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תקציר

על לענות מסוגלות איכן הקיימות שהתכניות החשש עם ביחד המוגבלים, הקשישים לרווחת הדאגה
הרחבה השירותיםהקיימים. את משמעותי באופן להרחיב שיש להכרה הביאו וגדלים, ההולכים הצרכים
סיעוד, ביטוח חוק היעד. אוכלוסיית בכיסוי והן המסופקת, העזרה בכמות הן להתבטא צריכה זו
במסגרת ולהבטיח זה, לצורך תשובה לתת נועד ב1988, לפעול והחל ,1980 בנובמבר בכנסת שאושר
היעדים קהילתיים. לשירותים המופנים הכספיים המשאבים של הרחבה לאומי, לביטוח המוסד
בני על המוטל בעומס הקלה המוגבלים, הקשישים לצורכי ההיענות שיפור הם החוק של המרכזיים

הכרחי. לא ממיסוד ולהימנע בקהילה להישאר לקשישים אפשרות ומתן המשפחה,

כלומר המוצהרות, מטרותיו את הסיעוד חוק מממש מידה באיזו לבדוק מנסה זו בעבודה המוצג המחקר
משפחותיהם. בני ושל המוגבלים הקשישים של לצרכים ההיענות את משפר אכן הוא מידה באיזו
כגון החוק, של הסופי לעיצובו שקדמו הדיונים את שליוו והלבטים מהשאלות לחלק מתייחס המחקר
לסיפוק משמעותית תרומה מהווים הזכאים לקשישים החוק במסגרת המסופקים השירותים האם
הלא המוגבלים הקשישים על החוק הפעלת של ההשלכות מהן והמשפחות? הקשישים של הצרכים
הניתנת הבלתיפורמלית לעזרה תוספת מהווה פורמליים שירותים של תוספת מידה באיזו זכאים?

זו? לעזרה תחליף מהווה היא מידה ובאיזו לקשישים

בני+65 וגברים 60 בנות+ נשים מוגבלים, קשישים של מייצג מדגם אחר מעקב על מתבסס המחקר
אזורים ב10 החיים  לקשישים) שירותים לקבלת הזכאות בתנאי כיום הקיימת להגדרה (בהתאם
נוסף ריאיון הסיעוד; חוק הפעלת לפני ב1988, ריאיון שלבים: בשלושה התבצע הנתונים איסוף בארץ.

החלתו. לאחר שנים כשלוש שלישי וריאיון החוק; החלת לאחר שנה

האוכלוסייה את חילקנו הניתוח, לצורך מוגבלות. של שונות ברמות קשישים כוללת המחקר אוכלוסיית
(ב) אישי; בטיפול עצמאיים אך לבית מחוץ בניידות רק שמוגבלים קשישים (א) מוגבלות: רמות לארבע
(ד) פעילויות; 4 עד ב3 שמוגבלים קשישים (ג) אישי; טיפול של פעילויות 2 עד ב1 שמוגבלים קשישים

אישי. בטיפול פעילויות 6 עד ב5 שמוגבלים קשישים

מוגבלים קשישים של הכיסוי היקף על הסיעוד חוק השלכות
בכל פורמליים שירותים שמקבלים המוגבלים הקשישים בשיעור משמעותי גידול חל החוק בעקבות
רמות בכל המקבלים במספר בגידול רק לא ביטוי לידי באה השירותים הרחבת התפקוד. רמות
במיוחד גידול שהיה נמצא, השירות. את שקיבלו לקשישים הטיפול שעות בהיקף גם אלא המוגבלות,
זו מוגבלות ברמת קשישים של יחסית נמוך שיעור פעילויות. 4 עד ב3 המוגבלים הקשישים בקרב
מוגבלים. פחות קשישים בקרב מאשר פחות אפילו  החוק החלת לפני ציבורי במימון שירותים קיבלו
בין נופלים ש" לקשישים באשר המקצוע אנשי בקרב רווחת שהיתה התפיסה את תואם זה ממצא
(שסיפקו הבריאות ומשרד קופתחוליס בין טיפול למתן האחריות בהגדרת בעיות בגלל הכיסאות"
תשושים, לקשישים שירותים שסיפק הרווחה משרד לבין אחד, מצד סיעודיים), לקשישים שירותים
מכיוון שירותים, שקיבלו הקשישים בשיעור שינוי היה לא ביותר המוגבלים הקשישים בקרב שני. מצד
הפעלת לפני שניתנו השירותים רוב כלומר, החוק. הפעלת לפני גס שירותים קיבלו משמעותי שחלק



מוגבלים לקשישים שירותים לספק אפשרה החוק והפעלת במיוחד, קשים למקרים בעיקר ניתכו החוק
מגבלותיהס. למרות עזרה, בכלל קיבלו שלא חמור פחות במצב

הזכאים הקשישים כל של מלא כיסוי איך שירותיםבעיתייס, של היעד אוכלוסיית בכיסוי הגידול למרות
לקבל אותם מזכה מוגבלותם שרמת הקשישים בקרב החוק. במסגרת שירותים לקבל בפוטנציה
מקבלים, כמחצית רק החוק, הפעלת לאחר שנים שכשלוש נמצא, הסיעוד, חוק במסגרת שירותים
בעזרת מסתדרים הס כי פנו, שלא משום אם שירותים, מקבלים אינם היתר השירותים. את למעשה,

החוק. של קיומו על ידעו שלא משום ואס בכך, מעוניינים ואינם המשפחה

הכללית הרווחה הרגשת ועל הסשישים לצורכי ההיענות מידת על הסיעוד חוס השלכות
שבקרב מראה, החלתו לאחר מצבם לבין החוק החלת לפני המוגבלים הקשישים מצב בין משווה ניתוח
מסופקים. הלא הצרכים בהיקף ירידה חלה החוק, בעקבות שירותים של תוספת שקיבלו קשישים

: פעילויות 4 עד ב3 המוגבלים הקשישים בקרב מסופקים לא צרכים על בדיווח הירידה במיוחד בולטת
הקשישים בשיעור שנמצא במיוחד המשמעותי הגידול לאור מפתיע, אינו זה ממצא אישי. טיפול של

החוק. החלת לאחר שירותים לקבל שהחלו האלה

שוב החוק. החלת לאחר יותר טובה כללית רווחה על מדווחים המוגבלים שהקשישים נמצא, כמוכן
בהרגשה שהשיפור ייתכן יותר. משמעותי השיפור פעילויות 4 עד ב3 המוגבלים הקשישים בקרב
אצל חרדות ומצמצוס הביטחון תחושת מחיזוק וכן לצרכים יותר הולמת מהיענות נובע הכללית
קשר נוצר כאשר ובעיקר המטפלת, של הנוכחות עצם כמוכן, שירותים. מקבלת כתוצאה הקשישים
גדול חלק המאפיינת החברתי והניתוק הבדידות הרגשת על להקל יכול הקשיש, לבין בינה טוב

המוגבלים. מהקשישים

של משמעותי חלק הסיעוד, חוק מהפעלת כתוצאה הקשישים לצורכי בהיענות שיפור שנמצא למרות
כל של כיסוי מהעדר נובע הדבר התחומים. בכל מסופקים לא צרכים על מדווחים עדיין הקשישים
שניתנות טיפול שעות של מספיק לא ומהיקף מחד, שירותים, לקבל בפוטנציה הזכאים הקשישים

מאידך. השירות, את שמקבלים לקשישים

היקף ועל עליהם המוטל העומס על ההשפעה הקשישים: של המשפחה בני על הסיעוד חוס השלכות
מספקים שהם העזרה

המטפלים המשפחה בני על המוטל בעומס להקלה לתרום אמורה לקשישים פורמליים שירותים נתינת
התומך עזרת בין יותר טובה מחלוקה תנבע בעומס שההקלה רצוי היה אופטימלי, באופן בקשישים.
המסופקות העזרה שעות בהיקף גדול לצמצום לגרוס מבלי הפורמליים, השירותים שנותנים הסיוע לבין
לטיפול, כתוספת בעיקר יבואו הפורמליים שהשירותים רצוי אחרות, במלים התומכים. עלידי לקשיש

לו. כתחליף ופחות

עזרה במתן מרכזי גורס מהוות המשפחות הסיעוד, חוק הפעלת אחרי שגם מלמדים, הממצאים
שעות מכ10 החל המוגבל, בקשיש לטיפול רב זמן מקדישות המשפחות התחומים. בכל לקשישים



הקשישים בקרב שבועיותבממוצע שעות לכ45 ועד מוגבלים הפחות הקשישים בקרב שבועיותבממוצע
לאחר העיקריים התומכים עלידי שסופקו העזרה שעות בהיקף ירידה נמצאה לא ביותר. המוגבלים
עזרה המשפחות סיפקו בהם תחומים במספר מסוים צמצום חל זאת, עם יחד הסיעוד. חוק החלת
מבחינת הבלתיפורמליים השירותים לבין הפורמליים השירותים בין תחלופה שהיתה מכאן, בעבר.
למשפחות מאפשרים הפורמליים שהשירותים נראה העזרה. היקף מבחינת לא אך העזרה תחומי

להעדפותיהן. בהתאם מסוימים בתחומים העזרה את להעמיק

קשישים של התומכים בקרב העומס בהרגשת משמעותי שיפור שהיה כך על מצביעים הממצאים
זאת, עם יחד שירותים. תוספת קיבלו שלא אלה לעומת החוק, החלת שירותיםבעקבות תוספת שקיבלו
לגבי והחרדה לקשיש הדאגה טיפול. במתן רבים קשיים על דיווחו התומכים החוק, הפעלת אחרי גס
פיזיים קשיים פחות על דיווחו התומכים זאת, עם ביותר. הבוערות הבעיות להיות המשיכו מצבו
בקשיש לטיפול שהאחריות למרות כי נראה נעימות. בלתי פעילויות לבצע הצורך על פחות והתלוננו
בעיקר המשפחה, על מקלים הפורמליים שהשירותים הרי המשפחה, כתפי על ברובה מוטלת עדיין

האינסטרומנטלי. בתחום

הסיעוד חוק במסגרת שניתנים מהשירותים שביעותרצון
מתן בארגון השינויים אחד לקשישים. השירותים הספקת בארגון שינויים חלו הסיעוד, חוק החלת עם
התוספת רק שלא ייתכן משקהבית. וניהול אישי טיפול של השילוב היה החוק במסגרת השירותים
של מסופקים הלא הצרכים לצמצום תרם הזה הארגוני השינוי גם אלא השירותים, הספקת בהיקף
נוספים תחומים יש כי ציינו מהקשישים וחלק לצורכיהם מלאה היענות אין עדיין זאת, עם הקשישים.
שצויינו העיקריים התחומים הסיעוד. חוק מטעם מהמטפלת נוספת עזרה לקבלת מעוניינים היו בהם

ובישול. כביסה ניקיון, הס נוספת בעזרה המעוניינים הקשישים עלידי

מרוצים משפחותיהם ובני הקשישים הרי נוספת, עזרה בקבלת הקשישים של לצורך מעבר כי נמצא,
יחס מבחינת והן המטפלות של העבודה איכות של במונחים הן מקבלים, שהם מהטיפול בסךהכל
משפחותיהם בני של או הקשישים של שביעותרצונם במידת הבדלים נמצאו לא אליהם. המטפלות
השייכות המטפלות לעומת ציבוריות), (עמותות ציבוריים לארגונים השייכות המטפלות מעבודת

למיניהם. פרטיים לארגונים

השנה במהלך הקשישים במצב שינויים
הקשישים. של במצבם זמן לאורך שחלים השינויים את לבחון לנו אפשר מחקרמעקב, בהיותו המחקר,
במיוחד גבוה היה הפטירות שיעור כאשר השנה, במהלך נפטרו מהקשישים ש>£139 עולה, מהנתונים
שנה ממושך לטיפול במוסדות נמצאו מהקשישים כ070[ בנוסף, ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב
רמות בכל דינמי. הוא הקשישים של מצבם כי הטענה את מחזקים הממצאים הראשון.1 הריאיון אחרי
ואילו הידרדר מהקשישים חלק של מצבם הכיוונים: בשני הקשישים של במצבם שינויים חלו המוגבלות

משום זאת שנים. שלוש לאחר ולא שנה, לאחר רק נבדקו המוגבלים הקשישים כמצב השינויים 1

תקופה לאחר כמוגבלות שינויים לזהות ניתן לא גבוהים, ומיסוד תמותה שיעורי יש שכאשר
ארוכה. כלכך



לטובה שינוי היה ובקהילה, בחיים שנשארו מהקשישים רבע שבקרב נמצא, בתפקודם. השתפרו אחרים
על החמרה. חלה כרבע של במצבם ואילו מצב, באותו יותר או פחות נשארו מחציתם התפקודי, במצבם
הולם מענה לתת כדי הקשישים של מצבם על שוטף מעקב בביצוע הצורך על מצביעים הנתונים כן,

המשתנים. לצורכיהם



תודה דברי

המחקר. ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
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וא ב מ .1

לקשישים שירותים לגמלת זכאות מקנה אשר הסיעוד, ביטוח חוק בארץ לפעול התחיל 1988 בשנת
ובביצועו לאומי לביטוח המוסד מופקד הסיעוד ביטוח חוק על אישי. טיפול של בפעילויות המוגבלים
לגידול הביאה החוק החלת וקופותהחוליס. הבריאות משרד והרווחה, העבודה משרד שותפים
הרחבת כי סברו, החוק מתכנני מוגבלים. לקשישים המסופקים הקהילתיים השירותים בהיקף משמעותי
בעבר שלאקיבלה מוגבלים, קשישים של רחבה שלאוכלוסיית צרכים על לענות כדי דרושה השירותים
ההטבות המטפלות. המשפחות על להקל וכדי מספקת, במידה שירותים קיבלה שלא או שירותים,
השונים המשרדים תקציבי עלידי הממומנים השירותים במקום לבוא אמורות היו לא החוק במסגרת
ועלידי הללו, המערכות שתי את להשלים אמורות הן אלא המשפחות; שנותנות העזרה במקום לא וגם
הצורך את לדחות או למנוע גם מסוימים ובמקרים הקשישים, לצורכי יותר טובה להיענות לתרום כך

מוסדי. בסידור

התרומה את לבחון המאפשרים מוגבלים, קשישים על מעקב מחקר של ממצאים מובאים זה בדו"ח
ידוע, כללי באופן המוגבלים. הקשישים של חייהם איכות על הסיעוד חוק הפעלת של והעקיפה הישירה
קהילתיים שירותים של שההרחבה שנערכובחו"ל, הדגמה תכניות על הערכה ממחקרי ממצאים עלפי
Challis 1986; Doty 1984 8c 1986;) מהם הנהנים הקשישים צורכי על יותר טובה להיענות תורמת
את שבחנו מחקרים כה עד נערכו לא בישראל .(Kemper et al. 1987; Weissert et al. 1987 8c 1988
מוגברת. חשיבות לכך יש החוק, הפעלת לאחר והיום, מוגבלים, לקשישים הביתי הטיפול של התרומה
להספקת חדשני ניסיון מהווה אוניברסליים, עקרונות עלפי הפועל ביטוחי חוק בהיותו הסיעוד, חוק
לפני קיימת שהיתה השירותים מערכת כלל על ומשפיע בקהילה, לקשישים ממושך טיפול שירותי

השלכותיו. בבחינת מיוחד עניין יש לכך אי הפעלתו.

על החוק השלכות ועל בכלל, הקהילתיים השירותים של תרומתם על ללמוד ניסיון נעשה זה במחקר
הדגמתי. ניסוי במסגרת ולא הקיימת המציאות בתנאי בפרט, בקהילה החיים המוגבלים הקשישים כלל
המוגבלים, הקשישים לצורכי ההיענות למידת החוק של התרומה על ללמוד היתה המחקר מטרת
פחות. הצליח ובאלו הצרכים, על לענות יותר הצליח החוק קשישים אלו ולגבי תחומים באלו ולזהות
האס החוק: של הסופי לעיצובו שקדמו הדיונים את שליוו והלבטים מהשאלות לחלק מתייחס המחקר
של הצרכים לסיפוק משמעותית תרומה יהוו הזכאים לקשישים החוק במסגרת המסופקים השירותים
באיזו זכאים; הלא המוגבלים הקשישים על החוק הפעלת של ההשלכות יהיו מה והמשפחות; הקשישים
העזרה את תחליף או לקשישים הניתנת לעזרה תוספת תהווה פורמליים שירותים של תוספת מידה
הערכות הדורשת  השירותים בהיקף המשמעותית ההרחבה של ההשלכות יהיו מה פורמלית; הבלתי
היכולת על  פרטיים ארגונים של הקמתם כולל השירותים, מספקי במספר והגדלהמשמעותית מהירה
סל של ההשפעה תהיה מה המסופק; הטיפול איכות ועל השירותים מספקי על לפקח המערכת של
לצורכיהם. ההיענות ועל הקשישים שמקבלים העזרה סוגי על החוק, במסגרת שנקבע כפי השירותים,
בסיס ומספקים הקשישים, במצב זמן לאורך החלים השינויים לאמידת המחקר נתוני תורמים כמוכן
הטיפול תכנית את להתאים כדי המוגבלים, הקשישים אחר למעקב בנוגע מדיניות לקביעת מידע

המשתנים. לצורכיהם
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צפויות והשלכות מטרות מאפיינים. רסע. סיעוד: ביטוח חוק 1.1
ל>£99. האוכלוסייה מכלל מ^3 בישראל הקשישה האוכלוסייה שיעור גדל ל1985 1950 השכים בין
ומהארכת הקשישים אוכלוסיית בהרכב משינוי וכתוצאה הקשישים במספר גידול חל האחרונות בשנים
הטיפול לתכנון מאד רלוונטי גורם המהווה המוגבלים, הקשישים בשיעור גידול צפוי החיים, תוחלת
41*70) ל193,300 ב1970 מ58,000  מאוד מהיר בקצב גדל ומעלה) 75 (בני הישישים מספר הממושך.
ורע אח אין הישישים במספר זה לגידול .2000 בשנת ל250,000 להגיע וצפוי ב1991 הקשישים) מכלל
ביותר הפגיעה הגיל קבוצת שהם ומעלה, 85 בני הישישים מספר מזאת, יתרה המערב. בארצות
המאה. סוף עד במהירות לגדול וימשיך השמונים שנות במשך גדלבכמעט>?1009 מוגבלות, של במונחים
המאה סוף עד הנשים של הגידול שיעור  הקשישים באוכלוסיית הנשים בשיעור גידול חל בנוסף,
גידול  האתני בהרכב שינוי של מגמה קיימת כמוכן .(2590) הגברים של הגידול משיעור גדול (£379<)

יוצאי ובקרב הנשים בקרב יותר רב המוגבלות ששיעור מכיוון אסיהאפריקה. יוצאי הקשישים בשיעור
מכך, כתוצאה המוגבלות. בשיעור לגידול הס אף תורמים האוכלוסייה בהרכב השינויים אסיהאפריקה,
אלף ל51.2 ב1980 אלף מ31.5 גדל (ADLn) תפקודית מבחינה המוגבלים הקשישים של מספרם
גדל והקהילתיים המוסדיים השירותים בהרחבת הצורך כאשר ,2000 בשנת אלף ל64.0 ויגיע ב1990
שנת עד שיתוספו מוגבלים כ10,000 עוד בחשבון לקחת מבלי זאת .(1990 ופרימק (פקטור במקביל

לשעבר. בריתהמועצות מארצות העלייה גל בעקבות 2000

אחרים ולרבים הביטוחהלאומי, של הזיקנה לקיצבת מעבר הכנסות אין המוגבלים הקשישים מן לרבים
ברמת חיים מהקשישים כ2590 למעשה, מאוד. מצומצמת ברמה אך נוספים, הכנסה מקורות אמנם יש
לכן, .(1989 ומורגנשטיין (זיפקין העוני כקו המוגדר במשק, הממוצע השכר מרבע הנמוכה הכנסה
מוגבלת להיות כנראה ותמשיך כיום, מוגבלת היא להם הדרושים השירותים במימון להשתתף יכולתם

בעתיד. גס

היו רבים ציבוריים שגורמים למרות כי הראה, סיעוד, ביטוח חוק יישום לפני ב1984, שנערך מחקר
פעילויות המוגבליםבביצוע מהקשישים ל>£149 רק אישי טיפול סופק בסךהכל תמיכה, במתן מעורבים
בניהול מוגבלים שהיו מהקשישים לכ>^9 רק סופק בית וטיפול בקהילה, שחיו (ADD יומיומיות
בקרב שנערך נוסף מקיף סקר המשפחה. עלידי ניתן הטיפול עיקר .(1984 (מורגנשטיין משקביתם
המשמעותית תרומתן הואעל גם הצביע במוסד, לסידור המתינו או שירותים שקיבלו מוגבלים קשישים
ו1988). 1986 ואחרים (חביב הטיפול במתן קרובות לעתים הכרוך העומס את ותיעד המשפחות, של
ופונות בו, לעמוד מסוגלות אינן הן שלעתים רב כה הוא המשפחות על המוטל העומס רבים, במקרים

הקשיש. עבור מוסדי לסידור בבקשה

על לענות מסוגלות אינן הקיימות שהתכניות החשש על בנוסף המוגבלים הקשישים לרווחת הדאגה
הקהילתיים השירותים את משמעותי באופן להרחיב שיש להכרה הביא והולכים, הגדלים הצרכים
חוקקה, שהכנסת לכך הביא הדבר היעד. אוכלוסיית בכיסוי והן המסופקת, העזרה בכמות הן הקיימים
את משקף החדש החוק לאומי. לביטוח המוסד במסגרת הסיעוד ביטוח חוק את ,1980 בנובמבר
עלידי ביותר הפגיעות האוכלוסייה מקבוצות לאחת בסיסית טיפול רמת להבטיח המדינה מחוייבות
באפריל אמנם הושלמה החקיקה תפקודית. מבחינה מוגבלים לקשישים שירותים ומתן משאבים הקצאת
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לקבלת לאומי לביטוח למוסד לפכות היה ניתן כאשר ,1988 באפריל רק במלואו יושם החוק אך 1986
הביטוח עקרונות בסיס על שירותים להעניק היתה החוק של הראשונית מטרתו סיעוד. ביטוח גמלת
הנותנות מתכניות חשוב מעבר זהו לזכאות. הקריטריונים של ברורה והגדרה אישית זכאות הסוציאלי:
זהומעבר אחרות, במלים זכאות. עלפי שירותים הנותנות לתכניות תקציב, עלפי לקשישים שירותים
מאפיינים בחשבון הלוקחת נזקקות, בדיקת מבחן עלפי וניתנות בעיקרן, סלקטיביות שהן מגמלאות
אוניברסליות שהן לגמלאות וכוי), פורמלית בלתי תמיכה הכנסות, (כגון למוגבלות מעבר נוספים
בני על המוטל העומס הקלת למענה, זוכים שאינם בצרכים צמצום היו המרכזיים היעדים בעיקרן.

הכרחי. לא מיסוד ומניעת מוגבלים בקשישים המטפלים המשפחה

הס: סיעוד ביטוח חוק של הבסיסיים העקרונות
עלידי המופרשים תשלומים עלידי ממומנים השירותים בבית. שירותים לקבלת אישית זכאות א.
שנקבע בהיקף בעין שירותים סיפוק הוא בחוק הקבוע העיקרון ממשכורותיהם(י0.292). העובדים
ו במשק) הממוצע מהשכר (שהם>£259 \OOc/o גמלאות: של רמות שתי קיימות הגמלה. גובה עלפי
שעות ול18 ל12 ערך שוות שהן מאוד), קשה מוגבלות בעלי לקשישים 50'70 של (תוספת 15070

בהתאמה. שבועיות, טיפול
משקבית, בניהול עזרה השגחה, אישי, טיפול מראשוכולל: מוגדר החוק לפי המוצע השירותים סל ב.
הזקוקים הקשישים הסוגרים. על שולטים שלא לקשישים ספיגה ואמצעי יום במרכז שהייה
לתיקונים או לשעון" "מסביב להשגחה בבית, בעיסוק לריפוי או לפיזיותרפיה מוכנות, לארוחות
חברתיים לשירותים הלשכות כגון האחרות הקיימות למסגרות לפנות צריכים בבית, ושיפוצים

וקופותהחוליס.
הטיפול את לא וגם שירותים הספקת של הקיימת המערכת את להחליף נועדו לא השירותים ג.
מסךכל בלבד קטן חלק מכסה הגמלה שכן להשלימם, רק אלא המשפחתית, והאחריות המשפחתי

הצרכים.
ביזור על ופיקוח, דיווח זכאות, קביעת של מרכזיות פונקציות ריכוז על המבוססת מערכת יצירת ד.
הקבוע השוויון מרב את להבטיח כדי זאת, מקומית. ברמה טיפול ותיאום השירותים הספקת
טיפול תכניות בהכנת וגמישות אחד, מצד השירותים, ייעוד על מרבי לפיקוח בנוסף בחוק,

שני. מצד וביישומן, פרטניות

בהלבשה בניידות, ברחצה, סיוע כולל: החוק, של העיקרי המרכיב את המהווה האישי, הטיפול שירות
כביסה, (כגון: ביתית עזרה מתן על גם אחריות עצמן על לקחת עשויות המטפלות בנוסף, ובהאכלה.
הטיפול משירותי כמחצית סופקו החוק הפעלת לפני הלקוח. צורכי עלפי מזון), קניות בישול, ניקיון,
 רווח למטרות שלא גדולה ארצית כלל עמותה באמצעות הציבורי, המגזר עלידי הממומנים האישי,
היו ושלא הלקוחות, עלידי פרטי באופן שנשכרו עובדים עלידי סופקו השירותים יתר עמותתמט"ב.
הקביעה בעקבות בשירות שחלה ההתרחבות ועם החוק הפעלת עם כלשהי. לסוכנות קשורים
עלה חוקי, מעמד בעלות מאושרות סוכנויות באמצעות יסופקו החוק במסגרת הממומנים שהשירותים
השירותים מסופקים החוק במסגרת כלומר, השירותים. את המספקים פרטיים) (בעיקר הגופים מספר
ארגונים סמךמקצועיים. עובדים המעסיקים ופרטיים) (ציבוריים בלבד מקצועיים ארגונים באמצעות
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סקר השירותים. בהספקת לעסוק שיוכלו כדי והרווחה העבודה משרד אישור את לקבל צריכים אלה
ארגונים חלקם הארץ, ברחבי אישי טיפול שירותי המספקים גופים של רב מספר מנה לאחרונה שנערך
היא שכן שבהן, החשובה עדיין היא מט"ב עמותת רווח. למטרות שלא ארגונים  והשאר פרטיים

וסבג1990). (שמידט הציבורי במגזר טיפול המקבלים מהלקוחות לכ^40 שירותים מספקת

את ולהשלים ממושך, טיפול שירותי להספקת הקיימת במערכת להשתלב אמור החוק לעיל, כמוזכר
שהינם לקשישים רק שירותים מספק סיעוד ביטוח חוק אחרים. ארגונים עלידי המסופקת העזרה
בעיקרו ונקבע אוניברסלי בסיס על מוגדר בסיוע הצורך קוגניטיבית. או פיזית מבחינה קשה מוגבלים
זאת, לעומת טיפול. לתת המשפחות של הדיפרנציאלית ביכולת התחשבות ללא מוגבלות, רמת עלפי
קשישים אותם וכל אישי, בטיפול כלשהו לסיוע קרובות לעתים הם אף הנזקקים תשושים, קשישים
הסיעוד. ביטוח חוק במסגרת להטבות זכאים אינם ביתית, לעזרה הזקוקים ותשושים למחצה עצמאיים
לפי סלקטיבית, בגישה להשתמש כללית וקופתחוליס והרווחה העבודה משרד ממשיכים לגביהם
אחד הוא פורמלי הבלתי הטיפול של זמינותו זו, גישה לפי בעבר. שעשו כפי מקצועי, דעת שיקול
בשתי למעשה, הפועלת, מערכת בישראל התפתחה כך הפורמלי. הסיוע כמות את הקובעים הגורמים
בסיס על קשה, המוגבלים לקשישים בסיסי טיפול סיעוד ביטוח חוק מספק הראשונה ברמה רמות.
שירותים לספק סלקטיבי: בסיס על הראשונה את להשלים אמורה השנייה הרמה אוניברסלי. זכאות
מוגבלים ולקשישים החוק, במסגרת למסופקים מעבר שירותים לתוספת הזקוקים זכאים לקשישים
לאוכלוסייה טיפול כיוס מספק שהחוק היות כי לציין חשוב סיעוד. ביטוח חוק עלפי זכאים שאינם
וקייס שלהם השירותים הספקת את הקיימים מהארגונים כמה צמצמו קשה, מוגבלים של למדי נרחבת

החוק. הפעלת לפני קיימות שהיו מאלה נמוכות לרמות תצטמצם שזו חשש

חוק הפעלת בעקבות בישראל, מוגבלים לקשישים שירותים להספקת במערכת שנגרם המהותי, השינוי
ועל משפחותיהם ובני המוגבלים הקשישים רווחת על השלכותיו לגבי רבות שאלות מעורר הסיעוד,
לבחינת נתונים בסיס לתת שיוכל מחקר בביצוע הצורך עלה מכאן שהיתהקיימת. המערכת עם השילוב
הנוכחי, המחקר מטרות את נפרט בטרם בישראל. ממושך לטיפול המערכת תכנון ולהמשך השלכותיו
לקשישים שירותים להספקת תכניות שבדקו ממחקרים שעלו העיקריים הממצאים את לסקור ברצוננו

אחרות. בארצות מוגבלים

שונות בארצות נבחרות מתכניות הממצאים עיקר 1.2
לקשישים ממושך טיפול שירותי להספקת חדשני ניסיון מהווה ביטוחי, חוק בהיותו הסיעוד, חוק
אחרות בארצות האחרונות בשנים הקיימות מגמות משקפת זו התפתחות זאת, עם יחד בקהילה.
ולתרום מוסדיים לפתרונות הביקוש את להקטין כדי הביתי, הטיפול את לחזק נטייה על ומצביעה
הרחבת של התרומה את שבדקו הדגמה תכניות נעשו אף ארצות במספר המוגבל. הקשיש לרווחת
התיאום הדגשת תוך שירותים לספק יותר יעילות דרכים נבחנו וגס משפחתו, ולבני לקשיש השירותים
הרחבה משפרת מידה באיזו מרכזיות: שאלות מספר על לענות ניסו אלה תכניות שונות. מערכות בין
באיזו וחברתית? נפשית תפקודית, בריאותית, מבחינה הקשיש מצב את הקהילתיים השירותים של
מוגבלים קשישים של מיסודם את דוחה או מונעת הקהילתיים השירותים מערכת הרחבת מידה
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תוספת מהווים התכניות במסגרת המסופקים הפורמליים השירותים האם ממושך? לטיפול במוסדות
מהן לכך? קודם שניתכה פורמלית הבלתי העזרה את להחליף באים שהם או הקשיש, שמקבל לעזרה
איכות הבטחת תוך המשאבים של מרבי ניצול שתבטיח בצורה שירותים להספקת המועדפות הדרכים

הטיפול?

;(1984&1986) Doty ;(l987)Kemper et al.n נמצא ההדגמה מתכניות ניכר שלחלק ממצאים סיכום
השירותים שלהרחבת חדמשמעי באופן להוכיח הצליחו לא המחקרים רוב .(1988) Weissert et al.
Hughes et al.) התמותה שיעורי על או הקשיש של התפקודי מצבו שיפור על השפעה יש הקהילתיים
שבאנגליה, קנט בעיר שנערכה ההדגמה מתכניות באחת זאת, עם יחד .(1988 Hendirck 8c Inui 1986
.(Challis 1986) בתכנית שהשתתפו הקשישים בקרב התמותה בשיעור משמעותית ירידה נמצאה אכן
בשביעותרצון לצרכים, יותר טובה בהיענות המתבטא הקשישים ברווחת שיפור נמצא רבות בתכניות
.(Weissert et al. 1988 ;Hughes et al. 1988) חברתיים קשרים על חיובית ובהשפעה מהחיים, יותר רבה
למרות המוגבלים. בקשישים המטפלות המשפחות של שביעותרצון על חיובית השפעה נמצאה כמוכן
משמעותית בצורה החליפה הפורמליים השירותים מערכת שהרחבת לכך עדות נמצאה לא החששות
הניתנת לעזרה תוספת מהווים השירותים המקרים ברוב ולכן משפחה, בני עלידי שניתנה העזרה את
אמנם, .(Greene 1983; Christicenson 1988; Abelin <cf Shlettwein 1989; Hanley et al. 1991) לקשיש
זאת לעומת אך משקהבית) בניהול (למשל העזרה את הפחיתה המשפחה בהם תחומיםמסוימים ישנם
משותף, זמן בילוי האמוציונליים, הצרכים (בסיפוק עזרתה את הגדילה דווקא היא שבהם תחומים היו
הפורמלית שהעזרה או מסוימים, עזרה בתחומי להתמחות נטייה שישנה נראה כלומר, סידורים).
למנוע שניתן נמצא, מהתכניות ניכר בחלק נוספים. בתחומים עזרה לתת המשפחה בני את "שחררה"
פונים היו להם, שסופקו הקהילתיים השירותים ללא אשר קשישים, אותם של מיסודם את לדחות או
ממניעת כתוצאה ציבוריים במשאבים חיסכון על להצביע היה ניתן תמיד לא זאת, עם מוסדי. לסידור
ורק אך השירותים את לכוון שקשה היא לכך העיקרית הסיבה .(Weissert 1986; Weissert 1988) מיסוד
מחד, זו, אוכלוסייה של יעיל באיתור קשיים עקב זאת למיסוד, בסיכון הנמצאת אוכלוסייה לאותה
מקרה שבכל לאוכלוסייה גס סופקו שהשירותים לעתים קורה כלומר, מאידך. אתיים, קשיים ובגלל
הרחבת של הכדאיות שבחינת היא ההדגמה מתכניות העולות המסקנות אחת למיסוד. פונה היתה לא
בהספקת להשקיע החברה מוכנה משאבים כמה אלה: בנושאים להתמקד צריכה הקהילתיים השירותים
התרומהמשמעותית תהיה קשישים אלו לגבי משפחתו; ולבני לקשיש התרומה מהי לקשישים; שירותים

ביותר. היעילה בצורה השירותים את לספק ואיך במיוחד,

ומטרותיו למחקר הרקע 1.3
ועבודה דיונים של שנים לכך קדמו .1988 באפריל ארצי מידה בקנה לפעול החל הסיעוד חוק כאמור,
החוק; של היעד אוכלוסיית היו: הפרק על שעמדו המרכזיות הסוגיות שונות. ציבוריות ובוועדות בכנסת
במערכת החוק ישתלב כיצד לשירותים; זכאות או כספית לגמלה זכאות החוק: של טיבו יהיה מה

החוק. במסגרת השירותים להספקת ביותר היעילה הדרך היא ומה שירותים להספקת הקיימת
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בנוגע שאלות מעלה הסיעוד ביטוח חוק הפעלת בעקבות מוגבלים לקשישים שירותים בהספקת השינוי
של ארציים נתונים עלפי החוק. במסגרת שירותים לקבל הזכאים הקשישים של לצרכים להיענות
ביותר הקשה בצורה המוגבלים הקשישים שכיום ידוע, ,(1991 (מורגנשטיין לאומי לביטוח המוסד
את למלא יכול אינו שהחוק ברור כי אם סיעוד. ביטוח חוק במסגרת בסיסית שירותים רמת מקבלים
שמספר למרות יתרעלכן, מסופקים. הלא הצרכים מידת מה למעשה, יודעים איננו הצרכים, כל
הציבורי, המגזר מן שירותים המקבלים קשה המוגבלים שבין חשש קיים דרמטי, באורח גדל המקבלים
הקצאת שמערכת משוס זאת, קודם. שקיבלו מזו יותר נמוכה שירותים רמת כיום המקבלים כאלה יש
הנוגע בכל העובדים של דעת ושיקול גמישות יותר אפשרה החוק הפעלת לפני שפעלה כפי השירותים
במסגרת לתת שניתן ממה רחב יותר בהיקף השירותים ניתנו שלעתים כך הניתנים, השירותים להיקף
שעות ל18 או ל12 שוותערך שהן גמלאות, של רמות בשתי נקבעו החוק במסגרת הזכאויות החוק.
(חביב הציבורי מהמגזר ביתית עזרה שירותי המקבלים קשישים על ממחקר נתונים שבועיות. טיפול
שעות מ18 ליותר זקוקים קשה המוגבלים מהקשישים ש^33 כך על הצביעו ו1988), 1986 ואחרים
קשה במצב שקשישים צפוי, היה אמנם ביתית. עזרה של נוספות שעות ו4 אישי לטיפול פורמלי סיוע
אינה זאת שתוספת נראה אך אחרים, מארגוניםקיימים אותה יקבלו נוספת, לעזרה הזקוקים במיוחד,
זכאיםלקבל שאינם המוגבלים הקשישים של לצרכים ההיענות מידת על ידוע לא לכך, מעבר מסופקת.
הניתנים השירותים היקף מבחינת והן זו אוכלוסייה של הכיסוי מבחינת הן החוק, במסגרת שירותים

כיום.

החוק, הפעלת לפני שירותים קיבלו סיעוד, ביטוח חוק במסגרת שירותים המקבלים מהקשישים, חלק
בלבד, פרטי במימון שירותים בעבר שקיבלו אלה לגבי ציבורי. במימון אם ובין פרטי במימון אם בין
חוק החלת עם מקצוע. אנשי של ובמעורבותס השירותים הספקת בארגון הוא העיקרי השינוי כי ייתכן
מקבלים הקשישים החוק במסגרת ראשית, לקשישים. השירותים הספקת בארגון שינויים חלו הסיעוד,
השינויים אחד שנית, ואחות). (עו"ס מקצוע בעלי עלידי טיפול תכנית קביעת לאחר השירותים את
העבודה ממשרד רשיון המקבלים ארגונים עלידי מועסקות יהיו שהמטפלות הדרישה הוא העיקריים
שינוי כי ייתכן המסופק. הטיפול איכות על האחריות את עצמם על מקבלים הארגונים כאשר והרווחה,
גס ואולי המטפלות, שמקבלות מהכשרה כתוצאה יותר גבוהה באיכות שירותים להספקת גורם זה
בין יותר רב לשילוב גם הביאה הסיעוד חוק הפעלת מקצוע. אנשי עלידי עבודתן על כתוצאהממעקב

בקשיש. הטיפול איכות את לשפר שאמור שילוב משקבית, וניהול אישי טיפול שירותי

צורך שיש המערכת ולכל הלאומי לביטוח מלכתחילה ברור היה חדשנית, בתכנית שמדובר מכיוון
הביטוח עלידי ניסוי אזורי במספר נבדקו אף התכנית של מסוימים היבטים יישומה. אחר לעקוב
ההיבטים במיוחד נבחנו אלה בדיקות במסגרת הארצית. ברמה החוק החלת לפני עוד הלאומי
והמעקב ההספקה דרך הטיפול, תכנית קביעת הזכאות, קביעת הפנייה, תהליך החוק: של הארגוניים
לגיבוש תרמו אלה בדיקות של שונים היבטים והרון1989). בייץמוראי (מורגנשטיין, הטיפול מתן אחר
על הארצית, ההפעלה לפני שנערך הניסוי מתוך ללמוד ניסיון היה בנוסף, החוק. להפעלת התקנונים

ומשפחתו. הקשיש לחיי הנוגע בכל החוק השלכות
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בשטח, המציאות של בתנאים נעשה זה מחקר ניסוי, של בתנאים שנערכו הקודמים, במחקרים שלא
השירותיםבכלל. מערכת ועל משפחותיהם ובני הקשישים על החוק השלכות על מידע להשלים בא והוא
החוק להפעלת חשופים שהיו אזורים, במספר מוגבלים קשישים של אוכלוסייה אחר עלידימעקב זאת
לאורך הקשישים במצב שחלים השינויים את גס בחן המחקר הארץ. חלקי בשאר כמו התנאים באותם
של ולפיתוח לתכנון וגם הפרט ברמת הקשישים לצורכי הולמת היענות לצורך חשובה זו סוגיה זמן.
הצורך הוא יישומן ובעת לקשיש טיפול תכניות בבניית המתעוררים הקשיים אחד בכלל. השירותים
במיוחד נכון זה דבר הקשיש. של במצבו החלים המהירים לשינויים שיתאימו תכופים שינויים לבצע
הקשישים בקרב החלים השינויים מהם בוחנים אנו המחקר במסגרת המוגבלים. הקשישים לגבי
לאורך והאםקיימת במצבם; להידרדרות סיכון קייס קשישים אלו בקרב שנה; של זמן בפרק המוגבלים

להשתפר. יכול שמצבם קשישים ישנם שמא או הידרדרות סכנת רק זמן

הן: המחקר מטרות יותר, מפורט באופן
שירותים הן הסיעוד, חוק הפעלת ואחרי לפני קיבלו המוגבלים שהקשישים השירותים את לבחון (1)

פרטי. באופן הממומנים אלה והן ציבוריים גורמים עלידי הממומנים
המוגבל, בקשיש יותר הולם לטיפול מביאה הממושך הטיפול בשירותי ההרחבה מידה באיזו לבדוק (2)
השירותים הרחבת הביאה מידה באיזו בנוסף, המענים. לבין הצרכים בין הפערים של ולהקטנה

עליהם. המוטל העומס ולהקטנת המשפחות על להקלה
עלידי שניתנת לעזרה כהשלמה באה פורמליים שירותים של התוספת מידה באיזו לבחון (3)

זו. לעזרה כתחליף או לקשישים, המשפחה
הסיעוד. חוק במסגרת המסופקים השירותים של הטיפול איכות על לעמוד (4)

שירותים לקבל זכאים שאינם מוגבלים קשישים על החוק הפעלת של ההשפעה על לעמוד (5)
(משרד בקשיש לטיפול האחראיים השונים מהארגונים שירותים לקבל ושאמורים החוק, במסגרת

קופותהחוליס). הרווחה,
זמן. לאורך פורמלית הבלתי התמיכה וברשת הקשישים במצב השינויים על לעמוד (6)
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נתונים ואיסוף דגימה המחקר, אוכלוסיית .2

המבוטחים , + 65 בני וגברים +60 בנות נשים מוגבלים, קשישים אחר מעקב על מתבסס המחקר
הגיל קבוצות הקופה. של קהילתיות מרפאות ב10 רפואיים שירותים ומקבלים כללית בקופתחולים
השירותים במערכת לקשישים שירותים לקבלת הזכאות בתנאי כיום הקיימת להגדרה בהתאם נקבעו

ממושך. לטיפול

מוגבל הוגדר קשיש היומיום. בחיי צמאי ע באופן לתפקד יכולתם עלפי נקבעת הקשישים של מוגבלותם
לבית מחוץ ניידות הבאות: הפעילויות מתוך אחת לפחות בביצוע אחר אדם של לעזרה זקוק הוא אם
בשירותים שימוש אכילה, הלבשה, רחצה, הבית, בתוך ניידות מדרגות), ולרדת לעלות יכולת (כולל
הפעילויות בביצוע הקושי למידת מתייחסים אנו אין זו בהגדרה כי לציין יש לכיסא. מהמיטה ומעבר
אינם אך בניידות עזר במכשירי המשתמשים שקשישים מכאן הזולת. בעזרת לצורך רק אלא השונות,
המוגבלים אוכלוסיית בתוך כללנו לא כמוכן בניידות. עצמאיים מוגדרים אדם, לעזרת זקוקים

משקביתם. בניהול לעזרה זקוקים אך אישי בטיפול עצמאיים שהם קשישים

את הבוחן יותר, רחב הערכה מחקר ביצוע במהלך אותרו במחקר שנכללו המוגבלים הקשישים
רשימת מתוך .(1991 ואחרים (ברודסקי בקשיש כוללני טיפול למתן הדגמה תכנית של ההשפעות
ומייצג. שכבתי מדגם נבנה קופתחוליס), של מרפאות ב10 קשישים 16,145) המבוטחים הקשישים
ושל מבוגרים היותר הקשישים של מספיק ייצוג לאפשר כדי וזאת ומוגבלות גיל לפי נבחר המדגם
הנוכחי במחקר מוגבלים. קשישים 424 מתוכם קשישים, 1,781 כלל המדגם המוגבלים. הקשישים
לאחר הסיעוד. חוק של ההשפעה הערכת לצורך המוגבלים הקשישים של באוכלוסייה במיוחד התמקדנו
של אוכלוסייה מייצגים במדגם המוגבלים שהקשישים נמצא, השונות לשכבות בהתאם המדגם שקלול
הפעלת לפני פעמיים: רואיינו המוגבלים הקשישים 424 הניסוי. מרפאות ב10 מוגבלים קשישים 1,511

הפעלתו. התחלת לאחר וכשנה הסיעוד חוק

שלוש מוגבלים) ולא (מוגבלים שבמדגם הקשישים כלל על במעקב שעלו בממצאים השתמשנו בנוסף,
.1991 בשנת דהיינו הראשון, הריאיון לאחר שנים

פורמלית, הבלתי המערכת על החוק של ההשלכות את לבחון היא המחקר של המטרות אחת כאמור,
ואחרי לפני הזמן, נקודות בשתי הקשישים של העיקריים פורמליים הבלתי התומכים גס רואיינו ולכן
היומיום בחיי העזרה מרבית את לו שנותן כאדם הקשיש עלידי זוהה עיקרי תומך הסיעוד. חוק הפעלת

תשלום. ללא

המוגבלים הקשישים של העיקריים והתומכים הקשישים ריאיון באמצעות התבצע הנתונים איסוף
תחומי על רבממדי מידע הכוללים מובנים שאלונים בעזרת נעשה הריאיון מראיין. עלידי בביתם

הקשיש. של השונים החיים
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על הסוציודמוגרפייס, המאפיינים על התפקודיבריאותי, המצב על נתונים נאספו לקשיש בשאלון
הפורמלית העזרה היקף על והרווחה, הבריאות בשירותי השימוש דפוסי על הכללי, הנפשי המצב
את לראיין היה ניתן לא בהם במקרים נוספת. בעזרה הצורך ועל מקבל שהקשיש פורמלית והבלתי

הקשיש. של משפחה מבן המידע נאסף קשות, בריאותיות או נפשיות מסיבות הקשיש

שהוא העזרה סוג על נתונים התומך, של סוציודמוגרפיים מאפיינים על מידע נאסף לתומך בשאלון
חש. שהוא העומס ועל הטיפול, מתן במהלך שמתעוררות בעיות על היקפה, ועל לקשיש מספק

שלבים: בשלושה נערך הנתונים איסוף
בקהילה שחיים קשישים 1,781 רואיינו ;1988 מאייולי בחודשים  הסיעוד חוק הפעלת לפני  א שלב

המחקר. באזורי
במוגבלים אי בשלב שזוהו הקשישים של חוזר ריאיון נערך הראשון הריאיון לאחר כשנה  ב שלב

.1989 יוניאוגוסט בחודשים
שנים. שלוש לאחר מוגבלים) ולא (מוגבלים אי בשלב שבמדגס הקשישים כל של חוזר ריאיון  ג שלב

זה. בשלב שנאסף המידע את גס ננצל מהניתוחים בחלק

עולה מהלוח .1989 ובשנת 1988 בשנת שרואיינו והתומכים המוגבלים הקשישים מספר את מציג 1 לוח
נכנסו או שנפטרו בגלל בעיקר 1989 בשנת רואיינו לא 1988 בשנת שרואיינו מהקשישים ש70'38

ממושך. לטיפול למוסדות

ב1989 ובמעקב ב1988 במדגם והתומכים הקשישים אוכלוסיית :1 לוח
1989 שנת
(מעקב) 1988 שנת

1,511 מוגבלים קשישים של האוכלוסייה סה"כ
263 424 שרואיינו הקשישים מס'
16*  סירוב) מיסוד, (פטירות, נפל
251 373 שרואיינו תומכים מס'
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סוציודמוגרפייס מאפיינים  החוק) הפעלת (לפני המוגבלים הקשישים אוכלוסיית תיאור .3

חוק של ההשפעות ועל השנה במהלך המוגבלים הקשישים במצב שחלו השינויים על נעמוד בטרם
(לפני ב1988 עצמם הקשישים של דיווח עלפי שלהם, רקע מאפייני מספר נתאר רווחתם, על הסיעוד
המיוחד, מצבם את ולהבין המוגבלים הקשישים של המאפיינים את לבחון כדי הסיעוד). חוק הפעלת
באותן המבוטחים העצמאיים, הקשישים לגבי שעלו הממצאים עם השוואה תוך זה תיאור נערוך

.(1990 ואחרים (ברודסקי בסקר שנבדקו המרפאות

ורק אך המוגבלים מקשישים החל שונות, תפקוד ברמות קשישים כוללת המוגבלים אוכלוסיית
טיפול של הפעילויות כל בביצוע בזולת לחלוטין התלויים בקשישים וכלה לבית, מחוץ לצאת ביכולתם

המוגבלות: רמת עלפי קבוצות ל4 התייחסות תוך יוצגו הדו"ח של זה בפרק הממצאים אישי.
המוגבלים) מכלל 2470) אישי בטיפול מוגבלות ללא בלבד לבית מחוץ בניידות המוגבלים קשישים א.
מכלל 5196) הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 2 עד 1 בביצוע המוגבלים קשישים ב.

המוגבלים)
מכלל 1470) הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 4 עד 3 בביצוע המוגבלים קשישים ג.

המוגבלים)
מכלל \270) הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 6 עד 5 בביצוע המוגבלים קשישים ד.

המוגבלים)

בני75+, יותרמי?669  העצמאיים הקשישים מאוכלוסיית יותר מבוגרת המוגבלים אוכלוסיית כצפוי,
המוגבלים הקשישים של יותר גדול שיעור גס מכך כתוצאה העצמאיים. הקשישים בקרב 3870 לעומת
מבין יותר קטן שיעור זאת, עם בהתאמה). 3770 לעומת 5670) העצמאיים הקשישים לעומת אלמנים הם
קשישים של 2870) התפקודי מצבם החמרת עם וקטן הולך אשר שיעור לבד, גרים המוגבלים הקשישים
זאת תופעה מוגבלויות). 65 עם הקשישים מקרב בלבד \570 לעומת לבד, גרים מוגבלויות 21 עם
בני עם לגור עוברים חלקם ולכן הבית במשק לבד להסתדר מוגבלים לקשישים מאוד קשה כי מובנת

ממושך. לטיפול למוסדות עוברים לחילופין, או משפחה;

יחסית לבד, גרים גבוה שיעור לבית, מחוץ ביציאה רק המוגבלים הקשישים אותם בקרב כי לציין, ראוי
ולכך בןזוג, אובדן של הסיכוי את המגדיל מחד, הגבוה, לגילם קשורה זו תופעה אחרים. למוגבלים
מאידך. למוסד, או המשפחה בני עם משותפים למגורים מעבר מחייבת לא עדיין מוגבלותם שרמת

הקשישים בקרב 2070 לעומת 3970  אסיהאפריקה יוצאי הס המוגבלים מבין יחסית גבוה שיעור
.(2 לוח (ראה ביותר המוגבלים הקשישים בקרב ל5570 מגיע זה ושיעור עצמאיים,

מהם ו4296 העצמאיים) מהקשישים 970 (לעומת פעם אף למדו לא המוגבלים מהקשישים ש2670 נמצא,
המוגבלים הקשישים אצל מאוד גבוה ההשכלה חסרי הקשישים שיעור יסודי. בביתספר רק למדו
בקרב 770 לעומת עברית לדבר יודעים אינם המוגבלים מהקשישים כרבע פעילויות. מ3 ביותר

העצמאיים. הקשישים
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(באחוזים) מוגבלות רמת לפי הקשישים של נבחרים מאפיינים :2 לוח
ב. מוגבל

65 43 2! ניידות פעילויותעצמאים פעילויות פעילויות לבית מחוץ סה"כ

174 204 771 361 1,511 14.534 (N) אוכלוסייה סה"כ

59 57 60 70 62 60 נשים
67 73 62 72 66 38 75 גיל מעל
50 57 41 47 46 16 80 גיל מעל
53 46 56 64 56 37 נשואים לא
15 17 28 36 27 29 לבד גרים

55 52 33 38 39 20 אסיהאפריקה יוצאי
33 40 24 17 26 9 כלל למדו לא
33 34 2 23 25 7 עברית לדבר יודעים לא

מצבם את מעריכים
31 22 25 11 21 7 טוב כלא הכלכלי

ושל שלו ההכנסות הקשיש: של הכלכלי למצבו הקשורים נושאים שני רק בדקנו המחקר במסגרת
במיוחד החיים, רמת של מלאה תמונה מספקים אינם אלה היבטים שני הדיור. ותנאי בן/בתזוגו
משקהבית של להכנסות תורמים לעתים אשר המשפחה, בני עם הגרים מוגבלים בקשישים כשמדובר
ש70'26 נמצא, הכלכלי, למצבם כאינדיקטור ההכנסה מקורות את לוקחים אס זאת, עם המשותף.
דבר שנבדקו), באזורים העצמאיים מהקשישים 1370 (לעומת סוציאלית הטבה זיקנהעס קיצבת מקבלים
7'7* לעומת המוגבלים, מהקשישים 2196 מזאת, יתרה לקשיש. נוספים הכנסה מקורות העדר על המעיד
המוגבלים בקרב ל6ל31 מגיע זה ושיעור טוב כלא הכלכלי מצבם את העריכו העצמאיים, מהקשישים

ביותר.

מהם שחלק למרות שלהם, הדיור בתנאי גס ביטוי מוצא המוגבלים הקשישים של הירוד הכלכלי מצבם
בתי של מבוטל לא בשיעור לדוגמה, המוגבלויות. בעקבות ילדיהם עם לגור ועברו דירתם את עזבו
מתקן חסר ל1696 מים, לחימום כלשהו מתקן חסר לכ70'7 בסיסי: ציוד חסר המוגבלים הקשישים
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הקשישים של בדירות נפוצות הן גם תחזוקה בעיות .(3 לוח (ראה טלפון אין ל1270 הדירה, לחימום
ועל 2570 רטיבות בעיות על המוגבלים. מהקשישים 3096 דיווחו הדירה בחימום בעיות על המוגבלים.
המוגבלים הקשישים של הדיור בתנאי משמעותיים הבדלים נמצאו .1596 בביוב או בצנרת בעיות
היא התחומים ברוב אצלם, הבעיות ושכיחות שנבדקו, התחומים בכל העצמאיים הקשישים לעומת

המוגבלים. בקרב מאשר כמחצית

למוגבלותם שבנוסף כך, על המוגבלתמצביעים האוכלוסייה של הסוציודמוגרפייס מאפייניה לסיכום,
עם להתמודד יכולתם על המשפיע דבר וחברתיים, כלכליים במשאבים מחסור להם יש הפיזית,
שונים שירותים להשיג או לקנות משאבים פחות יש כך יותר, רע הכלכלי שהמצב ככל המוגבלות.

המוגבלות. עם להתמודד העוזרים

(באחוזים) בסיסי ציוד והעדר דיור בעיות :3 לוח
מוגבלים עצמאים בעיות

בדירה: איו
7 2 מים לחימום מתקן
16 8 הדירה לחימום מתקן
3 2 מקרר
4 2 כיריים
25 15 כביסה מכונת
12 4 טלפון
9 3 רדיו
12 5 טלוויזיה

בעיות:
30 14 הדירה חימום
25 17 רטיבות
15 10 צנרת/ביוב

12



שנה במהלך המוגבלים הקשישים במצב שחלו שינויים .4

ומיסוד פטירות התפקודי. במצב שינויים 41

לבחון מעניין במיוחד המוגבלים. הקשישים בקרב זמן לאורך שחלו השינויים את לזהות מאפשר המחקר
שינויים כגון עזרה, בקבלת הקשישים לצורכי הקשורים מאפיינים באותם שינויים חלו מידה באיזו
אחרים לונגיטודינאליים מחקרים וכוי. פורמלית הבלתי התמיכה ברשת שינויים התפקודי, במצבם
הזמן שעם לצפות וניתן (Manton 1988; Branch 1989) דינמי הוא הקשישים של שמצבם כך על הצביעו
את מחייבים הקשישים של במצבם שחלים השינויים מחמיר. חלקם ושל משתפר חלקם של המצב
המשתנים. לצורכיהם להם הניתנת העזרה את להתאים כדי שוטף, מעקב לקיים השירותים מערכת
זה בפרק ארוך. לטווח שירותים לתכנון חיוני מידע מהווה זמן לאורך שחלים השינויים בחינת בנוסף,
במצב הבאים: בהיבטים לכן, קודם שנה למצבם בהשוואה ,1989 בשנת הקשישים של למצבם נתייחס
במצב מתבטאת שהיא כפי פורמלית הבלתי התמיכה וברשת והמיסוד; התמותה בשיעורי התפקודי;

מגורים. והסדרי המשפחתי

לראות שניתן כפי הקשישים של במצבם רבים שינויים חלו שנה של תקופה שבמהלך עולה, מהממצאים
.4 בלוח

(באחוזים) ב1988 מוגבלות רמת לפי ב1989 הקשישים מצב :4 לוח
מוגבלים סהייכ ב1989 המצב המצב

1 1 1 עצמאי ב1988
מוגבל בטיפול

בניידות אישי
מוגבל מוגבל מוגבל מחוץ ובניירות

לא נכנס ב65 ב43 ב21 לבית מחוץ
אחוזים א סה"כ ידוע נפטר למוסד פעילויות פעילויות פעילויות | בלבד 1 לבית |

מוגבל
בניידות
מחוץ

24.0 360 100.0 17.6 13.2 5.2  5.9 28,8 12.2 16.9 לבית

מוגבל
ב21

50.9 762 100.0 10.1 8.7 11.9 7.3 6.3 41.8 6.2 7.6 פעילויות
מוגבל
ב43

13.5 202 100.0 5.1 18.6 12.0 4.0 36.6 22.3   פעילויות
מוגבל
ב65

11.5 173 100.0 2.0 24.3 5.1 46.3 14.3 74   פעילויית
סה"כ

100.0 1.497 100.0 10.2 12.9 9.5 9.6 11.2 32.0 6.1 7.9 מוגבלים
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ביותר המוגבלים הקשישים בקרב במיוחד גבוה היה הפטירות שיעור כאשר נפטרו, מהקשישים כ370\
בנוסף, מוגבלים. המאוד הקשישים של הקשה ומצבם הגבוה גילם לאור מפתיע אינו הממצא .(2496)
הקשישים בקרב בעיקר הראשון, הריאיון אחרי שנה ממושך לטיפול במוסדות נמצאו מהקשישים כ090\
הקשישים שיעורי את משקפים אינם בלוח המפורטים שהשיעורים לציין יש הבינוניות. התפקוד ברמות
מכיוון זאת, שנה. אחרי במוסדות שנמצאו הקשישים שיעור את אלא השנה, במהלך למוסדות שנכנסו
זו תופעה החוזר. הריאיון לביצוע עד נפטרו אך השנה במהלך למוסד שנכנסו קשישים שהיו שייתכן
הראשון, הריאיון ביצוע בזמן מאד מוגבלים שהיו הקשישים בקרב ביותר משמעותית להיות יכולה
שיעור שכצפוי לציין יש השונות. התפקוד ברמות המיסוד בשיעורי ההבדלים את להסביר ועשויה
הגברים שיעור ואילו בהתאמה) ו996 2396) הנשים בקרב מאשר הגברים בקרב יותר גבוה היה התמותה

הנשים). בקרב 14*70 לעומת 590) יותר נמוך היה במוסדות שנמצאו

נשארו מהקשישים 3570 רק שנה, לאחר דינמי. הקשישים של מצבם כי הטענה, את מחזקים הממצאים
שנשארו כאלה יש מידע, לנו אין ושלגביהם למוסדות שעברו הקשישים שבקרב להיות יכול מצב. באותו
לשנות יכול לא ולכן קטן הוא למוסדות שעברו הקשישים שיעור בסךהכל אך תפקוד, מצב באותו

הממצאים. את מהותית

חלק של מצבם הכיוונים: בשני הקשישים של במצבם שינויים חלו המוגבלות רמות בכל כללי, באופן
הקשישים בקרב שאפילו רואים אנו בתפקודם. השתפרו מהקשישים חלק ואילו הדרדר מהקשישים
במצבם לטובה שינוי שיחול הסיכוי השתפרו(70<22). משמעותי שיעור ,1988 בשנת ביותר מוגבלים שהיו

למוסד. להיכנס שלהם הסיכוי מאשר יותר גדול

לאחר ובקהילה בחיים נשארו אשר הקשישים של התפקודי במצבם הדינמיות את לבדוק גם מעניין
לזהות מאפשרת זו ובדיקה הקהילתיים השירותים מערכת של היעד אוכלוסיית הס אלו קשישים שנה.
כך, על מצביעים להלן 6 ובתרשים 5 בלוח המוצגים הממצאים זמן. לאורך בצורכיהם השינויים את

שינויים. חלו המוגבלות רמות שבכל

רמת באותה נשארו חלק השתפרו, בקהילה שנשארו מהקשישים חלק ,5 בלוח לראות שניתן כפי
לבית מחוץ בניידות רק מוגבלים שהיו מהקשישים 2696 לדוגמה, החמיר. חלק של מצבם ואילו מוגבלות,
במקביל, אישי. ובטיפול בניידות עצמאיים להיות הפכו שתיים, או אחת בפעילות מוגבלים שהיו ו1196
אישי. בטיפול מוגבלים להיות הפכו לבית מחוץ בניידות רק מוגבלים שהיו הקשישים ממחצית למעלה

הקשישים. במצב שחלו השינויים סוגי את מסכם 6 לוח

נשארו מחציתם התפקודי, במצבם לטובה שינוי חל בקהילה שנשארו מהקשישים רבע שבקרב נמצא,
בקרב בעיקר נמצאה ההחמרה כצפוי, החמרה. חלה מהם כרבע בקרב ואילו מצב, באותו יותר או פחות
ביותר, המוגבלים הקשישים בקרב החמרה חלה שאם בכך המוסבר דבר מוגבלים, הפחות הקשישים
הקשישים בקרב משמעותי שיעור אצל לכן, זו. מהחמרה כתוצאה נפטרו שהם להניח סביר הרי
פעילויות 4 עד ב3 מוגבלים שהיו מהקשישים 3770) שיפור חל בקהילה, נשארו אשר ביותר, המוגבלים
המוגבלים מהקשישים שכ3596 לציין יש ב1988). פעילויות 6 עד ב5 מוגבלים היו מהקשישים ר3270
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(באחוזים) ב1988 המוגבלות רמת לפי ב1989 ובקהילה בחיים שנשארו המוגבלים הקשישים מצב :5 לוח
מוגבלים סה"כ

ב1988 ב1989 המצב

1 1 1 1 [י^ל עצמאי ב1988 המצב
בניידות אישי בטיפול

ב65 מוגבל ב43 מוגבל ב21 מוגבל לבית מחוץ ובניידות
אחוזים N סה"כ פעילויות פעילויות פעילויות בלבד לבית מחוץ

מחוץ בניידות מוגבל
27.9 231 100.0 0.4 9.2 44.9 19.0 26.4 בלבד לבית
52.4 528 100.0 10.5 9.2 41.8 8.9 11.6 פעילויות ב21 מוגבל
12.9 130 100.0 6.3 57.0 34.8   פעילויות ב43 מוגבל
11.8 119 100.0 67.5 20.8 10.8   פעילויות ב65 מוגבל
100.0 1,007 100.0 14.5 16.9 38.1 9.1 21.3 מוגבלים סה"כ

או אחת בפעילות רק מוגבלים להיות הפכו פעילויות ב65 המוגבלים מאלה וכ1196 פעילויות ב43
סיעוד. לחוק זכאים לא כבר שהם ייתכן כלומר, שתיים.

את לאמוד עלמנת חשובה וכוי, הלבשה רחצה, כמו שונות פעולות לבצע הקשישים של היכולת בחינת
פיזית במוגבלות ורק אר תלוי איננו אישי בטיפול בעזרה הצורך זאת, עם בעזרה. שלהם הצורך
סביבתיים. ותנאים אישיותיים מאפיינים עם המוגבלות שילוב של תוצאה הוא אלא ,(impairment)
היכולת על מקשה מקלחון במקום אמבטיה הבית; מן היציאה על מקשה גבוהה מגורים קומת למשל,
של תוצאה היו אישי בטיפול בצורך שמצאנו השינויים מידה באיזו לבדוק רצוי עזרה. ללא להתרחץ
עלמנת סביבתיים. שינויים או הסתגלות כגון נוספים, מגורמים שנבעו או הגופני, במצב ממשי שיפור
של יכולתם את בדקנו הקשישים, של הפיזית במוגבלות שחלו השינויים את ישירה בצורה לבדוק
להתכופף גרים: הס בה הסביבה בתנאי תלויות שאינן שונות בסיסיות פעילויות חמש לבצע הקשישים
שתי את להרים כורסה, כגון גדול חפץ לדחוף ק"ג, כ5 שמשקלו סל לסחוב הברכיים, על ולרדת
של לתפקוד קשורות הפעילויות מחט. או עפרון כמו קטן חפץ ולהחזיק הכתפיים גובה מעל הידיים
חפץ) (לדחוף הגס המוטורי הכושר את משקפות וגס גב, ידיים, רגליים, כמו הגוף של שונים חלקים
פעילויות בביצוע שיפור על מצביעות הבדיקה תוצאות קטן). חפץ (להחזיק העדין המוטורי הכושר ואת
אחת לפחות בביצוע שיפור היה מהקשישים 4696 בקרב הקשישים. של משמעותי שיעור בקרב אלה
(ADL: Activities of Daily Living) התפקודי במצב שחלו השינויים בין קשר נמצא הנ"ל. מהפעילויות
כשני .(2 תרשים (ראה הנ"ל הגופניות הפעולות את לבצע ביכולתם שחלו השינויים לבין הקשישים של
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ר1989 מ1988 שחרו שינויים :1 תרשים
הקשישים של התפקודי במצב

51./
בניידות נחגבלים שהיו קשישים הקשישים כלל

מח1ץלביתכ1988

1V.  6'/. "י

60.0./.
"היומוגבלים ק"י"ים מוגבלים שהי1 קשישים קשישיםשהיןמןגבלים

י11ת פע ב56 ב1988 פעילןיש ב3.41 1ת פעילו ב12

| השתפרו ^ שינוי היה לא /~7 החמירו



שר ביכורתם שנה במהכך שחיו שינויים : 2 תרשים
בסיסיות* גופניות פעורות רבצע הקשישים

adl ב שחרו שינויים רפי
3V

adl ב שהשחפרו הקשישים כלל בקרב הקשישים כקרב
N63 . N=273 £

230/. 41V

adl o 1vnnr₪ crnnup nipn adl 3 'U'm n'n ^^^ ^^^^^^ 31p3
N=109 N=101

^ השתפרו ^ שינוי היה לא Q ד,חמיד/

ק'ע 5 ער הבירכ"ם;לסח1ב על 1ד1ל;לררת חפץ *לרח1ף
קטן חפץ יר"ם;להחזיק להרים



גופניות פעילויות בביצוע גם השתפרו (ADL) היומיומי בתפקודם שהשתפרו מהקשישים שלישים 

אלא למצבם, מהסתגלות רק נובע אינו הקשישים בתפקוד שנמצא שהשיפור נראה, מכאן בסיסיות.
שהשתפרו מהקשישים שליש  חדערכי אינו הקשר זאת, עם הגופני. במצבם ממשי שיפור שהיה
לנבוע יכול ADLn השיפור אלה ובמקרים הגופניות הפעולות בביצוע השתפרו לא היומיומי בתפקוד
44>7c שלהם, ADLn בפעילות החמרה שחלה הקשישים בקרב כן, על יתר למוגבלות. מהסתגלות
לא אך חשוב, תנאי הוא הגופני במצב ששיפור נראה בסיסיות. גופניות פעילויות בביצוע השתפרו

היומיומי. בתפקוד להשתפר כדי מספיק,

הולם מענה לתת כדי הקשישים של מצבם על שוטף מעקב בביצוע הצורך על מצביעים הנתונים
העזרה את להעמיק צורך יש ולכן במצבם מהחמרה סובלים מהקשישים חלק המשתנים. לצורכיהם
של במצבם המסופקים. המענים לבין צורכיהם בין נוספים פערים יצירת למנוע כדי להם, המסופקת
להשתקם שהצליחו משום ואם כלשהי, אקוטית מפגיעה שהחלימו משום אם שיפור, חל אחרים קשישים

שקיבלו. השירותים בעזרת

יותר הקשות המוגבלות קבוצות בשתי נמצאים החוק במסגרת שירותים לקבלת זכאים אשר הקשישים
במידת שנה במהלך שחלו השינויים את יותר טובה בצורה לאמוד עלמנת מוגבלויות). ויותר (שלוש
החלוקה זכאים. ולא זכאים קבוצות: לשתי במדגם המוגבלים את חילקנו הקשישים, של הזכאות
הלאומי הביטוח את שמשמש התלות, מבחן של לזה דומה ניקוד מתן עלידי בסימולציה, התבצעה
במסגרת המוגבלות רמת קביעת בין הבדלים שקיימים לזכור יש אולם, החוק. במסגרת זכאות לקביעת
כמוכן אחות). של (הערכה החוק במסגרת הזכאות קביעת לבין הקשישים), של עצמית (הערכה הסקר
על השליטה בתחום (בעיקר התלות במבחן הקיימות לאלה לחלוטין זהות אינן בסקר שנשאלו השאלות
שחלים השינויים לגבי המסקנות את מלא באופן להשליך ניתן לא לכן, בהשגחה). והצורך הסוגרים

זכאים. והלא הזכאים הקשישים בקרב זמן לאורך

זכאי נמצא דומה שיעור בחיים, שנשארו הקשישים שבקרב כך, על הסימולציהמצביעים של הממצאים
הקשישים של במצבם ששינויים נמצא, זאת עם יחד אך בהתאמה. ו70<46 £489' ,1989 ובשנת 1988 בשנת
לא ונמצאו השתפרו 3296 ,1988 בשנת זכאים שהיו הקשישים מתוך שלהם. בזכאות לשינויים גרמו
.1989 בשנת זכאים להיות הפכו £259< ,1988 בשנת זכאים היו שלא הקשישים מקרב .1989 בשנת זכאים

המגורים ובדפוסי המשפחתי במצב שינויים 4.2
מסופקת זו עזרה הזולת. לעזרת המוגבלים הקשישים זקוקים הבסיסיים, לצורכיהם מענה לקבל כדי
שחלו השינויים על ללמוד כדי לכן, הפורמליים. השירותים מערכת ועלידי משפחותיהם בני עלידי
במצבם שחלו אלה מלבד נוספים שינויים בחשבון לקחת יש שנה, במהלך הקשישים במצב
את המהווה הלאפורמלית, התמיכה ברשת שחלו השינויים את לבחון יש במיוחד הבריאותיתפקודי.
הפורמליים השירותים בהיקף שחלו השינויים ואת העיקרי, והאינסטרומנטלית הרגשית התמיכה מקור
ובהסדרי הקשישים של המשפחתי במצבם שחלו בשינויים לדון ברצוננו זה בסעיף הקשישים. שקיבלו
המתייחסים הממצאים פורמלית. הבלתי העזרה זמינות על ישיר באופן להשפיע יכולים אשר המגורים,
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בעזרה שחלו ולשינויים המוגבלים לקשישים הפורמליים השירותים הספקת בהיקף שחלו לשינויים
המוגבלים הקשישים על החוק של בהשלכות הדן חמש, בפרק יוצגו המשפחה, בני עלידי להם הניתנת

משפחותיהם. בני ועל

הקשישים של 190 למעט הקשישים, של המשפחתי במצבם שינויים חלו לא שנה שבמהלך נמצא,
כ1596 הקשישים. מך של>*89 המגורים בדפוסי שינויים חלו זאת לעומת שהתחתנו. ו196 שהתאלמנו
כ0?5 זאת, לעומת בעזרה. הצורך שבגלל ייתכן נוספים, אנשים עם לגור עברו לבד שגרו מהקשישים
של במשקהבית נוספים אנשים של נוכחות לבד. להתגורר עברו נוספים אנשים עם שגרו מאלה
השינויים בין קשר שיש נמצא, שוטפת. עזרה מתן של לאפשרות מרכזי גורס מהווה מוגבלים קשישים
מצב באותו שנשארו אלה בקרב המגורים. בדפוסי שחלו השינויים לבין הקשישים של התפקודי במצבם
לגור ועברו לכן קודם לבד שגרו קשישים של יחסית נמוך שיעור נמצא במצבם, שיפור שחל או תפקודי,
נמצא, החמרה חלה התפקודי שבמצבם הקשישים בקרב זאת, לעומת (כ596). נוספים אנשים עם
אחרים, עם שגרו הקשישים שבין נמצא, כמוכן נוספים. אנשים עם לגור עברו לבד שגרו מאלה שכרבע
אלה בקרב מאשר השתפר, התפקודי שמצבם אלה בקרב יותר גבוה לבד לגור שעברו אלה שיעור

במצבם. החמרה שהיתה או מצב באותו שנשארו
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הסיעוד חוק הפעלת של ההשלכות בחינת .5

השירותים בהיקף הגידול על הסיעוד חוק הפעלת של ההשלכות את לבחון רוצים אנו זה בפרק
החיים איכות על החוק של ההשלכות על ולעמוד זכאים) ולא (זכאים מוגבלים לקשישים המסופקים
חייהם: איכות מרכזייםלקביעת שהם היבטים במספר להתמקד בחרנו משפחותיהם. ובני הקשישים של
המשפחה בני על המוטל והעומס הקשישים בקרב מהחיים שביעותרצון הקשישים, לצורכי ההיענות
וסוג היקף על לקשישים פורמליים בשירותים ההרחבה של ההשלכות על נעמוד כמוכן המטפלים.

המשפחה. בני עלידי המסופקים העזרה

הניתוח שיטת 5.1
החוק, הפעלת לפני הקשישים מצב בין להשוואה למעשה מתייחס הסיעוד חוק של ההשלכות ניתוח
כלל של וברמה הפרט של ברמה רמות: בשתי השוואות לערוך ניתן ההפעלה. לאחר מצבם לבין
כפי שונות שאלות על ועונים זה את זה משלימים אלה רמות בשתי הניתוחים המוגבלים. אוכלוסיית

בהמשך. שנפרט

לבין הסיעוד חוק הפעלת לפני קשיש כל של מצבו בין משווה  (מיקרו) הפרט של ברמה השוואה א)
מסופקים הלא בצרכים ירידה חלה שבה המידה על לעמוד מאפשרת זו השוואה ההפעלה. לאחר מצבו
חוק הפעלת בעקבות שהםקיבלו השירותים מתוספת כתוצאה ברווחתםהכללית, ושיפור הקשישים של
מידה באיזו לבדוק ניתן כזה בניתוח השירותים. של מהרחבה נהנו שלא לקשישים בהשוואה הסיעוד,
של תוצאה שהם או שירותים של תוספת של תוצאה הם הקשישים של החיים באיכות שחלו השינויים

התפקודי. במצבם שיפור כגון אחרים גורמים

כלל של מצבם בין משווה  (מקרו) המוגבלים הקשישים אוכלוסיית כלל של ברמה השוואה ב)
מלמד אינו זה מסוג ניתוח הסיעוד. חוק הפעלת ואחרי לפני  זמן נקודות בשתי המוגבלים הקשישים
הפעלת לאחר המוגבלים), (כלל היעד אוכלוסיית של המצב על מלמד אלא קשיש, כל על ההשפעה על

הקודם. למצבה בהשוואה הסיעוד, חוק

תכנית  בקשיש כוללני לטיפול התכנית למערכת: נוסף שינוי הוכנס הסיעוד, חוק להפעלת במקביל
לשפר נועדה התכנית .(1989 בקשיש הטיפול לתיאום מוסדית בין ועדה של מסכם דו"ח (ראה צומת
וביןארגונית ביןמקצועית צוות עבודת באמצעות הרווחה לשירותי הבריאות שירותי בין התיאום את
להגיע כדי השירותים מתן ארגון את ולייעל בקשיש כוללני טיפול להבטיח כדי זאת, השכונה. ברמת

הקיימים. המשאבים של מרבי לניצול

השירותים על והמעקב הטיפול תכנית קביעת לצורך זו, ארגונית תשתית על מתבסס הסיעוד חוק
מבטאים החוק, הפעלת ואחרי לפני הקשישים במצב בהמשך) (שייבחנו ההבדלים במסגרתו. המסופקים
בתהליך ארגוניים ושינויים גיסא, מחד הזמינים, במשאבים הגידול מישורים: בשני שחלו השינויים את

גיסא. מאידך השירותים, הספקת
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נוסף במידע שימוש לעשות החלטנו החוק, החלת לאחר המוגבלים אוכלוסיית כלל על תמונה לקבל כדי
ומוגבלים), (עצמאיים ב1988 שנדגמו הקשישים כלל על (ב1991) שנים 3 לאחר מתוךמעקב שהתקבל
קשישים כוללת ב1991 המוגבלים הקשישים אוכלוסיית קופתחוליס. מרפאות 10 באותן המבוטחים
פרק ראה  השנים שלוש במהלך מוגבלים להיות שהפכו קשישים ומספר ב1988, מוגבלים היו שכבר
בשלוש שהזדקנו קשישים כוללת האוכלוסייה למדגם, אנשים הוספנו לא 1991 שבשנת מכיוון דגימה.
גיל מעל שהיו לקשישות נתייחס הגיל, מבחינת שוות אוכלוסיות בין השוואה להבטיח כדי ולכן, שנים
במספר דומות האוכלוסיות שתי האם בדקנו לכך, מעבר .1988 בשנת 68 גיל מעל שהיו ולקשישים 63
נמצא, השני. בשלב להתראיין סירבו או מוסדו נפטרו, מהקשישים שחלק העובדה למרות מאפיינים
ששתי נראה כלומר, מגורים. והסדרי משפחתי מצב גיל, מין, מבחינת האוכלוסיות בהרכב הבדלים שאין
אמנם ,1991 בשנת במדגם, המוגבלים שהקשישים להסיק כדי זאת, עם השוואה. ברות האוכלוסיות
של הדמוגרפי שההרכב להניח צורך יש שנה, באותה במרפאות המוגבלים הקשישים את מייצגים
שחלו ושהשינוייס שנים שלוש במהלך השתנה לא הנ"ל במרפאות המבוטחת הקשישים אוכלוסיית

במרפאה. המבוטחים בכלל שחלו לשינויים דומים השנים שלוש במהלך המדגם באוכלוסיית

נתייחס קשיש, כל אצל החוק הפעלת בעקבות שחלו השינויים את בוחנים כאשר הפרט, ברמת בניתוח
לחוק זכאים לקשישים רק ולא הסקר של הראשון בשלב אישי בטיפול מוגבלים שהיו הקשישים לכל
מוגבלים המאוד הקשישים על ישיר באופן להשפיע עשוי הסיעוד חוק א) סיבות: מכמה זאת הסיעוד.
בתקציבים שהגידול מכיוון זאת אחרים. מוגבלים קשישים על עקיף באופן וגם לגימלה שזכאים
לקשישים שירותים למתן האחרים המשרדים של התקציבים לשחרראת יכול מוגבלים המאוד לקשישים
המוגבלים, מהקשישים חלק הקשישים, של תפקודם במצב שינוי חל זמן שלאורך מאחר ב) זכאים. הלא
הראיונות)! שני (בין השנה במהלך זכאים להיות הפכו ראשון, בשלב הסיעוד לחוק זכאים היו שלא

עליהם. גס החוק השפעת את לבדוק ורצוי

יצויין הראשון. בשלב למוגבלים בהשוואה השני בשלב למוגבלים נתייחס המוגבלים, סךכל על בניתוח
כללנו ולא התקופות שתי בין למוגבלים שהפכו קשישים כללנו השני בשלב המוגבלים באוכלוסיית כי

לעצמאים. והפכו שהשתפרו קשישים

שאינה ביקורת לקבוצת בה המשתתפים את להשוות מקובל תכנית, של השפעה לבדוק עלמנת
הופעל הסיעוד שחוק מאחר ביקורת, קבוצת ליצור אפשרות אין זה מחקר במסגרת בתכנית. משתתפת
לכן קיבלו, שלא לקשישים דומים שירותים, שקיבלו שקשישים להניח ניתן לא הארץ. בכל בוזמנית
ההשפעה את לבחון עלמנת לכן, ביקורת. כקבוצת שירותים קיבלו שלא בקשישים להשתמש ניתן לא
את בחשבון לקחת צריך הקשיש, חיי של שונים היבטים על השירותים הספקת בהיקף הרחבה של
כאשר רבמשתני, ניתוח ערכנו קיבלו. שלא אלה לעומת השירותים, שלמקבלי במאפיינים ההבדלים
המשתנים ומשפחתו; הקשיש בחיי שונים בהיבטים שנה במשך שחל כשינוי מוגדר התלוי המשתנה
על להשפיע יכולים אשר אחרים ומשתנים השנה במהלך שחלה השירותים תוספת הס המסבירים

עליהם. לפקח צורך יש ולכן התלוי המשתנה
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עלידי אם ובין החוק, במסגרת סופקו אס בין הקשישים, על השירותים מתן להשפעת יתייחס הניתוח
המאוד לקשישים השירותים את משמעותי באופן הגדיל שהחוק מכיוון זאת האחרים. המשרדים
כלומר, מוגבלים. פחות בקשישים לטיפול האחרים המשרדים של תקציבים לשחרר אמור והיה מוגבלים
הפעלת של עקיפה או ישירה כתוצאה המוגבלים, לאוכלוסיית שירותים תוספת לכל מתייחסים אנו

החוק.

אינטרבלייס לא משתנים לניתוח מתאים זה מודל משתני. הרב הניתוח לצורך logit במודל השתמשנו
ניתן המודל באמצעות התלוי. המשתנה לבין תלויים הבלתי המשתנים בין ליניארי קשר מניח ואינו
ערכים יקבל התלוי שהמשתנה ההסתברות על תלוי בלתי משתנה כל של הסגולית ההשפעה את לבחון

מסוימים.

אוכלוסיית כלל של המצב לבין ,1988 בשנת המוגבלים אוכלוסיית כלל של המצב בין ההשוואה
ההשפעה את לבחון עלמנת תפקוד רמות לפי נערכה הקבוצה), (ברמת 1991 בשנת המוגבלים

השונות. המוגבלות ברמות קשישים על הסיעוד חוק של הדיפרנציאלית

השירותים עלידי מוגבלים קשישים של הכיסוי מידת על הסיעוד חוק השלכות 5.2
קהילתיים בשירותים המושקעים במשאבים ביותר משמעותי לגידול הביאה הסיעוד חוק החלת כאמור,
תפקוד ברמות קשישים של הכיסוי במידת שחלו השינויים את לבחון ברצוננו מוגבלים. קשישים עבור
רמה בכל שירותים שקיבלו המוגבלים הקשישים שיעור את נשווה אנו השירותים. עלידי שונות

(ב1991). החלתו ואחרי (ב1988) החוק הפעלת לפני תפקודית

חברים, או משפחה בני עלידי מסופקת שאינה עזרה היינו פורמלית, עזרה לקבל יכולים קשישים
שירותים שקיבלו הקשישים שיעור את נציג 3 בתרשים שניהם. של שילוב או ציבורי פרטי, במימון

התקופות. בשתי מממן גורם לפי פורמליים

השירותים ששני כיוון משקהבית, בניהול העזרה לבין אישי בטיפול העזרה בין בניתוח נפריד לא
בין ההפרדה החוק, הפעלת לפני גם כמוכן, המטפלת. עלידי הסיעוד חוק במסגרת במשולב ניתנים
הדו"ח בהמשך לכן, בפועל. קיבלו שהקשישים בעזרה השוני את שיקפה תמיד לא השירות סוגי שני

"מטפלתבית". בשם העזרה סוגי שני בין לשילוב נתייחס

או אחת בפעולה המוגבלים הקשישים שיעור הסיעוד, חוק הפעלת לפני ,1988 בשנת כי לציין, מעניין
מקבלי משיעור במקצת גבוה היה יחד), גם ופרטי ציבורי (או ציבורי במימון מטפלת שקיבלו שתיים,
יותר. מוגבלים שהם למרות זאת פעילויות. ארבע עד בשלוש המוגבלים הקשישים בקרב זה שירות
קשישים היו לפיה החוק, החלת לפני המקצוע, אנשי בקרב רווחת שהיתה התפיסה את תואם זה ממצא
הבריאות ומשרד קופתחוליס טיפול: למתן האחריות בהגדרת בעיות בגלל הכיסאות" בין ש"נפלו
(ברודסקי תשושים לקשישים שירותים סיפק הרווחה ומשרד סיעודיים, לקשישים שירותים סיפקו
ההגדרות שתי בין נפלה פעילויות ב43 המוגבלת שהקבוצה ייתכן .(1988 נאון ;1986 ואחרים

שירותים. פחות לקבל זכתה ולכן התפקודיות

לאחר המוגבלות רמות בכל בית מטפלת שמקבלים הקשישים בשיעור גידול על מצביעים הנתונים
פרטי. שירותיסבמימון בקניית מגידול ולא הציבוריים בשירותים מהרחבה נובע הגידול הפעלתהחוק.
מטפלת של עזרה קיבלו 1770 פעילויות: 4 עד ב3 המוגבלים הקשישים בקרב שחל הגידול במיוחד בולט
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שירותים שקיבלו המוגבלים הקשישים שיעור :3 תרשים
מימון מקור לפי 1991 וב ב1988 פורמליים

מוגבלות ורמת
., * ספיגה מוצרי x כביסה
ו70 ו ו70 1 1 1 ו

60 . 60 

50. 60■

40. 40

25

0 י "" ™* "^ י 1988 1991 1988 1991 1988 1991 1986 י 99 1
1991 1991 1991 ב: מוגבל

ב מוגבל nn"J 12 34 56
12 34 56 מתוץלבית פעילויות פעיל11ת פעילויות ל£

פעילויות פעילויות פעילויות
יי מטפלת/עוזרת
901 1 1 1

80
70 65 ךק 68

0 1988 1991 1988 1991 1988 1991 1988 1991
"..,,. מ1\בלב:

12 34 56
יביתנ F'n0 פעילויות פעילויות ^ןפעילויות ציבורי מימון ^^ ופרטי ציבורי מימון וו פרטי מימון

ספיגה נחצרי על מידע אץ 1988 *ל\בי



פרטי), מימון עם בשילוב או בלבד, ציבורי במימון שירותים שקיבלו אלה (כולל ב1988 ציבורי במימון
בקבוצה היה ביותר המשמעותי שהגידול מעניין .3 מפי יותר של גידול כלומר ;1991 בשנת 57*70 לעומת
גם זה שירות בקבלת משמעותית עלייה נמצאה כמוכן, החוק. הפעלת לפני "מקופחת" שהיתה זו,

מוגבלים. הפחות הקשישים בקרב

פרטי במימון מטפלת של עזרה הקונים הקשישים שיעור ,3 בתרשים המוצגים בנתונים שרואים כפי
במיוחד משמעותית היתה הירידה בלבד. לבית מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב למעט ירד,
309*< לדוגמה, החוק. של העיקריים הזכאים שהם יותר, או פעילויות בשלוש המוגבלים הקשישים בקרב
1970 לעומת ,1988 בשנת מטפלת של עזרה קנו פעילויות ארבע עד בשלוש המוגבלים מהקשישים
שלמקבלי יותר קטן גידול היה פעילויות), 6 עד 5) ביותר המוגבלים הקשישים בקרב .1991 בשנת
נראה, החוק. הפעלת לפני גס שירותים קיבלו אלה מקשישיס משמעותי חלק ציבורי. במימון מטפלת
לספק אפשרה החוק הפעלת במיוחד. קשים למקרים ניתנו החוק, הפעלת לפני שניתנו השירותים שרוב
זאת, עם מגבלותיהס. למרות עזרה בכלל קיבלו שלא חמור פחות במצב מוגבלים לקשישים שירותים
החלת לפני ציבורי במימון שירותים שקיבלו פעילויות, 6 עד 5 של המוגבלות ברמת הקשישים רוב
להם. דרושה שהיתה העזרה היקף את להשלים כדי מהשירותים חלק פרטי באופן מימנו גס החוק,
העזרה את פרטי במימון השלימו אשר זו בקבוצה הקשישים בשיעור ירידה נמצאה החוק החלת אחרי
במימון מטפלת שירותי של שההרחבה כך, על מצביעים המחקר של הממצאים כלומר, המטפלת. של
להחליף ובחלקה, כן, לפני פורמליים שירותים קיבלו שלא לקשישים שירות לתת בחלקה באה ציבורי

פרטי. באופן שנקנו שירותים

בלבד, לבית מחוץ ביציאה שמוגבלים הקשישים בשיעור משמעותי גידול שהיה עולה, 3 מתרשים
מהרחבת ולא הסיעוד חוק במסגרת שסופקו משירותים נבע הגידול ציבורי. במימון מטפלת שקיבלו
הקשישים שכל נמצא, שנערכה בבדיקה .(6 תרשים (ראה הרווחה משרד דרך המסופקים שירותים
לקבל אותם המזכה דבר התמצאות, מבעיות סובלים החוק במסגרת זו בקבוצה שירותים שמקבלים

הסיעוד. חוק במסגרת שירותים

הקשישים שבקרב מעניין, המוגבלות. רמות בכל קשישים מאוד למעט מסופק כביסה שירות כי נמצא
לא אחד אף 1991 בשנת ואילו 1988 בשנת ציבורי במימון כביסה שירות קיבלו 496 ביותר, המוגבלים
הכביסה בתחום מהצרכים חלק ממלאות שהמטפלות בעובדה קשור שהדבר ייתכן השירות. את קיבל
IW0 הכביסה: שירות את רבה במידה והחליף יותר נפוץ הפך חדפעמייס בחיתולים שהשימוש ובעובדה
הסיעוד חוק ספיגהבמימון אמצעי קיבלו בסוגרים, מאישליטה הסובלים ביותר, המוגבלים מהקשישים
ספיגה שאמצעי נמצא, הסיעוד חוק במסגרת לקשישים שניתנים השירותים הרכב בבחינת ב1991.

אחר. שירות במתן תמיד מלווים אלא החוק, במסגרת לקשישים בלעדי כשירות ניתנים אינם

שתי בין ארוחות שירות שקיבלו הקשישים בשיעור משמעותי שינוי נמצא לא ,4 בתרשים שמשתקף כפי
1 \0¥ לעומת ב1988 690) לבית מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב שחל הגידול מלבד התקופות,
מהקשישים גדול שחלק היא לכך והסיבה ביותר, למוגבלים ניתן שאינו כמעט זה שירות ב1991).
בנתונים שנראה כפי זאת, עם זה. צורך לספק דואגים אשר משפחה בני עם גרים ביותר המוגבלים

ארוחות. הכנת בתחום מסופקים לא צרכים על מדווחים מוגבלים קשישים הרבה בהמשך,

לבחון קשה יום. מרכז למימון הגמלה את לנצל יכולים החוק במסגרת לשירותים הזכאים הקשישים
מושפע שזה מכיוון יום, במרכזי המוגבלים הקשישים של השימוש על הסיעוד חוק של ההשלכות את
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ארוחות שירות שקיבלו הקשישים שיעור :4 תרשים
מוגבלות רמת לפי וב1991 ב1988
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שקיברו השונות המוגברות ברמות הקשישים שיעור :6 תרשים
המימון מקור רפי ,1991 ב ציבוריים שירותים
פעילויות 12 ב מוגבלים לבית מחוץ בניידות מוגבלים
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המעקב תקופת במהלך יום מרכזי כפתחו מהאזורים בחלק שבדקנו. באזורים השירות של מההיצע
במרכז ביקרו 7*70 ביותר, המוגבלים הקשישים שבקרב לציין, כדאי זאת עם נסגרו.  אחרים ובאזורים
חוק במימון יום במרכז המבקרים הקשישים כאן, גס .(5 (תרשים ב1988 בלבד 196 לעומת ב1991 יום

מהמבקרים. ל2¥0 פרט בלעדי, כשירות השירות את מקבלים אינם סיעוד, ביטוח

מעניין הסיעוד. חוק החלת אחרי הציבוריים בשירותים הגידול כלל על הצביעו לעיל שהוצגו הנתונים
המוגבלות קבוצות בכל הקשישים שיעור את מציג 6 תרשים זה. בגידול החוק של חלקו היה מה לראות
אלה שירותים שקיבלו הקשישים שיעור את ומתוכם 1991 בשנת ציבורי במימון שירותים שקיבלו
של בלעדי הכמעט הספק הוא הסיעוד שחוק עולה, בלוח המוצגים מהנתונים הסיעוד. חוק במסגרת

המוגבלות. רמות בכל ציבורי במימון בית מטפלת

בכל אותם, המקבלים במספר בגידול רק לא ביטוי לידי באה ציבורי במימון השירותים של ההרחבה
המסופקות. הטיפול שעות בהיקף גם אלא המוגבלות, רמות

במימון מטפלת שקיבלו לקשישים שסופקו בממוצע העזרה שעות על הנתונים מוצגים 7 בתרשים
גידול המוגבלות. רמות בכל הממוצע השעות במספר גידול שחל נמצא וב1991. ב1988 ציבורי
הקשישים בקרב לבית. מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב חל חמש, מפי יותר במיוחד, משמעותי
שתיים או אחת בפעילות המוגבלים הקשישים בקרב 9270 בין נע הגידול אישי, בטיפול המוגבלים
פעילויות. ב43 המוגבלים בקרב ול70<59 פעילויות שש עד בחמש המוגבלים הקשישים בקרב ל72¥0

למקבל שבועיות עזרה שעות ממוצע :7 תרשים
ציבורי במימון בית מטפלת

מוגבלות רמת לפי וב1991, ב1988
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ניתן בפרט, הסיעוד חוק ובמימון בכלל ציבורי במימון השירותים הספקת היקף על מהנתונים לסיכום,
להיקף יחסית מוגבלים, לקשישים המסופקים השירותים בהיקף משמעותית עלייה שהיתה ללמוד
במימון שירותים מקבלים אינם עדיין המוגבלים הקשישים רוב זאת, עם החוק. החלת לפני שסופק
במסגרת שירותים לקבל בפוטנציה הזכאים הקשישים של משמעותי חלק של כיסוי כמוכןאין ציבורי.
זו. במסגרת שירותים מקבלים כ5096 רק יותר או פעילויות בשלוש המוגבלים הקשישים בקרב החוק:

הקשישים לצורכי ההיענות מחית על הסיעוד חוק השלכות 5.3
ברור היומיומיים. לצורכיהם מענה לתת היא מוגבלים לקשישים שירותים בהספקת העיקרית המטרה
שעות 24 של שוטף טיפול לעתים הדורשים הקשישים, צורכי כל אחר למלא יכולים אינם שהשירותים
משפחתם מבני מקבלים שהקשישים העזרה כי נמצא, אחרים, במחקרים כמו זה, במחקר ביום.
.(1986 ואחרים (חביב צורכיהם כל על מלא באופן לענות כדי מספיקה אינה הפורמלית ומהמערכת
היקף בין הפער הקטנת היא המסופקים השירותים בהיקף הגידול של הצפויות ההשלכות שאחת מכאן,

הקשישים. של מסופקים הלא הצרכים הקטנת כלומר הניתנת, לעזרה הדרושה העזרה

שמקבלים אלה (הן המוגבלים הקשישים כלל על הסיעוד חוק החלת של ההשפעה את נבחן ראשית,
הקשישים כלל של מסופקים הלא הצרכים היקף בין השוואה תוך שאינםמקבלים), אלה והן שירותים
לאחר .1991 בשנת בקהילה שחיו המוגבלים הקשישים כלל לבין ,1988 בשנת בקהילה שחיו המוגבלים
8 בתרשים במסגרתו. שירותים לקבל שהתחילו מוגבלים קשישים על החוק השפעת את נבחן מכן

התקופות. בשתי מוגבלות תחוס בכל מסופקים לא צרכים על שדיווחו הקשישים שיעורי מוצגים
לפני גבוה היה מסופקים לא צרכים עם המוגבלים הקשישים שיעור שבסךהכל לומדים אנו זה מניתוח
אחרי וגם לפני גם החלתו. לאחר גם גבוה ונשאר התפקוד, רמות ובכל התחומים, בכל החוק החלת
ניידות, של בתחומים מסופקים לא צרכים על דיווחו קשישים של במיוחד גבוה שיעור החוק, החלת

הבית. וניקיון אישי טיפול

מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב מסופקים הלא בצרכים עלייה של מגמה על הנתוניםמצביעים
הכנת להוציא התחומים, בכל גדל מסופקים לא צרכים עם הקשישים שיעור זו, בקבוצה בלבד. לבית
גס בלבד; אחד בתחום להם שיש או מסופקים לא צרכים להם שאין דיווחו קשישים פחות ארוחות;
מכיוון מפתיע, זה ממצא .(11 תרשים (ראה גדל לקשיש מסופקים לא צרכים של הממוצע המספר
כפי המשפחה של העזרה בהיקף ירידה חלה ולא הפורמליים השירותים בהיקף גידול חל זו שבקבוצה
של מסופקים הלא בצרכים מצפיםלעלייה היינו לא ולכן, ו16). 15 (תרשימים בהמשך בנתונים שנראה

הקשישים.

של בציפיות עלייה היתה הסיעוד חוק הפעלת שעם להיות יכול זו לתופעה האפשריים ההסברים אחד
החוק, במסגרת שירותים לקבלת זכאית אינה זו שקבוצה וכיוון עזרה, לקבלת מוגבלים קשישים
נתונים לנו אין מסופקים. לא צרכים יותר על דיווחו שירותים קבלת מאי המאוכזבים הקשישים
(1991 ואחרים (מורגנשטיין לאומי הביטוח של הנתונים עלפי ידוע, אך זו, השערה לאשר שיכולים
מ>^40 (למעלה ונדחו עזרה לקבל רבים קשישים פנו החוק להפעלת הראשונות השנתיים שבמהלך
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מסופקים רא צרכים עם הקשישים טיעור :8 תרשים
מוגבלות רמת יפי וב1991 ב1988 שונים בתחומים

בג"רות מוגבלים בקרב
פעדרזז! ב12 מוגבלים בקרב מח1ץלביח

* *

100 ך | י100 
80  80  74

60 י ^^^ ££ 1^^ ך * ■4lf j ■
1^^ יי י ר"~י י'.'.'.'..^^^ו 4^^ 11^^ 40 4 0

■v ■ I BBj B 0 jyunn ni^ ppi ארוחות הכנת
0 "בית לצאת ~pj הכגחא17ח1ח איש טיפיל י כב0ה nrjp

איטי טיפול כביסה לןנ1ת ^

פעררות ב56 מוגבלים בקרב פעילויות ב34 מוגבלים בקרב
v. *
100 ך 1 י100

81
80  71 ■■

0 י * י ^" 1יו^ ת^חות רב 0 מהבית לצאת נקיון ^"הכנתארוהות אישי'" םיפול " י "י"'"'כביסה י"1' קו1ת םיפ,לאיש בביסה קנות

^ 1988 ךןןזזןלךת 1991



מסופקים לא צרכים ללא הקשישים שיעור :9 תרשים
מוגבלות רמת לפי וב1991 ב1988
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או מסופקים לא צרכים ללא הקשישים שיעור :10 תרשים
בלבד אחד בתחום מסופק לא צורר עם
מוגבלות רמת לפי וב1991 ב1988
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M 1988 [ j 1991

לקשישים היו בהם הממוצע התחומים 0ס17ד :11 D'mnn
וב1991 ב1988 מסופקים לא צרכים

מוגבלות רמת לפי
מסופקים לא צרכים מספר

5 ך . .

4 

^^ 3.2

2.3 ■■_" 1^^ ^^נ 1

2  p^ ^B 1 HE^u 1^1^| ^^H ^^H ^^|
0 i ■mmi i^■■ i mi111_ ifi^n

לבית מחוץ ניתת פעילויות ב12 nrnDD 343 nrrrjjD56 o
ב: מוגבל

■J 1988 Spr\ 1991

30



אולם לבית מרותקים וחלקם מוגבלים, קשישים הס שנדחו מהקשישים גדול שחלק כמובן מהפונים).
החוק. במסגרת שירותים לקבל אותם מזכה אינה מוגבלותם רמת

בכל ולא התחומים בכל לא אך מסופקים הלא בצרכים ירידה חלה זאת, לעומת הקבוצות, בשאר
בשלוש המוגבלים הקשישים בקרב מסופקים הלא בצרכים ירידה חלה במיוחד מידה. באותה הקבוצות
והדבר התחומים בכל כמעט מסופקים לא בצרכים עקבית ירידה חלה זו בקבוצה פעילויות. ארבע עד
שאיו כך על שדיווחו יותר גבוה ובשיעור מסופקים לא צרכים של יותר קטן ממוצע במספר מתבטא
בשנת כך על דיווחו 5590) בלבד אחד בתחום כאלה צרכים להם שיש או מסופקים, לא צרכים להם
שתיים או אחת בפעולה (המוגבלים הנוספות הקבוצות שתי בקרב ב1988). בלבד /m לעומת 1991
שדיווחו הקשישים שיעור זאת עם עקביים. שינויים נמצאו לא פעילויות), חמש עד בארבע והמוגבלים
גם גדל בלבד, אחד בתחום מסופק לא צורך להם שיש שדיווחו או מסופקים, לא צרכים להם שאין

מסופקים לא צרכים עם הקשישים שיעור :12 תרשים
שרותים שמקבלים אלה בקרב יותר או תחומים ב2
ב1991 שירותים מקבלים שאינם אלה ובקרב
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*^ שירותים מקבל ךלן שירותים מקבל לא

מסופקים לא צרכים עם הקשישים שיעור :13 תרשים
שרותים שמקבלים אלה בקרב יותר או תחומים ב5
ב1991 שירותים מקבלים שאינם אלה ובקרב
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שהיו הקשישים כל לדוגמה, ו10לעיל). 9 תרשימים (ראה הסיעוד חוק הפעלת לאחר האלה בקבוצות
,1991 בשנת ואילו מסופקים, לא צרכים להם שיש דיווחו 1988 בשנת ביותר הגבוהה המוגבלות ברמת

מסופקים. לא צרכים להם שאין דיווחו לרבע קרוב

חוק הפעלת לאחר גם מסופקים לא צרכים על שמדווחים קשישים של הגדול השיעור מידה באיזו בחנו
המסופקות הטיפול ששעות מכך או היעד. אוכלוסיית של כיסוי העדר של מבעיה בעיקר נובע הסיעוד,
צרכים הרבה עם הקשישים שיעור ו13לעיל, 12 שבתרשימיס בנתונים שמשתקף כפי מספיקות. אינן
עזרה שמקבלים ביותר המוגבלים הקשישים כאחד. והלאמקבליס המקבלים בקרב גבוה מסופקים לא
פורמלית. עזרה מקבלים שאינם אלה לעומת מסופקים, לא צרכים יותר על דווקא דיווחו פורמלית,

הסיבה גס זו ואולי יותר, רחב בהיקף פורמלית בלתי עזרה שהםמקבלים מהעובדה כנראה נובע הדבר
שיש דיווחו פעילויותמהמקבלים ב65 מהמוגבליס 9396 לדוגמה, פורמלית. עזרה לקבל פנו שלא לכך
ברוב מסופקים לא צרכים להם שיש דיווחו ו>^51 יותר או תחומים בשני מסופקים לא צרכים להם
צרכים עם מבוטל לא שיעור נמצא פורמלית עזרה מקבלים שאינם אלה בקרב גס זאת, עם התחומים.
ו2396 יותר, או תחומים בשני מסופקים לא צרכים להם שיש דיווחו מהם ל4096 קרוב מסופקים: לא
של הצרכים על לענות עלמנת כלומר, התחומים. בכל כמעט מסופקים לא צרכים להם שיש דיווחו
ובמיוחד הניתנים, השירותים היקף גםבהעמקת אך הכיסוי, בהרחבת גם צורך יש המוגבלים הקשישים

ביותר. המוגבלים הקשישים לאותם

בחנו הפרט, ברמת הקשישים לצורכי בהיענות הסיעוד חוק הפעלת עם שחלו השינויים את לבחון כדי
בין והקשר 1989 לבין 1988 בין קשיש כל אצל מסופקים לא צרכים על בדיווח שחלו השינויים את

השירותים. תוספת לבין אלה שינויים

הוגדר שיפור השנה. במהלך הקשיש של מסופקים הלא בצרכים לשיפור המתייחס תלוי משתנה בנינו
דיכוטומי כמשתנה נבנה המשתנה מסופקים. לא צרכים לקשיש יש בהם התחומים במספר כהקטנה
פחת; מסופקים לא צרכים לקשיש יש בהם התחומים מספר כלומר שיפור, היה = 1 ערכים: שני בעל
שונות, בצורות התלוי המשתנה את להגדיר ניתן גדל. או השתנה לא מסופקים הלא הצרכים מספר = 0
משפיעות השונות ההגדרות האם בדקנו לפחות. תחומים בשני ירידה היתה כאשר שיפור להגדיר כגון

הבדלים. מצאנו ולא הממצאים, על

סוגי לשני מתייחסים אנו הסיעוד, חוק הפעלת אחרי שחלה השירותים, תוספת השפעת של בבדיקה
בביתו המסופקים העיקריים השירותים הם שאלה משום זאת ביתית. ועזרה אישי טיפול בלבד: שירות
חלו לא וכוי, מוכנות ארוחות יום, מרכזי כגון האחרים, הקהילתיים שבשירותים בגלל וגם הקשיש של
העשויים נוספים גורמים ישנם שירותים, לתוספת מעבר המעקב. שנת במהלך משמעותיים שינויים
הקשישים, של התפקודי במצב שינויים כמו הקשישים של מסופקים הלא בצרכים השינויים על להשפיע
במצבם שינויים היו לא שכמעט מכיוון משקהבית. בהרכב שינויים או המשפחתי במצבם שינויים
הרבמשתני. בניתוח זה למשתנה להתייחס לא הוחלט השנה, במהלך (1*70) הקשישים של המשפחתי
מעבר שנה במהלך להשתפר שלו לסיכוי תורם הקשיש של ההתחלתי המצב מידה באיזו בדקנו כמוכן
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משתנים מספר למודל הוספנו לכן במצבו. שחלו האחרים השינויים ושל שירותים תוספת של להשפעה
משק הרכב גיל; החוק; הפעלת לפני מסופקים לא צרכים לקשיש היו שבהם התחומים מספר נוספים:

הקשיש.1 של התחלתי תפקודי מצב הבית;

הלא בצרכים השיפור את להסביר כדי הבאים מהמשתנים שהורכב במודל השתמשנו לסיכום,
מסופקים:

לקשיש היו בהם התחומים כמספר מוגדר זה משתנה החוק. הפעלת לפני מסופקים לא צרכים א)
החוק. הפעלת לפני מסופקים לא צרכים

הקשיש היה בהם התחומים כמספר הוגדר החוק. הפעלת לפני (ADD הסשיש של תפסוד מצב ב)
החוק. הפעלת לפני מוגבל

השנה. במהלך הקשיש בתפקוד לשיפור המתייחס משתנה נבנה הששישמ^). תפסח במצב שיפור ג)
הם: בחשבון שנלקחו התחומים מוגבלות. לקשיש יש בהם התחומים במספר כהקטנה הוגדר שיפור
נבנה המשתנה בשירותים. שימוש אכילה, הלבשה, רחצה, הבית, בתוך ניידות לבית, מחוץ ניידות
מוגבלות לקשיש יש בהם התחומים מספר כלומר שיפור, היה = ערכים.1 שני דיכוטומיבעל כמשתנה

גדל. או השתנה לא הקשיש מוגבל בהם התחומים מספר = 0 פחת;
ביתית עזרה או בית מטפלת של העזרה בהיקף לתוספת המתייחס משתנה נבנה שירות. תוספת ד)
תוספת ערכיס:1=היתה שני דיכוטומיבעל כמשתנה נבנה המשתנה השנה. במהלך הציבורי במימון
בית ועוזרת מטפלת של העזרה בהיקף שינוי היה לא = 0 בית; עוזרת ואו מטפלת של העזרה בהיקף
עכשיו, כבר לציין אולי, כדאי, פחתה). העזרה בהם מקרים היו ולא כמעט (למעשה, פחת ההיקף או
הלא בצרכים צמצום על החוק של השפעתו לבדיקת רגישה מספיק זו הגדרה האם שבדקנו
הגידול היקף כמו אחרות, בהגדרות משתמשים כאשר שגם התברר ואכן הקשישים, של מסופקים

מסופקים. הלא הצרכים על זה שירות תוספת השפעת לגבי זהות הן המסקנות בשירותים,
לבד. גר הקשיש = 1 אחרים; עם גר דיכוטומי:0=הקשיש משתנה הוגדר משסהבית. הרכב ה)

ומעלה. 80 = 1 ;79 גיל דיכוטומי:0=עד כמשתנה הוגדר גיל. ו)

על משפיעים המגורים הסדרי כי לראות ניתן .6 בלוח מוצגים הרבמשתני הניתוח של הממצאים
כגון אחרים, שינויים של לתרומה מעבר מסופקים הלא הצרכים את להקטין הקשיש של הסיכוי
הלא הצרכים את להקטין הסיכוי מקבל. שהוא השירותים בהיקף ושינויים התפקודי במצב שינויים
תורמת שירותים שתוספת גס, עולה מהממצאים לבד. שגרים הקשישים בקרב יותר נמוך מסופקים
שחלו אחרים שינויים על מפקחים כאשר גס הקשישים, לצורכי יותר טובה להיענות משמעותית בצורה

השנה. במהלך

צרכים לקשיש יש בהם התחומים מספר כלומר ההתחלתי, המצב בהכנסת בעיה שקיימת לצי>ן יש 1

הטיה קיימת תחום. באותו שחל השינוי את המסביר כמשתנה החוק, הפעלת לפני מסופקים לא
מהקשר חלק שלפחות שייתכן כיוון זאת רבמשתנים. בניתוח הנ"ל המסביר המשתנה של במקדם
שבמדידות הוכח סטטיסטי. מארטיפקט נובע זה בתחום השינוי לבין ההתחלתי המצב בין :
לאורך מצב באותו שחל השינוי על ההתחלתי המצב של השפעה אין כ<*!יר גם לונגיטודנליות,
של במהימנות ובעיות לממוצע" "נסיגה של התופעה בגלל ביניהם סטטיסטי קשר נמצא מכיווןזמן, ההתחלתי המצב את בניתוח הכנסנו זאת, עם יחד .(Cronbach 1968) מדידות (ניתוחשתי אלטרנטיבי מודל באמצעות בדיקות ערכנו רבים. משתנים על לפקח מאפשר שהוא

המסקנות. על השפיעה לא הזו שההטיה לוודא כדי שלבים) בשני פחותים ריבועים
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של הרבים הצרכים על בלבד חלקית בצורה לענות באים החוק במסגרת שמסופקים השירותים
גורמת הסיעוד חוק הפעלת לאחר שחלה התוספת כי נראה. זאת עם מוגבלים. המאוד הקשישים
לאחר כי לזכור יש במסגרתו. עזרה שמקבלים אלה בקרב מסופקים הלא בצרכים משמעותית להקטנה
באמצעות ורק אך מסופקים השירותים ראשית, השירותים: בהספקת שינויים חלו הסיעוד חוק הפעלת
המטפלת של התפקיד בהגדרת שינוי חל ושנית, הניתן; הטיפול איכות פיקוח על האחראיות והן חברות
עם יחד האלה, השינויים ששני ייתכן משקהבית. בניהול עזרה והן אישי בטיפול עזרה הן המספקת

הקשישים. לצורכי יותר טובה להיענות תורמים העזרה, בשעות התוספת

מסופקים הלא בצרכים צמצום התלוי: (המשתנה הקשיש לצורכי היענות של logit ניתוח :6 לוח
הקשיש) של

B מ7זדם תלויים בלתי משתנים
14* מסופקים1 לא צרכים של התחלתי מספר
0.1 ADLn מוגבלות תחומי של התחלתי מספר
21* אחרים) עם לגר (ביחס לבד גר משקבית: הרכב
0.2 השתפר) ללא (ביחס השתפר :ADLn שיפור
1.0* תוספת) קיבל ללא (ביחס תוספת קיבל עוזרת: או מטפלת היקף תוספת
22* יותר) לצעירים גיל:80+(ביחס
40* קבוע
050 ההתאמה טיב

ק) > 0.05) מובהק משתנה *

מסופקים" לא צרכים של התחלתי "מספר המשתנה כאשר שלבים, בשני פחותים בריבועים הרצנו ו
דומות. תוצאות וקיבלנו אנדוגני כמשתנה מטופל, מסופקים לא בצרכים הצמצום של כניתוח

עם אותם להקטין סיכוייו גדלים כן מלכתחילה, מסופקים לא צרכים יותר היו שלקשיש ככל כי נמצא
ועל השנה, במהלך התפקודי שינוייםבמצבו על ההתחלתי, התפקודי מצבו על מפקחים כאשר גם הזמן,

מקבל. שהוא הפורמלית העזרה בהיקף שינויים

הקשיש של הכללית רווחתו על הסיעוד חוק השלכות 5.4
well) שלהם הכללית הרווחה בתחושת לשיפור לתרום אמורה מוגבלים לקשישים שירותים הספקת
בנוסף, נאותה. ברמה חיים לניהול הכרחי תנאי היא היומיומיים הצרכים במילוי עזרה קבלת . (being
לעתיד, החרדה רמת את להקטין המוגבל, הקשיש של הביטחון להרגשת לתרום יכולה שירותים קבלת

חברתי. ניתוק של הרגשה למנוע  מסוימים במקרים  ואפילו
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General Health Questionnaiern מתוך בסקלה השתמשנו הכללית הרווחה הרגשת את לבחון כדי
כשניתן שונים, לתחומים המתייחסות שאלות 28 של מסדרה מורכבת הסקלה .(Goldberg et al. 1979)
המשקף ל28, ביותר, הטוב המצב את המשקף מ0, נע המדד עצמה. בפני כסקלה תחום לכל להתייחס
ביטחון הרגשת ;(90 בין (נע חרדות ;(90 בין (נע דיכאון כוללים: והתחומים ביותר; הרע המצב את
נוספות שאלות כולל הכללי המדד בנוסף, .(30 בין (נע מרץ ותחושת (90 בין (נע מהחיים והנאה

.(10 בין (נע חברתי ולתפקוד (20 בין (נע בשינה להפרעות המתייחסות

בקהילה החיים המוגבלים הקשישים של הכללית הרווחה בהרגשת שינוי חל מידה באיזו לבחון כדי
ובשנת 1988 בשנת תחום, ובכל הכללי במדד הממוצע הציון את נשווה הסיעוד, חוק הפעלת בעקבות
היא ,(Berwik et al. 1987) הסקלה עלפי הממצאים את לנתח נוספת דרך תפקוד. רמת בכל ,1991
ל5 0 בין שקיבלו קשישים א) שקיבלו: הנקודות למספר בהתאם קבוצות לשלוש האוכלוסייה את לחלק
11 בין שקיבלו קשישים ג) בינוני); (מצב נקודות ל10 6 בין שקיבלו קשישים ב) טוב); (מצב נקודות

.7 ובלוח 14 בתרשים מוצגים הממצאים רע). (מצב נקודות ל28

לעומת וחברתית נפשית רווחה של טובה פחות תחושה יש מוגבלים לקשישים כללי, שבאופן לציין כדאי
הרווחה בהרגשת הרעה חלה הקשיש של התפקודי במצבו הירידה עם כצפוי, עצמאיים. קשישים
ב1988 שרואיינו העצמאיים הקשישים בקרב זו בסקלה הממוצע הציון לדוגמה, שלנו, במחקר הכללית.
הקשישים בקרב ו17.4 בלבד לבית מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב 13.7 לעומת ,7.1 הוא

.(14 תרשים (ראה ביותר המוגבלים

הקשישים בקרב אך הממוצע, הציון לפי הקשישים אצל מסוים שיפור חל התפקוד רמות שבכל נמצא,
לפי הקשישים התפלגות בבדיקת בנוסף, יותר. משמעותי השיפור פעילויות ארבע עד בשלוש המוגבלים
,1991 בשנת זו מוגבלות ברמת קשישים של (2W0) משמעותי שיעור נמצא (7 לוח (ראה מצבם דרגת
שיפור אודות הממצאים את תואם זה ממצא .1988 בשנת בלבד 2>70 לעומת המדד, לפי טוב במצב שהם
שפרט רואים אנו הקודם. בפרק דווח עליהם אשר זו, מוגבלות ברמת הקשישים של לצרכים בהיענות
בכל מסוים שיפור יש (wellbeing) הקשיש רווחת של הממדים בכל הרי ,(energy) "מרץ" של לתחום
מצבם ביותר. המוגבלות הקבוצות שתי בקרב דיכאון לגבי יותר נראהמשמעותי השיפור התפקוד. רמות
החוק הפעלת אחרי ואילו האחרות, הקבוצות לעומת יותר קשה היה החוק הפעלת לפני זה בתחום

מוגבלות. הפחות הקבוצות שאר של לרמה והגיעו השתפרו

המתייחס תלוי משתנה בנינו הפרט. של ברמה הקשישים של רווחתם על החוק השלכות את לבחון כדי
נבנה המשתנה לעיל. שפורט במדד שמתבטא כפי השנה, במהלך הקשיש של הרווחה בהרגשת לשיפור
או שינוי היה לא המדד;0= עלפי הקשיש בהרגשת שיפור היה = 1 ערכים: שני דיכוטומיבעל כמשתנה
המשתנים מאותם שהורכב רבמשתני במודל השתמשנו המדד. עלפי הקשיש בהרגשת החמרה היתה
שיפור גיל, התחלתי, תפקודי מצב מגורים, הסדרי הקשיש: של מסופקים הלא לצרכים בהקשר שפורטו
ההתחלתי. בשלב שנמדד כפי הקשיש של הכללית רווחתו ומידת שירותים, תוספת תפקודי, במצב

.8 בלוח מוצגים הרבמשתני הניתוח של הממצאים
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הקשישים: של הכללית רווחתם :14 תרשים
וב1991 ב1988 *ghq הסקלה של ממוצע

פעילויות ב12 המוגבלים בקרב בניידות המוגבלים בקרב
" י ■ . לבית מחוץ
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1991 ובשנת 1988 בשנת GHQ בסקלה ניקוד הקשישים: של הכללית רווחתם :7 לוח
מוגבלות רמת

65 43 21 ניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ

1991 1988 1991 1988 1991 1988 1991 1988

במצב: הקשישים שיעור

0 7 21 2 15 13 20 14 נקודות) 50) טוב
13 5 7 15 13 12 29 21 נקודות) 106) בינוני
87 88 72 83 72 75 51 65 נקודות) 2811) רע

הרווחה בהרגשת שיפור התלוי: (המשתנה הקשיש של כללית רווחה של logit ניתוח :8 לוח
(GHQ מדד פי על

B מקדם תלויים בלתי משתנים
0.3* 1 (GHQ r^pu (עלפי התחלתית רווחה הרגשת
0.7* התחלתי ADLn מוגבלות תחומי מספר
0.8 אחרים) עם לגר (ביחס לבד גר משקבית: הרכב
1.4* השתפר) ללא (ביחס ADLn:השתפר tid<\'<

1.9* תוספת) קיבל ללא (ביחס תוספת קיבל עוזרת: או מטפלת היקף תוספת
01 יותר) לצעירים (ביחס גיל+80

48* קבוע
Q44 ההתאמה טיב

(p < 0.05) מובהק משתנה *

.6 ובלוח 32 כעמוד הערות ראה 1

במצב שהשיפור צפוי היה לכן הבריאותיתפקודי. ממצבם מושפעת הקשישים של הכללית ההרגשה
והמובהקת החיובית התרומה על הנתוניםמצביעים ואכן, הכללית. בהרגשה שיפור על ישפיע התפקוד
על השפעה יש שירותים לתוספת הקשישים. של הכללית ההרגשה על תפקודי במצב שיפור של
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שהשיפור ייתכן התפקודי. במצב השיפור על מפקחים כאשר גם הקשישים, של הכללית ההרגשה
משיפור וגם הקודמים, בנתונים שראינו כפי הצרכים של יותר הולם ממילוי כובע הכללית בהרגשה
עצם כמוכן הצורך. בשעת תמיכה מקבלת הנובעים הקשיש, אצל חרדות ובהורדת הביטחון בהרגשת
הרגשות על להקל יכולה הקשיש, לבין בינה קשר שנוצר במידה ובעיקר המטפלת, של הנוכחות
הקשורים משתנים שני בנוסף, המוגבלים. מהקשישים גדול חלק המאפיינות החברתי והניתוק הבדידות
באופן משפיעים  הרווחה והרגשת התפקודי מצבו  החוק הפעלת לפני הקשיש של ההתחלתי למצבו
קטנו כן טוב, פחות היה הקשיש של התפקודי שמצבו ככל זה. בתחום להשתפר הסיכוי על מובהק
סיכוייו גדלו כך  יותר ירודה היתה הרווחה שהרגשת ככל זאת, לעומת הזמן. במהלך להשתפר סיכוייו
הרגשת של שההשפעה ייתכן כי מסופקים, הלא בצרכים הדן בפרק שציינו כפי לציין, יש שוב להשתפר.
בנתונים, מהמשתקף יותר קטנה זמן, לאורך משתנה באותו שחל השינוי על ההתחלתית הרווחה
מובהקת השפעה משקביתואין ולהרכב הקשיש שלגיל נמצא, בנוסף סטטיסטי. מארטיפקט כתוצאה

הכללית. הרגשתו את לשפר הסיכוי על

הקשיש של המשפחה בני על הסיעוד חוק השלכות 5.5
גם לעזור אמורה הקשיש בבית ממושך טיפול של שירותים הספקת הקשישים, לצורכי להיענות מעבר
של משפחתם בני על המוטל הרב העומס על הצביעו רבים מחקרים בקשיש. המטפלים המשפחה לבני
שאחת כך על המחקרים הצביעו כמוכן מכך. כתוצאה משלמים שהם "המחיר" ועל המוגבלים הקשישים
ההתמוטטות או השבירה גס ולבסוף המצטברת, העייפות היא הקשישים של המוסדי לסידור הסיבות
גס כך ועלידי המשפחה, בני על להקל למטרה לה שמה השירותים מערכת לכן, המשפחה. בני של
סוגייה הקשישים. של מיסודם את האפשר, במידת ולמנוע, זמן לאורך בטיפול להמשיך להם לאפשר
עזרה לספק היא הדרכים שאחת כמובן המשפחה? בני על מקלים כיצד היא, לכך בהקשר שעולה
ניתן אולם אחרת. אינסטרומנטלית עזרה או תמיכה הכוונה, ייעוץ, זה אם בין ישיר באופן למשפחה
המוטל העומס את שיוריד דבר עצמם, לקשישים שירותים מתן בעזרת המשפחה בני על להקל גם
בני על גס לקשישים הפורמליים השירותים הרחבת מקלה מידה באיזו לבדוק רצינו לכן עליהם.

המשפחה.

שהם העזרה בשעות ממשי מצמצום לנבוע יכולה הקשישים של המטפלים על המוטל העומס הקלת
שקבלת ייתכן לכך בנוסף פורמליים. בשירותים הלאפורמלייס השירותים מהחלפת כלומר מספקים,
שהם מרגישים הס אין עתה שכן התומכים, של ההרגשה את משפרת השירותים ממערכת עזרה
יתר העדפותיהם. לפי הטיפוליות המשימות את לחלק יכולים והס בקשיש, לטיפול היחידים האחראים
ועשויה התומך של הטובה להרגשה תורמת יותר הולם טיפול מקבל שהקשיש העובדה עצם כן, על
התומכים על המוטל בעומס שההורדה רצוי היה אופטימלי, באופן עליו. המוטל הרגשי העומס על להקל
השירותים ועזרת התומך עזרת בין יותר טובה מחלוקה והן התומכים בהרגשת מהשיפור הן תנבע
זאת התומכים. עלידי לקשיש המסופקים העזרה שעות בהיקף גדולה להורדה לגרוס מבלי הפורמליים,
מידה באיזו גם נבדוק לכן לטיפול. כתוספת בעיקר יבואו הפורמליים שהשירותים שרצוי מכיוון

בקשיש. העיקרי התומך של העזרה שעות היקף על השירותים תוספת השפיעה
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העיקרי התומד על המוטל העומס על השירותים תוספת השפעת 5.5.1
שאלות, של סדרה עלידי הקשיש של העיקרי התומך על המוטל העומס את בדקנו המחקר במסגרת
בני מדווחים עליהם הנפוצים בקשיים בחרנו בקשיש. הטיפול במהלך המתעוררים לקשיים שהתייחסו
בלתי פעילויות ביצוע מדי; קשה פיזי מאמץ דורש בקשיש הטיפול האס התומכים נשאלו כך המשפחה.
המשפחה; בני בין לקשיים גורם במשפחתו; לטיפול זמן מעט משאיר לעצמו; זמן מעט משאיר נעימות;
גורם התומך; אצל לדיכאון גורם התומך; אצל רגשיים לקשיים גורם התומך; בריאות על לרעה משפיע
כבד עליהם המוטל שהעומס מרגישים הם מידה באיזו התומכים את שאלנו בנוסף התומך. אצל לחרדה

מדי.

השוואה נערוך המוגבלים, הקשישים תומכי כלל על הסיעוד חוק החלת של ההשפעה על ללמוד כדי
שדיווחו התומכים שיעורי מוצגים 9 בלוח וב1991. ב1988 טיפול במתן קשיים על התומכים דיווח בין

לקשיש. טיפול מתן עקב השונים הקשיים על

הקשיש של המוגבלות רמת לפי וב1991 ב1988 המוגבלים בקשישים העיקריים התומכים של קשיים :9 לוח
מוגבלות רמת

65 43 21 ניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ

1991 1988 1991 1988 1991 1988 1991 1988

ל: גורם בקשיש הטיפול
77 85 55 73 52 57 43 32 מדי קשה פיזי מאמץ
83 90 42 68 35 49 2 22 נעימות בלתי פעילויות ביצוע
96 90 64 83 61 62 46 59 לעצמו זמן מעט
80 50 61 61 33 43 2 39 משפחות בבני לטיפול זמן מעט
37 38 56 51 39 31 20 24 המשפחה בני בין קשיים
77 82 61 65 50 48 32 37 התומך בריאות על לרעה משפיע
93 67 65 79 66 53 48 48 רגשיים קשיים
64 75 51 65 42 4 35 23 דיכאון הרגשת
95 90 78 90 82 90 93 77 חרדה הרגשת
7.1 6.6 5.3 6.3 4.5 4.7 3.7 3.6 ל9) 0 בין (נע קשיים של ממוצע ציון
1 1 2 2 15 15 9 32 בלבד אחד בממד קושי קיים או קשיים אין
84 87 62 92 56 64 51 49 מדי כבד עומס
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בקשיים מלווה בקשיש שהטיפול כך על דיווחו תומכים של מאוד משמעותי ששיעור עולה, מהנתונים
קשיים על שמדווחים התומכים שיעור הפעלתו. לאחר וגס הסיעוד חוק הפעלת לפני רגשי, ובעומס
לציין מעניין שנבדקו. התחומים בכל הקשישים, של המוגבלות רמת שעולה ככל התחומים ברוב עולה
שיעור זאת, לעומת הקבוצות. בכל ביותר השכיחה כבעיה נמצאה ממצבו והחרדה לקשיש הדאגה כי
ולקשיים למתח גורס בקשישים שהטיפול כך על דיווחו התפקוד רמות בכל תומכים של יחסית נמוך

המשפחה. בני בין

משמעותית ירידה אינםעקביים. החוק הפעלת ואחרי לפני קשיים על בדיווח השינויים לגבי הממצאים
של התומכים בקרב רק נמצאה מוגבלים, בקשישים המטפלים התומכים אצל הקשיים מספר בממוצע
1988 בשנת קשיים 6.3 על בממוצע דיווחו (התומכים פעילויות ארבע עד בשלוש המוגבלים הקשישים
שדיווחו התומכים בשיעור מאוד משמעותית ירידה גם נמצאה זו קבוצה בקרב .(1991 בשנת 5.3 לעומת
ההפעלה. לאחר 6270 לעומת הסיעוד חוק הפעלת לפני 9270 מדי: כבד עליהם המוטל שהעומס כך על
ברמת הקשישים תומכי בקרב דווקא חל שהשינוי ייתכן שינוייםמשמעותיים. נמצאו לא הקבוצות ביתר
בסךהכל כי להוסיף כדאי זו. בקבוצה במיוחד גדולה היתה השירותים שהרחבת מכיוון זו מוגבלות
הטיפול הפורמליים השירותים תוספת שבעקבות כך ועל פיזיים קשיים פחות על דיווחו התומכים
למרות כי כך, על להצביע יכול זה דבר נעימות. בלתי פעילויות פחות לבצע מהם דורש בקשיש
על מקלים הפורמליים השירותים המשפחה, בידי נשארת ככולה רובה בקשיש לטיפול שהאחריות

האינסטרומנטלי. בתחום בעיקר המשפחה

החוק מידה באיזו לבחון היא הקשישים של המשפחה בני על החוק השלכות את לבחון נוספת דרך
עלפי החלתו). ולאחר החוק החלת (לפני זמן נקודות בשתי הפרט ברמת התומכים אותם על השפיע
תלוי משתנה והגדרנו התומך על עומס של סקלה בנינו לעיל, שפורטו הקשיים על התומכים דיווח
היה = 1 ערכים: שני בעל דיכוטומי כמשתנה נבנה המשתנה השנה. במהלך בעומס לשיפור המתייחס
או שינוי היה לא = 0 קושי, הרגישו שבהם התחומים במספר צמצום כלומר התומך, בהרגשת שיפור

קושי. הרגישו בהם התחומים בסךכל גידול כלומר המדד, עלפי התומך בהרגשת החמרה היתה

מצב שירותים, ותוספת ADL1 שיפור של המשתנים מאותם שהורכב רבמשתכי במודל השתמשנו
.10 בלוח מוצגים זה ניתוח של הממצאים הקודמים. בפרקים שהוגדרו כפי וכוי הקשיש של התחלתי

השיפור על ומובהקת חיובית השפעה יש ציבורי שירותיםבמימון שלהספקת הממצאיםמצביעיסעלכך,
שהוא הסיכוי גדל הקשיש, עם גר לא התומך שכאשר נמצא, כמוכן התומכים. בקרב העומס בהרגשת
של ההתחלתי התפקודי מצבו על מפקחים כאשר זאת הזמן, עם עליו המוטל בעומס הקלה ירגיש
הקשיש של התפקודי במצב ששיפור נמצא, למצופה בניגוד זמן. לאורך זה במצב השינוי ועל הקשיש
העומס מהרגשת משמעותי שחלק מכך, אולי, נובע, זה דבר התומך. של העומס הרגשת את משפר לא
הקלה מרגישים אינם ולכן לטיפול, האחריות והרגשת רגשית מעמסה של תוצאה הוא התומכים של
ותלויים מוגבלים נשארים עדיין אך בתפקודם, משתפרים הקשישים כאשר משמעותית בצורה בעומס
השינוי על מובהקת השפעה אין הקשיש של ההתחלתי התפקודי ולמצבו שלגיל נמצא כמוכן בהם.

התומך. של העומס בהרגשת
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התומך) של העומס בהרגשת שיפור התלוי: (המשתנה התומך על המוטל העומס של logit ניתוח :10 לוח
B מקדם תלויים בלתי משתנים

04* המשפחה1 על התחלתי עומס
02 _ התחלתי ADLn מוגבלות תחומי מספר
1.6* הקשיש) עם לגר (ביחס הקשיש עם גר לא התומך
01* השתפר) ללא (ביחס השתפר :ADLn viDny

1.4* תוספת) קיבל ללא (ביחס תוספת קיבל עוזרת: או מטפלת היקף תוספת
0.3 יותר) לצעירים (ביחס גיל:80+

2.6* קבוע
019 ההתאמה טיב

ק) > 0.05) מוכהק משתנה *

.6 ובלוח 32 כעמוד הערות ראה 1

פורמלית הבלתי העזרה בדפוסי שינויים על השירותים תוספת השפעת 5.5.2
את להחליף באים השירותים מידה באיזו היא הציבוריים, השירותים להרחבת הנוגעת חשובה, סוגיה
יש אותה לבחון שכדי מאחר מורכבת, סוגיה זוהי זו. לעזרה תוספת מהווים או המשפחה, של העזרה
בתחומים האפשרית התחלופה את וגם המסופקת העזרה בהיקף האפשרית התחלופה את גס לבחון

עזרה. מסופקת בהם

מוגבלותו, וברמת הקשיש בצורכי רבה במידה מותנים מספקת שהמשפחה העזרה וסוגי העזרה היקף
שחלו השינויים על ללמוד כדי שהקשישמקבל. הפורמליים השירותים מהיקף גס מושפעים שהם וייתכן
העזרה שעות לממוצע והן העזרה לתחומי הן נתייחס הסיעוד, חוק הפעלת בעקבות העזרה מתן בדפוסי
כלל ברמת הן הבלתיפורמלית, העזרה על החוק השפעת את נבחן קודמים, בפרקים כמו השבועיות.

הפרט. ברמת והן המוגבלים הקשישים

סידורים אישי, טיפול משקהבית, בניהול עזרה כולל תחומים של רחב במגוון עזרה מספקות המשפחות
עזרה שקיבלו השונים בתחומים המוגבלים הקשישים שיעור את לראות ניתן ו16 15 בתרשימים וכוי.

תחום. בכל ,1991 ובשנת 1988 בשנת משפחה מבני

בשיעור משמעותית, לא לרוב אך מסוימת, ירידה חלה התחומים ברוב כי לומדים אנו מהנתונים
שבהם הממוצע התחומים במספר משמעותית ירידה אין בנוסף, מהמשפחה. עזרה שקיבלו הקשישים
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משפחה מבני עזרה שקיבלו הקשישים שיעור :15 תרשים
"""< """""בי וב1991 ב1988 שונים בתחומים בקינ"^""יית
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שבהם ממוצע תחומים מספר :16 תרשים
משפחה מבני עזרה הקשישים קיבלו
מוגבלות רמת לפי וב1991 ב1988

עזרה מספרחח1מי
6 1 

5.2
5 ■ H 4.6 4.7Mm MTM

ווו רו 1111
לבית מחוץ ניידות פעילויות 12 פעיל1י1ת 34 56פעיל1י1ח

ב: מוגבל

₪^ 1988 0^7 1991

עלידי שסופקו שבועיות עזרה שעות ממוצע :17 תרשים
וב1991 ב1988 הקשישים משפחות

מוגבלות רמת לפי
עזרה שעות
50 1

י 45 ■:■■46 1 1
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ב: מוגבל

■ 1988 □ 1991
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גורם להוות ממשיכות שהמשפחות מכאו המוגבלות. רמות בכל משפחה מבכי עזרה קיבלו הקשישים
החוק. החלת לאחר גם התחומים בכל עזרה במתן מרכזי

שהספקת לשער ניתן כבד, הוא המוגבלים הקשישים של משפחותיהם על המוטל שהעומס מאחר
מספקות. שהמשפחות העזרה כמות את משמעותית במידה לצמצם איפשרה החוק במסגרת השירותים
של העיקרי מהתומך ביקשנו הניתנת. העזרה בהיקף השינויים את גם בחנו זו, השערה לבחון כדי
משקהבית. ובניהול אישי בטיפול האחרון בשבוע לקשיש סיפק שהוא העזרה היקף את להעריך הקשיש

וב1991. ב1988 התומכים שסיפקו הממוצע השבועיות השעות מספר מוצג 17 בתרשים

השעות מספר טיפול. למתן שעות של רב מספר מקדישים העיקריים שהתומכיס עולה, מהנתונים
שעות לכ45 ומגיע הקשיש, של המוגבלות ברמת העלייה עם עולה התומכים שמקדישים הממוצע
שסיפקו העזרה שעות היקף בין גדול הבדל נמצא לא ביותר. המוגבלים הקשישים תומכי בקרב שבועיות
הקשישים של הקבוצות בשתי הסיעוד. חוק הפעלת ואחרי לפני הקשישים של העיקריים התומכים
בלבד לבית מחוץ בניידות המוגבלים הקשישים בקרב עקבית. מגמה נמצאה לא מוגבלים, הפחות
או אחת בפעולה המוגבלים הקשישים בקרב ואילו הממוצע, השעות במספר עלייה של מגמה נמצאה
מתן על דיווחו זו מוגבלות ברמת קשישים של התומכים הממוצע. השעות במספר ירידה נמצאה שתיים
עלה זו בקבוצה השירותים מקבלי שיעור .1991 בשנת 16 לעומת 1988 בשנת בממוצע עזרה שעות 20
מההפחתה בהרבה גדולה היתה השירותים של ההרחבה אך החוק, החלת לאחר משמעותי באופן
נמצאו לא ביותר, המוגבלים הקשישים קבוצות שתי בקרב העיקרי. התומך של העזרה בהיקף שנמצאה
העזרה ולכן ביום שעות 24 של מתמדת עזרה לעתים ביותר, רבה לעזרה זקוקים אלה כלל. הבדלים
העזרה היקף את להוריד כדי מספיקה אינה שבועיות שעות ל15 12 בין  החוק במסגרת המסופקת

המשפחות. של

ההרחבה כי נמצא, (Hanley et al. 1991 ;Moscovitz et al. 1988) אחרים, במחקרים כמו זה. במחקר
כי מסתבר נותנות. שהמשפחות העזרה בהיקף להורדה בסךהכל, גרמה, לא הקהילתיים בשירותים
נמצא אמנם להחליפה. ולא המשפחה של העזרה את להשלים בעיקר באים הקהילתיים השירותים
זו תופעה כי נראה אך מהמשפחה, עזרה שמקבלים הקשישים בשיעור ירידה היתה תחומים שבכמה

המשפחה. של העזרה בהיקף הורדה ולא אחרים לתחומים העזרה של העברה משקפת

ברמת לקשיש מספק שהתומך העזרה שעות היקף לבין השירותים תוספת בין הקשר את בחנו בנוסף,
רצינו התומך. של העזרה בשעות לצמצום גורמת שירותים של תוספת האס לבדוק ניסינו הפרט.
רב רגרסיה ניתוח ביצענו כך לשם שבועיות. עזרה שעות של במונחים הצמצום היקף את לאמוד
עלידי המסופקות העזרה שעות במספר השנה במהלך שחל השינוי הוא התלוי המשתנה כאשר משתני,
שהתומך שעות מספר הראשון, בשלב תפקודי מצב גיל, כוללים תלויים הבלתי והמשתנים התומך,
שירותים תוספת תפקוד, במצב שינוי הקשיש, עם גר התומך האס הראשון, בשלב עזרה למתן הקדיש

.11 בלוח מוצגים הממצאים
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לקשיש: הקדיש שהתומך העזרה בשעות השינויים על מובהק באופן המשפיעים משתנים שני רק נמצאו
תפקוד במצב שיפור בין שלילי קשר שיש מהלוח רואים אנו התחלתי. עזרה והיקף תפקוד במצב שיפור
הגדילו התפקודי, במצבם השתפרו לא אשר הקשישים תומכי התומך: עלידי עזרה שעות הוספת לבין
כמוכן התפקודי. במצבם שהשתפרו הקשישים תומכי מאשר יותר שעות ב15 העזרה שעות מכסת את
לאחר השעות בהיקף השינוי לבין הראשון בשלב התומך שסיפק השעות היקף בין שלילי קשר נמצא
שנתן העזרה שעות היקף גדל ההתחלתי, בשלב עזרה שעות פחות נתן שהתומך ככל כלומר, שנה.
מובהק קשר נמצא לא למצופה, בניגוד האחרים. המשתנים על כשמפקחים  שנה) (לאחר השני בשלב
הקשישים של התומכים כלומר, התומך. של העזרה בהיקף שינויים לבין שירותים של תוספת בין
קיבלו שלא הקשישים תומכי לעומת העזרה, שעות היקף את הקטינו לא שירותים של תוספת שקיבלו

שירותים. של תוספות

התומך של העזרה שעות בהיקף השינוי של רגרסיה ניתוח :11 לוח
B מקדם תלויים בלתי משתנים

0.4* ההתחלתי1 בשלב העזרה היקף
1.5 התחלתי ADLn מוגבלות תחומי מספר
3.2 הקשיש) עם לגר (ביחס הקשיש עם גר לא התומך

15.4* השתפר) ללא (ביחס השתפר :ADLn שיפור
5.0 תוספת) קיבל ללא (ביחס תוספת קיבל עוזרת: או מטפלת היקף תוספת
3.1 יותר) לצעירים (ביחס גיל:80+
15.4* __ קבוע
29 מוסברת שונות אחוז

ק) > 0.05) מובהק משתנה *

.6 ובלוח 32 כעמוד הערות ראה 1

השפעה שמאקיימת או הקשישים, כל את מאפיינת זו תופעה האם לבדוק החלטנו הנ"ל, לניתוח מעבר
נוסף מודל בנינו כך לשם קשישים. של שונות קבוצות על שירותים תוספת קבלת של דיפרנציאלית
תוספת קיבל = 1 שירותים: קבלת תוספת עם תפקוד במצב שינויים המשלבות קבוצות מספר ובו
תוספת קיבל לא = 3 בתפקוד; השתפר ולא שירותים תוספת קיבל בתפקוד;2= והשתפר שירותים
.(12 לוח (ראה בתפקוד השתפר ולא שירותים של תוספת קיבל 4=לא בתפקוד; השתפר וכן שירותים

בהיקף לשינויים גרמה לא השירותים תוספת התפקודי במצבם שהשתפרו הקשישים שבקרב נמצא
שעות היקף את הגדילו התפקודי, במצבם השתפרו שלא הקשישים תומכי לעומתם, העזרה. שעות
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זה, מניתוח לומדים אנו בנוסף, לאו. אס ובין שירותים של תוספת אםקיבלו בין מספקים שהם העזרה
נוטים שירותים שקיבלו אלה של התומכים דווקא התפקודי, במצב השתפרו שלא הקשישים שבקרב
שעות (כ12 שירותים של תוספת קיבלו שלא אלה לעומת שעות) (כ19 עזרה שעות יותר להוסיף

שבועיות).

לתוספת אין התפקודי, במצבו משתפר הקשיש כאשר שאפילו כך, על כן, אס מצביעים, הנתונים
מזאת, יתרה פורמלי. הבלתי התומך לו שמספק העזרה שעות היקף על שלילית השפעה השירותים
הם כלומר התומכים, על חיובית השפעה יש במצבם השתפרו שלא לקשישים שירותים שלהוספת נראה
שירותים. קיבלו שלא הקשישים של התומכים לעומת מספקים, שהם העזרה את יותר להגדיל נוטים
לבין התומכים בין יותר נוחה תפקידים חלוקת מאפשרת אלה לקשישים שירותים שהוספת ייתכן
אף אלא מאפשרים, רק לא ואלה הטיפול, באחריות שותפות של להרגשה ומוסיפה הפורמלית, העזרה

העומס. הרגשת את להגדיל מבלי העזרה את להגדיל אותו מעודדים

למענים, הצרכים בין הפער את להשלים מספיקים אינם הפורמליים השירותים כי לזכור יש לסיכום,
תוספת כלומר, התומכים. של העזרה בהיקף לצמצום גורמת אינה השירותים שתוספת מפתיע לא ולכן
שראינו כפי הקשישים, לצורכי יותר טובה להיענות ותורמת המשפחה לעזרת כהשלמה באה השירותים

לעיל. שהוצגו בנתונים

שני מודל  המשפחה עלידי הניתנת העזרה בהיקף השינוי של רגרסיה ניתוח :12 לוח
B מקדם תלויים בלתי משתנים

0.4* ההתחלתי1 בשלב העזרה היקף
1.3 התחלתי ADLn מוגבלות תחומי מספר
3.8 הקשיש) עם לגר (ביחס הקשיש עם גר לא התומך
2,8* השתפר) ללא (ביחס השתפר :ADLn שיפור
18.9* **ADLn השתפר ולא שירותים תוספת קיבל
1.3 **ADLn והשתפר שירותים תוספת קיבל לא
\2.\* **ADLn השתפר ולא שירותים תוספת לאקיבל
2.1 קבוע
29 מוסברת שונות אחוז

(p < 0.05) מובהק משתנה *

כ^^. והשתפרו שירותים תוספת שקיבלו לאלה כיחס **

.6 וכלוח 32 בעמוד הערות ראה 1
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הסיעוד חוק במסגרת בשירותים שימוש .6

בכלל, המוגבלים הקשישים על הסיעוד חוק של והעקיפות הישירות ההשלכות את שבחנו לאחר
לבחון הסיעוד, חוק במסגרת שירותים מקבלת נהנו אשר הקשישים באותם זה בפרק להתמקד ברצוננו

מהשירותים. שלהם שביעותהרצון ואת מקבלים שהם העזרה את אותם, מאפיין מה

1989 בשנת הסיעוד חוק במסגרת שירותים שקיבלו הקשישים מאפייני 6.1
שירותים לקבל זכאים מהקשישים חלק שונות. מוגבלות ברמות קשישים כוללת המחקר אוכלוסיית
לקבל פנו לא אשר  מאוד מוגבלים חלקם  קשישים היו הזכאים בין גם לא. וחלקם החוק במסגרת
החוק, במסגרת שירותים לקבל פנו לא הס מדוע נשאלו אלה קשישים הסיעוד. חוק במסגרת שירותים
יותר. או אחת סיבה לציין היה ניתן בתשובה בגמלה. אותם מזכה היתה מוגבלותם שרמת למרות
זקוק לא שהוא טען הקשיש ,(44¥0) הסיעוד חוק על ידע לא הקשיש הן: שצויינו העיקריות הסיבות
(£209<) ציבוריים מארגונים עזרה רוצה אינו הקשיש ,(£389<) משפחתו בעזרת מסתדר הוא כי לעזרה

זכאי(>£9()1). לא שהוא הקשיש והרגשת

של לזמינות הקשורים ומאפיינים מוצא) גיל, (מין, הקשיש של דמוגרפיים מאפיינים מידה באיזו בדקנו
על שירותים של איקבלה או קבלה מסבירים המשפחה), של העומס והרגשת משקביתו (הרכב עזרה
את מובהק באופן המסביר משתנה אף נמצא לא רבמשתני בניתוח המוגבלות. לרמת מעבר הקשיש ידי
שירותים לקבל יותר נוטים אשכנזי ממוצא זכאים קשישים כאשר מוצא, מלבד השירותים קבלת
הבדלים שיש משום אס הפנייה, בדפוסי העדות בין משוני נובעים שההבדלים ייתכן החוק. במסגרת
נמצאו בנוסף, מהשירותים. עזרה לקבל לפנות ברצון הבדלים שיש משוס ואס החוק, על מידע בקבלת
בהתארגנות משוני נובעים האזורים בין שההבדלים ייתכן שנבדקו. האזורים בין מסוימים הבדלים
ביותר הטוב המנבא היא הקשיש של המוגבלות שרמת גם מצאנו כצפוי, המקרים. ובאיתור המקומית

הסיעוד. חוק במסגרת שירותים לקבלת

הקשישים עלידי והערכתם החוק במסגרת הניתנים השירותים 6.2
מרכז משקהבית, בניהול עזרה אישי, טיפול הכולל: שירותים של מוגדר סל לספק ניתן החוק במסגרת
מטפלת של הוא ביותר הנפוץ השירות כאמור, בסוגרים. שולטים שאינם לקשישים ספיגה אמצעי יום,
יום, במרכז מבקרים בסקר מהקשישים מעטים רק משקהבית. בניהול ועזרה אישי טיפול שמספקת
החוק במסגרת שירותים שקיבלו הקשישים כל מתוך הסיעוד. חוק במימון ספיגה אמצעי מקבלים או
ספיגה, אמצעי שמקבלים דיווחו ר4¥0 יום, במרכז מבקרים שהם דיווחו אחד אחוז הריאיון, ביצוע בזמן

בית. מטפלת של לעזרה בנוסף אלה שירותים מקבלים ככולם רובם כאשר

עזרה מקבלים שהקשישים נמצא מהמטפלת. עזרה מקבלים הם תחומים באלו הקשישים את שאלנו
.18 בתרשים שמשתקף כפי תחומים במגוון
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חוק במסגרת עזרה שקיבלו הקשישים שיעור :18 תרשים
עזרה תחומי לפי סיעודב991ו

100 r 

80 75

0 אישי טיפול קל ניקיון אר1ר11תמלא1ת קניית יי"י
השאחה כבד נק1ן קלות אר1רו1ח כביסה

מכאן אישי. בטיפול עזרה מקבלים מטפלת, שמקבלים מהקשישים 6A70 שרק לציין רצוי ראשית,
כן והשגחה. משקבית ניהול של בתחום מתרכזת (369cf) מטפלות של מבוטל לא שיעור של שהעבודה
משק בניהול עזרה גס מספקת היא אישי, בטיפול עזרה נותנת המטפלת שבהם המקרים שברוב נמצא,
וניהול אישי טיפול מתן של משולב כתפקיד נתפס המטפלות של תפקידן הסיעוד, חוק בעקבות בית.
ניקיון של היא ביותר הנפוצה שהפעולה נראה, משקהבית ניהול מבחינת הקשישים. של משקהבית
קלות ארוחות בהכנת לקשיש עוזרות גס המטפלות זה). בתחום להם עוזרת שהמטפלת דיווחו (5¥0ד קל
מספקת לא המטפלת בהם תחומים יש מידה באיזו בחנו .(19'#<) מלאות ארוחות בהכנת פחות אך (£409<)

(כולל מהקשישים שכ0^40 נמצא עזרה. בהם לקבל מעוניין דווקא היה הוא ואילו לקשיש עזרה
יש כי ציינו בעצמו) השאלון על לענות יכול היה לא הקשיש כאשר המשפחה בני של תשובותיהם
והכנת כביסה ניקיון, שצויינוהם: העיקריים התחומים עזרה. לקבל מעונייניס היו בהם נוספים תחומים
בתחומים עזרה מעונייניסלקבל חלקם עזרה. שעות ליותר זקוקים הם כי דיווחו כשנישלישים ארוחות.
מקבלים הס בהם בתחומים נוספת עזרה לקבל מעונייניס וחלקם כיוס, עזרה מקבלים הם אין שבהם

אישי. בטיפול כגון  צורכיהם על לענות כדי מספיקה אינה זו אך עזרה,
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בה המידה לגבי שאלות מספר אותם שאלנו מקבלים שהקשישים השירותים איכות את לבחון כדי
כלפיהם. העוזרת או המטפלת של היחס ולגבי העבודה איכות לגבי נוחות, בשעות ניתכת העזרה

.13 בלוח מוצגים הממצאים

מהמטפלת* מקבל שהוא העזרה את הקשיש הערכת :13 לוח
שדיווחו 70
בעיות על השירות עם בעיות

10 נוחות לא השירות את מקבל שבהן השעות
14 מגיעה לא שהמטפלת קורה לפעמים
13 טובה טובה/לא כלכך לא בצורה נעשית העבודה
7 המטפלת של מהיחס מרוצה מרוצה/לא כלכך לא
9 המטפלת עם שפה בעיות

מצבם בגלל ישיר באופן רואיינו לא הקשישים בהם במקרים התומכים תשובות את כוללים הנתונים *
הבריאותי. או המנטלי

עזרה), שעות ויותר נוספים בתחומים (עזרה נוספת עזרה בקבלת הקשישים של לצורך מעבר כי נראה
מסוימות: בעיות על דיווחו הקשישים זאת, עם המטפלת. של מהטיפול בסךהכל מרוצים הקשישים
מודיעים לא אפילו לפעמים כי ציינו מתוכם 40*70) מגיעה לא שהמטפלת לפעמים קורה כי טענו U70
להם המתאימות אחרות בשעות העזרה את לקבל מעדיפים היו 1O£9< בנוסף, מגיעה). לא שהיא לקשיש
ביעילות לפגוע ועלול המטפלת עם תקשורת יצירת על המקשה דבר שפה, בעיות שיש דיווחו 990 יותר.
המטפלת של העבודה איכות על נשאלו הקשישים של התומכים גס כי לציין כדאי בקשיש. שלה הטיפול
מעבודת הן שביעותרצון הביעו התומכים מרבית לקשישים, בדומה אליהם. המטפלת של היחס ועל

אליהם. מיחסה והן המטפלת

אינן שאלה בגלל עוזרת או מטפלת להחליף הצורך היא בהן נתקלים שהקשישים הבעיות אחת
מלווה ההחלפה מהשירות. מרוצים אינם משפחתו ובני שהקשיש בגלל או לעבוד להמשיך מעוניינות
שבקרב נמצא חדש. לאדם הסתגלות של ובקשיים חדשה מטפלת לקבל או למצוא בדאגה לעתים
צריכים היו האחרונה השנה שבמהלך ציינו 48*70 הסיעוד, חוק במסגרת מטפלת שמקבלים הקשישים
הצורך כי מאוד ייתכן בקשיים. מלווה היתה שההחלפה ציינו ,(37*7") מהם גדול חלק מטפלת. להחליף
חייבו החוק להפעלת התקנות סיעוד. חוק יישום של הראשונה לתקופה אופייני היה מטפלת בהחלפת
הפעלת לפני לארגון השתייכות ללא שעבדו רבות מטפלות חברות. עלידי המטפלות של העסקתן את
המטפלת. את להחליף אלא מנוס היה לא ולכן ארגונים עלידי מועסקות להיות הסכימו לא החוק,
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לפי אליהם המטפלת של היחס ואת העבודה איכות את הקשיש בהערכת הבדלים האםקיימים בדקנו
או ציבורית) (עמותה ציבורי לארגון שייכת החברה האס היינו המטפלת, משתייכת אליה החברה סוג

הנ"ל. הסוגים שני בין בהערכה הבדלים נמצאו לא פרטי. לארגון לחילופין

שהשירותים בהרגשתם גם ביטוי לידי באה מקבלים שהם מהשירותים הקשישים של שביעותרצונס
22^0 בנוסף, כך). ציינו מהקשישים (שנישלישים המשפחה בבני תלויים פחות להיות להם מאפשרים
רבה במידה כלכלית מבחינה להם עוזרת הסיעוד חוק במסגרת הניתנת שהעזרה דיווחו מהקשישים

מסוימת. במידה 4870 ועוד
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ודיון סיכום .7

על לענות מסוגלות איכן הקיימות שהתכניות החשש עם ביחד המוגבלים, הקשישים לרווחת הדאגה
הרחבה השירותיםהקיימים. את משמעותי באופן להרחיב שיש להכרה הביאו וגדלים, ההולכים הצרכים
שאושר סיעוד ביטוח חוק היעד. אוכלוסיית בכיסוי והן המסופקת, העזרה בכמות הן להתבטא צריכה זו
הרחבה לאומי, לביטוח המוסד במסגרת ולהבטיח, זה לצורך תשובה לתת נועד 1980 בנובמבר בכנסת
המדינה מחוייבות את משקפת זו החלטה קהילתיים. לשירותים המופנים הכספיים המשאבים של
החוק של המרכזיים היעדים ביותר. הפגיעות האוכלוסייה מקבוצות לאחת בסיסית טיפול רמת להבטיח
אפשרות ומתן המשפחה, בני על המוטל העומס צמצום למענה, זוכים שאינם בצרכים הפחתה הם

הכרחי. לא ממיסוד ולהימנע בקהילה להישאר לקשישים

באיזו דהיינו, מטרותיו, את לממש הסיעוד חוק מצליח מידה באיזו לבחון ניסה כאן שהוצג המחקר
החלתו. בעקבות משפחותיהם, בני ושל המוגבלים הקשישים של חייהם באיכות שיפור חל אכן מידה
מוגבלים הפחות הקשישים בעוד גבוהה, מוגבלותם שרמת לקשישים שירותים לספק מיועד החוק
היה שלא מכיוון החוק. הפעלת לפני אותם שסיפקו ארגונים מאותם שירותים לקבל להמשיך אמורים
לעמוד המחקר של נוספת מטרה היתה אלה, קשישים על הסיעוד חוק הפעלת של ההשפעה מהי ברור
החוק במסגרת שירותים לקבל זכאים שאינם מוגבלים קשישים על החוק הפעלת של ההשפעה על

השונים. מהארגונים שירותים לקבל להמשיך ואמורים

משפחותיהם בני ועל המוגבלים הסשישים על הסיעוד חוס השלכות
הקשישים; שמקבלים השירותים היקף על הסיעוד חוק הפעלת של ההשלכות נבחנו המחקר, במסגרת
על לצורכיהםהיומיומיים; ההיענות מידת על הכללית; ברווחתם מתבטאת שזו כפי חייהם איכות על
והיקפה. מספקים שהם העזרה סוגי ועל בקשיש המטפלים המשפחה בני על המוטל העומס מידת

לבין החוק הפעלת לפני הקשישים מצב בין להשוואה למעשה מתייחס הסיעוד חוק של ההשלכות ניתוח
כלל של וברמה הפרט של ברמה שונות: דרכים בשתי נערכה ההשוואה הפעלתו. לאחר מצבם
1988 בין מוגבל כל אצל שחלו השינויים על מתבססת הפרט ברמת השוואה המוגבלים. אוכלוסיית
המוגבלים אוכלוסיית כלל ברמת השוואה החוק). החלת אחרי (כשנה 1989 לבין החוק) החלת (לפני
לבין 1988 בשנת המחקר אזורי בעשרת מוגבלים קשישים של מדגם של המצב בין השוואה על מתבססת
השירותים סל .(5.1 פרק (ראה אזורים באותם 1991 בשנת מוגבלים קשישים של אחר מדגם של המצב
ואמצעי יום מרכז משקהבית, בניהול עזרה אישי, בטיפול עזרה כולל החוק במסגרת המסופקים
משק וניהול אישי טיפול של בשירות מתבטאת החוק במסגרת העזרה עיקר שבפועל נמצא, ספיגה.
מקבליםאמצעי או יום במרכז מבקרים החוק במסגרת שירותים שמקבלים מהקשישים קטן שיעור בית.
של זמינותו את גס אלא בלבד, העדפה משקף אינו יום במרכז הקשישים של שהשימוש מובן, ספיגה.
חלה ביותר המוגבלים הקשישים בקרב זאת, עם יחד המחקר. מאזורי בחלק קיים היה שלא זה, שירות

יום. במרכזי המבקרים במספר משמעותית עלייה
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אולם התפקוד. רמות בכל בית מטפלת שמקבלים הקשישים בשיעור גידול על מצביעים הנתונים
גם אלא המוגבלות, רמות בכל המקבלים במספר בגידול רק לא ביטוי לידי באה השירותים הרחבת
הקשישים בקרב במיוחד גידול שהיה נמצא, השירות. את שקיבלו לקשישים הטיפול שעות בהיקף
שירותים קיבלו זו מוגבלות ברמת קשישים של יחסית נמוך שיעור פעילויות. 4 עד ב3 המוגבלים
תואם זה ממצא מוגבלים. פחות קשישים בקרב מאשר פחות אפילו החוק, החלת לפני ציבורי במימון
בעיות בגלל הכיסאות" בין ש"נופלים לקשישים באשר המקצוע אנשי בקרב רווחת שהיתה התפיסה את
שירותים (שסיפקו אחד מצד הבריאות ומשרד קופתחוליס בין טיפול למתן האחריות בהגדרת
הקשישים בקרב תשושים. לקשישים שירותים שסיפק הרווחה משרד לבין סיעודיים), לקשישים
שירותים שמקבלים הקשישים בשיעור שינוי חל לא פעילויות) ב65 (המוגבלים ביותר המוגבלים
המסופקות הממוצע השעות מספר אך החוק) הפעלת לפני גם שירותים קיבלו משמעותי שחלק (מכיוון
החוק והפעלת במיוחד, קשים למקרים בעיקר ניתנו החוק הפעלת לפני שניתנו השירותים רוב גדל.
למרות עזרה, בכלל קיבלו שלא חמור פחות במצב מוגבלים לקשישים שירותים לספק אפשרה

מגבלותיהם.

קיבלו שלא לקשישים שירות לתת לפעמים באה ציבורי השירותיםבמימון של שההרחבה עולהמהמחקר
באופן העזרה את שקנו לקשישים שירותים להחליף באה היא ולפעמים כן, לפני פורמליים שירותים
בשיעור ירידה חלה ציבורי, שירותיסבמימון שמקבלים הקשישים בשיעור לגידול נמצאשבמקביל פרטי.
מהקשישים ניכר חלק של דיווחם את תואם זה ממצא בלבד. פרטי באופן שירותים שמממנים הקשישים

החוק. החלת בעקבות כלכלית הקלה הרגישו כי החוק, במסגרת שירותים שקיבלו

הוא הסיעוד שחוק ולמרות ביתיים, שירותים של היעד אוכלוסיית בכיסוי הגידול שלמרות להוסיף יש
מלא כיסוי שאין מהנתונים לומדים אנו המוגבלות, רמות בכל אישי טיפול של בלעדי הכמעט הספק
מוגבלותם שרמת קשישים בקרב החוק. במסגרת שירותים לקבל בפוטנציה הזכאים הקשישים כל של
טיפול של פעילויות יותר או בשלוש מוגבלים (למשל הסיעוד חוק במסגרת שירותים לקבל אותם מזכה
משום אס שירותים, מקבלים אינם היתר השירותים. את למעשה, מקבלים, למחצית קרוב רק אישי),
של קיומו על ידעו שלא משוס ואס בכך, מעוניינים ואינם המשפחה בעזרת מסתדרים הם כי פנו שלא

החוק.

הסיעוד. חוק במסגרת שירותים לקבלת ביותר הטוב המנבא היא הקשיש של המוגבלות רמת כצפוי,
מוצא לפי החוק, במסגרת שירותים אשרמקבלים הזכאים הקשישים בשיעור הבדלים נמצאו זאת, עם
כפריים באזורים הגרים וקשישים אירופהאמריקה ממוצא זכאים קשישים הקשיש. גר בו האזור ולפי
הפנייה בדפוסי העדות בין משוני נובעים שההבדלים ייתכן החוק. במסגרת שירותים לקבל יותר נוטים

מקומית. ובהתארגנות שירותים לקבלת

שבקרב מראה, החלתו לאחר מצבם לבין החוק החלת לפני המוגבלים הקשישים מצב של משווה ניתוח
הלא הצרכים בהיקף ירידה חלה החוק החלת בעקבות שירותים של תוספת שקיבלו הקשישים
הירידה גם המוגבלות, רמות בכל אחידה היתה לא השירותים שתוספת העובדה לאור מסופקים.
בולטת התחומים. בכל חלה לא ואף התפקוד רמות בכל אחידה היתה לא מסופקים הלא בצרכים
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של פעילויות 4 עד ב3 המוגבלים הקשישים בקרב מסופקים לא צרכים על בדיווח הירידה במיוחד
המשמעותי הגידול לאור מפתיע, אינו זה ממצא יותר. עוד המוגבלים לקשישים בהשוואה אישי טיפול
נמצא, זאת לעומת החוק. החלת לאחר שירותים לקבל שהחלו האלה הקשישים בשיעור שנמצא במיוחד
ברוב מסופקים הלא בצרכים עלייה חלה בלבד), לבית מחוץ (בניידות מוגבלים הפחות הקשישים שבקרב
של ציפיותיהם מימוש מאי נובע מסופקים לא צרכים של רב מספר על הדיווח כי ייתכן התחומים.

הסיעוד. מחוק עזרה לקבלת אלה קשישים

מן משמעותי חלק הסיעוד, חוק מהפעלת כתוצאה הקשישים לצורכי בהיענות שיפור שנמצא למרות
כל של כיסוי מהעדר נובע הדבר התחומים. בכל מסופקים לא צרכים על מדווחים עדיין הקשישים
שניתנות טיפול שעות של מספיק לא ומהיקף מחד, שירותים, לקבל בפוטנציה הזכאים הקשישים

מאידך. השירות, את שמקבלים לקשישים

מפקחים כאשר גס הכללית, הרווחה הרגשת לשיפור מובהק באופן תורמת השירותים תוספת כי נמצא
בהרגשה שהשיפור ייתכן התפקודי. במצב שיפור כגון עליה להשפיע העשויים נוספים משתנים על
שמתן גס, ייתכן הכלכלי. במצב מסוים ומשיפור הצרכים של יותר הולם ממילוי נובע הכללית
תמיכה מקבל שהוא הידיעה עקב הקשיש, אצל חרדות ולהורדת הביטחון להרגשת תורם השירותים
הקשיש, לבין בינה קשר שנוצר במידה ובעיקר המטפלת, של הנוכחות עצם כמוכן הצורך. בשעת
שוב, המוגבלים. מהקשישים גדול חלק המאפיינת החברתי והניתוק הבדידות הרגשת על להקל יכולה
את תואם זה ממצא יותר. משמעותי השיפור פעילויות ארבע עד בשלוש המוגבלים הקשישים בקרב

זו. מוגבלות ברמת הקשישים של לצרכים בהיענות המשמעותי השיפור אודות הממצאים

המטפלים המשפחה בני על המוטל בעומס לירידה לתרום אמורה לקשישים פורמליים שירותים נתינת
בין מהתחלופה כלומר מספקים, שהם העזרה בשעות ממשי מצמצום לנבוע יכול הדבר בקשישים.
השירותים ממערכת עזרה שקבלת ייתכן לכך, בנוסך פורמליים. בלתי לשירותים הפורמליים השירותים
מאפשרת והיא בקשיש, לטיפול יחידים אחראים מרגישים שאינם מכיוון התומכים, הרגשת את משפרת
מקבל שהקשיש העובדה עצם כן, על יתר שלו. העדיפויות לפי הטיפוליות המשימות את לחלק לתומך
עליו. המוטל הרגשי העומס על להקל ועשויה התומך של טובה להרגשה תורמת יותר הולם טיפול
העזרה בין יותר טובה מחלוקה תנבע התומכים על המוטל בעומס שההורדה רצוי היה אופטימלי, באופן
שעות בהיקף גדול לצמצום לגרום מבלי זאת, הפורמליים. השירותים שנותנים הסיוע לבין התומך של
יבואו הפורמליים שהשירותים הוא הרצוי המצב שכן התומכים, עלידי לקשיש המסופקות העזרה

לטיפול. כתוספת בעיקר

לקשישים עזרה במתן מרכזי גורם מהוות המשפחות הסיעוד, חוק הפעלת אחרי שגס מלמדים הנתונים
בממוצע שבועיות שעות כ10 בין המוגבל, בקשיש לטיפול רב זמן מקדישות המשפחות התחומים. בכל
לא ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב שבועיותבממוצע שעות לכ45 מוגבלים הפחות הקשישים בקרב
יחד הסיעוד. חוק החלת לאחר העיקריים התומכים עלידי שסופקו העזרה שעות בהיקף ירידה נמצאה
בין תחלופה שהיתה מכאן העזרה. סופקה שבהם התחומים במספר מסוים צמצום חל זאת עם
היקף מבחינת לא אך העזרה תחומי מבחינת פורמליים הבלתי השירותים לבין הפורמליים השירותים
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שלהם העזרה את להעמיק למשפחות מאפשרים הפורמליים שהשירותים כן, אם נראה, העזרה.
עזרה של תוספת מתן מסוימים במקרים מזאת, יתרה להעדפותיהם. בהתאם מסוימים בתחומים
התפקודי מצבו אס למשל, כך, לקשיש. יותר לעזור המשפחה את ולדרבן לעודד אפילו יכול פורמלית
הצרכים בין הפער את להשלים כדי מספיקה איכה הפורמלית בעזרה והתוספת מחמיר, הקשיש של
החמיר שמצבם הקשישים שמשפחות נמצא, העזרה. היקף את מגדילה המשפחה המענים, לבין שנוצרו
שמצבם קשישים של משפחות מאשר יותר שלהן העזרה את הגבירו פורמלית, עזרה של תוספת וקיבלו

פורמליים. שירותים של תוספת קיבלו ולא החמיר

קשישים של התומכים בקרב העומס בהרגשת משמעותי שיפור שהיה כך על מצביעים הממצאים
שעיקר נמצא שירותים. תוספת קיבלו שלא אלה לעומת החוק, בעקבות שירותים תוספת שקיבלו
נובע זה דבר פעילויות. ארבע עד בשלוש המוגבלים הקשישים תומכי בקרב מורגש היה בעומס השינוי
הפעלת לאחר גם זאת, עם יחד זו. בקבוצה במיוחד גדולה היתה השירותים של שההרחבה מכך כנראה
להיות המשיכו מצבו לגבי והחרדה לקשיש הדאגה טיפול. במתן רבים קשיים על דיווחו התומכים החוק,
הצורך על פחות והתלוננו פיזיים קשיים פחות על דיווחו התומכים זאת, עם ביותר. שכיחות בעיות
בידי ברובה נשארת בקשיש לטיפול שהאחריות למרות כי נראה נעימות. בלתי פעילויות לבצע

האינסטרומנטלי. בתחום בעיקר המשפחה על מקלים הפורמליים השירותים המשפחה,

הסיעוד, חוק החלת לאחר המוגבלים הקשישים של מצבם כללי באופן כי מלמד, הניתוח לסיכום,
על בעומס ובהקלה לצורכיהם במענה מתבטא והדבר יותר, טוב החוק, החלת לפני למצבם יחסית
החלת לאחר מסופקים לא צרכים על מדווחים עדיין קשישים של משמעותי שיעור זאת, עם התומכים.
גבוה. עדיין מדי, כבד עליהם המוטל שהעומס המרגישות המשפחות ששיעור נראה, כמוכן החוק.
חלקי הוא השירותים עלידי היעד אוכלוסיית שכיסוי העובדה לאור מפתיעים אינם אלה ממצאים

מספיק. אינו ההספקה היקף השירותים, את המקבלים לאלה וגס בלבד,

מהשירותים שביעותרצון
מתן בארגון השינויים אחד לקשישים. השירותים הספקת בארגון שינויים חלו הסיעוד חוק החלת עס
התוספת רק שלא ייתכן משקהבית. וניהול אישי טיפול של השילוב היה החוק במסגרת השירותים
של מסופקים הלא בצרכים להורדה תרם הזה, הארגוני השינוי גס אלא השירותים, הספקת בהיקף
היו בהם נוספים תחומים יש כי ציינו מהקשישים וחלק מלאה היענות אין עדיין זאת, עם הקשישים.
הס: נוספת בעזרה המעונייכיס הקשישים עלידי שצויינו העיקריים התחומים עזרה. לקבל מעונייניס

ובישול. כביסה ניקיון,

עזרה), שעות ויותר נוספים בתחומים (עזרה נוספת עזרה בקבלת הקשישים של לצורך מעבר כי נמצא,
הערכת של במונחים הן מקבלים, שהם מהטיפול בסךהכל מרוצים משפחותיהם ובני הקשישים הרי
בהערכת הבדלים נמצאו לא אליהם. המטפלות של היחס מבחינת והן המטפלות של העבודה איכות
לעומת ציבוריות), (עמותות ציבורי לארגון השייכות המטפלות עבודת את המשפחה בני או הקשישים

למיניהם. פרטיים לארגונים השייכות המטפלות
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השוה במהלך הקשישים במצב שינויים
מבחינה הקשישים של במצבם זמן לאורך שחלים השינויים את לבחון היתה המחקר של כוספת מטרה

שונות. בקבוצות דיפרנציאליים שינויים על ולעמוד וחברתית, נפשית בריאותיתתפקודית,

מהקשישים %13yy עולה, מהנתונים דינמי. הקשישים של מצבם כי הטענה את מחזקים הממצאים
ביותר המוגבלים הקשישים בקרב במיוחד גבוה היה הפטירות שיעור כאשר השנה, במהלך נפטרו
שבכל נמצא הראשון. הריאיון אחרי שנה ממושך לטיפול במוסדות נמצאו מהקשישים כ1096 בנוסף,
הידרדר מהקשישים חלק של מצבם הכיוונים. בשני הקשישים של במצבם שינויים חלו המוגבלות רמות
לטובה שינוי שיחול הסיכוי ביותר, המוגבלים הקשישים בקרב גם בתפקודם. השתפרו אחרים ואילו
חיים שנשארו מהקשישים רבע שבקרב נמצא למוסד. להכנס שלהם הסיכוי מאשר יותר גדול במצבם,
בקרב ואילו מצב, באותו יותר או פחות נשארו מחציתם התפקודי. במצבם לטובה שינוי היה ובקהילה,
מוגבלים הפחות הקשישים בקרב בעיקר נמצאה החמרה כצפוי, התפקודי. במצבם החמרה היתה כרבע
זאת עם יחד נפטרו.  החמיר שמצבם ביותר המוגבלים הקשישים מבין שאלה להניח שסביר מכיוון זאת
ובקהילה בחיים נשארו אשר ביותר, המוגבלים מהקשישים משליש למעלה של במצבם כי לציין מעניין

שיפור. חל

את בחנו התפקודי, מצבו עלפי נקבעת החוק במסגרת שירותים לקבל הקשיש שזכאות מכיוון
עלידי זכאים, ולא זכאים קבוצות. לשתי המוגבלים את חילקנו שלהם. הזכאות במצב שחלו השינויים
החוק במסגרת זכאות לקביעת הלאומי הביטוח את שמשמש התלות מבחן של לזה דומה ניקוד מתן
ובשנת 1988 בשנת זכאי נמצא דומה שיעור בחיים, שנשארו הקשישים שבקרב עולה, מהסימולציה
לשינויים גרמו הקשישים של במצבם בינתיים שחלו ששינויים נמצא, אולם 46701בהתאמה. 4870 ,1989
1989 בשנת זכאים לא ונמצאו השתפרו 3270,1988 בשנת זכאים שהיו הקשישים מתוך כך, בזכאותם.
שקיימים לזכור יש .1989 בשנת זכאים להיות הפכו 2570 ,1988 בשנת זכאים היו שלא הקשישים בקרב
ביטוח במסגרת האחיות עלידי הזכאות קביעת לבין הסקר במסגרת הזכאות קביעת בין הבדלים
הקשישים בקרב זמן לאורך הצפויים השינויים לגבי אלה מממצאים להסיק ניתן לא ולכן הסיעוד,

השינוי. דפוסי לגבי אינדיקציה מהם לקבל ניתן כן אך זכאים, והלא הזכאים

המשפחתי במצבם שינויים חלו לא שנה שבמהלך נמצא הקשישים, במצב אחרים לשינויים בהתייחס
מהקשישים כ1596 מהקשישים. m< בקרב המגורים בדפוסי שינויים חלו כן זאת, לעומת הקשישים. של
מאלה וכי#<5 החמיר, התפקודי שמצבם קשישים אצל בעיקר נוספים, אנשים עם לגור עברו לבד שגרו

מכן. לאחר כשנה לבד גרים נוספים אנשים עם שגרו

הולם מעכה לתת כדי הקשישים של מצבם על שוטף מעקב בביצוע הצורך על מצביעים אלה נתונים
אחד לפיהן המטפלים, המקצוע בעלי שמשמיעים הטענות את מחזקים הנתונים המשתנים. לצורכיהם
עלמנת תכופים שינויים בה לבצע הצורך הוא ויישומה טיפול תכנית בבניית הכרוכים הקשיים
לאלה המסופקת העזרה את להעמיק צורך יש הקשיש. במצב החלים המהירים לשינויים להתאימה
יש במקביל המסופקים המענים לבין צורכיהם בין נוספים פערים יצירת למנוע כדי החמיר שמצבם
שהחלימו משום אם שיפור, אצלם שחל לאלה הטיפול בתכנית שינויים של האפשרות את לבחון צורך

שקיבלו. השירותים בעזרת שהשתקמו משום או כלשהי, אקוטית מפגיעה
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Abstract

Concern for the welfare of the disabled elderly, together with concern that existing
services are insufficient to meet growing needs, has led to the realization that services
must be significantly expanded. Both the quantity of services provided and the coverage
of the target population will have to be increased. The Community LongTerm Care
Insurance Law (CLTCI Law), ratified by Israel's parliament in 1980, and implemented
in 1988, was intended to meet this need, and to ensure an increase in the financial
resources earmarked for community services in the framework of social security (the
National Insurance Institute). The law's primary aims are to ensure appropriate care for
the disabled elderly, reduce the burden on primary caregivers, and enable the elderly to
remain in the community and avoid unnecessary institutionalization.

The study, the results of which are presented here attempted to examine the degree to
which the CLTCI Law realized its stated aims: How far it has helped increase the
degree to which the needs of the elderly and their families are being met. The study
sought answers to questions raised during the discussions that preceded final formulation
of the law: Do services provided under the law significantly contribute to meeting the
needs of the elderly and their families? What are the implications of implementation
of the law for disabled elderly who are not eligible for services under the law? To what
extent does the addition of formal services supplement informal assistance to the elderly,
and to what extent replace it?

This study was based on the followup of a representative sample of disabled elderly
living in 10 areas in Israel, defined as women aged 60+ and men aged 65+ according
to eligibility criteria for the receipt of services. Data were collected in three stages:
through an interview conducted in 1988, prior to implementation of the law; through a
second interview conducted one year following implementation of the law; and through
a third interview conducted approximately three years after implementation of the law.

The study population comprised elderly at varying levels of disability. For the purposes
of the study, four levels of disability were defined: (a) elderly disabled in mobility outside
the home, but able to perform activities of daily living (ADL) independently; (b) elderly
disabled in one or two ADLs; (c) elderly disabled in three or four ADLs; and (d) elderly
disabled in five or six ADLs.



Implications of the CLTCI Law on the Extent of Coverage of Disabled Elderly
The implementation of the law significantly increased the proportion of elderly at all
levels of disability receiving formal services. There was an increase in both the number
of those at all levels of disability receiving services and in the number of hours of care
provided. There was an especially noticeable increase in the number of elderly disabled
in three to four ADLs receiving services, probably because a relatively small number of
elderly at this level of disability  fewer than those with less disability  were receiving
publiclyfunded services prior to implementation of the law. This finding corroborates
the perception of professionals that, piror to implementation of the law, elderly at this
level of disability frequently "fell between the cracks", due to the difficulty of dividing
responsibility for care between sick funds and the Ministry of Health (which provided
services to the nursing elderly), and the Ministry of Labor and Social Affairs (which
provided services to the frail elderly). There was no change in the proportion of severely
disabled elderly receiving services, as a significant proportion of them were receiving
publiclyfunded services piror to implementation of the law. In other words, prior to

implementation of the law, the majoirty of services were provided to the severely
disabled; implementation of the law made possible the provision of services to less
severely disabled elderly who had not previously received services.

Despite this increased coverage of the target population, not all of the elderly potentially
eligible to receive services under the law are actually receiving them. Three years after
its implementation, only half of those whose level of disability makes them eligible to
receive services under the CLTCI Law are actually receiving them. The remainder do
not receive services either because they have not applied for eligibility, they receive all
the assistance they require from family members, or because they do not know about the
law.

Implications of the CLTCI Law on the Appropirateness of Care and on Sense

of Wellbeing
A comparative analysis of the status of disabled elderly prior to and following
implementationof the law reveals that elderly receiving additional services under the law
have experienced a decline in the extent of unmet needs. The decrease in the proportion
of elderly disabled in three or four ADLs reporting unmet needs is particularly
significant. This is not surpirsing, given the significant increase in the proportion of these
elderly who began receiving services with implementation of the law.

In addition, disabled elderly reported an improved sense of wellbeing following
implementation of the law. Again, elderly disabled in three to four ADLs expeirenced



the most significant improvement. Improvement in sense of wellbeing may be a result
of more appropriate care, and of the concomitant reinforcement of a sense of security
and reduction in feelings of anxiety. In fact, the very presence of a home care worker,
particularly one who has a good relationship with her elderly client, can mitigate the
loneliness and social isolation typically felt by a large number of disabled elderly.

Despite the increase in appropriateness of care resulting from implementation of the
CLTCI Law, a significant proportion of the elderly still reported having unmet needs in
all areas. This is both because not all of the elderly potentially eligible to receive
services are receiving them, and because the number of hours of care provided is still
insufficient.

Implicationsofthe CLTCI Law on Family Membersof the Elderly: Burdenof Care and
Extent of Assistance
Provision of formal services to the elderly is meant to lessen the burden on family
members caring for elderly relatives. Ideally, this should be accomplished through an
efficient division of responsibility for care between formal and informal services, which
would not cause a significant reduction in the quantity of the latter. In other words,
formal services should supplement informal care, rather than substitute ofr it.

The findings show that even following implementation of the CLTCI Law, families
provide a significant proportion of care to the elderly in all areas. Families may devote
from an average of 10 hours of care per week to less disabled elderly relatives to an
average of 45 hours of care per week to severely disabled elderly relatives. There was
no decline in the number of hours of assistance provided by primary caregivers following
implementation of the law. However, there was a reduction in the number of areas in
which families provided assistance. This would indicate some change in the areas of
assistance covered by formal and informal services, respectively, if not in the number of
hours of assistance provided. It seems that coverage of some areas by formal services
enables families to intensify the care they provide in other areas, according to their
preference.

There was a significant reduction in the sense of burden felt by caregivers of elderly
receiving additional services under the law, as compared with caregivers of elderly who
were not receiving additional services. However, even following implementation of the
law, caregivers reported difficulties in providing care. Concern for the elderly relative
and anxiety about his condition continued to trouble caregivers. Nevertheless, caregivers
reported having fewer physical difficulties, and complained less of the need to perform



unpleasant tasks. Thus it seems that although responsibility for care of the elderly
remains with families, the provision of formal services lessens their burden, particularly
in instrumental areas.

Satisfaction with Services Provided under the CLTCI Law
The implementation of the CLTCI Law brought about changes in the organization of
provision of services to the elderly. One of these changes was the integration of personal
and home care services. It is possible that this organizational change, as well as the
addition of services, contributed to the reduction of the elderly's unmet needs.
Nevertheless, it should be remembered that not all of the elderly's needs are being met.
Some of the elderly cited additional areas in which they would like to receive assistance
from their home care worker, specifically cleaning, laundry, and cooking.

Aside from their desire that additional needs be met, the elderly and their families were
generally satisfied with both the quality of care provided and the attitude of the home
care workers. There was no difference in the level of satisfaction of the elderly or their
families with home care workers from public, as opposed to private, organizations ז0
associations.

Changes in the Status of the Elderly duirng the Year
As this was a followup study, it facilitated an examination of changes in the status of the
elderly. The data indicate that 139cf of the elderly died during the year; the death rate
was particularly high among the severely disabled. In addition, 109b of the elderly had
been placed in longterm care institutions within one year of the first interview.1 These
findings reinforce the belief that the elderly's status is dynamic: At all levels of disability,
the functional status of some of the elderly deteriorated, while that of others improved.
Onequarter of the elderlywho remained in the community experienced an improvement
in functional status, half of them maintained the same functional status, and onequarter
of them experienced a decline in functional status. The data thus indicate a need iox

continuous followup of the status of the elderly, so that their changing needs may be
appropriately met.

1 The changes in the status of the disabled elderly were examined only after one year. and not after three Sears> because when
mortality and institutionalization rates are high, it is impossible to identify changes in disability after so 1on6 a peirod
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