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תודה הבעת

אש"ל. עלידי ומומן הוזמן אשר אדם כורו סקר את מסכם הנוכחי הדו"רו

שונים אנשים מצד הדוק פעולה לשיתוף הודות נתאפשר השונים, שלביו על המחקר,

הכמעט ולהיענותם והמינהלית, הפיקוחית ברמה והרווחה, הבריאות שירותי במערכת

את לפרט שנוכל מכדי רב מספרם בישראל. לקשישים בשירותים הממונים של מושלמת

שמותיהם.

המחקר. במהלך רבות בידינו סייעו היגוי ועדות שתי חברי

כמעט המחקר את ליוותה אשר קפלן לאיריס ובפרט המחקר לצוות נתונה תודתנו

תודתנו נתונה כן כמו הנוכחי. ו"ח הד בעריכת לנו עזרה ואשר ההתחלתיים, משלביו

פרחי ולדורית לדפוס, והבאתו הדו"ח הדפסת על רבות טרחה אשר אלון, לבלהה

ידה. על שסייעה
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מבוא

בישראל לקשישים בשירותים אדם כוח סקר לעריכת הרקע

זו התפתחות לקשישים. השירותים במערך מהירה התפתחות חלה האחרונות בשנים

חדשים תפקידים להגדרת והביאה לקשישים, שירותים המספק האדם כוח הגדלת הצריכה

בהיקף ההתפתחות מקצועית. הכשרה באמצעות הטיפול איכות את לשפר ולנסיונות
האדם וכוח השירותים בנושאי המידע מערך של מקביל בפיתוח לוותה לא הטיפול,

קשיים של קיומם לגבי המקצוע, אנשי בקרב שרווחו דעות לכך, בנו0ף אותם. המפעיל

עובדים על המבוסס לקוי, שירותים מבנה קיום ולגבי מתאים, אדם כוח בגיוס רבים

מחקרית. להכחשה או לאישור "ציפו" תפקידיהם; את הולמים שאינם כישורים בעלי

השונים, בתחומים הבעייתיות היקף בהערכת משמע,  הבעייה בבימות צורך הודגש

האדם כוח בעיות שלגביהם והעובדים השירותים סוגי איתור דהיינו, ובמיקודה,
במיוחד. חריפות

כוח של רציונלי תכנון לכל הכרחיים תנאים הינמ ומיקודה, הבעייה כימות

(אש"ל), בישראל לקשיש שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה את דחף בהם והצורך אדם,

ברוקדייל. במכון הסקר את להזמין

מטופלים נושאים מטרה, אוכלוסיות  לקשישים רווחה בשירותי אדם כוח סקר

יוני  1978 נובמבר בחודשים שנערכה שדה, עבודת על מבוססים הסקר נתוני
(לעתים לקשישים שירותים יחידות מנהלי של אישי ריאיון כללה העבודה .1979

כוח מדיניות בתחום מפתח" ל"אנשי נחשבו אשר נוספים ממונים גם רואיינו קרובות

שירותים. יחידת כל לגבי כמותי מידע הכיל אשר שאלון מולא כן, כמו אדם).

אוכלוסיות: שתי הוגדרו הנתונים וניתוח השדה עבודה תכנון לצורך

שונים. מסוגים יחידות 450 מ למעלה כללה אשר שירותים יחידות של אוכלוסייה א.

בשירותים1 אדם "כוח תומר א. חביב, ג'. ברגמן, ש. אצל המבוא את גם ראה
.1980 ברוקדייל, מכון בישראל", לקשישים
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קרוב כללה אשר מפתח, בעמדות נוספים ואנשים יחידות מנהלי של אוכלוסייה ב.

איש.2 600 ל

הבאים: לנושאים בעיקר התייחסו הסקר במסגרת שנאספו הנתונים
ההתנדבותית. העבודה והיקף שירותים של שונים בסוגים אדם כוח היקף 

לאיוש. הפנויות המשרות היקף 

מודרים. מסוגים עובדים תחלופת על נתונים 
ועוד. גיל, ותק, הכשרה,  השירותים על ממונים של איפיונים 

קשישים. עם עבודה כלפי הממונים עמדות 

מחסור יש לגביהם אדם כוח סוגי בשירות: אדם כוח בעיות את הממונים תפיסות 

לעובדים ונחוצה קיימת הכשרה לגבי המנהל דעות מהירה. תחלופה בעלי וסוגים
בשירות.

בשירות. העבודה תנאי את הממונים תפיסות 

השירותים. לפיתוח תכניות 

לקשישים" בשירותים אדט ב"כוח דו"חות: במספר ונותחו הוצגו אלה נתונים
ביניים. דו"חות של ובסידרה

הדו"ח ומבנה הנוכחי הדו"ח מטרות

מרכזיים מימצאים במספר מתמקד והוא בסידרה האחרון הינו הנוכחי הדו"ח

אלה. מימצאים של ובהשלכות הקודמים) בדו"חות ופירוט הרחבה ביתר הואגו (אשר

הראשונות "מחקריות". והשלכות "יישומיות" השלכות בין להבחין נסינו
על האדם כוח בתחום במיוחד תורפה, בנקודות ולטיפול בעיות לפתרון נוגעות

במתנדבים, שימוש מוגזמת, תחלופה מניעת הכשרה, משרות, (איוש השונים .היבטיו
הבנתם לצורך אך חשיבותם, את הבליט שהסקר לנושאים מתייחסות האחרונות ועוד);

נוספת. מחקרית לבדיקה זקוקים הם

כדלקמן: הוא הדו"ח מבנה

המבוא. בפרק הקודם בפרסום מצוי האוכלוסיות והגדרת הסקר שיטת של מפורט תיאור
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בשירותים אדם כוח בתכנון המיוחדות הבעיות מן כמה סוקר הראשון, הפרק

תכנון. לצורכי ה0קר של האפשרי יישומו את וכן לקשישים
המצוי האדם כוח בה ובמידה  אדם בכוח המחסור בסוגיות דן השני הפרק

דנה זה, לפרק ההקדמה הקשישים. צורכי את כמותית מבחינה הולם בשירותים

המימצאים את מציגים אנו לאחריו בפרק. משתמשים שבהם הבסיסיים במושגים

המחסור לבעיות אפשריים בפתרונות הנוגעות היישומיות השלכותיהם ואת המרכזיים

שנזכרו. בנושאים מחקריות בהמלצות דנים אנו האחרון בסעיף והתחלופה.

אשר המעטים הנתונים לקשישים. בשירותים המתנדבים בנושא דן השלישי, הפרק

בכמה דיון מובא ובעקבותיהם, בקצרה, מוצגים הסקר, במסגרת עלידינו נאספו

לקשישים. בשירותים ההתנדבותית העבודה לארגון הקשורות שאלות

בשירותים תפקידים מילוי לצורר האדם כוח הכשרת בנושא דן הרביעי, הפרק

על הממונים לכישורי המתייחסים מרכזיים מימצאים מספר מביא הפרק לקשישים.

באשר מימצאים מובאים כן, כמו קשישים. עם עבודה כלפי ולעמדותיהם השירותים,

דנים אנו בהמשך, העובדים. בהכשרת הצורר לגבי אלה ממונים של לתפיסותיהם

התחשבות תוך שיטתי, הכשרה מערך בניית לצורך המימצאים, של יישומיות בהשלכות
השונות. באופציות

הדו"ח. של העיקריות ההמלצות תמציתי באופו מובאות החמישי, שבפרק בסיכום,
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לגבי קיימים וביקוש היצע מדידת על מבוססת אדם כוח בתכנון הקלטית הגישה

נסיין ועל עתידיים, וביקוש היצע לגבי תחזיות על עובדים, של שונים סוגים
ינוצל האנושי שהפוטנציאל כך, להיעשות צריכה זו התאמה לשני. האחד את להתאים

באיכות התחשבות תוך  מירבית במידה "ייהנה" הקשישים ושציבור מירבית במידה
וביכולתם. העובדים

היצע לגבי בנתונים מחסור בשל להתעורר עשויות אדם, כוח בתכנון בעיות
בתכנון קשיים בשל או העתיד, לגבי תחזיות בעריכת קשיים בשל קיימים, וביקוש

מסויימים, לתפקידים עובדים גיוס של במישור וביקוש היצע בין האינטראקציה

וכד'. חדשים תפקידים הגדרת הקיימים, העובדים רמת העלאת הכשרתם,

אדם כוח של רציונלי תכנון על המשפיעים מאפיינים מספר על נצביע להלן
לקשישים: בשירותים

בעבר: לקשישים השירותים של מהירה התפתחות א.

הבעיות ומן הקשישה, באוכלוסייה מהיר מגידול שכתוצאה כך, על עמדנו כבר

פיתוח קצב הואץ בפרץ, לעמוד יכלה לא המסורתית התומכת המערכת כאשר שנוצרו

השירותים את שיספקו עובדים תוספת תבע הפיתוח התמיכה. ותכניות השירותים

נוספו השירותים למערך הבסיסיים. והבריאות הרווחה שירותי את בפרט  הנדרשים

השירותים צורכי בין חדשים. תפקידים ונוצרו כה עד בהם מיוצגים היו שלא מקצועות

וכמותי. איכותי פער נוצר לרשותם, עמד אשר האדם כוח ובין החדשים,

בעתיד: האוכלוסייה צורכי של מהירה התפתחות ב.

גידול תחזית על גם עמדנו בישראל"3 לקשישים בשירותים אדם ב"כוח

למרות זו. תחזית של משמעותה ועל המאה, של התשעים שנות לקראת האוכלוסייה
75 גילאי שאוכלוסיית הרי "צנוע", בשיעור אז עד יעלה הקשישים של הכולל שהאחוז

ב'.3 פרק שם, ראה
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ששיעור בכך בהתחשב .(1979 שנת לאמצע (בהשוואה 7035 ל בקרוב תעלה ומעלה,

מיוחדת רלוונטיות יש אלה שלנתונים הרי הגיל, עם דרסטי באופן עולה האישפוז

ישמשו אשר קהילתיים שירותים פיתוח או מוסדיים, שירותים בפיתוח הצורך לגבי

חשיבות יש והולכים גדולים צרכים של כזה במצב המוסדיים. לשירותים תחליף

תפקידיו כל על לקשישים בשירותים האדם כוח של וכמותי איכותי לתכנון מיוחדת

אי של אלמנטים להכניס עשוייה השירותים של מהירה התפתחות מאידך, ורמותיו.
אדם לכוח ביקוש של אומדנים עריכת על ולהקשות השונות התכניות בתחום ודאות

המתעדכנת נתונים מערכת בהקמת הצורך את גם מבליטה זאת התפתחות שונים. מסוגים

שוטף. באופן

אוניברסליים: שירותים לעומת "מיוחדים" שירותים ג.
בנוסף ו/או במקום לקשישים "מיוחדים" בשירותים לצורך מסביב הויכוח

רבה במידה עדיין פתוח גילי, בסיס על ניתנים שאינם האוניברסליים, לשירותים

לעתיד שגם לשער ויש שעה, לפי חדמשמעית. בהחלטה יסתיים שהויכוח להניח קשה

להקשות עשוייה זו, עובדה אוניברסליים. בשירותים הקשישים מרבית משתמשים לבוא,

תכנון מידה באיזו השאלה את מציבה היא לקשישים. בשירותים האדם כוח תכנון על

כחלק רק ייתכן מידה ובאיזו תלוייה, ובלתי עצמאית במסגרת להיות יכול זה, מעין

בפעולת יש במקביל, בארץ. והבריאות הרווחה שירותי כל של רחב מתכנון נפרד בלתי

. מדידת על להקשות כדי מיוחדים, ולא מיוחדים שירותים שבין ההדוקה הגומלין
לעתיד. אלה צרכים של השלכותיהם ועל בהווה האדם כוח צורכי

קיימים: עובדים של הכשרתם בשיפור צורך ד.

והתפתחות השירותים התפתחות לביו הקשישים אוכלוסיית גידול תחזית בין הפער

במערכת כבר המצויים אנשים לגבי דחופים הכשרה צורכי יצר האדם, כוח של מקבילה

לשער יש ואולם נוספים, בתחומים קיים זה שמצב ייתכן לקשישים. בשירותים כעובדים
כישורים בין המרחק לקשישים השירותים שבתחום זו), השערה חיזק אדם כוח (וסקר

שאינן ספורדיות, שפעולות סביר נראה זה אין במיוחד. גדול למצויים רצויים
עיון ימי מספר זו. בעייה יפתרו דיין, ואינטנסיביות שיטתיות ושאינן מקיפות
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יקיף אשר כולל הכשרו? מערך של במונחים לחשוב צורך יש יועילו. לא בשנה

בו ימצאו ותיקים עובדים ושאף שונים, מסוגים חדשים עובדים לעבודה, "מועמדים"

מקומם. את

קיימים: למקצועות גרונטולוגי ידע בהחדרת צורך ה.

של היזדעג ליצירת הביאה ההכשרה, בתחומי הגרונטולוגית, החשיבה התפתחות

קשישים פונים הנוכחית המצב תמונת לפי קיימים. למקצועות גרונטולוגי ידע החדרת

העובד האחות, הרופא, האוניברסליים. השירותים אל צורכיהם, סיפוק לשם רבים,

או בגריאטריה בחרו לא אם גם חייבים, בהם, לטפל עשויים אשר הסוציאלי

בתחומים מינימליים ומודעות ידע בעלי להיות בלעדי, התמחות כתחום בגרונטולוגיה
בהיקפה, הגדלה עובדים" "אוכלוסיית אל גרונטולוגי ידע החדרת של המשימה אלה.

לתכניות "גרונטולוגיים" אלמנטים הכנסת של בדרך שרק וברור משקל כבדת הלנה

על להגשמתה. להתקרב יהיה ניתן והאוניברסיטאות, הספר בבתי הבסיסיים הלימודים

הרי לקשישים, בשירותים אדם כוח תכנון של הצר התחום מן חורגת זו שמשימה אף

זה. מעין תכנון במסגרת ממנה להתעלם אפשר שאי

לקשישים: השירותים מערכת הטרוגניות ו.
רבגוניות נוספת לכך וקהילתיים. מוסדיים שירותים של רחב מגוון מצוי בארץ

המכוון מרכזי, תכנון על להקשות עשוייה הרבה השונות ומקצועות. תפקידים של

לערוך הפוטנציאלי המתכנן את מחייבת היא מתאים; אדם כוח של והכשרה לגיוס
בהתאם רב למידע להזדקק וכדי), עובד, סוג שירות, סוג (עלפי רבות הבחנות

שונים. לצרכים לענות מנת על הארגוניות המסגרות מספר את ולהגדיל אלה, לאבחנות

סוגים לגבי לעתיד, תחזית וכל קיימים, וביקוש היצע של אומדן שכל מובן,
לבעייתי. זה במצב הופך ושירותים, עובדים של מגוונים

קהילתיים: שירותים לעומת מוסדיים שירותים ז.
לקשישים, שירותים על ומפקחים מתכננים ובין גרונטולוגים בין הרווחת הגישה

העשויים קהילתיים שירותים ובהקמת בקהילתו, הקשיש בהשארת הדוגלת הגישה הינה

לרוב מנומקת זו עמדה מוסדיים. לשירותים תחליף האוכלוסייה מן חלק לגבי לשמש,
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באיזו ברור, לא עדייו זאת, עם כלכליים. ובנימוקים הקשיש רווחת של בטיעונים
במצב מוסדיים. שירותים לפיתוח תחליף הקהילתיים השירותים פיתוח מהווה מידה

את ובמקביל הקשישה, האוכלוסייה צורכי את לאמוד ביותר קשה זה, מעין עניינים
השונים. מהסוגים האדם לכוח העתידיים הצרכים

הקהילתי: בתחום במיוחד  אדם כוח של סטנדרטים קיום אי ח.

או בפועל ביקוש של במונחים שונים מסוגים לעובדים ביקוש להגדיר ניתן

לקביעת בסיס לשמש אמור הקשישה האוכלוסייה צורכי אומדן לצרכים. ביחס ביקוש

הקובעים אחר, מסוג סטנדרטים שונים. מסוגים שירותים של היקפם לגבי סטנדרטים,

שירותים "לתרגם" כדי נחוצים  אדם כוח של במונחים השירות של הרצוי המבנה מהו

שונים. מסוגים אדם כוח להיקפי

למשני סטנדרטים קיימים בישראל, לקשישים המוסדיים השירותים בתחום

בסיס על הסטנדרטים השתתת לצורך רבה עבודה עדייו נחוצה אולם שנזכרו), הסוגים
לקשיש הניתנים השירותים בתחום השוטף. עדכונם ולצורך האפשר ככל אובייקטיבי

הנזכרים הסוגים משני סטנדרטים חסרים המוסדי), מהתחום (להבדיל קהילתית במסגרת

אלה. בשירותים האדם כוח תכנון על והן השירותים תכנון על הו מקשה והדבר לעיל

תפקיד: דרישות בהגדרת צורך ט.

לתפקידים כישוריהם מבחינת המתאימים העובדים ציבור מהו להעריך כדי

נתון. תפקיד של מוגדרות לדרישות זקוקים אנו לקשישים, בשירותים שונים מסוגים

דרישות קיום אי (דוגמה: העובדים סוגי כל עבור קיימות אינן כאלו דרישות

ולעתים, חברתיים) לשירותים בלשכה לזקן מדור מנהל של תפקיד לגבי פורמליות

מספקת. במידה חדמשמעיות אינן הן הדרישות, מוגדרות כאשר

בשירותים לעבודה הפוטנציאליים המועמדים של כמותי באומדן קשיים י.
לקשישים:

להיות עשויים שונות, וברמות במקצועות "אוניברסליות" במסגרות עובדים

ההיצע את לחזות ביותר קשה זאת, עם לקשישים. השירותים לתחום לעבור מעוניינים
אלו. הממגרות העתיד
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לקשישים, בשירותים אדם כוח ולהכשרת לתכנון בהקשר שהועלו, הבעיות לאור

מכזפר עלפי אדם, כוח תכנון של בהקשר אדם, כוח סקר של מקומו אל להלן נתייחס

מרכיבים:

בשירותים: האדם כוח היקף א.

היקף לגבי מהימנה מצב" "תמונת לראשונה,  לספק כדי תוכנן אדם כוח סקר

הכרחי, בסיס מהווים אלה נתונים לקשישים. בשירותים המצוי שונים מסוגים אדם כוח

כוח צורכי לאומדן בסיס, מהווים הם בפרט אדם. כוח של תכנון לכל מספיק, לא כי אם

השונים בשירותים סוגיו לפי האדם כוח היקפי הכשרה. מערכות ולתכנון בעתיד, האדם

הנוכחי). בדו"ח בנספח 1 לוח גם (ראה בישראל" לקשישים בשירותים אדם ב"כוח הוצגו
3 פרק (ראה 1990 עד  הקרובות לשנים צרכים אומדני עלידינו נערכו כן, כמו

הנוכחי). הדו"ח בנספח 3 ולוח קודם שהוזכר בדו"ח

לקשישים: השירותים במערכת האדם כוח של הכישורים בדיקת ב.

נוספים וממונים מנהלים של לכישוריהם באשר נתונים סיפק אדם כוח סקר

אלה כישורים בה המידה הערכת לצורך נחוצים זה מסוג נתונים לקשישים. בשירותים

יתר על דומים, נתונים הכשרתיים". "דפיציטים ולאיתור התפקיד דרישות את תואמים

ב"סקר 4 בפרק במפורט הוצגו הנתונים הסקר. במסגרת נאספו לא בשירותים, העובדים

זה. בדו"ח 4 בפרק ובקצרה בישראל", לקשישים בשירותים אדם כוח

לקשישים: בשירותים העובדים של ההכשרתיימ הצרכים אומדן ג.
מהווים ואלה המוסדות מנהלי כישורי לגבי נתונים הסקר במסגרת נאספו כאמור,

כלפי הממונים עמדות נבדקו לכך בנוסף שלהם. ההכשרתיים הצרכים לאומדן בסים

הנחלת ידע, להעברת רק לא המכוונת הכשרה תכנית בבניית קשישים. עם עבודה

לפתח גם ויש שליליות) או (.חיוביות, בעמדות להתחשב צורך יש וכדומה, מיומנות
קשישים. עם עבודה כלפי חיובית גישה

עלידי נתפסים אלה בו האופן נבדק  העובדים של ההכשרתיים לצרכים באשר

לגבי לעבודה, הכישורים מבחינת מתאימים אינם עובדים סוגי אילו שלהם: הממונים

טופל הממונים של הכשרתם נושא וכדומה. הכשרות, הוספת חיונית עובדים סוגי אילו
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העמדות נושא ואילו בישראל" לקשישים בשירותים אדם "כוח סקר של 4 בפרק בהרחבה

בשירותים ממונים "עמדות ביניים לדו"ח הנושא את הווה קשישים, עם עבודה כלפי

קשישים". עם עבודה כלפי לקשישים

לאיוש: הפנויות המשרות היקף ד.

של פעיל חיפוש על לדווח השירותים מנהלי נתבקשו אדם כוח סקר במסגרת

לצרכים מסויים אינדיקטור לשמש עשוי שונים מסוגים עובדים של זה ביקוש עובדים.
ובמסגרת השירותים מנהלי עלידי נתפסים אלה שצרכים כפי  אדם כוח של הנוכחיים

ו

אדם כוח ב"סקר 3 בפרק הובאו לאיוש המשרות נתוני הקיימים. והתקציבים התקנים

.(2 (פרק הנוכחי בדו"ח אליהם חוזרים ואנו בישראל" לקשישים בשירותים

העובדים: של התחלופה מהירות לגבי אומדו ה.

(בעיקר עובדים סוגי מספר של תחלופה לגבי נתונים נאספו הסקר במסגרת

ממנהלי התקבלו התחלופה נתוני סוציאליים). ועובדים סיעודי, אדם כוח רופאים,
בשירותים עובדים "תחלופת ביניים: בדו"ח הוצגו תחלופה על הנתונים השירותים.

אדם כוח הפעלת של כבעייה הנוכחי בדו"ח גם מנותחת התחלופה בעיית לקשישים".

.(2 (פרק

ותחלופה: מחסור של לבעיות סיבות איתור ו.
הקשיים למהות באשר דעתם את לחוות השירותים מנהלי נתבקשו הסקר במסגרת

וצריר אתשר אותם האמצעים, בתכנון חשיבות אלה לדעות עובדים. בגיוס הקיימים
של דעותיהם אדם. בכוח השימוש בתחום השונות, הבעיות עם להתמודד מנת על לנקוט,

במוסדות אדם כוח "בעיות ביניים דו"חות בשני נותחו השירותים על הממונים

 לקשישים קהילתיים בשירותים אדם כוח ו"בעיית המנהלים", תפישות ממושך, לטיפול

השירותים. על האחראיים תפיסות

האדם: כוח הלימות לגבי אומדו ז.
הבסיס את יצר האדם כוח מקר הצרכים? את תואם הקיים האדם כוח מידה באיזו

ביחס הוגדרו הצרכים אדם. בכוח הצרכים לביו הקיים האדם כוח ביו להשוואה

הממונים למטרות גם הקיימים. הסטנדרטים או הנורמות מסגרת כמו התייחסות, למסגרות
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1 אדם כוח ב"סקר 3 בפרק בפרוטרוט נותח הנושא זה. בהקשר חשיבות ותפיסותיהם

הדו"ח של 2 בפרק ומנותחים מובאים המרכזיים והנתונים לקשישים" בשירותים

הנוכחי.

לקשישים: בשירותים ההתנדבותית העבודה היקף ח.

זאת, עם שכיר. הינו האדם כוח מרבית בהם לקשישים בשירותים התמקד הסקר

על המתמלאים לתפקידים ובאשר אלה בשירותים המתנדבים לכמות באשר נתונים נאספו

אדם כוח בסקר נוספים "נתונים השם תחת ביניים בדו"ח הוצגו הנתונים ידם.

ברו"ח 3 בפרק מנותחת ההתנדבותית העבודה סוגיית בישראל". לקשישים בשירותים

הנוכחי.
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והחזקה בגיוס ובעיות (adguacy) הלימות לקשישים, בשירותים אדם כוח :2 פרק 1

הקדמה

איכותית מבחינה הן לאיפיון ניתן השונות, השירותים שבמסגרות האדם כוח

הלימות סוגיית את ניתחנו ההכשרה, בנושא הובא אשר בדיון כמותית. מבחינה והן

האמפיריים, הנתונים ביו השוואות עריכת עלידי לקשישים, בשירותים האדם כוח

לאיוש פורמליות, או נורמטיביות דרישות ובין הסקר, במסגרת עלידינו שנאספו

מסויימים. תפקידים

סוגיית את הנוכחי, בפרק לנתח, בבואנו אותנו, להנחות צריכה דומה גישה

התייחסות, למסגרות זקוקים אנו כר, לשם כמותית. מבט מנקודת האדם כוח הלימות

השונים. בשירותים האדם כוח היקף של הכמותיים הנתונים את נקןוה אליהו

לשמש: יכולות התייחסות מסגרות בתור

כוח להעסקת (הקשורה התקציבית המסגרת יותר, כללי באוי'ו או, התקנים, מסגרת א.

השירותים. יחידת של אדם)

הגורמים עלידי המומלצים או חוק, עלפי הקיימים סטנדרטים, או נורמות ב.

הגדרות השאר, ביו כוללות, אלה נורמות שירותים. איוש בנושא המפקחים

(או מיטות של נתון למספר מסויים מסוג משרות שיעור של במונחים  כמותיות
וכדומה. קשישים),

הקשישים אוכלוסיית מצורכי בעיקר הנובעים השירות של אדם כוח צורכי ג.
בהערכת מעטים, לא קשיים קיימים השירות. מן להנות העשויים או "הנהנים",
לצורך קודם) בסעיף (שצויינו בסטנדרטים השימוש שכיח כן ועל אלה, צרכים

צרכים, הערכת על להתבסס אמורים בעצמם הסטנדרטים האדם. כוח הלימות הערכת

לבין הקיים המצב ביו פשרה מעין פעם, לא מהווים הם דבר, של לאמיתו אך

4
לקשישים בשירותים אדם כוח ב"סקר 3 בפרק בפרוטרוט הוצגו אלה נתונים

ביו השוואות עריכת קיימים, לסטנדרטים התייחסות כדי תוך וינותחו בישראל",
וכדי. שירותים, של שונים סוגים
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במגבלות המתחשבת פשרה  כלשהו רצוי מצב של ביותר, מדוייק שאינו אומדן,
ואחרות. תקציביות

מחסור, קיים שלגביהם האדם כוח סוגי על השירותים מנהלי של תשובותיהם

האדם כוח בה המידה בהערכת לעזר להיות הן אף יכולות ממונים, הם עליו בשירות

למצב ביחס קיים מצב לשפוט עשויות אלה תשובות הקשישים. צורכי את תואם הקיים

אדם). כוח להלימות 2 מדד על הדיון את בהמשך (ראה המנהל בעיני רצוי שהוא

חשובים שירותים ולאימתן השירותים בטיב פגיעה לגבי המנהלים של הערכותיהם

המחסור. חומרת לאומדן בסים לשמש עשויות אדם, בכוח ממחסור כתוצאה לקשישים

להלן נטפל הולם, הוא הקיים האדם כוח מידה באיזו בשאלה, העיסוק מלבד

להביא עלולים מתאים אדם כוח בגיוס קשיים אדם. כוח והחזקת גיוס של בסוגיות
החזקה קשיי ואילו זמן, של ממושכים לפרקים פנויות ישארו פנויות שמשרות לכך

עובדים. של מהירה בתחלופה ולהתבטא בשירות לפגוע עשויים

והחזקה בגיוס ולבעיות האדם כוח להלימות מרדים

עלבפיסטנדרטקיים ^י1_5יח_אנ?_£נ1ם_בנחס_למומלץ^ 1

לצורך קיימים. לסטנדרטים ביחס האדם כוח הלימות את כמובן, משקף, זה מדד

הפיקוח בחוק שנקבעו בסטנדרטים שימוש עשינו במוסדות אדם כוח לגבי המדד בניית
ותעסוקה. חברה ועובדי סוציאליים עובדים רופאים, לגבי 1965 משנת מעונות על

חברי על מקובלים שהיו בסטנדרטים גם עזר, וכוח אחיות לגבי נעזרנו כן, כמו

מונתה 1980 בינואר 5.1979 ב בישראל לקשישים המעונות תנאי לבדיקת הועדה

בדין המליצה השאר, בין אשר, לזקנים, במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת ועדה

עזר וכוח אחיות ובתוכם אדם כוח סוגי לגבי רצויים סטנדרטים על שלה וחשבון
כוח5 לגבי סטנדרטים פורסמו לא בדו"ח .1980 בדצמבר דו"ח לאור הוציאה הועדה

במעונות. ואחיות עזר

.1981 יוני  ירושלים לזקנים, במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת הועדה דו"ח
תשוש קשיש למיטת עזר) וכוח (אחיות סיעודי אדם כוח בשיעור השתמשנו במחקרנו

צרכים לבדיקת הועדה עלידי שהומלץ 0.27 של מהשיעור במקצת השונה 0.3 של
65?6 לעומת אחיות 40?6 ו עזר כוח 6(n של בסטנדרט השתמשנו כמו ועלויות.

זו. ועדה בהמלצות 35^ ו
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מיושמים בסקר, השתמשנו בהם מהסטנדרטים במקצת השונים אלה, סטנדרטים במעונות.
(שירותים והרווחה העבודה משרד עלידי המתוקצבים במוסדות בפועל כיום

השתמשנו כרוניים לחולים חולים בבתי המוסדות. שאר לגבי ומומלצים ציבוריים),
שירותים עבור סיעודיים. בקשישים המטפלים עזר וכוח אחיות לגבי הועדה בהמלצות

הלימות מדד דומים. מדדים לחשב יכולנו שלא כך סטנדרטים, בנמצא איו קהילתיים
כוח צורכי את מתפיסותיו המנהל, של מאופיו כמובן, מושפע, להיות עשוי זה מסוג

וכדומה. בשירות, האדם

סף) ח_אדם_נו 5_לאי!ט_1ריב:2?!וש_לכו יי שיע2ב_?שר2ת_פנ2 . 2

עשוייה לעיל) שפורטו קריטריונים אותם (עלפי קיים אדם כוח של הלימות אי

באים אלה נסיונות הפער. הקטנת של בכיוון השירותים מערכות מצד לנסיונות להביא

פנויות. משרות מילוי לצורך נוספים לעובדים בביקוש ביטוי לידי
וביו לאיוש הפנויות המשרות מספר בין היחס עלפי חושב השתמשנו בו המדד

של אינדיקטור זה, במדד לראות טבעי לאיוש. והמשרות המאויישות המשרות סכום

הביקוש, מידת יכולה זאת עם קיימים. ולתקציבים לתקנים ביחס אדם כוח הלימות

המנהלים תפיסות כגון נוספים גורמים לשקף נוסף, אדם לכוח הביקוש, אי ולפעמים

פנוייה משרה למלא ינסה לא שמנהל אפשרות קיימת לדוגמה, השירות. צורכי את

ביטוי גם להיות עשויות הפנויות המשרות בחשיבותה. משוכנע הוא אין כאשר

תפקיד התפתחות כן כמו זמנית. בעייה על ולהצביע עובדים של שיגרתית לתחלופה

לשיעור להביא עשוייה חברתיים) לשירותים בלשכות בזקן המטפלת תפקיד (כגון חדש

הבא. בסעיף המתואר נוסף מדד הגדרנו לכן פנויות. משרות של יחסית גבוה

ט2עור_משרות_קשות_לאיוש 3

נשארות הן באשר לאיוש" "קשות משרות להיות עשויות הפנויות מהמשרות חלק

בגיוס בעייה קיום על להצביע שעשוי מה זמן, של ממושכים לפרקים מאויישות בלתי

שנשארו כמשרות הוגדרו אשר הללו המשרות את לבודד כן, על ניסינו, עובדים.
ומעלה. חודשים שישה של לתקופות פנויות
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שביו היחס עלפי נוסף מדד בנינו פנויות, משרות שיעור על למדד במקביל

ומספר המאויישות המשרות מספר של הסכום לבין הבעייתיות הפנויות המשרות מספר

הבעייתיות. הפנויות המשרות

השירות מנהל ??1סיפ_אנ31יב_5יב_אי5_5"חסי"_על::ידי 4

ולגבי מסויימים?" מסוגים עובדים לך חסרים "האם נשאלו השירותים מנהלי
נתקבלו אלה לשאלות התשובות בשירות?" למחסור הסיבה לדעתך, "מה, עובד מוג כל

בשירות. הפנויות המשרות מפירוט בנפרד

כסוגים דווחו לא אשר עובדים סוגי גם כחסרים שהוזכרו לציין מעניין
על בתשובותיהם התייחסו המוסדות שמנהלי העובדה פנויות. משרות קיימות שלגביהם

ביטאו שהם כך על מצביעה פנויות, במשרות משתקף שאינו למחסור חסרים", .'עובדים

הקיימים. והתקנים התקציב לאפשרויות מעבר הרצוי", "המצב לגבי תפיסותיהם את

2§\ כ ועלידי הלשכות ממנהלי $55 כ עלידי צויין ותקנים" ב"תקציב חוסר

האיזכור בשכיחות7 ראינו מסויים. מסוג עובד שחסר לכר כסיבה המוסדות ממנהלי

התייחסות. המשלב אדם כוח להלימות מדד המנהל, עלידי כחסר מסויים עובד סוג של

המנהל. בעיני לרצוי התייחסות עם ביחד ותקציבים לתקנים

המבוסס המנהלים מן מידע עלפי נבנה מחסור חומרת לבטא האמור נוסף מדד
לקשישים" הניתנים השירותים בטיב פוגע "המחסור הבאים: למשפטים הסכמתם מידת על

בו כמצב הוגדר "חמור" מחסור לקשישים". חשובים שירותים מתן מונע "המחסור ו
מחסור המשפטים. לשני מלאה הסכמה ומתקבלת עובדים, שחסרים כך על דיווח יש

חלקית הסכמה ויש עובדים שחסרים כר על דיווח יש בו כמצב הוגדר "בינוני"
עובדים שחסרים כך על דיווח יש בו כמצב הוגדר "קל" מחסור המצוטטים. למשפטים

לשניהם. או המשפטים, לאחד מוחלטת הסכמה אי יש אך

7
החסרים. העובדים מספרי על לדווח כאן התבקשו לא המנהלים
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התחלופה שיעור .5

על להקשות עובדים, בהחזקת קושי על להצביע יכול גבוה תחלופה שיעור

היחס עלידי חושבו תחלופה שיעורי השירות. מתו ועל בשירות האדם כוח הפעלת

שקדמה השנה במהלך העבודה את עזבו אשר העובדים מספר שבין (100 ב (מוכפל

זו. שנה במשך עובדים של הממוצע המספר לבין לראיון,

נבחרים מימצאים

מרכזיות: בעיות מספר סביב לסכם ניתך המימצאים את

האדם כוח בהם כשירותים המתבלטים לקשישים שירותים סוגי ישנם האם .1

כמו מבחינה הולמים אינם אשר העובדים סוגי מהם הצרכים? את תואם אינו הקיים

קיימות, לנורמות השוואה על להסתמך עלינו כזכור, השירות? צורכי את כמותית

הנושא את נפרט להלן מאושרים. לתקציבים) (או ולתקנים עצמם, המנהלים להערכות

אלה. שונות מבט מנקודות

השירותים מנהלי דעת עלפי אדם כוח הלימות אי א.

מחלקות כרוניים, לחולים חולים שבתי כך על מצביעה 1 בלוח התבוננות
חברתיים, לשירותים ולשכות כלליים חולים בבתי ופסיכוגריאטריות גריאטריות

חסרים (1 ש כך על מדווח מהמנהלים ניכר אחוז בהם שירותים, כיחידות מתבלטים

מונע המחסור (3 ו לקשישים, הניתנים השירותים בטיב פוגע שהמחסור (2 עובדים,

לקשישים. חשובים שירותים מתן

גם פירטו המנהלים .(2 (לוח זו תמונה מאמת מחסור חומרת של במדד שימוש

מחסור יש שלגביו עובדים כסוג בולטות האחיות .(4 (לוח החסרים עובדים סוגי
כחסרים דווחו עזר וכוח רופאים גם ומוסדיים. קהילתיים שירותים של רחב במגוון

כזכור, וקהילתיים. מוסדיים  שירותים של שונים בסוגים יחסית רבה בשכיחות

המוגדר למצב הו בהשוואה הקיים המצב לגבי המנהל שיפוט את הדיווח שכיחות מבטאת

המנהל. בעיני הרצוי למצב וחן בתקן



לקשיטים; עונדים חסרים א) ש כך על המדווחים שירותים מנהלי אחוז :1 לוח
וש(ג) לקשישים; הניתנים השירותים בטיב פוגע אדם בכוח שמחסור ב)

לקשישים חשובים שירותים מתן מונע המחסור

מחלקות ~ ~ י 
גריאטריות חולים בתי בתי סה"כ
פסיכו לחולים חולים בתי

תחנות גריאטריות לשכות כרוניים לחולים חולים י בתי סה"כ
לבריאות ומחלקות לשירותים ציבוריים כרוניים לחולים מרכזים אבות בתי אבות בתי
המשפחה יום מתנ"סים חברתיים וממלכתיים מסחריים כרוניים גריאטריים ציבוריים מסחריים אבות

N=15 N=27 N=20 N=151 N=7 N=29 N=36 N=3 N=48 N=32 N=80

המדווחים מנהלים \
1 עובדים שחסרים כר על

. . 92.5 55.0 83.0 100.0 89.7 91.7 100.0 66.7 68.8 67.5 לקשישים מיןחךים

הסבורים המנהלים 0"0

אדם2 בכוח שמחסור
השירותים בטיב פוגע

53.3 51.8 60.0 81.6 28.5 48.2 44.5 100.0 25.0 34.4 28.8 לקשישים הניתנים

הסבורים מנהלים \
אדם2 בכוח שמחסור ן

שירותים מתו מובע 0*
3.0 44.0 45.0 67.0 28.5 30.9 30.5  18.7 15.6 17.4 לקשישים חשובים 1

מידע. איו  

לקשישים. מיוחדים עובדים יש שבהן מיוחדות" ל"לשכות רק מתייחס האחוז 1

לשכות כגון שירותים של במקרה אדם", "כוח במונח שירות. סוג באותו  בקשישים המטפלים העובדים בכלל למחסור כאך הכןןנה 2

לקשישים. "מיוחדים" שאינם עובדים גם כלולים להיות עשויים חברתיים, לשירותים



שעליה אדם בכוח המחסור דרגת לפי שירותים, מנהלי אחוז :2 לוח
השירות סוג ולפי לקשישים, בשירותים דיווחו

מחלקות    
גריאטריות

ופסיכו
גריאטריות לשכות חולים בתי אבות בתי

מחוזות לשכות ומחלקות לשרותים דיור לחולים ומרכזים
קופ"ח בריאות יום חברתיים מוגן כרוניים גריאטריים j
n=14 n=15 n=26 n=132 n=1Q N=36 n=83 המחסור מדד דרגת

15.4 6.7  7.6    מחסור איו
15.4 13.3 11.5 7.6 קל מחסור

53.8 60.0 53.8 34.8 90.0 77.8 86.7 בינוני מחסור

15.4 20.0 34.6 50.0 10.0 22.2 13.2 חמור מחסור

1
<*
ני

בטיב פוגע שהמחסור לטענה מסכים הוא איו עובדים,אך שחסרים כך על מדווח השירות מנהל בו כמצב הוגדר קל מחסור
חשובים. שירותים לספק יכול השירות איו המחסור שבגלל ו/או השירותים

המחסור לקביעת בנוגע החלטי הוא איך אך עובדים, שחסרים כך על מדווח השירות מנהל בו כמצב בינוניהוגדר מחסור
חשובים. שירותים של הספקתם ביכולת או השירות בטיב

השירות בטיב פוגע שהמחסור לכך מסכים והוא עובדים, שחסרים כך על מדווח השירות מנהל בו כמצב חמורהוגדר מחסור
חשובים. שירותים לספק יכול השירות איו מחסור שבשל ובכך

^
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ו לאיוש. הפנויות המשרות שיעור ב.

בלשכות מוצאים אנו גבוהים, יחסית, שהינם, לאיוש פנויות משרות שיעורי

לחולים החולים ובבתי לזקו), ומטפלות סוציאליים (עובדים חברתיים לשירותים

סוציאליים עובדים רופאים, אחיות,  (בעיקר הפרטיים באלה במיוחד כרוניים,
פיזיוטרפיסטים, סוציאליים, עובדים .(3 לוח ראה  פרהרפואיים ועובדים

של רחב במגוון על%8 העולים פנויות משרות בשיעורי בולטים  בעיסוק ומרפאים

.(4 לוח (ראה שירותים

גבוהה, בשכיחות כחסרים המוזכרים העובדים סוגי בין התאמה קיימת תמיד לא

סוגי שלגבי בעובדה, נעוץ לכך חלקי הסבר .(4 לוח (ראה גבוה להם שהביקוש לאלה

רב סיכוי קיים עזר) וכוח אחיות (כגון יחסית, גדול, בהיקף המצויים העובדים

סוג לאותו הפנויות המשרות שיעור אם גם  בשירות כחסרים יצויינו שהם יותר

המשקף פנויות משרות שיעור שבין בשוני מקורו נוסף הסבר במיוחד. גבוה אינו

 הרצוי על גם מנהלים של דעות המבטא המחסור על דיווח ובין תקציבית, מציאות

קודם. עמדנו שעליו שוני
קיימות. לנורמות בהשוואה במוסדות, אדם כוח של הלימות אי ג.

ג', פרק בישראל", לקשישים בשירותים אדם ב"כוח ונותחו הוצגו אשר מימצאים

מן רבה במידה נופלים ופרטיים, ציבוריים אבות בבתי שהסטנדרטים כך, על מצביעים
המעונות על הפיקוח בחוק עובדים של שונות קטיגוריות לגבי המומלצים הסטנדרטים

אדם כוח (לגבי לזקנים. במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת הועדה עלידי ו/או

עובדים לגבי הועדה, עלידי המומלץ הסטנדרט מך 62\ רק  במעונות סיעודי
Q

מן $50  תעסוקה עובדי לגבי בחוק, המופיע הסטנדרט מן 2535  סוציאליים
בחוק). המופיע הסטנדרט

לבתי ביחס יושמו במעונות, סיעודיים לקשישים שהתייחסו מומלצים סטנדרטים

, במעונות8 והעלויות הצרכים לבדיקת הועדה עלידי הוצע פחות חמור סטנדרט
בין הפער כר גם אך בחוק), 75 (במקום מיטות 100 ל סוציאלי עבוד  לזקנים

מאד. גדול לנדרש, המצוי



סוג לפי לקשישים, עובדים של שונים סוגים לאיוש הפנויות המשרות שיעור :3 לוח
שירות וםוג עובד

יחידות מחלקות
להמשך לשכות גריאטריות בתי בתי בתי מה"כ
טיפול בריאות פסיכו חולים חולים חולים בתי
ומעקב תחנות גריאטריות לשכות לחולים לחולים לחולים חולים בתי בתי םה"כ

קופת של לבריאות ומחלקות לשרותים כרוניים כרוניים כרוניים לחולים מרכזים אבות אבות 2 בתי
חולים המשפחה יום חברתיים ציבוריים ממשלתיים מסחריים כרוניים גריאטריים ציבוריים מסחריים אבות עוברים סוגי
0.21  0.05  0.22 0.15 0.00 0.07 0.02 0.05 רופאים

0.09 0.07   0.00 0.07 0.20 0.11 0.00 0.05 0.2 0.09 אחיית
   0.00 0.00 0.12 0.10 0.00 0.02 0.09 0.04 ומטפלות עזר כוח

   0.00 0.00 0.10 0.04 0.02 0.11 0.06 0.11 ונקיון מטבח עובדי
  0.00 0.00 0.06 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 ותחזוקה משק עובדי

0.14  0.13  0.00 0.61 0.31 0.12 0.15 0.18 0.17 0.15 פיזיוטרפיסטים ^
0.32  0.04  0.00 0.57 0.17 0.15 0.35 0.06 0.09 0.05 בעיסוק מרפאים 1

0.12  0.10 0.25  0.50 0.33 0.22 0.17 0.10 0.58 0.26 סוציאליים עובדים
(מרכזי חברה עובדי

   0.22   0.00 0.06 0.25 0.13 מועדונים)

0.33 _ _ בזקן מטפלות

לפיתוח אחראי
   0.22         לזקן שירותים

1
תפקיד. באותו הקיימות ומגרות לאיוש, משרות של הסכוט לביו לאיוש, המשרות מספר שביו היחס על מבוססים המדדים

עירוניים. אבות בתי 3 גם כוללים



ו/או גבוה2 הפנויות1 המטרות ש>עור ולגביהם עובדים סוגי :4 לוח
שירותים של שובים בסוגים הממונים3 עלידי בייחסרים" שצויינו

__

אחראי חברה עובדי עובד '^'''^.^^^טוג
לתוכניות מטפלות (מרכז עובדים מרפא פיזיוט מטבח כוח ^^^^^

לזקן בזקן מועדון) סוציאליים בעיסוק רפלסטים ובקיון עז.ר אחות רופא .^""^ שירות סוג

* * * * *. מסחריים אבות בתי

x * *;" . . ציבוריים אבות בתי

x. x (d>mo)x . * י. גריאטריים מרכזים

לחולים חולים בתי
x * * ** *. *. * מסחריים כרוניים

לחולים חולים בתי
<> '■ *. ציבוריים כרוניים ,

0
לחולים חולים בתי 1

* י* *■ . *< ממשלתיים כרוניים
א * * <> חברתיים לשירותים לשכות

מתנ"סים

גריאטריות, מחלקות
פםיכוגריאטריות,

* *. י יום מחלקות

המשפחה לבריאות תחנות

טיפול להמשך יחידות
*■ <(< *. . *. * חולים בקופת

תפקיד. באותו הקיימות והמשרות לאיוש המשרות של הסכום לביו לאיוש, המשרות מספר שביו היחס על מבוסס פנויות משרות מדד 1

.<>  סומו ,(0.08 מעל המדד (ערר 82 ל שמעל שיעור עלפי הוגדר גבוה שיעור 2

מומנו  שירות) סוג באותו העובדים מוגי לשאר (יחסית רבה יחסית בשכיחות כ"חסרים" צויינו אשר מקרים ללוח הוכנסו 3

* י י
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ביו גדול פער נמצא שם וגם  והציבוריים המסחריים כרוניים לחולים החולים

אשר במקצת, נמוכים בסטנדרטים נשתמש אם גם נשמר, מסויימ פער למצוי. הרצוי
הציבור9 בריאות ושירותי וזיקנה ממושכות למחלות האגף עלידי טנטטיבית הוצעו

המסחריים). החולים בבתי 251 כ של לפער אז מגיעים ,40"^ כ של פער (במקום

ובהחזקה. ביוס בעיות קיימות שלגביהם אדם וכוח שירותים סוגי ד.

נתונים עובדים. בגיוס קושי על להצביע עשויים לאיוש קשות משרות שיעורי
כוח של כסוגים בולטים בעיסוק ומרפאים פיזיוטרפיסטים, .5 בלוח מוצגים כר על

בלוח .6 ובלוח זה בלוח מוצגים תחלופה נתוני השירותים. ברוב לגייסם, שקשה אדם

ועובדים השירותים, מוגי בכל כמעט ורופאים שמטפלים לראות ניתך זה אחרון

מהירה תחלופה בעלי אדם כוח סוגי הינם חברתיים, לשירותים בלשכות סוציאליים
החולים בבתי במיוחד גבוהה והיא יותר, נמוכה האחיות בקרב התחלופה יחסית.

וממשלתיים. מסחריים כרוניים לחולים

קיימת ושירותים עובדים של מסויימים סוגים שלגבי להיווכח ניתך 5 בלוח

אחיות לגבי המצב זהו בהם. "להחזיק" וקשה עובדים לגייס קשה כפולה: בעייתיות
לחולים חולים בבתי רופאים לגבי מסחריים, כרוניים לחולים חולים בבתי עזר וכוח

בלשכות בזקן ומטפלות סוציאליים עובדים לגבי וציבוריים, ממשלתיים כרוניים
חברתיים. לשירותים

מביא היה השונים השירותים עלידי המבוקשים בעובדים תפקידים איוש האם .2

קיימות? נורמות ידביקו אלה ששירותים לכך

קיימות שלגביהם שירותים לאותם ביחס זו שאלה על ולהשיב לנסות אפשר

העלתה כרוניים לחולים חולים ובתי אבות בבתי המצב בדיקת מוסכמות. נורמות

הכמותי מהפער קטך חלק רק להסביר יכולים הפנויות" המשרות ש"דפוסי
g

אדם כוח 0.5 דורשת לזקנים במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת שהועדה בזמן בו
במשרד האגפים שני עלידי הוכנה אשר הצעה בטיוטת המופיע היחס למיטה, סיעודי

בו שיש במוסד ראשית אחות כולל (לא סיעודי אדם כוח 0.4 על עומד הבריאות
למיטה. מיטות) 50 מעל

פעיל. באופן לאייש שמנסים למשרות הכוונה



2 קשות1 ומשרות מהירה תחלופה בעלי עובדים סוגי :5 לוח
שירותים של שונים בסוגים עובדים לאיוט

אחראי . :._ עיבד מיג
לתוכניות חברה עובד ג ערביי

לזקן מטפלת (מרכז עובד מרפא פיזיוטר מטבח כוח שירות סוג
בקהילה בזקן מועדון) סוציאלי בעיסוק פיסטים5 ונקיון עזר אחות רופא :

x .... מסחריים אבות בתי

x x . ציבוריים אבות בתי

x x . . גריאטריים מרכזים

x x x. כרוניים לחולים חולים בתי
מסחריים

x x. כרוניים לחולים חולים בתי
ציבוריים ,

to
to

x x x. x. כרוניים לחולים חולים בתי 1

ממשלתיים

xx.x *. . חברתיים לשירותים לשכות

מתנ"םים

x x . פסיכו גריאטריות, מחלקות
יום מחלקות גריאטריות,
המשפחה לבריאות תחנות

xx x * x טיפול להמשך חוליםיחידות בקופת

.103< של תחלופה מציין . סימון
2

.(0.07 המדד (ערך ומעלה 73 של לאיוש פנויות משרות שיעור מציין א סימון
תחלופה.3 נתוני חסרים
4

החולים. בית לעזיבת ולא המחלקה לעזיבת מתייחסים התחלופה נתוני
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כוח של סוגים לגבי ממוצעים תחלופה שיעורי :6 לוח 1
לקשישים שירותים ומוגי אדם 1

עובדים עובד סוג
מטפלות סוציאליים
בזקן לזקן רופאים מטפלות אחיות שירות סוג

8.7 18.9 22.1 9.6 המוסדות כל סר

9.3 17.3 16.6 6.6 (םה"כ) אבות בתי

14.3 26.9 25.7 11.6 מסחריים אבות בתי

3.4 12.4 10.2 4.4 ציבוריים אבות בתי

19.0 10.3  גריאטריים מרכזים
12.8 20.1 38.2 17.0 כרוניים לחולים חולים בתי

(סה"כ)

25.0 16.0 44.0 17.6 כרוניים לחולים חולים בתי
מסחריים

7.0 31.5 10.5 7.0 כרוניים לחולים חולים בתי
ציבוריים

41.3 6.0 21.7 כרוניים לחולים חולים בתי
ממשלתיים

23.0 23.6 .. .. .. חברתיים לשירותים לשכות

מאוד. מצומצם בהיקף שקיים או המתאים השירות בסוג קיים אינו עובדים של זה סוג ..
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כוח אחיות, של הסטנדרט את למלא כדי לדוגמה, האיוש. דפוסי לבין הסטנדרטים בין
האבות, בבתי משרות 515 להוסיף יש ותעסוקה חברה ועובדי סוציאליים עובדים עזר,

ליעדים הדעת את לתת עלינו לכך, אי בלבד. משרות 53 ל ביקוש שישנו בעוד

כוח לגבי השתמשנו בהם שהסטנדרטים לזכור עלינו לעצמן. מציבות המוסדות שהנהלות
לעובדים12 באשר למוסדות הומלצו או יושמו וטרם חדשים היו ואחיות עזר

הפיקוח בחוק שנקבעו וסטנדרטים יעדים בין הפער ותעסוקה. חברה ועובדי סוציאליים

של היכולת לגבי הממונים מצד מספקת הערכה חוסר הנראה, כפי משקף, מעונות, על

השפעת של הבנה וחוסר ואינטלקטואליות, פיזיות בפעילויות לעמוק הקשישים

שלו. החיים איכות הבטחת ועל הקשיש של הבריאותי מצבו על אלה פעילויות

בשירותי מאשר לקשישים בשירותים יותר גדולים איוש קשיי קיימים האם .3

כלליים? ורווחה בריאות

לתחנות כלליים שירותים מספר בין השוואה עריכת איפשרו שבידינו הנתונים
(מוסדות לקשישים שירותים מספר ובין כלליים), חולים בתי המשפחה, לבריאות

המשרות ששיעור מצאנו לאיוש. הפנויות המשרות שיעור מבחינת ממושך) לטיפול

כתי המשפחה, לבריאות (תחנות הכלליים בשירותים דומה הינו אחיות עבור לאיוש

עובדים של אחרות קבוצות לגבי לקשישים. המוסדיים ובשירותים כלליים) חולים

לאותם מהשיעורים נמוכים כלל, בדרך היו, שנמצאו השיעורים כלליים, חולים בבתי

רופאים סוציאליים, בעובדים בעיקר, (מדובר, לקשישים בשירותים עובדים סוגי
בעיסוק). ומרפאים

סוציאליים עובדים עבור לאיוש המשרות שיעור בין היא נוספת השוואה

לשירותים בלשכות לזקן סוציאליים עובדים עבור המקביל השיעור לבין למשפחה,

בישראל", ממושך לטיפול "שירותים תומר, וא. חביב ג1. ברגמן, ש.
.26 עמי ,1980 ,1615 גרונטולוגיה,

משרד12 עלידי המתוקצבים במוסדות בעיקר הסטנדרטים, ולימים מי האחרונה בשנה רק
עוגנו טרם הסטנדרטים זאת עם אחרים. למוסדות ומומלצים והרוווחה, העבודה

בחוק.
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המשרות אחוז זאת, עם יותר. גבוה עובדים של זה אחרון לסוג הביקוש חברתיים.

בכך אלה עובדות שתי להסביר שניתן ייתכן יותר. גבוה היה לא לאיוש הקשות

בגיוס לצורר הביאה לאחרונה התפתחותו אשר לזק^ סוציאלי (עובד בתפקיד שמדובר

הסוציאליים העובדים של מאלה גדולים יהיו גיוסם שקשיי מבלי רבים עובדים

זאת, עם שהצגנו. השאלה על החלטית תשובה לאפשר כדי אלה בנתונים אין למשפחה.

בשירותים תפקידים באיוש יותר גדולים קשיים שישנם כך על כמצביעים לראותם ניתן

לקשישים.

אדם כוח הלימות של בעיות עם התמודדות דרכי

תחומים: במספר בעייתיות על הצביעו קודם הובאו אשר המימצאים

הקיימים. הסטנדרטים את הולם אינו הקיים האדם כוח .1

לצרכים האדם כוח התאמת את להעריך קשה מוסכמות, נורמות היעדר כשל .2

הקהילתיים. בשירותים ובעיקר השירותים, מן בחלק

מספקת במידה אותנו יקרב לא הדבר הפנויות, המשרות מילוי יינוצע אמ גם .3

תקציביים מקשיים לנבוע יה עשוי זו עובדה הסטנדרטים. באמצעות נקבע אשר ליעד

כוח צורכי לגבי המנהלים של נכונות לא מתפיסות או הסטנדרטים, מימוש את המונעים

לקשישים. בשירותים אדם

כוח בגיוס בעיות קיימות ושירותים, אדם כוח של מסויימים סוגים לגבי .4

אף אלה בעיות מסויימים במגזרים ובתחלופה. מאוייל1ות לא במשרות המתבטאות אדם,

הכלליים. בשירותים דומות בעיות על בחומרתן עולות
בשירותים הטיפול שאיכות טענו מנהלים של מבוטל לא מספר שראינו, כפי .5

סוג של כפונקציה כמובן, משתנה, הבגיות של חומרתן אלה. מבעיות כתוצאה נפגעת

כדי לנקוט יש בהם שונים אמצעים וקיימים מדובר, בו האדם כיח וסוג השירות

איתן. להתמודד

בפרק הובאו אשר למימצאים מתייחס הדיון אלה. מאמצעים כמה נסקור להלן,

תנאים (שכר, העבודה ותנאי המקצועי הקייום לנושא הנוגעים וספים י ולמימצאים זה
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המימצאים הקשישים, עם העבודה כלפי העובדים ויתר המנהלים ולעמדות פיזיים)
האמצעים בפירוט מתייחסים אנו כן, כמו השירותים. מנהלי תשובות על מבוססים

תכניות בניית בדו"ח: נפרדים בפרקים בהרחבה שנידונים נושאים לשני השונים,

עם כוללת להתמודדות שתכניות מובן .(3 (פרק במתנדבים ושימוש ,(1 (פרק הכשרה

סידרי סמך על מוגדרות, תורפה בנקודות התמקדות על להתבסס צריכה הבעיות
ככל מדוייקות מטרות קביעת של בסיס ועל שונים אמצעים שילוב תוך עדיפויות,

האפשר.

 טובה איכות בעל אדם כוח למשיכת כבסים והשתלמות הכשרה תכניות בדיקת א.

.4 בפרק בהרחבה עומדים אנו זה נושא על השירותים. של תדמיתם ולשיפור

את מאיישים מוסדות מנהלי השירות. תפקיד לגבי הממונים תפיסות שינוי ב.

עובדה מייחסים כאשר הקיימים. הסטנדרטים מן בכמותו הנופל אדם בכוח מוסדותיהם

סוציאליים, ועובדים תעסוקה חברה, עובדי החברתי: הטיפול מתחום אדם לכוח זו
כראוי מעריכים שאינם המנהלים, של נכונות הלא בתפיסות זו עובדה להסביר ניתן

משמעותיות בפעילויות להשתתף יכולתו ואת הקשיש של רפואיים הלא הצרכים את

גיבושה לפני זה נושא של מעמיקה בדיקה להקדים (יש בנפרד. או בקבוצות  שונות

זה). בתחום תפיסות לשינוי תכנית של

לא עובדים אצל (בפרט "קריירות" בניית קידום, אפשרויות ויצירת פיתוח ג.
הכרוכים לתפקידים עובדים קידום של אפשרויות היעדר על דיווח מקצועיים).
הדברים השירותים. על הממונים מך גבוהה בשכיחות נתקבל יותר רבה באחריות

בתחנות אחיות לגבי ממושך, לטיפול במוסדות העובדים לגבי במיוחד אמורים

הממונים מן 500^ כ גריאטריות. במחלקות עזר וכוח אחיות ולגבי המשפחה, לבריאות
במקביל, .(7 לוח גם (ראה מספיקות לא קידום אפשרויות על הצביעו אלה במסגרות

המקצועית רמתם את לשפר רבות אפשרויות איו שלעובדים ממונים מעט לא ציינו
גריאטריות מחלקות על האחראיות האחיות מן 303 ל קרוב המוסדות, ממנהלי $45 (כ

כן, על המשפחה). לבריאות התחנות על האחראיים הנפתיים הרופאים מקרב דומה ואחוז
ברמות בפרט מקצועיות", "קריירות בניית לצורך ודמיון מחשבה יתר בהקדשת צורך יש
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להרחיב אפשרות חוסר על המדווחים הממונים אחוז :7 לורו
המקצועית רמתם ולשפר עובדים של אחריותם תחום

לקשישים שירותים של שונים בסוגים

מחלקות ~~ י ■
גריאטריות

יחידות ופסיכו
להמשך תחנות גריאטריות י לשכות מוסדות
טיפול לבריאות מחלקות לשירותים לטיפול
ומעקב המשפחה יום מתנ"סים חברתיים ממושך!
(N=14) (N=15) (N=22) (N=20) (N=159) 2(N=129)

אפשרויות לעובדים איך
תחום להרחיב רבות

28.5 46.6 59.1 15.0 17.5 42.6 אחריותם

אפשרויות לעובדים איו
רמתם לשפר רבות

14.2 26.6 50.0 20.0 16.0 44.9 המקצועית

מוגו. לדיור פרוייקטים 10 כולל 1

למחלקות פרט הנ"ל, השירותים מנהלי הם הממונים הממונים. למספר מתייחם n 2
האחיות תשובות מובאות שם יום ומחלקות ופמיכוגריאטריות גריאטריות

תשובות על הסימכנו המשפחה לבריאות התחנות של במקרה המחלקות. על האחראיות
הנפתיים. הרופאים
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1 עובדים של קידומם עזר. כוחות כגון מקצועיים, לא עובדים ועבור "הנמוכות"

מתאימה. משלימה הכשרה בקבלת ומותנה מלווה להיות צריך המלןצולגית הקריירה במעלה

מסויימת עדות בסקר קיימת פיזיים). תנאים (שכר, העבודה תנאי שיפור ד.

תנאים ב) וש ירודים, לעתים, הינם, שונים פיזיים ותנאים שכר תנאי א) ש לכך

מנהלי של שהדיווח מצאנו קשישים. עם עבודה מפני עובדים להרתיע עשויים אלה מעיו

ומגיע ,40^ מ שירות סוג בשום פחות אינו מדי, נמוכות משכורות על השירותים

פיזיים תנאים מהמנהלים. \רר כדי עד חברתיים לשירותים הלשכות מנהלי של במקרה

במתנ"סים חברתיים, לשירותים בלשכות חולים, בבתי במחלקות במיוחד צויינו ירודים
מתור להיעשות צריר העובדים תנאי שיפור פרטיים. כרוניים לחולים חולים ובבתי

זכאים והעובדים ונפשית, פיזית מבחינה מתישה לעתים קשה, הינה שעבודתם בכר הכרה

תנאי שיפור לגבי פעם, לא הקיימות, האפשרויות זאת, עם עליה. הולמת תמורה לקבלת

והרמה הקידום שיפור נוספים. תגמולים יצירת לתכנן ויש רבות, אינו השכר

המסגרת מצד שונות דרכים למציאת רבה חשיבות יש הקודם. בסעיף הוזכרו המקצועית

מסורים. עובדים כלפי הערכה תבעת לצורר השירותית,

את למשור צריכות המוסד של האדם כוח בעיות שירותים. על הפיקוח שיפור ה.

מבט: נקודות שלוש הכוללת פרספקטיבה מתור המפקח המנגנון של הלב תשומת

ואיכותית כמותית מבחינה תואם זה מבנה בה (המידה השירות של האדם כוח מבנה .1

רק לא הכוללות  חדשות דרכים למצוא צריר המנגנון הקיימות). הנורמות את

בסטנדרטים לעמוד מאמצים העושים לשירותים חיוביים תגמולים גם אלא "עונשים",
הקיימים.

מתמודד איתן לבעיות מודע להיות צריר המפקח המנגנון ותחלופה. בגיוס בעיות .2

של וסיבותיה המהירה התחלופה לבעיות מתאימים, עובדים בגיוס לקושי  השירות

משביע פתרון אלה לבעיות למצוא השירות, על הממונים עם ביחד ולנסות, זו, תחלופה

יעילות הגדלת בנושא השירותים על לממונים לעזור אף יוכל המפקח המנגנון רצון.
הקיים. האדם כוח של יותר טוב ניצול תור השירותים

תפקיד בשירות. הטיפול איכות על השלכות להיות עשויות האדם כוח לבעיות .3
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באשמתם, שלא לעתים הפועלים, המפוקחים, לשירותים לעזור הוא המפקחת המערלת

בהקשר הטיפול. באיכות היגיעה את האפשר, במידת לצמצם, תתסטנדרטיים; בתנאים

"המבקרת") דווקא (לאו הייעוצית הפונקציה את לתגבר טעם שיש הנמנע מך לא זה,

המפקח. המנגנון של

,(4 (פרק הנוכחי בדו"ח מובא אשר מתנדבים, על בדיון במתנדבים. שימוש ו.
תרומה בעל להיות שיכול אדם ככוח המתנדב, האדם כוח את לנצל שיש טוענים אנו

ספק אזן זאת, עם השכירים. העובדים בידי המסייע ככוח דווקא ולאו משלו, סגולית
במידה להוריד, יכולה מוסדיות, במסגרות בעיקר המתנדבים, מספר שהגדלת בכך

בעובדים, המחסור מבחינת כן, על העובדים. כתפי על המוטל העומס את מסויימת,
המתנדב, האדם בכוח הנעזר המוסד, חלקי: פתרון משום להיות במתנדבים שימוש עשוי

של סופי פתרון משום בכך אין שכירים. בעובדים מחסור למרות לתפקד, להמשיך יכול
והן העובדים צוות על הן והשפעותיו, תוצאותיו על הקלה משום אלא המחסור, בעיית

הטיפול. איכות על

מנהלים הקשישים. עם העבודה ושל לקשישים השירותים של תדמיתם שיפור ז.
לגבי בעיקר אמורים הדברים לקשישים. השירותים של נמוכה יוקרה על דיווחו

ומחלקות חולים, בקופת טיפול להמשך יחידות כרוניים, לחולים פרטיים מוסדות

השירותים יוקרת כאשר קסמים, מעגל קיים הנראה כפי חולים. בבתי גריאטריות

נקבעת האיכות ואילו בשירותים, האדם כוח איכות עלידי קטנה לא במידה נקבעת

מרבית שבראש שיבטיחו  מקיפות הכשרה תכניות השירותים. של האטרקטיביות עלירי
כלפי "מלמעלה" הנקבעת (תדמית נאותה הכשרה בעלי אנשים יעמדו לקשישים השירותים

הקשישים, לצורכי רגישים יהיו אחרים, בשירותים אחרים מפתח שאנשי וינן "מטהי0,

השירותים. יוקרת את ולהעלות זה מעגל מתוך להוציאנו עשויות

שנמצאו קשישים, עם עבודה כלפי בסקר הממונים עמדות מהוות אור, נקודת

בסקטור המנהלים בקרב יותר חיוביות היו העמדות זאת, עם ברובן. חיוביות
בתי (מנהלי הרפואיים בסקטורים מאשר חברתיים), לשירותים (לשכות "החברתי"

החולים בתי מנהלי של במקרה למינימום מגיעה החיוביות לקשישים). ומוסדות חולים
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קשישים, עם עבודה כלפי חיוביות עמדות מביעים המנהלים בעוד כרוניים. לחולים

נתפסים העובדים לחלוטין: שונה לקשישים בשירותים העובדים עמדות על שדעתם הרי

גם קשישים. עם העבודה כלפי שליליות עמדות כבעלי המנהלים מן גדול חלק עלידי
מפני העובדים רתיעת ציינו הם בעובדים, המחסור את להסביר נדרשו המנהלים כאשר

העיר כוחות של הסתייגותם במיוחד בולטת המנהלים לדעת עבודה. של זה סוג
גריאטריות. במחלקות עובדים ושל במוסדות

נמצאים או קיימים, אדם כוח של סטנדרטים אדם. כוח של סטנדרטים פיתוח ח.

לקשישים השירותים של הקהילתי התחום זאת, לעומת המוסדי. בתחום גיבוש בתהליכי

קביעת על המקשות אובייקטיביות בעיות שקיימות ספק איו רבה. במידה פרוץ

המכוון מאמץ שללא נראה זאת, עם הקהילה. בתחום ושירותים אדם כוח של סטנדרטים

בשירותים המחסור את ולהעריך לתכנן יקשה נורמות, של טנטטיבית) אך (ולו ליצירה

קהילתית. במסגרת בקשיש המטפלים האדם ובכוח

 ובמקביל אדם, כוח בנושאי בעיות מספר סכמטי, באופן מוצגים, 8 בלוח

את להפיג או הבעיות, את ולפתור לנסות כדי בהם, לנקוט שאפשר שונים אמצעים

חומרתן.

מחקריות המלצות

לקשישים. בשירותים עובדים תחלופת בנושא מחקרים א.

בכל העובדים כל תחלופת על נתונים לאסוף יכולנו לא אדם כוח סקר במסגרת

 המנהלים דיווחי על מבוססים היו שנאספו הנתונים כן, על יתר השירותים;

יספקו אשר תחלופה על מחקרים כן, על דרושלם, נבדקה. לא מהימנותם אשר דיווחים
ינסו ואשר ועובדים, שירותים של יותר רחבה קשת פני על יותר מהימנים נתונים

זו. תחלופה של "כיווניה" ואת העובדים לתחלופת הסיבות את לבדוק

עשוייה שירותים, טיפוסי בין העובדים זרימת והבנת התחלופה גורמי הבנת

בהם מגזרים באותם להקטינה וכן רצויים למסלולים זו זרימה לכוון בנסיון לעזור
העוזב עובד האם לדעת חשוב היתר, בין זה, במובן מדי. "חזקה" לדוגמה, היא,



ניתך בהם ואמצעים לקשישים בשירותים אדם כוח לבעיות דוגמאות :8 לוח
אלו? בעיות של חומרתן את להפיג, או לפתור, כדי לנקוט

שיפור " אמצעי
תדמית . ./
השירות שינוי י /

יצירת השאר (בין תפיסות /
סטנדרטים גיוס עלידי שיפור שיפור הממונים /
כוח של של והכשרה הפיקוח תנאי פיתוח על /

אדם אדם כוח עלידי עבודה, אפשרויות השירותים בניית /
וחקיקת בעל בכיר הגברת יצירת שכר, קידום לגבי מערכת /

שימוש חוקים איכות הפונקציה מערכת תנאים והתפתחות תפקידי הכשרה /
במתנדבים מתאימים גבוהה) היסודית תמריצים פיזיים לעובדים השירות והשתלמויות / בעייה

כוח של גבוהה תחלופה
וסיעודי רפואי אדם
לחולים חולים בבתי

x x x א כרוניים
1

אדם כוח בגיוס קשיים £
בבתי עזר וכוח אחיות 1

xx x x כרוניים לחולים החולים

עובדים של משרות מילוי אי
חברה עובדי של (במיוחד

x x x x במוסדות) ועו"סים ותעסוקה

. (או סטנדרטים היעדר
הערכה לצורך חוקים)

* אדם כוח ותכנון

בעיות של ההשלכות מיתון
איכות על האדם כוח

* * הטיפול



לתחום עובר או לקשישים, השירותים בתחום עדייו נשאר לקשישים, שירותיה מסגרת

אביב תל באוניברסיטת לסיעוד מהחוג ברגמן, רבקה פרופסור של בראשותה מחקר אחר.

ותשושים. סיעודיים לקשישים במוסדות סיעודי אדם כוח תחלופת בנושא עתה נערך

בהתחשב אחרים עובדים וסוגי שירותים לגבי דומים מחקרים לערוך להציע אפשר

אלה במקרים חדשים. ?חסית הם העובדים סוגי ו/או השירותים האם כגון: בשיקולים

והבנת התחלופה מדידת וו. נסי צבירת בשל להשתנות העובדים תפקידי הגדרת עשוייה

סוגי שיש נמצא אדם כוח בסקר החדשים. התפקידים בגיבוש לעזור עשויים גורמיה, . .

סוציאליים, עובדים (כגון: יחסית המהירה בתחלופתם המתבלטים מסויימים עובדים

בעריכת טעם יש במוסדות). עזר וכוחות חברתיים, לשירותים בלשכות מט"זיות
מקבילים, תפקידים בעלי עובדים וביו לקשישים "מיוחדים" עובדים בין השוואות

אפשר אלה, שיקולים לאור גילאים. של רחב בטווח או אחרים, בגילאים המטפלים

תחלופה: על למחקר כ"נושאימ" (ושירותים) עובדים של הבאים הסוגים על להצביע

תחלופת (לעומת חברתיים לשירותים בלשכות לזקו סוציאליים עובדים תחלופת 
למשפחה). הסוציאליים העובדים

לזקן. לתכניות ואחראים מט"זיות כגון חדשים בתפקידים עובדים תחלופת 
במוסדות. עזר כוחות תחלופת 

בתי של גריאטריות במחלקות ופרהרפואיים סיעודיים רפואיים, עובדים תחלופת 

לדוגמה). פנימיות אחרות, במחלקות מקבילים עובדים (לעומת חולים

ומוטיבציה. לימדות תפיסות, מחקרי ב.

שונים במחקרים סימוכין להן (שמצאו בהנחות נעוצה שחשיבותו רחב תחום זהו
הבאות: אדם) כוח בסקר גם מסויימת ובמידה

וקיימות לקשישים השירותים תפקידי לגבי נכונות לא תפיסות קיימות (א)

קשישים. עם עבודה כלפי שליליים וסטריאוטיפים עמדות

מפני הירתעות של במישור  התנהגותיות השפעות אלה ועמדות לתפיסות (ב)

צרכיו, תפיסת הקשיש, עם העבודה אל התייחסות של במישור וכך קשישים עם עבודה

הכנסת תאפשר והמוטיבציוניים, העמדתיים הגורמים של יותר טובה הבנה וכדומה.
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בכיוון ועמדות תפיסות לשינוי המכוונים ההכשרה, תכניות לתוך מיוחדים מרכיבים

■< / י 1 הרצוי.
זה: בתחום מחקרים מספר להציע ניתן ספציפי באופו

תפקיד לגבי ממושך לטיפול במוסדות המפתח" "אנשי של תפיסותיהם בדיקת .1 *

הנזקקת הקשישים, אוכלוסיית צורכי את וראייתם בראשו, עומדים שהם המוסד

כך על המצביעים הסקר, מנתוני נובע זו, מעין בבדיקה הצורר המוסד. לשירותי

קיימים עובדים ביו הפער מן המתבקש השיעור על מלעמוד רחוק לעובדים שהביקוש

אחד שראינו, כפי ותעסוקה. תברה ועובדי סוציאליים עובדים לגבי בפרט  ונורמות
המוסדות מנהלי עלידי הרפואי" "המודל אימוץ הוא זו לתופעה האפשריים ההסברים

צרים. ותיפקודיים רפואיים במונחים הקשישים צורכי וראיית העובדים וצוותות

דיווחו המוסדות מנהלי קשישים. עם עבודה כלפי עובדים של עמדות בדיקת .2

עובדים מצד (וכן העובדים, מצד שליליות עמדות קיום על אדם כוח בסקר לנו
על לעומק ייבדק זה שנושא הראוי מן קשישים. עם עבודה כלפי "פוטנציאליים"),
(ואולי לקשישים שירותים סוגי במספר שונים מסוגים עובדים של ישיר ריאיון ידי

אחרים). בשירותים עובדים של גם

עובדים של וכן ואוניברסיטאות, ספר בתי מסיימי של נכונותם בדיקת .3

העבודות את להמשיך צורך יש זה בתחום לקשישים. בשירותים לעבוד שונים, בתחומים
13 בישראל., נעשו כבר אשר החלוציות

לקשישים. במסגרות עובדים היקלטות בתחום מחקרים ג.

קריטי שלב הינו נתונה במסגרת ההיקלטות ששלב לכך שונות עדויות קיימות
העובדים תחלופת "מתרחשת" קרובות לעתים עצמו). לקשיש העובד דומה זו (מבחינה

מצד נכונות לא ציפיות לקיום אינדיקציה קיבלנו אדם כוח בסקר גם זה. בשלב

של ציפיותיהם הבנת בדוק. בלתי רבה, במידה נשאר, זה נושא ואולם העובדים,

קליטה" "תכניות עריכת לצורך נחו^ה העבודה מסגרת לגבי ודימוייהם העובדים

.1970 אביב, תל מלב"ו, הגריאטרי", בתחום לעבודה אחיות "נכונות ברגמן, ש. ראה 13



. הראשונים". "צעדיו במהלך העובד על יקלו אשר מתאימות

היקלטות אחרי מעקב עלידי השאר בין הכשרה, תכניות של הערכות ביצוע ד.

לקשישים. מיוחדות במסגרות בתכניות, שלמדו העובדים

שונות. במסגרות אדם בכוח שימוש של שונות שיטות בדיקת ה.

אדם בכוח נוהחזוי) הקיים המחסור לאור חשיבות בעל הינו זה נושא

שונים הרכבים מנצלים שונים שירותים בפרט. לקשישים ובשירותים בכלל, בשירותים

יש לדוגמה, כך, שונות. עבודה בשיטות ואיכותית כמותית (מבחינה אדם כוח של

הזוטר (לרוב חלקו או הסיעודי, האדם כווו של רוטציה שיטת נהוגה בהן מסגרות

כוח ביו רוטציה קיימת כלליים) חולים (בבתי לעתים שונות. מחלקות ביו יותר)

כגון נוספים נושאים ולהיפך. לאחרות, גריאטריות ממחלקות העובר סיעודי, אדם

בחלוקה שימוש או לקשישים, מטפלות הצמדת תוך המחלקה "חלוקת" של תכניות תכנון
רציונליזציה ליתר להגיע במטרה לבודקם הראוי שמן נושאים הם האחריות, של שונה

האדם. בכוח הנעשה בשימוש
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לקשישים בשירותים מתנדבים :3 פרק

התייחסו זה בנושא הנתונים אדם. כנוח בסקר יחסית שולי היה המתנדבים נושא

בלבד. אלה בשירותים ממלאים שהם ולתפקידים השונים בשירותים המתנדבים למספר

לקשישים. בשירותים במתנדבים שימוש לגבי הקיימות האופציות את לבדוק ננסה בהמשך

מרכזיים. מימצאים מספר בקצרה נציג להלן,

ותרומתם בשירותים המתנדבים מספר

עלידי הוערכה ותרומתם 1,100 ה בסביבות היה השירותים בכלל המתנדבים מספר

1,100 כ מתור מאד". "חשובה או כ"חשובה" הכלל, מן יוצא ללא כמעט המנהלים, כל

ממושך. לטיפול מוסדות של במסגרות היו מתנדבים 450 ל קרוב

חולים בבתי לקשישים המחלקות ומו מהמוסדות שלישים לשני בקרוב זאת, עם

לעומת מאד קטן במוסדות המתנדבים מספר כלל. מתנדבים היו לא  הלשכות מן ובכשליש

למתנדב זקוקים אלה במסגרות קשישים שדווקא העובדה למרות זאת, העובדים. מספר

מאחוריהם. השאירו עם אותה הקהילה, עם כמקשר

המתנדב האדם כוח ניצול

לשלושה: לחלק ניתן המתנדבים תפקידי את

שכיר אדם כוח במקום תפקידים המבצעים או בשכר, עובדים המחליפים מתנדבים א.

במוסד. קיים שאינו

בהכנת עזרה (כגון: השכירים לעובדים מובהקים סיוע תפקידי כממלאים מתנדבים ב.

וכדומה). בהגשה, אוכל,
ולעתים אותם מבצע אינו השכיר האדם שכוח "יחודיים" תפקידים המביעים מתנדבים ג.
ביו קשר ויצירת עידוד עמו, שיחה הקשיש, אצל ביקור (כגון: לבצעם יכול אינו

הקשיש). וביו הקהילה

משקלם ואולם הסוגים, משלושת תפקידים ממלאים שמתנדבים מצאנו אדם כוח בסקר

המתנדבים למשנהו. אחד שירות מסוג שונה המתנדבים של המיוחד ואופיים היחסי
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לשירותים לשכות ובמסגרת אבות בתי במסגרת (בעיקר ותרבות חברה בפעולות מעורבים

במסגרת  ופחות אבות, בתי במסגרת (בעיקר לקשיש ובעזרה אישי בטיפול חברתיים),

עשויים הם במוסדות). ופחות לשכות, במסגרת (בעיקר חולים בביקורי הלשכות),

מוסדית), במסגרת (בעיקר מקצועיים עובדים או ניהוליים, בתפקידים עובדים להחליף

(תפקידים וחלוקתו האוכל בהכנת בעיקר עוזרים המתנדבים חולים בתי של במחלקות

את מעלה מתנדבים העסקת של זה דפוס השני). לסוג כשייכים לכן קודם שהוגדרו

כוח של נטייה קיימת מסויימים שבשירותים הנמנע מך לא "ניצולם". יעילות סוגיית
חשבון על העבודה עומס על ומקל בידיו המסייע כגורם במתנדב להשתמש השכיר האדם

והוא נוספת, בדיקה דורש זה נושא למלא. היה יכול שהמתנדב "יחודיים" תפקידים

לקשישים. בשירותים המתנדב תפקיד לגבי כללית קונצפציה בגיבוש הצורך את מעלה

לקשישים בשירותים במתנדבים שימוש של אופציות

בשירותים_לקשישים ו>גדרת_מדיניות_בנושא_המתנדבים א.

שולית" "תופעה כאל לקשישים בשירותים המתנדבים לעבודת להתייחס ניתן
מרכיב בהם לראות ניתן מאידך, בשכר. העובד האדם לכוח בהשוואה מבוטלת שחשיבותה

הדומים  קידום הכשרה, גיוס, של במונחים אליו להתייחס שיש אדם כוח של חשוב

כוח של הקיים ההיקף שהן לנו נראה השכיר. האדם כוח כלפי משתמשים שבהם לאלה

מסגרות (של הביקוש מבחינת הקיים הפוטנציאל והו בשירותים, המתנדב האדם

לעסוק המעוניינים קשישים ובמיוחד מבוגרים, נוער, (בני וההיצע השירותים),

התייחסות מצדיקים הנזקקת), הקשישה האוכלוסייה לטובת התנדבותיות בפעילויות
אל: התייחסויות לכלול צריכה אדם כוח בנושא מקיפה תכנית זו גישה עלפי רצינית.

הפויינציאל ניצול תוך וארגונם, לקשישים לשירותים מתנדבים של "גיוס" דרכי 

באוכלוסייה. שונות בשכבות הקיים

יעיל. שימוש של טכניקות ובניית אלה למתנדבים תפקידים גיבוש 
למתנדבים. מתאימות הכשרה מסגרות יצירת 

תגמולים מתו עצמם"; את "הוכיחו אשוז* מתנדבים קידום של "היררכיות" יצירת 
כאלה). מתנדבים על נוספת אחריות הטלת עלידי (בעיקר
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נןטרות_השימוש_בכוח_אדם_מתנדב ב

צריכה לקשיש השירותים במסגרת מתנדב אדם בכוח שימוש של כללית תכנית

אדם כוח החלפת (1) מטרות: מספר ביו להבחין נוכל חמטרות, הגדרת על להתבסס

הקיים האדם כוח על העומס הקלת (2) "זול". אדם בכוח יחסית, יקר שהינו שכיר,

תפקידיו של אופטימלי למילוי המקצועי האדם כוח "שחרור" (3) בשירותים.

ממושכת, הכשרה או מיומנות, דורשים שאינם תפקידים העברת עלידי הספציפיים,
מתן (5) השירותים. במסגרת הניתן הטיפול של איכותו שיפור (4) למתנדבים.

לקשישים. ונוספים חדשים שירותים
עלידי: מונחים להיות עלינו הדגשים ובקביעת הרצויות המטרות בהגדרת

זמן, של במונחים ומגבלותיהם יכולתם המתנדבים, צורכי (2) הקשישים; צורכי (1)

במונחים והציבוריים הממשלתיים הגופים של מצבם (3) וכדומה; ידע, פיזית, יכולת

השכיר. האדם כוח צורכי (4) ותקציבים; אדם כוח משאבי של

עבור הקלה להשיג במטרה מתנדב, אדם בכוח ששימוש חשש קיים שהוזכר, כפי

הקשישים. צורכי על לא ואף המתנדבים, צורכי על יענה לא השכירים, העובדים

עבודה וביצוע עצמית הגשמה של מניע עלידי קרובות לעתים המונע המתנדב,

הטיפול לאיכות המוסיפים 'ייחודיים" תפקידים במילוי סיפוק למצוא יוכל משמעותית,

עם מקשר כאל מבחוץ הבא למתנדב זקוק מוסדית במסגרת המצוי הקשיש מאידך, בקשיש.

פעם לא עשויים אלה, תפקידים ועידוד. הבנה הקשבה, לשיחה, גם זקוק הוא הקהילה.

מתנדבים. עלידי הצלחה ביתר מבוצעים להיות
שירוותים_בהם_יש_לע2דד_שילוו;ב_של_מתנדבים סוגי ג.

בסתירה העומד מספר לקשישים, במוסדות מתנדבים של הקטן המספר על עמדנו כבר

של האפשרות היא עצמה בפני סוגייה אלה. במוסדות הקשישים עבור המתנדבים לחשיבות

אדם כוח על בלעדי) כמעט (או בלעדי באופן המבוססים לקשישים שירותים בניית
גיבוש לצורך מתנדב, אדם כוח של והפעלה שימוש דגמי של בבדיקה טעם יש מתנדב.14

הבא). בעמוד מחקריות המלצות (ראה זה בנושא מדיניות

הלאומי. הביטוח במסגרת הפועל הייעוץ שירות דוגמת
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מתן מחייבת בהם, הטמון הפוטנציאל ואל המתנדבים אל רצינית התייחסות

של שיטתי פיתוח תאפשר לקשישים בשירותים המתנדבים תפקיד הגדרת שיטתית. הכשרה

המתנדב של הכנה מהוות שהו כיון רצויות אלה תכניות למתנדבים. הכשרה תכניות

לשם וגם ההתנדבותית, העבודה של "היוקרה" להעלאת תפקידיו, של יותר טוב למילוי
בתפקידיהם. שהצליחו מתנדבים על המוטלת האחריות הרחבת

מינהליים תפקידים המבצעים למתנדבים הכשרה מתן הינו נופף חשוב נושא

שצוייו הביניים בדו"ח 1.2 (לוח מוסדיות במסגרות ציבוריים גופים כנציגי  שונים
על מעט לא להשפיע העשוי ציבור זהו כאלה. מתנדבים נמצאו מוסדות 13 ב קודם).

זה. לציבור המיועדת הכשרה תכנית בניית לשקול ויש בו, המתרחל1 ועל המוסד מדיניות

מחקריות המלצות

מתנדבים הפעלת של שונים דגמים שתבדוק ספרות סקירת לערוך מוצע א.

דגמים של להגדרות להגיע במטרה בפרט, לקשישים ובשירותים בכלל, בשירותים
ומומלצים. "מוצלחים"

של שונים אספקטים לעומק לבדוק יוכל לקשישים" בשירותים מתנדבים "סקר ב.

עצמם: המתנדבים ושל ההתנדבותית העבודה

ממלאים. שהמתנדבים והפונקציות התפקידים מהם 
(הכשרתיים וצרכיהם תרומתם תפקידם, עצמם, את מעריכים עצמם המתנדבים כיצד 

ואחרים).

העובדים שביו בשילוב הבעיות ומהו המתנדבים את רואה העובדים צוות כיצד 
למתנדבים. השכירים

מתנדבים של להכשרה הפעלה תכנית לבניית בסיס לשמש יוכלו אלה מחקרים

לקשישים. בשירותים
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לקשישים בשירותים אדם כוח הכשרת :4 פרק

בשירותי ארורים וממונים מנהלים של ריאיונם על בעיקרו מבוסס אדם כוח סקר

קודם נםיוו השכלתי, לרקע באשר נתונים גם נאספו עליהם לקשישים, ובריאות רווחה

בסיס מהווים זה, מסוג נתונים ועוד. קשישים, עם עבודה כלפי עמדות בעבודה,

נתונים נאספו לא הכשרה. מערכת כל תכנון לגבי מספיק), דווקא לאו כי (אם הכרחי,

חוות על הסקר התבסס זו, בנקודה לקשישים. בשירותים אחרים עובדים לגבי מקבילים

הם בו האופן לעבודה, התאמתם העובדים, של ההכשרה לצורכי באשר הממונים של דעתם

ערך חסרי אינם כאלה "סובייקטיביים" נתונים ועוד. הקשישים, עם העבודה את רואים

אובייקטיביים נתונים איסוף האדם. כוח על האחראים של ההיבט את משקפים והם מאחר

עשויים והלקוחות, העובדים מצד נוספים היבטים וקבלת בשירותים העובדים לגבי
שיפורו. ודרכי האדם כוח הכשרת של יותר מבוסס בתכנון רב לעזר להיות

מכן לאחר והעובדים; הממונים הכשרת בנושא העיקריים המימצאים את נציג בהמשר

בנתוני היעזרות תוך אלה, לעובדים הכשרה מערך בניית של המורכב הנושא את נבחון
הסקר.

15 עמדות, ותק, הכשרה, בנושאי עיקריים מימצאים  לקשישים בשירותים ממונים
בשירותים אחרים ולממונים למנהלים המתייחסים ונסיון, הכשרה על מימצאים

.9 בלוח מוצגים לקשישים,

נקודות למספר מסביב נוספים) נתונים מקצת (וכן אלח מימצאים נסכם להלן,
מרכזיות:

איפיוניהם מפורט באופן הוצגו ,4 פרק בישראל", לקשישים בשירותים אדם ב"כוח
בתפקיד, ותק גיל, נתוני כוללים אלה איפיונים לקשישים. בשירותים הממונים של

והכשרה גרונטולוגית הכשרה כללית, והכשרה השכלה קשישים, עם בעבודה וו נסי
פורמליות תפקיד לדרישות ביחס נתאפשר) שהדבר (במקום נותחו הנתונים מינהלית.

 בישראל לקשישים בשירותים אדם ב"כוח כלולה תמציתית הצגה מומלצות. או
לקשישים בשירותים ממונים "עמדות  נוסף בדו"ח והשלכות". עיקריים מימצאים

להיבטים בנוגע לשירותים האחראים של תפיסותיהם הוצגו קשישים" עם עבודה כלפי
מקצועי, למימוש אפשרויות העבודה, מן סיפוק קשישים: עם העבודה של שונים

ועוד. לקשישים, השירותים של חשיבותם
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הכשרה לקשישים. "מיוחדים"0 ממונים אצל גרונטולוגיה הכשרה מיעוט .1

של השונים הסוגים אצל בולט מאפיין הינה קיימת, בלתי או מועטת, גרונטולוגיה
חמישי, מנהל (כל המוסדות מנהלי אצל במיוחד בולט כזאת הכשרה של היעדרה הממונים.

הפרטיים. המוסדות בתחום קיים במיוחד חמור מצב זה). בתחום הכשרה בעל הינו בלבד,

אצל גם גרונטולוגית. הכשרה בעלי הינם t(j\ (כ בלבד 4 מנהלים, 55 מתוך שם

מיעוט מוצאים אנו  ואחיות רופאים  החולים בבתי הגריאטריות ביחידות הממונים
תנאי בבחינת להיות צריכה זו מעין הכשרה כי אם מתאימה, גריאטרית הכשרה שרכש

אלה. תפקידים למילוי

כלליים". "שירותים מנהלי אצל גרונטולוגית הכשרה של מוחלט, כמעט היעדר, .2

דווקא לאו שונים, גילאים המשרתים שירותים בראש העומרים ממונים גם רואיינו בסקר

ממונים של זה סוג לגבי כמעט, מוחלט, הינו גרונטולוגית הכשרה של היעדרה קשישים.

כזאת). הכשרה יש חברתיים, לשירותים בלשכות מנהלים עשרים מתוך לאחד רק (לדוגמה,

אלה, ממונים של גרונטולוגיים" ל"מרכיביח החשיפה מידת לגבי נתונים לנו חסרו

להביא עשוייה מספקת לא גרונטולוגית חשיפה קיבלו. שהם הכללית ההכשרה במסגרת

טיפול לצורכי הדרושים והמודעות, הרגישות, הידע, את חסרים אלה ממונים בו למצב

הזקנה. האוכלוסייה בבעיות

יותר או 7035 כ השירותים, מסגרות בכל כמעט מינהלית. הכשרה מיעוט .3

כלשהי. פורמלית מינהלית הכשרה חסרים מהמנהלים,

הדרישות מומלצות. או פורמליות דרישות וביו קיימים כישורים בין פער .4

אחד, מצד תיכונית) השכלה (כגון בסיסית להשכלה מתייחסות לתפקיד הפורמליות

על הפיקוח חוק שבמסגרת בתקנות המנוסחות לדרישות באשר מאידר. ספציפית ולהכשרה

עומדים כרוניים לחולים החולים ובתי האבות בתי ממנהלי 80"6 שכ הרי המעונות,

בדרישות העומדים אלה של שיעורם לפחות). תיכונית השכלה (של השכלתיות בדרישות

16
לקשישים. שירותים מתן היא הישירה שאחריותם לקשישים בשירותים לממונים הכוונה

15.5.79 ,3709 תקנות קובץ ,"1965  תשכ"ה מעונות יגל פיקוח "חוק ראה
.(1686 (עמי
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הוא ובריאות חינוך פסיכולוגיה, הסוציאלית, העבודה בתחום הכשרה של הספציפיות

העבודה בתחומי הפרטיים המוסדות מנהלי של במקרה במיוחד גדול הפער בהרבה. נמוך

731 כ יותר, טוב המצב בקהילה, לזקן לתכניות אחראים על מדובר כאשר הקהילתית;

יותר הקרובות לדרישות שביחס יו לצי כדאי התע"ס. בדרישות עומדים האחראים מן
ך 0

יותר. עוד גדולים הפערים  (1976) קטן של דרישותיו כמו  כלשהו לאופטימום

מםויימים סוגים במיוחד. טובים ם י השכלתי נתונים בעלי ממונים מוגי קיום .5

גריאטריות, מחלקות מנהלי או לזקן, שירותים לפיתוח אחראים כגון, ממונים, של

אינה הגרונטולוגית שהשכלתם אלא למדי, טובה הבסיסית שהשכלתם בכך מתבלטים

כדאי אשר יחסית, גבוה חוטנציאל בעלות קבוצות כן, על מהווים, אלה מספקת.

אינטנסיבי. הכשרתי מאמץ בהם להשקיע

יהיו הממונים שמרבית לצפות, אולי, היה, ניתן קשישים. עם בעבודה נסיוו .6

לכמחצית שרק כך על מצביעים הסקר נתוני קשישים. עם בעבודה קודם נסיוו בעלי

מנהלי ממונים: של קבוצות 3 לגבי רק כזה. נסיוו יש השונים בשירותים מהממונים

בבתי גריאטריות מחלקות ומנהלי לקשיש, שירותים פיתוח על אחראים לזקן, מדור

.6035 על זה אחוז עולה  חולים
מועט ותק בעלי בקרב או יותר, הצעירים הממונים אצל בהשכלה שיפור אי .7

עולה אינה הפורמלית שההשכלה מגלה גיל, לפי השכלה, בדפוסי עיוו יחסית.19

רמת בעלת אינה 60+ גילאי קבוצת המנהלים. גיל ירידת עם לקשישים, בשירותים

של לנטייה ביטוי להוות יכול זה, דבר אחרות. גיל קבוצות של מזו נמוכה השכלה

דומה מגמה הפרישה. גיל לאחר גם לעתים, בתפקידם, להמשיך גבוהה השכלה בעלי

יחסית, קצר זמן לפני לתפקידם שנכנסו ממונים וותק. הכשרה ביו הקשר לגבי נמצאה

טובה משלימה בהכשרה מצטיינים אינם וגם הותיקים, העובדים על בהשכלתם עולים לא

באופן ולתרץ לנסות, ניתן חברתיים). לשירותים הלשכות מנהלי את (להוציא יותר

גרונטולוגיה, לקשישים", בשירותים אדם כוח בהעסקת "סוגיות קטן, י. ראה 18
.(55,54 (עמי 1976

בשירותים הממונים ואצל לקשישים המדורים מנהלי אצל ברורות אלה מגמות 19
המוסדיים.
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צריכים אידיאלי באופן אשי תהליכים, שני בין איזון בחוסר אלו מגמות חלקי,

אדם, כוח כניסת שהצריך לקשישים, השירותים של יחסית מהיר פיתורו זה: את זה ללוות
ההכשרה. אפשרויות של בפיתוח במקביל, לווה, לא ואשר אלה, לתחומים יחסית, רב

בשירותים הממונים הביעו כללית, קשישים. עם עבודה כלפי חיוביות עמדות .8
20 הציגו, הממונים קשישים. עם העבודה כלפי חיוביות עמדות לקשישים, השונים

של חשיבותם לזקן, שירותים בפיתוח הצורך כמו נוספים בנושאים גם חיוביות עמדות

אצל עזרה. לה ש"מגיעה" מקופחת אוכלוסייה הקשישים של והיותם אלה, שירותים

כלפי חיוביות פחות עמדות נמצאו המוסדי) התחום (כולל הבריאות בתחום ממונים
לשכות, (מנהלי החברתיים השירותים בתחום ממונים אצל מאשר קשישים, עם עבודה

שליליות עמדות, של קיומן בלט בפרט בקהילה); לזקן לתכניות אחראים מדור, מנהלי

מימצא כרוניים. לחולים החולים בתי מנהלי אצל קשישים, עם עבודה כלפי יחסית,

שתיפקודיה קשישה באוכלוסייה אלה ממונים של טיפולם רקע על להתפרש יכול זה

למדי. ירודים הינם והחברתיים, הבסיסיים גם ולעתים הפיזיים,

ועמדות הכשרה בנושאי עיקריים מימצאים  לקשישים בשירותים עובדים

הנתונים כדוגמת עובדים, לגבי "אובייקטיביים" נתונים בידינו אין כזכור,
בנושאי הממונים דעות על זה, בתחום איפוא, להסתמך, עלינו המנהלים. מן שאספנו

כלפי ועמדותיהם בפרט, קשישים עם ולעבודה בכלל, לעבודה התאמתם עובדיהם, הכשרת
מסביב21 אותם ונסכם 10 בלוח הוצגו העיקריים המימצאים קשישים. עם עבודה

נקודות: למספר

בכל שירותים. של שונים בסוגים מתאימה לא הכשרה בעלי עובדים של קיומם .1

למילוי המתאימה ההכשרה מחוסרי עובדים של קיומם על לנו דווח השירותים סוגי

והרגשת0? אתגר, מהעבודה, הנאה מימדים: שלושה של סיכום על מבוססות אלו עמדות 

אפקטיביות.

לטיפול במוסדות אדם כוח "בעיות ביניים: דו"חות בשני הובא מפורט דיון
קהילתיים בשירותים אדם כוח ו"בעיות .9 סעיף המנהלים", תפיסות  ממושך

השירותים". על האחראים תפיסות  לקשישים
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(קרוב המסחריים כרוניים לחולים החולים בבתי במיוחד גבוה הינו האחוז תפקידם.

עזר. לכוחות בעיקר הכוונה כאשר (75"^ ל

בתי כגון: הרפואיות במסגרות בעיקר מדובר הכשרות. בהוכופת חיוני צורך .2

להמשך ויחידות המשפחה לבריאות תחנות גריאטריות, מחלקות כרוניים, לחולים חולים

לעובדים, הכשרות להוסיף שחיוני סברו אשר המנהלים אחוז עלה בכולם ומעקב. טיפול
כוחות ובעיקר, הכשרה, לתוספת בזקוקים העובדים סוגי כל כמעט הוזכרו .80^0 על

ורופאים. אחיות עזר,

לקבל אפשרות וחוסר העובד של המקצועית הרמה את לשפר אפשרות חוסר .3

רמתם לשיפור אפשרויות לעובדיהם יש האם נשאלו הממונים העבודה. במהלך הכשרות

מספר העבודה. במהלך הכשרה לקבל אפשרויות להם יש והאם העבודה במסגרת המקצועית

אלה: שאלות על בשלילה ענו מנהלים של יחסית גבוה שאחוז בכך התבלטו שירותים

מחלקות מסחריים; כרוניים לחולים חולים בתי המסחריים); (בפרט אבות בתי מנהלי
חולים. בבתי יום ומחלקות גריאטריות

ונכונותם שליליות לעתים הינף קשישים עם עבודה כלפי העובדים עמדות .4

המנהלים תופסים כיצד בשאלה התעניינו נמוכה. לקשישים השירותים לתחום "להיכנס"

עם לעבוד נכונותם את תופסים הם וכיצד זקנים, עם עבודה כלפי העובדים עמדות את

עם העבודה את העובדים תופסים השירותים, מנהלי רוב של דעתם שלפי נמצא, קשישים.

בכל נמוכה. יוקרה בעלת וגם אפקטיבית, לא מאתגרת, לא מהנה, כלא קשישים,

של ה"פסימיות" בין גדול פער קיים היוקרה), נושא את (להוציא האלה הנושאים

עם העבודה כלפי עצמם שלהם דעותיהם וביו העובדים עמדות בענייו המנהלים

עובדים להרתיע עשוייה נעימה, ולא דוחה, כקשה, קשיש עם העבודה תפיסת הקשישים.

המוסדות מנהלי עלידי יחסית רבה בשכיחות צויינה זו תפיסה ואמנם פוטנציאליים.
אדם כוח המרתיעים הגורמים כאחד כלליים, חולים בבתי הגריאטריות המחלקות ומנהלי

אלה. בשירותים למחסור ומביאים סיעודי,
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הכשרה מערכת בניית  לקשישים בשירותים אדם כוח תכנון
חוסר22 את והדגשנו האדם כוח תכנון לצורכי התייחסנו קודם בדו"ח

את הדגשנו במקביל, פעמיים. וחד חלקיים צעדים על המבוססת בגישה האפקטיביות

של השונים ולסוגים השונות למסגרות תתייחס אשר כוללת, מדיניות בגיבוש הצורך

הקמת של צורה לובשת זו כוללת שגישה הרי הכשרה, בתכנון מדובר כאשר האדם. כוח

לעבוד המתעתד אדם לפיה סיטואציה אידיאלי כמצב מעריכים אנו "שלם". הכשרה מערך

לעבור ממשיך והוא עבודתו, תחילת לפני ההכשרה למערך "נכנס" לקשישים, בשירותים

בדו"ח לפיכך, הבחנו, שלו. המקצועית הקריירה במהלך מחזוריות השתלמויות בו

המערכת: של מרכיבים שני בין הקודם

במערך ספציפיים לתפקידים הנכנסים העובדים של הכשרתם הוא הראשון המרכיב

לימודים בתכניות תתבטא אלה עובדים של שהכשרתם מצפים היינו לקשישים. השירותים

שיהיו ספציפיות לימוד תכניות או לתפקיד, יכנסו בטרם יעברו שהם ספציפיות
מקום גם כאן שיש יתכן לתפקיד. כניסתם ממועד נתון זמן פרק תוך להשלים חייבים
קודם נסיון כבר להם שיש עובדים לבין דרכם, בראשית צעירים עובדים בין להפרדה

חדש. תפקיד למלא העוברים קשישים, עם בעבודה

היותו כדי תוך לעבור, העובד שעל שוטפות, הכשרה דרישות הן השני המרכיב

השוטפים והעדכון ההכשרה צורכי את שיפרטו הדרישות הוגדרו לא כה, עד בתפקיד.

, . בתפקיד. היותו כדי תוך לעבור, העובד שעל

הטיפול בתחום ובעדכון בהכשרה ם ני י ני המען אנשים אפילו הנוכחי, המצב לפי

חדרה טרם הגרונטולוגית ההכשרה המתאימה. המסגרת במציאת מתקשים בקשישים,

מוגדרים לתפקידים המצטרפים אנשים עבור מקיפה. בצורה הפורמלי החינוך למסגרות

והרצוף הישיר המגע את המקיים העזר, בכוח וכלה מהמנהל, החל  המוסדי במערך
שלא23 וכמה כמה אחת על משלימה. הכשרה מערכת קיימת לא  הקשיש עם ביותר

והשלכות".22 עיקריים מימצאים  בישראל לקשישים בשירותים אדם "כוח
מתכננים23 אש"ל זו. ברמה לעובדים הכשרה בצורכי התודעה גברה הסקר ביצוע מאז

בית. ואמהות מוסדות מנהלי עבור הכשרה קורסי 1983 לשנת
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את ויעדכנו ישלימו אשר בקורסים שנתית השתתפות של הזדמנות הפותחת מערכת קיימת

בארה"ב המתפשטות לנורמות מוחלטת בסתירה עומד זה מצב בעבר. שנרכש הידע

מקצועית, בהכרה החפצים המקצוע, אנשי את מחייבים ויותר יותר לפיהו, ובאירופה,

של קבועות שנתיות שעות במכסת רשיון, בקבלת החפצים המוסדות מנהלי את וכן

מוחלטת בסתירה עומדים בישראל, ההכשרה במערכת אלו, ליקויים המשך. לימודי
והתפתחותו. הקיים הידע את ישקף אשר טיפול, לקבל בישראל הקשישים של לזכותם

מרכזיות, סוגיות מספר על הדעת את לחת עלינו "שלם", הכשרה מערך בתכנון
התפקידים .2 המטרה? אוכלוסיית ומהי ההכשרה, מיועדת למי .1 להלן: בפרט אותן

במערך לשלב יש שאותן הקיימות, ההכשרה אפשרויות .3 להכשיר. מתכוונים לקראתם

על האחריות .5 רקע. משתני עלפי הכשרה, למתן עדיפויות קביעת .4 הכולל.
בתכנית המשתתפת העובדים קבוצת הרכב .7 ההכשרות. תוכן .6 ההכשרה. ארגון

ההכשרה. בתכניות השתתפות לעידוד תמריצים .9 ההכשרות. מיקום .8 ההכשרה.

אלה. נקודות נפרט להלן,

לב?נ_מי1עדת_ההכשרה? ■■*

להקים עלינו האם השאלה נשאלת ההכשרה, מערך הקמת של המוקדמים בשלבים

בקבוצות להתמקד שעלינו או אחת, ובעונה בעת העובדים סוגי כל עבור הכשרה מערכת

כקבוצות בחשבון" "הבאות מטרה אוכלוסיות מספר בין להבחין נוכל נבחרות. עובדים
נבחרות; עובדים

האדם שלכוח לזכור, עלינו וחדש. ותיק לקשישים, בשירותים הקיים אדם כוח א.

אחת כן, על השתלמות. אפשרויות חסרות וכן הולמת, בסיסית הכשרה חסרה הנוכחי,
הקיימים. העובדים להכשרת עדיפות בנתינת היא ההכשרה, רמת לשיפור האיסטרטגיות

"סדר ולקבוע ושירותים עובדים של שונים סוגים בין להבחין כמובן, אפשר,

.(2 סעיף בהמשך, (ראה, ההכשרה במערך שילובם דחיפות לגבי עדיפויות"
ההכשרה לנושא נודעת מיוחדת חשיבות לקשישים. בשירותים "חדש" אדם כוח ב.

קריטי שלב הינו לעבודה הכניסה שלב לתפקידם. נכנסו מקרוב זה אשר העובדים, אצל

והתמדה. מוטיבציה של מספקת מידה הבטחת ולגבי נכונים עבודה הרגלי רכישת לגבי
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חיוני. הוא בעבודה, נסיון גם לרוב הרוסרו? עובדים, של זו לאוכלוסייה ההכשרה מתן

הסבה" "לעבור מעוניין ואשר אוניברסליים, בשירותים המצוי אדם כוח ג.

לקשיש. השירותים לתחום

האוניברסיטאות  הלימודים מפסל על מאנטים המורכב פוטנציאלי, אדם כוח ד.

ועוד. הסוציאלית, העבודה הסיעוד, הרפואה, בתחומי מקצועיים, ספר ובתי

קצרה הכשרה תקופת אחרי יוכלו, אשר מאנשים המורכב פוטנציאלי, אדם כוח ה.

מט"ביות, מט"זיות, (כגון לקשיש השירותים במערך שונים תפקידים למלא יחסית,

ועוד).

עובדים, של גדולות אוכלוסיות אל לפנות ההכשרה מערך יוכל לכך, בנוסף

למרכיבים אותם לחשוף במטרה האוניברסליים, בשירותים בפועל, או בכוח

הקשישים. ולצורכי לבעיות רגישותם את ולהגדיל "גרונטולוגיים"

על לדבר אפשר ההכשרה, מיועדת אליהן האנשים אוכלוסיות לקביעת בנוסף

ניהוליים תפקידים בין להבחין נוכל לקראתם. להכין מיועדת זו שהכשרה התפקידים

תפקידים בין להיות עשוייה נוספת מועילה הבחנה האחרים. התפקידים ובין בכירים,

מדובר, בו השירות לסוג מתייחסות נוספות הבחנות מקצועיים. ולא מקצועיים,
התפקיד. של הספציפי ולאופיו

על והמבוססות אלה, לנקודות המתייחסות טנטטיביות המלצות מספר נציג להלן

אדם. כוח סקר מימצאי

לממלאי הכשרה במתן ראשון בשלב להתמקד צורך יש ההכשרה מערך בתכנון א.

זו, מעין המלצה לקשישים. השירותים של וארגוני מקצועי בניהול מפתח תפקידי

על ולרע, לטוב חותמו, את מטביע בשירותים הבכיר האדם כוח (1) ש כך על מבוססת

מבחינה השירות את לקדם עשוי טוב ניהולי אדם כוח בשירות. ש"קורה" מה כל

מימצאי (2) בו; העובדים כלל של רמתם להעלאת דבר, של בסופו ולהביא, איכותית
הבכיר האדם מכוח גדול חלק עבור רצון משביע שאינו מצב מעלים אדם כוח סקר

זה. אדם כוח של והמינהלית הגרונטולוגית ההכשרה מבחינת לקשישים בשירותים
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תפקידים הממלאים לעובדים הכשרה מתו להדגיש יש ההכשרה מערך בתכנון ב. ;

או, לזקן" תכניות על "אחראי כגון לתפקידים, הכוונה, יחסית. "חדשים" נם שהי

אי וקיימת רב, לא זמן לפני נוצרו אשר חברתיים, לשירותים בלשכות "מט"זית"

צריך לתפקידים, יותר ומפורטת ברורה הגדרה מתך מהותם. לגבי מםויימת בהירות

הכשרתיות, אפשרויות בניית ושל הכשרתיות, דרישות קביעת של בתהליך מלווה להיות

העתידיים. או הנוכחיים, התפקידים בעלי לרשות יעמדו אשר

הישיר הטיפול בתחום עזר תפקידי הממלאים לעובדים הכשרה במתו צורך יש ג.

של לחשיבות הגרונטולוגית בספרות הלב תשומת הופנתה פעם לא עזר). (כוחות בקשיש

במידה קובעת, זו גומלין שפעולת ספק כמעט אין למטפל. הקשיש בין הישיר המגע

של "סובייקטיביים" במונחים לפחות  הקשיש של והחיים הטיפול איכות את רבה,

בפעולת הקשיש של "הפרטנר" הוא העזר כוח וכדומה. טובה, הרגשה רצון, שביעות

זו. גומלין

בהרבה נמוך העזר, כוח בקרב התחלופה, ששיעור המימצא את גם לציין יש

גדול חלק זו. בקבוצה ההשקעה כדאיות את שמעלה דבר אחרות, בארצות מהמקובל

הכשרות בהוספת הצורך את אדם, כוח בסקר במיוחד הדגישו לקשישים השירותים ממנהלי

של יחסי מיעוט רקע על המסחרי, בסקטור במיוחד בולט זה צורך אלה. לעובדים
.(3 סעיף (ראה העבודה במסגרת ההכשרה לקבלת אפשרויות

של יחסית רחב טווח הממלאים לעובדים הכשרה, מתן של תכניות לפתח יש ד.
למועמדים מיועדת זו, מעין הכשרה לקשישים. השירותים בתחום ניהוליים, תפקידים

מוכנים ואשר להתגייס, עשויים אשר אחרים, בשירותים בכירים תפקידים בעלי מבין
הכשרה מתן לשקול כדאי זה במקרה לקשישים. בשירותים ניהול תפקידי עצמם על לקחת

של במגוון שונות פונקציות למלא אותה למקבל תאפשר אשר כללי, אופי בעלת רחבה,

מנהל פנימית. ניידות יאפשר זו, רבשירותית הכשרה מתן לקשישים. שירותים

תחום את לעזוב יצטרך לא תפקידו, את לעזוב אחרת, או זו סיבה בשל המעוניין,
ניהולי תפקיד למלא יוכל שקיבל, ההכשרה מבחינת לפחות לקשישים. השירותים

לקשישים. אחר מסוג בשירות
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מנהלי (כגון האוניברסליים בשירותים בכירים לעובדים חסרה שראינו, כפי

גרונטולוגיה הכשרה כלליים) חולים בתי מנהלי או חברתיים, לשירותים לשכות

הינה צורכיהם ולסיפוק הקשישים לבעיות יותר גדולה רגישות יצירת כלשהי. במידה

של "הדחוק" במצבם בהתחשב זאת, עם אלה. מעיך הכשרות לתכנון טובה סיבה

ניכרת. השקעה בו להשקיע שיש כיוון זהו האם לתמוה אפשר "המיוחדים", השירותים

אפשרי2^ת_הרן5!?כ[|_2155?!י.15 מהן .3

אפשרויות בשירות לעובדים יש "האם להעריך נתבקשו השירותים על הממונים

אפשרויות שקיימות כר על המדווחים המנהלים אחוז העבודה?". במהלר הכשרה לקבל

לחולים החולים ובבתי האבות בבתי במיוחד, נמוך, העבודה במהלך הכשרה לקבלת

מערך של שיטתי תכנון .(10 לוח (ראה הגריאטריות ובמחלקות המסחריים, כרוניים,
תמונה וקבלת הקיימות ההכשרה אפשרויות של שיטתית בדיקה יצריך הכולל, ההכשרה

המלצות על הסעיף את גם (ראה במערכת המצויים העובדים הכשרת לגבי אובייקטיבית,
מחקריות).

?ביעת_עדיפוי2ת_למתן_ההכשרה2_על;פי_גיל_ונתוני_רקע_של_א2כלוסיות_המטרה 4

תפקיד מהעדפת הנובעים לשיקולים להתייחס יש הכשרה, למתן עדיפויות בקביעת

. שיקולי ההכשרה. בשטח הקיים במצב התחשבות בשל או חשיבותו, בשל אחר, או זה

כגון: בחשבון, אותם לקחת שיש נוספים גורמים אל להתייחם עשויים נוספים כדאיות
לקשישים, בשירותים "להשקיע" ונכונותה שלה, המוטיבציה המטרה, אוכלוסיית גיל
מתייחסים לקשיש, השירותים במעגל נמצא שאינו אדם בכוח מדובר כאשר וכדומה.

השירותים למסגרת ייכנס "פוטנציאלי" אדם שכוח לסיכוי בעיקר אלה שיקולים

במסגרת כבר, מצויים, אשר בעובדים מדובר כאשר זאת, לעומת בהם. ויתמיד לקשישים

במסגרת. להם יה הצפוי העבודה תקופת את בחשבון לקחת שיש הרי לקשיש, השירות

להכשרת המתייחסות "אופציות" מספר הצגת עלידי אלה שיקולים להמחיש נוכל
שירותים: מנהלי

מכוח ניכר חלק לקשישים. מוסדות למנהלי קצר" לטווח "הכשרות תכנון א.
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כן, על במעונות). (במיוחד יהסית קצרה זמן תקופת תוך להתחלף, עשוי הקיים האדם

בלבד, קצרים השתלמות קורסי המוסדות מנהלי של "המבוגרת" לאוכלוסייה לארגו כדאי

גבוה שמשקלם מוגדרים, תחומים או ספציפיים לנושאים סביב מחוזית, או ארצית ברמה

מסויימת. זמן בנקודת קובע או במיוחד,

מוסדות מנהלי קיימים: ניהול לעובדי בינוני" ל"טווח הכשרות תכנון ב.

המוסדות, מנהלי בקהילה. לזקן תכניות על אחראים מדור, מנהלי יחסית, צעירים

4.8א' לוח נראה המבוגרים מעמיתיהם יותר טובים נתונים בעלי אינם יחסית, הצעירים

ללבוש העשוייה בהם, יותר גדולה בישראל").השקעה לקשישים כשירותים אדם ב"כוח

בכוח השקעה תהווה ומינהליים, גרונטולוגיים בנושאים אינטנסיבי קורם של צורה

השירותים מערכת את ארוכה, תקופה במשר יעזוב, שלא להניח שסביר יחסית, יציב אדם

השכלה רמת בעלי הינם בקהילה, לזקן לתכניות והאחראים המדור מנהלי לקשישים.

קשישים; עם עבודה כלפי במיוחד חיוביות עמדות ובעלי ,(9 לוח (ראה יחסית גבוהה

זו. לקבוצה מתקדמות מיומנויות בפיתוח ההשקעה כדאיות את מעלה זה גורם

ו_ויהכשר_ות?_מה_צריר_להי_ות_תפקידם_של_הג2רמים אחיאי_על_ארגו להיו^ת ר צרי מי .5

יו?י!י5_3?!פו_י1י!5?!כ[י1

משרדי שונים: גורמים ביו כיום מפוצלים וביצועו ארגונו הכשרות, יזימת
מערך קביעת במסגרת ואש"ל. אוניברסיטאות, ספר, בתי ציבוריים, גופים ממשלה,

הפוטיציאל בעלי הגופים כל ביו ולתאם בדברינו לבוא צורך יש מקיף, הכשרות

במטרה ולסיעוד), סוציאלית לעבודה אוניברסיטאיים ספר בתי (במיוחד ההכשרתי

יעסוק אחד שגורם מחייבת זה, בנושא המערכתית" "הגישה ההכשרות. מערך את לארגן

שיש למערך באשר ברורה בתכנית כוללת, בתפיסה מצוייר הוא כאשר התיאום, במלאכת

הינה, הקיימות האפשרויות אחת התכנית. הגשמת לצורר מספיקים ובמשאבים להקים,

זו. קלה לא משימה עצמו על יקח לזקן, השירותים את לקדם המנסה ארצי, כגוף שאש"ל,

גורמים של תפקידם על גם עמדנו בישראל" לקשישים בשירותים אדם כוח ב"סקר

התייחסות תוך ההכשרות, מערך במסגרת האוניברסיטאות תפקיד על ובפרט נוספים,
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כגון: לנקודות 1

ההכשרה? במתן שונים גורמים של התפקיד להיות צריך מה 
קבוצות של הפורמליים הלימודים במסגרת הגרונטולוגי, המרכיב העמקת מידה באיזו 

ההכשרה? מצורכי חלק למלא יכול שונים, מקצועיים עובדים
במתו האוניברסיטאות של המעורבות מידת היא זה, בנושא הקשורה נוספת שאלה

לנו, נראה ספציפיים. תפקידים עבור או המשך, לימודי במסגרת הכשרה,

משימת במסגרת ממשי, תפקיד למלא נמרצת, דרישה בפני הועמדו טרם שהאוניברסיטאות

איר אלא שיעזרו, מנת על לאוניברסיטאות מענקים לתת איך איננה השאלה ההכשרה.

יצירתית תחרות של תהליך ליצור ואיר הקשישה, לאוכלוסייה מהן המגיע את לדרוש

אלו. למטרות להתגייס המוסדות, ביו
תמורת: פיתוח מענקי לקבל האפשרות את האקדמיים המוסדות בפני לפתוח יש

בתחום הבסיסית ההכשרה להעמקת וכללמוםדית רבשנתית פיתוח תכנית הכנת א.

הגרונטולוגיה;
ללימודי אחריות עצמם על יטלו אשר איזוריים הכשרה מרכזי להקמת אחריות קבלת ב.

בשדה; העובדים עבור המשך

ביו המחלקות, ביו המפרידים הקווים את יחצו אשר פעולה שיתוף דפוסי פיתוח ג.

ההוראה בכוחות מירבי שימוש יתאפשר כר רק עצמם. המוסדות ביו ואף הפקולטאות

הקיימים.

באתגרים לעמוד כלשהו, סיכוי לנו יש והפוטנציאל, הדמיון מירב בניצול רק

24 בפנינו. העומדים

מה_צריר_לה2ות_ת1כו_ההכשרות? 6

עצמו. על לקחת יכול מומחים צוות שרק משימה תינה ההכשרות, תוכני קביעת

מכוונת אליה האוכלוסייה סוג א. של: פונקציה להיות צריר ההכשרות שתוכן מובן

סובלת ממנו ההכשרתי" "החסר מהות ג. מכשירים; לקראתו התפקיד סוג ב. ההכשרה;

24.25 עמוד לום,
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זו. אוכלוסייה

גרונטולוגיה הכשרה גם חסרים השירותים שמנהלי כך על הצביע אדם כוח סקר

על מדובר כאשר במיוחד, קריטי הגרונטולוגית בהכשרה הליקוי מינהלית. הכשרה וגט

הליקוי ואילו גריאטריות), מחלקות מנהלי (כגון בקשישים ישירות המטפלים ממונים
(למשל, ניהוליות פונקציות הממלא ממונה עבור במיוחד משמעותי מינהלית בהכשרה

גדולים). מוסדות מנהלי ובפרט מוסדות, מנהלי

אינדיקציה לתת עשויות הציבורימ, לכלל המתייחסות השירותים מנהלי תשובות

לכוח בהמשך עצמנו את נגביל במיוחד. ההכשרה נחוצה בהם לתחומים באשר מסויימת

(בעיקר שונים שירותים במסגרות מיוחדת להבלטה זכה שראינו, כפי אשר, העזר

המוסדיות). במסגרות

עיקריים: תחומים בשלושה המתמקדת הכשרה, במתו צורר כאן ראו המנהלים

עם שיחה (כגון אישי" "טיפול בתחום נושאים ב. מקצועיים. סיעודיים נושאים א.

צורך, יש כן, על הקשיש. של מיוחדות בעיות ג. וכדומה). עזרה, מתו הקשיש,

אשר הכשרות הסיעודי, העזר לכוח משלימות הכשרות במתן השירותים, רמנהלי אליבא

אישי טיפול של ספציפיים אלמנטים עם סיעוד, של כלליים אלמנטים בתוכך ישלבו

על הוא הדגש המיוחדות. בעיותיו להבנת המטפל את מקרבים שהם תוך הנזקק, בקשיש

של מוגדר מגוון למילוי נוספות, מיומנויות הקניית ו/או מיומנויות שיפור

בפיקוח העומד מיומן, אך מקצועי ובלתי מסייע גורם עלידי תפקידים/טיפולים,
מקצועי. סיעודי עובד

ההכשרה? מה_צריך_להיות_ההרכב_של_קבוצת_עובדים_המשתתפת_בתכנית 7

שצוטט. בדו"ח נדרשנו זו לשאלה גם

קשישים, עם עובדים המעמיקות השונות למסגרות ההתייחסות צורת תהיה "מה
השירותים ליחידות הכשרה מערכות להכין יש האם כולל? הכשרה מערך במסגרת

מהיחידות לעובדים כוללות הכשרה מערכות לארגן שיש או בנפרד, השונות
סוציאליים לעובדים נפרדות הכשרה בתכניות צורך יש האם לדוגמה, השונות?

העובדים את לשלב יהיה שניתן או חולים, ובקופת בלשכות במוסדות,
אחת? הכשרה בתכנית הללו הסוציאליים

של ההכשרה צורכי בין לתאם יחייב המצומצמים המשאבים של יעיל ניצול
או הכשרות, לארגן אפשרי האם לשאול, ניתן לחילופין, השונות. המסגרות

שונים? מסוגים עובדים ישתתפו בהן "מעורבות" עובדים לקבוצות השתלמויות,



55

מצריר25 האחרים, בגילאים מאשר יותר אף אולי בקשיש, שהטיפול העובדה לאור
יעיל." להיות עשוי זה מסוג שוטפות השתלמויות שארגון הרי צוות, עבודת

ייאלץ_העובד_לצאת_ממקום_עבודתו_לשם_קבלת_ההכשרה? מידה באיזו .8

במקום שונים משירותים עובדים של כינוסם המצריכות הכשרות תכנון מלבד

עשויות זה מסוג הכשרות העבודה. במקום הכשרות תכנון של אפשרות יש אחד, מרכזי

להיות יכולות הן עקרונית, יותר. "זוטרים" עובדים כלפי במיוחד מכוונות להיות

ואשר העבודה, במקום המצויים מדריכים על או ניידים, הדרכה צוותי על מושתתות

תקופתיות. השתלמויות מקבלים עצמם הם

השתתפות_בתכני2ת_הכשרה? לעודד יש כיצד .9

שונים מסוגים עובדים של לנכונותם באשר מספיקים, נתונים לנו חסרים

עובדיהם השתתפות לאפשר המעבידים לנכונות ובאשר הכשרה, בתכניות להשתתף

את להגדיל העשויים אמצעים מספר על להצביע אפשר מקום, מכל כאלה. בתכניות

הכשרה: לקבלת המוטיבציה
כפול בסיס על להיעשות צריכה אחראיים, ניהול לתפקידי במיוחד לעבודה, הקבלה א.

ההכשרה, להשלמת התחייבות ושל והכשרה, השכלה של מינימום בדרישות עמידה של

מוגדרת. זמן תקופת תוך התפקיד, קבלת לאחר

ויש לקשישים, בשירותים מקצועיים הלא לעובדים גם קידום סולמות לבנות יש ב.

מתאימה. הכשרה בקבלת אלה, בסולמות ההתקדמות את להתנות

הכשרה. לקבלת המוטיבציה להגברת כאמצעי בחשבון, באים כספיים תגמולים גם ג.
יעמדו לקשישים בשירותים שעובדים ולדרוש לבדוק המפקחת המערכת על יוטל ד.

למענם. המתוכננות בהשתלמויות סדיר באופן ישתתפו ושהם המינימום, בדרישות

.25 עמוד שם,
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מחקריות המלצות

אדם: כוח הכשרת בנושא מחקריות המלצות מספר נפרט להלן,
צורכי ואת השירותים תפקיד את השירותים מנהלי תופסים בו האופן .1

הדבר עלול בפרט, בידם. הנקוטה המדיניות על להשפיע עשוי הזקנה, האוכלוסייה
הצרכים מן חלקית, או מלאה, התעלמות כדי תוך הרפואי", "המודל של לשליטה להביא

מחקרית, בדיקה לבדוק כו, על מקום, יש הקשישה. האוכלוסייה של הפסיכוסוציאליים

אלה. נושאים לגבי בשירותים, המפתח" "אנשי תפיסות את

עמדותיהם קשישים. עם העבודה כלפי ממונים של עמדות נבדקו אדם כוח בסקר .2

בשירותים שהעובדים הממונים סברו זאת, לעומת מאד. חיוביות כללי, באופן היו,

זו. עבודה כלפי שליליות עמדות להם ושיש קשישים עם עבודה מפני נרתעים לקשישים

איתם. ועבודה קשישים כלפי העובדים של העמדות את יבדוק אשר במחקר טעם יש

חשובות. והכשרתיות חינוכיות השלכות להיות עשויות זה מעין למחקר

נתונים איסוף השירותים. מנהלי הכשרת לגבי נתונים נאספו אדם כוח בסקר .3

בסיס לשמש צריר לקשישים, בשירותים העובדים לגבי השוטף ועדכונם מקבילים

במסגרת להיפתר כן, על יכול, שהדבר יתכן ושיטתיות. מקיפות הכשרה לתכניות
נפרד. בדו"ח הוגשו אשר להמלצות בהתאם אדם", כוח נתוני "עדכון

עובדים קבוצות לגבי הכשרה" "סקר עריכת הינה אחרת אפשרית אלטרנטיבה

בבתי סיעודי אדם כוח או לקשישים, במעונות סיעודי אדם כוח (כגון ספציפיות

תורפה נקודות הכשרתיים, כישורים מלבד מדגמי. בסיס על כרוניים) לחולים חולים
מעוניינים בהם הנושאים על גם לעמוד כזה, סקר במסגרת יהיה, אפשר וכדומה,

יוכל ההכשרה תכניות גיבוש שונים. מסוגים מקצועיים ולא מקצועיים עובדים

המועמדים של המקצועיים באינטרסים מירבית התחשבות מתור גם זה, במקרה להיעשות,

עצמם. להכשרה

'/קי
של שוטף לדיווח מערכת "תכנון ניב, נ. ברגמן, ש. תומר, א. חביב, גי. ראה

.1982 יוני ברוקדייל, מכון בישראל", לקשישים בשירותים אדם כוח בנושא נתונים
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זה, בפרק כמוסבר הכשרה, מערכת הקמת ואוניברסיטאות" ספר בתי "סקר .4

המצב בדיקת כן, על נחוצה, והאוניברסיטאות. הספר בתי של ושילוב שיתוף דורשת

הבאות: הבחינות מן הקיים
המתבצעות זה, לתחום רלוונטיות תכניות או קנה, הזי בתחום הכשרה תכניות סוג 

לעתיד. והמתוכננות כיום
אנוש משאבי בחינת  שונים וגריאטריים גרונטולוגיים בשטחים מומחים של קיומם 

הכשרה. תכניות לארגון
על ולקוות שונות הכשרה בתכניות להשתלב והאוניברסיטאות הספר בתי של נכונותם 

זה. בתחום "משימות" עצמם

מידת את לבדוק במטרה הכשרה, תכניות של והערכה מעקב סקרי עריכת .5

המשתתפים נכונות כגון שונים, אספקטים על השפעתן מידת ואת ההכשרות של הצלחתך

ועוד. קשישים, עם לעבוד

הלן עלידי שנים 6 כ לפני נערך בארץ" בגרונטולוגיה הוראה תכניות "סקר 27
פנימי). (דו"ח פרידן,
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הדו"ח המלצות סיכום :5 פרק

מטרתנו כאשר אדם, כוח סקר של המרכזיים המימצאים את יחנו הנוכחי בדו"ח

לקשישים השירותים תכנון על אלה מימצאים של השלכותיהם את לבדוק היתה העיקרית

אלה. בשירותים אדם כוח ושיפור תכנון על ובמיוחד בישראל

המרכזיות. ההמלצות את נסכם זה בפרק

מקצועיים ולא מקצועיים לעובדים המיועד הכשרה מערך בהקמת צורך יש .1

אלה. שירותים שבמסגרת לתפקידים פוטנציאליים ולמועמדים לקשישים, בשירותים

בשלבים או לתפקיד, כניסה לפני הכשרה למתן הן מכוון להיות צריך זה, מעין מערך

התפקיד. מילוי כדי תוך שוטפת הכשרה למתן והן העבודה; התחלת של ראשוניים

בידי הכשרה מערך בניית של הקשה המשימה ריכוז אפשרות את לבדוק יש .2

בין לתאם לרשותו העומדים והמשאבים מעמדו מבחינת מסוגל יהיה אשר אחד, גורם
העשויים וגורמים ההכשרה במתן חלק לקחת העשויים גורמים  השונים הגורמים

ההכשרה. מתכניות אחרת או זו בצורה "להינות",

הגורמים נכונות את לרשותנו, העומדים ההכשרתיים המשאבים את לבדוק יש .3

לפתח יש אינטנסיבי. הכשרתי במאמץ להשתלב האוניברסיטאות, במיוחד השונים,

הזו. הנכונות את להגביר כדי מתאימים תמריצים

עשויות אלה אוכלוסיות הכשרה. לצורכי יעד אוכלוסיות בהגדרת צורר יש .4

להכשרתו, לתת שיש בדחיפות הרצוייה, ההכשרה בתוכני מאלו אלו שונות להיות

עזר אדם כוח סקר אשר אוכלוסיות מספר נציין בהמשך זו. הכשרה של ובאינטנסיביות
בהגדרתו.

קורסים במסגרת הכשרות למתן מועמדים הינמ יחסית, צעירים שירותים, מנהלי (א)

ניהוליים ובנושאים בקשישים טיפול של מקצועיים בנושאים אינטנסיביים,
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על ואחראים מדור במנהלי גם אך מוסדות, במנהלי בעיקר מדובר ארגוניים. 1

בקהילה. לזקו תכניות
טווח". "קצרות הכשרות למתן מועמדים הינם יחסית, מבוגרים שירותים, מנהלי (ב)

וארגוניים. מקצועיים בתחומים ההכשרה נחוצה כאן גם

לתחום להיכנס עקרונית מוכנים אשר אוניברסליים, בשירותים בכירים עובדים (ג)

אשר "רבשירותית", השלמה הכשרת למתן מועמדים הינם לקשישים, השירותים

בכירים. תפקידים של רחבה בקשת העסקתם לאפשרות אותם תכין
באופן הזקוק אדם כוח עזר, כוח ובעיקר אחיות, הסיעודי, האדם בכוח לראות יש (ד)

תור בקשיש, אישי טיפול של ובנושאים סיעודיים בנושאים הכשרות לתוספת דחוף

המבוגר. לגיל המיוחדות הבעיות הדגשת

שימוש הדעת על מתקבל ההכשרה. למתן שונות ארגוניות אפשרויות לבדוק יש .5

השירותים בתחום יותר בכירים תפקידים בעלי עבור בעיקר ואיזורי, ארצי בארגון

צוותי להקים האפשרות את לבדוק יש "זוטר". אדם כוח עבור מקומי וארגון לקשיש,

העבודה. מקום אל יגיעו אשר ניידים הדרכה

השליליים הסטריאוטיפים את להפריך לנסות יש השונות ההכשרות בתכנון .6

כאשר במיוחד חשובים הדברים איתם. העבודה כלפי חיובית גישה וליצור קשישים כלפי

וסיעודיים. תשושים בקשישים לטפל העשוי סיעודי, אדם בכוח מדובר

בתפקידי ובפרט שונים, בתפקידים לעבודה שמועמדים כר, על להקפיד יש .7

הדחוף הצורך או אדם, בכוח והמחסור במקרה התפקיד. בדרישות יעמדו בכירים, ניהול ■

של עבודתו תחילת את להתנות יש בדרישות, עמידה מאפשר אינו התפקיד, באיוש

יוגדרו אשר ובמסגרות בנושאים מסויים, זמן פרק תוך בהשתלמות, המועדף המועמד

מראש.

לפונקציה במקביל "ההדרכתיתהייעוצית" הפונקציה את לפתח לנסות יש .8

האחריות שעליהם ובריאות), (רווחה הממשלתיים המשרדים שני מפקחי אצל "הפיקוחית"
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המפקחים מספר הגדלת הנראה, כפי יצריך, הדבר לקשישים. השירותים למתן המרכזית

למפקחים. מיוחדים השתלמות קורסי ומתן

על הפיקוח את לבסס צורר יש כרוניים, לחולים מוסדות על הפיקוח בתחום .9

אדם. כוח של מחייבים סטנדרטים ועל מעונות) יגל הפיקוח לחוק (בדומה חוק

בשירותים 1?כי ?י^1_!!?115!ה ג

נמוכות תיפקוד ברמות קשישים עם בעבודה להכיר האפשרות את לבדוק יש .10

כן, ושעל מיוחד; ונפשי פיזי מאמץ המצריכה כעבודה וסיעודיים), (תשושים

"קלים" חולים עם עבודה על התמורה מאשר יותר גדולה (שהיא הולמת לתמורה ראוייה
יותר).

^??ריפ_?11י51_וה5קתח1ת י
ולא מקצועיים לעובדים והתפתחות קידום אפשרויות חסרות כיום, .11

דרגה, בתוספת העובד את תזכה השתלמות קבלת בו מצב ליצור יש בשירותים, מקצועיים
יותר. אחראי לתפקיד ובקידום שכר,

בכיר אדם כוח גיוס העובדים, של הכשרתם שיפור כגון שונים, אמצעים .12

השירותים של תדמיתם את לשפר עשויים והקידום, השכר תנאי ושיפור גבוהה איכות בעל

לתכנן צורך יש "פוטנציאליים". עובדי בעיני והו הציבור, בעיני הו לקשישים,

במיוחד טובה איכות בעלי לקשישים, בשירותים שימוש וביניהן, נוספות, דרכים

לדוגמה שירותים אחרים. בשירותים לעובדים להכיר יש אותם לדוגמה", כ"שירותים
ולימוד. הכשרה כמקומות לשמש אף עשויים

שירותים לאיוש קביעה_2עדכווסטנדרטים .7

אדם כוח של סטנדרטים בנושא מעונות על הפיקוח חוק בעדכון צורך יש .13

הגבוהים אדם כוח שיעורי לקביעת זה נושא בדיקת הובילה (לאחרונה ואחר סיעודי
אדם כוח של סטנדרטים המחייבת בקביעה צורך יש כן, כמו בחוק). המופיעים מאלה

כרוניים. לחולים המוסדות בתחום



במתנדבים_בשיךות52_לקשישים שימוש ז.
תפקידים באותם במיוחד לקשישים בשירותים במתנדבים שימוש לעודד יש .14

אישי קשר יצירת עלידי סגולית, תרומה לתרום המתנדבים יכולים שבהם ושירותים

במתנדבים שימוש לעודד יש בפרט הקהילה. וביו בינו גשר בניית ועליידי הקשיש, עם

ממנה. לחלק אותם ולהפוך לקהילה אלה מוסדות "לפתוח" במטרה לקשישים, במוסדות

מקומית ברמה להיעשות צריכות ספציפיות התנדבות שיוזמות בזמן בו .15

השימוש בנושא כוללת מדיניות שיגבש מרכזי בגוף צורר שיש הרי ומחוזית,
הכשרה, גיוס, דרכי תפקידים, יעדים, יוגדרו זו, מדיניות במסגרת במתנדבים.

מתנדבים. של וקידום



שירותים המספקות במסגרות קלימים עובדים מספר ;1 לןרן נ_פךן
.  מסגרת וסוג עובד סוג לפי לקשישים, .   

כיונייפ לחולים ו/או לקשישים יחידות ,, 1

לשכות ןמרפאות |מועדינ' [מרכזי |,חידן, לחייהמשך' /יהי 'מחלקות מרכזים [ב^ייח 'דיור ~' ויחידות
סעד לקשישים תעסוק' .בריאות לק0,".,יפ בל'[,]יפןל כר' בבתי גריאסף לחולים מוגן יגת 1 ה'נובד סוג

בקופייח תליים במתנסים|לקשיש |בקופ"ף בריאות חולים10 ים כרוניים 3 ^יי' :C 395;
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44ג  34  178 קשישים נושא מרכזי
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הערות:

בחסר. כמקצת לוקים כאן המובאים שהמספרים כך מדוייק, מידע התקבל לא מקרים של מצומצם במספר .1
היחידות. מספר את מצייך בסוגריים המספר .2

אדם כח על שהנתונים כיוון האחרים בלוחות או זר, בלוח נכלל לא ברעננה "נשען" סיעודי אבות אבות.ביה בבתי מוגן דיור כולל אינו המוגן הדלור .5
באיחור. אלינו הגיעו

ביה. מטפלות לזקנים, מטפלות מטפלות, סיעודי, עזר כח כולל .4
לקשיש. מדור מנהלי גם כולל .5

במתנייג. קשישים לנושאי אחראיפ לזקן, מועדונים מרכזי שירותים, למרכזי אחראים בקהילה, לזקן לתכניות אחראים כולל .5

המסגרות, בכל ותעסוקה חברה עובדי במועדונים ■רדריכים כולל .7
ופסיכולוגים. כירופודיכטים, תזונאים, בדיבור, מרפאים בעיסוק, מרפאים ניזיותרנלסטיס, כולל .8

עובדי נכללו האחרות במסגרות המזכירות. עובדי עם יחד הנהלה עובדי נכללו גריאטריים ומרכ:יה כרוניים לייליה רולים בל. מוגן, דיור אביר,, בבתי .9
למקצועם! בהתאם ההנהלה

אצלנו. התקבלו שטרם מחלקות חמק על נתוניכ כאן נכללו לא יום. ומחלקות ות גריאטרי גסיכו גריאטרור... מחלקות בלוח נכללו 10

. ^



שירותים המספקות במסגרות מאויישות מטרות1 מספר :2 לוח
מסגרת וסוג עובד סוג לפי לקשישים,

כרוניים לחולים ו/או לקשישים יחיזות | ~~

1 [לשכות [מרפאות [מועדו' 1מיכזי [יחידות להימשך [יחז [מחלקות [מרכזים |בי"וו דיור I niT סר."כ
.י סעד לקשישים תעסוק* בריאות 'לקשישים :1יפול בלי <7_ בבתי גריאט' לחולים מוגן אבות יחידות העובד סוג
ן בקופ"ח תלי'ם לק"יש במתנםים בקופ"ח בריאות חילים", כרוניים ,
1 (128) ( 6) ] 035) C2) ] (20) (14) (13) ] (20) (3) [35) 3(21) (78) 2(395)

299.0 3.9 17.5 12.8 39.2 78.1 498 385.9 707.2 1530.9 123.8 1785.3 5033.4 לקשיש מיוחדים עובדים 0ה"כ

0.3  2,0  11.3 1.8 54.3 10.8 58.6 1.0 42.1 182.2 רופאים

3.6  2.5  29.6 18.0 144.2 106.5 298.6 26.5 239.1 868.6 אחיות

54.6 3.0   105.0 424.0 521.4 19.0 455.3 1582.3 עזר*1 כח

109.1   4.5 3.8 18.0 14.0 6.5 7.0 10.8 9.2 24.6 5.י20 סוציאליים5 עובדים
91.7  23.3     115.6 קשישים6 נושא מרכזי
43.6  17.5 0.5 8.0    13.0 6.8 5.0 32.8 127.2 מדריכים7

  0.5  9.2  43.4 11.6 63.0 0.5 66.4 194.6 שונים8 מקצועיים עובדים
.*___   8.5 20.8 12.1 68.8 110.2 בית אמהות

0.5    83.3 420.4 21.0 680.3 1205.5 ונקיון מטבח משק, עובזיי J,

.   2.3  9.5 12.8  37.5 107.2 29.5 144.0 342.8 הנהלה9 מזכירות, עובדי 1

0.5 0.5 3.2 32.5 5.0 23.3  31.9 95.9 אחר

הערות:
בחסר. במקצת לוקים כאן המובאים מהמספרים כך מדוייק, מידע התקבל לא מקרים של מצומצם במספר .1

היחידות. מספר את מציין בסוגריים המספר .2
אדם כח על שהנתונים כיוון האחרים בלוחות או זר. בלוח נכלל לא ברעננה "משען" סיעודי אבות אבות.בית בתי במסגרת מוגן דיור כולל אינו המוגן הדיור .3

באיחור. אלינו הגיעו
בית. מטפלות לזקנים, מטפלות מטפלות, סיעודי, עזר כח כולל .4

לקשיש. מדור מנהלי גם כולל .5

במתנ"ס. קשישים לנושאי אחראים לזקן, מועדונים מרכזי שירותים, למרכזי אחראים בקהילה, לזקן לתכניות אחראים כולל .6

המסגרות. בכל ותעסוקה חברה ועובדי במועדונים מדריכים כולל .7
פסיכולוגים. כירופודיסטים, תזונאים, בדיבור, מרפאים בעיסוק, מרפאים פיזיותרפיסטים, כולל .8

עובדי נכל. האחרות במסגרות המזכירות. עובדי עם יחד הנהלה עובדי נכללו גריאטריים ומרכזים כרוניים לחולים חולים בתי מוגן, ייור אבות, בבתי '9
למקצועם. בהתאם הנהלה

אצלנו. התקבלו שטרם מחלקות חמש על נתונים כאן נכללו לא יום. ומחייקות פסיכוגריאטריות גריאטריות, מחלקות בלוח נכללו .10



1985 לשנת לקשישים המיוחדות היחידות וניתר ממושך לטיפול במסגרות נחוצים1 עובדים מספר תחזית :3 לוח
עובד סיג לפי ו1990

לקשישים המיוחדות היחידות בייתר' סה"כ ממוסר לטיפול במוסדות סה"כ 1 היחידות בכל סה"כ 1

סה"כ |סר,"כ סה"כ 1 |סה"כ |סה"כ |0ה"כ |0ר,"כ סה"כ ו סה"כ 1

עובדים ועובדים עונדים סה"כ עובדים עובדים עובדים סה"כ עובדיס ים י0 העובד סוג
0'/WJ /י™'/'0' קיימים עונדים נחוצים 'נחוצים' קיימים עונדים נחוצים 'נחוצים' r ק"מים עונדים
|נ1990 19853| /ודרושים |קייםים |נ1990 |נ1985 |ודרושים |קיימים |נ1990 5|ב1985 ודוי0,ם ,/0,,'f
2399 2112 1720 1544 8025 6962 5312 5005 10424 9074 7032 6549 סה..כ

145 128 104 94 291 252 193 178 436 380 297 272 ריפא,ם
420 370 301 283 1295 1123 857 791 1715 1493 1158 1074

421 371 302 257 2S04 2172 1657 1579 292S 2543 19S9 1836 Sry כח

395 348 283 241 119 102 79 70 514 450 362 311 0י^אלי>ם עונדים

*" r7s .,, .י. ,,, ,_ נושאי מדריכיס.ומרכזי
657 578 471 424 144 125 95 92 801 703 563 516 5 קשישים

128 113 92 80 380 329 251 225 508 442 343 305 "וניס6 מקצועיים עובדים ^
20 17 14 14 175 149 114 112 193 166 128 126 ני" אמהות ?
42 37 30 29 2421 2099 1603 1500 2463 2136 1633 1529 ונקיון מטבח מקק, עובדי
102 90 73 72 569 495 377 3721 671 585 450 444 והנהלה ^זכירות עובדי
?0 61 ±0 50 128 111 86 86 198 172 136 136 ר n א

הערות:
האוכלוסיה. מגידול הנובעת בתוספת הדרושים העובדים מספר בתוספת הקיים העובדים כמספר כאן הוגדר 'נחוצים' עובדים מספר 1

.(51 בעמ' הנחה על מבוסס תשל"ח ,568 מסי מיוחדים פרסומים סדרת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,1995 עד בישראל הבית ומשקי האוכלוסיה תחזית .2
כילו. חולים בבית "ם מסו מסוג הדרושים העובדים אחוז .בסיס על דרושים עובדים מספר לגבי הערכה נעשתה חולים בבתי מחלקות לגבי .3

בית. מטפלות לזקן, מטפלות מטפלות, סיעודי, עזר כח כולל .4
ים. יש קט ונושא מועדונים מרכזי המסגרות, בכל ותעסוקה חברה עובדי שירותים, ובמרכזי במועדונים מדריכים כולל .5

ותזונאים. בדיבור מרפאים בעיסוק, מרפאים פיזיותרפיסטים, בעקר כוללים .6
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SUMMARY

This is the last in a series of reports which issued from the

Survey of Manpower in Services for the Aged in Israel, conducted in 197879.

The fieldwork included interviews with almost 600 directors and other key

personnel of over 450 service units for the aged. The data collected

included quantitative information about the services and their manpower as

well as information of a more subjective character regarding manpower

problems and attitudes toward work with the aged.

This report presents the principal findings regarding  1) the

shortage of manpower, its adequacy and turnover; 2) the characteristics of
health and welfare services administrators, including their gerontological

training; 3) the administrators' opinions concerning the importance of

supplementary training for workers in their services; and 4) the use of

volunteers in the services for the aged.

Against a background of findings that outline a grave situation in

the domain of manpower, the report makes proposals both of a practical
nature and regarding research required in order to clarify certain manpower

issues. Some of the recommendations deal with the creation of a

comprehensive training system for work with the elderly, alleviating the

severity of current manpower problems, improving the supervisory system,

improving the work conditions in the services for the aged, changing the

image of these services, and the usage of volunteers.


