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  תמצית מחקר

שינויי� , פעולות הקשורות להעלאת המודעות לבעיה דורשתבעיית ההתעללות בזקני� והזנחת� 

   .והפעלת התערבות ברמה המקומית והקהילתית ברמת המדיניות

  

בשלוש  ת�והזנח זקני�באו להפסיק מצבי התעללות /לצמצ� ושנועד  מיז� לפיכ� הועלה רעיו� לייש�

 משרד הרווחה, ידי אשל�המיז� פותח ומומ� על. בת י� ועפולה,  שבעבאר: רשויות מקומיות

באגפי הרווחה של רשויות אלה הוקמו יחידות .  הרשויות המקומיותוהשירותי� החברתיי� בשלוש

פרטני (טיפול ישיר : מודל ההתערבות כלל פעילות בשתי רמות. לטיפול ולמניעת התעללות בזקני�

במסגרת המיז�  .ת להעלאת המודעות לתופעה ולגיוס שותפי תפקידופעילויות קהילתיו, )וקבוצתי

, גריאטר, י�דר� עו:  הבאי�מקצועהאנשי את מקצועי בכל אחת מהרשויות שכלל �הוק� צוות רב

ת סוציאליתעובד, פסיכיאטר
1

  . סעדת ופקיד

  

פשרו הנתוני� ִא. מחקר ההערכה נועד לבחו� את השפעת המיז� על ההתמודדות ע� התופעה בקהילה

דפוסי ההתערבות והשפעת , סוגי התעללות, הפוגעי�, קבל תמונה מקיפה על מאפייני הקרבנותל

 באמצעותאיסו� הנתוני� בוצע .  ושותפי התפקידות הסוציאליותהעובד, הפעלת המיז� על המטופלי�

 ות סוציאליותראיונות ע� עובד, קשישי�ב שטיפלו ות הסוציאליותידי העובד�טפסי� שמולאו על

  .  והקבוצתיתותצפיות על פעילויות שנערכו ברמה הקהילתית, ואנשי מקצוע אחרי� בקהילה

  

 הדוח מתייחס להיבטי�. מיז�שני� בה� הופעל הה הערכה כוללת של שלוש ציגהדוח הנוכחי מ

 ידי�על המטופלי� וידי�עלהערכת ההתערבויות ל וכ�, )שברשויות המקומיותהרווחה באגפי ( י�ארגוני

  .מקצועאנשי ה

  

באוכלוסייה המטופלת ובמבנה הארגוני בי� שלוש הרשויות , הבדלי� ביישו� המיז�הלמרות 

המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה להכליל את הממצאי� שהתקבלו בשלוש , המקומיות

   . יובא פירוט של הממצאי� בנפרד לכל אחת משלוש הרשויות6בפרק , ע� זאת. הרשויות

  

  התעללותהפוגעים וסוגי מאפייני ה, תקרבנוהמאפייני 

הסובלי� , 74  נשי� בגיל ממוצע של�מרבית המטופלי� הש �ממצאי המחקר מצביעי� על כ

, מרבית הפוגעי� ה� גברי� .זוג או צאצאי� בוגרי��חלק� מתגוררי� ע� בני, ממוגבלות בתפקוד

 כתוצאה ככל הנראה, ליותסובלי� בעיקר מבעיות כלכ, 57ממוצע ה �גיל, כמחצית� צאצאי� בוגרי�

  . מאבטלה והתמכרויות

  

יותר משליש מה� . יתז מהקרבנות סבלו מהתעללות פסיכולוגית ומחצית� מהתעללות פישלישי�� שני

  . נחשפו לניצול כלכלי וכחמישית מה� סבלו מהזנחה

                                                   
 לנוחיות הקריאה נשתמש בלשו נקבה לאור� כל הדוח    1
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  הפעלת התערבויות

ותר באמצעי� טיפוליי� י  לעשות שימוש רבות נוטות הסוציאליותמ� הממצאי� נית� ללמוד כי העובד

מבי� סוגי   ע� הפוגע ה� השכיחות ביותרה�ע� הקרב� וה� שיחות . אמצעי� חוקיי�ב מאשר

כגו� הפניה לחוק ביטוח סיעוד (  מהמקרי� סופקו שירותי� תומכי��40%  ב.ההתערבויות הטיפוליות

  . )ומרכזי יו�

  

הקרב� היו האמצעי  יחות טיפוליות ע�כאשר נבחנו סוגי ההתערבויות על פי סוג ההתעללות נמצא כי ש

שנעשה בו שימוש והאמצעי  , במצבי התעללות פסיכולוגית והפרת זכויותשל התערבותהשכיח ביותר 

  . במצבי הזנחהבמידה המועטה ביותר 

  

, )51%(נמצא כי השימוש בה� היה שכיח יותר במצבי� של הפרת זכויות , בבחינת האמצעי� החוקיי�

מצבי הזנחה והתעללות פסיכולוגית ב נמוכה ותשכיחבו ;)44%(ת פיזי והתעללות )49%(ניצול כלכלי 

  ).  בהתאמה�38% ו36%(

  

 שיעורת עמד פיזיההתעללות ה מתו� מקרי ; הוגשה תלונה במשטרה ההתעללותמקריס�  מ�14%ב

ההסבר האפשרי לשימוש רב יותר באמצעי זה בעיקר . רבע מהמקרי�כמעט על למשטרה התלונות 

ת אינה מקובלת מכל בחינה נורמטיבית פיזיעשוי לנבוע מהעובדה כי פגיעה , תפיזיי התעללות במצב

 �טחוניהסברי� נוספי� עשויי� להיות קשורי� לחיזוק ב. רה על החוקוחברתית וכי היא מוגדרת כעֵב

  ולהגברת שיתופי הפעולה בי� אנשי המקצוע בארגוני�,ות המטפלות הסוציאליותהמקצועי של העובד

 כי ות המדווחות הסוציאליותבראיונות שנעשו ע� העובד חיזוק לכ� נמצא. כולל המשטרה, השוני�

 לגבי הגדרת המצב כהתעללות ולגבי הדיווח ביטחו�גברה תחושת ה,  והידע שצברוניסיו�בעקבות ה

� מ� הראיונות שבוצעו ע . בכ� אמצעי אפקטיבי להשגת שינויות רוא�כיו� ה. והגשת תלונה במשטרה

עוד .  כי כיו� ה� נותני� קדימות לחקירת מקרה שהוגשה לגביו תלונהעולה, שותפי תפקיד במשטרה

   .אמרו כי ה� מתייעצי� ע� העובדת הסוציאלית לגבי המש� מעורבות המשטרה והטיפול בתיק

  

  ית הפרטנהערכת ההתערבות

 כגו� הא� הופסקה ,�הערכת תוצאות התערבות היא סוגיה מורכבת המושפעת ממדדי� אובייקטיביי

 ידי�עלהערכת המטופל והערכה , מדדי� סובייקטיביי� הקשורי� להערכת המטפלמו? ההתעללות

 ת הסוציאלית העובדידי�על הערכה תקופתית שמולאו פסיוטבמחקר הנוכחי נעשה שימוש ב. אחרי�

ה חל שינוי  באיזו מיד העריכוות הסוציאליותהעובד.  ובראיונות ע� קרבנות וע� פוגעי�תהמטפל

תפיסת� הקרבנות והפוגעי� נשאלו ג� לגבי .  לאחר ההתערבותתאו הקרבנ�/במצב גילויי ההתעללות ו

  .את תרומת ההתערבות

  

השיפור , ההתעללותמבי� סוגי . במצבשיפור   מהמקרי� חלשלישי�� שנימ� הממצאי� עולה כי ב

כי הרחבת רשת � הממצאי� עולה מעוד ). 72%שיעור של (המשמעותי ביותר חל במצבי הזנחה 

התמיכה של הקרב� וכניסת הפוגע לתהלי� טיפולי מביאי� לשינוי משמעותי במצב גילויי 

  . הזנחה/ההתעללות
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,  משמעות השיפוראת להבי� ניסיו�נעשה במחקר הנוכחי , מאחר שסוגיית השיפור במצב הינה מורכבת

 העריכו ות הסוציאליותהעובד. קוחות ומנקודת מבט� של הלות הסוציאליותהעובדמנקודת המבט של 

, )בטיפולשלמעלה ממחצית המקרי�  (ילויי ההתעללותג תדירותבהפחתה ב לידי ביטויכי השיפור בא 

ובהרחבת רשת התמיכה של הקרב� ) קרוב למחצית מהמקרי�( השליטה של הקרב� תחושתבשיפור ב

פגע נהמ �הרחקתעל ידי , בפוגעי� דיווחו ג� על שיפור בטיפול ותהעובד. )מחצית המקרי� בקירוב(

  ). �40%ממעט למעלה ( לתהלי� הטיפול �כנסתהו

  

כי השיפור בא לידי  הקרבנותבראיונות דיווחו . השיפור נבח� ג� מנקודת מבט� של הלקוחות, כאמור

 נקיטת צעדי� ממשיי� להפסקת ידי�על ,זאת. ביטוי ביכולת התמודדות אפקטיבית יותר ע� המצב

ה� שהביאו , ציינו כי התמיכה וההכוונה אות� קיבלו מהעובדת הסוציאלית ונחישותהעוד . הפגיעה

   .דיווח דומה התקבל ממספר פוגעי� שרואיינו. לתוצאות ממשיות

  

מדובר במצבי� שתכ� יההנחה היא כי י, באשר לממצא המדווח כי בשליש מ� המקרי� לא חל שינוי

  .הקרב� וה� מצד הפוגע ת לעשות שינוי ה� מצדחוסר יכולת או נכונובאו /סבוכי� ומורכבי� ו

  

 ממצאי המחקר מצביעי� כי במצבי הזנחה דווח על סיו� הטיפול באחוז הגבוה ביותר � סיו� טיפול 

  ). כמחצית בקירוב(

  

ובשירותים משיקים ברשויות המקומיות  הרווחה פיהנושא באג השפעת המיזם על קידום

  בקהילה
הדבר .  עלה מספר ההפניות לאג� הרווחה בנושא ההתעללות בזקני�ות הסוציאליותלפי דיווחי העובד

הנגשת השירות הנית� ,  בתו� האג�ות הסוציאליות העובדידי�עלעשוי לנבוע מהגברת האיתור והזיהוי 

ה במודעות אנשי המקצוע בשירותי� משיקי� והגברת שיתופי י עלי, העובדות הסוציאליותידי�על

, � כי מספר ההפניות מחברות המספקות שירותי סיעוד ומשירותי בריאותעוד אנו למדי. הפעולה עמ�

  . עלה בשני� אלה

  

נצפתה עבודה ,  לטיפול בזק�ות למניעת התעללות ובמחלקותיחיד ה�3בבחינת תהליכי העבודה ב

אבחו� , אינטייק טופסימילוי , ותמחלקתי� שיטתית הבאה לידי ביטוי בגיבוש נהלי� ודרכי עבודה פני�

. עוד נמצא כי העבודה הפכה למקצועית ומיומנת יותר. תכנו� טיפול וביצוע הערכה תקופתית, ישיטת

כי עלתה מודעות� לנושא ההתעללות וההזנחה ,  בזקני� במחלקהות המטפלותבראיונות ציינו העובד

ידה עובדי היח(יש לה� לא� לפנות להתייעצות , �לדבריה. וכי קיבלו ידע וכלי� לזיהוי מצבי התעללות

 וא� תר� ביטחו� תחושת ותמקצועי נת� לעובד�הצוות הרב). עימקצו�רבוחברי הצוות ה המתמחה

 השתלמו בנושא וקיבלו הדרכה וליווי של הצוות ותהעובד. לחלוקת אחריות בי� הגורמי� השותפי�

 בצורה  ביחידה הפעילו מגוו� התערבויות והחלו לטפלות הסוציאליותהעובד. עי שהוק�מקצו�רבה

בנוס� נראה היה כי ). דבר שלא היה בעבר כאשר עיקר הטיפול התמקד בקרבנות(מוקדת ג� בפוגעי� מ

בעקבות העלאת . תפיזיבמצבי� של פגיעה בעיקר טיפלו  ות הסוציאליותהעובד, לפני יישו� המיז�

   .ניצול כלכלי והזנחהג� מצבי וטופלו  אובחנו ,אותרו, המודעות
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,  עובדי היחידה למניעת התעללותידי�עלהסדנאות שהועברו , קהילהמבחינת השירותי� המשיקי� ב

ניכר , בנוס�. התעללות בזקני�של חידדו את רגישות� של שותפי התפקיד והעלו את מודעות� לנושא 

אנשי משטרה , למשל.  ובנוגע למקרי התעללות בפרט,היה כי התבססו דפוסי עבודה משותפי� בכלל

  .תיארו בראיונות כי כיו� ניתנת קדימות לחקירת התעללות לאחר הגשת תלונה במשטרה

  

  קשיים וחסמים

תפקיד חדש (קושי להגדיר את תפקיד מרכזת היחידה : ע� תחילת הפעלת המיז� התגלו מספר קשיי�

קושי נוס� . צועית בנושא בקרב עמיתיה במחלקה לזק�וכ� ביסוס מעמדה כסמכות מק) במחלקה לזק�

 במחלקה לזק� אשר נדרשו ות הסוציאליותהיה בקבלת שיתו� פעולה מלא ומחויבות מצד שאר העובד

התגלה ג� חוסר נכונות לשת� פעולה מצד חלק . טעו� רגשית ומורכב, להתחיל להתמודד ע� נושא חדש

 והעלאת ,ת לקיי� סדנאות משותפותו המרכז של�ותנחיש, ע� זאת. מהשירותי� המשיקי� בקהילה

  . וחיזוק שיתו� הפעולהות תרמו לביסוס דרכי עבודה משותפ,מודעות בקרב הנהלות השירותי� הללו

  

  למחקר ולפרקטיקהוהמלצות השלכות 

עוד דווח . הממצאי� מצביעי� על גידול שיטתי במספר הזקני� המטופלי� ביחידות למניעת התעללות

  . ובחמישית מהמקרי� הופסקה ההתעללות,שלישי� מהמקרי� חל שיפור במצב��כי בשני

  

 מניב ,התעללותה המכוו� לתת מענה לקרבנות מתמחההממצאי� מצביעי� על כ� שהקמת שירות 

באג� הרווחה ובקרב שותפי ,  ומניע תהליכי� במחלקה לטיפול בזק�,תוצאות רצויות לגבי המטופלי�

לאור העדויות על התוצאות .  שירותי� לזקני� בקהילה�נותניי� ה אנשי המקצוע האחר� תפקיד

  .החיוביות כדאי לשקול הפעלת תכנית דומה או מרכיבי� ממנה ברשויות מקומיות נוספות

  

ריכוז (יש לשוב ולבחו� את גבולות תפקיד מרכזת היחידה על מגוו� עיסוקיה , בהקשר זה

סמכויותיה וקשרי הגומלי� בינה לבי� , )פעולות הסברהייעו� לעמיתי� וקיו� , טיפול, אדמיניסטרטיבי

  .ות הסוציאליותיה העובדותובינה לבי� עמית, מנהלי המחלקות לזק�

  

חשוב לחזק את שיתופי הפעולה בי� אנשי מקצוע מדיסציפלינות מגוונות ומארגוני� שוני� במישור 

ה נחלת מקצוע אחד או אינ ת�והזנחזקני� בהתמודדות ע� התעללות . הארצי ובמישור המקומי

רק פעילות משותפת של ארגוני� נותני שירות לזקני� תוכל לתרו� להגברת האיתור . שירות מסוי�

יש ג� צור� שקשרי הגומלי� בי� השירותי� . להפניה להמש� טיפול ולהשגת שינוי במצב, והזיהוי

  . יתוחזקו בפעילויות הדדיות ולאור� זמ�

  

מקצועי המייע� יכול לתרו� לשיפור יכולת ההתמודדות של � וות הרבשימוש עקבי ושיטתי במפגשי הצ

ובכ� להפו� את , תו� תכנו� לוח הזמני� כחלק מתכנית העבודה השנתית, העובדי� באג� הרווחה

יצירת פורו� להתייעצות במצבי� דחופי� תוכל להעלות את . המפגשי� לחלק משגרת העבודה

 ות הסוציאליותבמצבי� אלה חשוב לעודד את העובד, במקביל. מקצועי�אפקטיביות הצוות הרב

  .במחלקה לפנות אל עובדי היחידה למניעת התעללות ולהיעזר בה�
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מחקר ההערכה שנועד לבחו� את השפעת המיז� על ההתמודדות ע� הבעיה מעשיר את הידע , לסיו�

ות לתופעה העלאת המודעל דרכי� אפקטיביותומצביע על , הקיי� לגבי סוגי ההתערבויות השוני�

 להתעללות קרבנותמת� טיפול לל, הגברת האיתור והזיהויל, בקרב הזקני� ובקרב אנשי המקצוע

 . השגת שיפור במצב�ל ו,והזנחה ולפוגעי� בה�



 vi

  דברי תודה

  

סיונ� ושיתפו אותנו במהל� עבודת ישתרמו מזמנ� ומנ דוח זה רואה אור בזכות� של אנשי� רבי�

  : ת זו ולהודות לה� מקרב לב לנצל הזדמנונוברצונ. המחקר

  

מנהלת תכניות למניעת התעללות , ר שרה אלו�" לדהתודה וההערכה מלוא מובעתבראש ובראשונה 

סבלנותה , הידע הרב, סיונה בתחו�ינ. בזקני� והזנחת� באשל על תרומתה הגדולה לכתיבת הדוח

תה יהעבודה עמה הי. ונכונותה לשמש מקור להתייעצות בכל נושא היוו אב� בסיס במהל� המחקר

  . רבות בהבנת סוגיות שונות שעלו מהמחקרה סייעהיא מלמדת ומפרה ו, מאתגרת

  

 בת י�,  מנהלי המדורי� לזק� בעיריות באר שבע בניאסלעופרה מנדלקור� ולאלי, לדניאלה דרורי

 על ששיתפו אותנו במידע ופרשו בפנינו את קשת,  באות� רשויותות הסוציאליותועפולה ולעובד

  . פעילות� הרחבה

  

במרכזי , במרפאות, אשר נרתמו א� ה� להתמודד ע� נושא מורכב ובעייתי זה, לשותפי� בקהילה

 בתהליכי� שעברו בעקבות הפעלת נו ואשר שיתפו אות,בבנקי� ובמשטרה, בחברות הסיעוד, היו�

  .התכנית

  

 עתי�ל, ות� ה� חווי� בקשיי� היומיומיי� אנולמרואייני� שפתחו את סגור ליב� ושיתפו ג� אות

ולקשישות שהכניסו אותנו בחו�  ;ללא כחל וסרק,  בדר� עגומהעתי�בדר� מבודחת ובקריצה ול

  .  תודה על הכנות והנכונות לשת�� למעגל העבודה הקבוצתית

  

מרכזות התכניות ברשויות , מירי שכטר ויסכה שחר, מיכל בלגזל, תודה מיוחדת לברוריה קליינברג

על  �   התמודדו�קשיי� איתבהתלבטויות וב, סיו� שצברוינב בידע הרב ונוחלקו איתעל ש, המקומיות

  . באדיבות ובסבלנותנו את מסמכיה� והיו מוכנות תמיד לענות על שאלותינושפתחו בפני

  

 על התמיכה הרבה ועל העצה המלומדת בכל עניי� ,מנהלת המרכז לחקר הזיקנה, ני ברודסקי'תודה לג

 וכ� ,אלה סיטרו� על העזרה הרבה והדייקנית בסקירת הספרות ובעיבוד הנתוני�תודה לדני. ובכל עת

מכו� �וינט'ג� מאיירסמנהל , ק חביב'תודה ג� לג. לאס� שרו� על תרומתו הנוספת בעיבוד נתוני המחקר

  .מדותו על ההערות המלברוקדייל

  

נו י תודות ג� לכל עמית.תודה לבלהה אלו� שערכה דוח זה וללסלי קליינמ� על ההפקה וההבאה לדפוס

  . עצות והערות, בצוות ובמכו� שסייעו במהל� העבודה בהקשבה
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