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תהליך פרי הוא מדיניות, וקביעת תכנון לצורך פיקוח, מערכת של ארציים בדוחות לשימוש המדריך
העבודה במשרד לזקן השירות שבפיקוח המעונות על חדשה פיקוח מערכת בניית של ממושך

והרווחה.

שיטת יישום במעונות. בדיירים הטיפול איכות את ולקדם להבטיח מרכזי כלי הינה הפיקוח מערכת
תפיסות לביטוי והביא הטיפול איכות לשיפור ככלי הפיקוח בתפיסת מהפכה חולל לפיקוח הרף
הפיקוח מערכת ושיפור לקחים הפקת בשטח, התנסות מעשיים, לכלים תרגומן תוך שפותחו חדשות

מתמיד. באופן

עדכני במידע שימוש מערכות, בניהול ביותר חשוב עיקרון של ליישום מרכזי כלי הוא זה מדריך
עדכני במידע להשתמש השירות הנהלת של זו יכולת מדיניות. על החלטות וקבלת תכנון לצורך

החדשה. הפיקוח מערכת של הבנייה תהליך של שיאו היא הארצית ברמה

הגב' לזקן, השירות מנהלת ברגיורא מרים הגב' זו, חשובה למלאכה השותפים את לברך ברצוני
לזקן השירות הנהלת חברי יתר הארצית, האחות מנדלסון ג'ני הגב' הארצית, המפקחת יוז פאני
לשינוי להביא עז רצון מתוך מורכב שינוי תהליך עברו אשר השירות, של המחוזיים המפקחים וצוות
ג'וינט צוות את אלו; במעונות לזקנים הטיפול באיכות כך ומתוך המעונות על בפיקוח משמעותי
עם השותפות ליצירת במסירות פעל אשר מזרחי, וגד פליישמן רחל ד"ר בראשות ברוקדייל מכון
ובמיוחד והרווחה, העבודה משרד להנהלת גם שלוחה ברכה השינוי. תהליך ולקידום לזקן השירות
תהליך של ליישומו שנתנו הגיבוי על ואישיים, חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר חיים למר

זה. ועמוק יסודי

יש זה, במדריך לביטוי הבאים ולהישגים לזקן, בשירות שיושמה הרף שיטת לעקרונות כי בטוח אני
רבים גורמים בכללו. הציבורי בשירות הפיקוח מערכות התפתחות על משמעותיות השלכות ויהיו
עקרונות שבאחריותם. הפיקוח במערכות דומות גישות ליישם ומעוניינים רוצים הציבורית במערכת
דומות. סוגיות עם המתמודדות אחרות לארצות חשוב לקח לשמש יכולים יישומה ותהליך השיטה

ג'קחביב פרופ'
ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל
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והרווחה, העבודה במשרד ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר, לחיים להודות ברצוננו
הארצית המפקחת לשעבר שפירא, לאילה לזקן, בשירות הארצית המפקחת האחות מנדלסון, לג'ני
על תודותינו אלה לכל  ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל חביב, לג'ק לזקן, בשירות המעונות על

ועל הדרך כל לאורך להפעלתה שנתנו הגיבוי על התכנית, בהקמת מסויגת הבלתי תמיכתם
זה. במדריך המופיע להנהלה הארציים הדוחות מערך לפיתוח הרבה תרומתם

המערכת את לשנות נכונותם אשר הארץ בכל לזקן השירות מן למפקחים מגיעה מיוחדת תודה
הארציים הדוחות מערך ושיפור לגיבוש תרומתם על התכנית, להצלחת הבסיס את היוותה הקיימת

להנהלה.

ובהערות, בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל ג'וינטמכון צוות חברי לכל מודים אנו
כהן למרים גם תודה המחשב. מיחידת סמט ולחגית המחשב יחידת מנהל נורדהיים למשה ובמיוחד

המועילות. הערותיה על

שסייעה שיזגל ולאילנה בעריכתו שסייעה מויאל למטי המדריך, את שערכה אלון לבלהה תודה
בהדפסתו.
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מבוא .1
וו וו

הניתנים בשירותים הקשור כל על המדינה מטעם ממונה והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות
בנוסף, והתשושים. העצמאיים לזקנים ובקהילה, במוסדות איתה, בשיתוף או המדינה מטעם
לאחר לזקנים המעונות לכל רשיונות מתן על המעונות, על הפיקוח חוק פי על השירות, אחראי

המעונות על הפיקוח (תקנות החוק בדרישות שנקבעו בסטנדרטים עומדים שהם שנבדק
והרווחה העבודה משרד של הראשי במשרד ממוקמת לזקן השירות הנהלת התשמ"ו1986).
במשרדים היושבים מחוזיים מפקחים באמצעות משימותיו למילוי פועל השירות בירושלים.
בנוסף, שבע). ובאר (ירושלים ובדרום אביב) (תל במרכז (חיפה) בצפון הרווחה משרד של המחוזיים

חיצוניות. מחברות פיקוח שירותי קונה לזקן השירות הצורך, בעת

שפותחה לפיקוח הרף שיטת באמצעות ותשושים עצמאים לזקנים המעונות על מפקח לזקן השירות
לשימוש והותאמה ,(Fleishman 1995 ;1986 ואחרים (פליישמן ברוקדייל ממכון חוקרים עלידי
א). 1995 ואחרים (פליישמן ברוקדייל ומכון השירות של משותף פרויקט באמצעות לזקן בשירות
נאסף ובמסגרתה איכות, הבטחת עקרונות ועל המסמנים גישת על מבוססת לפיקוח הרף שיטת
המידע, במעונות. בזקנים הטיפול איכות ועל אלה במעונות השוהים הזקנים אוכלוסיית על מידע
(פליישמן לזקן בשירות ארצי מידע במאגר ונאגר מחשב באמצעות מעובד מקורות, ממספר הנאסף

ב). 1995 ואחרים

כלל על והוגן אחיד עקיב, פיקוח לקיים לזקן השירות להנהלת מאפשר הרף שיטת לפי הפיקוח
לגבי עדכנית מצב תמונת לקבל להנהלה מאפשר במחשב הנאגר המידע בארץ. המעונות
עצמם המעונות על מידע לקבל ותפקודית; דמוגרפית מבחינה במעונות הגרים הזקנים אוכלוסיית
במעונות הפיקוח תהליך מצב על מידע לקבל וכדומה; בארץ, אזורים לפי התפלגותם מספרם, כגון
לקבל וכן וכדומה; במעונות, הרישוי מצב מעון, כל נמצא בו הפיקוח שלב שנערכו, הביקורים אלו,
וביקורי הפיקוח ביקורי בממצאי מתבטאת שזו כפי במעונות, בזקנים הטיפול איכות על מידע

המפקחים. עורכים אותם המעקב

בסיס ומספק הפיקוח, מערכת את שוטף באופן לתפעל השירות להנהלת מאפשר זה מגוון מידע
שונות החלטות קבלת ולצורך לעת, מעת הפיקוח מערכת מדיניות קביעת לצורך רבחשיבות מידע

וכדומה). המשרד של מקרנות מענקים אישור (כגון למעונות הנוגעות

באופן לעבוד ההנהלה לחברי לאפשר היא מטרתו לזקן. השירות להנהלת מיועד זה מדריך
הפקה זמני מפורטים במדריך לספק. המחשב מערכת יכולה אותם הארציים הדוחות עם אופטימלי

1



הנהלת לחברי ולהעבירם דוחות של מסוימים סוגים להפיק המערכת מפעיל על בהם סטנדרטיים
העבודה. שנת במהלך קבועים במועדים שגרתי באופן המתקיימים בדיונים שימוש לצורך השירות
כך ההנהלה, חברי יעבדו שעמם הארציים הדוחות להפקת האופציות כל במדריך מפורטות בנוסף
שאינן בפגישות הנדונים לנושאים המתאים ספציפי דוח המערכת ממפעיל להזמין יהיה שניתן

השנתית. העבודה בתכנית מראש וקבועות שגרתיות

הפיקוח מערכות בשיפור המעוניינים אחרים לשירותים דוגמה לשמש היא המדריך של נוספת מטרה
מדיניות. וקביעת החלטות קבלת לצורך מהשטח שוטפים בנתונים משתמשים אינם ועדיין שלהם,
ותשושים. עצמאים לזקנים מוסדות על הפיקוח את המלווים מדריכים מסדרת חלק הוא המדריך
סדרה המחשוב". מערכת למפעיל ו"מדריך המעונות" על למפקחים "מדריך קיימים אליו בנוסף
הפיקוח במערכת גם קיימת ולהנהלה, המערכת למפעיל למפקחים, מדריכים: שלושה של מקבילה
הציבור בריאות מלשכות האחיות עלידי המתבצע כרוניים, לחולים בתיהחולים על הרף שיטת לפי

הבריאות. במשרד

חשובה הערה
מוטלת העובדים כל על בלבד! הנמען לשימוש הם לזקן השירות הנהלת לחברי המופקים הדוחות כל

למעון. ממעון מידע העברת ^או חיצוני לגורם yor ממסירת ולהימנע סודיות על לשמור החובה

r
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[ המדריך מבנה .2 1

אוכלוסיית מאפייני המעונות, מאפייני נושאים. לארבעה במדריך מחולקים הארציים הדוחות
דוח כל על מפורט הסבר מופיע נושא בכל הטיפול. ואיכות הפיקוח תהליך ביצוע במעונות, הזקנים
בדוח. מיוחדים ושימושים הפקה ומועדי נמענים ומיונים, חתכים הדוח, תיאור הבא: המבנה לפי

הדוח תיאור 2.1
לה העדכון מידת מבוסס, הוא נתונים אילו על מהדוח, להפיק ניתן מידע איזה יוסבר זה בחלק
הקיימות מגבלות וכן קיים) (אם אחרים דוחות לנתוני הדוח נתוני של הקשר מהנתונים, לצפות ניתן

הדוח. בהפקת
המחשוב" מערכת למפעיל ב"מדריך 6 בפרק למצוא ניתן הדוחות להפקת הנחיות י®

.12 עד 2 בנספחים לראות ניתן דוח לכל דוגמה

ומיונים חתכים 2.2
ניתן רשימות גם שהם בדוחות הדוח. מפיק לבקשת בהתאם שונים חתכים לפי להפקה ניתן דוח כל

שונים. מיונים לפי הפריטים את ברשימה לסדר

בהפקה שיופיעו הדוח באמצעות להפיק שאפשר הנתונים מכלל חלק אותו את מגדיר חתן:
כ300 נמצאים המעונות בקובץ אם לדוגמה, כך, הדוח. מפיק להגדרת בהתאם הדוח, של הנוכחית
על נתונים של פלח מהקובץ נחתוך ה"פעילים", המעונות על דוח להפיק נרצה שכאשר הרי מעונות
הנוכחית ההפקה במסגרת יופק זה חלק ורק בלבד, הפעילים למעונות המתייחס מעונות, כ200

הדוח. של

אותו הנתונים פלח את להגדיר כלומר, אחד, מחתן יותר להגדיר ניתן הדוחות במרבית מורכב: חתן
לחיתוך בנוסף לדוגמה, כך, אחד. מקריטריון יותר לפי הדוח, של הנוכחית בהפקה לכלול רוצים אנו
נוכל כך ממוקמים. המעונות בו האזור לפי גם לחתוך אפשר פעילים פעילים/לא פי על מעונות של
האפשריים. 300 מתוך מעונות ל200 מגיע שמספרם הצפון באזור הפעילים המעונות את לחתוך
דוח להפיק ניתן לדוגמה, כך, ביותר, הרב החתכים מספר את להגדיר ניתן המעונות" "רשימת בדוח
שלישי). (חתך וגודל שני), (חתך אזור ראשון), (חתך פעילים פעילים/לא חיתוכים: שלושה פי על

לסדר מה לפי להחליט אפשרות יש המעונות") "רשימת (כגון רשימה בצורת הוא הדוח כאשר מיון:

סדר לפי במיון לבחור ניתן לדוגמה, המעונות, רשימת בדוח מיון. נקרא זה סידור הרשימה. את
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לבחור לחליפין, או המעונות, מספרי לפי מסודרת תהיה הרשימה ואז המעונות של עולה מספרי
חתך), אותו שהוגדר (בתנאי מעונות אותם בדוח יופיעו המקרים בשני המעון. שם של א'ב' לפי במיון
מיועד לה למטרה בהתאם היא במיון הבחירה שנבחר. המיון פי על אחרת, מסודרים יהיו הם אולם
לפי המעונות פיזור של תמונה לקבל רוצים אם לדוגמה, כך, בדוח. המשתמש נוחיות ולפי הדוח
לשם ברשימה מעוניינים אם היישובים. שמות של א'ב' לפי המופק הדוח את למיין ניתן יישובים,
לפי שתמיין רשימה להפיק כדאי שמותיהם, לפי המעונות את מכירים בה המשתתפים אשר פגישה

המעונות. שמות של א'ב'

הפקה ומועדי נמענים 2.3
להפיקו יש ומתי הספציפי לנמען הדוח את להפיק יש חתך באיזה הדוח, מיועד למי יוסבר זה בחלק
אוקטובר, בחודש בשנה פעם יופק במעונות" הזקנים נתוני "ריכוז דוח לדוגמה, כך, ונמען. נמען לכל

ההנהלה. בפורום דיון לצורך לזקן השירות הנהלת לחברי "כללי" בחתך
מיועדים. הם אליהם והנמענים הדוחות הפקת מועדי לגבי ההנחיות מרוכזות 1 בנספח ■s.

בדוח מיוחדים שימושים 2.4
יינתנו הברור. השגרתי השימוש על נוסף בדוח, מיוחדים לשימושים רעיונות יופיעו זה בחלק
יהיה אפשר בהן לפעולות הצעות וכן הדוח, באמצעות להתייחס ניתן אליהם לנושאים דוגמאות

מהדוחות. שיופק מידע בעקבות לנקוט

הערה

בהם דוחות ישנם לדוגמה, כך, שצוינו. הסעיפים ארבעת לכל משמעות יש הדוחות בכל לא
בהסבר. כזה סעיף יופיע לא ולכן למיון משמעות אין
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| המעונות על ארציים דוחות .3

שלושה באמצעות מתקבל לזקן השירות שבפיקוח ותשושים עצמאים לזקנים המעונות על המידע
סטטיסטי ו"דוח המעונות" "רשימת הראשונים, הדוחות בשני המופיעים הנתונים ארציים. דוחות
מנהל כל עלידי הממולא לרשיון" "בקשה טופס הקלדת בעת בשנתיים פעם מתעדכנים מעונות", על
במהלך יותר רבה בתדירות משתנים טבעם שמעצם מהפרטים, חלק פיקוח. מחזור בתחילת מעון
המעונות לכל הנשלח פרטים" "עדכון טופס הקלדת באמצעות שנה חצי מדי מתעדכנים השנתיים,
טופס הקלדת באמצעות מתעדכן הרשיון" תנאי על סטטיסטי "דוח השלישי, הדוח שנה. בחצי פעם

הפיקוח. מחזור בתום המפקחים עלידי הממולא רשיון" מתן למתן/אי "המלצה

המעונות רשימת 3.1
המחשוב סערכת למפעיל ביסדרין 6.2 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות ■.■

.2 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 3.1.1

והן הפעילים הן במחשב, הרשומים המעונות כל נתוני את לקבל מאפשר המעונות" "רשימת דוח
וכן לרשיון" "בקשה טופס הקלדת באמצעות לעיל, כאמור מתעדכנים, זה דוח נתוני הסגורים.
ניתן הדוח את שנה. בחצי פעם המעונות לכל הנשלח מעון" פרטי "עדכון טופס הקלדת באמצעות
הדוח, של המאפיינים מופיעים הדוח בתחילת דרישה. לפי ומגוונים, רבים ומיונים בחתכים להוציא

הדוח. מפיק עלידי שנבחרו כפי והמיונים, החתכים
בהפקה המשתתפים המעונות מספר את המונה סידורי מספר מופיע מימין הראשון בטור ■

הדוח. של הנוכחית
הפיקוח; למערכת המצורף מעון לכל שניתן סידורי מספר שהוא המעון, מספר מובא השני בטור ■

ירושלים 2=מחוז המרכז, 1=מחוז המעון: שייך מחוז לאיזה מציינת במספר הראשונה הספרה
הצפון. ו3=מחוז ודרום

טלפון ומספרי מיקוד כתובת, יישוב, המעון, שם המעון, פרטי מופיעים הבאים בטורים ■

ופקסימיליה.
מנהל שם מופיע מכן לאחר 2=פרטית. ציבורית, 1 המעון: על הבעלות סוג את מציין הבא הטור ■

לפי במעון המותרת המרבית התפוסה מהי כלומר במעון, התקן מיטות מספרי ואחריו המעון
מסוכם הסיווגים, לפי מספרים, של טור כל וסיעודי. תשוש עצמאי, הזקנים: של התפקודי הסיווג
לזקנים במעונות התקן מיטות מספר על תמונה לקבל שניתן כך דוח, כל בסוף וכן עמוד כל בסוף

הארץ. בכל ותשושים עצמאיים
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ניתן אולם והעו"ס, האחות  המעון על המפקחים שמות כלל, בדרך מובאים, הבאים בטורים ■

הבא: הפירוט לפי זה במקום יופיע מידע סוג איזה לבחור
מעון. כל על המפקחים שמות את כולל מלא, דוח א.

מחוץ לגורם המעונות על מידע מעבירים כאשר שימושי זה דוח המפקחים. שמות ללא דורו ב.

המעון. על המפקחים שמות גם יועברו כי רוצים ואין לזקן לשירות
המפקחים). שמות (ללא תברואה ואישור כבאות אישור סיום תאריכי עם דוח ג.

של התקן בין להשוות המאפשר המפקחים), שמות (ללא במעון בפועל הדיירים מספר עם דוח ד.

בפועל. לתפוסה במעון המיטות
המעון. של הרשיון סיום תאריך מופיע בדוח האחרון בטור ■

בנוסף, רחב. רציף נייר על כרשימה מודפס הדוחות, לשאר בדומה המבוקש, הדוח את לקבל ניתן
למעונות. דואר משלוח לצורך מדבקות נייר על לקבלו ניתן הדוח, של המיוחד אופיו בשל

וחתכים מיונים 3.1.2
בהתאם הדוח של הנוכחית בהפקה שיודפסו הנתונים של הפנימי הסדר את קובעים המיונים מיונים:

לפי: למיין ניתן המעונות רשימת דוח את לדרישות.
עולה בסדר מעון, מספר א.

עולה בסדר א'ב' לפי המעונות שמות מעון, שם ב.

עולה בסדר הרשיון, סיום תאריכי ג.

עולה בסדר גודלם פי על המעונות מובאים זה במיון במעון; מיסות מספר ד.
עולה בסדר א'ב' לפי היישובים שמות יישוב, שם ה.

להפיק ניתן המעונות. מרשימת שיופק החלק את ומגדירים רמות בשלוש נתונים החתכים חתכים:
מצטבר. באופן יפעלו אשר רמה, בכל אחד חתך של בחירה עם דוחות

לזקן השירות מפקחי של פיקוח פעילות מתנהלת שבהם פעילים, מעונות  א: רמה
למשפט אותם להביא שמתעתדים או תביעה, נגדם שהוגשה למשפט, מעונות 

(סגורים) פעילים לא מעונות 

בארץ המעונות לכלל כללי, דוח  ב: רמה
ודרום מרכז צפון, מחוזות לפי אזוו, לפי דוח 

מפקח לפי דוח 

בארץ המעונות לכלל כללי, דוח  ג: רמה
ציבורית או פרטית בעלות, לפי דוח 

סיעודי מוסד מוגן, דיור משפחתי, מעון משולב, מעון אבות, בית סוג, לפי דוח 

דיירים) 100 (מעל גדול דיירים), 10040) בינוני דיירים), 391) קטן מעון גחל, לפי דוח 
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פרטית". ב"בעלות שהם המרכז" ב"אזור "למשפט" מעונות של חתך לבחור ניתן לדוגמה, כך,

הפקה ומועדי נמענים 3.1.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח א': בנספח ראה י®

למעונות והשני "פעילים" למעונות האחד "מפקח", חתך לפי דוחות שני מחוזיים: מפקחים א.
מיועד הדוח ודצמבר. ספטמבר יוני, במארס, רבעוני), (דוח חודשים לשלושה אחת יופקו "למשפט"

המפקח. עלידי בו המופיעים שגויים פרטים ולעדכון עצמית לבדיקה
הדוח המחוזות. למנהלי וישלח חודשים לשלושה אחת יופק "אזור" חתך לפי דוח מחוזות: מנהלי ב.

המחוזי. המפקח עם ולבדיקתו המחוז מנהל לידיעת מובא
שיידרשו. ולמיון לחתך בהתאם הזמנה לפי דוחות יקבלו ארציים מפקחים ג.

לפי במיון בארץ), המעונות (לכל המחוזות שלושת לפי "אזור" חתך לפי דוח לזקן: השירות מנהל ד.

השירות למנהל יישלח הדוח ודצמבר. יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק יישוב, שם של א'ב'
לידיעתו. לזקן,

המעונות (לכל המחוזות שלושת לפי "אזור" חתך לפי דוח ואישיים: חברתיים לשירותים האגף מנהל ה.

ישלח הדוח ודצמבר. יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק יישוב, שם של א'ב' לפי במיון בארץ),
לידיעתו. ואישיים, חברתיים לשירותים האגף מנהל אל

בדורו מיוחדים שימושים 3.1.4
מעונות הקמת בוויסות לסייע יכול יישוב שם של א'ב' פי על הממוינים מעונות על דוח א.

לזקן. השירות להנהלת פרטיים יזמים של פנייה ישנה כאשר חדשים
המעונות כל בסך השונים, התפקוד מצבי לפי התקן, מיטות מספר על עדכני מידע לקבל ניתן ב.

בפועל. אלו מיטות המאיישים הדיירים מספרי עם זה מספר להשוות וכן בארץ,
בארץ. במעונות הרישוי מצב את משקף הדוח ג.

למשפט". "מעונות אחר למעקב משמש הדוח ד.
ותברואה. כבאות רשיונות תום תאריכי אחר למעקב משמש הדוח ה.

וכדומה, הזמנות הודעות, דואר, לשלוח מאפשרת בדוח המצויה המדבקות הדפסת אופציית ו.

וקל. פשוט באופן בארץ המעונות לכל

במעונות מעונוח/שסחים על 000'00י דוח 3.2
המחשוב מערכת למפעיל בסדרין 6.4 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות .*.

.3 בנספח ראה הדוח דוגמת
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הדוח תיאור 3.2.1
עם במערכת המתקבלים הנתונים את מציג במעונות שטחים על או מעונות על הסטטיסטי הדוח
על פרטים השאר, בין וכוללים, ומגוונים רבים הם בטופס הנתונים לרשיון". "בקשה טופס הקלדת
מרוכז באופן מוצגים הנתונים במעון. כוחהאדם ועל המעון מבנה על פרטים המעון, ובעלי מנהלי

מבוקשים. חתכים לפי

חתכים 3.2.2
הדרישה: לפי הדוח של בהפקה שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים

בארץ המעונות לכלל כללי: א.
"ציבורית" בבעלות או "פרטית" בבעלות למעונות בעלות: ב.

דרום. מרכז, צפון, מחוזות: לפי אזור: ג.

הפ7ןה ומועדי נמענים 3.2.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה 81

לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק השונים, החתכים לפי זה, דוח לזקן: השירות הנהלת
השוטפים. לצרכים בהתאם

בדוח מיוחדים שימושים 3.2.4
בסיס לשמש יכול זה מידע במעונות. האדם כוח נושא ועל הפיזי המצב על עדכנית תמונה קבלת
הפיזיים. והתנאים כוחהאדם בתחום הסטנדרטים להעלאת בנוגע השירות בהנהלת עתידי לדיון

הרשיון תנא1 על 000י00י דוח 3.3
המחשוב סערכת למפעיל ב"מדרין 6.9 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות ■■

.4 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 3.3.1
הרשיונות את מלווים אשר התנאים סוגי התפלגות את משקף רשיון תנאי על הסטטיסטי הדוח
למעון". רשיון למתן "המלצה בטופס הארצי המפקח עלידי מצוינים שהם כפי למעונות הניתנים

הרשיון. תנאי התפלגות את לדעת מעוניינים לגביה ספציפית לתקופה להפקה ניתן הדוח

חתכים 3.3.2
הדרישה: לפי הדוח של בהפקה שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים
הדוח את להפיק מעוניינים שבשבילם התאריכים טווח תקופה: א.

בארץ המעונות לכלל כללי: ב.
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"ציבורית" בבעלות או "פרטית" בבעלות למעונות בעלות: ג.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ד.

מפקחים לפי מפקח: ה.

הפקה ומועדי נמענים 3.3.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 בנספח ראה *י

לפי דצמבר, ובחודש יוני בחודש בשנה, פעמיים יופק הדוח ארצית: מפקחת ואחות ארצי מפקח א.

המפקחת והאחות הארצי המפקח לעיון ויועבר האחרונה, השנה של לתקופה "כללי" חתך
הארצית.

"כללי" חתך לפי דצמבר, ובחודש יוני בחודש בשנה, פעמיים יופק הדוח מחוזית: מעונות ועדת ב.

הארציים למפקחים וכן המחוזיים המפקחים לכל יועבר הדוח האחרונה. השנה של לתקופה
מחוזיות. מעונות בוועדות דיון לצורך

האחרונה. השנה של לתקופה "כללי" חתך לפי דצמבר בחודש יופק זה דוח לזקן: השירות הנהלת ג.
ההנהלה. בפורום לדיון לזקן השירות הנהלת לחברי יועבר הדוח

בדוח מיוחדים שימושים 3.3.4

יכולים לרשיון שניתנו התנאים מספר התפלגות וכן הופעתם, תדירות רשיון, למתן התנאים בדיקת
בתנאים להקל או להחמיר מפקח של נטיות על ו/או רשיונות לשחרור במערכת לחץ על להעיד

רשיון. למתן

מהמוסדות בדרישות עדיפויות סדרי על בהחלטה לעזר להיות יכול זה מדוח המתקבל המידע
להביא יכולה לרשיון כתנאי מסוים ליקוי של הופעתו של גבוהה תדירות לדוגמה, הליקויים. לתיקון

זה. בליקוי לטפל כדי המערכת במסגרת לפעול שיש למסקנה
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| במעונות הזקנים אוכלוסיית על ארציים דוחות .4 ||

נתוני ריכוז "דוח האחד, במעונות. הזקנים אוכלוסיית על מידע מספקים ארציים דוחות שני
בתחילת מעון כל עלידי הממולא הדיירים' נתוני 'טופס בעזרת שנאסף המידע את מציג הזקנים",
כולל במעון, המתגורר זקן כל על ותפקודיים דמוגרפיים פרטים מכיל זה טופס פיקוח. מחזור כל
זקנים תנועת "דוח השני, הדוח במעון. ששהה זקן של עזיבה/פטירה ועל אשפוזים על נתונים
הדיירים, נתוני בטופס שמדווחים כפי הזקנים של עזיבה/פטירה לנתוני הוא גם מתייחס במעונות",
בתקופה במעונות זקנים תנועת על מידע הנותן שונה, דוח לו הוקדש זה נושא חשיבות מפאת אולם,
תחילת לקראת הטופס מילוי בעת בשנתיים, פעם יתעדכנו המעונות מרבית לגבי הנתונים מוגדרת.
נתונים יתעדכנו יותר, קצרה לתקופה הרשיון ניתן להם במעונות רשיון. קבלת לשם הפיקוח מחזור

יותר. תדיר באופן אלו

זקנים נתוני ריכוז 4.1

המחשוב מערכת למפעיל במדרין 6.1 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות ■י
.5 נספח ראה הדוח דוגמת

הדוח ת'אור 4.1.1
"טופס באמצעות שנאסף במעונות החיים זקנים על המידע פרטי כל את מציג זקנים נתוני על הדוח
נתוני טופסי של נתונים מציג הדוח ותפקודיים. דמוגרפיים פרטים כוללים הנתונים הדיירים". נתוני
תמונה לקבל ומאפשר הדוח של הנוכחית בהפקה הוגדרה אשר מסוימת בתקופה שמולאו דיירים
הדוח מתייחס אליו החתך מופיע בתחילה שונים. חתכים לפי במעונות החיה הזקנים אוכלוסיית על
של ומוצא מין גיל, דמוגרפיים, נתונים מופיעים מכן לאחר הדוח. מפיק עלידי שנקבע כפי הנוכחי,
נתון כל של התפלגותו הדוח. של הנוכחית ההפקה בחתך שהוכללו במעונות החיים הדיירים
באחוזים. והן במספרים הן לזקן, השירות עלידי שנקבעו הקטיגוריות לפי מובאת דמוגרפי
כך אחר .85+ ובני 8475 בני ,74 עד בני קטיגוריות, שלוש לפי נקבעה לדוגמה, הגיל, התפלגות
למעון הרווחה משרד עלידי שהופנו הדיירים מספר במעונות, הדיירים ותק על נתונים מופיעים
בחדרים הצפיפות האחרונה, בשנה לדייר האשפוזים וממוצע מספר המשרד, עלידי וממומנים
הדוח של השני בחלקו הקודם. הדיירים נתוני טופס מילוי מאז הדיירים ותחלופת אלו במעונות
תפקודי, סיווג הכוללים בדוח, שהוכללו במעונות הדיירים של התפקודי המצב על הנתונים מופיעים
קושי בראייה, קושי בשירותים, ושימוש השתן סוגר על השליטה מצב באכילה, קושי קוגניטיבי, מצב
הדיירים התפלגות מובאת התפקודיים מהמצבים אחד בכל בדידות. והרגשת בניידות קושי ברחצה,

לזקן. השירות עלידי שנקבעו הקטיגוריות לפי ובאחוזים במספרים
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חתכים 4.1.2
הדרישה: לפי הדוח של בהפקה שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים

ספציפי למעון מעון: א.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

"ציבורית" בבעלות או "פרטית" בבעלות למעונות בעלות: ג.

בארץ המעונות לכלל כללי: ד.

הפ7ןה ומועדי נמענים 4.1.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה .*.

המעון למנהל עותק עותקים: בשני במעון המקיף הפיקוח ביקור לפני יופק מעון לפי דוח מעון: א.
דמוגרפית מבחינה המעון דיירי אוכלוסיית מצב את משקף זה דוח המעון. על למפקח ועותק
לפני במעון מקיף פיקוח שמתבצע ביום המעון מנהל ואת המפקחים את ומשמש ותפקודית,

הפיקוח. ביקור תחילת
בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: בשירות המחוזיים והמפקחים הארצית המפקחת האחות ארצי, מפקח ב.
מפקחי בפורום דיון לצורך המחוזות לכל "אזור" לפי בחתך וכן "כללי" בחתך ספטמבר בחודש

לזקן. השירות
בצוות לדיון "כללי" בחתך אוקטובר בחודש בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: השירות הנהלת צוות ג.

שנתית. עבודה תכנית הכנת במועד לזקן השירות הנהלת

בדוח מיוחדים שימושים 4.1.4
ברמה ובפתרונה בניתוחה ולהתמקד בעיה, לאתר המפקח יכול הדוח לפי המעון: ברמת א.

הסוגרים. על אישליטה או ברחצה חריגות בעיות כגון המוסדית,
אוכלוסיית על עדכניים ותפקודיים דמוגרפיים נתונים מספק הדוח והארצית: המחוזית ברמה ב.

ועל הקיימים, והתפקודיים הדמוגרפיים הדפוסים על בעזרתו ללמוד ניתן במעונות. הזקנים
בעיות לאיתור בדוח להיעזר יכולה לזקן השירות הנהלת השנים. במשך בהם שחלים שינויים
או ברחצה, עזרה המקבלים זקנים של גבוה אחוז כגון ייחודית, התייחסות שדורשות מרכזיות
הדמוגרפיים הדפוסים השתנות על המידע ספיגה. במוצרי שמשתמשים זקנים של גבוה אחוז
תקני בנושא מתאימה מדיניות בקביעת לזקן השירות להנהלת לסייע גם יכול והתפקודיים

נדרשים. כוחאדם

במעונות זקנים תנועת 4.2
המחשוב מערכת למפעיל ב"מדרין 6.11 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות .■.

.6 נספח ראה הדוח דוגמת
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הדוח תיאור 4.2.1
מוגדרת, בתקופה המעונות את זקנים של עזיבה על נתונים מציג במעונות הזקנים תנועת על הדוח
נתוני בטופס המעונות עלידי שדווח כפי תקופה, באותה במעונות האוכלוסייה מכלל כאחוז
לפי חתך ולאחריו אליהם, מתייחס שהדוח התאריכים לפי חתך מופיע הדוח בתחילת הדיירים.
זקנים נתוני "ריכוז לדוח בניגוד הדוח. מפיק שהגדיר כפי הנוכחי, הדוח יופק עליהם מעונות
הנוכחי הדוח הדוח, מפיק הגדיר אותה בתקופה שמולאו מטפסים נתונים מציג אשר במעונות"
מוצג הבאה בשורה המוסד. את שעזב זקן כל לגבי שסומנו כפי בפועל, תאריכים לפי נתונים מציג
ובה טבלה מוצגת מכן לאחר אלו. במעונות המיטות וסה"כ הנוכחי בחתך שנכללו המעונות מספר
הסיבות התפלגות לפי הדוח, את להפיק מעוניינים שעליה בתקופה שעזבו הזקנים ואחוז מספר
סיעודית במחלקה אשפוז אחר, למוסד מעבר בביתחולים, אשפוז הביתה, חזרה לעזיבה: הבאות

שונים. חתכים לפי להפיק ניתן הדוח את ופטירה. במעון

חתכים 4.2.2
הדרישה: לפי שיופק בדוח שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים

בארץ המעונות לכלל כללי: א.

ספציפי למעון מעון: ב.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ג.

"ציבורית" בבעלות או "פרטית" בבעלות למעונות בעלות: ד.

מפקחים לפי מפקח: ה.

הפקה ומועדי נמענים 4.2.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח .1 בנספח ראה ■*■

יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "כללי" חתך לפי דוח ארצית: מפקחת ואחות ארצי מפקח א.

למעקב. הארצית המפקחת והאחות הארצי המפקח אל ויועבר ודצמבר
לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק שונים, חתכים לפי זה, דוח לזקן: השירות הנהלת ב.

השוטפים. לצרכים בהתאם

בדוח מיוחדים שימושים 4.2.4

בדיקת שמצריך דבר המעון, ברמת מסוימת בשנה בעזיבות/פטירות עלייה אחר לעקוב ניתן א.

לכך. הגורמים
סיעודית). למחלקה ומעבר פטירה למעון, ממעון (מעבר זקנים תנועת לגבי תקופתית בדיקה ב.

בין בהשוואה כנ"ל לבדוק. שיש בעיה משקף מסוימות בתקופות עזיבות/פטירות של גבוה אחוז ג.

ציבורית. בבעלות מעונות לעומת פרטית בבעלות מעונות ובין שונים ממחוזות מעונות
הטיפול. איכות לרמת אינדיקציה מהווים זמן, לאורך אשפוז) (ודפוסי תמותה דפוסי ד.
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הפיקוח תהליך ביצוע על ארציים דוחות .5 1
N y

הפיקוח שלבי ביצוע "דוח הראשון, הפיקוח. תהליך ביצוע על ארציים דוחות שלושה קיימים
המחוזיים המפקחים עם הארצי המפקח של והיומיומי המרכזי העבודה כלי את מהווה במעונות",
תקופתית" פעילות "סיכום האחרים, הדוחות שני הפיקוח. תהליך לניהול הקשור בכל המעונות ועם
יומיומי למעקב מיועדים ואינם שונה פירוט ברמת זה מידע משקפים תקופתית", פעילות ו"פירוט
יותר. מבטרחבה מנקודת הביקורים וסוג מספר מבחינת הפיקוח מערכת תפוקת אחר למעקב אלא
כל ביצוע עם במחשב המתבצע האוטומטי הרישום הוא אלו בדוחות המדווחים לנתונים המקור
וכן, המקיף", הפיקוח ביקור "תאריך מתעדכן הפיקוח שאלוני בקליטת לדוגמה, פיקוח. פעולת

כמעט. יומיומי הוא הנתונים שעדכון מכאן השאלון. קליטת תאריך במחשב נרשם כמובן,

במעונות הפ'קוח שלבי ביצוע דוח 5.1
המחשוב" מערכת למפעיל בסדרין 6.7 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות *

.7 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 5.1.1
הפיקוח בתהליך העיקריים השלבים של התאריכים את מציג במעונות הפיקוח שלבי ביצוע על הדוח
ההפקה לצורך שנבחרו והמיון החתך מובאים הדוח בתחילת מעון. כל של האחרון הפיקוח במחזור

הדוח. של הנוכחית
של הנוכחית בהפקה המשתתפים המעונות לספירת העוזר רץ מספר מופיע ביותר הימני בטור ■

הדוח.

עו"ס מפקח ושם נמצא, הוא בו היישוב המעון, שם ולאחריו המעון מספר מופיע הבא בטור ■

המעון. על האחראי
הדיירים, נתוני טופס שליחת המרכזיים: הפיקוח שלבי של התאריכים מופיעים הבאים בטורים ■

דוח שליחת המקיף, הפיקוח ביקור מקיף, פיקוח ביקור ביצוע לצורך למפקחים חומר שליחת
בעקבות המפקחים המלצת כולל המעקב, וביקורי המו"מ ביקור ותאריכי למפקחים, ממצאים
מעקב ביצוע (+) הם: הסימנים לתאריך. מימין בסוגריים כסימן מופיעה ההמלצה ביקור. כל
המעון. נגד משפטיים בהליכים ופתיחה רשיון מתן לאי המלצה ו0>) לרשיון המלצה ($) נוסף,

דף. כל בתחתית מופיע ההמלצות לסימוני המפתח
הרשיון סיום מועד הרשיון, הנפקת תאריך מובאים בדוח האחרונים הטורים בשלושת בנוסף, ■

שונים. ובחתכים במיונים זה דוח להפיק ניתן במעון. התקיים אם הראשוני, המיון ביקור ותאריך
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וחתכים מיונים 5.1.2
בהתאם הדוח, של הנוכחית בהפקה שיודפסו הנתונים של הפנימי הסדר את קובעים המיונים מיונים:

הדוח. צרכן לדרישות
מעון בכל הרשיון סיום מועדי לפי עולה בסדר תסודר הרשימה רשיון: סיום מועד א.

המעונות של סידורי מספר לפי עולה בסדר תסודר הרשימה מעון: מספר ב.

הדוח. צרכן דרישת לפי שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים חתכים:
בארץ המעונות לכלל כללי: א.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.
יחד כולם או נבחרים מפקחים מספר בודד, מפקח לפי להפיק ניתן מפקח: ג.

הפקה ומועדי נמענים 5.1.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 בנספח ראה י3י

לכל בחודש פעם יופק רשיון" סיום "מועד מיון ולפי "מפקח" חתך לפי דוח מחוזיים: מפקחים א.
לעיונם. ויועבר המחוזיים המפקחים

לעיון ויועבר בחודש פעם יופק רשיון" סיום "מועד מיון ולפי "כללי" חתך לפי דוח ארצי: מפקח ב.
הארצי. המפקח

השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק שונים, ומיונים חתכים לפי זה, דוח לזקן: השירות הנהלת ג.

השוטפים. לצרכים בהתאם לזקן

בדוח מיוחדים שימושים 5.1.4
המחוזי, למפקח ביותר חשוב עזר כלי הוא במעונות הפיקוח שלבי ביצוע דוח מחוזי: מפקח א.
אותה ולשנות העבודה בתכנית בעיות לאתר שלו, העבודה תכנית אחר לעקוב לו ומאפשר
במחשב, הרישומים אחר לעקוב גם למפקח מאפשר הדוח שייקבעו. עדיפויות לסדרי בהתאם

לתיקונן. ולהביא מתרחשות, אם שגיאות לאתר
הפיקוח תהליך אחר למעקב הארצי המפקח בידי מרכזי עזר כלי הינו הדוח ארצי: מפקח ב.
עבודה תכניות בסיסלהכנת מהווה הדוח ולפתרונן. ותקלות בעיות לאיתור במעונות, המתבצע

אחריהן. ולמעקב שנתיות
הפיקוח. בתהליך העיקריים השלבים לפי המפקחים עבודת ביצוע אחר מעקב ג.

כל בוצעו האם לראות ניתן כמוכן לפעולה. פעולה בין שעובר הזמן משך את משקף הדוח ד.

הפיקוח). תהליך בנוהל כנדרש מסוים שלב על דילוג (ללא הפעולות
עדיפויות. סדרי פי על מפקח של עבודה תכנית להכנת בסיס לשמש יכול הדוח ה.

(האם העיכוב סיבת על לרמוז ויכול הפיקוח תהליך מתעכב בהם מעונות על מצביע הדוח ו.

וכו'). בבקרה התחיל שלא במפקח או דיירים, נתוני טופס החזיר שטרם במעון מדובר
או ,($) לרשיון המלצה (+) נוסף מעקב מפתח: פי על הבקרה תוצאות את משקף גם הדוח ז.
סיום מועד בדוח מופיע אכן לרשיון שהומלץ מעון האם זה, דוח פי על לבדוק יש .(*) משפט

הרשיון.
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הפיקוח במערכת תקופתית פעילות סיכום 5.2
המחשוב* סערכת למפעיל במדרין 6.8 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות *

.8 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 5.2.1
ביותר המרכזיות הפעולות של סיכומים מציג הפיקוח במערכת תקופתית פעילות סיכום על הדוח

הדוח. של הנוכחית להפקה שנבחר החתך מופיע הדוח בתחילת הפיקוח. במערכת שהתבצעו
לשם הפיקוח בתהליך הקשורים הפעולות/שלבים לגבי הנתונים מופיעים הדוח של הראשון בחלק ■

רשיון. חידוש
נתוני טופס קליטת דיירים, נתוני טופס הדפסת הפעולה/שלב: שם מופיע מימין הראשון בטור ■

המפקח המלצת ו3, ,2 ,1 מעקב ביקור מו"מ, ביקור מקיף, פיקוח ביקור מדגם, והוצאת דיירים
הרשיון. והדפסת רשיון, למתן

הנדונה. בתקופה שלב כל בוצע בהם המעונות מספר מופיע השני בטור ■

בחתך. הפעילים המעונות מכלל אלה מעונות של האחוז מופיע האחרון בטור ■

חידוש לקראת הפיקוח מתהליך חלק שאינם ביקורים לגבי נתונים מופיעים הדוח של השני בחלק ■

מדווחת הנוספים הביקורים לגבי הנוספים. והביקורים הראשוני" ה"מיון ביקור והם רשיון,
הפתע. ביקורי ואחוז מספר על נתונים וכן הביקור התקיים שלשמה המטרה

את מסכם הפיקוח", ביקורי "סה"כ הראשון מסכמים, מספרים שני מופיעים השלישי בחלק ■

והשני רשיון, חידוש לקראת הפיקוח לתהליך השייכים הראשון מהחלק הפיקוח ביקורי מספר
ראשוני מיון ביקורי כולל הפיקוח ביקורי סה"כ את מסכם הפיקוח" ביקורי של כללי "סה"כ
כלשהו ביקור בוצע לא בהם המעונות ואחוז מספר גם מופיעים זה בחלק נוספים. וביקורים

הדוח. הוצא לגביה בתקופה
יש זה בחלק הפיקוח. ביקור שאורך הזמן ממוצע לגבי נתונים מופיעים הדוח של הרביעי בחלק ■

ביקור שאורך הזמן ממוצע מדווח הגדולים במעונות כאשר קטן למעון גדול מעון בין הפרדה
הזמנים ממוצעי של נפרד דיווח יש כמוכן קשיש. ריאיון שאורך הזמן וממוצע המקיף הפיקוח
מסוימת לתקופה שונים חתכים לפי להפקה ניתן הדוח אחות. מפקחת ולגבי עו"ס מפקח לגבי

הדוח. בנתוני מעוניינים שבה

חתכים 5.2.2
הדרישה: לפי הדוח של בהפקה שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים

בארץ המעונות לכלל כללי: א.
ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

מפקחים לפי מפקח: ג.
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הפקה וסועדי נמענים 5.2.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה *י

לכל ודצמבר יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "מפקח" חתך לפי דוח מחוזיים: מפקחים א.

לעיונם. ויועבר המפקחים
ואוקטובר. יולי אפריל, ינואר, בחודשים רבעון בכל יופק "כללי" חתך לפי דוח ארצי: מפקח ב.

הארצי, המפקח לעיון יועבר הדוח
לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק שונים, חתכים לפי זה, דוח לזקן: השירות הנהלת ג.

השוטפים. לצרכים בהתאם
ואוקטובר, יולי אפריל, ינואר, בחודשים רבעון, בכל יופק "אזור" חתך לפי דוח מחתות: מנהלי ד.
המחוזי. מפקח עם ולבדיקתו המחוז מנהל של לידיעתו הוא הדוח המחוזות. למנהלי ויישלח

בדוח מיוחדים שימושים 5.2.4
אחד סוג ביצע האם לעצמו, שהגדיר בתכנית עמד האם שלו, העבודה נפח בדיקת מחוזי: למפקח א.

וכדומה. אחרת שהזניח בעוד פעילות של
הציפיות. את תואם הפעילות היקף והאם במערכת, הפעילות היקף של הערכה הארצי: למפקח ב.
לבצע יש שבממוצע הרי בשנתיים, פעם רשיון המקבלים מעונות מאתיים קיימים אם לדוגמה,
בדוח המסכמים הנתונים במספר. מאה המעונות, בכמחצית בשנה פעם מקיף פיקוח ביקור
עזר כלי מהווה זה דוח לא. או זה בצפי עמידה יש האם להעריך הארצי למפקח מאפשרים זה
ממנה הקבלנית, החברה מפקחי אחר ובייחוד המפקחים עבודת אחר למעקב הארצי למפקח

ביקור. לפי משולם ששכרם פיקוח, שירותי לזקן השירות רוכש
תורפה נקודות לצפות יכולת השנתית, העבודה תכנית בתכנון עזר כלי לזקן: השירות להנהלת ג.

הענקת מועדי את לתכנן יכולת לקראתם, ולהיערך הפיקוח בעבודת מראש צפויים ולחצים
השנה. כל לאורך הפיקוח עבודת את לווסת ובכך הפיקוח מערכת לאילוצי בהתאם הרשיונות

ועוד. ממונים לגורמים פעילות על מידע מתן

לתקופה הפיקוח במערכת פעילות פיד/ט 5.3
המחשוב מערכת למפעיל ב"סדרין 6.13 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות ■י

.9 נספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 5.3.1
בסעיף שהוצג הדוח של לאלו דומים לתקופה, הפיקוח מערכת פעילות על בדוח המופיעים הנתונים
סוג לכל מעונות. לפי הפעילות פירוט אלא מספריים סיכומים שאינם בכך שונים אך ,(5.2) הקודם
להפיק מעוניינים שעליה בתקופה הפעילות בוצעה בהם המעונות רשימת מוצגת פיקוח פעילות של
מכן לאחר הדוח. של הנוכחית להפקה שנבחרו והמיון החתך מופיעים הדוח בתחילת הדוח. את

16



כלשהי פעילות בוצעה בהם המעונות רשימת ומתחתיה הפעילויות את המציגה כותרת מופיעה
ביותר הימני בטור שנבחר. למיון בהתאם הוא הרשימה סדר הדוח. את הפיקו שלגביה בתקופה
את כוללת הרשימה פעילות. בכל המופיעים המעונות מספר את למנות העוזר רץ מספר מופיע
בחתכים להפיק ניתן הדוח את במעון. הפעילות התבצעה בו התאריך את וכן המעון ושם מספר

שונים. ובמיונים

וחתכים מיונים 5.3.2
מיונים:

המעונות מספרי לפי עולה בסדר מסודרת תהיה פעילות בכל המעונות רשימת מעון: מספר א.
המעונות שמות לפי עולה א'ב' בסדר מסודרת תהיה פעילות בכל המעונות רשימת מעון: שם ב.

ביצוע תאריכי לפי עולה בסדר מסודרת תהיה פעילות בכל המעונות רשימת הפעולה: ביצוע תאריו ג.

הפעולה

הדרישה. לפי שיופיעו, המעונות את מגדירים החתכים חתכים:
בארץ המעונות לכלל כללי: א.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

מפקחים לפי מפקח: ג.

הפקה ומועדי נמענים 5.3.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה *■

יוני בחודשים בשנה פעמיים המפקחים לכל יופק "מפקח" חתך לפי דוח מחוזיים: מפקחים א.

לעיונם. ויועבר ודצמבר
ויועבר ואוקטובר, יולי אפריל, ינואר, בחודשים רבעון כל יופק "כללי" חתך לפי דוח ארצי: מפקח ב.

הארצי. המפקח לעיון
לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק השונים, החתכים לפי זה, דוח לזקן: השירות הנהלת נ.

השוטפים. לצרכים בהתאם
ואוקטובר, יולי אפריל, ינואר, בחודשים רבעון, כל יופק "אזור" חתך לפי דוח מחוזות: מנהלי ד.

המחוזי. מפקח עם ולבדיקתו המחוז מנהל לידיעת הוא הדוח המחוזות. למנהלי ויישלח

בדוח מיוחדים שימושים 5.3.4
שאין ולבדיקה העבודה תכנית ביצוע אחר למעקב הארצי ולמפקח המחוזי למפקח משמש הדוח

ממנה. מדי גדולות חריגות
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| | הטי9ול איכות על ארציים דוחות .6 11

הדוחות שני שונות. ראייה מזויות הטיפול איכות על הנתונים את מציגים ארציים דוחות שלשה
ובביקורי הפיקוח בביקורי שנאספו כפי במעונות ליקויים לגבי הנתונים את מציגים הראשונים
נתוני את מציג השלישי הדוח רשיון. מתן לקראת השגרתי הפיקוח במסגרת שנתקיימו המעקב

הראשוני". ה"מיון בביקורי שנאספו כפי רשיון, לקבלת פנו שלא במעונות הליקויים

פריטים לפי השגרתיים הפיקוח ביקורי ממצאי את מציג הטיפול", באיכות "ליקויים הראשון, הדוח
(אם המעקב בביקורי הליקויים תיקון מצב את וכן נושאים), 12) נושאים ולפי פריטים) 194)

הליקויים שיעור של עכשווי מצב מציג הפיקוח", ממצאי של עדכני "סיכום השני, הדוח התקיימו).
ראשוני", מיון מביקורי ליקויים "סיכום האחרון, הדוח שבפיקוח. מהמעונות אחד בכל נושאים לפי

פריטים). 50) הראשוני" ה"מיון בביקורי שנבדקו הפריטים לפי הממצאים את מפרט

הסיפול באיכות ליקרים 6.1
המחשוב סערכת למפעיל ב"מדרין 6.5 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות *

ו10ב. 10א בנספחים ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 6.1.1

הפיקוח בביקורי שנאספו כפי הטיפול איכות נתוני את מציג הטיפול באיכות ליקויים על הדוח
הדוח את להפיק ניתן הדוח. את להפיק מעוניינים עליה בתקופה שנערכו המעקב ובביקורי המקיף

דרכים: בשתי הטיפול איכות בנתוני להתבונן ניתן הדוח בעזרת שונים. חתכים לפי
שנבדקים הפריטים 194 כל של רשימה מופיעה בדוח  הפיקוח פריטי לפי היא הראשונה הדרך א.

המקיף. הפיקוח בביקור
של רץ וסדר (12) נושאים לפי הם המספרים הפריט. מספר מופיע מימין הראשון בטור ■

ומאפשרים הממצאים בדוח פריט לכל מימין גם מופיעים אלו מספרים נושא. בכל הפריטים
בדוח המופיעים הפריטים לבין אחד מוסד של ממצאים בדוח המופיעים הפריטים בין לקשר

זה.

הפריט. שם מופיע הבא בטור ■

המקיף הפיקוח בביקור פריט כל נבדק בהם המעונות ואחוז מספר את מביא השלישי הטור ■

אופטימלי). במצב בדיקה 10070 לשקף צריך זה (טור
הפיקוח בביקור לקוי הפריט נמצא בהם המעונות ואחוז מספר את מביא הרביעי הטור ■

המקיף.
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במעונות אם כיום. לקוי הפריט נמצא בהם המעונות ואחוז מספר את מביא האחרון הטור ■

בטור המופיעים שהמספרים הרי פריטים ותוקנו מעקב ביקורי התבצעו בדוח המשתתפים
דומים. יהיו המספרים  אחרת הרביעי, בטור מהמספרים נמוכים יהיו האחרון

הפריטים 194 מחולקים אליהם הנושאים 12 יופיעו בדוח נושאים. לפי היא השנייה הדרך ב.

המקיף. הפיקוח בביקור הנבדקים

הנושא. שם מופיע הראשון בטור ■

(טור המקיף הפיקוח בביקור הנושא נבדק בהם המעונות ואחוז מספר את מייצג השני הטור ■

אופטימלי). במצב בדיקה $100< לשקף צריך זה
הפיקוח בביקור לקוי הנושא נמצא בהם המעונות ואחוז מספר את מייצג השלישי הטור ■

המקיף.
במעונות אם כיום. לקוי הנושא נמצא בהם המעונות ואחוז מספר את מייצג האחרון הטור ■

בטור המופיעים שהמספרים הרי פריטים, ותוקנו מעקב, ביקורי התבצעו בדוח המשתתפים
דומים. יהיו המספרים  אחרת השלישי, בטור מהמספרים נמוכים יהיו האחרון

חתכים 6.1.2
הדרישה: לפי הדוח של בהפקה שיופיעו המעונות את מגדירים החתכים

בארץ המעונות לכלל כלל1: א.
ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

"ציבורית" בבעלות או "פרטית" בבעלות למעונות בעלות: ג.

הפקה ומועדי נמענים 6.1.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה *.

בשנה פעם יופק נושאים, ולפי פריטים לפי שהוא הדוח לזקן: בשירות המחוזיים המפקחים פורום א.
יועבר הדוח המחוזות. לכל "אזור" לפי חתך לפי וכן "כללי" חתך לפי ספטמבר בחודש

לזקן. השירות מפקחי בפורום דיון לצורך הארציים, ולמפקחים המעונות על למפקחים
בחודש בשנה פעם יופק נושאים, ולפי פריטים לפי הממוין זה, דוח לזקן: השירות הנהלת צוות ב.

במועד דיון לצורך לזקן השירות הנהלת צוות לחברי יועבר הדוח "כללי". חתך לפי אוקטובר
שנתית. עבודה תכנית הכנת

לצרכים בהתאם לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק השונים חתכים לפי הדוח ג.
השוטפים.

בדוח מיוחדים שימושים 6.1.4

בביקור שנמצא פריט בכל הלוקים המעונות אחוז את משקף פריטים לפי הממוין הזה, הדוח א.

הדוח. הפקת ליום עדכני ומצב המקיף הפיקוח
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עלמנת ליקויים, של גבוה באחוז לוקים שנמצאו הפריטים את לראות ניתן זה דוח בעזרת ב.

הליקוי. לתיקון פתרונות לבדוק
או ליקוי אחוזי ללא שמופיע פריט כל בעתיד לבדיקה הפריטים מרשימת הורדה לשקול ניתן ג.

מאוד. נמוך באחוז
העדכני. המצב פי על לתיקונם זמן דורשים ואלו מיידי לתיקון ניתנים ליקויים אלו לראות ניתן ד.

הנבדקים הנושאים 12 בכל הלוקים המעונות מספר את משקף נושאים, לפי הממוין זה, דוח ה.
בפיקוח.

הנושאים. לפי מחוזות בין השוואה לערוך ניתן ו.

ציבוריים. למעונות פרטיים מעונות בין הטיפול איכות של השוואה לערוך ניתן ז.

מעונות לפי הפיקוח ממצאי של עדכני סיכום דוח 6.2
המחשוב מערכת למפעיל בסדרין 6.6 בסעיף ראה הדורו להפקת הנחיות ■י

.11 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 6.2.1
ביקורי נתוני קיימים לגביו אשר מעון בכל הטיפול איכות של ביותר העדכני המצב את מציג זה דוח
(או לשנתיים רשיון מוענק המעונות שלמרבית מכיוון הדוח. הפקת למועד שקדמו בשנתיים פיקוח
את מציג הדוח המעונות. כלל על ביותר העדכניים הנתונים יופיעו שבדוח הרי יותר), קצרה לתקופה

הפיקוח. פריטי 194 את המקבצים הנושאים 12 לפי הנתונים
הנוכחית בהפקה המשתתפים המעונות מספר לספירת העוזר רץ מספר מופיע ביותר הימני בטור ■

הדוח. של
ויישוב. מעון שם מעון, מספר המעון, של המזהים הנתונים מופיעים הבאים בטורים ■

להיות יכול זה ביקור במעון. האחרון הפיקוח ביקור בוצע בו התאריך מופיע מימין החמישי בטור ■

מעקב. ביקור או מקיף פיקוח ביקור
שנמצאו הלקויים הפריטים שיעור שהוא "ציון" נושא בכל מופיע הבאים הטורים בשניםעשר ■

הפריטים מספר בנושא). הלקויים הפריטים אחוז את נקבל ב100 זה ציון נכפיל (אם בנושא
הנושא. לשם מתחת בכותרת מופיע נושא כל מורכב מהם

שיעור יש הנושאים 12 מתוך בכמה כלומר הלקויים, הנושאים מספר מופיע האחרון שלפני בטור ■

כלקוי. נושא המגדיר מ0.33, גבוה ליקויים
הפריטים מסה"כ הלקויים הפריטים שיעור שהוא המסכם המדד ציון מופיע האחרון בטור ■

בסימונים להתמצא העוזרות הערות מופיעות הדוח של הראשון החלק בסוף במעון. שנבדקו
בהמשך. ראה אלו להערות מפורט הסבר בדוח. השונים

שקדמו בשנתיים מקיף פיקוח ביקור בוצע לא בהם מעונות רשימת מופיעה הדוח של השני בחלק ■

הדוח. הפקת למועד
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המשתתפים המעונות מספר לספירת העוזר רץ מספר מופיע זו ברשימה ביותר הימני בטור ■

הדוח. של הנוכחית בהפקה
מעון. ושם מספר  המעון של המזהים הנתונים מופיעים הבאים בטורים ■

וחתכים מיונים לפי להפקה ניתן זה דוח המעון. של הרשיון סיום תאריך נרשם האחרון בטור ■

שונים.

בדוח: נכון לעיון חשובות הנחיות מספר להלן רבים, נתונים ומציג מורכב הדוח
המעקב. בביקורי המדווחים התיקונים נתוני את כולל כלומר, עדכני, סצב מציג הדוח א.

פריטים כלל נמצאו שלא מסמן 0 כאשר ל1 0 בין נע המסכם) המדד (וכן נושא לכל הציון ב.

לקויים. נמצאו בנושא הפריטים שכל מסמן ו1 בנושא לקויים
ומסומן (1993 בשנת לזקן השירות החלטת (לפי ללקוי נחשב 0.33 מעל ציון שמקבל נושא ג.

.(*) בכוכבית
עם לבדוק יש זה במקרה נבדקו. לא בנושא מהפריטים מ^30 שלמעלה מציינת (#) סולמית ד.

ומדוע. נבדק שחלקו או נבדק לא הנושא האם המפקח
הנושאים בכל הציונים בין ההשוואה ולכן לנושא, מנושא שונה הפריטים מספר כי לב לשים יש ה.

נושא. בכל הפריטים במספר להתחשב צריכה
12 ועד (0.33 מעל ציון = לקוי נמצא לא מהנושאים אחד (אף 0 בין נע לקויים נושאים מספר ו.

ליקויים). נמצאו שנבדקו הנושאים (כל
נמצאו בו שנבדקו הפריטים מ^33 למעלה אשר מעון ל1, 0 בין נע המסכם המדד ציון ז.

השירות החלטת (לפי במעון ירודה טיפול איכות על שמצביעה (*) כוכבית עם יופיע לקויים,
.(1993 בשנת לזקן

שבמעון מכך נובע זה מ0. גבוה מסכם מדד וציון 0  לקויים נושאים מספר שיופיעו ייתכן ח.

בנושא. ליקוי המציינים 339S גבול את שיעורם עבר לא נושא באף אך לקויים פריטים נמצאו
המעונות שקיבלו הציונים ממוצע את משקף הציון כאשר ל1 0 בין נע לנושא ממוצע ציון .0

לקוי. שהנושא לכך כסימול  0.33 מעל יהיה הציון כאשר תופיע (*) כוכבית נושא. בכל בחתך
בתקופת מקיפים פיקוחים בהם בוצעו שלא מעונות רשימת מופיעה הדוח של השני בחלק י.

לכך. הסיבה לברר יש רטרואקטיבית). (שנתיים הדוח

וחתכים מיונים 6.2.2
מיונים:

כלומר, יורד, בסדר הלקויים הנושאים מספר לפי תופיע המעונות רשימת לקויים: נושאים מספר א.

הדוח. בראש יופיעו ביותר הגרועים המעונות
המעונות כלומר, יורד, בסדר המסכם המדד ציוני לפי תופיע המעונות רשימת מסכם: מדד ציוני ב.

הדוח. בראש יופיעו ביותר הגרועים
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חתכים:

הדוח. צרכן של הדרישה לפי יופיעו, מעונות אילו מגדירים החתכים
בארץ המעונות לכלל כללי: א.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

מפקחים לפי מפקח: ג.

הפקה ומועדי נמענים 6.2.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 בנספח ראה ■£"

המפקחים לכל ודצמבר יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "מפקח" בחתך דוח מחוזיים: מפקחים א.
לעיונם. ויועבר

המפקח לעיון ויועבר ודצמבר יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "כללי" בחתך דוח ארצי: מפקח ב.

הארצי.

בחודש בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: בשירות המחוזיים והמפקחים ארצית מפקחת אחות ארצי, מפקח ג.

המחוזיים המפקחים לכל ויועבר המחוזות לכל "אזור" לפי בחתך וכן "כללי" בחתך ספטמבר
לזקן. השירות מפקחי בפורום דיון לצורך הארציים למפקחים וכן

לחברי ויועבר "כללי" בחתך אוקטובר בחודש בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: השירות הנהלת צוות ד.

שנתית. עבודה תכנית הכנת במועד דיון לצורך לזקן השירות הנהלת צוות
לצרכים בהתאם לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק השונים ובמיונים בחתכים זה דוח ה.

השוטפים.

בדוח מיוחדים שימושים 6.2.4
רמת של ברורה ארצית תמונה לקבל מאפשר הדוח טיפול. איכות רמת לפי מעונות דירוג א.

נתון. זמן בכל ממשלתי שבפיקוח המעונות כלל של הטיפול איכות
בצורה הפיקוח אמצעי הפעלת את לתכנן השירות להנהלת מאפשר המעונות דירוג ב.

מסוימת בשנה ניתן למשל, כך, הטיפול. איכות לפי המעונות התפלגות פי על דיפרנציאלית,
או קודמת, בשנה ביותר הגרועים נמצאו אשר המעונות על לפיקוח מיוחדים אמצעים להקדיש
ביותר. הגבוה הממוצע הליקויים שיעור ובעל ביותר כבעייתי עלה אשר מסוים בנושא לטיפול
בנושא התמחות תעריף, הפחתת או תעריף העלאת או תמריצים מתן לגבי יסייע המעונות דירוג ג.

מסוים.

המסכם). המדד פי (על רשיון למתן בקריטריונים יסייע מעונות דירוג ד.
מעונות. קבוצת ולפי מעון לפי בעייתי נושא איתור ה.

תהליך אחר נוסף בקרה כלי מהווה האחרונות לשנתיים עליהם נתונים שאין המעונות רשימת ו.

שנתיים. במהלך פיקוח בו היה שלא מעון להיות יכול לא כעיקרון הפיקוח.
טווח. ארוכת פיקוח מדיניות לתכנון ביותר חשוב מידע מקור מהוות הדוח כללי, באופן ז.
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ראשון" "מיון בביקורי שנמצאו ליקו"ם סיכום 6.3
המחשוב מערכת למפעיל במדרין 6.12 בסעיף ראה הדוח להפקת הנחיות מ

.12 בנספח ראה הדוח דוגמת

הדוח תיאור 6.3.1
הפועלים במעונות הראשוני" ה"מיון בביקורי שנאספו כפי הטיפול איכות נתוני את מציג זה דוח
מעוניינים לגביה לתקופה הדוח את להפיק ניתן לרשיון. בבקשה מעולם פנו לא ואשר רשיון ללא

חלקים: שני לדוח שונים. חתכים ולפי בנתונים
הראשוני". ה"מיון בביקור לבדוק שיש הפריטים כל רשימת מופיעה הדוח של הראשון בחלק א.

נבדק לא בהם המעונות ואחוז מספר את משקף השני הטור הפריט; שם מופיע הראשון בטור
אופטימלי). במצב מלאה בדיקה לשקף צריך זה (טור הראשוני" ה"מיון בביקור הפריט כלל
מלמד הרביעי הטור לקוי. הפריט נמצא בהם המעונות ואחוז מספר את משקף השלישי הטור

לתיקון. ניתן לקוי שנמצא הפריט בהם המעונות ואחוז מספר על
כפי התפקודי, מצבם לפי אלו, במעונות החיים הזקנים סךכל מופיע זה דוח של השני בחלק ב.

הראשוני". ה"מיון בביקורי המפקחים עלידי שדווח

חתכים 6.3.2
בארץ המעונות לכלל כללי: א.

ודרום מרכז צפון, מחוזות: לפי אזור: ב.

מפקחים לפי מפקח: ג.

הפקה ומועדי נסענים 6.3.3
ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח ראה נ*

המפקחים לכל ודצמבר יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "מפקח" בחתך דוח מחוזיים: מפקחים א.

לעיונם. ויועבר
המפקח לעיון ויועבר ודצמבר יוני בחודשים בשנה פעמיים יופק "כללי" בחתך דוח ארצי: מפקח ב.

הארצי.

בחודש בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: בשירות המחוזיים והמפקחים ארצית מפקחת אחות ארצי, מפקח ג.

המחוזיים המפקחים אל ויועבר המחוזות לכל "אזור" לפי בחתך וכן "כללי" בחתך ספטמבר
לזקן. השירות מפקחי בפורום דיון לצורך הארציים והמפקחים

לחברי ויועבר "כללי" בחתך אוקטובר בחודש בשנה פעם יופק זה דוח לזקן: השירות הנהלת צוות ד.
שנתית. עבודה תכנית הכנת במועד לזקן השירות הנהלת צוות

לצרכים בהתאם לזקן השירות הנהלת אנשי דרישת לפי יופק השונים בחתכים זה דוח ה.

השוטפים.
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בדוח מיוחדים שימושים 6.3.4
וכן ה"פירטיים", הקטנים במעונות ביותר השכיחים הלקויים הפריטים את לשקף יכול הדוח א.

נמוכה. הליקויים של ששכיחותם או ליקויים כלל בהם שאין הפריטים את
רשיון. לקבלת פונים שאינם המעונות כלפי פיקוח מדיניות לקביעת בסיס לשמש יכול הדוח ב.

אלו. במעונות הזקנים אוכלוסיית על תמונה נותן הדוח ג.

את מציג הוא במעונות, הטיפול איכות על הארצית התמונה את "משלים" בדוח המידע ד.

את לתכנן השירות להנהלת ומאפשר בארץ, הטיפול איכות מבחינת ביותר הגרועים המעונות
רשיון. ללא הפועלים מעונות של בתופעה לטיפול הדרכים
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1 נ0פח

ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח
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ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח

הפקה מועדי ומיונים חתכים נמענים דוח שמ ,

יוני, מארס, חודשים: ל3 אחת ומעונות "פעילים" מעונות מיון "מפקח", חתך מחוזיים מפקחים מעונות רשימת
ודצמבר ספטמבר ל"משפט"

חודשים ל3 אחת "אזור" לפי חתך מחוזות מנהלי
ודצמבר יוני בשנה: פעמיים לפי מיון המחוזות, שלושת לפי "אזור", לפי חתך לזקן השירות מנהל

היישוב שם של א'ב'

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים לפי מיון המחוזות, שלושת לפי "אזור", לפי חתך חברתיים לשירותים האגף מנהל
היישוב שם של איבי

דרישה לפי השוטפים לצרכים בהתאם השונים החתכים לזקן השירות הנהלת מעונות על סטטיסטי דוח
ודצמבר יוני בשנה: פעמיים האחרונה השנה לתקופת "כללי" חתך מפקחת ואחות הארצי המפקח רשיון תנאי על סטטיסטי דוח

ארצית
ודצמבר יוני בשנה: פעמיים האחרונה השנה לתקופת "כללי" חתך

מפקחים מחוזיות: מעונות ועדות 
ארציים ומפקחים מחוזיים m

דצמבר בשנה: פעם האחרונה השנה לתקופת "כללי" חתך
לזקן השירות הנהלת חברי

מקיף פיקוח לפני "מעון" לפי חתך המעון על והמפקח המעון מנהל דיירים נתוני ריכוז

ספטמבר בשנה: פעם "אזור" לפי וחתך "כללי" חתך ארצית מפקחת אחות ארצי, מפקח
בשירות המחוזיים המפקחים ופורום

לזקן
אוקטובר בשנה: פעם "כללי" חתך

(לדיון לזקן השירות הנהלת צוות
שנתית) עבודה תכנית הכנת במועד

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "כללי" חתך מפקחת ואחות הארצי המפקח במעונות זקנים תנועת
ארצית

דרישה לפי השוטפים הצרכים בהתאם שונים חתכים
לזקן השירות הנהלת ן



(המשך) ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספח

הפקת מועדי ומיונים חתכים ___ נמענים : דוח שם
לחודש אחת רשיון" סיום "מועד לפי מיון "מפקח", לפי חתך מחוזיים מפקחים במעונות הפיקוח שלבי ביצוע

לחודש אחת רשיון" סיום "מועד לפי מיון "כללי", חתך הארצי המפקח
לצרכים בהתאם דרישה לפי שונים ומיונים חתכים לזקן השירות הנהלת

השוטפים
ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "מפקח" לפי חתך מחוזיים מפקחים במערכת תקופתית פעילות סיכום

הפיקוח
יולי, אפריל, ינואר, רבעון: כל "כללי" חתך הארצי המפקח

אוקטובר

דרישה לפי השוטפים לצרכים בהתאם שונים חתכים לזקן השירות הנהלת
יולי, אפריל, ינואר, רבעון: כל "אזור" לפי חתך המפקח עם (לבדיקה מחוזות מנהלי

אוקטובר המחוזי)
m̂

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "מפקח" לפי חתך מחוזיים מפקחים הפיקוח במערכת פעילות פירוט
לתקופה

יולי, אפריל, ינואר, רבעון: כל "כללי" חתך ארצי מפקח
אוקטובר
דרישה לפי השוטפים לצרכים בהתאם שונים חתכים לזקן השירות הנהלת

יולי, אפריל, ינואר, רבעון: כל "אזור" לפי חתך מחוזות מנהלי
אוקטובר

בספטמבר בשנה פעם ולפי פריטים לפי "אזור", חתך "כללי", חתך ומפקחים המעונות על מפקחים הטיפול באיכות ליקויים
נושאים מפקחי בפורום (לדיון הארציים

לזקן) השירות

באוקטובר בשנה פעם נושאים ולפי פריטים לפי "כללי" חתך במועד (לדיון לזקן השירות הנהלת
שנתית) עבודה תכנית הכנת

השונים לצרכים בהתאם שונים חתכים לזקן השירות הנהלת



(המשך) ונמענים דוחות הפקת מועדי לוח :1 נספרו

הפקה מועדי ומיונים חתכים נמענים ._^___ דוח שם
ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "מפקח" חתך מחוזיים מפקחים הפיקוח ממצאי של עדכני סיכום דוח

מעונות לפי

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "כללי" חתך ארצי מפקח

בספטמבר בשנה פעם "אזור" חתך "כללי", חתך ארצית מפקחת אחות ארצי, מפקח
בפורום (לדיון אזוריים ומפקחים

לזקן) השירות מפקחי

באוקטובר בשנה פעם "כללי'' חתך במועד (לדיון לזקן השירות הנהלת
שנתית) עבודה תכנית הכנת

דרישה לפי השוטפים לצרכים שונים,בהתאם ומיונים חתכים לזקן השירות הנהלת
m

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "מפקח" חתך מחוזיים מפקחים "מיון בביקורי שנמצאו ליקויים סיכום יי'
ראשון"

ודצמבר יוני בשנה: פעמיים "כללי" חתך ארצי מפקח
בספטמבר בשנה פעם "אזור" חתך "כללי", חתך ארצית מפקח אחות ארצי, מפקח

בפורום (לדיון מחוזיים ומפקחים
לזקן) השירות מפקחי

באוקטובר בשנה פעם "כללי" חתך הכנת (במועד לזקן השירות הנהלת
שנתית) עבודה תכנית

דרישה לפי השוטפים לצרכים בהתאם שונים חתכים לזקן השירות הנהלת



2 נספח

המעונות" "רשימת מדוח חלק דוגמת
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המעונות" "רשימת מדוח חלק דוגמת :2 נספח

ישראל מדינת

והרווחה העבידה משרד
ל*קן השירות

23/10/1996 הפקה: תאריך
עמידים 10 מתוך 1 מספר ו1מוד

מלא דוח
פעיל מעיו סוג:

כללי משני: חיתוך , כללי ראשי: חיתוך מעון, מספר מיון
ב

taaa ע
תאריך מטות ל

י סיום מפקח =============== י מספר מספר
רשיון עו"ס אחות סעו תשו עצמ מנהל ת טלפון פקס מיקוד כתובת ישוב מעון שם מעון סדורי

(■m
ו ברק בני לזקנים מנוחה בית 1001 1

ברק בני ויזניץ שלום בית 1002 2

ים בת הסלע חוף 1005 3
ים בת באבוב נוה 1006 4

ים בת התכון ס.הים 1007 5

גבעתיים גבעתיים משען 1009 6
נדרה אורנים נוה 1011 7

! הרצליה משהד 1012 8
! הרצליה פרוטאה בית 1013 9

הרצליה הרצליה דבורה 1014 10
הרצליה הרצליה אבות בית 1015 11

הרצליה הולנד עולי 1016 12
הרצליה שלום בית 1020 13
חולון חולון משען 1022 14

סבא כפר המבריא 1024 15
סבא כפר סולומונס ורה 1025 16
כפרסבא בכפר בית 1026 17
כפרסבא התכוןכ"ס ס.הים 1027 18

שמריהו כפר אביב נוה מועדון 1028 19
נתניה ע בית  חיים תפארת 1030 20



3 נספח

במעונות" מעונות/שסחים על ייסססיססי דוח דוגמת
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במעונות" מעונות/שטחים על "סטטיסטי דוח דוגמת :3 נספח
ישראל מדינת

והרווחה העבודה משרד
לזקן השירות

23/10/96 הפקה: תאריך
במעונות מעונות/שטחים על סטטיסטי דוח

עמודים 3 מתוך 1 מספר עמוד
כללי חתל:

169 : בחתך מעונות סה"כ
136 : האחרונות בשנתיים נתונים יש בהם בחתך מעונות סה"כ

: קומות 2 מעל מבנים יש בהם מעונות

למוסד ממוצע מיטות מספר

t ים לעצמאי

: לתשושים
. לעצמאים/תשושים
: לסיעודיים

: נפש לתשושי
ו סה"כ

שעות סהייכ מספר התפקיד
שבועיות העובדים

: מנהל/ת
: בית אם

: רופא/ה
: אח/ות
1 עו"ס/ית
: חברה/תעסוקה עובד/ת
: פיזיותרפיסט/ית

f בעיסוק מרפא/ה
t עזר כוח

: ניקיון עובדי
: מטבח עובדי

ו שומרים

: אחזקה עובדי

: מנהל עובדי
: * הלילה עובדי

.../.
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 2 

23/10/96 הפקה: תאריך
(המשל) במעונות מעונות/שטחים על סטטיסטי דוח

עמודים 3 מתוך 2 מספר עמוד

במעון חיים אורח

המוסדות מספר חיים אורח

דתי יהודי
מסורתי יהודי
חילוני יהודי

מוסלמי
נוצרי
אחר

ההכשר סוג

רלוונטי לא כשר לא כשר

מוסדות: מספר

תפקודי מצב לפי קבלה תנאי

מוסדות מספר תפקודי מצב

עצמאי/תשוש
נפרדת למחלקה תשוש

סיעודי
נפש תשוש

המעון לרשות מקצועיים יועצים
מוסדות מספר התחום

רפואיסיעודי
אישיחברתי

תזונתי
אחר

מגורים יחידות

ממוצע מספר מספר
למעון המעונות היחידות היחידה סוג

צמודים שירותים ללא מגורים יחידת
צמודים שירותים עם מגורים יחידת

מצוקה לקריאת מערכת מותקנת בה מגורים יחידת
מצוקה לקריאת מערכת מותקנת בהם שירותים חדרי
לבד להתגורר אפשרות קיימת בהן יחידות מספר

ממוצע מספר
החדרים מספר המעונות החדרים מספר סה"כ התפקוד סוג

תשושים
עצמאיים
סיעודיים



 3 

23/10/96 הפקה: תאריך
(המשל) במעונות מעונות/שטחים על סטטיסטי דוח

עמודים 3 מתוך 3 מספר עמוד

כלליים ושטחים חדרים פירוט

ממוצע ממוצע סה"כ סה"כ
כולל שטח מספר כולל שטח מספר
(במ"ר) למעון חדרים (במ"ר) חדרים שטח אפיון

משרדים חדרי
יום/תעסוקה חדרי

אוכל חדרי
חלוקה מטבחי

ציבוריות אמבטיה יחידות

כולל שטח ממוצע מספר כולל שטח סהייכ
(במ"ר) המעונות (במ"ר) שטח איפיון

רופא חדר
פיזיותרפיה חדר

סניטריים כלים חדר
כביסה איסוף חדר
מזון מוצרי מחסו
וספרייה מועדון

אחות/טיפולים חדר
מרכזי מטבח

ניקוי חומרי מחסו
נקייה כביסה חדר

תרבות חדר
לובי

סה"כ: בנוי שטח
סה"כ: חוץ שטחי
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4 נספח

הרשיון" תנאי על "0ט0י00י דוח דוגמת

45



הרשיון" תנאי על "סטטיסטי דוח דוגמת :4 נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

23/10/96 הפקה: תאריך
הרשיון תנאי על סטטיסטי דו"ח

עמודים 1 מתוך 1 מספר עמוד

כללי חתך:

170 בחתך: המעונות מספר

22 המבוקשת: לתקופה נתונים יש להם המעונות מספר

רשיון: למתן תנאים

מספר
אחוז מספר הפריט

ממספר המעונות בדוח
המעונות בתנאי התנאי של מילולי פרוט הממצאים

18.1 4 האוכל לחדר מדרגות ללא גישה 1.1
22.7 5 חדפעמי לשימוש סיעודי ציוד מלאי 1.16
9.0 2 ביממה שעות 24 במשך לרחצה חמים מים 2.8
27.2 6 התקן לפי בחדרים צפיפות 2.9

עזר וכוח אחיות של מספקת נוכחות 3.7
9.0 2 ערב במשמרת

עזר וכוח אחיות של מספקת נוכחות 3.8
36.3 8 לילה במשמרת
36.3 8 התקן לפי עו"ס משרת 3.10
13.6 3 מתאימה למסגרת סיעודיים בהעברת טיפול 10.6

72.7 16 תנאי כל ללא $$$
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5 נספח

דיירים" נתוני "ריכוז דוח דוגמת
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דיירים" נתוני "ריכוז דוח דוגמת :5 נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות
עמודים 2 מתוד 1 מספר עמוד

מספר:1 עותק
הדוח:23/10/96 הפקת תאריך

(כללי) דיירים נתוני ריכוז
15/03/94  08/08/96 : בדוח המשתתפים הטפסים תאריכי טווח

144 המעונות: מספר

אחוז מספר דמוגרפיים: נתונים

גיל:
9 536 ומטה 74
38 2264 7584
53 3155 ומעלה 85

הכל:<5955 סד
84 ממוצע: גיל

מיו:
28 1691 גבר
72 4264 אשה

הכל:<5955 סך
לידה): (ארץ מוצא

8 464 אסיה
7 429 אפריקה

78 4628 אירופה
1 65 אמריקה
5 315 ישראל
1 54 ידוע לא

הכל:<5955 סך
במעון: וותק

33 1936 ומעלה שנים 5
22 1309 שנים 34
18 1056 שנים 12
28 1654 משנה פחות

הכל:<5955 סך
הרווחה: משרד ע"י הפניה

26 1578 הרווחה: משרד ע"י הופנו
74 4377 הרווחה: משרד ע"י הופנו לא

הכל:<5955 סד
האחרונה: בשנה אשפוזים

שאושפזו<:2 (לאלו לדייר אשפוזים ממוצע 2292 מספר:
במעונות החדרים ממספר אחוז מספר

חדרים
צפיפות:

33 308 בלבד: אחד דייר גר בהם חדרים
20 186 דיירים: שני גרים בהם חדרים
47 444 דיירים: 2 מ יותר גרים בהם חדרים

הכל:<938 סך
המעונות את העוזבים ממספר אחוז מספר

קודם: טופס מילוי מאז תחלופה
7 194 קרוביהם: בית לביתם/ חזרו
1 36 בבי"ח: מאושפזים
24 694 אחרים: למעונות עברו
14 407 במעון: סיעודית למחלקה עברו
54 1567 נפטרו:

הכל:<2898 סך
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 2 
ישראל מדינת

והרווחה העבודה משרד
לזקן השירות

עמודים 2 מתוך 2 מספר עמוד
מספר:1 עותק

הדוו23/10/96:1 הפקת תאריך
(כלליהמשד) דיירים נתוני ריכוז

אחוז מספר תפקודיים: נתונים

תפקודי: סווג
45 2684 עצמאי:
47 2776 תשוש:
8 467 סיעודי:

הכל:<5927 סך
קוגניטיבי: מצב

62 3673 צלול:
22 1291 קלה: קוגנטיבית ירידה
11 651 בינונית: קוגניטיבית ירידה
5 312 קשה: קוגניטיבית ירידה

הכל:<5927 סך
באכילה: קושי

92 5424 כלל: לעזרה זקוקים אינם
5 322 חלקית: לעזרה זקוקים
3 161 מלאה: לעזרה זקוקים
0 18 זריקה: או זונדה באמצאות מואכלים

23=35:5::==

הכל:<5925 סד
בשירותים: ושימוש השתן סוגר על שליטה

75 4438 בשירותים: בשימוש ועצמאים הסוגר על שולטים
6 377 בשירותים: בשימוש חלקית לעזרה זקוקים אך שולטים
2 108 בשירותים: בשימוש מלאה לעזרה זקוקים אך שולטים
6 353 השתן: סוגר על חלקי באופו שולטים
11 649 וכד': בחיתולים משתמשים הסוגר, על שולטים לא כלל

הכל:<5925 סך
ראייה: קשיי

82 4858 מתאימים: משקפיים מרכיבים או בראייה, מתקשים לא
14 834 הזולת: לעזרת זקוקים אינם אך בראייה מתקשים
4 232 עיוורים: או הזולת לעזרת וזקוקים בראייה מתקשים

הכל:<5924 סך
רחצה: קשיי

39 2297 ברחצה: לעזרה זקוקים אינם
14 811 הרחצה: בזמן בלבד להשגחה זקוקים
21 1239 ניגוב): חלקי, (סיבון ברחצה חלקית לעזרה זקוקים
27 1580 ברחצה: מלאה לעזרה זקוקים

הכל:<5927 סך
ניידות: קשיי

78 4616 הזולת: עזרת ללא מתהלכים
3 171 הזולת: עזרת ללא גלגלים בכיסא רק כמעט מתנועעים
8 473 הזולת: של חלקית השגחה תוך מתהלכים
5 316 הזולת: של וקבועה צמודה עזרה תוך מתהלכים
6 למיטה:349 זולת/מרותק ע"י המובל כיסא בעזרת רק מתנועעים

הכל:<5925 סך
בדידות: הרגשת

83 4930 בדידות: מהרגשת סובלים אינם
17 992 המטפל: הצוות הערכת לפי בדידות מהרגשת סובלים

הכל:<5922 סך
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6 נספח

במעונות" דיירים "תנועת דוח דוגמת
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במעונות" דיירים "תנועת דוח דוגמת :6 נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

30/10/1996 הפקה: תאריך

01/01/1995  31/12/1995 שבין: לתקופה במעונות דיירים תנועת

כללי חתך:

94 הנ"ל: לתקופה נתונים נמצאו להם המעונות מספר

7,899 בדוח: שנכללו במעונות התקן מיטות מספר

| ממספר ז אחו | מספר |

| המיטות | |

| 1.4831 | 117 / קרובים לבית או לביתם חזרו

| %1.73 / 137 ן אחר למעון עברו

| .q%85 | 67 / במעון סיעודית למחלקה עברו

.| s%33 | 421 | נפטרו
1 1 1 .
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7 נספרו

במעונות" הפיקוח שלבי "ביצוע מדוח חלק דוגמת
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במעונות" הפיקוח שלבי "ביצוע מדוח חל? דוגמת :7 נספח
ישראל מדינת

והרווחה העבודה משרד
ליקן השירות

23/20/96 הפקה: תאריך
הפיקוח שלבי ביצוע דוח

כללי . מעון מספר : לפי מיון
עמודים 8 מתוך 1 מספר עמוד

|ביקור |מועד |הנפקת |מעקב |מעקב |מעקב דווו|ביקור נשלח | ביקור | |נשלח טי |נשלח מפקח |שס |ישוב מעון |מספר|שם
|מיון |סיום |רשיון |שלישי |0ינ.> |ראשון |מו"מ |למפקחים פיקוח | |חומר |נתוני |עו"ס | |מעון|

|ראשוני |הרשיון | | | | | | | |לפיקוח |דיירים || ||
I / / I / / I / / |( ) / / |( ) / / |( ) / / |( ) 1 1 / 1 1 / 1 1 \ 1 1 / 1 1 / 1 1 \ ברק ל*קניס|בני מנוחה |1001|בית 1|//|//|//|()//i()//|C)//|C)//i//|//|//|//| 1 1\ ברק |בני ויזניץ שלום |1002|בית 2|//|//|//|()//|()//|()//|()//|//|//|//|//| 1 1 \ |בתים הסלע nmjiOOsj 3 ^|//|//|//|()//|()//|()//i()//|//|//j//j//| / / |d. arj באבוב |1006|נוה 4 //|י" |// |// |()// |()// |()// |()//|//|// |//j//j //| |גבעתיים גבעתיים |1009|משען 5|//|//|//|>)//|()//|()//|()//|//|//i//j//j / / \ |נדרה אורנים rmj1011j 6|//|//|//|()//|()//|<)//|()//|//|//|//|//| 1 1 \ |הרצליה 7™njl012j 7|// |// |// |()// |()// |()// j()//j//j// |//|//| 1 1\ |הרצליה פרוטאה |1013|בית 8|//|//|//|>)//|(<//|()//|()//|//|//|//|//| //| |הרצליה הרצליה |1014|דבורה 9|//|//|//|()//|(<//|()//|()//|//|//|//|//| 1 1\ |הרצליה הרצליה אבות |1015|בית 10|//|//|//|()//|C)//i()//|()//|//|//|//|//j 1 1\ |הרצליה הולנד |1016|עולי 11|//|//|//|()//|()//|()//|()//|//j//|//|//| //| |הרצליה שלום |1020|בית 12|//|//|//|()//|><//|()//|()//|//|//|//|//| 1 1\ |חולון חולון 1viudJ1022J 13|//|//|//|()//|(>//|<)//|<)//|//|//|//|//| 1 1\ סבא |כפר |1024|המבריא 14|//|//|//|()//|(<//|()//|()//j//j//|//|//j // שמריהו| |כפר אביב נוה |1028|מועדון 15
| // | // | // |()// |()// |()// |(<// | // | // | // | // | // | בית|נתניה  ים חי |1030|תפארת 16|//|//|//|()//|()//|()//|()//|//|//|//|//| 1 1\ |נתניה הוהב גיל |1032|בית 17|//|//|//|()//|()//|()//|>)//|//|//|//|//| / / | |נתניה צאני |1033|קרית 18|//|//|//|>)//|()//|>)//|()//|//|//|//|//| //| ו|נתניה ע"ש בנים |1035|תפארת 19
1 / / 1 / / 1 / / |( ) / / |( ) / / |( ) / / |( ) / / | / / | / / | / / | / / | 1 1\ י|נתניה ע"ש בנים |1036|תפארת 20|//|//|//|></<'|(<//|><//|(<//|//|//|//|//| //| יצחק|נתניה נוה הים |1037|עין 21|//|//|//|><//|><//|><//|><//|//|//|//|//| //| |נתניה |1038|נרינשטיין |//|//|//|//|//()|//()|//ג<|//><|//|//|//|22 //| (|נתניה  הורים |1039|משכנות 23

נוסף מעקב לבקור המלצה >+<: מקרא
רשיון למתן המלצה >$<

רשיון מתן לאי nsinn <X<



8 נספח

לתקופה" הפיקוח במערכת פעילות "סיכום דוח דוגמת
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לתקופה" הפיקוח במערכת פעילות "סיכום דוח דוגמת :8 נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

30/10/1996 הפקה: תאריך

לתקופה הפיקוח במערכת פעילות סיכום

31/12/1995 תאריך: עד 01/01/1995 מתאריך:

הארץ כלל חתך:

170 (בחתך): מעונות סה"כ

בחתך מהמוסדות אחוז מעונות מספר

58.24 99 דיירים: נתוני טופס הדפסת .1
44.12 75 מדגם: והוצאת דיירים נתוני טופס קליטת .2
47.65 81 המקיף: הפיקוח ביקור .3
38.24 65 ומתן: משא ביקור .4
18.82 32 :1 מעקב ביקור .5
7.65 13 :11 מעקב ביקור .6
2.94 5 :111 מעקב ביקור .7
5.88 10 רשיון: מתן למתן/אי המפקח המלצת .8
5.88 10 רשיון: הדפסת .9

ביקורים מספר מעונות מספר

21 21 ראשוני" "מיון 10.ביקור
145 83 נוספים: 11.ביקורים
11 10 להדרכה: מהם:
13 12 מסוימים: דיירים של בעניין לטיפול
17 12 מאחרים: או ממשפחה תלונות בדיקת
4 4 חירום: במצב טיפול

103 63 המעון: מצב של שגרתית בדיקה
82 56 אחר:
77 55 פתע: ביקורי שהיו נוספים 12.ביקורים

196 פיקוח: ביקורי סה"כ
362 ביקורים: של כללי סה"כ

 ™_____________.^_________

בחתך מהמוסדות אחוז מעונות מספר

18.82 32 כלשהו: ביקור בוצע לא בהם מעונות
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9 נ90רו

לתקופה" הפיקוח במערכת פעילות "פירוס דורו דוגמת
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לתקופה" הפיקוח במערכת פעילות "פירוט דוח דוגמת :9 נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

23/10/1995 הפקה: תאריך

01/01/1995  31/12/1995 התאריכים: לתקופה,ביו הפיקוח במערכת פעילות פירוט דו"ח

מעון שם לפי מיון ב. עו"ס: מפקח/ת עבור:

17 בחתך: מעונות סה"כ

דיירים: נתוני טופס הדפסת

14/06/1995 ירושלים אליסיה בית 2006 1
26/07/1995 ירושלים גונן משען 2009 2
01/03/1995 ירושלים עמית נוה 2007 3
24/05/1995 אורה מושב הרים נוף 2010 4

מדגם: והוצאת דיירים נתוני טופס קליטת

03/08/1995 ירושלים אליסיה בית 2006 1
17/01/1995 גת קרית ק.גת מוגן דיור 2051 2
21/05/1995 ירושלים עמית נוה 2007 3
31/07/1995 אורה מושב הרים נוף 2010 4

המקיף: הפיקוח ביקור

04/12/1995 ירושלים אליסיה בית 2006 1
01/02/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 2
18/01/1995 ירושלים יצחק ויזרע 2023 3
12/06/1995 ירושלים גונן משען 2009 4
17/07/1995 ירושלים עמית נוה 2007 5
03/09/1995 אורה מושב הרים נוף 2010 6

ומתן: משא ביקור

08/05/1995 ירושלים אירופה עולי הורים בית 2002 1
29/03/1995 ירושלים טובה) >שיבה הבוכרים 2005 2
08/05/1995 ירושלים יצחק ויזרע 2023 3
21/11/1995 ירושלים עמית נוה 2007 4

:1 מעקב ביקור

08/05/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 1
21/06/1995 ירושלים יצחק ויזרע 2023 2

.../.
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:11 מעקב ביקור

22/10/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 1
04/12/1995 ירושלים יצחק ויזרע 2023 2

ן: רשיו מתן למתן/אי המפקח המלצת

09/08/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 1

ו: רשיו הדפסת

30/08/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 1

נוספים: ביקורים
22/02/1995 אשדוד אשדוד אבות בית 2024 1
24/07/1995 ירושלים טובה) (שיבה הבוכרים 2005 2
21/02/1995 ירושלים רוכליו ע"ש הספרדי 2022 3
13/03/1995 ירושלים רוכליו ע"ש הספרדי 2022 4
09/08/1995 ירושלים רוכליו ע"ש הספרדי 2022 5
15/02/1995 ירושלים מוצא הרופא מעון 2008 6
24/07/1995 ירושלים מוצא הרופא מעון 2008 7
05/01/1995 גת קרית גת קרית משפחתון 2102 8
14/06/1995 גת קרית גת קרית משפחתון 2102 9
17/05/1995 ירושלים המאוחד הורים נוה 2011 10
11/06/1995 ירושלים החומות שומרי 2004 11

ב. עו"ס: מפקח/ת  מפקח בחתך: למעונות הפיקוח זמן ממוצע

אחות מפקחת עו"ס מפקח/ת דיירים: 39 מעל דרים בו במעון

דקות 22.63 דקות 21.58 קשיש: ריאיון זמן ממוצע

שעות 7.45 שעות 7.27 כולו: הביקור זמן ממוצע

אחות מפקחת עו"ס מפקח/ת דיירים: ל40 מתחת דרים בו במעון

שעות 3.50 שעות 3.00 כולו. הביקור זמן ממוצע
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10א נספח

פריסיםיי לפי  הסיפול באיכות "ליקויים מדוח חלק דוגמת
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פריטים" לפי  הטיפול באיכות "ליקויים מדוח חלק דוגמת 10א: נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

23/10/1996 הפקה: תאריך

עדכני ומצב המקיף הפיקוח בביקור פריטים) (לפי הטיפול באיכות ליקויים
01/01/1995  31/12/1995 שבין: בתקופה נערך המקיף הפיקוח ביקור בהם למעונות

כללי חתך:

n=73 מקיף: פקוח ביקור נערך בהם המעונות מספר
עדכני: מצב המקיף הפיקוח בביקור

נמצא בהם מעונות בהם מעונות נבדק בהם מעונות
כיום לקוי הפריט לקוי הפריט נמצא סד מתוך הפריט
שנבדקו מהמעונות שנבדקו מהמעונות בחתך: המעונות

*1 מספר 9 מספר *י מספר הפריטים

וציוד מבנה (1
25 1 5 4 99 73 האוכל לחדר מדרגות ללא גישה 1.1
0 0 0 0 99 73 ישיבה מקומות של מספיק מספר 1.2

האוכל בחדר 1.2
0 0 3 2 99 73 האוכל בחדר ושולחנות כיסאות 1.3

לרחיצה ניתנים 1.3
0 0 3 2 97 72 האוכל בחדר מהשולחנות חלק 1.4

גלגלים כסאות עם לישיבה מתאימים 1.4
25 2 8 6 99 73 תקין המטבח ציוד 1.5
12 1 8 6 99 73 הדיירים לשימוש מיחם קיים 1.6
29 10 34 25 99 73 רפואיים לתיקים ארון 1.7
17 3 18 13 99 73 חבישה לחומרי ארון 1.8
22 4 18 13 99 73 נעול תרופות ארון 1.9
20 5 25 18 99 73 מקוריות באריזות תרופות אחסון 1.10
14 1 7 5 99 73 תרופות לחלוקת עגלה/מגשים 1.11
28 2 7 5 99 73 סיעודיים עזר אבזרי 1.12
18 5 27 20 99 73 ראשונה לעזרה ציוד 1.13
0 0 0 0 99 73 חדפעמי לשימוש סיעודי ציוד 1.14
38 13 34 25 99 73 שקילה מאזני 1.15
37 10 27 20 99 73 חמים/קרים מים ברז עם כיור 1.16
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10ב נספח

נושאים" לפי  הסיפול באיכות "ליקויים דורו דוגמת
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נושאים" לפי  הטיפול באיכות "ליקויים דוח דוגמת 10ב: נספח

ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

30/10/1996 הפקה: תאריך

עדכני ומצב המקיף הפיקוח בביקור נושאים) (לפי הטיפול באיכות ליקויים
01/01/1995  31/12/1995 שביו: בתקופה נערך המקיף הפיקוח ביקור בהם למעונות

כללי חתל:

n=70 בחתך: המעונות מספר
עדכני: מצב המקיף הפיקוח בביקור

נמצא בהם מעונות בהם מעונות נבדק בהם מעונות
כיום לקוי הנושא לקוי הנושא נמצא סך מתוך הנושא
שנבדקו מהמעונות שנבדקו מהמעונות בחתך: המעונות

g מספר g מספר % מספר הנושאים

11 7 5 100 70 וציוד מבנה 1

3 2 10 7 100 70 ונוחות בטיחות 2

20 14 60 42 100 70 אדם כוח 3

10 7 24 17 100 70 והסתגלות קבלה 4

6 4 19 13 100 70 ומעורבות בדידות 5

3 2 6 4 100 70 הדייר זכויות 6

13 9 29 20 100 70 סוציאליים שירותים 7

19 13 33 23 100 70 חברתית ופעילות תעסוקה 8

3 2 7 5 100 70 וביקורים רפואי ביטוח 9

10 7 49 34 100 70 ורשומה בריאות 10

0 0 3 2 100 70 וכביסה ניקיון 11

6 4 14 10 100 70 תזונה 12

+ + + + + + + מסכם ציון
| 3 | 2 | 11 / 8 | 100 | 70 | שנבדקו: לנושאים
+ + + + + + +

75



11 נספח

מעונות" לפי הפיקוח ממצאי של עדכני "סיכום דוח דוגמת

77



מעונות" לפי הפיקוח ממצאי של עדכני "סיכום דוח דוגמת :11 נספח
ישראל מדינת

והרווחה העבודה משרד
לזקן השירות

23/10/96 הפקה: תאריך
מעונות לפי הפיקוה ממצאי של עדכני סיכום

23/10/96 תאריך: עד 24/10/94 מתאריך:  התאריכים לטווח

(יורד) מסכם מדד ציוני לפי לפי מיון
ב.ח.ש. עו"ס: מפקח/ת חתך

עמודים 2 מתוך 1 מספר עמוד

הנושאים
ציון מספר ביטוח תעסוקה
מדד נושאים ניקיון בריאות רפואי ופעילו שרותים זכויות בדידות קבלה כוח בטיחות מבנה
מסכם לקויים תזונה וכביסה ורשומה וביקו חברתית סוציאל הדייר ומעורב והסתנ אדם ונוחות וציוד

6 13 48 4 6 8 21 14 19 17 9 28 נושא: בכל הפריטים מספר

סיום ביקור עיר שם מספר
רשיון אחרון מעון מעון

  ..  . C71

0.35* 8 0.33* 0.00 0.33* 0.75* 0.33* 0.63* 0.24 0.50* 0.58* 0.33* 0.22 0.29 30/12/96 (0)06/08/95 גת קרית i**■■*) .■ 1 "~~

0.31 4 0.33* 0.23 0.50* 0.00 0.00 0.00 0.19 0.14 0.53* 0.75* 0.00 0.11 31/12/94 (0)17/07/95 ירושלים mmmmW mm 2

0.30 4 0.33* 0.23 0.42* 0.00 0.17 0.25 0.14 0.21 0.37* 0.65* 0.00 0.21 30/09/96 (0)24/07/96 ירושלים *mmmm W* 3

0.30 4 0.33* 0.23 0.42* 0.00 0.17 0.25 0.14 0.21 0.37* 0.65* 0.00 0.21 31/01/96 (0)24/01/95 ירושלים mwmm mm 4

0.26 4 0.00 0.08 0.21 0.25 0.33* 0.38* 0.29 0.50* 0.53* 0.24 0.22 0.18 30/06/97 (0)01/02/95 ירושלים mmwmm mm 5

0.25 4 0.33* 0.08 0.35* 0.00 0.17 0.00 0.19 0.29 0.37* 0.35* 0.11 0.18 30/06/96 (0)22/07/96 ירושלים mmm^m* mm 6

0.24 3 0.00 0.00 0.29 0.00 0.17 0.25 0.24 0.43* 0.37* 0.47* 0.22 0.07 30/12/97 (0)18/01/95 ירושלים mmm^mWB 7

0.24 3 0.17 0.00 0.42* 0.00 0.00 0.13 0.10 0.14 0.47* 0.59* 0.00 0.04 30/04/97(0)12/06/95 ,רושל,0 ^m₪mmm^mm 8

0.18 2 0.17 0.00 0.21 0.00 0.33* 0.13 0.14 0.21 0.37* 0.18 0.11 0.11 30/04/98 (0)04/12/95 ירושלים mmmmm 4iM 9

0.27 4.0 0.22 0.09 0.35* 0.11 0.19 0.22 0.19 1 0.29 0.44* 0.47* 0.10 0.15 לנושא: הממוצע הציון

0 5061 320139700 מספר: בהם מעונות
0 56 0 67 11 33 22 0 33 100 78 0 0 אחוז: לקוי: הנושא

שנבדקו) בפריטים ליקויים נמצאו (=לא 0.00 בין: לנוע יכול לנושא הניתן הציון א) הערות:
לקויים) נמצאו בנושא שנבדקו הפריטים (=כל 1.00 ועד:

(0.33 מעל (ציון לקוי נושא מסמל * ב)
בנושא מהפריטים 3O5S מ פחות ונבדקו (במקרה נבדק לא הנושא # ג)

שלישי. מעקב שני,(3) מעקב ראשון,(2) מעקב מקיף,(1) פקוח מסוג:(0) הוא אחרון ביקור תאריך



 2 

"*רא> מדינת
הרווחה ו העבודה מורד

/pt< ה*>רות

23/10/96 הפקה: תאייל *■*..,r* .■ .. ***.
(הס*ד) n)3tvn >at< הפ>קוח םםצאי }. עדכני n13>04£aj* ...tcf. ***4<'.

האחרונות ב0נחיים נתונים א>ן להם םע1נית

עמודים 2 מתוך 2 מספר עמוד

הראיון טיום תאריך מעון vm םעון מספר

31/01/96 mmmmmm^m .■* 1

01/09/96 wmmmmm mm 2
01/04/97 1mmmmmmm. .MT 3

1 1 wmmmm mm * o
01/12/96 mmmm mm 5 00
31/12/96 ■mmmm mm 6
31/12/96 nmmmmwmmmmi 7



12 נ0פח

ראשון" מיון בביקורי שנמצאו ליקויים "סיכום דוח דוגמת

ו, .",

י .* ו". י ." 2י

י1 \ / ■J

■■■ י י1., ■ :\ " 7ו.  .: : ,* . ■*
■ י ■. .' י . ■ . ו'
. .i ■ .)■.*<

81



ראשון" מיון בביקורי שנמצאו ליקויים "סיכום דוח דוגמת :12 נספח
ישראל מדינת

והרווחה העבודה משרד
ליקן השירות

ראשון" "מיון בביקורי שנמצאו ליקויים סיכום

01/01/1995  31/12/1995 שבין: לתקופה

23/10/1996 הפקה: תאריך

כללי חתך:

N=22 בחתך: המעונות מספר

| הליקו> בהם מעונות | בהם מעונות נבדק| בהם (מעונות
| מתוך לתיקון ניתן לקוי| הפריט |נמצא סך מתוך |הפרי0
| הלוקיס המעונות שנבדקו| |מהמעונות בתתך: |המעונות
ו ווו
| % | |מספר % | |מספר X |מספר| הפריטים
ו ו ו ו ו וו
| 50 | 1 | 9 | 2 | 100 | 22| האיור התאמת
| 62 | 8 | 59 | 13 | 100 | 22| וקנים. למגורי ומתאים תקין סבנה
| 80 | 4 | 23 | 5 | 100 | 22| קירות ע"י מופרדים ההדרים
| 100 | 12 | 55 | 12 | 100 | 22| לסגירה הניתנת דלת יש חדר בכל
| 100 | 1 | 5 | 1 | 100 | 22| אור כניסת המאפשרים תלונות יש
| 0 | 0 | 9 | 2 | 100 | 22| לאכילה נפרד מקום יש האם
| 40 | 2 | 23 | 5 | 100 | 22| לשבת יכול הוקן בו למעון מחוץ שטח
| 92 | 11 ן 55 | 12 | 100 | 22| ממכשולים פנויים והחצר המעון שטח
| 100j20 j91j20 j 100 [ 221 אש ממכבי תקף אישור יש
| 93 | 13 | 64 | 14 | 100 | 22| חדר בכל בלבד שניים או אחד יקו יש
| 100 | 16 | 73 | 16 | 100 | 22| החדרים בכל תקין בסיסי ציוד יש
| 100 | 1 | 5 | 1 | 100 | 22| ונקי תקין ושמיכות סדינים מיטה בכל
| 91 | 10 | 50 | 11 | 100 | 22| זקנים 3 לכל לפחות אחת אסלה קיימת
| 88 | H | 73 | 16 | 100 |22 f זקנים 3 לכל לפחות אחת מקלחת קיימת
| 100 | 16 | 73 | 16 | 100 | 22| הדרוש לפי מצוידים שירותים/מקלחות חדרי
| 100 | 5 | 23 | 5 | 100 | 22| היוס שעות בכל מספיק חימום יש
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21| ביממה שעות 24 חמים מים יש
| 100 | 3 | 14 | 3 | 100 | 22| נקיים המגורים חדרי
| 100 | 3 | 14 | 3 | 100 | 22| והיגייניים נקיים ומקלחות שירותים
| 50 | 2 | 20 | 4 | 91 | 201 ההיגיינה כללי בו ונשמרים נקי מטבח
| 93 | 14 | 68 | 15 | 100 | 22| ראשונה לעורה תקין ציוד במעון יש
| 100 | 1 | 5 | 1 | 100 | 22| ביממה שעות 24 ונגיש פתוח טלפון קו יש
| 100 | 3 | 14 | 3 | 100 | 22| לשבוע 1 במעון השוהה רופא מעסיק המעון
| 100 | 10 | 45 | 10 | 100 | 22| יום יום במעון השוהה אחות מעסיק המעון
| 100 | 11 | 52 | 11 | 95 | 21| התקן לפי עיר כוח מעסיק המעון
| 100 | 14 | 64 | 14 | 100 | 22| מטבח עובדי מעסיק המעון
| 100 | 13 | 59 | 13 | 100 | 22| ניקיון עובדי מעסיק המעון
| 100 | 15 | 71 | 15 | 95 | 21| לכך המוסמכים ע"י רפואית פעילות
| 100 | 8 | 38 | 8 | 95 | 21| ראשונה עירה להגיש/להיעיק היכול אדם
| 100 | 6 | 29 | 6 | 95 | 21| וקן לכל תיק יש
| 100 | 17 | 81 | 17 | 95 | 21| בתיק מעודכן רפואי תיעוד יש
| 86 / 6 | 33 | 7 | 95 | 211 בשבוע 1 לפחות תרבות/חברה פעילות יש
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21| ביום ארוחות 3 לפחות יש

83 .../.
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| הליקוי בהם מעונות | בהם נבדק|מעונות בהם נות |מעי
| מתוך לתיקון ניתן לקוי| הפריט |נמצא סד מתוך |הפריט
| הלוקים המעונות שנבדקו| |מהמעונות בחתך: |המעונות
ו ווו
/ * | |מספר * | |מספר * |מספר| הפריטים
ו ו ו ו ו וו
1 100 | 3 | 14 | 3 | 95 | 211 מספקת בכמות מונו* המזון
| 100 | 1 | 5 | 1 | 95 | 21| טובה באיכות מוגש המזון
| 83 | 5 | 30 | 6 | 91 | 20| מלוכלכת כביסה של ותכוף מסודר איסוף
| 93 | 13 | 67 | 14 | 95 | 21| למעון חדש זקן התאמת לגבי בירור נערך
1 83 | 5 | 29 | 6 | 95 | 21| זכויותיו המפרט זקן כל עם הסכם
| 100 | 1 | 5 | 1 | 95 | 21| לזקנים הצוות של פיוית התייחסות
1 50 | 1| 10 | 2 | 95 | 21| לזקנים הצוות של מילולית התייחסות
| 100 | 2 | 10 | 2 | 91 | 20| לעזרה הזקנים לקריאות מהר נענה הצוות
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17| הזקנים של כספי לניצול עדויות
| 100 | 1 | 5 | 1 | 95 | 21| נקיים נראים הזקנים
| 100 | 4 | 19 | 4 | 95 | 21| לעונה ובהתאם נקיים לבושים הזקנים
| 50 | ו | 10 | 2 | 95 | 21| חולניים נראים הזקנים
| 100 | 6 | 29 | 6 | 95 | 21| לכיסאות או למיטות הקשורים זקנים יש
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21| הזקנים גוף על חבלה סימני יש
| 100 | 1 | 5 | 1 | 95 | 21| אומללים או מפוחדים נראים הזקנים
| 85 | 11 | 62 | 13 | 95 | 21| מתאים טיפול ללא נפש סיעודיים/תשושי
| 83 | 5 | 29 | 6 | 95 | 21| וביתית חמה במעון הכללית האווירה

■ בתתך המעונות דיירי של תפקודי מצב

למעון ממוצע | אחוז / מספר |

3 | 31 | 68 | עצמאיים:
ו ו ו

3 | 30 | 67 | תשושים:
ו ו ו

2 | 22 | 48 | סיעודיים:
ו ו ו

2 | 17 | 37 | נפש: תשושי

100 סה"כ:
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 3 
(המשך) ראשון" "מיון בביקורי שנמצאו ליקויים סיכום

01/01/1995  31/12/1995 שבין: כתקיפה

23/10/1996 הפקה: תאריך
כללי חתך:

N=22 בחתך: המעונות מספר

הספקת המלצת לפי המעונות רשימת

27.3 בחתך: מהמעונות אחו* סה"כ:6 המעון. מנהל כנגד משפטיים צעדים נקיטת .1

ביקור תאריך מעון שם

02/03/1995 mmmmmmmmmmmm
13/07/1995 mmmmmm
20/07/1995 .^^■^
03/08/1995 W■
29/08/1995 4₪₪mm₪m₪^
04/09/1995 ₪₪4m₪₪m^mt

45.5 בחתך: מהמעונות אחוו סה"כ:10 רשיון. קבלת לקראת רניל פיקוח להליך המעון הכנסת .2

ביקור תאריך מעון שם

23/03/1995 (■■■!■■■MB
30/04/1995 I■■■■
23/05/1995 mmmm
26/06/1995 1H■■■■■*
16/08/1995 #■■■■■1
14/09/1995 mmmmmmt
07/11/1995 mmmmmmamm*
23/11/1995 wmmmmr
05/12/1995 tmmmmm₪₪^m
05/12/1995 ^a^Kmmmt₪mt

27.3 בחתך: מהמעונות י אחו סה"כ:6 הבריאות. משרד לפיקוח המעון maun .3

ביקור תאריך מעון שם

16/01/1995 wmammm^i^
04/04/1995 mm₪m
25/05/1995 " '9mm
30/10/1995 *■■■■M■^■■
23/11/1995 wtmmmmmmmm
27/11/1995 mmmmm

18.2 בחתך: מהמעונות אחו* סה"כ:4 נוסף: ביקור עריכת .4

ביקור תאריך מעון שם

28/06/1995 ■M■■■■^
08/08/1995 ^mmmm
07/09/1995 wmmm
19/10/1995 m₪mm*mmm*

13.6 בחתך: מהמעונות ו אחו 3 מספר: שני: ראשון" "מיין ביקור בוצע בהם מעונות
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המפקחים וצוות לזקן השירות הנהלת

את התאימו ברוקדייל ג'וינטמטן עמ יהד

המעונות על שגרתי לפיקוח הרף שיטת

השיטה ותשושים. עצמאיים לזקנים

והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות עלידי שגרתית להפעלה הוכנסה

ולהעלאה למעקב להערכה, לפיקוח, שיטה היא הרף שיטת ,1993 בשנת

רחל דר עלידי פותחה אשר במוסדות, הטיפול איכות רף של מתמדת

ברוקדייל. בג'וינטמכון וצוותה פליישמן

בבתיחולים הסיעודי התחום על השגרתי בפיקוח גם משמשת הרף שיטת

בשלבי ונמצאת .1994 משנת הבריאות לשכות מטעם כרוניים לחולים

באדם לטיפול (האגף והרווחה העבודה במשרד נוספים לשירותים התאמה

ביתי החוץ והטיפול הנוער חסות רשות ולנוער. לילד השירות המפגר,

השיקום). באגף

הפיקוח מערכת של ארציים בדוחות לשימוש הנחיות בולל המדריך

תוצאות אחרי ומעקב מדיניות וקביעת תכנון השירות: הנהלת לצורכי

השגרתי. הפיקוח

ז1: בסדרה הופיעו עוד

מדריך הרף, שיטת לפי ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקוח ■

(פמ20י91/9). למפקחים

מדריך הרף, שיטת לפי ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקוח ■

(מ9676). המחשב מערכת למפעיל

לחולים ומחלקות כרוניים לחולים בתיחולים על סיעודי פיקוח ■

ןמ9677). המפקחת לאחות מדריך הרף, שיטת לפי סיעודיים

לחולים ומחלקות כרוניים לחולים בתיחולים על סיעודי פיקוח ■

ןמ9679). המחשב מערכת למפעיל מדריך הרף, שיטת לפי סיעודיים

לחולים ומחלקות כרוניים לחולים בתיחולים על סיעודי פיקוח ■

בדוחות לשימוש הארצית להנהלה מדריך הרף, שיטת לפי סיעודיים

ןמ9678). מדיניות ולקביעת לתכנון
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^ \><* : WHAT IS THE JDCBROOKDALE INSTITUTE?
*<. a >'.,, :

* ^^L  ; A national center for research on aging, human development,
\ ■I s '■ and social welfare in Israel, established in 1974.>,HI ^ .' !

0*oau '" . An independent notforproift organization, operating in
\ partnership with the American Jewish Joint Distribution
; Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

; A team of professionals dedicated to applied research on
. highpriority social issues relevant to the national agenda.

. A knowledge resource committed to assisting policymakers
: and service providers in the planning and implementation of
; effective social services.

; A center for professional exchanges, collaborative research
'. and special forums in the international arena.

'■ The Institute's research involves an interdisciplinary approach.
; The Institute has ifve major divisions:

: ♦ Aging

/ ♦ Health Policy

: ♦ Immigrant Absorption
. ♦ Disability
: ♦ Center for Children and Youth


