עירוני שיקומי טבעון רמת רמת  משען  משען
חיפה השומר תל אשקלון נשים עזרת שבע באר הרצפלד אפעל אביב רמת

ירושלים גדרה
11 2 1 31 2 5 1 1 בשבוע פעמים מסי

23 37 4 7 8 6 5 7 4 4 פעם כל שעות מסי
/j j 3 l 2.1 j 1 ן 1 ולליווי* להדרכה אחראי

בשבוע קבוע יום בחירת
+ + + + מטפל כל עלידי

לקבוצות הכיתה חלוקת ££
+ ^ ^ + + + + קטנות

היחידות/ בין רוטציה
+ + + + + מחלקות

קבוצתי/הרצאה מפגש
+ + + היום בסוף

רכז של צמוד מעקב
+ + + +J +J ■t_] ;♦_] +J הקורס 1

המעשית ההכשרה נערכה בו מהמקום קבוע צוות איש = l *
המעשית ההכשרה נערכה בו מהמקום קבוע לא צוות איש = 2

המכשיר מהארגון מקצוע איש = 3
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Abstract

This study presents a comprehensive, indepth evaluation of a new training program for home
care workers for the elderly which was developed by the National Insurance Institute.
Training home care workers for the elderly is one way of raising the professional level of
the job performance of the workers. Within the framework of the Community LongTerm
Care Insurance Law, there are 20,000 home care workers employed in Israel today by 400
public and private agencies. The majority of these workers have no formal training for their
job.

The National Insurance Institute developed and funded a basic training program for home
care workers which was initially implemented in 25 courses and included some 600 workers. 1

The implementation of the program was accompanied by an evaluation study conducted by
the JDCBrookdale Institute. The study was designed to evaluate the process of
implementation of the program and its contribution to the participants. It focused on three
basic questions:
 Do the course's contents and structure meet the needs of the participants?
 Does the course create changes in the worker's knowledge, skills, attitudes and behavior?
 How does the training program affect the employing agencies?

The training program was carried out by six training agencies selected for this purpose. The
evaluation was conducted on a sample of ten courses which were given by ifve out of the six
agencies. The study design was complex and used several sources of information and
different research tools. Data were collected from 240 participants, seven coordinators, 100 !

teachers, and 29 directors of agencies which employ home care workers. Data were collected
at several points in time during the course and a few months after its completion.

Analysis of the findings shows that the home care workers who participated in the courses
had, on average, worked as caregivers for two years. More than half of the participants
were employed by agencies from the private sector, and the other half were employed by
agencies from the public sector. The age and education composition of the population was
heterogeneous.

The evaluation highlighted several outcomes of the training program. The findings revealed
an increase in the participants' level of knowledge as measured by a test given to program
participants and to a control group of nonparticipants. Only 5 7c of the program participants
failed the test compared to37 $> of the home care workers in the control group. Regarding
attitudes toward their job, it was found that the participants had a positive attitude at the
beginning of the program and this remained unchanged at the end of the course.

As part of the study, a special assessment was carried out to identify the impact of the
training program on the quality of the job performance in theelderly's home. The findings
in this regard were not unequivocal. Nevertheless, assertions by participants and their
supervisors about having more confidence at work, a greater sense of responsibility towards
their job, and a greater willingness to work with complicated cases, attest to improved job
performance.



The evaluation of the structure, design and implementation of the program showed that all
of the involved parties were satisfied with the program. Still there are a number Of
adjustments and changes in the program's contents and implementation that need to be made.
For example, more time needs to be allocated to subjects related to the interaction between
the elderly client and the caregiver, while less time should be spent on subjects related t0
housekeeping.

Also, it was revealed that more interactive teaching methods need to be USed, 5asec| on
examples from thecaregiver' s work, in place of the lectures currently used. Itwas' found that
the ifeld practice part of the program needs to be revised; it was recommended to make it
more structured and to provide more professional guidance.

The recommendations from the evaluation study were used as a basis for revising the training
program. The revised program is currently being implemented in an additional 50 training
courses for home care workers for the elderly, financed by the National Insurance Institute.

i■



7

1

j

Acknowledgments

We would like to take this opportunity to thank the many organizations and people whose
assistance and cooperation made this study possible.

We would like to thank the members of the steering committee who were involved in all
stages of the study and contributed from their professional knowledge and experience: Sarit
BeitzMorai, Brenda Morgenstein, Esther Reiss, Rivka Shay and Ruhama Shlein from the
National Insurance Institute; Dalia Baruch from the Ministry of Health; Michal Eilat, Meira
Reisfeld,and Rachel Shuali from Matav; Oheliya Alon, Doirt Blit and Adina Shatz from
Mishan; Arnold Gross from the Negev College; Tali Zuk from Eshel; Zachariya Gamliel
from the Central School for Workers in the Social Services, the Ministry of Labor and Social
Affairs; Sara Gat from the Bnei Brak Municipality; and Jenny Brodsky from the JDC
Brookdale Institute.

We wish to thank the coordinators of the courses for their cooperation and assistance: Arnold
Gross, Tova Harel, Gitit Harpak, Dalia Hartov, Aliza Paz, Bilha Peleg, and Dorit Rahimi.

We thank the members of the steering committee and course coordinators for their assistance
and input in developing the assessment tool used to evaluate the worker's performance and
in the design of the test that was administered. We would also like to thank Rachel
Fleishman from the JDCBrookdale Institute for her advice in developing the assessment tool.

We thank Sima Harari and Shoshana Haklai whose dedication in applying the instrument for
assessing job performance made a significant contribution.

We would like to thank the agencies who employ the home care workers, as well as the
home care workers, teachers, supervisors, advisors and the elderly for their cooperation
during the course of the study.

Finally, we would like to thank our colleagues at the JDCBrookdale Institute for their
valuable comments and assistance duirng the course of our work. Thanks are due to Jenny
Rosenfeld who edited this report and Elana Shizgal who did the typesetting.



Table of Contents !

A. Introduction 1

B. Descirption of the Training Program for Home Care Workers 3

C. Goals of the Evaluation and Study Design 5
1 . Goals of the Evaluation 5
2. Study Design and Evaluation Criteira 7

D. Evaluation of the Training Program's Content and Mode of Operation 17
1. Admission into the Program 17
2. Characteirstics of the Participants 18
3. Training Needs of the Participants 22
4. Content of the Program 26
5. Mode of Operation 35
6. Teaching Methods 38
7. Field Practice 40
8. Participants' Satisfaction with the Program 44

E. Evaluation of the Program's Impact on Home Care Workers 45
1 . Knowledge Acquisition 46
2. Program's Impact on Home Care Workers' Attitudes towards the Job 49
3. Program's Impact on Home Care Workers' Attitudes towards
the Elderly 51

4. Program's Impact on Home Care Workers' Job Performance 54
5. Program's Impact on Turnover of Home Care Workers 60

F. Summary and Conclusions 62

Bibliography . 67
I
i1
1
I

1

i



Appendices

Appendix 1 : Syllabus for the Training Program for Home Care Workers
for the Elderly 71

Appendix 2: Mode of Operation of the Courses in the Sample 85

Appendix 3: Topics Taught in the Courses in the Sample,
as Reported by Teachers 86

Appendix 4: Topics Given Special Emphasis in the Courses in the Sample,
as Reported by Teachers 91

Appendix 5: Problems Encountererd by Coordinators during the Courses,
How they were Solved, and Recommendations for Preventing
Similar Problems in the Future, as Reported by Coordinators 95

Appendix 6: Mode of Organization and Operation of the Field Practice
in the Courses in the Sample 99

List of Tables

Table 1 : Description of the Training Program 4

Table 2: Study Design: Sources of Information,
Topics Examined and Instruments 9

Table 3: Distribution of the Control Group by Education
and Sector of Employer 13

Table 4: Selected SocioDemographic Characteirstics of the Participants
by Sector of Employer 19

Table 5: Selected Professional Characteristics of the Participants
by Sector of the Employer 20

Table 6: Distribution of the Participants in the Courses by Training Agency
and by Sector of the Employer 22

Table 7: Training Needs as Defined by Participants and by Agency Directors 24

Table 8: Topics Taught According to their Relationship to the Basic Tasks
of the Home Care Workers 25



ו

Table 9: Training Needs and Program's Contributions as Ranked by Participants 26
i

Table 10: Classification of Course Topics by Extent of Need and Extent
of Contribution as Indicated by Participants ' 28

Table 11: Classification of Course Topics by Extent of Contribution as
Indicated by Participants and Extent of Need as Indicated by Directors 30

Table 12: Satisfaction with the Course's Structure as Indicated by
Participants, Coordinators, and Directors of the Employing Agencies 37

Table 13: Percentage of Participants, Coordinators, and Teachers who Wanted
to Increase the Use of Different Teaching Methods 37

Table 14: Criteria and Tools for Measuring Outcomes of the Training Program 46

Table 15: Distribution of the Test Results  Comparison of the Study Group
and Control Group 47

Table 16: Multivariate Analysis (Regression) of the Test Results 48

Table 17: Participants' Attitudes towards their Job at the Beginning and
End of the Course 49

Table 18: Comparison of Attitudes Towards the Job at the Beginning and End
of the Course According to Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test 50

Table 19: Participants' Attitudes towards the Elderly at the Beginning
and End of the Course 52

Table 20: Compairson of Attitudes Towards the Elderly at the Beginning and End
of the Course According to Wilcoxon MatchedPairs SignedRanks Test 53

Table 21: Percentage of Home Care Workers Evaluated by the Nurse as
Performing Their Jobs Satisfactoirly, by Selected Parameters 55

Table 22: Percentage of Home Care Workers Ranked Highest by the Nurse,
by Area 56

Table 23: Job Areas in which Participants Reported Changes
Following Course Participation 58

Table 24: Percentage of Directors Who Reported Changes in Home Care
Worker's Job Performance Following Course Participation 59



List of Figures

Figure 1 : Components of the Evaluation Study 6 lJ


