תכנית עבודה
לשנת 2021
אושר ע"י הוועד המנהל בתאריך  28בדצמבר 2020
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מלב"ב –תכנית עבודה 2021

)(1

אנו מתכבדים להגיש את תכנית העבודה והתקציב של עמותת מלב"ב לשנת .2021
שנת  2020התאפיינה כשנת "הקורונה" הראשונה ,אשר יצרה חוסר יציבות וחוסר וודאות במשק הישראלי והעולמי וגם השפיעה עלינו בעמותת מלב"ב.
תכנית העבודה והתקציב מוגשת בשני פרקים :
פרק א' :תכנית עבודה מילולית שתכלול  .1 :הצגת הפעילות וסטטוס יישום יעדי תכנית העבודה בשנת .2020
 .2הצגת היעדים המדידים לשנת  ,2021בתחומים השונים.

פרק ב'  :תכנית תקציב  2021שתכלול :

 .1הצגת יעדי ההוצאה וההכנסה בתחומים השונים.
 .2הצעת תקציב .2021

בשנת  2020הושלמו:
.1

תכנית הבלימה  ,ההבראה ,ההתייצבות הכספית והתחדשותה של מלב"ב.

.2

הטמעת המשילות התאגידית והתרבות הארגונית.

.3

הערכות והתמודדות עם הקורונה והשלכותיה.
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מלב"ב –תכנית עבודה 2021

)(2

שנת  2021תתאפיין בדגשים הבאים :
 .1נמשיך בשמירת הישגי תכנית הבלימה ,ההבראה וההתייצבות הכספית ,נפעל באחריות ובניהול סיכונים נדרש תוך כדי התמודדות עם השלכות נגיף
הקורונה.
 .2נעניק מקום מרכזי ,ככל שניתן ויתאפשר ,למטופלים ,מקבלי השירות ולהון האנושי ,נותני השירותים השונים ,העובדים והמתנדבים.
 .3נעמיק את השקיפות ,השותפות והשירות במעגל הפנימי והחיצוני.
 .4ניתן דגש לפיתוח התשתיות המקצועיות  ,גיוס ופיתוח משאבים ומיצוב מלב"ב ברמה הארצית כעמותה ייחודית בתחום השירותים בקהילה לאנשים
עם דמנציה ובני משפחותיהם.

זאת זכות גדולה שנפלה בחלקנו לפעול בעמותה שכולה -חמלה ורגישות אנושית ,בהענקת משמעות למקבלי השירות וסיוע לבני המשפחה.
אנו מבקשים להודות למנהלים ,העובדים והמתנדבים ,השותפים לתכנית העבודה ולאופק התחדשותה של מלב"ב.
בבשורות טובות ובריאות איתנה
ד"ר זאב פרידמן
מנכ"ל
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נעה מלמד
סמנכ"ל כספים ,משאבי אנוש ולוגיסטיקה
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פרק א' –תכנית עבודה מילולית
יעדים מרכזיים
יעדים לשנת העבודה :2021
.1

המשך בלימת הסיכונים הכספיים ושמירת ההתייצבות התקציבית

.2

התמודדות מושכלת עם נגיף הקורונה ,משמעויותיו והשלכותיו  ,שמירת האיזון הנכון בהפעלת תחומי פעילות מלב"ב
השונים והקפדה על כללי התו הסגול.

.3

משילות תאגידית -פעילות שוטפת של מוסדות העמותה  :אסיפה ,ועד מנהל ,ועדות ,פורום מנכ"ל.

.4

תרבות ארגונית -שקיפות ,שותפות ושירות ) פנים וחוץ( .ארגון לומד -קיום תחכימים ,ערבות הדדית וסולידריות בין המנהלים
והעובדים.

.5

תשתית בקרה בתמיכה טכנולוגית מחשובית – גיוס משאבים ,מעקב החלטות ,משו"ב -מרכז שליטה ובקרה לפניות חדשות.

.6

מתודולוגיה בתהליכי עבודה  -ייזום ,תכנון ,הקמה ,ביצוע ,מעקב ,הערכה .נהלים ופרוטוקולים מקצועיים ,ניהול הידע
והשלמת שיטת מלב"ב מתועדת.

.7

קיום שיתופי פעולה  -משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,ארגונים ועמותות ממשקיות.

.8

פיתוח תשתית כלכלית לשיווק מוצרי מלב"ב קיימים  ,בדגש לגיוס תרומות ,פיתוח משאבים ויוזמות חדשות.
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פרק א' –תכנית עבודה מילולית
יעדים מרכזיים
יעדי תוכן מרכזיים – שנת :2021
 .1 מלב"ב מרכזי יום – הגדלת מספר המטופלים בשתי המשמרות – בוקר וצהריים וקיום מתכונת של
קפסולות כל עוד הקורונה קיימת.
 .2 מלב"ב עד הבית -הגדלת מספר המטופלים ,באופן ישיר )פיזי( וגם באופן השירות הוירטואלי  -פרטני
וקבוצתי.
 .3 מלב"ב סיעוד – הגדלת מספר מקבלי השירות.
 .4 מלב"ב לקהילה – שירות לציבור ולמשפחות  :מפגשים עם מומחים ,קבוצות תמיכה/טיפוליות ,ייעוץ
פרטני ,מתאם טיפול ולווי אישי למשפחות  /מטפל עיקרי.
 .5 עבודה סוציאלית וניהול תוכן מקצועי
 .6 מלב"ב אקדמיה – בחינת התכנות
 .7 מלב"ב מוקד קשר טלפוני – שמירה על המצב הקיים בתנאי קורונה
 .8 שנת ה 40למלב"ב -התנעה
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פרק א' –תכנית עבודה מילולית
יעדים מרכזיים
עקרונות תכנית העבודה והתקציב לשנת : 2021
 .1 הקורונה תהיה נוכחת על פני 2021
 .2 מספר מטופלים במרכזי היום -על פי נוכחות בפועל ספטמבר -אוקטובר 2020
 .3 המשך מימון ממשלתי למרכזי היום
 .4 הסיעוד -יעד לתוספת פעילות של כ  1.3%לעומת פעילות בפועל בשנת 2020
 .5 מלב"ב עד הבית – יעד לתוספת פעילות של כ  16%ביחס לפעילות בפועל בשנת .2020
 .4 גיוס משאבים בהיקף דומה של 2020
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עמותת מלב"ב
מבנה ארגוני

אסיפה כללית

ועדת ביקורת
ועדת כספים
ומשאבי א וש

ועד מ הל

ועדת גיוס
משאבים

יושב ראש

מ הלת לשכה

מ כ"ל

עבודה סוציאלית
ותוכן מקצועי

סמ כ"ל כספים ,משאבי
א וש ולוגיסטיקה

תחום כספים ,משאבי
א וש ולוגיסטיקה
כספים ה הלת
חשבו ות וגביה

פ יות ציבור
ופ יות חדשות

מחשוב ובקרה

משאבי א וש/שכר
והת דבות

לוגיסטיקה
ביקורת

מוקד קשר טלפו י
ומת דבים

מחקר
והערכה

תחום סיעוד
תחום מרכזי יום
מרכזי יום

פעימה

תחום גיוס ופיתוח
משאבים

תחום מלב"ב עד הבית
ומלב"ב לקהילה

מרכזי היום
בית שמש

גבעת
משואה

תלפיות

פסגת זאב

כללי:

ממוצע יומי של
 23מטופלים
)(76%

ממוצע יומי של
 58מטופלים
ביום )(55%

ממוצע יומי של
 36מטופלים
)(61%

ממוצע יומי של
 44מטופלים
)(68%

בתאריך  15/3/2020נסגרו מרכזי
היום עקב מגיפת הקורונה )סגר
כללי( .הפעילות במרכזים
התחדשה בתאריך .7/6/2020

תקן המרכז –
 30מטופלים
ליום

תקן המרכז –
 105מטופלים
ליום

תקן המרכז –
 60מטופלים
ליום

תקן המרכז –
 65מטופלים
ליום

סה"כ ממוצע יומי לכלל המרכזים  161 :מטופלים המהווים  62%נוכחות מהתקן

יעד לשנת  :2021להגדיל את מספר המטופלים במרכזי היום ומשמרת שניה ,תוך שמירה על דרישות
משרד הרווחה והתו הסגול.
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בחודש  9/2020מרכזי היום הוכרו
כמרכזים "חיוניים" והפעילות
המשיכה למרות הסגר הכללי
בארץ.
בשנת  2020גוייסו מנהלים
חדשים למרכזי היום פסגת זאב
וגבעת משואה.
*** נתוני נוכחות מתבססים על ממוצע ביקורים 1-11/2020

מלב"ב עד הבית ומלב"ב לקהילה
מלב"ב לקהילה
• בשנת  2021היעד:
שירות לציבור
ולמשפחות  :מפגשים
עם מומחים ,קבוצות
תמיכה/טיפוליות ,ייעוץ
פרטני ,מתאם טיפול
ולווי אישי למשפחות /
מטפל עיקרי.
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דיורים מוגנים
• בשנת  2020התקיימה
פעילות מלב"ב בדיור
מוגן– נופים.
• בשנת  -2021היעד:
נפעל לשימור הפעילות
הקיימת בנופים
ולהרחבת הפעילות
בדיורים מוגנים נוספים
– תוך הרחבת השירות
שיכלול ייעוץ לדיירי
הבית ובני משפחותיהם
בתחום הדמנציה.

מלב"ב עד הבית
• בשנת  2020שירות
מלב"ב עד הבית העניק
טיפולים קוגנטיבים
ותרפיות בסוגים שונים
• בשנת  -2021היעד :
שירות מלב"ב עד הבית
 גידול צפוי של כ 16%בשעות טיפול.
• הרחבת השירות
ומיצוי הפוטנציאל
הקיים ,באזורים בהם
ניתן השירות היום,
בצפון הארץ ,במרכז
,בירושלים ובסביבותיה.

מוקד קשר טלפוני
והתנדבות
 .2מתנדבים :
•

•
•
•
•

בשנת  :2020הוקם בסיס מידע
עם נתוני כל המתנדבים
במלב"ב ,הופעלו מתנדבים
במסגרות מלב"ב.
בשנת  2021היעד :
גיוס מתנדבים לשירותי מלב"ב
וקיום מעקב  ,בקרה וטיפוח של
המתנדבים.
בחינת שת"פ עם של"מ –
שירות לאומי למבוגר.
שת"פ עם משרד הרווחה –
שירות מבחן למבוגרים –
פרוייקט שירות לתועלת
הציבור
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מוקד קשר טלפוני:
• בשנת : 2020
התקיים קשר
טלפוני ע"י
מתנדבים עם כ-
 1630קשישים.
• בשנת  2021היעד:
שמירה על המשך
הקשר במתכונת
הקיימת בימי
קורונה.

סיעוד
בשנת : 2020

בשנת 2021
היעד:
• תחום הסיעוד יגדל
בכ. 1.3% -
• תושלם הערכות
למכרז של הביטוח
הלאומי ולהרחבת
התחום הגאוגרפי
למתן השירות
• מעקב שוטף אחר
השלכות הרפורמה
בסיעוד.

•
•
•
•

•

תחום הסיעוד הוכפף
לסמנכ"ל כספים
ומשאבי אנוש.
ארגון תחום הסיעוד
בעקבות ביקורת הביטוח
הלאומי.
תחום הסיעוד העניק
שירות ל  220מקבלי
שירות.
במהלך תקופת הקורונה
שמר תחום הסיעוד על
יציבות למרות המצב
הכללי במשק הישראלי.
קיים פער בין הביקוש
להיצע  ,יש קושי בגיוס
מטפלים ישראלים
ומטפלים זרים.

גיוס ופיתוח משאבים
בשנת 2020

בשנת  2021היעד :

.1
.2
.1
.2

.3
.4
.5

התנעת שנת ה  40למלב"ב
יעד תרומות לשנת  2021יעמוד על
יעד זהה לשנת 2020
ריכוז והפעלת ועדת גיוס משאבים
הגשת בקשות תמיכה לקרנות
ופדרציות  ,פניה יזומה לתורמים
פרטיים ,יבוצעו מבצעים נקודתיים
)פסח וראש השנה( ,צעדות :צעדת
שקיעה  ,צעדת יומיים ,שימור תורמים
קטנים.
גיוס כספים בצפון אמריקה ואוסטרליה
קמפיין גיוס המונים
מעבר לתכנת  CRMפריוריטי לניהול
תורמים  /שדרוג המערכת הקיימת
,שתתחבר ישירות ל ERPפריוריטי
בתחום הכספים.
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.1
.2
.3
.4

גויסו תרומות בהתאם לתקציב של
שנת 2020
בנוסף ,גויסו תרומות מיועדות בין
היתר עבור פעילות מלב"ב עד הבית
ובית שמש
הוקמה ועדת גיוס משאבים  ,פותחו
מקורות מימון חדשים כגון חברת
מובילאי  ,קרן ברגינסקי.
התנהל קמפיין גיוס המונים שגייס
מעבר ליעד הקמפיין.

הדרכה ,תוכן
מחקר ואקדמיה
בשנת 2020

בשנת  2021היעד :

.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

קידום שיווק מסחרי של תכנת ה MBW
My Brain Workמול משקיעים
פוטנציאלים .בחינת מכירת הזכויות
של התכנה  ,השלמת פיתוח התכנה.
שדרוג תכנת "סביון" מבחינה
טכנולוגית ושיווקה המסחרי.
ריכוז והפעלה של וועדת המחקר
והערכה
נוכחות בהרצאות  /פוסטרים בכנסים
מקצועיים
בחינת שיתוף פעולה עם החוג
לגרונטולוגיה במרכז האקדמי שערי
מדע ומשפט ,שיכלול :מלב"ב לקהילה
,הוראה ,מחקר ,פרקטיקום ולימודי
זקנה ודמנציה
השלמת תיעוד שיטת מלב"ב
הפעלת מתכונת הדרכה מקצועית
במרכזי היום ובתחומים השונים
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שיווק ויחסי ציבור

.1
.2
.3

גובש מסמך
מתועד של
מחקרי מלב"ב
הוקמה וועדת
מחקר.
הושלמה
בדיקת הערכה
בנושא:
"מלב"ב עד
הבית"

בשנת 2021
היעד:
.1

.2

ניהול ומינוף אתר
האינטרנט המחודש
 ,בפייסבוק
ובערוצים נוספים.
יחסי ציבור ופרסום
–עדכון המידע
והפרסומים,
מאמרים  ,טיפים,
פוסטים ואסופת
סיפורים

בשנת 2020

.1
.2
.3

.4

הוקם אתר
אינטרנט חדש.
הואץ תהליך שיווק
בפייסבוק ובערוצים
נוספים
 .1ניהול ומינוף
אתר האינטרנט
המחודש ,
בפייסבוק ובערוצים
נוספים.
 .2יחסי ציבור
ופרסום –עדכון
המידע והפרסומים,
מאמרים  ,טיפים,
פוסטים ואסופת
סיפורים

כספים
בשנת  2021היעד :

.1
.2
.3
.4
.5

המשך טיפול פרטני וממצה בגבייה
שימור מוסר התשלומים לספקים של העמותה
)שוטף 60 +יום(
ניהול הנהלת חשבונות יהיה בשוטף והתאמות
יבוצעו בכל יום
מעקב אחר ביצוע התקציב המאושר לשנת
 2021יתבצע ON LINEבאופן ממוחשב
באמצעות תכנת פריוריטי .
דו"ח מילולי ומאזן כספי  – 2020יאושר ע"י
הוועד המנהל והאסיפה הכללית עד
.18/4/2021
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בשנת 2020

 .1דו"ח מילולי ומאזן כספי אושר ע"י הוועד המנהל בתאריך
.26/4/2020
 .2הוטמעה מערכת הכספים פריוריטי בניהול הנהלת חשבונות
ומעקב אחר ביצוע התקציב ON LINE.
 .3ניהול ON LINEשל כל תחומי הנהלת חשבונות כולל טיפול
פרטני וממצה בגביה  ,מתן שירות ללקוחות ומעקב קבוע אחר
תשלום חובות לקוחות.
 .4מיושם נוהל תשלומים ותשלום לספקים שוטף  60+יום.
 .5דוחות תפעוליים שוטפים הונפקו והוצגו לוועדות השונות.
 .6מבוצע מעקב פרטני אחר כל ההוצאות הכספיות של העמותה
בהתאם לנוהל תשלומים והסכמים מול נותני שירותים.
 .7מבוצע מעקב יומי אחר יתרות בבנקים וניהול תזרים
המזומנים.
 .8עבודה שוטפת עם מבקר הפנים.
 .9עבודה שוטפת מול הבנקים.
 .10שולמו החזרי הלוואות לבנקים ולמלווים הפרטיים בהתאם
לתקציב שאושר לשנת .2020

משאבי אנוש
בשנת  2021היעד :
.1
.2

.3
.4

טיפוח ההון האנושי במרכזי היום ובתחומים
האחרים ,הכולל הדרכות מקצועיות.
יומיים "הון אנושי" – במידה ותחלוף הקורונה-
נקיים לראשונה  ,יומיים של פעילות של כל
עובדי מלב"ב  ,הכולל לינה  ,במטרה לאחד בין
העובדים בתחומים השונים וכן לשווק את
"מלב"ב בתוך מלב"ב "
המשך שיפור תנאי העסקה וסביבת העבודה
של העובדים.
מעקב שוטף אחר קיום תקינה מסודרת
בתחומים השונים.
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בשנת 2020
 .1גויסה מנהלת גיוס משאבים  ,גויסה מנהלת מרכז יום משואה  ,גויס מנהל מרכז יום פסגת
זאב  ,גויסה רכזת כ"א בתחום הסיעוד.
 .2מעקב שוטף  -נוהל "תיק" כניסה לעובד חדש הכולל :חוזה העסקה  ,הודעה לעובד על
תנאי העסקה  ,טופס  , 101הסכמה לקבלת תלושי שכר במייל ,פרטי בנק העובד.
 .3מבוצע בפועל נוהל "תיק" סיום העסקה  ,הכולל  :טופס  , 161אישור על תקופת העסקה ,
מכתבי שחרור קופות פנסיה וכן הודעה לחברות הביטוח.
 .4שימור תנאי העסקה של העובדים במלב"ב –סכום השי לחג ,מחלה משולמת מהיום
הראשון  ,נקבעו  2ימי בחירה בשנה ,השכר הוקדם ומשולם עד ה  5לכל חודש.
 .5הוסדרו בכתובים התקינה ואחוזי המשרה של כל עובדי מלב"ב כ 270-300 -עובדים.
 .6הוקמה קרן הלוואות לטובת עובדי מלב"ב –  3עובדים קיבלו הלוואה.
 .7עובדי תחום הסיעוד בכל הקשור לשכר ,עברו לאחריות וביצוע ע"י תחום משאבי אנוש.
ערכנו שיחות עם כל העובדים באופן פרטני ,סידרנו את התיקים ואת חוזי העסקה  ,פורסם
בקרב העובדים מספרי התקשרות לבירורים בתחום השכר  ,תלושי השכר מועברים ברובם
באמצעות מייל באופן שוטף .עודכן תעריף השכר – בהתאם לחוק ולדרישות הביטוח
הלאומי.
 .8כממונה להטרדות מיניות על פי החוק ,טופלה פניה אחת בשיתוף היועץ המשפטי ,בסיום
הטיפול נסגרה הפניה.

לוגיסטיקה
בשנת 2020

בשנת  2021היעד
:
.1
.2

.3

ניהול שוטף יומי
של תקלות
אחזקה.
ספקי שירות –
המשך תהליך
ההבראה וחסכון
מול ספקים נותני
שירותים
השלמת השיפוץ
והקמת המעלית
בקומה  1בבניין
גבעת משואה
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פניות הציבור
ופניות חדשות

.1

.2

.3

במרכז היום גבעת
משואה  ,קומה 1
הכשרנו את חדר המוקד
הטלפוני לפעילות של
מרכז היום משואה.
מרכז היום גבעת
משואה תוכננה והוגשה
לעירית ירושלים תכנית
שיפוץ קומה  1כולל
צמצום משרדי ההנהלה
ובנית מעלית נוספת
מאזור החניה.
מתקיים ניהול שוטף יומי
של תקלות אחזקה בכל
מרכזי היום

פניות הציבור
בשנת 2020

פניות חדשות
בשנת 2020
.1
.2

מונתה עו"ס
מקצועית לטיפול
בפניות חדשות
התחלנו בבניית
מערכת משו"ב
לשליטה ובקרה
ממוחשבת
לפניות חדשות.

.1

.2
.3

במהלך שנת 2020
התקבלו  5פניות לפניות
הציבור  ,כולן טופלו
ונסגרו.
מבוצע רישום ומעקב
אחר פניות/תלונות
ואופן הטיפול בתלונה.
הופץ דו"ח שנתי
סטטיסטי לחברי הוועד
המנהל

תכנית עבודה לשנת 2021

בברכה
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