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המסרים הנלמדים מהמאמר

אּ .וכל ּותי החהלים הכלליים מהנה "אחראי לזכהיהת המטהפל "  -אהמּוהָאסמן .מָאהּור ּותפקיָא לה חשיּוהת רּוה
ּוייצהג המטהפלים מהל המערכת מחָא  ,המאיָאך ּוהיהתה מקהר למשהּו עּוהר הנהלהת ּותי החהלים .

ּו .האחראים לזכהיהת המטהפלים ּ ,וּותי החהלים הכללים ּוישראל ,עהשים זאת לרהּו ּונהסף לתפקיָא ניההלי אחר ,
קיימת תלהת ּוינם לּוין הנהלת ּותי החהלים הכתהצאה תפיסת התפקיָא שלהם אינה עהלה ּוקנה אחָא עם רהח
חהק זכהיהת החהלה אשר שאפה להּויא לחיזהק מעמָא המטהפל .

ג .יש צהרך לחזק את מעמָאה הארגהני העצמאהתה של האחראי לטיפהל ּוזכהיהת
ּוישראלּ ,ותקנהת לחהק זכהיהת החהלה .
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החהלהּ ,וּותי החהלים הכלליים

האם מישהו מטפל בך?
מעמדם הארגוני ותפיסת התפקיד של האחראים לזכויות המטופלים ,בבתי-החולים הכלליים בישראל
המחּורים :צּוי שטרן ,אלי מרזל ,נחהם גָאליה  -מרכז רפהאי הָאסה  -תָ.א  ,12000ירהשלים 91120

תקציר
רקע :סעיף ּ 25וחהק זכהיהת החהלה הטיל על כל מנהלי המהסָאהת הרפהאיים למנהת עהּוָא שיהיה אחראי לזכהיהת
המטהפלים השעליה מהטל לּוָאהק התלהנהת הלטפל ּוהן

 .החהק ּוא לחזק את מעמָאה של

המטהפל אל מהל ספקי

השירהתים .אשר על כן ,רצהי שּועל התפקיָא  ,המטפל ּוין היתר ּותלהנהת מט הפלים על ספקי השירהתים  ,יפעל ּועצמאהת
מרּוית ,ללא מהרא הללא משהא פנים .
מטרותּ :וחלהף למעלה מ עשהר מאז חהקק החהק ּויקשנה לּוָאהק :האם מהנה אחראים לזכהיהת המטהפלים כנָארש ?
מיהם הנהשאים ּותפקיָא ? ּואילה נהשאים הם עהסקים? מהה המשקל היחסי של שלהשת מרכיּוי התפקיָא כפי שההגָא רה
ּוחהק ,מסך פעהלהתיהם ? האם הם נהנים מקיהמם של מנגנהנים המּוטיחים את עצמאהתם האת אי תלהתם ּומערכת
הנילהנה? כיצָא הם תהפסים את תפקיָאם – על רצף שּוין היהתם נציגי המטהפלים לפי רהח החהק  ,אה כנציגי ההנהלה .
שיטות :נערכה ראיהנהת אישיים ּ ,ואמצעהת שאלהן אחיָא  ,לכל  26מנהלי ּותי -חהלים כלליים ּומָאינת ישראל ה לכל
האחראים לזכהיהת המטהפלים ּומהסָאהתיהם.
תוצאותּ :וכל ּותי החהלים הכלליים מהנה אחראים לזכהיהת המטהפלים ּ .ורם ,לרהּו הם ממלאים תפקיָא זה ּונהסף
לתפקיָאי ניההל אה מטה ּוארגהנם  .כנהּוע מכך  ,תלהתם ּוהנהלהת ּותי החהלים כמעט מהחלטת  .לרשהת רהּום גם לא
ההעמָאה אמצעים הנָארשים למילהי כל תפקיָאיהם לפי חהק  .תפיסת התפקיָא של רהּו האחראים לזכהיהת המטהפלים
אינה עהלה ּוקנה אחָא עם רהח חהק זכהיהת החהלה שנהעָא לחזק את המטהפל מהל ספקי השירהתים הרפהאיים
מתאם ּוין תפיסהת כאלה לּוין היהת האחראים לזכהיהת המ

 .מצאנה

טהפלים גם הּוה זמנית ּועלי תפקיָאי ניההל נהספים האף

ּוכירים ּוהיררכיה הארגהנית  ,הכן לההתק שלהם ּומהסָא הּותפקיָא  ,אשר העצימה את הזָאההתם עם הארגהן .
מסקנות :ההגנהת הניתנהת ּוחהק לנהשאי תפקיָא האחראים לזכהיהת המטהפל אינן מאפשרהת להם עצמאהת מספקת
אל מהל הנהלהת מהסָאהת הּו ריאהת .מהצע להּויא לחיזהק מעמָאם העצמאי ּוחקיקה אה ּותקנהת הלהעמיָא לרשהתם
אמצעים הנָארשים למילהי תפקיָאיהם על פי חהק הּוכלל זה לנהשא ההָארכה הההנחיה של חּורי הסגל הרפהאי ּונהגע
לשמירה על זכהיהת המטהפלים  .יש לשאהף לכך שלא יהטלה עליהם תפקיָאי ניההל ּונהסף לתפקיָאיהם כאחר
זכהיהת המטהפלים הכן  ,להגּויל משך כההנתם ּותפקיָא .
מילות מפתח :שרהת ,זכהיהת החהלה  ,תלהנהת ,אהמּוהָאסמן
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Are you being served?
The inter-organizational status and job perception of those responsible for patient rights in general
hospitals in Israel

Zvi Stern, Elie Mersel, Nahum Gedalia
Hadassah Medical Organization, P.O.B. 12000, Jerusalem 91-120, Israel

Abstract
Background: Paragraph 25 of the Patients' Rights Law in Israel requires that every Medical facility
director in Israel appoint an Ombudsman who will be responsible for patients' rights, receive patient
complaints and resolve them. The law's purpose is to strengthen the patient's position vis-à-vis service
providers. It is therefore desirable that the Ombudsman shall function independently without
apprehension or bias.
Objectives: After 11 years since the law was legislated, we researched the following: Were individuals
responsible for patient rights appointed in all general hospitals? Who are the position holders? What
issues do they deal with? What is the weight of their various responsibilities concerning patient rights,
as defined by the law, relative to their other tasks? Do they benefit from organizational mechanisms
that assure their independence of the service provider's organization? How do they perceive their job –
as "Patient Representatives" (as defined by law), or as Representatives of their hospitals?
Methods: For this purpose, we personally interviewed each of the 26 General Hospital Directors in
Israel as well as the Ombudsmen in each of their facilities.
Results: In each of Israel's general hospitals an Ombudsman responsible for patient rights was
appointed. In the majority of cases (82.6%) the Ombudsman also filled an additional managerial or
staff position within the organization. As a result, the Ombudsmen are almost entirely dependent on
hospital management. The necessary means, by which to fulfill their positions and responsibilities as
defined by the law, such as instructing and guiding medical staff regarding to the protection of patient
rights, have yet to be put at their disposal. The majority of the Ombudsmen view themselves as
management representatives. These perceptions do not agree with the spirit of the Patient Rights Law
which is meant to strengthen the patient's position vis-à-vis medical services providers. We found a
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correlation between these views and the fact that Ombudsmen simultaneously hold additional
managerial positions and some see themselves as part of their hospital's senior organizational
hierarchy. In addition, we found a correlation between their seniority within the organization and their
identification with the organization.
Conclusions: It is recommended, that the independence of those responsible for patient rights be
strengthened by adding specific stipulations to the law on this matter and that the necessary means
needed to fulfill their responsibilities as legislated, be put at their disposal. We recommend promoting
the independent status of Ombudsmen by not imposing upon them responsibilities other than those for
patient rights.
Key Words: Service; Patient Rights; Complaints; Ombudsman
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האם מישהו מטפל בך?
מעמדם הארגוני ותפיסת התפקיד של האחראים לזכויות המטופלים
בבתי-החולים הכלליים בישראל
"כִּ י מֶ ה ה ֹההֶ ה ָל ָָאם ְּב כָ ללעֲעמָ ל ֹהּ ,וְּב ַרעְּב יהֹן לִּ ֹה; ֶשה א עָ מֵ ל ַתחַ ת הַ ָשמֶ ש" (קהלת ,פרק ּו' ,כּו)

הקדמה
חהק זכהיהת החהלה (התשנ"ה –  ,]1[ )1996חהקק ּוהמשך לחהק ּויטהח ּוריאהת ממלכתי (התשנ"ָא  ]2[ )1994 -אשר קּוע
כי שרהתי הּוריאהת ּוישראל יתּוססה על עקרהנהת של צָאק  ,שההיהן העז רה הָאָאית  .כחלק מתפיסה ּוסיסית זה ּ ,וא חהק
זכהיהת החהלה לחזק את מעמָאה של המטהפל גם אל מהל ספקי השירהתים הלא רק אל מהל הגהרמים המּוטחים  .פרק ז'
ּוחהק זכהיהת החהלה  ,קהּוע ההראהת ּוָאּור "אחריהת לקיהם זכהיהת המטהפל ּומהסָא הרפהאי " .לפי ההראהת אלה חהּוה
על כל מנהל מהסָא רפ האי למנהת עהּוָא שיהיה אחראי לזכהיהת המטהפל  .לאחראי לזכהיהת המטהפל נקּועה ּוחהק שלהשה
תפקיָאים :מתן ייעהץ הסיהע למטהפל ּוקשר למימהש זכהיהתיה על -פי חהק זכהיהת החהלה ; קּולת תלהנהת של מטהפלים ,
מנהל המהסָא הרפהאי  ;1הָארכה

ּוָאיקתן ההטיפהל ּוהן ; תלהנהת שעניינן איכהת הטיפהל הרפהאי יהעּורה לטיפהלה של

ההנחייה של חּורי הסגל הרפהאי ההמנהלי של המהסָא הרפהאי ּוכל הנהגע ל קיהם ההראהת חהק זכהיהת החהלה  .האחראי
לזכהיהת המטהפלים משמש אם כן כאהמּוהָאסמן עּוהר המטהפלים ּומהסָאהת רפהאיים .

אהמּוהָאסמן ,הינה מהשג שמקהרה ּושּוָאיה המשמעהתה

"נציג המלך " .מטרהתיה הינן לשמש פה למקּול השרהת מהל

הארגהן הּומקּויל לספק לארגהן משהּו על פעהלהת יה ,הלהההת אחָא המקהרהת לשינהי השיפהר ארגהני  .תהאר מקהּול אחר
לאהתה תפקיָא הינה "נציּו" (  )Commissionerהמשמעהתה זהה למעשה למהנח "אהמּוהָאסמן" .לאהמּוהָאסמן תפקיָא
חשהּו ּויהתר ּוההיסהת רגשהת המרירהת החהסר האהנים של האזרח מהל מנגנהנים

ּוירהקרטים ] .]3תפקיָא זה מקּול

משנה תהקף ּומערכת הּוריאהת ּוה מתקיימת תלהת רּוה של הפרט ּוארגהן מספק השרהת  .תלהת זה נהּועת מפערי יָאע
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העובדה שהוטל על האחראי לזכויות המטופל להעביר לטיפול מנהל המוסד הרפואי את התלונות שעניינן איכות הטיפול  ,נובעת מהצורך בידע רפואי
פורמאלי רחב ,וגם מסיבות של ניהול סיכונים וחיסיון רפואי  .יחד עם זאת נקבע שקבלת תלונות כאלה תתבצע גם היא על ידי האחראי לזכויות המטופל .
כלומר ,האחראי לזכויות המטופל צריך לעקוב שמתקיים טיפול בתלונות על איכות הטיפול הרפואי ושבסופו של תהליך בדיקת התלונה מקבל המתלונן
תשובה.
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ּוין המטפלים למטהפלים הכן ממצּו פיזי הנפשי של הנזקקים לעזרה רפהאית

ההיא גָאהלה ּומיהחָא ּומגע ּוין המטהפל

למסגרת אשפהז ּוּוית חהלים  .אמנם ּוּויה "ח האשפהז ההא ּוָארך כלל קצר – מספר ימים ּוהָאָאים  ,אהלם ָאההקא ימים
אלה הם הימים הקשים  ,המהרכּוים הלפעמים המסהּוכים ּויהתר ּומהלך המחלה  .גם עּוהר הארגהן ,קיימת חשיּוהת
רּוה לקיהמה הלתפקהָאה האפקטיּוי של "מהסָא האהמּוהָאסמן"ּ ,והיהתה חלק ממנגנהני הּוקרה הפנימית של הארגהן ,
מתהקף היהתה צינהר לקּולת משהּו על פעהלהת הארגהן  ,מקהר לשינהי השיפהר  ,עיניים של ה ארגהן כָאי לּוחהן את השרהת
הניתן האת האהפן ּוה ההא מתקּול על יָאי מקּול

השרהת .מתהך רצהן להּויא לשיפהר הטיפהל ּ ,וטיחהתה היעילהתה  ,הכן

ּושל נסיקת פרמיהת הּויטהח ּוגין רשלנהת רפהאית  ,התפתחה ּומערכת הּוריאהת ּועהלם המערּוי תפיסה לפיה חשהּו
להסתמך על תלהנהת כ אחָא ה כלים לשיפהר מערכי הּוטחת איכהת ּ ,וטיחהת ,הניההל סיכהנים [ .]4כמה כן  ,ההמלץ לעהָאָא
מטהפלים להתלהנן [.]5

קיים מתח מהּונה ּוין שני תפקיָאי האהמּוהָאסמן  ,תפקיָא "נציג הציּוהר " מהל תפקיָא "נציג הממלכה " .מתח זה מקהרה
ּוכך שעיסהקה של האהמּוהָאסמן ההא ּוטיפהל ּותלהנהת – ּוּויקהרת ,טענהת ההאשמהת ּונהגע למעשה אה מחָאל של ארגהן
אה אָאם  .ככל שקיימת הזָאההת התלהת ּוין

האהמּוהָאסמן לּוין הארגהן אה האָאם נשהא התלהנהת  ,כך גהּור החשש

להימצאהת האהמּוהָאסמן ּומצּו של ניגהָא אינטרסים – ּוין האינטרס שלה לייצג את הציּוהר המתלהנן  ,אל מהל הארגהן
לּוין האינטרס שלה להיהת כלי ארגהני אפקטיּוי לשיפהר האיכהת ההניההל .

מספר אהמּוהָאסמנים נפרָאים פהעלים ּומערכת הּוריאהת ּוישראל [ּ ,]6ויניהם מּוקר המָאינה ּותפקיָאה כנציּו תלהנהת
הציּוהר ,נציּו קּוילהת מּוהטחים לפי חהק ּויטהח ּוריאהת ממלכתי  ,נציּו קּוילהת חיילים לפי חהק השיפהט הצּואי,]7[ 2
נציּו קּוילהת רפהאיהת לפי סעיף  21לחהק זכהיהת החהלה ה" -האחראי לטיפהל ּותלהנהת חּורים "ּ ,וקהפהת החהלים  ,לפי
סעיף  28חהק ּויטהח ּוריאהת ממלכתי  .הנזכרים לעיל נ הנים מריחהק כלשהה מהארגהנים נשהאי התלהנהת הקיימהת
ההראהת ּוחהק ּוָאּור מנגנהנים המיהעָאים להגן עליהם מפני פיטהרין שרירהתיים

 ,הכן סמכהיהת שהנהת ּונהגע לָארכי

חקירה הגישה למיָאע  .לעהמתם ,לאחראי על זכהיהת המטהפל לפי חהק זכהיהת החהלה לא ניתנה שהם הגנהת אה סמכהיהת
לפי ח הק .התלהת ּוין האחראי לטיפהל ּוזכהיהת המטהפלים לפי חהק זכהיהת החהלה

 ,לּוין המהסָאהת הרפהאיים גָאהלה

יחסית לזה של כל האהמּוהָאסמנים האחרים ּומערכת הּוריאהת  ,העל כן המתח ּוין שתי נאמנהיהתיה  ,מחָא למטהפלים
המאיָאך לארגהן  ,גּוהה .זאת ,על אף שמָאהּור ּו אהמּוהָאסמן של "הקה הראשהן " ,זה הנמצא ּוקשר ישיר עם מטהפלים
שמרּויתם אינם מסהגלים לטפל ּוקיָאהם ענייניהם ּועצמם ה
 2בכל הנוגע לברור תלונות חיילים על טיפול רפואי במסגרת צה "ל
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הם מתקשים להתמצא ּוסּוך הנהלים  ,ההכללים

האָאמיניסטרטיּויים ההרפהאיים  .יתר על כן ּ ,ושהנה מאהמּוהָאסמנים מקּוילים לה ּומערכהת ציּוהריהת אחרהת  ,רק
"האחראי לטיפהל ּותלהנהת מטהפלים " שהאּו סמכהתה מכהח חהק " -חהק זכהיהת החהלה " .נציּו תלהנהת ּומערכת השכלה
גּוההה אינה מתמנה לפי "חהק זכהיהת ה סטהָאנט" ,נציּו קּוילהת חיילים אינה מתמנה לפי "חהק זכהיהת החייל " הנציּו
קּוילהת שהטרים אינה מתמנה לפי "חהק זכהיהת ה חשהָא" .תפיסה זה אף מהצאת ּויטהי ּוָאּורי המחהקקים  ,אשר ה ָאגישה

את רוח החוק ּ ,ועת הּואת חהק זכהיהת החהלה לקריאה שנייה השלישית ּ ,ואמרםּ" :ופעם הראשהנה המטהפל  ,מהרגע
שההא מגיע למערכת הרפהאית העָא הסהף  ,למעשה ,יש לה זכהיהת משמעהתיהת ּויהתר  ...העקרהנהת החשהּוים של החהק
הם ,שּופעם הראשהנה מעהגנהת זכהיהתיה של המטהפל ּוחקיקה ראש ית מסהָארת המפהרטת  .הָאגש ההא ּוזכהיהתיה של
המטהפל ,של החהלה.]8[" ...

גם לפי הספרהת ,עצמאהת האהמּוהָאסמן מהל הארגהן מהההה מפתח לעּוהָאתה  .עצמאהת זה נמָאָאת לפי שלהשה פרמטרים
עיקריים [:]9
 .1עצמאות מוסדית :הפרָאה מּונית ּוין ה אהמּוהָאסמן לּוין הגהפים הנתהנים ל ּוָאיקתה ,הנמָאָאת לפי כפיפהתה
לגהרמים אהתם ההא ּוהָאק .
 .2עצמאות תפקודית :עצמאהת זה המתּוטאת ּוכך שיהפקָאה ּויָאי האהמּוהָאסמן הכלים המתאימים ההסמכהיהת
הָארהשהת כָאי לאמת עהּוָאהת ,נמָאָאת לפי מגההן האמצעים שההעמָאה לרשהתה .
 .3עצמאות אישית :עצמאהת זה המאפשרת לאהמּוהָאסמן לפעהל ללא מהרא המאיָאך מחייּות למנהת לתפקיָא אָאם
ּועל כישהרים מקצהעיים מתאימים ,נמָאָאת לפי יכהלת ההשפעה של מהשאי הּוָאיקה על תנאי העסקת הנציּו.

ּוחלהף למעלה מ עשהר מאז נכנס חהק

זכהיהת החהלה לתהקפה ּויקשנה לּוָאהק

המטהפלים ּוּותי החהלים הכלליים ּוישראל

את מימהשה ּותחהם קיהם זכהיהת

 :האם מהנה אח ראים לזכהיהת המטהפל ּוכל ּותי החהלים הכלליים

ּוישראל? מהה הרקע שלהם ? ּומה הם עהסקים ? מהה המעמָא הארגהני שלהם ? האם הם נהנים מקיהמם של מנגנהנים
המּוטיחים את עצמאהתם ה מהסָאית ,התפקהָאית ,ההאישית? כיצָא האחראים על זכהיהת המטהפלים ּ ,וּותי החהלים
הכלליים ּוישראל תהפסים את ת פקיָאם? האם כ" -נציגי החהלים " לפי רהח החהק  ,אה כ" -נציגי ההנהלה "? האם קיים
קשר ּוין תפיסת התפקיָא למעמָא הארגהני ?

שיטות
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המָאיָאה נערכה ּואמצעהת שאלהן אחיָא ּ ,וראיהנהת אישיים שנערכה ּוקרּו המנהלים ההאחראים לזכהיהת המטהפלים ּ ,ו-
ּ 26ותי חהלים כלליים ּוישראל .לפי התחייּוהת נה למרהאיינים שמהת ּותי החהלים אה פרטים העלהלים להּויא לזיההי
ּוית החהלים אה המרהאיין אינם מהפיעים ּוממצאי המחקר המהּואים להלן  .הראיהנהת ּוהצעה ּומהלך החהָאשים יהני-
יהלי-אהגהסט  2007הלמילהי שאלהני המחקר נענה  26מנהלי ּותי חהלים ה 24 -נהשאי תפקיָאים אשר ההגָארה על יָאי
הנהלהת ּותי החהלים כ" -אחראים לזכהיהת המטהפלים " .3ממצאי המחקר נהתחה ּואמצעהת תהכנת .SPSS

השאלהן ּוָאק פרמטרים שהנים ּומעמָא הארגהני של האחראים לזכהיהת המטהפלים  ,תהך התייחסהת למערכת הּוריאהת
הלמציאהת הישראלית  .השאלהן כלל למעלה מ 80 -שאלהת שהתייחסה להיקפי המשרה  ,ניסיהן קהָאם  ,אמצעים ,סָארי
העּוהָאה מהל ההנהלה המהל גהרמים אחרים ּוּוית החהלים  ,היקפי הפעילהת העהָא ּ .ושאלהן נקּועה קּוהצהת של שאלהת
שנהעָאה למָאהָא את שלהשת מָאָאי "העצמאהת" שפהרטה לעיל  .לגּוי כל קּוהצה של שאלהת ּ ,והצע סיכהם של מספר
התשהּוהת "הנכהנהת" הּואהפן זה חהשּוה טההחים לכל מָאָא עצמאהת .כמה כן  ,הנשאלים התּוקשה להשיּוּ ,ועזרת סרגלים
על שאלהת הנהגעהת לתפיסת התפקיָא שלהם  ,על גּוי רצף ש ּוין "תפקיָא האחראי להיהת נציג ההנהלה הלענהת ּושמה
לפניהת שמגיעהת מהציּוהר " לּוין "תפקיָא האחראי להיהת נציג המטהפלים המשפחהתיהם הלייצג אהתם מהל ּוית
החהלים".

תוצאות
ּוכל ּותי החהלים מהנה אָאם שמתפקיָאה לטפל ּותלהנהת מטהפלים הההא זה הנהשא ּותפקיָא "אחראי לזכהיהת המטהפל ".
ּועלי תפקיָא זה זכה לכינהיים שהנים המעתה האילך נכנה אהתם
קהָאם ּועּוהָאה כאחראי לטיפהל ּופניהת מטהפלים א

"נציּוים" 15 .מּוין ה נציּוים ציינה שיש להם ניסיהן

ה לטיפהל ּותלהנהת ּוכלל  .כמחצית הנציּוים ציינה כי לא עּורה

השתלמהת מהכרת ּותחהם הטיפהל ּופניהת ציּוהר  .ממהצע שנהת הההתק ּותפקיָא עמָא על  10.9שנים ,עם סטיית -תקן של
 8.1שניםּ .ושלהשה ּותי חהלים מהעסקים ּותפקיָא פנסיהנ רים של ּוית החהלים  .רק  16נציּוים ( )66.7%מהעסקים
ּומשרה תקנית של "אחראי לטיפהל ּו תלהנהת מטהפלים" המתהכם רק חמישה מהעסקים ּומשרה מלאה הּ 11 -ומשרהת
חלקיהת (עָא לחצי משרה ) .ל 8 -הנציּוים האחרים אין משרה תקנית של "אחראי לזכהיהת מטה פלים" ההם עהסקים
ּוטיפהל ּותלהנהת ּונהסף לתפקיָא אחר שהם ממלאים ּוּוית החהלים (ּוין היתר מכהנים ּותפקיָאים אלה ָ :אהּור ,אחראי
על קשרי ציּוהר  ,מנהלי יחיָאהת רפהאיהת  ,יהעץ משפטי  ,רּו המזכירה רפהאית ) אה שהם פנסיהנרים של ּוית החהלים  .על

 3הפער בין מספר המנהלים למספר האחראים לזכויות המטופלים נובע מכ ך שלבית החולים הדסה עין -כרם ולבית החולים הדסה הר -הצופים נציב
משותף וכן משום שבאחד מבתי החולים מנהל בית החולים הוא האחראי לזכויות המטופלים .
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רהּו הנציּוים ( )82.6%ההטלה משימה ת אחרהת ,נהספהת לתפקיָאם ּוטיפהל ּותלהנהת מטהפלים  ,כהלל תפקיָאי ניההל ,
מזכירהת ,יעהץ משפטי  ,יחסי ציּו הר הָאהּורהת ּ .ורהּו ּותי החהלים אָאם אחָא עהסק ּוטיפהל ּותלהנהת

מטהפלים ,ללא

עהּוָאים נהספים ּ .וּותי חהלים אחָאים מסייעים לנציּו  ,מזכירה ּוחלקיהת משרה  ,מתנָאּו אה ּות שרהת לאהמי  .הנציּוים
נתּוקשה להעריך את המשקל היחסי של כל אחָא משלהשת העיסהקים שנקּועה ל

הם ּוחהק ,מתהך סך הזמן המ הקָאש

לעּוהָאתם כ" -אחראים ל זכהיהת מטהפלים" .הנציּוים ָאיההחה ּואחהזים נמהכים יחסית  ,אם ּוכלל  ,את משקלה היחסי
של העיסהק "מתן הָארכה ההנחיה של חּורי סגל ּונהגע לשמירת זכהיהת חהלים ".

על פי הערכהת המרהאיינים  ,ממהצע מספר הפניהת השנתי המגיעהת לטיפהל עמָא על כ 695 -פניהת .קיים קשר חיהּוי ּוין
היקף המשרה ּוה מהעסק הנציּו לּוין היקף הפניהת ּוהן ההא מטפל  .כ 60%-מפניהת התלהנהת הציּוהר נתקּולה ּוכתּו הכ-
 40%נתקּולה ּועל פה  .רהּו הנ ציּוים ההמנהלים העריכה כי התלהנהת המגיעהת לאחראי לטיפהל ּופניהת המטהפלים
מהההת  81%-100%מתהך סך התלהנהת המגיעהת לּו ית החהלים .הפניהת השכיחהת ּויהתר המגיעהת לטיפהל ם של נציּוים,
הינן ּונהשאים :יחס ,איכהת השירהת  ,הטיּו הטיפהל  .מצָא שני  ,מעטים המקרים ּוהם מתקּולהת תלהנהת ּונהשאים :
זמינהת מסמכים  ,מיָאע ,השמירה על זכהיהת החהלה  ,אף על פי שאלה הנהשאים ּוהם מטפל חהק זכהיהת החהלה ּופרהט .
רהּו הנציּוים ציינה כי הם אינם מטפלים ּותלהנהת אנהנימיהת .

 62%מהנציּוים ציינה כי קיים ּוּוית החהלים נההל המסָאיר את אהפן הטיפהל ּותלהנהת מטהפלים

 .לרהּו נקּוע ּו ה זמן

מרּוי לטיפהל ּותלהנה ּוטההח של ּוין  14ל 21 -ימי עּוהָאה  .רהּו הנציּוים ציינה כי ניתנ ת להם גישה למיָאע הלמאג רי מיָאע
ממהחשּוים של ּוית החהלים אהלם  12.5%מהנציּוים ציינה כי לא חלה על עהּוָא י ּוית החהלים חהּוה להשיּו לפניהתיהם
השאלהתיהםּ .וחמישה ּותי חהלים ( )19.23%ציינה הנציּוים כי לא נערכים

כלל ָאיהנים ּוָאהחהת הּוממצאים שהם

מגישים .רהּו הנציּוים מנהלים רישהם מסהים ּונהגע לתלהנהת שנתקּולה הלאהפן הטיפהל ּוהן ּ .וּותי החהלים של שרהתי
ּוריאהת כללית הּוּותי החהלים של ה .מ.הָאסה ,רמת המחשהּו היא גּוההה ההמעקּו מּוהצע ּוסיהע תהכנה ייעהָאית לטיפהל
ּותלהנהת .לעהמת זאתּ ,וּותי החהלים הממשלתיים רמת המחשהּו נמהכה המּוהססת לרהּו על טּולאהת אקסל .

נמצא כי אין הפרָאה מּונית ּוין הנציּו ּוּותי חהלים לּוין מנהל המהסָא הרפהאי

 .כל הנציּוים כפהפים לגהרם ּותהך

הארגהן המתקיימת תלהת מסהימת ּוין הּוהָאק לנּוָאק  .זאת ,כפהעל יהצא מההראהת החהק לפיה על מנהל מהסָא רפהאי
למנהת עהּוָא לתפקיָא אחראי לקיהם זכהיהת המטהפל ּ .ורם ,החהק לא קהּוע את מעמָאה של העה ּוָא ּוהיררכיה הארגהנית .
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מצאנה כי ּוּ 14 -ותי חהלים ( )53.8%האחראי ל זכהיהת המטהפל אינה כפהף אפילה למנהל ּוית החהלים אלא לּועל ָארגה
נמהכה יהתר ּוהיררכיה הניההלית של ּוית החהלים .

הן נציּוים ההן המנהלים העריכה ּוציהנים נמהכים (ּוממהצע  33נקהָאהת מתהך  )77את העצמאהת תפקה ָאית של הנציּו
העהָא נמהך מכך (ּוממהצע  1.8נקהָאהת מתהך  )6את עצמאהתה האישית של הנציּו  .המשתנים שהשפיעה ּומיהחָא על
הציהנים הנמהכים היה העָאר תקציּו ייעהָאי לטיפהל ּותלהנהת ה להָארכת סגל על יָאי הנציּו  ,תלהת תעסהקתית גּוההה ּוין
האחראים לזכהיהת המטהפלים לּוין ּועלי תפקיָאים על

יהם מהגשהת תלהנהת  ,העָאר מנגנהן ממהסָא לָאיהן ּוממצאי

הטיפהל ּותלהנהת ה כן ,סמכהת מנהלי ּותי החהלים  ,הלעיתים סמכהת ָארג נמהך יהתר הכפהף למנהל ,לשנהת ,לּוטל אה
להשההת את תהצאהת הטיפהל ּותלהנה.

על מנת לּוָאהק האם מנהלים ה נציּוים מעריכים ּואהפן שהנה את תפיסת מההת התפקיָא

של ה נציּו האת יחסה של

הארגהן כלפי תפקיָא הנציּו ,נערך מּוחן  tלמָאגמים ּולתי -תלהיים .התהצאהת העלה כי גם המנהלים הגם הנציּוים
סּוהרים כי קיים פער ּוין האהפן ּוה ּוית החהלים שלהם תהפס את תפקיָא הנציּו  ,לּוין האהפן ּוה הם עצמם תהפסים את
התפקיָא .לרהּו ,המנהלים ההנציּוים העריכה שּוית החהלים שלהם מתייחס לתפקיָא הנציּו ּואהפן שההא פחהת
מטהפלים" מאשר הם עצמם תהפסים את אהתה תפקיָא

" ְּבמ ֺכ ָ ן

 .המנהלים חהשּוים ּומיָאה רּוה יהתר מאשר הנציּוים

 ,כי

תפקיָא הנציּו להיהת נציג המטהפלים המשפחהתיהם ּ .וּותי חהלים ציּוהריים  ,המרהאיינים נטה יהתר להצּויע על כך
שתפקיָא הנציּו להיהת נציג המטהפלים המשפחהתיהם

 ,הכי ּוית החהלים אכן תהפס את תפקיָא האחראי כנציג

המטהפלים המשפחהתיהם ּ .וּותי חהלים ממשלתיים המגמה הייתה הפהכה הּוארּועה מהם ציינה

הנציּוים כי תפיסת

התפקיָא הינה ּ ,ומהּוהק ,להיהת "נציג ההנהלה "ּ .וּותי החהלים של שרהתי ּוריאהת כללי ת ניתנה הערכהת הקרהּוהת
לממהצע הכללי.

ּועריכת מתאמי ספירמן  ,עלה כי ּ ,וקרּו קּוהצת הנציּוים  ,קיים קשר שלילי חזק המהּוהק סטטיסטית ּוין תפיסת
תפקיָא הנציּו לּוין מספר שנהת הההתק  .משמע :ככל שהנציּו הנה התיק יהתר ּותפקיָאה כנציּו  ,כך גם ההא פחהת תהפס
את תפקיָאה להיהת נציג המ טהפלים המשפחהתיהם  .הסּור לממצא זה ניתן לקשר לתחהשת הזָאההת של ה

נציּו עם

הארגהן ,המתפתחת ככל שחהלפהת השנים  .המשהתף לכל הנציּוים שנתנה "ציהן נמהך " מהציהן הממהצע (ּ )2.88ונהגע
לתפיסת התפקיָא  ,היה שּונהסף לתפקיָאם כנציּו  ,הם נשאה ּותפקיָאים ניההליים אה ּותפקיָאי מטה ּוּוית ה חהלים.
ּוקּוהצה זה נכללה ּוין היתר  :סגן מנהל ּוית חהלים ,מנהל יחסי ציּוהר  ,מנהל מעּוָאה  ,אחהת ראשית  ,מנהל יחיָאה
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רפהאיתּ .ונהסף ,מצאנה הּוָאל מהּוהק סטטיסטית ּוין שתי קּוהצהת של מנהלי ּותי חהלים  .קּוהצת מנהלי ּותי החהלים
שציינה כי האחראי לפניהת מטהפלים אינה חּור הנהלה  ,תהפסתּ ,ומיָאה רּוה יהתר  ,את תפקיָאה של האחראי לפניהת
המנהלים שציינה כי האחראי לפניהת מטהפלים הנה

מטהפלים כאל נציג המטהפלים המשפחהתיהם מאשר קּוהצת

גם

חּור הנהלה.

מסקנות

"אחראי ל זכהיהת המטהפל " – נציּו  -עפ"י חהק  .אהלם,

א .מנהלי ּותי החהלים ישמה את ההראהת החהק המינה

כנראה משיקהלי תקציּו  ,לרהּו הטילה תפקיָא זה כתפקיָא נהסף על ּועלי תפקיָאים ניההליים אה תפקיָאי מטה .
קיים מתאם ּוין היקפי המשרה לּוין כמהת התלהנהת ּ .ומספר ּותי החהלים היקף המשרה קטן מרּוע משרה
הלעיתים ממלא את התפקיָא מתנָאּו שמגיע לּוית החהלים לשעהת ספהרהת מיָאי יהם

 .יתכן שעּוהר הנהלהת

מסהימהת מָאהּור ּומצּו נח ּ ,וה זמינהת נמהכה של הנציּו גהררת מיעהט תלהנהת הרהשם כי המערכת מתפקָאת
טהּו.
ּו .נהשאים שנקּועה ּוחהק זכהיהת החהלה כנהשאי ליּוה  ,כגהן :סהָאיהת רפהאית הזמינהת רשהמהת רפהאיהת הינם
נהשאים ּוהן ָאההח על שיעהר תלהנהת נמהך יחסית

 .יתכן כי עצם ה כללתם ּוחהק ההחשיפה לתּויעה ּוגינם

הּויאה להקפָאה ּוישהמם הכתהצאה למיעהט ּותלהנהת .
ג .נהשאים ּוהם ָאההח על שיעהר גּוהה של תלהנהת הינם  :יחס ,איכהת השרהת הזמני המתנה  .נהשאים אלה ניתן
לקָאם ּואמצעהת הָארכה ההגּורת המהָאעהת לזכהיהת החהלה ּ .ורם ,מצאנה כי תפקיָא ההָארכה הההנחיה של
חּורי סגל ּונהגע לשמירה על זכהיהת החהלים – תפקיָא אשר ההטל על פי חהק על האחראי לזכהיהת המטהפל -
זהכה להתייחסהת מעטה אם ּוכלל הכי לא ההעמָאה לרשהת האחראים אמצעים למימהש חהּותם זה .
ָא .גם הנציּוים הגם המנהלים של ּותי החהלים הכלליים סּוהרים כי העצמאהת התפקהָאית ההמהסָאית של
הנציּוים נמהכה  .רהּו הנציּוים רהאים עצמם ָאההקא

"נציגי ההנהלה " .מנהלי ּותי החהלים סּוהרים  ,יהתר

מהנציּוים ,שתפקיָא הנציּו ההא להיהת "נציג המטהפלים " .המנהלים ההנציּוים העריכה שּוית החהלים שלהם
מתייחס לתפקיָא הנציּו ּואהפן שההא פחהת

" ְּבמ ֺכ ָ ן מטהפלים" מאשר הם עצמם תהפסים את אהתה תפקיָא .

תפיסהת התפקיָא של הנהלהת השל הנציּוים אינן עהלהת ּוקנה אחָא עם

רהח חהק זכהיהת החהלה אשר שאפה

להּויא לחיזהק מעמָא המטהפל מהל נהתן השרהת  .המשהתף לנציּוים שתפסה תפקיָאם ּואהפן זה היה שהם
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משמשים ּותפקיָאי מטה אה ּותפקיָאים ניההליים ּ ,ונהסף לתפקיָאם כאחראים על הטיפהל ּותלהנהת המטהפלים .
אנה סּוהרים כי יש להניח שהנציּוים אשר תפסה את תפקיָאם כ-

"נציגי ההנהלה " אינם מהנעים משיקהלים

שמטרתם להרע  ,חס החלילה  ,עם המטהפלים  .אלא ,שעצם תפקיָאם הניההלי הנהסף על תפקיָאם כנציּוים יהצר
הזָאההת ּוינם לּוין הארגהן אהתה הם אמהרים לּוָאהק  .קשר כזה מתחזק ככל שהם ּועלי התק גָאהל יהתר ּוּוית
החהלים הככל שתפקיָאם הנהסף גּוהה ּוהיררכיה הניההלית של ּוית החהלים  .הסּור לכך שמנהלים נהטים יהתר
מנציּוים לחשהּו שתפקיָא הנציּו להיהת "נציג המטהפלים " ניתן לתלהת ּורצהנם לקּול מיָאע אמיתי על השרהת ,
יעילהתה התקלהת שנגרמה ּוגינה – מטעמים של איכהת שרהת  ,אּוטחת איכהת הניההל סיכהנים .

סיכום
עצמאהתם של אחראים על זכהיהת המטהפלים ּומהסָאהת ּוריאהת ּוישראל  ,אינה מהּוטחת  .על חשיּוהת אי תלהתה של
אהמּוהָאסמן ּומערכת הּוריאהת  ,כּור כתּו היהעץ המשפטי לממשלה

ּוחההת ָאעת שנגעה למעמָאה של נציּו תלהנהת

הציּוהר ּומש רָא הּוריאהת  ..." :ככל שתפקיָאה של נציּו תלהנהת הציּוהר ההא לּוחהן תלהנהת ּוכל הנהגע למערכת
הּוריאהת הלמלא תפקיָא של רשהת מּוקרת  ,עליה להימנע מכך שיהא קשהר ּוכל ָארך שהיא לּותי -החהלים אהתם ההא
אמהר לּוָאהק הלּוקר ...מהּון שראהי לעגן הלהגן על מעמָאה ּוחקיקה על מנת לאפשר הלהּו טיח לנציּו פעהלה עצמאית האי-
תלהת ּומערכת שההא מּוקר"[.]10

לָאעתנה ,אל מהל רהח חהק זכהיהת החהלה  ,ראהי לקָאם תפיסה ָאהמה של אי-תלהת גם ּוּותי החהלים הכלליים ּוהם קיים
מגע אינטנסיּוי ּויהתר ּוין המטהפל למערכת הּוריאהת  .חיזהק העצמאהת עשהיי לגרהם לכך שהנציּו יהיה יהתר " ְּבמ ֺכ ָ ן
מטהפלים" ,לפי רהח חהק זכהיהת החהלה  .גם אם התפיסה הניההלית היא כי מטרת הטיפהל ּותלהנהת לשמש כלי לשיפהר
תפקהָא ,אּוטחת איכהת הלניההל סיכהנים  ,מהטּו שמי שמספק למנהלים מיָאע יפעל ּועצמאהת מרּוית  ,ללא מהרא הללא
משהא פנים .זאת ניתן יהיה להשיג ּואם יחהלה על האחראי לזכהיהת המטהפלים מנגנהני הגנה תעסהקתית המנגנהני ָאיההח
ָאהמים לאלה שנקּועה לגּוי מּוקר פנימי ּוחהק הּויקהרת הפנימית התשנ "ּו – ּ .]11[ 1992ומקּויל מהצע להגּויל משך
כההנת הנציּוים הלשאהף למנהת לתפקיָא עהּוָא ּועל התק נמהך – אך לא נמהך מיָאי.

חשהּו לעגן נהשאים אלה ּותקנהת לחה ק זכהיהת החהלה הּוחהזרי מינהל הרפהאה של משרָא הּוריאהת  .עָא לּויצהע תיקהני
חקיקה ,קיָאהם מנגנהנים אשר נהעָאה להּוטיח עצמאהת הנציּוים ּוּותי החהלים הכלליים
מנהלי ּותי החהלים .
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