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 המחקר תמצית

 רקע

מדינת ישראל רוכשת, באמצעות משרד הבריאות, שירותי אשפוז לחולים סיעודיים ותשושי נפש אשר נמצאו 

תן משרד וזכאים לכך. רכישת השירותים מתבצעת באמצעות תשלום ליום אשפוז במוסד. התשלום שנ

 סיעודי או תשוש נפש מכונה "קוד סיעודי".הבריאות למוסד לצורך אשפוז חולה 

וזאת בניגוד להוראות התבצע רכש שירותי האשפוז במוסדות הסיעודיים שלא דרך מכרז,  2007עד שנת 

החלות על התקשרויות הממשלה לפי חוק חובת המכרזים. לא היה תעריף אחיד לכל המוסדות, ורוב 

 2008יום אשפוז מאשר המוסדות הפרטיים. בשנת  המוסדות הציבוריים קיבלו תשלום גבוה יותר בעבור

להספקת שירותי אשפוז סיעודי, המבוסס על  ארצי-פרסמו משרד הבריאות ומשרד האוצר מכרז כלל

שיש להם רישיון  –הציבוריים והפרטיים  –סטנדרטים ועל תעריפים אחידים לכל המוסדות הסיעודיים 

ם שהיו קיימים עד אז הן בדרישות והן בתגמול ממשרד הבריאות. מטרת המכרז הייתה למנוע פערי

השירותים, המתקנים וכוח האדם במוסד, שונים זה מזה באיכות השישה סלי אשפוז למוסדות. נקבעו 

 חולים תשושי נפש.  ושלאשפוז של חולים סיעודיים  ליוםשישה תעריפים שונים  נקבעו בהתאםו

 ענה שהתעריפים עבור יום אשפוז נמוכים מדיהמוסדות סירבו בתחילה להיענות למכרז בטן רבים מ

ברירה למכרז, -אך בסופו של דבר, רובם הצטרפו בלית יפגעו באיכות הטיפול במוסדות.וגירעוניים, ולכן 

בעקבות סירוב משרד האוצר ומשרד וזאת משום שהממשלה מממנת את רוב האשפוז הסיעודי. בד בבד, 

עתירה  לבית המשפט ארגון בתי האבות והמוסדות הסיעודייםהגישו הבריאות לשנות את תנאי המכרז 

ברמת השירות טענו כי המכרז מציע מחירי הפסד ולכן אינו חוקי וכי הוא פוגע  . בעתירה זומנהלית

מכרז האשפוז הסיעודי יבוטל בגין חוסר פסק בית המשפט כי  2011במאי בזכות לקיום בכבוד. ויה ילאוכלוס

 . ום אשפוזסבירות קיצוני בתמחור י

 טענה הערעור במסגרת. העליון בית המשפט בפני ערעור המדינה הגישה בית המשפט של זה ןדי פסק על

 שישולם מחירבנוגע ל המכרז בהוראות להתערב עילה כל בית המשפטל הייתה לא כי, היתר בין, המדינה

 המשפט בית הצעת את הצדדים קיבלו ובו המשפט ביתב דיון התקיים 23.4.12 ביום. אשפוז יום עבורב

 על שומרים הצדדים כל אך, חדש מכרז בינתיים שהוצא העובדה נוכח נמחק המדינה ערעור":ולפיה

 ."להוצאות צו בלא הערעור נמחק כן על. אחר אפשרי הליך לכל טענותיהם

, שקבע תעריפים גבוהים יותר בעבור יום אשפוז. למכרז היו שתי חדש מכרזהופעל  2012באמצע שנת 

הפרטיים במוסדות  הטיפול הניתןהשוות את איכות ול במוסדות הטיפוללשפר את איכות ( 1)מטרות: 

  .להתאים את התעריפים לרמה שתאפשר טיפול נאות( 2והציבוריים; )
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 בשתי צורות: במכרז נעשתה הטיפול ההתייחסות לאיכות

, חללל, מבנהובהם התייחסות ל – מכונים "הפרוגרמה"ה ,שקשורים לתשתיות סטנדרטיםיעת קב (1

פרוגרמות, שתי מ באחת לעמודכל מוסד  על. ועוד מעשירה סביבה, לבטיחותל, התנועה מרחבל, ציודל

  .('גבוהה פרוגרמה') 2002 בשנתאו זו שנקבעה ( 'נמוכה פרוגרמה') 1998או  1992שנים ה בנקבעזו ש

שיון יהר תקופתלמרכיבים שונים של רמת הטיפול במוסד:  מתייחסיםה אשפוז סלי שמונהקביעת  (2

טיפול של הצוות המטפל במוסד, רמת בריאות השהוענקה למוסד על ידי משרד הבריאות, איכות 

הסביבה של המוסד, השכלת הצוות המטפל והכשרתו, מומחיות רופא המחלקה והעסקת יועצים 

מומחים, מומחיות גריאטריה של המנהל הרפואי, הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות וקיום רשומה 

כל של , והניקוד הכולל האפשרי שונה ניקוד ניתן מרכיב לכלרפואית ממוחשבת למקצועות הבריאות. 

 לפי סלי האשפוז.  התגמול רמת את קובע. הציון שנקבע למוסד 100-0הסעיפים נע בין 

 מטרת המחקר

-מאיירס מכוןאל  2008 שנתבבעקבות השינויים המשמעותיים ברכש האשפוז הסיעודי פנה משרד הבריאות 

 להלן מטרות המחקר: . הסיעודיים הקודים מכרז תהליך הערכה את במחקר ללוות בבקשה ברוקדייל-וינט'ג

 כדי לעמוד בדרישות המכרז.עושים   הסיעודיים מוסדותשה התהליכים את לבחון (1

, תוך הבחנה בין תקופת זמן לאורךבאיכות הטיפול  שינוייםה במוסדות ואת הטיפול איכותלבחון את  (2

בחינת האיכות תקיף את כל הרכיבים  .2015–2012לתקופת המכרז השני  2012–2008המכרז הראשון 

 את שביעות הרצון של בני משפחות הקשישים מאיכות הטיפול.של התשתיות והטיפול במוסדות ו

 לבחון את התייחסות המנהלים לשני המכרזים. (3

היערכות לעמידה בדרישות המכרז החדש שאמורות להיכנס לתוקף ב הכרוכים אתגריםה לבחון את (4

 .2016בסוף 

 המחקר מערך

 :שלהלןאיסוף המידע התבסס על המהלכים 

 בשנים הבריאות משרדהבקרות שביצע האגף לגריאטריה בן ניתוח שוטף של המידע שהתקבל מ      

2010–2015 . 

 2015-ו 2013, 2011, 2009 בשנים סיעודיים מוסדות מנהלי בקרבשנערכו  סקרים ארבעה. 

 2011, 2009 בשנים במוסדות מאושפזים שהיו זקנים של משפחה בני בקרבשנערכו  סקרים שלושה           

 . 2013-ו

 האבות בתי ובארגון הסיעודיים במוסדות, לגריאטריה באגף בכירים מנהלים עם אישיים ראיונות 

  .2015–2008בשנים 
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( וממצאי המחקר בכל שלב גם 2013, 2011, 2010במהלך המחקר הוגשו למשרד הבריאות שלושה דוחות )

ולמנהלי המוסדות. הדוחות שימשו לשיפור במשרד האוצר החשבות לנציגי  ,משרד הבריאות הוצגו לנציגי

 . 2012-תהליך יישום המכרז בכל שלב ומילאו תפקיד חשוב בתכנון המכרז החדש ב

 

בדוח זה אנו מסתכלים בראייה אינטגרטיבית על שני המכרזים ועל כל התקופה, בדגש על התפתחויות מאז 

 י.הנהגת המכרז השנ

 

 מרכזיים ממצאים

הקשיים ן , התגבר על רבים מ2012באמצע  לתוקף נכנסו שתנאיוממצאי המחקר מלמדים כי המכרז השני, 

וההתנגדויות שעורר המכרז הראשון. המוסדות הסיעודיים השכילו לעבוד ולהתנהל בהתאם לדרישותיו 

הממצאים הכמותיים וגם מראיונות העומק עם מנהלי המוסדות עולה כי ן . גם מבו שנקבעה התגמול ברמת

חל שינוי חיובי ומשמעותי לא רק בהתנהלות המוסדות ובאיכות הטיפול בהם, אלא גם  2012בעקבות מכרז 

 בהתייחסות מנהליהם למכרז וביחסים שלהם עם האגף לגריאטריה. הדברים יפורטו בהמשך. 

 2015ועד  2012שנת א. שיפור באיכות הטיפול מ

 נראה השיפור באיכות הטיפול שהמוסדות מעניקים לזקנים. איהשנבחנה במחקר  נהראשו תמרכזי סוגיה

. ניכר שיפורידי ל הביאו אכןהטיפול  איכותלשיפור )שמונה סלי אשפוז( והתמריצים  בתעריף השיפורכי 

 : דוגמאות מספר להלן

  לדוגמה כי: עולה מניתוח הבקרות 

הנדרש לפי התקן, ובהתאם ן ירד שיעור המוסדות שמעסיקים פחות כוח אדם מקצועי מ 2013בשנת   (1

הנדרש לפי התקן. התמונה בולטת בייחוד בכל ן עלה שיעור המוסדות שמעסיקים יותר כוח אדם מ

פיזיותרפיסטים. בעובדים סוציאליים ובמרפאים בעיסוק, בתזונאים, באחיות, בהקשור ברופאים, 

נצפתה יציבות, אך הסיבה לכך קשורה ככל הנראה לקושי  )מטפלות( עזר הסיעודיבמצבת כוח ה

 .2015 שנת עד נמשך כך מצבלהשיג עובדים בתחום הזה. ה

שיעור המוסדות המאפשרים לאחיות להשתתף בהשתלמויות ובלימודים מחוץ למוסד כמעט הוכפל  (2

 . 2015 לבין שנת 2012בין שנת 

  לדוגמה כי:עולה מסקרי מנהלי המוסדות 

לא הרעה או שלא חל שיפור או חלה חל שיפור,  אםהסקרים נשאלו מנהלי המוסדות ן בכל אחד מ (1

ן מ 10%. בעוד האחרונות בשנתיים במוסד הדיירים של החברתית הפעילות היקףהרעה בחלה 

שחלה הרעה בהיקף הפעילות דיווחו  2011המנהלים בשנת ן מ 14%-ו 2009המנהלים בשנת 

עילות הדיירים פ בהיקףקטן שיעור המדווחים על הרעה  2015-ו 2013השנים ן בסקרים מהחברתית, 

 וגדל מאוד שיעור המדווחים על שיפור בהיקף הפעילות.  ,לאחוזים בודדים

 לדוגמה כי:עולה מנהלי המוסדות עם הסקרים ן הבקרות והן מן ן מה 

 עלה שיעור המוסדות שבהם המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה.  (1
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 עלה שיעור המוסדות המקבלים ניקוד מלא על עבודת המנהל הרפואי.  (2

 עבור בריאות הסביבה. בעלה שיעור המוסדות שמקבלים ניקוד מלא  (3

 ( שהכניסו מערכת מחשוב.2015-ל 2012עלה שיעור המוסדות )הכפיל עצמו בין  (4

 לדוגמה כי: עולה המשפחות מסקרי 

בשביעות הרצון  הביועק ניכרתמלמדת על ירידה  2011לשנת  2009השוואה בין ממצאי הסקר משנת  (1

של בני המשפחה בכל תחומי התשתית וכוח האדם שנבחנו. ייתכן כי יש לכך מספר סיבות נוספות 

המכרז הראשון על בתקופת בתקשורת שהיה הרעש הציבורי  מלבד המכרז, כמו למשל השפעת

 תפיסת בני המשפחות.  

חל שיפור מתון בתפיסת בני המשפחות את איכות הטיפול ובשביעות רצונם. סקרי  2013בסקר של  (2

התקופה ן המשפחה לא נמשכו לאחר שנה זו ולכן אין לנו תמונה על שביעות הרצון של המשפחות מ

 האחרונה.

 

. 2012-חל שיפור במוסדות בעקבות המכרז החדש ב שלא בכל התחומיםלכך עם זאת, יש לתת את הדעת 

המוסדות עדיין מתמודדים עם קשיים כוח אדם סיעודי )אחיות(. התחום המרכזי שבו לא חל שינוי הוא 

בגיוס אחיות ועם תחלופה גבוהה שלהן, אף שלדברי המנהלים השכר שהם מציעים עלה בשנים האחרונות. 

נו כי זוהי הבעיה הקשה ביותר בניהול מוסד כיום, והיא מעסיקה הראיונות עם מנהלי המוסדות התרשמן מ

גורמים שלכאורה אינם  –התחרות עליהן ן המחסור באחיות ומן אותם מאוד. הקושי נובע לדבריהם מ

קשורים למכרז. ואולם, המכרז ביטל החזרים כספיים שבעבר ניתנו למוסדות לצורך תשלום הטבות 

לחלוטין, ובכך אותם או ביטלו  את התמריצים הקטינו מוסדות רביםותמריצים לאחיות. בעקבות זאת 

 קושי למצוא כוח אדם איכותי.  הפחתה האטרקטיביות שלהם לעומת בית חולים וגבר 

 

  לפרטיים ציבוריים מוסדות בין איכות הטיפול פערי סגירתב. 

באיכות הטיפול בין מוסדות ציבוריים לבין מוסדות  שישנם היא מידת סגירת הפערים שנייהסוגיה מרכזית 

במוסדות הפרטיים הייתה נמוכה  איכות הטיפול ןלפיה ,2011-ו 2009פרטיים. הפערים בלטו בבקרות בשנים 

הקריטריונים האחידים והתגמול האחיד שנקבעו לכל המוסדות המשתתפים נראה שמזו שבציבוריים. 

 איכות הטיפול במוסדות הפרטייםשיפור  –המטרה שעמדה בבסיס שני המכרזים השגת במכרז הביאו לידי 

התחומים הפער נסגר או אף התהפך ובתחומים אחרים הפער הצטמצם מאוד. ן בחלק מ. וצמצום הפערים

העלאת התגמול אפשרה ככל הנראה למוסדות הפרטיים מידה גדולה יותר של גמישות ויכולת להקדיש 

 דרישות ובקריטריונים של משרד הבריאות. להלן מספר דוגמאות: משאבים כדי לעמוד ב

  עדיין היה נמוך  2013-ו 2012הניקוד הכולל שקיבלו המוסדות הפרטיים בבקרות משרד הבריאות בשנים

מזה שקיבלו המוסדות הציבוריים אך מאז נמצא בעלייה. הניקוד שקיבלו המוסדות הציבוריים לעומת 

 זהה לזה של המוסדות הפרטיים. הניקוד של המוסדות הציבוריים היה  2015בשנת . זאת נמצא בירידה

  העלייה בשיעור המוסדות שהמנהל הרפואי בהם הוא מומחה בגריאטריה בולטת במיוחד במוסדות

 לא העסיקו מנהל רפואי בעבר. האלה מוסדות ה הפרטיים. רוב
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 המוסדות הפרטיים לציבוריים, כאשר המרכיבים של "סלי האשפוז" לא קיים יותר פער בין ן בחלק מ

 ובחלק האחר הפער הצטמצם מאוד.  ,לעתים ישנו יתרון למוסדות הפרטיים

  היקף כוח האדם במוסדות  2012גם בנושא כוח אדם נסגרו במידה רבה הפערים. בעוד לפני מכרז

  .של הפערניכר היה צמצום הפרטיים היה נמוך מזה שבציבוריים, הרי שלאחר המכרז החדש 

  עולה שנסגר הפער בשביעות הרצון של המנהלים. 2015מסקר המנהלים של  

לשיפוצים ולתחזוקה מנהלי המוסדות הפרטיים  התקציבשהפרישובעלייה באחוז נוסף התבטא שיפור 

 .נסגר הציבוריים המוסדות לעומת הפערש  המוסדות, כך שוטפת של

 2016 לפרוגרמת היערכותג. 

 לפרוגרמה בהתאם הבנוייםקר היא היערכות המוסדות הסיעודיים שנבחנה במח שלישיתסוגיה מרכזית 

. הפרוגרמה 2016קראת הפרוגרמה החדשה שמשרד הבריאות עתיד להפעיל בסוף שנת ל 1992משנת  נמוכה

 בהמרחב ותנועה, בטיחות וסביהחדשה נועדה לשפר את איכות הטיפול בעיקר בתחומים של תשתית, 

ופעולות עושים מאמצים שהם אף על פי , משום שלדבריהם, בנושאדאגה הביעו המנהלים ן מעשירה. רבים מ

הכרוכים הכלכליים והמבניים כדי לעמוד בקריטריונים החדשים, הם מתקשים להתמודד עם האתגרים 

  בכך.

לתחזוקה, לשיפוצים הפרשה )כלומר, במהלך המכרז הראשון( המנהלים דיווחו על ירידה ב 2011עד שנת 

 ות אלה. למטר יש עלייה באחוז ההפרשה 2013, אך משנת לבנייהו

 

 :2015באמצע שנת ערכות לפרוגרמה החדשה, ימבחינת הה

 2016עומדים בכל הדרישות לפרוגרמת כבר המוסדות דיווחו שהם ן מ כרבע. 

 כל הדרישות.ם את כדי להשליפועלים הם כי מבנה מותאם במידה רבה והדיווחו שהמוסדות ן מ כשליש 

 של שלבים מתקדמים כבר בחלקם  .שאר המוסדות נמצאים בשלבים שונים של הכנות להתאמת המבנה

למשל הגשת כמו ערכות, יהתכנון ושל בשלבים ראשוניים מצאים עדיין נאך רבים או שיפוץ, ה יבני

 .משרד הבריאות תכניות לאישור

  :הנדרשת הכספית שקעה הההקשיים המרכזיים של המוסדות להתמודד עם הפרוגרמה החדשה הם

מבנה ישן שלא  ,יכולת כלכלית לביצוע השינויים הדרושיםעדר י, המשתלמת כלכליתמאוד ואינה גדולה 

  ן.יעדר שטח להרחבת הבנייוה ניתן להתאימו לדרישות החדשות

 ה החדשה. המוסד לפרוגרמאת ם ימקצת ממנהלי המוסדות דיווחו שאין להם תכנית להתא 

משרד הבריאות ומשרד האוצר. בעבר ונדונו עם בכל אחד מארבעת שלביו, הוצגו   המחקרממצאי לסיכום, 

בשנת  לפעול שיחלמכרז חדש להכנת וכיום הם תורמים  ,(2012ני )משנת שהלהכנת המכרז הממצאים תרמו 

השפעה של תנאי המכרזים על איכות הטיפול במוסדות הסיעודיים: המכרז ה. הממצאים מלמדים על 2017

  .ניכרהראשון גרם להרעה, ובעקבות המכרז השני חל שיפור 



 

 

 ענייניםהתוכן 

 1 . מבוא1

 1 . הרקע למחקר2

 4 . מטרת המחקר3

 4 . מערך המחקר4

 6 ממצאים. 5

 6 ממצאים מבקרות משרד הבריאות 5.1

 7 א. ציון מסכם במקצועות שנבדקו

 7 ב. היקף כוח האדם

 11 ג. איכות העשייה הרפואית

 16 ד. איכות העשייה הסיעודית

 19 )נספח ד'( 2012ה.  סלי אשפוז במכרז 

 24 ממצאי הסקרים שנערכו בקרב מנהלי המוסדות הסיעודיים 5.2

 24 כוח האדם א. היקף

 28 (2012ב. קשר בין שינויים בכוח האדם לבין המכרז החדש )

 31 ג. פעילות חברתית של הדיירים

 31 2016ד. היערכות לפרוגרמת 

 35 ה. התנהלות המוסד

 36 ממצאי הסקרים שנערכו בקרב בני משפחה על איכות הטיפול במוסדות 5.3

 36 א. מאפייני בני המשפחה

 37 הרצון של בני משפחה מאיכות הטיפול במוסדותב. שביעות 

 41 . רשימת מקורות6

 
 רשימת לוחות

 5 : מספר בקרות ומספר מוסדות לפי שנים1לוח 

 23  2015-2012: הניקוד שקיבלו המוסדות בכל אחד מסלי האשפוז, לפי בעלות, בשנים 2לוח 

 37 : מאפייני בני המשפחה שרואיינו3לוח 

  



 

 

 תרשימיםרשימת 

  ת משרד הבריאותוממצאים מבקר 5.1פרק 

, במקצועות רפואה, סיעוד 2015-2009: ציון בקרה ממוצע בכל אחת מן השנים 1תרשים 

 ורווחה

7 

 7 , במקצועות הרפואה הנלווים2015-2009: ציון בקרה ממוצע בכל אחת מן השנים 2תרשים 

 9  2014-2010: מצבת רופאים במוסדות לעומת הנדרש, בשנים 3תרשים 

 9  2014-2010: מצבת אחיות במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 4תרשים 

 9  2014-2010: מצבת כוח עזר סיעודי במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 5תרשים 

 10  2014-2010: מצבת תזונאים במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 6תרשים 

 10  2014-2010: מצבת מרפאים בעיסוק במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 7תרשים 

 10  2014-2010: מצבת עובדים סוציאליים במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 8תרשים 

 11  2014-2010ת לעומת התקן הנדרש, בשנים : מצבת פיזיותרפיסטים במוסדו9תרשים 

 11  2014-2010: מצבת קלינאי תקשורת במוסדות לעומת התקן הנדרש, בשנים 10תרשים 

 11  2014-2010: מצבת רוקחים במוסדות בהשוואה לתקן הנדרש, בשנים 11תרשים 

, לפי בעלות על 2015-2012: שיעור מנהלים רפואיים מומחים בגריאטריה בשנים 12תרשים 

 המוסד 

13 

, לפי בעלות על 2015-2012: ציון ממוצע למוסדות על עבודת המנהל הרפואי בשנים 13תרשים 

 המוסד

13 

ות , לפי בעל2015-2012: שיעור רופאי בית מומחים בגריאטריה במוסדות, בשנים 14תרשים 

 על המוסד

13 

, לפי בעלות 2015-2012: ביצוע בדיקה רפואית טובה ומלאה בקבלה למוסד, בשנים 15תרשים 

 על המוסד 

14 

             : ביצוע בדיקה קוגניטיבית באמצעות כלי מתוקף, בקבלה למוסד, בשנים16תרשים 

 , לפי בעלות על המוסד 2015-2012

14 



 

 

, 2015-2012: ביצוע הערכה תפקודית באמצעות כלי מתוקף, בקבלה למוסד, בשנים 17תרשים 

 לפי בעלות על המוסד 

14 

, 2015-2012: אבחון בעיות רפואיות דחופות, טיפול תקין בהן ותיעודן המלא, בשנים 18תרשים 

 לפי בעלות על המוסד 

15 

, לפי בעלות 2015-2012: רישום דוח של אירוע חריג ומעקב אחר תוצאותיו, בשנים 19תרשים 

 על המוסד 

15 

, לפי בעלות 2015-2012: היערכות למתן טיפול פליאטיבי במעורבות רופא, בשנים 20תרשים 

 על המוסד

16 

עת קבלת : קיום דיונים מקיפים על מצבי סוף החיים ועל הנחיות מקדימות, ב21תרשים 

 , לפי בעלות על המוסד2015-2012דיירים למוסד או באופן תקופתי, בשנים 

16 

, לפי 2015-2012: ביצוע אומדן כאב מקיף למי שיש להם כאב כרוני או חריף, בשנים 22תרשים 

 בעלות על המוסד 

17 

       : מתן הסבר מלא על התהליך הצפוי, לפני בדיקה או התערבות אחרת, בשנים23תרשים 

 , לפי בעלות על המוסד 2015-2012

18 

, 2015-2012: קיום ותיעוד של שיחות עם בני משפחה, כולל תיאום ציפיות, בשנים 24תרשים 

 לפי בעלות על המוסד 

18 

, לפי 2015-2012: השתתפות אנשי צוות סיעודי בהשתלמויות מחוץ למוסד, בשנים 25תרשים 

 בעלות על המוסד 

18 

השתתפות מלאה של אנשי צוות סיעודי בקונגרסים, סמינרים וימי עיון, בשנים : 26תרשים 

 , לפי בעלות על המוסד2015-2012

19 

 21  2015-2012: ניקוד שניתן למוסד בעבור בריאות הסביבה, בשנים 27תרשים 

            : ניקוד ממוצע שניתן למוסד על השכלת הצוות הרפואי והכשרתו, בשנים28תרשים 

2015-2012 

21 

: ניקוד ממוצע שניתן למוסד על מומחיות רופא המחלקה ויועצים מומחים, בשנים 29תרשים 

2015-2012 

21 

           : ניקוד שניתן למוסד על היות המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה, בשנים30תרשים 

2015-2012  

22 



 

 

       (, בשניםIVלמחלות חריפות ): ניקוד שניתן למוסד על הרשאה למתן טיפול 31תרשים 

2015-2012  

22 

         : הניקוד שניתן למוסד על מחשוב התקשורת והרשומות הרפואיות, בשנים32תרשים 

2015-2012  

22 

 23  2015-2010: משך הרישיון )בשנים( שניתן למוסד בעקבות הבקרה, בשנים 33תרשים 

, לפי בעלות על 2015-2012דות בבקרה, בשנים : ניקוד כולל ממוצע שקיבלו המוס34תרשים 

 המוסד 

24 

  הסיעודיים מוסדותה מנהליבקרב  שנערכו הסקרים ממצאי 5.2פרק 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם תקן הרופאים הקיים אצלכם הוא גבוה, 35תרשים 

 זהה או נמוך מהנדרש מכם?", לפי שנים 

26 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם תקן האחיות אצלכם גבוה, זהה או נמוך 36תרשים 

 מהנדרש?", לפי שנים 

26 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם תקן כוח העזר הסיעודי אצלכם גבוה, זהה 37תרשים 

 או נמוך מהנדרש מכם?", לפי שנים 

27 

אתם מאפשרים לכוח העזר הסיעודי לעבוד : תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם 38תרשים 

 שעות נוספות ומשמרות כפולות?", לפי שנים

27 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם יש אצלכם תזונאים בהתאם לנדרש מכם 39תרשים 

 לפי תנאי המכרז?", לפי שנים

27 

ש : תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם יש לכם מרפאים בעיסוק בהתאם לנדר40תרשים 

 מכם לפי תנאי המכרז?", לפי שנים 

28 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם יש לכם עובדים סוציאליים בהתאם לנדרש 41תרשים 

 מכם לפי תנאי המכרז?", לפי שנים

28 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם חל שינוי בהיקף כוח האדם בעקבות המכרז 42תרשים 

 החדש?", לפי בעלות על המוסד 

30 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "עד כמה קשה לכם להשיג אחיות מוסמכות או 43תרשים 

 מעשיות?", לפי שנים 

30 



 

 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם אתם מאפשרים לאחיות לעבוד שעות 44תרשים 

 נוספות ומשמרות כפולות?", לפי שנים 

30 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "האם חל לדעתכם שיפור בפעילות החברתית של 45תרשים 

 הדיירים?", לפי שנים 

31 

:  תשובת מנהלים שמוסדם אינו עומד בדרישות הפרוגרמה לשאלה: "מהו היקף 46תרשים 

 ההשקעה הנדרשת כדי לעמוד בדרישות הפרוגרמה?" 

32 

לשאלה: "מהו  2016עדיין אינם מותאמים לפרוגרמת : תשובת מנהלים במוסדות ש47תרשים 

 ?"2016  לבנייה ולהתאמת המוסד לפרוגרמת אחוז ההכנסות שאתם מפרישים לשיפוצים,

33 

: תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "מהו אחוז ההכנסות הממוצע שהפריש המוסד 48תרשים 

 ?2015-2009לשיפוצים ובנייה בשנים 

33 

תשובת מנהלי מוסדות לשאלה: "מהו אחוז ההכנסות הממוצע שהפריש : התפלגות 49תרשים 

 ?2015-2009המוסד לשיפוצים ובנייה בשנים 

34 

: תשובת מנהלי מוסדות על השאלה: האם בעקבות כניסתם למכרז, חל במוסד שינוי 50תרשים 

 בהכנסות הכספיות, בהפרשות לשיפוצים ולתחזוקה ובתכניות להרחבת המוסד

34 

: תשובת מנהלי המוסדות לשאלה: האם בעקבות כניסתכם למכרז, חל שינוי 51תרשים 

 בשביעות רצונכם מניהול המוסד, במוטיבציה ובשביעות רצון הבעלים 

36 

 במוסדות הטיפול איכות על משפחה בני ים שנערכו בקרבסקרממצאי ה 5.3פרק 

: שיעור בני משפחה "מרוצים מאוד" מאיכות המזון והארוחות במוסדות, בשנים 52תרשים 

  2013-ו 2011, 2009

39 

: שיעור בני משפחה "מרוצים מאוד" מן היחס, השיתוף בקבלת החלטות, 53תרשים 

 2013-ו 2011, 2009והתקשורת עם אנשי הצוות בשנים 

39 

: שיעור בני משפחה "מרוצים מאוד" ממצבת האחיות והפעילות בשעות הפנאי 54תרשים 

  2013-ו 2011, 2009בשנים 

39 

 40  2013-ו  2011, 2009  מאיכות הטיפול הרפואי בשנים: שיעור בני משפחה "מרוצים מאוד" 55תרשים 

, 2009זוקה בשנים : שיעור בני משפחה "מרוצים מאוד" מן התשתית הפיזית והתח56תרשים 

  2013-ו 2011

40 




