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הקדמה

וההכוונה הייעוץ המידע, שירותי בתגבור והצורך מתנדבים הפעלת באמצעות לקשישים השירותים בתגבור הצורך
התדריכים להכנת והובילו אנג'לס לוס  ירושלים פרויקט מעצבי את שהינחו העיקריים הגורמים בין הם לקשישים

שלהלן.

ההערכה .(1991 ואברהם גבעולי ;1980 ולוי (גדרון בישראל ומתרחב הולך רווחה שירותי באספקת מתנדבים שילוב
הנדרש בגידול ילוו לא לשירותים שלהם בצרכים והעלייה הקשישים באוכלוסיית הצפוי הגידול כי היא בספרות
ועל מתנדבים על סמךמקצועיים, גורמים על יותר יפול בקשישים הטיפול מכך כתוצאה ממלכתיים. במשאבים
החיים לקשישים בהתנדבות לסייע ונכונות יכולת בעלי הגמלאים מספר ויגדל ילך כי היא נוספת הערכה המשפחה.
את למצות כדי .(1991 ואברהם (גבעולי הזה האנושי המשאב בגיוס מאמצים להשקיע ויש ומצוקה סיכון בתנאי
אותם להפעיל ראוי המקצועית יכולתם את לממש מיומנים למתנדבים לאפשר וכדי ההתנדבות פוטנציאל

המקצוע. אנשי של לצידם מקצועיים, יותר בתפקידים
לאוכלוסיות במיוחד והכוונה, ייעוץ מידע, להפצת גופים של בחיוניות ההכרה גם בישראל וגוברת הולכת בהדרגה
והליכים בקשיש המטפלים הגופים בין הפיצול לקשישים, השירותים ריבוי ובסיכון. במצוקה הנמצאות
בחלקן מאויישות הללו מיוחדות. ייעוץ לשכות באמצעות זה לצורך מענה למתן דוחפים מסורבלים ביורוקרטיים

מתנדבים. עלידי

אנג'לס לוס  ירושלים פרויקט ושיפורם. לקשיש השירותים הרחבת הוא הפורמליים השירותים של העיקרי היעד
תפקידים ופיתוח השכונה ברמת הקשישים למען רבגילית התנדבות עידוד עלידי זה יעד להשגת לסייע נועד
הפורמליים. השירותים ועבודת מתנדבים עבודת של שילוב כדי תוך זאת קשישים. למען למתנדבים חדשניים
ושועפאט. רחביה יובל, קרית  בירושלים שכונות בשלוש הפרויקט הופעל 1989/90 בשנים ההדגמה, בתקופת
התנדבות של ובמסורת הפורמליים השירותים בתשתית הסוציודמוגרפי, בהרכב מזו זו שונות אלה שכונות

ובסיכון. במצוקה קשישים של גבוה ריכוז נמצא מהן אחת שבכל הוא המשותף בשכונה. מאורגנת
קשישים למען שכונתי התנדבות מרכז ירושלים, בעיריית ומשפחה קהילה לשירותי האגף עלידי הוקם שכונה בכל
מרכז היה השכונתי, ההתנדבות ממרכז וכחלק הפרויקט, במסגרת שהופעל העיקריים השירותים אחד (מה"ש).
של לצידם מקצועיים, יותר בתפקידים המתנדבים את להפעיל ניסיון נעשה בנוסף (מיד"ש). והכוונה ייעוץ מידע,
ובני קשישים הם השירות של הצרכנים קשישים. כולל שונים, גילים בני הם למה"ש המתנדבים המקצוע. אנשי

משפחותיהם.

.(1991,1990 ושטייגמן (ברנע לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון של צמודה ובהערכה שוטף בתיעוד לווה הפרויקט
בסקירת להסתייע יכולים השכונה ברמת קשישים למען מתנדבים הפעלת של בסוגיות להעמיק המעוניינים

.(1990 (שטייגמן הפרויקט לצורך שהוכנה מיוחדת ספרות
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שכונתי והכוונה ייעוץ מידע, מרכז ושל קשישים למען שכונתי התנדבות מרכז של ולהפעלה לתכנון התדריכים
גם ללמוד ניסיון נעשה אנג'לס. לוס  ירושלים פרויקט במסגרת שנרכש הניסיון על מתבססים לקשישים
אביב תל בירושלים, המוקדים (דוגמת ולקשישים שי"ל) (דוגמת האוכלוסייה לכלל הניתנים דומים משירותים
בהקמת ירושלים לעיריית לסייע נועדו התדריכים לאומי). לבטוח המוסד של לקשישים לייעוץ והתחנות וחיפה,
את מילאו הם ואכן, אנג'לס. לוס  ירושלים פרויקט במסגרת שפותח הדגם עלפי נוספים, שכונתיים מרכזים

בירושלים. נוספות שכונות ב18 הפרויקט הופעל כאשר ,199193 במהלך תפקידם
התנדבות מערכות של ולמתכננים לקשישים שירותים למתכנני לעזר להיות יכולים אלה תדריכים כי סבורים אנו

אחרות. אוכלוסיות ובקרב בארץ נוספים באזורים
נפתח (מה"ש). קשישים למען שכונתי התנדבות מרכז של ולהפעלה לתכנון תדריך הינו זה קובץ של הראשון החלק
הארגוני המבנה אל נעבור קשישים, למען התנדבות מרכז של הרעיון ביסוד העומדת המחשבתית התפיסה בהצגת

המידע. מרכז של וההפעלה ההקמה של השונים השלבים אל וממנו
אנו חדש מה"ש למקימי חדש. מה"ש של והפעלה תכנון של הכרונולוגי לסדר מתאים בתדריך הפרקים סדר
יכולים שלבים במספר או אחד בשלב המעוניינים בתדריך. מופיע שהוא כפי השלבים לסדר להיצמד מציעים

המפורט. העניינים תוכן בעזרת המתאימים הפרקים את לאתר
והכוונה ייעוץ מידע, מרכז  מתנדבים עלידי המופעל ספציפי שירות של ולהפעלה לתכנון תדריך מוצג השני בחלק
כשירות או שכונתי התנדבות מרכז של השירותים ממערך כחלק להפעיל ניתן כזה מרכז (מיד"ש). לקשישים

הללו. הדגמים בשני בו שימוש שתאפשר בצורה בנוי התדריך עצמאי.
מתנדבים לתפקידי כבר נחשבים מהתפקידים חלק במה"ש. מתנדבים של תפקידים תיאור כולל השלישי החלק
בתפקיד (מתנדבים מוכרים פחות מהתפקידים חלק ועוד). תרופות הובלת תיקונים, לסידורים, (ליווי קלסיים
לסייע כדי במפורט, תוארו התפקידים כל וההכוונה). הייעוץ המידע, במרכז מקצועיים ובתפקידים טיפול" "מסייע

אלה. בתפקידים מתנדבים בהפעלת חדשים התנדבות לרכזי
והמיד"ש. המה"ש של ולהפעלה לתכנון שונים עזרים של פירוט מובא הרביעי בחלק

משתמשים אנו בלבד נוחיות מטעמי יחד. גם המינים לשני מתאימים בתדריך המוזכרים התפקידים כל הערה:
זכר. בלשון בתדריכים
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אי חלק 1
התנדבות מרכז של ולהפעלה לתכנון תדי>ן ■

(מה"ש) קש>ש>ם למען שכונתי ■



למען שכונתי התנדבות מרכז של ולהפעלה לתכנון תדריך  א' חלק
(מה"ש) קשישים

מו1ו1  (מו*"ש) קש>ש>ם למען שכונתי ובנדבות מרגז .1

מתנדבים, באמצעות הקשישים לאוכלוסיית שונים שירותים ומספק השכונה בתוך פיזית הממוקם מרכז .
הפורמליים. השירותים עם בתיאום

טלפון (משרד, הפיזית התשתית את מספקים עירונית) עמותה או עירייה (כגון הפורמליים השירותים .
של מערכת המתנדבים, בעזרת בונים, זו תשתית ועל מתנדבים), (רכז מקצועי כוחאדם ותשתית וכדומה)

הקשישים. זקוקים להם נוספים שירותים

מרכז  הוא קשישים למען שכונתי התנדבות מרכז במסגרת להפעיל שניתן החשובים השירותים אחד .
(מיד"ש). והכוונה ייעוץ מידע,

הבאת בבית, קלים תיקונים לטיול, או לסידורים הקשישים של ליווי הם: אפשריים נוספים שירותים .
ועוד. חברתיים ביקורים בקניות, סיוע תרופות,

השכונה מתוך באים אותו המאיישים המתנדבים מרבית השכונה. בתוך ממוקם שכונתי התנדבות מרכז .
בשכונה. הקשישים אוכלוסיית של המיוחדים לצרכיה מותאמים הניתנים והשירותים

לקש>ש*ם תמהי'ש תרומת .2

יותר. קטן לפתרון והסיכוי יותר גדולה בהשקעה צורך יש שבהם למצבים קשישים אצל הידרדרות מניעת .
שירותים. על למידע הקשישים של החשיפה הגברת .

לקשישים. השירותים נגישות שיפור .
המקצוע אנשי של זמן מפנים המתנדבים כאשר המשפחה ובני המקצוע אנשי מעל העומס הקלת .

אחרות. משפחתיות מטלות לביצוע המשפחה בני ושל יותר מקצועיים לעיסוקים

אליהם. הפונים בקשישים בטיפול השירותים על הקלה .
עשויה זו תרומה בנושא. לטיפול האחראים הגופים בפני והתראה בשירותים ומחסור ליקויים איתור .

השירותים. על העומס את להגביר
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הקשישים. לצורכי בקהילה המודעות הגברת .
ההתנדבות. לחשיבות בקהילה המודעות הגברת .

השכונה. של המיוחדים לצרכים בהתאם התנדבות שרותי פיתוח .

מו7"שו לו?ק>ם גדאי שנתות באיזה .3

s.6wo גבוה 65+ בני שיעור בירושלים הפרויקט בשמנות קשישים. של גבוה ריכוז יש בהן בשכונות .

קשישים. 2,5001,500 בין ונע העירוני) (הממוצע

מקרב ומעלה 75 בני של השיעור בירושלים הפרויקט בשכונות בסיכון. קשישים של ריכוז יש בהן בשכונות .
העירוני). (הממוצע 3596 לפחות הוא הקשישים כלל

במספר קשישים מאות כמה של ריכוז (כגון מוגדר גיאוגרפי באזור מצוקה" "כיס בשכונה קיים כאשר .
אזור. באותו השכונתי המידע מרכז את למקם מוצע סמוכים), רחובות או בלוקים

לשכונה. מחוץ השירותים אל להגיע מתקשים והקשישים שירותים תשתית אין בשכונה כאשר .
הקיימים. השירותים במסגרת מענה להם אין אשר מיוחדים צרכים קיימים בשכונה כי נראה כאשר .
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(מה"ש) קשישים למען שכונתי התנדבות מרגז של הארגוני המבנה .♦
אנג'לס) לוס  ירושלים פרויקט של (הדגם

הפרוייקט של ניהול ועדת

ו

העירייה מטעם עירוני פרוייקט רכז

שכונתי רכז בלשכת עו"סים מר"צ
המה"ש של המקומית הרווחה

ך'/
תיאום ועדת
שכונתית

הבאים השירותים את המפעילים מתנדבים

אחר תיקונים לאנשי סיוע מידע, מרכז ביקורים ארוחות
בדירות בשכוני והכוונה ייעוץ חברתיים חמות
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במהי'ש פוחאדם .$

בשכר כוחיאדם

אחרהצהריים. גם בשבוע פעמיים או פעם הבוקר. בשעות כלל בדרך משרה, בחצי למה"ש, שכונתי רכז .
מתנדבים

אחרהצהריים. או בבוקר בשבוע, אחת פעם לפחות אחד, כל התנדבות שעות ל3 לפחות מתנדבים, כ10 .
ביותר צורך יהיה המרכז הפעלת כדי שתוך צפוי (בביקוש). הפניות במספר תלויה המרכז הפעלת מתכונת

פעילות. שעות ויותר מתנדבים

מהקהילה כוחיאדם
בשכונה. סוציאליים עובדים צוות ראש מדריך  מר"צ .

הצורך), (לפי בשבועיים פעם או בשבוע פעם וכדומה), עמידר נציג הציבור, בריאות אחות (עו"ס, מקצוע אנשי .
שכונתיים). וצרכים קשישים שירותים, על (עדכון הצוות עם וקשר קהל קבלת לשם

בשכונה הפעילים ההתנדבות ושירותי הפורמליים השירותים של מנציגים המורכבת שכונתית תיאום ועדת .
בקהילה. מפתח ומאנשי

מה"ש להפעלת הדרושים התפקידים פירוט .6

שכונתי ינז א.

תפקידים

ומתן תיגמול מעקב, הפעלה, גיוס, פרסום, העבודה, ארגון קשישים: למען השכונתי ההתנדבות מרכז הפעלת .
למתנדבים. גיבוי

בשכונה. הקשישים צורכי לפי שונים בתפקידים המתנדבים הפעלת .
הפעולה אופן

סוציאלים) עובדים צוות ראש (מדריך המר"צ ועם העירוני הפרויקט רכז עם בתיאום יפעל השכונתי הרכז .
האזורי.

השכונתית. התיאום ועדת את יפעיל השכונתי הרכז .
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ועם התנדבות ארגוני עם בשכונה, מקצוע אנשי עם בשכונה, הפועלים השירותים עם הדוק קשר יקיים הרכז .
השכונה תושבי

מדיניות ולגבי ההתנדבות בנושא נהלים לגבי והדרכה האזורי מהמר"צ שוטפת מקצועית הדרכה יקבל הרכז .
העירוני. הפרויקט ממרכז הפרויקט

כישורים

קהילתית. בעבודה ניסיון בעל וכן וקשישים מתנדבים עם בעבודה או סוציאלית בעבודה רקע בעל שיהיה רצוי .
מתנדבים. עם לעבוד יכולת בעל .

בשמנו* סוצ*אל>0 עוב1>ט צוות יאש מדמן  מר"צ ב.

ומדריך הסוציאליים העובדים עבודת את המכוון הרווחה, לשכת של העובדים בצוות בכיר עובד הוא המר"צ
ההתנדבות שירות ובין הרווחה) (לשכת הפורמליים הרווחה שירותי בין המקשרת החוליה הוא המר"צ אותם.

השכונה. ברמת (המה"ש)

תפקידים

המה"ש. לפעולת הפורמליים השירותים של ומקצועי ארגוני גיבוי מתן .
המה"ש: בהפעלת השכונתי לרכז סיוע .
לרכז מקצועית הדרכה מתן עלידי 

בלשכה אחרים עו"סים לבין הרכז בין תיווך עלידי 
באזור לפעולה תכניות על מידע ומתן בשכונה המקצועי הצוות בישיבות הרכז שיתוף עלידי 

בשכונה המקצועי הצוות לבין הרכז בין הפעולה שיתוף עידוד עלידי 

פעולה אופו

עם: בתיאום .
בלשכה העובדים וצוות הלשכה מנהל 

הפרויקט של העירוני הרכז 

הפרויקט של השכונתי הרכז 

כישורים

ההתנדבות ובתחום הקשישים בתחום ניסיון בעל יהיה שהמר"צ רצוי .
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מו7"ש תקמת תתל>ך .7

מה''ש. בשכונה להקים הפורמליים השירותים של החלטה .
או לקשיש, המדור יהיה והמפעיל היוזם (האם הארגונית המתכונת לגבי הפורמליים השירותים של החלטה .

וכדומה). קשישים למען עמותה

המה"ש. על ראשוני כתוב חומר הכנת .

בה. החיים והקשישים השכונה על מידע איסוף  השכונה מיפוי .
בשכונה. שירותים וספקי מקצוע אנשי עם עבודה קשרי ביסוס .

בשכר. כוחאדם הקצאת .

למה"ש. והמקצועית המינהלית הפיזית, התשתית יצירת .
שכונתית. תיאום ועדת הקמת .

הצורך. לפי בשכר, ולצוות למתנדבים והדרכה ההכשרה מערך של והקמה תכנון .
מתנדבים. גיוס .

המתנדבים. מיון .

המתנדבים. הכשרת .

במתנדבים. והצורך המה"ש של קיומו עובדת של שוטף פרסום .
המה"ש הפעלת .

לקשישים. השירות מתן תחילת 

למתנדבים. והמעקב התגמול ההדרכה, מערך של שוטפת הפעלה 

המידע. ואיסוף הרישום מערך הפעלת 

המה"ש. פעולת של והערכה מעקב .

במקביל. מהשלבים חלק לבצע ניתן המאוחר. אל המוקדם מן מתפתח לעיל שתואר התהליך הערה:
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עבודה קשרי ויציית השמנו* מיפו* .8

הפרויקט הפעלת לפני להתחיל רצוי הזה התהליך את עבודה. קשרי וליצירת השכונה ללימוד מסייע השכונה מיפוי
שוטף. באופן אותו ולהמשיך בשכונה,

המיפוי גורביבי א.

השכונה: מאפייני לימוד .
תעסוקה) חתך בארץ, ותק אתני, הרכב כלכלית, רמה (כגון סוציודמוגרפי הרכב 

ציבוריים) גנים ספסלים, תאורה, מדרכות, דיור, (צורת הפיזית התשתית 

מוניות) ציבורית, (תחבורה תעבורה 

הררי) (אזור טופוגרפיה 

בשכונה: הפורמליים השירותים מיפוי .

השירותים וזמינות מבנה 

בשירותים בשימוש בעיות 

חסרים שירותים 

בשכונה: ההתנדבות נושא לימוד .

התנדבות שירותי זמינות 

מתנדבים של זמינות 

בעבר בהתנדבות וכשלונות הצלחות 

מתנדבים של פוטנציאליים גיוס מקורות 

בשכונה: המפתח אנשי איתור .

מתנ"ס) ביתספר, רווחה, לשכת (מרפאה, הפורמליים מהשירותים 

עמית) ידשרה, (כגון בשכונה פעילים הם אם עירוניים מתנדבים מארגוני 

פוליטיקאי) ועד, חבר דת, כהן (כגון אחרים השפעה ובעלי תפקידים בעלי 

בשכונה השירותים וספקי המקצוע אנשי עם עבודה קשרי יצירת .
המה"ש עם להם הרצוי הקשר לימוד 

לקבל או להפיץ רוצים שהם המידע זיהוי 

r 0
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אליהם הפנייה צורת לימוד 

מימון) פרסום, מתנדבים, הכשרת כ"א, (מידע, למה"ש האפשרית תרומתם זיהוי 

עבתה קשר* ו*צ*ית ו*מ*פו> ג>צוע אופן ב.

האזורי. והמר''צ השכונתי הפרוייקט רכז  האחראים

מתנדבים. בסיוע אפשר המקצוע, אנשי  המבצעים

וממלכתיים. עירוניים גופים של קיימים דר'חות  המידע מקורות

השכונה. על מחקרים 

השכונה. על המקומית בעתונות פרסומים 

בשכונה. המקצוע אנשי עם שיחות 

בשכונה. השפעה ובעלי מפתח אנשי עם שיחות 

בשכונה. אחרים ותושבים קשישים עם שיחות 

התנדבות. ארגוני ונציגי מתנדבים עם שיחות 

קפה) בית או ציבורי גן כמו קשישים של ריכוז מקומות על (למשל בשכונה תצפיות 

א'). פריט ד', חלק (ראה השכונה למיפוי שאלון  למיפוי עזרים

זו. אישיות דווקא לראיין בחר ומדוע המיפוי מטרת את יסביר בשמו, עצמו יציג המידע אוסף  הביצוע אופן

על כתוב חומר המרואיין בידי וישאיר מה"ש לפתוח הכוונה את בקצרה יציג המידע אוסף 

המה"ש.

שנונתית תיאום ועזת .9

כללי

מעורבות את ולהגביר השכונה ברמת וכוללנית מתואמת התנדבות לקדם נועדה שכונתית תיאום ועדת .
בקהילה. החיים הקשישים לצורכי מענה במתן הקהילה

בראשה. העומד והוא השכונתי הרכז ביוזמת מוקמת התיאום ועדת .
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השפעה ובעלי מפתח אנשי בשכונה, הפעילים התנדבות ושירותי פורמליים שירותים נציגי משתתפים בוועדה .
בשכונה. הקשישים של ונציגים במה"ש המתנדבים נציגי בקהילה,

המשפחה, לבריאות תחנה השכונתית, מרפאה הם: השכונה ברמת העיקריים התפקידים ובעלי השירותים
(רב/קאדי/ דת כהן מוכתר, שכונה, ועד ביתספר, יום, מרכז מועדון, מתנ"ס, מינהלת, המקומית, רווחה לשכת

כומר).

פגישה מומלצת וכדומה). ועדכון דיווח נוהלי יום, סדר התכנסות, (מועדי עבודתה דרכי את לה קובעת הוועדה .
שבועות. 64 במשך אחת

התיאום ועדת מטרות

והלאפורמליים. הפורמליים  בשכונה האחרים השירותים עם המה"ש פעולות תיאום .

עם קשר מתנדבים, גיוס לשכונה, הכניסה תחלק (כגון והמידע ההתנדבות מרכז יעדי ובביצוע בתכנון שותפות .
קשישים).

מידע. החלפת .

הקשישים. לצורכי בשכונה המודעות הגברת .
בשכונה. לקשישים והמתנדבים השכונתי המידע מרכז לתרומת בשכונה המודעות הגברת .

בשכונה. שירותים בפיתוח השכונה אנשי של פעילה שותפות .

התיאום: ועדת של הראשונה לפגישה הכנות

בוועדה: להשתתף מועמד כל עם המר"צ או השכונתי הרכז של מוקדמת פגישה .
המה"ש. על כתוב חומר חלוקת 

התיאום. ועדת תפקידי הצגת 

בוועדה. חבר בו לראות לרצון הנימוקים הצגת 

האפשרית. תרומתו על המועמד לדעת האזנה 

בוועדה. חבר לשמש הסכמתו קבלת 

הוועדה. של הראשונה לפגישה המועד מסירת 

הוועדה: של הראשונה לפגישה הכנות .

הוועדה. לחברי מינוי מכתבי משלוח 
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התכנסות. ומקום מועד יום, סדר לפגישה, הזמנות משלוח 

בעירייה. למה"ש האחראית מהמחלקה מפתח אנשי הזמנת 

הוועדה. לעבודת לגיטימציה ומתן חיזוק לשם 

התיאום: ועדת של הראשונה הפגישה מהלך .
הוועדה. יו"ר גם שהוא השכונתי הפרויקט רכז הצגת 

בשכונה. ותפקידיהם הוועדה חברי הצגת 

המה"ש. מטרות הצגת 

וארוך. קצר לטווח הפעולה תכניות של כללית הצגה 

ממנה. המצופה והתרומה הוועדה עבודת מטרות הצגת 

הנוכחים. הערות דיון, 

שבועות). ל46 (אחת לוועדה קבוע פגישות סדר קביעת 

מסויימים). לתפקידים להתנדבות פוטנציאליים מועמדים איתור (למשל, החברים על משימה להטיל רצוי 

המה"ש). הקמת על מידע הפצת מתנדבים, גיוס דרכי (כגון הוועדה של הבאה לפגישה נושא קביעת 

המה"ש של והמקצועית המינהלית הפיזית, התשתית .10

מיקום

אליו. להגיע ושקל הקשישים על מקובל מרכזי, במקום רצוי .
פיזית תשתית

קבוצתיים. למפגשים וכיסאות שולחנות מספר עם ישיבות חדר .
טלפוניות. ולשיחות קשישים עם אישיות לשיחות לרכז,  נוסף אחד חדר לפחות .

לרכז. נפרד נוסף חדר רצוי .
טלפון. קווי 2 לפחות .
רגיל. משרדי ציוד .

קפה. פינת .
שירותים. .

והמתנדבים. הקשישים לכרטסת מנעול עם ארון .

 12 



ומקצועיים מינהליים עזרים

זכאות, השירות, (מהות לקשישים הזמינים והמקומיים העירוניים השירותים על מידע עם  שירותים כרטסת .
השכונה. וממיפוי קיימים מגופים המידע את לקבל ניתן וכדומה}. קבלה שעות

קשישים (למשל, המידע מרכז עם מתמשך בקשר שנמצאים קשישים על בסיסי מידע עם  קשישים כרטסת .
הקשישים. של מריאיון מתקבל המידע טלפוני). מעקב המקבלים

של מריאיון מתקבל המידע המידע. במרכז המשרתים המתנדבים על בסיסי מידע עם  מתנדבים כרטסת .
המתנדבים.

ג'). (חלק במה"ש מתנדבים תפקידי תיאור .
ד'): (חלק ולמעקב העבודה של שוטף לביצוע עזרים .

.111 טפסים 
.51 עזרים 

גמת''ש הפעילות שעות .11

12:30  8:30  ה  א בימים הצהריים, לפני .
18:00  16:00  בשבוע פעם לפחות אחרהצהריים, .

תמה"ש פרסום .12

השכונה. מיפוי במהלך בשכונה מפתח ואנשי המקצוע לאנשי מידע הפצת .
בשכונה. מידע ודפי מודעות פרסום .

והעירונית. המקומית בעיתונות פרסום .

בתיכנסת, נוער, תנועות בתיספר, (מועדונים, קהילתיות במסגרות ובהרצאות בשיחות בכתב, מידע הפצת .
וכדומה).

הקשישים את לעודד (רצוי קשיש של בית בכל ושירותיו, המה"ש פרטי עם (סטיקרים) מדבקות הפצת .
הטלפון). על הסטיקר את להדביק

לדלת. מדלת בסקר מידע הפצת .
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התיאום. ועדת באמצעות מידע הפצת .

סטיקרים עם פרחים חלוקת לסופרמרקט, בכניסה דוכן הצבת (כגון מיוחדים שכונתיים פרסום מבצעי עריכת .
בחגים). שי לחלוקת מדבקות צירוף חג, לקראת

י''ג. פריט ד', בחלק ראה מה"ש על פרסומי לחומר דוגמה

למה"ש מתנדג>ם ג>וס .13

אפיוני את מתנדבים, מחפשים עבורם התפקידים את במדויק להגדיר יש הגיוס בפעולת שפותחים לפני
להיעשות יכול הגיוס א'. בנספח פירוט ראה אלה כל על להם. הצפוי ההכשרה מערך ואת הדרושים המתנדבים

דרכים: במספר

בשכונה. ומדבקות מידע דפי מודעות, פרסום .

והעירונית. המקומית בעתונות פרסום .

במועדונים. ובע"פ בכתב מידע הפצת .

התיאום. ועדת באמצעות אישי גיוס .

פעילים. מתנדבים באמצעות אישי גיוס .

הרכז. עלידי אישי גיוס .

לדלת. מדלת סקר באמצעות קשישים מתנדבים גיוס .
בתיהספר. של המחוייבות תכנית במסגרת תלמידים גיוס .

והמדריכים. העירוניות ההנהגות באמצעות נוער תנועות חניכי גיוס .

לה. מחוצה מכן לאחר ורק השכונה מתוך מתנדבים ולגייס לנסות יש תחילה

למו?''ש מתנדבים מ>ון 4נ.
בתיאורי כמפורט השונים לתפקידים הנדרשות התכונות לאור להיעשות צריך להתנדבות המועמדים מיון

ג'). חלק (ראה התפקידים

השירותים מערך את ללמוד יכולת הן: מידע במרכז מהמתנדבים הדרושות העיקריות התכונות לדוגמה, .
עובדים עם קשר ליצור עצמאית, בצורה לפעול יכולת ולייעץ, מידע להפיץ עצמי ביטחון בו, ולהתמצא
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להקשיב יכולת בעלפה, ביטוי יכולת וכתיבה), קריאה (דיבור, נוספות ושפות עברית ידיעת השונים, בשירותים
ואמינות. אינטליגנציה אדיבות, איתם, ולשוחח לקשישים

את יקבע המתנדבים, את והמפעיל המידע למרכז האחראי השכונתי הרכז חדשים, תפקידים מפתחים כאשר .
תפקיד. תיאור ויכין הקריטריונים

ולפעמים בנפרד ההליכים שני יתבצעו לעתים אישי. ובריאיון המתנדב ימלא אותו בשאלון יעזר הרכז .
עת. באותה הרכז על המוטל ובעומס עצמאי באופן השאלון את למלא המתנדב ביכולת תלוי במשותף,

הכיתה. של במחנך הרכז ייעזר לדלת) מדלת סקר לצורך (למשל מתנדבים תלמידים במיון .
תחילת לאחר עבודתם אחר המעקב גם וכך המתנדבים, למיון נוסף אמצעי משמש ההכשרה קורס .

ההתנדבות.

במה"ש לעבודה מתנדבים הכשרת .15

צורך אין מהתפקידים בחלק המתנדבים. את מראש כך על וליידע משלימים שלבים בשני ההכשרה את לבצע יש
להכשרה דוגמה נציג להלן עבודתם. כדי תוך המתנדבים את להכשיר וניתן לתפקיד הכניסה לפני הכשרה בקורס

התפקיד. ביצוע ובמהלך לתפקיד, הכניסה לפני

גמה"ש: לו1פ7ףז*ט וזגנ>7™ לפנ* א.

החשיבות קשישים, של מיוחדים צרכים קשישים, עם התקשורת נושא את ילמדו הכשרה שבקורס רצוי .
במה"ש. העבודה נוהלי את וכן מתנדבים של וחובות זכויות סודיות, שבשמירת

השירותים מערך על גם שילמדו רצוי מידע, במרכז להתנדבות למשל ספציפי, לתפקיד הכשרה בקורס .
הקשישים. של בפניות טיפול שיטות קשישים, של לזכויות הנוגעים חוקים להם, והזכאות הקיימים

אופן השכונתי, המידע ומרכז ההתנדבות מרכז עלידי המסופק השירות על ספציפית הדרכה בקורס לכלול יש .
אנשי שמות השוטף, המידע לאיסוף והשאלונים הטפסים וקשישים, שירותים על המידע כרטסת פעולתם,

קשר. יש איתם מקצוע

להתנסות למתנדבים לאפשר כדי תפקידים, משחקי עלידי למשל המעשי, הצד על דגש לשים יש בקורס .
בתפקיד.
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ותיקים מתנדבים עם לשוחח החדשים למתנדבים ולאפשר בעיר קיימים דומים במרכזים לסייר גם רצוי .
במה"ש. ותיקים מתנדבים עם מפגשים לקיים או דומים, בתפקידים

קבוצתית. או אישית בהדרכה הדרוש המידע את להעביר יש קורס, אין כאשר .

במה'יש: התפק>1>0 ביצוע במהלך ב.

העבודה. במהלך שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה .
אנשי עם קשישים, עם שלהם (בקשר המה"ש מתנדבי נתקלים בהן כלליות בעיות לגבי קבוצתית הדרכה .

ועוד). ציוד בהפעלת בטפסים, בשימוש עצמם, לבין בינם מקצוע,

וכן ההכשרה בקורס שעלו העיקריים הנושאים על המתנדבים עם לחזור רצוי בתפקיד חודשייםשלושה כעבור .
בעבודתם. למתנדבים קשיים הגורמים בנושאים לטפל

במה"ש המתנדבים עם הקשר ק>ום .16

המקצועין הקשר את לקיים כיצד

במפגשים טלפוניות, בשיחות עצמו, במרכז (בפגישות המה"ש מתנדבי עם שוטף קשר יקיים השכונתי הרכז .
העבודה}. של והערכה במעקב בהדרכה, קבוצתיים,

יזומות, הדרכות פרטניות, בפניות טיפול כדי (תוך המה"ש מתנדבי עם הצורך לפי קשר יקיימו המקצוע אנשי *
הצורך). בעת אישיות פגישות קבוצתיים, מפגשים

מרכזי תפקיד יש קבוצתית שוטפת להדרכה וקבוצתיים. אישיים הדרכה במפגשי ישתתפו המתנדבים .
בחודש, אחת פעם לפחות להתקיים חייבים אשר האלה, המפגשים זמן. לאורך המה"ש של תקינה בהפעלה
ושאלות קשיים להעלות למתנדבים חשובה הזדמנות יוצרים גם אלא והכשרה להדרכה רק לא משמשים
שלא המרכז בהפעלת היבטים על לעמוד הזדמנות לרכז נותנים גם הם לקבוצה. עמיתים של תומכת באווירה

אחרת. בדרך מופיעים היו

ההתנדבותן מסגרת על ולשמור המתנדבים קבוצת גיבוש את לקיים כיצד

אישי. קשר איתו ויצור מהמתנדבים אחד כל יכיר הרכז .
עבורם. מיוחדים חברתיים באירועים להשתתף יוזמנו המתנדבים .

מתנדבים. עבור ממלכתיים או עירוניים באירועים להשתתף יוזמנו המתנדבים .
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המתנדבים תיגמול ,17

תיגמולים סוגי

השכר מקום את תיגמול. בלי להתנדבות מקום אין אולם שכר, לקבל עלמנת שלא פועלים המתנדבים .
ו משמעותי מעניין, במשהו העיסוק הלימוד, לזולת, הסיוע לחברה, שונה:התרומה אופי בעלי תגמולים תופסים

חדשה. חברתית במסגרת ההשתלבות חברתי, ערך בעל

לתחושת תורם הדבר בהם. וההתמצאות השירותים על הידע הוא מידע במרכז למתנדב יחודי תיגמול לדוגמה, .
הוא. בענייניו לו להואיל עשוי ואף יוקרה לו מוסיף המתנדב, של והכוח הביטחון

אדם כל של המניע בהבנת רבה חשיבות יש למתנדב. ממתנדב שונה הללו התיגמולים של החשיבות .
בהתאם. אותו לתגמל עלמנת להתנדבות,

תיגמול דרכי

ולעבודתם. למתנדבים המקצוע אנשי של וכבוד הערכה על המבוססים הדוקים, עבודה קשרי קיום .
שוטפת. והדרכה לתפקיד הכניסה לפני המתנדבים של הכשרה .
ולשביעותרצונו. ברצונו בהתחשב למתנדב התפקיד התאמת .
לקשיש. תורמת עבודתו כיצד לו שיבהיר למתנדב משוב מתן .

למתנדב). הוקרה אות מתנדב, (כרטיס בהתנדבות פורמלית הכרה .
טיולים). (מסיבות, חברתיות פעילויות קיום .

שיגרה). אבל, (שמחות, המתנדב בחיי לאירועים התייחסות הרכז, מצד אישי יחס .

העלכה וביצוע המה"ש עבודת אחר מעקב .18

הפרויקט של העירוני ולרכז למר"צ השכונתי, לרכז יסייעו העבודה של הערכה וביצוע המה"ש עבודת אחר מעקב
בעתיד. הפעילות ובתכנון השוטף בניהול

מטרות

ותיגמול). הדרכה צורכי איתור קשיים, (איתור במה"ש העבודה של השוטף לניהול סיוע .
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יעד). אוכלוסיות שירותים, תפקידים, טפסים, (נהלים, במה"ש הצורך לפי ושיפורים שינויים תכנון .
מרכיבים

בפניות, לטפל היכולת עבודה, נוהלי כוחאדם, היקף פעילות, (שעות שנקבעה! במתכונת פועל המה"ש האם .
עצמם). לבין ובינם המקצוע אנשי עם הרכז, עם המתנדבים של קשר

המענים). סוגי הפניות, סוגי למרכז, הפניות (היקף ן המה"ש בשירותי משתמשים הקשישים האם .
המקצוע). אנשי המתנדבים, משפחותיהם, ובני הקשישים (של המה"שן מעבודת רצון שבעי הצרכנים האם .

אנשי המתנדבים, ובנימשפחותיהם, הקשישים (של ז ממנו שביעותהרצון ואת השירות את לשפר ניתן כיצד .
המקצוע).

הביצוע אופו

אנג'לס). לוס  ירושלים פרויקט במסגרת שפותח הכלים מערך באמצעות (למשל ותיעוד שוטף מידע איסוף .
ואנשי המתנדבים בנימשפחותיהם, הקשישים, בקרב שאלון באמצעות תקופתי שביעותרצון סקר עריכת .

המקצוע.

הנ"ל. היעד אוכלוסיות עם בנושא דיון קבוצות קיום .
הנ"ל. האוכלוסיות עם רגילות שוטפות בשיחות משוב קבלת .

המו7"ש להפעלת נתלים .19

במה"ש. עת בכל נוכחים להיות חייבים ומנוסה ותיק מתנדב או השכונתי, הרכז .

קבועים. פעילות ושעות פעילות ימי יהיו למה"ש .
נעול. בארון יוחזק ומתנדבים קשישים על האישי המידע .

הבאים: הצעדים שננקטו לאחר רק לעבוד להתחיל יוכל מתנדב .
הרכז. עלידי ורואיין למתנדב שאלון מילא 

ההתנדבות. והיקף שימלא התפקיד על הרכז לבין בינו הוסכם 

שוטף. באופן הדרכה ולקבל להמשיך והתחייב לתפקיד הכשרה קיבל 

סודיות. שמירת טופס על חתם 
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התנדבות. חוזה על חתם 

מתנדבים. ביטוח עבורו הוצא 

מתנדב. כרטיס קיבל 

המרכז. של העבודה בנוהלי שנקבע כפי ולדווח לרשום יקפיד המה"ש צוות .
שיבואו שהמתנדבים כדי שלו, הקבועים הריכוז למקומות החומר כל את המתנדבים יחזירו עבודה יום בגמר .

בו. הטיפול את להמשיך יוכלו למחרת

פרטיות, למטרות טלפון) (כגון המשרדיים בשירותים מלהשתמש מנוע  ובהתנדבות בשכר  העובדים צוות .
הרכז. עם ובתיאום חירום מקרי למעט

לו יש עימם הקשישים לגבי וכן קשר לו יש עימם השירותים לגבי שוטף באופן להתעדכן יקפיד המה"ש צוות .
קשישים. לאותם או שירותים לאותם הקשורים הנוספים והמתנדבים המקצוע אנשי את ויעדכן קשר,

והקבוצתית. האישית השוטפת, ההדרכה ביצוע על יקפידו והצוות המתנדבים .
כבוד מתן תוך עצמם, לבין בינם ופוריים הדוקים עבודה קשרי לקיים ידאגו המקצוע ואנשי המתנדבים הרכז, .

ביניהם. התפקידים חלוקת על והקפדה הדדי

יכולתו. כמיטב להם לעזור וינסה בקשישים בכבוד ינהג הצוות .

המה"ש 1הפעלו* געיוו* .20

אופייניות בעיות על מצביעים אנו כה, עד לקשישים שכונתיים התנדבות מרכזי בהפעלת שנצבר הניסיון סמך על
בהפעלתם.

שיחות מתאימה, הדרכה במה"ש, המתנדבים תפקידי של ברורה הגדרה עלידי להתגבר ניתן הבעיות כל על
וניסיון. רוח אורך הבהרה,

הקשישים. פניות על לענות כדי הזכאות, ובנוהלי בזכאויות השתים, בשירותים והתמצאות ידע לרכוש הקושי .
השירותים. מערך על המידע את שוטף באופן לעדכן הקושי .

הקשישים בין לתווך וכדי מידע לקבל כדי לשירותים ההתקשרות לביצוע פנויים טלפון בקווי מחסור .
לשירותים.

במה"ש. צמודים מזכירות שירותי העדר .
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נמוך. סוציוכלכלי במעמד שכונות מתוך ומקצועיים מיומנים מתנדבים לגייס קושי .
הביקוש את להגדיל עשויים המה"ש, הקמת בעקבות בסיכון, קשישים ואיתור מסופקים בלתי צרכים חשיפת .
עם הנושא את לתאם מוצע יעיל טיפול להבטיח כדי השירותים. ספקי על נוסף עומס ולהטיל אלה לשירותים

המה"ש. פתיחת לפני השירותים נציגי

החדשים. המתנדבים את לתסכל עשוי הדבר המה"ש. להפעלת הראשונים בשלבים קשישים של פניות מיעוט .

הפצת בין להבדיל מתקשים הם (לעתים השכונה. לתושבי ותפקידיו החדש המה"ש מטרות בהסברת קשיים .
סוציאליים שירותים כמו נועד, שהמרכז סבורים הם לעתים בפועל, שירותים אספקת ובין שירותים על מידע

ונצרכים). מוגבלים לקשישים רק אחרים,

קשיים: למספר לגרום יכול נושא באותו שעוסקים עובדים של ריבוי .
בפניות בטיפול לסיבוך 

החומר החזרת על מלאה איהקפדה קריא, לא כתביד שונות, רישום משיטות כתוצאה משרדיות לבעיות 
טיפול. להמשך באיתורו וקשיים העבודה בגמר הנכון למקום

ל בינם פנים, אל פנים אישי, לקשר שציפו מתנדבים לתסכל עלול הדבר הטלפון דרך נעשה הקשר רוב כאשר .
הקשישים. בין

אותם וששואלים מקצוע אנשי שאינם מוכרים, בלתי אנשים עם טלפונית משיחה הקשישים של חששות .
אישיים. פרטים

לקשיש. כבר מוכר המקצוע איש כאשר במיוחד מקצוע, איש עם לשוחח לדרוש הקשישים של נטייה .
טיפול הוא בקשיש השירות של הטיפול כאשר או בקשיש לטפל יכול לא השירות כאשר המתנדבים של תסכול .

לקוי.

ב המתנדבים בהמלצות מתחשבים תמיד ולא למתנדבים קשובים תמיד (לא למתנדבים המקצוע אנשי יחס .
בו). ולטיפול לקשיש יחס

ושל הקשישים של בפרטיות לפגיעה חשש יש כולם" את מכירים ו"כולם השכונה מתוך הם המתנדבים כאשר .
ההתנדבות. לשעות מחוץ גם הקשישים עלידי המתנדבים להטרדת חשש גם יש יחד. גם המתנדבים
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ב' חלק ■
שכונתי והכוונה ייעוץ מידע, מרכז ■

(מד''ש) לקשישים 1



(מד"ש) לקשישים שכונתי והכוונה ייעוץ מידע, מרכז  ב' חלק

מדוע!  לקשישימ שנונו1> והנוונת "עוץ מ>דע, מרנז .1

עצמאית. כיחידה או שכונתי התנדבות ממרכז כחלק המיד"ש את להפעיל ניתן זה, לפרסום בהקדמה שפירטנו כפי
מידע, שירות לכלול מחליטים כאשר אליהם להתייחס שיש המיד"ש, של הייחודיים המרכיבים את נפרט זה בחלק
בצעדי לנקוט יש אזי מה"ש, עדיין קיים לא בה בשכונה מיד"ש להקים מחליטים אם המה"ש. בתוך והכוונה ייעוץ

בעתיד. מה"ש לפיתוח טוב בסיס מהווה המיד"ש מה"ש. הקמת של לאלה דומים הכנה

בו. ולהתמצא אליו להגיע מתקשים הם שירותים. על למידע זקוקים הקשישים .
המתנה ניידות, קשיי בגלל זכאויות ולממש לשירותים להגיע מתקשים הקשישים המידע, להם יש כאשר גם

ועוד. חששות המקצוע, אנשי עם תקשורת קשיי התמצאות, קשיי בתור,

הפניה ייעוץ, מתן מידע, הפצת פניות, קבלת עלידי אלה קשיים על להתגבר להם לסייע נועד המידע מרכז
הצורך. לפי השירותים עם הקשר אחר ומעקב לשירותים הקשיש בין תיווך המתאים, לגורם

דעת, שיקול המצריכה טכנית, כלכך לא בעבודה המעוניינים למתנדבים אטרקטיבי שירות הוא מידע מרכז .
ויוקרתית. מקצועית יותר עבודה

עירוני. או כללי מרכז פני על יתרונות מספר יש בשכונה הממוקם מידע למרכז .
לשכונה). מחוץ לנסוע צורך (אין קלה פיזית גישה 

להתעניין גירוי היוצרת בשבוע) פעמים מספר עוברים פניו (על המרכז של ומתמשכת קרובה בולטת, נוכחות 
מידע. ולקבל

לשכונה. ייחודיים מידע בצורכי התמחות 

לשכונה. הייחודיים לצרכים הפעילות שעות התאמת 

בשכונה. מטפלים גורמים של נגישות 

ברמת קלות ביתר להשגה ניתנים הללו טוב. אישי וקשר המשכיות רצף, דרושים הקשישים בבעיות בטיפול 

שכתתית.

השכונה. ברמת השירותים בין תיאום ליתר לסייע יכול המידע מרכז 

שלא מסופקים, לא צרכים ולאיתור בשכונה, בסיכון קשישים לאיתור כאמצעי לשמש יכול המידע מרכז 
ארציים. או עירוניים גופים עלידי אותרו
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מהשכונה. מתנדבים לגיוס כאמצעי לשמש יכול המידע מרכז 

חברתיים נוהגים דת, (שפה, בכך צורך יש כאשר לקשישים דומים אפיונים עם מתנדבים גיוס על מקל הוא 
ועוד).

עצמה. למען הקהילה ולהפעלת הקהילתית הגישה לפיתוח מנוף משמש המידע מרכז 

לפיתוח טוב בסיס להוות ויכול במה"ש מרכזי שירות הוא והכוונה ייעוץ מידע, מרכז  לעיל שמנינו הסיבות מכל
בשכונה. התנדבות שירותי רשת

מתו!  לקש>ש>ם שכונת* והכוונת "עוץ מ>דע, מרכז .2

מתן השירותים, על מידע הפצת עלידי ולבעיותיהם, לצורכיהם מענה למצוא לקשישים לסייע נועד המרכז .
זכאים. הם ולהם לרשותם העומדים לשירותים שלהם הנגישות שיפור ועלידי והפניה ייעוץ

הוא רווחה). לשכת מועדון, מינהלת, (מתנ"ס, הקהילה את המשרת קיים במבנה בדרךכלל ממוקם המרכז .
רכז אותו מפעילים וקבוצתיים. אישיים למפגשים וחדר שירותים על מידע כרטסת טלפונים, עם משרד כולל

ומתנדבים. בשכר

הם: המרכז של העיקריים התפקידים .
הקשישים של חדפעמיות בפניות טיפול

למידע. לבקשות מענה 

לשירותים). זכאות או ביורוקרטיים נהלים לגבי (למשל ספציפי ייעוץ מתן 

לשיחה) ליווי או השירות לבין הקשיש בין טלפוני קשר יצירת עלידי (למשל השירותים לבין הקשישים בין תיווך 
הנגישות. על להקל כדי

המבוקש. לשירות מעבר לטיפול הזקוקים פונים אותם של והיכרות זיהוי 

קשישים עם מתמשך קשר קיום

לכך. הזקוקים הקשישים עם קבוע יזום טלפוני וקשר מעקב קיום 

המרכז של יזומה פעילות

שירותים. על כללי מידע הפצת 
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שוטף. באופן ועדכונה שירותים על מידע כרטסת בניית 

המקצוע. ואנשי השירותים נותני עם הקשרים טיפוח 

שלהם. וריאיון מהמתנדבים או המקצוע מאנשי לסיוע הזקוקים בסיכון קשישים איתור 

שלהם. וריאיון להתנדבות מועמדים איתור 
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במד"ש מתנדבי A

תפקידים:

והכוונה. ייעוץ למידע, לבקשות במרכז אישי במפגש או בטלפון מענה מתן .
המבוקש. לשירות מעבר לטיפול הזקוקים פונים לאותם לב תשומת מתן .

נזקקים. הם להם השירותים לבין הקשישים בין תיווך .
הצורך. לפי לשירות, הקשיש בין הקשר אחר מעקב .

לכך. הזקוקים קשישים עם תקופתי, קבוע, טלפוני קשר קיום .
עליהם. ראשוני מידע ואיסוף לדלת) מדלת סקר באמצעות (לדוגמה בסיכון קשישים איתור .

מפורט. שאלון באמצעות ההתנדבות, מרכז לשירותי שנזקקים קשישים על מפורט מידע איסוף .
השירותים. כרטסת עדכון .

המידע. מרכז פעולת של והתיעוד המידע איסוף מערך הפעלת .
לו. ודיווח המתנדב את המפעיל המקצוע איש או המתנדבים רכז עם שוטף קשר קיום .

וקבוצתית. אישית שוטפת, הדרכה קבלת .
הערות;

אחד תפקיד מבצע מתנדב כל בדרךכלל יחד. גם התפקידים כל את מבצעים לא המידע במרכז המתנדבים .
שניים. או

תפקיד. לכל מתאים מתנדב כל לא .
המתוארים התפקידים ג'. בחלק מופיע מידע במרכז מתנדבים של העיקריים התפקידים של מפורט תיאור .

הם:

טלפוניות. לפניות מענה מתן 

יזום. טלפוני מעקב ביצוע 

מדלתלדלת). בסקר או מיוחד (בריאיון ריאיון עלידי מידע איסוף 

המידע. במרכז משרדיות עבודות 
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ג חלק ■
מתנדבים של תפקידים תיאול ■

קשישים למען ■



קשישים למען מתנדבים של תפקידים תיאור י ג חלק

הקדמה
לשכלול ולתרום השכונה ברמת קשישים למען רבגילית התנדבות לעודד נועד אנג'לס ירושליםלוס פרויקט
של ניתוח לבצע צורך היה כך לשם קשישים. למען למתנדבים חדשניים תפקידים ולפיתוח קיימים תפקידים
המנוסה באזור שנצבר הניסיון על מתבסס התפקידים ניתוח הפעלתו. לפני הפרויקט באזורי קיימים תפקידים
הפרויקט אזורי בשאר ההדגמה תקופת במהלך שנרכש הניסיון ועל (רחביה) לקשישים ההתנדבות בתחום ביותר

ושועפאט). יובל (קרית בירושלים

ברחביה. הפרוייקט רכזת השקס, הדסה התדריך של זה לחלק רבות תרמה

הבאות: בדרכים אנג'לס ירושליםלוס לפרויקט תרם מתנדבים עלידי המתבצעים התפקידים ניתוח

החדשניים התפקידים פיתוח לתהליך תרם הוא 

הפוטנציאל ואת התפקידים ביצוע אופן את לבדוק ברחביה) (כמו מתנדבים של ותיקים למפעילים סייע הוא 

במתנדבים או בתפקידים הטמון ממוצה הבלתי

בתפקידים מתנדבים בהפעלת מאורגנת, התנדבות של מסורת אין בהם האחרים, הפרויקט לאזורי סייע הוא 
ומוכרים. ידועים

מתנדבים של ומובנית מקצועית בהפעלה הטמונה הרבה התרומה על למדים אנו המתנדבים תפקידי מניתוח
בקשיים מלווה הפורמליים השירותים עלידי מתנדבים הפעלת זאת, עם המקצוע. ולאנשי למשפחות לקשישים,
האחרים התפקידים בעלי לבין בינם ומהקשר התנדבותי תפקיד כל של הייחודי מאופיו הנובעים ובבעיות

לקשיש. המסייעים

גם הם המתנדב. של יותר חלקה להפעלה לסייע יכולים מרכיביו כל של מפורט ותיאור התפקיד של ברורה הגדרה
חדשים. תפקידים ולפיתוח הביצוע לשיפור קיימים, תפקידים להעשרת לסייע יכולים

אופי כי וכן הקשיש, לבין בשכר המקצוע איש בין שלו המיקום הוא המתנדב בתפקיד המיוחד כי עולה, הניתוח מן
להתייחס שאין משאב הוא המתנדב כלפיו. מיוחדת וארגונית מקצועית התייחסות מצדיק מבצע שהוא המטלות
מההתנדבות. לפרישה גורמת  הזנחה תרומתו. את מעצים המפעילים עלידי שלו טיפוח מאליו. מובן כאל אליו

שהועתקו ידועים תפקידים רובם אנג'לס. ירושליםלוס פרויקט במסגרת שהופעלו התפקידים רשימת להלן
חדשני הוא טיפול, מסייע ברשימה, האחרון התפקח הפרויקט. לאזורי והתאמה שכלול כדי תוך אחרים ממקומות

ההדגמה. פרויקט במסגרת ופותח בארץ
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והפניה ייעוץ מידע, מתן א.

לדלת מדלת סקר ביצוע ב.

טלפוני מעקב ג.

אחרים לסידורים או לקניות, לטיול, קשישים ליווי ד.

חברתי ביקור ה.

רופא) אחות, עו"ס, (פסיכולוג, מקצועיתטיפולית בעבודה מקצוע אנשי של התנדבות ו.

ותיקונים) גינון, צביעה, (כגון לאמקצועיות טכניות עבודות ז.

משרדית עזרה ח.

אישי טיפול ט.

טיפול מסייע י.

כל תיאור בשכר. לתפקידים בהתייחסות המופעלת לזו דומה המתנדבים תפקידי ותיאור ניתוח של הטכניקה
כולל: תפקיד

התפקיד ביצוע נוהלי  התפקיד שם 

התפקיד לביצוע עזרים  המתנדב תפקיד הגדרת 

השירות למתן הפורמלית האחריות  היעד אוכלוסיית 

המתנדב להפעלת היוזמה  התפקיד מטרות 

המתנדבים להפעלת האחריות  התפקיד של נוספות אפשריות תפוקות 

בשכר המקצועי לצוות ביחס המתנדבים מעמד  למתנדבים נוספים אפשריים תפקידים 

המתנדבים גיוס  המטלות 

המתנדבים מיון תהליך  הדרושות המיומנויות 

התאמה " מחוייבות 

התפקיד) ביצוע ובמהלך לתפקיד הכניסה (לפני הדרכה  התפקיד ביצוע מקום 

המקצועי ולצוות המתנדבים לרכז המתנדבים בין הקשר  התפקיד ביצוע מועד 

בעיות  בשבוע עבודה שעות מספר 
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והכוונה "עוץ מידע, מתן .1

המתנדב; תפקיד הגדרת

בנוגע משפחותיהם, ולבני לקשישים ומעקב, תיווך אחר, לגורם הפניה ייעוץ, מידע, מתן בעיות, זיהוי פניות, קבלת 
להם. לסייע שיכולים לשירותים

היעד; אוכלוסיית

משפחותיהם. ובני בשכונה הקשישים כלל 

מטרה:

קיימים. לשירותים הקשישים והפניית שירותים על כללי מידע הפצת (1

לשירותים). זכאות או ביורוקרטיים נוהלים לגבי (למשל ספציפי ייעוץ (2

על להקל כדי השירות) לבין הקשיש בין טלפוני קשר יצירת עלידי (למשל השירותים לבין הקשישים בין תיווך 0
הנגישות.

המבוקש. השירות קבלת אחר הצורך, במידת מעקב, (4

התפקיד; של נוספות תפוקות
אחרהצהריים). גם נמצאים שהמתנדבים (משום לקשישים השירות שעות הארכת 

במשרד). נשארים שהמתנדבים (משום לשטח לצאת לעובדים אפשרות מתן 

המתנדבים). עלידי יטופלו מהפניות שחלק (משום העו"סים של העבודה עומס הקלת 

שהקשיש וידאג לצורך שלא פניות ימנע המתנדב (שכן הקשישים מגיעים שאליהם שירותים על העומס הקלת 

הדרושים). המסמכים עם לשירותים יגיע

מתנדבים. לגיוס קשר צינור 

בשכונה. לקשישים מרכזית אחת כתובת 

אפשריים: נוספים תפקידים

הטלפון. באמצעות לקשישים בשאלונים חסר מידע השלמת 

חדשים. שירותים לפתח רוצים בהם בתחומים צרכים איתור 

יזומים. טלפוניים מעקבים 
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מסוימים. לשירותים קשישים המלווים למתנדבים ומדריכים קשר אנשי 

מטלות;

קשישים. למען הקיימים השירותים מערך את ללמוד 

קבועים. במועדים המידע למרכז להגיע 

לכך. המיועדים בטפסים אותן ולרשום טלפוניות פניות לקבל 

פנייה. לאותה רלוונטי מידע איסוף לאחר או מיידית הטלפוניות, לפניות מענה לתת 

המקצוע. אנשי הנחיות עלפי מורכבות, פניות או בסיכון קשישים של פניות אחר לעקוב 

בהתערבות. צורך על  המקצוע מאנשי לאחד או המתנדבים לרכז או למפעיל לדווח 

דרושות; מיומנויות

בו. ולהתמצא השירותים מערך את ללמוד יכולת 

ולייעץ. מידע להפיץ עצמי ביטחון 

בפניות. טיפול על אחריות ולקחת עצמאית בצורה לפעול יכולת 

השונים. בשירותים העובדים עם קשר ליצור יכולת 

בשכונה. המדוברות בשפות ו/או ודיבור), כתיבה (קריאה, בעברית שליטה 

הדרוש. המידע לקבלת השיחה את ולכוון בטלפון הקשיש עם לשוחח יכולת בעלפה, ביטוי יכולת 

שלו. סמויים ולמסרים הקשיש של הרוח למצב רגישות 

לקשיש. להקשיב סבלנות 

בזמן. השיחה את לסיים יכולת 

אינטליגנציה. 

אמינות. 

מחוייבות:

קבוצתית. או אישית הדרכה לקבל 

השירותים. בנושא להתעדכן 
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בשבוע. פעם לפחות לעבודה להופיע 

במרכז. מהעבודה המתקבל המידע סודיות על לשמור 

התפקיד? ביצוע מקום

השכונתי. המידע מרכז 

התפקיד; ביצוע מועד

ואחרהצהריים. הבוקר בשעות 

בשבוע: עבודה שעות מספר

בשבוע. שעתיים לפחות 

נהלים;

המתנדב. של וזכויותיו חובותיו יוגדרו בו ההתנדבות למרכז המתנדב בין חוזה עריכת 

המתנדב. לבין המפעיל הרכז בין בתיאום ההתנדבות מועד קביעת 

הראשונית. ההדרכה וביצוע והמטלות התפקיד תיאור 

בכך). צורך יש כאשר אחריה ולמעקב טיפול להמשך הפנייה, (לרישום התפקיד למילוי הדרושים הטפסים קבלת 

לרשותו. שיעמוד הטלפון וקו המתנדב של הישיבה מקום קביעת 

חדשה. ופנייה הטיפול אופן לגבי המחליט המקצוע איש או התפקיד בעל של הגדרה 

שירות. לתת המרכז בשם להתחייב איסור 

לקשיש. השאלון למילוי פגישה איתו לתאם לנסות וכן אישי כרטיס לפתוח יש מוכר, לא שהפונה במידה 

תטופל. שהיא להבטיח כדי הפניה אחר מעקב עריכת 

הצורך. לפי המקצוע ולאיש המתנדבים לרכז דיווח 

עזרים;

מספקת. בכמות טלפון קווי 

וכיסא. שולחן עם עבודה פינת 

לשירותים, זכאות על מידע לכלול צריכה הכרטסת המידע. את שולפים ממנה שירותים כרטסת או מידע מאגר 
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קשר. איש של ושם מדוייקת כתובת טלפון, מספר קהל, קבלת מועדי

אנג'לס). לוס בפרויקט א' 6 (טופס בהן והטיפול הפניות לרישום טופס 

בפניות. הטיפול לעדכון קשישים כרטסת 

אחריות;

עלידי לעתים מתבצעות אלה מטלות ברורה. לא הפורמלית האחריות השירות: למתן הפורמלית האחריות 
והאחיות. העו"סים

השכונתי. המידע מרכז או השכונתי ההתנדבות מרכז המתנדבים: להפעלת היוזמה 

המתנדבים. עם בקשר הנמצא אחר מקצועי עובד או המתנדבים רכז המתנדבים: להפעלת האחריות 

לצוותהמקצועיבשכר: ביחס המידע מתנדבי מעמד

הצורך. לפי הצוות חברי שאר ועם הרכז עם הדוק בקשר נמצאים הם מהצוות. חלק אינם המתנדבים 

גיוסהמתנדבים:

ועוד. אישי גיוס לדלת, מדלת סקר מודעות, מועדונים, דרך 

המתנדבים: מיון

המפעיל. הרכז עלידי קריטריונים קביעת 

המפעיל. עם וראיון שאלון מילוי עלידי מיון 

הניסיון. תקופת בתום המתנדב של הערכה 

התאמה:

מיוחדת. בעיה אין 

הדרכה:

לתפקיד הכניסה לפני א)

הקשישים, עם התקשורת נושא את ילמדו בקורס המידע. מרכז למתנדבי מיוחד הכשרה קורס לערוך רצוי 
קשישים, של לזכויות הנוגעים חוקים להם, והזכאות הקיים השירותים מערך קשישים, של מיוחדים צרכים

סודיות. שבשמירת החשיבות

לסייר גם רצוי בתפקיד. להתנסות למתנדבים לאפשר כדי תפקידים משחקי על דגש לשים יש בקורס 

אלה. בתפקידים ותיקים מתנדבים עם לשוחח החדשים למתנדבים ולאפשר קיימים במרכזים
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קבוצתית. או אישית בהדרכה הנ"ל המידע את להעביר יש קורס, מקיימים לא כאשר 

על השכונתי, המידע ומרכז השכונתי ההתנדבות מרכז עלידי המסופק השירות על ספציפית הדרכה 
הקשורים המקצוע אנשי ועל ולהערכה, שוטף לטיפול מידע לאיסוף והשאלונים הטפסים על פעולתם, אופן

לנושא.

התפקיד ביצוע במהלן (1

מהפניות. שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה 

מתנדבים עם קשישים, עם שלהם (בקשר המתנדבים נתקלים בהן כלליות בעיות לגבי כללית הדרכה 

וכדומה). ציוד בהפעלת אחרים, שירותים ועם מקצוע אנשי עם אחרים,

וחדשים. קיימים ושירותים נהלים לגבי כללית הדרכה 

המידע; מתנדבי עם קשר

רישומים. ועלידי עצמו במרכז בקשיש המטפל המקצועי העובד עם או הרכז עם שוטף קשר 

בשבועיים. פעם לפחות הרכז עלידי הדרכה 

בעיות;

השאלות על לענות כדי הזכאות ובנוהלי בזכאויות השונים, בשירותים והתמצאות ידע לרכוש הקושי
בפניותיהם. מעלים שהקשישים

השירותים. מערך על המידע את שוטף באופן לעדכן הקושי 

לתווך. וכדי מידע לקבל כדי לשירותים ההתקשרות לביצוע פנויים טלפון בקווי מחסור 

הקשיש. עם לשיחה למתנדב מיוחד במקום מחסור 

אותם וששואלים מקצוע, אנשי שאינם מוכרים, בלתי אנשים עם טלפונית משיחה הקשישים של חששות 
אישיים. פרטים

לקשיש. כבר מוכר המקצוע איש כאשר במיוחד מקצוע איש עם לשוחח לדרוש הקשישים של נטייה 

טיפול הוא בקשיש השירות של הטיפול כאשר או בקשיש לטפל יכול לא שירות כאשר המתנדבים של תסכול 
שיניים, כטיפול מסוימת בבעיה לטפול תקציב העדר העו"סים, על עומס עו"ס, העדר בגלל (לדוגמה, לקוי.

ועוד). נמוכה זכאות דרגת לבעלי בית עוזרת מימון או לתרופות, מימון חוסר

ביחס המתנדבים בהמלצות מתחשבים תמיד ולא למתנדבים קשובים תמיד (לא למתנדבים המקצוע אנשי יחס 
בו). ולטיפול לקשיש
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לדלת מדלת סקר ביצוע .2

המתנדב; תפקיד הגדרת

שאלונים. באמצעות בשכונה הקשישים על יזום מידע איסוף 

היעד; אוכלוסיית

.75+ בני גבוה, בסיכון לקשישים עדיפות עם השכונה קשישי כלל

מטרה;

בשכונה. שירותים תכנון לצורך נתונים איסוף א)

נזקקים. קשישים איתור ב)

מתנדבים. איתור ג)

התפקיד; של נוספות תפוקות
אליו. הפניות והגברת השכונתי המידע מרכז של קיומו דבר הפצת 

בשכונה. נוספים שירותים על מידע הפצת 

הקשישים. לצורכי בשכונה המודעות הגברת 

ההתנדבות. לנושא בשכונה המודעות הגברת 

הסקר. את המבצעים לשירותים יוקרה תוספת 

באחריותם. שהיא מטלה בביצוע המקצוע אנשי על הקלה 

מתבצע התפקיד כאשר הביןדורית, ההדדית ההתייחסות ושיפור התלמידים בעיני הקשישים של הדימוי שיפור 
יש ולפיכך אישית", "מחוייבות תכנית במסגרת תיכון תלמידי לעתים מופעלים זה (בתפקיד תלמידים. עלידי

אליהם). מיוחדת התייחסות

נוספים; אפשריים תפקידים

חוק על דףמידע הפצת או בשכונה, חדש מועדון (למשל, לה ומחוצה בשכונה שירותים על מידע הפצת 
לסוקרים. מקדים הסבר מתן מחייבת המידע הפצת סיעוד). ביטוח

ולאחר המבוגרים, הסוקרים עלידי לביצוע (מתאים לקשישים השירותים אספקת מצב אחר כללי מעקב 

מתאימה). הדרכה
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יזכה שהקשיש כדי שסקרו, קשיש אצל במיוחד קשה מצב על בעלפה) או (בשאלון המקצוע לאיש דיווח 

להתייחסות.

מטלות;

מצב מדוייקת, הכתובת אם חי, הקשיש (אם קייס מידע אימות קצר, שאלון עלידי ראשוני מידע איסוף 
מעלה). שהקשיש בעיות ציון וכן הצורך לשעת מקשר יש והאם רפואי מצב בקופתחולים, חברות אישי,

מקיף. שאלון באמצעות יותר מפורט מידע איסוף 

דרושות; מיומנויות

בשכונה המדוברת בשפה ו/או בעברית וכתיבה בקריאה שליטה 

בעלפה. ביטוי יכולת 

לקשיש. להקשיב סבלנות 

אמינות. 

תנועה. יכולת 

מחוייבות:

שנת במשך לפעילות מתנדבים התלמידים שוטף בסקר סקר. ביצוע שעות לשלוש מחוייבים חדפעמי בסקר 
אותם מעניין לא זה כאשר מסוים. זמן לפרק מחוייבים לא מבוגרים לשבוע. אחת שלמה, למודים

מפסיקים. הס  התפקיד את לבצע להמשיך להם שקשה או

הנאסף. המידע סודיות שמירת 

קבוצתית. או אישית הדרכה, קבלת 

זו). למטרה שיועדה דירה הרווחה, לשכת ההתנדבות, (מרכז הסקר של ההפעלה למטה להגיע 

התפקיד; ביצוע מקום

הקשישים. של מגוריהם במקומות 

התפקיד; ביצוע מועד

שאלון ומילוי שעה כחצי אורך קצר שאלון (מילוי החשיכה. לשעות עד אחרהצהריים מי4 או הבוקר בשעות 

כשעה).  מקיף
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בשבוע: עבודה שעות מספר

בשבוע. שעתיים  תיכון תלמידי

בשבוע. שעות ל4 שעתיים בין  מבוגרים

שעות. 34 חדפעמי במבצע

חדפעמי): ובמבצע שוטף (באופן נהלים

המתנדב. וזכויות חובות מוגדרות בו ההתנדבות למרכז המתנדבים בין חוזה עריכת 

לבד. התפקח" את לבצע יכולים אחרים לזוגות. התלמידים חלוקת 

תמונות. מדביקים הסוקרים עליהם אישיים זיהוי כרטיסי של חלוקה 

מסוים. רחוב קטע מקבל זוג כל והכתובות. הקשישים שמות עם שאלונים ובתוכה סגורה מעטפה חלוקת 

מתנדבים אנחנו (שלום... עצמם את להציג ואיך הקשיש לבית להיכנס איך לסוקרים כתוב תדריך חלוקת 

שאלות). מספר אתכם ולשאול להיכנס לנו תרשו אם שמחים היינו על... סקר עורכים מטעם...

שיחזרו). להבטיח (כדי כלשהו תגמול גם ומקבלים השאלונים עם מיד חוזרים התלמידים חדפעמי במבצע 
יש ואם שמו את השאלון גבי על רושם תלמיד כל יותר. ושטחית מהירה השאלונים של הבדיקה

מכן. לאחר בירור להמשך קשר ליצור ניתן בעיה

סגורות במעטפות בבית השאלונים את לשמור הנחיה יש ולכן בשבועיים פעם נפגשים שוטף בסקר
מהמפעילים. שמקבלים

גם מסייעים זה בתפקיד אליה. ולהגיע הכתובת את למצוא כיצד והדרכה השכונה של מפה מקבלים
הקבוצה. של הקבועים הממונים

עזרים;

אישי. זיהוי כרטיס 

תדריך.

מפה.

מידע. לאיסוף שאלון 

כתיבה. וכלי מעטפות 
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אחריות;

העומס בגלל שבפועל, אלא הפורמליים, השירותים על למעשה מוטלת השירות למתן הפורמלית האחריות 
הנדרש. בהיקף זאת מטלה מבצעים לא הם עליהם, המוטל

השכונה, מינהלת שכונתי, התנדבות מרכז (כגון: הפורמליים מהשירותים נובעת המתנדבים להפעלת היוזמה 

וקהילה). משפחה לשירותי המחלקה

המתנדבים. עם בקשר הנמצא אחר מקצועי עובד או המתנדבים רכז המתנדבים: להפעלת האחריות 

בשכר; המקצועי לצוות ביחס הסוקרים מעמד

חדפעמי. באופן שניים או אחד עובד עם בקשר נמצא חדפעמי: סוקר 

אחר בדרךכלל מגיעים שניים, או עובד עם מתמשך בקשר נמצאים שוטף: באופן סוקרים תלמידים 

טכנית. שלהם ההפעלה מהצוות. לחלק נחשבים לא הצהריים.

(למשל האחות עם גם המפעילים, לעובדים בנוסף בקשר, נמצאים לפעמים שוטף באופן סוקרים מבוגרים 
מגיעים לאחות). ישירות המקרה על לדווח עדיף כי ביחד מחליטים רפואיות בעיות לקשיש יש כאשר

הביקור. בשעות כלל בדרך ההתנדבות, למרכז או למינהלת

הללו המתנדבים ובין המפעילים בין הקשר המתנדבים. מצוות לחלק אלא המקצועי מהצוות לחלק נחשבים לא 

שלו והצורך הקשיש מצב על דעה לחוות למתנדב אפשרות מתן ועל תמיכה על מבוסס הוא יותר עמוק הוא
כלשהי. בעזרה

המתנדבים; גיוס

עיתונות אישי, גיוס נוער, תנועות רכזי דרך  אחרים מתנדבים בבתיספר. המחוייבות תכנית דרך  תלמידים
קיימים. במתנדבים להיעזר ניתן גיוס במבצע בשכונה. מודעות מקומית,

המתנדבים; מיון

המתנדבים. רכז עלידי קריטריונים קביעת 

מתבקשים הקבועים הממונים מדריך). או (מורה הקבוע הממונה עלידי ראשוני מיון נערך לתלמידים 

מתאימים. זוג בני עם אותם לזווג או מתאימים, שלא אלה את לנפות

מבין). לא או מקשיב שלא מי (למשל ההדרכה במהלך המתנדבים רכזת עלידי מתבצע נוסף מיון 

הקשישים. מספר אצל סקר שביצע לאחר המתנדב של הערכה 
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התאמה;

שהקשישים רושם יש ההתנדבות (לרכזי בנות. שתי של או ובת בן של צמד רצוי תלמידים הם כשהסוקרים 
הבנים). מאשר הקשישים עם יותר טוב קשר יוצרות שהבנות וכן בנים, משני מפחדים

הדרכה:

שוטף) ובאופן חדפעמ* באופן (לסוקרימ לתפקיד הנמסה לפני א)
(למשל לנושא התייחסות תהיה התלמידים של הקבועה במסגרת שגם ומבקש שניים או מפגש מקיים הרכז 

גת"). בקרית "הזקן "סמרטוטרית", זקנה", "אחת בסרט צפייה

ביצוע על להשפיע שעשויות הקשישים עם תקשורת בעיות הקשישים, עולם עם היכרות הרכז: של ההדרכה תכני 
פחד מזרים, פחד יותר, הצעיר הדור עם מהמפגש הקשישים של חרדה זכרון), ראייה, לקויה, (שמיעה הסקר
חשיבות שבעה), ויושבים שנפטר קשיש אצל לביקור מגיע תלמיד כאשר (למשל המוות נושא לפרטיות, מחדירה
תפקידים, משחק עלידי מילוי ומדגימים שאלה שאלה (עוברים הסקר שאלון על הסבר הסקר, מטרות הסודיות,

סודיות. שבשמירת החשיבות הסקר, ביצוע נוהלי הקשיש), את משחק הרכז כאשר

וההדרכה. ההכשרה מערך את להם להתאים יש צעירים ו/או תלמידים אינם הסוקרים כאשר 

שוטף) באופן (לסוקרים התפקיד ביצוע במהלן ב)

השאלונים. את מחזיר הסוקר כאשר הדושבועיים, במפגשים הצורך, לפי לסוקר, אישית הדרכה 

סוף לקראת (לדוגמה, משותפות בעיות עולות כאשר חודשים, לכמה אחת המתנדבים לכלל קבוצתית הדרכה 

התפקיד). וסיום הפרידה נושא עולה השנה

הקבועים: הסוקרים עם קשר

שהם לוודא כדי השאלונים על ביחד עוברים המלאים. הטפסים עם בשבועיים פעם ההתנדבות רכז אל מגיעים 

חדשים. שאלונים מקבלים הזדמנות באותה בעלפה. נוספת התרשמות לקבל וכדי כהלכה מולאו

אלה. במפגשים נידונות שוטפות בעיות 

לסוקרים. שוטפים קבוצתיים הדרכה מפגשי אין 

מהסקר שכתוצאה או קשישים, של בעיות נפתרו הסקר מביצוע כתוצאה כאשר לסוקרים חוזר משוב מתן 
לקשישים). מועדון (כגון חדש שירות הוקם
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קבוצתי; במבצע סוקרים עם קשר

המבצע. לפני הדרכה 

חוזרים. כשהם החומר קבלת 

פעולה. להמשך תקווה והבעת וסכום תודה מכתב משלוח 

חברתי). ביקור (כמו קשישים עם קבועה להתנדבות הסוקרים בפני אפשרות פתיחת 

בעיות;

שלו. מכעס או הקשיש של גרוע רפואי ממצב הסוקרים של חשש 

לבית ממהרים הם כאשר תור לקבוע לביתחולים לרוץ (כגון יכולים לא שהם משהו לעשות שיתבקשו חשש 
כלשהו). (ייעוץ לבצע להם אסור או הבית) את לנקות אשפה, להוריד (כגון לבצע מעוניינים לא או ספר),

הכתובות. במציאת בעיות 

לעתים סקרים עריכת המונע דבר רב, זמן דורשים מכך המתבקש והטיפול הסקר נתוני של והניתוח העיבוד 

קרובות.
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טלפוני מעקב .3

המתנדב: תפקיד הגדרת

וצרכיהם. למצבם בנוגע שיחה איתם ולקיים קבועים זמן בפרקי הקשישים אל טלפונית להתקשר 

היעד: אוכלוסיית

בשירות. שמעוניינים המקצוע) אנשי עם בקשר נמצאים או בסקרים (שאותרו מוכרים קשישים 

מטרה;

הקשיש. של מצבו אחר מעקב (1

לקשיש. טובה הרגשה הענקת (2

נוספים. שירותים ועל השכונתי המידע מרכז של קיומו על מידע הפצת (3

התפקיד: של נוספות תפוקות

המקצוע. אנשי על והקלה סיוע 

המעקב. את המבצע לשירות יוקרה תוספת 

מתנדבים. לגיוס תקשורת צינור 

אפשריים: נוספים תפקידים

הטלפון. באמצעות לקשישים בשאלונים חסר מידע השלמת 

בעלי לשירותי הקשיש של חודשי מנוי (כגון חדשים שירותים לפתח רוצים בהם בתחומים צרכים איתור 
שונים). מלאכה

מטלות;

המידע. למרכז להגיע 

הטלפון מספרי ואת יום באותו לשירות הנזקקים הקשישים שמות את ולאתר הקשישים כרטסת על לעבור 

א'). 11) היזום המעקב טופס גבי על  אנג'לס לוס פרויקט (במסגרת קשישים של שמית רשימה ולהכין שלהם

איתם. ולשוחח לקשישים להתקשר 

אלפביתי. סדר לפי למקומו הכרטיס את ולהחזיר הקשיש כרטיס את לעדכן 
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היזום. המעקב בטופס המעקב על הפרטים את למלא 

בהתערבות. צורך על המקצוע מאנשי לאחד או המפעיל לרכז לדווח 

דרושות; מיומנויות

ודיבור). כתיבה (קריאה, בעברית שליטה 

יתרון. מהווה נוספות שפות ידיעת 

בטלפון. הקשיש את לדובב יכולת בעלפה, ביטוי יכולת 

שלו. סמויים ולמסרים הקשיש של הרוח למצב רגישות 

לקשיש. להקשיב סבלנות 

בזמן. השיחה את לסיים יכולת 

אינטליגנציה. 

אמינות. 

מחוייבות;

קבוצתית. או אישית הדרכה לקבל 

בשבוע. פעם לפחות ההתנדבות ללשכת להגיע 

בכך). הרוצים המתנדבים של מהבית או ההתנדבות (ממרכז התכנון לפי קשישים למספר להתקשר 

שנאסף. המידע סודיות על לשמור 

התפקיד; ביצוע מקום

השכונתי. המידע מרכז 

התפקיד: ביצוע מועד

.47 השעות בין ואחרהצהריים הבוקר בשעות 

בשבוע; עבודה שעות מספר

בשבוע. וחצי שעתיים לפחות 
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נהלים:

המתנדב. וזכויות חובות לגבי ההתנדבות, לרכז המתנדב בין חוזה עריכת 

המתנדב. לבין המפעיל הרכז בין בתאום ההתנדבות מועד קביעת 

הראשונית. ההדרכה וביצוע והמטלות התפקיד תיאור 

המרכז). עלידי יזומות פניות טופס + קשישים (כרטסת המעקב לביצוע הדרושים הטפסים קבלת 

המעקבים. לביצוע קריטריונים קבלת 

המעקב. לביצוע הרצויה התכיפות מהי הכרטיס גבי על בעזרתן לציין כדי שונים בצבעים מדבקות קבלת 

לרשותו. שיעמוד הטלפון וקו המתנדב של הישיבה מקום קביעת 

אנשי או הרכז  המתנדב של למפעיל ודיווח הדרושים בטפסים רישומן השיחות, ביצוע הקשישים, רשימות הכנת 
מראש. שהוגדר כפי  המקצוע

שירות. לתת המרכז בשם להתחייב איסור 

מספקת. בכמות טלפון קווי 

שולחן. עם ישיבה פינת 

השמות. את שולפים ממנה קשישים כרטסת או מידע מאגר 

מסמלת מדבקה כל כאשר צבעוניות מדבקות (כגון קשיש כל עם ההתקשרות תדירות לציון כלי או שיטה 

שונה). התקשרות מועד

ההתקשרות. מועדי לגבי קריטריונים מערכת 

ותוצאותיהם. היזומים המעקבים לרישום טופס 

מעודכנת. שירותים כרטסת 

אחריות:

ומשפחה. קהילה לשירותי המחלקה השירות: למתן הפורמלית האחריות 

והאחיות. העו"סים המפעיל, הרכז המתנדבים: להפעלת היוזמה 

זה. בתפקיד המתנדב את המפעילים המקצוע אנשי או ההתנדבות רכז המתנדבים: להפעלת האחריות 
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בשכר; המקצועי לצוות ביחס המעקבים מבצעי מעמד

הצורך. לפי הצוות חברי שאר ועם הרכז עם הדוק בקשר נמצאים מהצוות. חלק מהווים לא 

המתנדבים; גיוס

ועוד. אישי גיוס לדלת, מדלת סקר מודעות, מועדונים, דרך 

המתנדבים; מיון

המפעיל. הרכז עלידי קריטריונים קביעת 

המפעיל. עם וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון 

ניסיון. תקופת לאחר המתנדב הערכת 

התאמה;

הדיבור. שפת מבחינת 

הדרכה;

לתפקיד הכניסה לפני א)

ועוד. אליו הקשורים המקצוע אנשי פעולתו, אופן השכונתי, ההתנדבות מרכז עלידי המסופק השירות תיאור 

לקשישים. שזמינים כלליים שירותים לגבי הדרכה 

קבוצתית במסגרת שיחה), לנהל איך לדובב, איך עצמם, את להציג (איך הקשיש עם התקשרות בנושא הדרכה 

סודיות. השלמת שירות אישית, או

התפקיד ביצוע גמהלן ב)
קשיש). עלידי טלפון טריקת (למשל מעקב בכל שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה 

בחודש. פעם קבוצתית הדרכה 

השירותים. מערך לגבי עדכון קבלת 

המעקבים; מבצעי עם קשר

רישומים. ועלידי עצמו במרכז בקשיש המטפל המקצועי העובד עם או הרכז עם שוטף קשר 

בשבועיים. פעם לפחות מהרכז הדרכה 
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בעיות;

הקשר כדי תוך מעלים שהקשישים לשאלות לענות כדי השונים, בשירותים והתמצאות ידע לרכוש הקושי 

הטלפוני.

ההתקשרות. לביצוע פנויים טלפון בקווי מחסור 

טלפוניות לפניות מענה (כגון במרכז אחרים בתפקידים הטלפוניים המעקבים מתנדבי של ההשתלבות 

המעקבים. ביצוע בקצב האטה מכך וכתוצאה המידע) למרכז

אישיים פרטים אותם ששואלים מוכרים, בלתי אנשים עם טלפונית משיחה הקשישים של חששות 

אליהם. הראשונות ההתקשרויות בעת
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עירייה) במשרדי בדואר, בבגק, לסידורים ליווי רפואיות, לבדיקות ליווי (כגון לס>1ורימ הקש>ש ל>וו> .4

המתנדב; תפקיד הגדרת

בתור במקומו לעמוד לעתים בשירות, הקשיש עם להישאר נזקק, הוא לו לשירות מגוריו ממקום הקשיש ללוות 

הקשיש עם להיכנס הצורך בעת בשירות, השונים למשרדים הנדרשים המסמכים את להביא לשבת, לו ולאפשר
לביתו. הקשיש את ללוות הצורך, לפי נוספים ביקורים בקביעת לסייע השירות, נותן עם לפגישה

היעד: אוכלוסיית

או לבד בהליכה שמתקשים  התמצאות שמיעה, ראייה, בעיקר  ותפקוד בריאות בעיות עם קשישים 

אדם ושאין ביורוקרטיים, נהלים בהבנת ובעיות וכתוב קרוא ידיעת שפה, בעיות בגלל בתקשורת שמתקשים
להם. לסייע שיכול אחר

מטרה;

בתור). בעמידה עזרה התרוצצויות, (מניעת הסידורים בביצוע הקשיש על פיזית הקלה א)

והודעות). חוזרים תרגום טפסים, במילוי (עזרה הביורוקרטיים בהליכים ההתמצאות על הקלה ב)

הנדרשים. בהליכים הטיפול זירוז ג)

הקשיש. זכאויות מימוש ד)

התפקיד: של נוספות תפוקות
בקשיש. אחרים מטפלים ועל עליו המוטל העומס והקלת המקצוע לאיש סיוע 

המתנדבים. את שמפעיל לשירות יוקרה הוספת 

לקשיש. השירות שיפור 

בחוץ. תומכת" "יד הושטת הבית; את לצאת הקשיש של הביטחון הרגשת חיזוק בקשיש, רגשית תמיכה 

נוספים: אפשריים תפקידים

וכדומה. קשר אנשי בשמות בנהלים, הפעולה, באופן שינויים מבקר: הוא בהם השירותים על מידע מקור 

הקשיש. של מיוחדות בעיות או אירועים על מידע מקור 

הליווי. לזמן מעבר קשיש, לבין מלווה בין אישי קשר יצירת 
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מטלות;

הצורך. בעת הקשיש לבית להגיע 

השירות. ואל הקשיש אל בזמן להגיע להקפיד 

בבעיה. הטיפול לסיום הנדרש הזמן את להקדיש 

לרכב. הקשיש של והכנסה בהוצאה לעזור 

בתורים. ולעמוד בהליכה לעזור 

לתרגם. טפסים, למלא 

המקצוע. לאיש לדווח 

דרושות: מיומנויות

ובעברית. הקשיש בשפת שליטה 

בתורים. לעמוד סבלנות 

אמינות. 

אינטליגנציה. 

אישי. קשר ליצור יכולת 

בקשיש. פיזית לתמוך להתרוצץ, לעמוד, פיזית יכולת 

מתמצא). לא הקשיש (אם ביורוקרטיים בהליכים התמצאות 

קהל. לקבלת פתוחים שהשירותים בשעה פנאי 

הצורך. לפי לקריאות זמינות 

; ת ו יב י ו מח

הדרכה. לקבל 

בה. שמתחילים העבודה את להשלים 

הזמנים. בלוח לעמוד יכולים לא אם למפעיל להודיע 

סודיות. על לשמור 
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התפקיד: ביצוע מקום

עצמו. ובשירות וחזרה, לשירות מהבית בבית, 

התפקיד: ביצוע מועד

אחרהצהריים. גם אפשר אך הצהריים, לפני כלל בדרך

העבודה: שעות מספר

הטיפול. או השירות בסוג תלוי יום, לחצי שעה חצי בין

נהלים:

וזכויותיו. המתנדב חובות לגבי ההתנדבות מרכז לבין המתנדב בין חוזה עריכת 

הנדרש. השירות ועל הקשיש על אישיים פרטים הרכז יברר למלווה, בבקשה המתנדבים רכז אל פנייה בעקבות 

לקשיש. מתנדב התאמת 

והדרכה. הקשיש פרטי מסירת והמטלות, התפקיד תיאור המתנדב, עם שיחה 

ראשוני. תיאום לצורך הצפוי המתנדב על לקשיש הודעה 

המתנדב. עלידי הקשיש עם קשר יצירת 

משתבש. שמשהו במקרה הודעה 

הליווי. בגמר למפעיל דיווח 

עזרים:

הפרויקט. של אישי זיהוי כרטיס 

עירוני. מתנדב כרטיס 

מפה. 

נסיעה. כרטיסיות 

הספציפי. לליווי הנחוץ והמידע השירות תיאור עם דף 

אחריות:

על מוטלת היא כלל בדרך ברורה. לא אלה מטלות לביצוע האחריות השירות: למתן הפורמלית האחריות 

ומשפחה. קהילה לשירותי המחלקה על מוטלת האחריות משפחה, בני אין כאשר משפחתו. ובני הקשיש
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משפחותיהם ובני מהקשישים וקופתחולים, הציבור בריאות מאחיות מהעו"סים, המתנדבים: להפעלת היוזמה 

אלה. מטלות למלא מסוגלים ולא הקשיש עם אישי בקשר הנמצאים וממתנדבים רחוק) גרים כאשר (למשל

זה. בשירות מתנדבים המפעילים והאחיות, העו"סים או המתנדבים, רכז בידי המתנדבים: להפעלת האחריות 

המטפל: לצוות ביחס המלווים מעמד

הצורך. לפי אחרים עובדים ועם המפעיל הרכז עם קבוע קשר מקיימים המטפל. מהצוות לחלק נחשבים אינם 

המתנדבים: גיוס

אחרים. בתפקידים קיימים מתנדבים המקומית, בעיתונות מודעות לדלת, מדלת סקר גמלאים, מועדוני דרך

המתנדבים: מיון

המפעיל. עלידי קריטריונים קביעת 

המפעיל. עם וריאיון שאלון מלוי עלידי מיון 

התאמה:

דיבור. שפת מבחינת 

פעילות. שעות מבחינת 

פיזית. יכולת 

בביורוקרטיה. התמצאות 

הדרכה:

לתפקיד הכניסו? לפני א)

מכן ולאחר המוסדות עם שלהם והקשר בעיותיהם הקשישים, על למתנדב המפעיל עלידי אישי הסבר מתן 

השירותים מערך ועל קשר) אנשי בו, המקובלים הנהלים לשירות, להגיע (כיצד פונים אליו השירות על הסבר
לקשישים.

התפקיד ביצוע במהלן ב)

הצורך. לפי ולהתייעצות לפניות למתנדב זמין המפעיל 

המלווים: עם קשר

ואחריה. המטלה ביצוע לפני המפעיל הרכז עם שיחה או מפגש 

המתנדבים. לכלל משותפים באירועים השתתפות 
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בעיות:

לתת הצורך (בגלל העיתוי בהתאמת קושי גם ויש השירות לביצוע מהמתנדב שיידרש הזמן את להעריך קשה 

על להקשות עשוי הדבר ועוד). השירותים של הפעילות לשעות ההתנדבות שעות את להתאים הצורך מיידי, מענה
מתנדבים. גיוס

חנייה. בעיות בגלל ברכבם קשישים מלהסיע נמנעים רכב בעלי מתנדבים בהסעה. גם בדרךכלל כרוך הליווי 

בבית בדיקות (כגון מסוים לשירות הקשיש את המלווה המתנדב של וזכויותיו מעמדו לגבי איבהירות 

הפורמליים. בשירותים המקצוע אנשי של אוהד בלתי מיחס המתנדבים של וחשש חולים)

המתנדבים. של ההיצע מן רב לשירות הביקוש 
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חברתי ביקוי .5

המתנדב: תפקיד הגדרת

עם חברתי קשר ליצור במטרה זמן ולאורך סדיר באופן מוגן), דיור מוסד, (בית, הקשיש מגורי במקום ביקור 

והמתנדב. הקשיש המקצוע, איש של פעולה בשיתוף מראש שנקבעים בתחומים מעשית לו ולסייע הקשיש

היעד; אוכלוסיית

בודדים, לבית, מרותקים חברתית, נפשית תפקודית, בריאותית, מבחינה גבוה בסיכון קשישים 

מתנדב. עם קשר ליצור מסוגלים זוגם בני או שהם

מטרה;

הקשישים. של הבדידות על הקלה א)

לטיול. הוצאה ב)

משחקים). (קריאה, חברתית פעילות ג)

הקשיש. במצב שינוי על המתנדב למפעיל מידע מתן ד)

התפקיד: של נוספות תפוקות
עלידו. וליווי במעקב הצורך הפחתת עלידי בקשיש המטפל המקצועי העובד על והקלה סיוע 

הקשיש. של אחרים משפחה בני או הזוג בני על הקלה 

המוצהרים. הצרכים ואימות הקשיש של חדשים צרכים איתור 

התושבים. בקרב המפעיל לשירות יוקרה תוספת 

לאזקנים. מתנדבים או תלמידים, הם המבקרים כאשר הביןדורי הקשר שיפור 

ולהתנדבות. בשכונה הקשישים לצורכי המודעות העלאת 

נוספים: אפשריים תפקידים

ביגוד, לקניית תלושים קבלת אופן על הסבר מתן (למשל לקשישים המטפלים המקצוע מאנשי מידע העברת 

כירופוד). של צפוי ביקור על או

לקשישים. השירותים אספקת מצב על מובנה מעקב 
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מטלות:

הקשיש. מגורי במקום (לפחות) חדשבועי ביקור  :

והרגשתו. מצבו על הקשיש עם שיחה 

משותפת. חברתית פעילות 

למפעיל. בכתב דיווח 

דרושות: מיומנויות

הקשיש. בשפת להתבטא יכולת 

לקשיש. להקשיב סבלנות 

אמינות. 

אישי. קשר ליצור יכולת 

הקשישים. לבעיות להתייחס יכולת 

שמיעה). ליקויי (כגון תפקודיות מגבלות והעדר ניידות יכולת 

: ת ו יב מחוי

לפחות. שנה חצי של תקופה במשך סדיר באופן בשבוע, שעה שלושתרבעי  הקשיש אצל לבקר 

בחודש. שעה לפחות  המפעיל עם קשר לקיים 

סודיות. לשמור 

הקשיש. אצל לביקור להגיע יכולים שלא במקרה ולמפעיל לקשיש להודיע להקפיד 

הביקור. על בכתב לדווח 

התפקיד: ביצוע מקום

הקשיש). עם קודם קשר היה למתנדב (כאשר באשפוז אבות, בבתי מוגן, דיור במסגרות הקשישים, בבתי 

ביצועהפעילות: מועד

לשעתיים. שעה שלושתרבעי בין ביקור משך אחרהצהרייס. או הבוקר שעות 

בשבוע: עבודה שעות מספר

אחד. למתנדב בשבוע שעה שלושתרבעי מינימום 
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אחד. למתנדב בשבוע שעות שש מקסימום 

אחד. קשיש אצל בשבוע שעות 23 בדרךכלל 

אישי). טיפול עם חברתי ביקור המשלבים מחו"ל מתנדבים עלידי כלל (בדרך בשבוע שעות 20 מקסימום 

נהלים:

הקשיש. בבית המתנדב, עם יחד הקשישים, עם בקשר הנמצא אחר מקצועי עובד של או הרכזת, של ביקור 

מתנדבים. של ביטוח 

מתנדב וכרטיס וחותמת) תמונה (עם השכונתי המידע ממרכז אישי זיהוי כרטיס מתנדב: כרטיסי שני קבלת 

שונים. ותגמולים להנחות עירוני

לנסיעה. כרטיסיות קבלת 

על ההודעה אופן הביקורים, תדירות הביקור, זמני לגבי המבקרים למתנדבים הקשיש בין "חוזה" עריכת 

עבורו. לבצע מהתלמידים לבקש יכול שהקשיש והמטלות הביקור תוכן המתנדב, או הקשיש עלידי ביטול

הדרכה מפגשי העדרות, נוהלי הסודיות, שמירת הדיווח, חובת לגבי המקצוע לאיש המתנדב בין "חוזה" עריכת 

המתנדבים). מבחינת בעייתי האחרון (הנושא

או טיול (כגון ולקשישים לתלמידים משותף באירוע מלווה תלמידים עלידי החברתי המבקר תפקיד סיום 

מדובר כי לקשישים הבהרה תוך הקשישים, עם כלשהו בקשר להיות להמשיך לתלמידים עידוד יש מסיבה).
קבוע. לא במשהו

עזרים:

הפרויקט. של אישי זיהוי כרטיס 

עירוני. מתנדב כרטיס 

מפה.

נסיעה. כרטיסיות 

הביקור. על לדיווח שאלון 

אחריות:

השירות: למתן הפןרמלית האחריות 

צרכים. ואימות מעקב לצורך בית ביקורי לדוגמה: העו"ס, של הביצוע באחריות הן מהמטלות חלק

 52 



ינסה הוא בדרךכלל משותפת. חברתית פעילות לדוגמה: העו"ס, של הביצוע באחריות אינן מהמטלות חלק
בקהילה. אחרים משאבים באמצעות לספקן לדאוג

המידע ומרכז מהמינהלת, הפורמליים, והרווחה הבריאות בשירותי מקצוע מאנשי המתנדבים: להפעלת היוזמה 

ומבתיהספר. ירושלים) חינוך (מנהל ממנח"י החינוך, ממשרד השכונתי,

העו"סים. עם בשיתוף ולעתים המתנדבים רכז בידי המתנדבים: להפעלת האחריות 

המטפל; לצוות ביחס החברתיים המבקרים מעמד
הרכז. עם רק בקשר נמצאים התלמידים 

מהצוות חלק אינם הם אחרים. מקצועיים עובדים עם גם ולעתים הרכז עם בקשר נמצאים המבוגרים 

הצוות של בדיונים בחשבון נלקח לעו"ס מעבירים שהם המידע אך צוות, בישיבות משתתפים ולא המטפל
נוספים. פרטים לשמוע כדי המתנדב עם קשר ייצור מקצועי עובד ולעתים המקצועי

המתנדבים: גיוס

מדלת סקר גימלאים, מועדוני מתנדבים או המקצוע אנשי עלידי אישי גיוס בתיספר, המחוייבות, תכנית דרך 

בשכונה. מודעות מקומית, עיתונות לדלת,

הלא החברתיים המבקרים שכנוע עלידי לאפורמלית בצורה בעבר שהתבצעו חברתיים ביקורים מיסוד 

למתנדבים, תגמולים לקבל מתנדבים, מביטוח ליהנות הדרכה, (לקבל הביקורים את למסד פורמליים
השכונתי). המידע מרכז צוות באמצעות לקשישים הפניות לקבל להסכים

המתנדבים: מיון

המתנדבים. רכז עלידי קריטריונים קביעת 

הרכז. עלידי וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון 

נוסף. מקצועי ועובד הרכז עלידי ומיון ריאיון ספק, של במקרה 

היה בו התנדבות ארגון עבודה, מקום המתנדב, עם בקשר שהיו (אנשים חיצוניים מגורמים משלים מידע איסוף 

ועוד). פעיל

ניסיון. תקופת לאחר המתנדב הערכת 
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התאמה;

דיבור. שפת מבחינת למתנדב הקשיש בין התאמה 

משותפים. ותחביבים התעניינות תחומי 

לקשיש). ומתנדב לקשישה מתנדבת (בדרךכלל המינים בין התאמה 

בזוגות). לפעול מעדיפים (התלמידים יחיד/ה למתנדב/ת עדיפות יש הקשישים מבחינת 

המועדפות. הפעילות בשעות התאמה 

בלבד. הרכז עלידי או התלמידים של והמחנך הרכז עלידי נעשית תלמידים התאמת 

אנשי גם לעתים אישית. יותר היא כשההתייחסות המתנדב עם בשיתוף הרכז עלידי נעשית מבוגרים התאמת 
לתהליך. שותפים אחרים מקצוע

הדרכה:

לתפקיד הכניסה לפני א)

לתלמידים
הסרט. על דיון ומקיים הקשישים בנושא בסרט הפוטנציאליים המתנדבים של צפייה יוזם הרכז 

התלמידים של הפחד הקשישים, עם תקשורת בעיות הקשישים, עולם עם היכרות והדיון: ההדרכה תכני 

של בושה סודיות, ההתמדה, חשיבות לדבר), ואיך לעשות (מה הביקור תכני הקשישים, עם מהקשר
בשכונה. הקשישים איפיוני עזרה, בקבלת מהצורך הקשישים

למבוגרים

מיגוון הצגת בשכונה, הגרים הקשישים מאפייני השכונתי, המידע במרכז העבודה מאפייני על הסבר מתן 

הסודיות, ההתמדה, חשיבות האפשרית, הפעילות וסוגי הקשישים סוגי מבחינת להתנדב האפשרויות
קשישים. המאפיינות רפואיות בעיות הקשישים, עם תקשורת

חברתי. מבקר לתפקיד למועמד נוספת למחשבה שהות מתן 

התפקיד. לגבי ה"חוזה" וקביעת הקשיש בבית והמתנדב הרכז של משותף ביקור עריכת 

לתפקיד הכניסה לאחי ב)

לתלמידים

בבית מורה עם בשיתוף הרכזת עלידי בשבוע פעם קבוצתית הדרכה ניתנת ח') (כיתות הצעירים לתלמידים 

לדיון סוגיות להעלאת מסייעים אלה ודיווחים בכתב אישי דיווח התלמידים מביאים אלה למפגשים הספר.
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סוגיות נידונות הראשונים במפגשים בעלפה). בכך לדון מתביישים אך בכתב לדווח מוכנים (לעתים במפגש
הקשישים עם הקשר קיום לעצם הנוגעות לבעיות הדיון עובר בהדרגה הראשונית. בהדרכה שהועלו לאלה דומות
לכפות שמנסה קשיש מהתלמידים, מוגזמות דרישות לו שיש קשיש אחת, בעיה על לדבר שמרבה קשיש (כגון
על דנים הלימודים שנת בסיום בסרטים. בצפייה מלווה ההדרכה פעילות תלמידים). על שלו החשיבה אורח את

לקשישים. בשירותים וביקור בסרטים צפייה מתלווה למפגשים התפקיד. וסיום מהקשישים פרידה

הצורך התעורר כאשר (לדוגמה מיוחדים במקרים רק נערכים הצעירים למתנדבים הרכז בין אישיים מפגשים 

נפטר). הקשיש כאשר או הקשיש, אצל התלמידים של הביקור את להפסיק

מפגשים במהלך שהועלו משותפות בעיות על לדיון בחודש, פעם קבוצתית, היא ההדרכה המבוגרים לתלמידים 

לקשישים. בשירותים ביקור או בסרט צפייה לה מתלווה לעתים הרכזת. עם אישיים

האישי המפגש נערך הקשיש בבית לבד התלמידים של הראשוני הביקור אחרי או הקשר, קיום של הראשוני בשלב
פעם אישי מפגש לקיים רצוי בהמשך רצוי). לא הדבר אך טלפון שיחת נערכת (לעתים לתלמידים הרכזת בין

חודשי. טלפוני קשר יש זאת עם יחד התלמידים. בגלל בעיקר לפועל יוצא לא הדבר אך בחודש

פניםאלפנים. או טלפונית,  דחופה התייעצות לאפשר יש הצורך בעת 

למבוגרים

הצורך. לפי מכן ולאחר הקשיש אצל הראשון הביקור לאחר מיד אישית הדרכה ניתנת המבוגרים למבקרים 

המבוגרים. המתנדבים כלל של קבוצתיים למפגשים מוזמנים המבוגרים המבקרים 

הצורך. במידת  פניםאלפנים או טלפוני,  מיידי קשר לאפשר יש 

החברתיים: המבקרים עם קשר

(פירוט למתנדבים חברתיים אירועים קבוצתיים, הדרכה מפגשי טלפוניות, שיחות אישיות, שיחות באמצעות 

הדרכה). בסעיף ראה נוסף

בעיות:

הביןדורי. מהמפגש חשש 

לבצע. להם אסור או רוצים לא מסוגלים, לא שהמתנדבים דברים לביצוע הקשישים של יתר מדרישות חשש 

שלו. צפויה בלתי מתגובה או הקשיש של גרוע רפואי ממצב חשש 

ההדרכה. לצורכי המבוגרים המבקרים של איהיענות 

להיפך. או ההיצע, p גבוה למתנדבים ביקוש 
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נפתרות. לא הקשיש של בעיות כאשר המקצוע אנשי כלפי המתנדב של כעס 

שאצל בשעה חברתיים, לתחומים ופחות מעשיים בתחומים לעזרה בעיקר הוא הקשישים מצד הביקוש 

הפוך. הוא המצב המתנדבים

מהמתנדבים. המקצוע אנשי של הדרישות להפחתת גורם הדבר מההיצע גבוה הביקוש כאשר 
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עו"ס, אחות, רופא, (בגון טיפולית מקצועית בעבודה מקצוע בעלי של התנדבות .6
פסיבולוג)

המתנדב: תפקיד הגדרת

הקשיש. עם טיפולי קשר יצירת 

היעד: אוכלוסיית

להם. לעזור יכולים מקצועיים שמתנדבים סבורים המקצוע ושאנשי טיפולית, להתערבות שזקוקים קשישים 

מטרה:

המתנדב. של המקצועי בתחום בקשיש טיפול 

המקצוע. מאנשי העומס הקלת 

התפקיד: של נוספות תפוקות
מקצועיטיפולי. רקע בעלי למתנדבים וגיוס משיכה אמצעי 

מקצועיטיפולי. רקע ללא מתנדבים של הדרכה 

של הרצאות עלידי (למשל המתנדבים של ההתמחות בתחומי המקצועיים העובדים של הידע העשרת 

כתוב). חומר הפצת או המקצועיים המתנדבים

מטפלמטופל). ביחסי מהמקובל יותר (עמוק המטופל לקשיש המתנדב בין עמוק קשר יצירת 

למתנדבים: נוספים אפשריים תפקידים

נוספים. מקצועיים מתנדבים גיוס 

מטלות:

הדרושה. וההתערבות שלו הצרכים הקשיש, על וללמוד הקשיש את שמכיר המקצוע איש עם להיפגש 

שלו. האחריות תחומי ואת המטלות את המתנדב, של התפקיד הגדרת את המקצוע איש עם בשיתוף לקבוע 

מקצוע. איש בהשתתפות היכרות פגישת הקשיש עם לקיים 

הטיפול. תכנית על הקשיש עם לשוחח 
ו
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לפועל. הטיפול תכנית את להוציא 

לקשיש. האחראי המקצוע לאיש לדווח 

המקצוע. איש או המפעיל הנחיית עלפי הקשיש, של האישי הכרטיס את לעדכן 

מקצועית. יכולת 

ובעברית. הקשיש בשפת ביטוי יכולת 

מחוייבות:

בשטח. המקצוע מאנשי והוראות הדרכה לקבל 

המקצוע. איש לבין המתנדב בין הוסכם עליו הפרטני הטיפול בתהליך חלק אותו לבצע 

שנאסף. המידע סודיות על לשמור 

התפקיד: ביצוע מקום

הקשיש. בבית או במשרד המטופל, צורכי לפי 

התפקיד: ביצוע מועד

ואחרהצהריים. הבוקר בשעות 

עבודה: שעות מספר

בשבוע. שעות 23 מינימום 

נהלים:

אותו. המפעיל המקצועי השירות או המתנדבים רכז לבין המתנדב בין חוזה עריכת 

לבצע, ומוכן יכול שהמתנדב המטלות קביעת המתנדב, המקצוע איש עם בשכר המקצוע איש של מפגש 

ועוד. ההדרכה והדיווח, ביניהם הקשר נוהלי קביעת השירות, את לקבל שאמור הקשיש על פרטים מסירת

בשטח. המקצוע איש באמצעות לקשיש המתנדב בין הקשר יצירת 

לקשיש. המתנדב בין המפגשים מקום וייקבע הטיפול תכנית על יוסכם שבו לקשיש המתנדב בין מפגש 

בשטח. המקצוע לאיש המתנדב של שוטף דיווח 
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עזרים:

המתנדב. של ותוארו מקצועו ציון ובו הפרויקט של אישי זיהוי כרטיס 

עירוני. מתנדב כרטיס 

מפה.

נסיעה. כרטיסיות 

הקשיש. עם המפגשים מהלך על דיווח טופס 

אחריות;

המקצוע. אנשי בידי השירות: למתן הפורמלית האחריות 

השכונתי. ההתנדבות מרכז מצוות המתנדבים: להפעלת היוזמה 

המקצוע. אנשי על המקצועית האחריות המתנדבים; רכז על המינהלית האחריות המתנדבים להפעלת האחריות 

בשכר: המקצועי לצוות ביחס המקצועיים המתנדבים מעמד
מלא. באופן צוות לחבר המתנדב נחשב לעתים המתנדבים. לשאר בהשוואה המטפל לצוות ביחס מיוחד מעמד 

הצורך. לפי אחרים ועובדים המפעיל הרכז ובין המתנדבים בין קבוע קשר קיים 

המתנדבים: גיוס

באמצעות אישי גיוס פורשים, של שמות לספק שיכולים עבודה מקומות פנסיונרים, של מקצועיים ארגונים דרך 
בשכונות. המקצוע אנשי

המתנדבים: מיון

המתנדבים. רכז ועלידי בשכר המקצוע אנשי עלידי קריטריונים קביעת 

המתנדבים. ורכז המקצוע אנשי עם וראיון שאלון מילוי עלידי מיון 

התאמה:

דיבור. שפת מבחינת 

פעילות. שעות מבחינת 

המקצועית. המיומנות מבחינת 
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הדרכה:

לתפקיד הכניסו? לפני א)

המתנדבים. רכז עלידי המתנדבים הפעלת ואופן השכונתי ההתנדבות שירות על מידע מתן 

המתנדב. מופעל שעלידו המקצועי השירות אופי על מידע מתן 

איש עלידי המקצועי המתנדב מצד הרצויה וההתערבות צורכיהם בעיותיהם, הקשישים, על מידע מתן 

בשטח. המקצוע

התפקיד ביצוע במהלן ב)

בשטח. המקצוע איש עלידי צמודה הדרכה 

השכונתי. ההתנדבות מרכז במסגרת ההתנדבותי, בהקשר כללית, הדרכה 

המקצועיים: המתנדבים עם קשר

המתנדבים. ורכז המקצוע אנשי עם קבועים מפגשים 

המתנדבים. לכלל משותפים באירועים השתתפות 

בעיות=

בשכר. המקצוע אנשי לצוות ביחס המתנדב מעמד הבהרת 

המתנדבים. לשאר ביחס המתנדב מעמד הבהרת 

המתנדבים. שאר מצד ומתחים מקנאה חשש 

מתנדב. מקצוע מקצוע/מתנדב/כאיש כאיש  הקשיש בפני המתנדב המקצוע איש את להציג כיצד 

הקשיש של האישי לתיק גישה לו שתהיה או נפרדת מקצועית תיוק מערכת יחזיק המתנדב האם 

המקצועיים. בשירותים

ההתנדבות. ממרכז פועל המתנדב כאשר בלשכה, שנמצא קשיש של אישי התיק את לעדכן כיצד 

הערכה ביצוע (כגון כלשהם משאבים הקצאת שמשמעותו בתפקיד מתנדב מקצוע איש להפעיל האם 

ארוחות לשירות הקשיש של זכאות הערכת סיעוד; ביטוח לחוק זכאי שנמצא לקשיש הדרושים השירותים לגבי
קפואות).

(כגון משפטיות השלכות להיות עשויות שלו ביצוע של בתפקיד מתנדב מקצוע איש להפעיל האם 

בשטח. המקצוע איש ועל המתנדב על תביעות)
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לאמקצועיות טכניות עבודות ,1

המתנדב: תפקיד הגדרת

(בתים, הקשישים של המגורים במקומות וגינון נורות החלפת צביעה, כגון מקצועיות לא טכניות עבודות ביצוע 

מוגן). דיור מסגרות מוסדות,

היעד; אוכלוסיית

עלידי לתיקון ניתנות שלהם שהבעיות הכנסה, מיעוטי עריריים, לקשישים עדיפות עם השכונה קשישי כלל 

מקצועיים. לא מתנדבים

מטרה;

הקשיש. של הקרובה והסביבה הדיור איכות שיפור א)

לבית גישה בשבילי הגדלים שיחים עקירת עלידי (למשל הסביבתית הבטיחות רמת להעלאת תרומה ב)
הקשיש).

התפקיד: של נוספות תפוקות
הקשיש. של הרגשתו שיפור 

צעירים}. המתנדבים (כאשר הביןדורי הקשר להידוק תרומה 

צעירים). הם כאשר (בעיקר המתנדבים בקרב מיומנויות שיפור 

השכונה. של החיצוני המראה שיפור 

נוספים: אפשריים תפקידים

בדירה. נוספים ליקויים על דיווח 

מטלות:

החומרים. לרכישת ואחריות הטכניות, העבודות ביצוע

דרושות: מיומנויות

קטנות. תיקונים בעבודות בגינון, בצביעה, בסיסי ידע 

לקשישים. סבלנות 
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אמינות. 

התמדה. 

פיזית. יכולת 

ות: יב י מחו

לפחות. אחת לשנה להתנדב 

הדרכה. לקבל 

הרכז. או המקצועי המדריך הנחיות לפי לעבוד 

בה. שמתחילים העבודה את להשלים 

סודיות. לשמור 

התפקיד; ביצוע מקום

הקשישים. של הדיור במקומות 

התפקיד: ביצוע מועד

ואחרהצהריים. בבוקר 

בשבוע: עבודה שעות מספר

לפני הדירה את ולסדר התיקונים את לסיים להספיק (כדי הבוקר בשעות רצוי כלל בדרך בשבוע, וחצי שעתיים 

החשיכה).

נהלים:

המתנדב. וזכויות חובות לגבי המתנדבים לרכז המתנדב בין חוזה עריכת 

העבודה, את לבצע מסוגלים אכן אם לקבוע כדי אותם, שידריך מבוגר מתנדב עם יחד הקשיש, בבית ביקור 

הדרושים. החומרים ואת העבודה לביצוע הדרוש הזמן משך את

כאשר חיוני הדבר העבודה. לביצוע רשות קבלת לשם הקשיש של המגורים מקום על הממונים עם מפגש 

מהבעלים. רשות קבלת ללא בדירה עבודות לבצע רשאי איננו והוא הקשיש, בבעלות איננו המגורים מקום

החומרים. קניית עבור מהמינהלת או מהקשיש כסף קבלת 

קבלה. והבאת החומרים קניית 
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העבודה. ממחסן לביצוע כלים קבלת 

מבוגר. מתנדב של ומעקב הדרכה תחת  העבודה סיום לאחר הדירה וניקיון הקשיש בבית העבודה ביצוע 

העבודה. למחסן הנקיים הכלים החזרת 

עזרים:

מגבים, מטאטאים, למים, כלים טייחים, כף מברשות, צבע, לערבוב פחים סולמות, טיח: ולתיקוני לצביעה 

טרפנטין. צבע, הרצפה, לכיסוי עתונים לרצפה, סחבות

אשפה. לאיסוף כלים מגזמה, מעדר, מגרפה, לגינון: 

אחריות:

האחראים או הבעלים על או שלהם הדירות בעלי על הקשישים, על מוטלת השירות למתן הפורמלית האחריות 

מוגן). דיור אבות, (בתי שלהם הדיור מסגרות על

וקהילה, משפחה לשירותי המחלקה השכונה, מינהלת כגון הפורמליים, מהשירותים המתנדבים: להפעלת היוזמה 

ומבתיהספר. הציבור בריאות אחות השכונתי, ההתנדבות מרכז

המתנדבים. רכזת בידי המתנדבים: להפעלת האחריות 

בשכר: המקצועי לצוות ביחס התיקונים מבצעי מעמד

המטפל. מהצוות לחלק נחשבים אינם 

הצורך. לפי אחרים עובדים ועם הרכזת עם קבוע קשר מקיימים 

מתנדבים: גיוס

אישי. וגיוס המקומית, בעיתונות מודעות בתיספר, דרך 

המתנדבים: מיון

הרכז. או תלמידים), הם המתנדבים (כאשר המורים עלידי ראשוני סינון 

רוצה). האם מסוגל, (האם הרכזת עלידי ראשוני ריאיון 

העבודה. במהלך המבוגר המדריך עלידי נוסף מיון 

התאמה:

מטרד תהווה לא העבודה שהתמשכות כדי המתנדב, של ההתנדבות לשעות העבודה היקף את להתאים יש 
לקשיש.
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הדרכה:

לתפקיד הכניסה לפני א)

הקשישים, עולם עם והיכרות קשישים עם הקשר מאפייני על הדרכה לצורך הרכז, עם שניים או מפגש 

החשיבות ועוד), העבודה בביצוע עדיפות סדרי (הצבע, רוצים שהקשישים כפי העבודה בביצוע החשיבות
הקשיש. של החפצים ושלמות הבית ניקיון על שבשמירה

לעבוד. אמורים הם שבביתו המסוים הקשיש על למתנדבים הרכז עלידי הסבר מתן 

והצד העבודה של המקצועי הצד לגבי אותם המדריך המבוגר המתנדב עם הצעירים המתנדבים של מפגש 

הארגוני.

התפקיד ביצוע במהלן ב)

המבוגר. מהמתנדב הדרכה 

התקונים; מבצעי עם קשר

העבודה. ובגמר הקשיש לדירת כניסה לפני הרכז עם אישי מפגש 

בעיות;

יום. באותו העבודה את יסיימו שהתלמידים הקשישים של דרישה 

(כמו גדול בהיקף עבודה עליהם מלהטיל להימנע ויש וחצי שעתיים במשך בשבוע פעם עובדים תלמידים 

לקשיש. מטרד להוות יכולה העבודה התמשכות דירה). צביעת

סולמות). (כגון עזר בציוד מחסור 

התיקונים. במימון להשתתף מוכן אינו הבית ובעל מפתח בדמי מוגן דייר הוא הקשיש כאשר תיקונים ביצוע 

או והבעלים מוגן דיור של במסגרת או במוסד גר הקשיש כאשר העבודה לביצוע אישור בקבלת הצורך 

העבודה. את לבצע למתנדבים או חיצוניים מקצוע לבעלי להתיר מוכנים אינם זו למסגרת האחראים

החומרים. עבור בתשלום להשתתף הקשישים של אינכונות 

)
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משרדית עזרה .8

המתנדב: תפקיד הגדרת

בדואר. למשלוח חומר הכנת חומר, מיון תיוק, רישום, כגון משרדיות עזר עבודות ביצוע 

היעד; אוכלוסיית

הקשישים. המתנדבים, המקצוע, אנשי השכונתי, הרכז 

מטרה;

באזור. הקשישים עם העובד אחר צוות או המידע, מרכז ההתנדבות, מרכז של השוטפת בהפעלה סיוע (1

והמידע. ההתנדבות למרכז האחראי הרכז על הקלה (2

יש לפיכך צמודה. מזכירה להם ואין בעיריה מטה מיחידת משרדיים שירותים מקבלים ההתנדבות מרכזי הערה:
בשכונה. ההתנדבות מרכז במשרד המתנדבים שמגישים לסיוע מיוחדת חשיבות

התפקיד: של נוספות תפוקות
המשרד. של יותר יעילות ניהול דרכי על הצבעה 

השירותים. בעבודת ליקויים על הצבעה 

בטפסים. או בציוד חוסר על הצבעה 

מלאים. לא שאלונים אתור 

עם מתנדבים וכן איתם, ישיר במגע מעוניינים לא אך קשישים למען לעבוד שמעוניינים מתנדבים לגיוס אמצעי 
בהליכה. מגבלות או דיבור שמיעה, מגבלות

אפשריים: נוספים תפקידים

השירותים. בעבודת ליקויים לאתר 

המידע. במרכז טפסים או בציוד מחסור על להצביע 

מלאים. לא שאלונים לאתר 
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מטלות;

הבאה. מהרשימה יום באותו הנדרשות המטלות את ולבצע ההתנדבות למקום להגיע 

ועוד). וכתובת טלפון שינוי חדשים, שירותים (הוספת השירותים כרטסת את לעדכן 

שנפטרו). קשישים של כרטיסים הוצאת מידע, (הוספת הקשישים כרטסת את לעדכן 

למעקב). לחג, לשי לשיפוצים, קשישים רשימת הכנת (לצורך הקשישים כרטסת את למיין 

ביפר שירות סיעוד, ביטוח לחוק לאומי ביטוח טופסי (כגון חיצוניים שירותים לקבלת הטפסים קלסר את לעדכן 
"עמית"). או מ"ידשרה"

דואר). תיוק אחרים, שירותים ושל המידע מרכז של השוטפים הטפסים (תיוק חומר לתייק 

המרכז. לשימוש שהוכנו המיוחדים בטפסים מידע לרכז 

לחג). שי חלוקת לצורך (לדוגמה, הכרטסת לפי קשישים של רשימות להכין 

לקשיש הצלחה איחולי בביתחוליס, מאושפז לקשיש החלמה (איחולי מיוחד במצב לקשישים מכתבים לכתוב 

וכדומה). דירה עבר או לביתאבות שנכנס

למחשב. להכנסה חומר להכין 

בנתונים. המחשב את להזין 

השירות של הרישום ניהול חמות), ארוחות (כמו ההתנדבות במרכז הניתן שירות עבור כספים של גבייה לבצע 

ועוד.

בדואר. למשלוח מעטפות להכין 

דרושות; מיומנויות

העברית. בשפה שליטה 

הסובלים לקשישים ספרות; בכתיבת במיוחד מסולסל, כתביד אופייני מהקשישים (לחלק קריא כתביד 

ברור). לא כתביד מפרקינסון

תקינה. ראייה 

ואמינות. אינטליגנציה 

בצוות. לעבוד יכולת 

סדר. על להקפיד יכולת 

 66 



מחוייבות;

קבוצתית. או אישית הדרכה לקבל 

סודיות. לשמור 

לעבודה. קבוע באופן להופיע 

התפקיד: ביצוע מקום

וכדומה. מרפאה לשכה, מידע, מרכז השכונתי, ההתנדבות מרכז 

התפקיד: ביצוע מועד

הצהריים. לפני בדרךכלל 

בשבוע: עבודה שעות מספר

בשבוע. שעות כשלוש 

נהלים:

וזכויותיו. המתנדב חובות לגבי לרכז המתנדב בין חוזה עריכת 

הרכז. עם בתיאום ההתנדבות מועד קביעת 

הראשונית. ההדרכה וביצוע והמטלות התפקיד תיאור 

המתנדב. של הישיבה מקום קביעת  1

הרכז. מידי עבודה יום בכל לביצוע המטלות קבלת 

העבודה. יום בגמר שלו הקבוע הריכוז למקום החומר כל החזרת 

היום. במשך שביצע העבודה על בכתב, או בעלפה לרכז, דיווח 

עזרים:

שולחן. עם ישיבה מקום 

משרדי. ציוד 

שוטף. לרישום הדרושים הטפסים 
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הרווחה, מלשכת סיעוד; ביטוח לחוק לאומי הביטוח של (טפסים חיצוניים שירותים לקבלת הדרושים הטפסים 

מד"א חמות; לארוחות לקשיש" "יד ולהסעות; לביפר "עמית" לביפר; שרה" "יד וזכאות; הצהרה לפנייה, טפסים
בריאות). לביטוח קופתחולים בארנונה; הנחה לקבלת עירייה טלפוני; לקשר 109 לשירות

אחריות;

השכונתי. והמידע ההתנדבות מרכז רכז בידי השירות: לביצוע הפורמלית האחריות

השכונתי. ההתנדבות מרכז של מהרכז המתנדבים: להפעלת היוזמה

במתנדב. הנעזר המקצוע איש או המתנדבים רכז בידי המתנדבים: להפעלת האחריות

בשכר: המקצועי לצוות ביחס המתנדבים מעמד
הצורך. לפי הצוות חברי שאר ועם הרכז עם הדוק בקשר נמצאים המטפל. מהצוות חלק אינם 

המתנדבים: גיוס

ועוד. אישי גיוס לדלת, מדלת סקר מודעות, מועדונים, דרך 

המתנדבים: מיון

המפעיל. הרכז עלידי קריטריונים קביעת 

המפעיל. עם וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון 

התאמה:

מיוחדת. בעיה אין 

הדרכה:

לתפקיד: וגכגיטה לפני א)

טפסים פעולתם, אופן השכונתי, והמידע ההתנדבות מרכז עלידי המסופק השירות על ספציפית הדרכה 

קשר. למרכז יש איתם הקשישים ועובדי המקצוע אנשי על מידע ולהערכה, שוטף לטפול מידע לאיסוף ושאלונים

ולקשישים. המידע למרכז ותרומתה העבודה של החשיבות הסברת 

לבצע. מתבקשים שהם ומטלה מטלה כל לגבי ספציפית הדרכה 

התפקיד: ביצוע גמהלד ב)

העבודה. במהלך שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה 
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לעבודת נהלים שינוי ובכרטסת, בניירת הסדר על השמירה חשיבות (כגון משותפות בעיות על קבוצתית הדרכה 

המשרד).

משרדיות; בעבודות המתנדבים עם הקשר

הרכז. עם שוטף קשר 

המידע. במרכז המתנדבים עם שוטף קשר 

בעיות:

למקומו. החומר את ולהחזיר סדר על להקפיד הצורך 

כתביד, בכרטיס, רישום (צורת שונים עבודה הרגלי יש אדם לכל כאשר חומר, באותו המטפלים אנשים של ריבוי 
ועוד). הנכון במקום תיוק על איהקפדה

גדולה. שחיקה עם חדגונית עבודה 

העבודה. של החשיבות את מבינים לא לפעמים ולכן בעקיפין היא לקשיש התרומה 

 69 

A



פ>ז> א>שי טיפול .9

המתנדב; תפקיד הגדרת

ובפיקוחו המקצוע איש בהנחית הקשיש של ניידות) אכילה, הלבשה, (רחצה, האישיים הפיזיים בצרכים טיפול 

הציבור) בריאות אחות או המרפאה אחות כלל (בדרך

היעד: אוכלוסיית

לבודדים עדיפות מתן תוך במוסדות, או בקהילה הנפשי או הפיזי תפקודם מבחינת המוגבלים הקשישים 

אך שירותים שמקבלים קשישים מכן ולאחר מהמוסדות שירות מקבלים לא הגבולי מצבם שמפאת ולקשישים
מספקת. לא במידה

מטרה;

וניידות). ADL) שלו הבסיסי היוםיומי בתפקוד לקשיש סיוע א)

.(IADL) הבית משק וניהול הפיזית הסביבה בהחזקת לקשיש סיוע ב)

שירות. במתן המקצוע לאיש סיוע ג)

התפקיד; של נוספות תפוקות

הטיפול את ולהעמיק מקצועית התערבות הדורשים בטיפולים להתמקד המקצוע לאנשי אפשרות מתן 
לכך. הזקוקים בקשישים

לצורכיהם. מענה לקבל שיכולים הקשישים מספר הרחבת 

שכר. וללא חופשי רצון מתוך זאת לעשות בחר שלו האישיים בצרכים שהמטפל לקשיש, טובה הרגשה מתן 

נוספים; אפשריים תפקידים

המקצוע. לאיש או לרכז ודיווח לקשיש הפורמליים השירותים אספקת אחר מעקב 

המקצוע. מאנשי לקשיש מידע העברת 

מטלות;

לטיול). הוצאה מהמיטה, (הורדה ובניידות (ADL) אכילה הלבשה, ברחצה, לקשיש סיוע 

.(IADL) הדירה סידור כביסה, ארוחות, הכנת קניות, בעריכת לקשיש סיוע 

עידוד. מתן במצבו, עניין גילוי הקשיש, עם אישי קשר קיום 
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הדרושות: המיומנויות

לזולת. לעזרה מאוד חזקה מוטיבציה 

הקשישים. לצורכי מיוחדת אהדה 

מראה, (ריח, למטפל אינעימות או באינוחות כרוך הדבר כאשר גם הקשישים של הפיזיים בצרכים לטפל נכונות 
פצעים). לכלוך,

שלו. האינטימיים ולצרכים הקשיש לגוף רגישות 

לטיול). להוליך אותו, לרחוץ אותו, להרים מהמיטה, (להוריד בקשיש לטפל פיזית יכולת 

דיסקרטיות. מהימנות, יושר, אחריות, 

אישי. לקשר יכולת 

הכרח. בכך אין אך בקשיש, או בחולה אישי בטיפול קודם ניסיון רצוי 

מחוייבות:

הנאסף. המידע סודיות על לשמור 

שנקבעה. השבועית המכסה לפי בהתנדבות להתמיד 

בצרכים מדובר הרי כי להגיע, יכול לא המתנדב כאשר המקצוע לאיש או לקשיש מראש להודיע לדאוג 
הקשיש. של ביותר הבסיסיים

המתנדב. את המפעיל המקצוע מאיש צמודה הדרכה לקבל 

המתנדב. את המפעיל המקצוע איש עם או המתנדבים רכז עם קבוע קשר לקיים 

התפקיד: ביצוע מקום

בבתיאבות. מוגן, דיור במסגרות הקשישים, בבתי 

הפעילות: ביצוע מועד

אחרהצהריים. גם אך הבוקר, בשעות בדרךכלל 

בשבוע: עבודה שעות מספר

הזמן. לחלוקת אפשריות דוגמאות להלן הקשיש. צורכי לפי בשבוע, שעות 3 בערך 

3 פעם, כל שעה רבעי שלושת להסעה. להמתנה לכביש והורדתו יום במרכז שמבקר לקשיש בהלבשה סיוע (1
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בשבוע. וחצי שעתיים סה"כ בשבוע, פעמים

נוספת. עזרה לו אין כאשר שעות, 3 סה"כ בשבוע, אחת פעם ורחצה, משקהבית בניהול לקשיש מרוכז סיוע (2

לקשיש (למשל, נוספת. עזרה לו יש כאשר שעות, 3 סה"כ בשבוע, אחת פעם אישי, בטיפול לקשיש מרוכז סיוע (3

בשבוע). אחד ליום מטפל לו וחסר בשבוע יומיים מהמשפחה מטפל בשבוע, ימים 4 פורמלי מטפל יש

נהלים;

אישי. בטיפול הצורך על המקצוע מאנשי המתנדבים רכז עלידי מידע קבלת 

מסוים. בקשיש אישי בטיפול מסוים מתנדב הפעלת לגבי המקצוע איש לבין המתנדבים רכז בין תיאום שיחת 

המתנדב. עלידי לביצוע מראש, להגדיר ניתן שאותן ספציפיות, מטלות קביעת 

המתנדב. על מדי יותר יעמיס לא שהקשיש כדי לתפקיד ברורים גבולות קביעת 

הקשיש. בבית המתנדב, עם יחד המקצוע, איש של או המתנדבים רכז של ביקור 

שהמתנדב והמטלות ההתנדבות תוכן ההתנדבות, זמני לגבי ולמתנדב המקצוע לאיש הקשיש בין "חוזה" עריכת 

המתנדב. או הקשיש עלידי ביטול על ההודעה אופן יבצע,

נוהלי הסודיות, שמירת הדיווח, חובת לגבי המקצוע איש או המתנדבים רכז לבין המתנדב בין "חוזה" עריכת 

ההתנדבות. סיום הדרכה, מפגשי העדרות,

אמצעי ניקוי, חומרי ניקוי, (כלי התפקיד לביצוע הדרושים והחומרים העזרים יהיו הקשיש שבבית לכך ידאג הרכז 

וכר). מגבות ולרחצה, מים לחימום

עזרים:

הפרויקט. של אישי זיהוי כרטיס 

עירוני. מתנדב כרטיס 

מפה. 

לנסיעה. כרטיסיות 

מגבות). סבון, מים, לחימום (אמצעי הקשיש בבית התפקיד לביצוע ספציפיים עזרים 

אחריות:

לבצעו לא אך השירות של ולאספקת לארגון לדאוג צריכים המקצוע אנשי השירות: למתן הפורמלית האחריות
אישי. באופן
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וארגוני בעירייה התנדבות מיחידות והרווחה, הבריאות בשירותי מקצוע מאנשי המתנדבים: להפעלת היוזמה
התנדבות.

העו"ס. או האחות עם בשיתוף המתנדבים, רכזת בידי המתנדבים: להפעלת האחריות

בשכר: המקצועי לצוות ביחס המתנדבים מעמד

מזה שונה מעמדם למעשה אולם המטפל, מהצוות חלק אינם לקשיש פיזי אישי בטיפול המתנדבים פורמלית, 

המתנדבים: שאר של

כלפי הדבר בולט בעיקר בקשיש. פיזי אישי טיפול המטפלים כלפי המטפל הצוות מצד מאוד גבוהה הערכה יש 

שלהם ושיתוף אליהם מאוד טובה התייחסות יש מכך כתוצאה שעות. של רב מספר המקדישים המתנדבים
שבטיפולם. הקשיש לגבי ההחלטות במערכת

שאינם שלהם האישיים לצרכים להתייחס וכן עת בכל לשיחה אותם לקבל המטפל הצוות מצד נכונות יש 
ועוד). אישית תמיכה שירותים, עם בקשר (סיוע להתנדבות קשורים

הצוות של לחגיגות או הביתה הזמנה כדי עד אלה, מתנדבים לבין המטפל הצוות בין יותר חם אישי קשר יש 

המטפל.

המתנדבים: גיוס

אפשרי הגיוס ומוסלמים. נוצריים דת בארגוני חברים דתיות, בנות ישיבות, תלמידי כגון: דתי רקע בעלי מקרב 

דת. וכוהני דת מוסדות ראשי עם קשר קיום עלידי

בארץ. להתנדב המעוניינים בחו"ל הדדית עזרה ארגוני דרך 

גם אותה לבצע ומוכנים חשובה זו עזרה כמה עד ויודעים משפחה בבני דומה טיפול בעבר שטיפלו אנשים מקרב 

אחרים. עבור

אפקטיבי. איננו מודעות ופרסום ההמונית התקשורת באמצעות אישי לטיפול גיוס 

המתנדבים: מיון

העו"ס. או האחות עם יחד המתנדבים רכז עלידי הקריטריונים קביעת 

המקצוע. מאנשי אחד עלידי הצורך ובמקרה הרכז, עלידי וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון 

בכך). ניסיון לו היה (אם האישי הטיפול בתחום ובפרט בעבר המתנדב עבודת על המלצות לקבל מאוד רצוי 

וממשפחתו. מהקשיש ההתנדבות, בתחילת כבר חוזר, היזון קבלת 
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התאמה;

הקשיש. שפת של בסיסית ידיעה לפחות נחוצה למתנדב 

לקשישה). מטפלת לקשיש, גבר (מטפל המינים בין התאמה רצויה 

והקשיש. המתנדב עלידי המועדפות הפעילות שעות של התאמה 

הקשיש. עלידי והמבוקשים המתנדב עלידי המועדפים הפעילות סוגי בין התאמה 

הדרכה;

לתפקיד הכניסה לפני א)

בקשישים. לטיפול הקשורים נושאים על קבוצתית או אישית הדרכה 

קופת מאחות ספציפית הדרכה וכן המתנדב יטפל בו קשיש אותו של הספציפיים המאפיינים על אישית הדרכה 

הספציפי. הקשיש אצל מהמיטה הורדה הלבשה, רחצה, כגון מטלות לבצע כיצד הציבור בריאות אחות או חולים

התפקיד ביצוע במהלן ב)

ההתנדבות. כדי תוך שעולות לבעיות בהתאם סדירה אישית הדרכה 

הקשישים, עם שלהם (בקשר אישי בטיפול העוסקים המתנדבים נתקלים בהן כלליות בעיות לגבי כללית הדרכה 

המקצוע). אנשי ועם פורמלים מטפלים עם מטפלים, משפחה בני עם

המתנדב. כלפי הזמן במשך מפתח שהקשיש לתלות מיוחדת התייחסות 

למתנדבים. רבות לתרום קבוצתית הדרכה יכולה התנדבות של זה בסוג 

אירועים קבוצתיים, הדרכה מפגשי וטלפוניות, אישיות שיחות באמצעות המקצועי: לצוות המתנדבים בין הקשר
הציבור. בריאות אחות או קופתחולים אחות עם במיוחד הדוק הקשר למתנדבים. חברתיים

בעיות:

מההיצע. רב זה לשירות הביקוש 

יותר). זקוק (מי השירות באספקת עדיפויות לקבוע קושי קיים 

ונפשי. פיזי ומאמץ קבועה נוכחות שדורש בתפקיד להתמיד המתנדב של קושי קיים 

כלפיהם. מפתח שהקשיש התלות עם להתמודד מתקשים המתנדבים 

מסייע שהוא כך על קיפוח ירגיש המתנדב לעתים בתשלום. כלל בדרך שמבוצע בתפקיד בהתנדבות בעייתיות יש 
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אחרים בימים קשיש באותו מטפל הוא כאשר תשלום עבורו מקבל אחר שמישהו בתפקיד תשלום ללא לקשיש
ללא קשיש, אותו למען התפקיד, אותו המבצע המתנדב כלפי עוינות יפתח בתשלום המטפל לעתים בשבוע;

תשלום.

תמורת נוספות, טיפול לשעות לבוא מהמתנדבים לבקש עשויים הקשישים הטיפול של המיוחד האופי בגלל 

נוספות. שעות לעבודה מעוניין ולא בהתנדבות לסייע רצון מתוך פועל המתנדב כאשר וזאת תשלום,

על ליטול שהסכים במתנדב לפגוע החשש בגלל בעיקר לקשיש, הניתן הטיפול איכות אחר מעקב לבצע קשה 

קשה. כה משימה עצמו

בתפקיד). שנשארים אלה (לגבי הזמן במשך ופוחתות הולכות הבעיות כלל בדרך 
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(עו"ס, השנונה ברמת בקשישים המטפל המקצוע איש של לצידו טיפול" "מסייע .10
אחות)*

המתנדב: תפקיד הגדרת

ו בהנחייתו המקצוע, לאיש צמודה עבודה כדי תוך בקשיש, המטפל המקצוע איש של מהמטלות חלק ביצוע 
בסיוע (2) מרובים{ שצרכיו לקשיש ומגוון מתמשך בסיוע (1)  אופנים בשני המתנדב את להפעיל ניתן בפיקוחו.

קשישים. למספר הטיפול ניהול של מסוימים במרכיבים

היעד: אוכלוסיית

המקצוע. אנשי של לטיפול הזקוקים בשכונה הקשישים 

והאחיות. העו"סים ובעיקר השכונה, ברמת בקשישים המטפלים המקצוע אנשי 

מטרות:

הקשישים. לצורכי השונים השירותים של המענה מתן את לקדם א)

למלא מתקשה והוא אישי, באופן למלא שעליו מהמטלות חלק בביצוע בקשיש המטפל המקצוע לאיש לסייע ב)
עליו. המוטל העומס בגלל אותן

בו. הכוללני הטיפול ואת הקשיש צורכי של כוללנית הראייה את לחזק ג)

התפקיד: של נוספות תפוקות
הטיפול את ולהעמיק מקצועית התערבות הדורשים בטיפולים להתמקד המקצוע לאנשי אפשרות מתן 

לכך. הזקוקים בקשישים

לצורכיהם. מענה לקבל שיכולים הקשישים מספר הרחבת 

חדש. בתפקיד להתנסות ותיקים למתנדבים אפשרות מתן 

חדשות. יעד אוכלוסיות מקרב מתנדבים גיוס 

המקצועית והדרכתם להפעלתם האחריות כאשר המתנדבים, מספר את להגדיל המתנדבים לרכז אפשרות מתן 
המקצוע. אנשי לה שותפים אלא עליו, רק מוטלת איננה

חיובי, כמשאב המתנדב תפיסת (כגון: המתנדבים בהפעלת הקשורות לסוגיות המקצוע אנשי של היחס שיפור 

עבודתו). על למתנדב משוב מתן של החשיבות למתנדב, חיובי יחס של החשיבות

בשדה נבחן לא עדיין אך אנג'לס ירושליםלוס פרוייקט במסגרת פותח הדגם .
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נוספים: אפשריים תפקידים

המקצוע. לאנשי השירותים במערכת המצב על מידע העברת 

בקשיש. הטיפול את לשפר כיצד המקצוע אנשי בפני רעיונות העלאת 

המקצוע. אנשי של לצידם המתנדבים הפעלת את לשפר כיצד המקצוע אנשי בפני רעיונות העלאת 

המטלות:

מסמכים ריכוז משפחה, בן עם שיחה בית, (ביקור טיפול לצורך לו זקוקים האחות או שהעו"ס מידע איסוף 

שונים). מגופים

מיוחדת. לב תשומת מחייבים התרשמותו שלפי הקשיש של הצרכים על המקצוע, לאיש המתנדב של דיווח 

לקשיש: השירותים אספקת תהליך אחר מעקב 

הטיפול. בתכנית לו שהוקצו השירותים את מקבל שהקשיש לוודא .
הקשישים. של ושביעותהרצון השירותים אספקת אופן אחר לעקוב .

ולוודא השירותים באספקת ליקויים על המקצוע, איש הנחיית עלפי אחר לגורם או המקצוע, לאיש לדווח .
תוקנו. אלה שליקויים

הטיפול: הוראות ביצוע אחר מעקב 

מעקב שיקומיים, התעמלות תרגילי ברגל, טיול דיאטה, מזון, של היגיינה אישית, (היגיינה הבריאות בתחום .
לחץדם). אחר שוטף

"הוראות ביצוע משפחה, בן עלידי הקשיש ליווי משפחה, בני עם מפגש במועדון, (ביקור הרווחה בתחום .
העו"ס). בסיוע הזוג בני בין שנערך חוזה"

הקשיש: מצב אחר מעקב 

לאיש ולרעה) (לטובה שמתרחשים שינויים על ולדווח הקשיש של והתפקוד הבריאות מצב אחר לעקוב .
לו. ואחראי אותו המפעיל המקצוע

משבר: במצבי התערבות 

של פטירה הצפה, שריפה, כגון חירום מצב או לדירה, פריצה בעקבות (למשל הקשיש עם ראשוני קשר ליצור .
בקשיש. המטפל המקצוע לאיש כך על ולהודיע מחלה) גילוי פתאומי, אשפוז קרוב, אדם
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הדרושות: המיומנויות

לפחות. תיכונית השכלה 

אישי. לקשר יכולת 

בצוות. ולעבוד הוראות למלא יכולת 

מהימנות. יושר, אחריות, 

יוזמה. 

; מחוייבות

סודיות. לשמור 

שעות. 4 לפחות בשבוע, יום להתנדב 

לתפקיד. הכניסה לפני הכשרה בקורס להשתתף 

הטיפול. מסייע את המפעיל המקצוע מאיש צמודה הדרכה לקבל 

הטיפול. מסייע את המפעיל המקצוע איש עם קבוע קשר לקיים 

המתנדבים. רכז עם כנדרש קשר לקיים 

התפקיד: ביצוע מקום

אשפוז. בתיאבות, מוגן, דיור מסגרות הקשישים, בתי דיור: במסגרות 

יום. מרכז מועדון, מרפאה, רווחה, לשכת בשירותים 

התפקיד: ביצוע מועד

אחרהצהרייס. גם אך הבוקר, שעות כלל בדרך 

בשבוע: עבודה שעות מספר

בשבוע. אחת פעם שעות 4 לפחות 

נהלים:

טיפול. במסייע הצורך על בשכונה המקצוע מאיש המתנדבים רכז עלידי מידע קבלת 

ואיש המועמדים המתנדבים אפיוני את הרכז יציג זו בשיחה המקצוע. איש לבין הרכז בין התאמה שיחת 
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מהמתנדב. הנדרשות התכונות את יציג המקצוע

המקצוע. איש ובין המועמד המתנדב בין היכרות מפגש 

שעות שלו, ההפעלה דגם המסוים, המתנדב על יוחלט בה המקצוע ואיש המתנדבים רכז בין סיכום שיחת 

ועוד. המקצוע לאיש הרכז בין הקשר עבודתו,

ביניהם הקשר העבודה, שעות ההפעלה, דגם על יוחלט בה המסוים למתנדב המתנדבים רכז בין סיכום שיחות 

ועוד. המתנדבים, שאר ועם

ועם ביניהם הקשר העבודה, שעות ההפעלה, דגם על יוסכם בה המסוים למתנדב המקצוע איש בין טיכום שיחת 

ועוד. עבודה נוהלי סודיות, חובת העדרות, נוהלי דיווח, חובת אחרים, מקצוע אנשי

המתנדב. של והזכויות החובות לגבי המקצוע ולאיש לרכז המתנדב בין חוזה עריכת 

שקשורות בעיות איתר הוא כאשר גם עו"ס}, (כגון אותו המפעיל המקצוע לאיש הקשיש מצב על ידווח המתנדב 
רפואיות). בעיות (כגון אחר מקצוע איש של לתחום

התפקיד; לביצוע עזרים
הפרויקט. של אישי זיהוי כרטיס 

עירוני. מתנדב כרטיס 

מפה.

נסיעה. כרטיסיות 

המקצוע. איש המתנדב את שינחה כפי ודיווח רישום טופסי 

אחריות:

זה: שירות למתן הפורמלית האחריות
שירותים). אספקת אחר (מעקב העו"ס של הביצוע שבאחריות מטלות 

רפואיות). להנחיות הענות אחר (מעקב האחות של הביצוע שבאחריות מטלות 

פורמלית, התנדבות מיחידות הפורמליים, והרווחה הבריאות בשירותי המקצוע מאנשי המתנדב: להפעלת היוזמה
התנדבות. מארגוני

המתנדבים: להפעלת האחריות
הטיפול. במסייע הנעזרים אחות) (עו"ס, המקצוע אנשי של היא המקצועית וההפעלה המקצועית האחריות 
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של השכונתי הרכז (דוגמת המתנדבים רכז של היא התנדבותית במסגרת הטיפול מסייעי להפעלת האחריות 
בשירות. ההתנדבות נושא לריכוז גם האחראי המקצוע איש או אנג'לס) ירושליםלוס פרויקט

בשכר; המקצועי לצוות ביחס המתנדבים מעמד

המטפל. לצוות מסייעים אלא המטפל, מהצוות חלק אינם פורמלית 

אותם. המפעיל המקצוע איש עם הדוק מקצועי קשר לקיים אמורים 

הצורך. לפי אחרים מקצוע אנשי עם בקשרים להיות אמורים 

דנים (כאשר אותם המפעילים המקצוע אנשי של הדעת שיקול עלפי צוות בישיבות ישתתפו טיפול מסייעי 
יפגע ולא ומיומנויות ידע לרכוש הזדמנות הטיפול למסייע יתן הישיבה נושא כאשר מטפלים, הם בו בקשיש

רבה. חשיבות יש צוות בישיבות לשיתופם והסודיות). המקצועית האתיקה בכללי

המתנדבים; גיוס

ותיקים. מתנדבים מקרב 

בשכונה. הפעילים המקצוע מאנשי שמות איסוף 

שכונתיות. היגוי מוועדות שמות קבלת 

מגוריהם, בשכונות להתנדב המעוניינים קשישים לפעמים פונים אליהן הלאומי הביטוח של הייעוץ תחנות דרך 
להם. להציע מה אין הלאומי לביטוח אם

פעילים מקצוע ולאנשי לפנסיונרים להגיע ניתן דרכם מקצוע. אנשי של הסתדרויות עלידי מידע הפצת 

להתנדב. שמעוניינים

המקומית. בעיתונות למסייעיטיפול ההכשרה קורס פרסום 

השונים. בשירותים הקורס על מודעות תליית 

המתנדבים; מיון

המתנדבים. ורכז המקצוע אנשי עלידי קריטריונים קביעת 

המתנדבים. רכז עלידי וריאיון שאלון מילוי עלידי מיון 

נוסף. מקצועי ועובד הרכזת עלידי ומיון ריאיון ספק, של במקרה 

היה בו התנדבות ארגון עבודה, מקום המתנדב, עם בקשר היו (אנשים חיצוניים מגורמים משלים מידע איסוף 

ועוד). פעיל

*

; ■
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כדי תוך זמן ולאורך הטיפול, למסייעי ההדרכה קורס במהלך המקצוע ואנשי הרכז עלידי המתנדב הערכת 

הפרטנית. העבודה אחר מעקב

התאמה;

המקצוע לאיש הטיפול מסייע בין התאמה א)

של לעזרה המקצוע איש נזקק בהם התחומים ובין המתנדב עלידי המועדפים הפעילות תחומי בין התאמה 

טיפול. מסייע

הפעילות. מועדי מבחינת התאמה 

הצדדים). אחד עלידי מועלית הזאת הנקודה (כאשר המינים בין התאמה 

לקשיש הטיפול מסייע בין התאמה ב)

מתמשך. קשר על הבנוי התפקיד בדגם בעיקר חשוב הדבר 

המתנדבים. רכז עם בתיאום המקצוע איש עלידי תיעשה ההתאמה 

הם: הדעת את לתת יש אליהם המאפיינים 

הדיבור. שפת מבחינת התאמה .

המינים. מבחינת התאמה .

המועדפות. הפעילות בשעות התאמה .
מגורים. קירבת .

= הדרכה

לתפקיד הנגיסה לפני א)

(כגון קשישים עם לעבודה הקשורים נושאים יילמדו בקורס טיפול. למסייעי מיוחד הכשרה קורס לערוך רצוי 
עבודת (כגון המקצוע אנשי עם לעבודה הקשורים נושאים קשישים); של מיוחדים וצרכים קשישים עם תקשורת
נושאים שירותים); עם קשר והמתנדבים, המקצוע אנשי בין קשר המקצוע, אנשי בעבודת מרכיבים צוות,

הטיפול. מסייע מתנדב בו השכונתי הספציפי והשירות השכונתי ההתנדבות מרכז לעבודת הקשורים

מסייעיטיפול. עם עבודתם לקראת בשכר המקצוע אנשי את גם להכשיר רצוי 

התפקיד ביצוע במהלן ב)

העבודה. כדי תוך שעולות לבעיות בהתאם אישית הדרכה 
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הקשישים, עם המקצוע, אנשי עם שלהם (בקשר מסייעיהטיפול נתקלים בהן כלליות בעיות לגבי כללית הדרכה 

שירותים). עם אחרים, מתנדבים עם ומטפלים, משפחה בני עם

וחדשים. קיימים ושירותים נהלים לגבי כללית הדרכה 

מפגשי טלפוניות, שיחות אישיות, שיחות באמצעות המקצועי: ולצוות המתנדבים לרכז המתנדבים בין הקשר
למתנדבים. חברתיים אירועים קבוצתייים, הדרכה

בעיות:

במערכת מקצועי עובד שאינו מתנדב עם פעולה לשתף משפחותיהם ובני המטופלים של הנכונות חוסר
השירותים.

תור בלי כניסה (לדוגמה: לשירות הגישה את עליהם ולהקל למתנדבים מידע לספק השירותים של הנכונות חוסר 

קהל). קבלת ללא מסוים ביום כניסה או

מתנדבים. עם פעולה לשתף סיעוד) ביטוח חוק (במסגרת פרטיים שירותים ספקי של הנכונות חוסר 

עליהם. ושמירה התחומים קביעת המתנדב, של התפקיד בהגדרת קשיים 

צוות. חבר איננו הוא פורמלי באופן כאשר בצוות חשוב חבר שהוא תחושה למתנדב לתת הכוונה 

הטיפול. בתהליך המתנדב של רצויה לא למעורבות חשש 

באחריות החוק עלפי שהם בתחומים המתנדב של מעורבות (למשל המתנדב עבודת של חוקיים אספקטים 

המקצוע). איש

הפרופסיה). של ונורמות נהלים על (הקפדה המתנדבים בפני מקצועיות דרישות העמדת 

שלה. חלק איננו הוא שפורמלית למרות פורמלית מהיררכיה חלק המתנדב היות 

ובתיגמול. מקצועית בהדרכה במתנדב רב זמן להשקיע הצורך 

הסודיות. חשיבות 
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חלקך' ■
של והפעלה לתכנון עזרים 1

והמדרש המה"ש ■



והמיד"ש המה"ש של והפעלה לתכנון עזרימ  ד' חלק

הקדמה .1

קשישים למען מתנדבים להפעלת אנג'לס לוס  ירושלים מפרויקט נפרד בלתי חלק הינו ותיעוד מידע איסוף מערך
השכונה. ברמת

והתוצרים התורות ולכתיבת מסכמת, תקופתית להערכה התכנון, להמשך השוטף, לניהול לסייע נועד המערך
נוספים. במקומות ליישמו יהיה שניתן כדי הפרויקט במהלך המתגבשים

למחשוב. ובחלקו ידני למילוי בחלקו נועד שפותח המערך

תקופת ובמשך המתנדבים, המקצוע, אנשי בשכונות, והמיד"ש המה"ש רכזי ולתיעוד המידע לאיסוף שותפים
המחקר. צוות  ההדגמה

איסוף גם בוזמנית איפשר שהוא בכך הפרויקט של ההדגמה תקופת במהלך עצמו את הוכיח המוצע המערך
שכונה. לכל ייחודי ספציפי, מידע איסוף וגם השוואתיים, לצרכים השכונות מכל 7yw מידע

לפתח מוזמנים  נוספים לכלים נזקקים הם כי השוטפת העבודה כדי תוך שירגישו והמיד"ש המה"ש מפעילי
תדירות תשתנה או הטפסים, מן בחלק השמוש יופחת ההפעלה ובזמן יתכן לחילופין, זה. לקובץ ולצרפם אותם

מלוים.
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השכונתיות: התיאום ועדות של מפגשים

בכל בנפרד. שכונה בכל השכונתיים, ההתנדבות במרכזי חודשיים או לחודש אחת יתקיימו המפגשים כי מוצע,
יתועדו הישיבות המחקר. צוות נציג גם ולעתים בעירייה הפרויקט ומנהל השכונתי הפרויקט רכז ישתתפו מפגש
השונים הגופים בין והתיאום הפעולה שיתוף להידוק תורמים אלה מפגשים המשתתפים. בין יופץ והפרוטוקול
של רחבה ולהפצה הפרויקט של יותר טוב לתכנון תשומות ומוסיפים מידע להחלפת מסייעים בשכונה, הפועלים

הפרויקט. של קיומו דבר

מובנים; דיווח טופסי

הטפסים כי מוצע, בהם. והשימוש שלהם המטרה לגבי הנחיה דפי להם נלווים אשר טפסים המובנה הדיווח במערך
התקדמותו. וקצב הפרויקט צורכי לפי בהדרגה לשימוש יוכנסו

לערבית. גם תורגמו חלקים בעברית. הוכנו הכלים כל

הטפסים: פירוט להלן
השכונה למיפוי שאלון  1 טופס

פונה על אישי מידע כרטיס  2 טופס

ההתנדבות מרכז לשירותי ביקוש ריכוז יומן  4 טופס

מתנדבים הפעלת ריכוז יומן  5 טופס

(יומי) טלפוני מעקב בעקבות פניות כולל מידע, למרכז פניות יומן  6א' טופס

שבועי) (סכום מידע למרכז פניות יומן  6ב' טופס

חודשי) (סכום מידע למרכז פניות יומן  6ג' טופס

שבועי  וההענות המה"ש לשרותי ביקוש סיכום  8א' טופס

חודשי  וההענות המה"ש לשרותי בקוש סיכום  8ב' טופס

שבועי  מתנדבים הפעלת סיכום  9א' טופס

חודשי  מתנדבים הפעלת סיכום  9ב' טופס

השכונתי ההתנדבות רכז של שוטף פעילות יומן  10 טופס

מסכם חודשי שכונתי התנדבות מרכז עבודת דו"ח  11 טופס
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על המידע מערך קליטת אופן על גם הערכה נעשתה אנג'לס לוס  ירושלים פרויקט של ההדגמה תקופת במסגרת
השכונתיים. והמידע ההתנדבות מרכזי ידי

בעתיד. זה במערך למשתמשים רב לעזר להיות יכולות הן כי חשים שאנו העיקריות המסקנות להלן

את להעריך יהיה שניתן כדי בהם המשתמשים של שוטף במשוב מלווה להיות חייבת הכלים מערך הפעלת א.
לשפרם. יהיה שניתן כדי ולהערכה לתיעוד לתכנותן, לניהול, תרומתם

אופן אחר שותף מעקב וכן השימוש, ובמהלך בהם השימוש תחילת לפני הדרכה מחייבת הכלים מערך הפעלת ב.
שלהם. והתוצרים בהם השימוש

תקופתיים דיווח טופסי למילוי האופטימלי הזמן פרק הרכזים. על נוסף עומס מטליה הכלים מערך הפעלת ג.
התפקוד שיפור לשם נעשה המילוי כי ירגיש המרכז שצוות באופן המרכז, של הפעילות היקף לפי להיקבע צריך

מהעשיה. שמנותק מחקר לשם ולא

את לרכזים להבהיר יש לרכזים. ברורה כלכך לא ונחיצותם מחשוב לצורך מידע לאסוף נועדו מהכלים חלק ד.
הפוטנציאלית. ותרומתם הללו הטפסים חשיבות

מתנדבים של התמחות מעקב, ידיהדרכה, על והתיעוד המידע באיסוף במתנדבים השימוש את לחזק יש ה.
ותרומתה. עבודתם חזיבות על להם משוב ומתן בכלים השימוש על מהם משוב קבלת בנושא, מסוימים

השכונתיים הרכזים תופסים בו מהאופן בעיקר מושפעת והיא בהדרגה נעשית בהם והשימוש הכלים קליטת ו.

הפעילות בהיקף העלייה שעם לצפות יש המרכז. של השוטף לניהול שלהם והתרומה הטפסים של החיוניות את
חיוניים. פחות כיום שראים הטפסים של נחיצותם גם תוכר שלהם הפעילות ובסוגי המרכזים של
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(מה"ש) שכונתי התנדבות גמרנז המידע איסוף מערך . 3

עדיין כמותי מידע כמותי מידי תיאורי מידע מרוכז מידע / פרטני מידע ] שוטף רישום מידע ריכוז מידע ריכוז על פרטני מידע כללי מידע / ידני המידע צורכי |

; לא לדו''רו ותיאורי על שביעי התקדמות על "פעילות פוטנציאליים : "*פניות מעשנים צורכי על שוטף ב.0^ קשישים השכונה על ממוחשב
I בשימוש וסופי תקופתי הפרויקט הפרוייקט המתנדבים ופעילים מידע למרכז קשישים קשישים מתמשך ובקשר j המידע לאיסוף הכלים |

xw J השכונה למיפוי שאלון .1

נוספים דוחות * |
1 _^^^^^^^^^^1_^^^^^^^^^^ ן \ | ו

/ x x ! ממוחשב 1 לקשיש אישי כרטיס/שאלון 11 1
xw M לקשיש אישי תיק 2א.

! x | * J j ממוחשב .3 למתנדב אישי כרטיס/שאלון j
j X j j j ידני 3א. למתנדב אישי תיק .K5

x xxx x I ידני.  שוטף 4 לשירותי ביקוש ריכוז p1> 4 \

! הסופי הדר'ח הקשישים עלידי המה''ש j

ממוחשב וההיענות
|_ , , , 1 1jI x x x x j " J מתנדבים הפעלת ריכוז יומן j

XxXx x x ידני 6א. למרכז פניות יומן j<6 ■

1 1

יומי  מידע ■ jj
xxxx x x 4ב.ידני פניות אחר מעקב יומן 36 1

יומי  המידע למרכז

x x x x xx x ממוחשב 6ג. למרכז פניות ין^ J4

י יי ! | , י, חודשי  מידע

j x x x ידלי *.7 ספציפיות עבודה מחברות *7 י

Xx x ידני 8א. לשירותי ביקוש לזיכום j<8 !

! |
1 I j } שבועי  והענות מה''ש 1

j x x J ממוחשב 8ב. חודשי סיכום 8ב. i

xx x m< 9א. מתנדבים הפעלת סיכום j<9 ■

שבועי
j ן ^

x x ממוחשב 9ב חודשי סיכום 9ב.

xi x j ידני .10 למה''ש שוטף פעילות יומן jo ,

xx I XX x ידני .11  יזום טלפוני מעקב יומן M i
1

1

יומי !

ונוחיותם. צרכיהם לפי השכונתיים הפתיקט רכזי עלידי יפותחו אלה טפסים *



(1990) אנגילס לוס  ירושלים פרויקט

השכונה למיפוי שאלון  1 טופס

./*^ המראיין: שם

^/' הראיון: עריכת מקום

הראיון: עריכת תאריך

השכונה: שם

^_ המרואיין: שם

המרואיין: תפקיד

טלפון: כתובת:

ההתנדבות לרכז יסייע זה שאלון

וו ו" ד בהכנת קשישים למען השכונתית

פועל הוא בה השכונה של מפוי
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הקדמה

התנדבותית מערכת הפעלת עלידי קשישים לצורכי מענה לתת הפרויקט מטרת .1

לגייסם. שניתן הגילים כל בני מתנדבים כוללת ההתנדבות מערכת שכונתית. ברמה
עיקריים: חלקים שלושה בשאלון .2

בשכונה. ם י הסוציודמוגרפי האפיונים על שאלות כולל  א חלק

בשכונה. השירותים מערכת על שאלות כולל  ב חלק

. בשכונה ההתנדבות נושא על שאלות כולל  ג חלק

השכונה. עם ההיכרות את להעמיק שיסייע מידע לאיסוף נועד השאלון

לשכת מנהלת כגון: מרכזיים מידע ממקורות לאסוף לנסות יש המידע את

ו. האחו במרפאה, המחוזי הרופא בקשישים, המטפל העו"ס לשכונה, האחראית הרווחה
תנועת רכז ביתספר, מנהל שכונתי, רב מנהלת, ראש מתנ"ס, מנהל האחראית,

בשכונה הפעילים אחרים התנדבות ארגוני נציגי עירוניים, גורמים נוער,

היטב. אותה המכירים השכונה של לאפורמליים ונציגים

קיימים ונתונים דו"חות לאתר לנסות יש להלן שיפורטו הסוגיות כל לגבי

המרואיין. של סובייקטיבית הערכה על המתבסס עליהן, כללי מושג לקבל לפחות או

המכונה ן ו י פ אי א: חלק

גיל, לפי להתפלגות הכוונה השכונה. אוכלוסיית על ם י וציודמוגרבי ס נתונים .1

הכנסה. רמת אתני, מוצא השכלה, הדתיות), (רמת דת משפחתי, מצב מין,

השכלה, אתני, מוצא דת, משפחתי, מצב מין, גיל, עלפי הקשישים של אפיון .2
תפקוד. מצב בריאות, מצב מגורים, צורת

בשכונה? יש במיוחד קשה במצב קשישים כמה

פורמליים, בלתי והתנדבות שכנות דפוסי לשכונה, האופייני המשפחה מבנה .3

פער (חמולות, השכונה אוכלוסיית של נוספים בולטים ואפיונים בינדוריים יחסים

וכדומה). מסורתיים, למבוגרים מודרנים צעירים בין

קשישים) הטרדות (פשע, בשכונה האישי הבטחון מצב .4

הומוגניות במיוחד, הדוקים שכנים (יחסי מסוים ייחוד עם בשכונה תתאזורים .5
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ועוד. חדשים עולים ריכוז אתנית,
לילה, תאורת ציבוריים, גנים מדרכות, (כבישים, השכונה של הפיזי המבנה .6

ועוד). ציבורית תחבורה

בשכונה השירותים מערכת ב: חלק
מתנ"ס, מנהלת, (לדוגמה: בשכונה הקיימת הפורמלית השירותים מערכת תיאור .1

מועדוני לקשישים, מועדונים בנק, סניף רווחה, לשכת קופתחולים, מרפאות
מבחינת ויתרונותיה חסרונותיה ועוד), גמ"חים נוער, תנועת ביתספר, נשים,

ם. שי הקשי

קשישים). לגבי דווקא (לאו בשכונה שקיימים ההתנדבותיים הפרויקטים תיאור .2

ולאפורמלי). פורמלי (באופן בשכונה הקיימים ם י י נ הביןארגו הקשרים סוגי .3
חסר מה מידה, באיזו צורכים, (מה בשכונה הקשישים עלידי שירותים צריכת .4

ועוד). כה עד מענה לו ניתך לא ומדוע

ההתנדבות נושא ג: חלק

ממוקמות והן לקשישים ייחודית שמסייעות התנדבותיות מערכות בין הבחנה .1
(קשיש השכונה בתוך הממוקמות המערכות ובין ועוד) עמית (ידשרה, לשכונה מחוץ

וכדומה). עצמית לעזרה קבוצות פתוחה, דלת לקשיש,
נכשלו? הם ומדוע איזה  כן אם ? בשכונה שנכשלו התנדבות נסיונות היו האם .2

בפרט. קשישים ועבור קשישים של ולהתנדבות בכלל להתנדבות הכוונה

בכלל להתנדבות הכוונה בשכונה? מתנדבים הפעלת על שמקשים הגורמים מהם .3

בפרט. קשישים של ובהקשר

לסייע שיכולים וכדומה) פנים פוליטיקת כלכליים, (תרבותיים, הגורמים מהם .4
ועבור קשישים של ולהתנדבות בכלל להתנדבות הכוונה בשכונה? ההתנדבות לקידום

בפרט. קשישים

בשכונה? קשישים לגבי התנדבות תכניות בהכנה נמצאות האם .5

בשכונה? התנדבות פעולת בתכנון אותם לשתף שיש הפורמליים הגורמים הם מי .5
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בפרויקט אותם לשתף שרצוי בשכונה הכוח ומוקדי היוקרה מוקדי הם מי .7
ההתנדבות? בפרוירט אותם לשתף רצוי שלא או ההתנדבות,

מתנדבים? הפעלת באמצעות עליהם לענות שניתן מסופקים הבלתי הצרכים מהם .8
בשכונה. המצליחים ההתנדבות מפעילי הם מי .9 1

סוגי לאיזה  כן אם בשכונה? הקשישים בקרב התנדבות פוטנציאל יש האם .10
דים? תפקי

? שלך בשכונה להצליח יכולים לדעתם התנדבותיים פרויקטים איזה .11
בפרט. קשישים של ובהקשר בכלל להתנדבות הכוונה
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1 ^\^ <t\VS^V התנךבןת מך^ (1990) ^"'לס ליס  ירושלים םייייט
מפקד תאריך ^^^ פונה על אישי מידע כרטיס  2 טופס

אזור ווי ^ __

.^1, הפ1נה אתית פרטים א.
סוג צוות אזור זהות מסי ס1. טלפון מס'

שסהמראיץ ' j | 1 ! ; 1 ' ; : j 1 i 1 ; j ו ן ו

j ! ! : i \ i
עדכון תאריך : : ' . : ■\

ילדים מסי משפחתי מצב מין האב שם פרטי שם משפחה שם
! ספל זכר .1 : ■ י ! j ;
' j נקבה .2 : |' '\ ■!i ■

i

לאומי בטורו רפואי בטוח סונ סמל בריאות מצב עליה תאריך לידה תאריך סמל לידה ארץ
ו שנה חודש שגה חודש

J J ! j : : 1 ' I ^
■ 1 11 1 1 ^ 1 1 1 1 1 1 1 r

הבית >ם^ק ■yv העברית השפה ידיעת סמל בעבודה מעמד סמל ■ עיסוק סמל יד משלח לימוד שנות

i p1 7 1 i ~^7
י לא .2 ! ■'

י ו

דיבור שפת סמל משנית נזקקות מהות סמל עקמת נזקקות מהות

החולים קופת שם המטפל הרופא שם 1 1 1 1 1

ב.
פניה ין תאו np>>D wvc ישוב שם כניסה מסיבית כת\בת

שנה חודש | 1 I ' | I 1 :i| ! 1 !;: '



חירום לשעת טלפון זה) סדר (לפי משפחה/קרובים/שכנים בני אודות פרטים ג.
40 41 44 45 A 53 44 65 54 H  1

םיו לידה תאריך ._ קרבה הערותמספר טלפון 1.זכר י סמל !' פרטי שם משפחה שם
;קבה .2 שנה חודש לפונה סידורי

8
ו

דתית/חברתית/קהילתית/תחביבים) בפעילות (השתתפות הפנאי בשעות תעסוקה ד.

מסורתי/חילוני) (דתי/ ! באיזה י הפנאי בשעות נוסף בעיסוק מעונין היית האם

. י לך חסרים שרוהים אילו

 התנדבות ה.

(פרט) כן/לא ! במתנדב מעונין אתה האם

המועדף) המטלה (סוג כן/לא ז להתנדב מוכן אתה האת

בולט) חסר חריג, מצב התרשמות, (ציין המראץ חעתת ו.



>** (1990) "נגילס לוס  ירושלים ^J~\פרויקט ^oJUl f'Jijs< ^jU<    

שכונתי התנדבות מרכז

מתנדב על אישי מידע כרטיס  3 טופס

ז. ת. משפחה שם פרטי שם

כתובת
כעבודה טלפון בכית טלפון

עלייה שנת לירה שנת לידה ארץ

רכב? כעל כרכב?_ נוהג האם משפחתי מצב מין
עיסוק/מקצוע לימוד שנות מספר

שפות כיום? עובד האם

התעניינות/תחביבים תחומי
ויש) (כמידה כעבר התנדבות נסיון

התנדבות כנושאי שעבר/ה קורסים או השתלמויות

מועדף התנדבות תחום

להתנדבות__ מועדפות שעות להתנדבות מועדפים ימים
התנדבות) שעות שלוש לשבוע, אחת (לפחות

לה) מחוץ או גר הוא בה (בשכונה להתנדבות המועדף המקום
ההתנדבות ע"י לתרום מצפה מה

רכות נ מהתת לקבל מצפה מה
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למילוי  והתענית הקשישים די עלי המה"ש לשירותי ביקוש ריכוז יומן :4 טופס

נועד היומן השכונתי. הפרויקט רכז ובאחריות והמתנדבים המקצוע אנשי עלידי

על שיינתן שירות לכל ימולא 4 טופס הצרכים. סוגי לפי הקשישים שמות לרישום
קשיש עם הראיון הסתיים כאשר וכדומה). ניקיון הסעות, (ביקורים, המה"ש ידי
לשירות זקוק הוא כי והוגדר קשיש אודות או לקשיש) האישי השאלון בסיס (על
לאחר מיד יבוצע זה רישום המתאימה. בקטיגוריה יירשם שמו המה"ש של מסוים

עלידי ישירות להיעשות יכול הדבר בפועל. השירות להספקת עד יחכה ולא הראיון
שמות וייאספו ילכו זה כלי באמצעות הרכז. עם בתיאום או הקשיש עם הקשר יוצר

תמונת יספק הדבר השירות. לפי המה"ש, של השונים לשירותים הזקוקים הקשישים

עדיפויות קביעת על ויקל להם, ההיענות מהירות ועל הצרכים על מעודכנת מצב
מתנדבים. בהפעלת

הקשיש שם את הספציפי, לשירות הפונה של הסידורי המספר את יכלול הדיווח

בכרטסת שלו האישי המספר אבות), בית (דוגמת השירות מקבל הגוף שם או המשורת
התחלת תאריך השירות, לקבלת הפניה תאריך תתהשכונה, מספר האישית, הקשישים

ההפסקה. או הסיום וסיבת השירות של הפסקה או סיום תאריך השירות, קבלת

חברתי, ביקור הם: כעת לספק עשוי השכונתי ההתנדבות שמרכז השירותים

טיפול בניהול לעו"ס העוזרים טיפול (מסייעי Case aides טלפוני, מעקב

הצורך לפי יוקמו אחרים שירותים מידע. ומרכז בריאות וקידום הדרכה לקשישים),

הפרויקט במסגרת שיופעל הראשון המתמשך השירות הפרויקט. צוות של דעתו ושיקול
.(01 (קוד חברתיים ביקורים הוא המידע) למרכז (בנוסף

תקופת בסיום וימוחשב שבועי ולסיכום שוטף לשימוש ידנית ירוכז המידע

הסופי. הדו"ח לצורך ההערכה
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4 טופס למילוי הוראות

רק בא הזה המספר הסידורי. המספר את למלא הטופס ממלא על סידורי מס' (1)
אותו לבלבל אין הקשישים. ברשימת מקשיש קשיש להפריד כדי

. 4 בטור 4 בטופס המופיע הקשיש של הקבוע האישי המספר עם

את ולהשאיר ימין, בצד הראשונה המשבצת מן החל למלא משפחה שם (2)
ממספר ארוך שהשם במידה ריקות. המיותרות המשבצות
הראשונות. האותיות עשר את רק להכניס יש המשבצות,

קבוצה אלא בודד לקוח משרת אינו הנדון והשירות במידה
לרשום יש משתנה) הרכבה אשר קשישים קבוצת של הסעה (למשל:

(כולל ובהמשר ימין בצד הראשונות המשבצות בשתי "קק"
למשל: הקבוצה, שם את לרשום יש פרטי") "שם של המשבצות

." ן ו א י ל פ י ל י פ "

לאחר שוב וחודש השירות להם שהופסק לקוחות אותם לגבי
אבל חדשים, כפונים שנית אותם לרשום יש מסוימת, תקופה

של שמאל בצד האחרונות המשבצות בשתי "חח" הקוד את להוסיף
הפרטי. השם

ל. " נ כ פרטי שם (3)

האישית מהכרטסת לקחת יש הספרות, חמש בן הזה, המספר את אישי מספר (4)
מצד הראשונה במשבצת הראשונה, הספרה המה"ש. לקוחות של הקשיש/ של

כלומר: האזור. מספר תמיד תהיה שמאל, ף ו הג
יובל ת קרי  1

רחביה  2
שועפט  3

המה"ש. לקוחות של האישית מהכרטסת יילקח הזה המספר תת מספר (5)
הוגדרו). טרם תתהשכונות (מספרי נר. ו כ ריש

למה"ש לראשונה פנה הקשיש בו התאריך יהיר. זה תאריך פנייה תאריך (5)
בטלפון, פנה אם בין הנדון, השירות את לקבל עלמנת לקבלת

נתון ימצא 4 טופס את הממלא מסוים. סוכן דרך או אישית, השירות
ב'). (חלק לקשיש בשאלון זה

(למשל: בלבד השנה של האחרונות הספרות שתי את לרשום שנה:
.("90"

01, 03 כלומר דוספרתי, תמיד הינו החודשים מספר חודש:
.12 עד ,,02

נ"ל. כ בחודש: היום

הנדון. השירות את לראשונה קיבל הקשיש בו התאריך זה התחלת תאריך (7)
התאריך יהיה זה  בית ביקורי של השירות של במקרה כלומר, השירות קבלת

ן. הראשו הביקור של

הנדון. השירות את האחרונה בפעם קיבל הקשיש בו התאריך זה ם/ ו סי תאריך (8)
השירות הפסקת

על הטופס. בתחתית נמצאים שלהן והקודים הסיבות 10 הסיבה (9)
המתאימה. בסיבה לבחור הטופס ממלא ם ו להספקה/לסי

הינה לשירות" יותר זקוק אינו "הקשיש  01 סיבה להערה: השירות
הסיבות את כוללת ואינה אחריה הבאות מהסיבות נפרדת סיבת

שום כאשר ורק אך אחרת) (סיבר, 10 לרשום יש .06 עד 02
מתאימה. אינה קודמת סיבה
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/£/ ההתנדבות מרכז לש>וות, ביקוש ויכוז ין^ _ ^^ (1990) לי"אנגילס ייי8ל" פרויק0
yZ±\s י השכונה:

הטירות: מסי המירות:

(9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
בר, י הס הוד* סיוס תאריך התחלת תאריך פנייה תאריך אישי מספר ,__

להפסקה השירות הפסקה / הטירות: קבלת השירות: לקבלת מס הקשיש/ של הפונה) הגוף שם (או הפונה הקשיש מפ ," *
/לסיום יום חודש שנה יום חורש שנה יום חורש שנה תתשבונה הגוף פרסי משפחה

ן ן ן ן ן ן ן ן ן ן ו ו ו ו ו ו ו 1111111 ו ו 1 1 1 1 1 1 1 ו ו ו 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111
ן ן ן ו ו ו ו ו ו ו ו 1 1 1 1 1 1 ו 1 1 1 1 1 1 /_/_/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 י 1 1 1 1111
1 ן ן ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 1111111 ו ו ו 111111 1111111111 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 י 1111
ן ן ן ו ו ו 1 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 1111111 1 1 1 111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 י 1111
ו 1 1 1111111 1111111 ו ו ו ו ! ו ו ו ו ו ו 1 1 1 1 1 ו 1 1 1 1 ו 1 1 1 1 1 1 1 1 י י י י י 1

1 1 | | 1 ן | 1 | | 1111111 1111111 1 1 1 111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 י 1 1 1 1 י י 1 1 1 1 י

1 1 ן ו ו ו ו ו ו ו 1111111 1111111 ו ו ו 111111 1 M 1 M 11 11 11111111111 1_נ_1_1
1 1 1 1 1 1 11 I 1 1 1 1 11 1 1 I I I 1 1 I 1 I I I I I I I 1 1 1111111111IM I IIM I I 1 l^1 £
I 1 I 1111111 I IIII II 1 I II II 1 I 1 [ MMII I I IIM I I I IIM I I II II 1 I 1111
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1Il I 1 1 1 1 I I I 1 I I I I IIl I 1111111111IM I 1 I 1 I 1 I I ILJI
1 1 1 1 1 1 1 1 I I1 1 1 1 1 1 1I l 1 1 1 111111 I I 1 I I 1 I I I I 11111111111 \_L1_\
1 1 1 1111111 1 1l I I I I 1111111 1 1 I 1 11 I 1 I 1111111111 IIM I I I I I I 1 ILLJ
1 1 1 1 1 I I 1 1 I 1 1 I I I I I 1111111 1 1 I 1 1 11 1 IM I I IIM M 11111111111 \_LL\
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1I l 1 1 1 I 1 1 1 1 I I 1 I I 1 I I I 1 I I I I I 11 I I I 1 I 111Ll
1 1 1 1111111 1 1 1 1 1 1 I / / / / 111111 1 1IMM I 1 I 1 11111111111 \^±\
1 1 1 1 1 1 1 1 I I ,111111 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111111M I I I I 1 I I I I \L±\
1 1 1 1 1 1 1l I I 1 1 1 II II 1 1 1 1 1l I 1 1 1 1 I I I 1 I 1111111111M I I I I I I I I I IL^1
|_j_| 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 1l I I 1 I 1 I I 1 1 I I 1 I II 1 I 1 I I I I IIM I IIM I I I 11J1
1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 I I I 1 I 1 1 I I I I 1 I 1 I I I I I 1 I 1111111111 11111111111 1'' '

1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 II M I I I I I I I I I 1 11111111111I'' '

לק^ויס: השירות הפסקת / לסיום הסיכה *

השכונה עזב הקשיש 06 לשירות עור זקוק אינו הקשיש 01
בוטל השירות 07 אחר ספק נמצא 02

מהשירות מרוצה אינו הקשיש 08 נפסר הקשיש תחליף03 נמצא ולא להמשיך יכול לא / מסרב המתנדב 09 חולת אושפז, הקשיש 04
אחר 10 למוסד נכנס הקשיש 05



זהות המתנדבים הפעלת ריכוז יומן מטרות  מתנדבים הפעלת ריכוז יומן :5 טופס
ואף (4 (טופס הקשישים די עלי המה"ש לשירותי ביקוש ריכוז יומן למטרות

ההתנדבותי האדם כוח זרימת על מעודכנת תמונה לספק נועד הוא דומה. מתכונתו

שירות. לפי וממנו, הפרויקט לתוך
משפחה שם הספציפי, בשירות המתנדב של סידורי מספר כולל בטופס הריווח
תתשכונה מספר האישית, המתנדבים בכרטסת המתנדב של האישי המספר פרטי, ושס

ההתנדבות התחלת תאריך במה"ש, להתנדבות פנייה תאריך המתנדב, עובד בה

ההפסקה האם סיום, או להפסקה הסיבה ההתנדבות, סיום או הפסקת תאריך במה"ש,
ההתנדבות. לחידוש צפוי תאריך ציון  זמנית היא אם קבועה. או זמנית

להם שיש מתנדבים אותם את בהקדם לאתר חשוב כי מתגלה הפרוייקט במהלך אם

מסוימת) בשפה מסוים, באזור מסוים, מין בקרב רק התנדבות (כמו כלשהם מגבלות

להיעשות יכול הרישום ביומן. מיוחדים עמודים אלה לנושאים להקצות ניתן
עם בתיאום או מקצוע) בעל או אחר (מתנדב המתנדב עם הקשר יוצר עלידי ישירות

הרכז.

ההערכה. תקופת בסיום וימוחשב ידנית ירוכז המידע

ו
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:5 טופס למילוי הוראות

רק בא הזה המספר הסידורי. המספר את למלא הטופס ממלא על סידורי מסי (1)
מסוים. בשירות המתנדבים ברשימת ממתנדב מתנדב להפריד כדי
של 4 בטור המופיע המתנדב של הקבוע האישי המספר אינו הוא

.(5 טופס

את ולהשאיר ימין, בצד הראשונה המשבצת מן החל למלא משפחה שם (2)
ממספר ארור שהשם במידה ריקות. המיותרות המשבצות
הראשונות. האותיות עשר את רק להכניס יש המשבצות,

נ"ל. כ פרטי שם (3)
של האישית מהכרטסת לקחת יש הספרות, 4 בן הזה, המספר את אישי מספר (4)
שמאל, מצד הראשונה במשבצת הראשונה, הספרה המר."ש. מתנדבי המתנדב של
קרית  1 כלומר: המתנדב. עובד בו האזור מספר תמיד תהיה

שועפאט.  3 רחביה,  2 יובל,
המה"ש. מתנדבי של האישית מהכרטסת יילקח הזה המספר תת מספר (5)

הוגדרו). טרם תתהשכונות (מספרי נר. ו השב

למה"ש לראשונה פנה המתנדב בו התאריך יהיה זה ר י תאר פנייה ר י תאר (6)
בטלפון, פנה אם בין במסגרתו, בהתנדבות לעבוד עלמנת להתנדבות

נתון ימצא 5 טופס את הממלא מסוים. סוכן דרך או אישית, במה"ש
.(50 (שאלה למתנדב בשאלון זה

(למשל: בלבד השנה של האחרונות הספרות שתי את לרשום שנה;
.("90"

,02 ,01 כלומר דוספרתי, תמיד הינו החודשים מספר חודש:
.12 עד ,03

נ"ל. כ בחודש: היום

בשירות הראשונה פעולתו את המתנדב ביצע בו התאריך זה התחלת תאריך (7)
התאריך  חברתיים ביקורים שירות של במקרה למשל: מסוים. ההתנדבות

הראשון. ביקורו של במה"ש

בשירות האחרונה פעולתו את המתנדב ביצע בו התאריך זה הפסקת/ תאריך (8)
אחר, בשירות בהתנדבותו ממשיך הוא אפילו כלומר, הנדון. סיום

הנדון. בשירות פעילותו את כמסיים כאן יירשם הוא ההתנדבות
ממלא על הטופס. בתחתית נמצאים שלהן והקודים הסיבות 12 הסיבה (9)

המתאימה. בסיבה לבחור הטופס ם ו להספקה/לסי
ההתנדבות

 זמנית "ק", לרשום  קבועה המתנדב: של הצהרתו עלפי זמנית הפסקה (10)
"ז" לרשום קבועה או

הפסקה על מצהיר המתנדב כאשר רק ימולאו אלו משבצות צפוי תאריך (11)
יש פעילותו, לחידוש בתאריך נוקב אינו הוא אם זמנית. לחידוש

אם שוב. אליו להתקשר קובעת המה"ש שרכזת התאריך את לרשום ההתנדבות
ריק. להשאיר יש  קבועה נר. הי ההפסקה

/f הםסריה ? !
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/***/ (1990) אנגילס לוס  ירוטלים />*/פרויקט מתנדבים הפעלת ריכוז יומן  5 טופס ה^כינה.

: הטירות '511 האירוח;

(11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) >2< צפוי(1) האריך הפסקה הסיבה * הפסקת/ האריך התחלת האריך פנייה תאריך ^ __ ,
ההתנדבות: לחידוש או _זמנית להפסקה/ ההתנדבות סיוב במה"ט: ההתנדבות במהש: להתנדבות מט' איטי 'en ::s 1J ;inn sa ^ ^ ^ _ _ יו:"רי דש ו ח וזנה ^בועה לסיוס יום חורט נונה פ ו י חורט טנה יונ רוודנ1 שנר, תתשבונה ה.?תידב 0ל פרטי ט '^בר^פחה י י י י
1111111 ן_ן ו ו ו 1111111 ! ו ו ו ו ו ו 1111111 ו ו ו ו ו ו ו ו 1111111111 1 1 1 1 1 1 1 י י י 1 1111
1111111 |_| I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I I I I I II M |_1_| IMM 1M I 1 II 1 1 I 1IIII IIM I 1 I_JL 1
I I I I I I I |_| I I !III I I I II[ I I I I I I 1 I I I I I |_|_| I I I I I IIMMM I IH I I I 1M I I 1 !_!I/
I I I I I I I |_| I I I 1111111 I I I I 1 I I I I I I 1 I I |_1_| I 1 I I I I 1 1 IIM I I 1 1 1MII M 11 1 ILJ"
I I I I I I I |_| I I I I I I I I I I|II I I I 1 1 I I I I I I |_1_||| | 1 | IIIIIII! I I''IM IIM I I 1111
MIIMI |_| 1 I I I I I I I I I|l I I I I I I I I I I I I | | ||||| | I I I I I I I I I II''' IIM I I I 1111
I I I 1 I I I |_| \_±_\I I MMII IIJ_I I I I I |_I_| ]J_LL{'' I I I I I I I I M"I|I|II~JML1 ■

1111111 |_| |_L| II! II! II, I I I I I 111,111 ,^| |_MJ_|''IMIII I 1'M''''''' ' 1L^1 g
I I |_| |_I_| I I I I I I I 1 1 11 I I I |J_1^U_I ,_!_, |^u_,'" I I I 1M I''''''''' M /JJ~/ ל

11 |_| |_J_| MIIMI MIIMI IJ_]_L±±J ,_!_, |_l^j_,''M M 1 I I 1''M'M''' ' 1JJ1
IIMI II l_l |_LII I MIIMII^1 I I 11 IJI IJ^I''''''''' '''''''''M ' '^
IMM II ■J_| |^_, MIIMI MMMI 1 M 1 I 1 1 1^1 IJi^l'''''"M ''M'"" ' L1 '^!
MIIMI |_| I I I IIIIII II,MI II I I I I I I I |^| |J_^|IN I I I 1 I I 1'''''''''' ' 1J^
1 1 11 11 1 1_| 1 1 1 iiiMii 1 11 11 11IJI I I I I 1^1 I I I I I 1 1 1 י י י 1 1 1 '''M''M'י ' ' ' 1

MIIMI |_| I I I MIIMI MMMIIII I I I I I_J_I Mill IIII IIM I I'''' I I I I I I I ' ' 1

IIIIII I |_| I I 1 IIII I 11 1111111 MIIMI 1^1III I I 1111111111 11111111111 /L^
MIIMI |_| I I I MIIMI MMIII 1_LM I I 1 l^_l MM!IMIIIIII I ' 1'IIII M 1 I 1^^
1111111 |_| 1 I I MMMI MIIMIM IIII I I_U_I||I IIIII I I 11 I I INIII I I I 1 M ' ' 1

MIIMI |_| I I I MMIII|| I I I I I MIIMI |_LI I I I I I 1IMM| M 1 I IIN M 1 I I I I_J L
MMIII |_l I I I I IIII IIMIII II I IIII I I I I IIII IIIM I I 1 1II I I I I I 11MM I1 '1

המתנדב: עבירת להפסקת / לסיוס הסיבה *

להתנדבות זמן עוד למתנדב איו ו" נפסד המתנדב 1
המה"ט טל אחר לטירות עבד המתנדב 8 רוולה אוספו, המתנדב 2

למתנדב תי>סוג;ה איו 9 חולה זוגו בן 3
בוטל הזירות פרויקט 10 הלבונה עזב המתנדב 4

תפקידו מתוכן מרוצה אינו המתנדב 11 מהפרויקט פיטר המתנדב 5
עבודתו מתנאי מרוצה אינו המתנדב 12 בשכר >גבודה מצא המתנדב 6



6אי טופס י ו ל למי הוראות

המידע. מרכז פעילות יום לכל חדש יומן ימולא כללי
ארור כל ימלא עת, באותה פניות יקבלו אנשים שני אם

במשר כאשר, הדף. בראש שמו את וירשום משלו, יומן דף
עומדות הטלפון ליד שני מתנדב יחליף אחד מתנדב היום

חדש יומן בדף להתחיל (1) אפשרויות: שתי בפניו
שקודמו האחרונה הפנייה אחרי קו למתוח (2) משלו;

זה. לקו מתחת שמו את ולרשום בה, טיפל
הן  למשל בקשות, של סוגים שני יהיו אחת בפנייה אם

תירשם פנייה) (סוג בקשה כל לשירות, והן למידע
נפרדת. בשורה

בלבד האחרונות הספרות שתי שנה: תאריך
.12 עד 01 מ דוספרתי, מספר חודש:

.20 עד 01 מ דוספרתי, מספר בחודש: יום
א,ב,ג,ד,ה,ו ע: בשבו יום

ארבע בן במספר בלבד הקרובה השלמה השעה את לרשום יש הפנייה; שעת
יותר. לדייק צורך אין .(2400 עד 0008 (מ ספרות

ולא השיחה בתום האלה הנתונים את לבקש שתעדיף ייתכן משפחה: שם
שטיפלת לאחר לבקשם תשכח אל זה במקרה אבל בהתחלתה. פרטי: שם

נתונים לספק או להזדהות מסרב הפונה אם בפנייה. מלאה: כתובת
הדרוש. הנתון במקום זאת לרשום יש מלאים, טלפון:

הגורם את ולא ( 7 עד 1 (מ הגורם קוד את לרשום נא הפונה: הגורם
יש אזי ,"6" או "5" הוא שהקוד במקרה אלא עצמו,

נמצאת הקורים רשימת הגורם. סוג והן הקור הן לרשום
היומן. ת בתחתי

סיוע מבקש למשל: הפנייה. של הספציפי לתוכן הכוונה הפנייה: מטרת
אם סיעוד. לחוק זכאות על מידע מבקש רטיבות; בתיקון

נפרדת. בשורה אחת כל לרשום  בקשות/מטרות שתי יש

הפונה של הראשונה פנייתו נר, הי זו פנייה אם לברר יש או נר. ראשו פנייה
פנייה אכן זו אם ביומן. זאת ולציין הנדון בנושא זרת: חו

לפני בנושא הראשונה הפנייה מצב את לבדוק יש חוזרת
הטיפול. התחלת

את ולא הפנייה סוג קוד את לרשום נא הפנייה: סוג
היומן. בתחתית  הקודים עצמו. הפנייה סוג

נ"ל. כ שניתן: העזרה סוג
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/\ / (1990) אנגילס לוס  ירושלים כרויקט

pjjf /ידי טלפוני מעקב בעקבות פניות כולל מידע, למרכז פניות יומן  6א' טופס ^,^
^J^ לשכה

י ירושליס עירית 1/,, /
ומשפחה קהילה לשירותי האגף (יומין 1 ! ! ! ו תאריך
סוציאליי" שרותים לפתוח המדור >זס10נוע dp i>vv שלה

יי1ם שם סינ דרוש האם פנייה חדש טנה או המבקש הלקוח שם אי לקוח פניית

המידע מעקב! בטלפון Jמוכר אי סוג הפניית מטרת הגורס שירות מבקשים שבשמו ש'>ת יזומה שיחת
יגנל לייסיר הע1יה ז לעשות יש ומה נע'זה מה לא/כי אישית או וטלפון כתובת
הטיפול אם . הצעד תאריך הפנייה1 התבקשה) העזרה  מעקב שיו'ת (לגבי י הפינה הפנייה
"מר י*'"1 הבא אי ט' ^ ." ^ פרטי שס משפחה שם יזומה : פנייה

טל. !

טל.

7. ג

טל.

טל. 1

טל.

שניתן העזרה סוג .♦ י71ו* פוגה נ. מהסה"וז הסנוקר השירות סינ ב. נ. האנייה סוג א. .: הגוגה הגורם .1
VT,n j לםו7>ש כנייה ^: ro y ,ום ש>א פונה לעיל) 2א בסעיף 4 0 (פירוט למידע בקשה .1 הקשיש .1

מעקב/1זיווד דורש אינו  חוץ לגורם הפנייה .2 חברתי ביקור .1 בלבד הפנייה  חוץ גורם של לשירות בקשה .2 משפחה בן X

מעקב/תיווך דרוש  חוץ לגורם הפנייה נ. ליווי/הסעה .2 או סיוע תיוק דרוש  חוץ גורס של לשירות בקשה .3 שכן J
ההתנדבות מרכז של שירות .4 דואח בנק, תרוגות, (הבאת בסידורים ג. המהש של מעקב סזגיאלי עובד .4
קודמת פנייה אחר מעקב .5 טלפוני מעקב .4 ב.) ל2. (עבור המתיש לשירות בקשה .4 אחר מקצוע איש 3

קשבת אוזן .> ביתי טיפול .5 קודמת בקשה בירור .5 מתנדב .*

למתנדב הפניית ך, אישי טיפול .4 קשבת לאוזן בקשה .4 בניין ננינ 3
להתנדבות הפנייה .8 ארוחות 7 המתנדב אל התקשרות .7 ..אחר

לעו"ס/אחות הפנייה .9 תיקונים .1 להתנדב כקשה .8

אחר .10 תרגום .9 לער'ס/אחות בקשה .9
להציע סיוע למה"ש אץ .11 אחר .10 אחר .10



: 6בי טופס למילוי הוראות
כל של שבועי סיכום יבוצע זה בטופס שורה בכל , כללי

מספר את לסכם יש כלומר, שבוע. אותו של היומנים
המספר את ולרשום קטיגוריה בכל השבוע במשך המקרים

המתאים. בתא

08/08/90 עד 03/08/90 מ למשל עד: מ השבוע
אחת בכל שהתקבלו השבוע במשך הפניות כל את לסכם יש לשירות הפונים מספר
באחת פועל אינו המרכז אם הנקובות. השעות מקבוצות בשעות:

א: זה. בהא אלכסוני קו למתוח יש הנקובות, מהתקופות
."0" לרשום יש פניות התקבלו ולא פעל המרכז

בטופ: 5 עד 1 מ קטיגוריה בכל הפניות מספר לסכם יש הפונה הגורם
למשל: 5בי. בטופס המתאים בתא הסה"כ את ולכתוב 5אי
אז 6אי) בטופס 3 (קוד שכן של פניות 5 התקבלו אם
הפונה". "הגורם הסעיף של "3" בטור 5 המספר ייכתב

בטופ: 3 ער 1 מ קטיגוריה בכל הפניות מספר לסכם יש יה הפני סוג
6בי. בטופס המתאים בטור הסה"כ את ולרשום 5אי

נטוכ: 5 עד 1 מ קטיגוריה בכל הפניות מספר לסכם יש יתן שנ העזרה סוג
6בי. בטופס המתאים בטור הסה"כ את ולרשום 6אי

5אי בטופס זו בקטיגוריה הפניות מספר את לסכם יש הדורשות הפניות מספר
6בי. בטופס המתאים בטור הסה"כ את ולרשום

מעקב

נקבע אחריהן המעקב שמועד הפניות מספר את לסכם יש שבוצעו המעקבים מספר
את ולרשום במועד, בוצע אכן ושהמעקב הנדון, לשבוע

המתאים. בטור הסר."כ

6גי: טופס למילוי הוראות

6ב. טופס של התחתון בחלק נמצא זה טופס כללי
שימוחשב. זר. בטופס היחידי החלק הוא

השבועיים הסיכומים ארבעת סיכום את רושמים תא בכל
6ב) (טופס העמוד של העליון בחלק הרשומים י
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(1990) אנגילס ליס  ירו8ליפ פרויקט
^_/^ ץ* נה: השבו

<^'"^0י/^ מידע למרכז פניות יומן  6בי טופס 2ן016_ן ו

י שבועי! ןסיכום

שניתן*** העזרה לוג יה** הפני סוג __^ הפונה* הגורם | בשעות: הפיניס מס'
~7 | 6 | 5 | 4 1 3 1 2 1 1 ? *6 1 5 1 4 1 3 1 2 | 1 1 7|6|5|4|3[2|1 14171111310816 השבוע

מ

עד 

מ

עד

מ

עי

נ?

. צ ו
נל 1

עד

^^יו """**"" _^! ",. ,, ,1ב, ,, lsuui u
1 (1) (8ל7) (56) (24) > י1

7673)(7375[7072')67691^!6Si (6163);5e60)j55c7^ ^254)f<9g11Ll^liil (4345^ 40^2<|(3739)!(3436)^3133) )|(2224)!(2527)!ו2330) 1921) 1618)1(1315^1012),

Trm₪i1[im1[11]1!1iil111!1i!1i!!111i1!n1iM1111111M1111111m
ד: דו ללוי r.r.sn

 נלידע .1  שניתך העזרה סוג *** למידע בקשה .1  הפנ"ה סוג ** ט י הקש של עצמית פנייה .1  הפונה הגיוס
מ>ק דורש אינו  ה,ץ לגורס הפניה .2 לכלה"ש מחוץ לשירות בי,15ה .2 מ^פחה נו של פנייה .2

מעק דרוש  חוץ לגורף הפניה .3 המר,"ש לשירות בקטר, .3 וזכו של פנייה .3
ההתנדבות מרכז של וזירות .4 המתנדב עם התקשרות .4 סוציאלי עובר של פנייה .4

להתנדבות הפניה .5 להתנדב בקשה .5 אחר מקצוע איש של פנייה .5
להציע סיוע לנזה"ש איו .6 אתר .6 מתנדב של פנייה .6

אחר .7 יובל ת י קד .1 _ שכונה ***, אחר .7
רחביה .2
טועפאט .3



ניתן זר. טופס  והתענית המה"ש לשירותי ביקוש סיכום 8בי: ו 8אי טופסים
בצורכי הטיפול לסיכום יוקדש הטופס תפקירו. יהיה שזה מתנדב עלירי למילוי
בריאות קידום חברתי, (ביקור השונים השירות סוגי לפי השבוע במשך הקשישים
השבוע, בתחילת לשירות הממתינים הפונים סה"כ על: במרוכז וידווח וכדומה) 1

הטיפול פסק בסה"כ בכמה שבוע, אותו במשך השירות את לקבל שהחלו הפונים סה"כ
וסה"כ השבוע, בתום לשירות הממתינים הפונים סה"כ לכר, והסיבה שבוע באותו

השבוע. בתום השירות מקבלי

הימים כל את יכסה חודש כל של הרביעי השבועי הסיכום שבועי.  8א? טופס

פעילות. ימי 10 עד לכסות עשוי הוא כלומר החודש, סוף עד הנותרים
חודשי  8בי טופס

8אי טופס למילוי הוראות

שירות. כל של 4 מטופס יילקחו 8אי טופס למילוי הנתונים כללי;
וההענות השירות לאותו הביקוש שוטף באופן רשום 4 בטופס

4 מטופס לשאוב כיצד אתכם ידריכו כאן ההוראות זה. לביקוש
. 8אי טופס למילוי הדרושים הנתונים את

עלידי המסופק שירות כל לגבי ההוראות אותן לבצע יש
המידע. מרכז למעט המה"גגי

12/05/90 מ למשל, מיום;
17/05/90 עד יום: עד

לשירות הקבוע הקוד הוא 1 בטור המופיע הרוספרתי המספר מספר ;1 טור
מראש מודפסים 8אי בטופס .4 בטופס גם ומופיע טופס בכל השירות

כאשר בהם. הוחל שכבר השירותים ארבעת של והקודים השמות
שלהם הקוד ואת שמם את להוסיף יש נוספים בשירותים יוחל

8אי. טופס על בכתב

מטופס לסכם יש בפרויקט, ו ו הראש 8אי טופס למילוי באשר א. פונים סה"כ :2 טור
למילוי עד התקופה במשר הנדון לשירות הפונים כל את 4אי לשירות נים ממתי

השירות. את קיבלו ושטרם הראשון 8אי טופס השבוע בתחילת
אחרי הפעילות שבועות את המסכמים 8אי, לטופסי באשר ב.
השבוע של 8אי מהטופס יועבר זה נתון הראשונה, התקופה

(טור השבוע" בתום לפתרון הממתינים הפונים "סה"כ  הקודם
.(7

התחלת ש"תארין הקשישים מספר את 4 מטופס לסכם יש פונים סה"כ :3 טור
הנדון. בשבוע היה השירות" קבלת לקבל שהתחילו

שירות
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סיום/ ש"תאריך הקשישים מספר את 4 מטופס לסכם יש פונים סה"כ :4 טור
הנדון. בשבוע היה השירות" הפסקת השירות להם שהופסק

השבוע במשך

השירות להם הופסק אשר הקשישים את מחלקים אנו הזה בסעיף הסיבות :5 טור
עד 1 (סיבות השירות בהמשך/חידוש צורך להם שאין אלה בין השירות להפסקת
עד 7 (סיבות הנדון לשירות זקוקים עוד שאכן אלה לבין (6
(סיבה 10 קוד קיבלה להפסקה שהסיבה המקרים אותם לגבי .(9
שתי בין רעתו שיקול עלפי לחלקם חייב הטופס ממלא אחרת)
ו (5אי) בטורים המספרים זאת, לאור הנ"ל. הקטיגוריות

.(4) בטור לסה"כ להסתכם חייבים (5בי)
לקבלת הפנייה ש"תאריך הפונים כל את 4 מטופס לסכם יש פונים סה"כ :6 טור

הנדון. בשבוע הוא השירות" השבוע במשר חדשים
לשירות הממתינים הפונים מסר,"כ כלהלן: מתקבל הזה הסה"כ סה"כ :7 טור

"הפונים מספר את מחסרים 8אי) בטופס 2 (טור השבוע בתחילת הממתינים הפונים
( 8אי בטופס 3 (טור השבוע" במשך שירות לקבל שהתחילו בתום לפתרון

השירות" המשר להם ש"דרוש המופסקים מספר את לו ומוסיפים השבוע
במשך החדשים הפונים מספר את וכן 8אי) בטופס 5בי (טור

8אי). בטופס 6 (טור השבוע אותו
(3) טור  (6) טור + (5בי) טור + (2) טור כלומר:

השבוע של 8אי לטופס להעביר יש הזה הסה"כ את לב: שימו
לשירות הממתינים הפונים "סה"כ את יהווה הוא בו הבא,

השבוע". בתחילת

השירות את לקבל שהתחילו הקשישים כל את 4 מטופס לסכם יש סה"כ :8 טור
לקבלו. הפסיקו ושטרם השירות מקבלי

השבוע בתום
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וההענות המה"ש לשרותי ביקוש סיכום  8א' טופס
< (1990) אנגילס לוס  ירושלים פרויקט

/~\ / . ה: נ ו השב

שבועי סיכום | 0| 81 11

יום חודש שנה
1111111 מייס

יום חודש שנה
1 1 1 1 1 1 1 'יכ עי

(8) (7) (6) (5ב) (5א) (4) (3) (2) הפונים(1) סר,"כ השירות: להספקת סיבות פונים סר,"כ פונים סה"כ פונימ סה"כ
מקבלי סה"כ הממתינים פונים סה"כ המשך דרוש צורך אין להם שהופסק לקבל שהחלו שממתינים

השירות ל111יר1ו/ הדשיב השירות השירות בהמשך הסירות שירות לשירות מספר
השבוע בתום השבוע בתום השבוע במשך (79) (16) השבוע במשך השבוע במשך השבוע בתחילת השירות הדירוה סוג
l_l L_l I_J L_l i_J LJ |_J l_l I_J L_l l_l L_l I_J L_l |_J L_l 1 0| 1| חברתיים ביקורים
I_J LJ l_l LJ I_J L_l l_| L_l I_J LJ |_| L_l |_J |_| |_| LI I 0[ 2| מידע מיכז
I_J LJ l_l l_l I_J L_l I_J LJ I_J L.I |_J LI I_J |_l |_J L_l I 01 3| יזום טלפוני מעקב .1
IJ L_l I_J L_l IL L_l /_/ L_l L LJ \_\ |_l I_J [_l |_| [_| | 01 4| טיפול םסייע f
I J l_l IL L_l I_J L_l l_l L_l l_l L_l I_J l_l I_J L_l \_\ L_l 1 I I

I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 1111 I I I I I I 1 I I I I

I I I I I 1 I I 1111 1111 I I 1 I 1111 1111 I I I I 1 I I

I I I I 1 I I I 1111 I_J [_l 1111 I I I I I_J L_l !III I I I

I I I I 1111 1111 1111 I I I I 1111 I I I I I I I I l^_l
I_J L_l I_J L_l I_J L_l IL L_l I_J LJ I_J LJ I_J L_l \_\ l_l I I I

I I I I I I I I 1111 I I I I I 1 I I I I I I 1111 I I I I I I I



חודשי סיכום  ת והתענו ש המר." לשירותי ביקוש ; 8בי טופס למילוי הוראות
הסיכומים ארבעת את מסכם למיחשוב הבנוי 8בי טופס כללי

מסוים. חודש של 8אי) (טופסי השבועיים

שועפאט  3 רחביה,  2 יובל, קרית  1 השכונה:
06/90 למשל: וחודש: שנה

לשירות הקבוע הקוד הוא 1 בטור המופיע הדוספרתי המספר השירות 1:מספר טור
8אי. בטופס גם ומופיע

8אי) (טופס השבועי מהסיכום הזה הנתון את להעתיק יש פונים סה"כ :2 טור
בתחילת לשירות ממתינים פונים ("סה"כ החודש של הראשון לשירות 8אי).שממתינים בטופס 2 (טור  השבוע") החודש בתחילת
השבועיים הסיכומים מארבעת המקביל הנתון את לסכם יש פונים סה"כ :3 טור

את לקבל שהתחילו
ת ו ר י הש

כנ"ל פונים סה"כ :4 טור
השירות להם שהופסק

בחודש

כנ"ל 5בי: ו 5אי טורים
להפסקת הסיבות

השירות

ל יי נ כ פונים סה"כ : 6 ר ו ט
בחודש חדשים

( 8בי (בטופס (3) טור  (6) טור + (5בי) טור + (2) טור פונים סה"כ :7 טור
בתחילת לשירות הממתינים הפונים ל"סה"כ הופר הזה הנתון לפתרון ים נ הממתי
הבא. החודש של הראשון ( 8אי (טופס השבועי בסיכום השבועי' החודש בתום

החודש של האחרון השבועי מהסיכום הזה הנתון את להעתיק יש מקבלי סה"כ :8 טור
.(8 (טור הנדון החודש בתום השירות
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. (1990) אנגילס לוס  ירוטלים A/.פרויקט וההענות המה"ש לשרותי בקוש סיכום  8בי טופס

V^ ( 1)
רוורטי סיכום | 0| 8| 2|

י 1 (2  4)

| | ה: נ הסכו
( 5)

רש ו ח ה נ ש
11111 מיום

(69)
(8) (7) (5) (5ב) (K5) (4) (3) (2) (1)

הפונים כ כר." השירות: להספקת הכיבוד. פוניכ כ כה" פונינ כ כה" ניב פו כ מקבליכה" סה"כ הממתינים פונים כה"כ המשך דרוש צורך אין להם שהוככק שהתחילו שממתינים
השירות ל111ירןה. דורסים העיירות השירות בהמשך השירות שירות לקבל לשירות מספד

החודש בתום החודש כ בתו החודש במש (79) (16) החודש במשי ורש הר. במסך החודש בתהילת השירות השירות סוג
II I I 11 1 I I_J L_l I_J L_l |_| L_l I_J |_| |_J !_| |_J |_| 1 0| 1| חברתי (3330)ביקור (3032) (2729) (2426) (2123) (1820) (1517) (1214) (TO^TT

nWr "Ur \t^t\ \<1Ur\ '"Ur1 1nUr1 1nUr1 'nUr' /dy/ !^! H\ "". ""
I1! I I ! L_l I I 1 I I I I I I I I I 111 1 1] I 1 1 1 1 1 1 1(^6^ (5653) (S355) (5052) (4749) , (4445) (4143) ' (3^J)) ' (36^371

,y±! !!!!±; lit a± # f^u; |uf±; ;uUr; j^j \m h\
1^t!ii1 1!!t!L1 1!!£!1L1 1^311 1^311 3± ^ # ^ , DU? , , 5|
1!!ni1 1!!t!ii1 1!!L!L1 .!!nil liTiii H± H± !!Hi m !^5 !|(5?6t) , ("5^ . (^5) (5052) . ("") , (4141) ' (4143) ' /(3trjr 36^37
1 1 1 1 1111 1111 1 1 1 1 _1_j_j ד_ 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 dup 1 1 61
)3335) (3032) (2729) (2f26) (2}23) , (1820) ' (1117) ' (121!) ' (TO^Ill (2^| (II LJ I I I 1 I I I I 1 I I I I 1111 | 1 1 1 | 1| | 1 1_j 1 | I 1

)5961) (5658) (S355) (5052) (4749) (4446) (4143) (118^0) (35^37)



שבועיים לסיכום יוקדש 9אי טופס מתנדבים. הפעלת סיכום : 9בי ו 9אי טופסים
מתנדבים סה"כ על במרוכז ידווח השונים. השירות סוגי לפי המתנדבים להפעלת
סה"כ השבוע, במשך ששובצו מתנדבים סה"כ השבוע, בתחילת לשיבוץ הממתינים

המתנדבים סה"כ להפסקות, הסיבות שבוע, באותו לפעול שהפסיקו מתנדבים
השבוע. בסוף פעילים מתנדבים וסה"כ השבוע בסוף לשיבוץ הממתינים

סוף עד הנותרים הימים כל את יכסה חודש כל של הרביעי השבועי הסיכום

פעילות. ימי 10 עד לכסות עשוי הוא כלומר, רש, החו

ריכוז ביומן הנתונים מילוי לצורך ייעזר 9א' טופס את הממלא המתנדב
הסיכום הוא  9בי טופס המסוים. לשבוע המתייחס (5 (טופס המתנדבים הפעלת

9אי). (טופסי מסוים חורש של השבועיים הסיכומים ארבעת של החודשי

9אי טופס למילוי הוראות

שירות. כל של 5 מטופס יילקחו 9אי טופס למילוי הנתונים כללי:
שוטף. באורח שירות באותו המתנדבים הפעלת מסוכמת 5 בטופס
הדרושים הנתונים את לשאוב כיצד אתכם יכוונו כאן ההוראות

.5 מטופס 9אי טופס למילוי
מרכז עלידי המופעל שירות כל לגבי הוראות אותן לבצע יש

המידע. מרכז כולל ההתנדבות,

של הקבוע הקוד הוא 1 בטור המופיע הדוספרתי המספר מספר ;1 טור
.5 בטופס גם מופיע וכמוכן טופס בכל השירות השירות:

כל את לסכם יש  הראשון 9אי טופס של המילוי לגבי א. סה"כ :2 טור
לפני השבוע סוף עד הנדון בשירות לשיבוץ שפנו המתנדבים ממתינים מתנדבים

שובצו. ושטרם הראש1ך 9אי טופס מילוי בתחילת לשיבוץ
זה נתון  הראשון הטופס לאחר שיבואו 9אז לטופסי באשר ב. השבוע

מתנדבים "סה"כ  הקודם השבוע של 9אי מהטופס יועתק
.(8 (טור השבוע" בסוף לשיבוץ ממתינים

מתנדבים אותם הנדון לשירות המתייחס 5 מטופס לסכם יש סה"כ :3 טור
שבוע. באותו אירע במה"ש" ההתנדבות התחלת ש"תאריך ששובצו מתנדבים

השבוע במשך

הפסקת/סיום ש"תאריך מתנדבים אותם 5 מטופס לסכם יש סה"כ :4 טור
הנדון. בשבוע אירע ההתנדבות" שהפסיקו מתנדבים

פעולתם את
השבוע במשך

: ,5גי ,5בי 5אי טור
במשך פעילותם את שהפסיקו למתנדבים מתחלקים אלה בטורים ההפסקה סיבות
מקובצים 12 עד 9 הסיבות תחת להפסקה. הסיבה לפי השבוע,

להתנדבות: להחזיר ינסה המרכז שרכז מתנדבים אותם
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פעילותם שהפסקת שהצהירו מתנדבים אותם 5 מטופס לסכם יש הפסקה :6 טור
בלבד. זמנית הינה זמנית

התחלת ש"תאריך מתנדבים אותם את 5 מטופס לסכם יש פונים סה"כ :7 טור
הנדון. בשבוע הוא במה"ש" התנדבותם להתנדבות חדשים

השבוע במשך

9אי). בטופס (כולם (3) טור  (7) טור + (2) טור סה"כ :8 טור
הממתינים המתנדבים לסה"כ הופך הזה הסה"כ לב: שימו הממתינים מתנדבים

הבא. 9אי) (טופס השבועי בסיכום השבוע בתחילת לשיבוץ השבוע בסוף לשיבוץ
התנדבות בפעילות שהחלו המתנדבים כל את 5 מטופס לסכם יש סה"כ :9 טור

לפעול. הפסיקו ושטרם השירות במסגרת פעילים מתנדבים
השבוע בסוף
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מתנדבים הפעלת סיכום  9א' טופס (1990) אנגילס ליס  יובלים פרויקט
/ נה: 1 /^השב

י טבועי סיכום | 01 91 11

פ ו י דש ו רו ה נ u
1 1 1 [ 1 1 1 מיום

יומ חודש שנה
1 1 1 1 ! 1 1 'ים עי

(9) (8) (7) (6) (5ג) (5ב) (05) (4) (3) (2) (1)
כה"כ מתנדבים סה"כ פונים כ"כ המפסיקים: מתוך מתנדביכ סה"כ סה"כ מתנדבים מתנדביבסה"כ הממתינים ררשים מסיבות שהפסיקו סה"כ שהפסיקו מתנדבים שממתינים

פעילים לשיבוץ להתנדבות הפסקה פעולתם את ששובצו לשיבוץ מספר
השבוע בסוף השבוע בסוף השבוע במשך זמנית 912 5^8 1^5 השבוע במשך השבוע במשך השבוע בתחילת השירות השירות סוג
l_! L_l I_J L_l l_l L_l I I I I I I 1 1 I I I I I 1 I I I I I_J L_l | 01 1| חברתיים ביקורים
I_J L_l l_l LI I_J L_l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |_|_| |_| |_| | 0| 2| המידע ירכז
l_l L_l I_J L_l l_l L_l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | |_| |_| [ 0| 3| יזום טלפוני 2?yn

II 11 I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |_gi_4| טיפול <<"*" J
I 1 I I 1111 1 I I I l_l_l I_J_I l_l_l ILLJ I_LI I_J_I I 1 I I l_l_l f
I I I I 1111 1111 I_I_I l_l_l l_l_l l^_l I_LI I_L_I llll 1LLJ
'Ill llll. llll I_JLI l^_l I_J_I I_J_I l_l_l \_J_\ llll I_J_I
'ill llll llll I_J_I I_LI I_I_I \_]_\ I_J_I I I I llll l_i_l
'111 llll llll I^_J l_l_l I_LI l^_l I_L_I I_L_I llll I_J_I
'111 llll llll I__L_I I_LI I_LI I_LI I_LI I_J_I llll l_i_l
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חודשי סיכום  מתנדבים הפעלת : 9בי טופס למילוי הוראות
הסיכומים ארבעת את מסכם למיחשוב הבנוי 9בי טופס כללי

מסוים. חודש של 9אי) (טופסי השבועיים

שועפאט  3 רחביה,  2 יובל, קרית  1 השכונה;
05/90 למשל: ויום; שנה

לשירות הקבוע הקוד הינו 1 בטור המופיע הדוסיפרתי המספר מספר :1 טור
9אי. בטופס גם מופיע וכמוכן השירות

הראשון השבועי הסיכום של 2 מטור הזה הנתון את להעתיק יש סה"כ :2 טור
לשיבוץ הממתינים המתנדבים ("סה"כ הנדון החודש של הממתינים מתנדבים

השבוע") בתחילת בתחילת לשיבוץ
החודש

השבועיים הסיכומים מארבעת המקביל הנתון את לסכם יש סה"כ :3 טור
ששובצו מתנדבים

החודש במשך

כנ"ל סה"כ :4 טור
שהפסיקו מתנדבים
במשך פעולתם את

החודש

, ,5ב' 5א' טורים
כנ"ל :' ג 5

להפסקת הסיבות
הפעילות

כנ"ל הפסקה :6 טור
זמנית

כנ"ל פונים סה"כ :7 טור
להתנדבות חדשים

בחודש

הנתון 9בי. מבטופס (כולם (3) טור  (7) טור + (2) טור סה"כ :8 טור
בתחילת לשיבוץ הממתינים המתנדבים ל"סה"כ הופך הזה הממתינים מתנדבים

הבא. 9בי) (טופס השבועי בסיכום ההחודש" החודש בסוף לשיבוץ
(הרביעי) האחרון השבועי מהסיכום הזה הנתון את להעתיק יש סה"כ :9 טור

השבוע). בסוף פעילים מתנדבים (סה"כ החודש של פעילים מתנדבים
השבוע בסוף

 113 



,/'^11/ (1990) אנגילס לוס  ירוטליכ פרויקט

v'^ מתנדבים הפעלת סיכום  9בי טופס

HI
חורשי cjd'd | 01 9] 21

1 1 (2  4)

|_| המכונה:
.  ( 5)

חורט שנה
ו ו ו ו ו

(6  9)

(9) (8) (7) (5) (5ג) (5) >K5> 4£)" ב"/' סה"כ2מרניב.ב סה"כ(1) מתניביס סהכ פונים סה"כ הגלפסיקיפ: מתיר "יייביכ כ , י1י ; ממר^נ"ב

ב^ףיה^ר. י^ףירחיר. י^^ד, ^? 9.12 68 15 נ"טר^י"^ ב^גהור. בבחיל"החור. הבירות ^^ם^יי

1(sUr1 1TsUr1 Wh1 '^5 I45 41 41 4* s4"i ,^ni_, I!!!!!! 1 d,p , ,_si
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//^ (1990) לס *נג' ליס  ירושלים פרויקט

/יי השכונתי ההתנדבות רכז של שוטף פעילות יומן  10 טופס

הרכז בפעילות אחר להיבט מתייחס סעיף כשכל סעיפים, לעשרה מוחלק היומן
שעבר, השבוע במשך פעולותיך על בתמציתיות לדווח נא סעיף כל לגבי השכונתי.

הבאות: הכותרות ועלפי

הנושא: לפיתוח שתרמו פגישות/ישיבות .1
הפגישה תוצאות/החלטות ב. הפגישה; מטרות א.

 חל השבוע במשך האם אחרות: פעולות .2

מושקעים] משאבים [המטרות;  מיוחד מבצע / חדש פעולה כיוון א.
הצפויה] הטיפול [דרך  לפעולה ביקוש / בעיה של התעוררות ב.

השינוי] ומטרת [סיבה  חדשה עבודה שיטת ג.
או כסף אדם, בכוח משאבים תוספת/אובדן חוץ. גורם עם חדש עבודה קשר ד.

[המשמעות] ציוד
משמעות. כבעלת לך הנראית אחרת פעולה כל ה.

קו] למתוח נא מסוים בסעיף פעולה היתה ולא [במקרה
 המידע מרכז .1

 טיפול יע מסי .2

 חברתי מבקר .3

: ^
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.  חדש/אחר שירות/תפקיד .4

.  גויסו) שירות לאיזה בבירור לציין (נא מתנדבים גיוס .5

המתנדבים) שייכים שירות לאיזה בבירור לציין (נא מתנדבים תיגמול .6

המתנדבים) שייכים שירות לאיזה בבירור לציין (נא מתנדבים הדרכת .7

 הכולל הפרויקט פיתוח/תכנון .8

____  דע מי איסוף .9

, .  פעילותך של אחר היבט .10

 116 



^ (1990) נ*'לס א לוס  ירושלים פרויקט
ירוישזיים יח17ליס קירית י

|sKj| ומטפחה קהילה לשירותי המחלקה

#^
n י >וול ו ר י וויריח

וחשחחה קהילה 1n1n>1w7 n^Nn
סוציאליים "וירוחי0 לפיתוח מדור

ר ו ז הא שם

לחודש שכונתי התנדבות מרכז עבודת "ח דו  11 טופס

הפונה הגורם לפי הסשישים עם קשר א.

0ה"כ אחה"צ בוקר אחר ידי //ל ידי עול בן ;1"י ידי >1ל ףניות ' on
אחות שכן משפחה הקשיש ק'(1י(1וים

n 1ir■'. n>n
ן ו לל" הח

11 1 1 II ייי""|ים

 המרכז ^"י יזומות חניות !Don .7

■ קשישים //ם קשר סר."כ .3
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ןרוע>לים ירוק^יס עירית
|^11!9 ומקופחה nVnp 'rirvrS /p9na7
15SI ~

שניתנו העזרה וסוגי והמידע ההתנדבות למרכז הפניות סוגי ב.

סה"כ r\1un ללא נעוארו ונ^נו הופנו ^"י טוסלו הפניה <y\y
אחר גורם ע1"י המרכז

= =====   ו.
המידע! תחום

למידע בקשה .n

גורם ח ו ר לשי בק^וה . ו;
.מת_ו_ט: חוץהחהש

ה0ע1וח) (כולל

ווויוותי ■ 2
SJ3JLHJI1
.JLLDDD

חברתי בקור .h

לווי כ.

(חרופוח הדורים ג.
( 1nt7 בוק,

בת כתי ום, תרו; ר.\
מכתבים

ים נ קט מ י נ חקו ר..

ן ו י ק נ . ו

niniiN.ז

1nN .11
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ירודים 0<9v/v עידית
''SJi!!! ומשפחה nS'np tiwvS npSnan

סר."כ מע1נה ללא נשארו uוuנjiהור ""י טופלו הפניה טוו.
אחר גורח י " ע1 המרכז

"ש למה ו;גי1ת
nn7 1,1 רק>/וה ר ו כר . n

ק"ובח ן ז לאו יקימוה . ר

להתנדב כקשר, ר.

ל;וו"ס כקשה ה.

אחר . ו

* תיק ו שר . "

לקשיש הנהנים

ס י י חברה ס כקורי . א

לווי ב.

אחר . ו;

*
י?.

קבלו 0ו."ר
J/ ) י 1?

.1+2 + 3 + 4 קטגוריות של מהסרו"כ מורכב 5 קטגוריה של סה"כ *
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המתנדבים חעילות ג.

סה"כ אחר עזרת רווי 0ל,ר "בודות ןוייוקח מיוייעי מבקריה נ'ירע מריו מ0סר
בית קניות יוכניות 1ihוורוו י רוחו וו י חברתי תרגום לויי' מתנדבים

סדוייס ח מסמכי . כ>יי

מבוגרים
ותיקים

מבוגרים
חדשים

נוער

תלמידי
מושיבות

אישית

0ה"כ

והמידע ההתנדבות מרכז פעילות ד.

■■  ■ ל^נזר'ה הדרכת / הכשרה .1

■■ פרסום .2

  ■ ימתנדבים תגמולים .3

 לקשישים ארועים .4

פורמלים) (פורמליים/לא עירוניים ח ווי ו שיר על מעודכן / חדש מידע .5

■  המרכז עלידי מענה מתן לאי סיכות .6

, ^ , הערות .7
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המת''ש בשמוש עזרים .4

תפקידים הגדרת מתנדבים, בהפעלת מסייעים אשר המרכז לשמוש כלים פותחו הפרוייקט של ההדגמה בתקופת
עצמו: המרכז ופרסום עמם, והקשר

העזרים; פירוט להלן

השכונתי. ההתנדבות במרכז למתנדב לתדריך הצעה .1

המידע. במרכז המתנדב תפקיד הגדרת .2

מתנדבים. להפעלת הנחיות .3
ו

והרכז. המתנדב/ת בין משותפת עבודה על הסכמה טופס .4

(דוגמא). המרכז פרסום .5
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'^:■"P^y zhvr? עידית
I \* f ] "פד!" יל קהילה לישיר"" ה<!;י (1990) אנגילכ לוס  'רוטליס פרויקט
;' v J j

השכונתי ההתנדבות במרכז למתנדב לתדריד הצעה .1

פונה. כל כלפי וחביב אדיב היה .1

כל ועם לעבודה שותפיך כל עם תקינים וקשרים נימוס על שמור .2
בקשר. אתה איתם הגורמים

שלך. האישיות ולעמדות הקדומות לדעות לערכיך, מודע היה .3
של הבדל ללא נפש לכל שווה וביחס הפליה ללא להינתן צריך המידע כל
בפונה כטיפול קושי לך יש אם ומין. דת גזע, פוליטית, השתייכות

אחר. למתנדב או המתנדבים לרכז אותו הפנה נא זה, בסיס על

כולל הפנייה, לתוכן שקשור מה בכל מוחלטת סודיות על לשמור יש .4
הפונה. בהסכמת למעט עצמה, הפנייה

הסכמתו. ללא גורם לשום הפונה בשם לפנות אין .5
פרטיים אנשים או פרטיים עסקים לגבי בהמלצה עדיפות לתת אין .6

כלשהן. מסיבות
ועוד). המשפטי הטיפולי, הכספי, (בתחום כלשהי מהתחייבות להמנע יש .7

טיפול ו/או אבחון משום בה שיש הפונה בפני מאמירה להמנע יש .8
השיחה. במהלך כלשהו מקצועי

כספית). הלוואה מתן (כולל רגשית יתר מעורבות מכל להמנע יש .9

לא (אך להחליט לו ולאפשר הפונה בפני האופציות כל את לפרוס יש .10
כבעל שידוע שירות על הפונה שאלת של במקרה במקומו). להחליט

לכך. הפונה לב תשומת להפנות ראוי  לקוי תפקוד
אינפורמציה שחסרה ולהודות להסס אין ובדוק. אמין מידע רק לתת יש .11

להתייעץ. תחילה צורך ושיש
יכול שהמרכז העזרה ולמידת שירות כנותן שלך למגבלות מודע היה .12

להגיש.

פוסק. בלתי באופן להתעדכן יש .13

מתמדת. והכשרה הדרכה לקבל צורך יש בתפקיד כי לעובדה מודע היה .14
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^^^ (1990) אנגילס ליס  יגיוטלימ פרויקט
ירושלים ירושלים עירית
v£M] ומשפחה קהילה לשירותי האגף

קשישים עבור מתנדבים להכשרת אנ\07 לו11  ירושלים פרוייקט .2

המידע במרכז המתנדב תפקיד ה*דרת

השרות קבלת ודרך מיקרמם, הקיימים, השרותים לגבי מידע הפצת .1
ה י הפו: על להקל שיכול סיוע בכל' שילווה המתאים לשרות ר. הפור. הפנית .2

וכר) מכתב כתיבת טפסים, מילוי טלפונית, שיחה (לדוגמא:

ובמידת מקומיים ואיוגונים ציבוריים מוסדות לבין פונים בין תיווך .5
יעילה. בצורה בענייבם לטפל מסוגלים שאינם הפונים ייצוג הצורך

הטיפול. לסיום עד אחר או טלפוני קשר באמצעות ההפניה לאחר מעקב .*\

מוצאים שאינם ובעירת צרכים על העבודה במהלך מידע וריכוז איסוף .5
הפרוייקט. רכז לידיעת והבאתו הקיימים 1:1 השוות" ו:מל1\ות פתרונם את

המידע מרכז במסגרת הנעשית והפעילות המניות על עדכני רישום ניהול .6

נוטפים מענים לגבי עדכני מידע באיסוף הפרוייקט לרכז סיוע ./
לצרכים.
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(1990) אנגיל0 ליס  ירושלים פרויקט

ירועזיים ירושלים עידית
| \* ן ובשפחה קהילה לשירותי האגף

4<<V I * A a~i ■s 1. I.■I a< A. >. ..a
* . r

Q23J.l£Lti._..ll2l£!.Q2_._£Ll.2Il:lQ 3

או ת כ ג ר ו א כי; רת ג ס מ ב כר. ש ללא ח. 7 ו ל ר; ן ..>/ מ יל ת ו ל ו פע ה ש ו j/ה אדם הלא 17JJ1 vj

ו. מת 7. ו י ב

המתנדב יל י ג

או בלבד הוריהם בשיתוף ילדים להפעיל מומלצי ר א המתנדב לגיל הגבלה אין
. ר נוע ר, ת ו a ו נ ת ר פ ס ה ת י ב ת ו ת י כ ת ר ג ס מ ב

חשיבות על אחר מתנדבים מפעיל כל או ו"ס ע ליידע יש מקצועי צוות עם קשר
מקצוע אנשי עם ההדוק הקשר אישי). ויחס לב (תשומת המתנדב כלפי 'orThi

מהמתנדבים למות יו ו רעיונות קבלת המאפשר חי שר י~, שותפות. של להיות צריך
של מוקדם תאום ידי על יושג לה דבר פעילותם. את ויאריך

המתנדבים. רכל ו המקצוע איש המתנדב: ביו ציפיות

לפעילות ויאושר מקצועי ראיון יעבור מתנדב כל רה בחי ו ן ו מי 0J Uברורים לערוך התשובה. מתו את לדחות יש  0פק של "במקרה הו?תנדבותית7
נה הי אחרת ת ו פשר א שי. י א קשר של למשימה המתנדב את לשלוח לא מקרר, ובכל
אפשרות כל למצות רצוי מקרה בכל ותיק. מתנדב או מקצוע לאיש להצמידו
להתנדב נכונותו על האפשר במידת ולשמר הפוטנציאלי המתנדב להפעלת

בעתיד.

השתלמות באמצעות  המתנדבים לכלל "סדונת,.^^!^ ה נ. י ה נוספת אפשרות
ם ע נר; ש לת י ח ת ב ה נ י כ לה רצוי ת. ו מ י למש התאמתם ו מ י תפ ת המש בחינת פשר תא ת

פרקטיות). בעיות לעלות צריכות (בסדנאות המתנדבים. גיוס

 QDUJTl

להיות צריך שינוי וכל הצדדים לשני ברור להיות צריך התפקיד 11K.n .1
מתואם.

במעקב ה ו ותלו (להלן) "חולה") < הסכם של בצורה תעשה המשימה הגדרת .2
הביצוע. אחר

התאמתם תוך ומניעיו המתנדב לכישורי בהתאם  ההתנדבותית הפעולה .3
המערכת. לצרכו

מפעילותו. ו רצו שבע המתנדב כי הפעילות לאורך לוודא הישיר המפעיל על .4
לשנוי מחודש דיון לום לי יש ההתנדבותי בתפקיד שחיקה אבחוו של במקרה

ההתנדבות משימת
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ב ד נ ת מ ת ו j הפ. ל א כ ה כיו ל

בעידו. ששכר אחר תפקיד ביל או מקצועי 'לתפקיד ב ד נ. מת ייכנס 'לא .1

בעל שיריה רצוי מקצוע. אנשי של ימני מקום למלא יכול לא מתנדב .2
קבוע. גדר מו תפקיד

רק מתאימות להראות העלולות משימות המתנדב על מלהטיל 'לתמנע יש .3
וכדי) השעות מספר וקשה. מתמיד נפשי או פיסי מאמ'<י (כמו בשכר לאדם

האזורית. ההתנדבות ת ברכן ועי,1 ו י לה רצוי הצורר במקרה

המתנדב עט ("חולה":' להסכם מסורת

הבאים: התחומים יכלול אשר התנדבות הסכם כן

התנדבותו בשטח הכשרה קבלת המתנדב לכריות
ו) ל י (מפע ע ו מקצ ל בע ם ע /י ו ע י

מקצועית השתלמות
נסיעה הוצאות החלר

י מנ ל (כולל נדבות ההת ת לשעו חינם ביטוח
1.?ף באמצעות הנעשות רה) חל ו לשם נסיעה

מוכר. י ר צבו
מראש. הודעה תור ההתנדבות סיום

הסודיות שמירת המתנדב חובות
להתנדבות שנקבעו הימנים על שמירר,

ל י למפ!1! ח דו
בת י י מתח ת ו דר הע של במקרה מועד בעוד ה דע ו ר;

מתנדב ה ת ו ל י ע פ ל ח. ו י חר א פעיל המ ידי פק ת
תור ההתערבות ולכות המתנדב* על פקוח

עמו. שתוף

ופיקוח הכשרה ל אורינטציה

כניסתם לפני חדשים למתנדבים אורינטציה למתן חשיבות יש  אורינטציה
ד: י לתפק

כללי באופו התנדבות על הסברה .1

המתנדב. בו שיפעל שרות / המוסד על הסברה .2

משימות. לפי ספציפי muori01 7p .I  QIIUOQ
ההתנדבות! כל לאורך שוטפת אישית הדרכה .2

ותמיכה משוב לקבלת שוטפת קבוצתית הדרכה רצויה ."3
ויינתן ת הרצאו י ת ו א נ "סד ל ו ו י ע ימי , ת ו י השתלמו ו מ י תק י .4

י. נ ו י ע מר ו ח
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כ 11 פוף ו ש דיווח לממונים למסור 7/7,y " < a!9d יכיל או העו"ס יל ע 9.י_2עיח_
,, ממנו.. חריגה שיל במקרה ורוד ובמי ב זי נ המת פסילות

גם לדווח המפעיל חובת הדבר,, שמתבקש במקרה ת ו החליפו לקבל." יש
ם נדבי ת מ ה מפעיל חובת ו כ ו דשים ח ם י ב ד נ מח. ל .!,! ת י ב ד נ ר.ת ה דת י ון י ל

מתאימים נמצאו ולא עו"ס ע"י שהומלחו מטופלים על לדווח
ם. י ב ד נ, ת מ י ד י על לטיפול

בים נד למת תגמולים

אופי לפי התגמול יתואם עקרוני באופו : למתנדבים תגמולים אפשרות ו לר;ל
: ו י ת ו מ י wמ ף ק ה י לפ ו ח ו ב ד נ. להת ו י ע י נ מ ו דב נ המת

מלהה, מתנדב ס פרטי

חשיבות. בבעל הומל¥  ם) י ע ארו ולים טי י: חברתית במסגרת תגמול .2

קנאה., ויש מאחר הפרסים לשקול יש ופרסום. פרסים .3

בעת ה מחלה למן (חגים. מיוחדות בתקופות למתנדב מיוחדת התייחסות .4
המפעיל,. של לו קו לשי ו ההתנדבות) שבוע הולדת יום י שמחה

במקום. כוסית הרמת י ברכה לכרטיס ר קו גי ל סמלי שי ? d tm9  7 1d"ho IJiJ2i!2JLQ

נוספים. גורמים לפני פעילותם על ולספר להרצות הימנה .5

מקצועית. בהרצאות פות שתוו. ה .6

צרו. ו לקב ם י י נ ו ר י" ע ם "■ u9 ו למ ת ו ח נ ה הסדר . 7

מהתגמולים. בחלק המתנדב השתתפות של ו עקרו יוכנס .8

את לתעד יש  המפעיל הגורם ידי על המתנדבים על מידע 1..א.י.סוף.. רישום
מספר י כמו אפיונים שתכלול אחריה והמעקב והקיימת ההתנדבותית הפעלות
ן צו ר ת ע י ב ש י ה ג י ל ע ל ת ו ב י ס התנדבותי ה ת ק ו תפ ח. ו ב ד j n nn שר מ י ם י ב ד נ המת

יכיוצ"ב., ב ד נ, המת של ו פעיל מ ה ל ש

מתנדבים,, של נבחר יצוג של המדינה נשיא אצל פנים קבלת 10

ר. היו" ו א / ו ד ס ו המ ל ע י רא רו א מה ת ו ד ו ע ח. בלו! ק 11

מדי להרבות אין  תגמולים של הדעת על מתקבל במינויו הר ל לה יש .1 י הערה
בתגמולים.

ם י ל ו מ ג ת ה של ת ו דש תח ה ו ת ו י ר ו מק ל ע ו חשב י מ י נ ו שnממ י ו צ ר .2
. שנה מדי למתנדבים
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_ __ (1990) אנגילס ליס  יריוזלים מיוילןמ
ירושלים ידושלק עירית
|.ן^*י| ופע.פרזה קהילה לשירותי האגף " ■

והרכז המתנדב/ת בין משותפת עבודה על הסכמה טופס .4

יקר/ך, ו,דב/ת ro.j

ירושלים" פרוייקט ב&י'גרת להתנדב הענותך את רבה בהערכה רואים אנו
ם ו בתח ת ו נדב nra n י להשק ן לס . ג. נ א 0 ו ר

תרומות יתרום מתנדב/ת של ביכולתו כי לנו ידוע שהצשבר ו מנסי!
ה. ל ם בתחו ת י ד ו ח י ו וn>ת משמע

לביו המתנדב ביו המשותפת לעבודה מנחים קוים מביעים אנו לאת לאון
ל. כ הר

r ■,..■1r, vm /ת דב j המת oש

י מה המוויי

מה: י המש סו ו ת

ת ו .!,1111 מ י מ י : ח. י ת ו ב ד .1 rinri דתך ו נ: ע י;ר ה
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המתנדב

'לי ודעו ו שי לפרטים הקשור בבל סודיות לשמור ו. ב/ו י מתחי ב/ת ד כ במת אני ג,
ים. קל/ ו המט על

עבור הרבל עם ההתנדבות ביעדי במשותף לפעול עצמי על מקבל/ת אוי ,2
היא העבודה תוכנית לקביעת הסופית האחריות כי לי ידוע הקשישים

י. רס. ר; .י!ל

בקביעות. מהרבי מקצועית והתיעצות הדרכה לקבל עצמי על בל/ת מק rאבי .:■!

המתנדבים. קבוצת עבור בננו תו שי ההשתלמיות בבל להשתתף אשתדל ,4
במסגרת דופן יוצא מצב בבל הרבל את לשתף עצמי על מקבל/ת אני .!::■

משפחתו. בן או הקשיש עם התנדבותי

התנדבותי הפסקת או ממושכת העדרות כל על להודיע מתחייב/ת אני .6
מועד. מבעוד

הרבל

שנקבעו לתנאים בהתאם למתנדב/ת סדירה להדרכה אדאג שסוכם בפי ג.
ל. לעי

ההתנדבות. במשך שתועלה בעיה בכל המתנדב/ת לרשות אעמוד שסוכם בפי .:..:

התנדבותו. בשעות המתנדב/ת את לבטח מתחייב אני ,3

ההתנדבות במערכת הנהוג פי על המתנדב/ת מול לתו אדאג בם שסו בפי .4
. ת י נ ו ר י הע

הפונה. ברווחת ליראות נלכה משותפים שבסוחות מקווים אנו

תאריך

הרבל חתימת המתנדב/ת חתימת
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(דוגמא). המרכז פרסום .5

; ומשפחה קהילה שתתי מחי ירושלים עירית |

<^^^^^> רחל בית שלוחת ליאון פיליפ מתנ"ס !

^eL^|;i '/mm ml קשישים עבור מתנדבים להפעלת אנג'לס לוס ירושלים פרויקט 11

^119l^£^' 450155 טל':
/ ^^■Ps^ יקר(ה), תושב(ת)

| שונות. בעיות לבירור לפנות תוכל שאליו לקשיש מרכז למענך הוקם /
כ .
ב ו
/ *■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|b!| ;
/ ■ !■■■■!■■■■■■■■^■^■■■■■■■■MM■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! ■ |
/ עירוני? שד/ת באיתור מתקשה (n)nK האם ♦ ■ . /

/ ■ :

§ בעברית? טופס א.ן מכתב בהבנת nwpnn (n)nx axn ♦ ■

5 בסביבה? חוגים/מועדון על במירע מע1נץ(נת) <;ת(ה) האם + /1 11

/ i§ I
י חברתי? לביקור תשמח האם ? ב1דד(ה) מרגיש(ה) </ת(ה) axrt ♦ ;■ ;|!

\ י אחרת... שאלה כל 7/> ♦ 111 1 !
ל 1 , ■   II. ■ ■I■I.MI■ ■ 11 ■ 11 ■ ■ ■■■ ■ ■ י "י י" | \

j| ההתנדבות למרכז תגיע או בטלפון אלינו תתקשר(י) אם נשמדו |,
i (48 אולסוונגר (דחי רחל" ב"בית השכונתי .;'I .

/ 9.00  12.00 השעות בין ה' ד/ א/ בימים : j'

/ 16.00  9.00ו השעות בין ב ביום |

. \* .♦. *.* *.* *.* *.* V *.. *.* *.* ♦.**♦*>.*♦*>*♦.. ♦ . ♦ . . . . ♦ . . . . . . . . , |

j להתנדב! מונן |

j שונות שפות דוברי  תחום ובכל הגילים מכל למתנדבים זקוקים אנחנו |

1 ועוד ועוד ועוד ♦ הסעות ♦ בבתים תיקונים ♦ ב>קור>ם .. '
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