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פתיחה

על לכולם מודים אנו המחקר. של השונים בשלבים מעורבים היו רבים אנשים

לנו. שנתנו העידוד ועל עצותיהם עזרתם,

הרעיונות כניסוח רבות ותרם המחקר את שיזם מור, וינסנט לד"ר מיוחדת תודה

לנדאו רונית סטטיסטי. יעוץ סיפקו נורדהייס ומשה פרץ אריק פרופ' המרכזיים.
את בתכנות. סייעה שניטקה וינה ובניתוחם, הנתונים באיסוף סייעו פוזנר ורחל

ואתי פרחי דורית פורמלו. קתי בעזרת לוקרד גיו ערכו הדו"ח של האנגלי הנוסח

באנגלית. בהדפסה סייעה אלון ובלהה העברי, החומר ואת השאלונים את הדפיסו מזור
הישראלית. האגודה דרר שהתקבל פורד, קרו של מענק ידי על נתמך המחקר

.(1981 מאי ,10 מס' פורד קרן (מענק וחינוך מחקר לקרנות

וגיני פוזנר רחל ידי על ונערר נוימן חנה בידי לעברית תורגם המונוגרף

רוזנפלד.

התכוונו העברית בגירסה האנגלי. המונוגרף של קיצור הוא העברי הנוסח

שדה. עובדי והן חוקרים הן גדול, קוראים לציבור וממצאיו המחקר תאור את להביא

הקורא הטכנימתודולוגי. הפירוט וצומצם קטעים מספר זו כגירסה הושמטו כר, עקב

האנגלית.* לגירסה מופנה המחקר של המלא בנוסח המעונייו

* Informal Support for the Elderly: Social Networks in a Jerusalem
Neighborhood  Judith T. Shuval, Rachel Fleishman 5 Amir Shmueli,
Brookdale Institute of Gerontology, November, 1982.
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וסיכום הקדמה :1 פרק

חומריים, צרכים המספקות חברתיות רשתות של במסגרת חיים כולם האד0 בני
הזקוקים לקשישים במיוחד חשובות כאלה רשתות מסוימים. ופסיכולוגיים חברתיים

וחומרית. חברתית פסיכולוגית, לתמיכה ויותר יותר
בקנה מאורגנת פורמלית, תמיכה מערכת להתפתחות עדה בדורנו הרווחה מדינת

ידי על בעבר שמולאו המסורתיים התיפקודים את להחליף או להשלים שמטרתה רחב, מידה

פי על פועלות ולאפורמליות פורמליות תמיכה מערכות חברים. או שכנים משפחה,

ובמגוון שונים בזמנים שונים, תפקידים בביצוע לקשישים לסייע זו בצד זו רוב

במישור והן התיאורטי במישור הן בהירות, חוסר קיימת זאת, עם יחד דרכים.

האופטימלית. התפקידים חלוקת לגבי המעשי,

מסוימים ליקויים שקיימים כיום ברור תהא, אשר התפקידים חלוקת תהא אך

בולטת הפורמליים. הארגונים ידי על הניתנים השירותים של ובכמותם באיכותם

כן כמו והרווחה. הבריאות שירותי של ומאמירה ההולכת אחזקתם עלות במיוחד
שארגונים השירותים בקרב יעילות חוסר גם ולעתים לקוי תיפקוד של בעיות קיימות

בביקורת ביטוי לידי באה מהלקוחות חלק של רצונם אישביעות לקשישים. מספקים אלה

שירותים המספקים המקצוע בעלי מביו רבים אלה. פורמליים שירותים כנגד המועלית

הפורמליות. התמיכה מערכות של ויעילותם עלותם אופיים. לגבי שאלות הם אף מעוררים

בטיפול הצורר את לספק לאפורמליות תמיכה מערכות של ביכולתן איו כי אף

אינטימיות, כגון יותר אישיים צרכים לספק שתוכלנה כך בנויות הן טכני, או יקר

לפרט ובמיוחד לפרט, רבה חשיבות בעלי שהינם אמוציונלית, ותמיכה סולידריות
בעלות טיפול מספקות הלאפורמליות שהרשתות כללי, באופן לומר ניתן הקשיש.

לקשיש גבוהה אישית מחויבות בעלי מאנשים מורכבות הן וכי יותר, נמוכה כוללת

הנתמך.

הלאפורמליות התמיכה מערכות של נכונותן לגבי השערות מועלות פעם מדי

לזהות נוכל פיו על ביותר מועט מידע בידינו מצוי כה עד אך העזרה, בהגשת להתמיד
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הקשישים. בצורכי החלים לשינויים להיענות הרשת של כוחה את המנבאים הגורמים את

חד אינם והלאפורמליות הפורמליות התמיכה מערכות בין והאיזון היחס כן כמו

האפשריים השונים והשילובים הרצוי האיזון לגבי מדיניות לקבוע צורך יש משמעיים.
התמיכה. מערכות סוגי שני בין

תפקודן את בקשישים, התומכות רשתות של החברתי אופיין את כוחן זר, מחקר

הגורמים זיהוי בעתיד. הקשישים של גדלים צרכים על לענות יכולתן את וכן הנוכחי
בדיקת את מאפשר זו תמיכה לספק ובנכונותם הרשת חברי ברצון הקשורים העיקריים

מגישיה. על להקל או התמיכה את לעודד המכוונים ותמריצים תכניות מספר של ההשפעות

הלאפורמליים התומכים בין תפקידים מאזן לתכנון בסיס להוות יכולים המימצאים
לקשישים. שירותים המגישות הפורמליות הסוכנויות לבין

היא העיקרית מטרתו בירושלים. בקעה בשכונת הגרים בקשישים מתמקד המחקר

אף או להמשיך ועזרה, שירותים כיום המגישים הרשת, חברי של נכונותם את לחקור

מוגדרת זו נכונות מתרחבים. צרכים של עתידיים במקרים בקשישים התמיכה את להגדיל

עתידיים לצרכים הרשת חברי תגובת על ללמוד ניתן מהם פריטים סדרת באמצעות

הנתמכים. הקשישים של מוגברים

ידי על המזוהים העוזרים משלושת המורכב התומכים גרעין היא הניתוח יחידת
רואיינו הראשיים ועוזריהם קשישים 203 בן מדגם עבורו. ביותר כחשובים הקשיש

הרטתות מאפייני של תיאור מביא המחקר לניתוח. האמפירי החומר את וסיפקו ב1980

פעילותן. להמשך בסיכויים הקשורים החברתיים הגורמים ובדיקת

שישה הכולל רבמשתני ניתוח באמצעות נבחנת התמיכה המשך סבירות מידת

המשאבים ומאפייניו, הקשיש משאבי שנוסח: התיאורטי למודל בהתאם משתנים של סוגים
אינסטרומבטל'י תוכן התומכים, גרעין של מבניים מאפיינים התמיכה, רשת גרעין חברי של

עצמם לבין העוזרים בין היחסים מאפייני ועוזריו, הקשיש בין היחסים של ורגשי

בעבר. הלאפורמלית מהרשת הקשיש ידי על שהתקבלה והעזרה

הגשת המשך סבירות של העיקרי המנבא היא בעבר עזרה כי מראים המימצאים

לקשיש. העזרה במתן ההמשכיות תאוריית את מאושש זר, קשר בעתיד. והגדלתה תמיכה
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התמיכה, המשך סיכויי על מובהקות השפעות איו התומכים גרעין ולמשאבי הקשיש למשאבי

קשישים עליהם. מובהקת השפעה בעלי גורמים מהווים היחסים ותוכן הרשת מבנה אך

סיכויי עם רשתות בעלי נמצאו מקבלים) מאשר יותר (נותנים חיובי חליפין מאזן עם

ביו הן יחסית, גבוהה רגשית איכות נמצאה בהן רשתות גם וכך גבוהים, תמיכה המשך

את מחזקים אלו מימצאים עצמם. לביו התומכים בקרב והן התומכים וגרעין הקשיש

בגורמים כתלויה העתידית התמיכה סבירות את המנסח המחקר, של הבסיסי המודל

ההמשכיות. ותאוריית רשתות ניתוח החברתי, החליפין מתאוריית הנובעים
נתבקשו הגדלתה, או התמיכה המשך סיכויי הגדלת אפשרויות על לעמוד כדי

על ולהקל התמיכה לעידוד תכניות מספר על להגיב הראשיים התומכים

כ*60 של קשה" "אגוז קיים כי מעידים המימצאים משאביהם. הגדלת באמצעות מגישיה

אחת לאף בתגובה הקשיש עם יחד לגור מוכנים שאינם בנפרד, הגרים הראשיים מהתומכים

בפניהם. שהוצגו מהתכניות
הם הצפויים הבולטים הקשיים הקשיש, עם בצוותא לגור המוכנים העוזרים בקרב

התומכים בקרב הקשיש. של התפקודי ממצבו הנובע ועומס פרטיות אבדן דיור, צפיפות
וכיסוי חודשי תשלום המציעות אלו היו העדיפות התכניות הקשיש, עם בהווה הגרים

בעלי הם פגיעים קשישים של תומכים כי נראה כללית הקשיש. של הבריאות הוצאות כל

לקרוביהם ומגורים תמיכה לספק למאמציהם ותמריץ חיצוני בתגמול הגבוה הצורך

לבטל עשויות הן לתמיכה, נכונות ליצור מסוגלות אינן שהתכניות אף על הקשישים.

את להגדיל וכך עוזריו ושל הקשיש של מוגבלים ממשאבים הנובעים ומעצורים מחסומים

בעתיד. הגדלתה ואף התמיכה המשך סיכויי



s 

ותאורסי מדעי רקע :2 פרק

הקדמה 2.1

על שמירה לבין מתמדת חברתית תמיכה ביו קשר שקיים לכך, הוכחות קיימות
כאשר ומחלות מצוקה לשאת יותר קל הקלתם. או שונים משברים ומניעת טובה בריאות

כתוצאה כלליים חיסוניים מיכניזמים מתפתחים קרובות ולעתים קשריתמיכה, קיימים

משפיעים הם .(pilisuk and froland ,1978] חברתיות תמיכה רשתות של מטיפוחם

את למתן שתפקידו הגנה" "מנגנון למעין מכך, כתוצאה ההופך, ההתמודדות, כושר על

הפסיכיאטריים הסימפטומים את ולהפחית היומיום בחיי האירועים השפעות

.(PATTISON AT al. ,1979)

הפרט. על שלילית השפעה לכך יש רופפים, הם התומכים הקשרים אם כן, על יתר

תאונות, לב, מחלות לבין תמיכה רשתות של חוסר או אובדן בין קשר שקיים ידוע
פסיכיאטריים חולים בבתי אישפוזים של יותר גבוה ואחוז כיבקיבה התאבדויות,

חברתית שוליות בין הקשר נחקר כן כמו .(lewis et al . ,1976 ;cassel ,1976)

.(hammer ,1963 ;tqlsdorf ,1976) וסכיזופרניה שחפת לבין
הולכת הקשישים של עצמאותם כאשר במיוחד מכריע תפקיד החברתית לתמיכה

אנשים ומצטמצמת. הולכת לכן קודם מורגלים היו אליה החברתית והסביבה ופוחתת

בידוד התמצאות, חוסר לגימלאות, פרישה אלמנות, כגון משברים עליהם שעוברים

איטפוז כגון חדשים, למצבים הסתגלות למצוקה. יותר מועדים הם גופנית, ומוגבלות

מימים בהם הטבועים שההרגלים הקשישים אותם לגבי איום מהווה למוסד, כניסה או

גמישותם. את מגבילים ימימה

הלאפורמליים התומכים סוגי 2.2

והלאפורמליות הפורמליות הקבוצות ביו התפקידים כחלוקת לדון בבואנו
,litwak and figuera) אלה חילופיים ארגונים של הטבעי במבנה להתחשב עלינו
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של מנוגדים בקטבים נמצאים פורמליים וארגונים ראשוניות קבוצות .(1973 ,1970

במגע מאופיינות הראשוניות הקבוצות והלאארוידות. האחידות במשימות הטיפול רצף

לא תפקידים ובעלת אמצעית בלתי יחסים ובמערכת קטנים בממדים וממושך, ישיר

הדורשות ולאאחידות לאטכניות משימות לבצע מיטיבים אלה קבוצות חברי מוגדרים.
תרופות. ומתן בבית יומיומיות ארוחות הכנת חירום, בשעת ראשונה עזרה כגון גמישות,

מעבדה, בדיקות כגון ואחידות טכניות משימות לבצע מיטיבים פורמליים אירגונים

. (dono et al. ,1979) ארוך לטווח ממושך וטיפול רנטגן צילומי
זוג, בני משפחה, בני של הלאפורמלית התמיכה במערכת מתמקד הנוכחי ipnnn

תכופים בקשרים הקשישים באים שעמם העיקריים האנשים הם אלה ושכנים. חברים

תמיכה קבוצות וחומרית. רגשית תמיכה לקשישים להעניק שביכולתם אלה והם ביותר,
התמיכה. בתהליך מסוימות משימות למלא אותם המכשירים שונים במאפיינים ניחנות אלה

השתייכות היא המשפחתית הקרבה של ביותר הבולטת התכונה  מטפחה א.

עשויה גיאוגרפית ניידות כי 9* . (litwak and szelenji ,1969) לקבוצה קבועה

ביניהם. הקשר נשמר המקרים, ברוב זאת, בכל משפחה, בני כין ניכר מרחק לידי להביא

להתמודד המשפחה בני מיטיבים רבתדורות קבועה חברות של לקבוצה שייכים בהיותם

מחלה בעת טיפול כגון ארוך, לטווח בהתחייבויות הכרוכות טכניות לא משימות עם

במגע תמיד נמצאים אינם המשפחה שבני מכיון ואולם, . (sussman ,1979) ממושכת

dono et al.) פתאומיים חירום במצבי ביעילות לטפל באפשרותם איו הקשישים, עם ישיר

.(1979

הקבוצה של הקלאסיות התכונות כל את מגלם הנשוי הזוג  בניזוג ב.
מסוגלים הזוג בני אמצעי. בלתי ומגע ארוך לטווח התחייבות מבחינת הראשונית,

משמעות, בעל אינו הזמן בהן משימות או ארוך לטווח משימות של רחב מגוון למלא

הם שונים, גילים בני הינם הנשוי הזוג בני כאשר קרבה. הדורשות משימות וכן
ואולם שונה. גיל לקבוצת המתאימות מיומנויות המצריכות משימות גם למלא מסוגלים
מאשר יותר הדורשות משימות לבצע ביכולתם אין המשאבים: מבחינת מוגבלים הזוג כני
לגרום העלולות משימות למלא מסוגלים אינם הרגשית, מעורבותם בשל וכן, אחד, אדם
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או בסתירה העומדות משימות בביצוע מתקשים הם כך, עע בנוסף כאב. או צער לקשיש

הקשיש. של המקויבלות לנורמות בניגוד
מבחינת הארורות הראשוניות הקבוצות מסוגי נבדלים החברים  חברים ג..

מתאם קיים חופשי, באופן נבחרים שהחברים מכיון והרגשית. האישית הבחירה ריבוי
ותיקים, חברים במיוחד חברים, ותפקיד. מעמד גיל, כגון תכונות של יותר גבוה

לעצם בנוסף תמיכה, של רצף לו להעניק ביכולתם ולכן הקשיש של הרקע את מכירים

קרבה הדורשות משימות בקביעות למלא ביכולתם איך ואולם ממושכת. שבידידות ההנאה

להיות ביכולתם אין הקשיש, לבין בינם הגילים סמיכות בשל כן, כמו גיאוגרפית.
. Cdono et al. ,1979) יותר צעירים אנשים של מיומנות הדורשות המשימות באותו לעזר

לבצע להם מאפשר השכנים של ההדוק והמגע הגיאוגרפית הקרבה  טכנים ד.
השכנים, הכשרה. חסרי אנשים ירי על להתבצע יכולים והם במידה חירום משימות

בהיעדרות הבית על השגחה כגון משימות לבצע מיטיבים תגובתם, למהירות בנוסף

קרבת בשל זאת וכל סגורות, שהחנויות בעת מזוך אספקת או הודעות קבלת הקשיש,

ארוך. לטווח התחייבות הדורשות משימות למלא נכונים היו כי להניח קשה המגורים.

התומכים? הם טי 2.3

עצמה המשפחה משמשת המשפחות, בעלי הקשישים מרבית שלגבי לדעה, תימוכין יש

חירום או מחלה בעיתות ולסיוע לחברות רגשית, לתמיכה לחיבה, עיקרי מקור

.(CANTOR ,1975 ;SILVERSTONE ,1978 ;KULYS $ TOBIN ,1980 ;SHANAS ,1979)

הקשר הרי ונכדיהם, בניהם עם להתגורר מרבים הקשישים אין מתועשות בחברות כי אף

אכן המשפחה שבני עולה המחקרים ומן חזק, עדיין הוא והילדים ההורים בין הרגשי

מחלה. בעיתות במיוחד לקשישים, עוזרים

המשפחה של יכולתה כדבר בהנחה תומך הביןדוריים הסיוע דפוסי ריבוי

השימוש ידי על וזאת גיאוגרפית, קרבה אין כאשר גם גיבושה על לשמור המורחבת

;shanas et al. ,1968 ;lebowitz ,1978) מודרניים ותחבורה תקשורת באמצעי

מבני מי ברור לא כן פי על אף . (litwak <$ szekenji ,1969 ;sussman ,1965
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על המצביעים מחקרים יש ומשבר. מצוקה בזמן הקשיש לעזרת נרתם המורחבת המשפחה

תפקיד ממלאים אחרים משפחה שבני בעוד לקשישים, ביותר האיתנה התמיכה כספקי הבנים

.( SHANAS ,1979 ; SUSSMAN ,1979 ; CANTOR ,1975 ; LOPATA ,1979) משני

ואת המשפחה בני שממלאים השונים התפקידים את דיוק ביתר להגדיר רצוי

מהם אחד שכל התמיכה וכמות סוג של במונחים ושכנים, חברים שממלאים התפקידים

הבאות: השאלות מן לחלק תשובות תספק כזו הגדרה להעניק. מוכן
בנים ממלאים האם או המשימות, סוגי אותם את ממלאים הקרובים סוגי כל האם

אחד כל עם הקיימת היחסים למערכת בהתאם מסוימים תפקידים אחרים וקרובים אחים

מהם? ואחד

ומשכנים? מחברים בעזרה משפחה בני ידי על הניתן הסיוע את להמיר אפשר האם

לא מקבוצות בסיוע פורמליים ארגונים ידי על הניתנת עזרה להמיר אפשר האם

פורמליות?

תיאורטיים שיקולים חברתיות: רשתות ניתוח 2.4

הקשרים של במונחים אנשים של בהתנהגותם עוסק חברתיות רשתות ניתוח

לביו בינם אלה אנשים של בקשרים וכן אחרים, אנשים קבוצת עם שלהם האישיים

.(mitchell ,1973) אחרים ועם עצמם

הגישה שונות. בתאוריות מקורו חברתיות רשתות לניתוח שונות גישות

כאל חברתית התנהגות אל מתייחסת (סטרוקטוראליתפונקציונלית) המבניתתיפקודית
ההסכמה את המגבירים וערבויות ערכים על המושתתים ותפקידים מצבים של מערכת

נורמות בין בוחרים האדם בני אחרת, גישה לפי .(bott ,1957) האיזון ואת הכללית

,boissevain) חברתית רשת של במסגרת האישית לטובתם אותם ומפעילים מנוגדות,
.(1974

,boissevianj החברתי החליפין לתיאוריית גם קשור חברתיות רשתות ניתוח

הכרוך יחסים של מסוים כסוג מוגדר "חליפין" minn .Cfischer ,1979 ;1974
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על בא  אלה מצופות תגובות ובהעדר אחרים, של תגובות על כגמול הנעשות בפעולות

קווי לעצמן ובוחרות לתגמולים המצפות הפועלות, הדמויות . Cblau ,1964) סיומו
מיחסיהן הוצאות) מינוס (תגמולים רווחים להפיק כמבקשות נתפשות חילופיים, פעולה

בכבוד או בהערכה חברתי, במעמד בכסף, להתבטא יכולים אלה תגמולים אחרים. עם

ובכניעה.

הצד התנהגות את מעריך אחד שצד היא, החליפין תיאוריית של הבסיסית ההנחה

.למרות כמשאב מוגדרת הערכה המעוררת בצורה להתנהג היכולת בהתאם. לו וגומל השני

בין ארוךטווח תהליך רוב פי על קיים מיידי, ברתגמול בהכרח אינו חליפין שכל

סבירים זמן בפרקי צד לכל התגמולים מתרחשים שבו האחר, וה"אני" ה"אני"

.(EMERSON ,1976)

מספר. בעיות מעורר חברתיות רשתות ניתוח לגבי החליפין תיאוריית יישום
בגדר נשארים השונות) החליפין צורות (שקלול החליפין ומדידת תיפעוליות הגדרות

על בעבר שבוצעו חליפין פעולות של השפעתן באבחון נעוצה הבעיות אחת בעיה.

המנבא מהמחקר ניכר שחלק מכיון ובעתיד. בהווה ההתנהגות לגבי המשתתפים ציפיות
מעבדה, מניסויי ממצאיו את שואב חליפין של במונחים האנושית ההתנהגות את והמסביר

;stolte and emerson ,1979) מורכבות חברתיות לסביבות מתאים שאינו ייתכן
.(VAN VELZEN ,1973

מאשר לתגמולים יותר רבה חשיבות מייחס חליפין בתהליך המשתתפים אחד כאשר

איזון מחוסר נובע הכוח הכוח. משתנה  נוסף גורם לניתוח מצטרף האחר, המשתתף

לאחרים הדרושים שירותים על שולט אחד אדם כאשר .( dowd ,1975) החברתי בחליפין
;blau ,1964) פעולה בשיתוף הצרכים סיפוק מהתניית כתוצאה כוח בידו מצטבר

כל דהיינו, המשאבים, על השליטה הוא הכוח להפעלת מוקדם תנאי .(emerson ,1976

חברתי). מעמר כישורים, ידע, (כסף, כתגמול לחליפין השותף כעיני שנתפש מה

בצמצום קשורות ההזדקנות של העיקריות שהבעיות לראות ניתן זו מבט מנקודת

לחליפין יותר פחותה במידה חומריים משאבים עומדים הקשישים לרשות שהרי המאשבים,

החברתית מעורבותם את .(harel et al. ,1975 ;kreps ,1970) צעירים לאנשים מאשר
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החברתיים. משאביהם כהצטמצמות לראות ניתן הזקנים טל המופחתת

כן העבר, תרומות על בעיקר החליפין תבניות מבוססות המסורתיות בתרבויות

בת בחברה חליפין זאת, לעומת בעבר. הקשיש של לפעולותיו כהווה הערכה שקיימת

שהמשאבים כר ,(clark ,1969) עתיד ושל הווה של מבס מנקודת בעיקר נתפש זמננו,
שלהם החליפין מערך את לבסס ביכולתם ואין יחסית מוגבלים הקשישים לרשות העומדים

זו תופעה העבר. מן זכויות צבירת קיימת שבו מצב ייתכן זאת, עם יחד העבר. על

נתקבל בעבר כאשר בהווה ביטוי לידי ובאה החברתית", האחריות כ"נורמות ידועה

החברתי החוב והמשכיות ההדדית האחריות נורמת מחויבות, הקשיש. מן סיוע
. Cadams ,1967 ;gouldner ,1960) החברתיות הרשתות בהבנת חשוב תפקיד ממלאים

שהקשישים מצא קהילות שתי של הקשישים בקרב הדדיים יחסים דפוסי של מחקר

נחותה כוח עמדת על המרמזת עובדה להם, מעניקים שהם ממה יותר מבניהם מקבלים

קרובים עם שלהם החליפין יחסי גיסא, מאידך בניהם. לעומת הקשישים של יחסית

להזדמנויות זכו שהקשישים כר יותר, מאוזן בסיס על הושתתו ושכנים, חברים אחרים,

. (kahana ,1974) לאחרים כהיכר, ידי על חשובות כוח

החברתית הרשת הגדרת 2.5

נקודות של פזורה כאל חברתית רשת אל להתייחס ניתן אחד הפשטה במישור

החברתיים היחסים הם שביניהן החיבור וקווי האדם בני הינן הנקודות מחוברות.

יחסים של שונים באזורים להבחין ניתן זו בדרך תקשורתי. זרם מעגל המזכירים
מדרגת אזור יוצרים שונות נקודות אל מה"אני" ישירות המתפשטים קווים חברתיים.

ל'יאני" אין שעימם נוספים אנשים עם במגע באים אלה אנשים ואולם ראשונית. חשיבות

מדרגת אזורים מהווים האחרונים אלה כלל. מכירם אינו כי אף וייתכן ישיר, קשר כל

מסוימים, אנשים בין קשר שקיים מראים אלה אזורים וכוי. שלישית שנייה, חשיבות

.(2.1 תרשים (ראה הרגשית הזיקה עוצמת או הזה הקשר איכות לגבי ציון כל ללא אך

לגבי הרגשית חטיבותס של במונחים החברתית ברשת מגע נקודות אל נתייחס אם
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חברתיים* ק0רים אזורי :2.1 תרשים

\

/ 7 : /
/ י ראשון/ אזור . / שני אזור / שלישי אזור י הא האזור

/ י /י,י י
'" י* /

הראשון** האזור של מודל :2.2 תרשים

האישי התא 1 ^_^_■ ^
האינטימי האזור n //^^' ^/^<>^* \
המשני האזור in f/f/ ^^^^3v*\.) J
המורחב האזור iv Iff (C2^^35TELIV 1

.boissevain ,1974 פי: על *

.boissevain ,1974 פי: על **
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האדם, של הראשונית החשיבות אזור את הכולל מודל לבנות ניתן ברשת, המרכזית הדמות

. 2.2 בתרשים כיסוי לידי בא שזר, כפי

כמה בתוספת ה"אני" של ביותר הקרובים משפחתו מבני מורכב (1) האישי התא

חשיבות בעלי הם שאף מאנשים מורכב (11) האינטימי האזור אינטימיים; ידידים
להביא העשויות מפתח דמויות מכיל (111) המשני האזור ה"אני"; לגבי רגשית

באזור רגשי; קשר בעלי חברים לעומת להועיל שיכולים חברים כגון ל"אני", תועלת

. (boissevain ,1974) שטחיות היכרויות נכללות (iv) המורחב

או מסוים יחסים סוג של במונחים החברתית הרשת את מגדירה נוספת גישה

מסוימת שרשת כך . (whitten and wolfe ,1969) מסוימת למטרה המכוונים יחסים

רשת לנתח בידינו דהיינו, זה, ספציפי לקריטריון הקשורות לזיקות ורק אר מתייחסת

וכדומה. תחביבים של רשת "סיוע", רשת פוליטית, רשת עבודה, של רשת משפחתית,

בעל האזור (א) על: יתמקד הוא אלה. גישות בשתי משתמש שלפנינו המחקר

המוגבלת רשת (ב) ה"אני", ידי על מוגדר שהוא כפי הראשונית החשיבות דרגת

בה שמדובר הרשת המחקר. של הכולל היעד ידי על נקבעה שהגדרתו ספציפי לקריטריון
לו המעניקים אנשים עם ל"אני" שיש לקשרים המוגבלת פעולה כמערכת כן, על מוגדרת

דיווחוהוא. פי על שהוא, סוג מכל סיוע

המחקר של תיאורטיים מנחים קווים 2.6

לא חברתיות רשתות של יכולתם את לקבוע היא שלפנינו המחקר שתכלית מכיון
הרי זה, בתהליך הכרוכים הגורמים ואת בקהילה הקשישים לצורכי להגיב פורמליות
בין המקשרים מחיבורים הבנויה פעילות מערכת מוגבלת: חברתית ברשת דנים שאנו

ההגדרה הקשיש. האדם לבין הרשת של הגרעין" "חברי בין במיוחד הסיוע, מעניקי

עזרה. כצורת ורגשיים חומריים קשרים הכוללת הרחב, במובן היא "סיוע" של

חבריהן שבין הגומלין יחסי תוכן שלהן, המבנה מבחינת מתוארות הרשתות

אלה. יחסים של הרגשית והאיכות
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לא תמיכה מערכות של התגובה יכולת את להסביר תשמעי החליפין תיאוריית
נבחנים ההדדיים היחסים לעזרה. הנזקק הקשיש בצורכי ב>תיד לשינויים פורמליות

המירבית התועלת מן נובעת הרשת חברי של שהתנהגותם כך חליפין, עי0קת של במונחים
הרשת חברי לבין הקשיש בין הרגשות מאזן מכך. להפיק יכול מהם ואחד אהד שכל

מרכזית. חשיבות בעל כן על הינו
המשמשים הקשישים משאבי (א) במחקר; לדיון עולות כוח של תפיסות שתי

עוזריהם. לבין הקשישים בין החליפין מאזן ו(ב) הרשת להפעלת כמנוף

תבניות של המשך הינד, הקשיש של הנוכחית שהתנהגותו הנחה מתוך יוצאים אנו
נראית ההמשכיות תאוריית .(rosow ,1963 ;bultena ,1969) שלו קודמות חיים

תאוריית ההינתקות. או הפעילות תאוריית מאשר ההזדקנות לגבי יותר מבטיחה

מוגבלות, של הסופי השלב לקראת התשתית את מכינים והיחיד שהחברה מניחה ההינתקות

.(rose ,1964) מזה זה התנתקות של היפקודיהדדי, הדרגתי, בתהליך ומוות מחלה

בבירור ניכרת שבו הזדקנות של דפוס אותו את רק להסביר יכולה זו תיאוריה ואולם,

הטענה כנגד ביקורת הועלתה תפקידים. בניית ושל פעילות של הדרגתית ירידה

לשינוי. ניתן ואיננו המציאות הכרח הוא התהליך כאילו זו, מתיאוריה המשתמעת

ברמת מותנית הקשישים לבין החברה בין היחסים שמערכת אומרת, הפעילות תיאוריית
מתמיד מאמץ היא ההזדקנות דהיינו, הזקנה. לגיל ועד העמידה מגיל נמשכת פעילות

של להתנהגותם מוגבל זה פירוש . (,havinghurst1968) העמידה בגיל להישארות

הבריאים. הקשישים

לדפוסי הרשת חברי ושל הקשישים של התנהגויותיהם מיוחסות ההמשכיות בגישת

המצליחים אלה על בנוסף "המתנתקים" את מקיפה היא כן על ובעבר. בהווה התנהגותם

פיתחו זו תיאוריה שמצדדי יותר, הספציפי הטיעון פעילותם. רמת על לשמור

בעבר או בהווה להתנהגות דומה תהיה בעתיד שההתנהגות להניח שיש אומר לאחרונה,

הקרוב.
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והמודל המושגית המסגרת :3 פרק

תמיכה רשתות של מעשית הגדרה 3.1

ביו הקיימים יחסים סוגי של מגוון תמיכה רשת כוללת ביותר כללית מבחינה

אנשים. של רב מספר בה שייכללו הנמנע מן ולא המשותפת, בסביבתם אחרים לביו הפרט

הקריטריון באמצעות המוגדרת בתתמערכת אנשים כוללת כאן הנידונה התמיכה רשת

שניתן מפיון זו, בהגדרה משמעותי פעילה" "עזרה המונח לפרט. פעילה עזרה של

שהיא הסבילה" ו"העזרה קיומה בעצם לפרט כמסייעת חברתית מערכת לכל להתייחס

שמטרתה קבועה, פעולה מערכת הינה בה עוסקים שאנו התמיכה רשת לכן, מעניקה. '

הקשיש. הפרט של לרווחתו הדאגה היא הייחודית
בכללותה. החברתית הרשת של כתתמערכת התמיכה רשת את מתאר 3.1 תרשים

החיצוני. המעגל את מרכיבים א' פרט של החברתית לרשת השייכים החברים מכלול

כמובן, ייתכן, החיצוני. המעגל בתור הנכללת תמיכה מרשת מורכב הפנימי המעגל

יש כי אף כלל, קיימת תהיה שלא או כולה, החברתית לרשת שווה תהיה התמיכה שרשת

חברתית. רשת בנמצא

נפרדות פעילות מערכות של במונחים התמיכה רשתות את לאבחן יכולים אנו
תת הן אלה ספציפיות. תמיכה צורות ולספק מסוימים צרכים בסוגי לטפל הערוכות

.(3.1 בתרשים ביותר הפנימיים המעגלים (שני התמיכה רשתות של מערכות

החיים הקשישים הם זר, במחקר הנידונות התמיכה רשתות של המוקד נקודות

וחברתיות נפשיות גופניות, מגבלות של מהתגברות כתוצאה קהילתית. במסגרת

וכן ורגשית, חומרית בתמיכה שלהם הצורר ידי על כלל בדרך הקשישים מאופיינים
הגיל. שעולה ככל המתרבים אחרים צרכים של רחב מכלול ידי על

אחד: בכיוון זורמות התמיכה רשת במסגרת ההעברות שכל מניחים אנו אין
עדיין הרשת, ידי על נתמך הוא כי אף במוקד. הנמצא הפרט אל התמיכה רשת מחברי

חליפין. תהליר שקיים כך הרשת, לחברי ושירותים טובין להעביר הקשיש של באפשרותו
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תמיכה ורשת חברתית רטוז :3.1 תרשים

חברתית רשת

yS תמיכה רשת ^\

התמיכה רשת גרעין :3.2 תרשים

חברתית רשת

^''^ תמיכה רשת \י
/ / /^Hl \קשיש ) 1

[ ( ) )
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הרשת. פעילות של העיקריים הביטויים אחד הינו זה חליפין תהליך

מציינים עצמם הקשישים סובייקטיבי: באופן מוגדרות כאן הנידונות הרשתות

האנשים שמות את לציין תוכל "האם לשאלה בתשובה שלהם התמיכה ברשת הנכללים אלה את

תאוריית הנחת על מבוסס זה ניסוח כיום?". לר עוזרים או הלארחוק בעבר לך שעזרו

בהווה, בתיפקודן להמשיך נוטות עתה עד סיוע שסיפקו שרשתות הגורסת ההמשכיות,

כעתיד. אף הנראה וככל

מכוונות חומרית, עזרה רוב פי על מסמל היומיום בחיי "עזרה" שהמונח מכיון
לאלה בנוסף "מי והלאחומרית: הרגשית התמיכה תהליך את לקלוט מסוימות שאלות

הזמן?", את לבלות סתם או יחד תה לשתות איתר, לשוחח לפעמים בא הזכרת, שכבר

תמיכה רשת לשחזר הקשיש בידי עלה אלה שאלות בעזרת סודך?". איש "מיהו וכן
וחומרי. רגשי סיוע לו המעניקים אלה את הכוללת

את לדרג הקשיש נתבקש ולכן המוענקת, העזרה כמות לפי לדרג ניתן העזרה את

הרבה, הכי לך עוזר "מי כלומר, התמיכה, בהענקת חשיבותם סדר לפי שציין האנשים

הרשת. חברי כל שדורגו עד הלאה, וכן השני" מי
הראשונים העוזרים שלושת היא שהגדרתו התמיכה", רשת ב"גרעין מתמקד המחקר

ביותר. החשובים

גרעין בגרעין. כולם נכללו פחות, או חברים שלושה הרשתות כללו בהם במקרים

.H~ ,H_ מ^, מורכב והוא 3.2 בתרשים מופיע התמיכה רשת

כרוך מהם ואחד אחד מכל מידע איסוף אנשים, של רב מספר כוללת והרשת היות

הראשי כעוזרו ידו על שהוגדר ובמי בקשיש בחרנו לכן רב. ובזמן רבה בעלות

כולה. הרשת לגבי מידע כמקורות

ורק אך כללנו עוזרים, של מוגבל בלתי מספר לציין היה ניתן מלכתחילה כי אף .(1
חברירשת 4 הראיון במהלך לציין היה אפשר כך על בנוסף הראשונים. ששת את
4 עוד להוסיף היה ניתן הרשת). של הראשוני השיחזור השלמת (לאחר נוספים

הראשי. העוזר עם הראיון במהלך התמיכה לרשת חברים
שבןהזוג מכיון זוגם. בן עזרת את ציינו נשואים קשישים כאשר הוא מיוחד מקרה (2
רשמנו עצמו, לקשיש בדומה ההזדקנות תהליך מאותו ומושפע קשיש רוב פי על הינו

בןהזוג. השמטת תוך שנמנו, כפי הרשת חברי של חשיבותם סדר את
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התבזיכה רקת מאפייני 3.2

למבנה המתייחסים משתנים מערכת של במונחים לאיפיון ניתנת התמיכה רשת

המקורות האחרונה. בעת או בעבר שהעניקה ולתמיכה חבריה, ביו היחסים לתוכן הרשת,

ההמשכיות. ותיאוריית החליפין תיאוריית רשתות, ניתוח שלושה: הם לכך התיאורטיים
של האישיים מהמאפיינים הנובעים הכלליים למאפיינים מתייחס הרשת מבנה

גיל, מין, משפחתית, קירבה הרשת, גודל על מבוססים המבניים המשתנים הרשת. חברי

הקשיש. אצל הרשת חברי של הביקורים ותדירות השכלה מוצא,

נחשבים קולקטיבית, ברמה הם אף הנידונים העוזרים, של נוספים מאפיינים
מעמד הבנים, גיל הזוג, בן נוכחות בריאותי, מצב כוללים והם הרשת, כמשאבי

הניתנת ברשת, הסולידריות רמת למכונית. או לטלפון וגישה מגורים קרבת תעסוקתי,

הרשת. ממשאבי אחד היא אף הינה חבריה, בקרב הגומלין יחסי דפוסי פי על להערכה

בין חומרי חליפין משתנים: של תתמערכות שתי פי על נבדקו היחסים תכני

ביטוי לידי הבא ברשת, היחסים מערכת של הרגשי האופי וכן הקשישים לביו הרשת

הקשישים. לבין הרשת חברי בין הקירבה ביחסי

נבדק הרשת, חברי לבין הקשישים בין פעולותהחליפין את לאפיין כדי
התמיכה רע* במוקד עומדים שהקשישים העובדה הוזכר, שכבר כפי החליפין. מאזן גס

שאר עם החליפין בתהליך פעילים שותפים היותם את אפשרות מכלל מוציאה אינה שלהם

לקשיש ויוענק שייתכן בעתיד, הסיוע לגבי כמנבא משמש החליפין מאזן הרשת. חברי

הרשת. חברי ידי על צרה בעת

היבט אלא אינו הקשיש לבין הרשת חברי בין החליפין מאזן של הנוכחי הדפוס

לבין הקשיש בין החליפין שלמאזן ייתכן זה. בסקר הנידון החברתי החליפין של אחד

בקשיש לתמוך במחוייבות הרשת חברי חשים מכך וכתוצאה עשיר, עבר יש רשת חברי

ומקורות עזרה ממתן וסיפוק הנאה כגון רגשיים משתנים כעבר. שירותיו סמך על

בבואנו בחשבון לקחתם שיש המרכיבים רשימת את משלימים אחרים פסיכולוגיים תגמול
החליפין. מאזן את להגדיר
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המודל 3.3

המתייחס התיאורי ההיבט נא) היבטים: משני התמיכה רשת אל להתייחס ניתן

הדו והחצים מרוסק בקו הגרעין מוקף 3.3 בתרשים האינטראקציה. ולתכני למבנה

מטרה, בעל מבנה כאל לרשת המתייחס ההיבט (ב) חברתיים. יחסים מראים כיווניים
התמיכה רשת של תוצר הינה בקשיש הלאפורמלית התמיכה הקשיש. של מבחינתו לפחות

אחרים. פורמליים תמיכה ובמקורות הקשיש בצורכי הרשת, במאפייני תלויה כן ועל

זו. פונקציונלית מבחינה התמיכה רשת את מציג 3.4 תרשים

בעתיד. או בהווה מסוימים בתנאים תמיכה להעניק ביכולתה מוגדר הר0ת חוסן

צרכים על לענות תוכל לא או תוכל הרשת שבהם עתידיים במצבים מתמקדת החוסן תפישת

הקשישים. של יותר, חמורים ולרוב חדשים,

להם, הנחוצה תמיכה לקשישים לספק הרשת חברי של נכונותם פירושו זה חוסן

אחרים, עוזרים שכם על האחריות הטלת את למנוע מנת על וכסף, זמן שירותים, במונחי
כן על הקשיש. של כמצבו הידרדרות למנוע כדי או הפורמליים, הרווחה שירותי בעיקר

בקשיש לתמוך הנכונות לעידוד התכניות אירגון לגבי מעשיות השלכות הרשת לחוסן יש

תכניות מאשר יותר זולות להיות מסוימים בתנאים העשויות תכניות קהילתית, במסגרת

פורמליות. תמיכה

הינו הרשת חוסן כלומר, מאפייניה, פי על נקבע הרשת שחוסן היא, המודל הנחת

מבנה את המודדים בלתיתלויים משתנים מערכת ידי על לניבוי הניתן תלוי משתנה

המודל של גרפית הצגה בעבר. התמיכה ואת חבריה ביו האינטראקציה תכני את הרשת,

מחתכים רשתות של חוסנן מידת את לנבא יוכל המשוער המודל . 3.5 בתרשים מובאת

בסיכון. הנתונים וקשישים נמוך חוסן בעלות רשתות לזהות יהיה אפשר וכך נתונים,
(manova) רבמשתני שונות ניתוח של זו היא בניתוח הבסיסית האיסטרטגיה

של האמפירי הניתוח הרשת. חוסן על משתנה כל של הסגוליות ההשפעות את המראה

.10 בפרק להלן מפורט המודל
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התמיכה רשת של תאורית הצגה :3.3 תרשים

/ א
/ י1 \^עיז
י ^^\ " 4*~ך עוזר

< ^^^\^<^\
י 2 עוזר >=^ ?wwp * h^5 עוזר

, ^^ //''< וכדומה
\ 3י' עוזו ^

התמיכה רשת קל פונקציונלית הצגה :3.4 תרשים

תמיכה הרשת מבנה הקשיש מאפייני
רווחת 4 לאפורמלית 4 היחסים תוכו הקשיש^ י י העוזרים בקשישמאפייני בעבר עזרה
X 5

ן תמיכה 4
פורמלית
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המח?ר מודל :3.5 תרשים

הרשת מבנה הקשיש מאפייני
אינטראקציות דפוסי * הגרעין חברי מאפייני

הגרעין וחברי הקשיש משאבי 1 י י

/י ___^
הרשת חוסו * היחסים תוכן '4

1 בעבר עזרה

מפקחים: משתנים
1 . . פורמלית תמיכה

הקשיש צרכי
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הרשת חו0ן התלוי: המשתנה 3.4

אפשריות צורות המתארים משתנים סדרת באמצעות אמפירית מבחינה מוגדר החוסן

נדרשת בהם המצבים בקהילה. הקשיש של שונים לצרכים בתגובה הצפויות סיוע של

הזמן ומשך התמיכה) סוג (ומכאן: הנזקקות סוג בחינות: שתי פי על מויינו תמיכה

להלן: המתוארות התמיכה לתגובות המובילים מצביצורך שבעה נידונו זו. תמיכה של

וכוי) הבית ניקיון בישול, אישי, (ניקיון כללי אישי טיפול 
כספית תמיכה

לבית מחוץ ובסידורים בקניות עזרה

אישיים ומגעים שיחות ביקורים, 

בעיות עם בהתמודדות ועזרה אישי, ייעוץ מתן 

חולים מבית שחרור עם סיוע 

משותפים. מגורים 

במידה יינתנו אלה סיוע צורות האם נשאלו, הראשיים ועוזריהם הקשישים

המדידה. תהליך על פרטים למצוא ניתן 9 בפרק בכך. הצורר ויתעורר

היחסים ותוכן אינטראקציות מבנה, בלתיתלויים: משתנים 3.5

ומשאבים מבנה 3.5.1

הגרעין מחברי אחד כל של ומשאבים דמוגרפיים מאפיינים על נתונים נאספו

גופניים צרכים הבריאות, מצב של הערכות לגבי מידע נאסף כן כמו עצמו. והקשיש

הנוכחי. הפורמלית התמיכה והיקף (adl) תפקוד סיפוקם, על באו שלא וחברתיים

להגדרת משמשים לקשיש, הרשת חברי של הקירבה וסוג הרשת גודל עם יחד אלה, משתנים

הגרעין. חברי של משאביהם ולהגדרת הרשת של המבניים המאפיינים

אינטראקציה 3.5.2

נידונו הקשיש, לבין ובינם עצמם לבין בינם הגרעין, חברי בין גומלין יחסי

באמצעות הקשר או האישי הקשר ותדירות היחסים מקור ההיכרות, משך של במונחים
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מופיעים הגומלין יחסי ושל המכנה של המשתנים על אמפיריים נתונים הסלפוו.
.7 בפרק  הרשת ומשאבי ,5 בפרק נדונים הקשיש שמשאבי בעוד ,6 בפרק

היחסים תוכן 3.5.3
הרגשית והאיכות החליפין תהליך של במונחים נידון הגומלין יחסי תוכן

הגרעין חברי ביו ושירותים טובין של הישיר החליפין מאזן היחסים. את המאפיינת
על וזאת מקבל, שהוא למה נותן שהקשיש מה של השוואה ידי על נמדד הקשישים לבין

החליפין. תדירות את צייו שאף הקשיש, של עדותו פי

היו: החליפין מרכיבי

כספית עזרה 

וכוי) וממשלה, עירייה משרדי עם מגעים דואר, (קניות, לבית מחוץ בסידורים עזרה 
העוזרים ילדי של בטיפול/השגחה הקשיש עזרת 

וכביסה ניקיוו בישול, 
בצוותא. זמן ובילוי בעיות ליבון התייעצות, ייעוץ, שיחה, ביקור, 

החליפין. מאזן לקביעת שננקטו השיטות של מפורט תיאור מצוי 8 בפרק

עצמם הקשישים עדות פי על נקבע התמיכה, הקשישרשת יחסי של הרגשי האופי

ההבנה ומידת הגרעין מחברי אחד כל לגבי הרגשתם נינוחות היחסים, טיב לגבי

נבחנה כן כמו לבעיותיהם. מגלה הרשת מחברי אחד שכל סברו שהקשישים והאיכפתיות
להם מגיע שהסיוע חשים הם האם  המסייע כלפי מחוייבותם לגבי הקשישים של הרגשתם

של המקבילה הרגשית תגובתם נבחנה לכך, בנוסף נחוץ. הזה שהסיוע מצטערים או

הרגשה או הערכה, ביטוי הקשיש: של לתלותו יחסם של במונחים הראשיים העוזרים
להביע הראשיים ועוזריהם הקשישים נתבקשו הנורמטיבי במישור נטל. מהווה שהקשיש

כלפי להתחייבויות כיחס זמן לאורך הדדית עזרה של הנורמות לגבי והרגשתם דעתם את

ושכנים. חברים משפחה, שארי

ן

1



י י  ך*
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הלאפורמלית התחיבה עידוד לגבי המדיניות 3.6

ניתן בהן דרכים לגלות בניסיון הראשי, העוזר בפני הוצגה שאלות סדרת

הרשת חוסן את שתחזק תמריצים של מדיניות ולתכנן בקשיש לאפורמלית תמיכה לעודד
בקשיש כללית תמיכה נבחנו: תמיכה סוגי שני בקשיש. לתמוך חבריה נכונות ואת

הקשיש. עם אחת גג קורה תחת לחיות העוזר של ונכונותו עצמאי בית משק המנהל

חודשיים, תשלומים כללו שנשקלו, לתומכים" ו"הסיוע האפשריים התמריצים סוגי
פורמליים מוסדות מצד סיוע הכנסה, הפסד ללא השבועיות העבודה שעות במספר הפחתה

בקשיש. היומיומי ובטיפול משקהבית בהוצאות והשתתפות בדירה, בשינויים סיוע כגון
.11 בפרק יידונו אלה כל
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הנתונים ואיסוף הדגימה תהליך :4 פרק

אוכלוסייה בירושלים. בקעה בשכונת הקשישים אוכלוסיית מתוך נלקח המידגם

849 אותרו זו במסגרת לבית. מבית מפקד ידי על 1977 שנת באמצע אותרה זו
שאלוך על השיבו מהאוכלוסייה) 7733) קשישים 652 ומתוכם ומעלה, 60 בני קשישים

המחקר את ששימש המידגם נשלף מתוכם . (davies et al., 1979) מפורט

שלפנינו.

הקשישים מידגם 4.1

הניתוח מתבסס ולכך כקהילה, החיים בקשישים התמיכה כרשתות מתמקד המחקר

האלה. הרשתות במרכז מצויים הם כי אף עצמם, הקשישים של ולא רשתות של מידגם על

במודל שהוגדרו המשתנים בין היחסים לבחינת שימש אקראישיכבתי מידגם

שבעים ומטה, (שבעים גיל משתנים: שלושה פי על הוגדרו השכבות התיאורטי.
שכבות. שמונה ונתקבלו נשואים), ושאינם (נשואים משפחתי ומצב מיו ומעלה),

משמעותיים להיות עשויים שהם ההנחה על התבססה הנ"ל הקריטריונים שלושת בחירת

משמעותיים הבדלים יצירת כדי ער בקשיש, בתמיכה והצורך חברתית התנהגות בקביעת

השכבות. שמונה בין אפשריים

,4.1 בלוח מוצגת אלה שכבות שמונה לפי בקעה של הקשישה האוכלוסייה התפלגות

בסוגריים. בלוח המופיע המספר פי על לשכבה נתייחס הפרק כשבמהלך

הנשואים, הזוגות בין זוג בני נכללו לא במידגם, חופפות רטתות למנוע כדי

תהליך המשותף. עברם בשל התמיכה רשתות אותן על הזוג בני נמנים כלל בדרך שכך

ובמחצית הזוג בני את לייצג הבעל נבחר המקרים במחצית כדלהלן: נעשה התיקון

של המתוקנת האוכלוסייה את המרכיבים אב, בתי 508 נותרו לבסוף האשת.  השנייה

נשואים. זוגות

מאוכלוסיית 5495 המהווים קשישים, 350 נבחרו מספק מידגם להבטיח מנת על

המתוקנת. הנשואים הזוגות מאוכלוסיית ו693 הקשישים
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השכבה (מספר משפחתי ומצב גיל מיו, לפי בבקעה הקשישה האוכלוסייה :4.1 לוח
בסוגריים] מופיע

נקבות זכרים משפחתי סה"כמצב 70 מעל 70 מתחת סה"כ 70 מעל 70 מתחת

172 31(6) 141(5) 266 92(2} (1}^ר1 נשואים

179 90(8) 89(7) 35 21^ 14(3) בודדים(א)

351 121 230 301 113 188 סה"כ

ופרורים. גרושים רווקים, אלמנים/אלמנות, כולל (א)

שאר .6 ,4 ,3 לשכבה השייכים הקשישים כל במידגם נכללו הקטן מספרם בשל

בודדות נשים  השמינית השכבה את להוציא יותר, או פחות שווה לייצוג זכו השכבות

זו בשכבה נשים של נטייתך בשל במידגם יותר גבוה יחס הוקצב להן  ומעלה 70 בגיל
8035 (או המידגם מכלל 75*0 המהווים ראיונות, 263 הושלמו בסה"כ להתראיין. לסרב

בחיים). מהנותרים

4.2 בלוח מובא והראיון הדגימה בתהליך הנתונים ריכוז

הראיונות ומספר המידגם מבנה :4.2 לוח

סה"כ 8 7 6 5 4 3 21 שכבה

השכבה גודל
652 90 89 31 141 21 14 92 174 בבקעה

מתוקן גודל
508 90 89 31 82 21 14 44 137 נשואים לזוגות
350 83 52 31 51 21 14 44 54 במידגם עלו

263 57 42 20 40 14 10 36 44 רואיינו
87 26 10 11 11 7 4 8 10 רואיינו לא
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הראקיים העוזרים עם הראיונות 4.2

ואחד הקשיש עם אחד ראיונות, שני באמצעות נתקבלו רשת כל אודות הנתונים
העוזר עם קשר ליצור היה ניתן לא כאשר המשני, העוזר עם או הראשי, עוזרו עם

כלשהי. רשת ידי על נתמכו לא (6.5*) שרואיינו 263 מתוך קשישים שבעהעשר הראשי.

יכלו לא ראשי) בעוזר שנסתייעו הקשישים מן 9.3"*) 263 מתור קשישים ושלושה עשרים

קשר. כל עימם נוצר שלא כר המשניים או הראשיים עוזריהם של כתובתם את לספק

היה ניתן אליהם ראשיים, עוזרים 223 של רשימה בידינו הייתה דבר של בסופו

סירבו  ראשיים עוזרים 41  והיתר בהצלחה, רואיינו מהם נ*082 182 לפנות;
משניים. עוזרים 21 רואיינו מהם חלק במקום אותם. להשיג היה ניתך לא או להתראיין

. 4.3 לוח ראה הנתונים לפירוט

ראשיים עוזרים עם ראיונות :4.3 לווו

סה"כ 8 7 6 5 4 3 21 שכבה

263 57 42 20 40 14 10 36 44 שרואיינו קשישים

17 3 2 0 4 1 0 2 5 רשת ללא קשישים

קשר נוצר לא
23 14151022 עוזרים עם

223 47 36 19 31 12 10 31 37 שזוהו עוזרים
203 40 35 15 29 11 8 30 35 שרואיינו עוזרים
182 36 32 13 26 11 7 26 31 ראשי

21 4 3 2 3 0 1 4 4 משני

שלא עוזרים
20 7 1 4 2 1 2 1 2 רואיינו
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מלא. מידע היה שעליהן רשתות 203 בן מידגם נתקבל לעיל שתואר מהתהליך כתוצאה

43 של קיומך על נודע כך כמו רשת. כל חסרי היו קשישים עשר שבעה בנוסף,
עצמם. הקשישים של עדותם בסיס על בלבד חלקי מידע היה שעליהן נוספות, רשתות

הסופי. המידגם את מסכם 4.4 לוח

הסופי המידגם :4.4 לוח

350 במידגם שנכללו קשישים

87 רואיין לא הקשיש

263 ■ שרואיינו קשישים

17 ראשי עוזר אין

203 שרואיין ראשי עוזר

43 רואיין שלא ראשי עוזר

משניים. עוזרים 21 כולל (א)

אחת בשכונה הקשישים לאוכלוסיית מצטמצם והוא ארצי בהיקף אינו המחקר כי אף

■■■ הקשישים לאוכלוסיית זו אוכלוסייה בין משמעותי דמוגרפי הבדל אין בירושלים,
השוואות, לערוך קשה ארצי, בהיקף מעודכנים מחקרים העדר בשל שבישראל. הכוללת

וייל של הסקר מנתוני שונה אינו משפחתי ומצב מין מבחינת האוכלוסייה הרכב אך

חדשים מחקרים מתארים כן כמו .1972 של האוכלוסין ממפקד או (1970) ואחרים

ומצבם בריאותם מבחינת בקעה לאוכלוסיית למדי הדומות אוכלוסיות מסוימות בקהילות

השלכה לעשות שניתן כך ,Cdavies and Fleishman ,1981 (ראה: והמשפחתי הכלכלי

למשתנים ביחס הולמות התאמות תוך בישראל אחרות קשישים קבוצות על המימצאים של

מסוימים. דמוגרפיים
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הסאלון 4.3

מאוכלוסיית הראשיים ועוזריהם קשישים 20 בת בוחן לקבוצת הוצגו השאלונים

פי ועל זו ראשונית בדיקה מימצאי פי על ועודכנו ירושלים, ברוממה, קשישים

השאלון דקות. 6045 ביו ארכו הראיונות הראיונות. במהלך בשרה התרשמויות

הבאים: הסעיפים פי על המחולקות שאלות מכ130 מורכב לקשיש

הקשיש של דמוגרפיים מאפיינים א.

הקשיש של אישיים משאבים ב.

הרשת חברי של אישיים ומשאבים דמוגרפיים מאפיינים ג.

הרשת חברי לביו הקשיש בין היחסים תוכן ד.

חברתיות נורמות כלפי הקשיש של עמדותיו ה.

הקשיש ידי על הפורמליים השירותים של ניצולם ו.
עתידיים. צורך במצבי מהרשת פוטנציאלי לסיוע הקשיש ציפיות ז.

הזו: החלוקה לפי פריטים, מכ120 מורכב הראשי לעוזר השאלון

הראשי העוזר של הדמוגרפיים מאפייניו א.

הראשי העוזר של האישיים משאביו ב.

הקשיש עם היחסים תוכן ג.

חברתיות נורמות כלפי הראשי העוזר עמדות ד.

ותוכנם התמיכה רשת חברי בקרב היחסים מבנה ה.

עתידיים צורך במצבי בקשיש לתמוך הראשי העוזר נכונות הערכת ו.
הראשי. לעוזר ותמיכה פורמליים שירותים ז.

השדה עבודת 4.4

וראיונות הקשישים עם ראיונות בחלקם: חופפים שלביט שני כללה השדה עבודת

מראיינים 15 ועזרת ,1980 מאייוני בחודשים הושלמה היא הראשיים. עוזריהם עם

מראייניהם תרגמו עברית דוברי שאינם קשישים ל38 יסודית. והכנה הכשרה שעברו
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צרפתית או אנגלית קשישים), 13) ערבית שלהם: הדיבור לשפות השאלונים את פה בעל

נ11). אחרות ושפות ספרדית ,(8) יידיש או גרמנית ,(6)

לימדנו, הניסיון המראיין. אותו ידי על ירואיינו ועוזרו שהקשיש השתדלנו

העוזרים עם במיוחד שמגעיהם, כך המראיינים בקרב עניין להגביר כדי בכך שיש

יותר. ומהימן מושלם מידע והפיקו יתירה בהצלחה הוכתרו הראשיים,
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הקשישים משאבי :5 פרק

לרשות העומדים שהמשאבים הרי חליפין, של כתהליך נתפשים הגומלין יחסי אם

כוח יותר הרבים המשאבים לבעלי זה. בתהליך כוחו את קובעים מהצדדים אחד כל

משאבים. פחות להם שיש אלה מאשר מאחרים, הם צרכי את להשיג יותר רב פוטנציאלי
(מצב גופניות תכונות כסף), הלבשה, (דיור, חומריים דברים כוללים המשאבים

ותכונות (חינוך) וידע כישורים חברים), זוג, (בן חברתית תמיכה בריאותי),
או מסוים בזמן האדם של לרשותו המשאבים עומדים לעתים מוצא). (מעמד, סמליות

מסוים מקצוע בעל (כגון בהווה נמשכות הסמליות והשלכותיהם בעבר, לרשותו שעמדו

לגימלאות). שפרש

בדרך הקשיש של פעילותו רמת במשברים: מלווה בהכרח איננו ההזדקנות תהליך

מלווה וההזדקנות יש ואולם קיצוניים. שינויים בלא בעבר פעילות רמות משקפת כלל

להביא אירועים צירוף עלול ההזדקנות תהליך הימשך עם מסוימים. משאבים בהתדלדלות

הכנסה, אובדן לגימלאות, פרישה לקויה, בריאות אישיים: במשאבים ניכרת להפחתה

אחרים של קדומות ודעות סטריאוטיפים וכוי. הגיל אותו בני מכרים מות אלמנות,

הדתי. החינוך למשל: בעבר, ערך לבעלי שנחשבו משאבים של מערכם להפחית עשויים

הכוללת המיקוח עמדת את לאמוד בניסיון הקשישים במשאבי יעסוק זה פרק

להלן: יידונו משאבים סוגי ארבעה החברתי. החליפין בתהליך שלהם

גופנית לבריאות הקשורים משאבים .1

חברתיכלכלי למעמד הקשורים משאבים .2

חברתיים גומלין ליחסי הקשורים משאבים .3

בעבר. שניתנה עזרה .4
וכן הקשישים באוכלוסיית הכללית תפוצתו במונחי יידון מהמשאבים אחד כל

בשלב מופיעים אלה שמשתנים מכיוון והמוצא. הגיל המין, תתקבוצות בקרב בהבדלים

הפרק במהלך ;שאבים. ל המשותפת התייחסותם מבחינת ייבחנו לא הם כלבד במתארים זה

ובארצות בישראל הקשישים משאבי על בידינו המצויים השוואתיים נתונים נספק הזה

אחרות.
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גופנית לבריאות הקשורים משאבים 5.1

מוגבלות, או גופניים ליקויים מחלות, ופחות יותר סובה שבריאות היא הנחתנו

המרואיינים הקשישים סיפקו הגופנית הבריאות בתחום לקשיש. חיוביים משאבים מהווים

הערכה נתנו וכן סובלים הם מהם ונכויות כרוניות מחלות של רחב מיגווו לגבי מידע

בריאותם. מצב לגבי סובייקטיבית
או נכויות של ומציאותם למיטה הריתוק מידת פי על הוגדרה גופנית מוגבלות
ביצועו לקשיי שהתייחסו שאלות פי על הוערכה המוגבלות מידת גופניות. מיגבלות

(פתיחת ידנית מיומנות כולל ,(adl) יומיומי לתפקוד החיוניות פעילויות תשע של

לאוטובוס, עלייה במדרגות, (עלייה תנועתי תיפקוד בסכין), לחם פריסת במפתח, דלתות

נשאלו כן כמו התלבשות). אישי, (ניקיון אחרות ופעילויות מהאוטובוס) ירידה
מכולת דואר, אוטובוס, תחנת כגון ציבוריים למקומות להגיע קשייהם על הקשישים

העיר. ומרכז

בריאות מאפייני 5.1.1

בבקעה. הקשישים מדגם של הבריאות מאפייני את בפנינו מציג 5.1 לוח

ממחלה לפחות סובלים מהקשישים 83*0 ביותר: נפוצות הכרוניות המחלות

כי נמצא וסוכרת, דם לחץ יתר דם, וכלי לב למחלות רק נתייחס אם אחת. כרונית
יחד. גם משלושתן ו109 מחלות, משתי  1§\ אחת, ממחלה סובלים 323

מרגישים שהם מהקשישים 3035 דיווחו כרוניות מחלות של הגבוהה התדירות למרות

ואולם הרפואי. מצבם עם השלימו מהקשישים שרבים מסתבר ומכאן מאוד, טוב או טוב

המחלות מספר כין המתאם מאוד. גרועה או כגרועה בריאותם את מגדירים מביניהם 18*0

ממוצא וקשישים קשישות נשים מובהק. הוא סובייקטיבית בריאות והרגשת הכרוניות

בריאות במאפייני הבדלים אין כרוניות. מחלות של יותר רבה שכיחות מגלים אירופי
.(+70) הישישים לבין הקשישים בין אלה

קשישים לגבי (1968) ואחרים shanas אצל המדווח הסובייקטיבי הבריאות מצב

למעלה אצלנו: שמדווח מה מאשר יותר טוב הברית, ובארצות בבריטניה בדנמרק,
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ואחרים weihl ואולם טובה. בריאות על דיווחו אלה בארצות המרואיינים ממחצית

הישראליים: הקשישים בקרב בריאות הרגשת של נמוכה רמה על הם אף מדווחים (1970)

טובה. בריאות כבעלי עצמם הגדירו %19d בסה"כ

(באחוזים) הבריאות מאפייני התפלגות :5.1 לווו

אחוזים

(א) הכרוניות המחלות מספר
17.3 0

36.2 1

27.8 2
13.2 1
5.5 ויותר 4

100.0

סובייקטיבית בריאות תחושת
5.4 מאוד טובה
24.3 טובה
52.6 טובה כך כל לא
14.3 גרועה
3.4 מאוד גרועה

א) = 263) 100.0

ומחלות שיגרון סוכרת, דם, לחץ יתר דם, וכלי לב מחלות כוללות: המחלות (א)
אחרות. מגבילות כרוניות

גופנית מוגבלות 5.1.2

בירידה קשיים יש ל*"19.4 אך למיטותיהם, לחלוטין מרותקים מהקשישים 2.6\

גברים מאשר נשים של יותר רב מספר הגיל. עם משמעותית המתגברים קשיים מהמיטה,

קשישים של יותר גבוה אחוז .(153< לעומת 2Z\) מהמיטה לרדת קשייהן על מדווחות

i
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אך ,(17*) אירופה ליוצאי ביחס (27^1) כאלה קשיים על דיווח אסיהאפריקה יוצאי
סטאטיסטית. מבחינה מובהקים הבדלים אינם אלה

החיוניות נבחרות, פעילויות תשע פני על הקשישים התפלגות את מתאר 5.2 לוח

והמוצא. הגיל לבין adl שבין הקשר ואת (adl) יומיומי לתפקוד

ומוצא גיל לפי יומיומי לתפקוד החיוניות הפעילויות ביצוע התפלגות :5.2 לוח

ל: adl יחס יומיומי תפקוד פעילויות
מוצא גיל סה"כ אינם מבצעים ™* החיוניות פעילויות

מקדם מקדם מבצעים בקושי ללא . יןמיןמית
גאמא(ב) גאמא^) לבד קומי

מובהק לא .62 100.0 3.7 13.2 83.3 נעולות דלתות פתיחת

מובהק לא .58 100.0 4.7 11.5 83.8 בסכין לחם פריסת

מובהק לא .52 100.0 8.8 26.3 64.9 י במדרגות עלייה
מובהק לא .45 100.0 7.5 24.2 68.3 לדירה עלייה

.31 .56 100.0 8.1 21.7 70.2 ממנו ירידה או לאוטובוס עלייה
.27 .57 100.0 6.6 15.9 77.5 רחצה

מובהק לא .52 100.0 5.0 14.6 80.4 הלבשה

.35 .50 100.0 5.0 15.6 79.4 גרביים גריבת

מובהק לא .63 100.0 3.2 11.0 85.8 לשירותים הליכה

p _< .01 ברמת מובהקים כולם היחסים (א)
.p £ .05 ברמת מובהקים זה בטור אחרים יחסים .p > .05 = מובהק לא (ב)

שארצות הקשישים בפני העומדים יותר גדולים קשיים על מרמזים שליליים סימנים
אסיהאפריקה. מוצאם

x במבחן ההסתברות רמת את מסמל ק הבאים הלוחות וככל זה בלוח הערה:
לאיתלות.
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הקשורות בפעולות יותר גבוה מוגבלות אחוז נתגלה הנידונות הפעילויות בין

ירידה או לאוטובוס עלייה ,(3235) לדירה עלייה ,(35*) במדרגות עלייה בהליכה.

נזקק זאת לעומת הקשישים. על ביותר הקשות הפעילויות על נמנים  (303<) ממנו

נעולות דלתות פתיחת כגון ידניות בפעילויות לסיוע קשישים של יותר נמור אחוז
והליכה (5י200) הלבשה כגון מעורבות פעילויות או (163;) בסכין לחם פריסת ,(170*)

.(1435) לשירותים
התפקוד לגבי הישישים לבין הקשישים ביו (p <_ .01 נ מובהקים הבדלים נתגלו

אירופה יוצאי מעמיתיהם יותר גבוהה תלות גילו אסיהאפריקה יוצאי היומיומי.
מובהקים. תמיד אינם הבדלים כי אף הפעילויות, בכל אמריקה

קשיים על המדווחות אחרות לאוכלוסיות זה במחקר הקשישים נתוני השוואת

ובארצות בבריטניה בדנמרק, קשישים של יותר נמוך שאחוז מלמדת, ובהלבשה ברחצה

ושל (op. cit.) ואחרים weihl של שמהנתונים בעוד כאלה. בקשיים מתנסה הברית,

בתחומים קשיים יש ישראל מקשישי שלחמישית עולה שלפנינו המחקר ושל

ואחרים, shanas ) מכך סובלים הנ"ל הארצות מקשישי כ1001 שרק הרי האלה,

. C0P. CIT.

לדואר הקרובה, האוטובוס לתחנת להגיע קשיים על דיווח המדגם מכלל כחמישית

רב במרחק המצוי העיר, למרכז להגיע מתקשה הקשישים מן שכרבע בעוד למכולת, או

למקומות להגיע לקשישים שיש הקשיים את מתאר 5.3 לוח בנסיעה). (והכרוך יותר
רבים קשיים על דיווחו אסיהאפריקה יוצאי קשישים וגיל. מוצא פי על מסוימים,

גברים ביו הבדלים כל נמצאו ולא הגיל עם עולה הקושי המקומות. לכל להגיע יותר

לנשים.



 31 

מוצא לפי מסוימים, למקומות להגיע בקשיים הנתקלים הקשישים התפלגות :5.3 לוח
(באחוזים) וגיל

גיל א צ י מ
סה"כ מקדם ישישים קשישים מקדם אירופה אסיה

גאמא . גאמא אפריקה
(ה) (ד) (ג) (ב) (א)

20 3 .45 28.1 13.4 .29 16.1 23.8 הקרובה האוטובוס לתחנת

17.8 .49 24.7 11.8 .28 14.8 20.4 הקרוב הדואר לסניף

19.0 .45 25.9 12.9 .26 16.8 20.9 הקרובה למכולת

25.0 .45 33.5 17.5 .28 19.5 29.7 העיר למרכז

263  N

אירופה/אמריקה/ישראל = אירופה (א)
p <_ .05 (ב)

6960 בני = קשישים (ג)
ומעלה שנה 70 = ישישים (ד)

p <_ .01 (ה)

הבאים. הלוחות בכל מתקיימות הנ"ל ההגדרות הערר.:

נחשבים  עברית לידיעת קשר כל כלי  מילולית ובהתבטאות בראייה בשמיעה, קשיים

את מתנים שהם משום לקשישים מיוחדת משמעות בעלי גופנית מוגבלות של כמדדים

מקשישים אפילו קשיים על דיווחים היו והחברתית. הפיזית הסביבה עם קשריהם

רצון. משביעי שאינם הרגישו אך בעזרים, שהשתמשו

מיו, פי על הקשישים, דיווחו שעליהם אלה בתחומים הקשיים את מציג 5.4 לוח

דיווחו 253 אלה; בתחומים קשיים על דיווחו לא הקשישים מכלל 5935 וגיל. מוצא

בכל קשיים על  ו^3 תחומים, ב2 קשיים על  133 בלבד; אחד בתחום קשיים על

התחומים. שלושת



מילולי וביטוי ראייה שמיעה, בעיות עם הקשישים אחוז :5.4 לוח

יל ג מוצא ו י מ
0יינ מקדם ישישים קשישים מקדם אירופה אס^ מקדם נשים גברים

גאמאי.א1 גאמא(א) אפריקה גאמא(א)

22.8 133 29.3 17.2 .36 15.9 28.9 .37 16.5 30.3 בשמיעה קשיים בעלי

29.3 .28 35.7 23.7 .31 22.1 35.4 מובהק לא 29.5 29.1 בראייה קשיים בעלי

^ 8.0 מובהק לא 10.5 5.8 מובהק לא 4.6 10.8 מובהק לא 5.8 10.5 בביטוי^מילולי
ו

262 = N

P£ 0.5 (א)

i
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או משקפיים להם שאיך משום ראייה קשיי על להתלונן מרבים הקשישים

שלושת בכל בקשיים נתקלים אפריקהאסיה יוצאי קשישים מתאימוית. בלתי שמשקפיהם

קשיים על מדווח ישישים של יותר גבוה אחוז אירופה. יוצאי מאשר יותר התחומים,

וראייה. שמיעה לגבי רק מובהק הוא ההבדל ואולם הקשישים, מאשר התחומים שלושת בכל

חברתיכלכלי למעמד הקשורים משאבים 5.2

פי על המרואיינים של הכלכלי מצבם של במונחים נבחן החברתיכלכלי המעמד

תעסוקה, מבחינת הנוכחי מעמדם בעבר), (מקצועם העיקרי ידם משלח הם, הערכתם

והשכלתם.

אישית הערכה פי על כלכלי מצב 5.2.1

חיובי. כמשאב יותר טוב חברתיכלכלי מעמר נחשב אחרות, ככחברות בישראל,

מאוד, כטוב הכלכלי מצבם דורג עצמם, הקשישים של האישית להגדרתם בהתאם

את מציבים מהאוכלוסייה %90b קרוב ביותר. גרוע גרוע, טוב, כך כל לא טוב,

טוב. כך כל לא או טוב  הסולם באמצע עצמם

המוצא, ארץ לביו הסובייקטיבי הכלכלי המצב ביו הקשר את המפרט ,5.5 מלוח

לא אירופה. יוצאי מאשר נחות כלכלי במצב עצמם רואים אסיהאפריקה שיוצאי עולה

זה. משתנה לגבי ומין גיל מבחינת הבדל כל נמצא
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(באחוזים) מוצא לפי סובייקטיבי כלכלי מצב :5.5 לוח

םה"כ אירופה אסיהאפריקה כלכלי מצב
 סובייקטיבי
4.0 5.8 25 מאוד טוב
46.2 62.1 32.5 0וב

42.6 29.8 53.5 טוב כך כל לא

6.0 2.3 9.2 גרוע

100.0 100.0 100.0 סהי<כ

263 = N

p £ .01 ;.55 = גאמא

בעבר העיקרי המקצוע S.2.2

פרישתם לאחר שגם היא ההנחה בהווה, עובדים אינם הקשישים שמרבית למרות

פועל של החברתיכלכלי מעמדו בעבר. העיקרי למקצועם סמלית משמעות יש לגימלאות

לשעבר. לבן צווארון עובד של מזר, למשל שונה לשעבר מקצועי בלתי

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המקובלות הקטגוריות פי על מוינו המקצועות

שירותים עובדי פקידים, וטכנאים, אחיות מורים, פרופסיונליים, כדלקמן: וסווגו
מקצועיים. בלתי ופועלים מקצועיים פועלים ומסחר,

בעבר, מועסקים שהיו הקשישים של העיקריים משלחיהיד את מציג 5.6 לוח

כאשר בעבר, התעסוקה דפוסי את משקפים זה בלוח המקצועות ומוצאם. מינם פי על

העבודה. בשוק פעילים היו הקשישים

כשבקטגוריות והמסחר, השירותים עובדי לציבור משתייכים רכים קשישים

יותר מצויות העליונה בקטגוריה גברים. מאשר יחסית נשים יותר מצויות השירותים

בקטגוריית ואחיות. מורות של יותר הגבוה האחוז בגלל גברים, מאשר נשים

נשים, מאשר גברים יותר נמצאו מקצועיים, והבלתי המקצועיים הפועלים הפקידים,



 35 

אסיהאפריקה. יוצאי מאשר אירופאיים יותר  העליונות המקצועיות ובקטגוריות
הגיל. מבחינת הבדלים כל נמצאו לא זאת, עם יחד

ומוצא מין לפי העיקריים היד משלחי :5.6 לוח

~ מוצא מין
סה"כ אסיה היד אירופהמשלח אפר?קן, נשים גברים

מקצועות  אקדמאים
12.1 22.1 3.5 17.9 8.5 אחיות מורים, חופשיים,

וטכנאים^א)

13.8 21.6 7.0 8.1 17.3 פקידים

47.1 35.2 57.4 61.7 38.2 ושירותים מסחר עובדי

17.5 16.6 18.3 7.5 23.6 מקצועיים פועלים

9.5 4.6 13.8 4.8 12.4 מקצועיים בלתי פועלים

(N=184) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

."< 28
P <_.01 P <_.01

ולכך קטנים במספרים הופיעו יוקרתם, מבחינת שונים כי אף אלה, מקצועות (א)
ביחד. צורפו

דיווחו הקשישים, 263 מתור שעבדו. או מועסקים שהיו שציינו אלה רק נכללו (ב)
לבית. מחוץ עבדו לא שמעולם מהם 79
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נוכחי תעסוקה נזצב 5.2.3
ואולם לנשים, 60 ובגיל לגברים 65 כגיל הפרישה גיל את קובע הישראלי החול,

להמשיך הקשישים לעובדיהם מתירים מסוימים עבודה מקומות חובה. בגדר הדבר אין
לפי הקשישים בקרב המועסקים שיעורי את מתאר 5.7 לוח זה. גיל לאחר גם בעבודתם

הגברים בקרב זר, כשאחוז עובדים, עדיין מהקשישים 19^11 נמצא וגיל. מוצא מיו,
העובדים, הישישים אחוז מאשר יותר גדול היה העובדים הקשישים אחוז יותר. גבוה

אלה בקרב אסיהאפריקה ויוצאי אירופה יוצאי ביו הבדלים כל נמצאו לא אר

weihl אצל שנמצאו הגברים בקרב המועסקים שיעורי כי לסיום, נציין המועסקים.

בארה"ב. וי320 בבריטניה 280* בדנמרק, 38*0 כישראל, 43* היו: shanas1

(באחוזים) וגיל מוצא מין, לפי המועסקים שיעורי :5.7 לוח

גאמא מקדם אחוזים דמוגרפיים מאפיינים

(א) 31.3 גברים
67 מיו

17.6 אסיהאפריקה
מובהק לא מוצא

20.2 ■ אירופה

,' , 25.7 קשישים
.48 . ■ גיל.

108 ישישים

נ262=א) 18.8 סה"כ

P £ .01 (א)
p <_ .05 (ב)
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השכלה 5.2.4

בישיבה. או ב"רודר" לימודים כולל הפורמלי, החינוך שנות ,לפי הוגדרה השכלה

למין ביחס הפורמלית, השכלתם שנות לפי הקשישים התפלגות את מתאר 5.8 לוח

ולמוצא.

(.באחוזים) ומוצא מיו לפי השכלה :5.8 לוח

 מוצא מין השכלה ות שנ מספר
אירופה אסיהאפריקה נשים גברים פורמלית

28.3 1.2 51.6 34.8 20.6 . 0

37.3 48.1 28.1 40.3 33.7 8  1

26.2 38.7 15.4 22.1 31.0 129

8.2 12.0 4.9 2.7 14.0 , +13

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

(א) .69 37.(א)

p _< .01 (א)

כשליש פורמלי. חינוך כל קיבלו שלא דיווחו הקשישים מקרב לשליש קרוב

שנים פחות למדו הנשים יותר. או שנים 9  והיתר שנים, 81 למדו מהקשישים

פורמלית. השכלה כל אין הגברים, מן חמישית לעומת מהן, לשליש הגברים: מאשר

אך אירופה, יוצאי מאשר יותא נמוכה השכלה בעלי היו אסיהאפריקה יוצאי קשישים

הישישים. לבין הקשישים בין הבדלים כל נתגלו לא השכלתם רמת מבחינת
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חברתית לאינטראקציה הקשורים משאבים 5.3

חברתית: אינטראקציה על מקלים הקשיש של חייו באורח מסוימים ^7ינים
בתפילה ביטוי לידי הבאה דתית התנהגות ופעיל, בריא זוג בן ילדים, נישואיו,
אלה גורמים של המוחלט או החלקי חסרונם ..לטלפון. גישה הבנסת, בבית בציבור

להלן אפשרית. בלתי בהכרח היא איו כי אף חברתית, אינטראקציה על מקשים

אלה. משתנים התפלגויות

משפחתי מצב 5.3.1

שיעור וגיל. מוצא מין, לפי הקשישים של המשפחתי מעמדם את מתאר 5.9 לוח

שיש בעוד ,(45* לעומת 86'*) הנשואות הנשים מאשר יותר גבוה הנשואים הגברים

יותר גבוהה הנשים של החיים תוחלת .(12* לעומת 49*) אלמנים מאשר אלמנות יותר

שהגברים בעוד אלמנות, יותר יש כן ועל מהן, המבוגרים לגברים נשואות הן ~כן

הבדל הראשונה. האשה מות לאחר בשנית להינשא וכן מרם צעירות נשים לשאת נוטים
לתמיכה ביחס הלאפורמליות החברתיות הרשתות תפקיד הבנת לגבי חשיבות בעל הוא זה

המינים. שני בני לרשות העומדת הפוטנציאלית
שבקרב מזה קמעא גבוה אסיהאפריקה יוצאי בקרב הנשואים הקשישים אחוז

הגרושים אחוז גבוה אירופה יוצאי שבקרב בעוד ,(60* לעומת 67"*} אירופה יוצאי
.(1* לעומת 8^ הרווקים או

הקשישים בקרב הנשואים אחוז הקשישים: של המשפחתי מצבם על השפעה לגיל גם

.(54* לעומת 75*) הישישים בקרב מאשר יותר גבוה

שם ובארצותהברית, בבריטניה בדנמרק, הקשישים של המשפחתי למצבם בהשוואה

 יותר גבוה בקעה קשישי בקרב הנשואים שאחוז הרי נשואה, מהאוכלוסייה כמחצית

של הנמוך האחוז במיוחד בולט בישראל. החזקה המשפחתית המסורת את המשקף מצב

לעומת האוכלוסייה מן מת פחות הנ"ל: הארצות לקשישי בהשוואה רווקים, ישישים

בבריטניה. 10"* לביו הברית בארצות 5* ביו הנע אחוזים טווח

ו
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(באחוזים) וגיל מוצא מין, לפי משפחתי מצב :5.9 לורו

גלל מוצא מיו "
סה"כ ישישים קשישים אירופה אסיה נשים גברים משפחתי מצב

אפריקה

63.7 53.9 72.2 60.2 66.6 44.9 85.8 נשואים

31.9 41.3 23.7 31.5 32.3 49.0 11.9 אלמנים/ות
3.7 3.2 4.1 6.8 1.0 5.7 1.4 גרושים
0.7 1.5 0.0 1.5 0.0 .4 1.0 רווקים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

.34 .17 .72 גאמא

N = 263
p <_ .01 (א)
p _< .05 (ב)

ילדים מספר 5.3.2

מילדיהם אחרות, כבארצות בישראל, הרשתות כלל בדרך מורכבות שנראה, כפי

יותר רב סיכוי ילדים מרובות במשפחות שלקשישים להניח סביר כן על הקשישים. של

גיאוגרפית קירבה ואולם לרשותם. העומד האדם כוח בשל רק ולו סיוע לקבל

התמיכה. מידת על הו גם משפיעות לסייע, והנכונות
הקשישים. ולגיל למוצא למין, בהתאם הצאצאים מספר את מציג 5.10 לוח

יש קשישים עשרה מתוך לאחד ילדים; חשוכי הם (1395) קשישים עשרה מתוך כאחד

הורים  מביניהם עשירית ילדים; לשני הורים הקשישים מביו שליש אחד; ילד

ויותר. ילדים לארבעה הורים  וכשליש ילדים, לשלושה
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(באחוזים) הקשישים של וגילם מוצאם מינם, לפי הילדים מספר :5.10 לוח

ל י ג מוצא ן י מ מספר
סה"כ אסיה ישישיםילדים קשישים אירופה נשים יקהגברים אפר

13.3 16.6 10.4 21.7 5.0 15.8 10.3 0

13.7 16.0 11.7 22.4 6.4 17.5 9.3 1

30.0 29.1 30.7 49.4 13.5 33.0 26.5 2

21.1 12.5 11.7 4.9 18.2 12.9 11.1 3

30.9 25.8 35.5 1.9 55.9 20.8 42.8 ויותר 4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מונהק(נ) לא 78.(א) 32.(א) גאמא

P _< .05 {א)
P <_ .01 (ב)

בארצות מתבטא מילדים, הפוטנציאלי הסיוע מבחינת ביותר המרשים ההבדל

לארבעה הורים הנם אירופה מיוצאי 235 ורק אסיהאפריקה מיוצאי 5635 המוצא:

הנם אסיהאפריקה מיוצאי 6\ לעומת אירופה מיוצאי %22ts בעוד ויותר, צאצאים

נובע הנשים לעומת הגברים שמסרו יותר הגבוה הילדים שמספר יתכן ילדים. חשוכי

יותר. צעירות לנשים שניים מנישואים

של הילדים מספר על עולה הקשישים של ילדיהם מספר  לגיל ובאשר

הורים או ילדים, חשוכי הישישים מקרב 3395 תמותה: בשל הנראה כפי הישישים,

הורים היו הקשישים מקרב ו3695 הקשישים, מבין %22 לעומת בלבד, אחד לילד

הישישים. מקרב 2635 לעומת ויותר ילדים לארבעה
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דתי חיים אורח 5.3.3

אדם (א) סיבות: משלוש פוטנציאלי כמשאנתמיכה נחשבת אדם של דתיותו
אנשים קבוצת עם ולאפורמלי מתמיד במגע בא הכנסת, בבית בקביעות המתפלל דתי,
הטוב ובמקרה בדידות, כנגד אמצעי משום בכך יש ביותר, הגרוע במקרר, משמעותית.

רקע בעלי גדולה אנשים קבוצת עם ההזדהות (ב) חיובית. חברתית תמיכה  ביותר

ואלמוניות. בידוד למנוע ובכך והגיבוש האחריות תחושת את להגביר דומה,יכולה דתי

הדת. פי על לילדים בהורים ותמיכה משפחה ערכי והחדרת חינוך (ג)
בלוח הכנסת. בבית בתפילה חלק כנטילת אופרטיבית מבחינה הוגדרה דתיות

ומוצא. מין לפי הכנסת בבית הקשישים של ביקוריהם תדירות התפלגות מתוארת 5.11

מתפללים למסורת, בהתאם הכנסת. בבית בקביעות מבקרים הקשישים כמחצית

יוצאי ביו .ההבדל OO0* מת לע 6895) הנשים מאשר תדירות ביתר הכנסת בבית הגברים

(באחוזים) ומוצא מיו לפי הכנסת בבית ביקורים :5.11 לוח

מוצא ו י מ
סה"כ אירופה אסיה נשים גברים

אפריקה

27.4 19.4 71.4 30.1 67.8 י גבוהה תדירות
נמוכה תדירות

52.6 80.6 28.6 69.9 32.2 מבקר לא או

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

92\א) 66.(א) גאמא

263 = N

P £ .01 (א)
ראש ובכל בתורה קריאה בימי שבת, בכל יום, בכל הכנסת בבית בקביעות מתפלל (ב)

חודש.

לא. בכלל או כיפור, וביום השנה בראש רק (ג)
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גדול הכנסת ננית הניקור תדירות מנתינת אירופהאמריקה יוצאי לביו אסיהאפריקה

הגיל. מבחינת הבדל כל איו ואולם ,(19* לעומת (\1ד יותר עוד

סלפוו 5.3.4
לאינטראקציה מנגנון וכך הצורר נשעת תקשורת אמצעי משמש נבית טלפוו

נבעלות נמצא הוא שכן נרחב, אינו עדיין נישראל, נטלפון השימוש ואולם חנרתית.

אף .(1980 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה העירונית האוכלוסייה מכלל בלבד 55^

בקרב נמצא יותר גבוה כשאחו: טלפון, בעלי היו במדגם מהקשישים 70"^ כן, פי על

המוצא. או המין מבחינת הבדלים איו כי אף ,(60*0) הישישים לעומת (78^ הקשישים

נעבר סיוע 5.4

בהווה הסיוע הבנת לגבי חשוב מרכיב מהווה בעבר הקשיש זכה לה העזרה הערכת

לידי מניא נענר שניתן מסוים סיוע ,2 בפרק שצוין כפי בעתיד. הסיוע וחיזוי
משום ונעתיד. בהווה חשינות בעלת להיות היכולה חברתית" אחריות "נורמת יצירת

הטוענת ההמשכיות, תיאוריית לגני ניותר חיוני הוא בענר הסיוע על המידע כר,

ונהווה. נענר התנהגות דפוסי של פונקציה להיות נוטה בעתיד שההתנהגות

כנקודת שימש ,(davies et al. ,1979) 1977 כשנת נקעה נסקר שנאסף המידע

כשלושה עזרה כלל המידע .1980 לשנת המתייחס שלפנינו, למחקר הלארחוק" "העני1

.5.12 בלוח מוצגת העזרה זמינות התפלגות ונישול. קניות כללית, עזרה תחומים:

זמינה עזרה  לכ*21 תחום; באף זמינה עזרה הייתה לא לכ\>? בסה"כ

בכל זמינה עזרה הייתה מהקשישים ולכ*40 תחומים, בשני  לכ^י31 אחד; בתחום

העזרה. סוגי שלוטת

ו
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(באחוזים) לקשיש שניתן בעבר סיוע :5.12 לוח

העזרה סוג ב1977 עזרה
ב"יש"ו? קניות כללית .

561 78.9 68.8 זמינה עזיה
43_9 21.1 31.2 זמינה לא עזיי'

100.0 100.0 1000 "יי"3

סיכום 5.5

בריאות משאבים: סוגי ארבעה מבחינת הקשישים אוכלוסיית את תיאר זה פרק

הממצאים מן בעבר. שנתקבלה ועזרה חברתיים קשרים חברתיכלכלי, מעמד פיזית,
מחשך הסובלות הקבוצות על נמנים אסיהאפריקה ויוצאי הישישים הנשים, כי עולה

גבוהים וסיכון פגיעות ברמת מאופיינות אלה שקבוצות ומכאן מוגבלים, וממשאבים

משאבים של יחסית גבוהה מרמה אסיהאפריקה יוצאי נהנים גיסא, מאייר יחסית.
משפחתיים.
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החברתיים הקשרים ואופי הרשת מבנה :6 פרק

של מגוון לקשיש המעניקות הרשתות המחקר: במוקד הלב תשומת את עתה נרכז

של המבניים המאפיינים את משרטטים זה בפרק המובאים הנתונים וסיוע. תמיכה

העוזרים מספר כמותו. ועל הניתן הסיוע איכות על להשפיע העשויים הרשתות י

גילם, מינם, לקשיש, המשפחתית קרבתם הבסיסיות, הסוציודמוגרפיות ותכונותיהם
מוצגים כן כמו התמיכה. בקביעת מכרעת חשיבות בעלי הם אלה כל  והשכלתם מוצאם

האישי הקשר ותדירות לקשיש ביחס העוזרים של הגיאוגרפי מיקומם לגבי נתונים

ניניהם.

לבין חבריה ביו חליפין תהליך מתרחש בה חברתית כמערכת הוגדרה התמיכה רשת

מתייחסים הנתונים עצמם. לבין הרשת חברי בין הקיים לתהליך בנוסף הקשיש,

ומתמצתים מסכמים מדדים של שונים כסוגים שימוש ונעשה קבוצה כאל הרשת אל כן על

אלו במדדים השימוש לעיל. המבניים המאפיינים מבחינת הקבוצה את לתאר מנת על

לעיתים הכוללים הרשתות, גרעיני של המשתנה גודלם בגלל בבעיות לעיתים כרוך

חברים. שלושה או שניים אחד,

הרשת גודל 6.1

6.1 לוח בעוזריו. ציין שהקשיש האנשים מספר פי על מוגדר הרשת גודל
מתאם שקיים להניח נוכל כללית הגרעין. רק ולא שהוזכרו, העוזרים כל את מפרט

ומגוונת. פעילה עזרה לקבל הקשישים סיכויי לבין הרשת גודל בין חיובי
41 יש הרשתות ממחצית ביותר כלל. עוזרים איו (18 = n) מהקשישים %1b

הזוג, בני כולל עוזרים, מ4.0 הרשתות מורכבות בממוצע הזוג. בני כולל חברים,

למינם, ביחס הרשת בגודל הבדלים כל נמצאו לא הזוג. בני ללא עוזרים, ומ3.7

הקשישים. של לגילם או למוצאם
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(באחוזים) הרשת גרעיני וגודל הזוג בני ובלי עם הרשת גורל ;6.1 לוח

גרעיני אחוז הרשתות אחוזי העוזרים מספר
(k) הרשת כולל לא כולל ברשת

( בןהזוג כולל (לא בןהזוג בןהזוג .

8.9 9.1 2.6 0

17.1 4.3 9.0 1

21.2 19.3 12.7 2

52.8 18.2 15.1 3

14.7 21.1 4

11.7 12.7 ; 5

9.2 11.9 6

6.1 9.9 7

5.8 4.3 8

1.6 .6 9

100.0 100.0 100.0 סה"כ

224 219 221 . אנב)
5 3 ידוע לא

עוזרים שמות ציין הראשי העוזר כאשר הקשיש. ידי על הוגדרו הגרעין חברי (א)
הרשתות בין ההבדל ומכאן הגרעין, כחברי לא אך הרשת כחברי אלה נכללו נוספים

בלבד. אחד עוזר הכוללים (173<) והגרעינים (4*0)

נובע הלוחות) בכל כמעט מופיע 204 = n) 204 = n לבין 224 = n בין ההבדל (ב)
משוקללים). (גדלים תמיכה רשת כלל אין קשישים שלעשרים מהעובדה



 46 

שארות יחסי 6.2

יחסים מאשר יותר הדוקים וילדים, הורים ביו במיוחד שארות, שיחסי היא ההנחה

עיקרי מקור הקשישים מרבית לגבי מהווה שהמשפחה עולה המחקרים ממרבית אחרים.

וחברה. רגשית תמיכה אהבה, עזרה, של

הרשת חברי של המשפחתיים קשריהם בחינות: משתי נידונה המשפחתית הקירבה

הרבים והמחויבות שהקביעות להניח סביר עצמם. לבין בינם הקירבה וסוג הקשיש אל

מוגברת קולקטיבית תמיכה יעודדו המשפחתית הקירבה של יוצא פועל שהם יותר

בני מלבד (הכוללות מעורבות רשתות ברם, בעיקר. משפחה בני הכוללות ברשתות

מאשר תפקידים של רחב מגוון הצלחה ביתר למלא מסוגלות אחרים) חברים גם משפחה

הומוגניות. רשתות

של מוצאו לפי הקשיש לבין הרשת חברי בין השארות יחסי את מתאר 6.2 לוח
מן 2\\ הקשיש, משפחת מבני ורק אך מורכבים הרשת מגרעיני 7C^ הקשיש. י

ומשכנים מחברים  ו0*8 ומשכנים, מחברים משפחה, מבני מורכבים הגרעינים
בלבד משפחה מבני יותר מורכבות אסיהאפריקה יוצאי קשישים של רשתותיהם בלבד.

שייכות משכנים או מחברים ורק אר המורכבות שרשתות ומכאן >וי59) לעומת SQ\)

המשקף דפוס  אסיהאפריקה) יוצאי בקרב 1\ לעומת (>י16 אירופה ליוצאי בעיקר

יוצאי למשפחה. מחוץ יחסים כלפי אירופה יוצאי הקשישים מצד פתיחותיתר
ניתן כללית המשפחה. במסגרת יחסים לקיים מעדיפים זאת, לעומת אסיהאפריקה,

הבדלים נמצאו לא המשפחתית. הקירבה הוא ברשתות השליט הקירבה דפוס כי לציין
וגילם. הקשישים מין מבחינת

לבין בינם שארות ביחסי מאופיינים שהעוזרים יוצא, אלה מימצאים פי על

משפחתי. בקשר לזה זה קשורים העוזרים כל הרשתות מן %70n ואמנם, עצמם.
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(באחוזים) הקשיש מוצא לפי הקשיש לבין הרשת גרעין ביו השארות יחסי :6.2 לוח

" הקשיש מוצא גרעין של המשפחתית הקירבה
סה"כ אירופה אסיהאפריקה הקטיש אל הרשת

70.5 58.8 79.5 משפחה בני הם הגרעין חברי כל

11.5 13.9 9.6 משפחה בני הם הגרעין חברי רוב

4.6 4.9 4.4 משפחה בני הם הגרעין חברי מחצית

או חברים הם הגרעין חברי מרבית
5.1 6.9 3.7 שכנים

או חברים הם הגרעין חברי כל
8.3 15.5 2.8 שכנים

100.0 100.0 100.0 סה"כ

204 88 116 י  א

.44 = גאמא

p < .05

ומוצא גיל מין, 6.3

סוג על להשפיע נוטה והמוצא הגיל המין, מבחינת הרשת חברי בין הדמיון
למלא עשויות הרכבן מבחינת מגוונות רשתות לקשיש. להעניק טביכולתם העזרה

שבהתאם אומר, הווה הומוגניות. רשתות מאשר פעילויות של יותר רחב מגוון
הכית, בנקיון או בקניות בבישול, הנשים תסייענה מין, לפי המסורתית להתמחות

בנקים כגון מוסדות עם במגע או טכניים בתיקונים יותר מיומנים שהגברים בעור

ביתר מסוגלות חבריהן גיל מבחינת מגוונות רשתות לכך, ברומה וקופותחולים.
חבריהן. גיל מבחינת אחידות רשתות מאשר פעילויות של רחבה קשת למלא הצלחה

אולי מאופיינות החברים, מוצא מבחינת אחידות רשתות כי נראה זאת, לעומת

לקשיש. לסייע יותר הרבה נכונותן ומכאן חבריהן של יותר רבה בסולידריות
מין לפי המין, מבחינה הרשת גרעיני של ההומוגניות מידת את מראה 6.3 לוח
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חבריהן: של המיני הרכבן מבחינת דומות הרשתות מחצית מסיועם. הנהנה הקשיש
ו

מעורבת השנייה המחצית בלבד; גברים  וכרבע בלבד, נשים כוללות מהן כרבע

מנשים המורכבות ברשתות להיעזר הקשישות נוהגות כלל בדרך החברים. מין מבחינת

מבחינת הבדלים כל קיימים לא בלבד. מגברים המורכבות מרשתות  והקשישים כלבד

הקשיש. של מוצאו או גילו לגבי הרשת חברי של המינית ההומוגניות

(באחוזים) הקשיש מין לפי הגרעין חברי של מינית אחידות :6.3 לווו

 הקשיש מין חברי מין מבחינת אחידות
סה"כ ~ אשה גבר הרשת גרעיני
22.8 28.3 16.7 בלבד נשים

נשים ממחציתם למעלה
16.4 17.4 15.2 כולם) לא (אך

9.9 13.4 6.2 נשים מחציתם

22.6 2.1.3 24.1 גברים ממחציתם למעלה
( כולם לא (אך

28.3 19.6 37.8 בלבד גברים

100.0 100.0 100.0 סה"כ

204 107 97 N

ומוצאם גילם מינם, לפי הרשת גרעיני של הגילים ממוצע את מציג 6.4 5וח

הקשישים. של

מרצם בזכות יותר מעשית עזרה להושיט מסוגלים יותר צעירים עוזרים
התרבותית באווירה ובקיאים בארץ גדלו מהם רבים שכן המעודכנות, וידיעותיהם

השכלתם וממחלות, מנכויוה סובלים הקשישים העוזרים מן חלק לעומתם בה. השוררת

של גילו בני עוזרים מאידך, יומיומיות. בבעיות בטיפול בקיאותם וכן פחותה

לגלות גם ומכאן עמו, ולהזדהות בעיותיו את להכין זאת בכל מיטיבים הקשיש

הרגשיים. לצרכיו יתירה רגישות
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(באחוזים) הקשיש וגיל מוצא מין, לפי הרשתות חברי של הממוצע הגיל :6.4 לוח

גיל מוצא מין של הממוצע הגיל
סה"כ ישישים קשישים אירופה אסיה נשים גברים הרשת גרעיני

אפריקה

16.4 5.9 25.4 8.6 22.6 8.4 25.3 29 עי
31.2 23.4 37.9 33.5 29.4 32.6 29.7 39  30

29.7 42.1 19.1 24.6 33.7 34.4 24.5 49  40

13.8 21.2 7.5 22.7 6.8 16.1 11.3 59  50

6.7 5.5 7.7 8.0 5.7 7.6 5.7 69  60

2.1 1.8 2.3 2.5 1.7 0.8 3.4 +70

(n=197)100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

P < .01 p <_0.1 P <_ .05

ממוצע גיל בעלי מחברים מורכבות כמחציתן יחסית: צעירות שהרשתות מסתבר

הקשישים של גילם בני הינם העוזרים מקרב כלבד קטן אחוז מארבעים. פחות

המקבל הקשיש של הדמוגרפיות התכונות משלוש מושפע הרשת חברי גיל הנתמכים.

שהנתמך ככל הרשתות: גיל לבין הקשישים גיל בין ברור קשר קיים (א) סיוע:
בניו. הם שמרביתם משום הנראה ככל רשתו, חברי יותר צעירים כן יותר צעיר

מך רבע הקשישות. הנשים מרשתות יותר צעירות הקשישים הגברים רשתות (ב)

%8b רק אך שנים, מ29 למטה הממוצע שגילו ברשתות הסתייעו הנתמכים הגברים

מסתייעים אסיהאפריקה ממוצא קשישים (ג) צעירות. כה רשתות היו הנשים מן

אירופה. יוצאי מאשר יותר צעירים רשתות בגרעיני

גרעיני בקרב הגיל מבחינת רבה אחידות שקיימת עולה, 6.5 לוח מתוך

מרבית היו הרשתות מן %70na המימצאים מן מתברר לגודלן. קשר כל בלא הרשתות,

חברים 21 כללו הרשתות מן 8*0 ;60 מבני למטה  יחסית צעירים כולם או החברים

אסיה ממוצא קשישים זקנים. היו כולם או החברים מרבית  %21rn צעירים,
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אירופה יוצאי קשישים מאשר יותר ואחידות צעירות ברשתות לרוב מאופיינים אפריקה

הקשיש. מיו מבחינת הבדלים כל נמצאו לא .(4535 לעומת 64\) :

 ובעקיפין הרשת לאחדות לתרום עשויים הרשת חברי בקרב משותפים ערכים

לסייע צפויות מוצאך באחידות המצטיינות שהרשתות רק לא לכן, לעזור. לנכונותה
שמוצא הרשתות מזאת, יתירה אלא מוצאן, בגיוון המאופיינות רשתות מאשר יותר

מבחינת שוני יש בהם במקרים מאשר יותר לסייע צפויות הקשיש למוצא זהה חבריהן

המוצא.

(באחוזים) הרשתות גרעיני של גילם אחידות :6.5 לוח

הרשתות אחוז הגרעין{א) חברי גיל הרשת גרעין גודל

26.6 צעירים החברים כל

25.7 צעירים החברים רוב 3

8.7 זקנים ךןחבךלם רןב (n = 113)

7.0 זקנים החברים כל

13.0 צעירים החברים כל

76 צעירים מחציתם 2
_ . . Cn = 45)s.o זקנים החברים כל

.1S9 צעיר I

3.5 י זקן Cn = 38)

100.0 

196 N

ומטה שנה 50 = צעירים (א)
ומעלה שנה 50 = זקנים



 SI 

לביו הרשתות ביו וכן הרשת חברי בקרב מוצא אחידות של גבוהה רמה קיימת

ו^46 אסיהאפריקה יוצאי חברים ורק אר כללו מהרשתות 33*0 .(6.6 (לוח הקשיש

מוצא אחידות של דפוס קיים הרשתות מן מ3/4 בלמעלה אירופה. יוצאי חברים  מהן

יוצאי מאשר יותר אחידות ברשתות מאופיינים אירופה יוצאי קשישים חבריהן. בקרב

לגמרי אירופאיות ברשתות מסתייעים אירופה יוצאי מהקשישים 8835 אסיהאפריקה:

ורק אר המורכבות ברשתות המסתייעים אסיהאפריקה, יוצאי מבין בלבד 58*0 לעומת

הקשישים. של גילם או מינם לפי הבדלים כל נמצאו לא אסיהאפריקה. מיוצאי

(באחוזים) הקשישים של למוצאם ביחס הרשת חברי של מוצאם אחידות :6.6 לוח

סה"כ הקשיש מוצא הרשתות גרעיני של מוצאם אירופהאחידות אסיהאפריקה

32.8 1.2 57.6  אסיהאפריקה יוצאי כולם

6.1 0.7 10.2 אסיהאפריקה יוצאי מהמחצית למעלה

4.5 2.6 6.1 אסיהאפריקה יוצאי מחציתם

10.4 . 7.1 13.0 אירופה יוצאי ממחציתם למעלה

46.2 88.4 13.1 אירופה יוצאי כולם

100.0 100.0 100.0 סה"כ

197 87 110 N

P = .00

השכלה 6.4

פורמלי, חינור שנות מספר ידי על (הנמדדת הרשת חברי של הפורמלית השכלתם

לקשיש המושטת העזרה סוג על להשפיע העשוי כמשאב נחשבת דתיים), לימודים כולל

להתמודד יותר רבה במיומנות מצסיינים יותר רבה השכלה בעלי רשתות שחברי מכיון

הולמים. סיוע למקורות הקשישים את להפנות או בקשיש בטיפול המתעוררות בעיות עם
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פחות. משכילה רשת מאשר יותר רב ידע ובעלת גמישה הינה יותר משכילה רשת כללית,

וגיל מוצא לפי הרשת חברי של הפורמלי החינוך שנות ממוצע את מציג 6.7 לוח

שמונה של הגרעין) חברי פני (על ממוצע בעלות הינן הרשתות מך כרבע הקשישים.

שנות 13  הנותר הרבע ו לימוד שנות 129 של ממוצע בעלות מחציתן לימוד, שנות

יותר. לימוד
להשכלת בהשוואה יותר גבוהה אירופאי ממוצא הרשתות חברי של השכלתם

הקשישים של הרשתות ביו משמעותי הבדל קיים^ם אסיהאפריקה. יוצאי הקשישים

הבדל כל איו ברם, יותר. משכילות הקשישים של רשתותיהם והישישים: הצעירים

רשתותיהם. חברי של השכלתם רמת מבחינת לנשים גברים בין

הקשיש של והגיל המוצא לפי הרשת גרעיו של הלימוד שנות ממוצע :6.7 לוח
(באחוזים)

הרשתות אחוז ~~ 
םה"כ הקשיש גיל הקשיש מוצא הלימוד שנות ממוצע

ישישים קשישים איר7פה אס,ה_ הרשת גרעיו של
אפריקה

1.1 1.4 09  1.9 0

22.7 35.8 12.6 13.7 29.6 שנים 8  1

50.7 40.3 58.8 39.5 59.4 שנים 129
25.4 22.5 27.7 46.9 9.1 ויותר שנים 13

(\=172) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה.יכ

P £ .05 p £ .01

קשישים יותר שלהם: הרשת לחברי השכלתם ברמת לדמות נוטים הקשישים

השכלה בעלי שקשישים בעוד היא, אף נמוכה שהשכלתם ברשתות נעזרים נמוכה שהשכלתם

יותר. רב לימוד שנות מספר בעלי ברשתות מאופיינים גבוהה
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גיאוגרפי מיקום 6.5

בקביעת חשוב גורם מהווה ועוזריהם הקשישים מגורי ביו הגיאוגרפי המרחק

מזון הכנת יומיומי, ביקור כגון שגרתיות פעילויות לצפות. ניתן לו הסיוע אופי

בקרבת גרים אינם העוזרים כאשר לבעיה הופכים קלה, שיחה סתם או מחלה, בשעת

ומיעילותם הקיימים התחבורה מאמצעי מושפעת המרחק משמעות כי ברור הקשיש.

טלפון. מכשירי מהימצאות וכן היחסית,

הקשיש, עם יחד מתגורר העוזר (א) גיאוגרפית: קירבה של רמות שש הוגדרו
במכונית נסיעה דקות 15 של במרחק (ג) הקשיש, מן הליכה במרחק מתגורר העוזר (ב)

במרחק (ו) נסיעה, שעה במרחק (ה) נסיעה, שעה חצי במרחק (ד) באוטובוס, או

הרשת חברי של המגורים סמיכות את מתאר 6.8 לוח נסיעה. משעה למעלה של

הקשיש. אל

ברשתות מסתייעים מהקשישים %60a מתברר הגרעין, בגודל להתחשב מבלי

הליכה במרחק או הבית באותו מגורים: בסמיכות גרים גרעיניהן מחברי ויותר שמחצית

גיסא, מאידר לפחות. אחד עוזר של בזמינותו מאופיינת זו קבוצה דהיינו, דקות. 15 של

המתגוררים עוזריהם, מכל יותר או שעה חצי של במרחק הקשישים מן כרבע מתגוררים

אינם אלה עוזרים הארץ. חלקי בשאר אף  מהם וכמר, אחרות, ירושלמיות בשכונות
גבוהה. נגישות בעלי

הקשיש עם קשר 6.6

פונקציה בהכרח אינו בתקופתנו עירונית בסביבה המתגוררים אנשים בין הקשר

מגע וכן ופרטית ציבורית תחבורה מגוריהם. מקומות בין הגיאוגרפי המרחק של

חברתית בתמיכה מדובר כאשר במיוחד הגיאוגרפית, הסמיכות מבעיית מפחיתים טלפוני
הקשישים. לבין הרשת חברי בין המגעים תדירות תידון זה בסעיף לאפורמלית.

שאינם הקשישים של הטלפון ושיחות הביקורים תדירות את מפרט 6.9 לוח

רשתם. מחברי אחד עם אחת במחיצה מתגוררים
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(כאחוזים) הגרעין גודל לפי הקשיש אל הרשת חברי של הגיאוגרפית הקירכה :6.8 ^ןח j
1

הרשתות אחוז גיאוגרפית קירבה הגרעין גודל
17.8(א) לקשיש קרוב גרים החברים כל

16.4 לקשיש קרוב גרים החברים מרבית 3

13.7 ב הקשיש מן רחוק גרים החברים מרבית (112 = N)

98 מהקשיש רחוק גרים החברים כל

76 קרוב גרים החברים כל

64 קרוב גרים החברים מחצית
(44 = N)

86 רחוק גרים החברים כל
                      

127 קרוב גר 1

71 רחוק גר (38 = ^
100.0 (194 = N) סה',כ

במרחק גרים הקשיש; עם יחד גרים הבאות: לקטגוריות מתייחס קרוב" "גרים (א)
דקות. 15 של נסיעה במרחק וגרים הליכה

נסיעה, דקות 30 של במרחק גרים הבאות: לקטגוריות מתייחס רחוק" "גרים (ב)
נסיעה. משעה למעלה של ובמרחק נסיעה שעה עד של במרחק
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גודל לפי הקשיש, עם הרשת חברי של הסלפוני והמגע הביקורים תדירות :6.9 לווו
"(באחוזיכ) הגרעין

קשר ביקורים הגרעין חברי של מגעיהם תדירות הגרעי, גןךל
טלפוני הקשיש עם

26.1 24.0 גבוהר,;^" בתדירות החברים כל

15.3 14.2 גבוהה בתדירות החברים מרבית 3

וג) (75 = n)3.3 16.8 נמוכה בתדירות החברים מרבית

14.1 6.0 נמוכה בתדירות החברים כל

5 2 11 5 גבוהה בתדירות החברים כל
2

2.7 3.7 גבוהה בתדירות החברים מחצית ('22 _ 1Vj

9.5 1.3 נמוכה בתדירות החברים כל

14.4 19.0 גבוהה תדירות 1

(30  n)9.4 3.5 נמוכה תדירות

100.0 100.0 סה"כ

128 129 N

מחברי אחד במחיצת מתגורר אינו הקשיש בהם לרשתות מתייחסים המימצאים (א)
הרשת.

בשבוע. אחת פעם לפחות או יום בכל גבוהה: תדירות (ב)

רק בשנה, פעם חודשים, בשישה פעם בחודש, פעם לפחות נמוכה: תדירות (ג)
בשנה. מפעם פחות או כלל מבקרים לא מיוחדות, בהזדמנויות



 56 

יחסית: גבוהה היא הקשיש לבין הרשת חברי ביו הביקורים שתדירות מסתבר

פעם לפחות או יום כל הקשישים את מבקרים הרשתות ממחצית בלמעלה החברים כל

ב113 ורק זו, בתדירות הם אף nמבקרים 1ms inn 18%a החברים מרבית בשבוע;

כל נמצאו לא בשבוע. פעם מאשר פחות הקשיש את החברים כל מבקרים מהרשתות

אלו את תואמים אלו מימצאים הקשיש. של הגיל או המוצא, המין, מבחינת הבדלים

ומאוששים (weihl , 1970 ; shanas , 1968 נלמשל: אחרים קשישים במחקרי שנמצאו

וילדיהם. קשישים בין הקשרים לגבי המקובלת במרחק" ה"אינטימיות תאוריית את

תדירות בביתם. טלפון הימצאות על דיווחו הגרעין מחברי רבעים שלושה

45\  הרשת חברי של ביקוריהם מתדירות במעט נמוכה הקשיש עם הטלפוני המגע

לעומת בשבוע, אחת פעם לפחות הקשיש אל מטלפנים שכולם מחברים מורכבות מהרשתות

פחות לקשיש מטלפנים חבריהן שכל ציינו מהרשתות 343 זו. בתדירות שמבקרים 54\

בשבוע. אחת פעם מאשר

גבוהה בתדירות הקשיש אצל מבקרים שאינם הרשת מחברי שכמה הדעת על מתקבל

טלפון. בשיחות זאת במקום מסתפקים

התקשרות כאמצעי הטלפון את מעדיפים אירופה יוצאי הקשישים של עוזריהם
על דיווחו אירופה מיוצאי 703  אסיהאפריקה יוצאי של עוזריהם מאשר יותר

אסיהאפריקה מיוצאי כמחצית רק לעומת מעוזריהם טלפון שיחות של גבוהה תדירות
נחשב עדיין בישראל מסויימים חוגים שבקרב לציין, ראוי דומה. רמה על שדיווחו

מן חלק שלגבי כר מסוים, כלכליחברתי מעמד המסמל מותרות בגדר בבית טלפון

חברתית. לאינטראקציה אמצעי ולא חירום לשעת מנגנון הטלפון משמש האוכלוסייה

סיכום 6.7

גודל התמיכה. רשתות של והאינטראקציה המבנה מאפייני תוארו זה בפרק

בקרב העיקרי הדפוס עוזרים. 4.0 הוא הממוצע אך עוזרים, 90 בין נע הרשתות

הינם אסיהאפריקה יוצאי מבין קשישים כשיותר שארות, יחסי של הוא הרשת חברי
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רבים לעומתם, אירופה. יוצאי הקשישים מאשר רשתותיהם חברי של משפחתם קרובי

עובדה  ומשכנים מחברים מורכבים שרשתותיהם אירופה .יוצאי הקשישים יחסית יותר

בהשוואה כעוזרים משפחותיהם בבני אירופה יוצאי של תלותם את כלשהו המפחיתה

הרשת חברי של והגיל המין בהרכב הגיוון כזכור, אסיהאפריקה. יוצאי לקשישים

מסתייעים מהקשישים 4915 האלה. המאפיינים אחידות מאשר יותר חיובי כמשאב נחשב

גיל הרכב בעלות ברשתות מסתייעים מהקשישים ו5^32 וגברים נשים הכוללות ברשתות

בעלי  מהקשישים שליש ?שני חדמיניוה רשתות בעלי הינם הקשישים מחצית מגוון.

מיני גיוון בעלות ברשתות מצטיינות הקשישות גילן. הרכב מבחינת אחידות רשתות

אסיה יוצאי לעומת רשתותיהם של המגוון הגילים בהרכב מצסיינים אירופה ויוצאי
אפריקה.

הרי הרשת, חברי בקרב לאחדות התורם כמשאב נחשב ברשתות המוצא אחידות אם

זה. במשאב ניחנו (8031) הקשישים כל שכמעט

לימוד, שנות שמונה הוא השכלתם שממוצע ברשתות נעזרים הקשישים מן כרבע

קשישים שנים. מ13 למעלה הוא השכלתם שממוצע ברשתות נעזרים הקשישים מן וכרבע

יוצאי מאשר יותר משכילות רשתות של מסיועו נהנים וקשישיםצעירים אירופה יוצאי

הרשתות גרעיני של השכלתם ברמה הבדלים כל אין ברם, וישישים. אסיהאפריקה

הקשיש. מין מבחינת

במחיצת מתגוררים יותר או שמחציתו ברשתות מסתייעים הקשישים ממחצית למעלה

יותר או דקות 30 במרחק גרים מהקשישים כרבע אך ממנו, דקות 15 במהלך או הקשיש

עוזריהם. מכל

ותדירות הקשיש, עם פעיל וטלפונים ביקורים קשר מקיימים הרשתות חברי

הטלפוני, הקשר ומוצא. מין גיל, לפי תההקבוצות כל בקרב גבוהה הביקורים

והוא חילופי תמיכה כאמצעי משמש הביקורים, מתדירות נמוכה הממוצעת שתדירותו

הבדלים המשקף דפוס  אירופה יוצאי הקשישים רשתות בקרב יחסית יותר נפוץ

המוצא. קבוצות שתי ביו וחברתייםכלכליים תרבותיים
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הרשת משאבי :7 פרק

בעזרת המימצאים נותחו הקודם, בפרק וכמו הרשת, במשאבי מתמקד זה פרק

משאבים כקבוצה. חברתיות רשתות המאפיינות תכונות למספר המתייחסים מסכמים מדדים

הם אין כי אף לקשיש, העזרה בהושטת המעכבים או המסייעים כתנאים מוגדרים אלה

הניתן. הסיוע של למעשה הדפוס את בלעדית קובעים

חברי של בריאותם מצב (א) הרשת: משאבי של קטגוריות שלוט יידונו בפרק

ילדים, (כגון העזרה בהושטת כמעכבים או כמסייעים הנחשבים תנאים (ב) הגרעין,
השפעה בעלת שהינה הרשת חברי ביו הסולידריות מידת (ג) וכוי), טלפון מכונית,

לקשיש. בסיועם ביניהם והתיאום השיתוף מידת על

הגרעין דוברי של בריאותם מצב 7.1

הסיוע לסוג באשר מסוימות מגבלות מציב הרשת חברי של בריאותם מצב

יעילות ביתר לפעול יכולים כדינים חברים זה. סיוע ולהיקף להעניק שביכולתם

לסיוע. בעצמם נזקקים מסוימים שבמקרים לאבריאים, חברים מאשר

עצמו, לגבי הראשי העוזר שמסר נתונים פי על מוגדר הרשת של הבריאות מצב

נקבעו והשלישי. השני העוזר של בריאותם מצב לגבי הקשיש של הערכתו פי ועל

וגרועה גרועה טובה, כך כל לא טובה, מאוד, טובה בריאות: של קטגוריות חמש

או מאוד טובה (בריאות טובה בריאות רמות: לשתי הניתוח לצורר שקובצו מאוד,
מאוד). גרועה.וגרועה טובה, כר כל לא (בריאות לקויה ובריאות טובה) בריאות

מקצועיים. רפואיים מידה אמות על מתבססת שאיננה בלבד, גסה הערכה זוהי
הסיוע מבחינת גודלו. לפי הגרעין חברי בריאות מצב את מתאר 7.1 לוח

רשתות לבין תקין בריאות במצב חבריהן שכל רשתות כין להבחין חשוב לקשיש, הניתן

חלק יקבלו אלו שאנשים לכך לגרום העלול דבר תקינה, אינה מחבריהן כמה שבריאות

בריאות ברשתות מסתייעים מהקשישים 52*0 לקשיש. מיועד היה שמלכתחילה הסיוע מן

מהחברים אחד (כשלפחות בחלקן בריאות ברשתות מסתייעים מהקשישים ו<300 לחלוטין

ן
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בעלי מחברים במלואם מורכבים הרשתות מגרעיני %9w בעוד תקין) בריאות במצב

יה. לקו בריאות

(אחוזים) הגרעין גודל לפי הרשת גרעיני חברי של בריאות מצב :7.1 לוח

הרשתות אחוז ברשתות בריאות מצב הגרעין גודל

25.1 תקין בריאות במצב כולם

20.0 תקין בריאות במצב י מרביתם 3

9 ך גרוע בריאות במצב מרביתם (N = 113)

3.0 גרוע בריאות במצב כולם

11 2 תקין בריאות במצב כולם
2

9 3 תקין בריאות במצב מחציתם
(N = 45)

2.1 גרוע בריאות במצב כולם

13.4 טוב בריאות מצב 1

4.2 גרוע בריאות מצב (N = 38)

100.0 סה"כ

196 N

טובה. או מאוד טובה בריאות = תקין בריאות מצב (k)

גרועה בריאות או גרועה בריאות טובה, כך כל לא בריאות = גרוע בריאות מצב
מאוד.

הנתון. במצב הרשת מחברי שליש שני = החברים מרבית (ב)
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העזרה בהושטת מעכבים או מסייעים גורמים 7.2

עזרה להושיט ומסוגלים נכונים הם אם כמשאב נחשבים הגרעין חברי של ילדיהם

בנוסף אר פוטנציאלי. תמיכה כמקור הרשת היקף את להגדיל עשויים הם בכר לקשיש.

שהילדים העזרה סוג בקביעת חשוב תפקיד הילדים גיל גורם גם ממלא הנכונות לגורם

המבוגרים של וזמנם לבם תשומת את לעצמם דורשים הם מידה ובאיזו להעניק יכולים
להקדישו היה שניתן הזמן את אליהם ממקדים למשל, תינוקות שכן הרשת, חברי

לקשישים.

הקשישים מוצא לפי ברשתות 10 גיל מעל הילדים מספר ממוצע את מציג 7.2 לוח

בעוד ,10 גיל מעל ילדים משני פחות של ממוצע כוללות מהרשתות 60*0 מעל וגילם.
עומד רבות רשתות שלרשות אפוא, מסתבר, יותר. או ילדים 3 כוללות מהרשתות ש5י20

ידי על הניתן הסיוע את לחמשיר העשויים חברים בני הכולל פוטנציאלי סיוע של מאגר

יותר הכוללות ברשתות אסיהאפריקה יוצאי הקשישים מאופיינים כללית, הוריהם.

גיל מעל ילדים יותר יש הישישים ברשתות אירופה. יוצאי מאשר 10 גיל מעל ילדים
פוטנציאלי. סיוע יתר שמשמעותה עובדה הקשישים, ברשתות מאשר 10

נבאחוזים) וגילם הקשישים מוצא לפי 10 גיל מעל הילדים ממוצע :7.2 לוח

סך.,,כ ל י ג מוצא הילדים ממוצע
י יטישים קשישים אירופה אסיהאפריקה 10 גיל מעל

42.3 28.1 53.8 45.4 39.9 אחד מילד פחות

21.7 23.8 20.1 27.8 16.9 1.99  1.00

15.7 19.8 12.4 22.2 10.6 2.99  2.00

9.8 13.2 6.9 3.1 15.0 3.993.00

10.5 15.1 6.7 1.4 17.6 ויותר ילדים 4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

198 N

? _< .01 p < .01
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הקשישים. מוצא לפי ברשתות, 10 לגיל מתחת הילדים ממוצע את מציג 7.3 לוח

מהרשתות ב\46 ,10 לגיל מתחת אחד ילד מאשר פרוות כוללות הרשתות למחצית מעל

מתחת ילדים שלושה מאשר יותר יש מהם %2^^ זה, בגיל ילדים 31 של ממוצע יש

את המעסיקים צעירים ילדים יותר הרבה יש אסיהאכריקה ממוצא ברשתות .10 לגיל
לטיפול מופנה הלב מתשומת ניכר חלק רשתות של משמעותי שבמספר כך הרשת, חברי

קטנים. בילדים

(באחוזים) הקשישים מוצא לפי 10 לגיל מתחת הילדים ממוצע :7.3 לוח

~ מוצא הילדים ממוצא
כ סה אירופה אסיהאפריקה 10 לגיל מתחת

54.6 62.4 48.5 אהד מילד פחות

30.7 31.2 30.8 1.99  1

12.3 4.0 18.8 2.99  2

2.4 2.4 2.4 ויותר ילדים 3

(n=197) 100.0 100.0 100.0 םה"כ

p < .05

עזרה להושיט מסוימים, במקרים יכולים, הרשת חברי של הזוג שבני הנחה מתוך

מן לא קטנים, לילדים בדומה ואולם, משאב. נגדר נשוי משפחתי מצב נחשב לקשיש,

ימנעו אחרות, משפחתיות התחייבויות וכן צרכיוהוא למילוי הזוג בו שדרישות הנמנע

יותר להיות נוטים נשואים צעירים גיסא, מאידך הרשת. של פוטנציאלי סיוע הקשיש מן

מכאן המורחבת. למשפחתם וזמנם, עניינם ממרצם, יותר גדול חלק ולהפנות יציבים
מירבית גמישות לרשת יעניק ולאנשואים נשואים רשת חברי שמגוון לשער, ניתן

ב*28 נשואים, חברים ורק אך כוללות הרשתות ממחצית יותר לקשיש. סיוע בהושטת

כולם או החברים מרבית מהרשתות וב^19 נשואים, הס החברים ממחצית יותר מהרשתות

.(7.4 (לוח נשואים אינם
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(באחוזים) גודלו לפי הגרעין חברי של משפחתי מצב :7.4 לוח

הרשתות אחוז הגרעין חברי של המשפחתי מצבם הגרעין גודל

26.9 נשואים כולם

18.9 נשואים מרביתם 3

9.3 לאנשואים מרביתם Cn = 114)

2.7 לאנשואים כולם

10.6 נשואים כולם
2

9.1 לאנשואים מרביתם
(n = 45)

3.2 לאנשואים כולם

15.2 נשואים 1

4.1 לאנשואים (N = 38)

)n=198) 100.0 סה"כ

שתי כאשר לקשיש, הניתן הסיוע על המשפיע גורם מהווה הרשת חברי תעסוקת

גדלה כן עסוקים, פחות הרשת שחברי ככל העוזרים. של זמנם על מתחרות הפעילויות
בעלי מאנשים מורכבות הרשתות כאשר גיסא, מאידר הפוטנציאלי. הסיוע מידת

הגבוהה בשלהכנסתם יותר רב כספי מסיוע ייהנה שהקשיש סיכויים יש קבועה תעסוקה

הסיוע מאשר לקשיש המוקדש הזמן פחות לא חשוב מסוימים במקרים ואולם, יותר.
יותר. אף ולעתים הכספי

עובד פעם, מדי עובד עובד, לא נידונו: תעסוקה מצב של קטגוריות חמש

שעות שמונה מאשר יותר ועובד ביום) שעות 8) מלאה במשרה עובד חלקית, במשרה

ביום.

הדפוס הקשיש. מין לפי הרשת חברי של התעסוקה מצב את מתאר 7.5 לוח ;
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(באחוזים) הקשיש מיו לפי הגרעין חברי של התעסוקה מצב :7.5 לוח

הקשיש מיו סה"כ. הרשת חברי של התעסוקה קשישותמצב קשישים

מלאה במשרה עובדים הרשת חברי כל
19.0 11.0 27.5 יותר(א) או

מלאה במשרה עובדים הרשת חברי מרבית
13.9 16.7 10.9 יותר או

מלאה במשרה עובדים הרשת חברי מחצית
8.4 8.4 8.3 יותר או

חלקית במשרה עובדים הרשת חברי מרבית
17.6 14.9 20.5 כלל(ב) עובדים לא או

חלקית במשרה עובדים הרשת חברי כל
41.2 48.9 32.8 כלל עונדים לא או

100.0 100.0 100.0 סה"כ

יותר. או ביום שעות שמונה פירושה מלאה משרה (א)
מזדמנת. תעסוקה או משרה חצי פירושה חלקית משרה (ב)

של בכלל איעבודה או חלקית במשרה עבודה של הוא מהרשתות, שלישים בכשני המתגלה

במשרה עובדים החברים רוב או כל מהרשתות, שבכשליש בעוד מרביתם, או העוזרים כל

בקרב עקרותבית נשים של מהיכללותך הנראה, ככל נובע, זה דפוס יותר. או מלאה

מסתייעים קשישות נשים מאשר קשישים גברים של יותר רב מספר התמיכה. רשת חברי

מוצא מבחינת הבדלים כל נמצאו לא אך מלאה, במשרה עובדים חבריהו שכל ברשתות

גילם. או הקשישים

הרשתות חברי בקרב מכוניות על הבעלות ואת לטלפון הגישה את מתאר 7.6 לוח

או החברים לכל שבהן ברשתות מסתייעים מהקשישים רבעים שלושה הקשיש. מוצא לפי

%3n רק אך טלפון, אין מהרשתות ב5?11 החברים למרבית טלפון, יש למרביתם

 . 7s7>jj טלפון אחד לחבר אף אין מהרשתות



J

(באחוזים) הקשיש מוצא לפי הרשת חברי כבעלות ומכוניות טלפונים :7.6 לוח

מכונית ן ו פ ל ט
סה"כ קשישים קשישים סה"כ קשישים קשישים נעלות דפוסי

יוצאי יוצאי יוצאי יוצאי
אירופה אסיהאפריקה אירופה אסיהאפריקה

15.0 16.0 14.2 64.4 81.7 51.1 החברים כל בבעלות

15.1 24.8 7.7 11.0 7.5 13.7 . ■" החברים מרבית נבעלות

5.1 7.7 3.1 11.0 5.1 15.5 . מחצית'החברים נבעלות

18.9 18.1 19.5 10.8 4.6 15.5 החברים למרבית אין
46.0 33.3 55.5 2.8 1.0 4.2 החברים לכל אין

ו

^  .

, 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

(n=192) (N=191)

P < .01 P < .01
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%80n יותר אירופה; יוצאי הקשישים ברשתות יותר רבה הסלפונים תפוצת

כל אין למינו או הקשיש לגיל טלפון. יש חבריהן שלכל ברשתות מסתייעים אלה מקשישים

טלפון. על רשתו חברי בעלות לגבי השפעה

כפי הטלפונים, משכיחות בהרבה נמוכה הרשת חברי בקרב מכוניות שכיחות

בארץ האוכלוסייה מכלל 55^ לעומת בישראל: העירונית האוכלוסייה בקרב שקיים

לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה מכוניות יש האוכלוסייה מכלל ל\ר1 רק טלפונים בעלי

למרביתם או חבריהן שלכל ברשתות מסתייעים המדגם מקשישי שלישים שני כמעט .(1980

המכוניות שכיחות מכונית. החברים לכל יש מהרשתות ב5?16 ורק כלל, מכונית אין
מין מבחינת הבדלים כל אין אך יותר, רבה אירופה יוצאי הקשישים רשתות בקרב

גילם. או הקשישים

הרשת חברי בין הסולידריות מידת 7.3

מכרעת השפעה בעלת להיות יכולה הרשת חברי בין והגיבוש הסולידריות מידת

צפוי הרשת חוסן ומתואמת. יעילה סיוע ממערכת כתוצאה לקשיש המוענק הסיוע על

בלא וסולידריות, פעילות ביתר מאופיינת חבריה בקרב שהאינטראקציה ככל לעלות

הקשישים. עם לקשריהם קשר

על לעמוד ניסיון נעשה זה, בתחום אחרים מחקרים של קודם ניסיון בעקבות

תהליר הטלפוני, והקשר הביקורים תדירות שונים: מדדים באמצעות הסולידריות רמת

העוזרים הרשת. חברי בין היחסים מערכת של הרגשית והאיכות החומרי החליפין
הגרעין. חברי שאר עם יחסיהם מהות על המידע את סיפקו הראשיים

מידע, להעברת העיקריים התקשורת אמצעי הינם טלפון ושיחות הדדיים ביקורים
עורכים גם הזדמנויות שבאותן הגרעין, חברי בין לקשישים בקשר וחדשות התרשמויות

עולה, 7.7 שבלוח המימצאים מתוך הסיוע. תפקידי את ביניהם ומחלקים תוכניות
שהוא קשר הראשי, והעוזר הגרעין חברי בין הדוק בקשר מאופיינות מהרשתות שכשליש

והשלישי השני העוזר של הביקורים תדירות זאת, לעומת שבועי. לפחות או יומיומי
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מהרשתות. %50jj בשבוע פעס מאטר נמוכה הראשי העוזר אצל

העוזר לבין הרשת גרעין חברי בין הטלפון ושיחות הביקורים תדירות :7.7 לוח
(באחוזים) הגרעין גודל לפי הראשי,

הטלפון ושיחות הביקורים תדירות 7
מלפון שיחות ביקורים הראשי העוזר לבין הגרעין חברי בין ג7ד

25.5(א) 20.2 הרשת חברי כל בקרב גבוהה תדירות
3

19.8 18.1 הרשת מחברי מחצית בקרב גבוהה תדירות ,

26.3 33.3 הרשת חברי כל בקרב נמוכה תדירות

14.9 14.1 גבוהה תדירות 2

13.6 14.3 " נמוכה תדירות Cn=36)

100.0 100.0 סה"כ

127 127 11

בשבוע. פעם לפחות או יום כל = גבוהה תדירות (א)
רק בטנה, פעם חודטים, בשישה פעם בחודש, פעס לפחות = נמוכה תדירות (ב)

רעהו. את איש מבקרים לא שבכלל או מיוחדות בהזדמנויות

תדירות טל נורמות או שנתונים מכיוון בעייתית היא אלה מימצאים הערכת

זאת, עם לציין, ראוי הטוואה. לצורכי בנמצא אינם וחברים קרובים בין המגעים

מזו, יתירה משלו; חברתית רשת יש עוזר וטלכל במהותם, חברתיים הינם אלה שמגעים

המגעים שתדירות כך בירושלים, אפילו או שכונה באותה גרים העוזרים כל לא

כגבוהה. להיחטב יכולה בהחלט לעיל המתוארת

הביקורים. מתדירות כלשהו גבוהה הגרעין חברי ביו הטלפון שיחות תדירות

לקשיש התמיכה בתיאום רבה ויעילותו החברים בקרב נפוץ הטלפוני שהמגע נראה

זה. בנושא מעודכן מידע ובהעברת
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בעוד האישיים: המגעים תדירות על משמעותית השפעה נודעת הקשישים למוצא

אמור שהדבר הרי גבוה, תדירות דפוס גילו אסיהאפריקה צאי יו של מהרשתות %42vj

דומה. דפוס מתגלה הטלפון לשיחות באשר אירופה. יוצאי של מרשתותיהם 26?5 לגבי רק

אסיה יוצאי של שרשתות עולה הרשת חברי בין האינטראקציה תדירות של במונחים

מבחינת אירופה. ליוצאי המסייעות מקבילותיהן מאשר סולידריות יתר מגלות אפריקה

קשישות, של אלו לבין קשישים של רשתותיהם בין הבדלים כל נמצאו לא אלה תדירויות
הישישים. של אלו לבין הקשישים של רשתותיהם ובין

הגרעין: חברי נקרב לסולידריות נוספים מדדים שלושה נבחנו

בקניות? או ילדים על בשמירה כגון לזה, זה מסייעים החברים האם  חומרית אינטראקציה א.

שלהם? הפנאי בשעות בצוותא מבלים החברים האם  רגשית אינטראקציה ב.

היחסים. איכות ג.

לתדירות דומה המצב והרגשי, החומרי במישור החליפין לתדירות באשר

במישור חליפין קשרי החברים מנהלים מהגרעינים בכשליש הטלפון: ושיחות הביקורים

נראה נמוכה. בתדירות זאת עושים  מהגרעינים ובכמרוצית גבוהה בתדירות החומרי

החומרי במישור החליפין תהליכי ותדירות האישיים המגעים תדירות בין התאמה שקיימת

העוזרים, של אולי) (והמשוחדת האישית דעתם חוות פי על כן, כמו מסתבר, והרגשי.
הבאה מאוד טונה יחסים מערכת שוררת משפחה, שארי שמרביתם הגרעין, חברי שבין

אלה. יחסים איכות לגבי (95"^) כמעט מוחלטת דעים בתמימות ביטוי לידי

של המוצא או המין הגיל, לגבי הבדלים כל נמצאו לא אלה למדדים ביחס

הקשישים.

שכן עצמית, בחירה של תהליך קיים הגרעין חברי שבקרב לציין, ראוי לבסוף,

עפ יחסיו שמערכת שעוזר, להניח קשה עוזריו, שמות את שציין הקשיש זה היה כי אף

מורכבים כלל שבדרך מכאן, עוזר. בתור לתפקד ימשיך רעועה, היא הרשת חברי שאר

ביחסיהם גם מאופיינים הקשישים, עם החיוביים מיחסיהם שלבד מאנשים, הגרעינים
הגרעין. חברי שאר עם הטובים



 68 

סיכום 7.4

העזרה הושטת אפשרות את מחזקת נוכחותם כאשר סיוע כעזרי נחשבים משאבים

או טלפון לקשיש, מגורים סמיכות ,10 גיל מעל ילדים טובה, בריאות לקשיש.

לקשיש. העזרה הגשת על להקל העשויים גורמים הינם מכונית,
■ כגון לקשיש, העזרה הגשת על המקשים מסוימים תנאים ישנם גיסא, מאידך

קטנים. בילדים מטופלים או ודחוס עמוס סדריום המקיימים זוגם ובני עוזרים

בלעדית יקבעו כי לצפות אין לקשיש, המוענק הסיוע על משפיעים אלה משתנים כי אף

אחרים, משתנים הבאים, בפרקים שיידון כפי הרשת. חברי של למעשה התנהגותם את

חשובים פחות לא להיות צפויים הקשישים, לבין העוזרים בין הרגשי הקשר כגון
בקשיש. התמיכה סיכויי בהסבר
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הרשת לבין הקשיט ביו הקשרים תוכן :8 פרק

שמחליפים השירותים או הטובין הם מה הן: זה בפרק לדיון העומדות השאלות

החשובות ההנחות אחת זה? בתהליך החליפין מאזן מהו והקשישים? הרשת חברי ביניהם

מעמדם על לרעה והמשפיעים המתדלדלים ומשאביהם כוחותיהם שלמרות גורסת, זה במחקר

עדיין והס לצעירים להציע מה לקשישים יש עדיין צעירים, אנשים עם החליפין במאזן

החליפין. בתהליך פעיל צד להוות יכולים

הבאים: ההיבטים בשני יתמקד הקשרים בתוכן הדיון

ביצוע קניות, כספי, סיוע כגון: היוםיום, בחיי חומרית בעזרה החליפין תהליך א.

הילדים. עם ועזרה תיקונים הבית, במשק פעילות שליחויות,

האישיות, השיחות תדירות כגון היחסים, איכות את המשקפים רגשיים תכנים ב.

על אהובות מתנות החלפת כגון סמליים ביטויים בעיות; ליבון התייעצויות,
מידת לגבי האישיות והתחושות היחסים איכות של סובייקטיבית הערכה הצדדים;

ההדדי. והאמון הדאגה האינטימיות,

החומרי החליפין 8.1

עם או לבד עצמם, ברשות המתגוררים בקשישים בנפרד יעסוק זה בסעיף הדיון

מאידך הגרעין מחברי יותר או אחד כמחיצת המתגוררים גיסא,ובקשישים מחד זוגם בן

גיסא.

זוגם בן עם או לבד עצמם, ברקות המתגוררים קשיחים 8.1.1

תהליך הגרעין. מחברי בנפרד עצמאי חיים אורח מנהלים במדגם מהקשישים \\ר
ממנו. והמתקבלת לקשיש הניתנת חומרית עזרה של שונים סוגים במונחי נבחן החליפין

באופן דרגות: חמש בעל סולם פי על ונמדדה הקשיש ידי על דווחה התהליך תדירות

.(8.1 לוח (ראה לא מעולם נדירות, לעיתים פעם, מדי קרובות, לעיתים קבוע,



(א) א) = 164) (באחוזים) עצמאי חיים אורח המנהלים קשיטים של החומרי החליפין תדירות :8.1 לוח

מהגרעין מקבל הקשיש לגרעין מעניק הקשיש
מעולם לעתים מדי לעתים כקביעות מעולם לעתים נלדי לעתים בקביעות העזרה סוג

לא נדירות פעם קרובות לא נדירות פעם קרובות

78.8 8.8 10.0 0.8 1.5 79.2 14.8 1.9 4.1  כספי סיוע

65.8 18.9 11.0 1.8 2.5 קניות
941 30 29   ביצוע

719 160 72 28 21 שליחויות

60.4 23.1 10.8 3.9 1.8 י תיקונים
88.4 6.5 2.7 1.4 1.0

833 94 40 *4 19 בית במשק

£ י נב) .
, י 69.7 9.7 13.4 4.9 1.8 ילדים עם עזרה

4 גם היו תומכת. רשת של איקיומה על דיווחו ,(713) עצמאי חיים אורח המנהלים הקשישים 188 מתוך 20 (א)
זה. בנושא השאלות על השיבו שלא

.10 לגיל מתחת אחד ילד לפחות היה לעיל, שהוזכרו הרשתות 164 מתוך גרעינים ב134 (כ)
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דיווחו עצמאי חיים אורח המנהלים מהקשישים רבעים שלושה עד שלישים שני

ואולם, בשאלון. שצויינו החומרית העזרה בסוגי כלל נעזרים הם שאין בעקביות

שבעוד מגלה, השונים העזרה סוגי של הקבלה תדירויות עם הנתינה תדירויות השוואת

העזרה שסוגי הרי למדי, דומים כספי סיוע של והקבלה הנתינה תדירות שהתפלגות

מכאן, מהם. מתקבלים מאשר יותר רבה בתדירות לקשישים ניתנים שנידונו האחרים

עבורס, כשלילי הקשישים ידי על נתפס לפחות, החומרית העזרה מבחינת החליפין שמאזן

מהם. מקבלים שהם ממה פחות הגרעין לחברי מעניקים הם כלומר,

יחס 8.2א). (לוח גברים מאשר יותר רב חומרי סיוע מקבלות קשישות נשים

העזרה, סוגי כל לאורך עקבי ולקניות, כספי לסיוע באשר רק מובהק הוא כי אף זה,

זו תוצאה עזרה. יותר לקבל הקשישים הגברים נוטים שבה הבית, במשק מעזרה לבד

המסורתיים מהתפקידים וכן הנשים בקרב יותר הגבוה האלמנות מאחוז כנראה נובעת

שגברים בעוד הבית למשק הקשורים בתפקידים לעסוק נוסות נשים למין: הקשורים

את אף כנראה מסבירה סיבה אותה לבית. מחוץ תפקידים וממלאים קניות עורכים

ובסידורים, בקניות ועזרה כספי סיוע יותר לעוזריהם מספקים שהקשישים העובדה,

8.2ב). (לוח הילדים עם ובעזרה בית במשק יותר מסייעות הקשישות בעוד

מאשר שלהם הגרעין מחברי עזרה יותר מקבלים אסיהאפריקה יוצאי קשישים

מאשר גרעיניהם לחברי יותר רב סיוע מעניקים האחרונים שאלה בעוד אירופה, יוצאי
הצורך (א) אפשריים: הסברים שני זו לתופעה .(8.3 (לוח אסיהאפריקה יוצאי
עוזריהם את המעודד אסיהאפריקה יוצאי קשישים של יותר הרב והתיפקודי הכלכלי

רמת על המשפיעים השונים התרבותיים הערכים (ב) יותר; רבה עזרה להם להושיט

אסיה יוצאי הקשישים של כנסייתם נעוץ נוסף אפשרי הסבר יותר. גבוהה תמיכה !

הזיקנה. גיל של מקובלת זכות ובתלות בפאסיביות לראות אפריקה

\■ .(8.4 (לוח הישישים מאשר חומרית עזרה פחות מקבלים הקשישיםהצעירים

שהקשישים מלמד, חומרי סיוע נתינת לשיעורי הגיל בין היחס בדיקת במקביל, ;

ממלאות התיפקודיות שהמגבלות מסתבר, הישישים. מאשר יותר לעוזריהם מעניקים
הענקת מאפשרת אינה מופלגת זיקנה החליפין: בתהליך העזרה סוג לגבי נכבד תפקיד

חיוני. לצורך הופכת סיוע קבלת ואילו עזרה,
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עצמאי, חיים אורח המנהלים קשישים נקרב חומרית עזרה של והנתינה הקבלה :8.2 לוח
(כאחוזים) מיו לפי

מקבלים הקשישים 8.2א:

עזרה ~~n בית במשק תיקונים סידורים קניות כספי סיוע

70 17.7 37.7 19.6 22.6 10.4 גברים
94 16.0 41.1 34.5 42.9 29.2 נשים

.94 .78 .05 .01 .01 = P

מעניקים הקשישים 8.3ב:

~ עם עזרה ועזרה תיקונים ^_קניות ה,לד,ם נית במטק וסלד1ר,ם כספי סייע

61 28.0 8.310. S 22.6 גברים

73 31.3 14.1 2,4 19.3 נשים

.70 .37 .07 .75 = p

עזרה (לגבי "כן" קטגוריות: לשתי קובצה עזרה של והקבלה הנתינה תדירות (א)

לא). (מעולם ו"לא" נדירות) לעתים הניתנת עזרה עד בקביעות הניתנת

"כך". לקטגוריה מתייחסים האחוזים

I
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עצמאי, חיים אורח המנהלים קשישים בקרב חומרית עזרה של והנתינה הקבלה :8.3 לווו
(באחוזים) מוצא לפי

מקבלים הקשישים 8.3א:

nעזרה תיקונים סידורים קניות כספי ביתסיוע במשק

83 24.7 47.6 30.4 38.6 26.8 אסיהאפריקה

81 8.7 31.5 25.7 29.7 15.4 אירופה

.01 .05 .62 .30 .11 = P

מעניקים הקשישים 8.3ב:

עם עזיה ועזרה תיקונים ^יי" כספי סיוע
ילדים בית במשק וסידורים _

73 22.8 9.4 6.1 11.7 אסיהאפריקה

61 38.4 13.9 5.7 30.1 אירופה

.21 .52 .10 .01 = P

(א). הערה 8.2 לוח ראה (א)
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עצמאי, חיים אורח המנהלים קשישים נקרב חומרית עזרה של והנתינה הקבלה :8.4 לווו
(באחוזים) גילנא) לפי

מקבלים הקשישים 8.4א:

nעזרה נית במשל תיקונים סידורים קניות כספי סיוע

86 9.3 40.5 23.5 30.1 21.6 קשישים

78 24.7 38.6 33.1 38.8 20.6 ישלשלם

. .. .01 .93 .23 .32 1.0  p

מעניקים הקשישים 8.4ב:

., עם עזרה ועזרה תיקונים קניות
יי* . ילדיםחלוטרחחל בית במשק וסלדורים י "

70 22.9 16.9 8.4 26.9 קשלשלם

64 15.3 5.7 3.2 13.9 לשישים

.13 .05 .27 .06 < p

(א). הערה 8.2 לוח ראה (א)

!
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שנערכו במחקרים גם נתגלתה ילדיהם לבין הקשישים בין ההדדי הסיוע תפוצת

המוחלף המאורגן" "הסיוע אל מתייחסים (1968) ואחרים shanas אחרות. בארצות

לילדים ומגוון פעיל סיוע דפוס מגלה ארצות בשלוש שנערך המחקר הדורות. בין
הללו המחקרים מימצאי בין מדויקת השוואה לעשות ניתן שלא למרות .(8.5 (לוח

אחד במחיצת המתגוררים הקשישים הכללת אי בשל זה בסקר המוצגים המימצאים לבין
יותר או פחות דומה בישראל ילדים עם שהעזרה מסתבר זוגם, בן שאינו העוזרים

מתן על שדיווחו הקשישים אחוז אולם, ובדנמרק. הברית בארצות עליו שדווח למצב

המדינות בשלוש שנמסרו מהאחוזים נמוך הבית ובמשק בתיקונים לילדיהם סיוע
המערביות.

מהם ו^19 לבניהם כלשהו מסוג סיוע הענקת על מסרו הדניים מהקשישים 28*0

59^^ לעומת סיוע נותני 4435) בבריטניה שורר הפוך מצב סיוע. מקבלים שהם מסרו

ש>303 עולה שלנו המימצאים מתוך .(693, לעומת 603) ובארה"ב סיוע) מקבלי

סיוע מקבלים מהקשישים וש0*60 לפחות, אחד בתחום חומרי סיוע מעניקים מהקשישים

לפחות. אחד בתחום

קשישים ישראליים להורים הניתך הכספי בסיוע עוסקים (1970) ואחרים weihl

קבוע, באופן בבניהם מההורים 16*0 הסתייעו לראיונות שקדמה בשנה בניהם: ידי על

מבניהם. כספי סיוע כל מעולם קיבלו לא מהם ו*763 פעם מדי הסתייעו מההורים 835

מבניהם. כספי סיוע מקבלים אינם עצמאי חיים אורח המנהלים מהקשישים 903 בנוסף,

של מקביל נתון נמצא שבו (8.1 (לוח שלפנינו המחקר למימצאי דומים אלה מימצאים

הקשישים, של הכלכלי המעמד מהבדלי נובע 8035 לבין 903 בין שההבדל ייתכן .80*

שני בין השנים 15 בן פער גם קיים ואולם, כללארצי. איננו שלנו המדגם שהרי

במונחים במיוחד העזרה, מתן בדפוסי שינוי חל זו תקופה שבמשך וייתכן המחקרים

הבוגרים. לבניהם ההורים ידי על הניתן הסיוע הגברת של

העוזרים אחד במחיצת הגרים קשיקים 8.1.2

הם אלה מקשישים כש5535 הגרעין, מחברי אחד במחיצת גרים מהקשישים 29"5
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אלמנים הינם הנותרים 45*< הגרעין. מחברי אחד עם חי הקשיש הזוג כלומר נשואים,

הגרעין. מחברי אחד עם המתגוררים רווקים, או

(באחוזים) ארצות בשלוש לילדיהם קשישים ידי על הניתן סיוע השוואת :8.5 לוח

ארה"ב בריטניה יי'זימרמ דנמרק העזרה סוג

27 16 24 בנכדים בטיפול עזרה

48 46 35 הבית במשק ועזרה בבית תיקונים
32 9 35 וכוי) מזון רהיטים, (בגדים, מתנות

גרעין מחברי בנפרד הגרים קשישים של החומרי החליפין תהליך שזיהוי בעוד

עם יחד הגרים קשישים עכור זה של זיהויו הרי חדמשמעי, היה שלהם התמיכה רשת

החליפין מושג את להחליף העדפנו קשישים, של זו קבוצה עבור פשוט. אינו עוזר
ובעיקר הבית, בני על היומיומיות הביתיות המשימות מילוי עומס התחלקות במושג

עמו. הגרים ומשפחתו והעוזר הקשיש בין המשימות במילוי ההתמחות אופי את

במשקי הבאים התפקידים מבצע זהות את המתארים המימצאים את מציג 8.6 לוח

הבית של שוטף וניהול תיקונים קניות, סידורים, הנדונה: הקשישים קבוצת של הבית

קשישים זוגות ביו התפקידים ביצוע בדפוס הבדל שיש ברור וכוי). בישול (ניקיון,
זוגות מבצעים מהמקרים בכ^90 בודדים. קשישים לבין העוזרים אחד עם המתגוררים

ביצוע טפל מ*10 שבפחות בעוד הבית, משק ניהול קניות, סידורים, כגון תפקידים הקשישים

הזוג במחיצת הגר גרעין שחבר עולה מכאן אחר. משפחה בן כתפי על אלה תפקידים

היא אחרת אפשרות זקן). או נכה (ילד, תלוי הנראה ככל שהינו אדם הינו הקשיש

הבית למשק תרומתם ושעיקר הוריהם עם להתגורר הממשיכים צעירים ברווקים שהמדובר /

1968 ,shanas et al. מקור: 1
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ממונים שרואיינו הקשישים :npn 5C^ הקשישים, זוגות בקרב בכלל. אם כלכללת, היא

משימות את מבצע הזוג בך מהמקרים שב563 בעוד המשפחה למען שונים סידורים על

הכית. משק ניהול
חבר גרעין, חבר עם בודדים קשישים מתגוררים בהם המקרים ממחצית בלמעלה

הבודדים מהקשישים רבע ברם, היומיומיות. המשימות את ממלא אשר זה הוא הגרעין
של משילוב נובע זה דפוס המשותף. הבית משק למען וקניות שונים סידורים עורכים

הגרעין מחברי אחד במחיצת המתגורר בודד שקשיש להניח סביר (א) גורמים: שני

גם כלל בדרר מתגוררים המשותף הבית במשק (ב) תיפקודית. מבחינה מוגבל יהיה

המשימות. את הממלאים אלה הם הצעיר הזוג וכני הגרעין, חבר של משפחתו בני

הגרעין חברי לבין הקשישים בין הבית משק ניהול משימות ביצוע חלוקת :8.6 לוח
(באחוזים) הקשיש של המשפחתי המצב לפי המשותף, הבית במשק

~ הזוג+ בן + הקשיש נוסף סה"באדם נןסף עיזר נוסף עןיזר בבר^\ שניהם הזוג בן הקשיש

סידורים

(n=38) 100.0 3.7  10.4 14.8 25.9 45.4 נשואים
(n=31) 100.0  16.1 54.8   29.1 בודדים

קניות
100.0 4.2 3.7 8.7 25.9 30.1 27.4 נשואים
100.0  17.3 56.9   25.7 בודדים

ב הבית אחוקת

100.0 5.3 4.7 46.1 5.3 14.2 24.5 נשואים
100.0  6.0 75.9   18.1 בודדים

בית משק עבודות
100.0 5.4  9.7 12.1 55.7 17.1 נשואים
100.0  42.4 45.9   12.2 בודדים

משפחתו. מבני אחד או הגרעין חבר (א)
מקצוע. לבעל נמסרת שהמשימה ציינו 283 (ב)
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המשימות את ממלאים הקשישות נקרב זה מאשר הקשישים בקרב יותר גבוה אחוז
קשישיםצעירים בקרב יותר גדול ואחוז הבית, במשק הקשורות עבודות להוציא בעצמם,

נמצאו לא ואולם המשימות. כל ביצוע את עצמם על לוקחים הישישים בקרב זה מאשר

המשימות. ביצוע התפלגות לגבי .המוצא מבחינת הבדלים כל

אחד במחיצת הגרים "'ים הקשי של העזרה מידת היתה שנבחן אחרון עזרה פריט

השגחה או העוזרים בילדי בטיפול (10 גיל עד לילד הורה (שהינו הגרעין מחברי

מהם 15*0 בקביעות, זאת עושים מביניהם %20ia עולה, המימצאיס מתוך עליהם.

במגורים העוזרים כילדי בטיפול כלל עוזרים אינם מהם ו*650 פעם מדי זאת עושים

יותר מרבים שלהם הגרעין מחברי אחד במחיצת הגרים קשישים כי נמצא המשותפים.

הנראה, ככל  נפרד בית כמשק החיים הקשישים מאשר עוזריהם כילדי בטיפול לסייע
רבדוריים. בית במשקי הביתיות המשימות להתחלקות ביטוי הוא זה מימצא

גרעין חברי במחיצת המתגוררים הקשישים מקרב גבוה שאחוז לומר ניתן בסיכום,
עצמם מהקשישים ניכר אחוז זאת, עם יחד הבית. מבני אחרים מידי שירותים מקבלים

הסידורים בתחום במיוחד המשותפים, המגורים במסגרת שונים תפקידים ממלאים

והקניות.

החליפין מאזן 8.2

בקרב החליפין מאזן של במונחים ובקבלתה חומרית עזרה במתן עוסק זר, סעיף

מהם. אחד במחיצת הגרים קשישים ובקרב גרעיניהם מחברי בנפרד הגרים קשישים

מדדים: שני פי על הוערך עוזריו לביו הקשיש בין החומרי החליפין מאזן

אחד (לכל נותן שאתה מה את שפירטת "לאחר השאלה על המבוסס סובייקטיבי מדד (א)

ממה יותר נותן אתה (1) ש: אומר היית האם ממנו, מקבל אתה ומה הגרעין) מחברי

שאתה ממה פחות נותן אתה (3) נותן, שאתר, מה בערך מקבל אתה (2) מקבל, שאתה

מקבל.

העזרה נתינת של התדירות ממוצע שביו ההבדל על המבוסס אובייקטיבי מדד (ב)
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של דיווחם פי על מהם, קבלתה של התדירות ממוצע לביו הגרעין לחברי החומרית

 והאובייקטיבי הסובייקטיבי  החליפין מאזן לבחינת אלה מדדים שני הקשישים.

ביניהם. חזק באופן מתואמים נמצאו

מקבלים הם מאשר יותר נותנים הם בו זה הוא חיובי מאזן הקשישים, מבחינת

הגדרה .(a < c) מקבלים מאטר פחות נותנים הם שלילי במאזן ולהיפך, ;(a > c)

מסמלת שקבלתה בעוד ועצמאות שליטה יתר מסמלת עזרה שנתינת ההנחה על מבוססת זו

אובדן עם אך יותר, הראשון המצב רצוי הקשיש של מבטו מנקודת ותלות. כוח אובדן

בו למצב להביא יכול ואפילו וכמקובל, המציאות כמחוייב השני המצב נתפש עצמאותו

כוח. לעמדת מביאים לה והסכמה עצמה התלות

הקשישים קבוצות בשתי הסובייקטיבי החליפין מאזן התפלגות את מציג 8.7 לוח

המגורים. סדרי לפי המוגדרות

(באחוזים)(אי) הקשישים של מגורים סדרי לפי הסובייקטיבי החליפין מאזן :8.7 לווו

סה"כ >Aמעורב ca= ca> c

נ137=א) 100.0 18.7 14.9 62.3 4.0 נפרדים מגורים

(n=62) 100.0 20.6 21.2 44.2 13.9 משותפים מגורים

(N=199) 100.0 19.3 16.9 56.7 7.1 3"J10

P = .02

מקבלים; שהם ממה יותר נותנים הקשישים חיובי: מאזן a > c (א)

מקבלים; שהם ממה פחות נותנים הקשישים שלילי: מאזן A < c

יותר. או פחות שווה במידה ומקבלים נותנים הקשישים ביחסים: איזון a = c
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מאוזן, חליפין תהליך של הוא האוכלוסייה כלל לגבי המצטייר השליט הדפוס

אלה שאחוז לציין, ראוי זאת עם הקבלה. לכמות בערך שווה הנתינה כמות שבו

תהליך את התופסים הקשישים מתוך (a < c) כשלילי שלהם החליפין מאזן את הרואים

כחיובי. שלהם החליפין מאזן את הרואים מאלה שניים פי גדול מאוזן, כבלתי החליפין

ובעיני הקשישים, ממחצית יותר בעיני כמאוזן נתפס החליפין תהליך כי הממצא

יתר עם ושלילי שניים או אחד עוזר עם חיובי (כלומר, כמעורב מסתכם נוספת חמישית

הקשישים אחוז כזכור, .8.1 בלוח המופיעים המימצאים על נוסף אור שופך העוזרים),
השוואת ברם, סיוע. המקבלים אלה מאחוז נמוך האוכלוסייה כלל בקרב סיוע המעניקים

לקבלה מאשר לנתינה יותר רבה חשיבות מייחסים רבים שקשישים מלמדת והקבלה הנתינה

לחברי פחות מסייעים הם שבהווה שלמרות מכאן, בחליפין. איזון תחושת שקיימת כך

תחושתם בגלל אולי  כמאוזנת בעיניהם בכללה היחסים מערכת נתפשת גרעיניהם

בעבר. שקיבלו סיוע בשל "חייבים" שהעוזרים

בנפרד הגרים קשישים המגורים. ותנאי החליפין מאזן בין מובהקת זיקה קיימת
המתגוררים שאלה בעוד כמאוזן, שביניהם החליפין תהליך את רואים גרעיניהם מחברי

הן מאוזנים, כבלתי שביניהם החליפין יחסי אל מתייחסים מעוזריהם אחד במחיצת

פעיל באופן מסייעים המשותפים במגורים הקשישים דהיינו, לשלילה. והן לחיוב
(מאזן המשפחה בני בשאר תלויים יותר, שנפוץ מה או, חיובי) (מאזן הבית במשק

מאוזן דפוס פיתחו עצמאי חיים אורח המנהלים שהקשישים נראה זאת לעומת שלילי).

נפרדים. בית משקי בין המצוי זה דוגמת עוזריהם עם ותן" "קת של יותר
והקבלה הנתינה תדירות שבין ההבדל פי על הוגדר האובייקטיבי החליפין מאזן

לאלה דומים המימצאים הקשישים. של לדיווחם בהתאם החומרית, העזרה סוגי של

לעיל. שהוזכר הסובייקטיבי במדד משימוש כתוצאה שהתקבלו

הצעירים הקשישים הקשיש: גיל עם מובהק באופן מתואמים החליפין מדדי שני

(ראה חיובי הוא שלהם החליפין מאזן' כי הישישים, מאשר יותר רבה במידה חשים,

עדת או הקשיש מין לבין החליפין מאזן בין מובהק קטר נמצא שלא למרות .(8.8 לוח

על לדווח נוטים אסיהאפריקה ויוצאי קשישות נשים כי מעידים המדדים שני מוצאו,
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כאשר המאזן, בתפיסת נכבד תפקיד ממלא זאת, לעומת משפחתי, מצב שלילי. מאזן

לתפיסתם בהשוואה יותר כחיובי שלהם החליפין מאזן את לראות נוטים, נשואים קשישים

בודדים. קשישים של

א) (באחוזים)( גיל לפי הסובייקטיבי החליפין מאזן :8.8 לוח

סה"כ >aמעורב ca= ca> c

)n=114) 100.0 19.3 8.2 63.2 9.4 קשישים

(n=85) 100.0 19.4 28.5 47.9 4.2 ישישים

(N=199) 100.0 19.3 16.9 56.7 7.1 סה"כ

P = .02

.8.7 בלוח הערה ראה (א)

קשישים בעיני יותר חיובי באור נתפס החליפין שמאזן לסכם כן, אם ניתן,
הנראה כפי קשור זה דפוס אירופה. ויוצאי גברים קשישיםצעירים, נשואים,

להם ומאפשרים יותר רב כוח להם המעניקים לרשותם, העומדים יותר הרכים במשאבים

מתברר, מעוזריהם אחד במחיצת המתגוררים הקשישים בקרב יותר. טוב למאזן להגיע
עליהם מטיל המשותפים המגורים עצם מסוימים, במקרים מוגבלים הם כי שאף

והכוח. העצמאות תחושת את המחזק דבר הכית, משק בניהול ספציפיים תפקידים

מקבל. שהוא הסיוע לגבי הקשיש של הרגשותיו הם החליפין מאזן של בסיסי מרכיב

בעת נוחות או אינוחות תחושת הבאים; לפריטים סולם נבנה זה, מרכיב למדוד כדי
הרגשת לקשיש, מגיעה שהעזרה הרגשה טובה, להחזיר החובה הרגשת הסיוע, קבלת

לעזרה. שנזקק על עצב והרגשת שלו הרצון שביעות
המשפחתי, מצבו לבין לקשיש הניתן לסיוע באשר ההרגשה בין מובהק קשר אין
של הרגשתם :(8.9 (לוח המגורים תנאי עם קשר קיים אך מוצאו, או מינו גילו,
יותר. חיובית היא מקבלים שהם הסיוע לגבי גרעין חבר במחיצת הגרים הקשישים
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כיחסים מאופיינים המשותפים במגורים שהקשישים עולה, 8.7 לוח מתור גיסא, מאידך

עצמאי. חיים אורח המנהלים לאלה בהשוואה  שליליים או חיוביים  מאוזנים בלתי

דיפרנציאלית תפיסה אולי משקפת לקשיש הניתן סיוע לגבי האינוחות או הנוחות תחושת

רבה מוכנות קיימת משותפים מגורים של במסגרת מושטת העזרה כאשר שכן זה, סיוע של

כן, אם המשותפים, המגורים השלילי. החליפין מאזן למרות הסיוע את לקבל יותר

לעומת חיובית, תחושה  מזאת וכתוצאה הניתן לסיוע חברתית גושפנקה מעניקים
הכרחי, הוא אם גם לו, הניתן סיוע לגבי הקשיש אצל המתעוררות השליליות התחושות

עצמאות. של במונחים לחשוב והתרגל עצמו ברשות מתגורר הוא כאשר

(באחוזים) מגורים תנאי לפי סיוע קבלת לגבי הרגשה :8.9 לוח

סר,,כ 3 2 i
(שלילית) (מעורבת) (חיובית)

(n=142) 100.0 20.1 44.5 35.3 בפרדים מגורים
Cn=62) 100.0 9.0 39.3 51.6 משותפים מגורים

(204=א) 100.0 16.9 42.9 40.1 0ה"נ

P = .03

של ממוצע בעל likert מסוג סולם הוא סיוע קבלת לגבי ההרגשה את שמדד הסולם (א)
ההרגשה מקסימום את מסמל 5 .(255 של (טווח 8.0 של תקן וסטיית 16.9

מחויבות, העדר אינוחות, של תחושה כל העדר רצון, שביעות הרגשת ה"חיובית":
לסיוע. ההיזדקקות עצם על צער תחושת כל והעדר מגיע אכן שהסיוע הרגשה

מחלקות: לשלוש הסולם.קובץ .(0.932 של אלפא (מהימנות ומהימן יציב הסולם
מעורבת. .הרגשה  ו2 שלילית, הרגשה  3 חיובית, הרגשה  1

י.
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היחסיס של הרגשית האיכות 8.3

לאיכותם מתייחס גרעינו חברי לבין הקשיש בין היחסים תוכן של נוסף הלבט

אלה. יחסים של הרגשית

אהובים" מיוחדים "דברים וחילופי ההתייעצויות השיחות, תדירות 8.3.1

תדירות לבחינת שימשה אתך?" ומשוחח יושב הגרעין) (חבר "האם הישירה השאלה

בגרעין. השיחות תדירות למדידת סולם להכנת חומר סיפקו שנתקבלו והתשובות השיחות,

משוחחים אינם מהקשישים 435 ורק לשוחח, מרבים הרשתות שברוב עולה ההוצאות מן

מחברי אחד במחיצת המתגוררים קשישים לגבי הן אמור הדבר גרעיניהם. חברי עם כלל

עצמאי. חיים אורח המנהלים קשישים לגני והן הגרעין

גיל בין מובהק קשר קיים אך ממוצאו, או הקשיש ממין מושפעת אינה זו תוצאה

גרעיניהם. עם שיחות יותר מנהלים הישישים השיחות: תדירות לבין הקשיש

גם שונות. בעיות לגבי גרעיניהם חברי עם מתייעצים אינם מהקשישים 1435

אירופה יוצאי קשישים המגורים. לתנאי או המשפחתי למצב השפעה כל אין זה בתחום

עם המתייעצים אירופה מיוצאי $92J גרעיניהם חברי עם להתייעץ יותר קצת נוטים
כל נודעה לא הקשיש ולמין לגיל אך אסיהאפריקה), מיוצאי 8035 לעומת גרעיניהם

הזה. הדפוס על השפעה

גרעיניהם לחברי הקשישים מצד הייעוץ מתן לתדירות באשר לחלוטין שונה המצב

זאת עושים ו^50 לגרעין כלל מייעצים אינם מהקשישים 35^ בבעיות. המתלבטים

ובודדים נשואים קשישים לגבי זהים אלה אחוזים פעם. מדי רק או נדירות לעיתים

גרעין חבר עם משותפים במגורים הגרים קשישים המגורים: תנאי לגבי שונים אך

.(8.10 (לוח עצות במתן יותר מרבים

המוצא עם קשר קיים העצות, מתן תדירות לבין הקשיש מין בין קשר אין כי אף

אסיה יוצאי מאשר לגרעיניהם עצות לתת מרבים אירופה יוצאי קשישים הגיל: ועם

.(8.10 (לוח מהישישים לעוזריהם יותר מייעצים הקשישיםהצעירים וגס אפריקה,
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ומוצא גיל המגורים, תנאי לפי הגרעין, לחברי עצות מתן תדירות :8.10 לוח
(באחוזים) הקשישים

מוצא גיל המגורים תנאי
סה"כ אירופה אסיה ישישים קשישים נפרדים משותפים

אפריקה

34.6 75.2 57.3 55.4 74.4 59.3 79.5 לעתים

65.4 24.8 42.7 44.6 25.6 40.7 20.5 לא מעולם

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

.01 .00 .00 = p

והקשישים אירופה יוצאי הקשישים לרשות העומדים יותר הרבים שהמשאבים ייתכן
זו. תוצאה מולידים הצעירים

(כגון גרעיניהם מחברי "מיוחדות" מתנות פעם מדי מקבלים מהקשישים 30^^

לעוזרים. כאלה מתנות מעניק דומה ושיעור במיוחד) אהוב משהו מתנות, אהוב, תבשיל

גילם, או הקשישים מין לבין וקבלתן ה"אהובות" המתנות הענקת בין קשר כל נמצא לא

מאשר יותר אלה מעין סימליים דברים ולקבל להעניק נוטים אירופה יוצאי קשישים אך

אסיהאפריקה. יוצאי

החליפין תהליך לבין החומרי החליפין תהליך בין חזקה זיקה נמצאה לבסוף,

מתרחשים שאינם או אינטנסיביים הם החליפין שתהליכי או כי מלמד זה מתאם הסימלי.

כלל.

לקשיש סוד איש של קיומו 8.3.2

האם (א) נידונו: הגרעין חברי לבין הקשיש בין ההדדי האמון של מדדים שלושה

כאיש משמש הקשיש האם (ב) הקשיש? של סודו כאיש המוגדר הגרעין בקרב אדם יש

הנ"ל. היחסים הדדיות את המשקף משולב מדר (ג) הגרעין? מחברי אחד של סודו

עצמם. מהקשישים התקבל אלו למדדים המידע

ו
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סוד איש להם מוצאים הישישים הקשיש: גיל לבין הראשון המדד בין קשר נמצא

למין והן לגיל הן קשור השני המדד הקשישים. מאשר יותר הבה במידה הגרעין מקרב

גם וכר גרעיניהן, לחברי סוד כנשות משמשות קשישים מאשר יותר קשישות הקשיש:

 ההדדיים היחסים מדד לגבי מתגלה מקביל דפוס .(8.11 (לוח לקשישים ביחס ישישים

הגרעין חברי עם הדדיים יחסיאמון של מערכת לקיים יותר נוטים וישישים קשישות

בהתאמה. וקשישיםצעירים קשישים גברים מאשר

שכזכור, משום מיוחדת חשיבות בעלת היא זה רגשי משתנה של היחסית עוצמתו

ובעלי ביותר הפגיעים הקשישים קטגוריות על נמנים והישישים הקשישות דווקא
ביותר. הדלים המשאבים

(כאחוזים) ומינו הקשיש גיל לפי הגרעין, חבר של סודו כאיש הקשיש :8.11 לוח

 מין ל י ג
כ סה גברים נשים ישישים קשישים

38.1 27.6 46.7 46.9 30.4 כן

61.9 72.4 53.3 53.1 69.6 לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

243(א) 110 133 113 130 N

.00 .01 = P

לשאלות השיבו שלא או גרעינים להם שאיו 20 היו שרואיינו, הקשישים 263 מתור (א)
משוקלל). (נתון זה בנושא

מקרב סוד באיש מסתייעים אינם הקשישים ממחצית שלמעלה זאת, עם לציין, ראוי

שלושת הם הגרעין שחברי העובדה לאור סודם. כאנשי משמשים אינם ואף הגרעין חברי

כדי מפתיעה. זו שתוצאה הרי עצמם, הקשישים דברי לפי ביותר, החשובים העוזרים
לבין סוד" "איש של הנ"ל המדדים שלושת בין הקשר נבחן זו עובדה משמעות על לעמוד
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המשפחתי המצב ביו מובהק קשר נמצא הקשישים. של מגוריהם ותנאי המשפחתי מצבם

הגרעין. בחברי יותר רב אמון נותנים בודדים קשישים סוד: איש של הימצאותו לבין
בפני בעיקר לבו את מגלה הוא נשוי, הוא הקשיש שכאשר היא, לכר שהסיבה כמובן

אחרים. גרעין חברי עם אמון ליחסי פחות וזקוק בןהזוג
בעקביות נמצא האמון, משתני עם מובהק קשר אין המגורים לתנאי כי qN

לזהות ניתן לא ואולם משותפים, מגורים של במקרים יותר הדוקים קשרים שקיימים

קשרים לידי מביאים משותפים מגורים האם דהיינו, התוצאה, ואת הגורם את בבירור

להיפר. או יותר, הדוקים

היחסים ואיכות ואכפתיות הבנה תחושת קרבה, תחושת 8.3.3

לביו הקשישים בין היחסים של הרגשית האיכות של כמדדים נבחנו משתנים שלושה

איכות של ישירה והערכה ואכפתיות הבנה תחושת קרבה, תחושת גרעיניהם: חברי

היחסים.

(באחוזים)לא) הקשישים מוצא לפי היחסים של הרגשית האיכות :8.12 לוח

 5 4 3 2 1
( (גרועה (טובה)

(123=א) 100.0 27.0 23.6 17.8 16.5 15.8 אסיהאפריקה

Cn=103) 100.0 14.0 18.1 18.4 17.8 31.7 אירופה

(N=226) 100.0 21.0 21.1 18.1 17.1 22.7 סה"כ

P = .02

סולם ידי על נמדדה הגרעין חברי לביו הקשישים ביו היחסים של הרגשית האיכות (א)
מאוד, טוב = 1) דרג.ות חמש כבעל הוגדר "ההרגשות" ממשתני אחד כל .likert

5.2 של ממוצע בעל הוא המשתנים כסכום שהתקבל הסולם ביותר). גרוע = 5

הסולם . 0.83 = אלפא מהימנות . 1.8 היא התקן וסטיית (153 של (טווח
גרועה. רגשות איכות = 5 עד טובה איכות = 1 דרגות: לחמש קובץ
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או המגורים לתנאי לגיל, למין, קשורה אינה היחסים של הרגשית האיכות כי אף

היחסים איכות לנין הקשישים מוצא ביו קשר קיים הקשישים, של המשפחתי למצבם

חיובית רגשית איכות בעלי יחסים מקיימים אירופה יוצאי קשישים  (8.12 (לוח
אסיהאפריקה. יוצאי מאשר יותר

חברתיות נורמות לגבי עמדות 8.4

התחייבות חברתיותמשפחתיות: נורמות חמש לגבי נבחנו הקשישים של עמדותיהם

ואחריות למשפחה התחייבות לשכנים, התחייבות לחברים, התחיייבות טובה, להחזיר
ביןזורית.

שהוזכרו הנורמות לגבי הקשישים בקרב רחבה מילולית הסכמה קיימת כללי באופן

הסכמה שקיימת המראות סטטיסטית, מובהקות בעלות אינן כי אף מגמות, ישנן לעיל.
לעומת גברים בקרב בודדים, לעומת נשואים קשישים בקרב האלה הנורמות עם יותר רבה

קשישים ובקרב אירופה יוצאי קשישים לעומת אסיהאפריקה יוצאי קשישים בקרב נשים,

לערכים לייחס ניתן המוצא קבוצות שתי כיו ההבדל שאת בעוד ישישים. לעומת צעירים

ובין לנשואים הבודדים הקשישים בין הקיים הפער את לייחס אפשר שונים, תרבותיים

קשים חיים תנאי עת להשלים רצון ולחוסר מרירות להרגשת לקשישיםהצעירים הישישים

הנורמות עם הקשישים בקרב הכללית ההסכמה כי נצייו יותר. דלות ולצפיות יותר
התנהגות כמסביר הקשישים של הנורמטיבי במטען השימוש את למעשה, מבטלת, הללו

חברתית.

ומסקנות סיכום 8.5

רשתות גרעיני חברי לבין הקשישים בין השוררים היחסים בתוכן דן זה פרק

הקשישים. של מבטם מנקודת שלהם, התמיכה

שהם עצמאי, חיים אורח המנהלים הקשישים סבורים החומרית, העזרה מבחינת
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על המדווחים אלה אחוז בתמורה. להם מעניקים שהם ממה יותר מגרעיניהם מקבלים

המקבלים 400* לביו בית, במשק וסיוע כספי סיוע המקבלים 2035 ביו נע סיוע קבלת

לעיתים או בקביעות זה סיוע מקבל בלבד קטן אחוז ובקניות; בתיקונים סיוע
בטיפול עוזרים מהם 30*0 גרעיניהם: לחברי לסייע מרבים אינם הקשישים קרובות.

ובסידורים. בקניות מסייעים %6j בילדים והשגחה

יוצאי ולקשישים לישישים לנשים, ניתן יותר רב סיוע כי בקביעות מראים המימצאים

יותר רבה בתדירות מסייעים וקשישיםצעירים אירופה יוצאי ושקשישים אסיהאפריקה,

יותר עוזרים הגברים אםיהאפריקה. יוצאי וקשישים ישישים מאשר גרעיניהם לחברי

הבית במשק ביטוי לידי בא הנשים של עזרתן שעיקר בעוד כספית, ובתמיכה בקניות

הילדים. עם ובעזרה
הקשורים המסורתיים בתפקידים לנשים גברים בין ההבדל את לתלות שניתן בעוד

 משאביהם ושל כוחם של משמעותית מיגבלה בברור משתמעת ההבדלים שמשאר הרי במין,
אסיהאפריקה. יוצאי הקשישים ושל הישישים של  יותר הרבה תלותם גם ומכאן

גרעין חברי עם חיים הגרעין מחברי אחד במחיצת הגרים אלה מקרב רבים קשישים

הבית. משק עבודות את המבצעים הם האחרונים ואלו הקשיש הזוג שולחן על הסמוכים

הבית במשק יומיומיות משימות ממילוי הנובע מסיוע נהנים רבים בודדים קשישים

תם. אי הגרים אחרים משפחה בני ידי על

אלה בקרב שלהם. החליפין בתהליך איזון קיים הקשישים, ממחצית למעלה לדעת

שלילי הוא שהתהליך הסבורים אלה אחוז מאוזן, אינו החליפין שתהליך הסבורים

הוא שהתהליך הסבורים מאחוז כפול מעניקים) שהם ממה יותר מקבלים הם (דהיינו,
חיובי.

חליפין תהליך על לדווח גרעין חבר עם בצוותא הגרים הקשישים של נטייתם

לעיל: שהוזכרו הסוגים משני משותפים מגורים משקפת חיובי, או שלילי מאוזן, בלתי

בו. מטפל הגרעין מחברי שאחד עצמאי בלתי וקשיש הקשיש שולחן על הסמוך גרעין חבר

שלילי. מאזן על לדווח נוטים אסיהאפריקה יוצאי וקשישים ישישים נשים,
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החליפין: למאזן מאשר המגורים לתנאי יותר קשורה הניתן הסיוע כלפי ההרגשה

שלילי. הוא החליפין מאזן כי אף סיוע לקבלת גושפנקה מעניקים משותפים מגורים
העזרה. קבלת לגבי שליליות הרגשות על דיווחו הקשישים מחמישית פחות

$4 רק ואינטנסיבית: הדוקה יחסים מערכת על מצביעים הרגשית האיכות מדדי

עם מתייעצים אינם בלבד ו1404 גרעיניהם, חברי עם שיחות מנהלים אינם מהקשישים

לחברי עצות נותנים אינם מהקשישים שליש לבעיותיהם. בקשר גרעיניהם חברי

הישישים נדירות. לעיתים רק או פעם מדי זאת עושים נוספים ו"*50 גרעיניהם

בעצות. להם לסייע מרבים שהקשישיםהצעירים  ב1 גרעיניהם, חברי עם לשוחח מרבים

יוצאי מאשר גרעיניהם רוברי עם התייעצויות .ים יותר נוטים אירופה יוצאי קשישים

אהובות. מתנות הענקת לגבי גם אמור והדבר אסיהאפריקה,

את מגלים ואינם גרעיניהם חברי של סודם אנשי אינם מהקשישים מחצית

גרעיניהם, חברי של סודם אנשי הם מהקשישים שליש שני, מצד בפניהם. לבם

ומשאביהם יותר רבה שפגיעותם וישישים, קשישות לבם. את מגלים הם שלפניהם

ואולם גרעינם, מחברי אחד עם הדדיים אמון בקשרי מרבים יותר, פחותים החברתיים

סודם. איש של בתפקיד משמש הזוג שבן משום בעיקר בכך, מרבים אינם נשואים קשישים

חשים: שהם האכפתיות ומידת הקרבה תחושת לבין הקשישים מוצא בין קשר יש

אסיהאפריקה. יוצאי מאשר יותר חיוביות תחושות מגלים אירופה יוצאי קשישים

ומגלים ללבם מבינים גרעיניהם שחברי היא הקשישים מרבית תחושת רוב, פי על

קיימת  הדדית עזרה לגבי חברתיותמשפחתיות לנורמות באשר כלפיהם. אכפיות

אלו. נורמות עם כללית הסכמה

ובלמעלה  פעיל חליפין תהליך מקיימים שהקשישים שבעוד ולומר, לסכם ניתן
הסובלות תתקבוצות שישנן הרי  כמאוזן זה תהליך נתפש אף המקרים ממחצית

שבמקרים הגם שלילי. חליפין מאזן לידי המביאים כוח ושל משאבים של ממגבלות

שבמקרים הנמנע מן לא הזה, איהאיזון על לפצות חיצוני תגמול מקור יכול מסוימים

החליפין תהליך פעילות המשך את לאפשר כדי הגרעינים את לתגמל צורך יהיה אחרים

שלהם.
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הרשת סן רוו :9 פרק

חדשים צרכים התעוררות עם בעתיד בתמיכתה להמשיך כיכולתר, מוגדר הרעות חוסו

המתוארים המשתנים פי על חוסן של אמפיריות בהגדרות דן זר, פרק הקשיש. אצל

בתחומים צרכים על המצביעים פריטים סדרת באמצעות תחילה מוגדר החוסן .3 בפרק

הרשת. חוסן להערכת כללי מדד ליצירת אלה פריטים מצורפים מכו לאחר ספציפיים.
ולמוצא למין לגיל, ביחס הרשת חוסך של אומדנים לגבי נתונים להצגת בנוסף

הספציפיים. כתחומים הרשת חוסן של הפנימי במבנה גם הפרק ידון הקשיש,

מתערבים, משתנים על פיקוח ללא זוגיים מתאמים על מתבסס זה בפרק הדיון
רבמשתני. ניתוח באמצעות הרשת בחוסן ידון 10 שפרק בעוד

ספציפיים בתחומים רווסן 9.1

במצבי ספציפי לצורך בתגובה תפקיד למלא הרשת כיכולת מוגדר הספציפי החוסן

צרכים לסדרת המתייחסים פריטים שמונה נידונו זו במסגרת הקשיש. של הזדקקות

בתפקידים לעזרה מתייחסים מהם שישה :(3 פרק נראה מתקדם גיל עם להתעורר העלולים

בלוח מופיעים אלה פריטים הרגשית. ברמה מתמקדים ושניים יומיומיים, חומריים

הרשת. מן בהתאם הנדרשת העזרה סוג עם יחד 9.1

יקרה "אם לקשיש: שהוצגו שאלות באמצעות הוגדר השונים בתחומים החוסן

אם הנדרשת)?". הפעולה את ש(יעשה מישהו יהיר, האם הזדקקות), ש(מצב בעתיד

האיש הוא "מי (1) נוספות: שאלות שתי הוצגו חיובית, הייתה זו לשאלה התשובה

יכול אתה זאת ככל האם כגלל..., לך לעזור יוכל לא זה איש "אם (2) הזה?"

הראשיים, לעוזרים גם הוצגו השאלות אותן שתצטרך?". ככל בך שיטפלו כך על לסמוך

הקשישים שנשאלו השאלה במקום אחרים פוטנציאליים עוזרים של שמות לציון בקשה תוך

החוסן את לבחון היה ניתן זו בדרך אחר. ממקור סיוע שיקבלו בטחונם מידת לגבי

(א=203). הראשי העוזר של וזו (264=n) הקשישים של זו מבט, נקודות משתי
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הזדקקותעזרה מצבי של תבנית :9.1 לוח

העזרה סוג הזדקקות מצבי הפריט סוג

חומרית עזרה

כללי אישי טיפול קצרה לתקופה למיטה ריתוק 1

כספי סיוע כספיות בעיות 2

לבית מחוץ וסידורים קניות ממושכת לתקופה לבית ריתוק 3

כללי אישי טיפול ממושכת לתקופה למיטה ריתוק 4

חולים מבית בשיחרור סיוע חולים מבית שיחדור 5

בצוותא מגורים הנוכחיים המגורים בתנאי קשיים 6

רגשית עזרה

ביקורים ממושכת לתקופה לבית ריתוק 7

ייעוץ ומתו לבעיות הקשבה ממושכת לתקופה למיטה ריתוק 8

של הימצאותם וכן אחר ממקור סיוע קבלת בדבר הקשישים של בטחונם מידת

שימשו הצורך, בשעת הראשיים העוזרים של מקומם את למלא היכולים אחרים עוזרים
של השכיחויות התפלגות בינוני). נמוך, (גבוה, מדורג חוסן סולם להכנת בסיס

.9.2 בלוח מופיעה שנבדקו בתחומים החוסן

לגבי יותר פסימיים להיות הקשישים נטו שנבדקו, הפריטים כל לגבי כללית,

הפריטים. כל לגבי עקבי נמצא זה דפוס הראשיים. עוזריהם מאשר הפוטנציאלי הסיוע
הקשישים אצל הזהה סדר  השונים בתחומים בסיוע קושי" "סדר שקיים מסתבר כך כמו

סדר לעזור. הנכונות על הדיווח בשיעור ביטוי לידי הבא  הראשיים עוזריהם ואצל

כספי, סיוע ביותר), הגבוהה הקושי (דרגת xnnxj מגורים הוא: שנמצא הקושי

קניות, החולים, מבית השיחרור לאחר סיוע ביקורים, ארוך, לטווח אישי טיפול

ביותר). הנמוכה הקושי (דרגת לבעיות האזנה קצר, לטווח אישי טיפול
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(באחוזים) שנבדקו בתחומים החוסן עול השכיחויות התפלגות :9.2 לוח

ר,,ר החוסן דרגת " 1 "
נמוכה בינונית גבוהה של: דיווחם ההזדקקות

(260=א) 100.0 13.5 29.1 57.4 הקשישים כללי אישי טיפול
(203=א) 100.0 9.5 26.9 63.6 הראשיים העוזרים קצר) (לטווח

100.0 50.2 15.4 34.3 הקשישים כספי סיוע
100.0 26.2 32.1 41.7 הראשיים העוזרים

100.0 14.6 33.5 51.8 הקשישים קניות
100.0 12.4 29.7 57.9 הראשיים העוזרים

100.0 26.9 32.5 40.6 הקשישים כללי אישי טיפול

100.0 17.8 40.7 41.5 הראשיים העוזרים ארוך) (לטווח

100.0 9.1 22.2 68.8 הקשישים מבית שיחרור

100.0 2.5 16.9 80.6 הראשיים העוזרים חולים

100.0 26.7 29.4 7.9 הקשישים בצוותאנא) מגורים
100.0 39.4 19.3 41.3 הראשיים העוזרים

100.0 18.6 21.5 59.9 הקשישים ביקורים
100.0 10.7 23.4 65.9 הראשיים העוזרים

100.0 19.3  80.7 הקשישים לבעיות(ב) הקשבה

 הראשיים העוזרים

אחד עם מתגורר כבר הקשיש בו המצב בצוותא", "מגורים כפריט הרשת חוסן בהגדרת (א)
של הימצאותו בדבר השאלה על חיובית כתשובה נחשב בןזוגו, שאינו הרשת מחברי

הקשיש. עם לגור מוכן שיהיה אדם
בלבד. הקשישים בדווח כגבוה/נמוך מוגדר חוסן (ב)
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והסיוע הקניות ובתחום עקבי, באופן התחומים בכל הקשישים. של מבטם מנקודת

קשישיםצעירים של רשתות כי עולה מובהק, באופן אף חולים מבית השחרור עם

מצרכיהם נובעת הישישים של הקודרת שגישתם ייתכן יותר. רב בחוסן מצטיינות

תקוות בקרבם מפיח שאינו סיוע, בקבלת עשיר עבר מנסיון וכן יותר המרובים

בעתיד. לסיוע באשר רבות

מגלה אינה הראשיים העוזרים של מבטם מנקודת השונים בתחומים החוסן בחינת

הקשישים. גיל עם מובהק קשר

בסיוע רק משמעותית הקשישים של מבטם מנקודת הרשה חוסן על המוצא השפעת

יוצאי קשישים מאשר יותר רב חוסן על מדווחים אירופהאמריקה יוצאי קשישים כספי:

של מבטם מנקודת החוסן פריטי בין מובהק קשר איו זאת, לעומת אסיהאפריקה.

מגלים האירופאיים העוזרים ואולם הקשישים, של מוצאם לבין הראשיים העוזרים
חוסן. של יותר רבה מידה בעקביות

 ארוך לטווח אישי בטיפול כשהמדובר ורק אך השפעה נודעת הקשיש למין

קשישות. נשים מאשר זה בתחום חוסן של יותר רבה במידה מצטיינים הקשישים

חוסן בעלות רשתות על בעקביות דיווחו זכר ממין קשישים של הראשיים עוזריהם

בטיפול כשהמדובר מובהק אף הוא זה קשר קשישות. נשים של עוזריהם מאשר יותר רב

החולים. מבית השיחרור לאחר ובסיוע ארוך לטווח אישי

הדוק קשר שאין להסיק ניתן שנבדקו השונים בתחומים החוסן של הנ"ל מהתיאור

קשר קיים בהם המקרים באותם ברם, הקשישים, של המין או המוצא הגיל, לבין בינם
אירופי ממוצא זכר ממין הקשישים וכן שהקשישיםהצעירים מסתבר עקבי, או מובהק

של זו היא ביותר הנמוך הרשת חוסן בעלת הקבוצה יותר. חסונות ברשתות בורכו

אסיהאפריקה. ממוצא ישישות נשים
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הספציפיים בתחומים החוסן מדדי טל הפנימי המבנה 9.2

הראשיים, העוזרים ושל הקשישים של מבטם מנקודת החוסן, מדדי ביו המתאמים

מבטם מנקודת החוסן מדדי של המתאמים כללית, . ל0.5 מעל ורובם חיוביים, כולם

החוסן מדדי הראשיים. העוזרים של מדיווחיהם שנתקבלו מאלה נמוכים הקשישים של

גם וכך ביניהם, מתואמים אינם דהקשישים, אליבא בצוותא, מגורים ושל ביקורים של

של מבטם מנקודת בצוותא, ומגורים החולים מבית השחרור עם סיוע של החוסן מדדי

הראשיים. העוזרים

מציבים. שהם הקושי דרגת לפי השונים בתחומים החוסן רמת את לדרג ניתך
מצב. בכל לסייע כדי להשקיע נדרש שהעוזר המשאבים כמות את כנראה משקף זר, דירוג

"קשה" בפריט גבוה חוסן בעלת רשת מצטבר: מבנה על מצביע החוסן רמת דירוג
יותר. "קל" בפריט גם גבוה חוסן בעלת לוודאי, קרוב תהיה,

ושל הקשישים של דעתם לפי הפריטים של ה"קושי" סדר את מציג 9.3 לוח

הספציפי, החוסן של (גבוה/נמוך) דיכוטומית בהגדרה שימוש תוך הראשיים, העוזרים
העדר על  נמוך וחוסן פוטנציאלי, עוזר של נוכחותו על מעיד גבוה חוסן כאשר

הגבוה. החוסן בעלות במדגם הרשתות אחוז ידי על נקבע היחסי הקושי זה. עוזר
ביותר. ה"קל" לפריט ביותר ה"קשה" הפריט מן נעשה הפריטים דירוג

פריט להזציא ועוזריהם, הקשישים לגבי יותר או פחות זהה המתקבל הדירוג
ביותר כקל הראשיים העוזרים בעיני שנחשב  החולים מבית השחרור עם הסיוע  אחד

במשמעות כנראה נעוץ זה הבדל בינונית. קושי בדרגת הקשישים, בעיני מיקומו לעומת

בעלות הרשתות אחוז חולים. מבית השחרור לנושא הקשישים שמייחסים יותר הרחבה

מאשר הראשיים העוזרים בדיווחי הפריטים, כל לגבי יותר, גבוה גבוה חוסן
בהשוואה הקשישים של היחסית הפסימיות את משקפת זו עובדה הקשישים. בדיווחי

בעתיד. הסיוע להמשך באשר הראשיים לעוזרים
לשלוש למיון ניתנים הספציפיים שהתחומים עולה, 9.3 בלוח הקושי מדירוג

פי על 73) 83 שמספרן אלו הן ביותר הנמוכה הקושי דרגת בעלות הפעולות קבוצות:
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ומגורים ,(2) בינונית קושי דרגת כבעל נחשב כספי סיוע הראשיים), העוזרים
ביותר. הגבוהה הקושי בדרגת  C1) בצוותא

חוסן רמת מבחינת הראשיים מעוזריהם נבדלים הקשישים כי שאף אפוא, יוצא
הרי מצדם), פסימיות של יותר רבה ממידה (כתוצאה הספציפיים בתחומים רשתותיהם

השונים, בתחומים החוסן במבנה דמיון על מצביע ומעוזריהם מהקשישים המתקבל שהמידע

שלהם. הקושי בדירוג זהה ביטוי לידי הבא

חוסך בעלות רשתות (אחוזי הקושי רמת לפי הספציפיים התחומים דירוג :9.3 לורו
(א) בסוגריים) גבוה

של: דיווחם ל

הראשיים העוזרים הקשישים 'י

(60) בצוותא מגורים (26) בצוותא מגורים 1 ביותר הקשה

(74) כספי סיוע (50) כספי סיוע 2

לטווח כללי אישי טיפול לטווח כללי אישי טיפול 3

(82) ארוך (73) ארוך

(88) קניות (80) ביקורים 4

(89) ביקורים חולים מבית שחרור עם סיוע 5

קצר(81) לטווח כללי אישי טיפול
(90) (85) קניות 6

חולים מבית שחרור עם סיוע קצר לטווח כללי אישי טיפול 7

(98) (86)

(91) לבעיות הקשבה 8 כיותר הקל

הראשיים. העוזרים בפני הוצג לא לבעיות" "הקשבה הפרלט (א)



 95 

הרטת חוסן של אמפירית הגדרה 9.5

גורמים, ניתוח באמצעות מוקדם ניתוח על התבססה מסכם כמדד הרשת חוסן הגדרת

גילו אלה השונים. בתחומים החוסן מדדי של הסכומי הסולם ובדיקת גוטמן סולם

ניתוח המסכמים. המדדים של ומהימנות הספציפיים בתחומים החוסן של חדממדיות

מהשונות. 6635 המסביר משותף אחד גורם שקיים מראה הפריטים שמונת של גורמים
הוא אף מראה הראשיים העוזרים דיווחו שעליהם הפריטים שבעת של הגורמים ניתוח
factor) שנגזרו המקדמים יסוד על מהשונות. 73"* המסביר משותף גורם קיום על

הרשת. של הכללי לחוסן משוקלל מרד חושב ,(9.4 לוח ;score coefficients

גורמים ניתוח על המבוסס במדד הספציפיים בתחומים החוסן מדדי מקדמי :9.4 לוח

ראשיים עוזרים קשישים
~  _ /

.232 .346 קצר לטווח כללי אישי טיפול

.013 .092 כספי סיוע

.625 .245 קניות

.129 .128 ארוך לטווח כללי אישי טיפול

.064 .184 חולים מנית השחרור לאחר סיוע
.014 .009 בצוותא מגורים
.023 .018 ביקורים

.084 לבעיות הקשבה

פשוט  שני מדד חושב השונים, בתחומים החוסן למדדי שווים משקלות שיור באמצעות

המדדים, שני השונים. בתחומים החוסן מדדי כסכום הרשת חוסן של  להצגה ונוח
מהימנות עם מהימנים נמצאו הראשיים, העוזרים ושל הקשישים של הראות נקודות משתי

. 0.85 של אלפא



 97 

מדדי שמונת כי נמצא ואולם, גוטמן. סולם לפי נבנה הרשת לחוסך שלישי מדד
ז .. ■

מצטבר לסולם בדרישות עומדים אינם הקשיש, דיווח לפי השונים, בתחומים החוסך

הביאו מקום, מכל הראשיים, העוזרים דיווח לפי החוסן, מדדי שבעת חדמימדי.
הקושי סדר . 0.67 של סילום ומקדם ,0.94 של שחזור רמת עם אמין גוטמן לסולם

9.3 בלוח כזכור, הוצג,

שמראה כפי . 9.5 בלוח מוצגים הרשת לחוסן המדדים שלושת בין המתאמים

מתואמים הגורמים, ניתוח על המבוסס וזה אריתמטי סכום על המבוסס המדד הלוח,

לאור הראשיים. העוזרים דיווחי לפי והן הקשישים דיווחי לפי הן ניכרת במידה

על המבוסס במדד בהמשך להשתמש בחרנו לעיל, שתוארו המדדים תכונות ולאור זאת

הרשת. לחוסן כמדד השונים, בתחומים החוסן מדדי של האריתמטי הסכום

הרשת לחוסן המדדים שלושת בין מתאמים :9.5 לוח

גוטמן סולם גורמים ניתוח מרד סכומי מדד

הקשישים דיווח

1 סכומי מדד

1 0.94 גורמים ניתוח מדד

1 0.77 0.77 גוטמן סולם

הראשיים העוזרים דיווח

1 סכומי מדד

1 0.91 גורמים ניתוח מדד

1 0.77 0.85 גוטמן סולם
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ומסקנות סיכום 9.4

מסייעות פעולות למלא הרשת חברי של וביכולתם בנכונותם הוגדר הרשת חוסן

תגובות של במונחים נידון החוסן מסוימים. הזדקקות במצבי הקשישים למען מסוימות

כולה. הצרכים ממערכה המתקבל כולל מדד של ובמונחים הזדקקות מצבי לשמונה

מאשר ספקנות ביתר הפוטנציאלי הסיוע אל להתייחס הקשישים נוסיס כללית,

גבוהה רמה או הקשישים של השלילי העבר ן ו נסי את הסתם מן המשקף דפוס  עוזריהם

ליותר  לבם לרחשי ביטוי נותנים הם שבכך הנמנע מן לא כללית. פסימיות של יותר
ביותר הקשה המשימה העוזרים, בעיני וגס הקשישים בעיני הראשיים. מעוזריהם תמיכה

והאזנה קצר לטווח אישי שטיפול בעוד הקשיש, עם בצוותא המגורים של זו היא לביצוע
הפוטנציאלי הסיוע ובעלות לביצוע קלות כמשימות נחשבים אתם ושיחה הקשישים לבעיות

ביותר. הרב

כי אף הרשת, חוסן לבין הקשישים ומוצא מין גיל, בין מובהק קשר קיים לא

יותר. חסונות ברשתות מצטיינים זכר ממין האירופאיים והקשישים הקשישיםהצעירים

החלשות הקבוצות על נמנים אסיהאפריקה, ממוצא ונשים שהישישים, אפוא, יוצא
הרשת. חוסן של במונחים ביותר
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הרשת חוסך רויזוי :10 פרק

בקשישים: התומכות הרשתות של שונים היבטים בתיאור עסקנו הקודמים בפרקים

הרשת, חברי משאבי לתיאור עברנו ,(5 (פרק הנתמכים הקשישים משאבי בתיאור פתחנו

האינטראקציות ולתוכן (76 (פרקים בה המתקיימים החברתיים הקשרים ואפיון הרשת מבנה

המבנה ואת ההגדרות את תיארנו ולבסוף, ,(8 (פרק בו התומכת הרשת וחברי הקשיש בין
.(9 (פרק הרשת חוסן של האמפירי

המודל במסגרת לעיל שתוארו השונים ההיבטים את ולשלב לאחד ננסה זה בפרק

התומכת, הרשת לתיפקוד כמדד הרשת, חוסן :(3.6 שרטוט (ראה 3 בפרק שפורט הסיבתי

לבין חבריהן בין הקשרים ושל הרשתות של מאפיינים מערכת ידי על ומוסבר נקבע

משתנים: קבוצות מחמש כזכור, הורכבה, זו מסבירים משתנים מערכת הנתמך. הקשיש

החברתיים הקשרים ואופי הגרעין מבנה הרשת; גרעין חברי משאבי הקשיש; משאבי

הלא בעבר לקשיש שניתן הסיוע ומידת והקשיש הגרעין חברי בין הקשרים תוכן בתוכו;
רחוק.

חוסך בקביעת החשובים המשתנים את לאתר ננסה Clogit) רבמשתני ניתוח במסגרת

מסיבות שונות. רשתות עבור השונה הרשת חוסן את ולחזות השפעתם את לאמוד הרשת,

נכללו (85 (פרקים הראשוני בתיאור שפורטו המשתנים כל לא וסטטיסטיות, טכניות

 טובה בצורה שייצגו כוללים במדדים להשתמש בחרנו המקרים במרבית בניתוח.
השונות. המשתנים קבוצות את  וסטטיסטית תוכנית

דיכוטומית בהגדרה שלהלן הניתוחים בכל השתמשנו וההצגה, הניתוח לנוחיות
כל לאורך מתייחסות, שיוצגו התוצאות נמוך. וחוסן גבוה חוסן  הרשת חוסן של

נמוך. לחוסן להסתברות הדרך,

ונקודת ציפיותיהם דהיינו מהקשישים, שהתקבל זה הוא לניתוח ששימש החומר

הראשיים העוזרים של ראותם מנקודת (החוסן הרשת חוסן לגבי הקשישים של ראותם

כלל לגבי שנערך הניתוח יוצג תחילה האנגלית). הגרסה של המלא בפרסום נידון
לא לעומת נשואים הקשישים: של בתתקבוצות נתרכז מכן, לאחר האוכלוסייה.
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בנפרד, הגרים קשישים לעומת גרעין חבר עם בצוותא המתגוררים קשישים נשואים;

אחד. מחבר יותר מונה שרשתם וקשישים

בניתוח. ששימשו המשתנים והגדרות הניתוח אופי בדבר הערות מביא א נספח

האוכלוסייה כלל לגבי הרשת חוסן ניתוח 10.1

יחסית טובה היא ההתאמה מידת כללית, .10.1 בלוח מוצגות הניתוח תוצאות

התיאורטי. והמודל הנתונים ביו הסכמה של רבה מידה על ומלמדת ,(fit = 0.54)

הרשת. חוסן על השונים המשתנים השפעות לניתוח עתה נעבור

הקשישים משאבי 10.1.1

משתני משכבבים, משתנים משתנים: של תתקבוצות לשלוש מתייחסים המשאבים

מין, משפחתי, מצב  המשכבבים המשתנים הקשישים. של אחרים ומאפיינים הזדקקות
אין ואולם, המדגם. באוכלוסיית פרופורציונלי בלתי ייצוג על לפקח נועדו  גיל

הרשת. חוסן על כשלעצמם אלה משתנים של מובהקת השפעה כל

יומיומיות פעילויות בביצוע תפקודית מוגבלות תחומים: בשני נבחנו הקשיש צרכי

שלמגבלות בעוד הכלכלי. מצבם לגבי הקשישים של סובייקטיבית הערכה וכן (ADL)

ידי על גם אושר זה (ממצא החוסן על מובהקת השפעה כל איו הקשישים של התיפקוד

קודמות), בהרצות החוסן על מחלות ומספר סובייקטיבית בריאות הערכת של השפעה חוסר

יותר. כחסונות רשתותיהם את להעריך כלכליים משאבים בעלי קשישים של נטייה קיימת
יותר רבה אמונה שמשמעו ברשת, החליפין בתהליך כוח יתר עם מתקשר משאבים ריבוי

המודרנית, שבחברה מסתבר צורך, כמדד הכלכלי המצב בראיית הרשת. מצד עתידי בסיוע
הרשת מצד רבה היענות אין כלכליכספי, סיוע להגשת פורמליים ארגונים קיימים שבה

זו תופעה לפרש ניתן כן, כמו הקשישים. של כלכלייםכספיים לצרכים הלאפורמלית

סיוע לגבי האמידות השכבות של האופטימיזם ותחושת העצמי הביטחון כהשתקפות

בעתיד. אפשרי

הילדים, מספר שעולה ככל מובהקת: היא החוסן על הקשיש ילדי מספר השפעת

גבוה. לחוסן הסיכויים יותר גבוהים הפוטנציאליים, העוזרים מספר גס כך ומשום
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(146=א)1:אי< הקשיש של ראותו מנקודת הרשת חוסן של רבמשתני ניתורו :10.1 לוח

T ערך מקדם תלויים בלתי משתנים

 "6  23 י מגי"חת מצי מי^כבביט: משתניפ הקשישים משאבי
1.44 .81 גיל
.55 .31 מיו

*3.02 .86 כלכלי מעמד צורך: משתני
.61 .05 (adl) תיפקוד רמת

*2.62 .79 הילדים מספר

1.63 .99 השכלה :

.43 .32 מיצא

.60 .$3 כלכלי מעמד הגרעין משאבי

.27 .00 נשים  עוזרים אחוז

1 13 .01 נשואים עוזרים אחוז
*2.30 .90 הגרעין גודל וקשרים מבנה

*3.90 1.73 הקשישים עם המגע תדירות
*2.81 1.03 החומרי החליפין מאזן בין הקשר תוכן

הרשת לבין הקשיש
*2.44 1.69 הדדי סוד: איש
*2.50 1.71 חדצדדי

.81 .14 היחסים איכות

.45 .28 מעניק הקשיש רגשי: חליפין
1.79 1.01 מקבל הקשיש

*3.64 2.64 נמוכה רמה בעבר סיוע
*2.34 1.60 בינונית רמה

1.13 2.78 קבוע

.45 = ההתאמה מידת

a = ב0.05 מובהקת שהשפעתו משתנה *

א'. נספח ראה (א)
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הנמוכים סיכוייהם על המעיד אחרים ממחקרים המתקבל דומה מימצא תואמת זו תוצאה

לרמת . Cweihl, 1971) במוסדות להימצא רבים, לילדים הורים שהם קשישים של יותר

החוסך. על מובהקת השפעה כל איו ולמוצא ההשכלה

משפחתי, מצב מין, גיל,  הדמוגרפיים למשתנים שאיו מסתבר, לעיל האמור מכל

אלה משתנים ביו שהמתאמים להניח סביר כך ועל החוסן, על ישירה השפעה כל  מוצא
שיפורטו אחרים משתנים של התערבות ידי על מוסברים הקודמים, בפרקים שהוצגו

בהמשך.

הגרעין משאבי 10.1.2

העוזרים אחוז כלכלי, מעמד היבטים: משלושה הגרעין משאבי נבחנים זה בסעיף

מובהקת השפעה איו אלו למשאבים כי נמצא הנשואים. העוזרים ואחוז נקבה ממין
בהרצות שנוסו הגרעין, משאבי של אחרים חברתייםכלכליים מדדים גם הרשת. חוסן על

למדי, מפתיעה זו תוצאה הרשת. חוסן על מובהקת השפעה כבעלי התגלו לא קודמות,
הרשת. משאבי של פונקציה הינו שהחוסן להניח היה סביר שכן

שני בחשבון לקחת יש החוסן על הגרעין חברי של המשפחתי מצבם השפעת בניתוח

זמנם כל את להקדיש יכולים אינם נשואים גרעין חברי (א) מנוגדים: גורמים
הקשישים, טענת לפי ואכן, אחרות, משפחתיות התחייבויות בשל בקשישים לתמיכה

תאים של היווצרותם (ב) הנשואים. ובנותיהם בניהם במיוחד עוזריהם, עסוקים

גם המביא דבר הנשוי, העוזר של המשפחתית הזיקה את מחזקת חדשים משפחתיים

גם ולו נוסף, סיוע מקור הזוג בן משמש לכר בנוסף בקשיש. התמיכה להתחזקות

שאחוז היא, זה משתנה שהשפעת מובהק) באופן לא כי (אף מראים הנתונים בעקיפין.
שדווקא כך, על המעיד דבר הרשת, חוסן את מגדיל נשואים עוזרים של יותר גבוה

הרשת. חוסן לגבי יותר נכבד תפקיד ממלא השני הגורם

הנשים לאחוזי איו לקשישים, עזרה להושיט מרבות שנשים הרווחת לדעה בניגוד
המורכבות שרשתות ההנחה, מופרכת כן כמו הרשת. חוסן על השפעה כל ברשת והגברים

של יותר רחב מגוון עם יותר רבה בהצלחה להתמודד יכולות כאחד ומגברים מנשים

חוסנן. ומכאן צרכים

i

X
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קשרים ודפוסי הגרעין מבנה 10.1.3

מגעים היא ביותר החיובית (הקטגוריה הביקורים ולתדירות הגרעין לגודל

ככל זו. משתנים בקבוצת הרשת חוסן על מכרעת השפעה משותפים) ומגורים יומיומיים
שהוזכר המימצא לבין זה מימצא בין קשר קיים יותר. חסון הוא יותר גדול שהגרעין

תדירות בין הזיקה יותר. רב לחוסן קשור הקשיש ילדי של יותר רב מספר לפיו לעיל,
סמך על ההמשכיות: תיאוריית פי על לפירוש ניתנת הרשת חוסן לבין הביקורים
סיוע של גבוהה מידה לנבא ניתן  התכופים המגעים דהיינו  בהווה התמיכה

ביו הקרבה יחסי סוג השפעת את לאמוד יכולנו שלא נציין, בעתיד. פוטנציאלי
מבני בנויים הרשתות גרעיני רוב שכזכור, בגלל החוסן, על והקשיש הגרעין חברי

משפחה.

הקשיש לבין הגרעין חברי בין היחסים תוכן 10.1.4

מאזן היחסים: תוכן של היבטים מספר למדידת משמשים זו בקבוצה המשתנים

לבין הקשישים בין השוררים סוד) (איש האמון יחסי חומרית, בעזרה החליפין
רגשי. וחליפין היחסים של הרגשית איכותם עוזריהם,

תחזיות את תואמת הרשת חוסן על החומרית העזרה של החליפין מאזן השפעת

עם קשור הקשיש מבחינת יותר חיובי שמאזן הגורסת החברתי, החליפין של התיאוריה
הקשישים מדווחים בהם המקרים באותם יחסית גבוה החוסן כלומר, גבוה. רשת חוסן

בתמורה. מקבלים שהם ממה יותר גרעיניהם לחברי מעניקים עצמם שהם

מחברי אחד של סודו איש הוא הקשיש שכאשר הנתונים, מן עולה הרגשי במישור

יותר. חסונה להיות נוטה הרשת הקשיש, של סודו איש הוא הרשת מחברי שאחד או הרשת,

הרשת חברי בין הדדיים אמון יחסי שוררים כאשר קיימת חסונה לרשת שנטייה מכאן,
הקשישים. לבין

כל הקשישים, ידי על המדווחת היחסים של הרגשית לאיכות אין זאת, לעומת

מן נושרים פיה שעל הטבעית, הבחירה תהליך בשל אולם החוסן, על מובהקת השפעה

הקשישים בעיני מזוהים שאינם או תקינים אנוש יחסי מקיימים שאינם אלה אותם הרשת

בעוזריהם.
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לקסיק שניתן כעבר סיוע 10.1.5

הקשישים הרשת. חוסן על מכרעת השפעה נודעת לקשיש שניתן בעבר לסיוע
הכנת שכלל הסקר, עריכת לפני בעבר שקיבלו הסיוע על דיווחו במדגם שהשתתפו

סיוע של גבוהה רמה על שמסרו לקשישים בהשוואה כללית. ועזרה קניות האוכל,

של נמוכה או בינונית רמה על שדיווחו קשישים של רשתותיהם מאופיינות בעבר,

ההמשכיות תיאוריית של ההנחה את מאשר זה מימצא נמוך. בחוסן בעבר סיוע
העתיד. אירועי את לחזות העבר, אירועי סמך על שניתך, הגורסת,

מסוימות תתקבוצות קול הרשת חוסן 10.2

נשואים, קשישים (1) באוכלוסייה: תתקבוצות שלוש נידונות זר. בסעיף

חבר עם בצוותא המתגוררים קשישים (2) בןהזוג; מאפייני השפעת נבחנת שלגביהם

בקרב הסולידריות השפעת נבחנת שלגביהן אחד, מחבר יותר בעלות רשתות (3) גרעין;
של מסוימות לתכונות קשורות והשנייה הראשונה הקבוצה הרשת. חוסן על החברים

ולמגעים הקשישים של היחסי לבידודס המתייחסות מגורים תנאי ושל משפחתי מצב

הרשת. חברי לבין הקשישים בין היומיומיים
היות בין קשר שקיים נתגלה ברם הגרעין, חברי בין בןהזוג נכלל לא כזכור,
ומשתנים בןהזוג עזרת בזכות אולי חוסן, של יותר גבוהה רמה לבין נשוי הקשיש

משתנים שני צורפו זה נושא בבחינת להעמיק מנת על .(9 (פרק אחרים מתערבים

בריאותו. ומצב גילו  בןהזוג למאפייני הקשורים מסבירים

שבשל ייתכן החוסן, לביו בןהזוג תכונות בין מובהק קשר כל קיים טלא מתברר

החוסן בקביעת העיקרי ההבדל ואולם, .(10.2 לוח (ראה באוכלוסייה מעטה שונות

האינטראקציה. של היחסית בחשיבות נעוץ ולאנשואים נשואים קשישים של הרשתות בין
תמיכה והענקת האמון יחסי של המשתנים החומרי, החליפין מאזן בין מובהק קשר קיים
השפעה כל להם שאין בעוד לאנשואים, קשישים של רשתותיהם חוסן לבין לקשיש רגשית

הקשישים של תלותם במיעוט כנראה מקורו זר, הבדל הנשואים. הקשישים רשתות על
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מנקודת ולאנשואיס, נשואים קשישים של הרשת חוסן של רבמשתני ניתוח :10.2 לוח
הקשיש של ראותו

לאנשואים קשישים נשואים קשישים תלויים בלתי משתנים
t ערר D1pn t ערר מקדם

משכבבים משתנים הקשישים משאבי
*2.03 2.27 .40 .23 גיל
*2.26 2.80 .53 1.63 מין

צורך משתני
.91 .77 *2.53 12.43 כלכלי מעמד

*2.45 .42 .59 .09 תיפקוד רמת
.65 .31 *2.15 3.08 הילדים מספר
.69 .79   ■ השכלה

1.70 1.74 1.12 2.09 כלכלי מעמד הגרעין משאבי
.21 .00 1.46 .03 נשים  עוזרים אחוז

1.80 .04 .12 .01 נשואים עוזרים אחוז

*2.01 1.76 *2.05 2.82 הגרעין גודל וקשרים םבנה
* 2.29 1.95 *2.69 4.77 הקשישים עם המגע תדירות

*2.85 1.82 1.48 1.97 החומרי החליפין מאזן בין הקשר אופי
יי י 25">כ"

*2.03 3.02 .83 1.50 הדדי
*2.94 4.21 .94 2.22 חדצדדי
1.71 .57 .76 .62 היחסים איכות

רגשי חליפין
.23 .30 1.69 3.16 מעניק הקשיש

*2.07 2.92 1.53 2.95 מקבל הקשיש

*2.25 3.12 *2.51 9.29 נמוכה רמה בעבר סיוע
1.19 1.42 *2.56 6.61 בינונית רמה

1.44 .27 גיל בן מאפייני
.31 .67 בריאות מצב הזיג

1.24 5.10 1.07 18.21 קבוע
76 71 N

.52 .75 . התאמה מידת

. a = ב0.05 מובהקת שהשפעתו משתנה *
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של נוספת מבדיקה והרגשיים. המעשיים היחסים תוכן מבחינת במיוחד ברשת, הנשואים

יש התיפקוד ולרמת למין לגיל, שגם עולה הלאנשואים, לקשישים הנוגעות התוצאות

מאשר יותר חסונות רשתות יש לאנשואים לקשישיםצעירים החוסן. על מובהקת השפעה

האלמנים, מרשתות יותר גבוהה חוסן ברמת מצטיינות אלמנות של רשתותיהן לישישים,

מימצאים בהתאם. רשתותיהם חוסן עולה בתיפקודיהם, יותר מוגבלים שהקשישים וככל

(9 (פרק הדומשתני בניתוח שנתקבלו לאלה דומים החוסן על והמין הגיל השפעות של אלה

הרמות את המשאבים, ועל הצרכים על הסטטיסטי הפיקוח עם בהתחשב כנראה, משקפים והם

את המוצאים הצגהעצמית ודפוסי מהרשתות בסיוע העבר נסיין אופטימיות, של השונות

היומיומי התפקוד השפעת רשתותיהם. חוסן על הקשישים מדווחים בו באופן ביטויים
ולא גבוה, בחוסן קשור גבוה צורך מובהקת: השפעתצורך היא הרשת חוסן על (ADL)

להיות נוטות אלמנים קשישים של שרשתות מכאן, החליפין. לתהליך הקשורה השפעתמשאב

נשואים. קשישים של אלו מאשר יותר הקשיש לצרכי רגישות

לכלל או נשואים קשישים לגבי מובהקות (שאינן לעיל שהוזכרו ההשפעות

עשויות הלאנשואים, הקשישים של הכלכלי מעמדם של המובהקות חוסר עם יחד המדגם).

על כמגיבה התמיכה רשת את הרואים הלאנשואים, הקשישים של ראותם נקודת על ללמד

אלא התמיכה איו הנשואים הקשישים שלדעת בעוד הקשרים, אופי ועל תיפקודית מוגבלות

שונים. בית משקי בין בחליפין מרכיב
משותפים שמגורים מכיון במיוחד, מעניינים גרעין חבר במחיצת המתגוררים קשישים

לראות שניתן כפי ארוך. לטווח לטיפול פורמלי מוסדי לפתרון תחליף להוות עשויים

עם או עצמאי באורח המתגוררים קשישים לגבי שונה באופן הרשת חומן נקבע ,10.3 בלוח

גרעין. חבר

קשישים של הרשתות חוסו לבין שנידונו המשתנים בין מובהק קשר נמצא לא כללית,

משתנה איו יחסית, גבוהה היא ההתאמה מידת כי אף גרעין. חבר עם בצוותא המתגוררים

של הרבה מתלותם נובעת לכך שהסיבה כנראה מובהקת. ברמה הרשת חוסן את המסביר

משאביהם של החשיבות הגבלת כדי עד ורגשי חומרי בסיוע המשותפים במגורים הקשישים
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ובצוותא בנפרד המתגוררים קשישים bi. הרשת חוסן של רבמשתני ניתוח :10.3 לוח
הקשיש של ראותו מנקודת גרעין, חבר עם

נ.71ז^~ מגורים בנפרד מגורים תלויים בלתי משתנים
t ערך מקדם t ערך מקדם

.50 1.81 .03 .03 משפחתי מצב הקטיט משאבי
1.42 3.74 1.58 1.58 גיל
1.05 4.81 1.62 1.44 מין

צורך משתני
.39 .96 *2.75 4.05 כלכלי מעמד
.64 .16 .93 .12 תיפקוד רמת

1.94 2.38 *2.28 1.35 הילדים מספר
1.82 9.19 1.50 1.35 השכלה

1.85 2.59 כלכלי מעמד הגרעין משאבי
.38 .02 .16 .00 נשים  עוזרים אחוז
.52 .01 1.36 .03 נשואים עוזרים אחוז

1.68 2.74 .54 .32 הגרעין גודל וקטרים מבנה
*2.92 2.69 הקשישים עם המגע תדירות

*2.55 1.69 החומרי החליפין מאזן בין הקטר תוכן
סןך איש לבין הקטיט

הרקת
1.61 4.26 *2.26 2.89 הדדי
1.44 5.94 *3.10 5.09 חדצדדי
.05 .03 .90 .26 היחסים איכות

רגשי חליפין
1.22 2.65 *2.12 2.58 מעניק הקשיש

*2.67 2.75 מקבל הקשיש

1.87 12.21 *2.48 2.68 נמוכה רמה בעבר סיוע
.90 4.16 *2.02 2.49 בינונית רמה

1.26 9.76 *2.26 10.03 קבוע
48 101 N

.63 .61 התאמה מידת

.01 = ב0.05 מובהקת שהשפעתו משתנה *
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קשורים לכשעצמם המשותפים שהמגורים לומר, ניתן לכך אי העוזרים. ומשאני האישיים

של השונים למאפיינים הנוגע בכל בלבד מעטה שונות קיימת אולם יותר, רב בחוסן

גרעיניהם. ושל הקשישים

החוסן. קביעת על נוסף אור שופכת המגורים סוגי שני בין ההבחנה ואולם,
של הרשתות חוסן בין מובהק קשר קיים ,(10.1 (לוח האוכלוסייה לכלל בהשוואה

קשר קיים לא אר הרגשי, החליפין תהליך לבין עצמאי באורח המתגוררים קשישים

עם מתגוררים עצמאי חיים אורח המנהלים מאלה שרבים משום כנראה הגרעין, לגודל

.(10.2 לוח (ראה בןזוג
הסולידריות השפעת על ללמוד מאפשר אחד, מחבר יותר המונות רשתות ניתוח

כלל עבור שהתקבלו לאלו דומות הניתוח תוצאות חוסנה. על הרשת חברי בין
טלפון שיחות של גבוהה שתדירות זאת, עם נציין, יוצגו. לא ולכן האוכלוסייה
כי הצפוי, את המאשר מימצא גבוה, רשת לחוסן קשורה עצמם לבין הרשת חברי בין

חסונה תמיכה לרשת מובילים עצמם לבין הרשת חברי בין הדוקים וקשרים מידע זרימת

חשיבות בעלי הם הרשת חברי משאבי אלה, "גדולות" ברשתות כי נמצא כן כמו יותר.
נעלי הקשיש שמשאבי בעוד הרשתות, כלל כקרב מאשר הרשת חוסן בקביעת יותר רבה

פחותה. חשיבות

סיכום 10.3

הקשישים) דיווח לפי (שנמדד החוסן מננאי את לאתר הייתה זה פרק מטרת

על מובהקת השפעה בעלי אינם הגרעין שמשאבי בעור רבמשתני. בהקשר העיקריים

היחסים אופי הרשת, כמבנה מרכיבים פי על הנדרשת התמיכה את לנבא ניתן הרי החוסן,

מספר (לפי גדולות רשתות כענר. שניתן הסיוע וכן הגרעין חנרי לנין הקשיש בין
העוזרים ריבוי שכן יותר, רב בחוסן מצטיינות גרעיניהן) וגודל הקשיש ילדי

חנרי בין תדיר מגע ועוזר. עוזר מכל הנדרש הסיוע מידת את מקטין הפוטנציאליים

כפולה: משמעות נודעת זו ולעובדה הרשת חוסן את מגביר הקשישים לבין הגרעין
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תיאוריית לפי כן, ועל בהווה, תמיכה כמדדי נתפשים הקשישים עם המגעים (א)

בעתיד. גבוהה תמיכה רמת לנבא עשויה בהווה גבוהה תמיבה רמת ההמשכיות,

מעודדים ובכך הקשיש, לביו הרשת ביו רגשי קשר של מדד משמשים אלה מגעים (ב)

גבוהה. חוסן דמת

החומרית העזרה בחליפיו ביטוי לידי באה החוסן על היחסים תוכך השפעת

חליפין ומאזן מבוסס כלכלי מעמד היחסים. של הרגשי המימד של בחינות ובמספר

בעיניו, הנתפשת הרשת עם ביחסיו עוצמה של יותר רבה מידה לקשיש מעניקים חיובי
לצד צורר. של כמשתנה נחשב אינו כלכלי שמעמד מכאן, רב. חוסן כבעלת כר, עקב

רשתות וכר מובהקת, השפעה נודעת סוד", "איש של בתפקיד המתבטא היחסים, של הרגשי

התמיכה רמת חוסן. ביתר מצטיינות אלה מעין ואינטימיות קירבה יחסי שוררים בהן

ההמשכיות. לתיאוריית בהתאם בעתיד, התמיכה לגבי חשוב ניבוי גורם משמשת בעבר

מצבם פי על לקבוצות, המשתייכים קשישים בקרב הרשת חוסן של נוסף ניתוח
נקבע שהחוסן כלל בדרר סבורים לאנשואים שקשישים מעלה מגוריהם, ותנאי המשפחתי

לעומת נשואים, קשישים התיפקודית. ומוגבלותם הרשת חברי עם יחסיהם אופי פי על

אין ולדעתם ילדיהם, ולמספר הכלכליים הם למשאבי רשתותיהם חוסן את מייחסים זאת,

בןהזוג מאפייני בין מובהק קשר אין כי שאף מכאן, היחסים. לאופי רבה חשיבות

לתמיכה להתייחס לקשיש מאפשרת נוכחותו בעצם בןהזוג של תרומתו החוסן, לבין
מסוימת. שליטה לו יש שעליו תהליך בית, משקי בין החליפין מתהליך כחלק בעתיד

לא אלה ברשתות גרעין. חבר עם בצוותא המתגוררים קשישים לגבי דומה המצב

קשישים של הרשת חוסן על המשפיעים הגורמים מסוימים. חוסן מנבאי נתגלו
מובהקים שנמצאו משתנים (א) מערכות: משתי מורכבים עצמאי, באורח המתגוררים

שנמצאו משתנים (ב) הפרטיים), (משאביהם נשואים קשישים של הרשת חוסן בניתוח
לידי באה כאן היחסים). (תוכן לאנשואים קשישים של הרשת חוסן בניתוח מובהקים

הקשר לתוכן החשובה הקשיש, של עצמאותו שכן הנפרדים, שבמגורים הדואליות ביטוי
הקשישים בשביל במיוחד תמיכה, נדרשת כן ועל כלל, בדרך מוגבלת והרגשי, החומרי

הלאנשואים.
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ממושך. לסלפול מדיניות לגבי השלכות :11 פר?

בקשיש לתמוך הרשת נכונות על שונות תכניות השפעת

הקדמה 11.1

לתמיכה כהשלמה או כאלטרנטיבה להיחשב יכולה כקשיש לאפורמלית תמיכה

לאפורמלית תמיכה של גבוהות רמות שבאמצעות מכיוון מוסדי. ולאישפוז פורמלית

נשקלות ניכרות, בהוצאות לחסוך ובכך במוסד הקשיש של אישפוזו את לדחות ניתן
המדיניות מעצבי ידי על בצוותא והמגורים הלאפורמלית התמיכה לעידוד דרכים

וסיוע תמריצים במתן הצורר הלאפורמליות. וברשתותיהם בקשישים העוסקים החברתית

התמיכה. בהענקת הכרוך הנטל לאור במיוחד בספק, מוטל אינו לעוזרים
בפני והובאו בישראל זה בשלב מעשי בביצוע אינן זה בפרק שנבדקו התכניות

תכניות לביו בינן דמיון קיים ואולם בלבד. היפותטיות באפשרויות המרואיינים
תלויים, בקרובים תמיכה תפקידי הממלאות למשפחות לסייע שתכליתן אחרות קיימות

של העבודה שעות במספר הפחתה ילדים, קצבאות כוללות אלו תכניות בילדים. ובעיקר

העוסקים מחקרים ישנם עובדות. אימהות לילדי יום ומעונות קטנים לילדים אימהות

העבודה למעגל נשואות נשים כניסת ועל ילדים לידת דפוסי על אלה תכניות בהשפעת

grifel and ;1978 ,hartman ;1979 ואחרים, Bergman ;1974 ,heckman (כגון:
רשתות התנהגות על זה מסוג תכניות של האפשרית המעשית ההשפעה אך ,(1977 ,kaufman

ידועה. אינה התלוי, בקשיש התומכות הלאפורמליות, התמיכה

שאלות סדרת הראשיים העוזרים בפני הוצגה זה, בנושא אור מעט לשפוך כדי

מהם הנדרש הנוסף המאמץ על העוזרים את לפצות שמטרתן תכניות למספר הנוגעות
כיווני לאתר לנסות היא אלה שאלות מטרת הקהילתית. במסגרת בקשישים בטיפול

לאפשרויות הדיפרנציאליים התגובה דפוסי באמצעות בנושא מדיניות קביעת לגבי מחשבה

לקבוע קשה שכן למחשבה, חומר בעיקר לראות ניתן אלה במימצאים המוצעות. השונות
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היו ואכן במידה אלה לתכניות האמיתית התגובה להיות עשויה הייתה מה בבירור

וביצועו התכניות יישום של ספציפיים פרטים נבחנו לא כך, 'כמו הפועל. אל מוצאות
האופרטיבי.

ראשיים: עוזרים של שונים טיפוסים לגבי נפרדים ניתוחים מוצגים זה בפרק

מוכנים יהיו קלא שהצהירו אלה (ב) הקשישים; מן בנפרד בהווה המתגוררים אלה (א)

נכונות על שדיווחו אלה (ג) הצורך; ויתעורר במידה הקשישים עם בצוותא להתגורר

בהווה המתגוררים אלה (ד) הצורך; ויתעורר במידה הקשיש עם בצוותא להתגורר

הקשישים. עם בצוותא

העיקריים המשתנים לזיהוי רבמשתני ניתוח נערך תיאורי, חומר לריכוז בנוסף
מאפיינים כללו זה ניתוח לצורך המנבאים המשתנים לתכניות. בתגובות הקשורים

וכמה הקשיש של חברתייסכלכליים מאפיינים הראשי, העוזר של חברתייםכלכליים
ביניהם. הקשר איכות על המצביעים מדדים

אי) (סיפוס נפרד ב11שקבית בקסיט תמיכה לעודד טתכליתן לתכניות התגובה 11.2

התכניות 11.2.1

הוצגו עצמאי חיים אורח המנהלים בקשישים תמיכה לעודד שתכליתן תכניות שתי

התכנית מעוזריהם. בנפרד המתגוררים במחקר הקשישים 154 של הראשיים עוזריהם בפני

חודשית כספית קצבה מציעה הכספי", התשלום "תכנית בשם נתייחס שאליה הראשונה,

השנייה, התכנית הקנייה. כוח הגברת בעזרת התמיכה עומס להקלת גלובלי כתשלום

אובדן ללא העבודה שעות מספר את להפחית מציעה המקוצרות", העבודה שעות "תכנית

העוזרים של מעבודה הפנוי הזמן הגדלת באמצעות שבתמיכה העומס על ולהקל הכנסה

תכנית תעמיד עובדת, לא אשר, היא הראשי שהעוזר במקרר, זוגם. בני של או הראשיים

על ולהקל בקשיש בתמיכה לה לסייע יוכל והוא זוגה בן לרשות פנוי זמן יותר זו
עליה. המוסל העומס

באיזו ללמוד ניתן ומהן כן/לא של בסיס על סווגו הנ"ל לתכניות התגובות
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הפועל. אל תצאנה אלה תכניות אם התמיכה תגבר מידה
קיים המוצעות. לתכניות התגובות של המשותפת ההתפלגות את מתאר 11.1 לוח

חיובית לתגובה קשורה אחת לתכנית חיובית שתגובה המלמד התגובות, כיו ברור מתאם

הראשיים מהעוזרים כמחצית בנפרד, תכנית לכל בהתייחס .(.74 = (גאמא לשנייה גם

בנפרד המתגוררים הראשיים מהעוזרים ש<37 בעור מהן. אחת לכל בחיוב הגיבו

יגבירו ש3535 הרי התכניות, מן אחת לאף בתגובה בו תמיכתם את יגבירו לא מהקשיש

יחד. גם התכניות לשתי בתגובה תמיכתם את

לצייו נתבקשו (n = 49) התכניות שתי על בחיוב שהגיבו הראשיים העוזרים
45?6 מסויים: העדפה דפוס קיים שלא מראות התוצאות מעדיפים. הם מהן איזו
המקוצרות. העבודה שעות תכנית את מעדיפים ש*55 בעוד כספי, תשלום מעדיפים

אלה, לתכניות ביחס הראשיים העוזרים בקרב מסוימת אינוחות תחושת שקיימת מסתבר

שהתמיכה הגורסת חברתית ציפייה אולי המשקפת החודשי, התשלום לתכנית ובמיוחד

בתגמול. הכרוך שירות ולא חובה היא קשישים, בהורים ובעיקר קשישים, בקרובים

נ*10) מלהגיב שנמנעו אלה של יחסית הגבוה האחוז את להסביר כדי אולי בכר יש

פחותה. עדיפות בדרגת לעיתים מופיע הכספי שהתשלום המימצא ואת

הכספי התטלוס תכנית 11.2.2 4

על דיווחו מהקשיש, בנפרד המתגוררים הראשיים מהעוזרים מחצית כאמור,

מאפייני את לאתר ננסה שלהלן בניתוח כספי. סיוע מקבלים היו אילו תמיכתם הגברת

זו. לתכנית חיובית תגובה של להסתברות הקשורים והקשישים הראשיים העוזרים
בלוח מופיעים הלוגיסטי ההסתברות מודל של רבמשתני מניתוח שנתקבלו התוצאות

ויינתן במידה התמיכה להגברת בהסתברות דיכוטומית מוגדר התלוי המשתנה :11.2

המשתנים). של המלאה ולהגדרה כלליות להערות כ' נספח (ראה כספי תשלום

התשלום להצעת חיובית לתגובה כלל קשורים אינם הקשישים שמאפייני בעוד
הם שלו, המוצא ועדת מגוריו צפיפות הראשי, העוזר של ההשכלה רמת הרי הכספי,

זו. לתכנית חיוביה תגובה של מובהקים מנבאים
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נפרדים במשקיבית בקשיש תמיכה לעודד שתכליתן לתכניות התגובות :11.1 לוח
(באחוזים)*1

המקוצרות העבודה שעות תכנית
םה"כ לא כן

(N=67) 48.4 27.6 72.4 כן תכנית
26.6 70.5 התשלום

________ הכספי

(N=71) 51.6 71.6 28.4 לא
73.4 29.5

50.3 (n=70) 49.7 (n=68) סה"כ

במידה בקשיש תמיכתו את יגביר הראשי העוזר כלומר, חיובית, תגובה = כן א)
לפועל. תצא והתכנית

אם גם בקשיש תמיכתו את יגביר לא הראשי העוזר כלומר, שלילית, תגובה = לא
לפועל. תצא התכנית

התשלום לתכנית נמוך חברתיכלכלי מעמד בעלי עוזרים של היענותם כללית,

השכלה בעלי עוזרים בין הקשר אודות מהמימצא שעולה כפי יותר, רבה היא הכספי,

עקב יותר רבה תמיכה של גבוהה הסתברות לבין צפיפות בתנאי המתגוררים נמוכה

חברתי ממעמד משפחות ביד אין כספיות מגבלות שבשל מרמזות אלה תוצאות התכנית.

עשוי כספי שתשלום ומכאן, עצמאי, חיים אורח המנהלים בקשישים לתמוך נמוך כלכלי

ההשפעה את משקפת המגורים שצפיפות לציין ראוי הזאת. התמיכה הסתברות את להגדיל

ילדים של יותר רב מספר שכן המשפחה, משאבי על קטנים ילדים הימצאות של הכלכלית

בקשיש. התמיכה היקף את ומגביל אלה משאבים על יותר רב עומס מטיל

המימצאים ממוצאם. מושפעות הכספי התשלום לתכנית הראשיים העוזרים תגובות
תמיכתם את יגבירו אסיהאפריקה יוצאי שעוזרים יותר נמוכה הסתברות שקיימת מלמדים

כי אף כך, זהה. כלכליחברתי ממעמד אירופה יוצאי העוזרים לעומת לתכנית בתגובה

לתכנית שהתגובה מסתבר נמוך, כלכליחברתי מעמד לביו מאסיהאפריקה מוצא בין לקשר נהוג
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מוצא קבוצות שתי של תרבותייםמשפחתיים ערכים בהבדלי שמקורו נוסף גורם משקפת

החליפין במאזן מוצדק תגמול הכספי התשלום מהווה אירופה יוצאי עוזרים עבור אלה.

הנובעת הפוכה בדעה מחזיקים זאת, לעומת אסיהאפריקה, יוצאי עוזרים הקשיש; עם

תגובה קשישים. הורים ובמיוחד קשישים, קרובים כלפי מסורתית מחויבות מתחושת

בסיוע לצורך בנוסף תרבותי בהקשר גם כן, אם כרוכה, הכספי התשלום לתכנית חיובית
חברתי מעמד בעלי אירופאי ממוצא שעוזרים להסיק, ניתן זאת סמך על חומרי. כלכלי

זו. לתכנית ביותר החיובית תהיה שתגובתם אלה הם נמוך, כלכלי

בחיוב להגיב נוטים ניכרת, במידה בקשיש בהווה ראשיים,התומכים עוזרים

בעזרה הצורך מביטוי לבד קטנה. בהווה תמיכתם שמידת עוזרים מאשר יותר לתכנית,
צפויה אינה מבחוץ שהתערבות מלמד זה מימצא בהווה, עזרה במתן המתנסים לתומכים

ראשיים עוזרים הקיימים: התמיכה דפוסי את לחזק אם כי תמיכה ליצירת להביא

מאמציהם את יגבירו לא גבוהה, ברמה אינה לקשיש סיוע בהגשת הנוכחית שמעורבותם

הסיוע שרמת ראשיים עוזרים זאת שיעשו מידה באותה כספי תשלום לתכנית בתגובה

להושיט ההנעה בעיית בעינה נשארת כך, משום גבוהה. היא לקשיש מגישים שהם הנוכחי
אפסית. או נמוכה היא הנוכחית התמיכה רמת באשר לאפורמלית תמיכה

העוזר של ראותו מנקודת הרשת חוסן את המודד המשתנה לגבי מתגלה דומה קשר

חיוב ביתר מגיבים יותר, חסונות שרשתותיהם הסבורים ראשיים עוזרים הראשי:

את להגביר הראשיים העוזרים של לנכונותם כביטוי זו תופעה לראות יש לתכנית.

התגברות עם בעתיד, הרשת חברי משאר יותר רב לסיוע לצפות יכולים הם כאשר תמיכתם

הקטיש. צרכי

המקוצרות העבודה סעות תכנית 11.2.3

(לוח העבודה יום קיצור המציעה לתכנית העוזרים לתגובות נערך דומה ניתוח
הסתברות על בהווה הסיוע ורמת המוצא שהשפעות שבעוד עולה, התוצאות מן .(11.2

הצפיפות מאבדים מובהקות, הן המקוצרות העבודה שעות לתכנית בתגובה הסיוע הגדלת

התעסוקתי המעמד הופך במקומם כמנבאים. הסגולי מערכם הרשת וחוסן המגורים בתנאי

i



 11s 

העבודה וטעות הכספי התשלום לתכניות התגובות של רבמשתני ניתוח :11.2 לוח
בנפרד הגרים בקשישים תמיכה לעודד שתכליתן המקוצרות

(137 = הקשיש עם מתגוררים שאינם העוזרים (מספר

העבודה יום קיצור תכנית הכספי התשלום תכנית
t ערך מקדם t ערך מקדם

 49 .24 .15 .08 גיל הקשיש: מאפייני
1.93 .49 1.75 1.04 משפחתי מצב

.62 .31 1.52 .82 מיו
1.18 .08 1.05 .07 (adl) תיפקוד רמת

1 20 60 1.10 .61 מין מאפייני
הראסי: העוזר

.17 .00 .96 .03 גיל
*1.96 1.01 *2.74 1.72 מיצא

.13 .00 *2.21 .17 השכלה

.67 .40 1.24 .82 כלכלי מעמד

*2.18 1.18 .95 .56 הזוג בן תעסוקת מצב

.07 .04 .60 .36 ומטר, 10 מגיל ילדים
.95 .47 *2.82 1.96 מגורים צפיפות

 72 .34 1.86 .97 הביקורים תדירות הקשרים: מאפייני
1.66 .26 .70 .11 הקשרים של הרגשית האיכות

.68 .43 .54 .35 עול תחושת

*2.28 .14 *4.30 .33 בהווה סיוע
1.67 .87 .54 .28 הסובייקטיבי החליפין מאזן

1.52 .12 *2.68 .28 הרשת חוסן
מחוייבות של נורמה

.64 .32 .27 .15 ביןדורית

*2.02 5.45 *3.28 10.30 ■ קביע
22 .33 התאמה מידת

a = .05 של ברמה מובהק משתנה *
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רב בחיוב מגיבים עובד שנןזוגם ראשיים עוזרים מובהקות: נעל לגורם בןהזוג של

הצפיפות לגבי המתקבלת כלתוצאה דומה באופן זה למימצא לר,תייחס ניתן לתכניות.
מוגבלים הנוכחיים המשאבים כאשר הכספי. התשלום לתכנית התגובה על והשפעתה בבית

נועדו הן שכן התכניות, לשתי חיובית תגובה של יותר רבה הסתברות קיימת יותר
התגובות בניתוח גם זמן). או כסף (מבחינת המשפחה משאבי את להגדיל מלכתחילה

על להתגבר התכנית באפשרות שיש הקודם, בסעיף שהתקבלה המסקנה מאושרת זו לתכנית

מאין. יש התמיכה את ליצור לא אך כסף, ושל זמן של מגבלות

פורמליות תמיכה מערכות עם תפקידים לחלוקת נכונות 11.2.4

והלאפורמליות הפורמליות התמיכה מערכות בין האופטימלי היחסים מאזן כי אף

(2 פרק (ראה התפקידים חלוקת תיאוריית גורסת בבהירות, נוסח לא מעולם בקשיש

יחסי, יתרון לה יש בו התמיכה סוג את מערכת לכל המייחדת זו היא המושלמת שהחלוקה

מתמקדות הפורמליות התמיכה מערכות זו: תמיכה חלה בו הטווח של ברורה הגדרה תוך

והשקעה שגרתיים שירותים ניכרות, השקעות טכני, ציוד הדורשת בתמיכה טבעי באופן

זאת, לעומת הלאפורמליות, התמיכה מערכות ורגשיים. אישיים בקשרים יחסית מועטה

גמישות, הדורשות המעשיות ובפעילויות בתמיכה הקשורים הרגשיים בהיבטים מתרכזות

מסוימים. קרבה ויחסי אישית מחוייבות

בשיתוף בתמיכה חלק ליטול הראשיים העוזרים של נכונותם על לעמוד מנת על

מספקת הייתה העירייה) .(או הממשלה "אילו נשאלו: הם פורמליות, מערכות עם פעולה

וכוי), רופא קניות, בישול, (ניקיון, בביתו לקשיש היומיומיים השירותים כל את

(עזרה האחרים האישיים הצרכים את לו ולספק זמן יותר איתו לבלות מוכן תהיה האם

הצורך?" בעת וכוי) מחלה בזמן המיטה, כלי בהחלפת ברחצה, בלבוש, בניידות,
ישתפו שלא ענו הנותרים %34w בעוד בחיוב השיבו הראשיים מהעוזרים 66*

זו. בדרך פעולה
הם (11.3 לוח (ראה חיובית תשובה של בהסתברות הקשורים העיקריים המשתנים

העוזר של בעתיד התמיכה סיכויי מידת כלומר, הראשי", התומר וייחוסן הקשיש גיל
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לחלוקת יותר רבה נכונות מגלים ישישים של הראשיים עוזריהם הצורך: בשעת הראשי

בגיל בקשישים שהטיפול מכיון הנראה, ככל הפורמליות, .התמיכה מערכות עם תפקידים

זאת, לעומת כבדה. מעמסה מהווה הרבים, הצרכים מבחינת מכר המשתמע כל על מופלג,
המימצא קשישיםצעירים. של לעוזריהס קוסם כה נשמע אינו זה מעין פעולה שיתוף

בהווה המספקים שעוזרים כלומר, לעיל, התכניות לשתי בתגובות שנמצא את תואם השני

התכניות. על בחיוב להגיב נוסיס רבה, תמיכה

מסקנות 11.2.5

הגרים בקשישים תמיכתם את מגבירים שהיו ציינו הראשיים מהעוזרים כמחצית

לעשות נכונותם את הביעו דומה אחוז כספי. תשלום להם מציעים היו אילו בנפרד

מוכנים הראשיים העוזרים מן שליש כשני עבודתם. משעות להפחית אפשר היה אילו זאת

מערכות תספקנה אם האישייםרגשיים, הצרכים בתחום בקשישים תמיכתם את להגביר
העיקריים. היומיומיים הצרכים את הפורמליות התמיכה

של ובעתיד בהווה בתמיכתם שיש מראה, זה מניתוח הנובע העיקרי המימצא

מן אחת כל לגבי החיובית לתגובתם ההסתברות את לנבא כדי הראשיים העוזרים

לתכנית, בתגובה פעילותם את להגביר עשויים פעילים עוזרים כלומר, התכניות.
נכונות ללא תמיכה ליזום אלה תכניות בכוח אין שכו פאסיביים, עוזרים לא אך

בידי שיש כך על מצביעים הנתונים גיסא, מאידך מלכתחילה. בפועל תמיכה והרגלי
במשאביהם שמקורם מסוימים מחסומים הסרת ידי על הסיוע הושטת על להקל אלה תכניות

טיפול נחוץ בהם במקרים במיוחד החשוב מימצא  הראשיים העוזרים של המוגבלים
ארוך. לטווח

והלאפורמליות הפורמליות התמיכה מערכות ביו תפקידים חלוקת של תכניה

בטיפול. הכרוכים הרבים הקשיים בשל הישישים של עוזריהם דעת על יותר להתקבל עשויה

עצמי (דיווח הראשי התומך של העול תחושת את המודד שהמשתנה לסיום, נציין
מהשונות מושפעת זו שתוצאה ספק אין לתכניות. התגובות על השפעה בעל אינו שלו)

שכזה), עול טל קיומו על דיווחו לא התומכים (רוב במדגם זה משתנה של המוגבלת
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בינם תפקידים לחלוקת הראשיים העוזרים נכונות של רבמשתני ניתוח :11.3 לוח
בקשיש הטיפול לגבי פורמליות תמיכה מערכות לבין

(132 = הקשיש עם מתגוררים שאינם הראשיים העוזרים (מספר

T עיי מקדם משתנה

*2.38 26נ גיל הקשיש: מאפייני
.69 .40 משפחתי מצב

.05 .03 מין

.82 .06 (adl) תיפקוד רמת

92 .51 מיו מאפייני
__ הראשי: 77.העוזר .02 גיל

~54 ~31 מוצא
.34 .02 השכלה

 .11 .07 כלכלי מעמד

.96 .54 בןהזוג תעסוקת מצב

1.73 1.07 ומטה 10 מגיל ילדים מספר

.04 .02 המגורים צפיפות

.45 .23 הביקורים תדירות הקשרים: מאפייני
1.47 .22 הקשר של הרגשית האיכות

14 ^ . עיל תחושת

1.12 ~08 בהווה סיוע
.87 .48 הסובייקטיבי החליפין מאזן

*2.83 .33 הראשי התומר חוסן

1.66 .87 כיןדורית מחוייבות של נורמה

*2.26 6.32 קבוע

.23 התאמה מידת

 מ = .05 של ברמה מובהקת משתנה *



. ■ ^^?..jejt■■■■ ■ י ■■.
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הנכונות על ונורמטיביות רגשיות עמדות של השפעתם את להדגיש כדי בה יש ואולם

עצמו. התמיכה מעול המתבקשת לזו מעבר הקשיש םקרוב בתמיכה סיוע לקבל

בי) (טיפוס הקשישים עם בצוותא להתגורר נכונות לעודד שתכליתן לתכניות תגובה 11.3

המוסדי. לאישפוז עדיף תחליף להוות עשוי הקשיש עם משותפים מגורים של סידור

מהקשיש, בנפרד כעת המתגוררים (105=n) הראשיים מהעוזרים שליש כשני ואולם,

אין בעתיד. בכך הצורך יתעורר אם גם משותפים למגורים מוכנים יהיו שלא דיווחו

מבחינת הן משפחתו ובני הראשי העוזר על נוסף עול מהווים המשותפים שהמגורים ספק,

רגשית. מתיחות מבחינת והן חומריים משאבים

מצד נכונות לעודד שתכליתן חילופיות תכניות שבע השפעות תיבחנה זה בסעיף

ישיר סיוע מציעות התכניות הקשיש. עם מגוריהם את לחלוק אלה ראשיים עוזרים

טיפוליות. קבוצות או ייעוץ כגון יותר, כלליות לתכניות התייחסות כל בלא ואישי

הן: שנבחנו התכניות שבע

חודשי כספי תשלום (1

לבןזוגו) או (לעוזר העבודה שעות הפחתת (2

ואדריכליות) משפטיות לבעיות התייחסות (ללא נוסף חדר לבניית אמצעים (3

משקהכית בעבודות סיוע (4

חיצוניפורמלי ממקור בקשיש אישי טיפול (5

אישפוז תרופות, רפואי, ביטוח (כולל הקשיש של בריאותו הוצאות של מלא כיסוי (6

וכוי)

את שיוציא הפורמלית התמיכה ממערכת גורם באמצעות לעוזר פנוי זמן הבטחת (7

השבוע. במשך שעות למספר חברתי למועדון או לטיול הקשיש

לגור נכונותם את ותכנית תכנית כל תגביר מידה באיזו לציין נתבקשו העוזרים

כן כמו .11.4 בלוח מופיעות העוזרים תגובות התפלגויות הקשיש. עם בצוותא

במדגם, החיוביות התגובות אחוזי דהיינו, ההעדפות", "סדר פי על התכניות דורגו
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..,..■■■ . ■,■:.. התכניות. של יעילותן דרגת את לאמוד כדי ■ ;

בי) (מטיפוס הראשיים מהעוזרים 3635 של באהדתם שזכתה ביותר, היעילה התכנית

דורגה מהעוזרים, 3135 של חיובית תגובה עם שני, במקום נוסף. חדר בניית המאפשרת זו היא
כביסה). בלבוש, עזרה (רחצה, העוזר של בביתו בקשיש אישי טיפול המציעה התכנית

את שיוציא מישהו הקשיש, של הבריאות הוצאות של מלא כיסוי המציעות התכניות : '

שנייה תכניות קבוצת על נמנות משקבית, בעבודות וסיוע שעות למספר מהבית הקשיש

התכניות שתי משותפים. למגורים הראשיים העוזרים מביו 27^24*^ לעודד שבכוחך  ■.

שכן יעילותו, מבחינת אחרונות מדורגות העבודה, שעות והפחתת כספי תשלום המציעות ■

. הקשישים עם בצוותא להתגורר נכונותם את הביעו הראשיים העוזרים מביו בלבד 1535 : "

תתבצענה. והן במידה
* ■

במדגם יעילותם ודירוג התכניות לשבע התגובות התפלגויות :11.4 לוח
הקשיש) עם בצוותא למגורים מוכנים היו שלא ראשיים (עוזרים . . ,; :.'

d) לתכנית כתגובה משותפים למגורים הנכונות  ~
(98=n) סה"כ לא כן התכנית

*00 64 36 נוסף חדר לבניית אמצעים

100 69 ■. 31 r. בקשיש אישי טיפול
108 73 27 הקשיש של הבריאות הוצאות של מלא כיסוי
100 74 26 . בשבוע שעות לכמה הבית מו הקשיש הוצאת

100 76 24 . הבית משק בעבודות סיוע
100 8S 15 חודשי תשלום

100 85 15 עבודה שעות הפחתת

עם בצוותא להתגורר זה בשלב מוכנים שאינם מהעוזרים היותר, לכל ששליש, עולה התוצאות מו

מהעוזרים ניכר חלק המונעים הגורמים כי נראה כן כמו התכניות. מאחת כתוצאה דעתם את ישנו הקשיש,
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זמן, או הכנסה כגון יומיומיים במשאבים המחסור אינם משותפים למגורים מלהסכים

סיוע גם בבית. שינויים עריכת המאפשר נקנהמידה חדפעמי כסף, סכום חסרון אלא

של ניכר מספר לגבי יעיל נמצא כספיים, משאבים דווקא ולאו שירותים, מתן בצורת

עוזרים.

מבחינת בתכניות תועלת כל אין מהעוזרים שליש שני שלגבי מתברר זאת לעומת

מניעיהם את העמקה ביתר לבחון צורך ויש הקשיש, עם משותפים למגורים נכונותם הגברת

דעתם. נחישות את לשנות היכולים בכלל, אם אחרים, תמריצים לגלות מנת על

לתכניות התגובות של רבמ0תני ניתוח 11.3.2

את להסביר שמטרתו הלוגיסטי, הרבמשתני הניתוח תוצאות מופיעות 11.5 בלוח

שתוארו התכניות משבע אחת כל לגבי הקשיש עם משותפים למגורים הנכונות הסתברות

תשלום של התכניות ואולם, התכניות. בכל כ0.50 היא ההתאמה מידת כללית, לעיל.

תאים של טכנית בעיר, בגלל מנותחות להיות יכלו לא עבודה, שעות והפחתת חודשי

בי). נספח (ראה בחיוב שהגיבו המועט העוזרים מספר בגלל ריקים,

לתכניות הראשי העוזר תגובות על השפעה כל הקשיש למאפייני אין רוב פי על

ובתכנית פורמלי גורם מטעם בקשיש אישי טיפול המספקת בתכנית מאשר לבד המוצעות,

השפעה התיפקוד לרמת נודעת אז  הקשיש של הבריאות הוצאות של מלא כיסוי המציעה

בחיוב יגיבו מוגבלות בעלי קשישים של הראשיים שעוזריהם לצפות היה ניתן מובהקת.

המימצאים מן היא. ולא עליהם, המוטל הכבד היומיומי העול בשל לתכניות יותר רב

להתחייב יצטרכו שמא מחשש לתכניות שלילית לתגובה אצלם גורם זה עול שדווקא עולה,

הנדונה, לאוכלוסייה הנראה כפי ביותר מתאים זה הסבר בעתיד. נוספת למעורבות

משותפים. למגורים מוכנים שאינם שציינו עוזרים הכוללת

משותפים: למגורים לנכונות להסתברות מובהקת בצורה קשור העוזר מין

המסורתיים, המין תפקידי פי על המוכרים לדפוסים בניגוד לכאורה זכר, ממין עוזרים
טכנית: סיבה בעזרת להסבר ניתנה זו מדומה סתירה יותר. גבוהה הסתברות מגלים
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משותפים למגורים המוכנות אלו את כוללת אינה הנוכחי בניתוח שנכללה הנשים קבוצת

למגורים פחות מוכנות ההגדרה לפי היו שנסקרה בקבוצה שהנשים כך התערבות, כל ללא

להצעה. חיוב כיתר הגיבו זו בקבוצה שהגברים כך כל להתפלא איו כן ועל משותפים

שהינם גברים כלומר, שלו, התעסוקתי המצב השפעת את גם משקף העוזר מיו שני, מצד

מנשים. יותר העזרה במתן להקלות זקוקים לבית מחוץ מועסקים כלל בדרר

שהמעמד ככל לתכנית: התגובה לגבי ישירה השלכה יש העוזר של הכלכלי למעמד

לעוזרים סיוע שמתן כן, אם נראה, יותר. שלילית לתכנית התגובה יותר, טוב הכלכלי

הקשיש. עם משותפים למגורים יותר רבה נכונות להניב עשוי נמוך, כלכליחברתי ממעמד

גם אלא כלכליחברתי מעמד של כמדד רק לא רבחשיבות משתנה מהווה המגורים צפיפות

עם קשור זר, שמשתנה מראות, התוצאות משותפים. מגורים על ישירה השלכה כבעל

מלא כיסוי המציעה בתכנית רק משותפים מגורים לגבי מוגברת לנכונות ההסתברות

התכניות בכל מובהקת השפעה זה למשתנה שאין העובדה הקשיש. על הבריאות הוצאות של

למגורים נכונות הקובע מוקדם כתנאי או יסודי כגורם בו להתחשב שאין מלמדת

משותפים.

והדבר מוגברת, לנכונות מההסתברות לרוב מפחית הראשי העוזר של מתקדם גיל י . .. ■

הראשי, העוזר של המתקדם גילו במשקהבית. סיוע המציעה התכנית לגבי במיוחד נכון יי .

בעוד לתכנית, להיענות נכונותו על לרעה משפיע רופף, בריאות במצב לעיתים הקשור

חיוב. ביתר מגיבים קטנים בילדים המטופלים יותר צעירים שעוזרים
הקשר איכות את מודד לקשיש הניתן אהובים) דברים (מתנות, הסמלי החליפין 

עקבי מימצא זהו מוגברת. נכונות של גבוהה הסתברות עם הדוק באופן וקשור הרגשי

התגובה על חיובית השפעה בעקביות נודעת הביקורים לתדירות גם התכניות. כל לגבי

בכוחן אלה שתכניות הקובעים קודמים, למימצאים אישור יש אלה בכל לתכניות.
מדפוסי רבות המושפע כלשהו, עזרה דפוס קיים כבר בהם כמצבים המוטיבציה את להגביר

, . י הרגשית. ואיכותן האינטראקציות
לתכניות: התגובות עלי מובהקת השפעה העוזרים של ראותם מנקודת הרשת לחוסן

מוגברת שנכונות מסתבר מכאן אלה. לתכניות היענות יתר עם קשור יותר גבוה חוסן
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זו תוצאה גם בעתיד. צרכים עם להתמודד הרשת כלל של הקיבוצי במאמץ מרכיב הינה

בברק. הקודמות התכניות בניתוח שהתקבל את תואמת

למגורים הראשיים העוזרים בנכונות לשינוי קשורים אינם הקשיש מאפייני

הקשיש. מצרכי לחלוטין עצמאי באורח מתגבשות העוזרים שהחלטות ומכאן משותפים,

העול שתחושת ייתכן  הנ"ל ההסתברות עם קשר כל אין העול ולתחושת בהווה לסיוע גם

ממשי עול על ולא הרגשיים והיושרים היחסים איכות על מעידה העוזרים מדווחים עליה

מבחוץ. התערבות בעזרת להפחיתו היה שניתן

מסקנות 11.3.3

אם גם הקשיש, עם בצוותא להתגורר כלל בכוונתם שאין המצהירים העוזרים בין
שהוצעו התכניות למרות נחושה ^C60שדעתם ) אלה מצויים בעתיד, הצורר יתעורר

התכניות מן לאחת כתגובה משותפים למגורים נכונות על מסר הנותר השליש בפניהם.
בבית. נוסף חדר לבניית אמצעים המציעה זו היא ביותר המושכת התכנית לפחות.

לעוזרים המציקות העיקריות שהבעיות מלמד, התכניות של יעילותן דירוג כללית,
כך כל ולא היומיומי, התפקידים ועומס הגדולות ההוצאות הן משותפים למגורים ביחס

החופשי. זמנם צמצום או השגרתיות ההוצאות

החברתי במעמדו בגילו, העוזר, במין רוב פי על מותנית לתכניות התגובה

זו בתתקבוצה זכר ממין עוזרים הקשי;;. לבין בינו הרגשי הקשר ובאיכות כלכלי

לפיו סלקטיבי ההליך (א) גורמים: שני עקב לתכניות, חיוב ביתר לרוב מגיבים
מעמדם (ב) חיצוניים; תמריצים בלא בצוותא למגורים להסכים העוזרות נוטות
אלה תכניות של השוליה הכדאיות את המגדילה זכר, ממין העוזרים של התעסוקתי

בריאות מצב בשל רוב פי על שלילית, יותר מבוגרים עוזרים של תגובתם מבחינתם.

חיובית  קטנים בילדים המטופלים צעירים עוזרים של שתגובתם בעוד יותר, ירוד

גבוהה הסתברות על משפיעים רבה מגורים וצפיפות נמוך חברתיכלכלי מעמד יותר.
גבוה רשת וחוסן טובה יחסים מערכת מהתכניות. כמה לגבי חיובית תגובה של יותר

כל אין אך בצוותא, למגורים נכונות של יותר גבוהה הסתברות עם הם אף קשורים
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עם בצוותא למגורים נכונות לעודד שתכליתן לתכניות התגובות של רבמשתני ניתוח :11.5 לוח
98=א) הצורך; בעת בעתיד זאת לעשות נכונים היו שלא ראשיים (עוזרים *■H^ הקשיש

הוצאות של מלא כיסוי אישי טיפול לבניית אמצעים ■

הקשיש של הבריאות בקשיש נוסף חדר . משתנה
t ערך מקדם t ערך מקדם t ערך מקרם

.82 .32 1.50 .87 .93 .72 גיל מאפייני
.66 1.02 1.44 2.08 .07 .06 משפחת, מצב ייקשיש

.68 .74 .75 .74 .80 .65 מ,ן
*2.02 .27 *2.08 .24 .09 .01 יומיומי תפקוד רמת

*2.57 4.12 *2.98 3.93 1.00 .83 מיו מאפי,ני
1.34 .08 1.77 .09 1.13 .04 גיל הראשי:

1.08 1.27 08 .09 .60 .51 מוצא

1.01 .13 1.56 .20 1.48 .14 השכלה

1.72 2.07 *1.99 2.01 *1.99 1.66 כלכלי מעמד
התעסוקה מצב

.22 .28 1.47 1.77 1.01 .82 בוהזוג של

מתחת ילדים מספר
1.43 1.71 1.67 1.38 .18 .13 10 לגיל

*1.99 1.24 1.41 1.24 1.01 .75 המגורים צפיפות

1.27 1.50 *2.04 2.24 .67 .51 הביקורים תדירות מאפייני
*2.47 2.99 *2.66 2.16 1.45 109 לקטיש מיווןךןת מתנןת הקשרים.

1.01 1.22 1.44 1.60 1.65 1.44 מהקשיש מיוחדות מתנות

.13 .20 .15 1.20 .17 .11 עול תחושת

.28 .03 .37 .05 .74 1.07 בהווה סיוע

.77 .93 .77 .43 .10 .08 סובייקטיבי חליפין מאזן

*2.05 .49 *2.46 .66 *2.75 .43 הרשת חוסן

.64 .87 _84x 2S _ 09 _ og מחוייבות של נורמה
ביןדורית

.88 5.23 ^.53 8.37 1.32 5.93 קבו,

ל5 .56 .43 התאמה מידת

של הבעיה בגלל נותחו לא מקוצרות עבודה ושעות חודשי תשלום המציעות לתכניות התגובות (א)
ריקים. תאים

. a = .05 של ברמה מובהק משתנה *
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(המשך) 11.5 לוח

בעבודות סיוע מהבית הקשיש הוצאת
הבית משק פעם מדי משתנה

t ערך מקדם t ערך מקדם

1.28 1.48 .89 .77 גיל מאפיני
הקקיט:

.60 ,77 .97 .98 משפחתי מצב

.47 .44 .01 .01 מין

.32 .04 1.11 .11 יומיומי תיפקוד רמת

1.64 2.00 *2.75 2.63 מין מאפייני
העוזר

*2.43 .17 1.20 .05 גיל הראשי:

1.67 1.99 .77 .69 מוצא

1.61 .21 .88 .09 השכלה

*2.01 2.36 ■ .07 .08 כלכלי מעמד
של תעסוקתו מעמד

1.38 1.72 1.16 1.08 בןהזוג
מגיל הילדים מספר

1.54 1.95 .03 .03 ומטה 10

.19 .15 .72 .47 המגורים צפיפות

1.43 1.69 1.67 1.56 הביקורים תדירות מאפייני
הקשרים:

*2.52 3.28 1.83 1.59 לקשיש מיוחדות מתנות

1.56 .73 .11 .12 עול תחושת

.14 .01 .73 .07 בהווה סיוע

.98 1.19 .11 .10 סובייקטיבי חליפין מאזן

*2.22 .50 1.60 .26 הרשת חוסן
מחוייבות של נורמה

.21 .23 .17 .16 ביןדורית
1.58 10.72 .03 .14 קבוע

.53 .40 התאמה מידת
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שתחושת העובדה הצפוי. בעול או הקשיש בצורכי ממשית התחשבות על המעידים מימצאים

לביו בינה קשר כל שאיו מלמדת הדרך, כל לאורך מובהקות כל חסרת הינה העומס

התכניות באמצעות להקלה ניתנת שאינה לחילופיו, או המוצעות, לתכניות התגובה

האלה.

הקשיש עם המשותפים המגורים עומס על להקל שתכליתן לתכניות תגובה 11.4

גיד') (טיפוסים

התכניות 11.4.1

שאינם אלה מביו ושליש הקשיש, עם מתגורר הראשיים העוזרים מבין רבע

התכניות שבע הצורך. בשעת זאת לעשות מוכנים שהיו ציינו הקשיש עם כעת מתגוררים

על להקל אפשריות דרכים בתור האלה תתהקבוצות שתי בפני הוצגו לעיל שנידונו
המגורים יהיו לדעתך "האם כדלהלן: נשאלו והם הצפוי, או הנוכחי המגורים עומס

11.6 בלוחות אלה?". מתכניות כתוצאה יותר נוחים או קלים הקשיש עם המשותפים

פי על האלה תתהקבוצות שתי בקרב לתכניות התגובות התפלגויות מתוארות ו11.7

יעילותם. דירוג
אופי נושאת הקשישים עם בפועל המתגוררים לעוזרים המציקה העיקרית הבעיה

מהעובדה ללמוד ניתן זאת את בקשיש. הרפואי הטיפול להוצאות במיוחד ונוגעת כספי,

חודשי ותשלום הקשיש של הבריאות הוצאות שכיסוי דיווחו מהעוזרים חמישיות שבארבע

ביותר היעילות התכניות נמצאו אלו תכניות שתי המשותפים. המגורים עומס על יקלו

בצוותא הגרים הקשישים של בריאותם מצב הנראה, ככל עוזרים. של זו קבוצה בקרב

יחסית. גבוהות הרפואי בטיפול הקשורות ההוצאות ולכן יחסית, ירוד עוזר עם בהווה

אף הקשורות העבודה, שעות מספר והפחתת במשקהבית סיוע המציעות התכניות

היעילה שנמצאה התכנית העדיפויות. בסדר השני במקום נמצאות היומיומית, לפעילות הן

כן, לעשות מוכנים היו שלא עוזרים בקרב משותפים למגורים הנכונות לעידוד ביותר
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(באחוזים) יעילותן ודירוג לתכניות התגובות התפלגות :11.6 לוח
(48 = הקשיש עם כעת המתגוררים ראשיים (עוזרים

המשותפים המגורים מצוקת על תקל התכנית
r סה"כהתכנית לא כן

הבריאות הוצאות של מלא כיסוי .1
100 21 79 הקשיש של

100 23 77 חודשי תשלום .2

100 44 55 בית משק בעבודות סיוע .3

100 46 64 העבודה שעות במספר הפחתה .4

100 51 49 נוסף חדר לבניית אמצעים .5

100 54 46 בקשיש אישי טיפול .6

שעות למספר הבית מך הקשיש הוצאת .7
100 55 45 בשבוע

(באחוזים) יעילותן ודירוג לתכניות התגובות התפלגות :11.7 לוח
לעשות נכונותם את הביעו אר הקשיש עם מתגוררים שאינם ראשיים (עוזרים

(41 = הצורך בשעת זאת

המשותפים המגורים מצוקת על תקל התבנית <~

100 18 82 בקשיט אישי טיפול .1

100 22 78 הבריאות הוצאות של מלא כיסוי .2

100 26 74 בית במשק סיוע .3

100 29 71 חודשי תשלום .4

שעות למספר הבית מן הקשיש הוצאת .5
100 29 71 השבוע במשך

100 36 64 י העבודה שעות הפחתת .6

100 36 64 נוסף חדר לבניית אמצעים .7
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הנוכחיים המגורים שכן חמישי, במקום דורגה נוסף, חדר לבניית אמצעים המציעה

העדיפות בדרגת מיוחדת. מעמסה אינם וצפיפות שמקום כר על כנראה מעידים בצוותא

מן ובהוצאתו אישי בטיפול הקשיש עם ישיר מגע המציעות התכניות מופיעות האחרונה

השבוע. במשר שעות למספר הבית

בצוותא כעת מתגוררים שאינם העוזרים של העדיפויות סדר לגבי גם דומה המצב

התכנית כי אף הצורך. בשעת זאת לעשות נכונותם את הביעו אך הקשישים, עם

הרשימה שבראש הרי כיעילה, אצלם גם נחשבת הבריאות הוצאות של מלא כיסוי המציעה

בקשיש. אישי טיפול בהענקת הפורמלית מהמערכת סיוע המציעה התכנית ניצבת

היעילות שדירוג לומר ניתן ובעדיפויות, במשאבים האפשריים ההבדלים למרות

פי על נעשה הקשיש עם כהווה המתגוררת האוכלוסייה ידי על שנקבע כפי התכניות של

הקשיש עם מתגוררים אינם שעדייו אלה של שתפיסתם בעוד איתו, היומיומי המגע ניסיון
וחרדותיהם מציפיותיהם,דימוייהם מושפעת הצורך, בעת זאת לעשות נכונות הביעו אך .

אלה תכניות של מעשי יישום בשעת כיותר חשובים אלה שיקולים ממשי. מניסיון ולא

אלו. בתחומים יעילה מדיניות לעבד במטרה

המוכנים אלה וכן בהווה הקשיש עם בצוותא המתגוררים שעוזרים נראה כללית,

מנת על העומס על להקל שנועדו לתכניות יותר מגיבים הצורך, בשעת זאת לעשות

 מקרה בכל הקשיש עם להתגורר מוכנים שאינם שאלה בעוד התמיכה, המשך את לאפשר

העומס על להקל יכולות אלה שתכניות המסקנה, מתחזקת בכך יותר. מסויגת תגובתם

קיים לא שבהם במקרים תמיכה דפוסי ליצור לא אך העוזר, תמיכת המשך את ולהבטיח

לסייע. רצון מלכתחילה

לתכניות התגובות של רבםשתני ניתוח 11.4.2

.11.8 בלוח מופיעות ותכנית תכנית כל לגבי הרבמשתני הניתוח תוצאות

המשתנה הקטן. גודלן בשל במשותף לעיל שנדונו האוכלוסיות לשתי נערך הניתוח
נמצא לא בהווה) מגורים (סדרי הקבוצות שתי בין הבדלים לתפוס כדי בניתוח שנכלל

בדבר לשאלה כן/לא תשובת הוא התלוי המשתנה תכנית. לאף התגובות בניתוח מובהק
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בי). נספח גם (ראה הטיפול עומס על להקל התכנית של יכולתה

משפיעים לא לתכניות, התגובות של הקודמים מהניתוחים למימצאיים בדומה

המשפחתי מצבו  אחד מקרה להוציא הראשיים, העוזרים תגובות על הקשיש מאפייני
המציעות לתכניות חיוב ביתר מגיבים נשואים קשישים של עוזריהם הקשיש: של

יותר הרבה הצפיפות בשל כנראה נוסף, חדר לבניית ואמצעים חודשיים תשלומים

בכך. הכרוכה

סיוע המציעות לתכניות תגובתם על מובהקת השפעה נודעת העוזרים למוצא

ועוזרים שעות), מספר למשך הבית מן והוצאתו אישי (טיפול לקשיש ישירות פורמלי
ועוזרים יתכן אירופה. יוצאי מעוזרים חיוב ביתר מגיבים אסיהאפריקה ממוצא

שאר הקשישים. לקרוביהם לסייע יותר גבוהה מחויבות חשים אםיהאפריקה ממוצא

ממשי סיוע המציעות אלו, תכניות על חיוב ביתר מגיבים ולכן שווים, התנאים

לקשיש. ישירות

שהם עוזרים שכך נכבד, תפקיד ממלא הראשי העוזר במשפחת הילדים מספר גם

שתכניות ללמוד, ניתך מכאן לתכניות. חיוב ביתר מגיבים קטנים לילדים הורים

זמנו על המוטל העומס מך להפחית במאמץ בקשיש בטיפול ישירים שירותים המציעות

בילדים לטיפול ניכר זמן להקדיש החייבים לעוזרים במיוחד קוסמים העוזר, של

הקטנים.

חודשי, לתשלום לתכנית בחיוב להגיב שלא נוטיס יותר רבה השכלה בעלי עוזרים

את מגביר יותר טוב כלכלי מצב ואולם, יותר. הטוב הכלכלי מצבם בשל ייתכן
שיסייע מישהו באמצעות פנוי זמן לעוזר המציעה לתכנית, החיובית התגובה

זמנו. של יותר גבוה ערך בגלל הנראה ככל מהבית, הקשיש בהוצאת

ודברים מתנות של הסמלי מהחליפין נלמדת שהיא כפי היחסים של הרגשית האיכות

חודשיים, תשלומים המציעות לתכניות התגובות בניבוי מובהק גורם הינה אהובים,
תורמת האלה התכניות כל לגבי בקשיש. אישי וטיפול נוסף חדר לבניית אמצעים

חיובית. להיענות גבוהה יחסים איכות
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המגורים מצוקת על להקל שתכליתן לתכניות התגובות של רבמשתני ניתוח :11.8 לוח
את טהבלעו ואלה הקשיש עם כעת המתגוררים ראשיים (עוזרים המשותפים

(91 = הצורר בשעת זאת לעשות נכונותם
במשק סיוע חודשי תשלום של מלא כיסוי

בית הבריאות הוצאות tמשתנה ערר מקדם t ערר מקדם t ערך מקדם

.42 .31 .04 .03 .68 .60 גיל מאפייני

.52 .41 *2.56 2.73 1.11 1.21 משפחתי מצב הקשי'!י:

.36 .26 .86 .76 .69 .56 מין

.78 .05 104 09 .78 .07 Cadl) תיפקוד רמת

.86 .64 .49 .42 .75 .66 מין מאפייני

.37 .01 .42 .01 1.38 .05 גיל הרא^י:

1.46 1.02 .11 1.05 1.11 .95 מוצא

.38 .04 *3.18 .47 1.86 .24 השכלה

.58 .42 .09 .08 .42 1.52 כלכלי מעמד

.20 .14 1.14 .91 .75 .61 בןהזוג של התעסוקה מצב

.04 .03 .80 .74 .99 .78 10 לגיל מתחת ילדים

1.86 1.68 .20 .21 1.18 1.31 המגורים צפיפות

.20 .23 .12 .14 .11 .17 הנוכחיים המגורים סדרי מאפייני
1.09 .67 1.17 .79 1.69 1.46 לקשיש מיוחדות מתנות הקשיים"

.05 .03 *2.22 2.05 .49 .48 מהקשיש מיוחדות מתנות

1.65 1.35 *2.06 1.94 .79 .76 עול תחושת

.84 .05 .62 .05 .04 .00 בהווה סיוע
1.85 1.39 *2.00 1.81 1.50 1.37 סובייקטיבי חליפין מאזן

1.63 .18 .15 .02 .64 .20 הרשת חוסן

*2.01 1.37 1.07 .88 _60 . 48 מחויבות של נורמה
ביןדורית

1.58 5.01 1.34 5.08 1.87 6.85  קבוע

^ ~K ^30 התאמה מידת

. a = .05 של ברמה מובהק runear *
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(המשך) 11.8 לוח

אישי טיפול לבניית אמצעים שעות קיצור
בקמיש נוסף חדר העבודה משתנה

t ערך uipn t ערך מקדם t ערך מקדם

1.25 1.03 *1.99 1.57 .S8 .35 גיל מאפייני
הקשיש:

.84 .85 *2.23 2.21 1.70 1.42 משפחתי מצב

.30 .38 1.46 1.29 .54 .40 מיו

.84 .07 .62 .05 1.25 .08 (adl) תיפקוד רמת

1.35 1.21 .32 .27 .65 .47 מיו מאפייני
העוזר

.74 .02 .64 .02 .07 .00 ■ גיל הראשי

*2.52 *2.16 .41 .29 .19 מוצא

.69 .07 .53 .05 .01 .00 השכלה

.21 .18 1.83 1.48 .45 .32 כלכלי מעמד

.35 .27 .25 .24 .29 .19 בןהזוג של תעסוקה מצב

*2.17 1.98 *2.16 1.91 .42 .30 10 לגיל מתחת ילדים ■

*2.72 2.71 .39 .35 .27 .22 מגורים צפיפות

.77 .76 .13 .13 .44 .38 הנוכחיים המגורים סידורי מאפייני
הקשרים:

*2.40 2.02 1.59 1.37 .30 .17 לקשיש מיוחדות מתנות

.30 .28 *2.17 2.17 .52 .40 מהקשיש מיוחדות מתנות

.84 .71 1.65 1.46 1.52 1.30 עול תחושת

1.78 .01 .35 .02 .17 .01 בהווה סיוע

1.26 1.03 *2.80 2.61 *2.40 1.89 סובייקטיבי חליפין מאזן

.55 .07 1.25 .14 1.12 .12 הרשת חוסו

מחוייבות של נורמה
ביןדורית

1.33 4.65 .19 .64 .89 .26 קבוע

.35 .39 .21 התאמה מידת

. >*= ב05. מובהק משתנה *
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(המשך) 11.8 לוח

פעם מרי הבית מן הקשיש הוצאת ■ ■~ T עיר מקדם משתנה

157 115 גיל מאפייני
nA .. י"הקשיש: <"4 משפחתי מצב

89 65 מין
.37 .03 תיפקוד רמת

25 .21 \<n םאפייני
_, 7, העוזי
J7S 06 גיל הראשי:
*311 2.86 מוצא

1.29 .13 י השכלה

*1.99 1.54 כלכלי מעמד

.23 .17 בןהזוג של התעסוקה מצב

*2.00 1.63 10 לגיל מתחת הילדים מספר

1.80 1.61 מגורים צפיפות

.26 .27 הנוכחיים המגורים סדרי מאפייני
הקשרים:

1.04 .69 לקשיש מיוחדות מתנות

119 1.08 מהקשיש מיוחדות מתנות

32 _,28 עול תחושת

.02 .00 י בהווה סיוע
.91 .78 סובייקטיבי חליפין מאזו

1.26 " הרשת חוסו
*2.32 1.87 ביןדורית מחויבות של נורמה

68 265 . קבוע

^^ התאמה מידת

. 01 = ב05. מובהק משתנה *
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תשלום המציעות לתכניות התגובה על מובהקת השפעה החומרי החליפין למאזן

שבו המצב אלה, בכל נוסף. חדר לבניית ואמצעים העבודה מספר,שעות הפחתת חודשי,

אלה תוצאות חיובית. לתגובה קשור ממנו, מקבל שהוא ממה יותר לקשיש מעניק העוזר

תגמולים לשלב שניתן מהן משתמע שכן התכניות, של המעשי היישום מבחינת מעודדות

הקשיש בהם המקרים באותם הקשיש לבין העוזר בין החליפין מאזן לתוך חיצוני ממקור

אמצעים. מחוסר

לתכניות יותר נענים ביןדורית אחריות של נורמה עם המסכימים עוזרים
למספר הבית מן בהוצאתו וסיוע בקשיש אישי טיפול הבית, במשק סיוע המציעות

פורמליות. תכניות עם פעולה ולשתף לקשיש לסייע נכונות יתר ומגלים בשבוע, שעות

הקשיש עם ישיר מגע המציעות לתכניות בתגובה הזה המשתנה מובהקות את לשלב ניתן
ומספר העוזרים מוצא של לעיל שנידונו ההשפעות עם יחד הפורמליות המערכות של

הקטנים. ילדיהם

מסקנות 11.4.3

התכניות מן אחת שלפחות ציינו הקשיש עם בצוותא המתגוררים מהעוזרים כמחצית

חיוביות תגובות של הגבוה האחוז כך. עקב עליהם המוטל העומס בהקלת תסייע המוצעות

התכניות הזה. הכבד הנטל על להקל צורך יש כמה עד מדגיש (80*4S*) לתכניות
של כיסוי או ישירים (תשלומים לעוזרים כספי סיוע המציעות אלה הן ביותר היעילות

יעיל. כה אינו חיצוני ממקור בקשיש ישיר שטיפול בעוד הבריאות), הוצאות

הצורך. בשעת זאת לעשות המוכנים אך הקשיש עם במשותף מתגוררים שאינם עוזרים
תסייע התכניות אחת שלפחות ציינו מהם שליש כשני  המוצעות לתכניות יותר נענים
התכנית זו קבוצה שלגבי הם הסיכויים מירב הצורך. יתממש אם הצפוי העומס בהקלת

בקשיש. אישי טיפול המציעה זו תהיה ביותר היעילה

להתחשב צורך יהיה לעוזרים, לסייע שתכליתה תכנית של המעשי היישום בשעת

היעד. קבוצות שתי בקרב תכנית כל של הדיפרצניאליים וביעילות בהשפעה
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והדבר לתכניות, העוזר תגובת על השפעה כל הקשיש למאפייני איו כלל בדרך

נודעת הוזכר, שכבר כפי ובעתיד. בהווה הסיוע ומידת העומס תחושת לגבי גם אמור

משמעות רבת תוצאה הקשיש, למאפייני מאשר העוזר למאפייני יותר רבה יחסית חשיבות

אלה. מעיו תכניות של המעשי היישום בעת בה להתחשב שיש

החליפין מאזן של המובהקת בהשפעה לעין בולט אלה מעיו בתכניות הצורך

 לקשיש שירותים המעניקים עוזרים הראשיים. עוזריהם לביו הקשישים ביו החומרי

לעודד העשויים חיצוניים תמריצים בברכה לקדם נוטים בתמורה מקבלים שהם ממר, יותר

התמיכה. המשך את

מגיבות קטנים, ילדים ביותר המטופלות אסיהאפריקה, יוצאות משפחות

משפחות מאשר יותר רב בחיוב בקשיש בטיפול ישיר סיוע המציעות לתכניות רוב פי על

מחויבות תחושת של גבוהה רמה בעלי עוזרים לגבי גם נכוו והדבר אירופה, יוצאות

ביןדורית.

המוכנים אלה לביו הקשיש עם המתגוררים עוזרים ביו הבדל כל נמצא לא ולבסוף,

בדירוג עדיפויותיהם שסדר לב, לשים זאת עם ראוי אך הצורך, בשעת זאת לעשות

שונה.  התכנית יעילות

סיכום 11.5

של למגוון הלאפורמליים העוזרים תגובות את לבחון הייתה זה פרק מטרת

שנידונו התכניות שבע בקשיש. תמיכה לעודד שתכליתן מוצעות, פורמליות תכניות

חדר לבניית אמצעים העבודה, שעות מספר הפחתת חודשיים, כספיים תשלומים היו:
הקשיש, של הבריאות הוצאות של מלא כיסוי העוזר), (בכית בקשיש אישי טיפול נוסף,
מהבית הקשיש את שיוציא אדם באמצעות לעוזר פנוי זמן והבטחת הבית בעבודות סיוע
פי על לתתקבוצות נחלקה הראשיים העוזרים אוכלוסיית השבוע. במשך שעות למספר

הצורך. בשעת הקשיש עם יחד לגור הנכונות והבעת המגורים סידורי
התמיכה את ליצור בלבד האלה התכניות בידי שאין היא, הכלליות המסקנות אחת
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בעיצומו נמצאים שכבר או לסייע נכונות מלכתחילה קיימת בהם במקרים אר הנחוצה.

מעצורים בהסרת התמיכה את תחזקנה אלה שתכניות סיכויים י9\ הסיוע, תהליך של

מצומצמים. ממשאבים הנובעים מסוימים

נקבעים אינם לתכניות הראשיים העוזרים בתגובות שההבדלים מלמד נוסף מימצא

הראשיים. העוזרים של אלו פי על דווקא אלא הקשישים מאפייני פי על

תמיכתם את יגבירו אם נשאלו הקשיש עם מתגוררים שאינם ראשיים עוזרים

בעוד עבודתם. שעות במספר הפחתה או כספי תשלום יקבלו אם בנפרד הגר בקשיש

בחיוב. כ*50 הגיבו תמיכתם, על השפעה כל לתכנית תהיה שלא דיווחו מביניהם ש^40

שהגיבו מאלה 35^ בקרב השנייה פני על אחת תכנית של ברורה העדפה כל נתגלתה לא

התכניות. שתי על בחיוב

אלה לתכניות נלהבים אינם אסיהאפריקה יוצאי שעוזרים גילה רבמשתני ניתוח
התמיכה המשך להבטחת תגמול כצורת התכניות של התאמתן חוסר ומכאן אירופה, כיוצאי

חיובית בתגובה קשור נמוך חברתיכלכלי מעמד אסיהאפריקה. יוצאי בקשישים

לתגובה מובילה עובד העוזר של שבןזוגו שהעובדה בעוד הכספי, התשלום לתכנית

תגובה של העיקרי המנבא התכניות, בשתי מקוצרות. עבודה שעות לתכנית חיובית
לקשיש. גבוהה נוכחי סיוע רמת הוא חיובית

לתגובתם זכתה הפורמלית המערכת עם תפקידים חלוקת המציעה שלישית תכנית

בחיוב כשהנענים התמיכה, המשך לעידוד כאמצעי מהעוזרים שליש שני של החיובית

במיוחד. כבר בעול הנושאים הישישים, של עוזריהם הם העיקריים
הקשיש עם בצוותא למגורים הנכונות את להגביר ביותר רבה שיעילותה התכנית

לבניית אמצעים המציעה זו היא מכך, הסתייגותם את שהביעו הראשיים העוזרים בקרב

המציעה התכנית באה אחריה מהנשאלים. 3635 של החיובית בתגובתם שזכתה נוסף, חדר

כספי לתשלום תכניות  העדיפות סולם כשבתחתית ,(35^ בקשיש אישי טיפול
ממגורים שהסתייגו מהעוזרים שליש כשני מזאת, יתירה 1ו1!15.). העבודה שעות ולהפחתת

בפניהם. המוצעות התכניות למרות מכר להסתייג המשיכו משותפים

לרמת שמעבר מסתבר כללית, השונות. התכניות לגבי שונים התגובה מנבאי
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התמריצים למרות בחיוב להגיב מוכנים העוזרים איו הקשיש של מסוימת צרכים

נשים, מאשר חיוב ביתר להגיב נוטים זכר ממין עוזרים להם. המוצעים הפורמליים

מעמד בעבודתם. יותר עסוקים שהגברים משום וכן משותפים, למגורים ממילא המוכנות

שלמוצא בעוד יותר, חיובית תגובה על הם אף משפיעים יותר צעיר וגיל נמוך כלכלי

מנבאת הקשיש לבין העוזר בין היחסים של יותר טובה רגשית איכות השפעה. כל אין

משמעות רב גורם הינו העוזר של ראותו מנקודה הרשת חוסן וגם חיובית, תגובה

רמז כל נמצא לא לתכניות. בחיוב מגיבות הן יותר חסונות שהרשתות שככל המלמד,

בעתיד. המעמסה לגבי בדאגה או הקשיש בצורכי ישירה להתחשבות

המציעות אלו הן המשותפים שבמגורים העומס להקלת ביותר היעילות התכניות

ישיר מגע המציעות אלה הן יעילות הפחות התכניות בחיוב). הגיבו 80^ כספי סיוע
בחיוב. 45*0 הגיבו אלה תכניות על הבית). מן והוצאתו אישי (טיפול הקשיש עם

המגורים מצוקת על להקל שתכליתן לתכניות החיוביות התגובות של הגבוה האחוז

שהביעו מהעוזרים שליש שני  שכאלה בתכניות הצורר את שאת ביתר מדגיש המשותפים

תוכל מהתכניות אחת שלפחות ציינו, הצורר בשעת משותפים למגורים נכונותם את

המשותפים במגורים העיקרית שדאגתה זו, קבוצה לגבי מצוקתם. בהקלת בעתיד לסייע
המציעות אלו הן ביותר היעילות שהתכניות נתגלה הקשיש, של התיפקוד רמת היא

הבית. במשק וסיוע הבריאות הוצאות של מלא כיסוי אישי, טיפול
כתגמול הצורר קיום על מראה הקבוצות שתי לגבי שנערך רבמשתני ניתוח
נכון והדבר בתמורה, מקבלים שהם ממה יותר לקשישים הנותנים לעוזרים חיצוני

חיובית תגובה כזכור, יותר. רבה שתלותם אסיהאפריקה יוצאי קשישים לגבי במיוחד
הביןדורית המחויבות לנורמת ההסכמה גם נמור. חברתיכלכלי במעמד מותנית יותר

לתכניות. יותר חיובית תגובה מבטיחה

ועד היפותטיות הו העוזרים בפני שהוצגו שהתכניות להדגיש חשוב ולבסוף,
כתוצאה דיין מגובשות אינן העוזרים שתגובות ייתכן כן על כישראל. בוצעו לא היום

הנתונים בידי יש כן פי על אף מעשי. כאופן התכנית בפרטי התמצאותם מחוסר

להדגיש לפחות או אלה, תכניות של הפוטנציאלי היישום בתחום ידיעותינו את להרחיב

כזו. בהרחבה הצורר את

1*
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סיכום :12 פר?

בעולם המדיניות קובעי נאלצים תקציביות וממגבלות גבוהה מעלות כתוצאה

בלתי תמיכה מערכות על ויותר יותר להסתמך הקשישים לרווחת הדואגים המערבי

כלפי ובמיוחד הפורמליות, התמיכה מערכות נגד המועלות הטענות פורמליות.
הטיפול מאיכות רצון שביעות חוסר גם מבטאות ארוך, לטווח ל0יפול המוסדות

הקשישים שבאישפוז הפסיכוחברתיים ומהחסרונות מוסמך אדם בכוח ממחסור הנמוכה,
לקשיש לסייע ניתן שבעזרתן בדרכים רב עניין הולידו אלו התפתחויות במוסד.

שלו. הטבעית הקהילתית במסגרת ולחיות להמשיך שאפשר ככל

הלאפורמליות, הרשתות מבנה לגבי שונות הנחות של לצמיחתו הביא זה עניין
בתכנית חלק ליטול ברצונן מידה באיזו וכן בקשישים, לטפל ויכולתן נכונותו

קהילתית. במסגרת מקיפה טיפול

להגשים במטרה האלה מההנחות כמה טל אמפירית בבחינה עסק שלפנינו המחקר

יעדים: כמה

המצויות בקשיש הלאפורמליות התמיכה רטתות מאפייני על מתאר מידע לספק א)

רשתותיהם. לבין הקשישים בין הקשר ובאופי במבנה מתמקדים אלה נתונים בישראל.

(דהיינו, הרשת "גרעין" הוא ביותר הקטנה היחידה לתיאור המשמש הספציפי המושג

הקשיש). שציין ביותר החשובים העוזרים שלושת

נכונותן את ולבחון הקשישים לקרוביהן סיוע בהווה המעניקות הרשתות את לחקור ב)

משמש "חוסן" המונח הצרכים. הגברת של במקרה גם בעתיד זה סיוע במתן להתמיד

מציאותיים אך היפותטיים מצבים במספר הקשיש לעזרת להיחלץ הרשת נכונות להגדרת

מוגבר. צורך של

תמיכה לעודד המיועדות תכניות למספר הראשיים העוזרים של תגובותיהם את לבחון ג)
משאבי את המגדילים תמריצים באמצעות בנתינתה הקשיים על להקל או לאפורמלית

העוזרים.
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תושבי הראשיים, ועוזריהם קשישים 203 רואיינו אלה מסרות להשיג כדי

ודפוסי תחושותיהם על אור השופך רב חומר ונאסף בקעה, הירושלמית השכונה

דפוסי ועל לאפורמלית לתמיכה הראשיים העוזרים יחס על הקשישים, של התנהגותם

שביניהם. הקשר

התמיכה רשתות של העיקריים המאפיינים 12.1

בין האינטראקציה דפוסי שלהן, המבנה של במונחים מתוארות התמיכה רשתות

ומשאביהם. חבריהן

כאשר 9\\ נכלל, הזוג בן כאשר מהקשישים 3\) אפס ביו נע הרשתות גודל

.4 הוא ברשת העוזרים ממוצע עוזרים. תשעה בעלות רשתות לביו נכלל) אינו הזוג בן

מורכבים מהגרעינים 703  ברשתות מרכזי מקום תופסים משפחתית שארות יחסי

אסיה יוצאי בקשישים התומכות ברשתות בעיקר בולט זה דפוס משפחה. מבני ורק אך

ושכנים. חברים יותר כוללים אירופה יוצאי הקשישים שגרעיני בעוד אפריקה,

ביצוע מתאפשר שכך משום חיובי כמשאב נחשב וגיל מין מבחינת ברשת הגיוון
הרשת חברי בין הקשר לחיזוק מסייע משותף מוצא כן, כמו משימות. של רחבה קשת

חיובי. כמשאב הוא אף ונחשב

 נוסף וכרבע מנשים, בלעדית מורכבות מהרשתות שכרבע עולה, המימצאים מן

לרשתות יותר רבים סיכויים לקשישות כאחד. ונשים מגברים  והיתר מגברים,

הממוצע הגיל הקשישים: מן יותר צעירים הרשת חברי ונשים. גברים של מעורבות

גילים בני מעוזרים מורכב מהרשתות ושליש מ50, למטה הוא הרשתות מן ב3/4

חבריהן. גיל מבחינת יותר מגוונות אירופה יוצאי הקשישים של רשתות שונים.

יוצאי  מהרשתות וב4095 אסיהאפריקה, יוצאי הם מהרשתות בשליש החברים כל

הרשתות מן רבע רק שכן המוצא, דמיון הוא ברשתות העיקרי שהדפוס מכאן, אירופה.

ואירופה. אסיהאפריקה יוצאי חברים כוללות
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שממוצע בעוד שנים, 8 הוא השכלתן שממוצע ברשתות מסתייעים מהקשישים כרבע

קשישים של רשתותיהם ויותר. שנה 13 הוא מהקשישים נוסף רבע של ברשתות ההשכלה

של רשתותיהם מאשר יותר רבה השכלה בעלות הן קשישיםצעירים ושל אירופה יוצאי
גבוהה אירופה יוצאי הקשישים של השכלתם ישישים. ושל אסיהאפריקה יוצאי קשישים

ילדיהם, גם מצטיינים מכך וכתוצאה אסיהאפריקה, יוצאי הקשישים של מזו יותר
הקשישים שבני להניח סביר מזאת, יתירה דומות. בתכונות העיקריים, עוזריהם
הנטייה בשל הישישים ילדי מאשר יותר רבות לימוד להזדמנויות זכו הצעירים

השכלה. לרכישת בישראל הגוברת

הרשתות מן בשליש לפחות. מהעוזריס אחר במחיצת מתגורר הקשישים מן כשליש

מן ברבע ורק הקשיש, ממגורי פחות או דקות 15 של במרחק העוזרים מתגוררים

הקשיש. ממגורי נסיעה שעה מחצי למעלה של ממוצע במרחק החברים מתגוררים הרשתות

הקשיש אצל לבקר מהמקרים בכ*60 החברים מכל מונעת זו עובדה איו כו פי על אף

ותמיכה, קשר כאמצעי רבה חשיבות נודעת הטלפון לשיחות בשבוע. אחת פעם לפחות

בדפוסי הבדלים קיימים ואולם, הקשישים. עם הקבוע המגע לקיום נרחב בשימוש והם

יוצאי מרבים כאחד, וכלכליות תרבותיות מסיבות מוצא: מהבדלי הנובעים זה קשר

.{$50 לעומת 70*) אסיהאפריקה יוצאי לעומת בטלפון להשתמש אירופה

שהם הרשתות חברי ממחצית למעלה השיבו בריאותם, מצב את לתאר נתבקשו כאשר

ירודה. בריאות על מסרו %10n פחות ורק מאוד, טוב או טוב בריאות במצב

לקשישים, נוסף סיוע מקור לשמש עשויים העוזרים של יותר הגדולים ילדיהם

הזמן צמצום בשל העוזרים משאבי על נוספת מעמסה המהווים הקטנים הילדים לעומת

ייתכן  העוזרים של הזוג בני לגבי אף נכון הדבר בקשישים. לתמיכה המוקדש

מראים המימצאים העוזרים. זמן על הקשיש עם שיתחרו או נוסף סיוע מקור שישמשו

יש מהרשתות %30n ואילו נשואים, מאנשים ורק אר מורכבות הרשתות ממחצית שלמעלה

לאנשואים עוזרים כוללות מהרשתות 203 רק נשואים. עוזרים ויותר 5035 של הרכב

ו^20 10 מגיל למעלה ילדים משני פחות של בממוצע מאופיינות מהרשתות 60"* בלבד.

פחות של ממוצע יש מהרשתות בכמחצית ויותר. ילדים שלושה של בממוצע  מהרשתות
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רשתות בקרב ילדים. 31 של ממוצע  השנייה ובמחצית ,10 לגיל מתחת אחד מילד

מאשר ובוגרים צעירים ילדים של יותר רב מספר רוב פי על יש אסיהאפריקר. ממוצא

אירופה. ממוצא ברשתות

הזמן חלוקת לגבי נכבד מקום תופס זוגם ובני הרשת חברי של התעסוקה מצב

שהם או עובדים אינם הרשתות מחברי 4035 השונות. הפעילויות ביו לרשותם העומד

מלאות; במשרות מועסקים הרשתות מחברי %20w בעוד בלבד, חלקית במשרה מועסקים

מלאה. במשרה עובדים הרשת חברי של הזוג מבני ויותר 2/3

על משפיעים ביניהם המידע זרימת ותדירות הרשת חברי בין האישי הקשר

העוזר לביו החברים בין מגע מתקיים מהרשתות בכשליש יעיל. סיוע להעניק יכולתם

הדדיים בקשרים יותר מרבים אסיהאפריקה ממוצא עוזרים בשבוע. פעם לפחות הראשי

ובהלוואות בילדים בטיפול בקניות, הדדי סיוע אירופה. ממוצא עוזרים מאשר ביניהם

בשעות משותפים בילויים על גם נמסר המקרים וברוב מהרשתות, כשליש בקרב קיים
מהטיות מושפעים אלה שמימצאים אומנם ייתכן כלל. בדרך טובים יחסים ועל הפנאי

קרובי הם העוזרים שרוב העובדה לאור במיוחד חברתית, מרציות הנובעות מסוימות
והדוקים אישיים הם הרשתות חברי בקרב שהיחסים נראה כן פי על ואף משפחה,

רב. גיבוש על ומעידים

הרשתות גרעיני לביו הקשישים ביו הקשרים תוכו 12.2

מנקודת הגרעין, חברי לבין הקשישים בין הקשר תוכן של בחינות שתי נבדקו

סידורים, קניות, כספי, (סיוע החומרי החליפין תהליר (א) הקשישים: של ראותם

(חליפין היחסים של הרגשית האיכות (ב) הילדים; עם ועזרה תיקונים בית, במשק עזרה

ההדדי). והאמון האיכפתיות הקירבה, מידת היחסים, הערכת סמלי,

יותר מגרעיניהם מקבלים שהם דיווחו עצמאי חיים אורח המנהלים קשישים

סיוע המקבלים מהקשישים 20* ביו נע הסיוע טווח נותנים. הם מאשר חומרי סיוע
ואולם, ובקניות. בתיקונים סיוע המקבלים 40*0 לביו הבית בעבודות וסיוע כספי |

1
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זאת, לעומת קרובות. לעיתים או קבוע באופן זה מסיוע נהנה בלבד קטן אחוז
בילדים בטיפול מסייעים מהם 30* נפוץ: כה מחזה אינם גרעיניהם לחברי, המסייעים קשישים

קיים לבד, המתגוררים הקשישים ממחצית למעלה לדעת ובסידורים. בקניות  6\ ורק

בתהליך איזון קיים לא שלדעתם הקשישים בקרב ברם, שלהם. החליפין בתהליך איזון
יותר מקבלים הם (דהיינו, שלילי הוא לדעתם, שמאזנם, אלה מספר שלהם, החליפין
יש שלקשיש העובדה חיובי. הוא מאזנם שלדעתם אלה ממספר כפול נותנים) שהם ממה

מתפקידי כמר, ממלא בןהזוג שכן מהגרעין, המתקבל הסיוע ממידת מפחיתה בןזוג
ההכרחיים. הסיוע

אסיה יוצאי וקשישים ישישים שנשים, כך על בעקביות מצביעים המימצאים

אירופה. יוצאי וקשישים קשישיםצעירים גברים, מאשר סיוע יותר מקבלים אפריקה,

לחברי תדירות ביתר מסייעים וקשישיםצעירים אירופה יוצאי קשישים ולחילופין,
בקניות מתבטאת הגברים עזרת וישישים. אסיהאפריקה יוצאי קשישים מאשר גרעיניהם

בית. ובעבודות עליהם והשגחה הילדים בטיפול יותר מסייעות שהנשים בעוד כספיים ובסידורים

מין, לפי מסורתית בחלוקתתפקידים נעוצים נשים לבין גברים בין ההבדלים

בין ההבדלים אולם כמותה. ועל והמוענקת המתקבלת העזרה אופי על המשפיעה

כוח נחיתות את יותר, המוגבלים משאביהם את משקפים וגיל מוצא לפי הקבוצות

אסיה יוצאי והקשישים הישישים של המוגברת תלותם ואת לרשותם העומד החליפין
אפריקה.

מתגוררים נשואים, עצמם והם גרעין חבר עם בצוותא המתגוררים הקשישים

בעבודות להם לסייע ומרבים לאעובדים או עצמאיים בלתי גרעין חברי עם כלל בדרך

המבצעים האחרים הבית בני של סיועם את מקבלים הלאנשואים הקשישים הבית.
שונות. משימות למענם

בלתי חליפין תהליך על כלל כדרך מדווחים גרעין חבר עם המתגוררים הקשישים

חבר עם מתגורר הקשיש כאשר רוב פי על  חיובי מאזן שלילי: או חיובי מאוזן,
בלתי עצמו הקשיש כאשר  שלילי ומאזן צעיר], או (מוגבל עצמאי בלתי גרעין

עצמאי.
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שלילי מאזן על בעיקר מוסרים אסיהאפריקה, יוצאי וקשישים ישישים נשים,

הרבה. ותלותם יותר המוגבלים משאביהם אודות הקודמים המימצאים את מאשרים ובכך

החליפין, ממאזן מאשר יותר המגורים מתנאי מושפעות סיוע קבלת כלפי העמדות

הוא המאזן אם גם סיוע לקבלת חברתית גושפנקה מעניקים המשותפים המגורים שכן

הסיוע. קבלת לגבי שליליים רגשות הביעו הקשישים מחמישית פחות כללית, שלילי.
עוזריהם לבין הקשישים בין שהקשרים מגלים היחסים של הרגשית האיכות מדדי

חברי עם ("מפטפטים") משוחחים אינם מהקשישים בלבד $\ והדוקים: פעילים הם

לשוחח מרבים הישישים לבעיותיהם. בקשר אתם מתייעצים אינם ו^14 גרעיניהם,
אירופה יוצאי הקשישים לגרעיניהם. ייעוץ במתן מרבים שהקשישיםהצעירים בעוד
עם בעצמם) מייעצים וגם עצות מקבלים (גם התייעצויות יותר רוב פי על מקיימים

מתנות החלפת לגבי גם נכון הדבר אסיהאפריקה. יוצאי לעומת גרעיניהם חברי

האוכלוסייה. מכלל כשליש בקרב מקובל הדבר  אהובות

דיווחם פי ועל הגרעין, חברי של סודם אנשי משמשים אינם מהקשישים מחצית

סודם אנשי הינם מהקשישים כשליש זה. בתפקיד להם משמשים אינם הגרעין חברי גם

נשים כלל כדרר הם אלו  גרעיניהם לחברי לבם את ומגלים הגרעין, חברי של

אמון יחסי לקיים יותר נוטים והם פחותים, ומשאביהם יותר רבה שפגיעותם וישישים

איש הוא בןהזוג שכן בכך, ממעטים נשואים קשישים גרעיניהם. חברי עם הדדיים

רוב. פי על סודם

לגבי משמעות למוצא נודעת אך האמון, יחסי לבין המוצא בין קשר כל אין
תחושה על מסרו אירופה יוצאי קשישים הקשיש: שחש והאיכפתיות הקירבה מידת

שחברי היא הקשישים מרבית תחושת כללית, אסיהאפריקה. יוצאי מאשר יותר חיובית

ואיכפתיות. הבנה כלפיהם מגלים גרעיניהם
של להתחייבויות הנוגעות חברתיותמשפוותיות נורמות עם כללית הסכמה קיימת

דפוסי את מחזקות חברתיות ונורמות התייחסות שקבוצות ומכאן, לקשישים, עזרה מתן

הלאפורמלי. הסיוע

עוזריהם, עם פעיל חליפין בתהליך ממשיכים רבים שקשישים מסתבר בסיכום,
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(נשים, תתקבוצות מספר ברם, כמאוזן. החליפין נתפש המקרים ממחצית וביותר
ובמאזן משאביהם במוגבלות מאופיינים אסיהאפריקה) יוצ^י וקשישים ישישים

מסוימים תמריצים הגרעינים לחברי לספק הנראה, ככל צורך, יש לכן שלילי. חליפין
מתמורה נהנים אינם שבו השלילי החליפין אף על סיוע במתן להמשיך לעודדם מנת על

לפצות יוכל אלה מעין עידוד תכניות של מגוון הקשיש. מן ותגמולים שירותים של

במשאביהם. המוגבלים הקשישים של החליפין מאזן את ולשפר העוזרים את

הרקת חוסן 12.3

התעוררות עם בעתיד גם בקשיש בתמיכה להמשיך כנכונות מוגדר הרשת חוסן

והמצופה הנדרש הסיוע מידת על מבוסס הרשת חוסן יותר. וחמורים נוספים צרכים

סיוע קצר, או ארוך לטווח כללי אישי טיפול ספציפיים: חומרי צורך מצבי בשישה

מצבי שני נידונו לכך בנוסף משותפים. ומגורים חולים מבית שחרור עם סיוע כספי,

לתקופות לביתו המרותק הקשיש אצל ביקורים רגשית: לתמיכה המתייחסים צורך

למיטתו. המרותק הקשיש של בבעיותיו והשתתפות ארוכות

באשר ספקניים הראשיים, מעוזריהם יותר שהקשישים, עולה המימצאים מן

מצבי של הקושי דירוג לגבי מסכימים אלה וגם אלה גם אך בעתיד, הסיוע לסיכויי
הגבוהה הקושי בדרגת מדורגים הכספי הסיוע ומתן בצוותא המגורים שהוזכרו: הצורך

לבעיות והאזנה קצר לטווח אישי שטיפול בעוד ביותר, נמוך חוסן ומגלים ביותר

מאמץ (זמן, הרשת משאבי כלפי שהדרישות ככל ביותר. הנמוכה הקושי בדרגת מדורגים
החוסן. מידת יורדת עולים, וכסף)

בעלות רשתות כלל בדרך יש אסיהאפריקה יוצאי ולקשישים לנשים לישישים,

אלה קבוצות של יותר הרבים הצרכים מן נובע זה מימצא יותר. נמוך חוסן
החליפין. בתהליך מעמדם את המחלישים המוגבלים וממשאביהם

אך בעתיד, תמיכה לצורך זוגם בני על ניכרת במידה מסתמכים נשואים קשישים

זו. תמיכה ציפיות על לענות הזוג בני של ביכולתם מפקפקים הראשיים עוזריהם
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והגרעינים, הקשישים משאבי של הייחודיות ההשפעות נבחנו רבמשתני בניתוח

הינו בעבר סיוע הרשת. חוסן על בעבר הסיוע ושל ואיכותן האינטראקציות מבנה של

הרגלי בעלות שרשתות הם הסיכויים מרבית דהיינו, הרשת, חוסן של העיקרי המנבא

יותר דחופים צרכים התעוררות עם גם אלה בדפוסים תמשכנה ובעבר בהווה תמיכה

בעבר או בהווה בתמיכה פעילות מגלות שאינן רשתות אותן זאת, לעומת בעתיד.

עולה המימצאים מן הצרכים. התגברות עם בעתיד גם רבה פעילות תגלינה לא הקרוב,

והתוכן הרשת במבנה מרכיבים ברם, לחוסן, קשורים אינם והגרעין הקשישים שמשאבי גם

בתדירות מבקרים שחבריהן גדולות רשתות לחוסן: מובהקים מנבאים משמשים היחסים

חיובי, חליפין מאזן בעלי קשישים יותר. רב יחסי בחוסן מצטיינות הקשישים אצל

יותר. חסונות ברשתות מאופיינים מקבלים, שהם ממה יותר הגרעין לחברי המעניקים

אלה מימצאים חוסן. בניבוי במובהקותה מצטיינת היחסים של הרגשית האיכות גם

בסיס על הרשת חוסן את החוזה זה, מחקר מסתמך עליו הבסיסי המודל את מאשרים

ותאוריית החברתי החליפין תאוריית עם בשילוב חברתיות רשתות ניתוח תאוריית

ההמשכיות.

תוכן פי על לרוב הרשת חוסן נקבע לאנשואים קשישים של ראותם מנקודת

נשואים קשישים ואילו התיפקודית, מוגבלותם פי ועל עוזריהם לבין בינם היחסים

ילדיהם, ולמספר הכלכלי למעמדם במיוחד הפרטיים, למשאביהם החוסן את מייחסים
קשישים של שגישתם מכאן, ביניהם. היחסים ומערכת הגרעין מאפייני עם קשר בלא

לשליטתם. הנתון הביןמשפחתי החליפין מתהליך חלק הינו בעתיד שסיוע היא נשואים

גרעין. חבר עם בצוותא המתגוררים קשישים לגבי מתקבלת דומה מצב תמונת

הטלפון שיחות בתדירות ביטוי לידי הבא הרשת, חברי בין ההדדי הקשר למידת

חסונות הרשתות החוסן. בכיב!' רבה חשיבות נודעת עצמם, לבין בינם מקיימים שהם

התמיכה שתהליך כך שוטף, מידע למסירת החברים בין הדדי מגע קיים כאשר יותר

מירבי. בתיאום מתנהל

!
ו
/

/
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התמיכה לעידוד לתכניות הראשיים העוזרים תגובות מדיניות: לגבי השלכות 12.4

בקשישים

ארוך לטווח בו ה0יפול ובדרכי הקשיש ברווחת העוסקים המדיניות מתכנני

כדי עד אדם, כוח של מגבלות ועם תקציביות מגבלות עם להתמודד ויותר יותר נאלצים

ובמיוחד לאפורמליות, תמיכה מערכות לידי בקשישים הטיפול מנטל חלק העברת

בקשישים הטיפול שמטיל הנוסף העול לגבי מודעות קיימת זאת עם הקשישים. למשפחות

ביו הדוק פעולה שיתוף לשאתו. בכוחם אין קרובות שלעיתים נטל, משפחותיהם, על

מאוזנת. תפקידים לחלוקת לתרום עשוי ולאפורמליות פורמליות מערכות

היפותטיות תכניות שבע על להגיב נתבקשו הלאפורמליים הראשיים העוזרים
ולציין המסייעים על המוטל העומס הקלת באמצעות בקשישים התמיכה את לחזק שתכליתו

ותכנית. תכנית כל במסגרת בקשיש התמיכה את להגדיל אף או להמשיך נכונותם את

שנשקלו: התכניות ואלה

חודשי כסף סכום קבלת (1

הכנסה שינוי ללא העבודה שעות במספר להפחתה זכאות (2

בבית נוסף חדר לבניית אמצעים קבלת [3

העוזר בבית בקשיש לטיפול אישית עזרה קבלת (4

הקשיש של הבריאות להוצאות מלא כיסוי קבלת (5

בשבוע שעות למספר הקשיש את שיוציא מישהו ידי על לעוזר פנוי זמו הבטחת (6

חברתית לפעילות

העוזר. של הבית בעבודות עזרה קבלת (7

עוזרים: של קבוצות שלוש בקרב נדונו האלו לתכניות התגובות

הראשונות ההצעות שתי על להגיב נתבקשו מהקשישים בנפרד המתגוררים עוזרים C1

כספי תשלום (א) כלומר: נפרד, בית משק המנהלים בקשישים תמיכה לעודד שתכליתו

הכנסה. הפסד ללא עבודה שעות לקיצור זכאות (ב) חודשי,

כספי לתשלום בתמורה בקשישים בתמיכתם מרבים שהיו אמרו מהעוזרים במחצית
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לשתי בחיוב שהגיבו מהעוזרים יותר קצת גבוה אחוז עבודתם. שעות לצמצום או

מקבלת אינוחות משקפת זו עמדה עבודתם. שעות את המצמצמת זו את העדיפו ההצעות

קשיש. משפחה בבן תמיכה עבור כספי תשלום

כלכליחברתי במעמד עוזרים אירופה, יוצאי שעוזרים העלה רבמשתני ניתוח
יחסית חיובית תגובה ביטאו תמיכה, של מרובה כמידה בהווה המסייעים ועוזרים נמור

יוצאי עוזרים של נחלתם משפחתייםתרבותיים שערכים מסתבר התכניות. שתי כלפי

סיוע לעודד שנועדו התכניות כלפי חיובית עמדה בנקיטת להם מפריעים אסיהאפריקה

הרעיון פנוי. זמן או כלכלית עזרה לתוספת למעשה זקוקים הם אם גם לאפורמלי,

לקרוביהם ממילא להעניק שמחובתם מרגישים שהם סיוע עבור מוחשי תגמול שיקבלו

חיובית היא עובד שבןזוגו עוזר של תגובתו ברם, אינוחות. להם גורם הקשישים

העבודה. שעות בהפחתת הקשורה להצעה כלל בדרך

התמיכה מערכות של הספציפי ושיתופם תפקידים חלוקת המציעה  נוספת תכנית

העוזרים מן שליש שני ידי על נתקבלה  היומיומי התמיכה בתהליך הפורמליות
התמיכה מערכות עם פעולה בשיתוף הישישים של עוזריהם התעניינו במיוחד הראשיים.

עליהם. המוטל יותר הכבד הנטל בשל כנראה הפורמליות,

שאין ושהודיעו הקשיש עם בצוותא בהווה מתגוררים שאינם ראשיים עוזרים (2

לעודד שמטרתן התכניות שבע על להגיב נתבקשו מקרה, בכל בעתיד זאת לעשות בכוונתם

משותפים. למגורים נכונות

עם להתגורר מוכנים ואינם בדעתם נחושים מהעוזרים %60a מראות התוצאות

תכניות להם יוצעו אם חיוב ביתר להגיב עשויים 40^ אך מקרה, בשום הקשיש I

אלה הן האחרונים אלה של מבחינתם ביותר היעילות התכניות מסוימות. עידוד
היומיומי בטיפול אישית עזרה ונותנות נוסף חדר לבניית כספי סיוע המעניקות

התכניות חיובית. הייתה אלה תכניות על מהעוזרים משליש למעלה של תגובתם בקשיש. י

1

והפחתת חודשי כספי תשלום המציעות אלה הן העוזרים מצד ביותר מועטה לאהדה שזכו

עולה הראשיים לעוזרים שהוצעו התכניות שבע טל ההעדפות מדירוג העבודה. שעות
!

ו
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הפרטיות, אובדן הם הקשיש עם בצוותא המגורים לגבי אותם המרתיעות שהבעיות

תיפקודיות. מגבלות בעל בקשיש שבטיפול והנטל המגורים בתנאי צפיפות

שמעבר ברור כללית, השונות. התכניות לגבי שונים הינם התגובה מנבאי

הנ"ל, מהסוגים לתמריצים להגיב מוכנים העוזרים אין הקשיש של מסוימת צורך לרמת

מעמד בעלי זכר ממיו צעירים עוזרים נוספות. מהתחייבויות להימנע מנת על וזאת

על כלל משפיע אינו המוצא ואולם אלה, תכניות על בחיוב להגיב נוטים נמוד כלכלי

התגובה יותר, טוב הוא הקשיש לבין הראשי העוזר בין הרגשי שהקשר ככל התגובה.

העוזרים מצד יותר רבה היענות עם קשור יותר גבוה רשת חוסן יותר. חיובית היא
הראשיים.

בנפרד שגרים אלה וכן הקשיש, עם בצוותא בהווה המתגוררים ראשיים עוזרים (3

הנ"ל התכניות אם נשאלו בעתיד, צורך יתעורר אם לכך נכונות הביעו אך מהקשיש

הם צרכי על ביותר העונות שהתכניות מתברר המשותפים. המגורים קשיי על תקלנה

וכיסוי חודשי כספי תשלום המציעות אלו הן הקשיש עם בהווה המתגוררים עוזרים של

זאת, לעומת מביניהם. 80* של חיובית היענות  הקשיש של הבריאות להוצאות מלא

 הקשיש עם ישיר במגע הקשורות התכניות לגבי בחיוב הגיבו האלה מהעוזרים 4535 רק

תכניות של שיעילותן ומסתבר  בשבוע שעות לכמה הבית מן והוצאתו אישי טיפול
לבניית אמצעים או העבודה שעות הפחתת המציעות תכניות גבוהה. אינה מבחינתם אלה

עם משותפים למגורים נכונותם את שהביעו לאלה במיוחד קוסמות אינן נוסף חדר

כי בעקביות, מראים המימצאים בחיוב. הגיבו 65*0  בעתיד צורך יתעורר אם הקשיש

המשותפים. שבמגורים העומס להקלת בתכניות ממשי צורך יש

הוא הכלכליחברתי שמצבם (קשישים ביותר הפגיעים הקשישים של עוזריהם

חיצוניים לתמריצים ביותר הזקוקים אלה הם אסיהאפריקה) יוצאי וקשישים נמוך
ובתמיכה. במגורים הקשישים לקרוביהם לסייע מאמציהם תמורת

למגורים נכונות או תמיכה ליצור הנ"ל התכניות בכוח אין כי שאף לציין חשוב

במשאבים שמקורם מחסומים כמה על להתגבר שתוכלנה ייתכן קשיש, קרוב עם משותפים
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בעתיד. סיוע הנושר הבטחת תור בהווה הסיוע מצוקת על להקל ובכר מצומצמים

בדפוסי הבדלים שקיימים היא, שלפנינו המחקר מן המשתמעת חשובה מסקנה

דווקא הנתמכים. הקשישים למאפייני לייחסם אפשר שאי הראשיים העוזרים של התגובה

הגורמים הם שלהם הנוכחיים התמיכה ודפוסי משאביהם הראשיים, העוזרים מאפייני
תגובתם. את המעצבים העיקריים

בלבד היפותטיות ו נ הי אלה שתכניות לזכור חשוב חברתית, מדיניות מבחינת

בתחום בעיקר אחרים, ובתחומים מצומצם באופן אלא בישראל למעשה הלכה נוסו ולא

לגבי מידע כל המשיבים ברשות היה לא לכך אי בילדים. ובטיפול כהשגחה הסיוע

הנוכחי המחקר במסגרת מאמץ כל נעשה ולא הפעלתן, ודרר האלה התכניות מבנה

מנחים קווים בתור היא כן, על המימצאים, של שימושיותם אלו. נושאים לפרט

שונות לאפשרויות כחיוב, יותר או פחות להגיב העשויים אנשים אותם לאיתור
לבין המוצהרת הנכונות בין מלא מתאם שאין מכיון מזאת, יתירה בפניהם. המועלות

היענותם מידת על להצביע הוא לעשות זה בשלב שביכולתנו כל למעשה, הלכה ההתנהגות

העוזרים. באוכלוסיית שונות תתקבוצות של השונה

חברתית מדיניות הכנת לקראת ראשון שלב כן, אם אלה, במימצאים לראות יש

ולשפור יותר לדייק מנת על הקשיש). בקרוב (כולל במשפחה הכוללת התמיכה בנושא

הדגמתי ו ניסויי בסיס על שונות מדיניות תכניות לבצע יש זה, בנושא נוסף אור

המוצעות. האפשרויות כלפי ההתנהגותיות התגובות על סדיר פיקוח תור
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המשתנים והגדרות 10 בפרק הרבמשתני לניתוח הערות אי: נספח

את סימולטני באופן אומד הרבמשתני, בניתוח בו שהשתמשנו L0G1Tn מודל

של ההתרחשות הסתברות על (המנבאים) המסבירים המשתנים של הייחודיות ההשפעות

המשתנה זה, בפרק בניתוח התלוי. המשתנה ידי על המוגדרים מהמאורעות אחד כל

ההסתברויות וסכום היות נמוך. או גבוה המוגדר הרשת חוסן הוא התלוי

והשפעות מושמטת, התלוי המשתנה של אחת קטגוריה אחד, הוא המאורעות שני פני על

כנורמליזציה. לאפס מושווים זו קטגוריה להתרחשות ההסתברות על המסבירים המשתנים

עבור מפורטות התוצאות ולכן גבוה", "חוסן הקטגוריה הושמטה שלפנינו בניתוח
נמוך. לחוסן ההסתברות

בניתוח: ששימשו המשתנים הגדרות להלן

.C9 פרק ראה שנבנה; סולם על (מבוסס גבוה  2 נמוך,  1 הרשת: חוסן
נשוי. לא  0 נשוי,  1 משפחתי: מצב

(ישישים). 70+  0 (קשישיםצעירים), 70 עד  1 גיל:
נקבה.  0 זכר,  1 : מין

עצמי). (דיווח ומטה בינוני  0 ויותר, טוב  1 כלכלי: מצב

על (מבוסס מוחלטת תלות  18 עד מוגבל לא  מ0 סולם :(adl) יומיומי תפקוד

יומיומיות). פעולות 9

הראיון. בזמן החיים ילדים מספר ילדים: מספר

לימוד. שנות 8 עד  0 לימוד, שנות 9+  1 הקכלה:

אירופה.  0 אסיהאפריקה,  1 מוצא:

עד מאוד טוב  1 הגרעין, חברי של הכלכלי המצב חציון הגרעין: של כלכלי מצב

מאוד. רע  5

אחוז. העוזרים: בקרב הנשים פרופורציית

אחוז. הנשואים: העוזרים פרופורציית

.3 עד 1 הגרעין, חברי מספר הגרעין: גודל
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גבוהה תדירות  1 הגרעין, חברי של הביקורים תדירות חציון ביקורים: תדירות

מאוד. נמוכה תדירות  5 עד מאוד

אחוז. משפחה: קרובי פרופורציית

הנתינה תדירות בין ההפרש כלומר, האובייקטיבי, המדד החומרי: החליפין מאזן

התדירות חציון היא תדירות כל .(8 פרק (ראה פרטים חמישה של ממנו והקבלה לקשיש

מאזן מציינים חיוביים ערכים השונים. והפריטים הגרעין חברי פני על המתאימה

לקשיש. חיובי

האינטימיות: מידת את המודדות קטגוריות 3 סוד: איש

סוד כאיש לו משמש גרעין וחבר גרעין לחבר סוד כאיש משמש הקשיש  הדדי

לו משמש גרעין חבר או גרעין לחבר סוד כאיש משמש הקשיש  חרכיווני
סוד כאיש

החדכיווני. הקשר מתקיים לא  אין
הקטגוריה לא).  0 כן,  1) דיכוטומי משתנה ידי על מצוינת קטגוריה כל

בסיס. לשמש מושמטת (אין) השלישית

איכפתיות אינטימיות, המודדים משתנים על הבנוי סולם היחסים: של הרגשית האיכות

נמוכה. רגשית איכות מציינים בסולם גבוהים ציונים היחסים. של ישירה והערכה

סימלי וחליפין התייעצות "פטפוט", שלושה: (מתוך הפריטים מספר רגשי: חליפין
ממנו. המתקבלים או לקשיש הניתנים אהובים) ודברים מתנות של

בעבר: העזרה מידת את המודדות קטגוריות 3 בעבר: עזרה

. כללי וסיוע בישול בקניות, עזרה קיבל הקשיש  גבוהה

הללו התחומים שלושת מתוך בשניים עזרה קיבל הקשיש  בינונית
התחומים. שלושת מתוך אחד באף או באחד עזרה קיבל הקשיש  נמוכה

הראשונה הקטגוריה לא).  0 כן,  1) דיכוטומי משתנה ידי על מצוינת קטגוריה כל

בסיס. לשמש מושמטת (גבוהה)
כרונולוגי גיל  גיל הזוג: בן מאפייני

מאוד. רע  5 עד מאוד טוב  1  בריאות מצב



 151 

הגרעין: חברי בין סולידריות

הראשי, העוזר עם הגרעין חברי של המגעים תדירות ממוצע  מגעים תדירות

או 2 עם לרשתות (רק מאוד נמוכה תדירות  5 עד מאוד גבוהה תדירות  1

חברים). יותר

מגעים. תדירות כמו  טלפון טיווות תדירות
בכיתם. טלפון עם העוזרים אחוז בגרעין: טלפון זמינות

הגרעין. חברי של 10 גיל מעל הילדים מספר ממוצע בגרעין: 10 גיל מעל ילדים מספר

הגרעין. חברי של ממוצע גיל הגרעין: גיל
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המטתנים והגדרות 11 בפרק הרבמשתני לניתוח הערות ני: נספח

המשתנה כאן אי). נספח (ראה 10 נפרק לשיטה דומה זה בפרק הניתוח שיטת

א' בנספח שתואר כפי כשלילית. או כחיובית המוגדרת לתכנית התגובה הוא התלוי

עבור מוצגות התוצאות כאן ארור. למאורע ההסתברות לגבי מוצגות התוצאות

חיובית. לתגובה ההסתברות

המשתנים: שאר הגדרת להלן אי. בנספח הוגדרו בניתוח ששימשו מהמשתנים חלק

נקבה.  0 זכר,  1 העוזר: מיו
כרונולוגי. גיל העוזר: גיל

לימוד. שנות מספר העוזר. הקכלת

ומטה. בינוני  0 ויותר, טוב  1 העוזר: של כלכלי מצב

עובד. ל\  0 לבית, מחוץ עובד  1 העוזר: נןזוג טל תעסוקתו מצב

לא.  0 כן,  1 :10 לגיל מתחת ילדים
לחדר. נפשות מספר מגורים: צפיפות

יום. מכל פחות  0 יום. כל  1 ביקורים: תדירות
ישירה). לשאלה (בתשובה לא  0 כן,  1 עול: הרגקת

כלל בדרך  0 חומריים. תחומים ב5 העזרה תדירות של סכומי סולם בהווה: עזרה

(.8 פרק (ראה פעם. אף  20 עד

(ראה אחרת  0 מקבל, מאשר יותר נותן העוזר  1 סובייקטיבי: חליפין מאזן

י (.8 פרק

העוזר תפיסת לפי נמוך. חוסך  14 עד גבוה חוסן  1 שבו סולם הרסת: חוסן ן

.(9 פרק (ראה

(כלומר, בלבד הראשי העוזר לגבי אך הרטת, חוסו כמו מוגדר הראקי: העוזר חוסו

ברשת). היחיד הוא כאילו
איהסכמה.  0 הסכמה,  1 הביןדורית: המחויבות נורמת 1

!
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הראשי). (מהעוזר פעם אף  0 ניתנות,  1 לקשיש; מיוחדות מוזנות

הראשי). (לעוזר פעם אף  0 ניתנות,  1 מהקש,יש: מיוחדות מתנות
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