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תקציר 

רקע
לטיפול של אדם בבן משפחתו הסובל ממחלה או ממוגבלות יכולות להיות השלכות משמעותיות על חייו של המטפל, כולל 
בתחום התעסוקה. פגיעה בתחום זה משפיעה לא רק על בן המשפחה המטפל, אלא גם על מקום העבודה שלו ועל המשק 
בכלל. 22% מן המועסקים בישראל מטפלים בבן משפחה במקביל לעבודתם. בשל ההכרה הגוברת בהשלכות שיש לטיפול בבן 
משפחה במקביל לעבודה, בשל הגידול הצפוי בשיעור הזקנים ובשיעורי התמיכה הבלתי פורמלית, ובשל התרומה האפשרית של 
תוכניות המסייעות להתמודדות עם הקונפליקט התפקידי בין משפחה לעבודה, פיתחו ג’וינט ישראל-אשל בשיתוף עם עמותת 
CGI-Caregivers Israel תוכנית פיילוט )להלן: התוכנית( אשר מטרתה לסייע לעובדים המתמודדים עם קונפליקט זה. התוכנית 
תוכננה לפעול בשלושה ארגונים והורחבה לעשרה ארגונים בהיקף וברמות מעורבות שונות )ארבעה ארגונים תעשייתיים, שתי 

חברות תרופות, שלושה ארגונים חברתיים ומשרד ממשלתי אחד(.

עקב חדשנותה של התוכנית בישראל ומיעוט המחקר האמפירי בעולם על השפעת תוכניות מסוג זה, פנה ג’וינט ישראל-אשל 
למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה מעצב. המחקר נערך בין השנים 2018-2015.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן לתת מידע למפעילי התוכנית, לארגונים המשתתפים ולג’וינט ישראל-אשל על היקף התופעה, וללמוד על 

הפעלת התוכנית ועל תרומתה הנתפסת הן ברמת הארגון והן ברמת הפרט. 

שיטת המחקר
סקר מיפוי ארגוני – ביצוע סקר מיפוי בארגונים המשתתפים )עשרה ארגונים( בזמן כניסת התוכנית לארגון  	

מיפוי מסכם של תוכנית הפעולה הארגונית – מיפוי מאפייני הארגונים המשתתפים )עשרה ארגונים( והפעולות שנעשו בהם  	

סקר ארגוני מסכם – כשנתיים לאחר הסקר הראשון נערך סקר נוסף בשלושה ארגונים 	

ראיונות עומק פתוחים פנים אל פנים נערכו עם מנהלים ועובדים בשלושה ארגונים 	

ממצאים
בסקר המיפוי הראשוני, כ-25%-30% מן העובדים בכל ארגון היו מטפלים. 49% מן המטפלים הגדירו את עצמם מטפלים עיקריים 

)בן המשפחה שנותן את עיקר העזרה(, ורוב המטפלים )62%( טיפלו בהורים זקנים.
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רוב בני המשפחה המטפלים דיווחו כי נגרמה להם הפרעה לסדר היום )85%( וכי הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה )81%( עקב 
הטיפול. נוסף על כך, 19% דיווחו כי הם שוקלים שינוי בתעסוקה )כגון צמצום המשרה( ו-13% ויתרו על קידום. 

בין 33% ל-47% מן המשיבים אמרו כי הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים העלתה את המודעות שלהם לנושא במידה רבה או 
רבה מאוד. 56% מן המשיבים בארגון חברתי א’ וכ-40% מן המשיבים בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי א’ אמרו כי יש כתובת 
בארגון בנושא של בני משפחה מטפלים במידה רבה או רבה מאוד. 51% מן המשיבים בארגון חברתי א’ ו-41% מן המשיבים בארגון 
תעשייתי א’ הסכימו כי הארגון עושה יותר למען עובדיו במידה רבה או רבה מאוד. בסך הכול עלה כי כמחצית מן העובדים בארגון 

חברתי א’ וכארבעים אחוזים בארגון תעשייתי א’ דיווחו על מועילות הפעילות הארגונית.

סיכום
התופעה של בני משפחה מטפלים היא משמעותית בארגונים, ובני המשפחה המטפלים משלמים מחיר על טיפול במקביל לעבודה. 

מהסתכלות על תמונת המצב הארגונית לאורך זמן ועל פעילויות התוכנית עולות כמה תובנות:

התופעה של בני משפחה מטפלים היא דינמית ומשתנה לאורך זמן, הן בשל הצטרפות עובדים-מטפלים חדשים, והן בשל  	
הצטרפות עובדים חדשים לארגון. כלומר, ההתייחסות של הארגון למתן פתרונות לעובדים המטפלים ה”חדשים”, צריכה 

להישמר במודעות לאורך זמן. 

ישנו הבדל בין הארגונים במספר הפעולות הארגוניות שנעשו ובאיכותן. יש ארגונים שהפעולות הארגונית שנעשו בהם היו  	
רבות ומגוונות, ויש ארגונים שבהם הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. 

שלא כצפוי, לאחר ההתערבות, השיח הארגוני לא היה רב יותר בכל שלושת הארגונים שנבדקו בסקר הארגוני המסכם, אלא  	
רק באחד מהם. עם זאת, העובדים שרואיינו ציינו כי התוכנית הגבירה את הלגיטימציה לדבר על הנושא, יצרה קבוצת שווים 

ונתנה שקט נפשי לעובדים שעבודתם לא תיפגע בשל הטיפול המקביל. 

עובדים שקיבלו סיוע ישיר מ-CGI או מקבוצת העמיתות ואלו שהשתתפו בסדנאות הביעו שביעות רצון מן העזרה, בייחוד  	
אלו שקיבלו תמיכה רגשית. 

בהפיכת ארגונים לידידותיים לבני משפחה מטפלים מושם דגש משמעותי על שינוי בתרבות הארגונית, ועל התפיסה כי עבודה  	
וחיי משפחה צריכים להשתלב זה עם זה. התרבות הארגונית של הארגונים, שאליהם נכנסה התוכנית, התייחסה מלכתחילה 
לעובד כאל אדם שלם, והפעילות בנושא בני משפחה מטפלים השתלבה בתפיסה הכללית של הארגון. יש לבחון בעתיד כיצד 

תוכנית כמו זאת יכולה להשתלב בארגונים בעלי תרבות ארגונית שונה. 
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תמצית מנהלים

רקע
על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שנערך בשנת 2019, 21.3% אחוזים מן האוכלוסייה הבוגרת של מדינת 
ישראל מטפלת באדם אחר, לרוב קרוב משפחה, הסובל ממחלה או ממוגבלות. שבעים אחוזים מבני המשפחה המטפלים מועסקים, 

כלומר, הם ממלאים שני תפקידים בו בזמן וצריכים לאזן בין האחריות של העבודה ובין הטיפול.

לטיפול של אדם בבן משפחתו הסובל ממחלה או ממוגבלות יכולות להיות השלכות משמעותיות על חייו של המטפל, כולל בתחום 
התעסוקה. פגיעה בתחום זה משפיעה לא רק על בן המשפחה המטפל, אלא גם על מקום העבודה שלו ועל המשק בכלל. 

ניהול הכפילות בין העבודה ובין הטיפול יכול להביא לקשיים כגון קשיי ריכוז בזמן העבודה, פגיעה ביעילות ובתפקוד בעבודה, 
לקיחת ימי חופש, הפסד שעות עבודה, פגיעה בקידום ובקריירה ואף לעזיבת עבודה או ליציאה לפנסיה מוקדמת, דבר שיש לו 

השפעה כלכלית רחבה. המטפלים נמצאים גם בסיכון לעומס פיזי, פסיכולוגי בריאותי וכספי.

אתגר זה של שילוב בין טיפול בבן משפחה לחיי העבודה צפוי להשפיע על שיעור הולך וגדל של אנשים בשנים הקרובות. חלקם 
של בני 65+ באוכלוסייה בישראל צפוי לעלות מ-11.3% בשנת 2017 ל-14.6% בשנת 2035, ובעקבות זאת צפוי לעלות גם שיעור 

בני המשפחה המטפלים בהורה זקן. 

מבחינת השלכות התופעה על המשק עולה כי 22% מן המועסקים מטפלים בבן משפחה במקביל לעבודתם. ההשלכות הכלכליות 
של הטיפול על התעסוקה מתבטאות בארבעה מישורים: עזיבה או אי כניסה לכוח העבודה, הפחתה של שעות עבודה או היעדרויות, 
הפחתה בפרודוקטיביות ופגיעה בקריירה. העלות של טיפול בבני משפחה למעסיקים בארה”ב מוערכת בין 17.1 ל-33.6 ביליון 
דולר, או 2,110 דולר לבן משפחה מטפל מועסק בשנה. התופעה מועצמת כיוון שהגיל השכיח לתמיכה באדם אחר הוא 64-45 

והוא גם הגיל שבו בדרך כלל אנשים מגיעים לשיא הקריירה שלהם, אחרי שפיתחו את המיומנויות הדרושות להם כדי להצליח.

בעקבות זאת פותחה בארגונים שונים בעולם מדיניות ידידותית לבני משפחה מטפלים. מדינות כזו יכולה להפחית עומס מעובדים, 
לסייע בגיוס ובשימור עובדים, להעלות מוטיבציה ולהקטין תחלופת עובדים. 

בשל ההכרה הגוברת בהשלכות שיש לטיפול בבן משפחה במקביל לעבודה, בשל הגידול הצפוי בשיעור הזקנים ובשיעורי 
התמיכה הבלתי פורמלית, ובשל התרומה האפשרית של תוכניות המסייעות להתמודדות עם הקונפליקט התפקידי בין משפחה 
לעבודה, פיתחו ג’וינט ישראל-אשל בשיתוף עם עמותת https://caregivers.org.il/( CGI-Caregivers Israel( תוכנית פיילוט 
)להלן: התוכנית( אשר מטרתה לסייע לעובדים המתמודדים עם קונפליקט זה. התוכנית תוכננה לפעול בשלושה ארגונים והורחבה 
לעשרה ארגונים בהיקף וברמות מעורבות שונות )ארבעה ארגונים תעשייתיים, שתי חברות תרופות, שלושה ארגונים חברתיים 

ומשרד ממשלתי אחד(. 

https://caregivers.org.il/
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התוכנית פעלה בשני מישורים: 

פיתוח מדיניות ידידותית למשפחה בארגון: העלאת רמת המודעות של ההנהלה ושל המנהלים לנושא ולצרכים של העובדים א. 
המטפלים בבן משפחה; מתן כלים למנהלים אשר יסייעו להם לתמוך בעובדים שלהם המתמודדים עם טיפול במקביל לעבודה. 

פיתוח שירותים לתמיכה ישירה בעובד: העסקת יועצי תמיכה שיסייעו בניהול טיפול ובתמיכה רגשית; פיתוח אתר אינטרנט ב. 
למתן מידע; ומתן שירותים נוספים במידת הצורך. 

עקב חדשנותה של התוכנית בישראל ומיעוט המחקר האמפירי בעולם על השפעת תוכניות מסוג זה, פנה ג’וינט ישראל-אשל 
למכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה ללוות את התוכנית במחקר הערכה. המחקר נערך בין השנים 2018-2015.

מטרות המחקר
מטרות המחקר הן לתת מידע למפעילי התוכנית, לארגונים המשתתפים ולג’וינט ישראל-אשל על היקף התופעה, וללמוד על 

הפעלת התוכנית ועל תרומתה הנתפסת הן ברמת הארגון והן ברמת הפרט. 

מטרות המחקר הספציפיות:

למפות בארגון את היקף התופעה של עובדים שהם גם בני משפחה מטפלים, ולבחון את השפעת הטיפול על עבודתם.  	

ללמוד על המדיניות הארגונית בנוגע לעובדים מטפלים לפני התוכנית ולאחריה. ובכלל זה קיום או אי-קיום מדיניות מובנית,  	
והסיוע שניתן בפועל לעובדים שהם בני משפחה מטפלים )למשל שעות גמישות, חופשות ללא תשלום(. 

ללמוד על שביעות הרצון מן התוכנית ועל תרומתה לכלל העובדים, לעובדים המטפלים בבן משפחה ולמנהלים.  	

שיטת המחקר
סקר מיפוי ארגוני ראשון )עשרה ארגונים( – סקר זה נערך בכל ארגון עם כניסתו לתוכנית. מטרת הסקר הייתה למפות את  	

התופעה בארגון ולהעלות את המודעות אליה בקרב העובדים והמנהלים. בעקבות הסקר נבנתה תוכנית פעולה ארגונית בנושא. 
על הסקרים השיבו בסך הכול 1,443 עובדים )40% היענות(.

מיפוי מסכם של תוכנית הפעולה הארגונית )עשרה ארגונים( – בכל אחד מן הארגונים נערך מיפוי מסכם של מאפייני הארגונים  	
ושל הפעולות הארגוניות שנעשו במסגרת התוכנית. המיפוי נעשה על ידי צוות המחקר על בסיס דיווחי הארגונים ובעזרת 

מפעילי התוכנית.

סקר ארגוני מסכם )שלושה ארגונים( – כשנתיים לאחר הסקר הראשון נערך סקר נוסף בשלושה ארגונים. על הסקר השיבו  	
435 עובדים )35% היענות(. 

ראיונות עומק )שלושה ארגונים( – נערכו 15 ראיונות עומק פתוחים פנים אל פנים בשלושה ארגונים. 	
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ממצאים

תוצאות סקר המיפוי הראשון )שמונה ארגונים מתוך עשרה שהשלימו את הסקר בתקופת המחקר(
סקר המיפוי הראשון נערך בארבעה ארגונים תעשייתיים, בחברת תרופות אחת ובשלושה ארגונים חברתיים. שיעור המטפלים 
מתוך המשיבים לסקר עמד על 52%, אך זו ככל הנראה הערכת יתר מתוך הנחה כי מטפלים ייטו יותר לענות לסקר. ההערכה היא 
שכ-25%-30% מן העובדים בארגון הם מטפלים. כמחצית מן המטפלים )49%( הגדירו את עצמם מטפלים עיקריים )בן המשפחה 

שנותן את עיקר העזרה(, ורוב המטפלים )62%( מטפלים בהורים זקנים.

רוב בני המשפחה המטפלים דיווחו כי נגרמה להם הפרעה לסדר היום )85%( וכי הם הפסידו ימי עבודה או שעות עבודה )81%( 
עקב הטיפול. נוסף על כך, 19% דיווחו כי הם שוקלים שינוי בתעסוקה )כגון צמצום המשרה( ו-13% ויתרו על קידום.

על השאלה ‘האם פנית למישהו בארגון’, השיבו בחיוב 40% מן העובדים )פנייה למשאבי אנוש – 9%, פנייה למנהל – 31%(.

הדרכים המועדפות לקבלת עזרה היו: ייעוץ אישי )70%(, קבלת מידע כתוב )55% קבלת מידע באינטרנט, 47% קבלת מידע מודפס( 
וקבלת עזרה במסגרת קבוצתית )36% היו מעוניינים להשתתף בסמינר, ו-22% בקבוצת תמיכה(.

46% מן המנהלים שהשיבו לסקר )n=339( אמרו שיש להם עובד שהוא בן משפחה מטפל, 34% אמרו שאין להם עובד מטפל, 
ו-20% השיבו שהם לא יודעים. כמחצית מן המנהלים היו מעוניינים לקבל הדרכה בנושא. 

הפעילות שנעשתה בארגונים )עשרה ארגונים(
מיפוי הפעילות הארגונית נעשה בארבעה ארגונים תעשייתיים, בשתי חברות תרופות, בשלושה ארגונים חברתיים ובמשרד ממשלתי 
אחד. בכל הארגונים בוצעה חשיפה/הדרכה להנהלה הבכירה או לצוות משאבי אנוש על ידי צוות CGI על אודות תופעת בני משפחה 
מטפלים במקום העבודה )בחלק מן הארגונים בפני יותר מפורום אחד(. בארבעה ארגונים נפגש צוות CGI עם מנכ”ל הארגון. ברוב 

הארגונים נערכה גם חשיפה לדרג ניהולי נמוך יותר, שבוצעה על ידי צוות CGI או על ידי צוות משאבי האנוש של הארגון.

בכל הארגונים הייתה גם הפצה פנימית לכלל העובדים של מידע על אודות התופעה. המידע הופץ במגוון אופנים, בהם: פרסום  	
בפורטל פנימי, לוח מודעות, דוא”ל, פלייר/גלויה, או סרטון.  

ברוב הארגונים )7( ניתנה לעובדים מטפלים האפשרות לפנות לקבלת ייעוץ אישי מצוות CGI )בשלושה ארגונים הוחלט שלא  	
להציע את השירות(. 

במחצית מן הארגונים ניתנו גם הרצאות או סדנאות לעובדים. בארבעה מתוך חמשת הארגונים שעשו זאת, הייתה הרצאה  	
אחת או שתיים, אולם באחד הארגונים היו שתי סדרות של הרצאות ובסך הכול נערכו 14 מפגשים. 

מחצית מן הארגונים בחרו להקים קבוצת עמיתים מעובדי הארגון שתוביל את התהליך.  	

בשלושה מן הארגונים כתבו מדיניות ארגונית בנושא בני משפחה מטפלים ושלושה ארגונים היו בתהליך של כתיבת מדיניות  	
בעת כתיבת הדוח.
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ארגונים שונים בחרו בפעילויות ייחודיות כגון הכנסת הנושא לאוריינטציה לעובדים חדשים, או הקמת אתר פנימי לעובדים  	
המרכז מידע על הנושא.

כדי לדרג את היקף הפעילות שנעשתה בארגונים ולאפשר השוואה ביניהם, ניתנו דירוגים לכל ארגון בכל תחום פעילות. דירוגים 
אלו סוכמו למדד אחד מסכם. מחישוב מדד זה עולה שארגון אחד קיבל ציון גבוה )83%(, שלושה ארגונים קיבלו ציון בינוני-גבוה 

)50%-75%(, ארבעה קיבלו ציון בינוני-נמוך )25%-50%(, ושניים קיבלו ציון נמוך )מתחת ל-25%(. 

הסבר אפשרי להבדל בין הארגונים הוא מידת שיתוף הפעולה שנוצר עם צוות משאבי האנוש של הארגון ומידת המעורבות של 
CGI בתכנון ובביצוע הפעילויות הארגוניות. 

שינויים לאורך זמן בארגונים )שלושה ארגונים( – השוואה בין סקר המיפוי הראשון לסקר המסכם
הסקר המסכם נערך בשלושה ארגונים, שניים חברתיים ואחד תעשייתי. שיעור העובדים המטפלים שנמצא בסקר המסכם דומה 

לזה שנמצא בסקר הראשון, ועומד על כמחצית מן המשיבים לסקר.

נמצא הבדל בין הארגונים בשיעור המטפלים העיקריים. בעוד בארגון התעשייתי הוא נשאר יציב )45%( בשני הסקרים, בארגונים 
החברתיים שיעורם היה נמוך יותר בסקר המסכם. 

בבחינת ההשפעה של הטיפול על העבודה עלו ממצאים דומים בסקר הראשון ובסקר המסכם. כך למשל בארגון חברתי א’, נמצא 
שיעור דומה של עובדים שדיווחו על הפסד שעות או ימי עבודה )79% לעומת 80%(, על הפרעה לסדר היום )61% לעומת 65%( 

ועל ויתור על קידום בעבודה )5% בשני הסקרים(. 

בין 33% ל-47% מן המשיבים אמרו כי הפעילות בנושא בני משפחה מטפלים העלתה את המודעות שלהם לנושא במידה רבה 
או רבה מאוד.  

56% מן המשיבים בארגון חברתי א’ וכ-40% מן המשיבים בארגון חברתי ב’ ובארגון תעשייתי א’ אמרו כי יש כתובת בארגון בנושא 
של בני משפחה מטפלים במידה רבה או רבה מאוד.

51% מן המשיבים בארגון חברתי א’ ו-41% מן המשיבים בארגון תעשייתי ב’ הסכימו כי הארגון עושה יותר למען עובדיו במידה 
רבה או רבה מאוד.

בסך הכול עלה כי כמחצית מן העובדים בארגון חברתי א’ וכ-40% בארגון תעשייתי ב’ דיווחו על מועילות הפעילות הארגונית.

עם זאת, לא בכל הארגונים חלה עלייה בשיעור העובדים המשתפים גורם בארגון במצבם כמטפלים. בעוד רמת השיתוף עלתה 
בארגון תעשייתי א’ )24% בסקר הראשוני ו-40% בסקר המסכם(, היא ירדה בארגון חברתי א’ )57% בסקר הראשוני ו-45% בסקר 

המסכם( ובארגון חברתי ב’ )49% בסקר הראשוני ו-39% בסקר המסכם(. 
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סיכום
מן המיפויים הארגוניים שנערכו עלה כי התופעה של בני משפחה מטפלים היא משמעותית בארגונים, ובני המשפחה המטפלים 

משלמים מחיר על טיפול במקביל לעבודה. 

המיפויים עזרו להעלות את המודעות הן של ההנהלה והן של העובדים לתופעה, וסייעו בתפירת תוכנית פעולה ארגונית  	
המותאמת לכל אחד מן הארגונים. ישנו הבדל בין הארגונים במספר הפעולות הארגוניות שנעשו ובאיכותן. יש ארגונים שהפעולות 

הארגוניות שנעשו בהם היו רבות ומגוונות, ויש ארגונים שבהם הפעילות הייתה מצומצמת מאוד. 

מיפוי הפעולות הארגוניות יכול לסייע בקביעת קריטריונים לפעולת CGI בארגונים בעתיד, ובקביעה עד כמה הארגון הוא ידידותי 
לבני משפחה מטפלים. 

מהסתכלות על תמונת המצב הארגונית לאורך זמן ועל פעולות התוכנית עולות כמה תובנות:

מן המיפוי החוזר של הנושא בארגון עלה כי התופעה של בני המשפחה מטפלים היא דינמית ומשתנה לאורך זמן, הן בשל  	
הצטרפות עובדים-מטפלים חדשים, והן בשל הצטרפות עובדים חדשים לארגון. כלומר, ההתייחסות הארגונית צריכה להישמר 

במודעות לאורך זמן כדי לתת פתרונות לעובדים המטפלים ה”חדשים”.

שלא כצפוי, השיח הארגוני לא היה רב יותר בכל שלושת הארגונים שנבדקו בסקר הארגוני המסכם, אלא רק באחד מהם. עם  	
זאת, העובדים שרואיינו ציינו כי התוכנית הגבירה את הלגיטימציה לדבר על הנושא, יצרה קבוצת שווים ונתנה שקט נפשי 

לעובדים שעבודתם לא תיפגע בשל הטיפול המקביל. 

עובדים שקיבלו סיוע ישיר מ-CGI או מקבוצת העמיתות ואלו שהשתתפו בסדנאות הביעו שביעות רצון מן העזרה, בייחוד  	
אלו שקיבלו תמיכה רגשית. 

בהפיכת ארגונים לידידותיים לבני משפחה מטפלים מושם דגש משמעותי על שינוי בתרבות הארגונית, ועל התפיסה כי עבודה  	
וחיי משפחה צריכים להשתלב זה עם זה. התרבות הארגונית של הארגונים, שאליהם נכנסה התוכנית, התייחסה מלכתחילה 
לעובד כאל אדם שלם, והפעילות בנושא בני משפחה מטפלים השתלבה בתפיסה הכללית של הארגון. יש לבחון בעתיד כיצד 

תוכנית כמו זאת יכולה להשתלב בארגונים בעלי תרבות ארגונית שונה. 
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