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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיחון) להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי

ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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מדינר. לעובדי שבתון "שנת במשר נערכה זו עבודה
בתאריכים לגרונטולוגיה, ברוקדייל במכון שהיתי בר. בכירים"

התענינות תחומי במספר לעסוק מטרה מתוך ,31.1.82  1.11.81

בשירות המעונות. על ארצית כמפקחת עבודתי ולהמשך לי החשובים

והרווחה. העבודה משרד לזקן,
שאיפשרה ברוקדייל, מכון להנהלת להודות ברצוני

שעזר ברגמן, שמעון לפרופי ובמיוחד הלימודים, מילגת קבלת לי

השנה. במשך עבודותי בביצוע והדרכה בייעוץ לי



תקציר

תפקיד הסוציאלי השירות ממלא מוסדית למסגרת קשישים של כניסתם עם

קשריהם וביצירת החדשה לסביבתם הללו הקשישים של הסתגלותם בעידוד חשוב

העוברים תפקידי את שבחן לאומי סקר מתאר הנוכחי המאמר במעון. העתידיים
העיקריים הקשיים ואת דעתם לפי לעסוק עליהם שבהם התחומים את לזקנים, במוסדות

העובדים של הערכתם על הסקר מדווח כן כמו עבודתם. במהלר נתקלים הם בהם

מוסדות במסגרת הסוציאלי השירות תפקיד את המוסדות מנהלי ושל הסוציאלים

זקנים.

מאמינים המוציאלים שהעובדים הנושאים בין פער על מצביעים המימצאים

מומחים עמדת בין פער נמצא כן כמו בפועל. הנעשה לבין בהם לעמוק שעליהם

מדיניות על כמשפיעים הסוציאלים העובדים את הרואים הסוציאלית, העבודה בתחום

של יותר מצומצמת ראיה המגלים עצמם, הסוציאלים העובדים תפיסת לבין המעון,

תפקידם.

נע לזקנים במוסדות הםוציאלים העובדים ממחצית יותר של גילם
%25d ורק מוסדית, במסגרת קצרה תקופה רק עובדים הם כלל בדרך ל30. 26 בין

סוציאלית לעבודה ספר בתי בוגרי הם רובם שנים. מ5 יותר בתפקידם מועסקים מהם

צורך על מצביעים אלה ממצאים קשישים. עם בעבודה חלקי וו נסי בעלי וכמחציתם

מעטים העבודה. בנושאי והשתלמויות ורסים ובקיום צמודה מיקצועית בהדרכה

עבודתם. במהלר שוטפת הדרכה מקבלים בלבד

של מעמדם לחשיבות מודעים אינם כלל בדרך לזקנים מוסדות מנהלי

הדיירים. של לרווחתם לתרום עזויים שהם הפוטנציאלית ולתרומה הםוציאלים העובדים

במוסדותיהם. םוציאלים עובדים יותר להעסיק צורר שיש סבורים אינם המנהלים



ב

גורמת חלקית במשרה יחיד סוציאלי עובד במעון ישנו שלרוב העובדה

בעל שהוא המוסד, צוות בקרב הסוציאלי העובד של בטוח בלתי ולמעמד יציבות לחסר

לתפקידים 'לברוח' הסוציאלי העובד נוטה כר בעיקבות בעיקרו. רפואי אופי
סוציאלים דו"חות כתיבת לדוגמא, כמו, במעון, הצוות שאר עם מגע דורשים שאינם

למעון. כניסתם עם הקשישים וראיון
ממליץ ממושך, לטיפול המוסדיות המערכות בנושא הגוברת ההתעניינות לאור

הסוציאלי השירות של הפוטנציאלית לתרומה לב תשומת יתר מתן על הנוכחי הדו"ח

לזקנים. במוסודות



מבוא א.

הביאה האחרונות, בשנים בישראל האוכלוסיה של המוגברת הזדקנותה

לבעיות פתרונות במציאת לצורר האחראיות והרשויות ההברה מודעות להעלאת

והזקנה. המזדקנת האוכלוסיה אצל המתעוררות השונות
הקהילתיים השירותים והרחבת תגבור נם הי המועדפים הפתרונות

רוצה הוא עוד כל בביתו ולגור להמשיר יוכל הזקן שהאדם כר והביתיים,
לפתח יש שונות, מסיבות ביצוע, ברת אינה זו אפשרות כאשר אולם ויכול.
בתחומי הזקנים של המגוונים הצרכים על שתענה מוסדיים שירותים מערכת

והתיפקוד. הבריאות החברה,

חשוב תפקיד ממלא הסוציאלי השירות המוסדי, השירות במסגרת

המוסד, במסגרת עתידו לבין למוסד הנכנס האדם של עברו ביו הקשר ביצירת

בה. ופרטיותו עצמאותו שמירת תור החדשה, החברתית למערכת בהסתגלותו וכן

בשל הן וזאת במוסד, הסוציאלי השירות של מהותו נבדקה זאת לאור

ולמקצועות במעון הדייר של הנפשית לרווחה זה שירות של הייחודית התרומה

לרווחה והמתייחסים ממושר לטיפול במוסדות הקיימים והפרהרפואיים הרפואיים

זה, שירות של לתפקידו מספקות הגדרות חוסר בגלל במעוו,והן הדייר של הנפשית

במוסד. המקצועות שאר ביו ומעמדו עבודתו, דרכי

המחקר מטרת ב.

הסוציאליים^ העובדים מטפלים בהם התחומים את לבדוק בא המחקר א)
ו
י לעסוק,לדעתם, אלה עובדים צריכים שבהם התחומים לזקנים, המוסדות במסגרת

1 לגבי והערכתם עבודתם, במסגרת הסוציאליים העובדים של המרכזיות בעיותיהם

^" במוסד. ומקומם תפקידם
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/ לצורר הסוציאליים לעובדים החשובים הידע תחומי את גם יבדוק המחקר ב)

הבאות: מהבחינות ממושך לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים איפיוני ואת עבודתם

ן השתתפות והשכלה, הכשרה בתפקיד, קודם וו נסי תעסוקה, פרטי דמוגרפיות, תכונות

והשתלמויות. עיוו בימי
{ המוסד במסגרת הסוציאלי העובד של דמותו את לשרטט תאפשר אלה בתחומים מידע קבלת

1^._~' התעסקותו. ותחומי בעיותיו איפיוניו, על בקשישים ממושך לטיפול י

תיאורטי רקע ג. j

כללי
משניים תהליכים ממספר מורכב אדם של הזדקנותו תהליך

0(Brieland ,Costin § Etherton ,1980 .Brearley ,1977)

מקום כמו קודמות חברתיות ממסגרות הנתקות  החברתי התהליך א)

על כן כמו חברתי. סטטוס אובדן אף ולעיתים חברתיים תפקידים אובדן עבודה;

בעל, (כגון: קרובים אנשים אובדן כמו המשפחה, במבנה לשינויים להתרגל הזקן

ואובייקטיבית. סובייקטיבית לבדידות מכך וכתוצאה חברים), אשה,

ליקויי בתיפקוד, ירידה כגון  ובריאותיים פיזיולוגיים שינויים ב)

למחלות. יתר וחשיפת וראייה שמיעה

ההחלטה, בכושר האטה  ואמוציונליים קוגניטיבים שינויים ג)

וכד1. פסימיות זכרון, ליקויי
משתנית שמתעוררות החדשות הבעיות עם להתמודד האנשים של יכולתם

הקשיש את מביאים הקהילה במסגרת הולמים מענים חוסר ולעיתים לאדם, מאדם

מוסדית. למסגרת להיכנס

תהליך עמו: להתמודד הזקן האדם שעל נוסף תהליך מהווה מוסדית למסגרת הכניסה

חדשים חיים לתנאי בהסתגלות וסופו הקודמת, חייו ממסגרת בניתוק שראשיתו

ומפני הבאות מפני חרדה של במצב הזקן יימצא התהליך, בראשית המוסד. במסגרת
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על ובושה. אשם רגשי לגלות עלללה מצידה, המשפחה, המשפחה. ממסגרת ההנתקות

בתחום מירבית תיפקודית מעורבות לכלול במעון הזקן האדם של ההסתגלות תהליך

והרגשי. הפיזי החברתי,

להתמודד הזקן לאדם לעזור בפסיון הקהילה במסגרת מתחיל הסוציאלי העובד תפקיד

ובניית צרכיו הערכת הקודמת, מגוריו במסגרת השארותו כדי תוך בעיותיו עם

המוסרית, למסגרת לעבור הזקן החלטת עם סיוע במתן ונמשך טיפול, תוכנית
החדשה. למסגרת בהסתגלותו ועזרה למעבר, הכנתו

מוסדית^ במסגרת הסוציאלי העובד ותפקיד מטרות

עיקריות: מטרות שלוש מוסדית במסגרת הסוציאלית לעבודה בספרות, כמקובל

הקשיש. של והרגשיים החברתיים הצרכים והגדרת זיהוי א)

אלו. צרכים על שיענו שירותים פיתוח ב)

הזקן. באדם כוללת טיפול בתוכנית השירותים שילוב ג)

עם קשר יצירת עלידי נעשית הקשיש של והרגשיים החברתיים הצרכים הגדרת

עוד להתחיל צריך זה תהליך אותו. והמכירים אליו הקרובים אנשים ועם המשפחה

עם הסוציאלי העובד של לקשר חשיבות יש ולפיכך בקהילה האדם של היותו בזמן

הקהילה. האחראים הגורמים

המענים בדיקת כדי תוך תעשה למעון לכניסה המועמד האדם של צרכיו הערכת

הסוציאלי העובד על לקשיש. זו מסגרת של התאמתה מידת והערכת במעון, הקיימים
במשאביו להשתמש לדייר שתאפשר ומתמשכת אינטגרטיבית טיפול תוכנית לפתח

ברמה לתפקד שיוכל כדי הקהילה, ובמשאבי המעון במשאבי האישיים, ובכישוריו
העובדים ולצוות למשפחה לעזור יש במקביל אופטימלית, ורווחתית בריאותית

לו. לעזרה והכוונתם הזקן, האדם של צרכיו של נכונה בהכנה

e(Brody Eo ,1977 ;Brearey ,1976 \Brearey .1977;)
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המוסד במסגרת הסוציאלי העובד פעילות תחומי
במוסד, הסוציאלי העובד של פעילות תחומי במספר מבחינים בספרות

.(Brody ,1974 ;Brody ,1977 ;Miller ,1969) למוסד האדם כניסת לשלבי המקבילים

כניסתו לקראת ולמשפחתו לקשיש ולייעץ להכין יש זה בשלב  הכניסה טרום שלב א)

עם מגע ומשפחתו, הזקן עם הכרות בפגישת מלווה זו עבודה למוסד. הקשיש של

הקבלה בועדת הכניסה על החלטה קבלת סוציאלי, דו"ח הכנת בקהילה, גורמים

לכניסה והכנה עדיפויות, עלפי מיון ממתינים, עם קשר על שמירה המוסד, של

. למעון.

להסתגל לאדם עזרה במתן מתבטאת העבודה עיקר זה בשלב  במוסד השהות שלב ב)

לקליטתו. הפיזיים והתנאים הצוות ובהכנת למוסד,

מציאת והחברתיות, האישיות בעיותיו בפתרון בסיוע מתבטאת לקשיש העזרה

השהות, כדי תוך לשינויים הכנה החדשה, בחברה ושילובו עבורו חדשים תפקידים

בעיותיו. לפתרון שיתרמו למוסד, מחוץ ואנשים ארגונים מוסדות, עם קשר ויצירת
ועבודה בינמקצועי צוות פגישות מפגשים, כדי תור תתבצע הצוות עם העבודה

קבוצתית.

הביתה, עזיבה בשל מסתיימת במוסד הקשיש של שהותו תקופת  במוסד השהות סיום ג)

הזקן הכנת על הינו זה בשלב הדגש מוות. בשל או אחר למוסד או לבי"ח מעבר

ואחרים. מנהליים בסידורים ועזרה לשינויים, ומשפחתו

בקהילה מעורבותו היא הסוציאלי העובד של עבודתו מוגדרת שבו נוסף תחום

בקרב מודעות ליצור המעון, עם הסובבת הקהילה קשרי על להשפיע מטרה מתור

והקשיש. הקהילה בין הדדיים קשרים ליצירת ולתרום ובעיותיו לקשיש הקהילה

משפחתו, עצמו, הקשיש הינם: הפעילות תחומי בכל הסוציאלית העבודה מוקדי
טכניקות במעון. הפיזית והסביבה לו הקשורים ומוסדות ארגונים במעון, הצוות

קהילתית. ועבודה קבוצתית עבודה פרטנית, עבודה הינו: העבודה
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הסוציאלי העובד של הפעילות תחומי את בדק מחקרים של מאד מצומצם מספר

פעילותו. תחומי למכלול מעניק שהוא החשיבות ואת המוסד, במסגרת

הסוציאלית העבודה תחומי נבדקו Gehrk jor s wattenberg (1921) של במחקרם

סוציאלית לעבודה יועצים של קבוצה התבקשה כר לשם בארה"ב. לזקנים במעונות

משימות רשימת לדרג (designers) מתכננים של וקבוצה (consultants) במוסדות

והתדירות למשימות מעניקים שהם החשיבות העובדה0וציאלי,עלפי תפקידי מתחום

אלה. משימות מבצעים הם בה

מראים: העיקריים המימצאים

אין בפועל אך זה, בתחום לעבודה חשיבות יש אמנם  למוסד הכניסה לפני (א)

ומשפחותיהם. הדיירים עם פעילה עבודה

לעזרה הקשיש, צורכי לזיהוי ניתנת רבה חשיבות  במוסד הדייר שהות בעת (ב)

בפועל, זכויות. ולמימוש הקהילה ממשאבי סיוע להענקת למוסד, בהסתגלות

הצוות בפגישות השתתפות על מושם והדגש יותר, נמוך הינו הטיפול שיעור

ההתייחסות מידת משפחות. עם וקשר הדיירים בהסתגלות עזרה המקצועי,
ביותר. נמוכה אחרות לפעילויות

כמעט בפועל אולם מוקדמת, להכנה חשיבות יש  במוסד הדייר שהות סיום בעת (ג)

פעילות. כל מתבצעת ולא

ביצוע. של נמוך דירוג מול המשימות, חשיבות של גבוה דירוג נמצא בסה"כ

שוטפים. דו"חות כתיבת ניכרת ביותר הרבה במידה המבוצעות הפעילויות ביר

היועצים תכונות את p^yo ,Mercer So O0 § Garner JB (1981) של במחקרם

מהעובדים חלק כי נמצא ממושך, לטיפול בשירותים סוציאלית בעבודה

בתפקידים גם עסקו רובם כשירים, סוציאליים עובדים היו לא המועסקים

בעבודה. מצומצם נסיוך בעלי והיו הסוציאלית, העבודה לתפקידי כנוסף אחרים
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חינן: מהיועצים המתכננים של ציפיותיהם

הדיירים של וצרכים בעיות באיתור עזרה קבלת .1

ומענים טיפול תוכניות בדיקת .2

לדיירים תוכניות בתכנון עזרה .3

לצרכים המענים הלימת מידת בדיקת .4

ממושך טיפול במדיניות הדרכה .5

מוסדית במסגרת סוציאליים לעובדים הדרושים הידע תחומי

לבעלי בגרונטולוגיה הכשרה תוכניות הכנת לשם שנעשה מחקר במסגרת

לדעתם מהם זה בתחום ארורים ועובדים סוציאליים עובדים נשאלו שונים, תפקידים

(The Gerontologist ,1980 ,11) קשישים עם בעבודתם במיוחד החשובים הנושאים

סוציאלים, ושירותים תכניות נפשית, בריאות ביותר: כחשובים שדורגו הנושאים להלן

דיירים, ביו יחסים זיקנה, של כלכלה זיקנה, של פסיכולוגיה במשפחות, תמיכה

מדיניות בהכנסה, לעזרה תכניות בריאות, שירותי על מידע שירותים, הפעלת שיטות

המיומנויות דמוגרפיה. וזקנים, לזיקנה התייחסות סוציאלי, בטחון ציבורית,
לצרכים רגישות קומוניקציה, הן: זקנים עם בעבודתם סוציאליים לעובדים הדרושות

הבנת משאבים, הערכת נורמלי, כתהליך הזיקנה תהליך הבנת צרכים, הערכת ויכולת

ועוד. הסוציאלי העובד תפקיד

פסיכולוגיה, הביולוגיה, בתחום ידע שבקיום החשיבות את מדגיש Lowy (1979)

ותיאולוגיה. משפטים אנתרופולוגיה, פסיכיאטריה, חברתית, פסיכולוגיה סוציולוגיה,
לעובדיםסוציאליים והכשרה לימוד תוכניות להכנת כיום משמשים אלו ידע תחומי

מוסדית. במסגרת קשישים עם העובדים

במעונות סוציאלית בעבודה מרכזיות בעיות

קטן שמספר לכך הגורמות בעיות מספר קיימות במעונות הסוציאלית בעבודה

הבעיות בין j(Brearly P. 1977) זה. בתחום לעבוד מעונינים עובדים של יחסית

המרכזיות:



 ר 

ומוות. ויקנה עם בהתמודדות צורך (א)

שדה. עובדי עלידי מתוכננת והכניסה מאחר הדייר כניסת על שליטה חוסר (ב)

המעסיקים), כל את (המחייבת אחידה ותשלומים תגמולים מערכת של קיומה אי (ג)

ברורה. לא כפיפות ולפיכך

מול במוסד בודד עובר בדרךכלל הוא הסוציאלי העובד מקצועית. תמיכה חוסר (ד)

וכד1). עזר כוחות (אחיות, אחרים רבים מקצוע בעלי

נמוך, סטטוס המוסד במסגרת הסוציאלית לעבודה יש ונוספים אלו מגורמים כתוצאה

זו. במערכת לעבוד נוספים סוציאליים עובדים של רצונם לחסר התורם דבר

המחקר שיטת ד.

המדגם אוכלוסית

המסגרות בכל העובדים סוציאליים עובדים לכ55 נשלח ההערכה שאלון /
חולים ובתי גריאטרים מרכזים לזקנים, מעונות כולל בארץ, ממושך לטיפול
סוציאלים עובדים מ44 תשובות התקבלו סיעודיות. מחלקות בהם שקיימות

לזקנים במעונות 29 הבאה: בדרך המתפלגים ממושך לטיפול מוסדות ב34 העובדים

שקומיים בבתיחולים ו3 גריאטרים במרכזים 2 הרווחה, משרד בפיקוח הנמצאים ^.

בבעלות הינם המוסדות כל וקופתחול>ם. הבריאות משרד בפיקוח הנמצאים

פרטית. בבעלות שהינם ל6 פרט צבורית,

פניות אף על הוחזרו לא נוספים מוסדות ל9 שנשלחו נוספים שאלונים 11

העובדים אוכלוסית מסך כ8035 מהווה המדגם שאוכלוםית מכאן ונשנות. חוזרות
ממושך. לטיפול במוסדות

הנתונים איסוף שיטת ך~~

העובד, של רקע תכונות הבאים: לתחומים המתייחס שאלון נבנה |

במסגרת מקצועי ויעוץ הדרכה על פרטים בעבודה, ונסיון השכלה על פרטים

(לדעת הכרחיים ידע תחומי ביצועם, מידת העובד, תפקידי הגדרת העבודה,
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התייחסות במעון, מקומו את העובד תפיסת כיאות, תפקידו למילוי העובד)

עבודתו. במסגרת נתקל הוא בהן מרכזיות ובעיות אליו הצוות
לטיפול במוסדות הסוציאליים העובדים לכל בדואר נשלח השאלון /

בדואר. ידם על והוחזר עצמי, למילוי ממושך

כן המחשב.כמו באמצעות נבדקה השונים המשתנים התפלגות הנתונים: עיבוד
אחרים. משתנים על כחשובים שנבחרו משתנים השפעת נבדקה

הנתונים הוצגו בלבד) מרואיינים 44) האוכלוסיה של המצומצם גודלה בגלל

באחוזים. ולא מוחלטים במספרים

עיקריים מימצאים ה.

העובדים של רקע תכונות (1

גילאי  צעירים יחסית הינם הסוציאלים העובדים ממחצית למעלה גיל:
.39  26

■ גיל עלפי התפלגות

המרואיינים מספר גיל

28 39 עד

10 6040

6 +61

44 סה"כ

בו קיימת אטרקטיבי, בלתי לתחום נחשב קשישים עם העבודה שתחום למרות

צעירים. עובדים כניסת של מגמה

גברים. הינם 3 רק נשים, הינן הסוציאלים העובדים רוב מין:
אירופה ילידי הינם הסוציאלים העובדים ממחצית למעלה מוצא: ארץ

אסיהאפריקה. ילידי (4) והשאר ישראל ילידי הם 15 אמריקה;
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דוברי  (38) רובם עברית; דוברי הסוציאלים העובדים כל דיבור: שפות

ערבית. דוברי סוציאלים עובדים 3 רק גרמנית;  אידיש (32) וחלקם אנגלית;
כיצד השאלה נשאלת אנשים, ביו עיקרית תקשורת דרר הלנה ששפה מכיוון

יוצאת שהיא במעונות האוכלוסיה לביו העובדת.הסוציאלית ביו הקשר נוצר

עברית. דוברת ושאינה המזרח עדות

סוציאלית, עבודה לימודי סיימו הםוציאלים מהעובדים 44 מתוך 36 השכלה:

בעבודהסוציאלית. "בוגר" תואר בעלי ממחציתם למעלה

ונכנסים להתמסד, מתחיל הסוציאלית העבודה שמקצוע כך על מצביע זה נתון

זה. לתפקיד כשירים עובדים בעיקר

העבודה על פרטים (2

הנוכחי העבודה במקום ותק

לעבודה ונכנס זה בתפקידו יחסית חרש הינו ,41*  מהעובדים ניכר חלק

האחרונות. השנתיים במשר

שנים. מ5 למעלה בתפקיד מועסקים עוברים) 11) 250* רק

בעבודה ותק פי על התפלגות

מרואיינים מספר בשנים ותק

18 2 עד

15 52

11 מ5 למעלה

44 סה"כ

חשובים וההשכלה יחסית הצעיר הגיל יחסית, הנמוך הותק לגבי המימצאים

ניתן לעיל מהממצאים העובדים. של והדרכה עיוו ימי השתלמויות, לתכנון

ללימודים גבוה פוטנציאל בעלת היא זו שאוכלוסיה להסיק
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משרה היקף עלפי התפלגות

. . ■ ' מםפי. משלה היקף

7 שבועיות) שעות (כ12 1/4 עד

4 .^; ;: :^: 17 שבועיות) שעות 2413) 1/2  1/4 ■■" ..'' י

7 שבועיות) שעות 3634) 3/4  1/2

13 שבועיות) שעות 37+) 3/4 מעל

44 סה"כ

חלקית תעסוקה ופחות. משרה ב1/2 מועסקים ממחצית) (למעלה עובדים 24

את הכרותם מידת עבז^דתם, והיקף אינטנסיביות מידת שאלת את מעלה זו
במעון. הקורה על השפעתם מידת את וכן עובדים, הם בה המערכת

אחת ממשרה למעלה ישנה מיטות) מ100 (למעלה גדולים מוסדות ב4

עובדים האחרים המוסדות ב31 במעון. סוציאליים עובדים של מאויישת

מעונות ב9 מלאות. במשרות מעונות ב12 עובדים 12 מהם עובדים, 29

סוציאליים עובדים מועסקים מעונות וב7 משרה, ב10.5 עובדים מועסקים

מועסקים מוסדות ב28 כלומר שבועיות). שעות 1215) משרות ב0.10.3

חלקיות. במשרות סוציאליים עובדים

בנוסף עבודה במקומות מועסקים סוציאלים עובדים 6 רק  נוספים עבודה מקומות

רווחה, לשכות הבאים: במוסדות סוציאלים כעובדים משמשים כולם המעון. על

באוניברסיטה. והדרכה מוגן, דיור
זקנים עם בעבודה והכשרה נםיון (3

זקנים עם בעבודה קודם נםיון
בעבודה קודם וו נסי בעלי הינם (24) הסוציאלים העובדים ממחצית למעלה

בעבודה. קודם וו נסי היה לא האחרים לעובדים זקנים. עם
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בעבודה זה וו נסי רכשו עובדים 11 ין, הנסי בעלי העובדים 24 מבין

עובדים חולים. בבית ו3 אחר אבות בבית עבדו 5 הרווחה, לשכת במסגרת

אורקוליים, באמצעים זקנים בהדרכת קופתחולים, במרפאות עבדו בודדים

לזקנים. יום ובמרכז

עבודתם תחילת לפני כשנה במשך זקנים עם עבדו הנסיוו מבעלי כ1/3

משנה. למעלה  והשאר הנוכחי, במוסד

בקורסים השתתפות

השנה במשך לעבודתם הקשורים בקורסים השתתפו לא (23) העובדים כמחצית

גרונטולוגיה. בנושא רובם שונים, בקורסים השתתפו השאר האחרונה.

תלאביב אוניברסיטת כמו: מוסדות ע"י אורגנו השונים הקורסים

אחרים. וגופים משתתפים) 5) רפואית הסתדרות משתתפים), 7)

הנחיה עובדים, להדרכת הקשורים בקורסים העובדים השתתפו כמוכו

מוסדות ע"י שאורגנו במשפחות וטיפול פרטני טיפול דיון, לקבוצות

ובחו"ל. בארץ שונים

עיוו בימי השתתפות

האחרונה, השנה במשך לעבודתם הקשורים עיוו בימי השתתפו מהנשאלים 32

הרווחה במשרד לזקו השרות עלידי שאורגנו עיון בימי השתתפו מהם 23

של עיון וימי הגרונטולוגית האגודה בכנסי השתתפו והשאר לחודש אחת

הבריאות. ומשרד קופתחולים

סוציאלית. עבודה מעט ואך גרונטולוגיה, היה העיון בימי המרכזי הנושא

או גיל לביו עיון ובימי בקורסים השתתפות ביו מובהק קשר נמצא לא

עובדים. הם בו המוסד על הבעלות עם או זקנים, עם בעבודה קודם נסיוך
בנושא רבה חשיבות בעל לכלי אותם הופכת עיוו, בימי להשתתף הנכונות
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של הזדהות קבוצת ויצירת ומיומנויות, ידע תוספת עונדים, הדרכת

זה. בתחום ה*וציאלים העובדים

במעון העבודה ביצוע {4

לעבודה הכניסה עם תפקיד הגדרת

לעבודה, כניסתם לפני להם הוגדר שתפקידם מסרו מהעובדים (633<) 28

המנהל עלידי 7 הרווחה, משרד מפקח עלידי הוגדר שתפקידם 12 מסרו מהם

או במוסד השירות על אחראי סוציאלי עובד עלידי נוספים ו7 המוסד

תפקיד הגדרת עלפי לתפקיד נכנסו אשר מהעובדים 19 כלומר בארגון.
השאר הסוציאלית. העבודה בתחום מקצוע מאנשי זו הגדרה קיבלו ברורה,

עבודתם. תכני על להשפיע העלול דבר תפקיד, הגדרת קבלת ללא נכנסו

מקצועית הדרכה

שוטפת מקצועית הדרכה מקבלים (21) הסוציאלים מהעובדים מחצית כמעט

והשאר יותר, או לשבועיים אחת של בתדירות בלבד 4 מהם עבודתם. במשך

פחות. או לחודש אחת של יותר נמוכה בתדירות

הרווחה, משרד ממפקח הדרכה מקבלים עובדים) 10) ההדרכה ממקבלי כמחצית

או במוסד אחראי סוציאלי מעובד הדרכה מקבלים (7) מהעובדים שליש

וקופתחולים. הבריאות משרד ממפקחי והאחרים המוסד משתייך אליו בארגון

הסוציאלית. העבודה בתחום סמכות בר מעובד אותה מקבלים ההדרכה מקבלי רוב

בעיות ומעט הפרטני הטיפול בשטח בעיות פתרון בעיקר כוללת ההדרכה

בעבודה קודם נסיון או בעבודה, ותק בין מובהק קשר נמצא לא מינהל.
מקצועית. הדרכה קבלת לבין זקנים, עם



 13 

עובד לכל להינתן וצריכה המקצועית, מהעבודה חלק היא הדרכה קבלת

להגדיר המפקחים על זמן, של אילוצים יש כאשר לפיכך בתחום. ועובד
ברורים, קריטריונים עלפי לעובדים הדרכה במתן עדיפויות לעצמם

כיום, נעשה שלא דבר  וכדי ותק, בעבודה, בסלון בחשבון המביאים

המימצאים. עלפי

מתייעצים הינם מי עם נשאלו הסוציאלים העובדים  מקצועי יעוץ

התפלגות עבודתם.להלן במסגרת מקצועית בבעליה נתקלים הם כאשר

התשובות:

12 במוסד או בארגון אחראי סוציאלי עובד עם

10 הרווחה משרד מפקח עם

4 המעון מנהל עם

4 למקצוע עמיתים עם

8 אחר עם

38 םה"כ

אחד. אף עם מתייעצים אינם הסוציאלים מהעובדים 6

הסוציאלית העבודה בתחום הכשרה בעלי אנשים עם מתייעצים מהעובדים 26

עבודתם. במסגרת בבעליה נתקלים הם כאשר

הסוציאלי העובר פעילות תחומי

העובדים של הרצויים הפעילות תחומי על לדעתם נשאלו העובדים
עלפי הפעילות תחומי להלן ממושך. לטיפול במוסדות הסוציאליים,

איזכורם: תדירות
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התחום על שהצביעו עובדים י מם התחום

39 קשישים עם וקבוצתית פרטנית עבודה א.

25 משפחות עם וקבוצתית פרטנית עבודה ב. [

22 תיווך העובדים, צוות עם עבודה ג.

העובדים לצוות הקשיש בין ר

15 ומוסדותיה לקהילה הקשיש ביו תיווך ד. O(/\j\j
i

11 בועדת השתתפות למעון. לקבלה יעוץ ה. ~^~~^^^

קבלה

7 ותעסוקה חברה פעולות ארגון ו.
4 מתנדבים עם עבודה ז.
1 החוק במסגרת זכויות על שמירה ח.

/

וקבוצתית פרטנית עבודה הוא העיקרי הפעילות שתחום טענו הנשאלים רוב
צוות ועם משפחות עם עבודה על הצביעו ממחציתם למעלה הקשישים; עם

פעילות תחומי לגבי הנתונים עם עקביים הינם אלה נתונים עובדים.

להלן). (ראה בפועל הסוציאלי העובד

על וכן הקשישים עם הישיר הקשר על רב דגש יש הפעילות תחומי בכל

במעון. הצוות ועם המשפחות עם הקשר

לדעת חשובות פחות הינן כלומר  יותר נמוך דירוג קבלו אחרות פעולות

הינם פעילויות אילו נשאלו הסוציאלים העובדים הסוציאלים. העובדים

רשימה מתוך מבצעים, אינם ואילו עבודתם, במהלך כלל בדרך מבצעים

בנושא. העוסקת ספרות סמך על שהוכנה
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ביצועם סדר עפ"י הפעילויות רשימת להלן

למעון הזקן כניםת לפני א.

החושבים מס1 המבצעים מסי
מתאם לבצע שיש בפועל הפעילות

לגבי לכניסה המועמד הדרכת 

0.79 59 31 ושירותיו; המעון נוהלי

ולמשפחותיהם לזקנים יעוץ 
0.73 38 28 למעון; כניסה בנושא

המועמד זקן כל ראיון 
0.71 35 28 למעון; לכניסה

על סוציאלי דו"ח מילוי 

0.71 35 28 המועמד;

עם קבלת בועדת השתתפות 
כניסת לגבי דעה הבעת זכות

0.70 37 26 למעון; המועמד

על שוטפים דו"חות מילוי 
0.70 34 24 זקן; כל

לכניסה הממתינים מיון 

0.36 33 12 העדיפויות; עפ"י למעון
0.17 23 4 הממתינים; עם קשר על שמירה 

זקנים אצל בית ביקורי 
0.12 24 3 למעון; להכנס בבקטה הפונים

,1



 16 

היו הנ"ל מהפעילויות חלק ביצוע לאי העובדים עלידי שנמסרו העיקריות הסיבות
המפנה המרכזי בארגון או בלשכה הסוציאלי העובד עלידי האלה הפעולות ביצוע

הזקן. את

את לבצע שיש החושבים הסוציאלים העובדים מספר ביו גבוה מתאם קיים בדרךכלל

אולם ל^80).  \§ר (בין בפועל אותו המבצעים העובדים מספר לבין הפעילויות,
מוסדי, למידור הממתינים עם קשר של בנושא שהם  האחרונות הפעולות שלוש לגבי

העובדים הם מעטים זמן. חומר היא לכך שהסיבה לודאי יותר.קרוב נמוך המתאם

במעון. הסוציאלי העובד לתפקיד חשובות כפחות שדורגו אלו, פעילויות המבצעים

למעון כניסה ב.

החושבים מם1
מתאם לבצע שיש מבצעים מם' הפעילות

הסוציאלי העובד תפקיד הצגת 

0.94 36 34 החדש; הדייר בפני
והדרכתו הנכנס הדייר ליווי 

0.86 36 31 הראשון; ביום
לכל שיקום תוכנית קביעת 

0.74 34 25 יייי;
דיירים בפני הדייר הצגת 

0.73 30 22 הצוות; ובפני אחרים

0.45 31 14 החדר; בקביעת השתתפות 
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גורמים קיום היו הנ"ל הפעילויות ביצוע לאי העובדים שהעלו העיקריות הסיבות

מספר בין המתאם והאחות. הבית אם והם אלה לתפקידים האחראים במעון אחרים

בפעילות מלבד מ*73, למעלה גבוה הוא בפועל המבצעים לביו לבצע, שיש החושבים

ובמקרים הבית, אם עלידי רבים במקרים שנעשית חדר, בקביעת השתתפות  האחרונה

של התפקודיים הצרכים את הקובעת האחות עלידי למחלקה הפנייה על מדובר בהם

האדם.

במעוו השהות בעת ג.

החושבים מסי
מתאם לבצע שיש מבצעים מס' הפעילות

משפחות עם ושיחות מפגשים 

0.87 40 35 הדיירים;
בחדריהם הדיירים אצל ביקור 

0.94 36 34 מוקדמת; הודעה ללא '

0.91 37 34 לצוות; הזקן ביו תיווך 
לפחות אישיות, שיחות קיום 

0.76 42 32 דייר; כל עם לחודש, אחת

0.68 32 22 ולמשפחותיהם; לזקנים קבלה שעות 
1.05 19 20 חברה; פעולות ארגון 
0.39 38 15 דיירים; עם קבוצתית עבודה 
0.03 29 1 משפחות; עם קבוצתית עבודה 
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בזמן הפעילויות ביצוע לחוסר הםוציאלים העובדים שהעלו העיקריות הסיבות
לעבודה הכשרה חוסר  קבוצתית עבודה ולגבי זמן, חוסר היו במעון הדייר שהות

דיירים עם לעבודה קבוצתית בעבודה העוסקים אצל חשיבות ניתנת זאת עם קבוצתית.

סבורים העובדים רוב חברה: פעולות לארגון ההתלהטות מעניינת משפחות. עם ולא

ברירה, מחוסר האם  זאת עושה יותר עוד גדול מספר אולם מתפקידם, זה שאין

לנושא? האחראי מיוחד עובד במעון ואיו מאחר

במעון הסהות סיום עם ד.

החושבים מסי
מתאם לבצע שיש מבצעים מס' חפעילווז

לחדר למעבר ומשפחתו הזקן הכנת 

אחר, מוסד אחרת, מחלקה אחר,

0.85 41 35 ביתחולים; או

0.82 35 29 הגוסס; בזקן תמיכה 

בבתי חולים זקנים אצל ביקורים 

0.95 33 22 ממושך; לטיפול במוסדות או חולים

0.95 33 22 הזקן; מות לקראת המשפחה הכנת 
וסידורים, תמיכה המשפחה, לווי 

0.48 29 14 הזקן; מות לאחר

על וביצועו זמן חוסר היכן: הפעילויות ביצוע לאי שנמסרו העיקריות הסיבות

המעון. אחות או רופא ידי

המבצעים, למספר לבצע שיש החושבים מספר בין נמוך מתאם עם ביותר, הנמוך בדירוג
הזקן. מות לאחר ובסידורים בתמיכה המשפחה ליווי פעולת נמצאת
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מעצם מתחייבת שאיננה ומכיוון הזקן, עם הקשר סיום לאחר נעשית זו פעולה

עליה. לוותר מעדיף הסוציאלי שהעובד נראה למעון, הזקו בין ההתקשרות

ומשפחתו לזקן נוספים גורמים עם קשר ה.

החושבים מסי
מתאם לבצע שיש מבצעים מס' פעילות

ומוסדות ארגונים עם קשר 

0.90 41 37 לזקן; זכויות לאבטחת בקהילה

הצוות בפגישות השתתפות 

0.72 40 29 המעון; של הבינמקצועי

אחרים ומוסדות ארגונים עם קשר 

המעון לפעילות מודעותם להגברת

0.87 37 29 הזקנים; ולצורכי

ושיפור להרחבה תכניות לזום 

0.75 37 28 במעון; הניתנים הרווחה שירותי

0.62 37 23 במעון; מתנדבים הדרכת 
0.63 33 21 המעון; הנהלת בפגישות השתתפות 

בקהילה ופגישות בוועדות השתתפות 

בין קשרים יצירת לנושא הקשורות

0.28 32 9 לקהילה; המעון

קשישים, עם העובדים סטודנטים הדרכת 

0.34 29 10 אחרים; םוציאלים עובדים או
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ביצועו או זמו, חוסר הינף פעילויות ביצוע לאי שנמסרו העיקריות הסיבות

במעון. אחרים עובדים עלידי
רוב הנושא, חשיבות למרות  הקהילה עם הקשר לגבי נמצא במיוחד נמוך מתאם

נושאי הועלו מיוחדת בדיקה לצורר זמן. חוסר בגלל בכר, עוסקים לא העובדים

הזקו לכניסת המשפחה הכנת במעונות: הסוציאלים העובדים ע"י נוספים פעילות

מקצועיים. לא עובדים והדרכת העובדים עם קבוצתית עבודה למעון,
עובדיםסוציאלים 2 (שכלל מומחים 5 של צוות התבקש בי בשלב נוספים: עיבודים
בכל פעולות 12 לדרג במעונות) הסוציאלית העבודה בתחום מפקחים ו3 בכירים

מוסדית. במסגרת סוציאלית לעבודה ביותר חשובות להם הנראות תחום,

הפעילות: כל שקיבלה המירבי הנקודות מספר עלפי שהתקבל הדירוג להלן,
למעון: הכניסה לפני א.

המטלה שופטים מםי

כניסת לגבי דעת חוות מתן תור קבלה בועדת השתתפות  (5)

למעון.. הזקן

למעון. כניסה בנושא והמשפחות לזקנים יעוץ  (3)

למעון. לכניסה מועמד זקן כל ראיון  (3)

למעון: הכניסה בעת ב.

המטלה שופטים מס'

דייר. לכל שיקום תוכנית קביעת  (5)

החדר. בקביעת השתתפות  (3)

במעון: השהות בעת ג.

המטלה שופטים מס'

לצוות. הזקן בין תיוור  (4)

הדיירים. עם אישיות שיחות קיום  (3)

הדיירים. משפחות עם אישיות שיחות קיום  (3)
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במעון: השהות סיום עם ד.

המטלה שופטים מס'

אחרת, מחלקה אחר, לחדר למעבר והמשפחה הזקן הכנת  (5)

לביתחולים. או אחר מוסד

הגוסס. בזקו תמיכה  (3)

נוספים: גורמים עם קשר ה.

המטלה שופטים מס'

המעוך. הנהלת בפגישות השתתפות  (3)

הבינמקצועי. הצוות בפגישות השתתפות  (3)

הנקודות עולות הסוציאלים העובדים לתשובות המומחים צוות תשובות מהשוואת

הבאות:

למעון הכניסה לפני א.

על השפעתה משום הן קבלה, בוועדת בהשתתפות חשיבות מוצאים המומחים כל

וצפיותיו, צרכיו הגדרת למעון, התאמתו  למעון זקן קבלת לגבי ההחלטה

חשיבות משום והן הצורר, במידת לקבלתו המעון וארגון המועמד עם הכרות

דיירים. בקבלת המעון, מדיניות עיצוב על הקבלה בועדת להשתתפותם שיש ההשפעה

תפיסתם המרואיינים. הסוציאלים העובדים אצל גבוהה בחשיבות אינו זה נושא

היותר בתחום והתמקדות המשפחה, ועם הזקן עם הישיר לקשר מצטמצמת תפקידם את

ושירותיו. המעון לגבי מידע העברת של "בטוח"

למעון: בכניסה ב.

ודייר, דייר לכל שקום תכנית קביעת של החשיבות את מדגישים המומחים כל

ארוך, לטווח מחייבת פעולה ותוכנית הדייר של טובה היכרות המחייב דבר

להשגתם. ודרכים יעדים הכוללת

במוסדות המועסקים הסוציאלים העובדים של "בריחה" רואים אנו זה בתחום גם

והדרכתו הסוציאלי העובד תפקיד הצגת  פחות ומחייבים יותר פשוטים לתפקידים
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לאורך מעקב דורשים אינם אך אומנם, חשובים שהם תפקידים  הראשון ביום

זמן.

במעון: השהות בעת ג.

עם טיחות קיום ואחרכך לצוות, הזקן בין בתיווך חשיבות רואה המומחים צוות
גדולה חשיבות מייחסים במעונות הסוציאלים העובדים ומשפחותיהם. הדיירים

תופעה להסביר אפשר הצוות. עם לתיווך ופחות האוכלוסייה, עם הישיר למגע יותר
שלא מעמד הצוות בקרב מיוחד מעמד מצריך לצוות הזקן בין שתיווך בכך זו

קיים. תמיד

במעון: השהות סיום עם ד.

לגבי המומחים צוות לבין במעונות הסוציאלים העובדים בין רעים תמימות ישנה

אחר. מוסד או מחלקה, לחדר, הזקן למעבר והמשפחה הדייר הכנת חשיבות

נוספים: גורמים עם קשר ה.

והצוות המעון הנהלת בפגישות ההשתתפות חשיבות את מדגיש המומחים צוות
גורמים עם הקשר את מדגישים במעונות הסוציאלים שהעובדים בעוד הבינמקצועי,
לביטוח כלל בדרך (הכוונה הראשון במקום כעומד הזקן זכויות באבטחת העוסקים

עם בפגישות השתתפות כאשר חברתיים), לשירותים לשכה קופתחולים, לאומי,
עם בפגישות השתתפות יותר. משני במקום בעיניהם מדורגים הבינמקצועי, הצוות

שלישי. במקום הםוציאלים העובדים עלפי דורגה המוסד הנהלת עם
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לסיכום:

באותן הסוציאלית העבודה לתפקיד ראשונה בחשיבות בחר המומחים צוות
השתתפות הסוציאלית: העבודה בתחום המעון מדיניות על בהשפעה הקשורות מטלות

עם תיווך בינמקצועי, וצוות המעון הנהלת פגישות המעון, של קבלה בוועדת

העובדים. צוות
העבודה בתחום השינוי מרכיב חשיבות את המומחים צוות הדגיש כמוכן

הכניסה לפני ולמשפחה לזקנים יעוץ זקן, לכל שיקום תוכנית קביעת הסוציאלית:

המוות. ולקראת בו השהייה בזמן למעון,
על המראות מטלות מספר על הצביעו זאת לעומת הסוציאללם העובדים

לגביהם: מחייבת ופחות הסוציאלית, העבודה תפקיד של יותר מצומצמת תפיסה

הדייר, בפני הסוציאלית העבודה תפקיד הצגת המעון, נוהלי על מידע מסירת

למחלקה למעבר הכנה בחדרים, וניקודים אישיות שיחות הראשון, ביום הדרכתו

תפקיד בתחום האלה הפריטים נמצאים הכל לדעת זכויות. אבטחת אחר, מוסד או

גם לעשותם ניתן זאת עם האחר. לצוות איום מהוים ואינם הסוציאלית, העבודה

במעון. הסוציאלים העובדים של מצומצמת שהות של במסגרת
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ננמעוו הסוציאלים העובדים לעבודת החשובים ידע תחומי

והעובדים בנושא, העוסקת בטפרות המופיע עלפי נושאים רשימת נערכה

התחומים להלן השוטפת. לעבודתם אלה נושאים של חשיבותם מידת להעריך התבקשו

. חשיבותם; י/^.עלפי
אותו הרואים העובדים מסי
לעבודתם מאד כחשוב/חשוב

(44 (מתוך התחום

43 מקצועי; רב צוות במסגרת עבודה 

43 זקנים; עם פרטנית עבודה 

אספקטים ואובדן, מתחים על תגובות 

43 הזדקנות; של פסיכולוגיים
42 הזדקנות; של פיזיולוגיים אספקטים 

ובריאות רווחה שירותי על מידע 

42 בקהילה; הקיימים
39 בחוק; הזקנים של זכויותיהם 

של ואנתרופולוגים סוציולוגים אספקטים 

39 ההזדקנות;

38 לזקן; ומשמעותו מוסדית למסגרת המעבר 

37 זקנים; עם קבוצתית עבודה 
לזיקנה הסביבה והתייחסות סטריאוטיפים 

37 והזדקנות;

36 וזיקנה; רווחה מדיניות 

34 וכלכלה; פרישה תעסוקה, בעיות 
31 מוסדות; מינהל 
18 והזדקנות; זיקנה על דמוגרפיים נתונים 
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הבאים: לתחומים חשיבות מראה הנושאים רשימת

פעילים אינם הםוציאלים העובדים בו תחום  מקצועי רב צוות במסגרת עבודה 

במיוחד.

הזקנים. עם פרטנית עבודה 
אחרים. לשירותים ותיווך זכויות מיצוי 

הסוציאלים. העובדים אצל רב בשימוש שאיננה  קבוצתית עבודה 

כללי. מידע 
וחשובים המקרו ברמת שהם מכיוון  ביותר נמוך ניקוד קבלו הדמוגרפים הנתונים

השירותים. למתכנני יותר

הסוציאלים העוברים לתפקיד המבינה והערכת עצמית הערכה

רוב לעבודתם. הםוציאלים העובדים של חיובית עצמית הערכה קיימת

מתוכם מאוד. חשובה עד כחשובה לזקנים תרומתם את העריכו (43) העובדים של רובם

 38  הםוציאלים העובדים רוב מאוד. כחשובה העריכוה (23) ממחציתם למעלה

 36  במקצת נמוך מספר תרומתם. את מאוד מעריך או מעריך המעון שמנהל סבורים

זאת לעומת עבודתם. את מאוד מעריך או מעריך האחר הבכיר הצוות שאף סבורים

לצוות כשייכים עצמם את רואים  בלבד 18  העובדיםהסוציאלים ממחצית פחות

המעון. הנהלת בפגישות משתתפים 8 רק  אלו מביו עונדים. הם בו במעון הבכיר

ותק העובדהסוציאלי, השכלת לבין הבכיר לצוות השתייכות בין קשר נמצא לא

במעון. משרתו והיקף המרואיין גיל המעון, גודל במעון, בעבודה

העבודה במסגרת מיוחדות בעיות

עבודתם. במסגרת נתקלים הם בהן המיוחדות הבעיות מהן נשאלו העובדים 4

העבודה לתפקיד המעון צוות של המודעות חוסר בעיית את העלו העובדים כמחצית

גדולים במעונות עובדים (20) הנשאלים של הגדול חלקם במעון. הסוציאלית

גדול צוות ישנו גדולים שבמעונות בכך זאת להסביר ניתן ומעלה). דיירים 150)



 26 

ווםוציאלים העובדים תפקיד את מכיר ואיננו מודע 'שאיננו רפואי, צוות שעיקרו י

במעון.

עובדים ישנם זו בעייה שהזכירו הסוציאלים העובדים שביו לצייו מעניו
חו0ר בעיית כי לצייו יש כמוכן במעון. הבכיר לצוות כשייכים עצמם שרואים

עובדים 5 רק אולם שונות, פעילויות ביצוע לאי כסיבה רבים עלידי הועלתה הזמן

בעבודתם. מרכזית כבעייה אותה ציינו סוציאלים

העובדים עלידי העלאתו תדירות שהועלו,עלפי הבעיות רשימת להלן

__^___הםוציאלים: ciAP
שהעלו עובדים מט'

(44 (מתוך אותה הבעיה

הסוציאלית העבודה לתפקיד מודעות חוסר א.

20 המעון; צוות עלידי
6 למשפחותיהם; הזקנים בין מספיק קשר רווסר ב.

5 לזקנים; הסוציאלים העובדים בין קשר חוסר ג.
5 בעבודה; ולחץ התפקיד לביצוע זמן חוסר ד.
4 לזקנים; הצוות מצד נאות לא יחס ה.

4 ■ שוטפת; בהדרכה צורך ו.
למשפחות המוציאלים העובדים בין בעיות ז.

3 הזקנים;
בהעברתם וצורך הקשישים במצב התדרדרות ח.

2 אחר; למוסד
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וסיכום דייו יי

דיון: הדורשים נושאים מספר בפנינו מעלה המלמצאים נתוח

מוםדית במסגרת חסוציאלים העובדים של הרקע תכונות .1

בדרך הינם לזקנים במוסדות הסוציאליים העובדים שנאסף, החומר עלפי

נ0יון בעלי כמחציתם מוסדית, במסגרת קצר זמן העובדים צעירים כלל

הרשויות של הרווחה בלשכות עבודה לאחר בעיקר זקנים, עם בעבודה חלקי

מצביעות אלה תכונות סוציאלית. לעבודה ספר בתי בוגרי ורובם המקומיות,

ולקיום עבודתם בנושא והשתלמויות קורסים לקיום בשטח גדול צורך על

הדרכח מקבלים אינם העובדים רוב בפועל כי מצאנו אולם צמודה, הדרכה

העובדים חוכנו לא כמוכו תפקידם; למילוי קבועה בתדירות שוטפת

הקשורים שיטתיים קורסים עברו לא לתפקיד, כניסתם עם לעבודה הםוציאלים

עיון, בימי משתתפים חלקם ורק לעבודתם,

העובדים דווקא אינם עבודתם, בתחום הדרכה שמקבלים עובדים אותם

בעבודה החדשים העובדים דווקא אינם הם ההדרכה: את במיוחד שצריכים

של ההדרכה מערכת בתגבור צורך שלש מכאו בתחום. נסיון פחות בעלי שהם

של יותר אינטנסיבי ללווי מקום יש ובעיקר, הסוציאליים, העובדים

ההשתלמויות להרחבת לדאוג יש במערכת. הנםיון וחסרי החדשים העובדים

של הידע להעשרת מרכזי עזר ככלי בהם והשימוש לעובדים העיון וימי

היחסים (כגון: בתחום מיוחדות בעיות ליבון מיומנויות, הוספת העובדים,
אלו, לעובדים מיוחדת הזדהות קבוצת ויצירת במוסד), אחרים עובדים עם

הנ"ל המוסדיות במסגרות סוציאליים בעובדים מחסור קיים .2

מעונות ב78 הועסקו שב1980 נמצא ברוקדייל מכון של כוחאדם סקר לפי

למעון). עובדים 0,57 של (שעור משרות ב24.6 סוציאלים עובדים 44 לזקנים
של (שעור משרות ב7 סוציאלים עובדים 10 הועסקו גריאטריים במרכזים
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אלו במוסדות עובדים 57 הועסקו בסה"כ .(3.1 לוח ראה למרכז. עובד 1.4

100 כ70 זו בתקופה מועסקים להיות חייבים היו התקנות שעלפי בעוד

100 75 לכל סוציאלי עובד של אחת (משרה במעונות סוציאלים עובדים

מנהלי מסרו בפועל אולם לפחות. משרות 26 של מחסור היה כלומר זקנים),
היתה גריאטריים במרכזים בלבד; סוציאלים עובדים ל4 דרישה על המעונות

םוציאלים. עובדים ל3 דרישה

סוציאליים עובדים בהעסקת צורך שיש כלל בדרך חשבו לא שהמנהלים מכאן

זו עובדה עובדים. מחפשים חינם כי דווחו לא גם ולפיכך במעונותיהם,

העובד לתפקיד הבכירים ועובדיו המעונות מנהלי של המודעות מחוסר נובעת

הרגשתם, לרווחתהדיירים, תרומתו עבודתו, משמעות במעון, הסוציאלי

של למדי גבוהה עצמית הערכה מציינים העובדים רוב למעון. והסתגלותם

לעבודתם, הבכיר והצוות המנהל של גבוהה והערכה במעון, ומקומם עבודתם

לתפקידם. הבכיר הצוות מודעות בעיית את מעלים הם זאת עם אולם

מוסדית, במסגרת בעיקר זקנים, עם שעבודה מהעובדה להתעלם אין כמוכן

אליה. עובדים של נהירה איו ולפיכך יוקרתית איננה
במעון, היחיד הסוציאלי העובד בסיס: לכר למצוא ניתן המימצאים עלפי

צוות בין ובטוח קבוע מעמד לו לקנות יכול איננו חלקית, במשרה העובד

ופרהרפואיים.. רפואיים מעובדים ברובו המורכב

סיעודית אוכלוסייה קיימת בהם הגדולים, במוסדות במיוחד עולה זו בעייה
(המורכב המצומצם הסוציאלי מהצוות בהרבה גדול ופרהרפואי רפואי וצוות

סוציאלים). עובדים 4  מ3 הטוב במקרה או חלקית, במשרה מעובד

מעונות עובדי תקן בדבר תקנות 1965  תשכ"ה המעונות על פיקוח תיק (1
והכשרתם. לזקנים



 29 

הסוציאלי הצוות הרחבת מחייב במוסד הסוציאלי העובד של מעמדו חיזוק
צוות עם ועבודה טובה, הדרכה תפקידו, של ברורה לצרכים,הגדרה בהתאם

פעולה. שיתוף ודרכי שבטיפולו, והנושאים תפקידו להבהרת האחר העובדים

המוסדית במסגרת הסוציאלי העובד של עבודתו תחומי j
חושב שהעובד הנושאים ביו גדול פער על מראה זה בנושא המימצאים ניתוח

העובדים עלידי הניתו ההסבר כאשר בפועל, הנעשה לביו בהם, לעסוק שעליו

לבצע צריך הוא אותם הדברים את לבצע העובד של זמן חוסר הינו הסוציאלים

הזקן לחיי נכנס במוסד הסוציאלי העובד אחרים. גורמים וקיום לדעתו,

ועבודתו למוסד, כניסתו עבור!,על מחליטים מחליט,או הזקן בו ברגע

במוסד. הזקו של שהותו בתקופת בעיקר מתמקדת

וראיון סוציאליים דו"חות כתינת הינו עוסק הוא בהו הפעילויות עיקר

השהות בזמו ומשפחתו הזקו עם מזדמנות ופגישות למוסד, בכניסה הזקן

במוסד.

Gehrk J. R. § IVatteberg של המחקר למימצאי מאד דומים אלו מימצאים

השוואת .( 5 עמוד (ראה הספרות בסקירת מופיעים שהם כפי ,(1981)

(בניגוד המומחים צוות כי מראה המומחים צוות תשובות עם המימצאים

רחבה בצורה הסוציאלי העובד תפקיד את רואה במדגם) הסוציאלים לעובדים

בתהליך מעורבות ותור לו ומחוצה במעון רווחה מדיניות על השפעה תוך יותר

במעון. שהותם לסיום ועד למעון מחוץ עדייו הם כאשר הדיירים קליטת

הכנה חוסר במעון, הסוציאלי העובד של הקצרה השהות ובגלל יתכן

שהיו לפעילויות ואםבית) אחות (כגוו נוספים גורמים כניסת לתפקידו,

שאופיין לפעילויות הסוציאלי העובד "בורח" תפקידו, בתחום להיות צריכות

של "טהורות" לפעילויות ושנחשבות האחר, הצוות עם התמודדות מחייב אינו
כניסתו עם הזקו ראיון סוציאליים, דו"חות כתיבת  סוציאלית עבודה

בנושאים פחות מעורב הינו מכך כתוצאה ומשפחתו. הזקן עם ושיחות למעון
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עדיפויות וקביעת ממתינים עם קשר כגון: חשובים, פחות לא ארורים,

רווחה תכניות קביעת קבוצתית, עבודה המעון, צוות עם עבודה לכניסה,

וכד1. הסמוכה ובקהילה במעון הזקנים של

סיכום:

במוסד, מקומם מהמחקר, עולות שהן כפי הסוציאלים העובדים תכונות ניתוח
בבניית ברור צורך לנו מראה  תפקידם במסגרת פעילויותיהם ותחומי

לעובדים וכן זה, בתחום לעבוד הרוצים לעובדים ולימוד השתלמות מערכת

מוסדית, במסגרת הסוציאלי העובד תפקידי להגדרת שתתייחס מערכת ותיקים,
ידע להקניית מעבר זקנים. עם עבודה ולטכניקות הזדקנות לתהליכי

בעיות להעלאת קבוצה יצירת הזו ההשתלמות מערכת תאפשר לעובדים,
והזדהות. חיזוקים למתן קבוצה וקיום תשובות, חיפוש משותפות,

בהתאם אותה לתכנן לעובדים, והיעוץ ההדרכה מערכת את לתגבר יש במקביל

המנהלים, עם במיוחד המוסדות, צוותי עם ולעבוד השונים העובדים לצורכי

תפקיד הגדרת בו. ומיקומה במוסד הסוציאלית העבודה תפקיד להבהרת

השתלמויות, מערכת ויצירת הדרכתו תיגבור וכן במעון, הסוציאלי העובד

עובדים יכנסו בבד בד אם רק^ במוסדות הזקנים של רווחתם על ישפיעו

לתקנות בהתאם התקנים יאויישו מוסד שבכל כר למערכת, נוספים םוציאלים
במעונות. הדיירים של האמיתיים לצרכים ובהתאם הפיקוח, חוק
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של במחקר העו"ס ולתשובות המומחים צוות לתשובות העו"ס תשובות השוואת נספח:
עיקריות) פעילויות שתי (השוואת Gehrk 5 Wattenberg

Gehrk במחקר העו"ס מדגם מספר (לפי המומחים וות ביצוע] (לפי העו"ס |מדגם 
סולם (לפי 5 Wattenberg (5 ,מקסימום מומחים המבצעים) ואחוז בפועל

(6 מקסימום ביצוע, הפעילות תחום

דו"ח כתיבת (5,15) קבלה בוערת השתתפות (5) המועמד הדרכת (0.70) למעון הכניסה לפני
סוציאלי לגבי דעה הבעת תור לגבי לכניסה

המועמד הדוכת ( למעון הזקן כניסת המעון נוהלי
בדבר ומשפחתו ישיריתיי

ונוהלי מדיניות בנושא יעוץ (0.63)
המעון למעוך כניסה

בתכנית השתתפות (5.53) שיקום תכנית קביעת (5) התפקיד הצגת (0.77) למעון ככניסה
(שיקום) רווחה דייר לכל הדייר בפני

לדייר הדייר ליווי (0.70)
ועדכון הכנה (5.53) ביום והדרכתו
שיקום תכנית הראשון

לדייר

סוציאלים דו"חות (5.76) הדייר בין תיווך (4) עם שיחות (0.79) במעון השהות בעת
קבוצתית עבידה (5.73) לציית הדייייס

בחדרים ביקור (0.79)
ביו ותיווך
לצוות הדייר

הצוות עדכון (3.92) ומשפחתו הזקו הכנת (5) הזקן הכנת (0.79) במעון השהות סיום עם
רלוונטי במידע אחר, לחדר למעבר למעבר ומשפחתו
תכנית לגבי מוסד אחרת, מחלקה אחר, לחדר

השחרור חולים בית אחר, אחרת, למחלקה
; או אחר, מוסד

חולים בית
בזקן תמיכה (0.65)

הגוסס

המעון יצוג (3.92) בפגישות השתתפות (3) ארגונים עם קשר (0.84) אחרים גורמים עם קשר
בפגישות המעון הנהלת בקהילה ומוסדות

מדיניות יצירת (3.50) בפגישות השתתפןת ^ זכויות לאבטחת
ונוהלים הבינמקצועי הצוות יי

בפגישות השתתפות (0.65)
הבין הצוות

המעון של מקצועי
מוסדות עם וקשר
מודעותם להגברת
המעון לפעילות
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Abstract

Social work plays a vital role in assisting the elderly in their
adjustment to a new institutional environment and in mediating their
future relationship with the institution. This paper reports on a national

survey of the work roles of social workers in old age homes, the areas

they believe should be within their domain, and their major professional

problems. It further reports assessments of the social workers and old

age home administrators of the social work function within such

institutions.

The findings indicate a gap between the areas that social workers

believe they should be dealing with and the actual situation. A gap was

also found between the views of social work experts, who see social workers

as influencing institutional policy, and the social workers themselves,

who have a narrower perception of their position.

More than half of the social workers in old age homes are

between ages 2630. They usually work only a short period in an

institutional framework; some 25% have been on the job for more than five

years. Most are graduates of social work schools and about half have had

some experience in working with the elderly. These findings indicate a

need for close professional guidance and for supp1ementary topical courses

and seminars. Very few receive on the job training.
Old age home administrators generally are not aware of the

significance of the social worker's position or of their potential
contribution.to the residents' welfare. Administrators do not believe

that there is a need to employ any more social workers in their institutions.



ii 

The fact that there is normally only one parttime social worker

in an institution results in an unstable work situation and an insecure

position in a professional staff with a primarily medical orientation.
Consequently, the social worker tends to 1escape1 to tasks that do not

involve contacts with the rest of the staff; for example, writing social
reports and interviewing the elderly upon admission.

Given present concern with the quality of the institutional
longterm care system, the report concludes that greater attention must

be paid to the potential contribution of specialized social work in old

age homes.
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