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תקציר

הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הצרכים של ושיטתית מקיפה בחינה לראשונה מציג זה סקר
האחרונות, בשנים הזוכה, נושא היא והגריאטריה הגרונטולוגיה בתחום כוחאדם הכשרת בישראל.
מהגידול העולים לצרכים לענות כדי קדימות להם לתת שיש הפעולה ערוצי כאחד רבה לתשומתלב
של המקצועית הרמה לקידום בישראל המתבצעת הרבה הפעילות בצד הקשישים. במספר המתמיד
הצרכים של ברורה תמונה קיימת לא כי התחושה גם רווחת בקשישים, המטפלים מקצוע אנשי
של לצרכים הולם מענה נותנות אכן הקיימות התכניות בה המידה ושל בזיקנה, המשכית להכשרה

לקשישים. שירותים המספקים המקצוע אנשי

מקצועו, או עיסוקו רק ולא המקצוע, איש של שתפקידו היא הסקר של המרכזיות ההנחות אחת
ההכשרה תוכני ואת בזיקנה ההמשכית ההכשרה של נחיצותה מידת את רבה במידה מכתיבים
המועסקים של נחלתם רק אינם הזיקנה בתחום להכשרה שהצרכים היא נוספת הנחה הדרושים.
המשרתים בארגונים המועסקים בקרב גם קיימים אלא הקשישים, את ורק אך המשרתים בארגונים

אחרות. גיל קבוצות

דרושה להם המקצוע אנשי של היעד קהל איתור (1) מרכזיות: סוגיות שלוש עם מתמודד הסקר
ההכשרה בתחום היום הקיימות התכניות של ההיצע מיפוי (2) הזיקנה; בתחום המשכית הכשרה
בעלי בקרב המשכית בהכשרה צורך קיים בהם הנושאים או התכנים זיהוי (3) בזיקנה; ההמשכית
ומגוונות. שונות פעולה ודרכי מחקר שיטות נדרשו אלה סוגיות שלוש לבחינת שונים. תפקידים

היה שתפקידן ובריאות, רווחה שירותי על ומפקחים מומחים מקצוע, אנשי של דיון קבוצות נערכו
תפקידים בעלי 45 אותרו הקבוצות של הדיונים על בהסתמך להכשרה. היעד אוכלוסיות את לאתר
הללו התפקידים בעלי את דירגו הדיון קבוצות הזיקנה. בתחום להכשרה היעד באוכלוסיית שונים
בבתיחולים הסוציאליים לעובדים ביותר הגבוהה העדיפות את ונתנו בהכשרה הצורך מידת לפי
סוציאליים עובדים לאגריאטריות, במחלקות אחיות קהילתיות, במרפאות ורופאים אחיות כלליים,
של התפקידים מצויים הרשימה בתחתית לאגריאטריות. במחלקות ופיזיותרפיסטים במוסדות

חירום. במרפאות ואחיות בית לאשפוז ביחידות רופאים סיעוד, במוסדות מינהל עובדי

בשש בישראל שהתקיימו בגרונטולוגיה ההמשכית ההכשרה תכניות כל את ואסף מיפה הסקר
הן תכניות, ממאתיים למעלה התקיימו אלה שנים במהלך כי עולה זה ממיפוי האחרונות. השנים

בארגונים. ספציפיים תפקידים לבעלי שנועדו עיון ימי והן קורסים

חמישה של ההכשרה צורכי את בוחן הסקר ההכשרה. תוכני היא הסקר עוסק בה אחרונה סוגייה
ואחיות סוציאליים עובדים ממושך, לטיפול במוסדות סוציאליים עובדים והם: תפקידים בעלי
אורתופדית, כירורגית, (פנימית, הכלליים בבתיהחולים לאגריאטריות נבחרות במחלקות
קהילתיות. במרפאות ואחיות שיקומיים, בבתיחולים סוציאליים עובדים ואורולוגית), נוירולוגית
ששמאות עצמי. למילוי בשאלון שימוש נעשה אלה קבוצות חמש של הצרכים על הנתונים באיסוף



במקומות שהופצו שאלונים על ענו עובדים, אלפים מששת למעלה של אוכלוסייה המייצגים עובדים,
בה המידה את לציין היה העובדים ועל להכשרה נושאים 53 של רשימה הוצגה בשאלונים עבודתם.
חולקו מהעובדים, שהתקבל למידע בנוסף הללו. מהנושאים אחד בכל הכשרה להם דרושה
העובדים. של ההכשרה צורכי את לדרג התבקשו הם וגם והמפקחים הממונים בקרב שאלונים

את ובוחן התפקידים, מחמשת אחד כל של והצרכים האפיונים את מפורטת בצורה מציג הדוח
הממונים תפיסות לבין צורכיהם את התפקידים בעלי של התפיסות בין והשוני המפגש נקודות
התפקידים חמשת של הצרכים בין השוואה הדוח מציג המפורט, הניתוח בצד צורכיהם. את עליהם
תחומי של קיומם בצד התפקידים, חמשת לכל משותפים עניין תחומי קיימים כי המראה שנבדקו,
תחומי שלושה קיימים כי נמצא למשל, כך, שונים. בשילובים מהתפקידים, לחלק המשותפים עניין
בקשישים נפשי בטיפול סוגיות והם: שנבדקו, האוכלוסיות חמש לכל רבה במידה הדרושים ידע

:_ ושכחה הזיות בלבול, מצבי האלצהיימר, במחלת וטיפול אבחון על עדכני ידע כגון נושאים (כולל
וביןאישיות מקצועיות מיומנויות של תחום מדיכאון), הסובל קשיש לאבחון שיטות קשישים, אצל
תכנית בקביעת החלטות קבלת בקשיש, בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים (כגון
ומשפחותיהם) קשישים עם בינאישית תקשורת בקשיש, בטיפול אתיות סוגיות בקשיש, טיפול

חדשות). ופסיכולוגיות חברתיות גישות (כגון בזיקנה כלליות גישות של והתחום

להם שנחוצה חשו הם בה למידה באשר הבדלים נמצאו התפקידים בעלי חמשת בקרב הדמיון בצד
הקשישים, של בהשמתם סוגיות וארגון, מינהל נוספים: תחומים בשישה בזיקנה המשכית הכשרה
בזיקנה חברתיות סוגיות קשישים, עם עבודה שיטות בקשיש, בטיפול ובריאותיים רפואיים היבטים
של ובריאותיים רפואיים היבטים של בתחום למשל, כך, לקשישים. השירותים מערכות והכרת
העובדים אוכלוסיות שתי בין בזיקנה המשכית בהכשרה הצורך במידת שוני נמצא הטיפול
שתי לבין הכלליים) בבתיהחולים נבחרות ובמחלקות ממושך לטיפול (במוסדות הסוציאליים

הכלליים). בבתיהחולים נבחרות ובמחלקות הקהילתיות (במרפאות האחיות אוכלוסיות

לעובדים ממונים בין ההתאמה ברמת התפקידים בעלי בין הבדלים קיימים כי מראים הממצאים
בזיקנה. המשכית בהכשרה ביותר רב צורך יש בהם התחומים את תפיסתם לגבי

תכניות לפיתוח בעתיד ההיערכות על הממצאים השלכות את בוחן הדוח של האחרון החלק
לאיתור לאבחון, בסקר שפותחו בכלים האפשריות השימוש דרכי ואת בזיקנה, המשכית להכשרה
צורך יש בהם הנושאים לבין התכניות בין ההתאמה את להגביר במטרה הצרכים, אחר ולמעקב

העובדים. עלידי בוטאו שאלה כפי בזיקנה, המשכית בהכשרה

אשל צוות בפני הוצגו הממצאים שונות. במסגרות כבר נידונו בדוח המובאים הסקר נתוני
פי על הבאות. בשנים תכניות פיתוח לקראת אשל היערכות לגבי השלכותיהם על דיונים והתקיימו
את ממשית בצורה ולבחון תכניות בגיבוש לסייע היתה שמטרתם לדיון רקע מסמכי הוכנו בקשתם,
והרווחה הבריאות מערכות נציגי לבין אשל בין התייעצויות מתקיימות כיום הממצאים. השלכות

הסקר. בממצאי שימוש תוך תכניות לפיתוח אפשרויות לבחינת



הוצגו מהסקר נבחרים ממצאים אשל. של החומש תכנית מסמך בבניית גלם חומר גם שימש הסקר
עובדים של הצרכים למדידת שפותחה בגישה להשתמש ניסיון היה בנוסף, ביןלאומיים. בכנסים

בארץ. ביתחולים של מקומית ברמה סוציאליים

1



תודה דברי

הסקר. ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

המקצועי והניסיון מהידע ותרמו שלביו, בכל הסקר את ליוו אשר ההיגוי ועדת לחברי הרבה תודתנו
הבריאות; משרד ממושכות, למחלות האגף ארצית, מפקחת אחות גרבלר, סלכה במהלכו: שלהם
עבודה שירותי ארצית מפקחת הרשקוביץי, חנה הבריאות; משרד ראשית, פיזיותרפיסטית דנציגר, יוספה
סגן כרם, בנציון כללית; קופתחולים משאביאנוש, על ממונה כהן, אירית הבריאות; משרד סוציאלית,
זיקנה, ומגמת שדה לימודי ראש לבנשטיין, אריאלה והרווחה; העבודה משרד לזקן, השירות מנהל
תכניות לפיתוח אחראית לשעבר לקר, ניצה חיפה; אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ביתהספר
תכנון תחום מרכז רותם, דרור באשל; תכניות ופיתוח ההכשרה תחום מרכזת צוק, טלי באשל; הכשרה

אשל. ומחקר,

מהסקר, גדול בחלק שותף היה אשר ברוקדייל, ג'וינטמכון בכיר, יועץ ברגמן, לשמעון מיוחדת תודה
בפרט. ההכשרה, ובנושא בכלל, הזיקנה, בתחום המקצועי והניסיון מהידע רבות ותרם

לשירותי לאחראים והשיקומיים, הכלליים בבתיהחולים הסוציאלי השירות למנהלי מודים אנו
השירות על ולמפקחים הכלליים, ובבתיהחולים כללית קופתחולים של במרפאות הסיעוד
זה. סקר בביצוע והסיוע הפעולה שיתוף על הבריאות, ובמשרד והרווחה העבודה במשרד הסוציאלי
המחקר עריכת על להקל כדי ומאמץ זמן שהשקיעו על הארצית ברמה למנהלים מיוחדת תודה

השדה. ועבודת

לפאולה מודים אנו החשובה. תשומתם על השונים המקצוע ולאנשי ברוקדייל מכון לצוות תודה
סילביה ברוקדייל; מכון חוקרת, היילברון, גבריאלה ברוקדייל; מכון חוקרת, כאהן0טרבציינ0קי,
ברודסקי, גיני ברוקדייל; מכון בכירה, חוקרת נאון, דניז ברוקדייל; מכון חוקרת, טרכטנברגעובדיה,
יעקב תלאביב; אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה המחלקה קטן, יוסי ברוקדייל; מכון בכירה, חוקרת

ברוקדייל. מכון (ז"ל), אי'זקס וברנרד אשל; קבילו,

שיתוף ללא אשר במחקר, שהשתתפו ולאחיות הסוציאליים לעובדים מיוחדת תודה חבים אנו
זה. סקר משלימים היינו לא ונכונותם שלהם הפעולה

השדה, עבודת בריכוז שסייעו ברוקדייל ממכון בללי ולנטלי הראלמוג לסאירה מודים אנו לבסוף,
בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה ובהדפסה. השאלונים אחר במעקב
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85 הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים  קהילתיות במרפאות אחיות .8
87 המידע ואיסוף הסקר אוכלוסיית 8.1
88 ומקצועיים אישיים מאפיינים 8.2
92 בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 8.3
93 הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 8.4

המשכית להכשרה צרכים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות .9
103 הזיקנה בתחום
105 המידע ואיסוף הסקר אוכלוסיית 9.1
107 ומקצועיים אישיים מאפיינים 9.2
109 בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 9.3
110 הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 9.4

119 הזיקנה בתחום המשכית הכשרה וצורכי אפיונים  הסקר אוכלוסיות בין השוואה .10
122 הסקר אוכלוסיות של הרקע אפיוני בין השוואה 10.1
125 הזיקנה בתחום הרקע מבחינת הסקר אוכלוסיות בין השוואה 10 2
129 הדרושים והתחומים בהכשרה העניין מבחינת הסקר אוכלוסיות בין השוואה 10.3
138 ההכשרה לביצוע מועדפים הרכבים לגבי הסקר אוכלוסיות בין השוואה 10.4

\ 141 ומסקנות סיכום .11

י14 ביבליוגרפיה



נספחים

ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :1 נספח
151 השתלמות דרושה בה המידה לפי

בין (T test) שונות מבחן  ממושך לטיפול במוסדות סוציאליים עובדים :2 נספח
153 ההשתלמות תחומי

הדירוג לבין ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :3 נספח
154 צרכים סוגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות של המפקחים של

נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :4 נספח
158 השתלמות דרושה בה המידה לפי כלליים בבתיחולים

 נבחרות במחלקות כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :5 נספח
160 ההשתלמות תחומי בין (T test) שונות מבחן

של הדירוג לבין כלליים בבתיחולים הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :6 נספח
161 צרכים סוגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות מנהלי

לפי שיקומיים בבתיחולים סוציאליים עובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :7 נספח
165 השתלמות דרושה בה המידה

בין (T test) שונות מבחן  שיקומיים בבתיחולים סוציאליים עובדים :8 נספח
167 ההשתלמות תחומי

של הדירוג לבין שיקומיים בבתיחולים הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :9 נספח
168 צרכים סוגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות מנהלי

בה המידה לפי קהילתיות במרפאות אחיות בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :10 נספח
172 השתלמות דרושה

174 השתלמות תחומי בין (T test) שונות מבחן  קהילתיות במרפאות אחיות :11 נספח

מיון  סיעוד שירותי ומנהלות קהילתיות במרפאות אחיות דירוג בין הלימה :12 נספח
175 צרכים סוגי לפי הנושאים

כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :13 נספח
178 השתלמות דרושה בה המידה לפי

בין (T test) שונות מבחן  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :14 נספח
180 ההשתלמות תחומי



לוחות רשימת

14 היענות ושיעורי המדגם גודל תפקידים, לפי הסקר אוכלוסיית :1 לוח

והדירוג הזיקנה בתחום המשכית להכשרה רלוונטיים תפקידים בעלי רשימת :2 לוח
16 בזיקנה המשכית בהכשרה הצורך מבחינת שלהם

20 19951993 ושנים 19921990 בשנים שבוצעו העיון וימי הקורסים מספר :3 לוח

21 תפקיד לפי 19951993 ובשנים 19921990 בשנים וההשתלמויות הקורסים מספר :4 לוח

מבחינת המשתתפים הרכב והטרוגניות הומוגניות לפי הכשרה תכניות מיון :5 לוח
23 וארגון תפקיד

24 דגמים לפי הזמן תקופות בשתי התכניות התפלגות :6 לוח

31 אישיים אפיונים  במוסדות סוציאליים עובדים :7 לוח

32 תפקיד אפיוני  במוסדות סוציאליים עובדים :8 לוח

,. נוכחי בתפקיד ותק לפי האוכלוסייה התפלגות  במוסדות סוציאליים עובדים ;9 לוח
33 המוסד וגודל

להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת  במוסדות סוציאליים עובדים :10 לוח
37 התקן וסטיית הנושאים של הממוצע הציון לפי

היה להם שהביקוש להשתלמות הנושאים עשרת  במוסדות סוציאליים עובדים :11 לוח
38 התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר הנמוך

39 במחקר האוכלוסיות לכל שלהם והמקדמים נושאים 53 של גורמים ניתוח :12 לוח

41 תקן וסטיית התחומים של ממוצע ציון  במוסדות סוציאליים עובדים :13 לוח

42 במוסד קשישים עם בעבודה הקשיים  במוסדות סוציאליים עובדים :14 לוח

העובדים עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  במוסדות סוציאליים עובדים :15 לוח
44 עליהם הממונים לבין

בהכשרה המשתלמים קבוצת הרכב לגבי העדפות  במוסדות סוציאליים עובדים :16 לוח
44 הזיקנה בתחום המשכית

אפיונים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :17 לוח
51 אישיים

51 תפקיד אפיוני  כלליים בבתיחולים סוציאליים עובדים :18 לוח

הממוצע הזמן אחוז  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :19 לוח
ישיר לטיפול המוקדש הממוצע הזמן ואחוז בקשישים לטיפול המוקדש

; 53 ומשפחתו בקשיש



עם הקשרים תדירות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :20 לוח
54 בקהילה מקצוע אנשי

הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים ;21 לוח
58 התקן וסטיית הממוצע הציון לפי להשתלמות ביותר הדרושים

הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :22 לוח
60 התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר הנמוך היה להם שהביקוש להשתלמות

להשתלמות תחומים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :23 לוח
61 התקן וסטיית הממוצע הציון פי על זיקנה בנושא

סוגי של שכיחות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :24 לוח
62 קושי

דירוג בין השוואה  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :25 לוח
63 הסוציאלי השירות מנהלי לבין העובדים עלידי הנושאים

הרכב של העדפות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :26 לוח
64 הזיקנה בתחום השתלמות בתכניות המשתלמים קבוצת

70 אישיים אפיונים  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :27 לוח

71 תפקיד אפיוני  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :28 לוח

מקצוע אנשי עם הקשרים תדירות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :29 לוח
72 בקהילה

ביותר הדרושים הנושאים עשרת  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :30 לוח
76 התקן וסטיית הממוצע הציון לפי להשתלמות

שהביקוש להשתלמות הנושאים עשרת  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :31 לוח
78 התקן וסטיית הממוצע הציון לפי ביותר הנמוך היה להם

הזיקנה בתחום השתלמות תחומי  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :32 לוח
79 התקן וסטיית הממוצע הציון פי על

80 קושי סוגי של שכיחות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :33 לוח

עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :34 לוח
81 הסוציאלי השירות מנהלי לבין העובדות

קבוצת הרכב של העדפות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :35 לוח
82 בזיקנה השתלמות בתכניות המשתלמים

88 אישיים אפיונים  קהילתיות במרפאות אחיות :36 לוח

89 תפקיד אפיוני  קהילתיות במרפאות אחיות :37 לוח

91 בקהילה מקצוע אנשי עם הקשרים תדירות  קהילתיות במרפאות אחיות :38 לוח



להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת  קהילתיות במרפאות אחיות :39 לוח
95 התקן וסטיית הממוצע הציון לפי

הנמוך היה להם שהביקוש הנושאים עשרת  קהילתיות במרפאות אחיות :40 לוח
97 התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר

הציון לפי הזיקנה בתחום להשתלמות התחומים  קהילתיות במרפאות אחיות :41 לוח
98 התקן וסטיית הממוצע

99 קושי סוגי של שכיחות  קהילתיות במרפאות אחיות :42 לוח
לבין האחיות עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  קהילתיות במרפאות אחיות :43 לוח

100 עליהן הממונים
המשתלמים קבוצת הרכב של העדפות  קהילתיות במרפאות אחיות :44 לוח

101 הזיקנה בתחום להשתלמות
106 כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות מדגם :45 לוח
107 אישיים אפיונים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :46 לוח

108 תפקיד אפיוני  הכלליים בבתיהחולים נבחרות במחלקות אחיות :47 לוח

הדרושים הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :48 לוח
112 התקן וסטיית ממוצע ציון לפי להשתלמות ביותר

להשתלמות הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :49 לוח
113 התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר הנמוך היה להם שהביקוש

זיקנה בנושא השתלמות תחומי  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :50 לוח
114 . תקן וסטיית התחום של הממוצע הציון פי על

115 קושי סוגי של שכיחות  כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות אחיות :51 לוח
קבוצת הרכב של העדפות  כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות אחיות :52 לוח

116 המשתלמים
123 ההעסקה והיקף ותק גיל,  אוכלוסיות בין השוואה :53 לוח
129 הזיקנה בתחום בהשתלמויות העניין מידת  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :54 לוח

התפלגות של התקן וסטיית חציון ממוצע,  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :55 לוח
130 להכשרה הדרושים הנושאים מספר

הנושאים עשרה בדירוג ושוני דמיון  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :56 לוח
133 ממוצע ציון לפי ביותר הדרושים

תשעה של הממוצע הציון של שונות ניתוח  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :57 לוח
134 ההכשרה תחומי

הדרושים הנושאים לגבי המפקחים/מנהלים לבין העובדים בין ההלימה מידת :58 לוח
כלליים ובבתיחולים במוסדות סוציאליים עובדים בין השוואה  להכשרה

136 מרפאה ואחיות ושיקומיים
139 המועדפים הלימוד הרכבי לגבי הסקר אוכלוסיות בין השוואה :59 לוח



תרשימים רשימת

124 תפקידים בעלי בין השוואה בקשישים: לטיפול המוקדש הממוצע הזמן אחוז :1 תרשים

בעבודה קודם וניסיון בסיסית בהכשרה בזיקנה התמחות עם העובדים שיעור :2 תרשים
126 תפקידים בעלי בין השוואה קשישים: עם

עיון ובימי האחרונות) השנים (בחמש בהשתלמויות שהשתתפו העובדים שיעור :3 תרשים
128 התפקידים בעלי בין השוואה האחרונות): (בשנתיים

בתחום להשתלמות רבה) ובמידה מאוד רבה (במידה הדרושים הנושאים מספר :4 תרשים
131 תפקידים בעלי בין השוואה הזיקנה:

הממונים: לבין העובדים בין ההלימה מידת לפי ההכשרה צורכי מיון :5 תרשים
137 תפקידים בעלי בין השוואה



מבוא

לתשומת האחרונות בשנים הזוכה נושא היא והגריאטריה הגרונטולוגיה בתחום כורואדם הכשרת
מהגידול העולים לצרכים לענות כדי קדימות לו לתת שיש הפעילות מתחומי כאחד רבה לב
בשירותים בולט לקוחות לקהל האחרונות בשנים הופכים הקשישים הקשישים. במספר המתמיד
ומיומנויות ידע דורשת איתם שהתמודדות מיוחדים צרכים המקצוע אנשי בפני ומציבים שונים
הזדקנות עם ההתמודדות כי הטוענים יש .(Cryns 8c Wilderom 1989; Fleming 1982) מיוחדים טיפול
המיומנויות בפיתוח ופחות לקשישים מיוחדים שירותים בפיתוח יותר כה עד התרכזה האוכלוסייה
הזיקנה בתחום עובדים שהכשרת היא הרווחת הדעה זו. באוכלוסייה המטפלים של המקצועיות

הקשישה. באוכלוסייה הולמת טיפול רמת להבטחת החשובים הפעילות מתחומי אחד היא

מתרחשת הזיקנה בתחום כוחאדם הכשרת בתחום הפעילות מרבית כי עולה הספרות מתוך
inservice) שירות כדי תוך הכשרה גם המכונה ,(continuing education) המשכית הכשרה של במסגרת
מיוחס זה דבר הבסיסית. ההכשרה במסגרת כהתמחות ופחות ,(onthejob training או training

" יחסית מאוחרת התפתחות היא הבסיסית בהכשרה בזיקנה התמחות ראשית, גורמים: למספר
היתה לא בקשיש בטיפול היום המועסקים המקצוע אנשי לרוב ולפיכך התחום, בהתמקצעות
חלקית בצורה קיימים הזיקנה בתחום התמחות לימודי שנית, התמחות; ללימודי להיחשף הזדמנות
מועטה. היא זה התמחות במסלול הלומדים התעניינות שלישית, מקצועות; של מצומצם ובמספר
להתרכז צריך הזיקנה בתחום המיומנות בפיתוח העיקרי המאמץ כי הטענה רווחת לכך, אי

ההמשכית". "ההכשרה שמכונה מה או שירות כדי תוך ההכשרה במסלול

הכשרה בנושא הקיימים הצרכים את שיטתית בצורה לבחון הצורך על מצביעים רבים חוקרים
הפריסה אלה. לצרכים מענה למתן יותר מקיפה בצורה ולהיערך הזיקנה בתחום המשכית
הקיימים המשאבים ומיעוט מחד, בקשיש, השונים המטפלים של הרחבה והארגונית התפקודית
שהתכניות להבטיח כדי עדיפויות סדרי של יותר ברורה קביעה דורשים מאידך, ההכשרה, לנושא
.(Johnson 1992; Cryns <ef Wilderom 1989) המתאימות היעד לאוכלוסיות ויכוונו לצרכים מענה יתנו

עלה בקשישים המטפלים המקצוע אנשי בקרב הזיקנה בתחום הלימוד צורכי את לבחון הצורך
מפעילה בישראל, לקשישים שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל, בישראל. גם האחרונות בשנים
קורסים ניתנים שבמסגרתו הזיקנה בתחום כוחאדם לפיתוח הדרכה מרכז שנים מספר מזה
גורמים עם בשיתוף פועל המרכז בקשיש. בטיפול העוסקים שונים מקצוע לאנשי והשתלמויות
השתלמויות של שונות פעולות השונות. התכניות ובפיתוח בתכנון שונים וציבוריים ממלכתיים
המשך לימודי במסגרת קורסים בהן נוספות, במסגרות היום מתבצעות הזיקנה בתחום וקורסים
העבודה משרד כגון המעסיקים הארגונים עלידי המסופקות השתלמות ותכניות באוניברסיטאות

וקופותהחולים. הבריאות משרד והרווחה,

1



מיעוט ולאור מחד, אלה, לתכניות בביקוש והעלייה בהכשרה, לצורך הגוברת המודעות לאור
ברורה בקביעה הצורך האחרונות בשנים התעורר מאידך, אלה, תכניות לפיתוח הקיימים המשאבים
היתה התחושה הנלמדים. והתכנים המשכית להכשרה היעד אוכלוסיות מבחינת קדימויות של יותר
ובאלו עדיפות, לתת יש אוכלוסיות לאלו ההכשרה, בתחום השטח צורכי הם אלו ברור לא כי

להתמקד. יש תכנים

צרכים סקר שונים, וציבוריים ממלכתיים גורמים עם בשיתוף אשל, יזמה אלה צרכים רקע על
ושיטתית מקיפה בראייה הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה צורכי את לבחון היתה שמטרתו
מבחינת קדימויות לקביעת מידע בסיס כוחאדם בפיתוח המעורבים השונים לגורמים ולספק
שיטתית גישה ולגבש לפתח היתה הסקר של נוספת מטרה הנלמדים. והתכנים היעד אוכלוסיות
תפקידים בעלי בקרב בזיקנה ההמשכית ההכשרה בתחום הלמידה צורכי של ולמדידה לאבחון יותר

בעתיד. דומות פעילויות ובתכנון בפיתוח לסייע כדי שונים

הסקר מחקרית. פעילות של סוגים במספר שימוש נדרש הנוכחי בסקר אלה מטרות להשיג כדי
והם: הצרכים להערכת התשתית את יחד היוצרים עיקריים רבדים ארבעה כולל

בהכשרה הצורך מבחינת הקדימויות וקביעת היעד אוכלוסיות איתור את כולל אחד רובד (1)

העיסוק תפקידים. בעלי של רחבה קשת על הסתכלות מחייב היעד אוכלוסיות זיהוי המשכית.
המיועדות במסגרות הן המועסקים שונים מקצוע אנשי פני על מתפרס הקשישה באוכלוסייה
ובתיחולים קהילתיות מרפאות כגון הגילים, בכל המטפלות במסגרות והן בקשישים רק לטפל

כלליים.
קיימים הכשרה דפוסי לבחון במטרה הקיימות ההכשרה פעילויות היצע את בוחן שני רובד (2)
הקודם. ברובד שנקבעו לקדימויות ההיצע את ומשווה הפעילויות וסוגי יעד אוכלוסיות מבחינת
השונים. התפקידים בעלי בקרב הצרכים של למדידה וכלים גישות בפיתוח עוסק שלישי רובד (3)
ההכשרה תוכני של לבחינה בסיס לשמש שיוכל צרכים לאבחון כלי לפתח היתה המטרה
תחומי באיתור השונות למערכות לסייע ויוכל תפקידים בעלי של מגוון בקרב הדרושים

הדרושים. ההכשרה
תפקידים בעלי ארבעה בקרב הדרושים הלימוד תוכני את לאתר נועד והאחרון הרביעי הרובד (4)

והן: הכשרה תכניות בפיתוח קדימות להן לתת שיש באוכלוסיות זוהו הראשון ברובד אשר
לאגריאטריות במחלקות סוציאליים עובדים ממושך, לטיפול במוסדות סוציאליים עובדים
כלליים. בבתיחולים לאגריאטריות במחלקות ואחיות מרפאה' אחיות כלליים, בבתיחולים

מהרבדים אחד מכל שעלו הממצאים ואת שפותחו והגישות התפיסות את מציג כאן המובא הדוח
הכשרה תכניות בפיתוח העוסקים המקצוע אנשי בפני מציגים בדוח המובאים הממצאים שנבדקו.
השונים; התפקידים בעלי של צורכיהם למדידת שימושיים כלים צרכים, לבדיקת שיטתית מסגרת
והן היעד, אוכלוסיות מבחינת הן ההכשרה, בהכוונת לקדימויות באשר ממצאים מוצגים כמוכן

הדרושים. ההכשרה תוכני מבחינת

בלבד. ב"אחיות" הדוח כל לאורך נשתמש באחים והן באחיות הן מדובר כי אף 1
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ספרות סיכום  הז'קנה בתחום המשכית להכשרה צרכים הערכת .1

המושג .(Monette 1977) מבוגרים לחינוך בהקשר ביותר הנידונים התחומים אחד היא צרכים הערכת
האופטימלית או הרצויה היכולת לבין המצויה היכולת בין כפער מוגדר חינוכי צורך או לימודי צורך
מטלה לבצע הפרט יכולת .(Monette 1977; Knowles 1980; Laxdal 1982) מסוימת מטלה בביצוע

אישיות. ותכונות עמדות כישורים, ידע, עלידי נקבעת מסוימת

מגדיר מי (1) להכשרה: צרכים הערכת לנושא בהתייחסות מהספרות עולות מרכזיות סוגיות ארבע
מהם ו(4) הצרכים, לבחינת האסטרטגיה מהי (3) הצרכים, נבחנים רמה באיזו (2) הצרכים, את

הצרכים. של למדידה והכלים השיטות

הכשרה. צורכי הערכת בנושא בדיון החשובות הסוגיות אחת היא הצרכים את מגדיר מי של הסוגייה
המוגדר צורך שהוא ,(felt/expressed need) מורגש צורך בין היא בספרות המקובלות ההבחנות אחת
חיצוניים גורמים עלידי המוגדר ,(real need) אמיתי צורך לבין להכשרה, המועמדים הפרטים עלידי
וכדומה. סטנדרטים עיסוקים, ניתוח מסמכים, מומחים, כגון להכשרה), המועמדים עלידי (לא
לאוכלוסיית חיצונית שהיא הצורך של אובייקטיבית ראייה בין הפרדה קיימת זו הבחנה ביסוד

המעורבים. הפרטים עלידי המוגדרת צורך של סובייקטיבית ראייה לבין להכשרה, היעד

הצרכים לטענתם, הצרכים. לקביעת כבסיס ה"אמיתיים" בצרכים בשימוש המצדדים חוקרים יש
לדעתם, אמיתיים. לצרכים ביטוי מאשר הפרטים של ולשאיפות לרצונות ביטוי יותר הם המורגשים
אלה צרכים לחשוף להם לסייע חשוב ולכן שלהם, האמיתיים לצרכים מודעים תמיד אינם אנשים
כבסיס ה"מורגשים" הצרכים על בהישענות המצדדים אחרים יש זאת, לעומת .(Monette 1977)

הם מה יודעים אנשים כי סבורים זו בדעה התומכים .(Fleming et ai. 1982) צרכים להערכת מתאים
להבטיח כדי ההכשרה מקבלי על שמקובלים לצרכים מענה תיתן שההכשרה חשוב וכי צריכים
אינו "האמיתי", הצורך את לבטא האמור החיצוני הגורם גם כי נטען כמוכן אפקטיבית. למידה
החוקרים רוב אלה. גורמים עלידי הצרכים בקביעת ערכית הטיה יש וכי אובייקטיבי בהכרח
שהם מאחר הצרכים סוגי שני את לבחון רצוי כי טוענים הכשרה צורכי של במדידה העוסקים

הפערים. לאיתור ביחד ומסייעים זה את זה משלימים

ן ההתאמה של לבחינה JohairWindow2 שימוש נעשה 19821 KellerBeach עלידי שבוצע במחקר
אחיות בקרב הדרושים ההכשרה תחומי את בחן המחקר שונים. מקורות לפי הצרכים הגדרת בין
לארבע הצרכים סווגו זאת בעקבות עליהן. הממונים ועלידי עלידן שדורגו כפי הציבור בריאות
לדעת גם הדרושים לימוד תחומי שהם (shared needs) משותפים צרכים (1) עיקריות: קטיגוריות

1 הדרושים לימוד תחומי שהם (blind needs) נראים בלתי צרכים (2) הממונים; לדעת וגם העובדים
ו(4) העובדים; תפיסת לפי רק הדרושים (hidden needs) חבויים צרכים (3) הממונים; תפיסת לפי רק
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מהעובדים כ^0/ של סף עלידי הדרושים צרכים שהם (undiscovered needs) גלויים בלתי צרכים
הכשרה עריכת על החלטה שמצדיק העובדים אוכלוסיית גודל לפי נקבע זה סף והממונים.
את שתאמה בהכשרה להשתתף יותר רבה נכונות הביעו העובדים כי מראים הממצאים בשבילם.2
נראים. בלתי בצרכים שהוגדרו נושאים שכללה בהכשרה ופחות והחבויים המשותפים הצרכים
נושאים שכללה בהכשרה להשתתף לעובד לאפשר מעוניינים פחות היו הממונים כי נמצא בנוסף,
להידברות חשובה תשתית להוות יכול צרכים של זה מיון החוקרת, לדעת חבויים. כצרכים שהוגדרו
של חשיפה לצרכים. בהתאם הכשרה תכנית של בהכוונה ולסייע הממונים לבין העובדים בין
חדשים, לימוד לצורכי מודעות הכשרה לקבלת למועמדים להעניק יכולה נראים הבלתי הצרכים
של לצרכים שיתאימו תכניות בפיתוח למנהלים לסייע עשויה חבויים צרכים של החשיפה ואילו

העובדים.

שלוש בין היא המקובלות ההבחנות אחת .(1991 (ערן הצרכים נבחנים רמה באיזו היא שנייה סוגייה
באיזו להדרכה, זקוקים היכן של הסוגייה עם המתמודדת הארגונית הרמה (1) עיקריות: רמות
המיומנויות הידע, מהם השאלה עם המתמודדת העיסוק של הרמה (2) קבוצה; באיזו או יחידה
הזקוקים העובדים את לאתר המנסה האישית הרמה (3) מסוים; לעיסוק הדרושים והעמדות
צרכים בהערכות העוסקים המחקרים מרבית הפרט. של ברמה הצרכים את ובוחנת להכשרה

במערכת. הבודד הפרט של ברמה ופחות הארגונית ברמה או העיסוק של ברמה מתרכזים

המערכת מטרות את המבטאת הצרכים לבחינת הא00רטנ'ה היא הצרכים בהערכת שלישית סוגייה
גישות: כמה בין להבחין ניתן כאן ההערכה. את המבצעת הארגונית

התפקוד שיפור לשם ומיומנויות עמדות ידע, בזיהוי מתמקדת להדרכה השיטתית הגישה (1)

עיסוק, ניתוח כגון מקצועיים, כלים באמצעות שיטתי באופן מאותרים ההכשרה צורכי בעבודה.
מהתפקידים נגזרים שהם כפי והארגון העובדים של המשולבים לצרכים ישירה התייחסות תוך

המערכת כלל של ומהתפקוד ממלאים שהעובדים
מרכזי מרכיב כאל בקבוצה העובדים של ולעמדות לרגשות מתייחסת ארגוני פיתוח של הגישה (2)

באבחון הקשורות ההתנהגות ממדעי בטכניקות השימוש את מדגישה הגישה המידע. באיסוף
ביןקבוצתיים. וקונפליקטים ניהולי סגנון ארגוני, אקלים של

הארגון. של והאילוצים המסורת הרשמיים, הנהלים מן נגזרים הצרכים לפיה מינהלית, גישה (3)

מסורת, תקנות, חוקים, של בסיס על נעשה והאיתור צרכים, איתור של רחבה תפיסה אין
הארגון. של עבודה ותכניות תקציב תקדימים,

האישי קידומו לשם הפרט של האישיים הצרכים הינם ההדרכה צורכי לפיה הרווחה, גישת (4)

מתוך המעוניין לכל קורסים מספק הארגון הארגון. לצורכי הכרחי קשר ללא והתפתחותו
תורמת. הינה הדרכה שכל הנחה

במקום הממונים" לפי דרושים "נושאים ,shared needs במקום משותפים" "נושאים במונחים נשתמש להלן 2
במקום דרושים" לא ו"נושאים hidden needs במקום העובדים" לפי דרושים "נושאים ,blind needs

.undiscovered needs
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יחידת של והשפעתה מעמדה את כמגבירים נתפסים ההדרכה צורכי כאשר  פוליטית גישה (5)

מהמשמעות מונחה הדרכתי" "צורך אחרות, ארגוניות מטרות משרתים או בארגון, ההדרכה
צורכי סיפוק על מושם יותר רב דגש פרסום. או כוח לצבור או בהשפעה לזכות ניתן היכן של

ההדרכה. לקוח של אלו על מאשר עצמן ההדרכה פונקציות של הדרכה
של צורכיהם וזיהוי בעיותיהם באיתור מתמקדת המשתתף של עצמי אבחון של הגישה (6)

שימוש נעשה עצמם. המשתתפים עלידי נעשה הצרכים איתור כאשר בהכשרה, המשתתפים
גדלה כזה באופן הלימוד. את ומעצבים מטרות מציבים המשתתפים שבהם בתהליכים
הנלמד את וליישם להתנסות נכונותו גדלה וכן לתכנית, המשתתף של והמחויבות המוטיבציה

בעבודתו.
הערכה. פעילות בכל אחת מאסטרטגיה יותר לשלב ניתן ולמעשה בלעדיות אינן אלה אסטרטגיות

כלים באלו ההחלטה הצרכים. למדידת ולכלים לשיסות נוגעת צרכים הערכת בנושא רביעית סוגייה
המידע ובסוג בתקציב המחקרית, בגישה באסטרטגיה, הבדיקה, במטרות קשורה לבחור ושיטות
הכשרה צורכי של למדידה הדרכים או הכלים את בחנו חוקרים מספר .(Steadham 1980) הדרוש
להשתמש רצוי כי המחברים טוענים המקרים ברוב .(Kurb 8c Prokopeno 1989 ;1991 (ערן המשכית
ומקרה. מקרה לכל המיוחדים התנאים לפי להיקבע צריך ביניהם השילוב כאשר כלים, של במגוון

הן: בספרות המופיעות המדידה שיטות
בין הבחנה יש יותר. וייחודיים מורכבים לתפקידים הכשרה צורכי של להערכה מתאים  ריאיון (1)

של מראש תכנון ודורש לבודדים מתאים המובנה הריאיון לאמובנה. לריאיון מובנה ריאיון
להניח קשה שני מצד אך ולביצוע, לניהול קל זה ריאיון מוגדר. למערך בהתאם השאלות כל
מובנה לא ריאיון .(Kurb 8l Prokopeno 1989) מראש השאלות כל על לחשוב יכול שמראיין
לבטא המרואיינים את ולעודד אמון ליצור הבנה, להשיג ומטרתו ולקבוצות לבודדים מיועד
תגובה ויכולת גמישות מאפשר זה מסוג ריאיון להם. החשובים וערכים גישות רגשות, בחופשיות
ודורש לניהול יותר קשה הזה מהסוג ריאיון זאת, עם המרואיין. עלידי שנמסר חדש לידע

.(1991 (ערן המראיין של רבה מיומנות
והמועמדים בתפקיד היא ההתמקדות וקבוצות. בודדים אפיון לצורך משמשים  שאלונים (2)

Kurb 8l) שלהם התפקיד במסגרת ההכשרה צורכי לגבי אינפורמציה לספק מתבקשים
או בדואר להכשרה, למועמדים מועבר והחומר מראש מתוכננות השאלות .(Prokopeno 1989

ומאפשרים גדול ממדגם נתונים להשגת מהירה דרך מהווים שאלונים אחד, מצד פנים. אל פנים
וכן טובים, שאלונים להכין מאוד קשה שני, מצד סטטיסטיים. ניתוחים על ממצאים לבסס

.(1988 וערן (ויטנברג בכתב השאלון במילוי עקביות להשיג קשה
מורכבים למצבים מתאים זה כלי בעבודה. אמיתיים מצבים על מידע מתן מאפשרות  תצפיות (3)

של ניתוח מאפשרת תצפית .(1991 (ערן ביןאישיות מיומנויות של לתחום וכן מוכרים לא או
החסרונות אחד ארגון. באותו שונות מחלקות ובין וצוותים פרטים בין עבודה ויחסי התנהגות
נוסף ניתוח נדרש ולכן השטח, פני על שנראה מה רק מראה שהיא הוא תצפית של הבולטים
.(Kurb <cf Prokopeno 1989) פנימיות ומוטיבציות סיבות של ולגילויין לעומק אירועים לבדיקת
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תוכן ניתוח וכדומה. מסמכים דוחות, יומנים, מתוך כתוב חומר ניתוח על מבוסס  תוכן ניתוח (4)

בחומר ביטוי להם שיש לתפקידים ומתאים בזמן חיסכון תוך אובייקטיבי מידע מתן מאפשר
לפתרונות או לבעיות התייחסות העדר בשל חלקי מידע מספק שהוא בכך חסרונו כתוב.
את יותר טבעו מעצם משקף וזה כתוב חומר של בקיומו מותנה תוכן ניתוח כמוכן, אפשריים.

ההווה. את מאשר העבר
שיפור מאפשר זה כלי פסיכומוטוריות. ולמיומנויות שגרתיים לתפקידים מתאים  העבודה חקר (5)
זמנים הקצאת עלידי עבודה מדידת וכן העבודה, תהליכי של מפורט ניתוח עלידי שיטות
עם התמודדות על מידע מספקת ואינה רב זמן צורכת שהיא הם השיטה חסרונות לפעילויות.

בעייתיים. מצבים
מאוד טובים ביצועים על ומלמד הארגון בחיי חריגים למצבים מתאים  הקריטי האירוע ניתוח (6)

להתמודד צריך שהפרט ביותר הקשות הפעילויות של הצגה מאפשר בעבודה. מאוד גרועים או
מביא רבה, הכנה מחייב הקריטי האירוע ניתוח בזמן, החיסכון בצד תפקידו. במסגרת עמן
התנהגותיות עם אישיות תכונות של ולעירוב הכשרה צורכי בהכרח שאינם צרכים לאיתור

.(1981 וערן (ויטנברג
הם אלה למציאות. דומים בתנאים תפקוד יכולת על מקפת תמונה נותנים  הערכה מרכזי (7)

כאשר ההערכה את המבצעים להדרכה. ומומחים כוחאדם אנשי הכוללים מנהלים של צוותים
לאחר למשתתפים מוחזרים הסיכומים וקבוצתיים). (אישיים שונים תרגילים מבצעים העובדים
כלי .(1988 וערן (ויטנברג פיתוח תכנית על להסכמה מגיעים והמשתתפים והממונה מה, זמן
זיהוי ומאפשר ניהוליים, תפקידים ובמיוחד מורכבים תפקידים של צרכים להערכת מתאים זה
הכנה ומחייב מאוד יקר כלי זהו מראש. מוגדר תחומים במספר הפרט של הדרכה צורכי של

רבות. ומיומנות

בצורות יושמו לימודיים צרכים הערכת לנושא הקיימות השונות והאסטרטגיות הגישות התפיסות,
זה. בנושא שבוצעו במחקרים שונות

צרכים של בהערכה העוסקים מחקרים של יחסית קטן מספר נמצא בזיקנה העוסקת בספרות
של המחקר הם הזיקנה בתחום הלימוד צורכי הערכת בנושא בולטים מחקרים שני לימודיים.
הכשרה צורכי בדקו אלה מחקרים שני .(1989) Cryns 8c wilderom של ומחקרם (1982) Fleming et ai.

התבצע Fleming et al. של מחקרם תפקידים. בעלי של רחבה קשת בקרב הזיקנה בתחום המשכית
בקשיש. בטיפול העוסקים עובדים מ700 למעלה בקרב צרכים של בחינה וכלל בפלורידה
Cryns של המחקר ופקידים. ישירים מטפלים ניהולי, לשלושה*דרגים: במחקר סווגה זו אוכלוסייה
אחיות, וכלל יורק ניו במדינת הזיקנה בתחום עובדים מ600 למעלה על התפרס 8l Wilderom
פיזיותרפיסטים מטפלים, רופאים, מדענים, תזונאים, טיפוליים, מוסדות מנהלי סוציאליים, עובדים
המשכית הכשרה דרושה בהם הנושאים את לאתר היתה אלה מחקרים שני של המטרה ואחרים.
הנחות למענם. הכשרה תכניות לבניית כבסיס זה במידע להשתמש כדי תפקידים של קשת בקרב
העובדים לאנשים שירות כדי תוך הכשרה תכנית לפתח כדי כי היו במחקרו Fleming et al. של היסוד
צרכים לאתר כדי וכי העובדים, של הממשיים הצרכים את מעמיקה בצורה לבחון חשוב קשישים עם
Cryns 81 של במחקרם גם ננקטה דומה גישה הצרכים. מהם עצמם האנשים את לשאול יש אלה

.Wilderom
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בשאלון שלעיל המחקרים שני השתמשו שהוגדרו, היעד אוכלוסיות של הצרכים את למדוד כדי
במחקר  להשתלמות פוטנציאליים נושאים של רשימה כלל אשר העובדים עלידי עצמי למילוי
את דרגות חמש של בסולם לדרג נתבקשו העובדים נושאים. 38  ובשני נושאים, 84 נכללו אחד
במידע שימוש תוך נבנו הנושאים רשימות ונושא. נושא בכל הכשרה להם דרושה בה המידה

בתחום. מקצוע ומאנשי ממומחים שנתקבל

דיור הם: המועדפים ההכשרה נושאי כללי באופן כי הראו Fleming et al. של ממחקרם הממצאים
ניהוליים תפקידים בעלי הקשיש. של נפשית ובריאות הקשיש לטובת שירותים תכנון לקשיש,
סיוע כגון בתחומים, כללי ובלימוד קהילתי בארגון תכניות, פיתוח של בנושאים מאוד התעניינו
הנדרשות למיומנויות הקשורים בנושאים התעניינה הישירים המטפלים קבוצת הנפש. ובריאות חוקי
שעוסק הצוות וכדומה. אלכוהוליזם תזונה, סופניים, לחולים ייעוץ כגון הקשיש, צורכי לסיפוק
תקציב, הכנת ספרים, ניהול כגון בניהול, מיומנויות בתחום בהכשרה התעניין פקידותיות בעבודות

וכדומה. כספי ניהול

אלצהיימר, מחלת הם: להכשרה המועדפים הנושאים כי עולה Cryns <ef Wilderom של המחקר מתוך
לגבי התפקידים בעלי בין הבדלים על מצביעים החוקרים מבולבלים. זקנים עם ועבודה דיכאון
צורך פחות מובהק באופן ביטאו הרופאים כי נמצא למשל, כך, עליהם. המועדפים הלימוד נושאי
ביותר הנמוכה ההשכלה בעלי כי נמצא כמוכן הקשיש. של חברתיות בעיות של בתחום בהכשרה
על ושמירה ביןאישיות טיפול מיומנויות של בנושאים בהכשרה עניין יותר מובהק באופן ביטאו
המטופלת. האוכלוסייה עם יותר ישיר מגע יש זו שלקבוצה משערים החוקרים קיים. בריאות מצב

לפי גם בהכשרה העניין במידת הבדל קיים כי מראים Cryns 8c Wilderom של מהמחקר הממצאים
בעלי קבוצות בקרב לעומת הרופאים בקרב יותר נמוך היה המשכית בהכשרה הצורך תפקיד.
ההתנהגות, ממדעי מדענים סוציאליים, עובדים עולה בסדר מופיעים אחריהם האחרים. התפקידים

האחיות. נמצאות הדירוג ובראש מינהלה, אנשי תזונאים,

אלו בקרב המשכית בהכשרה להשתתף יותר רב רצון קיים כללי באופן כי גם מראה זה מחקר
וכי המשכית, בהכשרה העניין על משפיע בעבודה הוותק גם כי נמצא בנוסף בעבר. הכשרה שעברו
המשכית להכשרה יותר רבה חשיבות ייחסו שנים ארבע עד שנתיים של ותק עם תפקידים בעלי
נובעת זו תופעה שנים. ארבע עד  יותר רב ותק ומבעלי משנה פחות של ותק להם שהיה אלו מאשר
עדיין והם הפורמלית, הכשרתם את סיימו רק משנה) (פחות מצומצם ניסיון שבעלי מכך לדעתם
המוגבל. ניסיונם את תחשוף בהכשרה שהשתתפות חוששים שהם או בנושא, מעודכנים מרגישים
השכלתם את לעמת צורך מרגישים שנים) ארבע עד שנתיים (של בינוני ותק בעלי זאת, לעומת
שהם מאחר בהכשרה צורך מרגישים שנים) 95) ביותר הוותיקים התפקיד. דרישות עם הפורמלית

הפורמלית. ההכשרה מתחום מרוחקים עצמם חשים
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העניין לתחומי שיתאימו הכשרה תכניות בפיתוח הצורך על מצביעים לעיל שהוצגו המחקרים שני
כזה מודל תפקיד. אותו הממלאים שונות עובדים קבוצות ושל שונים תפקידים בעלי של המגוונים
בדקו לא אלו חוקרים הפרטים. של המובחנים בצרכים גם השונים, העניין לתחומי בנוסף יתחשב,
התמקדו אלא בתחום, מומחים עלידי או ממונים עלידי נתפסו שאלה כפי ההכשרה צורכי את

המשכית. להכשרה היעד אוכלוסיית של המורגשים בצרכים רק

צורכי הבודקים מחקרים קיימים המשכית, הכשרה של צרכים בבדיקת העוסקים למחקרים בנוסף
הבודק (1984) strasburg של מחקרו למשל, כך, בסיסית. הכשרה של ברמה הזיקנה בתחום הכשרה
בשיטה השתמש בגרונטולוגיה, בארצותהברית פיזיותרפיסטים של ההכשרה של הנוכחי המצב את
לימודים תכנית להשוות ניתן זו שיטה באמצעות .19782 Stamper עלידי שהוצעה צרכים הערכת של
צרכים הערכת הקיימים. ההכשרה צורכי את ולאמת לגלות וכך אידיאלית, לימודים לתכנית קיימת
הרכב ובמסגרת הספרות בסיס על שנעשה אידיאלי מודל של פיתוח (1) שלבים: שלושה כוללת זו
של ובעיצובן הגרונטולוגיה בתחום ניסיון בעלי שהם ורופאים לפיזיותרפיה מורים חמישה של
שאלון באמצעות מידע נאסף בו בסקר שימוש תוך הקיים המצב של בחינה (2) לימוד; תכניות
בין השוואה (3) הקיימות; התכניות על ארצותהברית ברחבי הכשרה תכניות למנהלי שנשלח /

ההבדל כי העלתה זו בדיקה וחסרים. משותפים מרכיבים ואיתור לקיימת, האידיאלית התכנית
כי הסכמה היתה גרונטולוגיים. לנושאים המוקדשות השעות במספר הוא לרצוי המצוי בין העיקרי
המרכיב את לחזק יש האידיאלי, במודל המופעים אלה מתוך נושאים 14 לתכנית להוסיף יש

מההכשרה. כחלק הזיקנה בתחום קליני ניסיון של מרכיב ולהוסיף בהכשרה הגרונטולוגי

ולבנשטיין (גוטמן סוציאליים עובדים הכשרת של בתחום דומים יעדים בעל מחקר בוצע בישראל גם
הצפויות ההתפתחויות רקע על ההכשרה צורכי של בחינה היא זה במחקר המוצא נקודת .(1992
והצרכים הצרכנים אוכלוסיית מאפייני על מבוססת הצרכים הערכת הקשישה. באוכלוסייה
תחום את יותר להדגיש יש באוכלוסייה ההתפתחויות לאור כי טוענים החוקרים שלהם. הצפויים
לעובד שניתנת המקצועית מההכשרה כחלק הזיקנה של החיובי הדימוי של הנושא ואת הבריאות
בתחום בשדה התנסות של מנדטורי נדבך להוסיף גם יש לדעתם קשישים. עם לעבודה הסוציאלי

בנושא. העובדים של מיומנויות לחזק כדי הזיקנה

הכשרה בתכניות הדרושים המרכיבים את בחן בסיסית הכשרה של בסוגייה המתמודד נוסף מחקר
Johnson et) לימודים תכניות של לפיתוחן המנחים הקווים את ולהבהיר להגדיר כדי בגרונטולוגיה,
של ולמרכיבים למהות בקשר יותר מעמיקות סוגיות של בבדיקתן שעוסק זה, מחקר .(al. 1980

בסיסי גרעין של המרכיבים הם אילו (1) סוגיות: שלוש עם מתמודד בגרונטולוגיה, הכשרה תכניות
לקבוצות נחוץ ידע איזה (2) הזיקנה; בתחום המועסקים אלה לכל הכרחיים שהם וכישורים ידע של
הסוציוכלכלי; ולתחום הפסיכוסוציאלי לתחום הביורפואי, לתחום הקשורים תפקידים בעלי של
ועבודה תזונה סיעוד, קלינית, פסיכולוגיה והם: ספציפיים מקצועות לארבעה נחוץ ידע איזה ו(3)

סוציאלית.
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לנושא שונים בתחומים מומחים כמאה בו והשתתפו ,Delphi Method באמצעות התבצע המחקר
ליצור שנועדו מחזורים בשלושה התקיים בנושא הדיון עו"ס). תזונאים, אחיות, (פסיכולוגים, הזיקנה
בנחיצות והכרה רבה תמיכה קיימת כי מראים הממצאים אלה. סוגיות שלוש לגבי דעים תמימות
חברי הגרונטולוגיה. בתחום לעבוד שמתכוון מי כל בפני להציגו שיש הכרחי ידע של גרעין של
היתה השנייה בסוגייה זה. ידע גרעין של הרבתחומי האופי לגבי הסכמה ביטאו המקצועי ההרכב
הביורפואי. בתחום התפקידים בעלי של בהכשרה להיכלל שצריכים הנושאים לגבי רבה הסכמה
נושאים ומספר רוקחות תזונה, אנטומיים, שינויים פיזיולוגיה, מצויים: הללו הנושאים בין
בריאות היו: הפסיכוסוציאלי בתחום מרבית הסכמה היתה עליהם הנושאים בין פסיכולוגיים.
הסוציו הסביבה בתחום המועדפים הנושאים קוגניטיביים. ושינויים זיקנה של פסיכולוגיה וזיקנה,
השלישית, הסוגייה לגבי מדיניות. וקביעת ביולוגיה לפסיכולוגיה, הקשורים נושאים היו: כלכלית
המועדפים הנושאים כי למשל, נמצא, שונים, תפקידים בעלי של הייחודיים הצרכים דהיינו
המועדפים הנושאים וקוגניציה. הזיקנה של פסיכולוגיה נפש, מחלות היו: קליניים לפסיכולוגים
ביולוגיה תזונה, היו: לתזונאים המועדפים הנושאים ותזונה. נפש מחלות בריאותי, מצב היו: לאחיות
תכניות נפש, מחלות היו: סוציאליים לעובדים המועדפים הנושאים עדכניים. ומחקרים זיקנה של

משפחתיים. ויחסים חברתיות

אחרים מחקרים קיימים הזיקנה, בתחום המשכית והכשרה בסיסית הכשרה על המחקרים בצד
מוזכרת למשל, כך, הזיקנה. בתחום שלא המשכית ההכשרה של בנושא צרכים בהערכת העוסקים
של צרכים של לבחינה שפותחה (Statewide Needs Assessment Program) snap שיטת בספרות
שינויים אחר ולמעקב לאבחון מערכת מעין ומהווה שונות, אוכלוסיות סוגי ושל גדולים מדגמים
לימוד פריטי של רשימה נבנתה זו שיטה במסגרת .(Smith et al. 1980) אוכלוסיות של בצרכים
נתבקשו ובו שאלון נבנה זו רשימה סמך על שונים. מקצוע מאנשי בתשומות שימוש תוך דרושים
בינונית בסיסית,  הדרושה הכשרה רמת ואת בהכשרה צורך להם יש בה המידה את לציין האנשים

בו. השימוש לדרכי הסבר וחוברת המידע לעיבוד מחשב תכנית נבנתה מתקדמת. או

פערים לאתר שמטרתה ,Knox עלידי שפותחה צרכים להערכת גישה מוצגת (1984) Betz של במחקרו
זיהוי שלבים: ארבעה על מושתתת הגישה לימודים. תכנית לבניית כבסיס ומיומנויות בידע
על מהמומחים נתונים איסוף הצרכים, על היעד מאוכלוסיית נתונים איסוף היעד, אוכלוסיית
קביעת לצורך בנתונים יעיל ושימוש הנתונים של השוואתי ניתוח הנדון, בתחום מרכזיות סוגיות
מועטה השקעה היתה שונות הכשרה בתכניות כי נמצא המחבר שערך בבדיקה ההכשרה. תכנית
של בדרך הצרכים לגבי נתונים לאיסוף השיטות פותחו המחקרים במרבית נתונים. באיסוף יחסית
צורכי של שיטתית הערכה על התבססו אשר הכשרה שתכניות כך על מצביע המחבר וטעייה. ניסוי

יותר. גבוה השתתפות לשיעור וזכו יותר פופולריות גם היו למידה

לתכנון כבסיס צרכים בהערכת בשימוש רבה תמיכה קיימת כי עולה זו ספרות מסקירת לסיכום,
המדידה ולדרך המתאימה לגישה באשר רבות דילמות עדיין קיימות כי נמצא הכשרה. פעילות

אלה. צרכים של הטובה
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הסקר מערך .2

בספרות היום המתוארים המחקרים על רבה במידה נשענת הנוכחי בסקר צרכים להערכת הגישה
לביצוע ולאסטרטגיה הצורך של המדידה לדרכי הצרכים, את המגדירים לגורמים המתייחסים

ביצועו. ודרכי הסקר מטרות מוצגות זה בפרק הסקר.

ה0קר מסרות 2.1
בתחום המשכית להכשרה הצרכים את ומקיף שיטתי באופן הבוחן ראשון סקר הוא זה סקר
לעוסקים ולסייע הכשרה תכניות לפיתוח להיערכות תשתית ליצור נועד הסקר בארץ. הזיקנה

בעתיד. אלה תכניות ובפיתוח בתכנון זה בתחום

ומתכנניו: יוזמיו עלידי לסקר נקבעו עיקריות מטרות חמש
הזיקנה. בתחום והשתלמויות העשרה לתכניות היעד אוכלוסיות וזיהוי איתור (1)

שונות. יעד לאוכלוסיות ההמשכית ההכשרה בפיתוח עדיפויות וסדרי קדימויות קביעת (2)
באוכלוסיות שזוהו נבחרים תפקידים בעלי חמישה בקרב הכשרה דרושה בהם התחומים איתור (3)

התכניות. בפיתוח קדימות להן לתת שיש
שאותרו התפקידים בעלי לחמשת הקיימים המענים לבין ההשתלמות צורכי בין פערים איתור (4)

קדימות. כבעלי
לבדוק יהיה ניתן שבאמצעותו הזיקנה בתחום המשכית הכשרה צורכי לאיתור כלי פיתוח (5)

שונים. מסוגים וארגונים תפקידים של צרכים

בטווח טווח. וארוכות קצרות תפוקות לספק אמור הסקר כי לראות ניתן אלה מטרות רקע על
לפיתוח קדימויות קביעת שתאפשר להכשרה יעד אוכלוסיות של רשימה לספק נועד הסקר הקצר,
התפקידים בעלי חמשת בקרב הדרושים ההכשרה נושאי של רשימה הוא אחר מיידי תוצר התכניות.
הן הסקר של יותר הטווח ארוכות התפוקות להכשרה. ביותר הגבוהה הקדימות כבעלי שאותרו
בהם להשתמש יהיה שניתן הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים לאבחון וכלים גישה יצירת
המעורבים שונים גורמים לשמש יכולה לאבחון כלי יצירת נוספות. יעד אוכלוסיות לגבי בעתיד

לתכנון. ושימושי נוח כבסיס הזיקנה בנושא הכשרה תכניות בפיתוח

הקשורה למורכבות מעבר שונות. מדידה ובגישות בשיטות שימוש חייבה שלעיל המטרות השגת
מעטה לא רגישות בעל הוא כוחאדם של בנושא העוסק מחקר כי להדגיש חשוב הסקר, של לאופיו
הממלכתיים הגורמים של והמעורבות השיתוף רבים. גורמים של פעולה ושיתוף תיאום ודורש
בין לעבודה משותפת תשתית יצירת איפשרו המחקר ביצוע של השונים בתהליכים והציבוריים

הזיקנה. בתחום ההמשכית ההכשרה תכנון נושא לקידום משרדית ובין ארגונית
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ה0קר בביצוע השלבים 2.2
להלן שונות. והערכה מדידה בשיטות שימוש דרש שלב כשכל עיקריים שלבים ארבעה כלל הסקר

שלהם. המדידה דרכי ואת הללו השלבים כל את נפרט

עדיפויות סדרי וקביעת להכשרה הרלוונטיים התפקידים בעלי ז'הוי 2.2.1
בקשיש שהטיפול מאחר להכשרה. היעד אוכלוסיית ובזיהוי באיתור עסק בסקר הראשון המרכיב
אלא יום), מרכזי מוסדות, (כגון בקשישים בלעדית המטפלות מיוחדות במערכות רק לא מתבצע
בעלי את תחילה להגדיר צורך היה שונות, גיל משכבות באוכלוסיות המטפלות במערכות גם

הזיקנה. בתחום המשכית להכשרה הרלוונטיים התפקידים

ממשרדי ומפקחים מקצוע אנשי מומחים, של דיון קבוצות במסגרת התבצע התפקידים בעלי זיהוי
הרלוונטית ההתייחסות רמת כל קודם נבחנה הדיון בקבוצות הכללית. ומקופתחולים הממשלה
האם למשל, העיסוק. של ברמה או המקצוע של ברמה להתמקד יש האם דהיינו, הצרכים; לבחינת
שהם התפקיד של ברמה הצרכים את לבחון או בכלל, סוציאליים עובדים של הצרכים את לבחון יש
עובד של צרכיו לבין במוסד סוציאלי עובד של צרכיו בין להבחין כלומר, הארגוני; בהקשר ממלאים
בעלי של רשימה גובשה בתפקיד, להתמקד הדיון בקבוצות שהוחלט לאחר בלשכה. סוציאלי
להן האוכלוסיות לגבי העדיפויות וסדרי הקדימויות נקבעו ולבסוף להכשרה, רלוונטיים תפקידים
אוכלוסיות חמש נבחרו שנקבעו הקדימויות בסיס על הזיקנה. בתחום המשכית הכשרה נחוצה
בבדיקה שעלו הממצאים מוצגים 3 בפרק הדרושים. ההכשרה תוכני של הבדיקה נעשתה שבשבילן

זו.

ומתוכננות קיימות והעשרה השתלמות תכניות מיפו' 2.2.2
לספק שנועד הזיקנה בתחום המשכית להכשרה התכניות היצע של מיפוי כלל בסקר השני המרכיב
שונות. יעד אוכלוסיות של הכיסוי היקף ועל הפעילות דפוסי על הקיים, הפעילות היקף על מידע
של ההכשרה צורכי של המבט נקודת את להשלים נועדה התכניות היצע של הקיימת הפריסה

השונות. היעד אוכלוסיות

השני ובשלב הזיקנה בתחום והעשרה להשתלמות תכניות המציעים הגופים אותרו ראשון בשלב
המספקים ארגונים כעשרים אותרו המיפוי במהלך עלידם. הניתנות התכניות של מיפוי נעשה
בשנים עלידם שבוצעה הפעילות על מיוחד בטופס לדווח נתבקשו אלה ארגונים הכשרה. תכניות
כל לאפיין נתבקשו הם .(19941993) שלאחריהן לשנתיים המתוכננות הפעילויות ועל 19921990
הצטרפות, תנאי ההכשרה, תוכני התכנית, סוג יעד, אוכלוסיות מבחינת האלה מהפעילויות אחת

הביצוע. ומועדי ההשתתפות היקף

לתכנית אשל של ההיערכות במסגרת 19941993 לשנים התכניות של מיפוי שוב בוצע 1995 בשנת
זה. דוח של הרביעי בפרק מוצגים המיפויים שני על הממצאים החומש.
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הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים לאבחון כלי פיתוח 2.2.3
המטרה השונים. התפקידים בעלי של הלימוד צורכי לאבחון כלי פיתוח כלל בסקר השלישי המרכיב

האפשר. ככל רחבה תפקידים קשת של צרכים למדידת שיתאים כלי לפתח היתה

כבסיס עיסוקים ניתוח של האפשרות נשקלה הבדיקה מתודלוגיית גיבוש של השונים בשלבים
היה בהם והארגונים התפקידים ריבוי ובהם: גורמים מספר בשל נדחתה זו אפשרות צרכים. לאבחון
והרצוי, המצוי של ברמה העבודה ביצוע בהערכת הקיימת הבעייתיות זו, בדיקה לבצע צורך
שבמחקרים העובדה את גם מסבירים אלה קשיים כי ייתכן זה. מסוג בבדיקה הכרוכות והעלויות
להשתמש הוחלט לפיכך, עיסוקים. ניתוח של בגישה שימוש נעשה לא דומות באוכלוסיות שבוצעו
לבדיקות בספרות המקובלת שיטה המשתתפים, התפקידים בעלי עלידי שאלון מילוי של בשיטה

כאלה.

על להצביע מהעובדים ולבקש הדרושים ההכשרה תחומי את המפרט שאלון לבנות היתה המטרה
מסתייעים צרכים בבדיקת העוסקים המחקרים מרבית מהנושאים. אחד כל של הנחיצות מידת
רשימת הכשרה. דרושה בהם התחומים של מכולת" ל"רשימת להגיע ושואפים זה מסוג בשאלון

וממצה. שונות לאוכלוסיות רלוונטית מגוונת, להיות צריכה התחומים

של במחקרם ששימשו הנושאים רשימות על הנושאים של הרשימה יצירת התבססה הנוכחי בסקר
הכוללים מומחים של דיון קבוצות קיימנו בנוסף .Cryns 8c wilderom של ובמחקרם Fleming et al.
המוצעת הרשימה את לבחון כדי והבריאות, הרווחה בשירותי ומפקחים מנהלים אקדמיה, אנשי
מספר נמשכה הכלי לגיבוש העבודה בישראל. השונות לאוכלוסיות מרבית במידה ולהתאימה
בתחומים העוסקים תפקידים בעלי למגוון שיתאים מקיף כלי להבטיח רב מאמץ והושקע חודשים

בקשיש. לטיפול הנוגעים שונים

של שונים להיבטים הנוגעים נושאים 53 ובה רשימה גובשה הדיון קבוצות של התשומות סמך על
מתמקדים אחרים נושאים בעוד ולתיאוריות לידע נוגעים מהנושאים חלק בקשיש. הטיפול
כלליים נושאים של במונחים מנוסחים מהנושאים חלק כמוכן, עבודה. ובשיטות במיומנויות

יותר. ספציפיים כנושאים ואחרים

בנושא השתלמות להם דרושה בה המידה את ברשימה נושא כל לגבי לציין נתבקשו המשתתפים
בנוסף, לא. ובכלל מועטה במידה רבה, במידה מאוד, רבה במידה דרגות: ארבע בעל סולם על
לרמת גם נושא בכל להתייחס בסקר המשתתפים נדרשו צרכים, להערכת snap לשיטת בדומה
קורס דהיינו יסוד, ועקרונות מושגים (הקניית בסיסית רמה קטיגוריות: שתי לפי הדרושה ההכשרה

ספציפי). יותר לימוד הנושא, של והרחבה (העמקה מתקדמת רמה או בסיסי)

בעלי של הרקע נתוני על שאלות גם הנושאים רשימת על בנוסף נכללו למשתתפים בשאלון
לתפקיד הקשורים ולאפיונים סוציודמוגרפיים לאפיונים התייחסו הרקע נתוני השונים. התפקידים
נעשה כאן גם הלימוד. הרכבי לגבי והעדפות בהכשרה קודמת השתתפות להכשרה, המועמדים

השונים. התפקידים בעלי על מידע של אחידה לתשתית להגיע ניסיון
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מבעלי אחד לכל מיוחדים תפקיד לאפיוני להתייחס הצורך עלה המשותפת, לתשתית בנוסף אולם
מרפאה אחיות או בבתיחולים ואחיות סוציאליים עובדים רק למשל, כך, הנבדקים. התפקידים
רב אוכלוסיות עם עובדים שהם מאחר בקשיש, לטיפול מקדישים שהם הזמן אחוז על נשאלו
לטיפול במוסדות סוציאליים לעובדים רלוונטית אינה זו שאלה קשישים. עם רק ולא גילאיות,
על בהסתמך נעשתה הרלוונטיים האפיונים של הבחירה בקשישים. ורק אך המטפלים ממושך
השירותים על ומהמפקחים הגרונטולוגיה בתחום מקצוע מאנשי בתשומות שימוש ותוך הספרות

התפקידים. בעלי מועסקים בהם השונים

התפקידים בעלי חמשת בקרב הצרכים לאבחון כלי רק לא לשמש כאמור, נועד, שנבנה השאלון
אחרים, רבים תפקידים בעלי בקרב צרכים לאבחון כלי לשמש גם אלא הנוכחי לסקר שנבחרו

נוספות. ארגוניות וברמות

נבחרים תפקידים בקרב הדרושים ההכשרה צורכי של בדיקה 2.2.4
שזוהו, היעד אוכלוסיות חמש בקרב ההכשרה צורכי של בחינה כלל הסקר של האחרון המרכיב
בהכשרה: שלהן הצורך מבחינת קדימות להן לתת שיש כקבוצות המקצוע אנשי עלידי כאמור,
סוציאליים עובדים כלליים, בבתיחולים נבחרות לאגריאטריות במחלקות סוציאליים עובדים
כלליים בבתיחולים לאגריאטריות במחלקות אחיות מרפאה, אחיות ממושך, לטיפול במוסדות

מרפאה. ורופאי

הרחבה הארגונית והפריסה האוכלוסיות של גודלן בשל כי התברר המידע איסוף עבודת במהלך
ורופאי לארבעה מספרן צומצם זאת בעקבות כולן. את שנקבע הזמן בפרק לכסות ניתן לא שלהן,
העובדים בקרב הצרכים של בדיקה בסקר לכלול הוחלט זאת, עם בסקר. נכללו לא המרפאה
למסגרות באופיים קרובים אלה שבתיחולים משום וזאת השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים
בתי בחמישה המרוכזת יחסית קטנה אוכלוסייה זוהי בנוסף, בסקר. כאמור, שנכללו, האשפוז
באוכלוסייה להשתמש גם מעניין היה לבסוף, אותה. לכסות יחסית רבה בקלות ניתן ולפיכך חולים
אנשי עלידי זו לאוכלוסייה שניתנה הנמוכה הקדימות בין ההלימה מידת את לבחון כדי זו

הם. תפיסתם לפי להכשרה אלה עובדים זקוקים בה המידה לבין המקצוע

בקרב הועבר השאלון שפותח. צרכים להערכת שאלון באמצעות נאסף ההכשרה צורכי על המידע
והאחראים הממונים הגורמים בקרב והן עצמם העובדים בקרב הן התפקידים, בעלי אוכלוסיות
הדרושים ההכשרה תחומי לגבי שלהם ההערכות את להביע נתבקשו והאחראים הממונים עליהם.
במוסדות הסוציאלי השירות על המפקחים את וכללו פיקוחם ותחת באחריותם שנמצאים לעובדים
ומנהלות כלליים בבתיחולים סוציאלי שירות מנהלי הבריאות, וממשרד והרווחה העבודה ממשרד

כלליים. ובבתיחולים במרפאות סיעוד שירותי

העובדים בקרב דגימה. של שונות צורות על התבססה מהאוכלוסיות אחת בכל הצרכים בדיקת
נכללו. המוסדות בכל העובדים וכל דגימה כל נעשתה לא ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים
מחלקות בחמש העובדים הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים אוכלוסיית כל נדגמה כן
הדיון קבוצות עלידי שנבחרו ואורולוגית) נוירולוגית אורתופדית, כירורגית, (פנימית, לאגריאטריות
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גם נדגמה קשישים. של גבוה שיעור בהן שיש מחלקות היותן בגין האוכלוסיות, לאיתור שהתקיימו
בוצעה המרפאה, אחיות בקרב השיקומיים. בבתיהרוולים הסוציאליים העובדים אוכלוסיית כל
בבתי האחיות בקרב אחיות. מאלפיים למעלה של רשימה מתוך אחיות כ400 של מקרית דגימה
(ראה קשישים של גבוה שיעור בהן שיש הלאגריאטריות המחלקות מחמש באחת העובדות חולים

מחלקה. באותה האחיות כל בסקר נכללו מהן אחת ובכל מחלקות, 24 נדגמו לעיל)

איסוף העובדים. קבוצות מחמש מקצוע אנשי כ630 במחקר נכללו בסךהכל כי עולה 1 מלוח
חייבה התפקידים של הרחבה הארגונית הפריסה .1994 במהלך התבצע האוכלוסיות מכל הנתונים
והאריכה חוזרות תזכורות דרשה איטית, היתה לשאלונים ההיענות ומסועפת. מורכבת שדה עבודת
שנתקבלה לזו דומה ההיענות רמת כי לציין חשוב זאת עם השדה. עבודת של השלב את מאוד

אחרים. במקומות שבוצעו דומים ממחקרים

היענות ושיעורי המדגם גודל תפקידים, לפי הסקר אוכלוסיית :1 לוח

הסקר אוכלוסיית
שיעור
היענות מספרמשיבים המדגם* גודל וארגונים תפקידים סוג

מוסדות סוציאליים עובדים
#78 119 152 א'** אפשרות
9070 119 132 ב' אפשרות
6770 66 99 כללי בביתחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים
£709, 27 39 שיקומי בביתחולים סוציאליים עובדים
£519 214 417 ראשונית במרפאה אחיות
5070 201 405 כללי בביתחולים נבחרות במחלקות אחיות

אוכלוסייה סןהכל
5090 627 1,112 א' אפשרות
0ך\5 627 ^092 ב' אפשרות

כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות במוסדות,  שבסקר הסוציאליים העובדים אוכלוסיות בשלוש *

במחלקות ואחיות המרפאה אחיות בקרב דגימה; ללא האוכלוסייה כל נכללה  שיקומיים ובבתיחולים
דגימה. נעשתה כלליים בבתיחולים נבחרות

מהם אחד שבכל הניחה א' אפשרות סוציאלי. עובד בהם מועסק האם ברור היה לא אבות בתי בעשרים **
סוציאלי. עובד בהם מועסק שלא הניחה ב' ואפשרות סוציאלי, עובד מועסק
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הזיקנה בתחום המשכית להכשרה היעד אוכלוסיות .3

המקצוע אנשי של זהותם לגבי היא זיקנה בתחום הכשרה תכנון בנושא הראשונה השאלה
אוכלוסיות מהן אחרות, במלים או, להכשרה, פוטנציאליים מועמדים שהם בקשישים המטפלים
במערכות רק לא מתבצע בקשיש שהטיפול מאחר הזיקנה. בתחום המשכית להכשרה היעד
המטפלות במערכות גם אלא יום), ומרכזי מוסדות (כגון בקשישים ורק אך המטפלות מיוחדות
להכשרה הרלוונטיים התפקידים בעלי את תחילה להגדיר צורך היה שונים, בגילים באוכלוסיות
אוכלוסיות של וזיהוי הגדרה כאמור, כלל, בסקר הראשון השלב לפיכך, הזיקנה. בתחום המשכית

אלה.

מצאנו לא המקצועית בספרות וארצית. כללמערכתית היתה האוכלוסייה במיפוי המוצא נקודת
האוכלוסייה הגדרות זו. מעין רחבה היבט מנקודת המשכית להכשרה צרכים הבוחן מחקר
או בפלורידה קשישים עם העובדים כל כגון המקום, על בעיקר נשענו זה בנושא שבוצעו במחקרים
בסקר וכדומה. דיאטנים סוציאליים, עובדים פיזיותרפיסטים, אחיות, כגון העיסוק, על או בניויורק,
המשכית להכשרה הרלוונטיים התפקידים בעלי של ולתיחום לאיתור מיוחד זמן הוקדש הנוכחי

הזיקנה. בתחום

מוכתבים הפרט של ההכשרה שצורכי היא ההנחה בעיסוק. ולא בתפקיד התמקד בסקר המיפוי
של ההכשרה צורכי דהיינו, עיסוקו. עלידי רק ולא ממלא שהוא התפקיד עלידי גם רבה במידה
המועסק סוציאלי עובד של מאלה שונים להיות עשויים כללי בביתחולים המועסק סוציאלי עובד
הם שונות, הן אלה עובדים שני של התפקיד מטלות רווחה. בלשכת או ממושך לטיפול במוסד
לפי שונים. וטיפול התערבות דפוסי ועם שונות יעד אוכלוסיות עם שונות, סוגיות עם מתמודדים
שונים תפקידים בעלי של ההכשרה צורכי בין הדמיון קרובות לעתים כי לצפות ניתן זו, תפיסה
עיסוק אותו בעלי בין מאשר יותר רב במוסד, סוציאלי ועובד אחות כגון ארגון, באותו העובדים
בו שלארגון היא ההנחה כללי. בביתחולים ואחות מרפאה אחות כגון שונים, בארגונים העובדים
או לעיסוק שיש להשפעה בנוסף בזיקנה ההמשכית ההכשרה צורכי על השפעה יש העיסוק מתבצע

העובד. למקצוע

בנפרד מפגשים מספר 1992 קיץ במהלך התקיימו להכשרה הרלוונטיים התפקידים את לזהות כדי
בסך כללית. ומקופתחולים והרווחה העבודה ממשרד הבריאות, ממשרד מקצוע ואנשי נציגים עם
הרווחה בתחום בכירים ומינהל פיקוח בתפקידי מקצוע אנשי כ13 אלה בקבוצות השתתפו הכל

והבריאות.

בתחום המשכית להכשרה יעד באוכלוסיית תפקידים בעלי 45 זיהו אלה בקבוצות המשתתפים
שמונה שונות, במסגרות אחיות של תפקידים תשעה כלולים זו ברשימה .(2 לוח (ראה הזיקנה
כי לציין מעניין ופיזיותרפיסטים. רופאים של תפקידים ושישה סוציאליים עובדים של תפקידים
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במוסדות לעובדים פרט לקשישים בלעדיות במסגרות הפועלים תפקידים בעלי כמעט אין זו ברשימה
יום במרכזי לעובדים התייחסות אין למשל, כך, בית. ובטיפול במוסדות ומטפלות ממושך לטיפול

לקשישים. מועדונים למרכזי או

שלהם והדירוג הזיקנה בתחום המשכית להכשרה רלוונטיים תפקידים בעלי רשימת :2 לוח
בזיקנה המשכית בהכשרה הצורך מבחינת

מספר
האנשים ציון
שדירגו כולל* התפקיד המקום

3 15 לאגריאטריות נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים 1

4 14 לאגריאטריות במחלקות אחיות 2
3 13 קהילתיות במרפאות אחיות 3

3 11 לאגריאטריות במחלקות רופאים 4
2 10 קהילתיות במרפאות רופאים 5

2 9 במוסדות סוציאליים עובדים 6
3 9 לאגריאטריות במחלקות פזיותרפיסטים
2 6 סיעוד במוסדות בית אמהות 7

1 5 בית לאשפוז ביחידות פיזיותרפיסטים 8
1 5 סיעוד במוסדות דיאטנית
1 5 המשפחה לבריאות בתחנות מינהל תפקידי
1 5 שיקומיים בבתיחולים בעיסוק מרפאים
1 5 גריאטריות במחלקות בעיסוק מרפאים
2 5 טיפול להמשך ביחידות פיזיותרפיסטים 9
2 5 טיפול להמשך ביחידות אחיות 10

1 4 קהילתיות במרפאות סוציאליים עובדים 11
1 4 פסיכיאטריים בבתיחולים סוציאליים עובדים
1 4 לאגריאטריות במחלקות מינהל תפקידי
1 4 בית לאשפוז ביחידות אחיות
1 4 המשפחה לבריאות בתחנות אחיות
1 4 סיעוד במוסדות פיזיותרפיסטים
1 4 סיעוד במוסדות בית מטפלות
1 4 סיעוד במוסדות תעסוקה עובדות
2 4 קהילתיות במרפאות מינהל תפקידי 12
1 3 סיעוד במוסדות ניקיון עובדי 13
1 3 סיעוד במוסדות רופאים
1 3 מקצועיות במרפאות רופאים
1 3 מקצועיות במרפאות אחיות
1 3 בריאות בלשכות אחיות
1 3 חירום במרפאות סוציאליים עובדים
1 3 שיקומיים בבתיחולים סוציאליים עובדים
1 3 שיקומיים בבתיחולים פיזיותרפיסטים
1 3 המשפחה לבריאות בתחנות דיאטניות
2 3 סיעוד במוסדות מינהל תפקידי 14
1 2 בית לאשפוז ביחידות רופאים 15
1 2 טיפול להמשך ביחידות מינהל תפקידי
1 1 חירום במרפאות אחיות 16

הנציגים. עלידי  לחמש מאחד  שניתנו הדירוגים של חיבור הוא הכולל הציון *
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בקבוצות המשתתפים נתבקשו הזיקנה בתחום המשכית להכשרה היעד אוכלוסיות זיהוי לאחר
זו. מעין בהכשרה אלה תפקידים בעלי של הצורך מבחינת וקדימויות עדיפויות סדרי לקבוע הדיון
האוכלוסייה, גודל (1) והקדימות: החיוניות של קריטריונים חמישה נקבעו בקבוצות שהתקיים בדיון
עלידי המשורתת הקשישה האוכלוסייה גודל (2) זה; בתפקיד היום מועסקים עובדים כמה דהיינו
התפקיד קריטיות (4) הקשישה; האוכלוסייה עם התפקיד בעל של המפגשים תדירות (3) זה; תפקיד
אחד כל קודמות. להכשרות התפקיד בעל של החשיפה (5) בקשיש; הטיפול מבחינת במערכת
ובהתחשב העדיפות סדר לפי העיקריים התפקידים חמשת את לדרג נתבקש מהמשתתפים
תפקיד כל של הכולל הציון אחרונה. =עדיפות ו1 ראשונה, עדיפות מציין 5 כאשר אלה בקריטריונים

הדיון. בקבוצות המשתתפים עלידי לתפקיד שניתנו הדירוגים סכום הוא

בבתי סוציאליים ועובדים רופאים אחיות, מצויים ברשימה הראשונים במקומות כי מראה 2 לוח
קשישים המשרתות במערכות המצויים התפקידים מבין הקהילתיות. ובמרפאות כלליים חולים
התפקידים שאר לגבי במוסדות. הסוציאליים העובדים את רק הרשימה בראש נמצא בלעדית,
מצויים בדירוג השמיני במקום כי נמצא למשל, כך, המשתתפים. בהעדפות רבה שונות נמצאה
מרפאים (פיזיותרפיסטים, שונים עיסוקים ארבעה פני על שמתפרסים שונים תפקידים חמישה
ראשון במקום דרוגו אלה תפקידים המשפחה). לבריאות בתחנות מינהל ואנשי דיאטניות בעיסוק,

הקבוצה. מאנשי אחד עלידי

מבחינת הדיון בקבוצות שהשתתפו המומחים של המגוון להרכב קשורה בדעות השונות כי ייתכן
המערכת מבחינת בעיסוק), מרפאים פיזיותרפיסטים, אחיות, סוציאליים, (עובדים שלהם העיסוק
ומבחינת הכללית) וקופתהחולים והרווחה העבודה משרד הבריאות, (משרד המעסיקה הארגונית

מוסדות). כלליים, בתיחולים (מרפאות, הארגונית המסגרת

גבוהה בעדיפות הנמצאים תפקידים בחמישה לבחור הוחלט שנתקבלו העדיפויות סדרי רקע על
לא במחלקות סוציאליים ועובדים אחיות והם: ההכשרה צורכי של לבחינה היעד באוכלוסיית
ועובדים קהילתיות במרפאות רופאים ראשוניות, במרפאות אחיות כלליים, בבתיחולים גריאטריות

ממושך. לטיפול במוסדות סוציאליים

חמשת כל את לבדוק היה ניתן לא זה לסקר שהוקצה הזמן במסגרת הקודם, בפרק שנאמר כפי
j ולכן התפקידים, כל של מייצג כיסוי על הקשתה הרחבה הארגונית פריסתם שכן הללו התפקידים
: בסקר נכללו זאת, עם הנוכחי. בסקר נכללה לא הקהילתיות במרפאות הרופאים אוכלוסיית
■ משום וזאת להכשרה, יותר נמוכה בעדיפות שהיו שיקומיים, בבתיחולים הסוציאליים העובדים
■ זה. בסקר כאמור, שנכלל, האשפוז, ממערך חלק ומהווה יחסית קטנה זו שאוכלוסייה

הדוח. של 95 בפרקים יובאו הללו מהאוכלוסיות אחת כל של ההכשרה צורכי על הממצאים

התמונה את להשלים במטרה והמתוכננות הקיימות ההכשרה תכניות היצע את נבחון הבא בפרק
היעד. אוכלוסיות של העדיפויות סדרי ועל להכשרה הצרכים על
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בשנים הז'קנה בתחום והעשרה השתלמות תכניות היצע .4
19941990

להכשרה. הצרכים בהערכת המרכיבים אחד הוא הזיקנה בתחום המשכית להכשרה התכניות מיפוי
מוצעות שלהן האוכלוסיות ועל המוצעות התכניות סוגי על מקיפה תמונה לקבל היא המטרה
לא צרכים לאיתור בסיס לשמש נועד המיפוי שאותרו. לצרכים ההיצע את ולהשוות אלה, תכניות

הלימוד. תוכני מבחינת והן היעד אוכלוסיות בקרב הן מסופקים,

אין הזיקנה. בתחום השתלמות תכניות המפעילים הגופים של סריקה תחילה חייב המיפוי ביצוע
ואת הלימוד תוכני את הזיקנה, בתחום המכשירים הארגונים את המפרט מרוכז מידע כל בארץ
מכללות, כגון המוכרים, לגופים פנייה על התבסס זה בסקר האיתור היעד. אוכלוסיות
שערי ביתחולים של הלימוד המרכז או אשל של ההדרכה מרכז כגון אחרים, וגופים אוניברסיטאות
זה בנושא העוסקים אחרים גופים על נוסף מידע ביקשנו הללו מהגופים אחד לכל בפנייה צדק.

להם. הידועים

קושי קיים המעסיקים. הארגונים של ברמה המוצעות השתלמות תכניות של סריקה כלל לא המיפוי
וחטיבות תכניות במיפוי נכללו לא כמוכן מרובה. השקעה דורש שלהן והמיפוי אלה תכניות לאתר

בסיסית. הכשרה במסגרת השונים לעיסוקים הניתנות זיקנה בנושאי לימודים

על 1995 בשנת נוספת ופעם מהסקר, כחלק ב1993 הראשונה בפעם פעמיים, בוצע התכניות מיפוי
החומש. תכנית לבניית היערכות לצורך אשל, של בקשתה פי

להיבטים להתייחס הארגונים נתבקשו בהם מיוחדים דיווח טופסי פותחו המידע איסוף לצורך
בתכנית, שהשתתפה האוכלוסייה והיקף סוג הלימוד, תוכני התכנית, סוג ובהם: התכניות של שונים
להעביר הארגונים נתבקשו המיפויים בשני תכנית. בכל ההכשרה שעות ומספר ההצטרפות תנאי
הראשון) (במיפוי 19921990 בשנים  האחרונות השנים בשלוש עלידם שהופעלו התכניות על מידע

השני). (במיפוי 19951993 ובשנים

בפניות להרבות צורך היה המיפויים בשני רב. במאמץ כרוכה היתה אלה מארגונים המידע קבלת
הארגונים מספר מבחינת הן בלבד חלקית היענות היתה בשניהם המידע. את לקבל כדי חוזרות

התכניות. על שנתקבל המידע מבחינת והן שדיווחו

להשתלמות אשל מרכז (1) אליהם: שפנינו הארגונים 19 מבין מ12 מידע התקבל הראשון במיפוי
בית (4) בןגוריון; אוניברסיטת (3) הכללית; קופתחולים מרכז של ההדרכה מינהל (2) והדרכה;
לעבודה ביתהספר (5) אביב; תל אוניברסיטת לרפואה, הפקולטה הבריאות, למקצועות הספר
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בית (7) העברית; באוניברסיטה מבוגרים לחינוך בובר מרכז (6) אביב; תל באוניברסיטת סוציאלית
תל מבוגרים, להכשרת החטיבה עמל, רשת (8) ירושלים; מבוגרים, להכשרת החטיבה עמל, ספר
המסלול פורמלי, בלתי לחינוך המחלקה (10) הנגב; במכללת לגרונטולוגיה המחלקה (9) אביב;
מחלקת (12) צדק; שערי בביתחולים הגריאטרי המכון (11) ברל; במכללת חברתיקהילתי לחינוך

עליון. גליל האזורית במועצה הרווחה

סוציאלית לעבודה המחלקה הם: כלל נענו ולא זה במיפוי פנינו שאליהם נוספים ארגונים שבעה
ויצ"ו בירושלים; דיוויס ליידי ביתספר הדסה; בקרית לסיעוד ביתספר בןגוריון; באוניברסיטת
בתל ובמשפחה בילד לטיפול הקיבוצים תחנת שאן; בית בעמק מקצועית להכשרה המרכז ירושלים;
לא אלה לגופים חוזרות פניות מספר לאחר גם וולפסון. בביתחולים לסיעוד וביתהספר אביב
התקשו שהם או זה, מסוג תכניות אלה לגופים אין האם יודעים אנו אין לפיכך, מידע. כל נתקבל

זה. מסוג תכניות במסגרתו אין כי מסר חי בתל להכשרה המרכז הנדרש. המידע את לספק

ההדרכה מרכז (1) מתוכם: 16 עלידי נענינו והפעם ארגונים ל25 פנינו ב1995 שבוצע השני במיפוי
לחינוך בובר מרטין מרכז (3) אביב; תל אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה ביתהספר (2) אשל; של
מחלקת (5) ברל; בית מכללת  פורמלי בלתי לחינוך המחלקה (4) העברית; האוניברסיטה מבוגרים,
אוניברסיטת (7) צדק; שערי ביתחולים הגריאטרי, המכון (6) עליון; גליל אזורית מועצה הרווחה,
בית (9) בןגוריון; אוניברסיטת סוציאלית, לעבודה המחלקה (8) המשך; ללימודי היחידה אביב, תל
בית (11) הנגב; מכללת לגרונטולוגיה, המחלקה (10) בןגוריון; אוניברסיטת המשך, ללימודי הספר
המחלקה הסיעוד, מינהל (12) אביב; תל אוניברסיטת סקאלר, ע"ש הבריאות למקצועות הספר
מרכזי ביתספר (14) חי; תל להכשרה המרכז (13) ירושלים; הבריאות, משרד מקצועי, לפיתוח
שכונת מבוגרים, להכשרת החטיבה עמל, ביתספר (15) אביב; תל חברתיים, בשירותים לעובדים

חיפה. נשים, ליגת בית להכשרה, המרכז (16) ירושלים; הבוכרים,

של ההדרכה מינהל הם: מידע כל סיפקו שלא השני בסבב פנינו אליהם הנוספים הארגונים תשעת
להכשרת החטיבה עמל, רשת בירושלים; טכנולוגית להכשרה המרכז אביב; תל קופתחולים מרכז
בית ויצ"ו ירושלים; כרם, עין הדסה ביתחולים לסיעוד, ביתספר אביב; תל אביב, מעוז מבוגרים,
תחנת תלמ, וולפסון; בביתחולים לסיעוד ביתהספר שאן; בבית מקצועית להכשרה המרכז הכרם;

ירושלים. גנים, עיר דיוויס, ליידי ביתהספר אביב; תל ובמשפחה, בילד לטיפול הקיבוצים

המידע באיכות גם בעיה קיימת ההיענות, היקף בשל אלה במיפויים שהתעוררה לבעיה בנוסף
קיים ולפיכך בטופס, שהוצגו האפיונים לפי התכניות על מפורט מידע לתת התקשו הגופים שהועבר.
לדווח. הארגונים נתבקשו עליהם המשתנים מרבית פי על הקיים ההיצע של צביונו את לאפיין קושי
ההמשכית ההכשרה הקיימתבתחום הפעילות של בלבד חלקית תמונה מציגים המיפוי נתוני לפיכך,
והם התכניות היצע לבחינת בלבד עיקריים היבטים בשני להסתפק נאלצנו כך בשל הזיקנה. בתחום

היעד. ואוכלוסיות התכניות סוג

19



כסדרה או כמפגש המוגדרים עיון" "ימי כאן שכונה מה בין הבחנה נעשתה התכניות, סוג מבחינת
של כסדרה שהוגדרו השתלמויות או "קורסים" לבין למשתתף, תעודה מקנים שאינם מפגשים של
יותר רב זמן הנמשכות הכשרה פעולות כלל בדרך הם קורסים למשתתף. תעודה המקנים מפגשים
תפקידים לפי מוינו התכניות היעד, אוכלוסיות מבחינת העיון. ימי מאשר השעות מספר מבחינת

המשתתפים. של ועיסוקים

המשכית הכשרה תכניות של ביותר הגדול הספק הוא אשל של הלימודי המרכז כי עולה מהנתונים
הם: זה בתחום מספקים שהם התכניות בהיקף הבולטים נוספים גופים שלושה הזיקנה. בתחום
בובר ומרכז אביב, תל באוניברסיטת סוציאלית לעבודה ביתהספר צדק, שערי הגריאטרי המרכז
התכניות על מידע סיפקו לא מהגופים חלק כי לזכור חשוב העברית. באוניברסיטה מבוגרים לחינוך

בלבד. חלקית היא כאן העולה התמונה כי ייתכן ולפיכך

בתחום המשכית הכשרה פעולות ממאתיים למעלה בוצעו האחרונות השנים בשש כי מראה 3 לוח
לציין חשוב מהפעילות. 289S מהווים עיון וימי {1270) הפעילות רוב את מהווים כשקורסים הזיקנה
נקבו בו והמספר השונות, הפעולות של מדויק במספר לנקוב הארגונים התקשו מקרים במספר כי

פעילות. של מינימום מספר כמבטא עלידם צוין

19951993 ובשנים 19921990 בשנים שבוצעו העיון וימי הקורסים מספר :3 לוח
בשנים שבוצעו תכניות בשנים שבוצעו תכניות בשנים תכניות סה"כ

19951993 19921990 19951990 הכשרה סוג
126 90 216 0הכ
98 57 155 קורסים
^28 ^33 _*6\ עיון ימי

מינימום מספר זהו  מדויק מספר אין *

0 את מבטאת עיון לימי בהשוואה קורסים של במתכונת בתכניות יותר הרבה ההשקעה כי ייתכן
פריסת את מלאה בצורה בהכרח משקפת ואינה פעילותם על שדיווחו הגופים של הפעילות אופי
מכשירים גופים באוניברסיטאות; המשך ללימוד מסגרות כגון גופים אחרות, במלים התכניות.
קורסים. של במתכונת הכשרה פעולות בעיקר בונים צדק, ושערי בובר מרכז אשל, כגון מיוחדים
עלידי אחרת או זו במידה וניתנות יותר מקומיארגוני צביון בעלות פעילויות הן עיון ימי כי ייתכן
מנתונים המשתקף מזה יותר רחב להיות עשוי בתחום הפעילות היקף לפיכך, המעסיקים. הגופים

אלה.

עם זה. בתחום מועטה או רבה פעילות על מצביע התכניות של הקיים ההיקף האם להעריך קשה
ההכשרה. פעילות של הרחבה של מגמה קיימת האחרונות השנים בשלוש כי לראות מעניין זאת,
בהשוואה האחרונות השנים בשלוש בכ7070 עלה ומספרם בקורסים התרחש העיקרי הגידול
כי לציין (חשוב בכ>?ל40 גדלה התקופות שתי בין הפעילות הכל בסך .19921990 שבין לתקופה
במספר בהבדלים קשור אינו הפער וכי למדי, דומה התקופות בשתי שדיווחו הגופים מספר

המיפויים). בשני שדיווחו הארגונים
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ההכשרה פעולות בסוגי שהשתתפה האוכלוסייה של היקפה את לאמוד עלמנת נתונים בידינו אין
כ30 בממוצע משתתפים תכנית בכל כי וקורסים השתלמויות עם היכרות עלסמך נניח אם השונות.

איש. בכ6,500 המשורתת האוכלוסייה את לאמוד ניתן אנשים,

תפקידים בעלי כ30 שלפחות מראה הלוח היעד. אוכלוסיות לפי התכניות פריסת את מציג 4 לוח
(c?20)נועדו מהתכניות יחסית גדול שיעור אלה. בשנים שהופעלו בתכניות הכשרה קיבלו שונים
כגון מאפיינים על מידע בידינו אין בלבד. אחד תפקידים לסוג ולא מקצוע אנשי של מגוונת לקבוצה

אלה. בתכניות שהוכשרו האוכלוסיות הרכב את לאפיין כדי וכד' מין גיל, ותק,

תפקיד לפי 19951993 ובשנים 19921990 בשנים וההשתלמויות הקורסים מספר :4 לוח
בשנים תכניות בשנים תכניות
19951993 19921990

עיון ימי קורס עיון ימי קורס סה"כ התפקידים
28 98 33 57 216 0הכ
23 27 סוציאליים עובדים
11 1 2 5 אחיות
 2 57 בקהילה ואחיות סוציאליים עובדים
1    1 ופרהרפואי אחיות סוציאליים, עובדים

2* 5 1  8* רופאים
7* 25 1 12 45* בקשישים המטפלים מקצוע אנשי
4* 3 4 1 12* סעד פקידי
3 5 2 2 12 מנהלים  מוסדות
 2   2 רופאים  מוסדות
 2   2 אחיות  מוסדות
1 31 7 12 עזר כוח  מוסדות
 2   2 סוציאליים עובדים  מוסדות
 3 3 מקצועי צוות  מוסדות
1 3 4 בית אמהות
 9   9 ומתנ"סים מועדונים רכזי
1 4 1 5* 11* תעסוקה מדריכי
1 3 4 מקצוע אנשי  בית טיפול

2   2 חברות מנהלי  בית טיפול
1 3  6 10 מטפלות  בית טיפול
 1   1 ועדות רכזי  בית טיפול
 1   1 תביעות פקידי  בית טיפול
 2  7 9 מט"זיות
 1   1 מוגן בדיור מנהלים
2 3 13 3 21 מנהלים  יום מרכזי
 5 1 10 16 עובדים  יום מרכזי
 1  1 2 לאומי ביטוח  מתנדבים
11 13 מפעילים  מתנדבים
 1   1 קשישים עם העובדים חברות ומנהלי יזמים

1 1 בעמותות כספים גיוס מרכזי
 1 1 אגודות פעילי יו"ר
: : 1 1 מטבח אחראי

מינימום ממפר *
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במוסדות, שונים תפקידים לבעלי המיועדות תכניות ריבוי הוא מהלוח העולה נוסף בולט ממצא
שונים תפקידים לבעלי ניתנו תכניות) 35) מהתכניות אחוזים שבעהעשר בית. ובטיפול יום במרכזי
בבעלי הושקעו נוספים ו^8 היום, במרכזי שונים בתפקידים לעובדים ניתן דומה שיעור במוסדות,

תכניות). 18) בית לטיפול הקשורים שונים תפקידים

האוכלוסיות בסוגי הבדלים גם הפעילות בהיקף ההבדל בצד נמצאו התקופות שתי בין בהשוואה
על השתלמויות הנותנים הארגונים מצד יותר רב דגש למתן עדים אנו האחרונות בשנים המכוסות.
התכניות במספר בהפחתה בעיקר לביטוי הבאה ממושך לטיפול במוסדות כוחהאדם הכשרת
ובפיתוח במוסדות, סוציאליים עובדים אחיות, רופאים, כגון זהים, תפקידים לבעלי המיועדות
גם זאת, עם מוסד. באותו התפקידים בעלי לכל המיועדות תכניות דהיינו ארגונית, ברמה תכניות

עזר. וכוח מנהלים הכשרת על ניכר דגש עדיין יש זו בתקופה

גם מצויה בו, התפקידים כל על שלם ארגון המקיפה יותר, כוללני צביון בעלת הכשרה של המגמה
יותר, מוקדמת בתקופה הכשרה בתכניות החלו יום במרכזי אולם היום. מרכזי בתחום בהכשרה

האחרונות. בשנים גם בכך לעסוק וממשיכים ,19921990 בשנים

הביטויים אחד הבית. טיפול תחום הוא גוברת לב לתשומת האחרונה בתקופה הזוכה נוסף תחום
מהכשרת חוץ הבית טיפול בתחום נוספים תפקידים לבעלי הכשרה תכניות בפיתוח הוא לכך

סיעוד. בחברות מקצועי וכוחאדם מנהלים ובהם המטפלות,

ובעלי סוציאליים עובדים רופאים, בשביל גם הכשרה תכניות פותחו האחרונות השנים בשלוש
ובעמותות. באגודות שונים תפקידים

לפי המשתתפים. של העיסוק מבחינת אותן לאפיין היא התכניות היצע את לבחון הדרכים אחת
(בחלקן שונות במערכות סוציאליים לעובדים ניתנו (216 (מתוך תכניות 21 כי לראות ניתן זה מיון
משולבות הן (גם שונות במסגרות לאחיות נועדו תכניות 19 אחרות); אוכלוסיות עם משולבות
נועדו תכניות ו22 שונות במסגרות למנהלים נועדו תכניות 37 אחרות); אוכלוסיות עם בחלקן

במוסדות. עזר ולכוח למטפלות

האדם כוח בהכשרת התמקדו האחרונות השנים בשש שהופעלו התכניות כל כי לציין חשוב
שבין בזיקה בדיון בהמשך זו לנקודה נחזור קשישה. באוכלוסייה בלעדית המטפלות במערכות

הצרכים. לבין האוכלוסיות של הקיים הכיסוי

המשמשים הצירים שני את לשלב היא היעד אוכלוסיות פי על התכניות את לבחון נוספת דרך
לפי האלה הצירים משני אחד כל למיין אפשר הארגון. וציר התפקיד ציר והם: הפעילות להכוונת
סוגי ארבעה בין להבחין ניתן וכך המשתתפים, אוכלוסיית של וההטרוגניות ההומוגניות מידת
זהים לתפקידים המיועדות תכניות הכולל ובארגון, בתפקיד המתמחה דגם (1) :(5 (לוח תכניות
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דגם (2) וכדומה; יום מרכזי למנהלי תכניות מוסדות, למנהלי התכניות כגון זהים, בארגונים
עובדים כגון ארגון, סוג לאותו השייכים תפקידים מגוון המכסות תכניות הכולל בארגון, המתמחה
תפקיד סוג לאותו המיועדות תכניות הכולל בעיסוק, המתמחה דגם (3) יום; במרכזי עובדים במוסדות,
או ובמוסדות, מוגן בדיור יום, במרכזי שעובדים תעסוקה עובדי כגון שונים, בארגונים המתבצע
לבעלי המיועדות תכניות הכולל כוללני, דגם (4) שונות; במערכות סוציאליים לעובדים תכנית
במגוון בקשישים המטפלים שונים מקצועות לאנשי תכניות כגון שונים, מארגונים שונים תפקידים

ארגונים.

וארגון תפקיד מבחינת המשתתפים הרכב והטרוגניות הומוגניות לפי הכשרה תכניות מיון :5 לוח
של והארגונים התפקידים הרכב

שונים ארגונים ארגון) (אותו אחד ארגון היעד אוכלוסיות
(£149,) בעיסוק 43)מתמחה 9?') ובארגון בתפקיד מתמחה תפקיד) (אותו אחד תפקיד

(2070) כוללני {22,7c) בארגון מתמחה שונים תפקידים

בתפקיד המתמחות תכניות הוא ביותר הנפוץ הדגם כי מראה זה מיון לפי התכניות התפלגות
רבה התמחות של קיומה על מצביעה זה דגם של הרבה תפוצתו מהתכניות). 43X) ובארגון
תפקיד כל של הייחודיים לצרכים האפשר ככל וספציפי מותאם מענה לתת מגמה מתוך בהכשרה

ותפקיד.

מהתכניות) £239) בעיסוק המתמחה הדגם הם אלה תכניות של הנפוצים הנוספים הדגמים שני
המותאמת ביןארגונית תכנית למעשה הוא בעיסוק המתמחה הדגם .(2070) הכוללני והדגם
שונים תפקידים ממלאים שהם למרות דומה, עיסוק בעלי של הומוגנית קבוצה של לצרכים
ראייה על נשען זאת, לעומת הכוללני, הדגם סוציאליים. עובדים למשל, שונות, ארגוניות במסגרות
שונים ועיסוקים תפקידים בעלי של המשותפים הצרכים על ובנוי ואינטרדיסציפלינרית, ביןארגונית
מידע בידינו אין שונות. במערכות פרהרפואי וצוות ואחיות רופאים כגון שונים, בארגונים הפועלים
מידת את לאפיין עלמנת הכוללניות בתכניות בפועל קיים שהיה המשתתפים קבוצות הרכב על

התפקידיעיסוקי. הציר או הארגוני הציר על ההתמחות

תכניות דהיינו בארגון, המתמחה הדגם הוא תכניות של יחסית קטן מספר נמצא בו האחרון הדגם
שנועדו ואינטרדיסציפלינריות פניםארגוניות תכניות הן אלה בארגון. שלמים לצוותים המיועדות

ומערכת. מערכת כל של הייחודיים לצרכים מענה לתת

תכניות בהרכב העיקרי השינוי כי נמצא הדגמים התפלגות מבחינת התקופות שתי בין משווים אם
חשבון על בעיקר ובארגון בתפקיד המתמחה מהדגם התכניות של מסוים בצמצום הוא ההכשרה

.(6 (לוח הכוללני מהדגם והתכניות בעיסוק המתמחה מהדגם תכניות של הרחבה
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(באחוזים) דגמים לפי הזמן תקופות בשתי התכניות התפלגות :6 לוח

19951993 19921990 סה"כ תכניות של דגמים
100 100 100 0הכ
35 52 42 ובארגון בתפקיד מתמחה דגם
28 16 23 בעיסוק מתמחה דגם
9 12 10 בארגון מתמחה דגם
28 20 25 כוללני דגם

בהכשרה היום הקיימת ההשקעה של לאפיוניה באשר מגמות מספר עולות אלה ממצאים לאור
המתבצעים בתפקידים להתרכז היא אלה בשנים המגמה ראשית, הזיקנה. בתחום המשכית
במסגרות ופחות בית, וטיפול מועדונים מוסדות, יום, מרכזי כגון לקשישים מיוחדות במסגרות
מאחר מפתיעה אינה זו מגמה כלליים. ובתיחולים מרפאות כגון נוספות, אוכלוסיות שמשרתות
תפקידים לבעלי בהכשרה להשקעה וקודמת ביותר חיונית היא לקשישים במסגרות שההכשרה

רבגילאיות. במסגרות

של הייחודיים לצרכים המותאמות תכניות לפתח מגמה קיימת כי מראים הממצאים שנית,
תכניות להכניס מגמה ישנה כי מראה זמן פני על ההתפתחות השונים. והארגונים התפקידים
הוקדשו 19921990 בשנים שניתנו מההכשרות גדול חלק למשל, כך, בהדרגה. לשירותים הכשרה
כניסה של מגמה רואים אנו 19951993 בשנים במוסדות. עזר וכוח בית ולמטפלות יום מרכזי לצוות
וצמצום במוסדות, להכשרה יותר מעמיקה כניסה בצד ומועדונים, עמותות כגון חדשות, למסגרות

היום. מרכזי בתחום ההכשרה פעילות של יחסי

עיון. בימי ופחות בקורסים בעיקר משקיעות שנבדקו המסגרות כי מראים הממצאים שלישית,
זהו כי בהכרח אומר ואינו למיפוי שנכנסו הגופים של הפעילות את רק כאמור, משקף, זה ממצא
בתחום נוספת פעילות קיימת כי ייתכן כאמור, הפעילות. סוגי שני בין בארץ הקיים האיזון

זה. מיפוי במסגרת אותה לאתר היה ניתן שלא הפניםארגונית ברמה המתבצעת

בחלקה קשורה להיות עשויה עיון בימי מאשר יותר בקורסים במיפוי שנכללו הגופים התרכזות
או הזיקנה, לתחום מיוחדים התפקידים רוב אלה. הכשרות שקיבלו התפקידים של לאופיים
לתפקיד כניסה לקראת מקצועית הכשרה מעין זוהי ולכן חדשים עיסוק תחומי בגדר שהם תפקידים
הכשרה לקורסי בעיקר היא הכוונה תפקיד. כדי תוך והעשרה השתלמות תכנית ולא למקצוע או
התכניות רוב כי עולה מהנתונים בית. ולמטפלות לקשישים מועדונים לרכזי יום, מרכזי למנהלי
בין לאוריינטציה גם עדים אנו זו התמחות בצד אולם ובארגון. בתפקיד המתמחה לדגם משתייכות

שונות. אוכלוסיות בין המשלבות תכניות של בקיומן לביטוי הבאה וביןתפקידית ארגונית

בעיקר חשובה תשומה לשמש יכול כאן שמובא כפי המשכית להכשרה התכניות מיפוי לסיכום,
מראים מהמיפוי הנתונים להכשרה. היעד לאוכלוסיות ביחס עדיפויות וסדרי קדימויות של לבחינה
המועסקים התפקידים לבעלי ניתנה הזיקנה בתחום הכשרות בפיתוח הלב תשומת עיקר כי
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בקשיש המטפלים התפקידים לבעלי ניתנה שלא וכמעט בקשישים בלעדית המטפלות במסגרות
המשכית, להכשרה היעד אוכלוסיות שבאיתור לכך הסיבות אחת אולי, זוהי, רבגיליות. במסגרות
סוציאליים לעובדים פרט כלל, אלה תפקידים בעלי הוזכרו לא זה, הסקר של הראשון בשלב שבוצע
שהיו המקצוע אנשי כי ייתכן .(3.2.1 סעיף קודם, פרק (ראה עזר וכוח בית ומטפלות במוסדות
הצרכים כי הניחו ולפיכך תכניות, של זה להיצע מודעים היו להכשרה הקדימויות לקביעת שותפים
והרופאים האחיות כי לראות מעניין כבר. מטופלים הרבגיליות במסגרות התפקידים בעלי של
לתכניות זכו אכן המשכית בהכשרה הצורך מבחינת העדיפויות סדרי בראש שמדורגים במרפאות
לרופאים, ושמונה לאחיות תכניות חמש ניתנו האחרונות השנים בשש האחרונות. בשנים מעטות

האחרונות. השנים בשלוש פותחו רובן

סוג מבחינת הן יותר מורכב הרבגיליות במערכות התפקידים לבעלי הכשרה תכניות פיתוח
מהאוכלוסיות בשונה אלה, באוכלוסיות הדרושים. הלימוד תוכני מבחינת והן הדרושה ההכשרה
של בבנייה ופחות והשתלמות בהעשרה בעיקר מדובר חדגיליות, במסגרות תפקידים בעלי של
אחד היבט רק היא בקשיש בטיפול הקשורות סוגיות עם ההתמודדות מסוים. בעיסוק התמחות
של למרכיב יותר רבה חשיבות אלה באוכלוסיות יש זאת, לאור אלה. תפקידים בעלי של בעבודתם
ההשתלמות תכניות את לכוון עלמנת הדרושים הלימוד תכני של שיטתי וזיהוי צרכים איתור

אלה. תפקידים בעלי של לעבודתם הרלוונטיים העיסוק לתחומי וההעשרה

במחקר נבדקו שצורכיהן האוכלוסיות חמש של המאפיינים את נסקור הדוח של הבאים בפרקים
אלה באוכלוסיות תפקידים בעלי שני להם. הדרושים ההכשרה ודפוסי הלימוד תוכני על ונעמוד זה,
שיקומיים, ובבתיחולים במוסדות סוציאליים עובדים  לקשישים מיוחדות במסגרות פועלים
ועובדים אחיות קהילתיות, במרפאות אחיות  רבגיליות במסגרות עובדים תפקידים בעלי ושלושה

כלליים. בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים
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להכשרה צרכים  ממושך לסיפול במוסדות סוציאליים עובדים .5
הזיקנה בתחום המשכית

בסקר. שנכללו התפקידים בעלי מחמשת אחד הם ממושך" לטיפול במוסדות סוציאליים "עובדים
בקבוצות עלה הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה בתחום זו לאוכלוסייה קדימות לתת הצורך
הזיקנה, בתחום המשכית להכשרה היעד אוכלוסיית לזיהוי הסקר במסגרת שהתקיימו הדיון
במוסדות הסוציאלי העובד תפקיד .(3 פרק (ראה בעבורן תכניות בפיתוח עדיפויות סדרי ולקביעת

הקשישה. באוכלוסייה בלעדית המטפלת ייחודית במסגרת מתבצע

במוסדות. סוציאליים עובדים של ההכשרה לצורכי המתייחסים מחקרים מספר נמצאו בספרות
אחד כי נמצא במוסד, הסוציאלי העובד תפקיד של לבחינה המוקדש ,(1983) ברגיורא של במחקר
הקשורים בנושאים וידע מיומנויות היעדר הוא התפקיד של הרצוי הביצוע את המעכבים הגורמים
של ובעתיד בהווה ההכשרה צורכי נבחנו (1992) Green et al. עלידי שבוצע במחקר בקשיש. לטיפול
להם החסרים והמיומנויות הידע על נשאלו העובדים במוסדות. הסוציאליים העובדים אוכלוסיית
עבודתם לגבי להם שחשובים ואלה בהווה, בעבודתם להם לסייע עשויים שהיו חושבים ושהם
דרושים הכשרה נושאי 152 העלו העובדים במוסדות. הדיירים באוכלוסיית השינויים לאור בעתיד,

בעתיד. הדרושים הכשרה נושאי ו172 ההווה, לגבי

של הצרכים את שבחנו (1992) Quam et al. של מחקרם הוא זו אוכלוסייה שבחן נוסף מחקר
בתחום העניין למידת התייחסות תוך תפקיד מטלות של במונחים במוסדות הסוציאליים העובדים
התחומים כי הראה המחקר בו. העובדים של ההתמצאות ורמת לעבודה, שלו הרלוונטיות מסוים,
העובדים בהם התחומים גם הם במוסדות סוציאליים עובדים של לעבודתם והרלוונטיים החשובים
העובד, של מהקשיים נגזרים ההכשרה צורכי כי מראה המחקר מתמצאים. פחות שהם מרגישים
העניין וממידת השוטפת, לעבודה הנושא של מחשיבותו לתפקיד, התחום של מהרלוונטיות
בהם בתחומים ידע להשלים רק באה אינה ההמשכית ההכשרה החוקרים, לדעת בו. וההתמצאות
ועוסקים מתמצאים העובדים בהם בתחומים הידע את ולעדכן לשפר להוסיף, גם אלא חסר, הוא

היומיומית. בעבודתם בהם

שהתכניות להבטיח כדי חיוני שלב הוא ההכשרה צורכי איתור כי עולה אלה מחקרים מתוך
ידע של החסך בהם ולנושאים העובדים, של החשובים העיסוק לתחומי מענה יתנו שיפותחו

ביותר. מורגש ומיומנויות

הקודמת החשיפה את ממושך, לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים מאפייני את נציג זה בפרק
בין ההלימה מידת ואת להם, הדרושים ההכשרה תחומי את בזיקנה, המשכית להכשרה שלהם

עליהם. הממונים עלידי צורכיהם תפיסת לבין עלידם הצרכים תפיסת
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המידע ואיסוף ה0קר אוכלוסיית 5.1
מכיוון בישראל. ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים כל את כוללת הסקר אוכלוסיית
ולפיכך דגימה, לבצע היה ניתן לא זה, בתפקיד המועסקים העובדים מספר על מידע קיים היה שלא

בארץ. במוסדות הסוציאלי בשירות העובדים כל את בסקר לכלול הוחלט

מכון של המידע מאגר מתוך נתונים ולפי והרווחה, העבודה משרד בידי מצוי שהיה המידע לפי
כי היתה ההנחה ממושך. לטיפול מוסדות 178 בישראל יש כי (1993) עת באותה דווח ברוקדייל,
זה. בתפקיד אחד סוציאלי עובד לפחות יש דהיינו סוציאלי, שירות קיים ממושך לטיפול מוסד בכל

בכל סוציאליים לעובדים 1993 באוקטובר שהועבר עצמי למילוי שאלון באמצעות נאסף המידע
המפקחים והגורמים המוסדות מנהלי ובשיתוף בסיוע נעשתה השאלונים הפצת בארץ. המוסדות

מוסדות. מ85 שאלונים 119 חזרה התקבלו 1994 פברואר עד השירות. על

של ראשונית בחינה העובדים. מספר ולפי המוסדות מספר לפי לחשב ניתן ההיענות שיעור את
השירות על האחראים הגורמים עם בבדיקה היענות. 5070 על הצביעה המוסדות מספר לפי ההיענות
השירות והרווחה העבודה משרד תקנות לפי סוציאלי; שירות מצוי המוסדות 178 בכל לא כי התברר
הם ענו שלא מאלה מוסדות שישים דיירים. ממאה פחות יש בהם קטנים במוסדות נדרש אינו
האם ספק וקיים גבוליים הם ולכן דיירים מאה יש בהם מוסדות הם נוספים עשרים קטנים. מוסדות
שהשירות אלה כלומר למחקר, הרלוונטיים המוסדות מספר זה, חישוב לאור בהם. קיים השירות
אלה). מוסדות (ללא מוסדות 98 לבין בספק) המוסדות 20 (כולל 118 בין ונע מצטמצם בהם, קיים
8770 לבין בספק) המוסדות (כולל 1170 בין הנע היענות שיעור מהווים שנענו מוסדות 85 לפיכך,

בספק). המוסדות (ללא

בכל כי בהנחה דומה. חישוב בבסיס להשתמש ניתן העובדים, של ההיענות שיעור את לחשב כדי
עובדים 132 בין לנוע צריך היה הכולל העובדים מספר אחד, סוציאלי עובד יש נענה שלא מוסד
שיעור אלה, אומדנים לפי הגבוליים). המוסדות (כולל עובדים 152 לבין הגבוליים), המוסדות (ללא

במוסדות. זה בתפקיד העובדים מכלל ל0?78 9070 בין נע ההיענות

הסוציאלי השירות על המפקחים בקרב גם שאלונים הועברו מהעובדים, המידע לאיסוף בנוסף
לתפיסה התייחס עלידם שסופק המידע והרווחה. העבודה וממשרד הבריאות ממשרד במוסדות
מפקחים. כ30 מבין מ11 שאלונים התקבלו הכל בסך העובדים. של ההכשרה צורכי את שלהם

במוסדות. הסוציאלי השירות על הארציים המפקחים שני גם כלולים זו באוכלוסייה

ומקצועיים אישיים מאפיינים 5.2
מנשים ברובה מורכבת במוסדות הסוציאליים העובדים אוכלוסיית כי מראים מהסקר הנתונים
{1570) במוסדות הסוציאליים העובדים רוב .40 הוא והחציון 41 הוא הממוצע הגיל .(7 לוח (ראה
של הרקע את בוחנים אם אקדמית. השכלה ללא הם מהעובדים קטן אחוז בוגר; תואר בעלי הם
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מסלול הבסיסית בהכשרתם עברו מהם £379 כי נמצא הזיקנה, בתחום ההכשרה מבחינת העובדים
בזיקנה. התמחות

(באחוזים) אישיים אפיונים  במוסדות סוציאליים עובדים :7 לוח
העובדים אחוז במוסדות סוציאליים עובדים של אישיים אפיונים

100 סין
93 נשים
י גברים

100 גיל
20 30 עד
35 4031
45 41 +

100 השכלה
13 מדרשות מכללות, בוגרי
75 (BA) בוגר
12 (MA) מוסמך

100 זיקנה בתחום השכלה
37 בזיקנה מסלול/התמחות עברו
63 בזיקנה מסלול/התמחות עברו לא

להם להיות שעשויות לתפקיד הנוגעים אפיונים מספר גם נבחנו האישיים למאפיינים בנוסף
המטופלת האוכלוסייה סוג העסקה, והיקף אופן ובהם: העובדים של ההכשרה צורכי על השלכות

בתפקיד. וותק

העובדים רוב כי נמצא ההעסקה. אופן הוא זה התפקיד של אופיו על המצביעים ההיבטים אחד
העובדים רוב כי נמצא זאת, עם יחד שעות. לפי מועסקים (£139) ומיעוטם משרה לפי מועסקים
הזמן להיקף בחלקו קשור זה העסקה דפוס מלאה. ממשרה יותר קטן בהיקף מועסקים (1670)

גם לנבוע עשויה משרה בחלקיות ההעסקה לזה, מעבר המוסדות. של התקנון לפי לשירות המוקצה
היקפי את לאייש כדי אחד מאדם יותר להעסיק ומהעדפתו המוסד עלידי השירות הפעלת מדרך
בין הבדל קיים כי מראים הממצאים מהמוסדות. בחלק קיימת זו תופעה הדרושים. המשרה
עובד רק מועסק (48'£) מהמוסדות בכמחצית זה. בתפקיד המועסקים העובדים במספר המוסדות
מאשר מיטות) מאה (עד הקטנים במוסדות יותר נפוצה זו תופעה סוציאלי. עובד של בתפקיד אחד
ב3970 לעומת אחד עובד יש הקטנים מהמוסדות אחוזים בשישיםואחד הגדולים. במוסדות
עובד רק מועסק בו גדול מוסד אף אין כמצופה, מיטות). למאתיים מאה (בין הבינוניים מהמוסדות

אחד. סוציאלי
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(באחוזים) (N=119) תפקיד אפיוני  במוסדות סוציאליים עובדים :8 לוח
עובדים 0ך במוסדות עו"ס של תפקיד אפיוני

100 העסקה תנאי
87 משרה לפי
13 שעות לפי

100 העסקה היקף
24 משרה 100^759£
29 משרה 75 ^5170
33 משרה 5^
14 משרה מ;?509 פחות

100 המטופלת האוכלוסייה סוג
11 עצמאים
5 תשושים
12 סיעודים
5 נפש תשושי
67 הטרוגנית
100 בתפקיד ותק
37 שנתיים עד
26 שנים 52
21 שנים 106
16 שנים 11 +

100 קשישים עם בעבודה קודם ניסיון
50 יש
50 איו

באוכלוסייה מטפלים הסוציאליים העובדים מרבית כי נמצא המטופלת האוכלוסייה סוג מבחינת
באוכלוסייה רק מטפלים מהעובדים כשליש מהעובדים). 6170) התפקוד רמות מבחינת הטרוגנית

תפקודה. מבחינת הומוגנית

האוכלוסיות סוגי לבין מוסד באותו זה בתפקיד המועסקים העובדים מספר בין קשר נמצא לא
עובדים ומחציתם לבד, עובדים הטרוגנית באוכלוסייה המטפלים מהעובדים כמחצית המטופלות.
יוצרת אינה במוסד נוסף עובד של הימצאותו לפיכך מוסד. באותו לפחות אחד נוסף עובד עם
התפקידים חלוקת מהי המסביר מידע בידינו אין המטופלות. האוכלוסיות בסוגי התמחות בהכרח

מוסד. באותו סוציאליים עובדים בין

עם המשפחה, בני עם הדיירים, עם העבודה בין במוסד בעבודתם הזמן חלוקת על נשאלו העובדים
הדיירים עם לעבודה מוקדש הזמן רוב כי נמצא כמצופה, בקהילה. גורמים ועם המוסד צוות
מהזמן £239 בממוצע תופסת המשפחות עם העבודה .(1796 של תקן סטיית מהזמן, 4870 (בממוצע
ועם (£89 תקן (סטיית מהזמן ל1770 בממוצע מגיעה הצוות עם העבודה ,(1270 של תקן (סטיית

.(670 של תקן (סטיית מהזמן 129& הוא הממוצע בקהילה הגורמים
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זו כי נמצא הנוכחי. בתפקידו העובד של הוותק הוא התפקיד להיבט הנוגע אחרון מאפיין
בתפקידם נמצאים מהעובדים שליש הנוכחי. בתפקיד הוותק מבחינת הטרוגנית מאוד אוכלוסייה
סטיית שנים, 5 הוא הוותק ממוצע שנים. מ10 למעלה של ותק בעלי הם ו6ל16 שנתיים עד הנוכחי

שנים. 3 הוא והחציון שנים, ל6 קרוב היא התקן

(לוח העובדים מועסקים בו המוסד גודל לבין נוכחי בתפקיד ותק בין קשר קיים כי מראים הנתונים
לעומת שנתיים), (עד בתפקיד מאוד חדשים מיטות) 100 (עד הקטנים במוסדות העובדים מחצית .(9

(למעלה הגדולים במוסדות מהעובדים ו6ל31 מיטות) 200 (עד בינוניים במוסדות העובדים 2896

משקף העובדים של הוותק האם לבחון עלמנת המוסד ותק על מידע בידינו אין מיטות). מ200

תחלופה. שיעורי

המוסד וגודל נוכחי בתפקיד ותק לפי האוכלוסייה התפלגות  במוסדות סוציאליים עובדים :9 לוח
(באחוזים)

מיטות) מספר (לפי המוסד גודל

עובדים סה"כ
201+ 200101 100 עד (N=119) במוסדות הסוציאליים העובדים ותק
100 100 100 100 בתפקיד* ותק
28 31 51 ל3 שנתיים עד
22 30 26 26 שנים 52
40 11 12 21 שנים 105
10 28 n 16 שנים +10

>0.05 מובהק קשר *

הקודם הניסיון סוג את גם בחנו אלה, עובדים של הזיקנה בתחום המקצועי הניסיון על לעמוד כדי
לפני קשישים עם עבדו העובדים מחצית כי מראים הנתונים הנוכחי. לתפקיד כניסתם לפני בעבודה
עם עבדו וחלקם אחרים אבות מבתי הנוכחית לעבודתם הגיעו מהעובדים חלק הנוכחית. עבודתם
יחסית חדשים הם מהעובדים ניכר שחלק שלמרות מכאן מקומיות. ובמועצות בעיריות קשישים

הקשישה. האוכלוסייה עם בעבודה קודם ניסיון מהם גבוה לאחוז יש הנוכחי, בתפקידם

בהכשרה התמחות לבין קשישים עם בעבודה קודם ניסיון בין קשר נמצא לא כי לראות מעניין
הנוכחי לתפקידם לעתים מגיעים במוסדות הסוציאליים העובדים כלומר, הזיקנה. בתחום הבסיסית
קודם. ניסיון ללא אך הכשרה, עם ולעתים לתחום, ספציפית הכשרה ללא הזיקנה, בתחום ניסיון עם
בתחום לעיסוק ערובה אינה הבסיסית בהכשרה הזיקנה בתחום ההתמחות כי מראה זה ממצא
של המקצועית הקריירה במהלך להתרחש עשויה קשישים עם לעבודה הכניסה קרובות לעתים זה.
מתעורר הזיקנה בתחום בהכשרה שהצורך היא זה ממצא של המשמעויות אחת הסוציאלי. העובד
תוך והכשרות השתלמויות לפיכך, הסוציאלי. העובד של המקצועית עבודתו במהלך קרובות לעתים

זו. אוכלוסייה של המקצועי לפיתוח החשובים הערוצים אחד הן כדיתפקיד
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בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 5.3
על להצביע עשויה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה זו אוכלוסייה של הקודמת החשיפה מידת
מהעובדים משליש למעלה קצת כי ראינו הקודם בסעיף זה. בתחום להכשרה בהווה הקיים הצורך
הבסיסית. בהכשרתם בלימודיהם כהתמחות הזיקנה בתחום הכשרה עברו במוסדות הסוציאליים
גרונטולוגיים בנושאים שונים ובקורסים בהשתלמויות השתתפותם על גם העובדים נשאלו בסקר
של זמן לפרק התייחס השתלמויות לגבי הדיווח .(4 בפרק הגדרות (ראה האחרונות השנים במהלך
10703 כי מראים הממצאים האחרונות. לשנתיים  עיון ימי ולגבי האחרונות, השנים חמש

בהשתלמויות. השתתפו (5770) ממחציתם ולמעלה עיון בימי השתתפו מהעובדים

מאלה ניכר אחוז וכי בהשתלמויות, השתתפות לבין עיון בימי השתתפות בין קשר קיים כי נמצא
החשופה "משתלמים" של קבוצה קיימת כלומר, עיון. בימי גם השתתפו (817") השתלמויות שעברו
בנוסף, העובדים. מכלל 4670 מהווה זו ואוכלוסייה הזיקנה, בתחום להכשרה האחרונות בשנים
רק ו1170 עיון בימי רק 2270) אחת פעילות בסוג רק השתתפו אשר מהעובדים כשליש עוד נמצאו

הפעילות. סוגי משני אחת באף השתתפו לא הנותרים ו^21 בהשתלמויות)

באף השתתפו לא מהעובדים 4370 כי מראה ההשתלמויות מבחינת האוכלוסייה התפלגות
בשתי השתתפו 1770 אחת, בהשתלמות השתתפו 3470 האחרונות, השנים בחמש השתלמות

השתלמויות. בשלוש נוספים ו670 השתלמויות

אחד, עיון ביום השתתפו מהעובדים /$0 כי מראה העיון ימי מספר מבחינת האוכלוסייה התפלגות
1570) ימים מ4 בלמעלה השתתפו ו1270 עיון ימי ב43 השתתפו 1770 עיון, ימי בשני השתתפו 1570

השתתפו). עיון ימי בכמה ציינו לא נוספים

עם עיון. ובימי בהשתלמויות ההשתתפות מידת לבין העובד ותק בין מובהק קשר קיים כי נמצא
ושמונה שישים עיון. ובימי בהשתלמויות המשתתפים שיעור גם עולה הנוכחי בתפקיד בוותק העלייה
אלה בקרב 3870 לעומת בהשתלמויות, השתתפו שנים) מ5 (למעלה בתפקיד הוותיקים מבין אחוזים

עיון. בימי השתתפות לגבי קיימות דומות מגמות שנתיים. עד הנוכחי בתפקיד שנמצאים

להשתתפות לא אך עיון בימי ההשתתפות למידת מובהק קשר יש המוסד לגודל כי לראות מעניין
ו8270 7270) וגדולים בינוניים במוסדות המועסקים מהעובדים ניכר אחוז כי נמצא בהשתלמויות.
5170 לעומת קשישים, עם לעבודתם הקשורים בנושאים ובכנסים עיון בימי השתתפו בהתאמה)

קטנים. במוסדות המועסקים אלה מקרב

שפעילות בכך הוא עיון ובימי בכנסים ההשתתפות להיקף המוסד גודל בין לקשר ההסברים אחד
יותר קל טבעה ומעצם מקומית, ארגונית כפעילות להתרחש ונוטה מועד וקצרת מצומצמת היא זו
היא עיון, וימי מכנסים בשונה השתלמות, תכנית בקטנים. מאשר גדולים בארגונים אותה לארגן
כדוגמת שונים מכשירים גופים עלידי עלפירוב ומאורגנת יותר וארוכה מקיפה הכשרה פעילות
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סימוכין למצוא ניתן העובדים. לכל זמינה היא ולכן (4 פרק (ראה התכניות במיפוי שמופו אלה
ההשתלמויות. את המבצעים הגופים על המשתתפים בדיווח זו למגמה מסוימים

הנושאים או התכנים ועל השתתפו הם בהם ההשתלמויות את שביצעו הגופים על נשאלו העובדים ■

הופעלו השתתפו הם בהן ההשתלמות מתכניות ניכר חלק כי עולה העובדים מדיווח בהן. שנלמדו
גופים של במעורבותם בוצעו מההשתלמויות 6ל'ל3 כי מראים הנתונים גורמים. מספר של בשותפות
המכון העבודה, לפריון המכון אוניברסיטאות, מכללות, ובהם כוחאדם בהכשרת העוסקים
הגופים שני האורקולי. והמרכז צדק שערי של הגריאטרי המכון סוציאליים, עובדים להכשרת
.(247") והרווחה העבודה ומשרד (317") אשל הם השתלמויות של בהפעלה מעורבים שהיו הנוספים
המעסיק והמקום ב270, הכללית קופתחולים הללו, מהתכניות 13 J01 מעורב היה הבריאות משרד
קטן חלק מהווים המעסיקים הגופים כי מוכיחים אכן אלה ממצאים מהתכניות. ב0?15 שותף היה
ההשתלמויות רוב וכי העובדים, השתתפו בהם ההשתלמויות את המפעילים מהגורמים ביותר

חיצוניים. מקצועיים גופים עלידי ניתנו דיווחו הם עליהם

נחשף מהעובדים אחד כל כמעט כי מראה העובדים דיווח לפי הללו ההשתלמויות תוכני של בדיקה
הנושאים נושאים. לשישים מתקרבת העובדים דיווחו עליה ההשתלמות נושאי רשימת אחר. לנושא
כגון ,(30960) הזיקנה בתחום כלליים נושאים (1) תחומים: לארבעה מתחלקים השכיחים
כלליים היבטים בקהילה, קשישים שירותי פיזית, סביבה תכנון הזיקנה, של פיזיולוגיה גרונטולוגיה,
בזיקנה, נפש מחלות כגון ,(20960) נפשי בטיפול סוגיות (2) וכדומה; וזיקנה מיניות זיקנה, של
תשושי של במשפחות טיפול נפש, בתשושי טיפול ודרכי אבחון בפסיכוגריאטריה, סוגיות דיכאון,
אבות, בתי הכרת במוסדות, סוציאלית עבודה כגון ,(1270) המוסדי התחום (3) וכדומה; נפש,
ביבליותרפיה,  (10960) שונות התערבות שיטות (4) וכדומה; אבות בתי כלכלת אבות, לבית המעבר
נחזור הפרק בהמשך זכרונות. העלאת קבוצתית, בעבודה הפסיכודינמית הגישה בתנועה, ריפוי

הדרושים. ההכשרה תחומי רקע על זו רשימה לבחון

תכניות זיהוי על מקשה נושאים של כלכך גדול מספר פני על העובדים של הגדולה הפריסה
אחרת. השתלמות לתכנית חשוף היה עובד כל כי נראה לכאורה השתתפו. הם בהן ההשתלמות
לעובדים המיועדת מסודרת השתלמות תכנית קיימת שלא כך על להצביע יכול זה ממצא
ידע להשלים כדי תכניות של למגוון מצטרף עובד כל וכי ממושך, לטיפול במוסדות הסוציאליים
בתפקיד, חדשים הם מהעובדים ניכר חלק כי לזכור חשוב בנוסף, בקשיש. הטיפול בתחום מקצועי
העולים הממצאים את מחזק זה ממצא הקודם. תפקידם במסגרת להשתלמויות נחשפו חלקם וכי
שסווגו השתלמויות היו אלא זו לאוכלוסייה במיוחד יועדו לא אלה תכניות לפיהם ההיצע, לגבי

.(4 פרק (ראה כוללניות בהשתלמויות או בכלל) סוציאליים (לעובדים בעיסוק כמתמחות

ראייה מהווים הקיים ההיצע של וצביונו הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה הללו ההשתתפות דפוסי
העובדים לאוכלוסיית הזיקנה בתחום הכשרה פיתוח ובנחיצות בחשיבות התומכת נוספת

במוסדות. הסוציאליים
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בזיקנה המשכית להכשרה צרכים 5.4
בהם הנושאים (2) בהכשרה; העניין מידת (1) ההכשרה: צורכי של היבטים חמישה נבחנו בסקר
הצרכים תפיסת בין ההלימה מידת (4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה
המשתלמים קבוצת של המועדף ההרכב (5) הממונים; עלידי צורכיהם תפיסת לבין העובדים עלידי

ההמשכית. ההכשרה לקבלת

בהכשרה העניין 5.4.1
היום להשתתף מעוניינים הם מידה באיזו נשאלו ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים
עניין הביעו 359?< מאוד, רב עניין הביעו מהעובדים >£ל58 כי נמצא הזיקנה. בתחום השתלמות בתכנית
בתחום השתלמות בתכנית להשתתף כלל מעוניינים אינם כי אמרו ו296 מועט עניין הביעו 590 רב,

הזיקנה.

עניין יש בה המידה לבין השתלמות לתכניות הקודמת החשיפה בין קשר קיים לא כי נמצא
של ההכשרה צורכי לכל שלם מענה נתנו לא הקודמות ההשתלמויות כי ייתכן בהווה. בהכשרה
להשתלב גבוה עניין יש עדיין בזיקנה, להכשרות רבה במידה נחשפו שהם למרות כלומר, העובדים.

זה. בתחום

היקף של בבחינה גם לביטוי בא אלה עובדים בקרב הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה הרב העניין
כי נמצא לעובדים, שהוצגו ההכשרה נושאי 53 מתוך בהכשרה. העובדים מעוניינים בהם הנושאים
רבה" ו"במידה מאוד" רבה "במידה להשתלמות כדרושים נושאים 27 העובדים דירגו בממוצע
מהאוכלוסייה מחצית כמעט כי נמצא נושאים). 28 הוא והחציון נושאים, 11 היא התקן (סטיית
של בהיקף מעוניינים 57, ורק נושאים מ30 בלמעלה רבה" ו"במידה מאוד" רבה "במידה מעוניינים

נושאים. 10 עד

להשתלמויות הקודמת החשיפה לבין ההכשרה דרושה בהם הנושאים מספר בין קשר קיים לא
נוכחי, בתפקיד העובד ותק לבין הדרושים הנושאים מספר בין קשר נמצא לא כמוכן עיון. ולימי
קשר היעדר הבסיסית. ההכשרה במסגרת זיקנה בנושא התמחות קשישים, עם בעבודה קודם ניסיון
"חסך" של קיומו על להצביע עשוי העובדים של רקע משתני לבין הדרושים הנושאים מספר בין

במוסדות. הסוציאליים העובדים כל את המאפיין הזיקנה בתחום בלימוד בסיסי

במוסדות סוציאליים לעובדים הכשרה דרושה בהם הנושאים 5.4.2
ביותר הנדרשים הנושאים סוגי גם נבחנו הנושאים, במספר ביטויו המוצא הצורך, להיקף מעבר
לבחינת העיקרי המדד היא להשתלמות הדרושים הנושאים רשימת הזיקנה. בתחום להשתלמות
זו. לאוכלוסייה הכשרה תכניות פיתוח להכוונת בסיס לשמש ומטרתה הסקר של השתלמות צורכי

הממוצע הציון לפי הנושאים, 53 מתוך להכשרה ביותר הדרושים הנושאים עשרת את מציג 10 לוח
הנושאים). 53 לכל התשובות התפלגות את המפרט 1 נספח (ראה נושא כל של
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הציון לפי להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת  במוסדות סוציאליים עובדים :10 לוח
התקן וסטיית הנושאים של הממוצע

תקן וסטיית ממוצע ציון ביותר הדרושים הנושאים
3.3 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות

(0.7)

3.3 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
(0.8) 1

3.2 משפחותיהם ועם למות הנוטים חולים עם להתמודדות דרכים
(0.9)

3.2 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות

3.1 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
(1.0)

3.1 הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
(0.9)

3.1 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה

31 רבמקצועי בצוות עבודה גישות

3.1 בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
(0.8)

3.0 בקשיש בטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
(^21

נוגעים נושאים שני ביותר. מגוונים להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים כי מראים הממצאים
לשיטות נוגעים נושאים שלושה מוות, עם להתמודדות מתייחסים שניים הקשיש, של הנפשי לתפקוד
הבריאותי לתחום נוגע אחד ונושא המוסדי, לתחום ישירות נוגע אחד נושא בצוות, ולעובד עבודה
בשיטות המתרכזים נושאים של הרב המספר הוא הנושאים ברשימה הבולט אחר היבט תפקודי.

ידע. של צביון בעלי נושאים לעומת נושאים) 6) ובמיומנויות עבודה

קודם ניסיון ותק, כגון העובדים מאפייני לבין אלה נושאים בעשרה העניין מידת בין קשר נמצא לא
להשתלמויות. קודמת וחשיפה קשישים עם בעבודה

הבחנה תוך להם, הדרושה ההכשרה רמת על ברשימה מהנושאים אחד כל לגבי נשאלו העובדים
לרמת דרישה קיימת הללו הנושאים עשרת בכל כי נמצא מתקדמת. רמה לבין בסיסית רמה בין
רכשו אותו אלה, בנושאים בסיסי ידע יש שלעובדים כך על להצביע עשוי זה דבר מתקדמת. הכשרה
הזיקנה. בתחום שלהם ההתמחות לימודי במהלך או קודמות, מהשתלמויות והוותק, הניסיון מתוך
זה. לממד נתנו שהעובדים המשמעות הוא המתקדמת ברמה בהכשרה עניין להבעת אחר הסבר
כשלב נתפס ואינו לנמוכה, גבוהה איכות בין להבחנה מתקשר "מתקדמת" המונח כי ייתכן
התמחות. של צביון בעלת השתלמות לבין יותר כללי צביון בעלת השתלמות בין המבחין בהכשרה

37



(לוח העובדים רוב בקרב מועט עניין יש בהם הנושאים עשרת נמצאים הנושאים 53 רשימת בסוף
עוני, כגון בזקן, בטיפול הקשורות חברתיות לסוגיות השייכים נושאים בולטים זו ברשימה .(11

תרופתי. ואיזון ראייה שמיעה, בעיות כגון יותר, רפואי צביון בעלי נושאים בצד וכדומה, דיור פרישה,
העובדים של לעבודתם רלוונטיים אינם שהם כך על להצביע עשוי אלה בנושאים יותר המועט העניין

בהם. מספיק ידע להם שיש כך על או במוסדות הסוציאליים

הנמוך היה להם שהביקוש להשתלמות הנושאים עשרת  במוסדות סוציאליים עובדים :11 לוח
התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר

תקן וסטיית ממוצע ציון דרושים הפחות הנושאים
1.8 ועוני זיקנה

(0.7)

1.8 קשישים של דיור צורכי
(0.8)

2.0 קשישים אצל שמיעה בעיות
(0.8)
2.0 קשישים אצל ראייה בעיות

(8.0)

1.9 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
(0.9)

2.0 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
(1.0)

2.1 עולים קשישים של צרכים
(0.9)

2.2 פנאי לניצול קשישים הדרכת
(1.0)
2.2 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע

(1.0)

2.2 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
(U<)

כדי העובדים. עלידי הדרושים ההכשרה תוכני בבחינת מסוים קושי יוצר והתחומים הנושאים ריבוי
אנו, גם ביצענו יותר כוללת בצורה הללו הנושאים 53 עלידי המכוסים הידע תחומי את לאפיין
חמש על בוצע הגורמים ניתוח גורמים. ניתוח ,(Crynns £ wilderom) אחרים למחקרים בדומה
לכל הנושאים של למיון אחד בסיס ליצור כדי וזאת אחת, כאוכלוסייה בסקר שנכללו האוכלוסיות

.(12 לוח (ראה האוכלוסיות
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במחקר האוכלוסיות לכל שלהם והמקימים נושאים 53 של גורמים ניתוח :12 לוח
מקדמים והתחומים הנושאים

בקשיש בטיפול בינאישיות מקצועיות מיומנויות
.69 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת
.69 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
.66 בקשיש בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
.65 בקשיש טיפול תכנית בקביעת הרולטות קבלת
.61 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
.55 ומשפחותיהם קשישים עם בינאישית תקשורת
.52 איתה וההתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
.44 הזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
.41 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

וארגון מינהל
.77 עובדים צוות וניהול הפעלת
.75 וארגון במינהל מיומנויות
.74 בו הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
.71 לקשיש הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
.69 עיסוק וניתוח זמן תכנון
.65 עובדים צוות להדרכת שיטות
.49 ודיווח רישום שיטות

בקשיש נפשי בסיפול סוגיות
.74 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני ידע
.70 קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
.70 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה שכיחות מחלות של חברתיים היבטים
.66 מדיכאון הסובל הקשיש של אבחון שיטות
.60 בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
.53 ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודד דרכים
.46 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה

קשישים עם עבודה שיסות
.67 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
.64 שואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות
.63 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
.60 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות
.54 ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
.49 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
.45 הפנאי לניצול קשישים הדרכת

בזיקנה חברתיות סוניות
.74 ועוני זיקנה
.66 קשישים עולים של צרכים
.60 קשישים של דיור צורכי
.55 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
.50 ומיניות זיקנה
.48 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות
.40 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
35 הקשיש לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון
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(המשך) :12 לוח

"^t,^ והתחומים מקדמיםהנושאים .

בקשיש בסיפול ובריאותיים רפואיים היבסים
79 קשישים אצל ראייה בעיות
',70 קשישים אצל שמיעה 0/.בעיות
59 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
43 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
42 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים

שירותים מערכות הכרת
77 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
65 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
53 למוסד או לקהילה והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
.41 קשישים אצל (ADL) יומיומיות בפעולות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות

בזיקנה כלליות נישות
61 הזיקנה בתחום חדשות פסיכולוגיות גישות
55י בזיקנה חדשות חברתיות גישות

ביןדוריים יחסים
.30

למוסדות הקשורות סוגיות
63 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
"62 הדיירים על והשפעותיהם במוסד המשותפים החיים
46 ולמשפחתו לקשיש ומשמעותו מוסדית למסגרת המעבר

בין מקצועיות מיומנויות (1) והם: עיקריים תחומים לתשעה הנושאים סווגו הגורמים ניתוח לפי
בקשיש נפשי בטיפול סוגיות (3) נושאים); 7) וארגון מינהל (2) נושאים); 9) בקשיש בטיפול אישיות
(6) נושאים); 8) בזיקנה חברתיות סוגיות (5) נושאים); 6) קשישים עם עבודה שיטות (4) נושאים); 8)

לקשישים השירותים מערכות הכרת (7) נושאים); 6) בקשישים בטיפול ובריאותיים רפואיים היבטים
נושאים). 3) למוסדות הקשורות סוגיות (9) נושאים); 3) בזיקנה כלליות גישות (8) נושאים); 4)

היינו אם נוצרים שהיו לתחומים רבה במידה תואמים הגורמים בניתוח שנתקבלו התחומים תשעת
מתאימים פחות נראים תוכנם שלפי נושאים ישנם זאת, עם התוכן. פי על הנושא את מסייגים
גורמים ניתוח באמצעות התחומים שמיון לכך קשורה זו תופעה כי ייתכן שויכו. הם אליו לתחום

,< הנושאים. תוכן בין קשרים על רק מתבסס אינו

לטיפול במוסדות הסוציאליזם העובדים אוכלוסיית לגבי התחומים של זה מיון מיישמים אם
גישות נפשי, בטיפול סוגיות הם הרשימה בראש הנמצאים התחומים שלושת כי עולה ממושך
נמוך עדיפות בסדר נמצאים חברתיות סוגיות של והתחום הבריאות תחום המוסדות. ותחום כלליות

יותר.
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תקן וסטיית התחומים של ממוצע ציון  במוסדות סוציאליים עובדים :13 לוח
ממוצע ציון
תקן) (סטיית ההשתלמות תחומי

31 בקשיש נפשי טיפול

3.0 בזיקנה כלליות גישות
(0.8)

3 0 במיסוד סוגיות
(0.8)

2.8 בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
(0.6)

2.7 קשיש עם עבודה שיטות
(0.6)

2.5 לקשישים השירותים הכרת

(23 וארגון מינהל

2■ 1 בזיקנה חברתיות סוגיות

21 הקשיש אצל בריאותיות רפואיות סוגיות

כגון במוסדות, הסוציאליים העובדים של שונים מאפיינים לבין התחומים דירוג בין קשר נמצא לא
הזיקנה. בתחום בהשתלמויות קודמת והשתתפות קשישים עם בעבודה קודם ניסיון ותק,

באשר דומים ממצאים על מצביעים להכשרה צרכים שבדקו אחרים מחקרים גם כי לראות מעניין
הידע בבדיקת מצא (1992) Green במוסדות. הסוציאליים העובדים של בהכשרה העניין לתחומי
קשורים ביותר השכיחים הנושאים כי בהווה, בעבודתם סוציאליים לעובדים החסרות והמיומנויות
למה בדומה נמצא, התנהגות של בתחום התערבות. שיטות של ולתחום התנהגות של לתחומים
למשל: נפשי בטיפול לסוגיות הקשורים לנושאים גבוהה דרישה קיימת כי הנוכחי, במחקר שנמצא
עזרה כגון לנושאים, גבוהה דרישה נמצאה התערבות שיטות של בתחום וכדומה. דיכאון שכחה,

וכדומה. רבמקצועי בצוות עבודה דמנטי, קרוב עם בהתמודדות למשפחה

מביעים במוסדות הסוציאליים העובדים כי שמצא (1992) Quam של ממחקרו גם עלו דומות מגמות
הנוגעים ולנושאים הנפשי למצב הקשורים לנושאים עבודה, לשיטות הקשורים בנושאים רב עניין
היה ולכן לעבודתם כרלוונטיים העובדים עלידי נתפסו אלה נושאים כי מדגיש החוקר המוסד. לחיי
רלוונטיים שאינם בנושאים יותר מועט היה העובדים של העניין לטענתן, בהם. בהכשרה רב עניין גם

■ בהם. מתמצאים שאינם ציינו הם כי אף לעבודתם
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ההלימה ומידת בעבודה הסוציאלי העובד של הקשיים הם זה, בסקר שנבחנו נוספים היבטים שני
עליהם, הממונים עלידי העובדים צורכי של התפיסה לבין העובדים עלידי הצרכים תפיסת שבין

הבאים. הסעיפים בשני נדון ועליהם

במוסדות הסוציאליים העובדים בקרב הקשישה באוכלוסייה בטיפול קשיים 5.4.3
העובדים מחצית במוסד. בקשישים בטיפול בקשיים נתקלים הם בה המידה על נשאלו העובדים

במוסד. עבודתם בביצוע בקשיים נתקלים שהם ציינו במוסדות הסוציאליים

קיים כי לראות מעניין אולם בקשיים. נתקל הוא בה המידה לבין העובד ותק בין קשר נמצא לא
(למעלה הגדולים במוסדות בעבודה. בקשיים ההיתקלות לבין המוסד גודל בין מובהק קשר
3970 לעומת עבודתם, בביצוע בקשיים נתקלים מהעובדים 807" כי נמצא דיירים) ממאתיים
לדווח יותר נוטים העובדים גדול יותר שהמוסד שככל היא המגמה הקטנים. במוסדות מהעובדים

בקשיים. היתקלות על

נושאים לפי הקשיים את מסווגים אם ומעלה. קשיים לעשרים העובדים התייחסו הקשיים בפירוט
הסוציאלי העובד של למקומו מתייחסים ורובם הארגוני בתחום הם הבולטים הקשיים כי נמצא
מהקשיים שליש .(14 (לוח המטופלים לאוכלוסיית נוגעים מהקשיים יחסית קטן אחוז במוסד.
וסמכויותיו, הסוציאלי העובד של תפקידו הגדרת הם בהם כשהבולטים הארגוני לתחום נוגעים
כגון המוסד, בצוות העובר של למקומו נוגעים מהקשיים כרבע והערכה. גיבוי היעדר זמן, היעדר
בלבד אחוזים עשרה וכדומה. פעולה שיתוף חוסר מקצועי, רב צוות עם וקונפליקטים התמודדות
טיפוליים. להיבטים נוגעים מהקשיים אחוזים עשרים והתייעצות. הדרכה להיעדר יוחסו מהקשיים

(באחוזים) במוסד קשישים עם בעבודה הקשיים  במוסדות סוציאליים עובדים :14 לוח

הקשיים* אחוז יישיים סוגי
33 תפקידו והגדרת במוסד הסוציאלי העובד של מקומו
26 רבמקצועי בצוות עבודה
16 המוסדית במערכת בקשיש בטיפול בעיות
10 וייעוץ הדרכה היעדר
7 הקהילה עם עבודה קשרי
4 זה מצב עם העובד התמודדות הקשיש של המיוחד מצבו
4 הקשיש משפחת עם בהתמודדות בעיות

1.3 לעובד קשיים מספר ממוצע אחד. מקושי יותר לציין יכול עובד *

דומים. קשיים על מצביע (1983) ברגיורא עלידי שבוצע במוסד הסוציאלי העובד תפקיד על המחקר
תפקיד בחשיבות הכרה חוסר הוא הסוציאלי העובד בפני העומד העיקרי הקושי כי מצאה היא

המוסד. צוות מצד הסוציאלי העובד
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הסוציאלי העובד של תפקידו בפיתוח חשובה חול^ה כי נראה כאן המוצגים מהקשיים כמה לאור
השירותים מערך בתוך ומעמדו תפקידו של יותר ברורה הגדרה היא ממושך לטיפול במוסדות
השתלמויות של ברמה ופחות הארגונית ברמה התייחסות דורשת זו סוגייה המוסד. של המקצועיים
לנושאים בחלק מקבילים העובדים בהתייחסות המועלים הנוספים הקשיים זאת, עם יחד והכשרה.
אחד שהוא רבמקצועי, בצוות העבודה למשל, כך, הדרושים. ההכשרה תחומי על בדיון לעיל שהוצגו
מקצועיות מיומנויות של בתחום ההכשרה תחומי במיון מופיעה רבים, קשיים יש בו הנושאים
גבוהה קדימות יש דומה באורח הכשרה. דרושה בהם התחומים מבין השלישי במקום המדורג
על המכבידים הנושאים כאחד הקשיים ברשימת המופיע תחום במוסד, הקשיש בחיי לסוגיות

במוסד. הסוציאלי העובד עבודת

במוסדות סוציאליים עובדים של הצרכים בראיית הממונים לבין העובדים בין ההלימה 5.4.4
לבין העובדים עלידי הצרכים תפיסת בין השוואה הוא ההכשרה צורכי של לבחינה נוסף היבט
השירות על המפקחים הם הממונים זה, במחקר העובדים. של הצרכים את הממונים של התפיסה
מפקחים. מאחדעשר התקבל המידע הבריאות. ובמשרד והרווחה העבודה במשרד הסוציאלי
בסקירת המצוטט במחקרה (1982) KellerBeach שעשתה במיון השתמשנו זו השוואה לביצוע
הוחלט ,(1982) KellerBeach של למחקרה בניגוד שלנו, במחקר .(43 עמ' 4 פרק (ראה הספרות
דרושה כי ציינו והממונים מהעובדים ויותר 607" אם דרוש נושא כי ונקבע יותר גבוה בסף להשתמש
דרושים וללא לדרושים הנושאים מוינו זה סף לפי רבה". ו"במידה מאוד" רבה "במידה הכשרה בו

והממונים. העובדים עלידי

(1) :15 מלוח עולות הממונים לבין העובדים בין הראייה בזווית להלימה באשר מגמות מספר
נושאים 19 לעומת רבה" "במידה דרושים נושאים 26  מהעובדים נושאים ביותר מעוניינים הממונים
"נושאים מוגדרים 51 מתוך נושאים שישהעשר (2) .(3 בנספח הנושאים פירוט (ראה העובדים בקרב
זו ברשימה להשתלמות. כדרושים אותם הגדירו הממונים והן העובדים הן כלומר משותפים",
שני .(5.4.2 סעיף (ראה העובדים בקרב ביותר הגבוהה הדרישה בעלי הנושאים עשרת מצויים
בין מקצועיות מיומנויות של והתחום בקשיש נפשי טיפול של התחום הם הבולטים התחומים
הממונים" לפי דרושים "נושאים הם עשרה חלוקות, הדעות נושאים בשלושהעשר (3) אישיות.
מבין הבולטים התחומים אחד הוא המינהל תחום העובדים". לפי דרושים "נושאים הם ושלושה
כלומר, דרושים", לא "נושאים בגדר הם נושאים ושניים עשרים (4) הממונים. לפי הדרושים הנושאים
השייכים נושאים בולטים כאן מועטה. היתה הממונים מצד והן העובדים מצד הן להם הדרישה
והכרת בקשיש בטיפול ובריאותיים רפואיים היבטים בזיקנה, חברתיות סוגיות תחומים: לשלושה

השירותים. מערכת
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הממונים לבין העובדים עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  במוסדות סוציאליים עובדים :15 לוח
מוחלטים)* (במספרים עליהם

הסוציאלי השירות על המפקחים
שיש הנושאים מספר שיש הנושאים מספר סה"כ
מועטה דרישה להם רבה דרישה להם נושאים במוסדות הסוציאליים העובדים

25 26 51 נושאים סה"כ

לפי דרושים נושאים 3 משותפים נושאים 16 19 רבה דרישה להם שיש נושאים מס'
העובדים

לא נושאים 22 דרושים נושאים 10 דרישה להם שיש נושאים מספר
דרושים הממונים לפי 32 מועטה

ו"במידה מאוד" רבה "במידה בדרושים אותם דירגו והממונים מהעובדים מ$60 למעלה  רבה דרישה *
רבה".

צורכי לגבי למפקחים העובדים בין הסכמה קיימת מהנושאים ניכר בחלק כי מראה זו השוואה
כי מסכימים הצדדים שני במוסדות. סוציאליים לעובדים דרושים ושאינם הדרושים ההשתלמות
בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות רכישת של והתחום בקשיש הנפשי הטיפול תחום
הקשור התחום כי כך על הצדדים בין הסכמה קיימת כמוכן, להשתלמות. רבה במידה נחוצים

במוסדות. הסוציאליים לעובדים רבה במידה דרוש אינו ובריאותיים רפואיים להיבטים

במוסדות סוציאליים עובדים בקרב בהכשרה להשתתפות מועדפים הרכבים 5.4.5
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים בנוסף הדעת את לתת יש הכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שנאמר כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.
העובדים הלימוד. אוכלוסיות של הרכבים לגבי העובדים העדפות ועל הדרושים, ההכשרה
לעובדים הוצגה להם. הרצויים הלימוד הרכבי לגבי שלהם ההעדפות על בסקר נשאלו הסוציאליים
ללמוד מעוניינים היו תפקידים בעלי אלו עם נשאלו והם שונים תפקידים בעלי של רשימה
סוציאליים עובדים במוסדות; סוציאליים עובדים רק כללה: הרשימה הזיקנה. בתחום בהשתלמות
יחד פרהרפואיים; עובדים עם יחד ובריאות; רווחה במערכות סוציאליים עובדים עם יחד במוסדות

.(16 לוח (ראה המוסד של הצוות עם ויחד רופאים; עם

המשכית בהכשרה המשתלמים קבוצת הרכב לגבי העדפות  במוסדות סוציאליים עובדים :16 לוח
(באחוזים) הזיקנה בתחום

העובדים אחוז המשתלמים קבוצת הרכב
44 במוסדות סוציאליים עובדים רק

עם: יחד במוסדות סוציאליים עובדים
49 ורווחה בריאות מסגרות סוציאליים עובדים
58 פרהרפואיים* מקצועות בעלי
36 רופאים
38 המוסד צוות

וכדומה. בעיסוק מרפאים אחיות, *
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בלבד. אחת אפשרות ציינו £ל23 ורק אחת מאפשרות ליותר התייחסו {1170) העובדים רוב כי נמצא
בעלי עם יחד זיקנה בתחום הכשרה בתכניות להשתתף מעוניינים אלה שעובדים עולה מכאן

אחרים. תפקידים

בעלי עם יחד השתלמות בתכנית להשתתף מעדיפים מהעובדים ניכר חלק כי לראות מפתיע
מרפאים אחיות,  מקצועות בעלי מספר כוללת זו שקבוצה מאחר .(587") פרהרפואיים מקצועות
הסוציאליים. העובדים התכוונו מקצוע לאיזה בוודאות לדעת ניתן לא  ופיזיותרפיסטים בעיסוק
ולפיזיותרפיסטים. בעיסוק למרפאים ופחות לאחיות בעיקר התכוונו זו קבוצה דירגו שכאשר ייתכן

בריאות במסגרות סוציאליים עובדים עם יחד להשתלמות העובדים עלידי ניתנה שנייה עדיפות
עניין .(£449) במוסדות סוציאליים עובדים רק שכוללת להשתלמות שלישית ועדיפות ,(£499) ורווחה

.(£389) המוסד צוות ועם (£369) רופאים עם בהשתלמות יש יותר מועט

את בחלקו רק תואם הקיים ההיצע כי נמצא הקיים התכניות היצע עם אלה העדפות משווים אם
הארגון של ברמה המתמחות תכניות בצד כוללניות, תכניות לפתח היא המגמה העובדים. העדפות
עובדי (לכל הארגון של ברמה ותכניות במוסדות), סוציאליים לעובדים מיוחדת (תכנית והתפקיד

העיסוק. של ברמה מהתכניות יותר נמוכה בעדיפות הן העובדים לפי אשר המוסד),

בין והשוני הדמיון מידת את לבחון חשוב אלה להעדפות בהתאם תכניות לפיתוח להיערך כדי
בהם בתחומים בזיקנה. המשכית הכשרה להם דרושה בהם הנושאים מבחינת השונות האוכלוסיות
בהעדפות גם להתחשב יש זה בהקשר משולבות. תכניות של אפשרות לשקול ניתן דומות, ההעדפות
נחזור משותפת. לימודים במסגרת עניין להן יש בה המידה את ולבדוק האחרות, האוכלוסיות של

הסקר. אוכלוסיות בין המשווה 10 בפרק זו לסוגייה

בתחום המשכית להכשרה תכניות לבניית חשובה תשומה לשמש יכולים זה בפרק המוצגים הנתונים
כדי אחת מתכנית ליותר מקום יש ספק ללא במוסדות. הסוציאליים העובדים לאוכלוסיית הזיקנה
אלה תכניות בבניית להשתלם. מעוניינים אלה עובדים בהם נושאים של הגדול המגוון את לכסות
בצד הלימוד ומסגרות הלימוד תוכני מבחינת העובדים של להעדפות הדעת את לתת מקום יש
ממוניו. של הראייה לבין העובד של הצרכים ראיית בין האפשר ככל מוסכמת תשתית ליצור הניסיון
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צרכים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים .6
הזיקנה בתחום המשכית להכשרה

בסקר שנכללה השנייה האוכלוסייה הם כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים
מהסקר כחלק שהתקיימו מקצוע אנשי של הדיון קבוצות עלידי לה שניתנה הקדימות פי על זה
כלליות מחלקות בחמש סוציאליים עובדים של הצרכים את לבחון היתה ההחלטה .(3 פרק (ראה
והן: קשישים של גבוה ריכוז בהן יש כי שידוע הכלליים בבתיהחולים נבחרות לאגריאטריות

ואורולוגית. אורתופדית כירורגית, נוירולוגית, פנימית,

פועל אלא בקשישים בטיפול ורק אך מתמחה אינו ביתהחולים במסגרת הסוציאלי העובד
מתמחים שאינם תפקידים בעלי של ההכשרה צורכי כי להניח יש רבגילית. ארגונית במסגרת
היא בסקר ההנחה זאת, עם יחד הזיקנה. לתחום בלעדית מצטמצמים אינם בקשישים בעיסוק
קשישים, של גדול ריכוז יש בהן במחלקות המועסקים בבתיהחולים, הסוציאליים שהעובדים
ועניין צורך להם יש כי להניח ניתן ולכן הקשיש, של המיוחדים לצרכים יותר רבה במידה חשופים

הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה יחסית רבים

בכלל, האקוטי, הטיפול במערכות הסוציאלי העובד של בתפקידו העוסקת ענפה ספרות קיימת
שביתהחולים היא הטענה בפרט. ביתהחולים, במסגרת בקשיש הסוציאלי הטיפול של ובאופיו
השירות במערך חשוב מרכיב הוא ולכן אחרים, לשירותים הכניסה נקודת קרובות לעתים הוא
Blumenifeld) גרונטולוגית סוציאלית בעבודה להתנסות מרכזית מסגרת ומהווה בקשיש הממושך
צרכים להם יש וכי האשפוז מערכות של בולטים צרכנים הם שהקשישים היא הטענות אחת .(1992
של לדעתה ממנו. ובשחרור האשפוז במהלך יותר הצעירים לגילאים מאשר יותר ומורכבים שונים
למטופל סיוע עיקריים: תפקידים שלושה אקוטית במסגרת הסוציאלי לעובד יש Blumenifeld
שימוש והתערבות; הערכה של כישורים הדורש תפקיד ואשפוז, חולי של למצב להסתגל ולמשפחתו
של כישורים הדורש דבר לחולה, אופטימליות טיפול תכניות להבטיח כדי חיצוניות במערכות
בין בצוות עבודה של הדורשכישורים פעולה, ושיתוף שחרור; ותכנון טיפול ניהול מידע, מתן סינגור,

לצוות. ולסייע לתמוך ויכולת תחומי

מחד, בקשיש, בטיפול הכללי האשפוז במערך הסוציאלי העובד לתפקיד המיוחסת החשיבות
אנשי את הביאו מאידך, אלה, לעובדים מספיקה המשכית הכשרה קיימת לא כי הרווחת והתחושה
לבחינת קדימות לתת החלטה לידי הסקר לקראת שהתקיימו הדיון בקבוצות שהשתתפו המקצוע
באחת העובדים סוציאליים בעובדים רק להתמקד הוחלט כאמור, אלה. עובדים של ההכשרה צורכי

קשישים. של ריכוז יש כי ידוע בהן המחלקות מחמש
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האוכלוסיות לבחינת בדומה זו באוכלוסייה נבחנו הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הצרכים
להכשרה שלהם הקודמת החשיפה את העובדים, מאפייני את נציג זה בפרק שבסקר. האחרות
הצרכים תפיסת שבין ההלימה מידת ואת להם, הדרושים ההכשרה תחומי את בזיקנה, המשכית

עליהם. הממונים עלידי שלהם הצרכים של התפיסה לבין עלידם

המידע ואיסוף הסקר אוכלוסיית 6.1
בארץ. בתיהחולים בכל המחלקות בחמש הסוציאליים העובדים כל את כוללת הסקר אוכלוסיית
לבצע היה ניתן לא זה, בתפקיד המועסקים העובדים מספר על מידע קיים היה שלא העובדה לאור

זה. בתפקיד העובדים כל את לכלול הוחלט ולכן דגימה,

אחד בכל הסוציאלי השירות דרך נאסף אלה במחלקות הסוציאליים העובדים מספר על המידע
במסגרת הכללית. ובקופתהחולים הבריאות במשרד השירות על האחראים בסיוע מבתיהחולים,
השירות ומנהל הקיימים הכלליים בתיהחולים 26 בכל הסוציאלי לשירות פנייה נעשתה הסקר
המידע ואיסוף השאלונים הפצת הרלוונטיים. העובדים לכל המחקר שאלוני את להפיץ נתבקש

.1994 לאפריל 1994 ינואר בין בוצעו

אסף שיבא, רמב"ם, והם: כלליים בתיחולים מ22 סוציאליים עובדים 66 לשאלון השיבו בסךהכל
סורוקה, בילינסון, רוקח, ציון, בני איכילוב, פוריה, ברזילי, נהריה, יפה, הלל צפת, וולפסון, הרופא,
חולים. וביקור צדק שערי הרהצופים, הדסה כרם, עין הדסה השרון, הכרמל, בעמק, המרכזי מאיר,
שנתקבלו אומדנים לפי הישועה. ומעייני לניאדו יוספטל, קפלן, הם: ענו שלא בתיהחולים ארבעת
הוא ההיענות שיעור לפיכך, בכמאה. אלה בתפקידים העובדים מספר נאמד השונים, מבתיהחולים

אלה. בתפקידים 67מהעובדים ?£

בכל הסוציאלי השירות מנהלי גם השאלונים את למלא נתבקשו מהעובדים, המידע לאיסוף בנוסף
השירות. מנהלי מ26 שאלונים 14 התקבלו הכל בסך מבתיהחולים. אחד

ומקצועיים אישיים מאפיינים 6.2
בבתיהחולים נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים אוכלוסיית כי מראים מהסקר הנתונים
רוב .35 הוא והחציון 36 הוא הממוצע הגיל .(17 לוח (ראה מנשים כולה כמעט מורכבת הכלליים
השכלה ללא הם מהעובדים קטן אחוז בוגר. תואר בעלי הם (8270) הללו הסוציאליים העובדים
עברו מהעובדים שליש כי נמצא הזיקנה, בתחום בהכשרה שלהם הרקע מבחינת אקדמית.

בזיקנה. התמחות מסלול הבסיסית בהכשרתם
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(באחוזים) אישיים אפיונים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :17 לוח
עובדים אחוז כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים של אישיים אפיונים

""י סיו
yy נשים
1 גברים

ט10 גיל
39 30 עד
31 4031
JU 41 +

100 rr>ju/rr
6 מדרשה/מכללה בוגרי

82 (BA) בוגר
/2 (MA) מוסמך

100 זיקנה בתחום השכלה
33 בזיקנה מסלול/התמחות עברו
67 בזיקנה מסלול/התמחות עברו לא

להם להיות שעשויות לתפקיד הנוגעים אפיונים מספר גם בסקר נבחנו האישיים, למאפיינים בנוסף
ההעסקה, והיקף אופן נוכחי, בתפקיד ותק ובהם: אלה עובדים של ההכשרה צורכי על השלכות

בקשיש. בטיפול חיצוניים גורמים עם והקשרים קשישים, עם לעבודה הזמן הקצאת

(באחוזים) תפקיד אפיוני  כלליים בבתיחולים סוציאליים עובדים :18 לוח
עובדים אחוז כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים של תפקיד אפיוני

100 נוכחי בתפקיד ותק
38 שנתיים עד
24 שנים 52
23 שנים 105
15 שנים +10

100 npoyn תנאי
'7 משרה לפי
3 שעות לפי

120 העסקה היקף
25 1000/0750/0
41 0/ם750/051
30 משרה 500/0
4 מ500/0 פרוות

100 הסוציאלי העובד מועסק בה המחלקה סוג
39 רלוונטית* אחת במחלקה

יותר: או מחלקות בשתי
17 רלוונטיות מחלקות שתיהן 
44 רלוונטיות+אחרות במחלקות 

ט10 קשישים עם בעבודה קודם ניסיון
31 יש
69 אין

נוירולוגית. או אורתופדית אורולוגית, כירורגית, פנימית, *
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הוותק ממוצע שנים. חמש עד הנוכחי בתפקידם מועסקים (£629) העובדים מרבית כי עולה 18 מלוח
שנים. 5  והחציון שנים, 6 הוא הנוכחי בתפקיד

לכשליש בקשיש. בטיפול עוסקות שאינן במסגרות בעיקר הוא העובדים של הקודם הניסיון
קשר נמצא לא אבות. ובבתי רווחה בלשכות בעיקר קשישים, עם בעבודה קודם ניסיון יש מהעובדים
במסגרות קודמת עבודה לבין הבסיסית בהכשרה הזיקנה בתחום מסלול או התמחות בין

בקשישים. המטפלות

מלאה. ממשרה יותר קטן בהיקף מועסקים {1570) העובדים רוב כי מראה ההעסקה היקף בדיקת
מידע בידינו אין מסוימת. במחלקה להעסקה ולא בביתהחולים להעסקה מתייחס ההעסקה היקף

השונות. המחלקות בין העובד של המשרה זמן חלוקת אופן על

המחלקות. וסוג מספר  מועסקים הם בה המחלקה של היבטים שני לפי העובדים את לאפיין ניתן
העובדים 66 לפיכך לפחות, מחלקות בשתי מועסקים (£619) העובדים מרבית כי עולה 18 מלוח
אחד סוציאלי עובד כאשר במחלקות. סוציאליים עובדים של תפקידים 84 מאיישים בסקר שנכללים
העובדים ממחצית למעלה קצת תפקידים. שני בסךהכל ממלא שהוא הרי מחלקות, בשתי מועסק
מועסקים והשאר במחקר, הנכללים הסוגים לחמשת השייכות במחלקות רק מועסקים (£569.)

הנתונים .(18 (לוח בהם כלולה שאינה שנייה ובמחלקה הסוגים חמשת מתוך אחת במחלקה
נפוץ פחות אחר. מסוג מחלקה עם יחד המחלקות מחמש אחת של הוא הנפוץ הצירוף כי מראים

בסקר. שנכללו הסוגים לחמשת המשתייכות מחלקות שתי בין יתפצל שעובד הוא

פנימית, במחלקה מועסקים הסוציאליים מהעובדים ,?ל45 כי מראה מחלקות לפי העובדים הרכב
במחלקה עובדים ו£79 בנוירולוגית £149 אורתופדית, במחלקה £159 כירורגית, במחלקה £199

אורולוגית.

לטיפול עלידו המוקדש הזמן הוא בביתחולים הסוציאלי העובד תפקיד של נוסף מאפיין
שהעובדים מאחר יותר. צעירות לאוכלוסיות מקדיש שהוא לזמן בהשוואה קשישה באוכלוסייה
לטיפול המוקדש הזמן אחוז ממוצע חושב אחת, ממחלקה ביותר מהמקרים גדול בחלק מועסקים
חלקי מחלקה בכל הזמן אחוז חיבור עלידי נעשה (החישוב הרלוונטיות המחלקות בחמש בקשישים
שאין מאחר שעות להיקפי הזמן אחוז את לתרגם ניתן לא העובד). מועסק בהן המחלקות מספר

עובד. הוא בהן מהמחלקות אחת לכל העובד מקדיש אותן השעות מספר על מידע בידינו

לטיפול זמנם מחצית מעל מקדישים (£779) הסוציאליים העובדים מרבית כי מראה 19 לוח
זמנם רוב את מקדישים מהעובדים כשליש מתוכם כי לציין חשוב במחלקה. הקשישה באוכלוסייה
אחת רק שהיא הקשישה, האוכלוסייה כי לראות מפתיע הקשישה. באוכלוסייה לטיפול
אלה. עובדים של העבודה מזמן כלכך גדול חלק תופסת בבתיהחולים המטופלות מהאוכלוסיות
לקבוצות בהשוואה קשישים של יחסית גדול מספר יש אלה שבמחלקות מכך לנבוע עשויה זו תופעה
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יהיה אחרות. גיל בקבוצות הטיפול מאשר יותר רב זמן דורש בקשיש שהטיפול מכך או, אחרות גיל
ההכשרה של הרלוונטיות ועל החשיבות על בעקיפין מצביעים אלה ממצאים יהיה, אשר ההסבר

אלה. סוציאליים לעובדים הזיקנה בתחום ההמשכית

המוקדש הממוצע הזמן אחוז  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים 19 לוח
(באחוזים) ומשפחתו בקשיש ישיר לטיפול המוקדש הממוצע הזמן ואחוז בקשישים לטיפול

אחוז
העובדים כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים של הזמן הקצאת

100 בקשישים לטיפול המוקדש הזמן 0ה"כ
23 מהזמן 5070 עד
42 מהזמן %7551%
35 מהזמן 10c^767c

100 ובמשפחותיהם בקשישים ישיר לסיפול המוקדש הזמן 0הכ
25 מהזמן 5070 עד
44 מהזמן 10705170
11 . מהזמן 070ר מעל

ישיר טיפול בין הבחנה תוך לקשישים המוקצה העבודה זמן חלוקת הוא בסקר שנבחן נוסף היבט
נושאים לגבי ובקהילה בביתהחולים גורמים עם עבודה הכולל עקיף טיפול לבין ומשפחתו, בקשיש

המאושפז. בקשיש הקשורים

מחצית מעל מקדישים 0590) במחלקה בקשישים המטפלים העובדים מרבית כי מראים הממצאים
מתרכזת אלה עובדים של העבודה רוב כי מכאן ובמשפחותיהם. בקשישים ישיר לטיפול זמנם
כרבע חיצוניים. גורמים עם למגעים מוקדש זמן ופחות ובמשפחותיהם, בקשישים ישיר בטיפול
מגעים לבין בקשישים טיפול בין בשווה שווה זמנם את מחלקים שהם כך על מדווחים מהעובדים
בקרב הטיפול סוגי שני בין הזמן הקצאת דרך על השוואתי מידע בידינו אין חיצוניים. גורמים עם
הטיפול את מייחדת זו הקצאה בה המידה על לעמוד עלמנת יותר צעירות מטופלים אוכלוסיות

בקשישים.

לכל המוקצית הזמן בכמות הבדלים לבטא עשויים לעקיף ישיר טיפול בין הזמן בהקצאת ההבדלים
נתונים בהיעדר יותר. קטנים הם ההבדלים עבודה, שעות של מוחלטים במונחים כי ייתכן מחלקה.
כמותיים לנתונים השונים השיעורים את לתרגם ניתן לא מחלקה, בכל העבודה שעות מספר על

אבסולוטיים.

הוא בקשיש לטיפול בהקשר אלה במחלקות הסוציאלי העובד לתפקיד הנוגע האחרון המאפיין
העובדים מסתייעים שבה התדירות את בדקנו בקהילה. אחרים גורמים עם העובדים של הקשר
עובדים כגון אחרים, מקצוע באנשי וכדומה) מידע העברת הפניות, התייעצות, (לשם הסוציאליים
בעיסוק מרפאים בקהילה, פיזיותרפיסטים במוסדות, סוציאליים רווחה,עובדים בלשכות סוציאליים

בקהילה. מומחים ורופאים מרפאה אחיות הציבור, בריאות אחיות בקהילה,
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עם מאוד תכופים קשרים יש בסקר שנכללו במחלקות הסוציאליים לעובדים כי עולה 20 מלוח
. פעם לפחות בקשר עמם נמצאים מהם אחוזים ושניים שבעים הרווחה. בלשכות סוציאליים עובדים
המרפאה. ואחיות במוסדות הסוציאליים העובדים לגבי גם דווחו למדי תכופים קשרים בשבוע.
בחודש. פעםפעמיים לפחות של בתדירות אלה עובדים קבוצות שתי עם בקשר נמצאים רובם

בקהילה. בעיסוק והמרפאים הפיזיותרפיסטים עם תכופים פחות קשרים על דיווחו העובדים

אנשי עם הקשרים תדירות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :20 לוח
(באחוזים) בקהילה מקצוע

ב4 פעם פעם פעם פעם
אף חודשים בחודשיים פעמיים פעמיים
פעם ויותר שלושה בחודש בשבוע סה"כ בקהילה גורמים עם קשרים

3 25 72 100 רווחה בלשכות סוציאליים עובדים
6 8 17 31 38 100 במוסדות סוציאליים עובדים
58 6 11 16 9 100 בקהילה פיזיותרפיסטים
67 8 11 9 5 100 בקהילה בעיסוק מרפאים
31 5 17 22 25 100 הציבור בריאות אחיות
8 8 17 37 30 100 מרפאה אחיות
39 n 22 1_8 /0 100 בקהילה מומחים רופאים

עם ורציפים תכופים קשרים מחייב ביתהחולים במסגרת בקשיש הטיפול כי מראים אלה ממצאים
סוציאליים עובדים דהיינו דומה, עיסוק בעלי אנשים עם בעיקר לביתהחולים, מחוץ שונים גורמים
ועיקרם בקשיש, העקיף מהטיפול חלק מהווים אלה קשרים ובמוסדות. בקהילה שונות במערכות
את לאמוד ניתן לא זה במקרה גם הטיפול. המשכיות והבטחת מביתהחולים השחרור הסדר
הטיפול דפוסי את גם מאפיינים שהם או בקשישים, הטיפול את מייחדים אלה קשרים בה המידה
טיפול של במקרה אלה גורמים עם הקשרים דפוסי על מידע בידינו אין יותר. צעירות באוכלוסיות
הטיפול את מאפיין קשרים של זה דגם כמה עד ברור לא לפיכך, יותר. צעירות באוכלוסיות

הקשישה. באוכלוסייה לטיפול מיוחד שהוא או בכלל, בביתחולים, הסוציאלי

עשויות לביתהחולים מחוץ מקצועיים גורמים עם אלה עובדים של והתכופים הרבים לקשרים
לדרוש עשויה בקשיש המטפלות אחרות מערכות עם העבודה הכשרתם. צורכי על השלכות להיות
יצירת של אפשרויות על גם להצביע עשויים אלה קשרים מיוחדים. ידע ותחומי מיוחדות מיומנויות
גורמים עם המשותפת העבודה אחרות, במלים שונים. תפקידים לבעלי מעורבות הכשרה מסגרות
ולפיכך בעבודה, משותפות עניין/סוגיות תחומי על להצביע יכולה לביתהחולים מחוץ מקצועיים
זו לסוגייה נחזור שונים. תפקידים לבעלי משותפות הכשרות לעודד, אף או לאפשר, עשויה היא
המשתלמים קבוצות הרכב לגבי בבתיהחולים הסוציאליים העובדים העדפות של בבחינה בהמשך,

הזיקנה. בתחום
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בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 6.3
להכשרה כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים של הקודמת החשיפה מידת

זה. בתחום להכשרה בהווה הקיים הצורך על להצביע עשויה הזיקנה בתחום המשכית

בתחום הכשרה עברו אלה במחלקות הסוציאליים מהעובדים כשליש כי ראינו הקודם בסעיף
בסקר שנבחנו האחרות לאוכלוסיות בדומה הבסיסית. בהכשרתם בלימודיהם כהתמחות הזיקנה
גרונטולוגיים בנושאים שונים עיון ובימי בהשתלמויות השתתפותם על נשאלו אלה עובדים גם זה,
השתתפו מהעובדים 2970 כי מראים הממצאים .(4 בפרק הגדרות (ראה האחרונות השנים במהלך

אלה. בנושאים בכנסים או עיון בימי השתתפו ו4270 הזיקנה בתחום בהשתלמויות

כי נמצא עיון. בימי השתתפות לבין בהשתלמויות השתתפות בין קשר קיים לא כי לראות מעניין
ולא עיון בימי השתתפו 2670 אלה, פעולות משתי אחת באף השתתפו לא מהעובדים 4670

סוגי בשני השתתפו הנותרים ו"167 עיון בימי ולא בהשתלמויות השתתפו 1270 בהשתלמויות,
לחלק וכי הפעולות, סוגי בשני שהשתתפה מאוד קטנה אוכלוסייה יש כי עולה מכאן הפעילות.

ההכשרה. סוגי בשני לסירוגין משתלמים (387") מהאוכלוסייה

השתתפות על דיווחו 1570 כי מראה השתתפו בהם העיון ימי מספר מבחינת האוכלוסייה התפלגות
ימים. מספר ציינו לא ו;97 עיון ימי 153 על  670 עיון, ימי שני על דיווחו 127" אחד, עיון ביום
השנים בחמש בהשתלמויות שהשתתפו העובדים כל כמעט כי נמצא עיון בימי ההשתתפות לעומת

בממוצע. אחת בהשתלמות השתתפו האחרונות,

עם עולה ההשתתפות וכי בתפקיד, ותק לבין בהשתלמויות השתתפות בין קשר קיים כי נמצא
לעומת בהשתלמויות השתתפו שנתיים עד של ותק מבעלי אחוזים שמונה בתפקיד. בוותק העלייה

לפחות. שנים 5 של ותק מבעלי ו^50 שנים 52 של ותק מבעלי 30?s

הבסיסית. ההכשרה במסגרת בזיקנה התמחות לבין בהשתלמויות השתתפות בין קשר נמצא בנוסף,
או התמחות בעלי הם האחרונות, השנים בחמש בהשתלמויות שהשתתפו מאלו (5670) מחצית מעל

הבסיסית. הכשרתם במהלך הזיקנה בתחום מיוחד לימוד במסלול למדו

העובד, ותק לבין ובכנסים עיון בימי השתתפות בין קשר נמצא לא ההשתלמויות, מתחום בשונה
קשישים. עם בעבודה קודם וניסיון בזיקנה, בסיסית הכשרה

מיהם בסקר בדקנו העובדים, השתתפו בהן ההשתלמויות מהות על יותר מפורטת תמונה לקבל כדי
עולה העובדים מדיווח בהן. שנלמדו הנושאים או התכנים ומהם ההשתלמויות את שביצעו הגופים
גורמים. מספר בין בשותפות הופעלו השתתפו הם בהן ההשתלמות מתכניות ניכר חלק כי
של במעורבותם העובדים, דיווח לפי בוצעו, השתתפו בהן מהתכניות 5870 כי מראים הממצאים
צדק, בשערי הגריאטרי המכון אוניברסיטאות, מכללות, ובהם: כוחאדם בהכשרת העוסקים גופים
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מההשתלמויות, ב2770 דיווחם, לפי מעורבת, היתה אשל וכדומה. הסוציאליים העובדים אגודת
ב1296 העבודה ומקום מהן ב6ל12 והרווחה העבודה משרד מהן, ב570\ הכללית קופתהחולים
גופים ידי על ניתנו העובדים השתתפו בהן ההשתלמויות רוב כי עולה מכאן מההשתלמויות.

חיצוניים. מכשירים

מהעובדים אחד כל כמעט כי מראה העובדים, דיווח לפי אלה, השתלמויות של התכנים של בדיקה
נושאים ל20 לקרוב מגיעה העובדים דיווחו עליהם ההשתלמות נושאי ורשימת שונה לנושא נחשף

מהעובדים). 297"  איש 20 כאמור הוא בהשתלמויות המשתתפים (מספר

הזיקנה בתחום כלליים נושאים (1) תחומים: לשלושה מתחלקים השכיחים ההשתלמות נושאי
וסביבתו, הזקן זיקנה, של חברתיים היבטים הזיקנה, של פיזיולוגיה גרונטולוגיה, כגון (60ל30),
נפשי בטיפול סוגיות (2) בזיקנה; מין חיי קשישים, כלפי אלימות ביןדוריים, יחסים עולים, קשישים
תחום (3) קוגניטיבי; אבחון בפסיכוגריאטריה, סוגיות דיכאון, בזיקנה, נפש מחלות כגון ,(30960)
בהמשך נפילות. כרוניות, מחלות פרקינסון, בזיקנה, וחולי בריאות כגון ,(20960) הקשיש בריאות

הדרושים. ההכשרה תחומי על הדיון במסגרות זו רשימה לבחון נחזור זה פרק

זיהוי על מקשה הכשרה תכניות בכמה השתלמו בהם נושאים של גדול כה מספר על העובדים דיווח
השתלמות לתכנית חשוף היה עובד כל כי נראה, לכאורה, השתתפו. בהן הספציפיות התכניות של
לעובדים המיועדת מסודרת השתלמות תכנית קיימת שלא כך על להצביע יכול זה ממצא אחרת.
הטיפול בתחום מקצועי ידע להשלים כדי אחרת לתכנית מצטרף עובד כל וכי האלה, הסוציאליים

בקשיש.

לא כי נמצא שם .4 בפרק שהוצג התכניות היצע מניתוח העולים ממצאים מחזקים אלה ממצאים
כי ייתכן בבתיהחולים. הסוציאליים העובדים של לאוכלוסייה במיוחד המיועדות תכניות קיימות
הכוללני מהדגם בתכניות או העיסוק ברמת המוצעות השונות בתכניות השתלבו הללו העובדים

.(4 פרק (ראה

הסוציאליים העובדים בקרב הזיקנה בתחום המשכית ההכשרה בתכניות הנמוך ההשתתפות היקף
נוספת ראייה מהווים הקיים, התכניות היצע של ואופיו הכלליים, בבתיהחולים אלה במחלקות

זו. לאוכלוסייה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה תכניות פיתוח של ולנחיצות לחשיבות

הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 6.4
בהם הנושאים (2) בהכשרה; העניין מידת (1) ההכשרה: צורכי של היבטים חמישה נבחנו בסקר
הצרכים תפיסת בין ההלימה מידת (4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה
קבוצת של המועדף ההרכב (5) הממונים; עלידי שלהם הצרכים תפיסת לבין העובדים עלידי

ההמשכית. ההכשרה לקבלת המשתלמים
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בהכשרה הענ"ן 6.4.1
בתכנית היום להשתתף מעוניינים הם מידה באיזו נשאלו בבתיהחולים הסוציאליים העובדים
רב, עניין הביעו >?ל45 מאוד, רב עניין הביעו מהעובדים 459S כי נמצא הזיקנה. בתחום השתלמות

להשתתף כלל מעוניין אינו כי ציין לא עובד אף מועטה. במידה מעוניינים הם כי ציינו ו"107

בתחום. בהכשרה

לבין השתלמות לתכניות העובדים של הקודמת החשיפה בין קשר קיים לא כי מראים הממצאים
לצורכי מענה נתנו לא הקודמות ההשתלמויות כי ייתכן בהווה. בהכשרה עניין יש בה המידה

העובדים. של ההכשרה

מספר של בבחינה גם לביטוי בא אלה עובדים בקרב הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה הרב העניין
בממוצע כי נמצא לעובדים, שהוצגו ההכשרה נושאי 53 מתוך מעוניינים. הם בהם ההכשרה נושאי
מאוד" רבה "במידה להשתלמות כדרושים נושאים 24 דירגו אלה במחלקות הסוציאליים העובדים
אחוזים שניםעשר נושאים). 23 הוא והחציון נושאים, 11 היא התקן (סטיית רבה" ו"במידה
A\JO נושאים; ב2011 מעוניינים נוספים 12?£ נושאים; בכעשרה להשתלם מעוניינים מהעובדים

r . את לייחס ניתן כי ייתכן נושאים. ב4831 עניין הביעו הנותרים ו^25 נושאים; ב3021 מעוניינים
,  נחשפו לא בבתיהחולים הסוציאליים שהעובדים לעובדה נושאים של יחסית גדול למספר הדרישה

לכל מענה סיפקו לא שניתנו שההשתלמויות לכך או הזיקנה, בתחום להשתלמות האחרונות בשנים
'ו הקיימים. הצרכים

ותק כגון העובדים, ממאפייני כמה לבין להשתלמות הדרושים הנושאים מספר בין קשר נמצא לא
בהן המחלקות סוגי בזיקנה, התמחות לימודי קשישים, עם בעבודה ניסיון נוכחי, בתפקיד העובד
רלוונטית  מעורבות במחלקות או החמש, מתוך אחת  בלבד רלוונטית (מחלקה עובד הוא
הנושאים מספר בין קשר נמצא לא כמוכן, במחלקה. בקשישים לטיפול המוקדש והזמן ואחרת),

עיון. ובימי בהשתלמויות קודמת השתתפות לבין

קיומו על להצביע עשוי העובדים של הרקע משתני לבין הדרושים הנושאים מספר בין הקשר היעדר
במחלקות הסוציאליים העובדים כל את המאפיין הזיקנה בתחום בלימוד בסיסי "חסך" של

הכלליים. בבתיהחולים הנבחרות

האם מהשאלה עולה רבים בתחומים בזיקנה המשכית להכשרה הרבה הדרישה של אחר היבט
הדרושות מאלה שונות מיומנויות מהעובדים דורשת ביתהחולים במסגרת קשישים עם העבודה
במחלקות הסוציאליים העובדים כל כמעט הביניים). (גיל יותר צעירים גילאים עם בעבודה להם
העובדים עלידי שהועלו השכיחים הנושאים מיוחדות. מיומנויות דרושות כי ציינו (9270) שבסקר
והקשבה, סבלנות ויותר מגע יותר  שונה גישה בקהילה, ובריאות רווחה שירותי על ידע היו:
בעיות עם התמודדות מחלות, של רפואיים היבטים על בידע צורך בדידות, של בעיות עם התמודדות

ושכול. אובדן עם והתמודדות לחולי, בנוסף תפקוד
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ברכישת הצורך בצד מתאימות טיפול מיומנויות של ברכישה הצורך את מדגישים אלה ממצאים
באיזו היא הללו מהנתונים העולה השאלה בקשיש. ולטיפול לזיקנה הקשורים בנושאים נוסף ידע
נחזור הקשישה. באוכלוסייה לטיפול להם הדרושים והידע המיומנויות אלה עובדים בידי יש מידה

אלה. לעובדים הכשרה דרושה בהם התחומים על בדיון בהמשך אלה לנושאים

הכשרה דרושה בתם הנושאים 6.4.2
הנדרשים הנושאים את גם בחנו הנושאים, במספר המבטא בהכשרה הצורך היקף בדיקת על בנוסף
המרכזי המרכיב היא להשתלמות הדרושים הנושאים רשימת הזיקנה. בתחום להשתלמות ביותר

זו. לאוכלוסייה הכשרה תכניות פיתוח להכוונת בסיס לשמש ומטרתה הסקר של

הממוצע הציון לפי הנושאים, 53 מתוך להכשרה, ביותר הדרושים הנושאים עשרת את מציג 21 לוח
העובדים בקרב הנושאים 53 לכל התשובות התפלגות את המפרט 4 נספח (ראה נושא כל של
להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת כי מראים הממצאים אלה). במחלקות הסוציאליים
תוכן תחומי לחמישה זו שברשימה הנושאים את לשייך ניתן תחומים. למספר ושייכים מגוונים
שניים יותר, כלליים הם נוספים שניים נפשי, תפקוד של לסוגיות נוגעים נושאים ארבעה שונים:
למיומנויות. נוגע אחד ונושא המוסדי, לתחום נוגע אחד נושא והאשפוז, המוסד לתחום נוגעים
עבודה בשיטות מתרכזים שמחציתם הוא לעיל הדרושים הנושאים ברשימת נוסף בולט היבט

ידע. של צביון בעלי נושאים הם ומחציתם ובמיומנויות,

הדרושים הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות ב סוציאליים ים עובד :21 התקןלוח וסטיית הממוצע הציון לפי להשתלמות ביותר

וסטיית"תקן^ ביותר הדרושים הנושאים
3 3 ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודד דרכים

(0.7)
3 { בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות

(0.8)
3 \ הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות

(0.9)
3 0 בזיקנה שכיחות מחלות של חברתיים היבטים

(1.6)
2 9 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת

(1.6)
2 9 ושכול אובדן עם להתמודד לקשיש עזרה

(0.9)
2 9 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות

(0.9)
2 9 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי

(0.9)
2 9 ומשפחתו לקשיש ומשמעותה מוסדית למסגרת המעבר

(0.8)
2 8 ולמוסד לקהילה ובהחזרתו בביתהחולים הקשיש באשפוז סוגיות

M£J
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העובדים עלידי שהועלו הנושאים לבין אלה נושאים רשימת בין הלימה של מסוימת מידה קיימת
בלטו המיומנויות בין .(6.4.1 (ראה בקשישים בטיפול הדרושות המיוחדות למיומנויות בהתייחסותם
בעיות עם וההתמודדות ושכול אובדן עם ההתמודדות לקשיש, המיוחדת הגישה כגון נושאים,
רבה במידה משקפים אלה עובדים של ההכשרה צורכי כי להסיק ניתן מכאן הקשישים. של נפשיות

בתפקידם. להתמודד מרבים הם עמם הנושאים ואת שלהם העבודה תחומי את

(1990) Greene של במחקרו שנמצאו מאלה שונים אלה ממצאים לפי הדרושים ההכשרה תחומי
העובדים רפואי/פיזיולוגי. בידע עליהם והממונים העובדים בקרב רב עניין קיים כי עולה ממנו
על שמצטבר החדש הידע לגבי מעודכנים להיות עליהם כי חשו Greene של במחקרו הסוציאליים
לבין ביולוגיים תהליכים בין גומלין קשרי שישנם ההבנה לנוכח וזאת בזיקנה, רפואיות בעיות
האמריקני המחקר בין הרפואי בתחום העניין במידת ההבדל כי ייתכן פסיכוסוציאליים. תהליכים
המחקר כלומר, המחקרים, בשני שנבחנו התפקידים בסוגי בחלקו טמון הנוכחי הסקר לבין
בעובדים רק עוסק הנוכחי הסקר ואילו בבתיהחולים, הסוציאליים העובדים אתכל בחן האמריקני
במערכת התפקיד של באופיו שוני מבטא הממצאים בין ההבדל כי גם ייתכן מסוימות. במחלקות

הישראלית. לעומת האמריקנית הרפואית

המחלקה וסוג בזיקנה קודמת הכשרה קודם, ניסיון ותק, כגון העובדים, מאפייני בין קשר נמצא לא
נושאים לעשרה הדרישה מידת לבין ואחרת), רלוונטית של הרכב או בלבד (רלוונטית עובדים הם בה

אלה.

רמה בין הבחנה תוך הדרושה, ההכשרה רמת על ברשימה מהנושאים אחד כל לגבי נשאלו העובדים
הכשרה לרמת דרישה קיימת האלה הנושאים עשרת בכל כי נמצא מתקדמת. רמה לבין בסיסית
לפחות עלידי שצוינו הנושאים בכל ובמיוחד מהנושאים ניכר בחלק בולטת זו העדפה מתקדמת.
כי מעניין נושאים). 15) רבה" ו"במידה מאוד" רבה "במידה להשתלמות כדרושים מהעובדים 60^0

יותר. ושכיחה נפוצה "בסיסית" הכשרה לרמת הדרישה יותר, נמוכה דרישה יש להם בנושאים

הניסיון מתוך רכשו אותו מסוימים, בנושאים בסיסי ידע יש שלעובדים כך על מצביע זה ממצא
הם ולכן הזיקנה, בתחום שלהם ההתמחות לימודי במהלך או קודמות, בהשתלמויות והוותק,
קשור המתקדמת ברמה בהכשרה עניין להבעת אחר הסבר יותר. מתקדמת ברמה הכשרה מחפשים
איכות בין להבחנה מתקשר "מתקדמת" המונח כי ייתכן זה. לממד נתנו שהעובדים למשמעות
לבין יותר כללי צביון בעלת השתלמות בין המבחין בהכשרה, כשלב נתפס ואינו לנמוכה, גבוהה

התמחות. של צביון בעלת השתלמות

בנושא השתלמות של בסיסית לרמה דרישה לבין מתקדמת לרמה דרישה בין להבחנה שלישי הסבר
עניין יש בהם הנושאים כי ייתכן העובד. של בעיסוק הנושא של למקומו קשור להיות עשוי מסוים
ובסיסית. מינימלית היא בהם הדרושה הידע רמת ולכן לעבודה רלוונטיים פחות בהכשרה יותר קטן
בעלי של לעבודה מאוד רלוונטיים שהם נושאים באותם יותר ומעמיק רב בידע צורך יש לעומתם,

אלה. תפקידים
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ו

(לוח ביותר הנמוכה היתה להם שהדרישה הנושאים גם נבדקו ביותר המבוקשים לנושאים בנוסף
צוות, הפעלת ניהול, שיטות כגון המינהל, לתחום השייכים נושאים במיוחד בולטים זו ברשימה .(22

וכדומה. מחשוב

להשתלמות הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :22 לוח
התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר הנמוך היה להם שהביקוש

ממוצע ציון
תקן וסטיית דרושים הפחות הנושאים

1.4 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
(0.7)

1 7 קשישים אצל שמיעה בעיות
(0.8)

1 ך קשישים אצל ראייה בעיות
(0.8)

1 7 ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
(0.8)
1.8 בהם הטיפול ניהול לשם קשישים על המידע למחשוב שיטות

(0.9)

1 8 עובדים צוות וניהול הפעלה
(1.0)

1.8 זמן תכנון
(0.9)

1.9 . עמה והתמודדות קשישים עם העובד של תדמיתו
(1.0)

1 9 וארגון במינהל מיומנויות
(1.0)
19 ודיווח רישום שיטות
00)

תוכני בקביעת מסוים קושי יוצר הללו הנושאים עלידי המכוסים והתחומים הנושאים ריבוי
הנושאים 53 עלידי המכוסים הידע תחומי את לאפיין כדי העובדים. עלידי הדרושים ההכשרה
המידע בסיס על לתחומים הנושאים למיון כבסיס גורמים ניתוח ביצענו יותר כוללת בצורה
הנושאים של אחיד מיון ליצור כדי בסקר, שנבדקו האוכלוסיות חמש כל של הצרכים על שנתקבל

.(3836 עמ' (ראה האוכלוסיות לכל

שזוהו ההכשרה תחומי בתשעת הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים של העניין את בחנו
לאותו השייכים הנושאים דירוג לפי חושב תחום כל של הממוצע הציון .(12 (לוח הגורמים בניתוח
סוגיות הם הרשימה בראש הנמצאים התחומים שני כי עולה 23 מלוח העובדים. עלידי תחום
ושל בריאות של התחומים מצויים הרשימה בתחתית בזיקנה. כלליות וגישות בקשיש נפשי בטיפול
הנוכחי בתפקיד ותק לבין התחומים דירוג בין קשר נמצא לא כי לראות מעניין וארגון. מינהל

קשישים. עם בעבודה קודם וניסיון
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בנושא להשתלמות תחומים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :23 לוח
התקן וסטיית הממוצע הציון פי על זיקנה

ממוצע ציון התחום
2_9 בקשיש נפשי טיפול

2.9 בזיקנה כלליות גישות
(0.6)

2.6 לקשיש השירותים הכרת
(.0)

2.6 בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות

2_4 במיסוד סוגיות

2.3 בזיקנה חברתיות סוגיות

2^2 קשישים עם עבודה שיטות
(0.6)

2.0 וארגון מינהל

2.0 הקשיש אצל ובריאותיות רפואיות סוגיות

בטיפול הסוציאלי העובד נתקל בהם בעבודה הקשיים הם זה בסקר שנבחנו נוספים היבטים שני
של הצרכים של התפיסה לבין העובדים עלידי הצרכים תפיסת שבין ההלימה ומידת בקשישים,

הבאים. הסעיפים בשני נדון ועליהם עליהם הממונים עלידי העובדים

בבת'חול'ם נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים בקרב הקשישה באוכלוסייה בטיפול קשיים 6.4.3
מרבית כי נמצא בביתהחולים. בקשישים בטיפול נתקלים הם בהם הקשיים על נשאלו העובדים
לא עבודתם. במסגרת בקשיש בטיפול הקשורים בקשיים נתקלים אכן שהם ציינו (857") העובדים

בקשיים. נתקל הוא בה המידה לבין העובד ותק בין קשר נמצא

בקהילה ושירותים פתרונות היעדר הוא העובדים עלידי שצוין העיקרי הקושי כי עולה 24 מלוח
הולמות טיפול תכניות היעדר המשך, מסגרת במציאת בעיות כגון מהקשיים), 597") לה ומחוצה
קשורים אחרים קשיים אישי. בטיפול מועטה עזרה מוסדי, בסידור בעיות בקהילה, נפש לתשושי
הפעולה שיתוף ביןדוריים, יחסים כגון מהקשיים), 3496) ומשפחתו הקשיש עם העובד להתמודדות
,(1970) למצבו הקשיש של להסתגלות נוגעים נוספים קשיים המשפחה. עם ומחלוקות המשפחה עם

פיננסיות. מגבלות הקשיש, בדידות הקשיש, מצד אמון וחוסר חשד כגון
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קושי סוגי של שכיחות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :24 לוח
(באחוזים)

הקשיים* אחוז קשיים סוגי
59 לה ומחוצה בקהילה פתרונות/שירותים היעדר
19 זה מצב עם העובד והתמודדות הקשיש של המיוחד מצבו
15 הקשיש משפחת עם העובד בהתמודדות בעיות
3_ במערכת בקשיש בטיפול בעיות

.1.3 לעובד קשיים מספר ממוצע אחד. מקושי יותר לציין יכול עובד *

מסגרות בהבטחת מתמקד בקשיש בטיפול הסוציאלי העובד של תפקידו כי מראים אלה ממצאים
הקשיש לקליטת מתייחסים הקשיים עיקר ולפיכך מביתהחולים, שחרורו לאחר הטיפול להמשך
באה ההמשך מסגרות לבין העובד שבין הזיקה הרפואי. הטיפול בתום החיצונית המערכת עלידי
אנשי לבין הסוציאלי העובד שבין הקשרים על בדיון ,6.2 בסעיף שהובאו בממצאים גם ביטוי לידי
ובמוסדות הרווחה בשירותי הסוציאליים העובדים עם הקשרים תכיפות בקהילה. האחרים המקצוע
בבית הסוציאלי העובד של המרכזי תפקידו על מצביעה הקהילתיות, במרפאות האחיות ועם
ההמשכית ההכשרה המוסדית. או הקהילתית במסגרת בקשיש הטיפול המשך בהבטחת החולים
השירותים על מידע הספקת עלידי במיוחד אלה, קשיים על בהקלה לסייע יכולה הזיקנה בתחום

זו. אוכלוסייה בקרב להכשרה העדיפויות בסדרי השלישי במקום הנמצא תחום הקיימים,

של המיוחד מצבו ועם הקשיש משפחת עם ההתמודדות דהיינו הקשיים, של האחרים הסוגים בשני
בניתוח שראינו כפי המועדפים. ההכשרה לתחומי יותר בולטת זיקה למצוא ניתן עצמו, הקשיש
בנושאים רב עניין אלה עובדים בקרב יש התחומים, ובניתוח ביותר הדרושים הנושאים עשרת
שכול, מוות, ובהם האשפוזית למערכת הרלוונטיים בתחומים ובמיוחד הקשיש, של למצבו הנוגעים

ומשפחתו. הקשיש עם תקשורת של במיומנויות עניין בצד נפשי, מצב

נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים של הצרכים בראיית הממונים לבין העובדים בין ההלימה 6.4.4
בבתיהחולים

התפיסה לבין העובדים עלידי הצרכים תפיסת בין השוואה הוא ההכשרה צורכי לבחינת נוסף היבט
בתיהחולים ב14 הסוציאלי השירות מנהלי שהם עליהם הממונים עלידי העובדים צורכי של
השתמשנו זו השוואה לביצוע הבריאות. ובמשרד הכללית בקופתהחולים השירות על והאחראים
.(43 עמ' 4 פרק (ראה הספרות בסקירת המצוטט במחקרה (1982) KellerBeach שעשתה במיון
ונקבע יותר גבוה בסף להשתמש הוחלט ,(1982) KellerBeach של למחקרה בניגוד שלנו, במחקר
מאוד" רבה "במידה הכשרה בו דרושה כי ציינו והממונים מהעובדים ויותר 6070 אם דרוש נושא כי

והממונים. העובדים עלידי וללאדרושים לדרושים הנושאים מוינו זה סף לפי רבה". ו"במידה

הממונים של זו לבין העובדים של הראייה זווית בין להלימה באשר מגמות מספר על מצביע 25 לוח
לעובדים הדרושים ההכשרה נושאי מספר בין דמיון קיים (1) העובדים: של ההכשרה לצורכי באשר
מוגדרים ה53, מתוך בלבד, נושאים שישה (2) נושאים). ו15 14) הממונים תפיסת ולפי תפיסתם לפי
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עמדת פי על והן העובדים עמדת פי על הן רבה דרישה להם שיש צרכים דהיינו משותפים", כ"נושאים
בטיפול לחץ מצבי עם התמודדות ובהם: תחומים ארבעה על מתפרסים אלה נושאים הממונים.
בזיקנה שכיחות מחלות של חברתיים היבטים למות, שנוטים קשישים עם התמודדות בקשיש,
ב17 (3) הנושאים). את המפרט 6 נספח (ראה לקשיש ומשמעותה המוסדית למסגרת והמעבר
לפי דרושים "נושאים הם ו9 הממונים" לפי דרושים "נושאים הם מהם 8 חלוקות, הדעות נושאים
מתחום נושאים של יחסית גדול מספר בולט הממונים לפי הדרושים בנושאים העובדים".
נפשי בטיפול סוגיות של התחום בולט העובדים לפי הדרושים ובנושאים המקצועיות, המיומנויות
שתי פי על נמוכה דרישה בעלי דהיינו דרושים", לא כ"נושאים מסווגים נושאים שלושים (4) בקשיש.
של והתחום ומינהל ארגון של התחום הם אלה צרכים ברשימת הבולטים התחומים שני העמדות.

בזיקנה. חברתיות סוגיות

הנושאים דירוג בין השוואה  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :25 לוח
מוחלטים) (במספרים הסוציאלי השירות מנהלי לבין העובדים עלידי

הסוציאלי השירות מנהלי הסוציאליים העובדים
נבחרות במחלקות

מועטה דרישה רבה* דרישה נישאים סה"כ בבתיחולים

39 14 53 נושאים 0ה"כ
9 6 15 רבה* דרישה

לפי דרושים נושאים משותפים נושאים
העובדים

30 8 38 מועטה דרישה
דרושים לא נושאים לפי דרושים נושאים

הממונים
ו"במידה מאוד" רבה "במידה בדרושים אותם דירגו והממונים מהעובדים מ£?60 למעלה  רבה דרישה *

רבה".

לבין הממונים בין הסכמה קיימת מהנושאים, 6070 שהם נושאים, ב33 כי עולה זה מניתוח
להם. הדרישה למידת באשר בבתיהחולים הסוציאליים העובדים

יש משותפים. כנושאים או כצרכים המוגדרים הנושאים מיעוט הוא מהנתונים אחר בולט היבט
הסוציאלי. השירות מנהלי של יחסית הנמוך ההיענות שיעור לאור אלה ממצאים בפירוש להיזהר

אלה. ממנהלים מחצית רק מייצגים הנתונים

להיות עשויים ולפיכך אוטונומיות ארגוניות ישויות הם בתיהחולים כי להדגיש חשוב בנוסף,
בביתחולים הסוציאלי השירות מנהל תפיסת שבין ההלימה במידת בתיהחולים בין הבדלים
ברמה זו הלימה לבחון מקום יש כי ייתכן ביתחולים. באותו העובדים תפיסת לבין מסוים
השירות מנהלי עלידי הצרכים של הכוללת התפיסה על בלעדית להישען ולא מקומיתאזורית,

הומוגנית. כקבוצה השונים
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בבתיתחולים נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים ב7ןרב בהכשרה להשתתפות מועדפים הרכבים 6.4.5
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים בנוסף הדעת את לתת יש ההכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שנאמר כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.
העובדים הלימוד. אוכלוסיות של הרכבים לגבי העובדים העדפות ועל הדרושים, ההכשרה
לעובדים הוצגה להם. הרצויים הלימוד הרכבי לגבי שלהם ההעדפות על בסקר נשאלו הסוציאליים
הכשרה לקבל מעוניינים היו תפקידים בעלי אלו עם נשאלו והם שונים תפקידים בעלי של רשימה
עליהם המועדפים ההרכבים שלושת את לבחור צריכים היו הסוציאליים העובדים הזיקנה. בתחום

אפשרויות. 12 מתוך ביותר

הסוציאליים מהעובדים 607") התפקיד ברמת המתמחות בהשתלמויות עניין קיים כי מראה 26 לוח
(עובדים בעיסוק המתמחות או אחרים), מבתיחולים סוציאליים עובדים עם השתלמות מעדיפים
תכניות העדיפו מהעובדים מאוד נמוך אחוז ובריאות). רווחה שונות, ממסגרות סוציאליים
קיימת כי מעניין שלהם. בביתהחולים לעובדים רק דהיינו, ארגוני פנים ובעיסוק בארגון המתמחות
העובד מועסק בו המחלקה לצוות דהיינו הארגון, ברמת לתכניות (3970) קטנה לא עדיפות
רופאים אחיות, כגון אחרים, תפקידים בעלי עם כוללניות בתכניות יותר מועט עניין קיים הסוציאלי.

פרהרפואיים. ומקצועות

קבוצת הרכב של העדפות  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :26 לוח
(באחוזים) הזיקנה בתחום השתלמות בתכניות המשתלמים

העובדים אחוז המשתלמים קבוצת הרכב
j 1 זה בביתחולים סוציאליים לעובדים רק

עם: יתד
60 בבתיחולים סוציאליים עובדים
57 רווחה במסגרות סוציאליים עובדים
46 אחרות בריאות במסגרות סוציאליים עובדים
39 עובדים בה/ן המחלקה/ות צוות
25 במוסדות סוציאליים עובדים
23 בבתיחולים רופאים
19 בבתיחולים אחיות
9 ופיזיותרפיסטים בעיסוק מרפאים
8 בקהילה רופאים
5 ^^ מרפאה אחיות

התכניות היצע כי נמצא ,4 בפרק שהוצגו כפי היום, המוצעות התכניות דגמי את בוחנים אם
השנים בשש שהוצעו הקורסים שבעת מתוך למדי. מצומצם הוא בכלל, סוציאליים, לעובדים
מהדגם הם שניים בכלל), סוציאליים (לעובדים בעיסוק המתמחה מהדגם הם שלושה האחרונות,
בהיצע הכוללני. מהדגם הם ושניים במוסדות) סוציאליים (לעובדים ובעיסוק בתפקיד המתמחה
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הסוציאליים העובדים של לאוכלוסייה המיועד בתפקיד המתמחה מהדגם תכנית אף אין הקיים
בעיסוק, שמתמחה מהדגם המוצעות התכניות שתי של הרכבן על מידע בידינו אין בבתיהחולים.

אלו. בתכניות בבתיחולים הסוציאליים העובדים של חלקם על לעמוד שנוכל כך

הסוציאליים העובדים בקרב בהכשרה רב עניין קיים כי מראים זה בפרק המוצגים הנתונים
לבניית חשובה תשומה לשמש יכולים אלה נתונים הכלליים. בבתיהחולים הנבחרות במחלקות
אחת מתכנית ליותר מקום יש ספק ללא זו. לאוכלוסייה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה תכניות
תכניות בבניית להשתלם. מעוניינת זו אוכלוסייה בהם נושאים של הגדול המגוון את לכסות כדי
בצד הלימוד ומסגרות הלימוד תוכני מבחינת העובדים של להעדפות הדעת את לתת מקום יש אלה
ממוניו. של הראייה לבין העובד של הצרכים ראיית בין האפשר ככל מוסכמת תשתית ליצור הניסיון
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להכשרה צרכים  שיקומיים בבתיחולים סוציאליים עובדים .7
הזיקנה בתחום המשכית

בעלי של השלישית האוכלוסייה היא השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים אוכלוסיית
קדימות כבעלת דורגה לא שהיא למרות כאן נערך זו באוכלוסייה הדיון בסקר. שנכללה זה תפקיד
מהסקר כחלק שהתקיימו המקצוע אנשי של הדיון קבוצות עלידי הזיקנה בתחום להכשרה גבוהה
אוכלוסייה לכלול ההחלטה .(3 פרק ראה  נוספים תפקידים בעלי 9 עם יחד ה13 במקום (דורגה
בחן הנוכחי שהסקר מאחר האשפוז. למערכות השיקום מערכות של זיקתן בשל נעשתה זאת בכל זו
להשלים כדי כי הוחלט הכלליים, ובבתיהחולים במוסדות הסוציאליים העובדים של הצרכים את
בארץ: הקיימים השיקומיים בתיהחולים חמשת את גם לכסות מקום יש האשפוז מערך כל את
הצרכים על מידע כי היה נראה בנוסף, לוינשטיין. ובית פלימן הרופא, שמואל רבקה, בית הרצפלד,
במסגרות הסוציאלי הטיפול למערכות הן מעניינת השוואה נקודת לשמש יכול אלה עובדים של

האחרות. הממושך האשפוז במערכות הסוציאלי לשירות והן הכללי האשפוז

המשכית להכשרה העדיפויות בסדרי זו אוכלוסייה של יחסית הנמוך המיקום כי לזכור חשוב
גודל המשורתת, האוכלוסייה גודל כגון מסוימים, קריטריונים פי על נקבע הזיקנה בתחום
פרק (ראה להכשרה קודמת וחשיפה בטיפול התפקיד של חיוניותו זה, בתפקיד העובדים אוכלוסיית
לבעלי מאשר פחותה עדיפות זו לאוכלוסייה יש אלה מהיבטים בחלק כי לראות ניתן ואכן .(3
לה שניתנה אלא להכשרה, זקוקה אינה זו אוכלוסייה כי אומר זה אין זאת, עם אחרים. תפקידים
של יותר גדול מספר ומשרתות יותר גדולות שהן אחרות קבוצות לעומת יותר נמוכה עדיפות

קשישים.

בקרב שנעשתה לבדיקה בדומה זו באוכלוסייה נבחנו הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הצרכים
שלהם הקודמת החשיפה את העובדים, מאפייני את נציג זה בפרק שבסקר. האחרות האוכלוסיות
תפיסת שבין ההלימה מידת ואת להם, הדרושים ההכשרה תחומי את בזיקנה, המשכית להכשרה

עליהם. הממונים עלידי שלהם הצרכים של התפיסה לבין עלידם הצרכים

הנתונים ואיסוף הסקר אוכלוסיית 7.1
על המידע שיקומיים. בתיחולים בחמישה הסוציאליים העובדים כל את כוללת הסקר אוכלוסיית
מבתי אחד כל של הסוציאלי השירות דרך נאסף אלה בבתיחולים הסוציאליים העובדים מספר
השירות ומנהל בתיהחולים, חמשת בכל הסוציאלי לשירות פנייה נעשתה הסקר במסגרת החולים.
1994 ינואר בין בוצעו המידע ואיסוף השאלונים הפצת לעובדים. הסקר שאלוני את להפיץ נתבקש
יחסית קל היה המידע איסוף בתיחולים, של יחסית קטן במספר שמדובר מאחר .1994 למארס

וזמן. משאבים של נוספת השקעה דרש ולא
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7 עובדים: ל31 בתיהחולים בחמשת הסוציאליים העובדים מספר מגיע שנתקבל, הדיווח לפי
27 חזרה התקבלו רבקה. בבית ו6 בהרצפלד 5 לווינשטין, בבית 3 בפלימן, 10 הרופא, בשמואל

.$87< של היענות דהיינו שאלונים,

בתי מחמשת אחד בכל הסוציאלי השירות מנהלי גם נתבקשו מהעובדים, המידע לאיסוף בנוסף
בקרב ההיענות העובדים. של ההכשרה לצורכי התייחסות תוך השאלונים את למלא החולים

מלאה. היתה המנהלים

ומקצועיים אישיים מאפיינים 7.2
השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים אוכלוסיית כל כי עולה מהסקר מהנתונים
הממוצע הגיל כאשר ומעלה, 41 בנות הן (5470) ממחציתן למעלה .(27 לוח (ראה מנשים מורכבת
השכלה ללא הן מהעובדות קטן אחוז בוגר. תואר בעלות הן (707c) מרביתן .41 הם והחציון
הבסיסית בהכשרתן עברו מהעובדות 3770 כי נמצא הזיקנה בתחום שלהן הרקע מבחינת אקדמית.

בזיקנה. התמחות מסלול

(באחוזים) אישיים אפיונים  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :27 לוח
עובדים אחוז שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות של אישיים אפיונים

100 מין
100 נשים

גברים

100 גיל
15 30 עד
31 4031
54 41 +

100 השכלה
19 מדרשה/מכללה בוגרות
70 (BA) בוגרות
ll (MA) jfonDin

100 זיקנה בתחום השכלה
37 בזיקנה מסלול/התמחות בהכשרתן עברו
63 בזיקנה מסלול/התמחות בהכשרתן עברו לא

להם להיות שעשויות לתפקיד הנוגעים אפיונים מספר גם בסקר נבחנו האישיים, למאפיינים בנוסף
הקצאת ההעסקה, והיקף אופן נוכחי, בתפקיד ותק ובהם: העובדות של ההכשרה צורכי על השלכות

בקשיש. בטיפול חיצוניים גורמים עם והקשרים קשישים, עם לעבודה הזמן
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שנים ל10 שנתיים שבין ותק בעלות הן העובדות מרבית כי לראות ניתן בתפקיד הוותק מבחינת
ממוצע שנים). 10 (מעל מאוד ותיקות או שנתיים) (עד הנוכחי בתפקידן חדשות הן מעטות .(6770)

.(28 לוח (ראה שנים 3.5 הוא והחציון שנים 4.8 היא התקן סטיית שנים, 5.5 הוא הוותק

(באחוזים) תפקיד אפיוני  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :28 לוח
עובדות אחוז שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות של תפקיד אפיוני

100 בתפקיד ותק
15 שנתיים עד
37 שנים 52
30 שנים 105
18 שנים +10

100 העסקה תנאי
100 .■, משרה לפי

שעות לפי

100 העסקה היקף
15. ■ lOO^cTS?^

26 75^519£
59 משרה 509s

מ>^50 פחות

100 קשישים עם בעבודה קודם ניסיון
44 יש
£5_ ; . אין

קשישים. עם בעבודה קודם ניסיון בעלות הו (447") העובדות למחצית קרוב כי מראים הנתונים
או התמחות בין קשר נמצא לא הקהילתית. ובמערכת אשפוז במערכות היה שלהן הקודם הניסיון
בקשישים. המטפלות במסגרות קודמת עבודה לבין הבסיסית בהכשרה הזיקנה בתחום מסלול

משרה. בחצי זה בתפקיד מועסקות (5970) העובדות מחצית מעל כי עולה ההעסקה היקף מבדיקת
שלו הזמן חלוקת ועל הסוציאלי העובד של עבודתו סוג על המשפיעים נוספים מאפיינים שני ישנם
מרבית כי מראים הנתונים עובד. הוא שבהן המחלקות מספר הוא הראשון המאפיין המחלקות. בין
בשתי מועסקות (1570) העובדות שאר בלבד. אחת במחלקה מועסקות (8570) הסוציאליות העובדות
זה מאפיין מחלקה. בכל המועסקים הסוציאליים העובדים מספר הוא השני המאפיין מחלקות.
העובדות כל כי נמצא מחלקה. בכל העובד של הזמן חלוקת אופן על ללמוד עלמנת חשוב
העובדת כי משתמע לעיל האמור מכל במחלקה. לבדן מועסקות לאחת) (פרט הסוציאליות
חלקית. ובמשרה יחידה סוציאלית כעובדת בדרךכלל עובדת השיקומי בביתהחולים הסוציאלית
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קשישים עם לעבודה מקדישה שהיא הזמן אחוז הוא הסוציאלית העובדת תפקיד של נוסף היבט
היא אלה בבתיחולים המטופלת האוכלוסייה שרוב מאחר אחרות. גיל קבוצות עם עבודה לעומת

בקשישים. לטיפול זמנן כל את מקדישות (93^) העובדות כל כמעט כי כצפוי, נמצא, קשישה,

לקשישים המוקצה העבודה זמן בחלוקת הבחנה הוא בסקר שנבחן הזמן הקצאת של אחר היבט
בביתהחולים גורמים עם עבודה הכולל עקיף טיפול לבין ומשפחתו, בקשיש ישיר טיפול בין
מקדישות מהעובדות 1996 כי מראים הממצאים המאושפז. בקשיש הקשורים נושאים לגבי ובקהילה
ישיר טיפול בין שווה באופן זמנן את מחלקות נוספות 4496 ישיר, לטיפול זמנן ממחצית פחות
למעלה מקדישות הנותרות ו1196 ישיר לטיפול מזמנן ל7096 5O9S בין מקדישות נוספות 2696 לעקיף,

ישיר. לטיפול מזמנן מ7096

השונות את המסבירים הגורמים את לבחון קושי קיים העובדות של הנמוך האוכלוסייה גודל בשל
ההבדלים משרה, כחצי של בהיקף מועסקות העובדות שרוב מאחר בקשיש. בטיפול הזמן בהקצאת
במילים העובדת. לרשות העומד הזמן בכמות הבדלים של תוצאה אינם המוקצים הזמן בשיעורי
זמן. של זהות כמויות מבטאים השיעורים דומים, זמן בהיקפי מועסקות שהעובדות מאחר אחרות,

הקשר הוא השיקומיים בבתיהחולים הסוציאלי העובד תפקיד לגבי זה בסקר שנבחן אחרון מאפיין
העובדות מסתייעות שבה התדירות את בדקנו בקהילה. אחרים גורמים עם העובדות של
עובדים כגון אחרים, מקצוע באנשי וכדומה) מידע העברת הפניות, התייעצות, (לשם הסוציאליות
בעיסוק מרפאים בקהילה, פיזיותרפיסטים במוסדות, סוציאליים עובדים רווחה, סוציאלייםבלשכות
הקשר כי נמצא בקהילה. מומחים ורופאים מרפאה אחיות הציבור, בריאות אחיות בקהילה,
רווחה בלשכות סוציאליים עובדים עם מתקיים בשבוע) פעםפעמיים (לפחות ביותר האינטנסיבי
ו2796 אלה עובדים עם בשבוע פעם לפחות של בקשר נמצאות מהעובדות 7096 כמעט .(29 לוח (ראה
סוציאליים עובדים עם גם דווחו למדי תכופים קשרים בחודש. פעםפעמיים של בקשר נמצאות
אחיות עם בינונית בתכיפות קשרים מקיימות העובדות הציבור. בריאות אחיות ועם במוסדות
מומחים ורופאים פיזיותרפיסטים בעיסוק, מרפאים עם מדווחים יותר נדירים קשרים המרפאה.

. בקהילה.

בקהילה מקצוע אנשי עם הקשרים תדירות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :29 לוח
(באחוזים)

לארבעה אחת פעם פעם פעם
אף חודשים בחודשיים פעמיים פעמיים
פעם ויותר שלושה בחודש בשבוע סה"כ בקהילה גורמים עם קשרים

4 27 69 100 רווחה בלשכות סוציאליים עובדים
16 4 16 36 28 100 במוסדות סוציאליים עובדים
50 5 9 18 18 100 בקהילה פיזיותרפיסטים
55  10 20 15 100 בקהילה בעיסוק מרפאים
30 15 5 35 15 100 הציבור בריאות אחיות
19 5 43 19 14 100 מרפאה אחיות
58 16 16 5 5 100 בקהילה מומחים רופאים
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עם ורציפים תכופים קשרים מחייב ביתהחולים במסגרת בקשיש הטיפול כי עולה אלה מממצאים
סוציאליים עובדים דהיינו דומה, עיסוק בעלי אנשים עם בעיקר לביתהחולים, מחוץ שונים גורמים
ועיקרם בקשיש, העקיף מהטיפול חלק מהווים אלה קשרים ובמוסדות. בקהילה שונות במערכות
את לאמוד ניתן לא זה במקרה גם הטיפול. המשכיות והבטחת מביתהחולים השחרור הסדר
הטיפול דפוסי את גם מאפיינים שהם או בקשישים הטיפול את מייחדים אלה קשרים בה המידה
טיפול של במקרה אלה גורמים עם הקשרים דפוסי על מידע בידינו אין יותר. צעירות באוכלוסיות

יותר. צעירות באוכלוסיות

עשויים לביתהחולים מחוץ מקצועיים גורמים עם אלה עובדות של והתכופים הרבים לקשרים
לדרוש עשויה בקשיש בטיפול אחרות מערכות עם יחד העבודה הכשרתן. צורכי על השלכות להיות
על מצביעה אלה תפקידים בעלי עם המשותפת העבודה מיוחדים. ידע ותחומי מיוחדות מיומנויות
לבעלי משותפות הכשרות לעודד, אף או לאפשר, עשויה ולפיכך משותפות סוגיות של קיומן
בבתי הסוציאליות העובדות העדפות של בבחינה בהמשך, זו לסוגייה נחזור שונים. תפקידים

הזיקנה. בתחום המשתלמים קבוצות הרכב לגבי השיקומיים החולים

בז'קנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 7.3
עשויה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הסוציאליות העובדות של הקודמת החשיפה מידת
משליש למעלה כי כבר ראינו הקודם בסעיף זה. בתחום להכשרה קיימים צרכים על להצביע
נשאלו הסוציאליות העובדות זיקנה. בנושא במסלול הבסיסית הכשרתן במסגרת למדו מהעובדות
האחרונות. בשנים הזיקנה בתחום שונים עיון ובימי בהשתלמויות עבודתן במהלך השתתפותן על גם
בתחום בהשתלמויות האחרונות השנים חמש במהלך השתתפו (7296) העובדות מרבית כי נמצא
מחצית האחרונות. בשנתיים ובכנסים עיון בימי 62)השתתפו 7C) מרביתן כי נמצא כמוכן, הזיקנה.
ו£179 בהשתלמויות) (מרביתן אחד בסוג השתתפו כשליש הפעילויות, סוגי בשני השתתפו העובדות

הפעילויות. סוגי משני אחד באף השתתפו לא

בשני ההשתתפות וכי בתפקיד, ותק לבין עיון ובימי בהשתלמויות השתתפות בין קשר קיים כי נמצא
למעלה בתפקיד שנמצאות מאלו ;?ל80 למשל, כך, בתפקיד. בוותק העלייה עם עולה הפעילויות סוגי
עולות דומות מגמות שנתיים. עד בתפקיד שנמצאות מאלו רבע לעומת בכנסים השתתפו משנתיים

השתלמויות. לגבי גם

הבסיסית. בהכשרה הזיקנה בתחום התמחות לבין בהשתלמויות השתתפות בין קשר נמצא לא
שלא מאלו פחות בהשתלמויות להשתתף נוטות הזיקנה בתחום שהתמחו שהעובדות משמעותהדבר
שכן מי בקרב %57 לעומת בהשתלמויות השתתפו התמחו שלא מאלו 807" למשל, כך, התמחו.
נפוצה היא ולכן ההתמחות היעדר על המפצה כפעילות משמשת ההשתלמות כי ייתכן התמחו.

הבסיסית. הכשרתן במהלך רכשו אותו ידע של תשתית להן שיש מי בקרב פחות

73



של בשותפות הופעלו השתתפו הן בהן ההשתלמות מתכניות ניכר חלק כי עולה העובדות מדיווח
כלומר העבודה, מקום עם בשיתוף הופעלו (6670) התכניות רוב כי מראים הממצאים גורמים. מספר
אוניברסיטאות כגון מכשיר, גורם של שותפות היתה מהתכניות ברבע השיקומי. ביתהחולים
משרד מהתכניות. בכ^10 בנפרד, אחד כל שותפים, היו הכללית וקופתחולים אשל ומכללות.

מהתכניות. %5n מעורב היה הבריאות

5) קבוצתית עבודה הם: העובדות דיווחו עליהם בהשתלמויות ביותר השכיחים הנושאים שלושת
עלידי שצוינו הנוספים הנושאים נושא). בכל עובדות 3) וזיקנה מין וחיי ושכול אובדן עובדות),
במוסדות, סוציאלית עבודה למוסד, מהבית המעבר וחולי, בריאות נפש, תשושי הם: אחת עובדת
בריאות, במערכת סוציאלית עבודה ושיקום, טיפול הזיקנה, של פסיכולוגיה ביןדוריים, יחסים

עצמית. ועזרה זיכרון

רשימת אחר. לנושא נחשפה מהעובדות אחת כל כמעט כי מראה ההשתלמויות תוכני של בדיקה
היתה עובדת כל כמעט כלומר נושאים, ל16 מגיעה העובדות דיווחו עליהם ההשתלמות נושאי

עובדות). 19 כאמור, בהשתלמויות, השתתפו (בסה"כ אחר לנושא חשופה

תכניות זיהוי על מקשה נושאים של כלכך גדול מספר פני על העובדות של הנרחבת הפריסה
השתלמות לתכנית חשופה היתה עובדת כל כי לכאורה, נראה, העובדות. השתתפו בהן ההשתלמות
לבעלי המיועדת מסודרת השתלמות תכנית קיימת שלא כך על להצביע יכול זה ממצא אחרת.
מקצועי ידע להשלים כדי קיים מגוון מתוך אחרת לתכנית מצטרפת עובדת כל וכי אלה תפקידים

בקשיש. הטיפול בתחום

שם .4 בפרק שהוצג התכניות היצע ניתוח מתוך העולים הממצאים את מחזקים אלה ממצאים
בבתי הסוציאליים העובדים של לאוכלוסייה במיוחד המיועדות תכניות קיימות לא כי נמצא
העיסוק ברמת המוצעות השונות בתכניות השתלבו הללו העובדות כי ייתכן השיקומיים. החולים

.(4 פרק (ראה הכוללני מהדגם בתכניות או

אחידות אין בהשתלמויות זו אוכלוסייה של יחסית הרבה ההשתתפות למרות כי עולה מכאן
הגורמים עלידי רבה במידה מוכתב ההיצע כי לכאורה, ונראה, נחשפו הן אליהם הידע בתחומי

אלה. תכניות של העיקריים המפעילים הם שראינו, שכפי המעסיקים,

הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 7.4
בהם הנושאים (2) בהכשרה; העניין מידת (1) ההכשרה: צורכי של היבטים חמישה נבחנו זה בסקר
הצרכים תפיסת בין ההלימה מידת (4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה
לקבלת הרצוי הלומדים הרכב (5) הממונים; עלידי שלהם הצרכים תפיסת לבין העובדים עלידי

ההמשכית. ההכשרה
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שיקומיים בבת'רוולים סוציאליות עובדות בקרב בהכשרה העניין 7.4.1
היום להשתתף מעוניינות הן מידה באיזו נשאלו השיקומיים בבתיהרוולים הסוציאליות העובדות
עניין הביעו 2470 מאוד, רב עניין הביעו מהעובדות 6470 כי נמצא הזיקנה. בתחום השתלמות בתכנית

כלל. מעוניינות אינן כי ציינו ו>47 מועטה במידה מעוניינות הן כי ציינו 870 רב,

ולימי השתלמות לתכניות העובדות של הקודמת החשיפה בין קשר קיים לא כי מראים הממצאים
רב, באופן נחשפו שהעובדות למרות כי ייתכן בהווה. בהכשרה עניין להן יש בה המידה לבין עיון,

שלהן. ההכשרה לצורכי התאימו לא התכנים עדיין יחסי,

של בבחינה גם ביטוי לידי בא אלה עובדות בקרב הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה הרב העניין
נמצא לעובדות, שהוצגו ההכשרה נושאי 53 מתוך העובדות. מעוניינות בהם ההכשרה נושאי מספר
התקן (סטיית נושאים ב25 מעוניינות השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליות העובדות בממוצע כי
ב10 להשתלם מעוניינות מהעובדות 1170 כי נמצא נושאים). 24 הוא והחציון נושאים 11 היא
הנותרות ו3070 נושאים; ב3021 מעוניינות 487" נושאים; ב2011 מעוניינות נוספות 1170 נושאים;
היו אלה מעובדות ניכר שחלק למרות כי מראים אלה ממצאים נושאים. ב5031 עניין הביעו
בתחום להשתלמויות רב עניין בקרבן קיים עדיין הזיקנה, בתחום השתלמות לתכניות בעבר חשופות

זה.

להשתלם מעוניינות בהם הנושאים מספר לבין בעבר בהשתלמויות השתתפות בין קשר נמצא לא
העובדת ותק לבין להשתלמות הדרושים הנושאים מספר בין נמצאקשר לא כמוכן, הללו. העובדות

בזיקנה. התמחות ולימודי קשישים, עם בעבודה ניסיון נוכחי, בתפקיד

קיומו על להצביע עשוי העובדות של הרקע משתני לבין הדרושים הנושאים מספר בין הקשר היעדר
בבתיהחולים הסוציאליים העובדים כל את המאפיין הזיקנה בתחום בלימוד בסיסי "חסך" של

השיקומיים.

על העובדות בתשובות גם עולה רבים בתחומים בזיקנה המשכית להכשרה הדרישה של אחר היבט
מאלה שונות מיומנויות מהן דורשת ביתהחולים במסגרת קשישים עם העבודה האם השאלה
הסוציאליות העובדות מרבית הביניים). (בגיל יותר צעירות גיל קבוצות עם בעבודה להן הדרושות
היו העובדות עלידי שהועלו השכיחים הנושאים בין מיוחדות. מיומנויות דרושות כי ציינו (83X)
והתמודדות והקשבה, סבלנות ויותר מגע יותר  שונה גישה פסיכולוגיות, בגישות הקשורים נושאים

ואובדן. שכול עם

הנוגעים בנושאים ומיומנויות ידע ברכישת הצורך את מדגישות העובדות כי מראים אלה ממצאים
בהם בתחומים הדיון בהמשך אלה לנושאים נחזור הטיפול. במערך הקשיש אל שונה ליחס יותר

אלו. לעובדות הכשרה דרושה
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שיקומיים בבתיחול'ם סוציאליות לעובדות הכשרה דרושה בהם הנושאים 7.4.2
הנושאים מהם גם ברונו הנושאים, במספר ביטויו המוצא בהכשרה, הצורך היקף בדיקת על בנוסף
מרכיב היא להשתלמות הדרושים הנושאים רשימת הזיקנה. בתחום להשתלמות ביותר הנדרשים

זו. לאוכלוסייה הכשרה תכניות פיתוח להכוונת בסיס לשמש ומטרתה הסקר של מרכזי

הממוצע הציון לפי הנושאים, 53 מתוך להכשרה, ביותר הדרושים הנושאים עשרת את מציג 30 לוח
העובדות בקרב הנושאים 53 לכל התשובות התפלגות את המפרט 7 נספח (ראה נושא כל של

שיקומיים). בבתיחולים הסוציאליות

להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :30 לוח
התקן וסטיית הממוצע הציון לפי

ממוצע ציון
תקן וסטיית ביותר הדרושים הנושאים

3.1 ושכול אובדן עם להתמודד לקשיש עזרה
(0.9)

3.1 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
(0.9)
3.1 משפחותיהם בני ועם למות שנוטים חולים עם להתמודד דרכים

(0.9)

3.1 משפחותיהם ועם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
(0.9)

3.0 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
(0.9)

2.9 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
(1.0)

2.9 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטת
(0.9)

2.9 בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
(0.9)

2.9 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת
(0.9)

2.8 פעולה לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
(0.9)

תחומי למספר ושייכים מגוונים להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת כי מראים הממצאים
והקהילה עבודה, שיטות נפשי, מצב עם התמודדות ואובדן, מוות עם התמודדות ובהם תוכן
ולשיטות למיומנויות שקשורים היבטים על ניכר דגש יש זו ברשימה כי נמצא כמוכן והמוסד.
האוכלוסייה עם לעבודה בכלים צורך מרגישות העובדות לידע. הקשורים היבטים על ופחות עבודה

הקשישה.
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המיומנויות לתחומי העובדות בהתייחסות גם עלה קשישים עם לעבודה כלים ברכישת הצורך
לכאן, בדומה שםי יותר. צעירות אוכלוסיות לעומת זו באוכלוסייה לטיפול להן הדרושים המיוחדים
ובני הקשישים אצל ומוות אובדן מצבי עם והתמודדות חדשות בגישות הצורך שוב עולה

משפחותיהם.

בזיקנה, קודמת הכשרה של וקיומה קודם ניסיון ותק, כגון העובדות, מאפייני בין קשר נמצא לא
אלה. נושאים לעשרה הדרישה מידת לבין

רמה בין הבחנה תוך הדרושה, ההכשרה רמת על ברשימה מהנושאים אחד כל לגבי נשאלו העובדות
הכשרה לרמת דרישה קיימת הנושאים עשרת בכל כי נמצא מתקדמת. רמה לבין בסיסית
6070 עלידי שצוינו הנושאים בכל ובמיוחד מהנושאים ניכר בחלק בולטת זו העדפה מתקדמת.
מעניין נושאים). 18) רבה" ו"במידה מאוד" רבה "במידה להשתלמות כדרושים מהעובדות לפחות

יותר. ושכיחה נפוצה "בסיסית" לרמה הדרישה יותר, נמוכה להם שהדרישה בנושאים כי

הניסיון מתוך רכשו אותו מסוימים, בנושאים בסיסי ידע יש שלעובדות כך על מצביע זה ממצא
מחפשות הן ולכן הזיקנה בתחום שלהן ההתמחות לימודי במהלך או קודמות, השתלמויות והוותק,
המשמעות היא המתקדמת ברמה בהכשרה עניין להבעת אחר הסבר יותר. מתקדמת ברמה הכשרה
לנמוכה, גבוהה איכות בין להבחנה מתקשר "מתקדמת" המונח כי ייתכן זה. לממד נתנו שהעובדות
בעלת השתלמות לבין יותר כללי צביון בעלת השתלמות בין המבחין בהכשרה כשלב נתפס ואינו

התמחות. של צביון

העובד. של בעיסוקו הנושא של מרכזיותו מידת הוא לרמה העובדות להתייחסות שלישי הסבר
הידע רמת ולכן לעבודה רלוונטיים פחות בהכשרה יותר קטן עניין יש בהם הנושאים כי ייתכן
נושאים באותם יותר ומעמיק רב בידע צורך יש לעומתם, ובסיסית. מינימלית היא בהם הדרושה

אלה. תפקידים בעלי של לעבודה מאוד רלוונטיים שהם

.(31 (לוח ביותר הנמוכה הדרישה בעלי הנושאים גם נבדקו ביותר המבוקשים לנושאים בנוסף
ראייה, שמיעה, כגון והבריאותי, הרפואי לתחום השייכים נושאים במיוחד בולטים זו ברשימה

תרופתי. איזון בריאות, קידום

האוכלוסיות חמש כל של הצרכים על שנתקבל המידע בסיס על גורמים, ניתוח ביצענו כאמור,
לתשעה סווגו הנושאים האוכלוסיות. לכל הנושאים של אחיד מיון ליצור כדי בסקר, שנבדקו

.(3836 עמ' ,5 בפרק המפורטים עיקריים תחומים

ההכשרה תחומי בתשעת השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליות העובדות של העניין את בחנו
הדירוג לפי תחום לכל חושב התחום של הממוצע הציון .(12 לוח (ראה הגורמים בניתוח שזוהו

תחום. לאותו השייכים הנושאים את בו דירגו שהעובדות
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להם שהביקוש להשתלמות הנושאים עשרת  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :31 לוח
התקן וסטיית הממוצע הציון לפי ביותר הנמוך היה

ממוצע ציון
תקן וסטיית דרושים הפחות הנושאים

1.6 קשישים אצל ראייה בעיות
(0.8)

1.7 קשישים אצל שמיעה בעיות
(0.8)

1.7 קשישים של דיור צורכי
(0.9)

1.8 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
(1.0)

1.9 ועוני זיקנה
(0.7)

1.9 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
(0.9)

1.9 (ADL) יומיומיות בפעילויות ותפקוד המוטורי התפקוד להערכת שיטות
(0.8)

1.9 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
(0.9)

2.0 איתה וההתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
(0.9)

2.0 צוות וניהול הפעלה
00)

בקשיש, נפשי בטיפול סוגיות הם הרשימה בראש הנמצאים התחומים שלושת כי מראה 32 לוח
חברתיות סוגיות של התחום מצויים הרשימה בתחתית במיסוד. וסוגיות בזיקנה כלליות גישות

הבריאות. ותחום בזיקנה

קודם וניסיון הנוכחי בתפקיד ותק לבין התחומים של הדירוג בין קשר נמצא לא כי לראות מעניין
קשישים. עם בעבודה

78



הציון עלפי הזיקנה בתחום השתלמות תחומי  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :32 לוח
התקן וסטיית הממוצע

ממוצע ציון ההכשרה תחומי
2.9 בקשיש נפשי טיפול

 (0.6)

2.9 בזיקנה כלליות גישות
(0.9)

2.7 במיסוד סוגיות
0(.7)

2.6 בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
(0.8)

2.6 קשישים עם עבודה שיטות
(0.5)

2.4 לקשישים השירותים מערכת הכרת
(0.8)

2.3 ובארגון במינהל סוגיות
(0.8)

2.2 בזיקנה חברתיות סוגיות
(0.5)

1.8 הקשיש אצל ובריאותיות רפואיות סוגיות
(O6)

הסוציאלית העובדת נתקלת בהם בעבודה הקשיים הם זה בסקר שנבחנו נוספים היבטים שני
לבין העובדות עלידי הצרכים תפיסת שבין ההלימה ומידת שיקומי בביתחולים בקשישים בטיפול

הבאים. בסעיפים עליהם שנדון  עליהן הממונים עלידי העובדות של הצרכים של התפיסה

שיקומיים בבתירוול'ם הסוציאליים העובדים בקרב הקשישה באוכלוסייה בטיפול קש"ם 6.4.3
חלק כי נמצא בביתהחולים. בקשישים בטיפול בקשיים נתקלות הן בה המידה על נשאלו העובדות
לא עבודתן. במסגרת בקשיש בטיפול הקשורים בקשיים נתקלות שהן 68)ציינו £9) מהעובדות ניכר

בקשיים. נתקלה היא בה המידה לבין העובדת ותק בין קשר נמצא

בעיות עם התמודדות והם: קשיים, של בולטים סוגים שני עם מתמודדות העובדות כי עולה 33 מלוח
של קושי פיננסיות, מגבלות הקשיש, בדידות כגון ,(4496) הקשיש של המיוחד במצבו הקשורות
במציאת בעיות כגון ,(38^ בקהילה פתרונות מהיעדר הנובעים וקשיים למצבו; להסתגל הקשיש
עזרה מוסדי, בסידור בעיות בקהילה, נפש לתשושי הולמות טיפול תכניות היעדר המשך, מסגרת

אישי. בטיפול מועטה
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' (באחוזים) קושי סוגי של שכיחות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :33 לוח
הקשיים* אחוז קשיים סוגי

44 זה מצב עם העובד והתמודדות הקשיש של המיוחד מצבו
38 לה ומחוצה בקהילה פתרונות/שירותים היעדר
12 הקשיש משפחת עם העובדת בהתמודדות בעיות
6 במערכת בקשיש בטיפול בעיות

אחד. מקושי יותר לציין יכול עובד *

בהבטחת ניכרת במידה עוסקת אלה במסגרות הסוציאלית העובדת כי מראים אלה ממצאים
מהקשיים ניכר חלק ולפיכך מביתהחולים הקשיש של שחרורו לאחר הטיפול להמשך מסגרות

החיצוניות. במערכות מתאימה מסגרת במציאת קשורים

7.2 בסעיף שהובאו בממצאים גם לביטוי באה טיפול להמשך המסגרות לבין העובדת שבין הזיקה
בקהילה. האחרים המקצוע אנשי לבין הסוציאלית העובדת שבין הקשרים על הדיון במסגרת
עם גם מסוימת ובמידה ובמוסדות, הרווחה בשירותי הסוציאליים העובדים עם הקשרים תכיפות
הסוציאלית העובדת של המרכזי תפקידה על היא אף מצביעה הקהילתיות, במרפאות האחיות

המוסדית. או הקהילתית במסגרת בקשיש הטיפול המשך בהבטחת השיקומי בביתהחולים

ניתן הקשישים, אוכלוסיית של המיוחדים בצרכים יותר הנוגעים הקשיים, של השני לסוג באשר
הנושאים עשרת בניתוח שראינו כפי המועדפים. ההכשרה תחומי לבין בינם מסוימת זיקה למצוא
למצבו הנוגעים הכשרה בנושאי רב עניין ביטאו העובדות התחומים, בניתוח וגם ביותר הדרושים
וחברתיות פסיכולוגיות גישות הקשיש, של הנפשי למצבו הקשורים באלה ובמיוחד הקשיש, של

ובמשפחתו. בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות ומיומנויות בקשיש, בטיפול חדשות

בבת'החולים הסוציאליות העובדות של הצרכים בראיית הממונים לבין העובדות בין ההלימה 7.4.4
הש'קומיים

לבין העובדות עלידי הצרכים תפיסת בין השוואה הוא ההכשרה צורכי של לבחינה נוסף היבט
בתי בחמשת הסוציאלי השירות מנהלי שהם עליהן הממונים עלידי העובדות צורכי של התפיסה
במחקרה (1982) KellerBeach שעשתה במיון השתמשנו זו השוואה לביצוע השיקומיים. החולים
KellerBeach של למחקרה בניגוד שלנו, במחקר .(43 עמ' 4 פרק (ראה הספרות בסקירת המצוטט
והממונים מהעובדים ויותר 6070 אם דרוש נושא כי ונקבע יותר גבוה בסף להשתמש הוחלט ,(1982)
לדרושים הנושאים מוינו זה סף לפי רבה". ו"במידה מאוד" רבה "במידה הכשרה בו דרושה כי ציינו

והממונים. העובדים עלידי וללאדרושים

הנושאים מספר (1) הממונים: לבין העובדות בין להלימה באשר מגמות מספר על מצביע 34 לוח
אחדעשרה (2) .(18 לעומת 23) העובדות עלידי מהדרושים יותר גדול הממונים עלידי הדרושים
עמדת לפי הן לעובדות דרושים דהיינו משותפים", כ"נושאים מוגדרים ,53 מתוך בלבד, נושאים
הנושאים עשרת מתוך שישה מצויים זו רשימה בתוך עליהן. הממונים עמדת לפי והן עצמן העובדות
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נושאים בזיקנה, הכלליות הגישות מתחום הנושאים ובהם העובדות עלידי ביותר הדרושים
אחד ונושא המוסדי מהתחום אחד נושא הבריאות, מתחום נושא נפשי, טיפול של מהתחום
חלוקות, הדעות נושאים ב19 (3) הנושאים). את המפרט 9 נספח (ראה עבודה שיטות של מהתחום
בולט תחום העובדים". לפי דרושים "נושאים הם ו7 הממונים" לפי דרושים "נושאים הם מהם 12

לא כ"נושאים מסווגים נושאים שלושים (4) במינהל. סוגיות הוא הממונים לפי דרושים בנושאים
תחומים משני נושאים בולטים כאן הצדדים. שני עלידי נמוכה דרישה בעלי דהיינו דרושים",

בזיקנה. חברתיות וסוגיות ביןאישיות מיומנויות עיקריים:

העובדות עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :34 לוח
מוחלטים)* (במספרים הסוציאלי השירות מנהלי לבין

הסוציאלי השירות מנהלי

הסוציאליות העובדות
מועטה דרישה רבה דרישה נושאים סה"כ שיקומיים בבתיחולים

30 23 53 נושאים 0הכ
7 11 18 רבה לפידרישה דרושים נושאים משותפים נושאים

העובדים

23 12 35 מועטה דרושיםדרישה לא נושאים לפי דרושים נושאים y
הממונים ____^^_

ו"במידה מאוד" רבה "במידה בדרושים אותם דירגו והממונים מהעובדים מ£609 למעלה  רבה דרישה *

רבה".

הסוציאליות העובדות לבין הממונים בין הסכמה קיימת (6470) נושאים ב34 כי עולה זה מניתוח
להם. הדרישה למידת באשר בבתיהחולים

כצרכים המוגדרים נושאים של יחסית הקטן המספר הוא אלה נתונים מתוך אחר בולט היבט
הדעת את לתת חשוב אלה ממצאים בפירוש הצדדים. שני בקרב רבה דרישה להם שיש משותפים
בתיהחולים בין הבדלים להיות עשויים ולפיכך אוטונומיות ארגוניות ישויות הם שבתיהחולים לכך
בית באותו העובדות לבין מסוים בביתחולים הסוציאלי השירות מנהל שבין ההלימה במידה
הראייה על בלעדית להישען ולא אזורית, מקומית ברמה זו הלימה לבחון מקום יש כי ייתכן חולים.

השונים. השירות מנהלי עלידי הצרכים של הכוללת

השיקןומ"ם בבת'הרוול'ם הסוציאליות העובדות בקרב ההכשרה לביצוע מועדפים הרכבים 7.4.5
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים, בנוסף הדעת, את לתת יש הכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שנאמר כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.
העובדות הלימוד. אוכלוסיות של הרכבים לגבי העובדים העדפות ועל הדרושים ההכשרה
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לעובדות הוצגה להן. הרצויים הלימוד הרכבי לגבי שלהן ההעדפות על בסקר נשאלו הסוציאליות
ללמוד מעוניינות היו תפקידים בעלי אלו עם נשאלו והן שונים תפקידים בעלי של רשימה
ההרכבים שלושת את לבחור צריכות היו הסוציאליות העובדות הזיקנה. בתחום בהשתלמות

אפשרויות. 12 מתוך ביותר עליהם המועדפים

העיסוק ברמת המתמחות בתכניות בהשתתפות עניין הביעו מהעובדות ניכר אחוז כי עולה 35 מלוח
ברמת המתמחות ובתכניות והבריאות), הרווחה בשירותי שונות ממסגרות סוציאליים (עובדים

אחרים). מבתיחולים סוציאליים עובדים עם (השתלמות והעיסוק הארגון

בתכניות המשתלמים קבוצת הרכב של העדפות  שיקומיים בבתיחולים סוציאליות עובדות :35 לוח
(באחוזים) בזיקנה השתלמות

העובדים אחוז המשתלמים קבוצת הרכב
39 זה בביתחולים סוציאליות לעובדות רק

עם: יחד שיקומיים בבתיחולים סוציאליות לעובדות
46 בבתיחולים סוציאליים עובדים
46 רווחה במסגרות סוציאליים עובדים
58 אחרות בריאות במסגרות סוציאליים עובדים
35 עובד בה/ן המחלק/ות צוות
19 במוסדות סוציאליים עובדים
4 בבתיחולים רופאים
8 בבתיחולים אחיות
15 ופיזיותרפיסטים בעיסוק מרפאים

בקהילה רופאים
. מרפאה אחיות

דהיינו ובעיסוק בארגון המתמחות בתכניות להשתתף עניין מביעות מהעובדות גבוה יחסית אחוז
ברמת לתכניות גם (35^ קטנה לא עדיפות קיימת כי מעניין שלהן. בביתהחולים לעובדים רק
נמצא אלה, בתכניות עניין בצד הסוציאלית. העובדת מועסקת בה המחלקה לצוות דהיינו הארגון,
פרה ומקצועות רופאים אחיות, כגון אחרים, תפקידים בעלי הכוללות כוללניות מועטבתכניות עניין

רפואיים.

התכניות היצע כי נמצא ,4 בפרק שהוצגו כפי היום, המוצעות התכניות דגמי את בוחנים אם
השנים בשש שהוצעו הקורסים שבעת מתוך וכי למדי, מצומצם הוא בכלל סוציאליים לעובדים
מהדגם שניים בכלל), סוציאליים (לעובדים בעיסוק המתמחה מהדגם הם שלושה האחרונות,
בהיצע אין הכוללני. מהדגם ושניים במוסדות) סוציאליים (לעובדים ובעיסוק בארגון המתמחה
העובדים של לאוכלוסייה המיועדת ובעיסוק בארגון המתמחה מהדגם תכנית אף הקיים

בכלל. בבתיחולים, או בפרט, השיקומיים, בבתיהחולים הסוציאליים
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בתחום המשכית להכשרה תכניות לבניית חשובה תשומה לשמש יכולים זה בפרק המוצגים הנתונים
ליותר מקום יש ספק ללא השיקומיים. בבתיהחולים הסוציאליות העובדות לאוכלוסיית הזיקנה
להשתלם. מעוניינת זו אוכלוסייה בהם נושאים של הגדול המגוון את לכסות כדי אחת מתכנית
הלימוד תוכני מבחינת העובדות של להעדפות הדעת את לתת מקום יש אלה תכניות בבניית
העובדת של הצרכים ראיית בין האפשר ככל מוסכמת תשתית ליצור הניסיון בצד הלימוד ומסגרות

עליהם. הממונים של הראייה לבין
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בתחום המשכית להכשרה צרכים  קהילתיות במרפאות אחיות .8
הזיקנה

האחיות הן הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכיה את לבחון שהוחלט הרביעית האוכלוסייה
הדיון קבוצות עלידי להן שניתנה הקדימות על כאמור, מבוססת, זו החלטה קהילתיות. במרפאות
קבוצות עלידי דורגו במרפאות האחיות .(3 פרק (ראה מהסקר כחלק שהתקיימו מקצוע אנשי של
בתחום המשכית הכשרה תכניות בפיתוח להן לתת שיש הקדימות מבחינת השלישי במקום אלה

הזיקנה.

כ^80 כי נמצא 1994 בשנת הכללית. קופתהחולים עלידי מועסקות קהילתיות במרפאות האחיות
המרפאות. דרך בריאות שירותי ומקבלים הכללית בקופתהחולים מבוטחים בארץ מהקשישים
כי נמצא (1991 ואחרים (ברודסקי בקהילה המתגוררים הקשישים אפיוני על שבוצע במחקר
היו מהקשישים 71 >?ל כי מראה המחקר המרפאות. של הסיעוד בשירותי להשתמש מרבים הקשישים
אחות עם בשנה מגעים 7.8 לקשישים יש ובממוצע האחרונה בשנה המרפאה אחות עם במגע

המרפאה.

במסגרת מתבצע זה תפקיד כי להדגיש יש הקשישה, באוכלוסייה האחות של הרב העיסוק למרות
ההכשרה צורכי כי להניח יש לפיכך בקשישים. בטיפול בלעדית מתמחה ואינו רבגילית, ארגונית
מצטמצמים אינם רבגיליות, במסגרות העובדים אחרים תפקידים לבעלי בדומה הללו, האחיות של
הצרכים עם האחיות של יחסית התכוף שהמפגש היא ההנחה זאת, עם הזיקנה. לתחום בלעדית

הזיקנה. בתחום בהכשרה העניין ואת הצורך את החשיבות, את מגביר הקשיש של המיוחדים

של לזה דומה באורח נבחנו המרפאה אחיות בקרב הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הצרכים
המרפאה, אחיות של נבחרים וארגוניים אישיים מאפיינים בוחן הסקר בסקר. האחרות האוכלוסיות
ואת להן, הדרושים ההכשרה תחומי את בזיקנה, המשכית להכשרה שלהן הקודמת החשיפה את
והממונים המפקחים עלידי צורכיהן של התפיסה לבין עלידן הצרכים תפיסת ההלימהשבין מידת

עליהן.

המידע ואיסוף ה0קר אוכלוסיית 8.1
אלה את ולא קהילתיות במרפאות האחיות את רק כוללת בסקר המרפאה אחיות אוכלוסיית
הכללית קופתהחולים נתוני לפי וכד'. עור מרפאות עיניים, מרפאות כגון במרפאות, העובדות

אחיות 417 מקרי באורח נדגמו הנוכחי הסקר לצורך קהילתיות. במרפאות עובדות אחיות כ3,000
מהאוכלוסייה. כ£129 שהן
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ודרשה איטית היתה ההיענות .1994 במארס שבמדגם לאחיות ישירות הופצו הסקר שאלוני
האחיות מאוכלוסיית 5170 שהן אחיות, מ214 שאלונים התקבלו הכל בסך ונשנות. חוזרות תזכורות

שנדגמו.

בקופת הסיעוד מנהלותשירותי גם השאלונים את למלא נתבקשו מהאחיות, המידע לאיסוף בנוסף
השאלון. את מילאו השירות מנהלות תשע כל הכללית. החולים

ומקצועיים אישיים מאפיינים 8.2
8 תקן (סטיית שנה 46 הוא בה הממוצע והגיל נשים' של אוכלוסייה זוהי כי עולה הסקר מנתוני
להשכלה באשר .(36 לוח (ראה ומעלה 40 בנות הן (71^ האחיות מרבית שנה). 45 והחציון שנים
הן ושליש אקדמי), תואר עם מוסמכות מתוכן 670) מוסמכות הן מהאחיות שנישלישים כי נמצא
והשכלה גיל מבחינת בסקר שנכללו המרפאה אחיות אוכלוסיית פרופיל כי נמצא מעשיות. אחיות
בסקר .1993 משנת הכללית קופתהחולים של בפרסום שדווח כפי האחיות כלל של לפרופיל זהה
עברו המרפאה מאחיות 3670 כי נמצא הזיקנה. בתחום הכשרתן מבחינת האחיות של הרקע נבחן

בזיקנה. התמחות מסלול הבסיסית בהכשרתן

(באחוזים) אישיים אפיונים  קהילתיות במרפאות אחיות :36 לוח
אחיות אחוז
המרפאה קהילתיות במרפאות אחיות של אישיים אפיונים

100 סין
98 נשים
2 גברים

100 גיל
2 30 עד
27 4031
71 ומעלה 41

100 הכשרה/השכלה
31 מעשית
6 תואר עם מוסמכת

63 תואר ללא מוסמכת

100 זיקנה בתחום השכלה
36 בזיקנה מסלול/התמחות עברו 

64 בזיקנה התמחות מסלול עברו לא

האקדמיה. הרשאת פי על נקבה בלשון משתמשים אנו אך אחים הם 2^0 אמנם 3
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בתחום או במסלול ההתמחות לבין האחיות של המקצועית ההכשרה סוג בין קשר קיים כי נמצא
זיקנה בנושא מסלול למדו המעשיות מהאחיות אחוז עשרים הבסיסית. ההכשרה במהלך הזיקנה
שעברו האחיות כל כמעט כי נמצא המוסמכות. 44%מהאחיות לעומת הבסיסית בהכשרתן
לנושא יותר נחשפו מוסמכות אחיות כי עולה מכאן .(£849) מוסמכות הן הזיקנה בתחום התמחות

המעשיות. האחיות מאשר הבסיסית ההכשרה במסגרת זיקנה

להם להיות שעשויות התפקיד של אפיונים מספר גם בסקר נבחנו האישיים, למאפיינים בנוסף
והיקף אופן נוכחי, בתפקיד ותק נוכחי, תפקיד ובהם: הללו האחיות של ההכשרה צורכי על השלכות

בקשיש. בטיפול חיצוניים גורמים עם והקשרים קשישים, עם לעבודה הזמן הקצאת ההעסקה,

בתפקיד ומעלה שנים עשר של ותק בעלות הן (£479) במרפאות מהאחיות כמחצית כי עולה 37 מלוח
להדגיש חשוב שנים. 9 הוא והחציון שנים 7 היא התקן סטיית שנים, 10 הוא הוותק ממוצע הנוכחי.

בעיסוק. או בארגון לוותק ולא הנוכחי, בתפקיד לוותק מתייחס זה ותק כי

(באחוזים) תפקיד אפיוני  קהילתיות במרפאות אחיות :37 לוח
המרפאה אחיות אחוז קהילתיות במרפאות אחיות של תפקיד אפיוני

100 בתפקיד ותק
11 שנתיים עד
20 שנים 52
22 שנים 105
47 שנים +10

100 העסקה תנאי
93 משרה לפי
י שעות לפי

100 העסקה היקף
55 משרה 1007"769£
23 משרה £759569£
22 משרה >?ל50 עד
100 בקשיש לסיפול המוקדש הזמן אחוז
22 מהזמן 2570 עד
18 מהזמן 49?£25?£
37 מהזמן £ל£75950
23 מהזמן 1OO5676?£

100 נוכחי תפקיד
40 אחראית אחות
60 רגילה אחות
100 רופאאחות בצמד עבודה
76 רופאאחות בצמד עובדת
24 רופאאחות בצמד עובדת לא
100 קשישים עם בעבודה קודם ניסיון
36 יש
64_ אין
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רגילה. מרפאה ואחות אחראית אחות סוגים: לשני מתחלקת במרפאות האחיות אוכלוסיית
מהאחיות ניכר חלק רגילות. אחיות ו£609 אחראיות אחיות מ£409 מורכבת הסקר אוכלוסיית
בתפקיד עובדות 2Uo,שנים חמש עד זה בתפקיד עובדות מהן £409  בתפקיד חדשות הן האחראיות
הרגילות האחיות לעומתן, בתפקיד. שנים מעשר למעלה עובדות ו£339 שנים, לעשר חמש בין זה
מהן וכרבע שנים מעשר למעלה זה בתפקיד עוסקות מהן) £579) ממחציתן ולמעלה יותר ותיקות
בין הנוכחי בתפקיד הוותק בהשוואת מסוים קושי קיים שנים. חמש עד זה בתפקיד עובדות (2470)

האחיות כי להניח יש זהה. אינו הוותק על בדיווח ההתייחסות שבסיס מאחר אלה תפקידים שני
הוותק את בוחנים היינו לו כי ייתכן לפיכך לאחראית. רגילה מאחות שקודמו אחיות הן האחראיות

הוותק. בהתפלגות האוכלוסיות שתי בין דמיון היה אחות, של בתפקיד הכולל

האחיות כל כמעט האחות. של הנוכחי התפקיד לבין ההכשרה סוג בין קשר נמצא כמצופה
מעשיות. ומחציתן מוסמכות מחציתן הרגילות, האחיות מוסמכות. הן (8770) האחראיות

עם עבדו לא בהן ממסגרות הנוכחי לתפקיד מגיעות המרפאה אחיות מרבית כי עולה מהנתונים
ניסיון רכשו אלו אחיות קשישים. עם בעבודה קודם ניסיון יש (£369) מהאחיות לכשליש קשישים.
בין קשר נמצא לא הכללית. קופתחולים של אחרות ובמסגרות בבתיחולים בעבודה בעיקר זה
שאין מכאן הבסיסית. בהכשרה הזיקנה בתחום התמחות לבין קשישים עם בעבודה קודם ניסיון

קשישים. עם תעבוד אכן הזיקנה בתחום ספציפית הכשרה שקיבלה שאחות הכרחי זה

בסיס על מועסקות (9370) האחיות כל כמעט כי מראה המרפאה אחיות של ההעסקה היקף בדיקת
שבין בהיקף מועסקות (£559) המרפאה מאחיות ממחצית למעלה וכי שעות, של ולא משרה של

מלאה. משרה לבין משרה של שלושהרבעים

זה, בסקר שנבחנו מרפאה אחיות של עבודתן את המייחדים נוספים תפקיד אפיוני מספר קיימים
על במעקב לחץדם, סוכרת, במעקב האחות של המעורבות רופאאחות, של בצמד עבודה כגון

בקשישים. הקשור מסוים תחום על ואחריות קשישים, של אחרות סיכון קבוצות

ורק ,(£819) מוסמכות מרביתן רופאאחות, בצמד עובדות (£769) האחיות רוב כי מראים הנתונים
מעשיות. אחיות מיעוטן

ו£889 £829) ולחץדם סוכרת במעקב הנמצאים בקשישים בטיפול עוסקות האחיות מרבית
גם עושות לחץדם במעקב הנמצאים בקשישים המטפלות האחיות כל כמעט כי נמצא בהתאמה).
לבין מוסמכת) או (מעשית האחות של ההכשרה סוג בין קשר נמצא לא .(9270) סוכרת מעקב

ולחץדם. סוכרת במעקב המעורבות

כגון קשישים, של אחרות סיכון קבוצות אחר במעקב עוסקות (5170) האחיות מחצית כי נמצא
על אישליטה מבעיות הסובלים פרקינסון, חולי לב, חולי קשישים למיטה, המרותקים קשישים
חולים בניזוג, ללא בודדים קשישים אלצהיימר, חולי גלאוקומה, סיעוד, חוק מקבלי הסוגרים,

.C.V.A חולי ממאירות, במחלות
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השונים, המעקבים על נוסף מסוים תחום על אחריותה הוא האחות מעורבות של נוסף תחום
קיצבת מקבלי אחר מעקב כגון בתחומים, כזו מעורבות יש מהאחיות ל#40 לקשישים. הקשור
של פרויקט ריכוז מורכבים, סיעודיים חולים של בית אשפוז לבית, מרותקים קשישים סיעוד, ביטוח
זה בנושא מעורבות המוסמכות האחיות כמצופה, נכונה. וכלכלה משקל אחר מעקב יום, מרכז

בהתאמה). ו2596 45X) המעשיות מהאחיות יותר

שהן בזמן גם לביטוי באה הקשישה באוכלוסייה בטיפול האחיות של האינטנסיבית המעורבות
אחיות אחרות. גיל בקבוצות לטיפול מקדישות שהן הזמן לעומת בקשיש לטיפול מקדישות
בקשישים. הקשורות ולפעילויות קשישים עם לעבודה מקדישות שהן הזמן אחוז על נשאלו המרפאה
קשישים עם לעבודה מזמנן 507 לפחות מקדישות (6070) האחיות מחצית מעל כי עולה 37 מלוח
עולה מכאן קשישים. עם 25X)לעבודה (עד מזמנן יחסית קטן אחוז מקדישות וכחמישית במרפאה
לטיפול מוקדש מזמנן ניכר חלק אחרות, גיל בקבוצות גם מטפלות שהאחיות למרות כי
הסיעוד בשירותי הקשישים שעושים התכוף מהשימוש לנבוע עשויה זו תופעה הקשישה. באוכלוסייה
מרפאות עלידי המטופלים המבוטחים בכלל זו אוכלוסייה של היחסי מהגודל או המרפאות של
הרפואי בטיפול האחיות של רבה מעורבות על מצביעים הנתונים תהיה, אשר הסיבה תהיה אלה.

בקהילה. בקשיש

גורמים עם האחיות של הקשר הוא זה בסקר שנבחן המרפאה אחות לתפקיד הנוגע אחרון מאפיין
מידע העברת הפניות, התייעצות, (לשם האחיות מסתייעות התדירותבה את בדקנו בקהילה. אחרים
בבתי סוציאליים עובדים רווחה, בלשכות סוציאליים עובדים כגון אחרים, מקצוע באנשי וכדומה)
בבתי אחיות הציבור, בריאות אחיות בקהילה, בעיסוק מרפאים בקהילה, פיזיותרפיסטים חולים,

בקהילה. מומחים ורופאים חולים

בלשכות סוציאליים עובדים עם מאוד תכופים קשרים מקיימות המרפאה אחיות כי עולה 38 מלוח
נוספים ו2970 בשבוע פעם לפחות אלה עובדים עם בקשר נמצאות המרפאה מאחיות שליש רווחה.
פיזיותרפיסטים עם גם דווחו למדי תכופים קשרים בחודש. פעם לפחות עמם בקשר נמצאות
אחיות עם האחיות עלידי דווחו תכופים פחות קשרים בקהילה. מומחים רופאים ועם בקהילה

בבתיהחולים. סוציאליים ועובדים בתיהחולים אחיות הציבור, בריאות

(באחוזים) בקהילה מקצוע אנשי עם הקשרים תדירות  קהילתיות במרפאות אחיות :38 לוח
ל4 אחת פעם פעם פעם

אף חודשים בחודשיים פעמיים פעמיים
פעם ויותר שלושה בחודש בשבוע סה"כ בקהילה גורמים עם קשרים
12 10 12 29 37 100 רווחה בלשכות סוציאליים עובדים
44 25 14 14 3 100 בבתיחולים סוציאליים עובדים
21 9 17 33 20 100 בקהילה פיזיותרפיסטים
41 16 20 13 10 100 בקהילה בעיסוק מרפאים
46 11 15 12 16 100 הציבור בריאות אחיות
42 24 16 11 7 100 בתיחולים אחיות
15 10 19 31 26 100 בקהילה מומחים רופאים
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גורמים עם הדוקים קשרים מחייב המרפאה במסגרת בקשיש הטיפול כי מראים אלה ממצאים
בין להשוות כדי מידע בידינו אין סוציאלי. וטיפול רפואה שיקום, כגון בתחומים, בקהילה שונים

אחרות. גיל בקבוצות בטיפול הנפוץ הקשר דפוס לבין קשרים של זה דפוס

צורכי על גם להצביע עשויים בקהילה מקצוע אנשי עם המרפאה אחיות של התכופים הקשרים
לדרוש עשויה אחרות מערכות עם בקשיש בטיפול העבודה בקשישים. בטיפול האחיות של ההכשרה
של קיומן על מצביעה אלה תפקידים בעלי עם המשותפת העבודה כמוכן, מיוחדות. מיומנויות
שונים. תפקידים לבעלי משולבות הכשרות לעודד, אף או לאפשר, עשויה ולפיכך משותפות סוגיות
קבוצות הרכב לגבי המרפאה אחיות של העדפותיהן של בבחינה בהמשך, זו לסוגייה נחזור

הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה המשתלמים

בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 8.3
להצביע עשויה המרפאה אחיות בקרב הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הקודמת החשיפה מידת
נשאלו זה, בסקר שנבחנו האחרות לאוכלוסיות בדומה בתחום. להכשרה בהווה הקיים הצורך על
השנים במהלך גרונטולוגיים בנושאים שונים ובקורסים בהשתלמויות השתתפותן על הללו האחיות
.(4 פרק (ראה וכנסים עיון ימי לבין השתלמויות בין הבחנה בסקר נעשתה כאמור, האחרונות.
לשנתיים  עיון ימי ולגבי האחרונות, השנים חמש של זמן לפרק התייחס השתלמויות לגבי הדיווח

האחרונות.

בהשתלמות (מרביתן הזיקנה בתחום בהשתלמויות השתתפו מהאחיות 35?£ כי מראים הממצאים
שניים). או אחד עיון ביום כלל (בדרך בנושא בכנסים או עיון בימי השתתפו ו£ל34 אחת),

ארבעים עיון. בימי השתתפות לבין בהשתלמויות השתתפות בין מסוים קשר קיים כי לראות מעניין
משתי באחת 37%השתתפו אלה, פעולות משתי אחת באף השתתפו לא מהאחיות אחוזים ושבעה
סוגי בשני השתתפו הנותרות ו£169 בהשתלמויות) רק ו^18 עיון, בימי רק 1970) הללו הפעילויות
חלק וכי הפעולות סוגי בשני שהשתתפה מאוד קטנה אוכלוסייה יש כי עולה מכאן הפעילות.

אלה. פעולות סוגי בשני לחילופין השתתפו הללו מהאחיות

ההכשרה במסגרת בזיקנה התמחות לבין בהשתלמויות השתתפות בין קשר קיים כי נמצא
בהכשרתן בזיקנה התמחות גם עברו (6170) בהשתלמויות שהשתתפו מהאחיות ניכר חלק הבסיסית.

הבסיסית.

תפקידה האחות, של ההכשרה סוג לבין עיון ובימי בהשתלמויות השתתפות בין קשר נמצא לא
קשישים. עם בעבודה קודם וניסיון בתפקיד שלה הוותק הנוכחי,

בחמש האחיות השתתפו בהן הזיקנה בתחום ההשתלמויות של יותר מקיפה תמונה לקבל עלמנת
לארבע להתייחס התבקשו האחיות ההשתלמויות. את שביצעו הגופים את בדקנו האחרונות, השנים
תוכניה. היו ומה ההשתלמות את ביצע מי אחת כל לגבי ולציין אלו, בשנים שעברו השתלמויות
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הגוף כאמור, שהוא, כללית, קופתחולים של מעורבות היתה (9270) ההשתלמויות במרבית כי נמצא
כגון שונים, מכשירים גופים של מעורבות היתה מההשתלמויות וב>107 האחיות, את המעסיק

אדלר. מכון יזרעאל, עמק מכללת חיפה, אוניברסיטת

בהשתלמויות שנלמדו הנושאים או התכנים את בדקנו ההשתלמויות, את שביצעו לגופים בנוסף
והזדקנות, זיקנה צוינו: שבהם ביותר הבולטים ובין השתלמות, נושאי כ40 ציינו האחיות אלה.
מספר ציינו אותם נוספים נושאים בקהילה. מורכבים וחולים תרופתי איזון הקשיש, של פיזיולוגיה
טיפול ומדיניות, זיקנה בריאות, ביטוח חוק בית, ביקורי האלצהיימר, מחלת הם: אחיות של קטן

לחולה. השירות קידום ושברים, מחלות עצמי,

זיהוי על מקשה נושאים של גדול מספר פני על ההשתלמויות משתתפות של הגדולה הפריסה
השתלמות לתכנית חשופה היתה אחות כל כי לכאורה, נראה, השתתפו. בהן ההשתלמות תכניות
לאחיות המיועדת מסודרת השתלמות תכנית קיימת שלא כך על להצביע יכול זה ממצא אחרת.
ההכשרה צורכי את להשלים כדי תכניות של מגוון מתוך אחרת לתכנית מצטרפת אחות כל וכי

בקשיש. הטיפול בתחום שלה

לא כי נמצא שם .4 בפרק התכניות היצע בניתוח שהוצגו הממצאים עלידי נתמכים אלה ממצאים
כנראה, השתלבו, אלה אחיות וכי המרפאה אחיות לאוכלוסיית במיוחד המיועדות תכניות קיימות
(תכניות הכוללני מהדגם בתכניות או בלבד) לאחיות (תכניות העיסוק ברמת המוצעות בתכניות

בקשישים). המטפלים מקצוע לאנשי

בצד המרפאה, אחיות בקרב הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה בתכניות הנמוך ההשתתפות היקף
תכנית פיתוח של ובנחיצות בחשיבות התומכת נוספת ראייה מהווים הקיים, התכניות היצע אופי

זו. לאוכלוסייה הזיקנה בתחום

הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 8.4
בהם הנושאים (2) בהכשרה; העניין מידת (1) ההכשרה: צורכי של היבטים חמישה נבחנו בסקר
הצרכים תפיסת בין ההלימה מידת (4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה
קבוצת של המועדף ההרכב (5) הממונים; עלידי שלהם הצרכים תפיסת לבין העובדים עלידי

ההמשכית. ההכשרה לקבלת המשתלמים

קהילתיות במרפאות אחיות בקרב המשכית בהכשרה הענ"ן 8.4.1
בתחום השתלמות בתכנית היום להשתתף מעוניינות הן מידה באיזו נשאלו המרפאה אחיות
מועט עניין הביעו 1470 רב, עניין הביעו 5370 מאוד, רב עניין הביעו מהאחיות 2970 כי נמצא הזיקנה.

מעוניינות. אינן כי ציינו ו£ל3
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המידה לבין השתלמות לתכניות המרפאה אחיות של הקודמת החשיפה בין קשר קיים לא כי נמצא
של ההכשרה לצורכי מענה נתנו לא הקודמות ההשתלמויות כי ייתכן בהווה. בהכשרה עניין יש בה

האחיות.

מספר של בבחינה גם לביטוי בא האחיות בקרב הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה הרב העניין
כי נמצא לאחיות, שהוצגו ההכשרה נושאי 53 מתוך האחיות. מעוניינות בהם ההכשרה נושאי
ו"במידה מאוד" רבה "במידה להשתלמות בדרושים נושאים 29 המרפאה אחיות דירגו בממוצע
המרפאה מאחיות 13^0 כי נמצא נושאים). 31 הוא והחציון נושאים, 14 היא התקן (סטיית רבה"
מהאחיות 24?£ נושאים; ב2011 מעוניינות נוספות 1396 נושאים; בעשרה להשתלם מעוניינות
את לייחס ניתן כי ייתכן נושאים. ב5231 עניין הביעו הנותרות ו5096 נושאים; ב3021 מעוניינות
האחרונות בשנים נחשפו לא המרפאה שאחיות לעובדה נושאים של יחסית גדול למספר הדרישה
הקיימים. לצרכים מענה סיפקו לא שניתנו שההשתלמויות לכך או הזיקנה, בתחום להשתלמות

ותק ובהם האחיות של הרקע אפיוני לבין להשתלמות הדרושים הנושאים מספר בין קשר נמצא לא
סוג הבסיסית, בהכשרה בזיקנה התמחות לימודי קשישים, עם בעבודה ניסיון נוכחי, בתפקיד
בקשישים. לטיפול הנוכחי בתפקיד המוקדש והזמן מעשית), או מוסמכת (אחות מקצועית הכשרה

עיון. ובימי בהשתלמויות השתתפות לבין הנושאים מספר בין קשר נמצא לא כמוכן,

עשויה המרפאה אחיות של רקע משתני לבין הדרושים הנושאים מספר בין קשר היעדר של זו תופעה
האחיות. כל את המאפיין הזיקנה בתחום בלימוד בסיסי "חסך" של קיומו על להצביע

מתשובות גם עולה רבים בתחומים בזיקנה המשכית להכשרה הרבה הדרישה של אחר היבט
שונות מיומנויות מהן דורשת הנוכחי בתפקידן קשישים עם העבודה האם השאלה על האחיות
(9870) האחיות כל כמעט הביניים). (בגיל יותר צעירים גילאים עם בעבודה להם הדרושות מאלה
נושאים היו: האחיות עלידי שהועלו השכיחים הנושאים בין מיוחדות. מיומנויות דרושות כי ציינו
חברתיים היבטים תרופתי; איזון לחץ, פצעי מחלות, של רפואיים היבטים כגון הבריאות, מתחום
תקשורת סבלנות, ויתר הקשבה שונה, גישה כגון שונות, עבודה שיטות בריאות; קידום מחלות, של
של הנפשי מצבו עם ובמיוחד בדידות עם הקשיש, של התפקודי מצבו עם התמודדות מילולית;

הקשיש.

ברכישת הצורך בצד מתאימות טיפול מיומנויות של ברכישה הצורך את מדגישים אלה ממצאים
האחיות בידי יש מידה באיזו היא השאלה בקשיש. ולטיפול לזיקנה הקשורים בנושאים נוסף ידע
אלה לנושאים נחזור הקשישה. באוכלוסייה לטיפול להם הדרושים והידע המיומנויות את הללו

לאחיות. הכשרה דרושה בהם התחומים על בדיון בהמשך
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קהילתיות במרפאות לאחיות הכשרה דרושה בהם הנושאים 8.4.2
הנושאים את גם בחנו הנושאים, במספר ביטויו את המוצא בהכשרה הצורך היקף בדיקת על בנוסף
מרכיב היא להשתלמות הדרושים הנושאים רשימת הזיקנה. בתחום להשתלמות ביותר הנדרשים
במרפאות לאחיות הכשרה תכניות פיתוח להכוונת בסיס לשמש ומטרתה הסקר של מרכזי

הקהילתיות.

הממוצע הציון לפי הנושאים, 53 מתוך להכשרה ביותר הדרושים הנושאים עשרת את מציג 39 לוח
בקרב הנושאים 53 לכל התשובות התפלגות את המפרט 10 נספח (ראה התקן וסטיית נושא כל של
להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת כי עולה מהלוח הקהילתיות). המרפאות האחיות
בטיפול סוגיות בולטים: תוכן תחומי שלושה ברשימה לזהות ניתן תחומים. למספר ושייכים מגוונים
כללי ידע וכדומה), בלבול מצבי באלצהיימר, וטיפול אבחון על עדכני מידע (כגון בקשיש נפשי

הבריאות. ותחום בזיקנה ופסיכולוגיות חברתיות גישות של בנושאים

הציון לפי להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת  קהילתיות במרפאות אחיות :39 לוח
___ התקן וסטיית הממוצע

ממוצע ציון
תקן וסטיית להכשרה ביותר הדרושים הנושאים

3.2 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע
(סעי)

^ בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות

י39 קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי

31 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי

3.0 ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים

3^0 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות

29 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות

2.9 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה

29 בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים

18 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים

רכישת של הדגשה לעומת עבודה שיטות על הדגשה לפי היא הללו הנושאים עשרת למיון נוספת דרך
עבודה בשיטות מתרכזים שלושה ורק הידע של ההיבט את מדגישים ברשימה הנושאים רוב ידע.

ובמיומנויות.
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האחיות עלידי שהועלו הנושאים לבין הזו הנושאים רשימת בין הלימה של מסוימת מידה קיימת
בלטו זו ברשימה .(8.4.1 סעיף (ראה בקשישים בטיפול הדרושות המיוחדות למיומנויות בהתייחסותן
הקשישים. של נפשיות בעיות וההתמודדותעם בריאות בעיות לקשיש, המיוחדת הגישה כגון נושאים,
שלהן העבודה תחומי את רבה במידה משקפים האחיות של ההכשרה צורכי כי להסיק ניתן מכאן

בתפקידן. להתמודד מרבות הן עמם הנושאים ואת

בתפקיד ותק כגון המרפאה, אחיות של רקע משתני לבין המועדפים הנושאים בין קשר נמצא לא
בהכשרה הזיקנה בתחום התמחות ההכשרה, סוג קשישים, עם בעבודה קודם ניסיון נוכחי,

עיון. ולימי להשתלמויות קודמת וחשיפה הבסיסית,

רמה בין הבחנה תוך הדרושה, ההכשרה רמת על ברשימה מהנושאים אחד כל לגבי נשאלו האחיות
מאוד" רבה "במידה נדרשו אשר ההשתלמות נושאי 26 מתוך כי נמצא מתקדמת. לרמה בסיסית
שיטות של לנושא פרט הנושאים, כל נדרשו ,(607" (לפחות האחיות מרבית עלידי רבה" ו"במידה
ומחשוב המידע, ברמה מתקדמת. דבר זה עשוי להצביע טל רד שלאתיות ה"ר^ה חט יד. יחי">

לבין יותר כללי צביון בעלת השתלמות בין המבחין בהכשרה כשלב נתפס ואינו ענמוכת, י.11(.ו.

התמחות. של צביון בעלת השתלמות

שהדרישה הנושאים גם נבחנו המרפאה, אחיות עלידי ביותר המבוקשים הנושאים לבדיקת בנוסף
לבעיות הקשורים בנושאים מועט עניין קיים כי עולה מהלוח .(40 (לוח ביותר הנמוכה היתה להם
בנושאים העניין מועט כמוכן, קשישים. אצל ושמיעה ראייה בעיות כגון בזיקנה, תפקודיות
ומילולית פיזית אלימות ועוני, זיקנה ביןדוריים, יחסים כגון בזיקנה, חברתיות לסוגיות הקשורים

רישום. ושיטות זמן תכנון כגון המינהל, לתחום הקשורים ובנושאים הקשיש, כלפי

המצויים לנושאים שניתן יחסית הגבוה הממוצע הציון הוא זו ברשימה הבולטים הדברים אחד
בהם הנושאים ריבוי על מצביעה זו תופעה המרפאה. אחיות של העדיפויות רשימת בתחתית
לגבי הסקר של השונות האוכלוסיות בין המשווה 10 בפרק תיבדק זו נקודה אלה. אחיות מתעניינות

זה. היבט

תוכני בקביעת מסוים קושי יוצר הללו הנושאים עלידי המכוסים והתחומים הנושאים ריבוי
53 עלידי המכוסים הידע תחומי את לאפיין כדי כאמור, האחיות. עלידי הדרושים ההכשרה
(ראה לתחומים הנושאים למיון כבסיס גורמים ניתוח ביצענו יותר כוללת בצורה הללו הנושאים
האוכלוסיות חמש כל של הצרכים על שנתקבל המידע בסיס על בוצע הגורמים ניתוח .(12 לוח

האוכלוסיות. לכל הנושאים של אחיד מיון ליצור כדי בסקר שנבדקו
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ציון לפי ביותר הנמוך היה להם שהביקוש הנושאים עשרת  קהילתיות במרפאות אחיות :40 לוח
התקן וסטיית ממוצע

ממוצע ציון
תקן וסטיית דרושים הפחות הנושאים

2.3 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה

2.3 קשישים אצל שמיעה בעיות

2.3 עיסוק וניתוח זמן תכנון
(1.0) י 1

2.3 קשישים של דיור צורכי
(0.9)

2.3 ודיווח רישום שיטות
(0.9)

^3 ועוני זיקנה

2.4 קשישים אצל ראייה בעיות

2.4 עמה והתמודדות קשישים עם העובד של תדמיתו
(0.9)

2.4 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות
(0.9)

2.4 שואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות

פירוט (ראה הגורמים בניתוח שזוהו ההכשרה תחומי בתשעת המרפאה אחיות של העניין את בחנו
הנושאים כל של האחיות דירוג לפי תחום לכל חושב התחום של הממוצע הציון .(3836 בעמ'
סוגיות הם הרשימה בראש הנמצאים התחומים שני כי מראה 41 לוח תחום. לאותו השייכים
ושל בריאות של התחומים מצויים הרשימה בתחתית בזיקנה. כלליות וגישות בקשיש נפשי בטיפול

בזיקנה. חברתיות סוגיות

עם בעבודה קודם וניסיון הנוכחי בתפקיד ותק לבין התחומים של הדירוג בין קשר נמצא לא
קשישים.
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הממוצע הציון לפי הזיקנה בתחום להשתלמות התחומים  קהילתיות במרפאות אחיות :41 לוח
התקן וסטיית

ממוצע ציון
תקן) (סטיית התחום

3.0 בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
(0.7)

3.0 בזיקנה כלליות גישות
(0.6)

2.7 לקשישים השירותים מערכת הכרת
(0.7)

2.6 במוסדות סוגיות
(0.7)

2.6 קשישים עם עבודה שיטות
(0.7)

2.6 בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
(0.7)

2.5 וארגון מינהל
(0.6)

2.5 בזיקנה חברתיות סוגיות
(0.68)

2.5 בקשיש הטיפול של רפואיים/בריאותיים היבטים
(08]

בטיפול המרפאה אחיות נתקלות בהם בעבודה הקשיים הם זה, בסקר שנבחנו נוספים היבטים שני
של הצרכים של התפיסה לבין האחיות עלידי הצרכים תפיסת שבין ההלימה ומידת בקשישים,

הבאים. הסעיפים בשני נדון ועליהם עליהן, הממונים עלידי האחיות

קהילתיות במרפאות אחיות בקרב הקשישה באוכלוסיית בטיפול קשיים 8.4.3
במרפאה. עבודתן במסגרת בקשישים בטיפול בקשיים נתקלות הן בה המידה על נשאלו האחיות
בין קשר נמצא לא קשישים. עם בעבודתן בקשיים נתקלות שהן ציינו (£689) מהאחיות שנישלישים

בקשיים. נתקלה היא בה המידה לבין האחות ותק

של המיוחד מצבו עם התמודדות הוא האחיות עלידי שצוין העיקרי הקושי כי עולה 42 מלוח
של הבדידות הקשיש, של הנפשי מצבו ושפה, תקשורת בעיות למשל, מהקשיים). 50fc) הקשיש
של נוספים תחומים שני וכדומה. שואה ניצולי בקשישים בטיפול קושי אמון, וחוסר חשד הקשיש,
ומחוצה בקהילה פתרונות בהיעדר הקשורות בעיות הן מהאחיות חלק מתייחסות אליהם קשיים
בעיות בקהילה, נפש לתשושי הולמות טיפול תכניות היעדר המשך, מסגרת במציאת בעיות (כגון לה
עמה. והתמודדות הקשיש של המשפחה בשיתוף ובעיות אישי), בטיפול מועטה עזרה מוסדי, בסידור
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(באחוזים) קושי סוגי של שכיחות  קהילתיות במרפאות אחיות :42 לוח

הקשיים* אחוז קשיים סוגי
50 זה מצב עם האחות והתמודדות הקשיש של המיוחד מצבו
18 לה ומחוצה בקהילה פתרונות/שירותים היעדר
13 הקשיש משפחת עם בהתמודדות בעיות
9 במערכת בקשיש בטיפול בעיות
7 עבודתה ותנאי האחות של מקומה
2 מקצועית והתייעצות הדרכה היעדר

1.1 לעובד קשיים מספר ממוצע אחד. מקושי יותר לציין יכול עובד *

המרפאה. אחיות של ההמשכית ההכשרה צורכי לבין הקשיים סוגי בין מסוימת זיקה קיימת
סוגיות הם כאמור, מועדפים, הכשרה תחומי מבחינת הרשימה בראש העומדים התחומים שלושת
השירותים. מערכת והכרת ביןדוריים יחסים כולל בזיקנה כלליות גישות בקשיש, הנפשי בטיפול
חלק עם להתמודד המרפאה לאחיות תסייע שההכשרה מסוימת ציפייה קיימת כי עולה מכאן
מיומנויות ובחוסר ידע בחוסר טמון מהקושי חלק הקשישה. באוכלוסייה בטיפול שלהן מהקשיים

הקשישים. אוכלוסיית את המאפיינים המיוחדים המצבים עם להתמודד עלמנת

קהילתיות במרפאות אחיות של הצרכים בראיית הממונים לבין העובדים בין ההלימה 8.4.4
המרפאה אחיות עלידי הצרכים תפיסת בין השוואה הוא ההכשרה צורכי של לבחינה נוסף היבט
בקופת השירות על והאחראית הסיעוד שירותי מנהלות עלידי שלהן הצרכים של התפיסה לבין
במחקרה (1982) KellerBeach שעשתה במיון השתמשנו זו השוואה לביצוע .(9) הכללית החולים
KellerBeach של למחקרה בניגוד שלנו, במחקר .(43 עמי 4 פרק (ראה הספרות בסקירת המצוטט
והממונים מהעובדים ויותר 6Q70 אם דרוש נושא כי ונקבע יותר גבוה בסף להשתמש הוחלט ,(1982)
לדרושים הנושאים מוינו זה סף לפי רבה". ו"במידה מאוד" רבה "במידה הכשרה בו דרושה כי ציינו

והממונים. העובדים עלידי וללאדרושים

המפרט 12 נספח (ראה הממונים לבין האחיות בין להלימה באשר מגמות מספר על מצביע 43 לוח
מאשר להכשרה בדרושים נושאים של יותר גדול מספר על מצביעים הממונים (1) הנושאים): את
כ"נושאים מוגדרים ,51 מתוך נושאים, שמונהעשר (2) בהתאמה). 20 לעומת 36) עצמן האחיות
עשרת מצויים זו ברשימה בדרושים. אותם תופסים הממונים והן האחיות הן כלומר משותפים",
זו ברשימה הנכללים התחומים את בוחנים אם ביותר. כדרושים האחיות עלידי שסווגו הנושאים
מופיע הנפשי התחום התחומים. שמונת כל מופיעים במיסוד, סוגיות של לתחום פרט כי נמצא
בריאותירפואי והתחום הכלליות הגישות של התחום כל כמעט זו ברשימה מופיע וכן כולו, כמעט
הממונים" לפי דרושים "נושאים הם מהם 18 חלוקות, הדעות נושאים ב20 (3) .(12 נספח (ראה
שני בולטים הממונים לפי הדרושים הנושאים בין העובדים". לפי דרושים "נושאים הם ושניים
לא כ"נושאים מסווגים נושאים שלושהעשר (4) ומינהל. ביןאישיות מקצועיות מיומנויות  תחומים
סוגיות הם כאן הבולטים התחומים הצדדים. שני עלידי נמוכה דרישה בעלי דהיינו דרושים",

עבודה. ושיטות בזיקנה חברתיות
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הממונים לבין האחיות עלידי הנושאים דירוג בין השוואה  קהילתיות במרפאות אחיות ;43 לוח
מוחלטים)* (במספרים עליהן

במרפאות הסיעודי השירות מנהלי
מועטה דרישה רבה דרישה נושאים סה"כ מרפאה אחיות

15 36 51 נושאים 0ה"כ
2 18 20 רבה דרישה

לפי דרושים נושאים משותפים נושאים
העובדים

13 18 31 מועטה דרישה
דרושים לא נושאים לפי דרושים נושאים

הממונים
ו"במידה מאוד" רבה "במידה בדרושים אותם דירגו והממונים מהעובדים מ$60 למעלה  רבה דרישה *

רבה".

הנושאים לגבי הצדדים שני בין יחסית הגבוהה ההסכמה מידת הוא הבולטים הממצאים אחד
לפי הדרושים הנושאים של הגדול חלקם בולט בנוסף, להשתלמות. דרושים ושאינם הדרושים
מכאן לאחיות. בהשוואה רבה חשיבות להם מייחסים שהממונים נושאים דהיינו הממונים,
צורך רואות עצמן שהן אלה מאשר נושאים ביותר האחיות את להכשיר מעוניינים היו שהממונים

בהם.

קהילתיות במרפאות אחיות בקרב ההכשרה לביצוע מועדפים הרכבים 8.4.5
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים, בנוסף הדעת, את לתת יש הכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שהוצג כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.
נשאלו האחיות הלומדים. אוכלוסיות של הרכבים לגבי האחיות העדפות ועל הדרושים ההכשרה
בעלי של רשימה לאחיות הוצגה להן. הרצויים הלימוד הרכבי לגבי שלהן ההעדפות על בסקר
בתחום בהשתלמות ללמוד מעוניינות היו תפקידים בעלי אלו עם נשאלו והן שונים תפקידים
תשע מתוך ביותר עליהם המועדפים ההרכבים שלושת את לבחור נדרשו המרפאה אחיות הזיקנה.

אפשרויות.

עדיפות ,(£559) סוציאליים עובדים עם יחד להשתלמות ניתנה ראשונה עדיפות כי עולה 44 מלוח
מרפאים עם להשתלמות שלישית ועדיפות (£449) מרפאה רופאי עם יחד להשתלמות ניתנה שנייה
ניתנה נמוכה עדיפות .(£389) המרפאה צוות כל עם יחד ולהשתלמות (£399) ופיזיותרפיסטים בעיסוק

בבתיחולים. ואחיות מרפאה אחיות עם יחד להשתלמות

מעוניינות האחיות כלומר, ביןמקצועיות, בהשתלמויות המרפאה אחיות בקרב עניין קיים כי נראה
עניין ישנו כי לציין מעניין הסיעוד. מתחום שלא אחרים מקצועות בעלי עם יחד להשתלם

מרפאה. אחיות עם לא אך מרפאה רופאי עם בהשתלמויות
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בתחום להשתלמות המשתלמים קבוצת הרכב של העדפות  קהילתיות במרפאות אחיות :44 לוח
(באחוזים) הזיקנה

האחיות אחוז המשתלמים קבוצת הרכב
19 מרפאה לאחיות רק

עם: יחד מרפאה אחיות
25 הציבור בריאות אחיות
18 בתיחולים אחיות
39 ופיזיותרפיסטים בעיסוק מרפאים
55 סוציאליים עובדים
44 המרפאה רופאי
38 האחות עובדת בה המרפאה צוות

התכופיםשיש מהקשרים לנבוע עשויה סוציאליים עובדים עם להשתלמות שניתנה הגבוהה העדיפות
נמצאה דומה תופעה .(8.2 סעיף (ראה הרווחה בלשכות במיוחד הסוציאליים העובדים עם לאחיות

בקהילה. בעיסוק והמרפאים הפיזיותרפיסטים לגבי גם

ניתנו קורסים שני כי נמצא ,4 בפרק שהוצגו כפי היום, המוצעות התכניות דגמי את בוחנים אם
לשלושה אחד עיון יום ניתן בנוסף סוציאליים. עובדים עם יחד לאחיות ניתנו ושניים בלבד לאחיות

ופרהרפואיים. סוציאליים עובדים אחיות, הכוללים שונים עיסוק בעלי

ההמשכית ההכשרה תכניות צריכות המרפאה, אחיות בדרישת מתחשבים אם כי עולה מכאן
זו תפיסה כי ייתכן בתפקיד. ו/או בארגון המתמחה מהסוג ולא כוללניות בעיקרן להיות בזיקנה
ולכן והפרהרפואיים הסוציאליים השירותים ממערך כחלק תפקידה את האחות לראיית קשורה

בקהילה. בקשיש בטיפול דומים עניין תחומי יוצרת אלה גורמים עם המשולבת העבודה

השונים התפקידים בעלי של ההעדפות את המשווה 10 בפרק אלה מהיבטים חלק לבחון נחזור
בסקר. שנבחנו

בתחום המשכית להכשרה תכניות לבניית תשומהחשובה לשמש יכולים זה בפרק המוצגים הנתונים
גם בסקר, שנבדקו האחרות לאוכלוסיות בדומה המרפאה. אחיות לאוכלוסיית הזיקנה
מתכנית ביותר ספק, ללא צורך, ויש הכשרה דרושה בהם נושאים של מגוון יש זו באוכלוסייה

הללו. הנושאים מגוון את לכסות כדי אחת השתלמות
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להכשרה צרכים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות .9
הזיקנה בתחום המשכית

האחיות אוכלוסיית היא זה בסקר נבדקו שלה ההכשרה שצורכי והאחרונה החמישית האוכלוסייה
של הדיון בקבוצות דורגו אלה אחיות כלליים. בבתיחולים לאגריאטריות, נבחרות, במחלקות
תכניות בפיתוח להן לתת שיש הקדימות מבחינת שני במקום בסקר שהתקיימו המקצוע אנשי

.(3 פרק (ראה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה

הוחלט זו בקבוצה גם זה, בסקר שנכללו הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים לעובדים בדומה
קשישים: של גדול ריכוז בהן שיש לאגריאטריות מחלקות בחמש העובדות באחיות להתמקד

ואורולוגית. אורתופדית כירורגית, נוירולוגית, פנימית,

שנעשה לזה דומה באורח זו באוכלוסייה נבחנו הזיקנה בתחום המשכית להכשרה הצרכים
היה ניתן לא בסקר, האחרות מהאוכלוסיות בשונה זאת, עם יחד שבסקר. האחרות באוכלוסיות
את הממונים של התפיסה לבין צורכיהן את תפיסתן בין ההלימה את האחיות בקרב לבחון

בבתיהחולים. הסיעוד שירותי מנהלי מצד שהיתה המועטה ההיענות בשל וזאת צורכיהן,

ואת בזיקנה, המשכית להכשרה שלהן הקודמת החשיפה את האחיות, מאפייני את נציג זה בפרק
להן. הדרושים ההכשרה תחומי

המידע ואיסוף הסקר אוכלוסיות 9.1
קיים לא אחיות. לפי ולא מחלקות לפי נדגמה בסקר שנכללו המחלקות בחמש האחיות אוכלוסיית
אלה. במחלקות האחיות את לדגום היה ניתן שמתוכו בתיהחולים אחיות על נתונים מאגר בארץ
באשר מדויקים אומדנים לתת התקשו אלה, מערכות בניהול המעורבים הגורמים מזאת, יתרה
גודל לגבי שנתקבלו אומדנים לפי שנבחרו. ובמחלקות בבתיהחולים זו אוכלוסייה לגודל
לתקנים). ולא לאנשים (הכוונה מחלקה בכל אחיות בכ15 מספרן נאמד האחיות, אוכלוסיית

לצורך שנבחרו הסוגים מחמשת מחלקות 202 יש בארץ כי נמצא (1994) הבריאות משרד נתוני לפי
400 (עד גודלו ביתהחולים, סוג בין הבחנה תוך מחלקות 27 נדגמו אלה מחלקות מתוך הסקר.
המחלקות ושבע עשרים ציבורי). ומגזר קופתחולים הבריאות, (משרד ובעלות מ400) ופחות מיטות

בארץ. בתיהחולים 26 מתוך ב18 נמצאות שנדגמו
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כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות מדגם :45 לוח

מחלקות מספר המחלקות מספר המחלקות מספר
שנענו שנדגמו בארץ המחלקות

22 27 202 סהכ
7 8 83 פנימית
4 5 53 כירורגית
3 5 27 אורתופדית
3 4 18 נוירולוגית

5 5 2\_ אורולוגית

להפיץ נתבקשו והם שבמדגם מבתיהחולים אחד בכל הסיעוד שירותי למנהלי הועברו השאלונים
האחיות כל נתבקשו שנדגמה, מחלקה בכל ביתחולים. באותו שנדגמו למחלקות השאלונים את
.1994 נובמבר עד נמשך המידע ואיסוף 1994 ביוני נעשתה השאלונים הפצת השאלונים. את למלא
כי היתה ההערכה ולפיכך אחיות כ15 בממוצע יש מחלקה בכל כי היתה ההנחה כאמור,
27 מתוך מ22 אחיות של שאלונים 201 התקבלו בסךהכל אחיות. 405 תמנה המדגם אוכלוסיית
המשוער האחיות מספר ולפי 81^, הוא מחלקות לפי ההיענות שיעור לפיכך, שנדגמו. המחלקות

אלה. במחלקות האחיות מכל כ^50 הוא ההיענות שיעור
ץ

שנכללו בתיחולים שלושה זמן. של מרובה השקעה ודרש למדי איטי היה האחיות של ההיענות קצב
במקומם, נהריה. וביתחולים הרהצופים הדסה כרם, הדסהעין והם: פעולה לשתף סירבו במדגם

וולפסון. יפה הלל צדק, שערי בבתיהחולים מחלקות נדגמו

ביקור יפה, הלל  פנימית (1) מחלקות: סוגי לפי המידע נאסף שמהם בתיהחולים פירוט להלן
(3) שיבא; קפלן, רוטשילד,  אורתופדית (2) זיו; ורבקה שיבא רמב"ם, מאיר, בילינסון, חולים,
והכרמל; וולפסון שיבא,  נוירולוגית (4) וולפסון; צדק, שערי פוריה, איכילוב, סורוקה,  אורולוגית

ויוספטל. ברזילי איכילוב, סורוקה,  כירורגית (5)

3,030 של משוערת לאוכלוסייה ונופח מחלקות לפי האוכלוסייה שקלול נעשה הנתונים עיבוד לצורך
זה. בסקר שנבחרו המחלקות בחמש אחיות

בתי מ18 אחד בכל הסיעוד שירותי למנהלות גם שאלונים נשלחו מהאחיות, המידע לאיסוף בנוסף
במחלקות האחיות של להכשרה הצרכים לגבי עמדותיהן על ללמוד כדי במדגם שנכללו החולים
הכל בסך כאשר נמוכה, היתה הסיעוד שירותי מנהלות היענות ביתחולים. באותו במדגם שנכללו
במחלקה. קליניות ממפקחות ושניים הסיעוד שירותי ממנהלת אחד שאלונים: שלושה התקבלו
לבין האחיות עלידי הצרכים ראיית בין השוואה לערוך היה ניתן לא זו נמוכה היענות בשל כאמור,

עליהן. הממונים עלידי צורכיהן תפיסת
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ומקצועיים אישיים מאפיינים 9.2
(ראה מנשים כולה כמעט מורכבת הכלליים בבתיהחולים הנבחרות במחלקות האחיות אוכלוסיית

שנים. 36 הוא והחציון 37 הוא הממוצע הגיל 4.(46 לוח

אחיות של דומים שיעורים מעשיות. הן ו£419 מוסמכות הן (£599) מהאחיות ומעלה מחצית
של בתיהחולים על הכללית מקופתהחולים הנתונים לפי נמצאו ו£469) £549) ומעשיות מוסמכות
לכל מתייחסים קופתהחולים של הנתונים .(1993 הכללית בקופתחולים אדם כוח (תכנון הקופה
יש זה. בסקר שנכללו המחלקות בחמש העובדות לאחיות רק ולא בבתיחולים העובדות האחיות
בידינו אין האחרות. במחלקות האחיות של לזה דומה אלה במחלקות האחיות פרופיל כי להניח
הבריאות. משרד בחסות המופעלים בבתיהחולים ההכשרה סוג לפי האחיות התפלגות על מידע

בתחום התמחו לא מרביתן כי נמצא הזיקנה, בתחום בהכשרה המחלקה אחיות של הרקע מבחינת
אלה. במחלקות מהאחיות ל£309 מגיע המתמחות אחוז הבסיסית. הכשרתן במסלול זיקנה

(באחוזים) אישיים אפיונים  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :46 לוח

עובדים אחוז כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות של אישיים אפיונים
100 מין
91 נשים
9 גברים

100 ג'ל
31 30 עד
31 4031
38 41 +

100 השכלה/הכשרה
41 מעשית
12 תואר עם מוסמכת
47 תואר ללא מוסמכת
100 זיקנה בתחום השכלה
30 בזיקנה מסלול/התמחות עברו
70 בזיקנה מסלול/התמחות עברו לא

להם להיות שעשויות התפקיד של אפיונים מספר גם בסקר נבחנו האישיים, למאפיינים בנוסף
והקצאת ההעסקה, והיקף אופן נוכחי, בתפקיד ותק  האחיות של ההכשרה צורכי על השלכות

קשישים. עם לעבודה הזמן

נקבה. בלשון נשתמש נוחות מטעמי אך אחים הם 97" אמנם 4
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של בתפקיד ויותר, שנים עשר של רב ותק בעלות 42)הן *) מהאחיות ניכר אחוז כי עולה 47 מלוח
בין הקשר מבדיקת שנים. 8  והחציון שנים 11 הוא בתפקיד הוותק ממוצע זה. בביתחולים אחות
ומעלה מחצית מיטות), 400 (מעל הגדולים בבתיהחולים כי נמצא ביתהחולים גודל לבין ותק
הקטנים בבתיהחולים מהאחיות 329?< לעומת לפחות, שנים 10 של ותק בעלות הן (£589) מהאחיות
והחציון שנים, 9 תקן (סטיית שנים 13 הוא הגדולים בבתיהחולים האחיות של הוותק ממוצע יותר.
שנים, 7 תקן (סטיית שנים ל7 המגיע יותר הקטנים בבתיהחולים הממוצע לעומת שנים) 11 

בטיפול עוסקות שאינן במסגרות בעיקר הוא האחיות של הקודם הניסיון שנים). 4  והחציון
בית לטיפול במסגרות בעיקר קשישים, עם בעבודה קודם ניסיון יש מהאחיות לחמישית בקשיש.

ובמוסדות.

(באחוזים) תפקיד אפיוני  הכלליים בבתיהחולים נבחרות במחלקות אחיות :47 לוח
עובדים אחוז כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות של תפקיד אפיוני

100 בתפקיד ותק
15 שנתיים עד
27 שנים 52
16 שנים 105
42 שנים +10

100 העסקה תנאי
100 משרה לפי

שעות לפי
100 העסקה היקף
77 משרה 10(^76!^
16 m\yn759?;5^
7 משרה 507c

משרה %50n פחות

100 האחות מועסקת בה המחלקה סוג
77 רלוונטית* אחת במחלקה רק

יותר: או מחלקות בשתי
6 רלוונטיות מחלקות שתיהן
17 רלוונטיות+אחרות במחלקות

100 בקשיש לסיפול המוקדש הזמן אחוז
33 מהזמן £509 עד
37 . %7451%מהזמן
31 מהזמן ומעלה £759<

100 קשישים עם בעבודה קודם ניסיון
20 יש
80 אין

נוירולוגית. או אורתופדית אורולוגית, כירורגית, פנימית, *
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שלושהרבעים שבין משרה בהיקפי מועסקות (£ל77) האחיות רוב כי מראה ההעסקה היקף בדיקת
לפיכך השונות, המחלקות בין האחות של זמנה חלוקת אופן על מידע בידינו אין מלאה. למשרה

מסוים. מסוג במחלקה להעסקתה ולא בביתהחולים להעסקתה מתייחס ההעסקה היקף

במחלקה 319& פנימית, במחלקה עובדות מהאחיות £459 כי מראה מחלקות לפי האחיות הרכב
באורולוגית. עובדות ו£159 בנוירולוגית 11* אורתופדית, במחלקה 14* כירורגית,

המחלקות וסוג המחלקות מספר  היבטים שני עלפי המחלקה אחות תפקיד את לאפיין ניתן
במחלקה מועסקות (£779) האחיות רוב כי נמצא המחלקות, מספר מבחינת מועסקת. היא שבהן
מרבית כי נמצא המחלקה, סוג מבחינת אחת. ממחלקה ביותר מועסקות ו£ל23 בלבד אחת
ו£179 במחקר, הנכללות המחלקות סוגי חמשת מבין במחלקות רק מועסקות ($83<) האחיות
הסוגים מחמשת אחת אינה הנוספת המחלקה כאשר אחת ממחלקה ביותר מועסקות הנותרות

זה. בסקר שנכללו

הקשישה באוכלוסייה לטיפול מקדישות שהן הזמן אחוז הוא האחיות תפקיד של נוסף מאפיין
הזמן אחוז על מידע בידינו אין יותר. צעירות לאוכלוסיות מקדישות שהן הזמן לעומת במחלקות
ביותר העובדות מהאחיות ל£239 (הכוונה בנפרד מחלקה בכל לעבודה מקדישה שהאחות
חושב אחת, ממחלקה ביותר מהמקרים בחלק מועסקות שהאחיות מאחר אחת). ממחלקה
(חיבור במחקר שנכללו המחלקות סוגי בחמשת בקשישים לטיפול המוקדש הזמן אחוז של הממוצע
הזמן שיעור כמוכן, האחות). מועסקת בהן המחלקות במספר מחולק מחלקה בכל הזמן אחוז
ובהתאם האחיות של המשרה בהיקפי הבדלים בחשבון לוקח ואינו יחסי אומדן הוא כאן המוצג

מוחלטים. במונחים הזמן בהיקפי הבדלים לזה,
 ' .' *י יי י י י  .י■ ■ . י 1

באוכלוסייה לטיפול זמנן מחצית מעל בממוצע מקדישות מהאחיות 6870 כי מראה 47 לוח
באוכלוסייה לטיפול זמנן רוב את מקדישות מהאחיות כשליש כי לציין חשוב במחלקה. הקשישה
המטופלות האוכלוסיות אחת רק שהיא הקשישה, האוכלוסייה כי לראות מפתיע הקשישה.
מכך לנבוע עשויה זו תופעה האחיות. של העבודה מזמן כלכך גדול חלק תופסת שנדגמו, במחלקות
מכך או, אחרות גיל לקבוצות בהשוואה קשישים של יחסית גדול מספר יש אלה שבמחלקות
יהיה, אשר ההסבר יהיה אחרות. גיל בקבוצות הטיפול מאשר יותר רב זמן דורש בקשיש שהטיפול
הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה של והרלוונטיות החשיבות על בעקיפין מצביעים אלה ממצאים

בבתיחולים. לאחיות

בזיקנה המשכית להכשרה קודמת חשיפה 9.3
עשויה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה אלה במחלקות האחיות של הקודמת החשיפה מידת
מהאחיות כשליש כי ראינו הקודם בסעיף זה. בתחום להכשרה בהווה הקיים הצורך על להצביע
השתתפותן את גם בחן הסקר הבסיסית. במסגרתהכשרתן הזיקנה בתחום התמחו אלה במחלקות
האחרונות. השנים במהלך גרונטולוגיים בנושאים שונים ובקורסים בהשתלמויות האחיות של
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לגבי הדיווח .(4 בפרק הגדרה (ראה וכנסים עיון לימי השתלמויות בין הבחנה נעשתה בסקר כאמור,
האחרונות. לשנתיים עיון ימי ולגבי האחרונות, השנים חמש של זמן לפרק התייחס השתלמויות

370) הזיקנה בתחום בהשתלמות השתתפה לא מהאחיות אחת אף כמעט כי מראים הממצאים
בנושא. עיון ביום או בכנס השתתפו (£159) ומיעוטן השתתפו) בלבד

בהשתלמויות ההשתתפות היעדר נובע מידה באיזו היא אלו מממצאים העולה השאלות אחת
היצע קיימות. בתכניות חלק ליטול שלהן נכונות מהיעדר או הללו לאחיות הכשרה תכניות מהיעדר
לאחיות תכניות מספר הוצעו האחרונות השנים שש במהלך כי מראה 4 בפרק המוצג התכניות
קורסים). 2) סוציאליים עובדים כגון אחרים, מקצוע אנשי עם יחד ולאחיות קורסים) 3) בלבד
במערכת לאחיות או בקהילה לאחיות נועדו הן האם ברור לא אלה תכניות על הקיים מהמידע
ופחות בקהילה לאחיות יותר כוונו אלה תכניות כי נראה הקיים, החלקי המידע לאור האשפוז.
המסבירים הגורמים אחד הוא הקיים ההיצע כי ייתכן לפיכך, האשפוז. במערכות העובדות לאלה

הזיקנה. בתחום להשתלמויות אלה במחלקות האחיות של החשיפה היעדר את

הזיקנה בתחום המשכית להכשרה צרכים 9.4
(2) בהכשרה; העניין מידת (1) זו: אוכלוסייה לגבי בסקר נבחנו ההכשרה צורכי של היבטים ארבעה
הרצויה המסגרת (4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה בהם הנושאים
כאמור, היה, ניתן לא בסקר, שנכללו האחרות מהאוכלוסיות בשונה ההמשכית. ההכשרה לקבלת
עלידי שלהן הצרכים תפיסת לבין האחיות עלידי הצרכים תפיסת בין ההלימה מידת את לבחון
השונים. בבתיהחולים הסיעוד שירותי מנהלות של מאוד הנמוכה ההיענות בשל עליהן הממונים

הכלליים בבתיתחולים נבחרות במחלקות אחיות בקרב בזיקנה המשכית בהכשרה תעניין 9.4.1
השתלמות בתכנית היום להשתתף מעוניינות הן מידה באיזו נשאלו אלה במחלקות האחיות
כי סברו 1896 רב, עניין הביעו 5176 מאוד, רב עניין הביעו מהאחיות 2970 כי נמצא הזיקנה. בתחום

מעוניינות. לא בכלל ו£39 מועטה, במידה מעוניינות הן

הנושאים מספר של בבחינה גם לביטוי בא האחיות בקרב הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה העניין
האחיות כי נמצא לאחיות, שהוצגו ההכשרה נושאי 53 מתוך בהכשרה. מעוניינות האחיות בהם
רבה" ו"במידה מאוד" רבה "במידה להשתלמות בדרושים נושאים 30 בממוצע דירגו אלה במחלקות
מעוניינות מהאחיות אחוזים שלושהעשר נושאים). 30 הוא והחציון נושאים, 15 היא התקן (סטיית
נושאים; ב3021 מעוניינות 227" נושאים; ב2011 מעוניינות נוספות 1570 נושאים; ב10 להשתלם

ויותר. נושאים ב31 עניין הביעו הנותרות ו^50

בתפקיד ותק כולל האחיות אפיוני לבין להשתלמות הדרושים הנושאים מספר בין קשר נמצא לא
עובדת היא בהן המחלקות סוגי בזיקנה, התמחות לימודי קשישים, עם בעבודה ניסיון נוכחי,
והזמן ואחרת) רלוונטית  מעורבות במחלקות או החמש, מתוך אחת  בלבד רלוונטית (מחלקה
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בהכשרה בסיסי "חסך" קיים כי מראה אלה קשרים היעדר במחלקה. בקשישים לטיפול המוקדש
אלה. במחלקות האחיות את המאפיין הזיקנה בתחום

האם מהשאלה גם עולה רבים בתחומים בזיקנה המשכית להכשרה הרבה הדרישה של אחר היבט
להן הדרושות מאלה שונות מיומנויות מהאחיות דורשת ביתהחולים במסגרת קשישים עם העבודה
(927") אלה במחלקות האחיות כל כמעט הביניים). (בגיל יותר הצעירה האוכלוסייה עם בעבודה
היו האחיות עלידי שהועלו השכיחים ההכשרה נושאי בין מיוחדות. מיומנויות דרושות כי ציינו
תפקוד של הערכה מאחיות); 2270) והקשבה סבלנות מגע, יותר שונה, גישה הבאים: הנושאים
היבטים ;(1070) תרופות כולל שונים רפואיים צרכים ;(1470) יומיומיות בפעילויות ותפקוד מוטורי
הנפשי והמצב (770) הזדקנות של פיזיולוגיים היבטים ;(770) בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים
של יותר הרפואיים בהיבטים רבה התמקדות קיימת כי עולה זו רשימה מתוך .(870) הקשיש של
של המיוחדים ובהיבטים לקשיש ביחס הקשורות במיומנויות בהכשרה הצורך בצד בקשיש הטיפול
לאחיות. הכשרה דרושה בהם בתחומים בדיון בהמשך אלה לנושאים נחזור החברתינפשי. מצבו

הכלליים בבת'הרוול'ם נבחרות במחלקות אחיות בקרב הכשרה דרושה בהם הנושאים 9.4.2
הנושאים את גם בחנו הנושאים, במספר ביטוי המוצא בהכשרה הצורך היקף בחינת על בנוסף
מרכיב היא להשתלמות הדרושים הנושאים רשימת הזיקנה. בתחום להשתלמות ביותר הנדרשים

לאחיות. הכשרה תכניות פיתוח להכוונת בסיס לשמש ומטרתה הסקר של מרכזי

הממוצע הציון לפי הנושאים, 53 מתוך להכשרה, ביותר הדרושים הנושאים עשרת את מציג 48 לוח
האחיות בקרב הנושאים 53 לכל התשובות התפלגות את המפרט 13 נספח (ראה נושא כל של

אלה). במחלקות

בהיבטים בעיקר מתרכזים להשתלמות ביותר הדרושים הנושאים עשרת כי מראים הממצאים
של הרפואיים בהיבטים ופחות בקשיש הטיפול של והחברתיים הפסיכולוגיים בהיבטים הקשורים

הטיפול.

המיוחדות למיומנויות בהתייחסותן האחיות עלידי שהועלו לנושאים זו רשימה משווים אם
לקשיש המיוחדת הגישה כי נראה אחרות, באוכלוסיות בטיפול לעומת בקשיש בטיפול הדרושות
יחד הללו. המבט נקודות שתי בין התאמה יש בהם תחומים הם הנפשי, במצבו להתחשב והצורך
פחות מבוטא המיומנויות, ברשימת המודגש הקשיש, של הרפואיתפקודי ההיבט כי נמצא זאת, עם
אלה שבתחומים הוא לכך האפשריים ההסברים אחד ביותר. הדרושים הנושאים עשרת של ברשימה
החברתי התחום לעומת בקשיש בטיפול הדרוש והידע המקצועיים הכישורים את לאחיות יש

נתקלת בהם הקשיים רקע על בהמשך, זו סוגייה נבחון ומיומנות. ידע פחות להן יש בו פסיכולוגי
בעבודתה. האחות

r
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ביותר הדרושים הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :48 לוח
התקן וסטיית ממוצע ציון לפי להשתלמות

ממוצע ציון
תקן וסטיית להכשרה ביותר הדרושים הנושאים

31 . בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
(0.9)
3 1 קשישים לגבי וזכויות חוקים הכרת

(0.9)
3 0 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע

.(0.8)
3 0 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות

(0.9)

3 0 משפחותיהם ועם למות שנוטים חולים עם להתמודד דרכים
(0.9)
3 0 וטיפול הערכה שיטות קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי

(0.9)
2 9 ושכול אובדן עם להתמודד לקשישים עזרה

(0.9)
2 9 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות

(0.9)
2 9 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום

(0.9) ;

2.9 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
(1.0) .

קודמת הכשרה קודם, ניסיון ותק, כגון האחיות מאפייני בין קשר נמצא לא כי לראות מעניין
מידת לבין ואחרת), רלוונטית של הרכב או בלבד (רלוונטית עובדת היא בה המחלקה וסוג בזיקנה

הרשימה. בראש הנמצאים הנושאים לעשרת הדרישה

רמה בין הבחנה תוך הדרושה, ההכשרה רמת על ברשימה מהנושאים אחד כל לגבי נשאלו האחיות
מאוד" רבה "במידה להשתלמות נדרשו אשר הנושאים 25 מתוך כי נמצא מתקדמת. לרמה בסיסית
לאחד, פרט הנושאים, כל נדרשו 60£9מהאחיות) (לפחות האחיות מרבית עלידי רבה" ו"במידה
היא "בסיסית" לרמה הדרישה יותר, נמוכה דרישה יש להם בנושאים כי מעניין מתקדמת. ברמה
מסוימים, בנושאים בסיסי ידע לאחיות שיש כך על להצביע יכול זה ממצא יותר. ושכיחה נפוצה
הן ולכן הזיקנה בתחום שלהן ההתמחות לימודי במהלך או והוותק הניסיון מתוך רכשו אותו
המשמעות הוא המתקדמת ברמה להתמקדות אחר הסבר יותר. מתקדמת ברמה הכשרה מחפשות
לנמוכה, גבוהה איכות בין להבחנה מתקשר "מתקדמת" המונח כי ייתכן זה. לממד נתנו שהאחיות
בעלת השתלמות לבין יותר כללי צביון בעלת השתלמות בין המבחין בהכשרה, כשלב נתפס ואינו
רלוונטיים פחות הם בהכשרה יותר קטן עניין יש בהם הנושאים כי ייתכן בנוסף, התמחות. של צביון
ומעמיק רב בידע צורך יש לעומתם, ובסיסית. מינימלית היא בהם הדרושה הידע רמת ולכן לעבודה

האחיות. של לעבודתן מאוד רלוונטיים שהם נושאים באותם יותר
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.(49 (לוח ביותר הנמוכה הדרישה בעלי הנושאים גם נבדקו ביותר המבוקשים לנושאים בנוסף
הבריאות, מתחום מסוימים נושאים עבודה, של למיומנויות השייכים נושאים בולטים זו ברשימה

ביןדוריים. יחסים כגון יותר, כלליים ונושאים ושמיעה, ראייה כגון

תוכני את לראות מסוים קושי יוצר הללו הנושאים עלידי המכוסים והתחומים הנושאים ריבוי
לתחומים הנושאים למיון כבסיס גורמים ניתוח ביצענו כאמור, האחיות. עלידי הדרושים ההכשרה
חמש כל של הצרכים על שנתקבל המידע בסיס על בוצע הגורמים ניתוח .(12 לוח (ראה

האוכלוסיות. לכל הנושאים של אחיד מיון ליצור כדי בסקר שנבדקו האוכלוסיות

שהביקוש להשתלמות הנושאים עשרת  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :49 לוח
התקן וסטיית ממוצע ציון לפי ביותר הנמוך היה להם

ממוצע ציון
תקן וסטיית דרושים הפחות הנושאים

2.0 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה

2.2 שואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות

2.2 קשישים אצל ראייה בעיות

2.3 הקשישים אצל שמיעה בעיות
(0.8)

.2.3 י "י ■■'■■■. .י ■■■,. ביןדוריים יחסים
(08) .

23 .,..■. . קשישים עם קהילתית עבודה שיטות

2.3 עיסוק וניתוח זמן תכנון

2.4 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן קשישים כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות

2.4 . . ומשפחותים קשישים עם פרטנית עבודה שיטות

2.4 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות

הגורמים בניתוח שזוהו ההכשרה תחומי בתשעה שבסקר במחלקות האחיות של העניין את בחנו
כל את האחיות דירוג לפי התחום של הממוצע הציון חושב תחום לכל .(3836 בעמ' פירוט (ראה
הם הרשימה בראש הנמצאים התחומים שלושת כי מראה 50 לוח תחום. לאותו השייכים הנושאים
הרשימה בתחתית בזיקנה. כלליות וגישות לקשישים שירותים הכרת בקשיש, נפשי בטיפול סוגיות
קשר נמצא לא כי לראות מעניין קשישים. עם עבודה ושיטות חברתיות סוגיות של התחומים מצויים

קשישים. עם בעבודה קודם וניסיון הנוכחי בתפקיד ותק לבין התחומים של הדירוג בין
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פי על זיקנה בנושא השתלמות תחומי  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :50 לוח
תקן וסטיית התחום של הממוצע הציון

ממוצע ציון התחום
3 0 בקשיש נפשי טיפול

(0.7)
3 0 לקשישים השירותים מערכת הכרת

(0.6)
2 9 בזיקנה כלליות גישות
(.8)
2 7 במיסוד סוגיות

(0.7)
2 7 בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות

(0.9)
2 6 וארגון מינהל

(0.5)
2 6 בקשישים בטיפול ובריאותיים רפואיים היבטים

(0.6)
2 6 בזיקנה חברתיות סוגיות

(0.7)
2 3 קשישים עם עבודה שיטות

(0.7) .

הכלל"ם בבת'תחולים נבחרות במחלקות אחיות בקרב בקשישים בטיפול קש"ם 9.4.3
האחות נתקלת בהם בעבודה הקשיים בדיקת הוא ההשתלמות צורכי של לבחינה אחרון היבט
על להצביע עשויים מתמודדת היא עמם הקשיים בביתהחולים. הקשישה באוכלוסייה בטיפול
מדווחות (717) האחיות רוב כי מראים הממצאים ההמשכית. ההכשרה בתחום מסוימים צרכים

קשישים. עם עבודתן במסגרת בקשיים נתקלות שהן כך על

למצבו הנוגע הקושי הוא מהאחיות רבות התייחסו אליו הבולטים הקשיים אחד כי עולה 51 מלוח
הקשיש, בדידות ושפה, תקשורת בעיות למשל, זה. מצב עם האחות של והתמודדותה הקשיש של
פיזי קושי שברים, בגלל תפקוד אי הקשיש, מצד אמון וחוסר חשד למצבו, הקשיש הסתגלות קשיי
בקשיש לטיפול נוגעים אחר מסוג קשיים קוגניטיבי. בתפקוד ירידה היגיינה, בעיות הקשיש, בבדיקת
בסידור בעיות פתרונות, היעדר למשל, בקהילה, פתרונות של ההיבט ובמיוחד החיצונית, במערכת

הקהילה. עם פעולה שיתוף בקהילה, הגורמים עם לעבודה ברורים נהלים היעדר מוסדי,

האחיות. מתמודדות עמם הקשיים לבין הדרושים ההכשרה תחומי בין מסוימת זיקה לראות ניתן
רבה במידה מתקשר בתפקודו, נפשיים והיבטים מצבו הקשיש, של עולמו בהבנת שלהן העניין
הכרת של בתחום שלהן הרב העניין גם בעבודתן. אלה מצבים עם בהתמודדות שלהן לקושי
בקשיש הטיפול המשך בהבטחת מתנסות הן בהם מהקשיים כנראה, נובע, לקשישים השירותים

בקהילה.
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(באחוזים) קושי סוגי של שכיחות  הכלליים בבתיהחולים נבחרות מחלקות אחיות ;51 לוח
הקשיים* אחוז קשיים סוגי

59 פיזיולוגיים) היבטים (כולל עמו האחות והתמודדות הקשיש של המיוחד מצבו
15 בקהילה פתרונות היעדר

. 19 במערכת בקשיש בטיפול בעיות
8 . הקשיש משפחת עם בהתמודדות בעיות
7 לבעיותיהם מודעות וחוסר בחברה לקשישים היחס
3 מקצועית והתייעצות הדרכה היעדר
2 העסקתו ותנאי בארגון העובד של מקומו

.1.8 לעובד קשיים מספר ממוצע אחד. מקושי יותר לציין יכול עובד *

שעלו הנושאים לבין הקשיים בין זיקה למצוא גם ניתן הצרכים, לבין הקשיים שבין לזיקה בנוסף
לטיפול לעומת בקשיש לטיפול לדעתן הדרושות המיוחדות למיומנויות האחיות בהתייחסות
עם יחד עמו. והתמודדות הקשיש של עולמו בהבנת הצורך עלה כאן גם יותר. הצעירות באוכלוסיות
לחשיבות בהשוואה הבריאותי בתחום יותר רבה התמקדות על מראה המיומנויות של הבחינה זאת,
שבתחום מכך לנבוע עשוי הדבר כאמור, להכשרה. הדרוש כתחום זה לתחום המיוחסת המועטה
זה. בתחום להכשרה בולטת דרישה אין ולפיכך מספיקים, ומיומנות ידע לאחיות יש הבריאות

הכלליים בבתיתחולים נבחרות במחלקות אחיות בקרב להכשרה מועדפים הרכבים 9.4.4
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים, בנוסף הדעת, את לתת יש ההכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שהוצג כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.
אחיות הלומדים. אוכלוסיות של ההרכבים לגבי העובדים העדפות ועל הדרושים ההכשרה
והן הזיקנה בתחום בהשתלמות ללמוד מעוניינות היו תפקידים בעלי אלו עם נשאלו המחלקות

אפשרויות. 13 מתוך ביותר עליהן המועדפים ההרכבים שלושת את לבחור התבקשו

הלומדים קבוצת של המועדפים להרכבים באשר האחיות של בדעות שונות קיימת כי עולה 52 מלוח
השתלמות היו יותר גבוהה עדיפות ניתנה להם ההרכבים שני הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה
קבוצת .(£389) שונים בבתיחולים זהות ממחלקות אחיות ועם (4^) במוסדות אחיות עם יחד
צוות הציבור, בריאות אחיות כוללת: המחלקות מאחיות $309620 התרכזו בה נוספת, הרכבים
בבתי העובדות ואחיות בבתיחולים סוציאליים עובדים בקהילה, סוציאליים עובדים המחלקה,
ועם בקהילה ואחיות רופאים עם ללמוד העדיפו במחלקות מהאחיות קטן אחוז אלה. חולים

ופיזיותרפיסטים. בעיסוק מרפאים
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המשתלמים קבוצת הרכב של העדפות  כלליים בבתיחולים נבחרות מחלקות אחיות :52 לוח
(באחוזים)

האחיות אחוז המשתלמים קבוצת הרכב
23 זה בביתחולים העובדות אחיות רק

38 שונים בבתיחולים מחלקות מאותן אחיות
23 שונים בבתיחולים שונות ממחלקות אחיות

עם: יחד
11 מרפאה אחיות
28 הציבור בריאות אחיות
41 במוסדות אחיות
21 בבתיחולים סוציאליים עובדים
25 בקהילה סוציאליים עובדים
15 במוסדות סוציאליים עובדים
17 בביתחולים רופאים
17 בקהילה רופאים
13 ופיזיותרפיסטים בעיסוק מרפאים
30 עובדת האחות בה המחלקה צוות

דהיינו והארגון, העיסוק ברמת המתמקדות להשתלמויות העדפה קיימת כי מראים אלה ממצאים
אחיות עם דהיינו העיסוק, ברמת המתמחות והשתלמויות אלה, ממחלקות אחיות עם השתלמויות
עשוי ממוסדות אחיות עם בשילוב בלימוד הבולט העניין ממוסדות. ובמיוחד אחרות, ממסגרות
למסגרות בהשוואה ביתהחולים לבין המוסד בין הקיים המסוים הארגוני מהדמיון לנבוע
הגורמים אחד זה וכנראה אשפוזיות מערכות הן וביתהחולים, המוסד המסגרות, שתי הקהילתיות.

במוסדות. אחיות עם ללימוד המחלקות אחיות של הבולטת ההעדפה את המסבירים

ניתנו קורסים שני כי נמצא ,4 בפרק שהוצגו כפי היום, המוצעות התכניות דגמי את בוחנים אם
לשלושה אחד עיון יום ניתן בנוסף סוציאליים. עובדים עם יחד לאחיות ניתנו ושניים בלבד לאחיות
להן האחיות סוגי על מידע בידינו אין ופרהרפואיים. סוציאליים עובדים אחיות,  שונים תפקידים
בריאות (מרפאות בקהילה אחיות או בתיחולים אחיות אם ברור לא ולפיכך אלה תכניות נועדו
תכניות של  מהתכניות חלק של המוצעת המתכונת כי נראה בתכניות. השתתפו אכן הציבור)
להשתלמות העדפה קיימת כי לזכור יש זאת, עם האחיות. העדפות את תואמת  העיסוק ברמת

שונות. ממחלקות אחיות או המרפאה אחיות עם ופחות במוסדות אחיות עם

אלה העדפות כמה עד האחיות, של בהעדפות הרבה השונות את מסבירים גורמים אלו ברור לא
להרכבים, בהתייחסותן האחיות חשבו עליהם מהתחומים דהיינו להכשרה, מהנושאים מושפעות
מאפיוני או ביתהחולים, גודל או האחות עובדת בה המחלקה סוג כגון ארגוניים, מאפיונים או

במחלקה. ותפקיד ותק כגון האחיות, של התפקיד
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כאמור, הדרושים. ההכשרה לתחומי באשר הממונים של הראייה זווית את לבחון חשוב לבסוף,
הנמוכה ההיענות בשל בבתיהחולים הסיעוד שירותי מנהלי של הראייה זווית על מידע בידינו אין

שהועברו. לשאלונים שלהם

רב עניין זו באוכלוסייה אין כי עולה המחלקה אחיות של ההשתלמות צורכי מבחינת לסיכום,
חשובה תשומה לשמש יכולים זה בפרק המוצגים הנתונים זיקנה. בנושא בהשתלמויות בהשתתפות
האחרות לאוכלוסיות בדומה זו. לאוכלוסייה הזיקנה בתחום המשכית להכשרה תכניות לבניית
דרושה ספק, וללא הכשרה. דרושה בהם נושאים של מגוון יש זו באוכלוסייה גם בסקר, שנבדקו

הללו. הנושאים את לכסות כדי אחת השתלמות מתכנית יותר
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המשכית הכשרה וצורכי אפיונים  הסקר אוכלוסיות בין השוואה .10
הזיקנה בתחום

בסיס יש האם היא הסקר מאוכלוסיות אחת כל של בנפרד מהניתוח העולות השאלות אחת
דהיינו הזיקנה? בתחום שלהם ההכשרה צורכי לגבי השונים התפקידים בעלי בין כלשהו משותף
בין ההכשרה בצורכי דמיון יש האם ההכשרה? צורכי בין המבחין ממד אכן הוא התפקיד האם
מערכת? באותה העובדים שונים תפקידים בעלי בין או שונים, בארגונים העובדים דומה עיסוק בעלי
של לאלה יותר דומים הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים של צורכיהם האם למשל,
אחיות של לאלה יותר דומים שצורכיהם או שיקומיים ובבתיחולים במוסדות סוציאליים עובדים
פיתוח בהכוונת לסייע יכול השונים התפקידים בעלי בין והדמיון השוני נקודות איתור בתיהחולים?

השונות. לאוכלוסיות הזיקנה בתחום המשכית הכשרה תכניות

אולם הצרכים באיתור וחשוב בסיסי מיון ציר מהווה שהתפקיד היא ההשוואה של היסוד הנחת
היא ותפקיד תפקיד כל של בנפרד הבחינה מאחורי העומדת ההנחה בלעדי. מיון ציר אינו הוא
אלה מטלות וכי הארגונית, במערכת הפרט של המטלות עלידי מוכתבים להכשרה שהצרכים
ובביתחולים, במרפאה כגון שונות, מסגרות בשתי העובדות אחיות שתי כך, מתפקידו. נגזרות

שונים. הכשרה צורכי להן יהיו כי להניח יש ולפיכך שונות, במטלות יעסקו

במיון התומכים השונים, התפקידים בעלי עובדים בהם בארגונים הקשורים שיקולים קיימים כמוכן
פעילות לתכנון חשובה תשתית משמש התפקידים לפי המיון התפקידים. לפי ההכשרה צורכי
האחיות של הצרכים מה לדעת רוצים הכלליים בתיהחולים למשל, כך, זו. במערכת ההכשרה
הכשרה תכנית לפתח ההחלטה אחרות. במערכות אחיות של בצרכים מתעניינים ואינם שלהם
לארגון. ומארגון לתפקיד מתפקיד המשתנים המעסיקים, הגורמים של לשיקולים רבה במידה נתונה
אחיות על המפקחים מאלה אחרים גורמים בידי מצוי בתיהחולים אחיות על הפיקוח למשל, כך,
באחריות מתבצע אלה אוכלוסיות לשתי הכשרה פעילות תכנון לפיכך, הקהילתיות. המרפאות

שונים. ארגוניים גורמים של וביוזמה

ומקצועיות ארגוניות ברמות הצרכים של משולבת בבחינה וארגוני מקצועי עניין גם שקיים ייתכן
לבעלי המיועדות השתלמויות גם יש היום הקיים התכניות בהיצע כי רואים אנו למשל, כך, שונות.
העובדים התפקידים בעלי לכל המיועדות השתלמויות וגם בקשישים, המטפלים שונים תפקידים

היום. במרכזי העובדים לכל כגון מערכת, באותה

בעלי של בצורכיהם המפגש נקודות של לבחינה חשוב בסיס משמש בסקר שנאסף המידע
למשל, העיסוק, בציר עיקריים: צירים בשני להתרחש עשויות אלה מפגש נקודות השונים. התפקידים
סוציאליים ועובדים אחיות למשל, הארגון, בציר או במרפאות, ואחיות בבתיחולים אחיות
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המפגש נקודות של בחינה לאפשר יכול אלה צירים פני על ההשוואתי הניתוח בביתחולים. העובדים
מסוים תפקיד בעלי של בצרכים דמיון יש אם כלומר, שונים. תפקידים בעלי של ההכשרה בצורכי
כלליים בבתיחולים במוסדות, סוציאליים עובדים (כגון שונות ארגוניות במסגרות העובדים
יש אם מאידך, העבודה. מקום ולא הצרכים על שמשפיע הוא התפקיד כי להניח ניתן ושיקומיים),
סוציאליים ועובדים אחיות (למשל, ארגון באותו העובדים שונים תפקידים בעלי של בצרכים דמיון

הצרכים. סוגי על השפעה יש לארגון כי להניח נוכל כללי), בביתחולים העובדים

זאת ארגונים. בין להכשרה הצרכים בהשוואת ופחות תפקידים בין בהשוואה בעיקר מתמקדים אנו
בו היחיד הארגון שהוא הכלליים, בתיהחולים לגבי רק אפשרית הארגון ברמת שהשוואה משום

הסוציאליים. והעובדים האחיות  בסקר שנכללו התפקידים בעלי שני עובדים

התייחסות דורשת הזיקנה, בתחום ההמשכית ההכשרה צורכי על התפקיד השפעת של ההבחנה
קודם ניסיון בעבודה, ותק (כגון העובדים של הרקע אפיוני והם: אפשריים מתערבים משתנים לשני
בקשיש); לטיפול המוקדש הזמן אחוז הבסיסית, בהכשרה בזיקנה ההתמחות קשישים, עם בעבודה
בין מתווכים אלה גורמים כי ייתכן אחרות, במילים הזיקנה. בתחום להשתלמויות קודמת וחשיפה

הדרושים. ההכשרה ונושאי בהכשרה העניין מידת בהכשרה, הצורך היקף על התפקיד השפעת

והשוני המפגש נקודות על ונעמוד הסקר אוכלוסיות חמש בין והשוני הדמיון את נבחן זה בפרק
הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה וצורכיהן אפיוניהן מבחינת ביניהן

הסקר אוכלוסיות של הרקע אפיוני בין השוואה 10.1
גיל, מבחינת דומים תפקידים בעלי של בפרופיל דמיון נקודות מספר קיימות כי מראים הנתונים

בקשיש. לטיפול המוקדש הזמן ואחוז ההעסקה היקף בתפקיד, ותק

והעובדים האחיות הכלליים, בבתיהחולים האוכלוסיות שתי של בגילן דמיון קיים כי נמצא
נמצא אלה, שלוש מתוך האחרות. האוכלוסיות משלוש יותר צעירות אלה אוכלוסיות הסוציאליים.

האחרות. האוכלוסיות משתי ניכרת במידה יותר מבוגרות המרפאה אחיות כי

המסגרות בשתי העובדות האחיות כאשר אחרת מגמה על מצביעה הוותק של בדיקה זאת לעומת
עשוי זה ממצא ובמוסדות. בבתיהחולים מסגרות: באותן הסוציאליים מהעובדים יותר ותיקות
האחיות. בקרב מאשר הסוציאליים העובדים בקרב יותר גדולה תחלופה שקיימת כך על להצביע
צורכי כי מניחים אם העובדים. הכשרת על מסוימת השפעה להיות עשויה התחלופה להיבט
עשויה יותר רבה תחלופה קיימת בהם שבתפקידים הרי הפרט, של לתפקיד קשורים ההכשרה
הנכנסים החדשים העובדים את להכשיר עלמנת ההכשרה בתחום יותר תכופה התערבות להידרש

למערכת.
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אופן את ומבטא העובד של העבודה להיקף המתייחס (53 (לוח ההעסקה היקף הוא נוסף אפיון
תפקידים בעלי בקרב דמיון נמצא זה בהיבט גם משרות. ולא אנשים דהיינו המשרות, של האיוש
הסוציאליים שהעובדים בשעה מלאה, משרה של בהיקף מועסקות להיות נוטות האחיות דהיינו
נמצא בנוסף, ממשרה. יותר קטנים בהיקפים לעבוד נוטים בבתיהחולים הסוציאליים לעובדים פרט
להיות נוטים ממושך לטיפול ובמוסדות השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים כי
כי ייתכן הכלליים. בבתיהחולים הסוציאליים העובדים מאשר יותר קטנים בהיקפים מועסקים
גם יש ולפיכך בקשיש ממושך בטיפול עוסקות ששתיהן מכך נובע המסגרות בשתי מהדמיון חלק

התפקיד. של בתקינה מסוים דמיון

(באחוזים) ההעסקה והיקף ותק גיל,  אוכלוסיות בין השוואה :53 לוח
אחיות סוציאליים עובדים
בבתיחולים בבתיחולים בבתיחולים

מרפאות כללי שיקומיים כלליים במוסדות נבחרים מאפיינים
100 100 100 100 100 גיל

2 31 15 39 20 30 עד
27 31 31 31 35 4031
71 38 54 30 45 41 מעל
46 37 41 36 41 ממוצע
45 36 41 35 40 חציון
100 100 100 100 100 בתפקיד ותק
11 15 15 38 37 שנתיים עד
20 27 37 24 26 שנים 52
22 16 30 23 21 שנים 105
47 42 18 15 16 שנים 10 מעל
12 11 6 6 5 ממוצע
9 8 4 5 3 חציון

100 100 100 100 100 העסקה היקף
55 77 15 62 24 משרה $1007075,
23 16 26 3 29 משרה $517074,
22 7 59 35 47 משרה 507c עד

צורכי של בהקשר חשוב ממד זהו בקשיש. לטיפול המוקדש הזמן אחוז הוא להשוואה נוסף היבט
התפקיד בעל של לעיסוקו רלוונטי הקשישים נושא בה המידה על מצביע שהוא מאחר ההכשרה
בין ההשוואה יחסיים. במונחים העובדים הערכות את מבטאים הזמן אחוז על הנתונים הנדון.
המטפלות במערכות הפועלים תפקידים לבעלי רק רלוונטית התפקיד של זה אפיון לגבי התפקידים
במסגרות המועסקות הסקר אוכלוסיות שלוש בין ההשוואה בקשישים. רק ולא הגיל קבוצות בכל
התפקידים בעלי שלושת (1) עיקריים: ממצאים שני על מצביעה 1 בתרשים המוצגת רבגיליות
יותר גדול אחוז מקדישות המרפאות אחיות (2) בקשיש. לטיפול זמנם ממחצית למעלה מקדישים
מאחיות 5570  הכלליים בבתיהחולים סוציאליים ועובדים אחיות מאשר בקשיש לטיפול מזמנן
ו3570 בתיהחולים מאחיות 3170 לעומת בקשיש, לטיפול מזמנן 100707570 בין מקדישות המרפאות

בבתיהחולים. הסוציאליים מהעובדים
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בעלי בין השוואה בקשישים לטיפול המוקדש הזמן אחוז :1 תרשים
(באחוזים) תפקידים

0/0

100 100 100

60  ~ , I

כללי בבי"ח עו"0 מרפאה אחיות כללי בבי"ח אחיות

■ מהזמן 500/0 עד ם מהזמן 740/0510/0 H מהזמן 1000/0750/0



בקשיש הטיפול עם שההתמודדות שהניחה הסקר של המוצא השערת את מחזקים אלה ממצאים
ממצאים בנוסף, הקשישים. את בלעדית משרתות שאינן במסגרות גם רבה יחסית במידה מתרחשת
מבחינת (האחיות) תפקיד אותו בעלי של שונות קבוצות שתי בין הבדלים קיימים כי מראים אלה
הזמן ממד מבחינת לפחות הקשיש, של הייחודיים הצרכים עם להתמודדות חשופות הן בה המידה
הוא בקשיש לטיפול המוקדש הזמן היקף האם לקבוע עלמנת מידע בידינו איי בעבודה. המושקע
היקף דהיינו הדרוש, הטיפול אופי של או אלה במסגרות המטופלים הקשישים מספר של תולדה
ובמרפאות במחלקות הקשישים ריבוי אם יודעים איננו אחרות, במילים לטיפול. הדרוש הזמן
אחר מסוג בהתערבות צורך כאן שיש או, זו, באוכלוסייה לטיפול רבה זמן השקעת מחייב
המוקדש הזמן באחוז המרפאות לבין בתיהחולים בין השוני למשל, כך, טיפול. זמן יותר המצריכה
בלעדית המכוונות שונות בפעילויות עוסקות המרפאה שאחיות מכך לנבוע עשוי קשיש עם לעבודה
שבבתיהחולים בשעה וכדומה, סיעוד חוק של יישום סוכרת, מעקב לחץדם, מעקב כגון לקשישים,

והסוציאלי. הסיעודי הטיפול במהלך אלה לאוכלוסיות ייחודיות פעילויות קיימות לא

בקשיש הטיפול של הייחודי הצביון על לעמוד עלמנת יותר מעמיקה בחינה מחייב זה נושא
השונים. התפקידים בעלי על כך בשל הנוצר העומס ועל שנבדקו, במסגרות

הזיקנה בתחום הרקע מבחינת ה0קר אוכלוסיות בין השוואה 10.2
היקף להבנת חשוב רקע לספק העשוי אחר חשוב היבט הם הזיקנה בתחום קודמים והכשרה ניסיון

הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה היום הקיים הצורך

הזיקנה בתחום בעבודה הקודם הניסיון מבחינת האוכלוסיות חמש בין השוואה מציג 2 תרשים
הזיקנה. בתחום בסיסית בהכשרה קודם ורקע

עיקריות: מגמות שלוש עולות זו מהשוואה
הבסיסית. בהכשרתם בזיקנה שהתמחו העובדים שיעור מבחינת האוכלוסיות בין דמיון קיים (1)

יחידת או חטיבה הבסיסית בהכשרתם למדו הסוציאליים ומהעובדים מהאחיות כשליש דהיינו
הזיקנה. בתחום לימוד

שיקומיים) ובתיחולים (מוסדות ממושך לטיפול במסגרות הסוציאליים מהעובדים ניכר אחוז (2)

פחות מצויה זו תופעה בקשישים. בלעדית טיפלו בהם ממסגרות הנוכחית לעבודתם הגיעו
בתחום התמקצעות של מסוימת מגמה לראות ניתן לפיכך האחרים. התפקידים בעלי בקרב
המטפלות במסגרות היום גם ועובדות בעבר עבדו שתיהן  הקבוצות שתי בקרב הזיקנה

בקשישים.
התפקידים שלושת של הקודם לניסיון שונה משמעות יש אלה תפקידים לשני בהשוואה
הניסיון ולמעשה המשכי פחות דפוס זהו בשבילם רבגילית. במסגרת היום העובדים האחרים,
של הבעיות עם להתמודד להם לסייע שיכולה ניסיון של מסוימת תשתית מהווה הקודם
בשלושה העובדים של מזמנם ניכר אחוז לעיל, שראינו כפי הנוכחית. עבודתם במסגרת קשישים

רבגיליות. במסגרות היום עובדים שהם למרות בקשיש, לטיפול מוקדש אלה תפקידים
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וניסיון בסיסית בהכשרה קנה י בז התמחות עם העובדים שיעור :2 תרשים
(באחוזים) תפקידים בעלי בין השוואה קשישים: עם בעבודה קודם

601 ~~ 1

50

An _ 371 H 37J 1 36 36

0 במוסדות עו"0 שיקומי בבי"ח עו"0 כללי בבי"ח אחיות
כללי בבי"ח עו'י0 מרפאה אחיות

■ יקנה בז התמחות ם קשישים עם בעבודה קודם ניסיון



4*

*

במסגרות בעבודה קודם ניסיון בין קשר נמצא לא האוכלוסיות חמש בכל כי לראות מעניין (3)

בסיסית שהכשרה הדבר משמעות הבסיסית. בהכשרה הזיקנה בתחום התמחות לבין לקשישים
זה ממצא לקשישים. במסגרות עבודה של בקריירה בחירה מבטיחה אינה הזיקנה בתחום
הזיקנה בתחום הבחירה הזיקנה. תחום לגבי תפקיד כדי תוך בהכשרה הצורך את מחזק
לבעלי בעתיד. הזיקנה בתחום עיסוק מנבאת בהכרח אינה כי מראה הבסיסית בהכשרה
ההכשרה במסגרת שנבנתה קשישים עם עבודה של מסוימת תשתית יש שונים תפקידים
שתי של המצטבר האחוז על מסתכלים אם ולפיכך, קודמת. התנסות במסגרת או הבסיסית
אחיות הזיקנה. בתחום כלשהו בסיס יש התפקידים בעלי לרוב כי לראות נוכל אלה, פעילויות
הסוציאליים העובדים מצויים השני ובקצה תשתית, פחות להן שיש אלה הן המרפאה
לתפקיד כניסתם לפני הזיקנה לתחום כלשהי בצורה נחשפו מהם ניכר שאחוז במוסדות,

הנוכחי.

במסגרת החשיפה דהיינו הזיקנה, בתחום לידע קודמת לחשיפה הקשור נוסף היבט מציג 3 תרשים
של במתכונת יותר ארוכות לימוד מסגרות שהן להשתלמויות, חשיפה נבחנת המשכית. הכשרה

קצרות. לימוד מסגרות שהם עיון לימי בהשוואה קורסים

עיקריות: מגמות ארבע על מצביעים הממצאים
אחוז הפעילויות. סוגי בשני ההשתתפות בהיקף התפקידים חמשת בין הבדלים קיימים (1)

לתפקיד. מתפקיד משתנה עיון בימי והן בהשתלמויות הן המשתתפים
יותר חשופים היו שיקומים) ובתיחולים (מוסדות ממושך לטיפול במסגרות סוציאליים עובדים (2)

לראות מעניין האחרים. התפקידים שלושת מאשר עיון, וימי השתלמויות  הפעילויות סוגי לשני
בשעה הפעילויות, סוגי בשני השתתפו אלה במסגרות הסוציאליים העובדים מחצית כי גם
מיעוטם ורק עיון) ימי או (השתלמויות אחד פעילות בסוג להשתתף נטו האחרים שהעובדים

בשניהם. השתתפו (כ>$16)
פעילות לכל כמעט חשופות היו לא בסקר שנבחנו במחלקות הכלליים בתיהחולים אחיות (3)

זה. בנושא
וככל בהשתלמויות ההשתתפות מידת לבין בתפקיד ותק בין קשר נמצא התפקידים כל בקרב (4)
שונות. באוכלוסיות שונה הוותק השפעת בהשתלמויות. יותר רבה השתתפות יש עולה, שהוותק
בתפקיד יותר מועט ותק בעלי המסגרות בכל הסוציאליים העובדים כי נמצא למשל, כך,
השתתפו הסוציאליים מהעובדים שחלק כך על להצביע עשוי זה דבר האחיות. מאשר הנוכחי
הדבר, משמעות הנוכחי. בתפקידם ולאודווקא הקודם תפקידם במסגרת בהשתלמויות
הקודם. בתפקידם שלהם לצרכים יותר כוונה אלא הנוכחי לתפקידם כוונה לא שההשתלמות

לשקף עשויה הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה בפעילויות ההשתתפות במידת הקיימת השונות
עולה ההיצע, על מהנתונים העובדים. ובהשתתפות בהיענות הבדלים או התכניות בהיצע הבדלים
חלק אלה. תפקידים לבעלי מיוחדות השתלמויות ניתנו שלא כמעט האחרונות השנים בשש כי
היקף כי נראה לפיכך שונים. תפקידים לבעלי ומיועדות כוללניות הן שהוצעו מההשתלמויות
כוללניות בחלקן שונות, השתלמות לתכניות העובדים היענות את יותר מבטא הנוכחי ההשתתפות

תכניות. של הקיים ההיצע את מאשר שונים, תפקידים לבעלי המיועדות יותר,
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בהשתלמויות שהשתתפו העובדים שיעור :3 תרשים
האחרונות) עיון(בשנתיים ובימי האחרונות) השנים (בחמש

(אחתים) תפקידים בעלי בין השוואה 

1001 ■

80  70 72

57 1 ^^icZTl60  s^m ^^m o*

40 ^H f )\ ^H 35 34

20 ^^| ^^1 ^^^ ^^| 15

במוסדות עו"0 שיקומי בבי"ח עו"0 כללי בבי"ח אחיות
כללי בבי"ח עו"0 מרפאה אחיות

■ השתלמויות ם עיון ימי



על ענו הן בה המידה על לעמוד עלמנת אלה תכניות של התכנים על מפורט מידע בידינו אין
היקף בין הקיימים הקשרים של הבחינה השונים. בתפקידים העובדים של הנוכחיים הצרכים
יכולה בנושא בהכשרה היום הקיימת העניין מידת לבין שניתנו ההשתלמות בתכניות ההשתתפות
בתכניות ההשתתפות לבין היום הקיים הצורך בין הלימה יש בה למידה מסוים אינדיקטור לשמש

בעבר. אלה

הדרושים והתחומים בהכשרה העניין מבחינת ה0קר אוכלוסיות בין השוואה 10.3
העניין מידת (1) התפקידים: מבעלי אחד כל לגבי ההכשרה צורכי של היבטים חמישה נבחנו בסקר
(4) להכשרה; והשלכותיהם בעבודה קשיים (3) הכשרה; דרושה בהם הנושאים (2) בהכשרה;
העובדים עלידי הן להכשרה הצרכים תפיסת (5) ההמשכית. ההכשרה לקבלת הרצויה המסגרת
בבתיהחולים הסיעוד שירותי על הממונים בקרב נמוכה היענות בגלל עליהם. הממונים עלידי והן
ולכן אלה בבתיחולים נבחרות במחלקות האחיות צורכי את תפיסתם על מידע לנו אין הכלליים

האחרות. האוכלוסיות ארבע לגבי רק נבחן החמישי ההיבט

(באחוזים) הזיקנה בתחום בהשתלמויות העניין מידת  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :54 לוח
אחיות סוציאליים עובדים

בבתיחולים בבתיחולים בבתיחולים בהשתלמות העניין מידת
כלליים מרפאה שיקומיים כלליים במוסדות הזיקנה בתחום

100 100 100 100 100 0הכ
29 37 64 45 58 מאוד רבה במידה
51 42 24 45 35 רבה במידה
18 17 8 10 5 מועטה במידה
3 4 4  2 לא בכלל

2.0 1.9 1.5 1.7 1.5 ממוצע*
(1.4) 8)(0. (08) (07) (O7) תקן סטיית

מועט עניין  4 וציון רב, עניין  1 ציון *

מעניין הזיקנה. בתחום המשכית בהכשרה למדי רב עניין מביעות האוכלוסיות חמש כל כי נמצא
בקרב מאשר המסגרות בשלוש הסוציאליים העובדים בקרב יותר גבוהה העניין מידת כי לראות
ברורים. אינם השונות האוכלוסיות בין העניין במידת ההבדלים את המסבירים הגורמים האחיות.
או קשישים עם בעבודה קודם ניסיון ותק, של אפיונים לבין בהכשרה העניין בין קשר נמצא לא
קיים לא כי לראות מפתיע אולם הבסיסית. ההכשרה במסגרת הזיקנה בתחום התמחות של קיומה
הסוציאליים שהעובדים נמצא כך בהווה. העניין מידת לבין בעבר בהשתלמויות השתתפות בין קשר
רמת בעלי הם מהאחרים, יותר להשתלמויות חשופים שהיו השיקומיים, ובבתיהחולים במוסדות
עשוי זו לתופעה ההסברים אחד פחות. שנחשפו האחרים מהעובדים בהכשרה יותר גבוהה עניין
הללו התכניות כי ייתכן כאמור, הקודמות. ההכשרה תכניות של הרלוונטיות למידת קשור להיות
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אינה הקודמת ההשתתפות ולפיכך אלה לעובדים הכשרה דרושה בהם התחומים את כיסו לא
ההשתתפות כי נמצא בנוסף, בקשיש. הטיפול בתחום מספיק ידע היעדר של הבעיה את פותרת
בעבר שהשתתפו עובדים כי נמצא המשכית. בהכשרה העניין את מגבירה קודמות בהכשרות
מגמות השתתפו. שלא אלה מאשר היום המשכית בהכשרה יותר רב עניין מביעים בהשתלמויות
לה חשופים שהיו אלה בקרב בהכשרה העניין כי הראה המחקרים אחד בספרות. גם נמצאו דומות
ההכשרה. חשיבות של התחושה ואת הידע חוסר תחושת את מגבירה שההשתתפות מאחר יותר רב

הכשרה. לקבל העובדים מעוניינים בהם הנושאים מספר הוא בהכשרה הצורך של נוסף היבט
להם דרושה בה המידה את לציין עליהם והיה נושאים 53 של רשימה הוצגה לעובדים כאמור,

אלה. בנושאים הכשרה

להם הדרושים ההכשרה נושאי למספר באשר התפקידים בין הבדלים קיימים כי מראה 4 תרשים
העובדים ואוכלוסיית האחיות של האוכלוסיות שתי רבה". ו"במידה מאוד" רבה "במידה
מ31 בלמעלה מעוניינים (כמחצית נושאים של יותר גדול במספר מעוניינות במוסדות הסוציאליים
מעוניינים (כרבע והשיקומיים הכלליים בבתיהחולים סוציאליים לעובדים בהשוואה נושאים)
30 עד 21 שבין בטווח בעיקר מתרכזות האחרונות האוכלוסיות שתי נושאים). מ31 בלמעלה
ו"במידה מאוד" רבה "במידה הדרושים הנושאים של הממוצע המספר כי עולה 55 מלוח נושאים.
ו24 25 לעומת נושאים, לכשלושים במוסדות הסוציאליים והעובדים האחיות בקרב מגיע רבה"

.(55 לוח (ראה האחרות האוכלוסיות שתי בקרב נושאים

הנושאים מספר התפלגות של התקן וסטיית חציון ממוצע,  הסקר אוכלוסיות בין 55:*השוואה לוח
להכשרה הדרושים

אחיות סוציאליים עובדים

בבתיחולים בבתיחולים בבתיחולים
כלליים מרפאה שיקומיים כלליים במוסדות

30 29 25 24 27 ממוצע
15 14 11 28 11 תקן סטיית
30 31 25 23 28 חציון

כך, הדרושים. הנושאים מספר לבין בהכשרה העניין מידת בין קשר קיים לא כי לראות מעניין
של יחסית גדול מספר ללמוד רצון ביטאו הן בהכשרה עניין פחות הביעו שהאחיות למרות למשל,
בעוד בהשתלמויות, להשתתף העובדים של הכוונה את יותר משקפת העניין מידת כי ייתכן נושאים.
אולם נושאים, בהרבה קיים להיות עשוי הצורך בהכשרה. הצורך להיקף מדד הוא הנושאים מספר
אלא הנושאים במספר נמדד שהוא כפי הצורך של ישירה תולדה אינה להשתתף הנכונות כי ייתכן

נוספים. בגורמים מותנות
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ורבה) מאוד רבה (במידה הדרושים הנושאים מספר תרשים4:
(באחוזים) ידים תפק בעלי בין השוואה יקנה בז להשתלמות

100 100 100 100 100
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במוסדות עו"0 שיקומי בבי"ח עו"0 כללי בבי"ח אחיות
כללי בבי"ח עו"0 מרפאה אחיות

■ D^id/n 10rv H D'Nwn 2011 ם נושאים 3021 H נושאים 31 מעל



לבין הדרושים הנושאים מספר בין קשר נמצא לא שנבחנו האוכלוסיות בכל כי לראות מעניין
אין להשתלמויות. הקודמת והחשיפה קשישים, עם בעבודה קודם ניסיון ותק, כגון העובדים, אפיוני
להשתלמויות. הדרושים הנושאים במספר התפקידים בין השונות את להסביר כדי מידע בידינו
חסך של קיומו על להצביע עשוי הכשרה לקבל העובדים מעוניינים בהם הנושאים ריבוי כי ייתכן
או הקודמות, ההכשרות במסגרת מענה קיבל שלא הזיקנה בתחום המשכית בהכשרה בסיסי

קשישים. עם בעבודה קודמת בהתנסות

דרושות בה למידה העובדים מהתייחסות לקבל ניתן המשכית בהכשרה העניין למידת נוסף חיזוק
העובדים רוב אחרות. בקבוצות לטיפול הדרושות אלה לעומת בקשיש לטיפול מיוחדות מיומנויות
את מחזק זה ממצא קשישים. עם בעבודה חיוניות אכן אלה מיומנויות כי סברו התפקידים בכל
והידע המיומנויות את השונים התפקידים לבעלי להקנות כדי הזיקנה בתחום בהכשרה הצורך
הדגישו הדרושות המיומנויות בפירוט זו. אוכלוסייה של הייחודיים לצרכים לענות כדי הדרושים
הקשורים מיוחדים היבטים עם ולהתמודד להבין הצורך ואת לקשיש המיוחדת הגישה את העובדים
הנושאים בדירוג העובדים התייחסו אליהם לנושאים דומים היו זה בהקשר שעלו הנושאים למצבו.

להכשרה. הדרושים

.; זה. בסקר שנבחנים המרכזיים ההיבטים אחד היא הכשרה, דרושה בהם הנושאים של בחינה
יי משותפים עניין תחומי איתור לאפשר נועדה שונות אוכלוסיות בין אלה נושאים של ההשוואה

השונים. לתפקידים ייחודיים עניין ותחומי

הסקר. אוכלוסיות חמש עלידי ביותר הדרושים ההכשרה נושאי עשרת של השוואה מציג 56 לוח
עיקריות: מגמות מספר על מצביעה ההשוואה

בסקר. שנכללו התפקידים בעלי חמשת כל אצל ראשון עדיפות בסדר מצויים נושאים ארבעה (1)

נושאים שני בזיקנה. כלליות גישות של ולנושא הנפשי הטיפול של לתחום נוגעים אלה נושאים
היבטים הם נבחרות), במחלקות אחיות (להוציא תפקידים לארבעה המשותפים נוספים,

נפש. תשושי קשישים עם עבודה ודרכי בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים
של הנושאים למשל, כך,  לו רק המיוחדים הכשרה נושאי מספר יש מהתפקידים אחד לכל (2)

ברשימת מצויים צוות להדרכת ושיטות רבמקצועי בצוות גישות במוסד, המשותפים החיים
הכרת של שהנושאים בעוד במוסדות; סוציאליים עובדים בקרב רק הדרושים הנושאים עשרת
בקרב רק בקדימות נמצאים בריאות, וקידום רווחה בריאות, שירותי על מידע וזכויות, חוקים

הכלליים. בבתיהחולים נבחרות במחלקות האחיות

העניין תחומי מבחינת האוכלוסיות בין מפגש נקודות מספר למצוא ניתן כי מראים אלה ממצאים
התפקיד כי לראות מעניין תפקיד. כל עלידי הנדרשים ייחודיים צרכים של קיומם בצד שלהן
נמצאו רבים בנושאים וכי להכשרה משותפים עניין תחומי ליצירת מספיק בסיס אינו המשותף
עולה מכאן שונות. ארגוניות במערכות העובדים זהים תפקידים בעלי של העדיפויות בסדרי הבדלים
לתת צורך יש בנוסף, אולם העניין, תחומי לפי משותפות השתלמויות לתכניות תשתית ליצור ניתן כי

אלה. תפקידים מבעלי אחד כל של הייחודיים לצרכים גם מענה
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לפי ביותר הדרושים הנושאים עשרת בדירוג ושוני דמיון  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :56 לוח
ממוצע ציון

אחיות סוציאליים עובדים
בבתי בבתי בבתי

חולים חולים חולים
כלליים מרפאה שיקומיים כלליים במוסדות הדרושים הנושאים

תפקידים לחמישה משותפים נושאים
3.1 3.2 3.0 3.1 3.3 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
2.9 3.0 3.1 2.9 3.3 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות

ועם למות שנוטים חולים עם להתמודד דרכים
3.0 3.0 3.1 3.3 3.2 משפחותיהם בני
2.9 2.9 3.1 2.9 3.1 ושכול אובדן עם להתמודד לקשיש עזרה

תפקידים ולשלושה לארבעה משותפים נושאים
מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים

2.9 2.9 3.0 3.1 בזיקנה שכיחות
נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי

3.1 3.1 2.9 3.1 ומשפחותיהם
3.0 2.9 3.1 בזיקנה חדשות חברתיות גישות :

תפקידים לשני משותפים נושאים
קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות

2.9 3.2 ומשפחותיהם
במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע

3.0 3.2 האלצהיימר
קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי

3.0 3.1 וטיפול הערכה שיטות

לתפקיד מיוחדים נושאים
על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים

3.1 הדיירים
3.1 רבמקצועי בצוות עבודה גישות

הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
3.0 בקשיש לטיפול

2.9 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
לקשיש ומשמעותה מוסדית למסגרת המעבר

2.9 ומשפחתו
והחזרתו במוסד הקשיש באשפוז סוגיות

2.8 לקהילה
2.9 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה
2.9 בקשיש בטיפול התערבות תוצאות הערכת
2.8 פעולה לשיתוף תכונות  ומוסד הקהילה

לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
2.8 הקשיש

3.1 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
2.9 בקהילה ורווחה בריאות שירותי על מידע
2.9 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
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של השונות בניתוח גם לביטוי באים השונים התפקידים בעלי של העדיפויות בסדרי והשוני הדמיון
(ראה השונים הנושאים של גורמים ניתוח סמך על שנבנה ההכשרה תחומי לתשעת שניתן הדירוג
מספרם בשל זה בניתוח נכללו לא השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים .(5.4.2 סעיף

המועט.

ארבע של ההעדפות בין מובהקים הבדלים אין בהם תחומים שלושה קיימים כי עולה 57 מלוח
בקשיש נפשי בטיפול סוגיות בקשיש, בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות והם: האוכלוסיות

זהה. במידה אלה בתחומים מעוניינות האוכלוסיות ארבע בזיקנה. כלליות וגישות

תחומי תשעה של הממוצע הציון של שונות ניתוח  הסקר אוכלוסיות בין השוואה :57 לוח
ההכשרה

אחיות סוציאליים עובדים
בבתי בבתי

חולים חולים
p f כללי מרפאה כלליים במוסדות התחום

ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
0.05 2.6 2.7 2.6 2.6 2.8 בקשיש בטיפול
*0.00 13.0 2.6b 2.5b 1.9a 22.5b ובארגון במינהל סוגיות
0.17 1.7 2.9 3.0 3.0 3.1 בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
*0.00 12.1 2.3a 2.6b 2.2a 2.7b קשישים עם כלליות עבודה שיטות

בטיפול רפואיים/בריאותיים היבטים
*0.00 20.0 2.6b 2.5b 2.0a 2.1a בקשיש
*0.00 11.6 3.0b 2.9b '2.7 .25a בזיקנה חברתיות סוגיות
*0.00 14.3 3.0b 2.6a 2.7a 2.5a לקשישים השירותים מערכות הכרת
0.40 1.00 2.9 3.0 2.9 3.0 בזיקנה כלליות גישות
*0.00 7.7 2jm 2^ 2Aa 3X)b המוסד לחיי הקשורות סוגיות

>0.05 מובהק *
האוכלוסיות. שאר לבין כלליים בבתיחולים סוציאליים עובדים בין מובהק הבדל אין זה תחום לגבי 1

בעלות הקבוצות כל בין הוא המובהק ההבדל הקבוצות. בין השונות מקום על מצביעות a,b האותיות 2
אות. אותה בעלות קבוצות בין הבדלים אין .b אות בעלות הקבוצות כל לבין a אות

המגמות השונים. התפקידים בעלי של העניין במידת שונות נמצאה האחרים התחומים בששת
לתחום. מתחום משתנה התפקידים בעלי בין והדמיון השוני ומידת מעורבות

בבתיהחולים סוציאליים ועובדים אחיות כי נמצא קשישים עם כלליות עבודה שיסות של בתחום (1)

במוסדות. סוציאליים ומעובדים מרפאה מאחיות פחות אלה בתחומים מעוניינים
העובדים אוכלוסיות שתי בקרב דומה עניין קיים ובריאותיים רפואיים היבטים של בתחום (2)

מהעובדים יותר בכך מעוניינות האחיות כאשר האחיות, של האוכלוסיות ושתי הסוציאליים
הסוציאליים.
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לשלוש בהשוואה יותר השירותים מערכות הכרת בתרוום מעוניינות בתיהחולים אחיות (3)

יותר. נמוכה היא הדרישה בהן הארורות, האוכלוסיות
האוכלוסיות, שאר את מאשר במוסדות הסוציאליים העובדים את יותר מעניין המיסוד תחום (4)

העניין. במידת מובהקים הבדלים אין הארורות האוכלוסיות שלוש כשבין
משלוש פחות מעוניינים הכלליים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים במינהל סוגיות בתחום (5)

זהה. עניינן שרמת האחרות, האוכלוסיות
מהעובדים יותר המסגרות בשתי האחיות מעוניינות בזיקנה חברתיות סוגיות של בתחום (6)
נמצאים בבתיהחולים נבחרות במחלקות הסוציאליים העובדים במוסדות. הסוציאליים

עניינם. מידת מבחינת שלעיל האוכלוסייה קבוצות שתי בין באמצע

בין המשותף את ולחפש בנפרד אוכלוסייה כל של בצרכים לטפל יש כי מראים אלה ממצאים
אוכלוסיות בין השיתוף אחרות, במלים הרלוונטיים. לנושאים בהתאם שונים ותפקידים אוכלוסיות

לתחום. מתחום להשתנות עשוי שונות

של בדירוג האוכלוסיות בין ההבדלים של ההסבר לגבי היא אלה מממצאים שעולה השאלות אחת
הנושא של הרלוונטיות מידת הוא ישיר באופן זה במחקר פחות שנמדדו ההסברים אחד התחומים.
לכך הסיבה זוהי כי ייתכן לפיכך בנושא. הקיימת הידע ולרמת התפקיד בעל של לעבודתו
בעל של עבודתו עם אחד בקנה עולים תמיד אינם מסוימים תחומים של הדרישה במידת שההבדלים

עובד. הוא בה הארגונית למסגרת קשורים אלא התפקיד

נתקלים הם בהם לקשיים העובדים של התייחסותם מתוך תפקיד כל של ייחודו על ללמוד ניתן
לעומת קשיים, על מדווחים במוסדות הסוציאליים מהעובדים 50,7, כי נמצא קשישים. עם בעבודה
האחרים. התפקידים בעלי משלושת וכ7096 השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים מהעובדים 85>7<

קיומם על העובדים של הדיווח מידת לבין העבודה מקום גודל בין קשר קיים כי נמצא במוסדות רק
גדולים. עבודה במקומות עובדים אכן קשיים על המדווחים מאלה ניכר אחוז וכי קשיים של

השכיחים הקשיים הללו. האוכלוסיות עלידי המדווחים הקשיים בסוגי גם ניכרים הבדלים קיימים
ולעבודה (3370) בארגון העובד של למקומו נוגעים במוסדות הסוציאליים העובדים עלידי המדווחים
האחרים. התפקידים בעלי עלידי מוזכרים שאינם כמעט אלה קשיים .(2670) רבמקצועי בצוות
(5990 בקהילה פתרונות היעדר הוא בבתיהחולים הסוציאליים העובדים של השכיחים הקשיים
בבתי נבחרות במחלקות ואחיות המרפאה אחיות ;(3470) ומשפחתו הקשיש של המיוחד ומצבו
מדווחות ומיעוטן (5070) הקשיש של למצבו הקשורים בעיקרם דומים קשיים על מדווחות החולים
על מדווחים השיקומיים בבתיהחולים הסוציאליים העובדים בקהילה; פתרונות של בעיות על
.(4470) הקשיש של במצבו הקשורים קשיים ועל (387c) בקהילה פתרונות מהיעדר הנובעים קשיים

השונים, התפקידים בעלי מתמודדים עמם בקשיים הבדלים קיימים כי עולה מהממצאים כאמור,
העובד מתמודד עמן המטלות בסוגי דמיון בהכרח יוצר אינו המשותף שהתפקיד כך על המצביע דבר
בהיעדר הקשורים קשיים עם בעיקר מתמודד בביתהחולים הסוציאלי העובד למשל, כך, בתפקידו.
נושאים ועם בארגון מקומו עם מתמודד במוסדות הסוציאלי שהעובד בשעה בקהילה, פתרונות
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על נוספת ראייה זווית מספקים אלה מקשיים חלק בנוסף, רבמקצועי. בצוות בעבודה הקשורים
לתחומי רבה במידה נוגעים הקשיש של מצבו עם ההתמודדות קשיי העובדים. של ההכשרה צורכי
ניכר לחלק רבה, במידה והחסרים, זו אוכלוסייה עם לעבודה הדרושים המיוחדים והמיומנויות הידע
בבתיהחולים הסוציאליים העובדים על המקשה הקהילתית, המערכת עם העבודה מהעובדים.
ההכשרה במסגרת התייחסות היא גם לקבל יכולה השיקומיים, ובבתיהחולים הכלליים

ההמשכית.

של הערכתם בין ההלימה מידת הוא ההכשרה לגבי העדיפויות סדרי בקביעת החשוב נוסף היבט
בין ההשוואה להם. הדרוש את עליהם הממונים הערכת לבין להם הדרושה ההכשרה את העובדים
ההיענות חוסר בשל כאמור, וזאת, תפקידים, ארבעה לגבי בוצעה העובדים דעת לבין הממונים דעת

בבתיהחולים. הייעוד שירותי על הממונים של

 להכשרה הדרושים הנושאים לגבי המפקחים/מנהלים לבין העובדים בין ההלימה מידת :58 לוח
ואחיות ושיקומיים כלליים ובבתיחולים במוסדות סוציאליים עובדים בין השוואה

נושאים) 53=N) הנושאים) כלל מתוך (באחוזים מרפאה
סוציאליים עובדים

אחיות בבתיחולים בבתיחולים
מרפאה שיקומיים כלליים במוסדות נושאים סוגי

100 100 100 100 0הכ
35 21 11 33 משותפים'
4 13 17 6 העובדים2 לפי דרושים
35 23 21 20 הממונים' לפי דרושים
26 43 51 41 דרושים" לא

והמפקחים/המנהלים העובדים עלידי רבה דרישה להם שיש נושאים 1

המפקחים/המנהלים עלידי נמוכה ודרישה העובדים עלידי רבה דרישה להם שיש נושאים 2
המפקחים/המנהלים עלידי גבוהה ודרישה העובדים עלידי נמוכה דרישה להם שיש נושאים 3

והמפקחים/המנהלים העובדים עלידי נמוכה דרישה להם שיש נושאים 4

סוגי ארבעה מעלה הממונים ועמדות העובדים עמדות בין ההלימה חוסר או ההלימה השוואת
מחקרה [ראה דרושים" ו"לא העובדים" לפי "דרושים הממונים", לפי "דרושים "משותפים", נושאים:
נושאים של יותר גבוה אחוז כי עולה 5 מתרשים .[43 עמ' 1 בפרק המצוטט (1982) KellerBeach של
ו£359 3370) מרפאה ואחיות במוסדות סוציאליים עובדים אצל נמצא הנושאים 53 מכלל משותפים
העובדים בקרב במיוחד האשפוז, במערכת העובדים בקרב נמצא יותר נמוך שאחוז בעוד בהתאמה),
על הדרושים נושאים של יותר גבוה שיעור גם נמצא בבתיהחולים מהנושאים). £119.) הסוציאליים

הממונים. עלידי לא אך העובדים ידי
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העובדים בין ההלימה מידת לפי ההכשרה צורכי מיון תרשים5:
(באחוזים) תפקידים בעלי בין השוואה הממונים לבין

0/0

100 100 100 100

במוסדות עו"0 כללי עו"0בבי"ח שיקומי בבי"ח עו"0 מרפאה אחיות

_ _ . . . " ^. " ", .. ^,



יותר בהם רוצים שהממונים צרכים כלומר העובדים, של נראים בלתי צרכים של במיוחד גבוה שיעור
האחרות). באוכלוסיות כ2096 לעומת נושאים 357c) המרפאה אחיות בקרב נמצא מהעובדים,
השונים, בתפקידים שונה העובדים לצורכי ביחס הממונים של "העיוורון" שיעור כי עולה מהממצא
בתפיסת הבדלים קיימים כי הטענה את מחזקים אלה ממצאים המרפאה. אחיות לגבי במיוחד
מזו הדרושים ההכשרה תחומי של שונה ראייה יש לממונים וכי וממוניהם העובדים של הצרכים
המפגש נקודות של לבחינה הזדמנות יוצרת הצדדים שני של תפיסותיהם בין הצלבה העובדים. של
ולגיבוש ביניהם דיאלוג ליצירת חשובים ואמצעי כלי כאמור, ומהווה, הצדדים שני בין והשוני

ההכשרה. תכנית של משותף

באשר דעים תמימות אין הממונים של בקבוצה גם כי מראה המבט נקודות שתי בין ההשוואה
פיקוחו. תחת שמצויים עובדים של שונה לקבוצה התייחס ממונה כל כי ייתכן העובדים. לצורכי
היתה המבט נקודות שתי בין ההלימה צוותים, של יותר פרטנית ברמה זו בדיקה בוצעה לו כי ייתכן
למערך בהתאם שונות ארגוניות ברמות להתבצע יכולה זו הלימה של בחינה לפיכך, אולי. יותר רבה
האפשרויות בחינת בצד נבחנים, שצורכיהם לתפקידים והרלוונטיים הספציפיים והארגון הפיקוח

תכניות. לבנות הקיימות

ההכשרה לביצוע מועדפים הרכבים לגבי הסקר אוכלוסיות בין השוואה 10.4
ישתתפו אשר המשתלמים להרכב גם לתכנים, בנוסף הדעת, את לתת יש הכשרה תכנון במסגרת
תכניות הפעלת של שונות מתכונות קיימות התכניות, היצע על בפרק שנאמר כפי בהכשרה.
בנושאי והשוני הדמיון מידת על להתבסס צריכות ההפעלה מתכונת לגבי ההחלטות ההכשרה.

הלימוד. אוכלוסיות של הרכבים לגבי העובדים העדפות ועל הדרושים, ההכשרה

אחד כל להם. הרצויים הלימוד הרכבי לגבי שלהם ההעדפות על הנוכחי בסקר נשאלו העובדים
לוח הזיקנה. בתחום להשתלמות ביותר לו הנראים ההרכבים שלושת את לציין נתבקש מהעובדים
אוכלוסיות הרכבי של אחת מאפשרות ביותר בחרו בסקר שנבדקו התפקידים בעלי כל כי מראה 59

להכשרה.

בביצוע יותר רב עניין קיים הסוציאליים העובדים של האוכלוסיות שלושת בקרב כי עולה 59 מלוח
שנבדקו המסגרות בשתי האחיות מהתפקידים. אחד לכל ספציפית המיועדות נפרדות השתלמויות

שלהן. לתפקידים נפרדות בהשתלמויות עניין פחות הביעו
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(באחוזים) המועדפים הלימוד הרכבי לגבי הסקר אוכלוסיות בין השוואה :59 לוח
בעלי עם בעלי עם הארגון צוות עם עם

שונה תפקיד דומה תפקיד המעסיק עצמם התפקידים בעלי
'36 49 38 44 במוסדות סוציאליים עובדים
^8 "46 35 46 בביתחולים סוציאליים עובדים

*24 957 39 60 בביתחולים סוציאליים עובדים
'31 '"25 רללי
"9 "46

*46 41י 30 38 כללי בביתחולים אחיות
128 "11
'13 528

44י *25 38 19 מרפאה אחיות
39י 618
455

= 6 הציבור; בריאות אחות = 5 סוציאלי; עובד = 4 בעיסוק; ומרפא פיזיותרפיסט 3 אחות; = 2 רופא; = 1

עובד = 10 רווחה; בשירותי סוציאלי עובד = 9 מרפאה; אחות = 8 במוסד; אחות = 7 ביתחולים; אחות
בביתחולים סוציאלי עובד = 11 במוסד; סוציאלי

רבה במידה העדיפו שנבדקו התפקידים חמשת מתוך שארבעה הוא זה מלוח העולה נוסף ממצא
עובדים כגון שונים, עבודה במקומות העובדים דומים תפקידים לבעלי המיועדות השתלמויות
השתלמויות העדיפו המרפאה, אחיות ובמיוחד האחיות, השונות. במסגרות העובדים סוציאליים
מאחיות ניכר אחוז כי לראות מעניין ורופאים. סוציאליים עובדים כגון שונים, תפקידים בעלי עם
שלהן הרצון כי ייתכן בקהילה. בעיסוק ומרפאים פיזיותרפיסטים עם השתלמויות העדיפו המרפאה
עדות בקשיש. בטיפול אלה תפקיד בעלי עם תכופים קשרים להן שיש לעובדה קשור זה בהרכב
תפקידים בעלי לבין האחיות בין הקשרים על מהנתונים עולה זה מסוג קשרים של לקיומם מסוימת

בקשיש. הטיפול במהלך שונים

קיימת התפקידים חמשת כל שבקרב היא העובדים להעדפות מההתייחסות העולה אחרונה נקודה
ארגון, לאותו השייכים שונים תפקידים לבעלי המיועדות בהשתלמויות בינונית במידה התעניינות

פניםארגוניות. השתלמויות דהיינו

המגמות בצד וזאת אלה בהעדפות האפשר במידת להתחשב יש בעתיד התכניות לפיתוח בהיערכות
לגבי ההעדפות מניתוח השונים. התפקידים בעלי עלידי הדרושים ההכשרה תחומי מניתוח העולות
תפקידים בעלי בקרב עניין של זהה מידה קיימת שלגביהם נושאים ישנם כי עולה ההכשרה תחומי
של העניין במידת הבדלים קיימים לגביהם אחרים, ונושאים זהים, תפקידים בעלי בקרב או שונים
לעובדים יותר דרושים המיסוד בתחום הקשורים הנושאים למשל, כך, השונים. התפקידים בעלי
בנושא תכניות לפתח מקום יש ולפיכך האחרים התפקידים לבעלי מאשר במוסדות הסוציאליים
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בעלי לשלב אפשרות יש לקשישים שירותים הכרת של בנושא זאת, לעומת זה. לתפקיד רק זה
ואף ובמוסדות) בבתיחולים סוציאליים עובדים (כגון שונות במסגרות העובדים דומים תפקידים

זהה. בנושא שלהן העניין שרמת המרפאה אחיות גם ישתתפו שבה תכנית לבנות

מרכזי גורם הוא העובד של תפקידו כי מראים זה בפרק שהובאו ההשוואתיים הממצאים לסיכום,
הצרכים בין ודמיון שוני של מוקדים זיהוי מאפשרת בתפקיד ההתמקדות ההכשרה. צורכי בבחינת
מאפשרת בתפקיד ההתמקדות ארגונית. מסגרת באותה או שונות ארגוניות במערכות העובדים של
הדרושים ההכשרה לתוכני בהתאם שונים ותפקידים ארגונים בין מרובות מפגש נקודות יצירת
לשפר כדי וזאת התפקידים לכל המשותפים והן ספציפיים לתפקידים הייחודיים הן אלה, לעובדים

בקשיש. בטיפול התפקידים בעלי כל של והמיומנות הידע רמת את
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ומסקנות 0'כום .11

להכשרה הצרכים של שיטתית לבחינה ומקיפה כוללת גישה לפתח ראשון ניסיון הוא הנוכחי הסקר
המדידה לתחומי מעבר חורגות הסקר במסגרת שבוצעו הפעילויות הזיקנה. בתחום המשכית
ההכשרה צורכי של לבחינה כוללות והתייחסות חשיבה מסגרות לגבש ניסיון בהן ויש המחקריים,
ליצור היתה שמטרתם ארגוניים תהליכים שולבו בסקר בפרט. הזיקנה, ובתחום בכלל, ההמשכית,
העיסוק שונות. במסגרות כוחאדם של בהעסקה המעורבים הגורמים בין מסוכמת עבודה תשתית
רבה לב תשומת ומתן זהירות משנה מחייב שונות ארגוניות במערכות וצרכיו כוחהאדם בסוגיית

מעסיקים. גורמים מגוון של הארגוניים לשיקולים

רובדי ריבוי הוא והשני שלו המוצא נקודת הוא האחד זה. סקר מייחדים עיקריים היבטים שני
האוכלוסיות את כלל, בדרך מגדירים, סקרים המוצא, נקודת מבחינת בו. הכלולים הבדיקה
שאת האוכלוסיות הן מי ברור היה לא כאשר התחיל הנוכחי הסקר גיבושם. בשלב כבר הנסקרות
בעלי חמישה בקרב הצרכים את לבדוק הוחלט ולאפיין. למדוד לבדוק, רוצים אנו שלהן הצרכים
הן מי ברור היה לא מזאת, יתרה ייבדקו. תפקידים בעלי אלו ברור היה לא אך שונים, תפקידים
צורך היה לפיכך, להיבדק. שעתידים התפקידים חמשת ייבחרו שמהן להכשרה היעד אוכלוסיות
מכן ולאחר הזיקנה, בתחום המשכית להכשרה הרלוונטיים התפקידים מאגר את לזהות תחילה
גורמים של ושיתוף ביןארגונית עבודה חייב זה מסוג משימה ביצוע ביניהם. עדיפויות סדרי לקבוע
גורמים בין להתדיינות נוחה זירה יצר הסקר בקשיש. המטפלים מקצוע אנשי המעסיקים שונים
אוכלוסיות שזיהוי מכאן הרלוונטיות. האוכלוסיות בזיהוי השונים המקצוע אנשי בידי וסייע אלה,
יצירת תוך להן, בזיקנה המשכית הכשרה מתן לנחיצות באשר העדיפויות סדרי וקביעת היעד
הסקר של התוצרים אחד את הן היוו בדבר, הנוגעים הגורמים כל בין משותפות והבנה הסכמה

המידע. לאיסוף המוצא נקודת את והן הנוכחי,

רובדי ארבעה נכללו בסקר בו. הכלולים הבדיקה רובדי ריבוי הוא הסקר את המייחד השני ההיבט
היעד אוכלוסיות איתור (1) הם: הרבדים מידע. לאיסוף שונות שיטות נדרשו ולביצועם שונים, בדיקה
גישה פיתוח (3) בזיקנה, ההמשכית ההכשרה בתחום הקיים ההיצע מיפוי (2) הקדימויות, וקביעת
בקרב הדרושים הלימוד תוכני איתור ו(4) התפקידים, למגוון שיתאימו הצרכים של למדידה וכלים
בכל התכניות. בפיתוח קדימות להן לתת שיש באוכלוסיות הראשון ברובד שזוהו התפקידים בעלי
פותחו למשל, כך, מידע. איסוף של שונה ובאסטרטגיה שונות מדידה בשיטות שימוש נעשה רובד
כעוסקים שאותרו ההכשרה לגופי הופנו אשר הקיים ההיצע של לבחינה מיוחדים מיפוי שאלוני
הכשרה צורכי של מדידה ודרכי גישות לאיתור מקיפה ספרות סקירת נעשתה הזיקנה; בתחום
כלי על דיון קבוצות התקיימו ותקיפה; מהימנה מדידה של ושיטה גישה לגבש כדי הזיקנה בתחום
במגוון מקיפה שדה עבודת דרשה מהאוכלוסיות אחת כל של הבדיקה ולבסוף, שאותרו; המדידה
דגימה, של שונות צורות נדרשו שנבדקו מהאוכלוסיות אחת בכל ואוכלוסיות. ארגונים של גדול
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גם נבדקה העובדים, לאוכלוסיית בנוסף וממושך. אינטנסיבי ומעקב רבים גופים עם תיאומים
נוספים תיאומים רבים במקרים שחייב דבר אוכלוסייה, כל לגבי והמפקחים הממונים תפיסת

רבים. ומגעים

בכלל, המשכית, להכשרה הצרכים הערכת לנושא כוללת תשתית יצרה אלה רבים ברבדים העבודה
את שלו הכוללת התפיסה הוא הסקר של החשובים התוצרים אחד בפרט. הזיקנה, ובתחום
מדידה כלי בניית תכניות, היצע בחינת אוכלוסיות, איתור של מרכיבים על הבנויה תפיסה הצרכים,
שונים. תפקידים בעלי בקרב הצרכים של משולבת ובחינה שונות מאוכלוסיות מידע איסוף אחיד,

הסקר. של הטווח ארוכות התרומות אחת הוא זו גישה גיבוש

קביעת עלידי ההכשרה לתכנון בסיס ביצירת היא הסקר של נוספת טווח ארוכת תרומה
הרשימה שונים. תפקידים בעלי 45 מבין ההכשרה בתחום והקדימויות להכשרה היעד אוכלוסיות
הדרושים הידע תחומי לאיתור שפותח הכלי בעתיד. ההכשרה לתכנון בסיס לשמש יכולה שנוצרה
שלא אחרות אוכלוסיות לגבי גם לתכנון תשתית לשמש יכול  הכשרה נושאי 53 של הרשימה 

כל של הצרכים נבדקו בו אחד, בביתחולים זה בכלי להסתייע ניסיון נעשה ואכן, זה. בסקר נבדקו
הזיקנה. בנושא להכשרה להיערכות מקומית מוסכמת תשתית ליצור במטרה הסוציאליים העובדים

ההכשרה תחומי ועל הקיים, התכניות היצע על חשוב מידע הסקר סיפק אלה, תרומות על בנוסף
במוסדות, סוציאליים עובדים  שנבחנו תפקידים בעלי של האוכלוסיות חמש בקרב הדרושים
בבתיחולים סוציאליים עובדים כלליים, בבתיחולים נבחרות במחלקות ואחיות סוציאליים עובדים

קהילתיות. במרפאות ואחיות שיקומיים

בתחום השתלמות תכניות היום המפעילים שונים גופים קיימים כי הראתה הקיים ההיצע בחינת
הזיקנה בתחום השתלמות תכניות של בהפעלה המעורבים גופים 24 אותרו הסקר במסגרת הזיקנה.
הראה היעד אוכלוסיות לפי התכניות ניתוח זה. בתחום המובילים הגופים אחד שהוא אשל, כולל
מיוחדות במסגרות העובדים תפקידים לבעלי המיועדות בתכניות יחסית רבה השקעה קיימת כי
קשישים המשרתים תפקידים לבעלי המיועדות בתכניות ופחות ומוסדות, יום מרכזי כגון לקשישים,
היה צפוי כי מפתיע אינו זה ממצא רווחה. ולשכות בתיחולים מרפאות, כגון רבגיליות, במסגרות
טיפול עם בלעדית המתמודדות במסגרות תיעשה הזיקנה בתחום בהכשרה הראשונית שההשקעה
עובדות אינן בהכשרה צורך כבעלות שאותרו היעד אוכלוסיות מרבית כי נמצא זאת, עם בקשיש.
עובדים שאינם התפקידים בבעלי להתמקדות הסיבות אחת כי ייתכן לקשישים. מיוחדות במסגרות
אלה שאוכלוסיות לכך מודעים המדיניות שקובעי לעובדה קשורה לקשישים המיוחדות במסגרות
בבעלי בעיקר להתמקד צורך ראו ולכן המוצעות, התכניות במסגרת מספיקה הכשרה מקבלות אינן
שונה תפיסה גם כאן יש לזה, מעבר אולם, אליהם. מגיעות אינן הנוכחיות שההכשרות התפקידים
גם רבה באינטנסיביות מתרחש בקשיש הטיפול כי המניחה, הזיקנה בתחום בהכשרה הצורך של
באופן מרחיבה זו ראייה מיוחדות. מיומנויות דורש זה טיפול וכי רבגיליות, טיפוליות במסגרות
לקידום שונה היערכות גם ודורשת הזיקנה בתחום המשכית להכשרה היעד קהל את משמעותי

למענו. התכניות פיתוח
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בתכניות יחסית הרבה ההתמקדות הוא הקיים ההיצע בחינת מתוך העולה אחר מעניין היבט
של ברמה ספציפי מענה לתת מכוונות מההשתלמויות ניכר חלק ובארגונים. בתפקידים המתמחות
לעובדים מיוחדות תכניות יש אחרות, במילים העבודה. מקום של ברמה ופחות התפקידים
תכניות ואין במוסדות, סוציאליים לעובדים המיוחדות ותכניות בית טיפול של במסגרת סוציאליים
להכשרה הצרכים כי מניחה זו גישה כלליים. בבתיחולים ולאחיות סוציאליים לעובדים המיועדות
תשתית גם שימשה זו הנחה עבודתו. במקום רק ולא הפרט של בתפקיד רבה במידה מותנים

הנוכחי. בסקר הצרכים לבדיקת

מקור למעשה ושאין ההכשרה תכניות על מרוכז מידע שאין גם התברר התכניות היצע מיפוי במהלך
בה הדרך על מידע בידינו אין ההכשרה. בתחום הקיים ההיצע על ללמוד ניתן ממנו אחד מידע
בין שיתוף או תיאום כל קיים לא כי נראה בנוסף, המעורבים. הגופים עלידי התכניות מופצות
להתבצע עשויה זה בתחום ההכשרה כי בחשבון לקחת גם יש הזיקנה. בתחום המכשירים הגופים
זה מסוג מקומיות תכניות חיצוניים. הכשרה גופי עלידי רק ולא המעסיק הארגון במסגרת גם

אלה. פעילויות של מיפוי כלל לא הנוכחי והסקר לאיתור, קשות

של צורכיהן על חשובים נתונים הסקר חשף ההיצע, של בבחינה שעלו המעניינים לממצאים בנוסף,
בתחום בהכשרה רב עניין קיים שנחקרו באוכלוסיות כי מראים הממצאים האוכלוסיות. חמש
יחסית שנחשפו במוסדות, סוציאליים עובדים כגון תפקידים, בעלי כי לראות מעניין היה הזיקנה.
היצע כי לשער ניתן מכאן בהכשרה. רב עניין על מצביעים עדיין קודמות, להשתלמויות הרבה
שהעובדים למרות שונות. אוכלוסיות של הצרכים את מכסה אינו עדיין הקיים התכניות
עדיין בהשתלמויות, ניכרת השתתפות על דיווחו שהם ולמרות שונות בתכניות השתתפו הסוציאליים
עשוי הצורך, לבין ההשתתפות בין המתגלה לכאורה, ההפוך, הקשר מסופקים. לא צרכים להם יש
שהפרט שככל כך על מאידך, או, הצרכים, לבין התכניות בין הלימה חוסר על מחד, להצביע,
ההכשרה תוכני על מספיק מפורט מידע בידינו אין השתלמויות. ביותר מעוניין הוא יותר משתלם
המצביעות בספרות עדויות קיימות זאת, ועם הצורך. לבין ההיצע בין ההלימה על לעמוד עלמנת
אליה שנחשפו אלה בקרב מאשר להכשרה שנחשפו אלה בקרב יותר קיים הצורך שאכן כך על

פחות.

כך, השונים. התפקידים בעלי של צורכיהם בין מפגש נקודות של קיומן הוא נוסף מעניין ממצא
טיפול של בנושא בהכשרה לצורך התייחסו שנבחנו התפקידים בעלי חמשת כל כי נמצא למשל,
של ברמה או התפקיד, של ברמה רק רלוונטיים שהם נושאים יש כי נמצא, זאת, ועם בקשיש. נפשי
של רפואיים היבטים של בתחום בהכשרה העניין רמת למשל, כך, הארגון. של ברמה או העיסוק
עבודה שיטות של שהתחום בעוד שנבדקו, המסגרות בשתי האחיות בקרב יותר רבה בקשיש הטיפול
בית  אחד בארגון המועסקים הסוציאליים והעובדים האחיות בקרב עניין יותר מעורר קשישים עם

האחרים. התפקידים בעלי בקרב מאשר  החולים
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יכולה הדרושים ההכשרה תכני מבחינת השונים התפקידים בעלי בין והמפגש השוני נקודות בחינת
של ברמה רק לא להתבצע יכולה הדמיון בחינת השתלמויות. לתכנון חשובה תשתית לשמש
מקומית או אזורית ברמה אחד, ביתחולים של ברמה  יותר ספציפיות ברמות גם אלא התפקידים
מסוג פרטניות השוואה לרמות נכנס לא הנוכחי הסקר וכדומה. יישוב) באותו בתיחולים (מספר
השוואה. של נוספים למישורים גם ישימה התפקידים בין ההשוואה לגבי המוצגת הגישה אולם זה

היא הדרושים ההכשרה לתחומי ביחס מהסקר שעולים בממצאים להדגיש שחשוב נוספת נקודה
שתי אלו מסוים, דמיון ביניהם שיש סוציאליים) ועובדים (אחיות תפקידים שני בחן שהסקר
ייתכן אחרות, במילים בקשיש. לטיפול בהקשר תכופים מקצועיים במגעים גם הנמצאות אוכלוסיות
עבודה במקומות סוציאליים עובדים בין שונות היו הדרושים ההכשרה בתחומי המפגש נקודות כי
עולה התפקידים, שני של היחסית הקרבה בצד אולם, פיזיותרפיסטים. או רופאים לעומת שונים
קנה הוא התפקיד וכי הדרושים ההכשרה בתחומי דמיון בהכרח יוצר אינו התפקיד כי מהממצאים

שונים. עיסוקים בעלי של צרכים בין חשוב מבחין מידה

את והעובדים הממונים של תפיסתם בין השוואה הוא זה בסקר העולה הצרכים לגבי חשוב היבט
להכשרה היעד שאוכלוסיות שחשוב היא צרכים באיתור הרווחת התפיסה בהכשרה. הצרכים
התאמה מבטיחה הצרכים בהגדרת מעורבותן וכי שלהן, ההכשרה צורכי בקביעת שותפות תהיינה
גם חשוב ההכשרה בקביעת היעד אוכלוסיית של עמדותיה שילוב לצורכיהן. התכנית של יותר רבה
לבין העובדים נתוני בין זה בסקר שנעשה המפגש בהכשרה. להשתתפות המוטיבציה להגברת
מהתפקידים בחלק הצדדים. בין להידברות רב מקום יש כי מראה מהממונים שנאספו הנתונים
בהכשרה. קדימות להם לתת שיש הנושאים על הסכמה של יותר רחבה תשתית נמצאה שנבדקו
לזו הממונים ראיית בין ההבדלים בבתיהחולים, הסוציאליים העובדים כגון אחרות, באוכלוסיות
הקיימים. והניהול הפיקוח מדפוסי לנבוע עשויים האלה מהפערים חלק יותר. רבים הם העובדים של
שבמסגרות בשעה המערכת של יותר אוטונומית תפיסה קיימת הכלליים בבתיהחולים למשל, כך,
ואולי בנעשה שונה מעורבות המאפשר ארצי פיקוח של רובד קיים ממושך לטיפול המוסדות כגון
זו הלימה של בבחינה הצורך את מחזקים הממצאים הצרכים. של בראייה יותר מוסכמת תשתית
הדרושים. ההכשרה תוכני לגבי הצדדים בין מוסכמת תשתית להבטיח כדי שונות ארגוניות ברמות

בידע חסך של קיומו הוא שנבדקו לאוכלוסיות ביחס זה סקר מתוך העולה אחרון חשוב ממצא
הבסיסית הכשרתם במהלך נחשפו שנבדקו מהעובדים כשליש הזיקנה. בתחום בהכשרה בסיסי
לכך מסוימת אינדיקציה קיימת זאת, עם יחד הזיקנה. בתחום למסלול או התמחות לתחום
אופיה על מידע בידינו אין הזיקנה. בתחום מקצועית קריירה בהכרח מבטיחה אינה זו שהתמחות
הכוונה בסיס משמשת אכן היא בה המידה את להעריך קושי קיים ולפיכך זו בסיסית הכשרה של
יותר רחבה סוגייה עולה זה בהקשר הזיקנה. בתחום מקצועית קריירה של בפיתוחה משמעותי
יש כי ייתכן הזיקנה. בתחום הבסיסית ההכשרה לעומת ההמשכית ההכשרה של למקומה באשר
והרכב אופי על ולעמוד הבסיסיים הלימודים במסגרת הקיימות ההכשרה תכניות את לבחון מקום
ההכשרה לגבי גם ההמשכית. להכשרה הדרך את להתוות כדי הזיקנה בתחום ההתמחות
צביון ובעלות יותר בסיסי צביון בעלות  הכשרה של שונות רמות לבחון ניתן עצמה ההמשכית
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פסיכולוגיות בגישות רב עניין נמצא למשל, כך, בסקר). ביטוי המקבלים (צרכים יותר מתמחה
רב בצוות עבודה כגון ספציפי יותר תחום בלימוד העניין בצד הזיקנה בתחום חדשות וחברתיות

הקשישים. אצל דיכאון עם התמודדות או מקצועי

חמש של מהבדיקה העולים הממצאים עם יחד הנוכחי, בדוח המוצגת הצרכים, לבחינת הגישה
והרצויות האפשריות הפעולה לדרכי באשר שאלות מספר מעלים בסקר, שנכללו האוכלוסיות

הזיקנה. בתחום ההכשרה לפיתוח בהיערכות

עבודה עדיין, מחייב, השתלמות לתכניות בסקר שנכללו האוכלוסיות חמש על שנאסף המידע תרגום
מחייב ממשית לתכנית הצרכים תרגום התכניות. בפיתוח והמעורבים המעסיקים הגורמים של רבה
וריבוי הנושאים ריבוי לאור בדרושים. שזוהו השונים הלימוד תחומי לגבי עדיפויות סדרי קביעת
התכניות לביצוע ההיערכות מחייבת השונות, האוכלוסיות של בצרכים והשוני המפגש נקודות
מותנית הקדימויות סדרי קביעת בדבר. הנוגעים הגורמים בקרב שונות ומקצועיות ארגוניות הכרעות

המעורבים. הצדדים של מקומיות ארגוניות ובאפשרויות הקיימים במשאבים

דרושה כך לשם עצמן. התכניות פיתוח הוא הממצאים את ליישם כדי לנקוט שיש נוסף צעד
ההכשרה מתכונת על לעמוד עלמנת הכשרה תכניות פיתוח בתחום מקצוע אנשי של מיומנות
תכניות מספר לפיתוח קרקע נותן כאן המובא המידע כי ברור המומלצות. הלמידה ודרכי הרצויה
למידה דרכי של ובבחינה תכניות בפיתוח העוסקת ענפה ספרות קיימת כוחאדם. ולפיתוח הכשרה
ופיתוח הכשרה לתכניות הצרכים את לתרגם כדי בה להסתייע שניתן שונים לנושאים יעילות

אופרטיביות.

תכניות בתחום מידע של תשתית ליצירת הקיימות האפשרויות את לבחון מקום יש זו בהיערכות
תשתית יצירת שונים. יעד קהלי בקרב אותה להפיץ יהיה שניתן הזיקנה בתחום ההמשכית ההכשרה
לשיתוף תשתית גם ולשמש המועמדים בגיוס לעזור עשויה הזמינות התכניות בין יותר מתואמת

המכשירים. הגופים בין ביןארגוני ותיאום

בקרב גם הכשרה צורכי בדיקת לביצוע הדעת את לתת יש התכניות פיתוח של אלה פעילויות בצד
אינה צרכים איתור כי להדגיש חשוב כמוכן, זה. בסקר הכלולות אלה על נוספות אוכלוסיות
הדופק" על "היד עם ולהיות הצרכים, את לעדכן כדי פעם מדי עליה לחזור ויש חדפעמית פעילות
רשימת של עדכון גם בעתיד לדרוש עשויה זו פעילות בשטח. המתעוררים חדשים צרכים מבחינת
בקביעת מומחים ולשלב להמשיך יש זה. בסקר שפותח צרכים לאיתור בכלי המופיעים הנושאים

עצמם. והעובדים הממונים הגורמים של המעורבות בצד הדרושים ההכשרה תחומי

להכניס צורך שיהיה ההתאמות את לבחון יש לקחים. מספר להפיק ניתן זה בסקר שהופעל מהכלי
מראה הסקר במסגרת בכלי השימוש כמוכן, נוספות. אוכלוסיות בקרב הכלי את להפעיל כדי בו
כדי תפקידים בעלי של שונות לאוכלוסיות האפשר ככל זהה תהיה הנושאים שרשימת חשוב כי
מקומיות התאמות ליצור ניתן זאת, עם שלהם. הצורך בתחומי דמיון נקודות של איתור לאפשר

המעורבות. והאוכלוסיות השטח לצורכי בהתאם
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הגופים של פנימיים בשיקולים והתחשבות ארגונית רגישות גם מחייב צרכים הבוחן בכלי השימוש
ופשוט נגיש שהוא בסקר, שהוצג כפי צרכים בחינת של בכלי השימוש זאת, עם יחד המעורבים.
אוכלוסיות של הייחודיים הצרכים את לזהות שונות במערכות למנהלים לסייע יכול לשימוש, יחסית
לבחון מקום יש ולכן לעובדים, המנהלים בין לדיאלוג חשובה תשתית כאמור, יוצר, הכלי העובדים.

יותר. קטנות ארגוניות במערכות גם בו שימוש של אפשרויות

הרצוי להסדר הרצויה, הפירוט לרמת הכלי, לטיב הקשורות שאלות מעלה זה בכלי השימוש לבסוף,
קושי קיים לא כי הראה בסקר בכלי השימוש הנושאים. של הדירוג ולאופן המוצגים הנושאים של
במספר לצמצוםמה לדרכים הדעת את לתת יש זאת, עם הנושאים. למספר בהתייחסות מיוחד
רמת של הממד כמה עד ברור לא כי הראה בכלי השימוש בנוסף, ברשימה. הכלולים הנושאים
סוג בקביעת וחשוב מבחין ממד הוא מתקדמת, להכשרה בסיסית הכשרה בין המבחין ההכשרה,
האם לשקול יש ולכן שונים, באופנים זה לממד התייחסו העובדים כי נראה הדרושה. ההכשרה

בעתיד. דומות בדיקות בביצוע זו בהבחנה להשתמש להמשיך

אשל צוות בפני הוצגו הממצאים שונות. במסגרות כבר נידונו בדוח המובאים הסקר נתוני
פי על הבאות. בשנים תכניות פיתוח לקראת אשל היערכות לגבי השלכותיהם על דיונים והתקיימו
את ממשית בצורה ולבחון תכניות בגיבוש לסייע היתה שמטרתם לדיון רקע מסמכי הוכנו בקשתם,
והרווחה הבריאות מערכות נציגי לבין אשל בין התייעצויות מתקיימות כיום הממצאים. השלכות

הסקר. בממצאי שימוש תוך תכניות לפיתוח אפשרויות לבחינת

הוצגו מהסקר נבחרים ממצאים אשל. של החומש תכנית מסמך בבניית גלם חומר גם שימש הסקר
עובדים של הצרכים למדידת שפותחה בגישה להשתמש ניסיון היה בנוסף, ביןלאומיים. בכנסים

בארץ. ביתחולים של מקומית ברמה סוציאליים

בתחום המשכית להכשרה תכניות לפיתוח להיערכות תשתית מספק הנוכחי הצרכים סקר לסיכום,
ממשיות הכשרה תכניות לפיתוח תשתית לשמש שיכול מידע מספק הוא הקצר, לטווח הזיקנה.
קדימויות לקבוע ניתן לפיה תשתית מספק הסקר הארוך, לטווח שנבדקו. התפקידים בעלי לחמשת
יהיה ניתן שבאמצעותם מדידה, כלי של שיטתי בסיס עם יחד להכשרה, היעד אוכלוסיות לגבי
של התפיסות העובדים, של הצרכים של מרבית התאמה תבטיח בהכשרה ההשקעה כי להבטיח
העובדים אחד זאת שביטא כפי האחראיים. והארגונים הגורמים של העדיפויות וסדרי הממונים
הזאת החוברת שאת "דומני שהועבר: לשאלון הכלליות בהערות כללי בביתחולים הסוציאליים
היה גרונטולוגי. לטיפול מיומנים צוותים היום לנו היו ואז שנה עשרעשרים לפני להכין היה אפשר
עלמנת די נעשה ולא המזדקנת באוכלוסייה משמעותי גידול בפני עומדים שאנו אז כבר ידוע

כראוי". לזאת להתכונן
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לס'פול במוסדות הסוציאליים העובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :1 נספח
(באחוזים) השתלמות דרושה בה המידה לפי ממושך

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

16 4.3 29 12 100 בץדוריים יחסים
16 47 37 100 ועוני זיקנה

12 45 36 7 100 ומיניות זיקנה
27 44 24 5 100 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות
5 25 31 39 100 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
4 14 39 43 100 קשישים של דיור צורכי
9 26 35 30 100 קשישים עולים של צרכים
16 20 37 27 100 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
28 40 24 8 100 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
42 45 12 1 100 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
20 33 30 17 100 ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
11 26 37 26 100 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
13 28 37 22 100 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות

לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים
23 27 33 17 100 הקשיש i

הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
12 26 33 29 100 קשישים עם העבודה על והשלכותיהן
18 25 31 26 100 איתה והתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
30 36 23 11 100 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
44 32 18 6 100 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
32 35 27 6 100 בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת
29 39 23 9 100 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת

בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
36 36 18 10 100 בקשיש

והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
14 29 35 22 100 למוסד או לקהילה

לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר
39 30 17 14 100 ולמשפחתו
45 33 14 8 100 הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
29 32 30 9 100 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
45 35 10 10 100 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
36 26 23 15 100 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות
51 28 16 5 100 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
17 24 32 27 100 ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
17 27 32 24 100 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
25 29 27 19 100 השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות
30 30 24 16 100 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
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(המשך) ;1 נספח

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

48 30 16 6 100 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה
ועם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים

50 32 12 6 100 משפחותיהם
21 33 29 17 100 הפנאי לניצול קשישים הדרכת
15 21 39 25 100 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
19 25 38 18 100 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

בפעילויות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות
16 20 42 22 100 קשישים אצל (ADL) יומיומיות
9 23 31 37 100 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
6 23 44 27 100 קשישים אצל ראייה בעיות
5 23 47 25 100 קשישים אצל שמיעה בעיות

בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
27 31 33 9 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון,

שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
40 36 20 4 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה
34 36 24 6 100 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע

שיטות קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
47 27 21 5 100 וטיפול הערכה
55 29 11 5 100 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
16 26 25 33 100 ודיווח רישום שיטות
19 26 29 26 100 וארגון במינהל מיומנויות

הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
23 19 26 32 100 בו

לטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
37 38 18 7 100 בקשיש
27 32 20 21 100 עובדים צוות וניהול הפעלת

הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
23 26 33 18 100 לקשיש
19 24 23 34 100 עיסוק וניתוח זמן תכנון
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(Ttest) שונות מבחן  ממושך לסיפול במוסדות סוציאליים עובדים :2 נספח
י ההשתלמות תחומי בין

בץ מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אישיות

סוגיות 4.3* וארגון במינהל במינהלסוגיות
וארגון

סוגיות 7.3* 5.0* בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בטיפול
נפשי

בקשיש
שיטות 6.4* 3.4* 1.5 קשישים עם עבודה שיטות

עם קשישיםעבודה
סוגיות 11.0* 14.9* 5.0* 12.2* בזיקנה חברתיות סוגיות

בזיקנהחברתיות
היבטים 0.2 9.3* 14.0" 4.7* 9.6* קשישים של רפואיים/בריאותיים רפואיים/היבטים

בריאותיים
קשישים של

הכרת 4.5* 5.3* 4.8* 9.8* 0.7 5.5* שירותים מערכת הכרת
מערכת
שירותים

גישות 8.3* 11.4* 15.5* 4.4* 2.0 5.7* 3.4* בזיקנה כלליות גישות
כלליות
בזיקנה

1 0.4 1 7.2* 1 9.7* 1 12.7* 1 3.5* 1 1.8 1 53* 1 2.7* 1 למוסד הקשורות סוגיות
P<0.05 *

הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו שלילי ערך השורה; את המציין התחום לעומת הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו חיובי ערך 1

השורה. את המציין התחום לעומת
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לבין ממושך לסיפול במוסדות הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :3 נספח
סוגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות על המפקחים של הדירוג

צרכים

והמפקחים מהעובדים ויותר 600/0 עלידי גבוהה דרישה  משותפים נושאים א.

בקשיש בסיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
רבמקצועי בצוות עבודה גישות .1

בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת .2

בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת .3

בקשיש בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים .4

בקשיש נפשי בסיפול סוגיות
ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה .5

ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים .6

בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים .7

קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי .8

מדיכאון הסובל הקשיש אבחון שיטות .9

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי .10

ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות .11

השירותים מערכת הכרת
הקשיש וזכויות חוקים הכרת .12

בזיקנה כלליות גישות
בזיקנה חדשות חברתיות גישות .13

הזיקנה בתחום חדשות פסיכולוגיות גישות .14

למוסד הקשורות סוגיות
ולמשפחתו לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר .15

הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים .16
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(המשך) 3 נספח

והמפקחים מהעובדים מ600/0 פחות עלידי דרושים  דרושים לא נושאים ב.

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים .1

למיטה המרותק הקשיש של הצרכים .2

וארגון מינהל
וארגון במינהל מיומנויות .3

בו הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע למחשוב שיטות .4

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים .5

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות .6

השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות .7

בזיקנה חברתיות סוגיות
הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה .8

■. ■ ■.■..■ קשישים עולים של צרכים .9

קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות .10

בזיקנה חברתיות סוגיות
קשישים עם עבודה על והשלכותיהן הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות .11

ועוני זיקנה .12

קשישים של דיור צורכי .13
הקשיש לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים .14

בקשיש בטיפול רפואיים/בריאות"ם היבטים
הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים .15

בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום .16
בקשיש בטיפול תרופתי איזון .17

קשישים אצל ראייה בעיות .18

קשישים אצל שמיעה בעיות .19
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(המשך) 3 נטפח

השירותים מערכת הכרת
בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע .20

למוסד או לקהילה והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות .21

קשישים אצל יומיומיות ופעילויות מוטורי תפקוד להערכת שיטות .22

פחות ועלידי מהעובדים ויותר 600/0 עלידי דרושים  העובדים לפי דרושים נושאים ג.
מהמפקחים מ600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אתיות סוגיות .1

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
אלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע .2

קשישים עם עבודה שיסות
ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות .3

פחות ועלידי מהמפקחים ויותר 600/0 עלידי דרושים  הממונים לפי דרושים נושאים ד.
מהעובדים מ600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
עמה וההתמודדות קשישים עם העובד של תדמיתו .1

ומשפחותיהם קשישים עם בץאישית תקשורת .2

וארגון בסינהל סוגיות
ודיווח רישום שיטות .3

עובדים צוות וניהול הפעלת .4

לקשיש הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה .5

העיסוק וניתוח זמן תכנון .6

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה .7

הפנאי לניצול קשישים הדרכת .8
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(המשך) 3 נ0פרו

בזיקנה תנדתיות סוניות
ומיניות זיקנה .9

בזיקנה כלליות גישות
ביןדוריים יחסים .10
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נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :4 נ90ח
(באחוזים) השתלמות דרושה בה המידה ל9י כלליים בבתיחולים
בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה

במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

3 55 31 11 100 ביןדוריים יחסים
2 33 48 17 100 ועוני זיקנה
5 33 50 12 100 ומיניות זיקנה
31 52 11 6 100 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות
15 45 35 5 100 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
3 30 37 30 100 קשישים של דיור צורכי
9 42 38 11 100 קשישים עולים של צרכים

הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
28 18 29 25 100 בקהילה
26 38 28 8 100 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
34 48 15 3 100 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
17 35 42 6 100 ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
12 37 39 12 100 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
6 38 45 11 100 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות

לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים
8 24 45 23 100 הקשיש

הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
5 29 37 29 100 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן

והתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
5 20 35 40 100 איתה
17 42 32 9 100 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
17 38 32 13 100 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
14 38 31 17 100 בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת
15 30 41 14 100 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת

לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
17 44 31 8 100 בקשיש בטיפול

והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
37 28 18 17 100 למוסד או לקהילה

לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר
42 26 18 14 100 ולמשפחתו

על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
12 28 31 29 100 הדיירים
14 28 27 31 100 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה

נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
30 38 20 12 100 ומשפחותיהם
21 40 28 11 100 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות

קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
22 26 29 23 100 ומשפחותיהם
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(תמשך) 4 נ90ח

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
3 19 26 52 100 ומשפחותיהם

קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
4 5 20 71 100 ומשפחותיהם
12 25 26 37 100 השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות
20 52 16 12 100 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
28 46 15 11 100 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה

ועם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים
55 27 12 6 100 משפחותיהם
9 28 37 26 100 הפנאי לניצול קשישים הדרכת
17 30 31 22 100 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
20 39 24 17 100 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות
21 31 20 28 100 קשישים אצל (ADL) יומיומיות בפעילויות
8 20 24 48 100 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
1 11 48 40 100 קשישים אצל ראייה בעיות
2 9 51 38 100 קשישים אצל שמיעה בעיות

; בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
21 31 36 12 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון,

מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה שכיחות

39 33 20 8 100 ושברים) סידן
< במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע
/ 23 41 32 4 100 האלצהיימר

קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
28 34 32 6 100 וטיפול הערכה שיטות
34 37 23 6 100 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
6 20 34 40 100 ודיווח רישום שיטות
14 14 24 48 100 וארגון במינהל מיומנויות

ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
13 9 29 49 100 בו הטיפול

לטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
9 26 28 37 100 בקשיש
6 18 28 48 100 עובדים צוות וניהול הפעלת

השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
9 22 32 37 100 לקשיש הניתן
6 22 24 48 100 עיסוק וניתוח זמן תכנון
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תחומי בין (ttest) שונות מבחן  כלליים בבת'חולים נבחרות במחלקות סוציאליים עובדים :5 נספח
ההשתלמות1

בין מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אישיות

סוגיות 6.0* וארגון במינהל סוגיות
במינהל
וארגון . .

סוגיות 9.7* 4.8* בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בטיפול

נפשי
בקשיש

שיטות 9.0* 3.4* 3.8* קשישים עם עבודה שיטות
עם קשישיםעבודה .

סוגיות 1.4 7.4* 4.1* 3.8* בזיקנה חברתיות סוגיות
בזיקנהחברתיות 

1 "היבטים 4.4* 3.5* 12.2* 0.6 7.2* קשישים של רפואיים/בריאותיים היבטים
רפואיים/

קשישיםבריאותיים של 
1 הכרת 6.6* 3.1* 3.9* 24* 5.7 1.5* שירותים מערכת הכרת

מערכת
גישות ^ ^ ^ ^ 0.3 10.7 4.4* בזיקנה כלליות גישות
כלליות

5 1* *י3 4 8* 0 8 2.4* 5.3* 4.0* | 1.6 | למוסד הקשורות סוגיות
P<0.05 *

הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו שלילי ערך השורה; את המציין התחום לעומת הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירישו חייבי עיד 1

י השורה. את המציין התחום לעומת
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הדירוג לבין כלליים בבתיחולים הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :6 נספח
צרכים 0וגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות מנהלי של

השירות ומנהל' מהעובדים ויותר 600/0 עלידי גבוהה דרישה  משותפים נושאים א.
הסוציאלי

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול לחץ מצבי עם להתמודדות דרכים .1

בקש'ש נפשי בסיפול סוגיות
ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים .2

בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים .3

בזיקנה כלליות גישות
בזיקנה חדשות חברתיות גישות .4

הזיקנה בתחום חדשות פסיכולוגיות גישות .5

למוסד הקשורות סוגיות
ולמשפחתו לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר .6

והמנהלים מהעובדים מ600/0 פחות עלידי דרושים  דרושים לא נושאים ב.

בקשיש בסיפול ביןאיש'ות מקצועיות מיומנויות
למיטה המרותק הקשיש של הצרכים .1

איתה וההתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו .2

ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים .3

וארגון מינהל
ודיווח רישום שיטות .4

וארגון במינהל מיומנויות .5

עיסוק וניתוח זמן תכנון .6
בו הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות .7

עובדים צוות וניהול הפעלת .8

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים .9
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(תמשך) 6 נספה

קשישים עם עבודה שיטות
השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות .10

הפנאי לניצול קשישים הדרכת .11

ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות .12

קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה .13

בזיקנה חברתיות סוגיות
ועוני זיקנה .14

קשישים של דיור צורכי .15

הקשיש לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים .16

קשישים עם עבודה על והשלכותיהן הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות .17

הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה .18

ומיניות זיקנה .19
קשישים עולים של צרכים .20

בקשיש הסיפול של רפואיים/בריאותיים היבסים
קשישים אצל (ADL) יומיומיות בפעולות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות .21

בקשישים בטיפול תרופתי איזון .22

בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום .23

הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים .24

קשישים אצל ראייה בעיות .25

קשישים אצל שמיעה בעיות .26

השירותים מערכת הכרת
בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע .27

בזיקנה כלליות גישות
ביןדוריים יחסים .28

למוסד הקשורות סוגיות
הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים .29

לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה .30
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(המשך) 6 נ90ח

מ פחות ועלידי מהעובדים ויותר 600/0 עלידי דרושים  העובדים לפי דרושים נושאים ג.

מהמנהלים 600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת .1

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה .2

האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע .3

קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי .4

מדיכאון הסובל הקשיש של אבחון שיטות .5

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי .6

ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות .7

השירותים מערכת הכרת
הקשיש וזכויות חוקים הכרת .8

למוסד או לקהילה והחזרתו בביתהחולים הקשיש באשפוז סוגיות .9

פחות ועלידי מהמנהלים ויותר 600/0 עלידי דרושים  הממונים לפי דרושים נושאים ד.
מהעובדים מ600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אתיות סוגיות .1

רבמקצועי בצוות עבודה גישות .2

בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת .3

בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת .4 ,

וארגון מינהל
עובדים צוות להדרכת שיטות .5

לקשיש הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה .6

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות .7
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(המשך) 6 נ0פח

בזיקנה חברתיות סוגיות
קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות .8
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בבתיחולים סוציאליים עובדים בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :7 נ0פח
(באחוזים) השתלמות דרושה בה המידה לפי שיקומ"ם

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

19 48 26 7 100 ביןדוריים יחסים
19 56 25 100 ועוני זיקנה

8 35 45 12 100 ומיניות זיקנה
22 41 30 7 100 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות
4 22 56 18 100 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
4 15 27 54 100 קשישים של דיור צורכי
7 44 33 16 100 קשישים עולים של צרכים
15 22 26 37 100 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
26 33 26 15 100 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
30 52 7 11 100 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
4 26 48 22 100 ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
7 15 41 37 100 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
11 33 37 19 100 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות

לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים
7 26 48 19 100 הקשיש

הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
8 22 48 22 100 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן
7 19 37 37 100 איתה והתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
18 48 19 15 100 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
26 33 30 11 100 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
22 29 33 15 100 בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת
26 45 22 7 100 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת

בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
30 31 31 8 100 בקשיש

והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
37 19 26 18 100 למוסד או לקהילה

לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר
26 41 15 18 100  ולמשפחתו
19 37 26 18 100 הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
17 54 17 12 100 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
41 33 22 4 100 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
30 44 15 11 100 ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות
26 48 19 7 100 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
11 41 33 15 100 ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
4 27 23 46 100 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
15 35 38 12 100 השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות
15 44 19 22 100 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
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(המשך) 7 נספח

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

41 41 11 7 100 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה
ועם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים

37 41 18 4 !00 משפחותיהם
15 41 29 15 100 הפנאי לניצול קשישים הדרכת
12 23 46 19 100 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
15 33 22 30 100 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

בפעילויות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות
4 22 41 33 100 קשישים אצל (ADL) יומיומיות
7 19 22 52 100 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
4 8 38 50 100 קשישים אצל ראייה בעיות
4 8 42 46 100 קשישים אצל שמיעה בעיות

בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
15 33 33 19 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון,

שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
26 44 19 11 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה
15 37 37 11 100 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע

שיטות קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
20 48 28 4 !00 וטיפול הערכה
39 38 19 4 !00 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
15 23 35 27 100 ודיווח רישום שיטות
15 11 37 37 100 וארגון במינהל מיומנויות

הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
18 33 19 30 100 בי

לטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
22 44 15 19 100 בקשיש
7 26 26 41 100 עובדים צוות וניהול הפעלת

הניתו השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
15 37 33 15 100 ^שיש
4 32 24 40 100 ■ עיסוס וניתוח זמן תכנון
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ההשתלמות תחומי בין (Ttest) שונות מבחן  שיקומיים בבתירוולים סוציאליים עובדים :8 נספח
בץ מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אישיות

במינהל 1.6 וארגון במינהל סוגיות
וארגון

בטיפול 3.3* 1.9 בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
נפשי

.■ ■ בחשיש ^
. ' עם ^ודה 2.1 2.8* 0.5 קשישים עם עבודה שיטות

;  קשישים __
סוגיות^ 5.1* S3* 0.5 3.5* בזיקנה חברתיות סוגיות
בזיקנה

^^י^ 3.4* 5.6* 6.6* 3.1* 4.2* קשישים של רפואיים/בריאותיים היבטים
בריאותיים
משישים של

הכרו^ 2.8* 1.7 1.7 2.4* 0.6 1.5 שירותים מערכת הכרת
שירותים

גי^ 3.5* 5.3* 6.0* 2.6* 0.4 3.3* 17* בזיקנה כלליות גישות
בזיסנה

| 1.0 1 1.9 1 3.9* 1 3.3* 1 0.61 0.51 1.91 1.4 למוסד הקשורות סוגיות

P<0 05 *
הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו שלילי ערך השורה; את המציין התחום לעומת הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו חיובי 'ערך j

השורה. את המציין התחום לעומת

167



לבין שיקומיים בבתיחול'ם הסוציאליים העובדים דירוג בין הלימה :9 נספח
צרכים סוגי לפי הנושאים מיון  הסוציאלי השירות מנהלי של הדירוג

והמנהלים מהעובדים ויותר 600/0 עלידי גבוהה דרישה  משותפים נושאים א.

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אתיות סוגיות .1

רבמקצועי בצוות עבודה גישות .2

וארגון במ'נהל סוגיות
עובדים צוות להדרכת שיטות .3

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי .4

מדיכאון הסובל קשיש אבחון שיטות .5

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי .6

ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות .7

בזיקנה שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים .8

בזיקנה כלליות גישות
ביןדוריים יחסים .9

הזיקנה בתחום חדשות פסיכולוגיות גישות .10

למוסד הקשורות סוגיות
לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה .11

והמנהלים מהעובדים מ600/0 פחות עלידי דרושים  דרושים לא נושאים ב.

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים .1

למיטה המרותק הקשיש של הצרכים .2

ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת .3

איתה וההתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו .4
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(המשך) 9 נ0פרו

וארגון במינהל סוגיות
ודיווח רישום שיטות .5

בקשיש נפשי בסיפול סוגיות
בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים .6

קשישים עם עבודה שיסות
ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה .7

הפנאי לניצול קשישים הדרכת .8

בזיקנה חברתיות סוגיות
ומיניות זיקנה .9

קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות .10

קשישים עולים של צרכים .11

הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה .12

בזיקנה חברתיות סוגיות
קשישים עם עבודה על והשלכותיהן הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות .13

קשישים של דיור צורכי .14

ועוני זיקנה .15

בקשיש הסיפול של רפואיים/בריאותיים היבסים
בקשישים בטיפול תרופתי איזון .16

בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום .17

קשישים אצל ראייה בעיות .18

קשישים אצל שמיעה בעיות .19

שירותים מערכת הכרת
למוסד או לקהילה והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות .20

קשישים אצל יומיומיות בפעולות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות .21

בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע .22

למוסד הקשורות סוגיות
הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים .23
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(תמשך) 9 נספח

מ פחות ועלידי מהעובדים ויותר עלידי600/0 דרושים  העובדים לפי דרושים נושאים ג.
מהמנהלים 600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת .1

בקשיש בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים .2

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
ומשפחותיהם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים .3

ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה .4

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות .5

בזיקנה כלליות גישות
בזיקנה חדשות חברתיות גישות .6

למוסד הקשורות סוגיות
ומשפחתו לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר .7

פחות ועלידי מהמנהלים ויותר 600/0 עלידי דרושים  הממונים לפי דרושים נושאים ד.
מהעובדים מ600/0

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת .1

וארגון בסינהל סוגיות
וארגון במינהל מיומנויות .2

עובדים צוות וניהול הפעלת .3

לקשיש הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה .4

עיסוק וניתוח זמן תכנון .5

בו הטיפול ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות .6

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
האלצהיימר מחלת על עדכני מידע .7
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(המשך) 9 נ0פח

קשישים עם עבודה שיטות
ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות .8

השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות .9

בזיקנה חברתיות סוגיות
הקשיש לצרכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים .10

בקשיש הס'פול של רפואיינ^ריאותיים היבסים
הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים .11

השירותים מערכת הכרת
הקשיש וזכויות חוקים הכרת .12
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לפי קהילתיות במרפאות אחיות בקרב ההשתלמות נושא דירוג :10 נ0פח
(באחוזים) השתלמות דרושה בה המידה

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

11 48 29 12 100 ביןדוריים יחסים
11 36 35 18 100 ועוני זיקנה
15 48 28 9 100 ומיניות זיקנה
28 46 23 3 100 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות
22 45 26 7 100 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
12 31 38 19 100 קשישים של דיור צורכי
17 37 30 16 100 קשישים עולים של צרכים
22 27 29 22 100 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
26 38 26 10 100 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
37 46 13 4 100 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
22 38 27 13 100 ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
24 40 27 9 100 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
16 27 40 17 100 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות

לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים
20 34 32 14 100 < הקשיש

הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
10 39 34 17 100 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן
13 28 43 16 100 איתה והתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
20 39 31 10 100 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
18 43 29 10 100 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
18 37 33 12 100 בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת
16 37 37 10 100 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת

בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
23 41 26 10 100 בקשיש

והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
19 39 33 9 100 למוסד או לקהילה

לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר
22 38 27 13 100 ולמשפחתו

על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
15 38 28 19 100 הדיירים
22 36 28 14 100 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
35 43 18 4 100 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
20 41 28 11 100 ומשפחותיהם קשישים עם פבטמת עבודה שיטות
21 38 27 14 100 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
19 41 28 12 100 ומשפחותיהח קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
17 23 35 25 100 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
22 25 30 23 100 השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות

172



(המשך) 10 נספח

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

17 37 33 13 100 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
24 50 18 8 100 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה

ועם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים
39 39 16 6 100 משפחותיהם
22 38 28 12 100 הפנאי לניצול קשישים הדרכת
26 42 25 7 100 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
22 35 27 16 100 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

בפעילויות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת שיטות
22 36 26 16 100 קשישים אצל (ADL) יומיומיות
26 38 24 12 100 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
10 30 45 15 100 קשישים אצל ראייה בעיות
10 29 44 17 100 קשישים אצל שמיעה בעיות

בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
28 39 24 9 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון,

שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה

26 43 24 7 100 ושברים)
45 39 13 3 100 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע ;

שיטות קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
38 41 16 5 100 וטיפול הערכה
29 48 18 5 100 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
11 35 29 25 100 ודיווח רישום שיטות
20 33 28 19 100 וארגון במינהל מיומנויות

ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
32 29 21 18 100 בו הטיפול

לטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
28 41 18 13 100 בקשיש
17 29 33 21 100 עובדים צוות וניהול הפעלת

הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
20 34 30 16 100 לקשיש
14 29 29 28 100 עיסוק וניתוח זמן תכנון
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ההשתלמות1 תחומי בין (Ttest) שונות מבחן  קהילתיות במרפאות אחיות :11 נספח
בין מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אישיות

סוגיות 1.5 וארגון במינהל סוגיות
במינהל
וארגון .

סוגיות 8.4* 9.4* בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בטיפול

נפשי
בקשיש

: שיטות 7.7* 1.6 0.4 קשישים עם עבודה שיטות
עם קשישיםעבודה .

סוגיות 2.0 10.2* 0.2 2.1* בזיקנה חברתיות סוגיות
בזיקנהחברתיות

היבטים 0.6 1.7 11.2* 0.04 1.9 קשישים של רפואיים/בריאותיים היבטים
רפואיים/

קשישיםבריאותיים של
1 הכרת 1.8 2.1* 0.7 7.4* 1.8 1.0 שירותים מערכת הכרת

מערכת
שירותים 

1 גישות 5 9* 8.3* 9.4* 6.5* 1.4 6.9* 8.5* בזיקנה כלליות גישות
כלליות

66* 08 .qs ./j 0.1 I7.9* I 1.0 | 01J למוסד הקשורות סוגיות
P<0.05 *

הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו שלילי ערך השורה; את המציין התחום לעומת הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו חיובי עיד 1

השורה. את המציין התחום לעומת
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מיון  סיעוד שירותי ומנהלות מרפאה אחיות דירוג בין הלימה :12 נספח
צרכים סוגי לפי הנושאים

והמנהלות מהאחיות ויותר 600/0 עלידי גבוהה דרישה  משותפים נושאים א.

בקשיש בטיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים .1

וארגון במינהל סוגיות
עובדים צוות להדרכת שיטות .2

בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה .3

למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים .4

שכיחות מחלות של רפואיים היבטים .5

שכיחות מחלות של חברתיים היבטים .6
אלצהיימר על עדכני מידע .7

קשישים אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי .8

מדיכאון הסובל קשיש אבחון שיטות .9

קשישים עם עבודה שיטות
נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי .10

ומשפחותיהם קשישים עם פרטנית עבודה שיטות .11

בזיקנה כלליות גישות
בזיקנה חדשות חברתיות גישות .12

חדשות פסיכולוגיות גישות .13

בזיקנה חברתיות סוגיות
ומיניות זיקנה .14

שירותים מערכת הכרת
הקשיש וזכויות חוקים הכרת .15

בקשיש הטיפול של רפואיים/בריאותיים היבטים
לבריאות וחינוך בריאות קידום .16

הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים .17

בקשישים בטיפול תרופתי איזון .18
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(המשך) 12 נספרו

והמנהלות מהאחיות מ600/0 פחות עלידי גבוהה דרישה  דרושים לא נושאים ב.

בזקנה חברתיות סוגיות
ועוני זיקנה .1

קשישים של דיור צורכי .2

קשישים עולים של צרכים .3

קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות .4

פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים .5

שירותים מערכת הכרת
בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע .6

למוסד או לקהילה והחזרתו בביתהחולים הקשיש באשפוז סוגיות .7

בקשיש בסיפול ביןאישיות מקצועיות מיומנויות
איתה וההתמודדות קשישים עם העובד תדמית .8

קשישים עם עבודה שיסות
ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות .9

ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה .10

שואה בנושא עבודה שיטות .11

פנאי לניצול קשישים הדרכת .12

למוסד הקשורות סוגיות
הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים .13

%60b ופחות מהאחיות ויותר 600/0 על'די גבוהה דרישה  העובדים לפי דרושים נושאים ג.

בזיקנה חברתיות סוגיות
הפורש על והשפעתה פרישה .1

וארגון במינהל סוגיות
המידע מחשוב שיטות .2
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(המשך) 12 נספח

ועלידי מהמנהלות ויותר 600/0 עלידי בינונית דרישה  הממונים לפי דרושים נושאים ד.
מהאחיות מ600/0 פחות

בזיקנה כלליות גישות
ביןדוריים יחסים .1

בזיקנה חברתיות סוגיות
איתה העובד והתמודדות הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות .2

בקשיש בטיפול ב'ןאיש'ות מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אתיות סוגיות .3

רבמקצועי בצוות עבודה גישות .4

בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת .5

ההתערבות תוצאות הערכת .6

בץאישית תקשורת .7

למיטה המרותק הקשיש של הצרכים .8

ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים .9

למוסד הקשורות סוגיות
ולמשפחתו לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר .10

קשישים עם עבודה שיסות
קהילתית עבודה שיטות .12

שירותים מערכת הכרת
קשישים אצל יומיומיות ופעילויות תפקוד להערכת שיטות .13

בקשיש הטיפול של רפואיים/בריאותיים היבטים
קשישים אצל ראייה בעיות .14

קשישים אצל שמיעה בעיות .15

וארגון במינהל סוגיות
ודיווח רישום שיטות .16

וארגון במנהל מיומנויות .17
לקשיש הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה .18

עיסוק וניתוח זמן תכנון .19
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נבחרות במחלקות אחיות בקרב ההשתלמות נושאי דירוג :13 נ0פח
(באחוזים) השתלמות דרושה בה המידה ל9י כלליים בבתיחולים
בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה

במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"כ להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

6 35 46 13 100 בץדוריים יחסים
15 35 37 13 100 ועוני זיקנה
14 42 34 10 100 ומיניות זיקנה
28 50 16 6 100 הזיקנה בתחום חדשות חברתיות גישות
24 45 22 9 100 הפורש של החיים איכות על והשפעתה פרישה
18 35 31 18 100 קשישים של דיור צורכי
13 38 32 17 100 קשישים עולים של צרכים
34 36 20 10 100 בקהילה הקיימים ורווחה בריאות שירותי על מידע
35 45 12 8 100 הקשיש וזכויות חוקים הכרת
37 41 16 6 100 בזיקנה חדשות פסיכולוגיות גישות
22 38 28 12 100 ההזדקנות של פיזיולוגיים היבטים
27 44 21 8 100 בזיקנה לבריאות וחינוך בריאות קידום
21 30 33 16 100 קשישים כלפי ומילולית פיזית אלימות

לצורכי פיזית סביבה ועיצוב תכנון של היבטים
17 35 29 19 100 הקשיש

הקשיש כלפי בחברה סטריאוטיפיות עמדות
14 34 34 18 100 קשישים עם עבודה על והשלכותיהן
16 43 20 21 100 איתה והתמודדות הקשיש עם העובד של תדמיתו
25 40 21 14 100 בקשיש בטיפול אתיות סוגיות
28 35 29 8 100 רבמקצועי בצוות עבודה גישות
26 37 21 16 100 בקשיש טיפול תכנית בקביעת החלטות קבלת
21 41 22 16 100 בקשיש בטיפול ההתערבות תוצאות הערכת

בטיפול לחץ מצבי עם העובד להתמודדות דרכים
24 40 24 12 100 בקשיש

והחזרתו בביתחולים הקשיש באשפוז סוגיות
34 35 24 ך 100 למוסד או לקהילה

לקשיש ומשמעותו המוסדית למסגרת המעבר
25 41 27 ך 100 ולמשפחתו
16 35 31 18 100 הדיירים על והשלכותיהם במוסד המשותפים החיים
22 42 21 15 100 לשיתוף תכניות  והמוסד הקהילה
28 36 23 13 100 ומשפחותיהם נפש תשושי קשישים עם עבודה דרכי
11 40 31 18 100 ומשפחותיהם קשישים עם פבטננת עבודה שיטות
11 37 32 20 100 ומשפחותיהם קשישים עם קבוצתית עבודה שיטות
12 34 29 25 100 ומשפחותיהם קשישים עם קהילתית עבודה שיטות
10 27 26 37 100 ומשפחותיהם קשישים של ועדים/ועדות עם עבודה
12 30 24 34 100 השואה בנושא קשישים עם עבודה שיטות
15 35 35 15 100 ומשפחותיהם קשישים עם ביןאישית תקשורת
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(נ0פח) 13 נספח

בנושא השתלמות לעובד דרושה בה המידה
במידה
רבה במידה במידה בכלל
מאוד רבה מועטה לא סה"ב להשתלמות נושאים/תחומים/סוגיות

27 44 21 8 100 ושכול אובדן עם בהתמודדות לקשיש עזרה
ועם למות שנוטים חולים עם להתמודדות דרכים

39 37 16 8 100 משפחותיהם
16 46 19 19 100 הפנאי לניצול קשישים הדרכת
29 34 28 9 100 הקשיש לתפקוד העוזרים חדשים ועזרים אבזרים
25 34 25 16 100 למיטה המרותק הקשיש של הצרכים

בפעילויות ותפקוד מוטורי תפקוד להערכת ^שיטות 41 21 15 100 קשישים אצל (ADL) יומיומיות
24 39 26 11 100 בקשיש בטיפול תרופתי איזון
7 35 38 20 100 קשישים אצל ראייה בעיות
7 35 38 20 100 קשישים אצל שמיעה בעיות

בזיקנה שכיחות מחלות של רפואיים היבטים
■" 36 21 10 100 ושברים) סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון,

שכיחות מחלות של ותפקודיים חברתיים היבטים
סידן בריחת מוחי, אירוע (פרקינסון, בזיקנה

11 44 ל1 9 100 ושברים)
35 42 18 5 100 האלצהיימר במחלת וטיפול אבחון על עדכני מידע

שיטות קשישים: אצל ושכחה הזיות בלבול, מצבי
m 41 20 5 100 וטיפול הערכה
26 48 16 10 100 מדיכאון הסובל קשיש של אבחון שיטות
12 30 37 21 100 ודיווח רישום שיטות
24 35 21 20 100 וארגון במינהל מיומנויות

ניהול לשם הקשיש על המידע מחשוב שיטות
21 39 21 19 100 בו הטיפול

לטיפול הקשורים בנושאים צוות להדרכת שיטות
** "י 22 9 100 בקשיש
22 36 27 15 100 עובדים צוות וניהול הפעלת

הניתן השירות איכות לבדיקת ושיטות מתודולוגיה
20 40 25 15 100 לקשיש
12 ?1 27 י2 100 עיסוק וניתוח זמן תכנון
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ההשתלמות1 תחומי בין (Ttest) שונות מבחן  כלליים בבתיחולים נבחרות במחלקות אחיות :14 נספח
בין מקצועיות מיומנויות
בקשיש בטיפול אישיות

סוגיות 2.2* וארגון במינהל סוגיות
במינהל
וארגון

סוגיות 6.5* 5.5* בקשיש נפשי בטיפול סוגיות
בכ\יפול
בסשישנפשי . .

1 שיטות 11.4* 4.7* 7.8* קשישים עם עבודה שיטות
עם עבודה
קשישים

1 סוגיות 4.9* 8.1* 1.0 3.9* בזיקנה חברתיות סוגיות
חברתיות ^^

1 "היבטים 1 4 5.3* 8.5* 0.1 3.0* קשישים של רפואיים/בריאותיים היבטים
רפואיים/

בריאותיים

1 ~ ^ ~ ^ ^7 .6.6* 5.2* שירותים מערכת הכרת
מערכת

1 גישות ~ ^ ^ ^ /7 4.1* 2.8* בזיקנה כלליות גישות
כלליות

~~ ~ lg .59* 5.5* .09 /j?_/ למוסד הקשורות סוגיות
P<0.05 *

הטור את המציין לתחום יותר גבוהה דרישה פירושו שלילי ערך השורה; את המציין התחום לעומת הטור את המציין לתחים יותר גבוהה דרישה פירושי חיובי ^יר 1
י השורה. את המציין התחום לעומת
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Abstract

This document reports the findings of the ifrst comprehensive, systematic survey of the need
for continuing training in gerontology in Israel. In recent years, training personnel in the ifeld
of gerontology and geiratrics has increasingly been given attention as a way to meet needs
airsing from the constant growth in the numberof elderly people. Much has been done in Israel
to improve the levelof professionals cairng for the elderly. However, it is widely felt that there
is no clear pictureof the needs for continuing training in gerontology, orof the extent to which
existing programs are meeting the needsof the various professionals who care for the elderly.

One of the main assumptions of this survey was that the function of a professional, and not
only his profession or occupation, will largely dictate the degree to which he or she needs
continuing training in gerontology, as well as the content of this training. Another assumption
was that continuing training in gerontology is needed not only by those working 1n

organizations that serve only the elderly, but also by those employed in organizations serving
other age groups.

The survey had three main goals: (1) to identify the target population of professionals wh0
need continuing training in gerontology; (2) to map the supplyof existing programs in the area
of continuing training in gerontology; and (3) to identify the topics or subjects m which
continuing training in gerontology is needed among various professionals. We used a vairety of
research methods and activities to examine these issues.

Discussion groups with professionals, experts and supervisors from health and welfare services
were conducted to identify the target populations for continuing training in gerontology. Based
on these discussions, 45 different roles were identified as the target population for continuing
training in gerontology. The discussion groups ranked these roles according to the extent of
need for continuing training in gerontology and assigned the highest prioirty to social workers
in general hospitals, nurses and physicians in community clinics, nurses in selected
nongeiratric wards in general hospitals, social workers in longterm care institutions, and
physiotherapists in selected nongeiratirc wards in general hospitals. They assigned the 10west
piroirty ofr continuing training in gerontology to administrators of longterm care institutions,
physicians in home hospital units, and nurses in emergency clinics.

In addition, the survey mapped and compiled all continuing training programs in gerontology
that were held in Israel duirng the past six years. This revealed that, duirng that time, there
were 200 programs, including courses, workshops and study days, that were geared to speciifc
roles in organizations.

The last issue addressed by the survey was the content of continuing training in gerontology.
The survey examined the training needsof ifve different roles: social workers in longterm care
institutions; social workers and nurses in selected nongeiratirc wards in general hospitals



)internal medicine, surgery, orthopedics, neurology and urology); social workers in
rehabilitation hospitals; and nurses in community clinics. A selfadministered questionnaire
was used to collect information on the needs of these five groups. Data were collected from
600 employees, who represented a population of more than 6,000 workers, who responded to
questionnaires that were distributed at their places of employment. The questionnaire included
a listof 53 topics for continuing training in gerontology; the workers were asked to what extent
they felt that they needed training in these topics. The questionnaires were also distirbuted to
supervisors, who ranked their employees' need for continuing training in these areas.

This report details the characteirstics and needs of each of the five roles, and compares
employees' perception of their need for continuing training in gerontology with that of
employers. A compairson of training needs among the roles reveals that there are areas of
interest common to all five roles, and areas of interest common to only some of the roles, in
diffeirng combinations. For example, we found that all of the professionals felt a need for
continuing training in gerontology concerning the mental and emotional care of elderly people
(including current knowledge on the diagnosis and treatment of Alzheimer's disease,
disoirentation, hallucinations and forgetfulness among the elderly, and methods of diagnosing
depression in an elderly person); professional and interpersonal skills (e.g., how to cope with
stress airsing from cairng for an elderly person, decisionmaking about a care program for an
elderly person, ethical issues in the careof the elderly, and communication with the elderly and
their families); and general approaches in gerontology (i.e. new social and psychological
approaches).

Along with the similarities among these ifve roles, we found differences among the roles in the
degree to which they felt they needed continuing training in gerontology in six additional areas:
administration and organization; issues in placement; medical and health aspects of care for the
elderly; methodsofworking with the elderly; social issues in gerontology; and familiairty with
the system of services for the elderly. For example, in the area of medical and health aspects of
care, we found differences in the degreeof need for continuing training in gerontology between
social workers in longterm care institutions and social workers in selected nongeiratirc wards
of general hospitals, and between nurses in community clinics and nurses in selected
nongeriatirc wards of general hospitals.

The ifndings indicate that there are differences among roles in the level of congruity between
employers' and employees' perceptions concerning the areas in which there is the greatest need
for continuing training in gerontology.

The last part of this report discusses the implications of the survey's findings for the future
development of continuing training programs in gerontology. Further, it discusses the possible
useof tools developed by the survey for diagnosing, identifying and monitoirng needs, in order
to enhance the congruity between programs and the areas in which continuing training in
gerontology is needed, as expressed by the workers.



The survey's data have been presented in various forums. The ifndings were presented to the
staff of ESHEL and served as a basis for discussions on the development of programs for the
future. Background papers were prepared to aid in the discussions on policy formulation and to
enhance the examination and understanding of the findings' implications. Consultations are
currently taking place between ESHEL and representatives of the health and social services
systems to develop programs based on the survey's findings.

The study's findings also served as an important input in the formulationofESHEL' s ifveyear
plan. In addition, selected findings have been presented at international conferences and, on the
local level, the method developed to measure the needs of social workers has been used at a
hospital in Israel.
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