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 אדריאן תומר,

המכון

נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולתיה ילחינור לניסוי למחקר, ארוני מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הנ'וינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קח של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להנביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

את ליצג כוונה וללא רים ה0 או המחבר של הם המוצגים והמסקנות הםימצאים
למכת. הקשורים אחרים ונופיס פרטים של או המכון של אלה
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לקשישים רווחה בשירותי אדם כח סקר של הנוכחי המצב א)

נמצא מחקר כל בו מובן באותו משמע: תרתי  ביאמצע' נמצא אדם כח סקר

באמצע לכך, ובנוסף הבא; המחקר ולפני הקורם המחקר אחרי אומרת זאת  באמצע

הבסיס את והמהווה נותח שכבר החומר ואולם, שנאספו. הנתונים וניתוח עיבוד

אם הכרחיים, בסיסיים, נתונים זה בשלב כבר מספק  המחקר על הראשון לדו"ח

העיבודים מעלים כן, כמו אדם. כח בנושא תכנון לכל מספיקים לא עדייו אולי כי

אלא להציע כרגע ניתן לא אלה לשאלות נושאים. של בשורה שונות שאלות כה עד

המשך שונות. מהשערות השערות להעלות ניתן וספקולטיביות. טנטטיביות תשובות

גם ימנעו המחקר של מגבלותיו אחרות. ולהחליש אחדות לאשש יוכל החומר עיבוד
אוכלוסייה על נערך אדם כח סקר מסויימות. שאלות על החלטית תשובה מתן בעתיד

לונגיטודינליות מסקנות הסקת על ביותר מקשה זה ודבר מסוימת זמן בנקודת מסוימת

את הפעם להדגיש כאמור, החלטנו, זאת, עם זמן. לאורך המתרחשים תהליכים על

פרובלמטית פרשנותן אם גם חשובות לנו והנראות הנתונים מניתוח העולות הסוגיות
בסקר. העיבודים המשך לצורך לנו חשובה אלה בנושאים חוזר היזון קבלת למדי.

איפיונים  לקשישים רווחה בשירותי ממונים ב)

כיש^רי_הממ2נים בניתוח בעיות
מידע אספנו שירותים מנהלי ל600 קרוב עם שערכנו האישי הראיון במסגרת

סוגי ביו ולכן השירותים בין ניכרת הטרוגניות קיימת אלה. ממונים של הרקע על

רווחה בשירותי ממונה של "אחיד" פרופיל הצגת על מקשה זו הטרוגניות התפקידים.

קבוצות: לעשר האוכלוסייה את חלקנו המנהלים כישורי ניתוח לצורך והערכתו. לקשישים

בבתי גריאטריות מחלקות מנהלי כרוניים, לחולים חולים בתי מנהלי אבות, בתי מנהלי

הסעד. לשכות מנהלי  'כלליים' ממונים של היתה אחת קבוצה ועוד. כלליים, חולים

משלימה_החסרים_אצל_ממונים_בשיר2ת2_ב11?ני_יי?^2?91 תח^מי_הכשרה

השתתפו לא כ^500 בגרונטולוגיה. קורס שמעו לא כ^830 ממונים כ440 מתוך

כאשר השירותים בין מסוימים הבדלים ישנם האחרונה. בשנה גרונטולוגי עיון ביום

קורס עברו שלא 53"^ "רק" לזקן מדור מנהלי אצל יותר טוב מצב מוצאים אנו
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שלא 90"0)  כרוניים לחולים חולים בתי מנהלי אצל יותר וחמור בגרונטולוגיה)
גרונטולוגי). קורס עברו

שהשתתפו אלה של אחוזם  הסעד לשכות מנהלי  'כלליים' ממונים של בקבוצה

בלבד. $5;  זעום בגרונטולוגיה בקורס

יותר מעודדת גרונטולוגי תוכן בעלי עיוו בימי הממונים של השתתפותם

הגרונטולוגית ההכשרה שבעיית נראה בהשתלמות. לממונים שיש העניו על בהצביעה

במערכת בכירים לעובדים הכשרה מערכת ארגון בעיית וראשונה בראש הינה המשלימה

בתחום. העוסקים של המוטיבציה) חוסר (או המוטיבציה בעיית ולא

שהשכלתם ככל עולה משלימה גרונטולוגית הכשרה של שחשיבותה לציין גם אולי כדאי

לנו אין כך על גרונטולוגיים. אלמנטים פחות כוללת העובדים של הבסיסית והכשרתם

בתי מוסדות, מנהלי אצל מוצאים שאנו ההשכלה דפוס עלפי ואולם מפורט, מידע

"לקבל" יכלו לא הגדול שרובם ספק שאין נראה כרוניים, לחולים חולים ובתי אבות

בסיסיים. גרונטולוגיים אלמנטים

או מנהלים של אוכלוסיה על מדובר כאשר בחסרונו הבולט נוסף הכשרה תחום

כאן נעים האחוזים הציבורי). (במינהל המינהלית ההכשרה תחום הינו ממונים,
כרוניים. לחולים חולים בתי מנהלי לגבי ל29 מדור, מנהלי לגבי ,9 בין

בשירותי_הרו^ה2_המקרה_של_מנהלי_לשכות_הסעד 'כלליים' לממונים משלימה הכשרה

אופי בעל קורס מעולם עברו לא הסעד לשכות ממנהלי ש55י95 ראינו כבר

מיוחדים עובדים קיימים לשכה בכל שלא לזכור עלינו זה בהקשר גרונטולוגי.
קטנות ללשכות פרט בארץ, הלשכות (כל היינו, בסקר שנכללו בלשכות לקשישים.

בכ35'50. רק לקשישים מיוחדים עובדים היו במיוחד)

הוא לקשישים מיוחדים תפקידים פיתוח אי מידה באיזו היא מענינת שאלה

הסובייקטיבית עמדתם כאן שקובעת ייתכן מידה ובאיזו מקומיים תנאים של פונקציה
עם עבודה כלפי העמדות שבבדיקת לציין אולי, כדאי, זה בהקשר הלשכות. מנהלי של

של העמדות מאשר חיוביות פחות הינו הלשכות מנהלי של שהעמדות מצאנו, קשישים

קשישים עם העבודה את מעריכים הראשונים פיתוח. לתוכניות והאחראים מדור מנהלי
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דבר יוקרתית. ופחות אפקטיבית פחות חשובה, פחות מאתגרת, פחות מהנה, כפחות

זו לקבוצה מינימלית גרונטולוגית הכשרה של חשיבותה את מבליט אלא אינו זה

כזאת שהכשרה בנושא, הקיימת הספרות מך יודעים שאנו כפי ערובה, אין כי (אם

עמדות). תשנה

51255י1._59ינ1ם_במ2סדות_לטיפול_ממוטר ?!15^51_5?!1^1?_"ח^י[?"

 הערכה לקריטריון נזקקים אנו "חלשות" קבוצות על לדבר רוצים אנו אם

מראה אבות בתי מנהלי לגבי כאלה בדרישות שימוש מומלצות. או פורמליות דרישות

'מקסימליסטיות' אינו אלה שדרישות לזכור כדאי החוק. בדרישת עומדים מהם כ^"16 שרק

במאמר קטן ד"ר מציין אותם והכשרה השכלה דרישות נפעיל אם לדוגמה, כלל.

במדעי ראשון (תואר בלבד. 20a כדי עד מצטמצם הקודם שהאחוז נמצא בגרונטולוגיה
ציבורי). במינהל או החברה

השכלה רכשו מהם 3235 שרק לציין נוכל כרוניים לחולים החולים בתי למנהלי באשר

סיעוד. רפואה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, סוציאלית, עבודה התחומים: באחד

כאשר יותר עוד קודרת נעשית שהיא הרי מרנינה איננה הכוללת התמונה אם

לגבי יותר קצת מועדדת נעשית היא (במקביל הפרטיים המוסדות במנהלי מתרכזים אנו

הפיקוח חוק דרישות אחר ממלאים הפרטיים האבות בתי ממנהלי 700 רק לדוגמה: השאר).

שצויינו בתחומים השכלה בעלי הינם הכרוניים החולים בתי ממנהלי 835 ורק המעונות, על

כסקטור ממושך, לטיפול המוסדי בתחום הפרטי הסקטור את לציין נוכל כן על קודם.

ניכרת. במידה הפורמליות התפקיד מדרישות המצויה ההכשרה מתרחקת שבו

5?5נכ2_5י1ש0_יג12ס_?ח_אדם

יותר (55+ בני (כ;273 60+ בני הם העובדים מן ש"13 מצאנו כללי באופן

מנהלים של ניכר אחוז במיוחד בולט בישראל. האדם כח כלל לגבי מוצאים שאנו ממה

.19",,  65+ ובני 52"8 כאן מהווים 55+ בני האבות. בתי מנהלי של בקטגוריה מבוגרים

שלהם (הותק מאוחר יחסית לתפקיד מצטרפת אבות בתי מנהלי של זו שקטגוריה נראה,

הפרישה. לגיל מעבר פעם לא ממשיכה הלשכות) מנהלי של הותק על לדוגמה, עולה, אינו
לעומת 6.1) מאוד קרובים בכלל ובמוסד בפרט המנהל בתפקיד שלהם הותק ממוצע כן כמו



 4 

עם יחד זו, עוברה למערכת. מחוץ מתגייסים שמנהלים כך על המצביא דבר ,(7.2
הצפויה לפרישתם ההתכוננות את עושה האבות, בתי מנהלי של "הזקנה" התפלגותם

הפרישה) לגיל מעבר ממשיר קטן לא טמספר העובדה (למרות מעטים לא מנהלים של

ת. להכרחי

ההתפתחות_של_תפקידים_חדשים_בט>;רותי_רו2חה_לקשישים

אחראים של ובעיקר שנים), 3.2) לזקן מדור מנהלי של יחסית, המועט, הותק

היותם של אלא מהירה, תחלופה של תוצאה אינו בודאי לזקן, שירותים לפיתוח
לפיתוח שהאחראים לציין כדאי זה בהקשר במערכת. יחסית 'צעירים' תפקידים

בעלי ל^"70 קרוב יחסית, גבוהה השכלה בעלת שהינה כקבוצה מצטיינים שירותים

הגרונטולוגית הכשרתם זאת, עם מדור). מנהלי אצל ב\\\ (לעומת לפחות ראשון תואר

ושכדאי פוטנציאל בעלת בקבוצה שמדובר נראה כן ועל מדור, מנהלי של מזו נופלת
בה. להשקיע

נתוניה מנתחים אנו כאשר מעניינת תמונה לפנינו מציגה לזקן מדור מנהלי קבוצת

אנו הלשכות מנהלי שאצל בעור יותר גבוהה השכלה רמת בעלי הם הותיקים ותק. לפי

בעלי הינם לאחרונה שהצטרפו המדור שמנהלי הדבר פרוש האם מנוגד. דפוס רואים

ביותר: הפרובלמטי לסעיף אותנו מובילות זה מסוג שאלות טובים? פחות כישורים

5^1?92_5^ו?5י25נ?_!1?5י?:151_5מינ5?1._?5?!צ2ה_ח2וב52_1טל2לנפ1._טיונקה1_ש2נו22ם

55ערבת_ההכשרה

אוכלוסיית כישורי על המשפיעים התהליכים מהם להעריך יכולים אנו האם

הנערך שמחקר נוספת פעם להדגיש אולי, כדאי, הזמן? במשך אחרת או זו ממונים
על נתונים כמה קודם הבאנו כאלה. שאלות על לענות מתקשה כהכרח אחת זמן בנקודת

ההשכלתיים הנתונים אישיפור שתמונת נוסיף הנתונים להשלמת והשכלה. ותק בין קשר

חולים בתי ומנהלי אבות בתי מנהלי של במקרה גם עצמה על חוזרת מועט ותק בעלי אצל

כרוניים. לחולים

הבאות: ההשערות את נניח הבה

משתנה אינה היא כזאת, יש אם לפחות או, לתפקידים בכניסה שלילית "סלקציה אין א.
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הזמן. במשך

עובדים. של תחלופה בשל העבודה במהלך שלילית) או (חיובית סלקציה אין ב.

רלבנטיים מקצועות של מגוון לגבי ההכשרה של הכללית ברמה התקדמות יש ג.
אנשים מקבלים לפיהם בקריטריונים החמרה ויש עוסקים אנו בהם לתפקידים

אלה. לתפקידים

מה זה הותק. הקטנת עם בנתונים שיפור למצוא נצפה אז כי מתקיימים א,ב,ג, אם

בעלי אצל המתקבלת התמונה זאת אין ואולם הלשכות מנהלי אצל מוצאים שאנו

שקיימת ייתכן נכונות. שהנחנו ההנחות שלוש כל שלא כן, על נראה, אחרים. תפקידים

טובים כישורים בעלי אנשים דווקא בתפקידים המשאירה חיובית סלקציה הזמן במשך

סלקציה של שקיומה זאת עם יחד ייתכן ואולם מעודדת היא כזאת פרשנות יותר.
צריר שהיה " "רווח כל רבה במידה "מנטרלת" השונים לתפקידים בכניסה שלילית

חמורים יותר סטנדרטים הפעלת מאפשרת ואינה הכללית ברמה השיפור מן לצמוח

לתפקיד. בקבלה

באלה. בינתיים אסתפק אך נוספים הסברים גם ייתכנו
שיפור מוצאים אנו וותק לבין קשישים עם קודמת בעבודה נסיון בין הקשר בניתוח

בתי מנהלי אבות, בתי מנהלי ממונים: של שונות קבוצות אצל הוותק הקטנת עם

לא (אך גריאטריות מחלקות מנהלי בלשכות, מדור מנהלי כרוניים, לחולים חולים

גריאטריות. במחלקות אחיות אצל:

הרחבת עם לקשישים בשירותים לעבוד הזדמנויות יותר יש בו מצב משקף שזה ייתכן
בהסתברות להביא עשויה אשר שחיקה של קיומה היא אחרת אפשרות האלה. השירותים רשת

אנו מכך (וכתוצאה מתפקיד יפרשו קשישים עם קודם נסיון בעלי שדווקא יותר גבוהה

כך על יודעים אנו אין קשישים]. עם קודם נסיון פחות בתפקיד ותיקים אצל מוצאים

לבין קשישים עם עבודה בין השוואה נערכת בהן מסוימות שאלות ניתוח כי (אם דבר

העמדות שנושא בזמן בו הנושא) בהבנת לנו לעזור יוכל אחרים גילאים עם עבודה

מסוימים בתפקידים השחיקה נושא מעט, לא נחקר קשישים עם ועבודה קשישים כלפי

צרכו. כל נחקר טרם

כישורים בעלי עובדים אצל גבוהה יותר תחלופה של בכיוון מימצאים נמצאו בארה"ב (1

טובים.
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^.■■■ לקשישים רווחה בשירותי ארם כח ג.

; .., י 5ע?יד 1?52:י2י9 הי?3_?ס_^י?_5שיר01י_יוי5[;_י'?!ש2?91

מתוכם משרות. מ5,000 ביותר אנשים 6,500 מעל עובדים לקשישים בשירותים

כרוניים, לחולים חולים בתי אבות, (בתי ממושך לטיפול במוסדות מוצאים אנו
בשירותים העובדים ^לל (כ^80 עובדים ל5,000 קרוב גריאטריים) מרכזים

לקשישים).

עובדי הינם 503 מעל מובהקים: מקצועיים לא בתפקידים הם העובדים מן נכבד אחוז
אלה אחוזים מובהקים. מקצועיים בתפקידים הם מהעובדים כ;303 רק עזר. וכח משק

העובדים שאחוז מוצאים אנו ממושך לטיפול במוסדות למסגרת. ממסגרת שונים כמובן

כל כ2595) מהווים (המקצועיים ל\0ר קרוב עד מגיע מקצועיים לא בתפקידים

אנשים. כ500 של בהיקף אדם כח מחפשת הזאת המערכת

נושא כל אדם. בכח תחלופה קיימת האדם? כח במערכת צפויים שינויים אילו
השאלה על לענות תוכל לא ניתוחו השלמת גם ואולם עלידינו נותח טרם התחלופה

גס קיימים לקשישים. השירותים ממעגל אנשים המוציאה תחלופה קיימת מידה באיזו
השירותים גידול חדשים. שירותים ופיתוח מסוימים שירותים סגירת של תהליכים

אלה. בשירותים המועסק האדם כח להרחבת מביא

גורמים הרבה של פונקציה שהינו הצפוי הגידול את לחזות יכולים אנו אין
כך יתפתחו השירותים אם ארם כח מבחינת יקרה מה לראות ניסינו ואחרים. כלכליים

ביו הנוכחית החלוקה שתישמר הנחנו הקשישים. באוכלוסית הגידול את שידביקו

זר, לצורך לשירותיו. הנזקקים קשישים למספר עובד בין היחס ושישמר השירותים

שונים לשירותים הצרכים התפלגות לגבי מסוימות הנחות להניח גם צריכים היינו
הגילית בשכבה בהרבה גבוה למוסד המזדקקים הקשישים שאחוז למשל, ידוע, גיל. לפי

הנחוצים העובדים שמספר לכך הגענו כאלה בהנחות .6574 גילאי בשכבת מאשר 75+

לסוף עד 10,000 ומעל כ^280) של (גידול מ9,000 למעלה קצת יהיר, 1985 סוף עד

.(1990

מה לגבי ניבוי בגדר לא ואף המלצה בגדר אינה זו שתחזית להדגיש כדאי

האדם כח ואת המוסדיים השירותים את להגדיל ממליצים אנו איו בעתיד. שיקרה



 7 

עבור הדיפרנציאלי הגידול של בחשבון לקיחה (תוך האוכלוסיה גידול כשעור

לפתח זה, במקום חלקית או זה, במקום שצריך ייתכן ו+75). 6574 האוכלוסיות
קהילתיים. שירותים

שלא למשל, להאמין, הסיבות כל יש שיקרה: מה שזה מנבאים אנו אין גם

האוכלוסיה. גידול את המוסדי, הסקטור לגבי שידביק, בהיקף מיטות מספר ייבנו

תכנוני. עזר ככלי המיטות) תחזית (ואת אדם בכח הצרכים תחזית את מציגים אנו
מסגרת לשמש יכול שהוא בכך יתרונו ואולם אחרת או זו במידה ממנו להתרחק אפשר

. , התיחםות.

י?י*נ_ע51י51_במח0ור ?^י1פ_?^1י1פ

גבוהה תחלופה לשקף עשויות הן מחסור. בהכרח משקפות אינן פנויות משרות

בתפקידים פנויות משרות של גבוה שעור מציאת זאת עם חדשים. תקנים פיתוח או

הקיים במחסור שמקורה לוודאי קרוב שירותים סוגי של רחב לטווח מעבר מסוימים,

אצל: פנויות משרות של גבוהים שיעורים מוצאים אנו אלה. בתפקידים בעוברים

המקרים בשני ,{\SX) פזיוטרפיסטים ,(%13d( בעיסוק tPKoin, (19%d) עו"ס

הפנויות המשרות לאחוז כמעט זהה או זהה הפנויות המשרות אחוז האחרונים

אלה. מסוגים בעובדים רק מחמור שקיים הטענה את המחזק דבר הבעייתיות.

ממושך י?1?1_א11ט_ונ^רמ1ת_במ^סדות_לטפול

כ330 איוש לצורך עובדים מ370 למעלה דרושים ממושך לטיפול במסגרות

כשאנו מעונות על פיקוח בחוק המצויות בנורמות להשתמש ננסה אם אולם משרות.

אבות בבתי שרק מוצאים אנו סילוורסטון, בועדת שהתגבשו בשנויים גם מתחשבים

עזר, כח של משרות) 53 של ביקוש (לעומת משרות כ515 של בתוספת צורך יש

עלידי המבוקש האדם כח מדוע ותעסוקה. חברה ועובדי סוציאליים עובדים אחיות,

מבוקש להיות צריך" "שהיה האדם מכח מעשירית יותר קצת אלא מהווה אינו המוסדות

זו: את זו מבטלות שאינן תשובות מספר ייתכנו הקיימות? בנורמות שנעמוד כדי

במונחים ולא בעיקר רפואיים במונחים המוסד תפקיד את תופסים המוסדות מנהלי א.

אז כנתה שהיא מה את קודמת בהזדמנות ציינה וייל חנה חברתייםתרבותיים.
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מוצאים אנו זה דפוס של מקיומו כתוצאה בישראל. הרפואי הדגם של בדומיננטיות
עובדים קיימים לא כרוניים לחולים החולים בתי ושל המעונות של ניכר שבחלק

ותעסוקה. חברה עובדי או סוציאליים

לרצויה הנחשבת מזו יותר ירודה טיפול באיכות "מסתפקים' המוסדות מנהלי ב.

הסטנדרטים. קובעי עלידי
להם. הדרוש האדם כח את מלהשיג התייאשו המוסדות מנהלי ג.

מוגזמות. הן הקיימות הנורמות ר.

מסויים. מסוג אדם כח העמקת לעצמם להרשות יכולים אינם קטנים מוסדות ה.

המרכזים של מקומם בולט בנורמות השונים המוסדות עמידת של זו בבדיקה

לגבי ניכרת במידה עליו^ן עולים ואף התקן בדרישות עומדים אלה הגריאטריים.

בהם מוצאים שאנו זו מבחינה מעניין אלה במרכזים האיוש דפוס ואחיות. עזר כח

אחיות). לשתי עזר כוחות לשבעה קרוב של (יחס  לאחיות עזר כח ביו מאד גדול יחס

מספר עם המקצועות כל כמעט של יצוג גריאטריים במרכזים מוצאים אנו כללי באופן

זה איוש בדפוס לראות אפשר האם היא שאלה מקצועיים. לא עזר כוחות של ניכר
הראוי איוש דפוס ניכרים במספרים מקצועי לא עזר כח מקצועי לגרעין מסביב המרכז

לחיקוי.
אולי, בולט, המסחריים כרוניים לחולים החולים בתי של הפרובלמטי מצבם

משרות מספר מבחינת ביניהם נשווה אם הגריאטריים. למרכזים בהשוואה דווקא
הבדלים שני קיימים ואולם במספרים. רב דמיון נמצא קשישים למאה מאוישות

ק"מים הגריאטריים, המרכזים שלושת בכל מצויים המקצועות שרוב בזמן בו ניכרים:
או ותעסוקה חברה עובד או סוציאלי עובד ללא כרונ"ם לחולים חולים בתי הרבה

הסעודיים הקשישים הגריאטריים במרכזים שנית פיזיותרפיסט. או בעיסוק מרפא

בבתי ל*"100 קרוב מהווים שהם בזמן בו הקשישים, מכלל בלבד כרבע מהווים
של יתרונם על זו מהשוואה ללמוד שאפשר גם ייתכן כרוניים. לחולים החולים

הרצוי. האדם כח כל את להעסיק המתקשים קטנים מוסדות פני על גדולים מוסדות

לצורך בו משתמשים הם אד המוסדות, ע"י מועם? שאיננו האדם כח נושא

התמונה. את מהותית ישנה שהוא ניאי. לא אי , עתה רק ידנו על שר.יתים,נביק מתן



■ ^

 9 

הצורך. די נפוצה אינה למסגרות מחוץ מקצועי אדם בכח היעזרות של שתופעה נראה

התיחסות מחייב אבות בתי של או כרוניים לחולים חולים בתי של איוש דפוסי חיזוק
עלידי במשותף אדם כח העסקת של האפשרויות בדיקת מחייב גם הוא זה. לנושא

המוסד. של (הקטן) הגודל בעיית על להתגבר נסיון תוך מוסדות מספר

הסעד בלשכות לקשישים ?1יי925_5?יי^י?י_{]???ח1[?1_עובדים

פנויות: משרות של ניכר אחוז כללית, מוצאים, אנו בלשכות

למשפחה), סוציאלי עובד של 15^ (לעומת לזקן עו"ס אצל כ0^25

ז מט" אצל 33"s כ

לקשיש. שירותים לפיתוח אחראים אצל כ$16

משקפים הם מידה באיזו מחסור, משקפים אלה מספרים מידה באיזו להעריך קשה

הסוציאלי העובד של זה (כמו בלשכה אחרים תפקידים לגבי מאשר יותר גדול מחסור
לענות לנסות כדי בלשכות. כאלה תפקידים פיתוח משקפים הם מידה ובאיזו למשפחה)

במקום הבעייתיות, הפנויות המשרות אחוז את חישבנו אלה לשאלות חלקית אך ולו

אחוז מוצאים אנו זה שבחישוב לציין אולי, מעניין, הפנויות. המשרות אחוז את

למשפחה. סוציאלי עובד ואצל לזקן סוציאלי עובד אצל לאיוש קשות משרות של דומה

באחוז זה דמיון ואולם לזקן הסוציאליים העובדים אצל יותר קשה מצב נשאר אמנם

נמוכה באטרקטיביות בהכרח מדובר שלא כך על להצביע יכול הבעייתיות המשרות

אחרים. תפקידים לעומת לזקן הסוציאלי העובד תפקיד של

כלליים בשירותים 5ני?1ל_ב?2נ1{!92_^?1טנ5_2?[]ט1ר

המיוחדים הסוציאליים והעובדים למשפחה הסוציאליים העובדים בין ההשוואה

לעומת לקשישים בשירותים יותר חמור מחסור של קיומו לנושא אותנו מובילה לזקן

אולי כתוצאה קיימת, זו שתופעה כך על להצביע אפשר האם אחרים. שירותים

המראות עדויות מספר בידינו לקשישים? השירותים של יחסית נמוכה מאטרקטביות

בשיעור הבדל מוצאים אנו אין אחיות לגבי בחלקה. לפחות חיובית היא לכך שהתשובה

ואצל כלליים חולים ובבתי המשפחה לבריאות בתחנות אחיות אצל פנויות משרות

עו"ם, פיזיותרפיסטים, אצל: זאת לעומת . (כ806) ממושך לטיפול במוסדות אחיות
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משרות של גבוה יותר שיעור מוצאים אנו רופאים. עזר, כח בעיסוק, מרפאים

עדיין זה אין כלליים. חולים בתי לעומת בקשישים לטיפול במסגרות פנויות
כדאי קיימת. זו אפשרות ואולם לכך, האחראית היא קשישים עם שהעבודה מוכיח

להשתקף בהכרח חייבת אינה לזקן שירותים של יותר נמוכה שאטרקטיביות להדגיש

אלה. בשירותים העובדים רמת בהורדת להתבטא יכולה היא הפנויות. המשרות במספר

מידע]. כך על לנו (אין

סיכום ד.

הנוכחי המצב על מסויימת תמונה להציג כדי בו די כה עד הנתונים ניתוח

נאספו הראשון לגבי לקשישים. השירותים במערכת בכיר והלא הבכיר האדם כח טל

במינהל הכשרה (כגון תורפה נקודות על המצביעים מפורטים די נתונים עלידינו
לעובדים המכוונת הכשרה מערכת במסגרת לטפל צריך בהן גרונטולוגיה) והכשרה

קיימת. הנראה כפי כזו הכשרה לקבלת העובדים של המוטיבציה אלה.

בשירותים הקיימים העובדים של איכותם על הצביע לא בכללו האדם כח ניתוח
והוא הנורמות מן בהרבה הנופלים איוש דפוסי על הצביע הוא ואולם לקשישים.

מביאה לקשישים השירותים של יותר נמוכה שאטרקטיביות ההנחה את לסבירה עשה

אדם כח במציאת לשער, יכולים שאנו וכפי אדם, כח במציאת יותר גדולות לבעיות

הוא אין ואולם זו. סוגיה על מסויים אור לזרוק יוכל העיבודים המשך מתאים.

בשירותים לעובדים ונמשכת שיטתית משלימה הכשרה במתן הצורר את מדגיש אלא

מצב סטנדרטים. להעלות וחיובם המוסדות על יותר חמור פיקוח הטלת עם יחד

להיות יכול מוסדיים לשירותים בביקוש רגיעה מסתמנת שבו הנוכחי המצב כמו

לכר. כושר שעת בחינת
הקשישהישישה האוכלוסיה של במיוחד בעתיד, הקשישה האוכלוסיה גידול

זו. אוכלוסיה בצרכי ניכר גידול מבשר ומעלה) 75)

בתנאים במיוחד  זה גידול לקראת השירותים יערכו כיצד יודעים אנו אין
של השארתו העדפת כדי תור יעשה שהדבר להניח סביר ואולם  משאבים צמצום טל

סוגים של והפעלה בפיתוח צורר היא הדבר משמעות הקהילתית. במסגרת הקטיש
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וכד' הפניה מניעה, ביעוץ, העוסק האדם כרו של לדוגמא:  אדם כח של מסוימים
לקשיש עזרה המגיש מתנדבים) (אולי מקצועי לא או מקצועי חצי אדם כח של או

בביתו.

שיתוף ושל הקשישים צרכי סיפוק לצורך הכלליים השירותים של חשיבותם גדלה

גדלה בפוט שונים. מסוגים עובדים וביו שונים מסוגים שירותים בין פעולה

בעתיד בקשיש "ייתקל" אשר הכוללני העובד בין משותפת שפה מציאת טל החשיבות

לקשיש. המיוחד העובד ובין יותר מזומנות לעתים

להצלחה. חיובי תנאי בחינת הינה אלה שינויים לקראת מוקדמת הערכות
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A survey of the manpower employed in welfare services for
the aged is now at an interim stage in which part of the data has been

processed and a preliminary report submitted.

The data analysis is sufficient to present a picture of the

current situation regarding manpower in the network of services for

the aged. The information concerning the senior manpower points out

certain weak spots, such as a lack of geronto logical and managerial

training, which should be dealt with in the framework of a training
system. There is no similar data for the totality of workers with the

aged, but the analysis to this point suggests staffing patterns which

fal1 far below the norm. This makes reasonable the assumption that the
less than attractive nature of employment in services for the aged

entails difficulties in the search for suitable manpower.

The conclusions stress the need for methodical, continuous

and complementary service training. A forecast regarding the growth of

the oldold population in Israel underlines the importance of developing

the various types of professional and nonprofessional manpower.

Further, it gives emphasis to the need for cooperation between specialized

and general welfare services and between the 'special' worker for the aged

and the general case worker.


