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מבוא 1

ציפייה על מצביעות הדמוגרפיות והתחזיות באוכלוסייה, המוגבלים הקשישים בשיעור מהיר גידול חל האחרונות בשנים
של הצרכים עם להתמודד השירותים מערכת בפני אתגר מציב לטיפול הזקוקים הקשישים במספר הגידול זו. מגמה להמשך
המערכת וייעול בשירותים, המושקעים המשאבים הגדלת משלימים: צעדים שני דורשת זו התמודדות זו.1 אוכלוסייה

הקיימים. המשאבים של מירבי ניצול שיאפשר הארגונית
הקשישים יכולים כיום שונים. ארגונים בין שירותים להספקת האחריות פיצול עלידי מאופיינת ממושך לטיפול המערכת
על מבוססת זו חלוקה המימון. הסדרי של ומוסכמת ברורה חלוקה של במסגרת הפועלים ארגונים, מכמה שירותים לקבל
והמקצועיים, הרפואיים הביתי הטיפול שירותי כל על אחראית קופתחולים הקשיש. של התפקודי מצבו ועל השירות סוג
ביחס למעשה מתעוררות האחריות בחלוקת בעיות המקצועית. הסוציאלית העבודה לתחום אחראיים הרווחה שירותי ואילו
שינוי חל כאשר למשנהו אחד מארגון הקשיש העברת מחייב באחריות הפיצול המוסדי. ולטיפול הלאמקצועי הביתי לטיפול
הקשיש, של לסיווגו שהקריטריונים העובדה, גורמת נוספים קשיים הטיפול. ברצף המעבר פוגע מלא, תיאום בהעדר במצבו.
ברור לא במקריגבול, ובעיקר מסוימים, במקרים וחדמשמעיים. ברורים אינם הארגונית, האחריות נקבעת שעלפיהם

בקשיש. הטיפול על אחראי ארגון איזה
הטיפול. תכניות ומימוש ההערכה ביצוע לצורך באלה אלה תלויים השונים שהגורמים משום מורכב, המערכות בין הקשר
גם כך תפקודיות. הערכות ביצוע לצורך אחרים בארגונים באחיות תלויים הרווחה בלשכת הסוציאליים העובדים לדוגמה,
צורכי כל על לענות היכול עו"ס של סגל מעסיקה שאינה מכיוון הרווחה לשכות עובדי מצד סיוע להסדרי נזקקת קופתחולים

והמעקב. הסוציאלית ההערכה בתחום קופתחולים, של המטופלים
בתחום שאינם שירותים למתן המלצותיהם אישור לצורך אחרים בארגונים כמובן, תלויים, הארגונים כל כך, על נוסף

מימונם.
אחריות של בסיס על המנוהלת מערכת במסגרת עצמאי באופן אחריותו את לממש יכול אינו ארגון ששום איפוא יוצא

בה. הפועלים השונים הארגונים בין תיאום של במיוחד רבה מידה מחייב כזו מערכת של היעיל תפקודה כוללת.
תוך ולכן, והחברתי הנפשי הפיזי, בתחום בעיות של שילוב עלידי הקשישים של מצבם מאופיין רבים במקרים כן, על יתר
בצורה לענות עלמנת ביניהם פעולה לשתף בצורך מכבר זה הכירו השונים בארגונים העובדים המערכת, אפיוני הבנת
והערכת המידע מאיסוף החל הקשיש, של טיפולו שבניהול השלבים בכל דרוש זה פעולה שיתוף הקשישים. צורכי על הולמת

הקשיש. של מצבו אחר שוטף במעקב וכלה ויישומה, הטיפול תכנית גיבוש דרך מצבו,
והעובדים המרפאות אחיות יעבדו לפיו הסכם במסגרת קופתחולים, לבין הרווחה משרד בין הקשר מוסד 1979 ב
את הבהיר לא הפעולה, שיתוף מהות את פרט לא ההסכם אולם, חברתיים. לשירותים מהלשכה הכוללניים הסוציאליים

למימושם. להביא ניתן וכיצד היעדים
זאת, עם יחד בקשיש. לטיפול הנוגע בכל תיאום דפוסי ומיגוון פעולה שיתוף של שונות רמות התפתחו שונים במקומות
בתיאום לקשיים עדויות ישנן כמוכן לביצוען. מתאימים כלים או שיטתי, באופן מקיפות הערכות לביצוע נוהל אין לרוב

אחריהם.2 במעקב והן השירותים ארגון בשטח הן בקשישים, הטיפול של שונים בשלבים
בין הפעולה שיתוף את וממסדת המסדירה מפורטת תכנית בהנהגת צורך שיש להכרה הגיעו הרווחה ומשרד קופתחולים
מוגבלים, לקשישים אינטגרטיבי וסוציאלי בריאותי טיפול של מודל וליישם לפתח התכנית מטרת הארגונים. בשני העובדים
הטיפול רצף את יחזק זה פעולה שיתוף סוציאלית. ועובדת אחות של צוות באמצעות טיפול ניהול של מודל על מבוסס שיהיה
לתת עלמנת הנדרשים הנוספים השירותים לפיתוח בסיס ויתן בקהילה המשאבים של אופטימלי גיוס יאפשר בקשיש,

הקשישים. לצורכי הולמים פתרונות

.1985 הסיעוד, חוק להפעלת לעקרונות המלצות מתוך הבאות", ובשנים היום מוגבלים לקשישים ארציים "צרכים ש. באר, ח., פקטור, ג'., חביב, 1

.1986 ארגוניים, הליכים לקשישים: בשירותים הטיפול ניהול ת. הרון, מ., כהן, ג'., חביב, ג'., ברודסקי, 2
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וקופת והרווחה העבודה משרד מטעם שונים מקצוע ובעלי נציגים שכלל רבמשרדי עבודה צוות עלידי גובשה זו תכנית
לגיבוש ותרמו הדיונים של שונים בשלבים השתתפו ואשל הבריאות משרד של נציגים ברוקדייל. מכון עם ובשיתוף חולים,
טיפולי למערכת האגף "הצעות דו"ח  השירותים מערך בארגון שדנו ועדות של העבודה על מבוססות ההמלצות התכנית.

מנצ'ל. ד"ר של בראשותו גריאטרית הביןמוסדית הוועדה והמלצות חבוט, ד"ר של בראשותו בית"
כבר הפועלים ארגוניים, בין צוותים המפעילות מתכניות שנלמדו לקחים ליישם ניסינו הנוחלים, ובפירוט התכנים בגיבוש

בשדה:
של (סקירה רב זמן מזה לתיאום תכניות קיימות בהם וכוי, חיפה אזור שמש, בית ברק, בני כמו באזורים שנרכש הניסיון 

.(1986 ברוקדייל, מכון וחברתיים, בריאותיים ארגונים בין לתיאום קיימות תכניות
הערכה לצוותי ונוחלים להמלצות הוועדה (דו"ח בירושלים משותפות ועדות של מסגרת להקים האחרונה השנה של הניסיון 

.(1985 פבלן, אסתר מקובר, פרידה דווידסון, ד"ר טל, דבורה עזריאלי, שרה צור, מיכאלה לביא, אילה  בירושלים
אביב תל שבע, באר ירושלים,  אזורים בארבעה לקשישים השירותים אספקת במערכת ארגוניות בעיות של הסקירה 

.(1986 ברוקדייל, מכון ארגוניים, היבטים  בקשישים הטיפול ניהול (דו"ח לאומי לביטוח המוסד ביוזמת  וחיפה
אליא, בן נחום הערכה; מחקר מונע, לטיפול הניסיוניות (התכניות אשל של מונע לטיפול הוועדות במסגרת שנרכש הניסיון 

.(1984

(Gross, a., Gross. j.. במרפאות, סוציאלית עבודה של בשילוב הצורך על והמצביעות הנגב פרויקט במסגרת שנעשו עבודות 
d Einstein, R. "Defining the Role of the Social Worker in Primary Health care', 1983.)

המרפאות עבודת של שילוב נעשה במסגרתם בארץ אזורים במספר המרפאות בעבודת מניעתית גישה לשלב הנסיונות 
יהודה, אור בירושלים, גנים עיר קופתחולים: מרפאות 4 ב מניעתית גישה בעלות תכניות (סקירת הרווחה לשכות עם

.(1985 ברוקדייל, מכון עמידר, רמת השרון, רמת
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המוצעת המסגרת 11

הארצית התכמת משרות א.
והחברתי) הנפשי הבריאותי, (בתחום הקשיש צורכי של כוללת ראייה להבטיח .1

שונים. מקצוע אנשי בין העבודה חלוקת של ברורה הגדרה תוך הקשישים צורכי לסיפוק כוללת אחריות הגדרת .2

עם ומתואמת גמישה יעילה, בצורה הקשיש לצורכי מענים מתן הטיפול. בתכנית שונים שירותים לשלב אפשרות .3

המשפחה. יכולת
שירותים. למתן בנוגע החלטות קבלת ושל לעזרה פנייה של תהליכים הפשטת תוך לשירותים, הקשיש גישת ייעול .4

המשותף. הטיפול ניהול טופס מיחשוב עלידי מוגבלים, קשישים על ממוחשב מידע בסיס יצירת .5

בקשיש. בטיפול ועידוד הדרכה, תמיכה, למתן הקשיש משפחת לבין הפורמליים השירותים בין הקשרים הידוק .6

התכנית עקרונות ב.
תוך בהדרגה תכוסה האוכלוסייה כאשר בקהילה הנמצאים ומעלה 60 בני הקשישים לאוכלוסיית מיועדת התכנית .1

זו. למסגרת במיוחד הזקוקות לאוכלוסיות עדיפות מתן
הלשכה ועל קופתחולים של המקומית המרפאה צוות על מוטלת בקשיש מקיף וחברתי בריאותי לטיפול האחריות .2

אזור. באותו חברתיים לשירותים
תיאום צוות  חברתיים לשירותים מהלשכה הסוציאלית והעובדת בקשיש שוטף טיפול המטפל המרפאה צוות .3

בבעיותיו. כולל לטיפול כתובת יהוו  הטיפול
המטפלים היינו המטפל, הרופא עם בשיתוף אזורי, בסיס על ועו"ס המרפאה מאחות המורכבים טיפול צוותי יוקמו .4
המטפלים, הגורמים לכל הפניות ויתבצעו ומעקב, טיפול תכנית כוללת, הערכה תיעשה זה בצוות בקשיש. הישירים

לצורך. בהתאם
מהירה היענות להבטיח עלמנת השונים לשירותים הזכאות את לאשר הטיפול תיאום לצוות לאפשר היא המגמה .5

יהיה הרווחה) בלשכות מרכזים או צוות וראשי קופתחולים של טיפול להמשך (היחידה אזורי צוות הקשיש. לצורכי
מדגמיות בדיקות עלידי השדה ברמת המתקבלות ההמלצות על ויפקח הטיפול, תיאום צוות הדרכת על אחראי

החלטה. כל של חוזר אישור עלידי ולא
שירותים, מתן על פיקוח לצורך הארגונים, לכל משותף מידע בסיס יצירת שיאפשר הטיפול ניהול טופס מיחשוב .6

שירותים. ותכנון מסופקים לא צרכים זיהוי
המוצעת. התכנית עקרונות למימוש הרמות בכל העובדים את ידריך אשר הכשרה, מערך יוקם .7
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המוצעת התכמת מרכ>ב> 111

הטיפול תיאום בצוות* עבודה נוהל* א.
ומוסכמים ידועים עבודה נוהלי באמצעות התכנית. עקרונות את לממש עלמנת עבודה נוהלי לקביעת מרבית חשיבות יש

הטיפול: תיאום בצוות עבודה לנוהלי הצעה להלן, הצוותים. בעבודת ויעילות שיטתיות להבטיח ניתן

מידע, החלפת הטיפול: ניהול של השונים השלבים ביצוע על אחראי הטיפול תיאום צוות הטיפול. תיאום צוות תפקיד* .1
לשירותים והפניה הרווחה, ולשכת קופתחולים עלידי הניתנים שירותים ואישור הסדרה הטיפול, תכנון צרכים, קביעת
ומעקב הביצוע בדיקת לביצוע, האחריות חלוקת קביעת הוא הצוות מתפקידי אחד כמוכן, אחרים. גורמים עלידי הניתנים

במשותף. שיטתי

כיסוי יהיה התחלתי, בשלב ואולם, הקשישים. אוכלוסיית היא היעד אוכלוסיית עדיפויות. וסידרי היעד אוכלוסיית .2

היעד באוכלוסיית נכללים אשר גבוהה מוגבלות רמת בעלי קשישים (1) הבא: העדיפויות סדר לפי האוכלוסייה של הדרגתי
כאחד. ובריאותיים סוציאליים  מורכבים צרכים בעלי קשישים (3) קשים; נפש תשושי (2) הסיעוד; חוק של

וחצי שעה תקדיש הוועדה אם העובדים. לרשות העומד הזמן לפי ייקבע בהם ידון שהצוות המקרים מספר הכיסוי: היקף
היינו קשישים, מהם 1096 כ נפש, 10,000 בממוצע יש מרפאה בכל בשנה. מקרים 50 בכ לדון תוכל בצוות, לעבודה בשבוע
רמת מעל קשישים (מתוכם, במרפאה קשישים 100 היינו ,1095 כ הוא לבית המרותקים של המשוער ההיקף .1,000 כ
3020 כ היינו,  במרפאה הקשישים אוכלוסיית מכלל 396296 כ  הסיעוד חוק לפי לשירותים הזכאים מסוימת מוגבלות
מקרה של כוללת ולהערכה לדיון בממוצע דקות 30 להקדיש שיש ההערכה על מבוסס הכיסוי הספק של החישוב קשישים).
הדדיות, להפניות הישיבות מזמן חלק להקדיש יוכלו בנוסף בשנה. פעמים 4 כ חוזר, ולדיון למעקב דקות 10 ו חדש,
בלבד אחת אחות עבודת על המבוסס מינימלי כיסוי הספק זהו משותף. דיון מחייבים שאינם מקרים לגבי מידע ולמסירת
יהיה ניתן בוועדות המשתתפות האחיות מספר הגדלת עם הנושא). את שתרכז אחרת אחות או האחראית (האחות במרפאה

האוכלוסייה. של יותר רחב לכיסוי להגיע

שהצוות כיון סוציאלית. ועובדת אחות של קבוע גרעין על כאמור, מבוסס, הטיפול תיאום צוות בצוות. המשתתפים .3
הצורך. לפי והפניה התייעצות לשם אחרים מקצוע אנשי להזמין יש הקשיש צורכי בכל מטפל

להבטיח עלמנת זאת בשבוע. קבוע ביום מראש, קבועים במועדים להפגש הצוות על הצוות. של קבועים מפגשים .4
הצוות, בעבודת רצף יבטיח קבוע מפגש כמוכן עובד. כל של עבודתו של השבועי מהתכנון אינטגרלי חלק יהיה שהמפגש

שוטף. ומעקב

לפי אחרים, מטפלים גורמים הזמנת הדיון, ניהול על אחראי יהיה אשר רכז ימונה הצוות חברי מתוך הצוות. רכז ,5
אם זה, תפקיד למלא יכול הצוות מחברי אחד כל הצוות. בעבודת הכרוכים הטכניים ההיבטים ועל הוועדה, לישיבת הצורך,

הצוות. רצון לפי  תורנות לפי או קבוע במינוי

בישיבה ידונו בהם המקרים על העובדים יחליטו ישיבה כל בסוף בצוות. לדיון המיועדים המקרים של מראש תיאום .6
המקרים את ירשום בו יומן עובד כל ינהל זה, תיאום להבטיח עלמנת הוועדה. לישיבת מוכן יגיע עובד שכל עלמנת הבאה,
יגיע עובד שכל יבטיח מראש התיאום המתוכנן. הדיון מועד ציון תוך משותף לדיון המיועדים ומקרים להפניה, המיועדים
והיחידה רווחה, בלשכת (מדריכה המדריכים הגורמים עם התייעצות לאחר  מורכבים ובמקרים המקרה הכרת תוך לדיון

דיחוי. ללא בצוות הדיון יתקיים דחופים במקרים כמובן, קופתחולים). של טיפול להמשך
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על דיון (1) ל זמן יוקצב דיון בכל בעבודה. ויעילות שיטתיות בהבטחת רבה חשיבות יש הדיון למהלך הדיון. מחלד .7
הדדיות. הפניות (4) הצוות, החלטות ביצוע אחר מעקב (3) קודמים; במקרים חוזר דיון (2) חדשים; מקרים

העזרה ג. הצרכים; הערכת ב. כללי; באופן המקרה הצגת א. הבאים: השלבים לפי יתנהל החדשים במקרים הדיון
ה. הטיפול; תכנית ד. הקיימת; לעזרה הצרכים בין ההלימות ומידת פורמליים, והבלתי הפורמליים מהשירותים הקיימת

מעקב. לדיון מועד קביעת ו. הטיפול; תכנית למימוש ואחריות עבודה חלוקת

של לצרכיו בהתאם בשנה, פעמים כארבע יזום מעקב יתבצע הצוות בטיפול הנמצא קשיש כל על יזום. מעקב עריגת .8
שנקבע המועד לפני דיון ייערך הצוות, של התייחסות הדורשים הקשיש, במצב משמעותיים שינויים וחלים במידה הקשיש.

מעקב. לדיון מראש

הקשישים רוב המשפחה. עלידי ניתן בבית בקשיש מהטיפול ניכר חלק בקשיש. הטיפול בגיהול המשפחה שיתוף .9
בצורכי הגידול המשפחה. של התומך התפקיד לשימור עמוקה אידיאולוגית מחויבות ויש בקהילה נשארים המוגבלים
לצורכי רק לא התייחסות תוך פורמלית הבלתי במערכת שימוש לעשות הפורמלית השירותים מערכת את מחייב הקשישים
מעורבות א) בקשיש: הטיפול ניהול שלבי בכל המשפחה שיתוף של החשיבות ומכאן המשפחה, לצורכי גם אלא הקשישים
במתן המשפחה מעורבות ג) בעומס. והקלה מתחים הפגת למשפחה, תמיכה מתן ב) הטיפול; ותכנון צרכים בהערכת המשפחה
ולגבי קיימים לשירותים הכוונה לגבי שירותים, מתן לגבי המשפחה הדרכת ד) שירותים. למתן המשפחה עידוד שירותים,

הקשיש. זכויות

קשר אחות הסוציאליים, השירותים יהוו בקשיש, הטיפול רציפות את להבטיח עלמנת האזורי. ביתהחוליט עם קשר .10
שוטפת זרימה זקוקים. הם להם השירותים ולגבי המשוחררים החולים לגבי מידע להעברת משאב ביתהחולים אחות ו/או
לפנות גם יהיה ניתן במרפאה. ולאחיות שבלשכה הסוציאליים לעובדים ישירות להגיע תמשיך ביתהחולים מצוותי מידע של
דו תהיה המידע העברת ככתובת. לצוות שתשמש במרפאה האחראית לאחות פנייה ידי על כגוף, הטיפול תיאום לצוות
תכנון שיאפשרו ההסדרים את לקדם ניסיון ייעשה בתיהחולים. צוותי אל בקהילה המקצוע מאנשי גם  כלומר סיטרית,

החולים. מבית שחרורו טרם הקשיש של טיפולו

לבריאות התחנות כגון: בקהילה אחרים מטפלים גורמים עם גם בקשר יעמוד הצוות אחרים. שירותים עם קשרים .11
"מטב". מועדונים, הנפש, לבריאות תחנות הבריאות, לשכת המשפחה,

ויוצא בתכנית המשתתף עובד לכל מקום ממלא יימצא בטיפול, רציפות להבטיח עלמנת בטיפול. רציפות הבטחת .12
ראש על  הרווחה ובלשכות במרפאה, האחראית האחות על בקופתחולים מוטלת מקום ממלא למינוי האחריות לחופשה.

הצוות. ראש או לקשיש מדור

הצוות עבודת מהלך של גללי תרשים הבא, בעמוד
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לבריאות תחנה
גורמים דרך פג"ה המשפחה דרך פנ"ה ע*מ*ת פנ*ה
גקהילה אחרים הבר>אות לשכת ג>תחול*מ הקשיש של

ןמרפאהן לשירותים! ולשכה
1 | |חברתיים

\^ ik
1 רפואית הערכה 1 J תיאום בצוות המקרה ^העלאת | פסיכוסוציאלית הערכה
/ סיעודית | ך שבועית בפגישה לטיפול | סודיות ויתור טופס |

1 עם התייעצות צורך! [אין 1 קביעת 1 צורך! ויש הצוות! ראש עם ודיון
רפואיים גורמים בהמשך מועד בדיון צורך שיש במידה
במידה מטפלים טיפול לדיון | בעדיפות

צורך שיש משותף ך ראשונה

^ \,/
1 נשאר [המקרה י בצוותי |דיון

איש בטיפול 1

שהביא המקצוע
המקרה את

[טיפול]

[מעקב]
js

1 והערכה
| חוזרת |

מ>חשוב הטיפול, ותכנון ההערכה כלי ב.
למשפחתו. התייחסות תוך ורצונו הקשיש צורכי של כוללת ראייה שמשמעותו בקשיש, כוללני טיפול ביצוע  התכנית מטרת
טיפול תכנון טופס פותח כמוכן הקשיש. של והתפקודי הסוציאלי מצבו להערכת חדשים כלים פותחו זו מטרה למימוש
תפקודי הערכה טופס של העתק לקבל יוכל ארגון כל המשותף. הטופס של העתק יהיה עובד לכל הצוות. לחברי המשותף
את הטופס. בגוף לכך המיועדים טורים עלידי התפקודי הטופס את תקופתית לעדכן יהיה ניתן הצורך. לפי וסוציאלי,
מילוי יצריכו רבים שינויים ותוכן. תאריך לפי הטופס בסוף אינפורמציה תוספת עלידי לעדכן יהיה ניתן הסוציאלי הטופס

חדש. טופס
מזהים, דמוגרפיים פרטים יכיל זה טופס השונים. בארגונים למטפלים משותף מידע כבסיס ישמש הטיפול ניהול טופס
האם התכנית, לביצוע אחריות חלוקת המוצעת, הטיפול תכנית פורמלית), ובלתי (פורמלית קיימת עזרה צרכים, הערכת

התכנית. לאימימוש והסיבה מומשה הטיפול תכנית
עזר ככלי המטופלים, הקשישים על ממוחשב מידע בסיס ליצור נועד הטיפול ניהול טופס מיחשוב ימוחשב. זה טופס
מחוזות. בין להשוואה אפשרות מתן תוך התכנית יישום על ארצית תמונה יתן זה מידע שירותים. ותכנון הדרכה לפיקוח,

וכוי). מענים, לרמת צרכים רמת בין פער שקיבלו, השירות שעות (במספר חריגים מקרים לזהות יהיה ניתן כמוכן
הרווחה. במשרד ייעשה הטיפול תיאום צוות של הטפסים מיחשוב
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ומספר פגישות תדירות על והן ספציפיים מקרים על הן למעקב נועד מטופלים יומן מטופלים. יומן הוא למעקב נוסף כלי
הקשישים ושמות בפגישה המשתתפים שמות הפגישות, מועדי רישום יכלול מטופלים יומן פגישה. בכל הנידונים המקרים

ומעקב. חדשים מקרים  פגישה בכל הנידונים

הארגוני המבנה הטיפול: תיאום צוות* הפעלת ג.
 המיפאה ברמת מהמרפאה. ואחות מהלשכה עו"ס הכולל הטיפול תיאום צוות היא התכנית של הבסיסית היחידה .1

לקשיש המדור ראש  הרווחה בלשכות במרפאה. התכנית הפעלת על אחראים יהיו האחראית והאחות האזורי הרופא
התכנית. הפעלת על אחראים הצוות ראש או

על אחראים יהיו מחוזיים ועו"ס אחות רופא, המחוז. מהנהלת יורכב בקופתחולים מחוזי משימה צוות  מחוזית ימח .2

התכנית. הפעלת על אחראי יהיה המחוזי המפקח  הרווחה בלשכת כולו. במחוז התכנית הפעלת
35 כ (סה"כ נפות  לתתיחידות חולים קופת של טיפול להמשך היחידה של המחוזיות היחידות חלוקת  אזורית ימח .3

יהיו אשר טיפול להמשך מהיחידה ועו"ס אחות רופא, של צוות יהיה נפה בכל מרפאות. 10 כ יהיו נפה בכל נפות).
שלו. באזור התכנית הפעלת על אחראי הלשכה מנהל  הרווחה בלשכות נפה. באותה התכנית הפעלת על אחראים

עשוי אחת רווחה לשכת מנהל  נפות לכמה המחולקת בעיר מחוזות. 6 יש הרווחה במשרד מחוזות, 16 יש בקופתחולים
רווחה. לשכות מנהלי מספר מול לעבוד יכולים נפתית ואחות רופא ולהיפך, נפות מספר מול לעבוד
עיירה. כל של הרווחה לשכות מנהלי מול יעבדו נפתיים ואחות רופא  עיירות מספר כוללת נפה

משימה צוות יקים ארגון כל כמוכן הרווחה. וללשכת לקופתחולים משותף ארצי משימה צוות יוקם  ארצית רמה .4

הארצית. ברמה משלו ארגוני

ופיקוח בקרח ד,
חוזר להיזון ממוסדים אפיקים ויצירת שנקבעו, הביצוע עקרונות עלפי התכנית יישום את להבטיח מיועדים ופיקוח בקרה

התכנית. בהפעלת המתעוררים קשיים עם להתמודד עלמנת ההחלטות, מקבלי לרמת השדה רמת בין
(2) בצוות); המתגבשות וההחלטות הצוותים הפעלת (תהליך הצוות עבודת (1) היבטים: לשני מתייחסים ופיקוח בקרה

שונים: באופנים יתבצע הפיקוח שירותים. של ובמימון באספקה בעיות
מטופלים יומן (ב) טיפול. ניהול טופס (א) מידע. מקורות שני על יתבססו סטטיסטיים דיווחים סטטיסטיים: דיווחים .1

ידני. באופן סטטיסטיים דיווחים ייעשו הטפסים מיחשוב להפעלת עד הצוות. עלידי הממולא
להמשך היחידה של נציג האזורית. ברמה מקצועיים עובדים עלידי ייערכו התצפיות כי מוצע  הצוות בעבודת תצפיות .2

טופס יפותח הצוותים. בעבודת משותפות תצפיות יערכו רווחה בלשכת קשישים מדור ראש או צוות ראש עם טיפול
משתתפת. לתצפית מובנה

ברמה מקצועיים עובדים יבצעו הבדיקה את מקרים. של מדגמית בדיקה יבצע ארגון כל  מקרים של מדגמית בדיקה .3

תיערך זו בדיקה המטפל. העובד עם ושיחה המטופל תיק בדיקת עלידי אקראי באופן מקרים יבחנו אשר האזורית
משותף. בדיון תיעשה מהבדיקת הלקחים הפקת כאשר הנבדקים, המקרים התאמת תוך בנפרד, ארגון כל עלידי

הבקרה. ושיטות לבקרה המיועדים התחומים פירוט הבא, בעמוד
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שיטותבקרח תחומיבקרח

הצוות עבודת .1

הצוותים הפעלת תהליך (א)
מטופלים יומן המפגשים תדירות 
מטופלים יומן או חדשים בחודש, נדונים מקרים מספר 

חוזר בדיון
תצפית מטופלים, יומן בדיונים המשתתפים 

סטטיסטי דיווח תצפית, הצוות חברי בין אחריות חלוקת 
סטטיסטי, דיווח תצפית, ההחלטות של הביצוע מידת 

מקרים של מדגמיות בדיקות בצוות המתקבלות
תצפית אפקטיבי וניצול הצוות של עבודה נוהלי 

הזמן של
בצוות המתגבשות ההחלטות (ב)

הטיפול תכניות לגבי
בדיקות סטטיסטי, דיווח המומלצים השירותים היקף 

מקרים של מדגמיות
בדיקות סטטיסטי, דיווח על לענות האפשרויות מיצוי 

מקרים של מדגמיות הקשיש צורכי

שירותים של ובמימון באספקה בעיות .2

טיפול תכנית לממש יכולת חוסר
תצפית סטטיסטי, דיווח שירותים למימון במשאבים מחסור 
תצפית סטטיסטי, דיווח אדם בכוח מחסור או שירות העדר 

בשירות
תצפית סטטיסטי, דיווח קיים שירות של הביצוע באיכות בעיה 

והדרכה פיקוח בץ הקשר
המקצוע אנשי הארגונים, בשני לכן, ומפיקוח. מבקרה לקחים על גם מתבססת בצוותים לעובדים השוטפת ההדרכה
אנשי  בקופתחולים התכנית. של השוטף היישום על כמפקחים גם ישמשו בצוותים לעובדים שוטפת הדרכה המספקים

לשכות. מנהלי או לקשישים מדור ראש הצוותים, ראשי  הרווחה בלשכות טיפול, להמשך היחידה
בכל יועבר כך, על בנוסף הארצי. למרכז ומשם מחוז לרמת ארגון בכל יועבר התכנית הפעלת על השוטף מהפיקוח מידע

משותפת. ארצית הפעלה לוועדת מידע ארגון
למתן אפשריים שימושים על יחליטו שם למחוזית. בחזרה הארצית המשותפת ההפעלה מוועדת יועברו מסכמים דוחו"ת

לעובדים. חוזר היזון
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וההדרגה הפיקוח מבנה
קופתחולים

1 הפעלה ועדת ו | הפעלה |ועדת J הפעלה ועדת
ארצית ^ארגונית | משותפת |ארצית ן ארצית ארגונית

j£ ic
1 6) מחוזי |מפקח המחוז הנהלת
וראש מחוזות) | מחוזות) 16)
לקשיש מדור 1

| בעירייה 1

1 רווחה ולשכות טיפול] המשך יחידת
| לשכה |מנהל | נפות) 35) נפתית

■L ^צ

1 רווחה |לשכת בקהילה מרפאות
מדור, ראש אחראית אחות

| צוות |ראש | אזורי רופא

העובדים של והדרכה הכשרה ח.
הערכת בתחום מקצועיות, מיומנויות בפיתוח צוות לעבודת תומכת הכשרה מערכת הוא התכנית להפעלת חשוב אמצעי
את לקדם עלמנת השונים בארגונים הקיימת השוטפת ההדרכה מערך את לנצל חשוב כן כמו כוללני. טיפול ותכנון צרכים
והדרכה להכשרה משאבים מאגר ייבנה ולאחיות. לעו"ס משותף יהיה ההכשרה מתכנית חלק עקרונותיה. לפי התכנית הפעלת
תיאום בצוות ולהדרכתם העובדים להכשרת המוצעים התחומים להלן הארגונים. לשני משותף יהיה זח מאגר העובדים. של

טיפול.
בצוות לעבודה עובדים הכשרת .1

בצוות. עבודה נוהלי על ולאחות לעו"ס הדרכה 
שנקבעו. העדיפויות סדרי לפי בצוות, לטיפול המתאימים הצרכים בעלי הקשישים זיהוי 

בקשיש. בטיפול האחריות וחלוקת הצוות, חברי של המקצועיות המיומנויות ניצול 
בהם. והשימוש וכוללניים, שיטתיים טיפול ולתכנון להערכה עזר ככלי שהוכנו הטפסים הבנת 

העבודה. דרכי ולשיפור לייעול המיחשוב במערך שימוש 

בקשיש לטיפול מקצועיות במיומנויות עובדים הכשרת .2

שיטתי. מעקב טיפול, תכנית בניית צרכים, הערכת 
הקשישים. וזכויות הקהילתיים השירותים מערך הכרת 

שירותים לשינוי להביא עלמנת הקהילתיים, השירותים במערכת ההחלטות למקבלי חוזר היזון למתן דרכים 
המטופלת. האוכלוסייה צורכי לפי חדשים שירותים להקמת או קיימים

הקהילה. באנשי ושימוש שירותים נותני של אקטיבי גיוס 
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העובדים של שוטפת הדרכה .3
ואת צוות, ראש  מדריד יש בלשכה לעו''ס כאשר היום, שהיא כפי להיות תמשיך הצוותים חברי של השוטפת ההדרכה
התכנית הפעלת עם אזורית. מפקחת ואחות קופתחולים, של טיפול להמשך מהיחידה אחות מדריכה במרפאה האחות
ההדרכה תועמק puo המשתתפים. בין והאחריות העבודה חלוקת  בצוות עבודה של להיבטים גם ההדרכה תתייחס
והבלתי הפורמליים המשאבים את מירבית בצירה המנצלים פתרונות למצוא עלמנת בקשיש הטיפול שיפור בתחום

בקהילה. המצויים פורמליים
העו"ס בין אפקטיבי שיתוף להבטיח יהיה תפקידם אשר כיועציםמדריכים מקופתחולים עו"ס ישתלבו התכנית במסגרת
כזה, נוהג הופעל בהם במקומות כי מלמד הניסיון הצוות. בעבודת קופתחולים אחיות לבין חברתיים לשירותים מלשכות
את יתאמו אלה יועציםמדריכים המקומי. במישור רווחה, מלשכות ועו"ס אחיות של משותפת בעבודה הצלחה היתה

הרווחה. ומשרד הלשכות מטעם הממונים עם עבודתם

ו
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ההפעלה תכנית iv

המשתתפ>מ בארגונים התכנית הצגת א.
יש התכנית, את יכירו והניהול, הבקרה הפיקוח, לרמות ועד הישירים המטפלים מן השדה, שאנשי לכך להביא עלמנת
הסכמתם את לקבל עלמנת העליונים, לדרגים התכנית עיקרי יועברו אלה במפגשים יחד. גם הארגונים בשני מפגשים לערוך
וממנהלים קופתחולים, של המחוזיות בהנהלות והאחיות המנהלים מהרופאים, מורכבים אלה דרגים בנושא. ותמיכתם
בקופתחולים אזוריות מפקחות לאחיות יינתנו יותר מפורטים הסברים הרווחה. משרד של המחוזיות בהנהלות ומפקחים
קשישים ועובדי במרפאות אחראיות אחיות של הטיפוליים הדרגים הרווחה. במשרד קשישים ומרכזות לשכות ולמנהלי

הטיפול. ושיפור המשותפת העבודה מתכונת על ויסודית מכוונת הדרכה יקבלו בלשכות
שיקופיות סרטונים, כמו הוראה בעזרי וכן צוות, ועבודת הדרכה של בנושאים במומחים ייעזרו המפגשים, עריכת בעת

שונות. והדגמות

גיאוגרפיים אזורים לפי המטופלת, האוכלוסייה התאמת תוך טיפול תיאום צוות יצירת ב.
אזורי של החלוקה השכונתית. והמרפאה הרווחה לשכת עלידי המכוסה האוכלוסייה של מירבית התאמה לערוך יש
עובדת עלידי המטופלים הקשישים קשישים, עובדת יש בהן רווחה בלשכות הארגונים. בין תיאום תוך תיעשה הכיסוי

הקשישים. עובדת עלידי הטיפול תיאום בצוות מיוצגים יהיו אחרת סוציאלית
במרפאות בטיפולה. הקשישים את הראשוני הטיפול בצוות תייצג אחות כל (אחותרופא), צוות עבודת יש בהן במרפאות
צוות עבודת יצירת לחילופין, או הטיפול, תיאום בצוות הקשישים כל את תייצג אחראית אחות צוות, עבודת אין בהן

קשישים. לגבי רק במרפאה

11



הערכה v

הארצ> במישור התכמת הפעלת אחר מעקב א.
מערכת והארצית. האזורית ברמה והפיקוח הבקרה ממצאי ניתוח ויבטיח ופיקוח, בקרה מערך על יתבסס ההערכה מערך

הבאים: המאפיינים את ותבדוק מינימליסטית, תהיה ההערכה
המקרים מספרי ואת הראשוני, הצוות של המפגשים תדירות את לבדוק יש היישום. ותהליד התכנית הפעלת קצב 

הנדונים.
שנקבעו. הביצוע עקרונות עלפי פועלת התכנית האם 
היעד. לאוכלוסיית מגיע התכנית של הביצוע האם 

מומלצים. שירותים הספקת לאי והסיבות הטיפול תכניות בחינת 

אזור>ם במספר נס*ומת הפעלה אחר לעומק מעקב ב.
מעמיקה. הערכה תיערך ובה נוספים, תכנים הארצית לתכנית יוסיפו שבה הדגמה תכנית תופעל נבחרים אזורים במספר

הבאים: בתחומים ההדגמה אזורי במסגרת תחוזק הארצית התכנית
מורחבת. והכשרה הדרכה תכנית .1

הצוותים. של אפקטיבית הפעלה להבטחת צמוד חוזר היזון ומתן הנוחלים ביצוע על מירבית הקפדה .2

במחשב. והשימושים המיחשוב מערך של יותר מורכב פיתוח .3
בתקציבים. יותר גמיש לשימוש אפשרות ומתן סמךמקצועייס כוחות של אפקטיבית הפעלה על מורחב דגש .4

מסגרת. לאותה הזקוקה האוכלוסייה כל את ולכלול הצוות עבודת את להרחיב האפשרויות בחינת .5

בקהילה. הצוותים ועבודת ביתהחולים בין הקשר העמקת .6
על והעומס הזמן ניצול לגבי ההשלכות ושל מרכיביו כל על הוועדות של ההפעלה תהליך של וכוללנית מקיפה הערכה .7

בקשיש. הטיפול לאיכות והשלכות המרפאה וצוות סוציאליים עובדים
הטיפול. ניהול שלבי בכל המשפחה שיתוף העמקת .8

התכנים מבחינת לקחים כלומר, הארצית, ההפעלה לתהליך תשומות לתת המיועד כמשאב ההדגמה אזורי את לראות יש
הארצי. במערך ייושמו ההדגמה בתכנית הנוספים
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טלביזיה 3"מטבח 2 1 .68 "3 21 .61
רדיו חשמל

3 21 .69 " 3 2 " 1 .62
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מסייע לזקן אין (1

הזוג בן/בת (2
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~ פרט: . משפחה בך שאינו מישהו (8
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טובים יחסים (1 י

סבירים יחסים (2
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אחרים) וגורמים משפחה בנל העו"ס התרשמות על (בהסתמך ונפשיים התנהגותיים אפיונים
בל לעיתים |מידי לעיתים כלל

הזמן קרובות |פעם רחוקות לא
5 4 3 21 ובחרדה בפחד בקלות נתקף .96
5 Z 3 2 1 הסביבה כלפי אמון אי ו/או חשדנות .97

~5 4 3 2 I לעין נראית סיבה ללא בבכי נתקף .98
~5 Z 3 2 1 הבסיסיים לצרכיו דואג .99
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~5 4 3 2 1 פסיכומוטורי שקט 103.חוסר
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5 4 3 2 1 שיחה בנהול ים קשי .111
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נוספים) וגורמים משפחה בני העו"ס התרשמות על (בהסתמך וחברתיים משפחתיים אפיונים

אחד) אדם לגבי גם הקשר אינטנסיביות אח (רשום

ככל ב3 פעם 1 פעם פעם כל
לא חדשים בחודש בשבוע יום

.____ _____ _____^._ יומיים ,

5 4 3 21 המשפחה בני עם הקשר אינטנסיביות . 112
לא כלל סמן ערירי לגבי

5 4 3 21 שכנים עם הקשר אינטנסיביות .113

5 4 3 21 חברים עם הקשר אינטנסיביות .114

הבעיחיות מידת את העובד הערכת סיכום

כלל במידה 1 במידה במידה! 1 במידה
: לא מועטה מת י מסו רבה מאד רבה

5 4 3 21 הגופניהפיזי התחום .115

\ 5 4 3 21 הנפשי התחום .116

; 5 4 3 2 1 המשפחתי התחום .117

1 5 4 3 2 1 החברתי התחום .118

; 5 4 3 2 1 הפיזיים החיים תנאי תחום .119

לזקן הדרושה הפורמלי הסיוע מידת את העובד הערכת סכום .120

חלקי באורח (5 כלל לסיוע נזקק אינו (1 י

רבה במידה (6 הזקן לצרכי עונה המשפחתי הסיוע (2
מאד רבה במידה (7 מאד מועטה במידה (3

מועטה במידה (4
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הבעיתיות תחומי על הזוג בני ביו הקשר השלכות את פרט זוג. בת ולזקן במידה

להם הנדרשת והעזרה

מהזקן הכללית התרשמותך את פרט

הטפול תכנית על להשפיע היכולים הוקו אצל חיוביים מכוחות התרשמותך את פרט

פורמלי לטפול הזקן בקשות

פורמלי לטפול המשפחה בני בקשות

הערות:

הדו"ח למלוי העובד לרשות שעמדו המידע מקורות

(1

(2

(3

(4

!;;:::!:! .123 .122 .121 הדו"ח את שמילא העובד שם
7הולת~ "מספר ~ פרטי שם משפחה שם

, _ 1_ ,, _ 1 _ 1 1 _ 1 _ 1 . | 1r<1 ו . 1^.+
חת"מה יום חודש ruw



הארוות שם שנה
הערס שם עיר

__ מרפאה סיפול תאום צוות  מטופלים יומן
לשכה

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר הדיון תאריך ^^
ש^^ הקשי שם

( .

ו 1
ן ^__
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