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 תקציר מנהלים
 

הצבת האדם במרכז ושיפור השירות במערכת הבריאות הם מיעדים אסטרטגיים של משרד 

הבריאות. בשנים האחרונות משרד הבריאות מוביל תכנית רחבה של סקרי חווית המטופל בבתי 

חולים כלליים, במרכזים לבריאות הנפש, במחלקות שיקומיות ובקהילה. תוצאות הסקרים 

 נהלים במערכת הבריאות והן לציבור הרחב. מתפרסמות בשקיפות מלאה הן למ

 – 2018נערך לראשונה בישראל בין החודשים מאי הסקר הלאומי במחלקות לגריאטריה כרונית 

 .  2019ינואר 

של מטופלים המאושפזים במחלקות סיעודיות ובמחלקות  1בני משפחה אוכלוסיית המרואיינים:

 לתשושי נפש.

מיטות של גריאטריה כרונית, קבוצה של  98בסקר הראשון השתתפו כל המוסדות המכילים מעל 

 מוסדות בגודל בינוני שנבחרו באופן אקראי ואשכול של קיבוצים בצפון הארץ. 

עם בני משפחה או ראיונות פנים אל פנים  2: הסקר בוצע באמצעות ראיונות טלפונייםשיטת הביצוע

עפ"י שאלון מובנה בשפה המועדפת על המרואיין )עברית או  בוצע ריאיוןהעם משפחות במוסדות. 

 . רוסית(

חבי הארץ. עבור מוסדות בר 99-בני משפחה של מטופלים מ 4,725 -סה"כ ברמה ארצית רואיינו כ
  ממצאים מפורטים עבור המוסד. מוצגיםמשיבים ומעלה  25כל מוסד עם 

ת ומתודולוגיה לביצוע הוגדרו ע"י ועדת היגוי ייעודית, בה לקחו חלק נציגי היחידו שאלון הסקר

השונות במשרד הבריאות, נציגי מקצועות וסקטורים שונים מבתי חולים גריאטריים ומוסדות 

 סיעודיים ונציגי מטופלים. 

מהאשפוז שאלות. מבין הנושאים שנבדקו בשאלון: שביעות רצון כללית  50-שאלון הסקר כלל כ

תחושה כי המטופל נמצא בידיים טובות. כמו כן, נשאלו  ,המוסד ונכונות להמליץ על במחלקה

ף המטופל ושיתו היחס צוות המחלקה, מתן מידע והסברים, העצמשאלות מעולמות תוכן הבאים: 

ומשפחתו, תפיסת טיפול ראוי במטופל, טיפול של המטפלים ממקצועות הבריאות )פיזיותרפיסטים, 

  סביבה ותנאים פיזיים. פאים בעיסוק, עובדים סוציאליים( ומגוון פעילויות פנאי למטופלים,מר

לצורך ניתוח והצגת הנתונים נבנו מדדים רוחביים למספר פריטים בשאלון )היו גם פריטים שלא 

נכללו בשום מדד(. המדדים נבנו ללא חלוקה לסקטורים מקצועיים, עפ"י חוזר המנכ"ל לקידום 

( 2TOPכל מדד חושב כממוצע של שיעור המטופלים המרוצים )המטופל במערכת הבריאות.  חווית 

                                                                 
 עבור כל מטופל רואיין בן משפחה אחד.   1

ראיונות טלפונים התבססו על רשימות אנשי הקשר של מטופלים המאושפזים בקוד של משרד הבריאות  2
 או על סמך רשימות אנשי הקשר שהתקבלו מהמוסדות. 



 
 

5 
 

בקרב בעלי הדעה בכל אחת מהשאלות הרלבנטיות. כמו כן, נבדקה המהימנות הפנימית של כל מדד 

 )אלפא קרונבך(.

 15%ועוד  בני/בנות המטופלים 60%נשים;  63%(: )משפחות המרואיינים מאפייני המדגם

 ועוד  ועפעמיים בשב-מבקרים פעם. כמחצית בני/בנות זוג המטופלים

 (. 58 הגיל החציוני הוא) 70 -50 הגילאים  בין 60%. פעמים בשבוע 3מבקרים מעל  38%

נכון למועד ביצוע הגיל החציוני של מטופלים . מחלקות סיעודיותמאושפזים במהמטופלים  73%

  שים. נ 70%. 85 הסקר 

תמונת מצב הארצית של כלל המטופלים במחלקות  את באופן נכון הסקר ייצגושממצאי  מנת על

מספר המיטות של גריאטריה  היחסאת  נערך שקלול המשקף ,ברחבי הארץ לגריאטריה כרונית

 מהמוסדות לבין כמות השאלונים  שנאספו  מכל מוסד. בכל אחד כרונית 

 

 להלן תוצאות המדדים ברמה הלאומית:

 

היו ממליצים על המוסד  78%מהמוסד בו שוהה המטופל. גבוהה הביעו שביעות רצון כללית  75%

)נמוך בהשוואה לסקרי חווית מטופל אחרים  ושיעור דומה חשים שהמטופל נמצא בידיים טובות

מכבד למטופל יחס  ים:בנושא קיימת . שביעות רצון גבוהה יותרשמבוצעים במערכת הבריאות(

ולעומתם שביעות  בנושאים אלו( 85%ו 86%ים סביבתיים )ממוצע ציונים של ותנאולמשפחתו 

 -ו 68%הרצון הממוצעת נמוכה בנושא המידע ותיאום הציפיות כמו גם מהעצמה ושיתוף )ממוצע 

 בהתאמה(. 73%

 

במוסדות קיבוציים בהשוואה לפי גודל המוסד נמצאה אינדיקציה לשביעות רצון גבוהה יותר 

הפערים אינם מבוהקים. פערים מובהקים נמצאו בין מוסדות גדולים לגדולים , אם כי קטנים

עוד . מיטות 200 -מיטות מרוצים יותר מאשר במוסדות עם יותר מ 98-200מאוד, במוסדות עם 

 .עולה כי שביעות הרצון מעט גבוהה יותר ממחלקות תשושי הנפש בהשוואה למחלקות הסיעודיות
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באדיבות, התחשבות  יחס הצוות למטופלים, כפי שעולות בסקר,  הן סיעודייםמוסדות של  החוזקות

(, קבלת טיפול ע"י המטופלים בזמן שנתפס ע"י 92%בצרכים דתיים ותרבותיים של מטופלים )

סבורים שלמטופלים יש מספיק  81%(, תנאים סביבתיים של המחלקות.  93%המשפחות כסביר )

 במהלך שעות היום.  פעילויות הפנאי זמינות ומתאימות

 

הניכרים של הסקר: רק שליש מהמשפחות השיבו כי אחת לכמה חודשים מתקיימת  האתגרים בין 

המטפלים )כוחות עזר( נתפסים כאכפתיים פגישת תיאום ציפיות ועדכונים עם צוות המחלקה. 

 מהמקרים.  79%ב רק ומכבדים 

רבע מהמשפחות סבורות כי במחלקות אין מספיק אנשי צוות שיכולים לסייע למטופל בעת הצורך. 

השיבו כי המוסד מתחשב ברצונו של המטופל בקביעת סדר היום. אחוז זהה מעריך כי כמות  71%

הטיפולים הניתנים ע"י פיזיותרפיסטים מספק את צרכי המטופלים. מעל רבע מהמטופלים אינם 

 ת האוכל. מרוצים מרמ

עלה מהסקר כי שביעות הרצון במחוזות צפון, תל אביב ואשקלון מעט גבוהה   בהשוואה בין מחוזות

 יותר במרבית המדדים.

 

 :קיימים מאפיינים המובילים לשביעות רצון נמוכה יותר, לדוגמהנמצא כי  תוח רב משתנייבנ

מיטות  200מעל מאוד גדולים מוסדות במטופלים , יותרמטופלים במוסדות עם סל איכות נמוך 

בניתוח דו מימדי כי  ף נמצא, הן בניתוח הרב משתני והןס. בנו90 -מטופלים שגילם פחות מו

מלווים שמבקרים את משפחותיהם יותר, פחות מרוצים באופן כללי מהמוסד )לא ניתן לקבוע 

ותר רואה האם שביעות הרצון הנמוכה מובילה לביקורים תכופים יותר או שמא מי שמבקר י

 יותר דברים שהוא אינו שבע רצון מהם(. ונחשף ל

 

נמצא  הגורמים המשפיעים על תחושת המטופלים בידיים טובותבמודל רגרסיה רב משתני לבחינת 

, צוות כוחות העזר נוהגים באכפתיות ובכבוד(: 2R=%48כי לפרמטרים הבאים השפעה מירבית )

המחלקה פועל לשמירה על בטיחות המטופל ומניעת טעויות רפואיות, יחס אחים ואחיות 

למטופלים ולמשפחות, עבודת צוות המחלקה בתיאום ובשיתוף הפעולה ודאגה לכך שהמטופל 

 יהיה נקי ומסודר. 

במוסד הזה למקרים הפוגעים בכבוד המטופל או למקרים של  והאם נחשפהמרואיינים נשאלו "

 נמצאו בקרב  מי שמבקרים גבוהים יותר שיעורהשיבו בחיוב.  8%-כ –" אלימות כלפי המטופלים?

 בתדירות גבוהה במוסד בהשוואה לתדירות נמוכה ומלווים שהן נשים. 

נחשפו לאפליה שהופנתה כלפי מטופלים, לא נמצאו הבדלים בין קבוצות  ציינו כי 3% -פחות מ

 שונות.

על מנת לאפשר צפייה בממצאי הסקר בחתכים שונים, כחלק מקידום תפיסת השקיפות במערכת 

לציבור הרחב ולעוסקים  BIהבריאות,  ולצורך למידה ושיפור, הממצאים מוחצנים במערכת 
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במערכת הבריאות המציגה את המידע בצורה מודולרית ומאפשרת יצירת שאילתות לפי דרישת 

  ך אתר האינטרנט של משרד הבריאות(. הקורא )הגישה למערכת דר
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 מטרות הסקר הלאומי
המטופלים המאושפזים במוסדות של משפחות הבעיני  חוויית המטופל את הסקר נועד לבחון

הסקר הינו סקר לאומי שמבוצע לראשונה ע"י משרד  סיעודיים )מחלקות סיעודיות ותשושי נפש(. 

 הבריאות במוסדות סיעודיים.

 מטרות הסקר

 :לאומית רמה

 במוסדות סיעודיים המטופל וחווית השירות שיפור 

 ומשפחתו במפגש עם מוסד סיעודי  המטופל העצמת 

 והנהלות המוסדות הבריאות משרד ותחושותיהם להנהלת המטופלים חווית שיקוף 

 מדידה רציפה ושיקוף המידע לציבור 

 :המוסדות רמת

 סיעודיים במוסדות המטופל השירות וחווית לשיפור נושאים איתור 

 דומים למוסדות השוואה יכולת 

 ושיפור הנושאים שאותרו כחולשות.  ממצטיינים למידה 

 

 מתודולוגיה

 שאלון הסקר

במשרד  ותהשונמיחידות לצורך בניית המחקר הוקמה ועדת היגוי ייעודית, בה היו שותפים נציגים 

הסיעוד, חטיבת הרפואה(, נציגים מסקטורים שונים  הבריאות )אגף השירות, גריאטריה, מינהל

במוסדות סיעודיים ונציגי מטופלים. ועדת ההיגוי בנתה את שאלון המחקר ואת המתודולוגיה בה 

. על סמך תוצאות התיקוף 2017שאלון הסקר עבר תהליך תיקוף בשני מוסדות בקיץ  יבוצע המחקר.

 . 3גובש השאלון הסופי

שאלון: שביעות רצון כללית מהאשפוז במחלקה ונכונות להמליץ על מבין הנושאים שנבדקו ב

המוסד, תחושה כי המטופל נמצא בידיים טובות. כמו כן, נשאלו שאלות מעולמות תוכן הבאים:  

, העצמה תפיסת טיפול ראוי במטופל, מידע ותיאום ציפיות עם המשפחה, וכבוד למטופליחס 

לים ממקצועות הבריאות )פיזיותרפיסטים, מרפאים ושיתוף המטופל ומשפחתו, טיפול של המטפ

 בעיסוק, עובדים סוציאליים( ומגוון פעילויות פנאי למטופלים, סביבה ותנאים פיזיים.  

                                                                 
 .1שאלון הסקר מוצג בנספח  3
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 אוכלוסיית המחקר

בני משפחה של המטופלים המאושפזים במחלקות סיעודיות ובמחלקות לתשושי נפש. עבור כל 

צע עפ"י שאלון מובנה בשפה המועדפת על המרואיין מטופל רואיין בן משפחה אחד.  הריאיון בו

 )עברית או רוסית(. 

 שיטת הדגימה ואופן ביצוע הסקר

מיטות של גריאטריה כרונית,  98כל המוסדות המכילים מעל  תהשתתפוהוחלט על  בסקר הראשון

 קבוצה של מוסדות בגודל בינוני שנבחרו באופן אקראי ואשכול של קיבוצים בצפון הארץ. 

משפחות העם בני משפחה או ראיונות פנים אל פנים עם  4הסקר בוצע באמצעות ראיונות טלפוניים

  במוסדות.

משפחות המטופלים המאושפזים בקוד של משרד הבריאות  כללה אתמסגרת הדגימה הראשונית 

אנשי רבים של טלפונים חסרים המשרד(. לאור העובדה כי ברשימה זו היו  מלא או חלקי של )במימון

האפשרות  ניתנהמוסד לכל  נעשתה פניה למוסדות המשתתפים בסקר עם שתי חלופות.  ,הקשר

של  למשרד הבריאות את הטלפוניםביותר עבורו: א. המוסד יעביר  מההמתאיהחלופה לבחור את 

מפגש משפחות אליו יגיע צוות המוסד ידאג לארגן לטובת סקר טלפוני, ב. אנשי הקשר של מטופלים 

 . לטובת ביצוע ראיונות פנים אל פנים סוקרים

בחרו לארגן מפגש  ן של מוסדותומספר קט של טלפונים מרבית המוסדות בחרו להעביר רשימות

 .לא גבוהה, נערכה גם להם השלמה טלפוניתיחסית אך בשל היענות  ,משפחות

 ים אל פניםפנמעט סקרי כאמור ו(  מרואיינים 4410, 93.3%) כסקר טלפונימרבית הראיונות נערכו 

   .(315, 6.7%)עם המשפחות במוסדות

)בכולם  מוסדות במחלקות לגריאטריה כרונית 99-ב ראיונות 4725סה"כ נכללו בניתוח הנתונים 

 מחלקות לתשושי נפש(.השיבו גם על המוסדות מרבית ההיו מחלקות סיעודיות, ב

של כלל המטופלים במחלקות תמונת מצב הארצית  את שממצאי הסקר ייצגו באופן נכון  מנת על

מספר המיטות של גריאטריה  נערך שקלול המשקף את היחס ברחבי הארץ, לגריאטריה כרונית

לבין כמות השאלונים  שנאספו  מכל מוסד. המשקל המקסימלי נקבע  5כרונית בכל אחד מהמוסדות

 .2.5על 

וח משמעותו הבדל וכל הבדל המצוין בד 95%מובהקות ההבדלים בממצאים נבדקה ברמת בטחון 

 מובהק סטטיסטית, אלא אם צוין אחרת. 

  

                                                                 
ראיונות טלפונים התבססו על רשימות אנשי הקשר של מטופלים המאושפזים בקוד של משרד הבריאות  4

 או על סמך רשימות אנשי הקשר שהתקבלו מהמוסדות. 
 2019נכון לינואר  5
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 מאפייני המוסדות שנסקרו:

 
 

 מס' מוסדות
מס' 

 מרואיינים

 4725 99 סך כל המוסדות כלל המדגם

 סוג מחלקה
 3291 99 סיעודי

 1253 89 תשוש נפש

 גודל מוסד

 86 10 בצפוןקיבוצים 

 367 15 מוסדות בגודל בינוני

 2359 56 כרונית  מיטות גריאטריה 98-200 

גריאטריה  מיטות 201מעל 

 כרונית
18 1913 

 מחוז

 720 25 צפון

 199 6 ירושלים

 643 13 חיפה

 977 17 תל אביב

 389 8 דרום

 525 7 אשקלון

 1272 23 מרכז

 6סל איכות

 587 19 (11-13איכות נמוכה )

 1768 43 (14-15איכות בינונית )

 2370 37 (16-17גבוהה ) איכות

 פרוגרמה

 2725 54 פרוגרמת ביניים

 931 24 לא עמד בפרוגרמה

 1069 21 פרוגרמה חדשה

 

 שיטת ניתוח והצגת הממצאים בדו"ח

 שקלול המדגם
מצב הארצית של כלל המטופלים במחלקות התמונת  את שממצאי הסקר ייצגו באופן נכון  מנת על

שבין  יחסהמשקף את  . שקלול זהלתיקון המדגםנערך שקלול  הארץ,ברחבי  לגריאטריה כרונית

לבין כמות השאלונים שנאספו  מכל , מספר המיטות של גריאטריה כרונית בכל אחד מהמוסדות

 מוסד. 

                                                                 
 2018בהתבסס על בקרות משרד הבריאות, נכון לנובמבר  6
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 הגדרות שיעור המרוצים

ההגדרות להבעת שביעות רצון לפי תשובות המרואיין, בהיגדי השאלון השונים, נקבעו לפי סוג 

 להלן פירוט ההגדרות לשאלות השונות: השאלה.

 : אופן חישוב שיעור המטופלים המרוצים בכל אחת מהשאלות1לוח 

 )בקרב בעלי הדעה( קריטריונים לשביעות רצון סוג השאלה

הערכת שביעות רצון כללית  | נכונות 

 להמליץ על בית החולים
 (10עד  1)בסולם של  8-10מתן ציונים 

 בחינת רמת ההערכה לנושאים שונים 

( TOP2שתי התשובות הגבוהות ביותר )אחוז המשיבים 

 באחד מסולמות ההערכה הבאים:

 | בדרך כלל לא | בכלל לא תמיד | בדרך כלל כן -

| במידה בינונית |  במידה רבה מאד | במידה רבה -

 בכלל לא

האם יש מספיק מקומות נוחים עבור 

במרפסות/ המטופל לשבת בחצר / 

  שטחים ציבוריים?

 מתוך האפשרויות: כן/לא חיוביתתשובה 

האם אחת לכמה חודשים מזמינים 

אתכם לישיבת תיאום ציפיות 

ועדכונים עם אנשי צוות המחלקה 

 )רופא, אחות, עובדת סוציאלית(? 

 מתוך האפשרויות: כן/לא חיוביתתשובה 

 

 יצירת המדדים

שאלות. בתום ביצוע הראיונות נוצרו מדדים המסכמים את עולמות  50מעל שאלון הסקר כלל 

 להלן פירוט המדדים וההיגדים המרכיבים אותם:התוכן שנבדקו בשאלון. 

 Cronbach's Alpha 0.683 :יחס וכבוד למטופל ולמשפחתו

 באיזו מידה אתה מרגיש שהרופאים מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד? .1

שהאחים והאחיות במחלקה מתייחסים אל המטופל באדיבות באיזו מידה אתה מרגיש  .2

 ובכבוד?

באיזו מידה אנשי כוחות העזר )המטפלים( נוהגים באכפתיות ובכבוד כשהם מטפלים  .3

 במטופל?

 באיזו מידה הרגשת שהפיזיותרפיסטים מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד? .4
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 בות ובכבוד?באיזו מידה הרגשת שהמרפאים בעיסוק  מתייחסים למטופל באדי .5

 באיזו מידה  הצוות המטפל שומר ומכבד את פרטיות המטופל? .6

 האם הצוות מתחשב בצרכים הדתיים והתרבותיים של המטופל? .7

 ?שלךומתייחסים לשאלות ולחששות  לךבאיזו מידה האחים והאחיות במחלקה מקשיבים  .8

 באדיבות ובכבוד? אליךבאיזו מידה הינך מרגיש שהעובד/ת הסוציאלי/ת מתייחס/ת  .9

 בעת הצורך?  עבורךבאיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת מהווה מקור תמיכה  .10

 Cronbach's Alpha 0.818 טיפול ראוי:מדד 

 באיזו מידה  הצוות דואג לכך שהמטופל יהיה נקי ומסודר?  .1

 האם אתה חושב שהמטופל מקבל את הטיפול שהוא נזקק לו בזמן סביר?  .2

מספיק אנשי צוות שעוזרים למטופלים בעת הצורך )לדוגמא,  האם, לדעתך, במחלקה יש .3

 עזרה להתלבש במילוי צרכים בסיסיים, עזרה בקבלת חפצים וכד'(? 

 באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מאופן ההאכלה .4

באיזו מידה אתה מרגיש שצוות המחלקה פועל לשמירה על בטיחות המטופל ולמניעת  .5

 טעויות רפואיות? לדוגמא: זיהוי חולה, רגישות לתרופות, מניעת נפילות וכו' 

האם לדעתך חפציו האישיים של המטופל נשמרים היטב במוסד? )לדוג' שיניים תותבות,  .6

 מכשירי שמיעה, בגדים אישיים, משקפיים( 

 Cronbach's Alpha 0.695 מתן מידע ותיאום ציפיות:דד מ

באיזו מידה בהירות ההסברים שאתה מקבל מהרופאים על מצב המטופל ברורים ומובנים  .1

 לך?

האם אנשי הצוות מעדכנים אותך מיוזמתם על השינויים במצבו הרפואי והנפשי של  .2

 המטופל?

פיות ועדכונים עם אנשי צוות האם אחת לכמה חודשים מזמינים אתכם לישיבת  תיאום צי .3

 המחלקה )רופא, אחות, עובדת סוציאלית(? 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת מהווה מקור מידע והכוונה במימוש זכויות? )למשל   .4

 זכויות בנושא טיפולי שיניים, דמי כיס או זכויות של ניצולי שואה(

 ותיך?באיזו מידה אנשי הצוות זמינים לשוחח איתך ולענות על שאל .5

 Cronbach's Alpha 0.521: מדד העצמה ושיתוף

במידה בה היית בטיפול והעדפותיך נלקחות בחשבון,  אותךעד כמה אנשי הצוות משתפים  .1

 מעוניין?

עד כמה המוסד מתחשב ברצונו של המטופל בקביעת סדר היום )לדוג' השכבה, השכמה,  .2

 מקלחת, מנוחה(?

 Cronbach's Alpha 0.747 ותעסוקה:מדד טיפול מקצועות הבריאות, פנאי 

 האם למטופל יש מספיק פעילויות פנאי זמינות ומתאימות לצרכיו במהלך היום? .1
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 באיזו מידה הצוות מעודד את המטופל לקחת חלק בפעילויות הפנאי? .2

 באיזו מידה כמות הטיפולים שניתנים  ע"י הפיזיותרפיסטים מספקת את צרכי המטופל?  .3

 פולים שניתנים  ע"י המרפאים בעיסוק מספקת את  צרכי המטופל? באיזו מידה כמות  הטי .4

 Cronbach's Alpha 0.763 מדד תנאים סביבתיים:

 באיזו מידה נשמר השקט בשעות המנוחה והלילה בחדרו של המטופל? .1

 באיזו מידה אתה מרוצה מרמת הניקיון במחלקה )חדר, שירותים, שטחים ציבוריים וכו'(? .2

 רצון מזמינות מגבות, מצעים, שמיכות, בגדים שניתנים למטופל?באיזו מידה אתה שבע  .3

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מרמת האוכל המוגש במוסד )התאמה אישית, התחשבות  .4

 בהעדפות המטופל, גיוון התפריט(?

 באיזו מידה המוסד  משרה אוירה חמה ונעימה? .5

 ות/ שטחים ציבוריים? האם יש מספיק מקומות נוחים עבור המטופל לשבת בחצר / במרפס .6

 )בנוסף לכל השאלות והמדדים(. הציון הינו ממוצע של שלוש ב הציון המסכם של חווית המטופלושיח

שאלות התוצאה )שביעות רצון כללית, המלצה, טיפול בידיים טובות( ושל המדדים. כל אחד 

 מהפרמטרים קיבלו משקל זהה במודל.  

 

 שאלות נוספות

 :, אשר לא שויכו לאף מדד ואינם מהווים חלק מהציון המסכםהבאותבנוסף נשאלו השאלות 

איזו מידה אתה מרגיש שהצוות המטפל עובד בתיאום ובשיתוף פעולה )בינם לבין עצמם( בכל ב -

 מה שקשור לטיפול בבן המשפחה שלך ?

ת במוסד הזה למקרים הפוגעים בכבוד המטופל או למקרים של אלימות כלפי האם נחשפ -

 ים?המטופל

אם אתה חש שבן המשפחה שלך חווה פגיעה או אפליה על רקע של גיל, לאום, עדה, מין, מוגבלות ה -

 פיזית או נפשית?

 

 מקרא לסימון הבדלים מובהקים

 .7P<0.05, 95%ברמת בטחון של על מנת לבחון את מובהקות ההבדלים נערכו מבחנים סטטיסטיים 

 סומנו באמצעות חץ < המציג גדול מ/קטן מ.בגרפים המופיעים בדו"ח, הבדלים מובהקים 

 בטבלאות המופיעות בדו"ח הבדלים מובהקים סומנו באמצעות צבעים:

                                                                 
להשוואה בין קבוצות  correction Bonferroniוכללו  SPSSמבחני המובהקות נערכו באמצעות  7

 מרובות. יתכנו פערים שבמבחן פחות מחמיר היו יוצאים מובהקים. 
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 נמוך באופן מובהק  

 גבוה באופן מובהק 
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 פרופיל המדגם
 )ללא משקלות לתיקון הטיית הדגימה ברמה הארצית(. מאפייני המדגםבפרק זה מוצגים 

 מאפייני המטופלים

 : מאפייני המטופלים1טבלה 

 אחוז שכיחות 

מה השפה העיקרית שהמטופל/ת 

 ?מדבר/ת

 36.5% 1692 עברית  

 45.0% 2083 רוסית 

 4.1% 191 ערבית 

 0.6% 28 אמהרית 

 0.8% 39 אנגלית 

 12.9% 599 אחר

 30.5% 1435 מטופל  מגדר

 69.5% 3274 מטופלת 

 13.3% 619 70עד  גיל המטופל

71- 90 2943 63.2% 

 23.5% 1095 ומעלה 91 

 72.4% 3291 סיעודי סוג אשפוז

 27.6% 1253 תשוש נפש

האם האשפוז הוא פרטי או דרך הקוד 

 ?של משרד הבריאות

 5.6% 254 פרטי

 94.4% 4304 הקוד של משרד הבריאות

 0.0% 0 לא ענה

 31.2% 1474 ר ציבורי"מלכ המוסד בעלות

 68.8% 3251 פרטי

 1.8% 86 קיבוצים בצפון גדול המוסד לפי מספר המיטות

 7.8% 367 קטן

 49.9% 2359 200 גדול עד

 40.5% 1913 200גדול מעל 

 56.4% 2613 עד שנתיים )נכון למועד ביצוע הסקר(שפוזאמשך 

 23.9% 1108 שלוש עד ארבע

 19.7% 911 חמש ומעלה

 15.2% 720 צפון מחוז

 4.2% 199 ירושלים

 13.6% 643 חיפה

 20.7% 977 תל אביב
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 אחוז שכיחות 

 8.2% 389 דרום

 11.1% 525 אשקלון

 26.9% 1272 מרכז

 100.0% 4725 סה"כ

 

 שיבים )בני משפחה וקרובים שהשיבו לסקר(ממאפייני ה

נשים. שיעור דומה  (60% -כ) רביתםמהמטופלים, ו הינם בני/בנות (60% -מרבית המרואיינים )כ

העידו שהם מגיעים לפחות פעם בשבוע  88% -הינם בעלי השכלה על תיכונית או אקדמאית. כ

 לביקור.

 

 : מאפייני המשיבים2בלה ט

 36.9% 1743 זכר מין המרואיין

 63.1% 2982 נקבה

 27.5% 1258 50 -18 גיל המרואיין

51-60 1376 30.1% 

61- 70 1405 30.7% 

71+ 535 11.7% 

 3.4% 159 יסודית השכלת המרואיין

 27.1% 1279 תיכונית

 16.1% 759 על תיכונית לא אקדמאית

 44.3% 2094 אקדמאית

 9.2% 434 מסרב להשיב 

נסה/י להעריך את תדירות הביקורים שלך 

 :מוסדב

 39.1% 1793 פעמים בשבוע 3 -מעל ל

 49.3% 2259 ם בשבועפעמי-פעם

 6.2% 285 פעם בשבועיים

 4.0% 185 פעם בחודש

 1.4% 62 חודש ומעלה

 14.5% 683 בן/בת זוג ?מה קרבתך למטופל

 60.1% 2840 בן או בת המטופל/ת

 4.2% 200 נכד/נכדה

 19.6% 926 אחר

 0.5% 25 מטפל/ת

 1.1% 51 סרב
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 סיעודיים המטופל במוסדותחווית  נתונים מסכמים –תמונת מצב ארצית 

 : ציוני המדדים ברמה הלאומית1גרף 

 

, דרגו את שביעות מרוצים מאוד 44%) הביעו שביעות רצון כללית מהמוסד בו שוהה המטופל 75%

היו ממליצים על  78%. (5 -ל  1מאוד לא מרוצים, דרגו את שביעות רצונם בין  8% -ו 10או  9רצונם 

 המוסד ושיעור דומה חשים שהמטופל נמצא בידיים טובות. 

בנושאים  85%ו 86%שביעות רצון גבוהה יותר בנושאים: יחס ותנאים סביבתיים )ממוצע ציונים של 

כמו גם  עם המשפחות;  ולעומתם שביעות הרצון נמוכה בנושא המידע ותיאום הציפיות אלו(

 בהתאמה(. 73% -ו 68%ע מהעצמה ושיתוף )ממוצ

 

 המדד המסכם

 התפלגות התוצאות במוסדות )ממוצע( -: תיאור מדד הציון המסכם של חווית המטופל3טבלה 

 אחוז טווח 

 48% מוסד עם ציון מנימלי
 73% 25%אחוזון 

 79% חציון
 84% 75%אחוזון 

 92% מקסימום
 78% ממוצע

 

וחות ההשוואה שכן נ( לצורך 78% -המסכם מוצג כאחוז )הציון המסכם מוצג כ לאורך הדוח המדד

 הוא בנוי בדומה למדדים המרכיבים אותו בהתבסס על המביעים שביעות רצון בכל מדד.

 

על מנת להבין את חשיבות המדדים והשפעתם על מדדי התוצאה נערך ניתוח רגרסיה רב משתנית 

הקשר שבין המדדים בנושאים השונים לבין מדדי  את עוצמתלינארית, באמצעותו ניתן לכמת ולדרג 

ותנאים סביבתיים הם למטופל ולמשפחתו  , לצד יחס וכבודראויטיפול ש. מהניתוח עולה התוצאה

 הקשר החזק ביותר לשלושת מדדי התוצאה.  יבעל
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נמצא מקדם מובהק לכל  במדדי התוצאה. באמצעות ששת המדדים הוסברה כמחצית מהשונות

 המדדים.

 : תוצאות רגרסיה ליניארית לבחינת השפעת מדדי התוכן המסכמים על מדדי התוצאה4טבלה 

  
שביעות רצון 

 כללית
 המלצה בידיים טובות

 2R( 49% 48% 52%( מוסברתהשונות האחוז 

 βמקדם  βמקדם  βמקדם   

 0.274 0.28 0.259 מדד טיפול ראוי

 0.244 0.119 0.187 מדד תנאים סביבתיים

 0.207 0.239 0.243 מדד יחס וכבוד

 0.063 0.078 0.038 מדד העצמה ושיתוף

 0.058 0.096 0.086 מדד מידע ותיאום ציפיות

טיפול מקצועות הבריאות ופעילויות פנאי/ מדד 

 תעסוקה
0.048 0.04 0.038 

 

צאה ועל מנת לתעדף בין המדדים השונים  הוצגו בגרף ציוני המדדים למול הקשר שלהם למדד הת

מוצג   X -בציר הציון המדד ו צגומ  Y -בציר ה  , על פי הרגרסיה שהוצגה לעיל.ות"ב"ידיים טו

 ( על פי הרגרסיה. betaהמתאם של כל מדד למשתנה ידיים טובות )

 

 

חשוב לשפר את  בידיים טובותהטיפול לתחושת "מדד הטיפול הראוי" בשל הקשר החזק של 

 במדד זה. התוצאה הבינונית שהתקבלה
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עלה מהסקר כי שביעות הרצון במחוזות צפון, תל אביב ואשקלון מעט גבוהה   בהשוואה בין מחוזות

 יותר בהשוואה למחוז ירושלים, במרבית המדדים.

 

 מדדי תוצאה - : השוואה בין מחוזות2גרף 

  

 

 מדדים -: השוואה בין מחוזות3גרף 

 

 מאפייני המוסדות והאשפוזתמונת מצב ארצית לפי 

 בהשוואה לפי גודל המוסד נמצאה אינדיקציה לשביעות רצון גבוהה יותר במוסדות הקטנים

 98-200עם , אם כי הפערים אינם מבוהקים. פערים מובהקים נמצאו בין מוסדות )קיבוצים בצפון(

רוצים יותר מיטות מ 200 -98במוסדות עם  מיטות: 200מעל  גדולים מאודבין המוסדות הלמיטות 

 מיטות.  200 -מאשר במוסדות עם יותר מ
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 : השוואה בין מוסדות גדולים וגדולים מאוד4גרף 

 

 : השוואה בין מחלקות סיעודיות ומחלקות לתשושי נפש5גרף 

 

 עולה כי שביעות הרצון מעט גבוהה יותר במחלקות תשושי הנפש בהשוואה למחלקות הסיעודיות

 .(3-4%)אם כי מדובר בהפרש של 

 

ה בסל האיכות של המוסד מלווה יפערים בשביעות הרצון נמצאו גם בחיתוך על פי סלי איכות. עלי

ג סל איכות של המוסד . קיים קשר חיובי חלש בין דירוהמשפחות בעליה קלה בשביעות הרצון

 (.Pearson) 0.056והציון הכללי  0.085בבקרות לבין שביעות הרצון 
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 : מדדי חווית המטופל לפי סלי איכות6גרף 

 

 

 

 : מדדי חווית המטופל לפי בעלות המוסד )פרטי/ציבורי(7גרף 

 

 
 

, הן באופן כללי טובה יותר בהשוואה למוסדות פרטייםציבוריים כי חווית המטופל במוסדות  רניכ

תוצאה דומה במדד טיפול ראוי ומדד  )במדדי התוצאה( והן במרבית המדדים הפרטניים )למעט

 (.ופעילויות הפנאי טיפול מקצועות הבריאות
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 קשר בין מדדי התוצאה

 כצפוי, נמצאו קשרים חזקים בין כל מדדי התוצאה. 

 

 : פירוט הקשרים הסטטיסטיים בין מדדי התוצאה עצמם5טבלה 

 השאלה

שביעות רצון 

 כללית

מטופל בידיים 

 בטובות

 המלצה

Pearson 

Correlation 

Pearson 

Correlation 

Pearson 

Correlation 

רצונך אנא דרג את שביעות 

הכללית מאשפוז המטופל במוסד 

, 10עד  1הסיעודי על סולם של 

פירושו  10פירושו גרוע ו 1כאשר 

 מצוין

1 .724** .738** 

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שבן 

המשפחה שלך מטופל בידיים 

 בטובות?

.724** 1 .659** 

אם מישהו בקרבתך יזדקק 

לאשפוז סיעודי, האם תמליץ/י לו 

הזה ? אנא  להתאשפז במוסד

 10כאשר  110דרג/י בסולם בין 

פירושו שלא  1בטוח שתמליץ ו

 תמליץ כלל

.738** .659** 1 

 

 קשר בין מרכיבי המדדים )שאלות הסקר( למדדי התוצאה

ומעלה(  0.5)נמצא קשר בין כל שאלות הסקר לשלושת מדדי התוצאה. קשרים חזקים במיוחד 

הטיפול הראוי, כמו גם שאלת שאלות והכבוד ו נמצאו בין מדדי התוצאה לבין שאלות היחס

 התיאום בתוך אנשי הצוות.

לבין יתר  מדד התוצאה "טיפול בידיים טובות": פירוט הקשרים הסטטיסטיים בין 6טבלה 
 שאלות הסקר

 .לה, כולם מובהקיםומע 0.5 -מוצגים קשרים מ

 מטופל בידיים בטובות השאלה
Pearson Correlation 

באיזו מידה אנשי כוחות העזר נוהגים 
 באכפתיות ובכבוד כשהם מטפלים במטופל?

0.633 
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 מטופל בידיים בטובות השאלה
Pearson Correlation 

באיזו מידה אתה מרגיש שצוות המחלקה 
פועל לשמירה על בטיחות המטופל ולמניעת 
טעויות רפואיות? לדוגמא: זיהוי חולה, 

 רגישות לתרופות, מניעת נפילות וכו'

0.619 

מרגיש שהאחים והאחיות באיזו מידה אתה 
במחלקה מתייחסים אל המטופל באדיבות 

 ובכבוד?
0.611 

באיזו מידה האחים והאחיות במחלקה 
מקשיבים לך ומתייחסות לשאלות ולחששות 

 שלך?
0.601 

באיזו מידה אתה מרגיש שהצוות המטפל 
עובד בתיאום ובשיתוף פעולה )בינם לבין 

המשפחה עצמם( בכל מה שקשור לטיפול בבן 
 שלך ?

0.573 

באיזו מידה הצוות דואג לכך שהמטופל יהיה 
 0.569 נקי ומסודר?

באיזו מידה אתה מרגיש שהרופאים 
 0.565 מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד?

באיזו מידה המוסד משרה אוירה חמה 
 0.537 ונעימה?

האם אתה חושב שהמטופל מקבל את 
 0.526 הטיפול שהוא נזקק לו בזמן סביר?

באיזו מידה אנשי הצוות זמינים לשוחח 
 0.517 איתך ולענות על שאלותיך?

עד כמה אנשי הצוות משתפים אותך בטיפול 
והעדפותיך נלקחות בחשבון, במידה בה היית 

 מעוניין?
0.509 

באיזו מידה ההסברים שאתה מקבל 
מהרופאים על מצב המטופל ברורים ומובנים 

 לך ?
0.503 

 P<0.05 Pearson Correlation** מובהק 
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  תמונת מצב ארצית לפי מאפייני המשיבים
לבין שביעות הרצון של בני  ,הביקור של בני המשפחה בין תדירות הביקור ומועדיקשר  נמצא

 המשפחה באופן כללי ובמדדים השונים.

באופן כללי וניכרת אינדיקציה לירידה  יםבתדירות רבה, פחות מרוצ יםמגיעהמדווחים כ משיבים

 , המגיעים יותר, בקרב אלויוצא דופן מדד המידע וההעצמה. גם בשביעות הרצון מהיחס והטיפול. 

יותר )אם כי עדיין נמוכה( בהשוואה למגיעים  השביעות הרצון מהמידע וההעצמה מעט גבוה

 בתדירות נמוכה יותר.

 והצהריים מרוצים יותר מאחרים.עוד נמצא כי מי שמבקרים בשעות הבוקר 

 : מדדי חווית לפי תדירות הביקורים8גרף 

 
 

 : מדדי חווית המטופל לפי מועד הביקור9גרף 

 

די חווית הטיפול דבנוסף, נבדק הקשר בין משך הזמן בו מאושפז המטופל במוסד לתוצאה במ

סיום השנה הראשונה שביעות הרצון הגבוהה ביותר היא בתקופה הראשונה עד להשונים. נמצא כי 
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יה חלה עלולאחריה קיימת ירידה מתונה מאוד עד לנקודה הנמוכה ביותר בשנה הרביעית שלאחריה 

 .קלה חזרה לציונית הדומים לאלו שהתקבלו לאחר שנתיים

 

 המטופל  ושביעות רצון כללית לפי ותק במוסד: ציון מדד מסכם חווית 10גרף 

 

 משתני הרקע  לניתוח רב משתני לבחינת ההשפעות ש

תוח רב ינעל מנת לבחון את השפעות משתני הרקע תוך פיקוח על מספר משתנים בו זמנית, נערך 

 על מנת לאתר את הקבוצות הנוטות לשביעות רצון גבוה יותר או נמוכה 8, רגרסיה לוגיסטיתמשתני

 : כללית מצא כי קיימות קבוצות מועדות יותר לחוסר שביעות רצוןיותר.  נ

מיטות, מטופלים שגילם פחות  200מטופלים במוסדות עם סל איכות נמוך ובינוני, מוסדות עם מעל 

. בנוסף נמצא, הן בניתוח הרב משתני והם (, מטופלים באשפוז סיעודי )לעומת תשושי נפש90 -מ

מלווים שמבקרים את משפחותיהם יותר, פחות מרוצים באופן כללי מהמוסד  בניתוח דו מימדי כי

)לא ניתן לקבוע האם שביעות הרצון הנמוכה מובילה לביקורים תכופים יותר או שמא מי שמבקר 

 יותר רואה יותר דברים שהוא אינו שבע רצון מהם(. 

 

 בידיים טובות.השפעת משתני הרקע נבדקה באופן דומה גם לגבי המלצה וטיפול 

רים ציבוריים סיכוי גבוה יותר להמליץ ולחוש שהטיפול בידיים טובות, וסיכוי נמוך "נמצא כי במלכ

במוסדות שלא עמדו בפרוגרמה פחות. בדומה לשביעות הרצון הכללית נמצאה השפעה של סוג 

ושפעת מסוג האשפוז על הנכונות להמליץ אך לא כך לגבי תחושת הטיפול בידיים טובות. זו אינה מ

 -האשפוז  אך מושפעת משמעותית מהגורם המממן: משפחות שמממנות את הטיפול באופן פרטי

 סיכויים גבוהים משמעותית שיחושו שמטופל בידיים טובות.

 

  

                                                                 
 .11משתנים מתוך  6 ( אוטומטיים כשלמודל האחרון נכנסו stepsמודלים ) 6וכללה  spssנערכה באמצעות  8
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 : תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית  7טבלה 

 = קבוצת היחס(1)

  

שביעות רצון 

 המלצה כללית

 טיפול בידיים

 טובות

 1.289 1.416  מלכ"ר ציבורי בעלות

 1 1  פרטי 

 1.538 1.853 1.696 קיבוצים גודל המוסד

 1.215 1.694 1.638 בינוניים 

 1.285 1.355 1.343 מיטות 200גדול עד  

 1 1 1 מיטות 200מעל  

  0.789 0.795 סיעודי מחלקהסוג 

  1 1 תשושי נפש 

 0.774 0.607 0.681 נמוכה איכות

 0.779 0.606 0.747 בינונית 

 1 1 1 גבוהה 

 1.784   פרטי מממן

 1   קוד משרד הבריאות 

 תדירות ביקורים
 פחות מפעם בשבוע

1  
1 

 0.649  0.661 פעמים בשבוע 1-2 

 0.812  0.752 ומעלה 3 

 1 1  פרוגרמה חדשה ת בינויפרוגרמ

 1.044 0.890  ביניים 

 0.826 0.696  לא עמד 

 0.594 0.586 0.533 70עד  גיל המטופל

 71- 90 0.793 0.921 0.868 

 1 1 1 ומעלה 91 

 עברית שפת המטופל
1.364 

 
1.182 

 1.087  1.054 רוסית 

 1.334  1.531 ערבית 

 2.025  1.399 אנגלית 

 1  1 כל שפה אחרת 
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 פירוט מדדי חווית המטופל

 מדד יחס וכבוד

את המדד עשר שאלות המקיפות את נושא היחס וכוללת את האדיבות והכבוד למטופל  בותמרכי

חשבות בצרכים דתיים תשל אנשי הצוות השונים מכל הסקטורים כמו גם כיבוד פרטיות המטופל, ה

 .וסיוע של העובדת הסוציאלית הקשבה למטופל ובני משפחה, ותרבותיים

 מרכיבי מדד היחס הרצון בשביעות  :11גרף 

 

היו מרוצים מהיחס  79%כוחות העזר מטפלים ניכר כי נקודת החולשה במדד זה הינה ביחס של 

 ומעלה, בכל יתר הנושאים. 84%שלהם לעומת שיעורי שביעות רצו גבוהים, 

על מנת לתעדף בין מרכיבי המדד ולהבין את הקשר של כל אחד מהם למדדי התוצאה נבחנו  

ביעות הרצון מציג את רמת ש Y -. ציר ה בין כל שאלה לשאלת "הטיפול בידיים טובות" הקשרים

התחושה ש"המטופל בידיים טובות" לכל  מציג את חוזק הקשר בין X -מהמדד )השאלה( וציר ה

 מדד/שאלה.
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 לטיפול במרכיבי מדד היחס לפי השפעה על "ידיים טובות" תיעדוף :12גרף 

 

 

חשוב לטפל בנושא יחס כוחות העזר. מקום לא מבוטל לשיפור גם לעיל,  ב, כפי שנכתאכן ניכר כי

 מיחס מאוד ניכרת שביעות רצון גבוהה מאידךהרופאים. והצוות הסיעודי  ביחס אדיב ומכבד של

 .פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק( )עו"סית, העוסקים במקצועות הבריאות

 

למאושפזים  הפרמטרים העוסקים ביחס וכבודניכר יתרון במרבית  , ה לאורך הדו"חעולכפי ש

בהשוואה לפי סוג המחלקה עולה כי שביעות הרצון גבוהה יותר במחלקות של תשושי נפש. 

: יחס הרופאים, במחלקות תשושי הנפש  בהשוואה לסיעודיות, בכלל המדד וכן במספר מרכיבים

בתוצאות יחס צוות הסיעוד וההקשבה שלו ויחס כוחות העזר. לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

מרכיבי המדד בין המוסדות לפי גודלם, למעט פחות החשבות בצרכים הדתיים והתרבותיים 

 , אם כי  השפעתו של מרכיב זה על תחושת הטיפול בידיים טובות, נמוכה יחסיתבקיבוצים בצפון

 פי שמוצג בגרף  ובטבלת הקשרים.כ

 

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסדלמטופל ולמשפחתו  וכבוד : מרכיבי מדד יחס8טבלה 
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כלל 

 המדגם
 סוג המוסד מחלקה

סך כל  
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות

 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

 85.7% 86.3% 87.1% 87.2% 85.3% 85.8% מדד יחס וכבוד

באיזו מידה אתה מרגיש שהרופאים 

מתייחסים למטופל באדיבות 

 ובכבוד?

84.2% 83.4% 86.1% 85.7% 82.6% 84.2% 

באיזו מידה אתה מרגיש שהאחים 

אל והאחיות במחלקה מתייחסים 

 המטופל באדיבות ובכבוד?

86.1% 85.4% 88.1% 89.4% 86.0% 86.1% 

באיזו מידה אנשי כוחות העזר 

נוהגים באכפתיות ובכבוד כשהם 

 מטפלים במטופל?

78.9% 77.5% 82.5% 79.1% 78.2% 79.0% 

באיזו מידה הרגשת 

שהפיזיותרפיסטים מתייחסים 

 למטופל באדיבות ובכבוד?

90.7% 90.7% 91.6% 97.9% 89.3% 90.8% 

באיזו מידה הרגשת שהמרפאים 

בעיסוק מתייחסים למטופל באדיבות 

 ובכבוד?

94.3% 95.0% 92.7% 96.1% 95.9% 94.1% 

באיזו מידה הצוות המטפל שומר 

 ומכבד את פרטיות המטופל?

88.8% 89.0% 89.6% 91.1% 91.6% 88.6% 

האם הצוות מתחשב בצרכים 

 המטופל?הדתיים והתרבותיים של 

91.8% 91.8% 91.4% 72.1% 94.9% 91.8% 

באיזו מידה האחים והאחיות 

במחלקה מקשיבים לך ומתייחסות 

 לשאלות ולחששות שלך?

85.9% 85.4% 88.0% 93.9% 85.8% 85.8% 

באיזו מידה הינך מרגיש שהעובד/ת 

הסוציאלי/ת מתייחס/ת אליך 

 באדיבות ובכבוד?

94.9% 94.9% 94.9% 93.8% 94.8% 94.9% 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת 

מהווה מקור תמיכה עבורך בעת 

 הצורך?

86.7% 86.7% 86.8% 87.6% 84.3% 86.9% 
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 : קשר בין מרכיבי מדד  היחס והכבוד )השאלות עצמן( לבין מדדי התוצאה9טבלה 

 השאלה

שביעות רצון 

 כללית

מטופל בידיים 

 בטובות

 המלצה

 
Pearson 

Correlation 

Pearson 

Correlation 

Pearson 

Correlation 

באיזו מידה אתה מרגיש שהרופאים 

 מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד?

.525** .565** .494** 

באיזו מידה האחים והאחיות במחלקה 

מקשיבים לך ומתייחסות לשאלות 

 ולחששות שלך?

.574** .601** .535** 

מרגיש שהאחים  באיזו מידה אתה

והאחיות במחלקה מתייחסים אל 

 המטופל באדיבות ובכבוד?

.584** .611** .550** 

באיזו מידה אנשי כוחות העזר נוהגים 

באכפתיות ובכבוד כשהם מטפלים 

 במטופל?

.606** .633** .572** 

באיזו מידה הינך מרגיש שהעובד/ת 

הסוציאלי/ת מתייחס/ת אליך באדיבות 

 ובכבוד?

.371** .390** .387** 

באיזו מידה הרגשת שהפיזיותרפיסטים 

 מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד?

.159** .171** .172** 

באיזו מידה הרגשת שהמרפאים בעיסוק 

 מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד?

.161** .172** .189** 

באיזו מידה כמות הטיפולים שניתנים 

ע"י המרפאים בעיסוק מספקת את צרכי 

 המטופל?

.197** .182** .193** 

באיזו מידה הצוות המטפל שומר ומכבד 

 את פרטיות המטופל?

.441** .468** .435** 

האם הצוות מתחשב בצרכים הדתיים 

 והתרבותיים של המטופל?

.252** .301** .233** 

 P<0.05 Pearson Correlation** מובהק 
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 טיפול ראוימדד 

שמירה על היגיינת  שאלות המקיפות את נושא אופן הטיפול  מבחינת שאת המדד שות מרכיב

בטיחות המטופל ושמירה על חפציו על המטופל, סיוע במילוי צרכים ומענה, אופן ההאכלה, שמירה 

 האישיים.

 מרכיבי מדד הטיפול הראוי שביעות הרצון ב :13גרף 

 

פרמטרים:  כמות כוחות העזר שמסייעים, כלומר  אין מספיק נמצאה שביעות רצון נמוכה בשלושה 

שביעות הרצון של המטופל.  האישיים מהשמירה על חפציומאופן האכלתו ו מענה לצרכים,

בנוסף יש מקום לשיפור גם מהשמירה על חפצי המטופלים נמוכה במיוחד במוסדות הגדולים. 

  המטופל. תהיגיינבנושא 

ולהבין את הקשר של כל  השאלות השונות המרכיבות את המדד "טיפול ראוי" על מנת לתעדף בין 

 -הטיפול בידיים טובות". ציר ה" לתפיסתלמדדי התוצאה נבחנו הקשרים בין כל שאלה  ןאחד מה

Y מציג את רמת שביעות הרצון מהמדד )השאלה( וציר ה- X  מציג את חוזק הקשר בין התחושה

 מדד/שאלה.ש"המטופל בידיים טובות" לכל 
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 תיעדוף לטיפול במרכיבי מדד הטיפול הראוי לפי השפעה על "ידיים טובות" :14גרף 

 

 

כמות  אנשי הצוות שיכולים לתת מענה לצרכי לעיל, חשוב לטפל בנושא  בניכר כי אכן, כפי שנכת

חפצים שמירה על המטופל אומנם קיבל ציון מעט גבוה יותר בהשוואה ל תהיגיינהמטופלים. נושא 

אולם השפעת הפרמטר על תחושת הביטחון של המשפחה משמעותית ביותר  ,אישיים ואופן האכלה

 . רבה לטפל בנושא זהולכן יש חשיבות 

ואה תשושי הנפש  בהשובמחלקות בהשוואה לפי סוג המחלקה עולה כי שביעות הרצון גבוהה יותר 

מענה לצרכי המטופל בזמן סביר, מספר , שמירה על הגיינת המטופל: שלושה מרכיביםבלסיעודיות, 

בפרמטר זה, נמצאו גם הבדלים לפי גודל . מספק של אנשי צוות לצורך מתן מענה לצורכי המטופל

מיטות ומעלה  98המוסד, כאשר בקיבוצים בצפון שביעות הרצון גבוהה ובמוסדות גדולים עם 

  כה.נמו

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסד : מרכיבי מדד טיפול ראוי10טבלה 

  

כלל 

 המדגם
 סוג המוסד מחלקה

סך כל 

 סיעודי המוסדות

תשוש 

 נפש

קיבוצים 

 בצפון

מוסדות 

בגודל 

 בינוני

 98מעל 

 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות

 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

 80.9% 82.6% 84.5% 82.1% 80.6% 81.1% מדד טיפול ראוי

באיזו מידה הצוות דואג לכך 

 שהמטופל יהיה נקי ומסודר?

81.0% 80.2% 82.9% 87.8% 81.7% 80.9% 
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כלל 

 המדגם
 סוג המוסד מחלקה

סך כל 

 סיעודי המוסדות

תשוש 

 נפש

קיבוצים 

 בצפון

מוסדות 

בגודל 

 בינוני

 98מעל 

 מיטות

האם אתה חושב שהמטופל מקבל את 

 הטיפול שהוא נזקק לו בזמן סביר?

93.3% 92.7% 95.1% 89.8% 92.3% 93.4% 

לדעתך, במחלקה יש מספיק האם, 

אנשי צוות שעוזרים למטופלים בעת 

הצורך )לדוגמא, עזרה להתלבש 

במילוי צרכים בסיסיים, עזרה בקבלת 

 חפצים וכד'(?

74.5% 73.5% 77.0% 88.1% 78.2% 74.0% 

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מאופן 

 ההאכלה?

78.4% 78.0% 79.6% 77.8% 80.4% 78.2% 

מרגיש שצוות  באיזו מידה אתה

המחלקה פועל לשמירה על בטיחות 

המטופל ולמניעת טעויות רפואיות? 

לדוגמא: זיהוי חולה, רגישות 

 לתרופות, מניעת נפילות וכו'

82.6% 82.2% 83.4% 83.1% 85.2% 82.4% 

האם לדעתך חפציו האישיים של 

המטופל נשמרים היטב במוסד? )לדוג' 

שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, 

 בגדים אישיים, משקפיים(

77.4% 78.1% 75.2% 87.3% 78.3% 77.2% 

 

 : קשר בין מרכיבי מדד טיפול ראוי )השאלות עצמן( לבין מדדי התוצאה11טבלה 

 השאלה

שביעות רצון 

 כללית

מטופל בידיים 

 בטובות

 המלצה

באיזו מידה אתה מרגיש שצוות 

המחלקה פועל לשמירה על 

בטיחות המטופל ולמניעת טעויות 

רפואיות? לדוגמא: זיהוי חולה, 

רגישות לתרופות, מניעת נפילות 

 וכו'

.583** .619** .562** 

באיזו מידה הצוות דואג לכך 

 שהמטופל יהיה נקי ומסודר?

.550** .569** .542** 
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 השאלה

שביעות רצון 

 כללית

מטופל בידיים 

 בטובות

 המלצה

האם אתה חושב שהמטופל מקבל 

את הטיפול שהוא נזקק לו בזמן 

 סביר?

.491** .526** .484** 

האם, לדעתך, במחלקה יש 

מספיק אנשי צוות שעוזרים 

למטופלים בעת הצורך )לדוגמא, 

עזרה להתלבש במילוי צרכים 

בסיסיים, עזרה בקבלת חפצים 

 וכד'(?

.440** .442** .430** 

האם לדעתך חפציו האישיים של 

המטופל נשמרים היטב במוסד? 

)לדוג' שיניים תותבות, מכשירי 

שמיעה, בגדים אישיים, 

 משקפיים(

.395** .399** .404** 

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון 

 מאופן ההאכלה?

.247** .255** .259** 

 P<0.05 Pearson Correlation** מובהק 

 

 עם המשפחות מידע ותיאום ציפיותמתן מדד 

 נותן למשפחה.את המדד חמש שאלות המקיפות את נושא ההסברים והמידע שהצוות ות מרכיב

 שביעות הרצון ממרכיבי מדד מתן מידע ותיאום ציפיות : 15גרף 
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ת הרצון מיוזמת הצוות גבוהה. שביעו-שביעות הרצון מזמינות אנשי הצוות למענה ושיחה בינונית

עי רצון( בלבד שב 71% -שביעות הרצון מהמידע שנמסר מהרופאים נמוכה  )כלעדכון בינונית. אולם 

מקור מידע והכוונה למימוש  םמהווה עבור עובדת סוציאלית של המוסדהעידו כי  80% -ופחות מ

 זכויות.

וזמנו לישיבת תיאום ציפיות ועדכונים. בקרב בלבד( ה 30% -פחות משליש מהמשפחות )כיתר על כן, 

ן נמצאה שביעות רצון גבוהה יותר באופן כללי, נכונות להמלצה גבוה יותר ותחושה המיעוט שהוזמ

 חזקה יותר שהמטופל בידיים טובות כמו גם ציון מסכם כללי גבוה יותר.

 השפעת פגישת עדכון ותיאום ציפיות על מדדי התוצאה : 16גרף 

 

למדדי התוצאה  ןהמדד ולהבין את הקשר של כל אחד מה שאלות המרכיבות אתעל מנת לתעדף בין  

מציג את רמת שביעות  Y -נבחנו הקשרים בין כל שאלה לשאלת "הטיפול בידיים טובות". ציר ה

את חוזק הקשר בין התחושה ש"המטופל בידיים טובות"  מציג X -הרצון מהמדד )השאלה( וציר ה

 לכל מדד/שאלה.

  

84.2% 86.1% 86.6% 87.2%

70.2%
73.6% 75.2% 72.9%

שביעות רצון כללית המלצה "ידיים טובות" ציון מסכם

הוזמנו לפגישת צוות לא הוזמנו

< < < <
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 לפי השפעה על "ידיים טובות"  מידע ותיאום ציפיותתיעדוף לטיפול במרכיבי מדד  : 17גרף 

 

 

לבין התחושה אודות מצב המטופל נמצא קשר חזק בין שביעות הרצון מהמידע שמגיע מהרופאים 

 .9שהמטופל בידיים טובות, לאור שביעות הרצון הנמוכה מפרמטר זה יש חשיבות רבה בשיפורו

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסד : מרכיבי מדד מידע ותיאום ציפיות12טבלה 

  

כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות

 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

 67.6% 66.4% 72.4% 68.8% 67.2% 67.6% מדד מידע ותיאום ציפיות

באיזו מידה ההסברים שאתה מקבל 

מהרופאים על מצב המטופל ברורים 

 ומובנים לך ?

70.9% 71.2% 70.6% 70.3% 71.1% 70.9% 

האם אנשי הצוות מעדכנים אותך 

מיוזמתם על השינויים במצבו הרפואי 

 והנפשי של המטופל?

82.1% 81.3% 84.8% 91.2% 80.2% 82.1% 

                                                                 
תיעדוף, אך לאור בשל כמות המוזמנים הקטנה וסוג השאלה )שאלת כן/לא( המרכיב לא מוצג במפת ה 9

 שביעות הרצון הגבוהה של מי שהוזמן יש חשיבות להגדיל את כמות המוזמנים ולשפר מרכיב זה.
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כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני

 98מעל 
 מיטות

האם אחת לכמה חודשים מזמינים 

אתכם לישיבת תיאום ציפיות 

ועדכונים עם אנשי צוות המחלקה 

 )רופא, אחות, עובדת סוציאלית(?

30.5% 29.9% 32.3% 31.0% 28.1% 30.7% 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת 

מהווה מקור מידע והכוונה במימוש 

)למשל זכויות בנושא טיפולי זכויות? 

שיניים, דמי כיס או זכויות של ניצולי 

 שואה(

77.6% 78.0% 76.0% 79.7% 77.3% 77.6% 

באיזו מידה אנשי הצוות זמינים 

 לשוחח איתך ולענות על שאלותיך?

84.7% 83.7% 87.6% 90.9% 82.8% 84.7% 

 

שביעות הרצון ממרכיבי מדד המידע ותיאום הציפיות דומה בהשוואה בין מוסדות בגודל שונה, 

נמצאה שביעות רצון מעט גבוהה יותר במחלקות תשושי הנפש בהשוואה לסיעודיות, בנושא עדכון 

 ביוזמנת הצוות וזמינות הצוות למענה ושיחה.

 

 

 מדד העצמה ושיתוף

את המדד שתי שאלות האחת עוסקת בשיתוף והתחשבות בהעדפות טיפוליות והשניה  ותמרכיב

 התחשבות בהעדפות המטופל ומשפחתו לגבי סדר היום.

 שביעות הרצון ממרכיבי מדד העצמה ושיתוף : 18גרף 
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 ללא הבדלים בין סוגי המחלקות וגודל המוסד. שביעות הרצון משני נושאים אלו נמוכה יחסית.

על מנת לתעדף בין מרכיבי המדד ולהבין את הקשר של כל אחד מהם למדדי התוצאה נבחנו  

מציג את רמת שביעות הרצון  Y -הקשרים בין כל שאלה לשאלת "הטיפול בידיים טובות". ציר ה

"המטופל בידיים טובות" לכל התחושה ש מציג את חוזק הקשר בין X -מהמדד )השאלה( וציר ה

 מדד/שאלה.

נמצא קשר חזק בין שיתוף המשפחה בטיפול והתחשבות בהעדפותיהם לבין התחושה שהמטופל 

בידיים טובות וקשר בינוני חזק עם התחשבות בהעדפות לגבי סדר היום.  כאמור שביעות הרצון 

 בשניהם נמוכה ויש חשיבות רבה לשיפורם.

 לפי השפעה על "ידיים טובות"  העצמה ושיתוףתיעדוף לטיפול במרכיבי מדד  :19גרף 

 

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסד : מרכיבי מדד העצמה ושיתוף13טבלה 

  
כלל 

 המדגם
 סוג המוסד מחלקה
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סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98 מעל
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות

 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

 72.5% 73.9% 73.2% 73.2% 72.2% 72.6% מדד העצמה ושיתוף

עד כמה אנשי הצוות משתפים אותך 
בטיפול והעדפותיך נלקחות בחשבון, 

 במידה בה היית מעוניין?

74.2% 73.6% 75.8% 78.4% 75.9% 74.0% 

עד כמה המוסד מתחשב ברצונו של 
המטופל בקביעת סדר היום )לדוג' 

 השכבה, השכמה, מקלחת, מנוחה(?

71.0% 70.8% 70.7% 63.9% 73.9% 70.9% 

 

 

 ופעילויות פנאי/תעסוקה מקצועות הבריאותהערכת מדד 

 37%, של המוסד במהלך האשפוז סוציאליתהעובדת ההשיבו שנפגשו עם מהמשפחות  60% -כ

 מקבלים טיפולי פיזיותרפיה. 48% -השיבו כי המטופל מקבל שעות ריפוי בעיסוק וכ

 ות ופעילות פנאי/תעסוקהריאשביעות רצון ממרכיבי מדד מקצועות הב :20רף ג

 

ת בכמות פעילות הפנאי ועידוד להשתתפות וכן כמות ואת המדד ארבע שאלות העוסקות מרכיב

 בריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה. הטיפולים

הרצון הנמוכה ביותר היא  תהפרמטרים. שביעומוכה בארבעת נ -שביעות הרצון בינונית עד בינונית 

 לא נמצאו הבדלים משמעותיים לפי סוגי מחלקות או גודל מוסד. מכמות טיפולי הפיזיותרפיה. 

למדדי התוצאה נבחנו  על מנת לתעדף בין מרכיבי המדד ולהבין את הקשר של כל אחד מהם 

מציג את רמת שביעות הרצון  Y -הקשרים בין כל שאלה לשאלת "הטיפול בידיים טובות". ציר ה

מציג את חוזק הקשר בין התחושה ש"המטופל בידיים טובות" לכל  X -מהמדד )השאלה( וציר ה

 מדד/שאלה.
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בפעילויות הפנאי  ד המטופל להשתתףבין עידויחסית  למרכיבים האחרים במדד נמצא קשר חזק 

מטופל בידיים הלבין התחושה ש (,בשני הסוגים של המחלקות) והתאמתם וכמות פעילויות הפנאי

 שביעות הרצון משני אלו בינונית נמוכה ויש מקום לשפרם.  .טובות
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 לטיפול במרכיבי מדד מקצועות הבריאות  לפי השפעה על "ידיים טובות" תיעדוף :21גרף 

 

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסד : מרכיבי מדד מקצועות הבריאות14טבלה 

  

כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 

 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות

 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

מדד טיפול מקצועות הבריאות 
 ופעילויות פנאי/ תעסוקה

76.0% 75.5% 77.4% 83.4% 74.4% 76.0% 

האם למטופל יש מספיק פעילויות 
פנאי זמינות ומתאימות לצרכיו 

 במהלך היום?

80.8% 80.5% 81.3% 86.6% 83.5% 80.5% 

באיזו מידה הצוות מעודד את 
המטופל לקחת חלק בפעילויות 

 הפנאי?

78.9% 78.5% 79.6% 86.8% 83.8% 78.4% 

באיזו מידה כמות הטיפולים שניתנים 
ע"י הפיזיותרפיסטים מספקת את 

 צרכי המטופל ?

70.9% 70.4% 71.9% 75.3% 54.3% 72.4% 

שניתנים באיזו מידה כמות הטיפולים 
ע"י המרפאים בעיסוק מספקת את 

 צרכי המטופל?

81.8% 82.7% 80.3% 82.1% 73.7% 82.5% 
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 תנאים סביבתייםמדד 

ירה הכללית במוסד, בשקט בלילה וכן בתנאים ובאושאלות העוסקת  ששאת המדד  בותמרכי

 הפיזיים העומדים לרשות המטופל ובני משפחתו ואיכות המזון.

 שביעות רצון ממרכיבי מדד תנאים סביבתיים :22רף ג

 

מרמת המזון שביעות הרצון הנמוכה ביותר היא  .בי המדדיגבוהה במרכשביעות הרצון בינונית עד 

שביעות רצון גבוהה יחסית לגבי השטחים הציבוריים והשקט בלילה וזמינות הציוד ו  .המוגש

 הניקיון.

בין מרכיבי המדד ולהבין את הקשר של כל אחד מהם למדדי התוצאה נבחנו  על מנת לתעדף 

מציג את רמת שביעות הרצון  Y -הקשרים בין כל שאלה לשאלת "הטיפול בידיים טובות". ציר ה

התחושה ש"המטופל בידיים טובות" לכל  מציג את חוזק הקשר בין X -מהמדד )השאלה( וציר ה

 מדד/שאלה.

בקשר חזק עם התחושה שהמטופל בידיים טובות ולאור הציון הבינוני  ירה במוסד נמצאתווהא

 שהתקבל יש חשיבות לשפרו.
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 לפי השפעה על "ידיים טובות"  תנאים סביבתייםתיעדוף לטיפול במרכיבי מדד  :23גרף 

 

תשושי הנפש בהשוואה לפי סוג המחלקה נמצאה שביעות רצון גבוהה יותר מהתנאים במחלקות 

 ובפרט בשלושה נושאים: נושא שמירת השקט בלילה, רמת האוכל והאווירה הנעימה. 

סדות ועוד עולה כי במוסדות בקיבוצים בצפון שביעות רצון נמוכה יותר משמירת השקט בלילה, ובמ

 הגדולים פחות מרוצים מזמינות מוצרי הטקסטיל )מצעים, מגבות, בגדים(.

 לפי סוג מחלקה וגודל מוסד : מרכיבי מדד תנאים סביבתיים15טבלה 

  

כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות
 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

 84.7% 87.3% 84.8% 86.1% 84.4% 84.9% סביבתייםמדד תנאים 

באיזו מידה נשמר השקט בשעות 
 המנוחה והלילה בחדרו של המטופל?

90.7% 89.6% 93.8% 75.3% 90.6% 90.9% 

באיזו מידה אתה מרוצה מרמת 
הניקיון במחלקה )חדר, שירותים, 

 שטחים ציבוריים וכו'(?

86.4% 86.5% 85.9% 90.2% 86.8% 86.4% 

באיזו מידה אתה שבע רצון מזמינות 
מגבות, מצעים, שמיכות, בגדים 

 שניתנים למטופל?

87.9% 
 

 

87.9% 88.0% 89.6% 92.8% 87.5% 

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מרמת 
האוכל המוגש במוסד )התאמה 
אישית, התחשבות בהעדפות המטופל, 

 גיוון התפריט(?

73.1% 70.4% 79.6% 74.2% 78.8% 72.7% 
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כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות
 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

באיזו מידה המוסד משרה אוירה 
 חמה ונעימה?

83.4% 82.7% 85.6% 88.0% 87.7% 82.9% 

האם יש מספיק מקומות נוחים עבור 
המטופל לשבת בחצר / במרפסות/ 

 שטחים ציבוריים?

91.0% 91.6% 89.9% 87.3% 90.2% 91.2% 

 

 תיאום בין אנשי הצוות )בינם לבין עצמם(

 מתואמים ביניהם לגבי הטיפול בבני משפחתם.חשו כי אנשי הצוות  81%

 : אחוז המעידים על תיאום בין אנשי הצוות 16טבלה 

  

כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות
 4272 367 86 1253 3291 4725 מרואיינים מספר

באיזו מידה אתה מרגיש שהצוות 
המטפל עובד בתיאום ובשיתוף פעולה 
)בינם לבין עצמם( בכל מה שקשור 

 לטיפול בבן המשפחה שלך ?

81.4% 81.1% 82.0% 78.6% 81.5% 81.4% 

 

נמצא קשר משמעותי  וחזק בין מדדי התוצאה לבין התחושה שהצוות במוסד עובד בשיתוף פעולה 

 ותיאום פנימי. 

שביעות רצון 
 כללית

מטופל בידיים 
 טובות

 המלצה

.541** .573** .537** 
Pearson Correlation  ** P<0.05 

משמעותיים בניתוח לפי משתני הרקע. םנמצאו הבדלים ייחודיילא 
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 ופגיעה בכבוד המטופל חשיפה לאלימות

במוסד למקרים הפוגעים בכבוד המטופל או למקרים של אלימות  והאם נחשפהמרואיינים נשאלו 

מוסדות ובין  המחלקותסוגי  2לא נמצאו הבדלים בין   השיבו בחיוב לשאלה. 8%-כ כלפי המטופלים?

 השונים. בגדלים 

 : אחוז הנחשפים לאלימות ופגיעה בכבוד המטופל לפי סוג אשפוז וסוג מוסד17טבלה 

  

כלל 
 סוג המוסד מחלקה המדגם

סך כל 
 סיעודי המוסדות

תשוש 
 נפש

קיבוצים 
 בצפון

מוסדות 
בגודל 
 בינוני 

 98מעל 
 מיטות

 74 15 10 89 99 99 מספר המוסדות
 4272 367 86 1253 3291 4725 מספר מרואיינים

האם נחשפת במוסד 
הזה למקרים הפוגעים 
בכבוד המטופל או 
למקרים של אלימות 

 כלפי המטופלים?

7.7% 7.6% 8.3% 7.3% 9.5% 7.6% 

 

 12-. ב17% -בחלק מהמוסדות ל 0%שיעור המשיבים כי נחשפו למקרי אלימות נע על הטווח בין 

 מוסדות מעל עשירית מהמשפחות ציינו כי היו חשופים למקרי אלימות במוסד. 

חשיפה לאלימות ופגיעה בכבוד. מוצגת  של מדווחים על  נמצאו שיעורים גבוהים במספר מוסדות

  דיווחו שנחשפו לפגיעה בכבוד המטופלים. 10%מעל רשימת המוסדות בהם 

  נחשפו  לאלימות או פגיעה בכבוד המטופלדיווחו שומעלה  10% בהם: מוסדות 24גרף 

 



 
 

48 
 

 חשיפה לאפליה

לא נמצאו  מהמשיבים חשו שבן משפחתם חווה פגיעה או אפליה בשל מאפייניו האישיים. 2.7%

סוגי מוסדות או מאפייני רקע נוספים של המוסדות, המטופלים או  זפושהבדלים בין סוגי א

 המשיבים.
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 , בחלוקה לפי מחוזות גיאוגרפיים10תוצאות של מוסדות
 מחוז מרכז

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

טיפול  המלצה
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 

ופעילויות פנאי/ 
 תעסוקה

מדד 
תנאים 

 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 סה"כ ארצי

 82.5% 73.9% 71.5% 66.0% 79.9% 83.9% 75.7% 74.6% 72.7% 75.4% 1272 מחוז מרכז

 עמל סיעודית השקעות בעמ רעננה
103 66.1% 59.8% 59.1% 66.3% 78.0% 70.6% 60.3% 63.5% 61.0% 77.0% 

 נאות המושבה נס ציונה
94 79.1% 77.2% 76.4% 80.6% 86.3% 83.3% 71.6% 76.3% 74.8% 84.9% 

רכז גריאטרי מ -גבעת השלושה 
 משולב

135 72.6% 67.7% 74.4% 72.4% 83.4% 77.6% 61.1% 74.2% 67.9% 79.1% 

 85.6% 75.2% 74.2% 66.2% 83.2% 86.5% 77.8% 74.1% 74.2% 77.4% 63 מוסד ארבל

 הבית לאזרחים וותיקים
77 78.0% 78.7% 83.8% 80.3% 82.9% 85.5% 61.6% 65.6% 77.5% 89.2% 

 לשעבר נאות יעקב נאות גיל עוז
72 72.8% 69.0% 74.2% 73.2% 80.8% 78.9% 63.8% 62.0% 73.4% 83.1% 

 מוסד גיל הזהב נתניה בית יפה
41 69.8% 62.5% 59.0% 59.0% 77.5% 78.4% 75.9% 64.6% 76.4% 76.6% 

 בית אבות איחוד עולי בולגריה
56 72.6% 61.8% 75.9% 74.5% 84.4% 75.9% 62.0% 74.5% 74.6% 75.1% 

 בית חולים נווה שבא לוד
62 68.5% 56.7% 59.3% 59.7% 83.6% 71.2% 66.2% 67.5% 75.6% 72.4% 

 ה אורניםומוסד נו
71 83.7% 86.8% 86.6% 91.5% 89.3% 85.2% 69.4% 82.8% 83.5% 85.8% 

                                                                 
 משיבים ומעלה 25 עםמוצגים מוסדות  10
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מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

טיפול  המלצה
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 

ופעילויות פנאי/ 
 תעסוקה

מדד 
תנאים 

 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 סה"כ ארצי

 82.5% 73.9% 71.5% 66.0% 79.9% 83.9% 75.7% 74.6% 72.7% 75.4% 1272 מחוז מרכז

 בית אבות בית מרפא גנים
89 82.9% 79.3% 83.8% 86.4% 89.9% 89.4% 68.0% 83.5% 82.4% 86.0% 

 בית אבות בית הדקל
56 78.8% 77.8% 88.9% 78.2% 87.3% 78.8% 64.6% 67.3% 76.0% 90.5% 

 מרכז סיעודי נאות השרון
56 82.0% 82.1% 79.6% 83.6% 86.3% 87.3% 70.4% 75.5% 86.2% 90.4% 

בית חולים סיעודי תפארת אבות 
 בכפר

87 82.7% 88.5% 84.7% 92.0% 89.9% 85.7% 68.5% 71.2% 73.0% 90.7% 

 ת. וניהול בעמ חמדת נוף ים  נוראל
26 80.2% 84.0% 76.0% 80.8% 85.9% 84.7% 77.4% 75.0% 77.5% 82.9% 

 מוסד דבורה בנורדיה
35 87.5% 80.0% 97.0% 88.6% 94.5% 90.3% 81.8% 82.9% 81.2% 91.3% 

 מוסד נאות גיל רם
36 87.1% 91.7% 93.5% 88.9% 89.5% 89.8% 73.7% 80.0% 86.1% 90.4% 

 נאות מרגוע ל.ב. בעמ
48 85.1% 86.4% 84.4% 89.6% 94.9% 88.6% 74.2% 83.3% 73.8% 87.4% 
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 מחוז אשקלון

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות 
 רצון כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד 
יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

טיפול מדד 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 ארצי 

אשקלוןמחוז    525 79.7% 76.2% 82.2% 81.0% 86.4% 82.8% 71.9% 74.5% 79.1% 84.6% 

 נווה שבא סיטי אשדוד
183 77.7% 71.7% 80.2% 78.6% 84.9% 80.8% 68.6% 76.1% 75.6% 82.9% 

 מוסד נאות אבי אשקלון
67 71.3% 58.5% 73.0% 65.2% 82.2% 75.2% 71.3% 65.4% 74.1% 79.3% 

 חווהא -בית רחל ליצק 
82 88.7% 91.4% 92.7% 95.1% 90.1% 90.4% 78.2% 82.9% 82.1% 93.7% 

 הלפריןבית אבות ע ש 
43 80.5% 83.7% 89.5% 83.7% 85.3% 83.9% 68.8% 70.0% 78.4% 85.3% 

בית גבריאל שירותי 
 אשפוז בעמ

45 85.1% 86.7% 85.4% 86.7% 90.3% 87.5% 74.4% 77.8% 91.4% 89.1% 

מרכז אזורי לקשיש 
 אשדוד

26 85.0% 88.0% 86.4% 88.0% 92.7% 88.4% 75.6% 76.0% 81.3% 87.5% 

 אחוזת הורים אשקלון
79 72.3% 58.7% 67.1% 74.4% 82.7% 76.1% 68.2% 73.1% 74.8% 74.3% 
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 מחוז דרום

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 ארצי 

 84.6% 71.2% 73.2% 69.9% 78.4% 84.5% 75.8% 71.1% 67.2% 75.1% 389 מחוז דרום

 נווה שבא השלום

99 69.2% 54.6% 58.9% 68.0% 82.2% 73.9% 61.6% 71.0% 75.7% 78.6% 

 אבות משולב באר שבע בית

54 81.9% 73.6% 88.6% 86.5% 86.8% 82.3% 79.8% 73.0% 83.1% 93.7% 

 מ"מוסד גני יעלים בע

44 79.3% 77.3% 78.0% 81.8% 86.5% 81.4% 71.4% 77.4% 77.6% 81.7% 

 מוסד דורות בנגב

42 81.8% 81.0% 87.2% 85.7% 86.3% 79.8% 79.0% 78.6% 73.6% 84.4% 

 האבות פיס סיעודי נתיבותבית 

48 77.0% 74.5% 70.5% 77.1% 87.8% 76.0% 80.6% 74.5% 57.0% 89.0% 

 בית אבות שירלי דימונה

71 86.6% 92.9% 94.2% 94.4% 90.9% 93.6% 67.1% 72.9% 78.9% 93.9% 
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 מחוז תל אביב

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 ארצי 
4725 77.5% 74.5% 77.8% 78.9% 85.8% 81.1% 67.6% 72.6% 76.0% 84.9% 

 86.7% 73.9% 73.4% 65.1% 82.4% 87.0% 82.8% 82.5% 78.7% 79.1% 977 מחוז תל אביב

 מוסד הדסים בע" מ
113 82.0% 85.7% 91.5% 87.5% 89.3% 84.5% 64.2% 75.7% 67.4% 90.3% 

מוסד עטרת רימונים לשעבר 
 עטרת בנים

204 77.4% 79.4% 80.2% 80.7% 86.8% 83.0% 59.1% 66.0% 74.4% 87.8% 

 בית אבות צהלון
131 80.9% 80.5% 83.5% 83.1% 87.7% 84.3% 72.9% 75.6% 74.9% 86.9% 

 מרכז סיעוד ותיקים
113 76.0% 78.2% 83.8% 77.5% 84.3% 79.2% 60.8% 71.7% 67.1% 86.4% 

 בית אבות גיל עד, תל השומר
66 82.2% 84.8% 90.0% 87.9% 87.8% 80.3% 74.0% 75.8% 64.2% 87.6% 

 שלמה המלך בעמ
39 84.0% 81.6% 89.2% 82.1% 91.0% 92.1% 67.1% 75.7% 91.2% 92.8% 

 87.3% 77.6% 68.9% 61.7% 79.2% 86.4% 80.0% 68.4% 72.5% 75.7% 40 והדרת פני זקן

מרכז לחקר וסיעוד נפגעי 
 אלצהיימר

49 88.7% 91.8% 95.7% 98.0% 92.4% 88.7% 71.3% 86.5% 79.6% 92.1% 

לאבינג ומת סביון צ-כלל בריאות
 קאר

49 55.5% 41.7% 52.4% 55.1% 70.0% 62.6% 45.4% 53.1% 54.4% 62.7% 

 טרת אבותע -מוסד ביחד
32 67.6% 59.4% 56.7% 75.0% 78.3% 72.8% 57.0% 69.4% 68.3% 77.1% 

 מוסד נאות התיכון
37 76.2% 78.4% 81.8% 83.8% 86.5% 76.3% 61.1% 66.7% 68.5% 86.1% 

 88.4% 89.6% 90.0% 78.3% 94.8% 94.6% 90.0% 93.3% 83.3% 89.2% 30 פאלאס מדיקל
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מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 ארצי 
4725 77.5% 74.5% 77.8% 78.9% 85.8% 81.1% 67.6% 72.6% 76.0% 84.9% 

 86.7% 73.9% 73.4% 65.1% 82.4% 87.0% 82.8% 82.5% 78.7% 79.1% 977 מחוז תל אביב

 בת ים 2בית אור 

29 64.5% 62.1% 66.7% 62.1% 73.3% 65.3% 65.1% 55.2% 61.7% 71.1% 
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 מחוז חיפה

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

טיפול מדד 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 ארצי 

 84.6% 76.7% 73.2% 68.7% 80.6% 86.6% 77.8% 74.9% 73.1% 77.3% 643 חיפה

בעמ כיפת  2015נאות חיפה 
 הזהב

186 73.5% 64.6% 61.3% 76.6% 84.8% 78.2% 64.6% 69.1% 76.8% 85.1% 

 בית אבות הספרדי בית אברהם

105 76.1% 70.2% 74.0% 75.2% 86.7% 80.3% 68.3% 72.9% 72.7% 83.1% 

 אתא קרית-בן יהודה

106 75.2% 68.9% 75.3% 68.6% 85.6% 71.8% 72.5% 75.9% 76.7% 83.3% 

 84.5% 80.2% 72.3% 64.8% 81.4% 84.1% 77.2% 86.8% 69.0% 77.3% 58 נאות ים

 בית אבות בן יהודה

36 70.0% 68.6% 67.7% 75.0% 80.8% 70.3% 65.2% 59.7% 66.3% 78.1% 

מוריה קרית אתא לשעבר קרית 
 בנימין

36 81.9% 79.4% 75.0% 77.1% 90.6% 90.3% 72.4% 84.3% 84.9% 78.8% 

 74.8% 81.8% 71.7% 62.8% 76.6% 83.9% 70.0% 55.6% 60.0% 71.0% 30 מוריה קרית ים
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 ירושליםמחוז 

  

מספר 
 מרואיינים

ציון מסכם 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 ארצי 

 82.5% 68.6% 61.5% 62.7% 75.0% 83.7% 74.1% 72.3% 67.5% 72.0% 199 ירושלים 

 75.4% 60.5% 51.4% 59.8% 70.9% 77.6% 61.1% 58.1% 48.6% 62.6% 37 ה שמחהונו

מושב זקנים 
ה ונו -מאוחד 

 הורים

36 81.7% 77.1% 82.9% 86.1% 89.9% 83.7% 74.2% 72.6% 76.3% 89.1% 

בית אבות בית 
 באייר

90 65.4% 59.3% 57.7% 68.5% 78.1% 67.1% 57.8% 60.3% 65.7% 74.5% 
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 מחוז צפון

  

מספר 
 מרואיינים

מסכם ציון 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 84.9% 76.0% 72.6% 67.6% 81.1% 85.8% 78.9% 77.8% 74.5% 77.5% 4725 ארצי 

 87.7% 83.1% 74.2% 69.5% 83.3% 87.4% 81.3% 81.0% 77.2% 80.2% 720 צפון 

 מוסד מול הנוף

45 81.3% 72.7% 84.4% 80.0% 88.8% 86.3% 70.7% 68.9% 89.0% 95.4% 

אות נ -עמל 
 טבריה

27 70.3% 74.1% 77.3% 63.0% 77.9% 70.7% 63.8% 50.0% 81.4% 78.8% 

גריאטרי מוסד 
 יוקרה יבניאל

37 87.1% 85.7% 93.9% 94.4% 95.6% 85.2% 77.0% 86.5% 80.6% 91.2% 

בית אבות 
משולב עפולה, 
 מרכז שירותים

39 80.8% 76.3% 78.9% 86.8% 88.2% 84.6% 62.2% 80.6% 82.5% 90.1% 

מרכז אזורי 
 לקשיש עכו

32 76.5% 71.9% 71.0% 74.2% 81.6% 79.7% 70.4% 76.6% 78.4% 82.0% 

מוסד אצולת 
המונטפורט 

 בעמ

44 90.9% 93.2% 92.9% 90.9% 96.1% 91.9% 81.6% 82.6% 92.4% 96.6% 

אחוזת מוריה 
 שפרעם

43 86.9% 90.5% 90.7% 85.7% 94.2% 92.8% 71.1% 84.9% 82.1% 91.5% 

בית אבות נוף 
העמק, נצרת 

 עלית

63 77.1% 67.7% 76.9% 78.3% 86.4% 75.7% 75.8% 77.5% 80.9% 79.8% 

אצולת בית 
 העמק

31 87.0% 80.6% 89.7% 93.5% 93.2% 91.2% 68.6% 88.3% 83.9% 94.2% 
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מספר 
 מרואיינים

מסכם ציון 
חווית 
 המטופל

שביעות רצון 
 כללית

 המלצה
טיפול 
בידיים 
 טובות

מדד יחס 
 וכבוד

מדד טיפול 
 ראוי

מדד מידע 
ותיאום 
 ציפיות

מדד 
העצמה 
 ושיתוף

מדד טיפול 
מקצועות 
הבריאות 
ופעילויות 

פנאי/ 
 תעסוקה

מדד תנאים 
 סביבתיים

 ארצי 
4725 77.5% 74.5% 77.8% 78.9% 85.8% 81.1% 67.6% 72.6% 76.0% 84.9% 

 צפון 
720 80.2% 77.2% 81.0% 81.3% 87.4% 83.3% 69.5% 74.2% 83.1% 87.7% 

בית אבות 
 סוכת שלום

25 78.8% 72.0% 71.4% 84.0% 89.0% 85.5% 61.3% 77.1% 86.7% 87.1% 

  -אור העמק  
 עמל תבור

37 74.0% 64.9% 65.7% 75.7% 81.2% 77.6% 63.3% 70.8% 87.1% 83.5% 

בית אבות 
 בראט

32 82.7% 84.4% 90.0% 84.4% 87.7% 83.1% 74.8% 70.3% 79.8% 88.3% 

תפארת מוריה 
 שלומי -

77 77.9% 70.7% 74.0% 81.1% 84.0% 83.7% 66.9% 71.2% 86.2% 87.3% 

בית אבות כפר 
 דבוריה

61 79.0% 81.4% 75.9% 76.7% 87.4% 86.8% 69.3% 73.8% 70.7% 87.3% 

שריד בית 
 בריאות

28 84.0% 82.1% 85.7% 89.3% 89.2% 87.7% 75.9% 78.6% 79.5% 87.7% 
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 נספחים

 שאלון -'אנספח 

 יעודי, תשושי נפשס –שאלון סקר שביעות רצון בבתי חולים גריאטריים   

 השאלון לבני משפחה

 

 שלום!

 שמי __________________ ואני מטעם משרד הבריאות. 

 על מנת לשפר את הטיפול  שניתן למטופלים בבתי אבות, אודה לך אם תענה על סקר שביעות רצון. 

 האם תוכל להקדיש לי מספר דקות מזמנך? 

 השאלון הוא אנונימי לחלוטין והתשובות שלך לא יעברו למחלקה או לצוות המטפל.

 

פירושו  1, כאשר 10עד  1ביעות רצונך הכללית מאשפוז  המטופל במוסד הסיעודי על סולם של אנא דרג את ש .1

 פירושו מצוין  10-גרוע ו

1-10 

 לא יודע / לא רלוונטי – 99

 

 באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שבן המשפחה שלך מטופל בידיים בטובות?  .2

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 במחלקה: הרופאיםנתחיל משאלות לגבי הטיפול שניתן לבן המשפחה ע"י   

 באיזו מידה ההסברים שאתה מקבל מהרופאים על מצב  המטופל ברורים ומובנים לך ? .3

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא קיבלתי הסברים .ו

 ]לא להקריא[רך לא רלוונטי / לא היה צו .ז

 ]לא להקריא[לא יודע  .ח
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 באדיבות ובכבוד? למטופלבאיזו מידה אתה מרגיש שהרופאים מתייחסים  .4

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 

 לסוקרים: הכוונה לא למטפלים(:דגש )  צוות האחים והאחיותכעת אשאל אותך לגבי הטיפול שניתן לבן המשפחה ע"י 

 ומתייחסות לשאלות ולחששות שלך? לךבאיזו מידה האחים והאחיות במחלקה מקשיבים  .5

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 באדיבות ובכבוד? אל המטופלבאיזו מידה אתה מרגיש שהאחים והאחיות במחלקה מתייחסים   .6

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

לסוקרים: אנשי כח עזר שהם לא רופאים או  דגשהמטפלים  )כעת אשאל אותך לגבי הטיפול שניתן לבן המשפחה ע"י 

 :אחיות(

 כשהם מטפלים במטופל?באיזו מידה אנשי כוחות העזר נוהגים באכפתיות ובכבוד  .7

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[]לא יודע  .ו

 

 

 

)רופאים, אחיות,  כל צוות המחלקהכעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי הטיפול שניתן לבן המשפחה שלך ע"י 

 המטפלים, מרפאים בעיסוק ועוד(

המחלקה פועל לשמירה על בטיחות המטופל ולמניעת טעויות רפואיות? לדוגמא: באיזו מידה אתה מרגיש שצוות  .8

 זיהוי חולה, רגישות לתרופות, מניעת נפילות וכו'

 במידה רבה מאד .א
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 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 במידה בה היית מעוניין?בטיפול והעדפותיך נלקחות בחשבון,  אותךעד כמה אנשי הצוות משתפים  .9

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא מעוניין שישתפו אותי  .ו

 ]לא להקריא[לא יודע/ לא רלוונטי  .ז

 

 באיזו מידה אנשי הצוות זמינים לשוחח איתך ולענות על שאלותיך? .10

 במידה רבה מאוד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה מועטה  .ד

 בכלל לא  .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 על השינויים במצבו הרפואי והנפשי של המטופל? מיוזמתםהאם אנשי הצוות מעדכנים אותך  .11

 תמיד .א

 בדרך כלל כן .ב

 בדרך כלל לא .ג

 אף פעם .ד

 לא רלוונטי  .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

א, אחות, עובדת האם אחת לכמה חודשים מזמינים אתכם לישיבת  תיאום ציפיות עם אנשי צוות המחלקה )רופ .12

 סוציאלית(? 

 כן  .א

 לא  .ב

 ]לא להקריא[לא יודע / לא זוכר  .ג

 

 באיזו מידה  הצוות דואג לכך שהמטופל יהיה נקי ומסודר? .13

 במידה רבה מאוד .א

 במידה רבה  .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה מועטה  .ד

 בכלל לא  .ה
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 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ו

 ]לא להקריא[לא יודע  .ז

 

 הטיפול שהוא נזקק לו בזמן סביר?האם אתה חושב שהמטופל מקבל את  .14

 תמיד .א

 בדרך כלל כן .ב

 בדרך כלל לא .ג

 אף פעם .ד

 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

האם, לדעתך, במחלקה יש מספיק אנשי צוות שעוזרים למטופלים בעת הצורך )לדוגמא, עזרה להתלבש במילוי  .15

 צרכים בסיסיים, עזרה בקבלת חפצים וכד'(? 

 תמיד .א

 בדרך כלל כן  .ב

 בדרך כלל לא   .ג

 אף פעם  .ד

 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ה

 ]לא להקריא[לא יודע   .ו

 

באיזו מידה אתה מרגיש שהצוות המטפל עובד בתיאום ובשיתוף פעולה )בינם לבין עצמם( בכל מה שקשור  .16

 לטיפול בבן המשפחה שלך )לדוג' העברת מידע מאחד לשני, יישום המלצות הרופאים(? 

 מאדבמידה רבה  .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ו

 ]לא להקריא[לא יודע  .ז

 

 ת:העובד/ת הסוציאלי/כעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי הטיפול שניתן לכם ע"י 

 האם במהלך השנה האחרונה נפגשת עם העובד/ת  הסוציאלי/ת של המחלקה?  .17

 כן  .א

 דלג לפרק הבא  -לא   .ב

 (21לג לפרק הבא  )שאלה ד –זוכר/ לא יודע )לא להקריא( לא  .ג

 

 באיזו מידה הינך מרגיש שהעובד/ת הסוציאלי/ת מתייחס/ת אליך באדיבות ובכבוד?  .18

 במידה רבה מאוד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית  .ג

 במידה מועטה  .ד

 בכלל לא  .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו
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 בעת הצורך? עבורךבאיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת מהווה מקור תמיכה  .19

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[ לא יודע / לא רלוונטי .ו

 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת מהווה מקור מידע והכוונה במימוש זכויות? )למשל  זכויות בנושא טיפולי  .20

 שיניים, דמי כיס או זכויות של ניצולי שואה(

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא היה צורך / לא רלוונטי  .ו

 ]לא להקריא[לא יודע  .ז

 

 פיזיותרפיסטים 

 האם בן משפחתך מקבל במחלקה טיפול פרטני ע"י פיזיותרפיסט? .21

 כן .א

 [24שאלה  –]דלג לפרק הבא לא  .ב

 [24שאלה  –]דלג  לפרק הבא לא יודע   .ג

 

 באיזו מידה הרגשת שהפיזיותרפיסטים מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד? .22

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא פגשתי את פיזיותרפיסט   .ו

 ]לא להקריא[לא יודע להעריך /  .ז

 

 הפיזיותרפיסטים מספקת את צרכי המטופל ? באיזו מידה כמות הטיפולים שניתנים  ע"י .23

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא פגשתי את פיזיותרפיסט   .ו

 ]לא להקריא[לא יודע להעריך  .ז
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 מרפאים בעיסוק

 האם בן המשפחה שלך מקבל במחלקה טיפול )פרטני או קבוצתי( ע"י מרפאים בעיסוק? .24

 כן .א

 [27שאלה  -הבא]דלג לפרק לא  .ב

 [27שאלה  -]דלג לפרק הבאלא יודע   .ג

 

 באיזו מידה הרגשת שהמרפאים בעיסוק  מתייחסים למטופל באדיבות ובכבוד? .25

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא פגשתי את המרפאים בעיסוק    .ו

 ]לא להקריא[לא יודע להעריך  .ז

 

 שניתנים  ע"י המרפאים בעיסוק מספקת את  צרכי המטופל?באיזו מידה כמות  הטיפולים  .26

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא פגשתי את המרפאים בעיסוק .ו

 ]לא להקריא[לא יודע להעריך  .ז

 

 כעת אשאל אותך מספר שאלות בנושא שמירה על זכויות המטופל:

 פרטיות המטופל? באיזו מידה  הצוות המטפל שומר ומכבד את .27

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 האם הצוות מתחשב בצרכים הדתיים והתרבותיים של המטופל? .28

 תמיד .א

 בדרך כלל כן .ב

 בדרך כלל לא .ג

 אף פעם .ד

 לא היה צורך .ה

 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ז

 

 בקביעת סדר היום )לדוג' השכבה, השכמה, מקלחת, מנוחה(?עד כמה המוסד מתחשב ברצונו של המטופל  .29

 במידה רבה מאד .א
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 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[ לא יודע / לא רלוונטי .ו

 

האם לדעתך חפציו האישיים של המטופל נשמרים היטב במוסד? )לדוג' שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, בגדים  .30

 אישיים, משקפיים(

 תמיד .א

 בדרך כלל כן .ב

 בדרך כלל לא .ג

 אף פעם .ד

 לא רלוונטי .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 האם למטופל יש מספיק פעילויות פנאי זמינות ומתאימות לצרכיו במהלך היום? .31

 תמיד .א

 בדרך כלל כן .ב

 בדרך כלל לא .ג

 אף פעם .ד

 לא רלוונטי .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 הפנאי? באיזו מידה הצוות מעודד את המטופל לקחת חלק בפעילויות .32

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא רלוונטי .ו

 ]לא להקריא[לא יודע  .ז

 

 כעת אשאל אותך על התנאים במוסד:

 באיזו מידה נשמר השקט בשעות המנוחה והלילה בחדרו של המטופל? .33

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 להקריא[ ]לאלא יודע  .ו

 

 באיזו מידה אתה מרוצה מרמת הניקיון במחלקה )חדר, שירותים, שטחים ציבוריים וכו'(? .34

 במידה רבה מאד .א
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 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 באיזו מידה אתה שבע רצון מזמינות מגבות, מצעים, שמיכות, בגדים שניתנים למטופל? .35

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא רלוונטי .ו

 ]לא להקריא[לא יודע  .ז

 מקומות נוחים עבור המטופל לשבת בחצר / במרפסות/ שטחים ציבוריים? מספיקהאם יש  .36

 כן .א

 לא .ב

 ]לא להקריא[לא רלוונטי  .ג

 ]לא להקריא[לא יודע  .ד

 

)התאמה אישית, התחשבות בהעדפות המטופל, באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מרמת האוכל המוגש במוסד  .37

 גיוון התפריט(?

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מאופן האכלה? .38

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד

 בכלל לא .ה

 לא רלוונטי  .ו

 ]לא להקריא[לא  .ז

 

 באיזו מידה המוסד  משרה אוירה חמה ונעימה? .39

 במידה רבה מאד .א

 במידה רבה .ב

 במידה בינונית .ג

 במידה מועטה .ד
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 בכלל לא .ה

 ]לא להקריא[לא יודע  .ו

 

 לסיכום:

 האם נחשפת במוסד הזה למקרים הפוגעים בכבוד המטופל או למקרים של אלימות כלפי המטופלים?   .40

 א.  לא 

 לפרט? _______________________________ב. כן ,  במידה וכן, האם תסכים 

 

 

האם אתה חש שבן המשפחה שלך חווה פגיעה או אפליה על רקע של גיל, לאום, עדה, מין, מוגבלות פיזית או  .41

 נפשית?

 כן / לא    

 במידה וכן, האם תסכים לפרט _______________________________

-1אנא דרג/י בסולם בין  ?ץ/י לו להתאשפז במוסד הזה אם מישהו בקרבתך יזדקק לאשפוז סיעודי, האם תמלי .42

 ירושו שלא תמליץ כללפ 1-בטוח שתמליץ ו 10כאשר  10

1-10 

 לא יודע  – 99

 

האם יש לך הערות נוספות או הצעות לשיפור:  .43

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 מספר שאלות אחרונות לצרכים סטטיסטיים בלבד: 

 ?  מה גיל המטופל/ת .44

 שהמטופל/ת מדבר/ת?  העיקריתמה השפה  .45

 עברית .א

 רוסית .ב

 ערבית .ג

 אמהרית .ד

 אנגלית .ה

 אחר_____________________ .ו

 

 מגדר:   .46

 מטופל  .א

 מטופלת   .ב

 

 :  __________________)ימים/ שבועות/ חודשים/ שנים(במוסד  הזהמשך האשפוז  .47

 



 
 

68 
 

 באיזו קופת חולים המטופל/ת מבוטח/ת?  .48

 כללית .א

 מכבי .ב

 מאוחדת .ג

 לאומית .ד

 

 סוג אשפוז:   .49

 סיעודי .ג

 תשוש נפש .ד

 

 האם האשפוז הוא פרטי או דרך הקוד של משרד הבריאות? .50

 פרטי .א

 הקוד של משרד הבריאות .ב

 ]לא להקריא[לא יודע / מסרב   .ג

 אחר _____________ .ד

 

 מה קרבתך למטופל? .51

 בן/בת זוג .א

 בן או בת המטופל/ת .ב

 נכד/נכדה .ג

 אחר ___________________________ .ד

 מטפל/ת  .ה

 

 ________________ ?מהו גילך .52

 

 נסה/י להעריך את תדירות הביקורים שלך לבית החולים: .53

 פעמים בשבוע 3 -מעל ל .א

 פעמים בשבוע-פעם .ב

 פעם בשבועיים .ג

 פעם בחודש .ד

 חודש ומעלה .ה

 ]לא להקריא[מסרב להשיב  .ו

 

 )לסוקרים ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(מתי בדרך כלל את/ה נוהג/ת להגיע לבקר?  .54

 בשעות הבוקר והצהריים .א

 בשעות הערב .ב

 במהלך לילות  .ג

 בסופי שבוע  .ד

 ]לא להקריא[מסרב להשיב  .ה

 

 מהי השכלתך: .55

 יסודית .א
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 תיכונית .ב

 על תיכונית לא אקדמאית .ג

 אקדמאית .ד

 ]לא להקריא[מסרב להשיב  .ה

 שאלות חובה למילוי הסוקר: 

 שם המוסד הסיעודי: _________________

 שם המחלקה בה מאושפז המטופל __________________________

 סוג מחלקה:   א. סיעודית      ב.. תשוש נפש

 מין המרואיין:  זכר / נקבה

 תאריך ביצוע הסקר ____________________________

 

 טבלת הקשרים בין המשתנים - ב' נספח

Pearson Correlation 

 השאלה

מטופל בידיים  שביעות רצון כללית

 בטובות

 המלצה

באיזו מידה ההסברים שאתה 

מהרופאים על מצב המטופל מקבל 
 ברורים ומובנים לך ?

.460** .503** .429** 

באיזו מידה אתה מרגיש 

שהרופאים מתייחסים למטופל 
 באדיבות ובכבוד?

.525** .565** .494** 

באיזו מידה האחים והאחיות 

במחלקה מקשיבים לך ומתייחסות 
 לשאלות ולחששות שלך?

.574** .601** .535** 

אתה מרגיש שהאחים באיזו מידה 

והאחיות במחלקה מתייחסים אל 
 המטופל באדיבות ובכבוד?

.584** .611** .550** 

באיזו מידה אנשי כוחות העזר 

נוהגים באכפתיות ובכבוד כשהם 
 מטפלים במטופל?

.606** .633** .572** 

באיזו מידה אתה מרגיש שצוות 

המחלקה פועל לשמירה על 

טעויות בטיחות המטופל ולמניעת 

רפואיות? לדוגמא: זיהוי חולה, 

רגישות לתרופות, מניעת נפילות 
 וכו'

.583** .619** .562** 

עד כמה אנשי הצוות משתפים 

אותך בטיפול והעדפותיך נלקחות 
 בחשבון, במידה בה היית מעוניין?

.477** .509** .483** 
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 השאלה

מטופל בידיים  שביעות רצון כללית
 בטובות

 המלצה

באיזו מידה אנשי הצוות זמינים 

לשוחח איתך ולענות על 
 שאלותיך?

.498** .517** .505** 

האם אנשי הצוות מעדכנים אותך 

מיוזמתם על השינויים במצבו 
 הרפואי והנפשי של המטופל?

.338** .362** .350** 

האם אחת לכמה חודשים מזמינים 

אתכם לישיבת תיאום ציפיות 

ועדכונים עם אנשי צוות המחלקה 
 )רופא, אחות, עובדת סוציאלית(?

.180** .164** .162** 

באיזו מידה הצוות דואג לכך 

 שהמטופל יהיה נקי ומסודר?

.550** .569** .542** 

האם אתה חושב שהמטופל מקבל 

את הטיפול שהוא נזקק לו בזמן 

 סביר?

.491** .526** .484** 

האם, לדעתך, במחלקה יש מספיק 

אנשי צוות שעוזרים למטופלים 

בעת הצורך )לדוגמא, עזרה 

במילוי צרכים בסיסיים, להתלבש 
 עזרה בקבלת חפצים וכד'(?

.440** .442** .430** 

באיזו מידה אתה מרגיש שהצוות 

המטפל עובד בתיאום ובשיתוף 

פעולה )בינם לבין עצמם( בכל מה 

שקשור לטיפול בבן המשפחה 
 שלך ?

.541** .573** .537** 

האם במהלך השנה האחרונה 

נפגשת עם העובד/ת הסוציאלי/ת 
 ל המחלקה?ש

.082** .079** .100** 

באיזו מידה הינך מרגיש 

שהעובד/ת הסוציאלי/ת מתייחס/ת 
 אליך באדיבות ובכבוד?

.371** .390** .387** 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת 

מהווה מקור תמיכה עבורך בעת 
 הצורך?

.421** .428** .452** 

באיזו מידה העובד/ת הסוציאלי/ת 

מידע והכוונה במימוש מהווה מקור 

זכויות? )למשל זכויות בנושא 

טיפולי שיניים, דמי כיס או זכויות 
 של ניצולי שואה(

.384** .380** .374** 
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 השאלה

מטופל בידיים  שביעות רצון כללית
 בטובות

 המלצה

האם בן משפחתך מקבל במחלקה 

 טיפול פרטני ע"י פיזיותרפיסט?

.094** .077** .090** 

באיזו מידה הרגשת 

שהפיזיותרפיסטים מתייחסים 

 ובכבוד?למטופל באדיבות 

.159** .171** .172** 

באיזו מידה כמות הטיפולים 

שניתנים ע"י הפיזיותרפיסטים 

 מספקת את צרכי המטופל ?

.184** .178** .169** 

האם בן המשפחה שלך מקבל 

במחלקה טיפול )פרטני או 

קבוצתי( ע"י מרפאים בעיסוק או 

 עובדי תעסוקה?

.095** .075** .093** 

שהמרפאים באיזו מידה הרגשת 

בעיסוק מתייחסים למטופל 

 באדיבות ובכבוד?

.161** .172** .189** 

באיזו מידה כמות הטיפולים 

שניתנים ע"י המרפאים בעיסוק 

 מספקת את צרכי המטופל?

.197** .182** .193** 

באיזו מידה הצוות המטפל שומר 
 ומכבד את פרטיות המטופל?

.441** .468** .435** 

בצרכים האם הצוות מתחשב 

הדתיים והתרבותיים של 
 המטופל?

.373** .400** .381** 

האם הצוות מתחשב בצרכים 

הדתיים והתרבותיים של 
 המטופל?

.252** .301** .233** 

עד כמה המוסד מתחשב ברצונו 

של המטופל בקביעת סדר היום 

)לדוג' השכבה, השכמה, מקלחת, 
 מנוחה(?

.375** .386** .385** 

חפציו האישיים של האם לדעתך 

המטופל נשמרים היטב במוסד? 

)לדוג' שיניים תותבות, מכשירי 
 שמיעה, בגדים אישיים, משקפיים(

.395** .399** .404** 

האם למטופל יש מספיק פעילויות 

פנאי זמינות ומתאימות לצרכיו 
 במהלך היום?

.413** .394** .423** 
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 השאלה

מטופל בידיים  שביעות רצון כללית
 בטובות

 המלצה

האם למטופל יש מספיק פעילויות 

ומתאימות לצרכיו פנאי זמינות 
 במהלך היום?

.296** .274** .309** 

באיזו מידה הצוות מעודד את 

המטופל לקחת חלק בפעילויות 
 הפנאי?

.411** .432** .433** 

באיזו מידה הצוות מעודד את 

המטופל לקחת חלק בפעילויות 
 הפנאי?

.253** .274** .285** 

באיזו מידה נשמר השקט בשעות 

בחדרו של המנוחה והלילה 

 המטופל?

.274** .333** .294** 

באיזו מידה אתה מרוצה מרמת 

הניקיון במחלקה )חדר, שירותים, 

 שטחים ציבוריים וכו'(?

.458** .445** .484** 

באיזו מידה אתה שבע רצון 

מזמינות מגבות, מצעים, שמיכות, 

 בגדים שניתנים למטופל?

.433** .435** .461** 

רצון באיזו מידה אתה שבע 

מזמינות מגבות, מצעים, שמיכות, 
 בגדים שניתנים למטופל?

.229** .205** .253** 

האם יש מספיק מקומות נוחים 

עבור המטופל לשבת בחצר / 
 במרפסות/ שטחים ציבוריים?

.228** .197** .224** 

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון 

מרמת האוכל המוגש במוסד 

)התאמה אישית, התחשבות 

המטופל, גיוון בהעדפות 
 התפריט(?

.418** .415** .451** 

באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון 
 מאופן ההאכלה?

.247** .255** .259** 

באיזו מידה המוסד משרה אוירה 
 חמה ונעימה?

.562** .537** .602** 

האם נחשפת במוסד הזה למקרים 

הפוגעים בכבוד המטופל או 

למקרים של אלימות כלפי 
 המטופלים?

.258** .244** .267** 
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 השאלה

מטופל בידיים  שביעות רצון כללית
 בטובות

 המלצה

האם אתה חש שבן המשפחה 

שלך חווה פגיעה או אפליה על 

רקע של גיל, לאום, עדה, מין, 
 מוגבלות פיזית או נפשית?

.169** .171** .210** 
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