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ממושך לטיפול לשירותים ארצי מידע מרכז

מידע המספק ארצי מידע מרכז הוקם ברוקדייל ומכון ישראל גיוינט ביוזמת
של ייחודה ממושך. לטיפול והמוסדיים הקהילתיים השירותים על ועדכני שוטף

על להציגו מאפשרת והיא שונים, מגופים מידע בה שנאסף בכך הוא המידע מערכת
החלטות לקבלת משותף מקור מהווה המידע מרכז מכך כתוצאה ומוסכם. אחיד בסיס

ברמה והן הכללארצית ברמה הן השונים הגופים לגבי מדיניות ולקביעת
ת. ת/מקומי י ר ו האז

השירותים, מערכת של שונים להיבטים מתייחס המידע במערכת הנאגר המידע
השונים האזורים בין השירותים באספקת וההבדלים הניתנים השירותים היקף ובהם:

הבאות, לשנים פיתוח ותכניות השנים במשך השירותים במערך שינויים בארץ,
לעתיד. ותחזיות היום לשירותים הזדקקות של הערכות

העבר, בין המקשר מבט והן כללארגונית מבט נקודת הן המערכת מספקת כך
השונים, בתחומים ההתפתחויות על תקופתיים דו"חות מספק המרכז והעתיד. ההווה

השוטפים. לצורכיהם מידע המבקשים הארגונים, של לפניות עונה וגם



תקציר

לקשיש לסייע מיועד ,1988 באפריל לתוקפו שנכנס סיעוד, ביטוח חוק
ובקהילה. בביתו להישאר להמשיך שיוכל כדי היומיום בחיי בתפקוד המוגבל

טיפולי שירותי לרכישת כספי סיוע יקבלו מאוד מוגבלים קשישים החוק, באמצעות
בית.

והבריאות הרווחה משרדי כמו ציבוריים, מוסדות השתמשו החוק הפעלת לפני

לא פרטיות ומטפלות מט"ב עמותת שסיפקו בשירותים בעיקר וקופותהחולים,
הולך החוק, מהפעלת כתוצאה לשירותים, בביקוש הגידול לנוכח אך מאורגנות.

אלה. שירותים באספקת הפרטי המגזר של התפקיד ומתרחב

13 מונה והוא 1988 בראשית שפעלו הארגונים מרבית את סוקר הדו"ח

כל את מייצג איננו שהדו"ח כך רבים, ארגונים עוד הוקמו מאז ארגונים.
של ההתפתחות אחר לעקוב בניסיון ראשון שלב מהווה הוא הקיימים. הארגונים

לקשישים. בית טיפולי המספקים הארגונים

הביקוש מן חלק לאספקת הפרטי המגזר היערכות את לבחון היא הדו"ח מטרת

כדי מפקחים, גורמים של בהתערבות הצורך את לבחון סיעוד; ביטוח מחוק הנובע
הציבוריים הארגונים בין השירותים עלויות את ולהשוות נאות; טיפול להבטיח

עצמם. לבין הפרטיים הארגונים ובין הפרטיים הארגונים לבין

היבטים: מכמה וארגון, ארגון כל של מפורט תיאור מציג הדו"ח
סוגי הגיאוגרפית, פריסתו פעולתו, דרך הארגון, מבנה  ארגוני היבט א.

הארגון. את והמממנים המפעילים והגופים המסופקים השירותים

חהאדם ו כ כמות המטופלת, האוכלוסייה סוג  אדם וכוח יעד אוכלוסיית ב.
והכשרתו. המטפל

שירות. סוג לפי לשעה התעריפים  כלכלי היבט ג.

לציבוריים: הפרטיים הארגונים בין מהותיים הבדלים שיש מראים, הממצאים
.." הארגונים אישי, בטיפול בעיקר מתמחים הציבוריים שהארגונים בעוד *

טיפול (כמו בבית טיפול של ומגוונים רבים שירותים מספקים הפרטיים



וחובשים, אחות של רפואיים שירותים ת, משקהבי בניהול עזרה אישי,
וליווי). בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, שירותי

מופנים מט"ב) (בעיקר ציבוריים בארגונים טיפול המקבלים הקשישים רוב *

הארגונים זאת, לעומת הכללית. וקופתהחולים והבריאות הרווחה ממשרדי
האחרות (קופותהחולים אחרים ממוסדות המופנים בקשישים מטפלים הפרטיים

פרטי. באופן שפונים ובאנשים הבטחון) ומשרד

עלידם, המועסק כוחאדם להכשרת דואגים הציבוריים שהארגונים בעוד *

מאורגנות. הכשרה תכניות אין הפרטיים לארגונים

עצמם לבין הפרטיים הארגונים בין השירותים בתעריפי רבה שונות קיימת *

טיפול לשעת התעריף 1988 בינואר למשל, הציבוריים. הארגונים לבין ובינם
ולמופנים ש"ח 8.80 ל ש"ח 7.40 בין נע פרטיים לפונים במט"ב אישי

היו מע"מ) (כולל הפרטיים הארגונים של התעריפים ש"ח. 7.05  ציבוריים

/■ ש"ח. 11.50 ל ש"ח 9.20 ביו יותר: גבוהים
של הרצופות הטיפול שעות במספר מותנים הפרטיים הארגונים של התעריפים

יותר הציבוריים לגורמים כאשר שעות), 43 כלל (בדרך הקשיש בבית העובד
ן גמישות.

עלידי המופעל לקשישים, לשירותים הארצי המידע מרכז במסגרת הוכן הדו"ח
ישראל. גיוינט עם בשיתוף ברוקדייל מכון

ביצוע את שאיפשרו והגופים הארגונים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

: פעולה. עימנו ושיתפו הסקר

גם מודים אנו הערותיו. על ברוקדייל, מכון מנהל חביב, לגיק תודתנו

הדו"ח. בהדפסת רבות שטרחו מזור, ולאתי אלון לבלהה

ו



העניינים תוכן

עמוד

1 והפרטי הציבורי במגזר בית לטיפולי שירותים מערך אי: חלק

הארגונים: של מפורטת סקירה בי: חלק
13 . מט"ב עמותת
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והפרטי הציבורי במגזר בית לטיפולי שירותים מערך אי: חלק

רקע

היום בחיי בתפקוד המוגבלים קשישים בקהילה להשאיר מגמה מסתמנת היום
שביכולתם למוגבלים המבטיח ביטוחסיעוד, רווק לתוקפו ייכנס בקרוב יום.

להם. הדרושים השירותים לרכישת כספי סיוע בקהילה להישאר
המספקות פרטיות חברות יותר לשוק מצטרפות מתקרב, הרווק הפעלת שמועד ככל

כיוון היתר בין רבה, חשיבות יש הפרטי המגזר להרחבת קהילתיים. שירותים
הפעלת עם הצפוי בביקוש, הגידול עם בעצמו להתמודד יוכל לא מט"ב שארגון

החוק.

כמו: בסיסיים בצרכים עזרה א) הם: היום המסופקים העיקריים השירותים
בישול, משקהבית: בניהול עזרה ב) בבית; בניידות עזרה הלבשה, האכלה, רחצה,
ושירותים אחיות) (שירותי רפואיים שירותים ג) כביסה; שירותי ניקיון, קניות,

של נוסף רחב מיגוון ד) וכד'); בעיסוק ריפוי (פיזיותרפיה, פרהרפואיים
אחזקת רפואי, ציוד ברכישת עזרה השגחה, ליוויים, הסעות, כמו: שירותים,

וכד'. טיולים הבית,
אלו לבין הציבורי למגזר המשתייכים הארגונים בין הבחנה לעשות ניתן

ביותר, הגדול הארגון הוא מט"ב ארגון הציבורי במגזר הפרטי. למגזר המשתייכים
למטרות שלא עמותה הוא הארגון סניפים). 18) הארץ כל עלפני כמעט מתפרש והוא

בארץ). סניפים 5) רווח למטרות שלא עמותה הוא אף "בבית" ארגון רווח.
"אשל" עלידי שירותים בפיתוח מסיוע שנהנו מקומיות, עמותות קיימות

"קשת" אגודת ביניהם: בישראל), הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון (האגודה
ברק. ובבני בלוד טוביה, בבאר ברחובות, תקוה, בפתח ואגודות אביב, בתל

עם מקומי בסיס על התארגנות מרביתם ארגונים, מספר קיימים הפרטי במגזר
נוספים. למקומות להתרחב שאיפות

המסופקים הקהילתיים השירותים מערך של ומייצגת כוללת תמונה לקבל כדי
לציין, (יש אלו. שירותים המספקים הפורמליים הגופים בסקירת החילונו בישראל,
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על מידע לרכז באפשרותנו איו אך אלו, שירותים מספקים פרטיים אנשים גם כי

קהילתיים שירותים המספקים ארגונים 11 כ יש שבירושלים לנו, ידוע זה). תחום
הם בדו"ח הכלולים הארגונים ארגונים. 6 כ ובחיפה 11 כ אביב בתל לקשישים,

ארגונים ארבעה נבדקו זה בשלב בארץ. הקיימים הארגונים מכלל חלק רק

מט"ב. ארגון נבדק כמוכן בחיפה. וארבעה אביב תל באזור ארבעה בירושלים,
מטרות: למספר ישמש זה מידע

סיעוד. מחוק הנובע מהביקוש חלק לספק הפרטי המגזר של היכולת בחינת .1

נאות. טיפול להבטיח מפקחים גורמים של בהתערבות הצורך בחינת .2

ללמוד כדי הציבורי, המגזר לעומת הפרטי המגזר של ההוצאות מבנה השוואת .3

המגזרים. בשני התייעלות של אפשרויות על

השונים. הארגונים בין ההבדלים את נבחן להלן
העסקה צורת .1

העובדים את המעסיקים ארגונים (א) העסקה: סוגי שני נמצאו הפרטי במגזר

[" למטפלים. (מטופלים) לקוחות בין המתווכים ארגונים (ב) ישיר. באופן
העובדים את המעסיקים ארגונים  בלבד אחד מודל קיים הציבורי במגזר

ישיר. באופן

הארגון פעולות על פיקוח .2
ציבורית, הנהלה קיימת המקומיות ובאגודות מט"ב בארגון הציבורי, במגזר

הארגונים. פעולת דרך ועל שמתקבלות החלטות על המפקחת או המשתתפת

נוגע זה שתחום למרות פיקוח. כלל אין הפרטי במגזר הארגונים על

את להציג אדם או גוף כל רשא* בעיקרם), מוגבלים (קשישים חלשה לאוכלוסייה
פרטי. באופן ולפעול לעיל, שהוזכרו השירותים כספק עצמו

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

של שירות בעיקר מספקים לעיל שהוזכרו הציבוריות והאגודות מט"ב ארגון

המתקשים לאלה  מסוימת קשישים לאוכלוסיית המיועד מקצועי, לא אישי טיפול
לאוכלוסייה גם שירותים מספק מט"ב ארגון יומיומיות. פעולות בביצוע בעיקר

ועוד. שכלי ובפיגור בנכות טיפול לאם, עזרה כגון קשישה, הלא
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רחבה לאוכלוסייה מגוון שירותים סל מספקים הפרטי במגזר הארגונים יתר
וריפוי פיזיותרפיה הכולל פרהרפואי מקצועי טיפול (א) לדוגמה: יותר.

לשיקום, וזקוקים בתנועה המוגבלים לבית, למרותקים כלל בדרך ניתן בעיסוק,
בבית, השירות מתן כמו הציבורי, המגזר עלידי ניתנים שאינם שירותים כולל

לחולים מסופק פרטי: סיעודי טיפול (ב) הציבורי. השירות של הטיפול השלמת או

מקצועיות: אחיות שירות (ג) אבות. בבית או בביתחולים בבית, להשגחה הזקוקים
מקצועיים. סיעודיים לטיפולים הזקוקים או אשפוז לאחר לנזקקים ניתן

בדרך היא מקצועיים טיפולים לקבלת הפרטיים לארגונים שפונה האוכלוסייה
הרצוי. בזמן אותו מקבלת שאינה או מקופתחולים, שירות מקבלת שאינה זו כלל
הבאים פרטיים לפונים בעיקר שירותים מתן הוא, הפרטי המגזר של נוסף מאפיין

למופני גם שירות המספקים ארגונים יש כי אם הגבוה, הבינוני מהמעמד כלל בדרך

במימון. עזרה המקבלים ציבור מוסדות
עלידיו מט"ב) לארגון (היינו, הציבורי למגזר מופנית אשר האוכלוסייה

קופתחולים נמוך. כלכלי ממעמד כלל בדרך היא הבריאות ומשרד הרווחה לשכות
משרד עלידי בעבר שטופלו סעד מבוטחי אוכלוסייה: של רחב ממגזר אנשים מפנה

שולי. הוא למט"ב הפרטיים הפונים אחוז ואחרים. הבריאות
קשישים. הם מהמטופלים %90%80 ש העריכו, הארגונים בכל

מפנים גורמים .4

;(263; (כ הרווחה משרד למט"ב: מטופלים מפנים עיקריים גורמים שני
ומרבית היות A%5 כ רק מפנה הבריאות משרד (*י49.6). כללית וקופתחולים

אחרות קופותחולים כללית. לקופתחולים לטיפול הועבר באחריותו שהיו האנשים
%16 כ מהווים שפונים הפרטיים והאנשים ,.e%7 כ מפנים אחרים וארגונים

על ממומן הארגון של המימון מן ניכר שחלק עולה, אלה מנתונים הכללי. מההיקף
לארגון בעיקר לטיפול אנשים מפנה הרווחה שמשרד לציין, יש ציבור. מוסדות ידי

שהוצא התשלום מסך 70S■ כ מט"ב לארגון העביר 1987 אוגוסט בחודש מט"ב.
פרטיות למטפלות והן למט"ב הן מפנים וקופתחולים הבריאות משרד אישי. לטיפול

מאורגנות. לא
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מוסדות מופני הם ממטופליהם חלק אשר ארגונים, למצוא ניתן הפרטי במגזר
הטיפול את גם מממנים אלה ומוסדות והבריאות) הרווחה משרדי לא (אך ציבור

.... '87 אוקטובר בחודש מהמימון #45 כ בירושלים, מא"מ בארגון לדוגמה, בהם.

(הארגון בקשישים לטיפול מאוחדת מקופתחולים #15 כ ציבור: מוסדות מטעם היה
בנכים לטיפול \§# כ מימן הביטחון משרד מט"ב); לתעריף תעריפיו את הפחית

מהכפר למטופלים 203; כ מימן הרווחה משרד שכולים; הורים שהם ובקשישים
פרטיים. ממופנים תה הי המימון ויתרת השוודי;

כמו: ציבוריים, מוסדות במופני הוא אף מטפל אביב בתל "אנוש" ארגון
מקומיות. ומועצות עיריות של הרווחה ולשכות לאומי ביטוח הביטחון, משרד

טיפול. לשעת התעריף את הארגון הפחית אלו במופנים הטיפול לקבלת

לפונים הציבוריים המוסדות מטופלי בין היחס מהו פירט לא "אנוש" ארגון
המקבלים בפונים מטפלים אינם כה עד שבדקנו הפרטיים הארגונים יתר הפרטיים.

בלבד. המלצה בגדר הם לארגון וההפניות ציבוריים, ממוסדות מימון
צרכים הערכת .5

לשם אחיות ו/או סוציאליים עובדים מעסיק מט"ב ארגון הציבורי: במגזר א.
צרכים הערכת מבצעים למט"ב המפנים מוסדות הפרטיים, הפונים של צרכים הערכת

השירות של המחלקה עם בשיתוף כלל, בדיר עובדות, המקומיות האגודות בעצמם.
ועל הצרכים הערכת ביצוע על המקרים במרבית אחראיות ואלה בעיריות, לזקן

הבריאות, לשכת או קופתחולים הוא המזמין הגוף כאשר טיפול. שעות מספר הקצבת

המפנה. הגוף של להזמנה בהתאם הוא שניתן הטיפול
בתחום מקצוע אנשי מועסקים שנבדקו הארגונים ברוב הפרטי: במגזר ב.
במקרי צרכים הערכת על דיווחו הללו הארגונים והסיעוד. הסוציאלית העבודה
הקשיש בבית לעתים צרכים), הערכת מבצע אינו המזמין הגוף (כאשר הצורך

הארגון. במשרדי ולעתים
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השירותים. סל .6

הציבורי המגזר עלידי המסופקים השירותים בין הבדל^םמשמעותיים קיימים
הפרטי. המגזר עלידי המסופקים אלה לבין

מקצועי לא אישי טיפול ורק אך מספק מט"ב ארגון הציבורי: במגזר א.
ובניקיון בבית בניידות בהאכלה, בהלבשה, ברחצה, עזרה היינו, וסביבתו, לקשיש

הבית בניקיון גם לעסוק מט"ב ממטפלות חלק החלו האחרון, בזמן הקשיש. סביבת
קשר החולה, משפחת עם רצוף קשר שמירת כמו: החברתי, בתחום עזרה ובמתן כולו

וכוי. מטפלים עם

בניקיון ועזרה אישי טיפול של שירות הן גם מספקות המקומיות האגודות
סמרמקצועיים. מטפלים באמצעות הבית

של מאוד רחב מיגוון מספקים הפרטיים הארגונים מרבית הפרטי: במגזר ב.

שירותים:

וכוי. בבית ניידות האכלה, הלבשה, רחצה, אישי: טיפול .1
החלפת תחבושות, החלפת כגון: וחובשים, אחיות של רפואיים שירותים .2

ועוד. השגחה זריקות, קטטר,
בעיסוק. ריפוי פיזיותרפיה, פרהרפואיים: שירותים .3

בישול. קניות, ניקיון, כביסה, משקבית: ניהול .4
טיולים. לתחביבים, ייעוץ וליווי, הסעות חברתיים: שירותים ^5 ./

חשמל, תיקוני כמו בית, ותחזוקת רפואי ציוד ברכישת עזרה 76~"שונות:

וכד'. אינסטלציה

למשפחות אלא לקשישים, לאודווקא נוספים, שירותים ניתנים הפרטי במגזר
עזרה. לשירותי הנזקקים ולילדים

השירותים בסל האישי הטיפול שירותי של החלק על מדויק מידע לנו אין

הפרטי. המגזר שמספק

. מועסק כוחאדם .7

מספק. שהוא לשירותים בהתאם הוא וארגון ארגון כל שמעסיק כוחהאדם
העובדים. להכשרת גם דואגים הציבוריים הארגונים
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מט"ב ארגון מקצועיים. לא עובדים בעיקר מועסקים הציבורי: במגזר א.

מעסיק "בבית" ארגון והדרכה. פיקוח בתפקידי מקצועיים עובדים בסניפיו מעסיק

למטפלות הכשרה ניתנת מט"ב בארגון כאחד. מקצועי ולא מקצועי מגוון, כורואדם
מגןדוד של ובקורס בבתיחולים מעשית הדרכה שעות 100 שעות: 170 של בקורס
"בבית" ארגון המטפלת; תפקידי מיגוון לגבי עיונית הדרכה שעות 70 ו אדום,

בקשיש אישי בטיפול מכן לאחר העוסקות בית, לסוכנות שעות 72 כ של קורס עורך
בישול). (ניקיון, ת י משקהב ובניהול

הוא לעבודה שמתקבל וכוחהאדם מאורגנת, הכשרה אין הפרטי: במגזר ב.

חובשים, אחיות, כמו התמחות, הדורשים מקצועות בעלי למקצוע. בהתאם

ניסיון על המלצות ולעתים מתאימה, תעודה להציג נדרשים וכוי, פיזיותרפיסטים
בעבודה.

ניסיון על המלצות אישי, ראיון עלפי מתקבלים מקצועיים בלתי עובדים
וכוי. דומה בעבודה קודם

המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8
בתפקידי אחיות ולעתים סוציאליים עובדים מועסקים מט"ב ארגון בסניפי

הטיפול שעות מספר על המטפל מדווח לחודש אחת ואיכותה. המטפל עבודת על פיקוח
מהאגודות חלק העבודה. ביצוע את מאשרת ובכך הדיווח על חותמת המשפחה במשפחה,

הפיקוח. לצורך סוציאליים עובדים מעסיקות המקומיות
כלל בדרך מפקח. כגורם המשפחה את לערב היא הנטייה הפרטיים בארגונים
ורציפותו הקשר והמשך הטיפול, בתחילת המשפחה עם ראשוני קשר הארגון יוצר

כשאין (למשל, מסוימים שבמקרים ארגונים, יש הארגון. של דעתו בשיקול תלויים
בית. ביקורי גם מבצעים תומכת) משפחה

תעריפים .9

 ציבוריים למופנים תעריפים: שני מט"ב לארגון הציבורי: במגזר א.
8.80 לבין ש"ח 7.40 בין הנע תעריף  פרטיים לפונים טיפול. לשעת ש"ח 7.05
$200;  ובחג ובשבת הרגיל, מהתעריף $150; הוא לילה עבודת עבור התעריף .n"1zj j

מהתעריף.
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התעריפים מבנה בארגון. העובדים העסקת אופן לפי מסווג הפרטי: במגזר ב.

שירותים סל גורמים: כמה על ומתבסס הציבורי, במגזר מאשר יותר מורכב הוא
חג תעריף ולילה, יום תעריף שבועיות, טעות מספר הטיפול, זמן משך המוצע,

ושבת.

המספק, הארגון לפי ולאחות למטפלת בשקלים תעריפים של דוגמה להלן
: :1988 ינואר לחודש נכונים

~~~ תעריף
תעריף למטפלת מספר
לאחות עבור היום בשעות שעות
בשעות פונים למפנים רצופות

הערות היום פרטיים ציבוריים מינימום הארגון
הוצאות כולל לא  8.807.40 7.05  מט"ב
מלקוחות נסיעה

פרטיים

9.50 3+ סברע" 11

הוצאות כולל לא 8.0010.00   "בבית"
נסיעה

מע"מ כולל לא 12.30 10.50  4 "מזור"

מע"מ כולל לא 11.20 9.60 מט"ב תעריף 52 מא"מ
נסיעה והוצאות

מע"מ כולל לא 11.50 9.75 גמיש 6 "אנוש"
נסיעה והוצאות

מע"מ כולל לא 12.50 9.50  5 "למען"
נסיעה והוצאות

מע"מ כולל לא 11.50 9.75 4 "סלע"
נסיעה והוצאות

מע"מ כולל לא 10.00 8.00 4 שע"ל
נסיעה והוצאות

מע"מ כולל לא 11.0010.00 10.009.00 4 כע"ל
נסיעה והוצאות

הוצאות כולל לא 13.0010.00 ..  "אלסן
נסיעה אסיף"

. ,. מע"מ כולל לא 11.00 10.008.00 4 "עמל"
.. \ נסיעה והוצאות
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בארגון מנויים להיות לקשישים מאפשרים "בבית" וארגון "אנוש" ארגון .■<'.",_

המנוי תמורת "אנוש"). בארגון ליחיד ש"ח 86) חודשי סכום של תשלום באמצעות
השירות במתן עדיפות הארגון, שמספק השירותים על 1C^ של הנחה מקבלים הם

בתשלום. וחלקם חינם חלקם נוספים, ושירותים
בתחילת חדפעמי סכום למטפל המטופל בין התיווך עבור מקבל מתווך ארגון .2

מהמשפחה ישירות ומשולם המתווך, הארגון עם יחד נקבע למטפל התשלום הטיפול.
למעסיק. הופכת המשפחה זה באופן לעובד.

שהוזכרו המרכיבים לפי הוא אף נקבע הארגון שמקבל החדפעמי הסכום
.1 בסעיף

הן: בירושלים לאדם" "אדם המתווך הארגון שגובה העמלות לדוגמה,
שקל 35  בשבוע טיפול שעות 5 מ פחות אחד: עבודה לשבוע
שקל 90  בשבוע טיפול שעות 4012
שקל 146  בשבוע טיפול שעות 5 מ פחות בלתימוגבל: ארוך לזמן
שקל 380  בשבוע טיפול שעות 4012

הספקים של ההתארגנות צורות בין העיקריים ההבדלים את סקרנו זה בחלק

בי בחלק שנסקרו. הארגונים כל של המאפיינים עיקרי את מסכם הבא הלוח השונים.
שנדונו הסעיפים עלפי וארגון, ארגון כל של מקיף ניתוח מביאים אנו הדו"ח של

אי. בחלק
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ומאפייניהם והפרסיים הציבוריים הארגונים
לשעת ותעריפים 1 ן~ : 1 1 1 1

נכונים ביום טיפול אדם כוח ואזורי גיאוגרפי מיקום נועיל אזור
1988 ואד נ לי ן מועסק ו יעד מממנים גורמים יעד אוכלוסיית שירותים סוגי הארגון ו וארגו

ארצי ■ "

ביפנים מטפלת: סמך ממפלות חיפה; ירושלים; אביב; .26תל 0* הרווחה משרד נכים, קשישים אישי; טיפול עמותה ציבוריים7.05;מט"ב מקצועיות, קרית אשקלון; שבע; באר 1.5* הבריאות משרד משפחות מפגריס, משקבית; ניהול שלא ■ י
8.807.40 פרטיים מקבלות רחובות; חדרה; גת; 49. %6 קופתחולים בניהיל המתקשות למטרות

ח. ש הכשרה אופקים; אשדוד; נתניה; 16. %2 פרסי תקין חיים אורח רווח
לפרטיים התעריף (מעשית אילת; דימונה; הרצליה; 6.7* אחרים  87 באוקטובר

הוצאות כולל אינו ועיונית) פתח ליי? עטי *ו' רמת שעות 140 000 ■

נסיעה. 170 של סבריה תהיה' ' ioyonn'%90
ש>גית לקשישים

ש"ח בממוצע108 סוכנות חיפה; אשקלון; ירושלים; בחוטים; לטיפול קיו נכים, שירותים: סוגי 30 עמותה ■ינבית"
'n,Jf,f ilV*Zln '"':< הרצליה גן; רמת כללי; אפוטרופוס מוגבלים, אישי; טיפול הוצאותשלא כולל לא ת המייבלו הבריאות; מטרי מפגרים, ניקוי, משקבית: למטרות

."vr. :"; :  33 ■" sz? יי
ת) שבועי  '88 בינואר פרה שירותים
אובדים בפועל מטופלים 570 ארוחות; "י^יני"םרפואיים; שעות, 18,000 בכ חברתיים: שירותים

?לא מינויים. 1,500 "עוץ שידוכים,
מקצועיים תחביבים, ס'קורסים, "י*י> חברתי, ביקור
לשירותים משפטי; י,_ם"עוץ ייי הסעות, הניתנים.אחזקה; השגחה; טיולים;

ציוד ברכישת סיוע
עזרה



לשעת נכוניסותעריפים ביום סיפול אדם כוח ואזורי גיאוגרפי מיקום "ערך אזיי
1988 לינואר מועסק יעד | מממנים גורמים | יעד אוכלוסיית | טירותים [סוגי והארגון וארגון

ירושלים . :

האוכלוסייה כל לקשיש שירותים פרטי מא"מ .  1

ציבוריים מופנים עובדי 6 ירושלים הביטחון משדד לסירותים טנזקקת (כולל בבית למטרות מאגר
מט"ב תעריף לפי מטה; נכים מממן המסופקים; ניהול מטביות, יייח אנוטי
פרטיים לפונים מטפלות 60 שהם וקשיטיס  '87 באוקטובר שירותים משקבית, מס"ע

0"ח 11.20 אחות: מועסקות; טבולים; הורים טיפול טעות 15,600 פרהרפוא"ם,
ש"ח, 9.60 מטפלת: עובדים הרווחה משרד איט. 200 ל לקטיטיס, ליווי .

מע"מ כולל לא מקצועיים השוודי); (הכפר מ'!פחית ; :IVJ,נסיעה והוצאות (אחיות, מאוחדת קןפח מטפלות אומנות,
טעות 52 עבור חיבטים, פיס' ;סי";^ם; :!
י="ו" יצופות ^'^י הסעות; ל^ט;

'",""1" סוכנותבית י "י=")יי חונכות; ואומנות;

טבי'גייי מספי יתעייי1 לינה רפואיים רווח ,י",,,,< £י,^>™ ""י" ^,7^,£ בבית !

ט"ח, 146  שבועיות
ט"ח, 252  ש"ט 126
ט"ח, 380  ש"ש 2012 י !

ש"ח 10 אחות:

; i

שח 12.30 אחות: 3מאגי ירושלים פרס, האוכלוסייה כל של מקצועי טיפול ?יטי "מזור" 1

ש"ח 10.50 מטפלת: 60 כ. הנזקקת: צורר יש (אם אחיות למטרות
מע"מ. כולל לא אחיות; ניתוח; אחרי אישי); סיפול גם רווח

רצופות שעות 4 עבור 4 ו_ הזקוקים מוגבלים לא אישי סיפול מעט
לפחות. לא מטפלות לטיפול או להשגחה מקצועי

מקצועיות מטפלת; או אחות
קשישים. בעיקר

. 9  '87 בדצמבר
מטופלים
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לשעת |תעריפים 1 יז1ץןו _.."",..,, ביום טיפולי אדם כוח ואזורי גיאוגרפי מיקום מערך ""י
1188 לינואר 1 ומועסק יעד | מממנים גורמים 1 יעד 1אוכלוס"ת שירותים |סו>י ן ו חאן* | וארגון

אביב תל

מז"ח 9 75 מטפלת מתקבלים ירושלים; אביב; תל הביטחון; משרד נכים והשגחה טיפול פי0' "אנומ"
ש"ח 1 אחות"150 עם עובדים הירדן. עמק חיפה, חדרה; לאומי; ביטוח קשישים בבית/בבית; למטרות
שעות"סיפול לשש תעודה הארץ בכל מטפלים בנכים רווחה שירותי בעייתיים ילדים טיפול מט"בית; רווח

לפחות ניטיו מועצות של ולילד לאם עזרה זמן למשך וליווי
למספרישעות והמלצות; מקומיות; חולים הבית; אחזקת ,ותרארוך; מצומצם 0, במאגר קופותחולים במשקהבית; עזרה

יותר; גבוה התעריף 1,600 פרה שירותים
אינם המחירים עובדים, רפואיים,
מע"מ כוללים _ בפועי בהשכרה סיוע

נסיעה והוצאות ;550 ציוד של וברכישה
מטפלות עזרה;
ואחיות עובדים ביקורי
ועשרות מטפליםסוציאליים; למוגבלים; חונכים

צה"ל בנכי חירום שירותי

ש"ח 9 50 מטפלת מתקבלים סבא; כפר גן; רמת פרסי האוכלוסייה כל אישיסיעודי; טיפול איגלו "למינו"
12 אחות"5 עם עובדים ד, גוש יעד: אזור לשירותים הנזקקת משק בניהול עזרה לפחןת.מתווך 5שעןת ל. תעןדה וו!8ריו אלה; פרה שירותים בית; וגם
שעות למספר ניסיי  87 באוגוסט שירותי רפואיים; העסקה
תר י מצומצם והמלצות; . שעות 1,370 אפוטרופסות; ישירה.

,ש 3מאגר ישירה בהעסקה ציוד בשכירת סיוע פרטי
אינט המ""לס 5'000 3 *ZWfZYf מע"מר^וחי" כוללים עובדים, פסיכולוגי רווח

נסיעה; והוצאות בפועל
 תיווך על עמלה מועסקיס

חודשית מהכנסה 75t 500 כ
אחת

שח 9.50 מטפלת מטפלים 14 אביביפו תל פרסי; בלבד. קשישים וכללי; אישי טיפול ש"ך ."טניע" <5 ?ו7רת סמר קופתחולים;  1988 בינואר במשקהבית; עזרה לאגודת
עבור שח! 14 מקצועיים ל""יייחהשל ;"3'^30S בלילה לינה קשת

שעות; 3+ מועסקים. העירייה " א " י "£
הוצאות כולל התעריף . ^"יות

ומע"מ נסיעה ■<

ש"ח 9 75 מטפלת: עובדיס אביב תל פרטי קשישים; אישיסיעודי טיפול פרטי "סלע"
ש"ח 11.50 אחות מקצועיים ד גוש יעד: אזור, נכים; במשקבית; ועזרה למטרות

רצופות שעות 4 ל וסמך והפריפריות מוגבלים ילדים על מקצועי טיפול רווח
לפחות, מקצועיים, אחות; .ידי מ כ,ליל יא ,ש במאגר פרהרפואי; טיפול

נסיעה והוצאות 300 כ. השגחה; ליווי;
עובדים חביה
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לשעת תעריפים מערך נכוניםאזור ביום טיפול אדם כוח ואזורי גיאוגרפי מיקום _ "יי, י"יייי וארגיו
1988 לינואר מועסק יעד מממנים גורמים / יעד |אוכלוסיית שירותים וסוגי והארגון וארגוי

חיפה

ט"ח; 8 מטפלת: עובדים חיפה; פרסי; מוגבלים; א"זיטי'ניי' ס"פיל ל""^" ש"ח;5ה^" 10 אחות: מקצועיים יעד: אזורי מכבי; קופתווולים 30  88י ינואר פרסיות טמירות למטרות טירות
מע"מ כולל לא וסמך העליון; הגליל ועד מחדרה קיבוצים; %90 מטופלים; ובבתיחולים; בבית רווח עזר

נסיעה; והוצאות מקצועיים; חבל ואזור מערבי גליל טיתופייס; מושבים קשישים חולים; ליווי
טעות 4 מינימום 'ט במאגר מנטה. פרהרפואי; טיפול

רצופות 8070 כ ציוד מטפלים.השאלת למוגבלים

ש"ח 109 מספלת: עובדים חיפה פרסי קשישים; בבית, פרסיות טמירות פרסי כע^ל
ש"ח 1110 אחות: מקצועיים ונהריה חיפה יעד: אזורי חולים; ובבתי אבות בבתי למטרות עזר כוח

מע"מ כולל לא וסמך נכים; אישי טיפול חולים; רווח פרסי
נסיעה; והוצאות מקצועיים; ילדים; טיפולים סיעודי; לחילה

שעות 4 ל '88 פבר' קשישים %90 עזרה שוניס; רפואיים
לפחות רצופות 14 הועסקו משקהבית; מספליסבניהול וביולדת בתינוק טיפול

ש"ח 1310 בממוצע מטפלות; חיפה פרסי קשישים ניקיון; אישי; טיפול פרטי "אלסן
טיפול סוג לכל לשעה אחיות; עד נתניה יעד: אזורי ואחזקה; תיקונים למטרות אסיף"

לא מע"מ, כולל יש במאגר מטולה הביתה; חמות ארוחות רווח בע"מ
נסיעה הוצאות כולל 100 כ אחיות; שירותי

מטפלים רפואי; ציוד
אבות; לבתי רישום

ופנאי; תרבות שירותי
מיסוי משפטי, "עוץ

ייעוץ וביטוח;
פסיכולוגי

שח 108 מטפלת: מטפלות; חיפה פיסי טי"י'0 """י:סיעייי; /',?,7 ",™"5 ;:י^.;.ן""""י ,";a '">*י™ ~s~H 5!גי"
נסיעה והוצאות יש במאגר י

רצופות שעות 4 ל 600 כ
מינימום מספליס

: .: . י .... ■ 12



הארגונים של מפורטת סקירה בי; חלק

מט"ב עמותת

כללי;

למטרות שלא פועלת העמותה העמותות. רווק עלפי רשומה מט"במרכז עמותת
.1958 מאז רווח

רמת ועד מאילת הארץ, כל פני על המתפרשים בארץ, סניפים 18 לעמותה
באר חיפה, טבריה, עפולה, ירושלים, תקוה, פתח גן, רמת אביב, תל הגולן:
הרצליה, אופקים, אשדוד, נתניה, רחובות, חדרה, גת, קרית אשקלון, שבע,

נפרדות כעמותות העמותות חוק עלפי רשומים מהסניפים 11 ואילת. דימונה
אם עמותת מהווה מט"במרכז עמותת המרכז. סניפי הם סניפים 7 ו ועצמאיות,

קביעת העמותה, מדיניות קביעת של בנושאים בעיקר מתמקד ותפקידה הסניפים, לכל
הדיונים בעקבות המקצועית. ההכשרה מדיניות ותכנון ומחיריהם השירותים סוגי

מחדש לארגון בתכנית הוחל הארגון בהתרחבות והצורך סיעוד ביטוח חוק הפעלת על
שלא מקומיים, סניפים באמצעות עמותתהמרכז תפעל החדשה בשיטה העמותה. של

עצמאיות. ציבוריות עמותות של משפטי מעמד בעלי יהיו
טיפול מתן לשם סמךמקצועיים עובדים של שירותים לפתח  העמותה מטרת
מספקת העמותה במצוקה. למשפחות תמיכתי וטיפול בביתם לחולים אישי סיעודי

כמיליון העמותה סיפקה 1987 בשנת ביום; בממוצע טיפול יחידות 3,000 כ כיום
שעות 145,000 כ בממוצע העמותה מספקת בחודש טיפול. שעות מאות ושמונה

טיפול.

מאושר והוא העמותה, של והוצאות הכנסות תחזית על מבוסס העמותה תקציב
המרכז. הנהלת עלידי

העמותה: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

המתווכים אחדים לארגונים בניגוד ישיר, באופן העובדים את מעסיקה מט"ב
והמטופלים. המטפלים בין
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. יי ■■ ■ הארגון פעילות על פיקוח .2

על העמותה, מדיניות ביצוע על ומפקחת מחליטה המרכז של הציבורית ההנהלה
עולה. הסניפים מערכת ועל פעולתה דרך

המטופלת האוכלוסיה סוג .3

קשישים הם מט"ב עמותת באמצעות כיום המטופלת האוכלוסייה עיקר א.

המטופלים). מסך 9C^ (כ יומיומיות בפעולות בתפקוד המתקשים

כתוצאה תקין חיים אורח בניהול המתקשות משפחות הם מהמטופלים $10; כ ב.
בנכות רבעובריות, לידות של במצבים טיפול ניתן כן האם, תפקוד מאי

שכלי. ופיגור

מפנים גורמים .4

יש לעמותה ממשלתיים. ומשרדים מוסדות למופני בעיקר שירות מספקת העמותה
תיענה סמךמקצועי עובד לקבלת שלהם פנייה שכל הרווחה, משרד עם הסכם

למשרד סופק הכללי השעות מהיקף 26* ,87 אוקטובר בחודש ראשונה. בעדיפות
למוסדות .e%7 כללית, לקופתחולים $49.6; הבריאות, למשרד .J#5 הרווחה,
השעות מהיקף $16.2; סופקו ולפרטיים אחרות), קופותחולים (כולל אחרים
מחוק שינבעו להזמנות (מעבר החדשה התקציב לשנת המגמה גם זו הכללי.

י ביטוחסיעוד).
צרכים הערכת .5

קופתחולים, או בריאות רווחה, גורמי מטעם לטיפול פנייה מגיעה כאשר

היא הפנייה כאשר למטופל. טיפול ותכנית צרכים הערכת המזמין הגורם מבצע

צרכים הערכת מבצע אחות) או סוציאלי (עובד שבסניף המדריך פרטי, מגורם
בהתאם. טיפול תכנית ונקבעת השירות, מבקש של

)י השירותים סל }6
סיעודי אישי טיפול הוא העמותה היום שמספקת ($90; (כ השירות עיקר א.

וכולל: וחולים, לקשישים משקבית וניהול
ראש. חפיפת כולל  רחצה

והעברה ממיטה הורדה תנוחות, שינוי גפיים, בהפעלת תרגול  ניידות
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הבית. בסביבת הולכה לכיסא,
מיטה. סידור

עוונות. בתנוחות האכלה כולל  בישול

קניות.

ניקיון.

מאי כתוצאה במצוקה הנמצאות למשפחות תקין בתפקוד ותמיכה עזרה ב.
במקרים לאם עזרה או סומכות, חונכות באמצעות נעשה השירות אם. תפקוד

רבעובריות. לידות של

המטפלת של משולבת תפקיד הגדרת מט"ב אימץ סיעוד ביטוח חוק לקראת

הכוללת: לביקור, שעות 54 של זמן ביחידת בקשיש

תרופות נתינת תחבושות, החלפת ניידות, רחצה, כולל  אישי טיפול א.
להנחיות. בהתאם

קניית בישול, כביסה, (ניקיון, תקין במצב ושמירתו למשקהבית אחריות ב.
הניקיון אחריות בריאים, משפחה בני עם גר הקשיש כאשר מזון). מצרכי

החולה. של לחדרו רק היא
עם קשר החולה, משפחת עם רצוף קשר כולל החברתי, לטיפול אחריות ג.
וכד1). טיול (שיחה, החולה של יצירתית הפעלה מטפלים, גורמים

אדם כוח מערך .7
מהם שבעה  איש 15 מ המורכבת ציבורית, הנהלה קיימת המרכז; בעמותת
משרד נציגי כגון: השירות, מזמיני מהגופים כלל (בדרך הממסד נציגי
לאומי ביטוח גיוינט, כללית, קופתחולים הבריאות, משרד הרווחה,

יושבי הם מתוכם (חמישה ציבור נציגי הם אנשים ושמונה המקומי) והשלטון
האוכלוסייה שאר נציגי  ושלושה הסניפים של הציבוריות ההנהלות ראש

לחודש. אחת מתכנסת זו הנהלה המשתמשת).

ועדה (3) כוחאדם, ועדת (2) כספים, ועדת (1) ועדות: שלוש להנהלה
ההנהלה מטעם פועלות הוועדות המקצועיים. לתכנים האחראית מקצועית,

בידי היא ההחלטה זכות החלטה. זכות בעלות ואינן המורחבת, הציבורית
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המורחבת. ההנהלה מליאת

מנהל אדמיניסטרציה, מנהל מנכ"ל, כולל העמותה של המינהלי כורוהאדם א.
של השתלמויות לנושא ארצית מפקחת קבלני), בסיס על (המועסק חשבונות

ושתי הסניפים עבודת את המלוות אזוריות, רכזות שלוש המטפלות,
משפטי. יועץ העמותה לרשות עומד הצורר בשעת מזכירות.

ומיוצג מלווה סניף כל התקנון, עלפי  העמותה בסניפי כוחאדם ב.
הנהלה ציבור. מנציגי המורכבת ציבורית, הנהלה עלידי המקומי במישור

לחודש. אחת להיפגש אמורה זו

י הסניף: עובדי הרכב

הסוציאלית. העבודה מתחום כלל בדרך  סניף מנהל .1
מתבטא המדריך תפקיד אחות. ו/או סוציאלי עובד  סניף מדריך .2

בין מקשרת חוליה וביצירת המטפלות עבודת של ובהכוונה בארגון בעיקר
משרה. בחצי מדריך יש בממוצע מטפלות 4030 לכל והמטופלים. המטפלים

מזכירה. .3

קבלנית. בעבודה  חשבונות מנהל .4

100 בממוצע המספקות מטפלות, 1,400 כ היום יש העמותה סניפי בכל
אחת. כל בחודש שעות

שתוכננה תכנית לפי הכשרה מקבלים הסמךמקצועיים המטפלים כל  הדרכה ג.
מט"ב. הנהלת עלידי ואושרה רווחה, וגורמי רפואיים גורמים עלידי
וקורס בביתחולים הדרכה שעות 100 מתוכן: שעות, 170 כוללת ההכשרה

בתקשורת, למיומנויות בהקשר עיוניות שעות 70 ו אדום, דוד מגן
מתקיימת לחודש אחת כמוכן, וכדי. זיקנה בעיות בקהילה, שירותים

בה. להשתתף מחויבים המטפלים וכל השתלמות
תהיה בעתיד השירותים באספקת העיקרית שהבעיה צופה, העמותה מנכ"ל

חוק הפעלת לקראת הביקוש מהתרחבות יוצא כפועל מטפל, בכוחאדם מחסור
סיעוד. ביטוח
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המטופל בבית הטיפול איכות על פיקוח .8
המזמין הגורם כאשר בסניף. המועסקים המדריכים על היא הפיקוח אחריות

האחריות הבריאות, משרד או קופתחולים, הרווחה, משרד כמו מוסד, הוא
לאחר העבודה ביצוע על והאחריות המזמין, הגורם על חלה המטופל מצב על

מתבטא המדריך של תפקידו הסניף. מדריך על חלה טיפול תכנית שנקבעה
באמצעות נעשה הקשר עבודתה. אחר ובמעקב בהדרכתה במשפחה, המטפלת בשיבוץ

הדרכה. וישיבות טלפון שיחות המטפלת, עם משותפים בית ביקורי

ומשפחת שעבדה, השעות מספר על למדריך לחודש אחת מדווחת מטפלת כל
זה. טופס על חותמת המטופל

העבודה ביצוע אחר ועוקב מפקח המדריך פרטית, היא ההזמנה כאשר גם

ואיכותה.

או לפתרון, לדאוג המדריך על ומטופל, מטפל בין בעיות שמתעוררות במקרים

המטפל. את להחליף הצורך במקרה

תעריפים .9

והרווחה העבודה למשרד משותפת תעריפים ועדת בידי נקבע התעריפים גובה
את מחייב והוא למוסדות, האחד תעריפים, סוגי שני לעמותה האוצר. ולמשרד

לפונים  והשני וקופותהחולים, והציבוריים הממשלתיים המוסדות כל

$5? בין נעים המחירים הסניף. מנהל דעת שיקול עלפי נקבע והוא פרטיים,
התעריפים גובה להלן זה. תעריף מעל $25; ל ועד המוסדות של התעריף מעל

בש"ח.

פרטיים פונים מוסדות מופני

8.80  7.40 7.05 סיעודית למטפלת יום תעריף
13.10  11.10 10.50 סיעודית למטפלת לילה תעריף

מהתעריף) 150^ 21.0007.00
17.6  14.8 14.10 מהתעריף) $200;) וחג שבת

מוצמד כשהוא הקיבוציים, השכר הסכמי עלפי העובד משכר מורכב התעריף

%87 (סה"כ נלווים ,תנאים .n%0 של בהפרש המעשית האחות של השכר לסולם
.(13^ אדמיניסטרטיבית ותקורה מהתעריף)
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והחזר ש"ח 40 בסך רישום דמי העמותה גובה פרטיים שמלקוחות לציין, יש

גובה עבודה, וחצי שעה עד לשעה רק מוזמנת המטפלת כאשר נסיעה. הוצאות
זמן. ביטול תעריף הארגון

"בבית" עמותת

בארץ סניפים 5 ולה ,1984 מאז רווח למטרות שלא פועלת "בבית" עמותת
משפחתונים נפתחו ובירושלים בהרצליה ואשקלון; גן, רמת חיפה, (ירושלים,

בירושלים. נמצא העמותה מרכז לקשישים).
שעות 8,000 כ וסיפק איש, 260 ב 1988 בינואר טיפל ירושלים סניף

לקוחות). 25 (ל והשגחה ליווי של שירות סופק שעות 2,500 בכ מהן: טיפול.
סופקו שעות 25 בכ לקוחות). 100 (ל ניקיון שירותי סופקו שעות 1,200 בכ
שירותים סופקו (5C^ מ (למעלה השעות וביתרת לקוחות), 5 (ל אחזקה שירותי

אחיות. ושירותי השירותים) סל בסעיף (ראה בית סוכנות של

הובלה). (כולל טיטולים חבילות 2,000 כ הארגון סיפק חודש באותו
3,000 כ וסיפק איש 100 בכ 1988 ינואר בחודש טיפל  חיפה סניף

800 בכ לקוחות), 25 (ל ניקיון שירותי סופקו שעות 700 בכ מתוכן שעות.
שירותים סופקו השעות וביתרת לקוחות), 25 (ל בית סוכנות שירותי סופקו שעות

. , אחרים.

טיפול. שעות 4,000 כ וסיפק לקוחות 210 בכ טיפל  אשקלון סניף
סופקו השעות וביתרת לקוחות), 150 (ל ניקיון שירותי סופקו מהשעות בכמחצית

האחרים. השירותים

(הוקמו חדשים. הם גן ברמת והסניף ובירושלים בהרצליה המשפחתונים
.(1988 בינואר

העמותה: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

ישירה. בהעסקה ומעביד עובד יחסי בסיס על העובדים את מעסיקה העמותה
הארגון פעולות על פיקוח 2

ועובדים דין (עורכי ציבור אנשי 3 מ המורכבת ציבורית, הנהלה קיימת
16



פעולות על דיווח ומקבלת חודשים, מספר מדי מתכנסת ההנהלה סוציאליים).
גם עוסקת הציבורית ההנהלה אם ברור, לא העמותה מנכ"ל מדברי העמותה.

ישיר. בפיקוח

המטופלת האוכלוסייה סוג .3
אוכלוסיות: סוגי בארבעה מטפלת העמותה

לעזרה. הנזקקים נכים א.
חלקית. ומוגבלים לחלוטין מוגבלים ב.

מפגרים. ג.

לעזרה הנזקקים ועצמאיים יומיומיות בפעילויות המוגבלים קשישים ד.
קשישים. הם מהמטופלים #95 כ משקהבית. בניהול

מפנים גורמים .4

את מממנים ואף לעמותה המטופלים את מפנים ציבוריים גורמים כמה

מקבלים: שהם השירותים

המסופקות). השעות מהיקף $30; כ (בממוצע ירושלים עיריית
המסופקות). השעות מהיקף #5 כ (בממוצע לחסויים קרן

הכללי. האפוטרופוס

בירושלים. הגריאטרי במרכז לעבודה מהארגון אחיות המזמין הבריאות, משרד

פרטיים. הם הפונים יתר

צרכים הערכת .5
עצמם, והפונים המפנים הגורמים עלידי נעשית הצרכים הערכת כלל בדרך

שהיא הסניף, מנהלת מבצעת הצורר, במקרי מטפל. רופא הערכת סמך על לעתים
למטופל. מטפל ומתאימה הצרכים הערכת את במקצועה, סוציאלית עובדת

השירותים סל .6

קבוע. בסיס על או שעות לפי  אחות של מקצועי טיפול א.

ושתן. דם א.ק.ג., כמו, המזמין, בבית רפואיות בדיקות ב.
הנחיות פי על פיזיותרפיה, בעיסוק, ריפוי  פרהרפואיים שירותים ג.

י י י י : י מקצועיות.
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סידור בבית, בניידות סיוע הלבשה, האכלה, רחצה,  אישי טיפול ד.
ניקיון). (ללא וכד' רפואיים למוסדות ליווי סביבתי,

בתוספת האישי הטיפול פעילות כל את מבצעת  בית סוכנת שירותי ה.

ניקיון.

בניקיון. עזרה  משקבית ו.

שעות. לפי קשיש על השגחה ז.
רצופה. לתקופה או בודד ללילה  לינה שירותי ח.

לבית. קפואות מוכנות ארוחות ט.

הובלה. עם שירות  כביסה י.

שוטפים. ותיקונים עבודות לביצוע  אחזקה שירותי יא.
סוציאלית. עובדת של הזמנה, לפי או קבועים, ביקורים  אישי ייעוץ יב.

תפירה. שירותי המזמין, בבית כירופודיה מניקור, עיסוי, ספרות, יג.
שידוכים. נכסים, תיווך ביטוח, משפטי, ייעוץ יד.

מצוקה. ולחצני אזעקה מכשירי של שיווק טו.
אמבולנס). גם (קיים הזמנה עלפי הסעות טז.

המלח. ים ומוצרי רפואי ציוד טיטולים, שיווק יז.
עבודה. לשכת מעין  לפנסיונר תעסוקה יח.

הים, חוף קבועים. מסלולים 3 ל טיולים מקיימת העמותה  טיולים יט.
גדי. עין וחמי פשחה עין

משפחתון. 1988 בינואר נפתח ובירושלים בהרצליה  לקשישים משפחתון כ.
קבועים, דיירים: סוגי שני בו ונמצאים גינה, עם ידיים רחב בית זהו
לביתם וחוזרים היום שעות כל במשפחתון השוהים ומבקרים במקום, הלנים

ללינה.

לקשישים חמות ארוחות המספקת בירושלים, מסעדה לעמותה  מסעדה כא.
במקום.
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כוחאדם מערך .7
לכמה אחת המתכנסים ציבור, אישי משלושה מורכבת הציבורית ההנהלה

חודשים.

חשבונות מנהל וכן ומזכירה, סמנכ"ל מנכ"ל, כולל העמותה של כוחהאדם
קבלני. בסיס על המועסקים דין, ועורך

עובדת שהיא מנהלת, קיימת סניף בכל  העמותה בסניפי כוחאדם א.
ומזכירה. במקצועה סוציאלית

יועסקו טיפוליים ועובדים אםבית, קיימת  במשפחתונים כוחאדם ב.
שיצטרפו. הקשישים למספר בהתאם

חובשים פיזיותרפיסטים, אחיות,  מקצועיים עובדים  טיפולי כוחאדם ג.
סמןמקצועי. כוחאדם וכן 

אחזקה אנשי שלושה ומטפלות, אחיות 52 כ כיום יש ירושלים בסניף
נהגים. ושלושה

שעות 72 של מאורגנת הכשרה מקבלות סמךמקצועיות מטפלות  הדרכה ד.
הכשרה  וחלקה בביתחולים, מעשית להכשרה  חלקה בית. כסוכנות

המטפלת. עיסוקי מיגוון לגבי עיונית
המטופל בבית הטיפול איכות על פיקוח .8

הניתן הקורס בוגרת בכירה עובדת שהיא מרכזת, יש עובדות קבוצת לכל
ביקורי ועורכת והמטופל, המטפל עם מתמיד בקשר נמצאת המרכזת בארגון.

לשבוע. אחת בית
של העבודה שעות דיווח על לחודש אחת לחתום חייבת המשפחה כמוכן,

שכרה. את מקבלת המטפלת אין המשפחה, חתימת ללא המטפלת;
תעריפים .9

ש"ח 8 בין נע והוא והשירותים, המטפלים סוגי לכל אחיד הוא התעריף
לשעה. ש"ח 10 ל

בחודש. שעות 12  נדרשות שעות מינימום
הלקוח. משלם הנסיעה הוצאות את
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עי"ח. 6 לבית קפואה ארוחה ש"ח; 8 במסעדה חמה ארוחה  ארוחות תעריפי
ש"ח 40 לינה ללא ש"ח. 1,600 כ לינה כולל במשפחתון: לחודש תעריף

ליום.

"סברע" nmny

השירות אביביפו. בתל הקשיש למען אגודה  "קשת" בידי המסופק שירות
אביביפו. תל בעיר ומסופק ,1987 יוני מחודש פועל

קשישים. 14 לכ טיפול שעות 300 מ פחות הארגון סיפק 1988 ינואר בחודש
האגודה: מאפייני להלן

העסקה צורת .1

ישיר. באופן עובדיו את מעסיק "סברע"
האגודה פעולות על פיקוח .2

בראשה רווח. למטרות שאיננה "קשת", לאגודת מדווחות "סברע" פעולות כל

ציבור. אנשי 13 מ המורכבת ציבורית, הנהלה
המטופלת האוכלוסייה סוג .3

מלאה, סיעודית לעזרה או חלקית לעזרה הזקוקים בקשישים מטפלת האגודה
קל. וניקיון ליווי, קניות, בישול, האכלה, רחצה, כמו

מפנים גורמים .4

_ ממוסדות גם לעתים אך פרטיים, אנשים של בעיקר הן לאגודה הפניות
כללית. וקופתחולים העירייה של הרווחה לשכת כמו ציבוריים,

צרכים הערכת .5

הצרכים. הערכת את מבצע אשר זה הוא המזמין הגורם

השירותים סל .6

לקשישים, סיעודי אישי טיפול הוא כיום האגודה שמספקת העיקרי השירות
כולל: השירות סמךמקצועיים. מטפלים בידי הנעשה

הלבשה; האכלה, רחצה, א.
קניות; כביסה, בישול, קל, סביבתי ניקוי  משקבית בניהול עזרה ב.
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וכוי. לסידורים ליווי ג.

במאגר הנמצאות אחיות לספק ניתן לאחות, ביקוש יעי כאשר רחוקות, לעתים
כוחהאדם.

אדם כוח מערך .7

בפועל, שעובדים סמךמקצועיים מטפלים 14 ו מנהלת לאגודה יש כיום
בשלב אחיות. ושתי מטפלים עשרות יש כוחהאדם במאגר סטודנטים. מרביתם

למטפלים. הדרכה ניתנת לא זה
המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

מיוחדים ובמקרים טלפוני, קשר באמצעות הארגון מנהלת עלידי מתבצע

דעת. שיקול לפי הביקורים תכיפות בית. ביקורי באמצעות
תעריפים .9

מע"מ:1 כולל ב"סברע", התעריפים להלן
(ש"ח)| שעות (ש"ח)|+3 שעות 2

תשלום 1 תשלום 1

לנותן תעריף לנותן תעריף
השירות^ ללקוח השירובן ללקוח

|הערות ןלשעה |לשעה ולשעה ןלשעה הטיפול סוג
6.00 9.50 6.60 10.50 כללי טיפול (1

שאינו (טיפול
ניקיון כולל

ולינה)

לפחות שבועיות שעות 20 5.40 8.80   חודשית הזמנה (2

07.00 שעה עד 20.00 משעה 35.00 55.00   בלילה לינה (3
בקימה) השינה לפני שירות (כולל (לילה) (לילה) טיפול) (ללא

לפחות שעות 6 6.60 10.50   בלילה לינה טיפול)4) כולל
מראש תשלום לפי רק 10.00 14.00   עבודת (5

לפחות שעות 3  ניקיון
המועד של מראש קביעה 

ושעות) (יום . ;

הערות
וגם (מהלקוח) לתעריף da 50* תוספת  ובחגים חג בערבי בשבת, שבת, בערב .1
למתנדבים הלקוח. ע"ח הנסיעה הוצאות אלה בימים השירות. לנותן התעריפים.לתשלום מכל 10^1 הנחה  "קשת") של השירות מנהל אישור (לפי ב"קשת"

מוסמכת, (אחות מקצועיים שירותים מלבד שירות, שעות 2 מ פחות אין .2
סוציאלית). עובדת

נסיעות. עבור ליום, ש"ח 1.20 של תוספת .3
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מסייע אנושי מאגר  מא"מ ארגון

החברה .1985 מאז רווח למטרות הפועלת פרטית, חברה הוא מא"מ ארגון
ובסביבתה. בירושלים שירותים ומספקת בירושלים ממוקמת

בחודש לקוחות. 2,500 לכ שעות 195,000 כ הארגון סיפק 1986/7 בשנת
%50 כ כאשר לקוחות 200 לכ טיפול שעות 15,600 כ סופקו 1987 אוקטובר
2(^ ו אישי לטיפול $30? כ סיעודי, מקצועי לטיפול הן המסופקות מהשעות
* ועוד. השגחה ליווי, פרהרפואיים, טיפולים משקבית, בניהול לעזרה

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

מעביד, עובד יחסי בסיס על ישירה העסקה בשיטת שיטות: בשתי פועל הארגון
עצמאיים. ממטפלים שירותים שכירת ובאמצעות

הארגון פעולות על פיקוח .2

בלבד. דעתו שיקול עלפי פועל והוא הארגון, פעולות על פיקוח כל אין
המטופלת האוכלוסייה סוג .3

קבוצות. לארבע המטופלת האוכלוסייה את לסווג ניתן
בעיות (כמו חלקית לעזרה וזקוקים מסוימת, תפקודית מבעיה הסובלים א.

וכוי). החלמה בשלבי חולים ראייה,
... נפשית. ולתמיכה להשגחה וזקוקים נפשית, מפגיעה הסובלים ב.

אינם בסוגרים, שולטים (שאינם מלא סיעודי אישי לטיפול הזקוקים ג.
וכדי). בעצמם ולהתלבש לאכול מסוגלים

נפשיות. בעיות עם חריגים, (1)  ילדים ד.
חונכת. של לעזרה הזקוקים (2)

ומעלה. הבינוני הכלכלי מהמעמד קשישים הם מהאוכלוסייה $80; כ כיום
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מפנים גורמים .4

מוסדות באמצעות לפונים והן פרטיים לפונים הן שירות מספק הארגון
משרד זה: לארגון פונים עיקריים ציבוריים גורמים שלושה ציבוריים.

מאוחדת. וקופתחולים הביטחון, משרד הרווחה,

הרווחה משרד של מופנים 7 ל שירות הארגון סיפק 1987 אוקטובר בחודש
היה חודש באותו הארגון בהכנסות חלקו שעות. 604 בכ השוודי) (מהכפר

סיפק מאוחדת, קופתחולים שהפנתה קשישים, מטופלים 25 ל . 2(^ כ
ההכנסות). מסך 153; כ (שהן שעות 425 כ הארגון

ההכנסות). מסך lot (כ שכולים ולהורים לנכים שירות מימן הביטחון משרד

וההכנסות שעות. 14,600 בכ שירות הארגון סיפק פרטיים פונים 168 ל
זה. בחודש ההכנסות מסך %55 היוו

צרכים הערכת .5

המנטלית, בהערכה צורך שיש ובמקרה האחות, בידי נעשית ראשונית הערכה
האחות מקיימת הצרכים הערכת במסגרת הסוציאלי. העובד בידי נעשית היא

השירות. מבקש אצל בית ביקורי הסוציאלי העובד ו/או

השירותים סל .6

מרכזי אבות, לבתי בהכוונה תשלום ללא והדרכה ייעוץ שירות מספק הארגון
שירותים: מספר הארגון מספק לכך בנוסף וכדי. נופש

בביתם: וחולים נכים לקשישים שירותים א.

החלפת וכולל: אחות, עלידי ניתן השירות  סיעודי מקצועי טיפול .1
קטטר. ושטיפת החלפה זריקות, תחבושות,

בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה שירות  פרהרפואי טיפול .2

שולטים שאינם באנשים טיפול הלבשה, האכלה, רחצה,  אישי טיפול .3

בסוגרים.

קניות עריכת בישול, כביסה, ניקיון,  משקבית בניהול עזרה .4
וכוי.

וכדי. קניות, עריכת סידורים, עריכת לביתם, מחוץ קשישים ליווי .5
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להשגחה הזקוקים לקשישים מיועד  הקשיש בבית ללינה מבוגרות נשים .6
בלבד.

שאינם לקשישים משפחה בחיק מגורים מקום סידור  אומנות משפחות ב.
לבד. לגור יכולים

הליכונים, כמו רפואיים, עזרים אספקת כולל:  רפואי ציוד אספקת ג.
מצוקה. ולחצני אורתופדיות נעליים גלגלים, כסאות

הקשיש. לבית חדפעמיים חיתולים הארגון יספק 1988 מרס מחודש החל
במועדונים לפעילות או רפואיים לטיפולים מוגבלים של הסעות  הסעות ד.

וכוי.

הטיפול. שלבי בכל ולמטופל למטפל סוציאלי עובד של  ותמיכה ייעוץ ה.
השוודי הכפר לחניכי בעיקר ניתן השירות  חריגים לילדים מטפלים ו.

בבתיחולים. המאושפזים

עליהם. והשגחה בילדים טיפול משקבית, ניהול  ואומנות בית סוכנות ז.
בית. בשיעורי סיוע  חונכות ח.

ולמחנות. לטיולים ליווי  חובשים ט.

כוחאדם מערך .7

המתמחה ורופא סוציאלית עובדת מנהלים, 2 לארגון  מינהלי כוחאדם א.
האחראי משרה, בחצי סוציאלי עובד .1 מועסקים: לכך בנוסף בגריאטריה.

במשרה אחות .2 המטפלים. עבודת אחר ומעקב ולפיקוח צרכים להערכת
צרכים להערכת פניות, קבלת חדשים, עובדים לריאיון האחראית מלאה
כלליים, שירותים עובדת .3 הסוציאלי. העובד עם בשיתוף ראשונית

במשרה כלכלן .4 וכדי. נהגים ובישול, ניקיון עובדי לריאיון האחראית
.5 כדאיות. ובדיקות תמחיר קביעת הכלכלי, התחום שבאחריותו מלאה,
לפי העובד תעסוקתי, לפסיכולוג בייעוץ הצורך בשעת פונה הארגון

שעות.

עובדים .1 לשניים: העובדים את לסווג ניתן  טיפולי כוחאדם ב. 1

בעיסוק. מרפאים פיזיותרפיסטים, חובשים, אחיות,  מקצועיים
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בעבודה ניסיון ו/או כלשהי, הכשרה בעלי  סמךמקצועיים עובדים .2
דומה.

הכשרתן את שעברו מט"ביות 100 מהם עובדים, 2,000 כ במאגר יש כיום

$50; (מתוכם: מטפלים. 60 כ כיום עובדים בפועל מט"ב. בעמותת
ופיזיותרפיסטים). מטפלים חובשים, $20; ו אחיות *ע)3 מט"ביות,

מט"ב. בעמותת מאורגנת הכשרה קיבלו העובדים מן חלק כאמור,  הדרכה ג.
מנהלת בידי למשפחה כניסתו לפני פרטנית הדרכה ניתנת מטפל לכל אך

האחות. עלידי  התפקודית וברמה הסוציאלי העובד הארגון,
המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

באמצעות אינטנסיבי ומעקב פיקוח הסוציאלי העובד עורך הטיפול בראשית
בית וביקורי טלפוני קשר עלידי המעקב נעשה הזמן במשך בית. ביקורי

הסוציאלי. העובד של דעתו שיקול לפי בתכיפות
מחליף לפתרון, ניתנות שאינן ומטופל מטפל בין בעיות מתעוררות כאשר

המטפל. את הארגון
תעריפים .9

נטו, העובדים ושכר 1988 לינואר הארגון שפרסם (בש"ח) התעריפים להלן
ונו. ונסי העובד להכשרת בהתאם המשתנה

נטו שכר תעריף נטו שכר לשעה תעריף
לשעה לשעה למטפלת לשעה בית למטפלת
לאחות לאחות ולחובש בית לחובש ו

בוקר משמרת
5.95  4.35 11.20 4.50  3.35 9.60 (19.0007.00)

לילה משמרת
7.75  5.70 16.80 5.85  4.40 12.00 (07.0019.00)
9.20  6.75 17.00 6.95  5.20 13.40 וחג שבת

מט"ב. עמותת לתעריף זהה ציבוריים מוסדות למופני התעריף
ומעלה שעות 5 מ החל לפחות; רצופות שעות 52 עבור הם הנ"ל התעריפים

המטפל. ואיכות המטופל תפקוד רמת השעות, למספר בהתאם יורד המחיר
התעריף וכדי) פיזיותרפיסט של אחות, של (מקצועי, חדפעמי לטיפול
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המחירים לביקור. ש"ח 22  מוסדות ולמופני לביקור ש"ח 32 הוא פרטיים לפונים
ונסיעות. מע"מ כוללים אינם

מהתעריפים $40; ל $30; בין נעה ישירה בהעסקה לעובד הארגון של העלות
מינהלה. ולהוצאות העובדים של מקצועי לביטוח משמשת הסכום יתרת לעיל.

חודשי, שכר של בסיס על לשלם ניתן בשבוע שעות של רב במספר מדובר כאשר

ובאיכות הטיפול, שעות במספר בעיקר תלוי וגובהו המשפחה, עם ומתן במשא הנקבע
העובד.

לאדם" "אדם ארגון

טיפול של שירות במתן 1983 מאז הפועל פרטי, עסק הוא לאדם" "אדם ארגון
ממוקם הארגון אחרת. נזקקת ולאוכלוסייה לקשישים תמיכתי וטיפול סיעודי

ובסביבתה. בירושלים שירותים ומספק בירושלים,
הארגון: מאפייני להלן

העסקה צורת .1

של המעסיק הוא השירות שמבקש כך למטפל, מטופל בין כמתוור פועל הארגון
לשביעות תבוצע המטפל שעבודת חודשיים, של בתקופה אחראי הארגון המטפל.

לאחר הצורך. במקרה מטפל להחליף ניתן זו תקופה ובמשך המזמין רצון
המטפל. ועם המטופל עם ישיר בקשר הארגון נשאר זו תקופה

הארגון פעולות על פיקוח .2
דעתו. שיקול ולפי עצמאי באופן פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

לעזרה וזקוקים לבית או למיטה המרותקים קשישים, הם המטופלים מרבית
ולהשגחה. לחברה ובעיקר במשקהבית לעזרה אישית, סיעודית

מפנים גורמים .4

אבות מבתי או מבתיחולים לעתים ומתבצעות פרטיות, הן לארגון הפניות
רופאים. או סוציאליים עובדים בהמלצת
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צרכים הערכת .5

נבחר ולפיהם המטופל צורכי את מגדירים עצמו המטופל או המשפחה רופא
הארגון. מנהלות עלידי מתאים מטפל

השירותי^^, סל ג 6

וכוי האכלה הלבשה, רחצה, שכולל: סיעודי, אישי טי3דל א.

השגחה קטטר, החלפת רחצה, זריקות, כולל: אחיות, של מקצועי שירות ב.
וכוי.

ועוד. קניות ניקיון, בישול, כביסה,  משקבית בניהול עזרה ג.
ובחו"ל. לבית מחוץ והשגחה ליווי ד.

המטופל. בבית לינה ה.

ועזרה לידה, לאחר לאם עזרה שירות בילדים, בטיפול לאם עזרה שירות ו.
חריגים. בילדים בטיפול

כוחאדם מערך .7

משרה. בחצי ומזכירה מנהלות שתי לארגון  מינהלי כוחאדם א.
ומעשיות) מוסמכות (אחיות מקצועי כוחאדם כולל טיפולי כוחאדם ב.

מבתי עזר כח המלצות, או ניסיון תעודות, (עם סמךמקצועיות ומטפלות
כזאת). בעבודה ניסיון כל ללא ונשים חולים

המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

המטפל, את להחליף ניתן זו בתקופה לחודשיים; היא הארגון של האחריות
תקופת תום לאחר הכסף. את להחזיר אף או מרוצה, אינו שהמטופל במקרה

ועם המטופל עם טלפוני בקשר להיות הארגון מנהלות ממשיכות האחריות
בית. ביקורי גם עורכות הן מיוחדים מאוד במקרים המשפחה.

תעריפים .9

בין מתווך אלא ישיר, באופן עובדיו את מעסיק אינו הארגון כאמור,
תיווך. עמלת הארגון גובה בתמורה ומטופלים. מטפלים

טיפול: סוג לפי העמלה, לגביית שיטות מספר להלן
למשך בהתאם משתנה סמךמקצועית מטפלת של תיווך עבור העמלה גובר. א.

השבועיות. השעות ולמספר הטיפול,
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כלל ובדרך הארגון, עלידי נקבע למטפל המטופל שמשלם לשעה התעריף
במעוק. כללית מחירים העלאת עול במקרה אלא הזמן, במעיך אותו מעלים אין

:1988 ינואר לחודעו עזנכונה העמלה גובה טבלת להלן

שעות 40  12 שעות 126 5 מ פרוות שבועות מספר
ות שבועי שבועיות שבועיות שעות טיפול של

ש"רו 90 ש"ח 60 ש"רו 35 אחד שבוע
" 145 " 96 " 56 שבועיים
" 195 " 130 " 76 שבועות שלושה
" 240 " 160 " 93 שבועות ארבעה
" 280 " 186 " 113 שבועות חמישה
" 315 " 210 " 122 שבועות שישה
" 345 " 230 " 132 שבועות שבעה

ש"ח 380 ש"ח 252 ש"ח 146 ממושך זמן

השבועיות השעות מספר על מראש ידיעה כשאין אחות, של טיפול עבור ב.
ש"ח 8 זה סכום (מתוך לשעה ש"ח 10 הוא התעריף הטיפול, ומשך

לשעה. ש"ח 14 הוא התעריף בשבת לארגון). ש"ח 2 ו למטפלת משולמים
לארגון). ש"ח 2 ו למטפלת משולמים ש"ח 12 זה סכום (מתוך

לינה או בשכר מטפלת של הלקוח בבית מגורים הוא הטיפול סוג כאשר ג.

שבועות מספר לפי משתנה התיווך עמלת סמלי, בשכר סטודנטים של בלילה
העמלה: גובה להלן שניתן. השירות

מע"מ) (ללא בשקלים העמלה גובה ניתן שהשירות שבועות מספר
144 אחד שבוע
248 שבועיים
344 שבועות שלושה
408 שבועות ארבעה
480 שבועות חמישה
528 שבועות שישה
544 שבועות שבעה
560 ומעלה שבועות שמונה

■ז
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"מזור" ארגון

טיפל 1987 דצמבר בחודש .1985 מאז רווח למטרות הפועלת בע"מ, חברה

שירותים ומספק בירושלים, ממוקם הארגון קשישים. 5 מהם אנשים, 9 ב הארגון
והסביבה. ירושלים באזור

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

העובדים. של ישירה בהעסקה פועל הארגון
הארגון פעולות על פיקוח .2

דעתו. שיקול לפי עצמאי באופן פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על ^
המטופלת האוכלוסייה סוג .3

ניתוח. לאחר להשגחה הזקוקים חולים א. ■,..■..:
■, * >~>t

את מקבלים ואינם מתמשך, לטיפול או חדפעמי לטיפול הזקוקים אנשים, ב.
מקופתחולים. השירות

לעזרה. וזקוקים תקין יומיומי בתפקוד המתקשים אנשים ג.

ומעלה. בינוני כלכל* ממעמד קשישים הם הפונים מרבית
מפנים גורמים .4

פרטיים. אנשים עלידי אקראי באופן הן הפניות

צרכים הערכת .5

במקצועה. אחות שהיא המנהלת, עלידי צרכיס הערכת נערכת הצורך במקרי
הדרוש. הטיפול את קובעת המשפחה לעתים

השירותים סל .6

קבלת כולל: השירות מקצועיות, אחיות עלידי מסופק השירות עיקר זה בשלב

בטיפול גם עוסקת האחות הצורך במקרי וכדי. קטטר החלפת השגחה, תרופות,
אחיות גם מספק הארגון וטיולים. בישול האכלה, רחצה, כמו סיעודי,

הסמךמקצועי. התחוס יפותח בקרוב בבתיחולים. למשמרות
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 בוחאדם מערך .7

אחות שהיא המנהלת, עלידי ומנוהל מופעל הארגון  מינהלי אדם כוח א. .,

חשבון. ובריאה משפטי ביועץ נעזרת המנהלת במקצועה.
הצגת לאחר המתקבלות אחיות, 60 כ במאגר יש כיום  טיפולי כוחאדם ב.

סמךמקצועיות. מטפלות 4 ו אישי בראיון התרשמות ולפי תעודה

הארגון. מנהלת עלידי הדרכה ניתנת הצורך במקרה  הדרכה ג.
המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

עם בית ביקורי באמצעות וגם טלפוני גם ישיר, אישי קשר יש למנהלת
מצב ועל המטפלים עבודת על משוב מקבלת היא וכך המטפלים, ועם המטופלים

המטופלים.

תעריפים .9

המעודכנים התעריפים פירוט ולאחות. למטפלת  תעריפים סוגי 2 לארגון
לשעה. ש"ח  1988 ינואר לחודש

אחות מטפלת

12.30 10.50 (חול) ולילה יום תעריף
14.20 12.75 וחג) (שבת ולילה יום תעריף

הוא התעריף מזה נמוך שעות למספר לפחות. רצופות שעות 4 ל הם התעריפים
מע"מ. כוללים ואינם נסיעה, הוצאות כוללים התעריפים לביקור. ש"ח 35

*י20. כ היא מקצועי) וביטוח לאומי (ביטוח ולמטפלת לאחות לחברה העלות
לשעה. ש"ח 7.20  מטפלת ושל לשעה, ש"ח 7.80 הוא אחות של עבודה שכר
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"אנוש"  אדם" לשירות "אדם ארגון

מסר לא הארגון .1985 מאז רווח למטרות הפועלת בע"מ, חברה הוא זה ארגון
מרכז בחודש. מספק שהוא טיפול ושעות מטופלים מספר לגבי כמותיים נתונים

מספק בחדרה הסניף בירושלים. וסניף בחדרה סניף לו ויש אביב, בתל הוא הארגון
בירושלים שירותים מספק בירושלים והסניף והשרון, נתניה חדרה, לאזור שירותים

הירדן. עמק באזור שירות לאספקת הדואג קשר, איש קיים ביבנאל ובסביבתה.
והגליל. חיפה לאזור שירות שיספק בחיפה סניף ייפתח 1988 באפריל

הארץ. בכל נעשה בנכים הטיפול

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

בסיס על עובדים, של ישירה העסקה (א) העסקה של צורות בשתי פועל הארגון
משנה קבלני העסקת (ב) חודשי. שכר של בסיס על או לשעה תעריף של

של להנחה זכאי הלקוח ואינסטלציה. חשמל ניקיון, תחזוקה, כמו בתחומים
משנה. קבלן של הרגיל מהתעריף אחוז 3010

הארגון פעולות על פיקוח .2

משרד כדוגמת וממלכתיים, ציבוריים גופים דעתו. שיקול לפי פועל הארגון
להם הנותנים החברה אגפי פעולות על מפקחים הרווחה ושירותי הביטחון

שירות.

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

כמו: היומיום, בחיי לעזרה הנזקק מוגבל אדם בכל מטפל הארגון
היומיום. בחיי בתפקוד לסיוע הזקוקים מוגבלים, קשישים א.

דרכים. תאונות ונפגעי צה"ל נכי  נכים ב.

בבית. וטיפול להשגחה וזקוקים קופתחולים עלידי המופנים חולים ג.
לעזרה. שנזקקים בעייתיים ילדים ד.

ולילד. לאם עזרה ה.

לילדים. חונכים ו.
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צה"ל. נכי הם ניכר ואחוז קשישים הם (88 (ינואר כיום מהמטופלים $75; כ
גם מטפל שהוא כיוון להעריך, לארגון קשה המטופלים של הכלכלי המצב את

הרווחה לשכות כמו ציבוריים, גורמים עלידי וממומנים המופנים בלקוחות
ועוד. קופותחולים העירוניות,

מפנים גורמים .4

באופן שירות רוכשים או לארגון, מטופלים מפנים ציבוריים גורמים מספר
לארגון. וקשישים שכולים הורים שמפנה הביטחון משרד כמו: ישיר.

קופותחולים המשרד. עם ישירות נעשית הביטחון משרד נכי לגבי ההתחשבנות
חברות ישירות. השירות את רוכשות הקטנות הקופות לארגון. מטופלים מפנות
לארגון. נכים ומפנות ישירות דרכים תאונות לנפגעי שירות רוכשות ביטוח

מפנה הרווחה ואגף השירות, את רוכש לאומי לביטוח במוסד השיקום אגף
שירות היא אף רוכשת ומושבים) (קיבוצים העובדת ההתיישבות קשישים.

המטופלים אחוז מהו להעריך לארגון קשה פרטיים. הם הפונים שאר מהארגון.
גורם. כל שמפנה

אחיות. שירותי תחנת ובאיוש בשירותימ עזרה מקבלות מקומיות מועצות

סיעודי. כוחאדם בשירותי עזרה מקבלים וגריאטריים סיעודיים מוסדות

צרכים הערכת .5

צורכי את קובע המזמין הגורם כלשהו, מוסד מטעם היא הפנייה כאשר

להמשך מרופאים המלצה מביאים מביתחולים שיוצאים נכים גם המטופל.
טיפול.

שירות המזמינים אנשים של צרכים הערכת מבצעת החברה של סוציאלית עובדת
סיעודית, עזרה למתן הגופני התפקוד בהערכת צורך יש כאשר פרטי. באורח

בכירה. אחות עלידי והצרכים התפקוד הערכת מבוצעת

השירותים סל .6

חונכות אגף בנכה, לטיפול אגף בקשיש, לטיפול אגף אגפים: מספר בארגון
למוסדות. סיעודי כוחאדם שירותי לאספקת ואגף

שירותים: מספר מספק בקשיש לטיפול האגף א.
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הקשיש. בבית ו/או בביתרוולים והשגחה טיפול .1

האכלה, רחצה, כולל; ביום, מוגבל שעות למספר סיעודי אישי טיפול .2
הלבשה.

בקשיש סיעודי טיפול כולל ביממה, שעות 24 במשך וליווי טיפול .3
הקרובה. ובסביבתו

על שמירה בית, אחזקת  סיעודי לא בקשיש טיפול כולל בית, אם .4
ועוד. קניות בישול, ניקיון,

טיפול כולל השירות ,4 שבסעיף לשירות בנוסף סיעודית", בית "אם .5
וכדי). הלבשה האכלה, (רחצה, בקשיש סיעודי אישי

סיעודי. לטיפול נלווה כשירות בית עוזרת .6
פיזיותרפיים. טיפולים .7

וכדי. חבישות רחצות, לחץ, בפצעי טיפול  חדפעמיים טיפולים .8
עזר. ציוד של וברכישה בהשכרה סיוע .9

(למי ביממה שעות 24 ל (פיליפינים) זרים עובדים עלידי עזרה .10
זר). עובד להעסקת אישור שמקבל

אלצהיימר. בחולי בטיפול המתמחה מחלקה, קיימת .11

(לפי למטופל מטפל בין מלאה להתאמה הדואגת מעקב, מחלקת יש לאגף
למטופל, מטפל בין בקשר בעיות מתעוררות כאשר וכוי) רקע שפה,

לעבודה, להגיע יכול אינו הקבוע המטפל כאשר המטפל. את מחליפים
מחליף. נשלח

בנכה. לטיפול אגף ב.

לעיל. שהוזכרו השירותים מתן .1

הנכה. למגבלות המותאם ציוד השגת .2
שוטף. יומיומי לטיפול ועזרים עזר ציוד של ורכישה השכרה .3

הנכה. של ובשיקום בייעוץ סיוע .4
חדשים. נכים עם ותיקים נכים הפגשת  תמיכה קבוצות .5

הנכה. לצרכי המתאימים מגורים והתאמת איתור .6
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וחולי אוטיסטים למפגרים, חונכות שירותי מספק הארגון  חונכות אגף ג.
בתפקוד. שונות הפרעות בעלי נפש

מוקד כולל: קבוע, טיפול ולמקבלי החברה למנויי  חירום שירותי ד.
כונן בידי מיידי סיוע לבקשת ביממה, שעות 24 הפועל טלפוני, חירום

מיידית. בהתרעה אמבולנס במקום,
תוך חירום צוות של הגעה המאפשר מוקד, עם אלחוטי קשר  מצוקה לחצני

ספורות. דקות

כוחאדם מערך .7

נמצאים: אביב בתל הראשי בסניף  מינהלי כוחאדם א.

נעזרים זה לצורך בקהילה. שירותים לפיתוח האגף באחריותו  מנכ"ל .1

ים. מקצועי ועצים בי

שוטף. בניהול עוסק  אדמיניסטרטיבי מנהל .2
והגבייה. הכספים ענף את גם שמרכז  כוחאדם אגף מנהל .3

ווק. שי מנהל .4

; איכות על ובקרה פיקוח לקיים תפקידן ואחות, סוציאלית עובדת .5
המטופל. בבית השירות

במקצועה. סוציאלית עובדת שהיא החברה, מנויי עם קבועה קשר אשת .6
אחיות סוציאליים, עובדים עובדים: 8 הכולל תפעול, מוקד .7

(עלידי עובדים קליטת ללקוחות, וייעוץ קליטה תפקידם: ופסיכולוגים,
ארגוני). פסיכולוג

המוסדות, עם בקשר להיות הוא שתפקידם סוציאליים, עובדים שלושה .8
מוסדות אותם בידי אליהם שהופנו למטופלים שניתן שירות על לדווח "י

וכוי.

מלאה. במשרה מזכירות שתי .9

עובדת שהיא ועוזרת, סניף מנהל מועסקים בחדרה  בסניפים כוחאדם
שהיא ועוזרת, סניף מנהלת מועסקת  בירושלים ומזכירה. סוציאלית,

ארגוני. פסיכולוג הוא הסניף מנהל  בחיפה סוציאלית. עובדת

36

1



ו

הניהולי כוחהאדם ולכן יחסית, חדשים הינם לעיל המצוינים הסניפים

מצומצם. עדיין והתפעולי
אחיות כמו: מקצועיים, עובדים יש הארגון במאגר  טיפולי כוחאדם ב.

קודם ניסיון עם מטפלים שהם סמךמקצועיים, ועובדים ופזיותרפיסטים,
את שמראיין מיוחד צוות קיים בארגון כלשהי. הכשרה ושעברו בעבודה
היא לעבודה הקבלה בעבודה. וניסיון קודמות המלצות בודק העובדים,

ניסיון. תקופת לאחר

ואחיות מטפלים 550 עובדים ובפועל עובדים, 1,600 כ היום יש במאגר
וגוש אביב תל באזור הם העובדים מרבית צה"ל. בנכי מטפלים ועשרות

מתאימים. מקצועיים בביטוחים מבוטח הטיפולי כוחהאדם דן.

בביתהחולים בנכים למטפלים רשמית לא הכשרה מקיים הארגון  הדרכה ג.

מצטרפת הטיפול בראשית סיעודיים במטופלים מטפלות לגבי תלהשומר.
המטפלת. את להנחות אחות

בנוסף החייאה. קורסי עיון, ימי לעובדיו לערוך הארגון החל לאחרונה
על מוכרת תעודה הכולל למטפלות, יסודי הכשרה מערך החברה מקימה לכך

והרווחה. העבודה משרד ידי

המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

בהמשך המטופל. לבית הגיע שהמטפל לוודא ראשוני, טלפוני פיקוח קיים א.
טיפול לו ושניתן שבערצון שהלקוח לוודא שוטף, טלפוני קשר קיים

תקיו.

של בביתם סוציאלית עובדת של ביקורים באמצעות מקצועי פיקוח קיים ב.
תדירות סיעודיים. מטופלים בבתי אחות וביקור סיעודיים לא מטופלים

לבקשת בהתאם או הסוציאליים העובדים של הדעת לשיקול נתונה הביקורים
המטופלים.

תעריפים .9

למספר המטפל, לסוג הטיפול, לסוג בהתאם המשתנים תעריפים, מספר לארגון
הטיפול. מתן ולשעת הטיפול שעות
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ואחות מטפלת

בשקלים: לשעה התעריפים להלן
אחות מטפלת

11.50 9.75 (19:0007:00) יום תעריף
13.00 11.50 (19:0007:00) לילה תעריף
14.40 12.50 וחג שבוע סוף

לפחות. רצופות שעות 6 ל הם התעריפים

.1031 לתעריף להוסיף יש רצופות שעות 5 של טיפול עבור

..a%5 לתעריף להוסיף יש רצופות שעות 4 של טיפול עבור
על $10? להוסיף יש מטפלת, של מיידית שליחה הדורשת חירום, בקשת עבור

התעריף.

ש"ח. 37.20 הוא שעות לשלוש התעריף בלבד שעות 3 עד של טיפול עבור

ש"ח. 32.40 הוא לשעתיים התעריף שעתיים עד של קבוע טיפול עבור

ש"ח. המומחיות)100150 בסוג תלוי (התעריף דעת וחוות מומחה רופא בדיקת

ש"ח. 38.00 פיזיותרפיסט של טיפול שעת

ש"ח. 32.00 סוציאלי עובד של ביקור שעת

ש"ח. 14.50 שעות) 4 (לפחות ניקיון שעת

ש"ח. 190.00 לחברה חדפעמי תשלום  לקוח אצל למגורים עובד התאמת

יותר. נמוכים התעריפים מוסדות למופני
עצמאיים בקשישים קבוע לטיפול נועדה בית אם של שירות מסגרת  בית אם

חייהם. איכות על לשמור כדי חלקית לעזרה הזקוקים בבית,

בשבוע. פעמים 3 שעות, 4 של טיפול מיחידת בנויה המערכת

ש"ח. 46 שעות) 4) יחידה מחיר
ש"ח. 584 לפיקוח סוציאלי עובד ביקור כולל יחידות), 12) חודשי מחיר

לקשיש לספק נועדה סיעודית בית אם של שירות מסגרת  סיעודית בית אם

(רחצה, אישי בטיפול לקשיש לסייע תפקידה אבות. לבית לכניסה אלטרנטיבה
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כביסה, בישול, קניות, משקהבית: ובעבודות וכוי) חבישה האכלה, הלבשה,

3 במשך יום בכל טיפול כוללת המערכת בסיסי. וניקיון הכרחיות שליחויות

שעות.

הטיפול קבלת עבור לחודש. ש"ח 967.20  ביקורים) 26) חודשית עלות
להלן). (ראה מוזל התעריף למנויים לחודש. ש"ח 208 להוסיף יש בשבתות
יותר: גבוה במחיר בערב) ושעה בבוקר (שעתיים מפוצל שירות לקבל ניתן
ש"ח. 405.44 להוסיף יש בשבתות גם שירות לקבלת לחודש. ש"ח 1,282.40

להלן). (ראה מוזל המחיר למנויים

ש"ח 129 ו ליחיד ש"ח 86 במחיר בארגון שנתי מנוי לרכוש ניתן  מנויים
אדם". לשירות אדם ב"משפחת חבר ולהיות לזוג,

שירותים: למספר זכאי חבר

(2531 עד הנחה  קצרים (טיפולים החברה שירותי כל על 1C^ של הנחה .1
שירות. במתן ועדיפות

בהנחה: לבית עזר בשירותי סיוע .2

וניקיון). אינסטלציה (חשמל, הבית בתחזוקת א.
הבית. ואל מהבית כביסה שירותי ב.

לבית. חמות ארוחות ג.

.$30; עד של בהנחות מומחים רופאים שירותי .3

בהתראה אח או מטפל א. הטלפון: באמצעות לבקש ניתן חירום: שירותי .4
חדפעמי. טיפול ג. אמבולנס. ב. זמן. של מינימלית

השגחה ושירותי נעדרים, משפחה שבני בעת קשישים על השגחה שירותי .5

החבר. עם שוטף וקשר

והפסיכולוגי. המשפטי הסיעודי, בתחום והדרכה הכוונה ייעוץ, שירותי .6
בארץ. טיולים תרבותיים, אירועים .7

עזר. ציוד של ובשכירה ברכישה סיוע .8

ונסיעות. מע"מ כוללים אינם המחירים

ושכרו. מטפל עבודת עלות לגבי נתונים למסור מוכנה אינה החברה

39



למשפחה שירותים מרכז  "למען" ארגון

הארגון .1982 מאז רווח למטרות הפועל פרטי, ארגון הוא "למען" ארגון
סניף נפתח 1988 במרס דן. גוש הוא שלו היעד אזור וכיום גן, ברמת ממוקם

השרון. אזור את לשרת שנועד סבא, בכפר

הארגון: מאפייני להלן

העסקה צורת .1

שיטות: בשתי פועל הארגון

כ 1987 אוגוסט בחודש סופקו זו בשיטה  העובדים של ישירה העסקה א.
סיעודי. אישי לטיפול שעות 1370

המטפל של המעסיק הוא השירות שמבקש באופן  למטפל מטופל בין תיווך ב.

לתקופה עד המטופל לשביעותרצון תבוצע המטפל שעבודת אחראי והארגון
ל 1987 באוגוסט אחראי והיה טיפל הארגון זו בשיטה חודשים. 46 של

שעות. 2500 כ של בהיקף לקוחות, 110

הארגון פעולות על פיקוח .2

דעתו. שיקול לפי עצמאי באופן פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על
המטופלת האוכלוסייה סוג .3

ומעלה, בינוני כלכלי ממעמד קשישים הם הארגון של מהמטופלים 90* כ
ניכר חלק יומיומי. תפקוד במהלך ופיזית מנטלית סיעודית לעזרה הנזקקים
במקום. המטפל של מגורים באמצעות מקיף לשירות נזקקים (30^ מהמטופלים

מפנים גורמים .4

רופאים סוציאליים, עובדים בהמלצת ולעתים פרטיות הן זה לארגון הפניות
עמ משותפת עבודה קיימת כמוכן וקופותהחולים. בבתיחולים ואחיות

הביטחון. למשרד הקשורה פסיכונוירולוגית יחידה
צרכים הערכת .5

ו/או המטופל משפחת עם שיחה כדי תוך צרכים הערכת מכינים הארגון מנהלי
כוללת: הצרכים הערכת בית. ביקורי גם עורכים ולעתים עצמו, המטופל עם

התקציבית. והיכולת הנדרשת ההתערבות תמיכה, גורמי ונפשי, פיזי מצב 1
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וכוי), שעות (היקף סיעודית טיפול תכנית נקבעת הצרכים הערכת לאחר

למשפחה מאפשר הארגון לעתים המתאים. המטפל את המנהלים קובעים ובהתאם

מומלצים. שניים מתוך מטפל לבחור
השירותים סל .6

טיפול ולגבי מוסדי לסידור החלטה לגבי למשפחה,  והדרכה ייעוץ א.
לבני  וקבוצתי פרטני  תמיכתי ייעוץ ואלצהיימר. דמנטים בחולים

ים. הביני דור

וליווי. השגחה  ואלצהיימר דמנטיים בחולים  סיעודי טיפול ב.

וכוי. חברה ניידות, הלבשה, האכלה, רחצה,  סיעודי טיפול ג.
וכדי. סידורים ביצוע כביסה, בישול, ניקיון,  משקבית בניהול עזרה ד.

וכוי. חוקן חבישות, זריקות,  מקצועיים טיפולים ה.
וארוך. קצר לטווח  הקשיש עם מגורים ו.

רפואי ייעוץ .2 בעיסוק. ריפוי פיזיותרפיה, .1 פרהרפואי: טיפול ז.
פסיכוגריאטרים. עלידי

לחולה. עזר ציוד .2 מצוקה. לחצני .1 מרוכזים: שירותים ח.
אינה או נמצאת לא שמשפחה במקרים ניתנים "אפוטרופסות" שירותי ט.

מתפקדת.

כוחאדם מערך .7
האחד מנהלים, שני עלידי ומנוהל מופעל הארגון  מינהלי כוחאדם מערך
מזכירה ומעסיק המיוחד, החינוך מתחום והשני הסוציאלית העבודה מתחום

הגריאטרית, הרפואה מתחום מקצוע באנשי לעת מעת נעזר הצוות מלאה. במשרה

סבא כפר בסניף בייעוץ. בעיקר הסוציאלית, והעבודה הפסיכוגריאטרית

הסוציאלית. העבודה מתחום מנהלות שתי מועסקות

בפועל עובדים, 5,000 כ לארגון כיום יש במאגר  טיפולי כוחאדם
עובדים. 500 מ למעלה 1987 באוגוסט הועסקו

הכשרה שעברו מטפלות מהם סמךמקצועי, הוא הארגון שמעסיק כוחהאדם עיקר
שנמצאו ניסיון) (ללא ומטפלות דומה, בעבודה ניסיון שצברו או כלשהי
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כמו מקצועיים, עובדים הארגון מעסיק כמוכן אישי. ראיון לאחר מתאימות
והמלצות. תעודה סמר על המתקבלים ופיזיותרפיסטים, אחיות

עבודה, כדי תוך שוטף מעקב הארגון מנהלי מקיימים החדשים העובדים על

שטיוניים חולים עם העובדים מטפלים לצורר. בהתאם הדרכה ונותנים
לשבועיים. אחת קבועה הדרכה מקבלים ואלצהיימר (דמנטיים)

המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

עבודת על ובפיקוח במעקב המשפחה את לערב הארגון מנהלי מנסים זה בתחום
בעיות, כשמתעוררות ו/או תומכת משפחה כשאין חריגים, במקרים המטפל.

מטפל. מחליפים הצורך ובמקרי בית, ביקורי המנהלים עורכים
ובהמשך יותר, אינטנסיבי מעקב המנהלים מבצעים הטיפול בראשית כלל, בדרך

שיחת או בית ביקור (באמצעות לחודש אחת לפחות אך הדעת, שיקול לפי
טלפון).

תעריפים .9

סמךמקצועיות. ולמטפלות לאחיות מסווגים מהארגון שהתקבלו התעריפים
היום\ בשעות סמךמקצועיות מטפלות עלידי כיום מסופק השירות עיקר

:1988 לינואר הארגון שפרסם התעריפים להלן
לייעוץ. ש"ח 60  הארגון מנהלי עלידי ייעוץ א.

חדשים: בשקלים ישירה בהעסקה לשעה ואחיות מטפלות תעריף ב.
אחות בית מטפלת

12.50 9.50 (19:0008:00) יום תעריף
12.50 10.40 (08:0019:00) לילה תעריף
15.00 11.90 ושבת חג תעריף

לפחות. רצופות שעות 5 עבור לשעה, הם הנ"ל התעריפים
הרגיל. התעריף על 10^£ להוסיף יש רצופות שעות 4 של סיוע עבור
הרגיל. התעריף על *י15 להוסיף יש רצופות שעות 3 של סיוע עבור

המשפחה. עם משאומתן עלידי תעריף נקבע בלבד שעות 2 של סיוע עבור
נסיעה. והוצאות מע"מ כוללים אינם המחירים בחודש: פעמיים מתבצע התשלום
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i
%75 של בגובה תיווך עמלת הארגון גובה למטופל מטפל בין תיווך על

בגובה עמלה או אחריות, חודשי 64 ומספק המטפל של אחת חודשית ממשכורת
האחריות בתקופת אחריות. חודשי 21 עבור אחת חודשית ממשכורת $50; של

להחליף ניתן הצורך במקרה והמטפל, המטופל לשביעותרצון הארגון אחראי
המטפל. את

ממנהלי אחד בנוכחות למטפל המטופל בין במשאומתן נקבע לשעה התעריף
הארגון.

האחריות להארכת ביטוח תכנית למשפחות הארגון מציע האחריות תקופת בתום
המטפל. של החודשי מהשכר %6 תמורת

המועסקת מטפלת של העבודה עלות לגבי אינפורמציה למסור מוכן הארגון אין
נטו. שכרה ולגבי עלידו

בע"מ ועזרה ליווי סיעוד,  "סלע" ארגון

בתל ממוקמת החברה .1987 מאז רווח למטרות הפועלת פרטית חברה היא "סלע"

השרון, רמת סבא, כפר רעננה, דן, גוש הם: שלה השירות יעד אזורי וכיום אביב,

לציון. וראשון חולון,

שהיא הטיפול ושעות המטופלים מספר לגבי כמותיים נתונים מסרה לא החברה

בחודש. מספקת

הארגון: מאפייני להלן
. העסקה צורת .1

ישיר. באופן העובדים את מעסיקה החברה

החברה פעולות על פיקוח .2

דעתה. שיקול לפי עצמאי באופן פועלת והיא פיקוח, אין זו חברה על

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

ופיזית. מנטלית סיעודית, לעזרה הנזקקים מוגבלים בקשישים מטפלת החברה
הם מהמטופלים $50; מ יותר מוגבלים. ובילדים בנכים החברה מטפלת כן

ומעלה. בינוני כלכלי ממעמד קשישים
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מפנים גורמים .4

ציבוריים, גופים בהמלצת ולעתים פרטי באופן נעשות זה לארגון הפניות
וקופותהחולים. בתיחולים העירייה, עול רווחה שירותי לאומי, ביטוח כמו
הגוף עלידי או המזמין הגוף עלידי נעשית הצרכים הערכת  צרכים הערכת .5

עלידי שמועסק סוציאלי עובד זאת עושה הצורר במקרה לארגון. שמפנה
החברה. ומנהלת החברה

השירותים סל (6)

והשגחה, גילוח הלבשה, האכלה, רחצה, כולל:  סיעודי אישי טיפול א.
וכוי. חברה

וכד', קניות כביסה, בישול, ניקיון, משקבית: בניהול עזרה ב.

וכדי. לבדיקות לסידורים, ליווי ג.
וכדי. חבישות זריקות,  אחיות עלידי מקצועי טיפול ד.

בדיבור. ריפוי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפיה,  פרהרפואי טיפול ה.

מדריכים בכר המעוניינים למועדונים מספקת החברה  מחול בעזרת ריפוי ו.

מחול. בעזרת לריפוי

כוחאדם מערר .7

מנהלות שתי עלידי ומנוהלת מופעלת החברה  מינהלי כוחאדם א.

שעות. לפי המועסק סוציאלי בעובד נעזר הצוות אקדמאיות.
מהם: עובדים, 300 כ לחברה כיום יש במאגר  טיפולי כוחאדם ב.

אחים חובשים), מט"ב, (קורס כלשהי הכשרה שעברו מטפלים מלווים,
מתאימה תעודה סמך על לעבודה מתקבלים המקצועיים העובדים ואחיות.

אישי. בראיון התרשמות ולפי המלצותיהם שנבדקו ולאחר
ו/או החברה מנהלת עלידי במשפחה הטיפול התחלת לפני ניתנת הדרכה ג.

הסוציאלי. העובד

המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

קבוע טלפוני קשר באמצעות מפקחים הסוציאלי והעובד הארגון מנהלות
על לדווח המטופל חייב כמוכן דעתם. שיקול לפי  התכיפות בית; וביקורי
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המטפלת. עול העבודה שעות

תעריפים .9

:('88 לינואר (נכונים הארגון שפרסם בש"ח, התעריפים להלן
מוסמכת אחות מעשית אחות מטפל מלווה

11.50 10.75 9.75 8.50 יום תעריף

12.85 12.00 11.50 10.00 לילה תעריף
14.30 14.00 13.00 10.00 וחג שבוע סוף

מינימום. שעות 4 עבור הם הנ"ל התעריפים
אחוז. 1012 לתעריף להוסיף יש זה שעות ממספר פחות

נסיעה. והוצאות מע"מ כוללים אינם המחירים
נטו. ושכרו המטפל עבודת עלות לגבי מידע למסור מוכנה אינה החברה

לחולה1 עזרה שירות "שע"ליי ארגון
סיפק 1988 ינואר בחודש .1979 מאז הפועל פרטי, עסק הוא שע"ל ארגון
בביתם סיעודי אישי טיפול קיבלו מהם 6C^ כ לקוחות; 30 ל שירות הארגון
בעיקר מקצועיות, מאחיות שירות קיבלו 40* וכ סמךמקצועיות מטפלות בידי
הגליל ועד מחדרה הם שלו היעד ואזורי בחיפה ממוקם הארגון בבתיחולים.

בחיפה שירות מספק הוא בפועל מנשה. חבל ואזור המערבי הגליל כולל העליון,
בסביבה. ובקיבוצים בנהריה בעכו, ובקריות,

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

ישיר. באופן עובדיו את מעסיק הארגון
הארגון פעולות על פיקוח .2

דעתו. שיקול לפי פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על
יי  י י 11 ■

חיפה. בעיר לקשישים השירותים מיפוי מפרויקט נלקח המידע .1
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ו

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

בבית, פיזיותרפי או סיעודי לטיפול הזקוקים מוגבלים, אנשים בעיקר
לעזרה הנזקקים קשישים, הם מהמטופלים 903, כ במוסד. או בביתרוולים

אבות. ובבתי בבתיחולים בביתם,

מפנים גורמים .4

מכבי, קופתחולים כמו ממוסדות, וכן פרטי באופן הן לארגון הפניות
הפניות1 אבות. לבתי גם מטפלים מספק הארגון שיתופיים. ומושבים קיבוצים

נעמ"ת רווחה, לשכות כמו ציבוריים גורמים בהמלצת לפעמים נעשות פרטיות
ה". ו ו "ארו ו ן איל" כמו התנדבותיים וארגונים

צרכים הערכת .5

ציפיותיו את ומגדיר והתפקודי, הרפואי מצבו את מגדיר השירות מזמין
מחודש החל מטפל. מותאם לדרישות בהתאם לו. הנחוצה העזרה סוג לגבי

צרכים, הגדרת לשם משרה, בחצי סוציאלית עובדת החברה מעסיקה 1988 ינואר
השירות. איכות על ופיקוח מעקב

השירותים סל .6

החולה. ובבית בבתיחולים חולים על פרטית השגחה א.
בבית בניידות עזרה הלבשה, האכלה, רחצה, שכולל: סיעודי, אישי טיפול ב.

וכוי.

בישול, החולה, סביבת ניקיון על שמירה  משקבית בניהול עזרה ג.
כביסה. קניות,

ושיקום. לסיעוד הזקוקים ונכים חולים ליווי ד.
וכוי. תחבושות החלפת קטטר, החלפת  חדפעמיים מקצועיים טיפולים ה.

ועוד). נכים עגלות (קביים, שיקום אבזרי של והשכרה מכירה ו.
כוחאדם מערך .7

עובדת מועסקים: לכך בנוסף מנהלים. שני לארגון  מינהלי כוחאדם א.

שמסופק, השירות איכות על ולפיקוח צרכים להערכת האחראית סוציאלית,
ופקידה. לצורך בהתאם מכירות מקדם
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בפועל ואחיות. אחים מטפלים, 80 כ במאגר יש כיום  טיפולי כוחאדם ב.

ואחיות. סמךמקצועיים מטפלים 33 עובדים
המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

ובאמצעות טלפוני קשר באמצעות הסוציאלית, העובדת עלידי נערך הפיקוח
בית. ביקורי

בית ביקור הסוציאלית העובדת עורכת טווח, ארוך הוא הטיפול כאשר

בחודש. פעם של בתדירות

תעריפים .9

:1988 לינואר פרסם שהארגון בש"ח, התעריפים להלן
לאחות לשעה תעריף למטפלת לשעה תעריף

10.00 8.00 יום תעריף

11.00 9.00 לילה תעריף
14.00 10.00 וחג שבת תעריף

והוצאות מע"מ כוללים ואינם לפחות רצופות שעות 4 עבור הם התעריפים
ביטול שעת עבור תשלום הארגון גובה חיפה לעיר מחוץ הוא הטיפול כאשר נסיעה.

זמן.

לחולה1 פרטי עזר כוח  כע"ל ארגון
ממוקם הארגון .1985 מאז רווח למטרות הפועל פרטי, עסק הוא כע"ל ארגון
מספר לגבי נתונים מסר לא הארגון ונהייה. חיפה הם שלו היעד ואזורי בחיפה,

טיפול. ושעות מטופלים

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

ישיר. באופן העובדים את מעסיק הארגון

; חיפה. בעיר לקשישים ההשירותים מיפוי מפרויקט נלקח המידע 1
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הארגון פעולות על פיקוח .2

דעתו. שיקול לפי פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על
המטופלת האוכלוסייה סוג .3

מהאוכלוסייה $90; כ לידה. לאחר אמהות ילדים, חולים נכים, קשישים,
ובבתיחולים. אבות בבתי בביתם, לעזרה הנזקקים קשישים הם לארגון הפונה

מפנים גורמים .4

פונים אבות בתי המשפחות. עלידי אקראי באופן בעיקר מתבצעות הפניות

פרטיים). (בעיקר בתירוולים וכן שירות, לקבלת
צרכים הערכת .5

ביתחולים, או אבות בית המשפחה, המזמין: הגורם עלידי נקבעת כלל בדרך
המזמין. לדרישת מתאים כוחאדם מספק והארגון

השירותים סל .6

החולה. ובבית אבות בבתי בבתיחולים, נזקקים על פרטית השגחה א.
הלבשה, רחצה, כולל: ונכים, חולים לקשישים, וסיעודי אישי טיפול ב.

בבית. בניידות עזרה האכלה,

וכדי. כביסה בישול,  משקבית בניהול עזרה ג.
ובחו"ל. בארץ וילדים נכים חולים, קשישים, ליווי ד.

ועוד. עיסוי זריקות, מתן כמו מקצועיים, טיפולים ה.
ובתינוק. ביולדת טיפול ו.

כוחאדם מערך .7

אחד. מנהל עלידי ומנוהל מופעל הארגון  מינהלי כוחאדם א.
מטפלים: סוגי 3 מעסיק הארגון  טיפולי כוחאדם ב.

מט"ב). הכשרת (כמו כלשהי הכשרה בעלות סמךמקצועיות מטפלות .1
■>:,!..  הכשרה. ללא עזר כוח .2

ואחיות. אחים .3

בקשישים מטפלים 11 מתוכם מטפלים. 14 הועסקו 1988 פברואר בחודש
בבתיחולים. מועסקות אחיות 3 בקהילה;
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■<■ המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

החולה מצב על לארגון המטפלים של יומיומי דיווח באמצעות נערך הפיקוח
מעורבים והרופאים המשפחה לכך בנוסף היום. באותו שהוגש טיפול וסוג
ממנו המקבלים במוסדות פתע ביקורי גם מקיים הארגון ובפיקוח. בטיפול

שירות.

תעריפים .9

.1988 לינואר הארגון שפרסם בש"ח, התעריפים להלן
לשעה תעריף

לאחות למטפלת עזר לכוח
11.0010.00 10.0009.00 10.0008.00 יום תעריף
13.0012.00 12.0011.00 10.00 לילה תעריף
14.00 13.00 12.00 וחג שבת תעריף

והוצאות מע"מ כוללים ואינם לפחות, רצופות שעות 4 עבור הם התעריפים
ביטול שעת עבור תשלום הארגון גובה חיפה, לעיר מחוץ הוא הטיפול כאשר נסיעה.
ש"ח 1,200 בין נע התעריף ביום) שעות 8 (לפי חודשי הוא התשלום כשבסיס זמן.

ש"ח. 1,500 ל לחודש

נע"מ "אלסןאסיף" ארגון

ינואר מחודש רווח למטרות הפועלת בע"מ, פרטית חברה היא "אלסןאסיף"
מטולה. ועד מנתניה הם היעד ואזורי בחיפה, ממוקמת החברה .1988

החברה: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

ישירה. בצורה עובדים מעסיק הארגון

החברה פעולות על פיקוח .2
דעתו. שיקול לפי עצמאי באופן פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על
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י : ,.■ המטופלת האוכלוסייה סוג .3

ונזקקים ומעלה בינוני כלכלי ממעמד שהם בלבד, בקשישים מטפל הארגון
בטיפול לקוחות 10 בכ מטפל הארגון כיום היומיום. בחיי כלשהי לעזרה

לקוחות. 3 ל אבות בבית מיסוד ומסדיר אישי,

מפנים גורמים .4

מנהלי שערכו פרסום מסע בעקבות פרטיות. הן הפניות חדש, והארגון היות

לארגון. קשישים ביוזמתם להפנות קשישים עם העוסקים מוסדות החלו הארגון

צרכים הערכת .5

השירות את מספק והארגון השירות, מבקש עלידי נעשית הצרכים הערכת

המבוקש.

השירותים סל .6

כולל:  הקשיש בבית שירותים א.

סיעודי, אישי טיפול
ן, ניקיו שירותי

וליווי, שמירה
אחיות, של מקצועי שירות

רפואי, ציוד ובשבירת ברכישת עזרה

מוכנות, חמות ארוחות

הבית, ואחזקת תיקונים

משפטי, יעוץ י

פסיכולוגי. וייעוץ וביטוח מיסוי

ואחיות מטפלות תרבות, שירותי ציוד, אספקת  אבות לבתי שירותים ב.
אבות בתי בהקמת פרטיים יזמים של לשירותם הוקם כמוכן אבות. לבתי
בארגון ועזרה ייעוץ לצורך כספים ואנשי אדריכלים מתכננים, צוות

אבות. בבתי קשישים בסידורי גם עוסקת החברה ובניהול.
לגיל המותאמים לחוגים להירשם ניתן המשרד באמצעות  ופנאי תרבות ג.

ובחו"ל. בארץ טיולים ריקודים, שירה, כמו הזהב
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לתת אמור חיפה אוניברסיטת עם משותף צוות  לגמלאות לפרישה הכנה ד.

חברתיים, היבטים על דגש עם לפרישה, כהכנה וסדנאות הרצאות
וכוי). פנסיה גמל, (קופות וכלכליים פסיכולוגיים

כוחאדם מערך .7
המיוחד החינוך מתחום האחד מנהלים, עוני לארגון  מינהלי כוחאדם א.

בגורמים נעזרים המנהלים ומזכירה. בניהול שעסק מהנדס והשני

ומנהל סוציאלית עובדת פסיכולוג, (רופא, לצורך. בהתאם מקצועיים
חשבונות).

אחיות 15 כ כוחהאדם במאגר לארגון יש כיום  טיפולי כוחאדם ב.

מטפלות 30 כ מתוכן מטפלות, 50 כ מוסמכות, אחיות 15 כ מעשיות,
ורופא, בלילות לשמירה חובשים קיימים כמוכן סיעודיים. לא בקשישים

לעובדים. הדרכה ניתנת לא זה בשלב הצורך. לפי שמועסק
המטופל בבית הטיפול איכות על פיקוח .8

קשר יוצרים הצורך במקרי עצמו. מהמטופל משוב באמצעות הוא הפיקוח כיום
בית. ביקורי ומבצעים המטופל עם טלפוני

תעריפים .9

התעריף ש"ח. 13 ל לשעה ש"ח 10 בין נע שהוא סוג מכל לטיפול התעריף

יש ובחגים בשבתות הלילה, בשעות נסיעה. הוצאות כולל ואינו מע"מ, כולל
כולל לא לשעה ש"ח 6 כ הוא מטפלת של העבודה שכר .$20; לתעריף להוסיף

כ מהלקוח גובים כזה במקרה חודשי. בסיס על העובד מועסק לעתים נסיעות.
כ מתוכם מקבל והעובד בחודש, שעות 200 כ עבור מע"מ כולל ש"ח 1300

לחודש. ש"ח 700
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לחולה מסורה עזרה  עמ"ל ארגון
ממוקם הארגון .1983 מאז רווח למטרות הפועל פרטי, עסק הוא עמ"ל ארגון

קיבוצים 35 ל עיירות הארגון מספק בפועל הארץ. בכל שירותים ומספק בחיפה
בארץ.

הארגון: מאפייני להלן
העסקה צורת .1

ישיר. באופן העובדים את מעסיק הארגון

הארגון פעולות על פיקוח .2

דעתו. שיקול לפי פועל והוא פיקוח, אין זה ארגון על

המטופלת האוכלוסייה סוג .3

בבית, פיזיותרפי או סיעודי לטיפול הזקוקים מוגבלים, אנשים בעיקר

במוסד. או בביתחולים

מפנים גורמים .4

ואחיות רופאים בהמלצת לעתים או פרטי, באופן מתבצעות זה לארגון הפניות
מבתיחולים. סוציאלי שירות של או מבתיחולים

צרכים הערכת .5

הארגון עובדת עם הטיפול מבקש של שיחה באמצעות נעשית צרכים הערכת
במקצועו. רופא שהוא הארגון, מנהל עם בשיתוף ולעתים סוציאלית, ועובדת

מתאים. מטפל נקבע הצרכים להגדרת בהתאם

השירותים סל .6 4

בבית. ניידות האכלה, הלבשה, רחצה, כולל: סיעודי, אישי טיפול א.
וכוי. כביסה בישול, ניקיון, משקבית: בניהול עזרה ב.

תחבושות, החלפת זריקות,  וחובשים אחיות עלידי מקצועי טיפול ג.
וכוי. קטטר החלפת לחץ, בפצעי טיפול

חיפה. בעיר לקשישים השירותים מיפוי מפרויקט נלקח המידע ^1
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כוחאדם מערך .7

; לכך נוסף במקצועו. רופא שהוא מנהל יעי לארגון  מינהלי כורואדם א.
/ ועם המטופלים עם קשר על לשמירה כאחראית סוציאלית עובדת מועסקות

הארגון. של תקין לתפעול כאחראית ציבור יחסי ואשת המטפלים,
בפועל ואחיות. מטפלות 600 כ לארגון יש במאגר  טיפולי כוחאדם ב.

ואחיות. מטפלות 150 מועסקות
המטופל בבית השירות איכות על פיקוח .8

ועם המטפל עם טלפוני קשר באמצעות מתבצע השירות איכות על הפיקוח
הדעת. שיקול לפי בתכיפות בית, ביקורי ובאמצעות המטופל

תעריפים .9

:1988 לינואר פרסם שהארגון בש"ח התעריפים להלן
[ לשעה תעריף

מוסמכת לאחות מעשית לאחות למטפלת
11.00 9.50 10.0008.00 יום תעריף
13.00 12.0010.70 11.0010.00 לילה תעריף
16.00 13.00 12.00 שבת תעריף

לתעריף. 50^ להוסיף יש בחגים
נסיעה. והוצאות מע"מ כוללים אינם המחירים
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National Information Center for LongTerm Care Services
JDCIsrael and the Brookdale Institute initiated the establishment

of a National Information Center to supply ongoing and uptodate
information on community and institutional longterm care services.
This information system is unique in that it gathers information from a

variety of bodies, and is able to present it on a unified and agreed
basis. As a result, the Information Center is a decisionmaking and

policymaking source for the various agencies on the national and

local /regional levels.
The information gathered in the Center refers to various aspects !

of the service system, including: the range of available services and

the differences in service supply by region, changes in the provision
of services over time, future development plans, and projections of
future needs.

The system thus provides an overall organizational viewpoint as
well as one which links the past, the present and the future. The

Center also supplies periodic reports on the developments in various
areas, and replies to approaches by organizations who require
information for their ongoing needs.
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Abstract

The Nursing Insurance Law, which entered into effect on APril
1988, is intended to assist elderly who are disabled in ADL to remain
in their homes and in the community. By virtue of this law, elderly
with severe disabilities will receive financial assistance for
purchasing home care services.

Prior to the introduction of this law, public referrals, such as
the Ministries of Social Affairs and Health and the sick funds' mainlY

used services supplied by the MATAV organization and by private
independent caregivers. However, in the light of the growing demand for
services following the implementation of the Nursing Law, the private
sectors ' s role in the supply of these services is expanding.

This report reviews most of the organizations active at the
beginning of 1988, and covers 13 organizations in 311. since then' manv

more organizations have been established, so that the rePort does not
encompass all existing organizations. It is the first stage ln an
effort to monitor the development of organizations supplying home care
services to the elderly.

The goals of this report are: to examine the private sector and

its ability to supply some of the demand generated by the Nursing
Insurance Law; to examine the need for regulation to assure adequate
care; and to compare the charges of services in public organizations
with those in private organizations, as well as among the different
private organizatons.

The report presents a detailed description of each organization,
covering a number of aspects: . ■ /

a. Organizational  the organizational structure, operating methods



and geographic coverage of each organization, the types of
services supplied, and sources of finance.

b. Target population and manpower  type of population receiving
care, and the quantity and training of the caregivers.

c. Economic aspect  the charges per hour by type of service.

The findings indicate that there are considerable differences
among private and public organizations:
* While the public organizations specialize mainly in personal care,

the private organizations supply a large variety of homecare
services (such as personal care, homemaking help, medical services
by nurse and aides, physical and occupational therapy, and
escorting and running errands).

* Most elderly who receive care from public organizations (mainly
MATAV) are referred by the Ministries of Social Affairs and Health
and by the General Sick Fund. On the other hand, the private
organizations deal with elderly referred by other institutions
(the smaller sick funds and the Ministry of Defense) and with
people who apply privately.

* While the public organizations provide training for the manpower

they employ, the private organizations have no organized training
programs.

* Costs of services vary greatly among private organizations and

between private and public organizations. For example. in January
1988 the cost per hour of personal care in MATAV for private
clients ranged from 7.40 NIS to 8.80 NIS and for public referrals
 7.05 NIS. The private organizations' prices were higher: from

i



9.20 NIS to 11.50 NIS.

The private organizations' prices are subject to a minimum number

of consecutive hours of care that the service provider has to
spend at the client's home (usually 34 hours); the public
organizations are more flexible.

This report has been prepared by the National Information Center
for Services for the Elderly, which is operated jointly by the
Brookdale Institute and JDCIsrael.

We wish to thank all the organizations and agencies that made it
possible to carry out the survey.

We are grateful to Jack Habib, Director of the Brookdale
Institute, for his encouragement and helpful comments. Our thanks are
also due to Bilha Allon and Etty Mazor who typed the report.
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