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תודה הבעת

אש"ל. עלידי ומומו הוזמו אשר אדם כוח סקר במסגרת נכתב זה דו"ח

שירותי במערכת שונים אנשים מצד הדוק פעולה לשיתוף הודות נתאפשרה כתיבתו

שמותיהם. את כאן לפרט שנוכל מכדי רב שמספרם והרווחה, הבריאות .*

קיימים אינפורמציה צינורות אודות מסרו שהם במידע רבות נעזרנו

השירותים לצורכי באשר ובמחשבותיהנ1 בהצעותיהם נעזרנו כן וכמו לקשישים בשירותים

הנתונים סוגי בכלל,ועל לדיווח מערכת תכנון חשיבות על אלה צרכים השלכות כולל

בפרט. לדיווח מערכת תכנון במסגרת הדרושים

; אדם, כוח סקר של ההיגוי ועדת לחברי מיוחדת תודה להביע רצוננו
על הפוריות בהערותיהן לנו שסייעו הבריאות ממשרד וין ולצביה כהן לחמדה בעיקר

הביניים. דו"חות

ממכון פקטור חיים לנו סייע בדו"ח המוצעות באלטרנטיבות בדיון
הנתונים. לעדכון השונות ההצעות של העלות ובהערכת בהערותיו ברוקדייל

מזו^לבלהה ולאתי הדו"ח, את שערכה קפלן לאירים תודתנו  ולבסוף
אותו. שהדפיסו פרחי ולדורית אלון



ריווח למערכת אלטרנטיביות הצעות תכנון אי: כרך

עמוד העניינים תוכן

1 כללי רקע :1 פרק

3 הרו"ח ומבנה מידע מערכת בבניית עיקריות סוגיות :2 פרק

5 אדם כוח של עדכניים בנתונים לשימוש אפשריות מטרות :3 פרק ^
השירותים היקף ונתוני

5 כלליות מטרות א.
המבוישים הנתונים סוגי את המכתיבות מפורטות מטרות ב.

^ ארור) לטווח מטרות קצר, לטווח (מטרות

14 לקשישים שירותים לגבי קיימות מידע מערכות :4 פרק
14 עיקריים מידע מאגרי ארגון של כללי תיאור א.
18 המידע במאגרי המצוי המידע ב.
21 הקיימים המידע מאגרי שיפור ג.

22 העדכון ותדירות הנתונים סוגי השירותים, מסגרות :5 פרק
המידע מערכת של השונים במרכיבים דיון

22 לעדכון המיועדות השירותים מסגרות .1

26 לעדכן שיש הנתונים סוגי .2

27 הנתונים עדכון תדירות .3

לצרכי נתונים של שוטף לדיווח מערכת בתכנון אלטרנטיבות :6 פרק
28 . בישראל עדכון
28 העדכון למרכז ביחס הנתונים זרימת דרך א.

רישום איסוף, של חדשות שיטות בהנהגת הצורך מידת ב.
29 נתונים של ודיווח
30 נתונים של שוטף לדיווח מערכת בתכנון אלטרנטיבות גיבוש ג.

השירותים מיחידות ישירות מידע העברת :1 אלטרנטיבה
30 בלבד קלים שינויים הכנסת תוך לעדכון, למרכז

למרכז הקיימים הנתונים ממאגרי מידע העברת :2 אלטרנטיבה
3* בלבד קלים שינויים הכנסת תוך לעדכון,

למרכז השירותים מיחידות ישירות מידע העברת :3 אלטרנטיבה
35 אחידות רישום שיטות הנהגת תוך לעדכון,

השירותים ביחידות

למרכז הקיימים הנתונים ממאגרי מידע העברת :4 אלטרנטיבה
36 אחידות רישום שיטות הנהגת תוך לעדכון,

השירותים ביחידות

41 וסיכום דיון :7 פרק



כללי רקע :1 פרק

על נולד אש"ל עלידי שהוזמן בישראל לקשישים בשירותים אדם כוח סקר

השירותים במסגרות המצוי אדם לכוח באשר בסיסי במידע חמור מחסור של רקע

אינפורמציה גם חסרה ועור. תחלופתו מהירות הכשרתו, היקפו, סוגיו, השונות:
כוח של ואיכותיים כמותיים סטנדרטים ובין הקיים המצב בין הקיימים הפערים על

השירותים. יחידות על הממונים בעיני הרצוי המצב לבין בינו אדם,או

של והרחבה בהתפתחות שהתאפיינה בתקופה ובמיוחד במידע המחסור

הקשישה האוכלוסייה לצורכי הציבורית התודעה התהדרות עם יחד  לקשישים השירותים

בהם. האדם כוח ושל השירותים של רציונלי תכנון כל בפני רציני מחסום היוו 
ואחראלם מנהלים  מפתח אנשי של מעמיק ראיון על התבסס אדם כוח סקר

לנו: איפשר זה ראיון לקשישים. ובריאות רווחה בשירותי אחרים

שמירתו בגיוסו, הכרוכה הבעייתיות את הממונים רואים בו האופן על לעמוד (א)

השונים. תפקידיו על האדם כוח של והכשרתו ניצולו
להניח, שניתן כפי ואשר, השירותים את המנהלים האנשים כישורי את לבדוק (ב)

לפחות אז כי המסופקים, השירותים מהות את לא אם מבוטלת, לא במידה קובעים
יעילותם. ואת איכותם את

האדם כוח להיקף באשר כמותי מידע קיבלנו השירותים על האחראים באמצעות (ג)

וכמויות סוגים מתנדב), אדם וכוח לשירות מחוץ הבא אדם כוח (כולל המצוי

היקף על מידע נתקבל כן; כמו קיים. אדם כוח ותחלופת מבוקש אדם כוח של

המוסדיים. השירותים היקף על בעיקר  השירותים

ומילאו ,1981 ,1980 במרוצת דו"חות של בסידרה דווחו שנאספו הנתונים
מספר זאת, עם הסקר. עריכת לפני קיים היה אשר הריק החלל את מבוטלת לא במידה

זה: בהקשר מתחייבות הערות

ומהימנות) עלות חישובי ועל מטרות על (המושתתת המחקר שמתודולוגיית מובן (א)

למשל, כך, לאסוף. היה שאפשר הנתונים סוגי על מסויימות מיגבלות הטילה
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זה, בהקשר משמעותה, 'אחראים') רק (אלא שירותים עובדי רואיינו שלא העובדה

עמדותיהם על העובדים, של הכשרתם על מהימנים נתונים לאסוף אפשרות חוסר

ועוד. קשישים עם עבודה כלפי

הראשונה המחצית ובכל 1978 מסוף החל בוצעה אשר שדה עבודת על התבסס הסקר (ב)

היום בהיותם מסויימת, במידה נתונים התיישנות היא הדבר ומשמעות 1979 של

ומעלה. שנתיים בני כבר

שירותים יחידות השירותים: במערכת שינויים חלו זו תקופה במשך

המצוי האדם כוח בהיקף שונים שינויים חלו התרחבו. או נפתחו שאחרות בעוד נסגרו
מתחלופה כתוצאה וביו המוזכר הסוג מן מהתפתחויות כתוצאה ביו  השונות ביחידות
עובדים קבוצות ואצל מסויימים מטיפוסים ביחידות למדי גבוהים למימדים המגיעה

במידת מעודכנים בלתי הינם ומעלה, שנתיים לאחר הסקר, נתוני כן על מסויימות.
ויחמיר יילר זה שמצב מובן בהם. השימוש על מסויימות מיגבלות המטיל דבר מה,

עם יחד מלכתחילה. לו מודעים היו במבצעיו, כמוהם הסקר, ומזמיני הזמן, במשך

מסוג נתונים של שוטף לדיווח שיטה הצעת של הרעיון גם נולד הסקר הצעת גיבוש
הסקר. במסגרת נאספו אשר היאובייקטיביים') (או הכמותיים הנתונים

סוג לגבי מחודשת בדיקה לערוך לנכון מצאנו כזו הצעה גיבוש לצורך

של בסיס על זאת וכל השירותים) והיקף אדם כוח (בנושאי לעדכן שיש הנתונים
כבר הסקר, עריכת לצורך אמנם, אלה. בנתונים שימוש של אפשריות מטרות הגדרת

הזדמנות נתוניםיהינה של שוטף לדיווח מערכת לתכנון שיטה הצעת אך זה נושא נבדק

הלקחים את ומפיקה עצמו הסקר מימצאי את בחשבון הלוקחת נוספת לבדיקה נאותה

ומבעיותיו. מיהצלחותיו' מביצועו,

 השירותים במערכת שונים במקומות אדם כוח בנושאי הקיים המידע כל

לצורך ושיטתיות שלמות וביתר מחדש נבדק  וזרימתו מהימנותו שלמותו, צורתו,
אדם, כוח נתוני לעדכון אלטרנטיבות מספר לבדוק מנסה הנוכחי הדו"ח ההצעה. הגשת

ותוך 'רציניות' מטרות להגשמת לתרום יכולתם אלה, נתונים 'שימושיותםישל לאור

הבא, בפרק מפורט הדו"ח מבנה הקיימת. המידע זרימת מערכת של בחשבון לקיחה
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הדו"ח ומבנה מלרע מערכת בבניית עיקריות םוגיות :2 פרק

ההצעה בגיבוש אותנו נחתה והי עליידינו אומצה אשר הכללית הגישה

לקשישים,מוצגת בשירותים אדם כוח בנושא נתונים של שוטף לדיווח מערכת לתכנון

הבא: בתרשים סכמטית .>

; 'רצויות1 מטרות
כוח תכנון בתחום

אדם

ו

כלליימ שיקולים לצורך ירצוי' מידע מערכות על מידע
דרך לבחירת המטרות השגת ועל השירותים

העדכון . בהן המידע זרימת

\^ לעדכן; מידע איזה י/
שירותים אילו לגבי 1^
באיזה דרכים; באילו
אחראי מי תדירות;

עדכון? על

במלבן כאשר ליתפוקות' 'תשומות' בין מקשרים זה בתרשים החצים

לפרט חייבת כזאת הצעה עדכון. הצעת כל של המרכזיים הפרמטרים מופיעים התחתון

ברצוננו משתנים או מידע פריטי אילו אחרות, במילים או, הדיווח תוכן מהו (א)

במסגרת לכלול מציעים שאנו השירותים סוגי מהם (ב) שוטף; באורח לעדכן

המידע את לאסוף נבקש לגביהם השירותים הם מה  לדיווח' השירותים 'אוכלוסיית
באיזו (ד) הנתונים; דיווח את לבצע כדאי דרכים באילו (ג) ב(א); פורט אשר

על דיווח, על האחראי הגורם מי (ה) הנתונים; דיווח את לבצע רצוי תדירות

וכדומה? דו"חות פרסום עיבודם, ריכוזם, הנתונים, איסוף השונים, היבטיו
ל(ג). ובפרט הקודמות לנקודות הדוק קשר קשורה זו שנקודה מובן

'המידע את אחד מצד שנבדוק לאחר רק להגיע נוכל זו מעין להצעה



ץ,  4

שכבר המידע את שניי ומצד אדם כורו תכנון בתחום רצויות' 'מטרות להשגת הרצוי'

במערכת. זורם
שיקולים סמר על להיעשות יכולה דיווח של אלטרנטיבות מספר ביו בחירה

1 מובן ועוד. האיסוף תכיפות כפילויות, מניעת המידע, ושלמות מהימנות עלות, של
0■■

אף העדכני הדיווח 'הרצוי'. המידע כל את יספק שוטף שדיווח לכך לצפות שאין
יו

*י שונות. בעיות של לעומק לימוד לצורך במחקרים צורך מבטל אינו
אלה. מטרות השגת לצורר הנחוץ ו'מידע' 'רצויות' מטרות מציג 3 פרק

/ א1;שים עם לנו שהיו ובשיחות אדם כוח סקר במימצאי מעט לא נעזרנו המטרות בהצהרת

f , אדם. כוח ונושאי שירותים תכנון לנושא הקרובים שונים

/ ■ ". השימוש באפשרויות ודן הקיימות המידע מערכות את מציג 4 פרק

י עדכון. לצורך עלידיהן הנאספת באינפורמציה

המידע. זרימת של לארגון שונות בגישות בקצרה דנים אנו 5 בפרק

נתונים. של דיווח מערכת לארגון אלטרנטיביות הצעות ארבע מציג 6 פרק

\ באלטרנטיבות לדיון כרקע השונות. באלטרנטיבות דיון מביא 7 פרק

נפרד: בכרך המוצגים נספחים שני הוכנו השונות

המידע במערכת זרימתם ואופן עיקריים מידע פריטי מציג אי: נספח  ב' כרך

ושלמותו. המידע מהימנות של בניתוח מלווה התיאור הקיימת.

במערכות בשימוש הנמצאים השונים המידע טופסי מצורפים בי: נספח

קיימות. מידע

/ ■
6

/ "י  .

/ ■   י ו
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היקף ונתוני אדם כוח של עדכניים בנתונים לשימוש אפשריות מטרות :3 פרק
. השירותים

השירותים היקף על נוספים ונתונים אדם כוח נתוני של קביעתם כאמור,

תפיסה על מושתתת להיות צריכה  שוטף לדיווח מערכת במסגרת לכלול רצוי אותם 

בנושא כללי דיון מקדימים אנו כו, על אלה. נתונים של לישימותם באשר ברורה

שימוש קרובות, לעתים נדרש, אלה מטרות השגת לשם כי מובן האפשריות'. 'המטרות

שוטפת. במסגרת לאוספם אפשרות שאיו מסויימים בנתונים

הלב תשומת בהפניית הינו אפשריות מטרות של לפירוטן נוסף יתרון
שוטף. לדיווח מערכת במסגרת שיכוסו לצפות שאין אספקטים לאותם

לגב 'ספציפיות'. ומטרות 'כלליות' מטרות ביו בהמשך נבחין

אנו איו כאשר ארוך, לטווח ומטרות קצר לטווח מטרות בין נבחיו האחרונות

האפשריות. המטרות כל את לכלול מתיימרים

והמשתנים אפשריות' 'מטרות ומתומצתת מרוכזת בצורה מוצגים 3.1 בלוח

אלה. למטרות הקשורים

כלליות מטרות א.

מערכת על ומוסכמת מרוכזת מעודכנת, אינפורמציה דרושה כללי, באופן

ך^ ^^ רבשירות^דז^עילות לתכנוןעפע^לות מוצא כנקודת השירותים היקף ועל אדם כוח

■ האחידה האינפורמציה במידת תלויות והצלחתו התכנון אפקטיביות ומקיפות.

להלן השירותים. ופיתוח בשירותים הטיפול איכות נושא קידום שתאפשר והכוללנית
?^<'ifn)j±^^f&h ^> ' ?3T'/r > כ*/ יפי ? כלליות: מטרות רשימת

לקידום תכניות לפיתוח כבסיס  לעתיד המגמות קיימי^חיז^ שירותים מיפוי .1

בשירותים. הטיפול איכות בתחום חשיבות רב מרכיב שהינו האדם כוח
מוסכמים*) נתונים ועל מונחים על המבוססת י אחידה מצב להגדרת בסיס יצירת .2

השירותים. לפיתוח תכניות תכנון לקראת מוצא נקודת ישמשו אשר משותפים,
_ . .  . _

נתוני עדכון לגבי הבריאות במשרד שונים שירותים נציגי עם בירורים ^במסגרת
: חיצוניים בינשירותיים נתונים בקבלת הצורך את הנציגים הדגישו אדם, כוח

אדם. כוח ותכנון שירותים תכניות לגבש כדי למשרד



\ אלה* מטרות למילוי הרלבנטיים המידע פריטי אדם. כח כנתוני שימוט של אפשריות מטרות  */1

_ : ארור לטוור מטרות קצר לטווח מטרות טרות ~^~^~\^ \

יד'5] תפק פיתוח ופיתוח יהארגוו מערר בנית מחסור הקטנה שיעור הקטנת בדפוסי טינוי רמה העלאת י משתל^ם'' סןגי
תקן 1 השיר במערך לקשישיכ שירותים הכשרה , תחלופה איוש מקצועית ^^^^ נ1טתנים

1 | גרונטולוגיה | "י^___

' a 1 1 ! a1 J מ 1 1 מ 1 | ן מ , ן מ ו עובדים מספר קבוצות

. י ח ה ו בסיסית והכשרה השכלה נתוני נתונים
1 n 1 ן ה ן גרונטולוגיה הכעורה נתוני לעידכון

/ מ 1 1 ת 1 מבוקשים עובדים מספר טוטף

j  , i יו 1 תחלופה טיעור
י 1 1 ו [ 1 פנויה שמסרה זמן מטר

> I r ן בעייתיים עובדיםתפקידים סוגי ביו קונפליקטים

1 1מ 1 מ 1 ו ת 1 ותפקידם מתנדבים מספר

1 1 ן מ ן תפקיד ודרישות תפקיד תיאור קבוצת
אדם כה של וסטנדרטים נתוני

1 . קע ר
f g ן ו ן , ן מאושרים תקנים

ן ן . . של והיצע ביקוש נתוני
 במשק עובדים

ץ ן שמספקות מערכות על נתונים
הטכלה

. 1 . . . תפקידים איוש מדיניות
שירותים לפיתוח קיימות תכניות

ן ן ותחזיות דמוגרפיים נתונים
קשישים לעתיד

סל הערכה השירות, תפקיד את הממונים תפיסות עוברים, לעזיבת סיבות העבודה, כלפי ומתנדבים עובדים עמדות עבודה, תנאי כגון: מעמיק מהקר המחייבים נתונים נכנסו לא .1
ועוד. מוסדיים שירותים לעומת קהילתיים שירותים

t קראה: מ

אדם. כח בסקר נאסף לא המידע המתאים; בטור נר. י המצוי המטרה למילוי נהוץ המידע פריט ! |

ל אדם. כח בסקר נאסף המידע המתאים; בטור המצויינת המטרה למילוי נחוץ המידע פריט מ ן

בלבד. חלקי היה אדם כח בסקר שנאסף המידע המתאים; בטור המצויינת המטרה למילוי נחוץ המידע פריט R ן

k י יי
__ ._!
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השירותים, נותני בקרב הכללית והתחושה שההתרשמות כיון יותר: ספציפי באופן .3

ופיתוח בקידום הצורך של הינר, בשדה, הביצוע ברמת ואם המינהלית ברמה אם

משותפות הגדרות בעלת שוטפת מידע מערכת לעצב יש  הקהילתיים השירותים

בקהילה. הניתנים השירותים להרחבת תכניות ופיתוח גיבוש שתאפשר קבועות

שירותים, והיקף אדם כוח בנושאי שוטף באופן המתעדכן נתונים מאגר יצירת .4 "*

אשר שונים בנושאים נוספות ממוקדות מחקריות1 ליפעולות בטיט להוות שיוכל

השירותים. מערכת של המשתנים לצרכים בהתאם ייקבעו

המבוקשים הנתונים מוגי את המכתיבות מפורטות מטרות ב.

הסבר: נקודות כמה נקדים

ארוך. לטווח למטרות קצר לטווח מטרות בין הבחנה נעשתה המטרות בניתוח .1

הרלוונטיים. המשתנים מטרה כל לצד פורטו שיטתי באופן .2

בצורה (אם אדם כוח בסקר כבר שנאספו משתנים ביו הבחנו המשתנים ברישום .3

כוח סקר במסגרת באיסופם נסיון שאין משתנים לבין חלקית) בצורה ואם מלאה

ולשם האינפורמציה איסוף אפשרויות בירור לשם בלבד טכנית הינה ההבחנה אדם.

אדם. כוח סקר במסגרת הנתונים איסוף בשעת שעלו מבעיות למידה

לבין שוטף לאיסוף שניתנים נתונים בין הבחנה נעשתה הנ"ל להבחנה במקביל .4

של המקובלת בשיטה להיאסף יוכלו ולא מיוחדים מחקרים עריכת שיחייבו נתונים
העדכון. כלי

של פונקציה כמובן הינה הדיווח במסגרת לכלול שיש הפריטים מוג לגבי ההחלטה .5

העדכון). ועלות המטרות רשימת (כמו נוספים גורמים
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. י קצר לטווח מטרות

מוסדיות, תוך הכשרות שונות: עובדים קבוצות של המקצועית הרמה העלאת*1 .1

וכדי. השתלמויות

הרלוונטיים: המשתנים

נאסף הנתון גיאוגרפי: איזור תפקיד, סוג שירות, סוג לפי עובדים מספר א.

אדם. כוח סקר במסגרת גם

אלה נתונים נאספו אדם כוח סקר במסגרת בסיסית: והכשרה השכלה נתוני ב.

בלבד. הממונים לגבי

נתונים נאספו אדם כוח סקר במסגרת ספציפית: גרונטולוגית הכשרה נתוני ג.
בלבד. הממונים לגבי אלה

במידה לרוב, קיימים, כאלה נתונים תפקיד: ודרישות תפקיד תיאור נתוני ד.

פירוט. של אחרת או זו

מתן הבטחת המקצועיים, העובדים מרכיב העלאת למשל, . איוש בדפוסי שינוי .2

וכדי. במתנדבים שימוש מסויים, מסוג טיפול

הרלוונטיים: המשתנים

ואיזור יחידה תפקיד, סוג שירות, סוג לפי מאויישות ומשרות עובדים מספר א.

אדם. כוח סקר במסגרת נאסף זה נתון גיאוגרפי:

ואיזור יחידה ידם, על הממולא תפקיד שירות, מוג לפי מתנדבים מספר ב.

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו כאלה נתונים גיאוגרפי:

ואיזור יחידה תפקיד, שירות, סוג לפי איוש דפוסי לגבי סטנדרטים ג.

השונים. והמשרדים השירותים ממרכזי ירוכז וקיים שבמידה נתון גיאוגרפי:

השירות מן נציגים עם נתונים של שוטף לדיווח מערכת תכנון בנושאי לבירורים
למדד בנוסף לזקן, והתייחסותו יחסו מבחינת העובד במדידת הצורך את העלו לזקן

ולא מורכב מעמיק מחקר מחייב כזה משתנה פורמלית. מקצועית הכשרה של קיים
שוטף. דיווח של במסגרת להיכלל יכול

תפקיד. סוג לפי נתונה במסגרת העובדים להתפלגות הכוונה איוש' 'דפוס במונח
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פעמי, חד סקר שמחייב נתון בשוק: מסויים עובד בסוג מחסור על נתונים ד.

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה העבודה, לפריון המכון מחקרי עם בשילוב אולי

וכד'.

בשירותים לעבוד ובפועל בכוח ומתנדבים עובדים נכונות על נתונים ה.

בנושא המנהלים תפיסות על נתונים נאספו אדם כוח סקר במסגרת לקשישים:

להיעשות צריכה הנושא ובדיקת שוטפת במסגרת כאלה נתונים לכלול אין זה.

ושירותים. תפקידים של מםויימים בסוגים המתמקד מיוחד מחקר במסגרת

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו שלא נתונים תפקידים: איוש מדיניות ו.
נתונים עובדים: של שונים סוגים בין קונפליקטים בעייתיים, תפקידים ז.

אדם. כוח בסקר נאספו שלא

עובדים. של תחלופה שיעור הקטנת .3

הרלוונטיים: המשתנים

שירות יחידת בכל ומין גיל, עובד, סוג לפי אחרונה בשנה תחלופה שיעור א.

מדיווחי מהנתונים חלק נאספו אדם כוח סקר במסגרת גיאוגרפי. ואיזור
המנהלים.

בלבד מנהלים דעות נאספו אדם כוח סקר במסגרת :* בשירות עבודה תנאי ב.

ספציפיות יחידות לגבי רק זה נושא לבדוק מקום שיש ייתכן זה. נושא לגבי

התחלופה. בעיית עלתה בהן

סקר במסגרת עבודתם: מקום וכלפי קשישים עם עבודה כלפי עובדים עמדות ג.

לימוד לצורר אלו. בנושאים המנהלים עמדות על נתונים נאספו אדם כוח

שירותים ביחידות רק לבצעו שיש שייתכן מחקר לערור יש העובדים עמדות

במיוחד. חמורה התחלופה או המחסור בעיית בהן

שיש ייתכן אדם. כוח סקר במסגרת נאספו שלא נתונים לעזיבה: סיבות ד.

במיוחד. חמורה התחלופה בעיית שבהן ספציפיות, שירות יחידות לגבי לאוספם

הועלתה אדם כוח נתוני עדכון בנושא לזקן שירותים נציגי עם בירורים ^במסגרת
רמת העלאת בין מסויים קשר על השערה והרווחה העבודה משרד לזקן בשירות

התחלופה. שיעור לבין עבודתם) תנאי והטבת (השתלמויות העובדים
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סקר במסגרת נאספו שלא נתונים ועזיבה: לעבודה התקבלות שביו זמן פרק ה.

צילומי על שמתבססת מערכת במסגרת לאיסוף קשים אלה נתונים אדם. כוח

ועובד. עובד כל אחרי עוקבת אינה אר תכופים מצב

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו שלא נתונים תפקידים: איוש מדיניות ו.

השירותים. ביחידות שונים מסוגים בעובדים מחסור הקטנת .4

הרלוונטיים: המשתנים

ואיזור מוסד סוג תפקיד, מוג לפי ידם על מאויישות ומשרות עובדים מספר א.

אדם. כוח סקר במסגרת נאסף הנתון גיאוגרפי.
יחידה תפקיד, שירות, סוג לפי איוש של ותקנים אובייקטיביים סטנדרטים ב.

והמשרדים השירותים ממרכזי ירוכז וקיים שבמידה נתון גיאוגרפי: ואיזור

השונים.

ואיזור מוסד סוג עובד, סוג לפי לאיוש ומשרות מבוקשים עובדים מספר ג.

אדם. כוח סקר במסגרת נאסף הנתון גיאוגרפי:
הנתון גיאוגרפי: ואיזור מוסד סוג עובד, סוג לפי פנויה שמשרה זמן משר ד.

אדם. כוח סקר במסגרת נאסף

במסגרת הספציפי: השירות וכלפי קשישים עם עבודה כלפי עובדים עמדות ה.

התרשמות לשם זה. בנושא המנהלים תפיסות על נתונים נאספו אדם כוח מקר

ביחידות לבצעו שיש שייתכן מורכב, מחקר לערוך יש עובדים עמדות לגבי

עוברים. של משמעותי מחמור קיים בהן שירותים

ארוך לטווח מטרות

ומתנדבים). עובדים (של הגרונטולוגי בתחום כולל הכשרה מערך בניית .1

הרלוונטיים: המשתנים

נאסף הנתון גיאוגרפי: איזור תפקיד, סוג שירות, סוג לפי עובדים מספר א.

אדם. כוח סקר במסגרת גם

במסגרת בלבד הממונים לגבי נאסף הנתון בסיסית: והכשרה השכלה נתוני ב.
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אדם. כוח סקר

בלנד הממונים לגבי נאסף הנתון ספציפית: גרונטולוגית הכשרה נתוני ג.

אדם. כוח סקר במסגרת
במרכזי המצב ולמידת ניתוח שמחייב נתון תפקיד: ודרישות תפקיד תיאורי ד.

י'"

השירותים.
איזור שירות. סוג לפי ממלאים שהם והתפקידים מתנדבים מספרי על נתונלם ח.

אדם. כוח בסקר נאספו כאלה נתונים יחידה: וסוג גיאוגרפי
ההיבטים בתחום ומשלימה,בעיקר בסיסית הכשרה המספקות מערכות על נתונים ו.

השוטף. הדיווח במסגרת לא ייעשה שאיסופם רקע נתוני אלה הגרונטולוגיים.
לי.בי נתון נאסף אדם כוח סקר במסגרת קשישים: עם עבודה לגבי עמדות ז.

בלבד. ממונים
ודעותיהם קשישים עם לעבודה מיוחדת הכשרה לקבל וממונים עובדים נכונות ח.

הכשרה. להם נחוצה בהם תחומים לגבי
קשישים. עם לעבודה מיוחדת הכשרה לקבל ובפועל בכוח מתנדבים נכונות ט.

שונות. הכשרה שיטות של ויעילותן בכלל הכשרה מתן אפקטיביות על נתונים י.
במקום הכשרות מקצועיות, חד לעומת מקצועיות רב קבוצות של (הכשרות

וכד'). העבודה למקום מחוץ הכשרות לעומת העבודה

שוטף. דיווח במסגרת לא מיוחד, מחקר מחייבים וייי: נתונים
לקשישים. שירותים ופיתוח רהארגון .2

הרלוונטיים: המשתנים

והיקף גיאוגרפי איזור תפקיד, סוג שירות, סוג לפי עובדים מספר א.

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו כאלה נתונים לקשישים: שניתנים השירותים

ביצוע): לפני מייד או ביצוע של (בתהליך שירותים לפיתוח קיימות תכניות ב.

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו כאלה נתונים
יש קשישים: מספר גידול לגבי לעתיד, ותחזיות דמוגרפיים נתונים ג.

גם (ראה צרכים תחזית בניית לצורך בעיקר כתשתית, אלה נתונים על להתבסס

1
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הבא). הסעיף את

צפויים בשינויים בהתחשב לעתיד, ותחזית בהווה הקשישים צרכי לגבי אומדן ד.

מבוסס להיות יוכל מעמיק צרכים מחקר ועוד). קשישים אוכלוסיית (גידול

מידגם. על

במחקר אלה נתונים הערכת וכוי: משפחותיהם הקשישים, של וערכים עמדות ה.

רהארגון. לשם עליהם והסתמכות חדפעמי

במסגרת להיעשות יכולה ומוסדיים: קהילתיים שירותים תרומת*1 השוואת ו.

מעמיקה. הערכה

השירותים. במערכת חדשים תפקידים פיתוח .3

הרלוונטיים: המשתנים

סוג תפקיד, סוג שירות, סוג לפי עובדים של שונים בסוגים מחמור על נתון א.

4 סעיף (ראה המחסור נתוני מעיבוד יתקבל הנתון גיאוגרפי: ואיזור מוסד

אדם. כוח סקר במסגרת נאספו אשר קצר) לטווח המטרות בפרק

סוג תפקיד, מוג שירות, מוג לפי בפועל ותפקידם מתנדבים מספר על נתון ב.

ודרושים אדם כוח בסקר גם שנאספו נתונים גיאוגרפי: ואיזור יחידה
מטרות בפרק 2בי סעיף (ראה איוש בדפוסי שינוי מטרת מילוי לשם לאיסוף

קצר). לטווח

נאסף לא עובדים: של שונים סוגים בין קונפליקטים בעייתיים, תפקידים ג.
השוטף. הדיווח במסגרת לא יותר, מעמיק מחקר מחייב אדם. כוח בסקר

כתשתית אלה בנתונים להשתמש יש לעתיד: ותחזית הקשישים צורכי לגבי אומדן ד.

2די סעיף (ראה לקשישים שירותים ופיתוח רהארגון מטרת למילוי גם הנדרשת

ארוך). לטווח מטרות בפרק

והרווחה, העבודה משרד לזקן, בשירות השירותים נציגי עם בירורים **במסגרת
כוח נתוני של שוטף לדיווח מערכת תכנון בנושא חולים ובקופת הבריאות במשרד

והיערכותם. הקהילתיים הצרכים של יותר רבה בהדגשה הצורך הועלה אדם,
להיכנע אסור אך מדידתם, המקשה בשיטה ובנויים ערוכים הקהילתיים השירותים

עליהם. ואינפורמציה כולל מבט ולהפסיד זה לקושי



13

נתון קשישים: עם בעבודה להשתלב ובפועל בכוח ומתנדבים עובדים נכונות ה.

אדם כוח סקר (במסגרת עמדות של פעמי חד מחקר בעזרת אליו להגיע שיש

שיש ייתכן קשישים). עם עבודה כלפי השירותים מנהלי תפיסות נבדקו

ביחידה חדש תפקיד פיתוח של ספציפית לתכנית בצמוד מקומית בבדיקה להסתפק

למילוי גם נדרש זה נתון וכד'. אדם בכוח מחסור מבחינת בעייתית מקומית

קצר). לטווח מטרות בפרק 2 סעיף (ראה איוש בדפוס שינוי של מטרה

נאספו אדם כוח סקר במסגרת בשירות: עבודה תנאי על אובייקטיביים נתונים ו.
נתון לאסוף מקום שיש ייתכן זה. בנושא מנהלים של סובייקטיביות דעות רק

המחסור. בעיית עולה בהן יחידות לגבי רק זה

ונתונים פנויות משרות  עובדים של שונים סוגים לגבי העבודה' 'שוק מצב ז.
אדם. כוח סקר במסגרת נאספו לא בשוק: עובד של מסויים בסוג מחסור על

עבודה, לפריון המכון מחקרי עם במשולב אולי חדפעמי, לסקר מקום יש

וכדי. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

את המנהלים ותפיסת תפקידים איוש מדיניות אדם כוח סקר במסגרת נבדקה לא ח.

חדפעמי מחקר לערוך מקום שיש ייתכן השירות. למלא צריך אותם התפקידים

בנושא.

אדם כוח צורכי לגבי תפיסתם על משפיעות השירות תפקידי את המנהלים תפיסות

'הרצוי' בין גדול פער למרות בו מצב נתגלה אדם כוח (בסקר השירות. של

קטן, הינו נוספים לעובדים הביקוש הקיים, האדם כוח מבחינת ל'מצוי'
השירות). תפקידי את המנהלים בתפיסות נעוץ להיות יכול חלקי הסבר יחסית.

a

I
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לקשישים שירותים לגבי קיימות מידע מערכות :4 פרק

בקשרים הקשורות שונות במסגרות ניתנים בישראל לקשישים השירותים

מיחידות עובר שונים מסוגים מידע שונים. לגופים מימוניים או פיקוחיים
המשתנות ובםדירות בתדירות המפקחים, ו/או המממנים לגופים עצמן השירותים

סוג עלפי היא אף משתנית המידע של ומהימנותו שלמותו מידת למקרה. ממקרה

מדובר. בו המידע וסוג היחידה
של מפורט ניתוח הקיימים. העיקריים המידע מאגרי את נסקור להלן

שעליה הטפסים מערכת ב'; שבכרו א' בנספח נמצא מהמאגרים אחד כל אל המידע זרימת

כי. שבכרו ב' בנספח נמצאת המידע זרימת מושתתת

עיקריים מידע מאגרי ארגון של כללי תיאור א.
נתייחס מידע" "מאגר במושג עיקריים. מידע" "מאגרי שישה היום ישנם

שירותים. יחידות ממספר נתונים ארצית,המרכז או מחוזית מקומית, ברמה לגוף כאן

הינם: המאגרים

והרווחה; העבודה במשרד לזקן השירות .1

והרווחה; העבודה שבמשרד בלשכות ומינהל לארגון המחלקה .2

הסיעוד, אגף ושיקום, ממושכות למחלות אגף הבריאות: במשרד אגפים .3

הציבור; בריאות אגף

הבריאות; במשרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה .4

חולים; קופת מרכז .5

המדינה. שירות נציבות .6

נשים ארגון משען, (כגון שונים ציבוריים ארגונים קיימים לכך, בנוסף

השירותים יחידות של מידע מאגרי בחינת נם שהי אירופה) מרכז עולי ארגון סוציאלי,
המחוזיות ברמות משמע  ביניים1 ביתחנות מידע מאגרי גם קיימים כן, כמו שלהן.

עשוי המידע חולים. קופת ושל הבריאות, משרד של והרווחה, העבודה משרד של

הארצי. המאגר ברמת מאשר יותר מפורטת בצורה אלה בתחנות להימצא
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בחן המידע פריטי וזרימת השירותים יחידות של במקצת מופשטת הצגה

.4.1 בתרשים מופיעה השירותים) והיקף אדם כורו לנושאי (הרלוונטיים
הקיימים: העיקריים המידע מאגרי את בקצרה נפרט להלך

השירותלזקובמשרדהעבודהוהרווהה .1

והקהילתיים המוסדיים השירותים על המפקח הגוף הינו לזקו השירות

במסגרת .1966 מעונות, על הפיקוח חוק בתוקף נעשה מעונות על הפיקוח לזקן.
במקרה רשיון קבלת (או הרשיון חידוש לצורך המעונות על הדיווח גם מתקיים זו
1א', (טפסים לשנתיים או לשנה שנה, לחצי ניתנים הרשיונות חדש). מוסד של

. לא רב, הינו הרשיון בבקשות הכלול המידע בז). נספח ב', כרך ראה  1בי \

עיבר ואינו לזקן בשירות נאגר הוא ומהימנה. מלאה בצורה ממולא הוא תמיד ■■

בולט מקרה הריווח. חובת על מקפידים המוסדות כל לא כן, וכמו למיכון, !

לגבי נוסף מידע למשרד. מדווחים אינם אשר משען מוסדות הינם זה בהקשר

נספח ב', בכרך 1וז 1ה', 1ד', 1גי, (טפסים המפקחים בדו"חות כלול המעונות

ושיטתי. סדיר אינו זה דיווח ואולם בי)
השירות בידי אין ואולם קהילתיים שירותים על גם מפקח לזקן השירות

קרובות לעתים אלה שירותים אלה. שירותים לגבי נתונים של שיטתי ריכוז
המקשה דבר אחד, גוף מאשר ליותר ופיקוחית מימונית ארגונית, מבחינה קשורים

עליהם. נתונים איסוף על

המחלקהלארגון_ומינהל_בלשכות_במשרד_העבודה_והרווחה .2

עליהם. מפקח המשרד ואולם המשרד עובדי אינם הלשכות עובדי כידוע,
הלשכות. פועלות שבמסגרתן המקומיות הרשויות את מממן גם הוא

המתייחסים תלתחודשיים בדיווחים חייבות רווחה לשירותי הלשכות

ותשלום) אישור (לצורך המחוז אל הלשכה מן מועברים הדיווחים הלשכה. לעובדי

סמך על והרווחה. העבודה שבמשרד בלשכה ומינהל לארגון למחלקה וממנו

בלשכות. האדם כוח למצבת בנוגע שנתיים דו"חות המחלקה מוציאה אלה דיווחים
מאלה יותר 'גסות' לזקן אדם כוח של שונים סוגים לגבי הדיווח קטיגוריות

ו
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אדם. ורו כ בסקר בשימוש שהיו

כגון לפעולות בנוגע למחוז מועברים נוספים תלתחודשיים דיווחים
הוראות להוצאת כבסיס ומשמשים וכד1 מועדונים במסגרת פעולות חמות, ארוחות

שלא כך הממוכן, לטופס במעבר לאיבוד1 יחולו המידע מן חלק ממוכנות. תשלום

הפעולות. את ביצע אשר האדם כוח היקף את לשחזר ניתן

במשרד_הבריאות_1_אגף_למחלות_ממושכות_ושיקום_והאגף_לבריאות_הציבור אגפים .3

ממושכות למחלות באגף מצוי סדיר, בלתי באופן נאסף אשר מםויים, ידע
כרוניים. לחולים הפרטיים החולים בבתי האדם לכוח בנוגע ושיקום

לאחיות הביקוש היקף בנושאי הציבור לבריאות באגף מידע מצוי כן, כמו

ותכניות שירותים היקף לגבי וגם אחיות, של הכשרתן המשפחה, לבריאות בתחנות

לפיתוח.

בבתי סיעודי אדם כוח לגבי מידע הסיעודי האגף מרכז לכך, בנוסף

נתוני בעיקר וכולל ידנית מעובד המידע ותכנוניים. פיקוחיים לצרכים חולים

הסיעודי האדם כוח לגבי כוללת תמונה מספק המידע מחלקה. תפקיד, השכלה,

החולים. בבתי שונים) ארגונים חולים, קופת הממשלה, עלידי (המועסק

לכלכלה_רפואית_וסטטיסטיקה_במשרד_הבריאות המחלקה .4

תנועת לגבי חודשיים דיווח טופסי ממלאות בארץ האישפוז יחידות
רפואית לכלכלה למחלקה אותם ומעבירות וכד', תפוסה מיטות, על נתונים חולים,

זה ומצורפים החודשיים הנתונים מעובדים כאן הבריאות. במשרד וסטטיסטיקה

השונות המחלקות בין האבחנה את לחדד ניתן שנתית. תמונה הצגת לצורך לזה

לצורכי אלה בנתונים להשתמש יהיה שאפשר כדי קלים שינויים הכנסת עלידי
בי). כרך 3ב', (טופס הדיווח

חולים קופת מרכז .5

אמבולטוריות יחידות לגבי שיטתיים נתונים אוסף חולים קופת מרכז

היקף כולל המידע חולים. קופת של ואישפוזיות טיפול) להמשך יחידות (כולל
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וביקוש המרכז ביוזמת גרונטולוגיה הכשרה בסיסית, הכשרה נתוני אדם, כוח

מדי כוללניות לעתים הינן משתמשים בהן העובדים קטיגוריות ועוד. לעובדים,

עזר. וכוח אחיות של שונים סוגים ביו מבחינות ולא

לבסס הנראה כפי ויש למדי צנטרליסטית מערכת מהווה כללית חולים קופת

הנתונים מאגר על חולים קופת של הקהילתיות היחידות לגבי הנתונים איסוף את

המרכז. של

שירותהמדינה נציבות .6

המידע במערכת מיוחד בקובץ מצויים הבריאות משרד עובדי על נתונים
באופן מדווחים הנתונים המדינה. שירות בנציבות מדינה עובדי של הממוכנת

ומעודכנים ב'), כרך ,3 טופס (ראה למחשב להעברה המותאמים טפסים על סדיר

בשיבוצו שינוי שחל ברגע או ממנה יציאתו למערכת, היכנסו ברגע העובד לגבי

נעבודה.

עלפי הבחנות כגון העדכון, לנושא חיוניות הבחנות בקובץ אין כיום
קצר. זמן תוך יונהגו כאלה הבחנות ואולם חולים בבית מחלקה סוג

מידע במאגרי המצוי המידע ב.

האפשרות קביעת לשם כמובן, קריטית היא הקיימות המידע מערכות בחינת

מידע צינורות המצאת לשם או בהם, הזורם ובמידע הקיימים בצינורות להשתמש

חדשים.

שירות מוג לגבי המראה 4.2 לוח את תיכנו הקיים המצב של בחינה לצורך

הלוח קיים. מידע ממאגר הנתון את לאסוף ניתן האם נתון, מידע ופירוט ספציפי

מלא, יחסית הינו האם המתקבל: המידע של אישלמותו, או שלמותו, על גם מצביע

קיום על מעידה בלוח A האות מאוד. חלקי או חלקי העדכון); צרכי של (במונחים

ממוכן. מידע

הבאות: העובדות על מצביעה בלוח התבוננות
אלו מידע פריטי המידע. במאגרי כלל נאספים שלא מידע פריטי ישנם א.
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אינפורמציה יקבלו! קיימות מלרע במערכות לוח^&טימוש
טירותים ויחידות מידע פריטי לפי

וי

היקף בקוש jנתוני תפקיד תאזר מספר י זמן משר | | 1 'הכשרה י י יו
שירותים ןוהיצע תקנים . דרישות מתנדבים שמשרה j שיעור עובדיסן מס' גרונטולו הטכלה / מידע פרטי
ותוכניות ןעובדים מאושרים תפקיד ותפקידם פנוייה | תחלופה מבוקטים גית" בסיסית בפועל 'איוט

לעתיד ןבםמק וסטנדרטים1 / יחידות
r ךזז^ י דזןר ידריתך י יי י

ill 1! . ||U 'יי י i ■■■,;! אבות* |(iבתי II I 11'"II II II1 ftp י ~^ 1 'זזךךן r^ rrrr H
| I ! I , ,x ! 11. ! 1, . 1 מטעו אבות בתי
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I ■]\. Jj | מוגן דיור
1 1 י; ^1 1 י: 1 r *7"j 1 ' 1 **" '

1 j 1 | / / כרוניים*" לחולים פרטיים חולים בתי
: ■ י 1 י י י 1 י 1 י י | 1 י !| ! י 11 1 | 1 ! 1 י י "1 |י 1 ו ן ו ; ן ן י י י 11 ו ו ן ן ן ן 1VI ■ייך ו 1 "ןי' ןי . . J ך 'j\ \ . 1 !I\\\\\ ■. ■\\\ \\\\ ' ' j j; ■ . , ! לחולים ציבוריים חולים בתי

, ' 1 I Illlm i, I IN lill^hll, Ijljlf |;ijHl[l||1!^1| |1; tf חולים קופת  כרוניים
ו ו 11, לחולים ציבוריים חולים ^^^^^בתי ' jj אחרים  כרוניים

I[' I T1iI!I' I 111 i 1] I 1 1 IIII!! I I , '\ . ■] \I| II''' j /^r 'I|I M :,' : 1 לחולים ממשלתיים חולים בתי
Hill I [!III I I I 1 J^. II [I M, 1 1'|HMI|I!IfI H 1 |jjj| A ביינ"ם

| 1; ;I 1 |I:!!i' : ; ■■ ■, j 1 (^1 11 A כרוניים לחולים גריאטריות מחלקות

!i II |l!' ';: ;I1! ■' 1 i 1 i I| i 1 1> ; 1!i;j^ I Ij | 1.; ; 1 j ,A 1 Am 1 גריאטריים מרכזים
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1 j j 1.j i! ' I !Ij J ו שירותים  חולים קופת יחידות
M! , Hi \\\ I ill >'' , f< £_ \\\\\ ' * A I':ji^i ! קהילתיים
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1. 1 י 11 !111' 1 | / // ו \\\ .| //// /../■ שירותים*** מרכזי

ממוסד. באופו יזומות שאינו גרונטולוגיות הכשרות לשחזר קשר, כי נראה המשרדים. עלידי שיזומר, להכשרה רק הכוונה  גרונטולוגיה הכשרה 1

שונות המלצות ויש שונים בסטנדרטים מטתמש הפיקוח היחידות. רוב לגבי תפקיד ודרישות פורמליים סטנדרטים אין כללי באופן  וסטנדרטים דרישות תפקיד, תאור
גיבוש). בשלבי (הנושא

המעונות. על הפיקוח חוקר מכוח לזקן בשירות קיימת האינפורמציה בדר"כ  אבות בתי *
אלה. יחידות לגבי מרוכז באופן משען מארגון כזו אינפורמציה לקבל ניתן לזקן. בשירות לגביהם אינפורמציה אין  משען של אבות בתי

הישיר הפיקוח יועבר שלפיה הבריאות במשרד הרהארגון מגמת את לזכור יש הבריאות. משרד עלידי מוכרים חולים בתי רק כוללים כרוניים לחולים פרטיים חולים בתי **
שם. עבודה נוהלי גיבוש (בשלב הציבור. בריאות ללשכות אלה יחידות על

■ של שירותים מרכזי של מידע מערכות לגבי רק אמור כאן הפירוט אחד. מידע ממערך אינפורמציה קבלת מאפשרים שאינם בינשירותיים מרכזים אלו כלל בדרך  טירותים מרכזי ***
י אוטונומיות. אגודות אש"ל,

ממוכנת. שהאינפורמציה מציינת בלוח A האות מקראה:
מלאה. אינפורמציה ///////////

למודיפיקציה. ניתן בלבד. מהפריט חלק לגבי או בלבד, מסויימות עובדים קבוצות לגבי חלקית, אינפורמציה |~ ///////
קיימת טלפעמים (למרות שיטתית בצורה ב"ועל נאספת שאינה אינפורמציה האינפורמציה. חיזוק ל"ם המיי'ג בנ'"יי מיייפי^יית ^^ו^י$איסלו2הלהכניס י /7/|



20

מתנדבים, עלידי הממולאים ותפקידים המתנדבים מספר תחלופה, שיעורי בעיקר: הם

גם המשמש גוף עלידי יזומה שאינה כזאת (בפרט גרונטולוגית הכשרה על נתונים
ואחרת. מידע) כמאגר

מדובר למאגרים. אינפורמציה מעבירים שאינם שירותים סוגי קיימים ב.

של (לא ממושכות למחלות ציבוריים חולים בתי מוגן, דיור של בפרוייקטים בעיקר

.a.שירות מרכזי חולים, בבתי גריאטריות מחלקות חולים), קופת

מאוד. חלקי או חלקי מידע של רבים מקרים קיימים ג.
טפסים על מצוי הוא כן, כמו ממוכן. אינו המידע מקרים בהרבה ד.

כרוכה מיכון לצורך סטנדרטיים לטפסים שהעברתו כך שונות, בצורות שונים מסוגים
טעות. של יחסית גבוהה ובהסתברות רבה בעבודה

אחידים. לא דיווח בטפסי מתקבל השונים השירותים מן שמתקבל המידע ה.

במקרה בלבד,אפשרי,רק קיימים מידע במאגרי ששימוש כן, על נראה,

מתוך מסויימים שירותים סוגי ולהוציא הנחוצים המידע סוגי את לצמצם ונחליט

.6 בפרק השונות האלטרנטיבות בהצגת נחזור זה לנושא השירותים. אוכלוסיית רשימת

של ברמה מבעיות נובע למרכז שמגיעה האינפורמציה בטיב מהבעיות חלק

שהצטבר נםיון מתוך לנו, ידוע עצמן. השירותים ביחידות האינפורמציה רישום

י:י המפקחת, המערכת מן שנתקבלה אינפורמציה ומתוך אחרים סקרים אדם, כוח בסקר

הבעיות הדגמת לצורך ליחידה. מיחידה שונה ביחידות הפנימי הרישום ששיטת

אי. נספח ב', כרך ראה בפועל, איוש בנושא שירותי פנים ברישום I

אופן לגבי הערה ראה  המידע שלימות סעיף  7 עמ' אבות בתי א.

דיווח. לצרכי טפסים של שונה מילוי

/ צורת מידע, כלי סעיפים:  ב1 מידע מקור  8 עמ' אבות בתי ב. y

למוסד. ממוסד השונות פנימי רישום שיטות על דיווח ראה  המידע זרימת

המידע שלימות סעיף  16 עמ' כרוניים לחולים ציבוריים חולים בתי ג.

למוסד. ממוסד השונה פנימי רישום בשיטת עובדים ומספר איוש על דיווח ראה  ..

ו
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 25 עמי לזקן מיוחדים עובדים עט חברתיים לשירותים לשכות ד.

התקנים מילוי בשיטת עקביות חוסר משתמע  והערות מהימנות הערכות סעיפי

הפנויים.

על דיווח ראה  המידע זרימת צורת סעיף  27 עמי שירותים מרכזי ה.

השוטף. הפנימי הניהול צרכי לפי במרכזים המשתנה רישום

תמונת לנו מוכרת פנים. לצורכי אחידים בטפסים ברישום מחוייבות אינן היחידות
פרטים בחינת  לעבודה המתקבלים עובדים של שיטתי רישום בחוסר המאופיינת מצב

באשר מסויימים במוסדות בהירות חוסר , . . וכוי. השכלה לידה, שנת של בסיסיים
נובע מאליו חופשות. הכשרה, עזיבה, לצורכי עובדים תנועת חולים, לתנועת

את ומלאה מהימנה בצורה אלו^למלא מעיו מוסדות מאוד,.על קשה כאלה שבמקרים

לשקול כן, על יש, המפקחים. לגורמים או המידע למאגרי המועברים הדיווח טופסי

עצמם,. למוסדות רבה תועלת שיביא מה ביחידות. אחידות פנימי רישום שיטות הנהגת

במידה הם גם ישונו (אשר המפקחת למערכת הדיווח טופסי מילוי על מאוד ייקל
עדכון לשיטות המוצעות האלטרנטיבות מבין ממויימות אלטרנטיבות העדפת על ויוחלט

הנתונים).

עצמן) השירותים יחידות של לרמה ירידה (בלא הקיימים המידע מאגרי שיפור ג.

ממויים פריט לגכי במאגרים הנאסף המידע בהם המקרים גם הוצגו 4.2 בלוח

שאינו מפני ובין מםויימים עובדים לסוגי מתייחס שהוא מפני (בין חלקי חינו
מהווים אלה מקרים במיוחד. שיטתי לא או מועט אף או הדרוש) המידע כל את כולל

במערכות ושיפורים שינויים הנהגת אפשריים: שיפורי 'מוקדי טבעי באורח למעשה

.4.2 בלוח מלאות הלא המשבצות של חלקי) (לפחות למילוי להביא יכולה הקיימות
. (A באות ממוכן המידע בהם מקרים סומנו (בלוח מיכון הנהגת הינו שני מסוג שיפור

להבטיח מנת שעל נראה חלקיות. לתוצאות רק להגיע ניתן קלים שיפורים באמצעות

יחידות ברמת לכת מרחיקי שינויים להנהיג יש העיקריים, המידע סוגי כל את

עצמן. השירותים
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העדכון ותדירות הנתונים סוגי השירותים, מסגרות :5 פרק

המידע מערכת של השונים במרכיבים דיון
מסגרות_השירותיםהמיועדות_לעדכוו .1

במסגרת לכלול כדאי אותן השירותים מסגרות הו מה הינה השאלה

* תמונה בקבלת מעוניינים אנו לגביהן המסגרות הן אלו העדכון1? 'אוכלוסיית
השירותים. והיקף האדם כוח מצב של שוטפת

לקשישים בשירותים דיווח של לבעיות מתייחסים אנו זה דו"ח במסגרת

כן אם מתייחמים, אנו אדם. כוח סקר במסגרת אותנו שהנחתה לגישה בלבד,במקביל

מכריע חלק מהווים שהקשישים או לקשישים, בלעדי באופן שירותים המספקות ליחידות
במסגרתן אשר שירותים יחידות נכללות כן ביחידה. השירותים מקבלי כל בין
מיוחדות תכניות או לקשישים, מיוחדים עובדים לקשישים, תתיחידות קייתות

הבאים: בשירותים מאותרת זו אוכלוסיה לקשישים.

כרוניים לחולים חולים בתי אבות, (בתי ממושך לטיפול מוסדות .1

מוגן); דיור של ויחידות
חולים; בבתי ופםיכוגריאטריים גריאטריים שירותים .2

או לקשישים מדורים קיימים בהן חברתיים לשירותים מחלקות .3

לקשישים; מיוחדים עובדים

כרוניים; בחולים לטיפול ויחידות טיפול להמשך יחידות .4

מועדונים; .5

[. לקשישים. מונע לטיפול תכניות קיימות בהן המשפחה לבריאות תחנות .6

'המרכזים את השירותים, יחידות את המציגה יותר, מפורטת רשימה

, להלן מצורפת השונות, הבעלויות את וכן אליהם קשורות אלה שיחידות הפיקוחיים1

.(5.1 (רשימה

חשוב נתונים של שוטף לדיווח המיועדת הנבחרת האוכלוסייה בקביעת

חלק תכלול שבהתחלה כך בשלבים, הדיווח מערכת את לבנות להתחיל לזכור,שאפשר
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עליהן המפקחים והמרכזים בעלות) מוג ולפי שייטים יחידות =5.1 רשימה

פיקוחי מרכז בעלותילג^ות1 יחידה סוג
 והרווחה העבודה משרד 1יייירמ לזקו^2 רשירות עיריות לקשישים מעונות לזקו1. ר'שייות משען תשושים) (עצמאיים,

סוציאלי נשים ארגון
אש"ל

אירופה מרכז עולי ארגון
גריאטריים מרכזים

'*,,,*,, "m,™ יי גייא"י"ם רכזים .* ."<* .2
. (סיעודיים)

לחולים הבריאותאגף משרד ~,4,n*, ,, ,
ממושכות ומחלות כרוניים לחולים חולים בתי .3

פרטיים5 כרוניים
; הבריאות משרד משען לחולים חולים בתי 4

סוציאלי נשים ארגון ציבוריים כרוניים
הבריאות משרד חולים קופת לחולים חולים בתי .5

* קופת של כרוניים
חולים

הבריאות משרד ממשלתית בעלות נכתי;נלילםיממשחלתייי^ 6

הבריאות משרד ממשלתית בעלות גריאטריות, מחלקות .7
חולים קופת בבתי ופסיכוגריאטריות

הדסה כלליים4 חולים

לזקן. לשירות ידוע אינו שקיומם מעונות מספר שקיימים ייתכן .2

במקרים הבריאות. למשרד קשורים שאינם קטנים פרטיים מוסדות מספר קיימים 3
ביותר. מועט הינו המשרד מטעם הפיקוח אלה

גבוה הקשישים אחוז בהם פנימיות ומחלקות יום מחלקות הכנסת לשקול אפשר .4
במיוחד.

<
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 ■ (המשך) 5.1 לשימו;

פיקוחי מרכז נעלית יחידה סוג
וסניפים מרכז  חולים קיפת חולים קופת טיפול להמשך יחידות 8

מחוזיים ומעקב 

נל"כית ^ייו^יי"™ הבריאות משרד לחולים יחידות .9
כרוניים

בלשכות יבייאית משיי הבריאות משרד המשפחה לבריאות תחנות .10
מחוזיות] חולים קופת מונע טיפול יש נהו

חילים *ופת לקשיש

עיריות עיריית לקשיש בריאות מרכזי .11

משען משען מוגן דיור סוכנות12. סוכנות
סוציאלי נשים ארגון סוציאלי נשים ארגון

אירופה מרכז עולי ארגון מרכז עולי ארגון
אירופה

והרווחה העבודה משרד רשויות לשירותים לשכות .13
חברתיים*

מקומיות רשויות מקומיות רשויות מרכזי שירותים, מרכזי .14
משען משען מועדונים יום,

מתנ"ם מתנ'יט

סוציאליים עובדים או לזקן מדורים קיימים בהן בלשכות להצטמצם אפשר (*
(של לקשיש אגודות על המידע גם יתקבל הלשכות באמצעות לקשישים. מיוחדים

נפרדות. שירותים כיחידות האגודות הכנסת של האפשרות גם קיימת ואחרות) אש"ל

4
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עלידינו. הוצגו אשר לאלה מעבר אף מסגרות יתווספו הדרגתי ובאופו מהמסגרות

ובחשיבותו הדיווח מערכת את לבנות יהיה ניתן בה במהירות תלוי יהיה הדבר

השונות. המסגרות של היחסית

בעלות מסגרות אף זו לאוכלוסייה. יתווספו הזמו שבמשך הנמנע מן לא

טפסים במערכת נאספים מהנתונים שחלק לזכור יש יותר. 'אוניברסלי' אופי
על שנמליץ במידה לקשישים. שאינם ולשירותים לקשישים לשירותים שמשותפים

המסגרות על השינויים את להחיל אפשרות וגם טעם יהיה לא ושינויים שיפורים

בלבד. לקשישים

העובדים קבוצות את להגדיר בבואנו אותנו להנחות צריכה דומה גישר.

ביריטי התרכזנו אדם כוח בסקר העדכון. במסגרת במיוחד מתעניינים, אנו בהן

בנושא ואילו האדם כוח סוגי בנ^ל ביקוש) או קיים היקף (כגון מםויימים מידע

בין: להבחין ניתן עקרוני באופן האדם. כוח מסוגי בחלק רק התמקדנו התחלופה

סוציאליים, עובדים אחיות, (רופאים, מקצועיטיפולי אדם כוח א.

פרהרפואיים; עובדים

עזר; כוחות ב.

מטבח עובדי תחזוקה, עובדי (פקידים, ותחזוקתי פקידותי אדם כוח ג.

ונקיון),
ליהעדיף' הניהולי).בבואנו האדם כוח את להוסיף יש אלה סוגים לשלושה (כאשר

על מודרכים להיות עלינו אדם, כוח של מםויימים סוגים הנתונים עדכון במסגרת

הדיווח. מטרות ידי

בכוח הכרוכה רצינית השאר,בעייתיות הבליט,בין אדם כוח סקר לדוגמא:

'מזמין' זה דבר נאותה. אינה שרמתו אדם העזר,ככוח בכוחות וכפרט הסיעודי האדם

מופנות להיות עשויות כאלה (תכניות עובדים. של כזה לסוג הכשרה תכניות הכנת

של אלה בסוגים להתמקד סביר כן, על ניהוליים.) או מקצועיים לעובדים גם כמובן

והפקידותיים. התחזוקתיים בעובדים ופחות עובדים

:. הינן לקשישים בשירותים המתנדבים מספר והגדלת מתנדב אדם כוח הכשרת
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אדם כורו סקר הנוכחית. והקפאות הצמצומים בתקופת ונפרט רצויות, מטרות

תפקידים המבצעים מתנדבים לאלף מעל קיימים לקשישים השירותים שבמערכת העלה

שכיר, אדם כוח למדי) מצומצמת (עדייו ממויימת במידה שונים^מחליפים, מסוגים

לה לתת ויש חשובה זה אדם כוח לגבי מידע קבלת לכן, אותו. משלימים או

גבוהה. עדיפות

ס^גיחנתו^נימשישלעדפו 2

היקף ונתוני אדם כוח בנתוני שימוש של המטרות בנושא שהובא הדיון
נתונים השוטף,לעומת בעדכונם צורר שיש נתונים של קיומם על השירותים,הצביע

למדי. מעמיקות לעתים חדפעמיות, מחקריות לבדיקות עניו הוא שאיסופם אחרים

האלטרנטיבות בהצגת (בהמשך, הריווח. בשיטת גם תלויים לעדכון הנתונים סוגי
מעין להציג מבקשים אנו כאן זו.) סוגיה נדגיש נתונים, של שוטף לדיווח השונות ■

לכלול: צריכה כזאת רשימה לדיווח. נתונים של 'מקסימליסטית' רשימה

השירותים היקף על נתונים בפרט הניתנים, השירותים היקף על נתונים (1)

ותפוסה); מיטות (מספרי המוסדיים
מאויישות); מישרות מספר עובדים, (מספר הקיים האדם כוח היקף על נתונים (2)

תפקיד); לפי כאלה, ישנם (אם מאושרים תקנים מספר על נתונים (3)

מישרות מספר ביו הפער כגון: אינדיקטורים על המבוססים ביקוש על נתונים (4)

בפועל; עובדים ביקוש או, מאושר, תקנים מספר לביו מאויישות
האדם כוח היקף בין פערים על המבוססים נוספים בעובדים צורך על נתונים (5)

שונים; סטנדרטים עלפי קיים להיות שצריך האדם כוח לבין הקיים

, המתנדבים; של תפקידיהם ועל בשירותים המתנדב האדם כוח היקף על נתונים (6)

זמן תקופת במשך שעזבו העובדים ומספר החדשים העובדים מספר על נתונים (7)

תחלופה); (נתוני נתונה

בסיסית; והכשרה השכלה גיל, נתוני (8)

זמן תקופת במשך העובדים שעברו גרונטולוגיות והכשרות השתלמויות על נתונים (9)
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גם אך גריאטריות השתלמויות לגבי מידע בקבלת מיוחד ענייו יש נתונה.
השתלמויות או יותר כללי אופי בעלות מקצועיות השתלמויות לגבי מידע בקבלת

נהלי; המי בתחום

מינהל בנושאי כלליים, מקצועיים בנושאים והכשרות השתלמויות על נתונים (10)

זיקנה. בנושאי דווקא ולאו ועוד,
בנושאים: בעיקר רקע', ב'נתוני להיעזר מציעים אנו לכך, בנוסף

השירותים; לפיתוח תכניות 

בי). נספח (ראה השונים הגורמים עלידי המאורגנות הכשרה תכניות 
.. הפיקוחיימ. מהמרכזים שוטף באורח להתקבל יוכל אלה מנתונים חלק

1

תר2כנ5_עב?ננ_י'נ?נ511 .3
הינה אדם כוח נתוני לעדכון 'האופטימלית' התדירות תיאורטית,

גורמים: שלושה של פונקציה
נתונים; של מסויים סוג לגבי הרצויה הדיוק מידת (א)

מםויים; בתחום הצפויים השינויים מהירות (ב)

שונה בתדירות או מאוד, נמוכה מאוד, גבוהה בתדירות עדכון של ביצוע אפשרות (ג)

נתונים; או מסגרות של שונים סוגים לגבי

שונה. בתדירות עדכונים בין העלות הבדלי (ד)
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בישראל עדכון לצרכי נתונים של שוטף לדיווח מערכת בתכנון אלטרנטיבות :6 פרק

דיווח: למערכת השונות האלטרנטיבות מהות את קובעים פרמטרים שני

בהנהגת הצורך מידת (ב) המידע; לעדכון למרכז ביחס הנתונים זרימת דרך (א)

נתונים. של ודיווח רישום איסוף, של חדשות שיטות

העדכון למרכז ביחס הנתונים זרימת דרך (א)

המידע למרכז ומהם קיימים נתונים למאגרי השירותים מיחידות זורם המידע .1

תרשים). (ראה

1~| |~~1 /~7 [ן |~~1 □ □ שירותים יחידות

( \ ( * ) J מידע מאגרי

Jן מידע לעדכון מרכז

המידע למרכז היחידות מן ישירות זורם המידע .2
תרשים). (ראה המידע. מאגרי אל גם ובנפרד

| | | | | | | ] | | | | שירותים יחידות
<\y \/ \ '\ ^ \ ' \y \

מאגיי \ ' '' \'\^'W \ _^מידע/ / V\'\ \\\
1/1/ | ן מידע לעדכון מרכז

יי ^>^ \ ^''
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בתפקדה הקודמות הגישות שתי את המשלבת מעורבת גישה כמובן קיימת

מידע פריטי לגבי השניה וכמו מםויימים מידע פריטי לגבי הראשונה הגישה כמו

אחרים.

שבהם: העיקריים את כאן ונציין וחסרונות יתרונות גישה לכל

מתקבל שהמידע והעובדה המידע מאגרי את 'עוקפת' אינה הראשונה הגישה

הצורך נמנע כן, כמי העדכון. של הוזלה מאפשרת השירותים מיחידות ולא דרכם

נוסף, לגורם לדווח נדרשות אינן אשר השירותים יחידות על מדי רב עוממ בהטלת

השניה. הגישה במסגרת קורה שהדבר כפי
זאת, לעומת כפילויות. ליצור ועשויה יותר יקרה הינה השניה הגישה

ייתכן מסויימים במקרים המידע. איסוף על המרכז של שליטה יתר מאפשרת היא

המפקח לגורם מאשר 'נייטרלי' לגורם נאמנות ביתר ידווחו השירותים שיחידות

המממן. ו/או

רשות הינו המידע לעדכון שהמרכז הינה שהוצגו הגישות בשתי ההנחה

לצורך למרכז נחוץ זה מעין מעמד מממן. או פיקוחי ממרכז חלק ולא עצמאית

על עדיף עצמאי שמרכז נראה הצרכים. של כוללת וראייה מספקת עצמאות הבטחת

מצד פעולה שיתוף קשיי לעורר שעשוי מצב ממשלתי, ממשרד למשל, חלק, שהינו מרכז

אחרים. וגופים משרדים

נתונים של ודיווח רישום איסוף, של חדשות שיטות בהנהגת הצורך מידת (ב)

איסוף דרכי ועל קיימים נתונים על מבוסס להיות יכול העדכון

איסוף ועל חדשות רישום שיטות הנהגת על להסתמך גם יכול הוא אך קיימות,
הנתונים זרימת דרך אלו, פרמטרים שני השירותים. מערכת בתוך חדשים נתונים

ודיווח רישום איסוף, של חדשות שיטות בהנהגת הצורך ומידת העדכון למרכז ביחס

מצורף): תרשים (ראה אלטרנטיבות ארבע מולידים נתונים,
הכנסת תוך לעדכון, למרכז השירותים מיחידות ישירות מידע העברת (1

בלבד; קלים שינויים
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שינויים הכנסת תוך לעדכון, למרכז הקיימים הנתונים ממאגרי מידע העברת (2

יי בלבד; קלים

שיטות הנהגת תוך לעדכון, למרכז השירותים מיחידות ישירות מידע העברת (3

השירותים; ביחידות אחידות רישום

שיטות הנהגת תור לעדכון, למרכז הקיימים הנתונים ממאגרי מידע העברת (4

השירותים. ביחידות אחידות רישום

זרימת דרך ףל!"
הנתונים .^'^

המאגרים באמצעות לעדכון למרכז ישלףןת לעדכון ^^^^^.^למרכז הצורך ^^,מידת רשינוי 1

2 אלטרנטיבה 1 אלטרנטיבה בלבד קל שינוי

4 אלטרנטיבה 3 אלטרנטיבה אחידות רישום שיטות הנהגת

נתונים של שוטף לדיווח מערכת בתכנון אלטרנטיבות גיבוש (ג)

ר1עברת_מידע_ישירות_מיחיד^ת_השירותים_למרכז_לעדכון1_תור  1 אלטרנטיבה

יחידות לכ300 בדואר יישלחו אדם כוח מקר שאלוני בנוסח שאלונים השיטה:

של במקרה נתונים. של שוטף לדיווח היחידות אוכלוסיית את המהוות

הימרכזים'. מן יתקבל המידע המשפחה, לבריאות תחנות מועדונים,
ו;403 ראשונה פנייה לאחר 4035303; של גודל בסדר להיענות לצפות יש

בשליחת צורר יהיה (60^503;) היחידות יתר לגבי חוזרות. פניות לאחר 5035

הממולאים. השאלונים קבלת לצורר מראיינים

האובייקטיבי החלק לגבי *

1
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המצוי האדם כוח להיקף השירותים, להיקף יתייחס זה מידע לעדכון: המידע

נבחרים סוגים לגבי תחלופה נתוני יתקבלו כן, כמו מתנדבים). (כולל והמבוקש

הרחבת מיטות, הסבת (מסוג: מקומי בדרג פיתוח תכניות על ונתונים אדם כוח של

העובדים. הכשרת על נתונים יעודכנו לא וכוי). שירות הוספת מטבח,

בתחילת (מוצע בשנה פעם ייערך העדכון הדו"חות: פרסום ותדירות העדכון תדירות

הדו"חות ופרסום הנתונים עיבוד חדשים. 64 של תקופה למשך קלנדרית) שנה כל

השנה. של השניה במחצית ייעשו

*(1981 יולי (במחירי עלות
בשקלים עלות ארם** כוח

פעילות

משרה \ השדה, עבודת על אחריות המידע, מרכז ניהול .1
90,000 מח"ר 8 דרגה הדו"חות ופרסום הנתונים עיבודי על

משרה 1 עיבודים בביצוע עזרה השדה, עבודת ריכוז .2
124,000 מח"ר 6 דרגה

חצאי 5 נתונים) (איסוף שדה עבודת .3
משרות

שנה ל35
140,500 מח"ר 5 בדרגה

30,000 אש"ל) (כולל נסיעה הוצאות .4

6,000 כרטיסים) 6000) ניקוב .5

משרת 1/3 תיכנות .6
מתכנת

37,500 מח"ר 5 בדרגה

20,000 מחשב הוצאות .7

30,000 שונות משרדיות הוצאות הדפסה, הוצאות .8

שקל 478,000 סה"כ

: בלבד. הערכות כאל העלות נתוני אל להתייחם יש *

אחרת. צויין כן אם אלא שנתי בסים על חושב **
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יתרונות

המידע. איסוף על המירע לעדכון המרכז של מלאה שליטה על מבוססת השיטה .1

עליהם מתבצע לא פורמלית מבחינה פיקוח תחת היותם שלמרות מוסדות ישנם .2

האלו השירות מיחידות שחלק ייתכן מסויימים בנושאים מעשי. באופו פיקוח י

גוף עם מאשר נינוחה* יותר הרבה בצורה 'נייטרלי' מרכז עם פעולה תשתפנה

השירו,1. עלידי המבוקש אדם כוח כזה: לנושא דוגמא מפקח.

כאפשרית. עצמה את והוכיחה אדם כוח בסקר נוסתה זו שיטה .3

חסרונות

וייתכן המפקחות המערכות ובין המרכז בין המידע באיסוף כפילויות ייתכנו .1

'מתחרים'. נתונים מאגרי ייווצרו שונים שבנושאים

 וקפדני שוטף רישום הדורשים בנושאים מספקת מהימנות בהשגת רב קושי קיים .2

העובדים. תחלופת נושא כגון
אמנם לעדכון. הנתונים ביו והשתלמויות הכשרה נתוני נכללים לא זו בשיטה .3

איסוף כל את לסרבל עשויה הוספתם אך כאלה נתונים גם לאסוף לנסות אפשר

סבירה. לא במידה הנתונים
רחב בהיקף שדה עבודת על בחזרה הצורך מפאת גדולות הוצאות מחייבת השיטה .4

יחסית.

בשיטות הנוהגות השירותים יחידות של דיווח על הסתמכות יותר, כללי באופן .5 ;

ביחידות אחידות רישום שיטות הנהגת בלא ליחידה, מיחידה שונה פנימי רישום

אינטגרטיבי משותף בסיס יוצרת ואינה מהימנות של בעיות משאירה השירותים,

השירותים. לכל

האישי המידע מעמד היא בה, לדון ויש הנוכחי בדו"ח נידונה לא אשר סוגיה *
כל עבור או המפקחים הגורמים עבור גלוי או חסוי כמידע המרכז בידי המצוי
מוסד של לשמו להתייחס העשוי ספציפי למידע (הכוונה למרכז מחוץ שהוא גורם

המוסדית). במערכת המתפקד מםויים אדם של לשמו או
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העברת_מידע_ממאגרי_הנתונים_הקיימים_למרכז_לעדכו0_תור_הכנ0ת  2 אלטרנטיבה

ואת הקיימים במאגרים הקיימת המידע מערכת את תיארנו 4 בפרק

בהם. המצוי במידע המשתמשת בשיטה הקיימות המיגבלות

השונים המידע מאגרי עם נמשכות התקשרויות ייצור מידע לעדכון המרכז השיטה:

השירותים יחידות בנוסף, התקופתי. ועיבודו מהם המידע קבלת לצורך

מסויימים נתונים להוסיף והמממנות הפיקוחיות המערכות עלידי תחוייבנה
זו אינפורמציה יקבל המידע עדכון מרכז ממילא. חקיימים לדיווחים

המידע. מרכז צרכי לפי נוספים, נתונים איסוף לשם שיורחבו המידע ממאגרי

אותם את רק לקבל ניתן והדיווח, הרישום בשיטות שינוי בלא לעדכון: המידע

אינפורמציה. פחות לקבל ניתן זו שבאלטרנטיבה כר למאגרים, מדווחים שכבר נתונים
ותכניות בשירותים הקיים האדם כוח היקף השירותים, להיקף בעיקר מתייחס המידע

עובדים, תחלופת לגבי מידע יתקבל לא זו בדרך עלמקומית. ארצית ברמה פיתוח

במידה יכוסו מםויימים שירותים עובדים. והכשרת ותפקידיהם, מתנדבים מספרי

(כגון קיימים מידע למאגרי מידע מעבירים אינם אלו ששירותים מכיוון מוגבלת

השינויים שירותים). מרכזי גריאטריות, מחלקות מוגן, דיור של פרוייקטים
בנתונים ועקביות מהימנות יתר ליצירת בעיקר יכוונו ייעשו אשר והשיפורים
גדות התו. מעוררים שלא נוספים נתונים להוסיף אפשרות תיבחן כבר. שנאספים

המערכת. על מעמסה ומהווים

בכך בהתחשב זאת בשנתיים, פעם של כללית תדירות מוצעת העדכון: תדירות

לשנתיים. מםויימים) (במקרים חודש בין היא השונים למאגרים הדיווחים שתדירות

מסויימים. במקרים יותר גבוהה בתדירות דיווח ייתכן זאת, עם

*

/ י
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. (1981 יולי (במחירי עלות
בשקלים עלות אדם כוח

משרה \ מפקחים, גורמים עם קשר המרכז, ניהול .1
90,000 מח"ר 8 בדרגה דו"חות והגשת עיבודים על אחריות

משרה 1 עזרה שונים, גורמים עם קשר ריכוז .2
112,400 מח"ר 5 בדרגה בעיבודים

10,000 נתונים עדכון של דושנתיות פעולות .3

משרת 1/3 ניקוב .4
מתכנת

37,500 מח"ר 5 בדרגה

20,000 מחשב הוצאות .5
. *

ידוע לא במערכות השינויים עלות .6

30,000 שונות משרדיות הוצאות הדפסה, הוצאות .7

שקל 299,900 סה"כ*

יתרונות

במרכזים כבר המצויים אמנם, מוגבלים בנתונים, שימוש (בגלל נמוכה עלות .1

המידע). במאגרי או

מתחרים. מידע מאגרי וקיום כפילויות ימנע קיימות מידע במערכות שימוש .2

המשרדים בעבודת השיטתיות והגברת הקיימות הסטטיסטיות המערכות חיזוק .3

השונים.
ו י

נאספים. שכבר מידע בפריטי מהימנות יתר .4

חסרונות

המרכז שליטת הקיימים; המידע ובמאגרי במרכזים המידע לעדכון המרכז של תלות .1

י ביותר. חלקית מידע לעדכון

השינויים. הנהגת לצורך המערכות של הוצאות נכללו לא *
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העובדה בשל העובדים סוגי ושל ביןשירותיות יחידות של כוללת ראייה איו .2

היחידות מן בחלק ומתמקדים מימון לצרכי בהתאם בנויים הקיימים המידע שמרכזי

העובדים. מן ובחלק

ו,_תור העברת_מידע_2שירות_מיחידות_השירותים_למרכז_לעדכו  3 אלטרנטיבה

שיטות_רישום_אחידות_ביח2ד2ת_השיכנ5י5 הנהגת

למידע המרכז זו באלטרנטיבה .4 לאלטרנטיבה בעיקרה זהה זו אלטרנטיבה שיטה:

מן הנתונים ולאיסוף ביחידות הדרושות הרישום שיטות הנהגת על אחראי

המפקחים. הגורמים עם קשר ללא היחידות,

יתרונות

הנתונים. באיסוף מלאה שליטה למרכז מאפשרת זו שיטה .1

מרכז עם פעולה השתפנה השירותים מיחידות שחלק ייתכן מסויימים בנושאים .2

מפקח. גוף עם מאשר נינוחה יותר הרבה בצורה נייטרלי
גבוהה. יחסית מהימנות לקבלת לקוות ניתן הזמן במשך .3

חדשים. מספר מדי המתרחשים לשינויים ורגיש שוטף הינו זו בשיטה עדכון .4

הדיווח בטופסי אחידות לשיטות תביא פנים לצרכי אחידות רישום שיטות הנהגת .5

של המהימנות צורכי עם ומהימן תקין לרישום המוסד צורכי ישולבו כך למרכז.

למידע. המרכז

חסרונות

מחוסר הינו לעדכון שהמרכז בכך נעוץ כזאת עדכון שיטת בהנהגת העיקרי הקושי .1

יוכל לא שהמרכז ייתכן השירותים. ליחידות ביחס 'כפייה' ויכולת סמכות
<

שניתן לסמכויות מעבר חורג זה ותפקיד שיטתיים רישומים בהנהגת להצליח

לו. שיהיו להניח 4

המפקחים. הגורמים עם כפילויות גם 'מזמינה' זו שיטה .2
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ביו גדול מפער בחלקם הנובעים הרצויות הרישום שיטות בהנהגת קשיים צפויים .3

אלה חדשה.קשיים רישום לשיטת הדרישה קיימות^לבין ישנות רישום שיטות

. המתוכננת לתקופה מעבר יימשך זה חיוני ששלב לכך להביא עשויים

ממאגרי_ר.נתונים_הקיימים_למרכז_לעדכוו,_תור_הנהגת העברת_מידע  4 אלטרנטיבה

['שי!ית*5 אח2לנ5_בינ!יבי? רישום שיטות . .

שיטות להנהיג המפקחות המערכות עלידי יחוייבו השירותים יחידות השיטה:

למרכזים ידווחו הרישומים סמר על פנים. לצורכי אחידות רישום

יקבל המידע לעדכון המרכז חלו. אשר לשינויים בנוגע הפיקוחיים

יהיו: המרכז תפקידי ראשון, בשלב הפיקוח. מיחידות זה מידע
הדרושים, הרישומים הנהגת לצורך הפיקוחיים למרכזים עזרה (א)

והדיווחים; הפנימיים

ייערך לפעם מפעם כלומר הנתונים*, טיב לאימות חדפעמיות פעילויות (ב)

הרישומים. טיב את ויבחון מידע פריטי של קטן למספר שיתייחס סקר

עם ישירה בעבודה מעורבותו ומידת המרכז תפקידי יצטמצמו הזמן במשך

של וסדירה שוטפת לעבודה ייכנסו הרישומים כאשר זאת השדה, יחידות

היחידות.

יתמקדו תלתחדשיים) או דוחדשיים (חדשיים, התכופים הדיווחים לעדכון: המידע

כוח השירותים, מהות השירותים, היקף בתחום השירותים ביחידת חלו אשר בשינויים
בתקנים שינוי על שעזבו, עובדים ועל חדשים' 'עובדים על דיווח מתנדבים; האדם,

. וכדי. עובדים של השתלמויות הכשרות, על היה), (אם

פיתוח תכניות על העדכון למרכז ידווחו המפקחות המסגרות לכך, נוסף

הקרוב. לעתיד המתוכננות קונקרטיות

*

.8 עמ' ,4 מעיף ראה *
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שחלו שינויים 'יירשמו' זו שיטה לפי הדו"חות: הגשת ותדירות העדכון תרירות
*

להגיש אפשרות תהיה . חודשים ב3 פעם לפחות של בתדירות נתונה שירותים ביחידת

ממויימת. במערכת שינויים על שיצביעו חצישנתיים ביניים דו"חות
ובמקרים כשנהשנתיים של זמן בתקופת צורר שיהיה ייתכן זאת, עם

הדרושות. הרישום שיטות הנהגת לצורך מזה למעלה אף מסויימים

**(1981 יולי (במחירי עלות
בשקלים עלות אדם כוח

משרה \ מפקחים, גורמים עם קשר המרכז, ניהול .1
90,000 מח"ר 8 דרגה גיבוש דו"חות, והגשת עיבודים על אחריות

דיווח ונוהלי טפסים

משרה 1 עזרה שונים, גורמים עם קשר ריכוז .2
124,000 מח"ר 6 דרגה . בעיבודים***

משרה ^י וכוי מתכנת עם קשר עיבודים, בעריכת עזרה .3
56,200 מח"ר 5 דרגה

10,000 נתונים עדכון של דושנתיות פעולות .4

5,000 אש"ל נסיעה, הוצאות .5

ניקוב .6

משרת 1/3 תיכנות .7
מתכנת

37,500 מח"ר 5 דרגה

20.000 מחשב הוצאות .8

30,000 שונות משרדיות הוצאות הדפסה, הוצאות .9

שקל 372,700 סה"כ

על דיווח חדשים, עובדים קבלת אחר תקין מעקב תאפשר הגבוהה התדירות *
עובדים. של להשתלמויות ויציאה בתקנים שינוי שעזבו, עובדים

באלטרנטיבה בסיסית הנחה בלבד. הערכות כאל העלות נתוני אל להתייחס יש **
בסיסית. עלות שינוי ללא במערכת קיים אדם כוח על הסתמכות של חינה זו *

לפעילות ההיקף צמצום של אפשרות צפוייה בהמשך כשנתיים. ראשון, בשלב ***
העלות. הקטנת גם מכך וכתוצאה זו ,
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...._... יתרונות

גבוהה. יחסית מהימנות לקבלת לקוות ניתן הזמן במשך .1

חודשים. מספר מדי המתרחשים לשינויים ורגיש שוטף הינו זו בשיטה עדכון .2

נתונים מאגר יצירת ומבטיחה המפקחות המערכות עם כפילויות מונעת זו שיטה .3

היא המפקחים הגורמים עם הדוק פעולה שיתוף דפוס לגיבוש הדרישה אחיד.

פעולה בשיתוף ועניין נכונות מצאנו שונים* מפקחים עם בפגישות יתרון.
והזנתו. המידע מרכז בשירותי הדדית ובהיעזרות כזה

/ עובדים. השתלמות בנושאי מידע קבלת מתאפשרת .4

מידע. לעדכון המרכז עלידי שדה עבודת נחסכת .5

הדיווח; בטיי'סי אחידות לשיטות תביא פנים לצורכי אחידות רישום שיטות הנהגת .6

/ המרכז של המהימנות צורכי עם ומהימן תקין לרישום המוסד צורכי ישולבו כך

הפיקוחיים. והמרכזים למידע

החדשים הטפסים מילוי על מאוד יקלו פנימי לרישום בשיטות אלו שינויים .7

הדיווח. לצורכי

חסרונות

בין גדול מפער בחלקם הנובעים הרצויות הרישום שיטות בהנהגת קשיים צפויים .1

עשויים אלה קשיים חדשה. רישום לשיטת הדרישה לבין קיימות רישום שיטות

של גודל בסדר שהיא המתוכננת, לתקופה מעבר יימשך זה חיוני ששלב לכך להביא
1

שנתיים. עד שנה

מלאה. אינה הנתונים באיסוף לעדכון המרכז שליטת .2

השונים הנתונים מאגרי של התיפקוד ביכולת דבר של בסופו תלויה המידע קבלת .3

>■■ לשיבושים להביא יכולה זו תלות למידע. המרכז דרישות את למלא ונכונותם

* תחייב והדיווח הרישום בשיטות שינוי הנהגת כן, על יתר העבודה. במהלך
משרד לזקן, השירות והרווחה, העבודה משרד (למשל: משרדים בכמה הפיקוח *

בהשתלבות רואה ממושכות) למחלות והאגף הציבור, לבריאות השירות הבריאות,
צדדים ולהארת לחיזוק הזדמנות משום אובייקטיבי שלישי כגורם מידע מרכז

מרכז תפקיד את רואים רבים גורמים יותר. רחבה פיקוחית פרספקטיבה לקבלת
הנתונים. וריכוז המחקר מגמת בחיזוק המידע

/
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שנראים מאלו שונים להיות שיכולים המשרדים של אינטרסים עם והתפשרות הסכמה

למרכז. חשובים

להלן. מצורף האלטרנטיבות 4 של מרכזיות תכונות 7 ביו המשווה לוח 1

*

)

1



נתונים של טוטף לדיווח תכנוניות אלטרנטיבות בין השוואה ;6J לוח

4 אלטרנטיבר . 3 אלטרנטיבה 2 אלטר:טיבה 1 אלטרנטיבה אלטרנטיבה ,/

השירותים ביחידות השירותים ביחידות ^> תבונות

לעדכוו דו 0קרים עריכת לעדכון. יתר להשגת שינויים הנהגת
י שנתיים. אחידות

3 אלטרנטיבה י" כו" היקף השירותים. היקף כוח היקף השירותים היקף כוח היקף השירותים ייקח לעדכון המידע תחומי
(כולל ומבוקש מצוי אדם השתלמויות מצוי, ארם (כולל ומבוקש מצוי אדם
^>*יי נוןונ' מתניכים) *ל ™" """* י""יי" JZ£? סיוגים מתרק^גב; עובדיםי חדשים עובדים מלאים, המערכות ע"י היזומות מקומית נבחרים, סוגים יגבי '^רק 'f,™/ tJJ,f /rjrjv המפקחות מקומית ברמה פיתוח תכניות

ותכניות השתלמויות עובדים,
מקומית ברמה פיתוח

מלא* מלא* כמו שירותים (לגבי מלא לא מלא* המידע כיסוי היקף
■ שירותים מרכזי מוגן, דיור

אין גריאטריות ומחלקות
נתונים) מאגרי

3 0,לסינסי0ו חד_סנ"יי רו..חית יןגסן נישאים ילגב, נטנתי,ם> פעם בשנה פעם היוחות הגשת תדירות
3 דושנתיים שנתיים, בשנה פעם מסויימים כוו ע

טקלים#. 372<700 שקלים*. 372,700 שקלים** 299,900 שקלים 478,000 81 יולי (מחירי עלית

מי יאחיד מקיי) מידע ^בלת נמוכה עלות  איסוח על המרכז שליטת  בולטים יתרונות

לי "י  "< "י ^י,"," >"י" ^ ^/^  מפקחות במערכות אי^ות 

יי" י' ^יג,™י יגישית ^יג^;יגביהה' ^ח::;ת ;פתרטיים;^רת י
קיימות מידע במערקות שימוש המידע איסוף על המרכז שליטת

כפילויות ימנע םפקווות במערכות איתלות
שליטת המפקחות במערכות תלות של כפיה ויכולת סמכות היעדר אוכלוסיית של מלא לא כיסוי באיסוף אפשריות כפילויות  בולטים חסרונות
אינה המידע איסוף, על המרכז השירותים יחידות על המרכז השירותים מערכות של מידע עם מידע

מלאה הרישום שיטות הנהגת לצורך נתונים איקבלת מלא; לא מידע מפהחות
ריט.^ שיטות בין פער של רישונזקשיים שיטות ביו פער של קשיים וחסר מבוקש ארם בנושאי:כוח בנושאי נתונים איקבלת 

הרצויות לבין קיימות הרצויות לבין קיימות עוכדימ מתנדפים,.תחל\פם נתוני ע>בדיפ והכשרת השתלמות
מידע באיסוף אפשריות כפילויות ברמה והשתלמויות הכשרה נתוני

מפקחות יזערכווז Sw י(ידע ny מקומית ^^^^^
. .. .. . _ . . . " ~ ~ השירותים אוכלוסיית הגדרת פי על *~

המפקחות למערכות אדם כוח בהוספת צורך יהיה שלא בהנחה **
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וסיכום דיון :7 פרק

לעדכן, רצוי איתי י'מידע היא  העדכון' 'תוכו את הצגנו הקיים בפרק

כן, כמו הדיווח. תדירות ואת זה מידע לאסוף יש מהם השירותים אוכלוסיית את

בין השוני העדכון'. נ'שיטת מזו זו הנבדלות אלטרנטיבות ארבע הצגנו
במונחי בתפוקה ומאידך שונה, ועלות כספית בהשקעה מהד מתבטא האלטרנטיבות

נוספים. גורמים עם חפיפה ומניעת מהימנותו הנאסף, המידע שלימות

עם (2 (אלטרנטיבה קיימים מידע ממאגרי מידע איסוף של לאסטרטגיה

מוגבלת. תרומה להיות עשוייה ודיווח רישום בשיטות בלבד קלים שינויים
זו, גישר, על נסמוך שלא לכך הביאונו אדם כוח סקר תכנון שבשלבי השיקולים

הקודם בפרק למעשה הוסברו אלה שיקולים אדם. כיח נתוני עדכון לגבי גם תקפים

מערכת של מספיק בלתי ולכיסוי זי בדרך הנאסף המידע לשלימית מתייחסים והם

השירותים.

תוך למרכז, השירותים מיחידות ישירות מידע העברת  3 אלטרנטיבה

חוסר חריפה: במגרעת נתקלת  השירותים ביחידות אחידות רישום שיטות הנהגת

יחידות על אחידות רישום ושיטות שינויים לכפות למידע המרכז של יכולת

של הראשי היתרון להיות היה שאמור היתרון נופל זו יכולת ללא השירותים.

הרישום. שיטות שינוי  האלטרנטיבה
מידע העברת :1 אלטרנטיבה  האחרות האלטרנטיבות שתי ביו הבחירה

בלבד, קלים שינויים הכנסת תוך לעדכון, למרכז השרותים מיחידות ישירות

תור לעדכון, למרכז הקיימים הנתונים ממאגרי מידע העברת :4 ואלטרנטיבי.

1 אלטרנטיבה קלה. אינה  השירותים ביחידות אחידות רישום שיטות הנהגת

מסויימות יחידות שלגבי (למרות השירותים מיחידות ישירות המידע את אוספת

באמצעות המידע איסוף המשפחה^ייעשה לבריאות תחנות מועדונים, כמו ספציפיות
במערכות איתלותו ואת המרכז של המלאה השליטה את שמבטיח מה המרכזים),

מבוססת 4 אלטרנטיבה אדם. כוח בסקר בהצלחה יושמה זו שיטה אחרות. מסובכות
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להנהגת להביא במטרה המפקחות המערכות ובין המרכז בין הדוק פעולה שיתוף על

למרכזים עצמן השירותים מיחידות תקופתיים ודיווחים שיטתיים רישומים

זו שיטה יכולה הרישום בשיטות השינוי עקב המידע. למרכז ומהם הפיקוחיים
הנהגת כן, כמו יותר. ומעודכנת מהימנה יותר, מקיפה אינפורמציה קבלת להבטיח

למלא עשוייה דיווח לצרכי והן היחידות של פנים לצרכי הו שיטתיים רישומים

בשירותים. הטיפול איכות בשיפור תפקיד
שיש כיוון יותר זולה 4 אלטרנטיבה העלות, בחישובי שמפורט כפי

ישתרשו הרישום שיטות כאשר החסכון יגדל הזמן במשך השדה. בעבודת חסכון

להפעלתן. באשר בעזרה המרכז תפקיד יקטן י ו השירותים ביחידות
הצלחת לגבי באיוודאות נעוצה זו שיטה בהנהגת מרכזית בעייתיות

הבריאות במשרד שונים מפקחים עם שקיימנו השיחות מן התרשמותנו אמנם יישומה.

ושיתוף ביחד' 'הליכה של נכונות קיימת שעקרונית היתה והרווחה העבודה ובמשרד

ולא השוטפת בעבודתם עסוקים הפיקוחיים שהמנגנונים לשכוח אין זאת, עם פעולה.

ואלטרנטיבה שבמקרה להדגיש חשוב שינויים.* או חדשות משימות ברצון יקבלו תמיד

מימושה את להעריך במטרה מתמיד בפיקוח צורך שיהיה הרי לעדכון כשיטה תאומץ זו
ברורים. רוטיניים לדפוסים לתרגומר. עד למעשה, הלכה הגישה של

על המשפיעים גורמים למספר הלב תשומת את להפנות ברצוננו בסיכום,

שתיארנו: מהסוג דיווח במערכות השימוש מידת
הדו"ח במהלך שוטף. באופן לאספם שניתן נתונים לסוג נוגעת עדכון שיטת כל .1

התוצאות. ניתוח לצורך שונים רקע בנתוני להיעזר הצורך את הדגשנו הנוכחי,
צעדים שני נעשו לאחרונה אדם. כוח של הסטנדרטים היא כזה לנתון דוגמא

*

לבדיקת הועדה עלידי נעשה אדם.הראשון כוח של סטנדרטים בגיבוש חשובים

בבתי אדם כוח של לסטנדרטים נוגע והוא לזקנים, במעונות והעלויות הצרכים

תחת (1980 (מאי והייצור העבודה לפריון המכון של בפרסום הוצג השני אבות.

עלידי המופעלות המשפחה לבריאות בתחנות אדם כוח תקני להקצאת "מודל השם

הבריאות". משרד
המחוזיות. ברמות הפיקוחיים המנגנונים לגבי בייחוד אמורים הדברים *
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ממגרות של קיימן ללא אדם כוח של נתונים את לנתח שקשה ספק איו
השירותים בתחום במיוחד בולט כאלה מסגרות היעדר ^ורמס^ חתייחסית

מעמיקים מחקרים במקום לבוא יכולה אינה שוטף לדיווח מערכת הקהילתיים.

שוטף דיווח במסגרת נוכל לדוגמא, .3 בפרק הובהר שהדבר כפי  שונים בנושאים

הסיבות את לבדוק נוכל לא ואולם עובדים, תחלופת על תקופתיים נתונים לאסוף

לא או כ"פרובלמטיות", יחידות סוגי על או יחידות על להצביע נוכל לתחלופה.

במערכת התועלת לכו, המתעוררות. בבעיות לטפל' כיצד העדכוו) סמר על (רק נרע

מלא. מיצוי לידי באה אינה ממוקדות מחקריות בבדיקות מלווה שאינה שוטף דיו1ח

פרט כל אחר 'לעקוב יכולות אינן כאן המוצעים מהסוגים דיווח מערכות .2

העבודה במשרד תכנית קיימת קצובים. בזמנים בהצגה מסתפקות והן במערכת,

שחזור שתאפשר במשק, סוציאליים עובדים על נתונים בנק ליצירת ובג'יינט והרווחה

מאפשרת שהיא בכר בצידה, גדול יתרוו יש כזו לשיטה פרט. כל של ד,אישית "קריירה

עזיבת בבחינת הינה העובדים תחלופת מידה באיזו מהסוג: שאלות על מענה מתן

המוצעת העדכוו שיטת תחום? באותו ניידות בגדר היא מידה ובאיזו מקצועי תחום

זה.* מסוג שאלות על מענה מתן מאפשרת אינה עלידינו

העובדה למרות העדכוו באוכלוסיית נכללים אינם האוניברסליים השירותים רוב .3

, שהגישה הצענו לפיכך, שלהם. הלקוחות עיקר את ומהווים מהם נהנים שהקשישים

במשך שירותים יחידות להוסיף יהיה שניתן גמישה,כר תהיה האוכלוסייה להגדרת

הזמן.
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