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בישראל הנוכחית במערכת המידע אי:זרימת נספח
וי

בנספח) מרכזיים (מונחים הקדמה א.

באבחנות והשתמשנו נתונים של שוטף לדיווח מערכת בתכנון דנו אי בכרך

הנוכחית. המידע במערכת שקיים כפי וכו; מהימן בלתי חסר, לקוי, מידע מסוג:
בכרך זה. בכרך שמוצגת המידע זרימת בסקירת נמצא אלו לאבחנות הביסוס את

הקיימות. המידע במערכות זרימתם ואופן עיקריים מידע פריטי שמונה מפורטים

הבריאות שירותי במערכת שונים מפתח אנשי עלידי לנו שנמסרה אינפורמציה מתוך

השיטות במערכת. הפועלות מידע איסוף של השונות השיטות כאן מוצגות  והרווחה

אופן ותדירותו, הדיווח כלי הדיווח, מטרות של: למרכיבים התייחסות תוך נפרשות

ערכיים שיפוטים להשגתו. הפיזית האפשרות המידע, ריכוז צורת הטופס, מילוי
זה בכרך נמצא כמוכן אףהם. מוצגים ומהימנותו המידע לשלימות המתייחסים

הקיימים בטפסים לנצל כדאי מה הקיימים, ובטפסים במידע לשימוש מעשיות המלצות

מערכת ארגון לצורר קונקרטיים לשפורים והצעות מהטפסים הסתייגויות במערכת,

של אורכו לכל המופיעים היסוד מונחי את תחילה נברר ומהימנה. יעילה מידע

המידע. זרימת בהצגת אותנו שימשו ואשר זה נספח

מרכזיים: מונחים

מבחינת המידע מרוכז מסגרת באיזו המידע, מי ברשות לבדיקה, הכוונה  המידע מקור

קבלתו. אפשרות

: יחידת  המידע של הראשוני המקור להיות עשוי המידע מקור

את שקיבל אחר שני כלי שהוא מרכזי מידע מקור או עצמה, השירותים

השירותים. מיחידות המידע

הנ"ל. המידע מקור ברשות המידע הימצאות אופן לפירוט הכוונה  המידע כלי
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ובאיזו למקור המידע מגיע מאיו (א) לבדיקה הכוונה  המידע זרימת צורת

תדירות?

לגבי המידע של המרכזית הפונקציה מהי (ב)
r .1

המידע? מקור

המידע? של וכוי עיבודים נעשים האם (ג)

,■  המידע לעדכון המרכז לגבי האינפורמציה לשלמות הכוונה  המידע שלמות

; המבוקש. המידע פרוט עלפי הנדרשים הנתונים מבחינת ■ ■

■ י. ■ ■ השירותים. נציגי והתייחסות הערות תוספת  מהימנות לגבי הערכות
. ±

! י המידע. לעדכון המרכז מבחינת המידע לנגישות הכוונה  נגישות
7 המידע. במקור השימוש לאפשרות מתייחסות לרוב,  הערות

המידע זרימת תיאור ניתן שלגביהם מידע פריטי ב.

בפועל איוש לגבי רק הינה ההתייחסות המצב תמונת בתיאור אדם כוח חיקף .1

נכלל חשוב,שלא וולונטרי אדם כוח חינם בתשלום.המתנדבים המועסק אדם כוח של

קיימים. מידע בצינורות לגביהם נתונים איסוף שאין כיוון המצב, תמונת בתיאור

שירותים יחידות של היקף בין הבחנה יש המצב תמונת בתיאור  שירותים היקף .2

נבחין: יחידתית הפנים מםויימים.בהתייחסות שירותים של קיומם עצם לבין

(מספר שירותים היקף של אובייקטיבי מדד קיים האישפוזיים בשירותים (א)

קושי ויש אובייקטיביים מדדים אין הקהילתיים בשירותים (ב) ותפוסה). מיטות
המספקות ביחידות מובלעים כלל שבדרך לקשישים השירותים בבידוד מסויים

r

ספציפיים שירותים ביו מבחינות ואינו כללאוכלוסייתיים אוניברמלים שירותים

כלליים. שירותים לבין לקשיש

ש: .נציין שירותים של או שירותים יחידות של לקיומן באשר
0

לגבי ובעלות פיקוח ממרכזי נתונים וריכוז איסוף של אפשרות קיימת (א)

* שירותים לגבי נתונים בריכוז מסויימים קשיים קיימים (ב) אישפוזיות. יחידות
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לגביהם. בעלות או פיקוח של ריכוזיות שאיו כיוון בינשירותיים קהילתיים
בריאות) (לשכות הגריאטרי במערך הכלולות למשפחה בריאות תחנות כי, נראה

מסויימת והיערכות נכונות (יש זה. בינשירותי ידע לריכוז פוטנציאל בעלות

פירוט). ראה  אלה בתחנות
אולם, לקשיש. המקומיות האגודות הינו כזה ידע לריכוז נוסף אפשרי מוקד

אינפורמציה לריכוז ערוכות שאינו אלה, מאגודות ידע בהפקת מסויימת בעייתיות יש

מתקציבו. ישירות ממומנים שאינם שירותים לגבי
השכלה לנתוני הינה ההתייחסות המצב תמונת בתיאור  בסיסית והשכלה הכשרה .3

לתפקיד. כניסתו בשעת העובד, של בסיסית והכשרה

לגבי בעיקר היא ההתייחסות המצב תמונת בתיאור  שוטפות והשתלמויות הכשרה .4

בתוקף העובד שעובר אחרות השתלמויות לגבי גם אך גרונטולוגיות, השתלמויות

תפקידו.

ל: מתחלקת לנושא ההתייחמות המידע זרימת בתיאור  עובדים ביקוש <5

וקיימים) (במידה תקנים לאיוש בעובדים מחסור (א)

ענייניים. ותפקידים פונקציות למילוי עובדים ביקוש (ב)

(יחסית בעובדים מחסור של אובייקטיבית' מתחלק:להתייחסות עובדים ביקוש

של בפועל ביקוש אל ולהתייחסות הארגוניים; המידע מקורות ברמת , לתקנים)

עצמו. ליחידות ישירה פנייה עלידי ייעשה הבירור ואז בשדה עובדים

ההתייחסות המידע זרימת בתיאור  תפקיד ודרישות סטנדרטים תפקידים, הגדרת .6

צורך ואיו משתנה שאינו אובייקטיבי מדד בגדר שהינו כיוון שונה לנושא

מסויימים. נתונים של שוטף לעדכון כבסיס משמש זה מדד שוטף. באופן במדידתו
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ובעלות, פיקוח מרכזי לפי הוא הפירוט המצב תמונת בתיאור  פיתוח תכניות .7

המרכזים. של הכספים לשנת בתקציב שנכללות לתוכניות מוגבלת שההתייחסות  כיוון
נכללות לא תקציבית מכוסות ואינו תכנון של אחרים בשלבים שהינו כניות (ת

התממשותן). לגבי בטחון ואיו המצב בתמונת

שאין כיוון זה לנתון המידע זרימת בתיאור ההתייחסות אין  עובדים תחלופת .8

הקיימים. בצינורות אינפורמציה איסוף לגביו

מידע לפירוט בהקשר מידע וכלי מידע מקורות צויינו שלעתים לציין כדאי הערה:

נעשה,כיוון הדבר מדובר. עליו המידע פריט את מכיל אינו כלי שאותו למרות

גם לשמש עקרונית, יכול, וכלי מקור אות1 עלידי המוגדר האינפורמציה שצינור

אליה. מתייחס המידע שפריט לאינפורמציה כצינור

■ן

י! .
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עליהן המפקחים והמרכזים בעלות) סוג (לפי שירותים יחידות : 1 רשימה

פיקוחי מרכז בעלות1 יחידה 0וג
 והרווחה העבודה משרד עיריות לקשישים2 מעונות .1

לזקן השירות משע"ו תשושים) (עצמאיים,
סוציאלי נשים ארגון

אש"ל
אירופה מרכז עולי ארגון

גריאטריים מרכזים

הבריאות משרד גריאטריים מרכזים לקשישים מעונות 2
והרווחה העבודה משרד (סיעודיים)

לחולים הבריאותאגף משרד לחולים חולים בתי 3
ממושכות ומחלות כרוניים י פרטיים3 כרוניים

הבריאות משרד משע"ו 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 . לחולים חולים בתי .6

ממשלתיים כרוניים
הבריאות משרד ממשלתית בעלות גריאטריות מחלקות .7

חולים קופת בבתי פסיכוגריאטריות
הדסה כלליים4 חולים

אלה במקרים בבעלותם. מצויים שהשירותים גדולים ציבוריים גופים צויינו ,1
פיקוח קיים השמאלי בטור הרשומים הפיקוחיים המרכזים באמצעות הפיקוח מלבד

ברשימה. הנ"ל הגופים נכללו כך בשל עצמם. הבעלים עלידי הנעשה

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

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

גבוה הקשישים אחוז בהם פנימיות ומחלקות יום מחלקות הכנסת לשקול אפשר .4
במיוחד.
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(ממשך) 1 רשימה

בעלות יחידה סוג
9 וסניפים מרכז  חולים קופת חולים קופת טיפול להמשך יחידות 8

מחוזיים ומעקב

^ (לשכות הבריאות משרד הבריאות משרד לחולים יחידות .9
בריאות) כרוניים

(לשכות הבריאות משרד הבריאות משרד המשפחה לבריאות 10.תחנות
מחוזיות) חולים קופת מונע טיפול יש בהן

לקשיש

עיריות עיריות לקשיש בריאות 11.מרכזי

משע"ו משע"ו מוגן 12.דיור
מוכנות סוכנות

סוציאלי נשים ארגון סוציאלי נשים ארגון
אירופה מרכז עולי ארגון מרכז עולי ארגון

אירופה

והרווחה העבודה משרד רשויות לשירותים 13.לשכות
חברתיים*

מקומיות רשויות מקומיות רשויות מרכזי שירותים, 14.מרכזי
משע"ו משע"ן מועדונים יום,
מתנ"ס מתנ"ס

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
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מידע פריטי לפי המידע זרימת והערכת ג.תיאור

קטיגוריות עובדים(בפועל)לפי מספר  עונדים של בפועל איוש מידע: פריט .1

מקצוע. של
1 1

והרווחה העבודה משרד  לזקן השירות בפיקוח אבות בתי .k

רשיון לקבלת בקשות של חומר מרוכז המעונות חוק במסגרת א': מידע מקור

לזקן. הארצי בשירות המעונות על למפקחת האבות בתי ממנהלי שמופנות ולחידושו

שמתוייקים ממוכנים לא סטנדרטיים טפסים גבי על רשומות הבקשות המידע: כלי
משרד לזקו, הארצי השירות  הראשי במשרד ומצויים מוסדות, לפי

והרווחה. העבודה

זרימת צורת
עד שנה חצי של בתדירות מהמוסדות המידע למקור מגיע המידע א. המידע:

המעונות. על המפקחת עלידי להם שאושר הרשיון לאורך בהתאם שנתיים
הספציפי. המעון ממצב נובעת הרשיון חידוש לגבי המפקחת החלטת

 הינו המפקחת עבור רשיון לחידוש הבקשה של המרכזי היעד ב.

המעונות. חוק ליישום פיקוח^>טתי הפעלת

הראשי. במשרד מוסדות בתיקי ומתוייקות מעובדות אינן הבקשות ג.
רשיון. חידוש על ההחלטה לגבי הינו שלהן הבלעדי השימוש

במעון,כולל אדם כוח מצבת של סעיף מציין הסטנדרטי הטופס המידע: שלמות

של סטנדרטי קטיגוריאלי פירוט אין אולם ומתנדבים, בשכר עובדים
הטופס ממלא להחלטת נתון הפירוט עצמו. בטופס עובדים סוגי
עלפי מוכתבות הדרישות כאשר המעונות על המפקחת ולדרישת
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למוסדות. שנקבעו הרשמיים הסטנדרטים

, לגבי הערכות '
שלדיווח כיוון מלאה, הינה שמדווח המידע מהימנות כי נראה מהימנות:

v המצב את שמכירה מחוזית מפקחת של כללית הערכה מתלווה המוסדי

צמוד המצב, את המאשר הביקור שאין לזכור יש אולם, במעון.
| הבקשה. העברת למועד זמנית

של הראשי במשרד שנמצאים המוסדות לתיקי לגשת יהיה ניתן כי נראה נגישות:
לזקן. השירות

טפסים שאלה למרות רשיון, לחידוש מהבקשות נתונים לעבד ניתן הערות:

יש שיטתי. באופן מילויים צורת נבדקה לא ועדיין יחסית חדשים

באותו ואחיד שיטתי באופן נעשה אינו הרשיון חידוש כי לזכור

מקצועות של סטנדרטי פירוט אין כן כמו המעונות. כלל לגבי תאריך

פתוחה. שאלה לגבי כמו נעשה והמילוי
כנ"ל. התאמות של קטן מספר יחייב המידע מרכז עלידי בטופס שימוש

לשם ומוסד מוסד בכל עובדים רישום יש המעון ניהול במסגרת ב': מידע מקור

המעון. של ההנהלה במשרדי מרוכז המידע משכורות. תשלום

למוסד,אינו ממוסד שונות ספציפיות בשיטות אדמיניסטרטיבי רישום המידע: כלי
ממוכן.

זרימת צורת
לצרכים המותאמת ובצורה בתדירות המוסד מנהל אצל מרוכז המידע א. המידע:

התנהלו;. של פנימיים אדמיניסטרטיביים

של שוטף לניהול הינה זה מידע מקור של המרכזית הפונקציה ב.

המעון.

1
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למעון ממעון שונות ספציפיות בשיטות ומרוכז מעובד הרישום ג.

למעון. הספציפיים יחול נ ר, לצרכי 0a7xu *

עלפי שונים נתונים בתוכו וכולל למעון ממעון משתנה הרישום המידע: שלימות

קטיגיריות לגבי ושלם מקיף פירוט איו עצמו. המעון צרכי

השונים. העובדים

לגבי הערכות
שהרישום כיוון מלאה הינד. שמדווחים הנתונים מהימנות כי נראה מהימנות:

המעון. הנהלת של בלבד פנימי לשימוש נעשה

המידע למרכז יאפשרו פנימי רישום שמנהלים שהמעונות נראה נגישות:

בחומר. לעיין
תאפשר מהשדה ישיר באופן נתונים וריכוז בדיקה כללי, באופן הערות:

אדמיניסטרטיבי שרישום כיוון קשר. הריכוז אולם מהימן. מידע ריכוז
.י

שייחייבו שונות וקטיגוריות הבחנות ובעל למעון ממעון שונה כזה

זו. בשיטה הנתונים בריכוז רב ודיוק שחורה עבודה

של פיקוח דו"חות לזקןימרוכזים הארצי הרווחההשירות במשרד גי: מידע מקור

במעונות. מחוזיים מפקחים

לזקן הארצי לשירות מועברים תמיד שלא ידניים סטנדרטים טפסים המידע: כלי

המוסדות. בתיקי תיוק לצורך

זרימת צורת
דו"חות את הראשי למשרד מעבירים תמיד לא המחוזיים המפקחים א. המידע:

באילוצים ותלויים שיטתיים אינם במעונות ביקוריהם הפיקוח.

שונים.

לצירוף המעונות על מחוזי פיקוח חינה המרכזית הפונקציה ב.

בשדה. מצב לשינוי ישיר ונסיון הרשיון חידוש לגבי המלצה
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במשרד המוסדות בתיקי מתוייקים ובחלקם ידניים הדו"חות ג.

הראשי.

עובד בית, אם העובדים: סוגי של לקיומם מתייחסים הנתונים המידע: שלימות

תעסוקתי. ומדריך חברתי מדריך סוציאלי,

לגבי הערכות
כיוון גבוהה, הינה זו בשיטה שירוכזו הנתונים מהימנות כי נראה מהימנות:

שממולאים והנתונים המעונות את מקרוב מכירות המחוזיות שהמפקחות

מהימנות. של גבוהה בסבירות ידם על

הראשי במשרד הנמצאים המוסדות לתיקי לגשת יהיר, ניתן כי נראה נגישות:

ייתכן שם. שמתוייקים מהדו"חות בחלק ולעיין לזקן השירות של

עצמם. במחוזות הדו"חות של אחר חלק לקבל יהיר, שניתן

כנ"ל טפסים מילוי של חובה אין עיקבי, באופן פיקוח חובת אין הערות:

הנוכחית במתכונתם אלה דו"חות על רק להסתמך אפשרות שאין כך

העובדים. סוגי כל את כוללים שלא כיוון נתונים עידכון לשם

גדולים. יותר שינויים יחייב אלה בדו"חות רק שימוש

עלידי חדש אינפורמציה מקור גיבוש במסגרת וניסוי) (בתכנון די: מידע מקור

אבות. בבתי חולים תנועת של טפסים ירוכזו לזקן, הארצי השירות

לזקן. הארצי בשירות שמרוכזים ידניים טפסים מידע: כלי

זרימת צורת
המעון מנהל/מזכירות עלידי חודש מידי ימולאו הטפסים א. המידע:

או הארצי, למשרד ותעבירם שתרכזם המחוזית למפקחת ויועברו
הראשי. למשרד מהמעון ישירות יועברו

תנועת על חודשי פיקוח הינה הטפסים של העיקרית הפונקציה ב.

במעון. חולים

/
L
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הטפסים את למכן הינה הכוונה כאשר ידניים הטפסים זה בשלב ג.

שנתית. חולים תנועת ריכוז  ולעבדם

נתוני ברוקדייל מכון עם בשיתוף מגובשים החדשים שהטפםים כיוון המידע: שלימות
לעידכון. הרצויות הקטיגוריות מבחינת שלמים להיו הנדרשים אדם כוח . r

לגבי ובמתכונתהערכות בלבד נסיוני באופן למערכת והוכנסו חדשים, הטפסים מהימנות:

עליהם. ההסתמכות ואפשרות מהימנותם מידת ברורה לא חלקית.

זה חדש מטופס תועלת הרבה להפיק יהיה שניתן נראה כללי, באופן הערות:

בהתאם תפקיד סוג לפי פירוט ויכיל לזקן הארצי בשירות שירוכז
גם מעקב שתאפשר חודשית ובתדירות המידע לעדכון המרכז לדרישת

בהיותו הינה הטופס של העיקרית הבעיה אולם, תחלופה. נתוני אחרי

להכניסו כדי והבקרה הלב תשומת מירב בהקדשת צורך שיש חדש טופס

שוטף. לשימוש

מוגן דיור ב.

עולי ארגון סוציאלי, נשים שירות כמו הציבוריים הארגונים מרכזי המידע: מקור

עמיגור, שכונות, שיקום משע"ן, היהודית, הסוכנות אירופה, מרכז

אשייל.

הארגון. של ספציפיים לצרכים בהתאם אדמיניסטרטיבי רישום המידע: כלי
שונה ובתדירות שונות בדרכים הארגונים למרכזי מגיע המידע א. מידע: זרימת

השונים. לארגונים ספציפית ניהול לצורת בהתאם

זה. שירות וריכוז ניהול לצורך הינה המרכזית הפונקציה ב.

הצרכים. לפי עיבודים נעשים לארגון מארגון ושונה ספציפי באופן ג.
הצרכים. לפי ארגון בכל משתנים והיקפו המידע צורת המידע: שלימות "
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לגבי הערכות
מלאה, הינה המהימנות נאספת, האינפורמציה בהו ביחידות כי נראה מהימנות:

ליאי סיבה ואיו הארגון עלידי מתוקצבים שהעובדים כיוון
האינפורמציה. בהעברת דיוקים'

בהמשך). הערות (ראה מהמרכזים זו אינפורמציה לקבל יהיה שניתן נראה נגישות:

כדאי לארגון. מארגון שונות הניהול ודרכי האינפורמציה כאמור, הערות:

ואיו מוגן דיור לגבי הרווחה משרד של פיקוח קיים שלא לציין
הנחייה קיימת כי מוגן.(אם בדיור אדם לכוח רשמיים סטנדרטים

זו). במסגרת הדרושים העובדים לגבי לזקן השירות של כללית והמלצה

אחיד טופס השונים הארגונים מרכזי עם לגבש מקום שיש נראה לכן,
המידע. למרכז ויועבר במרכזים שירוכז לעדכון נתונים למילוי

כרוניות למחלות פרטיים חולים בתי ג.
ותקציבאי ממושכות למחלות האגף של 'ממלכתי' מביקור צוות דו"חות אי: מידע מקור

הבריאות. משרד

מוסדות. בתיקי המתוייקים ידניים דו"חות מידע: כלי

זרימת יומיצורת תקציב קביעת לשם הבריאות משרד של 'ממלכתי' ביקור א. המידע:

מוסד. בכל לשנה, אחת נעשה

אישפוז. יום מחיר קביעת הינה המרכזית הפונקציה ב.

האינפורמציה. של מיוחדים עיבודים איו ג.

איוש של מידע פריט מבחינת ביותר חלקי הינו המפורט המידע המידע: שלימות

עובדים.
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בעלת נח הי זה מידע מקור במסגרת הקיימת האינפורמציה כי נראה 2חימנ?תגבי

,■■■ מלאה. מהימנות

באגף. המוסד לתיקי לגשת יהיה ניתן כי נראה נגישות:
לגבי הנדרש למידע ומוגבלת בלבד חלקית האינפורמציה כאמור. הערות:

הצלחתי לא ממושכות למחלות באגף בביקורי אישפוז. יום מחיר
אחד במקום מרוכזים אינם שהתיקים לי ונאמר מוסדות בתיקי לעיין

באגף.

כרוניות. למחלות האגף צוות פיקוח דו''חות בי: מידע מקור

מוסדות. בתיקי המתוייקים ידניים דו"חות מידע: כלי

מפקחות של ראשי, של'רופא ומקצועי אדמיניסטרטיבי פיקוח א. המי?עיימת
תדירות ועוד. ראשית תזונאית של טיפולי, אדם כוח על ארציות

ומצב הספציפיים לצרכים בהתאם ומשתנה שיטתית אינה הביקורים

סד. ו המ

המוסד. מצב על ובקרה פיקוח הינה העיקרית הפונקציה ב.

הארצית המפקחת בעבר,  הנתונים של שיטתיים עיבודים איו ג.

בצורה אדם כוח נתוני לרכז הצלחה, ללא ניסתה חקלאי שושנה

שיטתית.

שלם. הינו וקיים במידה המידע כי נראה המידע: שלימות

לגבי גבוהה.הערכות המהימנות שנרשמים נתונים לגבי כי נראה מהימנות:
באגף. המוסד לתיקי לגשת אפשרות תהיה כי נראה נגישות:

מבחינת עיקביים ואינם סטנדרטיים אינם הפיקוח דו"חות א. הערות:

מילויים.
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בתיקי לעיין היה ניתן לא ממושכות למחלות באגף בביקור ב.

באגף. מרוכזים אינם הם המפקחים שלדברי כיוון מוסדות

והבקרה" "הפיקוח מדור אמור הרהארגוןי שבמסגרת לזכור יש ג.

על ימולאו כאלה שדו"חות ייתכן ואז הבריאות, ללשכות לעבור

^ שעד נמצא הציבור, בריאות בשירות בירור במסגרת ידיהם.

 הבריאות לשכות עבודת לגבי הנוחלים כל גובשו לא היום
הציבור. בריאות לשכות על בריון בהמשך ראה

כרוניות למחלות ציבוריים חולים בתי ד.

ולכן האינפורמציה ריכוז בצורת רב שוני יש ציבוריים חולים בתי לגבי הקדמה:

החולים בתי את המפעילים הארגונים לסוגי פרטני באופן להתייחם יש
ו

הציבוריים.

ישירות מפנה הארגון סוציאלי: נשים שירות במסגרת חולים בתי לגבי

זו. אינפורמציה קבלת לשם החולים לבית

חולים: קופת במסגרת חולים בתי לגבי

חולים קופת מרכז א': מידע מקור

חולים. קופת מרכז של משכורות קובצי על ממוכנים דו"חות מידע: כלי

מנגנון, למחלקת דו"ח לחודש אחת שולחות השדה יחידות א. המידע: זרימת צורת

חולים. קופת מרכז

לעובדים. שוטף משכורות תשלום הינה העיקרית הפונקציה ב.

מרכז בקובצי המצויים מהנתונים שונים עיבודים נעשים ג.

חולים. קופת

כן המידע: שלימות
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, לגבי אימותהערכות  ב' מידע מקור בהמשך (ראה מלאה. מהימנות שאיו נראה מהימנות:

העיסוקים). לספר נתונים והתאמת

ניתן אם ברור לא אולם חולים, ,ק1פת של שנתיים פרסומים קיימים נגישות:
העירבון. כבקשת עיבודים חולים קופת ממרכז לקבל יהיה

שייעשו לאחר זה מידע במקור ויעיל נכון שימוש שיהיה נראה הערות:

פירוט ראה  .העיסוקים עלפיפפו? והאימותים ההתאמות כל

ב1. מידע במקור

חולים. קופת מרכז כי: מידע מקור

של מחשב בקובצי העיסוקים לספר מותאמים ממוכנים דו"חות מידע: כלי

חולים. קופת מרכז

עלידי ותיקונים לוגית בדיקה שעוברים שדה מיחידות דיווחים א. המידע: זרימת צורת
ובדיקה אימות ולאחר העיסוקים ספר עלפי המנגנון מחלקת

האימותים זה בשלב שוטף. חודשי לתיפעול נכנסים הדיווחים
חצי שתוך ומקווים חולים קופת מיחידות מחצית לגבי נעשו

היחידות. כלל את ייכללו הקבצים שנה

התקן. עלפי שאינמ עובדים לגבי בקרה הלנה העיקרית הפונקציה ב.

חולים. קופת מרכז צורכי עלפי מהנתונים שונים עיבודים נעשים ג.

חולים. קופת של השדה מיחידות מחצית לגבי מלא מידע המידע: שלימות

זה. בקובץ שנכללות יחידות לגבי מלאה ת ימנו שהמה נראה מהימנות:^י
לא אולם חולים, קופת של חיצוניים שנתיים פרסומים קיימים נגישןת.

כנדרש. עיבודים חולים קופת ממרכז לקבל יהיה ניתן אם ברור

המחשב קובצי לפי להתעדכן יחיה אפשר שנה חצי שתוך נראה ר)ערות;

חול\0. קופת מרכז של
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כרוניים לחולים הציבוריים החולים בתי כלל לגני
עצמו החולים בית הנהלת מידע: מקור

ההנהלה. של פנימיים רישומים מידע: כלי

חודש. מדי החולים בית הנהלת עלידי החומר ריכוז א. המידע: זרימת צורת
^ המוסד. של שוטפת הנהלה  עיקרית פונקציה ב.

הנתונים. של מיוחדים עיבודים איו ג.
שלם. הינו תמיד ולא השונים במוסדות משתנה הרישום המידע: שלימות

לגבי הערכות
שנאספים. נתונים לגבי מלאה המהימנות כי נראה מהימנות:

המוסדות. של הפנימיים ברישומים לעיין יהיה ניתן כי נראה נגישות:
ביותר והנגיש השלם האינפורמציה מקור שזהו נראה הערות:

המידע. מרכז מבחינת

כרוניים לחולים ממשלתיים חולים בתי ה.

הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות אי: מידע מקור

למערכת. שנכנס מדינה עובד כל לגבי ממוכנים סטנדרטים טפסים מידע: כלי
עובד כל לגבי למערכת סטנדרטי בדיווח חייבת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

מהיחידות חלק כאשר שוטף, הינו הדיווח לעבודה. הגכנס
במשרד עובדים לעניני המחלקה לאישור טפסים מעבירות

חולים בתי וכמה לנציבות טפסים מעבירה וזו הבריאות

המדינה. לנציבות ישירות טפסים מעבירים ספציפיים
עובדי על ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המשרדים. צורכי לפי עיבודים מספר נעשים ג.
במערכת לעבודה המתקבל מדינה עובד כל על חלה הדיווח חובת המידע: שלימות

מלא. המידע שלגביהם ומכאן
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לגבי הערכות
מלאה. מהימנות מהימנות:

לבירור המדינה שירות נציבות אל רשמי באופן לפנות יש נגישות:

, מיוחדים. עיבודים קבלת אפשרות

גיבוש תור יותר ברור באופן הנגישות נושא את לבדוק יש הערות:

המידע. קבלת לגבי המדינה לנציבות המידע מרכז בין הסכם

הבריאות. משרד  או"ש מחלקת ב': מידע מקור

סיעודי. אדם כוח של עבודה סידור של ממוכנים שבועיים דו"חות המידע: כלי

שבועי עבודה סידור ממלאת חולים בית בכל ראשית אחות א. המידע: זרימת צורת

הבריאות. משרד  או"ש למחלקת אותו ושולחת

לאחיות. נוספות שעות על תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

שנתיים. חצי ריכוזים שני של עיבוד על הוחלט זה בשלב ג.
חודשיים. דו"חות עובדו עכשיו עד

ושלמה. מלאה סיעודי אדם כוח לגבי האינפורמציה המידע: שלימות

לגבי הערכות
המרוכז. המידע לגבי ביותר גבוהה מהימנות י מהימנות:

משרד או"ש למחלקת המידע ממרכז רשמית לפניה שבהמשך נראה נגישות:
הנתונים. של נוספים עיבודים לקבל יהיה ניתן הבריאות

מהימן שהינו זה מידע במקור להשתמש ורצוי יהיה שניתן נראה הערות:

הסיעודי האדם כוח את רק כולל הוא זה שבשלב כיוון אר ביותר

כל את שכולל אי מידע במקור להשתמש עדיף שיהיה ייתכן
העובדים.

בבתי הדן בסעיף פירוט גם ראה  עצמו החולים בית הנהלת ג': מידע מקור

הציבוריים החולים בתי כולל  די) (סעיף ציבוריים חולים
כרוניים. לחולים
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כלליים חולים בבתי ופסיבוגריאטריות גריאטריות מחלקות ו.

הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, נציבות אי: מידע מקור

למערכת. שנכנס מדינה עובד כל לגבי סטנדרטים ממוכנים טפסים מידע: כלי
כל על טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

 במערכת. לעבודה שנכנס עובד

עובדי לגבי ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג. י ,

בין הבחנה אין מדינה. עובדי רק וכולל מפורט אינו המידע המידע: שלימות

לעובדים פרט הכלליים, החולים בבתי שונות במחלקות עובדים ;;,:, ■ .:

במחלקה רק שעובדים להניח שניתן ספציפיים גריאטרים

הגריאטרית.

לגבי הערכות
שנאספים. הנתונים לגבי מלאה מהימנות מהימנות:

מיוחדים עיבודים קבלת אפשרות המדינה בנציבות לבדוק ניתן נגישות:
המידע. לעדכון המרכז בקשת לפי

בקשישים המטפלים תפקידים נושאי בין חדה חותכת חלוקה אין הערות:

לרופאים פרט כלליים, חולים בבתי באחרים מטפלים לבין

ארבל דן מר לדברי זה, מידע במקור נשתמש אם הגריאטריים.

המחלקה של פירוט יהיה חודשים כמה תוך המדינה, מנציבות
דיווח מחייבת אינה חולים בבתי פנימית רוטציה .במיכון.

כזו רוטציה בהם שיש חולים, בבתי המדינה. שירות לנציבות

יחסר. הנתון  השונות המחלקות בין

הבריאות. משרד  או"ש מחלקת ב': מידע מקור

סיעודי. אדם כוח של ממוכן שבועי עבודה סידור מידע: כלי

ו ■
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שבועי עבודח סידור ממלאת חולים בית בכל ראשית אחות א, המידע: זרימת צורת

למחלקת ושולחת מחלקה, לפי סיעודי אדם כוח עבודת לגבי

הבריאות. משרד  או"ש

נוספות. שעות עבור תשלום היא העיקרית הפונקציה ב.

מתכוונים  זה בשלב חודשיים. עיבודים נעשו עכשיו עד ג.

בלבד. חצישנתיים ריכוזים לעבד

חלוקתו מבחינת שלם הינו סיעודי אדם כוח לגבי הנאסף המידע המידע: שלימות

ופסיכוגריאטריות. גריאטריות מחלקות לפי

לגבי הערות
מלאה. מהימנות מהימנות:

הבריאות משרד  או"ש למחלקת המידע ממרכז רשמית פנייה לאחר נגישות:
.', ,. הנתונים. של עיבודים לקבל יהיה ניתן

מידע לאחד שכדאי נראה יותר. השלם המידע מקור זהו זה בשלב א. הערות:

ופםיכוגריאטריות גריאטריות במחלקות סיעודי אדם כוח לגבי

א1). מידע מקור (ראה גריאטריים רופאים על מידע עם

שיוכנסו נראה הבריאות, משרד  או"ש מחלקת תכניות לפי ב.

תתאפשר זה שלב לאחר הבא. בשלב אחרים עובדים גם זה למיכון

סוציאליים) (עובדים טיפוליים עובדים על מידע הוספת

והפםיכוגריאטריות. הגריאטריות למחלקות ספציפיים

החולים. בית הנהלת ג': מידע מקור

העובדים. של ידני רישום מידע: כלי

בית הנהלת של מקומי מרישום ישיר באופן הנתונים הוצאת א. המידע: זרימת צורת

החולים.

בית של שוטף ניהול הינה הרישום של עיקרית פונקציה ב.

החולים.

החולים. בבית הקונקרטי הצורך לפי שונים עיבודים נעשים ג.
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יתכן שלם, הינו החולים בית בהנהלת המצוי שהמידע להניח יש המידע: שלימות

העירבון. לקטיגודיות תואם תמיד שלא

לגבי הערכות
לצורכיהם). נעשה (הרישום גבוהה, מהימנות מהימנות:

המידע, מרכז לגבי גבוהה נגישות אלה לנתונים שתהיה להניח יש נגישות:

חולים קופת ליחידות אולי פרט, השדה. ליחידות ישירות יפנה אם

חולים. קופת למרכז פניה שיעדיפו

חולים בתי לגבי זה מידע במקור להשתמש מקום שיש נראה הערות:

למרכז ישירות לפנות יש חולים קופת למרכז אשר ממשלתיים. שאינם

מחלקות. לפי עובדים של ממוכן עיבוד משם ולקבל

הבריאות. משרד הסיעוד, אגף די: מידע מקור

עובדים. לגבי סטנדרטי ידני שאלון מידע: כלי

ועירוניים ממשלתיים חולים בבתי השדה ביחידת ראשית אחות א. המידע: זרימת צורת

לאגף לשנה אחת סיעודי אדם כוח איוש על טפסים מעבירה

הסיעוד.

סיעודי אדם כוח מערך ותיכנון בקרה  העיקרית הפונקציה ב.

הסיעוד. אגף עלידי
באגף. ידנית בצורה נתונים ויעבד ירכז הסיעוד אגף ג.

ממשלתיים חולים בבתי סיעודי אדם לכוח רק מתייחס המידע המידע: שלימות

. ועירוניים

לגבי הערכות
וין צביה הערכת עלפי ראשיות מאחיות לדיווח גבוהה מהימנות מהימנות:

הסיעוד. אגף

מהאגף. הנתונים של ריכוזים לקבל יוכל המידע שמרכז נראה נגישות:
ניתן 81'ואז באוגוסט להתבצע אמורה החדשים השאלונים הרצת הערות:

השאלונים. ישימות י ו המידע זמינות את יותר לבדוק יה>ה
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 הסיעוד אגף של מצורך שהתגבש כיוון חשוב זר. מידע מקור

לגבי ראשיות מאחיות אינפורמציה בקבלת הבריאות משרד

כאחד. ועירוניות ממשלתיות יחידות

מטעם חדשה יוזמה הצעת הבריאות. משרד  אישפוז לשירותי אגף ה': מידע מקור

האגף.

עלידי גריאטרים רופאים על נתונים של מיוחד ריכוז ביצוע מידע: כלי
פנייה שתהיה במקרה משיח ד"ר עלידי שהוצעה אפשרות האגף.

מידע. לעדכון מהמךכז אליהט

השדר. מיחידות גריאטרים רופאים על ונתונים שמות העברת א. המידע: זרימת צורת

האישפוז. שירותי לאגף

משיח ד"ר עלידי שהוצעה חדשה יוזמה  העיקרית הפונקציה ב.

לגבי בירור בהמשך הבריאות, במשרד האישפוז שירותי ראש

במשרד. קיימים אינפורמציה מקורות

מיוחדים. וריכוזים עיבודים על מחשבה אין ג.
גריאטריים. לרופאים רק הצעתו לפי ייתייחםו הנתונים המידע: שלימות

לגבי הערכות
ביקורת. אפשרות יש גבוהה, מהימנות מהימנות:

המידע. מרכז לשימוש ייעשו הנתונים ובקשת האיסוף  מלאה נגישות:
הגריאטרית: מקצוע של היוקרה חוסר נושא את העלה משיח ד"ר הערות:

שהתקן כיוון גריאטריות מחלקות אין רבים חולים בבתי מחד,

לא רבים רופאים מאידך, פנימיות. למחלקות ועדיפות בהם נמוך

הינה המגמה נמוכה. שיוקרתם גריאטרים כרופאים מוגדרים

משיח ד"ר בהצעת להשתמש מקום שיש יתכן המקצוע. יוקרת העלאת

נוספים. עובדים של סקטורים על נתונים ולבקש

י*.
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כלליים חולים בבתי פנימיות מחלקות ז.
הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, נציבות א': מידע מקור

שנכנס מדינה עובד כל לגבי סטנדרטיים ממוכנים טפסים מידע: כלי

למערכת.

כל על טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

במערכת. לעבודה שנכנס עובד

עובדי לגבי ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג.
בנציבות כן, כמו מדינה. עובדי רק וכולל מפורט אינו המידע המידע: שלימות

הכלליים. החולים בבתי השונות המחלקות עובדי לגבי הבחנה אין

יי לגבי הערכות
שנאספים. הנתונים לגבי מלאה מהימנות מהימנות:

עיבודים לקבל האפשרות את המדינה בנציבות לבדוק יש נגישות:
המידע. מרכז בקשת לפי מיוחדים

הבחנה הנציבות של במיכון כנראה, תהיה, חודשים במה תור הערות:

.(81 (דצמבר הכלליים החולים בבתי שונים מחלקות לפי באינפורמציה

הבריאות. משרד  או"ש מחלקות ב': מידע מקור

סיעודי. אדם כוח של ממוכן שבועי עבודה סידור דו"ח מידע: כלי

שבועי עבודה סידור ממלאת חולים בית בכל ראשית אחות א. המידע: זרימת צורת

למחלקת ושולחת מחלקה לפי סיעודי אדם כוח עבודת לגבי
הבריאות. משרד  או"ש

נוספות. שעות עבור תשלום העיקרית: הפונקציה ב.

* מתכוונים זה, בשלב חודשיים. עיבודים נעשו עכשיו עד ג.
1

בלבד. חצישנתיים ריכוזים לעבד

שלם. הינו סיעודי אדם כוח לגבי הנאסף המידע המידע: שלימות
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לגבי הערכות
מלאה. מהימנות מהימנות:

הבריאות משרד  או"ש למחלקת המידע ממרכז רשמית פניה לאחר נגישות:

הנתונים. של עיבודים לקבל יהיה ניתן
לגבי  ביותר והשלם המדוייק המידע מקור זהו זה בשלב הערות:

אחד. עובדים סקטור .

. חולים. בית הנהלת גי: מידע מקור

העובדים. של ידני רישום מידע: כלי
החולים. בחי הנהלת של מקומי רישום א. המידע: זרימת צורת

בית של שוטפת הנהלה הינה הרישום של עיקרית פונקציה ב. ■

החולים.
בית של הקונקרטי הצורך לפי שונים עיבודים נעשים ג.
" ן

החולים.

יתכן שלם; הינו החולים בית בהנהלת המצוי שהמידע להניח יש המידע: שלימות

העירבון. לקטיגוריות תואם תמיד שלא

לגבי לצורכיהםהם.הערכות נעשה שהרישום כיוון מלאה מהימנות מהימנות:
מרכז לגבי גבוהה נגישות אלה לנתונים שתהיה להניח יש נגישות:

השדה. ליחידות ישירות ייפנה אם המידע,

ממשלתיים שאינם חולים לבתי ישירות לפנות שיש נראה מחד, הערות:

עדיף חולים קופת יחידות לגבי מאידך, כזה. שאלון למילוי

מהקובץ הנתונים את משם ולהוציא חולים קופת למרכז לפנות
הישירה ואדמיניסטרציה ריכוזית הגישה ששם כיוון הממוכן

חולים. קופת במרכז מתנהלת
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כלליים חולים כבתל פנימיות מחלקות הוספת לגבי הכללי, הרעיון כלליות: הערות

מדברי נובע לקשיש שירותים יחידות של העידכון לאוכלוסיית י

הפנימיות המחלקות את שתאר האישפוז שירותי ראש  משיח ד"ר !

חוסר עקב זה בשלב כאשר לקשישים, בעיקר שירותים כנותנות
בבתי  אלו במחלקות מספק לא ותקן גריאטריות מחלקות יוקרת

פנימיות. במחלקות להגדירן מעדיפים רבים כלליים חולים
הבריאות משרד הסיעוד, אגף די: מידע מקור

עובדים. לגבי ידני סטנדרטי שאלון מידע: כלי
ועירוניים ממשלתיים חולים בבתי השדה ביחידת ראשית אחות א. מידע: זרימת צורת

לאגף לשנה סיעודי,אחת אדם כוח איוש על טפסים מעבירה

הסיעוד.

סיעודי אדם כוח מערך ותיכנון בקרה העיקרית: הפונקציה ב.

הסיעוד. אגף עלידי

באגף. ידנית בצורה נתונים ויעבד ירכז הסיעוד אגף ג.

ועירוניים ממשלתיים חולים בבתי סיעודי אדם לכוח רק מתייחם המידע המידע: שלימות

לגבי הערכות
וין צביר. גבז (להערכת ראשיות אחיות לדיווח גבוהה מהימנות מהימנות:

הסיעוד). אגף

מלאה נגישות:

ניתן ואז 81י באוגוסט להתבצע אמורה החדשים השאלונים הרצת הערות:

השאלונים. ויישימות המידע זמינות את יותר לבדוק יהיה

י <..,;;. לזקן עובד*13מיוחדים עם   חברתיים לשירותים לשכות ח.

התקן עלפי עובדים

הרווחה. משרד  בלשכות ומינהל לארגון המחלקה מידע: מקור

ממוכנים. סטנדרטיים דו"חות מידע: כלי
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אדם כוח לגבי תלתחודשיים דו"חות ממלאות השדה יחידות א. המידע: זרימת צורת

בלשכות. נהל ומי לארגון למחלקה ומעבירות

משכורות. תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

וריכוז למיכון עיבוד נעשה בלשכות ומינהל לארגון במחלקה ג.

בדו"ח*. שנתי

הרווחה. משרד של תקניים עובדים טוג לגבי מלאה, המידע: שלימות

לזקן, השירות לפי המהימנות. לגבי שונות דעות קיימות מהימנות:
אחרים עובדים מאיישים שבפועל כיוון מלאה אינה המהימנות

■■ ■ הפנויים. התקנים את ;■,

מלאה. נגישות  חיצוניים בפירסומים מופץ המידע נגישות.
' ;. החדמשמעיות ההסתייגויות את בחשבון להביא מקום יש הערות:

תואם שאינו עובדים, איוש לגבי לזקן השירות של והעקביות
למפקחים פנייה עלידי תתאפשר דיןק להשגת אפשרות לתקנים.

למרכז דיווח של נוהל וגיבוש לזקן, השירות של המחוזיים

חריגים. לגבי המידע

התקן פי על שלא עובדים
והרווחה. העבודה משרד  המחוזות הנהלות מידע: מקור

ומועדונים. חמות ארוחות לגבי ידניים תלתחודשיים דו"חות  מידע: כלי

במחוז. פעולות בתיק מתוייקים
הוצאות. על ידניים דו"חות גבי על מדווחות השדה יחידות א. המידע: זרימת צורת

אך$ לכוח שכר ועלות פעולה מעלות מורכבות ההוצאות

הדו"חות אלה. פעולות מפעיל ואשר תקן עלפי עובד שאינו

המחוז, לבדיקת חודשים לשלושה אחת מועברים הידניים
לתקצוב. והעברתו אישורו

פעולות. מימון  עיקרית פונקצייה ב.
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לתשלום. ממוכן הגלובאלי הסכום  תקציבי אישור לאחר ג.

אדם. כוח לגבי האינפורמציה כל מתבטלת בעיבוד
הרווחה. משרד ידי על שממומן העובדים סקטור לגבי מלאה, המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות מהימנות:

מלאה נגישות:
לאיבוד: הולכת המיכון שבשלב כזו, אינפורמציה שקיימת כיוון העיוו1:

בין המבחין סימון של אפשרות לבדוק לנסות מקום, שיש נראה

האינפורמציה קבלת תתאפשר וכך אחרת להוצאה אדם לכוח הוצאה

הארצי בשירות מהמיכון  יותר רבה בקלות אחר מידע ממקור

לזקן.

יום ומרכזי גריאטריים מרכזים ט.

. . המדינה. בשירות עובדים  הבריאות משרד עובדי לגבי
הבריאות. משרד עובדי המדינה,קובץ שירות נציבות מידע: מקור

כרוניים. לחולים ממשלתיים חולים בבתי בפרק לעיל האמור ראה

הרבה שכוללים יום ומרכזי גריאטרים מרכזים שלגבי נראה הערות:

במקורות להשתמש עדיף הבריאות משרד עובדי שאינם עובדים,
"י מבחינת חלקי המידע הכי שבלאו כיוון מפורטים מידע

מידע מקור לנצל שיש יתכן בלבד. מדינה לעובדי התייחסותו

בלבד. גריאטריים מרכזים לגבי זה

יום: במרכזי אחרים ועובדים הרווחה משרד עובדי לגבי
אש"ל). עירית, חולים, קופת (כמו הספציפיים השירותים נותני המידע: מקור

הספציפיים. השירותים נותני לפי משתנה מידע: כלי
חלקי מידע קבלת נםיונות על לוותר הנידון במקרה שעדיף נראה הערות:

ואי עיוות יתכן כי אחרים אדמיניסטרטיבית בצורה וריכוזו
W

זו. בדרך התמונה שלימות
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שירותים מרכזי י.
; . גופים של ומימון ביוזמות מוקמים שהם כיוון עצמם, המרכזים מידע: מקור

ממשלתיים. ומשרדים אש"ל עיריות, רוולים, קופת עמיגור,  שונים

המרכזים. של ידני שוטף רישום מידע: כלי

השוטף. הניהול צורכי לפי במרכזים שונה רישום א. המידע: זרימת צורת .

משכורות. תשלום כולל ובקרה פיקוח העיקרית: הפונקציה ב.

: י לפי עיבודים שיש ייתכן מיוחדים, עיבודים על ידוע לא ג. " י

. י ."■ י יי ■■**. י י
■"י,;.';.:■ ■ . ספציפיים. צרכים ':Wf/

' r'  ■' ■*'cfl. י י ■":.;;■■

..;., ■.</ הנאספים. הנתונים לגבי מלאה, המידע: שלימות
 ■ . . ■י*\י

לגבי הערכות
הם. לצרכיהם נעשה שהרישום כיוון מלאה מהימנות , מהימנות:
שנאספים. הנתונים את לקבל יהיה ניתן כי נראה נגישות:

המרכזים מן המידע לקבלת ישירות לפנות מקום שיש נראה הערות:

קהילתיים שירותים לגבי ומדוייקת מגובשת תמונה שחסרה כיוון
לגביהם. אינפורמציה באיסוף הטכני הקושי עקב

חולים קופת יא.
כפריים בריאות ומרכזי שכונתיות מרפאות

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

חולים. קופת במרכז ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי
העובדים על חולים קופת למרכז לחודש אחת מדווחות היחידות א. המידע: זרימת צורת

■ שאחוז כך במרפאה, המטופלים 6560 גילאי מיפוי על

הצרכים. לפי באיוש מתבט</ הקשישים

לפי עובדים ואיוש משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

הצרכים.

■ ■ A
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1.

הצרכים. לפי חולים קופת במרכז נעשים עיבודים ג.

מלאה המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה מהימנות:

 י לפירסומים פרט נתונים, עיבודי קבלת של אפשרות קיימת נגישות:

החיצוניים.

את רקע') כ'חומר (לפרוות העידכוו למסגרת להכניס שיש נראה הערות:

את לשקלל וניתן קשישים משרתות שהן כיוון האלה היחידות
כן, כמו מטופלים. קשישים של נתון מספר לפי העובדים אחוז
גריאטרי יועץ חוליםג*וצמד קופת עבודת בשיטת כי לזכור יש

של במיוחד קשים במקרים לטיפול שעוזר מחוז בכל לפחות אחד

השכונתית. במרפאה המטופלים מאוכלוסיית קשישים

לקשישים מיוחדות מרפאות

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

במרכז. ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי

חולים, קופת למרכז שוטף חודשי דיווח יש השדה מיחידות א. המידע: זרימת צורת
ייחוד מכתיבים הדמוגרפית והחלוקה השטח לעיתים כאשר

לקשישים. מרפאה

אדם. כוח ואיוש משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

ריכוז לקבל ניתן  חולים קופת במרכז שונים עיבודים נעשים ג.

" ■ . , ■ אלה. ייחודיות מרפאות

מלאה. המידע: שלימות
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לגבי הערכות
העיסוקים. ספר של ובדיקה התאמה שעברו היחידות לגבי מלאה מהימנות:
עיבודים קבלת אפשרות לגבי חולים קופת מרכז עם לסכם יש נגישות:

החיצוניים. לפירסומים נוספים

הערות:

ומעקב טיפול להמשך יחידות

י חולים. קופת מרכז י מידע: מקור

במרכז. ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי

חולים. קופת למרכז שוטף, חודשי דיווח יש השדה מיח' א. המידע: זרימת צורת

משכורות. תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

הצרכים. לפי שונים עיבודים נעשים חולים קופת במרכז ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

עיבודים קבלת אפשרות לגבי חולים קופת מרכז עם לסכם אפשר נגישות:
החיצוניים. לפיר*ומים נוספים

הערות:

הבריאות משרד לשכות יב.

עלפי שיקלול בריאות, עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות מידע: מקור

ללשכות דיווח בתחנה, שביקרו קשישים מספר על לשכות דיווחי
גילאית. הבחנה ללא כרוניים חולים על

מדינה. עובד כל העסקת לגבי סטנדרטים ממוכנים טפסים מידע: כלי
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אחד, מצד טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

קשישים מספר על שני, ומצד למערכת שנכנס עובד כל על י

הלשכה. בטיפול כרוניים חולים ועל בתחנה שביקרו

עובדי לגבי ובקרה משכורות תשלום העיקרית: הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
דיווחים. של מלאה מהימנות . מהימנות:

קבלת אפשרות את המדינה שירות בנציבות ולסכם לבדוק יש נגיטות.
המידע. לעדכון המרכז בקשת לפי המיוחדים העיבודים

מטופלים מספר עלפי לקשישים העובדים מספר הערכת א. הערות:

מהווים אינם ואיוש שתקנים כיוון מדוייקת אינה קשישים

כנ"ל. פשוט שקלול של פונקציה
פונקציית ושינוי הבריאות במשרד מחדש ארגון במסגרת ב.

נוהלי הציבור בריאות שירות אלה בימים מגבש הלשכות,

תאפשר החדשים הנוחלים קביעת עבודה. וכללי עבודה

והשתלבות 9עולה שיתוף על מומלץ יותר. פשוט עידכון
השירות של והתכנון החשיבה במסגרת ברוקדייל מכון

שתועיל אינפורמציה קבלת לאפשר כדי הציבור לבריאות

לעידכון. גם

0

1  .

1
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לקשישים השירותים היקף מידע: פריט .2

. והרווחה העבודה משרד  לזקו השירות בפיקוח אבות בתי א.

לזקן. השירות מעונות על המפקחת א': מידע מקור

לזקו. השירות של ידע סמך על ידני ריכוז מידע: כלי

המחוזיות, מהמפקחות נתונים ביוזמתה מרכזת המפקחת א. מידע: זרימת
להערכת שוטף, באופן מתעדכנת השרותים שרשימת כך ■

■ של בטווח משמעותיים שינויים יתבצעו לא המפקחת

שנים. חמש  .

\ המעונות. על פיקוח עיקרית: פונקציה ב,

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:
מלאה. נגישות:

הערות:

לזקן. השירות של מחוזיות מפקחות כי: מידע מקור

מעונות. של מחוזיות רשימות ריכוז מידע: כלי

'י .
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באופן שלה, פיקוח בתחום מעונות רשימת מרכזת מפקחת כל א. מידע: זרימת

שוטף.

מעונות. על פיקוח עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
, י מלאה. מהימנות:

מלאה. ■ . ■ נגישות: ;

 הערות: ;
ו

אבות: בבתי סיעודיות מחלקות לגבי

הבריאות. משרד  וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה ג': מידע מקור ;

חולים. תנועת על דו"ח  105 טופס מידע: כלי

למחלקה ישירות לחודש אחת הטופס מועבר השדה מיחידת א. מידע: זרימת

לסטטיסטיקה.

אישפוז. מוסדות לגבי ידע ריכוז עיקרית: פונקציה ב.

יום לטיפול ויחידות אישפוז מוסדות לגבי שנתי פרסום ג.

בישראל.

: ותפוסתם. מיטות מספר כוללת מלאה. המידע: שלימות

י . לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

בעלי שהינם החולים בתי כל את ומחייבת חלה הדיווח חובת הערות:

אבות בבתי סיעודיות מחלקות כולל הבריאות, ממשרד רשיון

■■■■ היא הכללית המגמה הבריאות. ממשרד רשיון בעלות שהינו
0

הבריאות. משרד פיקוח תחת הסיעודיות המיטות כל את להעביר
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 . . מוגו דיור ב.

וולונטריים. ציבוריים ארגונים מרכזי א': מידע מקור

ו הארגון. של ספציפיים לצרכים בהתאם אדמיניסטרטיבי ר>שום מידע: כלי

מוגן. דיור מסגרות הקמת יוזמים במרכזים א. מידע: זרימת

השירות. ניהול עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

' , מלאה. המידע: שלימות

■ לגבי הערכות
י /;■ . .\ מלאה. : מהימנות:

מלאה. ".. ■■ נגישות:

.  הערות:

. לזקן, הארצי השירות בי: מידע מקור

לגביו. שיטתי רישום איו אך בשירות שקיים ידע ריכוז מידע: כלי
יעוץ כולל שירותים ומתן איכלוס לתהליכי שותף השירות א. מידע: זרימת

חוקית. סנקציה מחומר כ&הוא אלה למסגרות והכוונה

מסגרות להפעלת מיעצת והכוונה עזרה עיקרית: פונקציה ב.

אלה.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

לזקן. לשירות לפנות המסגרות ברצון תלויה  מלאה כמעט המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

■  v

. ■" . י מלאה. נגישות:

הערות: *
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כרוניים לחולים פרטיים חולים בתי ג.
רישוי. מחלקת הבריאות משרד א': מידע מקור

כרוניים. לחולים פרטיים חולים לבתי רשיונות רשימת מידע: כלי
פניית כרוניים,לאחר לחולים מוסד פתיחת אישור תהליכי א. מידע: זרימת

, שוטף. באופו כזה מוסד

פיקוח. עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

י מוסדות. מספר לגבי מידע: שלימות

[ י לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות;

, כרוניות. למחלות פרטיים חולים בתי ארגון ב': מידע מקור

הבריאות למשרד הקשורים חולים בתי של מעודכנת רשימה מידע: כלי

רפואי. פיקוח תחת ועומדים

מהיחידות. שוטף עירבון א. מידע: זרימת

הארגון. ניהול עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

י מלאה. נגישות:

. . הערות:



רפואית. וסטטיסטיקה לכלכלה המחלקה  הבריאות משרד גי: מידע מקור

חולים. תנועת על ידני דו"ח 105 טופס מידע: כלי
אחת הבריאות למשרד החולים מבתי בפועל נשלחים הטפסים א. מידע: זרימת

לחודש.

אישפוז. מוסדות לגבי ידע ריכוז עיקרית: פונקציה ב.

יום לטיפול ויחידות אישפוז מוסדות לגבי שנתי פרסום ג. .

1 .י בישראל.

ותפוסה. מיטות מספר כוללת  מלאה מידע: שלימות

; לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

. מלאה. נגישות:

הערות:

כרוניים לחולים ציבוריים חולים בתי ד.

חולים: קופת במסגרת חולים בתי לגבי 
חולים. קופת מרכז מידע: מקור

ממוכנים. חודשיים דיווחים מידע: כלי

חולים. קופת למרכז מהיחידות חודשי עידכון א. מידע: זרימת

מרכזי. ופיקוח עיקרית:ניהול פונקציה ב.

חולים. קופת מחקר מחלקת של חדשנתי חיצוני פירמום ג.
תקניות. מיטות ומסייר מוסדות מספר כולל מידע: שלימות

:. . לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. . נגישות:

הערות:
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r
כרוניים*: לחולים ציבוריים חולים בתי כלל לגבי 

v הבריאות. משרד  וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה מידע: ר ו מלן

חולים. תנועת של ידני דו"ח  105 טופס מידע: כלי

למשרד החולים מבתי ישירות לחודש אחת נשלחים הטפסים א. מידע: זרימת

הבריאות.

אישפוז. מוסדות לגבי ידע ריכוז עיקרית: פונקציה ב.

יום לטיפול ויחידות אישפוז מוסדות לגבי שנתי פרסום ג.
בישראל.

ותפוסה. מיטות מספר כוללת  מלאה מידע: שלימות
לגבי הערכות

מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

שונות. והגדרות הבחנות עקב במילוי מסויים קושי יש הערות:

כרוניים לחולים ממשלתיים חולים בתי ה.

הבריאות. משרד וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה מידע: מקור

ציבוריים חולים בתי כלל לגבי מידע מקור  לעיל ראה

די). (סעיף כרוניים לחולים

כלליים חולים בבתי יום ומחלקות פנימיות ופסיכוגריאטריות גריאטריות מחלקות ו.
גריאטריים ומרכזים

הבריאות. משרד  וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה המחלקה מידע: מקור

חולים. תנועת של ידני דו"ח  105 טופס מידע: כלי

החולים. לבית ישירות מידע בענייני מפנה סוציאלי נשים שירות מנהל (*
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למשרד החולים מבתי ישירות בפועל נשלחים הטפסים א. מידע: זרימת

 לחודש. הבריאותאחת ..

אישפוז. מוסדות לגבי ידע ריכוז עיקרית: פונקציה ב. . ♦

יום לטיפול ויחידות אישפוז מוסדות לגבי שנתי פרסום ג.

. בישראל.

ותפוסה. מיטות מספר כוללת  מלאה מידע: שלימות :

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

. . מלאה. . נגישות:

■■'■ . הערות:

חברתיים לשירותים לשכות ז.

והרווחה) העבודה לזק>(משרד הארצי השירות אי: מידע מקור

ותנאים משכורות ומנתוני תלתחודשיים מדו"חות ממוכן ריכוז מידע: כלי

(מת"ם). סוציאליים
למחוז מהרשות מועברים ידניים תלתחודשיים דו"חות א. המידע: זרימת צורת

מת"ס נתוני לשנה. אחת הארצי, במשרד במיכון ומעובדים

,(9 סעיף חדש, 4.4 תע"ס תקנות  לזקן מיוחדים (צרכים j

י   ■ לחודש. אחת מהלשכה, ישירות במיכון נקלטים

שממומנות קהילתיות פעולות ריכוז העיקרית: הפונקציה ב.

לזקן. השירות עלידי
ומקומי. מחוזי ארצי, בריכוז לשנה אחת מרוכזים הנתונים ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:
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■ *)

מחוז.  לזקן השירות ב': מידע מקור

המשרד. עלידי ממומנות שלא פעילויות על נתונים של ידני ריכוז מידע: כלי

יש לזקן לשירות הרשות בין פעולה שיתוף יש בהם במחוזות א. מידע: זרימת
כזה ריכוז איו מרכז במחוז הנתונים. לגבי שוטף רחב ידע

למחוז: ייחודי שהינו לזקן שירות שאלון הוכנס השנה  . '

גבי על שמדווחות בינשירותיות פעולות על נתונים מרכז

בשדה. סוציאליים ועובדים בישוב לשירות אחראים עלידי השאלון . ^

קהילתיות בינשירותיות פעולות ריכוז עיקרית: פונקציה ב.

לזקן. .

מיוחדים. עיבודים אין ג.

בישוב). העבודה וצורת המחוזות בין (שונות מלאה תמיד לא מידע: שלימות

לגבי הערכה
, . _ . מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

^/'".■ הערות:
ן ....י. ■

שירותים ומרכזי יום מרכזי יי

עצמן. השדה יחידות מידע: מקור

פעולותיהן. נתוני של ידני ריכוז מידע: כלי

שוטף. באופן  עצמן מהיחידות פעולות ריכוז הוצאת א. מידע: זרימת

לקשישים. שירותים מתן עיקרית: פונקציה ב.

w . מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות
*

י י לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:
הערות:



י 39 

חולים קופת של יחידות ט.

חולים. קופת מרכז א': מידע מקור

חולים. קופת במרכז ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי

שוטף. באופן חזלי3 קופת למרכז השדה מיחידות א. מידע: זרימת

חולים. קופת לחברי שירותים מתן עיקרית: פונקציה ב.

חולים. קופת של מחקר במחלקת עיבודים ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. , מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

עצמן. השדה יחידות ב': מידע מקור

פעולותיהן. נתוני של ידני ריכוז מידע: כלי

עצמן. מהיחידות שוטפות פעולות ריכוז קבלת א. מידע: זרימת

חולים. קופת לחברי שירותים מתן עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

פנייה מאפשרת לא חולים קופת של הריכוזי הניהול מדיניות נגישות:

ליחידות. ישירה

הערות:
*
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מונע טיפול המקיימות המשפחה לבריאות תחנות  הציבור בריאות לשכות ^י. _  __ _

עצמן. התחנות מידע: מקור

שיטתי. באופן מרוכז שאינו וידע התחנות רישומי מידע: כלי
ביו פעולות לגבי מידע המחזיק בתחנה בינשירותי מצווח. א. מידע: זרימת

שוטף. באופן  בקהילה שירותיות

וכוללים מקיפים שירותים ומתן הפנייה עיקרית פונקציה ב.

הקשר. חוליית בקהילה: לקשישים

י בהמשך). הערה (ראה מיוחדים עיבודים אין ג.

," . הגריאטרי. במערך כלולות שהתחנות במקומות מלאה כמעט מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

. ■ מלאה. נגישות:
הקהילתיים השירותים לגבי מרוכז שיטתי רישום אין כיום הערות:

להיעזר אמורות התחנות מעשי שבאופן למרות בקהילה הקיימים
. ריכוז מערך חיזוק אפשרות לשקול יש השירותים. בכלל

כיוון אדם, בכוח מחסור עקב שיטתי שאינו האינפורמציה

בינשירותיות לפעולות רציני מידע מקור שזהו להניח שיש

לקשישים. קהילתיות

*

ג י? ■ >
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מקצועיות קטיגוריות לפי עובדים של בסיסית והכשרה השכלה מידע: פריט 3
גרונטולוגיה הכשרה גם כוללת בסיסית (הכשרה יחידות. ולפי

התפקיד0 דרישת נכנסת ולהגדרה במידה
י י י "י" "י י י י" י יי ו ... י 0

והרווחה העבודה מטרד  לזקן השירות בפיקוח אברת בתי א.

רשיון לקבלת בקשות של חומר מרוכז המעונות חוק במסגרת א': מידע מקור

לזקן. הארצי בשירות המעונות על המפקחת אצל ולחידושו

ממוכנים, לא סטנדרטיים טפטים גבי על רשומות הבקשות . מידע: כלי

השירות  הראשי במשרד המצויים מוסדות בתיקי שמתוייקים

; . . והרווחה. העבודה משרד לזקן, הארצי

חצי של בתדירות מהמוסדות המידע למקור מגיע המידע א. המידע: זרימת צורת

עלידי להם שאושר הרשיון לאורך בהתאם שנתיים,  שנה

של פונקציה הינה המפקחת החלטת המעונות. על המפקחת

הספציפי. המעון מצב

חוק ליישום שיטתי פיקוח הפעלת המרכזית: הפונקציה ב.

המעונות.

מוסדות בתיקי מתוייקות רק  מעובדות אינן הבקשות ג.

ההחלטה לגבי הינו שלהן הבלעדי (השימוש הראשי. במשרד

רשיון). חידוש על

. . j
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במעון,כולל אדם כוח מצנת סעיף יין מצו הסטנדרטי בטופס המידע: שלימות

של מראש מוכנות קטיגוריות אין אולם ומתנדבים בשכר עובדים
ממלא של דעתו לשיקול נתון שהפירוט כך והשכלה מקצועות

; . . הטופס, ו

, לגבי הערכות
ן . . טפסים במילוי מועט נסיון שהצטבר כיוון אותה לאמוד קשה מהימנות: ■י

מצד השכלה על מידע במסירת דיוקים אי גם ייתכנו אלה.

יותר. ורודה תמונה להציג במטרה מסויימים מעונות מנהלי

במשרד שנמצאים המוסדות, לתיקי לגשת יהיה ניתן כי נראה נגישות:

. ** לזקן. השירות של הראשי

. הם שאלה למרות רשיון לחידוש מהבקשות נתונים לעבד ניתן הערות:

באופן מילויים, צורת נבדקה לא ועדייו יחסית חדשים טפסים

אחיד בתאריך מתבצע אינו הרשיון חידוש כי לזכור יש שיטתי.

;  פירוט (ראה והשכלה. מקצועות של קטיגוריזציה ואין
יהיה ניתן מסויימות התאמות לאחר אולם, המידע). שלימות

■ ■r: . כנדרש. האינפורמציה את לקבל

! ומוסד, מוסד בכל עובדים רישום יש המעון ניהול במסגרת בי: מידע מקור

המעון. הנהלת במשרד מרוכז המידע משכורות. תשלום לשם

ממעון שונות בשיטות הנעשה ידני אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי

! למעון.
לצרכים המותאמת בצורה המוסד מנהל אצל מרוכז המידע א. המידע: זרימת צורת

ההנהלה. של פנימיים אדמיניסטרטיביים
4■

המעון. של שוטף ניהול  המרכזית הפונקציה ב.

ניהול צרכי לפי שונות בצורות ומרוכז מעובד הרישום ג.
ומעון. מעון כל של ספציפיים
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עלפי שונים נתונים בתוכו וכולל למעון ממעון משתנה הרישום המידע: שלימות

עצמו. המעון צרכי

לגבי הערכות
כיוון מהימנה, הינה וקיימת במידה אינפורמציה כי נראה מהימנות:

בלבד. פנימי לשימוש שהינו הרישום את להטות אינטרס שאין

המידע למרכז יאפשרו פנימי רישום שמנהלים שהמעונות נראה נגישות:
בו. לעיין

מהשדה ישיר באופן הנתונים וריכוז בדיקה כללי, באופן י'עיות:
שרישום כיוון קשה הריכוז אולם מהימן; ריכוז תאפשר

וקטיגוריות הבחנות ובעל למעון ממעון שונה זה אדמיניסטרטיבי ■;■■

בשיטה הנתונים בריכוז ומדוייקת רבה עבודה שיחייבו שונות,
זו.

פיקוח דו"חות מרוכזים לזקן הארצי השירות  הרווחה במשרד ג': מידע מקור

במעונות. מחוזיים מפקחים של
0

הארצי לשירות מועברים תמיד שלא ידניים סטנדרטים טפסים המידע: כלי

לזקן.
הפיקוח דו"חות את מעבירים המחוזיים המפקחים לעיתים, א. המידע: זרימת צורת

וחינם שיטתיים אינם במעונות ביקוריהם הראשי. למשרד

שונים. ואילוצים צרכים של פונקציה

לצירוף המעונות על מחוזי פיקוח  המרכזית הפונקציה ב.

המצב לשינוי מיידי ונסיון רישיון חידוש לגבי המלצה ,

בשדה.

במשרד המוסדות בתיקי מתוייקים שבחלקם ידניים, דו"חות ג.
הראשי.

■ " י י ■ J
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עובדים. של בסיסית השכלה לגבי בטופס קונקרטית שאלה איו המידע: שלימות
*'

לגבי הערכות
תהיה מהימנותה  המפקדות עלידי אינפורמציה ותדווח במידה מהימנות:

גבוהה.

* השירות של הארצי במשרד המוסדות לתיקי לגשת ניתן כי נראה נגישות:

שניתן ייתכן שם. שמתוייקים מהדו"חות בחלק ולעיין לזקן

עצמם. במחוזות הדו"חות של אחר חלק לקבל

ואילוצים בשטח מצב של פונקציה אלא : שיטתי אינו הפיקוח הערות:

במתכונתם הדו"חות את כשממלאים המפקחות. בעבודת אחרים ;

, כן כמו עובדים. השכלת לגבי נתון כוללים אינם הנוכחית
למשרד ולהעבירם הדו"חות את למלא חייבות לא המפקחות

בעייתית. תהיה אלה בדו"חות שהיעזרות שנראה כך  הארצי

לגבי חוזרים אלה בימים הועברו  לזקן הארצי השירות במסגרת ד': מידע מקור

אדם. כוח על שנתיים חצי דיווח חובת

לזקן. הארצי בשירות שמרוכז ידני דיווח מידע: כלי
ידוע. לא המסלול הזה, בשלב א. המידע: זרימת צורת

שיותאמו כך ולתיקצוב לפיקוח עזרה  העיקרית הפונקציה ב.

הלןשישים של השונות לקטיגוריות ארם כוח של התקנים
עצמאיים). מול ותשושים (סיעודיים

מיוחדים. עיבודים על ידוע לא זה, בשלב ג.

* י _________

לתמונת מסויימים מידע מקורות להוספת הדאציונל לגבי בהקדמה האמור ראה (*
4

אלה. אינפורמציה נתוני כיום מרכזים שאינם למרות המידע זרימת
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*
. שהועברו בחוזרים השכלה נתון פירוט נדרש שלא נראה המידע: שלימות

לגבי הערכות
במידת תלוייה ותועבר במידה האינפורמציה, מהימנות כי נראה מהימנות:

הפיקוח.

הארצי במשרד אדם כוח נתוני של גבוהה נגישות תהיה כי נראה נגישות:

לזקן. השירות של

הלנה אדם כוח על חצישנתי לדיווח לזקן הארצי השירות בקשת הערות: :

של הבקרה ושיטת מילויה צורת ברורה לא ועדייו חדשה דרישה

זו בדרך נתונים קבלת על היום לסמוך קשה לזקן. השירות

לגבש אפשרות יש אולם שוטף לתיפעול הוכנסה שלא כיוון
העידכון. צורכי על גם שיענה כר הדיווח את ולתכנן

מוגו דיור ב.
ארגון סוציאלי, נשים שירות כמו: ציבוריים אירגונים מרכזי מידע: מקור

שכונות, שיקום משע"ן, היהודית, אירופה,הסוכנות מרכז עולי
ואש"ל. עמיגור

הארגון. של הספציפיים לצרכים בהתאם אדמיניסטרטיבי רישום המידע: כלי

שונה ובתדירות שונות בדרכים למרכזים מגיעים הנתונים א. המידע: זרימת צורת

השונים. הארגונים של הספציפית הניהול לצורת בהתאם

הזו. המסגרת והפעלת ניהול  הינה המרכזית הפונקציה ב.

לפי עיבודים נעשים לארגון מארגון שונה ספציפי באופן ג.

הצרכים.

מסויימים מידע מקורות לציון הנימוק לגבי בהקדמה האמור ראה זאת, עם (*

האינפורמציה. נתוני את כיום מרכזים אינם אם גם המידע, זרימת בתמונת
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צרכים עלפי ארגון בכל משתנים וצורתם הנתונים היקף המידע: שלימות
> *יו

ספציפיים. ארגוניים

לגבי הערכות
האינפורמציה נאספת בהם ביחידות גבוהה המהימנות כי להנירו יש מהימנות:

ו

 . זה, מידע פריט לגבי

 בהמשך (ראה מהמרכזים. זו אינפורמציה לקבל שניתן נראה נגישות: . \i1
הערות).

השונים הארגונים מרכזי עם לגבש ואפשרות מקום שיש נראה הערות:

ויועבר במרכזים שירוכז לעידכון נתונים למילוי אחיד טופס

המידע. למרכז
F

כרוניים לחולים פרטיים חולים בתי ג.

הבריאות. משרד  ממושכות למחלות האגף צוות פיקוח דו"ווות א': מידע מקור

) , למחלות באגף מוסדות בתיקי המתוייקים ידניים סיכומים מידע: כלי
. ממושכות.

שעורך מפקח ומקצועי אדמיניסטרטיבי צוות של ביקורים א. המידע: זרימת צורת

אחת (לפחות המוסד ומצב ספציפיים לצרכים בהתאם ביקוריו

י י שנה). לחצי

המוסדות. מצב על ובקרה פיקוח  העיקרית הפונקציה ב.

שושנה הארצית, המפקחת של נםיון היה בעבר, עיבודים. אין ג.
הצליח. שלא אדם, כוח נתוני של לסיסטמטיזציה חקלאי,

ההשכלה. ידועה תמיד לא חלקית; אינפורמציה המידע: שלימות

לגבי הערכות
מהימן. הנתון ההשכלה, על ידע ויש במידה כי נראה מהימנות:
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; באגף. המוטדות לתיקי גישר. בעיית איו כי נראה נגישות:
St.

!. מבחינת עקביים ואינם סטנדרטיים אינם הפיקוח דו"חות א. הערןת.

מילויים.

לעייו הצלחנו לא ממושכות למחלות באגף בביקורינו ב.

אינם הם המפקחות שלדברי כיוון מוסדות תיקי של במדגם

באגף. אחד במקום מרוכזים

להעביר נר. י ר. הבריאות במשרד רהארגוו במסגרת , התכנית ג.
כמסגרת הבריאות. ללשכות בשטח והבקרה הפיקוח את

גובשו שטרם נראה הציבור לבריאות בשירות בירורינו
הציבור. בריאות לשכות עבודת לגבי עבודה וכללי נוהלים

הבריאות. לשכות על דיון בהמשך: ראה

החולים. בית הנהלת ב': מידע מקור
החולים. בית בהנהלת ידניות שונות בצורות פנימי רישום מידע: כלי

ובדרו בתדירות החולים בית מנהל אצל מרוכז המידע א. המידע: זרימת צורת
בית של האדמיניסטרטיביים הפנימיים לצרכים המתאימה

החולים.
החולים. בית של שוטף ניהול  המרכזית הפונקציה ב.

מנהלי ושיקולי צרכים לפי שונות בשיטות מרוכז הרישום ג.

החולים. בתי

עצמם. המנהלים שיקולי לפי נתונים וכולל משתנה הרישום המידע: שלימות

שהרישום כיוון גבוהה, הנאספים הנתונים מהימנות כי נראה מהימנ"ת:^
ההנהלה. של פנימיים לצרכים נעשה
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ברישומים לעיין המידע מרכז ואפשרות היענות מידת ידועה לא נגישות:

כנדרש. נתונים לקבל כדי במקום

כרוניים חולים בתי על האחראי הראשי הרופא מוטליס, ד"ר לדברי הערות: .י

חולים בתי שלושה מצד ברורה מגמה יש ממושכות למחלות באגף

למשרד היום עד קשורים היו שלא כרוניים, לחולים פרטיים

לנטות מקום שאיו נראה לכן, למשרד. להתקשר הבריאות,

כרוניות למחלות הפרטיים המוסדות שאר לגבי נתונים לעדכן

מאד מקומות שהינם כיוון הבריאות למשרד קשורים שאינם

; . ואין  אדם כוח מאד ומעט נמוכה שירות באיכות קטנים,

נתונים ולאסוף לאתרם לנסות הנתונים עידכון במסגרת משמעות

שבהם. האדם כוח על

. " כרוניות למחלות ציבוריים חולים בתי ד.

פונקציה שהינה והרישום, הניהול בצורת שונים ציבוריים חולים בתי הקדמה:

לסוגי פרטני באופן להתייחס יש  לכן אותם. המפעילים לארגונים

הציבוריים. החולים בתי את המפעילים הארגונים

היחידות: סוגי כל לגבי

החולים. בית הנהלת מידע: מקור

אדמיניסטרטיבי. פנימי רישום מידע: כלי

החולים. בית בהנהלת מרוכז מידע א. המידע: זרימת צורת

החולים. בית של שוטף ניהול המרכזית: הפונקציה ב.

הנהלת ושיקול צרכים לפי שונות בשיטות מרוכז הרישום ג.
החולים. בית
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עצמם. המנהלים שיקולי לפי נתונים וכולל משתנה רישום המידע: שלימות v

לגבי הערכות
לצרכים שנאספים כיוון גבוהה, הנתונים מהימנות כי נראה מהימנות:

ההנהלה. של בלבד פנימיים

נתונים לקבל המידע למרכז תאפשר החולים בית הנהלת כי נראה נגישות:

כנדרש.

לקבלת החולים בית למנהל מפנה סוציאלי נשים ארגון מנכ"ל הערות:

ממנו. ישירות נתונים

חולים קופת

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

חולים. קופת של משכורות קובץ על ממוכנים דו"חות מידע: כלי

 מנגנון למחלקת השדה מיחידות דו"ח נשלח לחודש אחת א. המידע: זרימת צורת

חולים. קופת מרכז

לעובדים. שוטף משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

חולים. קופת במרכז שונים עיבודים נעשים ג.
לתפקיד. כניסתו בשעת העובד לגבי מלאה, המידע: שלימות

לגבי הערכות
לוודא כדי העיסוקים ספר מול נתונים אימות נעשה זה, בשלב מהימנות:
האימות. את שנה חצי תוך לסיים מקווים  נתונים מהימנות

לבדוק יש שנתיים. חיצוניים פירםומים מוציא חולים קופת מרכז נגישות:

בקשת לפי מיוחדים עיבודים לעבד יסכים חולים קופת מרכז האם *

העידכון. מרכז

לאחר המידע; למרכז ושימושי יעיל יהיה זה מידע שמקור נראה הערות:

העיסוקים. ספר עלידי והאימותים ההתאמות השלמת
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כרוניים לחולים ממשלתיים חולים בתי 9ה.  . _

הבריאות. משרד עובדי קובץ  המדינה שירות נציבות מידע: מקור

שנכנס מדינה עובד כל לגבי ממוכנים, סטנדרטים טפסים מידע: כלי

למערכת.

הנכנס עובד כל לגבי סטנדרטי בדיווח חייבת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

חלק כאשר שוטף, הדיווח המדינה. עובדי במערר לעבודה

עובדים לענייני המחלקה לאישור טפסים מעבירות מהיחידות

, בתי מספר לנציבות. טפסים מעבירה וזו הבריאות במשרד

( המדינה. לנציבות ישירות טפסים מעבירים ספציפים חולים

עובדי על ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המשרדים. צורכי לפי מסויימים עיבודים נעשים ג.

במערכת, לעבודה המתקבל מדינה עובד כל על חלה הדיווח חובת המידע: שלימות

מלא. לגביהם שהדיווח כך

לגבי הערכות
לעבודה, העובד קבלת של זמן בנקודת השכלה לגבי מלאה מהימנות מהימנות:

שוטף. עידכוך אין אך

בירור לשם המדינה שירות  פרט לקציו רשמי באופו לפנות יש נגישות:

מיוחדים. עיבודים קבלת אפשרות

ביו הסכם ולגבש הנגישות נושא את קונקרטי באופו לבדוק יש הערות:

אין כי נראה נתונים. קבלת לשם המדינה לנציבות המידע מרכז

שיש הנחה מתוך ההשכלה עידכון חוסר על מדי יותר להתעכב

בהשכלה לשינוי כפונקציה תפקידים באיוש מסויימת ניידות
עובד. של
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כלליים חולים בבתי ופסיכוגריאטיות גריאטריות מחלקות ו.
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הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות אי: מידע מקור

למערך שנכנס מדינה עובד כל לגבי סטנדרטים ממוכנים טפסים מידע: כלי

המדינה. עובדי

עובד כל על טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

במערכת. לעבודה שנכנס

עובדי לגבי ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג.

עובדים בין הבחנה אין מדינה. עובדי רק כולל חלקי המידע המידע: שלימות

לעובדים פרט הכלליים, החולים בבתי שונות במחלקות

לקשיש. ספציפיים . .

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות מהימנות:

את המדינה, שירות בנציבות קונקרטי באופן לבדוק אפשר נגישות:
מיוחדים,, עיבודים לקבל האפשרות

תסומל חודשים 3 תור המדינה, נציבות  ארבל דן מר לדברי הערות:

לגבי ימת י מסו יה בעי תהיה זאת, בכל הממוכן. בקובץ המחלקה

בין עובדים של פנימית רוטציה קיימת בהם חולים בבתי הידע
המדינה. שירות לנציבות דיווח מחייבת שאינה השונות המחלקות

■ החולים. בתי הנהלות ב': מידע מקור *

אדמיניסטרטיביפנימי. ידני רישום מידע: כלי

הנהלת של פנימיים מרישומים ישיר באופן הנתונים הוצאת א. המידע: זרימת צורת

לצרכיהם. מותאמת בתדירות שמרוכזים החולים בית

 ■ . ■ י j
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החולים. בית של שוטף ניהול  מרכזית פונקציה ב.
■ .

הספציפי לצורר בהתאם שונים וריכוזים עיבודים נעשים ג.

* החולים. בית של

ייתכן שלם. הינו החולים בית בהנהלת המצוי שהמידע להניח יש המידע: שלימות \

■■ . העידכון. קטיגוריות את תמיד תואם שלא

לגבי הערכות
עצמה. ההנהלה לצורכי נעשה הרישום גבוהה, מהימנות מהימנות:

זה. מידע למקור נגישות תהיה המידע שלמרכז להניח יש נגישות:
למרכז פנייה עדיפה חולים קופת של חולים שבבתי שייתכן נראה / הערות:

כיוון הממוכן, העובדים מקובץ נתונים וקבלת חולים קופת

■■.■,■■ י ריכוזית. שם שהגישה י

הבריאות. משרד הסיעוד, אגף ג': מידע . מקור

. ■ . העובדים. לגבי ידני סטנדרטי שאלון מידע: כלי

מעבירה ועירוניים ממשלתיים חולים בבתי ראשית אחות א. המידע: זרימת צורת

j . . הסיעוד. לאגף לשנה אחת סיעודי אדם כוח איוש על טפסים

סיעודי אדם כוח מערך ותכנון בקרה העיקרית הפונקציה ב.

הסיעוד. אגף עלידי
האגף. לשימוש ידנית בצורה ויעובדו ירוכזו הנתונים ג.

יי לגבי אחיות,הנתון של מקצועיות רמות ידווחו ואכן במידה המידע: שלימות

מלא. יהיה השכלה

לגבי הערכות
. וין צביה להערכת ראשיות, מאחיות לדיווח גבוהה מהימנות מהימנות:

הסיעוד. אגף

מהאגף. נתונים ריכוזי לקבל יוכל המידע שמרכז נראה נגישות:

ז
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יהיה ניתן 81'ואז באוגוסט תתבצע החדשים השאלונים הרצת .1 י'ערות:

הנתונים. וישימות המידע זמינות את יותר לבדוק

ההשכלתית ההבחנה ספציפי באופן סיעודי אדם כוח לגבי .2

בלבד. מקצועיות לרמות מתייחסת

נתונים לאיסוף הצער.  הבריאות משרד  אישפוז לשירותי אגף די: מידע מקור

האישפוז. שירותי ראש  משיח ד"ר ביוזמת

גריאטריים. רופאים על נתונים של ידני מיוחד ריכוז מידע: כלי . .

מיחידות גריאטרים רופאים על ונתונים שמות העברת א. המידע: זרימת צורת

האישפוז. שירותי לאגף

ראש  משיח ד"ר של נכונות יש  העיקרית הפונקציה ב.

זה. נתון על דיווח לדרוש האישפוז שירותי

מיוחדים. וריכוזים לעיבודים תכנון אין ג.

גריאטרים. רופאים של זה ספציפי סקטור לגבי מלאה המידע: שלימות

לגבי הערכות
גבוהה. מהימנות מהימנות:

מרכז של ייחודי לשימוש ייעשה הנתונים שריכוז כיוון מלאה, נגישות:
, המידע.

מקום אין גריאטרים, רופאים של בסיסית השכלה שמבחינת נראה הערות:

בעייה שאין כיוון זה חלקי אינפורמציה במקור דווקא להיעזר

גיוון (אין רופאים של בסיסית השכלה על ידע לגבי מיוחדת

גריאטרים). רופאים בקרב השכלה בנתוני מהותי ושינוי 0
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1

כלליים חולים בבתי פנימיות מחלקות .r
*

הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, נציבות א': מידע מקור

למערכת. שנכנס מדינה עובד כל לגבי סטנדרטים ממוכנים טפסים מידע: כלי

יי כל על טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

■ במערכת. לעבודה שנכנס עובד

עובד לגבי ובקרה משכורות תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג.
/ . . מדינה. עובדי רק וכולל מפורט אינו המידע המידע: שלימות

לגבי הערכות
שנאספים. נתונים לגבי מלאה מהימנות מהימנות:

מיוחדים עיבודים קבלת אפשרות את המדינה בנציבות לבדוק יש נגישות:

המידע. מרכז בקשת לפי

שירות בנציבות במיכון הבחנה כבר תהיה חודשים 3 תוך הערות:

('81 (דצמבר כלליים חולים בבתי שונות מחלקות בין המדינה

■. . י י החולים. בית הנהלת ב': מידע מקור

העובדים. של ידני רישום מידע: כלי

בית הנהלת של מקומייםפנימיים מרישומים נתונים הוצאת א. המידע: זרימת צורת

. החולים.

החולים. בית של שוטף ניהול  עיקרית פונקציה ב.

^ בית של הקונקרטי הצורך לפי שונים עיבודים נעשים ג.

החולים.
4

P י , י  .
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שלא ייתכן שלט, החולים בית בהנהלת המצוי שהמידע להניח יש המידע: שלימות

העירבון. מטרות את תמיד תואם
*

לגבי הערכות
בלבד. לצורכיהם נעשה שהרישום כיוון שלמה מהימנות מהימנות:

המידע. מרכז לגבי נגישות תהיה אלה שלנתונים להניח יש נגישות:

נכון מידע כמקור נראית ציבוריים חולים לבתי ישירה פנייה הערות:

חולים קופת למרכז לפנות יש חולים קופת יחידות לגבי ויעיל
ריכוזית. שהגישה כיוון הנתונים את הממוכן מהקובץ ולהוציא

משיח, העירבון:ד"ר לאוכלוסיית פנימיות מחלקות להוספת כללי: באופן הערות

מחלקות לגבי בעידכון הצורך את חיזק האישפוז שירותי ראש

מהמטופלים ש^"60 עובדתי האוביקטיבי לידע (נוסף פנימיות
המחלקות שבו מצב ותאר הדגיש קשישים). הינם פנימיות במחלקות

זה, שבשלב בעוד לקשישים בעיקר שירותים נותנות הפנימיות *

יותר נמוך ותקן גריאטריות מחלקות של יותר נמוכה יוקרה עקב

רבים כלליים חולים בבתי מעדיפים אלה במחלקות עובדים של

פנימיות. מחלקות בשם אלו מחלקות לכנות

מקומיות, רשויות של חולים בתי לכולל כלליים חולים בבתי מחלקות לגבי
איזוריות). עירוניות,

החולים. בית הנהלת מידע: מקור

ההנהלה. של פנימיים רישומים מידע: כלי
שוטפת. בצורה החולים בית הנהלת עלידי החומר ריכוז א. המידע: זרימת צורת

W

החולים. בית של שוטפת הנהלה  עיקרית פונקציה ב.

הנתונים. של מיוחדים עיבודים אין ג.

השונים. החולים בבתי ושלימות פירוט מבחינת משתנה הרישום המידע: שלימות
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לגבי הערגות
. מהימנים. הינם שנאספים נתונים כי נראה מהימנות:

של הפנימיים לרישומים המידע למרכז נגישות שתהיה נראה נגישות:

היחידות.

שיטתי מפורט רישום לניהול בקשה להפנות יהיה שניתן ייתכן הערות:

השדה. ביחידות יותר ואחיד

לזקן עובדים  חברתיים לשירותים לשכות ח.

■ < י י התקן עלפי עובדים

.,.. הרווחה. משרד  בלשכות ומינהל לארגון המחלקה א': מידע מקור

ממוכנים. סטנדרטים דו"חות מידע: כלי

אדם כוח לגבי תלתחודשיים דו"חות ממלאות השדה יחידות א. המידע: זרימת צורת

בלשכות. ומינהל לארגון למחלקה ומעבירות

משכורות. תשלום  העיקרית הפונקציה ב.

למיכון עיבוד נעשה בלשכות ומינהל לאירגון במחלקה ג.
שנתי. חיצוני בדו"ח שנתי וריכוז

הרווחה. משרד של תקניים עובדים סוג לגבי מלאה, המידע: שלימות

לגבי הערכות
לארגון מחלקה מנהל פוזנר, חיים לדברי מלאה מהימנות מהימנות:

השירות ראש  פרידמן שמואל מר לדעת אולם בלשכות. ומינהל

שבפועל כיוון במלואה מהימנה אינה האינפורמציה לזקן,
; פנויים. תקנים על אחרים עובדים מאויישים

שהנגישות כר חדשנתיים חיצוניים בפירסומים מופץ המידע נגישות:

מלאה.
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עקב המידע חומר של יתר ועידון בדיוק צורך שיש ייתכן חערות:

פרידמן, שמואל מר של והעיקביות הרודמשמעיות הסתייגויותיו
לתקנים. תואם שאינו עובדים איוש לגבי לזקן השירות מנהל *

המחוזיים לזקן השיירות למפקחי פנייה המידע: דיוק שיטת

; . אחרים. עובדים עלידי תקנים איוש לגבי דיווח נוהלי וגיבוש

השדה. יחידות בי: מידע מקור

ביחידות. פנימי רישום מידע: כלי

רווחה. פעולות למפעילי מובנה שאלון עם ישירה פנייה א. המידע: זרימת צורת

הפעולות. הפעלת  עיקרית פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

ידוע. לא המידע: שלימות

לגבי הערכות
מהימנה. תהיה האינפורמציה ותםופק שבמידה להניח סביר מהימנות: *

לזקן השירות של גיבוי עם השדה ליחידות ישירה שפנייה נראה נגישות:
במלואה. תיענה

שימוש אשפרות להגשמת לפעול יש תקנים עלפי עובדים לגבי הערות:

ליחידות ישירה שפנייה המשרדי"כיוון המיכון ראשון מידע במקור

ויקרה. קשה מסורבלת

תקן^ עלפי שלא עובדים

השדה. יחידות מידע: מקור

ביחידות. פנימי רישום מידע: כלי w

רווחה. פעולות למפעילי מובנה שאלון עם ישירה א.פנייה המידע: זרימת צורת

פעילות. הפעלת  עיקרית פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.
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ידוע. לא המידע: שלימות
#

. לגבי הערכות
מהימנה. תהיה אינפורמציה ותסופק שבמידה להניח סביר מהימנות:

השירות של גיבוי עם השדה ליחידות ישירה שפניה נראה נגישות:

במלואה. תיענה לזקן

התלתחודשיים בדו"חות שימוש אפשרות לבדוק מקום שיש ייתכן הערות:

; איוש  מידע פריט בפרק זה סקטור לגבי  מידע מקור (ראה

השכלה. נתון הוספת תוך בפועל)

, יום ומרכזי גריאטרים מרכזים ט.

הבריאות: משרד עובדי לגבי

י (ראה הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות מידע: מקור

כרוניים). לחולים ממשלתיים חולים בתי בפרק: לעיל האמור

שאינם רבים, נוספים עובדים שכוללים יום שבמרכזי נראה הערות:

. .■ ישירים מידע במקורות להשתמש עדיף הבריאות משרד עובדי
בדרג רבים משרדים פני על מתחלק הבינשירותי שהמידע כיוון

בלבד. מדינה לעובדי נוגע והוא המטה

ואחרים: הרווחה משרד עובדי לגבי

אש"ל). עיריה, חולים, קופת (כמו הספציפיים השירותים נותני מידע: מקור

הספציפיים. השירותים נותני לפי משתנה מידע: כלי

נסיונות על אלו ביחידות לוותר שעדיף לעיל, כאמור נראה, הערות:

מכן,כיוון לאחר אדמיניסטרטיבית בדרך וריכוזו חלקי מידע קבלת

זו. בדרך התמונה שלימות ואי עיוותים שיתהוו שייתכן
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שירותים מרכזי י.

גופים של ומימון ביוזמות מוקמים שהם כיוון עצמם, המרכזים מידע: מקור

ממשלתיים. ומשרדים אש"ל עיריות, רוולים, קופת עמיגור, כמו: שונים

המרכזים. של ידני שוטף רישום מידע: כלי
השוטף. הניהול צורכי לפי במרכזים שונה רישום א. המידע: זרימת צורת

משכורות. תשלום כולל ובקרה פיקוח העיקרית: הפונקציה ב.

ריכוזים שיש ייתכן מיוחדים: עיבודים על ידוע לא ג.
לצרכיהן. עצמן ביחידות ספציפיים

מלאה. כנראה המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. כנראה מהימנות:

במרכזים. למידע גישה המידע למרכז שתהיה נראה נגישות:
באחריות שונים שירותים מתן על מתבססים אלה שירותים מרכזי הערות: *

נסיון על ליחידות ישירה פנייה להעדיף יש שונים. גופים
מהגופים חלקיות אדמיניסטרטיביות אינפורמציות ואיחוד צירוף
ישירה ופנייה אחיד שאלון גיבוש שיטת עדיפה לכן האחראיים.

שלמה. תמונה קבלת לשם השדה ליחידת

כפריים בריאות ומרכזי שכונתיות מרפאות חולים: קופת שירוח י"א.

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

חולים. קופת במרכז ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי
ועל העובדים על חולים קופת למרכז לחודש אחת מדווחות היחידות א. המידע: זרימת צורת w

הקשישים שאחוז כר במרפאה, המטופלים 6560 גילאי מיפוי

הצרכים. לפי באיוש מתבטא
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לפי עובדים ואיוש משכורות תשלום העיקרית: הפונקציה ב.
t

הצרכים,

הצרכים. לפי רוולים קופת במרכז נעשים עיבודים ג.

מלאה. המידע: שלימות '

לגבי הערכות
 . מלאה. מהימנות:

נתונים עיבודי קבלת אפשרות את חולים קופת מרכז עם לסכם יש נגישות:

החיצוניים. לפרסומים נוספים

העירבון למסגרת אלה יחידות הוספת לשקול מקום שיש נראה הערות: ;

קשישים. משרתות שהו כיוון 1

לפי לקשישים שירותים נותני העובדים אחוז את לשקלל ניתן . !

יועץ לפחות יש מחוז בכל כאשר קשישים,  מטופלים מספר

קשישים. של במיוחד קשים במקרים לטיפול שעוזר אחד גריאטרי

, , לקשישים מיוחדות מרפאות חולים: קופת שירות י"ב.

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

במרכז. ממוכן אדמיניסטרטיבי קובץ מידע: כלי
כאשר חולים, קופת למרכז שוטף דיווח יש השדה מיחידות א. המידע: זרימת צורת

מרפאזת להקמת מביאים הדמוגרפית והחלוקה השטח לעתים

.. .  לקשישים. מיוחדות
אדם. כוח ואיוש משכורות תשלום העיקרית: הפונקציה ב.

לקבל ניתן  חולים קופת במרכז שונים עיבודים נעשים ג.
אלה. ייחודיות מרפאות ריכוז

1 ■
מלאה. המידע: שלימות

ו
ji
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לגבי הערכות
(תוך העיסוקים לספר והתאמה בדיקה שעברו יחידות לגבי מלאה מהימנות:

היחידות). כל את תקיף ההתאמה שנה. חצי ■ 'r *

הנתונים עיבודי קבלת אפשרות את חולים קופת במרכז לסכם יש נגישות:

החיצוניים. לפירמומים הנוספים
הערות:

הבריאות משרד לשכות יג.

ושיקלול הבריאות משרד עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות מידע: מקור

דיווחי עם בתחנה שביקרו קשישים מספר על לשכות דיווחי עלפי

גילאית. הבחנה ללא כרוניים, חולים על לשכות

מדינה. עובד כל העסקת לגבי סטנדרטים ממוכנים טפסים מידע: כלי
על מחד  טפסים גבי על שוטף באופן מדווחת השדה יחידת א. המידע: זרימת צורת

שביקרו קשישים מספר על ומאידך, למערכת שנכנס עובד כל

הבחנה ללא בלשכה בטיפול כרוניים חולים ועל בתחנה

גילאית.

עובדי לגבי ובקרה משכורות תשלום העיקרית: הפונקציה ב.

המדינה. שירות

המדינה. ונציבות המשרד צורכי לפי שונים עיבודים נעשים ג.
לעבודה. כניסתו בשעת העובד השכלת לגבי מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות: <.

עיבודים קבלת אפשרות לגבי המדינה שירות בנציבות לסכם יש נגישות:
המידע. מרכז בקשת לפי מיוחדים
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מצב משקפת ואלנה מדוללקת שאלנה הערכה לתן שלקלול א. הערות:

; . .. לאשורו.

עבודה נוהלל מגבש הצלבור ברלאות שלרות אלה, בלמלם ב.

ושלנול הברלאות במשרד הרהארגון במסגרת עבודה וכללל

במסגרת פעולה שלתוף על מומלץ הלשכות. פונקצלות . ;

לנסות כדל הצלבור לברלאות השלרות של והתכנון החשלבה :

כולל הצרכלם למלרב שלענו עלדכון וכלל נוהללם לגבש

העלדכון.

t י

j ■ .
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ולפי מקצועיות קטיגוריות לפי עובדים: של גרונטולוגיה הכשרה מידע: פריט .4
~~ " יחידות 

הרווחה משרד  לזקו השירות בפיקוח אבות בתל א.

לזקן: השירות יוזמת  הארצית ברמה יזומות השתלמויות .1

לזקן. הארצי השירות מידע: מקור

במשרד. ידניים רישומים מידע: כלי
שיזומות ארציות השתלמויות שעוברים עובדים רשימת ריכוז א. המידע: זרימת צורת

לזקן. השירות עלידי ;

ההשתלמויות. תיכניו  העיקרית הפונקציה ב.

מיוחד. ספציפי ריכוז ייתכן  שוטפים מיוחדים עיבודים איו ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
; מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:
ארציות. להשתלמויות רק מתייחס זה מידע מקור הערות:

המחוזית: ברמה יזומות השתלמויות .2

המחוז הנהלת מידע: מקור

המחוז. במשרד ידניים רישומים מידע: כלי

מחוזיות. השתלמויות שעוברים עובדים, רשימת ריכוז א. המידע: זרימת צורת

 . השתלמויות. תכנון העיקרית: הפונקציה ב.

ספציפי ריכוז ייתכן  שוטפים מיוחדים עיבודים אין ג.

מיוחד.

. . . מלאה. המידע: שלימות
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■ f לגבי הערכות
. מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

מחוזיות. להשתלמויות רק מתייחס זה מידע מקור הערות:
1■

המוסד: עלידי יזומות השתלמויות .3

עצמו. המוסד הנהלת מידע: מקור 1

המוסד. הנהלת במשרד פנימיים רישומים מידע: כלי

ובשיטה השתלמויות העברת בתדירות המוסד בהנהלת ריכוז א. המידע: זרימת צורת

ההנהלה. של פנימיים אדמיניסטרטיביים לצרכים המותאמת

המעון. של שוטף ניהול  המרכזית הפונקציה ב.

ממעון השונות ספציפיות בשיטות ומרוכז מעובד הרישום ג.

למעון. הספציפיים לצרכים בהתאם למעון

' . מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
. מלאה. שמדווחים הנתונים מהימנות כי נראה מהימנות:

k
מלאה. נגישות:

ן . עלידי שיזומות גרונטולוגיות השתלמויות הרבה שיש להניח קשה הערות:.

עלידי  השתלמויות של ליוזמה יותר רבה עצמו.סבירות המוסד

או הארגונים למרכזי לפנות שיש ייתכן ואז ממויימים ארגונים

הרווחה. משרד של יותר גבוהה ורמה בהיקף השתלמויות ליוזמת

מוגן דיור ב.

המסגרות מרכזי עלידי יזומות השתלמויות

מרכז עולי ארגון סוציאלי, נשים שירות כמו: ארגונים מרכזי מידע: מקור

עמיגור שכונות, שיקום משע"ן, היהודית, הסוכנות אירופה,
ואש"ל.

1,



המרכז. של הספציפיים לצרכים בהתאם אדמיניסטרטיבי רישום המידע: כלי

שונה ובתדירות שונות בשיטות למרכזים מגיעים הנתונים א. המידע: זרימת צורת

והשתלמויות. הכשרות להעברת בהתאם

העובדים. רמת והעלאת פיקוח  העיקרית הפונקציה ב.

הנתונים. ועיבוד ריכוז בצורת שונות קיימת ג.

צרכים עלפי ארגון בכל משתנית וצורתם הנתונים היקף המידע: שלימות

ספציפיים.

לגבי הערכות
האינפורמציה נאספת בהם ביחידות גבוהה המהימנות כי להניח יש . מהימנות:

.   ;\ . זה. מידע פריט לגבי
. כנראה. מלאה, נגישות:

טופס השונים הארגונים מרכזי עם לגבש אפשרות שישנה נראה הערות:

במרכזי ריכוזו השדה, יחידות עלידי נתונים מילוי לשם אחיד

המידע. למרכז והעברתו הארגונים

כרוניים לחולים פרטיים חולים בתי ג.

. הבריאות: משרד עלידי יזומות השתלמויות .1

הבריאות. משרד כרוניות, למחלות אגף מידע: מקור

ידניים. רישומים מידע: כלי

השתלמויות בעוברים השדה מיחידות עובדים רשימת ריכוז א. המידע: זרימת צורת

הבריאות. משרד עלידי היזומות גרונטולוגיות
חולים בבתי העובדים רמת העלאת  העיקרית הפונקציה ב.

כרוניים. לחולים פרטיים

מיוחדים. ועיבודים ריכוזים על ידוע לא ג.
י ■ ■ *
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; מלאה, המידע: שלימות

. לגבי הערכה
מלאה הנתונים: מהימנות

*

מלאה. נגישות:

הבריאות לשכות הבריאות, במשרד רהארגון במסגרת בהמשך ראה הערות:

לחולים פרטיים הולים בתי על ובקרה פיקוח עצמן על יקבלו

דרכן. עידכון שיאפשרו ונוחלים עבודה כללי ויגובשו כרוניים

המוסדות: עלידי יזומות השתלמויות .2

החולים, בית הנהלת מידע: מקור

פנימיים. ידניים רישומים מידע: כלי

שוטף. באופן החולים בית בהנהלת ורישום ריכוז א. המידע: זרימת צורת

המקצועית הרמה והעלאת שוטף ניהול  העיקרית הפונקציה ב.

. העובדים. של

מיוחדים. עיבודים על ידוע לא ג.
*

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכה
מלאה. מהימנות:

מלאה, נגישות:

שיש ייתכן נפרדות, השתלמויות יוזמים שמוסדות להניח קשה הערות:

 ואז הכרוניים החולים בתי ארגון עלידי השתלמות של יוזמה
מהמרכז. ישירות מידע לקבל יהיה ניתן אולי
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כרוניים לחולים ציבוריים חולים בתי ד.

לארגונים פונקציה והם והרישום הניהול אופן שונה ציבוריים חולים בבתי הקדמה:

המפעילים הארגונים לסוגי פרטני באופן להתייחס יש לכן אותם. המפעילים י

הארגונים. עלידי היזומות גריאטריות להשתלמויות בהתייחסות אותם:

משע"ן

למרכז לפנות יהיה ניתן משען מנהל עם לשיחה בהמשך שיטתי. מידע אין משעל במרכז

הארגון. עלידי יזומה גרונטולוגיה והשכלה הכשרה לגבי מידע לקבל כדי מיוחדת בבקשה

סוציאלי נשים שירות

. זו. אינפורמציה קבלת לשם החולים לבית ישירות מפנה הארגון מנהל

חולים קופת

. חולים. קופת מרכז מידע: מקור

השתלמויות של ניקוד צבירת חולים. יקופת מרכז של ממוכן קובץ מידע: כלי

משכורת. לשינוי

לועדה שוטף דיווח שולחים השדה ביחידות השתלמויות רכזי א. המידע: זרימת צורת

חולים. קופת במרכז שירות תוך חינוך מסגרות להערכת

מתבטא  השתלמויות לגבי ניקוד צבירת  העיקרית הפונקציה ב.

במשכורת. בהעלאה

חולים. קופת במרכז שונים עיבודים נעשים ג.

שכר. נקודות שמקנות גרונטולוגיות השתלמויות לגבי  מלאה המידע: שלימות

. , . . לגבי הערכות
. י מלאה. מהימנות:
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ההשתלמויות בין להבחין קשה היום הקיימת הרישום בשיטת נגישות:
הגריאטרית. להשתלמות השונות

כדי השדה ביחידות ההשתלמויות למרכזי ישירות לפנות ניתן הערות:

אנשים שליחת על המעקב רשימות את ישיר באופן מהם לקבל
W

שירות. תוך חינוך במסגרת להשתלמויות

השונים בארגונים ביחידות ליישום אפשרי נו0ף מידע מקור

עצמו. החולים בית הנהלת מידע: מקור

ההנהלה. של פנימיים רישומים מידע: כלי
החולים. בית הנהלת במשרדי שוטף באופן החומר ריכוז א. המידע: זרימת צורת

שוטף. ניהול  עיקרית פונקציה ב.

הנתונים. של מיוחדים עיבודים אין ג.

שלם. תמיד ואינו השונים במוסדות משתנה הרישום המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

נראה הרישומים במסגרת המידע שלימות אי לגבי האמור למרות הערות:

כיסוי לאפשרות ערובה יש השדה ליחידות הישירה שבעצםהפנייה

לאיסוף שונים באמצעים שימוש תוך מירבית אינפורמציה

אינפורמציה.

כרוניים לחולים ממשלתיים חולים בתי ה.

. . הבריאות. משרד עלידי יזומות השתלמויות .1

הבריאות. משרד ממושכות, למחלות אגף מידע: מקור

השתלמויות. שעוברים עובדים של ידני רישום מידע: כלי
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1 שמתוכננים עובדים של רשימות לאגף מעבירות השדה יחידות א. המידע: זרימת צורת
ו1 ■  9

; להכשרות. להצטרף

ההשתלמויות על וביקורת פיקוח  עיקרית פונקציה ב.

הגרונטולוגיות.

. מיוחדים. עיבודים על ידוע לא ג.

ו זה. מסוג השתלמויות לגבי מלאה, המידע: שלימות

י , לגבי הערכות
גבוהה. מהימנות:

: מלאה. . נגישות:

ממונח בידי היא להשתלמויות והיוזמה האחריות לעיתים א. הערות:

... הבריאות. במשרד ממויים עובדים סקטור על

בתי על והבקרה האחריות העברת של מגמה שישנה לזכור יש ב.

הבריאות. ללשכות כרוניים חולים

השדה בדרג יחידות עלידי יזומות השתלמויות .2

. עובדים סקטור על ממונה או עצמה, ביחידה השתלמויות רכז מידע: מקור

, . עצמה. ביחידי?

ידני. פנימי רישום מידע: כלי

לגבי רישומים המרכזת השדה ליחידת ישירה פנייה א. המידע: זרימת צורת

שוטף. באופן השתלמויות

ביחידות. העובדים רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. ועיבודים ריכוזים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

. . לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:
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. לנתונים. הגישה תתאפשר כי נראה נגישות:
*

הערות:

הבריאות משרד של ההדרכה יחידת באחריות השתלמויות .3

הבריאות. משרד הדרכה, יחידת מידע: מקור

הדרכה. יחידת מפעולות דו"ח יש קבוצתיות השתלמויות לגבי מידע: כלי
י, " העובד בכרטסת ידני רישום רק יש להשתלמות עובד שליחת לגבי

ביחידה.

באופן מהעובד ישירה לעיתיםפנייה השדה, מיחידות פנייה א. המידע: זרימת צורת

ליחידת עובדים של סקטורים על ממונים פניית או אישי ■

שוטפת. בתדירות ההדרכה

השתלמויות. עיקרית: פונקציה ב.

■ * מתגבשת אישיות השתלמויות (לגבי מיוחדים עיבודים אין ג.
■ להשתלמויות). העובדים שליחת מיכון הצעת אלה בימים

*

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

לצורך מהעבודה היעדרות כל על דיווח חובת יש פורמלי, באופן הערות:

שהקו כיוון כזה דיווח אין ההדרכה,בפועל, ליחידת השתלמות

על ומקשה דק וכו/הינו צוות לישיבת השתלמות בין המבחין

*  ההדרכה יחידת על (הממונה ין ו שרו מר מעשי, באופן הדיווח.
שניתנות שונות השתלמויות אחר לעקוב משתדל הבריאות) משרד

היחידה ידי על ממומנות שאינן השתלמויות לגבי המיפוי אולם

מלא. אינו
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כלליים חולים בבתי ופםיכוגריאטריות גריאטריות מחלקות ו.
הבריאות. משרד עלידי יזומות השתלמויות .1

. . י *

המטה. דרג  הבריאות במשרד עובדים של סקטורים על ממונים מידע: מקור

הראשי למשרד השדה מיחידת מועברות עובדים רשימות א. המידע: זרימת צורת

ההשתלמויות. לתכנון שוטפת בתדירות

השתלמויות. וביצוע תכנון עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

בלעדית ביוזמה שהן להשתלמויות היא האינפורמציה כוונת הערות:

עובדים קבוצת מסויים, לסקטור ומתייחסות הבריאות, משרד של

יחידת עלידי ממומנות מההשתלמויות חלק מסויימת. יחידה או

על ממומנות וחלקן בהמשך) (ראה בדיווחה ונרשמות ההדרכה

אש"ל. כמו אחרות קרנות ידי

השדה בדרג יחידות עלידי יזומות השתלמויות .2

עובדים סקטור על ממונה או עצמה, ביחידה השתלמויות רכז מידע: מקור

עצמה. ביחידה

ידני. פנימי רישום מידע: כלי

השתלמויות לגבי רישומים שמרכזת השדה ליחידת ישירה א.פנייה המידע: זרימת צורת ,

שוטף. באופן ,

ביחידות. העובדים רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. ועיבודים ריכוזים אין ג.
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,■ ■ . מלאה. המידע: שלימות

....... לגבי הערכות
0 מלאה. מהימנות:

לנתונים. הגישה תתאפשר כי נראה נגישות:
ו .

. , הערות:

הבריאות משרד של ההדרכה יחידת באחריות השתלמויות .3

הבריאות. משרד הדרכה, יחידת מידע: מקור

הדרכה; יחידת פעולות דו"ח יש קבוצתיות השתלמויות לגבי מידע: כלי

העובד. בכרטסת ידני רישום להשתלמויות עובד שליחת לגבי
או עצמם) מהעובדים אפילו (לעיתים השדה מיחידות א.פנייה המידע: זרימת צורת

בתדירות ההדרכה, ליחידת עובדים של סקטורים על מממונים
שוטפת.

י . השתלמויות. עיקרית: פונקציה ב.

בימים אישיות: השתלמויות (לגבי מיוחדים. עיבודים אין ג.
*

להשתלמויות). העובדים שליחת למיכון הצעה מתגבשת אלה

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

לצורך מהעבודה היעדרות כל על דיווח חובת פורמלי, באופן יערית:

שהקו כיוון כזה דיווח אין בפועל ההדרכה. ליחידת השתלמות

על ומקשה דק הינו וכוי צוות לישיבת השתלמות בין המבחין

 ההדרכה יחידת על (הממונה שרווין מר מעשי, הדיווח.באופו

שניתנות שונות השתלמויות אחר לעקוב משתדל הבריאות) משרד

מלא. אינו ידו על ממומנות שלא השתלמויות לגבי המיפוי אולם
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התקו עלפי ושלא התקר לפי עובדים  לזקן חברתיים לשירותים לשכות ז.
לזקן הארצי השירות עלידי יזומות גרונטולוגיות השתלמויות

הארצי. המשרד לזקן, שירות מידע: מקור

הראשי. במשרד שמיות ידניות רשימות מידע: כלי

לשירות השדה ומיחידות מהמחוזות שמיות רשימות העברת א. המידע: זרימת צורת

לעובדים. השתלמויות להעברת מקביל שוטף באופן לזקן, הארצי

עובדים. רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

.■ מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

המחוזית ברמה לזקן השירות עלידי יזומות גרונטולוגיות השתלמויות

המחוז. הנהלת לזקן, השירות מידע: מקור

מעודכנת. השתלמויות רשימת מידע: כלי

שליחת על המחוז להנהלת מדווחים השדר. יחידות רכזי א. המידע: זרימת צורת

להשתלמויות. עובדים

עובדים. רמת העלאת העיקרית: הפונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:
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מקומית ביוזמה גרונטולוגיות השתלמויות

חברתיים. לשירותים לשכה מידע: מקור

* . השתלמויות. רכז רישומי מידע: כלי

מופנים של שמיות רשימות ריכוז  ליחידה ישירה א.פנייה המידע: זרימת צורת

להשתלמות.

העובד. רמת להעלאת השתלמויות מתן  העיקרית הפונקציה ב.

מיוחדים. וריכוזים עיבודים איו ג.
י/ ■

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
. מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

c הערות:

יום ומרכזי גריאטרים מרכזים רו.

הבריאות: משרד עלידי יזומות השתלמויות הבריאות: משרד עובדי לגבי

במשרד מסויימות יחידות או עובדים של סקטורים על ממונים מידע: מקור

סיעוד). אגף של (שם המטה דרג  הבריאות
שמית. כרטסת  ידני רישום מידע: כלי

שנשלח עובד כל לגבי טופס ממלאת השדה ביחידות חינוך רכזת א. המידע: זרימת צורת

הראשי. למשרד אותו ומעבירה להשתלמות

העובדים. רמת העלאת העיקרית: הפונקציה ב.

מיוחדים. וריכוזים עיבודים אין ג.

. מלאה. המידע: שלימות

י
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...... לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:
מלאה. נגישות: *

הערות:

הבריאות משרד של הדרכה יחידת באחריות השתלמויות

הבריאות משרד הדרכה, מחלקת מידע: מקור

הדרכה, יחידת פעולות דו"ח יש קבוצתיות השתלמויות לגבי מידע: כלי

העובד. בכרטסת ידני רישום יש להשתלמות עובד שליחת לגבי

או עצמם מהעובדים אפילו לעיתים השדה, מיחידות א.פנייה המידע: זרימת צורת
ההדרכה ליחידת עובדים של סקטורים על ממונים פניית

שוטפת. בתדירות

השתלמויות. מתן עיקרית: פונקציה ב.

מיכון רעיון מתגבש אלה (בימים מיוחדים עיבודים איו ג.
להשתלמויות). העובדים שליחת

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

כל על ההדרכה ליחידת דיווח חובת חלה פורמלי, באופן הערות:

כזה דיווח איו בפועל, השתלמות. לצורך מהעבודה היעדרות

צוות לישיבת השתלמות בין המבחין הקו שמעורפל כיוון
יחידת על (הממונה יו ו שרו מר מעשי, באופן וכדומה.

השתלמויות אחר לעקוב משתדל הבריאות) משרד  ההדרכה

ממומנות שלא אלה יחידות לגבי המיפוי אולם שניתנות שונות

מלא. אינו היחידה ידי על
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השדה ירוידת של מקומית ביוזמה השתלמויות

היחידה. הנהלת מידע: מקור

ידני. שוטף רישום מידע: כלי

שוטף. באופן נתונים שמרכזת עצמה השדה ליחידת א.פנייה המידע: זרימת צורת

העובדים. רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. שתהיה נראה נגישות:

ספציפיות מיוחדות ביוזמות צורך איו אלה שביחידות נראה הערות:

השתלמויות לתכנון רבה ומודעות פיתוח שיש כיוון מקומיות

■ י . . י " המשרדית. ברמה לגביהן

. שירותים מרכזי ט.

ביוזמה (מוקמים הספציפיים השירותים נותני ארגוני מרכזי א': מידע מקור

אש"ל עיריות, חולים, קופת עמיגור,  שונים גופים של ומימון
הארגונים. מרכזי עלידי יזומות השתלמויות ממשלתיים). ומשרדים

המרכזים. של ידני שוטף רישום מידע: כלי

שוטף. ניהול צורכי לפי השירותים, נותני למרכזי א.פניה המידע: זרימת צורת

העובדים. רמת העלאת עיקרית: ב.פונקציה
מיוחדים. עיבודים איו ג.

מלאה. המידע: שלימות
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לגבי הערכות
מלאה. מהימנות: .

מלאה. שתהיה נראה נגישות: ♦ י

עדיפה  שונים שירותים נותנים השירותים שמרכזי כיוון הערות:

וצירוף איחוד נסיון על מהיחידה ישירה אינפורמציה

השונים. השירותים ממרכזי חלקיות אינפורמציות

השדה. יחידת  עצמם השירותים מרכזי :'a מידע מקור

ידני. שוטף רישום מידע: כלי

שוטף. באופן נתונים שמרכזות השדה ליחידות א.פנייה המידע: זרימת צורת

העובדים. רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. שתהיה נראה נגישות:

בליקוט הצורך על תקל השדה ליחידת שפנייהישירה נראה הערות:

זה. מידע ממקור שתתקבל החלקית האינפורמציה והרכב

מרפאות כפריים, בריאות ומרכזי שכונתיות מרפאות חולים: קופת שירות י.
לקשישים מיוחדות

חולים. קופת מרכז א': מידע מקור

חולים. קופת במרכז ממוכן אדמיניסטרטיבי רישום מידע: כלי

ברישומים מצויינות שירות תוך חינוך במסגרות השתלמויות א. המידע: זרימת צורת

נקודות. עשר צבירת ריכוז לאחר

במשכורת. העלאה עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים יש ג.
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מלאה. המידע: שלימות

י לגבי הערכות
> מלאה. מהימנות:

 ספציפיים 'נתונים ל^בלת אפשרות את חגלים קופת במרכז לסכם יש נגישות:

שירות. תוך חינוך מפגרות מוגי בין להבחנה מיוחד, סימול

. , הערות:

השתלמויות. רכזת  חולים קופת מחוז בי: מידע מקור

שירות. תוך לחינוך ומסגרות להשתלמויות הפנייה של ידני רישום מידע: כלי

נעשים ההשתלמויות ותוכן להשתלמויות העובדות הפניית א. המידע: זרימת צורת

מפנים שמיות: רשימות ריכוז תוך  המחוז במסגרת

הבריאות. ו*שרד חולים קופת למרכז גמר עבודות

העובדים. רמת העלאת עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.
■  *י

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

נגישות. בעיית תהיה שלא נראה נגישות:

_ הערות:

. הבריאות משרד לשכות י"א:

מחוזית. בריאות לשכת א': מידע מקור

. בלשכה. וקשישים כרוניים חולים למרכזת פנייה מידע: כלי

< . להשתלמויות. עובדים הפניית יוזמת המרכזת א. המידע: זרימת צורת

העובד. רמת העלאת העיקרית: הפונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.
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מלאה, המידע: שלימות

לגבי הערכות
. מלאה. מהימנות:

. . מלאה. נגישות:

בנושא הציבור בריאות אחיות עבור מיוחדות השתלמויות אין . הערות:

בריאות אחיות לכל שעות 36 בת להשתלמות פרט הגריאטרית,

מהכשרת ונמנעים כוללני עובד של חינה בלשכות המגמה הציבור.
הכלל, מן ליוצאים (פרט לקשיש. כעובדים ייחודיים עובדים

באוניברסיטה). גרונטולוגיה לקורס אחיות שליחת

: הבריאות. משרד הציבור, בריאות שירותי ב': מידע מקור

הלשכות. של שירות תוך חינוך נושאי על ידני חד"שנתי דיווח מידע: כלי

תוך חינוך תכניות נשלחות ובנפות בלשכות ממרכזות א. המידע: זרימת צורת

משרד הציבור, בריאות לשירותי הקרובה לשנה שירות

. הבריאות.

התחנות. רמת העלאת העיקרית: הפונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
. . מלאה. מהימנות:

. מלאה. נגישות:

כולליח: הגרונטולוגיות ההשתלמויות כללי, באופן הערות:

 לעבודה אחות לקבלת סמוך שניתנת מעשית השתלמות .1

הנפה. של לרכזת בצמוד עבודתה עלידי
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המתקבלת אחות כל שעוברת הציבור בריאות בקורס השתלמות .2

הציבור. בבריאות לעבודה

לעיל: ראה  בלשכות שירות תוך חינוך במסגרת השתלמויות .3

הארצית. ברמה הבריאות משירותי עליהן אינפורמציה קבלת

הנתונים וריכוז החמנייה  באוניברסיטה סיעוד חוג .4

מרכזים בסעיף (ראה הבריאות משרד של ההדרכה ביחידות
יום). ומרכזי גריאטריים

1
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יחידות ולפי מקצועיות קטיגוריות לפי עובדים ביקוש מידע*: פריט .5

והרווחה העבודה משרד  לזקן** השירות בפיקוח אבות בתי א.

וממשלתיים. ציבוריים ארגונים מרכזי מידע: מקור

מאויישות לא תקניות משרות מידע: כלי

או תקציבית, לשנה אחת הארגונים למרכזי השדה מיחידות א. מידע: זרימת
שנתי גלובאלי סכום לפי תשלום בצורת תלוי ) לחודש אחת

חדחודשי). או

משכורות. תשלום עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

שונה מידע: שלימות
r t

לגבי הערכות
. . . . ■ שונה. מהימנות:

חיצוני. פירסום יוצא כלל בדרך מלאה, ,. נגישות:
ביותר גס באופן עובדים ביקוש מדידת יאפשר זה מידע מקור הערות:

תקציביים. תקנים לפי עובדים שמבוקשים בהנחה

מוגן דיור ב.

מוגן. דיור שמפעילים הארגונים מסגרות מידע: מקור

מאויישות. לא תקניות משרות מידע: כלי

או תקציבית לשנה אחת האירגונים למרכזי השדה מיחידות א. מידע: זרימת

סכום לפי התשלום בצורת תלויה (תדירות לחודש אחת 

<

ביקוש מדידת לשם שדה ליחידת ישירה פנייה היחידות לכל משותף מידע מקור . *

המידע. לזרימת בהקדמה ראה עובדים:
תקציבי. תקן בעלי וממשלתיים ציבוריים אבות לבתי רק מתייחס .**
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חודשי). חר או שנתי גלובאלי
. משכורות. תשלום עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

שונה. מידע: שלימות

. לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

■ : מלאה. נגישות:

בהנחה גס באופן עובדים ביקוש מדידת יאפשר זה מידע מקור הערות:

כאלה. תקנים תקציביים,ושיש לתקנים בהתאמה עובדים שמבוקשים

. כרוניות למחלות פרטיים חולים בתי ג.

ממושכות. ומחלות כרוניים לחולים אגף מידע: מקור

מאויישות. לא תקניות משרות מידע: כלי

שאליהם פרטיים חולים שבתי בהנחה החולים בתי הנהלת א. מידע: זרימת

קובעים הבריאות משרד מטעם כרוניים חולים נשלחים

האגף. דרישות לפי תקציביים תקנים

החולים. בית ניהול עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

שונה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

הערות:

* י . כרוניים לחולים ציבוריים חולים בתי ד.
הארגונים. מרכזי מידע: מקור

. מאויישות. לא תקניות משרות מידע: כלי
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לחודש אחת או לשנה, אחת הארגונים למרכזי השדה מיחידות א. מידע: זרימת
מועבר המידע אזי העובדים משכורות את משלם הארגון (אם

מועבר המידע אז היחידות את מממן הארגון לחודש,אם אתת

שנה). מדי

מימון. משכורות, תשלום עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

שונה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

, . מלאה. נגישות:

הערות:

כרוניים לחולים ממשלתיים חולים בתי ה.

קובץ  המדינה שירות נציבות הבריאות משרד  תקנים מחלקת מלדע: מקור

הבריאות. משרד עובדי
משרד  התקציב בספר המצויינות מאויישות לא תקניות משרות מידע: כל>

הבריאות.
*

באופן , הבריאות במשרד כספים למחלקת השדה מיחידות א. מידע: זרימת

לשנה. אחת מרוכז שוטף

משכורות. תשלום עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
.... מלאה. מהימנות: *

. . מלאה . נגישות:

ומחייבים ורמב"ם השומר תל כמו שונים התשלום הסדרי בהן יחידות מספר יש .*
אליהם. ישירה פנייה
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מרכזים כלליים, חולים בבתי ופנימיות ופסיכוגריאטריות גריאטריות מחלקות ו.
^גריאטריים ___

קובץ  המדינה שירות נציבות הבריאות, משרד  תקנים מחלקת מידע: מקור

הבריאות. משרד כספים מחלקת הבריאות, משרד עובדי
משרד  התקציב בספר המצויינות מאויישות, לא תקניות משרות מידע: כלי

הבריאות.
*

שוטף באופן הבריאות במשרד כספים למחלקת השדה מיחידות א. מידע: זרימת

לשנה. אחת מרוכז

משכורות. תשלום עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

חברתיים לשירותים לשכות ז.

התקן: עלפי לזקן עובדים לגבי
הרווחה. משרד  בלשכות נהל למי לארגון המחלקה מידע: מקור

חברתיים. לשירותים בלשכות לעובדים משרות דו"ח מידע: כלי

והרווחה העבודה במשרד הנ"ל למחלקה השדה מיחידות א. מידע: זרימת .

תלתחודשיים. בדו"חות

הלשכות. על פיקוח עיקרית: פונקציה ב.

מאויישות. ומשרות תקנים לגבי המחלקה של שנתי פרסום ג.

פנייה שמחייבים ורמב"ם) השומר תל (כמו שונים תשלום הסדרי יחידות במספר .*
אליהם. ישירה
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מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות: ♦

מלאה. נגישות:
מאויישיבו שלפיה לזקן בשירות ההסתייגות את לזכור יש הערות:

אחרים. תקנים על אנשים לעיתים

התקן: עלפי שלא לזקו עובדים לגבי
מקומיות. רשויות או חברתיים לשירותים לשכות מידע: מקור

לזקן. השירות עלידי שאושרו פעולות להפעלת תכניות מידע: כלי

בעובדים חוסר של מצב ייתכן לזקן השירות אישור לאחר א. מידע: זרימת צורת

■ . השדה מיחידת המתוכננות הפעולות הפעלת מאפשר שלא

שוטף. באופו

קהילתיות. פעולות הפעלת עיקרית: פונקציה ב. " י *

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

. לגבי הערכה
מלאה. מהימנות:

. מלאה. נגישות:
הערות:

שירותים ומרכזי יום מרכזי ח.

עירית, חולים, קופת (כמו המפציים השירותים נותני מרכזי מידע: מקור

מקומיות). אגודות אש"ל,

מאויישות. לא תקניות משרות מידע: כלי

י .
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שוטף. באופן למרכזים השדה מיחידות א. מידע: זרימת

י י י . יחידות. הפעלת עיקרית: פונקציה ב.

♦ . ■ מיוחדים. עיבודים אין ג, 

מלאה. מידע: שלימות

. לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

מיוחדות מרפאות שכונתיות, מרפאות חולים; קופת של קהילתיים בריאות שירותי ט.
ומעקב טיפול להמשך ויחידות כפריים בריאות מרכזי לקשישים,

. חולים. קופת מרכז מידע: מקור

מאויישות. לא תקניות משרות מידע: כלי

חודש. מדי שוטף באופן חולים קופת למרכז השדה מיחידות א. מידע: זרימת

משכורות. תשלום עיקרית: פונקציה ב.

ביקוש. לגבי חיצוניים פרסומים יש ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה נגישות:

הערות:

| י הציבור בריאות לשכות י.

, שירותים ומספקות הגריאטרי למערך שנכנסות משפחה לבריאות התחנות כללי, באופן

* כללי באופן אדם. לכוח ביקוש בהן ואין אדם כוח מחוסר סובלות אינן לקשיש

ובעלי הותיקים מהעובדים נלקחים לקשישים בשירותים המועסקים הלשכה עובדי
הציבור. בריאות שירות של הנסיון
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ולפי מקצועיות קטיגוריות לפי וסטנדרטים תפקיד דרישות תיאור מידע: פריט .6
יחידות

והרווחה העבודה משרד  לזקן השירות בפיקוח אבות בתי א. *

הרווחה משרד  לזקן השירות מידע: מקור

פורמליות. תפקיד הגדרות מידע: כלי

.1965 מעונות על פיקוח בחוק קיימות תפקיד הגדרות א. המידע: זרימת צורת

תנאי לבדיקת הועדה עלידי נוסחו מסוימות להגדרות הצעות

. הצעות סילוורסטון.). ('ועדת בישראל לקשישים מעונות
של דעת לחוות היום שנשלחות תפקיד תיאור של מפורטות

צרכים לבדיקת הועדה עבודת במסגרת נוסחו שונים גופים
העבודה למשרד משותפת ועדה  לזקנים למעונות ועלויות

הבריאות. ולמשרד והרווחה

רמת לגבי דרישה והעלאת פיקוח  העיקרית הפונקציה ב.

במוסדות. העובדים

עיבודים. איו ג.

. מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

. . מוגן דיור ב.

הרווחה. משרד  לזקן שירות אי: מידע מקור

זו. במסגרת הדרושים עובדים של כללית תמונה מידע: כלי

*
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סוג לגבי מחייבת לא כללית המלצה יש לזקן בשירות א. המידע: זרימת צורת

.  זו. במסגרת הדרושיט העובדים

ויעיל. טוב שירות מתן עיקרית: פונקציה ב,

עיבודים. איו ג.

לזקן. השירות של מומלצת מסגרת לגבי מלאה המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

שונים. ארגונים מרכזי ב'.: מידע מקור

תפקיד. ותיאורי דרישות מידע: כלי

המידע. לעידכון המרכז עלידי למרכזים ישירות א.פנייה מידע: זרימת צורת

שלהם. קריטריונים עלפי שירות מתן  העיקרית הפונקציה ב.

.. עיבודים. אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה נגישות:

. . , הערות:

כרוניים לחולים פרטיים חולים בתי ג.

ממושכות. ומחלות כרוניים לחולים האגף מידע: מקור

. מסוימות בנוסחאות ושימוש סטנדרטים לגבי ראשוניות המלצות מידע: כלי

הפיקוח. עלידי
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המשרד. הנהלת לאישור האגף של ההמלצות הפניית א. המידע: זרימת צורת

טוב. שירות ומתן פיקוח  עיקרית פונקציה ב. ,
עיבודים. אין ג. * .

. מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:
מלאה. נגישות:

הערות:

.. . כרוניים לחולים ציבורים חולים בתי ד,
הבריאות. משרד כרוניים, לחולים האגף מידע: מקור

(סטנדרט הפיקוח דרג שבשימוש סטנדרטים של מסויימת נוסחה מידע: כלי

יותר). גבוה הוא הסטנדרט אש"ל במוסדות לחולה. עובד 0.5 של
.י

השדה. ליחידות כרוניים לחולים האגף של הפיקוח א. מידע: זרימת

מסויימת. ברמה ועמידה פיקוח עיקרית: פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:
המעשית. עבודתו במהלך המפקחות עלידי עוצבה הנוסחה הערות:

,  כרוניות למחלות ממשלתיים חולים בתי ה.

הבריאות. משרד  המדינה שירות נציבות מידע: מקור 4

. מכרז.  סטנדרטי טופס מידע: כלי

■m
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הבריאות, ממשרד שיוצאים סטנדרטים מכרזים א. המידע: זרימת צורת

* עובדים. איוש  עיקרית פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

כלליים חולים בבתי פנימיות ומחלקות ופםיכוגריאטריות גריאטריות מחלקות ו.

הבריאות. משרד  המדינה שירות נציבות מידע: מקור

. י . : סטנדרטים. מכרזים מידע: כלי

אלו. מכרזים מפיצים המדינה שירות ונציבות הבריאות משרד א. המידע: זרימת צורת

עובדים איוש  עיקרית פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

י י הערות:

מקומיות רשויות או חברתיים לשירותים לשכות ז.
התקן על9י לזקן עובדים לגבי 

$ . הרווחה. משרד בלשכות ומינהל לארגון המחלקה מידע: מקור

.2.4 תע"ס תפקיד. ותיאורי דרישות מידע: כלי
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בלשכות. התקנים עלפי א. מידע: זרימת צורת

עובדים. איוש  עיקרית פונקציה ב. י

מיוחדים. עיבודים איו ג. *

. . מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
. מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

התקן: עלפי שלא לזקן עובדים לגבי 

.י י הרווחה. משרד  לזקן השירות מידע: מקור

 הפעולות. להפעלת תפקיד תיאורי מידע: כלי

המיז^. למרכז לזקן מהשירות א. מידע: זרימת צורת

הפעולות. הפעלת  עיקרית פונקציה ב.

עיבודים. אין ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

יום ומרכזי גריאטריים מרכזים ח.

הבריאות: משרד עובדי לגבי 
הבריאות. משרד עובדי קובץ המדינה, שירות נציבות מידע: מקור י

סטנדרטיים. מכרזים מידע: כלי "



י  92 

מכרזים מפיצים המדינה שירות ונציבות הבריאות משרד א. מידע: זרימת צורת

. אלו.

עובדים. איוש  העיקרית הפונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

, מלאה. נגישות:
ו ■ ■

; הערות:

שירותים: מרכזי עובדי לגבי 

עצמם. המרכזים א': מידע מקור

\ תפקיד. ותיאור תפקיד דרישות מידע: כלי

במרכזים. נמצאות תפקיד הגדרות א. מידע: זרימת צורת

עובדים. איוש  העיקרית הפונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

; מלאה. המידע: שלימות

■ לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

ו מלאה. נגישות:

הערות:
■ו

אש"ל). *יריה, חולים, (כמו:קופת ה*פיציפיים השירותים נותני בי: מידע מקור

הספציפיים. השירותים נותני לפי משתנה מידע: כלי

1 י . כנ"ל. מידע: זרימת צורת
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לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה, נגישות:

הערות:

מיוחדות מרפאות שכונתיות, מרפאות חולים: קופת של קהילתיים בריאות שירותי ט,
ומעקב טיפול להמשך יחידות כפריים, בריאות מרכזי לקשיש,

חולים. קופת מרכז מידע: מקור

העיסוקים. ספר מידע: כלי
חולים. קופת מרכז עלידי תפקיד הגדרות א. המידע: זרימת צורת

תפקיד. הגדרת  העיקרית הפונקציה ב.

. . עיבודים. אין ג.

. מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
: מלאה. מהימנות:

שמלאה. נראה י נגישות:
הערות:

הבריאות משרד לשכות ל.

תפקידים לביצוע הנחיות הכוללים המשפחה לבריאות בתחנות לאחיות חוזרים קיימים
הקשישה. באוכלוסיה הטיפול במסגרת סיעודיים

מספר לפי בתחנות אדם כוח בנושא ראשון מחקר ערך עבודה לפריון המכון כן, כמו

משרד עלידי רשמית יאומצו הסטנדרטים נובמברדצמבר בחודשים וכנראה מטופלים

הבריאות.
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פיתוח תוכניות  מידע פריס .7

והרווחה). העבודה ומשרד הבריאות (משרד ממשלתיים משרדים .

,, במשרדים. ותקנים כספים מחלקות מידע: מקור

השנתי. התקציב ספר מידע: כלי

לפיתוח תכניות שבונות במשרדים ספיציפיות ממחלקות א. מידע: זרימת

לשנה. אחת  במשרדים תקציבים למחלקות שירותים

תוכניות. ומימוש תיקצוב  עיקרית פונקציה ב.

התקציב. של חיצוני פרסום ג.

מלאה. המידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

מלאה. נגישות:

הערות:

עולי מרכז סוציאלי, נשים שירות הסתדרות, משען, (כמו: ציבוריים ארגונים
אשל) אירופה,

הארגון. מרכז מידע: מקור

! שנתית. תקציבית תכנית מידע: כלי

לשנת אחת תיקצוב כולל תכניות מתוכננות הארגון במרכז א. מידע: זרימת

כספים.

שירותים. ופיתוח ניהול  עיקרית פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים אין ג.

מלאה. מידע: שלימות

* . לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

. . מלאה. נגישות:

הערות:
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פרטיים: מוסדות

המוסד מנהל מידע: מקור '

פעולה, תכניות מידע: כלי 4

פיתוח. תכניות שוטף באופו מתכנן המוסד מנהל א. מידע: זרימת

המוסד. ניהול עיקרית, פונקציה ב.

מיוחדים. עיבודים איו ג.

. מלאה. מידע: שלימות

לגבי הערכות
מלאה. מהימנות:

שונה. נגישות: ■

מכל אלה. ביחידות משמעותיות פיתוח תכניות איו כי נראה הערות:

שלהן פיתוח תכניות לגבי המידע בהערכת להיזהר יש מקום,

רבים. במשתנים תלויה שהתממשותן כיוון

המידע: פריטי לפי המידע זרימת והערכת תיאור של סיכום לוחות להלו



עובדיכ של בפועל איוש בנוע1א 1 מידע 2רי0 י יי ~

ת ו ר ע ,ה מהימנות טלימותל ^] ותדירות מגיע? 'מאיו מרכזית פונקציה 1 1^7^71 מידע ^לי מידע :מקור ג , 0/ ;ך^
j : י <נ'גשים 1 לגבי
, : ועיבודים ' nr. ,,. : i

' ' ' ' ' ' ■ j j

נו חלקית לא שנהשנת"ם מהמעונות סיססמטי פיקוח כן ,טפסים לזקו ןשירות לחידוש ןא.בקשה אבות |בתי
חוק ליישום סטנדרטים משרד ארצי רשיון j השירות 1בפיקוח

| ידניים הרווחה 1בי) (טופס ; משרד  |לזקו
כן !שונה לא קבוע מהמעונותלא המוסד ניהול לא שונה רישום המעון הנהלת פנ,מ, ב.רישום והרווחה ן,ענודה

i ידני אדמיניסט'
כן חלקית לא קבוע ממחוזותלא על פיקוח לא טפסים לעיתים מחוז, ג.דו"חות

המעונות סטנדרטים ארצי פיקוח
ידניים 1הי) (טופס

טפסיםחדשים כן בתיכנון לחודש מהמעונותאחת על חודשי פיקוח כן טפסים לזקו .ירית תנועת ד.טפסי
למיכון בתיכנון דיירים תנועי! סטנדרטים ארצי ד,,ר.:.

ידניים (j (טופס
כן שונה שונה קבוע מהמסגרותלא המסגרת ניהול לא לא רישום מרכזי ר,שום מוגן ד,ור

סטנדרטי ארגונים אדמיניסטרטיבי
ידני !פנימי

ק  כו חלקי לא לשנה מהאגףאחת יום מחיר קביעת כן טפסים למחלות אגף :א.דו"חות חןלים ]בת,
אישפוז סטנדרטים ממושכותמשרד תקציב לקביעת 1 לחולים ןפרטיים

ידניים הבריאות j ןכרונ"ם
נסיונות היו כן כן לא קבוע לא מהאגף על ובקרה פיקוח לא לא דו"חות למחלות אגף פיקוח דו"חות |נ
וסטנדרליזציה המוסד מצב סטנדרטים ממושכותמשרד
הצליחן שלא ידניים הבריאות

רהארגון: במסגרת לגנש. בריאות שירות חדשים ג.נוהלים
עבודה 'נוהלי ן הצכורמשרד בלשכות

| דוך ופיק1ח חךשים הבריאות הצבור בריאות
j בריאות לשכות 1

הצבור
1

כו ידוע לא |לא שוטף מידע מביה"ח שוטף ניהול כו(יחידה ידני רישום החולים בית פנימי רישום חולים בתי
1 אחת) אדמיניסטרטיבי לחולים צבוריים

1 כרונייםשירות
1 1 1 L 1 [ | [ [ סוציאלי נשים

('לא'). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או ('כן') היחידות מן אחת בכל אחידה בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1
('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או ('חלקית') מלאה ל* (יכן'), מלאה בצורר, להימצא עשויים הנתונים .2



<  יי

(1 מלדע פריט .המטך  2 

ערות ה [שלימותיןמהימנות ^ ותדירות מגיע? ]מאין מרכזית |פונקציה ]אחידות מידע [כלי מידע |מקור ג ו 01 )דח7";

, ,_ עיבודים: , היחידות1 ! |

בע"ים^ בשלביה שינה ן"לקית |כו לחודש אחת  יחידה שוטף משכורת תשלום כו (יייחית מיכזקיפ"ח א.די"חות בתי י

העיסוק ממוכנים משכורות , הולים
סטנדרטים 4אי,ב' (טופס קופ"ח  צבוריים

^יל"צ^יל ו כן כו לחו", אחת  מיהידח עובדים לגני בקרה כן דו"חית קיפ"ח מרכז " ב.די"חית
. n,WD0 היח, לתקנים מעל ממוכנים אימות

היום מדווחות סטנייטים
כן שונה ולא שוטף מידע  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום בית הנהלת פנימי ג.רישום

החולים סטנדרטי
כן כן כן שוטף  שדר, מיח' משכורות תשלום כן דו"חות שירות צינות עובד א.העסקת חולים בתי

ובקרה ממוכנים המדינהקובץ מדינה ממשלת"ם
סטנדרטים משרד עובדי יא',נ' (טונל

הבריאות

לכ"א מ^ייחס^יק "י " יי "י'י "י  י"' "י"' " ^י"?..לי כ, דו"חות אי"ש מחלקת סידור סלעודיב.דו"חות סיעודי א כ נוספות סטנדרטים הבריאות משרד עבודהכ"א
ממוכנים סיעודי

.  כן שונה לא שוטף מידע  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום בית הנהלת פנימי ג.רישום
LL החולים אדמיניסט'

'Z^lZ^'lf כן כו כו שוטף  שדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות שירות נציבות עובד א.ר,עסקת גריאטריות מחלקות
מקצןע ,פי ןק ןלא ובקרה ממוכנים המדינהקובץ מדינה פסיכוגריאטריות ו

סטנדרטים משרד עובדי 3אי,ב') (טופס חולים בבתי
הבריאות כלליים

^ייכ"אייסיעידי כן כן כן שבועי חד  שדה מיח' שעות על תשלום כן דו"חות או"ש מחלקת עבודה ב.סידיר
סיעודי נוספותכ"א סטנדרטים הבריאות משרד סיעודי כ"א

ממוכנים

כו לא לא שוטף  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום ביה"ח הנהלת פנימי ג.רישום
אדמיניסט'

כ"א י^^' כן כן כן לשנה אחת  מביה"ח מערך ותכנון בקרה כן ידני שאלון הסיעוד אגף ידני שאלון ד
סיעידי כ"א 'סיעודי

^י^;^;"' כן כן כן שוטף  שדה מיח' משכורות תשלום . כן דו"חות שירות נציבות עובד א.העסקת פנימיות מחלקית
mpn לפי ךק ןלא ובקרה ממוכנים המדינהקובץ מדינר, חולים בבתי

סטנדרטים משרד ,בי)|עינדי 5אי (טופס כלליים
הבריאות

לכ,,א ^^יי"^ כן כן כו שבועי חד  שדר, מיח' שעות על תשלום כן דו"חות או"ש מחלקת עבודה ב.סידור
0יטודי נוספותכ"א סטנדרטים הבריאות משרד סיעודי כ"א

סיעודי ממוכנים
כן ידוע לא לא ידוע לא  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום ביה"ח הנהלת פנימי ג.רישום

אדםיניסט'
כ'* יי!1י^י כו כן כן לשנה אחת  מביה"ח מערר ותכנון בקרה כן ידני שאלון הסיעוד אגף ידני שאלון !ד

^יד 1ס 1 | [_ | סיעודי |כ"א | | סיעןד, ן

('לאי). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או (יכן') היחידות מו אחת בכל אחידה. בצורה המידע של לקיימו הכוונה .1
('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה אי גחלקיתי) מלאי, לא ('כן'), מלאה בצורר, להימצא עשויים הנתינים .2
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1 F ו ר ע /ד, מהימנות 'שלימות: |האם ותדירות מגיעי |מאיו מרכזית |פונקציה [אוליד7ת מידע [כלי מידע |מקור ג ו 0] חלדה 71
1 .נעשים ! , . לגב
, :  ועיבודים? ■ 1  .היריות י 1 י י 1 י 1 1 1 1 1 1 הסתיגותן לזכור יש כן כך כן חודשי תלת  השדה מיה' משכורות תשלום כן דו"חות לארגון המה' תלת דו"ווות עובדים

פרידמן שמואל סטנדרטים בלשכות ומינהל חודשיים לז;,ן ישכות
שאינו איוש לגבי ממוכנים הרווחה מטרד [2 (טופס עפ"י .

לתקנים תיאם התקן לשייותים
האינפורמציה כן כן כן חודשי תלת  השרה מיח' פעולות מימון כן דו"חות המחוז הנהלת תלת דו"חות עובדים חברתיים
לאיבוד הולכת סטנדרטים העבודה משרד לגבי חודשיים לזקן

במיכון ממוכנים והרווחה פעולות שלא
עפ"י
התקן

כן כן כן שוטף  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות שירות נציבות עובד העסקת |עובדי מרכזים
ובקרה ממוכנים המדינהקובץ ןמדינה משרד גריאט'

סטנדרטים הבריאות משרד 3אי,ב') (טופס הבריאות ומרכזי
ום י

כן שונה שונה שוטף  השדה מיח1 שוטף ניהול לא ידני רישום השירות נותני אדמינסט' רישום עובדים
00 הספציפיים פנימי אחרים

כן שונה שונו. שוטף  השדה מיח' שוטף ניהול לא ידני רישום עצמם המרכזים אדמינסט1 רישום שירותים מרכזי
השדה יחי

* הבינשירותית

מסי לפי שקלול כן כן כן חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות קופ"ח מרכז דיווחים שכונתיות מרפאות
מטופלים קשישים הצרכים לפי ואיוש סטנדרטים למשכורות בריאות ומרכזי

ממוכנים 4א',בי) (טופס כפרייםקופ"ח
ספציפיות מרפאות כן כן כן חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות קופ"ח מרכ דו"חות מיוחדות מרפאות
נוצרות לקשישים לפי כ"א ואיוש סטנדרטים משכורת לקשישיםקופ"ח
השטח מאילוצי הצרכים ממוכנים 4אי,בז) (טופס

דמוגרפי ושיקולים
מהחלטה ולא

רעיונית

כן כן כן חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות קופ"ח מרכז דו"חות טיפול להמשך ח' י
לפי כ"א ואיוש סטנדרטים משכורת קופ"ח  ומעקב

הצרכים ממוכנים 4אי,ב') (טופס

ושיקלול הערכה כן כן כן חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות לבריאות שירות עובד העסקת משרד לשכות
עובדים משקל סטנדרטים הציבור,משרד דיווח מדינה הבריאות

בקשישים שמטפלים ממוכנים* הבריאות הבריאות ללשכות
נוהלי לגיבוש דו"חות כרוניים חולים
במחשבה עבודה על ידניים מס' על (דיווח

צרכי עם משותפת מטופלים מס' המבקרים קשישים
העירבון ובתחנה

1 | ן J ] | | 1 5איביג') (טופס 1

('לא'). ליחידה מיחידה המשתנה בצורר, או ('כן') היחידות מן אחת בכל אחידה. בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1
('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או ('חלקית') מלאה לא ('כן'), מלאה בצירה להימצא עשויים הנתונים .2



"י'. * *

לקשישיב שירותים היקף  2 מידע £ייט

ן ערות ,ה מהימנות | שלימות; י, [האם תדירות מגיע? |מאיו מרכזית פונקציה | r ■ ד י אח 1 מידע |כלי מידיי ידיר ג ן [ס י חלדה |י
ןנעשים ■ . 'לגני :

, 1  ועיבודים? ; והיחידות1
י י ; 1 1 ■ 1 .

שינויים ,איו כן כן לא באופן מחוזיור. ;ממפקי המעונות על פיקוח כן ידני ריכוז לזקן שירות ידע א.ריכוז בפיקוח אבות בתי
!משמעותיים ,שוטף על ;מפקי בשירות לזקן השירות

ם שני כ של ןבטווח המעונות
כן כן לא ידע מרכזת מפק' כל המעונות על פיקוח כן ידני ריכוז מחוזיות ןמפק' ידע ב.ריכוז

שוטף באופן השירות |של במחוז
מחי לגבי כן כן כן לחודש אחת השדר, םיח' לגבי ידע ריכוז כן על דו"ח לכלכלה המת' חולים ג.תנועת

בבתי סיעודיות למחלקה ישיר באופן אישפוז מוסדות חולים תנועת וסטט' רפואית 5ה') (טופס
אבות ו הבריאות משרד

נתכנן חדשים טפסיס ידוע לא כן בתכנון לחודש אחת  מהמעונות יגל ודקי וי פיקוח כן יוהסיס  לזקן מירוח חנועת טופטי ד.
בתכנון . דיירים ןתנועת סטנדרטים וארצי דיירים |

יי . ידניים C5 (טופס
ו

כן כן לא הארגונים ממרכזי השירות ניהול לא רישום ארגונים מרכזי א.יוזמת מוגן דיור
אדמיניסט' צבוריים המרכזים
צרכי עפ"י וולונטריים

הארגון

כן חלקית לא של וולונטרית פניה והכוונה עזרה לא ידני ריכוז לזקן בשירות ידע ב.ריכוז
קבלת לשם הארגונים מייעצת ארצי בשירות

מהשירות ייעוץ לזקן
>r ^ו  כן כן לא באופן מוסד של פניה פיקוח כן של רשימה רישוי מחלקת רשיונות א.מתן חולים בתי

שוטף רשיונות הבריאות משרד חולים לבתי לחולים פרטיים
פרטיים כרוניים

כן כן לא םהיח' שוטף עידכון הארגון ניהול כן בתי של רשימה בתי ארגון ב.רישו3
|חולים פרטיים חולים בארגון

והקשורים למחלות
למשרד כרוניות

הבריאות
תרות ועומדים
רפואי פיקוח

מיטות מספר כולל כן כן כן למחיאחת החולים מבתי לגבי ידע ריכוז כן (105 (טופס לכלכלה הנוח' חולים ג.תנועת
ותפוסה לחודש אישפוז מוסדות על ידני דו"ח רפואית וסטט1 3די) (טופס

חולים תנועת הבריאות משרד

מיטות מסי כולל כן כן כן למחיאחת החולים מבתי לגבי ידע ריכוז כן על ידני דו"ח לכלכלה המח' חולים א.תנועת חולים בתי
ותפוסה:קושי לחודש אישפוז מוסדות חולים תנועת רפואית וסטט' 5די) (טופס לחולים צבוריים

בהבחנות מסוים (105 (טופס הבריאות משרד כרוניים
מוסדות מס' כולל כן כן כן קופ"ח למרכז מיח' ופיקוח ניהול כן דיווחים קופ"ח מרכז מרכזי ב.ניהול
תקניות ומיטות לחודש אחת מרכזי חודשיים
של בי"ח לגב' יק ממוכנים

קופ"ח

מיטות מסי כולל כן כן כן למחיאחת החולים מבתי על ידע ריכוז כן על ידני דו"ח לכלכלה המח' חולים תנועת חולים בתי
קושי יש .ותפוסה: לחודש אישפוז מוסדות חולים תנועת רפואית וסטט' 3די) (טופס לחולים ממשלתיים
במילוי !מסוים i (105 (טופס הבריאות משרד כרוניים

בהגדרות ני ו ש עקב | !

('לא). ליחידה מיחידה המשתנה נצורה או ('כן') הירידות מן אחה בכל אחידה. בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1
('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או לחלקית') מלאה לא ויכן"), מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים .2



(2 מידע פריט תביטו

ת ו ר ע n ]שלימות2|מהימנו |האם תדירות מגיע? ]מאיו מרכזית ןפונקציה אה'רות | מידע /כלי מידע ןמקור ג ו |ס חידה |י
י נעשים j ; | לג:.י i

1 . י !עיבודים?' | 1 ת1 י  י ,, י ה : |
י ! ! ! ! 1

מינות מס' כולל כן כן כן למה' הווולים מבתי על ידני ריכוז כן / ידני ןדו"ח לכלכלה והמרו' חולים תנועת גריאטריות מרי
יש אך ותפוסה לחודש אחת אישפוז מוסדות תנועת על רפואית וסטט' 5די) (טופס פסיכוגריאט',
במילוי בעיות חולים הבריאות משרד יום ומחי פנימיות
הגדרות עקב ו כלליים בבי"ח

גריאט' מרכזים ו

כן כן כן תלת למחוזדו"ח מהרשות פעולות ריכוז כן ממוכן ריכוז לזקן שירות ידע א.ריכוז לשירותים לשכות
מת"ס נתוני + חודשי שממומנות קהילתיות תלת מדו"חות ארינימשרד ארצי חברתיים
אחת מהלשכה ישירות העבודה משרד ע"י חודשיים רי,בודה

לחודש. והרווחה מת"ס ונתוני והרווחה
מרכז במחוז כן חלקית לא של רחב כולל ידע על ידע ריכוז לא ידני ריכוז לזקן שירות ידע ב.ריכוז

יודשה יוזמה המחוז פעולות נתונים של מרכז  מחוז מחוזי
ידע: שאין כיוון בינשירותיות נוספים אביב ותל 1וי) (טופס
פעולה שיתוף אין לזקן קהילתיות לפעילויות

הרשות עם מלא ע"י הממומנות
0 המשרד
0 "ו בנוהלי שינוי כן ו כן לא ליחידות ישירה פניה שירותים מתן לא ידני ריכוז השדה יחידות ישירה פניה יום מרכזי

רישום ! נתוני של עצמן שירותים ומרכזי
י י פעולות

כן 1 כן כן למרכז השדה מיה' שירותים מתן כן רישום קופ"ח מרכז מרכזי א.ניהול קופ"ח יחידות
j  שוטף קופ"חבאופן קופ"ח לחברי אדמיניסט'
י ממוכן

: מונע קופ"ח מרכז כן ! כן לא ליחידות ישירה פניה שירותים מתן לא ידני ריכוז השדה יחידות ישירה ב.פניה
! ישירה פניה j נתוני של עצמן

ליחידות | י פעולותיהן
1

רישום אין כיום כן חלקי | לא מרכז הבינשירותי הצוות קבלת לשם הפניה לא התחנה רישומי לבריאות תחנות רשום לא ידע בריאות לשכות
למרות ^יסטמטי י פעולות לגבי שוטף מידע וטיפול שירותים המשפחה הציבור
בירע ןשמחזיקים בקהילה בינשרותיות חולית (מעין מונע

שירותי כלל קשר)
לשם קהילתי.

יש תפקידן קיום
] חיזוק על לחשוב

ורישום מערן
האינפורמציה

י ו | 1 1 | 1 ] ו 1 1 .

('לא). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או ניכן') היהירות מן אחת בכל אחידה. בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1
('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או (.'חלקית') מלאה לא ('כן'), מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים .2



עובדים של בסיסית השכלה  5 מידע פריט

ו ר ע ף :|מהימנות אלימות |האם^ תדירות מגיעי |מאיו מרכזית )פונקציה ןאהידות מיד'ג |פלי מידע |מקור ג , ןס ך^דן^
ן עיבודים?" ; | היחידות1 1

כן לקית לא ; עד שנה מהמעונותנ סיסטמטי יקוח כן טפסים לזקן שירות לחידוש א.בקשה בפיקוח אבות בתי
שנת"ם החוק ליישום סטנדרטים ארצי רשיון  לזקן השירות

ידניים 1בי) (טופס העבודה משרד
הרווחה ו

מילוי חובת איו כן חלקית לא המחוזילא מהפיקוח מחוזי פיקוח לא טפסים משרד או מחוז פיקוח ב.דו"חות
קבוע סטנדרטים ארצי מחוזי

ידניים

כן שונה לא קבוע לא  מהמעונות המוסד ניהול לא שונה רישום המעון הנהלת ג.רישום
ידני אדמיניסט'

^ום^ נבחנה לא שנתי חצי  ידוע לא לפיקוח עזרה כן ידני דיווח  לזקן שירות חצי ד.דיווח
הקבלה נוללת ולא ולתיקצוב ארצי לכ"א שנתי

כן שונה הלקי קבוע לא  מהמסגרות המסגרת ניהול לא שונה רישום מרכזי רישום מוגן דיור
^ ידני מסגרות אדמיניפט'
0 פנימי
* נסיונות יעבר כן חלקית לא לשנה אחת  מהאגף על ובקרה פיקוח לא די"חות למחלות אגף א.די"חות חולים בתי

הצליחו ^ המוסדות מצב ידניים  ממושכות פיקוח לחולים פרטיים
הבריאות משרד כרוניים

כן שונה לא קבוע לא החולים: מבית ביה"ח ניהול לא שונה רישום בית הנהלת ב.ריטום
ידני החולים אדמיניסט'

פנימי

"""nj^Z^f כן ל* לא שוטף  מביה"ח שוטף ניהול כן ידני רישום החולים בית פנימי יישום חולים בתי
לביה"ח י אדמיניסט' צבור"םבכל

ספר עם אימות נשלב שונה חלקית כן לחוח* אחת  מיחידה משכורות תשלום כן דו"חות קופ"ח מרכז יי! ו מק דו"חות קופ""
סוק הע שוטף ממוכנים

סטנדרטים

£'£',',',7,7 כי כי כי ח^י^י מיח משכורות תשלום כן טפסים שירות נציבות עובד א.העסקת חולים בתי
אםלאמתלוום לעבודה כניסתו ליום ובקרה סטנדרטים המדינהקובץ מדינה לחולים ממשלת"פ
טינוי, אליהם , ממוכנים משרד 'גיבדי C3 (טופס כרוניים

העסקה, הבייאות

כן שונה לא שוטף  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום ביה"ח ה5הלת פנימי ב.רישום
. אדמיניסט'

. 00') ליחידה מיחידה המשתבה בצורה 'Cאו {לכך היחלדןת מן אחת בכל אחידה. בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1
('שונותן. השונות ביחידות שונות שתהיה או {'חלקית') מלאה לא ('כן'), מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים .:



(3 מידע פריט (המשך _ ; .

ת ו י ע ,ה ףלימוי.;ףהלמנות האם תדירות מגיע? מאין מרכזית פונקציה אחידות מידע וכלי מידע מקור   ן :
:יגשים לגני י 1

, עיבודים ן | היחידות: j . j

מר ליביי 7J j |חלקי כן נכון שוטף השדה |מיח משכורות תשלום כו ! וטפסים שירות ,נצינות עונד א.העסקת גריאט' מחלקית
"יומיימחלקי? ,™I לעבודה כניסתו יום ובקרה טנדרטים המיינהקיבץ מרינה ופסיכיגייאט'

ממוכנים משרד עוניי (3 (0י0ס כלליים נבי"ח
מדינה) [הבריאות ומחלקות

פנימיות

חדשים שאלונים כן חלקי כן נניה"ח ראשית אחות ותכנון בקרה כן שאליו הסיעוד, אגף סיעוד ב.שאלין
באוג שבדיקתם (רק לשנה אחת כ"א מערך סטנדרטי הבריאות משרד אחיות תנועת

ג8 "ני סיעודי ידני
כ"א

סיעודי)
דשה יוזמהח כן חלקי לא להחליט יש  השדה מיח' לאיסוף נכונות כו ידני דווח לשירותי אגף מיוחד ג.ייכוז

ת אורט ת (רק תדירות על לפי אינפורמציה סטנדרטי |אישפוז,משרד רופאים על
רופאים המידע מרכז בקשת הבריאות גריאטרים
גריאט')

של חולים בתי כולל כן ידוע לא לא שוטף  מביה"ח שוטף ניהול לא ידני רישום בית הנהלות פנימי רישום ד
מקומיות רשו'ית החולים ■אדמיניסט'

d לזכור יש כן כן כן חודשי תלת  השדר, מיח משכורות תשלום כן דו"חות לארגון המח' תלת א.דו"חות עובדים לשכות
~~ לזיו בטירות סטנדרטים ומינהל חודשיים עפ"י לשירותים

י איוש לגבי ממוכנים בלשכותמשרד כ"א לגבי התקן חברתיים
התקנים היייחה עובדים

לזקן
כן חלקית לא הרווחה פעולות ממפעילי פעולות הפעלת לא ידני רישום היח' הנהלת פנימי רישום ב

שוטף  ביחידות שונה ■אדמיניסט'

כן לא לא שוטף  השדה מיח' שוטף ניהול לא שונה רישום היח' הנהלת פנימי רישום עובדים
ידני אדמיניסט' שלא

עפ"י
התקן

נכיו^לרגע המידע כן כן כן שוטף  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות שירית נציבות עובד העסקת לגבי מרכזים
עדכון לתפקיד'איו ובקרה ממוכנים המדינהקובץ מדינה עובדי גריאט

סטנדרטים משרד עובדי C3 (טופס משרד
הבריאות הבריאות

כן שונה לעיתים שוטף  השדה מיח' שוטף ניהול לא ידני רישום נותני רישום לגבי ומרכזי
השירותים אדמיניסט1 עובדי ום י
הספציפיים פנימי משרד

הרווחה
ואחרים

עצמה"לא עיי^ כן שונה לעיתים שוטף  השדה מיח' שוטף ניהול לא ידני רישום המרכזים רישום שירותים מרכזי
ויכןיז ^ יחי עצמם אדמיניסט'
האינפורמציה השדה פנימי

ממרכזי החלקיות הנלנשיייתית
השירותים נותני

ם י נ השו

('לא'). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או ('כן') הירידות מן ארת בכל אחידה. בצירה המידע של לקיומי רכוונה ו

: ('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או הלקיתי) מלאה לא .יכן'), מלאה בצורר, להימצא עשויים לנתונים '.Z
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(5 בללדע "< Sהמטר 

הערות ןמהיםנות ,שליםות ^לאם תדירות מגיע? |מאין מרכזיו! ופונקציה ואחידות מידע וכלי מידע |מקור ג ו 51 ויחידה
נעשים לגבל ! ! ' ■ i

עיבודים?' ן .היחידות1 1

! j ו

כן כו כן חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כן דו"חות קופ"ח מרכז משכורת 1דו"הות שכונתיות מרפאות
ואיושכ"אלפי סטנדרט' 4איב') |(טופ0 בריאות :מרכזי

הצרכים ממוכנים ומרפאות |כפויים
לקשישים (מיוחדות

בנוס^לנתונים^ כן כו כו חודשי  השדה מיח' משכורות תשלום כו דוחות שירות נציבות עובדי !העםקת משרי ולשכות
מי בלשכות סטנדרט' |ר,מדינהדיווח מדינה .בריאות

שי ם ממוכנים. בריאות ןלשכית (3 (טופס
הטיפיל לצןןת מספר |על
בתחנה המונע על ידניים ^ישים

| המשפחה לבריאות 1 [ ^^ילים מטיפלים

^ ^לא0. ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או (יכן1) היחידות מן אחת בכל אחידה, בצורה המידע של לקיומו הכוונה 1
0 ('שונות'!). השונות ביחידות שונות שתהיה או ('חלקית') מלאה לא ('כן'), מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים 2



הראשוניות הבסיסיות התפקיד לדריכות ^עבר גרונטולוגיה הכשרה  4 מידע פריט

ער |ה |מהימנוה 'שלימות: 1האם תדירות מ,יע' ןמאין מרכזית |פונקציה אחידות מידע |כלי מידע [מקור / , ה; 'ך^;
נעשיב ן , לגבי 1

1 ; עיבודים/' 1 היחידות ,__^ י

כן כן לא מועברת עובדים שימת ההשתלמויות תכנון כן | ורישומים לזקן ישירות רשימת ריכוז השתלמויות בתי
שוטף  הארצי לשירות ידנ"ם ארצי שעברו עובדים 'יזומות

במשרד והשתלמויות ברמה אבות
י הארצית

כן כן לא מועברת עובדים רשימת השתלמויות תכנון כן |רישומים המחוז 'הנהלת רשימת ריכוז השתלמויות בפיקוח
טיטי1  לנ'חוז דנ"ם שעברו עובדים יזומות

במשרד השתלמויות ברמן. השירות
המחוזית

ההשתלמויות רוב כן כן לא שוטף  עצמו מהמוסד שוטף ניהול לא ידני רישום המוסד הנהלת רשימת ויבוז השתלמויות ""
עצמו י,מו0ד במשרד שעברו עובדים יזומות

השתלמות ברמה
! |המוסרית

לגיבוש מקום יש כן שונה שונה למרכזים מהמסגרות רמת והעלאת פיקוח לא ידני רישום ארגונים מרכזי רשימת ריכוז השתלמויות דיור
אחיד טופס טונה בתדירות עובדים במשרד השתלמויות יזומות

מרכזי ע"י מוגן
הארגונים

© לשכות הזמן במשך כן כן לא שוטף לאגף השדר, מיח' רמת העלאת כן רישומים למחלות אגף רשימת ריכוז השת' בתי
בקרה ע^יפי^וח עובדים ידנ"ם משרד בדיניו". השתלמויות יזומות

הבריאות ן ע"י חולים
משרד

הבריאות פרטיים

י"מות"קו^ת יי יי ל<' יי"י  '"יי """"י יי10 ניייל י ל* י ל ""ל" ישימת ייכ" י""י ידנייםלחולים החולים בית השתלמויות יזומות
ע"'

המוסדותכרוניים

ארגון מנכייל כן כן לא למרכזי השדר. מיח' השתלמויות תכנון לא ידני רישום הארגון מרכז רשימות ריכוז השת' בת,
^"ל"ת""לים שונה בתדירות הארגון במשרד שעברו |עובדים יזומות

|השתלמויות ע"י חולים
! מרכזי
הארגונים לחולים

כן כן לא שוטף באופן השדר. מיח1 שוטף ניהול לא ידני רישום הנהלת רשימת השתי
במשרד החולים בית השתלמויות ,זןמןת כרוניים

ביר.'ח צבוי"ם
יוזמה א.לעיתים כן כן לא באופו לאגף השדה מיח' וביקורת פיקוח כן ידני רישום למחלות אגף עובדים |רשימת השתי בת,

על"^טור^עוביים" שוטף הכשרה על במשרד ממושכזתמשרד שעוברים יזומות
הבריאות. במשרד הבריאות השתלמויות ע"' חולים
רה של ב.מגמה ןהענרתמשיד ארגןן ^ הבריאות ממשלת"ם
ללשכות אחריות j

הבריאות j לחולים
כן כן ; לא שוטף באופו השדה מיח' רמת העלאת לא ידני רישום הנהלת רשימות ריכוז השת' כרוניים

ביחידה עובדים במשרד החולים בית שעברו עובדים יזומות
השתלמויות יח' ע"י

* בדירוג
1■  . 1 1 1 1 1 / , השדה



(4 מידע פריט (המטר  2 

i ,ה |מהימנות !האם^ישלימות. תדירות מגיע" |מאין מרכזית |פונקציה אחידות [ מידע |כלי מידע ןמקור ג ו |ס יחידה j

,  עיבודיםי { . * {הירידות ; ' /

גי"ד כי 3י לא ,"^,"vr ;j ."ל"ייי" " יי"עילי! ,"י ^." ן".". !7^ י

העובדים שליחת שוטפת ו^^רו" יינית ".ים" ו , ההדרכה. יחי באחריו" חולים
להשתלמויות י עובדים ןכרטסת יחידת ממשלתיים

ביחידה הדרכה לחולים
כרוניים כן כן לא הראשי למשרד השדה מיה' וביצוע תכנון כו ידני רישום על ממונים עובדים רשימת |השת יחידות

השתלמויות של סקטורים ושעבדו ויזומות
במשרד עובדים ןהשתלמויות |ע"י גריאט'
הבריאותדרג משרד

ה מ1 הבריאות פסיכו
כן כן לא שוטף באופן השדה מיח עובדים ימת העלאת לא ידני רישום הנהלת עובדים רשימת השת גי7אט'

ביחידות במשרד החולים בית שעברו יזומות
הטו;למו,ות ע.,י ופנימיות

יחידות
נדרג
השדר.

מתגבש ה ז בשלב כן כן לא מהעובד השדה. מיח' ה"תלםויות כן פעולות דו"ח ההדרכה יחידת פעולות דו"ח השתי

* ובדים ה של^ת ^"יי ^"™0;;"?0 להשתלמויות טוטפת בתדירות עובדים שמית עובדים יחידת
.* י ההדרכה

משרד של
הבריאות

לא ויחידות מהמחוזות עובדים רמת העלאת כן שמיות רשימות לזקן שירות עובדים רשימת השתי לשכות
שוטף באופן השיה ידניות ארצי האלמות שעברו יזומות

ע"י לשירותים
שירות
לזקן חברתיים
ארצי

נמשרד
הרווחה)

לא שוטף באופן השדה מיח' עובדים רמת העלאת (שונות לא שמיות רשימות לזקן, שירות עובדים רשימת השת'
במחוזות) ידניות 1מחוזי שעברו יזומות

השתלמויות ע"י
שירות
לזקו
מחוזי)

לא שוטף באופו השדה מיחי עובדים רמת העלאת לא רישומים לקשיש מדור עובדים )רשימת השת'
טל ידניים שעברו יזומות

רכז השתלמויות ברמה
I | | | | j השתלמויות מקומית

('לאי). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או (יכן') היחידות מן אהת בכל אחידה. בצורר, המידע של לקיומו הכוונה l

('שונות'). השונות ביחידות שינות שתהיה או ו\חלקית') מלאה לא (.'כן'), מלאה נצורה להימצא עשו"ם הנתונים .2
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(4 מידע פריט ;.המ11ר  : 

ע , ימנות |מה שלימות: ןהאם תדירות מגיע? מאיו מרכזית ןפונקציה אחידות מידע |כלי מידע מקור ג ך5י ןיחידה
/ 1עיבודיםי: / ; היחידות1 ^___

. , ן 11מרכזים|עובדי |משרד
כן כו י לא הראשין למשרד הטדה מיח' העובדים רמת העלאת כו ,דנ, רישום ממןגיםעל |ךשימתעןנדים הבריאות. גריאט'

שמית) (כרטסת של סקטורים שעברו יזומות ומרכזי
במשרד עובדים השתלמויות ע"י 1

דרג  הבריאות משרד ! יום
מטה הבריאות

מתגבש ה בשלבז כן כן לא העובד השדה, מיח השתלמויות כו פעולות דו"ח הדרכה מחלקת פעולות דו"ח השתי 2

ייכיז יו יע סקטור על ממוני, עצמי שמית וכרטסת היחידי, באחריות
ל^תלמ^יות שוטפת בתדירות עובדים

הדרכה
של

משרד
הבריאות

י'"נ™ רוב כן כן לא באופן השדר, מיחידת עובדים רמת העלאת לא ידני רישום השדה יחידת עובדים רשימת השת 3
לרמה שייכת שוטה הארצית1לחיזיח טוטו ביחידות טעברו ביוזמה

*£ י השתלמויות 0מקומית
 ""י"" "י* כן כן לא נותנ' למרכזי פניה עובדים רמת העלאת לא ידני רישום ארגונים מרכזי עובדים רשימת השתי 'י'מרכזי שמרכזים השירותים שעברו אינפורמציהיזומות שוטח באופו וחונים חלקית. י ""י 0 נתונ השתלמויות ע"י שירותים

מרכזי
נים ארגו

נותני
השירותים

יטייי'ליחי פניה כן כן לא השדר. ליחידות פניה עובדים רמת העלאת לא ידני רישום הטדה יחידת עובדים רשימת השת'
על תקל השדר, באופן נתונים שמרכזות יי שעירו בגיבוש'זימות הצור ;שערו יזומות
האינפורמציה טוטי< והשתלמויות ע"י

מרכזי
השירותים

עצמם

איו ח. "לבז כן כו כן השתלמויות על דיווח במשכורת העלאה כן אדמינ רישום קופ"ח מרכז עובדים א.רשימת שכונתיות ™7^,,''מרפאות בצורה מהמחוזות חתי* ממוכן שעברו בריאות מרכזי
"JU IB השתלמויות ומרפאות כפריים

כן כן לא השדר, מיח' דיווח עובדים רמת העלאת כן ,דנ, רישום קופ"ח מחוז עןבך,ם ךשימת |ב לקשישים מיוחדות
השתלמויות למרכזי טעברן

שוטף באופו במחוזות השתלמויות

השתלמויות איו כן נו לא חולים למרכזת פניה העובד רמת העלאת כן ידני רישום בריאות לשכת עובדים רשימת משרד לטכות
36 "פ בלשכה וקשישים כרוניים מחוזית שעברו הבריאות
ת36 להשתלמותב השתלמויות שיוזמת השתלמויות
אחיות לכל ט' שוטף באופו ומרכזת
הצבור בריאות

('לא'). ליחידה מיחידה נה המל בצורה או ('כו') היחידות מן אחת בכל אחידה. בצורה המידע של לקיומי הכוונה 1

.( ('שונות השונות ביחידות שונות שתהיה או ;יהלקית') מלאה לא (יכך'}, מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים ."2



יחידות לפי עובדים ביקוש  :5 מייע 3ריט

י0'"" ט "*"ים תדירות מגיע? מאיו עיקרית ןפונקציה אחידות מידע |כלי מידע |מקור ג ו [ס חלדה ל
עיבודים? | יחידות j |

י^ר™ י" ן" ל* ^^י^ ""יי" '"לים לא ""יי" ן"."" '"יכזי אי ייע בפיקוח אבות בתי
"חייט ת^י^ואחת יייטית ל<' י*'/י*  לזקי ""יי"

תקנים לפי המממנים ארגונים ני" " י^ העבייה מטיי
בלבד תקציביים ויש גלובאלי נתקציב וממשלתיים והרווחי

לעובד משכורות המשלמים
שוטף) באופו

^ר™"" כן שוני, לא למיכזי השדה מיח^ משכורות תשלום לא תקניות משיית מסגרות אימיני0ט ידע מוגן דיור
עוביים כיקיש ™7ZJZj,Zw מאויישות לא לגינים

תקנים לפי התטלוםאו בצורת תלוי ,. *f"
בלבד תקציביים הורשית משכורת תשלום י

גלובאלי מימון עם
יש תמיד לא כו ינר, לא לפי ביה"ח מהנהלת ביה"ח 'היל תקניות משיות לחולים אגף אדמיניסט' ייע הולים בתי

תקנים המותאמים תקנים לאמאוייטות כרוניים לחול,ם "טי?ס
הביי<'ות מטיי ליייטית ומחלות כרוניים

ממושכות

מקיר™ כו שונה לא למרכזי השיה מיח משבויות. תשלום לא תקניות משיות מרכזי 'יעאדמיניט' בתיחילם
1 עובתם ביקוש לחודש י^^ך^ מימון מאויישות לא האיגינים י=ביי"ם

הקנ,0 לפ, התשלןס; ^^ ^לןי כרוניים לחולים
בלבד תקציביים או גלובאלי מימון

חורשי) משכורות תשלום

כן כן לא למחלקת הטדה מיח' משכורות תשלום לא תקניות משרות תקנים מחי שנתי פרסום רולים בתי
הבריאות במשרד כספים מאויישות לא הבריאות משרד ממשל",,ס

אחת ריכוז שוטף. באופן שירית נציבות כרוניים לגליים
ישנה המדינהקובץ

משרד עובדי
הבריאות

כן כן לא למחלקת השרה מיח' משכורות תשלום לא תקניות משרות תקנים מחי אדמיניסט' ידע גריאט מחי
הבריאות במשרד כספים מאויישות לא הבריאות משרד ופסיכוגריאט'
מרוכז  שוטף באופן שירות נציבות פני^ות

לטנה *חת המדינהקובץ כלליים בבי"ח
משרד עובדי גריאט' ומרכזים

ומחי הבריאות
משרד כספים

הבריאות

^כור כן כן כן הנ"ל למחלקה השדה מיח' הלשכות על פיקוח כן משרות דו"ח לארגון המח' שנתי פיםום עוביים [ גו^ות^לשכות הסו^ והיווחה העבידה במשרד ועובדים בלשכות ומינהל המח' של עפ"' לשירותי
בלשכות הרווחה משרד התקן חברתיים!

חב' לשירותים
העבודה משרד

והרווחה

כן כן לא תכניות לפי השרה מיח' פעולות הפעלת כן להפעלת תכנית לשכות עונדים
שוטף באופו מאויישות קהילתיות פעולות לשירותים עפ", שלא

י 1 1 1 ._ | חברתיים התקן
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(5 מידע פריט עהמטך  .י 

| ת ו ר ע |ר, |מהימנות ]שלימות [האם מגיעלתדירות |מאיו עיקרית |פונקציה /אחידות מידע ]כלי מידע |מקור J ן ה= חלדה ל
i . נעשים ] 'לגבי ו

ן י . עיבודים? י 1 : יחידות I I

כן כן לא למרכזים השדה מיח' היחידות הפעלת לא תקניות. משרות נותני מרכזי אדמיניסט' ידע יום מרכזי
שוטף באופו מאויישות לא שירותים שירותים ומרכזי

ספיציפיים

כן כן כן קופ"ח למרכז השדה מיח' משכורות תשלום כו תקניות משרות קופ"וו מרכז אדמיניסט' ידע בריאות שירותי
חודש מידי שוטף באופן מאויישות לא של קהילתיים

1 1 1 1 | | קופ"ח ;

, טם. דוקא לעבוד רנה ונכונות יוקרה ליחידות שיט כיוון הגריאטרי למערך שנכנסות המשפחה לבריאות בתחנות התקן לפי כ"א מחסור אי; כללי, באופן בריאות לשכות
! ר ו צב ה

('לא'). ליחידה מיחידה המשתנה בצורה או ('כן') היחידות מן אחת בכל אחידה. בצירה המידע טל לקיומו הכוונה .1

('שובות'.). השונות ביחידות שונות טתהיה או ('חלקיהן מלאה לא (יכוי1, מלאה בצורה להימצא עשויים הנתונים .2



יחידות לפי וסטנדרטים תפקיד דרישות תיאור,  :6 מידע פריט

ערות ה מהימנות ףלימות האם תדירות מגיע? 'מאיו עיקרית ונקציה אחידות מידע לי מידע מקור ג ן [ס חידה ן, ■

ר נעשים לגבי !

) [ י עיבודים? J יחידות י

i  כן כן לא המעונות על פיקוח וק והעלאת פיקוח כן הגדרות לזקן השירות פיקוח וק בפיקוח אבות בתי
שונות וועדות רמת לגבי דרישה תפקיד העבודה משרד המעונות על לזקןמשרד השירות

העובדים פורמליות והרווחה (6 (טופס והרווחה העבודה
בלבד המלצה בגדר כן כ; לא מטעם כללית הנחיה יעיל שירות מתן כן תמונה לזקן השירות המלצה א מוגן דיור

שאינה לזקן שירות וטוב של כללית העבודה משרד
מחייבת עובדים והרווחה

הדרושים
זו במסגרת

כן כן לא למרכזים ישירה פניה טוב שירות מתן לא דרישות מרכזי נוחלים ב
מידע לעידכוו מרכז ע"י קריטריונים עפ"י ותיאורי ארגונים פנימיים

שלהם תפקיד ספציפיים
כן כן לא האגף של הממלצות הפנית ומתן פיקוח כן המלצות לחולים אגף המלצות טיוטת חולים בתי

המשרד הנהלת לאישור טוב שירות ראשוניות כרוניים הנהלת לאישור לחולים פרטיים
לגבי ומחלות המשרד כרוניים

סטנדרטי ממושכות
והיעזרות

י בנוסחאות
ע"י מסוימות

^ פיקוח

2 j ע"י עוצבה נוסחה* כן כן לא לחולים האגף של הפיקוח ועמידה פיקוח כן פורמולה לחולים אגף מסוימת נוסחה חולים בתי
במהלך קוח הפ השדה ליחידות כרוניים מסוימת ברמה מסוימת כרוניים משרות של לחולים צבוריים
הסטנדרט כאשר סטנדרט' של ומחלות לפי עובדים כרוניים

יןתן. "ה ן שבשימוש ממושכות חולים מס'
אש"ל במוסדות הפיקיח

כן כן לא ממשרד סטנדרטים מכרזים עובדים איוש כן טופס שירות נציבות מכרזים חולים בתי
הבריאות סטנדרטי המדינהמשרד ממשלתיים

[ מכרזי הבריאות כרוניות למחלות
j  כן כן לא ממשרד סטנדרטים מכרזים עובדים איוש כן מכרזים שירות נציבות מכרזים גריאט' מחלקות

הבריאות סטנדרטיים המדינהמשרד ופסיכוגריאט'
הבריאות בבי'ח פנימיות

ומרכזים כלליים
גריאטריים

ן  כן כן לא השנתיים התקנים עפ"י עובדים איוש כן דרישות לארגון המח' 2.4 תע"ס לגבי לשכות
בלשכות ותיאורי ומינהל C7 (טופס עובדים לשירותים

(תעיס תפקיד בלשכותמשרד  לזקן חברתיים
(2.4 הרווחה עפ"י רשויות או

התקן מקומיות
כן כן לא שנתי  לזקן מהשירות פעולות הפעלת כן תפקיד תיאורי לזקן השירות תפקיד תיאורי לגבי

להפעלת העבודה משיד C8 (טופס עובדים
פעולות והרווחה לזקן

j שלא
| עפ"י
: ] 1 , תקו



( 6 מידע פריט (המטך  2 

ת ו ר ע |ה ת ימנו מר. ן |שלימות [האם תדירות מגיעי |מאין עיקרית |פונקציר, |אחידות מידע ]כלי מידע ןמקור ;:■T חידה ,
: נעשים 1 י , לגבי j י

;_ ן עיבודים"' / ; ויחידות1
י | | י י ■ 1

כן כן לא סטנדרטים מכרזים עובדים איוש כן מכרזים שירות נציבות מכרזים |לגבי מרכזי
הבריאות ממשרד סטנדרטים המדינהמשרד עובדי יום

הבריאות |משרד ומרכזי
ירותיםןהבריאות ש

כן כן לא עצמן י ירו ב הגדרות עובדים איוש שונה תפקיד דרישות עצמן היח' פנימי א.ידע לגבי
תפקיד ותיאור עובדים

אוזרים
כן כן לא עצמם הטירות מנותני עובדים איוש שונה לפי מטתנה נותני פנימי ב.ידע

נותני השירותים
השירותים הספציפיים
הספציפיים

כן כן לא של תפקיד הגדרות תפקיד הגדרת כן העיסוקים ספר קופ"ח מרכז הגדרות בריאות שירותי
קופ"ח מרכז פורמליות של קהילתיים

ופ"ח ק

עוד הסטנדרטים כן כן לא הצבור בריאות משרות השירות ייעול כן ראשון מחקר לבריאות שירות ראשון מחקר משרד לשכות
9 ת רשמ אומצו י* כ"א בנושא הצבורמשרד הבריאות
= הנייאות משיי 'י" לפי בתחנות הבריאות

חוזיים ללימים מטופלים בתחנותמסי לאחיות
הנחיית ייכולליס עבודה תפקידיםלפריון לביצוע

סיעודיים !

('לא'). ליחידה מיחידה המשתנה כצורה או ('כן') הלחידות מן אחת בכל אחידה, בצורה המידע של לקיומו הכוונה .1

('שונות'). השונות ביחידות שונות שתהיה או ('חלקית'), מלאה לא ('כן'), מלאה בצורה להימצא עטויים הנתונים .2
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פיתוח תוכניות   מיד". פריט

ת ו ר ע |ה ןשלימותלןמהימנות [האניך מגיע?ותדירות |מאיו מרכזית פונקציה ן ף^יד^ מידע ]בלי מידע |מקיר ג י ס 1 1יזזד^
ן |עיבודים?: היחידות1

" " 3י ^^ ".ל;,^?"" יי" ^ כי "י""^יב ים מחי תקציבי ד", ממשלתיים משרדים

הבריאות)

" " ל" ""? ™;^ ""■;.";:; " ..^ ""י " ';s,""" ". ■""'
כספים לשנת שנתית

נראי^י^י^ כן בי ל<' להנהלת שיסוי תכנוו המוסד ניהול ל. פעולה תכניות המוסד מנהל פנימי ידע םוסד1תפי0יים
בבתי משמעותיות פיתוח אדמיניסט'

ייתס אלה. חולים
להתייחם שיש

כשבשלב רק אליהן
מעשי ביצוע

(לאי). לירידה מיחידה המשתה בצורה או (יכן') היחידות מן אחת בכל אחידה. נצורה המידע של לקיומו הכוונה .1

(שונות]. השונות ביחידות שונות תהיה או הלקיתי) מלאה ל* ניכו). מלאה בצורר, להימצא עשויים הנתונים .2
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/ מצורפים הטפסים , קיימות מידע מערכות של בשימושו מידע טופסי רשימת בי: נספח /
. בהמשך. ו

על הפיקוח חוק לפי לזקנים מעון לניהול רשיון לקבלת בקשה
1אי טיפס 1965 תשכ"ה המעונות

על הפיקוח חוק לפי לזקנים מעון לניהול רשיון לחידוש בקשה
י 1בי טופט 1965 תשכ"ה המעונות

1גי טופס מעון רשיון חידוש לגבי והחלטה מחוזי מפקח של המלצה

1דז טופס (עו"ס) לזקנים מעון על מפקח מעקב דו"ח ?. י
1הי טופס סוציאלי עובד דו"ח לזקנים, מעון על פיקוח דו"ח ■ י /

1ו' טופס והמרכז) אביב תל (מחוז לזקן השירות שאלון ./
י.

2 טופס יומי שירותים במועדון/מרכז ושירותים פעולות על דו"ח /

3א* טופס ארעי^ עובדים מיוחד, חוזה לשעה, (העסקה העסקות טופסי

3בי טופס בשיבוץ שינויים על הודעה

המשפחה, בריאות אחות לעבודת אדם כוח תקן חישוב טופס
3גי טופס נסיוני תרגיל
3ד' טופס חודשי חולים תנועת על דו"ח

4א' טופס חולים קופת  לאחיות שאלון

4בי טיפס חולים קופת  חדש לעובד שאלון

5 טופס נסיוני (מעון) לחודש תושבים תנועת ריכוז



המתאימה החשוכה אח בעיגול הקף *

לזקנים מעון לניהול ר7זיון לקבלת בקשה 1אי טופס
1965 מעכ"ה המעונות על הפקוח חוק לפי

המעון) פתיחת לפני תוגש (הבקשה

לכבוד
המחוזית הלשכה מנהל

והרווחה העבודה משרד
ירושלים/חלאביב/חיפה

להלן: שיתואר כפי לזקנים מעון לניהוי* רשיון לקבל בזה מבקש יח"מ, אני,

המען:
נזלפון ביה מס' הרחוב היילוב

הרשום; והשם ההתארגנות נורת

פרטית בעלות ם שותפות ם שיתופית אגודה ם חברה ס עותומנית אגודה ם

הרשום: השם

טלפון __"___________ כחובת שם הרכוש: על בעלות

^^^^^^^^^^^^^^^_ המעון: םנהל על פרסים
בבית טלפון בחובתו המל* השט

(פרס! אחרה c סקגועית ם יסודית C תיכונית ם גבוהה ם השכלה:

המבנה: על טרמיס

כן/לא* מעלית: קימת הקומות סס' קומתי: רב D הביתנים סס' קומתי: חד ם

הערה כן/לא*, המבנה? אח להרחיב ניתן האר

בהר המיסות ומספר המגוריפ תדרי פירוס

~~ ~] I ו בתדר נע5ימיטות " טיסוח! ס"ה מיסות 6 מיסות יי מיסות מיסות!4 3 מיסות 2 מיסה י החדרים פסי
ו י י !

I i 1 1 ! i i

I j < ■

1 ! ! 1 ! 1

j I I 1 1 1 i

i ! : : 1 '

1 I;: II i

1  ' 1 | ! I:מיסות ה ס ן י חדרים: ס"ה
j 1 I I 1 1 1 I ZHZH. |

לסעודיים: נפש: לתשועיי לחשושים: לעצמאיים: מיסות ?B71a



2 .**
כלליים חדרים פירוס

הערות 1 1"a3 nor חדריס מס' החדר סוג

ן מנהל חדר
| 0"1y חדר

משרדים חדרי

} __^_____ רופא תדר
אחות/ט8וליס חדר

יוס/חעסוקה חדר

חרנות חדר

אוכל חדר

וספריה מועדון
. פיזיומרפיה חדר

מרכזי מטבח

חלוקה מטבחי
1 ניקוי תופרי מחסן

| לבנים מחסן
מזון למ1רכי מחסן

] 1יבוריוו אמבטיה חדרי
סניטריים כלים 1"m

| כביסה לאיסוף חדר

שירותים/מקלחות; מגורים; בחדרי 1יוד
כן/ל** 1 חדר בבל כיור קייס האס כן/לא* 'יטה
כן/לא* \ חדר לכל גמורים לירותיס קיימים האמ כן/לא* אדם לכל לילה *רון

יש: תיייס לכפה פיס כן/לא* בגדים ארון
כן/ל** ? חדר לכל צמודה אמבטיה/מקלחת קיימת האם כן/לא* אדס לכל לפחות אחד כסא

יש: תייי0 לכמי פיס כן/לא* בחדר אחד "לתן

הערות:
1 1 ■ ן ן 1111 | ■ 1 ■ 1  1 ■ 1 11 1 ,1,1 . י. ןןןן

. . . . . ן>
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: הסקה

אחר נפט תנור מרכזיים נפמ תנורי גז תנורי חשמל תנורי מרכזית הסקה

מגורים בחדרי
ו ן בפרוזדורים

| אחרים גחדריס

חשמלי פעמון יד/ע"י פעמון ע"י המתאימה) החקובה nr. בעיגול (הקף לאחות; קריאה

כ"*) ושטח במות (פרס ♦ כן/לא הדירים לשםוש מרפסות יש האס מרפסות;
* כן/לא המגורים לחדרי גפודות המר09ות
* כן/לא הדיירים לשפוש גינה קימת האס

וכוי) תעשיה (מגורים, המעון: נםגא בו האיזור תאור

איזו: פרלז * כן/לא לפעון: 1בוריח תחבורה קיימח הז1ם

פרס: וכוי) קניות מרכז (חברתיים,רפואיים, המעון: בקרבת הנפגאים הקהילוזייס השירותים

ת?זלום: תנאי קבלה; תנאי
______________ בסך פעמי חד 0 \ גיל
__^________ בסך חדשי ת^לום ס . שפה  וגא ם

שניהם ם תפקודי מגב
אחר:.

בטיחות;

סבו: הגיור פרס * כן/לא תקני מקלט קיים האפ

מהבניזנ תרום יגיאות

מקום מספר

i
:me כיבוי מערכות

סוג כסות:
___^____ פיקוס:

מיקומו: * אין/יש גבורי: טלפון

י ■ ■ ■ י <



 4  '*4

הנהרה!

ותקנותיו. תשכ"ה המעונות על הפקוח לחוק בהתאם המעון אח לנהל מתחייב הנני
המעונות על למפקח יהודיע ומתחייב נכונים הנם לעיל שמסרתי הפרסים כי בזה םגהיר הנני

בהם. שנוי כל על
t

מעונו: tvpnan שס

. זהות: מס'

חתימה . ■

,ץותפוז: חאריר

לו8ה:

סניטרית. תכנית בתומפר בחדרים הססוס פרוס עפ הקרובה וסביבתו המבנה תשריט א.

התברואיים. התנאים בדבר הבריאות לשכת אישור ב.

בתחילתן. דליקות לכיבוי א>ל מניעת סידורי בדבר הכבאות שירות אישור ג.

לתאגיד. מסונף או תאגיד הוא המעון אס  ההתאגדות מסמכי ד.

הדייר. לבין המעון בין הסכם מופס ה.

וגיהות, לבטיחות המוסד אישור ו.

תרום. לשעת הממונה איזלור ז.

.



r

| המהאילה החלובה אר נ"גוי ■~;~~ *

■ לזקנים מעון לניהול רשיון לחידוש ™P2 1ב' טופ0
■ ■ 1963 תללכ"ה הסעונוד, על הפקוח חוק לפי

לכבוד
המחוזית הלשכה מנהל
והרווחה העבודה משרד
יפה ב/ח י ם/תלאב י של ו ר י

להלן: ליתואר כסי לזקניס מעוז לניהויי רייליון לקבל בזה מבקש הח"מ. אני,
ו

._,__ המען:
8לפון בית פס' הרחוב הישוב

האחרונה) בלנה י יגנו חל אס רק (פו^4 הרללום והשם ההתארגנות גורת
9רסיח בעלות ם סוחפות 0 הקד? ם ליהוכיר. אגודה D חברה ם עותומנית אגודה 0

____________ גולפון כתובה שם הרכוש: על בעלות

_____________..______________ המעון: מנהל על פרטיי!
בבית סל0ון כתוכו! פלא טס

__________^_^____^______________ פרס: האחרונה בשנה המנהל שעבר השהלסויות

כן*?ר8: ם לא ס האחרונה הי:ה במללך המעון במבנה דינוייס תלו האם

פרם: נוספים, מבנים ם

מחלקוח של הסבה ם

אחר ם

יושושים זקנים זגראיים, זקניס הבקקיה: הגלזת באס התפוסה

סעודיים זקניס נפ^, תילויי לקני: .

זקניס ס"ה

תשלום: תנ*י למעון: קבלה תנאי

בסך :!עמי חד 0  גיל
_____________ בסך חדללי ס שפה  מוצא
__________________ שניהם ם _^_ תפקודי מצב

אחר

חבריה מיהס לא*פרט ם כן ם בתיק? כמפורס קבלה ועדת במעון קיימת האס

בני על ו8ר8יס למעון, הסברה מכתב תזקן \" סודיאיייל דוחות הכולל אילי תיק זקן לכל קייס האס
לא.* ס כן ם המשפחה?

לתקנות בהתאם וכוי בדיקות ותוצאות תפקודייס ר5ואיי: דוחות הכולל רפואי תיק זקן לכל קיים האס



2  'A*

■ ■ הפעון: 7"י לדייר הפוגקים הר3ואיים השרותיס סוגי פרס

ל*. ס כן ם הפקוח? חוק לתקנות בהתאם חוסים רשימת במעון קיימת האס

ואישורים העסקה, תנאי על נתונים אייייס, 5רסיס הכולל מיוחד תיק קיים במעון עובד לכל האם
לא. ם כן 0 ? רפואיים ..

^ ? לדיירים ביום הניתנות הארוחות מספר מהו :
^   ^^

הפעון, רו9א אש, מכבי אדוס, דוד (למגן תרום לשעת 8לפוניס רשימת בולט במקום במעון חלויה האם
לא. ם כן ם ? וכוי)

ומתנדבים) ב?כר (עובדים במעון ארס פח מ*נת

בלילה. במעון הלנים העובדים קומות ליד 3 xבטור j סמן

^ שעות מ0'
כתובת השכלה עבודה 7 העובד שם החפ>זיד

שבועיות .

ן .

 ן



/י . . ^ . .3 'jl4 י . י י ■ י . !

. ה1הרה;
■

כל על המעון על למגקח להודיע נכוגיס"גמתמייב הינ0 לעיל שמסרתי המרמים כי בזה מ1היר הנני י ;

יי י

. ■ . בהם. שנוי

ותקנותיו. תשכ"ה המעונות על הפקוח לחוק בהתאם המעון את לנהל מתחייב הנני

_____ מעונו: המבקש שס

. . __________________ זהוה: מספר

הפבק*: חתימת

יש) (*ס חותמת תאריך:

_ י ■ . לומה;

הראשונה). התקציב ה1עת  תדק מעון (לגבי אחרון ומאושר מבוקר מאזן א.

. , הוזברואייס. התנאים בדבר הבריאות לשכת אישור ב.

בתחילתן. דליקות לכיבוי אש מניעת סידורי בדבר הכבאות שירות אישור ג.

. , הדייר. לבין המעון בין הסכס סו6!ס ד.

וגהות. לבמיחומ המוסד אישור ה.

תרום. לשעת הממונה אישור ו.

ו*
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1גי טופס

המשרך עי למילוי

[ " ב1|~ גיקר", בו "סעיו ,ל כללי" הערכח חמ£חו.

" nK ל" 1י1|י>/ל, י.,ין ל"עני, ל* מליז "י ם
1 חניםדקיםן I

I   " חר^ילןן תנ*י 1

1 .. . .  "*ריך/ 1

1 חחי8ח ~" 1

I ' . .nTTinon na^n מנחל 1

.",*"< י...י, "'■" < < "". ." E.
__.,*," יי"""י...... ■' י> י "ל ' .ם

1 "" " וזיוימוז!  1

1 הזידווו. מנהל ן

1 לחסל1ח, ס1סיך □ 1

1 דל"לןן 00יבי|| להג1ל11, מגסרף ל" 0

1 חאריןן 1

ו . _ "תיטה " י " ו



r
והרווחה דה יינו ה מירד 1די טופס

<

לזקן ה"רות

"ס) (ליו לז.ןויס מליון יל *קח יייןב מ "ח דו

: וכתובתו ן י" תי ים

ר: ו י ב ולזח ת^ריך

ו בביקור: הדותפו

דיירים \ קי: הבי ביום תפוסה

והלצות j ין (צי ליייי^ור ת ומלצי 1 ותאור הילירותים 1

עי צ "בי י ק) בחי תקנה מספר asa ן ס7 בב>

1 1 : | | ליקייז א) |

| 1 ו "לן ו"חזקה
י י 1 ! סחים 1

| | j | ציבוריים, |

I ii. I 1 y~!7r7
1 111 י 1 ■ מדוגות,
I I 1 | . יהי" 1

1 / 1 ! "'יי I

| | 1 | ז^יו"רוח 111,' ו ■ סוציאלי
י י י ו 1 ת ו י.יד י י
| | | ן קבלה

1 1.1 11
; 1 1 1 l
/ / / / חברה ג)
■ . .. , . חייסיקה,
. 1 י 1 תרבות,
1 I ■ 1 1

11 111
1 1 1 1

1 ו .לדיירים ד) י

| j1 | j היפיזה 1

1 ו 11 בייזית 1

/ / / / חלויוח I

1 1 ! 1 1 .

I A 1 1 1

דמ"קוז: 0~ תאריך:
התימה:

מלווות יזל :אר"י .מפקח הליתק
ה~ירייז ז רו מ



1הי טופס
" ע ל  י ר ר

■ י קן הללי'ח

^?קו>0 כיער7 לל 1?1ח דו"ח
י י  ;יא בו s y דו"ח  י חלק

. ■ ■ רמעיל י^ס

:ישוב ^מעול מי^ו0

וכדי) המרפסות החצרות, (את  במעון החוץ ?סחי את תאר

1 סעיף הי"קות, לחוק בהתאם מתנהלת הקבלה ו>>דח פעולוז ד,1/{י

4הי): (סעיף מהמעון זקן הוצאת

המעון: את זקן עזיבת על להוזליס רשאי מי
אחר כן/לא,  הקבלה ועדת ין/לא;  יזקן

כן/לא  להוציאו עלמנוז בכתב הזקן בהסכמת גורך יש הא0

וסקרה. מקרה בכל לזקן חלוף סידור נמצא כי המפקח, דעת להנחת דאגה, ישנה האס

כן/לא



 t  '*4

מהחוץ: י;ךי",ילר ; ,.,

;. , ___ ן/לא כ  ני)  3 (ס"יף ^סשפחיח הרעיל בין שיטף .שר קיח av,~

f י7/לא:_  הזקנים אצל סקזפחה ביקורי שישנם ליייא דואג .מלין אם

_ _ כן/לא  המשפחות עם חביתייס אירועיה מעורר הכעו? ex,7

___ _  היכן כן/לא.  ניכויי ט^פון קייס האס

__ הנכמר? סל האייזיייס לחפציו ל,ורה מה

בקביעות: פועלים במעוז האס

__ הפקידה טרס  כ7/לא  בית אם ,1

תפקידו פרט כן/לא  סוגיאייי עיבד .2

תפקידיו פרס  נז/לא  חביתי מדריך .3

תפקידיו ^רס  ין/לא  תעסוקתי מדריך .1



 3  4ה

ינח^: יייווז פ

מחברותי ייכז כן/לא.  מאורגנות? חברתיות י;יוח קייטו.י ךאנ.

ן יי י .. ^

.: תדירותן ו יל ולו v ה תוכן אה ציין

. י מדועי'  לא אם בפעולות, משתתפים הדיירים כל הארי

3ז*): ף י "י ) ילה חיי מעוט

כן/לא^  במעוןל לתפילות מקום קיים ה1.ם

כפרס? התפילה ולקיקות בכלי" התפילה למקום לגילת לזקניס נוחיס סידורים קיימים הז>מ

דמעיון; *ל ^ולזדח רחחזיה הדיירים ^■.יזוף

כן/לא  המעון? כהפעלת ה;ו'רוח כללזהן בעבודות ילותפים הסקון דיירי האס

חביתיות, פעולות ארגון קניות, בחולה, בםייול ע,זיה נקיון, (מסנח, העבודות אח פרמ

וי:וד): גננות חצרנוח, גיהוץ, כביסה, חשבונות, הנהלת סיריה,



 . 4ה'

כן/יא  דיירים? ו.ד ו יו י י .ו

. סמכויותיו? מולן  .'יה 0■

_^__ לן/לא ■■ התפריט? ק^ייעת על לליפיעים הדיירים ולאו.

י ן אופ נאייה כן, אם

א ן/ל כ  חוד? יושבים דיאסתי אוכל ים וכלל ד..'; האמ

לסד?  1.ן אם

ן/לא כ  בו? גויס ^אינס זקנים מירח המעון הא:1

נמה? ו כיצד ציין ך, ג אם

ה; וי י ?1. 11 ר י י ר יי7,

ן י/אי

ההעולות? מתנהלות מקווי ב<ייזו;

הפעולות: מהות



5 4ולי

_ ., ה3עויה?_ מתקיימת פעם בכל זמן יכסה נבוע פעכ'יס כמה

 ■ ______ בפעולות? משתקפים ריייריס כי1 ה<ם

וז") ה' ב', ,6 סעיף ) מגורים; תדרי

לכסה?_ כן ואס זקנים, מקני ליותר חדרים יללנם האס  בחדרים גרי1וח

פרחים, תמונות, אילזיים, פריטיס וצבע, מצב סיוד: וילונות, (ריהוט, החדר ציוד
__  . צילומים)

בז/לא הזקז? ידי על לנעילה ניחן החדר ד,א0

לא כן/ להכנם? מנח על הדלת על לדפוק חייבים העובדים האם

סביר? ונגודל הרריויים, לצרכיי לנעילה הניחן ארון בחדרו הזקן לרשות עומי u.rn

, לא כן/
כן/לא לרחצה? קבועה חמיס מיס אספקת קיימת ה*0

_ החסירו? המיס מסומקיח חדירות באיזה

בן/לא "מקלחות? יק או לכיורים גם מחוברים החמים המים האם

אחר? חמוס קיים האם כן/לא, סרכזיח? הסקה קיימת הז01



 י י > ו י ח ו יי י ב

יי1וזולים? בקיפ מבוסחיס 0 .  מהדי .כיה .

ח י הכלל י;ה0חוויח לזל לי;תחויי

עסמיח_ 1£ו1וזיליס קו

מכבי קוסחוווליס

לאומית י'וופוזחוליס

אחר

גגוטוזים ^<י

ולבו"; ציוו1

ציוד .k

ציוד)'' איזה (ציין החדר ציוד אח מסרק מי

יי די) (ציין לללהו ריהוט להביא דייר רג'אי האס מספק, הנ',1ן 0<>

קכ'נה? ואספקה האייזי הציוד אח בספק כיי

. . לבוק ב.

הביגוד? את מספק מי

ר"יגו.)/לא^ (צרף כן  הכניסהי עם להביז! 7'c לבוט ר7ימו1 קיימת האס

האילי? והציוד הביגוד לו1ידו7* דואג נ?י



7 ■>■!

נגדיה; תק1ן

מחקן? מי

מי? חסכון על

נ10איס? הם והיכן נגדיר* לחיקון מתקנים קיימים האס

וד': סעיף תזלנה), לעונת והתאמה (נקיון הלבוע': מגב על התרשמות

ז מה י יב 111ב11י1.

סה גיין  לא אס כן/לא,  הכביסה? כל אח מכבס המעון האס

כביסתו? אח הדייר מכבס והיכן כי1ד

הסקגועי ה1וווז כולל הםעון, עובדי יחס כללי, נקיון כללית, (אוירה סד: דמי ה^ררח
ה1ווח, טל לשיפור ה1עוח הדיירים, חלונות הדיירים, של ע1סית הייגקה לדיירים,

ועלך): הדיירים

^_ הסל1וח:___

סד. חתי . "וו ו הד ממלא יתםקיד D'



t



ראל י מדינה "11 טופס
והדרוסה הערודה רד מ

. . והמרכז ו!"; מחוז
■ . לזקן רוח ד,

/ . חשמ"א בכסלו ''"ו ט
. ■ 1980 בנוגמגר 23 י

יי  י י י רד לכב

, . נ ,1:, ג

■ ■■ לזקן דת השר ן שאלו הנדון:
כ17 שהחקימה במחוז בזקן לטיולי העו"ס של האחרונה בפגישה

■ יישוב. בבל לזקן השרות מאב על נתונים בקבלת הצורך על שוחחנו לח.ז.
מצרפת ראני נתונים לאיסוף תדריך להכין ידכם על התבקשתי

בזה. ז:וחו

לשרות האחראית ע"י שימולא כלליים מנתונים מרכב השאלון
בשדה. לעוי'ח נפרד ושאלון בישוב,

במחוז לזקן לשרות ולהעביר בהקדם השאלונים את למלא אבקשכם
שאלון. מכל אצלכם.) ישאר שלישי (העתק העתקים. 2

בשאלון, צוינו שלא לנו למסר שברצונכם נוספים פרטים ישנס אם
לשאלרן. בהוספת לקבלם נשמח

בברכה,

ביץ ו ארי עליזה
לזקן השרות מרכזה



i  ■ '      f

ז המרב ד "א ת מחוז לזקן השרות שאלון
■ ■ . 1900/61 . י בלל 'יין ;

לזקן ליירות האחראי שם . הי&רב 7\ם

י! י : ן ק ז ל ר ר ד ו;? ו הלקה הי. ה נ ב יי

, ומספרק בזקן לטפול מיוחדים סוציאלים דיס רב ע ישנם האס
. זקן ל מדור jז מר

■ י י . . י . . ה ל י ה ק ב ן ק ז ל ר, ו י נ כ ה ל י א ר ח '■ן

, העסקתן טיסות , הס;.ירה גודל , רן ט מם כן/ל.א, : מטזיות
. העסקתן י,יטת , המשרה גרדל , מס2רן כן/לא, : מסגירת

. . י מרכזי
, העסקתן '"'ימת , המשרה גולל , מספרן כן/לא, ; מועדונים

. מספרן כן/לא, j בית עוזרות
, אחר

. הסבה: את ציין כנ"ל, עובדים אין אם ■ י ;

הכיחירח? העזרות ניתנות שיטה ב;1יזה

.

, הזקנים: מספר , מסהחרשביםבישוב:
הזקנים; אוכלוסית של עיקריות בעיות

.

במח): המוכרים הזקנים סס'
ארוחות עזרה: מקבלי

י עזרהביחית
עזררתארזרות

■ . י ■ יו1,ן רי?ררזי מועדוניה
. המבקרים מס* . וכו:) הסתדרות בריח, (בני הכלליים המועדונים מס*

הפעולות ושעות ימים . יד;:ם: על המופעלים המועדונים מס'
, מועדונים ב ם י קר ב מ מסיה .

מי) עם ף ד ח ש ב ) מועדונים ובכמה ר; ק ו ס ע ת כ המשתתפים מט . א /ל ן כ תעסוקה: מועדון

21. U
j
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■  ארוחות
השיטוח;

ובאיזה אנשים ולכמה הקרוב בזמן ארוחות להספקה תכנית ישנה האם  ארוחות אין אם

. שימות

. ■ י . ■ י מתנדבים
■ ואיך? מתנדבים עם עובדים האם

, בישוב? ביותר פעיל מתנדבים ארגון איזה
הערכה ועדות

■ הבריאות? שרוחי עם משותפות הערכה ועדות קיימות האם
בהן משתתף מי

מתכנסות חדירות באיזה
הקרוב בזמן להקימה בתכנית והאם קיומה לאי הסיבה  ועדה ן י זז אם

אומנות חות ■ מ

וכיצד: עליהן מפקחת מי . מספרן כן/לא. בישוב; אומנות משפחות ישנן האם

נוספות: אומנות משפחות לפתח בתכניתכם האם

בונות ת ו עי:

לעתיד תכניות שבוצעו תכניות שבתכנית השכונות
. ■ . " .1

*2

.3

.4
. ■ ■ .5

"ל ;; תכניות
פרט; שבבצוע, תבנית קימת אס
: פרם לעתיד, תכנית קימת אם

3/. *וי



וגוררו!
כן/לא.  הזקן למען אגודה ישנה האם

* ______ אגודה להקים תכנית ישנה האס

ת ר :?ל0וי הי
מועדונים: מרכזי מטזיות, עו*ס, המדור עובדי חלק לוקחים השתלמויות באיזה

■ להשתלמויות: הצעות

הבאה נה ל התכנית

סקבלי יחידות מס. ולפרט הםעיפיס לפי 1981/82 הכספים לשנו! לסם הדרוש התקציב
השוות: *

הכללי) הסכום מחוך למטזיוח משכורות (לציין מיוחדים צרכים .1

מוכנות ארוחות ,2
מועדונים .3

, ברק) ובני יהודה, אור לרמלה, (מיועד אש"ל פעולות המשך .4
, , ( חדשות (חכייהח בקהילה תומכים לשרוהים הצעות .5

שכונות שקום .6

חתימה;
לזקן למדור אחראי
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. העובד ov
_ הייצוב cv

בונה כ ז'.ן ל "ס ו לי! .;לרן
.___ בשכונה ולהביס הו! מס. . י ~

" השכונה' שם
*. בטיולו הנמצאים הזקנים u*'מם. J . בשכונה הזקנים מס.

_ . _ הזקנים אוכלוקית של עקליות נעיוה
~   . הניתנים; העזרה סרגי

. מבקרים סס. . בשכינה כללי מיעדוניס מס.
0 מבל|י מס * _ . שבז!חריוחך מועדונים מם.

. תעסוקה מועדוני מס.
*  סיעדיניס מיכזי מס . מטזיית .ס.

. ביר. עוזרות מ0.

ת ו ח ר ר ;:;

~ הס'1קה ח ו ט ..יי
  Y "י י: . ארוחות מס.

* __ ^ני^וח ותדייה בה מ*11תף מי כן/לא. קימה aKn

.  _ . לעתיד ותכניות קיומה לאי הסבה  ועדה אין אם

חלמויות ה
0 

" ~ ~ ■  מעונינים ס ת / '. השתלמות באיזה
  . . עובדים לאיזה

" " ~~ "~  . . , ם י שא ו נ

הר.:>ה נה ל ות תכני

__ , ; ןזווי^ה
ער"סלטסולבזקן



2 טופס

וחיווח" הענוד!! tyn
לזק>י0 ,<*/< .יריוויס נסיעווו/קוכז י*ייוחי0 פעוליח 0ל יו"ח

י לזקן ".יו*
19 ל>נ> n>'*m'[~*) ■wn'n11___| [~]יול>080><כר ל"£00ריליונ< לינ>יו

. מו*י> >לידזו השמאלית לעמידח ליז* fftrvr ח*כוס .ו1*כית
כלליים: נתינים .0

.4 M .. M .I *..* H ■. It .*

)>o1o*i<i*b) >nmu1 0* וו>1זער11/וו>*בו *ל 0ל0 נמנו /jna/r/rrvio/t 01

:1,nt> yfy,^, ,1M>n >a1 :D<unn <aoo :Bio iAijw Bfyv ■w ב*בי7 .'נילי '0' >00

וחייוו*) ח^גייוו **יד m*m>u)D>a1vf1 אולוח נ. .

^ ו ■""יי" ""יי" ן ו .....,,*. ו ■יי
j>wynו^^ ""י" י" ייל*^ י"* יי"ינייי ."" בננ.

T
j_

__ ; ____£_
s_
I"1
7__

e_
9

I I 10 1

חינ*יו> חננסו* _______ ____^__>____^ i

V ל^יי 'נביי י "יו [|] נ0כל*ו) k^b) .< [] ותווווזן) 1ז>נידה >וו>רד ■nnavn (ללא ו*ר1וי0 ם>ולי* ■i

1 <!1נאר0 ;/■■,^1 . (a>j^1n i*r!mn\V> .)r v ■.mm r1Da3n 2""0 __ .or,
'*~ I '" 1 ^■\ ^^rssr ייי"ייי"+יי "י^ !~"יי 1 L

~ "j" 1 3_
} 4

mien* >waw __________ I *
. .. .. * yne

arm נ1ו י

^! 1 י'י"י. י . ."י*0!^ י_ (^"1 ""יי 1 ",יבי |;| "יי'" fwawjי"יי' yilT^ Mifyg "יי" ______ _______ >יי ~~~^
^^^ ^^^^^^ . :npMMi ~~מערות £

~ £
■11o in ■1B1.M ___________ II I II J

' ' yno
■miin ^Wj ^.^ ■1ma/1r11M1 B>mpo >1n

4 u*ufl ,. ~~"~^ " .vnm n>m kwVi מנוול .b'W
II III Mill I

| | | | | י*י* *■". nr>1>c1 maw ii>d1pbii nitrvi Bitutin ^_^__________________

..■tpw) *י*י* .? ל3<^* י"יי^י''
I I 1 1 I K* p^pu ל*ייק 2 ■m*■1* ,a>T1nM< לל"0' עו.ק 1. 0קוי "ילה: !alan

וו8^י ^? לגי0יי

1111111  1



; 2 עמוד 2 טופס

*^ראל מדינת

והרווחה ואבודה ם*רד

לזקן השרות
חמות ארוחות

לתקופה: והכנסות הוצאות על תלתחדשי כספי דו"ח

■ 19 8 f| ץ ר מ  ר א ו ינ | j אוקכוברד^נלבר * j 7J2PS0'^^ ^ [^J אפרילייני

ל הנ" החדשים ת c לו ע.' ב ארוחות שקבלו הזקנים סספר א)
הנ"ל בחודשים שניתנו הארוחות מספר ב)

בלבד הסזון עלות ג)
לארוחה* הזקן השתתפות ד)

הערות הכנסה הוצאה פעולה

j 1x3 /////// י הארוחה 1עליח
1 ; i 1 j

■j / /////// |היגלה
י \ | /////// |צייי

1 /////// 1 הםבסל7~ ףשכורר.

. י ~ ! /;/7/// ■ י י נ?ייז
1 _ 1 ) ן

לפרס; / ///,//// ן נוספות |הוצאוה
ד x ב , /////// הזקנים ןהשתתפוח

 1 ן ך
לפרס:  j /////// אחרות ףכנסות

; 1I ! !סי"
הוצאות סה"כ
הכנפות סה"כ
יתרה סה"ב

= 25^ המקומית הרשות ע"י לכיסוי
= והרווחה^75 העבודה משרד ע"י לכיסוי

הסזון. עלות אח משלם זקן כל 4,4 תע"ס לפי (*

■ ■ 17^7^ ~ 7^77^ החותם שם תאריך
למחוז. לשלוח יש אחד ועותק המקור עותקים; ב4 למלא יש זה טופס

 והרווחה העבודה משרד _ לזקן לשרור. אחד עותק
ירושלים, 10 החרוצים יד

במקום. לחיק אהד עותק



1

ימי**"'*"" ישיאל IitOT

המשרד י

לשעה להעסקה הרשאה 3אי טופס
אל:

הזהות מס' הפרטי השט המש0חר, שס

התקציבי הסעיף העבודה מקום המשרה תואר בתקו היחידה שם

בתקן משרד סמל בתקן המשרד, מספר ס.ב ס*י,צסירית ס^יייי עיסוק סמל הלקיות

, . 1 " ס 1 י'סק" תחיל" י"ייר \~^ דירוג 1 סמל 77ר, /^7 בתקופת ^^שכיר "" "ידקי שנה  , יי™ ישולם ההרשאה
 . | | | ! | { ל0י

לעיל. הפירוט לפי לשעה להעסקה הרשאה בזר, לך ניתנת המדינה בשירות לעבודה קבלתך עם
. תקופת ואת הרפואית הבדיקה את והמבחנים,' הבחינות את תסיים אשר עד לד ניתנת זו הרשאה
לשרת רפואית מבחינה כשר תימצא ואם הניסיון' ובתקופת והמבחנים בבחינות תעמוד אם הניסיון.

במעמד: המדינה בשירות תועסק הנ*ל< במשרה
. החוזים. תקנות של (......) 1 תקנה לפי מיוחד חוזה פי על ם זמני ם קבוע ם

_____ הערות:

העובדים לענייני האחראי . י התארין י

■. ; ■ *nwa wm*v<

■י נתקבל: העובד
ר מס0

8ומבי ממכרז כתוצאה ם
שליחה מתק עבורה, לשכת באמצעות 0

בענייני לטיפול המוסמכת הרשות באמצעות ם
אסמכתא מלחמה. נכי העסקת
עודף ארם לכוח הוועדה אישור ם

י י י ., מיוס

ביומ נבחן העובד

ביום ובחינות למבחנים נשלח ם

■ י התעודה תאריך הסוג המקצוע : מקצוע תעודת הגיג ם
ביום רפואית לבדיקה נשלח ם

..■ י .יום עד זה אישור תוקף
השכלה: פירוט ן I I 1 סמל ו חיךש ו שנה ו ר11ריר

' רמת ו ו רכישת
■ . .' . 1111 השכלה 1 1 1 | ן השכלה

. ■ ■ השאלון (בצירוף המדינה שירות נציבות ם הימני) הקטן (העתק לעובד ם תפוצה:
י אד מהלשכה שליחה מכתב האישי, י . היחידה ם

(2110 מדף וטוטם המוסמכת מהרשות של 101 טו0ס (בצירוף הכספים מחלקת ם
■ ' . הפשרי ם הכנסה) מס
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 י 2 עמוד 3אי טופס
ו,

D'"™ sa ינ'י>* ישראל מחגת

המשרד

לשעה להעסקה הרשאה
אל

הזהות טס' הסרטי השם המשטחה שם

התקציבי הסעיף העבודה מקום המשרה תואר בתקן היחידה שם

בתקן משרד סמל בתקן המשרה מספר ס.נ " ס£י£יי ס^יייי עיסוק סמל חלקיות

1 סוג I העסקה תחילת יאייר ~ל ~ ~ל ~ I סיג f בתקופת שכרך . י ,

העסקה יום הודש שנה ישולם ההרשאה
. I I | לסי

לעיל. הפירוט לפי לשעה להעסקה הרשאה בזה לך ניתנת המדינה בשירות לעבודה קבלתך עם י
תקופת ואת הרפואית הבדיקה את והמבחנים; הבחינות את תסיים אשד עד לך ניתנת זו הרשאה
לשרת רפואית מבחינה כשר תימצא ואם הניסיון' ובתקופת והמבחנים בבחינות תעמוד אם הניסיון.

במעמד: המדינה בשירות תועסק הנ"ל, במשרה ■ ■

החוזים. תקנות של ( ) 1 תקנה לפי מיוחד חוזה פי על ם זמני ם קבוע ם

הערות:

העובדית לענייני האחראי התאריך

1

.... *



3 עמוד 3אי טופס

>י"לייס ב5 ימיל* ישראל מד>גת

המשרד

המזינה שיי™ נצי"ת לש^ס לשעה להעסקה הרשאה
אל

י__ג 1*_י ■ הזהות מס' הפרטי השם המשפחה שם *

מסור לא נז : . . |
א*ל יש התקציבי הסעיף העבודה מקום המשרה תואר בתקן היחידה שם

ם ם לחלוטין פנויה המשרה J 1 1 !

כ ם פנימי מכרז התקיים 1 בתקן משרד סמל בתקן המשרד, מספר סמתיילדיתיסב ^יי ^ל""עייק הלקיית ]
ם ם מלא השאלון : י

ם ם תמונה וי| 111 J

היחידה מנהל אישיי I m Inse^S^^r^T f^ ~ ~ל ~~ י~£7~/ בתקופת שייך
ם ם בשאלון יעסקי יום חידש שנה __!______ דרגה ישולם ההרשאה

בתקן המשרד. דרגת j ! ! למי

מתאימה העובד השכלת
ם ם לדרישות לעיל. הפירוט לפי לשעת להעסקה הרשאה בזה לך ניתנת המדינה בשירות לעבודה קבלתך עם

^ העובד של נםיונו תקופת ואת הרפואית הבדיקה את והמבחנים; הבחינות את תסיים אשר עד לך ניתנת זו הרשאה
לשרת רפואית מבחינה כשר תימצא ואם הניסיון' ובתקופת והמבחנים בבחינות העמוד מם הניסיון.

בתאייי נולי העיכי במעמד: המדינה בשירות ו/ועסק הנ"ל, במשרה

לסייגים: התאמה החוזים. תקנות של ( ) 1 תקנת לפי מיוחד חוזה פי על ם זמני ם קבוע ם י
ם ם צבא יוצא

ם ם משפחה קרבת הערות:
השירות התחלת תאריך

ם ם מתאים .

העובדים לענייני האחראי התאריך

מ*וד* לשימוע;

נתקבל: העובד
ר 0 ס מ

י פומבי ממכרז כתוצאה ם
ם ם ם

שליחה פתק עבודה, לשכת באמצעות ם
ם ם ם מצורף 1 ,_ , "

בענייני לטיסול המוסמכת הרשות באמצעות ם
ם ם ם מצןרף אסמכתא מלחמה. נכי העמקת

עודף אדם לכוח הוועדה אישור ם
ם ם ם I J מיו0

ביום נבחן העובד

התקן לפי העובדים ברשימת "שם ם ביום ובחינות למבחנים נשלח ם
אישי כי0י6 נסתח ^ התעודה תאריך הסוג המקצוע מקצוע: תעודת הציג ם

ביום רפואית לבדיקה נשלח ם
יום עד זה אישור תוקף

השכלה: פירוט j j j 1 סמל 1 חודש 1 שנת 1 ".ריר
17sm תאריך ימת 1 1 יכישת
n ™ ' j 1 [ השכלה 11111 השכלה

השאלון (בצירוף המדינה שירות נציבות ם הימני) הקטן (העתק לעובד □ : pawn
או מהלשכה שליחה מכתב האישי, היחידה ם
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! 4 עמוד 3אי טופס
עובד להעסקת למוחד חוזה

( / /" } תש לחיוש ביום ונחתם עוגעקוה

הממשלה)  (להלן ידיו על שהוסמך מי או המדינה שירות נציב ידי על המיוצגת ישראל 0מ*לת בץ

r.1n,n .ספי *arn dto nntvan BV ^'י

העובד)  (להלן מעני

בתקשייר. ולפסקח תשיך1960 מיוחד), (חוזח (מינויים) המדינה שירות תקנות של (....) 1 תקנה לפי נעשו! זח מיוחד חוזה ו.

להלן. כמפורט במשרה במשרד חמדינת בשירות יועסק העובד .2

תקציבי סעיף ענודה מקוס המשרה תווי בתקו "יחידה שט "טשיי

פשרו/אגף סמי בתקו המשרה כ0' ו"י5ה צורת סמי כניסה דרך סמי עיסוק 0מי וווו"י'*'111 ו ו ו ו ו ו ו ו ו 11111 1

המדינה. בשירות למקובל בהתאם שירותו, בתקופת עליו שיוטל לפי הכל אחר, מקום ובכל אחרת, nnn< ובכל אחר תפקיד ובכל

תהיה: העובד של משכורתו .3

הניתנות המשכורת והטבות התוספות וכל דרגה סוג סי ייייג 0מי דיגח ל0י ם
דרגה. באותה המדורגים לעובדים לזמן מזמן ! ; ; 1

1 | !

מחוץ במשכורת, הטבה או תוספת כל ללא דרגה 0וג נמיים השכר שיעור  כוללת משכורת ם ^
ביטוח לחוק בכפיפות עובדים ילדי לקצובת י

הכללי. החשב והוראות לאומי 90 שק^יחווש

עובדים ילדי קצובת וכן יוקר תוספת בצירוף דרגה סוג בםיים יסוד משכורת  יסוד משכורת ם
והוראות לאומי ביטוח חוק להוראות בכפיפות
הטבח או תוספת כל לא אך הכללי, החשב 60

אתרה. .
סוגהגסקה עי מ היא: זה חוזה תקופת .4

! יום 1 חודש \ שנה יום | חודש ! שנח

לכך. המוסמך אחר אדם וכל היחידה מנהל המשרד, מנהל ידי על לו שתינתנה כפי לעבודתו בקשר ההוראות כל את למלא מתחייב העובד .5

של שירותו את להפסיק הנציב)  (להלן זה סעיף לעניו ידיו על שהוסמך מי או המדינה שירות נציב ושאי לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .6
הנצי! בחירת לפי אחד, חודש של משכורת תשלים ידי על או מראש אחד חודש בכתב מוקדמת הודעה מתן ידי על עת בכל העובד

אחד. חודש של בכתב מוקדמת הודעה מתן ידי על עת בכל שירותו את להפסיק העובד רשאי לעיל, 4 בסעיף האמור אף על .7

מזמן בתוקף שהן כפי המדינה, שירות נציבות .הודעות המדינה שירית תקנון הוראות העובד על תחולנה זה, מייחד בחוזה האמור מלבד .8
J" מיוחד חוזה של נפרד בלתי לחלק תיחשבנה אלו והוראות לעיל 1 לסעיף בהתאם מיוחד חוזה פי על שמועסק מי לגבי לזמן

המדינה. שירות נציבות מטעם בכתב בהויעה ייעשו ו4, 1 בסעיפים שעויים מלבד העובד, לטובת זה מיוחד חוזה בהוראות שינויים .9

חוקית. להודעת ייחשב זה אל מזה רשום בכתב ומשלוח נוטריוניות, התראות או הודעות במשלוח הצורך על מוותרים והעובד הממשלה 0ו.

החתום! על והעובד הממשלה באו ולראייה
הממשלה

היעו"ניד ii^nn" החותם תואר ה"וי1ם שס

משרדי לשמוש
השכיח רכת ט תחויר, תאריך

D,EM., למח, ם >משרך ם המדינה שירות לנציבות ם תפוצה:
>עובו ם ל,חיוה ם ( בנש"ם האישי התיק (מס
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קופתחולים
בארץישיאל העובדים הכלליתישל ההסתדרות של

252211 16250/סלפוז ת.ד. /101 ארלוזורוב רחוב תלאביב,

פנימי.

תאריך
. י . . . לאחיות 3זאלו7

*זר כוז "ייי"י"ו מטפלת *ן^מקך99/1ש*תי
ת.ז.

■ המשפחה ושם bezj tf
_______ הלידה שנת .2

 גרושה אלמנה, נשואה, רווקה, ,3
וגילם הילדים מספר ,4

  מאיץ , בתאריך ארצה עלתה .5
 ■  . , כללית חשכלה ,£

""" י   ■ ,_____ מקצועית השכלה ,7
 מתאייי ___ התעודה מספר
 ■ מיי3" _ מס' הבריאות מסרד איסור 8

, התעודה .מס. ,ום טז. *
ים עד _מיוס____ נוספת השתלמות .9

אחיות שמות העברית השפה ידיעת .10

בחו"ל: העבודה טקומות .ff
._ טנת עי כ!5זנת

__ ^נת עי משנת

 טנת עי מלזנת

בארץ: העבודה מקומות ,12
 טנת עי ■ מסנה
  י€גה עד מטנת
 _ טנת עי מטנת .

___ העובדים הסתדרות חברת ,13
_____   . כתובת .14

י י _ לעבודה נסלחה .15

ת; ו ר ? w
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ירושלים מחוז
667151 טלפון / 24 התקופה רחוב / ירושלים
תאריך

לכבוד

אדם לכת המחלקה
כאן.

נ" ח.

חדש לעובד שאלון

האב השם  המשפחה

לידה ארץ מש0חתי מצב קודם משפחה שם

עליה תאריך   .rpVn תאריך

_ ההסתדרות של חבר סגקס מ00ר  זהות תעודת מס0ר

._  טלסון . כתובת

עד הרשית תוקף ■ הרשיון מססר

חשבת מסטר .'. סניף לבנק להעביר המשכורת
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למרסאה המשרה חלק
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העובד במקום זמנית היא העבודה

ביום ותסתיים ,

המיותר) (למחוק בית עובדת/עקרת האשה שם

8ט> לומר :21 וקד 18 מקל ילדימ :18 גיל קר ילדים

לידה תאריך לידה תאריך

לידה תאריך לידה תאריך
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לידה תאריך לידה תאריך

לידה תאריך

לידה תאריך

הענף מנהל חתימת , ההנהלה אישור
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